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אאא 
ونعوذ باهللا مـن رشور أنفسـنا , تغفرهـتعينه ونسـونس, دهـد هللا نحمـإن احلم

وأشـهد , ومن يضلل فال هادي لـه, من هيد اهللا فال مضل له, ومن سيئات أعاملنا
صـىل اهللا , هوأشهد أن حممـداً عبـده ورسـول, أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له

 .عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً 
, فإن الرشيعة اإلسالمية نظمت حياة الناس باألحكام أحسن نظـام: أما بعد

ويندرج , ومن ذلك االهتامم بأحكام احلضانة والزيارة, يف مجيع أحواهلم وتقلباهتم
احلقيقـة وحمصـلة فإذا كان احلكم هو عنوان , تنفيذ أحكام احلضانة والزيارة: فيها

فإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له; ذلك أن ثمرة احلكـم تنفيـذه بإيصـال , املرافعة
تنفيـذ أحكـام احلضـانة (ومن هنا تأيت أمهية تناول موضوع , احلقوق إىل أصحاهبا

حتى ال تتشـعب السـبل وتـدهلم اخلطـوب أمـام القـايض يف مواجهـة  )والزيارة
فتكون أحكام التنفيـذ وإجراءاتـه , تامد مطلهمالذين يشتد عنادهم وي, اخلصوم

فيسـارع إىل تسـيري إجـراءات التنفيـذ بعـد , هيتـدي هبـا القـايض, واضحة املعامل
وقطـع إلـداد , حتريكها من اخلصم; لتستقر يف النهاية إىل إيصـال احلـق ملسـتحقه

وقـد , ويـذعن لتسـليم احلـق لربـه, فيضيق عليه إلداده وشغبه, الظامل واملشاغب
وبعـض املباحـث انـدرج حتتـه مطالـب , ر مبحثاً ـتظم هذا البحث يف أربعة عشان

 :وبيان ذلك فيام يأيت, أيضاً 
وفيـه مخسـة , وتعريفـه مركبـاً , بيان مفردات عنوان البحـث :املبحث األول

 :مطالب
 تعريف التنفيذ :املطلب األول
 تعريف األحكام :املطلب الثاين
 تعريف احلضانة :املطلب الثالث

 تعريف الزيارة :لب الرابعاملط
 مركباً ) تنفيذ أحكام احلضانة والزيارة(تعريف  :املطلب اخلامس
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 مرشوعية تنفيذ أحكام احلضانة والزيارة :املبحث الثاين
 :وفيه أربعة مطالب, أقسام تنفيذ أحكام احلضانة والزيارة :املبحث الثالث
 أقسامه من جهة حاجة املحل للتنفيذ :املطلب األول

 أقسامه من جهة االستدامة والتأقيت :لب الثايناملط
 أقسامه من جهة حضور املنفذ عليه وغيابه :املطلب الثالث
 أقسامه من جهة الرضائية واإلجبار :املطلب الرابع
 رشوط التنفيذ اجلربي يف احلضانة والزيارة :املبحث الرابع

 :انوفيه مطلب, حكم التنفيذ يف احلضانة والزيارة :املبحث اخلامس
 حكم التنفيذ عىل املستحق عليه :املطلب األول
 حكم التنفيذ عىل احلاكم :املطلب الثاين

 االختصاص يف التنفيذ للحضانة والزيارة :املبحث السادس
 مؤنة التنفيذ يف احلضانة والزيارة :املبحث السابع
 :وفيه مطلبان, تسليم املحضون :املبحث الثامن
 حضونطريقة تسليم امل :املطلب األول
 الوسائل الزجرية للممتنع عن تسليم املحضون :املطلب الثاين

 :تنفيذ زيارة املحضون :املبحث التاسع
 تنفيذ رؤية املحضون :املبحث العارش

 نقل احلضانة عن املمتنع من تنفيذ الزيارة واحلضانة  :املبحث احلادي عرش
 التحفظ عىل املحضون ومنعه من السفر :املبحث الثاين عرش

 تنفيذ األحكام األجنبية يف احلضانة والزيارة :بحث الثالث عرشامل
 معاقبة املمتنع عن التنفيذ يف احلضانة والزيارة :املبحث الرابع عرش

 وفيها ملخص البحث والتوصيات :اخلامتة
 .ومن اهللا نستمد العون والتوفيق, وهذا أوان البدء فيه
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אא 
אאא 

 :سة مطالبوفيه مخ
 :تعريف التنفيذ لغة واصطالحاً : املطلب األول

ـذ(التنفيذ مصدر من الفعـل :تعريف التنفيذ لغة وتـدل هـذه الكلمـة يف ) نَفَ
 .)١(اللغة عىل مضاء يف أمر و غريه

نفذ األمر : كام يقال, نفذ السهم نفوذاً ونفاذاً خرق الرمية وخرج منها: فيقال
ذ احلكـم: ويقال, )٢(مطاع: أي, أمره نافذ: ويقال ,مىض, ونفاذاً , والقول نفوذاً  : نفَّ

 .)٣()مج(أخرجه إىل العمل حسب منطوقه 
 .)٤(اإلجراء العميل ملا قيض به :والتنفيذ يف احلكم

 :هي, يطلق التنفيذ عند الفقهاء عىل ثالثة معان :تعريف التنفيذ اصطالحاً 
عقـده : بمعنـى, أنفذ القـايض احلكـم: فيقال, عقد احلكم وإمضاؤه :األول
 .)٥(أصدره: أي, وأمضاه

أنفذ القايض فـالن حكـم : فيقال, تأييد قاض آخر حلكم قاض سابق :الثاين
كتنفيـذ الـوارث للوصـية املتوقفـة عـىل , أي أيـده ووافـق عليـه, القايض فـالن

ثبت عندي أنه ثبت عند فالن من : وهكذا إثبات حكم سابق مثل قوله, )٦(اإلجازة
 .)٧(احلكام كذا

                                                 
 .٥/٤٥٨مقاييس اللغة ) ١(
 .٩٣٩/ ٢الوسيط ملجمع اللغة , ٦٧١خمتار الصحاح , ٢/٦١٦نري املصباح امل) ٢(
 .٩٣٩/ ٢الوسيط ملجمع اللغة ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
ثم أخذ قرطاساً : (قال, وهو يتحدث عن إصدار قاض حلكمه) هـ٧٩٣بعد : ت(قال املالقي , ٢٣الفواكه البدرية ) ٥(

ويف عهد عقبة بـن احلجـاج للقـايض ] ٤٦املرقبة العليا ) [عليهثم أنفذه لوقته باإلشهاد ...وعقد فيه حكمه, فسواه
 ].٤٢قضاة قرطبة ...) [وال يعجل بإمضاء حكم حتى يستقيص حجج اخلصوم: (مهدي بن مسلم قوله

مطالـب أويل النهـى , ٤/٦٣١درر احلكام رشح جملة األحكام , ٥٩٣/ ٢مسعفة احلكام , ٢٣ة ـدريـه البـواكـالف) ٦(
 .٣١٥/ ١١اإلنصاف , ٤٧٤/ ٣يل النهى لرشح غاية املنتهى دقائق أو, ٤٨٧/ ٦

موجبـات , ٥٢ي ـمعـني احلكـام; للطرابلسـ, ٣٢/ ١رة احلكام ـتبص, ٩٢األحكام يف متييز الفتاو من األحكام ) ٧(
 .٤٤٦األحكام 
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أو أخذ املـال , اإللزام احليس بتسليم احلق لربه بالقوة; سواء باحلبس :لثالثا
 .)١(وختليص سائر احلقوق, بالقوة ودفعه ملستحقه

 وهذا املعنى هو املراد يف هذا البحث
عـىل مـا , فيام وقفت عليه − يف املعنى الثالث − وقد اكتفى الفقهاء يف تعريفه

ختليص احلـق ممـن : التنفيذ هو: فأقول, نىويمكنني صياغة ذلك املع, سلف ذكره
 .وإعطاؤه ملستحقه, هو عليه طوعاً أو جرباً 

 تعريف األحكام: املطلب الثاين
 واملقصود هنا األحكام القضائية

 :املراد باألحكام يف اللغة
 .)٢(ويطلق احلكم يف األصل ويراد به املنع, األحكام مجع حكم

, وحكـم لـه, حكـم بيـنهم: فيقال, لقضاءا: منها, )٣(ويأيت يف اللغة عىل معان
 .العلم والتفقه: ومنها, املنع من الظلم: ومنها, وحكم عليه

هو ما صدر من القايض; فصالً لنزاع بني متخاصـمني عـىل  :ويف االصطالح
 .جهة اإللزام

أو حكمـه , سـواء مـن واله اإلمـام, فاحلكم هو النص الذي يصدره قـاض
أو الرتك , سواء باالستحقاق, اع بني متخاصمنياخلصامن; فصالً يف قضية حمل نز

 .عىل جهة اإللزام
أو , فصـل اخلصـومات: وما يقرره بعض الفقهاء يف تعريف احلكم مـن أنـه

, تعريف للحكم بلوازمه حال كونه عمالً يقوم به القايض, )٤(اإللزام بحكم رشعي
هنـا واملطلـوب , فهو وصف للعمل القضائي الذي يقوم به عنـد إصـدار احلكـم

 .تعريف احلكم بصفته عمالً أداه القايض وفرغ منه
                                                 

, ٧٣/ ١٠ة الـذخري, ٢٢٤الطريقة املرضـية , ١٣٢/ ١تبرصة احلكام , ٧٦اإلحكام يف متييز الفتاو من األحكام) ١(
 .٥٢معني احلكام; للطرابليس 

 .٩١/ ٢مقاييس اللغة ) ٢(
 .١٩٠/ ١املعجم الوسيط , ١٤٥/ ٢املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري , ١٤٨خمتار الصحاح ) ٣(
 .٤٨١/ ٣دقائق أويل النهى لرشح املنتهى ) ٤(

 



− ٧ − 

 :تعريف احلضانة: املطلب الثالث
ـن :تعريف احلضانة لغة ضْ وهـو مـا دون , احلضانة يف اللغة مأخوذة مـن احلِ

, يء جانبـاهـوحضـنا الشـ, أو الصدر والعضـدان ومـا بيـنهام, اإلبط إىل الكشح
ن الطـائر بيضـه إذا ضـمه إىل حتـ, وناحيته ضَ وكـذلك املـرأة إذا , ت جناحيـهوحَ

 .)١(ضمت ولدها
, وجمنـون, حفـظ صـغري: عرفهـا الفقهـاء بأهنـا :تعريف احلضانة اصطالحاً 

 .)٢(وتربيتهم بعمل مصاحلهم, ومعتوه
مـن حلظـه , وحلظ مصاحلهم البدنية, واملراد حفظ بدن صغري ومن يف حكمه

يته فيام حيتاج إليه يف ذلـك ورعا, ونظافته يف بدنه وثيابه, وإطعامه, يف املهد صغرياً 
 .مجيعه

 :تعريف الزيارة: املطلب الرابع
 :تعريف الزيارة يف اللغة
ويف , زائـر ومـزور: فهو, قصده: وزاره زيارة وزوراً , الزيارة يف اللغة القصد

 .)٣(واستئناساً به, قصد املزور إكراماً له: العرف
يمكـن اسـتخالص و, مل أقف عىل من نص عىل تعريفهـا :الزيارة اصطالحاً 

قصد املحضـون : زيارة املحضون: فأقول, التعريف مما جاء يف تعريفها لغة وعرفاً 
 .واالستئناس به مدة حمدودة, واالطمئنان عليه, من حاضنه لرؤيته
 :املراد بتنفيذ أحكام احلضانة والزيارة مركباً : املطلب اخلامس

, والزيـارة, كـمواحل, التنفيـذ(سبق تعريف مفردات عنوان البحـث مفـرداً 
 »تنفيـذ أحكـام احلضـانة والزيـارة«ومنها يمكن أن نخلص لتعريف ) واحلضانة

ختليص احلق املحكوم بـه يف حضـانة الصـغري : املراد به: فأقول, بالنظر إليه مركباً 
 .طوعاً أو جرباً , وإيصاله ملستحقه, أو زيارته, ونحوه

                                                 
 .٢١٧/ ٤القاموس املحيط ) ١(
 .٢٦٣/ ٣رشح منتهى اإلرادات , ١٤٨/ ٧الروض املربع , ٧٧/ ٥اإلقناع ) ٢(
 .٢٦٠/ ١املصباح املنري ) ٣(
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אא 
אא 

وسـند ذلـك عمومـات الكتـاب , روعـتنفيذ أحكام احلضانة والزيـارة مشـ
نِ ﴿: يقول تعاىل, والسنة ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ ِحْ اإلْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ إِنَّ اهللاَّ يَ

لَّ  مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ املُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ ونَ الْفَ رُ كَّ مْ تَذَ ومـن العـدل , )٩٠: النحـل( ﴾كُ
ومـن ذلـك مـن تعـنيَّ حقـه يف , وإيصـاهلا إىل أصـحاهبا, املأمور به إيفاء احلقوق

, فإن مل يستجب املحكوم عليه, فيجب متكني صاحبها منها رضا, حضانة أو زيارة
 .وجب إجباره عىل ذلك من قبل احلاكم

لَ : ويقول تعاىل وْ انَ قَ امَ كَ مِ  ﴿إِنَّ وا إِىلَ اهللاَّاملُْؤْ عُ ا دُ مْ  نِنيَ إِذَ يْـنَهُ مَ بَ كُ ولِهِ لِيَحْ سُ رَ وَ
﴾ ـونَ لِحُ مُ املُْفْ أُولَئِكَ هُ نَا وَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ ولُوا سَ قُ وهـذه اآليـة يف , )٥١: النـور( أَنْ يَ

وتدل من باب أوىل عىل وجوب تنفيذ حق , وجوب االستجابة إىل دعوة املحاكمة
 .وإيصاله إليه, تجب املسارعة إىل تنفيذهف, وجب ملستحقه

وعن  .)١()مطل الغني ظلم(: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال −  −وعن أيب هريرة 
يل الواجـد حيـل عرضـه (: قـال, ملسو هيلع هللا ىلصعـن رسـول اهللا , عن أبيه, عمرو بن الرشيد

, وأن من وجب عليه حق, فاحلديثان داالن عىل حتريم املطل باحلقوق. )٢()وعقوبته
 .وذلك يشمل احلضانة والزيارة, لربهلزمه أداؤه 

 
 
 
 

                                                 
 .١٥٦٤وهو برقم ) ١١٩٧/ ٣(ومسلم ) ٦١/ ٥الفتح (, ٢٤٠٠فقد أخرجه البخاري وهو برقم , متفق عليه) ١(
واحلـديث وصـله أمحـد وإسـحاق يف : (قـال ابـن حجـر, )٣٦٢٨(وهـو بـرقم , ٣١٣/ ٣رواه أبو داود يف سننه ) ٢(

 ).٦٢/ ٥الفتح (, )وإسناده حسن.... داود والنسائي وأبو, مسندهيام
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אא 
אא 

ونبـني ذلـك يف , ينقسم تنفيذ أحكام احلضانة والزيارة مـن جهـات متعـددة
 :املطالب اآلتية
 :أقسام التنفيذ من جهة حاجة املحل للتنفيذ: املطلب األول
 :من هذه اجلهة إىل قسمنيوتنقسم 
 :ما ال حيتاج إىل التنفيذ: األول

وذلك حينام حيكم القايض عىل طالب احلضانة أو الزيارة , وهي أحكام الرتك
 .وال حيتاج إىل تنفيذ, فتبقى األوضاع كام كانت قبل احلكم, بعدم استحقاقها

 :ما حيتاج إىل التنفيذ: الثاين
, باستحقاق املدعي للحضانة أو الزيـارة وهي األحكام اإلجيابية التي تصدر

وسيأيت تفصـيل أحكـام , وحتتاج عند تنفيذها إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك
 .هذا النوع يف ثنايا البحث; إذ إهنا املقصود من البحث عند االطالق

وتنقسم من هذه اجلهـة , أقسام التنفيذ من جهة االستدامة والتأقيت: الثايناملطلب 
 :نيإىل قسم

 :التنفيذ املؤقت: األول
 وقبل إجازته من املحكمة األعىل, تنفيذ احلكم بعد صدوره :واملراد به

ي احلـال املسـارعة إىل ـويقتضـ, فعندما يصدر احلكم يف احلضانة أو الزيـارة
إذا قـدم املحكـوم لـه كفـيالً , فينفـذ حـاالً , تنفيذه قبل تأييده من املحكمة األعىل

وإجراءات التنفيـذ , وأمر به القايض, لب ذلك املحكوم لهمتى ط, حضورياً ببدنه
مما سـوف يـأيت تفصـيل أحكامـه يف هـذا , املؤقت هي إجراءات التنفيذ املستديم

 . )١(البحث
                                                 

هـ بأنه ١٤٣٥منها من نظام املرافعات الرشعية السعودي الصادر عام ) ب(والفقرة ) ١٦٩(قد جاء يف املادة : تنبيه) ١(
إذا   :حسب تقرير القايض يف أحوال منهـا , بكفالة أو بدوهنا) املؤقت(جيب أن يكون احلكم مشموالً بالنفاذ املعجل 

 .أو أجرة حاضن, كان احلكم صادراً بتقرير تسليم صغري حلاضنه أو رؤيته

 



− ١٢ − 

 :التنفيذ املستديم: الثاين
وهذا هـو , واستكامل إجراءات قطعيته, تنفيذ احلكم بعد صدوره :واملراد به

 .األصل يف التنفيذ
وينقسم من هذه , أقسام التنفيذ من جهة حضور املنفذ عليه وغيابه: ثاملطلب الثال

 :مها, اجلهة إىل قسمني
 :التنفيذ احلضوري: األول

وهـذا هـو , أن يكون التنفيذ يف مواجهة املحكوم عليه وحضـوره :واملراد به
 األصل يف التنفيذ

 :التنفيذ الغيايب: الثاين
أو , سواء كان غائباً حقيقة, حكوم عليهأن يكون التنفيذ يف غيبة امل :واملراد به

, فإذا تعذر التنفيذ بحضور املحكـوم عليـه, أو ممتنعاً عن احلضور للتنفيذ, مسترتاً 
 .فيصار إىل التنفيذ يف غيبته

وينقسم من هذه اجلهـة , أقسام التنفيذ من جهة الرضائية واإلجبار: املطلب الرابع
 :مها, إىل قسمني
 :التنفيذ الرضائي: األول

, واختيـاره مـن دون إجبـار, قيام املنفذ عليه ببـذل احلـق بطوعـه :واملراد به
 .حسب احلكم, وينتظم يف زيارته أو رؤيته, فيسلم الطفل املحضون

وال , وأصل ذلك أن املسلم جيب عليه أن يؤدي احلقوق الواجبة طائعاً خمتاراً 
 .)١(حيوج صاحبه إىل املطالبة لد احلاكم

 :اجلربيالتنفيذ : الثاين
قيام احلاكم بإجبار املنفذ عليه بأداء ما وجب لصاحبه مـن احلضـانة  :املراد به

 .والزيارة
فإن احلاكم جيربه عىل ذلك بام يـراه , وامتنع عن أدائه, فمتى وجب عليه حق

 .)٢(من الوسائل املمكنة التي حتمله عىل االستجابة للحكم
                                                 

 .٤٥٩, ٤٥٨/ ٤الرشح الكبري البن قدامة ) ١(
 .٢٦٣واألحكام السلطانية; أليب يعىل , ٢٢٣األحكام السلطانية; للاموردي ) ٢(

 



− ١٣ − 

אאא 
אאאא 

 :)١(يشرتط للتنفيذ اجلربي يف احلضانة والزيارة ما ييل
ذ له −١  :ثبوت االستحقاق للمنفَّ

ذ  فال يتم التنفيذ اجلربي إال بعد ثبوت االستحقاق يف احلضانة والزيارة للمنفَّ
 .ومستوفٍ لألوضاع املقررة للزومه ونفاذه, بمستند صالح للتنفيذ, له

 :التنفيذمطالبة املحكوم له ب −٢
, فال يتم التنفيذ اجلربي إال بعد مطالبة املستحق بالتنفيذ; ألنه صاحب احلـق

 .كام له العدول عنه وتركه, وله مواصلة طلبه
 :امتناع املنفذ عليه عن التنفيذ طوعاً  −٣

وال ينتقـل , وأحسـن األحـوال, التنفيذ يتم من قبل احلاكم بأمجـل الوجـوه
فعـىل احلـاكم , التنفيـذ طوعـاً برضـا املحكـوم عليـهللتنفيذ اجلربي إال إذا تعذر 

فـإذا مل يسـتجب , من دعوة املحكوم عليـه بالوسـائل املمكنـة, التدرج يف التنفيذ
وال ينتقل حلال إال إذا مل يمكن مـا هـو , املحكوم عليه صار إىل إجباره عىل التنفيذ

فللقايض , ملحضونكخشية إخفاء ا, إال إذا استدعى احلال املفاجأة يف التنفيذ, قبله
 .ولو مل يتدرج عىل نحو ما ذكر, املنفذ اختاذ الطريقة املناسبة يف ذلك

 
 
 
 
 

                                                 
 ).حتت الطبع(مستفاد من األصول اإلجرائية للتنفيذ; للباحث ) ١(

 



− ١٤ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− ١٥ − 

אא 
אאא 

 :حكم التنفيذ عىل املستحق عليه: املطلب األول
لـه التـأخر عـن  وال جيـوز, فإنه يلزمه تسليمه ملستحقه, من وجب عليه حق

, وإجلاء املستحق إىل املحاكم ودوائر التنفيذ; لعموم النهي عن مطل احلقوق, ذلك
 .)١()مطل الغني ظلم(: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي 

] أداؤه[ولب بحـق وجـب عليـه ـن طـوم): (هـ٦٨٤:ت( يـرافـول القـيق
ال أدفعـه إال بـاحلكم; ألن : ل لـه أن يقـولـوال حيـ, وبصاملغرد ـك, ورـعىل الف

وتتأكـد االسـتجابة . )٢()وف الناس عند احلـاكم صـعبـووق, ي ظلمـل الغنـطم
ذ عليه السمع والطاعة وعدم املامنعـة , للتنفيذ عندما يأمره احلاكم بذلك فعىل املنفَّ

 .عن ذلك
وال جيوز ملستحق احلضانة أو الزيارة مع امتنـاع الطـرف اآلخـر عـن تنفيـذ 

بل عليـه اللجـوء , ذلك إىل التهارج والفتنة; إذا خيش أن يؤدي )٣(احلكم الظفر هبا
 .إىل احلاكم

 :حكم التنفيذ عىل احلاكم: املطلب الثاين
, فمنهم من يسـلمها عـن رضـا, الناس ال يستوون يف بذل احلقوق ملستحقها

فمتـى ألـدَّ املسـتحق عليـه التنفيـذ يف , ومنهم من ال يسلمها إال بإجبـار احلـاكم
وجـب عـىل احلـاكم املخـتص , حق هلـا إىل احلـاكموجلأ املسـت, احلضانة والزيارة
وتسليمه ملستحقه; وذلك ألنـه , وفكاك احلق من املستحق عليه, االستجابة لطلبه

                                                 
 .جيهسبق ختر) ١(
 .٧٩/ ٤الفروق ) ٢(
)٣ ( ١٤٨ −١٣٣/ ١نظرية الدعو. 

 



− ١٦ − 

, جيب عىل احلاكم إيصال احلقوق إىل أصحاهبا; أمراً بـاملعروف وهنيـاً عـن املنكـر
 .)٤(وقطعاً للتهارج والتقاتل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢١٤الغياثي , ١٨١/ ١أدب القايض للاموردي ) ٤(                                                 
هـ عىل تنفيذ أحكام الزيارة واحلضانة جرباً كام يف املـادة ١٤٣٣وقد نص نظام التنفيذ السعودي الصادر عام : تنبيه        
ونحـو ذلـك ممـا يتعلـق , والتفريق بني الـزوجني, غري وحفظهتنفذ األحكام الصادرة بحضانة الص: (ونصها) ٩٤(

ويعـاد التنفيـذ , ودخـول املنـازل) الرشطة(ولو أد ذلك إىل االستعانة بالقوة املختصة , باألحوال الشخصية جرباً 
 ).كلام اقتىض األمر ذلك

 



− ١٧ − 

אא 
אאא 
أو جلهـة , فقد يسند من قبـل اإلمـام األعظـم للقضـاء, التنفيذ عمل والئي

 .أو بقرائن احلال, أو بالعرف, ويعرف ذلك بالنص عليه, أخر تقوم به
وما يسـتفيده , عموم الواليات وخصوصها): (هـ٧٢٨:ت(يقول ابن تيمية 

ولـيس لـذلك حـد يف , ألحـوال والعـرفيتلقى من األلفـاظ وا, املتويل بالوالية
 .)١( )الرشع

: − وهو يتحدث عن اختصاص القايض − )هـ٧٩٩:ت(ويقول ابن فرحون
وقـد ال , فقـد يفـوض إليـه التنفيـذ, فأمر زائد عىل كونه حاكامً , وأما قوة التنفيذ(

 .)٢()يندرج يف واليته
السعودية مسند  والتنفيذ اليوم يف مسائل احلضانة والزيارة يف اململكة العربية

 .للقضاء
 .وله قضاة خمصصون

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)١ ( ٦٨/ ٢٨جمموع الفتاو. 
 .٥٦ام يف متييز الفتاو عن األحكام اإلحك: ويف املعنى نفسه انظر, ١٨١/ ١تبرصة احلكام ) ٢(

 



− ١٨ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− ١٩ − 

אא 
אאא 

ـذ عليـه; , إذا كان التنفيذ اجلربي ال يتم إال بنفقة مالية فغرامة ذلك عـىل املنفَّ
سبب يف وجوهبا; لعدم وألنه هو املت, ألنه املمتنع عن التنفيذ املوجب هلذه النفقات

, وهذا مقتىض ما ذكره العلامء يف نفقـات احلجـر عـىل مـال املفلـس, وفائه باحلق
ومقـدم عـىل سـائر , وأن ذلك من مال املفلـس, وقسمته بني الغرماء, ومؤنة بيعه

 .والتنفيذ يف احلضانة والزيارة مثله, )١(ما مل حيمل ذلك بيت املال, احلقوق للغرماء
وأجـرة , بأن نفقة التنفيذ): هـ١٣٨٩:ت(حممد بن إبراهيم وقد أفتى الشيخ 

 .)٢(تكون عىل املحكوم عليه, العمل الالزم له
وال بسـبب تـرك , لكن إذا مل تكن هذه النفقات بسبب االمتناع عـن التنفيـذ

, مثل أجرة السيارة يف الـذهاب باملحضـون لزيـارة الطـرف اآلخـر, الوفاء باحلق
وإرجاعـه عـىل , أو يكون الـذهاب بـه عـىل طـرف ,فتكون بني الطرفني مناصفة

 .فيعمل به, وإن جر عرف بذلك, الطرف اآلخر
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٤٣٥/ ٣كشاف القناع , ١٣٣/ ٤روضة الطالبني , ٦١٠/ ٢عقد اجلواهر الثمينة ) ١(
 .٤١٥/ ١٢فتاو ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ) ٢(

 



− ٢٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− ٢١ − 

אא 
א 

 :وفيه مطلبان
 طريقة تسليم املحضون: املطلب األول

وتسليم املحضون لـه , فإنه جيب متكينه منها, إذا استحقت احلضانة لشخص
, فإن كان ثمـة شـبهة ملنازعـه فيهـا, من غري إعوازه إىل املقاضاة, تى طلب ذلكم

ي عليـه تسـليم ـفيجب عـىل املقضـ, يَ عليه ملستحقهاـثم قض, ومتسك باحلضانة
واحلال ما  − ازه بالرفع للحاكم للتنفيذ; ألنهاملحضون إىل املحكوم له من غري إعو

له اإلرضار بصاحبه ملالحقته أمـام  وال جيوز, تعينت احلضانة للمحكوم له − ذكر
ورفـع املحكـوم لـه باحلضـانة األمـر إىل , فإن مل يفعـل, القضاء للمطالبة بالتنفيذ

 :فإن احلاكم يسلك اخلطوات اآلتية, احلاكم
ويتدرج يف ذلك من , يأمر املحكوم عليه بتسليم املحضون إىل املحكوم له −١

 . األسهل فام فوقه بام يناسب احلال
وقدر احلاكم عىل املحضون , امتنع املحكوم عليه من تسليم املحضون إذا −٢

 .وسلمه للمحكوم له, انتزعه احلاكم, من غري إرضار به
ذ عليه عىل االمتناع −٣ ومل , أو أخفى املحضون, إذا مل يمكن ذلك وأرص املنفَّ

, )١(فـإن القـايض املنفـذ ينفـذ احلكـم جـرباً , يمكن تسليم املحضون للمحكوم له
 .سلك أحد الوسائل الزجرية اآلتية يف املطلب التايلي

                                                 
عـي القـايض يف يرا(مـا نصـه  ١٤٣٣من نظام التنفيذ السعودي الصادر عام ) ٩٤(وجاء يف الالئحة األوىل للامدة ) ١(

 : تنفيذ قضايا احلضانة والزيارة ما يأيت
, واملنفـذ ضـده, ر باملنفـذ لـهـالتدرج يف التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم املحضون بـام ال يضـ) أ (   

لحضـانة وهي املادة التي تقيض بمعاقبة املمتنع عـن التنفيـذ ل) [ ٩٢(واملحضون مع إفهام املمتنع بمقتىض املادة 
 ].والزيارة مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر

ينفـذ ) أ(إذا أرص املنفذ ضده عىل االمتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القايض املشار إليها يف الفقـرة ) ب(  
 ).احلكم جرباً 

 



− ٢٢ − 

 :الوسائل الزجرية للممتنع عن تسليم املحضون: املطلب الثاين
, األصل دعوة احلاكم للمنفذ عليه إىل تنفيذ حكـم احلضـانة بـأرفق الوجـوه

ويتدرج يف ذلـك مـن األسـهل فـام , بتسليم املحضون, وأمجل األحوال واألقوال
إال إذا كـان , إىل األشد من الوسـائل إال إذا مل جيـد مـا هـو دونـهفال ينتقل , فوقه

أو السفر به إىل مكـان ال هيتـد , التنفيذ يستدعي املفاجأة خشية إخفاء املحضون
 .أو يمكن ذلك ولكن بعد املشقة وطول املدة, أو ال يمكن اسرتداده منه, إليه

ملحكوم عليـه عـىل وللحاكم أن يسلك الوسائل الزجرية املمكنة التي حتمل ا
 :ومن ذلك ما يأيت, تسليم املحضون

 :التكفيل عليه −١
 .التزام مكلف بإحضار املحكوم عليه ببدنه عند طلبه: واملراد بالكفالة هنا

وتوجـه , وطلب مهلـة إلحضـار املحضـون, وحرض, فإذا طُلب املنفذ عليه
إذا مل ينفـذ عنـد , هفإنه ال يرتك إال بكفيل ببدنه حيرضه عند طلب, إمهاله مدة حمددة

 .وإال سجن, فيلزم بذلك, وهكذا كلام اقتىض احلال التكفيل عليه, انتهاء املهلة
 :إيقاف ما هيمه −٢

فإن احلاكم يأمر بإيقـاف مـا هيمـه , واختفى, إذا امتنع املنفذ عليه عن التنفيذ
, أو جـواز سـفر, مـن بطاقـة لألحـوال, من خـدمات تتعلـق بـاألحوال املدنيـة

وكـذا إيقـاف , وكذا إيقاف مصاحله املتعلقـة باسـتقدام عـامل ونحـوه ,ونحومها
وكذا , أو غريها, من السحب من حسابه عن طريق البطاقة, اخلدمات البنكية عنه
وهذا يندرج فيام يذكره الفقهاء من احلجر عىل ما هيم املطلوب , احلجر عىل أمواله

 .وىل هبذه اإلجراءاتوالتنفيذ هنا من باب أ. )١(حلمله عىل احلضور للقايض
 :املنع من السفر −٣

ذ عليه ذ يسارع بنـاء عـىل طلـب , إذا خيش سفر اخلصم املنفَّ فإن القايض املنفِّ
فيوضـع , وإذا كـان مسـافراً , حسب االقتضاء, مستحق احلضانة بمنعه من السفر

                                                 
اإلحكـام  ,٧٠/ ١حـيل املعاصـم , ١٣٩فصـول األحكـام , ٧٠/ ١البهجـة يف رشح التحفـة , ٦٤تنبيه احلكـام ) ١(

 .٢٤/ ١واإلتقان 

 



− ٢٣ − 

والتكفيل عليـه إذا اقتىضـ , عىل الئحة الرتقب; ملراجعة قايض التنفيذ عند قدومه
واملنع من السفر عند االمتناع عن تسليم احلق ممـا يـذكره الفقهـاء يف , ال ذلكاحل

 .وهذا مثلها, )١(الديون
 :احلبس −٤

رف ببدنـه; ـومنعـه مـن التصـ, وهو تعويق املنفذ عليه يف مكان من األمكنة
 .)٢(عقوبة له; ومحالً له عىل التنفيذ

, لم املحضـونبل حيـبس حتـى يسـ, وليس للسجن يف هذه احلال مدة حمددة
فيسـتمر الزجـر عليهـا , فإن االمتناع عن التنفيذ جريمة مستمرة, ولو طال حبسه

 .حتى تركها
وإذا كان عىل ترك واجب كـأداء «: عن التعزير) هـ٧٥١:ت(يقول ابن القيم 

وتفرق عليـه يومـاً , فإنه يرضب مرة بعد مرة, الدين واألمانات والصالة والزكاة
 .واحلبس مثله )٣(»بحتى يؤدي الواج, بعد يوم

وكـان مسـجوناً منعـه , كام أنه من وجوه التعزير اجلائزة ملن امتنع عن التنفيذ
ذكــره ابــن تيميــة , حتــى ينفــذ مــا وجــب عليــه, مــن فضــول األكــل والنكــاح

 .)٤( )هـ٧٢٨:ت(
 :يف اجلمع بني الوسائل الزجرية) تنبيه(

كـام لـه اجلمـع , ذكرهللحاكم املنفذ االكتفاء بإحد الوسائل الزجرية مما مر 
 .)٥(وحامالً للمنفذ عليه عىل التنفيذ, بني بعضها بحسب ما يراه ممكناً 

 

                                                 
 ).٥٣/ق(, ٨٧قواعد ابن رجب , ١٣٦/ ٤روضة الطالبني , ٦١٠/ ٢عقد اجلواهر الثمينة ) ١(
 .١٩٥/ ١الرتاتيب اإلدارية , ١٧٤/ ٧بدائع الصنائع , ٣٩٨/ ٣٥جمموع فتاو ابن تيمية ) ٢(
 .٣٥٠الطرق احلكمية ) ٣(
 .١٣٧االختيارات الفقهية ) ٤(
 .٢٠١سلطة القايض يف تقدير العقوبة التعزيرية; للباحث : انظر, عقوبتني أو أكثر يف التعزيريف اجلمع بني ) ٥(

 



− ٢٤ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− ٢٥ − 

אא 
א، 

فإن مكان الزيارة يكون حيـث يتفـق , ألحد أقاربه, عند تنفيذ زيارة حمضون
, وذلك متى كان ال مرضة عىل املحضون, قيض له بالزيارةوامل, احلاضن: الطرفان

أم عند من , سواء أكان يف منزل أحدمها, وال خلوة فيه بامرأة أجنبية من دون حمرم
 .)١(أو يف مكان آخر مناسب, يرتضيانه

فاألصل , فإن مل يكن, فيعمل بالعرف, فإن تعذر اتفاقهام ورضامها عىل ذلك
ما مل , )٢(والبنت بعد السبع تزار عند حاضنها, ه يف منزلهأن االبن يزور من له زيارت
 .وعىل القايض حتديد ذلك, يقتض احلال خالف ذلك

وقـد , ويسلك يف تسليم الطفل للزيارة الطريقة التي يسـلم هبـا يف احلضـانة
 .مرت يف املطلب األول من املبحث الثامن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٢٠/ ١١فتاو ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ) ١(
 .٥٠٢/ ٥كشاف القناع , ٢٦٦, ٢٦٥/ ٣رشح املنتهى ) ٢(

 



− ٢٦ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− ٢٧ − 

אא 
א 
مشاهدة  املحضون من قبل قريبه لد حاضنه أو يف : واملراد برؤية املحضون

 .مكان آخر يرتضيانه أو حيدد من قبل القضاء
وتكـون رؤيـة , والرؤية صـورة مـن صـور الزيـارة وإنـام أفردهتـا ألمهيتهـا

مرضـة  املحضون يف املكان والزمان الذي يتفق عليه الطرفان عىل أن ال يكون فيـه
وال يكـون فيـه خلـوة , رطةـأو انعكاس يسء عىل نفسيته كمقـرات الشـ, للطفل

وعنـد اخـتالف الطـرفني فيعمـل بـام يـذكره , بأجنبية ممن تزور الطفل أو ترافقه
وعـىل قـايض التنفيـذ , القايض يف حكمه من مدة الرؤية ومكاهنا وقيودها املعتربة

ائل الزجرية املذكورة فيمن امتنع ومن امتنع منها فيسلك معه الوس, العمل بذلك
 .)١(عن احلضانة كام يف املطلب الثاين من املبحث الثامن

 
 
 

                                                 
وجـاءت , ولوائحها ١٤٣٣السعودي الصادر عام  من نظام التنفيذ) ٧٦(نظم تنفيذ زيارة الصغري ورؤيته يف املادة ) ١(

حيدد قايض التنفيذ طريقه تنفيذ احلكم الصادر بزيـارة الصـغري مـا مل يـنص احلكـم عليهـا : (املادة املذكورة بام نصه
وحتدد وزارة العـدل تلـك األمـاكن يف , وجيري التنفيذ بتسليم الصغري يف مكان مهيأ ومناسب هلذا النوع من التنفيذ

 : ويف لوائح املادة املذكورة ما نصه) ة عىل أال يكون يف مراكز الرشطة ونحوهاالالئح
وكيفيـة الزيـارة مكانـاً وصـفة , وأجـرة النقـل, وآلية نقله, واملستلم للمزور, حيدد قايض التنفيذ املسلِّم – ١/ ٧٦(     

أو حتديـد , عـدد األيـام وإذا خـال احلكـم مـن, أو يتفـق الطرفـان عـىل خالفـه, ما مل ينص احلكم, ونحو ذلك
 .أو تعيينها فيحال لقايض املوضوع الستكامله, األوقات

أو سكن طالب التنفيذ إذا كان بلـده بلـد , وتسليم الصغري يف مقر سكن املزور, جيري تنفيذ حكم الزيارة – ٢/ ٧٦     
 : تيةفإن تعذر ففي أحد األماكن اآل, املزور أو يف سكن أحد أقارب املزور يف البلد نفسه

 اجلهات االجتامعية احلكومية) أ ( 
 املؤسسات واجلمعيات اخلريية املرخص هلا بالقيام هبذا العمل) ب(
 ).ما يراه القايض من األماكن العامة وغريها مما يتوافر فيها البيئة املناسبة) جـ(

 



− ٢٨ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− ٢٩ − 

אא 
אא 

אא 
ن تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية بالوسائل املناسبة مما مر ذكـره ـع عـجيرب املمتن
ع ـوإذا امتنـ, ة يف املطلـب الثـاين مـن املبحـث الثـامنـانــام احلضـيف تنفيذ أحك

املحكوم عليه يف الزيارة أو الرؤية من التنفيذ بتمكني الطرف اآلخر منهـا حسـب 
فللمنفـذ لـه طلـب نقـل , املعتاد مما هو منصوص عليه يف احلكم وتكرر ذلك منه

واملحكمة تنظـر يف ذلـك بنـاء عـىل , احلضانة إليه إذا كان من أهل االستحقاق هلا
عىل أن يصدر بذلك حكم مستوفٍ لإلجـراءات; ألن , وهلا نقل احلضانة له, طلبه

صار مضاراً للطرف اآلخـر , احلاضن الذي امتنع عن تنفيذ حكم الزيارة والرؤية
, ريعة ممنـوعـرر يف الشــوالض, فانتقلت احلضانة عنه, مباالمتناع عن تنفيذ احلك

هِ﴾: وإذا وقع فهو مرفوع; لقوله تعاىل لَـدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ الَ مَ ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ  ﴿الَ تُضَ
كام أن الفقهاء قد نصوا بـأن , )١( )ال رضر وال رضار(: ملسو هيلع هللا ىلصولقوله , )٢٣٣: البقرة(

, واملمتنع عن التنفيذ مثله, )٢(جمروح العدالة, كممن امتنع عن احلضور ملجلس احل
 .بل أوىل; لتعني احلق عليه

 
 
 
 

                                                 
والبيهقي ) ٣٠٦٠(رقم وهو ب, ٢/٥٦والدراقطني يف سننه ) ٢٣٦٣, ٢٣٦٢(وهو رقم , ٢/٤٤أخرجه ابن ماجه ) ١(

 قال النـووي ) ٢٨٦٠(وهو برقم , ٢/٤٥٢ومالك يف املوطأ مرسالً , ٣٣٣/ ١٠, ١٥٧, ٦/٧٠يف السنن الكرب
 .»وله طرق يقوي بعضها بعضاً ...حديث حسن«): ٣٢(احلديث رقم , يف األربعني

 .٧١/ ١التحفة البهجة يف رشح , ٦١٥/ ٢معني احلكام البن عبد الرفيع , ١٧٢/ ١روضة القضاة ) ٢(

 



− ٣٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− ٣١ − 

אא 
אאא 

التحفظ عىل املحضون بأن جيعله القايض عند مريض مـن أقاربـه أو غـريهم 
ويكون ذلك متى قامت دالئل عىل حماولة  ,يقوم بحضانته أثناء إجراءات الدعو

وكذا إذا اقتىض احلال منع املحضون من السفر أثناء , املدعى عليه إخفاءه أو إيذاءه
فإنه يمنع متى قامت , خشية السفر به خارج البالد, أو التنفيذ, إجراءات الدعو
أو  ,كأن يكون الطفل ممن حيمل جواز سفر بيد املـدعى عليـه, دالئل تؤيد الطلب

وإنام يتم التحفظ عىل املحضون خشـية إخفائـه , مضموماً جلواز سفر املدعى عليه
والـتحفظ عـىل , وأمـر بـه القـايض, أو املنع من السفر متى طلـب املـدعي ذلـك

وعدم متكني , املحضون ومنعه من السفر عمل استصالحي يقتضيه حفظ احلقوق
ونُوا : ليقو, واهللا عز وجل, املضار واملتحايل من العبث هبا نُوا كُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ﴿يَ

﴾ طِ نيَ بِالْقِسْ امِ وَّ إِيتَاءِ  إِنَّ اهللاَّ﴿: ويقول, )١٣٥: النساء( قَ انِ وَ سَ ِحْ اإلْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ يَ
ونَ  رُ كَّ ــذَ ــمْ تَ لَّكُ ــمْ لَعَ عِظُكُ ــيِ يَ الْبَغْ ــرِ وَ املُْنْكَ ــاءِ وَ شَ حْ ــنِ الْفَ ــى عَ نْهَ يَ بَــى وَ رْ  ﴾ذِي الْقُ

وهو مـأمور , فالقسط والعدل يكون بإيصال احلقوق إىل أصحاهبا, )٩٠: النحل(
 .ومن ذلك احلضانة, به يف كل حال

 
 
 
 
 
 
 

 



− ٣٢ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− ٣٣ − 

אא 
אא 
وال ينفـذ فيهـا , رعيةـاألصل أنه ال ينفذ يف بالد اإلسالم إال األحكـام الشـ

 .رشعية أحكام غري
للحاجـة إىل املعاملـة ) رعيةـغري الش(لكن هل جيوز تنفيذ األحكام األجنبية 

?باملثل; لتنفذ أحكامنا الرشعية يف البالد األخر 
يظهر يل أن ذلك جائز حلاجتنا إىل املعاملة باملثل يف تنفيذ أحكامنا عىل رعايـا 

 :وذلك خمرج عىل ما ييل, تلك الدول يف بالدهم
إذا , كام قضاة الرضـورة ممـن مل تتـوافر فـيهم رشوط القـايضصحة أح) أ ( 

 .)١(متى وافقت الصواب, أو ذو شوكة ال والية له, والهم اإلمام
إىل أن مـا كـان مـن األحكـام مسـتوجباً : )٣(واحلنابلـة, )٢(فقد ذهب الشافعية

, فإن احلكم إذا وافق الصـواب ال يـنقض, للنقض; لفقد القايض بعض الرشوط
 .حتى ال تتعطل األحكام, اكمه من قضاة الرضورةإذا كان ح

 .)٤(وذكر احلنفية ذلك وجهاً يف قضاة اخلوارج منهم
وهـو اختيـار ابـن العـريب , )٥(وقرر بعض علامء املالكية صحة قضاء الفاسـق

فينفذ , إن كان حاكامً والياً ] يعني الفاسق[وأما أحكامه : (فهو يقول) هـ٥٤٣:ت(
وال , وال ينقض حكمـه الـذي أمضـاه بحـال, ما خالفه ويرد, منها ما وافق احلق

واحلـق , فإن الكالم كثري, أو قول حيكى, تلتفتوا إىل غري هذا القول من رواية تؤثر
 .)٧(أن حكم الفاسق مردود عىل كل حال: واملشهور من مذهب مالك. )٦()ظاهر

                                                 
 .٤٧٩/ ٣دقائق أويل النهى , ٢٤٠/ ٨حتفة املحتاج , ٢٤٠/ ٨هناية املحتاج ) ١(
 .٢٤٠/ ٨هناية املحتاج , ٣٧٧/ ٤مغني املحتاج ) ٢(
 .٤٧٩/ ٣دقائق أويل النهى , ٣٢٧/ ٦كشاف القناع ) ٣(
 .١٥٥/ ٣مع رشحه; البن مازه , أدب القايض; للخصاف) ٤(
 .٣٤تنبيه احلكام ) ٥(
 .١٤٨/ ٤أحكام القرآن ) ٦(
 .٣٤تنبيه احلكام ) ٧(

 



− ٣٤ − 

حتى , اـاذهـة إىل إنفـاجـور; للحـد اجلمهـام عنـذه األحكـازت هـوإنام ج
 ).غري الرشعية(وهكذا يف تنفيذ األحكام األجنبية , ال تتعطل حقوق الناس

إذا بـان , ما قرره بعض أهل العلم من إجازة احلكم املوافـق للصـواب) ب(
 .عدم صحة مستنده الرشعي الذي ذكره يف حكمه

من الشـافعية فـيمن حكـم وأخطـأ يف مسـتنده ) هـ٧٥٦:ت(يقول السبكي
وإن بـني املسـتند ورأينـاه غـري «: قـة احلكـم للصـوابالرشعي للحكم مع مواف

ونحكـم حكـامً , فينبغـي أن يـنقض, ريعة بصـحتهـوال تشهد قواعد الش, صالح
ولكن أر من بـاب املصـلحة أال يـنقض وينفـذ; لـئال , مستنداً عىل دليل صالح

كأنـه حكـم مبتـدأ  )١(وجيعـل التنفيـذ, يتجارس الناس عىل نقـض أحكـام احلكـام
 .)٢(»...مستقل
مـن أن احلـاكم ) هـ١٣٩٣:ت(ما ذكره الشيخ حممد األمني الشنقيطي ) جـ(

بعـد , كان يقيض بالقصاص يف القتل, الفرنيس يف بالده موريتانيا من بالد املغرب
وصـدور , وإهناء املرافعـة, وبعد متحيص القضية, حماكمة ومرافعة واسعة النطاق

ويسـمى , د; ليصـادقوا عليهـايعرض عىل عاملني جليلني من علـامء الـبال, احلكم
وقـد , )٣(وال ينفذ حكم القصاص إال بعد مصـادقتهام عليـه, جلنة الدماء: العاملان
 .)٤(أحد أعضاء هذه اللجنة − رمحه اهللا − كان

) رعيـغـري الشـ(فإنه جيوز تنفيذ احلكم األجنبي , وخترجياً عىل ما سبق ذكره
ويشـرتط لتنفيـذ , حكـام القضـائيةيف بالد اإلسالم; للحاجة إىل تبادل تنفيـذ األ

 :يف بالد اإلسالم رشطان) غري الرشعي(احلكم األجنبي 
                                                 

 .تأييد احلكم وتصحيحه: املراد بالتنفيذ هنا) ١(
 .٤٠١/ ١األشباه والنظائر البن السبكي : وانظر, ٧٨/ ٢فتاو السبكي ) ٢(
 .٢٢رحلة احلج إىل بيت اهللا احلرام  انظر )٣(
 .٢٢رحلة احلج إىل بيت اهللا احلرام  انظر )٤(

 



− ٣٥ − 

ريعة ـأال يكون يف هذه األحكام املطلوب تنفيذها ما خيالف أحكـام الشـ −١
 .اإلسالمية; ألن كل خمالفة هلا باطلة

أن جيــاز تنفيــذ هــذه األحكــام مــن قبــل القضــاء اإلســالمي يف بــالد  −٢
 .)١(املسلمني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مل يف اململكة العربية السعودية عىل أن قايض التنفيذ هو اجلهة املختصة بنظـر طلبـات تنفيـذ األحكـام وجر الع) ١(

 :ويأمر بالتنفيذ متى حتققت الرشوط اآلتية, األجنبية
 .طلب املحكوم له) أ (    
 .اململكة العربية السعوديةيف , واآلداب العامة, النظام العام أو, أال خيالف احلكم املطلوب تنفيذه أصالً رشعياً ) ب(   
أن يكون احلكم املطلوب تنفيذه مكتسباً للقطعية طبقاً لألصـول القضـائية يف البلـد التـي صـدر فيهـا احلكـم )  جـ(   

 .املطلوب تنفيذه
أن يكون احلكم املطلوب تنفيذه صادراً من حمكمة خمتصة طبقـاً لألصـول القضـائية يف البلـد التـي صـدر فيهـا ) د (    

 .ماحلك
أن يكون املحكوم عليه قد تبلغ باحلضور إىل املحكمة التي أصدرت احلكـم وفقـاً لإلجـراءات املعمـول هبـا يف ) هـ(   

  .البلدة التي صدر فيها احلكم
وأال يكـون قـد صـدر حكـم , أال يسبق املحكوم عليه برفع دعو يف القضية عينها لد إحد حماكم اململكـة) و (    

 .ينها لد إحد حماكم اململكةهنائي يف القضية ع
 .هـ١٤٣٣ولوائحها من نظام التنفيذ السعودي الصادر عام ) ١١/م) ٣(فقرة  ٨/م: (وينظر          

 



− ٣٦ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− ٣٧ − 

אאא 
אאאא 

يعد , متى استوىف التنفيذ اإلجراءات الالزمة له, االمتناع عن التنفيذ للحكم
ـوا إِىلَ اهللاَّ﴿: ويستحق عليها العقوبة; وذلـك لعمـوم قولـه تعـاىل, خمالفة عُ ا دُ إِذَ  وَ

ونَ وَ  ضُ رِ عْ مْ مُ نْهُ يقٌ مِ رِ ا فَ مْ إِذَ يْنَهُ مَ بَ كُ ولِهِ لِيَحْ سُ أْتُوا إِلَيْهِ ) ٤٨(رَ قُّ يَ مُ احلَْ نْ هلَُ كُ إِنْ يَ وَ
نِنيَ  عِ ذْ ابُوا أَمْ ) ٤٩(مُ تَ ضٌ أَمِ ارْ رَ ِمْ مَ لُوهبِ ِيفَ اهللاَّ أَيفِ قُ ونَ أَنْ حيَ َافُ ـولُهُ  خيَ سُ رَ مْ وَ يْهِ لَ عَ

مَ  لْ أُولَئِكَ هُ مِ ﴿: وقوله, )٥٠−٤٨: النور( ﴾)٥٠(الظَّاملُِونَ  بَ لَ املُْؤْ وْ انَ قَ امَ كَ نِنيَ إِنَّ
وا إِىلَ اهللاَّ عُ ا دُ ـمُ  إِذَ كَ هُ أُولَئـِ ا وَ نـَ عْ أَطَ نَا وَ عْ ـمِ ولُـوا سَ قُ مْ أَنْ يَ يْـنَهُ مَ بَ كُ يَحْ ولِهِ لـِ سُ رَ وَ

ونَ  لِحُ لتحاكم إىل رشعه فقد ذم اهللا عز وجل من أعرض عن ا ,)٥١: النور( ﴾املُْفْ
, واالرتيـاب, ووصـف مـن امتنـع عـن ذلـك بـاملرض يف القلـب, إذا دعي إليه

كـام ذم مـن امتنـع عـن , بـاحليف يف احلكـم, وسوء الظن باهللا ورسـوله, والشك
ومكـابرة ال , ومعانـدة, وكل ذلك ظلم, احلضور ملجلس القضاء عند دعوته إليه

 .يرضاها املسلم لنفسه
ـوا : يعني قوله تعاىل − هذه اآلية«):  هـ٥٤٣:ت(ن العريب يقول اب عُ ا دُ إِذَ ﴿وَ

ولِهِ﴾ سُ رَ دليل عىل وجوب إجابة الداعي إىل احلاكم; ألن اهللا سـبحانه ذم  إِىلَ اهللاَّ وَ
وقد , بأقبح املذمة − فلم جيب − رسول اهللا; ليحكم بينه وبني خصمهمن دعي إىل 

 .)١(»رشعاً ما ذم تاركه : بينا يف أصول الفقه أن حد الواجب
وعـن االمتنـاع عـن , رعـوإذا كان هذا الذم يف االمتناع عـن التحـاكم للشـ

وهـو , فإن تنفيذ احلكم مثلـه; للجـامع بيـنهام, احلضور ملجلس القضاء يف احلكم
وإيصـال , وألن الغرض مـن احلكـم تنفيـذه, وجوب إيصال احلقوق ألصحاهبا

من جهة وجوب االسـتجابة فساواه يف احلكم , فهو حمصلة احلكم, احلق لصاحبه
 .وجتريم فاعله, للتنفيذ

                                                 
 .٤٠٧/ ٣أحكام القرآن ) ١(

 



− ٣٨ − 

إذا : فقـالوا, وقد قرر الفقهاء معاقبة من امتنع عن االستجابة لدعوة احلـاكم
فإنه يؤدب بام يراه احلاكم من عقوبات , ومل يستجب, دعي اخلصم من قبل احلاكم

 وعد ذلك بعض العلامء من موجبـات, )١(أو غريمها, أو جلد, من سجن, تعزيرية
 .)٢(سقوط عدالته

 .)٣(وتكرر عليه العقوبة كلام تكرر منه االمتناع
, وكل ذلك جيري عىل االمتناع عن تنفيذ أحكام الزيـارة واحلضـانة والرؤيـة

 .)٤(فيعاقبه احلاكم بام يراه من وجوه التعزير
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وانظر بسطاً لبيان عقوبة املتخلف عـن حضـور جملـس , ٧١/ ١البهجة يف رشح التحفة , ١٧٣/ ١روضة القضاة ) ١(

 .إحضار اخلصوم : ر يف كتايبالقضاء من غري عذ
 .٦١٥/ ٢معني احلكام البن عبد الرفيع , ٧١/ ١البهجة يف رشح التحفة ) ٢(

يعاقـب بالسـجن مـدة ال : (عىل أنـه) ٩٢(هـ كام يف املادة ١٤٣٣ذ السعودي الصادر عام ـام التنفيـنص نظ: هـتنبي       
أو , أو الواليـة, ا ـ عـن تنفيـذ حكـم صـادر باحلضـانةتزيد عىل ثالثة أشهر كل من امتنع من الوالدين ـ أو غريمهـ

إذا نفـذ احلكـم بالعقوبـات املـذكورة يف : (وجاء يف الئحة هذه املادة أنه) أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله, الزيارة
ثم عاد من نفذت عليه العقوبـة إىل ارتكـاب موجبهـا فيعاقـب , من هذا النظام) ٩٢− ٩١− ٩٠− ٨٩− ٨٨(املواد 
 ).ق املواد املذكورةوف

 .٣٥٠الطرق احلكمية) ٣(
 .٣٣سلطة القايض يف تقدير العقوبة التعزيرية; للباحث : يف بيان أنواع التعزير انظر) ٤(

 



− ٣٩ − 

א 
 :وفيها ملخص البحث

بشـموهلا جلميـع أفعـال  ,كامل الرشيعة اإلسالمية يف كلياهتـا وجزئياهتـا −١
وقدرهتا عىل , وصلوحها لكل زمان ومكان, وتقرير األحكام املالقية هلا, املكلفني

ريعة ـفالش »تنفيذ أحكام احلضانة والزيارة«ومن ذلك , معاجلة مجيع نواحي احلياة
ومواجهتهـا , قادرة بأصوهلا وقواعـدها عـىل اسـتيعاب مجيـع املسـتجدات فيهـا

 .اباألحكام الالزمة هل
ختلـيص احلـق املحكـوم بـه يف : املراد بتنفيذ أحكـام احلضـانة والزيـارة −٢

 .وإيصاله ملستحقه طوعاً أو جرباً , وزيارهتام, حضانة الصغري ونحوه
 :هي, للتنفيذ يف احلضانة والزيارة أقسام من جهات متعددة −٣
 .أقسامه من جهة حاجة املحل للتنفيذ) أ ( 

حينام يكون احلكم تركاً بعدم استحقاق املطالب , ذفمنه ما ال حيتاج إىل التنفي
حينام يكون احلكـم إجيابيـاً باسـتحقاق , ومنه ما حيتاج للتنفيذ. للحضانة والزيارة

 .املطالب باحلضانة والزيارة
 :هي, أقسامه من جهة االستدامة والتأقيت) ب(

مـة وقبـل إجازتـه مـن املحك, وذلك يكون بعد صدور احلكـم: التنفيذ املؤقت •
وبعـد , ففي هذه احلال ينفذ احلكم بأمر القايض متى طلبه املحكوم لـه, األعىل

 .أخذ الكفالة البدنية الالزمة عىل املنفذ له
, واستكامل إجراءات قطعيتـه, وذلك يكون بعد صدور احلكم: التنفيذ املستديم •

 .وهذا القسم هو األصل يف التنفيذ
 :هي, أقسامه من جهة احلضور والغياب) جـ( 

 وهو الذي يكون يف مواجهة املنفذ عليه, التنفيذ احلضوري •
 .أو استتاره وختفيه, وهو الذي يكون عند غيبة املنفذ عليه: التنفيذ الغيايب •

 



− ٤٠ − 

 :هي, أقسامه من جهة الرضائية واجلرب) د ( 
 .والذي يكون بطوع املنفذ عليه واختياره, التنفيذ الرضائي •
 .ي يكون بإجبار احلاكم للمنفذ عليه عىل التنفيذوهو الذ, التنفيذ اجلربي •

 :يشرتط للتنفيذ جرباً ما يأيت −٤
ذ عليه) أ (  ذ له للمنفَّ  .ثبوت استحقاق املنفَّ
 .مطالبة املستحق بالتنفيذ) ب(
 .امتناع املنفذ عليه عن التنفيذ بغري إجبار) جـ(

غـري إجلـاء املسـتحق جيب عىل املستحق عليه يف احلضانة والزيارة بذهلا مـن ) د ( 
وجيربه , متى صدر له حكم هبا, وجيب عىل احلاكم إعانته عىل ذلك, للمطالبة

 احلاكم عىل التنفيذ بكافة السبل املمكنة مما سلف بيانه
فتكون عىل املحكوم عليه; المتناعـه عـن , إذا كان ثم نفقة يف التنفيذ اجلربي) هـ(

, ات بسبب االمتناع عن التنفيـذلكن إذا مل تكن النفق, تسليم احلق للمستحق
فتكـون مناصـفة بـني , مثل أجرة الذهاب باملحضون لزيارة الطـرف اآلخـر

 .فيعمل به, وإن جر عرف بذلك, الطرفني
فإن امتنـع فعـىل احلـاكم انتـزاع , عىل املحكوم عليه تسليم املحضون لطالبه) و ( 

أو , خفـاهفـإن أ, من غري إرضار باملحضون, وتسليمه للمستحق, املحضون
مـن التكفيـل عـىل , فيتخذ القايض الوسائل الزجرية املمكنة, امتنع من ذلك
وله منعه مع , أو سجنه, أو منعه من السفر, أو إيقاف ما هيمه, املستحق عليه

 .السجن من فضول األكل والنكاح حتى يذعن للتنفيذ
الزجريـة  جيرب املسـتحق عليـه الزيـارة بكافـة الوجـوه املمكنـة يف الوسـائل) ر ( 

وعـدم , وللمستحق هلا عند تكـرار امتناعـه عنهـا, للحضانة املار ذكرها آنفاً 
, انضــباطه فيهــا املطالبــة بنقــل احلضــانة عنــه; إلرضاره باملســتحق للزيــارة

 .وسقوط عدالته بتكرار امتناعه عن التنفيذ

 



− ٤١ − 

 ومتى أمر, بناء عىل طلب املستحق, يمنع املحضون من السفر عند االقتضاء) ز ( 
 .القايض بذلك عند قيام مقتضياته

, تنفذ األحكام األجنبية يف احلضـانة متـى اسـتوفت رشوط األمـر بتنفيـذها) ط(
 :وهي

 .أال يكون فيها ما خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية) أ ( 
 .أن جياز تنفيذ هذا احلكم من قبل القضاء يف بالد املسلمني) ب(
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 أبيض
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א 
االهتامم بتنفيذ أحكام احلضانة والزيارة والرؤية; ملا هلـا مـن أمهيـة عـىل  −١

 .وعالقة أرسته وأقاربه مع بعضهم, مصلحة املحضون
تقرير اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ أحكـام احلضـانة والزيـارة والرؤيـة  −٢

نهم حقوقه وواجباته وليعرف كل م, ليسهل عىل القايض املنفذ واملرتافعني التنفيذ
 .يف ذلك
مما يسهل إجراءات , متابعة كل جديد ومفيد مما هو جارٍ عىل سنن الرشع −٣
وصىل اهللا عىل نبينا حممـد وعـىل آلـه . ويقطع اإللداد واملامطلة, ويضبطها, التنفيذ

 .وصحبه أمجعني
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




