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  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

  كلية الدراسات العليا 

 تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي-قسم العدالة الجنائية

   دكتوراه     ماجستير       ة ــملخص رسال
   أموال المدينجز والتنفيذ على الحمحل   :عنوان الرسالة

  المرافعات الشرعية السعوديفي نظام            
   سليمان عبد اهللا ناصر المطوع   :لطالبإعداد ا
  محمد السيد عرفة.    د:إشراف

   :مشكــلة البحث
في نفوس الكثير   غها بالصبغة المادية ، مما ترك         معات المعاصرة صب  ت التطور في المج        

من األفراد شدة التعلق باألموال إلى الحد الذي جعل الكثير منهم يعتدي على أموال اآلخرين ،                
يماطل في الوفاء بدينه رغم كونه موسراً ، بل وصل الحد ببعضهم إلـى التحايـل علـى                  أو  

دينين ،       القانون ، أو عدم تنفيذ األحكام القضائية         كانـت  لهـذا    ، وآثرت الشكاوى من مطل الم
 الحاجة ملحة لتوضيح مفهوم وحدود الحجز والتنفيذ على األموال ، وضـوابطه وأحكامـه ،              

   :بة على السؤال التالي فكان ال بد من اإلجا
  ما محل الحجز والتنفيذ على األموال في نظام المرافعات الشرعية السعودي ؟ 

  : أهمية البحث 
  يستمد البحث أهميته من أهمية الموضوع الذي يتناوله ، حيث أن معرفة أبعـاد             

سليمة بـين   الحجز والتنفيذ على األموال في األحكام القضائية تسهم في إقامة حياة اجتماعية             
 الدائن والمـدين   إلنهاء النزاع ، وفض الخصومة بيناألفضلاألداة   ، باعتباره    أفراد المجتمع 

 أكبـر    تخطي  المجتمع بحيث يستطيع أفراد   ، ، المرجوة إيصال الحقوق إلى أصحابها     هتغاي، و 
   .    الماليةهمعقبة تواجه تعامالت
  :أهداف البحث

ة األ      د ماهي ى تحدي ا،         تهدف الدراسة إل سان، ومدى حدود التصرف فيه ا اإلن وال التي يمتلكه م
ه     ه، وأنواع ذ وأهميت وم التنفي ى مفه رف عل ائله، والتع ه ووس ز، وأنواع وم الحج وتوضيح مفه
وز       ي ال يج وال الت ا و األم ذ عليه ز والتنفي وز الحج ي يج وال الت د األم م تحدي ائله،ومن ث ووس

 . الحجز والتنفيذ عليها
    :تساؤالته/ فروض البحث 

ما محل الحجز والتنفيذ علـى األمـوال فـي نظـام            :  السؤال الرئيس للدراسة  

  المرافعات الشرعية السعودي ؟ 

 



ب  

ما مفهوم الحجز، وما أنواعه ووسائله      :  ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية             
 ما األموال التـي يجـوز الحجـز         -ائله ؟  ما مفهوم التنفيذ، وما أهميته، وما أنواعه ووس        -؟

  ما األموال التي ال يجوز الحجز والتنفيذ عليها ؟ -والتنفيذ عليها ؟ 
  :منهــج البحث

مد الباحث في دراسته المنهج االستقرائي التحليلي، حيث يقوم الباحـث باسـتقراء             تيع       
ـ     لحجز والتنفيذ على األموال   النصوص المتعلقة با   ام المرافعـات الـشرعية      الواردة فـي نظ

السعودي،والقانون المقارن ،وتحليل أصولها الشرعية تحليالً مبنياً على الدراسات العلمية لدى           
  . فقهاء الشريعة اإلسالمية، وشراح القانون 

  :أهم النتائــج

  : التالية النتائجتوصلت الدراسة إلى 
ر متفق عليـه شـرعاً   صيانة أحكام القضاء تقتضي امتثال الخصوم وانصياعهم لهاأم      .١

 .وقانوناً

إن الغرض من الحجز والتنفيذ على أموال المدين يتمثل في حمل المدين وحثه علـى                .٢
 .الوفاء بديونه والتزاماته تجاه دائنيه وفاء اختيارياً

 بإجازة االلتجاء إلى القضاء لحماية الحق بل هو أيضاً يمكن صاحبه            المنظمال يكتفي    .٣
 . من اقتضائه 

لحكم المراد تنفيذه ما يشترط في الحكم القضائي من كونه صادرا وفـق             يشترط في ا   .٤
 خصومة حقيقية ، وأن يكون ملزمـا وواضحـا وداال على المقصود منه

معاملة المدين في العصر الحالي تتسم برعايته والمحافظة على كرامته وآدميته فلم  .٥
 .  للدائن ليقتضي منه حقه بيده المنظميتركه 

 نظام المرافعات السعودي على تفادي ما قـد يـصيب المـدين             حرص المشرع في   .٦
المحجوز على أمواله من أضرار ، فألزم الدائن بتقديم الضمان الكـافي للتعـويض              

  .للمدين في حالة عدم ثبوت الدعوى
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Research Crux: Development in temporary communities has been tangibly colored. Such 

matter has rendered individuals be much contingent on money to the extent of that a 

large percentage of individuals transgress on others' money; procrastinate in satisfying 

debts though being opulent. Rather, some individuals would eschew or dodge the law, 

fail to execute court rulings. Consequently, complaints have piled up due to the 

procrastination of debtors.  

Thus, there is a pressing need for defining the concept and limits of fund seizure and 

confiscation. As well as there is a dire need for defining the relevant regulations and 

provisions.  

Therefore, the following question has to be answered. 

What is the subject of fund seizure and confiscation in the Saudi Legislative 

Proceedings System? 

Dissertation Importance: 

Such dissertation derives the importance from that of the topic it handles since defining 

the seizure and confiscation of funds in the court rulings considerably contribute to 

establishing sound social relationships among the community individuals. As being 

considered the only means to settle disputes and conflict between the Creditor and 

Debtor, the sought objective is that rights be retrieved by Owners so that the community 

individuals manage skip the most impediment confronted in their financial dealings. 

Dissertation Objectives: 

The research targets the definition of the essence of funds owned by the individual, the 

extent of disposition, the concept of confiscation, types and kinds of confiscation and 

seizure. Further, the dissertation aims at defining the concept of execution and its 

importance, types and means, hence defining the funds likely to be seized and 

confiscated, in addition to those possibly not to be seized and confiscated. 

Proposals of Dissertation / Questions Raised 

 Major Question of Dissertation:  



د  

What is the subject of fund seizure and confiscation in the Saudi Legislative 

Proceedings System?       

Out of the aforesaid question, the following questions are derived: 

-Define the concept of confiscation. What are the types and means of confiscation? 

-Define Execution and its importance. What are the types and means of execution? 

-Define the funds likely to be confiscated and executed?  

-Define funds that may not be subject to be seized or confiscated. 

Dissertation Approach: 

The researcher resorts in his dissertation to the Analytical Inductive Approach. The 

researcher is to infer the texts related to fund confiscation and execution stipulated in 

the Saudi Legislative Proceedings System, Comparative Law, in addition to analyzing the 

legislative fundamental principles. Such analysis is to be contingent on scientific studies 

conducted by Islamic Shari Scholars, and law interpreters. 

Core Results 

The study has concluded the following. 

1. It is agreed upon that preserving court rulings shall render parties to dispute 

in fully compliance with such. 

2. Objective of confiscation and execution of the Debtor's fund represents the 

optional satisfaction of such debt and performance of obligations thereof 

3. The Lawmaker is not to be sufficed with the permission of resorting to court of 

law in order to maintain right thereof, but rather the satisfaction of such debt. 

4. The ruling sought to be implemented shall stipulate what stated in the court 

ruling of being awarded as per genuine dispute, being binding, lucid and 

indicative. 

5. The Debtor is to be dealt with in a manner preserving dignity and honor 

thereof, as the lawmaker has not left the Debtor to the Creditor to forcibly 

taking right thereof. 

6. In the Saudi Legislative Proceedings System, the Lawmaker is keen to avert 

damages likely to be sustained by the confiscated Debtor. Therefore, the 

Lawmaker has obliged the Creditor to furnish guarantee sufficient for making 

up for the Debtor in case of failure to establish the case.            
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وصالة .. احلمد هللا الذي أحاط بكل شيء علماً، وال نحيط بشيء من علمه إال مبا شاء                       
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم.. عاطرة على من أشرق الكون بنور رسالته

  ).١٥٢سورة البقرة، آية ) (فاذكروين أذكركم وأشكروا يل وال تكفرون: (قال تعاىل
اهللا شكراً يليق بعظمته وجالله علي ما إمنت علي به من هدايه وسداد لتقدمي هذه               أشكر           
  .الدراسة

نايف بن  / مث أتقدم بوافر الشكر والتقدير لوزير الداخلية صاحب السمو امللكي األمري                    
مد حم/ عبدالعزيز آل سعود ومساعد وزير الداخلية للشئون األمنية صاحب السمو امللكي األمري           

بن نايف بن عبدالعزيز اللذان حرصا على دعم ورعاية مسرية العلم ألبناء هذا الوطن من رجال                
  .األمن

عايـة وتـشجيع     الذي ال يألو جهداً يف ر      سعيد سعيد القحطاين  / الفريقوأتقدم بالشكر لسعادة    
تقـدمي   الذي حرص على     صاحل العليان ،  / لسعادة اللواء   والشكر اجلزيل   ..منسويب هذا القطاع  

  .كل العون واملساعدة والرعاية يل بروح أبوية صادقة
 ممثلة يف مـديرها     يف العربية للعلوم األمنية   انكما اتقدم بأمسى آيات الشكر والتقدير إىل جامعة         

/ وعميد كلية الدراسات العليا سعادة الـدكتور        عبد العزيز بن صقر الغامدي ،     / معايل الدكتور 
  .حممد بن عبد اهللا الشنقيطي/ سعادة الدكتور العدالة اجلنائية ورئيس قسم عبد العاطي الصياد ، 

حممد السيد عرفـة،    / كما أتقدم بالشكر والتقدير ملن أشرف على هذه الرسالة سعادة الدكتور          
الذي مل يكن مشرفاً فقط بل كان موجهاً ومعلماً واباً بكل ما حتمل هذه الكلمات مـن معـاٍن                   

علـي  /  والـدكتور  أمحد الـربيش ،     / فر الشكر والتقدير لسعادة الدكتور    وأتقدم بوا . .وأبعاد
وإبداء املالحظات والتعديالت املقترحة لتخرج هذه      ،ها مبناقشة هذه الرسالة     م لتفضل عسريي ،   

  .الرسالة بالصورة العلمية املالئمة
  وأخرياً أتقدم بوافر شكري وتقديري لكل من ساهم يف هذا العمل                
  . أو توجيه، أو عوٍن، مبقترٍح              
  واحلمد هللا أوالً وأخرياً والصالة والسالم على من أصطفى من خلقه              

  ... حممد صلى اهللا عليه وسلم                  
  الباحث                                                             

  

  المطوع   سليمان             
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  فهرس المحتويات
  
  الصفحة  الموضوع

  الفصل التمهيدي
  المدخل إلى الدراسة

٢٣-٣  

 

  ٤  اإلطــار المنهــجي للدراسـة : المبحث األول 
 ٤    مشكلة الدراسة : أوال  

 ٦   أهمية الدراسة  : ثانياً  

 ٨    أهداف الدراسة : ثالثاً  

 ٨    أسئلة الدراسة: رابعاً 

 ٩    دراسةمنهج ال: خامسا 

 ١٠   حدود الدراسة : سادسا 

 ١٠    مصطلحات الدراسة : سابعاً  

 ١٨    الدراسات السابقة:   المبحث الثاني

 ٢٣    خـطـــة الدراسـة :   المبحث الثالث

  الفصل األول
  مفهوم الحجز وأنواعه

٤٧-٢٤  

 

 ٢٦    تعريـــف الحجــــز : حث األولالمب

 ٢٧    حجز في اللغةال:المطلب األول

 ٣٠    في االصطالح الفقهي والقانونيالحجز:    الثانيالمطلب

 ٣٤    تمييز الحجز عما يشبهه:   المطلب الثالث

 ٣٤    حجز القضائي والحراسة القضائيةال: الفرع األول

 ٣٨  الحجز القضائي والحجز اإلداري: الفرع الثاني

 ٤٠    ـزأنـــواع الحجــ:   المبحث الثاني

 ٤١    وال المدينالحجز على أم:   المطلب األول

 ٤٥    الحجز على ما للمدين لدى الغير:   المطلب الثاني

  



و 

  تابع فهرس المحتويات
  
  الصفحة  الموضوع
  الفصل الثاني

  مفهوم التنفيذ وأنواعه ووسائله
٨٨-٤٨  

 

 ٤٩    تعريف التنفيذ  :   المبحث األول

 ٥٠    لتنفيذ في اللغةا:   المطلب األول

 ٥٢    االصطالح الفقهيالتنفيذ في : المطلب الثاني 

 ٥٢    التنفيذ لدى شراح القانون:   المطلب الثالث

 ٥٥    أنواع التنفيذ:   المبحث الثاني

 ٥٦    فيذ االختياري والتنفيذ الجبريالتن:   المطلب األول

 ٥٨    التنفيذ االختياري: الفرع األول

 ٦١    التنفيذ الجبري : الفرع الثاني

 ٦٤    ي والتنفيذ االعتياضيفيذ العينالتن:   المطلب الثاني

 ٦٨    تنفيذ الفردي والتنفيذ الجماعيال:   المطلب الثالث

 ٧٠   وسائل التنفيذ :   المبحث الثالث

 ٧١    الوسائل المتعلقة ببدن المدين:   المطلب األول

 ٧٢    الوعــظ:  الفرع األول 

 ٧٤    التوبيــخ: الفرع الثاني 

 ٧٥    التشهير :  الفرع الثالث 

 ٧٦    المالزمـة : ع الرابع الفر

 ٧٦    ضرب المدين : الفرع الخامس 

 ٧٨    المنع من السفر : لفرع السادس ا

 ٨١    الحبس: الفرع السابع 

 ٨٣    الوسائل المتعلقة بذمة المدين المالية: المطلب الثاني

  
  



ز 

  تابع فهرس المحتويات
  
  الصفحة  الموضوع
   الفصل الثالث

  والتنفيذ عليهااألموال التي يجوز الحجز  

  في نظام المرافعات الشرعية السعودي

١١٩-٩٠  

 

  الشروط الواجب توافرها في األموال: المبحث األول
     المراد الحجز والتنفيذ عليها

٩١ 

 ٩٢    أن يكون هذا المال طاهراً: المطلب األول

 ٩٤     هذا المال مما ينتفع به شرعاًأن يكون: المطلب الثاني

 ٩٦   كون هذا المال مما يمكن تسليمهأن ي: المطلب الثالث

 ٩٩    أن يكون هذا المال مملوكاً للمدين: المطلب الرابع

 ١٠٦    ن سلطة الدائن في التنفيذ على أموال المدي: المبحث الثاني

  سلطة الدائن في التنفيذ على أموال: المطلب األول
    المدين في الشريعة اإلسالمية 

١٠٧ 

   الدائن في التنفيذ على أموالسلطة: المطلب الثاني 
    ام المرافعات الشرعية السعوديالمدين في نظ 

١٠٩ 

 ١٠٩   سلطة الدائن وحقوقه: ع األول الفر

 ١١٤  دين وترتيب الحجز والتنفيذ عليهتحديد أموال الم: الفرع الثاني 

 ١١٥    ضمان حقوق المدين: رع الثالث الف

 ١١٦    اإليـداع: الفرع الرابع 

  الرابعالفصل 
  األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها
  في نظام المرافعات الشرعية السعودي

١٥٧-١٢٠  

 

  األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها: المبحث األول
   لعدم جواز التصرف فيها 

١٢٢ 

 ١٢٣    الوقـف : المطلب األول

 ١٢٣  ١٢٣  تحديد مفهوم الوقف : الفرع األول

  



ح 

  تتابع فهرس المحتويا
  
  الصفحة  الموضوع

 ١٢٦    األحكام المترتبة على الوقف : الفرع الثاني

 ١٢٩    الملكية المشروطة : المطلب الثاني

 ١٣٠    تحديد مفهوم الملكية المشروطة: الفرع األول

 ١٣٣    المترتبة على الملكية المقيدةاألحكام : الفرع الثاني

 ١٣٧   عليها بطبيعتهالحجز والتنفيذاألموال الممنوع ا: المبحث الثاني

 ١٣٨    األعيــان النجســة: المطلب األول

 ١٤٠   ينتفع بهااألعيان التي ال : المطلب الثاني

 ١٤٢    للعوامل اإلنسانية األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها: المبحث الثالث

 ١٤٢    احترام إرادة المتبرع: المطلب األول

 ١٤٤    نرعاية جانب المدي : المطلب الثاني

ما يلزم للمدين ومن يعولهم من الثياب الضرورية لـستر عـورتهم             : الفرع األول 
    لشمس ووقايتهم من برد الشتاء وحمايتهم من حرارة ا

١٤٦ 

 ١٤٩    لنفقة المدين ونفقة من يعولهمما يلزم : الفرع الثاني

 ١٥١    ما يلزم لسكنى المدين وخدمته: الفرع الثالث

 ١٥٤   م لقيام المدين بمهنته وحرفتهلزما ي: الفرع الرابع

 ١٥٧    ن مفروشات يفرش بها بيتهما يلزم للمدين م: الفرع الخامس

 ١٥٩  الدراسة التطبيقية: الفصل الخامس 

 ١٨٣  الخاتمة

 ١٩١  المراجع

 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

ِزينـةُ  الْمالُ والْبنـونَ    {  ،الذي جعل    )١(} رب الْمشِرقَيِن ورب الْمغِربينِ   {       الحمد هللا   

 يستِوي الْخِبيـثُ    قُلْ لَا { : وميز بين الخبيث والطيب ، قال تعالى         )٢(} ..الْحياِة الدنيا 

   .)٣(} و أَعجبك كَثْرةُ الْخِبيِث فَاتقُوا اللَّه يا أُوِلي الْأَلْباِب لَعلَّكُم تفِْلحونَوالطَّيب ولَ
والصالة والسالم على من جاء بالحق ليدحض به الباطل ، وسلك المـنهج                    

اإللهي ليخرج الناس من ظلمات الجهل ، ويضع لهم األسس التـي تقـوم عليهـا                
م جعلْناك  ثُ {: تقيم بها تعامالتهم ، دون ظلم أو غمط لحق ، قال تعالى             حياتهم وتس 

  .)٤(}.. علَى شِريعٍة من الْأَمِر فَاتِبعها
استخلف اهللا اإلنسان في هذه األرض ليعمرها ، وهذا يقتضي التعـايش         فقد         

 عليها اإلنسان تُفسد مع اآلخرين والتعامل معهم ،ولكن غريزة حب المال التي جبل       
مما يتطلب وجود قوانين تحكـم عالقتـه بـاآلخرين ، وخاصـة               هذا التعايش ،  

المعامالت المالية ، لهذا شرع اهللا األديان السماوية ، وجـاء الـدين اإلسـالمي               
الحنيف ، ليضع األسس والقوانين واألنظمة والتشريعات التي تكفل حياة األفـراد            

  .ل والمساواة والجماعات على أساس العد
 فـي عـصرنا     واضعي القوانين واألنظمة  تشغل   التي األساسية  ومن أهم األفكار  

العادل بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات ، وحماية          تحقيق التوازن الحاضر  
كـان نتـاج  ذلـك تأكيـد          و حقوق الفرد من االعتداء عليها من قبل اآلخرين ،        

ن يتمتـع بمجموعـة مـن الحقـوق ال يمكـن             أن اإلنسا  علىالمجتمعات الدولية   
مصادرتها أو تعطيلها بأي حال من األحوال ، إذا كانت ال تؤثر على حفظ النظام               

حرصت جميع القـوانين ،     و  ، وال تمثل اعتداءاً على حقوق اآلخرين ،        لدولةافي  

                                     
  .١٧: اآلية من سورة الرحمن ،  ) ١(

 .٤٦سورة الكهف ، من االية  ) ٢(

  .١٠٠: اآلية من سورة المائدة  ،  ) ٣(

   .١٨: اآلية  من،  سورة الجاثية  ) ٤(



 ٢

وعلى رأسها الشريعة اإلسالمية ، على أن تحمى كل صور حقـوق اإلنـسان ،               
   .ي مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الفرد باعتباره إنسانا والتي تتمثل ف

وفي ظل الشريعة اإلسالمية التي تتميز بنظرتها الشمولية التـي ال تكتفـي              
   تكفل لكل ذي حق حقه      التي مبادئالقواعد و ال وضعتباإلصالحات الجانبية ، بل     

 ومساعدته على حفظ حقوقه جميعا ، والتـي مـن            ، أكدت علي حاجات اإلنسان   و
  . أهمها حقه في التصرف في ما يملك 

النفس البشرية لها أهواء ونزعات متباينة ، منها ما يتجه إلـي            نظراً ألن    و      
 فتجـنح نحـو     جانب الصواب وجانب الحق ، ومنها ما ال يلتزم هذا الجانـب ،            

ب المال ، ويتقاعس أصحاب النفوس      االعتداء على حقوق اآلخرين بدافع غريزة ح      
عملت حكومة المملكة   الضعيفة عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه اآلخرين ، لهذا          

العربية السعودية على الموازنة فيما بين تدعيم سلطاتها حتى تؤدى مهامهـا فـي              
العمل على حماية المجتمع ، و تدعيم حريات وحقـوق األفـراد مـن  اسـتبداد                 

 لزامـا   وأصـبح وتعسف أصحاب السلطة ، عند تنفيذهم لهذه األحكام،         اآلخرين ،   
  .عليها أن تضع القيود التي  تحمى حقوق األفراد جميعا

وجاءت الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في النظام الـسعودي ،                  
 والتي تحدد الضوابط واألحكام المتعلقة بالتعامالت الماليـة ، وحقـوق األفـراد            

وحرياتهم ، وخاصة حق التصرف في الملكية ، بحيث تحفظ لهم حقوقهم ، وتحقق              
  . الموازنة العادلة بين حق الفرد وحقوق اآلخرين 

 التـي تتخـذ الـشريعة       -وقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية              
 على أن تكون أسس قانونهـا متالئمـة مـع التطـورات             –اإلسالمية نبراساً لها    

اصرة ، والمستجدات التي طرأت على المجتمع السعودي ، في حدود التشريع            المع
وهي في هذا اإلطار تسلك نهجاً يميزها عن سائر القوانين الوضـعية            . اإلسالمي  

  .التي تحتكم إليها الكثير من البالد العربية 
      لهذا يرى الباحث ضرورة إجراء دراسة مقارنة تتعلق بمحل الحجز والتنفيذ           

لى أحوال المدين في نظام المرافعات الشرعية السعودي مع القانون المقارن مع            ع
  .تحليل قضايا ثم الحكم فيها لدى المحاكم الشرعية السعودية 
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  الفصل التمهيدي
  المدخل إلى الدراسة

  اإلطــار المنهــجي للدراسـة: المبحث األول 

  

  مشكلة الدراسة : أوال 

شهد العصر الحالي العديد من التطورات المتجددة والمتالحقـة ،              
فقد أصبح العالم اليوم كقرية صغيرة تتناقل فيها األخبار والمعلومـات بـسرعة             

 ) Internet (، وشبكة المعلومات الدولية     ل اإلعالم  المختلفة   ائرهيبة فبفضل وس  
أصبح العديد من األفراد في مختلف بقاع األرض على دراية بكثير من األحـداث         
واألمور التي تجري في معظم أرجاء العالم بالصوت والصورة ، كمـا جعلـتهم              

 ،   الحياة يلمسون مدى التطورات والتغيرات المستمرة والسريعة في شتى مجاالت        
  .   وخاصة الجانب المادي  

معـات المعاصـرة ، وصـبغها       ت  وقد انعكس ذلك التطور على المج     
بالصبغة المادية ، مما ترك أثراً واضحاً في نفوس الكثير من األفـراد ، حيـث                
نالحظ شدة تعلقهم باألموال إلى الحد الذي جعل الكثير منهم يعتدي على أمـوال              

الوفاء بدينه رغم كونه موسراً ، لذلك لجأ المـشرعون          اآلخرين ، أو يماطل في      
الوضعيون إلى سن القوانين والتشريعات التي تكفل الحقوق ، وكثر الجدل حـول             

 نظراً الخـتالف أحكامهـا      –وخاصة الحجز والتنفيذ على األموال      –تلك القوانين   
و عدم  وإجراءات تطبيقها  ، بل وصل الحد ببعضهم إلى التحايل على القانون ، أ             

  . تنفيذ األحكام القضائية 
أن التشريع السماوي قد كفل لكل إنسان حقه في التصرف         الرغم من    وعلى       

فيما يملك ابتدءاً بطريقة مشروعة ومنع اآلخرين من االعتداء على ذلك الحـق ،              
م ِبالْباِطِل ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض        يا أَيها الَِّذين َآمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُ        {قال تعالى   

، وأن القـوانين والتـشريعات        )١(} ِمنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيمـا         
واألحكام الوضعية أكدت على جانب التعامالت المالية ، وما يترتب عليهـا مـن              

                                                 
   . ٢٩: سورة النساء ، اآلية )  ١(
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 وتلك النزاعات تتطلب تدخل القضاء لمنع بعض األشخاص         نزاعات بين األفراد ،   
من التصرف في أموالهم حفظا على حقوق اآلخرين ، وهذا يتطلب التعرف على             
ماهية األموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها ، واألموال التي ال يجوز الحجـز              

ذين تسول لهم   والتنفيذ عليها ، ومن امثلة ذلك ما نشهده اليوم من بعض المدينين ال            
أنفسهم مماطلة دائنيهم فيمتنعون عن قصد وعمد عن الوفاء بالتزاماتهم رغم كونهم            
موسرين ، وال شك أن مثل هؤالء المدينين في حاجة إلى توعية وتبصرة تـصلح               
شأنهم ، وتدفعهم للوفاء بالتزاماتهم نحو دائنيهم عن طيب نفس منهم ، وإال فـان               

ي أن يبيع أموالهم جبرا ليوفي حقوق دائنيهم مـن          الدين قد شرع للقاضي الحق ف     
حصيلة ثمنها ،  باإلضافة إلى أن هذا الجانب  يتعلق بحياتنا اليومية ومعامالتنا مع        

  . اآلخرين ، وقد كثرت الشكاوى من مطل المدينين 

 – علـى حـد علمـه        –وعلى الرغم من أهمية الموضوع لم يجد الباحث                
   .وضوع في المملكة العربية السعوديةدراسات تناولت هذا الم

وبناء على ما سبق كانت الحاجة ملحة لتوضيح مفهوم وحـدود الحجـز                    
والتنفيذ على األموال ، وضوابطها وأحكامها ، مع بيان األمـوال التـي يجـوز               

والتطبيق على الحجز والتنفيذ عليها في الشريعة اإلسالمية ،  والقانون الوضعي ،        
 ، تبـصره ألصـحاب الحقـوق ،         افعات في المملكة العربية السعودية    قانون المر 

  .وإصالحاً لذوي النفوس الضعيفة ، وردعاً للمتحايلين على القانون 

  :وتطرح الدراسة السؤال الرئيس التالي 

ما محل الحجز والتنفيذ على األموال في نظام المرافعات الـشرعية            

  السعودي ؟ 
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  أهمية الدراسة: ثانياً

  

   األهمية النظرية

 ال يـستطيع أن يعـيش        فهو  بطبعه ال يعرف حياة العزلة ،      ياإلنسان مدن        
 واالحتكاك بهم والتعامل معهم في شـتى جوانـب           ، اآلخرينبمفرده بمعزل عن    

الحياة ومجاالتها المتعددة ، ويرتبط معهم بالعديد من العالقات والتعامالت ، والتي            
  .الية من أهمها التعامالت الم

دم  التعامالت المالية بغريزة حب المال ، المتأصلة فـي           ط        وكثيراً ما تص  
اإلنسان ،وهي أكبر عقبة تواجه التعامالت المالية في المجتمعات المعاصرة ، قال            

 ، ولعظم أهميته قرنه الخالق بالنفس البشرية ،         )١( }وتِحبونَ الْمالَ حّباً جّماً   {:  تعالى  
}ـالً             الْمأَم ريخاباً وثَو كبر ِعند ريخ اتاِلحالص اتاِقيالْبا ويناِة الديةُ الْحونَ ِزيننالْب٢( }الُ و(  ،

  .فهو لإلنسان بمثابة االبن 

 وال يمكن تحقيـق      ، العيش في نطاق الجماعة ال بد أن يكون منظما        ولكن         
  . وأسس معينة لذلك  ،تفرض قواعدهذا النظام إال بوجود سلطة 

وقد جاء الدين اإلسالمي الحنيف مقرا لهذه الطبيعة فوضـع العديـد مـن                     
األسس واألحكام التي تطبق على المعامالت المالية التي تتم بين أفـراد المجتمـع              

أنه أوجب على المـدين أن      : ومن أهم هذه األحكام التي تعنينا في مجال دراستنا          
وفاء بالتزاماته وفاءاً اختياريا متى حل أجل الوفاء بها وكان هـذا المـدين     يقوم بال 

وهذه األحكام تمنتها العديد من آيات القرآن الكريم     . موسراً وقادراً على الوفاء بها      
وه ولْيكْتُب  يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا تَداينتُم ِبديٍن ِإلَى َأجٍل مسمى فَاكْتُب           {:، قال تعالى    

بينَكُم كَاِتب ِبالْعدِل والَ يْأب كَاِتب َأن يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتُب ولْيمِلِل الَِّذي علَيِه             
   )٣(  }......الْحقُّ ولْيتَِّق اللّه ربه والَ يبخَس ِمنْه شَيئاً 

                                                 
 .٢٠: ، اآلية الفجر سورة)١(
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 ٧

وآتـواْ  {:  حيث قال في محكم التنزيل      : لى أصحابها   وأمر بأداء الحقوق إ          
الْيتامى أَموالَهم والَ تتبدلُواْ الْخِبيثَ ِبالطَّيِب والَ تأْكُلُواْ أَموالَهم ِإلَى أَمواِلكُم ِإنـه كَـانَ حوبـاً               

والَ الْيتامى ظُلْماً ِإنما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم ناراً        ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَم   {  : ، وقوله تعالى     )١(}كَِبرياً

   . )٢( }وسيصلَونَ سِعرياً
يا َأيها الَّـِذين آمنُـواْ الَ تَـْأكُلُواْ         {: وحذر وتوعد آكلي الحقوق ، في قوله               

رةً عن تَراٍض منكُم والَ تَقْتُلُواْ َأنفُـسكُم ِإن         َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل ِإالَّ َأن تَكُون ِتجا      
  )٣(}اللّه كَان ِبكُم رِحيماً 

وَأخِْذِهم الربا وقَد نُهواْ عنْه وَأكِْلِهم َأمواَل النَّاِس ِبالْباِطِل         {: وفي قوله تعالى           
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإن كَِثيراً      {:، وقال تعالى     )٤(} َأِليماً   وَأعتَدنَا ِللْكَاِفِرين ِمنْهم عذَاباً   

            الَِّذينِبيِل اللِّه ون سع وندصياِطِل واَل النَّاِس ِبالْبوَأم ْأكُلُوناِن لَيبهالراِر وباَألح نم
  )٥( }ي سِبيِل اللِّه فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم يكِْنزون الذَّهب والِْفضةَ والَ ينِفقُونَها ِف

ومع ذلك فهناك مدينون تسول لهم أنفسهم مماطلة دائنيهم فيمتنعـون عـن                    
قصد وعمد عن الوفاء بالتزاماتهم رغم كونهم موسرين وغير معسرين وال شـك             

الوفـاء  أن مثل هؤالء المدينين يحتاجون إلى إصالح وتقويم حتى يبـادروا إلـى              
   .بالتزاماتهم

   :األهمية العملية
 يعالج مسألة من أهم المسائل      الدراسة الموضوع الذي تناولته هذه    .١

  .التي تتعلق بحياتنا االجتماعية، وهي حق التصرف فيما نملك
ن يحتاجون إلى إصالح وتقويم حتى يبادروا إلـى الوفـاء        والمدين .٢

لهم من حقـوق ،      ، وفي هذه الدراسة تبصير لهم بما         بالتزاماتهم
   . وما يترتب عليهم من واجبات تجاه دائنيهم 
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 ٨

، كجانب أساسـي    التعريف بمفهوم الحجز والتنفيذ على األموال        .٣
 .من جوانب التعامالت بين أفراد المجتمع 

  
  أهداف الدراسة : ثالثاً 

  : تهدف الدراسة إلى
ود التـصرف    تحديد ماهية األموال التي يمتلكها اإلنسان، ومدى حـد         -١        

  .فيها
 .  التعرف على مفهوم الحجز، وأنواعه ووسائله-٢        
  . التعرف على مفهوم التنفيذ وأهميته، وأنواعه ووسائله-٣        
 التعرف على األموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها و األموال التي  -٤        

 . ال يجوز الحجز والتنفيذ عليها
 السابقة، واستقرائها وإجراء المقارنـة      تضمون الموضوعا  تحليل م  -٥        

التشريع اإلسـالمي، والقـانون الوضـعي،       [ حولها، وتأصيلها في    
 ] . ونظام المرافعات السعودي 

  
  أسئلة الدراسة: رابعاً 

  :تأتي هذه الدراسة لكي تجيب عن السؤال الرئيس التالي        
نظام المرافعـات الـشرعية     ما محل الحجز والتنفيذ على األموال في        

  السعودي ؟ 

  : ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
 ما مفهوم الحجز، وما أنواعه ووسائله ؟ .١
 ما مفهوم التنفيذ، وما أهميته، وما أنواعه ووسائله ؟ .٢
 ما األموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها ؟  .٣
 ها ؟ ما األموال التي ال يجوز الحجز والتنفيذ علي .٤

  

  



 ٩

  منهج الدراسة: خامسا 

       إن ديننا انشأ المناخ العلمي ، ودعا إلى االحتكام إلى العقل ، وأقام دولة الحـق                
ـَّــى فـي اإلنـسان االعتبـارات                والعدل ، واستعلى على جميع العنصريات ، ورق
ـَّـف علـى               المعنوية وجعل التقوى ميزان التفاضل بين الناس ، وهو جدير بأنُ يصن

  .دة ، وخليق بأن تفرد أحكامه الشرعية في البحث العلمي بمنهج خاص متميز ح

، ]تحليل المـضمون    [  الباحث في تحليله لموضوع الدراسة منهج        دولهذا اعتم        
وضع فئات تصنيفية محددة األطراف لتتم عملية التحليل بموجبهـا          " الذي يعتمد على    

   من وجهة     -االستقراء والمقارنة والتأصيل     ب -يتناول الباحث الموضوع    حيث  ،   )١(".
نظر فقهاء الشريعة اإلسالمية ، مظهرا أوجه الخالف بين آرائهم ومرجحا ألحد هـذه              
اآلراء طبقا لقوة الدليل ، ومدى موافقته لروح التشريع اإلسالمي ، ثم يبحث عن أوجه               

ودية ثم يعقد المقارنة    التطبيق لذلك من خالل قانون المرافعات في المملكة العربية السع         
  .بين ما جاء به التشريع السماوي وما جاءت به القوانين الوضعية في العصر الحاضر 

أن قوانين وأحكام الشريعة اإلسالمية أجلُّ من أن تقـارن          من         ومع تيقن الباحث    
ن بالقوانين الحديثة التي ال تزال في مستوى أدنى من الشريعة ، إال أن الباحث يدرك أ               

المنهج مسلك عقلي في تنظيم المعارف اإلنسانية بهدف ادارك الحقائق ، لهذا سـيلتزم              
الباحث في دراسته بالموضوعية والتجرد عند عرضه للمسائل دون فصل بين الشريعة            
اإلسالمية والقوانين الوضعية ، بعيداً عن التعصب والحكم السابق تطبيقا ألسس البحث            

  .ه علينا الدين الحنيف من العدل العلمي ، وإتباعا لما يملي
  

  

  

  

  

                                                 
  .١٧٣  ، ص١٩٩٦أساليبه ، دار أسامه للنشر والتوزيع ، الرياض ،/ أدواته / البحث العلمي مفهومه: عبيدات ،  ذوقان ، وآخرون ) ١(

 



 ١٠

  حدود الدراسة : سادسا 

            

  الحدود الموضوعية 

محل الحجز والتنفيذ على األموال في نظام       " تتناول هذه الدراسة موضوع            
بالشريعة اإلسـالمية ومقارنـا بـالقوانين       مرافعات الشرعية السعودي مؤصالً     ال
  . المصري كنموذج لهذه القوانين  مع االخذ بالقانونلوضعيةا
  

  الحدود المكانية

 مـن    لهذا الموضوع علـى القـضايا الـصادرة        ةتقتصر الدراسة التطبيقي         
  .  في المملكة العربية السعوديةالمحاكم الشرعية

  

  مانيةالزالحدود 

مـن المحـاكم     تحليل عشر قضايا صدرت فيها أحكـام         تتناول الدراسة التطبيقية  
هـ وحتى عام ١٤٢٣ في الفترة ما بين عام    المملكة العربية السعودية    في الشرعية
  .هـ١٤٢٨

  
  مصطلحات الدراسة : سابعاً 

  

   :الحجز  -١

  

  : الحجز في اللغة  -أ      

وجعلَ بـين   : " تعالى وقوله اسم، والحاجز والِحجاز. مقاِتلَين بين تَحِجز أن ":ومنه

 ال وعـذْبٍ  ِملْـحٍ  مـاءٍ  بـين  اهللا أمر الِحجاز فذلك ِحجازاً يأ )١( "ًالْبحريِن حاِجزا 
 فهو حجزتهو. الباِدية وبين والشام الغَور بين يفِصُل ألنّه الِحجاز وسمي. يختلطان

                                                 
  .٦١من اآلية : سورة النمل ) ١(



 ١١

. ومنِْبتُـه  أصـلُه : الرجـل  وحجز. وسطه على بإزاِره يحتَجز والرجُل محجوز،
زجل: أيضاً الرجل وح١(.عشيرته من األخرى والفَِخِذ فَخِذه بين ام فَص(   

  )٢(  ."منع صاحب المال من التصرف فيه حتى يؤدي ما عليه " يقصد بهو       

منع من تـصرف خـاص      " ، و   )٣("منع التصرف في المال     " وعرفه بعضهم بأنه    
  .)٤(" بسبب خاص 

  

  :في الفقه اإلسالمي   -    ب

 : ومنه سمي الحرام حجرا لقوله تعـالى        ، يق   المنع والتضي  :"ويقصد به         

  راً مقُولُونَ ِحجيوراًوجألنه يمنع  ؛ وسمي العقد حجرا    ، حراما محرما   : أي  ؛ )٥(  ح
منـع  " ، وعرفه بعـضهم بأنـه       )٦("وتضر عاقبته   ، صاحبه من ارتكاب ما يقبح      

  . )٧("اإلنسان من التصرف في ماله 
  
     

  : القانون شراحلدى    -ج   

منع شخص مخصوص من تصرف مخصوص لمصلحة        "              يقصد به 
  )٨( ." مقصودة مدة مخصوصة

ـ  التحفظ على  في   المباشر هأثر ، ينحصر     مؤقت ئيإجراء قضا " وهو ال م
 حتى ال   ،لمصلحة الدائن الحاجز    ،  ضعه تحت يد العدالة     ، بو ن للمدين   يأو حق مع  

 من شأنه تهديد الضمان العام      ،ادي أو قانوني    مي فعل أو تصرف     يقوم المدين بأ  
  ).٩("ات التنفيذ دمدون تطلب اتخاذ إجراءات مق ، للدائن

                                                 
 ١٨٠ ، ص١، ج١م ،ط١٩٩٥ ،١٤١٥سامرائي ، دار مكتب الهالل ، إبراهيم ال. مهدى المخزومى و د. الفراهيدي ، الخليل بن احمد ، كتاب العين ، تحقيق د) ١(

 .١٥٧  ص ، ١ج ، ١٩٧٣  المعجم الوسيط ، دار إحياء التراث العربي ، مطابع دار المعارف  ، مصر  ،:أنيس،إبراهيم ، وآخرون ) ٢(

 .٣/١٣٩) ت.د( البكري ، السيد محمد شطا ، حاشية اعانة الطالبين ، مصطفى الحلبي، بيروت ،)٣(

 . وما بعدها ٤٤٩٦ صـ ٦  ،ه ١٣٧٥لسان العرب ، مطبعة دار المعارف ، بيروت ،   : ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )٤(

  .٢٢من اآلية : الفرقان ) ٥(

 . ٣٦٦ ص  ،٣، ج  ١٩٦١إلسالمي ، دمشق ، منشورات المكتب ا ، كتاب الحجر-مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى :  الرحيباني ، مصطفى السيوطي )٦(

  .٧٨٦ص  / ٢م ج ٢٠٠١إلى توجيه المنهاج ، دار الكتاب ، اربد األردن ، عجالة المحتاج ): هـ٨٠٤ت (الملقن ، عمر بن علي بن أحمد ، ابن ) ٧(

  .٣١٧ م ، ص٢٠٠٦ر النفائس ، عمان ، األردن ، نظرية تنفيذ األحكام القضائية المدنية في الفقه اإلسالمي ، دا:  جرادات ، أحمد علي يوسف )٨(

  .١٧المرجع السابق ، ص ) ٩(



 ١٢

  :    التعريف اإلجرائي -د  

  . محافظة على حقوق الغرماء منع اإلنسان من التصرف في ماله       

  

  : يذ ـــــفـالتن -٢     

  

  :التنفيذ في اللغة    -  أ

يأتي التنفيذ بمعنى اإلمضاء ، ومن ذلك نقول نفذت األمر ، أو الحكـم إذا               "       
أي ماض في جميع أمره ، ورجـل        : أمضيته ، وتقول أيضا رجل نافذ في أمره         

 ويأتي التنفيذ أيضا بمعنى الجواز ، وفي المحكم جواز          )١(."أي  مطاع    : أمره نافذ   
 .)٢( أجزته وخلصت منه أنفذت األمر أي: الشيء والخلوص منه تقول 

 :  إلى القاضي    القومتنافذ  : ويأتي التنفيذ بمعنى الخالص ، ومن ذلك يقال         "       
   )٣( ". إليه خصومتهماورفعوخلصوا إليه 

  

  :في الفقه اإلسالمي  -ب

من المقرر لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية أن التنفيذ ال يتوقف على حكـم             "        
لصادر لمصلحة المحكوم له ولذلك يقول بعض من الفقهاء أنه          يقضي بتنفيذ الحكم ا   

  )٤(".ليس في التنفيذ حكم البتة 

اإللزام بالحبس ، وأخذ المال بيد القوة ، ودفعـه لمـستحقه ،              "  ويقصد به        
  )٥( ".وتخليص سائر الحقوق 

  

  
                                                 

     .٢٢٩ ص  ،١٤ج  مرجع السابق ،ابن منظور ، لسان العرب ، )١(

 ٢٢٠٨ت  ، صـ ٠قطر المحيط ،مكتبة لبنان ، د : البستاني ، بطرس )٢(

  .٩٣٩ ، ٢المعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ج ) ٣(

  .٥٢ م ،  صـ١٩٧٣معين الحكام ، الحنفي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية : ء الدين أبو الحسن علي بن خليل  للطرابلسي ، عال)٤(

ـ   :   ابن فرحون  ، برهان الدين أبو الفداء إبراهيم شمس الدين             )٥(  ،مـصطفى البـابي الحلبـي  ،    ١٣٠١ة تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ، مطبوع بهامش فتح العلي المالك ،طبع

  ١١٦، ص ١ ، ط األخيرة ، ج١٩٥٨



 ١٣

  : القانون الوضعي شراح  لدى  -  ج

ي ، أو الحكم ، أو ما هو في معنى الحكم           إجراء مقتضى العقد الرسم   " هو         
كاألوامر التي تصدرها السلطة القضائية بتقدير أتعاب المحاماة ، وأجور الخبراء           

  )١(". ث يحصل الدائن على حقه من المدين، ومصروفات الشهود ، ونحو ذلك بحي

النشاط الذي تقوم به الدولة عن طريـق جهازهـا القـضائي            " ويقصد به          
ل القانون جبرا ، ويتم ذلك عن طريق تدخلها المباشر في الواقـع المـادي               إلعما

 )٢(." المخالف للقانون ، وتغييره على النحو الذي يفرضه الجزاء 
   

  :  التعريف اإلجرائي  -د

النشاط الذي تقوم به الدولة عن طريق جهازها القضائي إلعمال القانون           "        
  .نهائي ضائيبناءاً على حكم ق، )٣( " جبراً

  

  :ف ــــــالوق -٣ 

  :الوقف في اللغة  - أ

 :الـدار ونحوهـا      وقف فالن    "يطلق الوقف في اللغة على الحبس                  " 
  )٤( " ويقال وقفها على فالن ،وله ،في سبيل اهللا حبسها 

  )٥( : في اللغة على معان متعددة منها  "الحبس" ويطلق              " 
 تقول حبس يحبس حبسا فهو محبوس وحبيس واحتبس ، وحبسه            اإلمساك       

يطلق لفظ الحبس فـي     ،أمسكه عن وجهه ، وعلى ذلك يكون الحبس ضد التخلية           
  ، وقفـه : حبس فالن فرسه في سـبيل اهللا تعـالى أي         : اللغة على ما وقف تقول      

ويطلق الحبس كذلك على كل ما يسد به مجرى الوادي ليحبس الماء كي يـشرب               
  .القوم

                                                 
   ١٩٣م   ، صـ١٩٨١دروس في آثار االلتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : محمد علي   عمران ،)١(

    ٢٢   ، ص١٩٧١النظرية العامة للتنفيذ القضائي ، دار النهضة العربية ، مصر، :  راغب ، وجدي )٢(

   .٢٢مرجع السابق ، ص ال )٣(
  .١٠٥١ ، ص ٢ ،  ج ٢، ط ) ت .د( أنيس ، إبراهيم وآخرون ، دار احياء التراث العربي ) ٤(

 ٧٥٣ إلى ٧٥٢ صـ٢لسان العرب ، مرجع سابق ، ج) ٥(



 ١٤

  : في الفقه اإلسالمي _ ب 
جعل منفعة مملوك ولو بأجرة ، أو غلته لمستحقه بصيغة مدة ما يراه             " يقصد به   
  )١( " .المحبس 

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقائه في ملك معطيها          " ويأتي بمعنى          
    )٢(". ولو تقديرا 

  )٣(".جعل منفعة مملوك ، أو غلة مكترى لمستحق " وهو 
حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فـي            " ويقصد به          

  )٤(".رقبته على مصرف مباح موجود 
حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينـه ممنـوع مـن             " وزاد بعضهم          

  )٥(".التصرف في عينه تصرف منافعه في البر تقربا إلى اهللا تعالى 

  : الوضعي  القانونشراحلدى _  ج  

حبس العين عن تمليكها ألحد من العباد ، والتصدق بالمنفعة          " يقصد به    •
  )٦(".على الفقراء ، ولو في الجملة ، أو على وجه من وجوه البر 

منع التصرف في رقبة العين التي يمكن االنتفاع بها مـع بقـاء             ". وهو   •
 )٧( ".عينها ، وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتدءا وانتهاءا

 مـن التـصرف فيهـا والتـصدق         منع األعيان الماليـة   "ويأتي بمعنى    •
  )٨(".بمنفعته

  : التعريف اإلجرائي _  د

ة من  ه التصرف في األعيان التي يمكن االنتفاع بها وجعل منفعتها لج          منع       
  . جهات الخير 

                                                 
  .٣٧٤ - ٣٧٣ ص ٥ت ، ج ،.لبي ، دبعة عيسى البابي الحقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك ، مطأالشرح الصغير على : حمد أأبو البركات احمد بن محمد بن   الدردير ،)١(

 ٧٤ صـ٥ هـ  ، ج١٣٩٨شرح الزرقاني على مختصر خليل ، دار الفكر بيروت لبنان ، :  ، عبد الباقي يالزرقان  )٢(

 ١٨٧ ، صـ٢ت ، ج.ي ، دسراج السالك  شرح أسهل المسالك على مذهب اإلمام مالك ، مطبعة عيسى البابي الحلب : بري ، عثمان ابن حسنين )٣(

 ٢٣٥، ص٦، ج٢٠٠١تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت،): هـ٩٧٦( الهيتمي، أبو العباس احمد بن حجر)٤(

 .١٩٧ ، صـ١ت ، ج.كفاية األخيار في حل غاية االختصار ، مصطفى البابي الحلبي د:  الحصني ، تقي الدين أبى بكر ابن محمد الحسيني )٥(

 ٣ م ، صـ١٩٢٨قانون الدول واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف ، المطبعة الكبرى األميرية، : محمد قدري   باشا ،)٢(

 .٥ م ، صـ١٩٧١محاضرات في الوقف ، دار الفكر العربي، :  أبو زهرة ، محمد  )٧(

 .٤٤٦ م ، صـ١٩٨٤ ، الحقوق المتعلقة في الفقه اإلسالمي ، دار النهضة العربية : يوسف  قاسم ،)٨(



 ١٥

  :لك ــــالم_ ٤ 

  

  :الملك في اللغة _  أ

: ملك الشيء ملكـا     : اء في المعجم الوسيط     يقصد به حيازة الشيء ، وج            
  )١( .حازه وانفرد بالتصرف فيه ، فهو مالك 

  : في الفقه اإلسالمي الملك_  ب

  )٢(".قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف : " ويقصد به        
حكم شرعي مقدر في العين ، أو المنفعة يقتضى تمكن من يضاف إليه من              "وهو    

    )٣(".وك ، والعوض عنه من حيث هو كذلك انتفاعه بالممل

  :لدى شُراح القانون الوضعي  _  ج

اختصاص اإلنسان بالشيء على وجه يمنع الغير منـه ويمكـن           : " يقصد به   
  )٤(".صاحبه من التصرف فيه ابتداءا إال لمانع شرعي يمنع من ذلك 

  )٥(".صاحبه التصرف إال لمانع لاختصاص حاجز شرعا يسوغ " وهو 
اختصاص بالشيء يمنع الغير عنـه ويمكـن صـاحبه مـن            " يأتي بمعنى     و

  )٦(". التصرف فيه ابتداءا إال لمانع شرعي 
الملكية نسبة إلى الملك ، والملك هو ارتباط شرعي بين اإلنـسان            " وهو من     

  )٧(". والشيء المملوك ، يجعله قادرا على التصرف فيه بوجه االختصاص 

  :التعريف اإلجرائي _  د

 اختصاص شرعي بالشيء ، يمكن صاحبه من التصرف فيـه ابتـدءاً ،                    
  .ويمنع اآلخرين عنه 

                                                 
  .٨٦٦ ص ٢  المعجم الوسيط ، مرجع سابق ج)١(

 ٢٤٧، صـ٦ ، ج ١ هـ ، ط١٣١٧شرح فتح القدير  ، وهو على شرح الهداية ، المطبعة األميرية  الكبرى ببوالق ، :   ابن عبد الواحد ، لإلمام محمد  )٢(

  . ٢٠٨ ، ص٣ م ، ج١٩٩٨روق  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الف: القرافي ،   شهاب الدين أبو العباس احمد بن إدريس  ) ٣(

  . ٣٣٦هـ ، صـ١٣٨٨المدخل للفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية   ، :   عيسوي ، احمد عيسوي  )٤(

  . ٢٢٠ ، صـ٥م  ، ط١٩٥٧المدخل الفقهي ، الجامعة السورية ، دمشق ، : مصطفى احمد   الزرقا ، )٥(

  ٣٠٤م  ، صـ١٩٧٢الشريعة اإلسالمية ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، : العينين بدران بدران ، أبو  ) ٦(

  ٣٣، صـ١هـ  ، ج١٣٤١المعامالت في الشريعة اإلسالمية والقوانين المصرية ،مطبعة النهضة بمصر ، : احمد  أبو الفتح ،)٧(



 ١٦

  :ال ـــــــالم_ ٥ 

  

  : المال في اللغة  -أ

يطلق لفظ المال لغة على كل ما يقتنى ويملك         : " جاء في تاج العروس            
فضة ، ثـم    من األعيان ، وقد كان المال في األصل خاصا بالنقدين الذهب وال           

  )١(".أطلق على كل ما يقتنى ويملك من األعيان 
المال معروف ما ملكته من جميع األشـياء ،         :" وجاء في لسان العرب            

المال في األصل ما يملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على            : قال ابن األثير    
إلبل كل ما يقنى ويملك من األعيان ، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على ا              

    )٢(." ألنها كانت أكثر أموالهم 

يطلق المال لغة على ما ملكه اإلنسان من كـل          : " وجاء في القاموس المحيط     
  )٣(". شيء ، ويجمع على أموال 

  

  :في الفقه اإلسالمي _  ب

ما يمتلكه الناس من دراهم ، أو دنانير ، أو حنطـة ، أو شـعير ، أو                  : " هو  
  )٤(".لك حيوان ، أو نبات ، أو غير ذ
ال يقع اسم مال إال على ما له قيمة يباع بهـا            :" وعرفه اإلمام الشافعي بقوله     

  )٥( ."وتلزم متلفه
  

  

  

  

                                                 
 .١٢١ ،  صـ٨هـ ، ج١٣١٦، المطبعة الجديدة بالمنشأة، تاج العروس من جواهر القاموس :   للزبيدي ، محب الدين أبو الفيض )١(

  .٦٣٥ ، ص ١١سان العرب ، مرجع سابق ، ج ل )٢(

   ٥٣ صـ٤م  ، ج ،١٩٥٩القاموس المحيط ، مطبعة االستقامة ، القاهرة ، :  الفيروزابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب )٣(

 .٥١٩، صـ١ هامش فتح القدير، مرجع سابق، ج) ٤(

 .٣٥٤م ، صـ١٩٧٩ بيروت ،دار الكتب العلمية  ١ع الشافعية طو وفرعدر في قوائ والنظا األشباه)ه٩١١ت(، الدين الحافظ جالل ،يوطيالس )٥(



 ١٧

  : القانون الوضعي شراح لدى_  ج

  )١(".ما يمكن حيازته واالنتفاع به على وجه معتاد : " يقصد به  •
علـى وجـه    كل ما يمكن تملكه ويكون قابال لالنتفاع به انتفاعا مشروعا           " وهو  

  )٢(".  السعة واالختيار 
مـا  "   وهو    )٣(".ما يمكن حيازته ، وإحرازه ، واالنتفاع به انتفاعا معتادا           " وهو  

  )٤(." يمكن ادخاره لوقت الحاجة ، ويحل االنتفاع به 
  
  :التعريف اإلجرائي _  د

  .          كل ما يمكن حيازته وإحرازه واالنتفاع به انتفاعا مشروعا 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٣.  ،  صـ٣ ، ط٣  ،  صـ٣ت ، ط.مختصر أحكام المعامالت الشرعية ، مطبعة أنصار السنة المحمدية ، د:  الخفيف ،  علي )١(

 ١٧١م ، صـ١٩٦٦خل للفقه اإلسالمي ، دار النهضة العربية  ، مد:  مذكور ، محمد سالم )٢(

 ٦٤م ، ص١٩٧٨المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي وتاريخه وقواعد المال والملك والعقد عليه  ، دار االتحاد العربي للطباعة ،  :  مطلوب ، عبد المجيد )٣(

   .٤١ هـ ، صـ١٣٩٦الشريعة اإلسالمية  ، الرياض ، الملكية الخاصة في :  المصلح ، عبد اهللا بن عبد العزيز )٤(



 ١٨

  المبحث الثاني

  الدراسات السابقة

  

  
  :   الدراسة األولى 

     :والتي جاءت بعنوان ) م ٢٠٠٥( حمد علي يوسف   دراسة جردات ، أ

"                                    نظرية تنفيذ األحكام القضائية المدنية في الفـقه اإلسالمي "

  : أهداف الدراسة 

  :سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية              
   .كم القضائيمعالجة جانباً هاماً من جوانب التنظيم القضائي ، وهو تنفيذ الح -١ 
  .إبراز حيوية الفقه اإلسالمي ، والقضاء الشرعي المنبثق عنه  -٢
  وضع تصور علمي فقهي يعتمد على المصادر الشرعية المعتمدة ، من أجل              -٣

 شرعي ، يكون مستمداً من الكتاب والسنة وما انبثق           حكم إيجاد قاعدة لقانون تنفيذ   
  . ضعية المنظمة لذلك عنهما من مصادر شرعية ، ومن القوانين الو

  
سة الحالية وأوجـه االسـتفادة      من أهم نتائج الدراسة وعالقتها الدراسة بالدرا      

  :منها
 التنفيذ كالقضاء ، فكما أن القضاء يرد على أموال األشخاص بنوعيه العـادي    -١

  .واالعتباري فالتنفيذ كذلك 
ال يجوز التنفيذ    استثنى الفقهاء وأهل القانون على حد سواء أمواال وأشخاصا           -٢

عليهم ، إما العتبارات إنسانية كعدم جواز التنفيذ على المسكن الذي يؤوي المدين             
ومن يعول ، أو العتبارات قانونية كعدم جواز التنفيذ علـى أمـوال الـسفارات               

  .والهيئات الدبلوماسية 
 ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيال عليـه لـسبب               -٣
نبي ال يد له فيه ، ومن شروطه أن ال يكون للمدين يد في هذه االستحالة ، وأن                  أج

  .يكون الحق ممكنا ، ألن االستحالة ال ترد على شيء ليس موجوداً 



 ١٩

 التنفيذ نوعان ، اختياري وإجباري فااللتزام المدني في القانون  يقابلـه فـي               -٤
ي القانون يقابله فـي الفقـه       الفقه اإلسالمي الواجب قضاء ، وااللتزام الطبيعي ف       

  .اإلسالمي الواجب ديانة 
 محل التنفيذ االختياري هو موضوع الوفاء المستحق سواء أكان التزاما بـدفع      -٥

  .مال أم بالقيام بعمل أم باالمتناع عن أداء عمل 
 القانون اختالفا بيناً واضحاً      يختلف مفهوم اإلفالس في الفقه اإلسالمي عنه في        -٦

قه حالة المدين المالية حين تكون أمواله ال تفي بديونه الحالة بينما فـي         فهو في الف  
  .القانون هو توقف المدين عن دفع ديونه 

 يتفق الفقه اإلسالمي مع القانون على أن تصرفات المدين المحجور عليه قبل             -٧
الحجر سارية وصحيحة ونافذة ، كما يتفق الفقه اإلسـالمي والقـانون علـى أن               

مدين الضارة بالغرماء خالل فترة الريبة صحيحة ، ولكنهـا ال تنفـذ             تصرفات ال 
وبناء على  . بحق جماعة الدائنين بناء على طلب أحد الدائنين في الفقه اإلسالمي            

  .طلب وكيل التفليسة في القانون الوضعي 
 ال يوجد في الفقه اإلسالمي ما يمنع الدائنين من رفع دعـوى علـى المـدين      -٨

هار إفالسه لتثبيت ديونهم ، أما في القانون فانه يمنع الدائنين مـن             المفلس بعد إش  
  .فعل ذلك 

  
تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في موضوعها ، ولكنها تتفق معها                   

في المنهج واألسلوب ، وقد تعرف الباحث من خاللها على نماذج من المعامالت             
د مفهوم الحجز والتنفيذ ، وخاصة ما يتعلق        المالية ، ولكنها أفادت الباحث في تحدي      

بالمعامالت المالية ، وأنواع الديون ، وأفادته في التعرف على األسلوب العلمـي             
  .   في تنسيق فصول الدراسة ، وكيفية وضع أهداف الدراسة ، وتحديد مشكلتها 

  
  
  
  



 ٢٠

  : الدراسة الثانية 
  التي جاءت بعنوان و) م ١٩٩١(  ، أمير محمد السيد احمد أبوعيدهدراسة 

  " دراسة مقارنة –األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها " 

  : أهداف الدراسة 

تحليل ومقارنة األحكام التي تخص التعامالت المالية ، وما يترتـب عليهـا مـن               
   .نزاعات بين األفراد ، في ضوء الشريعة اإلسالمية ، والقانون الوضعي 

   :الدراسة بالدراسة الحالية وأوجه االستفادة منهامن أهم نتائج الدراسة وعالقتها 

الشريعة اإلسالمية تحد المدين على الوفاء بالتزامه طواعيـة واختيـارا ،             -١
  .وهو األصل ، وقد أخذ القانون الوضعي بهذا المبدأ 

فقهاء الشريعة اإلسالمية يعرفون التنفيذ الجبري ، ووضعوا لـه ضـابطا             -٢
ن ، ورغما عن إرادته ، ولذلك فهم يقولون بأنه          يبين أنه يتم جبرا عن المدي     

ال يلجأ القاضي إلى إجراء التنفيذ الجبري في مواجهة المدين إال إذا امتنـع           
وقـادرا علـى الوفـاء    متعنتا عن الوفاء االختياري ، رغم كونه موسـرا     

 .وقد أخذ القانون الوضعي بهذا المبدأ بالتزاماته 

د من وسائل اإلكراه التي يستطيع القاضـي        أقرت الشريعة اإلسالمية العدي    -٣
أن يكره بها المدين ، ويجبره بواسطتها على الوفاء بالتزاماته ، ومن هـذه              

 – المالزمـة    – الحبس   – التنكيل   – التشهير   – التوبيخ   –الوعظ  ( الوسائل  
ولـم يأخـذ    )  قطع جزء من أموال المـدين        – الضرب   –المنع من السفر    

الحـبس  : الوسائل المتعددة إال بوسيلتين وهمـا       القانون الوضعي من هذه     
والغرامة التهديدية ، حيث أجاز القانون الوضعي حبس المدين الممتنع عن           
الوفاء في أحوال معينة نص عليها ، و الغرامة التهديدية متـى تـوافرت              

 .شروطها 



 ٢١

فقهاء الشريعة يرون أن وسائل اإلكراه المتعددة هي من قبيـل التعزيـر              -٤
المدين وإجباره على الوفاء بالتزاماته ، وليـست مـن قبيـل            بهدف حمل   

الوسائل العقابية ، وبهذا الرأي أخذ القانون الوضعي ، حيث أنه لم يـنص              
 .على حبس المدين إال إذا امتنع عن الوفاء بديونه 

وذلك لكية هو مال المدين ، وليس شخصه        إن محل التنفيذ الجبري بنزع الم      -٥
ن الوفاء بالتزاماته وديونـه بمالـه ، ولـيس          على أساس أن المدين يضم    

 .بشخصه وهذا المبدأ أخذ به القانون الوضعي  

في حالة تعنت المدين ، وامتناعه عن الوفاء بديونه ، أعطـت الـشريعة               -٦
اإلسالمية للقاضي سلطة الحجز والتنفيذ على أموال هذا المـدين تمهيـدا            

ـ         ا ، وقـد أخـذ القـانون        لبيعها ، وإيفاء الدائنين حقوقهم من حصيلة ثمنه
 .الوضعي بهذا المبدأ 

على القاضي أن يبدأ أوال ببيع ما يخشى عليه من الهالك والفساد ، فإن لم                -٧
يِف ثمنها بحقوق الدائنين كان له أن يتبع ذلك ببيع المنقـوالت المملوكـة              
للمدين ، ثم العقارات المملوكة له ، وقد أخذ القانون الوضعي بمبدأ الحجز             

 . على المنقوالت ، باعتباره أسهل وأيسر من العقارات والتنفيذ

اشترط فقهاء الشريعة اإلسالمية في المال المراد الحجز والتنفيذ عليـه أن             -٨
يكون طاهرا مملوكا للمدين ، ومما ينتفع به انتفاعا ال مشروعا ومباحـا ،              
وأن يكون من الممكن تسليمه للمشتري ، وقد أخذ فقهاء القانون الوضـعي             

 .ببعض هذه الشروط فقط 

، ويترتب على هذا    موال المدين ضامنة للوفاء بديونه    األصل العام أن كل أ     -٩
 والتنفيـذ علـى     األصل أنه يجوز للقاضي أن يقوم باتخاذ إجراءات الحجز        

اءات التي  ، إال أن هذا األصل يرد عليه العديد من االستثن         كافة أموال المدين  
قاعدة جواز الحجز والتنفيذ    بمنأى عن   ، وتجعلها   تحمى بعض أموال المدين   



 ٢٢

 بالنسبة للمدين، ولمن يعولهم وألفراد      ، وذلك مراعاة العتبارات معينة    عليها
 . الذين يستفيدون من هذه األموالبالنسبة لكافة أفراد المجتمعه، أو أسرت

لية في موضوعها ومنهجها ، ولكـن       اوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الح            
الية تختلف عنها في طريقة تناول الموضوع ، والنماذج المقارنـة ،            الدراسة الح 

فإنها أفادت  غم ذلك   رحيث أضافت الدراسة الحالية نظام المرافعات السعودي ، و        
  .ث، واألسس العلمية في إتباعهاالباحث في التعرف على مناهج البح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣

  المبحث الثالث

   الدراسـةخـطـــة

  
  

  : فصول ، على النحو التالي خمسةث دراسته إلى يقسم الباح

   مفهوم الحجز وأنواعه  : الفصل األول

  مفهوم التنفيذ وأنواعه ووسائله : الفصل الثاني

األموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها في نظام المرافعات  : الفصل الثالث

  السعودي

في نظام المرافعات  ال الممنوع الحجز والتنفيذ عليهااألمو : الفصل الرابع

  السعودي

  الدراســة التطبيقيــة: الفصل الخامس

 قضايا حددت فيها أحكام أو اتخـذ فيهـا          عشر حيث يقوم الباحث باختيار       
    .إجراءات قانونية ، ويقوم بتحليل مضمونها على ضوء الدراسة النظرية

       الخــــــاتمــــــة

  : وتتضمن 

  النتائج : أوالً  

  .لتوصيات ا: ثانيا  
 

 



 

  

  

  الفصل األول

  مفهوم الحجز وأنواعه 

  

  تعريف الحجز  :المبحث األول

  الحجز في اللغة: المطلب األول
  يالقانونو الحجز في االصطالح الفقهي: مطلب الثانيال

  تمييز الحجز عما يشبهه :المطلب الثالث
   أنواع الحجز:الثانيالمبحث 

  الحجز التحفظي والحجز التنفيذي : المطلب األول

  الحجز على ما للمدين لدى الغير : المطلب الثاني
  

 
 

 
  
  

  

  



 ٢٥

  الفصل األول

  مفهوم الحجز وأنواعه 

  

  
   وتقسيمتمهيد

 اإلنسان ومساعدته على  احترام عليبتأكيدهاالشريعة اإلسالمية     تتميز

  لذا فقد شرعت العديد من الوسائل لتحقيق هذا الغرض، ،حفظ حقوقه جميعاً

أموال الحجز على  كان، وبالنظر لخطورة عدم وفاء المدين بما في ذمته للدائن 

 بتبديدها  من أن يقومهوذلك لمنع المدين بالوفاء ،  التي تلزممن أهم الوسائل المدين

لوفاء يقع على الذمة ن اإ على حقه، حيث  الدائنلحصولتوطئة ، و ا تهريبهأو

  . ه  وليس على نفسه أو جسد ،المالية للمدين

   :بحثينمويتناول الباحث في هذا الفصل  مفهوم الحجز وأنواعه من خالل 

    .تعريف الحجز: المبحث األول

   .أنواع الحجز: المبحث الثاني

  
  
  

  



 ٢٦

  المبحث األول

  ز ــــف الحجـــتعري

  

   تمهيد وتقسيم

        الحجز لفظ عام تندرج تحته مفاهيم متعددة ، ولكننا نسعى في هذه الدراسـة              

ـ المـدين و    مال ط لضب قضائية وسيلةًإلى تحديد مفهوم الحجز باعتباره       ه مـن   منع

 التحفظ    في  المباشر هأثراً ، وينحصر    جراء مؤقت  اإل هذابحيث يكون    التصرف فيه ،  

   .لمصلحة الدائن الحاجز ، ضعه تحت يد العدالة ، بولمدين اال معلى 

 أقرت الحجز ولم تورد تعريفـاً       القوانين الوضعية  أن معظم     الباحث الحظقد  و      

  : مطالب ثالثةالل تناول تعريف الحجز من خ ، لذلك سنله

  الحجز في اللغة: المطلب األول

  الحجز في االصطالح الفقهي والقانوني: المطلب الثاني

  تمييز الحجز عما يشبهه: المطلب الثالث: المطلب الثالث

  
  
  
  
  



 ٢٧

  المطلب األول

  الحجز في اللغة

  
ورد مفهوم الحجز في معاجم اللغة بلفظـين مختلفـين فـي الحـروف ،                        
بالراء ، حيث جـاء     ) الحجر:(، والثاني   ) الحجز  :(  ، األول    بين في الداللة  ومتقار

كفـه ومنعـه ،     : فالناً عن األمر  ) حجز: "(في المعجم الوسيط في معنى اللفظ األول      
منع صاحبه من التصرف فيه حتى يؤدي ما عليه ، أما           : وحجز القاضي على المال     

رعاً من التصرف في مالـه ، وحجـر         منعه ش : عليه حجراً   ) حجر: "(اللفظ الثاني   
    )١(".منعه منه: عليه األمر 

 بدالً مـن     "اءربال" ) حجر (لكلمةم  هستعمالن ا اك الفقهاءن   ويالحظ الباحث أ  
 ولـم   ، حبس مال المدين مـن أن يتـصرف فيـه          معنىللداللة على   ) الحجز( لفظ

د األحكـام فـي     قواع(ما ورد في    : يستخدموا لفظ الحجز إال قليال، ومن شواهد ذلك       
 على المفلس وجبت التـسوية بـين الـديون          كم حجز الحا   إذا "ن أنه ) ح األنام المص
 عينالو اشترى    " ، أنه ) المنثور في القواعد الفقهية   (وما ورد في    ، )٢( ...."حاصةلمبا

وما ورد في    ،)٣(.." عليه بالفلس     حجز  ثم  عنها ثم عادت إليه بملك آخر      ملكهوزال  
 لم يقبل وان أضافه لزمن      هحجز علي ومن ثم لو    "  )  شرح المنهاج  تحفة المحتاج في  (

ومـا   ، )٤(...."ءذ وان صح إقرار المفلس على الغرما      ئاإلذن لعجزه عن اإلنشاء حين    
 بتعلـق حقـه     يرب الدين رض  "... ، أن ) حاشية الجمل علة شرح المنهج    (ورد في   

  .)٥(" ..  العينفيبالذمة فال حجز له 

                                                 
 .١٥٧ ، ص١ سابق ، ججع مرالمعجم الوسيط،) ١(

 .  ٢/٨٩هـ ، ١٤٠٠ ، ٢ ، ط ، بيروت دار الجيل ، األناممصالح األحكام في  قواعد ، زع، ال سالملا عبد) ٢(

  .٢/١٨١م ، ١٩٨٢هـ ١٤٠٢األولى ،  الطبعة نع، مصور الكويتية المية س اإلالشؤون تحقيق تيسير فائق، وزارة األوقاف و ،ة المنثور في القواعد الفقهي،در ،بدر الدين بن محمد بهاالزركشي ، ) ٣(

  .٥/٣٧٥م ، ١٩٨٧هـ ١٤٠٨ ، ١الهيتمي ، احمد بن محمد بن علي بن حجر ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط ) ٤(

  .٣/٢٨٠ دط ، دت ،  شرح المنهج ، دار الفكر ، بيروتليمان بن منصور ، حاشية الجمل علىالعجيلي ، س) ٥(



 ٢٨

لحجر أوسع وأعم داللة من الحجـز، إال أن الدراسـة           وعلى الرغم من أن ا    
باعتبارهما يتعلقان بموضوع الدراسة    ) الحجز(بمفهوم  ) الحجر(الحالية ستعتمد لفظ    

  .   الذي يتضمن الحجز والتنفيذ على أموال المدين ومنعه من التصرف فيها
  : وبناء على ما سبق يعرف الحجز لغة بأنه

  .)١(:واسم ما فصل بينهما الحاجز حِجز بينهما،الفصل بين الشيئين حجز ي"
  

َأمـن جعـَل    {: تعالى وقوله اسم، والحاجز والِحجاز. مقاِتلَين بين تَحِجز أن ":ومنه
             اِجزاً َأِإلَهِن حيرحالْب نيَل بعجو اِسيوا رَل لَهعجاراً وا َأنْهَل ِخلَالَهعجاراً وقَر ضالَْأر

م       ونلَمعلَا ي مهْل َأكْثَراللَِّه ب ٢(}ع(   ،ر الِحجاز فذلك ِحجازاً أيِملْـحٍ  ماٍء بين اهللا أم 
. الباِديـة  وبـين  والـشام  الغَور بين يفِصُل ألنّه الِحجاز وسمي. يختلطان ال وعذٍْب

  :الرمة ذو قال محجوز، فهو حجزتهو
  مخْتَضب روقَيِه وِكال وقائظا ... ٍةبناِفذ محجوزاً كان إذا حتى

 الرجـل  وحجز. ومنِْبتُه أصلُه: الرجل وحجز.  وسطه على بإزاِره يحتَجز والرجُل
   )٣(.عشيرته من األخرى والفَِخِذ فَخِذه بين ما فَصل: أيضاً

  
 ،منعه حجزاً هيحجِز وحجزه بينهما حجز الشيئين بين الفصل "هوالحجز           و
 المسالمة المحاجزة المناجزة فَقَبل المحاجزة َأردتَ ِإن المثل وفي الممانعة والمحاجزة
 وقـال  حقـه  عـن  تَحجزونه الذين هم الحجزةو الفريقان وتحاجز القتال والمناجزة
ـ  بينهم ويفصلون بعض من الناس بعض يمنعون الذين هم  :"اَألزهري ، )٤( "الحقب

 الحجـر  النُّسخ بعض وفي الراغب قاله قبلَه ما بانتهاِء إشْعاراً الشَّيئيِن بين الحجز"و
  )٥(." بالراِء

                                                 
   .٥/٣٣١ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ) ١(

 ٦١ :اآلية ، النملسورة ) ٢(

 .١٨٠ ن ص١العين ، ج  :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، الفراهيدي) ٣(

 .٣٣١ ، ص٥ ج مرجع سابق ،لسان العرب ،) ٤(

 .٧٤٠٣ ، ص١ج ) ١٢٠٥ت ( و الفضل ، الزبيدي ، محب الدين ابتاج العروس ، ) ٥(



 ٢٩

يـوم  {: ومنه سمي الحرام حجرا لقوله تعالى       ،  المنع والتضييق    :"      ويقصد به   
حراما : أي  ؛  )١(}ن ويقُولُون ِحجراً محجوراً     يرون الْملَاِئكَةَ لَا بشْرى يومِئٍذ لِّلْمجِرِمي     

وتـضر  ، ألنه يمنع صاحبه من ارتكاب مـا يقـبح          ؛  وسمي العقد حجرا     ،محرما  
  .)٢("عاقبته 

  
ألنه منع مـن    ؛ المنع مطلقا أي منع كان ومنه سمي الحطيم حجرا          "هو           و

هْل ِفـي   {  :تعالىيمنع عن القبائح ومنه قوله      ألنه  ؛ ومنه سمي العقل حجرا     الكعبة  
أي لذي عقل وفي العرف عبارة عن منع حكمي كالنهي إال ،)٣( }ذَِلك قَسم لِِّذي ِحجٍر    

بحال في البيع وفي النهي يفيده بعد القبض كما         ف في الحجر ال يفيد الملك        التصر أن
في البيع الفاسد فهذا فرق بين الحجر والنهي من حيث الحكم وكذا يفرق من حيـث                

  . )٤( "والنهي هو المنع لحق الشرع، الحجر هو المنع لحق الغير ألن ؛ الماهية 
  

ك يمكن  وعلى ذل ،  )٥(أي منعه من التصرف في ماله       : وحجر عليه القاضي            
  . في اللغة يطلق على المنع من التصرف مطلقاًزالقول أن الحج

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٢  :اآلية ، الفرقانسورة) ١(

 .٣٦٦ ،ص٣،ج كتاب الحجر ، مرجع سابق ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى :  الرحيباني)٢(

 ٥ : ،آيه  الفجرسورة) ٣(

 ٤٣٨ ص  ،٢ ج ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، - كتاب الحجر-مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر : ابن سليمان ، عبد الرحمن بن محمد ) ٤(

  .٣/٥٦ ، وابن منظور لسان العرب ٣/١٢٧الزبيدي ، تاج العروس ) ٥(



 ٣٠

  المطلب الثاني

  الحجز في االصطالح الفقهي والقانوني

  
  الحجز في االصطالح الفقهي :أوالَ 

  : نذكر منها زذكر الفقهاء تعريفات كثيرة للحج              
  ، مخـصوص معـروف    وهو المنع من التصرف قوال لشخص         ، منع مخصوص " 

  .)١(" وهو المستحق للحجر بأي سبب كان 
  

  لفلٍس  " والحجر :مالـه   فـي فه  ر يعجز عنه ، من تص      من عليه دين حالٌ    كم حا منع 
 مكلـف ه ، فال حجر على      فك ب حكمه، أي إلى وفاء دينه أو       " الموجودة مدة الحجز    

مالـك مـن    ال  منـع  :وهذا يعني  ،)٢(" رشيد ال دين عليه وال على من دينه مؤجل          
  .تصرفه في ماله

منع مـن تـصرف     " ، و   )٣("منع التصرف في المال      "        وعرفه بعضهم بأنه  
  .)٤(" خاص بسبب خاص 

حجر المفلس عبارة عن منع الحاكم من عليه دين حال          : " بأنه       وعرفه البعض   
  )٥(" يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف فيه 

صفة حكمية توجب منع    " باحث التعريف الذي يعتبر ان الحجر  هو              ويختار ال 
 ، لمـا فيـه مـن        )٦(" موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله           

  .شمول لمفهوم الحجر

                                                 
ن بـن الـشيخ   حم زاده عبد الر، أفنديدمادا ،   ٩/٢٥٣  دار الفكر، بيروت   نتائج االفكار في كشف الرموز واالسرار ، تكملة فتح القدير على الهداية ،            ): ه٩٨٨ت(قاضي زادة ، شمس الدين احمد بن قودر       ) ٢(

 .٤/٤٦ ، ص م ٢٠٠١،  بيروت ،دار إحياء التراث العربي  ١ ط،شرح ملتقى األبحر مجمع األنهر) ه١٠٨٧ت(،محمد بن سليمان الحنفي

 .  ٢/٤٦٩ق، جع سابرالفتوحي، محمد بن أحمد الشهير بابن النجار، منتهى اإلرادات يه جمع المقنع مع التنقيح والزيادات، م) ٢(

 .٧٨٦ / ٢م ،ص ٢٠٠١ إربد األردن، ، دار الكتاب، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج)هـ٨٠٤ت(أحمد ،  عمر بن علي بن  ،ابن الملقن) ٣(

 .٣/١٣٩ص ت . ، د مصر، المكتبة التوفيقية ،المبين  حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح) ه١٣٠٠ت(،بي بكر عثمان بن محمدأ  ،البكري) ٤(

 .٢٠٣ / ٥، ص  م١٩٩٨ ، بيروت، دار إحياء التراث العربي  ١ط، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ) ه٨٨٥ت(، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان،المرداوي) ٥(

  .٦/٨٢ ، ٣/٢٩٢ت .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، د: الدسوقي ، محمد عرفة) ٦(



 ٣١

  :شرح التعريف 
أي صفة حكم بها الشارع واعتبرها مستلزمة المنع من نفوذ          : صفة حكمية    •

  .التصرف 
يد تخرج به الصفة الحكمية التي ال توجب منـع          ق: توجب منع موصوفها     •

موصوفها كالصفة التي تقتضي االذن للمحجور عليه في التصرف كالرشد          
 .والعقل فهما صفتان توجبان نفاذ التصرف ال منعه 

أراد به الحجر علـى الـصبي والمجنـون والـسفيه           : فيما زاد على قوته    •
او  .زاد على قـوتهم     الء يمنعون من التصرف فيما      ؤوالمفلس والرقيق فه  

ادخل الحجر على الزوجة والمريض مرض الموت ألنهمـا         : تبرعه بماله   
ممنوعان من التصرف في مالهما بدون عوض فيما زاد على ثلث المـال             

)١(. 
 

               
  

   القانونيالحجز في االصطالح: ثانياً 

  

  :شراح القانون الحجز بأنه  عرف          

 المال وذلك لمنع المدين المحجوز عليـه مـن أن يقـوم             طة لضب  القانوني الوسيلة" 
 - من سـند تنفيـذي       ان مجرد كا ال سيما وان      -  يقوم الدائن  لكيتوطئة  ،  بتهريبه  

  .)٢( " بالحصول عليه 

  

                                                 
  .٤٣٥، ص  المغرب، مطبعة فضالة المحمدية ، شرح حدود ابن عرفة )م١٩٩٢(،  األنصاريد محماهللا أبو عبد ،يسع التونرصاال) ١(

   ١٥م ، ص ١٩٩٣القاهرة ،، د ط ، يونس ، محمود مصطفى ، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي ، دار النهضة العربية ) ٢(



 ٣٢

ال م التحفظ على     في    المباشر هأثر ، ينحصر     مؤقت ئيإجراء قضا " وقيل أنه 
 حتـى ال    ،لمصلحة الدائن الحاجز    ،   ضعه تحت يد العدالة   ، بو ن للمدين   يأو حق مع  

 من شأنه تهديد الـضمان العـام        ،ادي أو قانوني    ميقوم المدين بأي فعل أو تصرف       
  .)١("ات التنفيذ دمتطلب اتخاذ إجراءات مقأن يدون  ، للدائن

   . أقرت الحجز ولم تورد تعريفاً لهالقوانين الوضعيةونالحظ أن معظم 

 بأنـه   رح الشرعية السعودي للمعنى ولـم يـص       فعاترا الم نظامعرض         وقد  
  :التي تنص علىو الثامنة بعد المائتين المادة فيالتعريف وذلك 

 للمـدين  نكي لم إذا مدينة والتنقم على التحفظي الحجز بإيقاع الدائن يطالب أن "  
 تهريـب  أو تفـاء خا مقبولـة  ألسباب الدائن خشي أو في المملكة  ثابت إقامة محل
   ."أمواله

  
 إلى ذلك من الباب الرابع) ٤٥٢(نفيذ المغربي في الفصل تأشار قانون الحجز والو

  :بقوله 

يصدر األمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة االبتدائيـة، و   "
يحدد هذا األمر و لو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه و يبلغ                

  .)٢("هذا األمر و ينفذ دون تأخير

  من أموال بقدر دينه لمدينل  ما الحجر على للدائن األردنيأجاز القانون          و
  للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما :"،  على أنه ) ٣٢(وقد أشارت لذلك المادة . 

  )٣(".تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه 
  

                                                 
  .١٧مرجع سابق ، ص  ، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي ، يونس ، محمود مصطفى) ١(

  ٤٥٢قانون المسطرة المدنية المغربي ، الفصل)٢(
  )٣٢(، المادة٢٥/٢٠٠٧ األردني ،رقمقانون التنفيذ )٣(

 



 ٣٣

ز الحجر علـى المـدين،      متى ثبت أن أموال المدين ال تكفي لوفاء ديونه الحالة جا          و
وبناء على ذلك ال يشترط مجرد نقص حق المدين عن ديونه، بل يشترط أيـضاً أن                

  .لديون المستحقة لألداءاذتكون هذه الحقوق أقل من 
  حيث نصت على أن    ٩٥٩وقد أشارت لذلك مجلة األحكام العدلية في المادة                  

 الحجر نظر للغرماء ألنه     اوفي هذ  ،   "للحاكم أن يحجر على المديون بطلب الغرماء      "
  )١(عساه يلجئ ماله فيفوت عليهم حقهم

  
منع شخص  " أنهالحجز المقصود في هذه الدراسة  لتعريف الباحث وقد اختار       

  .)٢("مخصوص من تصرف مخصوص لمصلحة مقصودة مدة مخصوصة 
  :شرح التعريف 

  .ماله منع المدين من التصرف في ويقصد به : المنع  •

  .ز المقصود بالحج المدينهوو: لشخص المخصوص ا •

قـع  يوهو ما يشمل التصرفات المالية وهي التـي         : التصرف المخصوص    •

  .زعليها الحج

 .الدائنينمصلحة  وهو ما يشمل: المصلحة المقصودة  •

 بعـد    حتى يرفع بالقضاء   زوهي المدة التي يتم فيها الحج     : مدة مخصوصة    •

  . طواعية دون إكراهذا أدى ما عليه للغير المدين إ طريق عن، أو التنفيذ

    

  

  
                                                 

  .٥٣٨ص  ، ١٩٨٦دار احياء التراث العربى ، ،  شرح المجلة ، بازرستم سليم ، اللبناني )١(

 .٣١٧م ، ص٢٠٠٦نظرية تنفيذ األحكام القضائية المدنية في الفقه اإلسالمي ، دار النفائس ، األردن : د علي يوسف جردات ، احم) ٢(



 ٣٤

  المطلب الثالث

  تمييز الحجز عما يشبهه

  الفرع األول

  الحجز القضائي والحراسة القضائية

  
  يـأمر  ، بإجراء مستعجل ووقتي     ءهي نيابة يوليها القضا   :الحراسة القضائية   

 إذا رأى    وذلك ، القانون ، بناء على طلب صاحب المصلحة          في  إلى نص  اادتنه اس ب
 ،اب الـشأن ومـصالحهم      حفظة على حقوق أص   للمحاالقاضي أنها إجراء ضروري     

ويعهد القاضي للحارس بموجب هذا اإلجراء المنقول أو العقار أو مجمـوع الذمـة              
 وقـد يعهـد     ، مع غلته المقبوضة لمن يثبت حقه فيـه          ده لير وإدارتهالمالية لحفظه   

ب صحاتوزيع ما قد ينتج منها على أ      ول  وامالقاضي إلى الحارس القضائي تصفية األ     
  .هالحق في

ف منـه   هـد  ال ، تحفظي   إجراءوينتج من هذا التعريف أن الحراسة القضائية        
ـ    ا حاالت أخرى تعد إجراء    فيإال أنها   ،  حماية مصالح ذوي الشأن    ،  ذ متعلقـا بالتنفي

  .)١( حماية لمصالح الدائنين وحقوقهم 
ؤه إال من الجهـة     ا إنه يمكن أنه ال     في ويتميز الحجز عن الحراسة القضائية    

 المـادة   فـي ء  جـا  حيث   ، ها من علىالتي صدر منها أو أن ينهى من جهة قضائية أ         
أن يرفـع   " : م المرافعات الشرعية السعودي أنه يجب على الحاجز         ا من نظ  )٢١٤(
 ال عد الحجز ملغـى    إولحجز   ا صحةت الحق و  وصة الدعوى بثب  خت الم لمحكمةم ا ماأ
")٢(.  

 أنه المصري  المدنية والتجارية قانون المرافعات من)٣٢٠( المادة رقم فيفي وجاء 
 يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خالل التي األحوال في "

                                                 
  .٦٤يونس، محمود مصطفى، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، مرجع سابق، ص ) ١(

 )٢١٤( ، المادة رقم نظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(



 ٣٥

 الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى فيثمانية األيام المشار إليها 
  )١(". ز كأن لم يكنبثبوت الحق الحجز وإال أعتبر الحج

 فـي  أو تنتهي باتفاق طر    حكما تنتهين أن   كبينما الحراسة القضائية من المم    
  : أنه على من نظام المرافعات الشرعية السعودي)٢٤٥(الخصومة وقد نصت المادة 

  )٢( "... القاضيبحكم أو اتنتهي الحراسة القضائية باتفاق ذوي الشأن جميع" 
تنتهي الحراسة  "  ):١( الفترة رقم    في) ٧٣٨(م  وهذا ما نصت عليه المادة رق     

  )٣(".القضاء  يحكم أو ااق ذوى الشأن جميعفبات

ن يكـو  وقد ، بعد نزعه من يد المدين     المالون على   ك يتميز الحجز بأنه ي    كما
 من نظـام    )٢٠٨( المادة   في دل على ذلك ما جاء       ، المدينحجزه وهو باق تحت يد      

 علـى   التحفظـي للدائن أن يطلب إيقاع الحجز      " : المرافعات الشرعية السعودي بأن   
ن يـدعي  مل" :  على أن م من نفس النظا  )٢١٠(، ونصت المادة    )٤(  "منقوالت مدينه 

، ففرقت المـادتين    )٥(" عند من يحوزه     التحفظي الحجز   إيقاعنقول أن يطلب    مملك ال 
 وفـي   من يد المـدين ،     المال ، حيث اتضح من األول أن المراد نزع          الطلبينبين  
  .ه تحت يدهئ الثانية الحجز عليه مع بقاالمادة

 وجعلـه    ،  عليـه  المتنازعبينما تقوم الحراسة القضائية على أخذ هذا الشيء         
ـ خمة الم كحمتحت حراسة آخر ، يتم تعيينه من لدى ال         ة أو مـن ذوي الـشأن       صت

 من نظام المرافعات الـشرعية      )٢٤٠(وعليهما دفع أجرته ، نصت على ذلك المادة         
 فإذا لم يتفقـوا     ، اون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميع      ك ي ": ا  هسعودي بقول ال

                                                 
 ) .٣٢٠(،المادة١٩٨٦ لسنة ١٣قانون رقم  ات المدنية والتجارية ،قانون المرافع )١(
 )٢٤٠( ، المادة رقم نظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(
 ) .٧٣٨(قانون المرافعات المدنية والتجارية ،المادة )٣(
  .)٢٠٨( ، المادة رقم  نظام المرافعات الشرعية السعودي)٤(
 ) .٢١٠( ، المادة رقم ينظام المرافعات الشرعية السعود )٥(



 ٣٦

 الصادر بالحراسة ما على الحارس من التـزام         لحكمحدد ا يو.  تعيينه   القاضيتولى  
  .)١(" وما له من حقوق وسلطة

، والتي   القانون المدني المصري      من )٧٣٢(لمادة رقم   ا فيوأيد ذلك ما ورد     
نت قضائية  كانت الحراسة اتفاقية أم     كان تعيين الحارس سواء أ    يكو"  :تنص على أنه  

  .)٢( " فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينهجميعا،اق ذوى الشأن فبات

 القاضي  لحكميحد االتفاق أو ا   " :  من هذا القانون     )٧٣٣( المادة   فيكما جاء   
  .)٣( "بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة

 إلى ورده مع غلته      ،  وإدارة المال   ، وعلى الحارس أن يقوم بتقديم الحسابات     
 من نظام المرافعات الشرعية السعودي      )٢٣٩(نص المادة   ت حيث   الحق،من يثبت له    

ع غلتـه المقبوضـة   محارس بحفظ المال وبإدارته ، ويرده ل ايتكفل... "  : على أنه 
  .)٤( "إلى من يثبت له الحق فيه

الحراسة عقد  :  المصري أن  المدني القانون   من  )٧٢٩ (  المادة رقم  يف جاءو
  من المال يقـوم عومص آخر بمنقول أو عقار أو مج  خفان بمقتضاه إلى ش   ريعهد الط 

ص بحفظه وبإدارته   خ هذا الش  ، فيتكفل ن الحق فيه غير ثابت      يكو شأنه نزاع أو     في
  .)٥( " من يثبت له الحق فيهإلىوبرده مع علته المقبوضة 

 لكنهاالحجز   عن   اً جوهري ا سبق يتبين أن الحراسة القضائية تختلف اختالفاً       مم
هذا ال ينفـي بـدوره أوجـه        و" : أنها إجراء وقتي    في   لتحفظيتشترك مع الحجز ا   
  .)٦(" من النظامين كلالتباين الظاهرة بين 

                                                 
 ) .٢٤٠( ، المادة رقم نظام المرافعات الشرعية السعودي )١(
 ) .٧٣٢(القانون المدني ، المادة  )٢(
 ) .٧٣٣(القانون السابق ، المالدة )٣(
 )٢٣٩( ، المادة رقم نظام المرافعات الشرعية السعودي )٤(
 ) .٧٢٩(القانون المدني ، المادة  )٥(
  .٦٦ مصطفى، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، مرجع سابق، ص يونس، محمود) ٦(



 ٣٧

منع         ويرى الباحث أن الحراسة والحجز يتفقان في أمر واحد فقط ، وهو ال
من   التصرف في األموال ، ولكن أوجه االختالف بينهما متعددة ، ويمكن 

  : اختصارها في اتجاهين
  

  من حيث الغاية  : األول 

إن الغرض من الحجز منع المدين من التصرف في أموله حفاظاً على حق      
فسه ، بينما تسعى الحراسة القضائية للحفاظ على حق صاحب المال ن ) الدائن(الغير 

  .، وتمين اإلدارة العادلة لذلك المال 
  

  من حيث اإلجراء: الثاني 

        ال يستطيع المدين المحجوز على أمواله من التصرف فيها ، أو االستفادة 
يسد حاجته الضرورية فقط ،  ويقدر القاضي تلك الحاجة ،  منها ، إال بالقدر الذي

سة القضائية بكامل حقوقهم في ريع تحت الحرا بينما يتمتع المحجوز على أموالهم
   .    تلك األموال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٣٨

  الفرع الثاني

   اإلداريالحجز القضائي والحجز

  

 اإلداري منع من تتوجـه      كمالحجز اإلداري هو طلب صاحب الحق من الحا       
الحق بوجه    موضع النزاع مدة معينة حتى يثبت وجه         فيإليه الدعوى من التصرف     

الوسـائل    منهما يعد من   كال أن   في اإلداري   هونظيرالقضائي   لحجزويتفق ا  ،   قاطع
 فـي  و ،التنفيذ    مقدمات   إجراءات دون اتخاذ    ، على أموال المدين     للتحفظاإلجرائية  

تمتع الحجز اإلداري بالطابع القضائي عند النزاع فيه إذ ترفع المنازعات المتعلقة به             
شأن الحجز القضائي الـذي       ذلك   في شأنه   ،عات التنفيذ   زصة بمنا خت الم كمأمام المحا 

  .)١( تم اإلذن به من القضاء

 إذا  ئيقـضا   فهو حجز  ، مصدر أمر الحجز      في رنحص الفارق بينهما ي   وإنما
 ونـصت   ، المختصوحجز إداري إذا أصدره ممثل اإلدارة       مختص ،    ضأصدره قا 

ـ ال يجـوز ات   " : لمادة الثانية من قانون الحجز اإلداري المصري علـى أنـه          ا  ذاخ
 أو  حةب مـن الـوزير أو رئـيس المـصل          مكتو  بناء على أمر   إالإجراءات الحجز   

ص االعتباري العام حسب األحوال أو ممن ينيبـه         شخير أو ممثل ال   لمدالمحافظ أو ا  
   ".بةكتا ذلك في من هؤالء كل

 نظام المرافعات السعودي حصر سلطة الحجز في يد القضاء الشرعي ولكن        
 الشرعية  الالئحة التنفيذية لنظام المرافعاتمن) ٢/٢١٨(دةالما  ورد فيحيث ،

للمدين لدى الغير من الديون  حجز أموال المدين أو حجز ما ":السعودي ، أن 
  .)٢("واألعيان المنقولة عند االمتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة 

  

                                                 
   .٥٩يونس، محمود مصطفى، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، مرجع سابق، ص ) ١(

 )٢/٢١٨(الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة )٢(



 ٣٩

 إذ ،يـه   عنـد النـزاع ف  ئي بالطابع القـضا عومع ذلك فالحجز اإلداري يتمت  
ـ  وتسبغ عليه حمايتها أو تهـدده إذا خـالف ال          ، المختصة لمحكمةره ا ظستن   ، انونق

  أنه ينتهي بالنزاع حوله قضائياً     إال  ، ئيقضا  غير أن بد إ و  ، ولذلك فالحجز اإلداري  
  .)١( م المنطبقة عليهحكا األفي القضائيع الحجز م ويتساوى ،
 بـشقيه التحفظـي     أن الحجـز  " يذهب فقه قانون المرافعات إلى     بناء على ما سبق   و

  وان تشابه مـع بعـض الـنظم          الجبري،هو نظام قانوني خاص بالتنفيذ      والتنفيذي  
  .)٢( "األخرى من بعض الجوانب، فهو يحتفظ بذاتيته التي تعطيه طبيعة خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣٦١ - ٣٦٠، ص ت. ،د لى ضوء المنهج القضائي ، دار الفكر العربي، القاهرة  أصول التنفيذ ع:إبراهيم ، محمد محمود ) ١(

 .٣٣٧ – ٣٣٥م، ص ١٩٧١ التنفيذ الجبري ،دار النهضة العربية ، :والى ، فتحي ) ٢(



 ٤٠

 المبحث الثاني

  أنـــواع الحجـــز

  

  
  تمهيد وتقسيم

  يهدف الحجز إلى منع المدين من التصرف في أمواله ، أو العبث بها وتبديدها     
وإجباراً للمدين على الوفاء بجميع ، ، أو تهريبها وإخفائها ، حماية لحقوق الدائن 

  .التزاماته تجاه الدائن 
 على حقوق الدائنين ، فقد أجاز للدائن أن يحجز على ما نظم      وحرصاً من الم

دى الغير من أموال ، إذا عجز المدين عن الوفاء ، أو كانت أمواله ال تفي لمدينه ل
  .بالدين المستحق 

) المحجوز عليه(ينقسم من حيث المضمون           لهذا نستطيع القول أن الحجز
  :إلى قسمين

  .الحجز على أموال المدين :  األول 
  . الحجز على ما للمدين لدى الغير : الثاني 

  :يث اإلجراء إلى نوعين وينقسم من ح
  .الحجز التحفظي : األول 
  . الحجز التنفيذي : الثاني 

  :وبناء على ما سبق يتناول الباحث أنواع الحجز من خالل مطلبين 

   الحجز على أموال المدين:المطلب األول 

      الحجز على ما للمدين لدى الغير:المطلب الثاني 

  



 ٤١

  المطلب األول

  نالحجز على أموال المدي

  
            تتعدد أنواع  الحجز وأشكاله إلى منع المدين من التصرف في أمواله ، 

وإجباراً للمدين ، أو العبث بها وتبديدها ، أو تهريبها وإخفائها ، حماية لحقوق الدائن 
  .على الوفاء بجميع التزاماته تجاه الدائن 

  تنفيـذي ،   حجز:  أساسيين  إلى نوعين  على أموال المدين   ينقسم الحجز     و
  : ، ويعرضهما الباحث على النحو التالي وحجز تحفظي

  

   الحجز التنفيذي: أوالً 

 الدائن عن طريق وضع مال معين مـن         رد حق  الذي يتم بمقتضاه  "            وهو
ك ل لذ " والحصول على حقه من ثمنه       ، ثم بيعه    ،أموال المدين تحت تصرف القضاء      

ـ    ئن سند ن بيد الدا  يكوه أن   ئ إلجرا يتطلب المنظمفإن    لحقـه المعـين     اا تنفيـذيا مثبت
  .)١(  بالوفاءتكليفه وأن يقوم بإعالنه للمدين ، مع  ،المقدار، وحال األداء

 

  التحفظيالحجز : ثانياً 

 فهو يثبت للدائن ولـو  الضياع، قضائي وقتي لحماية الحق من حكم"هو  و           
 أحيانـا لـب   ط المنظم أن حماية الدائن تت      فقد رأى  ،الجبري التنفيذ   في له حق    يكنلم  

هذا الحق ، إذ قـد يمـضي وقـت قبـل              يثبت له  أن قبل   زلحجاالسماح له بتوقيع    

                                                 
  .١م ، ص١٩٩٩ العامة دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ،وآثارهالتحيوى ، محمود ، إجراءات الحجز ) ١(



 ٤٢

ن مـن   يكـو استطاعته الحصول على سند تنفيذي أو قبل أن يعين مقدار حقـه ، و             
  . )١("مصلحته الحجز على أموال المدين أو بعضها قبل أن يقوم المدين بتهريبها

حث أن هذين النوعين من الحجز يتفقان فـي جوانـب معينـة ،              ويالحظ البا 
 كـل ال يختلف النوعان من حيث ما يترتب علـى          ويختلفان في جوانب أخرى ، إذ       

ن إال للـدائن    يكـو  ال    الحجز التنفيذي  أن وإنما أساس التفرقة هو      ،منهما من آثار    
راحل التنفيذ بنزع    من م  األولىالمرحلة    فهو يعتبر  ،لجبري  ا التنفيذ   فيالذي له حق    

 أي  ، التنفيذ الجبـري     في يجب أن يتوافر فيمن يطلبه من الدائنين الحق          و ،   لملكيةا
 عند الحجـز،    ء لحق معين المقدار وحال األدا     مثبتا تنفيذيا ان مع الدائن سند   يكوأن  
 المدين بالوفاء   تكليف و ين السند التنفيذ  الالب هذا الحجز بإع   ط أنه يجب أن يقوم      كما
  .جراء الحجزقبل إ

ن ئدالل"  :ن  رافعات الشرعية السعودي أ   لم ا نظام من   )٢٠٨( المادة   فيوجاء  
 الـدائن ألسـباب   يشخإذا ... والت مدينه نق على مالتحفظيأن يطلب إيقاع الحجز     

   ".تفاء أو تهريب أموالهخمقبولة ا

  
ـ       ز الحج  األردني أجاز القانون           و ة علـى    على المدين إذا زادت ديونه الحال

يجوز الحجر على المـدين إذا      :"و التي تنص  )  ٣٧٥(وقد أشارت لذلك المادة     . ماله
   .)٢("زادت ديونه الحالة على ماله

علـى  ) ٣١٦(المادة  في   المصري    المدنية والتجارية   المرافعات ونص قانون 
 حالة يخشى   كل في... يوقع الحجز التحفظي على منقوالت مدينه         للدائن أن " : أن  
  .)٣(" ن حقه  فقد الدائن لضمافيها

                                                 
  .٥٠،٥١د مصطفى، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، مرجع سابق، ص يونس، محمو) ١(

 ) .٣٧٥(م ، المادة١٩٧٦لسنة٤٣القانون المدني األردني  )٢(
  ) .٣١٦(قانون المرافعات المنية والتجارية المصري ، مادة )٣(



 ٤٣

يـف  كل دون سبق ت    ، من ناحية أخرى قد تتطلب حماية الدائن توقيع الحجز        و
 السند التنفيذي إليه حتى ال يلجأ إلى تهريب أموالـه قبـل             وإعالن  ، دين بالوفاء مال

ـ ن ي  أ بغير،   يستطيع الدائن إجراءه     اً حجز المنظمذا وضع   ه ول ،الحجز   ون لديـه   ك
 للمـدين  تكليـف  التنفيذي أو إعالن للسند ودون أن يسبقه   ، يذ الجبري  التنف فيالحق  

   . وهذا هو الحجز التحفظي،بالوفاء 
        ـ  وليس معنى هذا أن الحجز التنفيذي ليس إجـراء  ، أو أن الحجـز      اً تحفظي

  تنفيذياً  أو حجزاً   ،  تحفظياً كان حجزاً أالتحفظي ال يؤدي إلى التنفيذ ، فللحجز سواء         
  . تحفظياًه يعتبر إجراءاًفإن ، ولهذا  تحفظيةًوظيفةً

  
 حمايـة حـق      تهـدف  نمعي  لة المدين على ما   سلط تقييد   وظيفة وإذا كانت 

لى هـذه الوظيفـة ،      إ مباشرة   ان النوعين من الحجز يرمي    كال  فإننا نجد أن   الحاجز، 
ـ  يرمي إليها مبا   أخرى أن للحجز التنفيذي وظيفة      فيما يختلفان   لكنهو هـي  ، و رة  ش

 المرافعـات   نظام من   )٢١٧(يتها ، وقد نصت المادة      كموال التي ستنزع مل   تحديد األ 
  : على أنه ، يالشرعية السعود

م به  لمحكوا  المبلغم  يسلت ب يقم   لم م عليه إذا  لمحكو التنفيذ على أموال ا    ييجر" 
  . )١( "... من منقوالته وعقاراتهلحكم التنفيذ يكفيوذلك بتوقيع الحجز على ما 

: أنه المصري    المدنية والتجارية  من قانون المرافعات  ) ٣١٩(دة   الما فيوجاء  
 الوجود وحال   محققق  ح األحوال المتقدمة إال اقتضاء ل     فيال يوقع الحجز التحفظي     " 

أن تشتمل العريضة على بيـان      ..  ويجب   ،ويطلب األمر بعريضة مسببة     ... األداء
  .)٢( "واف للمنقوالت المطلوب حجزها

التنفيـذي    فـالحجز    ، ا تنفيذي اً من الحجز التنفيذي إجراء    وهذه الوظيفة تجعل  
 طبيعـة مزدوجـة     ا ذ اً يعتبر إجـراء   فإنهذا  هلو  ، ايرمي مباشرة إلى الوظيفتين مع    

 الوظيفة األولـى ،     لىيرمي مباشرة إ    ، أما الحجز التحفظي فهو     وتنفيذيةتحفظية ،   

                                                 
 )٢١٧(المادة   ،ي المرافعات الشرعية السعودنظام )١(
 )٣١٩( المادة  ، المصرينية والتجارية المد قانون المرافعات)٢(



 ٤٤

 التنفيذ  فيالحاجز شروط الحق     إذا توافر لدى     إالأما الوظيفة التنفيذية فهو ال يؤديها       
  .)١( بالسند التنفيذيوإعالنهدين بالوفاء مليف الك، وقام بت
ـ منذ بد  ين هو أن الحجز التنفيذي يعتبر     زون الفارق بين الحج   كوي  إجـراء   هئ
 من نظام المرافعـات     )٢١٧(المادة  يتضح من    كما نفس الوقت    في ا وتنفيذي اتحفظي

  :ى أنه ،  والتي تنص علالشرعية السعودي
م به وذلـك    لمحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ ا       لمحكويجري التنفيذ على أموال ا    " 

  .)٢("لحكم  لتنفيذ ايكفيجز على ما حبتوقيع ال
  

، والتي  ) ٢١٢( المادة   في كما اًظي تحف اًيعتبر ابتداء  " فهو التحفظيأما الحجز   
 ،)٣("نقوالت مدينـه    معلى  للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي        ": تنص على أنه    

 فـإذا ، التنفيـذي  وط معينة تنقصه عن الحجـز     رش وال يؤدي إلى التنفيذ إال بتوافر     
  .)٤( تنفيذي  إلى حجزالتحفظيتوافرت هذه الشروط انقلب الحجز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٥٠،٥٥يونس، محمود مصطفى، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، مرجع سابق، ص ) ١(

  )٢١٧(المادة   ،ي المرافعات الشرعية السعودنظام )٢(
 )٢١٢(المادة   ،ي المرافعات الشرعية السعودنظام )٣(
 .٢١٤ ، ٢١٣ع سابق ، ص والي، فتحي ، التنفيذ الجبري ، مرج) ٤(



 ٤٥

  الثانيالمطلب 

  الحجز على ما للمدين لدى الغير

  
  

ءاً شبيهاً بالحجز التحفظي ،     إجرا )  ما للمدين لدى الغير     (الحجز على  يعتبر
ـ  إال أن حجز، المتخـذ  لإلجراء لتحفظية اةفجمعهما الصت الحجزين حيث أن كال  ا م

 يـؤدي   ، تنفيذي     حجز إلى وينتهي    تحفظياً بأنه يبدأ حجزاً   يتميز  الغير ىللمدين لد 
  .إلى التنفيذ الجبري على مال المدين

  
، كما   الذمة وحال األداء    في قرن لدين مست  تكو أن المطالبة بهما ال بد أن        كما

ن نظام المرافعات الشرعية السعودي عن المنقول لدى        م )٢١١( نص المادة    فيورد  
 حكـم  بيده   يكن ولو لم     ،  بدين مستقر حال األداء    للدائن" :  أن  ، وتنص على   المدين

ن لمدينه لدى اآلخرين مـن      يكو على ما    لتحفظي إيقاع الحجز ا   يطلبقابل للتنفيذ أن    
 فين له من األعيان المنقولة      يكو شرط وما    ىنت مؤجلة أو معلقة عل    كا ولو    ، نالديو

  .)١( "يد الغير
 حكمل دائن بيده    لكيجوز  " : أنهمن هذا النظام على     ) ٢٠٢(كما تنص المادة    
ن لمدينه لـدى    يكو حجز ما    يطلب الذمة حال األداء أن       في قابل للتنفيذ بدين مستقر   

ن له من األعيـان     يكومعلقة على شرط ، وما       ؤجلة أو نت م كان الديون ولو     م الغير
  .)٢( " يد الغيرفيالمنقولة 
ال يوقـع   " :  على أنه    )٣١٩( المادة   تنصف قانون المرافعات المصري     فيأما

  .)٣( " الوجود وحال األداءمحقق لحق اقتضاءإال ...التحفظيالحجز 

                                                 
 )٢١١(المادة   ،ي المرافعات الشرعية السعودنظام )١(
 )٢٠٢(المادة   ،ي المرافعات الشرعية السعودنظام )٢(
 )٣١٩( المادة  ، المصري المدنية والتجاريةقانون المرافعات )٣(



 ٤٦

 المادة رقم    في يرغ الحديث عن حجز ما للمدين لدى ال       في النظام    نفس تناولو
 دائن بدين محقق الوجود حـال األداء        لكليجوز  "  :  ، والتي تنص على أنه     )٣٢٥(

نت مؤجلـة أو    كان المنقوالت أو الديون ولو       م ن لمدينه لدى الغير   يكوا   م أن يحجز 
  .)١( "معلقة على شرط

ـ لو   أبيح له توقيع هذا الحجز و      - نئ مساعدة للدا  -ومن ناحية أخرى فإنه      م ل
واجـب    الغير على وأوقع القانون    ،يد  لتحدبا دى الغير للم بأموال المدين التي      يع يكن

 وال  ، فهو حجز يبدأ دون تعيين محل الحجز       ، من أموال المدين     ذمته فيالتقرير بما   
  .)٢(  هذا المحل ويتعين إال فيما بعد إجراء الحقد وجوكديتأ

  
ت الـشرعية    من نظام المرافعـا    )٢٠٤( المادةودل على ذلك صراحة نص      

 ذمته  في عما   ريجب على المحجوز لديه أن يقر     " :  ، والتي تنص على أنه       السعودي
  .)٣( " تبليغه بالحجزخير خالل عشرة أيام من تالمحكمة اإدارةلدى 

  
يتناول ... " على أنه    قانون المرافعات المصري     من) ٣٢٥(كما تنص المادة  

 ذمته ما   فيه إلى وقت التقرير بما       لدي المحجوز ذمة في دين ينشأ للمدين      كل الحجز
  .)٤(" على دين بذاته ا موقعيكنلم 

  
 لـدى   يلـسند التنفيـذ   ادين لدى الغير وجود     ما لل  م  حجز في يشترط   أنه كما

علـى   المرافعات الشرعية السعودي نظام من )٢٠٢(الدائن ونصت على ذلك المادة  
 الذمـة حـال األداء أن        في  قابل للتنفيذ بدين مستقر    حكم دائن بيده    لكليجوز  " : أنه

 أموال المدين التي تحـت      حجز أما   ،)٥("... ن لمدينه لدى الغير     يكو  ما  حجز يطلب

                                                 
 )٣٢٥( المادة  ، المصري المدنية والتجارية قانون المرافعات)١(
  .٢٦٨، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص والي، فتحي) ٢(

  )٢٠٤(المادة   ،ي المرافعات الشرعية السعود نظام)٣(
 )٣٢٥( المادة  ، المصري المدنية والتجارية قانون المرافعات)٤(
 )٢٠٢(المادة   ،ي المرافعات الشرعية السعودنظام )٥(



 ٤٧

لة أ الحجز على مس   إيقاع علق المنظم جواز     إذوجود السند التنفيذي ،     ط   فال يشتر  هيد
) ٢٠٨( المادة في  جاءكما ،ن عدم الحجز  متقدير القاضي من خشية وقوع الضرر

للدائن أن يطلب إيقاع الحجـز التحفظـي        " : ظام ، والتي تنص على أن       من هذا الن  
خشي الدائن ألسباب مقبولة اختفاء أو تهريـب أموالـه          ... على منقوالت مدينه إذا     

،  ء بدين مستقر حال األدا    للدائن" :  من نفس النظام أن    )٢١١( المادة   في و جاء    ،)١("
ن يكـو  على مـا     التحفظي إيقاع الحجز    يطلب قابل للتنفيذ أن     حكم   ه بيد يكنولو لم   
  .)٢( "دى اآلخرين من الديونللمدينه 

 لنظام المرافعـات الـشرعية       من اللوائح التنفيذية   ) ٢٠٨/١(  المادة فيوجاء  
 حكمن بيد الحاجز    يكو أن   التحفظيال يلزم التخاذ إجراءات الحجز      " :  أنه السعودي
  .)٣( "قضائي

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 )٢٠٨(المادة   ،ي المرافعات الشرعية السعودنظام )١(
 )٢١١(المادة   ،يالمرافعات الشرعية السعود نظام )٢(
  .١ ، الفقرة)٢٠٨(المادة   ،ي المرافعات الشرعية السعودنظامل الالئحة التنفيذية)٣(



  

  

  الفصل الثاني

  مفهوم التنفيذ وأنواعه ووسائله

  

  تعريف التنفيذ: المبحث األول

  التنفيذ في اللغة: المطلب األول
  التنفيذ في االصطالح الفقهي: لمطلب الثانيا
  التنفيذ لدى شراح القانون: المطلب الثالث 

  أنواع التنفيذ: المبحث الثاني

  التنفيذ االختياري والتنفيذ الجبري: المطلب األول 
  التنفيذ العيني والتنفيذ االعتياضي: المطلب الثاني 
  يالتنفيذ الفردي والتنفيذ الجماع: المطلب الثالث 

  وسائل التنفيذ:المبحث الثالث

  الوسائل المتعلقة ببدن المدين : المطلب األول 
  الوسائل المتعلقة بذمة المدين المالية: المطلب الثاني 

  
  
  

 

 
  
  

  

  

  



 ٤٩

  الفصل الثاني

  مفهوم التنفيذ وأنواعه ووسائله

  

  تمهيد وتقسيم

صيانة من   اآلحكام القضائية ، لما يحققه ذلكتنفيذبهتم الشريعة اإلسالمية           ت
أهمية خاصـة فـي       ، لهذا اكتسب   حكام القضاء من العبث بها    ألواحترام    ، ألموالل

  . اإلسالمي حياة المجتمع

 ر اهتمامها بهذا اإلجراء أنها وضحت مفهومه ، وبينت أنواعه ، و                 ومن مظاه 
حددت الوسائل التي تكفل للدائن حقه ، وتجبر المدين على الوفاء بما عليه من حقوق            

   .للغير 
         ولكن تنوع المجتمعات ، وتطور أنماط حياتها ، أدى إلى اختالف قوانينها 

والتعدد في أشكاله   عدم وضوح مفهوم التنفيذ ،المنظمة لهذا اإلجراء ، مما نتج عنه
  ووسائله

 من خالل المباحث ويتناول الباحث في هذا الفصل مفهوم التنفيذ وأنواعه ووسائله
  :الثالثة التالية 

  تعريف التنفيذ: المبحث األول

  أنواع التنفيذ: المبحث الثاني

  وسائل التنفيذ:المبحث الثالث

  
  
  
  



 ٥٠

  المبحث األول

    فيذ تعريف التن

   

  

  :تمهيد

 وذلك ألنـه متـى نـشأ         ، يعتبر التنفيذ النتيجة الطبيعية النقضاء االلتزام         
. االلتزام بين الدائن والمدين صحيحاً فإنه سيترتب على ذلك آثار كثيـرة ومتعـددة             
 ،ومن أهم ما يترتب على االلتزام من آثار هو وجوب تنفيذه في الموعـد المحـدد               

وتنفيذ المدين اللتزامه يكون عن طريق الوفاء وذلـك ألن          " .وبالشروط المتفق عليها  
 " ولذلك عرف فقهاء القانون الوفاء بأنه      ،"الوفاء هو السبب المألوف في أداء الحقوق      

  .)١("تنفيذ المدين اللتزامه تنفيذاً اختيارياً وعلى وجه صحيح
  :ويتناول الباحث تعريف التنفيذ من خالل المطالب الثالثة التالية

   في اللغةالتنفيذ: طلب األولالم

   في االصطالح الفقهيالتنفيذ: المطلب الثاني

   لدى شراح القانونالتنفيذ: المطلب الثالث
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٢٢م ، ص ١٩٨٥،مكتبة عين شمس ،"الكتاب الثاني أحكام االلتزام" مذكرات في نظرية االلتزام : ، أحمد سالمة  )1(



 ٥١

  المطلب األول

  التنفيذ في اللغة

    
  

: نقـول ،  نفذ فالن الحكم ينفذ تنفيذاً أو نفاذاً      :  نفذ يقال   للفعل التنفيذ مصدر    
  .ومنْفَذٌ نَفَذٌ لها وطَعنَةٌ. أنا وأنْفَذْتُه نَفَاذاً، ِةالرِمي في السهم نَفَذَ

 النّاِفذُ والرجُل،  خَرقَهم إذا: ينْفُذُهم البصر ونَفَذَهم،  األمِر من المخْرج: والنَّفَذُ        
 مـن  لُـوص والخُ. الجـواز : والنَّفَاذُ،فيـه  ما إنْفَاذُ: الِكتَاِب ونَفَذُ،  الماضي: أمِره في

   .)١(الشَّيِء
: ناِفـذٌ  وطريقٌ جزتُ، أي ونَفَذْتُ الشيء، من والخُلُوص الجواز: النَفاذُو          

 مكان إلى ينفُذ الطريق هذا: ويقال العامة، دون خاص قوٍم بين ليس اَحٍد كلُّ يجوزه
 ِإنفـاذ  فـي  يستعمل والنَّفَذُ ذْته،وأنفَ السهم ونَفَذَ،  مجاز أي للقوم منفَذٌ وفيه وكذا، كذا

   )٢(.فيه ما بِإنفاذ أي الكتاب، بنَفَِذ المسلمون قام: تقول األمر،
    
  : أهمهادوللتنفيذ في اللغة عدة معان نور  

 وتقول   ،  نفذت األمر أو الحكم إذا أمضيته      ": ومن ذلك نقول    :  اإلمضاء -١
ورجل أمره نافـذ      ،  أي ماٍض في جميع أمره      ، أيضاً رجل نافذ في أمره    

 وفي حديث بر الوالدين االستغفار لهما وإنفـاذ عهـدهما أي             ، أي مطاع 
 ومنه حـديث المحـرم إذا       ، وما عهدا به قبل موتهما      ، إمضاء وصيتهما 

 وال يـبطالن     ،  أي يمضيان على حالهمـا      ، أصاب أهله ينفذان لوجههما   
 .)٣("حجهما

 
                                                 

  ٣٩٩ ص٢اق ، ج ،مكتبة الوراللغة في  المحيط ،عباد بن الصاحب )١(
  ١٥٣ ص٢ ، ج العين ،أحمد بن الخليل )٢(
  . وما بعدها٤٤٩٦، ص ٦لسان العرب  ، ج :ابن منظور  )٣(



 ٥٢

  .)١( وأنفَذْته السهم ونَفَذَتقول :االختراق  -٢

أنفذت األمر أي   :  وفي الحكم جواز الشيء والخلوص منه تقول        :الجواز -٣
 .)٢( وخلصت منه ،تهزأج

 إذا خلصوا إليـه      ،  ومن ذلك يقال تنافذ الخصوم إلى القاضي        :الخالص -٤
  .)٣(وترافعوا

  
ممـا   السابقة إلى المعنى االصطالحي       اللغوية أقرب تعريف من التعريفات   و

 وتنفيذ الحكم يعني     ، لى ذلك فتنفيذ األمر يعني إمضاؤه      وبناء ع   ، سبق هو اإلمضاء  
هـو اإلجـراء   " ومن ثم فالتنفيذ في الحكـم    ،إخراجه إلى العمل على حسب منطوقه     

العملي لما قضى به والهيئة التنفيذية السلطة التـي تقـوم بتنفيـذ قـوانين الدولـة                 
  .)٤("وأوامرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . وما بعدها٤٤٩٦، ص ٦لسان العرب  ، ج: ابن منظور   )١(
  . وما بعدها٤٤٩٦، ص  المرجع السابق  )١(
 .٢٢٠٨قطر المحيط  ، مرجع سابق ،ص : البستاني   )٢(
 .٦٢٦م ، ص ١٩٩٤   ،وزارة التربية والتعليم بمصر : الناشرالمعجم الوجيز،   :للغة العربية امجمع  )٣(



 ٥٣

   المطلب الثاني 

  الفقهيالتنفيذ في االصطالح 

  
  )١("إخراج الحكم إلى العمل حسب منطوقه  " :عرف الفقهاء التنفيذ بأنه 

اإللزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمـستحقه         " :وعرفه بعضهم بأنه    
  .)٢(ذلكوتخليص سائر الحقوق وإيقاع الطالق على من يجوز له إيقاعه عليه ونحو 

 متعلـق بالجانـب العملـي        التنفيذ أنيالحظ الباحث من التعريفين السابقين      و
:  ، فالحكم له جانبان      )٣("اإلجراء العملي لما قضي به      " للحكم ، حيث يقتصر على      

 فالثبوت هو الرتبة     ،  غير الثبوت والحكم   "، وهو ) تنفيذي(، وعملي   ) منطوق(قولي  
  .)٤( "األولى والحكم هو الرتبة الوسطى والتنفيذ هو الرتبة الثالثة

  

  الثالمطلب الث

  التنفيذ لدى شراح القانون

  
ـ ، وقد )٥("إعمال القواعد القانونية ‘" يقصد بالتنفيذ بمعناه العام      فقهـاء  هعرف

  :القانون بتعاريف متعددة نذكر منها

 تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ومراقبته        "إجراء   :قيل أنه    -١
بقصد استيفاء حقه الثابـت     بناء على طلب دائن بيده سند متوافر فيه شروط خاصة           

                                                 
    ٣٩٩ ص٢ج، ،مكتبة الوراق اللغة في  المحيط ،عباد بن الصاحب )١(
 .١١٦، ص ١، ج،مرجع سابق تبصرة الحكام :ن وابن فرح  )٣(
 ١٠٠ ، ص١ ، ج مرجع سابقتبصرة الحكام ،: ابن فرحون   )٣(
 .المرجع السابق ابن فرحون في الموضع المشار إليه ) ٤(
 ،   ٢قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ في قانون المرافعات بالمقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية ، ط             : بديوي ، عبد العزيز       )٥(

 ٧، ص) م١٩٧٠(دار الفكر العربي ، القاهرة،



 ٥٤

الحق في الزام المـدين     " ، وعلى هذا األساس فهو      )١(" في السند من المدين قهراً عنه     
     )٢(". في تنفيذ ما التزم به 

إجراء مقتضى العقد الرسمي أو الحكم أو ما هو في معنى الحكم             :ويقصد به   -٢
حامـاة وأجـور الخبـراء    كاألوامر التي تصدرها السلطة القضائية بتقدير أتعاب الم 

  .)٣(ومصروفات الشهود ونحو ذلك بحيث يحصل الدائن على حقه من المدين

قوة التأكيد القضائي للحق الوارد به إلـى واقـع          لترجمة   :"واعتبره آخرون     -٣
النشاط الذي تقوم بـه     " ، فهو بمثابة    )٤(ملموس يؤدي إلى إشباع مصالح المحكوم له      

ائي إلعمال القانون جبراً، ويتم ذلـك عـن طريـق       الدولة عن طريق جهازها القض    
تدخلها المباشر في الواقع المادي المخالف للقانون وتغييره على النحو الذي يفرضه            

  .")٦(تحقيق ما ينص عليه سند الدائن" ، من أجل)٥( "الجزاء
 فات السابقة ، يرى الباحث أنها تجمع على المفاهيم التالية         التعريإلى  وبالنظر          

 :  

 .أن التنفيذ يقصد به إمضاء الحكم  .١

 .أن الطريقة المتبعة فيه هي اإلجبار .٢

 .أن اإلجبار يتم بواسطة السلطة التنفيذية  .٣

االختياري للتنفيذ ، وحصرت مفهوم التنفيذ في                 ولكنها جميعاً أهملت الجانب   
  .ذ الجانب الجبري ، لذلك اليمكن اعتبارها تعريفات جامعة لمفهوم التنفي

                                                 
 .،  ٣ ص)م١٩٧١(، القاهرة، دار الفكر العربي سندات الرسمية،تنفيذ األحكام وال: فهمي ، محمد حامد  )1(
  ٣ راغب ، وجدي ، النظرية العامة فللتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية ، ص )٧(
 .، وما بعدها١ ، ص٢التنفيذ علماً وعمالً ، مؤسسة المطبعات الحديثة ، مصر ،ط: قمحة ، أحمد ، و ، عبد الفتاح السيد  )٣(
  .٨٣٧م  ، ص ١٩٧٥،  ٢ ، ط مطابع رمسيس اإلسكندريةالتعليق على نصوص قانون المرافعات،: أبو الوفا ، أحمد  )٤(
 .٢٢النظرية العامة فللتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية ،مرجع سابق ،ص : راغب ، وجدي   )٥(
 .٢ت ، ص.جامعية ، ددروس في التنفيذ الجبري، مذكرات : أبو طالب ، حامد محمد  )٦(



 ٥٥

 السعودي لم يورد تعريفـاً صـريحاً         الشرعية وعلى الرغم من أن نظام المرافعات     
 :، والتي نصت على أنه    )١٩٦( من خالل المادة     يم السابقة هامفللتنفيذ إال أنه أخذ بال    

 " :يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي      "
جهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هـذا الحكـم          يطلب من كافة الدوائر وال    

بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عـن طريـق              
          .)١(" الشرطة

كلف وحرصاً من النظام على توخي الدقة ، وحفظ الحقوق ، وتحديد المسؤولية ،فقد 
،حيث   خاتمه وخاتم المحكمةوتثبيت ، عليهابالتوقيع صدر الحكم أ  الذيالقاضي
توضع الصيغة  : "  أنه على لهذا النظام الالئحة التنفيذيةمن )٢/ ١٩٦( المادةنصت

التنفيذية المذكورة من قبل القاضي مصدر الحكم أو خلفه موقعة منه وعليها خاتمه 
 )٢(."وخاتم المحكمة ، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .)١٩٦(المادة   ،نظام المرافعات الشرعية السعودي )١(
 )٢( فقرة)١٩٦(المادة  ،لنظام المرافعات الشرعية السعودي الالئحة التنفيذية )٢(



 ٥٦

  المبحث الثاني

  أنواع التنفيذ

    

  :وتقسيم  تمهيد

 أهمية خاصة فـي حيـاة        أكسبته لتنفيذ القضائي بااهتمام الشريعة اإلسالمية      
 فالتنفيذ هو الغاية   ، والمحافظة عليها   ، ألمواللصيانة  لما فيه من    المجتمع اإلسالمي   

  ،  القـضاء  إلى مجلـس  " صاحب الحق "  والهدف الذي من أجله سعى المحكوم له         ،
 حقه من   يستردوطلب من القاضي أن يصدر حكمه ليستطيع بواسطة هذا الحكم أن            

   .نفذتال فائدة من األحكام القضائية ما لم   ، إذ"المدين " المحكوم عليه

لتنفيذ األحكام القضائية أهمية بالغة إلقامة حياة اجتماعية سليمة بين          لذا فإن   و  
لما فيه من المحافظة على حقـوق األفـراد مـن            وذلك    ، أفراد المجتمع اإلسالمي  

  .  ولما فيها من صيانة واحترام أحكام القضاء من العبث بها ،االعتداء عليها

فقهاء القانون التنفيذ إلى أقسام كثيـرة       وبالنظر إلى أهمية هذا اإلجراء يقسم         
  :ومتعددة منها ما يلي

  .التنفيذ االختياري والتنفيذ الجبري -١

 .ي والتنفيذ التعويضيالتنفيذ العين -٢

  .التنفيذ الفردي والتنفيذ الجماعي -٣
  
  
  
  
  
  



 ٥٧

  المطلب األول

  التنفيذ االختياري والتنفيذ الجبري

    
 حيـث جعلهـا مـن        ، ر اهللا تبارك وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل        ذح

 َأموالَكُم بيـنَكُم    يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَْأكُلُواْ     {: ، قال تعالى    المحرمات المعاقب عليها  
                  ِبكُـم كَـان اللّـه ِإن كُمالَ تَقْتُلُواْ َأنفُسو نكُماٍض من تَرةً عارِتج اِطِل ِإالَّ َأن تَكُونِبالْب

 وجعله من المحرمات     ، والباطل الذي نهانا المولى تبارك وتعالى عنه        ،)١( }رِحيماً 
وعقود ،  والقمار  ،   والخيانة    ،  والسرقة  ، بصالغ ك  ، علينا هو كل ما يخالف الشرع     

 ومن ثم فال يجوز للناس أن يأكلوا أمـوال           ،  وغير ذلك مما لم يبحه الشرع       ، الربا
  .)٢(غيرهم بغير الطريق الشرعي

 : كما قال تعـالى     ،  حرص الناس على المال باعتباره زينة الحياة الدنيا         إلى نظربالو
 الْحياِة الدنْيا والْباِقياتُ الصاِلحاتُ خَير ِعند ربك ثَواباً وخَير َأمالً           الْماُل والْبنُون ِزينَةُ  {
 فقد حبب الرسول صلى اهللا عليه وسلم الناس في استخدام المال كوسيلة لعمل              ، )٣(}

 وأداء   ،  اختيـاراً  اً ومن ذلك الوفاء الديون التي حل أجل الوفاء بهـا وفـاء             ، الخير
 لما يترتب على ذلك من فساد        ،  وعدم أكل أموال الناس بالباطل      ، مانات إلى أهلها  األ

 أَخـذَه  مـن  حلْوةٌ الْمالَ هذَا وِإنَّ" : صلى اهللا عليه وسلم     قال  ، دنيوي وعقاب أخروي  
  )٤(" يشبع ولَا يأْكُلُ كَالَِّذي كَانَ ِهحقِّ ِبغيِر أَخذَه ومن هو الْمعونةُ فَِنعم حقِِّه ِفي ووضعه ِبحقِِّه

ال خير فيمن ال يحب المال يعبد به ربه ، ويؤدي بـه أمانتـه ،                "  قيلذلك  ول
  .)٥(ويصون به نفسه ، ويستغنى به عن الخلق

                                                 
 ٢٩:  ، اآليةالنساءسورة  )١(
ت ،  .لكريم ، ، مطبعة محمد علـي صـبيح ،د         ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ا      :تفسير أبي السعود   :محمد بن محمد  ، العمادي )٢(
 .٣٣٦، ١ج
 ٤٦: ، آيهالكهف سورة)٣(
  .٥٩٤٧ حيث رقم ٥٣، ص٢٠ج ، صحيح البخاري ،) هـ ٧٣٠ت ( البخاري ، عالء الدين عبد العزيز بن أحمد  )٤(
، ص  ٤ دار مـصر للطباعـة، ج      م،١٩٦٢/هـ١٣٨١الفروع ، الطبعة الثانية ، سنة       :  ابن مفلح ، أبوعبداهللا محمد عبد اهللا محمد        )٥(

٢٩٢. 



 ٥٨

    
متثال به وهو أداء األمانات إلـى  كما أن اهللا سبحانه وتعالى أمر عباده بأمر يجب اال   

ِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها وِإذَا حكَمـتُم بـين             {: ، حيث قال    أهلها
   )١(}النَّاِس َأن تَحكُمواْ ِبالْعدِل ِإن اللّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإن اللّه كَـان سـِميعاً بـِصيراً                  

حقوق المتعلقة بذممهم من حقوق اهللا      ولفظ األمانات كما يقول المفسرون يعم جميع ال       
  .)٢(ةتعالى وحقوق العباد سواء كانت فعليه أو قوليه أو اعتقادي

  
 التنفيذ االختياري والتنفيذ    يوضح الباحث مفهوم    ما سبق يمكن أن    ومن خالل     

  :ين التالي من خالل الفرعيناإلجباري

  التنفيذ االختياري :                  الفرع األول 

  التنفيذ الجبري:             الفرع الثاني      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٥٨ : ، اآليةالنساءسورة   )١(
 .٣٥٣، ص ١تفسير أبي السعود، مرجع سابق  ، ج  ) ٢(



 ٥٩

  الفرع األول

   التنفيذ االختياري

  

 ويتحقق ذلك عندما يقوم المدين بأداء        ، األصل أن يتم التنفيذ اختيارياً               
ويعتبر التنفيذ اختيارياً حتى ولـو       ،التزامه أو بالوفاء بدينه بمحض حريته واختياره      

مدفوعاً بالخوف من قهره وإجباره على الوفاء بواسطة ما أعده التنظيم           قام به المدين    
فالتنفيذ يبقى حتى في هذه الحالة عمالً إراديـاً مـن جانـب             . القانوني من وسائل    

  .)١(المدين
ما يقوم المدين بالوفاء بما التزم به تجاه الـدائن          ختياري عند يتحقق التنفيذ اال        و

  . إرادته واختيارهبمحضو  ، بمجرد حلول أجله
 كما لـم يعـين       ، ولم يضع القانون إجراءات معينة يتم بها التنفيذ االختياري        

  .)٢(طرقاً ينبغي اتباعها في ذلك
هذا النوع من التنفيذ يتم بطريقة إرادية نابعة مـن محـض إرادة المـدين               ف
ـ  ر من سلطة عامة   هإكراه أو ق   وأفال يدخل فيها جبر     ومن ثم    و  ، واختياره ن ، ويمك

  .)٣(" ال يحصل بطريقة رسمية الذيالتنفيذ" القول بأنه 
  ،  بأن التنفيذ االختياري لاللتزام هو األصـل       ،وبناء على ما تقدم يمكن القول       

  .وأن التنفيذ اإلجباري ال يكون إال في حالة امتناع المدين عن الوفاء االختياري
 ،  وفاء االختيـاري  ال وحث على التنفيذ االختياري    وقد أقر التشريع اإلسالمي   

أتموا الوفاء بكل عهد     " ، أي    )٤(}وَأوفُواْ ِبالْعهِد ِإن الْعهد كَان مسُؤوالً        { :قال تعالى   

                                                 
 .٤التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص: والي  )١(
 . وما بعدها٢دروس في التنفيذ الجبري، مرجع سابق ،  ص : أبو طالب  )٢(
 .٤ صالتنفيذ الجبري ، مرجع سابق ،: والي  )٣(
 ٣٤سورة اإلسراء ، آية  )٤(



 ٦٠

إن العهد يسأل اهللا عنه صاحبه يوم القيامة، فيثيبه إذا أتمه ووفَّاه، ويعاقبه        . التزمتم به 
  .)١("إذا خان فيه
الغنى ظلم فإذا اتبع أحـدكم علـى مـلء      مطل  : "  صلى اهللا عليه وسلم    وقال

 والمماطَلَـةِ  كاالمِتطـالِ  والـديِن،  بالِعـدةِ  التَّسويفُ" والمطل في اللغة    . )٢(" فليتبع
والمقصود منه هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر من قادر علـى             ،  )٣("  والِمطاِل
  ، ن قدر علـى األداء     في الحديث النبوي الشريف هو م      يوالمقصود من الغن  . األداء

  .ولو كان فقيراً
لي الواجد  : " قوله صلى اهللا عليه وسلم    في التحذير من المماطلة في الوفاء بالدين        و 

. )٥(الحبسعرضه يقول مطلتني وعقوبته     : قال سفيان " )٤(ظلم يحل عرضه وعقوبته   
يحل عرضه يغلـظ  : وقال ابن المبارك. )٦(وقال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه 

 ثالث أنا خصمهم يوم القيامة    : " قوله صلى اهللا عليه وسلم      ،و)٧(ه وعقوبته يحبس له   ل
 ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً ثم أكل ثمنـه                 ،

 كان رسول اهللا صـلى  "،   و)٨(" ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره       
فقد أتى بميت ليصلى عليه فقال . ه ديناهللا عليه وسلم ال يصلي على رجل مات وعلي   

صـلوا علـى    : " فقال. نعم عليه ديناران  : أعليه دين؟ قالوا  : " عليه الصالة والسالم  
واسـتمر الوضـع   . )٩(هما علي يا رسول اهللا فصلى عليه    : فقال أبو قتاده  " صاحبكم

مـن  النبي أولـى بـالمؤمنين      { : على هذا النحو حتى نزل قول اهللا تبارك وتعالى          

                                                 
  ١٣آيه:التفسير الميسر ،سورة اإلسراء   )١(
 ) ٢١٢٥(، حديث رقم ٢٥، ص ٢   رواه أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، ج)٢(
 .١٦٨ .١٦٦ ، ص ٣ط ، ج ، القاموس المحي) هـ٨١٧ت ( ،مجد الدين محمد بن يعقوب  ،الفيروز آبادي   )٣(
، حـديث   ٨١١ص  ،  ٢   رواه عمِرو بِن الشَِّريِد عن َأِبيِه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرجه ابن ماجـه فـي سـننه، ج                        )٤(

 ) .٢٤١٨(رقم
 .٢٣٩، ص ٨  صحيح البخاري،مرجع سابق ، ج)٥(
 .٢٤٤٤، حديث رقم ٣٩، ص ٧ ، ج شيبةمصنف ابن أبي:   ابن أبي ، شيبة عبداهللا بن محمد )٦(
 .٣١٤، ص ٣ت ، ج.سنن أبي داود ، دار الفكر، د) ه٢٧٥ت(  السجستاني، سليمان بن األشعث أبو داود)٧(
 ).٢١١٤(، ١٩، ص  ،٢  رواه أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، ج)٨(
 ).٢١٢٧(حديث رقم  ، ٢٦، ص ٢  صحيح البخاري، مرجع سابق، ج)٩(



 ٦١

وبعدها كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم بقـضاء الـدين عـن               . )١(}أنفسهم
 رسـول اهللا صـلى اهللا        أن أبو سلمة عن جابر   فقد روى   . المدينين الذين ال مال لهم    

 فمن ترك ديناً فعلي قضاؤه ومن        ، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه     : "  قال عليه وسلم   
  .)٢("ترك ماالً فلورثته

 أنهـا تحـث المـدين علـى الوفـاء           يتضح المتقدمة   النصوصبالنظر إلى   و      
فمطـل   ،االختياري لما التزم به من التزامات تجاه دائنه متى حل أجل الوفاء بهـا             

الوفاء االختياري من فضل عظـيم      و  ، الدين بعد حلول أجله يعتبر من أكبر الكبائر       
  .ونفع كبير

اإلسالمي فقد سـار    الجنائي  من التشريع   وكون النظام السعودي يستمد أحكامه           
على هذا النهج ، وجعل الوفاء االختياري مقدماً على الوفاء الجبري ، وحثـاً منـه                
على التنفيذ االختياري ،فقد أمهل المدين بعد إعالمه بالحجز مدة عشرة أيام ، حيث              

 : ى أنه    من نظام المرافعات الشرعية السعودي عل      الرابعة بعد المائتين   نصت المادة 

في ذمته لدى إدارة المحكمة خالل عـشرة         يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما      "
 وأسباب   ،  وسببه  ، أيام من تاريخ تبليغه بالحجز ، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين           

 إن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ، وإذا كـان                 ، انقضائه
وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصالً لهـا ، ويـودع              ، المحجوز أعياناً منقولة  

وعلـى المحكمـة تـسليم      .لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها         
 .)٣(" الحــاجز نــسخة رســمية مــن تقريــر المحجــوز لديــه مــصدقةً منهــا

 تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة مـن اليـوم التـالي لتبليـغ                "و
وهو بذلك يتميز عن القوانين األخرى التـي أمهلـت المـدين      ،   )٤("  المحجوز لديه 

  .ثمانية أيام للوفاء بدينه

                                                 
 .٦  سورة األحزاب، آيه رقم )١(
 ، حـديث    ١٧٦، ص   ٩سنن أبي داود، ج   ،   ) ٢٧٥ت  ( ،   سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي السجستاني           ،أبو داود   )٢(

 ).٢٩٠٢(رقم 
   ) .٢٠٤(  نظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة  )٣(
 ).١(فقرة  ) ٢٠٤(م المرافعات الشرعية السعودي ، المادة  الالئحة التنفيذية لنظا )٤(



 ٦٢

  الفرع الثاني

  التنفيذ الجبري

  

 الـسلطة تحـت     يـه هو الذي تجر   :عرف فقهاء القانون التنفيذ الجبري بأنه       
صـة  بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لـشروط خا         . إشراف القضاء ورقابته  

  .)١(بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهراً عنه
 عندما يمتنع المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيـه          الجبريويتحقق التنفيذ     

  .ر مقبول أو مبرر مشروعذ ودون أن يكون له ع ،رغم حلول أجل الوفاء بها
 ،سند التنفيـذي    وهذا النوع من التنفيذ يتوقف على توفر شروط معينة في ال            

 وكذلك بالنسبة إلى صاحب الحق في       ،وفي األموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها      
ألن المدين عندما يحل أجل الوفاء بالتزامه فإنه ينبغي عليه            ، إجراء التنفيذ الجبري  

 وذلك امتثـاالً ألوامـر الـشرع         ، أن يبادر بالوفاء بهذا االلتزام طواعية واختياراً      
إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه طواعيـة        ف ، على الوفاء االختياري   ثتي تح الحنيف ال 

واختياراً من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الدائن فإنه بذلك يكون ممتنعاً عن الوفـاء         
 التـي تقـوم     التـشريعية  وبذلك يكون من حق الدائن أن يلجأ إلى السلطة           ،بالتزامه

  .التزامه تحت إشراف القضاءبدروها بإجبار المدين على الوفاء ب
  :     وللقضاء أن ينظر في أمر المدين وفق احتمالين

،  أن يكون المدين معسراً غير قادر على الوفـاء بديونـه               :االحتمال األول   
 في الترغيب في إمهال هذا      فقهاء الشريعة اإلسالمية    في هذه الحالة ال خالف بين       و

  وذلك عمالً   ، اً قادراً على الوفاء بديونه     ويصبح موسر   ، المدين حتى يزول إعساره   
 صـلى اهللا عليـه      هقولبو. )٢(}وِإن كَان ذُو عسرٍة فَنَِظرةٌ ِإلَى ميسرةٍ      { :بقوله تعالى   

                                                 
 .١٢إجراءات التنفيذ ، مرجع سابق ، ص : أبو الوفا  )١(
 .٢٨٠ رقم  من اآليةسورة البقرة،   )٢(



 ٦٣

أطلق ،وقد  )١( "  خذوا ما وجدتم وليس لكم إال ذلك       ":وسلم للدائنين الذين أعسر مدينهم    
  ".نظرة الميسرة" عليه الفقهاء اصطالح 

السعودي هذا الجانب وأواله عناية فائقة ، حيث        الشرعية  عالج نظام المرافعات    وقد  
تنفيذ الحكم بحجة    متى كان االمتناع عن   ": نظام على أنه    ال من   )٢٣١(نصت المادة   

اإلعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره            
 .)٢("أو عدمه

ادة           وآلف النظام الجهات ذات      الشأن للتحقق من إعسار المدين ، آما ورد في الم
تقوم الجهات اإلداريـة المعنيـة   " لنظام المرافعات من الالئحة التنفيذية   ) ١٢/ ٢٣١(

   .)٣("بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى اإلعسار  

وفي حالة ثبوت اإلعسار، حفظ حق الدائن باستيفاء ماله مـن بيـت المـال، وقـد                 
  :من النظام تحديد ذلك  ) ١٠-٩-٢٣١/٨(  منت المواد تض

ــاء   "  ــة الغرم ــي مواجه ــون ف ــسار يك ــي اإلع ــر ف ــضهم  النظ  ،أو بع

كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فال بـد لـسماعها مـن                و
ــال       ــت الم ــن بي ــل ع ــضور ممث ــسامي ، وح ــام ال ــتئذان المق  ،اس

   . )٤(" لم له الصك ، ويرفق بالمعاملةإذا أثبت القـاضي إعسار المدين فال يسو
  ،  قادراً على الوفاء بما التزم بـه        ، يكون المدين موسراً   أن :االحتمال الثاني   

جل الوفاء بها مع قيام الحجة التـي تثبـت          أولكنه يمتنع عن الوفاء بديونه التي حل        
  .مديونيته في مواجهته

ب قيام المـدين بالوفـاء       وجو فقهاء الشريعة اإلسالمية  ففي هذه الحالة يرى       
بدينه ولو عن طريق بيع أمواله جبراً عنه ورغماً عن إرادته حيث ال يحق لـه أن                 
يمتنع عن الوفاء ألن امتناعه عن الوفاء مع القدرة عليه يعتبر ظلماً بـنص حـديث                

                                                 
 .)٣٠٠٩( ، ٢٧٦، ص ٣سنن أبي داود، ج )١(
  ) .٢٣١( ، المادة نظام المرافعات الشرعية السعودي  )١(
 ).١٢(الفقرة  ) ٢٣١( ، المادة ة لنظام المرافعاتالالئحة التنفيذي  )٣(
  ).١٠ -٩ – ٨(الفقرات  ) ٢٣١( ، المادة الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات  )٤(



 ٦٤

لي الواجد ظلم   " وبقوله أيضاً . )١("مطل الغنى ظلم  " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  .)٢("وعقوبتهيحل عرضه 

 مـن نظـام     )٢٣٠(وقد أخذ النظام السعودي بهذ المبدأ ، وقد نصت المادة           
إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيـذ الحكـم          ": على أنه   الشرعية السعودي  المرافعات

الصادر ضده لغير عذر اإلعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكـوم لــه        
ضة يرفعها إلى الحاكم اإلداري المختص ،       طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عري     

وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة ال تزيد عن عـشرة أيـام ، وإذا أصـر                  
المحكوم عليه على االمتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقـيم               
المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطـالق سـراحه              

   .)٣("على ضوء النصوص الشرعية

 الشرعية السعودي أجاز الحجـز علـى        نظام المرافعات ويالحظ الباحث أن    
أموال المدين إذا امتنع عن الوفاء بدينه ، كما أقر حجزه إذا تعذر الحجز على أموله                

 جـاء فـي المـادة    اكم‘ ، ولكنه اشترط لتنفيذ تلك األحكام وجود حكم قطعي بذلك          
جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعية ، إال إذا كـان   ال يجوز تنفيذ األحكام" :أنه  )١٩٨(

 . )٤( "التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم

من هذا النظام الحجز على ما للمدين لدى الغير ، حيث           ) ٢٠٢(المادة  وأقرت  
يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حـال              ":نصت على أنه  

أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانـت مؤجلـة أو                 اءاألد
، ممـا يحفـظ     )٥( "معلقة على شرط ،وما يكون له من األعيان المنقولة في يد الغير           

  .للدائن حقه بكل الوسائل الممكنة 
                                                 

  .٥٩ ، ص الحديث سبق تخريجه ) ١(
 .٥٩ ، ص الحديث سبق تخريجه ) ٢(
  ).٢٣٠( ، المادة نظام المرافعات الشرعية السعودي   )٣(
  ).١٩٨( ، المادة افعات الشرعية السعودينظام المر   )٤(
  ) .٢٠٢( ، المادة نظام المرافعات الشرعية السعودي   )٥(



 ٦٥

  المطلب الثاني

  االعتياضيالتنفيذ العيني والتنفيذ 

  

بط مع مدينه بالعقد فإنه يسعى وراء التنفيذ        الدائن حينما يرت  "من المنطقي أن      
  ،لما سيجنيه من وراء هذا التنفيذ من مصالح ومنافع       . العيني لاللتزامات الناشئة عنه   

 كان لهذا    ، فإذا امتنع المدين عن التنفيذ العيني وأداء حق الدائن الثابت بالعقد اختياراً           
 وذلـك    ،  كان ممكناً  ىالعيني مت  وذلك بطريق التنفيذ      ، األخير أن يقتضيه جبراً عنه    

  ،  من المتعاقدين رضى بالعقد على أساس أن يقوم اآلخر بما التزم في العقد             لألن ك 
  .)١("فإذا لم يقم به اختياراً أجبر عليه

فقهاء في اصطالحاتهم كلمة العين في مقابل الدين سواء أكان نقدأ أم            ال يطلق "ولذلك 
ـ ء المعين المشخص كبيـت وحـصان وكر        العين فهي الشي   أما"  ،   )٢( "غيره   ي س

" عرف الحنفية الدين بأنه عبارة عن         .)٣("  وصرة دراهم حاضرة     حنطةوة  صرو
وهو عند جمهور   " أو قرض   ، أو إتالف   ، ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة         

ما يثبت في الذمة من مال بسبب       " الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة عبارة عن        
 والْمِكيـلِ  والـدنَاِنيرِ  كَالـدراِهمِ  الذِّمـةِ  ِفي يثْبتُ ِفيما"  ويكون )٤( "ضي ثبوته   يقت

 اِلاسِتقْراض ويجوز ، ومَؤجلَةً حالَّةً الْمعاملَاِت جِميِع ِفي الذِّمِة ِفي ِلثُبوِتها والْموزوِن
  .)٥(  "غَيِرها ِبِخلَاِف ِبها

 أو المباشر إجبار المدين على القيام بتنفيـذ التزامـه           يقصد بالتنفيذ العيني  و  
 الوفـاء بعـين مـا تعهـد بـه      "، أي )٦(تنفيذاً عينياً أو القيام بذلك على نفقة المدين     

                                                 
 .٢٠م ، ص ١٩٧٢الضمان في الفقه اإلسالمي،مطبعة الجبالوي ، طبعة ،الخفيف ، علي  )١(
 بيـروت      ،  دار الكتـب العلميـة     ، عابدين المعروف بحاشية بن     ، المختار   الدر رد المحتار على     :) هـ١٣٠٦ت(،ابن عابدين   ) ٢(

 ٤/٥م ، ص١٩٩٧،لبنان
 ١٥٩مجلة األحكام العدلية ، المادة ) ٣(
 ١٠٦ إلى ١٠٢صفحة -الجزء الحادي والعشرون- دين-الموسوعة الفقهية  )٤(
  .  ٤٧٩ ص ١١، المكتبة الشاملة ، ج  الهداية شرح العناية  :)ه٧٨٩ت(، أكمل الدين محمد بن محمود،رتي بالبا )٥(
 .  وما بعدها١٢م، ص ١٩٩٠ ،  ، القاهرةقواعد التنفيذ القضائي وإجراءاته ،دار الفكر العربي: هاشم ، محمود )٦(
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 كما لو نص السند التنفيـذي       ،)٢( " تحقيق عين ما نص عليه السند      "أو هو . )١("المدين
عين فيكون التنفيذ بتسليم ذات المنزل وكذلك لو نص على إلزام المدين بتسليم منزل م   

السند على هدم بناء في أرض معينة فتنفيذ هذا السند يكون بهدم ما تم من بناء فـي                  
  .)٣(هذه األرض

يتفق مـع رغبـة الـدائن        قيام المدين بتنفيذ التزامه تجاه الدائن تنفيذاً عينياً       و  
  .وهدفه من إبرام التزام بينه وبين المدين

 ىأنه إذا تراض  على  فقهاء  ال اتفق  ، يضقابله في القانون ما يسمى بالوفاء االعتيا      وي
ألن قاعدة وجوب التنفيذ   ،ل فلهما ذلك صل مكان األالبد والمدين على اختيار الدائن

 فإن ظهـر أن     ،العيني لاللتزام وجدت لتحقيق مصلحة الدائن والمدين على حد سواء         
يقوم مقام   " إذا فالبدل    ، دل التنفيذ العيني فلهما ذلك    مصلحتهما متحققة فى التعويض ب    

   )٤(". باب من أبواب الربا إلى فتحي العباد شريطة أال يفضقل بالنسبة لحقوصاأل

 على قبول خالف ائن الديجبرحيث ذكروا أنه ال   ،ل ذلك ث إلى مالشافعيةوقد أشار  
 قبـل  ولكن إذا  ,،حيح ه على القول الصنه أو على قبول أجود أو انقص منس دينج

  .)٥("ه جازئذلك برضا

 في كتابه المحلى    صقد ن ف هللاه ا م ذلك األمر اإلمام ابن حزم رح      ىار إل ش أ كما       
 َأو تَاٍج، َأو سيٍف، َأو مهاِميز، َأو ِلجاٍم، َأو سرٍج، ِفي ِفضٍة ِحلْيةَ كَسر من ": نأ على
 إعادتَـه  كُلِّـفَ : - ِللْبيـعِ  َأو َألهِلِه، يِعده ِلرجٍل َأو المرَأٍة، ذَهٍب حِلي َأو ذَِلك، غَيِر

 ِقيمِتِه بين ما لَه يضمن َأن علَى جِميعا تَراضيا فَِإن قَبُل، ذَكَرنَا ِلما كَان كَما صِحيحا
 ِفـي  ذَِلك ِمن يتَِّفقَا َأن وجاِئز ِبِه، اعتَدى ما ِمثُْل هَألنَّ ذَِلك؛ جاز: ومكْسورا صِحيحا

                                                 
 .٥ت ص . ، د، القاهرةقواعد التنفيذ في القانونين األهلي والمختلط،مطبعة االعتماد: العشماوي، محمد )١(
 .٣ص دروس التنفيذ الجبري،مرجع سابق ، محمد ،: أبو طالب )٢(
 .١٣إجراءات التنفيذ،مرجع سابق ، ص : أبو الوفاء )٣(
 الرياض، النفائس،دار  المنهاج،   معرفة معاني ألفاظ     ىمغني المحتاج إل   :)ه٩٨٨ت(،دم شمس الدين محمد بن أح     ،ربينيشالخطيب ال  )٤(

 ٤٨٩-٢/٤٨٨ ، والبهجة شرح التحفة ٤٢٧ص٣ ، جم١٩٥٨ طبعة مصورة
  .وما بعدها  ٤٢٧ص٣ ،مرجع سابق،جي المحتاجنغ م :الخطيب الشربينيى )٥(



 ٦٧

ِليِب حلَى الذَّهٍب، عِفي ذَهو ِليِة حلَى الِْفضٍة، عِفض لَهو َأن هَؤخِّرا ِبِه ي؛ مشَاء َألنَّه 
سلَي وا هعيا بِإنَّمو وه اءِتدا ِبِمثِْل اعتَ مىاعِه ِبِه دلَي١("فَقَطْ ع(.  

يا َأيها الَِّذين   {:  تعالى   ، قال  بنوعيه على التنفيذ     الشرعية النصوصقد حثت   و  
         َأنتُمِد ويِحلِّي الصم رغَي كُملَيتْلَى عا ياِم ِإالَّ مةُ اَألنْعِهيمقُوِد ُأِحلَّتْ لَكُم بفُواْ ِبالْعنُواْ َأوآم

فهذه اآلية عامـة فـي جميـع العقـود والعهـود            . )٢( }ن اللّه يحكُم ما يِريد      حرم إِ 
ومع ذلك يمكن القول بأنها تصدق أول ما تصدق علـى العقـود التـي                "والتكاليف  

 .)٣( "يبرمها األفراد فيما بينهم خاصةً بمعامالتهم

إن اهللا سبحانه   " اآلية   اإلمام القرطبي في تفسير هذه       يقولوترتيباً على ذلك            
وتعالى أمر بالوفاء بالعقود يعني ذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه من               
بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطالق ومزارعة ومصالحة وتمليـك وتخييـر            

ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة وكذلك ما         . وعتق وتدبير وغير ذلك من األمور     
 من الطاعات كالحج والصيام واالعتكاف والقيام والنـذور ومـا           عقده على نفسه هللا   

  .)٤(أشبه ذلك من طاعات ملة اإلسالم
 وال شـك أن     ، )٥( }ِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها         { : تعالىقال  و     

فٍَر ولَم تَِجدواْ كَاِتباً فَِرهـان  وِإن كُنتُم علَى س{: الدين يعتبر من األمانات لقوله تعالى     
مقْبوضةٌ فَِإن َأِمن بعضكُم بعضاً فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه ولْيتَِّق اللّه ربه والَ تَكْتُمـواْ         

        لُونما تَعِبم اللّهو هقَلْب آِثم ا فَِإنَّههكْتُمن يمةَ وادالشَّه   ِليمين أمانة في    "، )٦( } عويبقى الد
فإن أنكر المدين ما    .  وعليه أن يراقب اهللا فال يخون صاحبه        ، عليه أداؤه  ذمة المدين 

ومن أخفى هذه   ، فعليه أن يظهر شهادته   ، وكان هناك من حضر وشهد    ، عليه من دين  

                                                 
 .  ١٢٦٨ ، مسالة رقم ٣٣٦ ، ص ١٢، المحلى باآلثار ، ج ) هـ ٤٥٦ت ( ، علي بن احمد بن سعيد بن  ابن حزم ، ابو محمد ) ١(

 .١سورة المائدة، من اآلية ) ٢(

 .٢١ص . م١٩٧٨ربية ، القاهرة، قاسم، يوسف محمد، معامالتنا التجارية في ميزان الشريعة، دار النهضة الع) ٣(

 .٣٢، ص ٣م ، ج٢٠٠٠ ، بيروت ، الكتب العلمية  دار١ط، القرآنالجامع ألحكام ) ه٦٧١ت(،د األنصاريم محمد بن أحاهللا أبو عبد ،القرطبي) ٤(

 .٥٨سورة النساء، اآلية ) ٥(

 ٢٨٣سورة البقرة، اآلية ) ٦(



 ٦٨

لمحيط علمه بكل   ا،  واهللا المطَِّلع على السرائر    ،الشهادة فهو صاحب قلب غادر فاجر     
  .سيحاسبكم على ذلك، أموركم

من أخذ أموال الناس    : "  قال    ،  روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        وقد  
  .)١("يريد أداءها أدى اهللا عنه ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللا تعالى

وبالنظر إلى هذا الحديث الشريف يمكن القول بأن التنفيذ العيني لاللتزام هـو       
بحيث يجب على المدين الوفاء بعين ما التزم به تجاه دائنه متى كان التنفيذ              ،  ألصل  ا

 كما لو هلـك محـل        ،  فإن تعذر على المدين التنفيذ العيني       ، كناًمالعيني لاللتزام م  
  . )٢(االلتزام ففي هذه الحالة لم يبق للدائن سوى الرجوع على المدين بالتعويض

فقهاء علـى أن التنفيـذ      الأنه ال خالف بين     ث  يرى الباح وبناء على ما تقدم     
 وال يحتاج إلى التنفيذ بمقابل إال إذا تعذر على المـدين             ، العيني لاللتزام هو األصل   

  .التنفيذ العيني اللتزامه تجاه دائنيه

السعودي لم يورد تعريفاً للتنفيذ العينـي أو        الشرعية       ولما كان نظام المرافعات     
إذا  يتفق مع نهج الشريعة اإلسالمية في إجراء التنفيذ التعويضي        إال أنه   ،  التعويضي  

التنفيذ العيني ، ويفهم ذلك من الالئحة التنفيذية للنظام ، فقـد ورد             تعذر على المدين    
اإلجراءات التي تتخذ من أجل حماية      : يقصد بالتدابير التحفظية    "  ١/  ٢٩في المادة   
 ٣/  ٢٩، والمـادة )٣( )" ٢١٦ ـ  ٢٠٨( حق ، مثل ما جـاء فـي المـواد     مال أو

أالّ تكون الدعوى األصلية مخالفة للشريعة اإلسـالمية        : يشترط لتنفيذ تلك التدابير     "
   .)٤( )"١(للمادة وفقاً

  

  

                                                 
 . ٢٢١٢، حديث رقم  ٢١٥ ، ص ٨صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ج     )١(
 .٦٤٧، ص ١٩٨٤نظرية العقد واإلرادة المنفردة، دار الشروق ،مصر، : عبد الباقي ، عبد الفتاح )٢(
  ) .١(فقرة  ) ٢٩( ، المادة نظام المرافعات الشرعية السعودي لالالئحة التنفيذية  )٣(
  ).٣(فقرة  ) ٢٩( ، المادة نظام المرافعات الشرعية السعودي لالالئحة التنفيذية )٤(



 ٦٩

  المطلب الثالث

  التنفيذ الفردي والتنفيذ الجماعي

  

 ه إلى تحقيق الجزاء بالنسبة لحق معين عند عدم تنفيـذ "  الجبري تنفيذيرمي ال   
  :قسمين    إلى يقسمه شراح القانون   بحسب النظر إلى عدد دائني المدين     ،و)١("ياراً  اخت

  .   ] وتنفيذ جماعي-تنفيذ فردي[

،ويـتم  )٢( " إشباع حق دائن معـين      "يرمي إلى    ، هو التنفيذ الذي    فالتنفيذ الفردي  
 لـك  ذ  لصالح   من ثمنها  ضيينفذ على أموال المدين ليق    ف  ، واحداًعندما يكون الدائن    

  .دائنال

ومن ين  دائنال  عدد من  يرمي إلى إشباع حق   "   ، فهو التنفيذ الذي    أما التنفيذ الجماعي  
 إذا تعدد غرمـاء     ويتم، )٣( " تصفية شاملة لذمة المدين لمصلحة جميع الدائنين        فهو ثم

وفي المدين فقام أكثر من دائن بالتنفيذ على أموال المدين القتضاء حقوقهم من ثمنها              
  .ع الدائنيني لصالح جم التنفيذ يتمةهذه الحال
وكال النوعين من التنفيذ القضائي معروف لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية ومن             

  :ذلك ما جاء في المغني البن قدامة من أنه
ألنه ال حاجـة    ،  ومتى باع شيئاً من ماله وكان الدين لواحد وحده دفعه إليه            "   

ته عليهم لم يؤخر وإن لم يمكن تقـسيمه         إلى تأخيره وإن كان له غرماء فأمكن قسم       
 وإن احتاج فـي حفظـه إلـى          ،  ويمكن قسمته فيقسم    ، أودع عند ثقة إلى أن يجتمع     

  .)٤(" غرامة دفع ذلك على من يحفظه

                                                 
 .٢١ القضائي،مرجع سابق، صللتنفيذالنظرية العامة :  ، مجديراغب  )١(
 .٥التنفيذ الجبري،مرجع سابق ، ص:  ، فتحيوالي  )٢(
 .٥التنفيذ الجبري،مرجع سابق ، ص :  ، فتحيوالي  )٣(
،   بيروت، دار الكتاب العربي ،ع بذيل المغني  والشرح الكبير، مطب  :  ن بن أبي عمر   حم شمس الدين أبو الفرج عبد الر      ، قدامةابن    )٤(

 .٤٩٥، ص ٤، ج م١٩٧٢



 ٧٠

وعندما يتم البيع ألموال المدين فقد تكون حصيلة البيع تكفي للوفـاء بالـدين                
 ألن الغرض من بيـع       "ن وذلك وعند ذلك يتوقف القاضي عن بيع باقي أموال المدي        

أموال المدين هو جمع مقدار من المال يكون في الوفاء بحقوق الدائنين ال بيع أموال               
  .)١("المدين جميعها

وقد يحدث عمالً أن يبيع الحاكم أموال المدين أو يبيع المدين أموالـه بنفـسه                 
حد أخذ ما حصل من     فهنا إذا كان الدين لوا     ،   ولكن حصيلة البيع ال تفي بمقدار الدين      

وإن كان ذو عسرة فنظرة     { : البيع ألموال المدين وصبر بالباقي عمالً بقوله تعالى         
أما إذا كان الدين ألكثر من دائن كأن كان لثالثة مثالً فإن أمكـن              ،  )٢(} إلى ميسرة   

  .تقسيم حصيلة البيع بينهم قسمه الحاكم عليهم ولو يؤخر قسمته

 :السعودي على أنه الشرعية  من نظام المرافعات )٢٠٢(         وقد نصت المادة 
يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال األداء أن يطلـب                "

حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شـرط                
هنا يتيح طلب الحجـز      ، والنظام    )٣("،وما يكون له من األعيان المنقولة في يد الغير        

كما أوضحت الالئحـة    .  كان الدائن واحداً أو أكثر      أوالتنفيذ لجميع الدائنين ، سواء      
ـ ٢/ ٢٠٢التنفيذية ،و " ال يتم الحجز والتنفيذ إال بناء على طلب الغرماء أو أحدهم "  

توزع األموال المـــودعة في الـصنــدوق والواردة في الفقرة الثامنة علـى           " 
 بقدر ديونهم بعد حسم مصروفات النشر وأجرة الخبراء والحراسة وما فـي             الغرماء
  .)٤( "حكمها 

  
  
  

                                                 
ه ١٣١٣، المطبعة الجامعية ، القاهرة      أسني المطالب في شرح روض الطالب       ) ه٩٢٦ت(  زكريا بن محمد   يحيىأبو  األنصاري ،     )١(

 .١٨٦، ص ٢، ج
 .٢٨٠سورة البقرة، آية رقم  ) ٢(
 ) .٩ (، الفقرة )  ٢٠٢( الشرعية السعودي ، المادة اتلنظام المرافع  الالئحة التنفيذية )٣(
 ) .٢ (، الفقرة )  ٢٠٢( الشرعية السعودي ، المادة لنظام المرافعات الالئحة التنفيذية  )٤(



 ٧١

  المبحث الثالث

  وسائل التنفيذ 

  

  : وتقسيم تمهيد
األصل أن يتم تنفيذ القانون اختياراً من جانب المخاطبين بـه وذلـك               

الوفـاء  ية   ، وتوجب الـشريعة اإلسـالم      بقيام المدين بأداء التزامه أو بالوفاء بدينه      
 ولذلك فالواجب على المدين أن يبـادر بالوفـاء       ،االختياري في العقود وااللتزامات     

 يعتبر أصالً مقـرراً لـدى        االتجاه  وهذا  ، اراًتي متى حل أجل الوفاء بها اخ       ، بديونه
  )١( .القانونشراح 
 المدين ويمتنع عن الوفاء بديونه التي حل أجل الوفاء بها من            يماطلولكن قد     

 ، وهنا كانت الحاجة ماسـة إليجـاد   ر أن يكون له عذر مقبول أو مبرر مشروع    غي
يمكن من خاللها إجباره على تنفيذ التزامه تجـاه         ، و واجه تعنت هذا المدين     ت وسائل

   .دائنه وفق ما ينص عليه السند التنفيذي
 ،   مواجهة تعنت المـدين وكيـده         تتم  من خاللها  وهناك مجموعة من الوسائل التي    

 ببـدن   هذه الوسائل مـا يتعلـق     كراهه على الوفاء بديونه ، وإبراء ذمته ، ومن          وإ
 ، ويتناول الباحث وسـائل التنفيـذ مـن          بذمة المدين المالية   يتعلق  ومنها ما  المدين،

  : خالل المطالب  التالية 
  الوسائل المتعلقة ببدن المدين : المطلب األول 

  لمدين الماليةبذمة االوسائل المتعلقة  :المطلب الثاني 

   

  
  

                                                 
 .١١٠قواعد التنفيذ القضائي،مرجع سابق، ص : هاشم     )1(



 ٧٢

  المطلب األول

  الوسائل المتعلقة ببدن المدين

   تمهيد    
 اإلكراه البدني يعتبر وسيلة من الوسائل التي تحمل المدين على الوفـاء             يعتبر      

بالتزاماته تجاه دائنيه رغماً عن إرادته، ومن ثم فال يلجأ القاضي المنوط به القيـام               
مدين إكراهاً بدنياً إال إذا ظهر من هذا المدين ما يـدل            بإجراءات التنفيذ إلى إكراه ال    

  .على امتناعه عن الوفاء بالتزاماته طواعية واختياراً
  : منها،ويعرف اإلكراه البدني بتعاريف كثيرة ومتعددة  
حبس المحكوم عليه حبساً احتياطياً إلكراهه على دفع المبالغ المحكوم بها           "أنه  

  .)١("للحكومة بسبب الجريمة 
حبس المحكوم عليه بالمبالغ المـستحقة للحكومـة بـالتعويض          " ويقصد به     

 إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن        ،للمضرور من الجريمة حبساً بسيطاً مدة من الزمان       
الحبس إلى إظهار ما يخفيـه مـن        التنفيذ عليه بالطرق المدنية عسى أن يؤدي هذا         

  .)٢("مال
كالضرب أو غير ذلك من وسائل التعذيب       إيذاء المدين الملتزم في بدنه      "وهو  أ  

  .)٣("التي قد تؤدي بحياته أو بتقييد حريته بحبسه 
إيذاء المدين في جسمه بضربه أو حبـسه أو تعذيبـه           :" وعرفه البعض بأنه    

  .)٤("إلجباره على تنفيذ االلتزام 

                                                 
 .٤٤٢، ص ٢ئية،مطبعة االعتماد ،مصر، جالمبادئ األساسية لإلجراءات الجنا: باشا ، على زكي العرابي )    1(

 .٣٣ت، ص .مجموعة بحوث قانونية،دار نشر الثقافة،مصر،د: الذهبي ، إدوارد غالي)    2(

 .١١قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ،مرجع سابق، ص : بديوي)    3(

وفاء بالحقوق المدنية، دارسة مقارنة، مذكرات جامعية       وسائل إكراه المدين إلجباره على ال     : ، حامد محمد أبو طالب     أبو طالب )    4(
 .٧٧ت، ص .، د



 ٧٣

ـ  أن التعريفات السابقة تشير إلى أنه يسمح للسلطة المختـصة            ويالحظ الباحث  أن ب
 ألن  بالتزاماته تجاه دائنيه ، ءتخدم الوسائل البدنية الكفيلة بحث المدين على الوفاتس

  :)١(هماغم قدرته عليه يحقق مصلحتين هامتين حبس المدين الممتنع عن الوفاء ر
مصلحة المدين نفسه ألنه عندما يجبر على الوفاء بديونـه          : المصلحة األولى   

فضالً عن تحويل اتجاهاتـه وميولـه فـي          ،عن طريق حبسه يؤدي إلى إبراء ذمته      
الحياة من مدين مماطل إلى مدين ملتزم وبذلك سيتعامل مع أفـراد المجتمـع وهـم        
مطمئنون إليه وواثقون أنه سيقوم بتنفيذ التزاماته في مواعيد استحقاقها وهذا وال شك             

  .يعتبر تهذيب وتقويم لنفس المدين
ن صالح الجماعة يقتضي احترام     مصلحة الجماعة وذلك أل   : المصلحة الثانية   

وحبس المدين الممتنع عـن الوفـاء فيـه ردع          . التعهدات، وعدم السخرية بالقانون   
  .وإصالح له ولغيره ممن تراودهم أنفسهم في مماطلة دائنيهم

     وهناك العديد من الوسائل التي تتعلق ببدن المدين ، وهي تتفاوت في درجاتها 
زام المدين بالوفاء ، فمنها ما يتعلق بحرية المدين ، وأهميتها ، وتأثيرها على إل

ومنها ما يتعلق ببدنه ومنها ما يتعلق بحالته النفسية وجميعها تعتبر من قبيل اإلكراه 
  :البدني ، ويعرضها الباحث من خالل الفروع التالية 

   
  الوعــظ:  الفرع األول 

  

بخطاب مقنع وبأسلوب    واإلرشاد إلى المدين     )٢( بالوعظ توجيه النصح   "ويقصد
حسن مبين له أن في وفائه لدينه تحقيق النفع له وأن في امتناعه عن الوفاء به جلب                 
الضرر عليه وأنه سيؤاخذ على ذلك سواء في الدنيا أو اآلخرة وعلى ذلك يمكـن أن          

  .)٣( "التذكير بالخير فيما يرق له القلب: نعرف الوعظ بأنه 
                                                 

  .١١٨أبو عيده، أمير محمد ، مرجع سابق ، ص    )١(
  )٦١٥ ، ص ٢لسان العرب ، مرجع سابق ، ج ( والمقصود من النصح في اللغة الخلوص    )٢(
م ، ص ٢٠٠٠ بيروت ،الكتب العلمية   دار،التعريفات ) ه٨١٦ت(، علي الحسينيد السيد الشريف أبو الحسن علي محمي،الجرجان  )٣(

٢٥٣. 



 ٧٤

 وهـذا   ،ح المتمثل في الترغيب والترهيب    ولذلك فالوعظ يتحقق بتوجيه النص    
جر المدين وذمه على امتناعه عن الوفـاء بالتزامـه          ز يهدف إلى    رالنوع من التعزي  

 وقد يكون بأسلوب    ،وذلك قد يتحقق بأسلوب حسن تميل إليه النفس البشرية وتهواه         ،
  .التهديد من عقاب اهللا تبارك وتعالى

عيته ثابتـة بـالقرآن الكـريم       وهذا النوع من التعزيز مشروع وأدلة مشرو      
  .والسنة

والالَِّتي تَخَـافُون نُـشُوزهن     { : تعالى   هقول، فنجد ذلك في     أما القرآن الكريم    
ن٢(أي انصحوهن بالترغيب والترهيب. )١ (.."فَِعظُوه(.  
 أي  ،)٣( " ..ادع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمـِة والْموِعظَـِة الْحـسنَةِ         { :  تعالى هقولو

الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه ال يخفى عليهم أنك تناصحهم ونقصد            
  .)٤(ما ينفعهم

 الـدين  َ": وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي قَوِل ابب جاء في باب  ما  : وأما السنة 
 اللَِّه عبِد بِن جِريِر عنوما روى   "  وعامِتِهم الْمسِلِمين وِلَأِئمِة وِلرسوِلِه ِللَِّه النَِّصيحةُ

 والنُّصِح الزكَاِة وِإيتَاِء الصلَاِة ِإقَاِم علَى وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوَل بايعتُ :قَاَل
  .)٥( " مسِلٍم ِلكُلِّ

ـ         و اره مـن قبيـل     هذه األحاديث وغيرها تدل على مشروعية الـوعظ باعتب
وال شك أن تقديم النصح للمدين وحثه على الوفاء بالتزامه قد يترك فـي              . النصيحة

ولذلك فإنه يستحب للحـاكم أوالً أن يبـدأ         . نفسه أثراً يجعله ينفذ التزامه تجاه الدائن      
بوعظ المدين وتقديم النصح له حتى يوفى بالتزامه فإن امتنع عن الوفاء رغم نصحه              

  . يلومه على عدم الوفاء وهذا هو التوبيخ الذي سنتحدث عنه اآلنفعلى القاضي أن

                                                 
 .٣٤سورة النساء، من اآلية  )    1(

 .٣٣٩، ص ١مرجع سابق، ج تفسير أبي السعود ،)    2(

 .١٢٥سورة النحل، من اآلية )    3(

 .٢٠٠، ص ٣مرجع سابق ، ج تفسير أبي السعود،)    4(

 . ٩٨ – ٩٧ص ، ١، جمرجع سابق  ،صحيح البخاري)    5(



 ٧٥

  التوبيــخ: الفرع الثاني 

 يعتبر وسيلة من الوسائل التعزيرية التي تهدف إلى إصـالح           "والتوبيخ كذلك 
ولذلك يمكن أن نعتبره وسيلة من الوسائل القوليـة التـي           . المدين وتهذيبه وتقويمه  
  .)١(" تخاطب بها نفس المدين

  .)٢(هذه الوسيلة تعتبر من قبيل التهديد بالكالم الذي يؤدي إلى الردع والزجرو
أمـا   سنّةالوهذه الوسيلة مشروعة وجائزة ودليل مشروعيتها ثابت بالقرآن و        

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيَل لَكُـم           {:  تعالى   هقول   فيه  فقد ورد : القرآن الكريم 
 ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتُم ِإلَى اَألرِض َأرِضيتُم ِبالْحياِة الدنْيا ِمن اآلِخرِة فَما متَـاع               انِفرواْ

  .)٣(} الْحياِة الدنْيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليٌل 

وهذه اآلية الكريمة تدل على مشروعية التوبيخ وذلك ألن االستفهام الـوارد            
 توبيخ المؤمنين ولومهم على ترك الجهاد والخروج مع رسول اهللا           فيها المقصود منه  

  .)٤(صلى اهللا عليه وسلم لقتال أعداء اإلسالم في غزوة تبوك

 روى عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنـه أن رسـول اهللا               فقد :وأما السنّة 
فقال أبـو هريـرة فمنـا       . أضربوه:  اهللا عليه وسلم أتى برجل قد شرب فقال        صلى

ثـم قـال    : وفي رواية بإسناده   ،   الضارب بيده ومنّا الضارب بنعله والضارب بثوبه      
ما اتقيت اهللا   :  فأقبلوا عليه يقولون   )٥(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه بكتوه       

هللا صلى اهللا عليه وسـلم؟ فقـال بعـض    ما خشيت من اهللا ما استحييت من رسول ا     

                                                 
 .٥٧٠ ص ١٩٨٦التنفيذ العيني لاللتزامات العقدية، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة المنصورة،: جبري ،عادل)    1(

 ..٢١، ص ٨، ج.م ١٩٨٤، بيروت، دار الفكر، شرح المنهاج ىنهاية المحتاج إل) ه١٠٠٤ت(، بن أبي العباسد شمس الدين محم،الرملي)    2(

 .٣٨وبة، اآلية رقم سورة الت)    3(

 .٢٨٣، ٢٨٢، ص ٢الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين ،المطبعة الكبرى ببوالق، ج:الجمل،سليمان )    4(

 ُأِتي َأنه الحديث وفي تَقْريعاً بالعذْل قَرعه ِإذا تَبِكيتاً بكَّتَه غيره وقال ونحوه وبالسيف تَبِكيتاً عصابال بكَّته الليث والتَّعِنيِف كالتَّقِْريِع والتَّبِكيتُ ونحوهما والعصا بالسيف ضربه وبكَّتَه بكْتاً يبكُتُه بكَتَه ) بكت(  ) ٥(

 يكْـره  بمـا  استقبله كالهما وبكَّتَه بكْتاً يبكُتُه وبكَتَه غَلَبه َأي بالحجة وبكَتَه ونحوه وبالعصا باليد يكونو الهرِوي قال ؟ اللَّه اتَّقَيتَ َأما ؟ استَحيتَ َأما فاسق يا له يقال والتَّوبيخُ التَّقِْريع التَّبِكيتُ بكِّتُوه فقال ِبشَاِرٍب

 .١١ ص ٢ ، لسان العرب ، جيكْره بما الرجَل يستَقِْبَل َأن والبلْغُ التَّبِكيتُ اَألصمعي



 ٧٦

اللهـم  :  ولكن قولـوا   ،ال تقولوا هكذا ال تعينوا عليه الشيطان      : اك اهللا قال  زأخ: القوم
  .)١(" اللهم ارحمه،اغفر له

  

  التشهير :  الفرع الثالث 

يعتبر التشهير بالمدين الموسر الممتنع عن الوفاء بما التزم به فـي سـند              و  
ئل التعزيرية التي تؤثر في نفس المدين فتحمله على الوفـاء           الدائن وسيلة من الوسا   

 والمقصود من التشهير بالمدين هو إعالم كافة الناس بامتناعه عن الوفـاء             ،بالتزامه
بالتزامه دون عذر مقبول أو مبرر مشروع وتحذير الناس من التعامل معـه ألنـه               

  .فاء بها وال يفي بالتزاماته التي يلتزم بها في مواعيد الو،يماطل

مر بـن الخطـاب     عشهر   " قد، ف وهذه الوسيلة التعزيرية مشروعة وجائزة      
 وأشهر سيدنا عمر بن     ،رضي اهللا عنه بأسيفع جهينة عندما امتنع عن الوفاء بديونه         

ه غرماؤه بلزوم مراجعته في     نب وفي خطبته    ،الخطاب إفالسه وقام بين الناس خطيباً     
، أما بعد أيها الناس فـإن األسـيفع          : قال    ، حيث  الغد ليقسم ماله بينهم بالحصص    

فمن كان له عليه دين فليأتنا      ، أال إنه أدان معرضا فأصبح وقد دين به         : فذكره وفيه   
  .)٢( " ثم إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب، بالغداة نقسم ماله بين غرمائه 

افة النـاس    وإعالم ك  ،وال شك أن التشهير بالمدين الممتنع عن الوفاء بديونه          
بذلك يعد وسيلة رادعة وزاجرة له وألمثاله من المدينين الذين ربما تراودهم أنفسهم             
بمماطلة دائنيهم في حصولهم على ديونهم الثابتة في ذمتهم والتي حل أجـل الوفـاء               

  .بها
  

  
  
  

                                                 
 .٢٧٢٦ رقم ، حديث٢٥٥، ص ٢مصابيح السنّة ،مرجع سابق، ج )١(
 ٩٢،ص١،ج١ ،طمؤسسة قرطبة ،)م١٩٩٥/هـ١٤١٦ (،التلخيص الحبير ، أحمد بن علي محمد  ، الكناني)٢(



 ٧٧

  المالزمـة  : الرابعالفرع 

  
 ، وال يفارقه إال في      حقيقة المالزمة أن يتتبع الدائن خطوات المدين ، يدور في فلكه          

حاالت حددها الشرع ، وتتعلق بدخول المدين منزله ، ومكوثه مع أهله ، وقـضاء               
  وغيرها من األمور التي ذكرها فقهاء الشريعة اإلسالمية.... حاجته 
 أن يدور الدائن مع مدينة أينما دار ال يفارقه وال يفارقه ويالزمه             "والمالزمة    

   ،)١(" في موضع معين ألنه حبس
أن المالزمة هي أن يدور الدائن مع مدينة أينما دار وال يفارقه حتى             " أو هي     

  .)٢(" يستوفي دينه من فضل كسبه

: " ما روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليثه وسلم أنـه قـال            :تها مشروعي ومن أدلة   
  . )٣(" لصاحب الحق اليد واللسان

 وأن المراد  ،يث الشريف المالزمة من الفقهاء أن المراد باليد في الحدوقد قال فريق
  .)٤( " باللسان التقاضي

  

  ضرب المدين  : الخامسالفرع 

، وأشدها أثراً فـي      الوسائل المتعلقة ببدن المدين    وتعتبر هذه الوسيلة من أهم    
  . على الوفاء بما التزم به تجاه الدائن في السند التنفيذيحمله

وط ونحوه حمالً لـه علـى       قصد بضرب المدين إيذاء جسمه وإيالمه بالس      وي
  .الوفاء بالتزامه الذي امتنع عن الوفاء به رغم أمر القاضي له بالوفاء

 وذلـك ألنـه     ،ال خالف بين الفقهاء في أنه ال يجوز ضرب المدين المعسر          و
 وترتيباً على ذلك فال تجوز      ، ومن ثم فال يكون ظالماً     ،غير قادر على الوفاء بالتزامه    

                                                 
 .١٩٩معين الحكام، مرجع سابق ، ص )    1(

 .٢٩٣، ص ٢، ج٣،١٩٦١مصطفى الحلبي،ط ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد :)هـ٥٩٥ت(،  محمد بن رشد القرطبيرشدابن )    2(

 .٢٣٢، ٤، ج.م١٩٦٦  بيروت، دار المعرفة،السنن: )ه٣٠٦ت (،نس علي بن عمر أبو الح،لدار قطني البغداديا)    3(

 دار الكتـب    ، شرح بداية المبتـدئ    الهداية  :)ه٥٩٣ت(، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل           ،انينغيرالم)    4(
 .٢٨٦، ص ٣، جم  ٢٠٠٠،العلمية 



 ٧٨

 بأنه لو جازت مؤاخذتـه لكـان        ":هقولن اإلمام الشافعي    وفي ذلك نقل ع    ،مؤاخذته
  .)١( " ظالماً والغرض أنه ليس بظالم لعجزه

أجاز الفقهاء ضرب المدين بغرض حمله وإجباره على الوفاء بالتزاماته          وقد  
  .تجاه دائنيه متى كان موسراً وقادراً على الوفاء بها

على مشروعية ضـرب    وجاء في الطرق الحكمية البن قيم الجوزية ما يدل          
المدين لحمله على الوفاء بالتزامه الذي أخل بالوفاء به من تلقاء نفسه بمحض إرادته              

فمتفـق  : وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده        : "  حيث جاء فيه   ،واختياره
وهو قادر  " من عين أو دين   " عليها بين العلماء ال نزاع بينهم أن من وجب عليه حق          

ذكـر  .  ونصوا على عقوبته بالضرب    ،نع منه أنه يعاقب حتى يؤديه     على وفائه وامت  
: " وفي السنن عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال         . ذلك الفقهاء من الطوائف األربعة    
 والعقوبة ال تختص بالحبس بل هي في الضرب         ،"مطل الغنى يحل عرضه وعقوبته    

" مطل الغنى ظلـم : "  وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال    ،أظهر منها في الحبس   
  .)٢("والظالم يستحق العقوبة شرعاً

 وإذا كان ضرب المدين الموسر لحمله على الوفاء بديونه التي حل أجل الوفاء                  
 فإن الحاكم يكرر ضرب    ره وسيلة من الوسائل التعزيزية،    بها مشروعاً وجائزاً باعتبا   

يجب على الحاكم أن يمهـل       ولكن   ،المدين مرة بعد مرة حتى يؤدي ما عليه للدائنين        
في كل مرة حتى يبرأ المدين من ألم األولى وذلك لئال يؤدي تكرار ضربه وتالحقه               

  .)٣(إلى قتله
  

  :على مشروعية ضرب المدين منهاووردت أحاديث تدل 

                                                 
 .٨٧٦، ص ٣سبل السالم شرح بلوغ المرام الصنعاني، دار الجيل للنشر، ج  :محمد بن اسماعيل بن صالح األميرالصنعاني،)    1(

،تحقيـق  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية      :) هـ٧٥٠ت(بي بكر   أ محمد بن    اهللا عبد   أبوشمس الدين   ،  قيم الجوزية   الابن  )    2(
 .١٥٤، ١٥٣، ص  ١٩٦١،ممطبعة المدنيمحمد جميل غازي، .د

 ، البـابي الحلبـي    مصطفى مطبعة   ،يرغ مطبوع بحاشية الشرح الص    ، ألقرب المسالك    كة السال غ بل :أحمد بن محمد     ،الصاوي)    3(
 .١٣٣، ص ٢ ، جمصر



 ٧٩

 المتهم الذي   زيرما روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه بتع           "
  .)١("به غيب ماله حتى أقر

 القول أن ضرب المدين المماطل في أداء الدين مع           غرار ما تقدم يمكن    وعلى
التي تحمـل المـدين     رية المجدية ،    قدرته على ذلك يعتبر وسيلة من الوسائل التعزي       

  .على الوفاء بما التزم به تجاه الدائن
  

  المنع من السفر : الفرع السادس 

هدف إلى حملـة علـى       والتي ت  ـ ، ومن الوسائل المتعلقة بحرية المدين كذلك     
  ".منع الدائن لمدينه من السفر" الوفاء بما التزم به في السند التنفيذي 

  

مـا ُأبـرُئ     َ {:  قال تعالى   ،  أمارة بالسوء   بأنها النفس البشرية وصف الخالق   
              ر ـي غَفُـوربر ِإن يبر ِحما روِء ِإالَّ مةٌ ِبالسارَألم النَّفْس نَفِْسي ِإن ألمـارة   ِحـيم

 ويطارده الدائنون ربما يتخيل له      ،وهذا هو المدين عندما تحيط به الديون      . )٢(}بالسوء
 فتهئ له نفسه أن الوسيلة التي يتمكن من خاللهـا           ،الهروب والبعد عن أيدي الدائنين    

   : حالتينبين  نفرقيجب أن ، وهناالهروب والبعد عن دائنيه هي السفر
 على  )٣( الفقهاء ، فقد أجمع   حالة  على المدين  ا كانت الديون   إذ   :الحالة األولى 

أحقية المحكوم له ، أو الدائن بطلب منع المحكوم عليه أو المدين حتى يوفيه حقـه ،                 
 يحق للدائن أن يطلب من القاضي منع المدين من السفر وذلك حتى ال يؤدي               هأنأي  

  ويـرى    ،الديون الحالـة  سفر المدين إلى تأخير إيصال الحق إلى الدائنين أصحاب          
  أن ذلك ليس في حقيقته منعاً من السفر، كما يمنـع الـسيد             "جانب من الفقه الشافعي   

                                                 
 .١٠٨الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، مرجع سابق، ص )    1(

 .٥٣سورة يوسف اآلية رقم )    2(
، دار إحياء التراث العربي )م١٩٩٨(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، )هـ٥٨٧ت(و بكر بن مسعود ، الكاساني ، عالء الدين أب)٣(

  ١٧٩، ص٦،ج١، بيروت ، ط



 ٨٠

وإنما يستعمل الدائن حقه بشغل مدينه عن السفر يدفعه إلـى           . العبد والزوج الزوجة  
  .)١(" مجلس الحكم ومطالبته حتى يوفي الحق

 فإن له    ، ن يطلب حبس مدينه    أنه إذا كان للغريم أ     "ء،فقهاال البعض من    ويؤكد
 ألن المنع أمر جزئي من حكم كلي يملكه          ، من باب أولى أن يطلب منعه من السفر       

 وبالتالي يكون له حق طلب منع مدينه        ، ومن ملك الكل ملك الجزء تبعاً      ،وهو الحبس 
  .)٢("من السفر إذا حل ما له عليه من دين مؤجل

  
 وإن لم يطالبـه      ، من تلقاء نفسه   المدين عن السفر     منع همالبعض من وأوجب    

ـ   وذلك ألنه يمنع بسفره ح     ، متى حل ما عليه من ديون مؤجلة       ،الدائن بذلك  ا قاً واجب
  .)٣( "  بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق عليه،عليه لثبوت الحبس في حقه

اختلف الفقهاء في حكم هذه     ، فقد    مؤجلة  على المدين   إذا كانت الديون   :الحالة الثانية 
  :انقسموا لذلك إلى فريقينحيث لحالة ا

 وقد انفرد أبو يوسف عن فقهاء  يجيز منع الدين من السفر ،:الفريق األول    
الشافعية بذلك ، حيث اشترط للسماح للمدين الذي لم يحل أجل دينه بالسفر أن يقدم 

ب عليه يمنع المدين من السفر البعيد ، ويج" وذهب فقهاء المالكية إلى أنه)٤(كفيالً ، 
" والحنابلة يرون منع المدين من السفر البعيد،  " )٥("أن يقدم كفيالً على سداد دينه 

الن الدائن يتضرر من تأخير قضاء حقه عند حلول األجل والمدين ليس له تأخير 
  )٦(" في هذا الحق ، فالبد أن يقيم كفيال او ضمينا إذا أراد السفر 

                                                 
فتح العزيز شرح الوجيز على تكملة المجموع شرح المهذب، طبعة المدينة المنورة ،  : الرافعي ،أبو القاسم عبد الكريم بن محمد)    1(

 .،٢١٥، ص١٠ج

قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ في قانون المرافعات بالمقارنة بأحكـام الـشريعة اإلسـالمية ،                : بديوي ،عبد العزيز    )  2(
 .٣١، ص . ١٩٨٠الطبعة الثانية، سنة 

 .٨٧ت،ص .القواعد الفقهية  الحنبلي،مطبعة الصدق الخيرية ،مصر،د :أبو الفرج عبد الرحمن   ، ابن رجب)    3(
 ٣٨٤، ص٥ن عابدين  ، رد المحتار، مرجع سابف ، جاب )٤(
  .٥٩٥، ص ٦الحطاب ، مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج  )٥(
  .٥٠٣ ، ص ٤ابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ، ج  )٦(



 ٨١

ويرى فقهاء الشافعية  منع مدينه من السفر ،  يرى أنه ليس للدائن:الفريق الثاني
مادام الدائن ال يحل " ليس للدائن منع المدين من السفر القريب أو البعيد ويرون انه 

"  ، ويرون )١(" اله المطالبة بالدين قبل تمام األجل ، فال يحل له ان يمنعه من السفر 
لمدين سيضيع حق الدائن انه ليس للدائن ذلك ، ألنه إذا كان هناك احتمال لموت ا

فانه من الممكن ان يهرب المدين من الدائن ، ولو لم يسافر فيؤدي إلى ضياع حقه 
، ويذهب معظم فقهاء الحنفية إلى أنه ال يمنع المدين من السفر إذا لم يحل دينه )٢("

ال يمنع من السفر القريب ، "  ، ، ويرى بعض المالكية إلى أنه )٣(قبل سفره
عدم " ويرى بعض الحنابلة   ،)٤(" ما أراد من سفره الفرار من دينه ويستحلف انه

أحقية الدائن في منع مدينه من السفر القريب ألن السفر ليس دليال على من اقتضاء 
 )٥(" الحق في محله 

 حالة ما إذا كان المـدين       االولى : وجوب التفريق بين حالتين   والرأي الراجح   
 بـل   ،يجوز للدائن أن يمنع مدينه من الـسفر       ف هء بديون موسراً لديه القدرة على الوفا    

فـإن  . ويجب على المدين أن يمتنع عن السفر من تلقاء نفسه حتى يوفي دين الدائن             
 فيجب عليه في هذه الحالة أن يوفي الدائن حقه          ،قامت ضرورة ملحة تستوجب سفره    
و في الـسفر     أما إذا كان أجل الدين سيحل وه       ،إن كان أجل الدين قد حل قبل سفره       

فيجب عليه إما أن يترك قيمة ما يفي به دينه لدى رجل أمين يرضي به الدائن على                 
 وإما أن يتـرك قبـل       ه إلى الدائن عند حلول أجل الدين،       ويكلفه بدفع  ،سبيل األمانة 

سفره كفيالً مقتدراً يرضي به الدائن حتى يتمكن الدائن من الحصول على حقه مـن               
 إذا كان المدين معسراً ليست لديه       حالة ما : ، الثانية    الدين هذا الكفيل عند حلول أجل    

ال يجد ما يفي به دين الدائن ففي هذه الحالة ال يجـوز             أي   ،قدره على الوفاء بديونه   
للدائن من وجهة نظري أن يمنع المدين من السفر حيث ال فائدة تعود على الدائن من            

                                                 
  .٥٩٥ ، ص ٦الحطاب مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج  )١(
  .٤٢٣ ، ص ١الشيرازي ، المهذب ، مرجع سابق ، ج  )٢(
 ١٧٩ ، ص٦لكاساني ، مرجع سابق جا )٣(
  .٥٩٥ ، ص ٦الحطاب مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج  )٤(
  .٢٠٤ ، ص ٥المرداوي ، اإلنصاف ، مرجع سابق ، ج )٥(



 ٨٢

 بحيث يرجح   ،ر إلى مكان مخوف   وراء منعه للمدين من السفر بشرط أال يكون السف        
  .)١(عدم عودة المدين منه

  الحبس: الفرع السابع 

  .)٢( المنع وهو مصدر حبس ثم أطلق على الموضع:الحبس لغة  
 ومنعه من التـصرف بنفـسه       ، تعويق الشخص  ":  في اصطالح الفقهاء   وهو  

يـه  حيث شاء، سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس الغريم أو وكيله عل               
  ،)٣(" ومالزمته له

فقهاء الشريعة اإلسالمية يطلقون كالً من كلمتـي الحـبس والـسجن            ويطلق    
 سـمى   ، فقـد  بمعنى واحد، كما يطلقون كالً من كلمتي الحكم والقضاء بمعنى واحد          

 الهرماس  ، حيث روى  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المحبوس أو المسجون أسيراً         
أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم بغريم لي فقـال           " :بن حبيب عن أبيه عن جده قال      

   ؟ )٤(يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل أسيرك: " ثم قال لي. لي إلزمه
 أجاز فقهاء الشريعة اإلسالمية حبس المدين الممتنع عن وفـاء الـدين              وقد  

وال ،   وذلك لحمله على الوفاء جبراً     ، متى كان قادراً على الوفاء به      ً،طواعية واختيارا 
.  ولكنه يعتبر وسيلة للحصول على الحقوق جبراً       ، الحبس بالنسبة للمدين عقوبة    يعتبر

: ومن هنا يمكن القـول    ،  وذلك إذا لم يقم المدين الملتزم بالوفاء بها طواعية واختياراً         
ن حبس المدين الممتنع عن الوفاء بديونه التي حل أجل الوفاء بهـا يعتبـر حـبس               إ

الغرض منه حمله وإجباره على أداء ما عليه من ديون أو           ،  يم وتقو ، وإصالح ،تأديب
  .)٥(نفقة أو غير ذلك

                                                 
 . وما بعدها٣٢ ، ص ، مرجع سابق ،قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري : بديوي ،عبد العزيز)    ١(

 .٥٥ص ، ١لسان العرب ، مرجع سابق ، ج)    ٢(

 .١٤٨الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، مرجع سابق، ص )    ١(

 .٣١٤، ص ٣سنن أبي داود، مرجع سابق ، ج)    4(

ـ ١٤٠٣،  ١الجنايات في الشريعة اإلسـالمية، دار األنـصار، ط        : ، محمد رشدي محمد إسماعيل     إسماعيل)    5( م، ص  ١٩٨٣/هـ
٢٣٤. 



 ٨٣

اتفقت على أن المدين الذي يجوز حبـسه فـي           كلمة الفقهاء  ويمكن القول أن    
الدين هو المدين الموسر وهو من لديه القدرة على وفاء ديونه ألنه بامتناعـه عـن                

ظالماً والحبس بالنسبة له ردع لظلمه وحمل       الوفاء بديونه مع كونه قادراً عليه يعتبر        
أما إذا كان المدين معسراً أي ليست لديه القدرة على الوفـاء            . له على الوفاء بديونه   

بديون فال خالف بين الفقهاء على أنه ال يجوز حبسه عمالً بعموم قول اهللا تبـارك                
  .)١(}وِإن كَان ذُو عسرٍة فَنَِظرةٌ ِإلَى ميسرٍة {: وتعالى

    السعودي الشرعيةفي نظام المرافعاتالوسائل المتعلقة ببدن المدين 

           تعرض نظام المرافعات الشرعية السعودي لوسيلة واحدة فقـط مـن الوسـائل             
المتعلقة ببدن المدين تتمثل في توقيف المدين ، حيث نصت عليها المادة الثالثون بعـد   

المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عـذر  إذا امتنع " :المائتين بقولها أنه
اإلعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليـه              
بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم اإلداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف             

 االمتنـاع عـن     الممتنع لمدة ال تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على            
التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها              

يكون "و  ".للنظر في استمرار توقيفه أو إطالق سراحه على ضوء النصوص الشرعية
الممتنع عن الوفاء لغير عذر اإلعسار بخطـاب         األمر باستمرار توقيف المحكوم عليه    

قيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف           من القاضي الذي ي   
ثم نصت المـادة    ،  )٢("المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي اإلعسار فيحال إلى المحكمة            

عليه بالتوقيف ما حكم بـه أو   إذا أدى المحكوم"  من نظام المرافعات على أنه)٢٣٢(
ال فمتى ظهر لـه مال فـإطالق       أحضر كفيالً غارماً أطلق سراحه ، وفي كل األحو        

  .)٣("سراحه ال يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق االعتيادية
  

                                                 
 .٢٨٠سورة البقرة، اآلية رقم  )١(
   )١/ ٢٣٠(الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(
  .)٢٣٢(المادة   ،نظام المرافعات الشرعية السعودي )٣(



 ٨٤

  المطلب الثاني

  الوسائل المتعلقة بذمة المدين المالية

 من الوسائل التي تحمل المحكوم عليه على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده   
 لألضرار التي تصيب الدائن بسبب      اض المالي تعوي  وال يعتبر اإلكراه   ،اإلكراه المالي 

  يلزم من ثم  و  بدينه ،   ولكنه يعتبر وسيلة إكراه للمدين لحمله على الوفاء         ، عدم الوفاء 
الدين ، ويتم ذلك عن طريق الحجز والتنفيذ        تناسب قيمة اإلكراه المالي مع قيمة       ت أن

  .على أموال المدين 
طريقة تستعمل في حق المدين لحمله على أداء        " :الفقهاء اإلكراه المالي بأنه   ويعرف  

  .)١(،"ما التزم به
ويقصد بالطريقة هنا الحجز والتنفيذ على أموال المدين ، وقد سبق الحديث عنهـا ،               

   .داعي لتكرارها وال
   السعودي الشرعيةفي نظام المرافعات الوسائل المتعلقة بذمة المدين المالية

 ،  الوسائل المتعلقة بذمة المـدين الماليـة       السعودي    الشرعية تناول نظام المرافعات  
المادة :من ذلك  جميع التفاصيل الالزمة لحمل المدين على الوفاء بدينه ،           حيث تتناول 

   : أنتنص علىالتي  و)١٩٦(
يطلب من  ((: يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ و هي            "

لمختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل        كافة الدوائر والجهات الحكومية ا    
  .)٢("))النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة 

  : وتنص على )١٩٨(والمادة 
 يجوز تنفيذ األحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعيـة ، إال إذا كـان التنفيـذ                  "الو

  . )٣("المعجل مأموراً به في الحكم

                                                 
 .١١التنفيذ علماً وعمالً ، مؤسسة المطبعات الحديثة ، مصر ، ص : عبد الفتاح،و السيد  قمحه، أحمد ، )١(
 )١٩٦(المادة   ،نظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(
 )١٩٨(المادة   ،نظام المرافعات الشرعية السعودي )٣(



 ٨٥

يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال األداءأن يطلـب               و  
 ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شـرط         ،حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون       

ال يتم الحجـز والتنفيـذ علـى        "و  ،  ،وما يكون له من األعيان المنقولة في يد الغير        
يجعل في قسم الحجز والتنفيذ صندوق يسمى       " و   ،"المدين إال بقدر ما عليه من ديون        

ما يتم  " وأن   ،"صندوق المحكمة تودع فيه المبالغ المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما          
بيعه من أموال المدين و أموال المحجوز لديه عنـد امتناعـه عـن اإليـداع ومـا            

األموال توزع  " و   ،"يستحصل من ديون المدين لدى الغير يودع في صندوق المحكمة         
المـــودعة في الـصنــدوق والواردة في الفقرة الثامنة على الغرمـاء بقـدر            

 وأن  ،"ديونهم بعد حسم مصروفات النشر وأجرة الخبراء والحراسة وما في حكمها            
األموال المنقولة تباع في البلد الموجودة فيها حسب اإلجراءات المنصوص عليهـا            "

إلى بلد آخر إال لمصلحة ظاهرة للغرماء والمدين        في هذا النظام ولوائحه ، وال تنقل        
المبالغ والديون المتحصلة لصالح الغرماء من محاكم متعـددة تـودع فـي             "وأن  ،  "

صندوق المحكمة بقسم الحجز والتنفيذ في محكمة البلد التـي بهـا أكثـر الغرمـاء                
  . )١("فإنتساووا فلدى المحكمة التي حجزت أوالً 

يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته     " : على   )٢٠٤(المادة  تنص  و
لدى إدارة المحكمة خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه بـالحجز ، وأن يـذكر فـي                 
التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقـضى ، ويبـين جميـع                
 الحجوز الموقعة تحت يده ، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفـق              

بالتقرير بياناً مفصالً لها ، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً             
وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مـصدقةً            .منها  
  .)٢("منها 

                                                 
 )١،٢،٣،٤،٥،٦،٧، الفقرات )١٩٨(المادة   ،نظام المرافعات الشرعية السعودي الالئحة التنفيذية من )١(
   )٢٠٤(المادة   ،نظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(



 ٨٦

يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الـدين أو               " و
شرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي             استقراره بوقوع ال  
  ".منه بحق الحاجز

إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته ، أو قرر غيـر الحقيقـة ، أو                  "و
أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز الحكم عليه للـدائن الحـاجز              

  ".ي حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدينبالمبلغ المحجوز من أجله وذلك ف
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقوالت مدينه إذا لم يكـن للمـدين               " و

محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن ألسباب مقبولـة اختفـاء أو تهريـب                
  ".أمواله

لتنفيذ أن يطلب إيقـاع     للدائن بدين مستقر حال األداء ولو لم يكن بيده حكم قابل ل           " و
الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى اآلخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو              
معلقة على شرط وما يكون له من األعيان المنقولة في يد الغير ، وعلى المحجـوز                
لديه خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز اإلقرار بما في ذمته طبقاً لما نصت               

الرابعة بعد المائتين ،وعليه اإليداع بصندوق المحكمة في خالل عـشرة           عليه المادة   
أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامـسة بعـد                

  ".المائتين 
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك              " و

تنفيذ الحكم من منقوالته وعقاراته ، وبيع هذه األمـوال  بتوقيع الحجز على ما يكفي ل    
إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفـصل ،                
ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليـه مـن المنقـول                

  .)١("والعقار 
  
  
  

                                                 
 )١،٣،٢(، الفقرات )١٩٨(المادة   ،نظام المرافعات الشرعية السعودي الالئحة التنفيذية من )١(
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  ودي والقوانين المقارنة المقارنة بين نظام المرافعات الشرعية السع

 تـربط بـين      وأوجه اختالف  شبه أن هناك أوجه   نيالحظ الباحث مما سبق أ    
الشريعة  و نظام المرافعات السعودي   بين    ، وسائل إجبار المدين على التنفيذ الجبري     

  . والقوانين المقارنةاإلسالمية

   أوجه الشبه  :أوالً
والقانون المقارن   ية السعودي  الشرع نظام المرافعات يتفق الفقه اإلسالمي مع      -١

على جواز لجوء الحاكم المنوط به القيام بإجراءات التنفيذ إلى حبس المـدين             
 وذلك بهدف حمله على الوفـاء       ،الممتنع عن تنفيذ التزامه طواعية واختياراً     

  .بالتزامه
على جواز لجـوء    والقانون المقارن    نظام المرافعات يتفق الفقه اإلسالمي مع      -٢

نوط به القيام بإجراءات التنفيذ إلى التشهير والتنكيل بالمدين الممتنع          الحاكم الم 
 . وذلك بهدف حمله على الوفاء بها، واختياراً،عن الوفاء بالتزاماته طواعية

علـى  والقانون المقـارن      الشرعية نظام المرافعات يتفق الفقه اإلسالمي مع      -٣
 إلى إكراه المدين الممتنع   جواز لجوء الحاكم المنوط به القيام بإجراءات التنفيذ       

" عن الوفاء بديونه إكراهاً مالياً المتمثل في الحكم عليـه بالغرامـة الماليـة             
ويقطع جزء من أمواله وذلك كعقوبة عله على امتناعه عن الوفـاء           " التهديدية

  .بديونه حتى يبادر إلى الوفاء بها
   أوجه االختالف  : ثانياً
ء الحاكم المنوط به القيام بإجراءات التنفيذ       أجاز فقهاء الشريعة اإلسالمية لجو     -١

 فأجازوا للحاكم ضرب المدين الممتنع عـن        ،إلى وسيلة إيذاء المدين في بدنه     
 متى ثبت لهذا الحاكم أن هذا المدين موسـراً وقـادراً علـى              ،الوفاء بديونه 

 . وليس له عذر يبرر له االمتناع عن الوفاء بديونه،الوفاء

والقـانون المقـارن      الشرعية نظام المرافعات لها في   وهذه الوسيلة ال وجود     
. حيث لم يجز فقهاء القانون الوضعي ضرب المدين الممتنع عن الوفاء بديونه   



 ٨٨

وذلك ألن المدين في ظل النظم القانونية المعاصرة ال يضمن الوفاء بديونـه             
  . ولكن يضمن الوفاء بها بأمواله،ببدنه

يتفـق مـع الـشريعة      قانون المقـارن    وال  الشرعية نظام المرافعات إذا كان    -٢
اإلسالمية على جواز لجوء الحاكم المنوط به القيام بإجراءات التنفيـذ إلـى             

إال أن الحكـم بحـبس      ،  حبس الممتنع عن الوفاء بديونه وذلك كقاعدة عامة       
المدين الممتنع عن الوفاء بديونه يختلف في الشريعة اإلسالمية عن القـانون            

  .الوضعي
ريعة اإلسالمية يستطيع أن يحكم على المدين الممتنـع عـن   فالقاضي في الش  

الوفاء بديونه متى ثبت لديه أن هذا المدين موسراً وقادراً على الوفاء بديونه ولـيس               
ويستوي في ذلك أن يكون الدين الذي يحكم علـى          . له عذر يبرر له عدم الوفاء بها      

 أو جنائياً أو له عالقة بمـسألة        المدين بالحبس من أجل اقتضائه ديناً مدنياً أو تجارياً        
من مسائل األحوال الشخصية كأجرة الحضانة أو الرضاع أو النفقة أو السكن ونحو             

  .ذلك
حيث انه   : الشرعيةنظام المرافعاتولكن األمر يختلف بالنسبة للقاضي في 

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير "يتضح من نصوصه أنه 
عسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عذر اإل

عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم اإلداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر 
بوقف الممتنع لمدة ال تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على االمتناع 

مة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحك
اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطالق سراحه على ضوء النصوص 

 " .الشرعية

ال يستطيع القاضي أن يحكم على المدين الممتنع عن الوفاء القانون المقارن ف أما في
 قانونبديونه بالحبس ألجل إجباره على الوفاء بها إال في حالتين نص عليهما 

  : وهما، على سبيل الحصرالمرافعات المدنية والتجارية المصري



 ٨٩

حالة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكـم الـصادر ضـده            : الحالة األولى 
وهذه األحكام كما نـرى متعلقـة       ،  بالنفقة أو الحضانة أو الرضاع أو أجرة المسكن       

  .بمسائل األحوال الشخصية
 عليه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده بمبالغ        حالة امتناع المحكوم  : الحالة الثانية 
  )١(. سواء حكم بها للحكومة أم لغير الحكومة،ناشئة عن جريمة

 

  
  

   
 

                                                 
 ١٢ ، ص مرجع سابقالتنفيذ علماً وعمالً ، : عبد الفتاح،و السيد  قمحه، أحمد ، )١(



 

  

  

  الفصل الثالث

  األموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها 

   السعودي الشرعيةفي نظام المرافعات

  

  
  المراد  الومها في األالشروط الواجب توافر:     المبحث األول

  االحجز والتنفيذ عليه                    

  أن يكون هذا المال طاهراً : المطلب األول
  أن يكون هذا المال مما ينتفع به شرعاً : المطلب الثاني
  أن يكون هذا المال مما يمكن تسليمه: المطلب الثالث

  أن يكون هذا المال مملوكاً للمدين: المطلب الرابع 
  سلطة الدائن في التنفيذ على أموال المدين:    المبحث الثاني  

  سلطة الدائن في التنفيذ على أموال المدين: المطلب األول 
   في الشريعة اإلسالمية 

  سلطة الدائن في التنفيذ على أموال المدين:            المطلب الثاني 
  

 

 

 
 
  

  



 ٩١

  الفصل الثالث

  األموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها

   السعودي الشرعيةفي نظام المرافعات

  

     
  :تمهيد وتقسيم

القاعدة العامة في كل من الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن تقضي بأن             

ويترتب على هذه القاعدة جواز الحجز      ، جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه     

  .تنفيذ على كافة أموال المدين ألجل الوفاء بديونهوال

الشروط الواجب توافرها في األموال       الباحث في هذا الفصل    يوضح لذلك    

 الدائن في التنفيذ على أموال المدين ، وذلك         سلطةالمراد الحجز والتنفيذ عليها ، و     

   : على النحو األتي مبحثينفي

افرها في المال المراد الحجز والتنفيـذ       الشروط الواجب تو  :        المبحث األول 

  .عليه

  سلطة الدائن في التنفيذ على أموال المدين:         المبحث الثاني

    

  
  
  
  
  



 ٩٢

  المبحث األول                              
  الشروط الواجب توافرها في األموال                  

  ا المراد الحجز والتنفيذ عليه                     

  

  تمهيد

 كي يتحقق الغرض من الحجز والتنفيذ على مال المدين وبيعه  ، وإيفـاء                
الدائنين حقوقهم من حصيلة ثمنه، البد من توافر شروط معينة في ذلك المال حتى              

  .يصبح من الجائز بيعه
 هناك فائـدة تعـود علـى        فلن يكون أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط          

  أنه ال يمكـن    حجز والتنفيذ على هذا المال ، باعتبار      الدائن من اتخاذ إجراءات ال    
  .بيعه

وسوف يتناول الباحث بيان الشروط الواجب توافرها في المـال المـراد              
  :الحجز والتنفيذ عليه في نظام المرافعات من خالل أربعة مطالب 

الشروط الواجب توفرها في المال المراد الحجز والتنفيذ عليه في          : المطلب األول 

  .يعة اإلسالميةالشر

  أن يكون هذا المال طاهراً : المطلب األول

  أن يكون هذا المال مما ينتفع به شرعاً : المطلب الثاني

  أن يكون هذا المال مما يمكن تسليمه: المطلب الثالث

  ن يكون هذا المال مملوكاً للمدينأ: المطلب الرابع 
  
  
  
  



 ٩٣

  المطلب األول
  أن يكون هذا المال طاهراً

  
 ، والميتـة  ،قهاء الشريعة اإلسالمية على عدم جواز بيع الخنزيـر        أجمع ف   
 يشترطون في المـال  اذ انهم،)١( وما شابه ذلك من األعيان النجسة   ، والخمر ،والدم

المراد الحجز والتنفيذ عليه أن يكون طاهراً، فإذا كان من بين أموال المدين ما هو      
 وذلك ألنه ال    ،التنفيذ عليه  ال يجوز الحجز و     أنه نجس العين فمقتضى هذا الشرط    

  .يصبح في حكم بيع األعيان النجسة
  

  :وقد استدل فقهاء الشريعة اإلسالمية على ذلك بما يلي  
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإنَّما الْخَمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم { : قوله تعالى  -١

  .)٢(} اجتَِنبوه لَعلَّكُم تُفِْلحون ِرجس من عمِل الشَّيطَاِن فَ
 وذلك  ،وهذه اآلية الكريمة واضحة الداللة على تحريم بيع األعيان النجسة           

ألن سبب الرجس هو النجس ، واألمر باالجتناب في اآلية الكريمة يفيد التحريم ،              
  .وما حرمه التشريع ال يجوز التعامل فيه بالبيع والشراء ونحوهما

إن اهللا حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة    : "  الرسول صلى اهللا عليه وسلم       قول ب -٢
إن اهللا ورسوله حرما بيـع الخمـر        : " ،و قوله   )٣(" وثمنها وحرم الخنزير وثمنه   
ال يحل ثمن شـيء ال يحـل أكلـه          : " ، و قوله    )٤(" والميتة والخنزير واألصنام  

 .)٦(" حرم ثمنهشيئاً حرم ذاأن اهللا تعالى إ: " ، و قوله كذلك )٥(" وشربه 

                                                 
المطبعـة األميريـة الكبـرى    ، شـرح الهدايـة    على فتح القدير)هـ٨٦١ت( ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ،ابن الهمام     )1(

 .٤٠٥، ص ٦هـ، ج١٣٥٦ببوالق،مصر،
 .٩٠سورة المائدة، اآلية رقم   )2(
 ).٣٠٢٤( ، حديث رقم٢٧٩، ص ٣سنن أبي داود،مرجع سابق ، ج  )3(
 )..٣٠٢٥(، حديث رقم٧، ص٣رجع سابق ، جسنن أبي داود،م  )4(
 )..٢٨٥٤(، حديث رقم٧، ص٣سنن الدار قطني،مرجع سابق ، ج  )5(
 )..٢٨٥٢(، حديث رقم٢٨٠، ص ٣سنن أبي داود،مرجع سابق ، ج  )6(



 ٩٤

الخمر والميتة والخنزير   (هذه األحاديث توضح أنواع األعيان النجسة مثل        ف       
، وتضع قاعدة عامة للحكم على ما يستجد من األعيـان النجـسة ،              ) واألصنام  

  . )١( ) بيعهحرم مما حرم أكله (وتتمثل هذه القاعدة في 
 السعودي نصاً متعلقاً بطهارة  الشرعيةعاتنظام المرافلم يتضمن         و

األموال ، باعتباره مستنبطاً من الشريعة اإلسالمية ، وما يحل أو يحرم في 
الشريعة يكون كذلك في النظام السعودي  ، وهذا ما نصت عليه المادة األولى من 

  :النظام 

مية ؛ وفقاً المعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسال تطبق المحاكم على القضايا" 
لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض مع 

  .)٢("الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ١١٤٠ ، ص٨ابن حزم ،األحكام ،مرجع سابق ، ج )١(
 ) .١( ، المادةنظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(



 ٩٥

  المطلب الثاني
  أن يكون هذا المال مما ينتفع به شرعاً

 المراد الحجز والتنفيذ بالمالع وضع فقهاء الشريعة اإلسالمية شرط االنتفا  
  .عليه ، بحيث يكون هذا المال مما ينتفع به شرعاً

  :ويرون أن االنتفاع بالمال يتمثل في   
 فال يجوز بيع الحشرات التي هي عبارة عن صغار :نفع المقابله بالمال  -١

دواب األرض كالفأر والعقرب والخنفساء والنمل وما شابه ذلك حيث ال نفع فيها 
  .)١(قابل المالي
 فال يجوز بيع كل طير أو سبع ال يمكن االنتفاع :نفع قضاء الحوائج اآلدمية  -٢

به لنحو صيد ، أو حراسة ، وذلك كاألسد أو النمر أو الصقر إذا كان ال يرجى 
  .)٢(أو لمرضه وعاهته: تعليمه لكبره 

 كاآلالت ،حرم فال يجوز الحجز والتنفيذ على آالت اللهو الم:النفع المشروع  -٣
ب  ككت، والصلبان ، وكتب العلم المحرمة، وصور الحيوانات، والتماثيل،الموسيقية

 وإن كانت مما ينتفع بها ، إال ، هذه األعياننالسحر والتنجيم ونحوهما ، حيث إ
   .)٣(انتفاعاً محرماً وغير مشروعيعد أن االنتفاع بها 

 المال القليل والتافه ، ومنه حبتي  فال يجوز الحجز والتنفيذ على:نفع القيمة  -٤
ونحوهما كشعير وأرز وفول وذرة وزبيب وما شابه ذلك من كل . الحنطة والقمح

 .)٤(ماال يقابل في العرف بمال ، وذلك النتفاء االنتفاع به لقلته وتفاهته

نظام المرافعات السعودي نصاً متعلقاً بشرط االنتفاع باألموال لم يتضمن         و
باره مستنبطاً من الشريعة اإلسالمية ، وما يحل أو يحرم في الشريعة يكون ، باعت

  :كذلك في النظام السعودي  ، وهذا ما نصت عليه المادة األولى من النظام 

المعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية ؛ وفقاً  تطبق المحاكم على القضايا" 

                                                 
ت ،  .،د، المطبعة الجامعية ، القـاهرة      فتح الوهاب بشرح منهج الطالب      :)ه٩٢٦ت(  زكريا بن محمد   يحيىأبو  ري ،   األنصا  )1(
 .١٥٩، ص ١ج
 .٣٩٦، ص ٣، ج،مرجع سابق نهاية المحتاج  )2(
 . وما بعدها٣٩٦، ص ٣، ج،مرجع سابق نهاية المحتاج  )3(
 .٣٩٦، ص ٣، ج،مرجع سابق نهاية المحتاج  )4(



 ٩٦

 األمر من أنظمة ال تتعارض مع لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي
  .)١("الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ) .١( المرافعات الشرعية السعودي ، المادةنظام )١(



 ٩٧

  المطلب الثالث
  أن يكون هذا المال مما يمكن تسليمه

  
 ن يكون في مقدور البائع حسايرى فقهاء الشريعة اإلسالمية أنه البد أ  

 ذلك مشقة كبيرة، فإن ،  دون أن يكلفهالمبيعة إلى المشتريوشرعاً أن يسلم العين 
كان تسليم البائع العين المبيعة إلى المشتري يكلفه مشقة كبيرة فإن ذلك يقتضي 
عدم صحة البيع ، األمر الذي يترتب عليه عدم جواز الحجز والتنفيذ على هذا 

  .المال
كن تسليمه للمشتري  ال يم وبناء على ذلك ال يجوز الحجز والتنفيذ على ما  

،وذلك كالحيوان المملوك للمدين إذا ند وانطلق في الفضاء ، وكذلك ال يجوز 
الحجز والتنفيذ على الطير المملوك للمدين إذا ترك مكانه وطار في الهواء، وذلك 

 حتى ولو اعتاد كل منهما العودة إلى مكانه ، وذلك لما فيه من ،لعدم صحة بيعها
 عنه بالكثير من األحاديث النبوية ، كما أن كال من الحيوان الغرر، والغرر منهي

  .)١(والطير وما شابه ذلك ال يوثق به لعدم عقله
وما سبق يتضح أن الغرض من التنفيذ الجبري على أي مال من األموال   

المملوكة للمدين هو بيعه بالمزاد جبراً عن المدين الستيفاء حق الدائنين من ثمنه ، 
أن يكون هذا المال مما يستطيع المدين التصرف فيه ، ومن ثم وذلك يستوجب 

فإن " محل التنفيذ" فإذا كان المدين نفسه ال يستطيع أن يتصرف في هذا المال
ونتيجة لذلك يصبح من غير الجائز . )٢(الدولة ال تستطيع أن تحل محله في ذلك

  .)٣(الحجز على هذا المال ما دام بيعه غير جائز
يتنـاول   نصاً صـريحاً      الشرعية السعودي  نظام المرافعات  يتضمن             ولم

 التي تنص علـى     )٢٠٧( التسليم ، ولكن يفهم هذا المعنى من نص المادة           امكانية
ــه  : أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
 . وما بعدها٣٩٨، ص ٣ ، ج،مرجع سابقنهاية المحتاج )1(
 .١٨٨والي، مرجع سابق، ص )2(
  .٢٩٦، ص ١٩٨٣قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات،المطبعة العربية الحديثة،مصر،: ، عزمي عبد الفتاح)3(



 ٩٨

ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن اإليداع طبقاً لما         إذا قرر المحجوز لديه عما في     " 
جز أن يطلب التنفيذ علـى أمـوال        تقضي به المادة السادسة بعد المائتين كان للحا       

المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية مـن تقريـر              
المحجوز لديه ، وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت باإلجراءات المقـررة             

 ، فقد أشـارت     )١("لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد           
أنه على المدين أن يودع الدين المستحق ، واإليداع يعنـي قـدرة             هذه المادة إلى    

ء المدين على التسليم ، وإذا لم يقم المدين بذلك كان من حق القاضي أن يأمر بإجا               
واألعيان المنقولـة    الحجز التحفظي يشمل الديون   "الحجز والتنفيذ على أمواله ، و     

يـة والحكوميـة والبنـوك      التي للمدين عند األفراد والشركات والمؤسسات األهل      
 . ، وجميع األموال المذكورة هنا قابلة للتسليم        ) ٢/ ٢١١ -فيذية  نالالئحة الت .()٢("

 وفي الوقـت نفـسه      ،قد يكون المال المراد الحجز عليه مملوكاً للمدين               و
يكون هذا المال مما يمكن للمدين التصرف فيه ، ومع ذلك ال يجيز القانون الحجز               

عليه ، وذلك مراعاة من المشرع العتبارات مختلفة تتعلق بحاجة المـدين     والتنفيذ  
  .للمأوى ، أو الملبس ، أو تتعلق بمن يعولهم المدين

يجـري  "   : أنـه  في نظام المرافعات الشرعية السعودي     ٢١٧المادة  وقد جاء في    
توقيـع  التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك ب        

الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقوالته وعقاراته ، وبيع هذه األمـوال إن               
اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفـصل ،               
ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقـول              

يتـرك  " أن  ) دعو الحاجة إلى تركه للمحجـوز     ما ت (، ويقصد بعبارة    )٣( "والعقار
للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى تركه لـه من منقول وعقـار مثـل مـسكنه                

يجوز الحجز على مـال     " ، و  )٤/ ٢١٧ الالئحة التنفيذية (  .)٤( "ومركبه المعتاد 

                                                 
 ) .٢٠٧(ي ، المادةنظام المرافعات الشرعية السعود )١(
 ) ٢(الفقرة) ٢١١(لنظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة الالئحة التنفيذية )٢(
  ) .٢١٧( نظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة)٣(
 ) ٤(الفقرة) ٢١٧(لنظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة  الالئحة التنفيذية)٤(
  



 ٩٩

           .)١("المدين من راتٍب أو مخصصاٍت بعد تقدير الكفاية لـه مـن نفقـة ونحوهـا               
  ) . ٧/ ٢١٧ الالئحة التنفيذية (

تفسير النصوص التي تمنع الدائن من       " الرأي القائل بوجوب  ويؤيد الباحث     
الحجز على مال معين مملوك للمدين تفسيراً ضيقاً ، وذلك ألن عدم جواز الحجز              
على مال معين من أموال المدين يعتبر استثناء واالستثناء من شأنه أن ال يتوسـع            

  .)٢(" يقاس عليه ، وأن ال يعمل به إال في الحدود التي تقتضيهفيه ، وأن ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )٤(الفقرة) ٢١٧(م المرافعات الشرعية السعودي ، المادةلنظا الالئحة التنفيذية )١(
 .٢٩٨عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  )٢(

 



 ١٠٠

  المطلب الرابع

  أن يكون هذا المال مملوكاً للمدين
  

ان الغرض مـن     ، وذلك ألنه إذا ك     من أهم الشروط    شرط   شرط الملكية   
ـ          الحجز والتنفيذ على     صيلة أموال المدين هو بيعها وإيفاء الدائنين حقوقهم مـن ح

فإن هذا الغرض ال يتحقق إال إذا كان المال المحجوز عليه مملوكاً للمدين،             . ثمنها
 حتى ولو كان هذا المال موجـوداً        ،فال يجوز التنفيذ على مال غير مملوك للمدين       
  .وقت الحجز في حيازة المدين ، وتحت تصرفه

ـ                 ازة وهذا يعني أنه إذا تم الحجز على مال من األموال الموجودة فـي حي
 لشخص  ا ولكنه مملوك  ،المدين وقت التنفيذ ، وثبت أن هذا المال ليس ملكاً للمدين          

آخر غيره ، فال يجوز بيع هذا المال باعتبار أنه ال يجوز بيع مال الغير بغير إذنه     
  .)١(ورضاه
 فقهاء الشريعة اإلسالمية بيع كل أموال المـدين         ويرى الرأي الغالب لدى     

وال تباع غير أمواله في دينه ، ولذلك فال يباع مـال ولـد            المملوكة له في دينه ،      
  .)٢(المدين الصغير وفاء لدين أبيه 

ال : "       وهذا عمالً بما روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال              
 وال وفاء بنذر    ، وال بيع إال فيما تملك     ،طالق إال فيما تملك وال عتق إال فيما تملك        

  .)٤(" ال تبع ما ليس عندك : " وبقوله صلى اهللا عليه وسلم . )٣("إال فيما تملك
  

 وأراد الحجز   ، في حيازته   وقت الحجز على أموال المدين ماال      وإذا وجد القاضي  
عليه تمهيداً لبيعه إليفاء الدائنين حقوقهم من حصيلة ثمنه ، فادعى المدين أن هذا              

                                                 
 .١٥٩، ص ١فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، مرجع سابق ، ج  )1(
 دار الفكـر، بيـروت      ،و، )مكتبة النجاح بطرابلس   ( شرح منح الجليل على مختصر خليل     ) ه١٢٩٩ت(، الشيخ محمد  ،يش  عل  )2(

 .١٣٢، ص ٣، ج.م١٩٨٩
، ص  ٥ج ت،.،دار إحياء التراث العربي، بيـروت،د     "الجامع الصحيح "سنن الترمذي :الترمذي ،أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل         )3(

١٤٧.. 
 ، دار القلـم  ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي، و،وطار من أحاديث سيد األخياراألنيل  :)ه١٢٥٥ت(، علي محمد ـالشوكاني    )4(

 .١٥٥ص ، ٥ ، جبيروت



 ١٠١

ة على ذلك ، أو شـهد مـن         المال الموجود في حيازته ليس ملكاً له ، وأقام البين         
يعرفه بأن هذا المال ليس ملكاً له ، كأن يكون هذا المدين صانعاً ، وهـذا المـال                  

 وصيانته لمالكه، ففي هذه الحالـة ال يجـوز          إصالحهموجود في حيازته بهدف     
للقاضي أن يبيع هذا المال ، وذلك ألن العرف قاض بأن ما في أيدي الصنّاع ليس        

  .)١(ملكاً لهم
 في أن المدين إنمـا يـضمن         من ناحية،   شرط الملكية تكمن   كمة من الحو  

 أن فـي الحجـز      ومن ناحية اخرى في    ،التزاماته بأمواله هو وليس بأموال غيره     
   .)٢(على مال مملوك لغير المدين اعتداء على حق هذا الغير

 وباعتبار أن التنفيذ تحقيق للجزاء المترتب نتيجة المتناع المـدين عـن الوفـاء              
 فإن هذا الجزاء يرد على ذمة المسؤول عـن          لهذالتزاماته طواعية واختياراً ،     با

، فال يجوز الحجـز علـى مـال          )٣(الدين المحجوز على المال من أجل اقتضائه      
"  حتى ولو كانت هناك صلة وثيقة وقوية تربط بـين المـدين      ،مملوك لغير المدين  
كان صاحب المال تربطه    وبين صاحب المال ، وذلك كما لو        " المسؤول عن الدين  

بالمدين رابطة الزوجية ، أو يرتبط به برابطة البنوة أو األخوة أو الشركة وهـذا               
  .)٤(كله راجع إلى استقالل الذمة المالية لكل شخص منهما عن اآلخر

إذا كان التنفيذ يجري على مال غيـر        على غرار ما تقدم يمكن القول أنه        و  
 وذلك لذات األسباب التي يبطـل مـن         ،ون باطالً مملوك للمدين فإن هذا التنفيذ يك     

 ويستطيع مالك المال الذي تم التنفيـذ عليـه أن يتمـسك             ،)٥(أجلها بيع ملك الغير   
 فله إيذاء ذلك أن يرفع دعوى يطلب فيها اسـترداد   ،بحقوقه التي خولها له القانون    

قاق  وله أن يرفع دعوى يطلب فيهـا اسـتح         ،ماله المحجوز عليه إذا كان منقوالً     
العقار حتى بعد البيع إذا كان ماله المحجوز عليه عقـاراً وذلـك عـن طريـق                 

  .)٦(المنازعة في التنفيذ
                                                 

 .١٤٨نظام الحجر في اإلسالم،كلية الشريعة والقانون،القاهرة، ص : شاذلي، يس شاذلي  )1(
 .١٧٩التنفيذ الجبري،مرجع سابق، ص: والي  )2(
 .٢٧٩النظرية العامة للتنفيذ القضائي،مرجع سابق ، ص : راغب  )3(
 .١١٠ قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ،مرجع سابق ، ص: بديوي  )4(
 ٥٥قواعد التنفيذ،مرجع سابق ،ص: العشماوي  )5(
 .م١٩٢٧/هـ١٣٤ سنة ٥٦قواعد التنفيذ ،مرجع سابق ، ص : العشماوي  )6(



 ١٠٢

 السعودي  إلى شرط الملكية في كثير مـن           الشرعية    وقد أشار نظام المرافعات   
ما تحت اليد من غير     : يقصد بالحيازة   " كية بالحيازة ، و   المواد، حيث عرف المل   

 فيه باالستعمال بحكم اإلجارة ، أو العارية ،أو يتصرف فيه           العقار الذي يتصرف  
. )١("بالنقل من ملكه إلى ملك غيره ؛ سواء أكان بالبيع ، أم الهبـة ، أم الوقـف                   

  )١/  ٣١الالئحة التنفيذية(
 المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لـدى إدارة المحكمـة             ويوجب النظام على  

 بالحجز ، وأن يذكر في التقرير مقـدار الـدين          خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه     
وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحـت              
يده ، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصالً              

لـى  وع.لها ، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صـوراً منهـا              
   ."المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقةً منها

 بما يملكه ، وقر أيضاً بما عليه من الـديون ، حيـث              ويجب على المدين أن يقر    
أن يحسم مما في ذمته قدر ما أنفقه مـن المـصاريف            " طلبت من المحجوز لديه     

ي المشرف على قسم الحجـز      على األموال المحجوزة لديه بعد تقديرها من القاض       
تحت يد إحـدى الـدوائر      " ، حتى ما كان    )٢/ ٢٠٤الالئحة التنفيذية  ()٢("والتنفيذ  

الحكومية أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليهـا أن تعـد               
إذا كان  " ،و)  ٣/ ٢٠٤ الالئحة التفيذية (.محضراً بالمحجوز،وتبعثه إلى المحكمة     

قاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناء على طلب الخـصم أن            المتنازع فيه ع  
يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له مـايبرر               

  . )٢/ ٢٠٨الالئحة التنفيذية(. "ذلك 
 
إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متـى          لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب      و

، وفي هذا تأكيد على اسطرط الملية للمـا         "د ادعاءه   كان هنالك دالئل واضحة تؤي    
أن العبرة بملكية المدين للمال المحجوز عليه       " قبل اتخاذ أي إجراء قضائي ، حيث      

                                                 
 )١(الفقرة) ٣١(لنظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة الالئحة التنفيذية )١(
 )٢(الفقرة) ٢٠(لنظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة الالئحة التنفيذية )٢(



 ١٠٣

، ولذلك يكون التنفيذ باطالً إذا وقع على مال انتقلت           )١( "هي وقت البدء في التنفيذ    
جراء التنفيذ وذلك لوقـوع     ملكيتة لغير المدين حتى ولو كان المدين مالكاً له قبل إ          

  .)٢(هذا التنفيذ على ملك الغير
يكون اإلجراء باطالً إذا نص النظام      :" واشارت المادة السادسة من النظام إلى أنه        

بطالنه ، أو شَابه عيب تخلف بسببه الغرض من اإلجراء وال يحكم بالبطالن              على
، لذلك يكون باطالً     "ــ رغم النص عليه ــ إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجراء          

. كل التنفيذ الذي يجري على مال أو عقار مخالفاً اشتراه المدين بعقد غير مسجل             
وذلك ألنه من للقواعد العامة المنصوص عليها في النظام ، وبهذا اليكون المدين             
مالكاً للعقار إال إذا ثبت أن لديه صك يثبت ملكيته للعقار قبـل إجـراء التنفيـذ ،         

وال يـصحح هـذا     . يس لدائنيه ثمة حق في أن ينفذوا على هذا العقار         وبالتالي فل 
ولكـن  . )٣(البطالن تسجيل عقد البيع فيما بعد وذلك ألنه ليس للتسجيل أثر رجعي           

ذلك ال يمنع من القيام بمباشرة إجراءات الحجز والتنفيذ على هـذا العقـار مـن                
حجز والتنفيذ علـى هـذا      كما أنه إذا كان لهؤالء الدائنين مصلحة في ال        . )٤(جديد

العقار الذي اشتراه مدينهم بعقد غير مسجل فإن عليهم أوالً أن يعرفعـوا باسـم               
فإذا حكم . مدينهم دعوى غير مباشرة ضد بائع العقار بطلب صحة ونفاذ عقد البيع

  .)٥(لمصلحتهم في هذه الدعوى أمكنهم بعد ذلك أن يوقعوا الحجز على هذا العقار
بت ملكية المدين للمال المحجوز عليه قبل تكوين الـسند           ال يشترط أن تث    و  

التنفيذي بل يكفي لصحة إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المدين ثبوت ملكيته            
  .)٦( "لها عند البدء في التنفيذ

" وعبء إثبات ملكية المدين للمال المحجوز عليه ال يقع على عاتق الـدائن          
بواجبه مجرد تأكيد   " المحضر" قوم عامل التنفيذ   ومن ثم فيكفي لكي ي     ،طالب التنفيذ 

الدائن لهذه الملكية وبنظر المحضر إلى ما يبدوا له من مركز واقعي يفترض معه              
                                                 

 .١٨٢التنفيذ الجبري،مرجع سابق ، ص : والي  )1(
 .٢٧٩راغب التنفيذ الجبري،مرجع سابق ، ص   )2(
 .١٨٢التنفيذ الجبري،مرجع سابق ، ص : والي  )3(
 .٣٦٠ ، ص ١٩٧٧مبادئ التنفيذ،دار النهضة العربية،مصر،:عمر ،محمد عبد الخالق  )4(
 .، وما بعدها٢٦٠ق ، ص مبادئ التنفيذ ،مرجع ساب: عمر  )5(
 .١٨٢التنفيذ الجبري،مرجع سابق ، ص : والي  )6(



 ١٠٤

ملكية المدين للمال المجوز عليه على أن يبقى للمالك الحقيقي للمـال المحجـوز              
ثبـات   وكذلك لكل من يدعي حقاً على هذا المال يتعارض مع التنفيذ عليه إ             ،عليه

  .حقه واالعتراض على التنفيذ على هذا المال بالطريق الذي رسمه النظام
  فإذا ما ثبتت ملكية المال المحجوز عليه لـشخص آخـر غيـر المـدين                 

وعلى .  بأثر رجعي  يترتب هذا البطالن  و، كان التنفيذ باطالً    " المسئول عن الدين  " 
  .)١(باطلة منذ بدئهاذلك تعتبر إجراءات التنفيذ التي تمت على هذا المال 

 إال أن هناك العديد مـن       ،وعلى الرغم من  أن هذا الشرط شرطا منطقي          
 وبمقتضي هذه االستثناءات يكون من الجائز الحجـز         عليهاالستثناءات التي ترد    

وهذه االستثناءات تتمثل   " المسئول عن الدين  " والتنفيذ على مال غير مملوك للمدين     
 الشخص الذي يرهن عقاراً يملكه ضماناً لدين علـى          الكفيل العيني هو   :فيما يلي 

وبمقتضى عقد الكفالة المبرم بين المدين والكفيل يلتزم الكفيل بأن          . )٢(شخص آخر 
  .)٣(يفي بااللتزام المكفول إذا لم يف به المدين

وبمقتضى عقد الكفالة يكون من حق الدائن أن يطالب الكفيل بوفاء التزام   
  .)٤(اء المدين بالتزامهالمدين في حالة عدم وف

وبمقتضى عقد الكفالة يستطيع الدائن أن ينفذ على العقار الذي يملكه الكفيل   
  .)٥(العيني وذلك على الرغم من أن الكفيل العيني ليس مسؤوالً شخصياً عن الدين

  
يتفـق مـع أحكـام       السعودي    الشرعية ويرى الباحث أن نظام المرافعات      

لـشروط الواجـب    ما يتعلـق با    الشريعة اإلسالمية في   م أحكا  مع والقانون المقارن   
توافرها في المال المراد الحجز والتنفيذ عليه ، من حيث الحرص علـى حفـظ               
حقوق الدائن ، وإلزام المدين على الوفاء ، وهذا ما يحقق الهـدف مـن إجـراء                 

                                                 
 .١٨٢التنفيذ الجبري،مرجع سابق ، ص : والي  )1(
 .٣٦١مبادئ التنفيذ ،مرجع سابق ، ص : عمر  )2(
 .٢٤٢م ، ص ١٩٧٥دروس في التأمينات العينية والشخصية،دار النهضة العربية، ط : شنب ،محمد لبيب  )3(
 .٢٤٢دروس في التأمينات،مرجع سابق ، ص : بشن  )4(
 .٣٦٠مبادئ التنفيذ ،مرجع سابق ، ص : عمر  )5(



 ١٠٥

 لالحجز والتنفيذ على األموال ، ويالحظ أيضاً  وجود خالف على طهارة األمـوا      
  :كانية االنتفاع بها ، وذلك على النحو التاليوإم
 جعل فقهاء الشريعة اإلسالمية طهـارة المـال         :بالنسبة إلى طهارة المال     : أوال

 النص عليه شرطاً إلمكانية الحجز والتنفيذ على مال المدين ، وهذا الشرط لم يرد             
نظـام   السعودي ، ولكنه يفهم ضـمناً ، باعتبـار ال           الشرعية في نظام المرافعات  

السعودي يلتزم بالتشريع اإلسالمي في جميع جوانبه ، أما فقهاء القانون المقـارن             
 . ال يأخذون بهذا الشرط ف

 اشترط فقهـاء الـشريعة اإلسـالمية    :بالنسبة إلى إمكانية االنتفاع بالمال   : ثانيا
اً ،  إلمكانية الحجز والتنفيذ على أموال المدين إمكانية االنتفاع بها انتفاعاً مشروع          

 ال يمكن الحجز عليـه ،       من ثم وهذا الشرط يعني أن هذا المال ال يجوز بيعه ، و          
  الـشرعية   في نظام المرافعـات     وال وهذا الشرط لم يرد نصاً لدى فقهاء القانون       

السعودي والقانون المقارن ، ولكن موقفهم يفهم ضمناً ،  حيث يشترط هؤالء أن              
ه قابالً للتصرف فيـه ، أي قـابالً للبيـع           يكون المال المراد الحجز والتنفيذ علي     

 . والشراء 
 

 فقهاء الشريعة اإلسـالمية رغـم أنهـم         :بالنسبة إلى ملكية المدين للمال      : ثالثا
اشترطوا ملكية المدين للمال ، إال أنهم أجازوا الحجز والتنفيذ على المال الذي ال              

:  عليه وسلم أنه قال    يملكه المدين ، وذلك عمالً بما روى عن رسول اهللا صلى اهللا           
وهذا الحديث يفهم منه أنه يجوز للدائن الحجز والتنفيـذ علـى            )١(" الزعيم غارم " 

مال الكفيل إذا امتنع المدين عن الوفاء ، وقد أخـذ فقهـاء القـانون فـي نظـام                   
 . السعودي والقانون المقارن بهذا المبدأ الشرعيةالمرافعات

 اشـترط فقهـاء الـشريعة اإلسـالمية       :ال  بالنسبة إلى إمكانية تسليم الم    : رابعا
إلمكانية الحجز والتنفيذ على مال المدين ، أن يكون هذا المال مما يمكن تـسليمه               

 السعودي ، ولم يقـل بـه فقهـاء           الشرعية وهذا الشرط أخذ به نظام المرافعات     

                                                 
  .٢٣٩٦ ، حديث رقم ٢٤٠ ، ص ٧، سنن ابن ماجه ، ج ) هـ ٢٧٣ت (  ، محمد بن يزيد ، بن ماجة ا )١(



 ١٠٦

 القانون المقارن  وذلك ألن تسليم المبيع إلى المشتري عندهم يعتبر أثراً من اآلثار             
  .التي يرتبها عقد البيع والتي يلتزم بها البائع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٧

  المبحث الثاني                                

  سلطة الدائن في التنفيذ على أموال المدين                  

  

  :تمهيد 

، يقصد به حفظ حقوق الدائن و         الحجز والتنفيذ على أموال المدين إجراء 
وحث المدين على الوفاء بما عليه من التزام تجاه مدينه ، وللدائن الحق في 

مطالبة السلطة القضائية بتنفيذ هذا اإلجراء متى حل أجل الدين ، أو إذا خاف 
  .هروب المدين قبل حلول األجل 

  
        وقد أجمع فقهاء الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن على جواز الحجز 

على كل أموال المدين باعتبارها ضامنة للوفاء بديونه ، وهذا يعني جواز والتنفيذ 
الحجز والتنفيذ على كافة أموال المدين بما فيها األموال المنقولة واألموال العقارية 

  . واألموال التي للمدين لدى الغير 
  

بحث         ويتناول الباحث سلطة الدائن في التنفيذ على أموال المدين في هذا الم
  :من خالل المطلبين التاليين 

  سلطة الدائن في التنفيذ على أموال المدين في الشريعة اإلسالمية : المطلب األول 
 سلطة الدائن في التنفيذ على أموال المدين في نظام المرافعات: المطلب الثاني 

  . السعودي الشرعية
  

  :    ويتعرض الباحث للمطلبين على النحو التالي 
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  المطلب األول                              

  سلطة الدائن في التنفيذ على أموال                  

  المدين في الشريعة اإلسالمية                    

  
       للقاضي الحق في الحجز والتنفيذ على كافة أموال المدين المنقولة وغيـر            

 ، وهـذا يحـتم علـى        ائن والمدين  مصلحة الد  المنقولة ، مع األخذ بعين االعتبار     
القاضي المقاربة بين ما يحجز عليه من أموال والدين المستحق ، وكذلك ترتيـب              

 الشريعة اإلسـالمية فـي ذلـك        أولويات الحجز والتنفيذ على األموال ، ولفقهاء      
  :ن اتجاها

  ). ١( "ثم العروض ثم العقار،  أوال النقود بيع " :     االتجاه األول 
ثم ما ال   ، أوالى عليه الهالك والتلف شي ما يخضبيع القاي  ":ني  الثااه    االتج

ي ببيع مـا يتـسارع   ض يبدأ القا" ، بحيث)٢(  ثم يبيع العقار، ذلك   بعد ى عليه شيخ
  . )٣(" ثم العقارثم العروض   ، ثم الحيوان  ،إليه الفساد

م بيع المال الذي يتعلق     ث  ،   أوالبيع ما يتسارع إليه الفساد       " :ولهمقوخالصة        
 بعـين   آخذايتم بيعه   و ، ثم المنقول ثم العقار     ، به حق الغير كالرهن ، ثم الحيوان      
  )٤( "االعتبار مصلحة الدائن والمدين

 المستمدة من حديثه     انطالقاً من القاعدة الفقهية العامة     و ،      وبناءاً على ما سبق   
ما يتسارع  ( فإن الباحث يرجح     ، )٥("راال ضرر وال ضر   " صلى اهللا عليه وسلم     

 يترتب على تأخير التنفيذ عليها من أضرار قد تـؤدي           الم ،   )٦()إليه الفساد أوال    
  .إلى هالكها ، وفي ذلك أضرار بالمدين وأضرار بالدائنين أيضاً

                                                 
 . ٢٨٥،ص٣،مرجع سابق،جالهداية وشرحها١(
 ، المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع   دار   ،  ح كنز الدقائق    ر تبيين الحقائق ش   : )ه٧٤٣ت(، فخر الدين عثمان بن علي       ،الزيلعي )٢(

 .   ٢٠٠،ص٥بيروت،ج
 .   ٢٧٠-٣/٢٦٩ ،مرجع سابق الشرح الكبير :الدردير )٣(
    ٣٢١،ص٤ج ،مرجع سابق نهاية المحتاج،الرملي  )٤(
 )٢٣٣١(ن حديث رقم١٤٣،ص٢سنن ابن ماجه ، مرجع سابق ، ج )٥(
 .   ٣٢١،ص٤ج ،مرجع سابق نهاية المحتاج،الرملي  )٦(



 ١٠٩

يبدأ بالتنفيذ على ما يخشى فساده من أمـوال المـدين           أن   وتفصيل ذلك     
يتبع ذلك ببيع الحيوان ألنه معرض لإلتالف ويحتـاج         كاألطعمة والفواكه مثالً ثم     

في معيشته إلى مؤونة ، ثم يتبع ذلك ببيع السلع واألثاث ألنه يخاف عليه ، وتناله                
األيدي ، ثم يتبع ذلك ببيع العقار ألنه ال يخاف تلفه ، وألن العقار يعـد لالقتنـاء                  

قـدر اإلمكـان    عادة فبيعه يصيب المدين بالضرر، وعلى القاضي أن يراعـى ب          
التوفيق بين مصلحة الدائن في حصوله على حقه تجاه المـدين وبـين مـصلحة               

  .المدين في عدم بيع النفيس من أمواله 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٠

   انيالثالمطلب                                 

   سلطة الدائن في التنفيذ على أموال                    

                     ن في نظام المرافعات الشرعية السعودي                              المدي

  
  الـشرعية   القواعد العامة المنصوص عليها في نظام المرافعات       يتضح من       

السعودي تعتبر أن جميع أموال المدين تصلح أن تكون ضامنة للوفـاء بديونـه ،              
ال " : المبنية على قوله صلى اهللا عليه وسلم          في حدود القاعدة الفقهية العامة     وذلك

   .)١("ضرر وال ضرار
  وبمقتضى ذلك فإن من حق الدائن الحجز والتنفيذ علـى أي مـال مـن                      

 .أموال المدين ، يستوي في ذلك أن يكون المال المنفذ عليه منقـوالً ، أو عقـاراً                
على أموال المدين يؤدي إلى اإلضرار به ، وذلك نظـراً           وفي المقابل فإن الحجز     

لما يترتب على الحجز من حبس للمال المحجوز حبساً كلياً ، ووضعه تحت يـد               
  .القضاء  انتظاراً واستعداداً لحلول أجل البيع 

تحقيق التناسب بين المال المحجوز عليه وبين الحق المحجوز علـى           والواقع أن   
  . يتطلب الموازنة بين حقوق الدائن والمدين على السواء المال من أجل اقتضائه ،

 أربعة في السعودي  الشرعيةويتناول الباحث هذه االتجاهات في نظام المرافعات
   : على النحو األتيفروع

 سلطة الدائن وحقوقه: الفرع األول 

 تحديد األموال وترتيب الحجز والتنفيذ عليها: الفرع الثاني 

 ضمان حقوق المدين: الفرع الثالث 

  اإليـداع : الفرع الرابع 
 

  سلطة الدائن وحقوقه : الفرع األول 

          يتناول الباحث سلطة الدائن في الحجز والتنفيذ ، وحقوقه فـي الحفـاظ             
  :على أمواله واستردادها من جانبين 

                                                 
  )٢٣٣١(ن حديث رقم١٤٣،ص٢سنن ابن ماجه ، مرجع سابق ، ج )١(



 ١١١

  

  

  سلطة الدائن: الجانب األول 

لسعودي للدائن صالحية طلب الحجز والتنفيذ على        ا  الشرعية أقر نظام المرافعات  
  :أموال مدينه ، وذلك فى الحاالت التالية 

   : على أنه٢٠٢ المادة   ، حيث نصتأن يكون بيد الدائن حكم قابل للتنفيذ -١
يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال األداء أن يطلب               " 

لغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط          حجز ما يكون لمدينه لدى ا     
  .)١("وما يكون له من األعيان المنقولة في يد الغير ،

ال يتم الحجز والتنفيذ إال بناء على طلب الغرماء         "       وتشير هذه المادة إلى أنه      
قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف         "  ، وأن    )٢("أو أحدهم   

الحجز على ما للمدين لدى الغيـر ،        "  وأن   ،)٣(" المحكمة أو قاضي التنفيذ      رئيس
من اختصاص المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضـي             
التنفيذ إن كان المحجوز لديه في مشمول واليته ، وإال ففي محكمة بلد المحجـوز               

   .)٤("لديه 
طلب الحجز على ما للمدين لـدى       " ن في   وتشير هذه المادة أيضاً إلى سلطة الدائ      

          .)٥("الدولة ، أو الشركات أو المؤسسات ، أو البنوك ، ونحوها 
 ، وفي هـذه الحالـة        أو تهريب أمواله    من اختفاء المدين    الدائن ىخشأن ي  -٢

 يجوز للدائن طلب الحجز التحفظي على أموال المدين ، شريطة أن يقدم الـدائن             
 نص على أنه  التي ت  ٢٠٨ المادة  ، وقد ورد ذلك في       دعم ما يدعيه   ت  مقبولة اًسبابأ
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقوالت مدينه إذا لم يكن للمدين              " :

محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن ألسباب مقبولة اختفـاء أو تهريـب               

                                                 
 ) .٢٠٢( ، المادةنظام المرافعات الشرعية السعودي )١(
 )٢(الفقرة) ٢٠٢( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(
 )١(الفقرة) ٢٠٢( ، المادةفعات الشرعية السعوديالالئحة التنفيذية لنظام المرا )٣(
 )٣(الفقرة) ٢٠٢( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٤(
 )٤(الفقرة) ٢٠٢( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٥(



 ١١٢

ات الحجـز التحفظـي أن      ال يلزم التخاذ إجراء   ، و  )١("، وفي هذه الحالة     "أمواله
     .)٢("يكون بيد الحاجز حكم قضائي 

  ويدخل في هذا اإلطار مؤجر العقار الذي يخشى ضياع حقوقه ، حيث نصت 
لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظـي علـى     "  : على أنه  )٢٠٩(المادة  

  .)٣("المنقوالت أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً لألجور المستحقة
 ، وفي هذه الحالة أجز النظام للدائن طلـب          إذا كان للمدين أمواالً لدى الغير      -٣

 : )٢١١(المادة  الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير ، وهذا ما نصت عليه             
للدائن بدين مستقر حال األداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع               " 

 لمدينه لدى اآلخرين من الديون ولو كانت مؤجلـة          الحجز التحفظي على ما يكون    
 )٤(......."أو معلقة على شرط وما يكون له من األعيان المنقولة في يد الغير

وفي هـذه الحالـة      ،   إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده         -٤
  " : على أنـه   )٢٣٠(المادة  أجاز النظام للدائن طلب توقيف المدين ، حيث نصت          

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر اإلعـسار ولـم               
يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجـب             
عريضة يرفعها إلى الحاكم اإلداري المختص ، وعلى الحاكم أن يـأمر بوقـف              

وم عليه على االمتناع عن     الممتنع لمدة ال تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحك          
التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكـوم عليـه فـي نطـاق                 
اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطالق سراحه على ضوء النـصوص            

وقف ي ، وقد اشترط النظام أن يكون المدين الممتنع غير معسر ، وأن           )٥("الشرعية  
وبعد ذلك فللقاضي الحق في تمديد التوقيف       عشرة أيام ،  الممتنع لمدة ال تزيد عن      

إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفـيالً             " أو إنهائه ، بحيث   
غارماً أطلق سراحه ، وفي كل األحوال فمتى ظهر لـه مال فإطالق سـراحه ال               

                                                 
  ) .٢٠٨( ، المادةنظام المرافعات الشرعية السعودي )١(
 )١(الفقرة) ٢٠٨( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(
 ) .٢٠٩( ، المادةنظام المرافعات الشرعية السعودي )٣(
 ) .٢١١( ، المادةنظام المرافعات الشرعية السعودي )٤(
 ) .٢٣٠( ، المادةنظام المرافعات الشرعية السعودي )٥(

 



 ١١٣

المـادة  (.)١("يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق االعتياديـة            
لحق الحاجز من ذلك ضرر فله      " ، وإذا   )  من النظام  الثانية والثالثون بعد المائتين   
      .)٢("مطالبته بالتعويض عما لحقه 

  
  ضمان حقوق الدائنين: الجانب الثاني 

  

ضمان حقوق الدائنين ، ويبدو ذلك واضحاً        حرص نظام المرافعات السعودي على    
  :لتالية من خالل تأكيده على الحقوق ا

اإلجراءات التي تكفل  ، وذلك لمتابعةإشعار الدائن باألمر الصادر بالحجز  -١
تمكنه من استرداد حقوقه لدى المدين ، ومما جاء في هذا الشأن ما جاء في المادة 

 : وتنص على أنه )٢١٤(

المحجوز لديه باألمر الصادر بالحجز خالل  يجب أن يبلغ المحجوز عليه و" 
ويجب على . على األكثر من تاريخ صدوره وإال عد الحجز ملغى عشرة أيام 

الحاجز خالل العشرة األيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى 
يبلغ المحجوز "  ، ويجب أن)٣("بثبوت الحق وصحة الحجز وإال عد الحجز ملغى 

التبليغ على أن يكون عليه والمحجوز لديه باألمر الصادر بالحجز وفقاً إلجراءات 
  . )٤("التبليغ لشخصهما أو شخص من يمثلهما 

اعادة النظر في إلغاء الحجـز إذا       ‘وحرصاً من النظام على حق الدائن فقد أجاز         
تجديده بإجراءات مـستأنفة،     إذا عد الحجز ملغى جاز طلب     " طلب الدائن تجديده    

  . )٥("ويكون لدى ناظر الحجز األول 
إذا امتنع المحجوز لديـه عـن   " على أموال المدين ، وذلـك   الحجز والتنفيذ    -٢

التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات الواجـب إيـداعها               

                                                 
 ) .٢٣٢( ، المادةالسعودينظام المرافعات الشرعية  )١(
 )٢(الفقرة) ٢٠٦( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(
 ) ٢١٤( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٣(
 )١(الفقرة) ٢١٤( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٤(
 )٢(الفقرة) ٢٢١( ، المادةئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعوديالال )٥(



 ١١٤

         )١("فللدائن الحاجز إقامة الدعوى عليه ومطالبته بالمبلغ المحجـوز مـن أجلـه              
لغ المحجوز من أجلـه     الحكم عليه للدائن الحاجز بالمب    " ، وفي هذه الحالة يجوز      

إذا حكمـت   "  ، و  )٢("وذلك في حدود ما يثبت لديه من ديـن أو منقـول للمـدين             
المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز، أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً يـشمل            

  . )٣("البيع ، وتعين إعالن تنفيذه مع صك الحكم إلى المحكوم عليه 
م كوسيلة من وسائل المحافظة على حـق        ويؤكد عليه النظا  الكفيل الغـارم ،     -٣

الدائن ، وضماناً للوفاء بهذا الحق ، وقد نصت المادة الثانيـة والعـشرون بعـد                
المحجوز عليه تقديم كفيل غارم  يطلب من يتولى الحجز من"  :المائتين على أنه 

بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته ، فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز              
إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها ، وال ينفذ تـصرف المحجـوز             للمحكمة  

، أما   " عليه فيما تم الحجز عليه إال بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها            
إذا عجز المحجوز عليه عن تقديم كفيل غارم ، فإن أمكن إيداع المحجوزات في              " 

 عند  -ر مناسب ووضع عليها     محلها وتحريزها لم تنقل ، وإال نقلت إلى مكان آخ         
 حارس من قبل المحكمة لحفظها في الحالين ، حتى يتم التنفيذ عليهـا              –االقتضاء  

الكفيل الغارم يلزمه تسديد الدين المحكوم به حاالً ما         "  ، وفي كل األحوال فإن       )٤("
 . )٥("لم يمهله الدائن 

على المساواة بـين    حرص النظام    فقد بين الدائنين     والمساواة العدالة تحقيق   -٤
المبالغ والديون المتحصلة لصالح الغرمـاء مـن محـاكم          "  حيث أقر بأن   الدائنين

متعددة تودع في صندوق المحكمة بقسم الحجز والتنفيذ في محكمة البلد التي بهـا              
تـوزع  "   ، وأن   )٦("تساووا فلدى المحكمة التي حجـزت أوالً         أكثر الغرماء فإن  

                                                 
 )١(الفقرة) ٢٠٦( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )١(
 )  ٢٠٦( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(
 )١(الفقرة) ٢١٦( ، المادة الشرعية السعوديالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات )٣(
 )١(الفقرة) ٢٢٢( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٤(
 )١(الفقرة) ٢٣٢( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٥(
 )١٣(الفقرة) ٢٠٢(ادة ، المالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٦(



 ١١٥

دوق والواردة في الفقرة الثامنة على الغرمـاء بقـدر          األموال المودعة في الـصن   
  . )١(" والحراسة وما في حكمها ديونهم بعد حسم مصروفات النشر وأجرة الخبراء

  تحديد أموال المدين وترتيب الحجز والتنفيذ عليها: الفرع الثاني 
  مـن          يتناول الباحث تحديد أموال المدين وترتيب الحجز والتنفيذ عليهـا         

  :نبين جا
  
لتحقيق التناسب بين المـال المحجـوز       : تحديد أموال المدين  : الجانب األول    -١

عليه وبين الحق المحجوز على المال من أجل اقتضائه ، يتطلب الموازنـة بـين               
ال يـتم   " حقوق الدائن والمدين على السواء ، لذلك فقد أقر نظام المرافعات بأنـه              

المـادة   ، وقد نـصت      )٢("ر ما عليه من ديون      الحجز والتنفيذ على المدين إال بقد     
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقـم بتـسليم             "  : على أنه  )٢١٧(

المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم مـن منقوالتـه               
وفقاً وعقاراته ، وبيع هذه األموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة             

لما نص عليه في هذا الفصل ، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجـة إلـى                 
يترك للمحجوز عليه مـا تـدعو       "، و )٣("تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار     

"  ، وأنه    )٤("الحاجة إلى تركه لـه من منقول وعقار مثل مسكنه ومركبه المعتاد            
 مخصصاٍت بعد تقدير الكفاية له مـن        يجوز الحجز على مال المدين من راتٍب أو       

      . )٥( "نفقة ونحوها

الحجز على منقوالت المحكوم عليه يكـون        "  : على أن  )٢٢٠(المادة  واشترطت  
بمحضر تبين فيه مفردات األشياء المحجوزة مع ذكر أوصـافها وبيـان قيمتهـا              

ال بـد   التقريبية ، وإذا كانت األموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات ف           
  . )٦("أن يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص

                                                 
 )٩(الفقرة) ٢٠٢( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )١(
 )٥(الفقرة) ٢٠٢( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(
 ) ٢١٧( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٣(
 )٤(الفقرة) ٢١٧( ، المادة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعوديالالئحة )٤(
 )٧(الفقرة) ٢١٧( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٥(
 ) ٢٢٠( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٦(



 ١١٦

"  :إجراءات الحجز على العقار حيـث نـصت علـى أن           )٢٢٥(المادة  وحددت  
الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز وموقعه وحدوده        

 الجهـة   كما يجب إبالغ  . ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضاً للبيع        
التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير علـى سـجل              

  .)١("الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم به 
 أولوية الحجز: الجانب الثاني  -٢

ال  "  : على أنـه    الشرعية السعودي   من نظام المرافعات   )٢٢٤(المادة     نصت  
المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام مـن        يجوز أن يجري البيع إال بعد إخطار        

تاريخ اإلخطار ، ومع ذلك إذا كانت األشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بـضائع              
عرضة لتقلب األسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على             

 .)٢("عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن 

 بمبدأ األولويـة مراعـاةً لجانـب         من هذه المادة أن النظام يأخذ       الباحث الحظيو
 " .   الضرر وال ضرار " المدين ، وانطالقاً من القاعدة الفقهية 

 
  ضمان حقوق المدين: الفرع الثالث 

 النظام أن الحجز على أموال المدين ومنعه من التصرف          تضح من نصوص  ي     
من حبس  فيها لمدة طويلة يؤدي إلى اإلضرار به ، وذلك  لما يترتب على الحجز               

للمال المحجوز حبساً كلياً ، ووضعه تحت يد القضاء  انتظاراً واستعداداً لحلـول              
  . أجل البيع 

  : التالية الوسائلومن أجل الحفاظ على حقوق الدين استخدم النظام 
تكليف الدائن بالكفيل الغارم الذي يضمن جميع حقوق المدين وما يلحقه مـن              -١

ق في طلبه ، وهذا ما نـصت عليـه المـادة            ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير مح      
إلى المحكمة إقـراراً     يجب على طالب الحجز أن يقدم     " بأنه  :  من النظام    )٢١٥(

                                                 
 ) ٢٢٢( ، المادةعية السعوديالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشر )١(
 )٢٢٤( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(



 ١١٧

خطياً من كفيل غارم صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه             
 .)١("وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه 

 )٢٠٣( المـادة  ومنحه مهلة لتدبير أمره حيث نصت     ،  إشعار المدين بالحجز     -٢
يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديـه            "  :على أنه 

تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز مـن             
ذا إ" ، أمـا  )٢("أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه           

فيتم تبليغـه    كان المحجوز لديه خارج المملكة ولم يكن له من يمثله داخل المملكة           
 .)٣(" ) ٢٢ ، ٢٠( وفق المادتين 

على )٢٢٧(المادة  التقدير العادل ألموال الدين المحجوز عليها ، حيث نصت           -٣
زايدة وتبدأ الم . يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة          "   :أنه

في جلسة البيع بالمناداة عليه ، ويرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض ، ويعد               
على أنه إذا لم يبلـغ      . العرض الذي ال يزاد عليه خالل ربع ساعة منهياً للمزايدة           

يعاد تقديره ثم تعاد المزايدة عليه حتى يبلـغ أكبـر            أكبر عرض الثمن التقديري   
  .)٤("عرض الثمن التقديري 

 
 
  اإليـداع: فرع الرابع ال

 وسيلة يمكـن     النص على   على  الشرعية السعودي         حرص نظام المرافعات  
من خاللها تفادي ما يترتب على قاعدة عدم التناسب بين قيمة الحـق المحجـوز               
" على أموال المدين من أجل اقتضائه وبين مقدار المال المحجوز عليه ، وهي أن               

 صندوق يسمى صندوق المحكمة تودع فيه المبـالغ         يجعل في قسم الحجز والتنفيذ    
/ ٢٠٢الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات     . ( )٥("المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما     

يجب على المحجوز لديه بعد عـشرة       "  : على أنه  )٢٠٥(المادة   وقد نصت  ،    )٧
                                                 

 ) ٢١٥( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )١(
 ) ٢٠٣( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(
 )١(الفقرة) ٢٠٣( ، المادةنظام المرافعات الشرعية السعوديالالئحة التنفيذية ل )٣(
 )١(الفقرة) ٢٢٧( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٤(
 )٧(الفقرة) ٢٠٢( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٥(



 ١١٨

دفع إلـى   أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن ي            
، وأن يكون   )١( "صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز           

   .)٢("بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة "  الدفع

علـى   "... :على أنـه    فترة زمنية لإليداع ، حيث نصت      )٢١١(المادة  وحددت  
إلقرار بما فـي ذمتـه      المحجوز لديه خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز ا         

طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين ،وعليه اإليداع بصندوق المحكمة            
في خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نـصت عليـه                

إذا أودع المدين المبلـغ المحكـوم بـه لـدى           "، و )٣( "المادة الخامسة بعد المائتين   
   .)٤("سلمه لخصمه زال الحجز عن أمالكه  صندوق المحكمة ، أو

       وبناء على ما سبق أن نظام المرافعات السعودي يتفق مع مبادىء الشريعة            
" التي أقرت أن يكون للدائن الحق في         تعارض مع القوانين المقارنة   ياإلسالمية ، و  

حجـز  أن يبدأ بالحجز والتنفيذ على المنقول أو على العقار ومن حقه كـذلك أن ي              
على عقار معين دون عقار آخر ، أو يحجز على منقول معين دون منقول آخـر                
وله كذلك أن يبدأ بالحجز على مال معين من أموال المدين حتى ولو كان التنفيـذ                
عليه أكثر كلفة على المدين من التنفيذ على مال آخر أو كانت لهذا المـال قيمـة                 

أن يبدأ بالحجز والتنفيذ علـى      " ذلك  ومن حق الدائن ك   . )٥( خاصة بالنسبة للمدين  
المال ذو القيمة المالية القليلة أو يبدأ بالحجز والتنفيذ على المال ذو القيمة الماليـة               

  .)٦( "الكبيرة 
 بين االعتبار اإلضرار التي تلحق بالمدين وخاصة في األحوال التي           اوأخذ  

ل القيمة ، بحيث ال     يكون المبلغ المحجوز على أموال المدين من أجل اقتضائه قلي         
يتناسب البتة مع قيمة األموال المحجوزة ، وحيث يترتب على الحجز تقييد لسلطة             

                                                 
 ) ٢٠٥( ، المادة السعوديالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية )١(
 )٦(الفقرة) ٢٠٥( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٢(
 ) ٢١١( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٣(
  )١(الفقرة) ٢١٧( ، المادةالالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي )٤(
 .٢٧٩، ص  إجراءات التنفيذ،مرجع سابق: و الوفاأب )٥(
 .١٨٥التنفيذ الجبري،مرجع سابق ، ص : والي )٦(



 ١١٩

الدائن في إدارته ألمواله وفي استغاللها ويجعل تصرفاته في أمواله غيـر نافـذة              
  .فضالً عن أنه قد يسلبه حيازة المال واستعماله

المحجوز على أمواله   وحرصاً من النظام على تفادي ما قد يصيب المدين            
وعمالً منـه علـى تحقيـق       . من أضرار تلحق به من جراء الحجز على أمواله        

التناسب بين المال المحجوز عليه وبين الحق المحجوز على المـال مـن أجـل               
اقتضائه ، فقد حدد وسائل عديدة كفل بها الموازنة بين سلطة الدائن في الحجـز               

 نوعه ومقداره ، وبين حق المدين في أال         على أي مال من أموال المدين مهما كان       
يتحمل من الضرر بسبب الحجز والتنفيذ على أمواله إال بمقدار ما يستلزمه قضاء             

  .ديونه
  :ويالحظ الباحث 

 السعودي اشترط التناسب بـين قيمـة المـال           الشرعية  أن نظام المرافعات    -١ 
 والتنفيذ على أمـوال     المراد الحجز والتنفيذ عليه وقيمة الدين الذي يجري الحجز        

المدين من أجل اقتضائه ، وهو في ذلك يخالف فقهاء الشريعة اإلسالمية والقانون             
المقارن الذين أقروا بعدم اشتراط التناسب بين قيمة المال المراد الحجز والتنفيـذ             
عليه وقيمة الدين الذي يجري الحجز والتنفيذ على أموال المدين من أجل اقتضائه             

في ذلك من القاعدة العامة التي تقضي بأن جميـع أمـوال المـدين              ، وينطلقون   
  .ضامنة للوفاء بديونه

 السعودي والقانون المقارن مـع مـا قررتـه           الشرعية اتفق نظام المرافعات   -٢
أال يكون متعسفاً في    " صاحب الحق " الشريعة اإلسالمية من أنه يجب على الدائن        
ا إلحاق الضرر باآلخرين ، لما فـي        استعمال حقه حتى ال يترتب على تعسفه هذ       

  . ذلك من مخالفة لما تقضي به أحكام الشريعة اإلسالمية 
 السعودي والقانون المقارن على وسيلة يمكـن         الشرعية نص نظام المرافعات   -٣

من خاللها تفادي ما يترتب على قاعدة عدم التناسب بين قيمة الحـق المحجـوز               
      بين مقدار المال المحجـوز عليـه وهـي         على أموال المدين من أجل اقتضائه و      

، بينما لم نجد هذه الوسيلة لدى فقهاء الشريعة اإلسـالمية ن وذلـك              ) اإليداع  ( 
  :يعود إلى اعتبارين



 ١٢٠

 أن الغرض من  الحجز والتنفيذ على أموال المدين في الفقـه اإلسـالمي               :األول  
هدف األساسي من ذلك    ولكن ال . ليس بيع هذه األموال المحجوزة جبراً عن المدين       

هو حمل المدين ، وحثه على الوفاء بديونه والتزاماته تجاه دائنيه وفاء اختياريـاً،              
وألجل ذلك لم يكن التشريع اإلسالمي  بحاجة إلى استبعاد بعض أموال المدين من            

  .نطاق الحجز عليها بطريقة اإليداع لرفع آثار الحجز عن البعض اآلخر
القـوانين  ضي في الشريعة اإلسالمية تختلـف عنهـا فـي            أن مدة التقا   : الثاني  
 ، حيـث    في تلك القوانين   ، وهي قليلة جداً إذا ما قورنت بمدة التقاضي           المقارنة

كثرة القضايا المعروضة على القاضي ، ولذلك لم يشأ المشرع أن يغل يد المدين              
  .ةعن التصرف في أمواله ويمنعه من ذلك لمدة طويلة فهيأ له هذه الوسيل

  
 
  



  

  

  الفصل الرابع

  األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها

   السعودي الشرعيةلمرافعاتفي نظام ا
  

  

  األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها:المبحث األول 

   لعدم جواز التصرف فيها               

  الوقـــــــــف: المطلب األول 
  الملكية المشروطة:المطلب الثاني 
  األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها:المبحث الثاني 

  طبيعتها ل                

  األعيــان النجســة:المطلب األول 
  المطلب الثاني األعيان التي ال ينتفع بها

  
  األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها: المبحث الثالث 

  للعوامل اإلنسانية                

  احترام إرادة المتبرع: المطلب األول 
 رعاية جانب المدين:المطلب الثاني 

 

  
  



 ١٢٢

  الفصل الرابع

  األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها

   السعودي الشرعيةفي نظام المرافعات

  

   وتقسيمتمهيد

  الشرعية         انطالقاً من القاعدة العامة المنصوص عليها  في نظام المرافعات         
المعروضة أمامها أحكام    تطبق المحاكم على القضايا   " السعودي، والتي تقضي بأن   

عة اإلسالمية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي األمر من    الشري
أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد فـي               

 ويترتب على ذلك الدمج بين ما جاءت به الشريعة اإلسالمية من            ،)١("هذا النظام   
 السعودي ، باعتبار وحدة     الشرعية اتأحكام، مع المواد الواردة في نظام المرافع      
  .مرجعيتها ، والتي تتمثل في الكتاب والسنة 

الفقهاء فـي الـشريعة اإلسـالمية ونظـام         ومن خالل الفصول السابقة رأينا أن       
علـى جـواز الحجـز       يجمعون    السعودي والقانون المقارن   الشرعية المرافعات

 أنه ورد على هذه القاعدة بعـض  والتنفيذ على كافة األموال المملوكة للمدين ، إال    
االستثناءات التي يترتب عليها استبعاد طائفة معينة من أموال المدين مـن هـذا              
الحكم ، وبالتالي ال يجوز الحجز والتنفيذ عليها ، ألسباب تتعلـق بطبيعتهـا ، أو                

  . مالكها ، أو المصلحة العامة
   : النحو التالي على  أربعة مباحثفيويتناول الباحث بيان تلك األموال 

  . األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها لعدم جواز التصرف فيها: المبحث األول 
  . األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها لطبيعتها: المبحث الثاني 
  . األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها رعاية للجانب اإلنساني : المبحث الثالث 

  
  
   

                                     
 )١(نظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة )١(



 ١٢٣

  المبحث األول

  ال الممنوع الحجز والتنفيذ عليهااألمو

  لعدم جواز التصرف فيها

  

      وتقسيمتمهيد

        من الشروط الواجب توافرها لصحة الحجز األموال المملوكة للمـدين أن           
يكون هذا المال من األموال التي يجوز له التصرف فيها ، وعلى هذا فانه يمكـن                

يداً من القيود التي تحد من نطـاق  بأن الشرط المانع من التصرف يعتبر ق     : القول  
حرية المالك في التصرف في األموال المملوكة له تصرفاً ناقالً للملكية ، ذلك ألن              
حق الملكية يخول للمالك حرية التصرف في أمواله كيفما يشاء ، وحسبما يريد ،              

  . متى كان تصرفه فيها موافقاً لما تقضي به أحكام الشريعة اإلسالمية
على ما تقدم يتناول الباحث القيود التي تحد من نطاق حرية المالك في                   وبناء 

 علـى النحـو      مطلبين فيالتصرف في األموال المملوكة له تصرفاً ناقالً للملكية         
   :األتي

  الوقف: المطلب األول 
  الملكية المشروطة  : المطلب الثاني 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٤

  ب األولــــــالمطل

  فـــــــــالوق

  
  :على النحو األتي فرعين فيالباحث موضوع الوقف يتناول 

  تحديد مفهوم الوقف:  الفرع األول 
  األحكام المترتبة على الوقف :  الفرع الثاني 

  
  

  الفرع األول

  تحديد مفهوم الوقف

  

  : التعريف اللغوي 

حبسها ، ووقف   : وقف فالن داره أي      : فيقال ،يطلق الوقف في اللغة على الحبس     
وال يقال أوقف فالن داره إال في لغة        . حبسها  : لى المساكين أي    فالن األرض ع  

  .)١(تميمية 
  

  الوقف في اصطالح فقهاء الشريعة اإلسالمية 

  :تعددت تعريفات الوقف لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية ومن أهمها 
حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينة بقطع التصرف في رقبتـه علـى               "أنه  

   . )٢("دمصرف مباح موجو
حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينة بقطع التصرف في رقبتـه علـى               "أنه  

   . )٣("مصرف مباح وجهة

                                     
 .٣٥٩لسان العرب ، مرجع سابق ، المجلد التاسع، ص )  1(

 .١٧٣ ، ١٧٢ ، ص ٢الشرقاوي على التحرير لالنصاري،مرجع سابق، جـ )  2(

 .١٥٦ ، ص ٣اعانة الطالبين،مرجع سابق، جـ )  3(



 ١٢٥

حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينة ممنوع من التـصرف فـي عينـة                "أنه  
  . )١("تصرف منافعه في البر تقرباً إلى اهللا تعالى 

منوع من التصرف في عينة بال عذر       حبس مال يمكن االنتفاع مع بقاء عينة م       "أنه  
   . )٢("معروف منافعه في البر تقرباً إلى اهللا تعالى

   :إلى تدلل على أن الوقف يؤدي  أنها هذه التعريفاتيالحظ الباحث علىو
  .حبس المال 

  .عدم التصرف في المال بدون عذر معروف 
  : الوقف لدى شراح القانون 

  : اريف  ، منها  القانون بعدة تعشراحعرف الوقف عند 
حبس العين عن تمليكها ألحد من العباد والتصدق بالمنفعة على الفقراء ولو فـي              "

  .)٣(" الجملة وعلى وجه من وجوه البر
  .)٤("حبس العين عن تمليكها ألحد من العبا د والتصدق بالمنفعة "
نفعة منع التصرف في رقبة العين التي يمكن االنتفاع بها مع بقاء عينها وجعل الم             "

  .)٥("لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء 
 .)٦(" منع األعيان المالية من التصرف فيها والتصدق بمنفعتها"

  .وجميع هذه األقوال تشير إلى منع التصرف في رقبة العين عند وقفها 
حبس التصرف في مـال أو عـين ،         " وبناء على ما سبق فإن الوقف يقصد به           

     .، وحبس المال للصدقة مشروع " سبيل اهللا تعالى وتخصيص ريعها للتصدق في
خُذْ ِمن َأمواِلِهم صـدقَةً تُطَهـرهم       {:   ومما يدل على مشروعيته  ، قوله تعالى         

 ِليمع ِميعس اللّهو ملَّه كَنس الَتَكص ِإن ِهملَيلِّ عصا وكِّيِهم ِبهتُز٧(}و(   

                                     
 . ١٩٧ ، ص ١، جـ   ،مرجع سابقة األخيارايف ك:الحصني)  1(

 .٥٣٠ ، ص ٥ت ، جـ .د ، دار الكتب العلمية،بيروت ،الروض المربع شرح زاد المستقنع) ه١٠٥١ت(، منصور بن يونس بن إدريس ،تي والبه)  2(

 .٣محمد قدري ،قانون العدل واإلنصاف ، مرجع سابق ، ص : باشا)  3(

 .٣٥لشريعة اإلسالمية،مرجع سابق ، ص المعامالت في ا: أبو الفتح )  4(

 . ٥محاضرات في الوقف،مرجع سابق ، ص : أبو زهرة )  5(

 . ٤٤٦م ، ص ١٩٨٤الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه اإلسالمي،دار النهضة العربية،: قاسم، يوسف )  6(

 .١٠٣اآلية : التوبة) ٧(



 ١٢٦

 الخالق علـى التـصدق ،       ه اآلية ورود األمر بها ، وقد حث       ووجه الداللة من هذ   
الَّ خَير ِفـي    {:  مواضع كثرة من القرآن الكريم ، منها قوله تعالى           وورد ذلك في  

كَِثيٍر من نَّجواهم ِإالَّ من َأمر ِبصدقٍَة َأو معروٍف َأو ِإصالٍَح بين النَّاِس ومن يفْعْل               
 اب ِظيماً        ذَِلكراً عفَ نُْؤِتيِه َأجواِت اللِّه فَسضرَأنِفقُوا  {: وقوله تعالى     ، )١( }تَغَاء مو

ِمن ما رزقْنَاكُم من قَبِل َأن يْأِتي َأحدكُم الْموتُ فَيقُوَل رب لَولَا َأخَّرتَِني ِإلَى َأجـٍل                
  ، وأعد للمتصدقين ثواباً عظيما ، قـال          )٢( }ِحين  قَِريٍب فََأصدقَ وَأكُن من الصالِ    

ِإن الْمصدِقين والْمصدقَاِت وَأقْرضوا اللَّه قَرضاً حسناً يضاعفُ لَهم ولَهم          {: تعالى  
   كَِريم روفي هذه اآلية الكريمة دعوة للمؤمنين إلى المبادرة بفعل الخيرات           )٣(}َأج ،
يع جزاؤها عند اهللا تعالى ولكنه تبارك وتعالى سيجازي مـن وقـف             التي ال يض  

  . أمواله في سبيله تعالى بأوفر الجزاء وأجزل العطاء 
      ومما يدل على مشروعية الوقف من السنة ما رواه أبو هريرة رضـي اهللا              

 عمله   عنه إذا مات اإلنسان انقطع   : " عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          
 " من ثالثة ، إال من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو لـه                   إال

، وهذا الحديث يدل داللة واضحة على مشروعية الوقف ، حيث أن الفقهاء أن              )٤(
ال على الوصية   . )٥(حملوا لفظ الصدقة الجارية في الحديث الشريف على الوقف          

بمظاهر لفظه يشملها كما أن غير      بالمنافع لندرتها حتى ولو كان الحديث الشريف        
الوقف من الصدقات التي يتصدق بها اإلنسان ال تعتبر صدقة جاريـة ذلـك ألن               

  .)٦( المتصدق بها عليه ومنافعها األعيانالمتصدق عليه يملك 
  

  

                                     
 .١١٤اآلية : النساء) ١(

 . ١٠اآلية  :المنافقون) ٢(

 .١٨اآلية :  الحديد)٣(

 .٨٥ ، ص ١١ ، جـ م  ١٩٩٩، دار الفجر للتراث القاهرة،  ١ط،شرح صحيح مسلم : )ه٦٧٦ت(،رفش الدين بن محي أبو زكريا ،النووي) ٤(

 .٢٠نيل األوطار، مرجع سابق ، جـ ، ص ) ٥(

 ، ص ٢ت ، جـ .رية،بيروت،دزاد المحتاج بشرح المنهاج ،المكتبة العص:جي، عبداهللا بن الشيخ حسن الحسن هالكو) ٦(

٤١٦. 



 ١٢٧

  الفرع الثاني

  األحكام المترتبة على الوقف

  

  : النتائج المترتبة على لزوم الوقف 

  : التي تترتب علي الوقف ، أهمهاهناك العديد من األحكام 
  

  : خروج ملكية العين الموقوفة من ملك الواقف : أوالً 

         يترتب على لزوم الوقف زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة ، ومـن             
ثم فمتى ثبت الوقف ، وتحققت شروط صحته ، فإن العين الموقوفة تخـرج مـن                

ناف يرون أن ملك األعيان الموقوفـة       ملك الواقف ، ولكن بعض الفقهاء من األح       
حكـم  " يظل للواقف ، مخالفين في هذا االتجاه جمهور الفقهاء الـذين يـرون أن             

الوقف الزم وال يتوقف على حكم حاكم فإذا أراد الواقف الرجوع فيـه ال يمكـن                
أن " ، وأن )١(للموقـوف علـيهم     " وإذا لم يخرجه أجبر عليه أخراجه من تحت يد          

الموقوف علي معين أو جهة ينتقل إلى اهللا تعالى أي ينفـك عـن              الملك في رقبة    
  ).٢ (اختصاص اآلدميين فال يكون للواقف وال للموفوق عليه

 إلى ترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القـول بلـزوم              الباحث ميل       وي
الوقف في حق الواقف بمجرد الوقف وذلك لقوة أدلتهم وسالمتها عن المعارضة ،             

 أبو يوسف رضي اهللا تبـارك وتعـالى         اإلمام يؤكد هذا الترجيح ما نقل عن        ومما
عنه أنه لما سمع خبر عمر بن الخطاب رضي اهللا تبارك وتعالى أنـه ال يبـاع                 
أصلها وال يورث وال يوهب وأن من وليها يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً              

 تعـالى عنـه ببيـع       رجع عن قول األمام أبو حنيفة رضي اهللا       " غير متمول فيه    
   .)٣(الوقف وقال لوسمعه لقال به 

  

                                     
 .٧٥ ، ص ٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق ، جـ )  1(

 .٣٨٨ ، ص ٥نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مرجع سابق ، جـ )  2(

 .٤١ ، ص ٣ ، جـ م  ١٩٩٥ مصرمصطفى البابي الحلبي، ٢ط،االختيار لتعليل المختار) ه٦٠٦ت(، بن محمود بن مودوداهللالموصلي الحنفي عبد )  3(



 ١٢٨

  : عدم جواز بيع األعيان الموقوفة : ثانياً 

       وهذا الحكم مترتب على سابقه ، ألن اإلنسان ال يستطيع بيع ما ال يملك ،               
ال يجوز للواقف بيع األعيان الموقوفة ، وذلك عمالً بصريح الـنص            "وعليه فإنه   

 ابن عمر رضي اهللا تبارك وتعالى عنهما وهو أن رسـول اهللا             الذي رواه عبد اهللا   
 ، قال فتصدق    أن شئت حبست أصلها وتصدقت بها     " صلى اهللا عليه وسلم قال له       

   .)٢("  غير أنه ال يباع أصلها وال توهب وال تورث ،)١("بها عمر
  

  : عدم جواز الحجز والتفنيذ على األعيان الموقوفة : ثالثاً 

عـدم  : نتائج التي تترتب على لزوم الوقف في حق الواقف كـذلك                   ومن ال 
  . جواز الحجز والتنفيذ على األعيان الموقوفة 

أن زوال ملك الواقف عن     :       وهذا الحكم أيضاً مترتب على سابقيه وبيان ذلك       
األعيان الموقوفة يترتب عليه فقدان حقه في بيعها ، مما يقتـضي عـدم جـواز                

عليها ، ألنه يشترط في المال المنفذ عليه أن يكون مملوكاً للمدين            الحجز والتنفيذ   
المنفذ على أمواله ، على أساس أن الغرض من الحجز والتنفيذ على أموال المدين              

  . هو بيعها وايفاء الدائن حقه من حصيلة ثمنها
    وبناء على ما سبق فإن فقهاء الشريعة اإلسالمية  يرون عـدم جـواز بيـع                

ين ، أما إذا كان دين الواقـف        د الموقوفة ، شريطة أن ينشأ الوقف قبل ال        األعيان
موجوداً وقائماً قبل الوقف ، ففي هذه الحالة يجوز للدائن الحجز والتنفيـذ علـى               
األعيان الموقوفة بل ويجوز له بيعها واستيفاء حقه من حصيلة ثمنها وذلك فـي              

لحجز والتنفيـذ عليـه غيـر هـذه     حالة ما لو لم يجد الدائن ماالً آخر ، ويجوز ا 
األعيان الموقوفة ، أما اذا وجد الدائن أعياناً أخرى مملوكـة للمـدين الواقـف ،                
وكانت هذه األعيان مما يجوز التنفيذ عليها و تكفي للوفاء بقيمة الدين ، فإن مـن                

  .حق الدائن التنفيذ عليها

                                     
 )٣٠٨٥( ، حديث رقم٤٠٧،ص٨صحيح مسلم ، مرجع سابق ، ج )١(
  .٤٦٨،ص١٦م ، دار الفكر،ج١٩٨٩، منح الجليل شرح مختصر خليل ،) عليش(محمد ، بن أحمد بن محمد )٢(



 ١٢٩

تعلـق باألعيـان     السعودي نصوصاً ت    الشرعية نظام المرافعات لم يتضمن        و
 باعتباره متفقاً مع الشريعة اإلسالمية فـي أحكامهـا ، ولكنـه اكتفـى               ،الموقوفة

 على  )٢٢٥(المادة   باشتراط ملكية العين لجواز الحجز والتنفيذ عليها ، وقد نصت         
الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز وموقعه           "   :أن

كما يجب إبالغ   . كه وثمنه التقديري معروضاً للبيع      وحدوده ومساحته ووثيقة تمل   
الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشـير علـى              

   .)١("سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم به 
الوقف هو حبس العـين عـن       " القانون المقارن فهم يرون أن         شراح        أما  

لعباد والتصدق بالمنفعة على الفقراء ولو في الجمـة أو علـى            تمليكها ألحد من ا   
  .)٢(وجه من وجوه البر

          وبناء على ذلك ، يكون المقصود من األعيان الموقوفة هي األعيان التي            
ينقطع حق التصرف فيها نظراً لوضعها على حكم ملك اهللا تعالى ، وأنه ال يجوز               

ين الموقوفة تخض لمركـز قـانوني خـاص          وذلك ألن الع   ،بي األعيان الموقوفة  
يقضي بعدم التصرف فيها وبصرف غلتها لجهة معينة إذ أنها خصـصت لجهـة              

  .)٣(معينة من جهات البر 
، إلى القول بعـدم جـواز الحجـز          )٤( القانون الوضعي    شراح      لهذا ذهب   

الى ،  والتنفيذ على األعيان الموقوفة وذلك لحبسها ولوضعها على حكم ملك اهللا تع           
ويستوي في ذلك أن يكون المطالب بالدين الذي تتخذ إجـراءات التنفيـذ ألجـل               
اقتضائه الواقف نفسه أو يكون المطالب بالدين جهة الوقف أو يكـون المطالـب              

. بالدين المستحقين لربع الوقف ، هذا إذا لم يكن قصد الواقف اإلضرار بدائنيـه               
  بالدائنين فانه من حق الدائنين فـي       ومن ثم إذا كان الوقف قد تم بقصد اإلضرار        

                                     
  )٢٢٥( ، المادة السعودي الشرعيةنظام المرافعات )١(
 .١واإلنصاف ، مرجع سابق ص محمد قدري ، قانون العدل : باشا  )٢(

 .٢٦٧ ، ص ٨ ، جـ  بيروت ، دار إحياء التراث العربيد،جديلح القانون المدني اريط في شسالوالرازق،عبد .  د،لسنهوريا )٣(

 .   ٢٩٩إجراءات التنفيذ، مرجع سابق ، ص : أبو الوفا  )٤(



 ١٣٠

وعندما يبطلوه يصبح من الجـائز لهـم الحجـز          . هذه الحالة أن يبطلوا الوقف      
  .)١(والتنفيذ على هذه األعيان باعتبارها أمواالً عادية يجوز الحجز والتنفيذ عليها 

  

  

  المطلب الثاني

  الملكية المشروطة

  

   : وتقسيمتمهيد
 باتخاذ إجراءات التنفيذ بنزع الملكية فـي مواجهـة                    الغرض من القيام  

أي الذي تتم إجـراءات     "هو بيع أمواله وإيفاء الدائن المنفذ       " المنفذ ضده   " المدين  
  . حقه المحكوم من حصيلة بيع هذه األموال " التنفيذ لمصلحته 

يكون            ولذلك يشترط في المال المنفذ عليه أن يكون قابالً للتنفيذ عليه و           
ومن ثم فانه يترتب علـى      . كذلك إذا كان من الممكن التصرف فيه بالبيع ونحوه          

ذلك نتيجة هامة مفادها أنه إذا كان مال المدين المحجوز عليـه ممـا ال يجـوز                 
التصرف فيه فان القاضي ال يستطع أن يباشر إجراءات التنفيذ الجبري عليه، ألنه             

نة إلى شخص من األشـخاص عـن        من غير المتصور أن تؤول ملكية عين معي       
طريق البيع ، أو الهبة ، ونحوهما، وهي مقيدة بشرط عدم التصرف فيها تصرفاً              

  . ناقالً للملكية 
  

        وبناء على ما سبق يتناول الباحث القيود التي تحد من نطاق حرية المالك             

  :عين في التصرف في األموال المملوكة له تصرفاً ناقالً للملكية من خالل فر

  تحديد مفهوم الملكية المشروطة: الفرع األول           

  األحكام المترتبة على الملكية المشروطة : الفرع الثاني           

                                     
 .٥٧قواعد التنفيذ، مرجع سابق ، ص : العشماوي )   1(



 ١٣١

  الفرع األول

  تحديد مفهوم الملكية المشروطة

  

  

       : من أجل تحديد مفهوم الملكية المشروطة يجب أن نوضـح معنـى اللفظـين                
  ] الملك –الشرط [ 
  

  الشرط : أوالً 

 الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالـشريطة        إلزام"  يقصد به      :الشرط في اللغة    
. الشرط أملك عليك أم لك      : والجمع شروط وشرائط واشراط وفي المثل الشرط        

   . )١("ال يجوز شرطان في بيع" وفي الحديث 
  

   :الشرط في اصطالح الفقهاء 
تعليق حصول مضمون جملة بحصول     : "مية بأنه       عرفه فقهاء الشريعة اإلسال   

التزام أمـر لـم يوجـد فـي أمـر وجـد بـصيغة               " ، فهو )٢(" مضمون جملة   
  . )٣("مخصوصة

  

  : الشرط لدى شراح القانون 

تعليق تقرير أمر   " ، وهو   "عقد يلزم تنفيذ ما بعده      " القانون بأنه      شراح     عرفه  
  ".   بأمر آخر 

  
  

                                     
 .٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ص ٩العرب، مرجع سابق ، جـ لسان )    1(

 ٤٣٦، ص ١٩٨٣األشباه والنظائر،المطبعة الحسينية بالقاهرة،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت،:ابن نجيم ، زين الدين إبراهيم)    2(

 ٣٥٢ ص ٢  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج) ٣(



 ١٣٢

  ك ـــــــالمل: ثانياً 

  

  :الملك في اللغة 

 احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به والتـصرف         ":        يراد بالملك لغة    
  .)١("  الشيء والقدرة على االستبداد بهالملك احتواء:"فقد جاء في لسان العرب ،فيه
  

  :الملك في اصطالح الفقهاء 

لعين أو المنفعة   حكم شرعي مقدر في ا    "        عرفه فقهاء الشريعة اإلسالمية بأنه    
بقتض تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيـث هـو               

 ، وأنه حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه               )٢("كذلك  
   . )٣("من انتفاعه والعوض عنه من حيث هو كذلك 
ها أن فقهاء  منأن يستخلص الباحثوبالنظر إلى ما تقدم من تعاريف للملك يمكن 

  : الشريعة اإلسالمية نظروا إلى الملك من زاويتين 
  

  االنتفاع  : الزاوية األولى 

         ويظهر ذلك من تعريفهم للملك أن حق الملكية يخـول للمالـك حريـة              
االنتفاع بملكه ولكن بشرط إال يترتب على ذلك إلحاق ضرر باآلخرين ، ومنه إذا              

ي أرضه وكان في حفر ها إلحاق ضرر بملـك أحـد            أراد المالك أن يحفر بئراً ف     
، وذلك عمالً بمقتضى عموم قول رسول اهللا صلى         )٤(جيرانه فانه يمنع من حفرها      

  .)٥(" ال ضرر وال ضرار " اهللا عليه وسلم 
  
  

                                     
  .٤٩٢ ، ص ١٠ البن منظور ، مرجع سابق، جـ لسان العرب)   1(
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 ١٣٣

  التصرف  : الزاوية الثانية 

حق الملكية يخول للمالك حق التصرف في األموال المملوكة لـه بكافـة أنـواع               
 من بيع وهبة ووصية وإيجار ورعاية وقرض ورهن ونحوها ، ولكـن             التصرف

ذلك مشروط بأن يكون تصرف المالك في أمواله موافقاً لما تنص عليه األحكـام              
  . العامة في الشريعة اإلسالمية 

  
  : الملك لدى شراح القانون  

  : بتعاريف متعددة ، منها   الملك  القانونشراحعرف 
به شرعاً من أن يستبد بالتصرف واالنتفاع عند عـدم          اختصاص يمكن صاح  " أنه  

اختصاص اإلنسان بالشيء على وجـه يمنـع        : " يقصد به   و ، )١("المانع الشرعي   
الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءا إال لمانع شرعي يمنع من ذلك              

  )٣(".اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إال لمانع " هو ف)٢(،"
اختصاص بالشيء يمنع الغير عنـه ويمكـن صـاحبه مـن            " معنى    ويأتي ب 

الملكية نسبة إلى الملك    " وهو من     )٤( ،"التصرف فيه ابتداءا إال لمانع شرعي       
، والملك هو ارتباط شرعي بين اإلنسان والشيء المملوك ، يجعله قادرا على             

 )٥(". التصرف فيه بوجه االختصاص 

  

بارة عن عالقة شرعية بـين اإلنـسان والـشيء          وخالصة أقوالهم ، أن الملك ع     
  . المملوك تخول صاحبها االنتفاع والتصرف به وحده ابتداء إال لمانع 
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 ١٣٤

  الفرع الثاني

  المقيدةاألحكام المترتبة على الملكية 

  
          بالنظر إلى ما تقدم من تعاريف للملك سـواء عنـد فقهـاء الـشريعة               

ستطيع القول بأنه حق من الحقـوق التـي تخـول           اإلسالمية أو فقهاء القانون ، ن     
للمالك وحده حرية استعمال ملكه واستغالله والتصرف فيه على قرار ما تقتضي            

  . به أحكام الشريعة اإلسالمية
وذلك ألن الدين اإلسالمي الحنيف أعطى للمالـك الحـق فـي اسـتعمال ملكـه                

ار جـسيمة   واستغالله والتصرف فيه بشرط أال يؤدي ذلك إلـى إلحـاق أضـر            
 كما أحاط الشارع الحكيم الملكية بسياج من الضمانات التي تهدف إلى            ،باآلخرين  

  . إسباغ الحماية الالزمة لدرء اعتداء الغير عليها
      وتعود مشروعية حق الملكية في الفقه اإلسالمي إلى طبيعة اإلنسان التـي            

المي الحنيف مؤيداً لهذه    تميل إلى تملك األموال واقتنائها ، بحيث جاء الدين اإلس         
الطبيعة التي جبل عليها اإلنسان ، غير أنه أحاط حق اإلنسان في ملكيته لألموال              

  . بالعديد من الضوابط والقواعد التي من شأنها تنظيم حق الملكية 

     وبناء على ذلك يمكن القول بأن حق الملكية من الحقـوق المـشروعة فـي               
الْمـاُل  {: ى مشروعيته كثيرة ومتعددة ، قال تعالى        اإلسالم حيث األدلة الدالة عل    

 }والْبنُون ِزينَةُ الْحياِة الدنْيا والْباِقياتُ الصاِلحاتُ خَير ِعند ربك ثَواباً وخَير َأمـالً              
مواٍل وبِنين وجعلْنَـاكُم    ثُم رددنَا لَكُم الْكَرةَ علَيِهم وَأمددنَاكُم ِبأَ      { :، وقال تعالى    )١(

   )٢(}َأكْثَر نَِفيراً 
        والناظر إلى هذه اآليات يدرك أنها تدل داللة واضحة على مشروعية حق            

ولتأكيد هذا الحق قرن الخالق األموال باألنفس فـي         ، الملكية في الفقه اإلسالمي     

                                     
 .٤٦اآلية : الكهف) ١(

 .٦اآلية : اإلسراء) ٢(



 ١٣٥

خَوفْ والْجوِع ونَقٍْص من اَألمواِل واألنفُـِس       ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء من الْ   { :قوله تعالى   
 اِبِرينشِِّر الصباِت ورالثَّم١(}و( .  

، فهي حق جامع  ألنه يجمع       " حق جامع مانع    "  وينظر الفقهاء إلى الملكية بأنها      
  : )٢(في يد المالك سلطات ثالث  يباشرها على األعيان المملوكة له ، وهي 

  
  سلطة االستعمال  : ولى السلطة األ

        ألن حق الملكية يخول للمالك سلطة استعمال ملكه كيفما يـشاء وحـسبما             
يريد طالما كان استعماله لملكة موافقاً لما تقتضي به أحكام الملكيـة فـي الفقـه                

  . اإلسالمي
  

      سلطة االستغالل: السلطة الثانية 

استغالل ملكة كيفيما يـشاء وحـسبما       ألن حق الملكية يخول للمالك سلطة              
يريد فله على سبيل المثال أن يؤجره لغيره مقابل أجرة معينة وهذه السلطة أيضاً              

  . يجب أن تكون خاضعة ألحكام الملكية في الفقه اإلسالمي وغير مخالفة لها 
  

    سلطة التصرف: السلطة الثالثة 

ية للمالك تجاه ما يملك مـن       تعتبر سلطة التصرف التي يخولها حق الملك       إذ      
أهم ما يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق األخرى التي تثبت لإلنسان علـى               
األعيان المالية كحق االنتفاع وحق االستعمال وحق االرتفاق وما إلى غير ذلـك             
من الحقوق ذلك ألن من حق المالك وحده أن يتصرف في ملكـه بكافـة أنـواع                 

ة وغيرها فله وحده أن يبيعه أو يهبه أو يوصي بـه ولـه   التصرفات الناقلة للملكي  
كذلك أن يؤجره أو يعيره وله كذلك ن يقرضه للغير أو يرهنه وغير ذلـك مـن                 
التصرفات وتصرف المالك في ملكه مشروط بان يكون هذا التصرف مـشروعاً            
   .بأن يكون خاضعاً لألحكام العامة للملكية في الفقه اإلسالمي ، وغير مخالف  لها

                                     
   ١٥٥اآلية : البقرة) ١(

  .٣٧٨ ص ١٩٩١أبو عيده ، أمير محمد السيد ، األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها ، ) ٢(



 ١٣٦

      وينظر إليها كحق مانع ألن من حق المالك أن يمنع غيره من استعمال ملكه              
أو استغالله أو التصرف فيه اللهم إال إذا أذن له في ذلك ، كما أنه من حق المالك                  
أن يمنع الغير من االعتداء على ملكه وذلك ألن التشريع اإلسالمي أحاط األموال             

ي تكفل احترامها وعدم االعتداء عليهـا حيـث         المملوكة بسياج من الضمانات الت    
أوجب على من اعتدى عليها وأتلفها ضمان مثلها إن كانت هذه األموال من قبيل              
األموال المثلية وأوجب ضمان قيمتها إن كانت من قبيل األموال القيميـة ، قـال               

عصا وال يأخذ أحدكم متاع أخيه جاداً وال العباً ومن أخذ : " صلى اهللا عليه وسلم 
  .)١(" أخيه فعليه ردها 

         وإذا كان حق الملكية يخول للمالك سلطة التصرف في مالية كيفما يشاء            
ذلك ألنه ال يمكـن أن تـؤول        . ووقتما يريد فإن هذا الحق أيضاً ليس حقاً مطلقاً        

ملكية عين معينة لشخص ما من األشخاص ، وهي مقترنة بـشرط يمنعـه مـن                
 الهبة ونحوهما من التصرفات الناقلة لملكية رقبتهـا منـه           التصرف فيما بالبيع أو   

  . إلى شخص آخر
ومن ثم فانه يمكن القول بأن الشرط المانع من التصرف يعتبر قيد مـن القيـود                
الواردة على حق الملكية ، والتي يترتب عليها تقييد حرية المالك ومـنعهم مـن               

  . الناسالتصرف في ملكه تصرفاً ناقالً لملكيته إلى غيره من
التـزام  :  الشرط المانع من التصرف الناقل للملكية بأنه         تعريف          ويمكن  

من آلت إليه ملكية عين معينة من األعيان المالية بأال يتصرف فيهـا بـالبيع أو                
  . بالهبة ونحوهما من التصرفات الناقلة للملكية 

جز والتنفيـذ علـى     أنه ال يجوز الح    : يرى الباحث            وترتيبا على ذلك    
األعيان المملوكة بشرط عدم التصرف فيها متى كان هذا الشرط الزماً في حـق              
من آلت إليه ملكية هذه العين لفترة قصيرة من الزمان ، أو كان هذا الشرط يمنع                
من آلت إليه الملكية من التصرف فيها لفئة قليلة من الناس، وهذا ما اتفق عليـه                

 ونظام المرافعات السعودي ، أما فقهاء القانون المقارن فقد    فقهاْ الشريعة اإلسالمية  

                                     
 ٣١٦ ، ص ٥مرجع سابق ، جـ  األوطار،نيل )   1(



 ١٣٧

وافقوا على عدم جواز الحجز والتنفيذ على األعيان المملوكة بشرط عدم التصرف         
  :    فيها ، وألحقوا بهذا الشرط نوعين من األموال 

  األموال العامة المملوكة للدولة وفروعها  : األول 

يئة لخدمة كافة األفراد كالكتب في المكتبات العامة        األموال المنقولة المه  : وتشمل  
والنقود األميرية واألساطيل الحربية وأسلحة الجـيش والـشرطة وأثاثـات دور            

، باإلضافة إلى األمـوال العقاريـة       )١(الحكومة وما إلى غير ذلك من هذا القبيل         
لمبـاني  المهيئة لخدمة األفراد كالطرق والحصون والترع ونهر النيل والمواني وا         

  .)٢(الخ ... المخصصة للمصالح العامة والهيئات الحكومية 
  األموال المخصصة للمرافق العامة   : الثاني 

تعتبر جميع األموال المخصصة لتسيير وإدارة المرافق العامة من قبيل األمـوال            
العامة المملوكة للدولة ملكية عامة أياً كان الدور الذي يسهم به المـال فـي إدارة           

يير المرفق ومن ثم فال يشترط أن يلعب المال الـدور الرئيـسي فـي إدارة                وتس
وال يشترط كذلك أن يكون المال ضـرورياً بحيـث ال يمكـن             . وتسيير المرفق   

االستغناء عنه ومن ثم يعتبر المال المخصص للمرافق العامة من قبيل األمـوال             
 االستغناء عنه أو كان     العامة سواء كان هذا المال ضرورياً والزماً بحيث ال يمكن         

وال يـشترط كـذلك أن      . غير ضروري وغير الزم بحيث يمكن االستغناء عنه         
  . يكون المال محالً للمرفق العام ال وسيلة من وسائله حتى يكتسب صفة العمومية

وعلى غرار ما تقدم تعتبر من األموال العامة محطات وقاطرات السكك الحديدية            
وكـذلك تعتبـر    .  مرفق النقل بالسكك الحديدية      بحكم تخصيصها لخدمة وتسيير   

. بيوت العدالة وأبنية المحاكم من األموال العامة بحكم تخصيصها لمرافق العدالـة      
وكذلك تعتبر المدارس ومعاهد البحث العلمي والتكنولوجي من األمـوال العامـة            

ـ           ة بحكم تخصيصها لمرافق التعليم وكذلك تعتبر الثكنات والقالع والحصون وأبني
  .)٣(الوحدات العسكرية من األموال العامة وذلك بحكم تخصيصها لمرفق الدفاع 
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 ١٣٨

  المبحث الثاني

  األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها بطبيعتها

  

   :  وتقسيمتمهيد

ـ            رف صتناول المبحث األول األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها لعدم جواز الت
والتنفيذ على مال من األموال المملوكة للمدين        الحجز   إلمكانفيها ، ولكن ال يكفي      

أن يكون هذا المال من الممكن التصرف فيه ، بل ال بد باإلضافة إلـى ذلـك أن                  
يكون المال المراد الحجز والتنفيذ عليه ال تحول طبيعته دون الحجز والتنفيذ عليه             

أنها نجسة  وذلك ألنه هناك أموال ال يجوز الحجز والتنفيذ عليها بطبيعتها ، حيث             
 على النحو    من خالل مطلبين   ذلك ويوضح الباحث ، أو متنجسة أو ال ينتفع بها ،         

     :األتي
  نجسة ال األعيان: المطلب األول 
  األعيان التي ال ينتفع بها  : المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٩

  المطلب األول

  ةــنجسالان ــاألعي

  

ه النفس البشرية السليمة ،فالنجاسة وتشمئز من. )١(يراد بالنجس لغة كل ما يستقذر 
  . هي القذارة والقذارة ضد الطهارة 

، )٢(" مستقذر يمنع من صـحة الـصالة        "     ويراد بالنجس في االصطالح كل      
كل عين حرم تناولها على االطالق حالة االختيار مع سـهولة التمييـز ال              " ومنه  

كـل  " ، ويدخل في ذلك   )٣(ذارها وال ضررها في بدن أو عقل        قلحرمتها وال الست  
مسكر مائع ، وكلب ، وخنزير ، وفرع كل منهما ، وميتة غيـر بـشر وسـمك                  

  .)٤(" وجراد ، ودم وقيح وقيء وروث وبول ومذي وودي ولبن ماال يأكل 
إن اهللا ورسوله حرم بيع الخمـر       " وروى عنه صلى اهللا عليه وسلم كذلك أنه قال          

ال يحل  " ه صلى اهللا عليه وسلم أن قال        وروى عن .)٥(والميتة والخنزير واألصنام    
  .)٦(ثمن شيء ال يحل أكله وشربه 

ِإنَّما حرم علَـيكُم    { :ص على تحريمها في القرآن الكريم ، قال تعالى          نوقد ورد ال  
            ب رغَي طُرِن اضِر اللِّه فَما ُأِهلَّ ِبِه ِلغَيمالِْخنِزيِر و ملَحو مالدتَةَ وياٍد فَال    الْمالَ عاٍغ و

 ِحيمر غَفُور اللّه ِه ِإنلَيع ٧(}ِإثْم(  ،   
 أنها تدل داللة واضحة على تحريم بيع كـل مـن            يتضحوبالنظر إلى هذه اآلية     

  . الميتة والدم والخنزير وهذا التحريم راجع لنجاسة هذه األعيان نجاسة عينية
وقيد الذبح  . )٨( الحياة بدون ذبح شرعي      والميتة هو الحيوان أو الطير الذي فارقته      

بكونه شرعي ليخرج ذبيحة المجوس ، وليخرج كذلك ما ذبح بغيـر آلـة الـذبح      

                                     
 .٩٥ ، ص ٦ لسان العرب، مرجع سابق ، جـ)   1(

 .٧٧ ، ص ١مغنى المحتاج، مرجع سابق ، جـ )    2(

 .٧٧ ، ص ١مغني المحتاج، مرجع سابق ، جـ )    3(

 . ١٩٠ ، ص ١الهداية مع شرح فتح القدير، مرجع سابق ، جـ )    4(

 . ٣٢٩ ، ص ٥فتح الباري شرح البخاري ، مرجع سابق ، جـ )    5(

 .٧ ، ص ٣، جـ سنن الدار قطني، مرجع سابق )    6(

  .١٧٣سورة البقرة ، اآلية رقم )     7(

  .٢٠٥ ، ص ١تفسير ابن كثير ،مرجع سابق، جـ )     8(



 ١٤٠

ة كأن ذبح بعظم أو ظفر ونحوها ، أو خنق أو سلك ونحوهما أو ضـرب                عيالشر
بعصا أو حديدة حتى فارق الحياة أو سقط من هضبة عالية أو مكان مرتفع فالتطم               

ألرض أو إصطدم باألرض نفسها فمات أو وقع في بئر عميق           بجسم صلب على ا   
  . كاة شرعية ذير غفمات فيه أو تموت حتف أنفها من 

وإن كـان   .       كما دلت هذه اآلية على تحريم الدم المسفوح وتحريم الخنزير           
اهللا تبارك وتعالى ذكر اللحم بالنسبة للخنزير ففي هذا داللة واضحة على تحـريم              

كي ويستوي في ذلك    ذكاة شرعية أو ال ي    ذكي  ذ يستوي في ذلك أن ي     عين الخنزير 
  .)١(شحم الخنزير وغيره كعظمه وجلده 

        وتحريم هذه األعيان التي أشارت إليها اآلية دليل على تحـريم بيعهـا ،              
  .)٢(" ما حرم أكله حرم ثمنه : " وثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قوله 

واه أبو هريرة رضي اهللا تبارك وتعالى عنه عن رسول اهللا            ومنها كذلك ما ر    – ٣
 حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنهـا        هللاإن ا : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

  .)٣(وحرم الخنزير وثمنه 
وهي في جملتهـا تـدل      .         وهذه األحاديث النبوية المطهرة كثيرة ومتعددة       

ن النجسة كالخمر والميتة والكلب والخنزيـر       داللة واضحة على تحريم بيع األعيا     
  . والدم

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 . ٢٠٥ ، ص ١تفسير ابن كثير، مرجع سابق ، جـ )     1(

 .٢٨٠ ، ص ٣سنن أبي داود، مرجع سابق ، جـ )     2(

 .٢٧٩ ، ص ٣سنن أبي داود، مرجع سابق ، جـ )     3(



 ١٤١

  المطلب الثاني

  ال ينتفع بهاتي األعيان ال

اتفقت كلمة الفقهاء على أنه ال يصح وال يجوز بيع ماال ينتفع بـه                            
أصالً كالحشرات التي ال فائدة فيها ، ومن ذلك الحيـات والعقـارب والفئـران               

جميع هوام األرض ، كالوزغة والضب والـسلحفاة والقنفـذ          والخنافس والنمل و  
ونحو ذلك ، وهذه الحشرات ال فائدة فيها عادة وغالباً ال ينتفع بها ، ومن ثم فـال                  
يمكن تقويمها بالمال ، وال عبرة بما ذكر في بعض الكتب التي تتكلم عن خواص               

  .)١(الحيوانات من أن لها بعض المنافع الطبية
 مما يحرم االنتفاع بها شرعاً لكونها من الخبائث فلم تكن أمـواالً                  وذلك ألنها 

فلم يجز بيعها ، وألن ما يحرم االنتفاع به  شرعاً ال يجوز االنتفاع به للتـداوي                 
لـم يجعـل    : " كالخمر والخنزير وقد روى عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال             

  .)٢(" شفاؤكم فيما حرم عليكم 
أن العلة في تحريم األعيان السابقة تتمثل في نجاستها ، أو                 وخالصة ما تقدم    

عدم االنتفاع بها ،  لهذا نستطيع القول ، أن فقهاء الشريعة اإلسـالمية يجمعـون                
على عدم جواز الحجز والتنفيذ على األعيان النجسة ، أو التي يحرم االنتفاع بها،              

" ، حيـث أوجـب أن          السعودي في ذلك      الشرعية ولم يخالفهم نظام المرافعات   
المعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية ؛ وفقاً لما         تطبق المحاكم على القضايا   

، أما فقهاء القانون المقارن فقد أجـازوا الحجـز           )٣( ..."دل عليه الكتاب والسنة   
   .والتنفيذ على عليها ، ولم يرد في نصوصهم ما يمنع من ذلك

موال ال تتفق طبيعتها أو الغرض منها مـن          ورغم أنهم يرون أن هناك بعض األ      
، ولكن العبرة في تحديـد طبيعـة         )٣(إمكان التنفيذ عليها وبيعها جبراً عن الدين        

األموال التي يجوز التنفيذ عليها لديهم  تكون بالنظر إلى وقـت إجـراء التنفيـذ                
 وبناء على ذلك يكون من غير الجائز الحجز علـى         . الجبري بتوقيع الحجز عليه     
                                     

 .٤٢١ ، ص ٦ شرح فتح القدير ، مرجع سابق ، جـ )    1(

 .٥ ، ص ١٠، جـ ١٩٩٤ الباز ،مكة المكرمة  مكتبة دار ،السنن الكبرى) ه٤٥٨ت(،ى أبو بكرسد بن الحسين بن علي بن موحم أ،البيهقي)     2(

 )١( ، المادةنظام المرافعات الشرعية السعودي )٣(
 . ١٩٤ ص التنفيذ الجبري، مرجع سابق ،: والي )  ٤(



 ١٤٢

األموال إذا كانت هذه األموال غير قابلة للتعامل فيها وقت إجراء التنفيذ عليها وال              
  .)١(يؤثر في ذلك كونها قابلة للتنفيذ عليها وللتعامل فيها وقت التعامل مع المدين

  : ومن األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها بطبيعتها لديهم 
 بطبيعته يضعه صاحبه في عقار      منقول:   العقارات بالتخصيص حيث يعتبرونه     

  . )٢(بطبيعته مملوكاً له رصداً على خدمة هذا العقار أو استغالله
  .)٣(ومن أمثلة العقارات بالتخصيص 

 األالت والمعدات الميكانيكية والموضوعة في المصنع والمرصـدة لخدمتـه           – ١
  . واستغالله

قه بقـصد تهيئتـه      االثاثات والمفروشات التي يضعها صاحب الفندق في فند        – ٢
  . لإلستغالل 

 اآلالت والمعدات الزراعية والمواهي الموجودة باألرض الزراعيـة التـي           – ٣
يخصصها صاحب األرض الزراعية لخدمة أرضه والستغاللها متى كانت الزمة          

  . وضرورية للنشاط الزراعي 
 آالت المعامل ومهماتها التي يضعها صاحب المعمل في معمله ويخصـصها            – ٤
  . مته واستغالله لخد
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 .١٩٤والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص ) ١(

 . ٢٩ ، ص ٨الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق ، جـ : السنهوري ) ٢(

 .٢٩ ، ص ٨الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق ، جـ : السنهوري ) ٣(



 ١٤٣

  المبحث الثالث

  األموال الممنوع الحجز والتنفيذ عليها

  للعوامل اإلنسانية

  : تمهيد 

 الفقهاء أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، وعلى ذلـك             يرى        
فإن أموال المدين جميعها قابلة للحجز والتنفيذ عليها ومن ثم يجوز الحجز والتنفيذ             

لى أي مال من أموال المدين وذلك تطبيقاً لفكرة الضمان العام المقرر للـدائنين              ع
لبـين  على أموال مدينهم، إال أن هناك استثناءات تناول الباحث بعضها فـى المط            

يتناول الباحث العوامل اإلنسانية التـي تحـول دون         السابقين ، وفي هذا المطلب      
   : على النحو اآلتي مطلبينفيالحجز والتنفيذ على أموال المدين ، وذلك 

  احترام إرادة المتبرع:المطلب األول 
  رعاية جانب المدين   :  المطلب الثاني 

  
  المطلب األول

  احترام إرادة المتبرع

        أقر اإلسالم التصدق ، وحث على ذلك في كثير من المواضع في الكتاب             
 نَّجواهم ِإالَّ من َأمر ِبصدقٍَة َأو معروٍف الَّ خَير ِفي كَِثيٍر من{ :الكريم ، قال تعالى 

َأو ِإصالٍَح بين النَّاِس ومن يفْعْل ذَِلك ابتَغَاء مرضاِت اللِّه فَـسوفَ نُْؤِتيـِه َأجـراً                
تُزكِّيِهم خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم و     {: ، وأمر بها في قوله تعالى       )١( }عِظيماً  

           ِليمع ِميعس اللّهو ملَّه كَنس الَتَكص ِإن ِهملَيلِّ عصا وـا  {:   وقوله تعالى    )٢(}ِبهي
               لَّكُـم رخَي قَةً ذَِلكدص اكُمونَج يدي نيوا بموَل فَقَدسالر تُمينُوا ِإذَا نَاجآم ا الَِّذينهَأي

 ، قد يتصدق الشخص بمال معـين        )٣(ِإن لَّم تَِجدوا فَِإن اللَّه غَفُور رِحيم        وَأطْهر فَ 
صي له به ، وفي نفس الوقت يريد المتصدق         لشخص آخر ، كأن يهبه له ، أو يو        

                                     
   ١١٤اآلية  : النساء) ١(

    ١٠٣اآلية  : التوبة) ٢(

 ١٢اآلية  : دلةالمجا) ٣(



 ١٤٤

أن يكون ماله المتبرع به بمنأى عن الحجز والتنفيذ عليه ، ضماناً لبقاء هذا المال               
على ملك المتبرع له ، وضماناً لبقاء هذا المال مدراً لريعه ، وسبيله إلى ذلك أن                

 به تحت يشترط عدم جواز الحجز والتنفيذ على هذا المال الموهوب ، أو الموصى          
  . يد الموهوب له ، أو الموصى له

    ويترتب على هذا الشرط دخول هذا المال في حكم األموال التـي ال يجـوز               
الحجز والتنفيذ عليها ، وبهذا يصبح من غير الجائز لـدائني الموهـوب لـه أو                

  . الموصى له اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ عليه 
 السعودي  على عدم      الشرعية نظام المرافعات  فقهاء الشريعة اإلسالمية ، و     ويرى 

 شـراح جواز الحجز والتنفيذ على تلك األموال كما في المبحث الثالث ، ولكـن              
القانون المقارن رغم أنهم يحترمون إرادة المتصدق بعدم جواز الحجز والتنفيـذ            
على األموال الموهوبة أو الموصى بها ، ولكنهم اشترطوا لذلك مشروعية الدافع            

األموال الموهوبة  " تحديد المدة ، فقد نص قانون المرافعات المصري على أن           ، و 
أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ال يجوز حجزها من دائنـي               
الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إال لدين نفقـة                

  : ، ويفهم من هذا النص " مقررة 
لذين نشأت ديونهم قبل الهبة أو الوصية ، ال يجوز لهم الحجز والتنفيذ         أن الدائنين ا  

على األموال الموهوبة أو الموصى بها لمدينهم ، متى كان الواهب أو الموصـي              
  . اشترط ذلك في عقد الهبة أو عقد الوصية

وهؤالء الدائنون في الواقع لن يلحقهم أي ضرر من عدم تمكـنهم مـن الحجـز                
وذلك ألن هذا المال دخل في ذمة . موال الموهوبة أو الموصى بها  والتنفيذ على األ  

وبالتالي ال ينقص مالهم    . )١(مدينهم بغير مقابل أي دون أين يخرج من ذمته شيء           
 فضالً عن أنهم لم يعتمدوا علـى الوفـاء          ).٢(من ضمان عام على أموال مدينهم       

  .)٣(بحقوقهم

                                     
 .  وما بعدها٥٩قواعد التنفيذ في القانون األهلي والمختلط، مرجع سابق ، ص : العشماوي )     1(

 . ٣٠٣إجراءات التنفيذ ، مرجع سابق ، ص : ابو الوفا )     2(

 . ٤٣٦مبادئ التنفيذ، مرجع سابق ، ص : عمر )     3(



 ١٤٥

 للمدين ، أو بعد الوصية له ، فهـؤالء           أن الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد الهبة      
من حقهم الحجز والتنفيذ على هذه األموال الموهوبة أو الموصـى بهـا ، رغـم                
اشتراط الواهب أو الموصي بعدم الحجز عليها ، وذلك أن هـؤالء الـدائنين قـد        
اعتمدوا في تعاملهم مع المدين على ملكيته لهذه األموال ، ومن ثم فـال يجـوز                

  .ق الحجز عليهاحرمانهم من ح
وفي نفس الوقت ال يجوز االحتجاج عليهم بشرط عدم جواز الحجز علـى هـذه               

وذلك ألن الغرض أنهم يجهلون وجوده وإال لكانوا قـد احجمـوا عـن              . األموال
  .)١(التعامل مع هذا المدين 

لدائنين من الحجز والتنفيذ على األموال الموهوبة أو الموصى بها          ل المنظمأن منع   
دم جواز الحجز عليها منعاً نسبياً وليس منعاً مطلقاً ، ومـن ثـم يجـوز            بشرط ع 

للدائنين بدين نفقة مقررة الحجز على األموال الموهوبة أو الموصى بهـا سـواء              
  ،)٢(أكانت دينهم ناشئة قبل الهبة أو الوصية أو كانت ديونهم نشأت بعدها

ررة بالحجز على أموال     للدائنين بدين نفقة مق    المنظموالسبب الذي من أجله سمح      
مدينهم الموهوبة أو الموصى بها له مع شرط عدم الحجز عليها حتى ولو كانـت               
ديونهم نشأت قبل الهبة أو الوصية يكمن فيها تمثله النفقة من مورد حيوي وأساس              
لمستحقيها مما يقتضي تقديم مصلحتهم على مصلحة الموهوب لـه أو الموصـى             

  .)٣(له
  المطلب الثاني

  جانب المدينرعاية 

  :  وتقسيمتمهيد

والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم    {:     المؤمنون بعضهم أولى ببعض ، قال تعالى        
            ْؤتُـونيالَةَ والـص ونِقيمينكَِر وِن الْمع نونْهيوِف ورعِبالْم ونرْأمٍض يعاء بِليَأو

  اللّه ونِطيعيكَاةَ والز           ِكـيمح ِزيزع اللّه ِإن اللّه مهمحريس لَـِئكُأو ولَهسر٤( } و( ،
                                     

 . ٣٠٤المرجع السابق ، ص : أبو الوفا )     1(

 .٦٠المرجع السابق ، ص : العشماوي )     2(

 .٢٩٦ت ، بند رقم .طرق التنفيذ الجبري والتحفظ في المواد المدنية مطبعة بوالق الكبرى،مصر،د:عبد الحميد: أبو هيف)     3(

    ٧١ : التوبة)     4(



 ١٤٦

ومن أهم جوانب والية المؤمنين لبعضهم ، رعاية الجانب اإلنساني للمسلم المدين            
وقد حث الين اإلسالمي على الرحمة في مواطن متعددة مـن الكتـاب             ، ورحمته  

ِفي لَه ِمن َأِخيِه شَيء فَاتِّباع ِبالْمعروِف وَأداء ِإلَيـِه          فَمن ع { : الكريم ، قال تعالى     
               َأِلـيم ذَابع فَلَه ذَِلك دعى بتَدِن اعةٌ فَممحرو كُمبن رتَخِْفيفٌ م اٍن ذَِلكس٢(}ِبِإح(  ، 

 }ا رحمةً لِّلْعـالَِمين     وما َأرسلْنَاك ِإلَّ  {: ارسل محمداً صلى اهللا عليه وسلم رحمة        ،
َأهم يقِْسمون رحمةَ   {: ، وسخر الخالق عز وجل ممن جفت قلوبهم عن الرحمة           )٣(

ربك نَحن قَسمنَا بينَهم مِعيشَتَهم ِفي الْحياِة الدنْيا ورفَعنَـا بعـضهم فَـوقَ بعـٍض             
   م بهضعتَِّخذَ باٍت ِليجرد        ونعمجا يمم رخَي كبتُ رمحراً وخِْريضاً سفهـو    )٤(}ع ، 

تبارك وتعالى الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمة قبل أن يوجبها على عبـاده ،               
نَفِْسِه وِإذَا جاءك الَِّذين يْؤِمنُون ِبآياِتنَا فَقُْل سالَم علَيكُم كَتَب ربكُم علَى            {:قال تعالى   

               ِحيمر غَفُور فََأنَّه لَحَأصِدِه وعِمن ب تَاب الٍَة ثُمهوءاً ِبجس ِمَل ِمنكُمن عم ةَ َأنَّهمحالر
وإذا كان من حق القاضي أن يبيع أموال المدين جبراً عنه ليوفي من ثمنها               ،   )٥(}

هناك أمواالً الزمـة لحيـاة      ديونه التي حل أجل الوفاء بها وطلبه الدائن ، إال أن            
المدين ومن يعولهم ويجب عليه اإلنفاق عليهم ، كزوجته وأوالده ووالديه وأم ولده             
ورقيقة وأدوات حرفته ومسكنه ، وهذه األموال تعتبر ضرورية بالنسبة للمـدين،            
والزمة لحياته فهو ال يستغنى عنها وال يستطيع الحياة بدونها، ونظراً ألهمية هذه             

منع الفقهاء القاضي من بيعها جبراً عن المدين ، وأوجبوا          .  بالنسبة للمدين  األموال
عليه أن يتركها له مراعاة لجانب المدين ، وتقديراً لمدى أهميـة هـذه األمـوال                

  . بالنسبة له 
   :  على النحو اآلتي خمسة فروعفيويتناول الباحث هذه األموال 

من الثياب الضرورية لستر عـورتهم      ما يلزم للمدين ومن يعولهم      : الفرع األول   
  . وحمايتهم من حرارة الشمس ووقايتهم من برد الشتاء 

  ما يلزم لنفقة المدين ونفقة من يعولهم   : الفرع الثاني 
                                     

 .١٧٨اآلية   : البقرة) ٢(

 .١٠٧اآلية   : األنبياء) ٣(

 .٣٢اآلية   : الزخرف) ٤(

 .٥٤اآلية   : األنعام) ٥(



 ١٤٧

  ما يلزم لسكنى المدين وخدمته  : الفرع الثالث 
  ما يلزم لقيام المدين بمهنته وحرفته   : الفرع الرابع 

   للمدين من مفروشات يفرش بها بيته  ما يلزم: الفرع الخامس 
  :ويعرضها الباحث على النحو التالي 

  
  الفرع األول

ما يلزم للمدين ومن يعولهم من الثياب الضرورية لستر عورتهم وحمايتهم من            

   حرارة الشمس ووقايتهم من برد الشتاء 

  

 األموال  يدل على أن حاجة المدين ومن يعولهم إلى هذه        " ما يلزم   "          ولفظ  
شديدة وأهميتها بالنسبة لهم كبيرة ، وقد أوجب الفقهاء على القاضـي أن يتـرك               
للمدين الذي تباع أمواله جبراً عنه وفاء لديونه ، ما يلزمه من ثياب تـستر بدنـه                 
وتقيه من حرارة الشمس الملتهبة ، ومن برد الشتاء القارس ، وتـصح صـالته               

  . فيها
 في عدد ما يترك للمدين ومن يعولهم من الثيـاب،           فوا قد اختل         ولكن الفقهاء 

بأن القاضي يترك للمدين ثوب واحد وعللوا       : حيث ذهب بعض الفقهاء إلى القول       
إن في الثوب الواحد كفاية لحاجته فهو يستر عورته به وهذا هـو             : لذلك بقولهم   

يارين بأن القاضي يترك للمدين غ    : المطلوب ، وذهب جانب آخر منهم إلى القول         
إن المدين ال بد وأن يخلع ثوبه ليغسله مما علق          : على األقل وعللوا لذلك بقولهم      

به من قاذورات، وإذا كان كذلك فأنه يحتاج إلى ثوب آخر ليستر به عورته فكان               
  .)١(والبد أن يترك له القاضي ثوبتن

، )٢(" رفال تترك له وال لمن تلزمه نفقته على المـشهو         "         أما ثياب الزينة    
باعتبار صاحبها يرتديها للوجاهة واالفتخار ، وعلى ذلك فهي ليست ضـرورية            

بأنه إذا كانـت ثيـاب      : بالنسبة له ، ومن الممكن االكتفاء بدونها ، ويرى الفقهاء           

                                     
 .٣٢٨ ، ص ٧شرح فتح القدير،مرجع سابق ، جـ )    1(

 .١٤٠ ، ص ٣شرح منح الجليل،مرجع سابق ، جـ )      2(



 ١٤٨

فان القاضي يبيعها ويشتري له دونها ويؤدي ديونـه         " غالية الثمن   " المدين نفيسة   
ثياب النفيسة التي باعها وبين الثياب التي اشتراها        بما تبقى من فارق الثمن بين ال      

وذلك ألن الثياب النفيسة ليست ضرورية بالنسبة للمدين ويمكـن اإلسـتغناء            . له  
، ويرون أنه ال يترك له من الثياب إال )١(عنها بغيرها وأقل منها في الجودة والثمن    

قبل إفالسـه ثيـاب     أن المدين إذا كان يلبس      : ما يليق بمثله ومن ثم فهم يقولون        
أجود وأنفس مما يلبسه مثله من الثياب يبيعها القاضي وال يترك له إال مثـل مـا                 

إذا كان المدين مقتـراً وشـحيحاً       ‘يرتديه مثله من الثياب ويكون الئقاً بمثله ، أما          
فيرتدي من الثياب ذات القيمة المالية القليلة مع أن أمثاله من الناس يرتدون ثيابـاً               

 فان القاضي ال يترك له من الثياب الجيدة شيء وإنما يترك لـه مـن                أجود منها 
" ، وفي ذلك يقول اإلمام النووي رحمـه اهللا تعـالى             )٢(ثيابه النوعية التي يرتديها   

ولو كان يلبس قبل إفالسه فوق ما يليق بمثله رددناه إلى ما يليق ولو كان يلـبس                 
  .)٣(دون الالئق تقتيراً لم يرد إليه 

مـع فقهـاء الـشريعة        السعودي ،   الشرعية   وقد اتفق نظام المرافعات           
 عدم جواز الحجز والتفيذ على كل ما يستر جسم اإلنسان ويحميـه             فياإلسالمية  

من برد الشتاء القارس ويقيه من لهيب الصيف الالفح ،ولكنه لم ينص لفظاً علـى             
تفى بتكليـف القاضـي     تحديدها ، باعتبار أن تفاصيلها واضحة عند الفقهاء ، واك         

  المادة السابعة عشرة بعد المـائتين      المختص لتحديد ذلك ، بحسب ما نصت عليه       
   :من النظام

يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك              " 
بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقوالته وعقاراتـه ، وبيـع هـذه                

 إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا              األموال
الفصل ، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه مـن               

  . )٤("المنقول والعقار
                                     

 .٩٥ ، ص ٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق،مرجع سابق ، جـ )    1(

   .٣٣٠ ، ص ٤نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،مرجع سابق ، جـ )    2(

 .١٤٥ ، ص ٤وضة الطالبين لإلمام النووي،مرجع سابق ، جـ ر)    3(

 )٢١٧(نظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة )٤(



 ١٤٩

 القانون المقارن مع هذا المبدأ اإلنـساني ، وأضـافوا بعـض             شراح   وقد اتفق   
 معطيات العصر ، حيث نجد أن مصطلح الثياب لديهم        التفاصيل التي تتناسب مع     

 يشمل  جميع المالبس سواء أكانت داخلية أم خارجية وسواء أكانت            ولدى غيرهم 
مالبس صيفية أم كانت مالبس شتوية أياً كانت مسمياتها، وعلى ذلك تعتبر عمامة             

  . ن الرأس ومنديل اليد وحذاء القدم من قبيل الثياب الالزمة والضرورية للمدي
ولكن ال تعتبر الجواهر والحلى والمعادن النفيسة من ذهب وفضة التي يرتـديها             
اإلنسان في صورة خاتم أو أسورة أو سلسلة ليتحلى بها وليتجمـل مـن الثيـاب                

ومن هذا القبيل كذلك الـساعات التـي يـستعملها          . الضرورية والالزمة للمدين    
لزمان حيث ال تعتبر مـن الثيـاب        اإلنسان ويحتاج إليها لمعرفة الوقت ولتحديد ا      

  .)١(الضرورية للمدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 .٣١١، بند ١٩٢طرق التنفيذ الجبري والتحفظ،مرجع سابق  ، ص : أبو هيف )    1(



 ١٥٠

  الفرع الثاني

  ما يلزم لنفقة المدين ونفقة من يعولهم

  

 أنه يجب على القاضي أن يترك للمدين من حصيلة ثمن           شراح القانون       يرى  
والديـه  أمواله ما يلزم لقوته ، وما يلزم للوفاء بالنفقة الواجبة لزوجتـه وأوالده و             

الفقيرين ورقيقة الذي ال يباع في الدين كأم الولد والمدبر ، ويستمر القاضي ينفق              
عليهم إلى ظن يسرته ، أي إلى الوقت الذي يظن فيه القاضي حـصول اليـسار                

يتـرك  "  من حدد المدة بـشهر فقـال         الشراح، وإن كان من بين      )١(للمدين عادة   
  .)٢("  لمدة شهر القاضي من أموال المدين ما يلزم لغذائه

      وهناك من يرى أن القاضي ينفق على المفلس وعلى من يجب على المفلس             
مؤونته من الزوجات واألقارب ن إلى الفراغ من بيع ماله وقسمته ألنه موسر ما              

  .)٣(لم يزل ملكه عن أمواله ببيعها 
قة المـدين   أن  يترك القاضي ما يلزم لنف      : لكن الراجح وهو ما عليه أكثر الفقهاء        

  .)٤(لوقت يظن فيه القاضي إيساره وقدرته على اإلنفاق على نفسه 
 الـسعودي ، وفقهـاء       الشرعية وقد أجمع الفقهاء في الشريعة و نظام المرافعات       

القانون المقارن على عدم جواز الحجز والتنفيذ على ما يلزم لنفقة المدين ونفقـة              
حة التنفيذية لنظـام المرافعـات      من يعولهم ، حيث جاء النص على ذلك في الالئ         

يجوز الحجز على مال المدين من راتٍب أو مخصصاٍت بعد تقـدير             "السعودي ،   
، ونصت المادة   )٥( الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات    . "الكفاية له من نفقة ونحوها    

ال يجوز الحجز على ما يلزم      : "  من قانون المرافعات المصري على أنه        ٣٠رقم  
وجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فـي معيـشة            المدين وز 

،وقـد حـدد   " واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شـهر       

                                     
 .٤٨٠ ، ص ٤الشرح الصغير،مرجع سابق ، جـ )     1(

 .١٤٠ ، ص ٣، جـ شرح منح الجليل ،مرجع سابق )     2(

 . ٣٢٧ ، ص ٤نهاية المحتاج،مرجع سابق ، جـ )     3(

 .٢٧٧ ، ص ٣حاشية الدسوقي،مرجع سابق ، جـ )     4(

  ٧/ ٢١٧الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات)     5(



 ١٥١

 المقصود باالسرة وحصرهم في زوجته ومن يقـيم معـه بـصفة دائمـة               المنظم
ة ومستمرة في مسكنه من األفراد الذين تربطهم به صلة قرابة أومصاهرة شـريط      

ومن هؤالء أصول المدين وإن علو كا أبويه        . أن تكون كلتاهما على خط مستقيم       
وأجداده وفروعه وإن نزلوا كأبنائه وأبناؤهم ، وأصول زوجته كأبويهـا ، حمـاه              

  .)١(وحماته ، وفروعها ، أوالها الذين من زوج غير
هـاء   مما سبق أن فقهاء القانون المصري ، رغم اتفاقهم مـع فق            يالحظ الباحث و

 في عدم جواز التنفيـذ ، إال أنهـم           الشرعية السعودي  الشريعة ونظام المرافعات  
                 . يقيدونه بمدة محدودة ال تتجاوز الشهر ، وال يرى فقهاء التشريع مبرراً للتحديد 

 وبالنسبة  لفقهاء الشريعة اإلسالمية آراء كثيرة ومتعددة بالنسبة لبيع مسكن المدين         و
  .لبيع خادمه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 .٣٠٠إجراءات التنفيذ، مرجع سابق ، ص : أبو الوفا ، احمد )  3(



 ١٥٢

  الفرع الثالث

  ما يلزم لسكنى المدين وخدمته

  
  فيما يتعلق بمسكن المدين : أوال

   : ان رأيكللفقهاء في ذل
  

  : الرأي األول 

بأنه يجب على القاضي أن يترك للمدين       : القول  . )١(يرى فقهاء الحنفية والحنابلة     
  . مسكناً يقيم فيه 

أنه ال يجوز للقاضي أن يبيع مسكن المـدين وفـاء           : هذا الرأي نقول    وبناء على   
أما إذا كـان للمـدين داران تكفـي         . لديونه متى كان مسكنه ال يزيد عن حاجته         

 وكذلك إذا كانت الدار التي يقـيم        ،إحداهما إلقامته تركها الحاكم له وباع األخرى      
عن حاجته إن أمكـن ذلـك       فيها واسعة تزيد عن حاجته باع الحاكم الجزء الزائد          

وال باع الحاكم داره الواسعة واشترى له داراً أخرى صغيرة تكفي لحاجته ووفي             أ
ديونه بما تبقى من فارق الثمن بين داره ـ الواسعة التي باعها والدار الـصغيرة   

  .  لهاشتراهاالتي 
  

  : الرأي الثاني 
 يبيع مسكن المدين ويوفي     بأن القاضي : القول  . )٢(ويرى فقهاء المالكية والشافعية     

بثمنه ديونه وذلك ألن المدين في استطاعته أن يستأجر مسكناً يقيم فيه فان لم يكن               
في إستطاعة المدين أن يستأجر داراً ليسكنها فيجب على المسلمين الموسـرين أن             
يدبروا للمدين مسكناً يقيم فيه هو وأفراد أسرته فان تعذر عليه ذلك جاز للمدين أن               

  .)٣(الرباط والمساجد يسكن 

                                     
 .٩٥ ، ص ٨البحر الرائق ،مرجع سابق ، جـ )   1(

 .١٣١ ، ص ٣شرح منح الجليل،مرجع سابق ، جـ )   2(

 .٢٢٢ ، ص ١٠ت ، جـ .فتح العزيز شرح الوجيز،دار الفكر ،بيروت،د: الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد)   3(



 ١٥٣

  : الرأي الراجح 

الرأي األول ، ألنه ال يعقل أن يبيع القاضـي           هو     والرأي الذي يطمئن له العقل    
بيت المدين الذي يقيم فيه هو وأفراد أسرته لما في القول بغير ذلك إلحاق الضرر               
العظيم بهم وهذا الضرر يتحقق بتشريد المدين وتشريد أفـراد أسـرته وضـياع              

ال يبيـع   : " الده الصغار ، وأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه أنه              ألو
  .)١(خادم المدين ، وال مسكنه في الدين 

  
  بالنسبة لخادم المدين المملوك له العبد الذي يقوم بخدمته : ثانيا

  :  أيضاً إلى رأيين ذلكذهب الفقهاء في 
  : الرأي األول 

ببيـع خـادم    : القول  . ة في األصح من مذهبهم         يرى فقهاء المالكية والشافعي   
المدين في دينه حتى ولو كان المدين محتاجاً إلى من يخدمه وذلك ألنه يستطيع أن               
يستأجر من يقوم بخدمته متى كان محتاجاً إلى الخدمة لزمانة ، والزمانة هي كل              

  . )٢(داء يزمن اإلنسان فيمنعه عن الكسب   
  

  : الرأي الثاني 

بأنه :  إليه فقهاء الحنابلة والشافعية في الصحيح من مذهبهم  القول            وهو ما ذهب  
يجب على القاضي أن يترك للمدين من يقوم بخدمته متى كن المدين محتاجاً إلـى     

، ومن ثم إذا كان الخادم      )٣(من يقوم بخدمته ولم تكن قيمة هذا الخادم المالية كبيرة           
ضي حينئذ ألن شرط ترك الخادم للمـدين        نفيساً ال يليق بالمدين فال يتركه له القا       

المفلس الذي يقوم القاضي ببيع أمواله ليوفي بثمنها ديونه أن ال يكون هذا الخادم              
 له ما يصلح لمثله إن كان مثله يخـدم ورد         ينفيساً ال يصلح لمثله وإال بيع وأشتر      

  .)٤(اءمالفضل على الغر
                                     

 .٢١٩ ، ص ٧مصنف ابن أبي شيبة ، مرجع سابق ، جـ )    ١(

 .١٣١ص  ، ٥شرح منح الجليل، مرجع سابق ، جـ )  ٢(

   .١٣٦ ، ص ٥حواش الشرواني، مرجع سابق ، جـ )  ٣(

    .٤٣٤ ، ص ٣كشاف القناع للبهوتي ، جـ )  ٤(



 ١٥٤

  : الرأي الراجح 

 وذلك ألن اإلنسان يستطيع أن يخدم نفـسه         ،ل هو الرأي األو   أرجحه      والذي  
  .بنفسه ومن ثم فحاجة المدين إلى من يخدمه ليست كحاجته إلى بيت يسكن فيه 

 السعودي فـي الالئحـة       الشرعية نظام المرافعات ل الالئحة التنفيذية   ت       ونص
يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجـة إلـى          " التنفيذية لنظام المرافعات على أنه    

،  ولكـن  فقهـاء       )١(  "ركه لـه من منقول وعقار مثل مسكنه ومركبه المعتـاد         ت
القانون المقارن يستثنوا المسكن الذي يقيم فيه المدين هو وأسـرته مـن الحجـز               

  . والتنفيذ عليه ، بل أجازوا ذلك 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 ٤/ ٢١٧ الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات) 1(



 ١٥٥

  الفرع الرابع

  ما يلزم لقيام المدين بمهنته وحرفته

  

وإما ،  فهو إما أن يكون عالماً      : ء حرفة المدين إلى أربعة أقسام       قسم الفقها        

  .  وإما أن يكون جندياً محارباً ،  وإما أن يكون تاجراً،أن يكون صانعاً 

  :ومختصر رأي الفقهاء في هذه الحرف على النحو التالي 

  
  :  المدين الصانع : أوال 

ية القليلة متى كان محتاجاً إليهـا       اآللة ذات القيمة المال   " الصانع  "   يترك للمدين   
وتباع اآللة ذات القيمة المالية الكبيرة ويشترى له القاضي دونها حتى ولو كـان              

  .محتاجاً إلى اآللة الغالية 
   

  : المدين التاجر  : ثانيا 

ون على القاضي أن يترك للمـدين       ب      وإذا كان المدين تاجراً فإن الفقهاء يوج      
يع وذلك حتـى يـستط    . يترك له رأس مال ال زم لتجارته        بضاعة ينجز فيها أو     

ـ نى له أن يحصل على كسب ينفق منه على ن         المدين أن يقوم بعمله وكي يتس      سه ف
وعلى آهله خاصة إذا كان ال يحسن الكسب إال بالتجارة وقد نص على ذلك فقهاء               

 ، ِبضاعةً يعِطي َأنَّه الْبويِطي وِفي: تاج مانصه   حالشافعية حيث جاء في نهاية الم     
 : سـريجٍ  ابـن  وقَاَل ، فَلَا الْكَِثير َأما ، التَّاِفه َأي : الْيِسير ومعنَاه : الداِرِمي قَاَل
كتْري لَه ْأساٍل رم تَِّجرإذَا ِفيِه ي لَم ِسنحي بقَاَل ، ِبِه إلَّا الْكَس ِعيالَْأذْر :  َأظُـنو 
َأن هادرا مم قَالَه اِرِمي١(الد(.  
  

                                     
  .٢١٧ ، ص ١٤نهاية المحتاج شرح المنهاج ، مرجع سابق ، جـ )    1(



 ١٥٦

  : المدين المحارب : ثالثا

    المدين إذا كان محارباً فأنه يحتاج في ذلك إلى فرس يمتطيه وسرج لفرسـه              
وسالح يحارب به ودرع وخوذة بقي بها نفسه من سيوف األعداء ورماحهم ومـا              

  . إلى غير ذلك من آالت القتال ومعداته 
 المحارب متطوعاً فال يترك له شيئاً مما تقدم وذلك ألن وفاء الدين أولى              فإذا كان 

  . من التطوع بالجهاد 
أما إذا كان المحارب مرتزقاً فتترك له تلك اآلالت التي يستعملها في القتال متـى               
كانت ضرورية والزمة له ولك ألنها تعتبر كآلـة الحرفـة بالنـسبة ألصـحاب               

  .الحرف
: ... اء الشافعية حيث جاء في نهاية المحتاج مـا نـصه            وقد نص على ذلك فقه    

يترك للجندي المرتزق خيله وسالحه المحتاج إليهما بخالف المتطوع بالجهاد فإن           
  .)١(وفاء الدين أولى إال أن يتعين عليه الجهاد وال يجد غيرهما

 السعودي ، إذ يسير في نهجـه وفـق الـشريعة             الشرعية      ونظام المرافعات 
مية في تقسيمه لمهنة المدين ، واألحكام السابق ذكرها لكل حرفة ، أجمـل              اإلسال

يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى تركه لـه من منقول           " ذلك تحت عبارة    
  . )٢(  "وعقار مثل مسكنه ومركبه المعتاد

 القانون المصري أنه ال يجوز الحجز والتنفيذ على الكتب الالزمـة            شراحو يرى   
محامي بعمله ال فرق في ذلك بين الكتب القانونية التي تتصل اتصاالً وثيقاً             لقيام ال 

بعمله والكتب التي تحتوي على علوم اجتماعية يلزمه معرفتها لمباشـرة مهنتـه             
  .)٣(وذلك أياً كانت قيمتها 

وكذلك ال يجوز الحجز على اآلالت واألجهزة الهندسية الالزمة لقيـام المهنـدس             
  : ستفيد المدين من هذا المنع فال بد من توافر الشروط اآلتية هذا ولكن ي. بعمله

                                     
  .٣٣٠ ، ص ٤نهاية المحتاج ،مرجع سابق ، جـ  )١(

  ٤/ ٢١٧الئحة التنفيذية لنظام المرافعاتال )2(

 .٦٦العشماوي ، قواعد التنفيذ في القانون األهلي والمختلط،مرجع سابق ، ص )  ٣(



 ١٥٧

الكتـب واألدوات   "  أن يكون المدين هو الذي يستخدم هذه األشياء          : الشرط األول 
ولذلك فال بد وأن يكون المدين حائزاً ال جازات تؤهله لمزاولة           . بنفسه  " والمهمات

المدين محترفاً فعالً للقيـام     وباإلضافة إلى ذلك يجب أن يكون هذا        . مهنة معينة   
  . )١(بالعمل الذي تؤهله إليه شهادته 

 كان المدين ال يستخدم هذه األشياء بنفـسه وإنمـا يـستخدمها             فإذا     ومن ثم   
 وتوجيهاته ومنفذون ألوامره وتعليماته ففـي       آخرون خاضعون إلشرافه  أشخاص  

كون من الجائز الحجز    وبالتالي ي . هذه الحالة ال يجوز له أن يتمسك بهذا الحظر          
  .)٢(والتفنيذ على هذه األشياء 

عدم جواز الحجز على هذه األشياء يجب أن        والحكمة من ذلك هي أن                 
 كان نشاط المدين    ومن ثم إذا  . ني أو الحرفي  يبقى محصوراً في نطاق النشاط المه     

لحالـة ال   يرقى إلى مستوى االستغالل التجاري أو الصناعي فإن المدين في هذه ا           
  .)٣(يستفيد من قاعدة مع الحجز 

الزمـة  " الكتـب واألدوات والمهمـات    "  أن تكون هذه األشـياء       : الشرط الثاني 
وذلك ألن المشروع ال يهـد      . وضرورية لمباشرة المدين لمهنته أو قيامه بحرفته        

إلى إعفاء هذه األشياء وخروجها من الضمان العام المقرر للدائنين على أمـوال             
م وإال كان متجاوزاً للعلة التي أوحت بالحظر منحازاً إلـى صـف المـدين            مدينه

  .)٤(ومهدراً ومضيعاً لحقوق الدائنين
  
  
  
  
  
  

                                     
 .٣٩٩أصول التنفيذ وفقا لمجموعات المرافعات المدنية،دار الحقوق للطباعة والنشر والتوزيع،مصر ، ص : زغلول ،أحمد ماهر )  ١(

   .١٤٥، ص ١٩٦٨نفيذ األحكام والمحررات الموثقة ، ط قواعد ت: سيف، رمزي )    ٢(

 .٣٤٤عمر ، محمد عبد الخالق مبادئ التنفيذ،مرجع سابق ، ص )    3(

   .٣٩٩أصول التنفيذ،مرجع سابق ، ص : زغلول )    4(



 ١٥٨

  الفرع الخامس

  ما يلزم للمدين من مفروشات يفرش بها بيته

  

     يرى فقهاء الشريعة اإلسالمية أن القاضي ال يترك للمدين شيئاً من مفروشاته            
ا كان منها قيمته المالية تافهة وزهيدة، وفي ذلك يقول فقهـاء            الالزمة لحياته إال م   

والفرش وبتسامح في   . )١(وتباع أيضاً البسط    " الشافعية في مؤلفهم نهاية المحتاج      
: " ، وجاء في حواشـي الـشرواني        )٣(قليل القيمة وكساء خليع     . )٢(حصير ولبد   

 أو الشرب التافه القيمة     ويسامح بلبد وحصير تافهي القيمة ، ويظهر أن إناء األكل         
وال يترك الفرش والبـسط لكـن       " ، وجاء في روضة الطالبين ما نصه        )٤(كذلك  

  .)٥(يسامح باللبد والحصير القليل القيمة 
 السعودي ، إذ يسير وفق الشريعة اإلسـالمية          الشرعية         ونظام المرافعات 

ا ، فقد ترك للقاضـي      في تحديد قيمة المفروشات الواجب تركها للمدين ، وأنواعه        
يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى       " تقدير ذلك ، وأجمل ذلك تحت عبارة        

  . )٦( "تركه لـه من منقول وعقار مثل مسكنه ومركبه المعتاد

األمتعـة الـضرورية    "  القانون المقارن فقد حصروا الفراش في        شراح      أما  
  .)٧ (غيرها من أثاث المنزلالالزمة للنوم مثل السرائر وملحقاتها دون 

  
 
 

                                     
 .٥٦ ، ص ١ المعجم الوسيط،مرجع سابق جـ البسط من البساط وهو كل ما يبسط على األرض وضرب من الفرش ينسج من الصوف ونحوه والجمع بسط  ،)    1(

 .٨١٩ ، ص ٢المعجم الوسيط ،مرجع سابق ، جـ . اللبد هو كل شعر أو صوف متلبد وما يوضع تحت السرج وضرب من البسط والجمع الباد ولبود )    2(

  .٣٢٩ ، ص ٤نهاية المحتاج،مرجع سابق ، جـ )    3(

    .١٣٧ ص  ،٥حواش الشرواني ،مرجع سابق ، جـ )   ٤(

 .١٤٥ ، ص ٤روضة الطالبين للنووي،مرجع سابق ، جـ )   ٥(

   ٤/ ٢١٧الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات)  ٦(

           ٦٥  العشماوي ، مرجع سابق ، ص ) ٧(

 



 

  

  

  الفصل الخامس

  ةــة التطبيقيــالدراس

  

  
   الحجز والتنفيذ على راتب المدين:القضية األولى

  توزع األموال على الغرماء بقدر ديونهم:القضية الثانية

  الحجز والتنفيذ على أموال الوكيل:القضية الثالثة

 فيذ على نصيب المدين من اإلرث الحجز والتن:القضية  الرابعة

  الحجز والتنفيذ على عقارات المدين:القضية الخامسة

  الحجز والتنفيذ على استحقاقات مالية للمدين:القضية السادسة 

  الحجز والتنفيذ على استحقاقات مالية للمدين لدى البنوك:القضية السابعة 

 ةالدوائر الحكوميدى الحجز والتنفيذ على مخصصات المدين ل:القضية الثامنة

   الحجز والتنفيذ على   معاش المدين:القضية التاسعة  

  األعيان المنقولة في يد الغير  الحجز والتنفيذ على:القضية العاشرة  

 

 
  

  
  



 ١٦٠

  الفصل الخامس

  الدراســة التطبيقيــة

  
  

  تمهيد 

تعرض الباحث في الفصول السابقة للتفاصيل النظرية للحجز والتنفيذ على األمـوال            
في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، وفي هذا الفصل يتناول الباحـث الجانـب              

ـ            ق علـى   التطبيقي لموضوع الدراسة ، وذلك عن طريق تحليل المضمون ، والتعلي
علـى    والتنفيـذ  بالحجز أحكام متنوعة ، تتعلق    بخصوصها درتص  ، قضاياعشر  

  :أموال المدين الممتنع عن الوفاء االختياري ، وهي 
  الحجز والتنفيذ على راتب المدين: القضية األولى
  توزع األموال على الغرماء بقدر ديونهم:القضية الثانية

 موال الوكيلالحجز والتنفيذ على أ: القضية الثالثة

 الحجز والتنفيذ على نصيب المدين من اإلرث: القضية  الرابعة

 الحجز والتنفيذ على عقارات المدين: القضية الخامسة

 الحجز والتنفيذ على استحقاقات مالية للمدين: القضية السادسة 

 الحجز والتنفيذ على استحقاقات مالية للمدين لدى البنوك: القضية السابعة 

 ةالدوائر الحكوميالحجز والتنفيذ على مخصصات المدين لدى :ثامنةالقضية ال
 الحجز والتنفيذ على   معاش المدين:  القضية التاسعة  

  األعيان المنقولة في يد الغيرالحجز والتنفيذ على:  القضية العاشرة  
 

   :   ويعرضها الباحث على النحو التالي 
  

  

  



 ١٦١

    استحقاق تقاعديالحجز والتنفيذ على: القضية األولى  

٤٢٦٠٣/٢٧   

  ه١٣/٠٧/١٤٢٣في 

  قسم الحجز والتنفيذ

                سعادة مدير ادارة المباحث العامة بمنطقة المدينة المنورة 

  حفظه اهللا 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد
       /المتضمن مطالبته للمدعو     /برفقه االستدعاء المقدم من المدعو

ـ    / بمبلغ وقدره  ـال اسـتلم منهـا مبلـغ إحـدى         ٥٥٥٠٠خمسة وخمسون ألف ري
ـ   ـال حسب إقراره المرفق والباقي أربعة وثالثون ألـف         ٢١٠٠٠وعشرون ألف ري

ـ   وتاريخـه   ٥٩/١١٨٧/١٣ــال بموجـب الـصك رقـم         ٣٤٥٠٠وخمسمائة ري
ولتطبيـق المـادة    . الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنـورة      ه ٠١/١١/١٤٢٦
لتنفيذ أن تطلب من الدائن إفادتها بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة              لجهة ا  ٢١٧/١

للمحكوم عليه للتنفيذ عليها، وأفاد الدائن أن للمدين استحقاقات مالية لـدى مرجعـه              
  .لتقاعده من المباحث

  :ولتطبيق اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الحجز والتنفيذ تنص المادة
 دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حـال األداء أن               يجوز لكل  ٢٠٢/٤

يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون سواء لدى الدولة أو الشركات أو               
  .المؤسسات أو البنوك ونحوها

 إذا كان المحجوز تحت يد احد الدوائر الحكومية أو الهيئات أو       ٢٠٤/٣وتنص المادة   
ات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بـالمحجوز وتبعثـه            الشركات أو المؤسس  

  .للمحكمة
لذا نأمل االطالع وإذا وجد للمدين استحقاقات مالية نأمل الحجز عليها فـي حـدود               
المديونية المطالب بها المدين ومن ثم إرسالها بشيك مصدق باسـم رئـيس محـاكم               



 ١٦٢

والـسالم  . فيذ واهللا الموفـق   منطقة المدينة المنورة المحكمة العامة قسم الحجز والتن       
  .عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة 

  صالح بن عبد الرحمن المحيميد. د

     :موضوع القضية 

  .         الدائن يتقدم بطلب الحجز والتنفيذ على أموال المدين ، ولديه صك تنفيذي 
  

  : التعليق على وقائع التنفيذ 

 إيقـاع  طلـب  عوىلد الناظر ( يضالقاحظ في هذه الدعوى أن               نال  
 لنظام المرافعات الشرعية ، وطلب من الـدائن         ٢١٧/١، قام بتطبيق المادة     )  التنفيذ

عند طلبه التنفيذ إفادته بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليـه للتنفيـذ                
 التي تنص   ٢١٧/٧ تطبيق المادة    عليها، وأفاد الدائن أن للمدين راتب تقاعدي وطلب       

 ومخصصات بعـد تقـدير      كامل المستحقات انه يجوز الحجز على مال المدين من        
  .الكفاية له من نفقة ونحوها

  
يجوز لكل دائن بيـده      ) ٢٠٢/٤(و تطبيقاً للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية        

ب حجز ما يكون لمدينـه      حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال األداء أن يطل          
لدى الغير من الديون سواء لدى الدولـة أو الـشركات أو المؤسـسات أو البنـوك                 

  .ونحوها
إذا كان المحجوز تحت يد احـد الـدوائر الحكوميـة أو الهيئـات أو                ) ٢٠٤/٣ (

الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بـالمحجوز وتبعثـه              
  .  للمحكمة

يس ئوالذي بدوره يقوم ر    ،طالباً االطالع وإكمال الالزم ،       لمحكمةيس ا ئ ر  إلى رفع ي
 بـاالطالع وإذا وجـد للمـدين         مدير ادارة المباحث العامـة     إلىلكتابة   با لمحكمةا

استحقاقات مالية نأمل الحجز عليها في حدود المديونية المطالب بها المدين ومن ثـم          



 ١٦٣

المدينة المنورة المحكمة العامة قسم     إرسالها بشيك مصدق باسم رئيس محاكم منطقة        
  .الحجز والتنفيذ 

يطلب الدائن الحجز والتنفيذ على ما لمدينه من راتب ومخصصات بعـد تقـدير               ( 
  ).الكفاية له من نفقة ونحوها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٤

 توزع األموال على الغرماء بقدر ديونهم: القضية الثانية  

١٣٦٣٧/٢٦  

  ه٣/٠٢/١٤٢٦في 

      حفظه     دير مؤسسة النقد العربي السعودي بالمدينة المنورة سعادة م

  اهللا

  -:السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،، وبعد
 ريال  ٢٠/٧٨٣٥٥بمبلغ  ه ٢٩/٠١/١٤٢٥ في   ٤٦٧٩٨٨٩برفقه الشيك رقم      

المجير باسمنا  . ثمانية وسبعون ألف وثالثمائة وخمسة وخمسون ريال وعشرون هللة        
  .لتوزيعه على الغرماء بشيكات على النحو التالي    /دعومن المدين الم
 هللة باسم رجاء عبد اهللا      ٦١ ستة آالف وتسعمائة وسبع وخمسين ريال و       ٦٩٥٧,٦١

  .عالي الحسيني
هللة باسم محمد عايـد     ٦٥ ثالثون ألف ومائتان وأربعة وثالثين ريال و       ٣٠٢٣٤,٦٥
  .سعيد الرفاعي
 هللة باسـم مرشـود بـن        ٦٤ ريال و   ستة آالف ومائة واثني وتسعون     ٦١٩٢,٦٤

  .مريشيد العلوي
  . هللة باسم رزيق حضيض شلوه العمري٣ أربعة آالف وسبع رياالت و٤٠٠٧,٠٣
 هللة باسم بجـاد     ١٩ عشرة آالف وتسعمائة وثمانية وعشرين رياال و         ١٠٩٢٨,١٩

  .ساجد غالب العمري
ة باسم خلف علي     هلل ٢٧ ثمانية آالف وثالثمائة وثمانية وسبعين ريال و         ٨٣٧٨,٢٧
  .نقاء الحرقان
 هللة باسم فـالح     ٧٣ إحدى عشر ألف وستمائة وستة وخمسين ريال و          ١١٦٥٦,٧٣

  .عواض ظفر البراكي
لذا نأمل االطالع وإكمال الالزم واهللا يحفظكم والسالم علـيكم ورحمـة اهللا               

  وبركاته 
  رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة 



 ١٦٥

  دصالح بن عبد الرحمن المحيمي. د

  صورة لرئيس قسم الحجز والتنفيذ عبد اهللا مسعود الشريف وصورة للصادر 
  :موضوع القضية 

            الدائنون يتقدمون بطلب الحجز والتنفيذ على أموال المدين ، ولديهم صك           
 ، تطبيقاً     شيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة        تنفيذي ، والمدين يقدم   

  :مائتين لمادة الخامسة بعد الل
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلـول الـدين أو                 "

استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي               
   . "منه بحق الحاجز

  : التعليق على وقائع التنفيذ 

، )  التنفيذ إيقاع طلب ىعولد الناظر ( يضالقا       ونالحظ في هذه الدعوى أن      
 . تطبيقـاً للمـادة    على الغرماء بقدر ديونهم       الشيك توزع األموال الواردة في   ب يقوم
 مـدير   لمحكمـة يس ا ئ ر  إلى رفعمن نظام المرافعات الشرعية السعودي ي      ٩/ ٢٠٢

،طالباً االطالع وإكمال الالزم ، والـذي يقتـضي         مؤسسة النقد العربي السعودي     
اإلطالع وإذا وجد للمدين نصيب من إرثه من مورثه فـي  .  لديونهم استيفاء الدائنين 

والذي بـدوره يقـوم     الصك المذكور نأمل الحجز عليه بعدم التصرف لسداد دين ،
 باالطالع وإكمال  مدير مؤسسة النقد العربي الـسعودي   إلىلكتابة   با لمحكمةيس ا ئر

   .الالزم 
تطبيقـاً   على الغرماء بقدر ديـونهم       نفيذ ، التي تم عليها الت   ع األموال الواردة    يتوز( 

  )من نظام المرافعات الشرعية السعودي ٩/ ٢٠٢ . للمادة
  
  
  
  
  



 ١٦٦

 الحجز والتنفيذ على أموال الوكيل:القضية الثالثة  

٩٣٤٥/٢٦  

  ه١٩/٠٢/١٤٢٦

  رئاسة محاكم منطقة المدينة المنورة 

  
وة واإلرشـاد   سعادة مدير عام فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف والـدع          

                  بالمدينة المنورة 

        حفظه اهللا   

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،،،،، وبعد 
المتضمن مطالبتها         /برفقه االستدعاء المقدم من المدعو  
أمير بن خضري فؤاد احمد الصبان الوكيل عن ورثة خضري فؤاد مـورث    /للمدعو

ــف      الطرفين بدفع باقي مهرها من تركة  ــين أل ــدره ثالث ــغ وق مبل
ه ٢٤/١٠/١٤٢٥ في   ١٩٩/١١٨٣/٩ـال بموجب الصك الشرعي رقم      ٣٠٠٠٠ريـ

  .الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة
 يجوز  ٢٠٢/٤ولتطبيق نظام المرافعات الشرعية الحجز والتنفيذ تنص المادة           

ء أن يطلب حجز مـا  لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال األدا           
يكون لمدينه لدى الغير من الديون سواء لدى الدولة أو الشركات أو المؤسـسات أو               

  .البنوك ونحوها
 إذا كان المحجوز تحت يد احد الـدوائر الحكوميـة أو     ٢٠٤/٣وتنص المادة     

الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بالمحجوز             
  .مةوتبعثه للمحك

/ لذا نأمل اإلطالع وإكمال الالزم بالحجز على مستحقات المـدين المتـوفي             
إجازات وغيرها في حدود المديونية المطالب بها ومن ثم إرسالها للمحكمة العامـة             

  واهللا يحفظكم ،،،،،،،. قسم الحجز والتنفيذ
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،      



 ١٦٧

  رة رئيس محاكم منطقة المدينة المنو

  صالح بن عبد الرحمن المحيميد. د

  لرئيس الحجز والتنفيذ عبد اهللا الشريف /  ص
  ه١١/١٠/١٤٢٦ في ٩٣٤٥/٢٦للصادر لتسديد القيد رقم /ص
  

  :موضوع القضية 
           دائنة تتقدم بطلب الحجز والتنفيذ على أموال الوكيل عن ورثـة مـورث             

  . الطرفين ، ولديها صك تنفيذي 
  :  وقائع التنفيذ التعليق على

 من نظام المرافعات الشرعية الحجـز        ٢٠٢/٤         وفي هذه الحالة فإن المادة      
يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مـستقر فـي            : " والتنفيذ تنص على أنه     

الذمة حال األداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون سواء لـدى                
 علـى   ٢٠٤/٣، وتنص المادة    "ت أو المؤسسات أو البنوك ونحوها     الدولة أو الشركا  

إذا كان المحجوز تحت يد احد الدوائر الحكومية أو الهيئات أو الـشركات أو              :" أنه  
  ".المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بالمحجوز وتبعثه للمحكمة

  
 رفع، ي )  التنفيذ عإيقا طلب عوىلد الناظر ( يضالقا   ونالحظ في هذه الدعوى أن      

،  مدير عام فرع وزارة الشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد               إلى
لذا نأمـل   اإلطالع وإذا وجد للمدين نصيب من إرثه من مورثه في الصك المذكور             

إجازات وغيرها في   / اإلطالع وإكمال الالزم بالحجز على مستحقات المدين المتوفي       
  .  ومن ثم إرسالها للمحكمة العامة قسم الحجز والتنفيذ         ، هاحدود المديونية المطالب ب   

المحـاكم  لتعميم على لإلى وزارة العدل لكتابة  بالمحكمةيس ائوالذي بدوره يقوم ر  ،
 وإفـادة  ، عليهـا    زوالتفيـذ  ومن ثم الحج   يندمك ال  أمال عنات العدل بالبحث    وكتاب

  . والتنفيذلب الحجزط إليهافوع مر المختصة اللمحكمةا



 ١٦٨

تطلب الدائنة الحجز والتنفيذ على ما لمدينها من أموال لدى الغير ن سـواء لـدى                ( 
  . )الدولة أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك ونحوها

 الحجز والتنفيذ على نصيب المدين من اإلرث: القضية الرابعة  

٤٧٨٦٦/٢٦  

  ه٢٩/٠٨/١٤٢٦في 

  
             فضيلة رئيس كتابة العدل األولى بالمدينة المنورة 

  حفظه اهللا 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد
المتضمن طلـب تنفيـذ الحكـم           / برفقه االستدعاء المقدم من المدعو 

/ على المدين المدعو    ه ٠١/٠٢/١٤١٨ في   ٢١٧/١١الصادر بالصك الشرعي رقم     
( المحكوم عليه بدفع مليون ومـائتين وسـبعين ألـف ريـال                   

في الـصك      ائن أن للمدين نصيب في ارثه من مورثه فأفاد الد) ١٢٧٠٠٠٠
  .الصادر من كتابة العدل األولى بالمدنية المنورةه ٠٢/٠٦/١٣٩٣ في ١١٣٤رقم 

في ارثه من مورثه        / لذا نأمل االطالع والحجز على نصيب المدين المدعو 
بعدم التصرف فيه لوفاء دين محكوم به       ه ٠٢/٠٦/١٣٩٣ في   ١١٣٤في الصك رقم    

  .. يحفظكم واهللا
  .والسالم عليكم رحمة اهللا وبركاته 

  رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة 

  صالح بن عبد الرحمن المحيميد. د

  
  
  
  

  صورة لرئيس قسم الحجز والتنفيذ عبد اهللا مسعود الشريف وصورة للصادر



 ١٦٩

  :موضوع القضية 
لديه صك تنفيذي ،              دائن يتقدم بطلب الحجز والتنفيذ على أموال المدين ، و         

  . ولديه معلومات موثقة تفيد بأن مدينه له إرث قطع من مورثه 
  

  : التعليق على وقائع التنفيذ 

  :تقضي بأنه المادة الثانية بعد المائتين           وفي هذه الحالة فإن
أن يطلـب    يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حـال األداء             

كون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شـرط              حجز ما ي  
   .،وما يكون له من األعيان المنقولة في يد الغير

)  التنفيذ إيقاع طلب عوىلد الناظر ( يضالقا         ونالحظ في هذه الدعوى أن      
ـ          فضيلة رئيس كتابة العدل     إلى رفع، ي  ه  ، اإلطالع وإذا وجد للمدين نصيب من إرث

والـذي    من مورثه في الصك المذكور نأمل الحجز عليه بعدم التصرف لسداد دين ،
ـ  لتعميم على   لإلى وزارة العدل    لكتابة   با لمحكمةيس ا ئبدوره يقوم ر   ات المحاكم وكتاب

 المختـصة   لمحكمة ا وإفادة ، عليها   ز ومن ثم الحج   يندمك ال  أمال عنالعدل بالبحث   
  . والتنفيذلب الحجزط إليهافوع مرال
  )يطلب الدائن الحجز والتنفيذ على ما لمدينه من عقار لدى الغير المدين ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٠

 الحجز والتنفيذ على عقارات المدين: القضية الخامسة  

٢٥٥٢١/٢٧  

  ه٢٤/٠٤/١٤٢٧

  قسم الحجز والتنفيذ

  
     حفظـه        فضيلة رئيس كتابة عدل األولى بالمدينة المنورة 

  اهللا 

  : اهللا وبركاته وبعدالسالم عليكم ورحمة
الوكيل الشرعي عن ورثة والـده          / برفقه االستدعاء المقدم من المدعو

أبناء  و  و  وأبنائه     المتضمن طلب الحجز على ممتلكات 
المحكــوم علــيهم بــدفع مبلــغ ثالثــة ماليــين وثالثمائــة ألــف     
 وتـاريخ   ٩٦/١١٥٤/٦ــال بموجـب الـصك الـشرعي رقـم           ٣٣٠٠٠٠٠ريـ
: در من المحكمة العامة فأفاد الدائن أن للمدين الصكوك التالية         الصاه ٣٠/٠٤/١٤٢٤

ه ٢٩/٠٥/١٣٩٤ وتـاريخ    ١٠٨/٢ورقـم   ه ٢٠/٠٧/١٤٠٣ وتاريخ   ٧٥٥/٧رقم  
مـضبوط بـسجل رقـم      ه ١٧/٠٣/١٣٩٨ وتـاريخ    ٩٠/١١٥١/٥والصك رقـم    

  .صادرة من كتابة العدل األولىه ١/١/١٣٩٨
مذكورة وإذا ثبت ملكيتها للمذكورين     لذا نأمل االطالع واإلفادة عن ملكية الصكوك ال       

  يحجز عليها بعدم التصرف لسداد دين ، واهللا يحفظكم،،،
  .والسالم عليكم رحمة اهللا وبركاته 

  
  رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة 

  صالح بن عبد الرحمن المحيميد. د

  
  

  صورة لرئيس قسم الحجز والتنفيذ عبد اهللا مسعود الشريف وصورة للصادر



 ١٧١

  :ع القضية موضو
        الوكيل الشرعي عن ورثة دائن يتقدم بطلب الحجز والتنفيـذ علـى علـى              

  .ممتلكات المدين وأبنائه ، ولديه صك تنفيذي
  

  : التعليق على وقائع التنفيذ 

  :تقضي بأنه المادة الثانية بعد المائتين        هذه الحالة فإن
أن يطلـب    تقر في الذمة حـال األداء     يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مس        

حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شـرط                
   .،وما يكون له من األعيان المنقولة في يد الغير

، )  التنفيـذ  إيقاع طلب عوىلد الناظر ( يضالقا      ونالحظ في هذه الدعوى أن      
، اإلطالع وإذا وجد للمدين نصيب من إرثه من           فضيلة رئيس كتابة العدل     إلى رفعي

والـذي    مورثه في الصك المذكور نأمل الحجز عليه بعدم التصرف لـسداد ديـن ،  
ـ  لتعميم على   لإلى وزارة العدل    لكتابة   با لمحكمةيس ا ئبدوره يقوم ر   ات المحاكم وكتاب

ختـصة   الم لمحكمة ا وإفادة ، عليها   ز ومن ثم الحج   يندمك ال  أمال عنالعدل بالبحث   
  .والتنفيذلب الحجزط إليهافوع مرال
  )يطلب الدائن الحجز والتنفيذ على ما لمدينه من عقار لدى الغير المدين ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٢

 الحجز والتنفيذ على استحقاقات مالية للمدين: القضية السادسة  

٤٣٠٩٥/٢٧  

  ه١٣/٠٧/١٤٢٧في 

  قسم الحجز والتنفيذ

  

      سلمه       المنطقة المركزية سعادة مدير اللجنة التنفيذية لتطوير 

  اهللا 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد
/المتضمن مطالبته للمدعو       /برفقه االستدعاء المقدم من المدعو  
ـ    /      بمبلغ وقدره      ــال بموجـب    ١٣٥٠٠ثالثة عشر ألفا وخمسمائة ري

عامـة  الصادر من المحكمة ال   ه ٠٥/٠٧/١٤٢٧ وتاريخ   ١٣٥/١٢١٨/٩الصك رقم   
  .بالمدينة المنورة
 لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن إفادتها بما يعلمه من أموال            ٢١٧/١ولتطبيق المادة   

ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها، وأفاد الدائن أن للمدين استحقاقات ماليـة              
  .من موثه لديكم

         ولتطبيق اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الحجز والتنفيذ تـنص          
  :المادة
 يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حـال األداء أن                ٢٠٢/٤

يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون سواء لدى الدولة أو الشركات أو               
  .نحوهاالمؤسسات أو البنوك و

 إذا كان المحجوز تحت يد احد الـدوائر الحكوميـة أو            ٢٠٤/٣      وتنص المادة   
الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بالمحجوز             

  .وتبعثه للمحكمة



 ١٧٣

لذا نأمل االطالع وإذا وجد للمدين استحقاقات مالية نأمل الحجز عليها فـي حـدود               
ب بها المدين ومن ثم إرسالها بشيك مصدق باسـم رئـيس محـاكم              المديونية المطال 

  .منطقة المدينة المنورة المحكمة العامة قسم الحجز والتنفيذ واهللا الموفق
  .والسالم عليكم رحمة اهللا وبركاته 

  رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة 

  صالح بن عبد الرحمن المحيميد. د

   اهللا مسعود الشريف وصورة للصادرصورة لرئيس قسم الحجز والتنفيذ عبد
  

     :موضوع القضية 

  .         الدائن يتقدم بطلب الحجز والتنفيذ على أموال المدين ، ولديه صك تنفيذي
    

  : التعليق على وقائع التنفيذ 

، )  التنفيذ إيقاع طلب عوىلد الناظر ( يضالقاونالحظ في هذه الدعوى أن        
ظام المرافعات الشرعية ، وطلب من الدائن عند طلبـه           لن ٢١٧/١قام بتطبيق المادة    

التنفيذ إفادته بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها، وأفـاد               
 التي تنص انه يجـوز      ٢١٧/٧الدائن أن للمدين راتب تقاعدي وطلب تطبيق المادة         

ـ           ة لـه مـن نفقـة       الحجز على مال المدين من راتب ومخصصات بعد تقدير الكفاي
  .ونحوها

  
يجوز لكل دائن    ) ٢٠٢/٤(       وتطبيقاً للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية       

بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال األداء أن يطلب حجز مـا يكـون                 
لمدينه لدى الغير من الديون سواء لدى الدولة أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك              

  .اونحوه



 ١٧٤

إذا كان المحجوز تحت يد احـد الـدوائر الحكوميـة أو الهيئـات أو                ) ٢٠٤/٣ (
الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بـالمحجوز وتبعثـه              

  .  للمحكمة
والذي بـدوره    ،طالباً االطالع وإكمال الالزم ،       لمحكمةيس ا ئ ر  إلى رفع          ي

 مدير اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزيـة        ىإللكتابة   با لمحكمةيس ا ئيقوم ر 

باالطالع وإذا وجد للمدين استحقاقات مالية نأمل الحجز عليها في حدود المديونيـة             
المطالب بها المدين ومن ثم إرسالها بشيك مصدق باسم رئيس محاكم منطقة المدينة             

  .المنورة المحكمة العامة قسم الحجز والتنفيذ
الحجز والتنفيذ على ما لمدينه من راتب ومخصصات بعـد تقـدير            يطلب الدائن    ( 

  ).الكفاية له من نفقة ونحوها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٥

 الحجز والتنفيذ على استحقاقات مالية للمدين لدى البنوك:القضية  السابعة 

٣٤٩٣٦/٢٧  

  ه١٥/٠٧/١٤٢٧

  قسم الحجز والتنفيذ

ه اهللا              حفظـــ             مدير بيت المال / المكرم 

  ورعاه

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،، وبعد
الوكيل الشرعي لبنـك الريـاض         /برفقه االستدعاء المقدم من المدعو  

اثنا عشر مليونا وستمائة واثنـان      / بمبلغ وقدره       المتضمن مطالبته لورثة 
ـ      ـال بموجب الصك رقم    ١٢,٦٧٢,٧٤٢وسبعون ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون ري

الصادر من المحكمـة العامـة بالمدينـة        ه ١٢/٠٦/١٤٢٦ وتاريخ   ١٢٥/١٢١٧/٥
  .المنورة
 لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن عند طلبـه التنفيـذ            ٢١٧/١ولتطبيق المادة     

إفادتها بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها، وأفاد الـدائن               
  .يت المالأن للمدين استحقاقات مالية لدى ب

  :ولتطبيق اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الحجز والتنفيذ تنص المادة
 يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حـال األداء أن                ٢٠٢/٤

يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون سواء لدى الدولة أو الشركات أو               
  .ونحوهاالمؤسسات أو البنوك 

 إذا كان المحجوز تحت يد احد الدوائر الحكومية أو الهيئات أو       ٢٠٤/٣وتنص المادة   
الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بـالمحجوز وتبعثـه              

  .للمحكمة
لذا نأمل االطالع وإذا وجد للمدين استحقاقات مالية نأمل الحجز عليها فـي حـدود               

 المدين ومن ثم إرسالها بشيك مصدق باسـم رئـيس محـاكم             المديونية المطالب بها  



 ١٧٦

والسالم عليكم ورحمـة    .     منطقة المدينة المنورة قسم الحجز والتنفيذ واهللا الموفق       
  اهللا وبركاته 

  رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة 

  صالح بن عبد الرحمن المحيميد. د
  

  :موضوع القضية 
م بطلب الحجز والتنفيذ على أموال ورثة المدين                    وكيل شرعي للدائن يتقد   

  . ، ولديه صك تنفيذي   
  : التعليق على وقائع التنفيذ 

 إيقـاع  طلب عوىلد الناظر ( يضالقا          نالحظ في هذه الدعوى أن        
 لنظام المرافعات الشرعية ، وطلب من الـدائن         ٢١٧/١، قام بتطبيق المادة     )  التنفيذ

إفادتها بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليـه للتنفيـذ             عند طلبه التنفيذ    
  . عليها، وأفاد الدائن أن للمدين استحقاقات مالية لدى بيت المال

  
 رفـع ، ي  ) ٢٠٤/٣(، ) ٢٠٢/٤(و تطبيقاً للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية        

لباً االطالع وإكمـال  ،طا مدير مؤسسة النقد العربي الـسعودي  لمحكمةيس ائ ر إلى
اإلطالع وإذا وجد للمدين نـصيب      . الالزم ، والذي يقتضي استيفاء الدائنين لديونهم        

من إرثه من مورثه في الصك المذكور نأمل الحجز عليه بعدم التصرف لسداد دين              
 مـدير مؤسـسة النقـد العربـي     إلىلكتابة  بالمحكمةيس ائوالذي بدوره يقوم ر  ،

إذا وجد للمدين استحقاقات مالية نأمل الحجز عليها في حـدود            باالطالع و  السعودي
المديونية المطالب بها المدين ومن ثم إرسالها بشيك مصدق باسـم رئـيس محـاكم               

   .منطقة المدينة المنورة قسم الحجز والتنفيذ
  )وكيل شرعي للدائن يتقدم بطلب الحجز والتنفيذ على أموال ورثة المدين(
  
  



 ١٧٧

 الحجز والتنفيذ على مخصصات المدين لدى الدوائر الحكومية: القضية الثامنة  

٤٥١٥٤/٢٧  

  ه٢٢/٠٧/١٤٢٧

  قسم الحجز والتنفيذ

               سعادة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة 

  حفظه اهللا 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد
       /المتضمن مطالبته للمدعو     /برفقه االستدعاء المقدم من المدعو

ـ   / بمبلغ وقدره    ـال بموجب الصك الـشرعي     ٤٠٥٠٠أربعون ألف وخمسمائة ري
 فـي   ٤٣٩والـصك الـشرعي رقـم       ه ٠٣/٠٩/١٤٢٥ في   ١/١٦/١١٨٣/٩رقم  
  .الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورةه ٢٥/١١/١٤٢٣

 لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن إفادتها بما يعلمه من أموال            ٢١٧/١ولتطبيق المادة   
تة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها، وأفاد الدائن أن للمدين استحقاقات ماليـة              ثاب

  .لدى مرجعه لتقاعده من الشرطة
  :ولتطبيق اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الحجز والتنفيذ تنص المادة

اء أن   يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حـال األد              ٢٠٢/٤
يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون سواء لدى الدولة أو الشركات أو               

  .المؤسسات أو البنوك ونحوها
 إذا كان المحجوز تحت يد احد الدوائر الحكومية أو الهيئات أو       ٢٠٤/٣وتنص المادة   

الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بـالمحجوز وتبعثـه              
  .مةللمحك

لذا نأمل االطالع وإذا وجد للمدين استحقاقات مالية نأمل الحجز عليها فـي حـدود               
المديونية المطالب بها المدين ومن ثم إرسالها بشيك مصدق باسـم رئـيس محـاكم               

  .منطقة المدينة المنورة المحكمة العامة قسم الحجز والتنفيذ واهللا الموفق
  .والسالم عليكم رحمة اهللا وبركاته 



 ١٧٨

   محاكم منطقة المدينة المنورة رئيس

  صالح بن عبد الرحمن المحيميد. د

  :موضوع القضية 
  .         الدائن يتقدم بطلب الحجز والتنفيذ على أموال المدين ، ولديه صك تنفيذي

  : التعليق على وقائع التنفيذ 

، )  التنفيذ إيقاع طلب عوىلد الناظر ( يضالقاونالحظ في هذه الدعوى أن        
 لنظام المرافعات الشرعية ، وطلب من الدائن عند طلبـه           ٢١٧/١بتطبيق المادة   قام  

التنفيذ إفادته بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها، وأفـاد               
 التي تنص انه يجـوز      ٢١٧/٧الدائن أن للمدين راتب تقاعدي وطلب تطبيق المادة         

  تقدير الكفاية له من نفقة ونحوهاخصصات بعد الحجز على مال المدين من راتب وم
  : التعليق على وقائع التنفيذ 

يجوز لكل   ) ٢٠٢/٤(           وتطبيقاً للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية       
دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال األداء أن يطلب حجز ما يكون                

واء لدى الدولة أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك         لمدينه لدى الغير من الديون س     
  .ونحوها

إذا كان المحجوز تحت يد احـد الـدوائر الحكوميـة أو الهيئـات أو                ) ٢٠٤/٣ (
الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بـالمحجوز وتبعثـه              

  .  للمحكمة
والذي بدوره يقوم    الالزم ،   ،طالباً االطالع وإكمال     لمحكمةيس ا ئ ر  إلى رفع ي       

باالطالع وإذا وجد    مدير شرطة منطقة المدينة المنورة       إلىلكتابة   با لمحكمةيس ا ئر
للمدين استحقاقات مالية نأمل الحجز عليها في حدود المديونية المطالب بها المـدين             
ومن ثم إرسالها بشيك مصدق باسم رئيس محاكم منطقة المدينة المنـورة المحكمـة              

  .ة قسم الحجز والتنفيذالعام
يطلب الدائن الحجز والتنفيذ على ما لمدينه من استحقاقات مالية بعد تقدير الكفاية              ( 

  ).له من نفقة ونحوها



 ١٧٩

 الحجز والتنفيذ على   معاش المدين: القضية التاسعة  

٣٨٣١٨/٢٧   

  ه٠٨/٠٩/١٤٢٧في 

  رئاسة محاكم منطقة المدينة المنورة 

        صرف الحقوق بمصلحة معاشات التقاعدسعادة مدير عام تسوية و

  حفظه اهللا 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،، وبعد
/المتضمن مطالبته للمدعو       /برفقه االستدعاء المقدم من المدعو  
ـال بموجب الـصك    ٤٣٠٠٠بمبلغ وقدره ثالثة وأربعون ألف ريـ           

لمحكمة العامـة   الصادر من ا  ه ١٣/٠٨/١٤٢٢ في   ١٥٥/١١٤٢/١١الشرعي رقم   
  .بالمدينة المنورة

 لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن إفادتها بما يعلمه من           ٢١٧/١ولتطبيق المادة     
أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها وأفاد الـدائن أن للمـدين راتـب                

 التي تنص انه يجوز الحجز على مال المـدين          ٢١٧/٧تقاعدي وطلب تطبيق المادة     
  .راتب ومخصصات بعد تقدير الكفاية له من نفقة ونحوهامن 

ولتطبيق اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الحجز والتنفيـذ تـنص             
 يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمـة حـال               ٢٠٢/٤: المادة

 الدولـة أو    األداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون سواء لـدى             
  .الشركات أو المؤسسات أو البنوك ونحوها

 إذا كان المحجوز تحت يد احد الـدوائر الحكوميـة أو     ٢٠٤/٣وتنص المادة     
الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بالمحجوز             

  .وتبعثه للمحكمة
يك مصدق باسم   من راتبه و إرساله بش    % ٢٥لذا نأمل االطالع وحسم بنسبة        

  .رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة المحكمة العامة قسم الحجز والتنفيذ
  واهللا يحفظكم ،،،،والسالم عليكم رحمة اهللا وبركاته ،،،،،،،،



 ١٨٠

  رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة 

  صالح بن عبد الرحمن المحيميد. د
  :موضوع القضية 

  .نفيذ على أموال المدين ، ولديه صك تنفيذي          الدائن يتقدم بطلب الحجز والت
  

  : التعليق على وقائع التنفيذ 

 إيقـاع  طلب عوىلد الناظر ( يضالقا           نالحظ في هذه الدعوى أن        
 لنظام المرافعات الشرعية ، وطلب من الـدائن         ٢١٧/١، قام بتطبيق المادة     )  التنفيذ

ال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليـه للتنفيـذ         عند طلبه التنفيذ إفادته بما يعلمه من أمو       
 التي تنص   ٢١٧/٧عليها، وأفاد الدائن أن للمدين راتب تقاعدي وطلب تطبيق المادة           

انه يجوز الحجز على مال المدين من راتب ومخصصات بعد تقدير الكفاية له مـن               
  .نفقة ونحوها

يجوز لكل   ) ٢٠٢/٤(عية             و تطبيقاً للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشر      
دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال األداء أن يطلب حجز ما يكون                
لمدينه لدى الغير من الديون سواء لدى الدولة أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك              

  .ونحوها
إذا كان المحجوز تحت يد احـد الـدوائر الحكوميـة أو الهيئـات أو                ) ٢٠٤/٣ (

كات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضر بـالمحجوز وتبعثـه              الشر
  .  للمحكمة
والذي بدوره يقوم    ،طالباً االطالع وإكمال الالزم ،       لمحكمةيس ا ئ ر  إلى رفع        ي

 مدير عام تسوية وصرف الحقوق بمـصلحة معاشـات          إلىلكتابة   با لمحكمةيس ا ئر

 راتبه و إرساله بشيك مصدق باسم رئيس        من% ٢٥ باالطالع وحسم بنسبة     التقاعد
  .محاكم منطقة المدينة المنورة المحكمة العامة قسم الحجز والتنفيذ

قـدير  يطلب الدائن الحجز والتنفيذ على ما لمدينه من راتب ومخصصات بعـد ت            ( 
  ).الكفاية له من نفقة ونحوها



 ١٨١

 غير األعيان المنقولة في يد الالحجز والتنفيذ على :العاشرةالقضية 

٥٠١١٤/٢٧  

  ه١١/٠٩/١٤٢٧في 

  رئاسة محاكم منطقة المدينة المنورة 

  
                   فضيلة رئيس كتابة العدل األولى بالمدينة المنورة 

  حفظه اهللا 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،، وبعد 
/المتضمن مطالبته للمدعو       /برفقه االستدعاء المقدم من المدعو  
ــال بموجـب    ٧٣٠٠٠٠عمائة وثالثون ألف ريــ     بمبلغ وقدره سب      

الصادر مـن المحكمـة العامـة       ه ١٣/٠٩/١٤٢٤ في   ٢٠٦/١١٧٢/١٠الصك رقم   
 لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن إفادتها بما         ٢١٧/١بالمدينة المنورة ولتطبيق المادة     

لمدين له  يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها وأفاد الدائن أن ا             
 فـي  ٤٤٩/١إرث قطع من مورثه في المخطط المملوك لمورثه بموجب الصك رقم  

  .ه٠٥/٠٤/١٤٠١
لذا نأمل اإلطالع وإذا وجد للمدين نصيب من إرثه من مورثه فـي الـصك                 

  .المذكور نأمل الحجز عليه بعدم التصرف لسداد دين واإلفادة واهللا يحفظكم
   ،،،،،،والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته      

  
  رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة 

  صالح بن عبد الرحمن المحيميد. د

  
  
  

  للصادر/ ص   لرئيس الحجز والتنفيذ / ص



 ١٨٢

  :موضوع القضية 
       دائن يتقدم بطلب الحجز والتنفيذ على أموال المدين ، ولديه صك تنفيـذي ،              

  . ه ولديه معلومات موثقة تفيد بأن مدينه له إرث قطع من مورث
  

  : التعليق على وقائع التنفيذ 

  :تقضي بأنه المادة الثانية بعد المائتين          وفي هذه الحالة فإن
أن يطلـب    يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حـال األداء             

حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شـرط                
   .ن له من األعيان المنقولة في يد الغير،وما يكو

 رفع، ي )  التنفيذ إيقاع طلب عوىلد الناظر ( يضالقا   ونالحظ في هذه الدعوى أن      
 ، اإلطالع وإذا وجد للمدين نصيب مـن إرثـه مـن      فضيلة رئيس كتابة العدل    إلى

والـذي    مورثه في الصك المذكور نأمل الحجز عليه بعدم التصرف لـسداد ديـن ،  
ـ  لتعميم على   لإلى وزارة العدل    لكتابة   با لمحكمةيس ا ئره يقوم ر  بدو ات المحاكم وكتاب

 المختـصة   لمحكمة ا وإفادة ، عليها   ز ومن ثم الحج   يندمك ال  أمال عنالعدل بالبحث   
  .ذالحجز والتنفيلب ط إليهافوع مرال
  )يطلب الدائن الحجز والتنفيذ على ما لمدينه من عقار لدى الغير المدين ( 
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩١

  قائمـــة المراجـــع

  : كتب اللغة : أوال 

لـسان العـرب ،      :ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم            .١
 .ه ١٣٧٥مطبعة دار المعارف ، بيروت ،  

المعجم الوسيط ، دار إحياء التراث العربـي ،          : أنيس،إبراهيم ، وآخرون     .٢
 .مطابع دار المعارف  ، مصر  

 ٢٢٠٨ت  ، صـ ٠لمحيط ،مكتبة لبنان ، دقطر ا :البستاني ، بطرس  .٣

 .)ت.د(  ،مكتبة الوراق ،اللغة في  المحيط ،عباد بن الصاحب .٤

تاج العروس من جواهر القـاموس ،       :   الزبيدي ، محب الدين أبو الفيض        .٥
 .هـ١٣١٦المطبعة الجديدة بالمنشئة، 

 مهدى المخزومى و  . الفراهيدي ، الخليل بن احمد ، كتاب العين ، تحقيق د           .٦
  .م١٩٩٥ ،١٤١٥إبراهيم السامرائي ، دار مكتب الهالل ، . د

بادى ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، تحقيق على محمـد             أالفيروز   .٧
 .هـ١٣٩٩ ،٢البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة ،ط

وزارة التربيـة والتعلـيم      : الناشر المعجم الوجيز،    :  مجمع اللغة العربية   .٨
  .م١٩٩٤   ،بمصر

  :والقانونيةالكتب الشرعية : ثانيا 

النهاية في غريب الحديث واألثر ،      : ،  محمد بن محمد الجوزي        ابن األثير  .٩
 .ت ٠ب المصري، دادار الكت

دار  ،مصنف ابن أبـي    :)٢٣٥ت(ابن أبي ، شيبة عبداهللا بن محمد          .١٠
) نـوفمير   (  تـشرين الثـاني      ٢٤     ه ١٤٠٩ ربيع الثاني    ١٥بيروت   الفكر

١٩٨٨. 

  بداية المجتهد ونهاية المقتصد    ،   محمد بن رشد القرطبي    رشدابن       .١١
 . م١٩٦١ ، مصطفى الحلبي ،



 ١٩٢

مطبعـة   ،القواعـد الفقهيـة      :أبو الفرج عبد الرحمن   ، ابن رجب     .١٢
 .)ت.د (مصر، الصدق الخيرية ،

 ، المختـار  الـدر  رد المحتـار علـى      :) هـ١٣٠٦ت(،ابن عابدين    .١٣
 .م١٩٩٧،  بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية، نعابديالمعروف بحاشية بن 

شرح فتح القدير  ، وهو على شـرح         : ابن عبد الواحد ،اإلمام محمد       .١٤
 .ت .الهداية ، المطبعة األميرية  الكبرى ببوالق ، مصر ، د

تبـصرة  :  ، برهان الدين أبو الفداء إبراهيم شمس الدين         ابن فرحون    .١٥
كام ، مطبوع بهامش فـتح العلـي        الحكام في أصول األقضية ومناهج األح     

 ، ط   ١٩٥٨ ،مصطفى البـابي الحلبـي ، مـصر  ،            ١٣٠١المالك ،طبعة   
 .األخيرة 

  ن بـن أبـي عمـر      حم شمس الدين أبو الفرج عبد الـر       ، قدامةابن    .١٦
،   بيـروت  ، دار الكتـاب العربـي       ،ع بذيل المغنـي   والشرح الكبير، مطب  :

 .م١٩٧٢

بـي بكـر    أ محمـد بـن      اهللا عبد   أبوشمس الدين   ،  ابن قيم الجوزية     .١٧
محمد جميل  .،تحقيق د الطرق الحكمية في السياسة الشرعية      :) هـ٧٥٠ت(

 .١٩٦١،ممطبعة المدنيغازي، 

سنن ابن ماجـه، ،      : ،أبو عبداهللا محمد بن يزيد بن عبداهللا         ابن ماجه  .١٨
 .٨١١، ٢م ، ج١٩٧٥طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،

الفروع ، الطبعة الثانية    :   عبد اهللا محمد   ابن مفلح ، أبوعبداهللا محمد       .١٩
 .م، دار مصر للطباعة١٩٦٢/هـ١٣٨١، سنة 

 عجالة المحتـاج    )هـ٨٠٤ت(أحمد ،    عمر بن علي بن       ، ابن الملقن  .٢٠
 . ،م٢٠٠١ إربد األردن، ، دار الكتاب،إلى توجيه المنهاج

ـ ٨٦١ت( ،  كمال الدين محمد بن عبد الواحد      ،ابن الهمام    .٢١  فـتح   )هـ
ــدير ــىالق ــة    عل ــرح الهداي ــرى   ،ش ــة الكب ــة األميري المطبع

 .هـ١٣٥٦ببوالق،مصر،



 ١٩٣

ـ :الدين إبراهيم  زين   ابن نجيم،  .٢٢  والنظائر،المطبعـة الحـسينية     هاباألش
 . ١٩٨٣بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بالقاهرة،

 المطالب في   ىأسن) ه٩٢٦ت(  زكريا بن محمد   يحيىأبو  األنصاري ،    .٢٣
 .ه١٣١٣بعة الجامعية ، القاهرة ، المطشرح روض الطالب 

فتح الوهـاب     :)ه٩٢٦ت(  زكريا بن محمد   يحيىأبو  األنصاري ،     .٢٤
 .ت.،د، المطبعة الجامعية ، القاهرة بشرح منهج الطالب

 العنايـة علـى      :)ه٧٨٩ت(، أكمل الدين محمد بن محمود     ،رتي  بالبا .٢٥
 . ت.،د دار الفكر، بيروت، بذيل شرح فتح القديرع مطبو،الهداية 

، صحيح  ) هـ  ٧٣٠ت  ( لبخاري ، عالء الدين عبد العزيز بن أحمد         ا .٢٦
 .  البخاري

سراج السالك  شرح أسهل المسالك على        :بري ، عثمان ابن حسنين       .٢٧
 .ت.مذهب اإلمام مالك ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، د

مـصابيح الـسنّة ،   دار         :البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود         .٢٨
 .انالمعرفة، بيروت، لبن

البكري ، السيد محمد شطا ، حاشية اعانـة الطـالبين ، مـصطفى                .٢٩
 .الحلبي، بيروت

حاشـية إعانـة    ) ه١٣٠٠ت(،بي بكر عثمان بـن محمـد      أ  ، البكري .٣٠
 .ت. ، د مصر، المكتبة التوفيقية ،المبين  الطالبين على حل ألفاظ فتح

الروض المربع  ) ه١٠٥١ت(، منصور بن يونس بن إدريس       ،تي  والبه .٣١
 .دار الكتب العلمية،بيروت ،المستقنعشرح زاد 

) ه٤٥٨ت(،ى أبـو بكـر    سد بن الحسين بن علي بن مو      حم أ ،البيهقي .٣٢
 .١٩٩٤ الباز ،مكة المكرمة  مكتبة دار ،السنن الكبرى

الجـامع  "سنن الترمـذي  :الترمذي ،أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل           .٣٣
 .ت.،دار إحياء التراث العربي، بيروت،د"الصحيح



 ١٩٤

ـ            ي،الجرجان   .٣٤  علـي   دالـسيد الـشريف أبـو الحـسن علـي محم
 .م٢٠٠٠ بيروت ،الكتب العلمية   دار،التعريفات ) ه٨١٦ت(،الحسيني

الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين ،المطبعة      :الجمل،سليمان     .٣٥
 .الكبرى ببوالق

كفاية األخيار في   : الحصني ، تقي الدين أبى بكر ابن محمد الحسيني           .٣٦
 درر  : علي   ،حيدرت  ،      .، مصطفى البابي الحلبي د    حل غاية االختصار    
 .  بيروت ، دار الكتب العلمية ،حكام ألالحكام شرح مجلة ا

ـ  شمس الدين محمد بن أح     ،ربينيشالخطيب ال  .٣٧ مغنـي   :)ه٩٨٨ت(،دم
 طبعـة   الريـاض،  النفائس،دار  المنهاج،   معرفة معاني ألفاظ     ىالمحتاج إل 
 . م١٩٥٨ مصورة

ن بـن الـشيخ محمـد بـن سـليمان           حمالر زاده عبد    ، أفندي دداما .٣٨
دار إحيـاء    ١ ط ،شرح ملتقى األبحـر    مجمع األنهر ) ه١٠٨٧ت(،الحنفي

 .م ٢٠٠١،  بيروت ،التراث العربي 

الشرح الصغير على : أبو البركات احمد بن محمد بن احمد        الدردير ،  .٣٩
، اقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك ، مطبعة عيـسى البـابي الحلبـي             

 .)ت.د(

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، مطبعة       : دسوقي ، محمد عرفة   ال  .٤٠
 .)ت.د( ،عيسى البابي الحلبي

فتح العزيز شرح الوجيز     : الرافعي ،أبو القاسم عبد الكريم بن محمد         .٤١
 .)ت.د( ،على تكملة المجموع شرح المهذب، طبعة المدينة المنورة

 شرح غايـة    مطالب أولي النهى في   : الرحيباني ، مصطفى السيوطي      .٤٢
، منشورات المكتب اإلسالمي ، دمشق      الجزء الثالث ، كتاب الحجر  -المنتهى  

 .م١٩٦١، 

 شـرح   )م١٩٩٢(،   األنـصاري  د محم اهللا أبو عبد    ،يسع التون رصاال .٤٣
  . المغرب، مطبعة فضالة المحمدية ،حدود ابن عرفة 



 ١٩٥

 نهايـة    :)ه١٠٠٤ت(، بن أبي العباس   د شمس الدين محم   ،    الرملي .٤٤
محمـد حامـد الفقـي،      :،تـصحيح وتعليـق      شرح المنهـاج     ىلالمحتاج إ 

 .م ١٩٨٤، بيروت، دار الفكرمصطفى البابي الحلبي،وط٢ط

شرح ) ه١٠٩٩ت(د   عبد الباقي بن يوسف بن أحد بن محم        ،الزرقاني   .٤٥
 . م ٢٠٠٢ بيروت،دار الكتب العلمية   ١ط، تصر خليل مخالزرقاني على 

 ،ة  لمنثور في القواعد الفقهي   ا،در ،بدر الدين بن محمد بها     الزركشي ،    .٤٦
، مصور  الكويتية  المية  س اإل الشؤونتحقيق تيسير فائق، وزارة األوقاف و       

 .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢األولى ،  الطبعة نع

 تبيـين الحقـائق      :)ه٧٤٣ت(، فخر الدين عثمان بن علي       ،الزيلعي .٤٧
 . بيروت ، المعرفة للطباعة والنشر والتوزيعدار  ، ح كنز الدقائق رش

 .١٩٧١فقه السنة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،:  السيد سابق ، .٤٨

 سنن أبي داود  ) ه٢٧٥ت( سليمان بن األشعث أبو داود     السجستاني،    .٤٩
 .ت.د دار الفكر، ،

 عدر في قوا  ئ والنظا  األشباه )ه٩١١ت(، الدين الحافظ جالل    ،السيوطي .٥٠
 .م١٩٧٩ بيروت ،دار الكتب العلمية  ١ع الشافعية طووفر

 .١٩٦٨ قواعد تنفيذ األحكام والمحررات الموثقة ، ط :سيف، رمزي  .٥١

وطار من أحاديث األنيل  :)ه١٢٥٥ت(، علي محمد ـالشوكاني       .٥٢
 . بيروت، دار القلم ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي، و،سيد األخيار

 مطبـوع   ، ألقرب المـسالك     كة السال غ بل :أحمد بن محمد     ،الصاوي .٥٣
 . مصر، البابي الحلبيمصطفى مطبعة ،يرغبحاشية الشرح الص

سبل السالم شـرح      :الصنعاني،محمد بن اسماعيل بن صالح األمير      .٥٤
 .)ت.د(، بلوغ المرام الصنعاني، دار الجيل للنشر

معين الحكـام ،    : لطرابلسي ، عالء الدين أبو الحسن علي بن خليل          ا .٥٥
 . م ١٩٧٣الحنفي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية 



 ١٩٦

شرح منح الجليل على مختـصر      ) ه١٢٩٩ت(، الشيخ محمد  ،يش  عل .٥٦
 .م١٩٨٩ دار الفكر، بيروت ،و، )مكتبة النجاح بطرابلس ( خليل

ارشاد العقل السليم إلى    :تفسير أبي السعود   :محمد بن محمد  ، العمادي  .٥٧
 .ت.مزايا القرآن الكريم ، ، مطبعة محمد علي صبيح ،د

ه جمع  ب منتهى اإلرادات    :رالفتوحي، محمد بن أحمد الشهير بابن النجا       .٥٨
 .   مصر،دار العروبةالمقنع مع التنقيح والزيادات، 

نتائج االفكار في   : )ه٩٨٨ت(قاضي زادة ، شمس الدين احمد بن قودر        .٥٩
 دار الفكـر،    كشف الرموز واالسرار ، تكملة فتح القدير علـى الهدايـة ،           

 . بيروت

الفروق  ، دار    : القرافي ،   شهاب الدين أبو العباس احمد بن إدريس             .٦٠
 .  م١٩٩٨الكتب العلمية ، بيروت ، 

زاد المحتاج بشرح المنهاج    :جي، عبداهللا بن الشيخ حسن الحسن       وهالك .٦١
 .ت.،المكتبة العصرية،بيروت،د

) ه٨٨٥ت(، عالء الدين أبو الحـسن علـي بـن سـليمان           ،المرداوي .٦٢
، دار إحياء التراث العربي      ١ط،  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف       

 .م١٩٩٨ ، يروتب

 برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكـر بـن عبـد              ،انينغيرالم .٦٣
 دار الكتـب العلميـة      ، شرح بدايـة المبتـدئ      الهداية  :)ه٥٩٣ت(،الجليل

 .م  ٢٠٠٠م،

مواهـب الجليـل    : المغربي،أبو عبداهللا محمد محمد بن عبد الرحمن       .٦٤
 . ١٩٧٨ ،مطبعة السعادة،دار الفكر، بيروت،٢لشرح مختصر خليل،ط

االختيـار  ) ه٦٠٦ت(، بن محمود بن مودود    اهللالموصلي الحنفي عبد     .٦٥
 .م  ١٩٩٥مصطفى البابي الحلبي، مصر ٢ط،لتعليل المختار

ـ ٩٧٦(الهيتمي ، أبو العباس احمد بن حجر         .٦٦ تحفـة المحتـاج    ) : هـ
   .م ٢٠٠١بشرح المنهاج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،



 ١٩٧

 على ضوء المنهج القضائي ،       أصول التنفيذ  :إبراهيم ، محمد محمود      .٦٧
 .  )ت.د(دار الفكر العربي، القاهرة 

 .دروس في التنفيذ الجبري، مذكرات جامعية: أبو طالب ، حامد محمد .٦٨

وسائل إكراه المدين إلجباره على     : ، حامد محمد أبو طالب     أبو طالب   .٦٩
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  الخـــاتمـــة

  

  
  النتائج: أوالً 

    التوصيات:ثانياً   

 

   
  
  

  
  

  



 ١٨٤

  ةـــاتمـــالخ

   

  
 ، وبعـد   والصالة والسالم على من أرسل رحمة للعـالمين           أوالً وآخراً ،   الحمد هللا 

محل الحجز والتنفيذ على األمـوال فـي نظـام           "تناولت الدراسة توضيح موضوع   
 التـي   النتـائج توصل الباحث إلى العديد مـن         وقد  ، "المرافعات الشرعية السعودي  

وتعتبـر بمثابـة    ،   هذا النظام الحجز والتنفيذ على األموال في       توضح أهمية وأبعاد  
  :ها أهممن و عدد من التوصياتإلى كما توصلت الدراسة ثمرة لجهد المقل ،

  
  النتائج: أوالً 

ولـذلك  . صيانة أحكام القضاء تقتضي امتثال الخصوم وانصياعهم لهـا         .١
ا وإكراها، وإذا   فالبد من تنفيذ هذه األحكام إما طواعية واختيارا وإما جبر         

لم تنفذ هذه األحكام فلن تكون هناك ثمة فائدة منها وهذا مما يـؤدي فـي                
النهاية إلى العبث واإلخالل بالنظام القضائي ، وهذا أمر متفق عليه شرعاً            

 . وقانوناً

 من يتتبع األحكام الشرعية في  نصوص  الكتـاب والـسنة ، يجـد أن                 .٢
د وضع أسسا مجملة تقوم عليهـا       الشارع في نظام المرافعات السعودي ق     

المعامالت المالية ، شبيهة بالقواعد الكلية وترك أمر التفصيل والتطبيـق           
على الجزيئات المتشعبة ، اعتماداً على وضوحها في المراجع الفقهيـة ،            

ومراعاة لتأثرها بالعرف والعادة ، واختالف وجهات النظر فيهـا تبعـاً             
 ، لذا كان الفصل فيها متروكا ألولي األمر         لتأثرها بالزمان والمكان غالباً   

  .من فقهاء اآلمة وعلمائها المجتهدين
ال يستهدف الحجز التحفظي بصفة أساسية مباشرة بيع أموال المدين ولكن            .٣

غايته األساسية هي حماية الدائن من خطر معين ، هو قيام المدين بتنظيم             



 ١٨٥

ن النيـة ال     حس وذلك بالتصرف في منقوالته إلى مشتر      ، مسألة إعساره 
  .يمكن استردادها منه

 
 دون االلتزام بإجراءات نظاميـة كمقـدمات    إن الحجز التحفظي يتم ايقاع     .٤

التنفيذ كإعالم المدين بالسند التنفيذي إذا كان بيد الدائن التحفظي أو تكليف            
المدين بالوفاء ، وإال غدت العلة التي من اجلها وضع هذا النظـام بحـق           

ة المباغتة التي هي أهم خصائص العمل التحفظي ،         مفتقدة ولضاعت ميز  
فالحجز التحفظي في نظرنا كحالة الضرورة في النظام الجنائي وكحالـة           

 .االختصاص فى النظام المدني مع مراعاة تطبيق شروط كل منها

يشترط في الحاجز أن يكون دائنا للمحجوز علية وقـت الحجـز ، كمـا                .٥
جز ، واألهلية هنـا هـي األهليـة         يشترط فيه أن يكون أهال إليقاع الح      

الالزمة لالدعاء واإلدارة ، فإذا تبين بعد الحجز أن الحاجز لـيس دائنـا              
  . ، أو ليس أهال لتقديم الدعوى ، بطل الحجز هللمحجوز علي

يجرى الحجز التحفظي طبقا للقواعد واإلجراءات الخاصة بحجز المنقول          .٦
لبيع الن الحجـز فـي هـذه    لدى المدين ، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم ا         

الحالة يوقع بقصد التحفظ والحبس ابتداء ، ويترتب على توقيعـه تجميـد      
األموال التي وقع الحجز عليها ، إال أنه ال يؤدى إلى إخراج هذه األموال              
من ملك المحجوز علية أو من حيازته ، ومن ثم يبقى حقه قائمـا عليهـا                

 .باعتباره مالكا لها 

 والتنفيذ على أموال المدين في الفقه اإلسالمي وما         إن الغرض من الحجز    .٧
يترتب عليه من منع المدين من التصرف في هذه األموال ، يتمثـل فـي               
حمل المدين وحثه على الوفاء بديونه والتزاماته تجاه دائنيه وفاء اختيارياً،           

 . وليس الغرض منه بيع هذه األموال جبراً 

ال " المدعى عليه " ها ضد خصمه  أن هدف المدعي من الدعوى التي يرفع       .٨
تقتصر على صدور حكم يعتبر له بحقه تجاه المدعى عليه ولكن المدعي            



 ١٨٦

يسعى دائماً للحصول على أثر الحكم وهو تمكين المدعي من اقتضاء حقه            
ومن ثم فطالما لم يستوف المدعي حقه مـن المـدعى           . من المدعى عليه  

 .تهتعليه فال تكون الخصومة القائمة بينهما قد ان

يعتبر التنفيذ الجبري الذي تقوم به السلطة التشريعية بنـاء علـى طلـب               .٩
الدائن، بمثابة الدرجة األخيرة التي يرتقيها الدائن للحصول على حقه من           
مدينة المماطل ، وهو الثمرة والغاية التي من أجلها أقرتـه الـشريعة ،              

اقتضاء لتضع األمر في نصابه وتوصل الحق لصاحبه وتمكن الدائن من           
  .  حقه من المدين المماطل رغماً عن إرادته

عند امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الـصادر ضـده طواعيـة              .١٠
واختياراً ففي هذه الحالة وجدت عدة وسائل يستطيع القاضي أن يلجأ إليها            
ليجبر بها المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده وهذه الوسائل قد            

ون الضرب وقد تكون الحجر على المدين المحكـوم         تكون الحبس وقد تك   
  .عليه وما إلى غير ذلك من الوسائل

 بإجازة االلتجاء إلى القضاء لحماية الحق بل هو أيضاً          ال يكتفي المنظم   .١١
أي يمكنه من الحصول على المنفعـة التـي         " يمكن صاحبه من اقتضائه     

القيام بتنفيذ  ويتحقق ذلك  عن طريق إجبار المدين على         " يخولها له حقه    
فإذا لم ينفذ المدين التزامه طوعاً واختياراً أجبر عليه بتدخل          . ما التزم به  

  .)١(السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف القضاء ورقابته
يشترط في الحق الذي تتخذ إجراءات التنفيذ الجبري اقتضاء لـه أن              .١٢

ا يـشترط بـالحق     يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال األداء ، كم        
كون الحق المحكوم به مصلحة مـشروعة  : المراد تنفيذه شروط عدة منها 

 .معتبرة  وأن يكون محتمل الثبوت
إن الغاية المتوخاة من التنفيذ هي نفسها الغاية المرجوة من القـضاء،             .١٣

فالقضاء والقضاة نصبوا لفصل الخصومة بين الناس وإيصال الحقوق إلى          
                                                 

 .١١إجراءات التنفيذ، ص : أحمد أبو الوفاء/ د.أ)    1(



 ١٨٧

 المظلومين، وال يتم ذلك إال بتنفيذ هذه األحكام         أصحابها ورفع الظلم عن   
 .الصادرة عنهم

يشترط في الحكم المراد تنفيذه ما يشترط في الحكم القضائي من كونه             .١٤
صادرا وفق خصومة حقيقية ، وأن يكون ملزمـا وواضحـا وداال على           

 .المقصود منه
 نستطيع القول بأن التنفيذ هو اآلداة الوحيـدة إلنهـاء النـزاع بـين              .١٥

المتنازعين وفض الخصومة بين المتخاصمين ومن هنـا تبـدوا أهميتـه            
بالنسبة لألفراد ، وال فرق في ذلك بين أحكام الفقه اإلسالمي ، وأحكـام              

 .القانون المقارن 

 ٢٥( أقر نظام المرافعات السعودي ، والقانون المقارن التنفيذ علـى            .١٦
بينما يـرى  ،من اجور ومرتبات الموظفين والعمال ما يزيد عن الربع    %) 

     وأن كـانوا يقولـون   " فقهاء الشريعة اإلسالمية  هذا التخصيص ، اكتفاء
ـ  بشرط أن ال يمنعه عن العمل بترك      بأنه يجوز للدائن أن يالزم مدينة        ا  م
 .يفي بحاجة المدين ومن يعولهم 

يكتسب لتنفيذ األحكام القضائية أهمية بالغة إلقامـة حيـاة اجتماعيـة             .١٧
سليمة بين أفراد المجتمع ، وذلك لما فيه من المحافظة على حقوق األفراد             
من االعتداء عليها، ولما فيها من صيانة واحترام أحكام القضاء من العبث            

 . بها

لعصر الحالي تتسم برعايتـه والمحافظـة علـى          معاملة المدين في ا    .١٨
كرامته وآدميته فلم يتركه المشرع للدائن ليقتضي منه حقه بيده ، حيث أن             
الدائن كل ما يهمه استيفاء دينه بأي وسيلة كانت مـشروعة ، أو غيـر               

 .مشروعة ، وقد يعمد إلى التعسف فيبيع أموال المدين كلها

المدين من السفر ، وذلك حتى      يحق للدائن أن يطلب من القاضي منع         .١٩
ال يؤدي سفر المدين إلى تأخير سداد الدين ، أو هروب المدين وضـياع              

 . الحقوق 



 ١٨٨

الوعظ وتوجيه النصح للمدين ، والمتمثل في الترغيب والترهيب ، من        .٢٠
الوسائل التعزيرية التي وهذا النوع من التعزيز تهدف إلى زجر المـدين            

لتزامه ، تكمن مشروعيته فـي اعتمـاده        وذمه على امتناعه عن الوفاء با     
على أسلوب حسن تميل إليه النفس البشرية وتهواه ، وقد يكون بأسـلوب             

 .التهديد من عقاب اهللا تبارك وتعالى

أجاز فقهاء الشريعة اإلسالمية لجوء الحاكم المنوط به القيام بإجراءات           .٢١
 المـدين   التنفيذ إلى وسيلة إيذاء المدين في بدنه فأجازوا للحاكم ضـرب          

الممتنع عن الوفاء بديونه متى ثبت لهذا الحاكم أن هذا المـدين موسـراً              
وقادراً على الوفاء وليس له عذر يبرر له االمتناع عن الوفـاء بديونـه،              

 .  وهذه الوسيلة ال وجود لها في القانون المقارن 

اشترط فقهاء الشريعة اإلسالمية إلمكان الحجز والتنفيذ علـى مـال            .٢٢
ن يكون هذا المال طاهراً وهذا الشرط لم يقل به فقهـاء القـانون      المدين أ 
        .المقارن

السعودي على تفادي مـا     الشرعية   في نظام المرافعات     المنظمحرص   .٢٣
قد يصيب المدين المحجوز على أمواله من أضرار تلحق به من جـراء             

دين الحجز على أمواله ، فألزم الدائن بتقديم الضمان الكافي للتعويض للم          
 .في حالة عدم ثبوت الدعوى

يشترط فقهاء الشريعة اإلسالمية إلمكان الحجز والتنفيذ علـى مـال            .٢٤
المدين أن يكون هذا المال مما يمكن تسليمه وهذا الشرط لم يقل به فقهاء              
القانون المقارن وذلك ألن تسليم المبيع إلى المشتري عندهم يعتبر أثـراً            

 . والتي يلتزم بها البائعمن اآلثار التي يرتبها عقد البيع

عمل نظام المرافعات السعودي على تحقيـق التناسـب بـين المـال              .٢٥
المحجوز عليه، وبين الحق المحجوز على المال من أجل اقتضائه ، فقـد             
نظم وسائل عديدة تكفل الموازنة بين سلطة الدائن في الحجـز علـى أي              

حق المدين فـي    مال من أموال المدين ، مهما كان نوعه ومقداره ، وبين            



 ١٨٩

أال يتحمل من الضرر بسبب الحجز والتنفيذ على أمواله إال بمقـدار مـا              
 .يستلزمه قضاء ديونه

 أجمع الفقهاء في الشريعة اإلسالمية ونظام المرافعـات الـسعودي ،            .٢٦
أال يكـون   " صاحب الحـق  " والقانون المقارن على أنه يجب على الدائن        

على تعسفه هذا إلحاق الـضرر      متعسفاً في استعمال حقه حتى ال يترتب        
            . باآلخرين 

انفرد فقهاء الشريعة اإلسالمية ، ونظام المرافعات الـسعودي بعـدم            .٢٧
جواز الحجز والتنفيذ على األعيان النجسة والمتنجسة ، واألعيان التي ال           

 . ينتفع بها 

انفرد فقهاء الشريعة اإلسالمية ، ونظام المرافعات السعودي بعدم  .٢٨
 الحجز والتنفيذ على األعيان النجسة والمتنجسة ، واألعيان التي ال جواز

 . ينتفع بها 

أجمع الفقهاء في الشريعة اإلسالمية ونظام المرافعات السعودي ،  .٢٩
والقانون المقارن على وجوب مراعاة الجانب اإلنساني للمدين  ، بعدم 

فته ، وما يلزم جواز الحجز والتنفيذ على ما يلزم لقيام المدين بمهنته وحر
 .لنفقة المدين ومن يعولهم ويجب عليه اإلنفاق عليهم 

    التوصيات:ثانياً   

العموم والشمول ، وهو فـي       نظام المرافعات الشرعية السعودي يعتمد على      -١
ـ تـواءم و  ت حاجة إلى إيراد نصوص مفصلة لكثير من القضايا        تالءم مـع   ت

أقـدر   ليكون القضاة و،   ذيالتنفإشكاليات   ، لتالفي  ثر الحدي صالعمتطلبات  
   .  هذه األحكام والتعامل معهاذفينعلى ت

كثرة القضايا وتعدد أشكالها يطيل مدة الحجز       للتالفي حدوث من طول المدة       -٢
الضرر لكل من الدائن والمدين       مما ينتج عنه إلحاق     ، والتنفيذ على األموال  

  ، يخـدم    متكامـل  عصري نشاء نظام الكتروني  إل، لذلك فإن الحاجة ماسة      
   .، ويسهم في سرعة إنجاز المعامالت التنفيذ نظام



 ١٩٠

 ، إلعداد    والتعليم الثقافةبكوادر علمية على درجة كبيرة من        يجب االستعانة  -٣
 ولتأهيل المتقـدمين     ، ي التعيين ث لتدريب القضاة حدي   دورات تدريبية خاصة  

ـ  ال يتم تعيين أحد فـي هـذا الم         بحيث ،ب القضاء صلشغل من   صب قبـل  ن
  .ول على هذه الدورات الحص

يتحملون مهمةً حساسةً وشاقةً ، تتمثـل       في العصر الحاضر     العلماء والفقهاء  -٤
في تطوير النظام القضائي ، ليسع كل ما نـشهده اليـوم مـن التغيـرات                

 .المجتمعية السريعة والمتجددة 

هناك حاجة لسلطة تنفيذية خاصة يجري إلحاقها بنظام القضاء لسرعة تنفيذ            -٥
 .األحكام

 .أهمية تزويد القضاء بهيئة مختصة بالبحث االجتماعي  -٦

ضرورة أن يتناول الدعاة في خطبهم موضوع األموال وما يتعلق بها كجزء             -٧
 .من الثقافة المجتمعية

 .دعم الجمعيات التي تسعى الى تحقيق التكافل االجتماعي  -٨

ضرورة إقامة ندوات ومحاضرات في المدارس والمعاهد والجامعات لنـشر           -٩
 .وعي الديني حول القضايا المعاصرة ال

 .وضع خطة إعالمية تدعم نشر الوعي الديني وتجعله ثقافة مجتمعية سائدة - ١٠
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