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 التحرير رئيسكلمة 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني، وعىل آله 

 وصحبه أمجعني، أما بعد:

فالعرص احلارض يتسـم بالتقـدم والتطـور يف املجـاالت املتنوعـة، ويف خمتلـف 

جماالت املعرفة، ومتثل جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية أهـم املراكـز 

العلمية والبحثيـة الداعمـة للتنميـة االجتامعيـة واالقتصـادية والثقافيـة؛ وتعنـى 

املجتمــع، وخدمتــه  بالتــدريس، والبحــث العلمــي، وتقــديم احللــول ملشــكالت

 وتنميته، ونرش املعارف العلمية وتطويرها.

وإن َّتقديم الدراسات املحكمة، والبحوث العلمية املتميزة، والرؤ التطبيقيـة 

املتعمقة يف كل ما يمت إىل القضاء، وخيدمه بشتى السبل؛ هلـو إحـد املرتكـزات 

ء)، وتسعى إىل حتقيـق التي قامت عليها اجلمعية العلمية القضائية السعودية (قضا

 الريادة والتميز فيه، وتأيت جملة قضاء إحد الروافد األصيلة يف ذلك.

وبحمــد اهللا وفضــله فقــد أطلقــت اجلمعيــة وفقــاً ً ألهــدافها ورســالتها التــي 

تستهدف التميز يف تقديم االستشارات والدورات والدراسات والبحوث العلمية 

ائية؛ لتحقيق رؤيتهـا الطموحـة املتمثلـة يف والنظرية والتطبيقية يف املجاالت القض

ملتقى قضـاء األول، يف موضـوع قسـمة  -الريادة املحلية والعاملية يف جمال القضاء

الرتكات، املوضوع مهم وحيوي، يسـتفيد منـه كافـة أفـراد املجتمـع، وهـو أحـد 

  .املبادرات العلمية للجمعية
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ريـداً، وإقبـاالً كبـرياً، فقـد وقد حقق بحمد اهللا نجاحاً منقطع النظري، ومتيـزاً ف

شهد بحمد اهللا حضوراً كبرياً، والعديد من األبحاث العلمية، التـي تـم حتكيمهـا 

 وفق قواعد التحكيم العلمية يف املجالت املحكمة.

ويأيت هذا العدد من جملة قضاء، العدد الثاين عرش؛ عدداً خاصاً لنرش األبحـاث 

لتقى، والذي حيوي عدداً من البحوث التي العلمية املحكمة التي قدمت يف هذا امل

قام فيها الباحثون بجهود مشكورة يف جوانب املوضوع التأصيلية والتطبيقية، وقد 

.  خلصت هذه الدراسات إىل نتائج عملية، وحكمت حتكيامً علمياً

وهبذه املناسبة أشكر اهللا تعاىل عىل توفيقه وتيسريه، ثم الشكر موصـول للجنـة 

ثني، واملشـاركني، والرعـاة، وأسـأل اهللا أن يكلـل هـذه اجلهـود العلمية، وللبـاح

بالتوفيق، وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، واحلمد هللا الـذي بنعمتـه تـتم 

   .الصاحلات

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد.

 

 رئيس حترير جملة قضاء

 د عبد اهللا بن محمد العمراني.أ
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 األجنبي صـرقضايا الرتكة ذات العن
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 .واملرسلنيف األنبياء شـراحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أ

بـام حباهـا اهللا مـن  ؛تتبوأ اململكة العربية السعودية مكانةً كبريةً يف قلـب العـامل
حتى غدت مهو أفئدة الكثريين ممن يفـدون إليهـا  ،متيز اقتصادي وجتاري وديني

ويستقرون هبا ويامرسون أنشطتهم ويعمرون األرض حتـى يـأتيهم  ،من غري أهلها
وقـد يكـون جلـه أو كلـه  ،ثـة لقسـمة مـال مـورثهموالذي حيتاج معه الور ،األجل

كـام أن بعـض  ،مما يُربز احلاجة لطلب قسمة الرتكـة وحـل قضـاياها ،داخل اململكة
فيُحـدث معـه بعـد  ،)١(املواطنني قد يتزوجون من غري السـعودية وكـذلك العكـس

ل معـه حالـة التنـازع ،األجنبي يف الرتكـة صـرموت أحدهم وجود العن ممـا  ،ويشـكّ
خوض غامر جتربة مثـل  -بحمد اهللا-فقد سبق يل  ،لبحث مثل هذا املوضوع يدعو

هذا البحث يف القانون الدويل اخلاص من خـالل بحثـي يف مرحلـة الـدكتوراه مـن 
ممــا  ،"تنــازع األنظمــة يف حقــوق امللكيــة الفكريــة"بعنــوان  ،املعهــد العــايل للقضــاء

 .خلاصةيساهم يف تصور مثل هذا القضايا املتعلقة باحلقوق ا

 هـــ ١٤٢١فمــن املالحــظ أن النظــام القضــائي الســعودي مل يكــن حتــى عــام 
يتضــمن ضــوابط حمــددةً يمكــن مــن  -عيةشـــروقــت صــدور نظــام املرافعــات ال-

وهـذا عـىل خـالف  ،األجنبـي املتعلقـة بالرتكـة صــرخالهلا حل الدعو ذات العن
 ،احلال يف األنظمة املقارنة األخر التي تعارفت عىل قواعد أصبحت شـائعة بينهـا

فنظام املرافعـات السـعودي جـاء خاليًـا مـن الـنص الضـابط ملسـائل املـرياث رغـم 

                                           
هــ، ١٤٣٦%) مـن نسـبة الـزواج يف عـام ١٥(بلغت نسبة الزواج الذي أحد طرفيه أو كالمها غـري سـعودي حـوايل  )١(

 ).١٧٩هـ (ص:١٤٣٦العدل الكتاب اإلحصائي لوزارة 
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بمقتضـاها االختصـاص  صــروورد يف بعض مواده ضوابط يمكـن أن ينح ،أمهيته
كام يمكن االستعانة بالضـوابط الـواردة يف  ،ثبينه البحسـيللمحاكم السعودية كام 

خاصـةً  ؛األنظمة املقارنة ومقارنتها بالضوابط الواردة يف نظام املرافعات السعودي
فهـي  ؛ةصــييعة اإلسـالمية يف قضـاء األحـوال الشخشــرأن هذه األنظمـة تطبـق ال

يقـات مع تأييد البحث بـبعض التطب ،يعيشـرتتوافق مع اململكة يف ذات املصدر الت
ــة للتعــاون  ،القضــائية يف املحــاكم الســعودية ــاض العربي ـــاقية الري ومــا ورد يف اتف

 .م٥/١١/٢٠٠٠والتي صادقت عليها اململكة يف  ،القضائي

ا عدا بعض اإلشـارات يف  ،عىل أين مل أقف عىل من كتب يف هذا البحث حتديدً
الــدويل ككتــاب القــانون  ،بعــض كتــب القــانون الــدويل اخلــاص وتنــازع القــوانني

 ،للـدكتور أمحـد عبـد الكـريم سـالمة ،لية مقارنـةصــياخلاص السـعودي دراسـة تأ
كـام أين سـأدرج بعـض التطبيقـات  ،الذي تضمن بعض اإلشارات عن هذه املسألة

 .وسأبني موقف الفقه اإلسالمي ،القضائية من املحاكم السعودية

 .كون البحث بمقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتةسـيو

 .ةصـيتنازع األنظمة والقوانني يف األحوال الشخ :متهيد

 .األجنبي يف القانون الدويل صـرقضايا الرتكة ذات العن :املبحث األول

 .القانون الواجب التطبيق يف القانون الدويل :املطلب األول

 .للمتوىف صـيتطبيق القانون الشخ :أوالً 

 .قانون آخر موطن للمتوىف عىل املنقول وقانون املوقع عىل العقار :ثانيًا

 .قانون موطن املتوىف سواء كانت الرتكة منقولة أم عقارية :ثالثًا



 
 

 قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي 
 

 ١٢ 
 

 .نطاق القانون الواجب التطبيق يف القانون الدويل :املطلب الثاين

 .وط استحقاق اإلرث وثبوتهشـر :أوالً 

 .ب كل وارثصـيبيان الورثة ون :ثانيًا

 .طبيعة قبول الرتكة وخالفة الوارث للموروث :ثالثا

 .األجنبي يف اململكة صـرقضايا الرتكة ذات العن :املبحث الثاين

 .أحوال األجنبي يف قضايا الرتكة يف اململكة :املطلب األول

 .ةسـياملدعى عليه سعودي اجلن :أوالً 

 .املدعى عليه غري سعودي يف اململكة :ثانيًا

ا خارج اململكة :ثالثًا  .إذا كان حمل النزاع عقارً

يان ضــابط االختصــاص الــدويل الــوارد يف نظــام ســـرمــد  :املطلــب الثــاين
 .عية عىل قضايا الرتكةشـراملرافعات ال

إذا كانـت تلـك الدولـة آخـر دولـة  ضــيعقد االختصاص لدولة القا :أوالً 
 .للمتوىف

 .ةسـيعقد االختصاص للمحاكم الوطنية إذا كان املورث وطني اجلن :ثانيًا

إذا كانــت بعــض أو كــل  ضـــيعقــد االختصــاص الــدويل يف بلــد القا :ثالثًــا
 .ضـيأموال الرتكة يف بلد القا

 .خامتة

 

 

 



 

  لعنصـر األجنبيقضايا التركة ذات ا
 

 ١٣ 
 

ÓË∑������Ü@@
Çí€a@fiaÏy˛a@ø@¥„aÏ‘€aÎ@Ú‡ƒ„˛a@ ãb‰mÓ�ñÚ@

ا من علم القا ورغم حداثة هـذا  ،نون الدويل اخلاصيُعترب تنازع األنظمة جزءً
وتعــدد االجتاهــات فيــه إال أن اجلميــع متفــق عــىل ارتبــاط تنــازع األنظمــة  ،العلــم

وتعـددت تعريفـات القـانون الـدويل  ،وأنه أحد مكوناتـه ،بالقانون الدويل اخلاص
ا لتعدد االجتاهات فيه ولعل أشمل تعريف لـه هـو أن القـانون الـدويل  ،اخلاص تبعً

جمموعة القواعد القانونية التي تعني القانون الواجب تطبيقـه واملحكمـة " :اخلاص
ــة يف ق ـــياملختص ــوبة بعنض ـــرة مش ــي ص ــوطن واجلن ،أجنب ــدد امل ـــيوحت ــز س ة واملرك

 .)١("وكيفية تنفيذ األحكام األجنبية ،القانوين لألجانب

ر  أو أكثـضــنيتـزاحم قـانونني متعار" :ويعرف تنازع األنظمة والقوانني بأنـه
ــد عنا ــة يف أح ــة أجنبي ــة قانوني ــم عالق ــأن حك ــر بش ــدولتني أو أكث ـــرل ــىل ص ها ع

األجنبي سـبب مـؤثر لوجـود حالـة التنـازع والتـزاحم  صـرفوجود العن ،)٢("األقل
 ،العالقـة أو الرابطـة القانونيـة وطنيـةً  صــرفـإذا كانـت عنا ،بني األنظمة والقوانني

ألن العالقـة القانونيـة  ؛فال نكون بصدد تنـازع القـوانني ؛ضمن نطاق دولة واحدة
 .ها حيكمها قانون دولة واحدةصـربجميع عنا

ها بـأكثر مـن صــرأو أكثر من عنا صـرلكن قد تتصل عالقة قانونية خاصة بعن
                                           

وملزيد من التعريفات له انظر القانون الدويل اخلاص، اجلنســية واملـواطن ومركـز األجانـب وأحكامهـا يف القـانون  )١(
)، القانون الـدويل اخلـاص تنـازع القـوانني تنـازع ١١-١/١٠العراقي، د. حسن اهلداوي، ود. غالب الداودي، (

 ).١٨ألجنبية دراسة مقارنة، د. غالب الداودي، (ص:االختصاص القضائي تنفيذ األحكام ا
)، القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني تنازع االختصاص القضائي ٢٢الوجيز يف احلقوق الدولية اخلاصة، (ص: )٢(

 ).٧٦الدويل دراسة مقارنة د. غالب الداودي (ص:
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وينـتج  ،وقانون حمـل انعقـاد العقـد ،ة وقانون املوطنسـيكقانون اجلن ،قانون واحد
التـي  ،ني تتزاحم وتتنازع فيام بينها حلكم العالقة القانونيـةعن هذا تعدد هذه القوان

 .)١(ويدعى ذلك بتنازع القوانني ،البد وأن تكون خاضعةً ألحد القوانني

جتدر اإلشارة إىل أن تطبيـق القـانون األجنبـي ال يكـون عـادةً إال بـأمر املـنظم 
وهو عندما يتخىل عن عالقة قانونية وخيضـعها لقـانون  ،احةً أو ضمنًاصـرالوطني 

ا للعدالة وللصالح العام  .)٢(آخر إنام يفعل ذلك حتقيقً

وهـذه  ،الختيـار األنسـب للواقعـة ضــيقواعد اإلسناد هلا دور كبري يف توجيـه القا
القواعد وضعها املنظم الـوطني الختيـار أكثـر القـوانني املتزامحـة مالءمـةً حلكـم العالقـة 

 .)٣(ات العدالة من وجهة نظرهضـيوأكثرها إيفاءً بمقت ،ا أجنبيًّاصـرً اخلاصة املتضمنة عن

لرغبـة  ؛كام أن االتفاقيات الدولية هلـا دور كبـري يف حـل التنـازع بـني القـوانني
ة شــريم عالقتها اخلاصة الدولية املتزايدة بقواعد موضوعية تطبّق مباالدول يف تنظ

   .)٤( ا أجنبيًّاصـرً عىل العالقات القانونية اخلاصة التي تتضمن عن

ملحكمـة العـدل الدوليـة املصـادر  سـيمن النظام األسا ٣٨وقد عددت املادة 
/أ مــن ذات املـــادة أن ١وقــررت الفقــرة  .املختلفــة للقاعــدة القانونيــة الدوليـــة

 .)٥(للقاعدة القانونية الدولية سـياالتفاقيات الدولية هي املصدر األول والرئي

                                           
 ).١٣:القانون الدويل اخلاص (تنازع القوانني)، د. حسن اهلداوي، (ص )١(
 ).٤١القانون الدويل اخلاص املصـري واملقارن، د. عىل الزيني، (ص: )٢(
)، فكرة تنـازع القـوانني يف الفقـه ٨القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني، هشام صادق وعكاشة عبد العال، (ص: )٣(

 ).٥٧اإلسالمي، د. رمزي حممد دراز، (ص:
 ).١٥، د. حسن اهلداوي، (ص:-تنازع القوانني -القانون الدويل اخلاص  )٤(
وظيفـة  -١من النظام األساسـي ملحكمة العدل الدولية يف ميثاق األمم املتحدة، والتـي تـنص عـىل مـا يـيل: )٣٨(املادة  )٥(

ــا ألحكــام القــانون الــدويل، وهــي تطبــ ق يف هــذا الشــأن: (أ) املحكمــة أن تفصــل يف املنازعــات التــي ترفــع إليهــا وفقً
ا هبا صــراحةً مـن جانـب الـدول املتنازعـة. (ب) العـادات   =االتفاقات الدولية العامة واخلاصة التي تضع قواعد معرتفً
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ــا خللفيتهــا صـــيخيتلــف حتديــد مــا يعــد مــن األحــوال الشخ ة مــن بلــد آلخــر تبعً
عية السـعودي اختصاصـات شــرمن نظام املرافعات ال ٣٣وحددت املادة  ،يعيةشـرالت

اإلرث وقسـمة الرتكـة بـام فيهـا "منهـا  ٣وجـاء يف الفقـرة  ،ةصـياألحوال الشخحماكم 
 ."أو غائب ،صـرأو قا ،ةصـيأو حصة وقف أو و ،العقار إذا كان فيها نزاع

املسلم هـو أحكـام  ضـيمن املهم بيان أن القانون الواجب التطبيق ابتداءً أمام القا
 ،أنـه ملـا رفـع أحـدمها"يب حنيفـة ومن ذلك قول حممد صـاحب أ ،يعة اإلسالميةشـرال

ويقـول ابـن  ،)١("فيلـزم إجـراء حكـم اإلسـالم يف حقـه ،بحكـم اإلسـالم ضــيفقد ر
 .)٢("حكمنا عليهم بحكم اهللا تعاىل علينا ،وإذا حتاكم إلينا أهل الذمة"قدامة 

ا ما يتعلق بقضايا األحوال الشخ الكفـار تتعلـق  وأنكحة" :ة يقول صـيأمّ
ووجـوب  ،واإليـالء ،والظهـار ،مـن وقـوع الطـالق ،هبا أحكام النكـاح الصـحيح

دليـل ذلـك أن و ،وغـري ذلـك ،واإلباحة للزوج األول واإلحصـان ،والقسم ،املهر

ــال ــيهم فق ــاء إل ــاف النس ــاىل أض ــد:)m l k j( :اهللا تع  ،]٤[املس

^ _ ` Z Y X W V  d c b a ] \[( :وقوله تعـاىل
i h g f e(:وحقيقـــة اإلضـــافة  ،النســـاء إلـــيهمفأضـــاف  ،]٩[القصــص

ولـدت مـن نكـاح ال مـن « :وقال عليه الصالة والسـالم ،زوجية صحيحة ضـيتقت

                                           
=

 
الدولية املرعية املعتربة بمثابة قانون دلَّ عليه تواتر االستعامل. (ج) مبادئ القانون العامـة التـي أقرهتـا األمـم املتمدنـة. 

ا احتياطيًّـا (د) أحكام امل حاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القـانون العـام يف خمتلـف األمـم، ويعتـرب هـذا أو ذاك مصـدرً
: ال يرتتـب عـىل الـنص املتقـدم ذكـره أي إخـالل بـام -٢، )٥٩ "٢"(لقواعد القانون وذلك مع مراعـاة أحكـام املـادة 

ا ملبادئ العدل واإلنصاف  متى وافق أطراف الدعو عىل ذلك. للمحكمة من سلطة الفصل يف القضـية وفقً
 ).  ٢/٣١٢بدائع الصنائع يف ترتيب الشـرائع ( )١(
 ).٩/٨١املغني البن قدامة ( )٢(
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ومنهـا وقـوع  ،)٢(وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامهـا كأنكحـة املسـلمني  ،)١(»سفاح
 .)٣(الطالق لصدوره من أهله يف حمله كطالق املسلم

ا لكون البحـث هنـا عـن حقـوق املاليـة يف القـانون الـدويل اخلـاص ممـا  ؛ونظرً
فمــن املهــم  ،يتعــني معــه احلــديث عــن حفــظ مــال األجنبــي يف الدولــة اإلســالمية
 .اإلشارة إىل عناية اإلسالم بعصمة مال األجنبي يف الدولة اإلسالمية

 :فقد نص الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل عىل ذلك

املســتأمن أو الــذمي بعــد نقضــه  )ف فيــهصـــروإن ت(" :اعقــال يف كشــاف القنــ
لبقـاء ملكـه عليـه  )فهصــرصـح ت(كة وإجـارة شــرك )ببيع أو هبة ونحومها(العهد 

 .)٤("واختالف الدارين ليس بامنع ،كسائر أمالكه )وإن مات فلوارثه(

وما خلفـه عنـدنا مـن وديعـة وديـن مـن قـرض أو " :وقال يف روضة الطالبني
 .)٥("ما دام حيًّا هذا هو الصحيح ؛فهو يف أمان ال يتعرض له ؛غريه

وإذا مات املستأمن يف دار اإلسـالم عـن مـال " :يف املبسوط سـيخسـروقال ال
ألنه وإن كـان يف دارنـا صـورة  ؛وقف ماله حتى يقدم ورثته ؛وورثته يف دار احلرب

                                           
» ما ولدين من سفاح أهل اجلاهلية شـيء، وما ولدين إال نكـاح كنكـاح اإلسـالم«ونصه  "الكبري"رواه الطرباين يف  )١(

) من طريـق أيب احلـويرث، عـن ابـن عبـاس، ١/١٧٤النبوة ()، والبيهقي يف دالئل ١٠٨١٢)، برقم (١٠/٣٢٩(
وسنده ضعيف، ورواه احلارث بـن أيب أسـامة، وحممـد بـن سـعد مـن طريـق عائشـة، وفيـه الواقـدي، ورواه عبـد 

إين خرجـت مـن نكـاح، ومل أخـرج مـن «الرزاق، عن ابن عيينة، عـن جعفـر بـن حممـد، عـن أبيـه، مرسـالً بلفـظ: 
لطرباين يف األوسط من حديث عيل بن أيب طالب، ويف إسناده نظـر، ورواه البيهقـي ووصله ابن عدي، وا». سفاح

 ).٣/٣٦١من حديث أنس، وإسناده ضعيف. التلخيص احلبري (
 ).٧/١٧٢املغني البن قدامة ( )٢(
 ).٣/٢٢٢)، البحر الرائق شـرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري (٢/٦٨٢شـرح منتهى اإلرادات ( )٣(
 ).٣/١٠٩املرجع السابق ( )٤(
 ).١٠/٢٨٩روضة الطالبني ( )٥(
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وبموتـه  ،يف إمالكـه فيخلفه ورثته يف دار احلرب ،فهو يف احلكم كأنه يف دار احلرب
فيوقـف  ،بـل ذلـك بـاقٍ يف مالـه ،يف دارنا ال يبطل حكم األمان الذي كان ثبـت لـه

 .)١("حلقه حتى يقدم ورثته

ــة الكــرب ا للمســلمني أ" :وقــال يف املدون ــدً هم أهــل ســـرأرأيــت لــو أن عبي
 ،ثـم دخـل إلينـا رجـل مـن أهـل احلـرب بأمـان والعبيـد معـه أيعـرض لـه ،احلرب

 .)٢("ال يؤخذون منه :يف قول مالك قال ؟ويؤخذ العبيد منه أم ال

هذه اجلمل من الفقهاء املسلمني يف املذاهب األربعة ومثيالهتا تبني رأي الفقه 
فهي متثل سامحة الدين اإلسـالمي  ،)٣(اإلسالمي يف حفظ مال األجنبي والعناية به

ــة ا ــه بحفــظ احلقــوق حتــى وإن كــانوا خــارج الدول يع شـــرفالت ،إلســالميةوعنايت
ممـا متكنـه مـن العنايـة  ،اإلسالمي حو معاين عظيمةً من الكامل والسمو والـدوام

 .وإن كانوا أجانب عن الدولة اإلسالمية ،بحقوق اآلخرين

منــه عــىل ذكــر  ٢٧وجــاءت املــادة  ،عية الســعوديشـــرويف نظــام املرافعــات ال
ــوا ــايا يف األح ــبعض القض ــعودية ل ــاكم الس ــاص املح ـــيل الشخاختص ذات -ة ص

وهـي قضـايا الـزواج والطـالق والنفقـة  ،لصــيعـىل وجـه التف -األجنبي صـرالعن
ة األخـر صــيوأمجلت يف الفقرة األخرية منها بوصـف األحـوال الشخ ،والنسب

وبـذلك يتبـني أن املـنظم  ،ليدخل فيها ما مل يذكر يف الفقـرات قبلهـا ؛دون حتديدها
ولكنها داخلة فيام أمجل من بقيـة  ،السعودي يف هذه املادة مل ينص عىل قضايا الرتكة

ألنه ذكرها من ضمن القضايا التـي تنظـر يف  ؛ة األخرصـيمسائل األحوال الشخ
 .السالفة ٣٣كام يف املادة  ،ةصـيحماكم األحوال الشخ

                                           
 ).١٠/٩١املبسوط للسـرخسـي ( )١(
)٢( ) ٣/١٨املدونة الكرب.( 
 ).١٨التجارة الدولية من منظور إسالمي، د. أشـرف وفاء حممد، (ص: )٣(
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ـاهي كل ما خيلفه امليت من األ :والرتكة فتشـمل  ؛موال واحلقوق الثابتـة مطلقً
 ،)١(واحلقـوق العينيـة كحقـوق االرتفـاق ،اء املادية من منقـوالت وعقـاراتشـياأل

ولكـن  ،والبحث يف بيانه لقضايا الرتكة لن يتطرق ملسائل متلك األجنبي يف اململكة
 .كون أحد أسباب متلك العقار يف اململكةسـيستتم اإلشارة إىل أن اإلرث 

                                           
 ).١٠/٧٧٢٥الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل ( )١(



 

  قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي
 

 ١٩ 
 

@fiÎ˛a@szjΩa@
‰»€a@paá@Ú◊6€a@bÌbö”ä�ñ@Ô€ÎÜ€a@ÊÏ„b‘€a@ø@=‰u˛a@

 ،يف إعطاء كل مستحق حقـه ضـيهتدف األنظمة والقوانني لتسهيل مهمة القا
لذا يكتنف ورثة األجنبي الـذي  ،مع بقاء سلطة الدولة وهيمنتها يف تطبيق أنظمتها

ــه  ــة غــري دولت ــه األجــل-يقــيم يف دول ــانون  -ويوافي ــد الق بعــض املســائل يف حتدي
وقبول  ،ب الوارثصـيون ،وطهشـرومسائل يف فكرة املرياث يف  ،الواجب التطبيق

 :كون يف مطلبــنيســـيو ،وهــذا مــدار البحــث يف هــذا املبحــث ،اإلرث مــن عدمــه
 .والثاين عن نطاق التطبيق ،األول عن القانون الواجب التطبيق

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;i’\;fp\Ê’\;‡Ê›]Œ’\È’ÂÅ’\;‡Ê›]Œ’\;∫;œËe�U;

وقـانون  ،وقانون الورثـة ،قانون املورث ؛يتنازع مرياث األجنبي يف غري دولته
وملزيـد مـن التجليـة  ،إذ تعدد القوانني املتزامحة يف حل مثل هـذا النـزاع ؛موقع املال

مـع  ،ل عن هـذه القـوانني ودورهـا يف حتقيـق العدالـةصـيء من التفشـيسنتحدث ب
 .ودورها يف تطبيق نظامها ،بة الدولةاحلفاظ عىل هي

كـام  ،ألن املرياث يتصل بحياة املرء ووفاتـه ؛للمتوىف صـييطبق القانون الشخ
 ،وافـــرتاض املحبـــة ،أن املـــرياث يســـتند إىل حالـــة الشـــخص وروابطـــه العائليـــة

ــة ــوال يف العائل ــظ األم ــارات حف ــع إال  ،واعتب ــة مل توض ــة للرتك ــوانني املنظم والق
 ؛ةصــيفتدخل بذلك يف األحـوال الشخ ،ة عىل السواءسـرلتحقيق محاية الفرد واأل

ي عـىل جممـوع الرتكـة ســروي ،)١(للمتـوىف صــيلذا جيب أن حتكـم بالقـانون الشخ

                                           
 القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني د. حسن اهلداوي. )١(
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ا كان موقع ذلـك املنقـول أو العقـار ،دون تفرقة بني عقار ومنقول وأن يـتم  ،)١( وأيًّ
وحينهـا البـد مـن حتديـد املعيـار الـذي حيـدد بـه القـانون  ،تطبيقه كوحدة ال تتجزأ

اح القــانون إىل وجــوب حتديــد القــانون شـــرفيميــل بعــض  ،للمتــوىف صـــيالشخ
عـىل أسـاس أن املـرياث ال  ،للمتوىف يف هذه احلالـة بقـانون حمـل إقامتـه صـيالشخ

 ،ةسـيوهلذا ال جيوز إخضاعه لقانون اجلن ،ةصـييتعلق باألهلية وال باألحوال الشخ
ــة ودول ســـروأخــذ هبــذا املســلك عــدة دول كسوي ا والواليــات املتحــدة األمريكي

 .)٢(أمريكا اجلنوبية والدنامرك والنرويج
ــانون الشخ ــد الق ــوب حتدي ــرون إىل وج ــب آخ ـــيوذه ــانون  ص ــوىف بق للمت

فهـذا القـانون هـو الـذي  ،تهاســيأي قانون الدولة التي يتمتع املتوىف بجن ،ةسـياجلن
وقـد  ،عـىل أسـاس أن املـرياث مـن احلقـوق العائليـة ،جيب أن حيكم مسائل اإلرث

مثـل  ،وليبيـا وغريهـا صــركاألردن وسوريا وم ،أخذ هبذا املسلك عدة دول عربية
 .)٣( وإيطاليا واليابانصـنيأملانيا وال

يتجه رأي آخر يف القـانون املقـارن إىل أن املـرياث ملكيـة ماليـة فيعتربونـه مـن 
يتم متلكه عندما يتحقـق سـبب  ،ء مايلشـيفقوامه مال أو  ،مسائل األحوال العينية

وهـو  ،ضـع أو حمـل امللكيـةوالعربة هنا بمو ،وهو موت صاحبه ،امللكية اخلاص به
وجيـب أن خيضـع متلـك ذلـك املـال لـذات  ،ولـيس بصـاحبه ،املال املكـون للرتكـة

ا ة ســياسـيملـا لـه مـن أمهيـة اقتصـادية واجتامعيـة و ؛األنظمة املتعلقة بامللكية عمومً
فالقانون الواجب التطبيق هنا هو القانون الذي حيكم مسائل األحـوال  ،للمجتمع

                                           
 ).٩٣٠األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )١(
 ).١٨٨القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني د. غالب الداودي (ص: )٢(
 ).١٨٩القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني د. غالب الداودي (ص: )٣(
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غري أن تشخيص ذلك القانون جيب أن يتالءم مع طبيعـة  ،ون املوقعأي قان ،العينية
ــة ؛املــال املكــون للرتكــة ــة أو منقول ومــرياث األمــوال  ،فهــي إمــا أن تكــون عقاري

فهـي ختضـع  ؛أمـا مـرياث األمـوال املنقولـة ،العقارية خيضع لقـانون موقـع العقـار
حيث يتوىف يف املكـان  ؛فموطن املتوىف هو غالبًا موقع أمواله ،آلخر موطن للمتوىف

وهنـا قـد يتعـدد القـانون  ،وجيمـع فيـه أموالـه ،الذي يامرس فيه نشاطه االقتصادي
وهـذا  ،)١(املختص بتعدد الدول التي يوجد هبا أي مال غـري منقـول يعـود للمتـوىف

أيت بيانـه يف ســيعـىل مـا  ،املسلك بشأن العقار هو الذي سار عليه املنظم السعودي
وكــذلك أخــذ هبــذه احللــول القــانون األردين والعــراق وتركيــا  ،)٢(املبحــث الثــاين
 .)٣(والبلجيكي واإلنجليزي والكندي واألسرتايل سـيوالقانون الفرن

ير الـبعض تطبيـق قـانون واحـد عـىل املـرياث بغـض النظـر عـن نـوع املـال 
ألن الرتكــة تتمركــز يف ذلــك  ؛وهــو قــانون مــوطن املــورث وقــت موتــه ،املــوروث

 ،وفيــه مراعــاة للمجــر العــادي لألمــور ،وهــو الــذي تفتــتح فيــه الرتكــة ،املكــان
ــتبعد  ؛وبحســبان أن اإلرادة الضــمنية للمــورث ســتتجه إىل ذلــك ــث مــن املس حي

 .)٤(ارتضاء املورث تطبيق قانون خالف قانون موطنه

                                           
 ).٩٣٢األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )١(
مـن الئحـة قسـمة األمـوال املشـرتكة  )٣٦(من نظام املرافعـات الشــرعية السـعودي، املـادة  )٢٧، ٢٦، ٢٥(املواد  )٢(

املقامـة عـىل املسـلم ختتص حماكم اململكة بنظر الـدعو  ": )٢٧هـ، ونص املادة ٢١/٥/١٤٣٩(الصادرة بتاريخ 
 غري السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو خمتار يف اململكة، وذلك يف األحوال اآلتية: هـ ـ إذا كانت الـدعو
ا، أو كـان غـري سـعودي مقـيامً يف  متعلقة بمسألة من مسائل األحوال الشخصــية األخـر، وكـان املـدعي سـعوديًّ

 ."ه مكان إقامة معروف يف اخلارجاململكة، وذلك إذا مل يكن للمدعى علي
 ).٩٣٢األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )٣(
 ).٩٣٤األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )٤(
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ا خارج موطن املتوىف قد يتعذر عـىل املحـاكم جيدر بالذكر أن  اإلرث إذا كان عقارً
فتلـك املحكمـة  ،طاملـا أن حمكمـة موقـع العقـار قـد تعرقـل تنفيـذه ،الوطنية النظـر فيـه

ووضــع احلكــم  ،األخــرية هــي األقــدر عــىل الفصــل يف النــزاع يف الــدعاو العقاريــة
رر االختصـاص للمحـاكم أن يقـ -اسـتثناءً مـن ذلـك-عىل أنه يمكن  ،موضع التنفيذ

 .)١(إذا تعذر النظر فيها يف تلك البالد ،الوطنية للنظر يف الدعاو العقارية يف اخلارج

 ،نص أمحد يف رواية األثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتـل"ويف الفقه اإلسالمي 
أن عمــرو بــن أميــة «وروي  ،أنــه يبعــث بديتــه إىل ملكهــم حتــى يــدفعها إىل ورثتــه

ورجع إىل املدينة فوجد رجلني يف طريقـه  ،كان مع أهل بئر معونة فسلم ؛الضمري
 ؛ومل يعلـم عمـرو فقـتلهام ،يف أمانـه وكانـا أتيـا النبـي  ،من احلي الذين قتلوهم

يح صــرفهـذا نـص  ،)٢("وال شك أنه بعث بديتهام إىل أهلهـام ،»فودامها النبي 
فنقل الدية لورثتـه كـام يـذكر  ،تهيسـإىل أن قسمة الرتكة لألجنبي تكون بناءً عىل جن

عـىل أنـه ال يمنـع مـن  .ة املتوىفسـيالفقهاء فيه تأكيد عىل أهنم يرون قسمتها عىل جن
عىل ما سبق  ،ويرتافعوا بقضاياهم يف حماكم الدولة اإلسالمية ،أن يقتسموا تركتهم

 .تحقق بإعطائهم حقوقهمسـيإذا كان العدل  ؛فال مشاحة يف ذلك ،إيراده

È›]m’\;f÷�∏\U;È’ÂÅ’\;‡Ê›]Œ’\;∫;œËe�i’\;fp\Ê’\;‡Ê›]Œ’\;–]�›U;

تبـنيّ يف املطلــب السـابق كيــف تباينـت اآلراء حــول حتديـد القــانون الواجــب 
وبــالنظر  ،ةصـــيبــني اعتبــاره مــن املســائل العينيــة أو مــن األحــوال الشخ ،التطبيــق

ــا يتعلــق باألشــخاص وبــروابط األ تنفــي طبيعتــه ال  ،ةســـرللمــرياث بوصــفه نظامً
ومن هنا تبدو األمهية لتحديـد  ،لة النتقال احلق العيني عىل األموالسـياألصلية كو

                                           
 ).٥٣٠القانون الدويل اخلاص السعودي د. أمحد سالمة (ص: )١(
 ).٧/١٦٥املقنع ( الشـرح الكبري عىل متن )٢(



 

  قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي
 

 ٢٣ 
 

والتـي ختضـع  ،نطاق املسائل التـي تنـدرج يف مضـمون الفكـرة املسـندة يف املـرياث
حتـى ال ختـتلط بمجـال أعـامل قـانون مركـز  ،ة املورث ووقـت موتـهسـيلقانون جن

وحتديـد الفكـرة  ،ع احلقوق العينية وكيفية اكتسـاهباوالذي حيكم عىل أنوا ،األموال
ــاول املســائل املوضــوعية يف املــرياث ؛املســندة ألن إجــراءات املــرياث ختضــع  ؛يتن

كون مــدار البحـث هنــا يف هــذه املســائل املوضــوعية ســـيلــذا  ،)١(ضـــيلقـانون القا
 .الداخلة يف فكرة املرياث

املسائل املتعلقة بافتتاح وأيلولة يدخل يف نطاق تطبيق قانون دولة املورث كل 
 :الرتكة ومنها

كـام خيـتص  ،وقـت مـوت مورثـه ،وحيـاة الـوارث ،كالتأكد من موت املورث
املـوت  ،وحيكـم املـراد بمـوت املـورث ،قانون دولة املـورث بتحديـد حلظـة الوفـاة

وحكـم التوريـث  ،واجلنني واحلمـل املسـتكن ،احلقيقي واحلكمي بالنسبة للمفقود
 .)٢(حال الوفاة اجلامعية كالغرقى واهلدمى

ودرجة القرابة املؤهلة لإلرث كالزوجية  ،ببيان أسباب اإلرث وحتديد الورثة
وينـدرج حتـث هـذه الفكـرة بيـان  ،)٣(عيةشـرواألبوة واألخوة والبنوة وأنصبتهم ال

 .)٤(موانع اإلرث كالقتل واختالف الدين واحلجب والرد والعول

                                           
 ).٣٣٠القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني االختصاص القضائي د. هشام صادق د. عكاشة عبد العال (ص: )١(
 ).٩٣٦األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )٢(
 ).٩٣٦األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )٣(
 ).٣٣١القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني االختصاص القضائي د. هشام صادق د. عكاشة عبد العال (ص: )٤(
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أيلولة األنصبة يف الرتكة خيتص هبا قانون دولة املورث إذا كان للوارث قبـول 
وال يعترب انتقال الرتكة من املورث إىل الوارث  ،)١(املرياث من عدمه أو التنازل عنه

لـذلك يُعـد سـببًا مـن أسـباب  ؛بل هو من احلقوق العينيـة ،ةصـيمن احلقوق الشخ
فتنتقل مجيع حقوق الوارث املالية من الرتكـة إىل الورثـة عـن طريـق  ،كسب امللكية

ــورث ــاة امل ــة ؛املــرياث بوف ــوراث خلــف املــورث يف احلقــوق املالي ــرة  ،ألن ال وفك
وجيـب حينهـا أن خيلفـه يف  ،بأن الوارث يقوم مقام املورث وخيلفـه ضـياخلالفة تق

واحلقوق التي تنتقـل هـي احلقـوق املاليـة  ،ال يف حق معني بالذات ،جمموع احلقوق
واحلقوق العينية األصلية األخر التي للمورث إال ما كـان منهـا  ،يف أعيان الرتكة

وحــق  ،واحلقــوق العينيــة التبعيــة كحــق الــرهن ،كحــق االنتفــاع ،بــاملوت ضـــيينق
وما كان ماليًّـا  ،وأما ما كان من احلقوق ليس ماليًّا ،وحقوق االمتياز ،االختصاص

ألهنــا تنتهــي بمــوت  ؛فإهنــا ال تنتقــل إىل الــوارث ؛لكنــه متصــل بشــخص الــوارث
حــق احلضــانة والواليــة عــىل الــنفس وحــق  :ومثــل احلقــوق غــري املاليــة ،صــاحبها

وقـد  ،)٢(ألهنا حقوق غـري ماليـة ؛فهذه كلها ال تنتقل إىل الوارث ،ية عىل املالالوال
 .وط وموانع اإلرثشـربسط الفقهاء رمحهم اهللا يف كتبهم أسباب و

مـع مـا  ،يظهر مما سبق يف هذا املبحث مـد اتسـاع جمـال قضـايا الرتكـات يف العـامل
إذ يتعـذر  ؛ضــييكتنف ذلك من صعوبة يف التطبيق إذا مل تكن األمـوال يف ذات بلـد القا

إال بقاعـدة  ،ة احلكم عـىل أمـوال لـيس لديـه سـلطة عليهـاضـيالناظر يف الق ضـيعىل القا
أو عــن طريــق تكليــف مصــفٍّ ليتــابع األمــوال خــارج  ،إســناد أو اتفاقيــة جتيــز لــه ذلــك

 .موقف املنظم السعودي من ذلك يف املبحث التايل كون بيانسـيو ،الدولة

                                           
 ).٩٣٧األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )١(
 .)وما بعدها ٩/٨٧الوسـيط يف شـرح القانون املدين د. عبد الرزاق السنهوري أسباب كسب امللكية ( )٢(
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مـع  ،اململكة العربية السعودية ليست بمنأ عن الواقع العاملي يف هذا املجـال
وال  ،يعة اإلسـالمية يف مجيـع شـؤوهناشــرمراعاة التميـز الـذي تنتهجـه بتطبيقهـا لل

` ( :كـام ورد عـن ابـن عبـاس يف قولـه سـبحانه ،غرو فقد جاءت رمحـةً للعـاملني
e d c b a(:ــاء ا " ]١٠٧[األنبي ــدً ــه حمم ــل نبي ــةً  أن اهللا أرس رمح

 .)١("مؤمنهم وكافرهم ،جلميع العامل

يعة اإلسـالمية عـىل شــرفتمتاز ال ،يعة عن القانونشـرثمة ميزات جوهرية متيز الف
يعة الكاملـة مـن شــرأي بأهنا اسـتكملت كـل مـا حتتاجـه ال ؛بالكامل القوانني الوضعية

وأهنا غنيـة باملبـادئ والنظريـات التـي تكفـل سـد حاجـات  ،قواعد ومبادئ ونظريات
يعة اإلســالمية عــىل شـــركــام متتــاز ال .القريــب واملســتقبل البعيــد ضـــراجلامعــة يف احلا

 ؛أي بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائامً من مستو اجلامعـة ؛القوانني الوضعية بالسمو
 السامي مهـام ارتفـع مسـتو وأن فيها من املبادئ والنظريات ما حيفظ هلا هذا املستو

أي بالثبـات  ؛يعة اإلسـالمية عـىل القـوانني الوضـعية بالـدوامشــركـام متتـاز ال ،اجلامعة
وهي مـع ذلـك  ،مهام مرت األعوام فنصوصها ال تقبل التعديل والتبديل ،واالستقرار

 .)٢(تظل حافظة لصالحيتها يف كل زمان ومكان

فهي قادرة عىل احتـواء  ؛يعة هبذا التميز وهذا السمو والدوامشـرفإذا كانت ال

                                           
 ).١٨/٥٥٢تفسـري الطربي = جامع البيان ت شاكر ( )١(
 ).١/٢١التشـريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، د. عبد القادر عودة، ( )٢(



 
 

 قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي 
 

 ٢٦ 
 

ويتوافق مـع مبادئهـا التـي هـي  ،عىل النحو الذي يليق هبا -مدار البحث-القضايا 
 .أساس العدل واملساواة ومنح احلقوق ألصحاهبا

أحوال األجنبي يف قضايا الرتكـة كون املطلب األول عن سـيوملزيد من البيان 
يان ضابط االختصـاص الـدويل الـوارد يف نظـام املرافعـات سـرومد  ،يف اململكة

 .عية عىل قضايا الرتكة يف مطلب ثانٍ شـرال

÷�∏\ÿÂ¯\;fU;Ï“÷⁄∏\;∫;Ï—2’\;]Á]ïÕ;∫;8fip¯\;ÿ\Êt^U;

عية عىل اختصاص حمـاكم األحـوال شـرمن نظام املرافعات ال ٣٣نصت املادة 
ومـن بينهـا قضـايا اإلرث دون حتديـد  ،ة بالنظر يف الدعو املرفوعـة هلـاصـيالشخ

ا كوهنا يف بلده ؛ة أطراف النزاعسـيجلن اسـتثني عـدا مـا  ،فهي تشمل السعودي قطعً
مكفـول  ضــيوبـام أن التقا ،من القضايا املتعلقة بعقار خـارج اململكـة ٢٤يف املادة 

ــوال الشخ ــايا األح ــةً يف قض ــع خاص ـــيللجمي ــىل  ،)١(ةص ــدعو ع ــع ال ــواز رف بج
بمعنى آخـر  ،لذا من املهم بيان أحوال رفع الدعو عىل غري السعودي ؛السعودي

ى عليـه ملعرفـة مـد سـلطة القضـاء  ؛ال بكونـه مـدعيًا ،معرفة أحواله إذا كان مدعً
 :عليه وحتديد القانون الواجب التطبيق حياله وفق اآليت

اختصــاص حمــاكم اململكــة بنظــر الــدعاو التــي ترفــع عــىل  )٢٤(بينــت املــادة 
واستثنت قضايا الدعو العينيـة  ،ولو مل يكن له حمل إقامة عام يف اململكة ،السعودي

هذه املادة جـاءت ضـمن  ،لتعذر بسط السلطة عليها ؛املتعلقة بالعقار التي يف اخلارج
 ٢٧وبيّنـت املـادة  ،عية السـعوديشــرمواد االختصاص الدويل يف نظام املرافعات ال

مـــن ذات النظـــام اختصـــاص املحـــاكم الســـعودية لـــبعض القضـــايا يف األحـــوال 
                                           

 املرافعات الشـرعية تنازع االختصاص الدويل عىل ما سـيأيت. من نظام )٢٨-٢٤(بينت املواد من  )١(
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ـــيالشخ ـــرالعنة ذات ص ــه التف ص ــىل وج ــي ع ـــياألجنب ــزواج  ،لص ــايا ال ــي قض وه
وأمجلــت يف الفقــرة األخــرية منهــا بوصــف األحــوال  ،والطــالق والنفقــة والنســب

ــدهاصـــيالشخ ــا ؛ة األخــر دون حتدي ــرات قبله ــذكر يف الفق ــا مل ي ــا م ــدخل فيه  ،لي
ولكنهـا  ،وبذلك يتبنيّ أن املنظم السعودي يف هذه املـادة مل يـنص عـىل قضـايا الرتكـة

ألنـه ذكرهـا مـن  ؛ة األخـرصــيداخلة فـيام أمجـل مـن بقيـة مسـائل األحـوال الشخ
 .السالفة ٣٣كام يف املادة  ،ةصـيضمن القضايا التي تُنظر يف حماكم األحوال الشخ

مـدعيًا أو -ة التي أحـد أطرافهـا سـعودي صـيفجميع دعاو األحوال الشخ
ى عليه وهـو مـا  ،ة وحقوقهـاسـروذلك محايةً لأل ،تنظرها املحاكم السعودية -مدعً

 .)١(ويدل عليه النظام احلايل ،دلَّ عليه العمل السابق

ففـي حكـم لزوجــة غـري ســعودية  ،)٢(وعليـه سـار القضــاء السـعودي كــذلك
إذ  ؛رفعت دعو عىل ورثة زوجها طالبـةً احلكـم بإضـافة اسـمها يف صـك الورثـة

قدمت عقد نكـاح موثـوق  ،وبطلب البينة من املدعية ،إهنم أنكروا علمهم بالزواج
ألنه نكـاح  ؛وقد طعن املدعى عليهم ببطالن عقد النكاح ،من حمكمة خارج البالد

ألن حكـم احلـاكم يرفـع اخلـالف  ؛بـإقراره ضــيلكن صدر حكـم القا ،بدون ويل
ا عىل مـا جـاء يف كشـاف القنـاع فـإن حكـم  ...فلـو زوجـت امـرأة نفسـها" ،مستندً

وكـذلك سـائر  ،أو كان املتويل لعقده حاكامً يـراه مل يـنقض ،ه حاكم مل ينقضبصحت
 ،)٣("االجتهـاد ألنـه يسـوغ فيهـا ؛األنكحة الفاسدة إذا حكم هبا من يراها مل ينقض

                                           
 ).١٥٠الكاشف يف شـرح نظام املرافعات الشـرعية السعودي د. عبد اهللا بن خنني (ص: )١(
رقـم الـدعو:  ٩هـ املجلد ١٤٣٤وجمموعة األحكام القضائية  ٦هـ املجلد ١٤٣٥ينظر: جمموعة األحكام القضائية للعام  )٢(

-مطالبـة املدعيـة لبنانيـة  -وفاة مورث وتـرك تركـة داخـل وخـارج اململكـة )هـ٢٦/١٢/١٤٣٤تارخيه:  ٣٣٤٧٣٥٣(
بأخذ نصـيبهم من الرتكة، تـم إفهـام الطـرفني أن الـدعاو املتعلقـة بعقـار خـارج  -أصالة عن نفسها ووكالة عن أخواهتا

 ).٩/٢٩٩ام املرافعات الشـرعية (من نظ) ٢٨(اململكة خترج عن اختصاص حماكم اململكة بناءً عىل املادة 
 ).٥/٤٩كشاف القناع عن متن اإلقناع ( )٣(
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وتلحـق  ،ومن ثم تعترب وارثـةً ملـورثهم ،بثبوت الزوجية الصحيح ضـيفحكم القا
 .)١(بصك الورثة بعد اكتساب احلكم القطعية 

يتيح  -وتبعه القضاء السعودي-عية السعودي شـريتبنيّ أن نظام املرافعات ال
ا منـه ســيللمدعي غري السعودي رفع دعو عـىل السـعودي يف قضـايا الرتكـة تأ سً

 .للعدل ورد احلقوق ألصحاهبا

مــن  تســمع الــدعو يف حمــاكم اململكــة املقامــة عــىل املســلم غــري الســعودي
 ،ةصــيإذا كانت متعلقة بمسألة مـن مسـائل األحـوال الشخ ،شخص غري سعودي

وكـان  ،ولكنه مقيم يف اململكة ،ومن ضمنها املواريث إذا كان املدعي غري سعودي
 ،ولـيس لـه حمـل إقامـة عـام أو خمتـار يف اململكـة ،املدعى عليه مسلم غـري سـعودي

وفـق إجـراءات  ،عو غيابيًّـافتسـمع الـد ،وليس له عنوان معروف خارج اململكة
 .)٢(وآليات حددها النظام

ــا لــذلك فقــد رفعــت امــرأة م ة ادعــت ضــد ضـــية يف قســـيية اجلنصـــروتطبيقً
وهـي ال  ،بـأن زوجهـا السـابق قـد تـويف ،ةسـييني اجلنصـراملدعى عليهام الغائبني م

ومـن  ،إرثـه فيهـا ويف أخويـه الشـقيقني املـدعى علـيهام صـروانح ،تزال يف عصمته
وإعطـاء  ،وتطلـب بيعهـا بـاملزاد العلنـي ،ارة ذكرت نوعهـاسـيضمن تركة مورثها 

وبام أن املدعية ال تعلم عنـوان املـدعى علـيهام  ،به منها هكذا ادعتصـيكل واحد ن

                                           
 .)٣٥٩٤٠٨٧رقم القضـية:  ٦/١٤هـ، (١٤٣٥جمموعة األحكام القضائية للعام  )١(
ختتص حماكم اململكة بنظر الدعو املقامة عىل املسلم غري السعودي الذي ليس له "من نظام املرافعات  )٢٧(املادة  )٢(

إذا كانت الدعو متعلقة بمسألة مـن مسـائل  -مكان إقامة عام أو خمتار يف اململكة، وذلك يف األحوال اآلتية: هـ 
ا، أو كـان غـري  سـعودي مقـيامً يف اململكـة، وذلـك إذا مل يكـن األحوال الشخصـية األخر، وكان املـدعي سـعوديًّ

 ."للمدعى عليه مكان إقامة معروف يف اخلارج



 

  قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي
 

 ٢٩ 
 

ــادة  ،ويقــيامن خــارج اململكــة ــاءً عــىل امل مــن نظــام املرافعــات  ٦ -٥/و/  ٢٧وبن
 .)١(بيًّاعية والئحته جر سامع الدعو غياشـرال

وبشأن العقار يف داخل اململكة فقد ادعى املدعي يف عقار عبارة عـن النصـف 
 .)٢(من املزرعة الواقعة بالفرش ضواحي ينبع البحر ومملوكة بصك

يان النظـام والقضــاء عـىل قضــايا ســـرسـامع الـدعو هبــذا النحـو فيــه امتـداد و
وخاصــة يف جانــب قضــايا الرتكــة خاصــة عــىل  ،ةصـــياألجانــب يف األحــوال الشخ
ا كام يف احلكمني السابقني ،األموال املوجودة يف اململكة  .سواء كانت منقولةً أم عقارً

 :إذا كان محل النزاع عقاًرا خارج المملكة :ثالًثا

سارت معظم القوانني والنظم عىل أنه حال كون النزاع يف عقـار خـارج دولـة 
وعـىل ذلـك سـار املـنظم  ،يف احلكـم هبـا ضــيتصاص القافإنه يتعذر اخ ؛ضـيالقا

إذ ال يمكن ترافع السعودي أو املقيم يف اململكة أمام حمـاكم اململكـة يف  ؛السعودي
وذلـك بسـبب أن  ،حالة تعلق األمر بدعو عقارية مرتبطـة بعقـار خـارج اململكـة

طرة ســية إسناد الدعو إىل حمكمة دولة العقار يقوم عـىل أسـاس أن هلـذه املحكمـ
وتنفيـذ للحكـم  ،مـوطن العقـار أثـر فاعـل ضــيفيكون لنظر قا ،فعلية عىل العقار

 .)٣(ة اإلجراءاتسـربطريقة سهلة ومي

ــاضـــييف ق ــف املــورث تركــةً منهــا عقــارات بالســعودية وبدولــة ماليزي  ،ة خلّ
أقامت املدعية غري السعودية عىل باقي الورثة السـعوديني دعـو يف األمـوال التـي 

                                           
 ). ٣٤٣٧٨٩١٦رقم الدعو:  ٩/٤٢٧هـ املجلد (١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية  )١(
ادعى املدعي وكالة ضد املدعى عليه، بأنه قد تويف مورث  )هـ٢٧/٧/١٤٣٣تارخيه:  ٣٣٧٤٠٢٨(الدعو رقم:  )٢(

ليه، ومورث املدعى عليه والدهم، وخلف من ضمن تركته النصف من املزرعـة الواقعـة بـالفرش، ضـواحي موك
ا.  ينبع البحر، ومملوكة بصك صادر من حمكمة ينبع، ومسجله باسم ابنه املدعى عليه؛ لكونه سعوديًّ

 ).٧٨شـرح نظام املرافعات الشـرعية د. إبراهيم املوجان (ص: )٣(
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 .)١(دون بقية األموال يف دولة ماليزيا ،السعودية داخل

 ،وتـرك تركـة داخـل وخـارج اململكـة ،وفـاة مـورثة أخـر ضــيكذلك يف ق
بهم مـن صــيمطالبة املدعية لبنانية أصالةً عـن نفسـها ووكالـة عـن أخواهتـا بأخـذ ن

تم إفهـام الطـرفني أن الـدعاو املتعلقـة بعقـار خـارج اململكـة ختـرج عـن  ،الرتكة
 .)٢(عيةشـرمن نظام املرافعات ال٢٨بناءً عىل املادة  ،اختصاص حماكم اململكة

ا الئحة األموال املشرتكة وحددت دور املصـفي يف تتبـع  ،وقد صدرت مؤخرً
وورد  ،)٣(ملـال املشـرتكوأشارت مادهتا األوىل بأن اإلرث من ا ،األموال يف اخلارج

إذا تبـنيّ  ،من هذه الالئحة دون اإلخالل بأحكام االختصاص الـدويل ٣٦يف املادة 
فــإن املصــفي  ،كاء أمــوالً ختــص املــال املشــرتك خــارج اململكــةشـــرللمصــفي أن لل
ــذٍ  ــة حلفــظ وإدارة تلــك األمــوال  ،يمــثلهم حينئ ــه اختــاذ اإلجــراءات النظامي وعلي

 ،نقل ما يمكـن نقلـه منهـا إىل اململكـة إذا كـان فيـه مصـلحةبام يف ذلك  ،وتصفيتها
ا لألنظمة املعمول هبا يف الدولـة التـي يوجـد فيهـا املـال  ،وبيع ما ال يمكن نقله وفقً

 .به املعاهدات واالتفاقات الدولية ضـيوذلك مع مراعاة ما تق

يعترب عقد االتفاقيات مـن أميـز احللـول حلـل مشـكلة اختصـاص املحـاكم يف 
ومـن أهـم االتفاقيـات التـي عقـدهتا اململكـة مـع  ،أجنبـي صــرالنزاع املشـوب بعن

اتفاقيـة الريـاض العربيـة " :الدول العربية لتنظيم االختصاص القضـائي فـيام بينهـا

                                           
 .)٣٤٣٥٩١٤٥رقم القضـية:  ٦/١٥٤هـ، (١٤٣٥القضائية للعام  جمموعة األحكام )١(
 . )هـ٢٦/١٢/١٤٣٤تارخيه:  ٣٣٤٧٣٥٣رقم الدعو: ٩/٢٩٩هـ (١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية  )٢(
ختتص حماكم اململكة بنظـر  ": )٢٧هـ ونص املادة ٢١/٥/١٤٣٩(الئحة قسمة األموال املشرتكة الصادرة بتاريخ  )٣(

عىل املسلم غري السعودي الذي ليس له مكان إقامة عـام أو خمتـار يف اململكـة، وذلـك يف األحـوال  الدعو املقامة
ا، أو  -اآلتية: هـ  إذا كانت الدعو متعلقة بمسألة من مسائل األحوال الشخصـية األخر، وكان املدعي سـعوديًّ

 ."كان غري سعودي مقيامً يف اململكة، وذلك إذا مل يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف يف اخلارج
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ـــائي ـــاون القض ـــة ،)١("للتع ـــذه االتِّفاقي ـــي ه ـــق  ،فف ـــي تتعلَّ ـــاالت الت ـــانٌ للح بي
سواء فيام يتعلَّق باختصـاص  ؛وقعةباالختصاص القضائي الدويل فيام بني الدول امل

أو فيام يتعلَّق بتنفيذ األحكام الصادرة من حماكم دولة فـيام  ،النظَر يف الدعو ابتداءً 
ع يف دولة أخر ين من هذه االتفاقيـة اعتبـار حمـاكم شـرويف املادة السابعة والع ،يقَ

العينيَّة املتعلِّقـة البلد الذي يوجد يف إقليمه موقع العقار خمتصة بالفصل يف احلقوق 
عة العقارية بني كويتي عىل سـعوديٍ مقـيم يف السـعودية ؛به وحمـل  ،فلو كانت املنازَ

فتخـتص املحـاكم الكويتيـة بـالنظر يف هـذه  ،النزاع املطالبة بتسلم عقارٍ يف الكويت
 .وال عربة ببلدِ املدعى عليه ،الدعو لوجود العقار املتنازع عليه فيها

مكن تقرير االختصاص للمحاكم الوطنية بـدعاو اإلرث ير البعض أنه ي
 -موقـع العقـار األجنبـي-الواردة عىل عقار وقع يف اخلارج يف حالة رفض حمكمـة 

 .)٢(ضـيوكان العقار يملكه أحد مواطني دولة القا ،الفصل يف النزاع

يف أحقيتهم يف رفـع الـدعو يف قضـايا -بعد البيان املوجز ألحوال األجانب 
يف قضايا األموال املنقولة وغـري املنقولـة  -ت عىل السعودي وغري السعوديالرتكا

حيسـن أن نبـنيّ بعـد  ؛وبيان موقف املنظم والقضـاء واالتفاقيـة العربيـة ،يف اململكة
 يان ضابط اإلسناد الوارد يف مواد االختصاص الـدويل املـذكورة يف سـرذلك مد

 .نظام املرافعات السعودي يف املطلب التايل

  

                                           
 م.٥/١١/٢٠٠٠اتفـاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والتي صادقت عليها اململكة يف  )١(
 ).٥٣٠القانون الدويل اخلاص السعودي د. أمحد سالمة (ص: )٢(
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حددت املواد الواردة يف نظام املرافعات ضـابطًا لتحديـد اختصـاص املحـاكم 
وسبق بيان أن املـنظم السـعودي  ،ةصـيالسعودية بالنظر يف دعاو األحوال الشخ

وجـاء  ؛٢٧ة ذات االختصاص الدويل يف املـادة صـيوال الشخفصل يف قضايا األح
ولكنه عد قضايا اإلرث من قضـايا األحـوال  ،ذكر قضايا اإلرث عىل وجه اإلمجال

مما يستنتج منـه  ،٣٣ة يف املادة صـية يف اختصاص املحاكم األحوال الشخصـيالشخ
أهنــا داخلـــة يف االختصـــاص الـــدويل يف الفقـــرة التـــي أمجلـــت قضـــايا األحـــوال 

يان ضـابط االختصـاص ســروسنحاول أن نبني يف هذا املطلب مـد  ،ةصـيالشخ
فـالنظم القانونيـة  ،عية عـىل قضـايا الرتكـةشــرالدويل الـوارد يف نظـام املرافعـات ال

لـدويل للمحـاكم بنظـر املنازعـات املتعلقـة املقارنة تتفـق عـىل تقريـر االختصـاص ا
ــات ذات العن ــاإلرث والرتك ــي صـــرب ــوابط يثبــت  ،األجنب ــا عــدة ض ويكــون هل

 :بمقتضاها ذلك االختصاص عىل النحو اآليت

الدولـة آخـر دولـة إذا كانـت تلـك  ضــييمكن عقد االختصـاص لدولـة القا
وكونـه  ،واالعتداد بمحل افتتـاح الرتكـة ،أو كانت هي حمل افتتاح الرتكة ،للمتوىف
فالرتكـة تفـتح يف آخـر مـوطن  ؛فيـه مراعـاة للوضـع العـادي لألمـور ضــيبلد القا
 ،الذي وافته املنيـة ضـيواملفرتض أن هذا األخري كان مواطنًا يف دولة القا ،للمتوىف

 .)١(الهوكان معه غالب أمو

فقـد حـددت  ؛بالنظر لقواعد االختصاص الدويل يف نظام املرافعات السـعودي

                                           
 ).٥٢٩القانون الدويل اخلاص السعودي د. أمحد سالمة (ص: )١(
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ختتص حماكم اململكة بنظر الدعو املقامة عـىل املسـلم غـري السـعودي بأن  ٢٧املادة 
إذا كانت الدعو متعلقة بمسـألة  ،الذي ليس له مكان إقامة عام أو خمتار يف اململكة

ا ،ةصـيمن مسائل األحوال الشخ أو كـان غـري سـعودي مقـيامً  ،وكان املدعي سـعوديًّ
 .وذلك إذا مل يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف يف اخلارج ،يف اململكة

فالنظام السعودي يمنح االختصاص ملحاكمه بسامع الدعاو ذات األحوال 
ى عليـهصـيالشخ انة للحقـوق صــيوذلـك  ،ة التي طرفها سـعودي مـدعيًا أو مـدعً

 .وحفظًا هلا

لـذا  ؛جدير بالذكر أنّ العقار املوروث عىل مـا سـبق بيانـه ينظـر يف بلـد العقـار
بنظـر الـدعاو التـي  ،عىل أنه ينعقد االختصـاص ملحـاكم اململكـة ٢٦بيّنت املادة 

إذا  ،الذي ليس لـه مكـان إقامـة عـام أو خمتـار يف اململكـة ،ترفع عىل غري السعودي
أو بالتزام تعد اململكة مكان نشـوئه  ،ملكةكانت الدعو متعلقة بامل موجود يف امل

وغالبًـا مـا يكـون  ،فالعقار املوروث يف اململكة ختتص به حمـاكم اململكـة ،أو تنفيذه
ة متوفـاة يمنيـة يف ضــيففي احلكـم الصـادر يف ق ؛هذا العقار هو آخر مكان للمتوىف

 ،ملكـةوكان مـن ضـمنها عقـار يف امل ،وطالب بعض الورثة بقسمة الرتكة ،اململكة
وهبـذا وغـريه مـن  ،)١(وقسـمة القيمـة بـني الورثـة ،ببيع البيـت ضـيفقد حكم القا

األجنبـي إذا  صــراألحكام يظهر أن االختصاص ينعقد يف قضـايا الرتكـة ذات العن
 .آخر دولة للمتوىف ضـيكانت دولة القا

 ،سبق إيراده يف أوالً ال يعني أنـه ال يمكـن انعقـاد االختصـاص بغـري ذلـكما 
فـالعربة  ،ةسـيفقد ينعقد االختصاص للمحاكم الوطنية إذا كان املورث وطني اجلن

                                           
 .)هـ٨/٤/١٤٣٦يف  ٣٦١٠٧٩٣٦٨( :احلكم رقم )١(
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 .)١(ألنه هو الوقت الذي ينشأ فيه احلق يف اإلرث ؛ة املتوىف وقت الوفاةسـيهنا بجن

ــع  ــفي يف تتب ــددت دور املص ــرتكة ح ــوال املش ــة األم ــان أن الئح ــبق بي ــد س وق
وورد  ،)٢(وأشارت مادهتـا األوىل بـأن اإلرث مـن املـال املشـرتك ،األموال يف اخلارج

إذا تبـنيّ  ،من هذه الالئحة دون اإلخـالل بأحكـام االختصـاص الـدويل ٣٦يف املادة 
فــإن املصــفي  ؛املشــرتك خــارج اململكــةكاء أمــواالً ختــص املــال شـــرللمصــفي أن لل
ــذٍ  ــثلهم حينئ ــوال  ،يم ــك األم ــظ وإدارة تل ــة حلف ــراءات النظامي ــاذ اإلج ــه اخت وعلي

وبيـع  ،بام يف ذلك نقل ما يمكن نقله منها إىل اململكة إذا كان فيه مصـلحة ،وتصفيتها
ا لألنظمة املعمول هبا يف دولة التي يوجد فيها املـال لـك مـع وذ ،ما ال يمكن نقله وفقً

فهـذه املـادة يف عقـد اختصـاص  ،به املعاهدات واالتفاقات الدولية ضـيمراعاة ما تق
دون اإلخــالل  ،ة طــالبي التصــفية مــن الــوارثنيســـيللمحــاكم الوطنيــة بحســب جن

وتعـذر بسـط  ،وخاصةً ما يتعلق بالعقار خارج الدولة ،بأحكام االختصاص الدويل
ت تتبـع أمـوال  ٣٦لكـن املـادة  ،هاضــياملا للدول من سـلطة عـىل أر ؛النفوذ عليه تبنـَّ

 .ةسـيإمعانًا منها يف عقد االختصاص بناءً عىل اجلن ؛أصحاهبا خارج أوطاهنم

يعقــد االختصــاص لــه يف النظــر يف  ضـــيوجــود العقــار أو املــال يف بلــد القا
هـذا مـا بينتـه بعـض  ،ة بنـاءً عـىل مـا تقـرر مـن قواعـد االختصـاص الـدويلضـيالق

                                           
 ).٥٢٩القانون الدويل اخلاص السعودي د. أمحد سالمة (ص: )١(
ختتص حماكم اململكة بنظر  ": )٢٧هـ، ونص املادة ٢١/٥/١٤٣٩(درة بتاريخ الئحة قسمة األموال املشرتكة الصا )٢(

الدعو املقامة عىل املسلم غري السعودي الذي ليس له مكان إقامة عـام أو خمتـار يف اململكـة، وذلـك يف األحـوال 
ا، أو إذا كانت الدعو متعلقة بمسألة من مسائل األحوال الشخصـية األخر، وكان املدع -اآلتية: هـ  ي سـعوديًّ

 ."كان غري سعودي مقيامً يف اململكة، وذلك إذا مل يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف يف اخلارج
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ارة ســيية املقيمة يف اململكة التي طلبت بيـع صـرة املرأة املضـيكق ،األحكام السابقة
ة اليمنـي صـاحب املنـزل يف ضــيوكق ،)١( وتم النظر فيها ،زوجها املتوىف يف اململكة

 .)٢(تهم وبيع املنزلضـيوتم النظر يف ق ،اململكة

إذا كانــت بعــض أو كــل  ضـــيفــيمكن عقــد االختصــاص الــدويل يف بلــد القا
ملا للدولة مـن حـق يف بسـط نفوذهـا عـىل مثـل هـذه  ؛ضـيأموال الرتكة يف بلد القا

 .األموال وفق النظام

ال  -األجنبي صـرذات العن-رغم التنظيم السالف الذكر فإن معاجلة القضايا 
 بأن يفرد املنظم السعودي قضـايا الرتكـة يف فقـرة مسـتقلة  ؛تزال بحاجة ملزيد عناية

ا مــن األمهيــة  -ةصـــياألحــوال الشخ صـــرأســوةً ببقيــة عنا- ليضــفي عليهــا مزيــدً
يمكــن مــن خالهلــا حــل والتــي  ،وقطعــا للشــك واخلــالف ،واالعتبــار والوضــوح

إذ إن الواقـع احلـايل عـىل خـالف  ؛بالرتكـة األجنبي املتعلقة صـرالدعو ذات العن
عي شــريع الشــروالتي تتفق معها يف مصدر الت ،احلال يف األنظمة املقارنة األخر

فقد تعارفت هذه القوانني املقارنـة عـىل قواعـد أصـبحت شـائعة  ،لقضايا الرتكات
فنظام املرافعات السـعودي جـاء خاليًـا مـن الـنص الضـابط ملسـائل املـرياث  ،بينها

 .)٣(رغم أمهيته

أنـه "ي عـىل صــرمـن القـانون املـدين امل ١٧/١مـثالً تـنص املـادة  صــرففي م
قـانون  ؛فات املضـافة ملـا بعـد املـوتصــرة وسـائر التصــيي عىل املرياث والوسـري

 .)٤("ف وقت موتهصـرأو من صدر منه الت صـياملورث أو املو

                                           
 ). ٣٤٣٧٨٩١٦رقم الدعو:  ٩/٤٢٧هـ املجلد (١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية  )١(
 .)هـ٨/٤/١٤٣٦يف  ٣٦١٠٧٩٣٦٨( :احلكم رقم )٢(
 ).٥٢٨:ص( القانون الدويل اخلاص السعودي د. أمحد سالمة )٣(
 ).٣٢٧القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني االختصاص القضائي د. هشام صادق د. عكاشة عبد العال (ص: )٤(



 
 

 قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي 
 

 ٣٦ 
 

 مـن القـانون املـدين املـرياث  ١٨ويف األردن أخضعت الفقرة األوىل من املادة 
سـواء  ،ة املورث وقـت موتـهسـيلقانون جن -بصورة عامة من الناحية املوضوعية-

وأسباب احلرمان  ،كتعيني الورثة وأنصبتهم يف الرتكة ،كان املورث أردنيًّا أم أجنبيًّا
 .)١(وط االستحقاقشـرو ،جبمن املرياث واحل

الـواردة يف مـواد االختصـاص الـدويل  ،خلو قضايا الرتكة من قواعد اإلسـناد
وذكرهــا  ،وعــدم مقارنتهــا بقضــايا الــزواج والنفقــة والنســب ،يف نظــام املرافعــات
وخاصةً الرتباطهـا  ،يقلل من قيمة وأمهية معاجلة هذه القضايا ؛جمملة رغم أمهيتها

فال جمال ملقارنـة أمـوال الـزواج والنفقـة بالقيمـة  ،سـياسـيوالوبعدها االقتصادي 
فـرتك معاجلتهـا  ،املالية لبعض الرتكات التي قد تتجاوز املاليني يف بعض الرتكـات

يعـد  -ةصــيالتي ختتص هبا املحاكم الشخ- ٣٣يف هذه املواد رغم إيرادها يف املادة 
ا يف النظام يف معاجلة قضايا الرتكات ببعـدها ويتأكـد األمـر يف هـذه  ،الـدويل قصورً

وخاصةً مـا حبـى اهللا بـه  ،وكثر التنقل والسفر ،األزمنة التي تقاربت فيها املسافات
ومـا تواكبـه  ،وكثـرة رواده وراغبـي املجـاورة فيـه ،هذه البالد من وجـود احلـرمني
ممـا حيـتم  ،جعلها مهو أفئدة املستثمرين والتجـار ؛اململكة حاليًّا من نمو وازدهار

 .معه جتلية األمر يف مثل هذ القضايا

                                           
 ).١٩٠:القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني د. غالب الداودي (ص )١(
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 :وبعد ..والصالة والسالم عىل خري األنام ،احلمد هللا عىل بلوغ التامم

والذي قمت فيه بدارسـة أحـوال قضـايا الرتكـة  ،سـرييف ختام هذا البحث الي
وما يتعلق هبا يف نظام املرافعات السعودي مع إيراد بعـض  ،األجنبي صـرذات العن

ا موقـف  ،اح القـانونشــرومقارنًا ذلك بـبعض مـا كتبـه  ،القضايا يف القضاء ومبينـً
 :ظهر من خالل ذلك بعض النتائج منها ؛الفقه اإلسالمي فيام أشكل

  من  ٢٧املنظم السعودي مل ينص عىل قضايا الرتكة ضمن ما أورده يف املادة
ة صــيولكنهـا داخلـة فـيام أمجـل مـن بقيـة مسـائل األحـوال الشخ ،ظام املرافعـاتن

ةصــيألنه ذكرها من ضمن القضايا التي تنظر يف حماكم األحـوال الشخ ؛األخر، 
 .من ذات النظام ٣٣كام يف املادة 

 األحوال الشخ مـدعيًا أو -ة التي أحـد أطرافهـا سـعودي صـيمجيع دعاو
ى عليه وهـو مـا  ،ة وحقوقهـاسـروذلك محاية لأل ،تنظرها املحاكم السعودية -مدعً

 .دلَّ عليه القضاء
 يان النظــام والقضــاء عــىل قضــايا األجانــب يف األحــوال ســـرامتــداد و
خاصـة عـىل األمـوال املوجـودة يف  ،وخاصـة يف جانـب قضـايا الرتكـة ،ةصـيالشخ

ا ،اململكة  .سواء كانت منقولةً أم عقارً
 عىل أنه حال كـون  -وتبعه املنظم السعودي-وانني والنظم سارت معظم الق

 ؛يف احلكـم هبـا ضــيفإنه يتعذر اختصاص القا ؛ضـيالنزاع يف عقار خارج دولة القا
إذ ال يمكن ترافع السعودي أو املقيم يف اململكـة أمـام حمـاكم اململكـة يف حالـة تعلـق 

وذلك بسبب أن إسـناد الـدعو  ،األمر بدعو عقارية مرتبطة بعقار خارج اململكة
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 ،طرة فعليـة عـىل العقـارسـيإىل حمكمة دولة العقار يقوم عىل أساس أن هلذه املحكمة 
عدا مـا اسـتثنته اتفاقيـة الريـاض باعتبـار حمـاكم البلـد الـذي يوجـد يف إقليمـه موقـع 

 .العقار خمتصة بالفصل يف احلقوق العينيَّة املتعلِّقة به للدول األعضاء
 عية عىل شـرابط االختصاص الدويل الوارد يف نظام املرافعات اليان ضسـر

إذا كانـت  ضــياألجنبي بعقد االختصاص لدولـة القا صـرقضايا الرتكة ذات العن
كــام يمكــن أن ينعقــد االختصــاص للمحــاكم  ،تلــك الدولــة آخــر دولــة للمتــوىف

مــوال مــن الئحــة األ ٣٦حســب املــادة  ،ةســـيالوطنيــة إذا كــان املــورث وطنــي اجلن
 .ضـيكام يمكن عقد االختصاص يف العقار أو املال املوجود يف بلد القا ،املشرتكة
  خلو قضايا الرتكة من قواعد اإلسناد الواردة يف مواد االختصـاص الـدويل

وذكرهــا  ،وعــدم مقارنتهــا بقضــايا الــزواج والنفقــة والنســب ،يف نظــام املرافعــات
 .يقلل من قيمة وأمهية معاجلة هذه القضايا ؛جمملةً رغم أمهيتها

 بـأن  ،األجنبـي ال تـزال بحاجـة ملزيـد عنايـة صــرمعاجلة القضايا ذات العن
األحـوال  صـرأسوةً ببقية عنا-يفرد املنظم السعودي قضايا الرتكة يف فقرة مستقلة 

ا من األمهية واالعتبار وال -ةصـيالشخ وقطعـا للشـك  ،وضوحليضفي عليها مزيدً
األجنبـي املتعلقـة  صــريمكن من خالهلا حـل الـدعو ذات العنوالتي  ،واخلالف

فــال جمــال ملقارنــة أمــوال  ؛ســـياسـيوخاصــةً أهنــا ذات بعــد اقتصــادي و ،بالرتكــة
التي قـد تتجـاوز املاليـني يف بعـض  ،الزواج والنفقة بالقيمة املالية لبعض الرتكات

التـي ختـتص هبـا - ٣٣فرتك معاجلتها يف هذه املواد رغـم إيراهـا يف املـادة  ،الرتكات
ا يف النظــام يف معاجلــة قضــايا الرتكــات ببعــدها  -ةصـــياملحــاكم الشخ يُعــد قصــورً

وكثـر التنقـل  ،ويتأكد األمر يف هـذه األزمنـة التـي تقاربـت فيهـا املسـافات ،الدويل
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وكثــرة رواده  ،ن وجــود احلــرمنيوخاصــةً مــا حبــا اهللا بــه هــذه الــبالد مــ ،والســفر
جعلهـا مهـو  ؛وما تواكبه اململكة حاليًّا مـن نمـو وازدهـار ،وراغبي املجاورة فيه

 .مما حيتم معه جتلية األمر يف مثل هذ القضايا ؛أفئدة املستثمرين والتجار

 

 ..وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
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أبـو  ، الطربي ملحمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثـري بـن غالـب اآلمـيلسـريتف)١
مؤسسـة  :شــرالنا ،أمحـد حممـد شـاكر :املحقـق )،هــ٣١٠ :املتـوىف(جعفر الطربي 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،األوىل :الطبعة ،الرسالة

منصور بن يونس بن صالح الدين ابـن حسـن بـن إدريـس  ،كشاف القناع)٢
 .دار الكتب العلمية :شـرالنا )،هـ١٠٥١ :املتوىف(البهويت احلنبيل 

أبـو بكـر بـن مسـعود بـن  ،ائع لعـالء الـدينشــربدائع الصنائع يف ترتيب ال)٣
 :دار الكتـب العلميـة الطبعـة :شــرالنا )،هــ٥٨٧ :املتـوىف(أمحد الكاسـاين احلنفـي 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،الثانية

موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة  ،املغنــي البــن قدامــة)٤
 -هـــ ١٣٨٨ :شـــرالن ،مكتبــة القــاهرة :شـــرالنا )،هـــ٦٢٠ :املتــوىف( ســـياملقد

 .م١٩٦٨

املعجــم الكبــري للطــرباين ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي )٥
محـدي بـن عبـد املجيـد  :املحقـق )،هــ٣٦٠ :املتـوىف(أبو القاسم الطرباين  ،الشامي

 .الثانية :القاهرة الطبعة -مكتبة ابن تيمية  :شـرلسلفي دار النا

ــوة)٦ ــل النب ــن احل ،دالئ ــد ب ـــنيأمح ــن موس ــيل ب ــن ع ـــى ب ـــرَ اخلُ  س ردي سْ جِ وْ
ــو بكــر البيهقــي  ،اخلراســاين ــة  :شـــرالنا )،هـــ٤٥٨ :املتــوىف(أب ــب العلمي  دار الكت

 .هـ١٤٠٥ -األوىل  :الطبعة ،بريوت -
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التلخيص احلبري أليب الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حممـد بـن أمحـد بـن حجـر )٧
 ،أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس بــن قطــب :حتقيــق )،هـــ٨٥٢ :املتــوىف(العســقالين 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦ ،األوىل :الطبعة ،صـرم -مؤسسة قرطبة 

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسـن بـن  ،ح منتهى اإلراداتشـر)٨
 ،األوىل :الطبعـة ،عامل الكتـب :شـرالنا )،هـ١٠٥١ :املتوىف( إدريس البهويت احلنبيل

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

ح كنز الدقائق ومنحـة اخلالـــــــق وتكملـة الطـوري ابـن شـرالبحر الرائق )٩
 .بدون تاريخ -الثانية  :الطبعة ،دار الكتاب اإلسالمي :يصـرنجيم امل

ف شــرروضة الطالبني وعمدة املفتني أبو زكريـا حميـي الـدين حييـى بـن  )١٠
 ،املكتـب اإلسـالمي :شــرزهـري الشـاويش النا :حتقيـق )هــ٦٧٦ :املتـوىف(النووي 
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ،الثالثة :عامن الطبعة -دمشق - بريوت

ــن أيب ســهل شــمس األئمــة  ،ســـيخسـراملبســوط لل )١١ ــن أمحــد ب حممــد ب
بــدون  :الطبعــة ،بــريوت -دار املعرفــة  :شـــرالنا )،هـــ٤٨٣ :املتــوىف( ســـيخسـرال

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ :شـرتاريخ الن ،طبعة

١٢( مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين  ،املدونة الكرب)املتـوىف: 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،األوىل :الطبعة ،دار الكتب العلمية :شـرالنا )،هـ١٧٩

نــدوة  ،ف وفــاء حممــدشـــرأ .د ،إســالميالتجــارة الدوليــة مــن منظــور  )١٣
 .م٢٠١٣وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عامن  ،تطوير العلوم الفقهية

تُهُ  )١٤ هُ اإلسالميُّ وأدلَّ قْ امل لألدلّة ال(الفِ ـرالشَّ عيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهمّ شَّ
ــة وخترجيهــا ــات الفقهيَّــة وحتقيــق األحاديــث النَّبويَّ بَــة بــن مصــطفى  .د )،النَّظريَّ هْ وَ

 ّ
يْيلِ حَ ابعة :الطبعة ،دمشق -سوريَّة  -دار الفكر  :شـرالنا ،الزُّ  .الرَّ
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 ســيعبد الرمحن بـن قدامـة املقد :املؤلفح الكبري عىل متن املقنع شـرال )١٥
 والتوزيع شـردار الكتاب العريب للن

 .ـه١٤٣٦الكتاب اإلحصائي لوزارة العدل  )١٦

واملواطن ومركز األجانب وأحكامهـا  ةسـياجلن ،القانون الدويل اخلاص )١٧
مطـابع مديريـة دار  ،غالـب الـداودي .حسـن اهلـداوي ود .د ،يف القانون العراقـي
 .جامعة املوصل شـرالكتب للطباعة والن

القــانون الــدويل اخلــاص تنــازع القــوانني تنــازع االختصــاص القضــائي  )١٨
 شـــرالثقافــة للندار  ،غالــب الــداودي .د ،تنفيــذ األحكــام األجنبيــة دراســة مقارنــة

 .م الطبعة الثانية٢٠١٣والتوزيع 

 ،ماجـد احللـواين الطبعـة األوىل .الوجيز يف احلقـوق الدوليـة اخلاصـة د )١٩
 .م١٩٦٠دمشق 

ــاص امل )٢٠ ــدويل اخل ــانون ال ـــرالق ــارن دص ــي .ي واملق ــىل الزين ــة  ،ع املطبع
 .م١٩٣٠،القاهرة ،الرمحانية

االختصاص القضائي الـدويل  -تنازع القوانني(القانون الدويل اخلاص  )٢١
دار الفـتح  ،م ٢٠١٠ ،عكاشـة حممـد عبـد العـال .د ،هشام صادق .د )،ةسـياجلن -

 .اإلسكندرية ،شـرللطباعة والن

 ،رمـــزي حممـــد دراز .د ،فكـــرة تنـــازع القـــوانني يف الفقـــه اإلســـالمي )٢٢
 .م٢٠١١ ،ط ،منشورات احللبي احلقوقية

دار  ،أمحـد عبـد الكـريم سـالمة .د ،األصول يف التنازع الدويل للقوانني )٢٣
 .م٢٠٠٨النهضة العربية 



 

  لعنصـر األجنبيقضايا التركة ذات ا
 

 ٤٣ 
 

ــعودي )٢٤ ــاص الس ــدويل اخل ــانون ال ــة تأ ،الق ـــيدراس ــةص ــد  ،لية مقارن أمح
 .م٢٠١٤الطبعة األوىل ،مكتبة الرشد ،عبدالكريم سالمة

عبـد الـرزاق السـنهوري أسـباب  .د ،ح القـانون املـدينشـرط يف سـيالو )٢٥
 .بريوت لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب ،كسب امللكية

ـا بالقـانون الوضـعيشـرالت )٢٦ عبـد القـادر  .د ،يع اجلنائي اإلسالمي مقارنً
 .ـه١٤٣٠ ،القاهرة ،دار احلديث ،عودة

عبـد اهللا بـن  .د ،عية السـعوديشـرح نظام املرافعات الشـرالكاشف يف  )٢٧
 .ـه١٤٣٠الطبعة الثالثة  ،مكتبة العبيكان ،خنني

ـــــاريخ  ،عية الســـــعوديشــــــراملرافعـــــات ال نظـــــام )٢٨ الصـــــادر يف الت
 .هـ١٩/٥/١٤٣٥

 .هـ١٤٣٩/ ٢١/٥الصادرة بتاريخ  ،الئحة قسمة األموال املشرتكة )٢٩

 .ـه١٤٣٥جمموعة األحكام القضائية للعام  )٣٠
 .ـه١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية  )٣١
 ،الطبعـة األوىل ،إبـراهيم املوجـان .د ،عيةشــرح نظـام املرافعـات الشـر )٣٢

 .ـه١٤٣٦

ــة )٣٣ ــاض العربي ـــاقية الري ــا  ،للتعــاون القضــائي اتف ــي صــادقت عليه والت
 .م٥/١١/٢٠٠٠اململكة يف 

 .هـ٨/٤/١٤٣٦يف  ٣٦١٠٧٩٣٦٨احلكم رقم  )٣٤
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 ٤٤ 
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 إعداد

 د. زياد بن صالح بن حمود التويجري
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  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٤٥ 
 

Ú������flÜ��‘fl@

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسـالم عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 
   :أما بعد ،أمجعني

 ،فإن الشارع احلكيم حـث عـىل األلفـة والـرتابط وصـلة الـرحم ورغـب فيهـا
من كان يؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر « : قال ،وهنى عن قطيعة الرحم وحذر منها

قالــت  ،حتــى إذا فــرغ مــن خلقــه ،إن اهللا خلــق اخللــق« :وقــال ،)١(»فليصــل رمحــه
 أن أصـل مـن ضــنيأمـا تر ،نعـم :قـال ،هذا مقام العائـذ بـك مـن القطيعـة :الرحم

ال « : وقال ،)٢(»فهو لك :قال ،بىل يا رب :قالت ؟وأقطع من قطعك ،وصلك
إثـارة النـزاع والشـقاق بـني "وممـا يـدعو إىل قطيعـة الـرحم  ،)٣(»يدخل اجلنة قـاطع

 ،فـإن هـذه الرتكـة تقسـم عـىل ورثتـه ؛فإذا مات اإلنسان وله ما يـورث ،"األقارب
ـدث  ،فعىل من يتـوىل قسـمة الرتكـات حماولـة تـأليف القلـوب وإبعادهـا عـام قـد حيُ

قـد يقـع ومـع هـذا فـإن النـزاع  ،خاصـةً وأنـه بـني أقـرب النـاس ،النزاع والشـقاق
الرتكـة أو  صــرالورثة أو يف ح صـروهذا النزاع قد يكون يف ح ،وحيصل بني الورثة

فأحببـت أن أبـنيّ مـا يتعلـق هبـذه  ،وقد يكون هذا النزاع يف قسـمة الرتكـة ،تقييمها
 ).منازعات الرتكات(واخرتت هلا عنوانًا هو  ،املنازعات

                                           
)؛ ٦١٣٨باب إكـرام الضــيف وخدمتـه إيـاه بنفسـه، رقـم احلـديث (أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب،  )١(

)٨/٣٢.( 
)، ٥٩٨٧متفق عليه، أخرجـه البخـاري يف صـحيحه، كتـاب األدب، بـاب مـن وصـل وصـله اهللا، رقـم احلـديث ( )٢(

 ).٤/١٩٨٠)، (٢٥٥٤)؛ وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، رقم احلديث (٦-٨/٥(
)؛ ٨/٥)، (٥٩٨٤متفق عليـه، أخرجـه البخـاري يف صـحيحه، كتـاب األدب، بـاب إثـم القـاطع، رقـم احلـديث ( )٣(

 ).٤/١٩٨١)، (٢٥٥٦وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، رقم احلديث (



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٤٦ 
 

ممـا يوجــب تلمـس بيانــه  ،املوضــوع لواقـع النــاس وحـاهلممالمسـة هـذا  -١
 .وتوطئته هلم

ــوىل قســمة  ،تقريــب مســائل هــذا املوضــوع للقضــاة واملحــامني -٢ ومــن يت
 .الرتكات

عـن منازعـات  -حسـب مـا اطلعـت عليـه  -عدم وجود كتـاب مسـتقل  -٣
منازعـات ( وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه تـم تسـجيل رسـالة دكتـوراه بعنـوان ،الرتكات
يف قســم الفقــه  )الرتكــات وتطبيقاهتــا يف حمــاكم اململكــة العربيــة الســعوديةتصــفية 

وال يــزال  ،فســيللباحــث حسـان بـن إبـراهيم ال ،املقـارن باملعهـد العـايل للقضـاء
 .حتى كتابة هذه األسطر ،الباحث يف طور البحث

 .وخامتة ،وأربعة مباحث ،تتكون خطة البحث من مقدمة

 .وخطة البحث ،وتتضمن أمهية املوضوع وأسباب اختياره :املقدمة

 :وفيه مطلبان ،تعريف منازعات الرتكات :املبحث األول

 :وفيه مسألتان ،تعريف منازعات الرتكات باعتباره مركبًا :املطلب األول

 .واالصطالح ،تعريف املنازعات يف اللغة :املسألة األوىل

   .عشـروال ،واالصطالح ،لغةتعريف الرتكات يف ال :املسألة الثانية

   .تعريف منازعات الرتكات باعتباره لقبًا :املطلب الثاين

 :وفيه أربعة مطالب ،الورثة صـرمنازعات ح :املبحث الثاين

 .الورثة صـراملراد بح :املطلب األول



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٤٧ 
 

 .الورثة صـراإلجراءات النظامية إلثبات الوفاة وح :املطلب الثاين

 .عية الستحقاق اإلرثشـراإلجراءات ال :املطلب الثالث

 .الورثة صـراملنازعات الناشئة يف ح :املطلب الرابع

 :وفيه أربعة مطالب ،الرتكة وتقييمها صـرمنازعات ح :املبحث الثالث

 .الرتكة صـراملراد بح :املطلب األول

 .املراد بتقييم الرتكة :املطلب الثاين

 .الرتكة وتقييمها صـراإلجراءات حل :املطلب الثالث

 .الرتكة وتقييمها صـراملنازعات الناشئة يف ح :املطلب الرابع

 :وفيه ثالثة مطالب ،منازعات قسمة الرتكات :املبحث الرابع

 .املراد بقسمة الرتكات :املطلب األول

 .إجراءات قسمة الرتكات :املطلب الثاين

 .املنازعات الناشئة يف قسمة الرتكات :املطلب الثالث

 .وتتضمن أهم النتائج املستخلصة من البحث :اخلامتة

 

 ،وأسـأله أن ينفـع هبـذا البحـث كاتبـه وقارئـه ،واهللا أسأل التوفيـق والتسـديد
ا لوجهه الكريم    .وجيعله خالصً

 

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٤٨ 
 

@fiÎ˛a@szjΩa@
@pb◊6€a@pb«ãb‰fl@—Ìä»m@

 :وفيه مطلبان

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;]�e—ÖŸ;‰Ñ]ei¡]d;k]—2’\;k]¡Ü]fiŸ;ÀÁÖ¬hU;;

 :وفيه مسألتان

جماذبـة احلجـج  :فاملنازعـة يف اخلصـومة ،تأيت عىل عـدة معـانٍ  املنازعة يف اللغة
ـا :يقـال ،فيام يتنازع فيـه اخلصـامن  ،تـه يف اخلصـومةإذا جاذب ،نازعتـه منازعـة ونزاعً

 .)١(التخاصم :والتنازع

وهـي  ،ويعرب هبا عن املخاصـمة واملجادلـة ،فهي املجاذبة :وأما يف االصطالح
 .)٢(املخالفة بني اثنني عىل وجه الغلظة

كَ ال :يف اللغـة الرتكة ـرَ ـاشــيمـن تَ ـاشــيتركـت ال :يقـال ،ء يرتكـه تركً  :ء تركً
 .)٣(واجلمع تركات ،ما يرتكه من املرياث :وتركة امليت ،خليته

  

                                           
 .)٨/٣٥١)؛ ولسان العرب (٣/١٢٨٩)؛ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/٨٤ينظر: هتذيب اللغة ( )١(
 ).٣٢٣، ٣١٧:)؛ وينظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف (ص٤٨٨انظر: الفروق اللغوية (ص: )٢(
)؛ واملصباح املنري يف غريب الشـرح الكبـري ١٠/٤٠٥ولسان العرب ( ؛)٦/٧٦٦ينظر: املحكم واملحيط األعظم ( )٣(

 ).٢٧/٩١)؛ وتاج العروس (١/٧٤(
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 ٤٩ 
 

 .)١(فهو ما يرتكه امليت خاليًا من تعلق حق الغري :وأما يف االصطالح

وهـم -فـذهب اجلمهـور  ،فقـد اختلـف الفقهـاء فيهـا ؛عشــروأما الرتكة يف ال
هـي كـل مـا خيلـف امليـت مـن  :إىل أن الرتكـة -)٤(واحلنابلة )٣(والشافعية )٢(املالكية

ا  .)٥(األموال واحلقوق الثابتة مطلقً

هي ما يرتكه امليت من األموال صافيًا عن تعلـق  :وذهب احلنفية إىل أن الرتكة
ا للمورث ؛فاملرهون ليس من الرتكة ؛حق الغري بعينه ا خالصً حتـى  ،ألنه ليس ملكً

 .)٦(بل متعلق هبا حق لغريه ،يورث عنه

ا يف حني أن احلنفيـة  ،ومنها املنافع ،فالرتكة عند اجلمهور تشمل احلقوق مطلقً
 .أو احلق الذي له صلة باملال فقط ،ون الرتكة يف املالصـرحي

È›]m’\;f÷�∏\U;]�eŒ’;‰Ñ]ei¡]d;k]—2’\;k]¡Ü]fiŸ;ÀÁÖ¬hU;;

عـىل مـا خلفـه  ،أو معهـم ،املخاصـمة بـني الورثـة أنفسـهم :يمكن تعريفها بــ
 .من املرياثامليت 

يـدخل فيـه املنازعـات التـي تقـع بـني  :املخاصمة بني الورثـة أنفسـهم :فقولنا
ا ،الورثة  .أو أن النزاع بني وريث وآخر ،سواء كان النزاع يشملهم مجيعً

                                           
 ).٩٦)؛ والتوقيف عىل مهامت التعاريف (ص:٥٦:)؛ وينظر: التعريفات (ص٢٩٩الكليات (ص: )١(
)؛ وحاشــية ٨/١٩٧)؛ وشـرح خمتصـر خليل للخرشـي (٤٠٦-٦/٤٠٥مواهب اجلليل يف شـرح خمتصـر خليل ( )٢(

 ).٤/٤٥٧الدسوقي عىل الشـرح الكبري (
)؛ والتجريد لنفع ٤/٧)؛ ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج (٦/١١١النجم الوهاج يف شـرح املنهاج ( )٣(

 ).٣/٢٤٤العبيد (
 ).٦/٨٧)؛ وحاشـية الروض املربع (١٠/٣٢٦)؛ وكشاف القناع عن اإلقناع (٢/٤٩٩شـرح منتهى اإلرادات ( )٤(
 ).١٠/٧٧٢٥الفقه اإلسالمي وأدلته ( )٥(
)؛ وحاشــية ابـن عابـدين ٨/٥٥٧)؛ والبحر الرائق شـرح كنز الدقائق (٦/٢٢٩تبيني احلقائق شـرح كنز الدقائق ( )٦(

)٦/٧٥٩.( 
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 ٥٠ 
 

مـع  ،يدخل فيه املنازعات التي تقـع بـني الورثـة أو أحـدهم :أو معهم :وقولنا
 .امليت ء مما خلفهشـيكمن يدعي ملك  ،من ليس بوارث

يدخل فيه مجيع األمـوال التـي خلفهـا  :عىل ما خلفه امليت من املرياث :وقولنا
ـا لـه ،سواء كانت ملـك لـه ،امليت وإنـام مسـجلة باسـمه كمرهـون  ،أو ليسـت ملكً

 .فيخلفه الورثة فيها ،ويدخل فيها مجيع احلقوق واملنافع الثابتة له ؛ونحوه

 



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٥١ 
 

@Ô„br€a@szjΩa@
y@pb«ãb‰flä�ñ@@ÚqâÏ€a@

 :وفيه أربعة مطالب

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;ú;Ä\Ö∏\Özë;ÏlÑÊ’\U;

 -بناءً عىل طلب أحـد ذوي الشـأن- ضـيتقرير القا :الورثة هو صـراملراد بح
   .)١(مع بيان عالقتهم اإلرثية به ،مجيع ورثته صـروح ،ثبوت وفاة آدمي

È›]m’\;f÷�∏\U;tÂ;Î]…Ê’\;k]el¸;ÏËŸ]æfi’\;k\Ô\Öp¸\Özë;ÏlÑÊ’\U;

 ؛عيةشــراملادة السادسة والثالثـون بعـد املـائتني مـن نظـام املرافعـات النصت 
 :)٢(عىل ما ييل ؛الورثة صـروح ،عىل أن يشتمل طلب إهناء إثبات الوفاة

اشـرحضور املنهي أو من يقوم مقامه  -١  صـرألن طلب إثبات الوفاة وح ؛عً
ا شـرأو من يقوم مقامه  ،الورثة ال يقبل إال من أحد الورثة كام نصت عىل ذلـك -عً

 .)٣(-الالئحة التنفيذية للامدة
 ...أطلــب إثبــات وفــاة فــالن :كــأن يقــول ،يح بالطلــب باإلهنــاءصـــرالت -٢

 .ورثته صـروح
ــزه عــن غــريه مــن واقــع هويتــه الشخ -٣  ،ةصـــياســم املتــوىف كــامالً بــام يمي

 .)٤(-كام نصت عىل ذلك الالئحة التنفيذية للامدة-وتسجيل رقمها إن وجدت 
 .وفاةتاريخ ال -٤

                                           
 ).٢/٥٥١الكاشف يف شـرح نظام املرافعات الشـرعية السعودي ( )١(
 ).٢٠٢ينظر: فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (ص: )٢(
 ).٢٠٢)، (ص:٢٣٦رافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (مادة فهرسة نظام امل )٣(
 ).٢٠٢)، (ص:٢٣٦فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (مادة  )٤(



 
 

 ـركـــــاتمنـازعــــات الت 
 

 ٥٢ 
 

 .وقت الوفاة -٥
 .مكان إقامة املتوىف -٦
   .مكان الوفاة -٧
 .أو شهادة طبية هبا يف األماكن التي فيها مراكز طبية ،شهود الوفاة -٨
 ضــيويسـتند القا ،وأهليـتهم مـن بلـوغ ورشـد أو ضـدمها ،أسامء الورثة -٩

ــرعىل الوثائق الرسمية يف ذكر تاريخ مواليـد القُ  كـام نصـت عـىل - ،مـن الورثـة صّ
 .)١(-الالئحة التنفيذية للامدة الثامنة والثالثون بعد املائتنيذلك 

   .نوع قرابتهم من املورث -١٠
 مع املـزكني هلـم ممـن تقبـل شـهادهتم يف هـذا اإلهنـاء  ،الشهود عىل ذلك -١١

فـــال تصـــح الشـــهادة والتزكيـــة مـــن أحـــد الورثـــة أو أصـــوهلم أو فـــروعهم أو -
 .)٢(وال يتم إثبات الوفاة إال بشهادة ذكرين عدلني ،-أزواجهم

طلـب إثبـات  شــروذلـك بـأن يطلـب مـن املنهـي ن ؛التحري والتثبت ضـيوللقا
ويف حـال  ،يف إحـد الصـحف التـي تصـدر يف منطقـة املتـوىف ،الورثـة صـرالوفاة وح

ا فيهاشـريطلب ن ،عدم صدور صحف يف املنطقة  .ه يف إحد الصحف األكثر انتشارً

وله كذلك طلب التحري من احلاكم اإلداري للمنطقة التي تقـع املحكمـة يف 
 ،الورثـة صــربـالتحري عـام تقـدم بـه طالـب إثبـات الوفـاة وح ،نطاق اختصاصها

ومصـدقةً مـن اجلهـة اإلداريـة التـي  ،اإلجابات موقعةً من مقـدمها ضـروتكون حما
كام نصت عىل ذلك املادة السابعة والثالثون بعد املائتني من نظـام  ،قامت بالتحري

 .)٣(عيةشـراملرافعات ال
                                           

 ).٢٠٣)، (ص:٢٣٨فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (مادة  )١(
ـيخ (١٥/٣٢٤ينظر: كشاف القناع عن اإلقناع ( )٢( ـيخ حممد بن إبراهيم آل الش  ).١٣/٤١)؛ وفتاو ورسائل سامحة الش
 ).٢٠٣-٢٠٢)، (ص:٢٣٧فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (مادة  )٣(



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٥٣ 
 

ا التحقيـق بنفسـه مـع املنهـي ضـيوللقا حتـى يقتنـع  ،ومناقشـة الشـهود ،أيضً
كـام نصـت عـىل ذلـك املـادة الثامنـة  ،وسـالمته مـن الريبـة والشـك ،بصحة اإلهناء

 .)١(عيةشـررافعات الوالثالثون بعد املائتني من نظام امل

أصدر صك إثبات وفـاة  ،ورثته صـروح ،وفاة املتوىف ضـيفإذا ثبت لد القا
مع بيـان أسـامئهم  ،الورثة صـروح ،مبيِّنًا فيه ثبوت الوفاة وتارخيها ،الورثة صـروح

ا وإناثًا ـ ،ونوع قرابتهم من امليت ،ذكورً رصَّ وصـفاهتم  ،وتاريخ والدهتم خاصـةً القُ
 .)٢(اإلرثية

n’]m’\;f÷�∏\U;’\;k\Ô\Öp¸\ÖzçoÑ¸\;–]Œuiàˆ;ÏË¡U;

ومقدار مـا لكـل وارث مـن فـرض  ،ويقصد هبا معرفة من يرث ومن ال يرث
فإثبــات  ،ةضـــيومعرفــة أحكــام احلجــب وغريهــا مــن األحكــام الفر ،بصـــيأو تع

فيجـب عـىل القاسـم العلـم بـالفروض  ،الورثة قائم عـىل العلـم بـالفرائض صـرح
 ،واملناســخات ،والعــول والــرد ،ل والتصــحيحصـــيوالتأ ،جــبب واحلصـــيوالتع

ومن أهم ما يبـدأ بـه قاسـم الرتكـة  ،وقسمة الرتكات وغريها من أحكام هذا العلم
 :عية ما ييلشـرمن إجراءات  -ا أو غريهضـيً سواء كان قا-

 .التحقق من وجود أسباب اإلرث من نكاح ونسب ووالء  -١
 .من رق وقتل واختالف الدين ،اإلرثالتأكد من خلو الورثة من موانع  -٢
والبقـاء يف العصـمة  ،من حيث عدد الزوجـات ،التأكد من حال األزواج -٣

 .أو يف عدة طالق رجعي ،عند الوفاة
 

                                           
 .)٢٠٣)، (ص:٢٣٨فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (مادة  )١(
 ).٥٦١-٢/٥٦٠ينظر: الكاشف يف شـرح نظام املرافعات الشـرعية السعودي ( )٢(



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٥٤ 
 

ــه  -٤ ــوله وفروع ــن أص ــت م ــارب املي ــن أق ــرث م ــن ال ي ــرث وم ــن ي ــة م معرف
 .بصـيأو تع ،به إن كان صاحب فرضصـيوما ن ،مع حتديد من يرث منهم ،هشـيوحوا

من وجـودٍ  ،وط إرثهشـروهل حتققت  ،التحقق من وجود احلمل وعدمه -٥
 .وانفصاله حيًّا حياةً مستقرةً عن أمه حني الوالدة ،يف الرحم حني وفاة املورث

فقــد يوجــد  ،حجــب النقصــان واحلرمــان ،التأكــد مــن مســائل احلجــب -٦
 ،ال يرثون لوجود الفرع الوارث الذي حجبهم حجـب حرمـان ،للميت إخوة ألم

حيجبــون األم حجــب نقصــان مــن الثلــث إىل  -ومــع كــوهنم حمجــوبني-ولكــنهم 
 .ولو مل يرثوا ،السدس

ولــو زمنًــا  ،التحقــق مــن حيــاة الورثــة حيــاةً مســتقرةً بعــد مــوت مــورثهم -٧
 .كام يف مسائل الغرقى واهلدمى ،ومن هو الالحق ،ومن هو السابق ،اسـريً ي

√d\Ö’\;f÷�∏\U;t;∫;ÏÒå]fi’\;k]¡Ü]fi∏\Özë;\ÏlÑÊ’U;

فقـام مـن يعارضـه عـىل  ،الورثـة صـروح ،إذا تقدم املنهي بطلب إثبات الوفاة
مع االعرتاض من الدائرة التي تنظر اإلهناء ؛هذا اإلثبات كام نصـت عـىل ذلـك  ،سُ

 ،)١(عيةشــرة بعد املائتني من نظام املرافعـات الشـرالالئحة التنفيذية للامدة الثامنة ع
 .تعليامت االستئناف املقررة يف النظام ضـىومتى صدر حكم فإنه يعامل بمقت

الورثـة بعـد صــدور  صـــروإذا كـان االعـرتاض عـىل طلــب إثبـات الوفـاة وح
 ،وكان االعـرتاض بطلـب إلغـاء احلكـم ،سواء اكتسب القطعية أم ال ،حكم بذلك

عـىل ذلـك  كـام نصـت -مصدر احلكـم-نُظر االعرتاض  ؛أو تعديله بإضافة وارث
فإنـه  ؛ومتـى صـدر حكـم ،)٢(ة بعـد املـائتنيشــرالالئحة التنفيذيـة للـامدة الثامنـة ع

                                           
ـا كانـت درجتهـا)٢١٨/٣(" )١(  .": املعارضة عىل اإلهناء قبل اكتسابه القطعية ينظر لد الدائرة التي تنظـر اإلهنـاء أيًّ

 ).١٨١فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (ص:
ـا لألحكــام العامـة لالختصــاص النــوعي )٢١٨/٢(" )٢(  =: يكـون تقــديم طلـب تعــديل صـك اإلهنــاء أو تكميلــه وفقً



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٥٥ 
 

 .تعليامت االستئناف املقررة يف النظام ضـىيعامل بمقت

ا -١  ،حتـى حيكـم بحالـه ،الورثة صـرفال ينهى ح ،إذا كان أحد الورثة مفقودً
وال يُعلـم  ،اعاتصــرومن ذلـك مـن خـرج إىل منـاطق ال ،من حياة أو موت حكامً 

 ؟هل هو حي أم ال
ا صــرإذا كان املراد إثبات وفاتـه وح -٢ ونـازع بعـض ورثتـه  ،ورثتـه مفقـودً

 ،أو يف طائرة وفقـدت ،كمن خرج يف سفر والبحر هائج ،بطلب عدم احلكم بوفاته
فهنـا البـد  ،أو سافر وانقطـع خـربه ،اعات وانقطع خربهصـرأو ذهب إىل مناطق ال

ا يف شــراملدة املقـررة  ضـيمن حياة أو موت حكامً بم ،من التحقق واحلكم بحاله عً
 .الرتبص للمفقود

من زوجة أخر غري مسجلة وموثقـة بعقـد  ،لو ادعى أنه ابن هلذا املتوىف -٣
كام لو كان ابن للميت من زوجـة أجنبيـة يف -مل يعلم هبا الورثة أو بعضهم  ،رسمي

وهـو مـا يعـرف  ،مل يُعلـن زوجـه منهـا ســرٍّ أو كان ابن مـن زوجـة  ،خارج اململكة
 صـــرليــتم ح ؛فــإن هــذه دعــو جيــب الفصــل فيهــا أوالً  -ار ونحــوهســـيبــزواج امل

 .الورثة
 

                                           
=

 
واملكاين املبينة يف هذا النظام، فإذا كانت املحكمة املختصة هي املحكمة التي صـدر منهـا الصـك؛ فيحـال للـدوائر 

ا مـن إحـداها فيحـال إليهـا.  املعارضـة عـىل اإلهنـاء بعـد  :)٢١٨/٤(اإلهنائية باملحكمة، فـإذا كـان الصـك صـادرً
ا لألحكام العامـة لالختصـاص النـوعي  اكتسابه القطعية تكون بدعو مستقلة ترفع ملحكمة الدرجة األوىل؛ وفقً
واملكاين املبينة يف هذا النظام، فإذا كانت املحكمة املختصة هي املحكمة التـي صـدر منهـا الصـك فتحـال للـدوائر 

ا من إحداها فتحال إليهااإلهنائية باملحكمة، فإذا كان ا . فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحتـه "لصك صادرً
 ).١٨١التنفيذية (ص:
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 ٥٦ 
 

ق بالورثة من ليس بوارث أصالً  -٤  ،كام لو كان هذا امليت ال يولد لـه ،لو أُحلِ
فنـازع بعـض الورثـة بـأن هـذا  ،أو كان هلذا امليت أخ بـالتبني ،وقد اختذ ابنًا بالتبني

ا هلم أو عامًّ هلم من النسب فهـذه دعـو جيـب  ؛وإنام تم تبنيه منـذ الصـغر ،ليس أخً
 .الورثة صـرليتم ح ؛الفصل فيها

بالتســمم الغــذائي أو يف  ،أو بعــض أبنائــه معــه ،لــو مــات األب وزوجتــه -٥
ــ ،ســـريحــادث  ك ممــا هــو معــروف بمــرياث الغرقــى أو ســقوط املنــزل ونحــو ذل
فنازع بعض الورثة بأن الزوجة أو األبنـاء املتـوفني تقـدمت وفـاهتم عـن  ،واهلدمى

فتكثـر تركتـه ونحـو  ،ممـا جيعـل األب يـرث هـؤالء األبنـاء أو الزوجـة ،وفاة األب
   .فهذه دعو جيب الفصل فيها ؛ذلك



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٥٧ 
 

@s€br€a@szjΩa@
y@pb«ãb‰flä�ñ@@bË‡ÓÓ‘mÎ@Ú◊6€a@

 :أربعة مطالبوفيه 
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واحلقـوق الثابتـة  ،كل ما خيلفه امليت من األمـوال :عرف اجلمهور الرتكة بأهنا
ا  .)١(مطلقً

بسؤاهلم عـام يملكـه  ،عن طريق الورثة األول :طريقان ،تركة املورث صـروحل
 ،وسـاعة ،وعـامرة ،وبيت ،ومزرعة ،ارةسـيك ،مما هو معلوم هلم ،املورث قبل وفاته

ويتوثَّـق مـن  ،مجيع ما يعلمه الورثة مما هـو ملـك ملـورثهم صـرفيتم ح ؛ونحو ذلك
لكِيّتِهِ هلا  وكـذا  ،وصـك ملكيـة املزرعـة ،من نظر يف صك ملكية البيـت ،احةً صـرمُ

أمـا  ،ارة التـي ذكـروا أهنـا ملكـهســيوالنظر يف وثيقة ملكيـة ال ،ضـيواألرا ،العامرة
لكِيّتِهِ هلـا كـالقلم والسـاعة املنقوالت التي  ؛واألثـاث ونحـو ذلـك ،ال وثيقة عىل مُ

سـواء  ،ويضـبطها ،منهم عن مجيع ممتلكاتـه سـرويستف ،فتكفي شهادهتم بأهنا ملكه
فإنـه يضـبط ذلـك  ،أو حمل نزاع كأرض يدعي غريه ملكيتهـا ،حيًا يف ملكهصـركان 
 .ويضبط ما هو حمل إشكال أو متنازع فيه ،يح منهاصـرويضبط ال ،كله

                                           
)؛ وشـرح ٤٠٦-٦/٤٠٥)؛ وينظر: مواهب اجلليل يف شـرح خمتصـر خليل (١٠/٧٧٢٥الفقه اإلسالمي وأدلته ( )١(

)؛ والـنجم الوهـاج يف ٤/٤٥٧)؛ وحاشــية الدسـوقي عـىل الشــرح الكبـري (٨/١٩٧خمتصـر خليـل للخرشــي (
ــاج ( ـــرح املنه ــاج (٦/١١١ش ــاظ املنه ــاين ألف ــة مع ــاج إىل معرف ــي املحت ــد ٤/٧)؛ ومغن ــع العبي ــد لنف )؛ والتجري

)؛ وحاشــية الـروض ١٠/٣٢٦)؛ وكشاف القنـاع عـن اإلقنـاع (٢/٤٩٩)؛ وشـرح منتهى اإلرادات (٣/٢٤٤(
 ).٦/٨٧املربع (
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 ٥٨ 
 

وهيئـة  ،ومؤسسة النقد ،كوزارة العدل ،هو اجلهات الرسمية :والطريق الثاين
التـي يتبـني مـن  ،وغريهـا مـن اجلهـات ذات العالقـة ،ووزارة التجارة ،سوق املال

 ،اكاتشــروحصـص  ،ونقود وأسـهم ،من عقارات ،خالهلا ما هو ملك للمورث
 .كل ما ورده من هذه اجلهات ويضبط ،ونحو ذلك

ـا  ،مجيع تركة امليت صـروهبذا يستطيع ح  ،حيًا لـهصــرسواء منها ما كانت ملكً
ا فيها والنقـود  ،يضـم العقـارات مـع بعضـها ،فيعد قائمةً هبـذه األمـالك ،أو متنازعً

اكات مـع شــروحصص ال ،كات ونحوها مع بعضهاشـيوال ،واألسهم والصكوك
ليسـهل عليـه  ؛أثـاث وسـاعة وقلـم ونحوهـا مـع بعضـهاواملنقوالت مـن  ،بعضها

حيًا يف صــرألنـه لـن يقسـم إال مـا كـان  ؛ويتحقق من ملكية املورث هلا ،الرجوع هلا
ا عليه ،امللكية كعـدم وجـود حجيـة اسـتحكام  ،أو حمـل إشـكال ،أما ما كان متنازعً

 .)١(ليُضم إىل الرتكة ،فالبد من إثبات ملكيته هلا أوالً  ؛مثالً 

أو  صــركـام لـو كـان يملـك عقـارات يف م ،ما يملكه امليت خارج الدولة وأما
ـا يف  ،كات أجنبيـةشـرأو كان يملك أسهامً يف  ،أوروبا  ،كات أجنبيـةشــرأو حصصً

والقسـمة هـو  صــراألوىل أن يكـون متـويل احل :فهنا يفرق بني حـالني ؛ونحو ذلك
 ،أو وكيل ونحـو ذلـك كمصفٍّ  ،ضـيوالثانية أن يكون متوليها غري القا ،ضـيالقا

فيفرق بني ما إذا كانت هناك اتفاقية تنفيـذ األحكـام بـني  ضـيفإن كان متوليها القا
وبـني عـدم وجـود هـذه  ،الدولة والدولة األخر التي يوجد فيهـا أمـالك للميـت

ويطلـب تقييمهـا  ،هاصــرحي ضــيفإن القا ،فإن كانت االتفاقية موجودةً  ،االتفاقية
ويتـوىل الورثـة تنفيـذ هـذا احلكـم يف  ،وحيكم فيها ،من قبل مكاتب معتمدة للتقييم

ها صــرال حي ضــيفـإن القا ،أما إذا كانت االتفاقية غـري موجـودة ،الدولة األخر

                                           
 ).٥٢٦ينظر: املبادئ والقرارات (ص: )١(
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 ٥٩ 
 

وإنام يرشـد الورثـة إىل إقامـة مصـفٍّ يكـون كوكيـل عـنهم يف الدولـة  ،وال يقسمها
ذه األمالك وقسمتها بينهمليتوىل تصفية ه ؛األخر. 

كمصــفي الرتكــة  ،ضـــيالرتكــة والقســمة غــري القا صـــرأمــا إذا كــان متــويل ح
ويتوكل عـن الورثـة يف  ،هذه األمالك التي خارج الدولة صـرفإنه يتوىل ح ،ونحوه

 .طلب تصفيتها وقسمتها بني الورثة بحسب قوانني تلك الدولة

È›]m’\;f÷�∏\U;Ï—2’\;€ËËŒid;Ä\Ö∏\U;

أمـا العقـارات ومـا  ،فالنقود ال حتتاج إىل تقييم ،الرتكة يتم تقييمها صـرعد حب
ا للسوق أو  ،فـإن تقييمـه يكـون عـن طريـق هيئـة اخلـرباء يف املحكمـة ،كان خاضعً

ا ،مكاتب التقييم ويؤخـذ باملتوسـط مـن هـذه  ،أو ثالثة مكاتب ،سواء مكتبًا واحدً
 ،فيصـعب تقييمهـا ،وأما األسهم فإهنا ترتفـع وتـنخفض بشـكل حلظـي ،التقييامت

وإمـا أن يرغبـوا يف قسـمتها  ،وحتويلهـا إىل نقـد ،ولذا إما أن يرغب الورثة يف بيعهـا
وتقسـم األسـهم  ،بفتح حمفظة للورثـة ،إىل هيئة سوق املال ضـيفيبعث القا ،بينهم

 ،حالت التجاريـة ونحوهـاوأما ما كان غري مستقر كامل ،عيةشـربحسب أنصبتهم ال
فتقـيم  ،بيعهـا أو يرغبـون يف ،ويُقسم ريعهـا بيـنهم ،فإما أن يرغب الورثة يف بقائها

 ،وتبـاع بـام ينقطـع بـه السـوم ،أو من مكاتـب التقيـيم ،من هيئة اخلرباء يف املحكمة
كة شـــركة إىل أخــر فالشـــرفإهنــا ختتلــف مــن  ،كاتشـــروأمــا مســألة حصــص ال

كة بحسـب شــرفكل  ،ونحو ذلك ،كة الشخص الواحدشـرن التضامنية ختتلف ع
كات تنتهـي وتنتقـل إىل شــروعـىل العمـوم فـإن ال ،وأحكامهـا اخلاصـة هبـا ،نوعها

كة ومن خالل ذلـك يعلـم تقـدير شـرفيتم تصفية ال ،كاءشـرالتصفية بموت أحد ال
م ب يقسـصــيثـم مقـدار هـذا الن ،بصـيوما مقدار هذا الن ،ب هذا امليت فيهاصـين

  .بني الورثة
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ا متعلقةً برتكة امليت وهذه احلقـوق  ،ثم إنه جتدر بنا اإلشارة إىل أن هناك حقوقً
م مـا بقـي مـن الرتكـة عـىل ســيوآخر هذه احلقـوق هـو تق ،مقدم بعضها عىل بعض

لنخرجها مـن  ،ولذا نعرض ما يتعلق بالرتكة من حقوق عىل سبيل اإلمجال ،الورثة
 .كي نتمكن من قسمة املتبقي منها بني الورثة ،هاصـرتركة امليت بعد ح

أن احلقوق املتعلقة بالرتكة هـي جتهيـز امليـت  رمحهم اهللاال خالف بني الفقهاء 
 .)١(م ما بقي بني الورثةسـيثم تق ،ثم تنفيذ وصاياه ،ثم أداء الدين ،وتكفينه

يف   لقولـه ؛فيجهـز ويكفـن مـن مالـه ،فأول هذه احلقوق هو جتهيز امليـت
تْه ناقته قَصَ  ؟هل عليه دين أم ال :ومل يسأل ،)٢(»كفنوه يف ثوبني« :الذي وَ

  :وهي عىل نوعني ،وثاين هذه احلقوق هو سداد الديون

 .والكفارة واحلج الواجب ،كالزكاة ،ديون هللا تعاىل -١
أو  ،وهذه الديون إما أن تكون ديونًا موثقةً برهن ونحـوه ،ديون لآلدميني -٢

 .ديونًا مرسلةً 

ة صــيولنفـاذ الو ،ة امليـتصــيفهـو إنفـاذ و :ثالث احلقوق املتعلقة بالرتكةأما 
وط التـي لـيس هـذا شـروغري ذلك من ال ،كأن تكون يف ثلث الرتكة فأقل ،وطشـر

 .تهصـيوإنام الذي هيمنا هو إنفاذ و ،جمال بسطها

 ،وسـداد ديونـه ،وإخراج قيمـة جتهيـزه وتكفينـه ،الرتكة وتقييمها صـربعد ح 
فالـديون  ،ألنه هو خالص ملك املورث ؛ينظر يف املتبقي من الرتكة ،تهصـيوإنفاذ و

                                           
)؛ والفواكـه الـدواين عـىل ٢٣٠-٦/٢٢٩)؛ وتبيني احلقائق شـرح كنز الدقائق (١٣٨-٢٩/١٣٦ينظر: املبسوط ( )١(

)؛ واملهـذب يف فقـه ١٩٨-٨/١٩٧)؛ وشــرح خمتصــر خليـل للخرشــي (٢/٢٤٥رسالة ابن أيب زيد القريواين (
والكـايف يف فقـه اإلمـام أمحـد )؛ ١٨٠)؛ ومنهـاج الطـالبني وعمـدة املفتـني (ص:٤٠٦-٢/٤٠٥اإلمام الشافعي (

 ).٣٣١-١٠/٣٣٠)؛ وكشاف القناع عن اإلقناع (٢/٢٩٤(
)؛ ١٢٦٥)، رقم احلديث (٢/٧٥متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب الكفن يف ثوبني، ( )٢(

 ).١٢٠٦)؛ رقم احلديث (٢/٨٦٥وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، (
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ا له ة منطبقـةً أنفـذت صــيوط الوشـرفإن كانت  ،ةصـيفتُخرجُ قبل الو ،ليست ملكً
 .وهذا هو رابع احلقوق ،فإنه يقسم عىل الورثة ؛وما بقي من الرتكة ،تهصـيو

n’]m’\;f÷�∏\U;¢;k\Ô\Öp¸\Özë;Ï—2’\;]‚⁄ËËŒhÂ)١(U;

كـي يــتم  ،مــن ديـون وودائـع ونحوهــا ،التزامـات املــورث للغـري صــرح -١
  وذلـك أن النبـي ،واسـتبعاد قيمـة املؤجـل منهـا مـن الرتكـة ،سداد احلال منها

وأمـا الـدين غـري الثابـت بصـك أو  ،)٢(حثَّ عىل فكاك رقبة امليت املـدين مـن دينـه
 .فال عربة به ؛إقرار الورثة به

واحلــج إن مل حيــجَّ حجـــة  ،كالزكــاة :حقــوق اهللا عــىل املــورث صـــرح -٢
 .ام واليمني ونحو ذلكصـيوالكفارات ككفارة ال ،اإلسالم

أو  ،أو أرملـة صــركواليتـه عـىل قا :أعامل املـورث املتعلقـة بـالغري صـرح -٣
ا لوقف ،كان قيامً عىل فاقد األهلية أو ناقصها  ،أو أمينًا عىل مـال أو وديعـة ،أو ناظرً

 .ونحو ذلك ..أو وكيالً يف بيع أو حفظ
 :وهي ثالثة أنواع ،حقوق املورث عند الورثة وغريهم صـرح -٤
ـا أو قضـائيًّا ،ديون عـىل الغـري للمـورث  - أ وهـذه  ،وتـتم املطالبـة هبـا وديًّ

 :الديون عىل نوعني
 .ديون حالّة يلزم املدين سدادها  )١

                                           
 ).٥-٤ينظر: اخلطوات العملية لتقسـيم الرتكة، (ص: )١(
، أخرجه الرتمـذي يف سـننه، أبـواب اجلنـائز، بـاب مـا جـاء عـن »نفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقضـى عنه: «يف قوله  )٢(

)؛ وأخرجـه ابـن ٣/٣٨١)؛ (١٠٧٩، رقـم احلـديث (»نفس املؤمن معلقـة بدينـه حتـى يقضــى عنـه«أنه قال:  النبي 
)؛ قـال الرتمـذي: (هـذا ٢/٨٠٦)، (٢٤١٣ماجه يف سننه، كتـاب الصـدقات، بـاب التشـديد يف الـدين، رقـم احلـديث (

جه بإسـناد صـحيح أو حسـن) )، وقال النووي: (رواه الرتمذي وابن ما٣/٣٨١حديث حسن، وهو أصح من األول) (
 ).  ٢/١١٤٧)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزياداته (٢/٩٣٠(خالصة األحكام 
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 ،ففيهــا خــالف بــني الفقهــاء ؛مل حتــل آجاهلــا ،ديــون مؤجلــة  )٢
 .واملعمول به يف املحاكم أهنا ال حتل

 .كات واملسامهات وصناديق االستثامرشـراستثامرات املورث يف ال - ب
فيجب عـىل كـل وارث اإلفصـاح عـن أي  ،حقوق عىل الورثة للمورث - ج

فـإهنم  ؛وإن مل يكن عند الورثة حقوق للمورث ،حقوق للمورث عنده
وإقرار بعدم وجود أي حقوق للمورث عىل يوقعون عىل نموذج تعهد 

 .الوارث
واجلهــات الرســمية  ،وذلــك عــن طريــق الورثــة ،تركــة املــورث صـــرح -٥

وغريهـا مـن  ،ووزارة التجـارة ،وهيئة سـوق املـال ،ومؤسسة النقد ،كوزارة العدل
 :والرتكة تشتمل عىل ،التي يتبنيّ من خالهلا تركة املورث ،اجلهات ذات العالقة

 .وعقارات سكنية ،وعقارات جتارية هلا ريع ،أراضٍ  من :العقارات - أ
ــوالت - ب ــود :املنق ــن نق ــهم ،م ـــيو ،وأس ــكوك ،كاتش ــندات أو ص  ،وس

والقلـم  ،واجلـوال ،ومستلزمات املورث اخلاصـة كالسـاعة ،اراتسـيو
 .والكتب ونحوها ،واملالبس

ــوق - ج ــفعة :احلق ــق الش ــرهن ،كح ــم ،وال ــب ،واالس ــق  ،واللق ــل ح وك
 .معنوي

 .يان مفعول صكوك العقاراتسـراالستفسار من وزارة العدل عن  -٦
 .ونحوها ،التأكد من شهادات ملكية األسهم -٧
واألمـالك  ،أو املامطـل ،ســروهـي التـي عـىل املع ،استبعاد الديون املعدومـة -٨

وإنـام املقصـود تأجيـل النظـر  ،أو إهنائها ،وهذا ال يعني عدم املطالبة هبا ،التي فيها نزاع
وإذا تـم الفصـل يف  ،أو املامطـل ســرفإذا سـدد املع ،بعد قسمة الرتكة بني الورثة فيها ملا

 .عيةشـربحسب أنصبتهم ال ،قسمت بني الورثة يف حينها ،العقارات التي فيها نزاع
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 :والتقييم عىل نوعني ،هاصـرتقييم الرتكة بعد ح -٩
 ،واملنقـوالت ،كافة العقارات صـروذلك بعد ح ،يل للرتكةصـيتقييم تف - أ

أو مـن ثالثـة  ،ويكون التقييم من جهة معتربة كهيئـة اخلـرباء ،واحلقوق
 .ويؤخذ بمتوسط تقييمهم ،أو من اثنني ،أشخاص من ذوي اخلربة

ممـا يسـاعد  ،بحيث يتم تبيني القيمة الكليـة للرتكـة ،تقييم إمجايل للرتكة - ب
 .عيةشـرعىل توزيع أجزاء الرتكة عىل الورثة بحسب أنصبتهم ال

فالبــد مــن  ؛ة ثابتــةً بصــكصـــيفــإن كانــت الو ،ة املــورثصـــيتنفيــذ و -١٠
 صــيوجعـل و ،فالبـد مـن إثباهتـا ،وإن كانت غري ثابتة ،للقسمة صـيحضور الو

ونحوهـا  ،أو حقـوق للغـري ،أو هبـة ،أو تربع ،املورث بوقف صـىكام لو أو ،عليها
 .ط أال تتجاوز ثلث الرتكةشـرب

ل يف كيفيـة صــيفقـد سـبق التف ،ما كان من أمالك امليـت خـارج الدولـة -١١
 .)١(التعامل معها

√d\Ö’\;f÷�∏\U;t;∫;ÏÒå]fi’\;k]¡Ü]fi∏\Özë;]‚⁄ËËŒhÂ;Ï—2’\U;

ة أو مـن ضــيفإن ناظر الق ،الورثة صـروصك ح ،إذا صدر صكّ إثبات الوفاة
وكذلك يطلـب مـن اجلهـات  ،يطلب من الورثة بيانًا برتكة امليت ،ويل قسمة الرتكة

فـإذا قـام مـن  ،كـام سـبق بيانـه ،تركتـه صــرليـتم ح ،الرسمية بيانًا بام يملكـه امليـت
لكِيتُه للميت ة يسـمع هـذا ضــيفـإن نـاظر الق ،يعارض وينازع يف بعض ما نسبت مُ

فـإن قبـل الورثـة هـذا  ،ضــيوإن كان من يتوىل قسمة الرتكـة غـري القا ،االعرتاض
ا للميت وأقروا ،االعرتاض ويسـلم إىل مـن  ،فإنـه خيـرج مـن تركتـه ؛بأنه ليس ملكً

فعىل املعرتض التقدم إىل املحكمـة أو  ؛وإن مل يقبل الورثة هذا االعرتاض ،أُقر له به

                                           
 ).١٤يف صفحة ( )١(
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 ضـــىومتــى صــدر حكــم فإنــه يعامــل بمقت ،جهــة التحكــيم للنظــر يف هــذا النــزاع
 .عيةشـرتعليامت االستئناف املقررة يف نظام املرافعات ال

إذا كان من ضمن الرتكة مزرعة أو أرض أو أي عقار لـيس عليـه حجيـة  -١
ــك ــتحكام أو ص ــل  ؛اس ــك قب ــتحكام أو الص ــة االس ــتخراج حجي ــن اس ــد م فالب

فالبـد مـن الفصـل يف  ؛فإن متت املنازعة فيها ،إن مل ينازع فيها أحد الورثة ،القسمة
فالبـد مـن إثبـات ملكيـة  ،ألن املـرياث فـرع عـن امللكيـة ؛عيشــرملكيتها بحكـم 
 .)١(املورث هلا أوالً 

 ،ومل حيكـم يف هـذا النـزاع ،إذا كان هناك عقار حمل نزاع قبل وفاة املورث -٢
فـإذا حكـم فيهـا وكـان احلكـم بملكيـة  ،وإنام تكون معلقـة ،فإهنا ال تضم إىل تركته

 .عيةشـرسب أنصبتهم الفإهنا تقسم بني ورثته يف حينه بح ؛املورث هلا
فـإن أقـرَّ  ،ولكنه مسجل باسم أحد الورثـة ،إذا كان هناك عقار للمورث -٣

جل باسمه العقـار  ،وإن مل يقـر ونـازع بعـض الورثـة ،فإنـه يضـم إىل الرتكـة ؛من سُ
وكذا لو سجلت عقارات باسـم الـذكور مـن  ،فإهنا تكون دعو جيب الفصل فيها

فـإن النـزاع جيـب الفصـل  ،فإذا نازع بعض الورثة ،دون النساء حرمانًا هلن ،الورثة
 .وتقسم بني الورثة ،فإهنا تضم إليها ،فإذا حكم فيها بأهنا من الرتكة ،فيه

أو  ،ولكنــه مســجل باســم أحــد الورثــة ،إذا كــان هنــاك عقــار للمــورث -٤
فادعى مـن كـان العقـار  ،ونازع بعض الورثة ،عقارات مسجلة باسم بعض الورثة

 ،فإن النزاع جيب الفصـل فيـه ؛املورث وهبه هذا العقار يف حياتهمسجالً باسمه أن 
 .ونحو ذلك ؟أم حال املرض ،وهل اهلبة كانت يف حال الصحة

                                           
 ).٥٢٦ينظر: املبادئ والقرارات (ص: )١(
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أو  ،وادعـى أحـد الورثـة أن العقـار لـه ،إذا كان هناك عقار باسم املورث -٥
ولـيس  ،وادعى أحد الورثة أن هـذا املحـل لـه ،كان هناك حمل جتاري باسم املورث

مسـجل باسـم  ،وكـذا لـو ادعـى أجنبـي أن العقـار أو املحـل ونحـوه لـه ،للمورث
فـإن هـذا العقـار  ،فـإن أقـر الورثـة بـذلك ،أما ملكيته فإهنا تعود إليه ،املورث فقط

فـإن  ،وإن مل يقـر الورثـة أو نـازعوا فيـه ،وال يضم إىل تركـة امليـت ،يصحح وضعه
 ؟ليتبني هل هو من الرتكة أم ال ؛النزاع جيب الفصل فيه

ووكـل غـريه يف حياتـه  ،إذا كان هنـاك عقـار لـيس للمـورث عليـه صـك -٦
فـإذا أتـم هـذا الوكيـل  ،فهـذه ال إشـكال فيهـا ؛باستخراج الصك عىل أن لـه أجـرة

واإلشكال لو كانت هذه األجرة جعالةً غري حمددة  ،استخراج الصك أعطي أجرته
 ،بنسبة من العقـار وكذلك لو كانت اجلعالة ،فام الذي يستحقه هذا الوكيل ،القيمة

فهنا يرجع إىل العـرف مـا دام أنـه مل  ؛ومل يتم االتفاق بينه وبني املورث عىل حتديدها
 ،وقد ينازع بعـض الورثـة يف هـذا املقـدار ،يتفق مع املورث عىل مقدار هذه اجلعالة

 .عيشـرفيلزم الفصل فيها بحكم 
هــي حمرمــة  ،كاتشـــرأو حصــص  ،إذا كــان مــن ضــمن الرتكــة أســهم -٧

اشـــر أو حصــة يف  ،كات ربويــةشـــركأســهم يف  ،عيشـــرأو هــي حمــل خــالف  ،عً
وأن عىل كـل وارث  ،عيشـرويبني حكمها ال ،فإهنا تقسم بني الورثة ؛كة ربويةشـر

: لقوله تعـاىل ؛وخيرج الباقي ،ويأخذ رأس املال الذي دفعه املورث ،التخلص منها

 .]٢٧٩[البقرة:)® ¯ ° ± ²(
وكانت قائمة عىل بيع ما  ،كة يمتلكها امليتشـرإذا كان من ضمن الرتكة  -٨

مه ســيفيـتم تق ،فهل هو مال حمرتم ،عي كالدخان مثالً شـرفيه نسبة خمدر أو حمظور 
وطلبـوا عـدم  ،ولو نازع بعض الورثـة ،كة تصفى ثم تقسمشـرأم أن ال ؟بني الورثة

 .بهم من الرتكةصـينأو أن تقيم وجتعل من  ،تصفيتها وقسمتها بينهم
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به منهـا صــيفن ،هي حمل التصـفية ،كةشـرإذا كان من ضمن الرتكة حصة  -٩
ا حتى تتم التصفية فـال يمكـن تقـدير قيمـة هـذه احلصـة حتـى انتهـاء  ،اليزال معلقً

وعلــم مقــدار  ،حتــى إذا انتهــت التصــفية ،وهــذه احلصــة تكــون معلقــةً  ،التصــفية
ــه بحســب ب صـــيفــإن هــذا الن ،ب املــورث منهــاصـــين ــة يف حين يقســم بــني الورث

 .عيةشـرأنصبتهم ال
 ؛ولكن مل تطبق هذه املنحـة ،إذا كان املورث قد حصل عىل منحة أرض -١٠

 ؟وكيف يتم تقييمها ؟فهل تعترب ماالً 
 ،مـاالً  فهـل يعتـرب هـذا احلـق ؛إذا كان املورث قد حصل عىل حق امتياز -١١

أن غالـب عقـود االمتيـاز  مـع التنبـه إىل ؟وهل يدخل يف الرتكة ؟وكيف يتم تقييمه
 .وينص فيها عىل انتهاء العقد بموت املتعاقد معه ،حمددة املدة

ــة  -١٢ ــني الورث ــمته ب ــتم قس ــه لي ــراد بيع ــا ي ــة م ــمن الرتك ــن ض ــان م إذا ك
أو أن الســعر  ،فنــازع يف تقييمــه بعــض الورثــة ،ارة أو أثــاثســـيكــاملنقوالت مــثالً 

 .فنازع بعض الورثة يف بيعها ،الذي انتهت إليه ال يمثل قيمتها احلقيقية
ــارات  -١٣ ــي كالعق ــاملزاد العلن ــراد بيعــه ب ــا ي ــمن الرتكــة م إذا كــان مــن ض
 ،فإهنا تباع بـام انتهـت إليـه يف املـزاد الثالـث ،ومل تصل إىل قيمتها احلقيقية ،ونحوها

إال بام يتغابن فيـه النـاس  ،ط أال ينقص الثمن عن القيمة املقدرة يف املرة الثانيةشـرب
أمـا غريهـا ممـا أقـيم لـه  ،وذلك يف العقارات واملعـادن الثمينـة واملجـوهرات ،عادةً 
كام نصت عـىل ذلـك املـادة اخلمسـون  ،فإنه يباع بام انتهت إليه يف املزاد الثاين ،مزاد

 ضــرممـا ي ،ولو كان بنصف قيمتها احلقيقيـة ،)١(من نظام التنفيذ والئحتها التنفيذية
 .فهي دعو جيب الفصل فيها ؛ولو يف التقييم ،فإن نازع أحدهم ،الورثة

                                           
 )٧٢-٧١فهرسة نظام التنفيذ مع الئحته التنفيذية (ص: )١(
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أم  ،فهل يباع بام فيه من سـلع ،إذا كان من ضمن الرتكة حمل لبيع السلع -١٤
وذلـك  ،البـد للقاسـم مـن حسـم هـذا األمـر ؟ثم يباع املحل ،تباع السلع وتصفى

 .بالنظر إىل املصلحة الغالبة
بيـع أو اهلبـة أو ال ،بالسحب منها ،ف يف الرتكةصـرلو أن بعض الورثة ت -١٥
ا ،ف من شأنه أن ينقل امللكيةصـرأو بأي ت فإن هـذه منازعـة جيـب  ،أو يرتب حقوقً

ا من مالك له ،أن يفصل فيها القاسم وهل حيمـل هـذا  ؟وهل هذا البيع تم صحيحً
ونحـو ذلـك ممـا  ؟أم ال ،ف بـهصـربه مقدار ما تصـيفيحسم من ن ،فهصـرالوارث ت

 .جيب الفصل فيه
كـام  ،الورثة متوليًا لبعض األعامل التي تعلقـت هبـا الرتكـةإذا كان أحد  -١٦

ا  ،فطلب منـه تقـديم كشـف حماسـبي ؛لد مورثهم ،أو حماسبًا ،لو كان يعمل مديرً
طعـن فيهـا أحـد  ،فلـام قـدم مـا طلـب منـه ،أو طلب منه دفاتر اليومية ونحـو ذلـك

 .فهذه دعو جيب الفصل فيها ؛الورثة بالتزوير ونحو ذلك
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 :وفيه ثالثة مطالب
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ا مـن مـال شــرإعطـاء كـل وارث مـا يسـتحقه  :عرفت قسمة الرتكات بأهنـا عً
 .)١(مورثه

 :تنقسم إىل قسمني ضـيوقسمة الرتكات من اجلانب الفر

 .كالنقود واملكيالت واملوزونات ،ما يمكن قسمته بالعد -١
 .كالعقارات ونحوها ،ما ال يمكن قسمته بالعد -٢

 .وليس هذا جمال بسطها ،ني طرق يف قسمة كل نوعضـيوللفر

فالقســمة هــي النتيجــة  ،الورثــة صـــرقســمة الرتكــة بــني الورثــة مبنيــة عــىل ح
ومقـدار مـا لكـل وارث مـن  ،وحتديد من يرث ومن ال يرث ،صـروالثمرة هلذا احل

ويـوزع الرتكـة بنـاءً عـىل  ،الورثـة صــرر يف حنظســيفالقاسـم  ،بصــيفرض أو تع
 .ب كل وارثصـين

 ،الرتكـة صــرالورثـة وح صـرإذن قسمة الرتكة هي النتيجة والثمرة لصحة ح
 .وصحة تقويمها

  

                                           
 ).١٩٤التحقيقات املرضـية يف املباحث الفرضـية (ص: )١(
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جيـب التنبـه إىل عـدد مـن األمـور  ،الرتكة وقبل قسمها عىل الورثـة صـربعد ح
   :)١(وهي

ــىل املــورث للغــري ســداد -١ ــي ع ــة االلتزامــات الت ــع  ،كاف ــون وودائ مــن دي
ــدائنني ونحــوهم ،ونحوهــا ــق الســداد بمخالصــات مــع ال وفــك الرهــون  ،وتوثي

 .املرتبطة هبذه الديون
 .ألدائها يف وقتها ،حجز املبالغ املتعلقة بحقوق اهللا عىل املورث -٢
سـواء مـن الورثـة أو  ،املطالبة واسـتيفاء كافـة حقـوق املـورث عـىل الغـري -٣

واملطالبـة هبـا بعـد قسـمة الرتكـة  ،مع استبعاد الديون املعدومة ،غريهم من املدينني
 .بني الورثة

ا صـيوتفويض الو ،ةصـيحجز املبالغ املتعلقة بالو -٤ أو إقامة  ،إن كان حمددً
 .ةصـيوتفويضه بإكامل اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ الو ،عليها صـيو

 ،فـإن مـا بقـي مـن الرتكـة هـو مـا يقسـم بـني الورثـة ،ألموربعد استيفاء هذه ا
فـإذا رغـب الورثـة يف  ،فيعرض القاسم عىل الورثة العقارات واملنقوالت ونحوها

ولة ســـيفإنــه يبــاع وتضــم قيمتــه إىل ال ،أي مــن هــذه العقــارات )٢(ضضـــيبيــع وتن
فإنه حيسب  ،وإذا رغب بعض الورثة يف أخذ عقار من العقارات ،النقدية يف الرتكة

ا صـيفإن كانت أكثر من ن ،عيشـربه الصـيعليه من ن به رد عـىل الرتكـة الزائـد نقـودً
ارة ســيوكذا لو رغب أحد الورثة يف بعض املنقـوالت ك ،ولة النقديةسـيتضم إىل ال

 ،ولو رغـب فيهـا اثنـان ،عيشـربه الصـيفإهنا حتسب عليه من ن ،أو ساعة أو غريها
                                           

 ).٥ينظر: اخلطوات العملية لتقسـيم الرتكة (ص: )١(
ـا أو "التنضـيض هو حتويل العقار واملتاع ونحوه إىل نقود، جاء يف لسـان العـرب:  )٢( النـاض مـن املتـاع مـا حتـول ورقً

 ).٧/٢٣٧. ("عينًا
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وإذا رغب بعـض الورثـة مـثالً يف  ،عيةشـرحسب أنصبتهم الب ،فإهنام يشرتكان فيها
فإن القاسم يقسـمها بـني  ،ورغب البقية يف بقائها ،كاتشـركة من الشـربيع أسهم 

 ،بهمصــيوحتسـب علـيهم مـن ن ،عيةشــرالورثة الراغبني فيها بحسـب أنصـبتهم ال
وهكـذا كـل نـوع  ،بحسب أنصبتهم ،ويوجه إىل هيئة سوق املال بفتح حمفظة بينهم

 ،عيشــربه الصــيولة النقديـة تقسـم بيـنهم كـلٌّ بحسـب نســيفال ،من أنواع الرتكة
وحتسـب عليـه  ،فهو أوىل هبا من الغـري ؛ء منهاشـيوبقية الرتكة من كان له رغبة يف 

ء مـن شــيوكان لـه رغبـة يف  ،عيشـربه الصـيفلو استكمل ن ،عيشـربه الصـيمن ن
 .ألنه أوىل هبا من الغري ؛ام قُيمت بهفإنه يباع عليه ب ،الرتكة

n’]m’\;f÷�∏\U;k]—2’\;Ï⁄âÕ;∫;ÏÒå]fi’\;k]¡Ü]fi∏\U;

أو نـازع يف  ،إذا اعرتض أو نـازع وارث مـن الورثـة يف قسـمة الرتكـة بـني الورثـة
فـإن القاسـم  ،أو أن به عيبًا ،بأنه أقل من القيمة ،اجلزء الذي حصل عليه من عقار مثالً 

وحكـم يف هـذا النـزاع  ،اضــيً فإن كـان القاسـم قا ،ويفصل فيه ،ضيسمع هذا االعرتا
 .عيةشـرتعليامت االستئناف املقررة يف نظام املرافعات ال ضـىفإنه يعامل بمقت

ا من عقارات الرتكـةصـيإذا كان ن -١ ثـم ادعـى وجـود  ،ب أحد الورثة عقارً
 ،فعـىل القاسـم النظـر يف هـذه الـدعو ؛مما يـنقص مـن قيمتـه ،عيب يف هذا العقار

مـن  ،بهصــيفإنه يعدل لـه ن ،فإن كانت دعو هذا الوارث صحيحة ،والفصل فيها
فـال  ،وإن مل تصـح دعـواه ،بحسب الـنقص الـذي دخـل عليـه ،أنصباء بقية الورثة

كـام لـو ادعـى أحـد الورثـة بـأن العقـار الـذي صـار مـن  ،وكـذا عكسـها ،ء لهشـي
به صــيوأنـه أخـذ زيـادة عـىل ن ،أعىل من القيمـة التـي قـيم هبـا ،ب وارث آخرصـين

 .والفصل فيها ،فعىل القاسم النظر يف هذه الدعو ؛عيشـرال
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 ،بهصــيبأن أعطي أقل مـن ن ،لو ادعى أحد الورثة غلطًا جر يف القسمة -٢
 ،فعــىل القاســم النظـر يف هــذه الــدعو ،بهصــيذ أكثــر مــن نأو أن أحـد الورثــة أخـ

حكـم  ،وإن مل تصـح دعـواه ،فإن كانت صحيحةً صحح هذا الغلط ،والفصل فيها
   .بذلك حسامً للنزاع

 ؛ممـا خيتلـف سـعره بـاليوم ،أو ذهـب أو فضـة ،لو أن من الرتكة عمـالت -٣
أم أهنـا تقسـم  ،مهاســيضها ليـتم تقضــيهل تباع ويـتم تن ،فكيف تقسم عىل الورثة

 ،البـد للقاسـم مـن حسـم هـذا األمـر ؟عىل حسب قيمتها ذلـك اليـوم بـني الورثـة
 .وذلك بالنظر إىل املصلحة الغالبة
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وفيام ييل أذكر أهـم النتـائج التـي  ،من إمتام هذا البحث سـراحلمد اهللا عىل ما ي
 :توصلت إليها من خالل بحث هذا املوضوع

ا :أن الرتكة -١  .هي كل ما خيلف امليت من األموال واحلقوق الثابتة مطلقً
أو  ،هــي املخاصــمة بــني الورثــة أنفســهم :أن املــراد بمنازعــات الرتكــات -٢

 .عىل ما خلفه امليت من املرياث ،معهم
 صــروقد تكون يف ح ،الورثة صـرأن املنازعات بني الورثة قد تكون يف ح -٣

 .كةوقد تكون يف قسمة الرت ،الرتكة وتقييمها
 ضــيفالقا ،أو غـريه ،ضــيالتفريق بني ما إذا كان القاسم للرتكة هـو القا -٤

وهــي األمــالك التــي للميــت يف  ،ها وال يقســمهاصـــريف بعــض أنــواع الرتكــة ال حي
ــذ  ،خــارج الدولــة ــة تنفي ــيس بينهــا وبــني اململكــة اتفاقي ــة ل ــت تلــك الدول إذا كان

 .ويقسمها بني الورثة ،هذه األمالك صـرفإنه حي ضـيأما غري القا ،األحكام
 صـــرالورثــة وح صـــرأن قســمة الرتكــة هــي النتيجــة والثمــرة لصــحة ح -٥
 .وصحة تقويمها ،الرتكة

 

ا يل يف الـدارين واهللا  ا لقارئـه ،أسأل أن جيعل ما قدمته نافعً إنـه ويل  ،ومفيـدً
   .ذلك والقادر عليه

 

 .وصحبه أمجعني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله
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زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن حممــد  -ح كنــز الــدقائق شـــرالبحــر الرائــق  -١
 .الطبعة الثاين -دار الكتاب اإلسالمي  -املعروف بابن نجيم 

حممــد بــن حممــد بــن عبــدالرزاق  -تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  -٢
 .دار اهلداية -حتقيق جمموعة من املحققني  -ني الزبيدي سـياحل

عـثامن بـن عـيل بـن حمجـن البـارعي  -ح كنـز الـدقائق شــرتبيني احلقائق  -٣
 .هـ١٣١٣ -الطبعة األوىل  -املطبعة الكرب األمريية  -الزيلعي 

سـليامن بـن  - )ح املنهجشـرة البجريمي عىل شـيحا(التجريد لنفع العبيد  -٤
 .هـ١٣٦٩ -مطبعة احللبي  -ي الشافعي صـرحممد بن عمر البجريمي امل

صــالح بــن فــوزان بــن  .د -ة ضـــية يف املباحــث الفرضـــيالتحقيقــات املر -٥
 الطبعـة الرابعـة  -الريـاض  -والتوزيـع  شــرمكتبـة املعـارف للن -عبداهللا الفوزان 

 .هـ١٤١٩ -
زين الدين حممد املدعو بعبـد الـرؤوف بـن  -التوقيف عىل مهامت التعاريف  -٦

حتقيـق عبـد  -تاج العارفني بن عيل بن زيـن العابـدين احلـدادي ثـم املنـاوي القـاهري 
 .هـ١٤١٠ -الطبعة األوىل  -القاهرة  -عامل الكتب  -اخلالق ثروت 

حتقيق حممد عـوض  -حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي  -هتذيب اللغة  -٧
 .م٢٠٠١ -الطبعة األوىل  -بريوت  -اث العريب دار إحياء الرت -مرعب 
حممد أمني بـن عمـر بـن  - )رد املحتار عىل الدر املختار( ة ابن عابدينشـيحا -٨

ــي  ــقي احلنف ــدين الدمش ــز عاب ــد العزي ــر  -عب ــريوت  -دار الفك ــة  -ب ــة الثاني  -الطبع
 .هـ١٤١٢
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حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي  -ح الكبري شـرة الدسوقي عىل الشـيحا -٩
 .دار الفكر -املالكي 

عبد الـرمحن بـن حممـد بـن  -ح زاد املستقنع شـرة الروض املربع شـيحا -١٠
 .هـ١٣٩٧ -الطبعة األوىل  -قاسم 

ــة لتق -١١ ــدخيل  .د -م الرتكــة ســـياخلطــوات العملي ــن حممــد ال ــد اهللا ب  عب
 .م٢٠١٧ -

حييــى بــن  -مي خالصــة األحكــام يف مهــامت الســنن وقواعــد اإلســال -١٢
 بــريوت  -مؤسسـة الرسـالة  - إسـامعيل اجلمـل ســنيحتقيـق ح -ف النـووي شــر

 .هـ١٤١٨ -الطبعة األوىل  -
ــة  -١٣ ــن ماج ــنن اب ــي  -س ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــؤاد  -حمم ــد ف ــق حمم حتقي

 .دار إحياء الكتب العربية -عبدالباقي 
بـن الضـحاك  ســىبـن سـورة بـن مو سـىحممد بن عي -سنن الرتمذي  -١٤

حتقيق أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطـوة عـوض  -الرتمذي 
ـــر - ــي ش ــايب احللب ــطفى الب ــة مص ــة ومطبع ـــرم -كة مكتب ــة  - ص ــة الثاني  -الطبع

 .هـ١٣٩٥
 -املـالكي  شـيحممد بن عبد اهللا اخلر - شـيخليل للخر صـرح خمتشـر -١٥

 .بريوت -دار الفكر للطباعة 
  - )ح املنتهـــىشــــردقـــائق أويل النهـــى ل(اإلرادات ح منتهـــى شــــر -١٦

 .هـ١٤١٤ -الطبعة األوىل  -عامل الكتب  -منصور بن يونس البهويت 
إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري  -الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة  -١٧
الطبعـة  -بريوت  -دار العلم للماليني  -حتقيق أمحد عبد الغفور عطار  -الفارايب 
 .هـ١٤٠٧ -الرابعة 
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مـن أمـور رسـول  صــراجلامع املسند الصحيح املخت(صحيح البخاري  -١٨
حتقيـق  -حممد بن إسامعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي  - )وسننه وأيامه  اهللا

 .هـ١٤٢٢ -الطبعة األوىل  -دار طوق النجاة  - صـرالنا صـرحممد زهري بن نا
ــه  -١٩ ــن احلــاج  صـــرحممــد نا -صــحيح اجلــامع الصــغري وزيادات  الــدين ب

 .املكتب اإلسالمي -نوح بن نجايت بن آدم األشقودري األلباين 
بنقـل العـدل عـن العـدل إىل  صـراملسند الصحيح املخت(صحيح مسلم  -٢٠

حتقيـق حممـد فـؤاد  -ي النيسـابوري شــريمسلم بن احلجاج الق - ) رسول اهللا
 .بريوت -دار إحياء الرتاث العريب  -عبدالباقي 

خ حممـد بـن إبـراهيم بـن عبـداللطيف آل شــيئل سامحة الفتاو ورسا -٢١
 مطبعـة احلكومـة  -مجع وترتيب وحتقيق حممد بن عبـدالرمحن بـن قاسـم  -خ شـيال
 .هـ١٣٩٩ -الطبعة األوىل  -مكة املكرمة  -

احلسن بن عبد اهللا بن سهل بـن سـعيد بـن حييـى بـن  -الفروق اللغوية  -٢٢
الطبعـة  -اإلسـالمي  شــرمؤسسـة الن -حتقيق بيـت اهللا بيـات  -مهران العسكري 

 .هـ١٤١٢ -األوىل 
دار الفكـر  -وهبة بن مصطفى الـزحييل  .د.أ -الفقه اإلسالمي وأدلته  -٢٣

 .الطبعة الرابعة -دمشق  -
أمحـد بـن غـانم بـن  -الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القـريواين  -٢٤

 .هـ١٤١٥ -دار الفكر  -سامل ابن مهنا النفراوي األزهري املالكي 
مكتبـة  -عيل بن حييى بابكر  -فهرسة نظام التنفيذ مع الئحته التنفيذية  -٢٥

 .هـ١٤٣٧ -الطبعة األوىل  -ديوان املحامني ومكتبة القانون واالقتصاد 
عيل بـن حييـى بـابكر  -عية مع الئحته التنفيذية شـرفهرسة نظام املرافعات ال -٢٦

 .هـ١٤٣٨ -الطبعة الثانية  -مكتبة ديوان املحامني ومكتبة القانون واالقتصاد  -
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عبـد اهللا بـن  -عية السـعودية شــرح نظام املرافعـات الشـرالكاشف يف  -٢٧
 الطبعـــة اخلامســـة  -الريـــاض  -دار ابـــن فرحـــون  -حممـــد بـــن ســـعد آل خنـــني 

 .هـ١٤٣٣ -
حممــد بــن قدامــة  عبــد اهللا بــن أمحــد بــن -الكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد  -٢٨

 .هـ١٤١٤ -الطبعة األوىل  -دار الكتب العلمية  - سـياجلامعييل املقد
 يف اجلرجـاين شــرعيل بـن حممـد بـن عـيل الـزين ال -كتاب التعريفات  -٢٩

الطبعـة األوىل  -بريوت  -دار الكتب العلمية  -حتقيق وضبط مجاعة من العلامء  -
 .هـ١٤٠٣ -

حتقيق جلنـة يف  -منصور بن يونس البهويت  -كشاف القناع عن اإلقناع  -٣٠
ـــدل  ـــدل  -وزارة الع ـــعودية  -وزارة الع ـــة الس ـــة العربي ـــة األوىل  -اململك  الطبع

 .هـ١٤٢٧ -
 ســىأيوب بن مو -الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية  -٣١

مؤسسـة  -ي صــرحتقيـق عـدنان درويـش وحممـد امل -ني القريمي الكفوي سـياحل
 .وتبري -الرسالة 
ــرب  -٣٢ ــان الع ــاري  -لس ــور األنص ــن منظ ــيل اب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب حمم

 .هـ١٤١٤ -الطبعة الثالثة  -بريوت  -دار صادر  -الرويفعي اإلفريقي 
املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئـة القضـائية العليـا واهليئـة الدائمـة  -٣٣

ــا مــن عــام  هـــ إىل عــام ١٣٩١والعامــة بمجلــس القضــاء األعــىل واملحكمــة العلي
 اململكــة العربيــة الســعودية  -إصــدار مركــز البحــوث بــوزارة العــدل  -هـــ ١٤٣٧

 .هـ١٤٣٨ -الطبعة األوىل  -
 بـــريوت  -دار املعرفـــة  - ســــيخسـرحممـــد بـــن أمحـــد ال -املبســـوط  -٣٤

 .هـ١٤١٤ -
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ــم  -٣٥ ــيط األعظ ــم واملح ــن  -املحك ــامعيل ب ــن إس ــيل ب ـــيع ـــيده املرس   س
 الطبعــة األوىل  -بــريوت  -دار الكتــب العلميـة  -حتقيـق عبــد احلميـد هنــداوي  -
 .هـ١٤٢١ -

ــري يف غريــب ال -٣٦ ــري شـــراملصــباح املن ــن عــيل  -ح الكب ــن حممــد ب أمحــد ب
 .بريوت -املكتبة العلمية  -الفيومي احلموي 

حممد بن أمحـد اخلطيـب  -مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  -٣٧
 .هـ١٤١٥ -الطبعة األوىل  -ة دار الكتب العلمي -بيني الشافعي شـرال

 ف النــووي شـــرحييــى بــن  -منهــاج الطــالبني وعمــدة املفتــني يف الفقــه  -٣٨
 .هـ١٤٢٥ -الطبعة األوىل  -دار الفكر  -حتقيق عوض قاسم أمحد عوض  -

حممــد بــن حممــد بــن عبــد  -خليــل  صـــرح خمتشـــرمواهــب اجلليــل يف  -٣٩
 .هـ١٤١٢ -الطبعة الثالثة  -دار الفكر  -املغريب  سـيالرمحن الطرابل

إبـــراهيم بــن عـــيل بــن يوســـف  -املهــذب يف فقــه اإلمـــام الشــافعي  -٤٠
 .دار الكتب العلمية -ازي شـريال

بـن عـيل  ســىبن عي سـىحممد بن مو -ح املنهاج شـرالنجم الوهاج يف  -٤١
 .هـ١٤٢٥ -الطبعة األوىل  -جدة  -دار املنهاج  -حتقيق جلنة علمية  -الدمريي 
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يف نظام  يكشـرتركة الأحكام  

 كات السعوديشـر ال

 

 إعداد 

 التريكي صـرحمد بن نا .د
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   .وعىل آله وصحبه ومن وااله ،احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا

 :أما بعد

متـى مـا انتهـى  ،وجعـل لعمـر اإلنسـان أجـالً  ،لكل أجل كتاب جعل اهللا 
وانتقـل مـا كـان يملـك إىل ورثتـه بعـد اسـتقطاع مـا  ،هذا األجل انقطع عن الـدنيا

 .به بام ال يتجاوز الثلث صـىأو

كة ال تتمتــع بحيــاة شـــرفكــذلك ال ؛وإذا كــان اإلنســان ال يتمتــع بحيــاة أبديــة
وتـزول  ،كاءشــرويتم تصفيتها فينحـل احتـاد ال ،فيه ضـيفالبد من يوم وتنق ،أبدية

 .ة املعنويةصـيالشخ

ث  ؛ومــا هيمنــا يف هــذا البحــث كات شـــريكاً يف إحــد الشـــرلــو كــان املــورِ
ث ،املنصوص عليها نظاماً  أم أن  ،ةً شــرهـل تـتم قسـمته مبا ،فام هو حال املال املورّ

 ؟كةشـريك بحسب نوع الشـرهناك أحكاماً خاصةً لكل 

منهـا أسـباب  ،بأسـباب عـدة ضــيكة نجـد أهنـا تنقشــروبالنظر إىل انقضاء ال
ـت عليـه املـادة السادسـة ع ،كةشــرعامة يف حق كـل  ة مـن نظـام شــروهـي مـا نصّ

 :حيث جاءت بالنص التايل ؛كات السعوديشـرال

 ضـيتنق ،كاتشـرمع مراعاة أسباب االنقضاء اخلاصة بكل نوع من أنواع ال(
 :كة بأحد األسباب اآلتيةشـرال

 .ما مل متدد وفقاً ألحكام هذا النظام ،انقضاء املدة املحددة هلا -أ 

 .أو استحالة حتققه ،حتقق الغرض الذي أُسست من أجله -ب
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ما مل  ،يك أو مساهم واحدشـرانتقال مجيع احلصص أو مجيع األسهم إىل  -ج 
 .كة وفقاً ألحكام هذا النظامشـريك أو املساهم يف استمرار الشـريرغب ال

 .بل انقضاء مدهتاكاء عىل حلّها قشـراتفاق ال -د 

 .كة أخرشـراندماجها يف  -هـ 

 ،كاءشــربناءً عىل طلب أحـد ال ،أو بطالهنا ،صدور حكم قضائي هنائي بحلّها -و 
 ).باحلرمان من استعامل هذا احلق يُعد باطالً  ضـيط يقشـروكل  ،أو أي ذي مصلحة

 .كة عىل حدةشـروباإلضافة لألسباب العامة فهناك أسباب خاصة بكل 

ق  ؛كةشــروعنـد النظـر يف األسـباب العامـة النقضــاء ال نجـد أن املـنظم مل يتطــرَّ
نجـد  ؛يكشــروبتتبع النظام فيام يتعلق بوفاة ال ،يك كسببٍ عام لالنقضاءشـرلوفاة ال

وقـد نـص  ،)١(كات معينةشـرأن هذا السبب قد نُص عليه كسبب خاص لالنقضاء ل
ـكِت عنـه يف  ،)٢(سـبباً لالنقضـاء كات أخر بأنه ال يعـدشـرعىل نقيض ذلك يف  وسُ

 .كات أخر دون اإلشارة إىل اعتباره سبباً لالنقضاء من عدمهشـر

وكذلك ما نجـد مـن فـراغ تنظيمـي فـيام  ،كة وأخرشـروأمام هذا االختالف بني 
 ،كة الشــخص الواحــد إذا كانــت ذات مســؤولية حمــدودةشـــريك يف شـــريتعلــق بوفــاة ال

كة الشـخص الواحـد شــريك يف شـرام أنه بوفاة السـيحيث مل يعالج النظام هذه احلالة ال 
 .أو ال يكون له وارث مطلقاً  ،خيتلف احلال بني أن يكون له وارث واحد أو أكثر

                                           
)، ٣٧/١هــ، املـادة ٢٨/٣/١٤٣٧وتـاريخ  ٣انظر: نظام الشـركات السعودي، الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/ )١(

) حيـث جـاءت ٥٠حيث جاءت بالنص التايل: (تنقضـي شـركة التضامن بوفاة أحد الشـركاء..... إلخ)، واملادة (
ة بوفاة أحد الشـركاء.... إل  خ).بالنص التايل: (تنقضـي شـركة املحاصَّ

) حيث جاءت بالنص التـايل: (ال تنقضــي شــركة التوصــية البســيطة ٤٢انظر: نظام الشـركات السعودي، املادة ( )٢(
) حيث جاءت بـالنص التـايل: (ال تنقضــي الشــركة ذات ١٧٩بوفاة أحد الشـركاء املوصـني...... إلخ)، واملادة (

 املسؤولية املحدودة بوفاة أحد الشـركاء).
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وأضع لـه إطـاراً  ،ولكل هذا وجدت أنه من املناسب أن أبحث هذا املوضوع
يك وفــق شـــرضــاحاً حلالــة تركــة الويمكــن مــن خاللــه أن يكــون استي ،يُضــبط بــه

وليكون مرجعاً للمحتاجني لقسمة الرتكـات  ،كات السعوديشـرنصوص نظام ال
 .كات املنصوص عليها نظاماً شـريف إحد ال

يك يف كـل شــرامً باعتبـار وفـاة السـيلذا فقد استعنت باهللا وقسمت البحث تق
كات شـــر يف يك معتــربٌ شـــركة بوفــاة الشـــرفوجــدت أن ســبب انقضــاء ال ،كةشـــر

ـــراألشــخاص دون  ــوالش ــم تق ،كات األم ــه ت ــاءً علي ــد ســـيوبن ــث إىل متهي م البح
 :ومبحثني وخامتة عىل النحو التايل

 .ويشمل تعريفات البحث :التمهيد

 :وفيه ثالثة مطالب ،كات األشخاصشـريك يف شـرتركة ال :املبحث األول

 :وفيه ثالثة فروع ،كة التضامنشـريك يف شـرتركة ال :املطلب األول

 .كة التضامنشـريك يف شـروفاة ال :الفرع األول

كاء واألثـر شــركة بورثـة أحـد الشــراالتفـاق عـىل بقـاء ال :الفرع الثـاين
 .املرتتب عليه

يك املتـوىف واألثـر شــركة دون الشــراالتفاق عىل بقـاء ال :الفرع الثالث
 .املرتتب عليه

 :وفيه فرعان ،طةسـية البصـيكة التوشـريك يف شـرتركة ال :املطلب الثاين

 .يك املتضامن واألثر املرتتب عليهشـروفاة ال :الفرع األول

 .واألثر املرتتب عليه صـييك املوشـروفاة ال :الفرع الثاين

 .كة املحاصةشـريك يف شـرتركة ال :املطلب الثالث
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 ،كات املختلطـةشــركات األمـوال والشــريك يف شــرتركـة ال :املبحث الثـاين
 :وفيه مطلبان

 .كة املسامهةشـريك يف الشـرتركة ال :املطلب األول

 .كة ذات املسؤولية املحدودةشـريك يف الشـرتركة ال :املطلب الثاين

 :وفيه مطلبان ،كة الشخص الواحدشـريك يف شـرتركة ال :املبحث الثالث

 .كة الشخص الواحد املسامهةشـر :املطلب األول

 .الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودةكة شـر :املطلب الثاين

 .اتصـيوتشمل النتائج والتو :اخلامتة
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كُ  :ترك ْ ك ال :الرتَّ دْعُ كه ،ءشـيوَ كاً واتَّرَ رْ كه تَ ُ تُ ال .تَركه يَرتْ كْ رَ كـاً شــيوتَ رْ  :ءَ تَ
يْتُهُ  لَّ امليت تراثـه  )تركة(و ،والرتكة مفرد الرتكات ،ترك امليت ماالً خلفه :ويقال ،خَ

 .)١(وهو ما يرتكه الشخص ويبقيه ،املرتوك

ما تركه امليت من األموال صافياً عن تعلق حـق الغـري بعـني مـن  :واصطالحاً 
 .)٢(األموال

 ،يثبت ملستحق بعد مـوت مـن كـان ذلـك لـه ،الرتكة حق يقبل التجزؤ :وقيل
 .)٣(بقرابة أو نكاح أو والء

                                           
انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصـر إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفـور عطـار،  )١(

). وخمتـار الصـحاح، املؤلـف: ٤/١٥٧٧م، (١٩٨٧ -  هــ١٤٠٧بريوت، الطبعة: الرابعـة  -الناشـر: دار العلم للماليني 
عبد القـادر احلنفـي الـرازي، املحقـق: يوسـف الشــيخ حممـد، الناشــر: املكتبـة زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن 

). والتعريفـات، عـيل ٤٦م، (ص:١٩٩٩هــ/١٤٢٠صــيدا، الطبعـة: اخلامسـة،  -الدار النموذجية، بريوت  -العصـرية 
ـ ١٤٠٣ألوىل لبنــان، الطبعــة: ا-بـن حممــد بــن عــيل الـزين الشـــريف اجلرجــاين، الناشـــر: دار الكتــب العلميـة بــريوت   هــ

بيــدي، ٥٦م، (ص:١٩٨٣- اق احلســـيني، الزَّ ــد بــن عبــد الــرزّ ــد بــن حممّ ). وتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، حممّ
). واملعجم الوسـيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصـطفى/أمحد الزيات/حامـد ٢٧/٩١الناشـر: دار اهلداية، (

).و معجـم اللغـة العربيـة املعاصــرة، د. أمحـد خمتـار عبـد احلميـد ١/٨٤الدعوة ( عبد القادر/حممد النجار)، الناشـر: دار
 ).١/٢٩١م، ( ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩عمر، الناشـر: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 

، لفخر الدين الزيلعي احلنفي، واحلاشـية: لشهاب الـدين أمحـ )٢( لْبِيِّ د انظر: تبيني احلقائق شـرح كنز الدقائق وحاشـية الشِّ
، الناشـــر: املطبعــة الكــرب األمرييــة  ــلْبِيُّ ). ٦/٢٩٩هـــ، (١٣١٣بــوالق، القــاهرة، الطبعــة: األوىل،  -بــن حممــد الشِّ

والبحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن حممـد، املعـروف بـابن نجـيم املصــري، الناشــر: دار 
ا، الـدكتور سـعدي ٨/٥٥٧( بدون تاريخ، -الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية  )، القاموس الفقهي لغـةً واصـطالحً

 ).٤٩م، (ص:١٩٨٨-هـ ١٤٠٨سورية، الطبعة: الثانية  -أبو حبيب، الناشـر: دار الفكر. دمشق 
 =انظر: حاشـية الدسوقي عىل الشـرح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، الناشــر: دار الفكـر، الطبعـة: بـدون  )٣(
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ـــرَ  وقــد  ،اشــرتكنا بمعنــى تشــاركنا :يقــال .يكنيشـــركة خمالطــة الشـــرال :كَ شَ
 ،كاءشـــر :يكشـــرومجــع ال ،اشــرتك الــرجالن وتشــاركا وشــارك أحــدمها اآلخــر

 :وقال لبيد .اكشـروأ

ائِدُ األ دَ ريُ عَ
ـرَ تَطِ المِ شْ عامةُ لِلْغُ تراً والزَّ وِ عاً=وَ فْ  )١(اكِ شَ

فقــد أغفــل بعـض الفقهــاء تعريــف  -يعةشــرعنـد فقهــاء ال- وأمـا اصــطالحاً 
بيـنام  ،متباينـة األحكـام ،ألهنا خمتلفة األنواع ؛كة يف االصطالح بمعناها العامشـرال

فها البعض اآلخر بتعاريف ختتلف من مذهب إىل آخر  :من ذلك ،عرّ

 .)٢(اختصاص اثنني فأكثر بمحل واحد :تعريف احلنفية -

ل بني مالكني فأك :تعريف املالكية - ا فقطمتموَّ  .)٣(ثر ملكً

 .)٤(وعشـيثبوت احلق الثنني فأكثر عىل جهة ال :تعريف الشافعية -

                                           
=

 
).ومنح اجلليل شـرح خمتصـر خليل، حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبـو عبـداهللا املـالكي، ٤/٤٥٧طبعة وبدون تاريخ، (

 ).٩/٥٩٦م، (١٩٨٩-هـ١٤٠٩طبعة، تاريخ النشـر:  بريوت، الطبعة: بدون -الناشـر: دار الفكر 
انظر: الكتاب: هتذيب اللغة، حممد بـن أمحـد بـن األزهـري اهلـروي، أبـو منصـور املحقـق: حممـد عـوض مرعـب،  )١(

ولسان العرب، البن منظـور، ، )١٠/١٣م، (٢٠٠١بريوت، الطبعة: األوىل،  -الناشـر: دار إحياء الرتاث العريب 
مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور، الناشـر: دار صادر، بريوت، الطبعـة: الثالثـة املؤلف: حممد بن 

 ).٢٧/٢٢٣وتاج العروس، للزبيدي، ( ،)١٠/٤٤٨هـ، (١٤١٤ -
اللباب يف شـرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي، حتقيق حممد  )٢( 

 ).٢/١٢١لبنان، ( -لدين عبد احلميد، الناشـر: املكتبة العلمية، بريوت حميي ا
انظر: املختصـر الفقهي البن عرفة، حممد بن حممد ابن عرفة الورغمي التونسـي املـالكي، أبـو عبـد اهللا، املحقـق: د. حـافظ  )٣(

م،  ٢٠١٤ -هــ ١٤٣٥عـة: األوىل، عبد الرمحن حممد خري، الناشـر: مؤسسة خلـف أمحـد اخلبتـور لألعـامل اخلرييـة، الطب
)، ومواهب اجلليل يف شـرح خمتصـر خليل، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممـد بـن عبـد الـرمحن الطرابلســي ٧/٥(

عيني املالكي، الناشـر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة،   ).٥/١١٨م، (١٩٩٢ -هـ ١٤١٢املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ
 =انظر: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسـيني احلصـني،  )٤(
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 .)١(فصـراالجتامع يف استحقاق أو ت :تعريف احلنابلة -

كة مـن فكـرة االشـرتاك أو شــرفتـأيت ال ؛أما من الناحيـة النظاميـة أو القانونيـة
 ؛وجتميـع األمـوال الالزمـة ،هبدف توحيد اجلهود ، أو أكثرصـنياكة بني شخشـرال

وقـد  ،)٢(وعات التجارية التي يصعب عـىل األفـراد تنفيـذها لوحـدهمشـرلتنفيذ امل
 :كة بأهناشـركات السعودي الشـرعرف نظام ال

وع شــربـأن يسـاهم كـل مـنهم يف م ،عقد يلتزم بمقتضـاه شخصـان أو أكثـر(
القتسـام مـا ينشـأ  ،أو مـنهام معـاً  ،أو عمل ،بتقديم حصة من مال ،يستهدف الربح

 .)٣()وع من ربح أو خسارةشـرمن هذا امل

                                           
=

 
دمشـق، الطبعـة:  -تقي الدين الشافعي، حتقيق: عيل عبد احلميد بلطجي وحممد وهبي سليامن، الناشـر: دار اخلـري 

الطالب، زكريـا بـن حممـد بـن زكريـا األنصـاري، )، وأسنى املطالب يف شـرح روض ١/٢٦٩، (م١٩٩٤األوىل، 
 ).٢/٢٥٢زين الدين أبو حييى السنيكي، الناشـر: دار الكتاب اإلسالمي، (

انظر: املغني البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقدسـي ثم الدمشـقي  )١(
 -هــ ١٣٨٨، الناشـر: مكتبة القـاهرة، الطبعـة: بـدون طبعـة، تـاريخ النشــر: احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقدسـي

). والشـرح الكبري عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممـد بـن أمحـد بـن قدامـة املقدســي اجلامعـييل ٥/٣م، (١٩٦٨
 ).٥/١٠٩احلنبيل، الناشـر: دار الكتاب العريب للنشـر والتوزيع، (

 ). ١٥٣م، (ص:١٩٩٦-هـ ١٤١٧ي، د. حممد حسن اجلرب، الطبعة الرابعة القانون التجاري السعود )٢(
 ).٢انظر: نظام الشـركات السعودي، املادة ( )٣(
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 ،كات اخلمـس املنصـوص عليهـا نظامـاً شــركة التضـامن إحـد الشــرتعترب 
كاء شــرواألكثر انتشاراً لثقـة الغـري بال ،األشخاصكات شـروهي الشكل األمثل ل

 .املتضامنون فيها
كة بـني أشـخاص مـن ذوي شـر( :كات السعودي بأهناشـروقد عرفها نظام ال

وبالتضـامن  ،اً يف مجيـع أمـواهلمصــييكونـون فيهـا مسـؤولني شخ ،الصفة الطبيعية
 .)١()التاجريك فيها صفة شـرويكتسب ال ،كة والتزاماهتاشـرعن ديون ال

 يك معتـربةً شــرة الصــيولكـون شخ ،كةشــرهلذه ال صـيونظراً للطابع الشخ
يك تـؤثر شـرأصبح من الطبيعي جداً أن وفاة ال ؛كةشـريف هذا ال -وجوداً وعدماً -

األمر الذي دعا املنظم للنص عليه حتديـدً يف  ،كة وعىل موجوداهتاشـرعىل وجود ال
 .السعوديكات شـرمن نظام ال )٣٧(املادة 

م هذا املطلب إىل ثالثة فـروع عـىل النحـو سـيوبالنظر إىل هذا النص فقد تم تق
 :التايل

 .كة التضامنشـريك يف شـروفاة ال :الفرع األول
 .كاء واألثر املرتتب عليهشـركة بورثة أحد الشـراالتفاق عىل بقاء ال :الفرع الثاين

 .يك املتوىف واألثر املرتتب عليهشـركة دون الشـراالتفاق عىل بقاء ال :الفرع الثالث

                                           
 ).١٧نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
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ويرتتب عىل ذلـك أن  ،كة التضامن حمل اعتبارشـريك يف شـرة الصـيتعد شخ
حيــث ال جيــوز  ،كة وانقضــائها بقــوة النظــامشـــريك تــؤدي إىل حــل الشـــروفــاة ال

وقد جعل املنظم السعودي مـن  ،كةشـركاء يف الشـرللورثة أن حيلوا حمل مورثهم ك
كات شــرمن نظـام ال )٣٧(فقد نصت املادة  ،كةشـركاء سبباً حلل الشـروفاة أحد ال

كة التضـامن حيـث جـاءت بـالنص شــرالسعودي عىل األسـباب اخلاصـة بانتهـاء 
أو بشـهر  ،أو بـاحلجر عليـه ،كاءشــركة التضامن بوفاة أحـد الشـر ضـيتنق( :التايل

 ).إلخ ....أو بانسحابه ،سارهأو بإع ،إفالسه

ويرجـع  ،كة حمـددة املـدة أو غـري حمـددة املـدةشـرويستوي يف ذلك أن تكون ال
ة كـام صــيكاء اعتبـارات شخشــريك قد ال تربطهم ببـاقي الشـرذلك إىل أن ورثة ال

كاء قـد ال يثقـون فـيهم مـثلام كـانوا يثقـون يف شــركـام أن ال ،كان مورثهم يتمتع هبـا
كة مـع شــركاء عىل االسـتمرار يف الشـرومن هذا املنطلق ال جيوز إجبار ال ،مورثهم

يك شــركة بقوة النظـام مـن تـاريخ وفـاة الشـرهذه ال ضـيوتنق ،ورثة ال يثقون هبم
 .)١(دون انتظار النتهاء مدهتا

بـدليل  ،إال أن هذا النص ال يعترب من النظام العام إذ جيوز االتفاق عىل خالفه
ومع ذلك جيـوز أن يـنص  (...كاء االتفاق عىل خالفه شـرملادة أجاز للأنه يف ذات ا

كة مـع شــركاء تسـتمر الشــركة عىل أنه يف حالة وفاة أحـد الشـرس السـييف عقد تأ
من نفس املادة بـام يـدل عـىل  )٢(كام جاءت الفقرة  ،)٢()من يرغب من ورثة املتوىف

كة عـىل أنـه إذا تـويف شــرالس سـيجيوز أن ينص يف عقد تأ(حيث نصت عىل  ،ذلك
                                           

الشـــركات  - التــاجر - حماضـــرات يف القــانون التجــاري، عاشــور عبــد اجلــواد عبــد احلميــد (األعــامل التجاريــة )١(
 ).١٩٠م، (ص:٢٠٠٧الناشـر: دار النهضة العربية، مصـر، التجارية)، 
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كة شـرتستمر ال ؛أو انسحب سـركاء أو حجر عليه أو شهر إفالسه أو أعشـرأحد ال
 .)١()كاءشـربني الباقني من ال

كة متى مـا شـركاء طلبهم استمرار الشـروأمام هذا االستثناء أصبح من حق ال
سواء كان هذا االسـتمرار  ،سسـيط االستمرار منصوصاً عليه يف عقد التأشـركان 

 .يك املتوىفشـركة دون الشـرأو كان ببقاء ال ،كاءشـرببقاء ورثة املتوىف من ال

 ،كاءشــركة التضامن بوفاة أحـد الشـروأمام هذا القيد يتبني أن األصل انتهاء 
كة بورثـة شــرإمـا إبقـاء ال ؛فهـم أمـام خيـارين ؛كاء االستمرارشـرويف حال رغبة ال

واحلديث عن هذين اخليـارين  ،يكشـرأو إبقائها باستبعاد ورثة ال ،وىفيك املتشـرال
 .كون يف الفرعني القادمنيسـي

كــام -فإنــه  ،كة التضـامنشـــركاء ســبباً يف انقضـاء شـــرإذا كانـت وفــاة أحـد ال
كاء االتفـاق عـىل شــروبالتـايل جيـوز لل ،ال يُعد هذا من النظـام العـام -ذكرنا سابقاً 

كاء عـىل بقـاء شــروإذا اتفـق ال ،سســيخالفه متى ما كان ذلـك مـدوناً يف عقـد التأ
كـان هـذا االتفـاق  ؛كاءشــرس مـع ورثـة مـن يتـوىف مـن الســيكة يف عقد التأشـرال

س ســين يـنص يف عقـد تأجيـوز أ( :وقد نص عليـه املـنظم بـالنص التـايل ،صحيحاً 
كة مـع مـن يرغـب مـن شــركاء تسـتمر الشــركة عىل أنه يف حالة وفاة أحـد الشـرال

اً أو ممنوعني نظاماً من ممارسة األعـامل التجاريـة ،ورثة املتوىف عـىل  ،ولو كانوا قرصَّ
يك القرصَّ أو املمنوعون نظامـاً مـن ممارسـة األعـامل التجاريـة شـرأال يسأل ورثة ال

ب كـل واحـد مـنهم يف صــيإال يف حـدود ن ،كة يف حال اسـتمرارهاشـرال عن ديون

                                           
 )٢فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
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خـالل -كة شــروجيب يف هذه احلالـة حتويـل ال .كةشـرحصة مورثه يف رأس مال ال
يصبح فيهـا  ،طةسـية بصـيكة توشـرإىل  -مدة ال جتاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم

وإال أصـبحت  ؛اً صــيمو أو املمنـوع نظامـاً مـن ممارسـة األعـامل التجاريـة صـرالقا
سن الرشد أو  -خالل هذه املدة- صـرما مل يبلغ القا ،ة بقوة النظامضـيكة منقشـرال

 .)١()ينتفِ سبب املنع عن مزاولة األعامل التجارية

ــاً باملســؤولية  ،كة بورثــة املتــوىف لــيس اســتثناءً مطلقــاً شـــرواســتثناء بقــاء ال بــل مقرون
 ،القرصَّ أو املمنوعني نظاماً من ممارسـة األعـامل التجاريـةيك شـراملحدودة بالنسبة لورثة ال

إمـا ببلـوغ  ،كةشـركاء مدة زمنية ال تتجاوز السنة لتصحيح وضع الشـركام أن املنظم أتاح لل
ة صــيكة توشــروإال حتويلهـا إال  ،القُرصَّ وزوال املنع عـن املمنـوعني مـن ممارسـة التجـارة

 .صـنيكاء موشـرفيها واملمنوعني من ممارسة التجارة  صـرطة يكون القسـيب

كة يف هذه احلالة يكون بدخول من يرغب مـن الورثـة بمثابـة شـرواستمرار ال
ـاً (ويُلحظ هنا أن املنظم بإضافته عبـارة  ،كاء فيها بدل مورثهمشـر ولـو كـانوا قرصَّ

عـد العامـة يف قـد خـرج عـن القوا )أو ممنوعني نظاماً من ممارسة األعـامل التجاريـة
 ،كاء األهليـة القانونيـةشــرورة أن يتـوافر يف الضــرب ضـيالتي تق ،كة التضامنشـر

حتى ينسجم ذلـك مـع طبيعـة  ،وأن يكون مسموحاً هلم بمامرسة األعامل التجارية
 صـــرويف املقابــل فقــد ح ،واكتســابه صــفة التــاجر ،يك التضــامنيةشـــرمســؤولية ال

ـــد  ـــب النظـــام اجلدي ـــنظم بموج ـــادر يف -امل مســـؤولية هـــؤالء  -هــــ١٤٣٧الص
ب كـل مـنهم يف حصـة مورثـه يف صــيكة بحـدود نشــراألشخاص عند استمرار ال

ة صـــيكة توشـــركة التضــامن إىل شـــرعــىل أن يــتم حتويــل  ،)٢(كةشـــررأس مــال ال

                                           
 ).١فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
هــ جييـز بقـاء الشــركاء القصــر يف هـذه احلالـة شــركاء ١٣٨٥وقد كان النظام القـديم للشــركات الصـادر يف عـام  )٢(

 =متضامنون، وقد كان ذلك يثري جدالً حول إمكانية تطبيق قواعد املسؤولية املطلقة والتضامنية عىل هؤالء القصـر، 
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 صــرويصـبح فيهـا القا ،طة خالل مدة ال تتجاوز سنةً من تاريخ وفاة مـورثهمسـيب
خالل  صـرمامل يبلغ القا ،اً صـيممارسة األعامل التجارية موأو الشخص املمنوع من 

كـأن  ؛أو ينتـفِ سـبب املنـع عـن مزاولـة األعـامل التجاريـة ،هذه املدة سـنَّ الرشـد
 .)١(يكون موظفاً يف القطاع العام ويقدم استقالته

مـال  صــرأن يـتم ح ؛كاءشــركة بورثـة أحـد الشــرواألثر املرتتب عـىل بقـاء ال -
إال  ،ومل حيـدد النظـام طريقـة حمـددة لـذلك ،ب كـل وارثصـياملتوىف ملعرفة نيك شـرال

يك شــركة دون ورثـة الشــراملتعلقـة ببقـاء ال )٣٧(مـن املـادة )٢(أنه بالرجوع للفقـرة 
 :يك املتوىف يكون بإحد طريقتني مهاشـرب الصـينجد أن تقدير ن ؛املتوىف

 .كةشـرس السـيالنص يف عقد تأ .١
ب كـل صــيمن مقوم مرخص لـه يبـني القيمـة العادلـة لنتقرير خاص يُعد  .٢

 .كاءشـركة يف تاريخ ختارج أي من الشـريك يف أموال الشـر
يك شــرونظراً إلمكانيـة إعـامل الـنص يف هـذه احلالـة فأجـد أن تقـدير مـال ال

 .املتوىف يكون بذات الطريقة
كة بمقــدار شـــراملــال يــتم إدخــال مــن يرغــب مــن الورثــة يف ال صـــروبعــد ح

بة من مـال مورثـه صـيوإخراج من ال يرغب بدفع قيمة ن ،بهم يف مال مورثهمصـين
 .هصـركة بعد حشـريف ال

                                           
=

 
األمر الذي كان يوصـف بعـدم املنطقيـة، وقـد عـالج املـنظم السـعودي هـذا اخللـل يف النسـخة اجلديـدة مـن نظـام 

هـ، حيث أوجب أن يكون القاصـر مسؤوالً بحدود حصته يف مال مورثـه، وقـد ١٤٣٧ركات الصادر يف عام الشـ
نبه املنظم إىل تصحيح هذا الوضع يف مدة أقصاها سـنة، إمـا ببلـوغ القاصــر، أو حتويلهـا لشــركة توصــية بســيطة 

.  يكون القاصـر فيها شـريك موصـياً ال متضامناً
لشـركات التجارية وأحكام اإلفالس، د. عدنان بن صالح العمر، الناشـر: املؤلف، الطبعة الثانية انظر: الوجيز يف ا )١(

 والــوجيز يف أحكــام الشـــركات يف النظــام الســعودي اجلديــد، أمحــد بــن ســعيد اخلبتــي ، )١٢٣هـــ، (ص:١٤٣٧
 ).١٠٩-١٠٨هـ، (ص:١٤٣٧وهشام بن عيل السبت، الناشـر: دار اإلجادة، الرياض، الطبعة األوىل 
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كة ببقـاء ورثـة شـرس عىل بقاء السـيكاء االتفاق يف عقد التأشـرإذا كان حيق لل
يك شــرب الصــيكة واسـتبعاد نشــرفإنه كذلك حيـق هلـم إبقـاء ال ،املتوىفيك شـرال

 .سسـيعىل أن يكون هذا االتفاق منصوصاً عليه يف عقد التأ ،املتوىف
حيــث جــاءت  )٣٧(مــن املــادة  )٢(احة الفقــرة صـــروهــذا مــا نصــت عليــه 

كة عــىل أنــه إذا تــويف أحــد شـــرس الســـيجيــوز أن يــنص يف عقــد تأ( :بــالنص التــايل
كة شــرتسـتمر ال ؛أو انسحب ،سـرأو أع ،أو شهر إفالسه ،أو حجر عليه ،كاءشـرال

 ).كاءشـربني الباقني من ال
 :واألثر املرتتب عىل هذه احلالة -

وهـذا مـا  ،كةشــربهم يف أمـوال الصــييك املتوىف إال نشـرأنه ال يكون لورثة ال
ويف هــذه  (...... :حيــث جــاءت بــالنص التــايل ،نصــت عليــه ذات املــادة الســابقة

 ).إلخ ...كةشـربه يف أموال الصـييك أو ورثته إال نشـراحلالة ال يكون هلذا ال
فقـد نـص  ؛يك املتـوىفشــرب الصــيوخوفاً مـن وقـوع النـزاع يف طريقـة تقـدير ن

بة مـن صــيمتهيـداً إلخـراج ن ؛يك املتـوىفشــرب الصــيالنظام عىل ثالث طرق لتقدير ن
وجــاءت املــادة  ،بهصـــيكــل بحســب ن ،ومــن ثــم تســليمه للورثــة ،كةشـــررأس مــال ال
يعـد مـن مقـوم مـرخص  ،ب وفقاً لتقريـر خـاصصـييقدر هذا الن (.... :بالنص التايل

كة يف تاريخ ختـارج أي مـن شـريك يف أموال الشـرب كل صـييبني القيمة العادلة لن ،له
كاء عـىل طريقـة أخـر شــرأو اتفـق ال ،كةشــرس الســيإال إذا نـص عقـد تأ ،كاءشـرال

ب فـيام يسـتجد بعـد ذلـك مـن حقـوق إال صـييك أو ورثته نشـروال يكون لل .للتقدير
 .)١()بقدر ما تكون هذه احلقوق ناجتة من عمليات سابقة عىل تلك الواقعة
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 :وبالنظر يف هذا النص يمكن أن نستخلص الطرق عىل النحو التايل

س ســيوبذلك يكون ما كتب يف عقد التأ ،كةشـرس السـيالنص يف عقد تأ  .١
 .يك املتوىفشـرب الصـيمن طريقة للتقويم هي أول ما ينظر له عند تقويم ن

 .)١(كاء عىل طريقة أخر للتقديرشـراتفاق ال  .٢
ب كـل صــييبني القيمـة العادلـة لن ،تقرير خاص يعد من مقوم مرخص له  .٣

 .كاءرشـكة يف تاريخ ختارج أي من الشـريك يف أموال الشـر

يك املتـوىف بأحـد الطـرق املنصـوص عليهـا شــرب الصــيومتى ما تم تقـدير ن
ب كـل صــيبه ليـتم الحقـاً قسـمته بيـنهم بحسـب نصــيفإنه يسـلم لورثتـه ن ؛نظاماً 

 .وارث

ب فيام يسـتجد بعـد ذلـك مـن صـيومما جتدر اإلشارة إليه أنه ال يكون للورثة ن
إال بقــدر مــا تكــون هــذه احلقــوق ناجتــة مــن عمليــات ســابقة عــىل تلــك  ،حقــوق
 ،كة يتم تقديره بتـاريخ وفاتـهشـريك يف الشـرب الصـيأن ن :ومعنى هذا ،)٢(الواقعة

 ،كةشــرب فيام يستجد مـن أمـوال للصـيوما بعد هذا التاريخ ال يكون للورثة أي ن
كة عقـد شــركـأن يكـون لل ،إال إذا كانت هذه األمـوال ناجتـة عـن عمليـات سـابقة

حتـى وأن  ،يك هـو حـق للورثـةشــرفإن ما ينتج عن هذا العقد بعد وفاة ال ،توريد
  .ألن هذا احلق ناتج عن عمليات سابقة عن واقعة الوفاة ؛كان ناجتاً بعد وفاته

                                           
هذا القيد ال يطبق عىل تقدير نصـيب الشـريك املتوىف، ولعل املنظم يقصـد هبـذه احلالـة إذا مـا كـان الشــريك قـد أعســر أو  )١(

أفلس أو حجر عليه، أو انسحب من الشـركة، واجلامع يف كل هذا أن الشـريك ما زال عىل قيد احلياة، وبإمكـان الشــركاء 
صـيبه، أما يف حالة الشـريك املتوىف فأر أن هذه الطريقة ال تتناسب مـع حالتـه، إال االتفاق معه عىل طريقة معينة لتقدير ن

إذا كان يقصد هبذا االتفاق أن يكون اتفاقاً مسبقاً بني الشـركاء، وإذا كان األمر كذلك؛ فال أجد فرقـاً يف أن يكـون مكتوبـاً 
 الطريقة فيام دون الوفاة.يف عقد التأسـيس، وبالتايل كان األوىل عىل املنظم أن خيصص هذه 
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حيــث يعــود  ؛كاتشـــردم أشــكال الطة مــن أقــســـية البصـــيكة التوشـــرتعــد 
حيـث كـان  ،مة السائد عنـد اإلغريـقسـياألصل التارخيي هلا إال قرض املخاطر اجل

يلجأ هلا أصحاب األموال الستثامر جـزء مـن أمـواهلم دون تعـريض كامـل ذمـتهم 
 .)١(املالية للخطر

العتامدهـا عـىل  ؛كات األشـخاصشــرطة مـن ســية البصــيكة التوشــروتعد 
كة شـــروتتكــون  ،كةشـــريك يف الشـــرة الصـــيوالعتبــار شخ ،كاءشـــرالثقــة بــني ال

يكاً شـــرفريــق يضــم عــىل األقــل  :كاءشـــرطة مــن فــريقني مــن الســـية البصـــيالتو
وفريق آخر يضـم  ،كة والتزاماهتاشـرمتضامناً ومسؤوالً يف مجيع أمواله عن ديون ال

وال  ،كة والتزاماهتـاشــريكون مسـؤوالً عـن ديـون ال اً الصـييكاً موشـرعىل األقل 
 .)٢(صفة التاجر صـييك املوشـريكتسب ال

كة التضــامن فــيام يتعلــق شـــرطة مشــاهبة متامــاً لســـية البصـــيكة التوشـــرو
طة ســية البصــيكة التوشــركاء املتضـامنون يف شــرفيخضع ال ،يك املتضامنشـربال

 .)٣(كة التضامنشـركاء يف شـرلألحكام املطبقة عىل ال

إن كـان ضـامناً أو -يك شــروبالنظر إىل اختالف األحكام فيام يتعلـق بوفـاة ال
 :م هذا املطلب إىل فرعني عىل النحو التايلسـيفقد تم تق -اً صـيمو

 .يك املتضامن واألثر املرتتب عليهشـروفاة ال :الفرع األول

  .واألثر املرتتب عليه صـييك املوشـروفاة ال :الفرع الثاين
                                           

ــريوت،  )١( ـــر، ب ــة والنش ــة للطباع ــدار اجلامعي ـــر: ال ــي، الناش ــد العرين ــد فري ــة، د. حمم ـــركات التجاري م، ١٩٨٢الش
 ).٨٧(ص:

 ). ١فقرة  ٣٨انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
 ).٢فقرة  ٣٨انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٣(
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فريق يضم عـىل األقـل  ؛طة تتألف من فريقنيسـية البصـيكة التوشـرإذا كانت 
فـإن  ،)١(كة والتزاماهتـاشــريكاً متضامناً ومسؤوالً يف مجيع أموالـه عـن ديـون الشـر

ــق  ــذا الفري ــامن-ه ــام ال -املتض ــن أحك ــه ع ــف أحكام ـــرال ختتل ـــركاء يف ش كة ش
كة التضـامن يقـرر شـريك يف شـروبالتايل فإن ما قررناه سابقاً من وفاة ال ،التضامن

مـن نظـام  )٣٨(مـن املـادة  )٢(وهذا مـا نصـت عليـه الفقـرة  ،يف حال هذا الفريق
كة شــركاء املتضـامنون يف شــرخيضـع ال( :حيث جاءت بـالنص التـايل ،كاتشـرال

 ).كة التضامنشـركاء يف شـرطة لألحكام املطبقة عىل السـية البصـيالتو

حيـث جـاءت بـالنص  )٤٢(وكذلك يفهم مـن مفهـوم املخالفـة لـنص املـادة 
أو  ،صــنيكاء املوشــرطة بوفـاة أحـد الســية البصــيكة التوشــر ضـيال تنق( :التايل

وذلـك مـا مل يـنص عقـد  ،أو بانسحابه ،أو بإعساره ،أو بشهر إفالسه ،باحلجر عليه
كة شـــرفــإن  ؛ املخــالف هلــذه املــادةســـريفبالتف )،كة عــىل غــري ذلــكشـــرس الســـيتأ

ومــا جعلنــا نــذهب  ،كاء املتضــامنيشـــربوفــاة أحــد ال ضـــيطة تنقســـية البصــيالتو
كاء شــركة بالنسـبة للشــرملفهوم املخالفة أن املنظم مل يـنص حتديـداً عـىل انقضـاء ال

جمتمعـة لـنخلص إىل  )٤٢(و )٣٨( املـواد ســريعلنا نبحـث يف تفمما جي ،املتضامنون
طة يأخـذ أحكـام وفـاة ســية البصـيكة التوشـريك املتضامن يف شـرنتيجة أن وفاة ال

وقـد سـبق احلـديث عنـه يف  ،ويرتب عليه ذات األثر ،كة التضامنشـريك يف شـرال
 .وال نجد فائدة من إعادة الكالم عنه مره أخر ،املطلب األول من هذا املبحث
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طة عــن ســـية البصـــيكة التوشـــريف  صـــييك املوشـــرختتلــف أحكــام وفــاة ال
حيـث  )؛٤٢(وهذا ما نـص عليـه املـنظم يف املـادة  ،يك املتضامنشـرأحكام وفاة ال

كاء شــرطة بوفـاة أحـد الســية البصــيكة التوشـر ضـيال تنق( :جاءت بالنص التايل
وذلـك مـا  ،أو بانسـحابه ،أو بإعساره ،أو بشهر إفالسه ،أو باحلجر عليه ،صـنياملو

 ).كة عىل غري ذلكشـرس السـيمل ينص عقد تأ

ونلحــظ مــن خــالل هــذا الــنص أن املــنظم الســعودي قــد عــدل عــن موقفــه 
يف األحكــام  -هـــ١٣٨٥-كات القــديم شـــرحيــث كــان حييــل يف نظــام ال ،الســابق

ــاء  ــة بانقض ـــيكة التوشـــراملتعلق ــام ســـية البص ــامنشـــرطة إىل أحك دون  ،كة التض
يك يف شــرفـإذا كانـت وفـاة ال ،طةســية البصــيكة التوشـرمراعاة للطبيعة اخلاصة ل

يك مـن ضـامن عـام شــرملـا يمثلـه كـل  ؛كةشــركة التضـامن تـؤدي إىل إهنـاء الشـر
كاء غـري حمـدودة وتضـامنية مـع شــرلكـون مسـؤولية ال ؛كة واملتعاملني معهاشـرلل

فمن غري املقبـول إطالقـاً إسـقاط  ،كة والتزاماهتاشـركاء للوفاء بديون الشـرباقي ال
يك شــرألن مسـؤولية ال ؛صــييك املوشــريك املتضـامن عـىل الشــرحكم وفـاة ال

وال يسـأل عـن  ،كةشــرحمدودة بحدود ما يقدمه من حصة يف رأس مال ال صـياملو
ال تـؤثر يف  صــييك املوشــروبالتـايل فـإن وفـاة ال ،كة بأموالـه اخلاصـةشــرديون ال

وهبـذا الـنص يكـون املـنظم السـعودي قـد تـالىف عيبـاً  ،كةشــرالضامن العام هلذه ال
 .كات السابقشـرجوهرياً كان قد وقع فيه يف نظام ال

طة ســية البصــيكة التوشــرنجد أن عدم انقضاء  )٤٢(وبالرجوع لنص املادة 
إال أنـه ال يعـد مـن النظــام  ، هـو األصــل يف املسـألةصــنيكاء املوشــربوفـاة أحـد ال

وذلـك (بدليل عجز ذات املادة الذي نص عـىل  ،إذ جيوز االتفاق عىل خالفة ؛العام
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كاء شــروبـذلك فإنـه جيـوز لل ،)كة عـىل غـري ذلـكشــرس الســيما مل ينص عقـد تأ
يك شـــربــأن يكــون وفــاة ال ،كة عــىل خــالف ذلــكشـــرس الســـيالــنص يف عقــد تأ

 .كةشـرمنهياً لل صـياملو

فـام هـو  ؛صــييك املوشــركة بوفـاة الشــروإذا كان األصل عدم انقضـاء ال -
 ؟األثر املرتتب عىل ورثته بعد وفاته

ــاة مــورثهم إذا كــان  ــة بوف ــىل الورث ــب ع ــر املرتت ــام األث يكاً شـــرمل حيــدد النظ
أو يـتم إبقـائهم كـل بحسـب  ،كة بقوة النظـامشـرهل يتم إخراجهم من ال ،اً صـيمو

 ؟به من مال مورثهصـين

كة التضـامن كـام شــركاء يف شـروإذا كان املنظم قد فصل يف حال الورثة مع ال
طة ســية البصــيكة التوشــرل كـذلك يف حـاهلم يف صــيلتفكـان األوىل ا ؛تبني سابقاً 

ب صــييك أو اسـتبعادهم بـإخراج نشــركة بورثـة الشــرملعرفة إمكانية اسـتمرار ال
 .)١(كةشـرمورثهم وبقاء ال

جع إىل عقد التأ ن فيه من اسـتمرار سـيونظراً لعدم وجود النص فريُ س وما دوِّ
أو اسـتمرارها باسـتمرار الورثـة فيهـا كـل حسـب  ،يك املتـوىفشــركة دون الشـرال

                                           
) حيث نصت عىل (تطبـق عـىل شــركة ٣الفقرة  ٣٨ال ير البعض هذا اإلشكال موجوداً، ويستند يف ذلك للامدة ( )١(

التوصـية البسـيطة أحكام شـركة التضامن فيام مل يرد به نص خاص يف هذا الباب) فيقول: أمام عدم وجود الـنص 
 يف شـركة التوصـية البسـيطة نرجع للنص يف شـركة التضامن.

) مـن ذات املـادة؛ حيـث جـاءت بـالنص ٢ول: إن هذا ممكن يف غري هذه احلالة مستندين يف ذلك عىل الفقـرة (ونق
التــايل: (خيضــع الشـــركاء املتضــامنون يف شـــركة التوصـــية البســـيطة لألحكــام املطبقــة عــىل الشـــركاء يف شـــركة 

 خاضعني لألحكام املطبقة عـىل الشــركاء يف التضامن)، وبمفهوم املخالفة هلذه املادة يكون الشـركاء املوصون غري
شــركة التضـامن، وبالتـايل إذا كـان التفصــيل يف حـال ورثـة الشــريك يف شــركة التضـامن ينطبـق عـىل الشـــركاء 
املتضامنون يف شـركة التوصـية البسـيطة؛ فهو وال شك ال ينطبق عىل الشـركاء املوصون يف الشـركة؛ لـذا نـر أنـه 

 ) من املادة يف هذا النقص النظامي.٣إعامل الفقرة (من غري املمكن 
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ام أن إمكانية اسـتمرار الورثـة مكـان مـورثهم ممكنـة حتـى لـو كـانوا سـيال  ،بهصـين
ال  صــييك املوشــروالسـبب يف ذلـك أن ال ،اً أو ممنوعني من مزاولة التجارةصـرق

ــاجر ــفة الت ــب ص ــبة للق ،)١(يكتس ــؤولية بالنس ــام أن املس ـــرك ــدودة ص ــؤولية حم  مس
فهي ال حتتـاج إىل تصـحيح كـام ذكرنـا  ،يكشـرب كل وارث يف مال مورثة الصـيبن

 .كة التضامنشـريف 

كة عــىل البقــاء أو شـــرس الســـيويثــور اإلشــكال يف حــال مل يــنص يف عقــد تأ
ولعل ذلـك يكـون يف  ،لذا كان األوىل النص عليه يف النظام ،االنتهاء يف حق املتوىف

 .التعديل القادم هلذا النظام إن شاء اهللا

n’]m’\;f÷�∏\U;’\;Ï—ÖhÖzç;∫;”ÁÖzåÏê],\;Ï—U 

وهـي تتميـز  ،كات األشـخاصشــركة املحاصة الصور الثالثة من صور شـرتعد 
 ،ة االعتباريـةصــيهي عدم متتعهـا بالشخ ،ةسـيكات األخر بميزة أساشـرعن مجيع ال

 ، أو أكثر يساهم كل منهم بحصة مـن مـال أو عمـلصـنيكة بني شخشـروتقوم هذه ال
وهـي ال وجـود هلـا إال بـني  ،وع من ربح أو خسـارةشـرويقتسمون ما ينتج عن هذا امل

وذلـك  ،كة هـي طبيعـة عقديـة بحتـةشــرلذا فإن الطبيعة القانونية هلذه ال ؛أفرادها فقط
فقـد جـاء نـص  ،كةشــرأحكـام هـذه ال اً يف تنظـيمسـيألن العقد يلعب دوراً هاماً وأسا

كاء والتزامـاهتم وكيفيـة شـركة غرضها وحقوق الشـرحيدد عقد ال( :بام ييل )٤٥(املادة 
 ).وطشـركاء وغري ذلك من الشـرإدارهتا وتوزيع األرباح واخلسائر فيام بني ال

ة صــيوال تتمتـع بشخ ،كة تسترت عن الغريشـر( :كة املحاصة بأهناشـروتعرف 
 .)٢()وال تقيد يف السجل التجاري ،وال ختضع إلجراءات الشهر ،اعتبارية

                                           
 ).١فقرة  ٣٨انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
 ).٤٣انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
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 صـــيتقــوم عــىل االعتبــار الشخ ،كة أشــخاصشـــركة املحاصــة شـــروبــام أن 
كة وجـوداً شــريك معتـربة يف الشــرة الصــيأصبح من الطبيعي جداً أن تكـون شخ

ا مـا نـص عليـه وهـذ ،كةشــريك تـؤثر باسـتمرار الشـروبالتايل فإن وفاة ال ،وعدماً 
ـة بوفـاة شــر ضـيتنق( :حيث جاءت بالنص التايل )٥٠(النظام يف املادة  كة املحاصَّ

مـا مل  ؛أو بانسـحابه ،أو بإعسـاره ،أو بشهر إفالسه ،أو باحلجر عليه ،كاءشـرأحد ال
 ).كاء الباقنيشـركة عىل استمرارها بني الشـرينص عقد ال

 ،كة التضـامنشـراملتعلقة بانقضاء  )٣٧(وهذا النص مقارب جداً لنص املادة 
كاء شــركة بـني الشــروهي جواز اسـتمرار ال ،إال أن هذه املادة ذكرت حالةً واحدةً 

ويثور  ،)١(ب مورثهم بعد تقديرهصـييك إال نشـروبالتايل ال يكون لورثة ال ،الباقني
 ؟يك املتوىفشـركة بورثة الشـرالتساؤل عن مد إمكانية استمرار ال

بل إنه نظـر  ،املنظم عندما سكت عن هذه احلالة مل يكن سكوته سهواً يبدو أن 
فمنـع  ،كاءشــرواملبنية عىل الثقة والتضـامن بـني ال ،كة املسترتةشـرإىل طبيعة هذه ال

 .كاء مكان مورثهمشـراستمرارها بحلول ال

 ،كاءشــرإنه ال مانع مـن اسـتمرارها بـني ال :وبالرغم من ذلك فقد يقول قائل
كة لـيس اسـتتاراً عـن شــروأن االستتار يف ال ،يك املتوىفشـرومن رغب من ورثة ال

وعـدم صـدور أي  ،كةشــروإنام املقصود منه هو سرت نظـام ال ؛علم الغري هبا إطالقاً 
                                           

مل يتطرق النظام لكيفية تقدير نصـيب الشـريك املتوىف يف شـركة املحاصـة كـام تطـرق للكيفيـة يف شــركة التضـامن،  )١(
ام خلو النص فريجع لعقد التأسـيس، ويف حال خلو عقد التأسـيس؛ فقد يتفق الورثة مع الشـركاء عىل طريقـة وأم

تقدير معينة، أو ترفع للقاضـي للفصل يف ذلـك، وال سـبيل إلعـامل نصـوص تقـدير نصــيب الشــريك املتـوىف يف 
اخلاصـة بشــركة التضـامن إلعامهلـا يف  شـركة التضامن عىل شـركة املحاصة؛ ألن املنظم قد أحال لبعض األحكـام

ـة ٥١شـركة املحاصة، وهذا ما نصت عليـه املـادة ( )؛ حيـث جـاءت بـالنص التـايل: (تســري عـىل شــركة املحاصَّ
أحكام املواد: (الرابعة والعشــرين) و(السـابعة والعشــرين) و(اخلامسـة والثالثـني) املتعلقـة بشــركة التضـامن)، 

 ) ألحال إليها كام أحال لغريها من املواد.٣٧رغبة يف إعامل املادة (وبالتايل لو كانت للمنظم 
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كة كشــخص معنــوي مســتقل عــن شـــركاء مــن شــأنه إبــراز الشـــرف مــن الصـــرت
 .كاءشـرأشخاص ال

النص النظامي بإيضـاح إمكانيـة اسـتمرار  لذا أجد أنه من املناسب أن يكتمل
يك املتــوىف يف حــال كــان ذلــك منصوصــاً عليــه يف عقــد شـــركة مــع ورثــة الشـــرال

 .كة التضامنشـريك يف شـركام هو احلال مع ورثة ال ،سسـيالتأ
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فهـي تقـوم  ،كات األمـوالشــركة املسامهة هي النموذج األوحد لشـرتعترب ال
 صـــيفهــي ال تقــيم وزنــاً لالعتبــار الشخ ،عــىل االعتبــار املــايل وتوليــه أمهيــةً كبــريةً 

وذلــك عــىل  ،يك بقــدر االعتبــار املــايل الــذي يقدمــه يف رأســامهلاشـــرة الصـــيلشخ
 .كات األشخاصشـرخالف ما عليه احلال يف 

كة التي يقسـم رأسـامهلا إىل أسـهم شـرال( :كة املسامهة بأهناشـرويعرف الفقه ال
يك فيهـا اخلسـارة إال يف حـدود مـا يملكـه مـن شــروال يتحمـل ال ،متساوية القيمة

كات رشـــوقــد عرفهــا نظــام ال ،)١()كاء فيهــاشـــروال تُعنــون باســم أحــد ال ،أســهم
ــا ــعودي بأهن ـــر( :الس ــة ش ــة وقابل ــاوية القيم ــهم متس ــم إىل أس ــا مقس كة رأس ماهل

كة وحدها مسؤولة عـن الـديون وااللتزامـات املرتتبـة عـىل شـروتكون ال ،للتداول
 .)٢()ممارسة نشاطها

كة املسامهة تقوم عىل جتميع رؤوس األموال وتعترب أسـهمها قابلـة للتـداول شـرفال
 .)٣(يك يف استمرار العقد من عدمهشـرة الصـيوال تؤثر شخ ،بالطرق التجارية

                                           
 ).٢٨٩القانون التجاري السعودي، د. حممد حسن اجلرب، (ص: )١(
 ).٥٢انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
ناشــر: الوسـيط يف قانون الشـركات السعودي، د. فيصـل بـن منصـور الفاضـل، د. صـالح بـن عـوض البلـوي، ال )٣(

 ).٩٦هـ، (ص:١٤٣٧مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، الطبعة األوىل، 
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بطـرق االنقضـاء العامـة الـواردة يف املـادة  ضــيكة املسـامهة تنقشــروبالتايل ف
هبــا  ضـــيباألســباب اخلاصــة التــي تنق ضـــيوال تنق ،كاتشـــرمــن نظــام ال )١٦(

ــق ال تنق ،كات األشــخاصشـــر ــاة أحــد ال ضـــيومــن هــذا املنطل  ،)١(كاءشـــربوف
ـــار ركـــن تعـــدد شــــرفلل ـــل يف اهني كة املســـامهة أســـباب خاصـــة لالنقضـــاء تتمث

 .)٣(كةشـروخسارة رأسامل ال ،)٢(كاءشـرال

فام األثر املرتتب عىل هذه  ،كاءشـربوفاة أحد ال ضـيكة ال تنقشـروإذا كانت ال
 ؟الوفاة

كات شـــريك يف شـــركة املســامهة عــن وفــاة الشـــريك يف شـــرختتلــف وفــاة ال
وأمـام  ،كةشــرفنجد هنا أن املنظم ال جيعل هلا أي اعتبار يف انقضـاء ال ،األشخاص

كة املسـامهة يصـبح املسـاهم خـارج شــريف  )يكشـرال(ذلك فبمجرد وفاة املساهم 
ويـتم تسـلميه  ،ويتم بيع أسهمه بمعرفة ورثتـه وفـق سـعر التـداول ،كةشـرنطاق ال

 .بهصـيللورثة كل بحسب ن

ألن التنـازل عـن  ؛بإمكانية دخول الورثة مكان مـورثهموال يمكن القول هنا 
وإنـام بواسـطة التـداول  ،كة املسامهة ال يتمّ عن طريق حوالة احلـقشـراألسهم يف ال

 .)٤(بالطرق التجارية املتعارف عليها يف القوانني التجارية

  
                                           

الشـركات)، أ.د حســني احلســني ود. محـادة -املحل التجاري-التاجر-انظر: القانون التجاري (األعامل التجارية  )١(
والقـانون التجـاري السـعودي  ،)٣٢٤هــ (ص:١٤٣٩حممد عبد العاطي نصـر، الناشـر: املؤلف، الطبعـة األوىل، 

الشــركات التجاريـة) أ.د. عبـداهلادي حممـد الغامـدي، الناشــر: املؤلـف، الطبعـة  -التـاجر -(األعـامل التجاريـة 
 )٣٣٠هـ، (ص:١٤٣٨الثانية، 

 ).١٤٩انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
 ).١٥٠انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٣(
 )١٧٨جيز يف الشـركات التجارية وأحكام اإلفالس، د. عدنان بن صالح العمر، (ص:انظر: الو )٤(
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ــد ال ـــرتع ــني ش ــطاً ب ــدودة وس ــؤولية املح ـــركة ذات املس ــخاص ش كات األش
كات شـــركة بأهنــا جتمــع بــني خصــائص شـــرومتتــاز هــذه ال ،كات األمــوالشـــرو

ويثبــت هلــا بنــاءً عــىل ذلــك طبيعــة  ،كات األشــخاص يف آن واحــدشـــراألمــوال و
كة ال شــر( :كة ذات املسؤولية املحـدودة بأهنـاشـروعرف النظام ال ،خاصة خمتلطة

وتعد ذمتها مستقلة عـن الذمـة املاليـة  ،يكاً شـر سـنيكاء فيها عىل مخشـريد عدد اليز
كة وحـدها مسـؤولة عـن الـديون وااللتزامـات شــروتكـون ال ،يك فيهـاشــرلكل 

يك فيهـا مسـؤوالً عـن تلـك الـديون شــروال يكـون املالـك هلـا أو ال ،املرتتبة عليها
 .)١()وااللتزامات

خصائص ال تقل أمهيـة عـن اخلصـائص األخـر  إال أن هذا التعريف جتاهل
وعدم قابليـة  ،م رأسامهلا إىل حصص متساويةسـيالتي وضعها يف التعريف وهي تق

 .)٢(كةشـروما يتعلق باسم ال ،هذه احلصص للتداول بالطرق التجارية

يك هلــا اعتبــار شـــرة الصـــيكة نجــد أن شخشـــرونظــراً للطبيعــة املختلطــة هلــذه ال
 ،يك كـام ذكرنـا سـابقاً شــر ســنيكاء بخمشــربدليل حتديـد نسـبة حـد أعـىل لل ،جزئي

وال يكـون التنـازل عـن األسـهم إال  ،وعدم قابلية أسهمها للتـداول بـالطرق التجاريـة
س إال ســييف التأ صــيوإذا كان املـنظم اعتـرب اجلانـب الشخ ،)٣(كاءشـربموافقة بقية ال

 ضــيال تنق( :عـىل مـا يـيل )١٧٩(قـد نصـت املـادة و ،أنه مل يعـره اعتبـاراً يف االنقضـاء
أو بشــهر  ،أو بــاحلجر عليــه ،كاءشـــركة ذات املســؤولية املحــدودة بوفــاة أحــد الشـــرال

 ).كة عىل غري ذلكشـرس السـيما مل ينص عقد تأ ،أو بانسحابه ،أو بإعساره ،إفالسه
                                           

 ).١٥١انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
 ).١٦٠إىل  ١٥٢انظر: نظام الشـركات السعودي من املادة ( )٢(
 ).١٦١و ١٦٠انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٣(
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العامـة كة ذات املسـؤولية املحـدودة بطـرق االنقضـاء شــرال ضــيوبالتايل تنق
باإلضــافة إىل  ،كاتشـــرمــن نظــام ال )١٦(كات املنصــوص عليهــا يف املــادة شـــرلل

 .)١(كة إىل النصفشـرنقص رأسامل ال

كة ذات املســؤولية شـــرنجــد أن عــدم انقضــاء ال )١٧٩(وبــالرجوع لــنص املــادة 
 ؛إال أنه ال يعـد مـن النظـام العـام ،هو األصل يف املسألة ؛كاءشـراملحدودة بوفاة أحد ال

ز ذات املادة الذي نص عىل  ،إذ جيوز االتفاق عىل خالفة وذلك ما مل يـنص (بدليل عجُ
كاء الـنص يف عقـد شــروبـذلك فإنـه جيـوز لل )،كة عـىل غـري ذلـكشــرس السـيعقد تأ

 .كةشـريك منهياً للشـركة عىل خالف ذلك بأن يكون وفاة الشـرس السـيتأ

املســؤولية املحــدودة بوفــاة كة ذات شـــروإذا كــان األصــل عــدم انقضــاء ال -
 ؟فام هو األثر املرتتب عىل ورثته بعد وفاته ؛يكشـرال

هل يتم إخـراجهم مـن  ،مل حيدد النظام األثر املرتتب عىل الورثة بوفاة مورثهم
 ؟به من مال مورثهصـيأو يتم إبقاؤهم كل بحسب ن ،كة بقوة النظامشـرال

كة ذات املسـؤولية شــرص الإال أنه باستقراء نصوص النظام املتعلقـة بخصـائ
 ،)٢()أن احلصـة غـري قابلـة للتجزئـة والتـداول( نجد أن من خصائصـها ؛املحدودة

هـذا  ،بهصــييك املتوىف ال يتجزأ عىل ورثته كل بحسب نشـرب الصـيوبالتايل فإن ن
هو األصل إال أنـه يمكـن للورثـة أن خيتـاروا مـن بيـنهم مـن يُعـد مالكـاً منفـرداً يف 

حيـث جـاءت  ؛مـن النظـام )١٦٠(وهذا مـا نصـت عليـه املـادة  ،كةشـرمواجهة ال
كة أن توقـف شــرجـاز لل ؛فـإذا ملـك احلصـة أشـخاص متعـددون( :بالنص التـايل

استعامل احلقوق املتصلة هبا إىل أن خيتـار مـالكو احلصـة مـن بيـنهم مـن يعـد مالكـاً 

                                           
 ).١٨١دي املادة (انظر: نظام الشـركات السعو )١(
 ).١٦٠انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
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عـاداً إلجـراء هـذا كة أن حتدد هلؤالء ميشـروجيوز لل ،كةشـرمنفرداً هلا يف مواجهة ال
وإال كــان مــن حقهــا بعــد انقضــاء امليعــاد املــذكور بيــع احلصــة حلســاب  ،االختيــار

مـا مل  ،كاء اآلخرين ثم عىل الغـريشـرويف هذه احلالة تعرض احلصة عىل ال .مالكيها
 ).س عىل غري ذلكسـيينص عقد التأ

ويف  ،سســيونستنتج أن األصل فيام يتعلق ببقاء الورثة من عدمه هو عقد التأ
 ،يكــون األمــر مرتوكــاً للورثــة ؛س مــن ذكــره هلــذه احلالــةســـيحــال خــال عقــد التأ
 ،مـن تصـحيح جتزئـة احلصـة )١٦٠(التقيـد بـام ورد يف املـادة  :ويشرتط يف احلـالني

 .كةشـرمالك منفرد هلا يف مواجهة ال وتعيني

يك ـرشس عىل بقاء ورثة السـيكام جتب مالحظة أنه يف حال النص يف عقد التأ
جيب أن يعالج الورثة مسألة إخراج مـن ال  ؛كاء البقاءشـراملتوىف أو يف حال رغبة ال

 )١٦١(واملـادة  )،١٦٠(ويكون ذلك بمراعاة املـادة  ،يرغب االستمرار من الورثة
 .كاتشـرمن نظام ال

ولعــل ذلــك  ،وال شــك أن النظــام مل يتطــرق بــنص نظــامي واضــح يف املســألة
 .إلزالة مثل هذه اإلشكاالت ،ظام القادمةيُعالج يف تعديالت الن
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@s€br€a@szjΩa@
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ن شـرتقوم فكرة  كة شـركة الشخص الواحد بالسامح لشخص واحد بأن يُكوِّ
صها صــيوخت ،عن طريق اقتطاع مبلغ أو قيمة مالية معينـة مـن ذمتـه املاليـة ،بمفرده

ط أن شــر ،ة املعنويـةصــيكة تكتسـب الشخشـروع معني عىل شكل شـرالستثامر م
حمدودة بقدر القيمـة أو  -كةشـرمؤسس هذه ال-تكون مسؤولية الشخص الواحد 

ذمتــه املاليــة  صـــردون أن يكــون مســؤوالً يف بــاقي عنا ،املبلــغ املخصــص ألعامهلــا
 .)١(كةـرشوع الشـروالناشئة عن استثامر م ،األخر عن الديون املرتتبة عليه

ف النظـام السـعودي  إال أنـه تنـاول بعـض  ،كة الشـخص الواحـدشــرومل يُعرِّ
اسـتثناء مـن أحكـام (كات شــرمـن نظـام ال )١٥٤(فقد جـاء يف املـادة  ،خصائصها

كة ذات املسـؤولية املحـدودة شــرجيوز أن تؤسـس ال ؛من هذا النظام )الثانية(املادة 
ويف هـذه احلالـة  .أو أن تؤول مجيع حصصها إىل شخص واحد ،من شخص واحد

مســؤولية هــذا الشــخص عــىل مــا خصصــه مــن مــال ليكــون رأس مــال  صـــرتقت
 ،وجملـس املـديرين ،ويكون هلذا الشخص صـالحيات وسـلطات املـدير ،كةشـرلل

 ).إلخ....كاءشـرواجلمعية العامة لل
كات الكـويتي عرفهـا شــرنون الوبالنظر يف القوانني التجارية اخلليجيـة نجـد أن قـا

وال  ،وع يمتلك رأس ماله بالكامل شـخص واحـد طبيعـي أو اعتبـاريشـركل م( :بأهنا
 .)٢()كةشـركة عن التزاماهتا إال بمقدار رأس املال املخصص للشـريسأل مالك ال

                                           
موسوعة الشـركات التجارية (اجلزء اخلامس: شـركة الشخص الواحد) د. إليـاس ناصــيف، الناشــر: منشـورات  )١(

 ).١٥م، (ص:٢٠٠٦احللبي احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 
 ).م٢٠١٦لسنة  ١انظر: قانون الشـركات الكويتي الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ( )٢(
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كة التـي تؤسـس أو تـؤول مجيـع شــرال( :ويعرفها بعـض فقهـاء القـانون بأهنـا
يقتطـع جـزء مـن أموالـه هبـدف  ،طبيعـي أو اعتبـاريحصصها إىل شـخص واحـد 

وال يكون مسؤوالً فيها إال بمقدار مسـامهته  ،وع اقتصادي معنيشـراستثامرها يف م
 .)١()يك فيهاشـرة الصـية اعتبارية منفصلة عن شخصـيوهلا شخ ،يف رأسامهلا

 ؛كاتشــركة الشـخص الواحـد شـكالً مسـتقالً مـن أشـكال الشــروال تعترب 
ومل خيصـها  ،كة مسـامهة أو ذات مسـؤولية حمـدودةشــرأن تكون يف شكل  فهي إما
 .كات األخرشـركات السعودي بتنظيم معني عىل غرار أنواع الشـرنظام ال

كة مسـامهة شــركة الشخص الواحد ال ختـرج عـن أن تكـون شـركة الشـروإذا كانت 
 :مطلبني عىل النحو التايلم هذا املبحث إىل سـيفيمكن تق ،كة ذات مسؤولية حمدودةشـرأو 

 .كة الشخص الواحد املسامهةشـر :املطلب األول

 .كة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودةشـر :املطلب الثاين

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;ÖzåÏ⁄·]â∏\;Åt\Ê’\;í}ç’\;Ï—U;

كة الشـخص الواحـد املسـامهة ال شــركات السعودي عىل أن شـرنص نظام ال
 :مهاتكون إال يف إحد حالتني 

ــة  :األوىل ــفة االعتباري ــخاص ذوي الص ــة واألش ــل الدول ــن قب ــس م أن تؤس
 .كات اململوكة بالكامل للدولةشـرالعامة وال

 .)٢(كة ال يقل رأسامهلا عن مخسة ماليني ريالشـرأن تؤسس من قبل  :الثانية
                                           

 .)٢٦٥الوجيز يف الشـركات التجارية وأحكام اإلفالس، د. عدنان العمر، (ص: )١(
)، حيث جاءت بـالنص التـايل: (اسـتثناءً مـن املـادة (الثانيـة) مـن هـذا ٥٥انظر: نظام الشـركات السعودي، املادة ( )٢(

لنظام، جيوز للدولة واألشخاص ذوي الصفة االعتبارية العامة والشـركات اململوكة بالكامل للدولة والشـركات ا
التي ال يقل رأس ماهلا عن مخسة ماليني ريال؛ تأسـيس شـركة مسامهة من شخص واحد، ويكون هلـذا الشـخص 

 .صالحيات مجعيات املسامهني بام فيها اجلمعية التأسـيسـية وسلطاهتا)
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كة املسامهة إىل مسـاهم واحـد ال تنطبـق شـروبالتايل متى ما آلت مجيع أسهم ال
أو حتويلهـا إىل  ،كاءشــروجب عليـه زيـادة عـدد ال ؛من احلالتني السابقتنيعليه أي 

كة ذات مسـؤولية حمـدودة مـن شـخص واحـد وذلـك خـالل مـدة ال تتجـاوز شـر
مـن  )١٤٩(وهـذا مـا نصـت عليـه املـادة  ،كة بقوة النظـامشـروإال انقضت ال ،سنة

كة املسـامهة شــرإذا آلت مجيع أسـهم ( :كات حيث جاءت بالنص التايلشـرنظام ال
 )ســنياخلامسـة واخلم(وط الـواردة يف املـادة شــرإىل مساهم واحد ال تتوافر فيـه ال

ومـع ذلـك  ،كة وحدها مسؤولة عن ديوهنـا والتزاماهتـاشـرتبقى ال ؛من هذا النظام
كة مـع األحكـام الـواردة يف هـذا البـاب شـرجيب عىل هذا املساهم توفيق أوضاع ال

ات مســؤولية حمــدودة مــن شــخص واحــد خــالل مــدة ال كة ذشـــرأو حتويلهــا إىل 
 ).كة بقوة النظامشـروإال انقضت ال ،تتجاوز سنة

 ؛كة الشـخص الواحـد املسـامهةشــروإذا كان ال وجود للشخص الطبيعي يف 
وال تكـون الرتكـة إال  ،يكشــرلتعلـق هـذا البحـث برتكـة ال ؛فال جمال لبحثهـا هنـا

 .للشخص الطبيعي

È›]m’\;f÷�∏\U;Özå—ÎÄÂÅ,\;ÏË’Âıâ∏\;k\Ç;Åt\Ê’\;í}ç’\;ÏU;

كة جديــدة ذات مســؤولية شــركات الســعودي أن تؤســس شــرأجـاز نظــام ال
كة نتاج انتقال مجيـع احلصـص شـركام أجاز أن تكون ال ،حمدودة من شخص واحد

وهذا ما نصت عليـه املـادة  ،كة ذات املسؤولية املحدودة إىل شخص واحدشـريف ال
كة ذات املســؤولية املحــدودة مــن شــخص شـــرجيــوز أن تؤســس ال (.... ):١٥٤(

 ...)..أو أن تؤول مجيع حصصها إىل شخص واحد ،واحد

كة الشــخص الواحــد ذات املسـؤولية املحــدودة ال تعتــرب شــكالً شـــروإذا كانـت 
فهـي تأخـذ ذات  ،كة ذات املسـؤولية املحـدودةشــروإنـام صـورةً مـن صـور ال ،جديداً 
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بــه  ضـــيبــام تنق ضـــيوبالتــايل فهــي تنق ،ت املســؤولية املحــدودةكة ذاشـــراألحكــام لل
سواء كان ذلك عـن طريـق  ،كة ذات املسؤولية املحدودة التي سبق احلديث عنهاشـرال

 .كة ذات املسؤولية املحدودةشـراألسباب العامة لالنقضاء أو األسباب اخلاصة بال

والتـي تـنص عـىل عـدم انقضـاء  )١٧٩(ويثور التساؤل عـن تطبيـق املـادة  -
ومــد تطبيقهــا عــىل  ،)١(كاءشـــركة ذات املســؤولية املحــدودة بوفــاة أحــد الشـــرال

 ؟كة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودةشـر

كة ذات املسـؤولية املحـدودة شــريمكـن تطبيقـه عـىل ال )١٧٩(إذا كان نص املـادة 
فهـذا مل يعـالج مـن قبـل املـنظم السـعودي يف حالـة  ،كةشــركاء آخـرون يف الشـرلوجود 

أو  ،كة بقـوة النظـامشــرهـل تنتهـي ال ،كة الشخص الواحدشـريك الوحيد يف شـروفاة ال
 ؟يكشـركاء من ورثة الشـركة ذات مسؤولية حمدودة متعددة الشـرتتحول إىل 

كات التجارية يف دول اخللـيج إىل اعتبـار وفـاة شـروقد ذهبت بعض قوانني ال
 ،كة الشخص الواحد ذات املسـؤولية املحـدودة سـبباً لالنقضـاءشـرمالك رأسامل 

كات البحرينـي حيـث جـاءت شــرمـن قـانون ال )٢٩٥(وهذا ما نصت عليه املادة 
كة بوفاة مالك رأس املـال إال إذا اجتمعـت حصـص شـرال ضـيتنق( :بالنص التايل

 .)٢(...)أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوين آخر ،يف شخص واحدالورثة 

كة شــريك يف شـركات السعودي مل يتطرق لوفاة الشـرويف املقابل فإن نظام ال
 )١٧٩(وقد ذهب بعض القانونيني السعوديني إىل تطبيق املـادة  ،الشخص الواحد

كة الشخص الواحـد شـركة ذات املسؤولية املحدودة عىل شـراخلاصة باالنقضاء لل
                                           

) من نظام الشـركات السعودي بالنص التـايل: (ال تنقضــي الشــركة ذات املسـؤولية املحـدودة ١٧٩جاءت املادة ( )١(
بوفاة أحـد الشــركاء، أو بـاحلجر عليـه، أو بشـهر إفالسـه، أو بإعسـاره، أو بانسـحابه، مـا مل يـنص عقـد تأســيس 

 الشـركة عىل غري ذلك). 
 .)م٢٠٠١لسنة  ٢١رية البحريني، الصادر باملرسوم بقانون رقم (انظر: قانون الشـركات التجا )٢(
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ويـتم حتويلهـا  ،كةشــرال ضــيوعىل هذا الـرأي ال تنق ،)١(ذات املسؤولية املحدودة
إذا كان عدد الورثة وفق العـدد  ،كاءشـركة ذات مسؤولية حمدودة متعددة الشـرإىل 

أمـا إذا زاد عـدد الورثـة عـن  ،كة ذات املسؤولية املحـدودةشـراملسموح به نظاماً لل
كات شــرمـن نظـام ال )١٨٧(كة مسـامهة وفـق املـادة شـرحتويلها إىل  فيتم ؛سـنيمخ

ل ال يك املتــوىف وارث شــرأمــا يف حـال كـان لل ،كاتشــرالسـعودي املتعلقـة بتحـوّ
 .كة عىل وضعها السابقشـرفتبقى ال ؛واحد

كة عـىل اعتبـار أن اهلـدف شـروهذا االجتهاد وإن كان فيه مراعاة الستمرار ال
إال أن هذا  ،كات هو دعم االقتصاد وزيادة االستثامرشـرمن ال من إنشاء هذا النوع

كة الشـخص الواحـد شــريك الوحيـد يف شــرالقول يقف عاجزاً أمام حالة وفاة ال
ــه ــذي ال وارث ل ــدودة ال ــؤولية املح ــل تنق ،ذات املس ـــيه ـــرال ض ــتمر ش كة أو تس

 ؟ألنه وارث من ال وارث له ؛كة وحتول إىل بيت مال املسلمنيشـرال

أمام هذا اإلشكاالت وما متثله من عائق لقسمة الرتكة عىل الورثـة أجـد أنـه و
أو يف  ،سـواء يف الالئحـة التنفيذيـة للنظـام ،وري أن يعـالج املـنظم ذلـكضـرمن ال

كة شــريك الوحيـد يف شــربـأن يـنص عـىل حالـة وفـاة ال ،تعديالت النظام القادمة
أو يكـون اخليـار للورثـة  ،ظـامكة بقـوة النشـرهل تكون منهية لل ؛الشخص الواحد

 .كةشـرباالستمرار من عدمه وفق املدة املحددة لل

أما واحلـال كـذلك فـأر أنـه مـع عـدم وجـود الـنص النظـامي يكـون اخليـار 
ولعـل هـذا القـول  ،كة أو انقضـائهاشــرللورثة يف االسـتمرار مـع تعـديل وضـع ال

  .تمرار بقوة النظامأو االس ،يعترب وسطاً بني القول باالنتهاء بقوة النظام

                                           
انظر: الوجيز يف أحكام الشـركات يف النظام السعودي اجلديـد، أمحـد بـن سـعيد اخلبتـي وهشـام بـن عـيل السـبت،  )١(

 ).٢٩٠والوجيز يف الشـركات التجارية وأحكام اإلفالس، د. عدنان بن صالح العمر، (ص: ،)٢٧٦(ص:
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ويف حـال رغبـة  ،كاءشــركة التضـامن بوفـاة أحـد الشــرأن األصل انتهـاء  .١
 ،يك املتـوىفشــركة بورثـة الشـرإما إبقاء ال :فهم أمام خيارين ؛كاء االستمرارشـرال

 .يكشـرأو إبقاؤها باستبعاد ورثة ال
اً أو صــروكـان يف الورثـة ق ،التضـامنكة شـريك يف شـرإذا تويف الوارث ال .٢

طة ســية بصــيكة توشــركة التضـامن إىل شــرتتحول  ؛ممنوعون من ممارسة التجارة
أو  صـــرويصــبح فيهــا القا .خــالل مــدة ال تتجــاوز ســنة مــن تــاريخ وفــاة املــورث

خـالل  صــرمـامل يبلـغ القا ،اً صــيالشخص املمنوع من ممارسة األعامل التجارية مو
 .أو ينتفِ سبب املنع عن مزاولة األعامل التجارية ،ن الرشدهذه املدة س

كة التضـامن بأحـد الطـرق شــريك املتـوىف يف شــرب الصــييكون تقـدير ن .٣
 :التالية

ــد تأ  )١ ــنص يف عق ـــيال ـــرس الس ــد  ،كةش ــب يف عق ــا كت ــون م ــذلك يك وب
ب صــيهي أول ما ينظـر لـه عنـد تقـويم ن ؛س من طريقة للتقويمسـيالتأ

 .يك املتوىفشـرال
 .كاء عىل طريقة أخر للتقديرشـراتفاق ال  )٢
ب كـل صـيتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبني القيمة العادلة لن  )٣

 .كاءشـركة يف تاريخ ختارج أي من الشـريك يف أموال الشـر
طة ســية البصــيكة التوشــريك املتضـامن يف شــرال ختتلف أحكـام ورثـة ال .٤

 .امنكة التضشـريك يف شـرعن أحكام ورثة ال
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فمـن  ،صــيتقـوم عـىل االعتبـار الشخ ،كة أشـخاصشــركة املحاصة شـر .٥
 ،كة وجــوداً وعــدماً شـــريك معتــربة يف الشـــرة الصـــيالطبيعــي جــداً أن تكــون شخ

 .كةشـريك تؤثر بانقضاء الشـروبالتايل فإن وفاة ال
ة صـــيوال اعتبــار لشخ ،كاءشـــركة املســامهة بوفــاة أحــد الشـــر ضـــيال تنق .٦

ب صــيبه بعـد بيـع نصــيوتقسـم الرتكـة عـىل الورثـة كـل حسـب ن ،يك فيهـاشـرال
 .كةشـراملورث يف ال

مـا مل  ،كاءشــركة ذات املسـؤولية املحـدودة بوفـاة أحـد الشــرال ضـيال تنق .٧
 .كة عىل غري ذلكشـرس السـيينص عقد تأ

لعـدم وجـود  ؛كة الشـخص الواحـد املسـامهةشــرأنه ال وجـود للرتكـة يف  .٨
 .الشخص الطبيعي فيها

كة الشـخص الواحـد ذات شــراح السعوديني إىل اسـتمرار شـرذهب بعض ال .٩
ونـر خـالف ذلـك لعـدم وجـود  ،يك الوحيـدشــراملسـؤولية املحـدودة بعـد وفـاة ال

 .وأن تطبيق ذلك غري ممكن يف حال كان املورث ال وارث له ،النص النظامي

يك شــرب الصــيلتقـدير نكان األوىل باملنظم السعودي النص عىل طريقة   .١
حيـث إن  ؛كاءشــركة بورثـة أحـد الشــريف حال بقـاء ال ،كة التضامنشـراملتوىف يف 

كة التضـامن إذا رغـب شــريك املتـوىف يف شــرب الصــياملنظم بـنيَّ طريقـة تقـدير ن
 .ومل يبينها يف حالة البقاء ،يكشـركة دون ورثة الشـركاء استمرار الشـرال

يكاً شــرمل حيدد النظام األثـر املرتتـب عـىل الورثـة بوفـاة مـورثهم إذا كـان   .٢
كة بقـوة شــروبالتايل هل يتم إخراجهم من ال ،طةسـية البصـيكة التوشـراً يف صـيمو

رغـم أن املـنظم نـص  ،به من مـال مورثـهصـيكل بحسب ن ،أو يتم إبقاؤهم ،النظام
 .يك املتضامنشـرعىل ما يرتتب عىل ورثة ال
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يك شـــركة مــع ورثــة الشـــر يتطــرق النظــام إليضــاح إمكانيــة اســتمرار المل .٣
كـام  ،سســيكة املحاصة يف حال كان ذلك منصوصاً عليه يف عقد التأشـراملتوىف يف 

املـنظم عـىل ذكـر حالـة  صــرواقت ،كة التضـامنشــريك يف شـرهو احلال مع ورثة ال
كة املحاصـة دون شـركاء الباقني يف شـركة بني الشـروهي جواز استمرار ال ،واحدة
 .يك املتوىفشـرورثة ال
كة ذات شــرمل حيدد النظـام األثـر املرتتـب عـىل الورثـة بوفـاة مـورثهم يف ال .٤

أو يـتم إبقـاؤهم  ،كة بقـوة النظـامشـرهل يتم إخراجهم من ال ؛املسؤولية املحدودة
ام تـم بيانـه يف ك ،ل يف ذلكصـيوكان األوىل التف ،به من مال مورثهصـيكل بحسب ن

 .كة التضامنشـر
يك يف شـــركات الســعودي خاليــاً مــن بيــان حالــة وفــاة الشـــرجــاء نظــام ال .٥

مما يُثري إشكاالً يف مـد تطبيـق  ،كة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودةشـر
 ،كة الشـخص الواحـد ذات املسـؤولية املحـدودة مـن عدمـهشـرعىل  )١٧٩(املادة 

أو يف  ،يك الوحيـدشــركة بورثـة الشــرواء يف اسـتمرار الوما هو األثـر املرتتـب سـ
 .إلغائها
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ــب يف  .١ ــنى املطال ـــرأس ــبش ــا  ،ح روض الطال ــن زكري ــد ب ــن حمم ــا ب زكري
الطبعة  ،دار الكتاب اإلسالمي :شـرالنا ،زين الدين أبو حييى السنيكي ،األنصاري

 .وبدون تاريخ ،بدون
ــق  .٢ ــز شـــرالبحــر الرائ ــراهيم بــن حممــد ،الــدقائقح كن ــن إب  ،زيــن الــدين ب

 -الثانيـة  :الطبعـة ،دار الكتـاب اإلسـالمي :شـرالنا ،يصـراملعروف بابن نجيم امل
 .بدون تاريخ

اق  ،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .٣ ــد بــن عبــد الــرزّ ــد بــن حممّ حممّ
بيدي ،نيسـياحل  .بدون :الطبعة ،دار اهلداية :شـرالنا ،الزَّ

ـلْبِيِّ شـيح كنز الدقائق وحاشـرتبيني احلقائق  .٤ لفخـر الـدين الزيلعـي  ،ة الشِّ
لْبِيُّ  :ةشـيواحلا ،احلنفي املطبعة الكـرب  :شـرالنا ،لشهاب الدين أمحد بن حممد الشِّ

 .هـ١٣١٣ ،األوىل :الطبعة ،القاهرة ،بوالق -األمريية 
ر دا :شــرالنا ،يف اجلرجـاينشــرعيل بن حممد بن عيل الزين ال ،التعريفات .٥

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األوىل  :الطبعة ،لبنان -الكتب العلمية بريوت 
حممد بـن أمحـد بـن عرفـة الدسـوقي  ،ح الكبريشـرة الدسوقي عىل الشـيحا .٦
 .بدون وبدون تاريخ :الطبعة ،دار الفكر :شـرالنا ،املالكي
عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن أمحـد بـن قدامـة  ،ح الكبري عىل متن املقنعشـرال .٧

 .والتوزيع شـردار الكتاب العريب للن :شـرالنا ،اجلامعييل احلنبيل سـياملقد
ــةشـــرال .٨ ــد العرينــي .د ،كات التجاري ــة  :شـــرالنا ،حممــد فري ــدار اجلامعي ال

 .م١٩٨٢ ،بريوت ،شـرللطباعة والن
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ــة ،الصــحاح .٩ ــة وصــحاح العربي ــاج اللغ ــو ن ،ت ــاد  صـــرأب ــن مح ــامعيل ب إس
 -دار العلـم للماليـني  :شـرالنا ،ر عطارأمحد عبد الغفو :حتقيق ،اجلوهري الفارايب

 .م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧الرابعة  :الطبعة ،بريوت
ا .١٠  :شــرالنا ،الدكتور سعدي أبو حبيب ،القاموس الفقهي لغةً واصطالحً

 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الثانية  :الطبعة ،سورية -دمشق  .دار الفكر
-املحــل التجــاري-التــاجر-األعــامل التجاريــة (القــانون التجــاري  .١١

 :شـــرالنا ،صـــرمحـادة حممــد عبــد العـاطي ن . ودســـني احلســـنيد ح.أ )،كاتشــرال
 .هـ١٤٣٩ ،الطبعة األوىل ،املؤلف

كات شـــرال -التــاجر -األعــامل التجاريــة (القــانون التجــاري الســعودي  .١٢
 .ـه١٤٣٨ ،الطبعة الثانية ،املؤلف :شـرالنا ،عبداهلادي حممد الغامدي .د.أ )،التجارية

 ،الطبعــة الرابعــة ،حممــد حســن اجلــرب .د ،الســعودي القــانون التجــاري .١٣
 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧

حممـد  :أبو منصور املحقق ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،هتذيب اللغة .١٤
 .م٢٠٠١ ،األوىل :الطبعة ،بريوت -دار إحياء الرتاث العريب  :شـرالنا ،عوض مرعب

أبو بكر بـن حممـد بـن عبـد املـؤمن بـن  ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار .١٥
عــيل عبــد احلميــد  :حتقيــق ،تقــي الــدين الشــافعي ،ني احلصــنيســـيحريــز بــن معــىل احل

 .م١٩٩٤ ،األوىل :الطبعة ،دمشق -دار اخلري  :شـرالنا ،بلطجي وحممد وهبي سليامن
الغنـي بـن طالـب بـن محـادة بـن إبـراهيم  عبد ،ح الكتابشـراللباب يف  .١٦

 :شــرالنا ،حتقيق حممد حميي الـدين عبـد احلميـد ،امليداين احلنفي الغنيمي الدمشقي
 .لبنان -بريوت  ،املكتبة العلمية

مجـال  ،أبـو الفضـل ،حممد بن مكرم بن عـىل ،البن منظور ،لسان العرب .١٧
 .هـ١٤١٤ -الثالثة  :الطبعة ،بريوت ،دار صادر :شـرالنا ،الدين ابن منظور
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ـــرحما .١٨ ــاريض ــانون التج ــو ،ات يف الق ــد عاش ــد احلمي ــواد عب ــد اجل ر عب
 ،دار النهضـة العربيـة :شــرالنا )،كات التجاريةشـرال -التاجر -األعامل التجارية(
 .م٢٠٠٧ ،صـرم

زين الدين أبو عبد اهللا حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـد  :املؤلف ،خمتار الصحاح .١٩
 -ية صــراملكتبـة الع :شــرالنا ،خ حممـدشــييوسـف ال :املحقـق ،القادر احلنفي الـرازي

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،اخلامسة :الطبعة ،داصـي -بريوت  ،الدار النموذجية
 ســيحممد بن حممد ابن عرفـة الـورغمي التون ،الفقهي البن عرفة صـراملخت .٢٠

مؤسسـة  :شــرالنا ،حـافظ عبـد الـرمحن حممـد خـري .د :املحقـق ،أبـو عبـد اهللا ،املالكي
 .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥ ،األوىل :الطبعة ،خلف أمحد اخلبتور لألعامل اخلريية

إبراهيم مصـطفى/ أمحـد (جممع اللغة العربية بالقاهرة  ،طسـياملعجم الو .٢١
 دار الدعوة :شـرالنا )،الزيات/ حامد عبد القادر/ حممد النجار

 :شــرالنا ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر .د ،ةصـرمعجم اللغة العربية املعا .٢٢
 .م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ،األوىل :الطبعة ،عامل الكتب

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحـد بـن حممـد بـن  ،املغني البن قدامة .٢٣
 ،ســـيالشــهري بــابن قدامــة املقد ،ثــم الدمشــقي احلنــبيل ســـيقدامــة اجلامعــييل املقد

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ :شـرتاريخ الن ،بدون طبعة :الطبعة ،مكتبة القاهرة :شـرالنا
 ،ن حممــد علــيشحممــد بــن أمحــد بــ ،خليــل صـــرح خمتشـــرمــنح اجلليــل  .٢٤

تـاريخ  ،بـدون طبعـة :الطبعـة ،بـريوت -دار الفكـر  :شــرالنا ،أبوعبـد اهللا املـالكي
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ :شـرالن

 شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا  ،خليــل صـــرح خمتشـــرمواهــب اجلليــل يف  .٢٥
عينـي  ،املغـريب ســيحممد بن حممد بن عبـد الـرمحن الطرابل املعـروف باحلطـاب الرُّ

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،الثالثة :الطبعة ،دار الفكر :شـرالنا ،املالكي
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 ١١٦ 
 

كة الشـــخص شــــر :اجلـــزء اخلـــامس(كات التجاريـــة شــــرموســـوعة ال .٢٦
 ،لبنـان ،بـريوت ،منشورات احللبي احلقوقية :شـرالنا ،فصـيإلياس نا .د )الواحد

 .م٢٠٠٦الطبعة الثانية 
 أمحد بن سـعيد ،كات يف النظام السعودي اجلديدشـرالوجيز يف أحكام ال .٢٧

الطبعــة األوىل  ،الريــاض ،دار اإلجــادة :شـــرالنا ،اخلبتــي وهشــام بــن عــيل الســبت
 .هـ١٤٣٧

عـدنان بـن صـالح  .د ،كات التجارية وأحكام اإلفالسشـرالوجيز يف ال .٢٨
 .هـ١٤٣٧الطبعة الثانية  ،املؤلف :شـرالنا ،العمر

 ،زهري بن سـليامن احلـربش ،كات السعوديشـرح نظام الشـرالوجيز يف  .٢٩
 .م٢٠١٦-هـ ١٤٣٧الطبعة األوىل  ،الرياض ،مكتبة القانون واالقتصاد :شـرالنا

 ،فيصل بن منصور الفاضـل .د ،كات السعوديشـرط يف قانون السـيالو .٣٠
الطبعـة  ،الريـاض ،مكتبة القانون واالقتصاد :شـرالنا ،صالح بن عوض البلوي .د

 .هـ١٤٣٧ ،األوىل

ــام ال .٣١ ـــرنظ ــعوديش ــم  ،كات الس ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس  )،٣م/(الص
 .هـ٢٨/٣/١٤٣٧وتاريخ 
رقـم  ،الصـادر باملرسـوم بقـانون ،كات التجاريـة البحرينـيشــرقانون ال .٣٢

 .م٢٠٠١لسنة  )٢١(
لسـنة  )١(كات الكويتي الصادر بقرار جملـس الـوزراء رقـم شـرقانون ال .٣٣

 .م)٢٠١٦(
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ور أنفســنا شـــرإن احلمــد هللا نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن 
ئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي لـه، وأشـهد أن سـيو

يك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسـوله، صـىل اهللا عليـه شـرال إله إال اهللا وحده ال 
 .  وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليام كثرياً

 أما بعد:

ا، فقـد شـرفإن ال يعة الغراء قد أولـت علـم الفـرائض والرتكـات اهتاممـاً كبـريً
ل ذلـك إىل صــيل قسمة املواريث بنفسه يف كتابه، ومل يوكل تفصـيبتف تكفل اهللا 

يعة من صـالة وزكـاة ونحوهـا، ومـا شـر، كام هو احلال يف كثري من أمور النبيه 
النفـوس، قـد فطـرت عـىل ذاك إال لعظم هذا العلم، وألنه متصل بـأمر عزيـز عـىل 

 حبه حبا مجاً؛ أال وهو املال.

يعة هذا املوضـوع اهـتاممهم، فـأفردوا فيـه املؤلفـات، شـرومن ثَم أوىل علامء ال
 واعتنوا بتعلمه وتعليمه، ودراسة أبوابه ومسائله، وحترير القول فيها.

ومن تلك األبواب التي اعتنى هبا أهل العلم (باب قسمة الرتكة)، فهـو ثمـرة 
الفــرائض، والغايــة منــه، وهــو بــاب ثريــة مســائله، تتجــدد بتجــدد أحــوال النــاس 

: قسمة احلقوق املعنويـة، التـي صـرومعامالهتم، ومما استجد من مسائله يف هذا الع
صار هلا انتشار واسع يف مجيع البالد اإلسالمية، وقد اشتغل كثري من أهل العلـم يف 

ل مسائلها، ومن تلـك املسـائل التـي صـيبحث حقيقة هذه احلقوق وأحكامها وتفا
بحثوها مسألة: مالية احلقوق وتوريثها، وقد بحثوا مسألة التوريـث يف اجلملـة، ومل 

 يفصلوا يف طريقة قسمة الرتكة إن كان فيها حق معنوي.
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ا ألمهية هذه املسألة، وعدم وجود كتابة فقهية مستقلة فيها؛ فقد عزمـت  ونظرً
ف إليهـا مـا شـاهبها مـن طريقـة قسـمة حقـوق ضــيعىل البحث يف مسـائلها، وأن أ

ـــ( ــث املوســوم ب ــاع، يف هــذا البح ــافع واالنتف ــافع املن قســمة حقــوق االنتفــاع واملن
 أن يسددين فيه للصواب. )، أسأل اهللا واحلقوق املعنوية، أحكام وتطبيقات

 وقد جاء هذا البحث يف: مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.

 :امت البحث كام ييلسـيوتق

 : وحتتوي عىل خطة البحث.املقدمة

 التمهيد: يف حقيقة حق االنتفاع واملنفعة، واحلق املعنوي. وفيه ثالثة مطالب.

ا، والفرق بينهام. وفيه املطلـب األول : تعريف االنتفاع واملنفعة لغةً واصطالحً
 مسألتان:

ا.  املسألة األوىل: تعريف حق االنتفاع واملنفعة لغةً واصطالحً

 الثانية: الفرق بني حق االنتفاع واملنفعة. املسألة

ا.املطلب الثاين  : تعريف احلق املعنوي لغةً واصطالحً

 : مالية املنفعة واحلق املعنوي. وفيه مسألتان:املطلب الثالث

 املسألة األوىل: مالية املنفعة.

 املسألة الثانية: مالية احلق املعنوي.

وفيـه  واحلقـوق املعنويـة (دراسـة نظريـة).املبحث األول: طريقة قسمة املنافع 
 مطلبان:

 : طريقة قسمة املنافع. وفيه مسألتان:املطلب األول

 املسألة األوىل: املهايأة.
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 املسألة الثانية: تأجري العني ذات املنفعة.

 : قسمة احلق املعنوي. وفيه ثالث مسائل:املطلب الثاين

 املسألة األوىل: قسمة الغلة.

 .ضـيقسمة الرتا املسألة الثانية:

 املسألة الثالثة: بيع احلقوق وقسمة ثمنها.

 وفيه مطلبان: املبحث الثاين: قسمة املنافع واحلقوق املعنوية (دراسة تطبيقية).

 : قسمة املنافع (دراسة تطبيقية).املطلب األول

 : قسمة احلقوق املعنوية (دراسة تطبيقية).املطلب الثاين

 تائج.. وحتتوي عىل أهم الناخلامتة

 فهرس املراجع.

 فهرس املوضوعات.

ويف اخلتــام أشــكر اجلمعيــة العلميــة القضــائية الســعودية؛ عــىل أن أتاحــت يل 
الــذي قامــت بتنظيمــه عــن (قســمة -الفرصــة بــأن أقــدم هــذا البحــث يف امللتقــى 

العلم، وخدمـة  شـروأسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يبارك يف جهودهم يف ن -الرتكات)
 ، وأن جيعل ذلك يف موازين حسناهتم.عيشـرالقضاء ال

ا إىل حسـن  واهللا أسأل أن يلهمني الصواب فيام أكتبه، وأن جيعل ما أرقمـه زادً
ا إىل يوم القدوم إليه، فهو حسبنا ونعم الوكيل.صـريامل   عليه، وعتادً

 

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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، يقـال: نفـع ضــر: مـأخوذان مـن النفـع، وهـو عكـس الاالنتفاع واملنفعة لغة
الوصـول إىل   : ن إىل مطلوبـه، فاالنتفـاعغريه إذا أفاده، وهـو مـا يتوصـل بـه اإلنسـا

ء  .)١(إذا وصل به إىل منفعته  : املنفعة، يقال: انتفع باليشّ

رف حق االنتفاع بأنه: وحق االنتفاع اصطالحاً  احلـق العينـي يف االنتفـاع «: عُ
ء؛ لـرده إىل صـاحبه عنـد هنايـة شــيط االحتفاظ بذات الشـرء مملوك للغري، بشـيب

 .)٢(»حق االنتفاع
 ويرد عىل هذا التعريف إيرادان:

أنــه ذكــر يف التعريــف كلمــة (االنتفــاع) التــي قصــد تعريفهــا، فعــرف  األول:
 االنتفاع بنفسه.

أنه ذكر يف التعريف أن املنتفَع به يكون مملوكاً للغري، ويرد عـىل هـذا االنتفـاع الثاين: 
 ة، وغريها.بام ال يملك أصالً، كاالنتفاع باجللوس يف املساجد، والطرق العام

ء شــيولذا فاألوفق أن يعرف حق االنتفاع بأنه: (احلق العينـي يف اسـتغالل ال
 غري اململوك للشخص، مع عدم قابلية هذا احلق لالنتقال للغري). 

                                           
)، ٢/١٨٧)، املحكـم واملحـيط األعظـم، مـادة (ف ن ع) مقلوبـة (٣/٦ينظر: مجهرة اللغـة، بـاب العـني والنـون ( )١(

 ).٢/٦١٨املصباح املنري، مادة (ن ف ع) (
 ).٥/١٨٦٢بحث بيع االسم التجاري، عجيل النشمي، جملة الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، ( )٢(
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ــا ال ــد عرفه ا فق ــطالحً ــة اص ــا املنفع ـــيخسـروأم ــه   س ــوم «بأن ض يق ــرَ عَ
 .)١(»بالعني

ا هو  شــريف عني يمكـن لصـاحبه أن يبا صـي: حق شخوحق املنفعة اصطالحً
ـن غـريه مـن ذلـك بعـوض أو  استغالله بنفسه دون ملك رقبـة العـني، ولـه أن يمكِّ

 .)٢(بغريه

بــني ملــك املنفعــة  -)٥(وحنابلــة )٤(وشــافعية )٣(مــن مالكيــة-يفــرق اجلمهــور 
أعـم مـن حـق االنتفـاع، فمـن ملـك املنفعـة ملـك ، فملك املنفعة )٦(وحق االنتفاع

االنتفــاع واملعاوضــة، ومــن ملــك االنتفــاع مل يملــك املعاوضــة، وهــذا نــاتج عــن 
 التفريق بني اإلباحة وامللك.

 ويف اجلملة فإن ملك املنفعة خيتلف عن حق االنتفاع من وجهني:

 أن حق االنتفـاع أضـعف مـن ملـك املنفعـة، فمـن ملـك املنفعـة ملـك األول:
ف فيها ببيع أو إجـارة أو هبـة، بخـالف مـن ملـك االنتفـاع؛ فإنـه ال يملـك صـرالت
 .)٧(عليه صـرف فيه، بل هو قاصـرالت

                                           
 ).١١/٨٠املبسوط ( )١(
 ).١/١٨٧مستخلص من كالم القرايف يف الفرق بني املنفعة واالنتفاع يف كتاب الفروق (هذا التعريف  )٢(
 ).٢/٢٩٥ينظر: الفروق للقرايف ( )٣(
 ).١/٥٣١)، األشباه والنظائر للسـيوطي (٢/٤٠٦ينظر: املنثور للزركشـي ( )٤(
 ).١٩٧ينظر: القواعد البن رجب (ص: )٥(
فعة واالنتفاع. فللمنتفع أن ينتفع بنفسه، وله أن يملك غريه املنفعة، إال إذا وجد ير احلنفية أنه ال فرق بني حق الن )٦(

مــانع صـــريح مــن قبــل مالــك العــني، أو وجــد مــانع يقتضـــيه العــرف والعــادة. ينظــر: الفقــه اإلســالمي وأدلتــه 
)٥/٤٩٣.( 

 ).١/٥بدائع الفوائد ( )٧(
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أن ســبب حــق االنتفــاع أعــم مــن ســبب ملــك املنفعــة، فثبــوت حــق الثــاين: 
عند من قال: إهنا حـق -عىل العقود، بل يثبت بالعقود كالعارية  صـراالنتفاع ال يقت

ا باإلباحة األصلية، كاالنتفاع مـن الطـرق العامـة واملسـاجد، -انتفاع ، ويثبت أيضً
، أمـا املنفعـة ضـيوكذلك يثبت باإلذن من مالك خاص. كإباحة الطعام لل وف مثالً

 .)١(ابه ذلكة، أو باإلرث وما شصـيفال متلك إال بالعقود، أو بالو

ــاءً عــىل مــا تقــدم يتبــنيّ أن حــقّ االنتفــاع لــيس مــن احلقــوق التــي تنتقــل  وبن
، بل هو حق خاص بصاحبه، ينتفع به مدة استحقاقه له، ثم يـزول احلـق )٢(باإلرث

الباحـث عـىل البحــث يف  صــرقتسـيبانتهـاء مدتـه أو بمـوت صـاحبه، وعـىل هـذا ف
قسمة املنافع وقسمة احلقوق املعنوية، دون النظر يف مسألة قسمة حـق االنتفـاع؛ إذ 

 ال وجود هلا عىل أرض الواقع، واهللا أعلم.

]�t˜�ê\Â;�Ï∆’;ÍÊfi¬∏\;œ¢\;ÀÁÖ¬h;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

وربام مجع «: احلق واحد احلقوق واحلقاق، قال يف الصحاح: تعريف احلق لغةً 
. وللحق يف اللغة معانٍ كثرية، أخصها: أنه نقيض الباطـل، ويقـال: )٣(»عىل حقائق

، ويطلـق )٥(، ويطلق أيضاً عـىل املـال وامللـك)٤(حق األمر إذا ثبت وصدق ووجب
 .)٦(أيضاً عىل اليقني بعد الشك، وهو من أسامء اهللا تعاىل

                                           
 ).١/١٨٧الفروق للقرايف ( )١(
كام سـأبينه بـإذن -وال يؤثر عدم تفريق احلنفية بني حق االنتفاع وحق املنفعة؛ ألهنم ال جييزون املعاوضة عىل املنافع  )٢(

 وبناءً عىل هذا ال يرون انتقاهلا إىل ورثة امليت. -اهللا تعاىل يف مطلب مالية املنافع
)١/١٤٠( )٣.( 
)، املصـباح املنـري مـادة ١٠/٤٩)، لسـان العـرب، مـادة (حقـق) (٤/١٤٦٠ينظر: الصحاح يف اللغة مادة (حقـا) ( )٤(

 ).١/١٨٧)، املعجم الوسـيط مادة (حق) (٢/٤٢٦(حقق) (
 ).٨٧٤ينظر: القاموس املحيط (ص: )٥(
 ).١/١٥٥ينظر: إكامل اإلعالم بتثليث الكالم ( )٦(
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: عـرف احلـق يف االصـطالح بتعريفـات كثـرية، ال خيلـو كثـري  احلق اصطالحاً
خ عـيل شــيمنها من انتقاد، وأفضل ما وقعت عليه من تعريف للحق هو تعريـف ال

، فهـو يتميـز )١(»ما ثبت بإقرار الشارع، وأضـفى عليـه محايتـه«، وهو: اخلفيف 
ــبحانه ــوق اهللا س ــمل حق ــذلك يش ــة، وك ــة واملعنوي ــوق العيني ــع احلق ــموله مجي  بش
وحقوق العباد، وخيـرج مـا سـواها ممـا مل يعتـربه الفقهـاء مـن احلقـوق، فهـو جـامع 

 مانع، وكذلك يتميز باختصاره وسهولته وسالمته من التعقيدات اللغوية.

: اسـم منسـوب إىل معنـى، واملعنـى: هـو مـا لغـة وأما تعريف (املعنـوي) فهـو
ــ ــوي عك ــب، واملعن ــق والواج ــرة احل ــري، كفك ــذهن والتفك ــل بال ــادي يتّص س امل

 :)٣(وذلك أن احلقوق تنقسم إىل قسمني، )٢(والعيني

احلقوق العينية (املادية): وهي احلقوق التي تتعلق بعني معينـة،  القسم األول:
، كحــق ملــك )٤(ف فيهــا دون وســاطة أحــدصـــرة التشـــريــتمكن صــاحبها مــن مبا

 العني، وحق ملك منفعتها، وحق االختصاص ونحوه.

املعنويـة: وهـي احلقـوق التـي ال تتعلـق بأعيـان معينـة؛  احلقـوقالقسم الثاين: 
 .  )٥(فهي ال تتعلق بأمور مادية، بل هي متعلقة بأمور معنوية غري حمسوسة

  

                                           
 ).٦امللكية يف الشـريعة، للخفيف (ص: )١(
)، معجــم اللغــة العربيــة املعاصـــرة، مــادة (معنــى) ٧/٣٣٣ينظــر: تكملــة املعــاجم اللغويــة، مــادة (معنــى) ( )٢(

)٢/١٥٦٧.( 
هناك من يضـيف إىل هذا التقسـيم قسامً ثالثًا، وهو احلقوق الشخصـية، ويريدون هبا: احلقـوق التـي يقرهـا الشــرع  )٣(

ن، وذلك كحق كلٍّ من املتبايعني عىل اآلخر، فإن أحدمها يستحق عىل اآلخر أداء الثمن، واآلخـر يسـتحق لآلخري
 ).٢٦تسليم املبيع، وكل من هذين احلقني فعل. ينظر: املدخل إىل نظرية االلتزام للزرقا (ص:

 ).٢٧(ص: )، املدخل إىل نظرية االلتزام العامة للزرقا١٣ينظر: امللكية لعىل اخلفيف (ص: )٤(
 ).٢٦ينظر: املدخل إىل نظرية االلتزام للزرقا (ص: )٥(
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اوأما عن  فقد عرفت بعدة تعريفـات، ومـن  تعريف احلقوق املعنوية اصطالحً
ء غـري شـيسلطة عىل «له، فقد عرفه بأنه  خ عيل اخلفيف شـيأشهرها تعريف ال

مادي، هو ثمرة فكر صاحب احلق، أو خياله، أو نشاطه، كحق املؤلف فيام ابتدعـه 
مــن أفكــار علميــة، وحــق الفنــان يف مبتكراتــه الفنيــة، وحــق املخــرتع يف خمرتعاتــه 

 .)١(»الصناعية، وهكذا

ا من هذه احلقوق حقوق ذهنيـة،  واحلقـوق «وقد ذكر الدكتور السنهوري أن كثريً
ما اصطلح عىل تسـميته بامللكيـة األدبيـة والفنيّـة، واحلقـوق  الذهنية حق املؤلف، وهو

املتعلقة بالرسالة، وهي ما اصطلح عىل تسميتها بملكية الرسائل، وحق املخـرتع وهـو 
ما اصـطلح عـىل تسـميته بامللكيـة الصـناعية، واحلقـوق التـي تـرد عـىل مـا يتكـون منـه 

ــداول ا ــندات الت ــي وس ــميتها ه ــىل تس ــطلح ع ــي اص ــر، والت ـــ(امللكية املتج ــة ب لتجاري
ـا أهنـا حقـوق ذهنيـة . وهـذا مـا يؤيـده )٢(»التجارية). وجيمع ما بني هـذه احلقـوق مجيعً

 املعنى اللغوي لكلمة (املعنوي)، وأنه ما يتصل بالذهن والتفكري.

ÍÊfi¬∏\;œ¢\Â;Ï¬ fi∏\;ÏË’]Ÿ;Un’]m’\;f÷�∏\U;

 املنافع عىل قولني: اختلف أهل العلم يف مالية

 أن المنافع ليست بمال، بل هي ملك. القول األول:

 .)٣(وهذا مذهب احلنفية

                                           
 ).١٢امللكية، لعيل اخلفيف (ص: )١(
 ).٨/٢٧٦الوسـيط يف شـرح القانون املدين ( )٢(
)، وتبيــني احلقــائق ١/١٧٢)، وكشــف األســـرار عــن أصــول البــزدوي (١١/٧٨ينظــر: املبســوط للسـرخســـي ( )٣(

)٥/٢٣٤.( 
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 دليلهم:

ط املاليـة شــربنى احلنفيـة قـوهلم هـذا عـىل أصـلهم يف األمـوال، وهـو أن مـن 
ء شـــيانة الصـــيء إنــام تثبــت بــالتمول، والتمــول يعنــي شـــياالدخــار؛ إذ املاليــة لل

ـا، فعنـدما ختـرج  وادخاره لوقت احلاجة، واملنافع ال تبقـى زمـانني؛ لكوهنـا أعراضً
 .)١(، فال يتصور فيها التمولشـىمن حيز العدم إىل حيز الوجود تتال

بنقض هذا األصل يف اإلجارة ونحوها، فقد أجروا فيها العقود عىل ونوقش: 
 .)٢(املنافع، ولو مل تكن ماالً ما جاز املعاوضة عليها

 هو مالية المنافع المجردة. القول الثاني:

 .)٥(، واحلنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهو مذهب املالكية
 أدلتهم:

ع قد حكـم بكـون املنفعـة مـاالً عنـدما جعلهـا مقابلـة شـرأن ال الدليل األول:
باملال يف عقد اإلجارة، وهو من عقود املعاوضات املالية، وكذا عندما أجاز جعلهـا 

ا يف عقد النكاح  .)٦(مهرً
أن املنافع هلا حكم األعيان؛ ألنـه يصـح متليكهـا يف حـال احليـاة الدليل الثاين: 

 .)٧(وبعد املوت، وكذلك فإهنا تضمن باليد واإلتالف، ويكون عوضها عيناً وديناً 
                                           

يعتربون املنافع أمـواالً متقومـة إذا ورد عليهـا عقـد معاوضـة، كـام يف اإلجـارة، وذلـك عـىل خـالف غري أن احلنفية  )١(
)، وكشف األسـرار عن ٧٩، ١١/٧٨(القياس، وما كان عىل خالف القياس فغريه عليه ال يقاس. ينظر: املبسوط 

 ).٥/٢٣٤)، وتبيني احلقائق (١/١٧٢أصول البزدوي (
 ).٦/٦ينظر: املغني ( )٢(
 ).٣/٤٤٢ينظر: حاشـية الدسوقي عىل الشـرح الكبري ( )٣(
 ).٢/٢)، ومغني املحتاج (٣/١٩٧)، واملنثور يف القواعد للزركشـي (١٣، ٥/١٢ينظر: روضة الطالبني ( )٤(
 ).٢/٢٤١ينظر: شـرح منتهى اإلرادات ( )٥(
 ).٢/٢ينظر: مغني املحتاج ( )٦(
 ).٦/٦ينظر: املغني ( )٧(
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 الراجح:

هو القول الثاين؛ لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، وإجـابتهم عـىل  -واهللا أعلم-الراجح 
خ شـيمتأخري احلنفية إىل مالية املنافع، قال ال دليل القول األول، ولذا ذهب بعض

إن االجتهادين املـالكي والشـافعي؛ يعتـربان املنـافع أمـواالً : «مصطفى الزرقا 
 .)١(»كاألعيان بال فرق، وهذا هو األوجه

ــألة ــذه املس ــالف يف ه ــرات اخل ــن ثم ــافع  وم ــث املن ــرون توري ــة ال ي أن احلنفي
املجردة، فإذا مات املستأجر قبل انتهاء مدة اإلجارة فـإن العقـد ينتهـي بموتـه؛ ألن 
ا للجمهور الذين جيعلون الورثة حيلون حمـلَّ  املنفعة ليست ماالً حتى تورث، خالفً

 مورثهم حتى تنتهي مدة اإلجارة.

األصــل عنــد اإلمــام «النظــر:  يف تأســـيس قــال أبــو زيــد الدبوســـي احلنفــي 
ــد ابــن إدريــس الشــافعي  أن املنــافع بمنزلــة األعيــان  القرشـــي أيب عبــد اهللا حممَّ

القائمة، وعندنا بمنزلة األعيان يف جواز العقد عليها ال غري، أي عقـد اإلجـارة، وعـىل 
 .)٢(»هذا... قال الشافعي: إن اإلجارة ال تنقض بموت أحد العاقدين، وعندنا تنقض

مل تكن احلقوق املعنوية معروفة عند فقهـاء اإلسـالم األوائـل، بـل هـي وليـدة 
، ثـم )٣(ســية، فأول من سن هذه احلقوق هو القـانون الفرنصـرالثقافة الغربية املعا

انتقلــت بعــد ذلــك إىل القــوانني العربيــة، وصــار للحــق املعنــوي ماليــة يف األنظمــة 
 لقوانني يف العامل العريب.وا

                                           
 ).١/٢٦١املدخل الفقهي ( )١(
 ).٦٣-٦٢(ص: )٢(
 ).٥/١٨٦٢ينظر: بحث بيع االسم التجاري، عجيل النشمي، جملة الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، ( )٣(
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عي يف مالية هذه احلقوق؛ فالبـد شـروإذا أراد الباحث أن يتوصل إىل الرأي ال
ه ليطبقهـا عـىل هـذه احلقـوق، وهـذا مـا تقـدم صــرله أن ينظر إىل حقيقة املال وعنا

 تم تسليط الضوء عليه يف هذه املسألة.سـياإلملاح إليه يف املسألة السابقة، و

 صــرء ال حيكـم بامليتـه إال إذا تـوافرت فيـه عناشـيعىل أن ال ينص أهل العلم
منها ما هو حمـل اتفـاق، ومنهـا مـا هـو حمـل خـالف بيـنهم،  صـرحمددة، وهذه العنا

ا ألن املقام ليس مقام بسط؛ فسأ يعة، مـع ســرإشـارة  صــر إىل هـذه العناشـريونظرً
 ح مواطن اخلالف والوفاق.ضـيتو

 يتوافر فيه أمران:فاملال عند احلنفية هو ما 

ا يمكن إحرازه وحيازته، فيخرجـون شـياملادية، فالبد أن يكون  األول: ئًا ماديًّ
 ط كاملنافع والديون.شـرعن معنى املالية كل ما ال يتحقق فيه هذا ال

ا، فلحـم شـيالتمول، فال يعترب الالثاين:  ء ماالً إال إن كان متموالً متوالً معتـادً
، وحبة القمح وقطرة املـاء  امليتة والطعام الفاسد ليسا بامل؛ ألهنام ال ينتفع هبام أصالً

ا ا معتادً  .)١(ليستا بامل؛ ألهنام ال ينتفع هبام انتفاعً

فـإهنم يوافقـون احلنفيـة يف  -)٤(وحنابلـة )٣(وشـافعية )٢(من مالكيـة-أما اجلمهور 
يكـون الشــيء  أن املال ال يكون مـاالً إال بـالتمول، ولكـنهم خيـالفوهنم يف اشـرتاط أن

 ماديًّا حياز، بل يرون أن املالية قد تكون يف األعيان، وقد تكون يف األعراض.

وبناءً عىل هذا يمكن ختريج مالية احلقوق املعنوية عىل هذه األقـوال؛ فأصـول 
، وهذه احلقوق هي أعراض وليست أعيانًا، فـال  احلنفية تأبى اعتبار األعراض ماالً

                                           
 ).٤/٥٠٢)، حاشـية ابن عابدين (٢/٢٧٨)، بدائع الصنائع (١١/٧٩ينظر: املبسوط ( )١(
 ).١٠/٣ينظر: حاشـية الدسوقي عىل الشـرح الكبري ( )٢(
 ).٣٢٧ينظر: األشباه والنظائر للسـيوطي (ص: )٣(
 ). ٢/٥٩)، واإلقناع (٤/٢٧٠ينظر: اإلنصاف ( )٤(
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، وبناءً عىل قوهلم؛ فإنـه ال جيـوز املعاوضـة عليهـا يستقيم عند احلنفية أن ت عد أمواالً
 وال توريثها.

الً شـيأما اجلمهور فيكتفون يف احلكم باملالية باعتبار ال أي أن يكـون -ء متمـوَّ
عي بتملكـه ليحكمـوا بامليتـه، وهـذا مـا شــر، مـع اإلذن ال-ذا نفع مباح بال حاجة

 ينطبق عىل احلقوق.

ور؛ فإن احلقوق املعنوية جيري فيهـا اإلرث؛ لـدخوهلا يف وبناءً عىل قول اجلمه
مـن تـرك مـاالً : «عموم النصوص التي جتري اإلرث يف مجيع األموال، كقولـه 

يف احلديث عامة، تشمل كل ما يصـدق عليـه أنـه مـال، ومـن » ماالً «، و)١(»فلورثته
 ذلك املنافع واحلقوق املعنوية عند مجاهري أهل العلم. 

أن اخلالف يف مالية احلقوق جيري جمـر اخلـالف يف وخالصة القول هنا هو: 
مالية املنافع بني الفقهاء املتقدمني، وقـد تقـدم اخلـالف يف ذلـك، وأن الـراجح هـو 
مالية املنافع، وعىل هذا يكون الراجح هنا هو مالية احلقوق املعنوية؛ فيجوز بيعهـا، 

 ة هبا.صـيالو ، وجيوزوتنتقل باإلرث إىل ورثة امليت

ــاري  ــم التج ــا، كاالس ــاهرة فيه ــة ظ ــون املالي ــا تك ــا م ــة منه ــوق املعنوي واحلق
غـري ماليـة؛  صــروالعالمة التجارية للسلعة، وهناك بعض احلقوق حتتوي عـىل عنا
فهـي تتكـون مـن فال تقبـل املعاوضـة واإلرث، كحـق التـأليف، وحـق االخـرتاع؛ 

 عنصـرين:

 ديب).األديب (احلق األ صـرالعن األول:

الذي ال يصح انتقاله إىل الغري بأي طريقة من طـرق  صـيويراد به احلق الشخ

                                           
)، ورواه ٣/٩٧)، (٢٢٩٨رواه البخاري، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينًا، فليس له أن يرجع، رقـم ( )١(

 ).٣/١٢٣٧)، (١٦١٩مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك ماالً فلورثته، رقم (
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ة لصاحبه عـىل كتابـه أو اخرتاعـه، ومـن صـياالنتقال، فهو بمثابة االمتيازات الشخ
ه، شــرذلك حق أبوتـه عـىل مؤلفـه باسـتمرار نسـبته إليـه، وحقـه يف االمتنـاع عـن ن

ال تقبل االنتقال باإلرث، وهي ليسـت وحقه يف تعديله وتصحيحه، فهذه احلقوق 
 مرادة يف هذا البحث.

 املايل (حق االستغالل). صـرالعن الثاين:

وهو حق استغالل املؤلف لنتاجه ماليًّا، وذلك عن طريـق نقلـه إىل اجلمهـور، 
 شــر، ويكون عادة عن طريق االتفاق بـني املؤلـف والناشـروهو ما يسمى بحق الن

غلة بيع الكتـاب عـىل مـا يتفقـان  شـرفيقتسم املؤلف والنا، -يف حق التأليف مثالً -
ف صــربـثمن معلـوم، فيت شــرمجيـع حـق الن شــرعليه، وقـد يبيـع املؤلـف عـىل النا

ف املالك يف أمالكهم. فهذا احلق حق مايل يورث عـىل صـريف بيع الكتاب ت شـرالنا
 ، وهذا القسم هو موضوع بحثنا بإذن اهللا تعاىل.)١(فرائض اهللا 

                                           
 ).٢/١٦٠ينظر: فقه النوازل، لبكر أبو زيد ( )١(
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أن يقسم اإلرث بني الورثة، وكان مـن ضـمن الرتكـة منـافع  ضـيإذا أراد القا
 فإن للقاضـي حينئذٍ طريقتني:جمردة عن األعيان؛ 

 أن يقسم املنافع بني الورثة عن طريق املهايأة. الطريقة األوىل:  

أن يؤجر العني ذات املنفعة، ويقسـم األجـرة بـني الورثـة عـىل الطريقة الثانية: 
 فريضة اهللا تعاىل. 

 ل ذلك يف املسألتني التاليتني:صـيوتف

، وتســمى أيضــا )١(دفعــه لـهوتسـمى مهانــأة؛ ألن كـل واحــد هنـأ صــاحبه بـام 
، مأخوذة من التهايؤ، تفاعل من اهليئـة، وهـي هنـا بمعنـى -بتسهيل اهلمز-املهاياة 

، )٢(النوبة، يقال: هتايأ القوم. أي: جعلوا لكل واحـد هيئـة معلومـة، واملـراد النوبـة
يكني هييــئ الــدار شـــروقيــل ســميت (مهايــأة) مــن التهيئــة؛ ألن كــل واحــد مــن ال

يك يتهيأ لالنتفـاع بالـدار حـني فـراغ شـر، وقيل: من التهيؤ؛ ألن الالنتفاع صاحبه
 .)٣(يكه من االنتفاع هباشـر

                                           
 ).٥/٣٣٥ينظر: مواهب اجلليل شـرح خمتصـر خليل ( )١(
 ).٢/٦٥٤ي ء)، ( ـينظر: املصباح املنري، مادة (ه )٢(
 ).٣/٢٩٦ينظر: جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، باب امليم مع اهلاء، ( )٣(
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 ، وعرفهــا)١(»قســمة املنــافع عــىل التعاقــب والتنــاوب: «وهـي يف االصــطالح
 متعدد كدار، أو متحد ءشـي يف يكهشـر عن يكشـر كل اختصاص« بأهنا: املالكية

 .)٢(»معلوم زمن يف متعدد أو متحد ءشـي بمنفعة كدارين،

ــا: ــنة  حكمه ــاب والس ـــروعيتها الكت ــىل مش ــد دلَّ ع ا، وق ـــرعً ــائزة ش ــأة ج املهاي

º « ¼ ½ ¾ (واإلمجـاع، فمـن الكتـاب قولـه تعـاىل عـىل لسـان نبيـه صــالح: 
Ã Â Á À ¿(:ففيهــا داللـــة عــىل جـــواز املهايــأة الزمانيـــة]١٥٥[الشــعراء ،)٣( ،

 شـرع من قبلنا شـرع لنا مامل يرد شـرعنا بخالفه. واالستدالل هبذه اآلية مبني عىل أن

وأما دليلها مـن السـنة؛ فحـديث الرجـل الـذي خطـب تلـك املـرأة بـني يـدي 
 قال: نصف إزاري هـذا. قـال: » ماذا تصدقها؟!«: ، فقال رسول اهللا 

ما تصنع بـإزارك؟ إن لبسـته مل يكـن عليهـا منـه شــيء، وإن لبسـته مل يكـن عليـك «
 .)٥( املهايأةسـريوهذا تف. )٤(»شـيء!

وأما اإلمجاع فقد أمجعت األمة عىل جوازها، ومل يعرف اخلالف عن أحـد مـن 
قـد أمجعـت «ح جملـة األحكـام: شــرأهل العلـم املعتـربين، جـاء يف درر احلكـام يف 

 .)٦(»األئمة عىل جواز املهايأة

  
                                           

 ).٢٣٧التعريفات للجرجاين (ص: )١(
 ).١/٣٧٦شـرح حدود ابن عرفة ( )٢(
 ).٧/٢٣ينظر: بدائع الصنائع ( )٣(
)، وأخرجه مسلم، ٦/١٩٢)، (٥٠٣٠أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، رقم ( )٤(

كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديـد، وغـري ذلـك مـن قليـل وكثـري، واسـتحباب 
 ).٢/١٠٤٠)، (١٤٢٥سامئة درهم ملن ال جيحف به، رقم (كونه مخ

 ).٢٠/١٧٠ينظر: املبسوط ( )٥(
)٣/١٨٢( )٦.( 
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االجـتامع واملعنى كذلك يدل عىل جوازها؛ إذ احلاجة تدعو إليها، فقـد يتعـذر 
ار ضــرعىل االنتفاع، ففي املنع منها تعطيل للامل الذي ال يقبل القسـمة، ويف هـذا إ

 .)١(رضـرع جاء لتحقيق املصالح وإزالة الشـرباملستحقني، وال

: حمل املهايأة يف املنافع املشرتكة التي يمكن االنتفاع هبا مع بقاء عينها؛ فـال حملها
، كأن يتفق الشـريكان يف الغـنم عـىل أن ينتفـع كـل تصح املهايأة يف األعيان والغالت

واحد منهام بألبان عدد معني منها، فاللبن عني ال تبقى بعـد االنتفـاع هبـا، فـال تصـح 
؛ ألن التهايؤ إنام جـاز ضــرورة؛ ألن املنـافع أعـراض )٢(املهايأة حينئذٍ باتفاق الفقهاء

زمـانني، فقسـمت قبـل وجودهـا ال متكن قسمتها بعد وجودها؛ إذ يستحيل أن تبقى 
بالتهايؤ يف حملها، أما األعيـان فإهنـا تبقـى ويمكـن أن تقسـم بـذواهتا، فـال حاجـة إىل 
التهايؤ يف قسـمتها؛ إذ قسـمة األعيـان أقـو مـن املهايـأة؛ ألن األوىل مجـع املنـافع يف 

 .)٣(زمان واحد عىل الدوام، والتهايؤ مجع املنافع عىل التعاقب بصفة وقتية

 مها: أقسا

 تنقسم املهايأة من حيث الزمان واملكان إىل قسمني:

 : املهايأة الزمانية.القسم األول

يكني عىل االنتفـاع بـالعني املشـرتكة مـدة شـروهي أن يتناوب كل واحد من ال
، وهــي غالبًــا مــا تكــون فــيام ال يقبــل القســمة، -عــىل قــدر ملكهــام-معلومــة 

ـــيكال ــأنس ــا، ك ــغرية ونحوه ــدور الص ــك ال ارات وال ـــريمل ــغرية ش ا ص يكان دارً

                                           
 ).٣/١٨٢ينظر: املرجع السابق ( )١(
)، فتوحـات الوهـاب ٤/٥٤)، الفروق (٤/٢٧٣)، املدونة (٧/٣٢)، بدائع الصنائع (٢٠/١٨٢ينظر: املبسوط ( )٢(

 ).٦/٣٧٤)، كشاف القناع (١١/٣٤٣)، اإلنصاف (٥/٣٧٥(
 ).٢٠/١٨٢ينظر: املبسوط ( )٣(



 
 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية  
 أحكام وتطبيقات

 

 ١٣٤ 
 

ــة  ــون النوب ــم تك ــنة، ث ــكنى س ــد مــنهام س ــل واح ــكنى، لك ــا يف الس فيقتســامهنا زمنً
 .)١(لصاحبه

ويكيف احلنفية هذه املهايأة بأهنا إفراز مـن وجـه ومبادلـة مـن وجـه، فاملهـايئ 
 .)٢(يكه، فهي مبادلة من هذا الوجهشـرب صـيكاملستقرض لن

أهنا معاوضة؛ لـذا فـإهنم يمنعـون  )٥(احلنابلة )٤(والشافعية )٣(بينام ير املالكية
 من اإلجبار عليها كالبيع.

ط املهايأة الزمانية حتديد املدة؛ ألن تعيني الزمان يعرف به قدر االنتفـاع، شـرو
 .)٦( معلومة إال ببيان زمان معلومصـري به املنافع معلومة، وال تصـريفت

 .املهايأة املكانيةالقسم الثاين: 

ــن ال ــد م ــل واح ــتقل ك ــي أن يس ــة: ه ــأة املكاني ـــرواملهاي ـــريكني أو الش كاء ش
 .  )٧(كة يف عني املال بحاهلاشـرباالنتفاع ببعض معني من املال املشرتك، مع بقاء ال

ــزارع  ــرية، وامل ــدور الكب ــمة، كال ــل القس ــذي يقب ــرتك ال ــال املش ــا يف امل وحمله
عــىل أن يكــون ألحــدمها اجلهــة يكان يف بســتان كبــري شـــرونحوهــا، كــأن يشــرتك ال

املقدمة منه، ولآلخر اجلهة املـؤخرة منـه، أو يشـرتك اثنـان يف دار، فيتفقـان عـىل أن 
 .ضـيألحدمها اجلزء العلوي منها، ولآلخر الدور األر

                                           
 ).١١/٣٤٣)، اإلنصاف (٤/٥٤)، الفروق (٧/٣٢ينظر: بدائع الصنائع ( )١(
 ).٥/٢٨٦ق (ينظر: تبيني احلقائ )٢(
)، الشـرح الصـغري ٧/٤٠٥وذلك بأهنم جعلوها كاإلجارة، واإلجارة مبادلة من كل وجه. ينظر: مواهب اجلليل ( )٣(

)٢/٣٣٨.( 
 ).٤/٣٣٧ينظر: أسنى املطالب ( )٤(
 ).٣/٥٤٦ينظر: شـرح منتهى اإلرادات ( )٥(
 ).١/٣٧٧فة ()، شـرح حدود ابن عر٤/٥٤)، الفروق (١/٢٨٨ينظر: جممع الضامنات ( )٦(
 ).٣/٥٤٦)، شـرح منتهى اإلرادات (٧/٢٤٨)، منح اجلليل (٧/٣١ينظر: بدائع الصنائع ( )٧(
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، وذلك ألهنـم ال يصـححون إجـارة املنـافع )١(وتكييفها أهنا إفراز عند احلنفية
والركــوب بــالركوب؛ لعــدم ماليــة املنفعــة بجنســها، كإجــارة الســكنى بالســكنى، 

 .)٢(عندهم
واجلمهور عىل أهنـا معاوضـة، فـال يفرقـون يف التكييـف بـني املهايـأة الزمانيـة 

 .  )٣(واملكانية
 وتنقسم املهايأة من حيث الرضا واإلجبار إىل قسمني:

 .ضـي: املهايأة بالرتاالقسم األول

ملنفعة املشرتكة، عىل التعاقـب أو وهي أن يتفق اثنان فأكثر عىل طرقة التهايؤ با
 .)٤(عىل التناوب مكانًا أو زمانًا. وقد اتفق الفقهاء عىل جواز هذا القسم

 .ضـي: املهايأة بالتقاالقسم الثاين

ــرب القا ــأن جي ــأة اإلجبــار، ب ــي مهاي ــب أحــد  ضـــيوه ــاءً عــىل طل ــا بن عليه
 بينهام: إما باملناوبة الزمانية، أو باملناوبة املكانية. ضـييكني، فيهايئ القاشـرال

ط أن يتحـد اجلـنس وتتفـق املنـافع، شــروهذا القسم جائز عند احلنفية فقط، ب
وأن تتعذر القسمة العينية، ويمثلون لذلك بالعني املشرتكة التـي ال تقبـل القسـمة، 

 املسـتأجرة التـي ال كاء، وكـذلك العـنيشــرفيجرب عىل التهايؤ فيها إذا طلبه أحد ال
 .)٥(يكنيشـريمكن االجتامع عىل االنتفاع هبا، كدار ال تسع إال لسكنى أحد ال

                                           
 ).٥/٢٨٦ينظر: تبيني احلقائق ( )١(
 ).٩راجع (ص: )٢(
)، شـرح منتهى اإلرادات ٤/٣٣٧)، أسنى املطالب (٢/٣٣٨)، الشـرح الصغري (٧/٤٠٥ينظر: مواهب اجلليل ( )٣(

)٣/٥٤٦.( 
)، أسنى املطالـب ٦/١٨٥)، شـرح خمتصـر خليل للخرشـي (٢/٤٩٦ينظر: جممع األهنر يف شـرح ملتقى األبحر ( )٤(

 ).٣/٥٤٦)، شـرح منتهى اإلرادات (٤/٣٣٧(
 ).٢/٤٩٦ينظر: جممع األهنر ( )٥(
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وأما إن اختلف اجلنس كدار وأرض، أو تفاوتت املنفعة، كدار تقسـم مهايـأة؛ 
، فـال يصـح  ليكون بعضها حصة للسكنى والبعض اآلخر حصة لالسـتغالل مـثالً

 .ضـية املهايأة إال بالرتااإلجبار حينئذٍ وال سبيل إىل قسم
إىل أنه ال  -)٣(، وحنابلة)٢(، وشافعية)١(من مالكية-وذهب مجاهري أهل العلم 

جيرب عىل املهايأة من أباها، قبلت العني القسمة العينية أم مل تقبلها، اتفقت املنفعة أم 
 اختلفت.

وتـوفرياً  كاء،شــروحجة احلنفية يف ذلك هو أن يف املهايأة حتقيقاً للعدل بـني ال
 .)٤(»ال ضـرر وال ضـرار«يقول:  ر، والنبي ضـرملصلحتهم، ويف االمتناع منها 

                                           
كـر ابـن ). وقد ذ٣/٤٩٨)، حاشـية الدسوقي عىل الشـرح الكبري (٦/١٨٥ينظر: شـرح خمتصـر خليل للخرشـي ( )١(

قدامة يف املغني أن املالكية يرون اإلجبار عىل املهايأة، ولكنهم ينصون يف كتـبهم عـىل عـدم اإلجبـار، ولعـل سـبب 
اللبس يف ذلك أهنم يذكرون املهايأة قسـيمة لقسمة الرتاضـي، ولـيس مـرادهم يف ذلـك أهنـا تكـون عـىل اإلجبـار، 

الذات واملهايأة متعلقة بملك املنافع، جاء يف شــرح خمتصــر وإنام مرادهم بذلك أن قسمة الرتاضـي متعلقة بملك 
يفهم من قوله: كاإلجارة. أن قسمة املهايأة إنام تكون بـرتاض، وهـو كـذلك، وال ينافيـه جعـل «خليل للخرشـي: 

 ).٦/١٨٥» (قسمة املراضاة قسـيامً هلا؛ ألهنا باعتبار تعلقها بملك الذات واملهايأة متعلقة بملك املنافع
ذكر البلقيني أن عدم اإلكراه عند الشافعية إنام هـو املنـافع اململوكـة بحـق امللـك يف العـني، أمـا اململوكـة بإجـارة أو  )٢(

وصـية فيجرب عـىل قسـمتها، وإن مل تكـن العـني قابلـة للقسـمة؛ إذ ال حـق للشــركة يف العـني. ولكـن ظـاهر كـالم 
وهو مع ذلك معرتف بأن ما قاله مناف ملا يأيت فيام «كر قوله: الشافعية عىل خالف قوله، قال يف حتفة املحتاج بعد ذ

ا إلخ  ).٦/٣٣٨)، مغني املحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج (». إذا استأجرا أرضً
 ).٣/٥٤٦)، شـرح منتهى اإلرادات (١١/٢٤١ينظر: الفروع وصحيحه ( )٣(
)، وعبـد اهللا بـن اإلمـام ٣/٤٣٠)، (٢٣٤٠أخرجه ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يضـر بجاره، رقم ( )٤(

 )٦/١٥٦)، (١١٧١٧)، والبيهقي، كتـاب الصـلح، بـاب ال ضــرر وال ضــرار، رقـم (٣٢٧-٥/٣٢٦أمحد يف زوائده (
)، ٢٣٤١ب من بنى يف حقه ما يضـر بجـاره، رقـم (من حديث عبادة بن الصامت، وأخرجه ابن ماجه كتاب األحكام، با

، وأخرجـه احلـاكم يف املسـتدرك  من حـديث ابـن عبـاس )١/٣١٣) (٢٨٦٧)، وأمحد يف مسنده برقم (٣/٤٣٢(
،  مــن حــديث عائشــة )١٠٣٧مــن حــديث أيب ســعيد اخلــدري، وأخرجــه الطــرباين يف األوســط ( )٥٨-٢/٥٧(

مرسـالً عـن عمـرو بـن حييـى املـازين عـن أبيـه،  )١٠/١٥٧)، (٦/٦٩( ومن طريقه البيهقـي )٢/٧٤٥( وأخرجه مالك
واحلديث له طرق يقوي بعضها بعضاً، كام قال النووي يف األربعـني، وقـد حسـنه ابـن الصـالح بمجمـوع طرقـه، وقـال: 

. ينظـر: وقد تقبله مجاهري أهل العلم واحتجوا به. كام ضعفه ابن حزم، وابـن عبـد الـرب، وابـن القطـان، واملـزي، وغـريهم
 ).٣/٣٠)، بيان الوهم واإلهيام (٢٠/١٥٧)، التمهيد (٩/٢٨املحىل (
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وأمــا اجلمهــور فحجــتهم يف املنــع مــن اإلجبــار عليهــا هــو أن املهايــأة عنــدهم 
ب صـاحبه أو حصـته صــييكني ينتفـع بنشــربمعنى املعاوضـة، فكـل واحـد مـن ال

 .  )١(به أو حصتهصـيعنده لقاء انتفاع صاحبه بن

واحتجوا أيضا يف املنع من املهايأة الزمانية خاصـة بـأن حـق كـل واحـد مـنهام 
 .)٢(عاجل؛ فال جيوز تأخريه بغري رضاه

ــة  ــأة الزماني وقــد ذهــب صــاحب املحــرر مــن احلنابلــة إىل التفريــق بــني املهاي
ر فيهـا، بخـالف ضــرواملهايأة املكانية، فري اإلجبار عىل املكانيـة فقـط؛ النتفـاء ال

 .)٣(ر عىل من تتأخر نوبتهضـرانية؛ ففيها الزم

ــذي يظهــر يل ــت  -واهللا أعلــم- وال ــأة بقســميها معاوضــة وليس هــو أن املهاي
ا، وذلك لظهور معنى املبادلة فيها ال  ام يف املهايـأة الزمانيـة، وكـذلك فـإنام سـيإفرازً

تقدم بـأن امتنع احلنفية عن القول بأهنا معاوضة ألصلهم يف عدم مالية املنافع، وقد 
 .  )٤(الصواب هو القول بامليتها

هو أن األصل عدم اإلجبـار عـىل املهايـأة، بـل إن  -واهللا أعلم- وعىل هذا فالراجح
القاضـي يعرض املهايأة عـىل الشــركاء فـإن رضـوا، وإال مل جيـربهم عليهـا، وإنـام يقسـم 

 ادمة بإذن اهللا.املنفعة بينهم بطريقة أخر كام سـيتم توضـيح ذلك هذا يف املسألة الق

ـا  ويستثنى من هذا فيام لو كان يف تـرك املهايـأة ضــرر كبـري، كـأن تفـوت املنفعـة فوتً
ا، وال يستطيع القاضـي أن يقسـمها إال عـن طريـق املهايـأة؛ فلـه ذلـك، ولـو مل يـرضَ  تامًّ
ـزال  بعض الشـركاء، وذلك ألن عدم الرضـا هنـا فيـه إضــرار عـىل بعـض املـالك، وال يُ

                                           
 ).١٠/١١٤ينظر: املغني ( )١(
 ).١٠/١١٤املرجع السابق ( )٢(
 ).٢/٢١٦ينظر: املحرر ( )٣(
 ).١٠راجع (ص: )٤(
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 باملهايأة، ويف عدم الرضا تعنت يف استخدام احلق؛ لذا فـال يُلتفـت إليـه، وقـد الضـرر إال
نص الشافعية عىل أن للقاضـي أن جيرب عىل املهايـأة إن تعـذرت القسـمة إال هبـا، جـاء يف 

وإن أبـوا املهايـأة أجـربهم احلـاكم عـىل إجيـاره أو آجـره علـيهم سـنةً ومـا «حتفة املحتـاج 
 .  )١(»يع وحضـره كلهم أجربهم عىل املهايأة إن طلبها بعضهمقارهبا... فإن تعذر الب

 .)٢(فإن تنزعا فيمن يبدأ منهام باملهايأة الزمانية أقرع بينهام

 يكني أن يفسخ العقد يف أثنائه؟شـرإذا تقرر ما تقدم؛ فهل ألحد ال

إىل القول بأن قسمة املنافع غري الزمـة، وهـذا قـول  )٤(واحلنابلة )٣(ذهب الشافعية
ـــي ــأة الرتاض ــة يف مهاي ــن )٥(احلنفي ــة م ــم العاري ــدهم يف حك ــأة عن ــك ألن املهاي ، وذل

اجلهتني، فكل واحد منهام أعار صاحبه نصــيبه، فلكـل واحـد مـنهام أن يفسـخها متـى 
لـه ذلـك، وإن رجـع ف -يف املهايـأة الزمانيـة-شاء، فلو رجع أحدمها قبل استيفاء نوبته 

 .)٦(بعد استيفاء نوبته أعطى شـريكه نصـيبه من أجرة املثل لزمن انفراده باالنتفاع

وأما املالكية فذهبوا إىل التفريـق بـني املهايـأة الزمانيـة واملكانيـة، فـرأوا جـواز 
املكانية ولزوم الزمانية؛ وذلك ألهنم جيعلوهنا يف معنى اإلجارة من الطرفني، وهي 

 .)٧(عقد الزم

هو عدم لزوم املهايأة الزمانيـة إن مل يسـتوفِ أحـدٌ  -واهللا أعلم-والذي يظهر 
يك مل يـرضَ ببـذل حقـه مـن شــرنوبته، لكـن إن اسـتوفاها أحـدهم لزمـت؛ ألن ال

                                           
)١٠/٢٠٠( )١.( 
 ).٦/٣٣٨)، مغني املحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج ( )٢(
 ).٨/٢٨٦)، هناية املحتاج (٨/١٩٥ينظر: روضة الطالبني ( )٣(
 ).٦/٣٧٤)، كشاف القناع (٣/٥٤٦ينظر: شـرح منتهى اإلرادات ( )٤(
 ).٤/٣٨٠)، اهلداية (٥/٤٨٤بدائع الصنائع ( )٥(
 ).٦/٣٧٤ينظر: كشاف القناع ( )٦(
)٣/٦٦١( )٧.( 
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يكه، وأن تكون له النوبـة بعـد ذلـك، وقـد ال يـرضَ شـراملنفعة إال يف مقابل منفعة 
بعيد؛ ألن معنى املعاوضة ظاهر هنـا بخـالف بالعوض املايل، وقياسها عىل العارية 

خ تقي الدين ابن تيمية، فاملهايـأة الزمانيـة ال تنفسـخ شـيالعارية، وهذا هو اختيار ال
 . واهللا أعلم.)١(الدور، ويستويف كل واحد حقه ضـيعنده حتى ينق

املنـافع؛  عىل أن املهايأة ليست حالًّ هنائيًّـا يف قسـمة وجيدر التنبيه يف هناية هذه املسألة
فهي طريقة ناجعة يف قسـمة املنـافع املؤقتـة، كاإلجـارة وغريهـا، ولكنهـا حـل مؤقـت يف 

 قسمة املنافع الدائمة، فالبد من قسمة املنفعة بعد ذلك بطريقة أخر غريها. 

ايأة؛ فـإن للقاضــي أن جيـربهم عـىل إذا رفض الورثة اقتسام املنفعة عن طريق امله
، )٢(تأجري العني، أو يؤجرها هو، ويقسم األجرة بينهم، وهـذا مـا نـص عليـه الشـافعية

، ويمكـن أن خيـرج عـىل قـول املالكيـة يف اإلجبـار )٣(وقال به بعض احلنابلة كـابن البنـا
 .)٤(بيع السلعة التي ال يمكن قسمتها عند طلب بعض الشـركاء

 الشافعية عدم إطالة مدة اإلجارة، فيقولون: ال تتجاوز السنة؛ الحـتامل وير
 .)٥(أن يصطلحوا عىل املهايأة قريبًا، وهي أوىل من اإلجبار عىل التأجري

وتكون اإلجارة عىل من هو أصلح إن تعـدد الطـالبون، فيقـام مـزاد عليهـا إن 
 .)٦(احتاج احلاكم إىل ذلك

                                           
)١( ) الكرب ٥/٥٦٨ينظر: الفتاو.( 
 ).٦/٣٣٨)، مغني املحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج ( )٢(
 ).١١/٣٣٩ينظر: اإلنصاف ( )٣(
 ).٧/٣٤٧ينظر: التاج واإلكليل ( )٤(
 ).٦/٣٣٨)، مغني املحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج ( )٥(
 ).١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج ( )٦(
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 أن يؤجر العني عىل بعض الورثة؟ ضـيوهل للقا

اختلف الفقهاء الشـافعية يف ذلـك، فمـنهم مـن منـع مـن ذلـك، وحجـتهم يف 
ر إال عـىل أجنبـي ضـيذلك أن هذا يف ، )١(إىل النزاع، فحسـامً ملـادة اخلـالف ال يـؤجّ

ا من ذلك، بل إن الوارث أوىل من األجنبي يف ذلك   .)٢(ومنهم من مل يرَ مانعً

لوارث هنا حكمه حكـم األجنبـي، لـه أن يزايـد عـىل إجـارة والذي يظهر أن ا
أن  ضــيالسلعة، فإن أعطى هبا ثمنًا أكثر من غريه فهو أوىل هبا، ولكن إن رأ القا

 استئجار بعض الورثة قد يؤدي إىل نزاع بينهم؛ فله أال يؤجر إال عىل أجنبي.

ثمـة أجنبـي  فإن طلب كل واحد من الورثة أن يستأجر ما عدا نصــيبه، فـإن كـان
 .)٣(يستأجر كامل العني؛ فهو أوىل، وإال فيقرع بينهام كام نص الشافعية عىل ذلك

ÍÊfi¬∏\;œ¢\;Ï⁄âÕ;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

أن يقسم تركة حتتوي عىل حقوق معنوية من حـق تـأليف أو  ضـيإذا أراد القا
براءة اخرتاع أو اسم جتاري ونحوها؛ فإن له حينئذٍ ثالث طرق: إما أن يقسـم غلـة 
احلق املعنوي بني الورثة، أو أن يقسم احلقوق بينهم قسمة اختيار، أو أن يبيع احلـق 

 املسائل التالية:ل ذلك عىل يف صـياملعنوي، ثم يقسم ثمنه عىل الورثة، وتف

غلة احلق املعنوي بني الورثة، كام يقسم غلـة العـني  ضـيوذلك بأن يقسم القا
ا، صـياملؤجرة، وغلة الوقف عليهم، فيبقى ن ب كـل وارث يف احلـق املعنـوي مشـاعً

 وتكون القسمة يف الغلة.

                                           
 ).١٠/٢٠٠املرجع السابق ( )١(
)١١/٣٣٩( )٢.( 
 ).١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج ( )٣(
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، بل إن كل غل ة للحـق تقسـم بـني الورثـة وهذه الطريقة ال حتتاج إىل حكم قاضٍ
ولو قبل أن ترفع إىل القضاء، وقسمة الغلة هنا قسمة إجبار؛ فهي يف واقع األمـر إفـراز 

 لنصـيب كل وارث منها، فال حيق لوارثٍ أن يرفض قسمتها بعد ظهورها.

؛ فـإن إذا طالب بعض الورثـة بقسـمة احلقـوق وعـدم االكتفـاء بقسـمة غلتهـا
احلــق حينئــذ ينــزل منزلــة العــني، ويضــم إىل غــريه مــن أعيــان الرتكــة، وللورثــة أن 

 .  يقتسموا احلقوق مع غريها قسمة تراضٍ

عند الفقهاء تكون يف غـري املثليـات، وال حتتـاج القسـمة إىل  ضـيوقسمة الرتا
 ، بل للورثة أن يقتسموها بينهم عىل ما يتفقون عليـه، فـإذا كـان مـن)١(حكم حاكم

مع غـريه مـن أعيـان الرتكـة مـن عقـارات  صـرتركة امليت مثالً اسم جتاري، فإنه حي
روض جتارة وغريها، ثم يقتسـمها الورثـة بيـنهم بالقيمـة عـىل قسـمة اهللا  ونقود وعَ

 تعاىل بالطريقة التي يروهنا.

يثبت فيهـا مـا يثبـت  )٤(، واحلنابلة)٣(واملالكية )٢(وهذه القسمة بيع عند احلنفية
 .)٥(ط، وغبن، ورد بعيب؛ ألهنا معاوضةشـرن األحكام من خيار جملس، وفيه م

  

                                           
)، أسـنى املطالـب ١/٣٧٣)، شــرح حـدود ابـن عرفـة (٥/٣٣٥)، مواهب اجلليل (٧/١٩ينظر: بدائع الصنائع ( )١(

 ).٨/٢٢٨)، املبدع (١١/٤٨٨)، الشـرح الكبري (٤/٣٣٧(
 ).٧/١٩ينظر: بدائع الصنائع ( )٢(
 ).٥/٣٣٥ينظر: مواهب اجلليل ( )٣(
 ).٣/٢٠٣ينظر: كشاف القناع ( )٤(
 ).١١/٤٩٠ينظر: الشـرح الكبري ( )٥(
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وير الشافعية أن القسمة هنا إفراز لألنصبة، ومتييـز لألمـالك إال إن كـان هنـاك 
ا)١(رد من مال أجنبي  ؛ ألن املعاوضة ال تثبت إال هبذه الصورة.)٢(؛ فتكون بيعً

إذ املعاوضة ظاهرة فيهـا، ولـو  أن القسمة هنا بيع؛ -واهللا أعلم-والذي يظهر 
 .ضـيمل يكن ثمة مال أجنبي، ولو كانت جمرد إفراز ملا اشرتط الرتا

وعىل هذا فإنه يثبت هلا أحكام البيع، فإذا متت فليس ألحـد مـن األطـراف أن 
 ط أو عيب يرد بسببه.شـريفسخها إال برضا البقية، إال إن كان هناك غبن أو 

؛ فهـل ضــيإذا طالب الورثة بقسمة احلقوق املعنوية، ومل يرضوا بقسـمة الرتا
أن يبيع احلق املعنوي يف مزاد أو غريه، ثم يوزع ثمنـه عـىل الورثـة، وإن مل  ضـيللقا

 يرض بعض الورثة بالبيع؟ 

إىل جواز بيع ما ال يقسـم قسـمة إجبـار إن امتنـع الورثـة عـن  )٣(ذهب احلنابلة
يف وجـه -، ويمكن أن خيرج للشافعية وجه عىل هذا، فقد قـال الشـافعية ضـيالرتا

كاء بـأن يقتسـموها شـربجواز بيع العني ذات املنفعة املشرتكة إن رفض ال -عندهم
هايـأة أجـربهم احلـاكم وإن أبـوا امل«مهايأة، وتعذر تأجريها، جاء يف حتفة املحتـاج: 

عــىل إجيــاره... فــإن تعــذر إجيــاره أي: ال لكســاد يــزول عــن قــرب عــادة كــام بحثــه 
 .  )٤(»بعضهم، قال ابن الصالح: باعه لتعينه. واعتمده األذرعي

                                           
والرد: هو أن يقتسم اثنان قسمة غري متساوية بحيث يكون عىل الذي يأخـذ النصــيب الزائـد أن يـرد عـىل شــريكه  )١(

أن يكـون يف أحـد جـانبي األرض بئـر أو شـجر أو يف الـدار بيـت ال يمكـن "قيمة حقه يف تلك الزيادة. وصورته: 
 أن يـرد مـن يأخـذ ذلـك اجلانـب تلـك قسمته فتضبط قيمة ما اختص ذلك اجلانب به وتقسم األرض والدار عـىل

 ).٥٦١ينظر: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار (ص: "القيمة
 ).٤/٣٣٧ينظر: أسنى املطالب ( )٢(
 ). ٤/٤١٢)، اإلقناع (١١/٣٣٥ينظر: اإلنصاف ( )٣(
)١٠/٢٠٠( )٤.( 
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وذهب املالكية إىل جواز اإلجبار عىل بيع السلعة التي ال تقسم قسـمة إجبـار، 
للتجارة، فإن كانـت متخـذة لـذلك،  ط أال تكون متخذة لالستغالل، أوشـرلكن ب

، وإنام تقسم الغلة  ال حيكـم : «، قال ابن رشـد -كاملسألة األوىل-فال بيع حينئذٍ
، ضــراك إال فـيام التشـارك فيـه شــرببيع ما ال ينقسم إذا دعا إىل ذلك أحد األ ر بـنيّ

 .)١(»كالدار واحلائط، وأما مثل احلامم والرحا وشبه ذلك مما هو للغلة فال

عىل هذا فـإن املالكيـة ال يقولـون بجـواز بيـع احلقـوق املعنويـة؛ ألهنـا تتخـذ و
يف احلقوق املعنوية عىل  ضـيون نظر القاصـرلالستغالل، وهلا غلة، وعليه فإهنم يق

 .ضـيأمرين فقط، إما قسمة الغلة، أو قسمة الرتا

إىل املنــع مــن اإلجبــار عــىل البيــع، وهــو املعتمــد عنــد  )٢(وذهــب احلنفيــة
كاء كاملو األهليـة، شـر؛ ألن ال)٤(خ اإلسالم ابن تيميةشـي، وهو اختيار )٣(الشافعية

وال حــق لغــريهم يف العــني، فهــم يــرون أن العــني إن مل تكــن قابلــة للقســمة؛ فــإن 
 كاء أن يتقاسموا منفعتها عىل التهايؤ كام تقدم.شـرلل

أن يبيـع احلـق املعنـوي إن مل  ضـيهو أنه ليس للقا -واهللا أعلم-ظهر والذي ي
كاء بذلك، بل يكون حال احلـق املعنـوي كحـال املسـتغالت، بـل شـريرض مجيع ال

نتفـع مـن غـري غلتـه، فالـدور التـي تـؤجر مـثالً قـد  هو أوىل منها؛ ألن املستغل قد يُ
فمنفعتــه مقصــورة يف  ينتفــع مالكهــا بــأن يســكنها بنفســه، بخــالف احلــق املعنــوي،

                                           
 ).٧/٣٧٤التاج واإلكليل ( )١(
ناع عن شـيخ اإلسالم أن مذهب احلنفية اإلجبار عىل البيع، فقال: ). وقد نقل يف اإلق٧/٢٠ينظر: بدائع الصنائع ( )٢(

ا، قال الشـيخ: وهو مذهب أيب حنيفـة ومالـك وأمحـد« ). ولكـن ٤/٤١٢» (فإن أبى بيع عليهام، وقسم الثمن نصً
 احلنفية ينصون يف كتبهم عىل خالف ذلك.

 ).٤/٣٣١ينظر: أسنى املطالب ( )٣(
 ).١١/٣٣٥ينظر: اإلنصاف ( )٤(
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ا  غلته، فال معنى لإلجبار عىل البيع مع إمكان قسـمتها، ويكـون ملـك احلـق مشـاعً
 به من اإلرث.صـيبني الورثة كل عىل حسب ن

ا أن احلنابلة ال خيالفون يف هذا؛ إذ إهنم يوجبون البيع فـيام يف بقـاء  ويظهر أيضً
هـذه املسـألة حتـت  ب كاء، حيث ذكر ابن رجشـرار ألحد الضـراكة فيه إشـرال

ة أو إبقـاء ضــريكان يف عني مال أو منفعة إذا كانا حمتاجني إىل دفـع مشـرال«قاعدة: 
ا يف )١(»منفعة؛ أجرب أحدمها عىل موافقة اآلخر ، ومن املعلـوم أن بقـاء امللـك مشـاعً

 ة فيه.ضـراحلق املعنوي ال م

ا عند طلب بعـض  كاء خمـالف شــرالوعىل هذا يتبنيّ أن بيع احلق املعنوي جربً
به املشـاع، دون إجبـار البقيـة. واهللا صــييك أن يبيع نشـرللمذاهب األربعة، فلكل 

 أعلم.

 

                                           
)٢/٨٩( )١.( 
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@Ô„br€a@szjΩa@
HÚÓ‘Ój�m@ÚçaâÖI@ÚÌÏ‰»Ωa@÷Ï‘ßaÎ@…œb‰Ωa@Ú‡é”@

CÏËŒËe�h;Ïà\ÑÄD;√…]fi∏\;Ï⁄âÕ;UÿÂ¯\;f÷�∏\U;

املـادة «العـدل جاء يف الئحـة قسـمت األمـوال املشـرتكة الصـادرة عـن وزارة 
كاء أثناء دعـو القسـمة أن يقتسـموا منـافع املـال املشـرتك مهايـأةً شـرالسادسة: لل

حتى تتم القسـمة، وإذا تعـذر االتفـاق عـىل ذلـك؛ فعـىل الـدائرة أن حتكـم بـه عنـد 
 .  )١(»االقتضاء

 فيلحظ يف هذه املادة ما ييل:

: نتظر قسـمتها، ولـذا أن القسمة هنا تكون ملنافع األعيان اململوكة، ال أوالً تي يُ
 فقد نصت املادة عىل أن املهايأة تكون إىل حني االنتهاء من قسمة األعيان.

 كاء.شـرنصت املادة عىل أن القسمة ال تكون إال بطلبٍ من الثانيًا: 

ــا: ــض ال ثالثً ــض بع ـــرإذا رف ــد ش ــا عن ــم هب ــدائرة أن حتك ــإن لل ــأة ف كاء املهاي
، ولـو ضــيتنص عىل أحقيـة الـدائرة بقسـمة التقااالقتضاء، وهو ما يعني أن املادة 

 رفض البعض، لكن ذلك راجع القتضاء املصلحة.

ـا اسـتأجره مـدة   ٥لو هلك هالك عن أربعة أبناء وبنتني، ومما خلفه حمالًّ جتاريًّ
 سنوات، وقد طالب الورثة بالقسمة، فكيف تقسم؟

، لكل ابـن ذكـر سـهامن، ولكـل بنـت سـهم واحـد، ١٠سألة من أصل هذه امل
                                           

 هـ.١٩/٥/١٤٣٩الئحة قسمة األموال املشرتكة، الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ  )١(
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فإذا طالب الورثة أن يقتسموا هذا املحل مهايأة؛ فـإن لكـل ابـن أن ينتفـع مـن هـذا 
املحل سنة واحدة، ولكل بنـت أن تنتفـع بـه سـتة أشـهر، فـإن اتفقـوا عـىل املهايـأة، 

 واختلفوا فيمن يبدأ؛ فإنه يُقرع بينهم.

ـا وإن استوىف أحدهم نوب ته؛ فليس له أن يفسخ العقد، بـل يكـون العقـد الزمً
 يف حقه، أما من مل يستوفِ نوبته؛ فله املطالبة بفسخ العقد، وقسمتها بغري املهايأة.

ا ملدة  سـنوات  ٤لو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق، ومما خلفه بيتًا مستأجرً
) ريال، فطالـب ٦٠٠,٠٠٠ل، ومزرعة مستأجرة ملدة سنتني بـ() ريا٢٠٠,٠٠٠بـ(

 الورثة بقسمة املنافع بينهم قسمة مكانية؛ فكيف تقسم؟!

ولـألخ الشـقيق  -سـهم واحـد-أصل هذه املسألة من أربعة، للزوجـة الربـع 
، فــإن اتفقــوا عــىل أن تســتويف الزوجــة منفعــة البيــت، وأن -ثالثــة أســهم-البــاقي 

املزرعة فـال إشـكال يف ذلـك، وهـذه هـي املهايـأة املكانيـة، وال يستويف األخ منفعة 
 .ضـيتكون إال بالرتا

لو هلك عن أربعة أبناء وثالث بنات، وخلف بيتًا استأجره مـدة عشــر سـنوات، 
 ف يقسم بينهم؟وقد اختصم الورثة فيه، ورفضوا أن يقتسموه مهايأة، فكي

 ، لكل ابن سهامن، ولكل بنت سهم.١١أصل هذه املسألة من 

بعرض البيت لإلجيار، واألوىل أن يؤجره سـنة  ضـيففي هذه احلالة يقوم القا
واحدة، وجيدد العقد إذا انتهت السنة، ويؤجره عىل من هو أصـلح بـأن يعرضـه يف 

أو من غـريهم، فـإذا أجـره  مزاد، فمن يزيد أوىل باالستئجار، سواء كان من الورثة
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) ٨٠٠٠) ريال يف السنة فإهنا تقسـم عـىل الورثـة، لكـل ابـن (٤٤٠٠٠بـ( ضـيالقا
) ريال، فإن رضوا باملهايأة بينهم بعد ذلـك؛ فإنـه يكـون ٤٠٠٠ريال، ولكل بنت (

 بعد انتهاء عقد اإلجارة.

CÏËŒËe�h;Ïà\ÑÄD;ÏÁÊfi¬∏\;–ÊŒ¢\;Ï⁄âÕ;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

لو هلك هالك عن أب وأم وزوجة وبنت، وخلف تركة منها كتب مطبوعـة، 
 ألف ريال، فكيف تقسم بينهم؟ ٤٨مجلة غلتها السنوية 

 ٣أســهم، وللزوجــة  ٤أســهم، ولــألم  ٥، لــألب ٢٤أصــل هــذه املســألة مــن 
، فتقسم الغلة بينهم كل عىل ح ١٢أسهم، وللبنت   سب أسهمه.سهامً

آالف ريــال،  ٦آالف ريــال، وللزوجــة  ٨آالف ريــال، ولــألم  ١٠فلــألب 
 ألف ريال. ٢٤وللبنت 

ألـف ريـال، وعالمـةً  ٢٠٠لو هلك هالـك عـن ابنـني، وخلَّـف تركـةً قـدرها 
 بالقسمة؛ فكيف تقسم بينهم؟ألف ريال، وطالب الورثة  ١٠٠جتاريةً قيمتها 

ــة عــىل أن يكــون ألحــدمها  ضـــىإن ترا ــال مــن الرتكــة،  ١٥٠الورث ــف ري أل
ألف ريـال مـع العالمـة التجاريـة فلهـم ذلـك، وال جيـربون عـىل هـذه  ٥٠ولآلخر 

 .ضـيالقسمة، بل يشرتط فيها الرتا

ـا أو عيبًـا؛ ثبـت خيـار الغـبن والعيـب فيـه، ا فاحشً  فإن ثبـت أن يف العقـد غبنـً
وكذلك التدليس، وإن انتفت مجيع اخليارات؛ لزمت القسمة، ولـيس ألحـدمها أن 

  يرتاجع إال برضا اآلخر. 
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ــه الظــاهرة  ــىل نعم ا ع ــبحانه أوالً وآخــرً ــد اهللا س ــذا البحــث أمح ــام ه يف خت
 والباطنة، وأشكره عىل ما منَّ به عيل من إمتام هذا البحث.

 إليه الباحث من النتائج يف الدراسة النظرية:وفيام ييل أهمّ ما توصل 

أن املنافع واحلقوق املعنوية تورث، بخالف حـق االنتفـاع؛ فإنـه ال ينتقـل  -١
 إىل الغري ال ببيع وال بإرث وال بغريه.

 قسمة املنفعة؛ فله طريقتان: ضـيإذا أراد القا -٢

، وهي إما زمان .الطريقة األوىل: أن يقسمها بني الورثة مهايأةً  يةً أو مكانيةً

م األجـرة بـني ســيالطريقة الثانيـة: تـأجري العـني املـراد قسـمة منفعتهـا، ثـم تق
 الورثة.

 ال حيكم باملهايأة إال إن تراضا الورثة، وال جيرب أحد عليها. -٣

كاء أن يفسـخها شــراملهايأة عقد جائز إال إن كانـت زمانيـة، وأراد أحـد ال -٤
 له ذلك.بعد أن استوىف نوبته؛ فال حيق 

ا  -٥ إن رفض بعض الورثة قسمة املهايأة؛ أجر احلاكم العني ذات املنفعة جربً
 بطلب بعض الورثة.

 إن أجر احلاكم العني؛ فإنه يؤجرها ملن هو أصلح، وإن كان من الورثة. -٦

 فله طريقتان:قسمة احلقوق املعنوية؛  ضـيإن أراد القا -٧

ا يف احلــق أن يقســم الغلــة عــىل الور الطريقــة األوىل: ثــة، ويبقــى امللــك مشــاعً
 املعنوي.
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. ضـىأن يرتاالطريقة الثانية:   الورثة عىل تقاسم احلقوق قسمة تراضٍ

بـني الورثـة؛ فهـي قسـمة الزمـة، حكمهـا حكـم  ضـيإن متت قسمة الرتا -٨
البيع، فليس ألحدهم الفسخ إال برضا اآلخر، إال إن كان هنـاك عيـب أو غـبن ممـا 

 يثبت اخليار يف البيع.

عــىل قســمة  ضـــيلــيس للحــاكم أن يبيــع احلــق املعنــوي عنــد عــدم الرتا -٩
ا، وتقسـم بيـنهم الغلـة، ولكـل ضـيالرتا واحـد ، بل يبقى ملـك كـل وارث مشـاعً

 منهم أن يبيع أسهمه يف احلق دون إجبار البقية.

يل تدوينه يف هـذا البحـث، فـإن كنـت قـد وفقـت يف ذلـك؛ فللـه  سـرهذا ما تي
أن جيعـل  احلمد واملنة، وإن كانت األخر فأستغفر اهللا العيل العظـيم، وأسـأله 

ا لوجهه الكريم، وأن ينفع به ويبارك    .عميل هذا خالصً

 

 

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.

  



 
 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية  
 أحكام وتطبيقات

 

 ١٥٠ 
 

@âÖbñΩa…uaäΩa@

 زكريـا بـن حممـد بن زكريا املؤلف/ ح روض الطالبشـرأسنى املطالب يف  .١
 ة الرميل الكبري.شـيبريوت: دار الكتاب اإلسالمي، ومعه حا - األنصاري.

ــدين جــالل املؤلــف/ األشــباه والنظــائر .٢  )هـــ٩١١ :املتــوىف( وطيســـيال ال
 الطبعة: األوىل. - هـ١٤١١بريوت: دار الكتب العلمية،  -

 ســىمو بـن أمحـد بـن ســىمو املؤلف/ اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل .٣
 الســبكي ســـىهـــ). حتقيــق: عبــد اللطيــف حممــد مو٩٦٨(املتــوىف:  احلجــاوي

 لبنان: دار املعرفة. -بريوت  -

/ عالء الدين أبـو احلسـن عـيل بـن اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .٤
ــبيل. ــاحلي احلن ــقي الص ــرداوي الدمش ــليامن امل ــرتاث  - س ــاء ال ــريوت: دار إحي ب

 الطبعة الثانية. - العريب

/ أبو العباس شهاب الدين أمحد بـن إدريـس أنوار الربوق يف أنواء الفروق .٥
 بريوت: عامل الكتب. - بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف

/ عالء الـدين، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن ائعشـرنائع يف ترتيب البدائع الص .٦
ــي ــاين احلنف ــد الكاس ــة،  - أمح ــب العلمي ــريوت: دار الكت ـــ ١٤٠٦ب   م١٩٨٦ -ه

 الطبعة الثانية. -

/ حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم بدائع الفوائد .٧
 بريوت: دار الكتاب العريب. - اجلوزية

 



 

 والحقوق المعنوية قسمة حقوق االنتفاع والمنافع 
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٥١ 
 

 امللك عبد بن حممد بن عيل املؤلف/ واإلهيام يف كتاب األحكامبيان الوهم  .٨
. د: حتقيـق) هــ٦٢٨: املتـوىف( القطـان ابـن احلسـن أبو ،سـيالفا احلمريي الكتامي

 الطبعة األوىل. - م١٩٩٧-هـ١٤١٨الرياض: دار طيبة،  - ت سعيدآي سـنياحل

الكويــت: جملــة  - النشــمي جاســم عجيــل املؤلــف/ بيـع االســم التجــاري .٩
 العدد اخلامس. - هـ١٤٠٩جممع الفقه اإلسالمي، 

: املتـوىف( املـالكي املـواق اهللا عبد أبو املؤلف/ التاج واإلكليل ملختصـر خليـل .١٠
 الطبعة األوىل. - م١٩٩٤-هـ١٤١٦بريوت: دار الكتب العلمية،  - )هـ٨٩٧

 حمجـن بـن عـيل بـن عـثامن املؤلـف/ ح كنـز الـدقائقشــرتبيني احلقـائق  .١١
ــارعي، القــاهرة: املطبعــة  - )هـــ ٧٤٣: املتــوىف( احلنفــي الزيلعــي الــدين فخــر الب

 الطبعة األوىل. - هـ١٣١٣بوالق،  -الكرب األمريية 

 أبــو الــدين اجســـر امللقــن ابــن املؤلــف/ حتفــة املحتــاج إىل أدلــة املنهــاج .١٢
 اهللا عبـد: حتقيق ،)هـ٨٠٤: املتوىف( يصـرامل الشافعي أمحد بن عيل بن عمر حفص

 الطبعة األوىل. - هـ١٤٠٦مكة املكرمة: دار حراء،  - اللحياين سعاف بن

بـريوت:  - اجلرجاين يفشـرال الزين عيل بن حممد بن عيل/ التعريفات .١٣
 الطبعة األوىل. - م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية، 

ــانيد .١٤ ــاين واألس ــن املع ــأ م ــا يف املوط ــد مل ــو/ التمهي ــر أب ــف عم ــن يوس   ب
 الكبـري عبـد حممد حتقيق/ القرطبي النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد

األوقـاف والشـؤون املغـرب: وزارة عمـوم  - العلـوي أمحـد بـن مصطفى البكري
 هـ.١٣٨٧اإلسالمية، 

عبــد النبــي بــن عبــد  ضـــيالقا/ جــامع العلــوم يف اصــطالحات الفنــون .١٥
 الطبعة األوىل. - ـه١٤٢١بريوت: دار الكتب العلمية،  -الرسول األمحد نكري 



 
 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية  
 أحكام وتطبيقات

 

 ١٥٢ 
 

وسننه وأيامه  من أمور رسول اهللا  صـراجلامع املسند الصحيح املخت .١٦
حممــد بــن إســامعيل أبــو عبــداهللا البخــاري اجلعفــي  املؤلــف/ (صــحيح البخــاري)

بـريوت: دار طـوق النجـاة  - صـرالنا صـر) حتقيق: حممد زهري بن نا١٥٦(املتوىف:
الطبعـة  - هـ١٤٢٢فؤاد عبد الباقي)،  (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد

 األوىل.

رمـزي  حتقيـق/ األزدي دريـد بن احلسن بن حممد بكر أبو/ مجهرة اللغة .١٧
 الطبعة األوىل. - م١٩٨٧بريوت: دار العلم للماليني،  - منري بعلبكي

ـــيحا .١٨ ــىل الش ــوقي ع ـــرة الدس ــريش ــد/ ح الكب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــة ب  عرف
 الفكر.بريوت: دار  - املالكي الدسوقي

 صـالح بـن يـونس بن منصور املؤلف/ ح املنتهىشـردقائق أويل النهى ل .١٩
بـريوت: عـامل  - هــ)١٠٥١ احلنـبيل (املتـوىف: البهـويت إدريس بن حسن ابن الدين

 الطبعة األوىل. - م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الكتب، 

 أمـني حممـد املؤلـف/ ة ابن عابـدين)شـيرد املحتار عىل الدر املختار (حا .٢٠
بـريوت:  - ).هــ١٢٥٢: املتوىف( احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن

 الطبعة الثانية. - م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دار الفكر، 

 فشــر بـن حييـى الدين حميي زكريا أبو/ روضة الطالبني وعمدة املفتني .٢١
عـامن: املكتـب اإلسـالمي،  -دمشـق -بـريوت - الشـاويش زهري حتقيق/ النووي
 الثالثة.الطبعة  - م١٩٩١-هـ١٤١٢

 املعـروف القزوينـي، يزيـد بـن حممد اهللا عبد أبو املؤلف/ سنن ابن ماجه .٢٢
القـاهرة: دار إحيـاء - هـ) حتقيق: حممد فـؤاد عبـد البـاقي٢٧٣(املتوىف:  ماجه بابن

 الكتب العربية.



 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية 
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٥٣ 
 

٢٣. ـــد املؤلـــف/ الســـنن الكـــرب ـــن أمح ـــن احلســــني ب ـــن عـــيل ب ــــى ب  موس
ردي جِ وْ ـــرَ  عبــد حممــد: حتقيــق) هـــ٤٥٨: املتــوىف( البيهقــي بكــر أبــو اخلراســاين، اخلُسْ

 الطبعة الثالثة. - م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤بريوت: دار الكتب العلمية،  - عطا القادر

 بـن حممـد بـن أمحـد الربكـات أيب/ ح الصغري عىل أقـرب املسـالكشـرال .٢٤
 القاهرة: دار املعارف. - وصفي كامل مصطفى حتقيق/ الدردير أمحد

 بـن أمحد بن حممد بن الرمحن عبد املؤلف/ املقنع ح الكبري عىل متنشـرال .٢٥
القاهرة: دار  - هـ)٦٨٢شمس الدين (املتوىف:  الفرج، أبو احلنبيل، سـياملقد قدامة

 الكتاب العريب.

 شـــياخلر اهللا عبــد بــن حممــد املؤلــف/ شـــيخليــل للخر صـــرح خمتشــر .٢٦
 بريوت: دار الفكر للطباعة. - )هـ١١٠١: املتوىف( اهللا عبد أبو املالكي

 محـاد بـن إسـامعيل صــرن أبـو/ الصحاح (تاج اللغة وصـحاح العربيـة) .٢٧
بـريوت: دار العلـم للماليـني،  - عطار الغفور عبد أمحد حتقيق/ يبالفارا اجلوهري

 الطبعة الرابعة. - م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

ة شــيح مـنهج الطـالب (املعـروف بحاشــرح ضــيفتوحات الوهاب بتو .٢٨
 باجلمـل املعـروف األزهـري، العجييل منصور بن عمر بن سليامن املؤلف/ اجلمل)

 بريوت: دار الفكر. - )هـ١٢٠٤: املتوىف(

 شـمس اهللا، عبـد أبـو مفـرج، بـن حممـد بـن مفلـح بن حممد املؤلف/ الفروع .٢٩
هـ) حتقيق: عبـد اهللا بـن عبـد ٧٦٣ثم الصاحلي احلنبيل (املتوىف:  يالرامين املقدسـي الدين

 الطبعة األوىل. -م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤رسالة، بريوت: مؤسسة ال - املحسن الرتكي

دمشـــق: دار الفكـــر،  - / د. وهبـــة الـــزحييلالفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــه .٣٠
 الطبعة الثانية. - م١٩٨٥-هـ١٤٠٥



 
 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية  
 أحكام وتطبيقات

 

 ١٥٤ 
 

دمشــق: مؤسســة الرســالة،  - بكــر بــن عبــد اهللا أبــو زيــد/ فقــه النــوازل .٣١
 م.١٩٩٦ -ـه١٤١٦

ــاموس املحــيط .٣٢ ــو الــدين جمــد املؤلــف/ الق  يعقــوب بــن حممــد طــاهر أب
 - هـ) حتقيق: مكتـب حتقيـق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة٨١٧ي (املتوىف: الفريوزآباد

 الطبعة الثامنة. - م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر

  بــن أمحــد بــن الــرمحن عبــد الــدين زيــن املؤلــف/ القواعــد البــن رجــب .٣٣
المي، احلسن، بن رجب   هــ)٧٩٥ىف: املتـو( احلنـبيل الدمشـقي، ثـم البغدادي، السَ

 بريوت: دار الكتب العلمية. -

 الـدين صـالح بـن يـونس بـن منصـور املؤلـف/ كشاف القناع عن متن اإلقناع .٣٤
 بريوت: دار الكتب العلمية. - هـ)١٠٥١ احلنبيل (املتوىف: البهويت إدريس بن حسن ابن

 بـن أمحد بن العزيز عبد املؤلف/ ح أصول البزدويشـرار سـركشف األ .٣٥
بــريوت: دار الكتــاب - هـــ)٧٣٠لــدين البخــاري احلنفــي (املتــوىف: ا عــالء حممــد،

 اإلسالمي.

  بـــن حممـــد بـــن بكـــر أبـــو/ كفايـــة األخيـــار يف حـــل غايـــة االختصـــار .٣٦
 وحممـد بلطجـي احلميـد عبـد عـيل حتقيـق/ نيسـياحل معىل بن حريز بن املؤمن عبد

 الطبعة األوىل. - م١٩٩٤دمشق: دار اخلري،  - سليامن وهبي

/ حممد بن مكرم بـن عـيل، أبـو الفضـل، مجـال الـدين ابـن لسان العرب .٣٧
 هـ.١٤١٤بريوت: دار صادر،  - منظور

 ابن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم املؤلف/ ح املقنعشـراملبدع يف  .٣٨
ــح، ــو مفل ــحاق، أب ــان إس ــدين بره ــوىف( ال ـــ٨٨٤: املت ــب  - )ه ــريوت: دار الكت ب

 الطبعة األوىل. -م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العلمية، 



 

 قوق المعنوية قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والح
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٥٥ 
 

 ســيخسـرال األئمة شمس سهل أيب بن أمحد بن حممد املؤلف/ املبسوط .٣٩
 م. ١٩٩٣-هـ١٤١٤بريوت: دار املعرفة،  - )هـ٤٨٣: املتوىف(

  بـن السـالم عبـد/ أمحـد بـن حنبـلاملحرر يف الفقـه عـىل مـذهب اإلمـام  .٤٠
 - الــدين جمــد الربكــات، أبــو احلــراين، تيميــة ابــن حممــد، بــن ضـــراخل بــن اهللا عبــد

 الطبعة الثانية. - م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الرياض: مكتبة املعارف، 

 دهســـي بــن إســامعيل بــن عــيل احلســن أبــو/ املحكــم واملحــيط األعظــم .٤١
 الطبعة األوىل. -م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بريوت: دار الكتب العلمية،  - سـياملر

 بـن الـرمحن عبـد أفندي بداماد يعرف/ جممع األهنر يف شـرح ملتقى األبحر .٤٢
 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. - زاده بشـيخي املدعو سليامن بن حممد

 احلنفـي البغـدادي حممـد بـن غـانم حممـد أبـو املؤلـف/ جممع الضـامنات .٤٣
 بريوت: دار الكتاب اإلسالمي. - )هـ١٠٣٠: املتوىف(

 زكريـا أبـو املؤلـف/ املجموع شـرح املهذب (مع تكملة السبكي واملطيعي) .٤٤
 بريوت: دار الفكر. - )هـ٦٧٦: املتوىف( النووي شـرف بن حييى الدين حميي

  بـن السـالم عبـد/ املحرر يف الفقـه عـىل مـذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل .٤٥
ــد ــن اهللا عب ـــراخل ب ــن ض ــد، ب ــن حمم ــة اب ــراين، تيمي ــو احل ــدين أب ــات، جمــد ال   الربك

 الطبعة الثانية. -م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤ض: مكتبة املعارف، الريا -

 حــزم بــن ســعيد بــن أمحــد بــن عــيل حممــد أبــو املؤلــف/ املحــىل باآلثــار .٤٦
 بريوت: دار الفكر. - )هـ٤٥٦: املتوىف( الظاهري القرطبي سـياألندل

املؤلف مصطفى أمحـد / الفقه اإلسالمياملدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف  .٤٧
 الطبعة الثالثة. - م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧دمشق: مطبعة جامعة دمشق،  - الزرقا



 
 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية  
 أحكام وتطبيقات

 

 ١٥٦ 
 

ــام .٤٨ ــي الع ــدخل الفقه ــف/ امل ــطفى املؤل ــن مص ــد ب ــا أمح ــويف( الزرق : املت
 الطبعة التاسعة. - م١٩٦٧دمشق: مطبعة األديب،  - )هـ١٤٢٠

بـريوت:  - املـدين األصـبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك/ املدونة .٤٩
 الطبعة األوىل. - م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية، 

 بـن اهللا عبد بن حممد احلاكم اهللا عبد أبو املؤلف/ مستدرك عىل الصحيحني .٥٠
 القـادر عبـد مصـطفى: حتقيـق) هـ٤٠٥: املتوىف( البيع بابن املعروف النيسابوري حممد
 الطبعة األوىل. -م ١٩٩٠ -هـ١٤١١بريوت: دار الكتب العلمية،  - عطا

 بـن هـالل بـن حنبـل بن حممد بن أمحد املؤلف/ مسند اإلمام أمحد بن حنبل .٥١
 عـادل مرشـد، وآخـرون -ناؤوط األر شعيب: حتقيق) هـ٢٤١: املتوىف( الشـيباين أسد

 الطبعة األوىل. -م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١بريوت: مؤسسة الرسالة،  -

 املســند الصــحيح املختصـــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهللا  .٥٢
 النيســابوري القشـــريي احلســن أبــو احلجــاج بــن مســلم املؤلــف/ (صــحيح مســلم)

 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. - الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق) هـ٢٦١: املتوىف(

 الفيـومي عـيل بـن حممد بن أمحد/ ح الكبريشـراملصباح املنري يف غريب ال .٥٣
 بريوت: املكتبة العلمية. - موي، أبو العباساحل ثم

 بـن سـليامن نيســياحل إبراهيم بن املحسن عبد املؤلف/ املعجم األوسط .٥٤
) هــ٣٦٠: املتـوىف( الطـرباين القاسـم أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد

 القاهرة: دار احلرمني. - حممد بن اهللا عوض بن طارق: حتقيق

ــة املعا .٥٥ ــة العربي ــم اللغ ــد. د/ ةصـــرمعج ــار أمح ــد خمت ــد عب   عمــر احلمي
 الطبعة األوىل. -م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩القاهرة: عامل الكتب،  -

 القاهرة: دار الدعوة. - بالقاهرة العربية اللغة جممع/ طسـياملعجم الو .٥٦



 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية 
 أحكام وتطبيقات
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بــريوت: دار  - ســـياملقد قدامــة بــن أمحــد بــن اهللا عبــد املؤلــف/ املغنــي .٥٧
 .هـ١٤٠٥الفكر، 

 بـن حممـد الـدين، شـمس/ مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .٥٨
 -هـــ ١٤١٥بــريوت: دار الكتــب العلميــة،  - الشــافعي بينيشـــرال اخلطيــب أمحــد

 الطبعة األوىل. - م١٩٩٤

 القاهرة: دار الفكر العريب. - اخلفيف عيل/ امللكية يف الشـريعة اإلسالمية .٥٩

 بـن اهللا عبـد بـن حممد الدين بدر اهللا عبد أبو/ املنثور يف القواعد الفقهية .٦٠
  م١٩٨٥ -هــــ١٤٠٥الكويــت: وزارة األوقــاف الكويتيــة،  - شـــيالزرك هبــادر

 الطبعة الثانية. -

  اهللا عبــد أبــو الــدين شــمس/ خليــل صـــرح خمتشـــرمواهــب اجلليــل يف  .٦١
عي باحلطـاب املعـروف املغـريب، ســيالطرابل الـرمحن عبـد بن حممد بن حممد  نـيالرُّ

 الطبعة الثالثة. - م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بريوت: دار الفكر،  - املالكي

اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية (شــروح حـدود  .٦٢
 املـالكي التونســي الرصاع اهللا، عبد أبو األنصاري، قاسم بن حممد املؤلف/ ابن عرفة)

 الطبعة األوىل. - هـ١٣٥٠بريوت: املكتبة العلمية،  - )هـ٨٩٤: املتوىف(

  العبــاس أيب بــن حممــد الــدين شــمس/ ح املنهــاجشـــرهنايــة املحتــاج إىل  .٦٣
 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤بريوت: دار الفكر،  - الرميل الدين شهاب محزة بن أمحد

القـاهرة:  - السنهوري الرزاق عبد. د/ ح القانون املدينشـرط يف سـيالو .٦٤
 .م١٩٧٠دار النهضة، 



 

ف الفقهي ملصفي الرتكات صـيالتو 

 وطُرق اختياره 

 ونطاق سلطاته

  

 إعداد

 د. عاصم بن عبد اهللا المطوع

<‰œÀ÷]<‹äœe<Ç¬^äπ]<É^jâ˘]<
÷]<ÌÈ◊”eÜ{éœ÷]<Ì√⁄^ú<ÌÈ⁄¯â˝]<l^â]ÖÇ÷]Ê<Ì√ËÈ{í‹<



 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وُطرق اختياره 
 ونطاق سلطاته
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ــود بالتو -١ ـــيأن املقص ــي: ص ــام ف الفقه ــوازل باألحك ــائع والن ــة الوق حتلي
 لية. صـيعية املكتسبة من أدلتها التفشـرال

ــه،  -٢ أن املقصــود بتصــفية الرتكــات: ختلــيص مــا يرتكــه اإلنســان بعــد موت
وط الالزمـة للقيـام شــروإيصاله ملستحقه، واملصفي هـو: كـل مـن تـوافرت فيـه ال
 .  بتخليص ما يرتكه اإلنسان بعد موته، من إيصاله ملستحقه

أن احلقوق املتعلّقة بالرتكة أربعة عىل الرتتيب كـام عنـد اجلمهـور، وهـي:  -٣
 جتهيز امليت، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه، قسمة تركته.

من حيـث هـي مصـطلح  "ةصـيالو"يف الفقه اإلسالمي، و "صـيالو"أن  -٤
ـــ: شـــر ــطلح "مصــفي الرتكــات"عي، هــي الوصــف املناســب واملطــابق ل ، ومص

دة، أبرزها: "كاتتصفية الرت"  ، وذلك من أوجه متعدّ

ف بعد املوت، والتصفية: صـرة: األمر بالتصـيمن حيث التعريف، فإن الو -أ
ختليص مـا يرتكـه اإلنسـان بعـد موتـه، وإيصـاله ملسـتحقه، وكالمهـا منصـبان عـىل 

 احلقوق املتعلّقة بالرتكة. 

غـري واجـب، وع شـرة والتصفية مصـيوعية فكلٌّ من الوشـرمن حيث امل -ب
واملصفي يلزم يف حقه إذا التزمهـا؛  صـيوال متعني من حيث األصل، وكلٌّ من الو

 فال يصح عزهلام ألنفسهام إالَّ بإذن من عينهام. 

ا مـن  -ج من حيث طريقة االختيار، فكلٌّ منهام يتم اختياره بأحد طريقتني: إمَّ
ا من القا  .ضـيصاحب الرتكة، وإمَّ



 
 

 ياره التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وُطرق اخت 
 ونطاق سلطاته

 

 ١٦٠ 
 

وط التـي ال يقـوم شـرلٌّ منها يشرتط له مجلة من الوط، فكشـرمن حيث ال -د
 وط. شـرعمله إالَّ بتوافرها؛ باعتبارمها من الواليات التي تطلب هلا أكمل ال

 أن نطاق سلطة مصفي الرتكات ال خيلو من حالني:  -٥

ا للمــورث؛ فهنــا يكــون نطــاق ســلطته بحســب صـــيًّ أن يكــون املصــفي و -أ
ا.صـيو ا وخصوصً  ة املورث عمومً

 ا للمورث؛ فهنا ال خيرج عن حالني: صـيًّ أال يكون املصفي و -ب

أن تكون التصفية فردية، فغالبًا تكون سـلطته حمـدودة، وختضـع سـلطته ملـا  -
 تضمنه احلكم القضائي حني تعيينه. 

أن تكون التصفية مجاعية، فتكـون سـلطته عامـة، ويتبـع يف ذلـك إجـراءات  -
 ا. التصفية اجلامعية املقررة نظامً 



 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وُطرق اختياره 
 ونطاق سلطاته
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€a�‘‡��flÜ�����Ú@

احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينـا حممـد وآلـه وصـحبه 
ا بعد:   أمجعني، أمَّ

لِّ الـنعم وأعظمهـا نعمـة اإلسـالم، الـذي أكرمنـا اهللا تعـاىل بـه؛ إذ  فإن من أَجَ
ا  خاتم األنبياء، فأكمل اهللا تعاىل لنا بـه النعمـة، وأتـم لنـا بـه  بعث به نبينا حممدً

T S R Q P O N M L K (املنــة، قــال تعــاىل: 
VU(:يعة اإلسـالم مـا شــر، فأكمل اهللا لنا الدين، وأتم علينا النعمـة بخلـود ]٣[املائدة

بقيت الدنيا، وجعلها سبحانه صاحلة لكل زمـان ومكـان، شـاملة لكـل مـا حيتاجـه 
لثبات أحكامها، ورسـوخ قواعـدها، فـام تنــزل بالنـاس نازلـة إالَّ اجتهـد اإلنسان؛ 

 يعة للوصول إىل حكمها استنباطًا، وخترجيًا. شـرفقهاء ال

وحني نظمت اجلمعية العلمية القضائية السعودية ملتقـى (قسـمة الرتكـات)، 
عزمـت ة املتعلّقـة بالقضـاء، صــرومن أهدافه املهمة: دراسة النوازل والقضايا املعا

ف الفقهــي ملصــفي الرتكــات، صـــيعــىل املشــاركة يف امللتقــى ببحــث بعنــوان: (التو
 وطرق اختياره، ونطاق سلطاته).

;Unue’\;Ï÷“çŸ;

، فـإن  حيث إن مصفي الرتكات مصـطلح حـادث مل يتطـرق لـه الفقهـاء قـديامً
 جيب بإذن اهللا عن التساؤالت التالية: سـيهذا البحث 

 ف الفقهي للمصفي؟صـيملصفي؟ وما هو التوما املقصود بالتصفية، وا -١

 كيف يتم اختيار املصفي؟ وما اآللية املتبعة يف تعيينه؟ -٢



 
 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وُطرق اختياره  
 ونطاق سلطاته
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 ما حدود سلطة املصفي؟ وما هو نطاقها؟ -٣

;Unue’\;ÏË⁄·^;

دة، أبرزها:   من وجوه متعدّ

كونه أحد الركائز املهمة لقسمة الرتكات، من جهة احتياج جهات خمتلفـة  -١
ا ال ينفـك عنـه أحـد؛ لنهايـة احليـاة إليه داخـل  اجلهـاز العـديل وخارجـه؛ إذ هـو ممـّ

 باملوت، ثم قسمة الرتكة.

ف الفقهــي للمصــفي مــن آثــار مهمــة: إجرائيــة صـــيمــا يرتتــب عــىل التو -٢
 وموضوعية، يف احلقوق، والصالحيات، ونطاق السلطة، وغريها.

يسـتلزم التغذيـة  حداثة استعامل هذا املصطلح يف النظام السعودي، وهذا -٣
 العلمية املشبعة حوله؛ إلثراء اجلهات القضائية والتنظيمية بام يفي للتطلعات.

Unue’\;Ã\Å·^;

 هيدف البحث إىل حتقيق ما ييل:

ـــفية)، و(املصـــفي)، والوصـــول إىل  -١ ـــان املقصـــود بمصـــطلح (التص بي
 ف الفقهي املالئم للمصفي.صـيالتو

 عيينه املعتربة.إيضاح طرق اختيار املصفي، وآلية ت -٢

 حتديد نطاق سلطة املصفي.  -٣

;;U„h\Ô\ÖpbÂ;Gnue’\;r‚fiŸ;

ســلكت يف إعــداد البحــث املــنهج االســتقرائي التحلــييل املقــارن، واتبعــت يف 
 إعداده اإلجراءات والقواعد العلمية املعتمدة. 

  



 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وُطرق اختياره 
 ونطاق سلطاته
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;Unue’\;Ï�|;

ن خطة البحث من: مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.   تتكوّ

املقدمـــة عـــىل: مشـــكلة البحـــث، وأمهيتـــه، وأهدافـــه، ومنهجـــه، وتشـــتمل 
 وإجراءاته، وخطته.

ا التمهيد، فيشتمل عىل:   وأمَّ

 التعريف بمفردات العنوان.  -

 احلقوق املتعلّقة بالرتكة.  -

ل: التوصـيف الفقهي ملصفي الرتكات، وطرق اختياره.  املبحث األوَّ

 املبحث الثاين: نطاق سلطات مصفي الرتكات.

 وتشمل اخلامتة عىل أبرز نتائج البحث.

 وأتبعت ذلك بقائمة املصادر واملراجع. 



 
 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وُطرق اختياره  
 تهونطاق سلطا

 

 ١٦٤ 
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‡\Êfi¬’\;k\ÄÖ ±;ÀÁÖ¬i’\;Uÿ�Â¯\;f÷�∏\U;

 :فصـيالمسألة األولى: تعريف التو

ـف، والثالثـي منـه: وصـف، التوصـيف:  يصـف مصدر للفعل الربـاعي وصَّ
ا ، ووصـف )٢(ءشــيفـالواو، والصـاد، والفـاء: أصـل واحـد هـو حتليـة ال .)١(وصفً

: حالَّه، واستوصفه الشـيال ا وصفةً  .)٣(ء: سأله أن يصف لهشـيء وصفً

 :المسألة الثانية: تعريف الفقه

ــه مــن بــاب تعــب الفقــه: قِ دة، )٤( مصــدر للثالثــي فَ ، ويطلــق عــىل معــانٍ متعــدّ
 .)٧(، والفطنة)٦(ءشـيعىل العلم بال ، ويطلق)٥(أشهرها: الفهم

عية العمليـة املكتسـب مـن أدلتهـا شــرالعلم باألحكام الويف االصطالح هو: 
 .)٨(ليةصـيالتف

                                           
 ).  ٩/٣٥٦انظر: لسان العرب ( )١(
 ). ٦/١١٥انظر: مقاييس اللغة ( )٢(
 ). ٢/٣٣٨)، أساس البالغة (٨/٣٨٣)، املحكم البن سـيده (٩/٣٥٦انظر: لسان العرب ( )٣(
 ). ١/٢٦٠)، املخصص البن سـيده (٢/٤٧٩انظر: املصباح املنري ( )٤(
 ). ٢٤٢:ص()، خمتار الصحاح ١٣/٥٢٢انظر: لسان العرب ( )٥(
 ). ٤/١٢٨)، املحكم (٥/٢٦٣)، هتذيب اللغة (٣/٣٧٠انظر: العني للخليل بن أمحد ( )٦(
 ). ٣٦/٤٥٦انظر: تاج العروس ( )٧(
 ). ١٦٨:ص(انظر: التعريفات للجرجاين  )٨(
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 :المسألة الثالثة: تعريف التوصـيف الفقهي باعتبار التركيب اإلضافي

م يتبــنيّ تعريــف التو  ــا، فهــو: حتليــة صـــيمــن خــالل مــا تقــدّ ف الفقهــي مركبً
 لية. صـيعية املكتسبة من أدلتها التفشـروالنوازل باألحكام الالوقائع 

 :المسألة األولى: تعريف التصفية

ا، وتصـفية :التصفية وً ـفُ ، وصُ ، والصـاد، )١(مصدر للثالثي صفا، يصفو صفاءً
، ومنـه: )٢(والفاء، واحلرف املعتل أصل واحـد يـدل عـىل خلـوص مـن كـل شـوب

ء إذا شـــي، واستصــفيت ال)٣(ء: خالصــهشـــيالصــفاءُ ضــد الكــدر، وصــفوة ال
 .)٥(، واستصفى ماله إذا أخذه كله)٤(استخلصته

 :المسألة الثانية: تعريف التركات

مجــع تركــة، والتــاء، والــراء، والكــاف: الــرتك، وهــو التخليــة عــن  الرتكــات:
، وهــي الــرتاث )٨(اســم للمــرتوك والرتكــة:، )٧(ء: خــالهشـــي، وتــرك ال)٦(ءشـــيال

 .)٩(املرتوك عن امليت

                                           
 ). ١٤/٤٦٢انظر: لسان العرب ( )١(
 ). ٣/٢٩٢انظر: مقاييس اللغة ( )٢(
 ). ١٣٠٣:ص()، القاموس املحيط ٦/٢٤٠١انظر: الصحاح ( )٣(
 ). ١٤/٤٦٣انظر: لسان العرب ( )٤(
 ). ٦/٢٤٠١انظر: املصدر السابق، الصحاح ( )٥(
 ). ١/٣٤٥انظر: مقاييس اللغة ( )٦(
 ). ٤٦:ص(انظر: خمتار الصحاح  )٧(
 ).  ٤/١٥انظر: الفائق للزخمشـري ( )٨(
 ). ٣٧٠:ص(انظر: املطلع عىل أبواب املقنع  )٩(
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 .)١(ما يرتكه امليت خاليًا عن تعلّق حق الغري بعينه ويف االصطالح:

 :المسألة الثالثة: تعريف تصفية التركات باعتبار التركيب اإلضافي

ا مل يذكره الفقهاء  ، -رمحهم اهللا-ملّا كان مصطلح (التصفية) و(املصفي) حادثً
فت تصفية  رّ ة تعريفـات معافقد عُ ة، صــرالرتكات باعتبـار الرتكيـب اإلضـايف بعـدّ

حقـوق املتـوىف والتزاماتـه، وأداء احلقـوق  صـرمنها: جمموع األعامل التي غايتها ح
 .)٢(هلم، والورثة صـىاملتعلّقة بالرتكة ألصحاهبا من الدائنني، واملو

ــا بأهنــا: ح وق إىل حقــوق املتــوىف والتزاماتــه، وتأديــة احلقــ صـــروعرفــت أيضً
 .)٣(أصحاهبا

؛ فقـد اكتفـت أغلـب صــروحيث إن مصطلح (التصفية) مصطلح قانوين معا
القـوانني العربيـة بـذكر أنـواع التصـفية، ومراحلهـا، وأحكامهـا دون ذكـر تعريــف 

 .)٥(، والقانون املدين األردين)٤(يصـرالتصفية، كام يف القانون املدين امل

دي بمصـطلح (املصـفي) كـام يف املـادة عية السـعوشــروعربَّ نظام املرافعات ال
)، املتضمنة أن حتدد لـوائح النظـام الضـوابط واإلجـراءات املتعلّقـة بقسـمة ٢١٨(

األموال املشرتكة التي تدخل يف اختصـاص املحـاكم بـام يف ذلـك قسـمة الرتكـات، 
 وإجراءات تعيني املصفي... إلخ. 

 إليـه يف املـادة شــريبحسب ما أ )٦(وقد صدرت الئحة قسمة األموال املشرتكة
                                           

 ). ٦/٢٢٩انظر: تبيني احلقائق ( )١(
 ).٣:ص(انظر: تصفية الرتكة وقسمتها للرافعي  )٢(
 ). ٣١٦:ص(انظر: نظام امللكية، ملصطفى اجلامل  )٣(
 ). ٩١٧ -٨٧٥انظر: املواد ( )٤(
 ). ١١٢٤ -١٠٨٧انظر: املواد ( )٥(
، وبلـــغ للجهـــات بـــالتعميم القضـــائي رقـــم )هــــ١٩/٥/١٤٣٩يف  ١٦١٠وذلـــك بقـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم ( )٦(

 . )هـ٢١/٥/١٤٣٩يف  ٧١٨٧/ت/١٣(
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ا دون ذكـر تعريـف للمصـفي، كـام يف املـادة األوىل مـن الالئحـة وهـي  املذكورة آنفً
 خاصة بالتعريفات. 

 ولعل ذلك يعود إىل االكتفاء بذكر أحكامه الدالة عىل املقصود به. 

ولــذا فاملختــار عنــدي يف تعريــف تصــفية الرتكــات، أهنــا: ختلــيص مــا يرتكــه 
 وإيصاله ملستحقه. اإلنسان بعد موته، 

وط الالزمـة للقيـام بتخلـيص مـا يرتكـه شــرواملصفي: كل من توافرت فيـه ال
 اإلنسان بعد موته، وإيصاله ملستحقه.

ا بني املدلول اللغوي، والقانوين.   وذلك مجعً

Ï—2’]d;ÏŒ�÷¬i∏\;–ÊŒ¢\;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

م أن الرتكة ما يرتكـه امليـت خاليًـا عـن تعلّـق حـق الغـري بـه، وأن املصـفي  تقدّ
للرتكــة يقــوم عــىل ختلــيص الرتكــة عــامَّ يشــوهبا مــن احلقــوق وااللتزامــات، حتــى 
ــدَّ حينئــذٍ مــن بيــان احلقــوق املتعلّقــة  ر هــذا؛ فالبُ يوصــلها إىل مســتحقها، وإذا تقــرّ

 ييل: بالرتكة؛ ألهنا حمل عمل املصفي، وهي كام 

إىل أن  )٣(، واحلنابلـة)٢(، والشـافعية)١(ذهب مجهور أهـل العلـم مـن احلنفيـة -
 احلقوق املتعلّقة بالرتكة أربعة عىل الرتتيب: 

وما بقـي  -٤تنفيذ وصايا امليت.  -٣قضاء ديون امليت.  -٢جتهيز امليت.  -١
 يقسم للورثة. 

                                           
 ).١٣٨ -٢٩/١٣٦)، املبسوط (١/٤٩٤)، ملتقى األبحر (٨/٥٥٦انظر: البحر الرائق ( )١(
)، جواهر العقود ٨٦)، التذكرة البن امللقن (ص:١٨٠)، منهاج الطالبني (ص:١٥١انظر: التنبيه للشـريازي (ص: )٢(

 ). ٣٣٧(ص:
 ). ٨٢ -٣/٨١)، اإلقناع (٦١١انظر: اهلداية أليب اخلطاب (ص: )٣(
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 مخسة: إىل أهنا  )٢(، ومجهور املالكية)١(وذهب بعض احلنفية -

 املرياث.-٥الوصايا. -٤الدين املطلق. -٣الدين املتعلّق بعني. -٢جتهيز امليت. -١

واخلالف يف هذا لفظي ال ثمـرة لـه عنـد العمـل لـد الفـريقني، وقصـار مـا فيـه 
تقسـيم الديون إىل قسمني: متعلّق بعـني؛ كـالرهن، ومطلـق، واجلمهـور ال خيتلفـون مـع 

م من هـذه احلقـوق واملـؤخر منهـا  الفريق اآلخر يف هذا، وإن كان هلم تفصـيالت يف املقدّ
ِلُّ بلفظية اخلالف وصورتيه فمؤداه واحد.  ليس هذا مقام ذكرها، إالَّ أن ذلك ال خيُ

اق هذا اخلالف هي: ثمرة اخلالف يف انتقال سـيولكن الثمرة املؤثرة املرتبطة ب
بعـد ختليصـها مـن الـديون  ة؟ أمشـرالرتكة إىل الورثة، هل هو معترب بعد املوت مبا

، )٣(بهصــيفه يف نصـرواحلقوق؛ ألنه ينبني عىل القول باالنتقال: ملكية الوارث، وت
ولـذا فـإن ثمـرة ذكـر احلقـوق ف الفقهي للمصـفي؛ صـيوهذه ثمرة مهمة عند التو

 املتعلّقة بالرتكة وغايته يف هذا السـياق بيان أمرين:

ل: ــا مــن  األوَّ أن عمـل مصــفي الرتكـة يكــون عــىل تلـك احلقــوق كلهـا انطالقً
تعريف التصفية السـابق ذكـره؛ فهـو يقـوم عـىل ختلـيص مـا يرتكـه امليـت مـن هـذه 

 احلقوق حتى يصل ملستحقه. 

وإن كان هو املقصود واملتبادر عند ذكر  -وهو حق الورثة-أن املرياث الثاين: 
بإيصــال حــق كــل وارث إالَّ بعــد اســتيفاء  تصــفية الرتكــات؛ فإنــه ال يمكــن إمتامــه

احلقوق قبله، وهي: جتهيز امليت، وقضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه؛ فتحقق بـذلك أن 
 .  )٤(التصفية تقوم عىل عمل املصفي عىل تلك احلقوق كلها

                                           
 ). ٦/٧٥٨انظر: الدر املختار للحصكفي ( )١(
 ). ٤/٤٥٧)، الشـرح الكبري للدردير (٨/١٩٧يل للخرشـي ()، شـرح خمتصـر خل٦/٤٠٦انظر: مواهب اجلليل ( )٢(
 ). ٦٥انظر: أحكام الرتكات واملواريث ملحمد أبو زهرة (ص: )٣(
 ). ٤٥انظر: تصفية الرتكة للباحثتني: نجيمة ونسـيمة (ص: )٤(
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م أن (التصفية) و(املصـفي) مصـطل حان حادثـان مل يوجـدا لـد الفقهـاء تقدّ
، ولذا فإن املنهج العلمي لتكييف النـوازل وتو ا فقهيًّـا سـليامً صــيفها توصــيقديامً فً

ا، ذلـك أن مجيـع املسـائل التـي حتـدث يف  هو تصورها، وذلك بفهمها فهامً صـحيحً
صــت شـــيكــل وقــت جيــب أن تتصــور قبــل كــل  ء، فــإذا عرفــت حقيقتهــا، وشخِّ

ا بذاهتا، ومقدماهتا، ونتائجهـا، طُبِّقـت عـىل صفاهتا، وتصوره ا تامًّ ا اإلنسان تصورً
يعة حتــل مجيــع املشــكالت والنــوازل؛ شـــرع وأصــوله الكليــة، والشـــرنصــوص ال

 .)١(عيةشـر من مجيع النواحي واجلوانب الواقعية والصـرييطة أن ينظر البشـر

وال يتمكن املفتي، وال احلاكم من الفتو واحلكـم " :ولذا قال ابن القيم 
بـاحلق إالَّ بنــوعني مــن الفهـم: أحــدمها: فهــم الواقــع والفقـه فيــه، واســتنباط علــم 
، والنــوع  حقيقــة مــا وقــع بــالقرائن، واألمــارات، والعالمــات حتــى حيــيط بــه علــامً

به، أو عـىل الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتا
 .)٢("يف هذا الواقع، ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر لسان رسوله 

ـدَّ أن صـيفإن التوصل إىل تو وعليه: ف فقهي صحيح للمصفي والتصـفية البُ
ــدودها، و ــة ح ــك بمعرف ــي، وذل ــام ه ــا ك ــة حقيقته ــن معرف ــق م ـــرينطل ائطها، ش

اإلســالمي، ) يف الفقــه صـــيوأحكامهــا، وآثارهــا، وعنــد التأمــل وجــدت أن (الو
عي، هــي الوصــف املناســب واملطــابق شـــرة) مــن حيــث هــي مصــطلح صـــيو(الو

                                           
 ) بتصـرف. ١٩١ -١٩٠انظر: الفتاو السعدية (ص: )١(
 ).١/٦٩انظر: إعالم املوقعني ( )٢(
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 ف فيام ييل:صـيلـ(مصفي الرتكات)، و(تصفية الرتكات)، وبيان وجه هذا التو

Êh;„pÂ;Uÿ�Â¯\;f÷�∏\ËzêÂ;È ë∏\;À�ËzêÀÁÖ¬i’\;nËt;flŸ;]U;

ـا الو م تعريف (املصـفي)، و(التصـفية)، وأمَّ غـة مصـدر ، فهـو يف اللصــيتقدّ
ىصَّ  ء شــي، والواو، والصاد، واحلرف املعتـل: أصـل يـدل عـىل وصـل )١(للفعل وَ

ـــيب ـــي، وو)٢(ءش ــلتهشـــيت الص ـــي، والو)٣(ء: وص ــى املصــدر، ص ة اســم يف معن
 صـي، والو)٥(، عىل وزن فعيل بمعنى مفعول)٤(صـيمصدر الو سـروالوصاية بالك

ة، وهـي يف االصـطالح: متليـك صــي، وهو أحد أركان الو)٦(له أو إليه صـىهو املو
 .)٧(مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع، عينًا كان أو منفعة

 .)٨(وير بعض أهل العلم أن الوصـية، والتوصـية، واإليصاء كلها بمعنى واحد

ق بينها فقد اعترب اإليصاء أخصّ من الو ا من فرّ ء شــية، فهو: طلـب صـيوأمَّ
 .)٩(من غريه ليفعله بعد مماته

ل فــإن تعريــف احلنابلــة أقــرب التعريفــات؛ لشــموله  ــا عــىل االعتبــار األوَّ وأمَّ
 .  )١٠(ف بعد املوتصـراملصطلحات الثالثة؛ حيث يعرفوهنا بأهنا: األمر بالت

                                           
 ). ١٦٩: طلبة الطلبة (ص:انظر )١(
 ).٦/١١٦انظر: مقاييس اللغة ( )٢(
 ). ٢/٦٦٢)، املصباح املنري (١٢/١٨٧)، هتذيب اللغة (١/٢٤١انظر: مجهرة اللغة ( )٣(
 ). ٧/١٧٧)، العني (٤٨٧انظر: املغرب يف ترتيب املعرب (ص: )٤(
 ). ٢/٦٦٢انظر: املصباح املنري ( )٥(
 ).١١/٧١٨٣انظر: شمس العلوم ( )٦(
 ). ٦/٣٦٤)، مواهب اجلليل (٣/٢٠٦انظر: حتفة الفقهاء ( )٧(
 ). ٨/٤٥٩انظر: البحر الرائق ( )٨(
 ). ٤/٦٦)، مغني املحتاج (٦/٦٤٧انظر: املصدر السابق، رد املحتار ( )٩(
 ). ٣/٤٧)، اإلقناع (٥/٢٢٧)، املبدع شـرح املقنع (٦/٤١٤انظر: الشـرح الكبري ( )١٠(
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ة نجـد أن حـدودمها صـيوعند التأمل يف التعريف االصطالحي للتصفية والو
 منصبان عىل حملٍّ واحد، أال وهو: احلقوق املتعلّقة بالرتكة. 

 فإن املصفي يقوم بتخليص ما يرتكه اإلنسان بعد موته، ثم يوصله إىل مستحقه. 
 وكذا الوصـي يتصـرف فيام خلفه اإلنسان بعد موته بناءً عىل إذنه له قبل موته. 

 قارب. فمدلول التعريفني متحد، وعملهام مت
مــن تركتــه للصــالة عليــه، ودفنــه، ثــم  صـــييعمــل عــىل جتهيــز املو صـــيفالو

ديونه من تركته، ثم خيرج وصاياه من تركته يف الثلـث فأقـل، ثـم يقسـم مـا  ضـييق
 بقي عىل ورثته. 

وكذا املصفي جيرد كل احلقوق املتعلّقة بالرتكة ابتداءً من جتهيز امليت، وانتهـاءً 
 .  بإيصال الرتكة للورثة

م أن معنـى التصـفية يف اللغـة: التخلـيص، ومعناهـا بالرتكيـب  ويؤكد مـا تقـدّ
م: ختليص ما يرتكه اإلنسـان بعـد موتـه، وإيصـاله ملسـتحقه، ومـن  اإلضايف كام تقدّ
القواعد املقررة عند أهل العلم أن احلقيقة اللغوية باقيـة الداللـة إالَّ أن تـرد حقيقـة 

، وحيـث ال )١(عيةشــريـل حينئـذٍ عـىل احلقيقـة العية تنقلها ملعنـى آخـر، فالتعوشـر
ا معاشـرتوجد حقيقة  م من كوهنا مصطلحً  إىل صــريا؛ فاملصــرً عية للتصفية كام تقدّ

 ة هو املتعني.صـيعي للوشـراملعنى اللغوي املطابق يف مؤداه اإلضايف للمعنى ال

Êh;„pÂ;UÈ›]m’\;f÷�∏\ËzêÂ;È ë∏\;À�Ëzê∏\;nËt;flŸ;]ÖzçÏË¡ÂU;

 ة.صـيوعية الوشـرالكتاب، والسنة، واإلمجاع، والنظر الصحيح عىل م دلّ 

ا من الكتاب، فقولـه تعـاىل:  ́ µ ¶ (أمَّ  ³ ² ± ° ̄  ®
À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ̧(:وقولـه تعـاىل بعـد ]١٨٠[البقرة ،

                                           
 ). ١/٤٨٩انظر: شـرح خمتصـر الروضة للطويف ( )١(
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R Q ( ، وقوله تعـاىل:]١٢[النسـاء:)y x w v u t s(آيات املواريث: 
_ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S( :املائدة]١٠٦[  . 

ا من السنة فأحاديث كثرية، منها:  وأمَّ

ما حـق امـرئ مسـلم لـه «قال:  أن رسول اهللا  حديث ابن عمر  -١
 .)١(»شـيء يوصـي فيه، يبيت ليلتني؛ إالَّ ووصـيته مكتوبة عنده

يف مرضـه وهـو  حـني زاره النبـي  حديث سعد بن أيب وقـاص  -٢
، قلـت: فالشـطر؟، »ال«بـاميل كلـه؟، قـال:  صـيأوبمكة، قال: قلت: يا رسول اهللا 

 .)٢(»الثلث والثلث كثري«، قلت: الثلث؟، قال: »ال«قال: 

ا اإلمجاع،  .)٣(ةصـيوعية الوشـرفقد انعقد عىل م وأمَّ

ا النظر الصحيح، واحلكمة الت ة؛ فإنه ملـا كـان املـوت حـتامً صـييعية للوشـروأمَّ
، وربــام  تــرك اإلنســان وراءه مــا يرغــب إمتامــه، أو عــىل بنــي آدم، وهــو يــأيت فجــأةً

ة، صــيرعايته، واملحافظة عليه، أو إيصاله ملستحقه؛ فقـد أذن الشـارع احلكـيم بالو
ب هبا، مع أهنا من جنس الوكالة التي تنقطع باملوت، لكنهـا  عت اسـتثناءً شــرورغّ

امن هذا األصل؛ لفعل الصحابة   .)٤(؛ فصار ذلك إمجاعً

 لتصفية بالوصـية من حيث احلكم الشـرعي له نظران: ومن هنا فإن إحلاق ا

ل:  ة من حيث األصل، وعدم وجوهبـا، صـيوعية الوشـرمن جهة مالنظـر األوَّ
 . ا فيستثنى من األصل، فال يأثم اإلنسان إذا مل يوصِ  إالَّ ملا تعلّق بالذمة وجوبً

                                           
 ). ١٦٢٧)، ومسلم يف صحيحه برقم (٢٧٣٨أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ( )١(
 .)١٦٢٨)، ومسلم يف صحيحه برقم (٢٧٤٢أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ( )٢(
 ). ١٦٣)، مراتب اإلمجاع البن حزم (ص:٧٧انظر: اإلمجاع البن املنذر (ص: )٣(
 ). ٥/٢٢٨)، املبدع البن مفلح (٢/٢٦٧)، الكايف البن قدامة (٤/١١٦انظر: مغني املحتاج ( )٤(
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ا واجبًـا  أمـام الورثـة، بـل وكذا التصفية يف القوانني املدنية املعاصـرة ليست خيـارً
ا يف الرتكات الكبـرية  هي عمل إجرائي يسهل إيصال احلقوق إىل مستحقيها، خصوصً

 .)١(التي تستلزم إجراءات التصفية اجلامعية، كام هي تسمية أغلب القوانني العربية

من جهة لزومها عىل من التزمها؛ فقد قرر الفقهاء أن الوصــي إذا قبـل  النظر الثاين:
بالوصـية وقت حياة املوصـي؛ فإنه جيب عليه التزامها، وال يسـوغ لـه عـزل نفسـه وتـرك 

 .)٢(الوصـية إالَّ بمواجهة املوصـي؛ ملا فيه من التغرير به، وضـياع أمواله، وحقوقه

؛ فـإن التصـفية الزمـة يف حقـه إذا دخـل هبـا، وكذلك احلال بالنسبة للمصـفي
) من الئحة قسمة األموال املشـرتكة لـزوم التصـفية ٢٦، ٢٥وقد ناقشت املادتان (

ة أوجه، هي:  بالنسبة للمصفي من عدّ

أن املصفي ممنوع من تـرك التصـفية مـن تلقـاء نفسـه دون موافقـة الـدائرة  -١
 القضائية. 

إذن الدائرة فإنه يضـمن مـا ترتـب عـىل  أن املصفي إذا ترك التصفية بدون -٢
 ار عىل األموال حمل التصفية. ضـرتركه للتصفية من أ

أن اللــزوم مســتمر يف حــق املصــفي جتــاه التصــفية إالَّ يف حــال الوفــاة، أو  -٣
 االستقالة مع قبوهلا من الدائرة. 

ومية يف حق املصفي؛ فقد أعطت املادة ( ا لِلُّزُ شـار ) مـن الالئحـة امل٢٤وتأكيدً
إليها سـلطة تقديريـة للـدائرة بـإلزام املصـفي بإحضـار كفيـل غـارم ملـئ أو ضـامن 

ار الناشئة عن تفريطه ضـريف بام يتناسب مع حجم الرتكة؛ تأمينًا لتعويض األصـرم

                                           
 وما بعدها).  ٩/١٢٥انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
)، مواهـــب اجلليـــل ٧/١٦٨)، الـــذخرية للقـــرايف (٦/٢٠٦)، تبيـــني احلقـــائق (٣/٢١٧انظـــر: حتفـــة الفقهـــاء ( )٢(

 ). ٤/٥٣٠)، مطالب أويل النهى (٢/٢٩٣)، الكايف البن قدامة (٦/٤٠٣(
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أو تعديه، وال شـك أن مـن صـور التفـريط تركـه للتصـفية بـال إذن بنـاءً عـىل عـدم 
 لزومها يف حقه. 

) التـي نظمـت ٨٧٧ي يف املـادة (صــرقانون املـدين املوهذا هو ما نص عليه ال
رفض تويل مهمة التصفية، وحكم التنحي عنها بعد توليها، وكذلك عـزل املصـفي 

 إذا كانت هناك أسباب مربرة، ممّا يدل عىل لزوم التصفية يف حق املصفي. 

ل  ي يف موضـوع انتهـاء مهمـة املصـفي، صــراح القانون املدين املشـرّ وقد فصَّ
 .)١(حوا انحصار ذلك بأحد ثالثة أمور، هي: التنحي، املوت، العزلووضَّ 

ة صــيوبناءً عليه، ومن خالل النظرين املتقدمني؛ نجد تطابق التصـفية مـع الو
 من حيث حكم األصل يف كل منهام، ومن حيث لزومها ملن دخل هبا. 

ا يتعلّـق بـاإلرادة املنفـردة مـن املصـفيســيوالذي يتصـل ب هـو:  اق اللـزوم ممـّ
التنحي، فإن املصفي ملا كان يف حكـم الوكيـل؛ فـإن لـه أن يتنحـى عنهـا؛ ألهنـا مـن 
العقود اجلائزة ال الالزمـة، لكـن ملّـا كانـت التصـفية والوكالـة بـأجر فقـد منـع مـن 

ر الذي حلق به مـن جـراء التنـازل يف ضـرالتنحي إالَّ بإلزامه بتعويض املوكل عن ال
عىل املصفي إذا أراد أن يتنحـى عـن التصـفية أن  وقت غري مناسب، ولذا فإنه جيب

ـت عليـه املـادة ( ) مـن ذات النظـام ٧١٧/١يبلغ املحكمة التي عينته، وهذا مـا نصّ
عىل أي وجه كـان انتهـاء الوكالـة، جيـب عـىل الوكيـل أن يصـل بـاألعامل "من أنه: 

 .  )٢("التي بدأها إىل حالة ال تتعرض معها للتلف

  

                                           
 ). ٩/١٤١انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 ). ١٤١، ٩/١٣٤انظر: املصدر السابق ( )٢(
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;;Êh;„zpÂ;Unz’]m’\;f÷�∏\;Ëzzê;Â;È zë∏\;À;�Ëzzê;;;;;Ñ]zËi|ˆ\;ÏzŒÁÖö;nzËt;flzŸ;]
ØË¬i’\ÂU;;

) طريقـة اختيـار وتعيـني ٢٢، ٢١ناقشت الئحة األموال املشرتكة يف املادتني (
 ت ذلك يف طريقني، مها:صـراملصفي؛ حيث ح

ا، فيجب عىل الدائرة القضائية أن تقـر هـذا التعيـني صـيًّ أن يعني املورث و -١
ا. شـراإليصاء به يف حدود ما يملك املورث   عً

 أن ختتار الدائرة القضائية مصفيًّا، وهذا ال خيلو من أمرين:  -٢

 وط. شـرامليت مصفيًّا إذا انطبقت عليه ال صـيأن تقيم الدائرة و -أ

ــتحكم  -ب ــر ف ــار مصــفٍّ أو أكث ــا عــىل اختي أن يتفــق أصــحاب الشــأن مجيعً
ئرة اختيـار مصـفٍّ مـرخص، فـإن الدائرة بإقامته مصفيًّا، فإذا مل يتفقـوا تولـت الـدا

ر ذلك اختارت الدائرة من تراه.   تعذّ

ـت  وهذان الطريقان مطابقان من حيث اجلملة ملا عليه القانون املصـري، فقد نصّ
إذا عني املورث وصـيًّا للرتكة وجب أن يقر القاضـي هـذا  -١") عىل أنه: ٨٧٨املادة (

، كـام "عـىل املصـفي مـن أحكـام ويسـري عـىل وصــي الرتكـة مـا يســري -٢التعيني، 
ت املادة ( إذا مل يعـني املـورث وصــيًّا لرتكتـه وطلـب أحـد ذوي ") عـىل أنـه: ٨٧٦نصّ

الشأن تعيني مصفٍّ هلا؛ عينت املحكمة إذا رأت موجبًا لذلك، مـن جتمـع الورثـة عـىل 
 .  "اختياره، فإن مل جتمع الورثة عىل أحد؛ توىل القاضـي اختيار املصفي

لُّ  القوانني العربية عىل تعيني املصفي بأحد الطـريقني املـذكورين،  ودرجت جُ
يف كال الطريقني، سـواء عينـه املـورث،  "اصـيًّ و"إالَّ أن القانون املدين األردين سامه 

ا له؛ حتى ال خيتلط باملصفي يف القضايا التجاريةضـيأو عينه القا  .)١(، وذلك متييزً
                                           

 ).١٥٨يقاهتا، أمحد عوض (ص:انظر: دعاو الرتكة وتطب )١(
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ا الفقهـاء رمحهـم اهللا، حيـث إن اختيـار وهذان الطريقان مها بعينهام قد قررمهـ
 :  )١(يف طريقتني صـرعندهم ينح صـيالو

 ."املختار صـيالو"، أو "امليت صـيو"أن خيتاره املورث، ويسمى:  -١

 .  "ضـيالقا صـيو"، أو "احلاكم صـيو"أن خيتاره احلاكم، ويسمى:  -٢

ا الطريقة األوىل، فصورهتا: أن يعهـد صـاحب الرتكـة قبـل موتـه إىل مـن  - أمَّ
يقــوم عــىل شــؤونه كلهــا، أو بعضــها؛ كقضــاء ديونــه، وقســمة تركتــه عــىل ورثتــه، 

 ورعاية صغاره، وتربيتهم، واملحافظة عىل أمواهلم. 

ا الطريقة الثانية، فصورهتا: أن يعني القا -  ا يقـوم عـىل شـؤونصــيًّ و ضـيوأمَّ
ـا أن يكـون ابتـداءً بـأن يمـوت امليـت ولـيس لـه  امليت، أو بعضها، وهذا التعيـني إمَّ

ـا أن يقـوم بوصـيو ، ويعـني ضــيامليـت مـانع مـن املوانـع؛ فيعزلـه القا صــي، وإمَّ
ا آخـر صــيًّ و ضــيامليت؛ فيعـني القا صـيا مكانه، أو أن يعجز، أو يضعف وصـيًّ و

 معه.

م يتبنيّ وجه  ا؛ حيـث إن طريقتـي صــيًّ ف املصـفي وصــيتوومن خالل ما تقدّ
ــي ذكرهــا  ــة هــي ذاهتــا الت ــوانني العربي ــار املصــفي يف النظــام الســعودي والق اختي

ت األنظمة والقوانني سالفة الذكر عـىل الو بعينـه يف معـرض  صــيالفقهاء، بل نصّ
 ا. صـيًّ ف املصفي وصـيذكر طريقة اختيار املصفي، ممّا يدل عىل صحة تو

؛ فـإن هـذا غـري صــيمصفي أحكام وإجـراءات ختتلـف عـن الوولئن كان لل
 ف من جهة االختيار والتعيني فحسب. صـياق التوسـيمؤثر؛ إذ املقام يف 

                                           
)، مواهــب ٢/١٠٣٢)، الكـايف البــن عبـد الـرب (٤٤٨ -٢/٤٤٧)، درر احلكـام (٢١٨انظـر: حتفـة الفقهــاء (ص: )١(

)، اهلدايــة أليب اخلطــاب ١٣٣)، اإلقنــاع للــاموردي (ص:٤/١٢٧)، األم للشــافعي (٣٩٠، ٦/٣٨٨اجلليــل (
 ). ٢/٢٩٢)، الكايف البن قدامة (٣٤٧(ص:
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ا يف دقــة تو اق االختيــار ســـيا يف صـــيًّ ف املصــفي وصـــيوأزيــد األمــر إيضــاحً
م:   والتعيني، بذكر حكمني مهمني مها كاآلثار ملا تقدّ

أن األنظمة والقوانني املذكورة ناقشـت عـدم قابليـة املصـفي للعـزل إالَّ عنـد  -١
) السـلطة التقديريـة ٢٧وجود مربر، فقد منحـت الئحـة األمـوال املشـرتكة يف املـادة (

للدائرة بأن حتكم بعزل املصفي، وإقامة غريه متى وجدت أسـباب تسـوغ ذلـك، وهـو 
ملـدين املصــري، إالَّ أهنـا زادت أن طلـب ) من القـانون ا٨٧٧/٢ذات مضمون املادة (

 ذلك يمكن أن يكون من النيابة العامة، أو من أحد ذوي الشأن؛ كالورثة، والدائنني.

، حيـث قـالوا: لـيس للقا ره الفقهـاء قـديامً أن يعـزل  ضــيوهذا احلكم قـد قـرّ
 .  )١(عن الوصاية إالَّ إذا قام به مانع صـيالو

ضـع الضـامنات واألحكـام الالزمـة؛ حلاميـة أن النظام السعودي اعتنى بو -٢
الرتكات من التعدي عليها، أو التفريط يف حفظها، وذلك متوجه ملن يعمل عليها؛ 

دة، أبرزها:   وهو: املصفي، وبيانه من وجوهٍ متعدّ

ــادة ( -أ ــام يف امل ــرتكة ك ــوال املش ــة األم ــلطةً ٢١أن الئح ــدائرة س ــت ال ) أعط
مصفٍّ عىل األموال املشرتكة؛ كالرتكات، وذلـك  تقديريةً بأن حتكم بإقامة أكثر من

يف حال اتفاق ذوي الشأن، فإن مل يتفقوا تولّت الدائرة اختيار مصفٍّ مـرخص؛ ملـا 
 وط املطلوبة.شـريتحىل به من اكتامل ال

ــادة ( -ب ــت امل ــيم ٢٢ونصّ ــدائرة أن تق ــىل أن لل ــذكورة ع ــة امل ــن الالئح ) م
وهلا أن تضـم إليـه مصـفيًّا آخـر، فهاتـان  وط،شـرط انطباق الشـرمصفيًّا ب صـيالو

املادتان وغريها تعطي داللة عىل أن القضـاء ال يمـنح االسـتقالل التـام للمصـفي، 

                                           
)، مسـائل ابـن رشـد ٦/٤٠٤)، مواهـب اجلليـل (١٣/٥٠٧)، البناية شـرح اهلداية (٣/٢١٨حتفة الفقهاء (انظر:  )١(

)٢/١٢٠٨ .( 
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مصـفيًّا، وقـد ال  صــيفليس للمصفي الوالية املطلقة عـىل الرتكـة؛ فقـد يكـون الو
وضـع الرتكـة إقامـة أكثـر مـن  ضــيوط، وكذا قد يقتشـريكون إذا مل تنطبق عليه ال

 مصفٍّ للقيام بام جيب عىل أكمل وجه، ويؤكد ذلك: 

) أعطت الدائرة سلطة تقديرية بإلزام املصفي إحضار كفيل ٢٤أن املادة ( -ج
يف بام يتناسب مع حجم الرتكة، تأمينًا ملـا يتوقـع صـرغارم ميلء، أو إحضار ضامن م

 ار، محايةً للرتكة. ضـرمن األ

) انتقال والية التصفية بني املصفني، فمن لـوازم ذلـك ٢٥املادة (ونظمت  -د
اف الـدائرة، شـرأن يقع االستالم والتسليم بواسطة حماسب قانوين مرخص له، وبإ

 محايةً للرتكة. 

، وإن كانـت )١(وهذه األحكام والضامنات موجودة يف غالب القوانني العربية
 تتباين يف الشكل اإلجرائي. 

ا جديدة، فأصـوهلا، وقواعـدها مبثوثـة يف سـيوهي يف ذات ال اق ليست أحكامً
قديامً بجميع ما حيفظ  -رمحهم اهللا-الفقه اإلسالمي، والتي تدل عىل عناية الفقهاء 

ــىل  ــة ع ــرة الرقاب ــوا فك ــاء نظم ــه أن الفقه ــريط، وبيان ــدي، أو التف ــن التع ــة م الرتك
لمـورث وللحـاكم ، وناقشوا موجباهتا، ووضحوا أحكامها، فقد جعلوا لصـيالو

 شــرا معـه يباصـيًّ ، وأعامله، دون أن يكون وصـيفات الوصـرأن يعني من يراقب ت
واليته عـىل الرقابـة فقـط، واختلفـت تسـميات  صـر، بل تقتصـيالو شـرمثل ما يبا

، )٢(صــيالفقهاء ملن يقوم بتلك املهمة الرقابية، فاحلنفيـة يسـمونه: النـاظر عـىل الو

                                           
 ). ٨٨٩، ٨٨٥، ٨٨٢، ٨٨١كام يف القانون املدين املصـري يف املواد: ( )١(
عـىل خمتصــر  )، اجلـوهرة النـرية٦/٢٠٨)، تبيـني احلقـائق (٥٠٢ -١٠/٥٠١انظر: اهلدايـة مـع شــرحها العنايـة ( )٢(

 ). ٧٠٣ -٦/٧٠٢)، رد املحتار (٨/٥٢٤)، البحر الرائق (٢/٢٩١القدوري (
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 .)٣(ف، ويسميه احلنابلة: األمنيشـر: امل)٢(والشافعية، )١(ويسميه املالكية

ف، أو األمـني هـو ضـامن املحافظـة عـىل شـروموجب تعيني هذا الناظر، أو امل
هبا؛ كالرتكة، وأمـوال اليتـامى ونحـو ذلـك؛ ألن مجهـور الفقهـاء  صـىاحلقوق املو

، أو عجز عن أداء ما وجب عليه بالو صـييمنعون عزل الو ويـرون ة، صـيإذا قرصَّ
والورثــة، ويكمــل نظــر  صـــيف، أو أمــني يرعــى حــق املوشـــرتعيــني نــاظر، أو م

، ويسدده، وهذا ممّا مل أقف فيه عىل خالف بينهم؛ ألنه يثبت يف االسـتدامة صـيالو
 ما ال يثبت يف االبتداء. 

م من عدم قابلية الو ر ما تقدّ للعـزل إالَّ عنـد قيـام موجبـه، وكـذا  صــيإذا تقرّ
؛ فــإن مقصــود هــذين احلكمــني وأثرمهــا هــو مــا صـــينــاظر عــىل الوجــواز تعيــني 

تضمنته أحكـام األنظمـة املـذكورة يف صـدر هـذا املطلـب؛ ألننـا قررنـا أوالً اتفـاق 
كون ســي، فمـؤد ذلـك حينئـذٍ صــيالفقه والنظام عىل طريقة تعيني املصفي والو

ا، ولـئن كـان  النظـام السـعودي حمل اتفاق وتأكيد وهو احلكامن اللـذان بينتهـا آخـرً
افية عـىل الـبعض اآلخـر شــروغريه عىل أنه ليس لبعض املصفني سلطة رقابية، أو إ

اق الذي أوردته إنام هو لبيان مقاصد النظام وغاياته يف تعيني أكثـر مـن سـيإالَّ أن ال
، وأن ذلك من باب الضامنات التي حتمي الرتكة، واملال املو ـا  صـىمصفٍّ به عمومً

أو التفريط بام جيب من القيام هلا، وهذا متسق مـع مـا ذكـره الفقهـاء من العبث هبا، 

                                           
)، مسـائل ابـن رشـد ٤/٤٥٣)، حاشــية الدسـوقي (٨/٥٦٦)، التاج واإلكليـل (٦/٣٩٧انظر: مواهب اجلليل ( )١(

)١/٢٢٢ .( 
 -٧/٩٤اشــية الشــرواين ()، حتفـة املحتـاج مـع ح٧٣، ٣/٧١)، أسـنى املطالـب (٨/٣٣٦انظر: احلاوي الكبري ( )٢(

 ). ٦/١٠٨)، هناية املحتاج (٩٥
ــي ( )٣( ــر: املغن ــايف (٦/٢٤٦انظ ــري (٢٩١ -٢/٢٩٠)، الك ـــرح الكب ــة ٦/٥٨٤)، الش ــن تيمي ــد اب ــرر للمج )، املح

)، ٥/٣٠٨)، املبـدع (٤/٤٠٩)، شـرح الزركشــي عـىل اخلرقـي (٧/١٠)، الفروع وتصحيح الفروع (١/٣٩٢(
 ). ٥٣١ -٤/٥٣٠الب أويل النهى ()، مط٤/٣٩٦كشاف القناع (



 
 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وُطرق اختياره  
 ونطاق سلطاته

 

 ١٨٠ 
 

به بـام يف  صـى؛ إذ غاية ذلك ومقصوده محاية املال املوصـيمن إقامة الناظر عىل الو
 .صـيذلك تركه امليت املو

Êh;„pÂ;U√d\Ö’\;f÷�∏\ËzêÂ;È ë∏\;À�Ëzê’\;nËt;flŸ;]ÖzçºÂU;

م يف املطلب الثالث ذكر وجه تو ا مـن حيـث طريقـة صــيًّ ف املصفي وصـيتقدّ
، بـل  اختياره، وحيث إن اختيار املصفي وتعيينه ال يمكن أن يكون تشهيًا وال حتكامً

ف املصـفي صـيوط الالزمة، ولذا سأبنيّ يف هذا املطلب وجه توشـريكون بتوافر ال
 عند اختياره وتعيينه.  صـيا من حيث ما يشرتط كل من املصفي والوصـيًّ و

 شــريا املصفي، فلم أجد فيام وقفت عليه من القوانني املدنية العربيـة مـا يُ أمَّ  -
ة شــر، سـو بعـض اإلشـارات غـري املباشــروط تعيني املصفي بشـكلٍ مباشـرإىل 

لبعض االشرتاطات الشـكلية، مثـل: أن يكـون اختيـار املصـفي بعـد إمجـاع الورثـة 
فلـيس أجنبيًّـا عـنهم غـري  عليه، وكذا كون املصـفي قـدر املسـتطاع مـن بـني الورثـة

 ي.صـر) من القانون املدين امل٨٧٦وارث، وهذا ما تضمنته املادة (

وط املصفي يمكن أن تستفاد من أسباب عزلـه؛ ألن شـروعند التأمل نجد أن 
ــت املــادة (شـــرالعــزل يكــون عنــد اخــتالل ال ) مــن ٨٧٧وط أو بعضــها، فقــد نصّ

ا إذا طلـب إليـه أحـد ذوي الشـأن،  ضـيللقا"ي عىل أن: صـرالقانون املدين امل أيضً
أو النيابة العامة، أو دون طلب؛ عزل املصـفي، واسـتبدال غـريه بـه، متـى وجـدت 

ر عزل املصـفي، فمنهـا: شـر، وقد ناقش ال"أسباب تربر ذلك اح األسباب التي تربّ
 .)١(هصـريعدم كفايته إلدارة الرتكة وتصفيتها، أو عدم أمانته، أو إمهاله وتق

ــا  التــي بيّنــت أحكــام  )٢(النظــام الســعودي فــإن الئحــة األمــوال املشــرتكةوأمَّ

                                           
 ).٩/١٤٢انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 ) من نظام املرافعات الشـرعية. ٢٤٠، ٢١٨بناءً عىل املادتني ( )هـ١٩/٥/١٤٣٩يف  ١٦١٠الصادرة بقرار وزير العدل رقم ( )٢(
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ـل ل وط املصـفي، ولكنهـا أشـارت إىل شــراملصفي والتصفية مل تتطرق بشكل مفصّ
طًا شـكليًّا، أو شــروط يف جانب املصفي، سواء ما كـان منهـا شـرورة اكتامل الضـر

ــادة ( ــمنت امل ــد تض ــار ٢١موضــوعيًّا، فق ) أن ذوي الشــأن إذا مل يتفقــوا عــىل اختي
ــيص  ــارة إىل أن الرتخ ــذا إش ــا، ويف ه ــفيًّا مرخصً ــار مص ــدائرة ختت ــإن ال ؛ ف ــفٍّ مص

) أن للـدائرة أن تقـيم ٢٢وط اختيـاره، وتضـمنت املـادة (شـرط من شـرللمصفي 
ا يـدل عـىل وجـوب تـوافر شــرعليـه ال مصفيًّا للرتكـة إن انطبقـت صـيالو وط، ممـّ

ــه: ٤٨وط يف املصــفي، ولــذا جــاء يف املــادة (شـــرال ) مــن الالئحــة املــذكورة مــا نصّ
د أحكـام الرتخـيص " تصدر وزارة العدل الرتخيص للمصـفني، وفـق قواعـد حتـدّ

، ومنطـوق "اف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوائم لرتتيب اختيـارهمشـرهلم، واإل
وط الواجــب توافرهــا يف املصــفي شــكالً أو شـــرمهــا يــدل عــىل أن الاملــادة ومفهو

ا  ا لقـرب عهـد صـدور الالئحـة املـذكورة سـيموضوعً صدر له تنظيم الحق، ونظرً
 .)١(فلم يصدر عن الوزارة أي جديد بشأن ذلك

وعىل كل حال، فيمكن القول بأن النظام بتحديـده طريقتـي اختيـار املصـفي، 
ا أن تكون اختي ا من املورث، أو من القاوأهنا إمَّ ـا مـن ضـيارً ، فيستفاد من ذلـك أهنّ

عية التي خيتار هلا من توافرت وكملـت فيـه الصـفات الالزمـة شـرمجلة الواليات ال
ملّا كان ذا والية عامة؛ فإن له أن يُنيب غريه فيام ال  ضـيلتويل تلك الوالية، فإن القا

نائب ما يشرتط يف املنيب من حيـث ه بنفسه، فيشرتط حينئذٍ يف الشـريستطيع أن يبا
وصـحة  صــيملّـا تكلّمـوا عـن اختيـار الو -رمحهم اهللا-اجلملة، ولذا نجد الفقهاء 

دة، منها: ما هو حمـل اتفـاق، شـرفاته، اشرتطوا لذلك صـرتوليته، ونفاذ ت وطًا متعدّ
 .)٢(ومنها ما هو حمل اختالف

                                           
 هـ. ٢٠/٦/١٤٣٩وذلك وقت إعداد هذا البحث بتاريخ  )١(
 =)، الفتاو اهلندية ٨/٥٢٣)، البحر الرائق (٤٤٨ -٢/٤٤٧)، درر احلكام (٢٠٧ -٦/٢٠٦انظر: تبيني احلقائق ( )٢(
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ا الشـروط املتفق عليها، فهي: اإلسـالم، والتمييـز، وقدرتـه عـىل القيـام بـام  أمَّ
 فيه.  صـيأو

ا الشــروط املختلـف فيهـا، فهـي: احلريـة، والعدالـة، واألمانـة، والبلـوغ،  وأمَّ
 ف، وأال توجد عداوة بينه وبني من ويل عليه.صـرواالهتداء إىل الت

م، وللموازنة بني ما ذكـره الفقهـاء مـن الشــروط املتفـق  عليهـا وبناءً عىل ما تقدّ
واملختلف فيها، وبني ما تم استنتاجه ممّا عليه النظام السعودي، فإن ما ذكـره الفقهـاء 
ـا اشـرتاط اإلسـالم؛ فلكـون التصـفية  ا لشــروط املصـفي، أمَّ ا ضــروريًّ يعترب تأسـيسً
والية، ونيابة عن احلاكم فيشرتط هلا األهلية الشـرعية الكاملـة، وال تتحقـق األهليـة 

ا التمييز؛ فـألن عمـل املصـفي هـو القيـام عـىل الرتكـة، أو عـىل مـا بدون إسالم، وأ مَّ
ــق النظــر فيهــا مــن غــري  أوصـــي عليــه يف األمــوال، واألعيــان، واحلقــوق، وال يتحقّ
ــا القــدرة عــىل القيــام بــام أوصـــي فيــه، فهــذه غايــة مقصــودة يف تصــفية  ــز، وأمَّ املميّ

 م للرتكة بام جيب حق القيام.الرتكات، فال يمكن اختيار مصفٍّ ال يقدر عىل القيا

؛ يشـرتط يف املصـفي مـن صــيوهبذا نسـتطيع أن نقـول: إن مـا يشـرتط يف الو
ا مــن حيــث صـــيًّ ف املصــفي وصـــيحيــث اجلملــة، وإذا حتقــق هــذا؛ تبــنيّ وجــه تو

 وط. شـرال

                                           
=

 
)، ٨/٥٥٦)، التـاج واإلكليـل (٤٠٥)، جممع الضـامنات (ص:٤/١٢١)، غمز عيون البصائر (١٣٨ -٦/١٣٧(

)، ٩/٥٨٠مـنح اجلليـل ()، ٤٥٣ -٤/٤٥٢)، الشـرح الكبري مـع حاشــية الدسـوقي (٢/١٣٥الفواكه الدواين (
)، الغـرر ٦٨ -٣/٦٧)، أسـنى املطالـب (١٢٧ -٤/١٢٦)، األم (٢/٣٦٩حاشـية العدوي عىل كفاية الطالـب (

)، ٣/١٧٨)، حاشــيتا قليـويب وعمـرية (٢/٣٩٨)، اإلقناع للشـربيني (٤/١١٧)، مغني املحتاج (٤/٧٤البهية (
)، ٧/٢٨٥)، اإلنصـاف للمـرداوي (٧/٤٨٦ع ()، الفروع وتصـحيح الفـرو٢٤٥ -٦/٢٤٤املغني البن قدامة (

 ). ٤/٥٣١مطالب أويل النهى (
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م بيان املراد بتصفية الرتكات، والتو ف الفقهـي للمصـفي، وطـرق صــيملا تقدّ
م أن مـن  اختياره، فسأبنيّ يف هـذا املبحـث نطـاق سـلطات املصـفي؛ ذلـك أنـه تقـدّ

ـا أن يعـني املـورث و ا وقانونًا أن طريقة اختيار املصـفي تكـون إمَّ ا؛ صــيًّ املتقرر فقهً
ا أن ال حيدد و ا، أو صــيًّ و ضــيا؛ فيقـيم القاصــيًّ فيجب عىل املحكمة إمضاؤه، وإمَّ

 ات الالزمة للرتكة، وبيان ذلك كام ييل: ضـيا بحسب املقتمصفيًّ 

Â;‡]—;\Çb;Ï—2’\;È ëŸ;Ï�÷à;–]�›;Uÿ�Â¯\;f÷�∏\�ËzêoÑÊ⁄÷’;]U;

م أنه جيـب عـىل صـيا، وقبل بذلك الوصـيًّ إذا كان املورث قد عنيّ و ؛ فقد تقدّ
بـه املـورث،  صــىة، وحينئذٍ تكون سلطته بحسب ما أوصـيالدائرة أن تقر هذه الو

 .)١(ة كالوكالة من حيث العموم واخلصوص بال خالف عند الفقهاءصـيوالو

ا الو حينئذ تكـون عـىل مجيـع احلقـوق  صـية العامة فإن نطاق سلطة الوصـيأمَّ
م ذكرها يف التمهيد.   املتعلّقة بالرتكة املتقدّ

ا الو ء لـه فيـه؛ كقضـا صــية اخلاصة فـإن نطـاق سـلطته خيـتص بـام أوصـيوأمَّ
، وهذا مـا جـرت عليـه الئحـة قسـمة األمـوال املشـرتكة؛ كـام يف املـادة  الديون مثالً

املورث يف حدود ما يملك املـورث  صـي) املتضمنة أن الدائرة القضائية تقر و٢٢(

                                           
)، البيـان والتحصــيل ٥/٦٩)، االختيار للموصيل (٢/٨١٥)، النتف يف الفتاو (٧/٣٩٤انظر: بدائع الصنائع ( )١(

ـــذخرية (٨/١٦٧( ـــل (٧/١٦٣)، ال ـــاج واإلكلي ـــري (٧/١٧٤)، الت ـــاج ٦/٤٩٨)، احلـــاوي الكب )، حتفـــة املحت
)، املبــدع ٥/٢١٠)، الشـــرح الكبــري (٥/٧٢)، املغنــي البــن قدامــة (١٠٧ -٦/١٠٦)، هنايــة املحتــاج (٧/٨٩(
)٤/٣٣٠٩ .( 
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ا؛ ففي هذا حتديـد لسـلطة الوشـراإليصاء به  ا، فـإذا شــربـه  صــىفـيام يو صــيعً عً
اه إىل غــريه مل تصـح الو ــا عـن نطــاق ة، وصـصـــيتعـدّ ار مــا خـرج عــن ذلـك خارجً

 فه فيه، وال ينفذ.صـرسلطته؛ فال والية له عليه، وحينئذٍ ال يصح ت

Â;oÑÊ∏\;Ø¬Á;%;\Çb;Ï—2’\;È ëŸ;Ï�÷à;–]�›;UÈ›]m’\;f÷�∏\�Ëzê]U;

ل أن تعيني املصفي م يف املبحث األوَّ ـا الطريـق  تقدّ ال خيـرج عـن طـريقني، فأمَّ
ل وهو أن يكون املورث قد عنيّ و ـا الطريـق صـيًّ األوَّ ا؛ فقد تبنيّ نطاق سلطته، وأمَّ

د و ا؛ فـإن الـدائرة القضـائية ختتـار مصـفيًّا، ولبيـان صــيًّ الثاين فإن املورث إذا مل حيدّ
 فإن التصفية حينئذٍ ال ختلو من أمرين:نطاق سلطته؛ 

، وهــذا هــو األصــل يف تصــفية الرتكــات، وهــو  أن تكــون -أ التصــفية فرديــةً
، وقـد بيّنـت األنظمـة املدنيـة سـلطة املصـفي يف التصـفية )١(الطريق املعتاد املـألوف

ة أحكام، منها:   الفردية من خالل عدّ

ـت عليـه املـادة ( -١ ) مـن الئحـة قسـمة األمـوال املشـرتكة مـن أن ٢١ما نصّ
ائي ما للمصفي مـن حقـوق وسـلطة، فيكـون نطـاق يبنيّ يف احلكم القض ضـيالقا

ا من الصالحية املمنوحة له من القا  يف حكمه. ضـيسلطته حينئذٍ مستمدً

ع كثري من القوانني املدنيـة يف بيـان سـلطات املصـفي يف التصـفية  -٢ ومل تتوسّ
الفرديـة؛ لكــون طبيعــة التصـفية الفرديــة تعطــي احلـق لكــل ذي حــق يف الرتكــة أن 

ــتق م مس ــدّ ــق يتق ــه وف ــتيفاء حق ــة الس ــة والتنفيذي ــراءات التحفظي ــب اإلج الً بطل
دة  .)٢(إجراءات حمدّ

 

                                           
 ).٩/١٠٩انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 انظر: املصدر السابق. )٢(
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، وهـــي املقصـــودة عنـــد إطـــالق (تصـــفية  -ب أن تكـــون التصـــفية مجاعيـــةً
ي، صــرالرتكات)، وهي طريقة مطولة بإجراءات معقـدة كـام يف القـانون املـدين امل

، وأهـم )١(اختياريـة اسـتثنائية ولذا ال تتناسب إالَّ مع الرتكات الكبرية، فهي طريقة
خصائصها: أن املصفي يف التصفية اجلامعية هو الذي يمثّل الرتكة وحده، فال جيوز 
للدائن اختاذ أي إجراء إالَّ يف مواجهته، وال جيـوز ألحـد مـنهم احلصـول عـىل حـق 

ف يف صــراختصاص عىل العقارات املوجـودة يف الرتكـة، وال جيـوز للـوارث أن يت
قبل تصـفيتها، فرتتفـع بـذلك يـد الـدائن والورثـة عـن الرتكـة، ويمتنـع  مال الرتكة

ـت عليـه املـواد ()٢(اختاذ أي إجراءات فردية حتى تتم التصفية ، ٨٨٣، وهو مـا نصّ
 ي.صـر) من القانون املدين امل٨٨٥، ٨٨٤

وتتميّز حينئذٍ التصفية اجلامعية عن الفردية بامتنـاع أي إجـراء عـىل الرتكـة إالَّ 
) من الئحة ٣١هة املصفي، وعىل هذا ينص النظام السعودي كام يف املادة (يف مواج

ال جيوز من وقـت صـدور احلكـم بإقامـة "قسمة األموال املشرتكة التي قررت أنه: 
املصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء عىل املال املشرتك، أو يسـتمروا يف ذلـك إالَّ يف 

 .  "مواجهة املصفي

 واملصفي نلحظ أمرين، مها:  صـيي الووعند املوازنة بني سلطت

 أن كالًّ من سلطتهام تنتهي إىل ما تعلّق بالرتكة؛ فال سلطة هلام عىل ما سواها. -١

يبـدأ إجـراءات عملـه يف  صــيأن كالًّ من سلطتهام متقاربـة إجرائيًّـا، فالو -٢
م ذكره يف احلقوق املتعلّقة بالرتكة حسـب اخلـالف صـيالو ة وفق الرتتيب الذي تقدّ

الفقهي يف تلك احلقوق، فيبدأ بحق املورث، ثم قضاء الديون، ثم تنفيـذ الوصـايا، 

                                           
 ). ١٢٦، ٩/١١١انظر: املصدر السابق ( )١(
 ). ٦/٢٠١( ) نقالً عن املذكرة اإليضاحية٩/١٢٦انظر: املصدر السابق ( )٢(
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ا املصفي فإجراءات عمله يف التصفية عىل أربع مراحل ،م الرتكةسـيثم تق  :  )١(وأمَّ

 ة. تعيني املصفي من قبل املحكمة املختص -

 جرد الرتكة بام هلا وعليها.  -

 تسوية ديون الرتكة.  -

 تسليم أموال الرتكة للورثة خاليةً من احلقوق والديون. -

ت املادة ( ي ســري"ي عـىل أنـه: صــر) من القـانون املـدين امل٨٧٨/٢ولذا نصّ
 صــي، وعليـه: يكـون لو"ي عـىل املصـفي مـن أحكـامســرالرتكة مـا ي صـيعىل و

كـام للمصـفي أن  صــيالرتكة مجيع سلطات املصـفي، وعليـه مجيـع التزاماتـه، فللو
ا عـادالً عـىل  يرفض تويل املهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وله أن يطلـب أجـرً
قيامه بمهمته، وعليه مجيـع واجبـات املصـفي مـن تسـلم أمـوال الرتكـة، وإدارهتـا، 

 ذلك جتهيز امليـت، والنفقـة عـىل مـا كـان واختاذ مجيع االحتياطات املستعجلة بام يف
يعوله امليت من الورثة، وجـرد الرتكـة بـام هلـا مـن حقـوق، ومـا عليهـا مـن ديـون، 
وتســوية ديــون الرتكــة، وتســليم أمــوال الرتكــة للورثــة خالصــة مــن الــديون وهــي 

 .)٢(مهاسـيشائعة، أو بعد تق

م يف واملصـفي يؤكـد مـ صــيوهذا التقـارب اإلجرائـي بـني سـلطتي الو ا تقـدّ
ل من أوجه تو رة عنـد أهـل صـيًّ ف املصفي وصـياملبحث األوَّ ا، ومن القواعد املقـرّ

 .  )٣(ء أُعطي حكمهشـيالعلم: أن ما قارب ال

                                           
 وما بعدها). ٩/١٢٧انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 ). ٩/١٣١انظر: املصدر السابق ( )٢(
 ). ٣/١٤٤)، املنثور للزركشـي (١/١٧٠انظر: األشباه والنظائر للسبكي ( )٣(
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 ه وعونه، وفيام ييل أبرز النتائج: سـرييف ختام البحث أمحد اهللا تعاىل عىل تي

ــود بالتو -١ ـــيأن املقص ــة ص ــي: حتلي ــام ف الفقه ــوازل باألحك ــائع والن الوق
 لية. صـيعية املكتسبة من أدلتها التفشـرال

ــه،  -٢ أن املقصــود بتصــفية الرتكــات: ختلــيص مــا يرتكــه اإلنســان بعــد موت
وط الالزمـة للقيـام شــروإيصاله ملستحقه، واملصفي هـو: كـل مـن تـوافرت فيـه ال

 بتخليص ما يرتكه اإلنسان بعد موته، من إيصاله ملستحقه. 

أن احلقوق املتعلّقة بالرتكة أربعة عىل الرتتيب كـام عنـد اجلمهـور، وهـي:  -٣
 جتهيز امليت، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه، قسمة تركته.

من حيـث هـي مصـطلح  "ةصـيالو"يف الفقه اإلسالمي، و "صـيالو"أن  -٤
ـــ: شـــر ــطلح "مصــفي الرتكــات"عي، هــي الوصــف املناســب واملطــابق ل ، ومص

دة، أبرزها:  ،"تصفية الرتكات"  وذلك من أوجه متعدّ

ف بعد املوت، والتصفية: صـرة: األمر بالتصـيمن حيث التعريف، فإن الو -أ
ختليص مـا يرتكـه اإلنسـان بعـد موتـه، وإيصـاله ملسـتحقه، وكالمهـا منصـبان عـىل 

 احلقوق املتعلّقة بالرتكة. 

واجـب، وع غري شـرة والتصفية مصـيوعية، فكلٌّ من الوشـرمن حيث امل -ب
واملصفي يلزم يف حقه إذا التزمهـا؛  صـيوال متعني من حيث األصل، وكلٌّ من الو

 فال يصح عزهلام ألنفسهام إالَّ بإذن من عيّنهام. 
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ا مـن  -ج من حيث طريقة االختيار، فكلٌّ منهام يتم اختياره بأحد طريقتني: إمَّ
ا من القا  .ضـيصاحب الرتكة، وإمَّ

وط التـي ال يقـوم شـرمنها يشرتط له مجلة من ال وط، فكلٌّ شـرمن حيث ال -د
 وط. شـرعمله إالَّ بتوافرها؛ باعتبارمها من الواليات التي تطلب هلا أكمل ال

 أن نطاق سلطة مصفي الرتكات ال خيلو من حالني:  -٥

ا للمــورث؛ فهنــا يكــون نطــاق ســلطته بحســب صـــيًّ أن يكــون املصــفي و -أ
ا.صـيو ا وخصوصً  ة املورث عمومً

 ا للمورث؛ فهنا ال خيرج عن حالني: صـيًّ أال يكون املصفي و -ب

، فغالبًا تكون سـلطته حمـدودة، وختضـع سـلطته ملـا  - أن تكون التصفية فرديةً
 تضمنه احلكم القضائي حني تعيينه.

، فتكـون سـلطته عامـة، ويتبـع يف ذلـك إجـراءات  - أن تكون التصفية مجاعيةً
ا  .التصفية اجلامعية املقررة نظامً
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 القرآن الكريم. 

هـ)، ٣١٩اإلمجاع، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (ت:   -١
والتوزيـع، الطبعـة: األوىل  شـر: دار املسلم للنشـرحتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، النا

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

: دار الفكـر شــرالناخ حممد أبو زهـرة، شـيأحكام الرتكات واملواريث، لل  -٢
 القاهرة. -العريب 

االختيار لتعليل املختار، ملجد الـدين أيب الفضـل عبـد اهللا بـن حممـود بـن   -٣
خ حممود أبـو دقيقـة، شـيهـ)، تعليق: ال٦٨٣مودود املوصيل البلدحي احلنفي (ت: 

م، (وصــورهتا دار الكتــب ١٩٣٧ -هـــ ١٣٥٦: مطبعــة احللبــي بالقــاهرة، شـــرالنا
 ببريوت وغريها).العلمية 

ي شــرأساس البالغة، أليب القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد الزخم  -٤
: دار الكتــب العلميــة شـــرهــ)، حتقيــق: حممــد باســل عيــون الســود، النا٥٣٨(ت: 

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة: األوىل،  -ببريوت 

ريـا بـن ح روض الطالب، لزين الدين أيب حييـى زكشـرأسنى املطالب يف   -٥
: دار الكتـــاب شــــرهــــ)، النا٩٢٦حممـــد بـــن زكريـــا األنصـــاري الســـنيكي (ت: 

 اإلسالمي.

األشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقـي الـدين السـبكي (ت:   -٦
 م. ١٩٩١ -هـ١٤١١: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل شـرهـ)، النا٧٧١
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مـد بـن أيب بكـر بـن إعالم املـوقعني عـن رب العـاملني، لشـمس الـدين حم  -٧
هـ)، حتقيق: حممد عبد السالم إبـراهيم، ٧٥١أيوب بن سعد ابن قيم اجلوزية (ت: 

 م. ١٩٩١ -هـ ١٤١١: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة: األوىل، شـرالنا
اإلقناع يف الفقه الشافعي، أليب احلسن عيل بن حممد بن حممـد بـن حبيـب   -٨

 هـ)، بدون بيانات للطبعة.٤٥٠ي (ت: ي البغدادي، الشهري باملاوردصـرالب
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، لشمس الدين حممـد بـن أمحـد اخلطيـب   -٩

ـــافعي (ت: شــــرال ـــات ٩٧٧بيني الش ـــوث والدراس ـــب البح ـــق: مكت  هــــ)، حتقي
ا: طبعة دار املعرفة ببريوت شـرالنا -  لبنان. -: دار الفكر ببريوت، وأيضً

إدريس بن العباس بن عـثامن بـن شـافع بـن األم، أليب عبد اهللا حممد بن  -١٠
: دار شــرهــ)، النا٢٠٤املكـي (ت:  شــيعبد املطلب بن عبـد منـاف املطلبـي القر

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠املعرفة ببريوت، 
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلـالف، لعـالء الـدين أيب احلسـن عـيل بـن  -١١

هـ)، الناشــر: دار إحيـاء الـرتاث ٨٨٥الدمشقي الصاحلي احلنبيل (ت:  سليامن املرداوي
ــع  ـــر والتوزي ــة والنش ــب للطباع ــامل الكت ــة دار ع ــا: طبع ــة، وأيضً ــة الثاني ــريب، الطبع الع

 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦بالرياض، حتقيق: د. عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، 
هيم بــن حممــد، البحــر الرائــق شـــرح كنــز الــدقائق، لــزين الــدين بــن إبــرا -١٢

ـــري (ت:  ــيم املص ــابن نج ــروف ب ــق، ٩٧٠املع ــر الرائ ــة البح ــره: تكمل ـــ)، ويف آخ  ه
هــ)، وباحلاشــية: ١١٣٨ملحمد بن حسـني بن عيل الطوري احلنفي القادري (ت بعـد 

 منحة اخلالق، البن عابدين، الناشـر: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.
ع، لعالء الدين أيب بكر بـن مسـعود بـن ائشـربدائع الصنائع يف ترتيب ال -١٣

: دار الكتب العلميـة، الطبعـة الثانيـة شـرهـ)، النا٥٨٧أمحد الكاساين احلنفي (ت: 
 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
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بن  سـىح اهلداية، لبدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد بن موشـرالبناية  -١٤
ــي (ت: ســـنيأمحــد بــن ح ــايب العين ــة : دار الكتــب شـــرهـــ)، النا٨٥٥ الغيت العلمي

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ببريوت لبنان، الطبعة األوىل، 

ح والتوجيــه والتعليــل ملســائل املســتخرجة، شـــرل والصـــيالبيـان والتح -١٥
هـ)، حققه: د. حممد حجـي ٥٢٠أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي (ت: 

لبنــان، الطبعــة الثانيــة،  -: دار الغــرب اإلســالمي ببــريوت شـــروآخــرون، النا
 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

تاج العروس من جواهر القاموس، أليب الفـيض حممـد بـن حممـد بـن عبـد  -١٦
 هـ)، الناشـر: دار اهلداية. ١٢٠٥الرزاق احلسـيني، امللقب بمرتضـى الزبيدي (ت: 

خليل، أليب عبـد اهللا حممـد بـن يوسـف بـن أيب  صـرالتاج واإلكليل ملخت -١٧
: دار شـرهـ)، النا٨٩٧لكي (ت: القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، املواق املا

 م. ١٩٩٤-هـ١٤١٦الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

ح كنز الدقائق، لفخر الدين عثامن بن عـيل بـن حمجـن شـرتبيني احلقائق  -١٨
ة الشــلبي، لشــهاب شـــيهـــ)، وهبامشــه: حا ٧٤٣البــارعي الزيلعــي احلنفــي (ت: 

 ١٠٢١س الشلبي (ت: الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يون
 هـ. ١٣١٣: املطبعة الكرب األمريية ببوالق، القاهرة، الطبعة األوىل، شـرهـ)، النا

ــد  -١٩ ــن أيب أمح ــد ب ــن أمح ــد ب ــدين حمم ــالء ال ــر ع ــاء، أليب بك ــة الفقه حتف
لبنـان،  -: دار الكتـب العلميـة ببـريوت شــرهــ)، النا٥٤٠السمرقندي (ت: نحو 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، 

ح املنهــاج، ألمحــد بــن حممــد بــن عــيل بــن حجــر شـــرحتفــة املحتــاج يف  -٢٠
: شــراهليتمي، روجعت وصححت عىل عـدة نسـخ بمعرفـة جلنـة مـن العلـامء، النا
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م، ١٩٨٣ -هــ ١٣٥٧لصـاحبها مصـطفى حممـد،  صـراملكتبة التجارية الكرب بم
ـا: حاشــرة اإلمام عبـد احلميـد الشـيوهبامشه: حا ة اإلمـام شــيواين، وهبامشـه أيضً

 أمحد بن قاسم العبادي. 

اج الدين أيب حفص عمر بن سـرالتذكرة يف الفقه الشافعي، البن امللقن  -٢١
هــ)، حتقيـق: حممـد حسـن حممـد حسـن ٨٠٤ي (ت: صـرعيل بن أمحد الشافعي امل

هــ ١٤٢٧لبنـان، الطبعـة األوىل،  -ب العلمية، بريوت : دار الكتشـرإسامعيل، النا
 م.٢٠٠٦ -

تصفية الرتكة وقسمتها للمستشار بمحكمة االسـتئناف بالـدار البيضـاء  -٢٢
 ). ٦٠األستاذ حممد الرافعي، جملة املحاكم املغربية، عدد (

تصفية الرتكة، دراسة مقارنة بني القوانني املغربيـة، مـذكرة لنيـل شـهادة  -٢٣
ــة  ــاكيل نجيم ــداد: ب ــامل، إع ــاص الش ــانون اخل ــص الق ــوق، ختص ــرت يف احلق  املاس

 م. ٢٠١٦-٢٠١٥اف: إقروفة زبيدة، للسنة اجلامعية: شـرمة، إسـيعدوان ن -

 يف اجلرجـــاين شــــرالتعريفـــات، لعـــيل بـــن حممـــد بـــن عـــيل الـــزين ال -٢٤
: دار الكتـب شــراف الناشــرهـ)، ضبطه وصححه مجاعة مـن العلـامء بإ٨١٦(ت: 

 م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: األوىل-العلمية بريوت 

التنبيــه يف الفقــه الشــافعي، أليب إســحاق إبــراهيم بــن عــيل بــن يوســف   -٢٥
: شــر)، حتقيـق: عـامد الـدين أمحـد حيـدر، النا٤٧٦ازي، (ت:شـريالفريوزآبادي ال

 هــ. ١٤٠٣لكتب، بريوت، عامل ا

ــروي  -٢٦ ــري اهل ــن األزه ــد ب ــن أمح ــد ب ــور حمم ــة، أليب منص ــذيب اللغ  هت
: دار إحيـاء الـرتاث العـريب شــرهـ)، حتقيق: حممـد عـوض مرعـب، النا٣٧٠(ت: 

 م. ٢٠٠١ببريوت، الطبعة األوىل، 
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وســننه  مــن أمــور رســول اهللا  صـــراجلــامع املســند الصــحيح املخت -٢٧
وأيامه = صحيح البخـاري، ملحمـد بـن إسـامعيل أبـو عبـد اهللا البخـاري اجلعفـي، 

: دار طـوق النجـاة (مصـورة عـن شــر، الناصــرالنا صــرحتقيق: حممد زهـري بـن نا
هــ، مـع ١٤٢٢السلطانية بإضافة ترقيم حممـد فـؤاد عبـد البـاقي)، الطبعـة األوىل، 

 ح وتعليق د. مصطفى ديب البغا.شـر

هـ)، ٣٢١للغة، أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت: مجهرة ا -٢٨
: دار العلم للماليـني ببـريوت، الطبعـة األوىل، شـرحتقيق: رمزي منري بعلبكي، النا

 م.١٩٨٧

 جــواهر العقــود ومعــني القضــاة واملــوقعني والشــهود، لشــمس الــدين  -٢٩
هري الشـافعي (ت: حممد بن أمحد بن عيل بن عبد اخلالق املنهاجي األسـيوطي ثم القـا

هـ)، حققها وخرج أحاديثها: مسـعد عبـد احلميـد حممـد السـعدين، الناشــر: دار ٨٨٠
 م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة األوىل،  -الكتب العلمية ببريوت 

اجلوهرة النرية، أليب بكر بن عيل بـن حممـد احلـدادي العبـادي الزبيـدي  -٣٠
 هـ. ١٣٢٢اخلريية، الطبعة األوىل،  : املطبعةشـرهـ)، النا٨٠٠اليمني احلنفي (ت: 

ح كفاية الطالب الرباين، أليب احلسـن عـيل بـن شـرة العدوي عىل شـيحا -٣١
خ حممـد شــيهـ)، حتقيق: يوسـف ال١١٨٩أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي (ت: 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: دار الفكر ببريوت، شـرالبقاعي، النا

هــ) وأمحـد  ١٠٦٩القليـويب (ت تا قليويب وعمرية، ألمحد سالمة شـيحا -٣٢
م، ١٩٩٥-هــ١٤١٥: دار الفكر ببـريوت، شـرهـ)، النا٩٥٧عمرية (ت  سـيالربل

خ شــيح العالمة جالل الدين املحـيل عـىل منهـاج الطـالبني للشـرمطبوعة هبامش: 
 حميي الدين النووي. 
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املزين،  صـرح خمتشـراحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو  -٣٣
ــب البأليب ا ــن حبي ــن حممــد ب ــن حممــد ب ي البغــدادي، الشــهري صـــرحلســن عــيل ب

خ عـادل أمحـد شـيال -خ عيل حممد معوض شـيهـ)، حتقيق: ال٤٥٠باملاوردي (ت: 
ــود، النا ــد املوج ـــرعب ــريوت ش ــة بب ــب العلمي ــة األوىل،  -: دار الكت ــان، الطبع لبن

 م. ١٩٩٩-هـ ١٤١٩

)، ومعـه: ـهـ١٠٨٨:ح تنوير األبصار للحصـفكي (تشـرالدر املختار  -٣٤
ة ابن عابدين، حممد أمـني بـن عمـر بـن شـيرد املحتار عىل الدر املختار، الشهري بحا

  : دار الفكــرشـــرهـــ)، النا١٢٥٢عبــد العزيــز عابــدين الدمشــقي احلنفــي (ت: 
 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بريوت، الطبعة: الثانية، -

بن عيل الشهري بمال  ح غرر األحكام، ملحمد بن فرامرزشـردرر احلكام  -٣٥
 : دار إحياء الكتب العربية. شـرهـ)، النا٨٨٥و (ت: سـرخ -أو منال أو املوىل  -

عية والنظاميـة، إعـداد: أمحـد شـردعاو الرتكة وتطبيقاهتا يف املحاكم ال -٣٦
ــوراه، ســـراف: د. شـــرعبــد العزيــز جــرب عــوض، إ ي زيــد الكــيالين، رســالة دكت

 م.٢٠٠٧اجلامعة األردنية 

الذخرية، أليب العباس شهاب الدين أمحد بـن إدريـس بـن عبـد الـرمحن  -٣٧
هـ)، حتقيق: حممد حجي، سعيد أعـراب، حممـد ٦٨٤املالكي الشهري بالقرايف (ت: 

 م. ١٩٩٤: دار الغرب اإلسالمي ببريوت، الطبعة األوىل، شـربو خبزة، النا

 اخلرقي، لشمس الدين حممـد بـن عبـد اهللا صـرعىل خمت شـيح الزركشـر -٣٨
: دار العبيكـان، الطبعـة األوىل، شــرهـ)، النا٧٧٢ي احلنبيل (ت: صـرامل شـيالزرك

 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
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)، ـه١٢٠١خليل (ت: صـرخ أمحد الدردير عىل خمتشـيح الكبري للشـرال -٣٩
ح الكبري، ملحمـد بـن أمحـد بـن عرفـة الدسـوقي شـرة الدسوقي عىل الشـيومعه حا

 : دار الفكر. شـرهـ)، النا١٢٣٠املالكي (ت: 

الروضة، أليب الربيع نجم الدين سليامن بـن عبـد القـوي  صـرح خمتشـر -٤٠
هـ)، حتقيق: د. عبد اهللا بن عبد املحسن ٧١٦ي (ت: صـرصـربن الكريم الطويف ال

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، شـرالرتكي، النا

 شـيبن عبد اهللا اخلر، أليب عبد اهللا حممد شـيخليل للخر صـرح خمتشـر -٤١
 بريوت.  -: دار الفكر للطباعة شـرهـ)، النا١١٠١املالكي (املتوىف: 

شــمس العلــوم ودواء كــالم العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان بــن ســعيد  -٤٢
مطهر بن  - بن عبد اهللا العمري سـنيهـ)، حتقيق: د. ح٥٧٣احلمريي اليمني (ت: 

 ببــريوت  صـــردار الفكــر املعا :شـــرد. يوســف حممــد عبــد اهللا، النا -عــيل اإلريــاين 
 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سورية، الطبعة األوىل،  -لبنان، ودار الفكر بدمشق  -

طلبة الطلبة، أليب حفص عمـر بـن حممـد بـن أمحـد بـن إسـامعيل، نجـم  -٤٣
: املطبعة العامرة، مكتبة املثنـى ببغـداد، تـاريخ شـرهـ) النا٥٣٧الدين النسفي (ت: 

 هـ.١٣١١: شـرالن

 ح اهلدايــة، ملحمــد بــن حممــد بــن حممــود أكمــل الــدين رشـــالعنايــة  -٤٤
 خ مجـال الـدين الرومـي البـابريت شــيخ شـمس الـدين ابـن الشــيأبو عبد اهللا ابـن ال

 : دار الفكر. شـرهـ)، النا٧٨٦(ت: 

العني، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بـن عمـرو بـن متـيم الفراهيـدي  -٤٥
املخزومــي، د. إبــراهيم الســامرائي، هـــ)، حتقيــق: د. مهــدي ١٧٠ي (ت: صـــرالب

 : دار ومكتبة اهلالل. شـرالنا
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الغرر البهية يف شـرح البهجة الوردية، لشـيخ اإلسـالم أيب حييـى زكريـا بـن  -٤٦
هـ)، الناشــر: املطبعـة امليمنيـة، ٩٢٦حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي (ت: 

 شـية العالمة الشـربيني. وهبامشه: حاشـية اإلمام أمحد بن قاسم العبادي، وحا
ح األشــباه والنظــائر، لشــهاب الــدين أيب شـــرغمــز عيــون البصــائر يف  -٤٧

: شــرهــ)، النا١٠٩٨ني احلمـوي احلنفـي (ت: سـيالعباس أمحد بن حممد مكي احل
 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

ــن  -٤٨ ــود ب ــار اهللا حمم ــم ج ــر، أليب القاس ــديث واألث ــب احل ــائق يف غري  الف
حممـد أبـو  -هـ)، حتقيق: عـيل حممـد البجـاوي ٥٣٨ي (ت: شـرعمر بن أمحد الزخم

 : دار املعرفة بلبنان، الطبعة الثانية. شـرالفضل إبراهيم، النا
 صــرخ عبـد الـرمحن الناشــيالفتاو السعدية، تأليف: العـامل املحقـق ال -٤٩

ــــره)، النا١٣٧٦لســـعدي (ت:ا ـــة األوىل ش ـــاض، الطبع ـــة املعـــارف، الري : مكتب
 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢م، الطبعة الثانية ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨
ــي،  -٥٠ ــدين البلخ ــام ال ــة نظ ــامء برئاس ــة عل ــدها: جلن ــة، أع ــاو اهلندي الفت

 هـ. ١٣١٠: دار الفكر، الطبعة: الثانية، شـرالنا
حممد بن مفـرج، شـمس الـدين الفروع، أليب عبد اهللا حممد بن مفلح بن  -٥١

هــ)، ومعـه: تصـحيح الفـروع، ٧٦٣الراميني ثم الصاحلي احلنـبيل (ت:  سـياملقد
 لعــالء الــدين أيب احلســن عــيل بــن ســليامن املــرداوي الدمشــقي الصــاحلي احلنــبيل 

: مؤسســة شـــرهـــ)، حتقيــق: د. عبــد اهللا بــن عبــد املحســن الرتكــي، النا٨٨٥(ت: 
 م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرسالة، الطبعة: األوىل 

ــدين  -٥٢ ــد القــريواين، لشــهاب ال ــن أيب زي  الفواكــه الــدواين عــىل رســالة اب
ــالكي (ت:  ــري امل ــراوي األزه ــا النف ــن مهن ــامل اب ــن س ــيم ب ــانم أو غن ــن غ ــد ب أمح

 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: دار الفكر، شـرهـ)، النا١١٢٦
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٥٣- القاموس املحيط، ملجد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبـاد 
اف: حممـد شــرهـ)، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإ٨١٧(ت: 

والتوزيـع ببـريوت  شــر: مؤسسة الرسالة للطباعـة والنشـر، الناسـينعيم العرقسو
 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة،  -

الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أليب حممد موفق الدين عبـد اهللا بـن أمحـد بـن  -٥٤
ثــم الدمشــقي احلنــبيل، الشــهري بــابن قدامــة  ســـيبــن قدامــة اجلامعــييل املقد حممــد

 هــ ١٤١٤: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة األوىل، شــرهـ)، النا٦٢٠(ت:  سـياملقد
 م. ١٩٩٤ -

الكايف يف فقه أهل املدينة، أليب عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن  -٥٥
حتقيق: حممد حممد أحيـد ولـد  هـ)،٤٦٣عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي (ت: 

ــاين، النا ــة، شـــرماديــك املوريت ــاض، الطبعــة الثاني ــة بالري ــة الريــاض احلديث : مكتب
 م.١٩٨٠-هـ ١٤٠٠

خ منصـور بـن يـونس بـن صـالح شــيكشاف القناع عن متن اإلقناع، لل -٥٦
ــويت ــس البه ــن إدري ــن ب ــن حس ــدين اب ــبيل (ت:  ال ــة ١٠٥١احلن ــق: جلن ـــ)، حتقي ه

: وزارة العــدل باململكــة العربيــة الســعودية، شـــرمتخصصــة يف وزارة العــدل، النا
 م، وأيضا: طبعة دار الكتب العلمية. ٢٠٠٧ - ـه١٤٢٨الطبعة األوىل، 

لسان العـرب، البـن منظـور مجـال الـدين حممـد بـن مكـرم األنصـاري،  -٥٧
 هـ. ١٤١٤ة الثالثة، : دار صادر ببريوت، الطبعشـرالنا

ح املقنع، لربهان الدين أيب إسحاق إبـراهيم بـن حممـد بـن شـراملبدع يف  -٥٨
 : دار الكتـب العلميـة ببـريوت شــرهــ)، النا٨٨٤عبد اهللا بن حممد ابن مفلح (ت: 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة األوىل،  -
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ــن أيب ســهل ال -٥٩   ســـيخسـراملبســوط، لشــمس األئمــة حممــد بــن أمحــد ب
 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: دار املعرفة ببريوت، شـرهـ)، النا٤٨٣: (ت

ح ملتقـى األبحـر، إلبـراهيم بـن حممـد بـن إبـراهيم شــرجممع األهنر يف  -٦٠
 : دار إحياء الرتاث العريب. شـرهـ)، النا٩٥٦احلَلَبي احلنفي (ت: 

ـــي  -٦١ ـــد البغـــدادي احلنف ـــن حمم ـــانم ب ـــد غ  جممـــع الضـــامنات، أليب حمم
 : دار الكتاب اإلسالمي. شـرهـ)، النا١٠٣٠(ت: 

املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ملجد الدين أيب الربكـات  -٦٢
هــ) الناشــر: ٦٥٢عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضـر بن حممد ابن تيمية احلـراين (ت: 

 م. ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤مكتبة املعارف بالرياض، الطبعة الثانية، 

ده ســـيحلســن عــيل بــن إســامعيل بــن املحكــم واملحــيط األعظــم، أليب ا -٦٣
: دار الكتـب العلميـة شـرهـ)، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، النا٤٥٨(ت:  سـياملر

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ببريوت، الطبعة األوىل، 

خمتار الصحاح، لـزين الـدين أيب عبـد اهللا حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـد القـادر  -٦٤
هـ)، حتقيق: يوسف الشـيخ حممـد، الناشــر: املكتبـة العصــرية ٦٦٦احلنفي الرازي (ت: 

 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠صـيدا، الطبعة اخلامسة،  -الدار النموذجية ببريوت  -

ـــن  -٦٥ ـــامعيل ب ـــن إس ـــيل ب ـــن ع ـــص، أليب احلس ــــياملخص ــــيملرده اس   س
: دار إحيـاء الـرتاث العـريب شــرهـ)، حتقيق: خليل إبـراهيم جفـال، النا٤٥٨(ت: 

 م.١٩٩٦ -هـ١٤١٧ببريوت، الطبعة األوىل، 

 .املذكرة اإليضاحية -٦٦
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ــد  -٦٧ ــادات، أليب حمم ــامالت واالعتق ــادات واملع ــاع يف العب ــب اإلمج  مرات
هــ)، ٤٥٦القرطبـي الظـاهري (ت:  ســيعيل بن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم األندل

 : دار الكتب العلمية ببريوت.شـرالنا
مسائل أيب الوليد ابن رشد (اجلد)، أبو الوليد حممـد بـن أمحـد بـن رشـد  -٦٨

: دار اجليـل، شــرهـ)، حتقيق: حممد احلبيـب التجكـاين، النا٥٢٠القرطبي (املتوىف: 
 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دار اآلفاق اجلديدة، املغرب، الطبعة: الثانية،  -بريوت 
ح الكبري، أليب العباس أمحد بـن حممـد بـن شـراملصباح املنري يف غريب ال -٦٩

 : املكتبة العلمية ببريوت. شـرهـ)، النا٧٧٠عيل الفيومي ثم احلموي (ت: نحو 
ح غاية املنتهى، ملصـطفى بـن سـعد بـن عبـده شـرمطالب أويل النهى يف  -٧٠

ا ثم الدمشقي احلنبيل (ت: سـيال : شــرهــ)، النا١٢٤٣وطي شهرة، الرحيباين مولدً
 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

املطلع عىل ألفاظ املقنع، أليب عبد اهللا حممد بن أيب الفتح البعيل احلنـبيل،  -٧١
 شــريم، حتقيـق: حممـد ب١٩٨١ -هــ ١٤٠١بريوت،  -: املكتب اإلسالمي شـرالنا

 األدلبي.
د بـن ســيالـدين بـن عبـد ال صـراملغرب يف ترتيب املعرب، أليب الفتح نا -٧٢

 م. ١٩٧٩حلب، الطبعة األوىل،  -: مكتبة أسامة بن زيد شـرعيل بن املطرز، النا
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهـاج، لشـمس الـدين حممـد بـن  -٧٣

: دار الكتـب العلميـة، شــرهــ)، النا٩٧٧بيني الشـافعي (ت: شــرأمحد اخلطيـب ال
 م. ١٩٩٤ -هـ١٤١٥الطبعة األوىل، 

املغني، أليب حممـد موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة  -٧٤
ـــييل املقد ــــياجلامع ـــة املقد س ـــابن قدام ـــهري ب ـــبيل، الش ـــقي احلن ـــم الدمش ــــيث   س

 م. ١٩٦٨ -هـ١٣٨٨: مكتبة القاهرة، شـرهـ)، النا٦٢٠(ت: 
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 أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الـرازي سـنيمقاييس اللغة، أليب احل -٧٥
 -هــ ١٣٩٩: دار الفكر، شـرهـ)، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، النا٣٩٥(ت: 

 م. ١٩٧٩

املنثــور يف القواعــد الفقهيــة، أليب عبــد اهللا حممــد بــن هبــادر بــن عبــد اهللا  -٧٦
الكويــت، الطبعــة  -: وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية شـــر، الناشـــيالزرك

 مود. فائق أمحد حمسـريه، حتقيق: د. تي١٤٠٥الثانية، 

خليل، أليب عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن حممـد  صـرح خمتشـرمنح اجلليل  -٧٧
 م. ١٩٨٩-هـ١٤٠٩: دار الفكر ببريوت، شـرهـ)، النا١٢٩٩عليش املالكي (ت: 

منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه، أليب زكريا حميي الدين حييى بـن  -٧٨
: دار شــرالناهــ)، حتقيـق: عـوض قاسـم أمحـد عـوض، ٦٧٦ف النووي (ت: شـر

 م. ٢٠٠٥-هـ١٤٢٥الفكر، الطبعة األوىل، 

خليــل، لشــمس الــدين أيب عبــد اهللا  صـــرح خمتشـــرمواهــب اجلليــل يف  -٧٩
املغـريب، املعـروف باحلطـاب الرعينـي  ســيحممد بن حممد بن عبـد الـرمحن الطرابل

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢: دار الفكر، الطبعة الثالثة، شـرهـ)، النا٩٥٤املالكي (ت: 

ــغْدي ســـنييف الفتــاو، أليب احلســن عــيل بــن احل النتــف -٨٠  بــن حممــد السُّ
: دار شــرهـ)، حتقيق: املحامي الدكتور صالح الدين الناهي، النا٤٦١احلنفي (ت:

ــان  ــالة  -الفرق ــة الرس ــريوت -مؤسس ــامن األردن، ب ــة،  -ع ــة الثاني ــان، الطبع لبن
 م. ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

ي احلـديث، صـر: املكتب املرشـنظام امللكية، ملصطفى حممد اجلامل، النا -٨١
 م.١٩٧٤القاهرة، 
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ح املنهـاج، لشـمس الـدين حممـد بـن أيب العبـاس شــرهناية املحتـاج إىل  -٨٢
: دار الفكـر ببـريوت، شــرهــ)، النا١٠٠٤أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل (ت: 

ــــرية  ــــة األخ ـــــ١٤٠٤ -الطبع ــــه: حا١٩٨٤-ه ـــــيم، وهبامش ـــــية أيب الش  اء ض
ة أمحـد بـن عبـد شــيهــ)، وحا١٠٨٧األقهـري ( ســيالشرباملنور الدين بـن عـيل 

 هـ). ١٠٩٦دي (شـيالرزاق املعروف باملغريب الر

ــل   -٨٣ ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهللا أمح ــام أيب عب ــذهب اإلم ــىل م ــة ع اهلداي
الشـــيباين، ملحفــوظ بــن أمحــد بــن احلســن، أبــو اخلطــاب الكلــوذاين، حتقيــق: عبــد 

لناشـر: مؤسسـة غـراس للنشــر والتوزيـع، ماهر ياسـني الفحل، ا -اللطيف مهيم 
 م. ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الطبعة األوىل 

ـــرزاق أمحـــد   -٨٤ ـــد ال الوســــيط يف شــــرح القـــانون املـــدين، للـــدكتور عب
 لبنان. -بريوت  -السنهوري، الناشـر: دار إحياء الرتاث العريب 
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 د/ عبدالرحمن بن عبداهللا العجاجي. د/ محمد بن إبراهيم البراهيم
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‘fl����flÜ����Ú@

ف األنبيـاء واملرسـلني شــربسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسـالم عـىل أ
 نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

هــو دور جـوهري، وذو أمهيــة بالغـة يف قســمة  فـإن مـن البــدهي أن دور املصـفي
الرتكات، إذ يقوم بحصـر الرتكة وبيان تفاصـيل أصوهلا وما هلا وما عليها من حقـوق، 
والعمــل عــىل إدارة األمــوال وتقويمهــا وحفظهــا، وإهنــاء الشـــيوع، وغــري ذلــك مــن 

بواجباتـه  املسؤوليات والواجبات التي يلتزم املصفي بالقيام هبا. وألن إخالل املصـفي
إما بالتعـدي أو التفـريط يوجـب عليـه الضـامن، وقيـام املسـؤولية العقديـة واملسـؤولية 
التقصـريية، ولضـامن قيـام املصـفي بواجباتـه ومسـؤولياته، وحلاميـة حقـوق أصـحاب 
الشأن من التعدي أو التفريط من جانـب املصـفي، فـإن مـن املهـم تفعيـل الرقابـة عـىل 

ــإ ــه. إضــافة إىل ذلــك، ف ــه أعامل ــه وواجبات ــاء قيامــه بمهامت شــأنه شــأن -ن املصــفي أثن
ضاً للدخول يف عقود قد يكون له  -الوكيل منفعـة قـد تـؤدي  -أو ألقاربه-يكون معرَّ

إىل جتاوزه يف حق أصحاب الرتكة، أو غريهم من املسـتفيدين، ممـا يؤكـد أمهيـة وجـود 
بحــث األحكــام ولضــامنات تعــزز اســتقاللية املصــفي، وتؤكــد حيــاده يف أداء عملــه. 

الشـرعية والنظامية املتعلقة بالرقابة عىل أعامل املصفي وضامنات حياده؛ فإن مـن املهـم 
 توضـيح التوصـيف الفقهي والنظامي ملصفي الرتكات.

إن املتأمل يف دور املصفي الذي يقوم به، واملتأمل يف تعريـف عقـد الوكالـة يف 
ف مثلَـه صــرهي استنابة جـائزِ الت"الفقه اإلسالمي الذي يعرفه بعض الفقهاء بأنه 

له النيابة ، وحقيقة تعيني املصفي هو استنابة أصـحاب الرتكـة املتفقـني )١("فيام تدخُ
                                           

 ).٣/٤٦١(كشاف القناع  )١(
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املختص شخصاً للقيام بتصفية الرتكة نيابةً عنهم. أمـا يف النظـام، فـإن  ضـيأو القا
ىل طبيعة املركز النظامي ملصفي الرتكات هو مطابق للمركز النظـامي لكـل مـن يتـو

ــة عــن الغــري، وهــذه هــي حقيقــة الوكالــة يف النظــام  قســمة األمــوال املشــرتكة نياب
التـي -مل تفرق الئحة قسمة األموال املشرتكة . ويف النظام السعودي، )١((القانون)

بني مصـفي املـال اململـوك بموجـب عقـد أو إرث أو غريمهـا.  -)٢(صدرت مؤخراً 
ت الالئحة عىل أن  االقتضاء أن حتكم بإقامة مصـفٍّ أو أكثـر للدائرة عند "وقد نصَّ

عىل األموال املشـرتكة، ويكـون اختيـاره باتفـاق ذوي الشـأن مجيعـاً، فـإذا مل يتفقـوا 
ــا  ــدائرة م ــارت ال ــك اخت ــذر ذل ــإن تع ــرخص، ف ــفٍّ م ــار مص ــدائرة اختي ــت ال تولّ

 ، وهــذا يؤكــد أن حقيقــة عمــل املصــفي هــو توكيــل مــن ذوي الشــأن )٣("تــراه...
أو املحكمة املختصة بقسـمة األمـوال املشـرتكة. وقـد احتـوت  -ةأصحاب الرتك-

الالئحة عىل عدد من األحكام فيام خيص مصفي األموال املشرتكة والتـي تسـهم يف 
 تفعيل الرقابة عىل أعامله، إضافةً إىل حتقيق ضامنات حياده أثناء عمله يف التصفية.

ل املصـفي وضـامنات ونظراً لعدم وجود بحوث فيام يتعلق بالرقابـة عـىل أعـام
حياده، وقد سبق بيان أمهيتهام فيام يتعلق بأعامل تصـفية الرتكـات، ارتـأ الباحثـان 
الكتابة يف هذا املحور املهم، لغرض اإلثـراء البحثـي يف هـذا اجلانـب، والبحـث يف 

خصوصـاً األحكـام النظاميـة الـواردة يف -عية والنظامية املتعلقة بـه شـراألحكام ال

                                           
). العرمــان، حممــد ســعد، الشــوابكة، حممــد، اجلوانــب ٦٩أبــو زهــرة، حممــد، أحكــام الرتكــات واملواريــث، (ص: )١(

 ).٤٥القانونية ملسؤولية املصفي جتاه الشـركة املسامهة العامة يف التصفية اإلجبارية وفقاً للقانون اإلمارايت، (ص:
باملوافقــة عــىل الئحــة قســمة األمــوال  )هـــ١٩/٥/١٤٣٩وتــاريخ  ١٦١٠صــدر قــرار معــايل وزيــر العــدل رقــم ( )٢(

من نظام املرافعات الشـرعية الصادر باملرسوم امللكي رقم  )٤-٢١٨(املشرتكة، وذلك بناءً عىل ما قضت به الفقرة 
حتـدد لـوائح نظـام املرافعـات الضـوابط واإلجـراءات املتعلقـة بقسـمة الرتكـات مـن أن  هــ)١٤٣٥وتاريخ  ١(م/

 في.وإجراءات تعيني املص
 املادة احلادية والعشـرون من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )٣(
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 صـني، لغرض مشاركة نتائج هذا البحث مع املخت-ألموال املشرتكةالئحة قسمة ا
 يف جمال القضاء واألنظمة.

وقد تم تقسـيم هذا البحث إىل مقدمة وفصلني رئيسـني وخامتة، تتناول املقدمـة 
سـواء  ملحةً عامةً عن املوضوع، ويتنـاول الفصـل األول الرقابـة عـىل أعـامل املصـفي

كانت سابقةً أو الحقةً ألعامل التصفية، كام يتناول الفصل الثاين عدداً من الضـامنات 
 التي تعزز من حياد املصفي، وتضمنت اخلامتة النتائج واملقرتحات هلذا البحث.
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@fiÎ˛a@›ñ–€a@
Ô–ñΩa@fib‡«c@Û‹«@Úib”ä€a@

بواجباتـه تتضح أمهية دور الرقابة عىل أعامل املصفي عند حدوث إخالل منـه 
 -ية أو عقديـةصــريتق-إما بالتعدي أو التفريط، عىل الوجه الذي حيمله مسـؤولية 

يف مواجهة ذوي الشأن. ولذلك هيدف تفعيل دور الرقابـة عـىل أعـامل املصـفي إىل 
محاية حقوق أصحاب الشأن من التعدي أو التفـريط مـن جانـب املصـفي، إضـافةً 

ــل املصــفي املفــرط أو املتعــدي ا ــاً إىل حتمي ــه، ليكــون رادع ملســؤولية نتيجــة إخالل
وزاجراً للمصفني من اإلمهال أو التعدي عـىل أمـوال الورثـة أو غـريهم، ويضـمن 

 التزامهم بواجباهتم ومسؤولياهتم.
وبعد البحث يف عدد من أوجه الرقابة عىل أعـامل املصـفي، نجـد أن مـن املمكـن 

 بة الحقة هلا. وبياهنا كام ييل:تقسـيمها إىل رقابة سابقة لبدء أعامل التصفية، ورقا

UÏŒd]â’\;Ïd]ÕÖ’\;UÿÂ¯\;nue∏\;

الرقابــة الســابقة أو ســلطة التوجيــه، وتكــون فــيام يتعلــق بالرقابــة عــىل أعــامل  
ـل ودقيـق، األمـر الـذي يزيـد مـن  املصفي حتديد صالحياته وواجباته بشكل مفصّ

املصفي. وتـربز أمهيـة التزام املصفي بتلك الواجبات، ويسهم يف الرقابة عىل أعامل 
ــفي  ــالحيات املص ــوح ص ــدم وض ــأن ع ــن ش ــفي يف أن م ــالحيات املص ــد ص حتدي
وواجباتــه؛ إمكانيــة قيامــه بــأعامل قــد تعــد جتــاوزاً لصــالحياته وأعاملــه، واحتامليــة 

مــن واجباتــه. ولــذا، فــإن حتديــد صــالحيات  -عــادة-إمهالــه القيــام بــأعامل تعــد 
ـن مـن الرق ابـة عـىل أعاملـه يف التصـفية، وحماسـبته عنـد املصفي يف قرار تعيينـه يمكّ

 التجاوز أو اإلمهال.
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وحتديد تلـك الصـالحيات والواجبـات، إمـا أن يكـون بـام قـرره الشـارع مـن 
القيام هبا، أو ما قررته األنظمة واللوائح  -أحكام جيب عىل املصفي باعتباره وكيالً 

ب الرتكـة املتفقـني أو املرعية، أو بام حيدده قـرار تعيـني املصـفي سـواء عينـه أصـحا
مــن واجبــات وصــالحيات جيــب عــىل  -عينتــه املحكمــة وفقــاً لســلطتها التقديريــة

 املصفي االلتزام هبا.

ــن  ــدد م ــرتكة عــىل ع ــمة األمــوال املش ــة قس ــوص، نصــت الئح ويف هــذا اخلص
الواجبات التي جيب عىل املصفي االلتزام هبا. ومـن ذلـك، أهنـا أوجبـت أن يراعـى يف 

شــرتك املتضــمن لنصـــيب قاصـــر، أو غائــب، أو مفقــود، أو وقــف، أو قســمة املــال امل
وصـية، يف مجيع مراحـل القسـمة أو التصـفية؛ األحكـام اخلاصـة املنصـوص عليهـا يف 

. وجيب عىل املصفي رفع دعو إىل املحكمة املختصة بطلب إخالء العقـار )١(األنظمة
فـإن عـىل املصـفي أال يـرتك . إضـافة إىل ذلـك، )٢(املشرتك ممن يضع يده عليه بغري حق

 .)٣(التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة القضائية التي تنظر دعو القسمة

وفيام يتعلق بتحديد واجبات املصفي عند صدور احلكم بتعيينـه، نصـت الالئحـة 
عىل أن للدائرة أن حتكم بإقامة مصفٍّ أو أكثر عىل األموال املشرتكة، وأن حيدد احلكـم 

املصفي من التزام وسلطات، ويشمل ذلك املدة الالزمـة للتصـفية، وأن تكـون  ما عىل
                                           

املادة الثانية من الئحة قسمة األموال املشرتكة. ومن ضمن تلك األحكام اخلاصة املنصوص عليها يف األنظمة، مـا  )١(
ومن يف حكمهم من أنه نصت عليه املادة اخلامسة والعشـرون من نظام اهليئة العامة للوالية عىل أموال القاصـرين 

ال جيوز ألي من الورثة أو غريهم أو شـركاء املتوىف عن قصـر أو محل املشمولني هبذا النظـام التصــرف يف أمـوال "
الرتكة أو املال املشرتك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصـر اهليئـة هلـذه األمـوال. ويعـد بـاطالً كـل تصــرف يـتم 

ايب من اجلهة املختصة يف اهليئـة. عـىل أن يـتم حصــر الرتكـة خـالل ثالثـة أشـهر مـن خالل هذه الفرتة بغري إذن كت
تاريخ إبالغ اهليئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة اهليئـة باختـاذ اإلجـراءات الالزمـة فـيام يتصـل باالحتياجـات املعيشــية 

 ."واملسائل الضـرورية يف هذا الشأن
 املادة اخلامسة من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )٢(
 املادة السادسة والعشـرون من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )٣(
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. وال شــك أن ذلــك يؤكــد أمهيــة حتديــد واجبــات )١(التصــفية حتــت إشـــراف الــدائرة
 املصفي، وأن إغفال حتديد ذلك يضعف دور الرقابة عىل أعامله.

الرتكـة، فمـن كة ومصـفي شـروأخذا باالعتبار تشابه املركز النظامي ملصفي ال
كة شــركات مـن أن يلتـزم مصـفي الشــراملناسب االستفادة ممـا نـص عليـه نظـام ال

ها التصفية، وبوجـه خـاص حتويـل موجـودات ضـيبالقيام بجميع األعامل التي تقت
كة إىل نقــود، بــام يف ذلــك بيــع املنقــوالت والعقــارات بــاملزاد أو بــأي طريقــة شـــرال

. ومـن املمكـن أيضـاً االسـتفادة مـن )٢(لّ أخر تكفل احلصول عىل أعىل ثمـن حـا
جتارب الدول األخر والنظر إىل ما قضت به القوانني املقارنة من واجبات يمكن 

كات شـــرإلــزام مصــفي الرتكــات هبــا عنــد تعيينــه. ومــن ذلــك مــا ذكــره قــانون ال
ها التصـفية، ضــيمـن القيـام بـأعامل ال تقت )٣(اإلمارايت الذي يؤكد عىل منع املصفي

 .)٤(كان مسؤوالً يف مجيع أمواله عن هذه األعامل وإال

ÏŒt˜’\;Ïd]ÕÖ’\;UÈ›]m’\;nue∏\U;

الرقابة الالحقة أو سلطة التعقيب، وهي الرقابة عىل أعـامل املصـفي بعـد بـدء 
أعامل التصفية، وهدفها حماسبة املصفي عىل أي إخالل منه بواجباته. ومن املمكـن 

إىل رقابـة داخليـة يتوالهـا أصـحاب  -ليـهبحسب مـن يتـوىل الرقابـة ع-مها سـيتق
الرتكــة (ذوو الشــأن)، ورقابــة خارجيــة يقــوم هبــا غــريهم، مثــل الــدائرة القضــائية 

 املختصة بنظر دعو القسمة.

                                           
 املادة احلادية والعشـرون من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )١(
 املادة السابعة بعد املائتني من نظام الشـركات. )٢(
املذكور يمكـن تطبيقـه عـىل مصـفي الرتكـات أيضـاً، باعتبارمهـا يقومـان  يقصد هنا مصفي الشـركات، لكن النص )٣(

 بأعامل التصفية عن الغري.
 املادة الثالثامئة من قانون الشـركات التجارية اإلمارايت. )٤(
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ب املـال املشـرتك أو صــير الـذي يضــراملصفي مسؤول عن التعـويض عـن ال
يعة شـــر، شــأنه شــأن الوكيــل يف ال)١(أو تفريطــه كاء أو غــريهم نتيجــة تعديــهشـــرال

واألنظمة. ونظراً ألن من واجبات املصفي عدم ترك التصفية دون موافقة الدائرة، 
ار عـىل األمـوال ضــرفإن املصفي التارك يضمن ما يرتتب عىل تركه للتصـفية مـن أ

كفلتـه ل صــي. وبالرغم من أن احلق يف مقاضـاة املصـفي هـو حـق أ)٢(حمل التصفية
يعة اإلسالمية واألنظمة املرعية، إال أن نص الالئحة عىل ذلك يشـكل رادعـاً شـرال

 وزاجراً للمصفي من اإلمهال أو التعدي عىل أموال الورثة أو غريهم.

بام يف ذلـك -وال شك أن قيام ذوي الشأن بمطالبة املصفي املتعدي أو املفرط 
 ر لـه أثـر مهـم ضــربالتعويض عـن ال -املصفي التارك للتصفية دون موافقة الدائرة

يف الرقابة عىل أعامله. وألن من يملـك التعيـني يملـك العـزل،  -إن مل يكن األهم-
فإن املصفي الذي خيتاره ذوو الشأن، يمكنهم عزله عند تعديـه أو تفريطـه، وذلـك 

 يعطي لذوي الشأن سلطةً مؤثرةً بالرقابة عىل أعامله.

سبق بيان نوع من أنواع الرقابة عىل أعامل املصـفي وهـو مـا أسـميناه بالرقابـة 
الداخلية، والتي ترتبط بشكل كبـري بـام يملكـه أصـحاب الرتكـة مـن احلـق يف رفـع 

ر، أو لعزلـه، ضــردعو ضـد املصـفي عنـد تفريطـه أو تعديـه، لتعويضـهم عـن ال
 يسـتطيع القضـاء القيـام بـه حسب األحوال. ومعلوم أن هذا النـوع مـن الرقابـة ال

ابتداءً إال بناءً عىل دعو تُرفع إليه من ذوي الشأن، وعند عدم قيامه بتلك املطالبـة 

                                           
 املادة اخلامسة واألربعون من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )١(
 وال املشرتكة.املادة السادسة والعشـرون من الئحة قسمة األم )٢(



 
 

 الرقابة على أعمال المصفي  
 نات حيادهوضما

 

 ٢١٠ 
 

جنيه ســيألي سبب كان، مثل ارتفاع تكاليف رفع الدعو ضد املصفي مقابل مـا 
املدعي من تعويض، فإن ذلك يضعف الرقابة عىل أعامل املصفي. ولذا يتضـح أنـه 

فعيــل الرقابــة عــىل أعــامل املصــفي التعويــل عــىل قيــام أصــحاب احلــق ال يكفــي لت
بمامرسة حقهم يف رفع الدعو ضده عند تعديه أو تفريطه. وبناءً عىل ذلك أعطى 
ــق يف  ــة احل ــمة الرتك ــو قس ــر دع ــي تنظ ــائية الت ــدائرة القض ــعودي لل ــام الس النظ

 اف والرقابة عىل أعامل املصفي.شـراإل

 يف النظام السعودي ختضـع أعـامل املصـفي لرقابـة الـدائرة التـي تنظـر دعـو
مجيـع مـا جيـب  -عنـد االقتضـاء-قسمة الرتكة. وبشكل عام عىل الدائرة أن تتخـذ 

، كـام أن مجيـع أعـامل )١(بصفة مستعجلة للحفاظ عىل األموال املشرتكة وحراسـتها
اف الـدائرة ورقابتهـا عـىل شــر. ومـن أوجـه إ)٢(اف الـدائرةشــرالتصفية ختضـع إل

أعامل املصفي؛ أعطى النظام السعودي للدائرة أن حتكم بعزل املصفي وإقامة غريه 
. عـالوةً عـىل )٣(متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً ألحكام القضاء املسـتعجل

ار الناشئة عن تفريط املصفي أو تعديه؛ فإن للـدائرة ضـرذلك، وتأميناً لتعويض األ
يف بـام صــرأن تلزم املصفي بإحضار كفيل غارم مـيلء أو ضـامن م -عند االقتضاء-

 يتناسب مع حجم الرتكة.

وقــد أحســن املــنظم الســعودي حــني نــصَّ صـــراحةً يف الئحــة قســمة األمــوال 
املشرتكة عىل أوجه الرقابة املذكورة آنفاً؛ إذ تعزز دور القاضـي يف الرقابة عـىل أعـامل 

بة أصحاب الشأن، مثل سلطة القاضــي التقديريـة التصفية من تلقاء نفسه دون مطال
 بعزل املصفي عند االقتضاء. وقد يكون من املناسب أن ينص عـىل عقوبـات أخـر

                                           
 املادة العشـرون من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )١(
 املادة احلادية والعشـرون من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )٢(
 املادة السابعة والعشـرون من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )٣(
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تفرض عىل املصفي عند إخاللـه بـبعض واجباتـه، ســيام إذا كـان ذلـك اإلخـالل يف 
ظروف مشددة تلتزم تشديد العقوبة. ويف هذا الســياق، نـص نظـام الشــركات عـىل 

ات تصل إىل السجن مدةً ال تزيد عىل مخس سنوات وبغرامة ال تزيد عىل مخسـة عقوب
ماليني ريال أو بإحد هاتني العقـوبتني عـىل كـل مصـفٍّ للشــركة يتـوىل مسـؤولية 
تصفية الشــركة يسـتعمل أمواهلـا أو أصـوهلا أو حقوقهـا لـد الغـري اسـتعامالً يعلـم 

ـرر للشــركاء أو الـدائنني، وذلـك تعارضه مع مصالح الشـركة أو يسبب عمـداً الضـ
ســواء كــان مــن أجــل حتقيــق أغــراض شخصـــية أو لتفضـــيل شـــركة أو شــخص أو 
االنتفاع من مشـروع أو صفقة له فيهـا مصـلحة مباشــرة أو غـري مباشــرة، أو كانـت 
تصـرفاته يف أموال الشـركة متحققةً من أجل تفضـيل دائن عىل آخر يف استيفاء حقـه 

ــة املنصــوص عليهــا تلــك جــاءت لتعمــد مصــفي  .)١(دون ســبب مشـــروع والعقوب
. ولتشـابه املركـز )٢(الشـركة الضــرر بـأموال الشــركة لتحقيـق مصـلحة لـه أو لغـريه

ــة  ــة مغلظ ــاع عقوب ــب إيق ــن املناس ــة، فم ــفي الرتك ـــركة ومص ــفي الش ــامي ملص  النظ
الضــرر يف عـىل مصـفي الرتكـة يف حـال قيامـه بتعمـد  -كالسجن أو الغرامة املاليـة-

 أموال الرتكة لتحقيق مصلحة له أو لغريه.

                                           
 املادة احلادية عشـرة بعد املائتني من نظام الشـركات. )١(
 وهو ما يسمى بتعارض املصالح، وسـيايت بيانه يف الفصل الثاين (ضامنات حياد املصفي). )٢(
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@Ô„br€a@›ñ–€a@
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إن ضامن حياد املصفي أثناء أداء عمله له أمهية بالغـة يف حفـظ حقـوق مـن لـه 
عالقــة بــأعامل التصــفية، ومحايــة املصــفي وإبعــاده عــن مــواطن التهمــة والشــبهة، 

خاصـامت التـي قـد تنشـأ نتيجـة وجـود والتخفيف عىل القضاء مـن املنازعـات وامل
 شكوك حول حياد املصفي.

ونظــراً لعــدم وجــود بحــوث تتنــاول ضــامنات حيــاد املصــفي، وبعــد البحــث 
عية والنظاميـة؛ شـروالنظر يف أعامل املصفي ومسؤولياته وحقوقه وفقاً لألحكام ال

فــإن مــن املمكــن القــول بــأن ضــامنات حيــاد املصــفي تــدور حــول وجــوب جتنــب 
املصفي وضع نفسه موضع التهمة، مثـل تقـديم مصـلحته أو مصـلحة أقاربـه عـىل 
 مصلحة املسـتفيدين مـن التصـفية، وهـو مـا يسـمى يف القـوانني واألنظمـة املقارنـة 

. ويمكن تعريف تعارض املصالح بأهنا احلالة التي قـد يتـأثر "تعارض املصالح"بـ 
اً صــيمعنويـة هتمـه شخ ة ماديـة أوصــيفيها حياد قرار شخص بسبب مصلحة شخ

ة شــرة مباصـي، أو عندما يتأثر أداء ذلك الشخص باعتبارات شخ)١(أو أحد أقربائه
. وجتـدر اإلشـارة إىل )٢(ة أو بمعرفته باملعلومات التي تتعلـق بـالقرارشـرأو غري مبا

اســتخدمت مصــطلح تعــارض املصــالح بشــكل  )٣(كاتشـــرأن الئحــة حوكمــة ال

                                           
. يف موقع مجعية الشـفافية الكويتيـة م٢٠٠٨الغزايل، صالح حممد، قانون تعارض املصالح ضـرورة حتمية، أكتوبر  )١(

/http://www.transparency-kuwait.org  
ــات ا )٢( ــل اهليئ ــالح يف عم ــارض املص ــامالت، تع ــه املع ــاث فق ــز أبح ـــداد، مرك ــادق ف ـــي الص ـــرعية، د. العياش لش

https://www.kantakji.com/media/5669/3025).pdf 
 .)هـ١٦/٥/١٤٣٨وتاريخ  ٢٠١٧ -١٦ - ٨الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ( )٣(
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كة شـــرإىل وجــوب جتنــب عضــو جملــس إدارة المتكــرر، ومــن ذلــك اإلشــارة 
 .)١(التعامالت التي تنطوي عىل تعارض املصالح

وبعد البحث يف األنظمة واللوائح واملرعية يف اململكة العربيـة السـعودية؛ يمكـن 
القول بأنه ال يوجد نص صـريح عىل منع مصفي الرتكات من أن يكون لـه أو ألقاربـه 

وألن املصـفي -التي تتم ملصلحة الرتكـة. ومـع ذلـك مصلحة يف العقود أو العمليات 
 فهو ملتزم بالتزامات الوكيل التي ذكرها فقهاء الشـريعة. -)٢(يعترب وكيالً 

ـــيو ــفي س ــاد املص ــامنات حي ــث ض ــيالً -تضمن البح ــاره وك ــه  -باعتب يف الفق
تناول عـدداً مـن سـياإلسالمي، وضامنات حياده يف األنظمة والقوانني املقارنة، ثم 

 ضامنات احلياد التي يقرتح وجودها يف النظام السعودي.

ÈŸ˜à¸\;„Œ ’\;∫;È ë∏\;Ä]Ët;k]›]⁄î;UÿÂ¯\;nue∏\U;

وقد ذكر الفقهاء عدداً من األمور التي يمنع منها الوكيل لسبب وجـود شـبهة 
 ضـــيلتضــاد غر"التهمــة واملحابــاة، أو مــا ذكــره بعــض الفقهــاء مــن تعليــل املنــع 

تعـارض "، أو ما يعـرف يف القـوانني بــ)٣("االستقصاء للموكلاالسرتخاص هلم و
 ، ومن ذلك ما ييل:)٤("املصالح

باستعراض آراء الفقهـاء يف املسـألة؛ نجـد أهنـم اختلفـوا يف هـذه املسـألة عـىل 
 ثالثة آراء:

                                           
 املادة التاسعة والعشـرون من الئحة حوكمة الشـركات. )١(
 بشكل مقتضب. -سبق بيان توصـيف املصفي فقهاً ونظاماً يف املقدمة  )٢(
 ).٣١٩ - ٥/٣١٨)، وحتفة املحتاج (٢٢٥ -٢/٢٢٤مغني املحتاج ( )٣(
جتدر اإلشارة هنـا إىل أن الشــريعة اإلسـالمية كانـت سـباقة إىل االعـرتاف بمنـع الوكيـل عـن وضـع نفسـه موضـع  )٤(

 ."الحتعارض املص"التهمة، وهو ما يسمى بـ
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 -يف املـذهب-ذهب مجهور الفقهاء احلنفية والشافعية واحلنابلة الرأي األول: 
إىل أنه ال جيوز للوكيل يف البيـع مطلقـاً أن يبيـع لنفسـه؛ ألن  -يف املعتمد-واملالكية 

ح به، وألنـه صـرالعرف يف البيع بيع الرجل من غريه فحملت الوكالة عليه، كام لو 
 يلحقه هتمة.

كــم بــأن الواحــد ال يكــون مشــرتياً وبائعــاً، وعلــل احلنفيــة والشــافعية هــذا احل
وقالوا: لو أمر املوكِّل الوكيل أن يبيع من نفسه مل جيز. وصـرح املالكية واحلنابلـة بـأن 

: يتـوىل -يف األصـح-الوكيل جيوز له أن يبيع لنفسه إذا أذن له املوكل. وقال احلنابلة 
الصـغري. واسـتثنى املالكيـة الوكيل طريف العقد يف هذه احلالة إذا انتفت التهمة كـأب 

 من املنع ما إذا تناهت الرغبات يف املبيع، أو كان البيع بحضـرة املوكل؛ فيجوز.

: جيـوز للوكيـل يف البيـع مطلقـاً أن -يف روايـة-عن اإلمام أمحـد الرأي الثاين: 
ـل مــن يبيــع، وكــان هــو أحــد  يبيـع لنفســه إذا زاد عــىل مبلــغ ثمنــه يف النــداء، أو وكّ

 ألنه بذلك حيصل غرض املوكل من الثمن، أشبه ما لو باعه ألجنبي.املشرتين؛ 

طني: أحـدمها: أن يزيـد عـىل مبلـغ شـرح: أن اجلواز معلق بشـرويف الكايف وال
: حيتمـل أن يكـون الثـاين ضــيثمنه يف النداء. الثاين: أن يتوىل النداء غريه. قال القا

 .واجباً، وهو أشبه بكالمه، وحيتمل أن يكون مستحباً 

ذهب املالكية يف قول إىل أنه جيوز للوكيـل أن يبيـع لنفسـه إن مل الرأي الثالث: 
 .)١(حياب نفسه

وبعد استعراض اآلراء، نجد أن القـول الـراجح يف املسـألة هـو القـول األول 

                                           
)، ٣٦٨ -٤/٣٦٧)، املبـدع (٥/٣٧٥)، اإلنصـاف (٣/٥٨٩)، والفتاو اهلنديـة (٤/٤٠٦حاشـية ابن عابدين ( )١(

)، والشــرح ٣٣٣)، القوانني الفقهية (ص:٢/٦٨١)، عقد اجلواهر الثمينة (٤٦٤ -٣/٤٦٣مطالب أويل النهى (
 ).٣١٩ -٥/٣١٨تاج ()، حتفة املح٢٢٥ -٢/٢٢٤)، مغني املحتاج (٣/٣٨٧الكبري مع حاشـية الدسوقي (
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بمنــع الوكيــل مــن البيــع لنفســه؛ لقــوة أدلتــه ورجاحتهــا، ولتحقــق  ضـــيالــذي يق
فعـاً للشـبهة يف حماباتـه لنفسـه، وضـامناً حليـاده املصلحة يف منعه من بيعـه لنفسـه، د

 وإبعاداً له عن هتمة تقديم مصلحته عىل مصلحة موكله.

اختلف الفقهاء يف تقيد الوكيل بالبيع مطلقاً بعدم البيـع ملـن تـرد شـهادته لـه، 
 ل اآليت:صـياألوالد، وأحد الزوجني لآلخر، حسب التفمثل قرابة 

إىل أن الوكيل بالبيع إذا باع ممـن ال تقبـل شـهادته لـه، إن كـان بـأكثر  ذهب احلنفية
من القيمة جيوز بال خالف عندهم، وإن كان بأقل مـن القيمـة بغـبن فـاحش ال جيـوز. 
وإن باع بمثل القيمة فيه روايتان عن أيب حنيفـة، أحـدمها اجلـواز؛ ألن التوكيـل مطلـق 

أمره املوكِّل بالبيع مـن هـؤالء أو أجـاز لـه مـا  وال هتمة فيه، والظاهر: أنه ال جيوز. وإن
صنع بأن قال له: بع ممن شئت؛ فإنه جيوز بيعه من هؤالء بمثل القيمـة. وإن كـان بغـبن 

 .)١(يسـري ال جيوز عند أيب حنيفة، وقال الصاحبان: جيوز بيعه منهم

د شـــيجيــوز بيــع الوكيــل مــن زوجتــه وولــده الروقــال املالكيــة عــىل املشــهور: 
البيـع  ضــىط أال حيـايب هلـم، فـإن حـابى منـع ومشــرورقيقه املأذون له بالتجـارة ب

 .)٢(وغرم الوكيل ما حابى به، والعربة باملحاباة وقت البيع

جــواز بيــع الوكيــل ألصــوله كأبيــه أو لفروعــه غــري ويــر بعــض الشــافعية: 
لقابـل، وألنـه د، النتفاء التهمة يف احتـاد املوجـب واشـياملحجورين كابنه البالغ الر

باع بالثمن الذي لو باع به ألجنبـي لصـح، فـال هتمـة حينئـذ، فهـو كـام لـو بـاع مـن 

                                           
 ).٣٧٠ -٤/٣٦٩)، وتبيني احلقائق (٧/١٦٦)، والبحر الرائق (٣/٥٨٩الفتاو اهلندية ( )١(
 ).٢/٦٨١)، عقد اجلواهر الثمينة (٣٨٨ -٣/٣٨٧الشـرح الكبري مع حاشـية الدسوقي ( )٢(
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ال يصـح؛ ألنـه مـتهم بامليـل إلـيهم كـام لـو فـوض إليـه  ير بعضهم أنـهصديقه. و
 .)١(اإلمام أن يويل القضاء من شاء، ال جيوز له تفويضه إىل أصوله وال فروعه

ه ال جيوز للوكيل أن يبيع عند التوكيـل بـالبيع يف املذهب إىل أن وذهب احلنابلة
مطلقاً لولده أو والده أو مكاتبه؛ ألنه متهم يف حقهـم ويميـل إىل تـرك االستقصـاء 

والوجـه الثـاين عليهم يف الثمن كتهمته يف حق نفسه، ولذلك ال تقبل شهادته هلـم. 
مل يـأذن لـه جـواز بيـع الوكيـل هلـؤالء املـذكورين، وحمـل اخلـالف إذا  عند احلنابلـة

املوكل يف ذلك، فأما إن أذن له فإنه جيوز ويصح عىل الصحيح من املذهب، وقيل: 
 . مفهـوم كالمـه جـواز بيـع الوكيـل إلخوتـه وسـائر قـال املـرداوي: ال يصح أيضـاً

أقاربه، وهو صحيح وهـو املـذهب. ويـر املـرداوي أنـه حيـث حصـلت هتمـة يف 
 .)٢(ذلك ال يصح

 ضــيوتعليالهتم يف املسألة، نر أن القول الـذي يقوبعد ذكر خالف العلامء 
هو األقـرب  -كأصوله وفروعه وزوجه-بمنع الوكيل من البيع ملن ترد شهادته له 

إىل الصواب؛ نظراً لوجود التهمة يف امليل هلـم، وتـرك االستقصـاء علـيهم بـالثمن، 
 .ويستثنى من ذلك إذن الوكيل له بذلك؛ إذ املنع جاء ملصلحته، وقد أذن

؛ أنه  األصل املقرر عند الفقهاء أن من توىل مسؤوليةً أو وظيفةً عامةً أو خاصةً
حيرم عليه قبول هديةٍ أو مكافأةٍ جاءتـه بحكـم مسـؤوليته تلـك أو وظيفتـه، ويـدل 

 مل النبيقال: استع عىل ذلك ما ورد يف احلديث عن أيب محيد الساعدي 
عىل الصـدقة، فلـام قـدم قـال: هـذا مـالكم،  -يقال له: ابن اللتبية-رجالً من األزد 

                                           
 ).٣١٩ -٥/٣١٨)، وحتفة املحتاج (٢٢٥ -٢/٢٢٤مغني املحتاج ( )١(
 ).٤/٣٦٨)، واملبدع (٣٧٨ -٥/٣٧٧اإلنصاف ( )٢(
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. فقام النبي  فصعد عىل املنرب، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثـم قـال:  وهذا أهدي إيلَّ
ما بال العامل نبعثه فيأيت يقول: هذا لك وهذا يل؟ فهـال جلـس يف بيـت أبيـه وأمـه «

ال؟ والذي نفسـي بيده! ال يـأيت بشــيءٍ إال جـاء بـه يـوم القيامـة فينظر أهيد له أم 
ـوار، أو شـاةً تيعـر غـاء، أو بقـرةً هلـا خُ (رواه » حيمله عىل رقبته، إن كـان بعـرياً لـه رُ

غــاء: صـوت البعــري، واخلُــوار: صـوت البقــرة، واليُعــار:  البخـاري ومســلم). والرُ
أن احلقـوق التـي عمـل  بـي صوت الشاة. قال احلافظ العسـقالين: (بـنيّ لـه الن

؛ فـال ينبغـي شـيألجلها هي السبب يف اإلهداء له، وأنه لو أقام يف منزله مل هيدَ له  ءٌ
له أن يستحلها بمجرد كوهنا وصلت إليـه عـىل طريـق اهلديـة، فـإن ذاك إنـام يكـون 

 .  )١(حيث يتمحض احلق له)

حرام، وهلـذا ذكـر وقال اإلمام النووي: (يف هذا احلديث بيان أن هدايا العامل 
يف نفس احلـديث  يف احلديث عقوبته ومحْله ما أُهدي إليه يوم القيامة، وقد بنيّ 

السبَبَ يف حتريم اهلدية عليه، وأهنـا بسـبب الواليـة، بخـالف اهلديـة لغـري العامـل، 
ديـه،  هْ فإهنا مستحبة، وحكم ما يقبضه العامـل ونحـوه باسـم اهلديـة أنـه يـرده إىل مُ

دليـلٌ  . وقال الكـامل ابـن اهلـامم: (وتعليـل النبـي )٢( بيت املال)فإن تعذر: فإىل
 .)٣(عىل حتريم اهلدية التي سببها الوالية)

يعة اإلسالمية منعت قبول اهلدايا ملن توىل والية عامـةً أو شـروهبذا يتأكد أن ال
خاصةً عىل اختالف مراتبهم، وأن األصل يف اهلـدايا التـي متـنح للعـامل واملـوظفني 
املنع والتحريم بذالً وقبوالً؛ واألصل أن هذا احلكـم يعـم كـل هديـة يكـون سـببها 

 .والية املهد إليه، وأن يكون عمله سبباً حلصوهلا
                                           

 ).١٢/٣٤٩( فتح الباري )١(
 ).٦/٤٦٢( شـرح النووي عىل مسلم )٢(
 ).٧/٢٧٢( فتح القدير )٣(
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وفيام يتعلق بمصفي الرتكة، نر أن هناك أحـواالً يكـون فيهـا قبـول املصـفي 
انسـحاب حكـم  للهدايا أو املنافع التي متنح له مؤثراً يف حياده يف أعامله، مما يـرجح

عىل مصفي الرتكة حيـث حصـلت  -املنوط بمن يتوىل والية عامة أو خاصة-املنع 
 .)١(بأموال الورثة ضـرالتهمة يف ذلك، إذ قد حيايب من أهداه عىل وجه ي

يعة؛ فـإن األصـل يف الوكالـة أهنـا شــرأجرة الوكيل وفقاً ملا نص عليه فقهاء ال
، )٢(ود اإلرفاق وليس للوكيل فيها أجرة ما مل يشرتط ذلـك أو جيـر بـه عـرفمن عق

 وأجرة الوكيل يف ذلك هلا صور منها:

 .)٣(أن تكون هناك أجرة معلومة، وجيوز ذلك اتفاقاً  -١
أن ينص املوكل عىل أن تكون األجرة هي الزيادة عىل السعر الـذي حـدد  -٢

للوكيل أن يبيع به، مثل أن يقول املوكل للوكيل: بع هذا بكـذا، ومـا زاد فهـو لـك. 
هــذه الصــورة بــأجر السمســار. ويف هــذه  -أيتســـيكــام -ويصــف بعــض الفقهــاء 

ق الوكيـل هـذه الصورة اختلف الفقهاء؛ هل يصح هذا النوع من العقـود، ويسـتح
 الزيادة؟ أم أنه ال يصح، وال يستحق إال األجرة؟

ير بعض الفقهاء بطالن ذلك العقد، فـال يسـتحق الوكيـل يف القول األول: 
، فيقـال : «هذه الصورة إال أجرة املثل. قال مالـكٌ  طَـى السـلعةَ عْ ـا الرجـل يُ فأمَّ

                                           
وكام سـيأيت يف ضامنات حياد املصفي يف األنظمـة والقـوانني املقارنـة)، نـص قـانون الشــركات الربيطـاين يف مادتـه  )١(

الشـركة من القبول بأي منفعة من الغري، مـا دام ذلـك قـد يـؤدي إىل وجـود حالـة بمنع عضو جملس إدارة  )١٧٦(
 تعارض املصالح.

من جملة األحكام العدلية (إذا مل يشرتط يف الوكالة أجرة، ومل يكن الوكيل ممن خيدم بـاألجرة  )١٤٧٦(جاء يف املادة  )٢(
( ، أما إذا كان ممن خيدم باألجرة يأخـذ أجـر املثـل، ولـو مل تشـرتط لـه أجـرةً  .كان متربعاً، وليس له أن يطلب أجرةً

 ).٥٧٤ص:انظر: عيل حيدر، درر احلكام يف شـرح جملة األحكام، اجلزء الثالث (
 ).٩١ص: ،٤٥ج ( -املوسوعة الفقهية الكويتية  )٣(
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لِّ دينارٍ «له:  ها ولك كذا وكذا يف كُ مِّ شـيل» بِعْ لَّـام ءٍ يُسَ يه فإنَّ ذلك ال يصلح؛ ألنه كُ
ى له؛ فهذا غررٌ ال يدري كـم  مَّ ه الذي سَ صَ مِن حقِّ نِ السلعة نَقَ صَ دينارٌ مِن ثَمَ نَقَ

عَل له  .)١(»جَ
هذا كام قال مالكٌ عند مجهور العلامء؛ ألنه إذا قال له: : «قال ابنُ عبد الربِّ 

لِّ دينارٍ درهمٌ أو نحوُ هـذا وال ـنِ تلـك  لك مِن كُ ـن ثَمَ يـدري كـم مبلـغُ الـدنانري مِ
ـن البيـوع  ـا مِ ـلَ اإلجـارةَ بيعً عَ ـن جَ ، ومَ ـلٌ جمهـولٌ عْ السلعة فتلك أجرةٌ جمهولـةٌ وجُ
ه اجلميــعُ يف بيــوع  يــزُ ِــزْ فيهــا البــدلَ املجهــول كــام ال جيُ نــافِعَ مل جيُ واعتــلَّ بأهنــا بيــعُ مَ

 .)٢(»والشافعيُّ وأبو حنيفة األعيان، وهذا هو قولُ مجهور الفقهاء، منهم: مالكٌ 
إىل صحة هـذا العقـد، فيسـتحق الوكيـل  ذهب ابن عباس القول الثاين: 

ال بـأس أن يقـول: بـع هـذا الثـوب فـام زاد ": هذه الزيادة. يقول ابن عبـاس 
رواه البخاري تعليقاً ووصله غريه. وال يعلم البن عبـاس  "عىل كذا وكذا فهو لك

خمالف من الصحابة، كام قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغريمها. ويصف الفقهـاء 
ين وعطـاء ســرهذه الصورة بأجر السمسـار. يقـول احلـافظ يف الفـتح: ومل يـر ابـن 

، . وهبـذا القـول قـال اإلمـام أمحـد )٣(بـراهيم واحلسـن بـأجر السمسـار بأسـاً وإ
وجيوز أن يستأجر سمساراً، يشرتي لـه ثيابـاً، ": "املغني"حيث يقول ابن قدامة يف 

ين، وعطاء، والنخعي... وجيـوز عـىل مـدة معلومـة، مثـل أن سـريورخص فيه ابن 
َ ة أيام يشرتي له فيها؛ ألن املدة مشـريستأجره ع ـنيَّ علومة، والعمل معلوم.. فـإن عَ

.. وإن شـيالعملَ دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم  ئاً معلوماً؛ صـح أيضـاً
                                           

 ).٢/٦٨٥املوطَّأ ( )١(
ل والسمسـارِ جيـبُ أجـرُ ): «٤/٤٥٠)، وجاء يف الفتـاو اهلنديـة (٦/٥٤٥البن عبد الربِّ ( ،االستذكار )٢( ويف الـدالَّ

لِّ عشـرةِ دنانريِ كذا؛ فذلك حرامٌ  ن كُ عوا عليه أنَّ مِ اضَ )، ٦/٦٣انظر: حاشـية ابنِ عابـدين (». عليهماملثل، وما تَوَ
 ).٢/٣٣٥ومغني املحتاج للشـربيني (

 ).٤/٥٢٨فتح الباري بشـرح صحيح البخاري ( )٣(
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استأجره ليبيع له ثيابـاً بعينهـا؛ صـح. وبـه قـال الشـافعي؛ ألنـه عمـل مبـاح، جتـوز 
، وهذا هـو الـراجح "اء الثيابشـرالنيابة فيه، وهو معلوم، فجاز االستئجار عليه ك

من فتيـا ابـن عبـاس، وعـدم إنكـار الصـحابة عليـه، وألن  ضـىملا م -إن شاء اهللا-
 .)١(األصل يف العقود اإلباحة، ما مل تتضمن رباً أو غرراً 

أال يــنص املوكــل عــىل أن األجــرة هــي الزيــادة عــىل الســعر الــذي حــدد  -٣
للوكيل أن يبيع به، كأن يقول املوكل للوكيـل: بـع هـذا بكـذا، ومل يقـل مـا زاد فهـو 

ئاً من الزيادة. وقد نـص العلـامء عـىل أن شـيلك. ويف هذه الصورة ال يأخذ الوكيل 
ال فـإن الزيـادة لـرب املـال، الوكيل إذا زاد عن السعر املحدد له مـن طـرف رب املـ

وإن يـزد فالزيـد للموكـل ال ": -وهـو مـن علـامء املالكيـة-قال صـاحب الكفـاف 
أو قال املوكل اشرت يل شـاةً "حه من كتب احلنابلة: شـر، وجاء يف اإلقناع و"لوكيله

شاتني تساوي إحدامها دينـاراً، أو اشـرت  -أي الدينار-بدينار فاشرت الوكيل به 
اء، وكان الزائـد للموكـل؛ حلـديث شـرتساوي ديناراً بأقل منه؛ صح ال الوكيل شاةً 

: -بعث معه بدينار يشرتي له ضحيةً مرةً  عروة بن اجلعد: أن النبي  وقـال مـرةً
فاشرت له اثنتني فباع واحدة بدينار، وأتـاه بـاألخر، فـدعا لـه بالربكـة،  -أو شاةً 

ال: هذا ديناركم، وهـذه شـاتكم، ق -ويف رواية-فكان لو اشرت الرتاب لربح فيه 
 .)٢(فذكره. رواه أمحد» كيف صنعت؟«قال: 

يعة اإلسـالمية قـد منعـت الوكيـل مـن كـل عمـل شــرومن هنا يتبني لنـا أن ال
تتحقق فيه التهمة، أو توجد فيه شبهة التهمة، أو أن يضع نفسه موضـع يغلـب فيـه 

 تعارض مصلحته أو مصلحة أقاربه مع مصلحة موكله.

                                           
)٨/٤٢( )١.( 
 ).٣/٦٦كشاف القناع عن متن اإلقناع ( )٢( 
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Ï›Ñ]Œ∏\;Ø›\ÊŒ’\Â;Ï⁄æ›¯\;∫;È ë∏\;Ä]Ët;k]›]⁄î;UÈ›]m’\;nue∏\U;

يف األنظمــة  -باعتبــاره وكــيالً -يتنــاول هــذا املبحــث ضــامنات حيــاد املصــفي 
 والقوانني املقارنة.

إن الباحث يف األنظمة والقوانني املقارنة جيد أهنا منعت الوكيل مـن عـدد مـن 
ــا منــع منــه الوكيــل طبقــاً ألحكــام فات التــي جــاءت مشــاهبصـــراألعــامل والت ةً مل

يعة اإلسالمية؛ إذ نجد أن عدداً من القوانني نصت عىل أنه جيب عىل الوكيـل شـرال
أن يتجنب وضع نفسه موضعاً يغلب فيه تضـارب مصـلحة موكليـه مـع مصـلحته 

 ."تضارب املصالح"ة أو مصلحة أقاربه، وهو ما يسمى بـصـيالشخ

ل إىل آخـر باسـم صــيملاين الوكيـل مـن بيـع مـال األفقد منع القانون املدين األ
 .)١(مستعار

ال جيـوز ملـن ينـوب "ي عـىل أنـه صــرمن القانون املدين امل ٤٧٩ونصت املادة 
ــه مبا ــرتي بنفس ــريه... أن يش ــن غ ـــرع ــزاد ش ــق امل ــو بطري ــتعار، ول ــم مس ة أو باس

مـن  -ابتـهأيـاً كانـت ني-، وهذا النص قاطع الداللـة يف منـع النائـب )٢("العلني...
 التعاقد مع آخر ملصلحة نفسه.

مـــن قـــانون املوجبـــات والعقـــود اللبنـــاين زوجـــات  ٣٨١واعتـــربت املـــادة 
 -وإن كــانوا راشــدين-األشــخاص الــذين ورد املنــع بالنســبة هلــم وأوالدهــم 

زوجـات األشـخاص املتقـدم ذكـرهم "أشخاصاً مستعارين. حيث نصت عـىل أن 
يعـــدون أشخاصـــاً مســـتعارين يف األحـــوال  -وإن كـــانوا راشـــدين-وأوالدهـــم 

                                           
 من القانون املدين األملاين. )٤٥٦م/( )١(
مــدين  )٤٤٧م/(مــدين ســوداين،  )٤١٣م/(مــدين ليبــي،  )٤٦٨م/(ويقابــل هــذه املــادة يف التشـــريعات العربيــة،  )٢(

موجبـات  )٣٧٩م/(مدين أردين،  )٨٥٣/١م/(مدين كويتي،  )٥١٤/١م/(مدين جزائري،  )٤١٠م/(سوري، 
 وعقود لبناين.
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ع اللبنـاين قرينـةً قانونيـةً شــر. وبـذلك وضـع امل"عليها يف املواد السابقةاملنصوص 
 .)١(عىل االسم املستعار، عليه تصبح هذه القرينة من مسائل القانون يف هذا التقنني

ــادة  ــن امل ــة م ــرة الثاني ـــاً  ٨٥٣أوردت الفق ــدين األردين حكم ــانون امل ــن الق م
لـيس لـه (الوكيـل) أن يبيعـه إىل و"يعة اإلسالمية حيـث نصـت: شـرمستمداً من ال

ف معه جيرّ مغنامً أو يدفع مغرمـاً؛ إال صـرأصوله أو فروعه أو زوجه، أو ملن كان الت
. وهذا النص منـع الوكيـل مـن التعاقـد مـع األشـخاص "بثمن يزيد عن ثمن املثل

ةً ال عن طريق اعتبـارهم أسـامءً مسـتعارةً إال بـثمن يزيـد عـن شـراملذكورين فيه مبا
 ل، وذلك دفعاً للشبهة.املث

ال جيـوز ملـن ينـوب عـن "ي صــرمن القـانون املـدين امل ٤٧٩/ حيث نصت م
.... أو نــص أو أمــر مــن الســلطات املختصــة؛ أن يشــرتي بنفســه ضـــىغــريه بمقت

 .)٢("ةً أو باسم مستعار ما نيط به بيعهشـرمبا

لقبول كة من اشـريمنع عضو جملس إدارة ال"كات الربيطاين: شـرويف قانون ال
 .)٣("بأي منفعة من الغري؛ ما دام ذلك قد يؤدي إىل وجود حالة تعارض املصالح

اء األمــوال شـــرة واخلــرباء مــن ســـرومنعــت عــدد مــن القــوانني العربيــة السام
اء بأســامئهم أم بأســامء شـــراملعهــود إلــيهم ببيعهــا، أو تقــدير قيمتهــا، ســواء كــان ال

 .)٤(مستعارة

                                           
 ).٩٨). د. توفيق حسن فرج، البيع، (ص:١٠٣، ص:٤ج(د. السنهوري، الوسـيط،  )١(
مـدين  )٤١٠م/(مـدين سـوري،  )٤٤٧م/(موجبـات وعقـود لبنـاين،  )٣٧٩م/(ويقابلها يف التشــريعات العربيـة  )٢(

 مدين أردين. )٥٤٨م/(مدين ليبي،  )٤٦٨م/(مدين سوداين،  )٤١٣م (مدين كويتي،  )٥١٤/١م (جزائري، 
 من قانون الشـركات الربيطاين. )١٧٦م/( )٣(
مـدين  )٤١٤م/(مـدين سـوري،  )٤٤٨م/(مدين ليبي،  )٤٦٩م/(مدين مصـري،  )٤٨٠/(م نصوص املواد :انظر )٤(

 مدين عراقي. )٥٩٢م/(مدين أردين،  )٥٤٩م/(مدين كويتي،  )٥١٤/٢م/(مدين جزائري،  )٤١١م/(سوداين، 
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والسمسار واخلبري إما أن يكـون عنـده توكيـل بـالبيع فيصـبح وكـيالً، ويمنـع 
ل يف بيعه. وإما أال يكون عنده توكيل فعندئذٍ ال يكفي شـرككل وكيل من  اء ما وكّ

اء شــرء لنفسه، بل جيب قبـول املالـك. ويف هـذا إذن جيعـل الشـياء الشـررضاؤه ب
. وحكمة املنع هي تعارض املصالح  .)١(جائزاً

ÍÄÊ¬â’\;‹]æfi’\;∫;È ë∏\;Ä]Ët;k]›]⁄î;Un’]m’\;nue∏\U;

يح مصــفي صـــرســبقت اإلشــارة إىل أن النظــام الســعودي مل يمنــع بــنص 
الرتكـات مــن أن يكــون لــه أو ألقاربــه مصــلحة يف العقــود أو العمليــات التــي تــتم 

مـن  -باعتبـاره وكـيالً - يعة اإلسالمية منعت املصـفيشـرملصلحة الرتكة. إال أن ال
ــوله  ــه أو ألص ــه لنفس ــبهة يف حمابات ــاً للش ــة، ودفع ــةً للورث ــامل، محاي ــن األع ــدد م ع
وفروعه، وتعزيزاً ملبدأ عدم تعارض املصالح الذي بدوره يضمن حياد املصـفي يف 
تلــك األعــامل والعقــود. عــالوةً عــىل ذلــك فقــد أشــار هــذا البحــث إىل مــا قررتــه 

فات صــرارنـة مـن منـع الوكيـل مـن عـدد مـن األعـامل والتاألنظمة والقـوانني املق
 تعزيزاً ملبدأ تعارض املصالح.

كات السعودي نص عىل عقوبات تصـل شـروجتدر اإلشارة هنا إىل أن نظام ال
إىل السـجن مـدةً ال تزيـد عـىل مخـس سـنوات وبغرامـة ال تزيـد عـىل مخسـة ماليـني 

كة يتـوىل مسـؤولية تصـفية شـرلريال، أو بإحد هاتني العقوبتني عىل كل مصفٍّ ل
كة يستعمل أمواهلا أو أصوهلا أو حقوقها لد الغري اسـتعامالً يعلـم تعارضـه شـرال

كاء أو الـدائنني، وذلـك سـواء شــرر للضـركة، أو يسبب عمداً الشـرمع مصالح ال
كة أو شـخص أو االنتفـاع شــرل ضـية أو لتفصـيكان من أجل حتقيق أغراض شخ

                                           
 ). ٦٦). د. حممد لبيب شنب، املصدر السابق، (ص:١٠٤)، املصدر السابق، (ص:٤ج(د. السنهوري، الوسـيط،  )١(

 ).١١٢). د. عبدالعزيز عامر، املصدر السابق، (ص:٢١٩حممود شوقي بك، املصدر السابق، (ص:د. 
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فاته صــرة، أو كانت تشـرة أو غري مباشـرله فيها مصلحة مبا وع أو صفقةشـرمن م
ل دائـن عـىل آخـر يف اسـتيفاء حقـه دون ضــيكة متحققة من أجل تفشـريف أموال ال

 .)١(وعشـرسبب م

ويف هذا اخلصـوص، نصـت الئحـة قسـمة األمـوال املشـرتكة عـىل أن احلكـم 
 جيمع لـه بـني أجـرة ط أالشـربإقامة املصفي يتضمن تقدير أجرته وطريقة دفعها، ب

. ويلحظ هنا أن الالئحة اشـرتطت عنـد تقـدير أجـرة )٢(ةسـرالتصفية وأجرة السم
ة، ممـا يعنـي عـدم منـع ســراملصفي؛ أال جيمـع لـه بـني أجـرة التصـفية وأجـرة السم

ة عىل ما يتواله من أعامل تصفية الرتكـة مـا دام ال يسـتلم سـراملصفي من أخذ السم
 أجرة عىل التصفية.

أخــذنا باالعتبــار أن الــراجح مــن أقــوال أهــل العلــم جــواز أن يكــون أجــرة  وإذا
، ومـع -كام سـبق بيـان ذلـك-عن الوكالة أجرة السمسـرة  -ومنهم املصفي -الوكيل 

مراعاة أن قبض املصفي أجرة السمسـرة عىل ما يقوم به من أعامل التصفية قد يتضـمن 
حته مـع مـا فيـه مصـلحة ألصـحاب أحواالً تتحقق فيها التهمة، لتعارض ما فيه مصـل

الرتكة، ومن ذلك تفضـيله بيع بعض أموال الرتكة لدفعه أجـرة سمســرة أعـىل، حتـى 
وإن كــان الــثمن املقابــل أقــل، ويقــدم مصــلحته عــىل مصــلحة أصــحاب الرتكــة، فــإن 
املصلحة متحققة يف منع املصفي من قبض أجرة السمسـرة إال أن يكون قبضـه ألجـرة 

ن الدائرة القضائية التي تنظر دعو القسـمة، وحتـت إشــرافها. وقـد السمسـرة بعد إذ
؛ إذ حيــدد احلكــم بإقامــة املصــفي تقــدير أجرتــه  نصــت الالئحــة عــىل ذلــك صـــراحةً

، أو أن يكـون ذلـك بعـد )٣(وطريقة دفعها عىل أن تكون التصفية حتت إشـراف الـدائرة
                                           

 املادة احلادية عشـرة بعد املائتني من نظام الشـركات. )١(
 املادة احلادية والعشـرون من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )٢(
 كة.املادة احلادية والعشـرون من الئحة قسمة األموال املشرت )٣(
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بـأن تكـون أجرتـه أجـرة السمســرة.  إذن أصحاب الشأن الذين قاموا بتعيـني املصـفي
 فهم أصحاب الشأن وقبوهلم بذلك يرفع املنع عن املصفي.

وختاماً، وبعد النظـر يف األحكـام الشــرعية والنظاميـة والقانونيـة التـي تضـمن 
 حياد املصفي عند قيامه بأعامل التصفية، ونظراً ملا سـبق بيانـه مـن أن املركـز النظـامي 

صفي الرتكات يشابه املركز النظـامي ملصـفي الشــركات، مل -أو التوصـيف الفقهي-
ولعضو جملس اإلدارة، فإن من املمكن االسـتفادة ممـا ورد يف األنظمـة ذات العالقـة 
التي ألزمت مصـفي الشــركات وعضـو جملـس اإلدارة بالتزامـات تضـمن حيـادهم 

يتعـني عـىل أثناء القيـام بواجبـاهتم املوكلـة إلـيهم، فـإن هـذا البحـث يقـرتح أحكامـاً 
املصفي االلتزام هبا. وهتدف تلك األحكام إىل تعزيز مبدأ املنع من تعارض املصـالح 
الذي هيدف حلامية التعدي أو التفريط بحقوق ذوي الشأن، ولضامن حيـاد املصـفي، 
ولدفع الشبهة عنه يف حماباته لنفسه وتقديمه ملصلحته عـىل مصـلحة وكيلـه. ويقـرتح 

 عىل املصفي االلتزامات التالية:هذا البحث أن حتدد يكون 

يمنـع مصـفي الرتكــة أثنـاء أداء عملــه، مـن أن يكــون لـه أو ألصــوله أو أوالً: 
ة يف األعـامل والعقـود التـي تـتم لصـالح شــرة أو غـري مباشــرلفروعه مصـلحة مبا

 الورثة، ويستثنى من ذلك إذن الورثة املسبق لـه بـذلك. ويف حـال إخـالل املصـفي
أمام اجلهة القضائية املختصة بإبطال  املطالبةهبذا االلتزام؛ يكون لكل ذي مصلحة 

. واهلـدف مـن )١(العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة حتققت له من ذلـك
منع مصفي الرتكة من ذلك، هـو حتقـق املصـلحة محايـةً للورثـة، ودفعـاً للشـبهة يف 

تعزيــزاً ملبــدأ عــدم تعــارض املصــالح الــذي حماباتــه لنفســه أو ألصــوله وفروعــه، و
بدوره يضمن حيـاد املصـفي يف تلـك األعـامل والعقـود. وال شـك أن لـذلك املنـع 

                                           
 ينظر املادة احلادية والسبعون من نظام الشـركات. )١(
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، إضـافةً إىل أنـه متوافـق مـع -كـام سـبق بيانـه-أساس يف أحكـام الفقـه اإلسـالمي 
 يعة اإلسالمية السمحة يف حتقيق املصالح ودفع املفاسد.شـرمقاصد ال

دون إذن ســابق مــن أصــحاب الرتكــة أو مــن الــدائرة -في يمنــع املصــثانيــاً: 
أن يشرتك يف أي عمل يمكن أن يتعارض أو ينافس ما هو موكول إليـه مـن  -القضائية

أعامل التصفية، وإال كان لكل ذي مصلحة أن يطالب أمام اجلهة القضـائية بـالتعويض 
من تلك األعامل هـو نتيجـة لوجـود  . ومنع املصفي)١(عن الضـرر املتحقق نتيجة ذلك

 شبهة التهمة يف حماباته لنفسه، ولتحقق صورة من صور تعارض املصالح.

 :  ة إال يف حالتني:سـريمنع املصفي من قبض أجرة السمثالثاً

ة بعـد إذن الـدائرة القضـائية التـي تنظـر ســرأن يكون قبضه ألجـرة السم -١
ت الالئحة عىل ذلـك شـردعو القسمة، وحتت إ احة؛ إذ حيـدد صــرافها. وقد نصّ

احلكم بإقامة املصـفي تقـدير أجرتـه وطريقـة دفعهـا عـىل أن تكـون التصـفية حتـت 
 .)٢(اف الدائرةشـرإ

أن يأذن أصحاب الشأن الـذين قـاموا بتعيـني املصـفي بـأن تكـون أجرتـه  -٢
 صفي.ة. فهم أصحاب الشأن وقبوهلم بذلك يرفع املنع عن املسـرأجرة السم

 : يمنع املصفي من قبـول اهلـدايا أو املنـافع مـن الغـري إذا كـان مـن شـأهنا رابعاً
 وجود التهمة بمحاباة ذلك الغري، أو قيام حالة تعارض املصالح.

-ويقرتح أن ينص عىل تلـك االلتزامـات املقرتحـة إمـا يف األنظمـة واللـوائح 
، وإمـا يف احلكـم أو القـرار الـذي يقضــي -ومنها الئحة قسـمة األمـوال املشـرتكة

 بإقامة املصفي.

                                           
 املادة الثانية والسبعون من نظام الشـركات. )١(
 املادة احلادية والعشـرون من الئحة قسمة األموال املشرتكة. )٢(
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غني عن القـول التأكيـد عـىل دور مصـفي الرتكـات ملـا لـه مـن دور جـوهري 
ل أصـوهلا، صــيالرتكـة، وبيـان تفا صـرات؛ إذ يقوم بحوأمهية بالغة يف قسمة الرتك

وما هلا ومـا عليهـا مـن حقـوق، وانتهـاءً بإعطـاء كـل ذي حـقٍ حقـه مـن أصـحاب 
الرتكة. وقد تناول هذا البحث عدداً من أوجه الرقابة عـىل أعـامل املصـفي، إضـافةً 

 إىل ضامنات حياده واستقالليته أثناء قيامه بأعامل التصفية.

 البحث إىل عدة نتائج من أمهها:وقد خلص 

ـــه  -١ ـــة عـــىل أعـــامل املصـــفي يف ضـــامن التزامـــه بواجبات ـــة دور الرقاب أمهي
ف الفقهي للمصفي؛ وصـفه صـيومسؤولياته. وقد بني البحثان أن األقرب يف التو

بأنــه وكيــل عــن أصــحاب الرتكــة. وبنــاءً عــىل ذلــك؛ فــإن املصــفي ملتــزم بجميــع 
الفقه اإلسالمي. عالوةً عىل ذلك؛ فقـد نصـت الئحـة التزامات الوكيل الواردة يف 

قسمة األموال املشرتكة عىل عدد من االلتزامات التـي جيـب عـىل املصـفي االلتـزام 
 هبا، وخيضع للرقابة عند إخالله هبا.

ختضــع أعــامل املصــفي إىل رقابــة ســابقة لبــدء أعــامل التصــفية مــن خــالل  -٢
ل ودق يق، وإىل رقابة الحقة للبدء يف أعامل حتديد صالحياته وواجباته بشكل مفصّ

ــدائرة القضــائية  التصــفية، ســواء أكــان املخــول هبــا ذوو الشــأن، أو مــن خــالل ال
املختصة بنظر دعو القسمة. وهتدف مجيـع أوجـه الرقابـة عـىل أعـامل املصـفي إىل 
حتقيق احلامية حلقوق أصحاب الشأن من التعدي أو التفـريط مـن جانـب املصـفي، 

في املفرط أو املتعدي املسؤولية نتيجة إخالله؛ ليكون رادعـاً وزاجـراً وحتميل املص
للمصفني من اإلمهال أو التعدي عىل أموال الورثة أو غـريهم، ويضـمن التـزامهم 
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 بواجباهتم ومسؤولياهتم.

ختضع أعامل املصفي لرقابـة الحقـة مـن ذوي الشـأن مـن خـالل ممارسـة  -٣
 يه أو تفريطه، أو بمطالبتهم بعزله.حقوقهم يف مطالبته بالتعويض عند تعد

عنـد -أن للدائرة القضائية التي ختتص بنظر دعو القسمة إقامة مصفٍّ   -٤
 اف الدائرة ورقابتها.شـر، وتكون مجيع أعامل التصفية خاضعةً إل-االقتضاء

أن ضامنات حياد املصفي تدور حول وجوب جتنب املصفي وضـع نفسـه  -٥
لحته أو مصلحة أقاربه عىل مصلحة املستفيدين من موضع التهمة، مثل تقديم مص

 ."تعارض املصالح"التصفية، وهو ما يسمى يف القوانني واألنظمة املقارنة بـ 

من عدد من األعـامل  -باعتباره وكيالً -أن الفقه اإلسالمي يمنع املصفي  -٦
 ، مثل حكم بيع الوكيـل ملـن تـردّ "تعارض املصالح"لوجود شبهة التهمة واملحاباة 

ح فـيهام القـول بـاملنع مـن ذلـك؛  شهادته له كأصوله وفروعه وزوجه، والتـي يـرجّ
دفعاً للشبهة يف حماباته لنفسه او أقاربه، وضامناً حلياده وإبعـاداً لـه عـن هتمـة تقـديم 
ــث  ــي تناوهلــا البح ــك مــن األعــامل الت ــه. وغــري ذل ــلحة وكيل ــلحته عــىل مص مص

 ل.صـيبالتف

فقد اقرتح هذا البحث عدداً من املقرتحات، من أمهها: إيقـاع عقوبـة  وختاماً؛
عــىل مصــفي الرتكــة يف حــال قيامــه بتعمــد  -كالســجن أو الغرامــة املاليــة-مغلظــة 

ر يف أموال الرتكـة؛ لتحقيـق مصـلحة لـه أو لغـريه. إضـافة إىل ذلـك؛ اقـرتح ضـرال
ن شـأهنا أن تضـمن فات، التي مـصـرالبحث منع املصفي من عدد من األعامل والت

حياده واستقالليته عند قيامه بأعامل التصفية، ومن ذلـك منعـه مـن البيـع ألصـوله 
 ة، إال بإذن أصحاب الرتكة.سـروفروعه، ومنعه من قبول أجرة سم
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أبــو زهــرة، حممــد، أحكــام الرتكــات واملواريــث، دار الفكــر العــريب،  -١
 م.١٩٦٣
اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عـيل بـن  اإلنصاف يف معرفة الراجح من -٢

 سليامن املرداوي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية.
ــق  -٣ ــن نجــيم املشـــرالبحــر الرائ ــدقائق، اب ــز ال ــاب صـــرح كن ي، دار الكت

 اإلسالمي، الطبعة الثانية.
ح املنهاج، أمحد بن حممد بن عـيل بـن حجـر اهليتمـي، شـرحتفة املحتاج يف  -٤

 هـ.١٣٥٧لتجارية الكرب، املكتبة ا
الصادق فــداد،  شـيعية، د. العياشـرتعارض املصالح يف عمل اهليئات ال -٥

 :مركز أبحاث فقه املعامالت
 https://www.kantakji.com/media/5669/3025.pdf 

ح جملــة األحكــام، عــيل حيــدر خواجــه أمــني أفنــدي شـــردرر احلكــام يف  -٦
ـــوىف:  ـــي احل١٣٥٣(املت ـــب: فهم ــــ) تعري ــــيه ـــة: األوىل، س ـــل الطبع ني، دار اجلي

 هـ.١٤١١

العرمــان، حممــد ســعد، الشــوابكة، حممــد، اجلوانــب القانونيــة ملســؤولية  -٧
كة املسامهة العامة يف التصفية اإلجبارية وفقاً للقانون اإلمـارايت، شـراملصفي جتاه ال

 م.٢٠١٤جملة دراسات وأبحاث جامعة اجللفة يف اجلزائر، 

ة الدســوقي، حممــد بــن أمحــد شـــيالــدردير وحاخ شـــيح الكبــري للشـــرال -٨
 الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية.
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عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، جالل الدين عبد اهللا بن نجـم  -٩
 هـ.١٤٢٣املالكي، دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل، 

ورة حتميـة، أكتـوبر ضـرالغزايل، صالح حممد، قانون تعارض املصالح  -١٠
 . يف موقع مجعية الشفافية الكويتية٢٠٠٨

 /http://www.transparency-kuwait.org 
ــة،  -١١ ــة الثاني ــر، الطبع ــي، دار الفك ــدين البلخ ــام ال ــة، نظ ــاو اهلندي الفت

 هـ.١٣١٠
ح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضـل شـرفتح الباري  -١٢

 هـ.١٣٧٩بريوت،  -العسقالين الشافعي، دار املعرفة 
قدير، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين، دار ابن كثـري، فتح ال -١٣

 هـ.١٤١٤الطبعة األوىل، 
كشاف القناع عـن مـتن اإلقنـاع، منصـور بـن يـونس البهـويت، دار عـامل  -١٤
 هـ.١٤٠٣الكتب، 
ح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد ابن مفلـح، شـراملبدع يف  -١٥

 هـ.١٤١٨ألوىل، دار الكتب العلمية، الطبعة ا
ــئون  -١٦ ــاف والش ــن وزارة األوق ــادرة ع ــة الص ــة الكويتي ــوعة الفقهي املوس

 الكويت. -اإلسالمية 
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شـمس الـدين، حممـد بـن  -١٧

 هـ.١٤١٥بيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، شـرأمحد اخلطيب ال
ــدين شـــراملنهــاج  -١٨ ــي ال ــا حمي ــو زكري ــن احلجــاج، أب  ح صــحيح مســلم ب
 هـ.١٣٩٢ف النووي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية، شـرحييى بن 
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موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املـدين،  -١٩
 هـ.١٤٠٦هـ)، دار إحياء الرتاث العريب، ١٧٩(املتوىف: 
ين، د. عبد الرزاق السنهوري، دار إحيـاء ح القانون املدشـرط يف سـيالو -٢٠

 الرتاث العريب.

 م.١٩٥١لسنة  ٤٠قم رقي العرالمدني ن القانوا -٢١
م ٢٠١٥) لســنة ٢كات اإلمــارايت، قــانون احتــادي رقــم (شـــرقــانون ال -٢٢
 كات التجارية.شـربشأن ال

 م.١٩٧٦) لعام ٤٣القانون املدين األردين رقم ( -٢٣
 هـ.١٣٩٥تاريخ  ٥٨-٧٥جلزائري، رقم القانون املدين ا -٢٤
 م.١٩٤٩تاريخ  ٨٤القانون املدين السوري رقم  -٢٥
 م.١٩٨٠لسنة  ٦٧القانون املدين الكويتي، مرسوم رقم  -٢٦
 م.١٩٥٣القانون املدين الليبي  -٢٧
 م.١٩٤٨لسنة  ١٣١ي رقم صـرالقانون املدين امل -٢٨
 م.٢٠٠٦كات الربيطاين لسنة شـرقانون ال -٢٩
 م.١٩٨٤السوداين لسنة  قانون املعامالت املدنية -٣٠
 م.١٩٣٢قانون املوجبات والعقود اللبناين  -٣١
كات السعودي الصادرة عـن جملـس هيئـة السـوق شـرالئحة حوكمة ال -٣٢

 هـ.١٦/٥/١٤٣٨) وتاريخ ٢٠١٧- ١٦ - ٨املالية بموجب القرار رقم (
الئحة قسمة األموال املشرتكة الصادرة بقـرار معـايل وزيـر العـدل رقـم  -٣٣

 هـ.١٩/٥/١٤٣٩) وتاريخ ١٦١٠(
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ــام ال -٣٤ ـــرنظ ــم ش ــي رق ــوم امللك ــب املرس ــادر بموج ــعودي الص كات الس
 هـ.١٤٣٧/ ١/ ٢٨) بتاريخ ٣(م/

بتـاريخ  ١نظام املرافعات الشــرعية الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم م/  -٣٥
 .هـ٨/١/١٤٣٥

اهليئــة العامــة للواليــة عــىل أمــوال القاصـــرين ومــن يف حكمهــم  نظــام -٣٦
 .هـ١٤٢٧/ ٣/ ١٣بتاريخ  ١٧م/ الصادر باملرسوم امللكي رقم
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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 
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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
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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 
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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(
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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
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 إعداد

 د. سالم بن راشد المطيري
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 أما بعد: . احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا.

ا فهذا بحث يف تقويم الرتكات طرقه وأسسه  ووقته املعترب، أحاول فيـه جاهـدً
 العمل القضـائي يف اململكـة العربيـة سـريأن أقرب عملية تقويم الرتكات، وكيف ي

 السعودية يف هذا اجلانب.

U‰Ñ]Ëi|\;g]eà^Â;nue’\;ƒÊîÊŸ;ÏË⁄·^;

 تكمن أمهية البحث يف تقويم الرتكات من عدة أمور منها:

وتزايـد الطلـب عـىل تقـويم مثـل كثرة قضايا قسمة الرتكات يف املحـاكم،  -١
ة إىل تقـويم الرتكـة، ومعرفـة مـا تسـاويه ضــيهذه الرتكات؛ ولـذا يضـطر نـاظر الق

.  الرتكة معرفةً دقيقةً

أن مهنة التقويم أصبح هلا مكانـة مهمـة بـني املهـن، بـل وأصـبح هلـا جهـة  -٢
 رة التجارة.ف عليها ممثلة يف هيئة املقيِّمني املعتمدين السعوديني التابعة لوزاشـرت

أمهية معرفة إجراءات تقـويم الرتكـات للقضـاة واملحـامني واخلـرباء، ممـا  -٣
 يسهل عليهم مهمة قسمة مثل هذه الرتكات.

صــدور نظــام خيــتص بمهنــة التقــويم وهــو نظــام املقيِّمــني املعتمــدين  -٤
هــ، ٩/٧/١٤٣٣وتـاريخ  ٤٣السعوديني، والذي صدر باملرسوم امللكي رقـم م/

هـــ، وقــد جــاء النظــام يف ٧/٧/١٤٣٣وتــاريخ  ٢١٧الــوزراء رقــم وقــرار جملــس 
 مخسٍ وأربعني مادة.
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 وقد جعلت البحث يف أربعة مباحث، جاءت كالتايل:

وفيــه ثالثــة مطالــب  املبحــث األول: التعريــف بــبعض مصــطلحات البحــث:
 هي:

 تعريف الرتكات. املطلب األول:

 تعريف التقويم.املطلب الثاين: 

م. املطلب الثالث:  تعريف املقوِّ

وفيـه مطلبـان  املبحث الثاين: مشـروعية التقـويم وتكييفـه الفقهـي والنظـامي،
 مها:

 وعية التقويم.شـرم املطلب األول:

م، وقـد قسـمت هـذا املطلـب إىل الفـرعني  املطلب الثاين: تكييـف عمـل املقـوِّ
 التاليني:

م يف الفقه.  الفرع األول: تكييف عمل املقوِّ

 تكييف عمل املقيِّم يف النظام.الفرع الثاين: 

وفيــه  املبحــث الثالــث: نشــأة التقــويم يف اململكــة العربيــة الســعودية وفروعــه،
 مطلبان مها:

 نشأة التقويم يف اململكة العربية السعودية. املطلب األول:

 فروع التقويم ووقته املعترب يف الرتكات. املطلب الثاين:

م وإجــراءات وطــرق عملــه،  وفيــه ثالثــة املبحــث الرابــع: أســس اختيــار املقــوِّ
 مطالب هي:

م.املطلب األول:   أسس اختيار املقوِّ
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م.املطلب الثاين:   إجراءات عمل املقوِّ

 طرق التقويم. املطلب الثالث:

 ات واملقرتحات.صـيوختمت البحث بخامتة ذكرت فيها أهم النتائج والتو
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كة يف اللغة بفـتح التـاء وك ِ الـراء، هـي مـا يرتكـه  ســرالرتكات مجع تركة، والرتَ
 .)١(التاء وسكون الراء سـرامليت من ممتلكاته بعد موته، وختفّف بك

األمـوال وأما تعريف الرتكـة يف اصـطالح الفقهـاء: فهـي مـا تركـه امليـت مـن 
فها به فقهاء احلنفية.)٢(صافيًا عن تعلق حق الغري بعني من املال  ، وهذا ما عرّ

فوها بأهنا: حق يقبل التجزي، يثبـت ملسـتحق بعـد مـوت  وأما املالكية فقد عرّ
 .)٣(من كان ذلك له

 .)٤(وعرفها الشافعية بأهنا: ما خيلّفه امليت

عية واملالكيـة متفقـون عـىل أن ومن النظر يف التعريفات السابقة نر أن الشـاف
الرتكة هي كل ما خيلفه امليت، فيدخل يف ذلـك املـال، كاألعيـان، واحلقـول املاليـة، 

ة، كحـق الشـفعة، وخيـار صــيكخيار العيب، وحقوق االرتفـاق، واحلقـوق الشخ
ل، وذلـك صــيط وحق املطالبة بالقصاص.. وقد نص عىل ذلك املالكية بالتفشـرال

قْ عىل خالف احلنفية  ـرالذين يَ ون الرتكة عىل ما تركـه امليـت مـن أمـوال خاصـة، صُ
                                           

 ).١/٧٤بريوت، ( -أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، املصباح املنري يف غريب الشـرح الكبري، املكتبة العلمية  )١(
 -هـ ١٤١٢حممد أمني بن عمر بن عابدين احلنفي، رد املحتار عىل الدر املختار، الطبعة الثانية، بريوت، دار الفكر،  )٢(

 ).٦/٧٥٩م، (١٩٩٢
 ).٤/٤٥٧ن عرفة الدسوقي املالكي، حاشـية الدسوقي عىل الشـرح الكبري، دار الفكر، (حممد بن أمحد ب )٣(
ريي أبو البقاء الشافعي، النجم الوهاج يف شــرح املنهـاج، دار  )٤( مِ كامل الدين، حممد بن موسـى بن عيسـى بن عيل الدَّ

 ).٦/١١١م، (٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥املنهاج جدة، الطبعة األوىل، 
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ط، وخيـار الرؤيـة، وحـق الشـفعة شـرة، كخيار الصـيفيخرج بذلك احلقوق الشخ
فإهنا ال تدخل يف الرتكة، وال تورث عندهم، وكذلك املنـافع، ألهنـا ليسـت أمـواالً 

فإهنــا تــدخل يف  يف مــذهبهم، أمــا احلقــوق املاليــة كخيــار العيــب، وخيــار التعيــني،
 تعريف املال عندهم، فتدخل يف الرتكة وتورث.

األمـوال التـي ثبتـت للميـت بعـد موتـه،  -باتفاق اجلميع-هذا ويلحق باملال هنا 
إذا كان سببها قد ثبت له يف حياته، كـام إذا نصـب شـبكة قبـل موتـه، فوقـع فيهـا صــيد 

 ان قتلَ خطأً؛ فإهنا تركة عنه.بعد موته؛ فإنه له، ويكون من الرتكة، وكذلك ديته إذا ك

ا-كام خيرج من الرتكة  األموال التي لزمـت امليـت بعـد موتـه،  -باالتفاق أيضً
ا فيهـا، فسـقط فيهـا إنسـان بعـد  بسبب قد ثبت يف حياته، كام إذا حفر حفـرة متعـديًّ

 موته فامت، فإن ديته يف تركة املتوىف األول صاحب احلفرة.

قْ  كة عىل ما بقي من مال املتـوىف بعـد سـداد الـديون ون الرتصـرثم إن احلنفية يَ
مل يعتـرب مـن الرتكـة  -كـالرهن-العينية؛ فام كان مشغوالً من املال بالـديون العينيـة 

، أما اجلمهور؛ فإهنم يعدون الرتكة جممل ما تركه امليـت، سـواءً أشـغل بـدين  أصالً
.صـيعيني أم شخ  ، أو مل يشغل بدين أصالً

ÁÖ¬h;UÈ›]m’\;f÷�∏\U€ÁÊŒi’\;À;

م "التقويم يف اللغة: مصدر  وله معنيان عند أهل اللغة:  "قوّ

ـــت ال -١ ـــال: أقم ـــديل: يق ــــيالتع ـــتقام، ش ـــى: اس ـــام، بمعن ـــه فق مت ء وقوّ

+ ( ، ومـن هـذا املعنـى قـول اهللا تعـاىل:)١(ء واسـتواؤهشـيواالستقامة: اعتدال ال

 .]٤[التني:), - . / 0 1

                                           
حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، هتذيب اللغة، حتقيق: حممد عوض مرعب، الطبعة األوىل، بـريوت، دار إحيـاء  )١(

 ).٩/٣٥٦م، باب القاف وامليم (٢٠٠١الرتاث العريب، 
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، -)١(أي: يعادلــه ويســاويه-مقامــه تقــدير الســلعة أو املتــاع بــثمنٍ يقــوم  -٢
ـيم، والقيمـة:  ره بنقدٍ وجعل له قيمـة؛ والقيمـة مفـردٌ ومجعهـا القِ م املتاع إذا قدَّ وقوّ

 .)٣(، كام قاله ابن منظور)٢(ء بالتقويمشـيثمن ال

ويتبنيّ من هذا أنَّ املعنيني متقاربان؛ ألن تقدير السلعة قائمٌ من حيث األصـل عـىل 
ذلك استقامت أمـور النـاس، وصـلحت أحـواهلم، فالقيمـة يتحقـق العدل، ومتى حتقق 

 .)٤(هبا العدل واملساواة عند املعاوضة هبا عن الشـيء؛ ألهنا تكون معادلةً ومساويةً له

لبيـان القيمـة، جـاء  "التقييم"وقد أجاز جممع اللغة العربية استعامل مصطلح 
يَّمَ "ط: سـييف املعجم الو : قدَّ شـيال )٥(قَ  .)٦("ر قيمتَهءَ تقييامً

                                           
)، ١٢/٥٠٠هــ، (١٤١٤حممد بن مكرم بن عيل بن منظـور، لسـان العـرب، بـريوت، دار صـادر، الطبعـة الثالثـة،  )١(

 فصل القاف.
 )، فصل القاف.١٢/٥٠٠ابن منظور، مرجع سابق، ( )٢(
ا، عاملًـا باللغـة والنحـو  )٣( حممد بن مكرم بن عـيل بـن منظـور اخلزرجـي، ولـد بمصــر ونشـأ فيهـا وتعلـم، كـان أديبًـا وشـاعرً

عبـد والتاريخ، كان له حبٌ يف اختصار الكتب الطوال فاختصـر كتاب األغـاين لألصـفهاين وكتـاب العقـد الفريـد البـن 
ربه، وغريها من الكتب، قال الصفدي: ال أعرف يف كتب األدب شـيئًا إال وقد اختصـره، أمـا أشـهر كتبـه عـىل اإلطـالق 

 وأنفعها فهو كتابه لسان العرب، تويف يف القاهرة يف شعبان سنة إحد عشـرة وسبع مائة، عن إحد وثامنني سنة.
 ).١٢/٤٦)؛ عمر كحالة، معجم املؤلفني، (٧/١٠٨)؛ الزركيل، األعالم، (١/٢٤٨( ينظر: السـيوطي، بغية الوعاة

ينظــر: حممــد بــن عبــدالعزيز اخلضـــري، التقــويم يف الفقــه اإلســالمي، مطبوعــات جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود  )٤(
 ).٣٠هـ، (ص:١٤٢٣اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

ربام قطعوا النظر عـن أصـل حـرف العلـة، ونظـروا إىل حالتـه الراهنـة، الياء يف هذا الفعل أصلها واو، لكن العرب  )٥(
م الشـيء بمعنـى » قيَّم«ومن هنا أجاز جممع اللغة املصـري استعامل  د القيمة، للتفرقة بينه وبني قَوَّ بالياء بمعنى حدَّ

له، وقد جاءت املعاقبة بني الواو والياء املشددتني يف أمثلة من كالم العرب يُستأن س هبا يف تصحيح ذلك، وقـد عدَّ
 أوردت املعاجم احلديثة كالوسـيط، واألساسـي، واملنجد هذه الكلمة، ونص الوسـيط عىل أهنا جممعية. 

ينظر: د. أمحد خمتـار عمـر بمسـاعدة فريـق عمـل، معجـم الصـواب اللغـوي دليـل املثقـف العـريب الطبعـة األوىل، 
 ). ١/٦١١م، ( ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩القاهرة، عامل الكتب، 

 ؛ )٧٧١هــ، (ص:١٤٢٥جممع اللغة العربية، املعجم الوسـيط، مكتبـة الشــروق الدوليـة القـاهرة، الطبعـة الرابعـة  )٦(
ــطلحي  ــني مص ــرق ب ـــر، الف ــراهيم خض ــد إب ــويم"د. أمح ــيم"و "التق ــرتوين "التقي ــة اإللك ــع األلوك ــر: موق . ينظ

)www.alukah.net.( 
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مت السـلعة: إذا حـددت "فهو وأما تعريف التقويم يف االصطالح:  مصدر قوّ
: )١("قيمتها وقدرهتا تقويم السلعة: حتديـد البـدل "، وجاء يف معجم لغة الفقهاء أنَّ

 .)٢("العادل عنها

وهــذان التعريفــان يف احلقيقــة غــري جــامعني، فــالتعريف األول ال خيــرج عــن 
عىل تقويم السـلعة فحسـب، والفقهـاء  صـروالتعريف الثاين يقت التعريف اللغوي،

ين صــر؛ ولذا نجد أن بعض البـاحثني املعا)٣(يريدون بالتقويم ما هو أعمُّ من ذلك
ف التقويم بأنه:   قد عرّ

تقدير بدل نقدي لعنيٍ أو منفعةٍ يعادهلا يف حال املعاوضة بـه عنهـا حقيقـةً أو "
ا شـمل وأدقّ مـن وجهـة نظـري، فينـدرج فيـه تقـويم ، وهذا التعريف أ)٤("افرتاضً

 السلع وغريها.

ا إىل ما أقره جممع اللغة العربيـة مـن صـحة اسـتعامل مصـطلح   "التقيـيم"واستنادً
، يصبح استعامل املصطلحني عرفًا لغويًّا؛ وإن كـان املصـطلحان يفيـدان )٥(لبيان القيمة

ا مـن حيـث االسـتعامل بـني أكثـر  "التقـويم"يف بيان قيمـة الشــيء، ومصـطلح  انتشـارً
وجَّ منه.  الفقهاء األقدمني، باإلضافة إىل داللته عىل تعديل أو تصحيح ما اعْ

ء فقط، ومن هنا نجـد أن شـيفتدل عىل إعطاء قيمة لل "التقييم"أما مصطلح  
؛ حيــث ال يقــف "التقيــيم"أعــمّ وأشــمل مــن مصــطلح  "التقــويم"مصــطلح 

                                           
حممد بـن أيب الفـتح بـن أيب الفضـل الـبعيل، املطلـع عـىل ألفـاظ املقنـع، حتقيـق حممـود األرنـاؤوط وياســني حممـود  )١(

 ).٤٠٣م، (ص: ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣اخلطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة األوىل 
التوزيـع، الثانيـة، ـر وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفـائس للطباعـة والنشـ -حممد رواس قلعجي  )٢(

 ).١٤٢م، (ص:١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
 ).٣٤، ٣٣ينظر: اخلضـري، مرجع سابق، (ص: )٣(
 ).٣٤، ٣٣ينظر: اخلضـري، مرجع سابق، (ص: )٤(
 ).٧٧١جممع اللغة العربية، مرجع سابق، (ص: )٥(
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ء مـا، بـل البـد كـذلك مـن حماولـة إصـالحه شــيعنـد حـد بيـان قيمـة  "التقـويم"
 وتعديله بعد احلكم عليه، وبيان قيمته.

 "التقـويم"وعليه يكون الفرق بني الكلمتني عند التدقيق والتمحيص هـو أنّ 
ا شـيلتعديل ال  ؛ فلبيان القيمة."التقييم"ء، أمّ

دَّ مـن تبيـني أن مصـطلح التقيـيم هـو املصـطلح املسـتعمل يف األنظمـة  )١(والبُ
 واملعامالت والواقع العميل احلايل.

رُ هبا أهل االختصاص مـا "وأر أن التعريف املختار للتقويم هو:  قدِّ عملية يُ
 ."يستحقه املقيَّم من نقدٍ 

، -وهـم اخلـرباء يف فـنهم وصـنعتهم-فهو مسألة تقديرية ألهل االختصاص 
 الذين بإمكاهنم تقدير القيمة النقدية للمقيَّم.

ــ م اختيــاره مــن تعريــف يعتــرب أعــم وأمجــع مــن تعريــف نظــام وأر أن مــا ت
املقيِّمــني، الــذي نــصَّ يف مادتــه األوىل عــىل أن التقيــيم هو:]عمليــة حتديــد القيمــة 
العادلة للعقارات، أو املنشآت االقتصادية، أو املعدات واملمتلكـات عـىل اخـتالف 

 .)٢(أنواعها؛ لغرض حمدد]

                                           
كات الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم  )١( كان لفظ التقييم هو اللفظ املستعمل يف األنظمة السـعودية ومنهـا نظـام الشــرِ

 .)هـ١٢/٢/١٣٨٧وتاريخ  ٥هـ)، واملعدل باملرسوم امللكي رقم (م/٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ  ٦(م/
تقويمهـا) وذلـك بنـاء عـىل املرسـوم ثم عدلت كلمة (تقييم أو تقييمها) أينام وردت يف النظام إىل كلمة: (تقويم أو 

 هـ).٢٨/٦/١٤٠٢، وتاريخ ٢٣امللكي رقم (م/
هـ)، ويف املادة رقم ٩/٧/١٤٣٣، وتاريخ ٤٣ويف نظام هيئة املقيِّمني املعتمدين، الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/

ستعامل لكل لفظةٍ عىل معنى إال الستقرار اال -واهللا أعلم-) منه استعمل املنظِّم لفظة تقييم، وما ذاك يف نظري ١(
ا  "التقويم"معني، وهو أنّ  فلبيان القيمة، وأسـتعملها أنـا يف هـذا البحـث  "التقييم"جاء بمعنى تعديل الشـيء، أمّ

 بمعنى واحد.
 ).٦الفقرة  ١نظام هيئة املقيِّمني املعتمدين، املادة رقم ( )٢(
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الثالثـة للتقيـيم، مـع أنـه يمكـن أن تنشـأ  فالنظام حدد التقييم فقط يف الفـروع
فــروعٌ أخــر للتقيــيم، خاصــةً أن النظــام أعطــى ملجلــس إدارة هيئــة املقيِّمــني 
املعتمدين السعوديني صالحية إدخال ما يراه من فروع أخر يف التقييم؛ بام حيقـق 

 .)١(أهداف اهليئة

دَّ أن يكون ا يف التعريف الذي البُ ا. وهذا بالطبع يُعدُّ قصورً ا مانعً  جامعً

ا بني مصطلحي التقييم والتقويم، يمكـن النظـر فيـه  والتفريق الذي ذُكر سابقً
ـا، أمـا إن اُسـتعمل أحـدمها فـيمكن أن تتسـع داللتـه  عند اسـتعامل املصـطلحني معً

ا لتجويز جممع اللغة.  ليشمل داللة املصطلح اآلخر وفقً

‹�ÊŒ∏\;ÀÁÖ¬h;Un’]m’\;f÷�∏\)٢(U;

م هــو  ف عنــد بعــض املختاملقــوِّ ــرِّ  بأنــه: صـــنيالقــائم بعمليــة التقــويم، وقــد عُ
الشخص املسئول عن حساب املبلغ املايل ألي قيمة تتعلق بمقيَّم ما، وذلك وفـق "

معــايري وطــرق حتليــل علميــة منظمــة، يــؤدي اســتخدامها إىل الوصــول إىل نتــائج 
ــل ــرق التحلي ــايري وط ــذه املع ــع ه ــة م ــة متوافق ــذا .)٣("منطقي ــم ه ــف  ويتس التعري

ـدَّ أن تكـون  اإلجرائي بطول عباراته، وكثرة كلامته، ومن املعلوم أن التعريفـات البُ
 ح.شـرة بعبارات حمددة تفي باملقصود، ال طويلة متيل للصـرخمت

الشـخص [ وجاء تعريفه يف النظام يف املادة األوىل من نظام املقيِّمني املعتمدين بأنـه:
ا هلذا النظامذو الصفة الطبيعية أو االعتباري  .)٤(]ة الذي يرخص له بمزاولة املهنة وفقً

                                           
 ).١الفقرة  ٢٨ينظر: نظام هيئة املقيِّمني املعتمدين، املادة رقم ( )١(
ا. )٢( كِر سابقً م إذ مها قريبان يف املعنى كام ذُ  قد أستعمل لفظ املقيِّم وأريد به املقوِّ
 ينظر: عادل عقل، التقييم والتثمني، ورقة عمـل ضـمن بحـوث املـؤمتر العـريب األول للتنميـة العقاريـة والعمرانيـة )٣(

 ).٢٤٥، (ص:م٢٠٠٨اإلمارات العربية املتحدة، أكتوبر  -املنعقد يف أبوظبي
 ).١١الفقرة  ١نظام هيئة املقيِّمني املعتمدين، املادة رقم ( )٤(
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ـا،  ا طبيعيًّـا أو اعتباريًّ وهذا التعريف نصٌّ واضحٌ يف أنَّ املقيِّم قد يكون شخصً
ط حصوله عـىل تـرخيصٍ يمكنـه القيـام هبـذه املهمـة، إضـافة إىل أن التعريـف شـرب

وظائفهم وأعامهلم، وهـو خيرج املوظفني احلكوميني القائمني بعملية التقييم بحكم 
ما أكده املنظِّم بأنه ال تنطبق أحكام هذا النظام عـىل املـوظفني احلكـوميني القـائمني 

 .)١(بأعامل التقييم بحكم أعامهلم يف اللجان املختلفة يف األجهزة احلكومية

فـه بـه احلنفيـة حيـث  م، منهـا مـا عرَّ وعند الفقهاء جاءت تعريفات عدة للمقوِّ
م بأنه: قالوا عن املق  .)٢("األهل يف كل حرفةٍ "وِّ

م )٣(وجاء عند املالكية بأنه الشاهد عىل القيمة فـوا املقـوِّ ؛ أما الشـافعية فقـد عرَّ
 .)٤("ءشـيالذي خيرب بقيمة ال"بأنه: 

م عنـد املـنظِّم وعنـد الفقهـاء؛ أر أن التعريـف  عند املقارنة بني تعريف املقـوِّ
م ر قيمة األ"هو أنه:  املختار للمقوِّ اء بالنقـد املتـداول؛ بنـاءً عـىل عـرف شــيمن يقدِّ

 ."أهل االختصاص

م األسا  ة، والتي هي:سـيويتضح من هذا التعريف التحديد ألركان املقوِّ

م يعتمد عىل التقدير لأل -١  اء، فعمله مبنيٌ عىل التقدير.شـيأن املقوِّ

                                           
 ).٤٢ينظر: نظام هيئة املقيِّمني املعتمدين، املادة رقم ( )١(
لرائـق شــرح كنـز الـدقائق وبحاشــيته: منحـة ينظر: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجـيم، البحـر ا )٢(

 ).٥/١٧اخلالق البن عابدين، الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي، (
دار الفكـر،  -ينظر: حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهللا املالكي، منح اجلليل شـرح خمتصـر خليـل، بـريوت  )٣(

 ).٧/٢٥٥م، (١٩٨٩-هـ١٤٠٩
حممد بن أمحـد اخلطيـب الشــربيني الشـافعي، مغنـي املحتـاج إىل معرفـة معـاين ألفـاظ املنهـاج، الطبعـة األوىل، دار  )٤(

 ).٦/٣٢٨م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الكتب العلمية، 
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ما نصَّ عليـه عامـة فقهـاء  أن التقدير يكون بالنقد املتداول ال بغريه، وهو -٢
 املذاهب يف أنَّ التقويم يكون بنقد البلد.

ــه:  ــة قول ــد احلنفي متــى وقعــت احلاجــة إىل تقــويم "فقــد جــاء يف املبســوط عن
م بالنقد الغالب يف البلد  .)١("املغصوب واملستهلك؛ يقوّ

 .)٢("إن التقويم بنقد البلد كيف كان"وقالت املالكية: 

إذا وجبت قيمة املتلف اعترب بمحـل اإلتـالف، كـام "ه: ونصَّ الشافعية عىل أن
 .)٣("يعترب يف املتلفات بغالب نقد البلد

 .)٤("تعترب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه"ويف اإلنصاف عند احلنابلة: 

 أن التقدير يكون مبنيًّا عىل عرف أهل االختصاص كلٌّ فيام خيصه. -٣

م من أن يكون أحد  أربعةٍ هم: وال خيلو حال املقوِّ

لِّفَ من املحكمة بمامرسة التقويم، كمـوظفي  -١ املوظف احلكومي، الذي كُ
 .)٥(اخلرباء وهيئة اخلرباء

تاجر يامرس التجارة يف الشـيء الذي يراد تقويمه، فتطلـب منـه املحكمـة أو  -٢

                                           
 ).٢/١٩١م، (١٩٩٣-هـ١٤١٤ينظر: حممد بن أمحد السـرخسـي، املبسوط، بريوت، دار املعرفة،  )١(
محد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، الذخرية، الطبعة األوىل، حتقيـق: أبو العباس شهاب الدين أ )٢(

 ).١٢/١٤٤م، (١٩٩٤حممد حجي، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 
أبو عبد اهللا بدر الدين حممـد بـن عبـد اهللا بـن هبـادر الزركشــي، املنثـور يف القواعـد الفقهيـة، الطبعـة الثانيـة، وزارة  )٣(

 ).٢/٣٣٠م، (١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ف الكويتية، األوقا
عيل بن سليامن املرداوي الدمشـقي احلنـبيل، اإلنصـاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـالف، الطبعـة الثانيـة، دار إحيـاء  )٤(

 ).٦/١٩٥الرتاث العريب، (
لـس الـوزراء رقـم )؛ وقد كان أول قرار صدر هليئات النظر هـو قـرار جم١٢٨نظام املرافعات الشـرعية، املادة رقم ( )٥(

يقضـي بتشكيل هيئات النظر وحتديد اختصاصاهتا وصالحياهتا. ينظر: د. عبد املـنعم  )هـ١/٤/١٣٩٢يف  ٣١٧(
 ).٣٨٣هـ، (ص:١٤٠٩عبد العظيم جرية، نظام القضاء يف اململكة العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة، 
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األفراد التقويم، وهذا يعني أنه غري متفـرغ هلـذا العمـل، لكنـه يامرسـه متـى طُلـب منـه 
ا المتالكــه خــربةً يف أســعار التقــويم مــن خــالل ممارســته للتجــارة، ومثــال ذلــك،  نظــرً

هــؤالء أصــحاب املكاتــب العقاريــة، وبعضــهم غــري حاصــل عــىل تــرخيص بمزاولــة 
التقويم؛ ومع هذا فقـد أجـاز النظـام للقاضــي أن يسـتعني بـه، ولكـن ذلـك مشــروط 

 .)١(توافرهابعدم وجود خرباء مرخص هلم، وتنطبق عليهم شـروط الواجب 

خبري تقويم ممارس، يمتهن التقويم مقابل مبالغ يتلقاها من طالـب التقـويم،  -٣
ا، وسبق له أن تلقـى تـدريبًا يف جمـال التقـويم، وحصـل  ويف األغلب، فإنه يكون خمتصً

ا بمزاولة مهنة التقويم.  عىل شهادات مهنية فيه، وهو ممن يملك ترخيصً

متخصصـة متـارس التقـويم كات تقـويم، وهـي جهـات شـرمؤسسات و -٤
 باحرتافية واقتدار يف الغالب.

                                           
 ).٥الفقرة رقم  ١٢٨ادة (نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، امل )١(
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م م  وعٌ بالكتاب والسنة وعمل الصحابة:شـرالعمل بتقويم املقوِّ

م إذا ق ا فقد دلَّ القرآن بوضوحٍ عىل وجوب العمل بتقويم املقوِّ تـل املحـرم صــيدً

مه عدالن، فقال تعاىل: ا، فجعل جزاءه بام يقوّ  .]٩٥[املائدة:)¿ Â Á À( متعمدً

يقول تعاىل ذكره: حيكـم بـذلك اجلـزاء الـذي هـو ": )١(قال أبو جعفر الطربي
د مـن الـنعم عـدالن مـنكم، يعنـي: فقيهـان عاملـان مـن أهـل صـيمثل املقتول من ال

 .)٢("الدين والفضل

يعنـي  ]٩٥[املائـدة:)¿ Â Á À( قولـه تعـاىل: ســرييف تف )٣(السمرقنديقال 

                                           
حممد بن جريـر بـن يزيـد الطـربي، أبـو جعفـر، املـؤرخ املفســر اإلمـام، ولـد يف آمـل طربسـتان سـنة مـائتني وأربـعٍ  )١(

 "أخبـار الرسـل وامللـوك"وعشـرين للهجرة النبوية، وعرض عليه القضاء فامتنع، واملظامل فأبى. له من املصنفات 
يعرف بتفسـري الطربي، قال ابن األثري عنه: أبو جعفر  "مع البيان يف تفسـري القرآنجا"املعروف بتاريخ الطربي، و

ا،  ا يف أحكـام الـدين ال يقلـد أحـدً أوثق من نقل التاريخ، ويف تفسـريه ما يدل عىل علم غزير وحتقيق، وكـان جمتهـدً
الـذهبي،  )،٢٢٢فعيني، (ص:وكانت وفاته ببغداد عام ثالث مائة وعشـرة للهجرة. ينظر: ابن كثري، طبقات الشـا

 ).٦/٩٦)، الزركيل، األعالم، (١٤/٢٦٧سـري أعالم النبالء، (
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي، جامع البيان يف تأويل القـرآن، الطبعـة األوىل،  )٢(

 ).١٠/٢٢م، ( ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، 
نْدي، أبـو الليـث، امللقـب بإمـام اهلـد، مـن أئمـة احلنفيـة، مـن الزهـاد  )٣( قَ رْ ـمَ نصـر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السَّ

 "بستان العارفني"و "عمدة العقائد"أجزاء متفرقة منه، وله:  "تفسـري القرآن"املتصوفني، له تصانيف نفيسة، منها 
الثـاء إلحـد عشــرة ليلـة خلـت مـن مجـاد اآلخـرة سـنة ثـالث ، تـويف ليلـة الث"البستان"يف التصوف، وأسامه 

 ).١٣/٩١)؛ كحالة، معجم املؤلفني، (٨/٢٧وسبعني وثالث مائة. ينظر: الزركيل، األعالم، (
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 .)١(رجالن مسلامن ينظران إىل قيمة املقتول، ثم يُشرت بقيمته

مه عدالن، والعدل مـن لـه معرفـة وبصـارة صـيوذهبت احلنفية إىل أن ال د يُقوِّ
م لل)٢(دصـيبقيمة ال زاء العدالـة د املوجـب للجـصــي، كـام اشـرتط احلنابلـة يف املقـوِّ

واخلربة؛ ألنه ال يتمكن من احلكم باملثل إال من له خربة؛ وألن اخلربة بـام حيكـم بـه 
 .)٣(ط سائر األحكامشـر

ـنَ : «ومن السنة: قوله  ـغُ ثَمَ بْلُ ـالٌ يَ انَ لَــهُ مَ كَ ، فَ بْدٍ ا لَـهُ يفِ عَ كً ـرْ تَقَ شِ نْ أَعْ مَ
ةَ  يْهِ قِيمَ لَ بْدُ عَ مَ العَ وِّ بْدِ قُ ، العَ بْـدُ يْـهِ العَ لَ تَـقَ عَ عَ ، وَ مْ ـهُ صَ صَ هُ حِ اءَ كَ ــرَ طَى شُ أَعْ ، فَ لٍ دْ عَ

تَقَ  ا عَ نْهُ مَ تَقَ مِ دْ عَ قَ إِالَّ فَ  .)٤(»وَ

، )٥(يك؛ ألهنـا متلفـة بـالعتقشـرووجه الداللة منه أنه أمر بالتقويم يف حصة ال
م، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب دَّ له من مقوِّ  .)٦(والتقويم البُ

                                           
قَنْدي، بحر العلوم، الطبعـة األوىل، حتقيـق الشــيخ عـيل حممـد معـوض والشــيخ  )١( رْ مَ نصـر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السَّ

 ).١/٤٥٨م، (١٩٩٣لبنان، دار الكتب العلمية،  -د عبد املوجود، ود. زكريا عبد املجيد التوين، بريوت عادل أمح
 ).٢/٥٦٣)؛ ابن عابدين، مرجع سابق، (٣/٣٢ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ( )٢(
احلنـبيل، الشــرح الكبـري عـىل مـتن املقنـع أبـو الفـرج،  عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بـن قدامـة املقدســي اجلامعـييل )٣(

)؛ منصور بن يـونس بـن ٣/٣٥٢إشـراف: حممد رشـيد رضا صاحب املنار، دار الكتاب العريب للنشـر والتوزيع (
ــة  ــاع، دار الكتــب العلمي ــاع عــن مــتن اإلقن ــن إدريــس البهــويت احلنــبيل، كشــاف القن صــالح الــدين بــن حســن ب

 ).٣/٥٤٠إلنصاف، مرجع سابق، ()؛ املرداوي، ا٢/٤٦٥(
ا بني اثنني، أو أمة بني شــركاء، بـرقم ( )٤( )؛ ومسـلم بـرقم ٢٥٢٢أخرجه البخاري يف كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدً

)١٥٠١-١.( 
 لبنان، دار الكتـب -إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد ابن مفلح، املبدع يف شـرح املقنع، الطبعة األوىل، بريوت  )٥(

 ).٥/٤٢م، (١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العلمية، 
ــني بـن حممـد بـن خلـف ابـن الفـراء، العـدة يف أصـول الفقـه، الطبعـة الثانيـة، حتقيـق:  )٦(  ينظر: القاضـي أبو يعىل، حممـد بـن احلس

ـ ١٤١٠د. أمحد بن عيل بن سـري املباركي،  ــي، املستصـفى،٢/٤١٩م، (١٩٩٠ -ه  )؛ أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوس
ـ ١٤١٣الطبعة األوىل، حتقيق: حممـد عبـد السـالم عبـد الشـايف، دار الكتـب العلميـة،   حممـد بـن  )،٢١٧م، (ص:١٩٩٣ -هـ

أمحد بن عبد العزيز بن النجار الفتوحي احلنبيل، شـرح الكوكب املنري املسمى بمختصـر التحرير، الطبعـة األخـرية، حتقيـق: د. 
 ).١/٣٥٧م، (١٩٩٧ -هـ١٤١٨نان، دار الكتب العلمية، حممد الزحييل ود. نزيه محاد، بريوت، لب
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 وعية ذلك:شـروقد جاء عن الصحابة ما يفيد م

،   )١(فقد جاء عن قبيصة بن جابر يْتُـهُ مَ رَ بْيًـا فَ أَيْتُ ظَ رَ ا، فَ مً ْرِ نْتُ حمُ قال: (كُ
فْ  عَ يفِ نَ قَ ، فَوَ هُ عَ دْ كِبَ رَ رَ ، فَ نِهِ رْ لَ قَ نِي أَصْ عْ هُ يَ اءَ شَ شَ بْتُ خُ أَصَ ـيفَ لِكَ  سِ نْ ذَ ــيْ مِ ، شَ ءٌ

رَ بْنَ  مَ يْتُ عُ أَتَ ـخَ فَ تُ الْ دْ جَ هُ فَوَ لُ أَ ـامَّ طَّابِ أَسْ ا  لَ إِذَ ، وَ ـهِ جْ قِيـقَ الْوَ ـيَضَ رَ بْ الً أَ جُ ئْتُهُ رَ جِ
 : الَ قَ ، فَ َنِ محْ بْدِ الرَّ تَ إِىلَ عَ تَفَ الْ رَ فَ مَ أَلْتُ عُ : فَسَ الَ ، قَ فٍ وْ َنِ بْنُ عَ محْ بْدُ الرَّ وَ عَ  "هُ ـرَ تَ

؟ ــهِ ي فِ ــاةً تَكْ :  "شَ ــالَ ــمْ "قَ )، قــال قبيصــة: فخرجــت إىل  "نَعَ ــاةً ــحَ شَ بَ ينِ أَنْ أَذْ رَ ــأَمَ فَ
صاحبي، وقلت: إن أمري املؤمنني! مل يدر ما يقول حتى سأل غـريه، ففاجـأين عمـر 

¿ Á À ( وعـالين بالـدرة، وقـال: أتقتـل يف احلـرم وتسـفه احلكـم؟ قـال تعـاىل:
Â(:عوف، وأنا عمر وهذا عبد الرمحن بن ]٩٥[املائدة)٢(. 

عمل بالتقويم، وأمر املحكوم عليه  أن عمر بن اخلطاب  ووجه الداللة:
ني.  بتطبيق احلكم؛ بناءً عىل تقييم املقيِّمَ

  

                                           
عـدُّ يف الطبقـة األوىل  )١( قبيصة بن جابر بن وهب األسدي الكويف، تابعي، من رجال احلـديث، الفصـحاء، الفقهـاء، يُ

 من الرضاعة تويف سنة تسعٍ وستني للهجرة. "معاوية"من فقهاء أهل الكوفة بعد الصحابة. وهو أخو 
 ).٥/١٨٨)؛ الزركيل، األعالم، (٨/٣٤٤)؛ ابن حجر، هتذيب التهذيب، (٥/٣٩٣اإلصابة، ( ينظر: ابن حجر،

)؛ وأخرجه احلـاكم يف املسـتدرك ٨٢٣٩أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب املناسك، باب الوبر والظبي، برقم ( )٢(
سـننه الكـرب، كتـاب )، والبيهقـي يف ٥٣٥٥عىل الصحيحني، باب فضائل عبد الرمحن بن عوف الزهري، برقم (

)، وقـال احلـاكم عنـه: ٩٨٦٢احلج، باب جزاء الصـيد بمثله من الـنعم حيكـم بـه ذوا عـدل مـن املسـلمني، بـرقم (
ا: عىل شـرط البخاري ومسلم.  حديث صحيح عىل شـرط الشـيخني ومل خيرجاه، وقال الذهبي معلقً
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 وينقسم هذا املطلب إىل الفرعني التاليني:

م عىل ثالثة أقوال:وقع اخلالف بني   الفقهاء يف تكييف عمل املقوِّ

ــول األول: ــذهب  الق ــو م ــة، وه ــار والرواي ــاب اإلخب ــن ب م م ــوِّ ــل املق أن عم
 ، وهو قول )٢(واملالكية )١(احلنفية

 .)٤(، ويُفهم من كالم ابن تيمية أنه يميل إليه)٣(عند احلنابلة

 ومما استدل به أصحاب هذا القول ما ييل: 

م متصل ملا ال يتناهى من احلاالت كالرواية، فهـو  الدليل األول: أن عمل املقوِّ
م )٥(دون الشهادة ؛ ألن الشاهد ينقل ما شاهده وهي يف الغالب حالة عني، أما املقوِّ

 فيخرب عن تقدير األثامن بصورة تتكرر وتتعدد.

                                           
ود األنصاري اخلزرجي املنبجي، اللبـاب يف اجلمـع بـني ينظر: مجال الدين أبو حممد عيل بن أيب حييى زكريا بن مسع )١(

بـريوت، دار  -دمشـق، لبنـان  -السنة والكتاب، الطبعة الثانية، حتقيق: د. حممد فضل عبـد العزيـز املـراد، سـوريا 
 ).٤/٤٠٤)؛ ابن عابدين، مرجع سابق، (٢/٥٩٢م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الدار الشامية،  -القلم 

أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا املـواق املـالكي، التـاج واإلكليـل  ينظر: حممد بن يوسف بن )٢(
)؛ شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا ٧/٤٠٨م، (١٩٩٤-هــ١٤١٦ملختصـر خليل، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، 

عيني املـالكي ، مواهـب اجلليـل يف شــرح حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسـي املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ
 ).٥/٣٣٦م، (١٩٩٢ -هـ ١٤١٢خمتصـر خليل الطبعة الثالثة، دار الفكر، 

 ).١١/٣٥٣ينظر: املرداوي، اإلنصاف، مرجع سابق، ( )٣(
دُّ عمل املقيِّم من باب املسـموعات التـي هـي اجتهاديـة، وهـو يـر يف بـاب املسـموعات االكتفـاء بواحـد،  )٤( عُ  فهو يَ

 أمحـد. ينظـر: تقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن عبـد السـالم بـن عبـد اهللا بـن أيب وهو رواية عن 
القاسم بـن حممـد ابـن تيميـة احلـراين احلنـبيل الدمشـقي، الفتـاو الكـرب، الطبعـة: األوىل، دار الكتـب العلميـة، 

 ).٥/٥٦٢م، (١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨
 ).١/٩ينظر: القرايف، الفروق، مرجع سابق، ( )٥(
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م طريقه هو االجتهاد والعلم بخالف غريه من الشـهود  الدليل الثاين: أن املقوِّ
 و احلكام.أ

ا  م يبقـى متميـزً م والشاهد واملخـرب واحلـاكم إال أن املقـوِّ ورغم الشبه بني املقوِّ
م ذا علـمٍ  مـه، وجيـب أن يكـون املقـوِّ عن غريه؛ ألن تقويمه يعتمد عىل العلم بام يقوِّ
خاص يتميز به عن غـريه؛ بخـالف الشـاهد الـذي يشـهد بـام رأ وسـمع؛ فهـو ال 

م يتميز عن احلاكم؛ حيـث يعتمـد احلـاكم  حيتاج إىل خربة، يضاف إىل ذلك أنَّ املقوِّ
م إحد هـذه البينـات، وتقويمـه  يف حكمه عىل ما لديه من بينات، وأن تقويم املقوِّ

 الطرفان بتقويمه. ضـىغري معتربٍ إذا مل يأخذ به احلاكم أو يرتا

ــاين: ــول الث ــن  الق ــد ب ــول حمم ــذا ق ــهادة، وه ــاب الش ــن ب م م ــوِّ ــل املق أن عم
، واملـــذهب عنـــد )٤(، ومـــذهب الشـــافعية)٣(، وقـــول عنـــد املالكيـــة)٢)(١(احلســـن
 .)٦(، وصححه املرداوي)٥(احلنابلة

                                           
 ).٤/٤٠٤ينظر: ابن عابدين، مرجع سابق، ( )١(
هو أبو عبد اهللا، حممد بن احلسن بن فرقد، من موايل بني شــيبان، إمـام يف الفقـه واألصـول، سـمع مـن أيب حنيفـة،  )٢(

هــ، مـن مؤلفاتـه: الزيـادات، ١٨٩هــ، وتـويف بـالري سـنة ١٣١وغلب عليه مذهبه، وعرف به، ولد بواسط سـنة 
)؛ القرشــي، اجلـواهر املضــية، ٩/١٣٤واجلامع الصغري. ينظر: الـذهبي، ســري أعـالم النـبالء، ( واجلامع الكبري،

 ).٢/٢٤٧)؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، (٢/٤٢(
 ).٤/٤٠٥)؛ البجريمي، مرجع سابق، (٣/٥٠٠ينظر: حاشـية الدسوقي عىل الشـرح الكبري، مرجع سابق، ( )٣(
ينظر: أبو احلسن عيل بن حممد البغدادي، الشهري باملاوردي، احلاوي الكبـري يف فقـه مـذهب اإلمـام الشـافعي وهـو  )٤(

الشــيخ عـادل أمحـد عبـد املوجـود، دار  -شـرح خمتصـر املزين، الطبعة األوىل، حتقيق: الشـيخ عـيل حممـد معـوض 
؛ زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، أسنى )١٦/٢٤٧م، ( ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩لبنان،  -الكتب العلمية، بريوت 

)؛ الســـيوطي، األشــباه والنظــائر، مرجــع ٤/٣٣٠املطالــب يف شـــرح روض الطالــب، دار الكتــاب اإلســالمي، (
 ).٣٩١سابق، (ص:

ي، ينظر: أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسـي ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقدسـ )٥(
 ).٤/٢٥م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الكايف يف فقه اإلمام أمحد، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، 

 ).١١/٣٥٣ينظر: املرداوي، اإلنصاف، مرجع سابق، ( )٦(
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 وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلةٍ منها:

ــدليل األول: ــد  ال ــؤدي هــذه الشــهادة بالقيمــة عن ــم ي م يقــدر القيمــة، ث املقــوِّ
ل.)١(ضـيالقا ل ثم يشهد بام حتمَّ  ؛ فهو كالشاهد الذي يتحمَّ

 ويمكن أن جياب عن استدالهلم بوجهني:

بعدم التسليم بأن التقـويم شـهادة بالقيمـة، بـل التقـويم يفـارق  الوجه األول:
 .)٢(تهاد، والشهادة بالقيمة خرب حمضالشهادة بالقيمة، فإن التقويم مدركه االج

، يضـاف إىل ذلـك أن التقـويم ضـيليس كل تقويم يتم عند القا الوجه الثـاين:
ا عن خصومة.  قد ال يكون ناجتً

م يف جزاء الصــيد، فـالتقويم يف جـزاء  الدليل الثاين: م هنا عىل املقوِّ قياسهم للمقوِّ

مني عدلني بـنص اآليـ ª » ¬ ® ( ة، وهـو قولـه تعـاىل:الصـيد البُدّ فيه من مقوِّ
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́ ـــــدة:)̄ ° ± ³²   ]٩٥[املائ

 .)٣(ولو كان روايةً أو حكامً ملا احتيج ملقومني ولتم االكتفاء بواحدٍ 

، فـإن مـن  ط شــرواجلواب عن هذا االستدالل هو القول بـأن القيـاس فاسـدٌ
ا عليه، وعدد  مني يف جـزاء الالقياس أن يكون املقيس عليه متفقً د خمتلـف صــياملقوِّ

كـر يف اآليـة  ، وأن العـدد ذُ م واحـدٍ فيه، بل قال بعض العلامء بجواز االكتفـاء بمقـوِّ
 .)٤(من باب االحتياط وزيادة يف اإلتقان واإلحكام

                                           
 ).٤/٤٠٥ينظر: البجريمي، مرجع سابق، ( )١(
 ).٤/٤٢٢ينظر: األنصاري، مرجع سابق، ( )٢(
هليتمي السـعدي األنصـاري، شـهاب الـدين شــيخ اإلسـالم، أبـو العبـاس، ينظر: أمحد بن حممد بن عيل بن حجر ا )٣(

الفتاو الفقهية الكرب، مجع: تلميذ ابن حجر اهليتمي الشـيخ عبد القادر بن أمحد بن عيل الفاكهي املكي، املكتبـة 
 ).٢/٣٣اإلسالمية، (

 ).٤/٨٣ينظر: السـرخسـي، مرجع سابق، ( )٤(
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م فصلٌ للقضاء، وذلك بـإلزام القـدر  الدليل الثالث: أنه يرتتب عىل قول املقوِّ
 .)١(املعني من العوض، وهذا هو شأن الشهادة

ـا  واجلواب عنه: أن هـذا مشـرتكٌ كـذلك بـني احلكـم والشـهادة، فلـيس خمتصًّ
ا.  بقول الشاهد فقط، حتى يصح االستدالل به عىل كون املقيِّم شاهدً

م مــن بــاب احلكــم، وهــو قــول مشــهور عنــد أن عمــل املقــوِّ  القــول الثالــث:
 .)٣(، وقول عند احلنابلة)٢(املالكية

 وقد استدل أصحاب هذه القول باآليت:
أن احلاكم إذا استجاب للمقيِّم فيام فيـه اجتهـاد؛ فإنـه يكـون يف  الدليل األول:

 .)٤(حكمه
واجلــواب عــن هــذا االســتدالل هــو أن املقــيِّم ال يكــون كاحلــاكم إال إن كــان 

 كم ناشئًا عن اجتهادٍ وفيه والية، وليس التقييم كذلك، بل هو اجتهاد فقط. احل
 .)٥(أن حكم املقيِّم ملزم يف القيمة؛ فكان كاحلاكمالدليل الثاين: 

 ويمكن أن جياب عن هذا الدليل:
بأن احلاكم وإن استعان به يف بعض عمله إال أنه مل جيعله احلكم نفسـه، بـدليل 

 ردِّ التقييم أو قبوله.خمريّ يف  ضـيأن القا
هو القول األول؛ لقوة أدلتهم وردهم  -واهللا أعلم  -والذي يرتجح للباحث 

.عىل أدلة األقوال األخر 
                                           

 ).٥/٣٣٦(ينظر: احلطاب، مرجع سابق،  )١(
 ).٧/٢٥٤ينظر: عليش، مرجع سابق، ( )٢(
)؛ مصطفى بن سـعد بـن عبـده الســيوطي الرحيبـاين احلنـبيل، ٦/٤٦١ينظر: املرداوي، اإلنصاف، مرجع سابق، ( )٣(

 ).٢/٦٧م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٥مطالب أويل النهى يف شـرح غاية املنتهى، الطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي، 
 ).١/١٥القرايف، الفروق، مرجع سابق، ( )٤(
 ).٢/٩٠ينظر: الشـربيني، مغني املحتاج، مرجع سابق، ( )٥(
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م إنام يرتكز يف جوهره عىل تقدير قيمةٍ معينـةٍ ملـا يـتم تقييمـه، وهـذا  عمل املقوِّ
أسـسٍ ثابتـة عنـد أهـل هـذه املهنـة، ومـن أمههـا اخلـربة يف جمـال التقدير يقـوم عـىل 

 التقويم.

م مـن بـاب الـرأي واخلـربةشـرو ون عمـل املقـوِّ ، )١(اح األنظمة والقوانني يعدّ
اح األنظمة والقوانني إال أين مل أعثر هلم عىل شـرومع طول البحث الستجالء آراء 

م من باب قولٍ خمالفٍ هلذا الرأي؛ مما يدلُّ عىل أن املس تقر عندهم هو عدُّ عمل املقوِّ
اخلرب والرواية؛ ويشهد هلذا الرأي تنظيمهم ملهنة التقييم واشرتاطاهتم هلـا، حتـى ال 

 يدخلها من ال يملك مقوماهتا.

ويف اململكة العربية السعودية فصلت األنظمة العدلية فيهـا كنظـام املرافعـات 
الً كــامالً للخــربة مســتقالً عــن عية اخلــربة عــن الشــهادة، فقــد أفــردت فصــشـــرال

م) مـن قبيـل اخلـرب والروايـة، )٢(الشهادة ـدُّ رأي اخلبـري (املقـوِّ عِ ؛ ما يفيد أنَّ النظام يُ
 وليس من باب الشهادة.

م، وإنام يسرتشد به ويستأنس،  ضـيوالقا يف الواقع العميل ال يلتزم بقول املقوِّ
 هو مندرجٌ يف اخلربة ال الشهادة أو احلكم. ما يُعدُّ دليالً آخر عىل أن عمل املقيِّم إنام

 
                                           

ينظــر: د. طــارق عبــد العــال محــاد، التقيــيم تقــدير قيمــة بنــك ألغــراض االنــدماج واخلصخصــة، الــدار اجلامعيــة،  )١(
رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعـة  ؛ أمحد فتحي عبدالعليم، املركز القانوين للخبري املثمن،)٢١، (ص:م٢٠٠٠

 ).٩٠، (ص:م٢٠٠٦القاهرة، 
جاءت الشهادة يف الفصل اخلامس من الباب التاسع يف نظام املرافعات الشـرعية اجلديـد، وهـي مـن املـادة احلاديـة  )٢(

مـن املـادة  والعشـرين بعد املائة وحتى املادة السـابعة والعشــرين بعـد املائـة، وجـاءت اخلـربة يف الفصـل السـادس
الثامنة والعشـرين بعد املائة وحتى املادة الثامنة والثالثني بعد املائـة. ينظـر: نظـام املرافعـات الشــرعية، املـواد مـن 

 ).١٣٨وحتى  ١٢١(
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 وأكرب مسألة تربز هلذه التفرقة، هي:

مني أم ال؟  هل يشرتط العدد يف املقوِّ

م هلم ال خيلو من أمرين:  وحترير حمل النزاع هو أن يُقال: إن حال املقوَّ

وذلـك بـأن  -وهـو األغلـب يف الواقـع-أن يكون التقويم باختيارهم  األول:
ا أو أكثـر مـن  يرتاضوا به، فيحملوا يف العدد عىل ما اتفقوا عليـه سـواءً أكـان واحـدً

 .)١(واحد؛ ذلك أن احلق ال يعدوهم، فيصح بام تراضوا به

الف بني يف نزاعٍ بينهام، فهنا وقع االخت ضـيأن يكون التقويم بأمر القا الثـاين:
كام هو املذهب عند احلنفيـة -؛ فمن قال هو من باب احلكم واإلخبار )٢(أهل العلم

كاملـذهب  -قال بعدم اشرتاط العدد، ومن قال بأنـه مـن بـاب الشـهادة  -واملالكية
. -عند الشافعية واحلنابلة   قال: يشرتط العدد يف املقيِّمني، وال يكتفى بمقيِّمٍ واحدٍ

ا-مقيِّمٍ واحد ومع جواز االكتفاء ب فإن املعمـول بـه  -وهو ما يراه الباحث راجحً
، )٣(سواء من قبل املحاكم والقضاة أن يكـون التقيـيم مـن قبـل ثالثـة مقيِّمـني معتـربين

ح ذلك ما جـاء يف بعـض  وذلك لزيادة الثقة يف عملية التقويم واالطمئنان هلا، وقد رجَّ
العامة للوالية عـىل أمـوال القاصــرين ومـن يف األنظمة كالالئحة التنفيذية لنظام اهليئة 

 .)٤(حكمهم أن التقويم يكون بواسطة ذوي اخلربة وعددهم ثالثة

                                           
 ).١٦/٢٤٥ينظر: املاوردي، احلاوي الكبري، مرجع سابق، ( )١(
 ).٥٦ينظر: إبراهيم اخلضـريي، مرجع سابق، (ص: )٢(
عرفت ذلك من خالل الزيارة امليدانية لبعض قضاة حمكمة األحوال الشخصـية بالريـاض، وإلدارة اخلـرباء وهيئـة  )٣(

 النظر يف املحكمة العامة بالرياض.
 ).٢، الفقرة ٢٤الالئحة التنفيذية لنظام اهليئة العامة للوالية عىل أموال القاصـرين ومن يف حكمهم، املادة رقم ( )٤(
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إنـام كانـت هنـاك اجتهـادات فرديـة مل يكن هناك تنظـيم خـاص جلانـب التقـويم، و
ألشخاص عرفوا باهتاممهم بالتقويم، تم تسجيل بعضهم كخبري يف جماله لـد املحـاكم 
 العامــة التــي كانــت تضــع مثــل هــذه املهــن يف حســباهنا، فكــان لــد كثــريٍ مــن املحــاكم 

 خرباء يعملون يف جمال التقويم. -وخاصة املحاكم التي تكون يف املدن الرئيسة-

جاء يف نظام املرافعات الشـرعية أن إدارة اخلربة يف وزارة العدل تتوىل إعـداد وقد 
 قائمة بأسامء اخلرباء الذين تستعني هبم املحاكم من غري منسويب األجهزة احلكومية.

دَّ من عدة اشرتاطات وهي:   وحتى يدرج اسم اخلبري يف هذه القائمة البُ

 ة والسلوك.سـريأن يكون حسن ال -أ

يكون حاصالً عىل ترخيص بمزاولة مهنتـه مـن اجلهـة املختصـة، وأن أن  -ب
 .)١(يكون ترخيصه ساري املفعول

قسـم يسـمى (قسـم  -بحسـب احلاجـة-ونصَّ املنظم أنـه يشـكل يف املحـاكم 
 واملساحني واملرتمجني ونحوهم حتـت سـنياخلرباء) يضم أعضاء هيئة النظر واملهند

 اف رئيس املحكمة.شـرإ

مون م ن مجلة اخلرباء، وترخيصهم يصدر عن هيئة املقيِّمـني املعتمـدين، واملقوِّ
هــ)، ٩/٧/١٤٣٣) وتـاريخ (٤٣وقد صـدر نظـامهم باملرسـوم امللكـي رقـم (م/

                                           
 ).٤الفقرة  ١٢٨هـ املادة رقم (١٤٣٥نظام املرافعات الشـرعية الصادر عام  )١(
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 ٢٩٥ 
 

ن مـن ٧/٧/١٤٣٣) وتـاريخ (٢١٧وقرار جملس الـوزراء رقـم ( هــ)، وهـو مكـوّ
 مخسٍ وأربعني مادة.

عـىل اهليئـة وأعضـائها يف وقد جاء يف قرارات لوزارة العدل ما يفيد بـاالعتامد 
 .)١(التقييم

وقـد بــنيّ نظــام اهليئــة اإلجــراءات النظاميـة للحصــول عــىل تــرخيص مزاولــة 
، وأهنا مكونـة "جلنة قيد املقيِّمني"املهنة، وبنيّ أن هناك جلنة يف وزارة التجارة باسم 

مـن من ثالثة أعضاءٍ يعيَّنون بقرارٍ من الوزير، ومن ضـمن هـؤالء الثالثـة مسـئولٌ 
ـا)، ومستشـارٌ قـانوينٌ وهـو شــرالوزارة ال تقل مرتبته عن املرتبة الرابعـة ع ة (رئيسً

أحد أعضاء اللجنة، والثالث مقيِّمٌ مزاولٌ للمهنة مـن كـل فـرعٍ مـن فـروع التقيـيم 
املختلفة، يرشحهم جملس إدارة اهليئة وهو أحـد أعضـاء اللجنـة، والعضـو الثالـث 

 مني ملا هلم من التجربة واخلربة.يتم اختياره من جمموعة املقيِّ 

ـدَّ مـن وجـود ممثـلٍ  وبام أن عدد فروع التقييم ثالثة فروعٍ حتـى اآلن؛ فإنـه البُ
، ويكون حضوره يف اجـتامع اللجنـة إلزاميًّـا حـال وجـود طلبـات قيـدٍ يف  لكل فرعٍ
فرعــه، وال تنعقــد هــذه اللجنــة إال بحضــور مجيــع أعضــائها وتصــدر قراراهتــا 

ــة، وت ــه باألغلبي ــام والئحت ــدده هــذا النظ ــا حي ــا مل ــد وفقً ــب القي ــة يف طل ــتّ اللجن ب
التنفيذيـة، عـىل أن يكـون القـرار مســبَّبًا يف حـال رفـض الطلـب، وجيـوز لصــاحب 

ا لنظامه، يف حالة رفض اللجنة لطلبه  .)٢(الطلب التظلم أمام ديوان املظامل وفقً

                                           
هــ) والـذي فيـه ١٥/٥/١٤٣٧وتاريخ  ١١٤٦٩من ذلك قرار وزير العدل ورئيس املجلس األعىل للقضاء رقم ( )١(

نســيق تشكيل جلنة تطوير إجراءات بيع وشـراء ونقل واستبدال عقارات األوقاف والقاصـرين، ويكون ذلـك بالت
ــرقم  ــف ب ــائية املكل ــؤون القض ــوزارة للش ــل ال ــن وكي ــادر م ــيم اإلداري الص ــذلك التعم ــني؛ وك ــة املقيم ــع هيئ م

هـ)، والذي فيه التعميم عىل املحاكم بأن من يتم االستعانة به يف التقييم ١٨/٤/١٤٣٧وتاريخ  ٦١٢٢/ت/١٣(
دَّ له من إرفاق ما يثبت عضويته يف اهليئة السعودية للمقيِّم  ني املعتمدين. البُ

 ).٧ينظر: نظام هيئة املقيِّمني املعتمدين، املادة رقم ( )٢(
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فـظ لـد وزارة التجـارة، ويكـون  وسجل املقيِّم الذي تقوم اللجنة بقيـده، حيُ
دَّ من احتواء السجل عليها، وهي:  فيه عدة بياناتٍ البُ

 االسم. -١

 العنوان. -٢

 تاريخ التسجيل. -٣

 ح له بمزاولة املهنة فيه.صـرفرع التقييم امل -٤

 تاريخ حاالت اإليقاف عن العمل أو الفصل أو االستقالة. -٥

 .)١(أي بيانات أخر تر الوزارة تضمينها يف السجل -٦

السـجل؛ تصـدر الـوزارة الرتخـيص بمزاولـة مهنـة التقيـيم يف وبعد القيـد يف 
ا  الفـرع الـوارد يف طلــب القيـد، وتكـون مدتــه مخـس سـنوات قابلــة للتجديـد مــددً
ـا عـىل األقـل، ويـدفع  مُ قبل انتهاء الرتخيص بتسعني يومً قدَّ مماثلة، بناءً عىل طلبٍ يُ

لف رياٍل، عنـد طالب الرتخيص من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسامً قدره أ
 .  )٢(إصدار الرتخيص، وعند كل جتديد

أما فيام يتعلق باألشخاص ذوي الصفة االعتباريـة، فباإلضـافة لتسـجيلهم يف 
ــذلك يف ال ــجلون ك ــإهنم يس ــجل؛ ف ــذا الس ـــره ــارة، ش ــة يف وزارة التج كات املهني

 .)٣(كات املهنيةشـروخيضعون يف ذلك ألحكام نظام ال

  

                                           
 ).٩ينظر: الالئحة التنفيذية لفرع العقار، املادة رقم ( )١(
 ).٨ينظر: نظام هيئة املقيِّمني املعتمدين، املادة رقم ( )٢(
 ).٤ينظر: نظام هيئة املقيِّمني املعتمدين، املادة رقم ( )٣(
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;ƒÂÖ…;UÈ›]m’\;f÷�∏\Uk]—2’\;∫;1i¬∏\;„iÕÂÂ;€ÁÊŒi’\;

ـا ومنـه التقـويم يف الرتكـات، ومـا الـذي  إن احلديث عن فروع التقـويم عمومً
يعات التـي سـنت أنظمـةً شــريدخله التقـويم مـن األمهيـة بمكـان؛ لـذا اهتمـت الت

، ومنهـا املـنظِّم السـعودي الـذي نـصَّ يف مادتـه  للتقويم هبذه الفروع أمهيـةً خاصـةً
 م التقييم إىل ثالثة فروعٍ هي:سـينظام هيئة املقيِّمني املعتمدين عىل تقاألوىل من 

ــة [ ــة بملكي ــات املتعلق ــوق، وااللتزام ــالح، احلق ــع املص ــارات: مجي ــرع العق ف
نات املثبتة عليها بشكل دائـم، وامللحقـات التابعـة املرتبطـة سـيالعقارات بكل التح

الرهن، والتأمني، ونـزع امللكيـة، ف يف امللكية، وصـرهبا، ومثال ذلك: التملك والت
 واالرتفاق، واالنتفاع.

فرع املنشآت االقتصـادية: منشـآت األعـامل، أو مصـالح امللكيـة فيهـا عـىل  -
ــة أم  ــت فردي ــواء أكان ــا، س ــتالف حجومه ـــراخ ــات ش ــوق وااللتزام كات، واحلق

املتعلقة هبـا، وتقيـيم األصـول غـري امللموسـة، مثـل: بـراءات االخـرتاع، والعالمـة 
 التجارية، والشهرة، وامللكية الفكرية.

فــرع املعــدات واملمتلكــات املنقولــة: ويشــمل عــىل ســبيل املثــال: معــدات  -
النقل، ومعدات البناء، واألجهزة املكتبية، وحمتويات املباين عامة، ومجيـع املصـالح 

 .)١(]واحلقوق وااللتزامات املتعلقة هبا

ــت بــام ــا اهتم ــادة، نجــد أهن ــذه امل ــالنظر يف ه ــالح واحلقــوق  وب ــظ املص حيف
م، باإلضافة إىل تركيزها عىل الفروع األساشـيوااللتزامات لل ة وجتـاوز ســيء املقوَّ

الفرعية، مع إيراد أمثلـة لـذلك، دون تعـداد لكـل مـا يـدخل يف هـذه الفـروع؛ ألن 
ا التساع جماالت التطبيق.صـرتعدادها مما يصعب ح  ه؛ نظرً

                                           
 ).١يئة املقيِّمني املعتمدين، املادة رقم (نظام ه )١(
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يًّا واملقررة مـن جملـس املعـايري الدوليـة للتقيـيم وأنواع التقييم املتفق عليها عامل
IVSC:هي ، 

التقييم املايل لألعـامل: ويقصـد بـه تقيـيم املنشـآت االقتصـادية ومـنظامت  -١
 كات بشكل عام.شـراألعامل وال

ــل: آالت  -٢ ــة مث ــري املنقول ــة وغ ــول املنقول ــى باألص ــول: ويُعن ــيم األص تقي
 لعالمات التجارية.معدات املصانع، واألصول املعنوية كالشهرة، وا

 تقييم العقار: وخيتص بالعقارات واملمتلكات. -٣

ـــة، واملشـــتقات،  -٤ ـــيم املحـــافظ، واألوراق املالي تقيـــيم االســـتثامرات: تقي
 واخليارات.

ويف الفقه اإلسالمي والقضاء السعودي املطبق حاليًّا ليس هناك فـروع معينـة 
مـن احتيـاجٍ للتقـويم؛  يضــ، بل كل ما أد إليه اجتهاد القاضـيال يتجاوزها القا

 -كعقــارٍ مــثالً  - فإنــه حيكــم بتقويمــه؛ ولــذا فــإن الرتكــات إذا احتاجــت إىل فــرزٍ 
اء املشـرتك أو امللـك شــراكة بسـبب الشــركاء، سواء أكانـت الشـربني ال )١(وقسمةٍ 

يك، وهـذا ممـا يكثـر يف شـرب كل صـيباإلرث، فإنه حيتاج إىل تقدير القيمة ملعرفة ن
، واملقسوم عند الفقهاء إما أن يكون مما ال يتفاوت؛ فـال حيتـاج )٢(عيةشـراملحاكم ال

                                           
ـد بـن ١٢/٤٧٨القسمة يف اللغة: جتزئة الشـيء وفرزه، ينظـر: ابـن منظـور، مرجـع سـابق، ( )١(  )، فصـل القـاف؛ حممّ

بيـدي، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،  ـب بمرتضــى، الزَّ اق احلسـيني، أبو الفـيض، امللقّ د بن عبد الرزّ حممّ
 ).٣٣/٢٦٥املحققني، دار اهلداية، ( حتقيق جمموعة من

والقســمة يف االصــطالح: متييــز بعــض األنصــباء مــن بعــض، وإفرازهــا عنهــا؛ ينظــر: ســليامن بــن حممــد بــن عمــر 
البجريمي املصـري الشافعي، حتفة احلبيب عىل شـرح اخلطيب املسامة بحاشـية البجريمي عىل اخلطيب، دار الفكر، 

 ).٨/٢٢٨مفلح، املبدع، مرجع سابق، ()؛ ابن ٤/٤٠٣م، (١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
ينظر: إبراهيم بن حممد اخلضـريي، التثمني العقاري وتطبيقاته املعاصـرة، املعهد العايل للقضـاء، رسـالة ماجسـتري،  )٢(

 ).١٠٥هـ، (ص:١٤٣١



 

 تقـــــــــويم التركـــــــــــــات 
 طرقه وأسسه ووقته المعتبر

 
 

 ٢٩٩ 
 

إىل تقويم، وإما أن يكون متفاوتًا، وهو املسمى بقسمة التعديل والرد، وهذا حيتـاج 
 .)١(إىل تقويم لتنضبط القسمة

ا "ويف هذا يقول صاحب الفواكه الدواين:   اعلم أن املشرتك فيه إن كان عقـارً
أنواع احليوان أو العرض؛ فالبد فيه من التقويم، وال ينظر إىل مسـاحته أو غريه من 

ا أو حيوانًا ا، وال عدده إن كان عرضً  .)٢("إن كان عقارً

ـدَّ مـن اإلشـارة إىل أن  وبالنسبة ملا يتعلق بوقـت التقـويم املعتـرب يف الرتكـات؛ فالبُ
 من أشهرها ما ييل:قسمة أموال الرتكات تتنوع بتنوع واختالف هذه األموال، والتي 

 قسمة األموال النقدية. -١

 قسمة األسهم والصناديق االستثامرية. -٢

 قسمة العقار. -٣

 اء العينية.شـيقسمة األ -٤

 قسمة الرتكة املتنوعة. -٥

اء العينيــة شـــيوالــذي يــدخل فيــه التقــويم مــن هــذه األنــواع هــو العقــار واأل
 والرتكة املتنوعة.

ة شــرسهم والصناديق االسـتثامرية؛ فهـي تقسـم مباوأما األموال النقدية واأل
م، وهناك تف  الت فيام إذا كان هناك كسورٌ يف القسمة.صـيولو مل تقوَّ

وبالنسبة لقسمة العقار؛ فإن قسمته تُعدُّ من أهم أنواع القسـمة؛ لكثـرة اإلجـراءات 
والتعليامت فيها، حيث ختتلف باختالف الورثـة مـن كـوهنم بـالغني أو فـيهم قاصــر، أو 

                                           
 ).١٦/٢٥٥ينظر: املاوردي، مرجع سابق، ( )١(
أمحد بن غانم (أو غنيم) بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املـالكي، الفواكـه الـدواين عـىل رسـالة  )٢(

 ).٢/٢٤٣م، (١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ابن أيب زيد القريواين، دار الفكر، 
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غائــب، وكــون الرتكــة فيهــا وصـــية أم ال؟ وهــل العقــارات ســكنية أم زراعيــة؟ داخــل 
 تها بالتساوي أم ال؟ وغريها من احلاالت.السعودية أم خارجها؟ وهل يمكن قسم

ا بـذلك، إال  ضـيويقوم القا بضبط القسمة يف الضبط اإلهنائي، وخيـرج صـكًّ
 .)١(إذا كان هناك خصومة ونزاع بني الورثة، فيتم ضبطها يف الضبط احلقوقي

خياطـب قسـم اخلـرباء  ضــيوالذي هيمنا من إجـراءات املحـاكم هنـا؛ أن القا
 للوقوف عىل العقارات وتقويمها وإمكانية قسمتها.

ــة أ ــت الرتك ــا إذا كان ـــيوأم ــاث والش ــةً كاألث ـــياء عيني ــوهرات س ارات واملج
اء الثمينة؛ فالغالب أنه ال يمكن قسـمتها لعـدم إمكانيـة التسـاوي وفرزهـا شـيواأل

ة عــىل القسـمة، وتقــدموا واخـتالف قيمتهــا بعـد الفــرز، وبالتـايل إذا مل يتفــق الورثـ
يقوم بقسمة ما يمكن قسـمته عـىل الورثـة  ضـيللمحكمة لطلب قسمتها، فإن القا

إن أمكــن، بعــد أخــذ رأي أهــل اخلــربة واحلكــم ببيــع مــا ال يمكــن قســمته بــاملزاد، 
 .)٢(وقسمة قيمته عىل الورثة، ويتم ضبط ذلك يف الضبط

ــدَّ للقا ـــيوال ب ــرباء لتقويم ض ــم اخل ــة قس ــن خماطب ــمتها، م ــة قس ــا وإمكاني ه
 ة.صـيوالو صـروحصول الغبطة واملصلحة للقا

ـــاخلرباء املخت ـــتعانة ب ـــم االس ــــنيوهل ـــض األص ـــويم بع ــــي لتق ـــة ش اء العيني
 ارات.سـيكاملجوهرات وال

اء شـــيوأمـا إذا كانـت الرتكـة متنوعـة تشــتمل عـىل نقـد وأسـهم وعقـارات وأ
ــة عــىل القســمة وتقــدموا  ــة، ومل يتفــق الورث يقــوم  ضـــيللمحكمــة، فــإن القاعيني

 بقسمتها عىل الورثة. 

                                           
 ).٢٧٦بع، (ص:ناصـر بن عبداهللا اجلربوع، بحث إجراءات قسمة الرتكات يف املحاكم، جملة القضائية، العدد الرا )١(
 ).٢٧٨ناصـر اجلربوع، مرجع سابق، (ص: )٢(
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بــإجراءات القســمة أنــه إن أمكــن قســمة مجيــع  ضـــيويالحــظ عنــد قيــام القا
ــة بالتســاوي أو الرتا ، بعــد االســتعانة بأهــل اخلــربة؛ فهــو ضـــيالرتكــة عــىل الورث

ا إذا مل يمكن ذلك فإن القا يقوم بقسمة ما يمكن قسـمته سـواء  ضـياملطلوب، وأمَّ
، حسب مـا يـراه مناسـبًا، ومـا هـو  يف ضبطٍ واحدٍ أو جيعل لكل نوعٍ ضبطًا مستقالً

 .)١(عة إهناء القسمة، وختتص هبا دائرة واحدةسـرأصلح للورثة، وأنجز يف 

يك شـــرحيكــم ببيعــه، ويســلم لكــل  ضـــيوأمــا مــا ال يمكــن قســمته فــإن القا
 .)٢(ىل خالف ذلككاء عشـربه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما مل يتفق الصـين

ا إذا كان من ضمن الورثة قا ة؛ فالبـدّ مـن صــيأو غائـب أو يوجـد و صــروأمَّ
عرض القسمة عىل قسم اخلرباء، وطلب البينة عىل حصول الغبطة واملصلحة هلـم، 

 .)٣(وجيري يف ذلك تعليامت االستئناف

 وهبذا نخلص أن القاضـي حيتاج لتقويم الرتكة يف حاالت أمهها:

طلب الورثة من املحكمة قسمة الرتكة، وكـان فيهـا مـا حيتـاج لتقـويم إذا  -١
.  كالعقارات مثالً

 عند وجود نزاع بني الورثة وجلأوا للمحكمة. -٢

ـدَّ مـن الرفـع صــيأو غائـب، أو كـان هنـاك و صــرٌ إن كان فـيهم قا -٣ ة؛ فالبُ
مني لتقويمها، والنظر يف األحظ هلم.  للمقوِّ

 
                                           

وتـاريخ  ١٦١٠)، وقد صدرت الالئحة بقرار من وزير العدل بـرقم (٤الئحة قسمة األموال املشرتكة، املادة رقم ( )١(
 هـ).١٩/٥/١٤٣٩

 ).١٨الئحة قسمة األموال املشرتكة، املادة رقم ( )٢(
) مـن نظـام املرافعـات الشــرعية، ينظـر: ناصــر اجلربـوع، مرجـع سـابق، ٢٢٤/١وهو ما نصت عليه املـادة رقـم ( )٣(

 ).٢٨٠(ص:
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هذا املبحث من أهم املباحث املتعلقـة بتقـويم الرتكـات؛ إذ احلـديث فيـه عـن 
م وإجراءات وطرق عمله، وقد جعلته يف ثالثة مطالب كالتايل:   أسس اختيار املقوِّ

U‹�ÊŒ∏\;Ñ]Ëi|\;äà^;UÿÂ¯\;f÷�∏\;

م  ن  يُعـدُّ  -كام سبق يف ثنايا البحث-اختيار املقوِّ مـن بـاب اخلـربة، وقـد تضـمَّ
، ونظَّـم عمـل اخلـرباء الـذين مـن )١(عية مواد عدة عن اخلـربةشـرنظام املرافعات ال

م وتكليفـه يـتم بقـرار  مني، وقد جاء يف نظام املرافعات أن اختيار املقـوِّ مجلتهم املقوِّ
جـوازي من قبل املحكمة، وهلا وحدها تقدير احلاجة إىل ندبه من عدمها، فهو أمـرٌ 

 .)٢(بالنسبة هلا

وبيَّنت الالئحة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات أن للـدائرة رفـض تكليـف اخلبـري 
م) ولو طلبه أحد اخلصوم مع بيان سبب الرفض يف ضبط الق  .)٣(ةضـي(املقوِّ

دَّ أن يسبق قرار الندب؛ اختيار اخلبري،   وهذا االختيار له حالتان:لكن البُ

اختيار املحكمة أي اختيـار مـن قبـل اخلصـوم، حيـث أال يسبق  احلالة األوىل:
م) للمحكمة، وإن مل يسـبقه اختيـار مـن قبـل  أعطى النظام حق اختيار اخلبري (املقوِّ

 .)٤(اخلصوم

                                           
 ).١٣٨) وحتى املادة رقم (١٢٨نظام املرافعات الشـرعية الباب التاسع، الفصل السادس، من املادة رقم ( )١(
 ).١٢٨ينظر: نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٢٨ينظر: نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٣(
 ).١٢٨ينظر: نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٤(
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أن يسبقه اختيار من قبل اخلصوم؛ فإن للخصـم احلـق يف طلـب  احلالة الثانية:
م) يف أي مرحلة كانت عليها الدعو، سـواء كـا ن اخلصـم مـدعيًّا ندب خبري (مقوِّ

.  أو مدعى عليه أو ضامنًا أو متدخالً

م، والختيـاره صـورتان: فإمـا أن يتفـق  كام أن اخلصم له احلـق يف اختيـار املقـوِّ
م: مٍ معني، أو أن خيتلفوا يف اختيار املقوِّ  اخلصوم عىل اختيار مقوِّ

مٍ معـني؛ فللمحكمـة إقـرار اتفـاقه -أ  م: فإذا اتفق اخلصـوم عـىل اختيـار مقـوِّ
ــرَّ اتفــاقهم" قِ ، لكــن إذا )١("إذا اتفــق اخلصــوم عــىل خبــري معــني؛ فللمحكمــة أن تُ

رفضت املحكمة اتفاقهم؛ فيجب عليها تسبيب رفضها قبـل اختيـار البـدل، حيـث 
وإال اختارت من "جاء يف عجز املادة السابقة ما يفيد ذلك، فجاء فيها قول املنظِّم: 

 .)٢("تراه، وعليها أن تبنيِّ سبب ذلك

ـا  -ب  مً م، بمعنـى أن خيتـار أحـدهم مقوِّ وإذا اختلف اخلصوم يف اختيار املقوِّ
ا، ويمتنع اآلخر عن االختيار؛ فحينئـذٍ  مً غري ما اختاره اآلخر، أو خيتار أحدهم مقوِّ

يف "للمحكمة إقرار اختيار أحدهم كام نصت عىل ذلك الالئحـة التنفيذيـة بقوهلـا: 
فللدائرة تكليف اخلبري الذي اختاره أحد اخلصوم حال مل يتفق اخلصوم عىل خبري؛ 

 .)٣("أو غريهم

قــراره  ضـــيوهنــا مل يطلــب النظــام تســبيبًا، واألفضــل يف هــذا أن يســبب القا
بـرفض اختيـار أحـد اخلصـوم وإقـرار اختيـار اآلخـر؛ إلبعـاد شـبهة حماباتـه ألحــد 

 خلصمه. ضـياخلصوم، ولكي ال يشعر اخلصم اآلخر بميل القا

                                           
 ).١٣٠نظام املرافعات الشـرعية، املادة رقم ( )١(
 ).١٣٠نظام املرافعات الشـرعية، املادة رقم ( )٢(
 ).١)، الفقرة رقم (١٣٠نظام املرافعات الشـرعية، املادة رقم ( )٣(
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رمحهم اهللا قد ذكروا االستعانة باخلرباء يف كثريٍ من األبواب، لكـن مل والفقهاء 
يرجـع إىل أهـل "يبنيِّ أكثرهم كيفية اختيارهم، بل ذكروا عبارات عامـة، كقـوهلم: 

 .)١("اخلربة

فـإن تنازعـا "بنيَّ كيفية ذلك، فقال عند احلديث عن القائف:  لكن املاوردي 
، فجعــل )٢("اختيــار القــائف عــىل احلــاكم دوهنــامإىل حــاكم، وقــف  -أي الولــد-فيــه 

االختيار للقاضـي وحده، ويُقاس عليه بقيـة اخلـرباء؛ ألنـه ال فـرق بـني خبـري وخبـري، 
تار ليسـتفاد مـن  تار لالستفادة من خربته وفراسته؟ وكذلك كل خبري إنام خيُ فالقائف خيُ

ىل اختيـار خبـري معـني، خربته، لكن كالم املاوردي هنـا مسـلَّمٌ إذا مل يتفـق اخلصـوم عـ
، أو اختـار أحـدهم دون اآلخـر، أو اختلفـوا  ا أصالً كأن يكون اخلصوم مل خيتاروا خبريً

 يف االختيار؛ فحينئذٍ يكون للقاضـي مطلق احلرية يف اختيار من يثق به من اخلرباء.

رَّ اختيـارهم؛  ضـيأما إذا اتفق اخلصوم عىل اختيار خبري معني؛ فعىل القا قِ أن يُ
ــان للقا ألن ــدوهم، إال إن ك ــوم ال يع ــق للخص ـــياحل ــض  ض ــه يف رف ــبب وجي س

 اختيارهم؛ فعليه أن يبنيَّ السبب.

م) غــري قابــل  ويف مجيــع األحــوال فــإن قــرار الــدائرة يف اختيــار اخلبــري (املقــوِّ
 .)٣(لالعرتاض

م) يُشرتط له   طان:شـرويمكن أن يُقال: إن قرار اختيار اخلبري (املقوِّ

م) خاضـعٌ لسـلطة أن يكون  - ١ ا من املحكمة، فاحلكم بندب اخلبري (املقوِّ صادرً
 املحكمة التقديرية، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها، أو بطلب اخلصوم أو أحدهم.

                                           
ينظر: أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بـن يوسـف الشــريازي، املهـذب يف فقـه اإلمـام الشـافعي، دار الكتـب العلميـة،  )١(

 ). ٥/٤٠٢)؛ ابن قدامة، مرجع سابق، (٢/٢٦٤(
 ).١٧/٣٩١املاوردي، مرجع سابق، ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣٠ت الشـرعية، املادة رقم (نظام املرافعا )٣(
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م) املندوب ممن جيوز ندبه. -٢  أن يكون اخلبري (املقوِّ

ا مـن إقـرار القاضــي ملـا اتفـق عليـه اخلصـوم يف اختيـارهم ملقـوِّ  مٍ وال مانع شـرعً
ــدوهم  ــم وال تع ــلحة هل ــارهم؛ ألن املص ــرار اختي ــذٍ يف إق ــلحة حينئ ــإن املص ــني، ف مع
م) دليل عىل ثقتهم به، فعـىل القاضــي أن  لغريهم، ثم إن اتفاقهم عىل ذلك اخلبري (املقوِّ

م).  يقرَّ اتفاقهم، إال إذا كان للقاضـي سبب وجيه خيول له رفض ذلك اخلبري (املقوِّ

Öpb;UÈ›]m’\;f÷�∏\U‹�ÊŒ∏\;◊⁄¡;k\Ô\;

م  ملهمتـه وأدائـه هلـا يف  -يف الرتكـات وغريهـا-تتلخص إجراءات عمل املقـوِّ
 التايل:

م فيـه عنا -١ م، فقرار املحكمـة بنـدب املقـوِّ  صــروجوب إيداع السلفة للمقوِّ
عدة بيَّنها النظـام، ومنهـا إيـداع السـلفة، وهـذه السـلفة عرفتهـا الالئحـة التنفيذيـة 

 .)١(وفات اخلبري وأتعابه)صـربلغ الذي تقدر الدائرة أن تصل إليه مبقوهلا: (هي امل

م بــأداء مهمتــه قبــل إيــداع هــذه الســلفة، فــإذا مل يــودع  وال يمكــن إلــزام املقــوِّ
اخلصم املبلغ املكلف بإيداعه يف األجل الذي عينته املحكمة، جاز للخصم اآلخـر 

له يف الرجـوع عـىل خصـمه،  أن يقوم بإيداع هذا املبلغ دون إخالل بحقه إذا حكم
ة يتوقف عىل قرار اخلـربة؛ ضـيوإذا مل يودع املبلغ أي اخلصمني وكان الفصل يف الق

 .)٢(فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعو حتى يودع املبلغ

ومتهل الدائرة اخلصم مدة مخسة أيام إليداع السـلفة قبـل اختـاذ اإلجـراء بنقـل 
 .)٣(املدة نفسها قبل إيقاف الدعواإليداع إىل اخلصم اآلخر، ويمهل 

                                           
 ).٣) الفقرة رقم (١٢٨نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )١(
 ).١٢٩نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٢(
 ).١الفقرة رقم ()، ١٢٩نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٣(
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 عند عدم إيداع املبلغ من طريف الـدعو دَّ أن يكون قرار إيقاف الدعو والبُ
 .)١(الذي تصدره الدائرة مسببًا، وخيضــع لطرق االعرتاض املعروفة

وأما إذا قام أحد اخلصوم بعد وقف الدعو بإيداع السلفة؛ فيسـتأنف الســري يف 
 .)٢(سه، ويتم إبالغ اخلصوم وفق إجراءات التبليغ النظاميةالدعو يف الضبط نف

م إىل املحكمة خالل األيـام الثالثـة  -٢ م: تتم دعوة املقوِّ دعوة املحكمة للمقوِّ
التالية إليداع املبلغ حيث نصَّ النظام أنه خالل األيام الثالثة التاليـة إليـداع املبلـغ 

م) وتبــني  ا ملنطوق قرار التكليـف، الـذي تدعو املحكمة اخلبري (املقوِّ لـه مهمته وفقً
م)، وأجالً إليداع تقريره، وأجـالً جللسـة املرافعـة املبنيـة  ُ فيه مهمة اخلبري (املقوِّ يبنيَّ

الســلفة التــي تــودع حلســاب  -عنــد االقتضــاء-عــىل التقريــر، وحتــدد فيــه كــذلك 
ـــداعها، واألجـــل صــــرم ـــف بإي لَّ ـــه واخلصـــم املُكَ ـــري، وأتعاب املحـــدد وفات اخلب

، ويف هذا مراعاة لعـدم تعطيـل )٤(، ثم تُسلم له صورة منه إلنفاذ مقتضاه)٣(لإليداع
الدعو، حيث أعطيت املحكمة مدةً كافيةً الستدعاء اخلبري، مع حتديد هـذه املـدة 

  ال يعطل مصالح اخلصوم، وهي ثالثة أيام.صـريبوقت ق

م) يف ال ضبط ويؤخـذ توقيعـه عـىل وعىل الدائرة أن تدون حضور اخلبري (املقوِّ
 .  )٥(تسلمه صورة من قرار التكليف

ــىل  ــافظ ع م أن حي ــوِّ ــىل املق ــات ع ــن الواجب ـــروم ــة، س ية األوراق ذات العالق
 .  )٦(واملعلومات التي حيصل عليها بسبب مهنته، وكذلك التقرير الصادر منه

                                           
 ).٢)، الفقرة رقم (١٢٩نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )١(
 ).٣)، الفقرة رقم (١٢٩نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٢(
 ).١٨الئحة أعوان القضاة، املادة رقم ( )٣(
 ).١٣١نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٤(
 ).١)، الفقرة رقم (١٣١نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٥(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣١ينظر: نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٦(
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م واستدعاؤه للخصوم: بعد اسـتالم قـرار التكليـف يقـوم  -٣ بدء عمل املقوِّ
م باســتدعاء اخلصــوم، ويبلــغ اخلصــوم يف موعــد مناســب بمكــان االجــتامع  املقــوِّ

أعامله، ولو يف غيبة اخلصوم متى كانوا قد دعوا عـىل  شـروزمانه، وجيب عليه أن يبا
 .)١(الوجه الصحيح

م) أن يبلــغ اخلصــوم باملوعــد قبــل  وممــا أوجبــه النظــام أن عــىل اخلبــري (املقــوِّ
احةً أو ضـمنًا عـىل صــرسبعة أيـام، مـامل يتفـق اخلصـوم االجتامع بمدة ال تقل عن 

 .  )٢(خالف ذلك

وعن طريقة التبليغ بيَّنـت الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات أن عـىل اخلبـري 
م) أن يقوم بتبليغ اخلصوم مبا ة بكتاب مسـجل، وإذا تعـذر ذلـك فيكـون شـر(املقوِّ

 .)٣(التبليغ عن طريق املحكمة حسب إجراءات التبليغ

م أن يعــد حم ضــرحم -٤ م: جيــب عــىل املقـوِّ ا بمهمتــه، وبــنيَّ ضــرً وتقريــر املقـوِّ
ــدَّ حم عِ م) أن يُ ا بمهمتــه يشــتمل عــىل بيــان أعاملــه ضـــرً النظــام أن عــىل اخلبــري (املقــوِّ

ل، وعىل بيان حضور اخلصوم وأقواهلم وملحوظاهتم وأقوال األشخاص صـيبالتف
ـا عليـه مـنهم، ويشـفع اخلبـري حمالذين اقتضـت احلاجـة سـامع أقـواهلم مو ه ضــرقعً

بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعامله ورأيه واألوجه التي يستند إليها يف تربيـر هـذا 
ن حم)٤(الرأي  ه.شـرأعامله كل دقائق العمل الذ با ضـر، ولذا فإن عليه أن يضمِّ

مني)، واختالفهم نـدب خبـريٍ  ) أو وعىل القاضـي عند تعدد اخلرباء (املقوِّ مٍ (مقـوِّ
 أكثر للرتجيح؛ إذا مل يمكنه الرتجيح من واقع الدعو وبيناهتا أو من تقارير سابقة.

                                           
 ).١٣٤لشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم (ينظر: نظام املرافعات ا )١(
 ).١)، الفقرة رقم (١٣٤ينظر: نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣٤ينظر: نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٣(
 ).١٣٥ئحته التنفيذية، املادة رقم (ينظر: نظام املرافعات الشـرعية وال )٤(
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، ثم يذكر كل واحـدٍ مـنهم رأيـه  وعليهم أن يذكروا يف تقريرهم ما أمجعوا عليه أوالً
 .  )١(الذي انفرد به، ويكون ذلك يف التقرير نفسه، ويوقعوا عىل مجيع أوراق التقرير

م أن يودع لـد إدارة املحكمـة تقريـره ومـا إيداع  -٥ التقرير يف املحكمة: عىل املقوِّ
يلحق به من حماضــر األعـامل ومـا سـلم إليـه مـن أوراق، وعليـه أن يبلـغ اخلصـوم هبـذا 

 .)٢(اإليداع خالل أربع وعشـرين ساعةً تاليةً حلصول اإليداع، وذلك بكتاب مسجل
م االحتفاظ بصـور مـن تقريـره ومر افقاتـه وعليـه إعـادة األصـول إىل وللمقوِّ

 .)٣(املحكمة
يف نظــام املقيِّمــني أن املــدة الزمنيــة الالزمــة لالحتفــاظ بمتعلقــات  وقــد جــاء

 التقويم عىل حالني:
املدة الطبيعية لتقـويامت لـيس عليهـا أي دعـاو قضـائية، وقـد  احلال األوىل:
دها النظــام بع م ســنني؛  شـــرحــدَّ االحتفــاظ  -األحــوال يف مجيــع  -فــإن عــىل املقــوِّ

بجميع ما يتعلق بالتقويم والبيانات واملستندات الورقية واإللكرتونية التي يقدمها 
 .)٤(سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي شـرالعمالء مدة ع

وهي مدة كافية خاصةً مع كثرة إشكاالت املحـاكم والقضـايا فيهـا، فقـد يثـار 
.النزاع أحيانًا بعد ست سنواتٍ   مثالً

املــدة الزمنيــة لالحتفــاظ بمتعلقــات التقــويم التــي عليهــا منازعــات  احلــال الثانيــة:
وهـي عشــر -ودعاو منظورة لد القضاء، وقد نبّه املنظم السعودي إىل أن هذه املـدة 

 .)٥(ال تفي بالغرض حتى يصدر فيها حكم هنائي، ولو زاد عىل عشـر سنني -سنوات
                                           

 ).٢، ١)، الفقرات (١٣٥ينظر: نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )١(
 ).١٣٦ينظر: نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣٦(ينظر: نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم  )٣(
 ).١٧ينظر: نظام هيئة املقيِّمني املعتمدين، املادة رقم ( )٤(
 ).١٧ينظر: نظام هيئة املقيِّمني املعتمدين، املادة رقم ( )٥(
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ة التـي يصـدر فيهـا حكـم ضــيم املخالفـة أن القوهذا القيـد يُفهـم منـه بمفهـو
قضائي ال يشرتط االحتفاظ هبا، وأر أن هذا املفهوم لو صحَّ فإن عليه مالحظـة؛ 
 ـا للنـزاع فـيام لـو أعيـدت أر ألنه من املمكن أن تُعاد مرةً أخر بطريقةٍ ما، فقطعً

ر يف أن تكون هناك مـدة إضـافية بعـد احلكـم النهـائي، فيستحسـن إضـافة قيـد آخـ
حفظ متعلقات التقويم يف هذه احلالة، وهو حفظ املتعلق بعـد أي دعـو قضـائية، 

.  ولو صدر فيها حكم هنائي؛ فتضاف مدة أخر بعد احلكم كثالث سنواتٍ مثالً

وبعد إيداع التقرير لد الدائرة القضـائية فـإن للمحكمـة بعـد ذلـك أن تـأمر 
م يف جلسة حتددها ملناقشة تق ريره إن رأت حاجـة إىل ذلـك، وهلـا أن باستدعاء املقوِّ

تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبني هلا من وجـوه اخلطـأ أو الـنقص يف عملـه وتسـبب 
ن نتيجـة  مٍ آخـر أو أكثـر، وعـىل الـدائرة أن تـدوِّ ذلك، وهلا أن تعهد بـذلك إىل مقـوِّ
م ومناقشته يف الضبط، ويضم أصله إىل ملـف الـدعو، ولـيس للخبـري  تقرير املقوِّ

 .)١(املعاد إليه التقرير االمتناع عن ذلك

وألن هذا من األمور اإلجرائية املتغرية، التـي ختتلـف وتتطـور بتطـور الزمـان 
ة اخلبــري شـــرواملكــان واألحــوال؛ فــإين مل أجــد مــن الفقهــاء مــن تطــرق لكيفيــة مبا

ا من هذه اإلجراءات، واهللا أعلم.شـرملهمته، وليس هناك ما يمنع   عً

;;U€ÁÊŒi’\;–Öö;Un’]m’\;f÷�∏\;

، التـي )٢(هناك العديد من الطرق واألسـاليب الفنيـة اخلاصـة بعمليـة التقـويم
 يتبعها من يمتهنون هذه املهنة، ومن أمهها:

وهي الطريقة التقليديـة التـي ال تعتمـد عـىل أسـس علميـة أو  الطريقة األوىل:

                                           
 ).٢، ١)، الفقرة رقم (١٣٧ينظر: نظام املرافعات الشـرعية والئحته التنفيذية، املادة رقم ( )١(
 ).١٦ينظر: د. أمحد اخلضـريي، مرجع سابق، (ص: )٢(
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م، ومعرفتـه باألسـعار السـائدة، حسابية، وإنام ترتكز عىل مد خربة وممارسة  املقوِّ
ع الطـرق ســروعادة ما يكون أحد التجار، وعىل الرغم من أن هـذه الطريقـة هـي أ

ا  وأسهلها يف التقويم؛ فإهنا أقل الطرائق جودة، وأكثرها عرضةً للخطـأ، لكـن نظـرً
ا يف حمـاكم اململكـة، وبـني  ملا أسـلفت مـن سـهولتها؛ وهـي أكثـر الطـرق اسـتخدامً

 العاديني يف أمورهم العامة. الناس

 االعــتامد عــىل قــول ":  )١(ويف هــذه الطريقــة يقــول العــز بــن عبــد الســالم
مني العارفني بالصفات النفيسة املوجبة الرتفاع القيمة، وبالصفات اخل سة ســياملقوّ

 .)٢("املوجبة النحطاط القيمة؛ لغلبة اإلصابة عىل تقويمهم

ــة: ــة الثاني ــة ال الطريق ــي الطريق ــرباء املامروه ــىل اخل ــد ع ــي تعتم ـــنيت ــا س ، إم
كات التقويم، والذين يقومون بعمليـة التقـويم عـىل شـربأشخاصهم أو عن طريق 

م.شـيأسس علمية وحماسبية مقررة، وهي تقسم ألنواع كثرية حسب نوع ال  ء املقوَّ

قيمـة املثـل مـا يسـاوي الشــيء يف نفـوس ذوي "قال شـيخ اإلسالم ابـن تيميـة: 
والبد أن يقال يف األمر املعتـاد، فاألصـل فيـه إرادة النـاس، ورغبـتهم، وقـد الرغبات، 

علم بـالعقول أن حكـم الشــيء حكـم مثلـه، وهـذا مـن العـدل والقيـاس واالعتبـار، 
وضـــرب املثــل الــذي فطــر اهللا عبــاده عليــه، فــإذا عــرف أن إرادهتــم املعروفــة للشـــيء 

                                           
هــ، ٥٧٧ولـد سـنة  "بسلطان العلامء"العز بن عبد السالم بن عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي السلمي امللقب  )١(

وانتهت إليه رئاسة الشافعية بمصـر، وكانت له مواقف جليلة حممودة يف األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر، ولـه 
، تـويف بالقـاهرة يف مجـاد "املقاصـد"ت منها: قواعـد األحكـام، اإلشـارة إىل اإلجيـاز، القواعـد الصـغر مصنفا

)؛ ابـن هدايـة اهللا، طبقـات ١٣/٢٣٥األوىل من سنة ستني وست مائةٍ للهجرة. ينظر: ابن كثري، البداية والنهاية، (
 ).٢٢٢الشافعية، (ص:

لسالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام بن أيب القاسم بن احلسن السـلمي أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ا )٢(
هـ ١٤١٤الدمشقي، طبعة جديدة، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، 

 ).٢/١٣٧م، (١٩٩١ -
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مثلـه... إذا عـرف ذلـك؛ فرغبـة  بمقدار علم أن ذلك ثمـن مثلـه، وهـو قيمتـه، وقيمـة
الناس كثرية االختالف والتنوع، فإهنا ختتلف بكثرة املطلوب وقلته، فعند قلتـه يرغـب 
فيه ما ال يرغب فيه عند الكثرة، وبكثرة الطـالب وقلـتهم، فـإن مـا كثـر طـالبوه يرتفـع 
ثمنه، بخالف ما قل طالبوه، وبحسب قلـة احلاجـة وكثرهتـا، وقوهتـا وضـعفها؛ فعنـد 

 .)١("ثرة احلاجة وقوهتا ترتفع القيمة ما ال ترتفع عند قلتها وضعفهاك

، وهذا كـام )٢("وتعرف قيمة الشـيء بالنظر إىل أمثاله"وجاء يف األشباه والنظائر: 
ا يف قيم املنافع، وذلك عند حتديد أجر املثل مثالً   .)٣(يكون يف قيم األعيان يكون أيضً

اع التون املعترب يف التقويم إنام هو مراعاة املنفعة التي  إن": )٤(سـيكام قال الرصّ
 .)٦("، والذي يدرك تأثري هذه الصفات هم أهل اخلربة)٥("أذن الشارع فيها

                                           
جممـوع فتـاو شــيخ اإلسـالم، مجعـه  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، املسـتدرك عـىل )١(

 ).٥٢٤- ٢٩/٥٢٢هـ، (١٤١٨ورتبه: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، الطبعة األوىل، 
 -هـ ١٤١١عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السـيوطي، األشباه والنظائر، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية،  )٢(

، بـريوت، دار -حاشــيتا قليـويب وعمـرية  -لربلســي عمـرية ؛ أمحد سالمة القليويب وأمحـد ا٣٦٦م، (ص:١٩٩٠
 ).٣/٢٨٥م، (١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر، 

  ).٩٩)، (ص:٥٢٥ينظر: جملة األحكام الشـرعية، مرجع سابق، املادة ( )٣(
، ونشأ واستقر بتونس، وعاش حممد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا، الرصاع، توىل القضاء بتونس، ولد بتلمسان )٤(

ا لإلفتـاء  وتويف هبا. وله فيها عقب إىل اآلن، اقتصـر يف أواخر أيامه عىل إمامة جامع الزيتونة واخلطابة فيه، متصدرً
ا يرصـع املنـابر، مـن أشـهر كتبـه: التسـهيل  ـاع ألن أحـد أجـداده كـان نجـارً وإقراء الفقه والعربية، وعـرف بالرصّ

 اية اجلامع الصحيح، واهلداية الكافية يف شـرح احلدود الفقهية البن عرفة. والتقريب والتصحيح لرو
 ).٧/٥)؛ الزركيل، األعالم، (٨/٢٨٧ينظر: السخاوي، الضوء الالمع، (

 ).١/٥٠٥الرصاع، مرجع سابق، ( )٥(
يف شــرح ملتقـى ينظر: عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشــيخي زاده، يعـرف بـداماد أفنـدي، جممـع األهنـر  )٦(

 ).٣١٥ -٣١٤)؛ اخلضـري، مرجع سابق، (ص:٢/٢٧٩األبحر، دار إحياء الرتاث العريب، (
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 يف خامتة بحثي هذا أخلص إىل مجلة من النتائج، وهي:

رُ هبا أهل االختصـاص مـا يسـتحقه "التعريف املختار للتقويم هو  -١ عملية يُقدِّ
م فهو "املقيَّم من نقدٍ  ـرف "، أما املقوِّ ر قيمة األشـياء بالنقد املتداول بنـاءً عـىل عُ من يقدِّ

ـا، أو "أهل االختصاص ا ممارسً ا حكوميًّـا أو تـاجرً م إما أن يكون موظفً ، وال خيلو املقوِّ
، أو مؤسسات وشـركات متارس عملية التقويم.  خبري تقويمٍ ممارسٍ

وعية التقويم، وأما تكييف شـروعمل الصحابة عىل مدلَّ الكتاب والسنة  -٢
م يف الفقه اإلسالمي؛ فالراجح أنه من باب اإلخبـار والروايـة، وكـذلك  عمل املقوِّ
ــام  ــا كنظ ــة فيه ــة العدلي ــلت األنظم ــة فص ــي اململك ــذلك؛ فف ــام ك ــه يف النظ تكييف

مسـتقالً عية اخلربة عن الشهادة، فقد أفردت فصـالً كـامالً للخـربة شـراملرافعات ال
م) مـن قبيـل اخلـرب والروايـة،  دُّ رأي اخلبري (املقوِّ عُ عن الشهادة؛ ما يفيد أنَّ النظام يَ

 وليس من باب الشهادة.

م، وإنام يسرتشد به  ضـيوكذلك فإن القا يف الواقع العميل ال يلتزم بقول املقوِّ
ويستأنس، مـا يُعـدُّ دلـيالً آخـر عـىل أن عمـل املقـيِّم؛ إنـام هـو منـدرجٌ يف اخلـربة ال 

 الشهادة أو احلكم.

أنواع التقويم التي نـصَّ عليهـا املـنظم السـعودي ثالثـة هـي: العقـارات،  -٣
متلكات املنقولـة، وأمـا أنـواع التقـويم املتفـق واملنشآت االقتصادية، واملعدات وامل

؛ فهي أربعـة: التقيـيم IVSC عليها عامليًّا واملقررة من جملس املعايري الدولية للتقييم
 املايل لألعامل، واألصول، والعقار، واالستثامرات.
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اء العينيــة والرتكــة شـــيوالتقــويم يــدخل يف القضــاء الســعودي يف العقــار واأل
 املتنوعة.

 حيتاج لتقويم الرتكة يف حاالت أمهها: ضـيلقاا -٤

إذا طلب الورثة من املحكمة قسـمة الرتكـة، وكـان فيهـا مـا حيتـاج لتقـويم  .١
.  كالعقارات مثالً

 عند وجود نزاع بني الورثة وجلأوا للمحكمة. .٢
ــدَّ مــن الرفــع صـــيأو غائــب أو كــان هنــاك و صـــرٌ إن كــان فــيهم قا .٣ ة؛ فالبُ

مني لتقويمها، والنظ  ر يف األحظ هلم.للمقوِّ

م) يُشرتط له  -٥  طان:شـرقرار اختيار اخلبري (املقوِّ

م) خاضـعٌ لسـلطة  .١ ا من املحكمة، فاحلكم بندب اخلبـري (املقـوِّ أن يكون صادرً
 املحكمة التقديرية، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها، أو بطلب اخلصوم أو أحدهم.

م) املندوب ممن جيوز  .٢  ندبه.أن يكون اخلبري (املقوِّ

مٍ  ا مـن إقـرار القاضــي ملـا اتفـق عليـه اخلصـوم يف اختيـارهم ملقـوِّ وال مانع شـرعً
ــدوهم  ــم وال تع ــلحة هل ــارهم؛ ألن املص ــرار اختي ــذٍ يف إق ــلحة حينئ ــإن املص ــني، ف مع
م) دليل عىل ثقتهم به؛ فعـىل القاضــي أن  لغريهم، ثم إن اتفاقهم عىل ذلك اخلبري (املقوِّ

م).يقرَّ اتفاقهم، إال إذ  ا كان للقاضـي سبب وجيه خيول له رفض ذلك اخلبري (املقوِّ

 أهم طرق التقويم طريقتان: -٦

وهي الطريقة التقليديـة التـي ال تعتمـد عـىل أسـس علميـة أو  الطريقة األوىل:
م، ومعرفتـه باألسـعار السـائدة،  حسابية، وإنام ترتكز عىل مد خربة وممارسة املقوِّ

 .وعادة ما يكون أحد التجار

ــة: ــة الثاني ــرباء املامر الطريق ــىل اخل ــد ع ــي تعتم ــة الت ــي الطريق ـــنيوه ــا س ، إم
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كات التقويم، والذين يقومون بعمليـة التقـويم عـىل شـربأشخاصهم أو عن طريق 
م.شـيأسس علمية وحماسبية مقررة، وهي تقسم ألنواع كثرية حسب نوع ال  ء املقوَّ

 هذا بعدة مقرتحات من أمهها:يمكن أن أخلص يف بحثي 

مني، ويكــون  -١ ــار املقــوِّ ــد توجهــات القضــاة واجتهــاداهتم يف اختي أن توحَّ
 االختيار فقط ملن كان لديه ترخيص من هيئة املقيِّمني املعتمدين.

ا ممــن ســبقوها يف جمــال التقيــيم،  -٢ هيئــة املقيِّمــني املعتمــدين اســتفادت كثــريً
للتقيـيم الـذي ترمجــت اهليئـة معـايريه واعتمدتــه، وخاصـة جملـس املعـايري الدوليــة 

مثــل: تقيــيم املحــافظ -وباســتثناء الفــرع الرابــع املتخصــص بتقيــيم االســتثامرات 
إذ مل حيــظَ بــاهتامم اهليئــة حتــى اآلن، ومل  -واألوراق املاليــة واملشــتقات واخليــارات

 تدرجه ضمن فروعها.

يف الفـروع مثـل الفـروع األخـر واملؤمَّل يف هيئة املقيِّمني املعتمدين إدراجـه 
 املُدرجة. 

ــري  -٣ ــغ اخلب ــداع مبل ــى إي ــة حت ــة اإلجباري ــمة الرتك ــدعو قس ــاف ال يف إيق
م) لبيت املال تأخري يف إيصال احلق إىل مسـتحقه، ال ام إذا كـان اخلصـم ال ســي(املقوِّ

يستطيع دفع مثل ذلك، فاألوىل أن تتوىل املحكمة دفع أجرة اخلبري حينئذٍ مـن بيـت 
املال، وإال فإن ذلك قد يضطر بعـض اخلصـوم إىل تـرك املطالبـة بحقـوقهم بسـبب 

 عجزهم عن دفع أجرة اخلبري.

إعداده وضبطه يف موضوع تقويم الرتكات، وأسأل اهللا أن أكون  سـرهذا ما تي
قــد وفقــت يف عرضــه، وهــو ســبحانه ويل التوفيــق، وصــىل اهللا وســلم وبــارك عــىل 

  أمجعني. رسول اهللا وعىل آله وأصحابه
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