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والسـالم عـىل أشــرف األنبيـاء واملرسـلني، احلمد هللا رب العـاملني، والصـالة 
 وبعد..

عية للوفـاة انتقـال أمـالك املتـوىف إىل ورثتـه جـرباً بغـري شـرفإن من اآلثار ال 
ــة هبــا عــىل خــالف  ــزام الورث ــاة أو ســداد الــديون أو الت ــد الوف ــارهم، إمــا عن اختي

ــدائنني )١(فقهــي ــوق ال ــاة: حق ــني الوف ــال مــن ح ــة بعــني امل ــأ حقــوق متعلق ، فتنش
 هلم والورثة. صـىواملو

وختتلف صـورة الرتكـة التـي تعلقـت هبـا هـذه احلقـوق، فقـد تكـون نقـداً، أو 
، أو  كات، أو عقـــارات ذات ريـــع، أو أراضٍ خـــام كبـــرية، أو أراضٍ شــــرأســـهامً

مطورة، أو أنشطة جتارية قائمة، أو حصصاً يف أعيان وأمالك مشاعة، ومنها مـا هـو 
حيتاج إىل إثبات، ومنها حقوق لد الغـري حتتـاج إىل ثابت بوثائق رسمية، ومنها ما 

 مطالبة قضائية إلثباهتا وردها، أو جمموع ذلك أو بعضه.

ــة بالرتكــة وإهنــاء ال ــة احلقــوق املتعلق وع فيهــا متوقــف يف ســهولته شـــيوتوفي
وصعوبته عىل ما اجتمـع فيهـا مـن أشـكال احلقـوق واألمـوال وأدلتهـا، وبحسـب 

 رثة والدائنني وغريهم.حاجات ورغبات ومصالح الو

ــد  نزاعــات تـدفع أطرافهــا  -يف كثـري مــن األحـوال-وهـذه احلالــة املركبـة تولِّ
لت حمـاكم األحـوال  للتوجه إىل القضاء لفصل اخلصومة وإهناء النـزاع. وقـد سـجّ

ة قسمة تركة عام ضـيق ٥٩٠٠ة يف اململكة العربية السعودية قيد أكثر من صـيالشخ

                                           
 ).١٩٨-١٠/١٩٧)، واملغني (٣٤٠-١٣/٣٣٩)، واملجموع شـرح املهذب (٢٩/٢٥٥ينظر: املبسوط للسـرخسـي ( )١(
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 .)١(تقريباً يف كل يوم عمل ةضـيق ٢٦هـ، بمعدل ١٤٣٨

وتتعامل الدوائر القضائية مع حـاالت النـزاع يف قسـمة الرتكـات بحسـب مـا 
طة قد حتكـم بقسـمة املـال وتسـليم كـل وارث سـيه احلال، ففي احلاالت البضـييقت

به مـن الـثمن، صــيبه، وقد حتكم ببيع ما ال يقبل القسمة وتسـليم كـل وارث نصـين
التوثيـق والتقيـيم واملطالبـة ممـا يطـول وحيـوج املـال إىل ويف حال كانـت إجـراءات 

املـال وتقييمـه  صــرحفظ وإدارة؛ فإن الدائرة تتجه إىل إقامة مصفٍّ يتوىل أعـامل ح
 اف الدائرة.شـروإدارته وقسمته حتت إ

ف بحكم النيابة عن غريه وهو مـا يعـربِّ عنـه الفقهـاء بــ صـروبام أن املصفي يت
فإن من واجبه أن يراعي يف أعامله مصلحة عموم أصحاب ف عىل الغري)؛ صـر(الت

احلق يف حدود مـا تضـمنه مصـدر تعيينـه، وذلـك بـام ال يتجـاوز نظـام املرافعـات، 
واألنظمة األخر ذات الصلة، ويف حال جتاوز  )٢(والئحة قسمة األموال املشرتكة

ــك  ــىل ذل ــب ع ط وترت ــرّ ـــرأو ف ــات ض ــذه االلتزام ــأعرض هل ــمن، وس ــه يض ر فإن
 م التايل:سـيواجبات وفق التقوال

 الفصل األول: حمددات التزامات املصفي، وفيه مبحثان:

 وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول: مصدر التزامات املصفي، 

 املطلب األول: التصفية االتفاقية.  

                                           
   )https://www.moj.gov.sa/ar/opendata/Pages/reports.aspx( ينظر: املؤشـرات العدلية: )١(

 .)هـ٢٢/٦/١٤٣٩تاريخ الزيارة: (
مــن نظــام املرافعــات  )٢١٨(، بنــاءً عــىل املــادة )هـــ١٩/٥/١٤٣٩يف  ١٦١٠الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم ( )٢(

الشـرعية والتي نصت عىل أن (حتدد لوائح هذا النظـام الضـوابط واإلجـراءات املتعلقـة بقسـمة األمـوال املشـرتكة 
التي تدخل يف اختصاصات املحاكم، بام يف ذلك قسمة الرتكات وإجراءات تعيني املصفي..)، وهي املقصودة عند 

 يف هذا البحث. "الالئحة"إطالق لفظ 
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 املطلب الثاين: التصفية القضائية.  

 ة باملصفي.صـياملطلب الثالث: الو  

املبحــث الثــاين: االختصــاص القضــائي بنظــر قضــايا الرتكــات وأثــره عــىل  
 وفيه مطلبان:التزامات املصفي، 

ة وأثـره عـىل صــياملطلب األول: حدود اختصاص حمكمة األحـوال الشخ
 التزامات املصفي.

 املطلب الثاين: توزع االختصاص القضائي وأثره عىل التزامات املصفي.

 صفي، وفيه ثالثة مباحث:الفصل الثاين: التزامات امل

وفيـه ثالثـة  املبحث األول: االلتزام بتحصـيل املال وحفظه وحسن تدبريه، 
 مطالب:

 املطلب األول: استالم املال وتوابعه.  

 الفرع األول: لزوم االستالم.   

 الفرع الثاين: صفة االستالم.   

الفرع الثالـث: اسـتالم غلـة ونتـاج وأجـرة األعيـان حتـت  
 .التصفية

 املطلب الثاين: املحافظة عىل املال.  

 املطلب الثالث: املطالبة باحلقوق والتمثيل القضائي.  

 الفرع األول: احلق يف التمثيل.   

 الفرع الثاين: التمثيل يف منازعات الورثة.   

 الفرع الثالث: عدم اإلقرار عىل الرتكة.   
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 يصاله ملستحقه.املبحث الثاين: االلتزام بتهيئة املال للقسمة وإ 

 املطلب األول: هتيئة املال للقسمة.  

 الدائنني وتوفية حقوقهم. صـراملطلب الثاين: ح  

 املطلب الثالث: تصفية املال بالقسمة أو البيع وتوزيع الثمن.  

 املطلب الرابع: رد ما بيده من حقوق ووثائق ومستندات.  

األداء والعمل حتت إشــراف املبحث الثالث: االلتزام ببذل العناية وحسن  
 الدائرة.

 ات.صـيوبعد ذلك خامتة تتضمن أهم النتائج والتو

   .هذا، وأسأل اهللا أن يلهمني الصواب والتوفيق، واهللا أعلم

 

 وعىل آله وصحبه أمجعني.. وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد 
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بعد وفاة املورث قد يتفق الورثة عىل من يتـوىل أعـامل تصـفية الرتكـة مـنهم أو 
من غريهم، وقد يوثقون ذلك يف املحكمة، وهـذه صـورة التصـفية االتفاقيـة، وقـد 
، وهـــي التصـــفية  يتنـــازعون يف شـــأن الرتكـــة، وتقـــرر املحكمـــة تعيـــني مصـــفٍّ

، وهـي حالـة الو صـي، وقد يو)١(القضائية ة صــياملورث قبل وفاتـه بتعيـني مصـفٍّ
 باملصفي، وسنعرض هلذه الصور الثالث وأحكامها حتت املطالب التالية:

إذا اتفق الورثـة عـىل إسـناد أعـامل التصـفية إىل مـن يقـوم بـذلك؛ فإنـه يكـون 
 ونه:وكيالً عنهم، وذلك يف حدود شكل االتفاق ومضم

. فإن كان من خالل توكيله بأعامل حمددة، ومـن دون اتفـاق يتضـمن التـزام ١
مجيع األطراف بمضـمونه؛ فـإن التزامـه حمـدود هبـذه األعـامل، ويمكـن ألي مـنهم 
فسخ الوكالة وإيقاف أعامل التصفية، ويُتخذ مثل هـذا األسـلوب عـادةً يف مرحلـة 

ك وعـدم الوصـول إىل اتفـاق التفاوض لقياس قدرات املصفي، أو يف حاالت الش
هنائي بني مجيع الورثة، وصفة العالقـة بـني املصـفي مـن طـرف وسـائر الورثـة مـن 

 طرف آخر هي عقد الوكالة.

                                           
)، وإجـراءات ١٤-١٠نظر: دعو احلراسة وإثبات احلالة يف ضوء القضاء والفقه، شـريـــف أمحـــد الطبـــــاخ، (ي )١(

 ).٢٨١-٢٧٩قسمة الرتكات يف املحاكم، ناصـر اجلربوع، (
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. وإن كان االتفاق موقعاً مـن مجيـع أطرافـه عـىل صـفة اللـزوم؛ فهـو صـلح ٢
الزم لكل أطرافه بام فيهم املصفي، ويكـون العقـد املكتـوب هـو مصـدر التزامـات 

صـفي، وهــو الزم باملعاقـدة بالنســبة للورثــة فلـيس هلــم الرجــوع عنـه بعــد متامــه امل
الصـلح جـائز بـني : «، إال أن يتفقوا عـىل إهنائـه؛ لقـول النبـي )١(وانتهاء جملسه

، ومعناه ترتـب أثـره واالعتبـار )٢(»املسلمني، إال صلحاً حرم حالالً أو أحل حراماً 
 به، وذلك ال يكون إال مع اللزوم.

ويف هذا النوع تكون التزامات املصفي متوقفة عىل ما توافـق عليـه األطـراف، 
ويكون حمكوماً باألحكام العامة للوكالة، إمـا باعتبـاره عقـد إجـارة فيأخـذ أحكـام 
اإلجارة، أو باعتباره عقد جعالة، أو باعتباره عقد وكالـة بـال أجـر، وكـل مـا نـصَّ 

إهنا واجبة عليه وجوبـاً عقـدياً، كـام أن عليه من واجبات والتزامات عىل املصفي؛ ف
صورة العقد تستصحب مجلةً من األحكام اخلاصة هبـا، كأحكـام الضـامن، وقبـول 
القــول يف الــرد والتلــف، وجــواز العقــد ولزومــه، وأحكــام عديــدة ال يتســع املقــام 

لها، وال يلــزم أن تتضــمن االلتزامــات مــا تضــمنته الئحــة قســمة األمــوال صـــيلتف
 .ضـين تلك االلتزامات إنام تتناول املصفي املعني من القااملشرتكة؛ أل

هـو مـن يمثلـه يف عقـد  صــي؛ فإن الـويل أو الوصـرويف حال كان يف الورثة قا
التصفية، وذلك ال يُعفي املصـفي مـن االلتـزام بـاإلجراءات الالزمـة عنـد التقيـيم 

تـتم بـالرجوع والبيع واستخراج األذونات الالزمة، ما يعنـي أن القسـمة جيـب أن 
ة أو وقف أو غائـب؛ إذ نصـت صـيإىل املحكمة، وكذلك احلال إذا كان يف الرتكة و

ة صـيعية عىل أن: (ختتص حماكم األحوال الشخشـرمن نظام املرافعات ال ٣٣املادة 
                                           

 ).٣٨١، و٣٢٣ينظر: الروض املربع ( )١(
، ١٣٥٢ النـاس، حـديث رقـم (يف الصـلح بـني رواه الرتمذي، أبواب األحكام، باب ما ذكـر عـن رسـول اهللا  )٢(

٣/٦٢٦.( 
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بــالنظر يف.. قســمة الرتكــة بــام فيهــا العقــار إذا كــان فيهــا نــزاع، أو حصــة وقــف أو 
 .، أو غائب)صـرة، أو قاصـيو

ة أو وقـف أو غائـب؛ فـيمكن إهنـاء صــيأو و صــرأما إذا مل يكـن يف الرتكـة قا
األمـر بــدون الرجـوع إىل املحكمــة، كــام يمكـنهم أن يوثقــوا العقـد مــع املصــفي يف 

عية (للخصـوم أن شــرمـن نظـام املرافعـات ال ٧٠املحكمة، عـىل مـا جـاء يف املـادة 
 تـدوين مـا اتفقـوا عليـه مـن يطلبوا من املحكمة يف أي حال تكون عليهـا الـدعو

الــدعو، وعــىل املحكمــة إصــدار صــكٍّ  ضـــرإقــرار أو صــلح أو غــري ذلــك يف حم
بــذلك)، ولــيس للخصــوم حــق االعــرتاض عــىل مــا اتفقــوا عليــه بعــد توقيعــه يف 

، وامليزة اإلضافية للتوثيق القضائي هو أن لزوم الصلح موثـق قضـائياً؛ )١(ضـراملح
 اره إال بالطعن بالتزوير.فال يملك أي من أطرافه إنك

ويف التصفية االتفاقية يمكـن ألصـحاب الشـأن عـزل املصـفي باالتفـاق عـىل 
ذلك، ويمكن لبعضهم طلب عزله قضائياً عند وجود مقتضٍ لـذلك، كتفريطـه أو 

 اره أو عدم فائدته.ضـرإ

إذا اختلف الورثة يف القسمة، ورفعوا األمر إىل املحكمة؛ فإن هلا عند االقتضـاء 
أن تقيم مصفياً، وحتدد التزاماته يف نص احلكم، وجيب عىل الدائرة أن تعـني املصـفي 
الذي اتفق عليه الورثة، فإن اختلفوا عيّنت األصلح بحسب احلال، فـإن اتفقـوا عـىل 

هم فهـو أوىل وال يلـزم؛ ألنـه ممـا قـد يتعـذر رفضه فإن أمكـن تقريـب وجهـات نظـر
ويطيل أمد النزاع، كام أن سلطة القاضـي تنشأ عند اخـتالفهم لغـرض قطـع النـزاع، 
فإن اختلفوا أتيح له االختيار حسب األصلح هلم؛ ألن القاعدة أن من تصــرف عـىل 

                                           
 ).٧٠/٣الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشـرعية ( )١(
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ف عليـه ، وقـد نصـت الئحـة قسـمة )١(غريه فـإن تصــرفه حمكـوم بمصـلحة املتصــرَّ
موال املشرتكة عىل أن: (للدائرة عند االقتضاء أن حتكم بإقامة مصفٍّ أو أكثر عـىل األ

األموال املشرتكة، ويكون اختيـاره باتفـاق ذوي الشـأن مجيعـاً، فـإذا مل يتفقـوا تولَّـت 
ص، فـإن تعـذر ذلـك اختـارت الـدائرة مـن تـراه، وحيـدد  الدائرة اختيار مصفٍّ مرخّ

 .)٢(م.. وتكون التصفية حتت إشـراف الدائرة)احلكم ما عىل املصفي من التزا

عند حتديـد التزامـات املصـفي أال يمنعـه ممـا اتفـق الورثـة  ضـيوهل يلزم القا
 عىل أن له فعله، أو يلزمه بام اتفقوا عىل منعه منه؟

بام مل يطلبه اخلصوم، كام ال جيب عليه أن حيكم هلـم  ضـياألصل أال حيكم القا
إىل إطالـة النـزاع فإنـه ال  ضــيء ورأ أنـه يفشـيقوا عىل بجميع طلباهتم، وإذا اتف

 -مـثالً -حيكم به، وحيكم بام هو أهنى للنزاع وأبعد عن الشقاق، فـإذا اتفـق الورثـة 
ة باإلضافة إىل أجرة التصفية؛ فال يمنعـه سـرعىل السامح للمصفي بأخذ عائد السم

ر ملصلحتهم فلهم إسـقاط ضـيالقا رِّ ه، وإن أسـقطوا عنـه من ذلك؛ ألن هذا حق قُ
االسـتجابة هلـم؛ ألن هـذا إنـام جعـل ليتـيح  ضـيتقديم التقارير، فال جيب عىل القا

متابعته يف عمله والتحقق من قيامه بالواجبـات، وإن طلـب الورثـة منعـه  ضـيللقا
من التمثيل القضائي، فـإن كـان بسـبب رغبـتهم بالقيـام بـذلك بأنفسـهم كـان هلـم 

تعيـني مصـفٍّ آخـر يقـوم بـذلك؛ فـال  ضــيذلك، وإن كان ألهنم يريدون من القا
كـام تعيـني املصـفي املشـار يلزمه االستجابة هلم، إال إذا اتفقوا عـىل غـريه تبعـاً ألح

 من الئحة قسمة األموال املشرتكة. ٢١إليها يف املادة 

  

                                           
 ).٣/٣٣٦)، الفتاو الفقهية الكرب للهيتمي (١/٣١٠ينظر: األشباه والنظائر للسبكي ( )١(
 املادة احلادية والعشـرين. )٢(
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فيـه، وذلـك  صــيبمصفٍّ بحسب مـا لـه احلـق يف أن يو صـيللمورث أن يو
 عىل صور بحسب األحوال:

ـرإذا كان أوالده قُ  احلالة األوىل: بمصـفٍّ  ـيصـاً وهم كل الورثة، فله أن يوصّ
ــم  ــة بحك ــامي للرتك ــل النظ ــو املمث ــون ه ــا، ويك ــة وأداء حقوقه ــمة الرتك ــيل قس ي

مـــن اختصـــاص حمكمـــة األحـــوال  صــــية، ويكـــون إثبـــات تعيـــني الوصــــيالو
يف األعـامل التـي حتتـاج إىل إذن املحكمـة كبيـع  صــيف الوصـرة، وال يتصـيالشخ

اء عزلـه واسـتبداله، قـال يف عند االقتضـ ضـيالعقار إال بالرجوع إليها، كام أن للقا
كفئـاً يف ذلـك  صــيخـاص إذا كـان الو صــيكشاف القناع: (وال نظر حلاكم مع و

ة تقطـع نظـر احلـاكم، لكـن لـه االعـرتاض صــيف الذي أسند إليه؛ ألن الوصـرالت
مـن نظـام املرافعـات  ٣٣من املادة  ٤، و جاء يف الفقرة )١(عليه إن فعل ما ال يسوغ)

اء، صــية بالنظر يف.. إثبات تعيني األوصـيحماكم األحوال الشخعية: (ختتص شـرال
فات التـي تسـتوجب إذن املحكمـة، صـروإقامة األولياء والنظار، واإلذن هلم يف الت

أنـه ال يفـي بالقيـام بواجبـات التصـفية  ضـيوعزهلم عند االقتضاء)، وإن رأ القا
ةً ملصــلحة الورثــة، ف إليــه غــريه مراعــاضـــيلــنقص عدالتــه أو ضــعفه كــان لــه أن ي

عــل معــه  صـــية املــورث، قــال يف املغنــي: (وإذا كــان الوصـــيوحتقيقــاً لو خائنــاً؛ جُ
رج منهـا، ويُضـم إليـه  أمني،.. وكذلك إن كان عدالً فتغريت حاله إىل اخليانة؛ مل خيُ

ون من الئحة قسمة األمـوال املشـرتكة عـىل شـر، ونصت املادة الثانية والع)٢(أمني)
اً؛ وجب أن تقر الدائرة هذا التعيني يف حـدود مـا يملـك صـي املورث وأنه (إذا عنيّ 

                                           
)٤/٣٩٥( )١.( 
)٦/٢٤٦( )٢.( 
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وط، شـرعاً، وهلا أن تقيمه مصفياً للرتكة إن انطبقت عليه الشـراملورث اإليصاء به 
.(  أو تضم إليه مصفياً

فتجـري عليـه سـائر  صــيف الفقهي للمصفي يف هذه احلالـة أنـه وصـيوالتو
يكون عدالً أميناً، ويعمل وفـق املنصـوص عليـه إليه، وضابطه أن  صـىأحكام املو

ف املعلــوم كقضــاء الــدين وتفريــق صـــرفعلــه: وهــو الت صـــية ممــا للموصـــييف الو
بتعيــني مصــفٍّ ويف الورثــة  صـــى، فــإن أو)١(ة والنظــر يف أمــر غــري مكلــفصـــيالو

 مكلف؛ فنتناول ذلك فيام ييل.

الورثة كـأن يكونـوا مكلفـني، أو إذا مل يكن للمورث التصـرف عىل احلالة الثانية: 
ال تكون له عليهم واليـة، فـإن أوصــى بـأن يتـوىل فـالن تصـفية الرتكـة مل يكـن الزمـاً 

، لكـن إن قبـل الورثـة بـذلك كـان وصــياً بحكـم )٢(عليهم؛ ألنه ال تصـرف له علـيهم
اإلجازة، وذلك يف حدود ما أوصـى به ما مل يستثنوا من ذلك أو يضـيفوا عليـه، ولـيس 

ذه احلالــة أحكــام الوصـــية، فــال يُعتــد بقبــول املوصـــى إليــه إال بعــد إجــازة الورثــة، هلــ
ويكون مصدر التزامـات املصـفي مـا توافـق عليـه الورثـة، وإن كانـت اإلجـازة جمملـة 
لَ بشـرط املوصــي، وكـان هـو املرجـع يف حتديـد التزامـات املصـفي، والتوصــيف  مِ عُ

يـل عـن الورثـة بحسـب احلـال إمـا بـأجرة أو الفقهي للمصـفي يف هـذه احلالـة أنـه وك
 جعالة أو بال أجر؛ وفقاً ملا سبق احلديث عنه يف املطلب األول من هذا الفصل.

اً أو واحلالة الثالثـة:   صــية بالثلـث فـام دون، فيوصــيأن يكون يف الورثة قُرصَّ
 اً فـيام للمـورثصــيف فيهـا ويف سـائر الرتكـة؛ فإنـه يكـون وصــراملورث إليـه بالت

ة إليه يف باقي الرتكة إال بإجـازة بقيـة الورثـة، فـإن صـيف فيه، وال تصح الوصـرالت
ة به وكيالً يف غريها، وله يف كـل مـال أحكامـه عـىل صـياً فيام له الوصـيفعلوا كان و

                                           
 ).٤/٣٩٨( ينظر: كشاف القناع للبهويت )١(
 املرجع السابق. )٢(



 
 

 االلتزامات الشـرعية والنظامية على مصفي التركات 
 

 ٢٤٤ 
 

ما سبق، وإن مل يوافق الورثة عىل ذلك؛ فـإن للـدائرة أن تسـتبقيه مصـفياً إن صـلح 
)وط، أو شـرو(انطبقت عليه ال  .)١(تضم إليه مصفيّاً

ون؛ (فعـىل الـدائرة أن تبـني يف حكمهـا طريقـة عملهـم بـام يف  فإذا تعدد املصفّ
ح هلم بالعمل عىل انفراد بحسـب صـرذلك تعيني الرئيس وآلية اختاذ القرار، ما مل يُ 

 .)٢(نوع املال أو مكانه ونحو ذلك وفقاً ملا حتدده الدائرة)
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سـلطته والتزامـه  نا يف املبحث السابق لبعض الصور التي يستمد املصفيشـرأ
فيها من الدائرة القضائية املختصة بحسب األحوال، واملختص بنظر قضـايا قسـمة 

ــإن نظرهــا مقصــور عــىل صـــيالرتكــة هــي حمــاكم األحــوال الشخ ة، ومــع ذلــك ف
منازعات القسمة، وال يمتد ملنازعـات امللكيـة واحلقـوق التـي يريـد الورثـة إثبـات 

ة عـىل هـذا املعنـى، صـيحماكم األحوال الشخ ملكيتها للرتكة، وقد استقر العمل يف
فاختصاصها يف الرتكات مقصور عىل قسمة كل ما كـان ثابتـاً للمـورث بالتسـجيل 
الرسمي حال الوفاة أو بحكـم قضـائي، أو كـان ممـا ال يفتقـر يف إثبـات ملكيتـه إىل 

، )٣(كاء أو أحـدهم أو غـريهم وال ينـازع فيـهشــرمستند نظامي ممـا هـو حتـت يـد ال
صور عىل النظر يف النزاع يف طريقة القسمة أو التصفية، وبناءً عىل ذلك فهي ال ومق

تنظر يف قضايا إثبات ما للرتكة ومـا عليهـا مـن أمـوال أو ديـون، حتـى يثبـت ذلـك 
                                           

 من املادة الثانية والعشـرين من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )١(
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ــة  ــان املختص ــة أو اللج ــة التجاري ــة أو املحكم ــة العام ــالل املحكم ــن خ ــاءً م  قض
، ومـع ذلـك )١(عيشــرلوجـه الثم تتوىل قسمته بعـد ثبوتـه عـىل ا -بحسب احلال-

فهل هلا أن متنح املصفي صالحية املطالبة بحقـوق وإثبـات أمـالك وغـري ذلـك مـن 
 املنازعات التي ال تدخل حتت اختصاص املحكمة؟

نصت املادة الثالثة والثالثـون مـن الئحـة قسـمة األمـوال املشـرتكة عـىل أن (يمثـل 
ل بحقوقــه، كــاإلقرار عليــه، أو املصــفي املــال املشــرتك، وال يتصـــرف بــأي تصـــرف خيــ

الً بذلك بوكالـة رسـمية مـن  التنازل عن حق له، أو الصلح أو نحو ذلك، إال إذا كان خموَّ
الشـركاء أو مـن أحـدهم)، كـام يقـوم املصـفِّي بـأعامل احلـارس القضـائي يف حـال عـدم 

، )٣(، ومن أعـامل احلـارس القضـائي املخاصـمة يف املـال الـذي حتـت حراسـته)٢(وجوده
وهو ما يعني أن املصفِّي املعني من الدائرة يقوم بتمثيل الرتكة واملطالبـة بحقوقهـا، وإن مل 

 يكن ذلك ضمن اختصاصات املحكمة التي رتبت عليه هذا االلتزام.

ايا قسـمة الرتكـات ة بنظـر قضـصــيختتص بعض دوائر حماكم األحـوال الشخ
وختتص بعض الدوائر بنظر الوصايا واألوقاف، كـام ختـتص املحـاكم التجاريـة إذا 

ــوىف  ــد شـــركــان ضــمن تركــة املت ــة بعق كة أو حصــة فيهــا بنظــر املنازعــات املتعلق
كة، كطلـب تصـفيتها أو شــركاء أو الشـركة، سواء كانت بني الورثة أو بقية الشـرال

 .)٤(القضائيةحماسبة املدير أو احلراسة 

                                           
 ينظر املواد احلادية عشـرة والثانية عشـرة من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )١(
 املادة التاسعة والعشـرون من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )٢(
 ) من الالئحة التنفيذية.١املادة الرابعة عشـرة بعد املائتني من نظام املرافعات الشـرعية، والفقرة ( )٣(
حمضـر اجتامع جلنة دراسة أنواع القضايا الواردة إىل املحاكم والدوائر التجارية؛ بناءً عىل قرار رئيس املجلس األعىل  )٤(

 ) من ثانياً، القسم الثاين. ٥هــ، الفقرة ٢٩/١/١٤٣٩بتاريخ  ٢٨٢٦للقضاء رقم (
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كةً أو حصةً فيها شـرةً وصـيوهو ما يعني توزع النظر يف الرتكة التي تتضمن و
بني دوائر الرتكات، ودوائر الوصايا واملحكمة التجارية، وكـل دائـرة ختـتص بنظـر 
: تركـة فيهـا عقـارات ونقـود  جانب من الرتكة، إال أن هلا تأثرياً عـىل بعضـها، مـثالً

ة خمتلــف يف قــدرها ويف تعلقهــا صـــيدائنــون، وفيهــا و كة، ويطلبهــاشـــرســائلة، و
عي )١(بأعيـان الرتكـة كة، فـإن الـدائرة نــاظرة شــراكةً يف الشــر، وبعـض الورثـة يـدّ

ب كـل وارث، والـذي يـؤثر فيـه صــيدعو القسمة تنظـر يف حتقـق الـديون، ويف ن
كانـت كة؟ فـإذا شــرة ومقدارها، وهل هي يف عموم املـال أو يف الصـياحلكم يف الو

رَ ذلك يف ن كة شــرب الورثة مـن عمـوم املـال، وإن كانـت يف الصـييف عموم املال أثَّ
أثَّرت يف أسهمهم فيهـا، وكـذا حقـوق الـدائنني؛ هـل يمكـن الوفـاء هبـا مـن سـائر 

ــد صـــيكة؟ كــام أن نــاظر دعــو الوشـــراألمــالك أم هلــا تعلــق بال ة ال يمكنــه حتدي
 رتكة بعد سداد الديون.مقدارها إال بعد معرفة صايف أموال ال

ة الرتكــة مصــفيّاً؛ فــال متتــد التزاماتــه ضـــيبنــاءً عــىل مــا ســبق فــإن عــنيّ نــاظر ق
ها للقســمة، وال يتنــاول عمــل املصــفي مــا صـــرية إال بعــد احلكــم فيهــا ومصـــيللو

يسـتمد سـلطته مـن مصـدر تعيينـه، ومُصـدر حكـم  كة؛ ألن املصـفيشــريتعلق بال
يف العديد من الوقـائع  ضـيالتعيني ال يملك سلطة بذلك، وهذا يف حقيقة احلال يف

وصول صاحب احلق إىل حقـه، ويمكـن معاجلـة مـا  سـرالعملية إىل إشكاالت وتع
ة إذا كان صـية بجعل إثبات الوصـييدخل ضمن اختصاص حمكمة األحوال الشخ

 مشموالً باختصاص الدائرة ناظرة دعو القسمة.ضمن تركة 

كات ال تتضمن مسائل ذات شـروبالنظر إىل أن دعاو الرتكات إذا كان فيها 
بعد جتاري موضوعي، وإنام هي حتديد أنصبة ومقادير وإثبات متلك باألدلة العامـة 

                                           
 هذا حرصاً عىل الوصـية واستبقاءً هلا. كأن يقول املورث وصـيتي الثلث من الرتكة، وتكون يف الشـركة، وقد يكون )١(
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 لإلثبات؛ فقد يكون من األصلح للرتكة أن جيمع نظرها يف دائـرة قضـائية واحـدة،
وأال يكون بعض املنازعة منظور يف املحكمة التجارية وبعضها يف حمكمة األحـوال 

 ة، وذلك أن الرتكة يف هذا احلال يتنازعها وصفان:صـيالشخ

 أهنا تركة باعتبار صفة انتقاهلا ملالكها.األول: 

 كة باعتبار شكلها النظامي.شـرأهنا الثاين: 

عـىل النحـو الـوارد يف -ئية وبام أن الغرض من توزيـع االختصاصـات القضـا
املتقاربـة يف املوضـوع -هو زيادة الكفاءة من خالل مجـع القضـايا  -نظام املرافعات

حتت نظر حمكمة ختتص هبـا، فـيمكن إعـادة النظـر يف الرتكـة املشـتملة  -واألحكام
 كة، وجعل نظرها يف دائرة واحدة.شـرعىل 

كـات أهنـا منازعـات ويمكن مالحظـة أن الطبيعـة الغالبـة عـىل منازعـات الرت
أقــرب يف موضــوعاهتا إىل القضــايا املدنيــة، وأن ســبب جعلهــا حتــت واليــة حمــاكم 

ة هو ارتباطهـا باإلنسـان وعائلتـه وقرابتـه، وأن اجلانـب األكثـر صـياألحوال الشخ
غلبــةً عــىل منازعــات قســمة الرتكــات هــو جانــب إثبــات احلقــوق املاليــة والــديون 

وهـــذا يـــدعو الباحـــث إىل اقـــرتاح جعـــل وطريقـــة توفيتهـــا بحســـب الصـــالح، 
االختصاص بنظر سائر منازعات الرتكة التي بني الورثة أو مـن يـدعي أنـه وارث، 
ـاً عـىل الرتكـة؛  أو من يدعى عليه أن يف يده عيناً من أعيان الرتكة، أو من يـدعي حقّ
كل ذلك يف دائرة قضائية واحدة يف املحـاكم العامـة، ويف هـذا مصـالح ألصـحاب 

مـــن تشـــتتهم بــني املحـــاكم والـــدوائر، ومــن إعـــادة وتكـــرار الـــدالئل  احلقــوق
واملستندات وإعادة إثباهتا كـل مـرة، كـام حيمـي مـن تـدافع االختصـاص وصـدور 
أحكام غري منهية للنزاع، وكل هـذا ممـا يرهـق أطـراف النـزاع والـدوائر القضـائية، 

قـاً للـدائرة ويؤخر وصول صاحب احلق إىل حقـه، وال يعيـب هـذا إال أن فيـه إرها
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ناظرة الدعو التي حتمل يف طياهتا قضايا عديـدة، ويمكـن معاجلـة هـذا بأسـلوب 
تنظيمي خاص يأخذ باالعتبـار حجـم الـدعو عنـد إحالتهـا للـدائرة، فـال يكـون 

 ة املتشعبة كثرية املسائل واملنازعات.ضـيوزن اإلهناء يف مقياس اإلنجاز كالق

 ملصـدر احلكـم مـن صـالحيات، إن عمل املصـفي حمـدود بـام ملخص القول:
ة، صــيويمكن يف الصورة املقرتحة أن تكـون سـلطة املصـفي واسـعة، وتشـمل الو

 كة.شـروتسجيل األسهم يف ال
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@Ô„br€a@›ñ–€a@
Ô–ñΩa@pbflaån€a@

ختتلف التزامات املصفي بحسب مصدر تعيينه ومضمون االتفاق أو احلكـم، 
حـة عـىل أن: (حيـدد احلكـم مـا عـىل بام يف ذلـك التصـفية القضـائية؛ إذ نصـت الالئ

اف شــراملصفي من التزام، وما لـه مـن حقـوق وسـلطة.. وتكـون التصـفية حتـت إ
الــدائرة)، وبــالنظر يف الواجبــات التــي نصــت عليهــا الالئحــة، والواجبــات التــي 
تضمنتها جمموعـة مـن أحكـام تعيـني املصـفني التـي اطلـع عليهـا الباحـث؛ يمكـن 

ي تعـود يف الغالـب إىل التـزام بـاحلفظ والقسـمة والـرد مالحظة أن التزامات املصف
لية بحسـب احلـال صــيوحسن العمل، ويتفرع عن هذا العديد من االلتزامات التف
 ومصدر التعيني، وسنعرض لاللتزامات يف املباحث التالية:

uid;‹\ái’ˆ\;UÿÂ¯\;nue∏\Ëzë‰3dÅh;flâtÂ;„æ tÂ;ÿ]∏\;◊U;

ــال ــبض امل ــزام ق ــذا االلت ــمن ه ــة  ويتض ــه، واملطالب ــة علي ــه، واملحافظ وتوابع
 بحقوقه، وسنعرض هلا مفصلة يف املطالب التالية:

 الفرع األول: لزوم االستالم.

؛ فإنــه ي ة أعاملــه مــن حــني شـــرع بمباشـــرعنــد صــدور احلكــم بتعيــني مصــفٍّ
املعني لذلك يف احلكم، أو االتفاق اكتساب احلكم القطعية، أو يف التاريخ والوقت 

ورية اسـتالم األوراق والوثـائق ضــرمع أصحاب الشأن، ومن مقـدمات أعاملـه ال
واألعيان، وكل ما يتمكن بـه مـن القيـام بـأعامل التصـفية، ومل تـنص الالئحـة عـىل 
وجوب االستالم، وال عىل آثار اإلخالل به، وإنـام تضـمنت الـنص عـىل أنـه (إذا مل 
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قضائي عـىل املـال املشـرتك؛ فيتـوىل املصـفي مهمـة حراسـته بمجـرد يوجد حارس 
ــدائرة خــالف ذلــك) ــة لنظــام )١(إقامتــه، مــا مل تقــرر ال ، ونصــت الالئحــة التنفيذي

، ومفهـوم )٢(املرافعات عىل أن تبدأ التزامات احلارس باسـتالم املـال حمـل احلراسـة
ومـن ذلـك أنـه ال يلزمـه  هذا أنه ال التزام عىل املصفي واحلارس قبل استالم املال،

إىل  ضـــيااللتزامــات األخــر، ويُف ضـــىاملبــادرة إىل اســتالمه، وهــذا خمــالف ملقت
تفريغ احلكم بإقامة املصفي مـن مضـمونه، إال أن هـذا املفهـوم قـد عارضـه إشـارة 

من نظام التنفيذ عىل أن استالم املال من التزامات احلـارس القضـائي؛ إذ  ٩١املادة 
أنه (يعاقب بالسجن مدةً ال تزيد عىل ثالث سنوات.. احلـارس أو  نصت املادة عىل

اخلازن القضائي وتابعيهام، إذا أخل أي منهم بواجباتـه؛ بإمهالـه أو تعديـه أو هتربـه 
مــن تســليم األمــوال، أو تســلمها)، أي أن مــن واجبــات املصــفي إذا كــان حارســاً 

اجلنائيـة عـن عـدم تسـلم  تسلم األموال، وهذه املادة وإن كانـت تتعلـق باملسـؤولية
نشـوء املسـؤولية املدنيـة يف حـال اإلخـالل هبـا، وهـو مـا  ضـياألموال، إال أهنا تقت

وثائق التملك، وكل ما  -يف اللزوم املدين-يعني لزوم االستالم، ويلحق باألموال 
وبـذلك يمكـن اعتبـار يمكنه من القيام بواجباته؛ الشرتاكه مع األموال يف املعنـى، 

 موال والوثائق واملستندات من واجبات املصفي بطريقني:استالم األ

ة أعامله وقيامه بواجباته إال به، و ما ال يتم الواجـب شـر. أنه مما ال يمكنه مبا١
 إال به فهو واجب.

. إحلاقه بلزوم استالم األموال عىل احلارس القضـائي، بجـامع أن يف كلـيهام ٢
 واحلراسة.رعايةً وحتقيقاً ملقاصد التصفية 

 
                                           

 املادة التاسعة والعشـرون. )١(
)٢١٣/١( )٢.( 
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) مـن الالئحـة التنفيذيـة لنظـام ٢١٣/١وبذلك يمكن اعتبـار مفهـوم املـادة (
املرافعات غـري مقصـود؛ توفيقـاً بـني النصـوص النظاميـة، وحتقيقـاً للمقصـود مـن 

 تعيني املصفي.

 الفرع الثاني: صفة االستالم.

األمـوال والوثـائق واملسـتندات ممـن  مل تنص الالئحة عىل صـفة اسـتالم املصـفي
ـت عـىل صـفة  هي يف حوزته، إال أن الالئحة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الشــرعية نصّ
د فيـه  رر حمضـراً جيـرِّ استالم احلارس القضائي للامل حمل احلراسة؛ إذ (جيب عليه أن حيُ
 األموال حمل احلراسـة وأوصـافها، وذلـك بعـد إخطـار ذوي الشـأن وحضـورهم مـع
مندوب من املحكمـة، ويوقـع اجلميـع عـىل املحضــر، فـإن امتنـع أحـد أثبـت ذلـك يف 

، كام نصت الئحة قسمة األموال املشرتكة عـىل صـفة االسـتالم والتسـليم )١(املحضـر)
بني املصفي اخللف والذي قبله أو ورثته، حيث جاء فيها (إذا تويف املصـفي أو اسـتقال 

وتقيم الدائرة مصفيّاً حيـل حملّـه، وجيـري االسـتالم وقبلت استقالته؛ فتستمر التصفية، 
، )٢(والتســليم بــني املصــفيني بوســاطة حماســب قــانوين مــرخص، وبإشـــراف الــدائرة)

والغرض من حترير املحضـر هو حفظ حق الورثة ومحاية املال، وحتديـد الوقـت الـذي 
عيــان صــار فيــه املــال حتــت يــد املصــفي، وينبغــي أن يتضــمن حمضـــر اجلــرد حتديــد األ

وأوصافها وتوابعها، وكل ما من شـأنه أن يمنـع النـزاع ويقطـع أسـباب اخلـالف، كـام 
 يتم إخطار ذوي الشأن ويتاح هلم شهود التسليم والتوقيع عىل حمضـر اجلرد.

العـرف  هضــيوهذا احلكم وإن مل يكن منصوصاً عليه يف الالئحة إال أنه مما يقت
يف أعامل النيابة عن الغـري، ويُعـد الطـرف الـذي سـلَّم املـال وأخـلَّ بواجـب حتريـر 

                                           
)٢١٣/١( )١.( 
 املادة اخلامسة والعشـرون. )٢(
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االستالم والتسليم مفرطاً ما مل يكـن املـال أو الوثيقـة حمـل االسـتالم قليـل  ضـرحما
 الشأن مما اعتاد الناس عىل التساهل يف توثيق تسليمه.

 حت التصفية.الفرع الثالث: استالم غلة ونتاج وأجرة األعيان ت

قـبض أجـرة  -يف حال عـدم وجـود حـارس قضـائي-تتضمن أعامل املصفي 
العقارات، ونتاج املزارع وغلة املستغالت مدة التصفية، ولو بغـري رضـا الورثـة أو 
بعضهم؛ إذ نص نظام املرافعات عـىل أن (يلتـزم احلـارس باملحافظـة عـىل األمـوال 

، ونصـت )١() إدارة مـن هـذه األمـوالوبـإدارة مـا حيتـاج إىلاملعهود إليه حراستها، 
انة، صــيالالئحة التنفيذية للنظام عىل أن (األصل يف أعامل اإلدارة هـو: احلفـظ وال

مــن نظــام املرافعــات يفيــد أن لــه القيــام  ٢١٤، ومفهــوم املــادة )٢()وقــبض األجــرة
 غـري أعـامل يف-بذلك من دون رضا الورثة؛ حيـث جـاء فيهـا (ال جيـوز للحـارس 

)، أي أن أعـامل اإلدارة صـرأن يت -اإلدارة بـام يف -ف إال برضـا ذوي الشـأن مجيعـاً
ــرة ــبض األج ــك ق ــائر  -ذل ــاألجرة س ــق ب ــأن، ويلح ــا ذوي الش ــه رض ــزم ل ال يل

 ؛ ملوافقتها األجرة يف املعنى.شـياملستغالت وعوائد املبيعات، ونتاج املزارع واملوا

ر عنـه، ضــري حفظ ما حتت يده من مال، والعناية بـه ودفـع الجيب عىل املصف
وعليه أن يبذل يف سبيل ذلك عناية الرجل املعتـاد، ويكـون احلفـظ بحسـب املـال، 

ونحوهــا بالســقي واإلطعــام واحلراســة، وحفــظ  شـــيفالعنايــة باملزروعــات واملوا
انتها ودفـع املضـار عنهـا، وهكـذا وفقـاً ملـا صــيالعقارات واملتاجر بالقيام عليهـا و

 وع.شـيه احلال إىل حني البيع أو القسمة وإهناء الضـييقت

                                           
 ).٢١٣(املادة  )١(
 ).٢١٤/١(املادة  )٢(
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ات حفـظ املـال عـدم رفـع اليـد عنـه حتـى انتهـاء مـدة التصـفية، ضـيومن مقت
وعند استقالة املصفي وقبول استقالته قبل متام املدة أو انتهاء العمل؛ فـإن التصـفية 

، وعـىل مجيـع األحـوال لـيس للمصـفي أن )١(مصفيّاً حيل حمله تستمر وتقيم الدائرة
يرفع يده عن املال أو املستندات ونحوها إال بتسليمها إىل مـن تـربأ ذمتـه بتسـليمها 

 ر.ضـرله، ولو انتهت املدة أو عزل، وذلك أن رفع يده عنها يلحق هبا ال

متناع الـدائرة ويف حال مل يتمكن املصفي من تسليم املال لعدم اتفاق الورثة وا
؛ فإن عليه االستمرار يف احلفظ، فـإن )٢(القضائية عن االستالم إىل حني تعيني بديل

اسـتطاع تسـليمه للورثــة جمتمعـني أو مــن يفوضـونه؛ فعــل، وإال اسـتمر يف احلفــظ 
ويستحق أجرة احلفظ إن نو ذلك، وذلك أنه بـذل منافعـه حلفـظ مـال غـريه مـن 

منافعه، وألنه قبض املـال حلفظـه عـىل سـبيل  دون تربع وال عوض؛ فاستحق أجرة
املعاوضة؛ فاستحق العوض عند تعذر التسليم، نظري إذا مـا حفـظ مـاالً لربـه عنـد 

ــع: (وإن انك ــروض املرب ــل، قــال يف ال ــه أجــرة املث ــه؛ فل ت ســفينة ســـرخــوف فوت
ــل) ــرة املث ــه أج ــه، وعلي ــوم؛ فهــو لرب ــاج يف )٣(فاســتخرجه ق ــال يف حتفــة املحت ، وق

(فإن وثق بأمانـة نفسـه وقـدر عـىل حفظهـا اسـتحب لـه قبوهلـا؛ ألنـه مـن  الوديعة:
اعها لو تركهـا عنـده، أي غلـب ضـيالتعاون املأمور به، وحمله إن مل خيف املالك من 

راً يلحقـه؛ ضــرعىل ظنه ذلك كام هو ظـاهر، وإال لزمـه قبوهلـا حيـث مل خيـشَ منـه 

                                           
 املادة اخلامسة والعشـرين من الالئحة. )١(
، وأن عـىل قاضــي  )٢( يف قضـية منظورة يف املحكمة العامة يف الريـاض؛ أصـدر نـاظر الـدعو حكمـه بتعيـني مصـفٍّ

التنفيذ اإلشـراف عىل أعامل املصفي والتمديد لـه أو اسـتبداله بعـد انتهـاء مـدة التصـفية، وأصـدر قاضــي التنفيـذ 
شـراف عـىل أعـامل املصـفي، وعنـد انتهـاء حكمه باالمتناع عن ذلك، فنتج عن ذلك حالة تدافع اختصاص يف اإل

مل يستطع املصفي تسليم ما بيده للورثة وال للمحكمة، ممـا اضـطره إىل االسـتمرار  -قبل متام أعامهلا-مدة التصفية 
 يف أعامل احلفظ مدة طويلة. 

 ).٤٥٠الروض املربع، للبهويت، ( )٣(
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، ل كــن ال جمانــاً، بــل بــأجرة لعملــه أخــذاً ممــا ذكــروه يف األمــر بــاملعروف وإن تعــنيّ
وحرزه؛ ألن األصح جواز أخذ األجرة عىل الواجب العيني، كإنقاذ غريق وتعليم 

، ونظري إنفاق املرهتن عىل الرهن عنـد خـوف فسـاده، فريجـع عـىل )١(نحو الفاحتة)
 .)٢(املالك إن نو الرجوع

ن عـىل سـبيل ومن متام احلفظ أن يقوم املصفي بـام يزيـد مـن قيمـة املـال إذا كـا
اإلكامل، كأن يكون بناء العقار عىل وشك التامم، ولو أهني وبيـع بعـد إكاملـه زادت 
قيمتـه، فــإن مـن مصــلحة الورثـة والــدائنني أن يقـوم بــذلك إذا أمكـن خــالل مــدة 

، )٣(التصفية، ويكون ذلك يف حدود إمتام األعـامل القائمـة التـي عـىل وشـك الـتامم
إيصـال املـال لربـه بـام فيـه صـاحله، وهـي وظيفـة وذلك أن وظيفة املصفي حمـددة ب

مؤقتة، وال جيوز أن متتد ألكثر مما يمكن به حتقيق الغرض، وعىل مجيـع األحـوال ال 
، وعىل ذلـك ضـيجيوز أن يقوم هبذا العمل إال باتفاق ذوي الشأن أو بإذن من القا

غري أعـامل يف -عية: (ال جيوز للحارس شـرمن نظام املرافعات ال ٢١٤نصت املادة 
).صـرأن يت -اإلدارة  ف إال برضا ذوي الشأن مجيعاً

 الفرع األول: الحق في التمثيل.

من متام حفظ املال أن يقوم املصفي بالـدفاع عنـه، ومتثيلـه قضـائياً يف مواجهـة 
ــت الالئحــة عــىل أن  (يمثــل املصــفي املــال مــن يطالــب الرتكــة بحقــوق، وقــد نصّ

                                           
 ).٧/١٠٠حتفة املحتاج يف شـرح املنهاج للهيتمي ( )١(
 ).٦/٥٧٤)، والتاج واإلكليل للمواق (٣/٣٥٧ينظر: كشاف القناع للبهويت ( )٢(
نظري ذلك ما جاء يف نظام الشـركات صـراحة يف أعامل مصفي الشـركات؛ حيث نصت الفقـرة األخـرية مـن املـادة  )٣(

 ام أعامل سابقة).) من النظام عىل أنه (ال جيوز للمصفني أن يبدؤوا أعامالً جديدة إال أن تكون الزمة إلمت٢٢٠(
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ــرتك، وال يت ـــراملش ــأي تص ـــرف ب ــه)ص ــل بحقوق ــفي )١(ف خي ــل املص ــد متثي ، ويمت
ل احلقوق خارج اململكة؛ حيث جـاء يف الالئحـة (دون اإلخـالل بأحكـام صـيلتح

كاء أمـواالً ختـصّ املـال املشـرتك شــراالختصاص الدويل، إذا تبـنيّ للمصـفي أن لل
) خارج اململكة؛ فإن املصفي يمثلهم  .)٢(حينئذٍ

 الفرع الثاني: التمثيل في منازعات الورثة.

عموم مواد التمثيل القضائي يتناول ما إذا كان الطرف يف النزاع بعض الورثة 
الذين يطالبون بملكية بعض أعيان الرتكة؛ فيكون ممثل املدعى عليه يف هذه احلالـة 

 يف أيـدهيم مـن أمـوال هو املصفي، كام يمثل املصفي الرتكة ملطالبة بعض الورثة بـام
مستحقة للرتكة فيكـون مـدعيّاً، وقـد الحـظ الباحـث أن يف بعـض احلـاالت التـي 
يكون فيها نزاع بني الورثة يكون من الصعب عىل املصفي أن يدعي عىل مـن حتـت 
يــده املــال، أو يمثــل املــال يف مواجهــة بعــض الورثــة، وذلــك أن املصــفي حيتــاج أن 

ف بالنيابـة عـن جممـوعهم، و خماصـمة بعضـهم صــريراعي عمـوم الورثـة؛ ألنـه يت
تــؤدي يف كثــري مــن األحــوال إىل تعثــري أعــامل التصــفية، بــأن يرفــع بعــض الورثــة 

فات، أو يمنعـون صــردعاو طلب عزل املصـفي، أو حتميلـه مسـؤولية بعـض الت
بعض األوراق التـي معهـم ممـا فيـه مصـلحة للرتكـة، كـام أن املصـفي ال يعلـم عـن 

إال من الورثة، فإن ادعى بعض الورثة أن هـذه العـني مـن الرتكـة أو  أحوال الرتكة
ليست منها؛ فلن يعلم حقيقة األمـر إال بواسـطة الورثـة، فـإذا اختلفـوا وتناقضـت 
أقواهلم، مل يكن له أن يرجح جانب أهيم من تلقاء نفسه، وال أن ينظر يف األمر نظـر 

ه ال يملك اإلقرار باحلقوق عىل سـائر باملوازنة بني األدلة والبينات، كام أن ضـيالقا

                                           
 املادة الثالثة والثالثون. )١(
 املادة السادسة والثالثون. )٢(
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؛ لــذا يــر الباحــث أن مــن األصــلح أن يمثــل  الورثــة إذا تبــنيّ لــه أن املــدعي حمــقّ
املصـــفي الرتكـــة يف مطالباهتـــا واملطالبـــات عليهـــا يف مجيـــع األحـــوال، باســـتثناء 
املخاصامت التي تكـون بـني الورثـة، فيـرتك أمـر املرافعـة فيهـا بيـنهم، وذلـك أهنـم 

الصفة األصلية؛ فهم من يملك اإلقرار عىل الرتكة، وقد قـرر الفقهـاء أن أصحاب 
وأن املـدعى )١(كل من ترتب عىل إقراره حكم يكـون بإنكـاره خصـامً يف الـدعو ،

عليه هو من إذا أقـر يصـحّ إقـراره فيرتتـب عليـه حكـم، فيكـون بإنكـاره خصـامً يف 
املصـفي، ومصــلحة متثيــل ، وهــذا متحقـق يف الورثــة وغـري متحقــق يف )٢(الـدعو

املصفي هلم يف هذا احلال منتفيـة، فمـن يـدعي متلـك عـني مـن أعيـان الرتكـة يرفـع 
عي أن ما يف يد غريه من الورثـة مـن أمـوال  الدعو فيها عىل سائر الورثة، ومن يدّ
هــي ملــك للرتكــة يرفعهــا عليــه، وللمصــفي يف كلتــا احلــالتني احلضــور لالطــالع 

 ومعرفة حال الرتكة.

 رع الثالث: عدم اإلقرار على التركة.الف

ـل بحقـوق الرتكـة، صــرف املصفي بـأي تصـرنصت الالئحة عىل أال يت ف خيُ
كــاإلقرار بحــق عليــه إال إذا كــان خمــوالً بــذلك بوكالــة رســمية مــن الورثــة أو مــن 

ه ، وهـذا ظـاهر يف احلقـوق التـي عـىل الرتكـة قبـل توليـه أعـامل )٣(أحدهم فيام خيصّ
لـيس صـاحب احلـق ومل يفوضـه صـاحب احلـق بـذلك، ولـيس هـو التصفية، فإنه 

ف، قال يف منهاج الطالبني يف أحكام الويل عىل الصغري: (وال يصـح إقـراره صـراملت
فات املصفي التي فعلهـا بحكـم صـر، ومع ذلك فإن ت)٤(بدين قبل احلجر أو بعده)

                                           
 ).١٦٣٤جملة األحكام العدلية، املادة ( )١(

 ).١/١٥٣)، وتبصـرة احلكام البن فرحون (٦/١٢٦ينظر: مواهب اجلليل للحطاب ()٢) 
 املادة الثالثة والثالثون. )٣(
 ).١٢٤منهاج الطالبني للنووي، ( )٤(



 

  االلتزامات الشـرعية والنظامية على مصفي التركات
 

 ٢٥٧ 
 

عنى، فإذا أقـرّ املصـفي النيابة مدة التصفية مما له فعله منها ال توافق هذه احلالة يف امل
بحق ألجري عىل الرتكـة مـدة عملـه، كـأن يسـتأجر رجـالً حلراسـة بعـض األمـالك 

اً إلعداد رفـع مسـاحي، فيطلـب سـيويطلب احلارس أجرته، أو يستأجر مكتباً هند
املكتب مقابل عمله؛ فهل له أن يقر بحقوقهم؟ يظهر أثـر ذلـك فـيام إذا أقـر بـاحلق 

، وهذه املسألة نظري مسـألة اخـتالف الوكيـل واملوكـل يف وأنكره الورثة أو بعضهم
وقـد اختلـف الفقهـاء  ف املأذون فيه؛ هل يقبل فيه قول املوكل أو الوكيـل؟صـرالت

 يف هذه املسألة عىل أقوال:

يقبل قول الوكيل يف التصـرف مـن بيـع وإجـارة أو رهـن وغريهـا،  القول األول:
 .)٣(، واحلنابلة)٢(، وقول املالكية)١(مما له فعله، وهو قول احلنفية فيام إذا دفع إليه املال

 واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

 .)٤(. أن الوكيل أمني فالقول قوله١

 .)٥(وسائر األمناء صـي. القياس عىل الو٢

 ف، فملك اإلقرار به.صـرألنه ملك الت .٣

فات، وهو قول الشافعية فيام إذا كان صـرالقول الثاين: يقبل قول املوكل يف الت
 .)٦(اخلالف بعد انعزال الوكيل، وقول أكثرهم إذا كان اخلالف بعده

                                           
 ).٦/٣٦بدائع الصنائع للكاساين ( )١(
 ).٨٣٤-٢/٨٣٣عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة البن شاس ( )٢(
 ).١٣/٥٣٩اإلنصاف مع املقنع والشـرح الكبري ( )٣(
-٢/٨٣٣)، عقـد اجلـواهر الثمينـة يف مـذهب عـامل املدينـة البـن شـاس (٦/٣٦( ينظر: بدائع الصـنائع للكاسـاين )٤(

 ).١٣/٥٣٩)، اإلنصاف مع املقنع والشـرح الكبري (٨٣٤
 ).١٣/٥٤٢اإلنصاف مع املقنع والشـرح الكبري ( )٥(
 ).٣٤٣-٤/٣٤٢روضة الطالبني للنووي ( )٦(
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واستدل أصحاب القول الثاين بأنه إقـرار عـىل املوكـل بـالبيع وقـبض الـثمن، 
 .)١(أقر عليه أنه باع ماله من رجل وقبض ثمنهفلم يقبل كام لو 

ـل إليـه؛ وذلـك  ويناقش: بالفرق بني إقراره عىل ما كان موكالً بـه، ومـا مل يُوكّ
ــك الت ــه إذا مل ـــرأن ــىل ص ــه ع ــد ائتمن ــل ق ــمنه، وألن املوك ــان اإلقــرار يف ض ف ك

 ف، فكان له اإلقرار به؛ ألنه من فعله كام لو وكله يف اإلقرار.صـرالت

ف صــرالقـول األول ألن يف منعـه مـن اإلقـرار بـام أذن لـه فيـه مـن ت الراجح:
 تضمني لألمني حيث مل يتعدَّ أو يفرط.

أن األصلح استثناء إقرار املصفي عىل مـا أُذن لـه بناءً عىل ذلك ير الباحث: 
م باختـاذ صـرفيه من ت لـزَ فات يف حدود ما هو مقبول عرفاً، وال يمنـع هـذا مـن أن يُ
 والكشوف والتوثيقات الالزمة، مع قبول قوله وإقراره عىل املال.القوائم 

„Œuiâ∏;„’]ëÁbÂ;Ï⁄âŒ÷’;ÿ]∏\;ÏÒË‚id;‹\ái’ˆ\;UÈ›]m’\;nue∏\U;

املصفي أعاملـه حيتـاج إىل حتديـد املـال املطلـوب قسـمته وهتيئتـه  شـربعد أن يبا
نناقش للقسمة وحتديد املستحقني، ثم جيري أعامل التصفية بحسب األحـوال، وسـ

 هذه الواجبات يف املطالب التالية:

حتتاج بعض األموال قبل قسـمتها إىل إكـامل بعـض النـواقص، إمـا املاديـة وسـبق 
عرض مجلة مـن أحكامهـا يف املبحـث السـابق، أو النظاميـة كاالستفسـار عـن ســريان 

ـــي ا ــكوك األراض ــص ص ــارات، أو فح ــكوك العق ــول ص ــة مفع ــد اللجن ــرية ل لكب
ــع ذلــك مــن مراجعــة  ــا يتب املختصــة يف وزارة العــدل، أو عمــل الرفــوع املســاحية وم
األمانة، أو إكامل إجراءات صــرف تثمـني األمـالك منزوعـة امللكيـة، أو جتديـد وثـائق 

                                           
 ).١٤/١٥٩املجموع شـرح املهذب ( )١(
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السـيارات، إىل غري ذلك من اإلجراءات احلكومية الالزمة قبل قسـمة األمـوال، وكـل 
هيئة للقسمة، وهي من واجبات املصفي؛ إذ نصت الالئحة عـىل أن هذه من األعامل امل

(تقتصـر الدائرة يف نظرهـا دعـو القسـمة عـىل األمـوال املتحقـق ملكيتهـا للشــركاء، 
 .)١(وإذا اقتضت القسمة إكامل نواقص وثيقة التملك؛ فيتوىل املصفي ذلك)

، )٢(تنتقــل الــديون مــن التعلــق بذمتــه إىل التعلــق بأعيــان أموالــهبوفــاة امليــت 
م عىل الورثة يف عني املال وحقوق الرتكة؛ لقولـه تعـاىل يف  فيكون للدائنني حق مقدّ

، فمن واجـب املصـفي أداء ]١١[النساء:)½ ¾ ¿ ÄÃ Â Á À(آية املواريث: 
 النحو التايل: وع يف أعامل القسمة عىل الورثة، وذلك عىلشـرهذا احلق قبل ال

. يمثل املصفي الورثة يف املنازعات التي يكون الدائنون أو بعضـهم مـدعني ١
اً فال يقـر لـه بـه،  فيها، ويقوم بالدفاع عن مصالح الرتكة؛ فإن تبني له أن للدائن حقّ

 .)٣(ويكون ثبوت احلق بحكم قضائي

ــدائرة-. يقــوم املصــفي ٢ ــر ال ــىل أم ــاءً ع ــدائني ال -بن ــه إعــالن ل ــة بتوجي رتك
ومدينيها، يدعوهم فيها لتقديم مـا هلـم مـن حقـوق للرتكـة، وذلـك خـالل مـدة ال 

اإلعالن يف املوقع اإللكـرتوين للـوزارة،  شـرتزيد عىل شهر من تاريخ اإلعالن، وين
 .)٤(لة أخر تراها الدائرةسـيأو أي و

                                           
 املادة العاشـرة. )١(
)، وذكـر يف هـذه املسـألة ٣/٣٧٩ينظر: قواعد ابن رجب، املسألة الثانيـة عشــرة مـن املسـائل امللحقـة بالقواعـد، ( )٢(

ثالثة أوجه عند األصحاب، فمنهم من ير تعلقها بذمة امليت، ومنهم مـن يـر تعلقهـا بعـني املـال، ومـنهم مـن 
 خلوا بني الدائنني وحقهم.ير تعلقها بذمة الورثة وهو بعيد إن مل يتصـرفوا باملال و

 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة احلادية والثالثون، واملادة األربعون. )٣(
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة الرابعة والثالثون. )٤(
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. يقوم املصفي بتقييد ما عىل الرتكة من ديون، وما يصل إىل علمه عـن ذلـك ٣
 .)١(أي طريق كان، وله أن يستعني بأهل اخلربة جلرد الديون ومعرفتهاب

. يقوم املصفي يف أول أعامل التصفية بوفاء ديون الرتكة التي مل يقم يف شأهنا ٤
ة أو وقف؛ فـإن الـدين صـيأو غائب أو مفقود أو و صـرنزاع، فإذا كان يف الورثة قا

 .)٢(ال يوىف إال بحكم هنائي

ء مـن الــديون حمـل النـزاع قـام املصــفي بتوفيـة الـدائن حقــه شــي. إذا ثبـت ٥
 .)٣(بموافقة الدائرة

. إذا ظهــر للمصــفي احــتامل أال تكفــي أمــوال الرتكــة لســداد الــديون فإنــه ٦
 .)٤(يوقف تسوية أي دين حتى يفصل هنائياً يف مجيع املنازعات املتعلقة بالديون

 :)٥(عىل النحو التايل . يقوم املصفي بوفاء الديون من موجودات الرتكة٧

 يبدأ بالنقود. - أ
 ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من األوراق املالية. - ب
 ع يف البيع.سـرثم من املنقوالت األ - ت
 ثم من العقارات. - ث

عة توفية صاحب احلـق حقـه، وحلفـظ العقـارات سـروذلك لتحقيق مصلحة 
 واملنقوالت للورثة؛ ألهنا غالباً تتعلق هبا رغبات الورثة.

 

                                           
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة اخلامسة والثالثون. )١(
 األربعون.الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة  )٢(
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة الثامنة والعشـرون، واملادة األربعون. )٣(
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة احلادية واألربعون. )٤(
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة الثانية واألربعون. )٥(
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. يعد املصفي نموذجاً يبني فيه مقدار الـدين، ومـا يكفـي مـن أعيـان الرتكـة ٨
لوفائه، ويوقعه وخيتمه بختمـه الرسـمي، ويقدمـه للـدائرة، فـإذا أصـدرت قرارهـا 

 .)١(افهاشـربذلك؛ يتوىل املصفي البيع وفق ما قررته الدائرة وحتت إ
ن هـذا احلـق، ويكـون . يسلم املصفي املدين حقه، ويوثق ذلك؛ لتربئة الرتكة م٩

التوثيق بحسب قدر الدين وخصومة املدين، فالـدين الكبـري الـذي للمـدين املخاصـم 
 حيتاط يف توثيقه ما ال حيتاط يف غريه، فإن فرط يف التوثيق ضمن رجوع الدائن.

يمكن القول: إن هذا االلتزام هو االلتزام الرئيس عىل املصفي، والـذي ألجلـه 
، والذي يستحق يف مقابله العوض املقرر باعتباره االسـتحقاق الـرئيس املقابـل.  عنيّ
والقاعدة يف التصفية أن يتوىل املصفي قسمة املال حسب ما تراضـى عليه الورثة بعـد 

سـمة مـن ديـون ووصـايا وأوقـاف، فيتـوىل إعـداد الوفاء بالواجبات السابقة عـىل الق
بيان بام توافق عليه الورثة من أصحاب احلق ويوثقه يف الـدائرة، فـإن كـان يف الورثـة 
ــذلك للتحقــق مــن أن يف النصـــيب املعــني  قاصـــر؛ فيجــب صــدور حكــم هنــائي ب
للقاصـر مصلحته. وإذا مل يتفق الورثة عىل قسمة الرتاضـي؛ فـإن املصـفي حيصــر مـا 
يمكن قسمته قسمة إجبار من األموال واألوراق املالية ونحوها، ويعد بياناً يتضـمن 
مقدار مـا لكـل وراث منهـا، ثـم تصـدر الـدائرة حكـامً مسـتقالً بتسـليم كـل شــريك 
نصـيبه. وما سو ذلك مما ال يمكن قسمته إال بالبيع يتوىل املصفي بيعه بعـد صـدور 

 .)٢(إشـراف الدائرةحكم الدائرة بذلك، ويكون البيع حتت 
؛ ملـا  ويراعى يف البيع أن يكون أنفع للورثة، فال يبيع كل األمالك دفعةً واحدةً

                                           
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة الثالثة واألربعون. )١(
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة الرابعة واألربعون. )٢(
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ر البالغ غالباً، ويراعى أن حيسن تسويق األمالك، ولـو كـان يف ذلـك ضـرفيه من ال
بعض التأخري املعقـول، كـأن يكـون يف الرتكـة أرضٌ كبـرية يزيـد ثمنهـا إذا فـرزت 

منها عىل حدة، وقد يستغرق هذا سنةً أو سنتني ليـتم بيعهـا  وجزئت وبيع كل جزء
ر ضــربكاملها، وهذا وإن كان فيه تأخري إال أنه إذا مل تكن كل الرتكة كذلك؛ فإن ال

الالحق هبذا التـأخر حمتمـل يف مقابـل النفـع العائـد للورثـة، إال أن هـذا لـيس عـىل 
معـه طـول أمـد  ضــرع يإطالقه فقد يكون بعض الورثـة يف حاجـة، أو يف حـال نـزا

ــاء ال ــالبيع وإهن ــل ب ــاحلهم أو بعضــهم التعجي ــن ص ــون م ـــيالتصــفية، فيك وع يف ش
مـا فيـه مصـلحة األكثـر بـام ال  ضــياألمالك بينهم، واألصل يف هـذا أن خيتـار القا

رين، ضــرر اختـار أخـفَّ الضـرراً باآلخرين، فإن كان ال يتم ذلك إال بضـريلحق 
 حلكم فيه، فإن لكل حالة أحكامها.وهذا مما ال يمكن إطالق ا

بعد انتهاء املصفي من أعامل التصفية، أو انتهاء املدة املحددة لذلك؛ قـد يبقـى 
يف يده بعض األموال واملستندات والوثائق واألعيان كأصول الصـكوك، والعقـود 

ـــات وإقـــرارات املـــدعى علـــيهم بحقـــوق ل لرتكـــة، وحســـابات الـــدخول للبواب
اإللكرتونية احلكومية، والتي حصل عليها بموجب عمله مصفياً، ويده عـىل سـائر 

اء يد أمانة مدة التصفية، واملدة الالحقة هلـا إىل حـني وجـوب التسـليم، شـيهذه األ
ر احلاصـل ضــرفإذا اعتد بحبسها صارت يده يد ضامن، فيلزمه التعويض عـن ال

، كنزول سـعر، أو فـوات مواعيـد، أو صـدور حكـم لصـالح خصـم بسبب احلبس
الرتكــة بســبب حــبس األدلــة، أو ترتــب غرامــات بســبب التــأخر يف دفــع الرســوم 

ار، لكن هل للمصفي ضـراحلكومية، وهكذا وفقاً لألحكام العامة للضامن عن اإل
 حبس ما بيده عىل تسليم أتعابه وحقوقه؟
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ء أو حمـرزه، إذا أنفـق شــيحلـائز التنص بعض القوانني املدنية العربية عـىل أن 
ء حتـى شــيورية أو نافعة؛ فـإن لـه أن يمتنـع عـن رد هـذا الضـروفات صـرعليه م

ــالردّ ناشــئاً عــن عمــل غــري  يســتويف مــا هــو مســتحق لــه، إال أن يكــون االلتــزام ب
إذا قام بأعامل احلراسة، وقد كانت الفقـرة الثانيـة  . ويشمل هذا املصفي)١(وعشـرم

ي تـنص عـىل حـق صــروع التمهيدي للقـانون املـدين املشـرمن امل ١٠٢٢من املادة 
احلارس يف حبس األموال املوضوعة حتت احلراسة؛ حتى يسـتوىف حقـه يف األجـر، 

وملـا  وفات عىل حفظ املال املوجود يف حراسته وحتـت إدارتـه،صـروفيام أنفقه من م
نوقشــت املــادة يف جلنــة املراجعــة اقــرتح د. الســنهوري حــذف هــذا اجلــزء اكتفــاءً 

، ومنها املادة املشار إليها. وقد يفهم من نظام املحاماة السـعودي )٢(بالقواعد العامة
ون عـىل أن مـن واجـب املحـامي شــراعتبار هذا احلكم؛ إذ نصت املادة الثانية والع

ملوكله عند طلبه سند التوكيـل واملسـتندات واألوراق  (عند انقضاء التوكيل أن يرد
أن يستخرج عىل نفقـة  -إذا مل يكن حصل عىل أتعابه-األصلية، ومع ذلك جيوز له 

موكلـه صـوراً مــن مجيـع املحـررات التــي تصـلح سـنداً للمطالبــة، وأن يبقـي لديــه 
وفات رصــاملستندات واألوراق األصلية؛ حتى يؤدي له املوكل األتعاب احلالة وم

ختــريج هــذه املســألة عــىل مــذهب  )٣(اســتخراج الصــور). ويــر بعــض البــاحثني
يف مسألة حـق البـائع يف حـبس املبيـع عـىل  )٦(وبعض احلنابلة )٥(واملالكية )٤(احلنفية

ا، فللبــائع ســـرً ثمنــه، قــال ابــن قدامــة يف تقريــر هــذا احلــق: (وإن كــان املشــرتي مع

                                           
 ).٢/٢٤٦القانون املدين املصـري، املادة ( )١(
 ).٧٥دعو احلراسة وإثبات احلالة يف ضوء القضاء والفقه، شـريــف أمحــد الطبــــاخ، ( )٢(
 ).١٥حلبس يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين، د. عبدالسميع عبدالوهاب أبو اخلري، (احلق يف ا )٣(
 ).٢/٤٧٢مغني املحتاج للشـربيني، ( )٤(
 ).٣/١٤٧الشـرح الكبري للدردير، ( )٥(
 ).٤/١٤٩املغني البن قدامة ( )٦(
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وهذا كلـه مـذهب الشـافعي، ويقـو عنـدي الفسخ يف احلال، والرجوع يف املبيع. 
الثمن، ويـتمكن املشـرتي مـن تسـليمه؛  ضـرأنه ال جيب عليه تسليم املبيع، حتى حي

ببـذل املبيـع بـالثمن، فـال يلزمـه دفعـه قبـل حصـول عوضـه،  ضـيألن البائع إنام ر
وألن املتعاقدين سواء يف املعاوضة، فيستويان يف التسـليم، وإنـام يـؤثر مـا ذكـر مـن 

ر فيه، وأمـا مـع ضـررتجيح يف تقديم التسليم مع حضور العوض اآلخر؛ لعدم الال
ع شــراخلطر املحوج إىل احلجر، أو املحجـوز للفسـخ؛ فـال ينبغـي أن يثبـت. وألن 

 .)١(ر، وألنه يقف عىل احلاكم، ويتعذر ذلك يف الغالب)ضـراحلجر ال يندفع به ال

ومع ذلك فالذي يظهر يل أن املسألة التي ذكرها الفقهاء ال توافق احلكم القـانوين 
حلبس العني عىل التنفيذ، وذلك أن الرأي الفقهي متمثل بحالة يمكن معاجلـة الضــرر 
بدون اللجوء إىل القضـاء، وذلـك بفسـخ العقـد وبقـاء العـني املباعـة يف يـد صـاحبها، 

ثــائق، كــام أن الضـــرر الــذي قــد يلحــق بحــبس وكــذا احلكــم يف حــبس األوراق والو
ــه،  ــفي بعــدم قــبض حقوق ــع عــىل املص ـــرر الواق ــد يفــوق يف حــاالت الض األوراق ق
والضـــرر ال يــزال بضـــرر أكــرب منــه، كــام أن مصــلحة املصــفي مــن حــبس األوراق أو 
ـه،  األموال ال تتحقق إال بمطالبة قضائية، وهو السبيل الذي يصـل مـن خاللـه إىل حقّ

ون احلبس موصالً حلقه. عىل ذلك فإن واجب املصفي بتسليم مـا بيـده واجـب فال يك
مستقل وال يسقط بإخالل الورثة أو بعضهم بوفـاء حقـه، فـإذا امتنـع وحـبس مـا بيـده 

 كان هلم املطالبة بالتعويض عن الضـرر الناشئ عن هذا احلبس.
إىل مـن  وهل جيب عىل املصفي نقل األموال واألعيان واملستندات عـىل نفقتـه

 جيب عليه تسليمها له؟ أم أنه يكتفي باالستعداد بالتسليم؟
إذا نص احلكم أو االتفاق عىل تعيني من يقع عليه عبء التسليم عمل بـه، وإال 
عمل بالعرف بحسب ما جيب تسليمه، فقـد جيـب تسـليم األوراق إذا كانـت خفيفـة 

                                           
 ).٤/١٥٠املغني البن قدامة ( )١(
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نقل، وهكـذا بحسـب مـا  ال كلفة لنقلها، وال جيب إذا كانت حتتاج إىل عامل ونفقات
 يقضـي به العرف، فإن مل يكن عرف فإن كان قد قـبض املـال ملصـلحة لـه يف القـبض 

 .)١(فإنه يتقاضـى عىل التصفية أجراً، فيجب عليه تسليمه -وهو الغالب-
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يف بعض أعامله بتحقيق نتيجة حمددة كتقديم التقـارير الدوريـة،  يلتزم املصفي
ورد ما يف يده بعد متام التصفية، وباملثل هناك من االلتزامات ما يتحدد واجبه فيهـا 

 .)٢(ببذل العناية، واملعيار املعترب فيها هو عناية الرجل املعتاد

د قـوائم اجلـرد ومن واجبات املصفي التي تساعد عـىل حسـن األداء قيامـه بإعـدا
التي يبني فيها ما للامل املشرتك وما عليه، وتقدير قيمة أعيـان الرتكـة، وخيطـر يف سـبيل 
ذلك مجيع أصحاب الشأن، ويقوم بإيداع القائمة خالل مدة ال تزيـد عـن ثالثـة أشـهر 

. ومــن واجباتــه كــذلك تقــديم )٣(مــن إقامتــه، وللــدائرة مــد هــذا املوعــد عنــد احلاجــة
الدورية يف املواعيد التي حتددها الدائرة، يوضـح فيهـا وضـع الرتكـة ومـا طـرأ التقارير 

ـــات  ــــروفاهتا، وامللحوظ ـــا ومص ـــاب بوارداهت ـــان، وحس ـــادة ونقص ـــن زي ـــا م عليه
والتحفظات عىل أعامل التصفية، واألسباب التي أعاقـت العمـل واالقرتاحـات، ومـا 

ثبت ذلك، ويسـلم التقريـر للـدائرة تم إنجازه وما مل يتم إنجازه مرفقاً املستندات التي ت
، وهـذا أحـد أهـم ضـامنات سـالمة أعـامل )٤(ويتاح للورثة احلصول عـىل نسـخة منهـا

                                           
 ).٢٩١ -١/٢٨٩ينظر: قواعد ابن رجب ( )١(
)، والـنص يتعلـق باحلـارس القضـائي، واملصـفي لـه نفـس احلكـم إذا تـوىل أعـامل ٢١٣(نظام املرافعات الشـرعية  )٢(

 احلراسة، ويقاس عليه يف غري هذه احلالة.
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة الثامنة والثالثون. )٣(
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة الثانية والثالثون. )٤(
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املصفي وصحتها وجودهتـا إذ بـه تتحقـق الرقابـة القضـائية ورقابـة أصـحاب الشـأن. 
ومن واجب املصفي لضـامن عـدم اإلخـالل بالعمـل أن يقـوم بـأعامل التصـفية بنفسـه 

حو املبني يف حكم إقامته مصفياً، ولـيس لـه أن يسـند هـذا العمـل لغـريه وتابعه عىل الن
. ولضامن حسـن عمـل املصـفي؛ فـإن )١(دون إذن من الدائرة أو اتفاق من ذوي الشأن

للدائرة أن تلزمه بإحضار كفيل غارم مـيلء أو ضـامن مصــريف بـام يتناسـب مـع حجـم 
ــاً لتعــويض األضـــرار الناشــئة عــن تفريطــه ــه الرتكــة تأمين ، دون اإلخــالل )٢(أو تعدي

 .)٣(بمسؤوليته عن تعويض الضـرر الذي يصـيب الرتكة بسبب ذلك

                                           
 )، واحلكم يف احلارس القضائي.٢١٣/٢نظام املرافعات الشـرعية ( )١(
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة الرابعة والعشـرون. )٢(
 الئحة قسمة األموال املشرتكة املادة اخلامسة واألربعون. )٣(
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ــث املخت ــام هــذا البح ــات صـــرويف خت ــه مصــادر التزام ــت في ــذي تناول ، وال
املصفي وآثار االختصاص القضائي عليهـا، وعرضـت مجلـة االلتزامـات النظاميـة 

 قد انتهى البحث إىل مجلة من النتائج، أمهها:مقارناً بالفقه عند االقتضاء، و

ـــات  )١ ـــه الواجب ـــب علي يكتســـب املصـــفي الســـلطات والقـــدرات، وترتت
واإلمكانات بحسب مصـدر تعيينـه، ومـا تضـمنه التعيـني، إمـا االتفـاق أو احلكـم 

ة، وأكثرهـا اتسـاعاً هـو االتفـاق؛ ألنـه عائـد إىل اإلرادة احلـرة صــيالقضائي أو الو
 احلكم القضائي.ألطرافه، ثم 

من مصلحة أطراف النزاع يف الرتكة من الورثة أو غريهم؛ أن تنظـر دائـرة  )٢
ــا، فيو ــة هب ــات املتعلق ــع املنازع ــدة مجي ـــيواح ــام  ص ــىل نظ ــديل ع ــث بالتع الباح

املرافعــات؛ لتكــون منازعــات قســمة الرتكــة ومــا يتبعهــا مــن اختصــاص املحــاكم 
 العامة.
ت املصــفي؛ وذلــك أهنــا ختتلــف ال يمكــن وضــع قائمــة موحــدة اللتزامــا )٣

بحسب األحوال، وقد تضمن البحث أكثر االلتزامات وفق مـا تضـمنته مجلـة مـن 
 األحكام القضائية، وما اشتملت عليه الئحة قسمة األموال املشرتكة.

جيــب عــىل املصــفي اســتالم املــال واملســتندات يف الوقــت املحــدد لــذلك؛  )٤
 وعليه ضامن ما يرتتب عىل تأخره.

ه العـرف، مـا مل ضـي املصفي توثيق االستالم والتسليم وفق ما يقتجيب عىل )٥
 ينص احلكم أو االتفاق عىل خالفه.
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من متام حفظ املال عدم رفع اليد عنه عند انتهاء التصفية أو مدهتا إىل حني  )٦
تسـليمه إىل مــن تــربأ الذمــة بتســليمه لــه، ومــن متــام احلفــظ املدافعــة عنــه واملطالبــة 

ا حتتــاج إليــه العــني ممــا تزيــد بــه قيمتــه يف حــدود مــدة وأعــامل بحقوقــه، وإمتــام مــ
 .ضـيالتصفية، وبعد موافقة أصحاب الشأن أو القا

ليس للمصفي اإلقرار عىل الرتكـة إال إذا خـول ذلـك بوكالـة رسـمية مـن  )٧
أصحاب الشأن، وير الباحـث أن األوىل اعتبـار إقـراره عـىل أعـامل التصـفية مـع 

 ت الالزمة بحسب العرف.إلزامه باختاذ التوثيقا
ليس للمصفي أن يويف أياً من الدائنني إال بعد ثبوت الـدين بـإقرار الورثـة  )٨

 أو بحكم قضائي.
بالورثـة، أو بـأخف  ضــرتقرر الـدائرة صـفة قسـمة املـال بحسـبه وبـام ال ي )٩

رين إن مل يمكــن إال ذلــك، ويســند للمصــفي القيــام بــأعامل القســمة حتــت ضـــرال
 اف الدائرة.شـرإ

ال جيوز للمصـفي حـبس مـا يف يـده مـن حقـوق الورثـة، ولـو مل يسـتلم  )١٠
 حقوقه وأتعابه.

جيب عىل املصفي بذل العناية الالزمـة وفـق مـا يبذلـه الرجـل املعتـاد يف  )١١
 ر الناتج عن إخالله.ضـركل عمل بحسبه، وعليه ضامن ال
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 القرآن الكريم. .١
اجلربـوع، جملـة القضـائية،  صــر، ناإجراءات قسـمة الرتكـات يف املحـاكم .٢

 هـ.١٤٣٣العدد الرابع، رجب 
األشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب السـبكي، دار الكتـب العلميـة،  .٣

 م.١٩٩١ -هـ١٤١١الطبعة األوىل 
ح الكبـري، عـالء الـدين أبـو احلسـن عـيل بـن شــراإلنصاف مـع املقنـع وال .٤

داوي ــرْ ــد املحســن الرتكــي ســليامن بــن أمحــد املَ ــن عب ــد اهللا ب ــدكتور عب ــق ال  ، حتقي
والتوزيـع واإلعـالن،  شــرالدكتور عبد الفتاح حممد احللـو، هجـر للطباعـة والن -

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥العربية، الطبعة: األوىل،  صـرمجهورية م -القاهرة 
ائع، عـالء الـدين الكاسـاين، دار الكتـاب شــربدائع الصـنائع يف ترتيـب ال .٥

 م.١٩٨٢ريوت، العريب ب
 ات العدلية، موقع وزارة العدل السعودية.شـربوابة املؤ .٦
 خليــل، حممــد بــن يوســف بــن أيب القاســم أبــو  صـــرالتــاج واإلكليــل ملخت .٧

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٦عبداهللا املواق املالكي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
عـيل بـن ة ومناهج األحكام، إبراهيم بن ضـية احلكام يف أصول األقصـرتب .٨

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦حممد ابن فرحون، مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األوىل، 
حتفــة املحتــاج إىل أدلــة املنهــاج، ابــن امللقــن، حتقيــق عبــد اهللا بــن ســعاف  .٩

 هـ.١٤٠٦مكة املكرمة، الطبعة األوىل،  -اللحياين، دار حراء 
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احلنـبيل،  تقرير القواعد وحترير الفوائد، عبد الرمحن بن أمحـد بـن رجـب .١٠
والتوزيـع، اململكـة العربيـة  شــرحتقيق مشهور بن حسن سلامن، دار ابـن عفـان للن

 هـ.١٤١٩السعودية، الطبعة األوىل، 
ح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسـوقي شـرة الدسوقي عىل الشـيحا .١١

 املالكي، دار الفكر.
ــانون املــدين، د. عبدالســ .١٢ ــه اإلســالمي والق ميع احلــق يف احلــبس يف الفق

 م.١٩٩٤عبدالوهاب أبو اخلري، دار النهضة العربية، 
يـــف أمحـــد شـردعو احلراسة وإثبات احلالة يف ضوء القضاء والفقـه،  .١٣

 الطبــــاخ.
ــع  .١٤ ح زاد املســتقنع، منصــور بــن يــونس البهــويت، دار شـــرالــروض املرب

 املؤيد، مؤسسة الرسالة.
ف شــردين حييـى بـن روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميـي الـ .١٥

عــامن،  -دمشــق -النــووي، حتقيــق زهــري الشــاويش، املكتــب اإلســالمي، بــريوت
 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة، 

كة مكتبـة شــرسنن الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وحممد فؤاد عبـدالباقي،  .١٦
 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، الطبعة الثانية، صـرومطبعة مصطفى البايب احللبي، م

الثمينــة يف مــذهب عــامل املدينــة، أبــو حممــد جــالل الــدين عقــد اجلــواهر  .١٧
عبداهللا بن نجم بن شاس، حتقيق د. محيد بن حممـد حلمـر، دار الغـرب اإلسـالمي، 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣لبنان، الطبعة األوىل،  -بريوت 
الفتاو الفقهيـة الكـرب، أمحـد بـن حممـد بـن عـيل بـن حجـر اهليتمـي،  .١٨

 املكتبة اإلسالمية.
 ي.صـردين املالقانون امل .١٩
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كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بـن يـونس البهـويت، دار الكتـب  .٢٠
 العلمية.
 الئحة قسمة األموال املشرتكة. .٢١
، حتقيـق خليـل حمـي ســيخسـراملبسوط، حممد بن أمحـد بـن أيب سـهل ال .٢٢

والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعـة األوىل،  شـرالدين امليس، دار الفكر للطباعة والن
 م.٢٠٠٠ هـ١٤٢١

جملة األحكـام العدليـة، جمموعـة مـن العلـامء، حتقيـق نجيـب هـواويني،  .٢٣
 .شـي: نور حممد، كارخانه، كراتشـرالنا

 ح املهذب، النووي، والسبكي، واملطيعي، دار الفكر.شـراملجموع  .٢٤
املغني، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، مكتبـة  .٢٥
 القاهرة.
إىل معرفة معـاين ألفـاظ املنهـاج، حممـد بـن أمحـد اخلطيـب مغني املحتاج  .٢٦

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥بيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، شـرال
منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه، أبو زكريا حميـي الـدين حييـى بـن  .٢٧

ف النــووي، حتقيــق عــوض قاسـم أمحــد عــوض، دار الفكــر، الطبعــة: األوىل، شــر
 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٥

 خليــل، شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا  صـــرح خمتشـــرمواهــب اجلليــل يف  .٢٨
 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢حممد بن حممد احلطاب املالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 

 نظام التنفيذ. .٢٩
 كات.شـرنظام ال .٣٠
 املرافعات الرشعية، والئحته التنفيذية.نظام  .٣١

 


