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مقصد حفظ املال وأثره يف نظام التنفيذ السعودي

   ملخص البحث  
  هذا البحث يتناول مقصًدا رضورًيا من مقاصد الرشيعة 
اإلسالمية وهو: مقصد حفظ املال، ويبيِّ أثره يف أحد أهم 
نظام  وهو:  السعودية  العربية  اململكة  يف  العدلية  األنظمة 

التنفيذ السعودي.
وقد قسمت البحث بعد مقدمته إىل أربعة مباحث وخامتة، 
عموًما  الرشيعة  مقاصد  معنى  األول  املبحث  يف  وذكرت 
وأبرز تقسيامهتا، ويف املبحث الثاين أوضحت معنى مقصد 
الثالث  املبحث  له، ويف  الرشيعة  املال وإثبات قصد  حفظ 
املبحث  ويف  السعودي،  التنفيذ  نظام  عن  نبذة  أوردت 
التنفيذ  نظام  مواد  يف  املال  حفظ  مقصد  أثر  بيَّنت  الرابع 

السعودي ولوائحه التنفيذية.
مقاصد  أمهية  هلا:  توصلت  التي  النتائج  أهم  من  وكان 
الرشيعة وأثرها يف الواقع العلمي والعميل، وعناية اإلسالم 
باملال باملحافظة عليه ودفع الرضر عنه، وأثر علم مقاصد 
الرشيعة يف قراءة املواد النظامية والقانونية، والنتيجة األهم 
ملقصود  موافقا  جاء  قد  السعودي  التنفيذ  نظام  أن  بيان 
الشارع يف حفظ املال ومنع وقوع الرضر عىل أموال الناس 
وحفظ حقوق الدائني من التعدي عليها أو التفريط فيها 
وصيانة املمتلكات من التلف والضياع واالحتياط ألموال 

القارصين واألوقاف.
للكتابة  الباحثي  توجيه  البحث:  توصيات  أهم  وكان من 
الناس  واقع  يف  أثرها  وبيان  املقاصدية  املوضوعات  يف 
وحياهتم، وتسليط الضوء عىل األبحاث التطبيقية يف علم 
مقاصد الرشيعة، واالهتامم باألنظمة العدلية وبيان ابتنائها 

عىل األصول الرشعية واملقاصد املرعية.
الكلامت املفتاحية: 

مقصد، مال، حفظ، نظام، تنفيذ

Abstract
This research discusses a necessary objective of 
Islamic Sharia, which is: the objective of preserv-
ing money, and shows its impact on one of the 
most important judicial systems in the Kingdom of 
Saudi Arabia, which is: the Saudi implementation 
system
After its introduction, the research was divided 
into four sections and a conclusion. The first top-
ic is about the meaning of the purposes of Sharia 
in general and its most prominent divisions. The 
second topic clarified the meaning of the purpose 
of saving money and proving the intention of Sha-
ria for it. The third topic provided an overview of 
the Saudi implementation system. The fourth topic 
showed the impact of the purpose of saving money 
on the Saudi implementation system and its imple-
menting regulations.
Among the most important results which were 
reached: the importance of the purposes of Sha-
ria and its impact on the scientific and practical 
reality, and Islam’s care for money to preserve 
it and ward off harm from it, and the impact of 
the knowledge of the purposes of Sharia in un-
derstanding statutory and legal materials. And the 
most important result is a statement that the Saudi 
implementation system has come in accordance 
with the purpose of the Sharia in preserving Mon-
ey, preventing harm to people’s money, preserving 
the rights of creditors from trespassing or neglect-
ing them, safeguarding property from damage and 
loss, and imposing precauti§ons for minors’ funds 
and endowments.
One of the most important recommendations of 
the research: directing researchers to write about 
Purpose (Makassed Al Shariah) topics and to show 
their impact on the reality of people and their lives, 
shedding light on applied research in the science 
of the purposes of Sharia Purpose (Makassed Al 
Shariah), paying attention to judicial systems and 
explaining their reliance on Sharia principles and 
observed purposes.
Kay words: 
aim, money, preservation, system, implementation
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املقدمة:
عــىل  والســالم  والصــالة  العاملــي  رب  هلل  احلمــد 
رســوله األمــي وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــي، وبعــد..
ــة  ــم مزي ــن العظي ــذا الدي ــا ه ــم مزاي ــن أعظ ــإن م ف
الشــمول والكــامل، فهــو حيافــظ عــىل اإلنســان روًحــا 
ــه تبــارك وتعــاىل ومع  وجســًدا، وينظِّــم عالقتــه مــع ربِّ
اخللــق، ويبنــي األمــة فــرًدا ومجاعــة،  ويصلــح احليــاة 
َمــت  الدنيويــة واألخرويــة، وكــام قــال اهلل تعــاىل: ﴿ ُحرِّ
ــِر  ــلَّ لَِغ ــا ُأِه ــِر َوَم ــُم اخِلنِزي ُم َوحَل ــدَّ ــُة َوال ــُم امَليَت َعَليُك
ــا  ــُة َوالنَّطِيَحــُة َوَم َي دِّ ــوَذُة َوامُلَتَ ــُة َوامَلوُق ــِه َوامُلنَخنَِق اهللَِّ بِ
ــِب  ــىَل النُُّص ــَح َع ــا ُذبِ ــم َوَم يُت ــا َذكَّ ــُبُع إاِلَّ َم َأَكَل السَّ
لُِكــم فِســٌق الَيــوَم َيِئــَس  ِ َذٰ َوَأن َتسَتقِســُموْا بِــَأزَلٰ
ــون  ــوُهم َواخَش ــاَل َتَش ــم َف ــن ِدينُِك ــُروْا ِم ــَن َكَف ِذي الَّ
الَيــوَم َأكَملــُت َلُكــم ِدينَُكــم َوَأمتَمــُت َعَليُكــم نِعَمتِــي 
َم ِدينــا َفَمــِن اضُطــرَّ يِف َمَمَصــٍة  َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلســَلٰ
ِحيــم﴾ ]امَلائـِــَدة  ثــم َفــإِنَّ اهللََّ َغُفــور رَّ ِ َغــَر ُمَتَجانـِـف إلِّ
ــى هبــا هــذا  ــي اعتن ــة٣[ ومــن ضمــن األمــور الت اآلي
الديــن ترشيعــا وحتصيــال وحفًظــا وصيانــة: أمــر 
املــال، فهــو رضورة مــن رضورات احليــاة، وبــه قــوام 

ــع. ــرد واملجتم الف
ــا  ــا يبــيِّ لن ــا مقاصديًّ ــاول موضوًع وهــذا البحــث يتن
جانًبــا مــن جوانــب هــذا الشــمول يف الديــن ومظهــًرا 
مــن مظاهــر كاملــه ومتامــه، وهــو )مقصــد حفــظ 
ــة  ــة العدلي ــد األنظم ــره يف أح ــان أث ــع بي ــال(، م امل
املعمــول هبــا يف اململكــة العربيــة الســعودية وهــو 
)نظــام التنفيــذ الســعودي( وأســميته: "مقصــد حفــظ 
املــال وأثــره يف نظــام التنفيــذ الســعودي" رغبــت مــن 
ــا وأثرهــا  خاللــه بيــان أمهيــة مقاصــد الرشيعــة عموًم
يف الواقــع العلمــي والعمــيل، وإظهــار عنايــة الرشيعــة 
باملــال باملحافظــة عليــه ودفــع الــرضر عنــه، مــع 
ــواد  ــراءة امل ــة يف ق ــد الرشيع ــم مقاص ــر عل ــح أث توضي

ــة. ــة والقانوني النظامي

وجعلته عىل أربعة مباحث: 
املبحــث األول: تعريــف مقاصــد الرشيعــة وأبــرز 

تقســيامهتا
واملبحث الثاين: مقصد حفظ املال، وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف مقصد حفظ املال
املطلب الثاين: إثبات قصد الرشيعة حلفظ املال

واملبحث الثالث: نبذة عن نظام التنفيذ السعودي
ــام  ــال يف نظ ــظ امل ــد حف ــر مقص ــع: أث ــث الراب واملبح

ــان: ــه مطلب ــعودي، وفي ــذ الس التنفي
املطلــب األول: املــواد النظاميــة التــي تنــص عــىل منــع 

وقــوع الــرضر عــىل املــال.
ــىل  ــص ع ــي تن ــة الت ــواد النظامي ــاين: امل ــب الث املطل

العقوبــات حفًظــا للحقــوق املاليــة.
ثم اخلامتة والتوصيات

ــه،  ــه وقارئ ــه كاتب ــارك وتعــاىل أن ينفــع ب ســائاًل اهلل تب
ــك  ــه ويلُّ ذل ــم، إن ــه الكري ــا لوجه ــه خالًص وأن جيعل

ــه. ــادر علي والق

املبحث األول: 
تعريف مقاصد الرشيعة وأبرز تقسيامهتا 

ــد  ــف مقاص ــون بتعري ــول املتقدم ــامء األص ــَن عل ل ُيع
ــه  ــن كان ل ــم مم ــن منه زي ــد املربِّ ــى عن ــة حت الرشيع
إســهام يف علــم املقاصــد كأيب املعــايل اجلوينــي والغزايل 
ــان  ــوا ببي ــام ُعنُ ــاىل-، وإن ــم اهلل تع ــاطبي -رمحه والش
ــص  ــا والتنصي ته ــر أدلَّ ــا وِذْك ــامها ورْسد أنواعه أقس
ــح  ــىل أن مصطل ــدلُّ ع ــذا ي ــا، وه ــض أفراده ــىل بع ع
املقاصــد كان واضحــًا جليــًا عندهــم لكنهــم ل يذكــروا 
ًا جامًعــا مانًعــا كغــره مــن احلــدود األصوليــة. لــه حــدَّ
والباحثــي  العلــامء  مــن  عــدد  انــربى  ولذلــك 
املعارصيــن إىل تعريــف مقاصــد الرشيعــة وبياهنــا، 
ــك  ــرز تل ــأذكر أب ــا، وس ــا ومدلوالهت ــد معامله وحتدي
عليــه  يــدل  ومــا  ُشــْهرة،  وأكثرهــا  التعريفــات 
جمموعهــا، ثــم أذكــر التعريــف املختــار ورشحــه:
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جــاء يف مقاصــد الرشيعــة: "مقاصــد الترشيــع . 1
العامــة هــي: املعــاين واحِلَكــم امللحوظــة للشــارع 
ــث ال  ــا بحي ــع أو ُمْعَظِمه ــوال الترشي ــع أح يف مجي
ــن  ــاص م ــوع خ ــون يف ن ــا بالك ــص مالحظته تت
ــور، 1425 هـــ ،  ــن عاش ــة" ) اب ــكام الرشيع أح
ــه:  ــة بقول ــد اخلاص ف املقاص ــرَّ ــم ع 121/2 (، ث
ــد  ــق مقاص ــارع لتحقي ــودة للش ــات املقص "الكيفي
النــاس النافعــة، أو حلفــظ مصاحلهــم العامــة 
ــعيهم يف  ــود س ــي ال يع ــة ك ــم اخلاص يف ترصفاهت
ــن  ــم م ــس هل ــا أسِّ ــال م ــة بإبط ــم اخلاص مصاحله
ــة أو  ــن غفل ــاالً ع ــة إبط ــم العام ــل مصاحله حتصي
ــور،  ــن عاش ــهوة" ) اب ــل ش ــوًى وباط ــتنزال ه اس

1425 هـــ ، ٣/402(.
ويف مقاصــد الرشيعــة اإلســالمية ومكارمهــا: . 2

"املــراد بمقاصــد الرشيعــة: الغايــة واألرسار التــي 
وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا") 

الفــايس، 1414 هـــ،  7(.
اإلســالمية: . ٣ للرشيعــة  العامــة  املقاصــد  ويف 

ــم  ــاد يف دنياه ــود إىل العب ــي تع ــح الت ــي املصال "ه
وأخراهــم، ســواء أكان حتصيلهــا عــن طريــق 
ــار" )  ــع املض ــق دف ــن طري ــع، أو ع ــب املناف جل

.)79 ، العــال، 1415هـــ 
"هــي . 4 الشــاطبي:  عنــد  املقاصــد  نظريــة  ويف 

الغايــات التــي وضعــت الرشيعــة ألجــل حتقيقهــا، 
ــوين، 1416 هـــ، 19(. ــاد" )الريس ــة العب ملصلح

ويف مقاصــد الرشيعــة: "هــي املعــاين واحِلَكــم . 5
الترشيــع  يف  الشــارع  راعاهــا  التــي  ونحوهــا 
ــح  ــق مصال ــل حتقي ــن أج ــًا، م ــًا وخصوص عموم

ــويب، 1418 هـــ، ٣8(. ــاد" )الي العب
ــل يف التعريفــات الســابقة يتضــح أهنــا  وعنــد التأم

ــة: ــور اآلتي ــىل األم ــة ع ــة يف الدالل متقارب
أن مقاصــد الرشيعــة معــاين وَضعهــا الشــارع . 1

ترشيعــه  عنــد  وراعاهــا  والَحَظهــا  احلكيــم، 

لأحــكام.
أن هــذه املعــاين تشــمل املعــاين العامــة واخلاصــة، . 2

والدنيويــة واألخرويــة.
ــق . ٣ ــو حتقي ــاين ه ــذه املع ــع ه ــن وض ــدف م أن اهل

ــرة. ــا واآلخ ــاد يف الدني ــح العب مصال
وعليه فيمكن أن يقال يف تعريف مقاصد الرشيعة: 

ــن  ــه م ــارع يف ترشيع ــا الش ــي راعاه ــاين الت ــي املع "ه
ــاد". ــح العب ــق مصال ــل حتقي أج

ــه":  ــارع يف ترشيع ــا الش ــي راعاه ــاين الت ــه: "املع فقول
املــراد باملعــاين: األوصــاف الظاهــرة املنضبطــة املناســبة 
لترشيــع احلكــم، وهــو لفــظ عــام يشــمل املعــاين 

ــة. ــة واخلاص العام
العبــاد":  مصالــح  حتقيــق  أجــل  "مــن  وقولــه: 
املــراد باملصالــح: املنافــع، وتشــمل منافــع العبــاد 
الدنيويــة واألخرويــة. انظــر )ابــن تيميــة، 1416هـــ،  

.)165 /16
ــون  ــمها األصولي ــد قسَّ ــد فق ــيامت املقاص ــا تقس وأم
أبــرز  وســأذكر  عــة،  متنوِّ باعتبــارات  اهلل  رمحهــم 
ــراد  ــاالً، وإي ــام إمج ــىل تبيينه ــرصًا ع ــا مقت ــيمي هل تقس

ــام: ــض أمثلته بع

التقســيم األول: تقســيم املقاصــد باعتبــار املصالــح 
ــد: ــة مقاص ــا إىل مخس ــاءت بحفظه ــي ج الت

مقصد حفظ الدين.. 1
مقصد حفظ النفس.. 2
مقصد حفظ العقل.. ٣
مقصد حفظ النسل.. 4
مقصد حفظ املال، وهو موضوع البحث.. 5

ــائر  ــل س ــة ب ــت األم ــد اتفق ــات : »ق ــاء يف املوافق ج
امللــل عــىل أن الرشيعــة وضعــت للمحافظــة عــىل 
والنفــس،  الديــن،  وهــي:  اخلمــس  الرضوريــات 
والنســل، واملــال، والعقــل، وعلمهــا عنــد األمــة 
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ــي، وال  ــل مع ــك بدلي ــا ذل ــت لن ــرضوري، ول يثب كال
ــل  ــه، ب ــا إلي ــاز برجوعه ــي يمت ــل مع ــا أص ــهد لن ش
ُعلمــت مالءمتهــا للرشيعــة بمجمــوع أدلــة ال تنحــرص 
يف بــاب واحــد.. «. )الشــاطبي، 1417هـــ، ٣8/1 (. 
ــذه  ــد يف ه ــرْص املقاص ــر : »وَح ــر والتحب ويف التقري
ــع  ــل والرشائ ــادات املل ــع وع ــر إىل الواق ــت بالنظ ثاب
باالســتقراء«.) ابن أمــر حاج، 140٣هـــ  ،٣/144(.
ولــكلِّ مقصــد مــن هــذه املقاصــد أدلتــه اخلاصــة بــه، 
ــه  ــدة يف قول ــة واح ــا يف آي ــع منه ــر إىل أرب ــد أش وق
ــَك  ــُت ُيَباِيعنَ ــاَءَك امُلؤِمنَٰ ــيُّ إَِذا َج ــا النَّبِ َ َٓأيُّ ــاىل: ﴿ َيٰ تع
ــَي  ــا َواَل َيرِسقــَن َواَل َيزنِ ــاهللَِّ َشيـٔ ٓ َأن الَّ ُيرِشكــَن بِ َعــىَلٰ
ــَي  ــُه َب ينَ ــن َيفَتِ ــَي بُِبهَتٰ ــنَّ َواَل َيأتِ َدُه ــَن َأوَلٰ َواَل َيقُتل
َأيِديـِـنَّ َوَأرُجِلِهــنَّ َواَل َيعِصينـَـَك يِف َمعــُروف َفَباِيعُهــنَّ 
ــة  ــم﴾ ]امُلمَتحنَ ِحي ــور رَّ ــنَّ اهللََّ إِنَّ اهللََّ َغُف ــَتغِفر هَلُ َواس

ــة 12[ اآلي
فحفــظ الديــن مشــار إليــه يف قولــه تعــاىل: }َأن الَّ 

ــا{]12[ ــاهللَِّ َشيـٔ ــَن بِ ُيرِشك
وحفظ املال يف قوله تعاىل: ﴿َواَل َيرِسقَن﴾]12[ 
وحفظ النسل يف قوله تعاىل: ﴿َواَل َيزنَِي﴾]12[

 } َدُهــنَّ وحفــظ النفــس يف قولــه تعــاىل: }َواَل َيقُتلــَن َأوَلٰ
]12[ )املــرداوي ، 1421هـــ ، ٣٣82/7(، و)ابــن 

عاشــور، 1425هـــ ،2٣5(.
وبقيــت اإلشــارة إىل دليــل حفــظ العقــل، وذلــك 
ــُر  ــاَم اخْلَْم ــوا إِنَّ ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ ــاىل: ﴿ َي ــه تع يف قول
ــْن َعَمــِل  َواأْلَْزاَلُم ِرْجــٌس مِّ َواأْلَنَصــاُب  َوامْلَْيــرِسُ 
]امَلائـِــَدة  ُتْفِلُحــوَن﴾  َلَعلَُّكــْم  َفاْجَتنُِبــوُه  ــْيَطاِن  الشَّ
اآليــة 90[ فقــد حــرم اهلل تعــاىل اخلمــر املفســد لعقــل 

اإلنســان.

التقســيم الثــاين: تقســيم املقاصــد باعتبــار ُرَتبِهــا، وهلــا 
ثالثــة أقســام:

ــن . 1 ــدَّ م ــي الب ــح الت ــي املصال ــات: وه الرضوري
ــإذا  ــاس، ف ــال الن ــتقيم ح ــا ليس ــا وحتصيله جلبه

ُفقــدت أدَّى ذلــك إىل اختــالل نظامهــم وحياهتــم 
1418هـــ،  )اجلوينــي،  واألخرويــة.  الدنيويــة 
 ،  )17/2 1417هـــ،   ، )الشــاطبي   ،)602/2

ــور، 1425هـــ ،2٣2(،. ــن عاش )اب
ومن أمثلتها:

اإليامن باهلل، وإقامة اجلهاد، ومقاومة البدع.	 
تنمية املال، وعدم إتالفه، وإقامة حد الرسقة.	 
حتريــم االعتــداء عــىل النفــس، وإقامــة حــد 	 

القصــاص.
حتريم املسكرات واملخدرات.	 
احلــث عــىل النــكاح وحتريــم الزنــا. )اليــويب، 	 

)81 1421هـــ،  )اخلادمــي،    .)204 هـــ،   1418

ــاس . 2 ــون الن ــي يك ــح الت ــي املصال ــات: وه احلاجي
ــدت أدَّى  ــإذا ُفق ــا، ف ــة إىل حتصيله ــة ورغب بحاج
ة عــىل الناس ال  ذلــك إىل نــوع َحــَرج وضيــق وشــدَّ
تبلــغ هبــم مبلــغ الــرضورة. )اجلوينــي، 1418هـ، 
 ،)  21/2 1417هـــ،   ، الشــاطبي   (  ،)602/2

)ابــن عاشــور، 1425هـــ ،241(.
 ومن أمثلتها:

فة يف السفر واملرض.	  الرخص املخفِّ
إباحة الصيد والتمتُّع بالطيِّبات.	 
جواز اإلجارة والسلم واملضاربة.	 
ــة والقســامة. )اليــويب، 1418 	  ــة العاقل ــع دي ترشي

هـــ ، ٣09(.  )اخلادمــي ، 1421هـــ ، 87(

تتعلــق . ٣ التــي  املصالــح  وهــي  التحســينيات: 
ــا  ــادات مم ــالت والع ــادات واملعام ــن العب بمحاس
ــي،  ــة. )اجلوين ــع إىل رضورة وال إىل حاج ال يرج
 ، 141٣هـــ   ، )الغــزايل   ،)602/2 1418هـــ، 
418/1(، ) الشــاطبي ، 1417هـ، 22/2 (،)ابن 

ــور، 1425هـــ ،24٣(. عاش
 ومن أمثلتها:

إزالة النجاسة، وست العورة.	 
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التحيل باداب األكل والرشب وقضاء احلاجة.	 
جتنب اإلرساف والتبذير.	 
املنع من بيع النجاسات.	 
ــويب، 1418 	  ــها. )الي ــا نفس ــرأة إنكاحه ــلب امل س

هـــ، ٣19(.  )اخلادمــي ، 1421هـــ ، 90(.

املبحث الثاين: مقصد حفظ املال، وفيه مطلبان:
املطلب األول: تعريف مقصد حفظ املال

ــد(  ــة ألفــاظ: )مقص ن مــن ثالث ــح يتكــوَّ ــذا املصطل ه
و)حفــظ( و)مــال(، وســأبيِّ التعريــف اللغــوي لــكل 
واحــد منهــا وهــو ال خيتلــف عــن معنــاه االصطالحي، 

ثــم أبــيِّ املعنــى اإلمجــايل ملقصــد حفــظ املــال:

فــأوًل: لفــظ )َمْقَصــد(، وهــو مصــدر للفعــل )َقَصد(، 
ة معــاٍن، منهــا: ولــه يف اللغــة عــدَّ

ــذا . 1 ــه، وه ــيء وطلُب ــه لل ــامد واألمُّ والتوجُّ االعت
هــو املعنــى األصــيل لــه، يقــال: قصــده وقصــد لــه 
ــح  ــاء يف صحي ــا ج ــه م ــه، ومن ــه إذا أمَّ ــد إلي وقص
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــوَل اهللَِّ ص ــلم: »إِنَّ َرُس مس
ِكــَي  ــا ِمــْن امْلُْســِلِمَي إىَِل َقــْوٍم ِمــْن امْلُرْشِ َبَعــَث َبْعًث
ِكــَي إَِذا  ُــْم اْلَتَقــْوا َفــَكاَن َرُجــٌل ِمــْن امْلُرْشِ َوإهِنَّ
َشــاَء َأْن َيْقِصــَد إىَِل َرُجــٍل ِمــْن امْلُْســِلِمَي َقَصــَد َلــُه 
ــه  ــُه..« )مســلم ، 1427هـــ ، 56(، أي: توجَّ َفَقَتَل

ــه. ــه فقتل ــه وطلب ل
اســتقامة الطريــق: ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿ َوَعــىَل اهللَِّ . 2

ــْم  ــاَء هَلََداُك ــْو َش ــٌر  َوَل ــا َجاِئ ــبِيِل َوِمنَْه ــُد السَّ َقْص
َأمْجَِعَي﴾]النحــل: 9[ أي: عــىل اهلل عــز وجــل 
ــج  ــه باحلج ــاء إلي ــتقيم والدع ــق املس ــي الطري تبي
والرباهــي الواضحــة. )الفروزآبــادى،  1416 
ــُد  ــربي: »والقص ــر الط هـــ، 271/4(، ويف تفس
ــه«  ــاج في ــذي ال اعوج ــتقيُم ال ــِق: املس ــن الطري م

ــربي ، 1420 هـــ ، 170/1(.  )الط
ــط بــي الطرفــي: ومنــه قولــه . ٣ العــْدل والتوسُّ

َواْغُضــْض  َمْشــِيَك  يِف  َواْقِصــْد   ﴿ تعــاىل: 

َلَصــْوُت  اأْلَْصــَواِت  َأنَكــَر  إِنَّ  َصْوتِــَك   ِمــن 
ــتوية  ــية مس ــِش مش ــامن: 19[  أي: ام احْلَِمِر﴾]لق
ــر بــن ســمرة  بــي اخليــالء واإلرساع، وقــول جاب
ريض اهلل عنــه: »ُكنـْـُت ُأَصــيلِّ َمــَع َرُســوِل اهللَِّ صىل 
اهلل عليــه وســلم َفَكاَنــْت َصاَلُتــُه َقْصــًدا َوُخْطَبُتــُه 
َقْصــًدا« أي: وســطًا بــي الطويلــة والقصــرة. 
)أبــو احلســي، 1٣99هـــ ،  95/5(،  )اجلوهــري 
ــور، 1414  ــن منظ ، 1407 هـــ ، 524/2(، )اب
 ، 1426هـــ  )الفروزآبــادى،   ،)11٣/12  ، هـــ 

.)٣5/9  ، 1٣85هـــ   ، بيــدي  )الزَّ ص٣10(، 

ــه  ــيان، ول ــض النس ــو نقي ــظ( وه ــظ )ِحْف ــًا: لف وثاني
ــا: ــان منه ــدة مع ع

َّ ِحْفظــًا . 1 الرعايــة، يقــال: َحِفــَظ املــاَل والــرسِّ
َوَجَعْلنَــا  تعــاىل:﴿  قولــه  ومنــه  َرعــاه،  أي: 
آَياهِتَــا  َعــْن  َوُهــْم  ُْفوًظــا   مَّ َســْقًفا  ــاَمَء  السَّ
اهلل  حفظهــا  أي:  ُمْعِرُضوَن﴾]األنبيــاء:٣2[، 
بإذنــه. إال  األرض  عــىل  الوقــوع  مــن  ورعاهــا 

الــي حفًظــا أي: . 2 يقــال: حفظــت  احلراســة، 
حرســته.

أي: . ٣ ظتــه  وحتفَّ الكتــاب  حفظــت  االســتظهار: 
اســتظهرته شــيئا بعد يشء. ) اجلوهــري، 1407هـ 
،524/2(، )ابــن منظور، 1414هـ ، 12/11٣(.
وثالثــا: لفــظ )املــال( وهــو معــروف كــام يقــول أهــل 
اللغــة واملــراد بــه: مــا ملكتــه مــن مجيــع األشــياء ســواء 
ل  ــوَّ ــال: مت ــوال، ويق ــه أم ــة، ومجع ــا أو منفع أكان عين
الرجــل أي: اتــذ مــااًل، ورجــل مــاٌل أي: كثــر املــال، 
ــر، وذكــر بعضهــم أنــه يؤنــث فيقــال:  وهــو لفــظ مذكَّ

ــان: هــي املــال، وأنشــد حلسَّ
املاُل ُتْزِري بأقوام َذوي َحَسٍب    

املــاُل الســيِِّد  َغــْر  ُد  ُتَســوِّ وقــد   
واملعنــى املــراد بمقصــد حفــظ املــال يف الرشيعــة 
اإلســالمية هــو: طلــب الشــارع رعايــة املــال ونــامءه، 
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ــرضِّ  ــع األذى وال ــه ودف ــه وصيانت ــعي يف حتصيل والس
ــة.    ــة واألخروي ــاد الديني ــق مصالــح العب ــام حيقِّ ــه، ب عن
)اجلوهــري،    ،)95/5  ،1٣99 احلســي،  )أبــو 
 ، 1414هـــ  منظــور،  )ابــن   ،)524/2 1407هـــ  
)٣10 هـــ،   1426  ، و)الفروزآبــادى   ،)11٣/12

املطلب الثاين: إثبات قصد الرشيعة حلفظ املال
ــال"  ــظ امل ــاىل "حف ــم اهلل تع ــون رمحه ــل األصولي جع
ــاة  ــتقيم حي ــي ال تس ــة الت ــد الرضوري ــس املقاص خام
النــاس إال بــه، وقــد مُجــع بينــه وبــي "حفــظ النفــس" 
ــَن  ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ ــاىل:﴿ َي ــول اهلل تع ــدة يف ق ــة واح يف آي
إاِلَّ َأن  بِاْلَباطِــِل  َبْينَُكــم  َأْمَواَلُكــم  َتْأُكُلــوا  اَل  آَمنُــوا 
نُكــْم  َواَل َتْقُتُلــوا َأنُفَســُكْم   ــاَرًة َعــن َتــَراٍض مِّ َتُكــوَن جِتَ
ــاء  ــام ج ــاء: 29[. وك ــاًم﴾] النس ــْم َرِحي إِنَّ اهللََّ َكاَن بُِك
ــاء  ــيلة لبن ــال إال وس ــع امل ــا وض ــروق: "..وم يف الف

ــرايف  1428هـــ ،   6/ 485( ــس" )الق النف
فباملــال حيافــظ اإلنســان عــىل معيشــته الدنيويــة، ومــن 
ــه اهلل  ــد جعل ــة، وق ــه الرشعي ــؤدي واجبات ــه ي خالل

ــاىل: ــال تع ــام ق ــاس، ك ــاة الن ــا حلي ــاىل قياًم تع
ــي َجَعــَل اهللَُّ َلُكــْم  تِ ــَفَهاَء َأْمَواَلُكــُم الَّ ــوا السُّ ﴿ َواَل ُتْؤُت
ــْواًل  ــوا هَلُــْم َق ــا َواْرُزُقوُهــْم فِيَهــا َواْكُســوُهْم َوُقوُل ِقَياًم
ــر:  ــن كث ــر اب ــاء يف تفس ــاء: 5[ ، ج ــا﴾] النس ْعُروًف مَّ
ــارات  ــن التج ــهم م ــا معايش ــوم هب ــا" أي: تق )"قيام

ــر ،  1419 هـــ ، 2/ 187(. ــن كث ــا(. )اب وغره
ــنة  ــاب والس ــن الكت ــة م ــة الرشعي ــاءت األدل ــد ج وق
ظاهــرة يف احلــث عــىل حفــظ املــال ورعايتــه، والســعي 
يف حتصيلــه ونامئــه، ودفــع األذى والــرضِّ عنــه، وذلــك 

مــن جانبــي: )الشــاطبي ، 1417هـــ(

ــب  ــىل التكس ــث ع ــود، باحل ــب الوج ــن جان األول: م
ــال  ــام ق ــال: ك ــل امل ــة لتحصي ــرق املرشوع ــح الط وفت
ــاَلِة ِمــن  ِذيــَن آَمنُــوا إَِذا ُنــوِدَي لِلصَّ ــا الَّ َ تعــاىل:﴿ َيــا َأيُّ
لُِكــْم  َيــْوِم اجْلُُمَعــِة َفاْســَعْوا إىَِلٰ ِذْكــِر اهللَِّ َوَذُروا اْلَبْيــَع ۚ َذٰ
ُكــْم إِن ُكنُتــْم َتْعَلُمــوَن﴾] اجلمعــة: 9[، أي  َخــْرٌ لَّ

ــا. ــارة ونحوه ــل اهلل بالتج ــن فض ــوا م اطلب
ــِذي َجَعــَل َلُكــُم اأْلَْرَض َذُلــواًل  وقــال تعــاىل:﴿ ُهــَو الَّ
ْزِقــِه  َوإَِلْيــِه النُُّشــوُر﴾ َفاْمُشــوا يِف َمنَاِكبَِهــا َوُكُلــوا ِمــن رِّ
] امللــك: 15[  ، ويف تفســر  ابــن كثــر: "أي: فســافروا 
ــا  ــرددوا يف أقاليمه ــا، وت ــن أقطاره ــئتم م ــث ش حي
ــن  ــارات..". )اب ــب والتج ــواع املكاس ــا يف أن وأرجائه

كثــر ،  1419 هـــ ،  8/ 199(
ــوَن إاِلَّ  ــا اَل َيُقوُم َب ــوَن الرِّ ــَن َيْأُكُل ِذي ــاىل: ﴿ الَّ ــال تع وق
لِــَك  ــسِّ  َذٰ ــَن امْلَ ــْيَطاُن ِم ــِذي َيَتَخبَُّطــُه الشَّ ــاَم َيُقــوُم الَّ َك
ــَع  ــلَّ اهللَُّ اْلَبْي ــا  َوَأَح َب ــُل الرِّ ــُع ِمْث ــاَم اْلَبْي ــوا إِنَّ ــْم َقاُل ُ بَِأهنَّ
ــٰى  ــِه َفانَتَه بِّ ــن رَّ ــٌة مِّ ــاَءُه َمْوِعَظ ــن َج ــا  َفَم َب َم الرِّ ــرَّ َوَح
ــَك  ِئ ــاَد َفُأوَلٰ ــْن َع ــُرُه إىَِل اهللَِّ  َوَم ــَلَف َوَأْم ــا َس ــُه َم َفَل
َأْصَحــاُب النَّــاِر  ُهــْم فِيَهــا َخالـِـُدوَن﴾] البقــرة: 275[
ــاَل:  ــُب؟ َق ــِب َأْطَي ــوَل اهللِ، َأيُّ اْلَكْس ــا َرُس ــَل: َي وِقي
وٍر" )أمحــد،  ُجــِل بَِيــِدِه َوُكلُّ َبْيــٍع َمــرْبُ " َعَمــُل الرَّ
1421هـــ ،   28/ 502 ، األلبــاين صحيــح التغيــب  

)1690-1689
ــح  ــال الصال ــم امل ــلم: "نع ــه وس ــىل اهلل علي ــال ص وق
ــد، 1421هـــ، 29/ 299،  ــح". )أمح ــل الصال للرج

ــرام 454( ــة امل ــاين غاي األلب

بتحريــم  العــدم،  جانــب  مــن  الثــاين:  واجلانــب 
االعتــداء عــىل األمــوال، وحتريــم إضاعتهــا وتبذيرهــا، 
ــوا  ــوا اَل َتْأُكُل ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ ــاىل:﴿ َي ــال تع ــام ق ك
ــن  ــاَرًة َع ــوَن جِتَ ــِل إاِلَّ َأن َتُك ــم بِاْلَباطِ ــم َبْينَُك َأْمَواَلُك
َكاَن  اهللََّ  إِنَّ  َأنُفَســُكْم   َتْقُتُلــوا  َواَل   ۚ نُكــْم  مِّ َتــَراٍض 
إِنَّ  تعــاىل:﴿  النســاء: 29[ وقــال  َرِحيــاًم﴾]  بُِكــْم 
ــوَن يِف  ــاَم َيْأُكُل ــاًم إِنَّ ــٰى ُظْل ــَواَل اْلَيَتاَم ــوَن َأْم ــَن َيْأُكُل ِذي الَّ
ــْم َنــاًرا ۚ َوَســَيْصَلْوَن َســِعًرا﴾] النســاء: 10[ ،﴿  ُبُطوهِنِ
ــاَم َجــَزاًء بِــاَم َكَســَبا  ــاِرَقُة َفاْقَطُعــوا َأْيِدَيُ ــاِرُق َوالسَّ َوالسَّ
ــدة: ٣8[،  ــٌم﴾] املائ ــٌز َحِكي ــَن اهللَِّ  َواهللَُّ َعِزي ــَكااًل مِّ َن
ــاىل  ــان اهلل تع ــه اهلل: "ص ــاض رمح ــايض عي ــال الق ق
األمــوال بإجيــاب القطــع عــىل الســارق....... فعظــم 
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ــر  ــغ يف الزج ــون أبل ــا؛ ليك ــتدت عقوبته ــا واش أمره
ــارق  ــع الس ــىل قط ــلمون ع ــع املس ــد أمج ــا، وق عنه
ــووي ،  ــه" )الن ــروع من ــوا يف ف ــة، وإن اختلف يف اجلمل

.)181/11 ، هـــ   1٣92
ــال"  ــة امل ــن إضاع ــلم: "ع ــه وس ــىل اهلل علي ــى ص وهن
)البخــاري، 1422هـــ ،  2/ 112(. وقــال: "إن اهلل 
كــره لكــم ثالثــا :قيــل وقــال، وإضاعــة املــال، وكثــرة 

ــلم ، 1427هـــ، ٣/1٣41(. ــؤال" )مس الس
ــن  ــال ع ــظ امل ــرشع حف ــود ال ــروق: "ومقص ويف الف

الضيــاع". )القــرايف، 1428هـــ،  227/6(. 
ــل  ــاىل جع ــه ألن اهلل تع ــع من ــاري: "ومن ــح الب ويف فت
ــت  ــا تفوي ــاد، ويف تبذيره ــح العب ــا ملصال ــال قياًم امل
ــق  ــا يف ح ــا وإم ــق مضيعه ــا يف ح ــح إم ــك املصال تل

ــر ، 1٣79 هـــ ، 422/10( ــن حج ــره" )اب غ
ــة  ــيِّ أمهي ــي تب ــرة الت ــة الكث ــن األدل ــك م ــر ذل إىل غ
قصــد  وإثبــات  اإلســالم،  يف  باألمــوال  العنايــة 
الرشيعــة يف حفظهــا ورعايتهــا وصيانتهــا وتســخرها 

ــاىل. ــارك وتع ــريض اهلل تب ــام ي في
ر أن حفــظ  جــاء يف غمــز عيــون البصائــر: "ومــن املقــرَّ
املــال مــن الكليــات اخلمــس املجمــع عليهــا يف ســائر 

األديــان".  )ابــن نجيم، 1405هـــ ، 169/2(.
ــه اهلل  ــم مــن هــدي اإلســالم أن املــال الــذي وهب وُعِل

لعبــاده هــو مالــه ســبحانه كــام قــال تعــاىل:
ِذيــَن اَل جَيِــُدوَن نَِكاًحــا َحتَّــٰى ُيْغنَِيُهــُم  ﴿ َوْلَيْســَتْعِفِف الَّ
ــاَب مِمَّــا َمَلَكــْت  ــوَن اْلِكَت ــَن َيْبَتُغ ِذي ــِه  َوالَّ اهللَُّ ِمــن َفْضِل
ــم  ا  َوآُتوُه ــْرً ــْم َخ ــْم فِيِه ــْم إِْن َعِلْمُت ــْم َفَكاتُِبوُه َأْياَمُنُك
ــِذي آَتاُكــْم  َواَل ُتْكِرُهــوا َفَتَياتُِكــْم َعــىَل  ــاِل اهللَِّ الَّ ــن مَّ مِّ
ــا   ْنَي ــاِة الدُّ ــَرَض احْلََي ــوا َع َتْبَتُغ ــا لِّ نً ــاِء إِْن َأَرْدَن حَتَصُّ اْلبَِغ
ــوٌر  ــنَّ َغُف ــِد إِْكَراِهِه ــن َبْع ــإِنَّ اهللََّ ِم ــنَّ َف ــن ُيْكِرههُّ َوَم
ِحيــٌم﴾] النــور: ٣٣[، وإنــام النــاس مســتخلفي فيــه  رَّ
ــوا  ــولِِه َوَأنِفُق ــاهللَِّ َوَرُس ــوا بِ ــبحانه: ﴿ آِمنُ ــال س ــام ق ك
ــْم  ــوا ِمنُك ــَن آَمنُ ِذي ــِه  َفالَّ ــَتْخَلِفَي فِي ْس ــم مُّ ــا َجَعَلُك مِمَّ

ــد: 7[. ــٌر﴾] احلدي ــٌر َكبِ ــْم َأْج ــوا هَلُ َوَأنَفُق

وليــس املقصــود باملــال هــو كنــزه أو التفاخــر بــه، فقــد 
توعــد اهلل تعــاىل مــن يكنــزه ويمنــع حــق اهلل تعــاىل فيــه 
ــَن  ــًرا مِّ ــوا إِنَّ َكثِ ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ ــاىل:﴿  َي ــال تع فق
ــِل  ــاِس بِاْلَباطِ ــَواَل النَّ ــوَن َأْم ــاِن َلَيْأُكُل ْهَب ــاِر َوالرُّ اأْلَْحَب
ــَب  َه ــُزوَن الذَّ ــَن َيْكنِ ِذي ــبِيِل اهللَِّ  َوالَّ ــن َس وَن َع ــدُّ َوَيُص
ــَذاٍب  ــم بَِع ُه ْ ــبِيِل اهللَِّ َفَبرشِّ ــا يِف َس ــَة َواَل ُينِفُقوهَنَ َواْلِفضَّ
ــال أن  ــن امل ــود م ــام املقص ــة: ٣4[، وإن ــٍم﴾] التوب َألِي
ــق مصالــح رشعيــة تعــود باخلــر عــىل الفــرد  حيقِّ
ــه  واملجتمــع واألمــة املســلمة، كــام قــال صــىل اهلل علي
ــال  ــا امل ــا أنزلن ــال: إن ــل ق ــز وج ــلم: "إن اهلل ع وس
إلقــام الصــالة وإيتــاء الــزكاة.." )أمحــد ، 1421هـــ ، 
2٣7/٣6، األلبــاين صحيــح اجلامــع 1781(، فاملــال 
ــه  ــة رشع ــاىل وإقام ــادة اهلل تع ــيلة لعب ــالم وس يف اإلس
ــر، ووســيلة كذلــك لإلصــالح والــرب والتكافــل  املطهَّ
ِذيــَن يِف  بــي املســلمي كــام قــال اهلل تعــاىل:﴿ َوالَّ
ــاِئِل َوامْلَْحــُروِم  ــْم َحــقٌّ َمْعُلــوٌم ﴿24﴾ لِلسَّ َأْمَواهِلِ
حفــظ  أن  خيفــى  وال   ]25-24 املعــارج:   [﴾25﴿
ــرى  ــة األخ ــد الرشيع ــظ مقاص ــر يف حف ــه أث ــال ل امل
ــام  ــوس، وتق ــا النف ــال حتي ــاة، فبامل ــا يف احلي وفاعليَّته
الشــعائر، ويظهــر الديــن، وتصــان األعــراض، وتنمــو 
العقــول وترقــى األمــم واملجتمعــات، ولــذا كان للــامل 
هــذه األمهيــة العظمــى يف حيــاة األفــراد واألمــم 

ــا. ــات عموًم واملجتمع
املبحث الثالث: نبذة عن نظام التنفيذ السعودي

يعتــرب نظــام التنفيــذ مــن األنظمــة العدليــة اجلديــدة يف 
ــة  ــدرت املوافق ــث ص ــعودية حي ــة الس ــة العربي اململك
وتاريــخ  )م/5٣(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  عليــه 
ــن  ــًذا م ــح ناف ــرشه وأصب ــم ن 14٣٣/8/1٣هـــ، وت
ــد  ــخ 14٣4/4/18هـــ، وق ــه بتاري ــل ب ــث العم حي
كانــت بعــض إجــراءات التنفيــذ قبــل صــدور النظــام 
ــة  ــات الرشعي ــام املرافع ــورة يف نظ ــه مذك ــاص ب اخل

ــام 1421هـــ. ــادر يف ع ــابق الص الس
ــة  ــة نوعي ــداث نقل ــذ يف إح ــام التنفي ــاهم نظ ــد س وق
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للقضــاء يف هــذه البــالد املباركــة، وأدى إىل رسعــة 
ــل  ــا، وحتصي ــة وتطبيقه ــندات التنفيذي ــامل الس يف إع
وغرهــم،  دائنــي  مــن  التنفيــذ  طالبــي  حقــوق 
ــم  ــاس، وردعه ــوال الن ــي بأم ــدي املتالعب ــفِّ أي وك

بالعقوبــات املالئمــة.
ًنــا مــن مخســة أبــواب، َشــِمل  وجــاء نظــام التنفيــذ مكوَّ

ثامنيــة وتســعي مــادة نظاميــة، وبياهنــا فيــام يــيل:
الباب األول، وفيه:

ــه  ــذ، وفي ــايض التنفي ــات ق ــل األول: اختصاص الفص
ــواد. )6( م

الفصل الثاين: السند التنفيذ، وفيه )8( مواد.
الفصــل الثالــث: اإلفصــاح عــن األمــوال، وفيــه )4( 

مــواد.
ــه )٣(  ــذ، وفي ــل التنفي ــوال م ــع: األم ــل الراب الفص

ــواد. م
الباب الثاين: احلجز التحفظي، وفيه )11( مادة.

الباب الثالث: إجراءات التنفيذ
الفصل األول: احلجز التنفيذي، وفيه )15( مادة.
الفصل الثاين: بيع املال املحجوز، وفيه )8( مواد.

ــه )٣(  ــذ، وفي ــة التنفي ــع حصيل الفصــل الثالــث: توزي
مــواد.

الفصــل الرابــع: حجــز مــا للمديــن عــىل الغــر، وفيــه 
)8( مــواد.

الباب الرابع، وفيه: 
الفصل األول: التنفيذ املبارش، وفيه )5( مواد.

الفصــل الثــاين: التنفيــذ يف األحــوال الشــخصية، وفيــه 
)4( مــواد.

الباب اخلامس: 
الفصل األول: اإلعسار، وفيه )6( مواد.

الفصل الثاين: احلبس التنفيذي، وفيه )4( مواد.
الفصل الثالث: العقوبات، وفيه )6( مواد.

أحكام عامة، وفيها )6( مواد.
وبصــدور نظــام التنفيــذ الســعودي عــام 14٣4ه وبــدء 

العمــل بــه أصبــح أداة فاعلــة يف محــل املدينــي املامنعي 
ــاس  ــوق الن ــن حق ــا م ــم وتليصه ــة ذممه ــىل تربئ ع
عليهــم،  الواجبــة  االلتزامــات  وأداء  ومطالباهتــم، 
ــكام  ــع أح ــق م ــام يتواف ــم ب ــي منه ــة املامطل ومعاقب
ــاء  ــل األغني ــت َمْط م ــي جرَّ ــالمية الت ــة اإلس الرشيع

ــر. ــة والزج ــم بالعقوب وتوعدهت

ــام  ــال يف نظ ــظ امل ــد حف ــر مقص ــع: أث ــث الراب املبح
التنفيــذ الســعودي، وفيــه متهيــد ومطلبــان:

التمهيد: 
ــم  ــم اهلل يف كتبه ــون رمحه ــره األصولي ــا يذك ــب م غال
عنــد حديثهــم عــن مقصــد حفــظ املــال هــو: حفظــه 
الضــامن  وإجيــاب  والقصــاص  احلــدود  بترشيــع 
ــه  ــق علي ــا ُيطَل ــو م ــك، وه ــو ذل ــن ونح ــىل املعتدي ع
)حفــظ املــال مــن جانــب العــدم(، وإليــك مجلــة مــن 

نصوصهــم:
ــاب  الغصَّ زجــر  "وإجيــاب  املســتصفى:  يف  جــاء 
ــي  ــي ه ــوال الت ــظ األم ــل حف ــه حيص ــرساق؛ إذ ب وال
ــزايل ،  ــا" )الغ ون إليه ــرُّ ــم مضط ــق وه ــاش اخلل مع

.)174/1  ، 141٣هـــ 
وجــاء يف اإلحــكام: "وأمــا حفــظ األمــوال التــي هبــا 
ــاب والــرساق"  معــاش اخللــق فبــرشع الزواجــر للغصَّ

)اآلمــدي ، 1428 هـــ ، ٣ / ٣01(.
وجــاء يف اإلهبــاج: "وأمــا حفــظ املــال فبالضــامن عــىل 
ــه ،  ــبكي وابن ــة" )الس ــالس والرسق ــب واالخت الغاص

1416هـــ ، ٣ / 55(.
وجــاء يف البحــر املحيــط: "حفــظ املــال بأمريــن: 
أحدمهــا: إجيــاب الضــامن عــىل املعتــدي فيــه فــإن املــال 
قــوام العيــش وثانيهــام: بالقطــع بالرسقــة" )الزركــي ، 

1414هـــ ، 4 / 188(.
ــور  ــن عاش ــه اب ــه اهلل وتبع ــاطبي رمح ــرى الش ــام ي بين
رمحــه اهلل ومــن بعــده أن الــرشع حافــظ عــىل مقاصــد 
ــن  ــال( م ــظ امل ــد حف ــا مقص ــا )ومنه ــة عموًم الرشيع
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ــي:  جانب
وتثبيــت  أركانــه  بإقامــة  الوجــود  جانــب  األول: 

قواعــده. 
ــه  ــدرأ عن ــا ي ــع م ــدم بمن ــب الع ــن جان ــاين: م والث

االختــالل الواقــع أو املتوقــع فيــه.
يقــول الشــاطبي رمحــه اهلل مبيِّنًــا ذلــك يف مقصــد 
حفــظ املــال: "وحفــظ املــال راجــع إىل مراعــاة دخولــه 
يف األمــالك، وكتنميتــه أن ال يفنــى، ومكملــه دفــع 
العــوارض، وتــاليف األصــل بالزجــر واحلــد والضامن، 
وهــو يف القــرآن والســنة..".  )الشــاطبي ، 1417هـــ، 

.)٣48/4
ــه  ــد أن ــعودي نج ــذ الس ــام التنفي ــر يف نظ ــد النظ وعن
-بحســب موضوعــه والغايــة منــه- قــد اعتنــى بحفــظ 
املــال مــن جهــة العــدم، وذلــك بمنــع وقــوع الــرضر 
ــىل كل  ــة ع ــات التعزيري ــرض العقوب ــال، وف ــىل امل ع

ــا. ــوق ألصحاهب ــل يف أداء احلق ــع أو يامط ــن يمتن م
ــر والتطبيــق يف  ــان األث وألجــل مــا ســبق فســيكون بي
هــذا املبحــث مقتــرًصا عــىل حفــظ املــال مــن جانــب 
ــواردة يف  ــة ال ــواد النظامي ــع امل ــك بجم ــدم، وذل الع
وبيــان وجــه  الســعودي وحتليلهــا  التنفيــذ  نظــام 

ــث.  ــوع البح ــىل موض ــا ع ــاهد منه الش

املطلــب األول: املــواد النظاميــة التــي تنــص عــى منــع 
وقــوع الــرضر عــى املــال

ــن  ــدد م ــه ع ــد ورد في ــه ق ــذ فإن ــام التنفي ــتقراء نظ باس
اإلجــراءات والقــرارات التــي يتخذهــا قــايض التنفيــذ 
ــوع  ــع وق ــك بمن ــال، وذل ــظ امل ــد حف ــاًل بمقص عم
الــرضر عــىل أمــوال النــاس، وحفــظ حقــوق الدائنــي 
ــىل  ــي ع ــا، وه ــط فيه ــا أو التفري ــدي عليه ــن التع م

ــو اآليت: النح
اتاذ اإلجراءات التحفظية عموًما. 1
األمر باحلجز التحفظي عىل األموال. 2

األمر باإلفصاح واحلجز التنفيذي. ٣
حفظ األموال املحجوزة من التلف. 4
حراسة املال املحجوز وعدم التعدي عليه. 5
االحتياط ألموال القارصين واألوقاف. 6

وإليــك بياهنــا وذكــر املواضــع التــي وردت يف النظــام 
بحســب موادهــا:

أوًل: اختاذ اإلجراءات التحفظية عموًما:
ــت املــادة الســابعة: أن عــىل قــايض التنفيــذ إذا  فقــد نصَّ
وقــع تعــدٍّ أو مقاومــة أو ماولــة لتعطيــل التنفيــذ اتــاذ 
مجيــع اإلجــراءات التحفظيــة عــىل أمــوال املديــن حفًظا 
حلقــوق الدائــن، ولقــايض التنفيــذ األمــر عــىل اجلهات 

املختصــة بتقديــم املعونــة املطلوبــة.
ــن  ــا م ــاذ كل م ــة: ات ــراءات التحفظي ــراد باإلج وامل
ــل  ــىل م ــظ ع ــي، كالتحفُّ ــوق الدائن ــظ حق ــأنه حف ش
ــذ  ــن التنفي ــع م ــام يمن ــه ب ــرصف في ــع الت ــذ ومن التنفي
ــراءات  ــذه اإلج ــاع ه ــم إيق ــه ال يت ــاًم بأن ــتقباًل، عل مس
ــر  ــق ظاه ــذ إال حل ــايض التنفي ــل ق ــن قب ــة م التحفظي
ــة  ــادة الثامن ــه امل ــص علي ــام تن ــاّل األداء ك ــود ح الوج

ــذ. ــام التنفي ــن نظ ــرشون م والع

ثانًيا: األمر باحلجز التحفظي عى األموال:
ــصَّ عــىل هــذا اإلجــراء يف عــدة مواضــع مــن  ــد ُن وق

ــا: ــام، منه النظ
مــا جــاء يف املــادة الرابعــة والعرشيــن أن للدائن أن 	 

ــوالت  ــىل منق ــي ع ــز التحفظ ــاع احلج ــب إيق يطل
مدينــه إذا ل يكــن للمديــن مــل إقامــة ثابــت 
ــة  ــباب مقبول ــن ألس ــي الدائ ــة، أو خ يف اململك

ــا. ــن أو هتريبه ــوال املدي ــاء أم اختف
ومــا جــاء يف املــادة اخلامســة والعرشيــن أن ملؤجــر 	 

ــىل  ــي ع ــز التحفظ ــاع احلج ــب إيق ــار أن يطل العق
التــي يف العــي املؤجــرة  الثــامر  املنقــوالت أو 

ــتحقة. ــور املس ــًا لأج ضامن
ــن 	  ــن أن م ــة والعرشي ــادة السادس ــاء يف امل ــا ج وم
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يدعــي ملــك املنقــول فلــه أن يطلــب إيقــاع 
احلجــز التحفظــي عنــد مــن حيــوزه، متــى كانــت 

ــاءه. ــد اّدع ــة تؤي ــل واضح ــاك دالئ هن
ومــا جــاء يف املــادة الســابعة والعرشيــن أن للدائــن 	 

ــده  ــن بي ــو ل يك ــالِّ األداء – ول ــتقر ح ــن مس بدي
ــز  ــاع احلج ــب إيق ــذ – أن يطل ــل للتنفي ــم قاب حك
التحفظــي عــىل مــا يكــون ملدينــه لــدى اآلخريــن 
مــن الديــون، ولــو كانــت مؤجلــة، أو معلقــة عــىل 
رشط، ومــا يكــون لــه مــن أمــوال أو أعيــان منقولة 
يف يــد الغــر، وعــىل املحجــوز لديــه خــالل عــرشة 
ــام يف  ــرار ب ــز اإلق ــه باحلج ــخ تبليغ ــن تاري ــام م أي
ذمتــه مــن الديــون، واألعيــان، واألمــوال، وعليــه 
اإليــداع يف حســاب املحكمــة خــالل عــرشة أيــام 
مــن تاريــخ تبليغــه بحكــم صحــة احلجــز بــام أقــر 

بــه، أو مــا يفــي منــه باحلــق.
ــم يف  ــة املنظِّ ــىل عناي ــدل ع ــابقة ت ــع الس ــع املواض ومجي
ــه وحفــظ  ــال ورعايت ــذ بمقصــد حفــظ امل نظــام التنفي

ــا.  ــي وصيانته ــوق الدائن حق

ثالًثــا: األمــر باإلفصــاح واحلجــز التنفيــذي عــى 
األمــوال:

ــصَّ عــىل هــذا اإلجــراء يف عــدة مواضــع مــن  ــد ُن وق
ــا: ــام، منه النظ

ــايض 	  ــرشة أن لق ــة ع ــادة السادس ــاء يف امل ــا ج م
ــذ- أن  ــر التنفي ــن بأم ــالغ املدي ــد إب ــذ - بع التنفي
ــا  ــدار م ــن بمق ــوال املدي ــر باإلفصــاح عــن أم يأم
ــا،  ــام بحجزه ــه القي ــذي، ول ــند التنفي ــي بالس يف
وإذا ظهــر لقــايض التنفيــذ أن املديــن مماطــل مــن 
ــال،  ــن احل ــن قرائ ــامين، أو م ــجله االئت ــع س واق
ــه  ــن أموال ــاح ع ــر باإلفص ــه األم ــوز ل ــه جي فإن

ــذ. ــر التنفي ــه بأم ــل إبالغ ــا قب وحجزه
ــا 	  ــرشة والئحته ــابعة ع ــادة الس ــاء يف امل ــا ج وم

أن عــىل مجيــع اجلهــات املختصــة، أو املرشفــة 

عــىل تســجيل األمــوال كــوزارة التجــارة والبنــك 
املــال، وعــىل مديــن  املركــزي وهيئــة ســوق 
ــم  ــه وغره ــن، وموظفي ــب املدي ــن، وماس املدي
ــن  ــوال املدي ــه بأم ــىل علم ــة ع ــت القرين ــن دلَّ مم
ــر  ــىل أم ــاء ع ــن بن ــول املدي ــن أص ــاَح ع اإلفص
ــرشة  ــاوز ع ــدة ال تتج ــالل م ــذ خ ــايض التنفي ق
ــد  ــات، وُتع ــك اجله ــالغ تل ــخ إب ــن تاري ــام م أي
أمــوال املديــن املوجــودة يف ذمــة اجلهــة حتــت 

ــز. ــر احلج ــتالمها ألم ــذ اس ــز من احلج
وجــاء يف املــادة العرشيــن أن مجيــع أمــوال املديــن 	 

ضامنــة لديونــه، ويتتــب عــىل احلجــز عــىل أموال 
ــرصف يف  ــن ت ــه م ــوم ب ــا يق ــاذ م ــدم نف ــن ع املدي

أموالــه املحجــوزة.
ــر  ــن األم ــابقة م ــراءات الس ــع اإلج ــظ أن مجي فيلح
ــة  ــدة معين ــالل م ــن خ ــوال املدي ــن أم ــاح ع باإلفص
فــات املتعلِّقــة هبــا دليــل  وحجزهــا وعــدم نفــاذ الترصُّ
ــذ،  ــام التنفي ــال يف نظ ــظ امل ــد حف ــامل مقص ــىل إع ع

ــه. ــدي علي ــن التع ــال م ــة امل وصيان

رابًعا: حفظ األموال املحجوزة من التلف:
ــصَّ عــىل هــذا اإلجــراء يف عــدة مواضــع مــن  ــد ُن وق

ــا: ــام، منه النظ
ــف 	  ــي تكلي ــابعة والثالث ــادة الس ــاء يف امل ــا ج م

ــرات،  ــود، واملجوه ــداع النق ــذ بإي ــور التنفي مأم
واملعــادن الثمينــة، والتحف، واألشــياء النفيســة يف 
ــال. ــب احل ــا بحس ــة، أو يف خزينته ــاب املحكم حس

ــور 	  ــي أن ملأم ــة والثالث ــادة الثامن ــاء يف امل ــا ج وم
بمبــارشة  املكلــف  الشــخص  وهــو  التنفيــذ 
ــز  ــال- حتري ــى احل ــذ -إذا اقت ــراءات التنفي إج
ــم  ــال وخات ــع األقف ــه وض ــوز، وعلي ــال املحج امل

املحكمــة، وإثبــات ذلــك يف املحــرض.
ــه 	  ــن أن ــي م ــعة والثالث ــادة التاس ــاء يف امل ــا ج وم

إذا كانــت الثــامر والــزروع هــي مــل التنفيــذ 
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فإهنــا حتجــز قبــل بــدوِّ صالحهــا، ويضــع مأمــور 
التنفيــذ لوحــة عــىل مدخــل األرض الزراعيــة 
ــدوِّ  ــد ب ــاع عن ــز، وتب ــرض احلج ــا م ــق عليه يلص

ــا. صالحه
ــادة 	  ــة امل ــن الئح ــارشة م ــرة الع ــاء يف الفق ــا ج وم

ــوزة  ــوالت املحج ــت املنق ــه إذا كان ــي أن اخلمس
عرضــة للتلــف، أو كانــت قيمتهــا ال تتحمــل 
قيمتهــا  كانــت  أو  وبيعهــا،  خزهنــا  نفقــات 
التقديريــة ال تزيــد عــىل مخســي ألــف ريــال؛ 
ــبتها،  ــرة مناس ــرر الدائ ــي تق ــة الت ــاع بالطريق فتب
دون التقيــد باإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف 

ــول. ــع املنق بي
ــداع  ــن إي ــابقة م ــراءات الس ــع اإلج ــظ أن مجي ويلح
ــاب  ــة يف حس ــياء النفيس ــرات واألش ــود واملجوه النق
املحكمــة أو خزينتهــا وحتريــز املــال املحجــوز ووضــع 
إذا كانــت  الثــامر والــزروع  األقفــال عليــه وبيــع 
ــل  ــارشة  دلي ــا مب ــدو صالحه ــد ب ــذ عن ــل التنفي م
ــة  ــال، وصيان ــظ امل ــد حف ــام ملقص ــاة النظ ــىل مراع ع

ــاع. ــف والضي ــن التل ــكات م املمتل

خامًســا: حراســة املــال املحجــوز وعــدم التعــدي 
ــه: علي

ــصَّ عــىل هــذا اإلجــراء يف عــدة مواضــع مــن  ــد ُن وق
ــا: ــام، منه النظ

ــايض 	  ــي أن لق ــة واألربع ــادة الثاني ــاء يف امل ــا ج م
ــال  ــة امل ــه بحراس ــوز علي ــف املحج ــذ تكلي التنفي
ــامن، أو  ــم ض ــرشط تقدي ــده ب ــت ي ــوز حت املحج
كفيــل مــيلء باالمتنــاع عــن التعــرض للــامل 
ــض  ــإن رف ــن، ف ــرضُّ الدائ ــد ي ــام ق ــوز ب املحج
تقديــم  تعــذر  أو  احلراســة،  عليــه  املحجــوز 
الضــامن، أو الكفيــل، أمــر قــايض التنفيــذ بتعيــي 

ــه. ــص ل ــارس مرخَّ ح
ــه يســلم 	  ومــا جــاء يف املــادة الثالثــة واألربعــي أن

ــك  ــىل ذل ــه ع ــارس بتوقيع ــوز للح ــال املحج امل
ــوز للحــارس  بموجــب مــرض احلجــز، وال جي
االنتفــاع باملــال املحجــوز، أو إعارتــه، أو تعريضــه 
للتلــف، ولقــايض التنفيــذ أن يــأذن للحــارس 
ــك،  ــة ذل ــت املصلح ــوز إذا اقتض ــإدارة املحج ب
ــل، وإذا  ــع األص ــوزة م ــه مج ــظ غلت ــه حف وعلي
جــاز  املحجــوز،  للــامل  مالــًكا  احلــارس  كان 

ــه. ــاع ب ــه باالنتف ــأذن ل ــذ أن ي ــايض التنفي لق
فيظهــر مــن متكــي قــايض التنفيــذ صالحيــة 	 

ــف  ــواء بتكلي ــوز س ــال املحج ــة امل ــر بحراس األم
املحجــوز عليــه مــع تقديــم ضــامن أو بتعيــي 
مــن  احلــارس  لــه، ومنــع  ــص  حــارس مرخَّ
ــف =  ــه للتل ــوز أو تعريض ــال املحج ــاع بامل االنتف
ــه.  ــال وصيانت ــظ امل ــد حف ــام بمقص ــة النظ عناي

سادًسا: الحتياط ألموال القارصين واألوقاف
ــصَّ عــىل هــذا اإلجــراء يف عــدة مواضــع مــن  ــد ُن وق

ــا: ــام، منه النظ
مــا جــاء يف الفقــرة األوىل مــن الئحــة املــادة 	 

الرابعــة واألربعــي أنــه إذا اتفــق ذوو الشــأن عــىل 
ــا  ــاق، م ــازة االتف ــرة إج ــارس؛ فللدائ ــرة احل أج
ــًا؛  ــارص، أو وقف ــال ق ــه م ــوز علي ــن املحج ل يك

ــرة. ــبة األج ــن مناس ــرة م ــق الدائ فتتحق
ــادة 	  ــة امل ــن الئح ــة م ــرة الثامن ــاء يف الفق ــا ج وم

ــة  ــن بالقيم ــن والدائ ــه إذا ريض املدي ــي أن اخلمس
ــة  ــغ القيم ــو ل تبل ــزاد ول ــا امل ــف عليه ــي وق الت
إجــراءات  وتســتكمل  املــزاد  فُينهــى  املقــدرة 
ــارصًا - يف  ــن ق ــن املدي ــا ل يك ــك م ــذ، وذل التنفي
غــر حــاالت الواليــة اجلربيــة -، أو وقفــًا، أو مــا 
ــزاد. ــراءات امل ــتكامل إج ــزم اس ــام؛ فيل يف حكمه

ــادة 	  ــة امل ــن الئح ــة م ــرة الثاني ــاء يف الفق ــا ج وم
ــل  ــن قب ــرض املدي ــه إذا أح ــي أن ــة واخلمس الثاني
ــوزة  ــي املحج ــتيًا للع ــزاد مش ــو امل ــالن رس إع
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بمبلــغ ال يقــل عــن الديــن املحجــوز مــن أجلــه، 
أجــازت الدائــرة هــذا البيــع، وأثبتتــه بقــرار، 
ــاوي  ــا يس ــه م ــق علي ــن املتف ــن الثم ــتلمت م واس
الديــن املحجــوز ألجلــه، مضافــًا إليــه مجيــع 
مرصوفــات احلجــز والتنفيــذ، ويتتَّــب عــىل 
ذلــك رفــع احلجــز عــن األعيــان املحجــوزة، 
وذلــك مــا ل يكــن املديــن قــارصًا، أو وقفــًا، أو مــا 
يف حكمهــام؛ فيلــزم اســتكامل إجــراءات املــزاد.

ــادة 	  ــة امل ــن الئح ــة م ــرة الثالث ــاء يف الفق ــا ج وم
ــل  ــن قب ــرض املدي ــه إذا أح ــي أن ــة واخلمس الثاني
ــوزة  ــي املحج ــتيًا للع ــزاد مش ــو امل ــالن رس إع
ــه،  ــن أجل ــوز م ــن املحج ــن الدي ــل م ــغ أق بمبل
ــًا  ــدُّ طرف ــن ُيَع ــزون، وم ــون احلاج ــق الدائن وواف
يف اإلجــراءات عــىل البيــع، أجــازت الدائــرة 
الثمــن  ويــوزع  بقــرار،  وأثبتتــه  البيــع،  هــذا 
وفًقــا ألحــكام توزيــع حصيلــة التنفيــذ، ويســتمر 
احلجــز والتنفيــذ عــىل باقــي أمــوال املديــن حلــي 
اســتيفاء كامــل الديــن، وذلــك مــا ل يكــن املديــن، 
ــة  ــاالت الوالي ــر ح ــارصًا - يف غ ــن، ق أو الدائ
ــزم  ــام؛ فيل ــا يف حكمه ــا، أو م ــة -، أو وقًف اجلربي

ــزاد. ــراءات امل ــتكامل إج اس
ــادة 	  ــة امل ــن الئح ــة م ــرة الرابع ــاء يف الفق ــا ج وم

ــع  ــذ بي ــن التنفي ــزم م ــه إذا ل ــي أن ــة واخلمس الثاني
ــة  ــة اجلربي عقــار قــارص - يف غــر حــاالت الوالي
-، أو وقــف، أو مــا يف حكمهــام؛ فيكــون بحكــم 
ــم  ــتئناف، ث ــب االس ــذ واج ــرة التنفي ــدره دائ تص

ــزاد. ــراءات امل ــتكمل إج ــزاد، وتس ــاع بامل يب
ومــا جــاء يف الفقــرة األوىل مــن الئحــة املــادة 	 

ضمــن  مــن  كان  إذا  أنــه  واخلمســي  الثامنــة 
الواليــة  حــاالت  غــر  يف   - قــارص  الدائنــي 
اجلربيــة -، أو وقــف، ومــن يف حكمهــام، فيجــب 
أال يقــل نصيــب كل منهــم يف االتفــاق عــن قــدر 

ــة. ــد املحاص ــه عن حصت

فــكل اإلجــراءات الســابقة املتعلِّقــة بأمــوال القارصيــن 
ــرة  ــبة أج ــن مناس ــرة م ــق الدائ ــن حتقُّ ــاف م واألوق
احلــارس، ووجــوب اســتكامل مجيــع إجــراءات املــزاد، 
وتــويل الدائــرة للبيــع –يف غــر حــاالت الواليــة 
ــام  ــة النظ ــىل عناي ــل ع ــارص- دلي ــىل الق ــة ع اجلربي
ــوال  ــاط ألم ــه، واالحتي ــال ورعايت ــظ امل ــد حف بمقص

القارصيــن واألوقــاف.

املطلــب الثــاين: املــواد النظاميــة التــي تنــص عــى 
العقوبــات حفًظــا للحقــوق املاليــة

ــي  ــة الت ــذ عــدد مــن املــواد النظامي ورد يف نظــام التنفي
تنــص عــىل مجلــة مــن العقوبــات التعزيريــة ملــن يمتنــع 
ط ويتســاهل يف  أو يامطــل يف أداء احلقــوق املاليــة أو يفــرِّ

إجراءاهتــا، وهــي بعــد االســتقراء عــىل النحــو اآليت:
ــة باملنــع مــن الســفر وإيقــاف التعامــالت . 1 .العقوب

املاليــة.
التغريم املايل.. 2
اإليقاف واحلبس.. ٣

وإليــك بياهنــا وذكــر املواضــع التــي وردت يف النظــام 
بحســب موادهــا:

أوًل: العقوبــة باملنــع الســفر مــن الســفر وإيقــاف 
املاليــة: التعامــالت 

ــذ  ــه إذا ل ينفِّ ــادة السادســة واألربعــي أن 1.جــاء يف امل
املديــن، أو ل يفصــح عــن أمــوال تكفــي للوفــاء 
ــر  ــه بأم ــخ إبالغ ــن تاري ــام م ــة أي ــالل مخس ــن خ بالدي
ــف إذا  ــدى الصح ــرشه بإح ــخ ن ــن تاري ــذ، أو م التنفي
ــذ  ــايض التنفي ــر ق ــاًل، وأم ــد مماط ــه؛ ُع ــذر إبالغ تع

ــا: ــور منه ــاالً بأم ح
منع املدين من السفر.. 1
ــة . 2 ــه بصف ــل من ــوك التوكي ــدار صك ــاف إص إيق

مبــارشة، أو غــر مبــارشة يف األمــوال ومــا يــؤول 
ــا. إليه

ــبق  ــا س ــة إىل م ــذ - إضاف ــذ أن يتخ ــايض التنفي ولق
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ــة: ــراءات اآلتي ــن اإلج ــا م ــال - أيًّ ــب احل بحس
منــع اجلهــات احلكوميــة مــن التعامــل مــع املدين، 	 

وحجــز مســتحقاته املاليــة لديــا، وأن عليهــا 
ــك. ــذ بذل ــايض التنفي ــعار ق إش

ــأي 	  ــه ب ــل مع ــن التعام ــة م ــات املالي ــع املنش من
ــة. صف

حبس املدين، وفقًا ألحكام هذا النظام.	 

ثانًيا: العقوبة بالتغريم املايل:
ف . 1 ــرصَّ ــه إذا ت ــتي أن ــابعة والس ــادة الس ــاء يف امل ج

ــر  ــالف أم ــوز بخ ــال املحج ــه يف امل ــوز لدي املحج
ــذ -  ــايض التنفي ــىل ق ــب ع ــذ، وج ــايض التنفي ق
ــال  ــىل م ــذ ع ــز - التنفي ــب احلاج ــىل طل ــاًء ع بن

ــال. ــدار امل ــه بمق ــوز لدي املحج
ــذر . 2 ــه إذا تع ــتي أن ــعة والس ــادة التاس ــاء يف امل وج

ــى  ــة، أو اقت ــوة املختص ــتخدام الق ــذ باس التنفي
ــك،  ــم بذل ــه ول يق ــه بنفس ــن ب ــام املدي ــذ قي التنفي
ــة  ــة مالي ــاًم بغرام ــدر حك ــذ أن يص ــايض التنفي فلق
ــودع يف  ــا ت ــال يومًي ــرشة آالف ري ــىل ع ــد ع ال تزي
حســاب املحكمــة عــن كل يــوم يتأخــر فيــه املنفــذ 
ــق يف  ــذ احل ــايض التنفي ــذ، ولق ــن التنفي ــده ع ض
ــزء منهــا إذا بــادر املنفــذ  ــاء الغرامــة، أو ج إلغ

ــذ. ــده بالتنفي ض
ثالًثا: العقوبة باحلبس واإليقاف: 

ــتخدام . 1 ــذر اس ــه إذا تع ــبعي أن ــادة الس ــاء يف امل ج
ــت  ــذ، أو إذا فرض ــراء التنفي ــة إلج ــوة املختص الق
ــالل  ــذ خ ــده ول ينف ــذ ض ــىل املنف ــة ع ــة مالي غرام
ــه أن  ــاز ل ــذ، ج ــايض التنفي ــا ق ــي حيدده ــدة الت امل
ــاره عــىل  يصــدر أمــًرا بحبــس املنفــذ ضــده إلجب

ــذ. التنفي
ــى . 2 ــه إذا ادع ــبعي أن ــة والس ــادة الثامن ــاء يف امل وج

ــن  ــذ قرائ ــايض التنفي ــر لق ــار وظه ــن اإلعس املدي
عــىل إخفائــه ألموالــه، فعــىل قــايض التنفيــذ 

- بموجــب حكــم يصــدره - اســتظهار حالــه 
ــع  ــنوات م ــس س ــاوز مخ ــس مــدة ال تتج باحلب
مراعــاة كثــر املــال وقليلــه، وخيضــع احلكــم 

لتدقيــق مكمــة االســتئناف.
ــن . ٣ ــى املدي ــه إذا ادع ــي أن ــادة الثامن ــاء يف امل وج

اإلعســار، وظهــر لقــايض التنفيــذ أن دعــوى 
اإلعســار احتياليــة، أو كان عجــز املديــن عــن 
الوفــاء نتيجــة تعــد أو تفريــط منــه، أثبــت القــايض 
ــذ،  ــراءات التنفي ــتكمل إج ــة، واس ــك الواقع تل
وأمــر بإيقــاف املتهــم وإحالــة ملــف االهتــام 
خــالل مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام إىل هيئــة 

التحقيــق واالدعــاء العــام لرفــع الدعــوى...
وجــاء يف املــادة الثالثــة والثامنــي أنــه عــىل قــايض . 4

ــذ- أن  ــام التنفي ــكام نظ ــىل أح ــاًء ع ــذ - بن التنفي
يصــدر حكــاًم بحبــس املديــن إذا ثبــت لــه امتناعــه 
عــن التنفيــذ، ويســتمر احلبــس حتــى يتــم التنفيــذ.

وجــاء يف املــادة الثامنــة والثامنــي أنــه يعاقــب . 5
ــنوات كل  ــبع س ــىل س ــد ع ــدة ال تزي ــجن م بالس
ــم  ــن اجلرائ ــا م ــب أيًّ ــه ارتك ــاعد ل ــن أو مس مدي

ــة: اآلتي
أ- االمتنــاع عــن تنفيــذ احلكــم النهائــي الصادر يف أ. 

حقــه، أو ثبــت قيامــه بإخفــاء أموالــه، أو هتريبهــا، 
أو امتنــع عــن اإلفصــاح عــام لديــه مــن أمــوال.

ــوى ب.  ــام دع ــأن أق ــذ ب ــل التنفي ــد تعطي ب- تعم
ــذ. ــل التنفي ــا تعطي ــد منه قص

ــو ج.  ــدى ه ــدد، أو تع ــأن ه ــذ، ب ــة التنفي ج- مقاوم
ــف، أو  ــىل موظ ــره - ع ــاطة غ ــه - أو بوس بنفس
مرخــص لــه يقــوم بالتنفيــذ، أو قــام بأي مــن ذلك 
ضــد املنفــذ لــه، وأي فعــل آخــر غــر مــرشوع قام 

بــه بقصــد مقاومــة التنفيــذ.
أو د.  املحكمــة،  أمــام  إقراراتــه  يف  الكــذب  د- 

ــر  ــات غ ــم بيان ــراءات، أو تقدي ــذب يف اإلج الك
صحيحــة.
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ــب . 6 ــه يعاق ــون أن ــعة والثامن ــادة التاس ــاء يف امل وج
ــدة  ــجن م ــه بالس ــن يف حكم ــام وم ــف الع املوظ
ــذ أو  ــع التنفي ــنوات إذا من ــبع س ــىل س ــد ع ال تزي
أعاقــه، ويعــد ذلــك جريمــة مــن اجلرائــم املخلــة 

ــة. باألمان
ــجن . 7 ــب بالس ــه يعاق ــعي أن ــادة التس ــاء يف امل وج

ــد عــىل مخــس عــرشة ســنة كل مديــن  مــدة ال تزي
ــايل،  ــل احتي ــه بعم ــه قيام ــبب مديونيت ــت أن س ثب
أو قيامــه بتبديــد أموالــه إذا كانــت األمــوال كثــرة 
ولــو ثبــت إعســاره يف احلالتــي، وتعــد هــذه 
ــف. ــة للتوقي ــرة املوجب ــم الكب ــن اجلرائ ــال م األفع

ــب . 8 ــه يعاق ــعي أن ــة والتس ــادة احلادي ــاء يف امل وج
ــنوات كلٌّ  ــالث س ــىل ث ــد ع ــدة ال تزي ــجن م بالس

مــن:
الشــخص املطلــع عــىل بيانــات أصــول املديــن، إذا 	 

رسب تلــك البيانــات، ويعاقــب بالعقوبــة نفســها 
كل شــخص اطلــع عــىل تلــك البيانــات دون أمــر 

قضائــي.
احلــارس أو اخلــازن القضائــي وتابعيهــام، إذا أخــل 	 

ــه  ــه أو هترب ــه أو تعدي ــه؛ بإمهال ــم بواجبات أي منه
مــن تســليم األمــوال، أو تســلمها.

ــارك يف 	  ــام، أو املش ــع وتابعيه ــل البي ــوم أو وكي املق
املــزاد؛ إذا تعمــد أي منهــم التأثــر عــىل الســعر، أو 

التضليــل يف عدالــة األســعار.
ــة  ــر عناي ــابقة تظه ــة الس ــواد النظامي ــكل امل ــر ل وبالنظ
املنظِّــم بمقصــد حفــظ املــال مــن جهــة العــدم، وذلــك 
ــن  ــة م ــات التعزيري ــن العقوب ــب م ــا ناس ــراده م بإي
ــم،  ــة، وتغري ــالت املالي ــاف للتعام ــفر، وإيق ــع للس من
وحبــس وإيقــاف، ممــا يســهم يف حفــظ أمــوال الدائنــي 

ودفــع الــرضر عنهــا.

اخلامتة:
يف ختــام هــذا البحــث أمحــد اهلل تبــارك وتعــاىل أن 

يــرسَّ يل إمتامــه، وأورد هنــا أهــم النتائــج والتوصيــات 
ــه: ــة ب املتعلِّق

أهم نتائج البحث:
أمهيــة مقاصــد الرشيعــة وأثرهــا يف الواقــع العلمي . 1

والعميل.
ــع . 2 ــه ودف ــة علي ــال باملحافظ ــالم بامل ــة اإلس عناي

الرضرعنــه.
ــراءة . ٣ ــة يف ق ــد الرشيع ــم مقاص ــر عل ــوح أث وض

املــواد النظاميــة والقانونيــة. 
أن نظــام التنفيــذ الســعودي قــد جــاء موافقــا . 4

ــوع  ــع وق ــال ومن ــظ امل ــارع يف حف ــود الش ملقص
الــرضر عــىل أمــوال النــاس وحفــظ حقــوق 
ــا  ــط فيه ــا أو التفري ــدي عليه ــن التع ــي م الدائن
والضيــاع  التلــف  مــن  املمتلــكات  وصيانــة 
واألوقــاف. القارصيــن  ألمــوال  واالحتيــاط 

وأهم التوصيات: 
املوضوعــات . 1 يف  للكتابــة  الباحثــي  توجيــه 

النــاس  واقــع  يف  أثرهــا  وبيــان  املقاصديــة، 
. هتــم حيا و

تســليط الضــوء عــىل األبحــاث التطبيقيــة يف علــم . 2
مقاصــد الرشيعــة. 

ــىل . ٣ ــا ع ــان ابتنائه ــة وبي ــة العدلي ــامم باألنظم االهت
ــة. ــد املرعي ــة واملقاص ــول الرشعي األص

أهم املصادر واملراجع 

القرآن الكريم.

ــن ، 140٣هـــ  ،  ــمس الدي ــاج، ش ــر ح ــن أم 1.اب
التقريــر والتحبــر، ط 2، لبنــان،  دار الكتــب العلميــة.

ــوع  ــن  ،1416هـــ ، جمم ــي الدي ــة ، تق ــن تيمي 2.اب
الفتــاوى ، املدينــة النبويــة ، جممــع امللــك فهــد لطباعــة 

ــف . ــف الرشي املصح

٣.ابــن عاشــور ، ممــد ، 1425 هـــ ، مقاصــد الرشيعة 
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والشــؤون  األوقــاف  وزارة   ، قطــر   ، اإلســالمية  
ــالمية. اإلس

4.ابــن منظــور،  ممــد ، 1414 هـــ ، لســان العــرب   ، 
ط ٣ ، بــروت  ، دار صــادر.  

5.ابــن هشــام، عبــد اهلل 14٣7هـــ ، شــذور الذهــب، 
ــالم. ــرص ، دار الس ط ٣، م

6.أبــو احلســي، أمحــد،  1٣99هـــ ،  مقاييــس اللغــة، ، 
ســوريا ، دار الفكــر.

7.البخــاري ، ممــد ، 1422هـــ ، صحيــح البخــاري، 
لبنــان ، دار طــوق النجــاة.

8.اجلوهــري ، إســامعيل، 1407 هـــ ، الصحــاح تــاج 
ــي . ــم للمالي ــروت  ، دار العل ــة ، ط 4 ، ب اللغ

9.اجلوينــي ، عبــد امللــك ، 1418هـــ، الربهــان، لبنــان 
، دار الكتــب العلميــة .

10.اخلادمــي ، نــور الديــن 1421هـــ ، علــم املقاصــد 
الرشعيــة، الســعودية العبيــكان. 

11.الريســوين ، أمحــد /  1416 هـــ ، نظريــة املقاصــد 
عنــد الشــاطبي ، ط4 ، الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ، 

املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي.

ــروس  ،  ــاج الع ــد ، 1٣85هـــ ، ت ــدي ، مّم بي 12.الزَّ
ــة. ــرص ، دار اهلداي م

املوافقــات،  1417هـــ،   ، إبراهيــم   ، 1٣.الشــاطبي 
الريــاض ، دار ابــن عفــان.

ــان  ــية الصب ــد،  1417 هـــ ، حاش ــان ، مم 14.الصب
ــة  ــب العلمي ــان ، دار الكت ــموين ، لبن ــىل رشح األش ع

ــروت. ب

ــربي،  ــر الط ــد ، 1420 هـــ ،  تفس ــربي، مم 15.الط
ــالة. ــة الرس ــان ، مؤسس لبن

ــة  ــد العام ــف ،  1415هـــ ، املقاص ــال ، يوس 16.الع

العامليــة  الــدار   ، الريــاض   ، اإلســالمية  للرشيعــة 
اإلســالمي. للكتــاب 

17.الغــزايل ، ممــد،  141٣هـــ ، املســتصفى ،  لبنان ، 
دار الكتــب العلميــة.

18.الفــايس ، عــالل ، 1414 هـــ ، مقاصــد الرشيعــة 
اإلســالمية ومكارمهــا، ط 5 ، لبنــان ، دار الغــرب 

ــالمي.  اإلس

القامــوس  1426هـــ،   ، ممــد  19.الفروزآبــادى، 
املحيــط، لبنــان ، مؤسســة الرســالة

20.القشــري، مســلم ، 1427هـــ ، صحيــح مســلم، 
ــريب .  ــتاث الع ــاء ال ــروت  ، دار إحي ب

ــر  ــن ، 1421هـــ ، التحب ــالء الدي ــرداوي ، ع 21.امل
رشح التحريــر ، الســعودية / الريــاض ، مكتبة الرشــد .

22.اليــويب، ممــد ،  1418 هـــ،   مقاصــد الرشيعــة ، 
ــرة. ــعودية،  دار اهلج الس
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