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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه، وبعد:

يف  حاجاته  بتلمس  فضىل،  عناية  الطفل  اإلسالمية  الرشيعة  أولت  فقد 
سياج من الرعاية، واالحرتام الكامل هلذه النفس اإلنسانية، فأثبتت له مجلة 

من احلقوق عىل والديه وقرابته وجمتمعه ودولته.

فعىل سبيل األرسة، والقرابة: حثت الرشيعة عىل حسن اختيار الزوجني؛ 
للواجبات  مدركًا  واإليامن،  بالتقوى  مزودًا  قويًا،  متينًا  األرسة  بناء  لينشأ 
واحلضانة،  والنفقة،  الرضاع،  حق  والديه  عىل  للطفل  فأوجبت  به،  املناطة 
سالمة  عىل  واملحافظة  وتعليمه،  تربيته،  بحسن  وأمرت  وغريها،  والنسب، 
بدنه وعقله من األمراض واآلفات، وحرمت االعتداء عليه، وجعلت هذه 
احلقوق ثابتة مكفولة له يف ظل قيام األرسة، وعند الفراق بني األبوين، ويلزم 
الوفاء، ونقلت هذه احلقوق لقرابته عند عجز الوالدين عنها، ومازجت فيها 

بني األجر واإلثم، واملثوبة والعقوبة.

وتفقد  اليتيم،  الطفل  كفالة  عىل  الرشيعة  حثت  املجتمع:  سبيل  وعىل 
اهلل،  عىل  واملثوبة  األجر  واحتساب  هبم،  رمحة  الفقراء،  األطفال  أحوال 

وحفاظًا عليه من االنحراف.

من  لألطفال  حقوقًا  الدولة  عىل  الرشيعة  أوجبت  الدولة:  سبيل  وعىل 
عند  لرعايتهم  أماكن  وإجياد  والنفقة،  والصحة،  والتعليم،  الكريم،  العيش 
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عند  هلم  املكفولة  حقوقهم  عىل  املحافظة  وأوجبت  كام  يرعاهم،  من  فقد 
سلبها من قبل والدهيم، أو غريهم، فنصبت القايض مقامهم؛ لضعفهم عن 
ممثلة  السعودية  العربية  اململكة  سعت  املنطلق  هذا  ومن  بحقوقهم.  املطالبة 
يف جهات عدة إىل إجياد األنظمة املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية التي تكفل 

حقوق الطفل.

حال  يف  املحضون  زيارة  بياهنا  إىل  احلاجة  متس  التي  احلقوق  بني  ومن 
الفراق بني الزوجني- رشعًا ونظامًا-، وقد ضمنتها يف هذا البحث والذي 
يف  القضاء  ودور  ومصاحله  الطفل  بحقوق  اإلسالمي  الفقه  »عناية  عنوانه: 
األحوال  أكثر قضايا  من  تعد  ُأنموذجًا-«، حيث  املحضون  زيارة  إيصاهلا- 

الشخصية ورودًا إىل املحاكم االبتدائية.

مشكلة البحث وتساؤالته:

الوالدين  انفصال  بعد  واخلصومات  املنازعات،  كثرة  يف  املشكلة  تتمثل 
األوالد  عىل  الوالية  فمنازعات  ومعنًى،  حسًا  الطفل  عىل  سلبًا  ينعكس  مما 
املحاكم،  يف  املعروضة  الشخصية  األحوال  قضايا  أكثر  من  االنفصال  بعد 
إىل  وحتى  الوالدين،  أرسيت  إىل  ربام  متتد  خالفات  من  ذلك  يتبع  عام  فضاًل 

األقارب أحيانًا، ويتفرع من هذه املشكلة عدة تساؤالت:

- ما احلقوق املكفولة للطفل يف الرشيعة اإلسالمية والنظام ابتداء؟

حال  يف  والنظام  اإلسالمية  الرشيعة  يف  للطفل  املكفولة  احلقوق  ما   -
انفصال والديه؟
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- ما دور القضاء يف إيصال احلقوق للطفل؟

السابقة: الدراسات 

حقوق الطفل تناوهلا الباحثون بالبحث، ومن الدراسات ذات العالقة: 

- حقوق الطفل يف الرشيعة وتطبيقاهتا يف أنظمة اململكة. د. عبد الرمحن 
اللوحيق. من إصدار شبكة األلوكة.

الدبيان.  خالد  القضائية.  وتطبيقاهتا  ونظمها  املحضون  زيارة  أحكام   -
املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سعود، 1424هـ.

هبا  صدرت  التي  القضائية  الترشيعات  بيان  هو  بحثنا  يميز  ما  أن  إال 
األنظمة واللوائح يف امللكة العربية السعودية يف إيصال هذه احلقوق إمجاالً، 
بعض  ألغيت  احلقوق-وقد  هذه  حلفظ  مواد  من  األنظمة  عليه  نصت  وما 
املواد الواردة يف الدراستني السابقتني-، وما خيص زيارة املحضون عىل وجه 

اخلصوص.

خطة البحث:

تتكون من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.

املقدمة:

السابقة،  والدراسات  وأمهيته،  املوضوع،  اختيار  أسباب  وتشمل 
وحدوده، وخطة ومنهج البحث.

العنوان. التعريف بمفردات  التمهيد: 
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يف  القضاء  ودور  اإلسالمي،  الفقه  يف  الطفل  حقوق  األول:  املبحث 
إيصال هذه احلقوق:

وفيه ثالثة مطالب:

القضاء  الفقه اإلسالمي، ودور  احلياة يف  الطفل يف  األول: حق  املطلب 
يف ذلك.

ودور  اإلسالمي،  الفقه  يف  أمواله  رعاية  يف  الطفل  حق  الثاين:  املطلب 
القضاء يف ذلك.

ودور  اإلسالمي،  الفقه  يف  جناية  امُلرتِكب  الطفل  حق  الثالث:  املطلب 
القضاء يف ذلك.

املبحث الثاين: زيارة املحضون يف الفقه اإلسالمي ودور القضاء يف متكني 
الزيارة:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: حكم زيارة املحضون، واحلكمة من مرشوعية الزيارة.

املطلب الثاين: آداب الزيارة، ومكاهنا، ومقدارها يف الفقه اإلسالمي.

املطلب الثالث: األنظمة واللوائح الصادرة فيام يتعلق بزيارة املحضون.

املطلب الرابع: دور القضاء يف متكني زيارة املحضون.

اخلامتة:

تشمل أهم النتائج والتوصيات.
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الفهـارس:

فهرس املصادر واملراجع.

البحث: منهج 

واتبعت  كام  املقارن،  التحلييل،  االستقرائي،  الوصفي،  املنهج  سلكت 
أترجم  ومل  والتخريج،  والعزو،  التوثيق،  من  العلمية  البحوث  إجراءات 

لألعالم.

هذا وأسأل اهلل لجو زع بمنه، وكرمه أن يعفو عن كل زلل وتقصري، وأن 
جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
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التمهيد
في التعريف بمفردات البحث

احلق لغة:

بال  ووقَع  وَثبت،  َوَجب،  إذا  اليشء،  حق  َمْصَدٌر  وهو  اْلَباطِِل،  َنِقيُض 
شِك)1).

احلق اصطالحًا:

تكليف  أو  بأداء،  مطالبة  أو  بسلطة،  الختصاٍص  تؤدي  رشعية  عالقة 
بيشء، مع امتثال شخص آخر، عىل جهة الوجوب، أو الندب)2).

الطفل يف اللغة:

الصغري من كل يشء، والطفل والطفلة: الصغريان ما مل يبلغا))).

الطفل اصطالحًا:

ال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي، فُيطلق الطفل عىل من 
دون البلوغ)4).

انظر: لسان العرب؛ املصباح املنري، مادة )حقق(.  (1(
احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده )ص: 255، 261).  (2(

انظر: لسان العرب؛ املصباح املنري، مادة )طفل(.  (((
انظر: البحر الرائق )220/4).  (4(
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الطفل يف النظام:

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من عمره)1).

القضاء لغة:

إحكام أمر وإتقانه، وإنفاذه جلهته)2).

القضاء اصطالحًا:

فصل اخلصومات، وقطع املنازعات بني الناس عىل وجه خمصوص))).

يارة يف اللغة: الزِّ

اْلَقْصُد، ُيَقال: َزاَرُه َيُزوُرُه َزْورًا َوِزَياَرًة: َقَصَدُه َوَعاَدُه. َويِف اْلُعْرِف: ِهَي 
َقْصُد امَلُزوِر إِْكَرامًا َلُه َواْستِْئنَاسًا بِِه)4).

يارة اصطالحًا: الزِّ

ال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي.

املحضون يف اللغة:

الفعل: َحَضَن حَيُضن، َحْضنًا وَحضانًة، فهو  املفعول من  حَمْضون: اسم 
واملفعول  َيانِِه،  َوُيَربِّ َفَظانِِه  حَيْ بِيِّ  بِالصَّ اَلِن  امُلَوكَّ ومها  حاضنة،  وهي  حاِضن، 

املادة )1( فقرة )1(، املركز الوطني للوثائق  انظر: نظام محاية الطفل، لعام 6)14هـ،   (1(
https://ncar.gov.sa واملحفوظات، 

انظر: لسان العرب؛ املصباح املنري، مادة )قىض(.  (2(
انظر: حاشية ابن عابدين )79/8).  (((

انظر: لسان العرب؛ املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، مادة )زار(.  (4(
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برعايته  أحاطه  وجانبه،  ناحيته  يف  جعله  فالنًا:  حَضن  يقال:  حَمْضون. 
اه)1). ومحايته، ربَّ

املحضون اصطالحًا:

كالصغري  نفسه،  أمور  إصالح  عىل  يقدر  وال  بنفسه،  يستقل  ال  الذي 
واملجنون، واملعتوه، وإن كانا كبريين)2).

احلاضن  لغري  ثابتة  سلطة  مركبًا:  املحضون  بزيارة  فاملقصود  وعليه 
بنفسه مدة معينة. هذا ويفرق بعض  برعاية من ال يستقل  املطالبة  متكنه من 
الفقهاء من الناحية االصطالحية، فيطلقون لفظ املحضون عىل الصغري قبل 
تفريق  املكفول، وهو  لفظ  عليه  فيطلقون  التخيري  بعد سن  أما  التمييز،  سن 
احلضانة،  مفهوم  يف  داخل  اللفظني  كال  ألن  حكم؛  عليه  يرتتب  ال  لفظي 
فكالمها حيتاج إىل احلفظ، والرعاية، والرتبية، وإن كان أحدمها أشد حاجة 

من اآلخر))).

انظر: لسان العرب، واملصباح املنري، مادة )حضن(.  (1(
املحتاج )8/)5)(؛  الفقهية )ص: 149(؛ حتفة  القوانني  املبسوط )207/5(؛  انظر:   (2(

كشاف القناع )500/5).
انظر: احلاوي )507/11-508(؛ كشاف القناع )502/5).  (((
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المبحث األول
حقوق الطفل في الفقه اإلسالمي ودور القضاء في 

إيصال هذه الحقوق

المطلب األول: حق الطفل في الحياة في الفقه اإلسالمي ودور 
القضاء في ذلك:

حرصت الرشيعة اإلسالمية عىل تكوين األرسة؛ لتكون املحضن الرئيس 
هلذا الطفل، ومن أهم مالمح العناية بالطفل من قبل تكوينه، وأثناء تكونه، 

وبعد والدته ما ييل:

توثيق عقد النكاح:

ميز الشارع احلكيم رباط الزوجية بامليثاق الغليظ، وأوجب له رشوطًا، 
نصت  وقد  وغريها)1)،  والشهود،  والويل،  والقبول،  اإلجياب،  من  وأركانا 
قبل إجراء  املأذون  أنه: »عىل  املادة )14( من الئحة مأذوين عقود األنكحة 
يف  املوانع  وانتفاء  والرشوط،  األركان،  توفر  من  التحقق  النكاح  عقد 
توثيق  عىل  القضاء  حرص  وقد  املرعية«،  األنظمة  خمالفة  وعدم  الزوجني 
املجتمع  العامة، كحفظ  املحاكم الرشعية حفظًا للحقوق  عقود األنكحة يف 

القناع  كشاف  )221/2(؛  الدسوقي  حاشية  )229/2(؛  الصنائع  بدائع  انظر:   (1(
.((7/5(
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من  األرسة  هذه  ظل  يف  واألطفال  للزوجني  اخلاصة  واحلقوق  الرذيلة،  من 
إثبات النسب هلم، والتوارث، وغريها من احلقوق)1).

حسن املعارشة بني الزوجني:

ذهب مجهور الفقهاء)2) إىل أن املعارشة باملعروف واجبة، فيلزم عىل كل 
وكف  اجلميلة،  الصحبة  من  باملعروف،  اآلخر  معارشة  الزوجني  من  واحد 
يبذله  بل  لبذله،  الكراهة  يظهر  وال  قدرته،  مع  بحقه  يامطل  ال  وأن  األذى، 
به،  املأمور  املعروف  من  هذا  ألن  أذى؛  وال  منًا  يتبعه  وال  وطالقة،  ببرش 
آثار  من  لذلك  ملا  ومستحب)))؛  إليه  مندوب  أمر  أهنا  احلنفية  يرى  حني  يف 
ما  وهذا  لألطفال،  النفيس  واالستقرار  عام،  بشكل  األرسة  استقرار  يف 
بينها  التفريق  منه  مـلسو هيلع هللا ىلص طالبة  الرسول  إىل  التي جاءت  املرأة  عقلته 
بأن  فأمرها  األوالد،  تنجب  أن  قبل  بينهام  العيش  الستحالة  زوجها؛  وبني 
أمهية  العدل  وزارة  أدركت  وقد  بالفسخ)4)،   بينهام  ق  وفرَّ حديقته،  ترد 
دعاوى  ومنها  الدعاوى،  إليها  حيال  التي  املصاحلة  مكاتب  فأنشأت  ذلك، 
األحوال الشخصية، حيث نصت املادة )2(: »اإلحالة إىل مكاتب املصاحلة، 
املنازعات  أ.  اآليت:  يف  املصاحلة  املصاحلة  مكاتب  تتوىل  أن  واختصاصها 

لعام  األنكحة  عقود  مأذوين  الئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (1(
https://ncar.gov.sa 4)14هـ

انظر: أحكام القرآن )1/)6)(؛ املهذب )66/2-67(؛ كشاف القناع )185/5).  (2(
انظر: بدائع الصنائع )4/2))).  (((

انظر: احلديث يف صحيح البخاري، ح ))527) )46/7).  (4(



306
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

عناية الفقه اإلسالمي بحقوق الطفل ومصالحه

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

املحالة من املحاكم...«)1). ويتعني عىل القايض التفريق بني الزوجني يف حال 
وجود أسباب قوية متنع من حسن املعارشة بني الزوجني، واستحالة العيش؛ 
لقوله  األطفال؛  أو  الزوجني،  أحد  عىل  رضر  من  معًا  بقائهام  عىل  يرتتب  ملا 

اَر(()2). َر َواَل رِضَ مـلسو هيلع هللا ىلص: ))اَل رَضَ

حرمة االعتداء عليه:

حفظ اإلسالم للطفل حق احلياة وهو جنني يف بطن أمه فحرم االعتداء 
يف  والدية  ميتًا،  سقوطه  حال  يف  الغرة  من  الرادعة  العقوبة  ورتبت  عليه، 
»َأنَّ  هنع هللا يضر:  ُهَرْيَرَة  َأِب  فَعْن  الفقهاء)))،  باتفاق  مات  ثم  حيًا  خرج  حال 
َرُسوُل  َفَقىَض  َجنِينََها،  َفَطَرَحْت  األُْخَرى  ا  إِْحَدامُهَ َرَمْت  ُهَذْيٍل،  ِمْن  اْمَرَأَتنْيِ 
من   )14( املادة  نصت  وقد  َأَمٍة«)4).  َأْو  َعْبٍد  ٍة،  بُِغرَّ فِيَها  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
نظام محاية الطفل عىل أنه: »دون اإلخالل بام تقيض به األنظمة األخرى حيظر 
القيام بأي تدخل أو أجراء طبي للجنني إال ملصلحة أو رضورة طبية«)5). وقد 

املصاحلة  مكاتب  يف  العمل  قواعد  إقرار  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (1(
https://ncar.gov.sa ،وإجراءاته لعام 1440هـ

الغليل  إرواء  انظر:  األلباين.  وصححه   ،)784/2(  (2(41( ح  ماجه،  ابن  سنن   (2(
.(408/((

حاشية  )77/5)(؛  عابدين  ابن  حاشية  )44/5(؛  املختار  لتعليل  االختيار  انظر:   (((
)102/4-104(؛  املحتاج  مغني  )89/4(؛  املطالب  أسنى  )269/4(؛  الدسوقي 

املغني )806-799/7).
صحيح البخاري ح )6904) )11/9).  (4(

https:// ،انظر: املركز الوطني للوثائق واملحفوظات، نظام محاية الطفل، لعام 6)14هـ  (5(
ncar.gov.sa
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كفل القضاء هذا احلق فال يقام احلد عىل احلامل حتى تضع جنينها، وتضمني 
كل من يعتدي عليه، وإن حصل من القايض تقصري فنتج عنه سقوط اجلنني 

ضمنه)1).

حسن اختيار االسم:

حثت الرشيعة اإلسالمية عىل حسن اختيار اسم الطفل وأوجبت له عىل 
ُكْم ُتْدَعْوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِأْساَمِئُكْم  الوالدين هذا احلق، قال مـلسو هيلع هللا ىلص ))إِنَّ
َوَأْساَمِء آَباِئُكْم َفَأْحِسنُوا َأْساَمَءُكْم(()2)، ويسن تغيري االسم القبيح إىل احلسن، 
فقد غري مـلسو هيلع هللا ىلص عددًا من أسامء الصحابة، فقد كان لُِعَمَر ابنة ُيَقال هَلَا: 
الالئحة  من   )115( املادة  مَجِيَلًة))).وجهت  مـلسو هيلع هللا ىلص  َها  َفَسامَّ َعاِصَيٌة، 
للمواطنني  األول  االسم  تسجيل  يتم  بأنه:  املدنية  األحوال  لنظام  التنفيذية 
املكروهة رشعًا  اساًم من األسامء  أن يسجل  أراد  أ. يوضح ملن  ما ييل:  وفق 
وإن  هبا،  التسمي  عدم  واألحوط  األفضل  أن  والنصح  اإلرشاد  وجه  عىل 
نصت  التي  األسامء  من  اسم  تسجيل  جيوز  وال  االسم....  يسجل  أرص 
واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  من  الصادرة  الرشعية  الفتاوى 
نصت  التي  األسامء  بأحد  تسجيله  سبق  فمن  هبا،  التسمي  جواز  عدم  عىل 
الفتاوى الرشعية الرسمية عىل عدم جواز التسمي هبا فيبلغ هو أو وليه عند 
ترفع  االسم  تغيري  يقبل  مل  وإذا  التغيري،  برضورة  املدنية  لألحوال  مراجعته 

انظر: مغني املحتاج )201/4(؛ اإلنصاف )52/10).  (1(
سنن أب داود ح )4948) )287/4( وضعفه حيث قال: »ابن أب زكريا مل يدرك أبا   (2(

الدرداء«.
صحيح مسلم ح )9)21) ))/1687).  (((
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األوراق للمديرية الختاذ الالزم)1). ويتم تعبئة نموذج إثبات تعديل االسم، 
اإلثبات  طالبي  عىل  ويشرتط  اإلهنائية،  للدوائر  الطلب  ويقدم  واللقب، 
أن  خيفى  واملعدلني)2).وال  الشهود  وإحضار  األصلية،  املستندات  إرفاق 
لألحسن  التغيري  من  ومتكينه  الطفل،  إىل  احلق  هذا  إيصال  يف  دورًا  للقضاء 

منذ عهد القايض األول إىل وقتنا احلارض؛ ملا لالسم من أثر عىل املسمى.

الرضاعة:

حق واجب للطفل باتفاق الفقهاء مادام يف حاجة إليه، ويف سن الرضاع؛ 
تَِمُرواْ بَۡيَنُكم بَِمۡعُروٖفۖ 

ۡ
ُجورَُهنَّ َوأ

ُ
ۡرَضۡعَن لَُكۡم فََٔاتُوُهنَّ أ

َ
لقوله تعاىل: ﴿فَإِۡن أ

الوالد عىل االسرتضاع  ۡخَرٰى6﴾)))، وحث 
ُ
أ ۥٓ  َلُ فََسُتِۡضُع  ُتۡم  َتَعاَسۡ ِإَون 

هلذا الطفل؛ حفاظًا عليه من اهلالك، وقد اتفق الفقهاء عىل وجوب إرضاع 
األم لطفلها إذا تعينت كأن ال يوجد غريها، أو مل يقبل الطفل ثدي غريها، 
عىل  األم  فتجرب  مرضعة،  استئجار  عن  وعجزه  فقره،  أو  األب،  فقد  وعند 
يف  الفقهاء  اختلف  وقد  اهلالك،  من  عليه  حفاظًا  قضاء)4)؛  طفلها  إرضاع 

لعام  املدنية  األحوال  لنظام  التنفيذية  الالئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز   (1(
https://ncar.gov.sa ،2)14هـ

https:// واللقب،  االسم  تعديل  إثبات  اإللكرتونية،  اخلدمات  العدل،  وزارة  موقع   (2(
www.moj.gov.sa

سورة الطالق: 6.  (((
املحتاج  مغني  )214/4(؛  اجلليل  مواهب  )410/2(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (4(

))/450(؛ كشاف القناع )487/5).
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حكم إجبار األم عىل إرضاع طفلها قضاء إذا مل يتعني، كام اختلفوا يف حكم 
استئجار األم إلرضاع طفلها يف حال الزوجية)1).

عندما  العاملة  للمرأة  »حيق  العمل:  نظام  من   )154( املادة  نصت  وقد 
تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ-بقصد إرضاع مولودها-
فرتة أو فرتات لالسرتاحة ال تزيد يف جمموعها عىل الساعة يف اليوم الواحد، 
وذلك عالوة عىل فرتات الراحة املمنوحة جلميع العامل، وحتسب هذه الفرتة، 
أو الفرتات من ساعات العمل الفعلية، وال يرتتب عليها ختفيض األجر«)2).

وعد الشارع احلكيم الرضاع من أسباب املحرمية))) فقد روى البخاري 
ق بني زوجني بسبب الرضاع)4)، وهلذا حرص القضاء  أنه مـلسو هيلع هللا ىلص فرَّ
عىل  أرضار  من  عليه  يرتتب  ملا  بذلك؛  صك  وإصدار  الرضاع  توثيق  عىل 

األطفال يف حال ثبوت الرضاعة بني أحد الزوجني)5).

انظر: تبيني احلقائق ))/62(؛ حاشية الدسوقي )525/2(؛ هناية املحتاج )221/7(؛   (1(
اإلنصاف )406/9).

وملحقاهتا  العمل  لنظام  التنفيذية  الالئحة  واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (2(
https://ncar.gov.sa :.1440 لعام

525(؛   ،505/2( الدسوقي  حاشية  675(؛   ،410/2( عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (((
أسنى املطالب ))/421، 445(؛ املغني )551/7، 627).

انظر احلديث يف صحيح البخاري ح )88) )29/1).  (4(
https://inhaatportal.moj.gov.sa انظر: موقع وزارة العدل، اخلدمات اإلهنائية  (5(

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pmUZaWY2MqRMZoPlyodNVg%3D%3D
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احلضانة:

أوجبت الرشيعة حق احلضانة للطفل: رمحة به، ورعاية لشؤونه، وإحسانًا 
الزوجية حق  قيام  الوالدين يف حال  فعىل  ر،  ُتِرك لضاع وترضَّ لو  إليه؛ ألنه 
حال  ويف  وكفالته،  وتربيته،  بمصاحله،  والقيام  حفظه،  من  الطفل  حضانة 
الفرقة تكون احلضانة لألم متى توفرت فيها الرشوط، وانتفت عنها املوانع؛ 

لوفور شفقتها)1).
التي  اهلامة  القضايا  السعودية من  العربية  اململكة  وموضوع احلضانة يف 
أولتها الدولة -أيدها اهلل- مزيدًا من العناية، وآخرها ما أصدره وزير العدل 
بأحقية  يقيض  قرارًا  10/)/2018م  يف  للقضاء  األعىل  املجلس  ورئيس 
احلاجة إلقامة  نزاع دون  فيها  ليس  التي  احلاالت  األم ألوالدها يف  حضانة 
دعوى قضائية يف حماكم األحوال الشخصية، عىل أن يؤخذ عليها إقرار بعدم 
وجود نزاع، وتفصل يف طلبها، وفق مقتىض الرشع والنظام، دون احلاجة إىل 
إقامة دعوى يف الطلب أسوة بعموم اإلهناءات- والقضايا اإلهنائية، هي التي 
إعطاءه  فيه  املحكمة طالبًا  إىل  الشخص  يقدمه  بواسطة »طلب  إنجازها  يتم 
احلضانة  إثبات  صك  وُيضمن  اخلصم...«)2).  مواجهة  غري  يف  إثبات  وثيقة 
السفر  الدوائر احلكومية واألهلية -ما عدا  منح احلاضنة حق مراجعة مجيع 
)940/2(؛  املعونة  )180/4-181(؛  الرائق  البحر  )207/5(؛  املبسوط  انظر:   (1(
املغني  )504/6(؛  الطالبني  روضة  ))/99(؛  األم  )214/4(؛  اجلليل  مواهب 

)298/9(؛ مطالب أويل النهى )10/)21).
انظر: وكالة األنباء السعودية واس، بعنوان: وزير العدل: لألم أحقية احلضانة ألوالدها   (2(

تلقائيًا من دون دعوى، السبت 9/8/22)14هـ، املوافق 10/)/2018م.
https://www.spa.gov.sa/1735368
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املحضون-كام  بلد  يف  القايض  بإذن  إال  يتم  فال  اململكة،  خارج  باملحضون 
احلكومية  اجلهات  من  للمحضون  ترصف  التي  املبالغ  استالم  حق  يمنحها 

واألهلية)1).

املعنيني  املختصني  بتوجيه  الدولة  تتواله  اللقيط  للطفل  احلضانة  وحق 
يف املؤسسات االجتامعية بالعناية به بإرشاف من الدولة، مع ترحيب وتلبية 
إليها، حيث تسارع اجلهة القضائية لتصدير صك  رغبة األرَُس يف ضم طفل 
يف  وتوثق  بينهم  بالرضاعة  النسب  وإثبات  نسبه،  إثبات  خالله  من  يقيض 
خيفى  وال  األحوال)2).  هذه  مثل  يف  املتبعة  اإلجراءات  وفق  رسمية  حمارض 
الدور البارز واملهم للقضاء يف احلفاظ عىل حق املحضون، والذي يظهر من 
املحضون  عىل  للحفاظ  القايض  يتخذها  التي  اإلجراءات  من  كثري  خالل 

سواء يف حال اإلقامة، أو يف حال السفر))).

بتاريخ  السفر قرار وزاري رقم )6))9(  لنظام وثائق  التنفيذية  الالئحة  انظر: تعديل   (1(
https://www.ncar.gov. 1440/12/7هـ، موقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات

sa

انظر: الالئحة األساسية للبيوت االجتامعية لعام 6)14هـ، وقد تم إضافة فقرة حتمل   (2(
وتاريخ   )492( رقم  الوزراء  جملس  قرار  الالئحة  هذه  من   )12( املادة  إىل   )2( رقم 
https://www.ncar. واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  موقع  9/9/14)14هـ، 
يف  مسجلة  األبوين  جمهويل  األيتام  رعاية  يف  متخصصة  اخلريية  الوداد  مجعية  gov.sa؛ 

»جمهويل  احتضان  عىل  اإلقبال  نسب  يف  زيادة  االجتامعية؛  والشؤون  العمل  وزارة 
بتاريخ  االجتامعية  والتنمية  البرشية  املوارد  وزارة  موقع  عىل  منشور  مقال  األبوين«، 

https://hrsd.gov.sa 22/ 8/8)14هـ
املحتاج  هناية  )2/2)5(؛  الدسوقي  )حاشية  )45/4(؛  الصنائع  بدائع  انظر:   (((

)4/7)2(؛ املغني )419/11).

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=P%2B7bR%2BXqlJCQmIicqvyKDQ%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=P%2B7bR%2BXqlJCQmIicqvyKDQ%3D%3D
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حسن الرتبية والتعليم:
لولده،  الوالد  عىل  واجبًا  حقًا  والتعليم  الرتبية  حق  الرشيعة  جعلت 
ده عىل  فريبيه تربية إيامنية باحلفاظ عىل فطرته، ويعلمه شعائر اإلسالم، وُيعوَّ
واحلنان،  بالعطف  وحييطه  احلسنة،  األخالق  فيه  ويغرس  العامة،  اآلداب 
ومما  القايض)1).  إىل  موكول  فأمره  حقه،  يف  إفراط  أو  تفريط،  حصل  فإن 
الوالد  من  لكل  التأديب  إباحة  والتعليم  بالرتبية،  الرشيعة  عناية  عىل  يدل 
واملعلم للطفل؛ بقصد تعليمه وتربيته برشط عدم التعدي، وال خيفى وصيته 
مـلسو هيلع هللا ىلص بتعليم الطفل للصالة بالتدريب واحلث عليها، وبعد وصوله 
تربيته،  يف  ونافعة  له،  مناسبة  لتكون  التعليم؛  طريقة  تغريت  العارشة  لسن 
والدا  يعد   .1« الطفل:  محاية  نظام  من   )15( املادة  نصت  وقد  وتعليمه، 
الطفل -أو أحدمها، أو من يقوم عىل رعايته- مسؤولني يف حدود إمكاناهتام 
املالية، وقدراهتام عن تربيته، وضامن حقوقه، والعمل عىل توفري الرعاية له، 
 (18( املادة  نصت  التنفيذية  الالئحة  ويف  واإلمهال«،  اإليذاء  من  ومحايته 
فقرة ))1(: »التعليم حق جلميع األطفال بمدارس الدولة باملجان، وتكون 
الوالية التعليمية عىل الطفل لوالديه، أو للحاضن، أو من يقوم مقامه، وبام 
لو  فيام  احلق،  هذا  إيصال  يف  القضاء  دور  ويظهر  الطفل«)2)،  مصلحة  حيقق 
القايض  أن  عنه، كام  يكون حينئذ مسؤوالً  فإنه  الوالد وإمهاله،  تقصري  ثبت 
النفقة بام  التنازع بني الزوجني، وتقدير  له دور يف إيصال هذا احلق يف حال 

القناع ))/450- كشاف  املحتاج )1/1)1(؛  مغني  اجلليل )478/7(؛  منح  انظر:   (1(
.(451

لعام  التنفيذية  الطفل والئحته  نظام محاية  للوثائق واملحفوظات،  الوطني  املركز  انظر:   (2(
https://ncar.gov.sa .(2-1( فقرة )6)14هـ، وانظر: املادة )15
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احلضانة،  بحق  احلكم  عند  أنه  عن  فضاًل  ذلك،  فرياعي  التعليم  حق  فيها 
فال  الرتبية،  حسن  منها  والتي  للمحضون  املصلحة  جانب  يراعي  فالقايض 
الطفل؛  حضانة  من  ودينيًا  وخلقيًا،  تربويًا،  الكفء  غري  احلاضن  ن  ُيمكِّ

خشية اإلمهال يف تربيته، وتعليمه.
النفقة وما يتبعها من املؤونة والكسوة والسكنى:

الفقهاء)1)  باتفاق  الوالد  عىل  واجبًا  حقًا  النفقة  ىلاعتو  كرابت  اهلل  جعل 
تَُكلَُّف  َل  بِٱلَۡمۡعُروِفۚ  َوكِۡسَوُتُهنَّ  رِۡزُقُهنَّ  ۥ  َلُ ٱلَۡمۡولُودِ  ﴿َوَعَ  تعاىل:  قال 
ُوۡسَعَها﴾)2). وأمره بالنفقة عىل الزوجة، واألطفال عىل قدر حال  إِلَّ  َنۡفٌس 
قُِدَر  َوَمن  َسَعتِهِۦۖ  ّمِن  َسَعةٖ  ُذو  تعاىل: ﴿ِلُنفِۡق  قال  البالد،  املنفق، وعوائد 
َءاتَىَٰهاۚ  َمآ  إِلَّ  َنۡفساً   ُ ٱللَّ يَُكّلُِف  َل   ۚ ُ ٱللَّ َءاتَىُٰه  آ  ِممَّ فَۡلُينفِۡق  رِۡزقُُهۥ  َعلَۡيهِ 
قال  آثاًم  ُيعدُّ  اإلنفاق  يف  يقرص  ومن  ا7﴾)))،  يُۡسٗ ُعۡسٖ  َبۡعَد   ُ ٱللَّ َسَيۡجَعُل 
َيُقوُت(()4)، وقد نصت املادة  َمْن  ُيَضيَِّع  َأْن  إِْثاَمً  بِامَلْرِء  ))َكَفى  مـلسو هيلع هللا ىلص: 
الطفل، وذكرت عدة  نفقة  التنفيذ عىل رضورة احلفاظ عىل  نظام  ))7( من 

وسائل يتخذها قايض التنفيذ من أجل ذلك)5).

القرآن )226/1(؛ األم )0/5)1(؛ اإلمجاع  الصنائع )0/4)(؛ أحكام  بدائع  انظر:   (1(
)ص: 110(؛ املغني )11/)7)).

سورة البقرة: ))2.  (2(
سورة الطالق: 7.  (((

سنن أب داود ح )1692) )2/2)1(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري،   (4(
ح )4481).

لنظام  التنفيذية  اللوائح  من   )((-16( للامدة  إيضاحية  مذكرة  وأنظمة  لوائح  انظر:   (5(
 املرافعات الرشعية، صحيفة أم القرى، العدد )4820( وتاريخ 1441/6/26هـ؛ = 
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الرشيعة  أباحت  وقد  للطفل،  احلق  هذا  حفظ  يف  فعال  دور  للقضاء 
للزوجة املطالبة بحق نفقتها، ونفقة أطفاهلا أمام القضاء)1)، يقول ابن تيمية: 
فيها،...،  التنازع  عند  يكون  فهذا  والكسوة،  النفقة،  احلاكم  تقدير  »أما 
اخلصامن  فيها  تنازع  متى  باملعروف  إال  مقدارها  ُيعَلم  ال  التي  احلقوق  فإن 
رها ويل األمر«)2). ويستعني القايض بعدة وسائل للوصول إىل حق النفقة  َقدَّ
السنية،  مراحله  يف  الطفل  حال  مراعاة  القايض  عىل  يتأكد  أنه  كام  للطفل، 
ووضعه الصحي، واالجتامعي، وكل ما حيتاج إليه، وحال األب من اليسار، 
واإلعسار، وكذا الزمان، واملكان، والسعر يف البالد))). وإذا كان حق النفقة 
باب  من  أرسته  فراق  ظل  يف  فوجوهبا  أرسته،  اجتامع  ظل  يف  للطفل  واجبًا 
فمنحت  عناية  بمزيد  اليتيم  الطفل  اإلسالمية  الرشيعة  خصت  وقد  أوىل. 
الرشيعة  وأوجبت  كام  الكريم،  الرسول  ومرافقة  العظيم،  األجر  كافله 
بيت  إن وجد معه مال، وإال فمن  ماله  اللقيط من  للطفل  النفقة  اإلسالمية 
مال املسلمني. وحثت امُللتِقط عىل نفقته إن كان قادرًا، كام يتعني عىل القايض 

تعيني من يتوىل شؤونه)4).
= نصت الالئحة التنفيذية ))7 فقرة 1-2-)-4-5( عىل آلية التنفيذ، املركز الوطني 

للوثائق واملحفوظات، الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 9)14هـ
https://www.ncar.gov.sa 
املغني  )220/7(؛  املحتاج  هناية  )69/2)(؛  املعونة  )210/5(؛  املبسوط  انظر:   (1(

.((50/11(
جمموع فتاوى ابن تيمية )4)/54).  (2(

املغني  )220/7(؛  املحتاج  هناية  )69/2)(؛  املعونة  )210/5(؛  املبسوط  انظر:   (((
.((50/11(

)421/2(؛  املحتاج  مغني  )2/9)1(؛  الذخرية  )198/6(؛  الصنائع  بدائع  انظر:   (4(
املغني )79/6)).
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المطلب الثاني: حق الطفل في رعاية أمواله في الفقه اإلسالمي 
ودور القضاء في ذلك:

املعتربة  التمليك  بطرق  للطفل  التملك  الرشيعة اإلسالمية حق  تكفلت 
رشعًا، إال أهنا راعت صغر السن الذي يكون عائقًا عن اختيار األصلح يف 
يتعلق  يرعي شؤونه عامة، وما  ولّيًا  أمواله  الطفل وعىل  فنصبت عىل  املال، 
غريه؛  من  وأمواله  ولده  برعاية  أوىل  فهو  حيًا،  أبوه  كان  فإن  خاصة،  باملال 
الفقهاء  بنيَّ  وقد  ونفعه،  ولده،  مصلحة  ورعاية  الشفقة،  من  عليه  ُجبل  ملا 
ُحسن  من  سديد  رأي  ذا  كان  إن  ولده  مال  عىل  التامة  الوالية  له  األب  أن 
يقوم  أن األب  املنذر: »وأمجعوا عىل  ابن  يقول  الظاهرة،  العدالة  التدبري مع 
يف مال ولده الطفل، ويف مصاحله إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من 

ذلك«)1).

أما إن كان األب سيئ التدبري، مبذرًا مال ولده، ومتلفًا له، فال والية له. 
فالبعض  فاختلفوا يف واليته  التدبري  أنه رشيد حسن،  إال  فاسقًا  إن كان  أما 

يرى واليته، والبعض اآلخر ال يرى واليته)2).

وحلفظ هذا احلق فالرشيعة اإلسالمية ُمقيِّدٌة ترصفات الويل يف مال الطفل 
عىل جلب املصلحة، ودفع الرضر، فال جيوز لويل الطفل مبارشة الترصفات 
القيام  أو  به،  التصدق  أو  الطفل،  مال  من  يشء  كهبة  حمضًا،  رضرًا  الضارة 
بالبيع أو الرشاء بغبن فاحش، ويكون ترصفه باطاًل، وله مبارشة الترصفات 

اإلمجاع )ص: 77).  (1(
املحتاج  مغني  )71/5(؛  اجلليل  مواهب  )268/1-269(؛  الصغار  أحكام  جامع   (2(

)2/)17(؛ كشاف القناع ))/446).
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الترصفات  وكذا  له،  والوصية  والصدقة،  اهلبة،  كقبول  حمضًا،  نفعًا  النافعة 
واالستئجار،  واإلجارة،  والرشاء،  كالبيع،  والنفع  الرضر  بني  املرتددة 

والرشكة، وغريها)1).

من  بعض  ييل  وفيام  أمواله،  استثامر  يف  يتعلق  فيام  الفقهاء  ل  فصَّ وقد 
تفصيالهتم:

يقول الرسخيس: »الويص هو قائم مقام املويص يف واليته يف مال الولد، 
وقد كان للمويص أن يفعل هذا كله يف ماله فكذلك الويص؛ ألن املأمور به 

ما يكون أصلح لليتيم وأحسن«)2).

إدارهتا  يف  منه  إذن  اليتامى  أموال  يف  اجتروا  »قوله:  الباجي:  ويقول 
أن  ُحكمه  فِمن  له،  األب  مقام  يقوم  إنام  لليتيم  الناظر  أن  وذلك  وتنميتها؛ 
ينمي ماله ويثمره له وال يثمره لنفسه؛ ألنه حينئذ ال ينظر لليتيم وإنام ينظر 
لنفسه، فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم وإال فليدفعه إىل ثقة يعمل فيه لليتيم 
ويقول  لليتيم«))).  الربح وسائره  فيه من  له  يكون  بجزء  القراض  عىل وجه 
وقد  عليه.  ضامن  وال  ييل،  َمْن  بأموال  الويص  يتجر  أن  »وأحب  الشافعي: 
يتجر  دفعه ملن  ماله، ومعناه:  إبضاع  اليتيم  لويل  يتيم، وجيوز  بامل  ُعمر  اجتر 
مال  للصبي  كان  »وإن  السالم:  عبد  ابن  ويقول  لليتيم«)4)،  كله  والربح  به 

السابقة. املراجع   (1(
املبسوط )29-28/28).  (2(

املنتقى )111/2).  (((
األم )188/8).  (4(
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حيتمل التجارة، فإن أمكن أن يشرتي له عقارًا يرتفق بغلته فليفعل، وإن َأْتبع 
ينميه، وخيلُف ما يؤخذ من زكاته، وال يلزمه أن  ذلك، فليتجر فيه بقدر ما 
جُيِهد نفسه يف ذلك بحيث يقطعه عن مصاحله، وإن ضارب عليه ثقة مأمونًا 
الويصُّ  »ويتجر  قدامة:  ابن  وقال  جاز«)1).  التجارة  أبواب  بأحسن  عارفًا 
له  أعطاه ملن يضارب  فإن  لليتيم،  اليتيم، وال ضامَن عليه، والربُح كله  بامل 
أن  اليتيم  لويل  أن  عليه، ومجلته  الويص  وافقه  ما  الربح  من  فللمضارب  به، 
يضارب بامله، وأن يدفعه إىل من يضارب له به، وجيعل له نصيبًا من الربح، 

أبًا كان، أو وصيًا، أو حاكاًم، أو أمني حاكٍم، وهو أوىل من تركه«)2).

وعليه فإن استثامر مال الطفل ُمقيٌَّد باملصلحة وانتفاء الرضر، فمتى كان 
االستثامر  مصلحة  كانت  ومتى  ضامنًا،  الويل  كان  املخاطر  عايل  االستثامر 

راجحة عىل املخاطر، فال ضامن؛ فالتجارة ال ختلو من املخاطرة.

فقد  الطفل،  مال  رعاية  عىل  حرصت  السعودية  العربية  اململكة  أن  كام 
اعتبارية،  شخصية  هلا  القارصين  أموال  عىل  للوالية  عامة  هيئة  ُأنشئت 

مستقلة))). وميزانية 

كتاب الفتاوى )ص: 57).  (1(
املغني )180/4).  (2(

حكمهم  يف  ومن  القارصين  أموال  عىل  للوالية  العامة  اهليئة  نظام  عىل  املوافقة  متت   (((
رقم  الوزراء  جملس  وقرار  )1/)/1427هـ.  بتاريخ  )م/17(  رقم  ملكي  باملرسوم 
نظام  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:  12/)/1427هـ.  بتاريخ   )5((
ساري  1427هـ،  لعام  حكمهم  يف  ومن  القارصين  أموال  عىل  للوالية  العامة  اهليئة 

https://www.ncar.gov.sa ،النفاذ
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وقد نصت املادة )2( من نظامها عىل أن: »تتوىل هذه اهليئة الوالية عىل 
ىلاعتو-، ومتارس  هناحبس  التي ال حافظ هلا حقيقة أو حكاًم -إال اهلل  األموال 
من االختصاصات مثل ما خول للويل، أو الويص، أو القيم، أو الوكيل، أو 
الرشيعة اإلسالمية،  املقررة عليهم طبقًا ألحكام  الواجبات  الناظر، وعليها 
واألنظمة املرعية، وهلا عىل األخص: 1. الوصاية عىل أموال القرص، واحلمل 

الذين ال ويل، وال ويص هلم، وإدارة أمواهلم...«، وغريها)1).

أيام  ثالثة  -خالل  اهليئة  تبلغ  أن  املحاكم  »عىل   :)22( املادة  ونصت 
عينتهم  الذين  والنظار  واألولياء،  والقيمني،  األوصياء،  عن  األكثر  -عىل 
هذه املحاكم؛ لتتمكن اهليئة من اإلرشاف عىل ترصفاهتم طبقًا لنصوص هذا 

النظام«)2).

وللقضاء دور فاعل يف احلفاظ عىل حق الطفل يف رعاية أمواله، فالقايض 
يعني من يراه صاحلًا لرعاية الطفل، وحفظ أمواله يف حال مل يوص األب، كام 
إذا ثبت تقصريمها  الوالية من األب والويص  نزع  القايض يملك سلطة  أن 
ورأى  حاهلام،  صالح  بعد  إال  الوالية  هلام  تعود  وال  صالحيتهام،  وعدم 
إذا وجد  القايض صالحيتهام للوالية، كام أن للقايض سلطة حماسبة الويص 

منه تقصريًا أو تعديًا))).

القارصين  أموال  للوالية عىل  العامة  اهليئة  نظام  للوثائق واملحفوظات،  الوطني  املركز   (1(
https://www.ncar.gov.sa ،ومن يف حكمهم لعام 1427هـ

املرجع السابق.  (2(
املحتاج  مغني  )9/)58(؛  اجلليل  منح  )495/5(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (((

))/75(؛ كشاف القناع )440/4).
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المطلب الثالث: حق الطفل المرتكب جناية في الفقه اإلسالمي، 
ودور القضاء في ذلك:

تعتمد الرشيعة اإلسالمية يف رعاية احلدث عىل ثالث قواعد:

القاعدة األوىل:

ناحية  من  فرقت  أهنا  إال  اجلنائية،  املسئولية  من  مانعًا  يعترب  َغر  الصِّ أن 
التأديب بني مرحلة انعدام اإلدراك وضعفه، أو متامه، وبناء عليه فإن احلدث 
غري املميز )ما دون سبع سنني(، فال حُيدَّ إذا ارتكب جريمة توجب احلد، وال 
يقتص منه يف قتل، أو اجلراحات، وال يؤدب، إما احلَدُث املميز )أتم السابعة 
ومل يتم اخلامسة عرش( فإنه فال حُيَد إن ارتكب جريمة توجب احلد، كام وال 
يأتيه من اجلرائم، وتعترب  أو جراحات، لكن يؤدب عام  قتل،  منه يف  يقتص 
العقوبة تأديبية وليست جنائية، وإن تكررت منه يكرر تأديبه، وال ُيوقع عليه 
من عقوبات التعزير إال ما يكون خمتصًا بالتأديب. أما إن كان احلدث )أتم 
أيًا  جرائمه  عن  جنائيًا  مسئوالً  يكون  فإنه  عرشة(  الثامنة  إىل  عرش  اخلامسة 
إذا قتل، أو جرح، ويعزر  إذا زنا، أو رسق، ويقتص منه  فُيَحد  كان نوعها، 

بكل أنواع التعازير)1).

احلاوي  )274/5(؛  اجلليل  مواهب  )426/5(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (1(
تطبيقية  دراسة  األحداث  جرائم  يف  القضاء  )10/))1(؛  اإلنصاف  ))200/1(؛ 

)ص: 8)141-1).
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الثانية: القاعدة 

هذه  ترفع  ال  الرشعية  األعذار  وأن  معصومة،  واألموال  الدماء،  أن 
العصمة، فال هُتِدر الضامن، وال تسقطه، وإن أسقطت العقوبة. فكل جريمة 
رضر  أي  تعويض  عن  اخلاص  ماله  يف  عنها  مسئوالً  يعد  احلدث  يرتكبها 
املدنية كام  املسئولية  الصغري  يرفع عن  نفسه، وال  أو  ماله  به غريه يف  يصيب 

يرفع عنه املسئولية اجلنائية)1).

الثالثة: القاعدة 

أن التدابري التأديبية يرتك أمر تقديرها للقايض حسب وضع كل حدث، 
فيمكن أن تشمل التوبيخ، أو الرضب البسيط، أو التسليم إىل ويل أمره عىل أن 
ده بحسن رعايته وإصالحه، أو يوضع يف مكان مهيَّأ إلصالح الصغار،  يتعهَّ

أو اختاذ أي تدابري من شأهنا أن حتقيق إصالح احلدث دينًا وسلوكًا)2).

العربية  اململكة  قامت  فقد  النظام:  يف  جناية  املرتكب  الطفل  حق  أما 
السعودية بإنشاء دور مالحظة لرعاية األحداث الذين ال تقل أعامرهم عن 
اثنتي عرشة سنة، وال تزيد عن ثامن عرشة سنة، وقد تضمن نظام األحداث 
املالحظة،  دور  داخل  وجمازاهتم  األحداث،  حماكمة  تتم  أن  9)14هـ  لعام 
املادة  ونصت  الصاحلة.  الوجهة  وتوجيههم  وتقويمهم،  لنفسياهتم،  مراعاة 

انظر: املراجع السابقة.  (1(
احلاوي  )274/5(؛  اجلليل  مواهب  )426/5(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (2(
تطبيقية  دراسة  األحداث  جرائم  يف  القضاء  )10/))1(؛  اإلنصاف  ))200/1(؛ 

)ص: 8)141-1).
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)11( منه عىل أن: »ال حتقق النيابة مع احلدث إالَّ بحضور ويل أمره، أو من 
له، ويكون  أو باحث، أو أخصائي اجتامعي، أو بحضور حماٍم  يقوم مقامه، 
فيكون  ذلك،  غري  التحقيق  مصلحة  اقتضت  وإن  الدار.  داخل  التحقيق 
التحقيق يف مكان آخر يتناسب مع عمر احلدث، وحتدد الالئحة اإلجراءات 

والضوابط الالزمة«.

ونصت املادة )12( منه عىل أنه: »ُتِعد الدار -فور إيداع احلدث لدهيا- 
وكلام  القضية،  ملف  مع  املحكمة  إىل  وتقدمه  حالته،  عن  اجتامعّيًا  تقريرًا 
املحكمة  إىل  الدار  م  ُتقدِّ أن  جيب  األحوال  مجيع  ويف  ذلك.  املحكمة  طلبت 
املدد  الالئحة  وحتدد  احلدث،  حالة  عن  اجتامعّيًا  مستمرة-تقريرًا  بصفة   -

الالزمة لذلك«.

ملن  السوابق  ل  ُتسجَّ فال  األحداث،  عىل  السوابق  لتسجيل  بالنسبة  أما 
والثامنة  اخلامسة عرشة  بني  كان  وَمْن  عامًا،  أقل من مخسة عرش  ُعمره  كان 
عرشة، فيجرى تسجيله يف سجل خاص يمكن الرجوع إليه عند اللزوم دون 
املادة  السوابق، وشهادات احلاالت اجلنائية، فقد نصت  ل يف ملف  أن ُيسجَّ
)19( من نظام األحداث عىل أن: »تسجل األحكام الصادرة يف حق احلدث 

يف سجلٍّ خاص لدى الدار، وال تسجل عليه سابقة«)1).
)اخلامسة  متاّمً  يكن احلدث  مل  إذا  أنه: »1.  منه عىل  املادة )15(  ونصت 
عرشة( من عمره وقت ارتكابه فعاًل أو أفعاالً معاقبًا عليها، فال يفرض عليه 
9)14هـ،  لعام  األحداث  نظام  الئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (1(
-221 )ص:  األحداث  جرائم  يف  القضاء  https://www.ncar.gov.sa/Home/Index؛ 

.(225
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سوى تدبرٍي أو أكثر من التدابري اآلتية: ..«، ومما ذكره النظام منها: توبيخه، 
وحتذيره، أو تسليمه ملن يعيش معه من األبوين، أو ملن له الوالية، أو وضعه 

حتت املراقبة االجتامعية يف بيئته الطبيعية ملدة ال تتجاوز سنتني.
»2. إذا كان احلدث متاّمً )اخلامسة عرشة( من عمره وقت ارتكابه فعاًل 
السجن؛  عقوبة  عدا  املقررة  العقوبات  عليه  فتطبق  عليها  معاقبًا  أفعاالً  أو 
للعقوبة  األقىص  احلد  نصف  تتجاوز  ال  مدة  الدار  يف  باإليداع  فيعاقب 
األعىل املقررة لذلك الفعل، ودون التقيد باحلد األدنى لتلك العقوبة. وأما 
إذا كانت اجلريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب باإليداع يف الدار مدة ال 

تتجاوز عرش سنوات.
). للمحكمة أن حتكم عىل احلدث الذي ارتكب فعاًل أو أفعاالً معاقبًا 
التدابري  من  أكثر  أو  بتدبرٍي  عمره  من  عرشة(  )اخلامسة  متمٌّ  وهو  عليها 
أو  أخالقه،  من  رأت  إذا  املادة،  هذه  من   )1( الفقرة  يف  عليها  املنصوص 
أو  الفعل،  فيها  ارتكب  التي  الظروف  أو  الشخصية،  ظروفه  أو  ماضيه، 

األفعال املعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
4. تكلف املحكمة من تراه من اجلهات التنفيذية ملتابعة تنفيذ التدبري، أو 

التدابري املحكوم هبا عىل احلدث.
أو  إهناؤه،  أو  أكثر-  تدبرٍي-أو  فرُض  وقت  أي  يف  للمحكمة  جيوز   .5

إبدال آخر به«)1).

9)14هـ،  لعام  األحداث  نظام  الئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (1(
https://www.ncar.gov.sa/Home/Index



323
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

عناية الفقه اإلسالمي بحقوق الطفل ومصالحه

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

الثاني المبحث 
زيارة المحضون في الفقه اإلسالمي ودور القضاء في 

تمكين الزيارة

وفيه أربعة مطالب

مشروعية  من  والحكمة  المحضون  زيارة  حكم  األول:  المطلب 
يارة: الزِّ

احلاضن؛  لغري  اإلسالمي  الرشيعة  كفلته  واجب  حق  املحضون  زيارة 
فهذه   ،(1(﴾ ِۦۚ ه بَِوَلِ ۥ  ُ لَّ َمۡولُودٞ  َوَل  بَِوَلَِها  ةُۢ  َوِٰلَ تَُضٓارَّ  ﴿َل  تعاىل:  لقوله 
اآلية تدل بعمومها عىل حتريم قصد إرضار أحد الوالدين باآلخر، ويف قوله 
مـلسو هيلع هللا ىلص: ))مطل الغني ظلم(()2) دليٌل عىل حتريم املطل باحلقوق، ومن 
احلاضن.  لغري  الزيارة  حق  وذلك شامل  لربه،  أداؤه  لزمه  حق  عليه  وجب 
وعليه فمنع احلاضن ُيعدَّ تعسفًا جُييز لغري احلاضن طلب إجبار احلاضن تنفيذ 
الزيارة، بل ويمكن له طلب نقل احلضانة إليه - إن كان أهاًل هلا- فالرضر يف 
الرشيعة ممنوع، وإذا وقع فمرفوع فقد اتفق الفقهاء عىل أن لكل من األبوين 
منع غري  له حق احلضانة  ملن  لغريه، وليس  كانت احلضانة  إذا  أوالده  زيارة 
املحضون)))،  زيارة  بل جيب عىل احلاضن متكني غريه من  يارة،  الزِّ احلاضن 
النظر  يمنع اآلخر  »الولد متى كان عند أحد األبوين ال  ابن عابدين:  يقول 

سورة البقرة: ))2.  (1(
صحيح مسلم، ح )1564) ))/1197).  (2(

قليوب  حاشية  )2/)45(؛  اجلليل  منح  ))/571(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (((
)91/4(؛ املغني )617/7 -618).
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إليه وتعهده«)1)، وقال مالك: ويؤدبه عند أمه، ويتعاهده عند أمه)2)، وقال 
الشافعي: »وإن كانت جارية مل مُتنع أمها من أن تأتيها«)))، وقال ابن قدامة: 
وال يمنع أحد األبوين من زيارهتا عند اآلخر)4). ويف فتاوى اللجنة الدائمة: 
»إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت الفرقة بطالق مثاًل وبينهام 
مولود أو أكثر فإنه ال جيوز يف الرشيعة اإلسالمية أن يمنع أحدمها اآلخر من 

رؤية املولود بينهام وزيارته«)5).

كام اتفقوا عىل أن التمكن من زيارة املحضون ال خيتص بأبويه بل يثبت 
وجودمها  حال  يف  العصبات  من  األب  ولغري  احلاضنات،  من  األم  لغري 
وعدمها، وهذا ما يقتضيه الرب والصلة التي أمر اهلل هبا)6)، قال تعاىل: ﴿َفَهۡل 
رَۡحاَمُكۡم22﴾)7)، 

َ
أ ُعٓواْ  َوُتَقّطِ ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ُتۡفِسُدواْ  ن 

َ
أ ُۡتۡم  تََولَّ إِن  َعَسۡيُتۡم 

 َ ِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡوَلٰ بَِبۡعٖض ِف كَِتِٰب ٱللَّ
َ
أ رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم 

َ
ٱۡل ْولُواْ 

ُ
وقوله تعاىل: ﴿َوأ

مل  الصبية عند جدهتا  كانت  وإذا  الباجي:  يقول  َعلِيُم7ۢ5﴾)8).  ٍء  َشۡ بُِكّلِ 
متنع عمتها من زيارهتا، ووجه ذلك أن للعمة حقًا يف مطالعة حاهلا، ومعرفة 

حاشية ابن عابدين ))/571).  (1(
انظر: املدونة )258/2).  (2(

احلاوي )508/11).  (((
املغني )242/8).  (4(

)204/21(، فتوى )21102).  (5(
املحتاج  مغني  )2/)45(؛  اجلليل  منح  ))/571(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (6(

)2001/5(؛ كشاف القناع )5/)50).
سورة حممد: 22.  (7(

سورة األنفال: 75.  (8(
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جماري أمورها، وصحتها، وسقمها، وما تبارش من عملها للرحم التي بينها، 
فلها من ذلك ما ال يدخل مرضة)1).

حق  فهو  احلضانة،  حق  له  ليس  ملن  واجب  حق  الزيارة  حق  أن  وكام 
واجب للمحضون يف زيارة غري حاضنه من والديه، وغريهم من القرابات؛ 
ألنه مأمور رشعًا بصلة والديه، والرب هبام، واإلحسان إليهام)2)؛ لقوله تعاىل: 
رَۡحاَمُكۡم22﴾))) 

َ
ُعٓواْ أ ۡرِض َوُتَقّطِ

َ
ن ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

َ
ُۡتۡم أ ﴿َفَهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََولَّ

فقد دلت اآلية عىل حتريم قطع الرحم، ويف عدم متكني املحضون من زيارة 
املاوردي: »وإن كان  الرحم، يقول  بالعقوق، وقطيعة  له  غري حاضنه إغراء 
يمنعه  وال  برها،  ليألف  يوم  كل  يف  عليها  يدخل  أن  بأس  فال  قريبًا،  منزهلا 
لتفقد  الزيارة له؛  العقوق«)4). كام أن مصلحة املحضون تقتيض  منها فيألف 
من  عليش  حممد  يقول  عليه،  واالطمئنان  به،  واألنس  قرب،  عن  أحواله 
أو  كان،  ذكرًا  املحضون  -أي  تعاهده  األولياء  وسائر  »ولألب،  املالكية: 
أنثى -وأدبه- أي تأديب املحضون«)5). والتعاهد يكون بكثرة الزيارة؛ فقد 
للحاضن طوال مدة مكثه  ى  يتبدَّ ما ال  يارة  الزِّ لغري احلاضن يف فرتة  ى  يتبدَّ

انظر: املنتقى )185/6).  (1(
انظر: احلاوي )507/11(؛ املغني )7/8)2(؛ كشاف القناع )502/5(؛ احلضانة يف   (2(

الرشيعة اإلسالمية )ص: )1)).
سورة حممد: 22.  (((

احلاوي )507/11).  (4(
منح اجلليل )421/4).  (5(
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إجيابًا،  فيه  تؤثر  كلمة  يارة  الزِّ فرتة  يف  املحضون  ى  يتلقَّ وقد  املحضون،  مع 
وتساهم يف تربيته أكثر مما يؤثر فيه احلاضن الذي يالزمه،

من  املحضون  بني  القائمة  الصلة  إبقاء  الزيارة  مرشوعية  من  فاحلكمة 
إىل  بحاجة  املحضون  فالطفل  أخرى،  ناحية  من  أبويه  من  كل  وبني  ناحية، 
العطف، والرعاية من أبويه، كام أن األبوين -بحكم الشفقة فطرة- جمبوالن 
إصابة  إىل  يؤدي  قد  زيارته  االنقطاع عن  أو  فالبعد  عليه،  واحلنو  عىل حبه، 
وجوده  حال  له  يارة  الزِّ حق  رشعًا  ثبت  وهلذا  نفيس؛  باضطراب  املحضون 
وباملحضون،  به  إرضار  فيه  حقه  من  أحدمها  وحرمان  اآلخر،  حضانة  يف 
ۥ  ُ لَّ َمۡولُودٞ  َوَل  بَِوَلَِها  ةُۢ  َوِٰلَ تَُضٓارَّ  تعاىل: ﴿َل  قوله  بعموم  عنه  منهي  وهو 

.(1(﴾ ِۦۚ ه بَِوَلِ
الفقه  في  ومقدارها  ومكانها،  الزيارة،  آداب  الثاني:  المطلب 

اإلسالمي:

الفرع األول: آداب زيارة املحضون يف الفقه اإلسالمي:

احلاضن  قبل  من  مراعاهتا  جيب  الزيارة  هلذه  آدابًا  الفقهاء  وضع  وقد 
ومن له حق زيارة املحضون يف مجلتها ال خترج عن آدب الزيارة يف الرشيعة 

اإلسالمية، منها:

دفعًا  وذلك  واملحضون؛  للحاضن  مناسب  وقت  يف  الزيارة  كون   -
بوقت  الزيارة  بوقت  واملحضون  احلاضن،  يشعر  بحيث  والريبة،  للتهمة 

سورة البقرة: ))2.  (1(
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التي  الرضورة  حال  يف  إال  الزيارة  من  الفائدة  حلصول  أدعى  ليكون  كاف؛ 
تقدر بقدرها.

ألن  احلاضن؛  بيت  يف  الزيارة  مدة  يف  للمحضون  الزائر  ط  تبسُّ عدم   -
ط أحدمها يف بيت اآلخر. الفرقة بني الزوجني متنع تبسُّ

- أن ال يرتتب عىل دخول أحد األبوين إىل بيت اآلخر من أجل الزيارة 
خلوة حمرمة.

لزم من  له  ُيؤذن  مل  فإن  بإذن،  إال  اآلخر  بيت  إىل  الزائر  يدخل  أن ال   -
عنده املحضون إخراجه إليه؛ ليتمكن من رؤيته وتفقد أحواله

حاضنه،  أمامه  يذم  فال  للمحضون،  النفسية  احلالة  الزائر  يراعي  أن   -
كونه  يف  عليه  التهمة  ُيلقي  ال  كام  منه،  لتنفريه  يسعى  وال  بسوء،  يذكره  وال 
حق  يف  كلها  األمور  هذه  ملراعاة  داعية  فالرضورة  مثاًل،  الفرقة  يف  السبب 
أحد  عىل  املحضون  صدر  ويوغر  الفتنة،  يثري  وخمالفتها  والزائر،  احلاضن، 

أبويه، وهذا منهي عنه)1).

الفرع الثاين: مكان ومقدار زيارة املحضون:

اتفق الفقهاء عىل أن لكل من أبوي املحضون حق زيارته إذا افرتقا، كام 
اتفقوا عىل أن املحضون إذا كان دون سن التمييز )التخيري( فإن مكان زيارته 
الصغري  السن  فإخراجه يف هذا  باملحضون،  ذلك  لئال يرض  إقامته؛  هو حمل 

)502/5(؛  القناع  كشاف  )241/8(؛  املغني  )507/11-508(؛  احلاوي  انظر:   (1(
احلضانة يف الرشيعة اإلسالمية )ص: 17)(؛ أحكام الرؤية يف احلضانة )ص: 1982).



328
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

عناية الفقه اإلسالمي بحقوق الطفل ومصالحه

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

 (1() ُيلحق به الرضر، واختلفوا يف مكان، ومقدار زيارة ممن كان مميز )املخريَّ
كام ييل:

أوالً: فيام خيص املكان:

ذهبت احلنفية إىل أن املحضون سواء كان يف حضانة أمه أو أبيه، ال يمنع 
اآلخر من رؤيته، لكن من كان عنده املحضون ال جيرب عىل إرساله إىل مكان 
رؤيته،  من  فيه  يتمكن  مكان  إىل  إخراجه  عىل  جيرب  وإنام  لرياه  اآلخر؛  إقامة 

واألم واألب يف ذلك سواء)2).

وذهب املالكية إىل أن املحضون خالل مدة حضانة النساء له يثبت ألبيه 
له  تسمح  ال  سن  يف  كان  إن  حاضنته  عند  تعاهده  حق  األولياء  من  وغريه 
النهار  إليه يف  ُيرَسل  فإنه  الذهاب،  يقدر عىل  إن كان  أما  أبيه،  إىل  بالذهاب 

من أجل التعليم، والتأديب عىل أن يعود إىل حاضنته يف الليل))).

أما الشافعية، واحلنابلة فلهم تفصيل يف ذلك كام ييل:

أمه  عند  زيارته  حق  لألب  كان  التخيري  سن  دون  املحضون  كان  إن   -
دون أن يكون له طلب إحضاره.

- إن بلغ املحضون سن التخيري:

الطالبني  إعانة  )216/4(؛  واإلكليل  التاج  ))/571(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (1(
)104/4(؛ كشاف القناع )502/5).

انظر: حاشية ابن عابدين ))/571).  (2(
انظر: التاج واإلكليل )216/4).  (((
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من  منعه  األب  عىل  حرم  أباه  اختار  فإن  أبويه،  بني  ُخريِّ  ذكرًا  وكان  أ. 
زيارهتا؛ ألن فيه إغراء له بالعقوق وقطيعة للرحم، فإن اختار أمه كان عندها 
ألن  ويؤدبه؛  ليعلمه  هنارًا؛  أبيه  عند  ويكون  احلضانة  مستحقة  ألهنا  لياًل؛ 
ذلك هو القصد من حضانته، واالختيار مرشوط بحصول مصلحته وزوال 

مفسدته)1).

ويف  كالذكر،  خُتريَّ  رواية  يف  واحلنابلة  الشافعية،  فعند  أنثى،  وكان  ب. 
من  منها  اآلخر  يمنع  وال  وهنارًا،  لياًل  أبيها  إىل  حضانتها  تنتقل  األخرى 
والسرت،  الصيانة،  لتألف  أمها؛  لزيارة  اخلروج  من  منعها  ولألب  زيارهتا، 
وعدم اخلروج، وتزورها أمها؛ ألهنا األوىل باخلروج؛ لسنها وخربهتا، ويلزم 
األب متكينها من دخول بيته لزيارة ابنتها، فإن بخل األب بالدخول إىل بيته 
أخرجها إليها. أما إن كان األب عاجزًا عن حفظ البنت وصيانتها، أو كان 
مصلحة  به  حصل  إذا  األب  يقدم  وإنام  احلالة،  هذه  يف  األمُّ  م  فتقدَّ مهماًل، 

البنت، أو اندفعت به مفسدهتا، وإال فال)2).

- إن مرض املحضون- ذكرًا كان، أو أنثى- فإن األوىل بتمريضه األم؛ 
عنده  املحضون  كان  إن  األب  بيت  يف  فتمريضه  إليه،  وأهدى  أشفق  ألهنا 

-241/8( املغني  )200/5(؛  املحتاج  مغني  )507/11-508(؛  احلاوي  انظر:   (1(
املعاد  زاد  )4)/8)1(؛  تيمية  ابن  فتاوى  جمموع  )5/)50(؛  القناع  كشاف  242(؛ 

.(524/5(
-241/8( املغني  )200/5(؛  املحتاج  مغني  )507/11-508(؛  احلاوي  انظر:   (2(
املعاد  زاد  )4)/8)1(؛  تيمية  ابن  فتاوى  جمموع  )5/)50(؛  القناع  كشاف  242(؛ 

.(524/5(
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بيته  يف  حجرة  هلا  خُيصص  بأن  وذلك  اخللوة؛  عن  االحرتاز  مع  ريض  إن 
بينام يرى احلنابلة  بيتها عند الشافعية،  ضه يف  لتمريض املحضون، وإال فتمرِّ
ضه يف بيتها وإن كانت احلضانة ألبيه؛ ألنه صار باملرض كالصغري  أن األم مترِّ

الذي ال يستقل بنفسه.

- أن مرض أحد األبوين واملحضون عند اآلخر منهام مل يمنع املحضون 
من عيادته، واإلقامة عنده؛ لتمريضه إن كان حيسنه وانتفت الريبة واخلوف 
كان  سواء  موته،  عند  حضوره  من  املحضون  يمنع  وال  كام  اللبث،  عن 

املحضون ذكرًا، أو أنثى؛ ألن املرض يمنع املريض من امليش عىل ولده)1).

والرتجيح: املناقشة 

هي  وإنام  املحضون،  زيارة  مكان  حتديد  يف  رشعي  نص  يوجد  ال 
الذي  واملكان  زماهنم،  يف  واألعراف  العادات  وفق  الفقهاء  من  اجتهادات 
يرون أنه مناسب للزيارة فيه، مراعني فيه مصلحة املحضون، وغري احلاضن؛ 
وحصول األمن وزوال املفسدة، ونحوه، وهلذا نجد اختالفًا بني الفقهاء يف 

ذلك.

والذي يرتجح -واهلل أعلم- أن األصل يف مكان زيارة املحضون فيمن 
عنده احلضانة إال يف حال حصل التنازع فيحدد له مكان للزيارة سواء أخذه 
من  املقصود  ليحصل  للزيارة  مناسب  مكان  حتديد  أو  احلاضن  غري  ملكان 

الزيارة.

-241/8( املغني  )200/5(؛  املحتاج  مغني  )507/11-508(؛  احلاوي  انظر:   (1(
242(؛ كشاف القناع )5/)50).
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ثانيًا: مقدار الزيارة:

وقربه  ومرضه،  وصحته،  سنه،  باختالف  املحضون  زيارة  مدة  ختتلف 
وبعده كام ييل:

مُتنَع من زيارة ولدها  أن األم غري احلاضنة ال  احلنفية، واملالكية  يرى   -
الصغري كل يوم مرة؛ لتتفقد حاله، وإن كان األب غري حاضن، فإن احلنفية 
له  تكون  الزيارة  أن  املالكية  يرى  بينام  مرة،  يوم  كل  الزيارة  له  أن  يرون 

أسبوعيًا)1).

- يرى الشافعية، واحلنابلة بأن زيارة املحضون غري املميز تكون حسب 
العادة كيوم من األسبوع، ويستجب عدم تطويل مدة الزيارة)2).

- يرى املالكية، والشافعية، واحلنابلة أن املحضون امُلخريَّ إن كان ذكرًا، 
ه كان عندها لياًل، ويكون هنارًا مع أبيه، وإن اختار أباه كان عنده  واختار أمَّ
لياًل وهنارًا، وتكون زيارته ألمه حسب العادة، فيستحب عدم اإلطالة؛ لئال 
يتعطل عن مصاحله. أما إن كانت أنثى فإن زيارهتا تكون حسب العادة كيوم، 
أبيها؛ لرضورة مكثها  أو يومني يف األسبوع، سواء كانت يف كفالة أمها، أو 
يف البيت لياًل وهنارًا، والفرق بينها وبني الذكر أن األنثى متنع من الربوز لياًل 

وهنارًا؛ لتألف الصيانة))).

الدسوقي  حاشية  ))/571(؛  عابدين  ابن  حاشية  )187/4(؛  الرائق  البحر  انظر:   (1(
)512/2(؛ القوانني الفقهية )ص: 147).

انظر: احلاوي )507/11(؛ كشاف القناع )502/5).  (2(
انظر: منح اجلليل )2/)45(؛ احلاوي )507/11(؛ كشاف القناع )502/5).  (((
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- يرى الشافعية، واحلنابلة بأن املرض من األسباب التي تؤثر عىل مدة 
الزيارة وقدرها، فعندهم إذا مرض املحضون فإن من يقوم عىل متريضه أمه 
سواء يف بيت احلاضن إن ريض، ومل ختَش الريبة، والفتنة، وإال فإنه حيق هلا 
أن مترض املحضون يف بيتها، كام أن املحضون إذا مرض أحد أبويه جيب عليه 

عيادته والقيام عىل بره، والعيادة تقتيض تكرار الزيارة يف اليوم ودوامها)1).

- يرى الشافعية أن منزل األم إن كان قريبًا من منزل املحضون جاز هلا 
أن تأيت لزيارته كل يوم، وعىل األب أن يمكنها من الزيارة؛ ألن قرب املنزل 

كاجلار يرتدد كثريًا)2).

والرتجيح: املناقشة 

ال يوجد نص رشعي يف حتديد مدة زيارة املحضون، وإنام هي اجتهادات 
أنه  يرون  الذي  واملقدار  زماهنم،  يف  واألعراف  العادات  وفق  الفقهاء  من 
وهلذا  احلاضن؛  وغري  املحضون،  مصلحة  فيه  مراعني  الزيارة  مدة  يف  كاف 

نجد اختالفًا بني الفقهاء يف ذلك.

والذي يرتجح -واهلل أعلم- أن حتديد مدة زيارة املحضون من املسائل 
املتغرية التي تتغري من جمتمع إىل جمتمع، ومن عرص إىل عرص، إال أن الذي جيب 
مراعاة هو حصول املقصود من الزيارة، ومصلحة املحضون وغري احلاضن، 
املحضون، وال  النزاع بني احلاضن وغري  القايض يف حتدهيا يف حال  وجيتهد 
يمنع من إجياد نظام ينص عىل املدة، عىل أن يراعى فيه ما تقدم من املصلحة 

انظر: احلاوي )507/11(؛ كشاف القناع )502/5).  (1(
انظر: مغني املحتاج )200/5).  (2(
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وحصول املقصود، ويكون هو األصل، وعند التنازع ينظر القايض يف واقعة 
د احلاجات. التنازع، وجيتهد فيها، الختالف األحوال واألعيان، وجتدُّ

ثالثًا: أثر وسائل االتصال والتواصل عىل زيارة املحضون:

رعاية  أنه  احلضانة من حيث األصل وجدناه  الغرض من  إىل  نظرنا  إذا 
وحفظ من ال يستقل بنفسه، والرعاية تشمل صنوفًا متعددة، كرعايته صحيًا، 
ونفسيًا، وتربويًا، وغريها، وهذه الرعاية ال تتحقق إال يف ظل األرسة، ويف 
حال الفراق ُجعل حق الرعاية لواحد من أبويه وفق رشوط جيب أن تتوفر 
يف من يستحق حضانة الصغري من األبوين، وأعطت لآلخر الذي ال يستحق 
من  اهلدف  إن  إذ  الفقهاء؛  ذكرها  آداب  وفق  زيارته،  حق  الصغري  حضانة 
يتبع ذلك  زيارة املحضون األنس به، والوقوف عىل أحواله عن قرب، وما 
إىل  نظرنا  وإذا  به،  واالهتامم  وتوجيهه  سلوكه،  وحتسني  تربيته،  عىل  أثر  من 
حتقق  ال  أهنا  نجد  أنواعها  بكافة  االجتامعي  والتواصل  االتصال،  وسائل 
املقصود من الزيارة من التواصل اجلسدي بني املحضون وغري احلاضن؛ إال 
الزيارة إما بسبب  أنه قد يكون لوسائل االتصال عن بعد أثر يف حال تعذر 
ُبعد املحضون، أو ُبعد غري احلاضن من أبويه، أو أقاربه، ومن هلم حق فيه، 
عند  للمحضون  العدوى  منها  خيشى  مصابًا  احلاضن  غري  كان  لو  وكذلك 

الزيارة، واهلل تعاىل أعلم.
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بزيارة  يتعلق  فيما  الصادرة  واللوائح  األنظمة  الثالث:  المطلب 
المحضون:

التنفيذية  واللوائح  األنظمة  وضع  يف  السعودية  العدل  وزارة  رشعت 
بني  ومن  فيها،  البت  ورسعة  ألصحاهبا  احلقوق  إيصال  يف  تساعد  التي 
بقرار  الصادر  التنفيذ  نظام  الكريم  السامي  املقام  أصدرها  التي  األنظمة 
التنفيذية  والئحته  يف8/12/))14هـ  )م/)5(  رقم  الوزراء  جملس 
الصادرة بقرار وزاري رقم )9892( وتاريخ 4/4/17)14هـ، ثم ُعدلت 
بقرار  ُعدلت  ثم  5/5/19)14هـ،  وتاريخ  بقرار وزاري رقم )))99)( 
ما  التعديالت  9/2/20)14هـ وقد شملت  وتاريخ  وزاري رقم )526( 
يتعلق بالطفل من هذه املواد والئحتها التنفيذية، فقد نصت املادة )74( فيام 
خيص احلضانة والزيارة عىل أنه: »تنفذ -جربًا- األحكام الصادرة بحضانة 
ذلك  أدى  ولو  حتى  الزوجني،  بني  والتفريق  والزيارة،  وحفظه،  الصغري، 
تنفيذ  ويعاد  املنازل.  دخول  وإىل  )الرشطة(،  املختصة  بالقوة  االستعانة  إىل 

احلكم كلام اقتىض األمر ذلك«)1).

وقد حددت الالئحة التنفيذية هلذه املادة الطريق األمثل يف معاجلة تنفيذ 
أحكام الزيارة:

والزيارة،  تنفيذ قضايا احلضانة،  االقتضاء- يف  للدائرة -عند   .1/74«
التدرج يف التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم املحضون بام 
لت هذه املادة بموجب املرسوم امللكي رقم )م/110( وتاريخ 1441/8/28هـ،  ُعدِّ  (1(
اإلصدار  تاريخ   )4828( العدد  القرى،  أم  صحيفة  انظر:  أعاله.  بالنص  لتكون 

)1441/9/1هـ(.
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ذ ضده، واملحضون، مع إفهام املمتنع بمقتىض املادة  ذ له، وامُلنفَّ ال يرض بامُلنفَّ
)الثانية والتسعني( من النظام.

2/74. يف حال امتناع أحد الوالدين، أو غريمها عن التنفيذ، أو امتناعه 
فللدائرة  إعادته؛  أو رفض  املُزور،  أو  للمحضون،  إخفائه  أو  عن احلضور، 
-عالوة عىل ما ورد يف هذه املادة- اختاذ إحدى اإلجراءات التالية، أو كلها 

يف حقه:

1. املنع من السفر.

2. األمر باحلبس.

). منع اجلهات احلكومية من التعامل معه.

4. منع املنشآت املالية من التعامل معه.

ذ ضده للمحضون، أو املزور، أو  ي، أو هتديد امُلنفَّ 74/). يف حال تعدِّ
ذ ضده مدة ال تزيد  طالب التنفيذ عند التنفيذ؛ فللدائرة أن تأمر بحبس امُلنفَّ

عن أربٍع وعرشين ساعة، وهلا إحالته للنيابة العامة.

ألحكام  -وفقًا  الصادرة  والقرارات  األحكام  تنفيذ  للدائرة   .4/74
املادة  مقتىض  جُتري  أن  دون  تسليمه  أو  صغري  برؤية  املستعجل-  القضاء 

)الرابعة والثالثني( من النظام بشأهنا«)1).

لعام  التنفيذ  لنظام  التنفيذية  الالئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (1(
https://www.ncar.gov.sa/Home/Index ،9)14هـ
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الصادر  احلكم  تنفيذ  طريقة  التنفيذ  قايض  »حيدد   :)76( املادة  ونصت 
يف  الصغري  بتسليم  التنفيذ  وجيري  عليها،  احلكم  ينص  مل  ما  الصغري  بزيارة 
مكان مهيأ ومناسب هلذا النوع من التنفيذ، وحتدد وزارة العدل تلك األماكن 

يف الالئحة، عىل أال يكون يف مراكز الرشط ونحوها.

الالئحة: 1/76. أ. حيدد قايض املوضوع بلد احلضانة أو الزيارة، وعدد 
األيام، وتعيينها، واألوقات.

وأجرة  نقله،  وآلية  للمزور،  واملستلم  املسلِّم،  التنفيذ  قايض  حيدد  ب. 
النقل، وكيفية الزيارة مكانًا، وصفًة، ونحو ذلك، ما مل ينص احلكم، أو يتفق 
الطرفان عىل خالفه، وُيعدُّ قرار قايض التنفيذ الصادر وفقًا هلذه املادة هنائيًا.

سكن  مقر  يف  الصغري،  وتسليم  الزيارة،  حكم  تنفيذ  جيري   .2/76
أحد  سكن  يف  أو  املزور،  بلد  بلده  كان  إذا  التنفيذ،  طالب  سكن  أو  املزور، 

أقارب املزور يف البلد نفسه، فإن تعذر ففي أحد األماكن اآلتية:

أ. اجلهات االجتامعية احلكومية.

ب. املؤسسات واجلمعيات اخلريية املرخص هلا.

البيئة  فيها  تتوافر  مما  وغريها،  العامة،  األماكن  من  الدائرة  تراه  ما  ج. 
املناسبة.

مسائل  يف  الصادر  احلكم  يف  النظر  إعادة  يقتيض  ما  طرأ  إذا   .(/76
األحوال الشخصية؛ فتنظر الدعوى من قبل قايض املوضوع.
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منتهيًا  والزيارة  الصادرة يف احلضانة  األحكام  تنفيذ  ُيعدُّ طلب   .4/76
مراجعة  حال  ويف  الدائرة،  يف  عليها  اختذ  إجراء  آخر  من  يومًا  ستني  بميض 
أحد األطراف بعد ميض هذه املدة لتنفيذ ذات الطلب فيتقدم بطلب جديد 

حيال إىل الدائرة نفسها«)1).

أكدت املادة )74( عىل أن االمتناع عن تنفيذ الزيارة ليس بأقل من االمتناع 
عن  اجلربية  القوة  استخدام  فإن  وبالتايل  األحكام،  من  سواها  ما  تنفيذ  عن 
مراعاة  االقتضاء؛  عند  إليه  ُيصار  أمٌر  عنوة  املنازل  ودخول  الرشطة،  طريق 
قيام  حال  يف  التنفيذ  ولقايض  القضاء،  ألحكام  وإنفاذًا  عليه،  املحكوم  حلق 
السفر،  من  منعه  الزيارة،  تنفيذ  من  َيمنُع  فعل  بأي  غريمها  أو  األبوين  أحد 
هذا  إعامل  ويمكن  التنفيذ،  يتم  حتى  املادة  هذه  الئحة  يف  جاء  مما  ونحوه، 
االستعانة  فيتم  املتكررة،  الزيارة  تنفيذ  يف  إليه  احتيج  كلام  اجلربي  اإلجراء 

بالرشطة كلام حدث موجب لذلك، وهو االمتناع عن تنفيذ الزيارة.

أما املادة )76( فجعلت قايض التنفيذ حيدد مكان ووقت الزيارة املناسبة 
التعليمي،  واالحتياج  والعادة،  العرف،  مراعيًا  وذويه؛  الطفل  لظروف 
املناسب  املكان  ومراعيًا  ومصاحلهم؛  ذويه  وظروف  للطفل،  والصحي 
ألطراف التنفيذ، متجنبًا مراكز الرشطة؛ لطبيعة األشخاص الذين يرتادوهنا 

من املجرمني، واملتهمني، وأثر ذلك يف نفس الطفل)2).

لعام  التنفيذ  لنظام  التنفيذية  الالئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (1(
https://www.ncar.gov.sa ،9)14هـ

http://www.cojss.com/vb/archive/ التخصيص،  القضائية  الدراسات  مركز  انظر:   (2(
index.php
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المطلب الرابع: دور القضاء في تمكين زيارة المحضون:

االجتاه القضائي يف حقوق الطفل متجه إىل قاعدة مراعاة مصلحة الطفل 
بقضاة  معجاًل  تنفيذًا  احلكم  تنفيذ  يف  واإلرساع  عنه،  الرضر  ودفع  العليا 
الرشعية  باهليئات  مستأنسني  اإلسالمية  الرشيعة  وفق  حيكمون  خمتصني، 
املختصة التي ُأنشئت من قبل وزارة العدل رغبة يف إعانة القايض عىل احلكم 
يف  القضائية  التطبيقات  من  بعض  ييل  وفيام  أصحاهبا،  إىل  احلقوق  وإيصال 
الزيارة  حق  إيصال  يف  القضاء  دور  فيها  يظهر  التي  الزيارة  أحكام  تنفيذ 

ملستحقه.

نموذج تطبيقي )1(:

ملخص الدعوى:

بتمكينه من  إلزامها  املدعى عليها طالبًا  املدعي دعواه ضد مطلقته  أقام 
زيارة ابنه منها الذي ُيِقيم يف حضانتها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها 
أقرت بصحتها، وقررت عدم ممانعتها من طلب املدعي رشيطة عدم مبيت 
االبن عند والده، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا حتديد الوقت املتعارف 
سن  )صغر  مالءمته  لعدم  به)1)؛  االعتداد  عدم  القايض  فقرر  للزيارة،  عليه 
الولد(، وحكم بإلزام املدعى عليها بتمكني املدعي من زيارة ابنه من الساعة 
اخلامسة من عرص يوم اخلميس حتى الساعة اخلامسة من عرص يوم السبت 

يوم  إىل  اخلميس  عرص  من  أسبوع  كل  الزيارة  تكون  أن  يتضمن:  اخلرباء  قسم  قرار   (1(
جمموعة  ا.هـ.  بينهام.  مناصفة  اإلجازات  تكون  وأن  عرصًا،  اخلامسة  الساعة  السبت 

األحكام القضائية لعام 5)14هـ، وزارة العدل، )410/9).
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فاعرتض  كفالة،  دون  املعجل  بالنفاذ  احلكم  شمول  وقرر  أسبوع،  كل 
الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض: مستند 

 .(1(﴾ ِۦۚ ه بَِوَلِ ۥ  ُ لَّ َمۡولُودٞ  َوَل  بَِوَلَِها  ةُۢ  َوِٰلَ تَُضٓارَّ  ﴿َل  تعاىل:  قوله 
يف  كاليوم  العادة  به  جرت  ما  عىل  أمه  يزور  »والغالم  القناع:  كشاف  ويف 
جاء  احلاضن  بغري  اإلرضار  وعدم  املحضون  مصلحة  مراعاة  األسبوع«)2). 
يف نص احلكم: كون بقائه يف هذا السن عند والدته أحفظ له؛ وألن الرجل 
للصالة،  أو  ألعامله،  سواء  كثري  املنزل  من  وخروجه  بالكسب،  منشغل 
ونحو ذلك؛ وألن بقاءه نصف اإلجازة عند والده ال تعترب زيارة، وإنام هي 
مشاركة يف احلضانة، وألن الولد ال يستغني عن رؤية والده، واجللوس معه 
منع  فإن  لذا  رؤيته؛  عن  يستغني  ال  والده  أن  كام  كغريه،  سوية  نشأة  لينشأ 
والدة الطفل من متكني والده من زيارته يومني يف األسبوع بالصفة املذكورة 

يف قرار قسم الصلح ُيعدُّ إرضارًا))).

سورة البقرة: ))2.  (1(
.(58(/5(  (2(

للقضية  التسلسيل  الرقم  العدل،  وزارة  5)14هـ،  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة   (((
.(412 - 409/9( 69(
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نموذج تطبيقي )2(:

ملخص الدعوى:

بتمكينها  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  مطلقها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
عىل  الدعوى  وبعرض  حضانته،  يف  يقيمون  الذين  منه  أوالدها  زيارة  من 
بيته، فرفضت املدعية  الزيارة يف  املدعى عليه أقر بصحتها وطلب أن تكون 
ألن  ونظرًا  مستقل؛  بيت  يف  تسكن  وهي  عنه  أجنبية  أصبحت  ألهنا  ذلك؛ 
األوالد بلغوا سن التمييز ويسكنون عند والدهم، وألن والدهتم تسكن يف 
أوالد  بزيارة  القايض  حكم  فقد  لذا  تتزوج؛  ومل  مستقل  بسكن  البلد  نفس 
املدعية هلا يف مكان إقامتها يوم اخلميس من بعد العرص مبارشة حتى الساعة 
العارشة لياًل من كل أسبوع عىل أن حيرضهم والدهم إليها، فاعرتض املدعى 

عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض: مستند 

بينَه  اهللُ  ق  فرَّ وولِدها،  والدٍة  بني  ق  فرَّ ))َمْن  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول 
زيارهتا  من  أحدمها  يمنع  »وال  املغني:  ويف  القيامِة(()1).  يوَم  أحبَّتِه  وبنَي 
عند اآلخر؛ ألنا ملنع من ذلك فيه محل عىل قطعية ا لرحم«)2). جاء يف نص 
ما  بقوله:  أجاب  املدعية  دعوى  يف  جاء  عام  عليه  املدعى  وبسؤال  احلكم: 
فال  الزيارة  من  ذكرته  وما  فصحيح،  واألوالد  الطالق  من  املدعية  ذكرته 
ذلك  عن  املرأة  وبسؤال  إجابتي.  هذه  بيتي،  يف  أريدها  ولكني  لدي،  مانع 

سنن الرتمذي، ح )1566) ))/186( وقال: حسن غريب.  (1(
.(242/8(  (2(
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بيته وهو رجل غريب، هذه  أرغب يف  بيتي؛ ألين ال  أريدهم يف  إين  قالت: 
املدعى عليه  أقر  الدعوى واإلجابة؛ وحيث  تقدم من  ما  فبناء عىل  إجابتي؛ 
بدعوى املدعية، وطالقها؛ وحيث إن األوالد كلهم مميزون، ويسكنون عند 
ومل  مستقلة،  بشقة   )....( يف  نفسها  املحافظة  يف  تسكن  ووالدهتم  والدهم، 
قال يف  الزيارة، وهلا ذلك رشعًا.  تطالب بحق  املدعية  األم  تتزوج؛ ولكون 
فيه  ذلك  من  املنع  ألن  اآلخر؛  عند  زيارهتا  من  أحدمها  يمنع  »وال  املغني: 
محل عىل قطعية الرحم«ا.هـ؛ وحيث طالبت األم بزيارة أوالدها ولو يومًا يف 
ق  األسبوع وهو حق هلا، وقد جاء يف حديث النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن فرَّ
ق اهللُ بينَه وبنَي أحبَّتِه يوَم القيامِة((؛ ولكون املرأة تقيم  بني والدٍة وولِدها، فرَّ
هلا  املدعية  أوالد  بزيارة  فقد حكمت  كله  لذلك  )....(؛  مستقل يف  بيت  يف 
العارشة  الساعة  العرص مبارشة حتى  بعد  إقامتها يوم اخلميس من  يف مكان 
ليال من كل أسبوع حيرضهم والدهم إليها، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت)1).

نموذج تطبيقي )3(:

ملخص الدعوى:

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبًا إلزامها بتمكينه من زيارة ابن 
ابنه الذي يف حضانتها بعد وفاة زوجها ابن املدعي، وبعرض الدعوى عىل 
املدعي،  طلب  عىل  موكلته  موافقة  وقرر  بصحتها،  أقر  عليها  املدعى  وكيل 
املناسبة، ومواعيدها  الزيارة  تقدير مدة  قرار قسم اخلرباء متضمنًا  وقد ورد 

للقضية  التسلسيل  الرقم  العدل،  وزارة  5)14هـ،  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة   (1(
.(415 - 41(/9( 694
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عرفًا؛ ولذا فقد حكم القايض بإلزام الطرفني بام قرره قسم اخلرباء، فاعرتض 
وكيل املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض: مستند 

نص  يف  جاء  الرشعية.  املرافعات  نظام  )169(من  الرقم  ذات  املادة 
احلكم: أوالً/ يف األيام العادية تكون زيارة املدعي البن ابنه مرة واحدة كل 
أسبوعني من يوم اخلميس الساعة اخلامسة عرصًا وحتى يوم السبت الساعة 
اخلامسة عرصًا، عىل أن يأخذه املدعي، أو زوجته، أو أحد أوالده، ويستلمه 
والثاين من عيدي  اليوم األول،  ثانيًا/يف  الزيارة.  انتهاء فرتة  بعد  جده ألمه 
الثالث  واليوم  عليها،  املدعى  والدته  عند  االبن  يكون  واألضحى  الفطر، 
هناية  املدرسية  لإلجازات  بالنسبة  ثالثًا/  املدعي.  ألبيه  جده  لدى  والرابع 
أحدمها  لدى  االبن  وجود  حال  ويف  بينهام،  مناصفة  تكون  الصيفية  السنة 
تكون الزيارة لآلخر كام هو موضح يف البند أوالً، وبام تقدم حكمت مشموالً 

املعجل)1). بالتنفيذ 

للقضية  التسلسيل  الرقم  العدل،  وزارة  5)14هـ،  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة   (1(
.(450 - 445/9( 701
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الخاتمة

تشمل أهم النتائج والتوصيات

نختم البحث -بعد محد اهلل تعاىل عىل توفيقه وامتنانه- بالنتائج التالية:

وكان  الطفل،  حقوق  من  لكثري  مبينة  اإلسالمية  الرشيعة  جاءت   .1
األدلة  من  جلملة  مستندًا  للطفل  احلقوق  هذه  إيصال  يف  فاعل  دور  للقضاء 

الرشعية.

2. تكفلت الرشيعة اإلسالمية بحفظ أموال الطفل من اهلالك، وجعلت 
للقايض السلطة يف حماسبة املقرص يف حفظ أموال الطفل.

ارتكابه  عند  الطفل  سلوك  تقويم  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  حرصت   .(
مع  جنائيًا  معاقبته  امتناع  مستصحبة  املناسبة،  بالطرق  وإصالحه  للجريمة 

عدم اإلخالل باملسئولية املدنية.

4. املراد بحق زيارة املحضون سلطة ثابتة لغري احلاضن متكنه من املطالبة 
برعاية من ال يستقل بنفسه مدة معينة.

عليها  يرتتب  ملا  واملحضون؛  احلاضن  لغري  مكفول  حق  الزيارة   .5
الرحم  قطيعة  يف  الوقوع  منها  املضار،  من  مجلة  ودفع  املنافع  من  مجلة  من 

واإلرضار املنهي عنه.

6. يستحب للوالدين أثناء زيارة املحضون التحيل بآداب الزيارة؛ ملا هلا 
من أثر يف حتقيق املقصود من الزيارة.
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7. اتفق الفقهاء عىل أن لكل من األبوين زيارة أوالده إذا كانت احلضانة 
يارة، بل جيب عىل احلاضن متكني  الزِّ لغريه، وليس ملن له حق احلضانة منع 

غري احلاضن من زيارة املحضون.

9. اتفق الفقهاء عىل أن مكان زيارة املحضون حمل إقامته إذا كان دون 
التمييز )التخيري(. سن 

يف  التخيري  سن  يف  واألنثى  الذكر  بني  اإلسالمية  الرشيعة  قت  فرَّ  .10
مسألة الزيارة ومدهتا.

11. تكون مدة زيارة املحضون وفق الُعرف والعادة.

لألصلح  الزيارة  ومنها  الطفل  حق  يف  السعودي  القضاء  ينظر   .12
للمحضون.

التوصيات: أهم 

الرشيعة  وكليات  العموم  وجه  عىل  السعودية  اجلامعات  أويص  أوالً: 
حول  تثقيفية  علمية  ملتقيات  عقد  برضورة  اخلصوص  وجه  عىل  واألنظمة 
وزارة  مع  بالتعاون  السعودية  العربية  باململكة  املطبقة  واللوائح  األنظمة 

العدل خاصة فيام يتعلق باألحوال الشخصية.

األقارب  من  باألبوين  عالقة  هلم  -ممن  املجتمع  رشائح  أويص  ثانيًا: 
والتوجيه  النصح  يف  فاعل  دور  هلم  يكون  أن  برضورة  وغريهم-  واجلريان 

بحقوق األوالد يف حال الفراق بني الزوجني.
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خمصصة  خريية  أوقاف  بإنشاء  األموال  رؤوس  أصحاب  أويص  ثالثًا: 
لشؤون الطفل.

رابعًا: أوىص اجلامعات بإنشاء مراكز بحثية متخصصة يف شؤون الطفل 
من شأهنا إعانة مؤسسات الدولة يف تطبيق األنظمة واللوائح، وعمل تغذية 
مشكالت  من  كثري  حل  يف  تسهم  التي  األبحاث  عن  فضاًل  هلا،  راجعة 

الطفولة.
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