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 ٤٦٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  

  

  

و   

  

 ا م   "      اس   ا " :            ل  

  ا دة ا أن أ وأ ،ا ا  أن أ و

                   مل ا  د  ا او  ، ا 

 ا دة ا ا ا- ا - ا ا 

 دا)G.R.P-٣٨-٣٠٧(   

رب ا  وا ا وا ا ا  . 



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٦٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  

 ا  

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات ، نحمده ونستعینه ونستغفره، إن الحمد هللا 

ًلیا مرشدا  وأشهد أن ال ومن یضلل فلن تجد له و، من یهد اهللا فهو المهتدي ، أعمالنا �

 وصفیه من خلقه وحبیبه ،ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إله إال اهللا وحده ال شریك له

 وجاهد في اهللا حق ، ومحا اهللا به الظلمة، وأدى األمانة، ونصح األمة،بلغ الرسالة

 . صلى اهللا علیه وعلى  آله وصحابته الطیبین الطاهرین،جهاده

 أ ،  

ر الكالم في هذا البحث حول قضیة مهمة ؛ ألنها تتعلق بواقع المقیمین على فیدو

 یطلب لإلقامة لهم داخل هذه الدول ما إذ ، وبعض دول الخلیج،األراضي السعودیة

 والواقع أن هذا ،"نظام الكفالة "  وما تسمیه األنظمة السعودیة ،یعرف بالكفیل

 لما أثاره البعض ، حتى في أوساط دولیةالموضوع دار حوله الكثیر من الحوار والجدل

  .من تساؤالت حوله

وسأعالج هذه القضیة للوقوف على حقیقتها الشرعیة في الفقه اإلسالمي 

/  وسوف أجیب عن التساؤالت المثارة حول هذا النظام ،وكذلك النظام السعودي

ا النوع من  لیتسنى للمطلع على هذا البحث الوقوف على األحكام المتعلقة بهذ،الكفالة

  .الكفالة

وراء ا  وا،اء ا دي إا و .  

  

  



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٦٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ا  : 

 تظهر مشكلة البحث في تعرضه لموضوع مطروح بقوة على الساحة اإلقلیمیة 

 وفــي إجابتــه عــن تــساؤالت تحتــاج إلــى اســتبانات واســتطالع لمــا نــشر ،والدولیـة

   .حوله

ا ضوع بشریحة واسعة من المقیمین على األراضي  تعلق هذا المو-١  :أ

  .  والدول الخلیجیة األخرى التي تأخذ بهذا النظام،السعودیة

  .حاجة المنظم السعودي إلیه في تنظیم أوضاع المقیمین على أراضیه-٢

 وبیــان أنهـــا أعطــت ولـــي ، إبــراز صــالحیة الـــشریعة اإلســالمیة لكـــل زمــان ومكـــان-٣ 

 ویــــدفع عــــنهم ، بمــــا یــــرى أنــــه یحقــــق مــــصالحهم،رعایــــاهاألمــــر ســــلطات لتنظــــیم حیــــاة 

 وجـــود بعـــض المخالفـــات والتجـــاوزات مـــن قبـــل بعـــض الكفـــالء لمكفـــولیهم -٤..المفاســـد

   .والعكس

اف اأ 

 الـــرد علـــى شـــبه مـــن -٢ . بیـــان مـــدى مـــشروعیة نظـــام كفـــاالت اإلقامـــة والـــسفر-١

  .یشككون في هذا النظام

 بیــان -٤  . ومــدى موافقتهــا للفقــه اإلســالمي،ام النظــر فــي بعــض مــواد هــذا النظــ-٣

 .ضمان حقوق المستقدمین في هذا النظام

 -٦. والعكــس، معالجــة مــا یقــع مــن بعــض الكفــالء مــن تجــاوزات فــي حــق مكفــولیهم-٥

 .بیان الحكم الشرعي والنظامي في المتاجرة بالتأشیرات

وتخلـف ألداء فریـضة  ، بیان الحكم الـشرعي والنظـامي فـیمن انتهـت تأشـیرته للعمـرة-٧

  .الحج



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٧٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 ت اراا :  

 ،تناول بعـض البـاحثین قـضیة الكفالـة مـن منظـور غیـر المزمـع دراسـته فـي هـذا البحـث

 :ومن بین هذه الدراسات 

علــي .  د، الكفالــة وتطبیقاتهــا المعاصــرة دراســة فــي الفقــه اإلســالمي مقارنــة بالقــانون-١

صفة عامـــة مـــن حیـــث تعریفهـــا وأركانهـــا  تحـــدث عـــن مفهـــوم الكفالـــة بـــ،أحمـــد الـــسالوس

 - ٢ . دون الطرق لجوهر موضوع بحثنا من قریب أو بعید، وآثارها وانقضائها،وأنواعها

 وهـو بحـث صــغیر ،عبدالـسالم بـن محمـد الــشویعر.  د،عقـد الكفالـة وتطبیقاتهـا الحدیثــة

ة  كالكفالة المـصرفی، وعن بعض صورها المعاصرة،تحدث فیه عن الكفالة بصفة عامة

 والكفالــــة بــــضمان مكــــان اإلقامــــة، وكفالــــة ،والتــــأمین والكفالــــة بإیــــداع مبلــــغ مــــن المــــال

 غیـر أنـه تحـدث عنهـا بـاختزال شـدید بوصـفها صـورة ،االسـتقدام والتـي لهـا صـلة ببحثنـا

 مـــــن غیـــــر التعـــــرض ، فـــــذكر تعریفهـــــا وشـــــروطها وانقـــــضائها،مـــــن الـــــصور المعاصـــــرة

 ،ت اإلقامة والسفر مـن منظـور إسـالميكفاال -٣موضع دراستنا  للمشكالت التي هي 

 بكلیـــة الـــشریعة ، م٢٠١٤ وهـــو بحـــث محكـــم ســـنة ،أشـــرف محمـــود محمـــد الخطیـــب. د

  تحدث فیه عن نظام كفاالت اإلقامـة فـي الفقـه اإلسـالمي مـن غیـر ،والقانون بالدقهلیة

 األول فــــي تعریــــف ،فــــي مبحثــــین وجــــاءت الدراســــة ،أن یتطـــرق إلــــى النظــــام الــــسعودي

 والثاني في حكم كفاالت اإلقامة والسفر، فبین موقف الفقه اإلسالمي ،وحكمهماالكفالة 

 والمتــــــاجرة ، وحكــــــم اســـــتقدام العمــــــال لغیـــــر المــــــستقدمین، وأخــــــذ األجـــــرة علیهــــــا،منهـــــا

  : وتختلف دراستي عنه في اآلتي ،بالتأشیرات

  .أن دراسته خلت من المقارنة بالنظام السعودي: أوال 

 ومن أهمهـا ، إلى  بعض المشكالت والتفریعات التي تناولها بحثناأنه لم یتطرق: ًثانیا 

 ، وحكم أخذ المقابل على نقل الكفالـة،حكم نقل الكفالة بموافقة الكفیل  أو بدون موافقته

  . واحتفاظ الكفیل بوثائق سفر المكفول،وهروب المكفول من كفیله



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٧١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ا   

  : منها ،یعتمد هذا البحث بعض المناهج

وهــو المــنهج الــذي یقــوم علــى تتبــع واستقــصاء وجمــع المــادة : نهج االســتقرائي  المــ-١

� التي تخدم إشكاال ما أو قضیة ما وعرضها عرضا مرتبا ترتیبا منهجیا،العلمیة ً ً ً.  

 ،وهــــو مــــنهج قــــائم علــــى دراســــة اإلشــــكاالت العلمیــــة المختلفــــة:  المــــنهج التحلیلــــي -٢

. تـائج مـن خـالل الـربط بـین المعلومـات وغیرهـاودراستها دراسة متعمقة والخروج منها بن

وهو عبارة عـن مقارنـة المعطیـات المطروحـة مـن جـانبي الدراسـة :  المنهج المقارن -٣

   .والبحث

ا    

  :تتكون خطة هذا البحث من تمهید وأربعة مباحث، وخاتمة 

نظـــــام ففــــي تعریــــف الكفالــــة وحكمهـــــا وأنوعهــــا فــــي الفقــــه اإلســــالمي وال: أمــــا التمهیــــد 

  -:السعودي، وفیه ثالثة مطالب

  . تعریف الكفالة في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي:المطلب األول

  . حكم الكفالة في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي:المطلب الثاني

  . أنواع الكفالة في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي:المطلب الثالث

والنظـام الـسعودي مـن كفـاالت اإلقامـة والـسفر،  موقـف الفقـه اإلسـالمي :المبحث األول

  :وفیه مطلبان

  . مفهوم كفالة اإلقامة والسفر في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي:المطلب األول

  . موقف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي من كفالة اإلقامة والسفر:المطلب الثاني

عنـد غیـر المـستقدمین فـي الفقـه  حكـم كفالـة العمـال واسـتقدامهم للعمـل :المبحث الثـاني

  .اإلسالمي والنظام السعودي



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٧٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  -:وفیه ثالثة مطالب

 حكــم كفالــة العمــال واســتقدامهم للعمــل عنــد غیــر المــستقدمین فــي الفقــه :المطلــب األول

  .اإلسالمي

 حكم كفالة العمال واستقدامهم للعمـل عنـد غیـر المـستقدمین فـي النظـام :المطلب الثاني

  .السعودي

 المقارنة بین الفقـه اإلسـالمي والنظـام الـسعودي فـي حكـم كفالـة العمـال :الثالمطلب الث

  .واستقدامهم للعمل عند غیر المستقدمین

  . حكم نقل الكفالة في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي:المبحث الثاني

  :وفیه مطلبان 

  .  السعودي حكم نقل الكفالة بموافقة الكفیل في الفقه اإلسالمي والنظام:المطلب األول

 حكـــم نقـــل الكفالـــة بـــدون موافقـــة الكفیـــل فـــي الفقـــه اإلســـالمي والنظـــام :المطلـــب الثـــاني

  .السعودي

 حكــم أخــذ المقابــل المــالي لكفالــة اإلقامــة والــسفر فــي الفقــه اإلســالمي :المبحــث الثالــث

  .والنظام السعودي

  :وفیه ثالثة مطالب

ـــى كفالـــة اإلقامـــة:المطلـــب األول  والـــسفر فـــي الفقـــه اإلســـالمي  حكـــم أخـــذ المقابـــل عل

  .والنظام السعودي

حكم أخذ المقابل المالي علـى نقـل الكفالـة فـي الفقـه اإلسـالمي والنظـام : المطلب الثاني

  .السعودي

حكـــم المتـــاجرة فـــي تأشـــیرات االســـتقدام فـــي الفقـــه اإلســـالمي والنظـــام : المطلـــب الثالـــث

  .السعودي



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٧٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

حب التأشــیرة عــن الــسفر فــي الفقــه  حكــم هــروب المكفــول وتخلــف صــا:المبحــث الرابــع

  .اإلسالمي والنظام السعودي

  :وفیه ثالثة مطالب 

  . حكم هروب المكفول من كفیله في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي:المطلب األول

 حكـم احتفـاظ الكفیـل بوثیقـة سـفر المكفـول فـي الفقـه اإلسـالمي والنظـام :المطلب الثاني

  .السعودي

تخلــف المعتمــر المنتهیــة تأشــیرته ألداء فریــضة الحــج فــي الفقــه  حكــم :المطلــب الثالــث

  .اإلسالمي والنظام السعودي

  .أتناول فیها أهم النتائج المتوصل إلیها والتوصیات المقترحة: الخاتمة 

 

 

 

 

 

 



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٧٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 

  

  

  

 

 ا و اوأم  

 ا ا دي واا  

  

   و:  

ول اا  :ديا وا ا ا  ا .  

 ما دي: اا وا ا ا  ا  .  

 ا دي: اا وا ا ا   اع اأم.  

  

  

 

  



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٧٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ول اا  
 ا  ا ا دي واا  

  

  :تعریف الكفالة في الفقه اإلسالمي : ًأوال 

  : تعریف الكفالة في اللغة -١

َّكفلها زكریـا " الكفالة لغة الضم ومنه قوله تعالى  ِ َ ََ َ َ
  وقولـه ،  أي ضـمها إلـى نفـسه)١("َّ

ََ َأنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا " َ ََ
ِ ِ ِ َِّ َ َ

ِ ُ َ َوَأشـار بالـسبابة والوسـطى، و ،"َ ُ َ ََ ْ
ِ
َ َّ َّ ِ

َ ًفـرج بینهمـا شـیئا َ ْ َ َْ َ ُ َ َ َّ َ ")٢( 

  .)٣(أي ضام الیتیم إلى نفسه

ــه ، وكفــل عنــه بالمــال لغریمــه،والكفیــل الــضامن وقــد كفــل بــه یكفــل بالــضم كفالــة  وأكفل

  )٤(المال أي ضمنه إیاه 

   تعریف الكفالة في االصطالح -٢

   )٥(ضم ذمة الكفیل إلى ذمة األصیل في المطالبة: عرفها الحنفیة بأنها 

  )٦(وعرفها المالكیة بأنها التزام القیام بالشيء واالستطالع به

                                                           

  .٣٧سورة آل عمران  )١(

 رقــم ٥٣ ص ٧لإلمــام محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــداهللا البخــاري الجعفــي ج    صــحیح البخــاري )٢(

  الطبعــة األولــى ،دار طــوق النجــاة:  الناشــر،قیــق  محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر بتح،٥٣٠٤

 .هـ١٤٢٢

أنیس الفقهاء في تعریف األلفاظ المتداولة بین الفقهاء لقاسم ابن عبد اهللا ابن امیـر علـي القرنـوي  )٣(

  . هـ١٤٢٤/ م ٢٠٠٤ -ط دار الكتب العلمیة -٨١ ص ١  ج -الرومي الحنفي 

 طبعـة المكتبـة - تحقیق یوسف الشیخ محمد - ٢٧١ ص ١ ج-الصحاح للرازي مختار : انظر )٤(

  . هـ١٤٢٠/ م١٩٩٩ الطبعة الخامسة ، بیروت-العصریة 

 القــاهرة – مطبعــة الحلبــي - االختیــار لتعلیــل المختــار لعبــد اهللا بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي )٥(

 . هـ١٣٥٦ – م ١٩٣٧

 تحقیـق – ٣٧٣ ص – ٢ ج –لید محمـد بـن رشـد القرطبـي  المقدمات الممهدات ألبو الو:  انظر)٦(

  ه  ٤٠٨ –م ١٩٨٨ بیروت لبنان –دار الغرب االسالمي /  ط–د محمد حجى 



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٧٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

التزام حق ثابت في ذمة غیره أو إحـضار مـن علیـه حـق لغیـره : وعرفها الشافعیة بأنها 

  )١(أو عین مضمونة 

  )٢(التزام رشید من علیه حق مالي إلى ربه : وعرفها الحنابلة بأنها 

ٕاء للكفالـة یتـضح لنـا أن هـذه التعریفـات وان ومن خالل العـرض الـسابق لتعریفـات الفقهـ

اختلفت ألفاظها إال أنها تدور فـي فحـوى ومـضمون واحـد وهـو أن الكفالـة عقـد اسـتیثاق  

من خالله یلزم الكفیل بضمان المكفول عنه في حق علیه أو في نفسه وذلـك بإحـضاره 

وهــي أحــد  ، وذلــك ألن مقــصود عقــد الكفالــة االســتیثاق للحــق،للمكفــول لــه وقــت طلبــه

  )٣(صور الضمان الشخصي والعیني التي یتعامل بها الناس أو یحتاجونها 

  

 :تعریف الكفالة في النظام السعودي : ًثانیا 

التزام رشید إحضار مكفول به إلى مكفول له : تعرف الكفالة في النظام السعودي بأنها 

  .أو إحضار من علیه حق مالي  لربه

   .صیل والمطالبة بنفس أو دین أو عین أو عملأو ضم ذمة الكفیل إلى ذمة األ

والمكفــول لــه أن ) المكفـول عنــه(وهـي تقتــضي وجــود عــدة أطـراف هــم الكفیــل واألصــیل 

   .یكون هناك مكفوال به

                                                           

ــــه المنهجــــي علــــى مــــذهب االمــــام الــــشافعي  ج:  انظــــر)١( ــــسلة مــــن تــــألیف د،١٤٣ ص٧الفق .  سل

/  ه١٤١٣ – ٤ ط – دمشق –دار القلم للنشر للطباعة والتوزیع /   ط،مصطفي الخن وآخرون

 م١٩٩٢

 الطبعـــــــة االولـــــــى –عـــــــالم الكتـــــــب / ط– ١٣٠ ص– ٢ ج–  شـــــــرح منتهـــــــى اإلرادات للبهـــــــوتي )٢(

  م١٩٩٣/ه١٤١٤

 بحـث محكـم – الـدكتور عبـد الـسالم بـن محمـد الـشویعر –عقد الكفالة وتطبیقاتـه الحدیثـة :  انظر)٣(

  هـ١٤٣٠ سنة  – ٤٣ مجلة العدل العدد –



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٧٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  .هو الشخص الذي التزم بتسلیم المكفول به أو الوفاء به إلى المكفول له: فالكفیل 

اللتزام ابتــداء ســواء كــان بالحــضور هــو الــشخص المــدین بــا) : المكفــول عنــه(واألصــیل 

 أو التزامه ،إلى مجلس القضاء أو أمام الحاكم أو ممثلیه في المكان والموعد المحدد له

 . بأداء عمل أو تسلیم عین أو الوفاء بدین للمكفول له

   .هو صاحب الحق المدعى به أو الدائن: والمكفول له 

 المتمثــل فــي حــضور المكفــول عنــه هــو محــل التــزام األصــیل أو كفیلــه: والمكفــول بــه 

  )١(للحاكم أو لمجلس القضاء أو الوفاء بالدین المستحق للمكفول له 

  :موازنة بین مفهوم الكفالة في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي : ثالثا 

بعد عرضنا السابق في تعریف الكفالة في الفقه اإلسالمي والنظام الـسعودي یتـضح لنـا 

 بــین مفهــوم الكفالــة فــي الفقــه اإلســالمي والنظــام الــسعودي حیــث إن �جلیــا أنــه ال خــالف

 ،مفهوم الكفالة في النظام ال یخـرج عـن مـضمون مـا عرفهـا بـه فقهـاء الحنفیـة والحنابلـة

 أو هــي ،وهــو أن الكفالــة عبــارة عــن ضــم ذمــة الكفیــل إلــى ذمــة األصــیل فــي المطالبــة

  .التزام رشید من علیه حق مالي إلى ربه

                                                           

فـــي الحقــوق الشخـــصیة قـــضایا الـــدیون (حقــوق الخاصـــة الجـــزء األول مرشـــد إجـــراءات ال:  ینظــر )١(

  . هـ١٣٠٩ الطبعة األولى سنة – الصادر عن وزارة الداخلیة – ٥٦ ص )والدیات



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٧٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ا ام   
 ا  ا ا دي واا  

سیدور الحدیث في هذا المطلب عـن حكـم الكفالـة فـي كـل مـن الفقـه اإلسـالمي والنظـام 

  :السعودي مع المقارنة بینهما وذلك على النحو اآلتي 

  :حكم الكفالة في الفقه اإلسالمي : أوال 

  ثبتــــت مــــشروعیته بالكتــــاب والــــسنة )١(أجمــــع الفقهــــاء علــــى أن الكفالــــة عقــــد مــــشروع 

  .واإلجماع والمعقول

  : أما الكتاب 

ُقال لن ُأرسله " قوله تعالى على لسان نبیه یوسف علیه وعلى نبینا الصالة والسالم -١ َ َِ
ْ ْ َ

َّمعكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إال َأن یحاط بكم فلما  َ ََ ْ ُْ ُِ ِ َِ ًُ َْ
َّ ِ ِ ِ َُِّ َ ُ ُْ َّ

َ ِ
ْ َ َِ ْ َّ ُآتوه مـوثقهم قـال اللـه َ

َّ َ ْ ُ َ
ِ
ْ َ ُْ َ

ٌعلى ما نقول وكیل  ِ
َ ُ ُ َ َ")٢(  

هــو أن یعقــوب علیــه الــسالم قــال ألبنائــه لــن :  مــن هــذه اآلیــة الكریمــة ووجــه الداللــة

 وبــسبب ،أرســله معكــم حتــى تعطــوني عهــدا موثوقــا بــه مــن اهللا بــسبب تأكــده بإشــهاد اهللا

  )٣(. القسم باهللا علیه

 بـالعین - الكفالة–هذه اآلیة أصال في جواز الحمالة : رحمه اهللا قال العالمة القرطبي 

  )٤(والوثیقة بالنفس 

                                                           

م ٢٠٠٤/ ه ١٤٢٥ - القــاهرة – دار الحــدیث . ط-٧٩ ص– ٤ ج– بدایــة المجتهــد البــن رشــد )١(

 م١٩٦٨/ ه ١٣٨٨ –  مكتبة القاهرة. ط– ٤١٥ ص– ٤ ج– المغني البن قدامه –

 . ٦٦سورة یوسف آیة  )٢(

 الطبعـة – بیـروت – دار إحیاء التراث العربـي . ط– ٤٨١ ص– ١٨ ج–التفسیر الكبیر للرازي  )٣(

 . ١٤٢٠ –التالة 

 الطبعة – القاهرة – دار الكتب المصریة . ط– ٢٢٥ ص – ٩ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج)٤(

 . قیق أحمد البردوني م بتح١٩٦٤/  ه ١٣٨٤ –الثانیة 



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٧٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ٌقالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر وَأنا به زعیم :"  قوله تعالى -٢
ِ َِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ٍَ َ َُ ْ َ ُْ َ َ ْ ْ َُ")١(  

 )٢(أي كفیــل " یم وأنــا بــه زعــ"  مــن اآلیــة الكریمــة ظــاهرا فــي قولــه تعــالى ووجــه الداللــة

 جـــواز الكفالـــة علـــى الرجـــل ألن المـــؤذن - الـــدلیل الثـــاني -الخامـــسة : (قـــال القرطبـــي 

 ،أو تكفلت،إذا قال الرجل تحملت:  قال علمائنا ،الضامن هو غیر یوسف علیه السالم

 أو هـــو لـــك ، أو قبیـــل، أو ضـــامن، أو كفیـــل، أو زعـــیم، أو أنـــا حمیـــل لـــك،أو ضـــمنت

  )٣( فذلك كله حمالة الزمه ، أو قبلي،لي أو إ،عندي، أو علي

ومـا ثبـت فـي شـریعة مـن قبلنـا ( : - بعد أن ساق هذه اآلیـة –وقال السرخسي 

 –  – فـإن النبـي ، والظـاهر هنـا التقریـر، مـا لـم یظهـر نـسخه،فهو ثابت في شریعتنا

  )٤ (.) فأقرهم علیه،بعث والناس یكفلون

قـال علمائنـا هـذا نـص فـي جـواز (:وجاء فـي المجمـوع بعـد أن سـاق هـذه اآلیـة 

  )٥ ()الكفالة

  : فیستدل منها على مشروعیة الكفالة بما یأتي :وأما السنة 

ًكنـا جلوسـا عنـد النبـي :  عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنـه، قـال-ما روى البخاري  

فهل «: ال، قال: ، قالوا»هل علیه دین؟«: صل علیها، فقال: ، إذ أتي بجنازة، فقالوا

یـا رسـول اهللا، صـل : ال، فصلى علیه، ثم أتي بجنـازة أخـرى، فقـالوا: ، قالوا»یئا؟ترك ش

                                                           

 .٧٢ سورة یوسف آیة )١(

جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب اآلملــي، أبــو جعفــر ) ٢(

 – م ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠األولى، :  الطبعة-طبعة مؤسسة الرسالة ) ه٣١٠: المتوفى(الطبري 

 تحقیق أحمد شاكر 

 الطبعة – القاهرة – دار الكتب المصریة . ط– ٢٣١ ص – ٩ جالجامع ألحكام القرآن للقرطبي) ٣(

 . م بتحقیق أحمد البردوني١٩٦٤/  ه ١٣٨٤ –الثانیة 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ الطبعة األولى –  دار المعرفة -١٦١ ص ،١٩ ج ،المبسوط  للسرخسي) ٤(

 . دار الفكر. ط–٣ ص– ١٤ ج–تكملة المجموع لمحمد نجیب المطیعي ) ٥(



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٨٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ثالثة دنانیر، : ، قالوا»فهل ترك شیئا؟«: نعم، قال: قیل» هل علیه دین؟«: علیها، قال

ال، : ، قـالوا»هـل تـرك شـیئا؟«: صـل علیهـا، قـال: فصلى علیها، ثم أتي بالثالثـة، فقـالوا

، قـال أبـو »صـلوا علـى صـاحبكم«: ثالثـة دنـانیر، قـال: الوا، قـ»فهـل علیـه دیـن؟«: قال

  )١( .قتادة صل علیه یا رسول اهللا وعلي دینه، فصلى علیه

 لـم یـصلي علـى المیـت إال بعـد أن تكفـل  هـو أن النبـي :ووجه الداللة من الحدیث 

ـــه مـــن دین ـــیهم بـــسداد مـــا علی ـــة غیـــر ،أحـــد الـــصحابة رضـــوان اهللا عل ـــو كانـــت الكفال فل

 كفالــة أبــو قتــادة رضــي اهللا عنــه بــسداد الــدین  ولمــا صــلى لمــا قبــل النبــي مــشروعة 

  .على المیت

وأحادیــث البــاب تــدل علــى (: قــال اإلمــام الــشوكاني بعــد أن ذكــر هــذا الحــدیث وأشــباهه 

 وسـواء كـان المیـت غنیـا ، ویلـزم الـضمین مـا ضـمن بـه،أنه تصح الـضمانة عـن المیـت

  . فعن الحي من باب أولى، فإذا جازت عن المیت،)٢("  ولهذا ذهب الجمهور،ًأو فقیرا

ِ مــا روى ابــن ماجــة عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه أن رجــال لــزم غریمــا لــه بعــشرة -٢
َ َ َ ِ ُ َ ًَ ِ َِ َ

ِدنــانیر، علــى عهــد رســول اللــه  ِ َِّ ِ
ُ َ َْ َ ََ َ َفقــال ،َ َ َمــا عنــدي شــيء ُأعطیكــه، فقــال: َ َ َ ُ َ ِ ِ ِْ ٌ ْ َ ْ َال واللــه ال : َ َِ َّ

َ
َُّأفارقك حت َ َ ُ ِّى تقضیني َأو تـأتیني بحمیـل، فجـره إلـى النبـي َِ ِ ِ َِّ َ ُ َّ َ َ َ ََ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ فقـال لـه النبـي ،ُّ َِّ ُ َ َ َ َ :» ْكـم َ

ُتستنظره؟ ُ
ِ َْ َفقال» َْ َ ِشهرا، فقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ ًَ َ ْ َ :»ُفَأنا َأحمل له َ ُ ِ ْ َ َ «)٣( 

 ل النبــي  واضـح وجلــي علـى مــشروعیة الكفالـة حیــث كفـووجـه الداللــة مــن الحــدیث

   .المدین بدائنه بنفسه

                                                           

:   دار طــوق النجــاة  الطبعــة. ط– ٢٢٨٩ رقــم الحــدیث -٤٦٧  ص -٤ ج-بخــاري صــحیح ال) ١(

 .ه١٤٢٢األولى، 

ـــــــشوكاني ) ٢( ـــــــل األوطـــــــار لل /  ه ١٤١٣ – مـــــــصر – دار الحـــــــدیث . ط– ٢٨٢ ص – ٥ ج–نی

 . بتحقیق عصام الدین الصابطي-١٩٩٣

بــــابي  فیــــصل عیــــسى ال- دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــة . ط٨٠٤ ص – ٢ ج –ســــنن ابــــن ماجــــه) ٣(

 .الحلبي بتحقیق  محمد فؤاد عبد الباقي



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٨١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  )١(" الزعیم غارم: " قال  ما روي أن النبي -٣

معنــاه الكفیــل ضــامن أي ضــامن مــا التــزم بــه "الــزعیم غــارم  "ووجــه الداللــة فــي قولــه 

  )٢(وعلیه آداه 

 –فقد انعقد علـى جـواز الكفالـة لحاجـة النـاس إلیهـا مـن لـدن رسـول اهللا  : وأما اإلجماع

 –بعـد داللـة النـصوص علیهـا مـن الكتـاب ،منا هذا من غیر إنكـار مـن أحـد إلى یو 

  )٣ (.والسنة

 فلــو لــم ، أو البــدن، فــألن الحاجــه داعیــة إلــى االســتیثاق بــضمان المــال:وأمــا المعقــول 

لتحقیـــق التعـــاون بـــین  تجـــر الكفالـــة ألدى إلـــى الحـــرج وعـــدم المعـــامالت المحتـــاج إلیهـــا

ٕض الدیون واألموال واعارة األعیان، لیطمـئن صـاحب الناس وتیسیر معامالتهم في إقرا

الحق في الدین أو العین المعارة للوصول إلى حقه ورعایة مـصالحه، ودفـع الحـرج عـن 

 )٤ (.الناس

                                                           

 – ٦ ج– الـــسنن الكبـــرى للبیهقـــي – ٢٤٠٥  رقـــم الحــدیث ٨٠٤ ص – ٢ ج –ســنن ابـــن ماجـــة) ١(

الثالثــة، :  لبنــان الطبعــة– ط دار الكتــب العلمیــة، بیــروت – ١١٣٩٢ رقــم الحــدیث – ١١٩ص 

 . م بتحقیق محمد عبد القادر عطا٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

 .م١٩٨٦ / ١٤٠٦ الثانیة ، دار الكتب العلمیة بیروت،٢  ص٦ ج–نائع بدائع الص) ٢(

 ١٤ تكملــــة المجمـــــوع ج ،٢٢٥ ص ،٩ الجـــــامع ألحكــــام القـــــرآن ج،١٦١ ص ١٩المبــــسوط ج ) ٣(

 –دار الكتـب العلمیـة، بیـروت :  الناشـر٢٤٥ ص ٤ المبدع في شرح المقنع البن مفلح ج،٣ص

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، : لبنان الطبعة

ُ الفقــه اإلســالمي وأدلتــه أ،٢٤٥ ص ٤  ج-المبــدع فــي شــرح المقنــع البــن مفلــح ) ٤( َُُّ ُِّ َوهبــة بــن . د. ْ ْ َ
ّمصطفى الزحیلي ج 

ِ ْ َ  .َّالرابعة:  دمشق الطبعة–َّ سوریة - طبعة دار الفكر ٤١٨٥ ص – ٦ُّ



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٨٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  حكم الكفالة في النظام السعودي : ثانیا 

ًوفقا للمرجعیـة الـشرعیة التـي هـي أسـاس النظـام الـسعودي 
 قـان عقـد الكفالـة )١(

 أجـاز النظـام الـسعودي الكفالـة سـواء كانـت كفالـة بـدن أو نفـس وتـسمى  فقـد،عقد جائز

 وتكــون بـالتزام الكفیــل ، أو عمـل، أو عـین، وقــد تكـون كفالـة دیــن،)بالكفالـة الحـضوریة(

ٕ وان تعلقـــت ،)كفالـــة أداء( وتـــسمى ،بـــأداء عمـــل معـــین أو تـــسلیم عـــین أو الوفـــاء بـــدین

  )٢( )بالكفالة الغرمیة الحضوریة(  وقد یجتمعان وتسمى،)كفالة غرم(بالدین تسمى 

  :ومن النصوص النظامیة التي تدل على جواز الكفالة وصحتها 

ال یجـــوز (ه الـــذي نـــص علـــى أنـــه ١٨/٢/١٣٨٢ فـــي ٢٦٣٢ األمـــر الـــسامي رقـــم -١

التعامــل المــالي مــع أي أجنبــي إال بموافقــة كفیلــه ومــستقدمه الخطیــة لیكــون ذلــك مبــررا 

  . أداء ما یترتب علیهاللتزامه في حالة عجز مكفوله

ه والمؤیــد بالمرســوم الملكــي ١١/٧/١٤٠٥ وتــاریخ ١٣٤ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم -٢

ــــــم م ــــــاریخ ٤٩/رق ــــــدة الرســــــمیة عــــــدد ٣/٩/١٤٠٥ وت فــــــي ) ٣٠٥٨( والمنــــــشور بالجری

جـــواز قبـــول الكفالـــة ن الموظـــف العـــام ســـواء كانـــت (والـــذي نـــص علـــى ١٥/٧/١٤٠٥

وط والحـــاالت والتـــي یحـــددها وزیـــر الداخلیـــة حـــضوریة أو مالیـــة حـــسب القواعـــد والـــشر

  .باالتفاق مع رئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة

كفالة اإلحـضار (ه وجاء فیه ١١/٩/١٣٩٥ في ٣٥٣١٨ كتاب وزارة الداخلیة رقم -٣

جائزة شرعا و أنها تلزم الكفیل بإحضار مكفوله إلى مجلس القضاء إال أن یثبت عجـزه 

خارجــة عــن إرادتــه تحــول بینــه وتنفیــذ التزامــه والدولــة أقــدر عــن إحــضاره لظــروف قــاهرة 

مــن األفــراد علــى مالحقــة المطلــوب وضــبطه وأن علــى المكفــول أن یوجــه دعــواه أمــام 

                                                           

یة علــــى نــــصت المــــادة األولــــى مــــن النظــــام األساســــي للحكــــم  لدســــتور المملكــــة العربیــــة الــــسعود) ١(

المملكة العربیة السعودیة دولة عربیة إسالمیة ذات سیادة تامة ؛ دینها اإلسالم ودسـتورها كتـاب (

 ).وعاصمتها مدینة الریاض. اهللا تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربیة

 )فــي الحقــوق الشخــصیة قــضایا الــدیون والــدیات(مرشــد إجــراءات الحقــوق الخاصــة الجــزء األول ) ٢(

 . ه١٣٠٩ الطبعة األولى سنة – الصادر عن وزارة الداخلیة – ٥٦ص 



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٨٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

الــشرع لمطالبــة الكفیــل بــأداء مــا فــي ذمتــه وال یــصح اســتعجال حــبس الكفیــل قبــل إلزامــه 

  )١( .شرعا بأداء المكفول به

  

  

  اإلسالمي والنظام السعودي في حكم الكفالة موازنة بین الفقه :  ثالثا 

مــــن خــــالل العــــرض الــــسابق لبیــــان موقــــف كــــل مــــن الفقــــه اإلســــالمي والنظــــام 

 كما هي جـائزة ،السعودي من حكم الكفالة یتضح أن الكفالة جائزة في النظام السعودي

  في الفقه اإلسالمي 

عمـــا وضـــعه وأن مـــا وضـــعه النظـــام الـــسعودي مـــن شـــروط وضـــوابط للكفالـــة ال یخـــرج 

 وأن مـا اسـتند إلیـه النظـام الـسعودي فـي جـواز الكفالـة ،الفقهاء من شروط وضـوابط لهـا

 هـي نفــس النـصوص الــشرعیة التـي اســتند إلیهـا الفقهــاء مـن كتــاب اهللا وسـنة رســوله 

المملكـــة (كمــا نــص علــى ذلـــك النظــام األساســي للحكــم فـــي المملكــة العربیــة الــسعودیة 

بیة إسالمیة ذات سیادة تامة ؛ دینها اإلسالم ودستورها كتاب العربیة السعودیة دولة عر

  )٢ ()وعاصمتها مدینة الریاض. اهللا تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربیة

                                                           

 .، سابق١٥٦ص مرشد إجراءات الحقوق الخاصة ) ١(

 .المادة األولى من النظام األساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٨٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  

 ا ا  
  أماع ا  ا ا وا ادي 

  :أنواع الكفالة في الفقه اإلسالمي : أوال 

  :لحنفیة والشافعیة والحنابلة على أن الكفالة نوعان جمهور الفقهاء من ا

وهو ما تكفل بدین ثبت في ذمة انسان یلـزم الكفیـل أدائـه :  كفالة بالمال أو الدین -١ 

  .إذا لم یؤده من هو علیه من أجله

وهـي أن یتكفـل بإحـضار مـن لزمـه حـق مـن دیـن أو غیـره دون أن :  الكفالة بالنفس-٢

  )١(یتكفل بأداء الدین 

النوعــــان الــــسابقان وزادوا الكفالــــة : وقــــسمها فقهــــاء المالكیــــة إلــــى ثالثــــة أنــــواع 

 فلــیس علــى ســوى ذلــك ، أو علــى أن أطلبــه،أن یقــول أنــا حمیــل بطلبــه: بالطلــب وهــى 

ولیس مــن شــانه الــسفر إلــى مثلــه لــم یكــن ، أو غــاب عنــه إلــى موضــع بعیــد،فــإن أعجــزه

  )٢ (.علیه شيء

                                                           

دون  طبعـة دار إحیـاء التـراث العربـي بـ–مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر لداماد أفنـدي : ینظر ) ١(

ْالـــدكتور مــــصطفى الخـــن، الــــدكتور   - الفقـــه المنهجــــي علـــى مـــذهب اإلمــــام الـــشافعي –تـــاریخ  ِ
ُ

ْمصطفى البغا، علـي الـشربجي  ّ ُ  الطبعـة الرابعـة – دمـشق – طبعـة دار القلـم ١٤٥ ص – ٧ ج–ُ

  م١٩٩٢/ه١٤١٣ –

دادي اإلرشـــاد إلـــى ســـبیل الرشـــاد لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي یـــونس الـــشریف ابـــو علـــي الهاشـــمي البغـــ

م ١٩٩٨/ ه ١٤١٩ الطبعة األولى –مؤسسة الرسالة . ط– ٣٣١ ص– ١ ج–ه ٤٢٨المتوفي 

 . تحقیق عبد اهللا بن محسن التركي–

 ص – ١٢ ج– ه ٤٧٨ المتـوفي –التبصرة  لعلي بن محمد الربعي أبو الحسن اللخمـي :  انظر)٢(

 تحقیـــق أحمـــد –م ٢٠١١/ ه ١٤٣٢ – وزارة األوقـــاف والـــشؤون اإلســـالمیة قطـــر ، ط– ٥٦٠١

 .عبد الكریم



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٨٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  :  ثالثة أنواع وقسمها بعض فقهاء الحنفیة إلى

  . كفالة بالمال-١

  . كفالة بالنفس-٢

  )١( . كفالة بالمال والنفس جمیعا-٣

  :أنواع الكفالة في النظام السعودي: ثانیا 

  :تتنوع الكفالة في النظام السعودي إلى ثالثة أنواع 

وهــي كفالــة صــحیحة ) بالكفالــة الحــضوریة( كفالــة بــدن أو نفــس وتــسمى :النــوع األول 

ن وجــب علیــه الحــضور إلــى المكــان الــذي یحــدده المكفــول لــه ســواء كــان علــى كــل مــ

  .مجلس الحكم أو غیره

 كفالــة دیــن أو عــین أو عمــل وتكــون بــإلزام الكفیــل بــأداء عمــل معــین أو :النــوع الثــاني 

كفالــة (ٕوان تعلقــت بالــدین فقــط تــسمى ) كفالــة أداء(تــسلیم عــین أو الوفــاء بــدین وتــسمى

  )غرم أو الكفالة الغرمیة

 الكفالـة بالبـدن أو ، الكفالـة الغرمیـة الحـضوریة وتكـون باجتمـاع الكفـالتین:النوع الثالث 

  )٢(النفس والكفالة بالمال 

  :موازنة بین الفقه اإلسالمي والنظام السعودي في أنواع الكفالة : ثالثا 

                                                           

 مؤســــسة – دار الفرقـــان . ط– ٧٥٧ ص – ٢ ج –النتـــف فـــي الفتــــاوى ألبـــو الحـــسن الــــسعدي ) ١(

 . بتحقیق صالح الدین الناهي– عمان األردن –الرسالة 

 )فــي الحقــوق الشخــصیة قــضایا الــدیون والــدیات(مرشــد إجــراءات الحقــوق الخاصــة الجــزء األول ) ٢(

   ه١٣٠٩ الطبعة األولى سنة –رة الداخلیة  الصادر عن وزا– ٥٦ص 

 

 



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٨٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

بعــــد العــــرض الــــسابق ألنــــواع الكفالــــة فــــي كــــل مــــن الفقــــه اإلســــالمي والنظــــام 

لنا جلیا أن أنواع الكفالـة فـي النظـام الـسعودي ال تختلـف عـن أنواعهـا السعودي یتضح 

 فمـا یـسمى بالكفالـة الحـضوریة فـي النظـام الـسعودي مقابـل الكفالـة ،في الفقه اإلسالمي

 فـي )الكفالـة الغرمیـة( ومـا یـسمى بكفالـة األداء ،بالبـدن أو الـنفس فـي النظـام اإلسـالمي

  .ل في الفقه اإلسالميالنظام السعودي یقابل الكفالة بالما

والنوع الثالث فـي النظـام الـسعودي هـو الكفالـة الغرمیـة الحـضوریة هـو مجمـوع النـوعین 

  . والكفالة بالمال، أي الكفالة بالبدن،األول والثاني

ویمكن القول أن التقسیم الثالثي ألنـواع الكفالـة فـي النظـام الـسعودي یتطـابق تمامـا مـع 

كفالــه : لحنفیــة الــذین قــسموا الكفالــة إلــى ثالثــة أنــواع التقــسیم الــذي ذهــب إلیــه بعــض ا

  . كفالة بالنفس، وكفالة بالمال والنفس جمیعا،بالمال



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٨٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  

  ا اول 
 ت ا  ديا وا ا ا 

 وا 
سیدور الحدیث في هذا المبحث عن موقـف الفقـه اإلسـالمي والنظـام الـسعودي 

لـــة االقامـــة والـــسفر وذلـــك بتحدیـــد مفهومهـــا فـــي كـــل مـــن الفقـــه اإلســـالمي مـــن نظـــام كفا

والنظام السعودي وبیان موقف كل منهمـا مـن هـذا النـوع مـن الكفالـة وذلـك فـي مطلبـین 

  :على النحو اآلتي 

  :ا اول 
 وا ا ا  وا ا  

  :ادي 
  :امة والسفر في الفقه اإلسالميمفهوم كفالة اإلق: أوال 

هــذا النــوع مــن الكفالــة نــوع اســتحدثته المملكــة العربیــة الــسعودیة وبعــض دول الخلــیج ؛ 

 فقـد قامـت هـذه الـدول بـسن أنظمـة ولـوائح ،لمواجهة مشكلة تدفق العمالة األجنبیـة إلیهـا

هــا إال تحــت  بحیــث ال یــستطیع الوافــد إلــى هــذه الــبالد الــسفر إلی،الســتقدام العمالــة إلیهــا

 وهـذا الكفیـل یكـون مـسؤوال ،كفالة مواطن أو شركة أو هیئة من البلد المـراد الـسفر إلیهـا

أمــام الدولــة والجهــات ذات االختــصاص بــضمان مــا یترتــب علــى اســتخدام العامــل مــن 

  .التزامات وبإحضاره عند الطلب

أنواع الكفالة أن هذا النوع من الكفالة ال یخرج عن : ومن خالل ما سبق نستطیع القول

 وهــي عبـارة عــن كفالـة بالمــال والبـدن معــا وال یخـرج مفهومهــا عــن ،فـي الفقــه اإلسـالمي

 وهـو التـزام الكفیـل بحـق ثابـت فـي ذمـة الغیـر أو إحـضار مـن علیـه الحـق ،هذا المفهوم

  .لربه



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٨٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  :مفهوم كفالة اإلقامة والسفر في النظام السعودي : ثانیا 

لغالـــب نتیجـــة لعقـــد عمـــل مبـــرم بـــین صـــاحب العمـــل كفالـــة اإلقامـــة والـــسفر وتعـــد فـــي ا

والعامــل المــستقدم حیــث إن صــاحب العمــل عنــدما یحتــاج الــى اســتقدام عامــل أو أكثــر 

فإنـــه یبـــرم عقـــدا مـــع العامـــل ســـواء كـــان مباشـــرة أو عـــن طریـــق جهـــات أخـــرى كمكاتـــب 

هــذه وتــسمى فــي ، إذا تــم لــه ذلــك فإنــه یقــوم باســتقدام العامــل تحــت كفالته)١(االســتقدام 

  )٢( . فكفالة االستقدام تأتي بعد عقد العمل حیث أنها نتیجة له،الحالة كفالة االستقدام

 ،هــذا ولــیس هنــاك تعریــف محــدد لهــذا النــوع مــن الكفالــة فــي النظــام الــسعودي

عقــد یلتــزم بموجبــه : ولكــن مــن خــالل مــا یفهــم مــن هــذه األنظمــة واللــوائح عرفــت بأنهــا 

اص للدولة بضمان تنفیـذ مـا یترتـب علـى اسـتقدام صاحب العمل للجهات ذات االختص

   )٣(العامل من التزامات وفق األنظمة واللوائح المعتبرة مع االلتزام بإحضاره عند الطلب

 وهـو ،وهي بهذا المفهوم تدخل في النـوع الثالـث مـن أنـواع الكفالـة فـي النظـام الـسعودي

 االلتزامــات عــن المكفــول عنــه الكفالــة الغرمیــة الحــضوریة حیــث یلتــزم الكفیــل فیهــا بــأداء

  .وبإحضاره للجهات المختصة عند الطلب

ومما تجدر اإلشارة إلیه أن كفالة اإلقامة والـسفر هـي أعـم مـن كفالـة االسـتقدام 

  لـیس بالـضرورة أن تكـون مرتبطـة بعقـد عمـل بـین الكفیـل والمكفـول ،ًالمشار إلیها سلفا

ا نتیجــة لــسفر أجنبــي إلــى المملكــة  ولكنهــا قــد تكــون أیــض– فهــذا هــو األعــم األغلــب –

للحـج أو العمـرة فهـذا یكـون فـي كفالـة الدولـة التـي تمنحـه تأشـیرة الـدخول، أو للتعلــیم أو 

                                                           

هـــي المكاتـــب التـــي تقـــوم بالتوســـط فـــي اســـتقدام العمـــال األجانـــب مـــن خـــارج : مكاتـــب االســـتقدام ) ١(

 انظـر الكفـاالت المعاصـرة –المملكة في حـدود احتیاجـات أصـحاب العمـل الـذین یتعـاملون معهـا 

 نقـــال عـــن التعلیمـــات والقواعـــد -٣ هــامش -٧١٨ ص –عبــد الـــرحمن بـــن مـــسعود الكبیـــر /  د–

 ٤ ص–المنظمة لمكاتب االستقدام األهلیة 

 ٧١٨ ص– دكتور عبد الرحمن بن مسعود الكبیر –الكفاالت المعاصرة ) ٢(

 ٧٢٠ ص –المرجع السابق ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٨٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 فهـذا یـتم عـن طریـق مـا یـسمى ،لزیارة عائلتـه المقیمـة فـي المملكـة مـن غیـر الـسعودیین

 ســـن بطلبـــات األفـــراد غیـــر الـــسعودیین الســـتقدام عـــوائلهم مـــن زوجـــة وأوالد قـــصر دون

ـــالزواج ـــة اإلقامـــة )١ (.الثامنـــة عـــشره وبنـــات غیـــر مرتبطـــات ب   ویمكـــن القـــول بـــأن كفال

والــسفر فــي النظــام الــسعودي هــي عبــاره عــن نظــام بمقتــضاه یمتنــع علــى غیــر مــواطني 

 أو السفر إلیها إال بكفیـل مـن مـواطني المملكـة ، أو العمل فیها،المملكة من اإلقامة بها

  . فهي أعم من كفالة االستقدام،ًة أو مؤسسة أو فرداسواء كان هذا الكفیل حكوم

موازنة بین مفهوم كفالة اإلقامة والسفر في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي : ثالثا 

: 

مــن خــالل العــرض الــسابق یتــضح لنــا أن مــا یــسمى بكفالــة اإلقامــة والــسفر أو 

الثالـــث مـــن أنـــواع  تـــدخل فـــي النـــوع ،كفالـــة االســـتقدام الـــذي عرفتـــه األنظمـــة الـــسعودیة

 وتكـــــون باجتمـــــاع ، وهـــــي الكفالـــــة الغرمیــــة الحـــــضوریة،الكفالــــة فـــــي النظـــــام الــــسعودي

 وهـي بــذلك ال تخـرج فـي مفهومهــا ومـضمونها عــن ، الكفالـة بــالنفس أو المـال،الكفـالتین

 وهـي النـوع الثالـث فـي تقـسیم الحنفیـة ،ًالكفالة بالمال والنفس جمیعا في الفقه اإلسالمي

     . وهو مسلك الجمهور،ًضم النوعین معا وت،للكفالة

                                                           

 ٧٢ ص – مرجع سابق –الكفاالت المعاصرة ) ١(



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٩٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ا ما 
 ت ا  ديا وا ا ا 

وا  
  

 موقف الفقه اإلسالمي من كفاالت اإلقامة والسفر: أوال 

سبقت اإلشارة إلى أن هذه الكفالة یمكن تكییفها على أنها كفالة بالنفس والمـال 

ً وذكرنا آنفا أدلة مشروعیة الكفالة على وجه ،ً هذه الكفالة جائزة شرعا وأن،في آن واحد

 ، ولكن فقهاءنا لما تكلموا عن الكفالة وأنواعها إنما تكلموا عنها بمفهومهـا العـام،العموم

ًوالمتمثل في أن شخصا یكفل آخرا في بدنه بإحضاره وقت طلبـه ً أو یكفـل عنـه التزامـا ،ً

 أو أن یطلـب أحـد النـاس غیـره فـي ، أو زمـان كفالـة اختیاریـه وذلك في أي مكـان،�مادیا

 أو یكــون إلنــسان حــق عنــد الغیــر فیطلــب منــه توثیــق هــذا الحــق ،أن یكفلــه عنــد الغیــر

 أمــا كفالــة اإلقامــة والــسفر التــي نحــن بــصددها وبمفهومهــا الــذي ،بإحــضار كفیــل یكفلــه

 بهـا علـى وجـود كفیـل یكفلـه  والعمـل، إلیها)١(عرفناه وهو أن تقید دولة ما دخول أجنبي

 أو التزام الوطني عند استقدامه لعامل أجنبي بـأن یكـون ،طوال فترة إقامته داخل الدولة

                                                           

جنبـي عـن الـوطن مـن لـیس مـن  واأل،الغریب من لیس له عالقة بالـشيء الغریـب عنـه: األجنبي ) ١(

 وجنب فالن فـي بنـي فـالن یجنـب جنابـة اذا نـزل فـیهم ،الجنیب الغریب: أهله وفي لسان العرب 

غریبــا واألجنبــي هــو الغریــب عــن الــوطن واألصــل أن دار االســالم كلهــا وطــن للمــسلم فــاألجنبي 

 األجنبـي علـى عنها من لیس بمسلم وال ذمي ولكن درجـت دول الخلـیج العربـي علـى إطـالق لفـظ

انظـــر (كــل غریـــب عــن بالدهـــم ممــن ال یتمتـــع بجنــسیة بلـــدهم ســواء كـــان مــسلما أو غیـــر مــسلم 

 طبعــــة دار - ٤٤ ص– ١معجــــم لغــــة الفقهــــاء لمحمــــد رواث قلعجــــي وحامــــد صــــادق قینبــــي ج:

ـــائس  ـــسان العـــرب ج،م١٩٨٨/ه١٤٠٨ – الطبعـــة الثانیـــة –النف  طبعـــة دار – ٢٧٧ ص – ١ ل

ـــة  بیـــروت الطبعـــة ال،صـــادر  – ٥٢ ص – ٢ ج– الموســـوعة الفقهیـــة الكویتیـــة ،ه١٤١٤ –ثالث

 – دار الـسالسل – الطبعة الثانیة – ه ١٤٠٤طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت 

 ١٠ ص– كفـاالت اإلقامـة والـسفر مـن منظـور إسـالمي دكتـور أشـرف محمـود الخطیـب ،الكویت

 .م٢٠١٤والقانون بتفهنا األشراف  بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة – ٣ هامش –



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٩١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ٕ فهـذا األمـر لـم یتطـرق إلیـه الفقهـاء، وانمـا هـو أمـر اسـتحدثته المملكـة ،هذا على كفالتـه

وافـدة إلـى  وذلك نتیجة للتدفق المـستمر للعمالـة ال،العربیة السعودیة وبعض دول الخلیج

 فعلى سبیل المثـال بلـغ عـدد العمـال ،المملكة وغیرها من البالد التي أخذت بهذا النظام

ـــسعودیة فـــي عـــام  أربعـــة ) ٤٧٠٠,٠٠٠( ه حـــوالي ١٤١٧األجانـــب داخـــل المملكـــة ال

  .مالیین وسبعمائة ألف عامل

ام ًونظــرا لــذلك فقــد قامــت هــذه الــدول بــسن أنظمــة ولــوائح االســتقدام والعمالــة بــشكل عــ

وذلــــك حتــــى یــــتم تنظــــیم االســــتقدام فــــي االطــــر التــــي تحقــــق مــــصلحة الفــــرد ومــــصلحة 

    )١(المجتمع

 یمكن القول أنه مـن حـق والة األمـر فـي ،ولبیان موقف الفقه اإلسالمي من هذه الكفالة

 والــــسعي فــــي تحقیــــق ،كــــل بلــــد مــــن بلــــد اإلســــالم والمــــسلمین المحافظــــة علــــى رعیــــتهم

 التـــي تحقـــق )ومنهـــا االســـتقدام(ذلـــك بـــسن األنظمـــة  و،مـــصالحهم ودفـــع الـــضرر عـــنهم

 وتــنظم أمــوره بمــا یكفــل عــدم وجــود المــشاكل والفوضــى التــي تتــسبب ،مــصلحة المجتمــع

 لــذا فهــي أنظمــة ملزمــة یجــب علــى األفــراد التقیــد بهــا وعــدم ،فــي أمــور ال تحمــد عقباهــا

    )٢ ( وعدم اتباعها یعد من معصیة ولي األمر المنهي عنها  ،الخروج عنها

ـــى الرعیـــة الـــسمع والطاعـــة لـــولي األمـــر مـــا دام تـــصرفه موافقـــا لـــنهج اهللا  ً فعل

ــه  " عمــال بقولــه تعــالى ســبحانه وتعــالى وســنة رســوله  َیاَأیهــا الــذین آمنــوا َأطیعــوا الل َ
َّ َّ

ُ
ِ ُِ َ َ َ ُّ

ُوَأطیعــوا الرســول وُأولــي األمــر مــنكم فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــر ْ َْ ٍَ ِ ِ ِ
ْ َ ُ َْ ََ ْْ ِ ُ ِ ْ َ ْ ِ

ْ َ ََ ُ ْدوه إلــى اللــه والرســول إن َُّ ِ ِِ
ُ َّ َ

ِ َّ َ ُ ُّ

ًكنتم تؤمنون بالله والیوم اآلخر ذلك خیر وَأحسن تأویال ِ َْ ُ ُُ ََ ْ ْ َُ ٌَ َ َ ِ ِ َِ ِ ْ ِ
ْ َْ

َّ ِ ِ ْ ْ ُ " ) ٣(     

                                                           

 ٧١٧ ص- مرجع سابق -الكفاالت المعاصرة ) ١(

 ٧٥٥ ص–المرجع سابق ) ٢(

 )٥٩(سورة النساء آیة ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٩٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ٍالـسمع والطاعـة علـى المـرء المـسلم فیمـا َأحـب وكـره، مـا لـم یـؤمر بمعـصیة،  (وقوله  ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ُ

ِ ْ ْْ َ َ َُ ِ َ َ ََّ ِ ِ َّ
ْ َّ

َفإذ َا ُأمر بمعصیة فال سمع وال طاعةَِ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ ٍ ِ ِ
ْ ِ

َ ()١(     

 وشـئون حیـاتهم التـي ،وعلى هذا إذا رأى باجتهاده في أمور الناس ومعـامالتهم المباحـة

 أن یلـــزمهم بأحـــد -لـــیس فیهـــا نـــص شـــرعي بـــأمر أو نهـــي، إنمـــا وكلـــت إلـــى اختیـــارهم 

ًطرفي المباح تحقیقا للمصلحة ودفعا لمضرة الفوضى عن هم، كان له ذلك ووجب علیهم ً

  .أن یطیعوه، واعتبر من عصاه في ذلك من المعتدین

مـــن ذلـــك تنظـــیم العمـــل فـــي الـــوزارات والـــدوائر والمؤســـسات والمـــدارس، بتحدیـــد زمـــان 

العمـــل، ومكانـــه، ووضـــع اللـــوائح، ومنـــاهج العلـــوم، وجـــداول الدراســـة، ونحـــو ذلـــك ممـــا 

ى أكمـل الوجـوه، فـإذا فعـل ذلـك أو نائبـه یضبط العمل، ویساعد على االسـتفادة منـه علـ

  .وجبت طاعته، وحق له تعزیر من یعصیه ویخالفه بما یراه مكافئا لمخالفته

ومنه تنظیم طریق استقدام عمال مـن خـارج المملكـة للعمـل بهـا، ووضـع شـروط للتعاقـد 

معهــــم، ولعملهــــم ومعــــامالتهم مــــع مــــن اســــتقدمهم، ومــــا یتبــــع ذلــــك مــــن إقامــــة وبطاقــــة 

 واسـتیفاء حقـوقهم إلـى غیـر ذلـك ممـا ،دة عقدهم وتسفیرهم بعد انتهـاء مـدتهمشخصیة م

 وتحقیق األمـن، ومنـع الفوضـى ،یكفل الجمع بین مصلحة العمل وأدائه على خیر وجه

والمــشاكل، التــي تبلبــل األفكــار، وتحــدث قــضایا تــشغل بــال والة األمــور، فــإن هــو فعــل 

ما رسـم لهـم، وأن یـؤدي كـل مـنهم   یلتزمواذلك أو نائبه فعلى العمال ومن استقدمهم أن

َیــا َأیهــا الــذین {: مــا وجــب علیــه، عمــال بمقتــضى العقــد، وتنفیــذا للــشروط، لقولــه تعــالى
ِ َّ

َ ُّ َ

ِآمنــوا َأوفــوا بــالعقود ُ ُ ْ ِ ُ ْ  ومــن خــالف  )٣(»المــسلمون عنــد شــروطهم«:  وقــول النبــي ،)٢(} َُ

ـــه أن یعـــزر ـــدین، وحـــق لـــولي األمـــر أو نائب ه بمـــا یردعـــه ویتناســـب مـــع كـــان مـــن المعت

                                                           

 .٧١٤٤ رقم – ٦٣ ص – ٩ ج –صحیح البخاري ) ١(

 .١سورة المائدة آیة ) ٢(

أحمد بـن   أبو الحسن علي بن عمر بن - ٢٨٩٢ رقم – ٤٢٦ ص – ٣ ج–سنن الدار قطني ) ٣(

 طبعـــة  –) هــــ٣٨٥: المتـــوفى(مهـــدي بـــن مـــسعود بـــن النعمـــان بـــن دینـــار البغـــدادي الـــدار قطنـــي 

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان الطبعة–مؤسسة الرسالة، بیروت 



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٩٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ٕ ومنعـا للفوضــى واالضـطراب، وایتــاء لكـل ذي حــق ،ًمخالفتـه، حفظــا لألمـن واالطمئنــان ً

  )١ (.حقه، وحال للمشاكل أو قضاء على منشئها

ًونخلـــص ممـــا تقـــدم أنــــه ال مـــانع شـــرعا مـــن اســــتخدام هـــذا النـــوع مـــن الكفالــــة 

 وهـو سـد ، لغـرض صـحیحالمعمول بها فـي المملكـة وبعـض دول الخلـیج ؛ مـا دام ذلـك

 أو خدمــة أســرته ونحــو ذلــك ممــا ،حاجــة مــن اســتقدمهم للعمــل فــي مــصنعه أو مؤســسته

 ویزیـد فـي نفـس الوقـت مـن إنتـاج هـذه الـبالد ؛ فیـوفر لهـا ،یحقق للمستقدم إنجـاز عملـه

 علـــى أن إباحـــة ،وللوافـــدین علیهـــا المـــال الـــذي یحتاجونـــه لـــسد حـــاجتهم وحاجـــة أســـرهم

ع مـن الكفالـة المعمـول بـه فـي المملكـة أو بعـض دول الخلـیج مـشروط اإلسالم لهذا النو

 بـــشرط فــــي غایــــة - باإلضـــافة إلــــى الـــشروط العامــــة التــــي وضـــعها الفقهــــاء للكفالــــة -

األهمیة وهو عدم استغالل هذا النظـام لإلجحـاف بالعمـال وهـضم حقـوقهم أو معـاملتهم 

 هـذا النظـام الـذي یـستغله بعـض ٕواال فـإن اإلسـالم یحـرم ،معاملة ال تلیق بهم وبآدمیتهم

  )٢(ضعاف اإلیمان في هذه البالد في ظلم العباد وهضم حقوقهم

 وهـــذا الـــشرط لـــن یتحقـــق إال بـــالتزام الكفـــالء بـــأداء حقـــوق العمـــال كاملـــة غیـــر 

 وعلـى ،منقوصة وبالتزام العمال بأداء عملهم على الوجه األكمل دون تفریط أو تقصیر

عمـال والكفـالء فالبـد مـن متابعـة العمـال حتـى یلتزمـوا بـأداء والة األمر مراقبة كل مـن ال

 وكــذا متابعــة ،عملهــم دون تقــصیر أو تفــریط أو إهمــال وفقــا للنظــام الــذي أقرتــه الــدول

ومرافقة الكفالء حتى یتحققـوا مـن مـدى التـزامهم بالنظـام فـي تأدیـة حقـوق العمـال الـذین 

ُوال تبخـسوا   { - تعـالى-قـول اهللاعمـال ب، )٣(یقعون تحت كفالتهم كاملة غیـر منقوصـة  َ َْ َ

                                                           

 مجلـــة دوریــة تـــصدر عــن الرئاســـة العامــة إلدارات البحـــوث العلمیـــة -مجلــة البحـــوث اإلســالمیة ) ١(

من ذو القعدة إلى صفر لسنة :  اإلصدار- ٤١ ، ٤٠ ص – ٤١ ج-رشاد واإلفتاء والدعوة واإل

 .هـ١٤١:٥هـ ١٤١٤

 ١٩أشرف الخطیب مرجع سابق ص/د) ٢(

 ٢٤المرجع السابق ص ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٩٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ْالنـــــاس َأشـــــیاءهم  ُ َ ََ ْ ََأعطـــــوا األجیـــــر َأجـــــره، ق«  : - -وقـــــول النبـــــي)١(}َّ ُ َ َْ ِْ َ ْ َّبـــــل َأن یجـــــف ُ ِ َ ْ َ ْ

ُعرقه َُ َ«)٢(.  

 

  :موقف النظام السعودي من كفاالت اإلقامة والسفر: ثانیا 

ً نظـرا لتـدفق -ًقا  كما ذكرت ساب-أجاز النظام السعودي هذا النوع من الكفالة 

ه حـوالى أربعـة ١٤١٧ً فقـد بلـغ كمـا أشـرت أنفـا فـي عـام ،العمالة األجنبیة بـشكل كبیـر

مالیـــین وســـبع مائـــة ألـــف عامـــل ؛ لـــذا قامـــت الدولـــة بـــسن األنظمـــة واللـــوائح الخاصـــة 

باالســتقدام حتــى یــتم تنظــیم االســتقدام فــي األطــر التــي تحقــق مــصلحة الفــرد ومــصلحة 

على غیر السعودي ( من نظام العمل السعودي ٣٣ا اشترطت المادة  ولهذ،)٣(المجتمع 

 فقـــد نـــصت ، وتحـــت مــسؤولیته،ًللعمــل بالمملكـــة أن یكــون متعاقـــدا مــع صـــاحب العمــل

 وال یجـــوز أن یـــسمح لـــه ،ًال یجـــوز لغیـــر الـــسعودي أن یمـــارس عمـــال(المـــادة علـــى أنـــه 

مـوذج الـذي تعـده لهـذه بمزاولته إال بعد الحصول على رخـصة عمـل مـن الـوزارة وفـق الن

  : ویشترط لمنح الرخصة ما یأتي ،الغرض

  

  .ً ومصرحا له بالعمل، أن یكون العامل قد دخل البالد بطریقة مشروعة-١

 أن یكــــون مــــن ذوي الكفــــاءات المهنیــــة أو المــــؤهالت الدراســــیة التــــي تحتــــاج إلیهــــا -٢

  .....البالد

  )٤ (.ً أن یكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤولیته-٣

ویتضح من نص المادة أن العامل األجنبي ال یصح له أن یدخل إلـى أراضـي المملكـة 

  .إال تحت كفالة صاحب عمل من السعودیین

                                                           

 .٨٥سورة األعراف آیة ) ١(

 .٢٤٤٣: برقم ، ٨١٧ ص٢ج: ابن ماجة في سننه )٢(

 .٧١٧الكفاالت المعاصرة ص) ٣(

 .٢٤نظام العمل السعودي ص) ٤(



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٩٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 ومـن ذلـك أن ،ولقد حددت األنظمة مسؤولیة الكفیـل تجـاه جهـات االختـصاص

 وأن یحــصل علــى إقامــة مــن الجــوازات ،یلتــزم جمیــع األنظمــة والتعلیمــات الــصادرة منهــا

ـــة التـــي تنطبـــق علیهـــا هـــذا ،ولیـــهلمكف  وأن یطبـــق نظـــام العمـــل والعمـــال بالنـــسبة للعمال

 وأال ، وأن ال یهمــل مكفولیــه بحیــث یترتــب علــى ذلــك تــسیب وهــروب  وتخلــف،النظــام

 وهـــذه االلتزامـــات یتكفـــل بهـــا ،یـــسمح لهـــم بالعمـــل لـــدى اآلخـــرین بطـــرق غیـــر مـــشروعه

 والــــشؤون ،ختــــصة كـــوزارة العمــــلصـــاحب العمــــل تجـــاه الدولــــة ممثلـــة فــــي أجهزتهـــا الم

  )١( ووزارة الداخلیة وغیرها ، والجوازات،االجتماعیة

فالنظــام الــسعودي حــین أقــر هــذا النــوع مــن الكفالــة  كــان هدفــه األساســي هــو 

 وحقــوق الــواردین إلیهــا بقــصد الوصــول إلــى هــدف ،الحفــاظ علــى حقــوق رعایــا المملكــة

 فهـذا ، واألفعال التي تنشأ على أراضیها وهو حفظ الحقوق المترتبة على العقود،منشود

ً ولـیس نوعـا مـن الـرق ،�النوع من الكفالة كما یقرر الـبعض ونحـن نؤیـده لـیس شـرا غالبـا

ٕ وانمــا هـو عقــد وضــع لغایــة وهــدف ،العـصري المقــنن كمــا یحلــو لـبعض األدبــاء تــسمیته

الل  لیـــدخل فـــي بـــاب اســـتغ، فیلـــزم عـــدم تجـــاوز هـــذه الغایـــة والهـــدف،تنظیمــي تحـــسیني

 وذلـــك بـــسن أنظمـــة زجریـــة للمتالعبـــین لهـــذا ،الـــسلطة التعاقدیـــة بـــین طرفـــي هـــذا العقـــد

 مـــع إحیـــاء الجانـــب التوعـــوي بالتزامـــات ومـــسؤولیات كـــل مـــن الطـــرفین لآلخـــر ؛ ،العقـــد

لكیال یكون مثل هذه التصرفات الخارجة عن اإلطار الشرعي لطبیعة العقد سمة لكثیـر 

  )٢(من الكفالء 

ة بــین موقــف كــل مــن الفقــه اإلســالمي والنظــام الــسعودي مــن كفــاالت موازنــ: ًثالثــا 

  اإلقامة والسفر 

بعــد العــرض الــسابق لموقــف كــل مــن الفقــه اإلســالمي والنظــام الــسعودي مــن هــذا النــوع 

  :من الكفالة یتضح لنا ما یأتي 

                                                           

  وما بعدها٧١٧الكفاالت المعاصرة ص:  انظر)١(

 . وما بعدها١٨٧ ص – مرجع سابق -عبد السالم الشویعر/  عقد الكفالة وتطبیقاته الحدیثة د)٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٩٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ى أن الفقه اإلسالمي والنظام السعودي متفقان على جواز هذا النوع من الكفالة مت: أوال

   . ووفقا للضوابط الشرعیة والنظامیة،تم ذلك في اإلطار الشرعي والنظامي

أن كــال مــن النظــام الــسعودي والفقــه اإلســالمي متفقــان علــى أن هــذا النــوع مــن : ثانیــا 

 ، وتــسمى فـي النظــام بالكفالـة الحــضوریة الغرمیــة،الكفالـة هــو كفالـة بــالنفس والمـال معــا

 وكـذلك إحـضاره للجهـات ،لتزامـات المالیـة عـن مكفولـهحیث یلتـزم الكفیـل فیهـا بـأداء اال

  .المختصة عند الطلب

أن النظام السعودي عندما أخذ بهـذا النـوع مـن الكفالـة إنمـا أخـذ بهـا مـن منطلـق : ثالثا 

السلطة التي أعطاها الشرع لولي األمر فـي سـن اللـوائح واألنظمـة التـي تحقـق مـصلحة 

تصرف اإلمام على الرعیة (ة الفقهیة المعروفة  ودفع الضرر عنهم عمال بالقاعد،رعیته

  )١( )منوط بالمصلحة

  
  

 

                                                           

 ١ج -) هــ٩١١: المتـوفى( عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الـدین الـسیوطي -ألشباه والنظائر ا) ١(

 م١٩٩٠ -هـ ١٤١١األولى، :  طبعة دار الكتب العلمیة الطبعة- ١٢١ ص–



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٩٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ا ما   
 ا    ال واا  

  ا ا وا ادي
ًذكــرت ســابقا أنــه ال مــانع شــرعا مــن األخــذ بهــذا النــوع مــن الكفالــة طالمــا تــم ذلــك وفــق  ً

  .شرعیة والنظامیة التي وضعه ولي األمرالضوابط ال

 ومـــن ،فـــإذا خـــرج هـــذا النـــوع مـــن الكفالـــة عـــن إطـــاره الـــصحیح ؛ فـــإن الحكـــم ســـیختلف

ـــة عـــن إطارهـــا الـــصحیح  قیـــام بعـــض الكفـــالء فـــي المملكـــة ،الـــصور التـــي تخـــرج الكفال

وبعــض الــدول التــي تأخــذ بهــذا النظــام باســتقدام العمــال ال لحــاجتهم إلــیهم ولكــن للعمــل 

  . وذلك نظیر مقابل مادي یدفعه العامل إلى الكفیل الذي استقدمه،د غیرهمعن

وســــوف أبــــین فــــي هــــذا المبحــــث موقــــف الفقــــه اإلســــالمي والنظــــام الــــسعودي مــــن هــــذا 

  :التصرف مع عقد موازنة بینهما وذلك في ثالثة مطالب على النحو اآلتي 

 ا اول 
   ال واا   ا 

ا ا :  
األصل في هذا النوع من الكفالة الذي من أجله یرخص للمواطنین في المملكة 

 هـو سـد حاجـة مـن اسـتقدمهم للعمـل فـي مـصنعه أو ،استقدام العمال للعمل فـي بالدهـم

 ، ونحو ذلك مما یحقق للمستقدم انجاز عملـه وتـسهیل مهمتـه،مؤسسته أو خدمة اسرته

نفــس الوقــت مــن انتــاج هــذه الــبالد ؛ فیــوفر لهــا والوافــدین علیهــا المــال الــذي ویزیــد فــي 

ــــیهم وعلــــى أســــرهم ــــى ،یحتاجونــــه فــــي االنفــــاق عل ــــالخیر علــــیهم وعل  ممــــا یعــــود أثــــره ب

  )١(أوطانهم

                                                           

 ص -أشـرف محمـود الخطیــب / د،.٥٤ ص-٤١ ج– مرجــع سـابق – مجلـة البحـوث اإلسـالمیة )١(

٥١ 



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٩٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ًفــإذا مــا تمــت الكفالــة بهــذا الوضــع وبهــذا الغــرض فإنهــا جــائزة شــرعا وال إشــكال 

ستخدامها بـأن قـام الكفیـل باسـتقدام العامـل ال للعمـل أما إذا أسیئ ا. فیها كما قلنا سابقا

 ، أو نـسبة مـن الـدخل، وذلك نظیر مبلـغ معـین مـن المـال،ٕ وانما للعمل عند غیره،عنده

ًكمــا یفعــل الــبعض مــستغال رخــصة االســتقدام التــي منحتهــا لــه الدولــة خالفــا ألحكامهــا 

ال یقــره الــشرع ویقــع  فهــذا ممــا ، ومــستغال حاجــة العامــل الــذي اســتقدمه،والغــرض منهــا

  : لما یأتي )١(تحت طائلة التحریم 

ٕأن عقـــد الكفالـــة بحـــسب األصـــل عقـــد إحـــسان وارفـــاق أو تبـــرع ؛ فـــال یجـــوز أخـــذ : أوال 

 فهــي مــن أنــواع المعــروف التــي مــن شــأنها أن تبــذل تبرعــا دون مقابــل ،العــوض علیهــا

    )٢(ي في بذل المعروف ولمقصد الشرع،ًفكان أخذ األجر علیها ممنوعا لمنافاته الكرامة

 ،فإذا لم یجز أخذ المقابل في أصل الكفالة ؛ فال یجوز أیضا في هذا النـوع مـن الكفالـة

  .وهو كفالة اإلقامة والسفر

إن فــي هــذا األمــر مخالفــة لعقــد االســتقدام الــذي رســمه ولــى األمــر حفظــا لألمــن : ثانیــا 

جـــاز هـــذه الكفالـــة إنمـــا أجازهـــا   فـــولي األمـــر عنـــدما أ)٣(ومنعـــا للمـــشاكل أو تقلـــیال لهـــا 

 ومن ،ً بشرط التقید وااللتزام بالضوابط المقررة نظاما لها،الستفادة رعیته من هذا النظام

 فـإذا اسـتقدمه للعمـل ،هذه الضوابط أن یستقدم الكفیل العامـل للعمـل عنـده ال عنـد غیـره

                                                           

 ٧٧٨ ص – مرجع سابق -الكفاالت المعاصرة) ١(

 الفواكـه الـدواني علـى رسـالة  انظـر-)مـا یؤخـذ علـى الجـاه حـرام باتفـاق( جاء فـي الفواكـه الـدواني )٢(

 وانظـر –م ١٩٩٥ -هــ ١٤١٥ - طبعـة دار الفكـر – ٩٤ ص – ٢ ج–ابن أبـي زیـد القیروانـي 

ِّتبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــیة الــشلبي : أیــضا  ِ ْ المطبعــة -٥٩ ص-٤ ج– للزیلعــي –ِّ

الفقـــه المنهجـــي علـــى مـــذهب  - هــــ ١٣١٣األولـــى، :  بـــوالق، القـــاهرة الطبعـــة-الكبـــرى األمیریـــة 

  ١٧٦ص– ٧ ج–سابق اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى مرجع 

– مجلـــة البحـــوث اإلســـالمیة –م ١٩٦٨ -هــــ ١٣٨٨ - مكتبـــة القـــاهرة -ط–المغنـــي البـــن قدامـــة  -

  ٤٣ ص– ٤١مرجع سابق ج

 ٥ ص– مرجع سابق -أشرف الخطیب /  د،٧٨٠ ص– مرجع سابق –الكفاالت المعاصرة ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٤٩٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ً وعاصـیا شـرعا ،ًعند غیره مقابل مبلغ مالي أو نسبة من العمل عـد مخالفـا لـولي األمـر ً

  :  من ذلك ،لمخالفته النصوص الصحیحة من الكتاب والسنة

ْیاَأیها الذین آمنوا َأطیعوا الله وَأطیعوا الرسول وُأولي األمر منكم فإن  (" قوله تعالى -١ َِ ْ َُ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِ
ْ ََ ََ ُ ُ َُّ َ َ

َّ َُّ َ ُّ

ِتنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إ ِِ
ُ َّ َ

ِ ٍ َِّ َ ُ ُّ ُ َْ ْ َ ُ َْ ٌن كنتم تؤمنون بالله والیوم اآلخـر ذلـك خیـر ََ ْ َُ َ ِ ِ َِ ِ ْ ِ
ْ َْ َ

َّ ِ َ ِ ُْ ُْ ُ ْ

ًوَأحسن تأویال ِ َْ ُ َ ْ َ " )١(  

ِمـن َأطـاعني فقـد َأطـاع اللـه، ومـن عـصاني فقـد عـصى اللـه، ومـن یطـع  ( قوله -٢ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ

َّ َّ
َ َْ َْ ََ ََ َ َ

َاألمیر فقد َأطاعني، ومن یعص األمیر فق ََ ََ َ
ِ ِ َِ َِ ْ َ َْ َ َ َ ِد عصانيْ

َ َ ْ( )٢(  

�أن في أخذ المستقدم أجر من العامل أیا كان سنویا أو شهریا أو غیر ذلك: ثالثا   فیه ،�

ــا للــرزق متكلفــا المبــالغ ،إجحــاف وظلــم للعامــل ً الــذي ســافر للعمــل فــي هــذه الــبالد طلب ً

 فـضال عـن ،الباهظة للحـصول علـى هـذه الكفالـة ومتجرعـا مـرارة الفـراق عـن بلـده وأهلـه

 فهنـاك بعــض المؤسـسات والــشركات تـستقدم عمــاال للعمـل فیهــا نظیــر ،تـبهم المتدنیــةروا

 أو تــستقدمهم وتتــركهم یعملــون لحــسابهم نظیــر فــرض راتــب ،)٣(أجــر مــادي زهیــد جــدا 

 وهــو مــا أفتــت بتحریمــه الرئاســة ،ً فهــذا ال یجــوز شــرعا،شــهري أو نــسبة أو مبلــغ معــین

ومــن صــور ذلــك كمــا جــاء  ،ء والــدعوة واإلرشــادالعامــة إلدارات البحــوث العلمیــة واإلفتــا

  : فیها 

�تفرض هذه المؤسسة على العامل مرتبا شـهریا فـانعكس الوضـع وأصـبحت تطلـب  -١( ً

مــن العامــل إذا تركتــه یــشتغل علــى حــسابه الخــاص مرتبــا شــهریا یدفعــه للمؤســسة مــثال 

اشــتغل وحــصل  ســتمائة لایر شــهریا وال تــدفع لــه المؤســسة شــیئا مــن راتبــه، فمــثال ٦٠٠

                                                           

 ٥٩سورة النساء آیة ) ١(

 ٢٩٥٧ رقـم الحـدیث – ٥٠ ص– ٤ ج– سـابق  مرجـع–صحیح البخـاري :  انظر – متفق علیه )٢(

 – طبعــــة دار إحیــــاء التــــراث العربــــي - ١٨٣٥ رقــــم – ١٤٦٦ ص – ٣ ج– صــــحیح مــــسلم –

  محمد فؤاد عبد الباقي بتحقیق–بیروت 

 .٥٦ ، ٥٥ ص – العدد الحادي واألربعون – مرجع سابق – مجلة البحوث االسالمیة )٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٠٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ـــه  ـــم یحـــصل شـــیئا أخـــذت علی ـــه المؤســـسة ســـتمائة لایر، أو ل علـــى ألـــف لایر أخـــذت علی

  .المؤسسة ستمائة لایر، أفیدوني عن حكم ذلك وفقكم اهللا

  .ر. س. ع

  :وفي معاملة المؤسسة، العامل بما ذكر عدة مآخذ، نجملها فیما یأتي

مـــر، حفظـــا لألمـــن، ومنعـــا فـــي ذلـــك مخالفـــة لعقـــد االســـتقدام الـــذي رســـمه ولـــي األ: أوال

  .للمشاكل أو تقلیال لها

  .أخذ أجر على الكفالة سواء كان نسبة من الدخل أم مبلغا معینا: ثانیا

أخــذ المــستقدم أجــرا معینــا مــن العامــل شــهریا ســواء كــسب أم لــم یكــسب، فیــه ظلــم : ثالثــا

ك ممــا للعامــل، وشــبه مقــامرة بالنــسبة لــه، وهــو نظیــر زراعــة األرض بجــزء معــین للمالــ

  .یخرج منها كالذي على مجاري المیاه

فیه دفع المستقدم قیمة تـذاكر الـسفر ورسـوم اإلقامـة نقـودا لیـستعیض مـن العامـل : رابعا

  .بنقود أكثر

ویوجــــد لــــدي ســــجل  أفیــــدك أننــــي أحــــد المــــواطنین الــــسعودیین، ومهنتــــي متــــسبب،( -٢

جــــراءات  خمــــسة وعــــشرین عــــامال بعــــد اإل٢٥تجــــاري، وذهبــــت إلــــى باكــــستان وجــــدت 

 لایر سعودي، وعنـدما وصـلت إلـى المملكـة ٨٠٠الحكومیة، كتبت علیهم عقودا برواتب 

 ألفـــــین وثمانمائـــــة لایر، ٢٨٠٠فـــــرقتهم علـــــى أصـــــحاب المؤســـــسات واألعمـــــال برواتـــــب 

 أفیــدوني أثــابكم ،وأصـبحت آخــذ أنــا الكفیـل ألفــین علــى كـل واحــد، هــل ذلـك حــالل أم ال

  .)س. س. م. اهللا

  :ى العقد مآخذ نجملها فیما یأتيفي العمل بمقتض

فیه مخالفة لعقد االستقدام الذي رسمه ولي األمر، حفظا لألمـن، ومنعـا للمـشاكل، : أوال

  .أو تقلیال لها

  .فیه أخذ المستقدم أجرا من العامل على كفالته، هي الفرق ما بین المرتبین: ثانیا

  .فیه غبن العامل: ثالثا



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٠١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

د فــي تــذاكر الــسفر ورســوم اإلقامــة ونحوهــا لیأخــذ نقــودا فیــه دفــع القلیــل مــن النقــو: رابعــا

  .)١ ()أكثر

  

ا ما   
 ا    ال واا  

   ا ادي
عنـــدما أجــــاز النظـــام الــــسعودي هــــذا النـــوع مــــن الكفالــــة إنمـــا أجــــازه للمــــصلحة 

لتنظیم هذا النـوع حتـى یـتم اسـتقدام العمالـة َّ وسن من األنظمة واللوائح ما یكفي ،العامة

  .األجنبیة وفقا لألطر التي تحقق مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع

وهــذا النــوع مــن الكفالــة یعتبــر فــي الغالــب نتیجــة لعقــد عمــل مبــرم بــین صــاحب العمــل 

 حیث إن صاحب العمل عندما یحتاج إلـى عامـل أو أكثـر فإنـه یبـرم ،والعامل المستقدم

 فــإذا تــم ،عامــل ســواء مباشــرة أم عــن طریــق جهــات أخــرى كمكاتــب االســتقدامعقــد مــع ال

 فكفالة االستقدام تأتي بعد عقد عمل حیث ،ذلك فإنه یقوم باستقدام العامل تحت كفالته

   )٢(أنها نتیجة له 

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن العامــل یقــدم إلــى المملكــة علــى كفالــة صــاحب العمــل وتحــت 

 ولهـذا نـصت المـادة الثالثـة والثالثـون مـن ،بالد بطریقة مـشروعهمسؤولیته بعد دخوله لل

ال (ه ٢٣/٨/١٤٢٦بتـاریخ ) ٥١/م(نظام العمل الجدید الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

ـــه، إال بعـــد  ـــه بمزاولت ـــسعودي أن یمـــارسً  عمـــال، وال یجـــوز أن یـــسمح ل ـــر ال یجـــوز لغی

ویـشترط . ده لهـذا الغـرضُالحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تع

  :لمنح الرخصة ما یأتي 

   . أن یكون العامل قد دخل البالد بطریقة مشروعة ومصرحا له بالعمل-١

                                                           

 .٥٦، ٥٥ ص،٤١مجلة البحوث اإلسالمیة عدد ) ١(

 ٧١٨ ص– مرجع سابق -الكفاالت المعاصرة )٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٠٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 أن یكون من ذوي الكفایات المهنیة أو المؤهالت الدراسیة التي تحتاج إلیها البالد، -٢

ي بالحاجـة، أو وال یوجد من أبناء البالد مـن یحملهـا أو كـان العـدد الموجـود مـنهم ال یفـ

   .یكون من فئة العمال العادیین التي تحتاج إلیها البالد

  )١( )ً  أن یكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤولیته -٣

ـــأتي تحـــت مـــسؤولیة ـــي ی ـــسابق أن العامـــل األجنب ـــة ،ویتـــضح مـــن نـــص المـــادة ال  وكفال

  . صاحب العمل

مــن ذلــك أن یلتــزم  و،ولقــد حــددت الجهــات مــسؤولیة الكفیــل تجــاه جهــات االختــصاص

 وأن یحــــصل علــــى إقامــــة مــــن الجــــوازات ،بجمیــــع األنظمــــة والتعلیمــــات الــــصادرة منهــــا

 ،لمكفولیه وأن یطبق نظام العمل والعمال بالنسبة للعمالة التي ینطبق علیها هذا النظام

  وأال یهمل مكفولیه بحیث

بطــرق  وأال یــسمح لهـم بالعمــل لـدى اآلخــرین ،یترتـب علــى ذلـك تــسیب وهـروب وتخلــف

ـــة فـــي ،غیـــر مـــشروعه ـــة ممثل  وهـــذه االلتزامـــات یتكفـــل بهـــا صـــاحب العمـــل تجـــاه الدول

 ووزارة الداخلیــــة ، والجــــوازات،أجهزتهــــا المختــــصة كــــوزارة العمــــل والــــشؤون االجتماعیــــة

   )٢(وغیرها 

ویمكن القول إضافة إلى ما تقدم أن قیام بعـض الكفـالء باسـتقدام العمـال علـى 

 للعمــل عنــد غیــرهم فیــه مخالفــة لنظــام العمــل الــذي نــص فــي  وتــركهم بعــد ذلــك،كفــالتهم

ـــه  ـــر اتبـــاع القواعـــد واإلجـــراءات -١(المـــادة التاســـعة والثالثـــون علـــى أن  ال یجـــوز  بغی

 أن یترك صاحب العمل عامله یعمـل لـدى الغیـر، وال یجـوز للعامـل -النظامیة المقررة 

                                                           

 المعدل بالمرسوم الملكي -٢٣/٨/١٤٢٦في ) ٥١/م(نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١(

 ٢٤  ص-هـ ٥/٦/١٤٣٦ وتاریخ )٤٦/م(رقم 

 ٧١٩ ص – مرجع سابق –الكفاالت المعاصرة ) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٠٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

) یـف عامـل غیـرهأن یعمل لدى صاحب عمل آخر، كما ال یجـوز لـصاحب العمـل توظ
)١(  

كما أن في استقدام الكفیل للعامل وتركه للعمـل عنـد غیـره وأخـذ مقابـل مـادي منـه علـى 

 أو حكـــومتهم خالفـــا ،ذلـــك فیـــه اســـتغالل لرخـــصة االســـتقدام التـــي منحتهـــا لهـــم دولـــتهم

  )٢ (.ألحكامها والغرض منها

ال  فـض،ویمكن تكییف ذلك بأنه ضرب من التدلیس والغش المنهي عنـه نظامـا

مع عدم اإلخالل ( من نظام اإلقامة السعودي ٦٠ فقد نصت المادة ،عن تحریمه شرعا

بأیــة عقوبــة أشــد یقــضي بهــا أي نظــام آخــر یعاقــب بــالحبس مــدة ال تزیــد عــن ســنة و 

بغرامة مالیة ال تزید عن خمسة عشر ألف لایر أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یقوم 

صول علـى إقامـة أو تأشــیرة دخـول أو خــروج أو ًبنفـسه أو یـساعد شخــصا آخـر فـي الحــ

یقـوم بتمكـین نفـسه أو أي شــخص آخـر مـن العمـل علــى أسـاس التزویـر أو التــدلیس أو 

  .)٣ ()الغش أو الرشوة

 ،وال شك أن الكفیل اذا استقدم العامل للعمل عند غیره فیه تدلیس وغش لدولته

 وبالتـالي یقـع ،ا النظـاموخروجا عن  المسار الصحیح الـذي نظمتـه الدولـة مـن أجـل هـذ

  .تحت طائلة العقاب المنصوص علیه في المادة السابقة

كفالــة الكفیــل فــي جمیــع أحكــام هــذا ( مــن نظــام اإلقامــة ١١كمــا نــصت المــادة 

النظام نهائیة ال سبیل إلى االنفكاك منها ما لم یتقدم كفیل آخر بـنفس االلتزامـات و لـه 

 و فــي حالــة عــدم تقــدیم .یطالــب باالنفكــاكنفــس الــصفات المرضــیة التــي للكفیــل الــذي 

                                                           

 المعدل بالمرسوم الملكي رقم -٢٣/٨/١٤٢٦في ) ٥١/م(نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي ) ١(

 ٢٥ ص–هـ ٥/٦/١٤٣٦ وتاریخ )٤٦/م(

 .٧٧٨ ص – مرجع سابق –الكفاالت المعاصرة ) ٢(

 ١١/٩/١٣٧١ في ١٣٣٧ /٢٥ / ٢ -١٧ نظام اإلقامة المتوج بالتصدیق الملكي العالي رقم )٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٠٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

كفیل جدید و إصرار الكفیل األول على فسخ كفالتـه ألسـباب قویـة یوقـف األجنبـي أنـى 

  )١ ()وجد و یكلف بالرحیل خالل مدة ال تزید عن أسبوع واحد

 وأنـه ،فظاهر من نص المادة السابقة أنه ینبغي على المكفول أن یبقى فـي كفالـة كفیلـه

 وهـو تقـدیم كفیـل آخـر ،نفكاك من هذه الكفالة إال بالطریق النظـامي المقـررال سبیل لال

 وأنـــه فـــي حالـــة عـــدم تقـــدیم كفیـــل جدیـــد، ،بـــنفس االلتزامـــات التـــي ترضـــي الكفیـــل األول

 ویكلـف ،ٕواصرار الكفیل األول على فسخ الكفالة ألسباب قویة یوقف األجنبي أنى وجد

  .احدبالرحیل في خالل مدة ال تزید عن أسبوع و

وخالصـــة القـــول أن بقـــاء العامـــل فـــي المملكـــة مرهـــون بالعمـــل عنـــد مـــن اســـتقدمه دون 

 إال بعــد نقــل الكفالــة كمــا هــو ظــاهر مــن نــص ، وال یــصح العمــل عنــد هــذا الغیــر،غیــره

 .المادة

ا ا   
  ديا وا ا ا     ازم

 ال واا   ا     
ٍّبعد عرضـنا الـسابق لموقـف كـل مـن الفقـه اإلسـالمي والنظـام الـسعودي مـن حكـم كفالـة 

العمــال واســتقدامهم للعمــل عنــد غیــر المــستقدمین ؛ یتــضح لنــا أنــه ال خــالف بــین الفقــه 

ــــسعودي فــــي عــــدم جــــواز ذلــــك بمــــا فیــــه مــــن اســــتغالل لرخــــصة  االســــالمي والنظــــام ال

 الــذي یحقــق ،تــي نظمهــا ولــي األمــر والخــروج بهــا عــن المــسار الــصحیح ال،االســتقدام

  .الهدف المنشود لها

وألن قیـــام الكفیـــل باســـتقدام العامـــل للعمـــل عنـــد غیـــره فیـــه تـــدلیس وغـــش لـــولي األمـــر،  

 وظلمهـم وأخـذ أمـوالهم بالباطـل المنهـي عنـه ،فضال عمـا فـي ذلـك مـن اسـتغالل للعمـال

                                                           

 . السابق)١(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٠٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

َّیا َأیها ال(بقوله تعالى 
َ ْذین آمنوا ال تأكلوا َأموالكم بینكم بالباطل إال َأن تكون تجارة عـن ُّ َْ ًَ َ ْ ْ

ِ ِ ِ
َ َُ ُ ُ َُ ََّ ِ ِِ ْ َ ْ َُ ُْ ْ َ

ْتراض منكم ُ ْ
ِ ٍ ُكل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (وبقوله  ،)١( )َ ُ ُ ُ َ َْ ِ َ َُ ََ ُ ُ َُ ٌ َ

ِ ِِ ِ
ْ ْْ ْ ُّ ُ( )٢(  

                                                           

 ٢٩سورة النساء آیة ) ١(

 .٢٥٦٤ رقم -١٩٨٦ ص – ٤ ج–صحیح مسلم ) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٠٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ا ا 

ا ا  ا م ديا وا   
ٍّسیدور الحدیث في هذا المبحث عن موقـف كـل مـن الفقـه اإلسـالمي والنظـام الـسعودي 

من نقـل الكفالـة سـواء تـم ذلـك بموافقـة الكفیـل أو بـدون موافقتـه وذلـك فـي مطلبـین علـى 

  :النحو اآلتي 

  ا اول 
 وا ا ا  ا ا ا م

ديا  
  :نقل الكفالة بموافقة الكفیل في الفقه اإلسالمي : أوال 

 ولكـن یمكـن ، عـن نقـل الكفالـة مـن كفیـل آلخـر– فیما اطلعـت علیـه –لم یتكلم الفقهاء 

القول أنه لما كانت الكفالة عبارة عن التزام الكفیل بضمان المكفول عنه في حـق مـالي 

 وأنـه قـد یعجـز الكفیـل عـن ،لطلـبعلیه أو في نفسه وذلك بإحـضار المكفـول لـه وقـت ا

 فیقـــوم ، ووجــد مــن یقــوم بهـــذا الــدور مكانــه، فـــاذا كــان األمــر كـــذلك،القیــام بهــذا بنفــسه

 فإنه ال یوجد في قواعد الشریعة الغـراء مـا یمنـع مـن ،بتحمل الكفالة مكان الكفیل األول

ألول  وقـــد یعـــرض للكفیـــل ا،ٕ ألن الكفالـــة عقـــد إرفـــاق واحـــسان وتبـــرع كمـــا أســـلفنا،ذلـــك

 فلیس هناك ما یمنع من نقـل االلتـزام القـائم علیـه بمقتـضى ،عارض ما من سفر ونحوه

عقــد الكفالــة إلــى كفیــل آخــر إذا وجــد هــذا الكفیــل ورضــي بــذلك صــاحب الحــق المكفــول 

 فقــد قــرر الفقهــاء أنــه إذا قبــل المحتــال الحوالــة )١( ویمكــن قیــاس ذلــك علــى الحوالــة ،لــه

                                                           

هـــي نقـــل الـــدین وتحویلـــه مـــن ذمـــة :  وشــرعا .مـــشتقة مـــن التحـــول بمعنـــى االنتقـــال: الحوالــة لغـــة )١(

 طبعـة دار الكتـب – ٩٣ص– ١ ج– انظـر التعریفـات للجرجـاني .المحیل إلى ذمة المحـال علیـه

 االختیــار لتعلیــل المختــار البــن ،م١٩٨٣-ه١٤٠٣- الطبعــة األولــى – لبنــان –العلمیــة بیــروت 

 تــصویر دار الكتــب العلمیــة – القــاهرة – مطبعــة الحلبــي – ٣ص – ٣ ج –مــودود الموصــولي 

= وأجمع أهل : ( قال ابن قدامة –وهي جائزة بإجماع الفقهاء .  م١٩٣٧/  ه ١٣٥٦ –بیروت 



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٠٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 المحیل وكفیله إذا كان له كفیل من الدین ومن المطالبة ورضي المحتال علیه بها برئ

 وممـا سـبق یتـضح لنـا أن الحـق أو )١( ویثبت للمحتال حق مطالبـة المحتـال علیـه ،معا

 فتـصیر ،الدین ینتقـل مـن المحیـل ومـن كفیلـه إن كـان لـه كفیـل إلـى ذمـة المحتـال علیـه

 – إن كــان لــه كفیــل -ه ذمــة المحتــال علیــه مــشغولة بمــا كانــت ذمــة المحیــل وكــذا كفیلــ

   فأشبه هذا نقل الكفالة من الكفیل األول إلى كفیل آخر ،مشغولة به

هذا بالنسبة للكفالة بصفة عامـه أمـا بالنـسبة لكفالـة اإلقامـة والـسفر التـي نحـن بـصددها 

 فإنــه لــیس ، وســقنا مــا یــدلل علــى ذلــك،والتــي أســلفنا أنهــا جــائزة مــن وجهــة نظــر الــشرع

 وذلـك بوضـع الـشروط ، في أن یقـوم ولـي األمـر بتنظـیم هـذا األمـرهناك ما یمنع شرعا

 فـاذا كانـت مـسألة تنظـیم نقـل الكفالـة مـن ،والضوابط والقیود التي تحقق مـصلحة رعیتـه

تـصرف اإلمـام علـى (كفیل آلخر تحقق مصلحة لرعیته فله ذلك عمال بالقاعدة الفقهیـة 

ي األمــــر فــــي ذلــــك بــــااللتزام   وعلــــى الرعیــــة إطاعــــة ولــــ)٢ ()الرعیــــة منــــوط بالمــــصلحة

  .بالشروط والضوابط التي وضعها لتنظیم نقل الكفالة

  :نقل الكفالة بموافقة الكفیل في النظام السعودي : ثانیا 

أجاز النظام السعودي نقل الكفالة من كفیل آلخر، فاذا اتفق الكفیل والمكفول على نقل 

 وهـذا مـا نـصت ، من ذلـك نظامـاكفالة المكفول إلى كفیل آخر فإنه لیس هناك ما یمنع

كفالـة الكفیـل فـي جمیـع أحكـام هـذا النظـام نهائیـة (   مـن نظـام اإلقامـة ١١علیه المادة 

ال سبیل إلى االنفكاك منها ما لم یتقدم كفیل آخر بنفس االلتزامات و له نفس الصفات 

                                                                                                                                                    

 وقـد دل علـى – ٣٩٠ ص – ٤ ج –المغني البن قدامـه ) العلم على جواز الحوالة في الجملة=

ْمط (جوازها قوله  ْل الغني ظلم، واذا ُأتبع َأحدكم على ملي فلیتبعَ َ َ َ َْ ْْ ِ َْ ٍّ ُ ِِّ ِ
َ ََ َْ ٌُ ِ ٕ َ ُ َ  ٣ ج –صحیح البخاري – )ُ

 ١٣٠٨ رقم الحدیث – ٥٩٢ ص –

 المطبعـــة – ١١٩ ص– ١ ج – لمحمـــد قـــدري باشـــا -مرشـــد الحیـــران فـــي معرفـــة أحـــوال اإلنـــسان)١(

 م١٨٩١-ه١٣٠٨ – الطبعة الثانیة –ألمیریة الكبرى ببوالق 

 .١٢١ ص– ١ ج –األشباه والنظائر )٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٠٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 و  و فــي حالــة عــدم تقــدیم كفیــل جدیــد.المرضــیة التــي للكفیــل الــذي یطالــب باالنفكــاك

إصرار الكفیل األول على فسخ كفالته ألسـباب قویـة یوقـف األجنبـي أنـى وجـد و یكلـف 

  )١( )بالرحیل خالل مدة ال تزید عن أسبوع واحد

هذا وقد صدرت خالل فترات متفاوتة بعض األنظمة التي تنظم عملیة نقـل الكفالـة مـن 

  .كفیل آلخر

مــسألة نقــل الكفالــة حیــث لــم  وقــد كــان النظــام الــسعودي فــي بدایــة األمــر متوســعا فــي 

 وهو أن یكون العمل الذي یزاوله ،یشترط شروطا محددة لنقل الكفالة سوى شرطا واحدا

 ولعــل الحكمــة ،المكفــول متجانــسا مــع العمــل اآلخــر الــذي ینتقــل إلیــه عنــد كفیلــه الجدیــد

 وفــي هــذا صــدر ،مـن ذلــك هــي أن یعمــل المكفــول فــي نفــس العمـل الــذي اســتقدم ألجلــه

ه محـــددا جــــواز نقـــل الكفالــــة واإلعـــارة بــــین ١/١١/١٣٩٨ارة الداخلیـــة بتــــاریخ بیـــان وز

تعلـــن وزارة الداخلیــة عــن جـــواز نقــل كفالـــة (األفــراد والمؤســسات أو الـــشركات جــاء فیــه 

 أو فــــرد إذا اســــتغنى عنــــه الكفیــــل الــــذي ، أو شــــركة،المــــستقدمین للعمــــل لــــدى مؤســــسة

ن العمـــل متجانـــسا وأن یعمـــل فـــي  بـــشرط أن یكـــو، وتنـــازل عنـــه لكفیـــل آخـــر،اســـتقدمه

طبیعــة العمــل الــذي اســتقدم مــن أجلــه ویالحــظ أن التنظــیم الــسابق صــدر خــالل الخطــة 

وفـــي أثنـــاء هـــذه الخطـــة والخطـــة الخمـــسیة ) ه١١٤٠٠ –ه ١٣٩٦(الخمـــسیة الثانیـــة 

 أمــا فــي ،األولــى الــسابقة لهــا كــان فــتح البــاب الســتقدام العمالــة األجنبیــة بــال قیــود تــذكر

لخمــــسیة الثالثــــة ومــــا بعــــدها فقــــد بــــدأ التركیــــز علــــى تقلــــیص اســــتقدام العمالــــة الخطــــة ا

 والتي ، لذا یالحظ أن هناك بعض القیود التي أضیفت إلى أنظمة نقل الكفالة،األجنبیة

 وقـــصر وجـــودهم علـــى المجـــاالت ،إلـــى التقلیـــل مـــن أعـــداد العمالـــة األجنبیـــة تهـــدف

وكذلك هدفت هذه األنظمة إلى الحیلولة دون  ،والنشاطات التي تحتاج إلیها البالد فعلیا

  )٢(توطن العامل األجنبي داخل المملكة 

                                                           

 ١١/٩/١٣٧١ في ١٣٣٧ /٢٥ / ٢ -١٧نظام اإلقامة المتوج بالتصدیق الملكي العالي رقم )١(

  وما بعدها٧٤٧ ص – مرجع سابق –الكفاالت المعاصرة )٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٠٩  
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ه ٢/٤/١٤٠٦ بتــاریخ ٤٥١/٨ولتحقیــق هــذا الهــدف وســابقه صــدر األمــر الثــاني رقــم 

  :تنظم عملیة نقل الكفالة على النحو اآلتي 

  . أو األفراد،منع اإلعارة نهائیا سواء بین الشركات أو المؤسسات: أوال 

منــع نقــل الكفالــة مــن الــشركات أو المنــشآت التــي تقــدم للعمــل بالمملكــة بموجــب : انیــا ث

   .تراخیص مؤقتة أو إلیها

 ،ٕقــصر جــواز نقــل الكفالــة مــن والــى الــشركات والمؤســسات ذات الــسجل التجــاري: ثالثـا 

  : وذلك وفق الضوابط التالیة ، أو المراكز الفنیة، أو بین األفراد،أو التراخیص

  .نقل كفالة الشخص إال بعد مضي سنتي عمل لدي كفیله الذي استقدمه عدم -١

  . عدم نقل كفالة الشخص أكثر من مرة واحدة-٢

ــه ، یتوجــب لنقــل الكفالــة ان تتناســب مهنــة المكفــول-٣  ومؤهلــه مــع العمــل المــراد إیكال

  .إلیه

 علـى  ودلیل على عدم احتیاجـه لمكفـول ویتعـین،  تنازل الكفیل قطعیا ال رجعة فیه-٤

ٕالمتنــازل عنــد عــدم الموافقــة علــى نقــل الكفالــة وترحیــل مكفولــه واشــعار الجــوازات بــذلك 

  .للمتابعة

  )١( . تقوم وزارة العمل والشؤون االجتماعیة بتلقي طلبات نقل الكفالة وتقییمها-٥

ثــم الحــظ المــنظم الــسعودي بعــد ذلــك كثــرة حــاالت نقــل الكفالــة بــین األفــراد والــشركات 

رر وضع رسوم علـى نقـل الكفالـة وجعلهـا تـصاعدیة بحیـث تزیـد فـي كـل والمؤسسات فق

                                                           

 ٦٥ ص – مرجع سابق –مرشد اجراءات الحقوق الخاصة )١(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥١٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 وبنــاء علــى ذلــك یجــوز ، وحــدد عــدد نقــل الكفالــة بــثالث مــرات،مــرة تنقــل فیهــا الكفالــة

  )١(للشخص الواحد أن ینقل كفالته أكثر من مره حتى ثالث مرات  

ادقة  ه فـــي المـــص٢٥/٧/١٤١٥وتـــاریخ / ٨/وقـــد صـــدر بـــذلك المرســـوم الملكـــي رقـــم م

ه القاضي بأن یكون رسـم ١٤١٥ / ٧ / ٢٤ وتاریخ ٩٦على قرار مجلس الوزراء رقم 

  :نقل الكفالة كما یأتى 

  . ألفا لایر)٢٠٠٠( نقل الكفالة للمرة األولى -أ

  .أربعة أالف لایر) ٤٠٠٠( نقل الكفالة للمرة الثانیة -ب

  )٢( .ستة أالف لایر) ٦٠٠٠( نقل الكفالة للمرة الثالثة -ج

موازنـة بـین موقـف كــل مـن الفقـه اإلسـالمي والنظــام الـسعودي فـي حكـم نقــل : ثـا ثال

  :الكفالة بموافقة الكفیل 

من خالل العرض الـسابق لبیـان موقـف كـل مـن الفقـه اإلسـالمي والنظـام الـسعودي مـن 

  : حكم نقل الكفالة بموافقة الكفیل اتضح لنا ما یلي 

ه اإلسالمي والنظام السعودي في جواز نقل ٍّأنه ال خالف بین موقف كل من الفق: أوال 

 والكفیـل ، والمكفـول،الكفالة من كفیل آلخر متـى تـم ذلـك بموافقـة كـال مـن الكفیـل األول

   .الثاني

إن النظام الـسعودي كـان متوسـعا فـي بـادئ األمـر فـي عملیـة جـواز نقـل الكفالـة : ثانیا 

عمـــل الـــذي یزاولـــه حیـــث لـــم یـــشترط شـــروطا معینـــة ســـوى شـــرط واحـــد وهـــو أن یكـــون ال

 وأن ،المكفــول متجانــسا مــع العمــل اآلخــر الــذي یریــد أن ینتقــل إلیــه عنــد كفیلــه الجدیــد

                                                           

 ٤٤٩ ص – مرجع سابق – الكفاالت المعاصرة )١(

 / ٩ / ١١ فـي ١٣٣٧ / ٢٥ / ٢_١٧انظر نظام اإلقامة المتوج بالتصدیق الملكـي العـالي رقـم ) ٢(

 )١١مادة (ه والتعدیالت الصادرة علیه ١٣٧١



        
 
 

 

 
 

 

 ٥١١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 ألن ولـي ،اشتراط مثل هذا الشرط من ولى األمر ال مانع منه شـرعا ویجـب االلتـزام بـه

  .األمر لم یضعه إال لتحقیق مصلحة رآها راجحة

مــن القیــود والــضوابط لتنظــیم عملیــة أن مــا وضــعه المــنظم  الــسعودي بعــد ذلــك : ثالثــا 

نقــل الكفالــة وقــصرها علــى جهــات معینــة وتحدیــدها بمــدة معینــه ومــرات محــددة ووضــع 

رسوم لنقل الكفالة كل هذا ال مانع منه شرعا ما دام أن ولي األمـر قـد وضـع مثـل هـذه 

  .القیود لتحقیق مصلحة یراها لرعیته

  

 ما ا  
ا ا ون ا م وا ا ا  

  ادي 
  : نقل الكفالة بدون موافقة الكفیل في الفقه اإلسالمي : أوال 

 ومـا أوضـحناه ،بناء على ما تقـدم مـن جـواز هـذا النـوع مـن الكفالـة فـي الفقـه اإلسـالمي

ســابقا مــن جــواز نقــل الكفالــة مــن كفیــل آلخــر مــا دام قــد تــم ذلــك بالتراضــي بــین الكفیــل 

 فانــه یمكــن القــول أنــه إذا مــا قــام شــخص بكفالــة واســتقدام عامــل للعمــل عنــده ،ولــهومكف

 ألنـه إنمـا ،فإنه ال یجوز نقل كفالة هذا العامل من كفالته إال برضاه وكذا رضـا العامـل

 فــإذا لــم تبــق لــه مــصلحة فیــه وانتهــى عقــده ،اســتقدمه لمــصلحته هــو ال لمــصلحة غیــره

ٕاز له ذلك إذا رغب المكفول ورضـي الكفیـل واال فإنـه واراد نقل كفالته إلى كفیل آخر ج

  .ینهي عمله ویعطیه حقوقه وینهي إقامته للسفر إلى بلده

ولكن إذا قصر الكفیـل فـي التزاماتـه تجـاه مكفولـه كعـدم دفـع راتبـه أو مـستحقاته فإنـه ال 

  .مانع شرعا من لجوء المكفول إلى ولي األمر لینقل كفالته إلى كفیل آخر

  :قل الكفالة بدون موافقة الكفیل في النظام السعودي ن: ثانیا 



        
 
 

 

 
 

 

 ٥١٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

األصل في النظام السعودي أن یتم نقل الكفالة بموافقة الكفیل بالشروط والضوابط التي 

  .حددها النظام كما سبق وأن أسلفنا الكالم عنه تفصیال

ني  ولكـن النظـام الـسعودي اسـتث،وهذا یعني عدم جواز نقل الكفالـة بـدون موافقـة الكفیـل

  :  منها  )صاحب العمل(عدة حاالت یجوز فیها نقل الكفالة بدون موافقة الكفیل 

  ثبـوت تـأخر صــاحب العمـل فـي دفــع أجـر العامـل لمــدة ثالثـة أشـهر متتالیــة أو

  .متفرقة دون سبب راجع إلى العامل

 أو عدم تجدیـدها بعـد ،عدم قیام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل 

  .ا من انتهاء التاریخ المحدد الستخراجها أو تجدیدهاًمضي ثالثین یوم

 قیام صاحب العمل بتأجیر خدمات العامل لألخرین دون علم العامل. 

 تهدد صحته أو تهدد سالمة جسمه،ثبوت تكلیف العامل بأعمال خطرة . 

 إذا تغیـــب صـــاحب العمـــل إمـــا بـــسفره أو ســـجنه أو وفاتـــه أو ألي ســـبب آخـــر، 

 .رة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثالثة أشهروترتب على ذلك عدم القد

 ١ (.أي حاالت أخرى فردیة أو عامة یقررها الوزیر(  

هــذه هــي بعــض الحــاالت التــي أجــاز فیهــا النظــام الــسعودي نقــل الكفالــة بــدون موافقــة 

   والخاصة للمكفول، وكان هدفه في ذلك تحقیق المصلحة،الكفیل

قـه اإلسـالمي والنظـام الـسعودي مـن حكـم نقـل ٍّموازنة بین موقف كـل مـن الف: ثالثا  

  :الكفالة بدون موافقة الكفیل 

ٍّبعد العرض السابق ببیان موقف كل مـن الفقـه اإلسـالمي والنظـام الـسعودي حـول حكـم 

  : نقل الكفالة بدون موافقة الكفیل اتضح لنا جلیا ما یلي 

                                                           

  . مرفق بالالئحة التنفیذیة لنظام العمل،هــ١٤٣٨ / ٥ / ١٥ بتاریخ ٦٠٥قرار وزیر العمل رقم ) ١(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥١٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ل العام وهو أن نقـل  أن كال من الفقه اإلسالمي والنظام السعودي یتفقان في األص-١

  .الكفالة ال یجوز إال بموافقة الكفیل

 ، أن النظام السعودي استثني من هذا األصل ثالث حـاالت أجـاز فیهـا نقـل الكفالـة-٢

  .وهي الحاالت التي أوضحناها سابقا

 أن مــا اســتثناه النظــام الــسعودي مــن حــاالت یجــوز فیهــا نقــل الكفالــة بــدون موافقــة -٣

مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة السمحة التي أعطت الحق لولي األمر  ال یتنافى ،الكفیل

 وقــد قلنــا ،ً بمــا یــراه محققــا مــصلحتهم  والمــصلحة العامــة،أن یتــصرف فــي أمــور رعیتــه

ســابقا أن النظــام الــسعودي انمــا اســتثنى هــذه الحــاالت الثالثــة لتحقیــق المــصلحة العامــة 

  . الثانیة والثالثة ومصلحة العامل في الحالتین،في الحالة األولى

 

  

  

  

  



        
 
 

 

 
 

 

 ٥١٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ا ا   
 ا  وا ا  ا ا أ 

  ا وا ادي 
 ،سوف أتكلم في هذا المبحث عن حكم أخذ المقابل المادي على هـذا النـوع مـن الكفالـة

 تأشـیرات االسـتقدام  وعـن حكـم المتـاجرة فـي،وكذا أخذ المقابل المادي على نقـل الكفالـة

  :وذلك في ثالثة مطالب على النحو اآلتي 

  ا اول 
 ا  وا ا   ا ا أ 

  ا وا ادي 
 :حكم أخذ المقابل المالي على كفالة االقامة والسفر في الفقه اإلسالمي : أوال 

ـــرع فـــال یجـــوز أخـــذ ذكـــرت ســـابقا أن عقـــد الكفالـــة ب حـــسب األصـــل عقـــد إحـــسان أو تب

  )١(. وحكى بعض الفقهاء االتفاق على حرمة أخذ األجر علیه،العوض أو األجر علیها

أمــا كفالــة االقامــة والــسفر فقــد اختلــف العلمــاء المعاصــرون فــي حكــم اخــذ األجــر علیهــا 

  : على قولین 

 فــإن أخــذ ،اإلقامــة والــسفرذهــب إلــى عــدم جــواز أخــذ األجــر علــى كفالــة : القــول األول 

 .الكفیل عوضا عن كفالته وجب علیه رده إلى صاحبه

                                                           

 الفواكـه الـدواني علـى رسـالة  انظـر-)الجـاه حـرام باتفـاقمـا یؤخـذ علـى (جاء فـي الفواكـه الـدواني ) ١(

 وانظـر –م ١٩٩٥ -هــ ١٤١٥ - طبعـة دار الفكـر – ٩٤ ص – ٢ ج–ابن أبـي زیـد القیروانـي 

ِّتبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــیة الــشلبي : أیــضا  ِ ْ المطبعــة -٥٩ ص-٤ ج– للزیلعــي –ِّ

الفقـــه المنهجـــي علـــى مـــذهب  - هــــ ١٣١٣ولـــى، األ:  بـــوالق، القـــاهرة الطبعـــة-الكبـــرى األمیریـــة 

   ١٧٦ص– ٧ ج–اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى مرجع سابق 

– مجلـــة البحـــوث اإلســـالمیة –م ١٩٦٨ -هــــ ١٣٨٨ - مكتبـــة القـــاهرة -ط–المغنـــي البـــن قدامـــة  -

 .٤٣ ص– ٤١مرجع سابق ج



        
 
 

 

 
 

 

 ٥١٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

وهذا القول ذهبت إلیه اللجنة الدائمـة للبحـوث العلمیـة واالفتـاء للملكـة العربیـة الـسعودیة 

  )١(وبه قال الدكتور وهبة الزحیلي 

  :وقد استدلوا على ذلك بما یلي 

عقـد معاوضـة وال یجـوزان یأخـذ الكفیـل علیهـا ٕأن الكفالة عقد تبرع وارفـاق ولیـست : أوال

  )٢(أجرا 

 وهمـا محرمـان ،أن أخذ العوض على الكفالة ال یخرج عن كونه سحت أو رشـوه: ثانیا 

  .شرعا وهذا ظاهر من نصوص الفقهاء رحمهم اهللا

ولو كفل رجل عن رجل بمال على أن یجعـل لـه جعـال؛ :( قال السرخسي في مبسوطه 

 وهذا؛ ألنه رشوة والرشوة حرام فإن - رحمه اهللا - عن إبراهیم فالجعل باطل هكذا روي

الطالــــب لــــیس یــــستوجب بهــــذه الكفالــــة زیــــادة مــــال فــــال یجــــوز أن یجــــب علیــــه عــــوض 

  )٣() بمقابلته، ولكن الضمان جائز إذا لم یشترط الجعل فیه

وأما صریح ضمان بجعل فال خالف في منعه؛ ألن الشارع (:وجاء في حاشیة الدسوقي

  )٤ ()الضمان والجاه والقرض ال تفعل إال هللا تعالى فأخذ العوض علیها سحتجعل 

                                                           

 الفقــه االســالمي – ومــا بعــدها ٤١ ص٤١ ج– مرجــع ســابق –انظــر مجلــة البحــوث االســالمیة ) ١(

 .٤١ ص – ٦ ج– دكتور وهبه الزحیلي –وأدلته 

ِّتبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــیة الــشلبي ) ٢( ِ ْ المطبعــة الكبــرى -٥٩ ص-٤ ج– للزیلعــي –ِّ

الفقـــه المنهجـــي علـــى مـــذهب اإلمـــام  - هــــ ١٣١٣األولـــى، :  بـــوالق، القـــاهرة الطبعـــة-األمیریـــة 

   ١٧٦ص– ٧ ج– سابق الشافعي رحمه اهللا تعالى مرجع

– مجلـــة البحـــوث اإلســـالمیة –م ١٩٦٨ -هــــ ١٣٨٨ - مكتبـــة القـــاهرة -ط–المغنـــي البـــن قدامـــة  -

 .٤٣ ص– ٤١مرجع سابق ج

 .سابق ٣٢ ص-٢٠ ج–المبسوط للسرخسي ) ٣(

 . طبعة دار الفكر– ٧٧ ص – ٣ ج –حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) ٤(
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

وال خالف في منع ضمان بجعل؛ ألن الشرع جعل الضمان والقـرض : (وقال الحطاب 

  )١( )والجاه ال یفعل إال هللا بغیر عوض فأخذ العوض علیه سحت

باطــل المنهــي عنــه أن فــي أخــذ العــوض علــى الكفالــة فیــه أكــل ألمــوال النــاس بال: ثالثــا 

َیـــا َأیهــا الـــذین آمنـــوا ال تـــأكلوا َأمــوالكم بیـــنكم بالباطـــل إال َأن تكـــون " شــرعا قـــال تعـــالى  َُ ُ ُ َُ َْ
َّ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ََ ْ َُ َ ُْ ْ َ

َّ ُّ

ْتجارة عن تراض منكم  َُ ْ ًِ ٍِ َ ْ َ ")٢(  

ُكل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (وبقوله  ُ ُ ُ َ َْ ِ َ َُ ََ ُ ُ َُ ٌ َ
ِ ِِ ِ
ْ ْْ ْ ُّ ُ( )٣( 

 فكمـا ال ،قیاس الكفالة على الشفاعة وبذل الجاه بجامع اإلحسان في كال منهما: رابعا 

 أو ،یجــوز أخــذ األجــرة علــى الــشفاعة وبــذل الجــاه لنفــع النــاس عــن طریــق مــصلحة لهــم

مـن شـفع ألخیـه  ( لقـول النبـي )٤( فكذا ال یجوز علـى أخـذ الكفالـة ،دفع مضرة عنهم

  )٥() ا فقبلها، فقد أتى بابا عظیما من أبواب الربابشفاعة، فأهدى له هدیة علیه

ذهـب إلـى جـواز أخـذ األجـر علـى الكفالـة وهـو قـول ذكرتـه مجلـة مجمـع : القول الثـاني 

الفقـــــه اإلســـــالمي وقالـــــت أن هـــــذا الـــــرأي تبنتـــــه الموســـــوعة العلمیـــــة والعملیـــــة للبنــــــوك 

   ،)٦(اإلسالمیة

                                                           

: الطبعـــة - طبعـــة دار الفكـــر – ٣٩١ ص – ٤ ج– مواهـــب الجلیـــل فـــي شـــرح مختـــصر خلیـــل) ١(

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، 

 ٢٩سورة النساء آیة ) ٢(

 .٢٥٦٤ رقم -١٩٨٦ ص – ٤ ج–صحیح مسلم ) ٣(

 ٤٣ ص –اشرف الخطیب مرجع سابق /  د– ٤٧ ص – ٤١ ج –مجلة البحوث االسالمیة ) ٤(

 –عــــة المكتبــــة العــــصریة  طب– ٣٥٤١ رقــــم الحــــدیث – ٢٩١ ص – ٣ ج –ســــنن أبــــي داوود  ) ٥(

 . قال األلباني حدیث حسن- بتحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید – بیروت –صیدا 

مجلـــة مجمـــع الفقـــه االســـالمي مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي التـــابع لمنظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي ) ٦(

 .٩٦٢  ص ٢ ج – تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة -بجدة



        
 
 

 

 
 

 

 ٥١٧  
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ومنــع بعــض (ائلــه وقــد جــاء فیهــا  ولــم تــذكر ق،وذكرتــه أیــضا مجلــة البحــوث اإلســالمیة

الفقهــاء الكفالــة بالبـــدن، وبعــضهم الكفالــة بالطلـــب، ولــیس المقــصود هنـــا بحــث حكمهـــا 

ٕنفسها، وانمـا المقـصود هنـا الكـالم عـن الـضمان بـأجر هـل یجـوز أو ال، فـإن كثیـرا مـن 

الناس صاروا یستقدمون عماال على كفالتهم ویأخذون منهم نسبة من دخلهم الیومي أو 

  .هري مثال، أو یأخذون منهم أجرا معینا سواء كسب العامل أم الالش

األصـل فـي العقـود اإلباحـة حتـى یثبـت لـدینا دلیـل ینقـل عـن : فلمن یجیز ذلك أن یقـول

  )١() األصل

  : وقد استدلت لهذا القول بأدلة منها 

ل  واتفـاق الكفیـ،أن األصل في العقود اإلباحة حتى یثبت دلیـل ینقـل عـن األصـل: أوال 

مع أحد أطراف الكفالة على أجر مقابـل كفالتـه نـوع مـن العقـود فكـان جـائز حتـى یثبـت 

  )٢( (.دلیل المنع

 ألن ،بأن الكفالة من أنواع المعروف فیجب بذلها تبرعا بـال مقابـل: ونوقش هذا الدلیل 

  )٣ (. ولمقصد الشرع من بذل المعروف،أخذ األجر علیها فیه منافاة للكرامة

  : ذا القول على هذه المناقشة وأجاب أصحاب ه

 وتحــصیل المنــافع كالخیاطــة ، والتعــاون علــى الخیــر،بــأن الكثیــر مــن أنــواع المعــروف

 والـصناعات یجـوز أخـذ األجـر علیهـا مـن غیـر ، ونحوهـا مـن الحـرف،والتجارة والحدادة

 بل یجوز أن یأخذ المسلم ماال لیحج عـن میـت أو حـي عـاجر عـن مباشـرة الحـج ،نزاع

   .یجوز أن یأخذ الكفیل أجرا على كفالته ف،بنفسه

                                                           

 ٤٣ ص٤١ ج–المیة مرجع سابق مجلة البحوث االس) ١(

 .السابق الصفحة نفسها) ٢(

 ٤٣ ص٤١ ج–مجلة البحوث االسالمیة مرجع سابق ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥١٨  
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ــى ذلــك   وبــین هــذه الــصناعات ألن ، بــأن هنــاك فارقــا بــین الــضمان والكفالــة:ویــرد عل

 بخالف مـا ذكـر مـن ، فال یقابل بعوض،الضمانة والكفالة معروف محض غیر متمول

  )١ (. فجاز أن تقابل بعوض، فإنها أعمال متمولة،الصناعات ونحوها

   :الرأي الراجح 

بعد العرض السابق ألقوال الفقهـاء وأدلـتهم یتـضح لنـا أن مـا ذهـب إلیـه أصـحاب القـول 

 ، وذلك لقـوة أدلـتهم،األول القائل بعدم أخذ األجر على كفالة اإلقامة والسفر هو الراجح

 وقـد ذكرنـا مـن نـصوص الفقهـاء مـا یـدل داللـة ،وضعف ما استدل بـه القـائلون بـالجواز

ٕلــة عقــد إرفــاق واحــسان وتبــرع وهــذا مــا علیــه الجمهــور مــن واضــحة علــى أن عقــد الكفا

  )٢( .الفقهاء بل حاكاه البعض كما ذكرت سابقا اتفاقا

ولكــن لــو قــام المكفــول لــه بتقــدیم شــیئا مــن المــال للكفیــل هبــة أو هدیــة جــاز لــه 

 وكـذا اذا شـرط الكفیـل تقـدیم مقابـل أو ،أخذ ذلك جـزاء المعـروف الـذي اسـداه لـه الكفیـل

 وتعــذر علــى المكفــول عنــه تحقیــق مــصلحته عــن طریــق المحــسنین ،كفالتــهأجــر علــى 

المتبــرعین جــاز للمكفــول  دفــع األجــر هنــا للــضرورة أو الحاجــة لمــا یترتــب علــى عــدم 

 وال  إثـم علیـه إنمـا ، ولطلـب الـرزق،الدفع من تعطیل المـصالح كالـسفر للخـارج للدراسـة

  .على الكفیل لمخالفته أصل مشروعیة الكفالة

                                                           

  وما بعدها٤٣ ص ٤١ ج –المرجع السابق ) ١(

ِّتبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــیة الــشلبي   - ٣٢ ص ٢٠ ج –المبــسوط للسرخــسي ) ٢( ِ ْ ِّ– 

الفواكـــه الـــدواني علـــى رســـالة  - ٣٩١ ص ٤ ج –ل  مواهـــب الجلیـــ-  ٥٩ ص-٤ ج–للزیلعـــي 

الفقــه المنهجــي علــى مــذهب اإلمــام الــشافعي رحمــه  - ٩٤ ص – ٢ ج–ابــن أبــي زیــد القیروانــي 

  .٤١٨   ص ٤ ج–المغني البن قدامة  - ١٧٦  ص٧ ج–اهللا تعالى مرجع سابق 

  

 



        
 
 

 

 
 

 

 ٥١٩  
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

وز للكفیل أخذ األجر إذا كان السعي في هـذه الخدمـة للعامـل یحتـاج إلـى  ویج

 وفــي هــذه الحالــة یأخــذ ، أو نفقــة الســتخراج الــالزم مــن األوراق، أو ســفر، وجهــد،أتعـاب

  . وما زاد على ذلك فهو حرام،مقابل أتعابه فقط

ــه ٕوانمــا جــاز أخــذ األجــر فــي هــذه الحالــة ألن المكفــول عنــه قــد حقــق بالكفالــة منفعــ ة ل

 ولكن یجب عدم االسـتغالل أو المغـاالة فـي اشـتراط ،تتعین الكفالة المأجورة سبیال إلیها

  )١( . وذلك مراعاة ألصل مشروعیة الكفالة وهو التبرع،المقابل

  

  :حكم أخذ المقابل المادي على كفالة اإلقامة والسفر في النظام السعودي : ثانیا 

 ، ووضــع الــشروط،عنــدما أجــاز النظــام الــسعودي هــذا النــوع مــن الكفالــة وقــام بتنظیمــه

والــضوابط لــه إنمــا أجــازه لمــصلحة األفــراد مــن المــواطنین الــسعودیین بــسد حاجــاتهم مــن 

 وكــذلك المــصلحة ، وتــسهیل مهمتــه،العمالــة األجنبیــة بمــا یحقــق للمــستقدم إنجــاز عملــه

  )٢( .ملكة ونموها االقتصاديالعامة بما یحقق زیادة انتاج الم

 وفقـا للنظـام فـي المملكـة ال یـستطیع الـدخول إلیهـا -ًكما ذكر سابقا -فالعامل األجنبي 

 ویكــــون مــــسؤوال عنــــه ،ًللعمــــل إال تحــــت كفالــــة أحــــد الــــسعودیین فــــردا كــــان أو مؤســــسة

  .مسؤولیة كاملة

 ومــن ،ولقــد حــدد النظــام الــسعودي مــسؤولیة الكفیــل تجــاه جهــات االختــصاص

 وأن  یحـصل علـى إقامـة مــن ،ذلـك أن یلتـزم بجمیـع األنظمـة والتعلیمـات الـصادرة منهـا

 وأن یطبق نظام العمـل والعمـال بالنـسبة للعمالـة التـي ینطبـق علیهـا ،الجوازات لمكفولیه

 وأال ، وتخلـف، وهـروب، وأال یهمـل مكفولـه بحیـث یترتـب علـى ذلـك تـسیب،هذا النظـام

                                                           

 ٤١٨٦ ،٤١٧٨ ص ٦ ج – مرجع سابق –وهبة الزحیلي / د) ١(

 ٧٧٧ ص– مرجع سابق –عاصرة الكفاالت الم) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٢٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 وهـــذا االلتزامـــات یتكفـــل بهـــا ،بطـــرق غیـــر مـــشروعةیـــسمح لهـــم بالعمـــل لـــدى اآلخـــرین 

 والــــشؤون ،صـــاحب العمــــل تجـــاه الدولــــة ممثلـــة فــــي أجهزتهـــا المختــــصة كـــوزارة العمــــل

  )١ (. ووزارة الداخلیة وغیرها، والجوازات،االجتماعیة

كما یلتزم الكفیل بجمیع الدیون وااللتزامات التي تترتب في ذمة مكفولـه األجنبـي خـالل 

  )٢(ي البالد إذا لم یفي بها ولم تكن له أموال ظاهرة یمكن التنفیذ علیها مدة إقامته ف

 فــــإذا مــــا تجــــاوز الكفیــــل هــــذه الحــــدود ،فالكفیــــل مــــسؤول مــــسؤولیة كاملــــة عــــن مكفولــــه

 أو ،ًالمرسومة نظاما وطلب من المكفول مقابال لكفالتـه دون أن یقـدم لمكفولـه أي عمـل

    )٣ (. وغبن فاحش، بل هو ظلم،سحت حرام فهذا ، أو یؤدي عنه أي نفقة،یتحمل جهد

نخلــص ممــا تقـــدم أن العالقــة بـــین الكفیــل ومكفولـــه فــي النظـــام الــسعودي هـــي 

 ویلتـزم ، یلتزم فیها المكفول بأداء العمل المطلوب منه على الوجـه األكمـل،عالقة عمل

 الكفیــل  بـل إن،ً وال یجـوز نظامـا أن یأخـذ الكفیـل مقـابال لكفالتـه،الكفیـل بـدفع األجـر لـه

 وفـي هـذا ،هو من یلتزم برعایته بدایة من وقت استقدامه إلى حین ترحیله بإنهـاء عملـه

  :  من نظام العمل السعودي على ٤٠تنص المادة 

یتحمــل صــاحب العمــل رســوم اســتقدام العامــل غیــر الــسعودي، ورســوم اإلقامــة  -١ 

رســوم تغییــر  ومــا یترتــب علــى تــأخیر ذلــك مــن غرامــات، و،ورخــصة العمــل وتجدیــدهما

المهنـــة، والخـــروج والعـــودة، وتـــذكرة عـــودة العامـــل إلـــى موطنـــه بعـــد انتهـــاء العالقـــة بـــین 

   .الطرفین

 أو إذا ، یتحمــل العامــل تكـــالیف عودتــه إلــى بلـــده فــي حالــة عـــدم صــالحیته للعمـــل-٢

   .رغب في العودة دون سبب مشروع

                                                           

 ٧١٩ ص–المرجع سابق ) ١(

 ٤١٨٥ ص ٦ ج – مرجع سابق –وهبة الزحیلي / د) ٢(

 ٤١٨٦ ص ٦ ج –المرجع سابق ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٢١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

نقــل خدماتــه یتحمــل صــاحب العمــل رســوم نقــل خــدمات العامــل الــذي یرغــب فــي   -٣

   .إلیه

 یلزم صاحب العمل بنفقات تجهیز جثمان العامـل ونقلـه إلـى الجهـة التـي أبـرم فیهـا -٤

ویعفـى صـاحب . العقـد أو اسـتقدم العامـل منهـا، مـالم یـدفن بموافقـة ذویـه داخـل المملكـة

    )١() العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة بذلك

 مــــن قــــانون المعــــامالت التجاریــــة فــــي دولــــة اإلمــــارات ١٠٩٨ونــــصت المــــادة 

ً فإن أخذ عوضا عنها وجب ،ًال یجوز للكفیل أن یأخذ عوضا عن كفالته(العربیة على 

  )٢( )علیه رده لصاحبه

ٍّموازنـة بـین موقـف كـل مـن الفقـه االسـالمي والنظـام الـسعودي مـن حكـم أخـذ : ثالثا 

   :المقابل المالي على كفالة اإلقامة والسفر

ٍّبعــد عرضــنا الــسابق لبیــان موقــف كــل مــن الفقــه اإلســالمي والنظــام الــسعودي مــن حكــم 

 المـــالي لكفالـــة اإلقامـــة والـــسفر یتـــضح لنـــا أن كـــال مـــن الفقـــه اإلســـالمي ،أخـــذ المقابـــل

 ألن الكفالــة ،والنظــام الــسعودي یلتقیــان فــي عــدم جــواز أخــذ الكفیــل مقــابال علــى كفالتــه

 والنظــام ،ال یــصح أخــذ األجــر علیهــا فــي الفقــه اإلســالمي فــ،ٕعقــد إرفــاق وتبــرع واحــسان

 فینسحب نفس الحكم سواء بالنسبة للكفالة بـصفة ،السعودي مستمد من الفقه اإلسالمي

 هــي عالقــة عمــل یقــوم ، أو كفالــة اإلقامــة والــسفر فالعالقــة بــین الكفیــل ومكفولــه،عامــة

 وال یجــوز لــه ،دفــع األجــر لــه ویقــوم الكفیــل بتــوفیر العمــل و،فیهــا المكفــول بــأداء العمــل

                                                           

 المعـــدل - ١٤٢٦  / ٨ / ٢٣ بتـــاریخ - )٥١/م(نظـــام العمـــل الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم ) ١(

 ٢٥ ص -هـ ٥/٦/١٤٣٦وتاریخ )٤٦/م(بالمرسوم الملكي رقم 

 ٤١٨٦ ص ٦ ج –وهبة الزحیلي / د) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٢٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 أو یتركــه بعمــل عنــد غیــره ویأخــذ مــن ذلــك ،إطالقــا أن یأخــذ مــن مقــابال لمجــرد الكفالــة

  )١ (.مقابال

  
 ما ا  

  وا ا  م  ا ا أ 
  ا ا وا ادي 

آلخــــر فـــي الفقــــه اإلســـالمي والنظــــام ســـبق بیـــان حكــــم نقـــل كفالــــة المكفـــول مــــن كفیـــل 

  .ًالسعودي وقلنا أنه ال مانع من ذلك شرعا ونظاما

هـل یجـوز أخـذ األجـر علـى نقـل الكفالـة أو ال ؟ هـذا : ولكن الـسؤال الـذي یطـرح نفـسه 

  :ما سوف نعالجه في هذا المطلب على النحو التالي 

  :إلسالمي حكم أخذ المقابل المالي على نقل الكفالة في الفقه ا: أوال 

 واحتـاج شـخص آخـر لخـدمات ،إذا استغنى الكفیل لسبب أو آلخر عن خدمات مكفوله

 فطلــب مــن الكفیــل نقــل إقامتــه علیــه بحیــث یــصبح هــذا الــشخص كفــیال ،هــذا المكفــول

 ألن فـي ، فإنه ال یجوز شرعا للكفیل األول أن یأخذ مقابال لنقل الكفالة،جدیدا للمكفول

 فأخذ المال منه في هذه الحالة یكون بغیر ، لحاجته للعمل واستغالال،ذلك غبن للعامل

یــا ("  فقـد قــال اهللا تعــالى ، وهــو منهـي عنــه ألنــه أكــل ألمـوال النــاس بالباطــل،وجـه حــق

                                                           

وتـــــاریخ )٤٦/م( مـــــن نظـــــام العمـــــل المعـــــدل بالمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم ١  فقـــــرة ٣٩مـــــادة : انظــــر ر)١(

ال یجــــوز  بغیــــر اتبـــاع القواعــــد واإلجــــراءات -١( التــــي نــــصت علـــى ٢٥ص -  هــــ٥/٦/١٤٣٦

لعامـل أن یعمـل  أن یترك صاحب العمل عامله یعمل لـدى الغیـر، وال یجـوز ل-النظامیة المقررة 

لدى صاحب عمل آخر، كما ال یجوز لصاحب العمل توظیف عامـل غیـره، وتتـولى وزارة العمـل 

التفتــیش علــى المنــشآت، والتحقیــق فــي المخالفــات التــي یــتم ضــبطها مــن قبــل مفتــشیها، ومــن ثــم 

 ).إحالتها إلى وزارة الداخلیة لتطبیق العقوبات المقررة بشأنها



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٢٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ََأیها الذین آمنوا ال تأكلوا َأموالكم بینكم بالباطل إال َأن تكون َُ ُ ُ َُ َْ
َّ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ََ ْ َُ َ ُْ ْ َ

َّ ُ تجارة عن تراض منكُّ ْ ًِ ٍِ َ ْ َ  ،)١("ْمَ

ُكل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (وبقوله  ُ ُ ُ َ َْ ِ َ َُ ََ ُ ُ َُ ٌ َ
ِ ِِ ِ
ْ ْْ ْ ُّ ُ( )٢(  

وألنه ال یجوز أخذ األجرة على الكفالة ابتداء ألنها من عقود اإلرفاق واإلحسان والتبـرع 

لـى  فكذلك ال یجوز أخذ األجر علیها انتهاء عند نقـل الكفالـة إ،كما سبق وأن أوضحناه

  .الغیر

 ،١٠٣وهــذا مــا أفتــت بــه هیئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربیــة الــسعودیة فــي قرارهــا رقــم 

 حیـــث جـــاء فـــي الفتـــوى أن كـــل مـــا یأخـــذه المـــستقدمون مـــن ،ه٢٨/٣/١٤٠٣وتـــاریخ 

العمال مقابل تمكینهم من العمل عنـد غیـرهم یعتبـر محرمـا؛ ألن الكتـاب والـسنة قـد دال 

 فـي المعـروف، ولمـا یترتـب علـى اسـتخدام العمـال علـى على وجـوب طاعـة ولـي األمـر

غیـر الوجـه الــذي اسـتقدموا مــن أجلـه مــن الفـساد الكبیــر والـشر العظــیم علـى المــسلمین؛ 

  )٣(. فوجب منعه

  موقف النظام السعودي من أخذ المقابل المالي على نقل الكفالة : ًثانیا 

ا الــشروط والــضوابط التــي النظــام الــسعودي عنــدما أجــاز مــسألة نقــل الكفالــة وضــع لهــ

  .ینبغي االلتزام بها وقد ذكرناها سابقا

 ومـــن خـــالل هـــذه الـــشروط والـــضوابط یتـــضح لنـــا أنـــه ال یجـــوز أن یأخـــذ الكفیـــل األول 

 وأن النظــــام ، نظیــــر موافقتــــه علــــى نقــــل كفالــــة مكفولــــه إلــــى كفیــــل آخــــر،�مقــــابال مالیــــا

) ٢٠٠٠( وهــي ،وأن أســلفناالــسعودي عنــدما قــرر رســوما علــى نقــل الكفالــة كمــا ســبق 

 )٦٠٠٠( و ،أربعة أالف لایر للمرة الثانیة) ٤٠٠٠ (،ألفان لایر لنقل الكفالة للمرة األولى

 إنما قرر تحصیلها لتدخل خزانـة الدولـة ال أن تـذهب للكفیـل )٤ (.ستة آالف للمرة الثالثة

                                                           

 ٢٩سورة النساء آیة ) ١(

 .٢٥٦٤ رقم -١٩٨٦ ص – ٤ ج–صحیح مسلم ) ٢(

 ٣٤١ ص – ٣٥ عدد – مرجع سابق –مجلة البحوث اإلسالمیة ) ٣(

 ١١ نظام اإلقامة مادة )٤(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٢٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

لـة بـین األفـراد ً وكان الهدف منها كما ذكرنا سابقا هو الحد من حاالت نقـل الكفا،األول

  .والشركات والمؤسسات

ٍّموازنـة بـین موقـف كـل مـن الفقـه اإلسـالمي والنظـام الـسعودي فـي حكـم أخـذ : ثالثـا 

  :المقابل المالي على نقل الكفالة 

ٍّبعد العرض السابق الذي أوضحنا فیه موقف كل من الفقه اإلسالمي والنظام السعودي 

 یتــضح لنــا تطــابق موقــف كــل منهمــا فــي ،لــةحــول حكــم أخــذ المقابــل المــالي لنقــل الكفا

عدم جواز أن یأخذ الكفیل األول مقـابال مالیـا مـن مكفولـه لنقـل كفالتـه إلـى كفیـل آخـر، 

وأن مــا یأخــذه الكفیــل مــن مكفولــه نظیــر موافقتــه لنقــل الكفالــة فیــه ظلــم للعامــل المكفــول 

 عنه بالنـصوص  وفي ذلك أكل ألموال الناس بالباطل المنهي،واستغالل لحاجته للعمل

 كمـــا فیـــه مخالفـــة لـــولي األمـــر الـــذي وضـــع ،الـــصحیحة الـــصریحة مـــن الكتـــاب والـــسنة

 ولـیس منهـا أن یأخـذ الكفیـل مقـابال للموافقـة علـى نقـل ،الشروط والـضوابط لنقـل الكفالـة

  .كفالة مكفوله إلى كفیل آخر

 ا ا  
وا ا ا  اات ا ةا  

  ادي
 ومفهـوم ،"الفیزا"یحسن بنا قبل بیان الحكم في هذه المسألة أن نبین أوال مفهوم التأشیرة 

   . ثم نذكر بعد ذلك حكمها،تأشیرة االستقدام

  " :الفیزا" مفهوم التأشیرة -١

هــي عبــارة عــن ســمة توضــع علــى جــواز ســفر تمــنح حــق : التأشــیرة أو مــا یــسمى بــالفیزا

ًحـصل أخیـرا علـى " یقـال ، األقطار أو الخـروج منـه أو المـرور بـهالدخول إلى قطر من

  ".َّتأشیرة السفر إلى خارج البالد



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٢٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ـــة علـــى  َّأو هـــي إشـــارة أو خـــتم أو توقیـــع یوضـــع علـــى ورقـــة مـــن األوراق الرســـمیة دالل ُ

  )١(. االطالع علیها

ح لحاملهــا تأشــیرة تبــی: ( فقــد قیــل فــي تعریــف الفیــزا بأنهــا،والتأشــیرة والفیــزا بمعنــى واحــد

  )٢() ّدخول بلد أو دولة غیر مصرح بالدخول إلیها من دونها

ٕهـــي عبـــارة عـــن رخـــصة واذن مـــن الحكومـــات فـــي دول :  مفهـــوم تأشـــیرة االســـتقدام -٢

  )٣(الخلیج العربي واستقدام عمال للعمل عند من استقدمهم فقط 

  

 وهــي التــي ،ةومعنــى هــذا أن هــذه الــدول تمــنح مواطنیهــا حــق اســتقدام العمالــة األجنبیــ

 ویــــستطیع العامــــل ، وهــــو مــــا یــــسمى بتأشــــیرة االســــتقدام،تعطــــي مواطنیهــــا هــــذا اإلذن

  .المستقدم من خاللها الدخول إلى هذه الدول للعمل عند من استقدمهم

 وكــذا مفهــوم تأشــیرة االســتقدام نــتكلم ،)الفیــزا(وبعــد أن انتهینــا مــن بیــان مفهــوم التأشــیرة 

ٍّلتأشــیرات وذلــك ببیــان موقــف كــل مــن الفقــه اإلســالمي األن عــن حكــم المتــاجرة بهــذه ا

ٍّوالنظام السعودي من ذلك منتهیا بعقـد موازنـة بـین موقـف كـل منهمـا وذلـك علـى النحـو  ً

  :اآلتي 

 حكم المتاجرة بتأشیرات االستقدام في الفقه اإلسالمي : أوال 

ا كـــــانوا أو ًعرفنـــــا أن تأشـــــیرة االســـــتقدام هـــــي رخـــــصة تمنحهـــــا الدولـــــة لمواطنیهـــــا أفـــــراد

ً فـإذا مـا قـام المـستقدم فـردا ، وذلك الستقدام العمالة األجنبیـة التـي یحتاجونهـا،مؤسسات

كـان أو مؤسـسة باسـتخراج هـذه التأشـیرة للعامـل الـذي یـستقدمه للعمـل عنـده فـاألمر فــي 

 )الفیــز( أمــا إذا قــام باســتخراج التأشــیرات ، وعــدم مخالفــة ولــي األمــر،إطــار المــشروعیة

                                                           

) هــ١٤٢٤: معجم اللغة العربیة المعاصر للدكتور أحمد مختار عبد الحمید عمر المتـوفى: انظر) ١(

 .م٢٠٠٨ -ـ  ه١٤٢٩األولى، : ةعالم الكتب الطبع: الناشر٩٨ ص ١ ج–بمساعدة فریق عمل

  .١٧٥٩ ص ٣ ج–المرجع السابق ) ٢(

 ٩٨ ص١ ج–معجم اللغة العربیة المعاصر ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٢٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

بهــا وذلــك ببیعهــا للغیــر لیقــوم باســتقدام العمالــة مــن خاللهــا فهــذا مــا ال یجــوز للمتــاجرة 

ـــد اتفقـــت كلمـــة العلمـــاء المعاصـــرین مـــنهم أعـــضاء اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث ،ًشـــرعا  وق

 وغیــرهم علــى )٢(،والــشیخ ابـن عثیمــین رحمــه اهللا )١(واإلفتـاء بالمملكــة العربیــة الــسعودیة 

  : القول بحرمته لما یلي 

 ومخالفــــة لــــولي ، أن فــــي المتــــاجرة بتأشــــیرات االســــتقدام وبیعهــــا للغیــــر فیــــه كــــذب:أوال 

 كمـا أن فـي المتـاجرة بهـا والتـربح مـن خاللهـا أكـال ، واحتیاال علـى أنظمـة الدولـة،األمر

  .)٣(ألموال الناس بالباطل المنهي عنها شرعا  

لسعودیة عـن حكـم بیـع هذا وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء بالمملكة العربیة ا

بیـــع الفیـــز ال یجـــوز؛ ألن فـــي بیعهـــا كـــذبا : (الفیـــز ؛ فأجابـــت علـــى الـــسائل بمـــا یـــأتي 

ُُوال تـأكلوا { : ومخالفة واحتیاال على أنظمة الدولة، وأكال للمال بالباطـل، قـال اهللا تعـالى ْ َ ََ
َِأموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام َّ ُ َ َْ َْ ُ َِ ِ ِ

َ ْ ُْْ َ َ
ِ ِ ُ َُ ْ  وعلى ذلك فإن ثمن الفیز التـي بعتهـا )٤( } ْ

ٕوالنسب التي تأخذها من العمال كسب محـرم، یجـب علیـك الـتخلص منـه، وابـراء ذمتـك 

ٕمنـه، فمــا حــصلت علیـه مــن ثمــن الفیــز تنفقـه فــي وجــوه البــر والخیـر، مــن فقــراء وانــشاء 

  )٥(. وبناء مرافق تنفع المسلمین

                                                           

 والــشیخ عبــد ، والــشیخ عبــد اهللا بــن غــدیان، والــشیخ صــالح الفــوزان،الــدكتور بكــر أبــو زیــد: وهــم ) ١(

لجنــة الدائمــة للبحــوث  انظــر فتــاوى ال. والــشیخ عبــد العزیــز بــن عبــداهللا بــن بــاز،العزیــز آل الــشیخ

 نـشر رئاسـة إدارة – جمع وترتیـب أحمـد عبـد الـرزق الـدویش –٨٠،٧٩ ص١٣العلمیة واإلفتاء ج

 . الریاض–البحوث العلمیة واإلفتاء 

 .٥٣٨٠ ص ٥ ج–الشیخ محمد صالح المنجد  بإشراف )اإلسالم سؤال وجواب(موقع ) ٢(

اإلسـالم سـؤال ( موقـع - ٨٠،٧٩ ص ١٣فتـاء جانظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث العلمیـة واإل) ٣(

 .٥٣٧٤ ص ٥ ج )وجواب

 .١٨٨سورة البقرة آیة ) ٤(

 ٨٠،٧٩ ص ١٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ج) ٥(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٢٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 عــن حكــم بیــع الفیــز، فأجــاب - رحمــه اهللا -ًوأیــضا ســئل العالمــة الــشیخ ابــن عثیمــین 

یأخذ رخصة من الوزارة الستقدام عامل، ثم یبیع هذه الرخصة : الرخصة، یعني) الفیزة(

ٌعلــى أحــد یــستقدم عــامال، فهــذا حــرام وال یجــوز؛ ألننــا نقــول ًإن كنــت محتاجــا إلــى هــذا : ً

ًالعامل فالفیزة بیدك، وان لـم تكـن محتاجـا فـرد الفیـزة إلـى مـن أخـذ تها منـه، وال یحـل لـك ٕ

 ویتربحـــون فیهـــا، ثـــم هـــذا ،)ًفیـــزا(أن تبیعهـــا، ولـــو قمنـــا بهـــذا لكـــان كـــل النـــاس یـــشترون 

ًكذب؛ إذا أخذ فیزة على أنه یستقدم عـامال ثـم باعهـا صـار كاذبـا لـو أنـه : لكـن قـل لـي. ً

ًعلــى أنــه یریــد أن یــستقدم عــامال حقیقــة لكــن ) فیــزة(اســتغنى عــن العامــل؛ كرجــل أخــذ 

ٕال، وانمـا یردهـا؛ ألنهـا منحـت لـه علـى أن یـستقدم :  عنه، فهل یبیعهـا؟ الجـواباستغنى

ًهـــو بنفـــسه عـــامال ثـــم اســـتغنى عنـــه فلیردهـــا؛ ألنـــه ربمـــا یكـــون هنـــاك أنـــاس منتظـــرون 

  )١ (.)للفیز(

 ألنـه عـوض عـن ،أن ما یأخذه بائع التأشیرة من مال مقابل بیعـه لهـا مـال حـرام: ثانیا 

 فاألصـل فیهـا أن تبـذل بـال مقابـل أو ،حـسان واإلرفـاق والتبـرعالكفالة فهي من عقود اإل

  )٢(عوض 

 

  :حكم المتاجرة بتأشیرات االستقدام في النظام السعودي : ًثانیا 

 رخـصة تمنحهــا الدولـة ألحــد مواطنیهـا أو مؤســساتها ؛ - كمـا ســبق-" الفیــزا " التأشـیرة 

 فهـي عبـارة عـن إذن أو تـصریح ،هلیقوم من خاللها باستقدام العمالة األجنبیة التي یرید

لدخول األجنبي إلى أرض الدولة بعد اتفاق كـل مـن العامـل وكفیلـه سـواء أكـان فـردا أو 

 فكفالــة االســتقدام كمــا ذكرنــا ســابقا تعتبــر فــي الغالــب ،مؤســسة علــى عقــد العمــل بینهمــا

 حیــث إن صــاحب العمــل عنــدما ،نتیجــة لعقــد عمــل مبــرم بــین صــاحب العمــل والعامــل

                                                           

 ٥٣٨٠ ص ٤ ج– موقع اإلسالم سؤال وجواب )١(

 ٥٣٧٤ ص٥ ج–المرجع السابق ) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٢٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 فإنــه یبــرم عقــدا مــع العامــل ســواء تــم ذلــك مباشــرة أو عــن ، إلــى عامــل أو أكثــریحتــاج

  .طریق مكاتب االستقدام

وبعــد إبــرام عقــد العمــل یــتم التــصریح للعامــل بالــدخول إلــى المملكــة مــن خــالل التأشــیرة 

 والدولــــة عنــــدما تعطــــي مواطنیهــــا أفــــرادا كــــانوا أو مؤســــسات إنمــــا تعطیــــه لهــــم ،"الفیــــزا"

  .یحتاجونه من عملة للعمل عندهم وتحت كفالتهالستقدام ما 

 فــإذا مــا تــم إســاءة اســتخدام ذلــك ببیــع التأشــیرة للغیــر لیقــوم باســتقدام عمالــة تــدخل إلــى 

 أو العمــل بطریقــة حــره غیــر منظمــة فــإن ،أرض الدولــة للعمــل عنــد غیــر مــن اســتقدمهم

   .النظام السعودي یمنع ذلك تماما

مـل مكفولـه وأال یـسمح لـه بالعمـل عنـد غیـره بطریقـة غیـر فقد ألزم النظام الكفیل بأال یه

 وهــذه االلتزامــات یتكفــل بهــا صــاحب العمــل تجــاه الدولــة ممثلــة فــي أجهزتهــا ،مــشروعه

  .)١( ووزارة الداخلیة وغیرها ، والجوازات، والشؤون االجتماعیة، كوزارة العمل،المختصة

ال یجوز  بغیر ( على أنه ١قره ولهذا نصت المادة التاسعة والثالثون من نظام العمل ف

 أن یترك صاحب العمل عامله یعمل لدى -اتباع القواعد واإلجراءات النظامیة المقررة 

الغیــر، وال یجــوز للعامـــل أن یعمــل لــدى صـــاحب عمــل آخــر، كمـــا ال یجــوز لـــصاحب 

العمل توظیـف عامـل غیـره، وتتـولى وزارة العمـل التفتـیش علـى المنـشآت، والتحقیـق فـي 

ات التـــي یـــتم ضـــبطها مـــن قبـــل مفتـــشیها، ومـــن ثـــم إحالتهـــا إلـــى وزارة الداخلیـــة المخالفـــ

  .)٢() لتطبیق العقوبات المقررة بشأنها

                                                           

 ١٤١٩ نقال عن الدلیل االرشادي لالستقدام لعام ٧١٩ ص– مرجع سابق –الكفاالت المعاصرة ) ١(

 ١٧ ص٥ الفقرة -

 .٢٥ص  –نظام العمل ) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٢٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 خمـسین ألـف لایر علـى المتـاجرة ببیـع )٥٠٠٠٠(وقد قرر النظام عقوبة الغرامة المالیـة 

 وتتعــــدد هــــذا الغرامــــة بتعــــدد مــــن بیعــــت لهــــم ،تأشــــیرات العمــــل أو التوســــط فــــي بیعهــــا

  )١ (.تأشیراتال

موازنة بین موقف كل من الفقه اإلسالمي والنظام السعودي في حكم المتاجرة : ثالثا 

   بتأشیرات االستقدام 

بعد العرض السابق لموقف كل من الفقه اإلسالمي والنظام السعودي في حكـم 

المتـاجرة بتأشــیرات االسـتقدام یتــضح لنـا جلیــا تطـابق كــال المـوقفین فــي عـدم جــواز ذلــك 

 ولما فیه من مخالفة ولي األمـر الـذي ،ما فیه من الكذب واالحتیال على أنظمة الدولةل

منــع ذلــك واعتبــره ضــربا مــن التــدلیس والغــش والتلفیــق الــذي یوقــع صــاحبه تحــت طائلــة 

  .العقاب المقرر نظاما

  

                                                           

 قــــــرار وزاري ، الــــــصادر عــــــن وزارة العمــــــل،ینظـــــر جــــــدول المخالفــــــات والعقوبــــــات المقابلــــــة لهــــــا) ١(
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 ٥٣٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  

ا اا   
 وب لا و  ةا  ا  

ا وا ا ديا   
 ، وهي حكم هروب المكفول من كفیلـه،یدور الحدیث في هذا المبحث عن مسألة مهمة

ـــه ـــة ســـفر مكفول ـــل بوثیق ـــف المعتمـــر ألداء ،وكـــذلك حكـــم احتفـــاظ الكفی  وعـــن حكـــم تخل

  :  وذلك في ثالثة مطالب على النحو اآلتي ،فریضة الحج

  
  ا اول 

ا    وب ا  وا ا 
  ادي

  :حكم هروب المكفول في الفقه اإلسالمي : أوال 

 وااللتزام ،نظام كفالة االقامة والسفر یحتم على المكفول العمل عند كفیله الذي استقدمه

 طالمـا كـان هـذا الكفیـل ، وال یجوز له شـرعا الهـروب مـن كفیلـه،بالتعاقد الذي تم بینهما

 ودفع األجر له في المكان أو ،ات المقررة علیه من رعایة لمكفولهیقوم بالوفاء بااللتزام

 ومعاملتـه بـاالحترام الالئـق وعـدم المـساس بكرامتـه ،الزمان الذي یحدده العقد أو العـرف

 ألن هروب الكفیل في هذه الحالـة یكـون إخـالال بالعقـد والعهـد الـذي أمـر اهللا )١(ودینه  

ِ َأیهــا الــذین آمنــوا َأوفــوا بــالعقود یــا{تعــالى بالوفــاء بهمــا قــال تعــالى    ُ ُ ْ ِ ُ ْ َُ َ
ِ َّ

َ  وقــال ســبحانه )٢ (}ُّ

  )٣(}ًوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال{

                                                           

  وما بعدها٧٣٨ ص –الكفاالت المعاصرة )١(

 .١دة آیة سورة المائ)٢(

 ٣٤سورة االسراء آیة )٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٣١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 ،كمــا أن هــروب المكفــول مــن كفیلــه بعــد االتفــاق علــى العمــل عنــده فیــه إخــالف للوعــد

ِآیــة المنــافق : "  حیــث قــال وهــو مــن خــصال المنــافقین التــي حــذر منهــا النبــي  ِ َ ُ ُ َ 

ٌثالث َإذا حدث كذب، واذا وعد َأخلف، واذا اؤتمن خان: ََ ََ َ َِ ُ ْ َ َ َ َ َِ ِٕ َٕ َ َْ َ َ ََ َ َّ ِ ")١ ( 

ـــه ،أمـــا إذا أخـــل الكفیـــل بالتزاماتـــه ولـــم یـــف بمـــا علیـــه تجـــاه مكفولـــه  فلـــم یعامل

 ففي هذه الحالـة ال مـانع ، ولم یعطه األجر المتفق علیه غیر هذا،معاملة حسنة كریمة

فـول إذا تـرك كفیلـه ؛ ألن فـي القـول بوجـوب اسـتمراره مـع كفیلـه شرعا وال إثم علـى المك

في هذه الحالة ظلم له وهضم لحقوقه كما أن فیـه تكلیـف بمـا لـیس فـي الوسـع وقـد قـال 

َال یكلف الله نفسا إال وسعها {اهللا تعالى ْ ُ
َّ ِ ً ْ َ ُ ُ

َّ ُ َِّ{)٢(  

  :حكم هروب المكفول في النظام السعودي : ًثانیا 

 اإلقامة والسفر تعد في الغالب نتیجـة لعقـد عمـل مبـرم بـین سبق بیان أن كفالة

 وقــد حــدد النظــام مــسؤولیة الكفیــل تجــاه كفیلــه وتجــاه ،صــاحب العمــل والعامــل المــستقدم

 وأن یحصل ،أن یلتزم بجمیع االنظمة والتعلیمات الصادرة:  ومنها،جهات االختصاص

لعمـل إذا كـان ممـن ینطبـق  وأن یطبـق علـیهم نظـام ا،على إقامة من الجـوازات لمكفولـه

 ، وتخلـف، وأال یهمل مكفوله بحیث یترتب على ذلـك تثیـب أو هـروب،علیه هذا النظام

   )٣(وأال یسمح له بالعمل لدى اآلخرین بطرق غیر مشروعه 

وبناء على سبق ینبغي على المكفول أن یبقى تحت كفالة كفیلـه، وال یجـوز لـه 

اقد مع كفیله طالما أن كفیله لم یخل بااللتزامـات اإلخالل بااللتزامات المترتبة على التع

 وفــي حالــة تغیــب أو هــروب المكفــول مــن مكــان عملــه فعلــى ،التــي رتبهــا علیــه النظــام

                                                           

 ٣٣ رقم الحدیث ١٦  ص١ ج-صحیح البخاري ) ١(

 ٢٨٦سورة البقرة آیة  ) ٢(

 ٧١٩ ص–الكفاالت المعاصرة مرجع سابق ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٣٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 أو یقــوم بتــسلیم ، ومتابعــة الموضــوع لــدیهم حتــى العثــور علیــه،الكفیــل إبــالغ الجــوازات

  )١( .ؤولیته وعلى الجوازات تسلیمه شهادة رسمیة تخلي مس،جواز العامل الهارب

أما اذا أخـل الكفیـل بالتزاماتـه تجـاه مكفولـه ففـي هـذه الحالـة یحـق للعامـل المكفـول تـرك 

  . مع احتفاظه بحقوقه النظامیة كامله،العمل دون إشعار كفیله بذلك

 الحادیــة والثمــانین الحــاالت التــي )٨١(هــذا وقــد حــدد نظــام العمــل فــي المــادة 

 إشــعار أو إخطــار لــصاحب العمــل فقــد نــصت یحــق للعامــل فیهــا أن یتــرك العمــل دون

یحـــق للعامـــل أن یتـــرك العمـــل دون إشـــعار، مـــع احتفاظـــه بحقوقـــه (هـــذه المـــادة علـــى 

  :  وذلك في أي من الحاالت اآلتیة،النظامیة كلها

إذا لــم یقــم صــاحب العمــل بالوفــاء بالتزاماتــه العقدیــة أو النظامیــة الجوهریــة إزاء  -١

  .العامل

ب العمــل أو مـن یمثلــه قـد أدخـل علیــه الغـش وقــت التعاقـد فیمــا إذا ثبــت أن صـاح -٢

   .یتعلق بشروط العمل وظروفه

� إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل یختلف جوهریا عن العمـل المتفـق علیـه، -٣

   .وخالفا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام

 المدیر المسئول اعتداء  إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من-٤

  .یتسم بالعنف، أو سلوك مخل باآلداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته

 إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدیر المسئول بمظاهر من القسوة والجـور -٥ 

  .أو اإلهانة

                                                           

 ١٨،١٦ نقال عن الدلیل االسترشادي لشئون االستقدام ص– ٧٣٧ ص –المرجع سابق ) ١(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٣٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 بــشرط أن ، إذا كــان فــي مقــر العمــل خطــر جــسیم یهــدد ســالمة العامــل أو صــحته-٦ 

  . ولم یتخذ من اإلجراءات ما یدل على إزالته،ل قد علم بوجودهیكون صاحب العم

 إذا كـــان صـــاحب العمـــل أو مـــن یمثلـــه قـــد دفـــع العامـــل بتـــصرفاته وعلـــى األخـــص -٧

بمعاملته الجـائرة أو بمخالفتـه شـروط العقـد إلـى أن یكـون العامـل فـي الظـاهر هـو الـذي 

  )١() .أنهى العقد

 إذا تــرك كفیلــه دون ، علــى العامــل المكفــولویــستفاد مــن نــص هــذه المــادة أنــه ال غبــار

   .إشعاره إذا تحققت حالة من الحاالت التي نصت علیها المادة السابقة

موازنة بین موقف كل من الفقه اإلسالمي والنظـام الـسعودي فـي حكـم هـروب : ًثالثا 

  : المكفول من كفیله  

الــسعودي فــي حكــم بعــد عرضــنا الــسابق لبیــان موقــف كــل مــن الفقــه اإلســالمي والنظــام 

  : هروب المكفول من كفیله یتضح لنا ما یأتي 

 اتفاق موقف كل منهما على عدم جـواز هـروب المكفـول مـن كفیلـه ألن فـي ذلـك :أوال 

   . وفیه عدم وفاء بالعهد الذي أمره اهللا به،إخالل بالعقد المبرم بینهما

ـــا  لـــى جـــواز أن یتـــرك أن كـــال مـــن الفقـــه اإلســـالمي والنظـــام الـــسعودي یتفقـــان ع: ثانی

 وقــد ذكرنــا الحــاالت التــي ، ولــم یــف بالتزاماتــه حیالــه،المكفــول كفیلــه إذا أســاء معاملتــه

 والتـي یجـوز فیهـا للعامـل تـرك ،نصت علیهـا المـادة الحادیـة والثمـانون مـن نظـام العمـل

  .العمل دون إشعار رب العمل

                                                           

 ٣٧ص – نظام العمل )١(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٣٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ا ما  

 ظا ا   لا  ا 
ا دي واا  

  : قبل أن أذكر الحكم في هذه المسألة أذكر أوال مفهوم وثیقة السفر 

هي عبارة عن صك تمنحه الدولة لألشخاص تثبـت لهـم فیـه " جواز السفر"وثیقة السفر 

  )١(إباحة تجاوز الحدود إلى دولة أخرى 

ته عند رغبته في السفر إلى وقیل هو وثیقة تمنحها الدولة ألحد رعایاها إلثبات شخصی

  )٢(الخارج 

أتكلـم األن عـن حكـم احتفـاظ الكفیـل " جـواز الـسفر "وبعد أن ذكرت مفهوم وثیقة السفر 

  .بوثیقة سفر المكفول

  حكم احتفاظ الكفیل بوثیقة سفر المكفول في الفقه اإلسالمي : أوال 

 خاللهــا  هــي وثیقــة شخــصیة یحملهــا الــشخص یــتمكن مــن- كمــا ســبق -وثیقــة الــسفر

 وبـدونها ال یـستطیع المـرور إلـى أي دولـة فهـي ملـك ،التنقل من بلده إلى أي بلد أخـرى

 وال یجوز ألحد أخذها منه سواء كان كفیال له أو ،للشخص تبقى معه في حله وترحاله

  :ال بدون رضاه لما یأتي 

  . أنها حق شخصي ومستند مملوك له:ًأوال 

 فـال ،ٕز سفر مكفوله فیه تقییـد لحریتـه واعاقـة لتحركـه أن في احتفاظ الكفیل بجوا:ًثانیا 

 بــل هــو أغلــى عنــد صــاحبه مــن ،یجــوز أخــذه منــه بــدون رضــاه ؛ ألنــه فــي حكــم المــال

                                                           

 .١٦٩ ص ١ ج– مرجع سابق –معجم لغة الفقهاء ) ١(

 .٤٢١ ص١ ج–معجم اللغة العربیة المعاصر ) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٣٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ُال یحـل مـال  "  عن أخذ مـال المـسلم بـدون رضـاه ؛ فقـال  وقد نهى النبي ،المال َ
ُّ ِ

َ َ

ُامرئ مسلم إال بطیب نفس منه  ْ
ِ ِ ٍِ ْ َ ِ ِ ِ ٍَّ ٍ

ْ ُ ِ ْ ")١(   

أنــه قــد یطــرأ للمكفــول نازلــة وتحــدث لـه حادثــة أو مكــروه یحتــاج معــه إلــى الــسفر  : ثالثـا

 فیكون احتفاظ كفیله بجواز سفره عائقا سیما لو امتنع كفیلـه عـن إعطـاءه ،ألهله سریعا

   .له

أن فـــي ذلـــك مـــداعاة لـــبعض الكفـــالء ضـــعاف اإلیمـــان والنفـــوس فـــي اســـتغالل : رابعـــا 

   .ل االحتفاظ بهذه الوثیقة المهمة لمكفولیهم والضغط علیهم من خال،مكفولیهم

   .لكل هذه األدلة والمحاذیر أرى عدم جواز احتفاظ الكفیل بجواز سفر مكفوله

ٕواذا كان سبب احتفاظ الكفیل بوثیقة سفر المكفول هو خوف الكفیل من هروب مكفوله 

  .ة سفرهفإن للكفیل أن یتخذ من الضمانات الكافیة لمنع هربه غیر االحتفاظ بوثیق

  : حكم احتفاظ الكفیل بجواز سفر المكفول في النظام السعودي : ثانیا 

النــاظر للنظــام الــسعودي یتــضح لــه منــه أنــه لــیس هنــاك مــا یمنــع مــن احتفــاظ 

 وقد جاء فـي الـدلیل االرشـادي لـشؤون االسـتقدام الـذي حـدد ،الكفیل بجواز سفر مكفوله

ل مسؤولیة استقبال مكفولـه حـین وصـوله على الكفی(مسؤولیة وواجبات الكفیل ومكفوله 

 )٢ ()إلى المملكة وتسلم جـواز سـفره خـشیة مـن عـدم معرفـة المكفـول بمكـان تواجـد كفیلـه

ـــه فعلـــى الكفیـــل إبـــالغ (وجـــاء فیـــه أیـــضا  إذا تغیـــب أو هـــرب المكفـــول مـــن مكـــان عمل

 ،ربالجوازات ومتابعة الموضوع لدیهم حتى العثور علیه أو تسلیمهم جواز العامـل الهـا

  )٣( )وتسلمه منهم شهادة رسمیة تخلي مسؤولیته

                                                           

 -محمـد عبـد القـادر عطـا :  بتحقیـق- ١١٥٤٥ رقـم – ١٦٦ ص ٦ ج–السنن الكبـرى للبیهقـي ) ١(

ــــب العلمیــــة، بیــــروت   صــــححه – م ٢٠٠٣ -هـــــ ١٤٢٤الثالثــــة، :  الطبعــــة- لبنــــات –دار الكت

البــن الملقــن ســراج الــدین - ٢٢٢ ص ٢٧ ج–صحیح األلبــاني انظــر التوضــیح لــشرح الجــامع الــ

 دار النــوادر، -دار الفــالح :  المحقــق-أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد الــشافعي المــصري 

 ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة- سوریا –دمشق 

 ١٨،١٦ عن الدلیل اإلرشادي لالستقدام ص - نقال ٧٣٧ ص–الكفاالت المعاصرة ) ٢(

 ١٨،١٦ نقال عن الدلیل اإلرشادي لالستقدام ص -٧٣٧ ص –المرجع السابق ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٣٦  
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 فقـد جـاء هـذا الكـالم ،ویتضح لنا من الكالم الـسابق أن جـواز المكفـول یكـون مـع كفیلـه

بمعـــرض الكـــالم عـــن واجبـــات الكفیـــل المـــستقدم ممـــا یفهـــم منـــه أنـــه یجـــب علـــى الكفیـــل 

   .االحتفاظ بجواز سفر مكفوله أو على األقل یجوز له ذلك

ت تعلیمــات مــؤخرة عــن وزارة العمــل بأنــه ال یحــق للكفیــل االحتفــاظ ولكــن صــدر

 )٢٠٠٠( وقرر النظام عقوبة مالیة مقدارها ألفي لایر ،بجواز سفر العامل دون إذن منه

 وتتعــدد هــذه العقوبــة بتعــدد ،علــى كــل كفیــل یحــتفظ بجــواز ســفر مكفولــه إال بــإذن منــه

عامـل احتفـاظ صـاحب العمـل بجـواز  وفي حالـة طلـب ال،العمال المحتفظ بوثائق سفرهم

  )١(. سفره یجب توقیعه على إقرار مكتوب باللغة العربیة ولغة العامل

موازنة بین موقف كل من الفقه اإلسـالمي والنظـام الـسعودي مـن حكـم احتفـاظ : ثالثا

  :الكفیل بجواز سفر مكفوله 

حكـم احتفـاظ بعد العرض السابق لموقف كل من الفقه اإلسالمي والنظام السعودي مـن 

  : الكفیل بجواز سفر مكفوله یتضح لنا ما یلي 

ـــاظ الكفیـــل بجـــواز ســـفر مكفولـــه ؛ ألنـــه حـــق  : أوال ـــه اإلســـالمي ال یجیـــز احتف أن الفق

 ولما فیه من تقییـد لحریتـه ومنعـا السـتغالل بعـض الكفـالء ،شخصي ومستند مملوك له

 .ه الوثیقة المهمة لهمضعاف اإلیمان والنفوس لمكفولیهم والضغط علیهم من خالل هذ

 ،النظـام الـسعودي أجـاز فـي بـادئ األمـر أن یحـتفظ الكفیـل بجـواز سـفر مكفولــه : ثانیـا

  .وهذا ما جاء في الدلیل االرشادي لالستقدام

أن مــا انتهــى إلیــه النظــام الــسعودي مــن عــدم جــواز احتفــاظ الكفیــل بجــواز ســفر  : ثالثــا

  .الميمكفوله بدون رضاه یتفق مع موقف الفقه اإلس

  

                                                           

 والملحـق بالالئحـة التنفیذیـة ،١٤٣٦ / ١٢ / ٢٨ بتـاریخ )٤٧٨٦(قرار وزیر العمل رقم : ینظر ) ١(

 .١ وجدول المخالفات الصادر عن وزارة العمل ص،٤٨لنظام العمل ص
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 ا ا  
داء ا  ا ا   

  ا ا وا ادي
ســیدور الحــدیث فــي هــذا المطلــب عــن مــسألة مهمــة أثــارت العدیــد مــن األســئلة 

 وهــي مــسألة تخلــف المعتمــر الــذي انتهــت تأشــیرة قدومــه إلــى األراضــي ،واالستفــسارات

ً بعد ذلك ألداء فریضة الحج مخالفـا بـذلك أنظمـة الدولـة المنـوط بهـا  ثم تخلف،المقدسة

 والتــــي تقــــضي –  –خدمــــة وتنظــــیم حــــج بیــــت اهللا الحــــرام،  وزیــــارة مــــسجد رســــوله 

 وعـــد جـــواز البقـــاء أو ،بـــضرورة مغـــادرة مـــن انتهـــت تأشـــیرة قدومـــه إلـــى أرض المملكـــة

 ،فقهــي فــي هــذه المــسألة وفــي هــذا الــصدد ســأبین الحكــم ال،التخلــف ألداء فریــضة الحــج

:  وهو ،وكذا الموقف النظامي ثم أنتهي بالجواب عن سؤال یطرح نفسه في هذه الحالة

 وذلــك علــى النحــو ،هــل یــسقط الحــج عــن صــاحبه وتبــرأ بــه الذمــة إذا تــم بهــذه الطریقــة

  :اآلتي 

  حكم تخلف المعتمر الذي انتهت تأشیرة ألداء الحج في الفقه اإلسالمي: أوال 

ً ألداء العمــرة وانتهــت تأشــیرة ســفره فوفقــا ألنظمــة بــالد الحــرمین ینبغــي علیــه مــن ســافر

 فـإذا مـا تخلـف عـن الـسفر بغـرض أداء الحـج فإنـه ال ،المغادرة وعدم البقاء في المملكة

 أن فــي بقائــه بعــد انتهــاء تأشــیرة قدومــه ألداء الحــج مــن -١: یجــوز لــه ذلــك لمــا یــأتي 

 الـذي وضـعه القـائمون ،لعمـرة فیـه مخالفـة للنظـامغیر تصریح رسمي مـن وزارة الحـج وا

 فهــم والة األمــر فــي هــذا الــشأن ؛ فیجــب طــاعتهم ،علــى تنظــیم شــعیریتي الحــج والعمــرة

َیاَأیهــا الــذین : " وعــدم مخــالفتهم ألن طاعــة ولــي األمــر مــن طاعــة اهللا عــز وجــل لقولــه 
ِ َّ

َ ُّ َ

َآمنوا َأطیعوا الله وَأطیعوا الرسول وُأ ََ ُ ُ َُّ ِ ِ
َ
َّ ُ ْولي األمر منكمَ ُ ْ

ِ ِ ْ َ ْ ِ ")١(   

                                                           

  .٥٩سورة النساء  )١(
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 وال شـك فـي أن القــائمین ،ًفمـا دام ولـي األمـر وضـع أمـرا مـن األمــور فالبـد مـن طاعتـه

 إنمـا وضـعوه ،ًعلى شؤون الحج والعمرة عندما وضعوا نظاما لترتیب أمر الحج والعمـرة

 كـي یـتمكن حجـاج بیـت ، بما یحقق رفع الحرج والضیق والمـشقة عـن النـاس،للمصلحة

  . من أداء الشعائر في یسر وسهولةاهللا

 فحاله ال ،ًأن من یتخلف ألداء فریضة الحج مخالفا بذلك األنظمة الموضوعة: ًثانیا 

  :یخلو من أمرین 

 إمــا أنــه قــادر مــستطیع ألداء فریــضة الحــج ففــي هــذه الحالــة ینبغــي علیــه أن یحــج -١

 ألن الحج عبادة مالیة ،بالطریق الذي خطه ولي األمر، وأن یبذل في سبیل ذلك المال

 وهــو إنمــا یتخلــف لكـي یحــج بــالطریق غیــر الرســمي حتـى یــوفر المــال الــذي یعــد ،بدنیـة

  .إنفاقه قربة إلى اهللا تعالى في هذه الحالة

 إذ ،� أنــه غیــر قــادر وغیــر مــستطیع مالیــا ألداء فریــضة الحــج وتخلــف لهــذا الغــرض-٢

حتـى ،لحـج أصـال باتفـاق أهـل العلم فهذا ال یجـب علیـه ا،لیس معه المال الذي یحج به

ًیتحایل بهذه الطریقة ألداء الحج مكلفـا نفـسه فـوق طاقتهـا ومخالفـا األنظمـة الموضـوعة  ً

 لقوله تعالى ،)١( فقد أجمع أهل العلم على عدم وجوب الحج على غیر المستطیع،لذلك

ِولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه: "   ِ ِ ِْ َْ َِ َ َ َْ ْ ِ َ َ َُّ ِ َّ َِّ
ً سبیال َ ِ َ ")٢(.  

 ،"األصل أن الحـج علـى كـل مـن اسـتطاع إلیـه سـبیال  : " - رحمه اهللا –قال القرطبي 

َوللـه علــى النـاس حــج البیـت مــن اســتطاع :"  عــن قولـه تعــالى –  –وقـد ســئل النبـي  َ َْ ْ ِ َ
ِ ِ َِْ َُّ ِ َّ َ َِّ

َ

                                                           

ــــــــة المجتهــــــــد ج :  ینظــــــــر)١( ــــــــي ، طبعــــــــة دار الفكــــــــر،٧ ص٧مــــــــوع ج المج،٨٤ ص ٢بدای  المغن

 . ٢١٣ص٣ج

  . سورة آل عمران٩٧بعض آیة  )٢(



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٣٩  
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ًإلیه سبیال  ِ َِ
ِ  قـال ابـن بطـال ،)١("حلـة الزاد والرا: "  فقیل یا رسول اهللا ما السبیل ؟ قال ،"َْ

 حجـــة اإلســـالم إذا كـــان ،أجمـــع العلمـــاء علـــى أن علـــى المـــرء فـــي عمـــره حجـــة واحـــدة: 

   )٢("مستطیعا 

الحــج فـرض عـین علــى كـل مــستطیع بإجمـاع المــسلمین : " وجـاء فـي المجمــوع للنـووي 

  .)٣(" ٕوتظاهرت على ذلك داللة الكتاب من السنة واجماع األمة 

ه لــیس هنــاك مــا مبــرر إلــى مخالفــة األنظمــة ووالة األمــر فــي نخلــص ممــا تقــدم إلــى أنــ

ٕ حتــى وان كــان هنــاك مــصلحة لمــن یقــوم ،ًإتیــان أمــر لــیس واجبــا علــى المكلــف أصــال

درء المفاسـد أولـى مـن جلـب المنـافع " ً وفقا للقواعد المقـررة ، فقیامه به فیه مفسدة،بذلك

 ")٤(  

قدومه ألداء فریضة الحج في النظـام حكم تخلف المعتمر الذي انتهت تأشیرة : ًثانیا 

  السعودي

 یمثلـون ،ال یزال المعتمرون المتخلفون عن العودة لبالدهم بعـد انتهـاء تأشـیرات قـدومهم

  .ًعبئا على الدولة والمؤسسات الرسمیة المسؤولة عن تنظیم الحج والعمرة

 ، قدومــهوقــد اعتبــر النظــام الــسعودي المتخلــف عــن مغــادرة المملكــة بعــد انتهــاء تأشــیرة

 وقـد ،ً وتطبـق علیـه العقوبـة المقـررة نظامـا،ًوالمكث ألداء فریضة الحج مخالفـا لألنظمـة

                                                           

:  ینظــــر ،صــــحیح علــــى شــــرط الــــشیخین ولــــم یخرجــــاه:  وقــــال ، أخرجــــه الحــــاكم فــــي المــــستدرك)١(

مـــصطفي عبـــدالقادر :  تحقیـــق ،٦٠٩ ص ١المـــستدرك علـــى الـــصحیحین للحـــاكم النیـــسابوري ج

  . م١٩٩٠ / ١٤١١ألولى  ا،عطا، دار الكتب العلمیة بیروت

  .١٩٥ ص ٢الجامع ألحكام القرآن ج )٢(

 .٧ ص٧المجموع للنووي ج )٣(

 الـــوجیز ،م١٩٩٧ ،١٤١٧ األولــى ، طبعــة دار ابـــن عفــان،٣٠٠ص ٥الموافقــات للــشاطبي ج   )٤(

 دار الخیــــر للطباعــــة ، د محمــــد مــــصطفي الزحیلــــي،١٢٦ ص١فــــي أصــــول الفقــــه اإلســــالمي ج

   .م٢٠٠٦ / ١٤٢٧الثانیة  الطبعة ، دمشق،والنشر
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

/ م (نــصت المــادة التاســعة والثالثــون مــن نظــام العمــل المعدلــة بالمرســوم الملكــي رقــم 

الموافقـــــة علـــــى قواعـــــد "  فـــــي قفرتهـــــا الثالثـــــة علــــى ،ه١٤٣٤ / ٥ / ١٢ وتــــاریخ )٢٤

 وقـــد قـــررت الـــصیغة ،" مخـــالفي األنظمـــة بالـــصیغة المرفقـــة التعامـــل مـــع الوافـــدین مـــن

 ، أو زیــارة المــسجد النبــوي،المرفقــة للتعــدیل عقوبــة للوافــد الــذي قــدم إلــى الحــج أو العمــرة

  : هي ،وتأخر عن المغادرة عقب انتهاء تأشیرة الدخول الممنوحة له

 أو بهمــا ،هر أو الــسجن لمــدة شــ، عــشرة آالف لایر)١٠٠٠٠( غرامــة مالیــة مقــدارها -١

  .ًمعا

ٕ أو زیارة المـسجد النبـوي وارسـالها لـوزارة ، تصویر وثائق القادم إلى الحج  أو العمرة-٢

الخارجیــة إلشــعار الــسفارة الــسعودیة فــي بلــده بعــدم منحــه تأشــیرة العمــرة أو الزیــارة قبــل 

  .مضي سنة على األقل من ترحیله

  )١( . ترحیله على حسابه الخاص-٣

ً وامعانا من،هذا  النظام فـي سـد هـذا البـاب أمـام المتـأخرین عـن المغـادرة بعـد العمـرة أو ٕ

ً قرر النظام عقابا على من یقوم بإیواء المتأخرین عن المغادرة بعد الحج والعمـرة ،الحج

أو التـــستر علیـــه أو تقـــدیم أي مـــساعدة لـــه تـــؤدي إلـــى بقائـــه فـــي الـــبالد بـــصورة غیــــر 

  :  وهي ،نظامیة

لفة من الوافدین المقیمین یعاقب بغرامة مالیة مقـدارها  عـشرة  إذا كان مرتكب المخا-١

  . مع إنهاء إقامته وترحیله من المملكة،ً أو السجن لمدة شهر أو بهما معا،آالف لایر

ً إذا كـــان مرتكـــب المخالفـــة مواطنـــا یعاقـــب فـــي المـــرة األولـــى بغرامـــة مالیـــة مقـــدارها  -٢

 وفــي المــرة الثانیــة بغرامــة مالیــة ،وعین والــسجن لمــدة ال تقــل عــن أســب،عــشرة آالف لایر
                                                           

الــصیغة المرفقــة بتعــدیل المــادة التاســعة والثالثــون مــن قــانون العمــل الــصادر بالمرســوم : ینظــر  )١(

 بتــاریخ )٢٤/ م (ه والمعــدل بالمرســوم الملكــي ١٤٢٦ / ٨ / ٢٣ بتــاریخ )٥١/ م (الملكــي رقــم 

   .٤٤٦١ العدد ،ه١٤٣٤ / ٦ / ٣٠ منشور بجریدة أم القرى ،ه١٤٣٤ / ٥ / ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٤١  
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 وفي المرة الثالثة بغرامة مالیة مقدارها ثالثون ،ً والسجن شهرا،مقدارها عشرون ألف لایر

  .ألف لایر والسجن ثالثة أشهر

  )١( في جمیع األحوال تعدد الغرامة بتعدد األشخاص الذین وقعت المخالفة بشأنهم -٣

  

فقه اإلسالمي والنظام السعودي في حكم تخلف المعتمر الموازنة بین موقف ال: ًثالثا 

  الذي انتهت تأشیرته ألداء فریضة الحج 

بعـــد العـــرض الـــسابق لموقـــف كـــل مـــن الفقـــه اإلســـالمي والنظـــام الـــسعودي فـــي المـــسألة 

  : یتضح لنا ما یأتي ،السابقة

 تطــابق موقــف كــل مــن الفقــه اإلســالمي والنظــام الــسعودي فــي أن مــن تخلــف عــن -١

فر بعد انتهاء تأشـیرته مخـالف للنظـام الـذي وضـعه المـسؤولون لترتیـب أداء مناسـك الس

  . الذي أمر اهللا بطاعته، وفي ذلك مخالفة صریحة لولي األمر،الحج والعمرة

 أن النظام السعودي قـرر للمخـالف فـي هـذه الحالـة غرامـة مقـدارها عـشرة آالف لایر -٢

  .ًوالسجن لمدة شهر أو بهما معا

 وضــــعه النظــــام مــــن عقــــاب فــــي هــــذه الحالــــة یــــدخل فــــي إطــــار العقوبــــات  أن مــــا-٣

ً وذلـــك زجـــرا ، التـــي خـــول فیهـــا الـــشرع الحكـــیم ولـــي األمـــر وضـــعها وتقریرهـــا،التعذیریـــة

 فلـــولي األمـــر أن یقـــرر العقوبـــة التـــي ،ًوتأدیبـــا لـــم یقتـــرف جریمـــة ال حـــد فیهـــا وال كفـــارة

  )٢( .تتالءم مع جسامة الجریمة وظروف الجاني

                                                           

   .السابق )١(

 نـشر ،زهیـر الـشاویش: ، تحقیق ١٧٤ ص ١٠روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي ج: ینظر  )٢(

   م١٩٩١ / ١٤١٢ الطبعة الثالثة ، بیروت،المكتب اإلسالمي

  .  مؤسسة الرسالة، طبعة دار المؤید،٨٧١ ص ١الروض المربع شرح زاد المستنقع  للبهوتي جو



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٤٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  حكم الحج بهذه الطریقة: ًعا راب

ـــف بعـــد أن انتهـــت تأشـــیرة قدومـــه للعمـــرة ـــا ،مـــن تخل ًوأدى فریـــضة الحـــج مخالف

 طالمـا قـد ، فإن عمرته وحجـه صـحیحان،لألنظمة الموضوعة لذلك من قبل ولي األمر

 إذ الحكـــم بـــصحة العبـــادة أو بطالنهـــا إنمـــا ،اســـتوفى أركـــان العمـــرة والحـــج وواجباتهمـــا

 فحیث توفرت األركـان والـشروط ،شروطها وأركانها وواجباتها من عدمهیتعلق باستیفاء 

  .ٕ واال فال،والواجبات فإن العبادة تكون صحیحة

ولكـــن البـــد أن یؤخـــذ فـــي االعتبـــار فـــي هـــذا الـــصدد أنـــه ال تـــالزم بـــین صـــحة 

 فقــد تكــون العبــادة صــحیحة مجزئــة الكتمــال شــرائطها وأركانهــا ،العبــادة وبطــالن ثوابهــا

 ولكــن ال یــستحق فاعلهــا الثــواب لمــا یقتــرن بهــا مــن المقاصــد والنیــات التــي ،وواجباتهــا

 وفــي ، وقــد تكـون العبــادة فاســدة ومـع ذلــك یثـاب فاعلهــا علـى نیتــه،)١(تبطـل ثمــرة ثوابهـا

 بـل یثـاب علـى ،وال تـشترط للثـواب صـحة العبـادة(:هذا یقـول العالمـة ابـن نجـیم الحنفـي

  )٢ ()ما لو صلى محدثا على ظن طهارته ك، بغیر تعمده،ٕنیته وان كانت فاسدة

وخالصــة القــول أن مــن یحــج أو یعتمــر بهــذه الطریقــة المخالفــة فحجــه صــحیح 

 القـائم علـى تنظـیم ، ولكن یأثم لمخالفة ولى األمر،من حیث استیفائه الشروط واألركان

ٕ وأمــا تحــصیل الثــواب علــى حجــه وعمرتــه وابــراء ذمتــه مــن أدائهمــا ،أمــر الحــج والعمــرة

 فــال یمكــن الجــزم بــأال ، مــرد أمــره إلــى اهللا ســبحانه وتعــالى– مــن وجهــة نظــري – فهــذا

   ، إذ ال حظر على عطاء اهللا، أو بعدم براءة ذمته من األداء،ثواب له

  .واهللا أعلى وأعلم

                                                           

  .  مرجع سابق،٧٠طیب ص أشرف الخ. د )١(

   لبنان- بیروت ، دار الكتب العلمیة،١٩ ص،األشباه ولنظائر ابن نجیم )٢(

   م  ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٤٣  
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ا  
  . والصالة والسالم على نبیه المجتبى وآله وصحبه ومن اهتدى،الحمد هللا وكفى

  ،وبعد

لـــسابق لبیــان أحكـــام وضـــوابط كفـــاالت اإلقامــة والـــسفر فـــي الفقـــه فمــن خـــالل العـــرض ا

  : منها ، نخلص إلى جملة من النتائج والتوصیات،اإلسالمي والنظام السعودي

  النتائج : أوال 

  أن كفالـــة اإلقامــــة والـــسفر هــــي عبـــارة عــــن نظـــام بمقتــــضاه یمتنـــع علــــى غیــــر

 إلیهــا إال بكفیــل مــن  أو الــسفر،مــواطني بلــد مــا مــن اإلقامــة فیهــا أو العمــل بهــا

 .ً سواء أكان هذا الكفیل حكومة أو مؤسسة أو فردا،مواطني تلك البلدة

 الــذي عرفتــه األنظمــة ،أن مــا یــسمى بكفالــة اإلقامــة والــسفر أو كفالــة االســتقدام 

 ،ً بمعنــى أنهــا كفالــة بالمــال والبــدن معــا، هــو كفالــة غرمیــة حــضوریة،الــسعودیة

 غایة مـا هنالـك أن ،الة عند جمهور الفقهاءوهي بذلك ال تخرج عن نوعي الكف

 وفــي نفــس الوقــت یوافــق النــوع الثالــث مــن ،النــوعین قــد اجتمعــا فــي وقــت واحــد

 .تقسیم بعض فقهاء الحنفیة للكفالة

 ألن كفالــة االســتقدام تكــون ،أن كفالــة اإلقامــة والــسفر أعــم مــن كفالــة االســتقدام 

 .مرتبطة بعقد عمل بین الكفیل ومكفوله

 وان كانت في األعم األغلب نتیجـة لعقـد عمـل بـین –ة اإلقامة والسفر أن كفال ٕ

 فقــد تكــون نتیجــة لــسفر أجنبــي إلــى أرض المملكــة للحــج أو –الكفیــل ومكفولــه 

 وقــد تكـــون ، فهــذا یكــون فـــي كفالــة الدولــة التــي تمنحـــه تأشــیرة الــدخول،للعمــرة



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٤٤  
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 فهـذا یكـون ،دیین مـن غیـر الـسعو،للتعلیم أو لزیارة عائلتـه المقیمـة فـي المملكـة

 .)رب األسرة(في كفالة ولي أمره 

 فمن حق ،ًجواز هذا النوع من الكفالة متى تم وفقا للضوابط الشرعیة والنظامیة 

 ویــسعى فــي تحقیــق مــصالحهم ،ولــي األمــر فــي كــل بلــد أن یحــافظ علــى رعیتــه

 وتنظـیم ، وذلك بسن األنظمة التي تحقق مصالح المجتمـع،ودفع الضرر عنهم

 . وعلى األفراد طاعة ولي األمر في ذلك،ًمنعا للفوضىأموره  

 التــي منحهــا ،أخـذ النظــام الــسعودي بهــذا النـوع مــن الكفالــة مــن منطلـق الــسلطة 

 عمـال ، التي تحقق مصلحة رعیته،الشرع لولي األمر في سن اللوائح واألنظمة

 ."تصرف اإلمام على الرعیة منوط بالمصلحة " بقاعدة 

 سالمي والنظام السعودي في أمور منها اتفاق موقف الفقه اإل: 

 عـــدم جـــواز اســـتقدام العمـــال للعمـــل عنـــد غیـــر المـــستقدمین ؛ لمـــا فیـــه مـــن -١

 والخـروج بهـا عـن مـسارها ،استغالل رخـصة االسـتقدام التـي نظمهـا ولـي األمـر

 .الصحیح

 جواز نقـل الكفالـة مـن كفیـل آلخـر بموافقـة الكفیـل األول والمكفـول والكفیـل -٢

  .الثاني

 إال إذا قــصر الكفیــل فــي ، عــدم جــواز نقــل الكفالــة مــن غیــر موافقــة الكفیــل-٣

  .التزاماته تجاه مكفوله

  . عدم جواز أخذ المقابل المالي على كفالة اإلقامة والسفر-٤

  . عدم جواز المتاجرة بتأشیرات االستقدام-٥



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٤٥  
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  . عدم جواز احتفاظ الكفیل بوثائق سفر مكفوله-٦

  .تمر المنتهیة تأشیرة قدومه ألداء فریضة الحج عدم جواز تخلف المع-٧

  التوصیات : ًثانیا 

  إیجـــاد آلیـــة إلحیـــاء الجانـــب التوعـــوي بالتزامـــات ومـــسؤولیات كـــل مـــن الكفیـــل

 وعــدم مخالفــة ولــي ، وتنبیــه كــل منهمــا بمــا یجــب علیــه تجــاه اآلخــر،ومكفولــه

  .األمر فیما وضعه من قیود وضوابط لهذا النوع من الكفالة

  ألن ضـــعف العقوبـــة أدي إلـــى ،العقوبـــات علـــى المخـــالفین لهـــذا النظـــامتـــشدید 

 .التهاون واالستخفاف والتالعب في تطبیق النظام وااللتزام بضوابطه

  وطاعــة ولــي – عــز وجــل –علــى الطــرفین الكفیــل والمكفــول تحقیــق تقــوى اهللا 

 رجـاء تحقیـق المـصلحة التـي قـصد إلیهـا ،األمر فیما وضـع مـن قیـود وضـوابط

 وتحقیـق ، المتمثلة في المحافظـة علـى رعیتـه، األمر من وضع هذا النظامولي

  . ومراعاة حقوق الوافدین إلیها للعمل أو اإلقامة،أمن وسالمة بالده
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

ادر واا 
  القرآن الكریم : أوال 

 كتب التفسیر : ثانیا 

 لثــــة  الطبعــــة الثا، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــروت،التفــــسیر الكبیــــر للــــرازي

  . ه١٤٢٠

  جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب

األولــــى، :  الطبعـــة- طبعـــة مؤســــسة الرســـالة ،اآلملـــي، أبـــو جعفــــر الطبـــري

  . تحقیق أحمد شاكر– م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

 الطبعـــة – القـــاهرة –  دار الكتـــب المـــصریة ،الجـــامع ألحكـــام القـــرآن للقرطبـــي 

 . م بتحقیق أحمد البردوني١٩٦٤/  ه ١٣٨٤ –الثانیة 

  كتب الحدیث وشروحه : ًثالثا 

  التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن سراج الدین أبـو حفـص عمـر بـن

 دار النــوادر، -دار الفــالح  :  المحقــق-علــي بــن أحمــد الــشافعي المــصري 

  .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة- سوریا –دمشق 

 الثالثــة، :  لبنــان الطبعــة– دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ،هقــيالــسنن الكبــرى للبی

  . م بتحقیق محمد عبد القادر عطا٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

 فیــصل عیــسى البــابي الحلبــي -  دار إحیــاء الكتــب العربیــة ،ســنن ابــن ماجــه 

  .بتحقیق  محمد فؤاد عبد الباقي

 بتحقیـــق محمـــد محیـــي–بیـــروت – طبعـــة المكتبـــة العـــصریة ،ســـنن أبـــي داوود  

  .الدین عبد الحمید

 األولــى، :  لبنــان الطبعــة– طبعــة  مؤســسة الرســالة، بیــروت ،ســنن الــدار قطنــي

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤

 صــحیح البخــاري   لإلمــام محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــداهللا البخــاري الجعفــي، 

  الطبعة ،دار طوق النجاة:  الناشر،بتحقیق  محمد زهیر بن ناصر الناصر

  .هـ١٤٢٢األولى 

  بتحقیــق محمــد – بیــروت – طبعــة دار إحیــاء التــراث العربــي -مــسلم صــحیح 

  .فؤاد عبد الباقي

 مـصطفي عبــدالقادر :  تحقیــق ،المـستدرك علـى الــصحیحین للحـاكم النیـسابوري

 . م١٩٩٠ / ١٤١١ األولى ،عطا، دار الكتب العلمیة بیروت



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٤٧  
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 ـــــشوكاني ـــــل األوطـــــار لل  -١٩٩٣/  ه ١٤١٣ – مـــــصر –  دار الحـــــدیث ،نی

  .عصام الدین الصابطيبتحقیق 

 : كتب اللغة العربیة 

  أنیس الفقهاء في تعریف األلفاظ المتداولـة بـین الفقهـاء لقاسـم ابـن عبـد اهللا ابـن

/ م ٢٠٠٤ -  دار الكتـــــب العلمیـــــة ،امیـــــر علـــــي القرنـــــوي الرومـــــي الحنفـــــي

  .  هـ١٤٢٤

  الطبعــــة – لبنــــان –التعریفــــات للجرجــــاني طبعــــة دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت 

   .م١٩٨٣-ه١٤٠٣-لى األو

 ه١٤١٤ – طبعة دار صادر بیروت الطبعة الثالثة –لسان العرب.  

  مختار الـصحاح لـزین الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد ابـن أبـي بكـر ابـن عبـد القـادر

 - طبعـة المكتبـة العـصریة -یوسف الشیخ محمد :  تحقیق ،الحنفي  الرازي

  .  هـ١٤٢٠/ م١٩٩٩ الطبعة الخامسة - صیدا -بیروت 

 عجم اللغة العربیة المعاصر للدكتور أحمد مختار عبد الحمید عمر المتـوفىم :

األولــــى، : عــــالم الكتــــب الطبعــــة: الناشــــر–بمــــساعدة فریــــق عمــــل) هـــــ١٤٢٤

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩

 طبعــــة دار ،معجــــم لغــــة الفقهــــاء لمحمــــد رواث قلعجــــي وحامــــد صــــادق قینبــــي 

  .م١٩٨٨/ه١٤٠٨ – الطبعة الثانیة –النفائس 

  كتب أصول الفقه والقواعد الفقهیة:ًخامسا 

 لبنان- بیروت ، دار الكتب العلمیة،األشباه ولنظائر ابن نجیم   

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األولى : الطبعة

  طبعـة - عبد الرحمن بن أبي بكر، جـالل الـدین الـسیوطي -األشباه والنظائر 

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١األولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة

 م١٩٩٧ ،١٤١٧ األولى ، طبعة دار ابن عفان،شاطبيالموافقات لل.  

 د محمـد مـصطفي الزحیلـي،١٢٦ ص١الوجیز في أصول الفقه اإلسالمي ج ، 

   .م٢٠٠٦ / ١٤٢٧ الطبعة الثانیة ، دمشق،دار الخیر للطباعة والنشر

  كتب الفقه: ًسادسا 

 الفقه الحنفي: أ 

 د الموصلي المتوفى سنة االختیار لتعلیل المختار لعبد اهللا بن محمود بن مودو

  . هـ١٣٥٦ – م ١٩٣٧ القاهرة – مطبعة الحلبي - ه ٦٨٣



        
 
 

 

 
 

 

 ٥٤٨  
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  ِّتبیین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق وحاشـیة الـشلبي ِ ْ  المطبعـة الكبـرى ، للزیلعـي–ِّ

  . هـ١٣١٣األولى، :  بوالق، القاهرة الطبعة-األمیریة 

  ـــة ، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت،٢  ص٦ ج–بـــدائع الـــصنائع  / ١٤٠٦ الثانی

 .م١٩٨٦

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ الطبعة األولى – دار المعرفة ،المبسوط للسرخسي.  

  طبعـــة دار إحیـــاء التـــراث –مجمـــع األنهـــر شـــرح ملتقـــى األبحـــر لـــداماد أفنـــدي 

 .العربي

 مؤســسة الرســالة –  دار الفرقــان ،النتــف فــي الفتــاوى ألبــو الحــسن الــسعدي – 

 . بتحقیق صالح الدین الناهي–عمان األردن 

 المطبعـة ألمیریـة ، لمحمـد قـدري باشـا،رشد الحیران في معرفة أحوال اإلنسانم 

 م١٨٩١-ه١٣٠٨ – الطبعة الثانیة –الكبرى ببوالق 

 كتب الفقه المالكي : ب 

 م ٢٠٠٤/ ه ١٤٢٥ - القاهرة –  دار الحدیث ،بدایة المجتهد البن رشد  

 وقـاف والـشؤون  وزارة األ،التبصرة  لعلـي بـن محمـد الربعـي أبـو الحـسن اللخمـي

   تحقیق أحمد عبد الكریم–م ٢٠١١/ ه ١٤٣٢ –اإلسالمیة قطر 

 طبعــــة دار الفكــــر –الفواكــــه الــــدواني علــــى رســــالة ابــــن أبــــي زیــــد القیروانــــي - 

 م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

 الثالثـة -  طبعـة دار الفكـر ،مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، للحطاب 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

 تحقیــق د محمــد –ولیــد محمــد بــن رشــد القرطبــي  المقــدمات الممهــدات ألبــو ال 

   ه  ٤٠٨ –م ١٩٨٨ بیروت لبنان –دار الغرب اإلسالمي –حجى 

  

 كتب الفقه الشافعي: ج

 نشر المكتب ،زهیر الشاویش:  تحقیق ،روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي 

   م١٩٩١ / ١٤١٢ الطبعة الثالثة ، بیروت،اإلسالمي

 الــــدكتور مــــصطفى الخــــن، -إلمــــام الــــشافعي الفقــــه المنهجــــي علــــى مــــذهب ا  ْ
ِ

ُ
ــــشربجي  ــــدكتور مــــصطفى البغــــا، علــــي ال ْال ّ ُ ــــم –ُ  – دمــــشق –طبعــــة دار القل

  م١٩٩٢/ه١٤١٣ –الطبعة الرابعة 
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 كتب الفقه الحنبلي: د 

  اإلرشــاد إلــى ســبیل الرشــاد لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي یــونس الــشریف ابــو علــي

م ١٩٩٨/ ه ١٤١٩بعــة األولــى  الط– مؤســسة الرســالة ،الهاشــمي البغــدادي

  . تحقیق عبد اهللا بن محسن التركي–

 مؤســـــسة ، طبعـــــة دار المؤیـــــد،الـــــروض المربـــــع شـــــرح زاد المـــــستنقع  للبهـــــوتي 

  .  الرسالة

 ١٩٩٣/ه١٤١٤ الطبعة االولى – عالم الكتب ،شرح منتهى االرادات للبهوتي 

 .م

 یـــة، بیـــروت دار الكتـــب العلم: المبـــدع فـــي شـــرح المقنـــع البـــن مفلـــح  الناشـــر– 

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، : لبنان الطبعة

 م ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ -  مكتبة القاهرة ،المغني البن قدامة  

 المجامع والموسوعات الفقهیة والصحف والمجالت والمواقع اإللیكترونیة: سابعا 

 المملكة العربیة السعودیة،جریدة أم القرى .  

  ور عبــد الــسالم بــن محمــد الــشویعر  الــدكت–عقــد الكفالــة وتطبیقاتــه الحدیثــة– 

  . مجلة العدل بالمملكة العربیة السعودیة–بحث محكم 

 موقع اإلسالم سؤال وجواب ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء.  

 جمـع وترتیـب أحمـد عبـد الـرزق –فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء 

  . الریاض–العلمیة واإلفتاء  نشر رئاسة إدارة البحوث –الدویش 

 ُالفقــه اإلســالمي وأدلتــه أ ُُ َّ ُّ ْ ّوهبــة بــن مــصطفى الزحیلــي. د. ِ
ِ ْ َ َُّ ْ  - طبعــة دار الفكــر ،َ

  .َّ دمشق الطبعة الرابعة–َّسوریة 

  كفاالت اإلقامة والسفر من منظـور إسـالمي دكتـور أشـرف محمـود الخطیـب- 

  .م٢٠١٤بحث محكم بكلیة الشریعة والقانون بالدقهلیة 

  طبعــــة خاصــــة،عبــــد الــــرحمن بــــن مــــسعود الكبیــــر/  د–الكفــــاالت المعاصــــرة ، 

  .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤الطبعة األولى 

  مجلــة دوریــة تــصدر عــن الرئاســة العامــة إلدارات -مجلــة البحــوث اإلســالمیة 

  .البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربیة السعودیة

 مجمــــع الفقــــه اإلســــالمي التــــابع لمنظمــــة مجلــــة مجمــــع الفقــــه اإلســــالمي مجلــــة 

  . تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة-المؤتمر اإلسالمي بجدة
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 كفاالت اإلقامة والسفر دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  فــي الحقــوق الشخــصیة قــضایا (مرشــد إجــراءات الحقــوق الخاصــة الجــزء األول

  .ه١٣٠٩ الطبعة األولى – الصادر عن وزارة الداخلیة )الدیون والدیات

 زارة األوقــاف والــشؤون اإلســالمیة بالكویــت  طبعــة و،الموســوعة الفقهیــة الكویتیــة

  . الكویت– دار السالسل – الطبعة الثانیة – ه ١٤٠٤

  بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد)اإلسالم سؤال وجواب(موقع .  

  فـي ١٣٣٧ /٢٥ / ٢ -١٧نظام اإلقامة المتوج بالتصدیق الملكي العالي رقـم 

١١/٩/١٣٧١  

 ٨ / ٢٣ بتــــاریخ - )٥١/م(قــــم نظــــام العمــــل الــــصادر بالمرســــوم الملكــــي ر /  

 ،هـــــــ٥/٦/١٤٣٦وتــــــاریخ )٤٦/م( المعــــــدل بالمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم - ١٤٢٦

 .ه١٤٣٦ / ٦ / ٥ بتاریخ )٤٦/م (والمعدل بالمرسوم الملكي 


