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هذا البحث يكشف خطورة التستر التجاري على اقتصاد كثير من الدول 

اإلخالل  طريق  عن  االقتصادية  الكفاءة  إضعاف  حد  إلى  يصل  النامية، 

المتمثلة  المشروعة  القوى  بين  العادلة  غير  بالمنافسة  الموارد  بتوزيع 

حيث  الظل؛  القتصاد  المشروعة  غير  والقوى  الرسمي  االقتصاد  في 

تجذب معامالت اقتصاد الظل والتستر التجاري النصيب األكبر من الموارد 

عوائدها  وارتفاع  انعدامها،  أو  تكاليفها  لقلة  المتاحة؛  البشرية  المالية 

مقارنة باالقتصاد الرسمي.

لمعالجة هذه  النظامية  اإلج��راءات  من  العديد  وج��ود  من  الرغم  وعلى 

ليتناولها من كافة  البحث  تزال مستمرة؛ لهذا جاء  أنها ما  إال  المشكلة 

المفاهيم  يوّضح  بتمهيٍد  التأصيلي،  الشرعي  الجانب  السيما  الجوانب 

وأركانه،  التجاري،  التستر  جانب  ُيغّطي  األول  وثالثِة فصول،  األساسية، 

وأسبابه، وآثاره. والثاني حكم التستر التجاري، وتكييفه الفقهي وعقوبته 

في الشريعة اإلسالمية. والثالث حكم التستر التجاري، وتكييفه الفقهي 

وعقوبته في النظام السعودي.



12

د/ أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي

13 مة  |   العدد  82   |  رجب  1439ه�  مجلة فصلية علمية محكَّ

المقدمــة

الأنبياء واملر�سلني،  اأ�رشف  العاملني، وال�سالة وال�سالم على  احلمد هلل رب 
نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه، ت�سليماً كثرياً اإلى يوم الدين. اأما بعد...

»فاإن دول العامل اليوم تعاين من ظاهرة تهدد اقت�ساد كثري من الدول النامية، 
تتمثل فيما يعرف بالقت�ساد اخلفي )اقت�ساد الظل(، والذي ي�سمل كافة �سور 
من  واختفائه  م�رشوعة،  غري  بطرق  املال  ك�سب  اإلى  توؤدي  التي  املايل  الف�ساد 
القيود املحا�سبية يف القطاعني العام واخلا�ص، وكافة اأ�سكال الدخل التي ل يعرب 

عنها ر�سمياً، ومن ذلك الت�سرت التجاري.
تعلق  ماله  اأخطرها  ولعل  اخلطورة،  �سديدة  متنوعة  اآثار  التجاري  وللت�سرت   
الكفاءة القت�سادية عن طريق  اإ�سعاف  يتمثل يف  باملجال القت�سادي، والذي 
الإخالل بتوزيع املوارد، وهو ما يحدث ب�سبب املناف�سة غري العادلة بني القوى 
امل�رشوعة املتمثلة يف القت�ساد الر�سمي، والقوى غري امل�رشوعة لقت�ساد الظل، 
من  الأكرب  الن�سيب  التجاري  والت�سرت  الظل  اقت�ساد  معامالت  جتتذب  حيث 
املوارد املالية الب�رشية املتاحة، ب�سبب قلة اأو انعدام تكاليفها وارتفاع عوائدها، 
مقارنة مبثيالتها يف القت�ساد الر�سمي، والتي ينظر اإليها باأنها غري جمدية وغري 
التي  التجاري  الت�سرت  معامالت  وانت�سار  ات�ساع  يف  يت�سبب  ما  مناف�سة«)1(، 
يقومون  والذين  الوافدة،  العمالة  اإلى  عوائدها  من  الأكرب  الن�سيب  يذهب 
اإلى اخلارج، وحرمان القت�ساد الوطني من ال�ستفادة منها، وهو ما  بتحويلها 

ي�سكل ت�رشباً كبرياً يف اقت�ساد الدول. 
ينظر: الندوة التي نقلتها جريدة الريا�ض االلكرتونية يف عددها )15310(، ال�صادر يوم الثالثاء، بتاريخ:   )1(

11جمادى االآخر 1431هـ، وعنونت لها بـ)الت�صرت التجاري: املواطن ال�صلبي ينخر اقت�صاد املجتمع(.
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 وخلطورة الت�سرت التجاري جاءت فكرة بحثه، ببيان املراد به، وبيان اأ�سبابه، 
واآثاره، واملوقف منه يف ال�رشيعة والنظام، وجعلت عنوانه: )الت�سرت التجاري: 
النظامية  الإج��راءات  من  العديد  وجود  من  فبالرغم  نظامية(،  فقهية  درا�سة 
ملعاجلة هذه امل�سكلة اإل اأن امل�سكلة ل تزال م�ستمرة ويف حالة �سعود م�ستمر، مما 
ي�ستدعي تناولها بالبحث والدرا�سة يف كافة جوانبها، ل�سيما اجلانب ال�رشعي 
اجلرائم  اأن��واع  بع�ص  تف�سي  من  احلد  يف  اأثر  من  اجلانب  لهذا  ملا  التاأ�سيلي؛ 

امل�ستجدة.

أهمية الموضوع:

 تتجلى اأهمية مو�سوع الت�سرت التجاري يف النقاط التالية:
1- تعدد �سور واأ�سكال الأن�سطة التجارية التي ميار�ص فيها الت�سرت التجاري.
2- الدرا�سة التف�سيلية لأ�سباب الت�سرت التجاري تفيد امل�سوؤولني يف جهودهم 

للحد من ظاهرة الت�سرت التجاري.
اأفراد املجتمع  اآثار الت�سرت التجاري ي�سهم يف توعية  اإلقاء ال�سوء على   -3

بخطورته.
ال�ساحة من ق�سايا ونوازل، وبيان احلكم  اأهمية درا�سة ما ي�ستجد على   -4

ال�رشعي فيها.

أسباب اختيار الموضوع:

1- خطورة الت�سرت التجاري و�سموله قطاعات جتارية وا�سعة وممار�سته من قبل 
الدرا�سات حول هذه  من  ي�ستدعي مزيداً  مما  �سخ�سيات طبيعية واعتبارية 

الظاهرة اخلطرية.
2- �سح الدرا�سات التي تناولت ظاهرة الت�سرت التجاري تناوًل فقهياً تاأ�سيلياً.
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أهداف البحث:

1- بيان مفهوم الت�سرت التجاري.
2- بيان اأركان الت�سرت التجاري واأ�سبابه واآثاره. 

النظام،  ون�سو�ص  الإ�سالمية  ال�رشيعة  يف  التجاري  الت�سرت  حكم  بيان   -3
وتكييفه الفقهي والنظامي. 

الدراسات السابقة:

للت�سرت  ما تطرق  منها  ب�سكل عام،  الت�سرت  تناولت مو�سوع  هناك درا�سات 
اآثارها، ومنها ما  يتنا�سب مع حجم امل�سكلة و�سخامة  التجاري �سمنا مع مال 
حتدث عن الت�سرت التجاري يف مناطق معينة، وقد تي�رش يل الطالع على بع�سها، 
اأما البع�ص الآخر فقد وجدته �سمن مراجع بع�ص املوؤلفات التي ا�ستفدت منها، 
ومل اأمتكن من الطالع عليه، واأذكر اجلميع هنا من باب حماولة الإحاطة باأكرب 

قدر ممكن من املوؤلفات التي كتبت يف هذا املو�سوع، ومنها:
1- )الت�سرت والإيواء يف الفقه الإ�سالمي(، للباحث/ حافظ حممد اأنور بن 
مهر الهي، وهي ر�سالة دكتوراه مقدمة لكلية ال�رشيعة، بجامعة الإمام حممد 

بن �سعود الإ�سالمية، قدمت عام1425ه�. 
2- )امل�سوؤولية اجلنائية عن جرمية الت�سرت: درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية على اجلرائم 
القحطاين،  فهد  للباحث/ حممد  ال�سعودية(  العربية  اململكة  الإرهابية يف 

وهي ر�سالة ماج�ستري مقدمة جلامعة نايف للعلوم العربية عام 1427ه�.
حممد  للباحث/اأ�سعد  الإ�سالمي(  الفقه  يف  اجلرمية  على  )الت�سرت   -3
ر�سوان، وهي ر�سالة ماج�ستري مقدمة للجامعة الإ�سالمية بغزة عام 1433ه�.
مقارنة(،  تطبيقية  والقانون-درا�سة  ال�رشيعة  بني  اجلاين  على  )الت�سرت   -4
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مقدمة  ماج�ستري(،  )لر�سالة  ال�سكيت،  �سلمان  بن  بن عطا  للباحث/ حمد 
جلامعة نايف للعلوم العربية عام 1426ه�.

5- )ظاهرة الت�سرت التجاري بجدة(، لفهد بن حممد ال�ساملي )وهي ر�سالة 
دكتوراه غري من�سورة(، قدمت عام 2004م، جلامعة امللك عبد العزيز بجدة.

عبد  بن  فهد  للدكتور/  تاأ�سيلية(،  فقهية  درا�سة  اجلرمية:  على  )الت�سرت    -6
الكرمي ال�سنيدي، بحث علمي، مطبوع على احلا�سب الآيل، غري من�سور، ق�سم 
الفقه، كلية ال�رشيعة بالريا�ص، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 1418ه�.
عبد  بن  للباحث/�سامي  مقارنة(،  اجلرمية-درا�سة  على  )الت�سرت   -7
الق�ساء  ملعهد  مقدمة  من�سورة،  غري  ماج�سرت  ر�سالة  وهي  املعجل،  العزيز 
العايل، ق�سم الق�ساء ال�رشعي، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 

وتاريخ تقدميها 1422ه�.
وعموماً فاإن تلك الدرا�سات -كما اأ�سلفت- تناولت الت�سرت ب�سكل عام، اأما 
الت�سرت التجاري فمنها ما حتدث عنه و�سمناً مما ل يتنا�سب و�سخامة حجم هذه 

امل�سكلة، والتي ت�ستحق اإفرادها بالبحث والدرا�سة.

منهج البحث: 

1- اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق، فاأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق 
التفاق من مظانه املعتربة.

2- اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف فاأتبع ما يلي:
اأ - حترير اخلالف، اإذا كانت بع�ص �سور امل�ساألة حمل خالف، وبع�سها 

حمل اتفاق.
ب- ذكر الأقوال يف امل�ساألة، وبيان من قال بها من اأهل العلم، ويكون 
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عر�ص اخلالف ح�سب الجتاهات الفقهية.
تي�رش  ما  بذكر  العناية  مع  املعتربة،  الفقهية  املذاهب  القت�سار على  ج�- 

الوقوف عليه من اأقوال ال�سلف ال�سالح.
د- توثيق الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�سه.

ه�- ا�ستق�ساء اأدلة الأقوال، مع بيان وجه الدللة، وذكر ما يرد عليها من 
مناق�سات، وما يجاب به عنها ما اأمكن. 

و- الرتجيح مع بيان �سببه. 
3 - العتماد على اأمهات امل�سادر واملراجع الأ�سلية يف التخريج والتحرير 

والتوثيق واجلمع.
4- الرتكيز على مو�سوع البحث، وجتنب ال�ستطراد .

5- جتنب ذكر الأقوال ال�ساذة.
6- ترقيم الآيات وبيان �سورها.

7- تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجتها اإن مل تكن يف 
ال�سحيحني، اأو اأحدهما، فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجها.

8- تخريج الآثار من م�سادرها الأ�سلية، واحلكم عليها. 
9- التعريف بامل�سطلحات و�رشح الغريب.

10- العناية بقواعد اللغة العربية، والإمالء، وعالمات الرتقيم.

تقسيمات البحث:

ي�ستمل البحث على مقدمة، ومتهيد، وثالثة ف�سول:
اأواًل: املقدمة: وتت�سمن اأهمية البحث، واأ�سباب اختياره، واأهدافه، والدرا�سات 

ال�سابقة له، ومنهجه، وتق�سيماته.
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ثانيًا: التمهيد: وي�سمل التعريف باملفاهيم الأ�سا�سية للبحث، وفيه مبحثان:
املبحث االأول: تعريف الت�سرت.
املبحث الثاين: اأنواع الت�سرت.

املبحث الثالث: تعريف التجارة.
ثالثًا: الف�سل االأول: املراد بالت�سرت التجاري، واأركانه، واأ�سبابه، واآثاره، 

وفيه اأربعة مباحث:
املبحث االأول: املراد بالت�سرت التجاري.

املبحث الثاين: اأركان الت�سرت التجاري.
املبحث الثالث: اأ�سباب الت�سرت التجاري.

املبحث الرابع: اآثار الت�سرت التجاري.
رابعًا: الف�سل الثاين: حكم الت�سرت التجاري، وتكييفه الفقهي، وعقوبته 

يف ال�سريعة االإ�سالمية، وفيه ثالثة مباحث:
املبحث االأول: حكم الت�سرت التجاري يف ال�رشيعة الإ�سالمية.

املبحث الثاين: التكييف الفقهي للت�سرت التجاري.
املبحث الثالث: عقوبة الت�سرت التجاري يف ال�رشيعة الإ�سالمية.

يف  وعقوبته  وتكييفه،  التجاري،  الت�سرت  حكم  الثالث:  الف�سل  خام�سًا: 
نظام اململكة العربية ال�سعودية، وفيه ثالثة مباحث:

املبحث االأول: حكم الت�سرت التجاري يف نظام اململكة العربية ال�سعودية.
املبحث الثاين: تكييف الت�سرت التجاري يف نظام اململكة العربية ال�سعودية.
املبحث الثالث: عقوبة الت�سرت التجاري يف نظام اململكة العربية ال�سعودية.

ثم اخلامتة وفهر�ست املراجع.
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التمهيــد 

وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول
تعريف التستر

وفيه مطلبان:

المطلب األول: تعريف التستر لغة
الت�سرت م�سدر للفعل الرباعي ت�سرت، واأ�سله من الفعل )�سرت(، يقال: �سرتت 

رت بفتح ال�سني: الإخفاء والتغطية. ال�سيء اأ�سرته �سرتاً، وال�سَّ
تقول:  الِغطاء،  على  تدل  كلمة  وال��راء:  والتاء  )ال�سني  فار�ص:  ابن  يقول 
ة: ما ا�سترتت به كائناً ما كان، وكذلك ال�ستار()2(. �سرتت ال�سيء �سرتاً، وال�ُسرترْ
تغطى  اإذا  ال�سيء:  ت�سرت  فيقال:  وعليه،  لل�سيء،  اللغة  يف  الت�سرت  ويكون 
اهلل  ر�سول  قول  ومنه  �سترية)3(،  وجارية  عفيف،  اأي  �ستري:  رجل  ومنه  واختفى، 
رًيا، ال يكاد يرى من جلده  ا �ِستِّ -�سلى اهلل عليه و�سلم-: »اإن مو�سى كان رجاًل َحييًّ
�سيء ا�ستحياء منه. قال: فاآذاه من اآذاه من بني اإ�سرائيل، قالوا: ما َيت�سرترَّ هذا الت�سرترّ 
اإال من عيب بجلده...«)4(. اأي ل يخفي بدنه عند اغت�ساله اإل لعيب فيه، وال�ستري: 

املقايي�ض يف اللغة البن فار�ض 132/3، م)�صرت(.  )2(
ل�صان العرب البن منظور 343/4-344، م)�صرت(، وخمتارال�صحاح للرازي 1/ 120، م)�صرت(.  )3(

ـــيل يقال للموت الكثري  من حديث اأبي هريرة t، اأخرجه البخاري يف �صـــحيحه، باب طوفان من ال�صَّ  )4(
ل احلْمَنان ي�صبه �صغار احَللَِم … الخ، من كتاب اأحاديث االأنبياء )3223(. طوفان القمَّ
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على وزن فعيل مبعنى فاعل، اأي: من �ساأنه واإرادته حب ال�سرت وال�سون)5(.
اأما الت�سرت على ال�سيء: فرياد به اإخفاوؤه وتغطيته، يقال: ت�سرت على ال�سيء 
اإذا اأخفاه وكتمه وحجبه وغطاه)6(، والت�سرت بهذا املعنى ي�ستوجب تدخل طرف 
خارجي لعملية التغطية والإخفاء، ومنه قول ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- 
»يا هزال، لو �سرتته بثوبك كان  اأمر ماعزا بالإقرار)7(:  ل�هّزال الأ�سلمي وهو من 

خريًا لك«)8(. اأي اأخفيت ف�سيحته، وكتمت خطيئته)9(.
 ومنه اأي�ساً قول الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم-: »من �سرت م�سلمًا �سرته اهلل 
يوم القيامة«)10(. اأي اأخفى بدنه اأو عيبه اأو زلته، وفيه الرتغيب يف �سرت عورات 

امل�سلمني)11(.
كما اأن الت�سرت يف اللغة على نوعني: ت�سرت ح�سي، دل عليه حديث اأبي هريرة 

ال�سابق.
ينظر: عمدة القاري للعيني 332/23.  )5(

ينظر: املعجم الو�صيط الإبراهيم م�صطفى واآخرين 417-416/1.  )6(
جـــاء يف �صـــن الن�صـــائي الكـــرى 277/4، عن اأبي هريـــرة اأن ماعزاً اأتى رجاًل يقال لـــه هزال فقال: يا   )7(
هـــزال اإن االآخـــر قـــد زنـــى فما ترى؟ قال: ائت ر�صـــول اهلل �صـــلى اهلل عليه و�صـــلم قبـــل اأن ينزل فيك 

القراآن، فاأتى ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم-، فاأخره اأنه قد زنا، فاأعر�ض عنه…،الخ(.
هـــذا جـــزء مـــن حديـــث هـــّزال، اأخرجـــه اأبـــو داود: بـــاب يف ال�صـــرت علـــى اأهـــل احلـــدود، مـــن كتـــاب   )((
احلـــدود)4377(، والن�صـــائي يف �صـــننه الكـــرى: باب ال�صـــرت على الـــزاين، من كتاب الرجـــم )7274(، 
واالإمـــام اأحمـــد يف: م�صـــنده )21942(، قال �ش���عيب الأرن���اوؤوط 217/5: »�صـــحيح لغريه وهذا اإ�صـــناد 
ح�صـــن«. كمـــا اأخرجـــه احلاكـــم يف امل�صـــتدرك )0)0)( وقال: »�صـــحيح االإ�صـــناد«، ووافقـــه الذهبي يف: 
التلخي�ض 363/4، والبيهقي يف ال�صـــن الكرى )3)173(، واالإمام مالك يف املوطاأ )1499(، قال ابن 
عبـــد الـــر يف التمهيد125/23:«وهذا احلديث ال خالف يف اإ�صـــناده يف املوطاأ على االأر�صـــال كما ترى 

وهو ي�صتند من طرق �صحاح«.
ينظر: النهاية يف غريب احلديث لبن الأثري 341/2، املنتقى �شرح املوطاأ للباجي141/4.  )9(

)10(هذا جزء من حديث عبداهلل بن عمر ر�صـــي اهلل عنهما، اأخرجه البخاري: يف �صـــحيحه، باب ال يظلم 
امل�صـــلم امل�صـــلم وال ي�صـــلمه من كتاب املظامل )2310(، وم�صـــلم: يف �صـــحيحه، باب حترمي الظلم من 

كتاب الر وال�صلة واالآداب)0)25(.
)11(ينظ���ر: �ش���رح �ش���حيح م�ش���لم للن���ووي 135/16، وفتـــح البـــاري البـــن حجـــر 97/5، ونيـــل االأوطـــار 

لل�صوكاين57/4، وعون املعبود للعظيم اأبادي 162/13.
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وت�سرت معنوي: دل عليه حديث هزال ال�سابق.
منه،  النوعني  في�سمل  الغري،  على  ال�سرت  عام يف  فهو  عمر  ابن  اأما حديث 

احل�سي واملعنوي.
بينهما،  القوية  بالت�سرت الإيواء)12( لوجود العالقة  ال�سلة  ومن الألفاظ ذات 

حيث يتفقان يف اأمور كثرية، وقد يختلفان يف بع�ص الأمور.
فمن الأمور املتفقة بينهما: اجتماعهما، اأي ت�سرت ال�سخ�ص مع اإيوائه يف كثري 
العقوبة،  الإفالت من  فيهما، ومتكني املجرم من  الأحيان، ووجود اجلرمية  من 
ومنع ا�ستيفاء احلق منه، وتعطيل احلد، وتفويت احلق، ويف كل منهما اأي�ساً وقاية 
وال�رشوط  والأ�سباب  الأحكام  من  كثري  يف  وي�سرتكان  الظلم،  من  للمظلوم 

وغريها. 
باختالف  يختلف  والإي��واء  الت�سرت  من  كل  حكم  اأن  يف  اأي�ساً  يتفقان  كما 
احلالت، ومنهما املمنوع، وامل�رشوع، ومينعان اإذا ترتبت عليهما مف�سدة عامة اأو 
خا�سة، وح�سل فيهما �رشر عام اأو خا�ص، اأو كان يف تركهما وعدمهما حتقيق 
مف�سدة  دفع  اأو  اأكرب  م�سلحة  جانب  فيهما  كان  اإذا  وي�رشعان  اأعظم،  م�سلحة 

اأعظم.
ومن الأمور املختلفة بينهما: حتقق الإخفاء والكتمان يف الت�سرت دون الإيواء؛ 
)12(قـــال ابـــن فار�ـــض يف معنـــى االإيـــواء لغة: )الهمـــزة والواو واليـــاء اأ�صـــالن: اأحدهما التجّمـــع، والثاين 
ْيَواًء، ويقال: اأََوى اإَِواًء اأي�ش���اً، والأُويُّ  ا واإِ ه، اأُِويًّ الإ�ش���فاق... يقال: اأََوى الرجُل اإلى منزل�ه، واآَوى َغرْيَ
ت الطري،  اأح�ش���ن... واملَ���اأَْوى: مكان كل �ش���يء ياأوي اإليه لياًل اأو نهاراً... الَت���اأَوِّي: التجّمع، يقال: تاأوَّ
اإذا ان�شم بع�شها اإلى بع�ض... والأ�شل الآخر: قولهم: اأََوْيُت لفالن، اآوي له موؤويًة، وهو اأن يرق له 
ويرحمه(.. ينظر: املقايي�ض يف اللغة 151/1-152، مادة )اأوى(. وعرف االإيواء يف اال�صـــطالح باأنه: 
ن�ش���رة ال�ش���خ�ض و�ش���مه وحمايته واإجارته من خ�ش���مه، واحليلولة بينهما. ينظر: حا�شية ال�شندي 
علـــى الن�صـــائي 232/7، و�ش���رح �ش���حيح م�ش���لم للن���ووي 140/9، وزاد امل�صـــري البـــن اجلـــوزي5/)10، 
والت�صـــرت على اجلرمية الأ�صـــعد ر�صـــوان �صــــ40.وعرف الهيتمـــي اإيواء املحدثـــن يف الزواجر 2/)10 

باأنه:: منعهم ممن يريد ا�صتيفاء احلق منهم.
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اإذ قد يكون الإيواء معلناً، ويختلفان اأي�ساً يف وجوب توفري املاأوى يف الإيواء 
دون الت�سرت، كما اأن الت�سرت اأعم من الإيواء ل�سموله اأ�سياء مادية واأمور معنوية 

دون الإيواء)13(. 

المطلب الثاني: تعريف التستر اصطالحًا
وفيه اأمران:

األمر األول: التستر في اصطالح الفقهاء.

الت�سرت �سد الت�سهري)14( )15(، وقد عرفه الدكتور حممد روا�ص قلعه جي باأنه: 
)الإخفاء، يقال: ت�سرت بالذنب، اإذا اأخفاه، وت�سرت بالغ�سل، اإذا اأخفى نف�سه عن 

عيون النا�ص()16(.
وقيل هو: هو عدم اإبالغ ال�سلطات الأمنية عن الأ�سخا�ص املطلوبني اأمنياً، اأو 

املخالفني لأحكام الأنظمة املرعية مع علم املت�سرت بحقيقة اأمرهم)17(.
تاأدية  والمتناع عن  العقوبة،  اأجل جتنب  من  اجلاين  اإخفاء  باأنه:  كما عرف 

احلق)18(.
ويوؤخذ على التعريف الأول كونه اأقرب للتعريف اللغوي منه لال�سطالحي، 
)13(ينظـــر: الكتـــاب االلكـــرتوين الت�صـــرت التجاري اأ�صـــراره وعواقبه لعبد املجيد �صـــيف اهلل ال�صـــحيمي 

1432هـ.
)14()الت�شهري( من الفعل �شهر، وهو دال على الو�شوح يف الأمر والإ�شاءة، ومنه ال�شهرة. ينظر: املقايي�ض 

يف اللغة البن فار�ض �صـ540، م )�شهر(.
)15(املو�شوعة الفقهية الكويتية من اإ�شدار وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية الكويتية 40/12. 

)16(مو�صوعة فقه عبداهلل بن م�صعود للدكتور/ حممد روا�ض قلعجي �ض157.
)17(املو�صوعة اجلنائية االإ�صالمية املقارنة ل�صعود العتيبي 1 / 250.

))1(الت�صـــرت علـــى اجلـــاين بن ال�صـــريعة والقانون )درا�صـــة تطبيقيـــة مقارنة( حلمد بن عطاء ال�صـــكيت 
�ض36 نقاًل عن كتاب ال�صـــرت على اأهل املعا�صـــي عوار�صـــه و�صـــوابطه، لل�صيخ خالد بن عبد الرحمن 

ال�صايع �ض ).
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ويوؤخذ على الثاين والثالث كونهما غري جامعني؛ حيث اقت�رشا على اأحد نوعي 
الت�سرت، وهو الت�سرت املمنوع.

ولذا عرفه بع�ص الباحثني لي�سمل نوعي الت�سرت امل�رشوع واملمنوع باأنه: اإخفاء 
ال�سلطات  فعله، وكتمان خربه، عن  واملطلوب بحق، و�سرت  املجرم  ال�سخ�ص 
الأمنية، اأو عن �ساحب احلق وغريه من النا�ص؛ بق�سد تخلي�سه من العقوبة، اأو 

تفويت حق الغري اأو الإ�رشار ب�ساحب احلق.
طالبه،  عن  خربه  وكتمان  حق،  بغري  املطلوب  املظلوم  ال�سخ�ص  اإخفاء  اأو 

لإنقاذه من الظلم، ومنع حدوث اجلناية عليه)19(.
ويوؤخذ على التعريف الأخري مع �سموله نوعي الت�سرت طوله، وميكن اخت�ساره 

ليكون: تعمد اإخفاء �سخ�ص مطلوب بحق اأو بغري حق، لغر�ص معني.

 األمر الثاني: التستر في اصطالح القانونيين:

عرف اأهل القانون الت�سرت بعدة تعريفات اإل اأن التعريف الأقرب ملو�سوع 
بحثي، اأعني الت�سرت التجاري، هو من عرفه باأنه: م�ساعدة اجلاين وت�سجيعه على 

ارتكاب اجلرمية)20(. 

)19(الت�صرت واالإيواء يف الفقه االإ�صالمي للدكتور/حافظ اأنور الهي �ض23.
)20(الت�صرت على اجلاين بن ال�صريعة والقانون لل�صكيت �ض41 نقاًل عن قانون العقوبات -الق�صم العام، 

ملاأمون �صالمة �صـ429.
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المبحث الثاني
أنواع التستر

 يقول عزالدين ابن عبدال�سالم يف حق من �سهد جرمية من اجلرائم: )اأما ال�سهود 
على هذه اجلرائم، فاإن تعلق بها حقوق للعباد، لزمهم اأن ي�سهدوا بها، واأن يعرفوا 
بها اأربابها، واإن كانت زواجرها حقا حم�سا هلل تعالى فاإن كانت امل�سلحة يف اإقامة 
الزنا وال�رشقة  تكرار  اإن�سان على  اأن يطلعوا من  بها، مثل  في�سهدوا  بها،  ال�سهادة 
والإدمان على �رشب اخلمور واإتيان الذكور، فالأولى اأن ي�سهدوا عليه دفعا لهذه 
املفا�سد، واإن كانت امل�سلحة يف ال�سرت عليه، مثل زلة من هذه الزلت تقع ندرة 

من ذوي الهيئات ثم يقلع عنها ويتوب منها، فالأولى اأن ل ي�سهدوا بها( )21(.
ويقول ابن تيمية: )ومن اآوى حمارباً اأو �سارقاً اأو قاتاًل ونحوهم ممن وجب عليه 
بال عدوان،  الواجب،  منه  ي�ستوفى  اأن  اأو لآدمي، ومنعه  تعالى،  اأو حق هلل  حد، 
فهو �رشيكه يف اجلرم، وقد لعنه اهلل ور�سوله… ولو كان رجال يعرف مكان املال 
املطلوب بحق، اأو الرجل املطلوب بحق، وهو الذي مينعه، فاإنه يجب عليه الإعالم 
به، والدللة عليه، ول يجوز كتمانه؛ فاإن هذا من باب التعاون على الرب والتقوى، 
وذلك واجب، بخالف ما لو كان النف�ص اأو املال مطلوبا بباطل، فاإنه ل يحل الإعالم 

به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه( )22(.
ويقول ابن مفلح يف الأحاديث الواردة يف ف�سل ال�سرت: اأنها )حتمل على ما 

اإذا مل تكن فيه -اأي ال�سرت- مف�سدة، ول تفوت به م�سلحة()23(.

)21(قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام لعز الدين ابن عبد ال�صالم 160/1.
)22(جمموع الفتاوى البن تيمية )2/ 323.

)23(االآداب ال�صرعية البن مفلح 254/1.
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وعلى �سوء ما ذكره اأهل العلم يف اأقوالهم ال�سابقة يتبني اأن للت�سرت باعتبار 
�رشعيته من عدمها نوعان، وهو ما روعي يف التعريف املختار للت�سرت:

النوع األول: تستر مشروع

وهو الت�سرت الذي مل ياأت ال�رشع بطلب تركه، �سواء ورد طلب بفعله، اأو مل يرد؛ 
كما لو علم اأن عدم ال�سرت يوؤدي اإلى مف�سدة اأكرب من م�سلحة ال�سرت، مثال: اإذا علم 
اأن عدم ال�سرت على ال�سكران، �سيوؤدي اإلى ارتكابه جرمية قتل مع�سوم بغري حق، اأو 
هتك عر�ص، في�رشع ال�سرت عليه، كما اأن ال�سرت على مظلوم اأو ماله، اإذا طلبه ظامل، 

وعلم اأنه يريد قتله، اأو اأخذ ماله بغري حق م�رشوع اأي�ساً.
ومن هذا النوع:

يوم  اهلل  �سرته  م�سلمًا  �سرت  »من  و�سلم-:  عليه  اهلل  -�سلى  الر�سول  قول   -1
القيامة«)24(. قال ال�سوكاين: » فيه الرتغيب يف �سرت عورات امل�سلم«)25(.

»لو �سرتته بثوبك كان  ل�هّزال:  2-قول ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- 
خريًا لك«)26(. اأي اأخفيته وغطيته بثوبك، ومل تظهر اأمره)27(.

النوع الثاني: تستر ممنوع

وهو الت�سرت الذي اأتى ال�رشع بطلب تركه، �سواء علم طلب الرتك بالن�ص، 
اأو بال�ستقراء من عمومات الأدلة، وقواعد ال�رشيعة الغراء)28(.

اإلى  »املدينة حرم ما بني َعريرْ  ومنه قول ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: 

)24( �صبق تخريجه.
)25(نيل االأوطار لل�صوكاين 57/4.

)26( �صبق تخريجه.
)27(�شرح املوطاأ للزرقاين 170/4.

))2(ينظر يف نوعي الت�صرت اإلى الت�صرت واالإيواء يف الفقه االإ�صالمي حلافظ اأنور اإلهي �ض77-)7.
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والنا�ِس  واملالئكِة  اهلل  لعنُة  فعليه  حمدثًا)29(  اآَوى  اأو  َحَدثًا،  فيها  اأحدث  فمن  ثور، 
اًل«)30()31(. فًا وال َعدرْ اأجمعني، ال يقبل اهلل منه يوم القيامة �َسررْ

اأن  ريب  ول  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  حديثه  بن�ص  ملعون  املحدثني  فموؤوي 
اإيواء املحدث يت�سمن ن�رشته وحمايته ويف كثري من الأحوال الت�سرت على جرميته 
كما مر، يقول العيني: )قول�ه: »حمدثًا« بك�رش الدال وفتحها على الفاعل واملفعول، 
فمعنى الك�رش: من ن�رش جانيا، واآواه واأجاره من خ�سمه، وحال بينه وبني اأن يقت�ص 
منه)32(، ومعنى الفتح: هو الأمر املبتدع نف�سه، ويكون معنى الإيواء فيه: الر�سا به 
وال�سرب عليه، فاإنه اإذا ر�سي ببدعته، واأقر فاعلها عليها، ومل ينكرها، فقد اآواه( )33(.
فاإن خيف اأخذ املحدث باأكرث مما ي�ستحق �سار الت�سرت عليه، واإيواوؤه حينئذ من 
النوع الأول، جاء يف منح اجلليل ما ن�سه: )وذكر الأبي يف حديث: » فمن اأحدث 
فيها حدثًا، اأو اآوى حمدثًا، فعليه لعنة اهلل «(.  فاحلديث يدل باعتبار املعنى على اأنه 
ل يحل اإيواء املحدث، وهذا مما ينفي كثريا من هروب الظلمة واجلناة اإلى الزوايا. 
وكان ابن عرفة ل يحل اإيواءهم، اإل اأن يعلم اأنه يتجاوز فيهم ما ي�ستحقون()34(.

ـــنَّة، والـُمْحِدُث: ُيروى  )29(املحدث من )الـَحَدُث، وهو: االأَْمُر الـحاِدُث الـُمْنَكُر الذي لـي�ض مبعتاٍد، وال معروف فـي ال�صُّ
ـــمه، وحال  بك�صـــر الدال وفتحها علـى الفاعل والـمفعول، فمعنى الك�صـــر َمن َن�َصـــَر جانـياً، واآواه واأَجاره من َخ�صْ
بـينه وبـن اأَْن َيْقَت�ضَّ منه؛ وبالفتـح، هو االأَْمُر الـُمْبَتَدُع َنْف�ُصه، ويكون معنى االإِيواء فـيه الر�صا به، وال�صر علـيه، 
َي بالِبْدعة، واأَقّر فاعلَها ول�م ينكرها عل�يه، فقد اآواه(. ينظر: ل�شان العرب لبن منظور 131/2، مادة  فاإِنه اإِذا ر�شِ
(حـــدث). واملحـــدث يف اال�صـــطالح عرفه الهيتمي يف كتابه الزواجر بقوله: )اإيـــواء املحدثن... واملراد بهم: من 

يتعاطى مف�شدة يلزمه ب�شببها اأمر �شرعي(. ينظر: الزواجر للهيتمي 2/)10، وعمدة القاري للعيني 16/)3. 
)30(ال�شرف: الفري�شة، وقيل التوبة، والعدل: النافلة، وقيل: الفدية، ينظر: النه�اي��ة يف غريب احلديث 

واالأثر البن االأثري24/3، وعمدة القاري للعيني 177/16، وحتفة الأحوذي للمباركفوري 270/6.
)31(من حديث علي t، اأخرجه البخاري: يف �صحيحه، باب حرم املدينة من كتاب ف�صائل املدينة)1771(، 
وم�صـــلم: يف �صـــحيحه، واللفـــظ لـــه، بـــاب ف�صـــل املدينـــة ودعـــاء النبـــي �صـــلى اهلل عليـــه و�صـــلم فيهـــا 

بالركة… من كتاب احلج)1370(.
)32(ينظر: عون املعبود للعظيم اأبادي 169/12.

)33(عمدة القاري للعيني 153/34.
)34(منح اجلليل ملحمد علي�ض 77/9.
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المبحث الثالث
تعريف التجارة

وفيه مطلبان:

المطلب األول: تعريف التجارة لغة
ََر  اجتَّ وكذلك  و�رشى،  باع  اأي:  وجِتَاَرًة،  راً  جَترْ ُجُر  َيترْ الفعل)جَتََر(  من  التجارة 
َتَعل)35(، والتجارة ما يتجر فيه، وهي تقليب املال لغر�ص الربح، والتجارة  وهو افرْ

حرفة التاجر)36(.

المطلب الثاني:تعريف التجارة اصطالحًا
عرفها  ولذا  ال�سابق،  اللغوي  معناها  عن  تخرج  ل  ال�سطالح  يف  التجارة 

اجلرجاين -رحمه اهلل- باأنها: » عبارة عن �رشاء �سيء ليباع بالربح«)37(. 
ال�سلع  تبادل  فيها  يتم  اقت�سادية  عملية  باأنها:  املعا�رشين  بع�ص  وعرفها 
البيع  الآلية، عن طريق عمليتي  امل�سانع  اأو  الإن�سان  يد  تنتجها  التي  والب�سائع 
الربح  على  احل�سول  بغية  التجاري  الراأ�سمال  توظيف  اإلى  وتهدف  وال�رشاء، 

والعمل على م�ساعفته)38(.

)35(ل�صان العرب البن منظور 9/4)، م )جتر(.
)36(املعجم الو�صيط الإبراهيم م�صطفى واآخرين 2/1). 

)37(التعريفات للجرجاين �ض73. 
))3(ينظر: معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية للدكتور/جرج�ض جرج�ض �صـ101.
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الفصل األول
 المراد بالتستر التجاري، 
وأركانه، وأسبابه، وآثاره

وفيه اأربعة مباحث:

المبحث األول
المراد بالتستر التجاري

وفيه مطلبان:

المطلب األول: تعريف التستر التجاري لغة
�سبق تعريف الت�سرت والتجارة يف اللغة، ولقد اأ�سيفت كلمة التجارة لكلمة 
الت�سرت بعد اإدخال ياء الن�سبة امل�سددة على امل�سدر املذكور )جتارة(، لي�سري بعد 
هذه الزيادة ا�سماً داًل على معنًى جمرد خا�ص مبا قبله )�سفة يف اللفظ الذي 
�سنع منه( مل يكن يدل عليه قبل الزيادة. وهو ما يعرف يف هذا الع�رش بامل�سدر 

ال�سناعي)39(.

المطلب الثاني: تعريف التستر التجاري اصطالحًا
الت�سرت  تعريف  ميكن  الت�سرت  مكافحة  نظام  من  الأول��ى  املادة  لأحكام  وفقاً 

)39(ينظر: النحو الوايف لعبا�ض ح�صن 4/3)، والقواعد الأ�شا�شية للغة للها�شمي �ش�307.
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اأو  ن�ساط جتاري حل�سابه،  ممار�سة  اأو  ا�ستثمار  من  الأجنبي  باأنه: متكني  التجاري 
بال�سرتاك مع غريه حمظور عليه ممار�سته، اأو ل ي�سمح له نظام ا�ستثمار راأ�ص 
املال الأجنبي اأو غريه من الأنظمة والتعليمات ممار�سته، ويعترب املواطن مت�سرتاً 
التجاري  ال�سجل  اأو  ترخي�سه  اأو  ا�سمه  ا�ستخدام  من  الوافد  متكني  حالة  يف 
ملمار�سة الن�ساط التجاري، كما يعترب مت�سرتاً كل اأجنبي حا�سل على ترخي�ص 
ا�ستثمار اأجنبي وقام بتمكني وافد اآخر من العمل حل�سابه خالفاً لنظام ا�ستثمار 

راأ�ص املال الأجنبي)40(.
ميكن اأن يخت�رش فيقال يف تعريفه باأنه: عقد اأو تربع خفي بني طرفني، يق�سي 
ا�سمه  مقيماً(  اأو  )مواطناً  التجارية  الأن�سطة  مبزاولة  النظام  له  ي�سمح  من  مبنح 
ل�سخ�ص اأجنبي )طبيعي اأو اعتباري()41( ليمكنه من اأعمال جتارية حمظورة عليه 

نظاماً، لغر�ص معني.
الت�سرت  اأرك��ان  املت�سمن  التايل  املبحث  يف  التعريف  بهذا  امل��راد  و�سيتبني 

التجاري.

)40(ينظر: ندوة« الت�صـــرت التجاري:املواطن ال�صـــلبي ينخر اقت�صاد املجتمع« من�صور يف �صحيفة الريا�ض 
االلكرتونيـــة يـــوم الثالثـــاء، وتاريـــخ: 11جمادى االآخـــر 1431هــــ -25 مايو 2010م، العـــدد )15310(.
وتراجـــع املـــادة االأولـــى من نظام مكافحة الت�صـــرت على املوقـــع االلكرتوين: هيئة اخلـــراء مبجل�ض 

الوزراء، وعلى موقع وزارة الداخلية يف اململكة العربية ال�صعودية.
)41(جاء يف معجم لغة الفقهاء ملحمد روا�ض قلعجي 259/1: اأن ال�صخ�ض االعتباري هو:ما يعامل معاملة 

الإن�شان يف الإلزام واللتزام دون اأن يكون معني الأ�شخا�ض:كال�شركات، والوقف ونحوهما.
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المبحث الثاني
أركان التستر التجاري

للت�سرت التجاري اأركان ثالثة:
حمظور،  اقت�سادي  ن�ساط  مزاولة  من  غريه  ن  كِّ يمُ الذي  هو  املت�سرت:   -1
اإذا كان  مقيما غري مواطن،  يكون  يكون مواطنا )�سعوديا(، وقد  اأن  والغالب 

م�سموحا له مبمار�سة الن�ساط القت�سادي، وال�ستثمار يف البالد.
2- املت�سرترَّ عليه: هو الذي ميار�ص ن�ساطا اقت�ساديا حمظورا عليه ممار�سته من 
حيث النظام، والغالب اأن يكون �سخ�ساً مقيماً غري مواطن، وعلى املقيم دون 
املواطن تقوم عملية الت�سرت، حيث ن�ص نظام مكافحة الت�سرت على اعتبار الت�سرت 
تركزت  الأمر  اأجنبياً، وعلى هذا  عليه  املت�سرت  كان  التجاري خمالفة يف حال 
اجلهود، لكن باملفهوم ال�سامل للت�سرت التجاري- قد يكون املت�سرتَّ عليه �سعوديا، 
باأن يكون من الذين ل ي�سمح النظام لهم مبزاولة ن�ساط جتاري، كاملوظف العام، 
في�ستخرج الرتاخي�ص با�سم �سخ�ص اآخر م�سموح له ممار�سة هذا الن�ساط، كابنه 
الطالب اأو زوجته، فيكون الن�ساط با�سم البن اأو الزوجة، ويقوم باإدارته الأب 
ا من الت�سرت التجاري املمنوع بنظام اخلدمة املدنية)42(، اإل  اأو الزوج، فهذا اأي�سً

اأن نظام مكافحة الت�سرت ل ي�سمله للن�ص على )الأجنبي( كما مر.
ال�س�غرية  املوؤ�س�س�ات  واأ�س�حاب  الأف�راد  عل�ى  قا�رشاً  لي�ص  الركن  وهذا 
اأو العمال�ة الأجنبي�ة احلرفية الب�سيطة، واإمنا ي�سمل قطاعا عري�سا من ال�رشكات 

)42(ينظر: الت�صـــرت واالإيواء يف الفقه االإ�صـــالمي حلافظ اإلهي �صــــ440 نقاًل عن الت�صرت �صرره اأكرث من 
نفعه �ض22، والدر الثمن يف فتاوى الكفالء والعاملن لل�صيخ ابن جرين �ض24، نقاًل من: فتاوى 

احلقوق �ض74، اإعداد/ خالد اجلري�صي.
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الكربى، حتت م�س�مى »التمثي�ل التجاري«، حيث توجد �رشكات مت�سرت عليها 
املوؤ�س�سات  ومعظم  التجاري،  املمث�ل  اأو  الوكي�ل  مظلة  حتت  اأعمالها  متار�ص 

وال�رشكات املت�سرتة تعمل ب�س�كل �سبه نظ�امي، بحيث ي�سعب ك�سفها)43(.
اأما  وباطن،  ظاهر  له  اأي  خفي،  عقد  عليه:  واملت�سرت  املت�سرت  بني  العقد   -3
ظاهره فيجعل الن�ساط التجاري الذي ل ي�سمح لالأجنبي مبمار�سته للمت�سرت، ول 
غر�ص من ذلك اإل ال�سالمة من املالحقات النظامية، اأما املت�سرت عليه فلي�ص له 

وفق ظاهر العقد �سوى الأدوار املقبولة نظاماً.
واأما باطن هذا العقد فيكون فيه راأ�ص املال والن�ساط احلقيقي كاماًل للمت�سرت 
اأ�سلفت،  ال�سلطات كما  اأمام  للم�رشوع مقبولة  فهو واجهة  املت�سرت  واأما  عليه، 
ولي�ص له منه اإل ق�سط مايل معني �سهري اأو �سنوي يدفع له مقابل ت�سرته، وهذا 

يف الغالب، وقد يت�سرت بال مقابل ل�سبب معني، كما �سياأتي.

المبحث الثالث
أسباب التستر التجاري

لالآثار  نظراً  املجتمع؛  يواجهها  التي  امل�سكالت  من  التجاري  الت�سرت  يعترب 
ال�سيئة املرتتبة عليه، ولهذه امل�سكلة اأ�سبابها، وهي كالتايل:

ال�ش���رقية  اململكة-غرف���ة  عل���ى  واجتماعي���اً  اقت�ش���ادياً  واأث���ره  التج���اري  الت�ش���ر  )43(ينظ���ر: 
http://www.chamber.org.sa/Arabic/ الرابـــط:  علـــى  مايـــو2010م، 

InformationCenter
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أواًل: أسباب تتعلق بالمتستر.

اأين  من  مباله  يبايل  ل  الإن�سان  يجعل  والذي  الديني،  ال��وازع  �سعف   -1
اكت�سبه.

ذلك  يقابل  بعمل  مطالبته  عدم  مع  املت�سرت،  للمواطن  مغر  عائد  وجود   -2
العائد املادي، مما يحفز املوظفني والطالب والعاطلني الك�سالى يف املجتمع 

على هذا النوع من العقود اخلفية.
ورمبا  ال�سعودي،  املواطن  لدى  والإداري��ة  الفنية  اخلربة  اأو �سعف  3- عدم 
تكا�سله، وافتقاده لروح املغامرة، وخوفه من املناف�سة التجارية، وم�ساكل البيع 

وال�رشاء، ومواجهة النا�ص، كل ذلك �سجعه على العتماد على الأجنبي.
4- التعاطف مع امل�ستثمر الأجنبي؛ لوجود �سلة قرابة اأو �سداقة بني طريف 

الت�سرت، اأو رحمة به؛ حلاجته وفقره.
5- عدم وجود راأ�ص مال كاف للمت�سرت ميكنه من مزاولة ال�ستثمار لنف�سه 

وفق الأنظمة املحددة.
6- اأنانية املت�سرت، وتقدميه م�سلحته اخلا�سة على امل�سالح العامة)44(.

7- البطالة، اأو تدين م�ستوى الأجور)45(، مع زيادة متطلبات احلياة املدنية قد 
يدفع ملمار�سة الت�سرت التجاري.

اإبرام  خالل  من  املو�رشين)46(  بع�ص  قبل  من  الفاح�ص  للرثاء  ال�سعي   -8
العقود اخلفية. 

)44(ينظـــر: مقال)الت�صـــرت التجـــاري: خطر يتغذى من �صـــعف العقوبات(، واملن�صـــور يف جريدة عكاظ يف 
عددهـــا )13342( ال�صـــادر يوم ال�صـــبت، بتاريـــخ: 1424/1/5هـ، والندوة التي نقلتهـــا جريدة الريا�ض 
االلكرتونيـــة يف عددها )15310(، ال�صـــادر يوم الثالثاء، بتاريخ: 11جمـــادى االآخر 1431هـ، وعنونت 

لها بـ)الت�صرت التجاري: املواطن ال�صلبي ينخر اقت�صاد املجتمع(.
)45(ينظر: الكتاب االلكرتوين: الت�صرت على اجلرمية الأ�صعد ر�صوان �صـ)7.
)46(ينظر: الكتاب االلكرتوين: الت�صرت على اجلرمية الأ�صعد ر�صوان �صـ)7.
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املواطنني  بع�ص  لدى  لل�سعودة  احلقيقي  الوطني  احلافز  وجود  عدم   -9
الكاملة يف تطوير وتنمية  الرغبة  التجاري، وافتقاد  الت�سرت  الذين ميار�سون 

العمل)47(.
10- عندما يكون املت�سرت من املقيمني امل�سموح لهم بال�ستثمار الأجنبي، فاإن 
من الأ�سباب التي تدفعه للت�سرت التجاري رغبته يف منفعة اأقاربه، واأ�سدقائه، 

واأبناء جن�سه من الوافدين.

ثانيًا: أسباب تتعلق بالمتستر عليه )الوافد(.

التجارة  ملمار�سة  يدفعه  �سبب  اأي�ساً  الوافد  الديني لدى  الوازع  1- �سعف 
غري امل�رشوعة.

2- حاجة الوافد وفقره، �سجعا ال�رشكات واملوؤ�س�سات املطالبة نظاماً ب�سعودة 
فقره  الوافد جراء  يقبل  التجاري، حيث  الت�سرت  ممار�سة  فيها على  العاملني 
وعوزه ممار�سة اأي عمل، مع التزامه فيه ب�ساعات طويلة، واكتفائه مع ذلك 

بالأجر الزهيد، وهذا ما ل يفعله املواطن. 
3- ا�ستغالل الوافد لنية املواطن احل�سنة، وحبه لبذل اخلري، وثقته املفرطة فيه )48(.
4- يعترب الت�سرت التجاري و�سيلة الوافد يف التهرب من ال�رشيبة املفرو�سة 

على ال�ستثمار الأجنبي.
5- رغبة الوافد يف حتقيق املزيد من املكا�سب املالية عن طريق التجارة يف 
عمله  مقابل  يتقا�ساه  الذي  راتبه  واأن  ل�سيما  اقت�سادية؛  نه�سة  يعي�ص  بلد 
النظامي ل يتنا�سب ومتطلبات املعي�سة باململكة، مما يحفز هذه العمالة على 

)47(ينظـــر يف االآثـــار املذكـــورة: الكتاب االلكـــرتوين: الت�صـــرت التجاري واأثـــره اقت�صـــادياً واجتماعياً على 
www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter  :اململكة، على الرابط

))4(ينظر املرجع ال�صابق. 
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اإيجاد بدائل لتحقق اأعلى عائد مادي ممكن خالل وجودها يف البالد، بغ�ص 
النظر عن نظامية هذه الو�سائل، لأنها ترى اأنها دفعت و�رشفت مبلغا هائال 
اململكة  اإلى  الو�سول  والكفالء، يف طريق  ال�ستقدام،  ومكاتب  للوكالء، 
واحل�سول على التاأ�سرية، ولعل البع�ص حتمل الديون لأجل هذا، فهو يرى 

يف نف�سه باأن من حقه اأن يك�سب باأي طريقة)49(.
عامل  وهو  بالده،  يف  بها  يطالب  التي  بال�رشائب  الوافد  مطالبة  عدم   -6

يجذب الأجنبي للعمل يف هذه البالد.
7- �سن الدولة اأنظمة، وو�سعها �سوابط تنظم عمل الأجنبي داخل البالد، 
وحتد من ا�ستنزاف الأموال خارجها، وتتمكن من خاللها من ال�ستفادة من 
مواردها وخرياتها ل�ساحلها كنظام الإقامة، ونظام ا�ستثمار روؤو�ص الأموال 
لإيجاد  ي�سعون  الوافدين  من  الأنظمة  لهذه  املخالفني  جعل  الأجنبية)50(، 

طرق خفية ملزاولة هذه الأن�سطة، والتي منها الت�سرت التجاري.
8- وجود جو منا�سب للمت�سرت عليه اأ�سهم يف زيادة هذه الظاهرة، كت�رشف 
الأجنبي داخل امل�رشوع كاملالك، من حيث اإبرام العقود نيابة عن املواطن، 

وو�سع قيمة املبيعات يف احل�ساب ال�سخ�سي وغريه)51(.

)49(ينظر: الت�صـــرت واالإيواء يف الفقه االإ�صـــالمي حلافظ اإلهي �صــــ443 نقاًل عن الت�صرت �صرره اأكرث من 
نفعـــه �ـــض30-32، وجملة الق�صـــيم �ـــض61، العدد 4)، �ش����وال 1420هـ )مقال( حممـــد عرفة: ظاهرة 

الت�صرت يف املعامالت التجارية.
)50(ال�صادر بتاريخ 1376/9/20هـ، والنظام التايل له ال�صادر بتاريخ 1421/1/5هـ حيث حدد هذان النظامان 
الن�صاطات امل�صموح لغري املواطنن ا�صتثمار اأموالهم فيها، وو�صعا �صوابط الإخراج اأرباحهم اإلى اخلارج، 
وا�ش���رطا اأن يكون اأحد ال�ش���ركاء �ش���عوديا، كما حددا مبلغا معينا ملختلف املجالت، وا�ش���رطا األ يقل 
راأ�ـــض املـــال عن هـــذا القدر. ينظر: الت�صـــرت واالإيواء يف الفقه االإ�صـــالمي حلافظ اإلهي �صــــ443، وينظر 

نظام اال�صتثمار االأجنبي االخري)ال�صاري( على موقع هيئة اخلراء مبجل�ض الوزراء.
)51(ينظـــر يف االآثـــار املذكـــورة: الكتاب االلكـــرتوين: الت�صـــرت التجاري واأثـــره اقت�صـــادياً واجتماعياً على 

www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter  :اململكة، على الرابط
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ثالثًا: أسباب تتعلق بالمجتمع.

واأ���رشاره  الكبرية،  واآث��اره  التجاري،  الت�سرت  بخطورة  املجتمع  وعي  عدم   -1
ال�ساملة على اأمنهم القت�سادي، والجتماعي، والأخالقي، وال�سحي، ونحوها.

حتقر  والتي  املجتمع،  يف  املرت�سبة  النف�سية  احلواجز  من  كثري  وج��ود   -2
الأعمال املهنية احلرفية، اأو اخلدمية املرتبطة بالتعامل املبا�رش مع اجلمهور، مما 

يدفع املواطن لالإحجام عنها، وتركها للم�ستثمر الأجنبي)52(. 
 3- �سعف تربية ال�سمري الديني، والولء الوطني من املجتمع لأفراده)53(. 
اأو  تعاطفاً،  اكت�سافها؛  بعد  التجاري  الت�سرت  حالت  عن  الإبالغ  عدم   -4
تهاوناً، اأو لعالقة القربى، اأو مل�سلحة تتعلق باملطلع، اأو لغريها من الأ�سباب.

رابعًا: أسباب تتعلق بالدولة ونظامها.

1- موقع اململكة العربية ال�سعودية اجلغرايف، ومكانتها الدينية كانا �سبباً يف 
وجود عمالة اأجنبية خمالفة، متار�ص اأن�سطة اقت�سادية حمظورة، حيث تقع 
اململكة الغنية بالرثوات جغرافيا يف مركز دائرة جمتمعات كثافتها ال�سكانية 
متدنية؛  واقت�سادية  اجتماعية  م�ستويات  يف  منهم  الغالبية  وتعي�ص  عالية، 
كالهند وبنجالدي�ص وباك�ستان واليمن وم�رش وال�سودان ونيجرييا، وغريها 

من الدول الفقرية.
مئات  يق�سدها  التي  املقد�سة  الأماكن  فالحت�سانها  الدينية؛  مكانتها  واأما 

الآلف من امل�سلمني على مدار العام؛ لأداء منا�سك احلج والعمرة.
وهذان الأمران -مع عوامل جاذبة اأخرى- �سهال على الوافدين من تلك 
الدول القريبة وغريها دخول البالد بحجة احلج اأو العمرة، والإقامة املخالفة 

)52(ينظر املرجع ال�صابق.
)53(ينظر: الت�صرت على اجلرمية الأ�صعد ر�صوان �صـ1).
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فيها لحقا)54(، ثم البحث عن العمل -ولو خمالفاً-؛ لتوفري م�سدر دخل 
للوافد ومن يرافقه.

2- النه�سة القت�سادية الكبرية التي تعي�سها البالد، والتي نتج عنها تو�سع 
وتنوع يف الأن�سطة واخلدمات جذب اأنظار امل�ستثمر الأجنبي. 

للتو�سع العمراين الكبري  3- �سعف الرقابة على املحالت التجارية، نظراً 
يف البالد، والذي نتج عنه انت�سار املحالت واملوؤ�س�سات التجارية على نطاق 

ي�سعب ال�سيطرة عليه. 
4- �سعف تثقيف العمالة قبل منحها التاأ�سرية، وقدومها اإلى اململكة، ل�سيما 
اأو يتذرعون  اأميون، وقد يخالفون دون ق�سد،  واأن غالب العمالة الوافدة 

بعدم معرفة النظام. 
5- �سهولة اإعطاء الرتاخي�ص التجارية للمواطن، وال�سماح له مببا�رشة اأكرث 

من م�رشوع ب�سجل جتاري واحد.
عدم  ب�سبب  العمل؛  بيئة  مع  الكايف  بال�سكل  املواطن  تاأهيل  �سعف   -6
املواءمة بني التخ�س�سات املطلوبة يف �سوق العمل التجاري واخلدمي، وبني 

خمرجات التعليم العام واجلامعي، ومعاهد وكليات التدريب الفني)55(.
7- عدم وجود عقوبات �سارمة وكافية تطبق على العمالة املخالفة لنظام 

)54(فقـــد اأظهـــر تقرير �صـــدر عـــام 2004م عن املنظمـــة العربية للعمل ون�صـــر يف جملة العامل االإ�صـــالمي 
باأنـــه يوجـــد 15،5 مليـــون وافد يف دول جمل�ـــض التعاون اخلليجـــي، وتاأتي اململكة العربية ال�صـــعودية 
يف مقدمـــة الـــدول اخلليجية امل�صـــتقبلة للوافدين من حيث احلجم، وقدر عددهم يف 2004م ب�صـــبعة 
ماليـــن وافـــد ميثلـــون 30% من ال�ش���كان ح�ش���ب م���ا ورد يف ذلك التقري���ر. ينظر: الت�ش���ر التجاري 

اأ�صراره وعواقبه )ر�صالة ماج�صتري( �صـ2.
)55(ينظر يف االأ�صـــباب املذكورة: الكتاب االلكرتوين: الت�صـــرت التجاري واأثره اقت�صـــادياً واجتماعياً على 

www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter  :اململكة، على الرابط
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الدولة، مما ي�سجعها على ممار�سات العقود اخلفية والتحايل على الأنظمة)56(.
بالدولة  تعلق  له  مما  عام  ب�سكل  املخالفة  العمالة  على  الت�سرت  اأ�سباب  ومن 
التع�سفية،  القانونية  الإج��راءات  بع�ص  جميعه-  �سبق  ملا  -اإ�سافة  ونظامها 
واملطالبات املالية الكبرية التي تقابل املت�سرت اإذا ما اأراد ت�سحيح و�سع الوافد، 

وحتويل معاملته اإلى معاملة نظامية)57(.

المبحث الرابع
آثار التستر التجاري

أواًل: اآلثار االقتصادية: 

ال�ستقرار  �سيا�سات  اإف�سال  يف  كبرية  بدرجة  التجاري  الت�سرت  يت�س�بب   -1
ال�سيا�سات  لو�سع  الالزمة  امل��وؤ���رشات  وت�سويه  البالد،  يف  القت�سادي 
القت�سادية املختلفة، والتي من اأهمها موؤ�رشات الأ�سعار، ومعدلت البطالة، 

ومعدلت النمو القت�سادي. )58(
)56(ينظر: الندوة التي نقلتها جريدة الريا�ض االلكرتونية يف عددها )15310(، ال�صادر يوم الثالثاء، بتاريخ: 

11جمادى االآخر 1431هـ وعنونت لها بـ)الت�صرت التجاري: املواطن ال�صلبي ينخر اقت�صاد املجتمع(.
)57(ينظـــر: مقال)الت�صـــرت التجـــاري خطر يتغذى من �صـــعف العقوبـــات(، واملن�صـــور يف جريدة عكاظ يف 
عددهـــا )13342( ال�صـــادر يوم ال�صـــبت، بتاريـــخ: 1424/1/5هـ، والندوة التي نقلتهـــا جريدة الريا�ض 
االلكرتونيـــة يف عددها )15310(، ال�صـــادر يوم الثالثاء، بتاريخ: 11جمـــادى االآخر 1431هـ، وعنونت 

لها بـ)الت�صرت التجاري: املواطن ال�صلبي ينخر اقت�صاد املجتمع(.
www.chamber.  :5(ينظـــر: الت�صـــرت التجاري واأثره اقت�صـــادياً واجتماعياً علـــى اململكة على الرابـــط((

org.sa/Arabic/InformationCenter وكتاب اأثر ظاهرة الت�صرت التجاري على االقت�صاد الوطني 
من اإ�صدار الغرفة التجارية ال�صناعية بينبع �ض32-30.
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القت�ساد،  يف  النقدية  ال�سيا�سة  فعالية  على  بالغ  �سلبي  تاأثري  هناك   -2
فزي�ادة الأن�س�طة املختلفة يف اإطار معامالت الت�سرت التجاري يوؤدي اإلى 
لالحتفاظ  الأ�سا�سية  الدوافع  اأح�د  وي�س�بح  النقود،  عل�ى  الطلب  زيادة 

بها، وهو ما �سيوؤثر بالتاأكيد على فعالية ال�سيا�سة النقدية. )59( 
3- اأغلب الأرباح الناجمة عن الت�سرت حتول اإلى خارج اململكة. 

4- اإ�سعاف الكفاءة القت�سادية، والإخالل بتوزيع املوارد. 
يف  ي�سهم  مما  الوطن،  اأبناء  من  للعمالة  التوظيف  فر�ص  �سعف   -5
العمالة  عل�ى  الت�س�رت  م�س�روعات  يف  التوظي�ف  لقت�س�ار  البطال�ة،  من�و 

الأجنبية. 
6- زيادة حالت الغ�ص التجاري.

عن  يتكا�سلون  املواطنني  من  فئة  خلق  يف  التجاري  الت�سرت  ي�سهم   -7
فئة  من  يتحولون  بحيث  الطرق،  باأي�رش  املال  جمع  وير�سيهم  العمل، 

منتجة اإلى فئة متكلة خاملة.
نظام  يتطلبها  التي  الر�سوم  من  الوافد  التجاري  الت�سرت  يخل�ص   -8
امل�سالح  وتخدم  الوطني،  القت�ساد  تدعم  والتي  الأجنبي،  ال�ستثمار 

العامة، ويعامل لأجله معاملة املواطن.
9- تزايد اأعداد العمالة الوافدة، ومزاحمة املواطنني يف اأعمالهم ب�سورة 

غري م�رشوعة، ل�سيما اأ�سحاب امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة منهم. 
10- احتكار الوافدين لبع�ص الأن�سطة التجارية. 

والتعليمية  وال�سحية،  اخلدمية،  املراف�ق  على  الإنفاق  اأعباء  زيادة   -11

)59(ينظر املرجع ال�صابق.
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ب�سبب وج�ود اأعداد كبرية من الوافدين باململكة. 
12- مزاولة كثري من الوافدين للتجارة غ�ري امل�رشوعة م�ن خ�الل تواط�وؤ 

املت�سرت عليه مع بني جن�سيته.
13- معظم العمال�ة الواف�دة الت�ي ت�اأتي من دول اأخ�رى تكت�س�ب خ�ربات 
غ�ري  العمالة  ه�ذه  لأن  ونظ�راً  عم�ل،  واأ�ساليب  عالية  وتقنية  معرفي�ة 
اقت�ساد  ت�راكم اخل�ربات وتوظيفها خلدمة  ف�اإن ذلك يح�د م�ن  م�ستقرة، 

البالد. 
14- ا�ستقدام وترحيل العمالة الوافدة له تكاليف مالية هائلة. 

15- ت�ستفيد العمالة الوافدة ب�س�كل مبا�س�ر اأو غ�ري مبا�س�ر م�ن الإعان�ات 
املقدم�ة من قبل احلكومة، والتي كان من املمكن اأن توجه اإلى خدمة اأبناء 

الوطن. 
16- اإن �سهولة احل�س�ول عل�ى العمال�ة الواف�دة اأدى اإلى انته�اج اأ�س�اليب 

الإنت�اج امل�س�تندة عل�ى ال�ستخدام املكثف للعمالة. )60( 

ثانيًا: اآلثار السياسية واألمنية: 

1- وجود اأعداد كبرية من الوافدين واأبنائهم الذين ترعرعوا يف البالد، 
قد توؤدي اإلى �سعور جماعي �سبيه ب�سعور الأقلية.

ومعتقداتها  جن�سياتها  وتعدد  الوافدة  العمالة  حجم  �سخامة  اإن   -2
العمالة  هذه  تتعامل  فقد  البالد،  لأمن  تهديداً  ت�سكل  يجعلها  وثقافتها 

بتجارة املخدرات اأو ال�رشقة اأو التزوير.

)60(ينظر: الكتاب االلكرتوين: الت�صـــرت التجاري واأثره اقت�صـــادياً واجتماعياً على اململكة على الرابط:  
www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter وكتاب اأثر ظاهرة الت�صـــرت التجاري على 

االقت�صاد الوطني �ض32.
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ثالثاً: الآثار الجتماعية: 
غري  والتجارة  اجلرمية  لنت�سار  مالئمة  بيئة  الت�سرت  م�رشوعات  تعترب   -1

امل�رشوعة.
2- تزايد اأعداد املخالفني لنظام الإقامة.

3- تزايد اأعداد العمالة الوافدة مما يوؤثر يف البنية الدميوغرافية )الرتكيبة 
ال�سكانية( للبالد.

4- تعترب م�رشوعات الت�سرت عامل جذب للعمالة الهاربة، ومالذاً اآمناً لها 
من كفالئها. 

5- انت�سار البائعني املتجولني، واملت�سولني من الوافدين اأمام امل�ساجد، 
ويف ال�سوارع، مما يعطي �سورة غري ح�سارية للبالد.

6- تعي�ص معظم العمالة الوافدة يف �سكل جمموعات ح�سب جن�سيتها 
متثل جمتمعات �سغرية، وغالباً ما تكون غريبة على جمتمعنا، وقد يكون 

الكثري من اأخالقياتها منافياً لتعاليم الدين الإ�سالمي. 
ترعرع�وا  ال�ذين  الواف�دين  اأبن�اء  ل�دى  التعليم�ي  امل�س�توى  �س�عف   -7

ف�ي بلدانهم، ومن ثم كرثة الأطف�ال الأميني وامل�رشدين تبعاً)61(.

رابعًا: اآلثار البيئية والصحية: 

1- ت�س�كل الأع�داد الك�برية للعمال�ة الواف�دة �س�غطاً كبرياً عل�ى اخل�دمات 
ال�س�حية، واملراف�ق العام�ة، وا�ستنزافاً للموارد الطبيعية.

ق�د حتم�ل  متخلف�ة  اأو  فق�رية  دول  م�ن  الواف�دة  العمال�ة  معظم  تاأتي   -2

ينظر: الكتاب االلكرتوين: الت�صـــرت التجاري واأثره اقت�صـــادياً واجتماعياً على اململكة على الرابط:   )61(
www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter وكتاب: اأثر ظاهرة الت�صرت التجاري على 

االقت�صاد الوطني �ض33.
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متابعتها  يجعل  الإقامة  لنظام  وخمالفتها  خطرية،  معدي�ة  اأم�را�ص  معه�ا 
�سحياً والتاأكد من �سالمتها من الأمور املتعذرة)62(. 

3- اإن غالبية العمالة الوافدة ميتلكون �سيارات قدمية تبعث ع�وادم م�س�رة، 
وتفتق�د لو�سائل ال�سالمة، مما يرتتب عليه زيادة كبرية يف عدد ال�سيارات 
الهواء، واإلى زيادة اختناق حركة  اإلى زيادة طرح ملوثات  ت�وؤدي  التي 

املرور، واحلوادث املرورية.
4- اإن غالبية العمالة الوافدة ت�سكن يف م�ساكن �سعبية، اأو قرى يف ظروف 
�سكنية غ�ري �سحية، وغري منظمة، ومكتظة بالأو�ساخ مما ي�سوه املنظر، ف�ساًل 

عما ي�سببه م�ن م�س�كالت �سحية)63(.

 www.chamber.org. :ينظر: الت�صـــرت التجاري واأثره اقت�صادياً واجتماعياً على اململكة، على الرابط  )62(
sa/Arabic/InformationCenter وكتاب اأثر ظاهرة الت�صرت التجاري على االقت�صاد الوطني �ض33.
ينظـــر يف االآثـــار املذكورة: الكتـــاب االلكرتوين: الت�صـــرت التجاري واأثـــره اقت�صـــادياً واجتماعياً على   )63(

 www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter :اململكة، على الرابط
ودرا�صـــة بعنـــوان اأثــــر الت�صــــرت التجــــارى علـــى اقت�صـــاديات دول جمل�ض التعـــاون اخلليجى، اإ�صـــدار   
الأمان���ة العام���ة لحتاد غ���رف دول جمل�ض التعاون اخلليج���ي، واملوق��ع اللكرون��ى ل���وزارة التجارة 
وال�صناعة على الرابط: www. mci.gov.sa، وينظر اأي�صاً: الندوة التي نقلتها جريدة الريا�ض 
االلكرتونيـــة يف عددها )15310(، ال�صـــادر يوم الثالثاء، بتاريخ: 11جمـــادى االآخر 1431هـ، وعنونت 

لها بـ)الت�صرت التجاري: املواطن ال�صلبي ينخر اقت�صاد املجتمع(.
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الفصل الثاني
حكم التستر التجاري 

وتكييفه الفقهي وعقوبته 
في الشريعة اإلسالمية

وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول
حكم التستر التجاري في الشريعة اإلسالمية

وفيه مطلبان:

المطلب األول: الحكم التكليفي
العلم،  اأهل  عليه  ن�ص  اأحدهما  قولن،  امل�ساألة  هذه  يف  باأن  القول  ميكنني 

والآخر خمرج على م�ساألة م�سابهة، وبيانهما كما يلي: 

القول األول: 

عدم جواز الت�سرت التجاري، وقد �سدرت به فتوى لهيئة كبار العلماء كما 
�سياأتي، وبه قال ال�سيخ ابن عثيمني، وال�سيخ ابن جربين رحمهما اهلل)64(.

)64(كما قررا ف�صاد عقد الت�صرت التجاري. تنظر فتواهما يف: الت�صرت واالإيواء يف الفقه االإ�صالمي حلافظ 
اإلهـــي �صــــ445 نقـــاًل عـــن الدر الثمـــن يف فتـــاوى الكفـــالء والعاملن البـــن جرين �ـــض24، وفتاوى 
احلقوق �ض74، اإعداد/ خالد اجلري�صي، ونقلت جريدة اجلزيرة، العدد 9904 يف 2/)/1420هـ، فتوى 

ال�صيخ ابن عثيمن -رحمه اهلل- يف الت�صرت التجاري.
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اأدلة هذا القول:
ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول مبا يلي:

ال�رشكات  عقود  اأن��واع  من  لي�ص  التجاري  الت�سرت  ال�رشكة يف  عقد   -1
اجلائزة �رشًعا عند اأكرث الفقهاء، لفقد اأ�سلها وهو املال والعمل، فاإنها اإما اأن 
على  باأبدانهما  وعمليهما  مباليهما  اثنني  ا�سرتاك  وهي  العنان،  �رشكة  تكون 
اأن يكون الربح بينهما، واإما اأن تكون �رشكة الأبدان، وهي اأن ي�سرتك اثنان 
فاأكرث فيما يكت�سبونه باأيديهم واأبدانهم بالعمل، كال�سناع واحلمالني واخلياطني 
فيما  فاأكرث  اثنان  اأن ي�سرتك  اأن تكون �رشكة الوجوه، وهي  ونحوهم، واإما 
ي�سرتيان بجاههما وثقة التجار بهما، من غري اأن يكون لهما راأ�ص مال، على 
اأن يكون الربح بينهما، واإما اأن تكون �رشكة املفاو�سة، وذلك بال�سرتاك يف 
جميع اأنواع ال�رشكة، مثل اأن يجمعا بني �رشكة العنان والوجوه والأبدان، 
فيكون من كل عمل ومن كل مال، ومن كل �رشاء بجاه وذمة)65(، اأما ال�رشيك 
املواطن يف ال�رشكة يف الت�سرت التجاري فال ي�سرتك ل مبال ول بعمل، واإمنا 
راأ�ص املال للمت�سرتَّ عليه وهو الذي يقوم بالعمل، فلذا ل ت�سح ال�رشكة ول 

ي�ستحق الربح)66(.

)65(خال���ف بع����ض الفقهاء يف بع�ض هذه ال�ش���ركات، كال�ش���افعي فلم يجز �ش���ركة الأب���دان والوجوه، ولكن 
اأكرثهم على جوازها مع اختالف يف بع�ض ال�شروط والأمور والت�شمية.

ينظر: الهداية مع �شرح فتح القدير للمرغيناين 147/6، 164، 172، 176، وبداية املجتهد لبن ر�شد   
9/5)1 وما بعدها، واالأم لل�صافعي 231/3، واملغني البن قدامة 5/5، 14، 16، 39، 37.

)66(الت�صرت واالإيواء يف الفقه االإ�صالمي حلافظ اإلهي �صـ445، وانظر فتوى هيئة كبار العلماء الآتي ذكرها.
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الت�سرت  يف  واملعامالت  العقود  يف  والغ�ص  واخلداع  الغرر)67(  ح�سول   -2
التجاري، وذلك من وجهني:

ال�رشيك  با�سم  لت�سميتها  اجلهة،  اأو  ال�رشكة  هذه  مع  يتعامل  من  تغرير   - اأ 
معها  يتعاملون  الذين  فاإن  الأم��ر،  حقيقة  يف  �سيئا  منها  ميلك  ل  وهو  املواطن 
�ساحب  اأ�سا�ص  على  معها  يتعاملون  ذلك  غري  اأو  �سمان  اأو  ببيع  �سخ�سيا 
لهم  فيح�سل  الأمر،  حقيقة  معرفتهم  لعدم  وينخدعون  فيتغررون  الرتخي�ص، 

ال�رشر والف�ساد يف معامالتهم.
املبلغ  دفع  يف  عليها(  )املت�سرت  اجلهة  اأو  لل�رشكة  الغرر  يح�سل  كما  ب- 
املقطوع �سواء ربحت ال�رشكة اأم خ�رشت، فاإنها قد تربح قليال وقد تربح كثريا، 
وقد ل تربح �سيًئا فتخرج غارمة، وقد يحيط املبلغ املقطوع كل الك�سب، والغرر 

يوؤثر يف �سائر عقود املعاو�سات املالية فال جتوز معه)68(.

)67()التغري���ر اأو الغ���رور اأو الغ���رر بفتحت���ني(، من الفعل غرَّ يغرُّ بال�ش���م، ويراد به اخل���داع والإطماع يف 
الباطل، وهو ماله ظاهر حمبوب وباطن مكروه، ومنه الغرة وهي الغفلة، والَغر بالفتح من يغرك، 
والُغر بال�ش���م الأباطيل، وقد قيل: �ش���مي ال�ش���يطان َغُرور ؛ لأنه يحمل على حمابه، ووراء ذلك ما 

ي�صوء هو ماله ظاهر حمبوب وباطن مكروه.
ينظـــر: ل�صـــان العـــرب البـــن منظـــور 11/5 وما بعدهـــا، وخمتـــار ال�صـــحاح للـــرازي 197/1، م)غرر(،   

والنهاية يف غريب احلديث لبن الأثري 356/3.
ويف ا�شطالح الفقهاء: هو ما انطوت عنا عاقبته، اأو ما تردد بني اأمرين اأغلبهما اأخوفهما.  

ك. وقيل: هو اخلطر الذي ا�صتوى فيه طرف الوُجود والعدم مبنزلة ال�صَّ   
ينظـــر: بدائـــع ال�صـــنائع للكا�صـــاين 163/5، والفـــروق للقـــرايف 432/3، والذخـــرية للقـــرايف 355/4،   

وحا�شية قليوبي202/2، والقواعد النورانية الفقهية البن تيمية �ض116.
  وعرفه املعا�ش���رون باأنه: احلمل على قبول ما ل خري فيه بو�ش���يلة كاذبة م�ش���للة، ترغب فيه، بزعم 

اأن فيه م�صلحة، ولو عرفت حقيقته ما ُقبل.
ينظ���ر: الت���داوي وامل�ش���وؤولية الطبية يف ال�ش���ريعة الإ�ش���المية للدكت���ور: قي�ض بن حممد اآل ال�ش���يخ   

مبارك �صـ215.
))6(ينظر: بدائع ال�صـــنائع للكا�صـــاين 163/5، وبداية املجتهد لبن ر�شد 165/5، وحا�شية قليوبي202/2، 
واملغنـــي البـــن قدامـــة 30/5، واملدخل للفقه االإ�صـــالمي ملحمد �صـــالم مدكور �ـــض1)5، والغرر واأثره 
يف العقـــود للدكتـــور حممـــد ال�صـــديق حممـــد االأمن ال�صـــرير�ض447، والت�صـــرت واالإيـــواء يف الفقه 

االإ�صالمي حلافظ اإلهي �ض447.
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كما ميكن اأن ي�ستدل لهذا القول مبا يلي:
ڀ ڀ ٺ ٺٺ  ژ  املداينة:  اآية  قال �سبحانه وتعالى يف   -1
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ )69(.
وجه اال�ستدالل من االآية: اأمر اهلل �سبحانه وتعالى بتحري العدل واحلق وتقوى 
اهلل يف املعامالت املالية وعند اإبرام عقودها، والت�سرت التجاري عقد خفي يقوم 
على الكذب واحليلة، والتالعب، وتزوير احلقيقة، ففيه خمالفة لأمره �سبحانه.
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  تعالى:  قال   -2  

.)70(
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ژ  تعالى:  وقال 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ )71(.

امل�سلم حرام دمه  امل�سلم على  كل   « اهلل عليه و�سلم-:  النبي -�سلى  ويقول 
وماله وعر�سه « )72(، ويقول -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأي�ساً: » فاإن دماءكم واأموالكم 

واأعرا�سكم عليكم حرام... «)73(. 
وجه ال�ستدلل من الن�سو�ص ال�سابقة: اأن ن�سو�ص ال�رشع دلت على اأن الأ�سل 
يف اأموال النا�ص احلرمة، واأنه ل يباح �سيء منها اإل بالطرق املعتربة �رشعاً، ولي�ص 

)69(�صورة البقرة من االآية2)2.
)70(�صورة البقرة: اآية/))1.

)71(�صورة الن�صاء، اآية/29.
)72(احلديـــث يرويـــه اأبـــو هريـــرة، واأخرجـــه االإمام م�صـــلم يف �صـــحيحه: باب حتـــرمي ظلم امل�صـــلم وخذله 

واحتقاره ودمه وعر�صه وماله من كتاب الر وال�صلة واالآداب )2564(.
)73(احلديث يرويه عبدالرحمن بن اأبي بكرة عن اأبيه، واأخرجه البخاري يف �صحيحه: باب قول النبي -�صلى 
اهلل عليه و�صـــلم-: )رب مبلغ اأوعى من �صـــامع( من كتاب العلم )67(، وم�صـــلم يف �صـــحيحه: باب تغليظ 

حترمي الدماء واالأعرا�ض واالأموال من كتاب الق�صامة واملحاربن والق�صا�ض والديات )1679(.
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عقد الت�سرت التجاري من تلك الطرق املعتربة؛ لت�سمنه جملة من املحاذير ال�رشعية، 
فاأخذ املال الناجت عنه من اأكل اأموال النا�ص بالباطل املنهي عنه بن�ص الآية. 

3- قال تعالى: ژ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ)74(. 
 وجه اال�ستدالل من االآية: اأن يف الإعالم باملخالف والدللة عليه تعاون على 
الرب والتقوى، فيجب، يقول �سيخ الإ�سالم: )ولو كان رجاًل يعرف مكان املال 
عليه  يجب  فاإنه  مينعه،  الذي  وهو  بحق،  املطلوب  الرجل  اأو  بحق  املطلوب 
الإعالم به والدللة عليه، ول يجوز كتمانه، فاإن هذا من باب التعاون على الرب 

والتقوى، وذلك واجب()75(. 
 و�سد ذلك يثبت النقي�ص، اأي اأن الت�سرت على املخالف يت�سمن تعاوناً على 

الإثم والعدوان، فكما وجب الأول، حرم الثاين. 
4- قال اهلل تعالى: ژ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)76( ییژ)77(.
وعن عبد اهلل بن عمر اأن ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »على املرء 
اأمر مبع�سية فال  فاإن  يوؤمر مبع�سية،  اأن  اإال  اأحب وكره  والطاعة فيما  ال�سمع  امل�سلم 

�سمع وال طاعة«)78(.

)74(�صورة املائدة، اآية/2.
)75(جمموع الفتاوى البن تيمية )323/2.

)76()اأويل االأمـــر( قيـــل: هـــم االأمراء واحلكام، وقيل: هم اأمراء ال�صـــرايا، وقيل هـــم العلماء، والراجح اأن 
الآية عامة يف العلماء والأمراء واحلكام، يقول �شيخ الإ�شالم: )هم اأ�شحاب الأمر وذووه، وهم الذين 
ياأم���رون النا�ض، وذلك ي�ش���رك في���ه اأهل اليد والقدرة، واأهل العلم وال���كالم، فلهذا كان اأولوا الأمر 
�صنفن: العلماء واالأمراء(. والعلة يف وجوب طاعة احلكام واالأمراء اأن �صيا�صة النا�ض يف اأمر دينهم 
ودنياهم اإليهم، واأما العلماء فالأن مرد النا�ض يف امل�صـــكالت اإليهم، وال ي�صـــدورون اإال عن فتاويهم.
ينظر: تف�صـــري الطري 150/5، واأحكام القراآن البن العربي 573/1-574، وتف�صـــري القراآن العظيم 

البن كثري 519/1، وفتح القدير لل�صوكاين 1/1)4، وجمموع الفتاوى البن تيمية )170/2.
)77(�صورة الن�صاء، اآية/59.

))7(اأخرجـــه البخـــاري يف �صـــحيحه: باب ال�صـــمع والطاعة لالإمام ما مل تكن مع�صـــية مـــن كتاب االأحكام 
)6725( وم�شلم يف �شحيحه: باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�شية من كتاب الإمارة )39)1(.
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وجوب  على  الن�ص  واحلديث  الآية  يف  واحلديث:  االآية  من  اال�ستدالل  وجه 
يوؤمر  اأن  اإل  وكره  الإن�سان  اأحب  فيما  لهم  وال�سمع  امل�سلمني،  اأمر  ولة  طاعة 
اأمره،  امل�سلمني، مبخالفة  اأمر  افتئات على ويل  التجاري  الت�سرت  مبع�سية، ويف 

واخلروج على قراره، والتحايل على نظامه.
5- عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما، اأن ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- 

َراَر«)79(. قال: »اَل �َسَرَر واَل �سِ
ر نف�َسه منتٍف  وجه اال�ستدالل من احلديث: اأن هذا احلديث اأ�سل يف اأنَّ ال�رشَّ
ر على الغري بغري حقٍّ كذلك)80(، ولفظه عام  ع باإجماع، واإدخال ال�رشَّ يف ال�رشَّ
مت�رشف يف اأكرث اأمور الدنيا، ول يكاد اأن يحاط و�سفه)81(، في�سمل كل ما فيه 

�رشر، ومن جملته الت�سرت التجاري؛ لأ�رشاره واآثاره التي ل حتمد.
وُيبنى على هذا احلديث جملة من القواعد ال�رشعية يقت�سي اإعمالها القول 

)79(اأخرجـــه ابن ماجه يف �صـــننه: باب من بنى يف حقه ما ي�صـــر بجاره من كتـــاب االأحكام )2341(، واأخرج 
عن عن عبادة بن ال�صامت نحوه )2340(، واأخرجه البيهقي يف �صننه الكرى عن اأبي �صعيد اخلدري 
)11166(، قال البيهقي -رحمه اهلل- يف بع�ض املوا�صـــع من �صـــننه 6/)15: » واأما حديث ال �صـــرر وال 
�صـــرار فهو مر�صـــل«، كما اأخرجه احلاكم عن اأبي �صـــعيد اخلدري )2345(، وقال: » �صـــحيح االإ�صـــناد 
عل���ى �ش���رط م�ش���لم »، ويقول البو�ش���ريي يف امل�ش���باح عن حدي���ث عب���ادة 49/3:« وهذا اإ�صـــناد رجاله 
ثق���ات اإل اأن���ه منقط���ع«، ومل���ا ذك���ر حدي���ث ابن عبا�ض ر�ش���ي اهلل عنهم���ا قال: » ه���ذا اإ�ش���ناد فيه جابر 
وقـــد اتهـــم« ينظر: م�صـــباح الزجاجـــة 3/)4-49.  وقد ذكر احلافظ ابن حج���ر يف الدراية يف تخريج 
اأحاديث الهداية 2/2)2 طرق احلديث كافة، فاأعل حديث ابن عبا�ض بجعفر اجلعفي، وحديث عبادة 
بالنقط���اع، وحديث اأبي �ش���عيد بالإر�ش���ال، وحديث اأبي هريرة بالنقطاع اأي�ش���اً، وذك���ر بقية طرقه، 
ومل يعلِّـــق، وقـــد قـــال ابـــن حزم -رحمـــه اهلل- يف املحلَّى 9/)2: » وهذا خر مل ي�صـــح قـــط، واإمنا جاء 
مر�صاًل، اأو من طريق فيها اإ�صحاق بن يحيى وهو جمهول«. وهذا احلديث اأ�صل يف القاعدة الفقهية 
الكـــرى )ال �صـــرر وال �صـــرار(. ينظر يف مرجعهـــا: جملة االأحكام العدليـــة م )19(1/)1، واملوافقات 
لل�صـــاطبي352/2، وقواعد الفقه للركتي 106/1، و�ش���رح القواعد الفقهية للزرقا 165/1، والوجيز 

للبورنو �صـ192. 
)0)(جام���ع العل���وم واحلكم لبن رج���ب �ض304، وممن نقل االإجماع ابن العربي -رحمه اهلل- يف تف�صـــريه 

اأحكام القراآن 1/)62 حيث يقول: )وال�صرر ال يحل باإجماع(.
)1)(اال�صتذكار البن عبد الر 191/7. 
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بحرمة الت�سرت التجاري، منها قاعدة: )ال�رشر يزال()82(، و)ال�رشر يدفع قدر 
الإمكان()83(، وغريهما.

6- اأن النظام ن�ص على املنع من بع�ص املعامالت املالية ون�ص على جترميها؛ 
باإظهارها ب�سورة غري  اإبقاء معناها  ملف�سدتها و�رشرها، ول تزول مف�سدتها مع 
باملقا�سد  العقود  اإذ )العربة يف  منعها وجترميها؛  يزول  اأن ل  �سورتها، فوجب 
واملعاين ل بالألفاظ واملباين( )84(؛ كما لو �سمى اخلمرة بغري ا�سمها فاإن ذلك ل 

يبيح له �رشبها.)85(
امل�سلحة  حتقيق  بها  والإل��زام  البالد  يف  الأنظمة  �سن  من  املق�سود  اأن   -7
الت�سرت على املخالفني مبا  تقليله، وممار�سة  اأو  الف�ساد  البالد من  العامة، واإخالء 
يف ذلك الت�سرت التجاري يعار�ص هذا املبداأ، وي�سجع على التمرد على �سلطة 

البالد، وال�ستخفاف بنظامها. 
 8- عن علي بن اأبي طالب -ر�سي اهلل عنه- حيث قال �سمعت النبي -�سلى 
اهلل عليه و�سلم- يقول: »َلَعن اهلل َمنرْ ذبح لغري اهلل، ولعن اهلل َمنرْ اآوى حمِدًثا، ولعن 

اهلل َمنرْ َلَعَن والديه...« )86(.
املحدث املتفق �رشعاً  اإيواء  معنى  التجاري يف  الت�سرت  اأن  ال�ستدلل:  وجه 

)2)(ينظـــر يف مرجـــع القاعـــدة: جملـــة االأحـــكام العدليـــة م )20( 1/)1، ودرر احلـــكام لعلي حيـــدر4/2)1، 
والأ�ش���باه والنظائر لل�ش���يوطي 3/1)، وغمز عيون الب�شائر للحموي 37/1، وقواعد الفقه للركتي 

1/))، و�شرح القواعد الفقهية للزرقا 179/1.
)3)(ينظر يف مرجع القاعدة: جملة االأحكام العدلية م )31( 19/1، وقواعد الفقه للركتي 1/))، و�شرح 

القواعد الفقهية للزرقا 207/1.
)4)(ينظر يف مرجع القاعدة: جملة االأحكام العدلية م )3( 16/1، وغمز عيون الب�شائر للحموي 2/)26، 

قواعد الفقه للركتي 91/1، و�شرح القواعد الفقهية للزرقا 55/1.
)5)(ذكر ابن قدامة يف املغني نحوه بت�شرف 56/4.

)6)(اأخرجه م�صلم يف �صحيحه: باب حترمي الذبح لغري اهلل تعالى ولعن فاعله، من كتاب االأ�صاحي ))197(.
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على حترميه)87(، فم�ساندة املواطن للمخالف نظاماً )يف اإقامته اأو يف عمله( باإيجاد 
و�سيلة رزق له تهياأ له ال�ستمرار يف املخالفة تت�سمن معنى الإيواء، وهو توفري 
وحرا�سة  والتثبيت  التقوية  وهو  مق�سوده  للمخالف،وتت�سمن  الآمن  املح�سن 

املخالف والناأي به عن املالحقات القانونية.
ولهذا املعنى جاء عن بع�ص ال�سحابة الأمر مبقاطعة املحدث اإن دخل احلرم مبا 
يف ذلك مقاطعته جتارياً، فعن ابن عبا�ص -ر�سي اهلل عنهما- قال: » من اأ�ساب 
حدا ثم جلاأ اإلى احلرم، فاإنه ل يجال�ص ول يبايع، ول يوؤوى، وياأتيه من يطلبه 

فيقول: اأي فالن: اتق اهلل، فاإذا خرج من احلرم اأقيم عليه احلد «)88(.
وذلك لأن التعامل معه مالياً يغريه بالإقامة املخالفة، يقول ابن قدامة يف ذلك: 
ُيَبايَع ول ي�سارى ول يطعم ول ُيوؤرَْوى،  )...فاإنه -اأي املحدث يف احلرم- ل 
ويقال له: اتق اهلل واخرج اإلى احلل لي�ستوفى منك احلق الذي قبلك، فاإذا خرج 
ا�ستويف حق اهلل منه، وهو قول جميع من ذكرناه، واإمنا كان كذلك لأنه لو اأطعم 
واأووي لتمكن من الإقامة دائما، في�سيع احلق الذي عليه، واإذا منع من ذلك كان 

و�سيلة اإلى خروجه؛ فيقام فيه حق اهلل()89(.
بل اإن بع�ص اأهل العلم يرى اأن جمرد اإقرار املخالف )املحدث( وعدم اإنكار 

خمالفته بعد العلم بها يعد من �سور الإيواء املمنوعة �رشعاً.

)7)(نقـــل االتفـــاق ابـــن تيمية -رحمه اهلل- حيث يقـــول يف جمموع الفتـــاوى 403/35: )وكذلك من وجب 
علي���ه اإح�ش���ار نف����ض ل�ش���تيفاء حق وجب علي���ه، مثل اأن يقطع رج���ل الطريق، ويفر اإل���ى بع�ض ذوي 

القدرة، فيحول بينه وبن اأخذ احلدود واحلقوق منه، فهذا حمرم باالتفاق(.
)))( اأخرجـــه عبـــد الـــرزاق يف م�صـــنفه)17307(، وينظر مو�صـــع االأثر اأي�صـــاً يف جامع البيـــان البن جرير 
الطـــري 12/4، 13، واأحـــكام القـــراآن للج�صـــا�ض 305/2، كم���ا ذك���ره القرطب���ي يف تف�ش���ريه اجلام���ع 
الأحـــكام القـــراآن 141/4، وابن كثري يف تف�صـــريه القراآن العظيم 510/1، وابـــن حزم يف املحلى 262/7، 

وابن حجر يف فتح الباري 47/4.
)9)(املغني البن قدامة 91/9. 
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يقول العيني -رحمه اهلل- عند �رشحه حديث: )قول�ه: »حمدثاً« بك�رش الدال 
الفاعل واملفعول، فمعنى الك�رش: من ن�رش جانيا، واآواه واأجاره  وفتحها على 
من خ�سمه، وحال بينه وبني اأن يقت�ص منه)90(، ومعنى الفتح: هو الأمر املبتدع 
نف�سه، ويكون معنى الإيواء فيه: الر�سا به وال�سرب عليه، فاإنه اإذا ر�سي ببدعته 

واأقر فاعلها عليها ومل ينكرها فقد اآواه( )91(.
فاإن كان ذلك يف حق املقر، فكيف بالإعانة والت�سهيل والتواطوؤ على املخالفة.

وعليه فاملحدث واملاأوى م�سرتكان يف الظلم وهما يف الإثم �سواء، يقول 
الإثم  يف  للمحِدث  وامل��وؤوي  املحِدث  اأن  )وفيه:  اهلل-:  -رحمه  حجر  ابن 
�سواء، واملراد باحلدث واملحِدث: الظلم والظامل على ما قيل، اأو ما هو اأعم 

من ذلك( )92(.
ويقول ابن تيمية: )فاإن كان بع�ص نواب ال�سلطان اأو روؤ�ساء القرى ونحوهم 
اأخذوا �سيئا قا�سمهم  اإذا  اأو الظاهر، حتى  ياأمرون احلرامية بالأخذ يف الباطن، 
اأعظم  فهذا  ير�سهم،  مل  اأو  اأموالهم  ببع�ص  املاأخوذين  واأر�سى  عنهم،  ودافع 
جرما من مقدم احلرامية؛ لأن ذلك ميكن دفعه بدون ما يندفع به هذا، والواجب 

اأن يقال فيه ما يقال يف الردء والعون لهم()93(.
هلل  ا  ر�سول  �سمعت  ق��ال:  عنه-  اهلل  -ر�سي  اخل��دري  �سعيد  اأب��ي  عن   -9  
-�سلى اهلل عليه و�سلم- يقول: »من راأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فاإن مل ي�ستطع 

فبل�سانه، فاإن مل ي�ستطع فبقلبه، وذلك اأ�سعف االإميان«)94(.

)90(ينظ���ر: النهاي���ة يف غريب احلديث لبن الأثري 351/1، وعـــون املعبود للعظيم اأبادي 169/12، وحتفة 
الأحوذي للمباركفوري 270/6.

)91(عمدة القاري للعيني 16/)3.
)92(فتح الباري البن حجر 4/4).

)93(جمموع الفتاوى البن تيمية )323-322/2.
)94(تقدم تخريجه.
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فيه  بالت�سبب  للمنكر وزيادة  اإقرار  التجاري  الت�سرت  اأن يف  وجه ال�ستدلل: 
وامل�ساهمة يف وقوعه، وهذا خمالف ملا جاء ال�سارع به من الأمر بتغيري املنكر 

واإزالته متدرجاً يف طرقه.

القول الثاني: 

جواز الت�سرت التجاري، وميكنني تخريج القول باجلواز على ما ذكره اأهل العلم 
يف حكم ال�سعودة الوهمية)95( بجامع التحايل على النظام عن طريق اإبرام العقود 

ال�سورية لتحقيق منفعة ما يف امل�ساألتني.
واالأدلة على اجلواز ما يلي:

الدليل االأول: 

اأن امل�ساركة الفعلية يف التجارة، ون�سبة العمل ل�ساحبه احلقيقي حق ملالك 
املال، فاإن ر�سي ببذل ماله بال مقابل، واإ�سقاط حقه يف ن�سبة جتارته له، فال مانع 

�رشعي من �سحة املعاملة)96(.
وميكن مناق�سته:

ن�سبة  يف  حقه  ي�سقط  ومل  ماله  يبذل  مل  عليه(  )املت�سرت  املال  �ساحب  باأن 
مل  يفعل  مل  اإن  البذل،لأنه  على  املكره  معنى  يف  هو  بل  باختياره،  له  املعاملة 

ت�سح -نظاما- معاملته.

)95(ي���راد بال�شع���ودة الوهمي���ة قي���ام الكيان)�شاح���ب العم���ل( بت�شجي���ل العمال���ة ال�شعودية اأو م���ن يعامل 
مثلهـــم لـــدى التاأمينات االجتماعية حتت ملفه دون وجود عالقة عمل حقيقية بن العامل الوطني 
و�ش���احب العمل، يعمل مبوجبها العامل الوطني مل�ش���لحة �ش���احب العمل، وحتت اإدارته، اأو اإ�ش���رافه 
مقابـــل اأجر«.ينظـــر: بحث: »ال�صـــورية يف عقود التوظيف« للدكتور/ عا�صـــم اأبا ح�صـــن �ض17 نقال 
عـــن الدليـــل املوحـــد لرنامج نطاقـــات ومعايري اال�صـــتقدام �ـــض13، وينظـــر للقول بجواز ال�صـــعودة 

الوهمية يف البحث املذكور �ض44.
)96(ينظر: بحث: »ال�صورية يف عقود التوظيف« للدكتور/ عا�صم اأبا ح�صن �ض46.)بت�صرف(
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الدليل الثاين: 
يتي�رش  ل  وقد  ونحوهم،  واملر�سى  الفقراء  فمنهم  للمال،  بالنا�ص حاجة  اأن 
لهم العمل ل�سعف اخلربة، اأو عدم وجود راأ�ص املال، فدفع املال لهوؤلء ولو مل 

يعملوا فيه �سد حلاجتهم مادام �ساحب املال قد ر�سي ببذله.
ونوق�س:

له  فهذا  اجتماعيا،  ولي�ست �سمانا  عليه،  للتاأهيل  العمل و�سعت  اأنظمة  باأن 
بابه، وباإمكان هوؤلء الأخذ من امل�سارف التي و�سعت ل�سد حاجتهم)97(.

الدليل الثالث: 
اأن املال املبذول للمت�سرت يف املعامالت التجارية ياأخذه مقابل حقه املعنوي 
منفعة  اأو  به،  تلحق  م�رشة  من  ذلك  تبعات  ومقابل  )ا�سمه(،  املبذولة  ومنافعه 

تفوته؛ جراء ما بذل)98(.
ميكن مناق�سته:

الكذب  على  لنطوائها  اأ�ساًل؛  �رشعية  غري  معاملة  يف  املعنوي  البذل  اأن 
والتزوير؛ كالبذل املادي فيها، ل يحفظ حقاً، ول يوجب مقاباًل.

الراجح:
بناء على ما �سبق يتبني اأن الت�سرت التجاري غري جائز �رشعاً؛ ويعترب من جملة 
فر�ص  وتهيئة  املواطن،  �سالح  الأنظمة  �سن  من  ق�سد  اإمنا  املنظم  لأن  اجلرائم، 
العمل له، وهذه العقود التجارية ال�سورية تنطوي على الإخالل مبق�سد الدولة 
يف توظيف املواطن، وتدريبه على العمل باملمار�سة الفعلية له، ل حت�سيل املال 
مع البطالة والك�سل، ومع اأن الت�سرت التجاري عبارة عن معاملة مالية مل يرد ن�ص 

)97(ينظر يف الدليل ومناق�صته: بحث: »ال�صورية يف عقود التوظيف« للدكتور/ عا�صم اأبا ح�صن �ض46.
))9(ينظر: بحث: »ال�صورية يف عقود التوظيف« للدكتور/ عا�صم اأبا ح�صن �ض47.)بت�صرف(
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�رشعي بحظرها، والأ�سل يف املعامالت الإباحة)99(، اإل اأن لويل الأمر �سلطة يف 
تقييد املباح؛ اإذ ت�رشفه يف رعيته منوط بامل�سلحة)100( كما تقرر، وويل الأمر ما 
ق�سد من تقييد هذا النوع من املعامالت اإل امل�سلحة العامة والبعد عن الف�ساد.
 )91( رق��م  ال�سعودية  العربية  باململكة  العلماء  كبار  هيئة  ق��رار  وه��ذا 
يف  الريا�ص  يف  املنعقدة  ع�رشة  التا�سعة  ال��دورة  يف  1402/5/22ه����  وتاريخ 
1402/5/11ه�، عندما عر�ص عليها ال�سوؤال التايل: اأ�سدرت بع�ص احلكومات 
يف الآونة الأخرية قوانني حتظر فيها على ال�رشكات الأجنبية العاملة على اأرا�سيها 
اإبرام اتفاق مع املواطنني  اإلى  اإل ب�رشيك مواطن، فتلجاأ هذه ال�رشكات  العمل 
مقابل مبلغ معني مقطوع، اأو ن�سبة من الربح، يف حني اأن املواطن مل يدفع �سيئا 

من املال ول يقوم باأي عمل يف هذه ال�رشكات فما حكم هذه املعاملة؟
فاأجابت مبا يلي:

اإن تلك ال�رشكات لي�ست من اأنواع ال�رشكات اجلائزة لدى كثري من الفقهاء، 
وذلك لأن �رشكة العنان التي هي حمل وفاق بني الفقهاء تكون باملال والعمل 
من اجلانبني، اأو باملال منهما والعمل من اأحدهما، وال�رشيك املواطن يف ال�رشكة 
حمل ال�سوؤال لي�ص له مال يف ال�رشكة ول عمل، وكذا احلال يف �رشكة املفاو�سة 
عمل  ول  بالن�سبة،  مقدر  بربح  اجلانبني  يف  ا�سرتاك  بالأبدان،  الوجوه  و�رشكة 
لل�رشيك املواطن يف ال�رشكة امل�سوؤول عنها، و�رشكة الأبدان والذمم، ول عمل 
ول التزام لل�رشيك املواطن املذكور ب�سيء من ذلك يف ال�رشكة امل�سوؤول عنها، 

)99(وردت بلف���ظ )الأ�ش���ل يف الأ�ش���ياء الإباح���ة( ينظ���ر: غمز عيون الب�ش���ائر للحموي 223/1، والأ�ش���باه 
والنظائر لل�صـــيوطي 60/1، والورقات للجويني 27/1، قواعد الفقه للركتي 59/1، و�ش���رح القواعد 

الفقهية للزرقا 1/1)4. 
)100(ينظـــر: جملـــة االأحكام م ))5( 22/1، ودرر احلكام لعلي حيدر 251/2، وجممع ال�صمانات للبغدادي 
21/2)، والأ�شب���اه والنظائ���ر لل�شيوط���ي 121/1، واملنثـــور للزرك�صي 309/1، وقواعـــد الفقه للركتي 

70/1، و�شرح القواعد الفقهية للزرقا 309/1، والوجيز للبورنو�صـ 292.
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و�رشكة امل�ساربة باملال من طرف والعمل من طرف، و�رشكة املواطن املذكور ل 
مال له فيها ول عمل.

فاإن قيل: اإن لهذا ال�رشيك �سيئا من العمل يف ال�رشكة با�سمه اأو بوجاهته اأو 
بالتزامه، قيل:

اأواًل: اإن هذه ال�رشكة لها عقد ظاهر يقدم لولة الأمر، وعقد باطن يختلف 
يكون  اأن  يجب  ال�رشعية  والعقود  الأجنبية،  وال�رشكة  املواطن  بني  فيما  عنه 

ظاهرها متفقا مع باطنها.
ثانًيا: العتبار يف العقود باملقا�سد ل بالألفاظ، وهذه ال�رشكة مق�سودها غري 

ما اأ�سهر عنها.
ثالًثا: ما يذكر مما لهذا ال�رشيك من وجاهة اأو �سمان، لي�ص من الأمور التي 

ي�سارك بها بدون مال ول عمل.
رابعًا: ال�رشكة باتخاذها مواطنا �رشيكا ا�سما ل حقيقة له خمالفة لتعليمات 
اأن ال�سمع والطاعة يف املعروف من اأهم الواجبات، كما  ويل الأمر، ومعلوم 
اأنه خمالف ملا تهدف اإليه تعليمات ويل الأمر، من ت�سجيع الأموال والطاقات 
للواقع  بجانب خمالفته  الأجنبية،  والطاقات  الأموال  واإحاللها حمل  املحلية، 
الناهية عن  الن�سو�ص  الوارد يف  الوعيد  طائلة  الأمر، ووقوعه حتت  باطن  يف 

قول الزور و�سهادة الزور.
با�سم ال�رشيك املواطن وهو ل ميلك منها �سيًئا يف  خام�ًسا: ت�سمية ال�رشكة 
حقيقة الأمر يغرر ويخدع من يتعاملون معها �سخ�سيا، ببيع اأو �سمان اأو غري 

ذلك، ويف ذلك من ال�رشر والف�ساد مال يخفى على املتاأمل.
اأو ربحت  اإليه خ�رشت ال�رشكة  �ساد�ًسا: جعل مبلغ من املال مقطوع يدفع 



12

د/ أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي

55 مة  |   العدد  82   |  رجب  1439ه�  مجلة فصلية علمية محكَّ

الغرر وال�رشر  يعترب خمالفا لأحكام ال�رشكات اجلائزة �رشعا، ملا يف ذلك من 
اأن  اأنه جعل له جزء م�ساع معلوم من الربح دون  على ال�رشكة، وعلى تقدير 
يتحمل ما يقابله من اخل�سارة يعترب اأخذا له بدون مقابل، لأنه مل يبذل مال ول 

عمال، ول يخفى ما فيه من الغرر وال�رشر.
فاإن قيل: اإن الأ�سل يف املعاملة الإباحة، قيل: اإن ذلك �سحيح ما مل تكن 
والتغرير  ال�رشر  من  ال�رشكة  هذه  �سورة  ويف  ال�رشعية،  للقواعد  خمالفة 
والكذب والتزوير وخمالفة لتعليمات ويل الأمر ومقا�سده احل�سنة، وال�سعي 

لك�سب املال من غري حلة، ما ينقلها عن الأ�سل، ويجعلها ممنوعة وباطلة.
واأنه  ال�رشكة،  عقد هذه  يرى عدم �سحة  املجل�ص  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء 
والعقود  بال�رشكات  والكتفاء  بها،  التعامل  عن  الكف  امل�سلمني  على  يجب 

اجلائزة يف ال�رشيعة الإ�سالمية(.

المطلب الثاني: الحكم الوضعي

هل العقد في التستر التجاري صحيح أم باطل؟

باطنها  التي يخالف  العقود اخلفية  البيان- من  �سبق  التجاري -كما  الت�سرت 
ظاهرها، وعليه فالقول ب�سحته اأو ف�ساده راجع لقاعدة: »هل العربة يف العقود، 

باملقا�سد واملعاين اأم بالألفاظ واملباين؟«
اأن الأ�سل يف  واأهل العلم خمتلفون يف هذه امل�ساألة فاأكرث ال�سافعية يرون 
ل  خفي  اأمر  املق�سد  اأن  وذلك  واملعاين،  املقا�سد  ل  واملباين  الألفاظ  العقود 
يعلمه اإل اهلل فال تتعلق به الأحكام الو�سعية، فالعقد بناء على ما يرون �سحيح؛ 
ل�ستكماله اأركانه و�رشوطه الظاهرة، فال يوجد ما يدعو لإف�ساده، وهذا ل يعني 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

التستــر التجــاري »دراسة فقهية نظامية«

56

اإن وجدت  النوايا  لأن هذه  عليه،  والتحايل  الأمر  مع�سية ويل  يجيزون  اأنهم 
فتكون حمرمة ديانة ل ق�ساء.

اأما جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة وبع�ص ال�سافعية فريون عدم 
�سحة هذا النوع من العقود ؛ لأن العربة عندهم باملقا�سد واملعاين ل بالألفاظ 
واملباين، فاإذا خالف منطوق العقد و�سورته الظاهرة باطنه، فاإن املعول عليه هو 

الباعث والق�سد، ول اعتبار بال�سورة الظاهرة ؛ لأنها اأ�سبحت مزيفة)101(.
الراجح:

بيانه، وملا تقرر من »اأن   يعترب الت�سرت التجاري من العقود الفا�سدة ملا �سبق 
النهي يقت�سي الف�ساد«)102(، وقد نهى عن هذه املعاملة وذكر ف�سادها كثري من 

العلماء املعتربين يف ع�رشنا احلديث كما بينت �سابقا.

المبحث الثاني
التكييف الفقهي للتستر التجاري

ويراد  ال�سورية،  العقود  من  التجاري  الت�سرت  عقد  يعترب  �سبق  ما  على  بناء 
بال�سورية: اإظهار ت�رشف ق�سداً، واإبطان غريه، مع اإرادة ذلك املبطن«)103(.

)101(ينظـــر يف اخلـــالف املذكـــور: بدائـــع ال�صنائـــع للكا�صـــاين 62/6، وتف�صـــري القرطبـــي 113/5، ومغني 
املحتـــاج لل�صربيني 2/)6 ونقل خـــالف ال�صافعية، وك�صاف القناع للبهوتي 446/3، والفتاوى الكرى 

البن تيمية 39/3، وبحث«ال�صورية يف عقود التوظيف« للدكتور/ املهنا �ض27-26.
)102(ينظر: التب�صرة يف اأ�صول الفقه لل�صريازي 100/1، والف�صول يف االأ�صول للج�صا�ض 177/2، واأنوار 

الروق يف اأنواع الفروق للقرايف 156/4، وامل�صت�صفى للغزايل 221/1.
)103(معجم لغة الفقهاء ملحمد روا�ض قلعجي 1/)27.
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باأنها: اإخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه ل�سبب قام  وعرفت ال�سورية يف العقود 
عندهما)104(.

اأحدهما  بينهما،  التقاء  ل  عقدين  وجود  على  املتعاقدين  اتفاق  هي:  وقيل 
يكون ظاهرياً غري مراد لهما مع اأن �سيغتهما يف العقد دالة عليه، ويكون العقد 

الآخر حقيقيا مراداً لكل منهما، لكنه م�ستور بورقة ت�سمى » ورقة ال�سد«)105(.
وتنق�سم ال�سورية يف العقود اإلى ق�سمني: �سورية مطلقة، وفيها ل يكون 
ذلك  اأن  بينهما  �سد  ورقة  املتعاقدان  ويكتب  الظاهر،  يف  اإل  وجود  للعقد 
العقد ل وجود له حقيقة، ول تت�سمن ورقة ال�سد هذه عقداً اآخر يتم التفاق 

عليه.
اأنواع منها: ال�سورية الن�سبية بطريق الت�سخري، وهي  و�سورية ن�سبية، ولها 
التي تن�سب على �سخ�ص املتعاقدين، مبعنى اأن العقد ال�سوري يت�سمن طرفني 
احتفاظ  مع  خمتلفني،  لأ�سخا�ص  احلقيقي  العقد  بينما  معلومني،  اأطرافاً  اأو 
اأنواع ال�سورية الن�سبية، ومنها املذكور بورقة ال�سد  اأرباب التعاقد يف جميع 

التي تثبت خالف ما ظهر يف جانب العقد.
دون  يحول  نظامي  مانع  على  التغلب  عادة  الن�سبية  ال�سورية  من  والغاية 

عمل ما)106(.
)104(ينظـــر بحـــث:« ال�صورية يف عقود التوظيف« للدكتور /اإبراهيم املهنا �ض9-10 نقاًل عن الو�صيط يف 
�شرح القانون املدين اجلديد« نظرية اللتزام بوجه عام- الإثبات- اآثار اللتزام لل�شنهوري �ض1073.

)105(ينظر لبحث« ال�صورية يف عقود التوظيف، وعالقتها برنامج نطاقات« للدكتور/ عا�صم اأبا ح�صن 
�ـــض7 نقـــاًل عـــن ال�صوريـــة يف �صـــوء الفقـــه والق�صاء �ـــض15، وال�صورية ودعـــوى الطعن بهـــا �ض)4، 

وال�صورية يف العقود �ض7، وال�صورية واأوراق ال�صد �ض5.
)106(ينظر يف اأنواع ال�صورية لبحث« ال�صورية يف عقود التوظيف، وعالقتها برنامج نطاقات« للدكتور/ 
عا�صـــم اأبـــا ح�صن �ض11-12 نقاًل عـــن ال�صورية يف القانون املدين امل�صري بـــن النظرية والتطبيق 
�ـــض57، وال�صوريـــة واأوراق ال�صـــد �ـــض13، وال�صوريـــة يف املعاو�صـــات املاليـــة �ـــض3-4، وال�صوريـــة يف 

التعاقد �ض20.
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ولقد اأ�سار اأهل العلم اإلى العقود ال�سورية، عند حديثهم عن بيع التلجئة)107(، 
على  اثنان  يتواطاأ  اأن  )التلجئة:  اهلل-:  -رحمه  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  يقول 
له  يكون  اأن  غري  من  �سورة  ذلك  ونحو  الإقرار  اأو  منه،  �سفة  اأو  العقد  اإظهار 
حقيقة، مثل الرجل الذي يريد ظامل اأن ياأخذ ماله فيواطئ بع�ص من يخاف على 
اأن يبيعه اإياه �سورة؛ ليندفع ذلك الظامل، ولهذا �سمي تلجئة، وهو يف الأ�سل 
م�سدر اأجلاأته اإلى هذا الأمر تلجئة؛ لأن الرجل اأجلئ اإلى هذا الأمر، ثم �سار كل 
عقد ق�سد به ال�سمعة دون احلقيقة ي�سمى تلجئة، واإن ق�سد به دفع حق، اأو ق�سد 

به جمرد ال�سمعة عند النا�ص()108(.
وميكن ت�سنيف عقد الت�سرت التجاري �سمن الق�سم الثاين وهو: ال�سورية الن�سبية 
بطريق الت�سخري، حيث يكون املت�سرت اأحد طريف العقد ظاهرا، بينما املت�سرت عليه 
�ساحب راأ�ص املال هو الطرف احلقيقي يف العقد، والغاية من اإبرام هذا النوع من 
العقود ال�سورية جعل الطرف الأول يف العقد، وهو املواطن غالباً)املت�سرت( واجهة 
لإك�ساب امل�رشوع ال�سبغة ال�رشعية النظامية اأمام ال�سلطات، و�سمان ال�سالمة من 
التبعات القانونية املرتتبة على املخالفات النظامية، ويبقى الطرف الثاين املخفي، 
التام  واملالك  امل�رشوع،  لن�ساط  الفعلي  املزاول  هو  عليه(  الوافد)املت�سرت  اأعني 

لراأ�ص ماله.
يرى  من  قول  على  تكييفه  فيمكن  ال�سورية  العقود  من  اعتباره  على  وبناء 

حرمته �سمن اأحد اجلرائم التالية:

)107(التلجئة لغة: من الإجلاء، وهو: الإكراه، يقال: اأجلاأه اإليه، اإذا ا�شطره اإليه، ومعناها: اأن تاأتي اأمراً 
باطن���ه خ���الف ظاهره، ثم �شارت التلجئة تطلق عل���ى كل عقد ل يراد به حقيقته، ويبا�شره الإن�شان 
عـــن �صـــرورة، وي�صـــري كاملدفـــوع اإليه. ينظـــر: ل�صان العـــرب البن منظـــور 152/1، وخمتـــار ال�صحاح 

للرازي 247/1، م)جلاأ(، والدر املختار للح�صكفي 273/5، والتعريفات للجرجاين 69/1.
))10(الفتاوى الكرى البن تيمية 149/3.
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من  �سبق-  –كما  الغرر  من  يت�سمنه  وما  ملاهيته  بالنظر  اعتباره  ميكن  اأواًل: 
عقود التزوير يف املحررات والغ�ص والتدلي�ص واخلديعة ملا فيه من ن�سبة املال 
لغري �ساحبه وانتحال �سخ�سية �ساحب املال، وهو من عقود الغ�ص والتدلي�ص 
واخلديعة لأن من الفقهاء من قرن الغرر عند حديثه عنه بالتدلي�ص)109(، ومنهم من 
قرنه باخلديعة)110(، وهذا النوع من العقود يندرج �سمن ما يعرف �رشعا باحليل 
غري امل�رشوعة، وحقيقة احليل امل�سهورة: تقدمي عمل ظاهر اجلواز لإبطال حكم 
�رشعي، وحتويله يف الظاهر اإلى حكم اآخر)111(، ومنها امل�رشوع وغري امل�رشوع، 
فما ق�سد به التو�سل اإلى فعل الواجب، وترك املحرم، وتخلي�ص احلق، ون�رش 
املظلوم وقهر الظامل، وعقوبة املعتدي، فهو م�رشوع، وما كان ق�سده التو�سل 
اإلى ا�ستحالل املحرم، واإبطال احلقوق، واإ�سقاط الواجبات )112(، فهو املمنوع، 

وهذا النوع من العقود ميكن اعتباره من احليل غري ال�رشعية.
ثانيًا: ميكن اعتباره بالنظر لدافعه - وهو ال�سطرار والإجل��اء النظامي- من   
عقود التلجئة، وعقد التلجئة يندرج يف حقيقته �سمن احليل)113(، ويعترب يف الت�سرت 
التجاري على من يرى منعه من احليل غري امل�رشوعة، لأن امللجئ ل يكون خمتاراً 
للحكم ول را�سيا به، وتكلم ب�سيغة العقد ل على ق�سد احلقيقة فلم ي�سح عقده 

كالهازل؛ اإذ من �رشوط �سحة العقد ومتامه الر�سا والختيار. 
الظلمة  وحماية  املحدثني،  واإي��واء  الت�سرت  جرائم  من  اعتباره  ميكن  ثالثًا:   
املخالفني لت�سمنها معناه كما مر، وملا فيها من كتمان ما يجب اإظهاره، وقد ن�ص 

)109(ينظر: الفتاوى الكرى البن تيمية 236/3.
)110(ينظر: املحلى البن حزم )/440.

)111(املوافقات لل�صاطبي 201/4.
)112(ينظر: اإعالم املوقعن البن القيم 241/3.

)113(ينظر: بحث:« ال�صورية يف عقود التوظيف« للدكتورة/ هيلة التويجري �ض23-22.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

التستــر التجــاري »دراسة فقهية نظامية«

60

�سورتها يف  الت�سرت، وحظر  من جرائم  املالية  املعاملة  اعتبار هذه  على  املنظم 
املادة الأولى من نظام مكافحة الت�سرت كما �سياأتي.

العام،  احلق  على  والعدوان  اخليانة)114(؛  جرائم  من  اعتباره  ميكن  رابعًا: 
وذلك لت�سمن جرمية الت�سرت التجاري خيانة املجتمع، وعدها خيانة له ملا يلي:

اأ - ت�رشر املجتمع من اآثار الت�سرت التجاري التي تعود �سلباً على اأفراده.
اإل  ي�رشع  مل  الذي  النظام  على  التحايل  من  التجاري  الت�سرت  يف  ما  ب- 

لتحقيق امل�سلحة العامة.
ج�- تغرير املجتمع بعقد الت�سرت التجاري والذي يخالف ظاهره باطنه)115(.

خام�ساً: ميكن اعتباره جرمية م�ستقلة، وهي مع�سية ويل اأمر البالد، وخمالفة 
نظامه.

اأما يف راأي من يرى جوازه فيمكن اعتبار الت�سرت التجاري عندهم من عقود 
احليل )التلجئة( امل�رشوعة.

اأما تكييف العالقة التعاقدية بني املت�سرت واملت�سرت عليه فيمكن اأن تكيف العالقة 
التعاقدية بني املت�سرت الذي يتقا�سى مبلغاً ماليا مقابل جعله ظاهرا طرفاً يف العقد 
خا�ساً،  اأجرياً  املت�سرت  واعتبار  منفعة،  على  اإجارة  عقد  باأنها  عليه  املت�سرت  وبني 
اأو يو�سف  لبذله حقوقه املعنوية ومنافعه)ا�سمه( مقابل اأجرة متفق عليها)116(، 
)114(عرف���ت اخليان���ة يف اللغة باأنها �شد الن�شح، وعليه فاخلائن من يوؤمتن فال ين�شح، وعرفها الفقهاء 
باأنهـــا التفريـــط يف االأمانـــة، وعرفهـــا بع�ـــض املعا�صرين باأنها: عمـــل جرمي يرتكبـــه كل من ت�صرف 
مل�شلحت���ه اخلا�ش���ة، مب���ال اأو وديعة عه���دت اإليه لالحتفاظ به���ا موؤقتاً على �شبيل الأمان���ة وعليه اأن 

يعيدها كما كانت حن ت�صلمها اأو يدفع ثمنها االأ�صلي. 
ينظـــر: ل�صـــان العرب البـــن منظور 144/13، وخمتـــار ال�صحاح للـــرازي 1/1)، م)خـــون(، والتعاريف   
للمنـــاوي 329/1، ومعجـــم امل�صطلحات الفقهية جلرج�ض �صـ15، وكتـــاب النوازل يف اجلرائم الطبية 

وامل�شوؤولية اجلنائية املرتبة عليها للباحثة �ض420.
)115(ينظر: حتفة الفقهاء لل�صمرقندي 2/)10، واملنثور للزرك�صي 314/3.

)116(م�صتفاد من بحث:« ال�صورية يف عقود التوظيف« للدكتورة/ هيلة التويجري �ض21.
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بالواهب الباذل ملنفعته يف حال كان منحه ا�سمه بغري مقابل.
ل، ووكالته  كما يكن اعتبارها وكالة، �ساحب املال)املت�سرت عليه( هو املوكِّ
يبا�رش  )املت�سرت(الذي  واملواطن  امل��ع��ذور)117(،  وكالة  على  لالإجماع  جائزة؛ 
ل اأو الوكيل، وهذا يف العقد احلقيقي  العقود، وهو الطرف الظاهر فيها هو املوكَّ

اأو اخلفي.
�سورة  يف  يظهر  من  هو  املت�سرت  اإذ  ؛  متاماً  فالعك�ص  الظاهر  العقد  يف  اأما   
ت�سيري  يف  الوكيل  اأو  اخلا�ص،  الأجري  هو  عليه  واملت�سرت  ل،  املوكِّ اأو  امل�ستاأجر 

املعاملة التجارية. 

المبحث الثالث
عقوبة التستر التجاري في الشريعة اإلسالمية

يرى  راأي من  �سبق ذكره- على  مما  التجاري  الت�سرت  تكييف جرمية  كان  اأياً 
جترميها- ففيها العقوبة التعزيرية؛ عماًل بقاعدة: » من اأتى مبع�سية ل حد فيها ول 

كفارة، فعليه التعزير«)118(، وبيان ذلك ما يلي:
اأ - العقود الفا�سدة املت�سمنة الغرر واحليلة غري امل�رشوعة يجب يف حق من 
تعاطاها الأدب، والدليل على ذلك حديث ابن عمر -ر�سي اهلل عنهما- اأنه قال: 

)117(ينظر االإجماع يف اأنوار الروق يف اأنواع الفروق للقرايف 2/7).
))11(ينظر: الأ�شباه والنظائر لل�شيوطي �ض9)4، واملنثور يف القواعد 3/)19.
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» لقد راأيت النا�س يف عهد ر�سول اهللرَّ -�سلى اهلل عليه و�سلم- يبتاعون جزافا)119( 
رُبون اأَنرْ يبيعوه يف مكانهم حتى يوؤرْووُه اإلى رحالهم «)120(. عام ُي�سرْ يعني الطرَّ

اأن ويل الأمر يعزر من تعاطى  قال النووي -رحمه اهلل-: )هذا دليل على 
بيعا فا�سدا، ويعزره بال�رشب وغريه مما يراه من العقوبات يف البدن()121(.

 ويقول ابن القيم -رحمه اهلل- مبيناً ما يجب على القائم باأمر امل�سلمني فعله 
اإزاء من يعمد اإلى التزوير واحليلة مع النا�ص يف معامالته املالية: )ومينع �ساحب 
كل �سناعة من الغ�صِّ يف �سناعته، وينع من اإف�ساد نقود النا�ص، وتغيريها وينع 
من جعل النُّقود متجًرا، فاإنه بذلك يدخل على النا�ص من الف�ساد ما ل يعلمه اإلَّ 
اهلل، بل الواجب اأن تكون النُّقود روؤو�ص اأمواٍل يتَّجر بها، ول يتَّجر فيها، واإذا 

نع من الختالط مبا اأذن يف املعاملة به.  ًة اأو نقًدا، ممُ لطان �سكَّ م ال�سُّ حرَّ
غليَّة)122( واأرباب الغ�صِّ يف  ومعظم وليته وقاعدتها الإنكار على هوؤلء الزَّ
ر  ة وال�رشَّ املطاعم وامل�سارب واملالب�ص وغريها ؛ فاإن هوؤلء يف�سدون م�سالح الأمَّ
ل بهم واأمثالهم ول  بهم عاّم ل يكن الحرتاز منه، فعليه اأَل يهمل اأمرهم واأن ينكِّ

ة بهم �ساملة()123(. يرفع عنهم عقوبته، فاإن البليَّة بهم عظيمٌة وامل�رشَّ
اإيواء املحدث وحماية الظامل وكتمان احلق يجب فيها التعزير  ب- جرمية 

)119()جزافـــا(: بك�صـــر اجليـــم و�صمهـــا وفتحهـــا، والك�صـــر اأف�صـــح، واجلـــزاف املجهـــول القـــدر مكيال كان 
اأو موزونـــا. ينظـــر: ل�صـــان العـــرب البـــن منظـــور 27/9 م )ج���زف(، والنهاية يف غري���ب احلديث لبن 

االأثري269/1.
ن ل يِبيعه حتى يوؤويه اإلى  )120(اأخرج���ه البخ���اري يف �شحيح���ه: باب م���ن راأَى اإذا ا�شَرى طعاما جزاف���ا اأَ
رحل���ه والأَدب يف ذل���ك م���ن كت���اب البي���وع )2030(، وم�صلـــم يف �صحيحـــه: باب بطالن بيـــع املبيع قبل 

القب�ض من كتاب البيوع )1527(.
)121(�شرح �شحيح م�شلم للنووي 171/10، وينظر: عمدة القاري للعيني 16/)12.

)122(الزغلي���ة: ماأخ���وذ من الزغ���ل، وهو مبعنى الزيف، وهو م���ن الألفاظ املعربة. ينظ���ر: ق�شد ال�شبيل 
فيما يف اللغة العربية من الدخيل للمحبي 9/2).

)123(الطرق احلكمية البن القيم 350/1.
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اأي�ساً، يدل على ذلك حديث ابن عمر -ر�سي اهلل عنهما- اأن ر�سول اهلل -�سلى 
االأر�س  على  فغلب  ق�سرهم،  اإلى  اأجلاأهم  حتى  خيرب  اأهل  قاتل  و�سلم-  عليه  اهلل 
لوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولر�سول  اأن ُيجرْ والنخل والزرع، ف�ساحلوه على 
فا�شرتط  منها،  ويخرجون  والبي�ساء)124(،  ال�سفراء  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل 
اأن ال يكتموا �سيًئا، وال يغيبوا �سيًئا، فاإن فعلوا فال ذمة لهم وال ع�سمة،  عليهم 
خيرب  اإلى  معه  احتمله  كان  اأخطب،  بن  حليي  وحلي  مال  فيه  ًكا)125(  َم�سرْ فغيبوا 
حني اأجليت الن�سري، فقال ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- لعم حيي -وا�سمه 
النفقات  اأذهبته  الن�سري؟« فقال:  به من  الذي جاء  ُك حيي  َم�سرْ َفَعَل  »ما  �سعية-: 
واحلروب، فقال ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: »العهد قريب، واملال اأكرث من 
ه بعذاب، وكان  ذلك« فدفعه ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- اإلى الزبري، َفَم�سرَّ
ا يطوف يف خربة هاهنا، فذهبوا  حيي قبل ذلك قد دخل خربة، فقال: قد راأيت ُحَييًّ

فطافوا فوجدوا امل�سك يف اخلربة....« احلديث)126(.
اهلل  -�سلى  اهلل  )فدفعه ر�سول  قول�ه:  ال�ساهد من احلديث  وجه اال�ستدالل: 
عليه و�سلم- اإلى الزبري فم�سه بعذاب(، فالنبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- عزر 
هذا الرجل، لكتمانه ما يجب بيانه، و�سعيه حلماية الظامل، بالت�سرت على جنايته، 
)124()ال�شف���راء( اأي الذه���ب، و )البي�ش���اء( اأي الف�ش���ة. ينظ���ر: النهاية يف غريب احلدي���ث لبن الأثري 

.37/3
)125()امل�صـــك(: بفتـــح امليـــم و�صكـــون ال�صـــن، اجللد، جاء يف عـــون املعبـــود للعظيم اأبـــادي )/166: »قال يف 
القامو�ض: امل�شك: اجللد اأو خا�ض بال�شخلة، اجلمع م�شوك.  قال اخلطابي: م�شك حبي بن اأخطب 
ذخ���رية م���ن �شام���ت وحلى كان���ت تدعى م�شك اجلم���ل، ذكروا اأنها قوم���ت ع�شرة اآلف دين���ار، وكانت 
ل ت���زف ام���راأة اإل ا�شتع���اروا لها ذل���ك احللى«. وينظر اأي�شاً: النهاي���ة يف غريب احلديث لبن الأثري 

331/4، ونيل االأوطار لل�صوكاين )/207.
)126(اأخرجـــه اأبـــو داود يف �صننـــه عـــن ابن عمر بـــدون لفظتي )فم�صه بعـــذاب(: باب ما جـــاء يف حكم اأر�ض 
خيـــر مـــن كتـــاب االإمارة واخلـــراج والفـــيء)3006(، قال االألبـــاين يف �صحيح �صن اأبـــي داود 4/2)5: 
)ح�صـــن االإ�صنـــاد(. كما اأخرجه البيهقي يف �صننه الكرى ))16)1(، وعبدالرزاق يف م�صنفه )9657(، 

واأخرجه ابن حبان يف �صحيحه )5199(، وقال ابن حجر يف الفتح 479/7: » رجاله ثقات«.
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فدل على جواز عقوبة من كتم حقاً، واأعان ظاملاً ب�سرت ظلمه عمن ميكنه اأخذ 
احلق منه.

�سيء  ت�سليم  من  امتنع  من  تعذيب  جواز  على  دليل  )فيه  ال�سوكاين:  قال 
اإذا غلب يف ظن الإمام كذبه، وذلك نوع من  يلزمه ت�سليمه، واأنكر وجوده، 

ال�سيا�سة ال�رشعية()127(.
املتهم  �رشب  يف  اأ�سل  )فهذا  احلديث:  هذا  ذكر  بعدما  تيمية  ابن  ويقول   

الذي علم اأنه ترك واجباً اأو فعل حمرماً، واهلل اأعلم()128(.
ويف م�رشوعية التعزير ملن اأعان ظاملاً يقول ابن فرحون: )التعزير يكون على 
ترك الواجب... فاإنه يعاقب على ذلك كله حتى يوؤدي ما يجب عليه، وكذلك 
المتناع مما يجب فعله... ومنها ما فيه العقوبة، كحماية الظلمة، والذب عنهم، 
وكمن دافع عن �سخ�ص وجب عليه حق، وكمن يحمي قطاع الطريق، اأو �سارقا، 
ونحو ذلك، فاإن من يحميه ومينعه عا�ص هلل تعالى، وجتب عقوبته حتى يح�رشه 

اإن كان عنده، وينزجر عن ذلك()129(.
ترك  اأو  فعل حمرما،  اأن كل من  عليه:  متفق  اأ�سل  تيمية: )وهذا  ابن  وقال 
واجبا، ا�ستحق العقوبة، فاإن مل تكن مقدرة بال�رشع كان تعزيراً، يجتهد فيه ويل 
الأمر، فيعاقب الغني املماطل باحلب�ص، فاإن اأ�رش عوقب بال�رشب حتى يوؤدي 
الواجب، وقد ن�ص على ذلك الفقهاء، من اأ�سحاب مالك، وال�سافعي، واأحمد 
وغريهم -رحمهم اهلل- ول اأعلم فيه خالًفا.... وكذلك كل من كتم ما يجب 

اإظهاره من دللة واجبة ونحو ذلك، يعاقب على ترك الواجب()130(.
)127(نيل االأوطار لل�صوكاين )/)20.

))12(جمموع الفتاوى البن تيمية 407/35.
)129(تب�صرة احلكام البن فرحون 5/)26.

)130(ال�صيا�صة ال�صرعية البن تيمية �ض36- 37.
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وقال: )ومن اآوى حماربًا اأو �سارًقا اأو قاتاًل ونحوهم، ممن وجب عليه حد 
عدوان،  بال  الواجب  منه  ي�ستوفى  اأن  ومنعه  لأدم��ي،  اأو  تعالى،  هلل  حق  اأو 
فاإنه يطلب منه  اآوى املحِدث،  فهو �رشيكه يف اجلرم... واإذا ظفر بهذا الذي 
اإح�ساره، اأو الإعالم به، فاإن امتنع عوقب باحلب�ص وال�رشب مرة بعد مرة حتى 
ميكن من ذلك املحِدث، كما ذكرنا اأنه يعاقب املمتنع من اأداء املال الواجب، 
فمن وجب ح�سوره من النفو�ص والأموال يعاقب مع منع ح�سورها... وهذا 
اإح�ساره،  يجب  نف�سا  اأو  مال  عنده  اأن  ُعِلم  ملن  عقوبة  التعزير  من  ال�رشب 
وهو ل يح�رشه، كالقطاع وال�رشاق وحماتهم، اأو ُعِلم اأنه خبري به وهو ل يخرب 

مبكانه()131(.
وجاء يف النكت والفوائد ال�سنية: )من اآوى حمدثا وكتمه، فاإن هذا يعاقب 

بال�رشب واحلب�ص()132(.
اأي�ساً؛  اأو العدوان على احلق العام، يجب فيها التعزير  ج�- جرائم اخليانة 

لإجماع الفقهاء على اأن ل حد على خائن)133(.
يقول ابن حزم -رحمه اهلل-: )مل يجعل النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- القطع 

على خمتل�ٍص ول على خائٍن، ف�سقط بذلك القطع عن كل من اأوؤمتن()134(.
و�سلم-(  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  يجعل  )مل  اهلل-:  -رحمه  بقوله  ويعني 
قال:  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  اأن  عنه-  اهلل  -ر�سي  جابر  حديث 

)131( املرجع ال�صابق �ض73، 75.
)132( النكت والفوائد ال�صنية على م�صكل املحرر البن مفلح 474/2.

)133(ينظـــر: االإجمـــاع البن املنذر �صـ110، كما ذكر الإجم���اع على ذلك ابن عبد الرب يف التمهيد 221/11. 
وينظـــر: البحر الرائق البن جنيم 60/5، وبدائع ال�صنائع للكا�صاين 74/7، وكفاية الطالب الرباين 
436/2، واالإقنـــاع للمـــاوردي 172/1، وفتـــح الوهـــاب لالأن�صـــاري 277/2، واملبدع البـــن مفلح 115/9، 

وك�صاف القناع للبهوتي 129/6، والنوازل يف اجلرائم الطبية للباحثة �ض430.
)134(املحلَّى البن حزم 324/11.
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» لي�س على خائن ال منتهب، وال خمتل�س قطع «)135(.
فاإن مل يكن فيها احلد، وهي مع�سية، فالتعزير؛ لثبوته اإجماعاً يف كل مع�سية 
ل حد فيها ول كفارة، يقول ابن تيمية -رحمه اهلل-: )فقد اتفق العلماء على اأن 

التعزير م�رشوع يف كل مع�سية ل حد فيها ول كفارة()136(.
د- مع�سية ويل اأمر البالد، واخلروج على نظامه يوجب العقوبة التعزيرية؛ 
اإذ ن�ص بع�ص اأهل العلم على اأنه يجوز لويل الأمر اأن يعزر ويوؤدب على خمالفة 

اأمره وال�ستمرار يف ع�سيانه)137(.
 جاء يف جامع الأمهات: )نعم يوؤدب يف الفتئات( )138(.

بق�سة  لنظامه  املخالف  للعا�سي  الأمر  ويل  تعزير  جلواز  ي�ستدل  اأن  وميكن 
حيي بن اأخطب الآنفة الذكر، وفيها: م�رشوعية تعزير ويل اأمر امل�سلمني)النبي 
وكذبه  اإظهاره،  يجب  ما  اإظهار  يف  اأمره  وع�سى  �رشطه،  خالف  ملن  الكرمي( 
وحتايله ليكتم احلق، ويعني الظامل، واأمره بع�ص اأ�سحابه بعقوبته مع كونه من 
اأهل الذمة فيه دللة على م�رشوعية العقوبة يف هذا املوطن، لأنهم كامل�سلمني يف 

ع�سمة اأنف�سهم فال ياأخذون اإل بحق. 
وكما ي�سح تعزير املت�سرت واملت�سرت عليه )اجلاين( يف جرمية الت�سرت التجاري 

)135(اأخرج���ه الرم���ذي يف �شنن���ه: باب ما جاء يف اخلائ���ن واملختل�ض واملنتهب من كت���اب احلدود ))144( 
52/4 قـــال اأبـــو عي�صـــى -رحمه اهلل-: » حديـــث ح�صن �صحيح والعمل على هذا عنـــد اأهل العلم »، كما 
اأخرجـــه الن�صائـــي يف املجتبـــى باب مـــاال قطع فيه من كتاب قطـــع ال�صـــارق )4972( )/))، وذكره ابن 
حبان يف �صحيحه )4457( 310/10، قال احلافظ ابن حجر يف الفتح 91/12: » حديث قوي«، وانظر 

تخريجه اأي�شاً يف ن�شب الراية 364/3.
)136(جممـــوع الفتـــاوى البن تيمية 23/30، ونقل االإجماع اأي�صاً الرملـــي يف نهاية املحتاج )/19. وينظر: 
الـــدر املختـــار للح�صكفـــي 67/4، ومنـــح اجلليـــل ملحمـــد علي�ـــض 355/9، واملهـــذب لل�صـــريازي 2/))2، 

واالإن�صاف للمرداوي239/10، والنوازل يف اجلرائم الطبية للباحثة �ض420.
)137(ينظ���ر: حا�شي���ة اب���ن عابدين على الدر املختار 54/7، ومغني املحتـــاج لل�صربيني 63/2، وعون املعبود 

للعظيم اأبادي 6/9)2.
))13(الكتاب لبن احلاجب الكردي 490/1.
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بالعقوبات البدنية؛ كاحلب�ص وال�رشب وال�سفع والنفي)139(، ي�سح يف ال�رشيعة 
تعزيره بالعقوبات املالية على الأ�سح من اأقوال اأهل العلم)140(.

)139(ينظر: املب�شوط لل�شرخ�شي145/16، وحا�شية ابن عابدين 237/7، وفتح القدير البن الهمام 475/7، 
والنوازل يف اجلرائم الطبية للباحثة �ض192-191.

)140(لأمر النبي -�شلى اهلل عليه و�شلم- مبعاقبة مانع الزكاة باأخذها و�شطر اإبله، ويف رواية و�شطر ماله، 
واحلدي���ث يروي���ه به���ز بن حكيم عن اأبيه عن جده بلفظ: » فاإن���ا اآخذوها و�شطر ماله«، وقد اأخرجه 
اأبـــو داود يف �صننـــه: بـــاب زكاة ال�صائمة مـــن كتاب الـــزكاة )1575( 101/2، والن�صائي يف �صننه الكرى: 
بـــاب عقوبـــة مانع الـــزكاة من كتاب الـــزكاة )2224( 2/)، والبيهقي يف �صننه الكـــرى )7120(105/4، 
واحلاكـــم يف امل�صتـــدرك ))144( 554/1، وقال: » �صحيح االإ�صنـــاد«، وابن خزمية يف �صحيحه )2266( 
4/)1. واختلـــف املحدثـــون يف بهـــز بـــن حكيـــم وقد وثقه جماعـــة، ومل يحتج به اآخـــرون.  ينظر: فتح 
البـــاري البـــن حجـــر 355/13، ونيـــل االأوطـــار لل�صـــوكاين 179/4، و�صبـــل ال�صالم لل�صنعـــاين 127/2، 
والتلخي�ـــض احلبـــري البـــن حجـــر161/2. وكاأن ابن امللقـــن يف خال�صـــة البدراملنـــري296/1 مييل اإلى 
توثيقـــه.  وقـــد ح�صنه االألباين يف االإرواء 264/3، وامل�صادرة والغرامة املالية يندرجان فيما يعرف يف 
الفقـــه االإ�صالمـــي مب�صاألة التعزيـــر اأو العقوبة باأخذ املال، وقد اختلف يف جواز التعزير باأخذ املال اإن 
راأى الإم���ام ذل���ك، فاأجازه���ا بع�ض الفقهاء كاأب���ي يو�شف من احلنفية، وال�شافع���ي يف القدمي، وبع�ض 
املالكية، ورواية عن االإمام اأحمد رجحها ابن تيمية وابن القيم ؛ ا�صتدالاًل بحديث بهز ال�صابق ؛ وملا 
يف الإت���الف م���ن النه���ي عن العود اإلى ذلك املنكر. ينظر: فتح القدير لبن الهمام 342/5، والفتاوى 
الهنديـــة 167/2، املجموع للنـــووي 301/5، ومواهب اجلليل للحط���اب 344/4، واالإن�صاف للمرداوي 
3/))1، والفـــروع البـــن مفلـــح 414/2- 415، وجممـــوع الفتاوى البن تيميـــة )2 /114-116، والطرق 
احلكميـــة البـــن القيـــم 19/1. ومنعها احلنفي���ة اإل اأن يوؤخذ املال من �شاحبه وي���رد عليه بعد التوبة، 
اأم���ا اأن يتملك���ه ال�شلط���ان اأو يجعل لبيت املال فال، وهو املذهب عنده���م، واملنع هو اأي�شاً قول املالكية 
وال�صافعـــي يف اجلديـــد، والرواية الثانية عن االإمام اأحمـــد؛ حلرمة مال امل�صلم؛ والأن القول باجلواز 
ق���د يتخ���ذ ذريع���ة ل�شالطني اجلور يف الت�شلط عل���ى اأموال النا�ض.  ينظر: فت���ح القدير لبن الهمام 
345/5، والبحـــر الرائـــق البـــن جنيم 44/5، والفتـــاوى الهندية 167/2، وحا�شية اب���ن عابدين 62/4، 
وحا�شية الد�شوقي46/3، ومنح اجلليل ملحمد علي�ض 533/4، واملجموع للنووي 301/5، ونيل االأوطار 
لل�صـــوكاين 0/4)1، واالإن�صـــاف للمرداوي 3/))1، والفـــروع البن مفلح 414/2-415. قال البيهقي يف 
ال�صن بعد اأن اأورد حديث بهز ال�صابق: » كان ت�صعيف الغرامة على من �صرق يف ابتداء االإ�صالم، ثم 
�صار من�صوخاً«، ووافقه الزرقاين1/1)3، وتعقب النووي هذا التوجيه يف املجموع 301/5 ؛ وذلك اأن 
مـــا ادعـــوه من كون العقوبة كانـــت باالأموال يف اأول االإ�صالم لي�ض بثابـــت وال معروف، ودعوى الن�صخ 
غ���ري مقبول���ة مع اجله���ل بالتاريخ، وقد �شعف الإمام النووي حديث بهز ه���ذا، ولذا رجع عن القول 
باجلـــواز االإمـــام ال�صافعي يف جديده. وينظـــر يف العقوبات التعزيرية املالية للمزور لكتاب النوازل يف 

اجلرائم الطبية وامل�شوؤولية اجلنائية املرتبة عليها للباحثة �ض193. 
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بالل�سان)141(،  كتوبيخهما  النف�سية؛  بالعقوبات  تعزيرهما  اأي�ساً  ي�سح  كما 
عن  ورد  التي  العقوبات  من  الت�سهري  وعقوبة  امل�سني،  بالفعل  بهما  والت�سهري 
ك�ساهد  اإظهاره؛  يجب  ما  الكامتني  الكاذبني  املزورين  ببع�ص  فعلها  ال�سلف 
با�سمه مع و�سع عمامته يف  الزور)142(؛ حيث يطاف به يف الأ�سواق، وينادى 
عنقه، وي�سخم وجهه)143(، كما اتفق الفقهاء على �سالحية معاقبة �ساهد الزور 
اأنه قال: » يطاف  بها يف اجلملة )144(، وقد نقل عن الإمام اأحمد -رحمه اهلل- 

)141(ينظ���ر: املب�ش���وط لل�شرخ�ش���ي 145/16، وحا�شي���ة اب���ن عابدي���ن 237/7، وفتـــح القديـــر البـــن الهمام 
.475/7

)142(عن عبداهلل بن عامر قال �شهدت عمر بن اخلطاب اأقام �شاهد الزور ع�شية يف اإزار ينكت فيه. اأخرجه 
عبدالـــرزاق يف م�صنفـــه )))153(، وابن اأبي �شيب���ة )23043(. واأخرج عبدالرزاق يف م�صنفه )15394( 
)/327 »اأن عمـــر بـــن اخلطـــاب اأمر ب�صاهد الـــزور اأن ي�صخم وجهه، ويلقى يف عنقـــه عمامته، ويطاف 
ب���ه يف القبائ���ل، ويق���ال ه���ذا �شاهد زور ل تقبل���وا له �شهادة«. وذك���ر عبدالرزاق نحوه ع���ن عمر اأي�شاً 

)15392(، ومثله ورد عن احل�شن -ر�شي اهلل عنه-، ينظر: م�شنف ابن اأبي �شيبة )23049(.
)143(ينظـــر االأثـــر الـــوارد عن عمر يف م�صنف عبدالـــرزاق يف الهام�ض ال�صابق، والت�صخيـــم من ال�صخام على 
ده بال�شخام. ينظ���ر: البحر الرائق لبن جنيم  وزن غ���راب، وه���و �شواد الق���در، و�شخم الرجل وجهه �شوَّ
126/7، وت�صخيـــم الوجـــه قيـــل مب�صروعيتـــه ؛ لكونـــه و�صيلـــة من و�صائـــل الت�صهري، فهـــو حممول على 
التخجيـــل والتف�صيـــح، فـــاإن اخلجل ي�صمى �صـــواداً جمازاً،  والقـــول بامل�صروعية من�صـــوب ل�صاحبي اأبي 
حنيفة. ينظر: البحر الرائق 126/7، واملب�شوط 16/ 145، وحا�شية ابن عابدين 237/7، واأحكام القراآن 
للج�صا�ض 77/5، واالإن�صاف للمرداوي 10/ )24، ون�صبه لالإمام اأحمد، حيث ا�صتدل مبا ورد عن عمر 
م وجهه، ومثله يف املنع حلق الراأ�ض واللحية �شلبه حياً ؛ لكون ذلك كله من املثلة  -t-، وقيل: ل ُي�شخَّ
املنه���ي عنه���ا. ينظر: املب�ش���وط لل�شرخ�شي 177/16، وحا�شي���ة الد�شوق���ي141/4، واالإن�صاف للمرداوي 
10/)24، ون�شب املنع لبن عقيل اإل اأن يتكرر منه ذلك فال باأ�ض للردع ، ينظر: ك�شاف القناع للبهوتي 

125/6، وينظر يف عقوبة �شاهد الزور كتاب النوازل يف اجلرائم الطبية للباحثة �ض193.
)144(اإذ خال���ف البع����ض يف ج���واز التعزي���ر ببع����ض �ش���ور الت�شهري كما �شب���ق البيان يف هام����ض )1(. ينظر 
مو�شع التفاق على الت�شهري ب�شاهد الزور يف: املب�شوط لل�شرخ�شي 145/16، وكنز الدقائق للن�صفي 
7/ 125 مطبـــوع مـــع البحـــر الرائـــق، والبحـــر الرائق البن جنيـــم 125/7، واملدونـــة 203/13، والكايف 
البن عبد الر 476/1، واجلامع الأحكام القراآن للقرطبي 55/12، واملهذب لل�صريازي 329/2، و�صبل 
ال�صـــالم لل�صنعـــاين 130/4، واالإن�صاف للمـــرداوي10/)24، و�شرح الزرك�ش���ي 420/3، وك�صاف القناع 
للبهوتـــي 125/6، اإل اأن بع����ض احلنابل���ة قيد ج���واز الت�شهري ب�شاهد ال���زور، اإذا تكرر منه الذنب ومل 

يقلع، وينظر يف التف�صيل املذكور كتاب النوازل يف اجلرائم الطبية للباحثة �ض193.
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ب�ساهد الزور يف حيه، وي�سهر اأمره، ويوؤدب »)145(، والغر�ص من ذلك اأن يعرفه 
النا�ص فيجتنبوه)146(.

رين واملتحايلني، بجامع الكذب  ويكن اأن يلحق ب�ساهد الزور غريه من املزوِّ
احلا�سل  ال�رشر  وبجامع  ال�سلطات،  وت�سليل  منهم  احلقيقة  وتزييف  واخليانة 

بفعلهم، و�رشورة حتذير النا�ص من التعامل معهم.
ويرجع يف حتديد جن�ص التعزير يف هذا النوع من اجلرائم اإلى راأي الإمام 
اأو احلاكم النائب عنه، حيث يعزر كل من املت�سرت واملت�سرت عليه مبا يحقق ردعهما 

وزجرهما عن العود للجناية.

)145(االأحكام ال�صلطانية الأبي يعلى �صـ3).
)146(ينظر: �شرح الزرك�شي 420/3.
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الفصل الثالث
حكم التستر التجاري وتكييفه وعقوبته 

في نظام المملكة العربية السعودية

وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول
 حكم التستر التجاري 

في نظام المملكة العربية السعودية

يحظر النظام ال�سعودي على املواطن ممار�سة الت�سرت التجاري؛ حيث ين�ص نظام 
مكافحة الت�سرت ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم:م/22، وتاريخ:1425/5/4ه�، 
وقرار جمل�ص الوزراء رقم119 وتاريخ 1425/4/2ه���)147( يف مادته الأولى 
على اأنه ل يجوز لغري ال�سعودي اأن ي�ستثمر اأو ميار�ص حل�سابه اخلا�ص بال�سرتاك 
نظام  مبوجب  فيه  ال�ستثمار  اأو  مبمار�سته  له  مرخ�ص  غري  ن�ساط  اأي  غريه  مع 

ال�ستثمار الأجنبي اأو غريه من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعد مت�سرتا يف تطبيق هذا النظام كل من ميكن غري ال�سعودي من ا�ستثمار 
عليه  حمظور  ن�ساط  اأي  ممار�سة  اأو  فيه  ال�ستثمار  عليه  حمظور  ن�ساط  اأي  يف 
ممار�سته، �سواء كان ذلك عن طريق ا�ستعمال ا�سمه اأو ترخي�سه اأو �سجله التجاري 

اأو باأي طريقة اأخرى.

)147(ينظر: ن�ض النظام على موقع هيئة اخلرباء مبجل�ض الوزراء على �شبكة املعلومات.
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المبحث الثاني
 تكييف التستر التجاري 

في نظام المملكة العربية السعودية

نظام  يف  الت�سرت  جرائم  من  التجاري  الت�سرت  اعتبار  اإلى  الإ�سارة  �سبقت 
مع  وتواطاأ  املواطن  ر�سي  حال  يف  الت�سرت  جرائم  من  واعتباره  اململكة، 
ا�سم املواطن من قبل  ا�ستخدام  الأجنبي على هذه اجلرمية، لكن ماذا لو مت 
الوافد عن طريق احليلة اأو اخلداع اأو الإكراه والتهديد، اأو ا�ستغالل ال�سعف 

ونحوها؟ 
جرائم  من  املذكورة  بال�سورة  وقعت  اإذا  نظاما  اجلرمية  هذه  اعتبار  ميكن 
بالأ�سخا�ص  الجت��ار  جرائم  مكافحة  نظام  يف  جاء  حيث  بالب�رش،  الجت��ار 
ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم)م/40( وتاريخ:1430/7/21ه� ما ن�سه: » 
الأ�سكال مبا يف ذلك  باأي �سكل من  باأي �سخ�ص  الثانية: يحظر الجتار  املادة 
اإكراهه اأو تهديده اأو الحتيال عليه اأو خداعه اأو خطفه، اأو ا�ستغالل الوظيفة 
اأو النفوذ،، اأو اإ�ساءة ا�ستعمال �سلطة ما عليه، اأو ا�ستغالل �سعفه... اأو العمل 
اأو اخلدمة ق�رشاً، اأو الت�سول، اأو ال�سرتقاق اأو املمار�سات ال�سبيهة بالرق،، اأو 

ال�ستعباد«.
فيمكن اعتباره من هذا النوع من اجلرائم ؛ لأن العدوان على منافع الإن�سان 

يف معنى العدوان على بدنه.
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المبحث الثالث
 عقوبة التستر التجاري 

في نظام المملكة العربية السعودية

اأن املخالف لأحكام هذا   ن�ص نظام مكافحة الت�سرت يف مادته الرابعة على 
النظام يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سنتني، وبغرامة)148(ل تزيد عن مليون 
هذه  عليها يف  املن�سو�ص  الغرامة  وتتعدد  العقوبتني،  هاتني  باإحدى  اأو  ريال، 

املادة بتعدد الأ�سخا�ص املخالفني واملحالت التي يار�ص فيها الن�ساط. 
من  اأك��رث  اأو  واح��دة  يف  العقوبة  ق��رار  منطوق  ين�رش  احلكم  �سدور  وبعد 

ال�سحف املحلية على نفقة املخالف. 
)املت�سرت  ال�سعودي  غري  اأن  على  النظام  هذا  من  اخلام�سة  املادة  ن�ست  كما 
ي�سمح  ول  التجاري،  الت�سرت  يف  �سلوعه  ثبوت  بعد  اململكة  عن  يبعد  عليه( 

بعودته اإليها للعمل بعد ذلك. 
اأحكام  مبخالفات  الإدان��ة  على  يرتتب  اأنه  على  ال�ساد�سة  امل��ادة  ن�ست  كما 
هذا النظام �سطب ال�سجل التجاري اأو ال�سجل الفرعي املتعلق بالن�ساط حمل 
املخالفة، واإلغاء الرتخي�ص، وت�سفية الأعمال اخلا�سة مبحل املخالفة، واملنع من 
مزاولة الن�ساط نف�سه مدة ل تزيد على خم�ص �سنوات، كما ت�ستوفى احلقوق 
الت�سرت؛ من زكاة و�رشائب ور�سوم وغريها من  نتيجة  ت�ستوفى  التي مل  املالية 

))14(من الفعل غرم، وهو دال على املالزمة، ومنه الغرمي، و�شمي الغرمي غرمياً للزومه واإحلاحه، وغرم 
فت الغرامة املاليـــة باأنها: مال يلزم املحكـــوم عليه باأن  املـــال مـــن هذا اأي�صـــاً ؛ الأنه مال الغـــرمي، وُعرِّ
يدفعـــه لبيـــت مال امل�صلمن. ينظر: املقايي�ض يف اللغة، �صـ46)، م)غرم(، والتزوير وعقوبته يف الفقه 

والنظام للغنام �صـ63.
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اللتزامات الأخرى.
اأما اإن متت ال�ستفادة من ا�سم املواطن كرها اأو حيلة كما �سبق فاملقرر نظاما 
اإليه  الإ�سارة  الذي �سبقت  النظام  الثالثة من  املادة  بالب�رش يف  يف عقوبة الجتار 
اأن كل من ارتكب جرمية الجتار بالأ�سخا�ص يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على 

خم�ص ع�رشة �سنة، اأو بغرامة ل تزيد على مليون ريال، اأو بهما معا.
ويالحظ على عقوبة الت�سرت التجاري املقررة نظاماً ثالثة اأمور:

اأواًل: اأن عقوبة الت�سرت التجاري يف ن�سو�ص النظام واإن كانت تعزيراً فهي 
فثبوت  وبالتايل  القا�سي،  اجتهاد  يدخلها  فال  عليها  ومن�سو�ص  م�سبقاً  مقررة 

الت�سرت التجاري ق�ساء يوجب ما ن�ص عليه النظام حتديداً من العقوبات.
)ال�سجن  وهما  اأ�سليتني  عقوبتني  على  الت�سرت  مكافحة  نظام  ين�ص  ثانيًا: 
من  واح��دة  يف  العقوبة  قرار  ن�رش  وهي  تكميلية)149(،  وعقوبات  والغرامة(، 
ال�سماح  وعدم  اململكة،  عن  ال�سعودي  غري  واإبعاد  اأكرث،  اأو  املحلية  ال�سحف 
)149(العقوبـــة االأ�صليـــة يف ال�صريعة االإ�صالمية هي: العقوبة املقررة اأ�صاًل للجرمية؛ كالق�صا�ض للقتل، 
والرجم للزنا، وهي كذلك يف النظام الو�صعي. اأما العقوبة التكميلية فهي يف ال�صريعة االإ�صالمية: 
العقوبة التي ت�شيب اجلاين بناء على احلكم عليه بالعقوبة الأ�شلية ب�شرط اأن ينطق بها القا�شي، 
وت�شق���ط ب�شقوطه���ا؛ كتعليق ي���د ال�شارق برقبته بع���د قطعها، فالتعليق مرتب عل���ى القطع لكن ل 
يفع���ل اإل بحك���م، ف���اإن �شق���ط القط���ع ل�شبب ما �شق���ط التعليق.  وه���ي كذلك يف القوان���ني الو�شعية، 
وتختلف العقوبات التكميلية عن العقوبات التبعية يف كون الأخرية منهما ل ي�شرط نطق القا�شي 
به���ا ب���ل ت�شيب اجلاين دون احلكم بها، وتلحق العقوبة الأ�شلي���ة �شمناً؛ لكنها ل ت�شقط ب�شقوطها.  
ومث���ال العقوب���ة التبعي���ة يف ال�شريع���ة الإ�شالمية حرم���ان القاتل من امل���رياث، وع���دم اأهلية القاذف 
لل�شه���ادة، حي���ث ترت���ب هات���ان العقوبت���ان عل���ى العقوب���ة الأ�شلي���ة واإن مل يحك���م به���ا القا�شي، ول 
ت�شقط���ان ب�شق���وط احلد.  ومثالها يف القانون الو�شعي مراقبة البولي�ض للمحكوم عليه بال�شجن يف 
القانـــون امل�صـــري، اأما مثالهـــا يف القانون ال�صعودي فالف�صل من الوظيفة ملـــن يحكم عليه يف ق�صية 
خملة بال�شرف والأمانة. ينظر: امل�شوؤولية اجلنائية لل�شخ�شية املعنوية العامة، درا�شة مقارنة، لفهد 
املهنـــا �صــــ150 وما بعدها نقاًل عـــن الت�صريع اجلنائي لعودة 633/1، واملو�صوعـــة اجلنائية لعبد امللك 
جنيدي �ض33، ونظام مكافحة الر�شوة، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/36( بتاريخ1412/11/29هـ، 
ونظـــام اخلدمـــة املدنيـــة، ال�صادر باملر�صوم امللكـــي رقم)53(، وتاريـــخ 1402/11/16هـ، وينظـــر اأي�صاً: 

م�شوؤولية ال�شخ�شية العتبارية للباحثة �ض33.
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بعودته اإليها، و�سطب ال�سجل التجاري اأو ال�سجل الفرعي املتعلق بالن�ساط حمل 
املخالفة، واإلغاء الرتخي�ص، وت�سفية الأعمال اخلا�سة مبحل املخالفة، واملنع من 
مزاولة الن�ساط نف�سه مدة ل تزيد على خم�ص �سنوات، وا�ستيفاء احلقوق املالية 
من  زكاة و�رشائب ور�سوم وغريها  الت�سرت؛ من  نتيجة  ا�ستيفاوؤها  يتم  التي مل 

اللتزامات الأخرى.
 ثالثًا: اأن العقوبات املرتتبة على الت�سرت التجاري اأ�سلية كانت اأو تكميلية ل 
تختلف يف اأ�سلها عن العقوبات التعزيرية التي ن�ست عليها ال�رشيعة الإ�سالمية، 
وت�ستمد اأ�سولها منها، فالعقوبات البدنية )ال�سجن والإبعاد(، والنف�سية )ن�رش 
حكم الإدانة ومنطوق العقوبة يف واحدة من ال�سحف املحلية اأو اأكرث(، واملالية 

)الغرامة وا�ستيفاء اللتزامات املالية( لها اأ�سلها كما مر.
اأما عقوبة �سطب ال�سجل التجاري اأو ال�سجل الفرعي املتعلق بالن�ساط حمل 
املخالفة، واإلغاء الرتخي�ص، وت�سفية الأعمال اخلا�سة مبحل املخالفة، واملنع من 
مزاولة الن�ساط نف�سه مدة ل تزيد على خم�ص �سنوات عقوبات يكن تخريجها 
الولية،  من  بالعزل  التعزير  من  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  يفعله  كان  ما  على 

وكذا اأ�سحابه -ر�سوان اهلل عليهم-)150(. 
وعلى ما �رشَّح به الفقهاء من جواز تعزير القا�سي اإن ظلم اأو جار اأو خان 
اأمانة العمل بالعزل عن الوظيفة، يقول ال�رشخ�سي -رحمه اهلل-: )واإذا ق�سى 
اأعلم  واأنا  باجلور،  ق�سيت  قال  ثم  واأم�ساه،  مال  اأو  ق�سا�ص  اأو  بحد  القا�سي 
)150(حيث عزل النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- بع�ض اأ�صحابه عن مهام اأوكلها اإليهم تاأديباً لهم ملخالفته 
؛ كعبـــداهلل بـــن اأبـــي ال�صـــرح، ينظـــر: امل�صتـــدرك 107/3، و�صعـــد بن عباده حـــن خالف اأمـــره يراجع: 
�صـــن البيهقـــي الكـــرى )060)1(، كما عـــزل اأ�صحابه بع�ض الوالة، فعمر t ع���زل املغرية بن �شعبة ملا 
ُق���ذف بالزن���ا، وعزل غريه. ينظر: �شنن البيهقي الكربى )2313(، وم�شنف ابن اأبي �شيبة )97)22(، 
و)0)306(، والتلخي�ـــض احلبـــري البـــن حجـــر 63/4، وينظر فيم���ا ذكر: للن���وازل يف اجلرائم الطبية 

للباحثة �ض194. 
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ذلك �سمنه يف ماله، وعزر وعزل عن الق�ساء؛ لأنه فيما جار فيه لي�ص بق�ساء، 
بل هو اإتالف بغري حق اإمنا ق�ساوؤه على موافقة اأمر ال�رشع ل ياأمر باجلور، وهو 
فيما اأتلف بغري حق كغريه يف اإيجاب ال�سمان عليه يف ماله، ويعزر لرتكابه ما 
ل يحل له ق�سداً، ويعزل من الق�ساء ؛ لظهور خيانته فيما جعل اأميناً فيه()151(.

فال  وعليه  عليه،  الباعث  اعتبار  على  الت�سرت  مكافحة  نظام  ين�ص  مل  رابعًا: 
يلتفت اإليه ق�سائياً، واإن كان ح�سناً ؛ كم�ساعدة الوافد املحتاج، اأو م�سي�ص حاجة 
املت�سرت اأو من يعول، واإن كانت بع�ص الأنظمة املعا�رشة تعترب الباعث ال�رشيف 
اأن  يرون  املعا�رشين  الفقهاء  بع�ص  اأن  كما  اإلغائها،  دون  العقوبة  تخفيف  يف 

للحاكم اإمكانية اعتبار الباعث �سبباً خمففاً يف العقوبات التعزيرية)152(. 
وكما توكل ال�رشيعة الإ�سالمية لويل اأمر امل�سلمني الف�سل يف اخل�سومات، 
وهو  لذلك،  للو�سول  املتاحة  والو�سائل  الطرق  باتباع  النزاعات  يف  واحلكم 
بهذا  للقيام  العتبارية  اأو  الطبيعية  ال�سخ�سيات  من  ي��راه  من  ينيب  ب��دوره 
الأمر  ويل  توكيل  على  الثانية  مادته  يف  ين�ص  الت�سرت  مكافحة  نظام  الأمر،فاإن 
يف هذه البالد وزارة التجارة وال�سناعة )�سخ�سية اعتبارية( بتنفيذ اأحكام هذا 

النظام بالتفتي�ص والتحري عن املخالفات وتلقى البالغات و�سبط املخالفات.
ماأموري  �سفة  لهم  الذين  املوظفني  بت�سمية  ق��رارا  التجارة  وزير  وي�سدر 
التي  الإج��راءات  و  اختيارهم  �سوابط  التنفيذية  الالئحة  وتت�سمن  ال�سبط، 

ينبغي عليهم اللتزام بها يف اأداء اأعمالهم.
التحقيق  مهمة  اعتبارية(  )�سخ�سية  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  وتتولى 

والدعاء.

)151(املب�شوط لل�شرخ�شي 0/9).
)152(ينظر: الت�صريع اجلنائي للدكتور/ عبد القادر عودة 409/1.
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 ويتولى ديوان املظامل )�سخ�سية اعتبارية( �سابقاً النظر والف�سل يف خمالفات 
اأحكام هذا النظام.

املحاكم  تخت�ص  حيث  اجل��ن��ائ��ي)153(،  الت�سرت  التجاري  الت�سرت  ويخالف 
ال�رشعية بنظر الت�سرت يف الق�سايا اجلنائية، مع اخت�سا�ص هيئة التحقيق والدعاء 

العام التحقيق والدعاء فيها.
اأما حالياً فقد ن�ص النظام الق�سائي اجلديد على اأن تتولى املحاكم اجلزائية 

ق�سايا الت�سرت التجاري.
 

)153(ي���راد بالت�ش���ر اجلنائي: الت�شر على اأ�شخا�ض جمرمني ارتكب���وا جرائم جنائية وتواروا عن اأنظار 
ال�صلطة العامة. ينظر: املو�صوعة اجلنائية االإ�صالمية املقارنة ل�صعود العتيبي 1 / 251.
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الخاتمة

ت�سليماً  و�سلم  واآله  حممد  امل�سطفى،  نبيه  على  وال�سالة  وكفى،  هلل  احلمد 
كثرياً اإلى يوم الدين.

اأما بعد:

ففي نهاية هذا البحث أصل إلى النتائج التالية:

من . 1 الأجنبي  متكني  هو:  الت�سرت  مكافحة  نظام  ح�سب  التجاري  الت�سرت 
ا�ستثمار اأو ممار�سة ن�ساط جتاري حل�سابه اأو بال�سرتاك مع غريه حمظور 
عليه ممار�سته، اأو ل ي�سمح له نظام ا�ستثمار راأ�ص املال الأجنبي اأو غريه 
من الأنظمة والتعليمات ممار�سته، ويعترب املواطن مت�سرتاً يف حالة متكني 
ملمار�سة  التجاري  ال�سجل  اأو  ترخي�سه  اأو  ا�سمه  ا�ستخدام  من  الوافد 
ترخي�ص  على  حا�سل  اأجنبي  كل  مت�سرتاً  يعترب  كما  التجاري،  الن�ساط 
لنظام  العمل حل�سابه خالفاً  من  اآخر  وافد  بتمكني  وقام  اأجنبي  ا�ستثمار 

ا�ستثمار راأ�ص املال الأجنبي.
للت�سرت التجاري اأركان ثالثة: مت�سرت، وهو: اإما مواطن وهو الغالب، اأو . 2

مقيم م�سموح له مبمار�سة ال�ستثمار يف البالد، واملت�سرت عليه وهو: املقيم 
غري امل�سموح له مبمار�سة التجارة وقد يكون مواطناً ل ي�سمح له النظام 
مبزاولة الأن�سطة التجارية. وعقد الت�سرت التجاري، عقد له ظاهر وباطن، 
مبمار�سته  لالأجنبي  ي�سمح  الذي ل  التجاري  الن�ساط  فيجعل  اأما ظاهره 
اأما  النظامية،  ال�سالمة من املالحقات  اإل  للمت�سرت، ول غر�ص من ذلك 
املت�سرت عليه فلي�ص له وفق ظاهر العقد �سوى الأدوار املقبولة نظاماً.واأما 
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باطن هذا العقد فيكون فيه راأ�ص املال والن�ساط احلقيقي كاماًل للمت�سرت 
عليه.

للت�سرت التجاري اأ�سباب، منها ما يرجع للمت�سرت، ومنها ما يرجع للمت�سرت . 3
عليه، ومنها ما يرجع للمجتمع، ومنها ما يرجع للدولة ونظامها.

ومنها . 4 القت�سادي،  منها  املتعددة،  واأ���رشاره  اآث��اره  التجاري  للت�سرت 
ال�سيا�سي الأمني، ومنها الجتماعي، ومنها البيئي ال�سحي.

حظرت ال�رشيعة الإ�سالمية الت�سرت التجاري جلملة اأ�سباب منها �رشره، . 5
وهو يف ال�رشيعة يزال، ومنها ت�سمنه الفتئات على ويل الأمر، وا�ستماله 
ظاهرها  يخالف  التي  العقود  من  واعتباره  واحليلة،  واخلديعة  الغرر 
نظام  ويوافق  بالباطل،وغريها،  النا�ص  اأموال  اأكل  من  ولكونه  باطنها، 
التجاري وحظره،  الت�سرت  منعها  ال�رشيعة يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

وميكن القول بجوازه تخريجا على ما ذكر يف حكم ال�سعودة الوهمية.
على اعتبار اأن الت�سرت التجاري من املعا�سي التي ل حد فيها ول كفارة . 6

فاإن عقوبته يف ال�رشيعة الإ�سالمية التعزير؛ اإما بالعقوبات البدنية حب�ساً 
املالية  بالعقوبات  واإما  ت�سهرياً،  النف�سية  بالعقوبات  واإما  ونفياً،  و�رشباً 

تغرمياً.
ن�ص نظام مكافحة الت�سرت على عقوبة احلب�ص والغرامة املالية يف الت�سرت . 7

منطوق  ن�رش  منها  تكميلية،  وعقوبات  اأ�سليتان،  عقوبتان  التجاري 
الرتخي�ص،  واإلغاء  التجاري،  ال�سجل  و�سطب  �سدوره،  بعد  القرار 
وت�سفية الأعمال اخلا�سة باأعمال املحل املخالف، بالإ�سافة اإلى اإبعاد غري 

ال�سعودي عن اململكة، وعدم ال�سماح بعودته اإليها.
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ح�سل . 8 اإن  الت�سرت  جرائم  �سمن  نظامية  جرمية  التجاري  الت�سرت  يعترب 
التواطوؤ بني املت�سرت واملت�سرت عليه، اأما يف حال اإكراه اأو خداع املت�سرت، اأو 
ما كان يف معنى ذلك فيمكن اعتبار اجلرمية �سمن جرائم الجتار بالب�رش.
وهناك بع�ص التو�سيات ذكرها بع�ص الباحثني، واأود التاأكيد عليها يف هذه 

الدرا�سة ملعاجلة ظاهرة الت�سرت التجاري، وهي التالية:
على وزارة التجارة اإقامة املزيد من الدورات التدريبية والقانونية للجان . 1

مكافحة الت�سرت التجاري يف الك�سف عنه ومكافحته.
الوطن . 2 على  التجاري  الت�سرت  باأ�رشار  املجتمع  توعية  امل�سوؤولني  على 

اقت�سادياً واأمنياً واجتماعياً و�سحياً عن طريق الندوات واملحا�رشات.
من . 3 املزيد  الإع��الم  وزارة  مع  بالتعاون  والعمل  التجارة  وزارة  اإع��داد 

الدرا�س��ات والتقارير والكتيبات التي تتناول هذه الظاهرة، وا�ستخال�ص 
النتائج والتو�سيات للحد منها والق�س�اء عليها، بالإ�سافة اإلى ال�ستفادة 
الت�سرت  بخطورة  للتوعية  التلفزيونية  والقنوات  الف�سائيات  وجود  من 
التجاري وتعدد اآثاره، واإبراز قدرات ومهارات املواطن ال�س�عودي يف 

تنفيذ كافة الأعمال واملهن، وتعميق مفهوم اإيجابيات ت�سغيل املواطن.
مبختلف . 4 التجارية  والأ���س��واق  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  جميع  اإل��زام 

اأن�سطتها بعدم ا�س�تخدام غري ال�سعوديني يف الوظائف الإدارية واملالية 
املحا�سبة،  اأعمال  وظ�ائف  ذلك  يف  مبا  العمليات  ووظائف  وامل�ساندة، 

وغريها من الوظ�ائف التي يتوفر ل�سغلها عمالة �سعودية.
تر�سيد ا�ستقدام العمالة الأجنبية، وتوحيد جهات ال�ستقدام، مع درا�سة . 5

واأعمال  واخلدمية  الإن�سائية  امل�رشوعات  على  ال�ستقدام  ق�رش  اإمكانية 
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يتوفر  التنمية، والتي ل  برامج وم�ساريع  تتطلبها  التي  ال�سيانة والنظافة 
ل�سغلها مواطنني �سعوديني.

منه، . 6 للحد  عقوبته  بت�سديد  التجاري  للت�سرت  القانوين  التكييف  تعديل 
اأو  املواطنني  من  �سواء  به،  بالقيام  يفكر  من  ك�ل  وردع  عليه  والق�س�اء 
املقيمني، وذلك باإعادة �سياغة نظام الت�سرت التجاري من اعتباره جمرد 

خمالفة اإلى اعتباره جرمية اقت�سادية.
التعديل تخفيفاً وت�سهياًل يف نظام ال�ستثمار الأجنبي �سينعك�ص اإيجابا على . 7

اقت�ساد البالد، و�سيوؤدي اإلى ان�س�ياب احلركة التجارية واخلدمية، وبالتايل 
احل�سول على اإيرادات م�ن ال�س�رائب تفي�د يف دع�م خزان�ة الدولة.

كما اأن اإقرار ال�رشاكة العلنية بني املواطن والوافد الأجنبي وفق عقود منظمة 
امل�سبوهة،  املمار�سات  من  كثري  من  الوطن  وحتمي  الطرفني،  حقوق  حتفظ 
بالإ�سافة اإلى ما يرتتب على ذلك من �سبط عمليات حتويل الأموال للخارج، 

ومعرفة م�سادرها احلقيقية.
لتوظي�ف م�دخراتهم يف  باململك�ة  الأجنبي�ة  للعمال�ة  الفر�س�ة  اإتاح�ة  اأن  كما 
ويدعم  لل�سعوديني،  وظيفية  فر�ص  �سيخلق  ال�س�تثمارية،  املجالت  بع��ص 
امل�س�اريع  يف  منه�ا  وال�س�تفادة  امل�دخرات  ه�ذه  بت�وطني  الوطن  اقت�ساد 

التنموية.
على . 8 ال�سباب  لدعم  �سنوية  ميزانية  تخ�سي�ص  على  ال�رشكات  ت�سجيع 

فتح وابتكار ن�ساطات جتارية.
تاأ�سي�ص . 9 يف  ال�سعودي  ال�سباب  دعم  يف  متخ�س�سة  موؤ�س�سة  اإن�ساء 

الن�ساطات التجارية وتدريبهم وتقدمي امل�سورة لهم يف الأن�سطة التجارية.
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التجاري والمتناع عن ممار�سة . 10 الت�سرت  املواطن وتثقيفه بعدم  احت�سان 
الأن�سطة التجارية التي تديرها عمالة اأجنبية، واإبالغ اجلهات املعنية عما 

يعلمه من حالت الت�سرت التجاري. 

فاإنه ل بد من اأن التكاتف بني الدولة ومواطنيها للق�ساء عل�ى ه�ذه  واأخرياً 
والهدف  وطنية  فامل�سوؤولية  الآخر،  دون  طرف  على  العتماد  وعدم  الظاهرة، 
واحد، وهو راحة واأمن كل من يقيم على هذه الأر�ص الطيبة، كما اأنه لي�ص من 
العدل حتميل وجود هذه الظاهرة عل�ى جه�ة بعينها، فيجب تعاون كافة اجلهات 
ذات العالقة، وتكوين فريق عمل م�س�رتك منهم، كم�سوؤول الإمارة واجلوازات 
وال�رشطة ومكتب العمل بكل منطقة، وغريها من اجلهات، لو�سع ت�سور وخطط 
ق�سرية وطويلة املدى ترتكز بالدرجة الأولى على رفع درجة الوعي والتثقيف 

لدى املواطن واملقيم، وتعميق مفهوم الآثار ال�سلبية لهذه الظاهرة.

هذا واهلل اأعلم واأحكم، 
و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.




