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:  

إن الزواج من أسمى العقود التي حث علیھا الشرع ورغب فیھا ، وإن من أسمى 

تھم على النھج اإلس�المي لتك�وین أس�رة قوی�ة أھداف الزواج إنجاب األبناء وتربی

  متماسكة تكون لبنة في المجتمع المسلم .

وقد عرف اإلسالم  لألسرة قدرھا وحاطھا بجمل�ة كبی�رة م�ن التش�ریعات لت�ؤدي 

وظیفتھ��ا عل��ى الوج��ھ األكم��ل ، فاألس��رة ھ��ي الخلی��ة األول��ى ف��ي جس��م المجتم��ع 

ف��ي نظ��ر اإلس��الم أف��راد  وعناص��رھا ھ��م الزوج��ان واألوالد ، ول��یس المجتم��ع

متناثرین ال تربطھم روابط ، بل ھو جملة من المجموعات تؤل�ف ب�ین ك�ل م�نھم 

رابطة النس�ب ، ث�م تجم�ع بینھ�ا كلھ�ا رابط�ة ال�روح ب�األخوة الدینی�ة ث�م الرابط�ة 

  اإلنسانیة العامة .

وف��ي نط��اق األس��رة ینش��أ الجی��ل ویرب��ى تح��ت رعای��ة األب��وین ألن��ھ ال یس��تطیع 

  .١یش مباشرة تحصیل الع

 ف�ي عمیق�ة على العك�س م�ن ذل�ك ف�إن التفك�ك األس�ري والط�الق تن�تج عن�ھ آث�ار

 ف��ي ب��ات اض��طرا تن��تج أن یمك��ن نفس��یة ترس��بات إل��ى تتح��ول الص��غار نفس��یة

ومن الممكن  صراع، من العادة في یرافقھ ما و الطالق ضد فعل كرد الشخصیة

 اإلیج�ابي الوال�دین دور غیاب عند خاصة و التشرد و االنحراف ان تؤدى الى  

  .٢األبناء  حیاة من المبكرة السنوات في الطالق تأثیر من للتخفیف

  

   : ار اع

   :یرجع سبب اختیاري للموضوع لألسباب التالیة 

إن الصغار ھم اللبن�ة األول�ى لبن�اء المجتم�ع ف�إذا ص�لحوا ص�لح المجتم�ع  –أوال 

وكان واھیا ، وصالح األبناء یعتمد أساس�ا  وكان قویا ، وإذا فسدوا فسد المجتمع

                                                           
  طبعة مكتبة وھبة القاھرة .  ٩صـ  ٤تربیة األوالد في اإلسالم للشیخ عطیة صقر جـ  - ١
  من مقال بعنوان التفكك األسري وأثره على تنشئة األطفال من موقع :  - ٢

     http://www.oujdacity.net/national-article-92615-ar  
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دئ وأخالق وھ�ذا على الفترة األولى من حیاة الطفل وما یغرس فیھ من قیم ومبا

رعایتھ  في ھذه الفترة ، فكان من األھمیة القصوى النظر في یعتمد على أسلوب 

  من یحضن الطفل في صغره . 

 ف��ي خل�ل وج�ود إل��ى قالط�ال أطف�ال عل��ى أش�ارت الدراس��ات الت�ي تم�ت  - ثانی�ا

 ، الجس�میة النفس�یة واألمراض السلوكیة، لالنحرافات ضھموتعر النفسي، ھمنمو

 طف�ال ٤٨ عل�ى دراسة ففي اآلخرین، األطفال من أكثر - النفسیة واالضطرابات

 تب�ین - وال�دیھم مع یعیشون طفال ٤٨و ، بالطالق والداھم انفصل ، الروضة في

 األول��ى، المجموع��ة أطف��ال عن��د واالجتم��اعي النفس��ي التواف��ق س��وء مع��دالت أن

 الط�الق أطف�ال م�ن كثی�ر ك�ان حی�ث ؛ الثانی�ة المجموع�ة أطف�ال عن�د منھ�ا أعلى

 األص���ابع، م���ص ویع���انون ، الدراس���ي الص���ف ف���ي یس���تقرون ال ؛ ع���دوانیین

  .اللغویة الحصیلة وضعف النطق، في وصعوبات

 ینتش�ر الوال�دین، أحد مع یعیشون الذین األطفال أن أخرى دراسات في وجد كما

 والت�دخین ، واالكتئ�اب القل�ق التمع�د وارتفاع الدراسي، التحصیل ضعف بینھم

 م��ع التواف��ق وس��وء المدرس��ة، ف��ي النظ��ام عل��ى والخ��روج والجن��وح واإلدم��ان،

 ال���ذھني النم���و یع���وق ب���الطالق الوال��دین انفص���ال إن حی���ث والجی���ران؛ األس��رة

 األُس�ر أطف�ال عن�د للقل�ق االس�تعداد إنف� كذلك األطفال، عند الدراسي والتحصیل

 الع�الي اس�تعدادھم یعن�ي مم�ا المس�تقرة؛ األُس�ر أطفال عند منھ أعلى المتصدعة،

  .١النفسي  لالضطراب

فلذلك كان من األھمیة أن نضع الحلول التي تضمن للطفل أن ینشأ مس�تقرا وال 

ل ح�ین ش�رع یتأثر سلبیا حتى وإن استحالت الحیاة بین والدی�ھ ، ف�ا� ع�ز وج�

الطالق حال ف�ي بع�ض الح�االت وھ�و اللطی�ف الخبی�ر بعب�اده وض�ح لن�ا رس�ولھ 

الكریم صلى هللا علیھ وسلم ونظ�م موق�ع الطف�ل م�ن األب�وین ف�ي ھ�ذه المرحل�ة 

الحرجة من حیاتھ حتى ینشأ طفال سویا غیر منعزل مطلق�ا ع�ن أح�د أبوی�ھ م�ع 

  وجوده على ظھر الحیاة . 

                                                           
 نبی��وة عطی��ة س��امیة د والم��راھقین األطف��ال عن��د للض��غط مثی��ر كعام��ل الط��الق بعن��وان مق��ال م��ن - ١

.  األلوك���������������������������������ة ش���������������������������������بكة موق���������������������������������ع. ٢٩/١/١٤٣٤ - م ١٣/١٢/٢٠١٢
h�p://www.alukah.net/social/0/47797/#ixzz48NWky6aW 
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تجعل األطفال في حضانة أمھاتھم لفترة طویلة من الوقت معظم القوانین  – ثالثا

، بل تكاد تكون حتى ینشأ أبناؤھم ویس�تغنون ع�ن األب واألم ، وق�د ب�ین علم�اء 

 ت�ربیتھم، ف�ي التعق�ل أس�لوب ھ�ؤالء األطف�ال  النفس أن لھذا أثر سيء حیث یفقد

 كم�ا بالقل� أو العاطف�ة علی�ھ تغل�ب ال�ذي األس�لوب ھ�و ت�ربیتھم أسلوب یكون بل

 الرش��ید، كالتوجی��ھ األم��ور؛ م��ن كثی��را یغف��ل العاطف��ة وأس��لوب الم��رأة، تمثل��ھ

 بالنس��بة المراھق��ة مرحل��ة ف��ي خاص��ة الص��ریحة، والمواجھ��ة ال��واعي، واإلع��داد

 وق�د ب�دیل، عن البحث إلى دونھا وما المرحلة ھذه في األطفال یدفع مما للذكور؛

 اإلجرام�ي؛ الس�لوك واِتب�اع ل�ة،الرذی أحض�ان ف�ي االرتم�اء ھ�و البدیل ھذا یكون

  .١الحاالت  ھذه مثل في منھ الوقایة على والعمل مواجھتھ یجب مما

  

 لم األطفال إلى أمھاتھم وتغف�لفكان من األھمیة النظر في تلك القوانین التي تس

  األب  ودوره الكبیر في تنشئة الطفل .

 وبعضھا االسالمیة لالدو بین طفالاأل لحضانة المنظمة القوانین اختالف - رابعا

 حكوم�ة وم�ن  آلخ�ر وق�ت م�ن القوانین تغیر ما نرى كثیرا الواحد القطر في بل

ل فی�ھ أن نح�او ب أن  نجتھد ف�ي البح�ث ع�ن رأى فقھ�ي،فكان من االنس ألخرى

عالمن�ا  مع المس�تجدات ف�ي ھ الصواب و یتالءممس فینبتعد عن ھوى النفس ونلت

  المعاصر .

  

ا :   

  الدراسة في ھذا الموضوع إلى فصلین قسمت وقد 

  ومستحقیھا .  وأجرتھا الحضانة مفھوم :الفصل األول

  .ومطالب  ثالثة مباحثویشتمل على                   

  المحضون . مأ للحاضن حق ھي وھل ، الحضانة مفھوم :المبحث األول

  الحضانة . تعریف :المطلب األول 

  المحضون . أم للحاضن حق الحضانة :الثاني المطلب 
                                                           

  المصدر السابق . - ١
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  حق الحضانة كون في الخالف على المترتب األثر :الثالث المطلب

  المحضون . أم للحاضن                   

  الحضانة . أجرة :الثاني المبحث

  . الحضانة مستحقوا :الثالث المبحث

  الحضانة . شروط :األول المطلب

  والنساء . الرجال من الحضانة لھ تثبت من :الثاني المطلب

  وانتھائھا . الحضانة سقوط :الثاني الفصل

  ویشتمل على ثالثة مباحث ومطالب .                  

  أخرى . مرة وعودتھ الحضانة في الحق إسقاط :األول المبحث

  الحضانة . في حقھا األم إسقاط :األول المطلب

  الحضانة . وقت انتھاء :الثاني المطلب

  المحضون . تخییر :الثالث المطلب

  بالمحضون . السفر :الثاني مبحثال

  . الحاضنة زواج :الثالث المبحث

  بالزواج . الحضانة سقوط :األول المطلب

  بالزواج . الحضانة سقوط شروط :الثاني المطلب

  الخاتمة والتوصیات .       
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  ا اول 

  ما وأو  
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  ا اول

ما  أ    ن ، وا   

  ا اول 

ما   

   :الحضانة لغة

  رباه  :مصدر الحاضن والحاضنة ، وحضن الصبي یحضنھ

  بالصبي یحفظانھ ویربیانھ .  الموكالن  :ةوالحاضن والحاضن

جم��ع حاض��ن ألن المرب��ي والكاف��ل یض��م الطف��ل إل��ى حض��نھ وب��ھ س��میت  :وحض��ان

  ١.فعلھا  :تربي الطفل ، والحضانة بالفتحالحاضنة وھي التي 

   :الحضانة شرعا

  .٢الحضانة  حق لھ لمن الولد تربیة :أنھاعرفھا األحناف ب

  .٣بمصالحھ  والقیام العاجز صیانة :أنھاعرفھا المالكیة ب

ھ لع��دم تمیی�زه كطف��ل ـحف�ظ م�ن ال یس��تقل ب�أمر نفس��ھ عم�ا یؤذی�:عرفھ�ا الش�افعیة بأنھ��ا

  .٤ر ومجنون ـوكبی

 وھ�و كالطف�ل، ویك�ون طف�ال، یك�ون ال ، وق�د غالب�ا الطف�ل حف�ظ :فھا الحنابلة بأنھ�اعر

  .٥بمصالحھ  والقیام ، یضره عما العقل والمختل المجنون

                                                           
مادة : حضن الطبعة الثالثة ، دار  ١٢٣ص  ١٣األفریقي ج لسان العرب البن منظور األنصاري  - ١

 صادر بیروت . 
 ١٤١٢طبعة ثانی�ة دار الفك�ر بی�روت  ٥٥٥صـ  ٣رد المحتار على الدر المختار البن عابدین جـ  - ٢

  م . ١٩٩٢ھـ 
طبع�ة أول�ى  ٤٦٩ص�ـ  ٤شرح الزرقاني على مختصر خلیل لعبد الباقي الزرقاني المص�ري ج�ـ   - ٣

  م . ٢٠٠٢ھـ  ١٤٢٢تب العلمیة بیروت دار الك
 ١فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب لمحمد بن قاسم أبو عبد هللا شمس ال�دین الغ�زي ج   -٤

  م دار ابن حزم للطباعة والنشر . ٢٠٠٥ –ه  ١٤٢٥طبعة أولى  ٢٦٣ص 
 ه ١٤٠٣ أولى بعةط ٣٠٧ ص ٢ ج الشیباني عمر بن القادر لعبد الطالب دلیل بشرح المآرب نیل - ٥

 .  الكویت الفالح مكتبة م ١٩٨٣ –
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نالحظ من التعریفات السابقة أن البعض اقتصر في تعریف الحضانة عل�ى اختصاص�ھا 

إذا كان فاق�دا للعق�ل أو بالولد كما في تعریف األحناف ، والبعض أدخل مع الولد الكبیر 

بعضھ كما في تعریف الشافعیة والحنابلة ، والبعض اآلخر جعلھا عام�ة ف�ي ك�ل ع�اجز 

  ولم یحدد سبب العجز وھذا یظھر في تعریف المالكیة . 

ونالحظ أن التعری�ف اللغ�وي متف�ق م�ع األحن�اف ال�ذین قص�روا الحض�انة ف�ي تع�ریفھم 

  على الولد .

لس��ابقة أن الحض��انة تتض��من م��ع التربی��ة القی��ام بمص��الح یالح��ظ أیض��ا م��ن التعریف��ات ا

الت�ي یطلبھ�ا المحضون ، ولیست المصلحة كما یعتق�د ال�بعض ف�ي تلبی�ة ك�ل المتطلب�ات 

المحضون والتي ال یطلبھا بل إن ھذا قد یكون إفسادا لھ م�ن حی�ث ال ن�دري ف�إن المن�ع 

  نفسھ تربیة . 

 ما   

  . ١ض كفایة أن الحضانة فر ذكر بعض الفقھاء

واجب��ة ألن��ھ یھل��ك بتركھ��ا ، فوج��ب حفظ��ھ ع��ن الھ��الك كم��ا یج��ب  بعض��ھم أنھ��ا ذك��ر و

  ٢ . الحفاظ علیھ

والذي أراه أنھ�ا م�ن ف�روض الكفای�ات ، إال إذا تعین�ت ب�أن ل�م یوج�د م�ن الحاض�نین إال 

  شخص واحد ، فإنھا تجب علیھ وجوبا عینیا . 

  وهللا أعلم                                                     

  

                                                           
ھ�ـ ،  ١٤٢٩طبع�ة أول�ى ٥٠٦ص�ـ  ١الشامل في فقھ اإلمام مالك لتاج الدین الدمیاطي المالكي ج�ـ  - ١

 م مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث . ٢٠٠٨
 . ٢٣٧صـ  ٨المغني البن قدامة جـ  – ٥٨٣صـ  ٥كشاف القناع جـ  - ٢
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 ما ا  

  ام   أ ان

فم�نھم م�ن رآھ�ا ح�ق للمحض�ون وم�نھم م�ن رآھ�ا ح�ق اختلف الفقھاء ف�ي ھ�ذه المس�ألة 

   :للحاضن على نحو ما سأوضحھ فیما یلي

  :وذلك الحضانة حق للصغیرأن  روایة لمالكوالشافعیة ذھب الحنفیة و :الرأي األول

وم بمنفع�ة بدن�ھ ف�ي حض�انتھ یاجھ إلى من یمسكھ فتارة یحت�اج إل�ى م�ن یق�الحت -

لى من یقوم بمالھ حتى ال یلحقھ الض�رر ، وجع�ل ك�ل واح�د منھم�ا إل�ى م�ن ھ�و وتارة إ

أقوم وأبصر ، فالوالیة في المال جعلت إلى األب والجد ألنھم أبصر وأقوم ف�ي التج�ارة 

ألنھ�ن أبص�ر وأق�وم عل�ى حف�ظ الص�بیان من النساء ، وحق الحضانة جع�ل إل�ى النس�اء 

 . ١من الرجال لزیادة شفقتھن ومالزمتھن للبیوت

 أال األم، أم��ر مراع��اة دون ومص��لحتھ ومراعات��ھ الص��بي حف��ظ الغ��رض وألن -

 غیب�ة األب غ�اب إذا وك�ذلك بأخ�ذه الض�رر لحقھ�ا وإن تزوج�ت إذا منھا یؤخذ أنھ تري

  .٢استقرار

  :أنھا حق لألم والدلیل على ذلكلألحناف وقول یة المشھور عند المالك :الرأي الثاني

  ٣" تنكحي لم ما بھ أحق أنت : "وسلم علیھ هللا صلى قولھ -

                                                           
 الكت���ب م دار ١٩٩٧ –ه  ١٤١٨طبع���ة أول���ى  ٢٨٠ص ٤رائ���ق الب���ن نج���یم الحنف���ي ج البح��ر ال  -١

دار الكتب  ٢٠٠٩طبعة أولى  ٢٨٧صـ  ١٥العلمیة & كفایة النبیھ في شرح التنبیھ البن الرفعة جـ 
 ٤٣١ص�ـ  ٤العلمیة تحقیق مج�دي محم�د س�رور & م�نح الجلی�ل ش�رح مختص�ر خلی�ل لعل�یش ج�ـ 

ص�ـ  ١م & الش�امل ف�ي فق�ھ اإلم�ام مال�ك لل�دمیري  ج�ـ  ١٩٨٩ھ�ـ ١٤٠٩،طبعة دار الفكر بی�روت 
 م مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث .  ٢٠٠٨ھـ ،  ١٤٢٩طبعة أولى  ٥١٠

ط المكتب��ة التجاری��ة مك��ة  ٩٤٠ص��ـ ١المعون��ة عل��ى م��ذھب ع��الم المدین��ة للبغ��دادي الم��الكي ج��ـ  - ٢
 المكرمة .

وائد ومنبع الفوائد للھیثمي تحقی�ق حس�ام ال�دین القدس�ي ، ط�ـ رواه أحمد ورجالھ ثقات : مجمع الز  -٣
ص��ـ ٦م  & مس��ند أحم��د لإلم��ام احم��د ب��ن حنب��ل ج��ـ  ١٩٩٤ھ��ـ  ١٤١٤مكتب��ة القدس��ي الق��اھرة 

م &  ١٩٩٥ھ�ـ  ١٤١٦تحقیق أحم�د ش�اكر ط�ـ أول�ى دار الح�دیث الق�اھرة  ٦٧٠٧حدیث رقم ٢٥٥
تحقیق محمد محي الدین عبد الحمی�د  ٢٢٧٦حدیث رقم  ٢٨٣صـ  ٢سنن أبي داود للسجستاني جـ 

 طـ المكتبة العصریة صیدا بیروت .



 
 

  
 } ٢٢٥     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

 .١بھ وأرفق علیھ أحن كونھا مع ولدھا وبین بینھا بالتفرقة ضرر یلحقھا ألنھا -

 ف�إذا ھ�ذا وعل�ى علی�ھ، حق ال للحاضن حقإن الحضانة  :فقالوا وذكر الحنابلة مثل ذلك

  .٢ذلك لھ جاز دونھ لمن عنھا یتخلى أن أراد

  

  :الرأي الراجح

  

أرى أن ال��راجح م��ن ذل��ك ھ��و ال��رأي القائ��ل ب��أن الحض��انة ح��ق للمحض��ون وذل��ك ألن 

المقصود من الحضانة حفظ الصبي ومراع�اة مص�لحتھ بص�رف النظ�ر ھ�و م�ع أي م�ن 

الحاض��نین ، وی��دل عل��ى ذل��ك أیض��ا أن الحاض��ن إذا ل��م یك��ن أھ��ال للحض��انة ال تص��یر 

الحضانة إلیھ بل ننظر إلى األصلح للقیام بذلك ، وألنھ إذا امتن�ع الحاض�نون جمیع�ا م�ن 

فالش��رع أم��ر بحفظ��ھ  حض��انة الص��بي ھ��ل یت��رك الص��بي ب��ال حاض��ن ؟ ب��الطبع ال ال

  وهللا أعلم  .ورعایتھ 

                                                           
& النھ�ر الف�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق الب�ن نج�یم  ٩٤٠ص�ـ  ١المعونة على مذھب عالم المدین�ة ج�ـ  - ١

  م . ٢٠٠٢ھـ  ١٤٢٢طبعة أولى دار الكتب العلمیة  ٤٩٩صـ  ٢الحنفي جـ 
  طبعة أولى  دار ابن الجوزي .  ٥٣٦صـ١٣لعثیمین جـ  الشرح الممتع على زاد المستقنع البن ا -٢



 
 

  
 } ٢٢٦     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

 ا ا  

 من ا  فا  ا ا  

   أ ان

   :ذلك خالف في إجبار األم على الحضانة من عدمھیترتب على 

  .ال تجبر األم على الحضانة إذا امتنعت عنھا  :قال  فمن قال إنھا حق للحاضن

أما من قال إنھا حق للمحضون فتجبر األم عنده على الحضانة حتى إذا اختلعت على   

  .١الولد  حق ألنھ باطل والشرط جائز فالخلع الزوج عند ولدھا تترك أن

   :یترتب على ھذا الخالف أیضا خالف في أجرة الحضانة

معھ  سكناه في وكذلك حضانتھ، في أجرة للحاضن أوجب المحضون حق من رآھا فمن

.  

 أن حقھ من یكون أن یستقیم ال ألنھ ذلك لھ یوجب لم الحاضن، حق من رآھا ومن 

  .٢حق  علیھ بذلك لھ نفسھ ، ویجب إلى ویؤویھ یكفلھ

سقطت المرأة حقھا في الحضانة وھو إذا أ عند المالكیةى ذلك خالف كذلك ترتب عل 

  كأن تزوجت مثال ، ثم زال ھذا العارض بعد ذلك ھل تعود إلیھا الحضانة أم ال ؟ 

  .تعود ال أسقطتھ إذا: قال للحاضنة حق أنھا رأى فمن

   .٣المانع  زال إذا إلیھا تعود: قال للولد حق أنھا رأى ومن

  

                                                           
  . ٤٩٩صـ  ٢النھر الفائق جـ  - ١
ھـ  ١٤٠٨الطبعة الثانیة دار الغرب االسالمي بیروت  ٢٨٦صـ  ٤البیان والتحصیل للقرطبي جـ  - ٢

 م ، تحقیق د محمد حجي وآخرون .  ١٩٨٨
طبعة أول�ى دار   ١٤٥صـ  ٤لرجراجي جـ مناھج التحصیل و نتائج لطائف التأویل ألبي الحسن ا - ٣

 م . ٢٠٠٧ھـ  ١٤٢٨ابن حزم 



 
 

  
 } ٢٢٧     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

ما ا  

مة اأ  

 معت�دة وال منكوح�ة تك�ن ل�م إذا الحض�انة أج�رة أن الحاض�نة تس�تحقذھب األحناف إلى 

  .١إرضاعھ  أجرة غیر األجرة وتلك ألبیھ

 م�ال واألعی�ان الالزم�ة لھ�ا ف�ي الحض�انة الشافعیة فعن�دھم أن أج�رةوھذا ما نص علیھ 

  .٢كالنفقة الكفایة أسباب نم ألنھا نفقتھ؛ تلزمھ من فعلى مال لھ یكن لم فإن المحضون،

 ول�و غیرھ�ا عل�ى أیضا حی�ث ذك�روا أن األم تق�دموھذا ھو الظاھر من مذھب الحنابلة 

  .٣كرضاع  متبرعة وجود مع مثلھا بأجرة

 عل��ى األج��رة للحاض��ن أوج��ب للمحض��ون حق��ا الحض��انةم��نھم  رأي م��نف :المالكی��ةأم��ا 

  .أجرة لھ یر لم للحاضن حقا رآھا ومن المحضون،

 ف�ي بالول�د یتعل�ق م�ا أش�غلھا ف�إن أج�رة، الحضانة على الحاضنة باستحقاق لقولا وعلى

 األجرة من لھا وجب أزمانھا تستغرق لم وإن كالزوجة، النفقة لھا وجبت أزمانھا جمیع

  .٤لھا  العرف أھل یقرره ما بحسب

  

    :رأي القانون

 م�ال ل�ھ یك�ن ل�م ف�إن م�ال ل�ھ ك�ان إن الص�غیر م�ال في – بداءة – تجب الحضانة أجرة

 المرس�وم م�ن ثانی�اً  مك�رر ١٨ المادة بنص عمالً  وذلك نفقتھ علیھ تجب من على وجبت

                                                           
دار الكتب العلمیة بیروت لبنان  ١٧٠صـ  ٢مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر لشیخي زاده جـ  - ١

  م .١٩٨٩ -ھـ  ١٤١٩
 البرلس�ي وأحم�د القلی�وبي س�المة & حاشیتا قلیوبي وعمیرة ألحمد ٥٧٦صـ  ٣مغني المحتاج جـ  - ٢

   ٤یرة جـ عم
  م . ١٩٩٥ھـ  ١٤١٥بیروت ،  – الفكر ط دار ٨٩صـ      

 ٣٠٧صـ  ٢نیل المآرب بشرح دلیل الطالب جـ   -٣
  ١٨٣،  ١٨٢صـ  ٥التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب جـ   -٤



 
 

  
 } ٢٢٨     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

 ت��نص الت��ي ١٩٨٥ لس��نة ١٠٠ رق��م بالق��انون والمض��افة ١٩٢٩ لس��نة ٢٥ رق��م بق��انون

  ١أبیھ ) على فنفقتھ مال للصغیر یكن لم إذا( أنھ على

شا على أن أج�رة الحض�انة من كتاب األحكام الشرعیة لقدري با ٣٨٨المادة  تنصوقد 

غیر أجرة الرضاعة والنفقة وكلھا تلزم أبا الصغیر إن لم یكن لھ مال ف�إن ك�ان ل�ھ م�ال 

  فال یلزم أباه منھ شيء إال أن یتبرع . 

 أج�رة أخ�ذ لھ�ا ج�از المحض�ون شؤون في زمنا تصرف الحاضنة كانت وذلك ألنھ لما 

 ألن الص�حیح؛ على أجبرت وإن الھ فھي األجرة ، الحاضنة استحقت ذلك ، ومتى على

 الض�رر دف�ع ألج�ل اإلل�زام ف�إن ، لھ األجرة استحقاق ینافي ال بعمل القیام على اإلجبار

 ال م��ا لألج��رة اس��تحقاقھا أولوی��ة م��ن ھ��ذا وف��ي إلیھ��ا، تض��مھ ل��م ل��و یحص��ل ك��ان ال��ذي

 ھ��الك إل��ى أدى ربم��ا عظ��یم عن��اء الص��بي للح��ق ل��واله جلی��ل ب��أمر قام��ت ألنھ��ا ،یخف��ى

  .٢ھنفس

 ش��رع إنم��ا الجوازی��ة الحض��انة فت��رة ف��ي الحاض��نة ی��د ف��ي المحض��ون إبق��اء عل��ى إن

 حض�انة أج�ر اس�تحقاقھا ع�دم عل�ى الشارع نص ولذلك ، الحاضنة ال الصغیر لمصلحة

 . الفترة ھذه في

الخ�اص ب�بعض أحك�ام  ١٩٢٩لس�نة  ٢٥رق�م قانون بمن المرسوم  ٢٠فقد نصت المادة 

عل��ى أن��ھ یج��وز للقاض��ي  ١٩٨٥لس��نة  ١٠٠ق��انون رق��م مع��دل بالاألح��وال الشخص��یة ال

ابقاء الص�غیرة حت�ى تت�زوج ف�ي ی�د الحاض�نة دون أج�ر حض�انة إذا تب�ین أن مص�لحتھا 

  . ٣تقتضي ذلك 

  وبھذا یتفق رأي القانون مع رأي جمھور الفقھاء . 

                                                           
  عنایة الحلیم عبد لحسن األسرة تأمین نظام صندوق إنشاء شرح قانون محكمة األسرة وقانون  - ١

  القانونیة . لإلصدارات مصر م ، دار ٢٠٠٩الخامسة  ، الطبعة ٣١نقض ، صـ بال المحامى
  
 ٥٩ص�ـ  ٣األبیاني ، ج�ـ  زید باشا ، لمحمد لقدري الشخصیة األحوال في الشرعیة األحكام شرح - ٢

 وتقنی��ة للدراس��ات الع��المي العلم��اء الح��اج ، طبع��ة أول��ى مرك��ز أب��و محم��د ص��الح تحقی��ق دكت��ور
  المعلومات

  
بشأن اجراءات التفاضي في  ٢٠٠لسنة  ١ب قانون األحوال الشخصیة الجدید المعدل بالقانون كتی - ٣

 .  ٢٠٠٢طبعة البدراوي للنشر والتوزیع  ٢٣مسائل األحوال الشخصیة والالئحة التنفیذیة صـ 



 
 

  
 } ٢٢٩     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

ا ا  

 ما ا  

  ا اول 

 ما و  

وأرفق وأھدى إلى تربیة الصغار ، ھا تثبت للنساء ألنھن أشفق انة أناألصل في الحض

ثم تصرف إلى الرجال ألنھم على الحمایة والصیانة وإقامة مصالح الصغار أقدر ولكل 

  .  ١واحد منھما شروط فالبد من بیان شرط الحضانتین ووقتھما

  

   :شروط حضانة النساءأوال 

ار ، فال حضانة لبنات العم وبنات أن تكون المرأة ذات رحم محرم من الصغ :أوال

وبنات الخالة ، ألن مبنى الحضانة على الشفقة ، والرحم المحرم  العمة ،الخال وبنات 

  ھي المختصة بالشفقة .

فإن كانت فال حق لھا في الحضانة   تكون ذات زوج أجنبي من الصغیر ، أن ال :ثانیا

رأة أتت رسول هللا صلى دل على ذلك ما روي عن شعیب عن أبیھ عن جده أن ام، 

یا رسول هللا إن ابني ھذا كان بطني لھ وعاء وحجري لھ حواء  :هللا علیھ وسلم فقالت

"  :، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلموثدیي لھ سقاء ویزعم أبوه أن ینزعھ مني 

 ٢أنت أحق بھ منھ ما لم تنكحي " 

في الحضانة ، ألن المرتدة تحبس فلو ارتدت عن اإلسالم بطل حقھا  :عدم ردتھا :ثالثا

 .فیتضرر بھ الصبي ، ولو تابت وأسلمت یعود حقھا لزوال المانع 

                                                           
  . ١٦٠ص  ٤بدائع الصنائع ج   -١
 . ١١سبق تخریجھ صـ   -٢



 
 

  
 } ٢٣٠     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

في حضانة الولد الحر ، ألن الحضانة أن تكون حرة فال حق لألمة وأم الولد  :رابعا

ضرب من الوالیة ، وھما لیستا من أھل الوالیة ، فأما إذا أعتقتا فھما في الحضانة 

   ١ . فادتا الوالیة بالعتقاستكالحرة ألنھما 

أن تكون الحاضنة مرضعا للطفل على الصحیح ،  :ذكر الشافعیة من شروطھا :خامسا

  فإن لم یكن لھا لبن أو امتنعت من اإلرضاع فال حضانة لھا .

  ال یشترط وعلى األب استئجار مرضعة ترضعھ عند الحاضنة . :والثاني

رك منزلھا وتنتقل إلى مسكن تة توأجاب األول بأن في تكلیف استئجار مرضع

  .٢الحاضنة عسرا علیھ ، فال یكلف ذلك 

  

 :شروط حضانة الرجالثانیا 

  ، فال تثبت إال للعصبة من الرجال ویتقدم األقرب العصوبة :والأ

  . فاألقرب      

  إذا كان الصغیر جاریة فأن تكون عصبتھا ممن یؤتمن علیھا فإن كان ال أما

ھ لم یكن لھ فیھا حق ألن في كفالتھ لھا ضرر علیھا وھذه یؤتمن لفسقھ ولخیانت

 . الضرر مع تثبت والیة نظر فال

ى دینھ ، ألن ھذا ـاتحاد الدین ، فال حق للعصبیة في الصبي إال أن یكون عل :ثانیا

 . ٣الحق ال یثبت إال للعصبة ، واختالف الدین یمنع التعصیب 

  

                                                           
ط دار الكت��ب  ٢٩٦ص ١& الك��افي الب��ن عب��د الب��ر ج  ٦٢،  ٦١،  ٦٠ص  ٤ب��دائع الص��نائع ج  - ١

العلمیة بیروت & مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل ف�ي ش�رح المدون�ة وح�ل مش�كالتھا ألب�ي 
م��ـ دار اب��ن ح��زم & مغن��ي  ٢٠٠٧ھ��ـ ١٤٢٨طبع��ة أول��ى  ١٤١ص��ـ  ٤الحس��ن الرجراج��ي  ج��ـ 

 . ٣٠٩ص  ٢& نیل المآرب ج  ٥٨٠ ٥٧٩ص  ٣المحتاج ج 
 . ٥٨١،  ٥٨٠ص  ٣المحتاج ج مغني  - ٢
 . ١٤١صـ  ٤& مناھج التحصیل جـ  ٦٤،  ٦٣ص  ٤بدائع الصنائع ج   -٣



 
 

  
 } ٢٣١     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

  :الحضانةي یشترك فیھا الرجال والنساء فشروط  ثالثا

العقل فال حضانة لمجنون ، وإن كان جنونھ منقطعا ، ألنھا والیة ولیس ھو من  :أوال

أھلھا ، وألنھ ال یتأتى منھ الحفظ وال التعھد بل ھو في نفسھ یحتاج إلى من یحضنھ ، 

 إال إذا كان یسیرا كیوم في السنة لم تسقط الحضانة بھ كمرض یطرأ ویزول . 

حضانة لفاسق ألن الفاسق ال یلي وال یؤتمن ، وألن المحضون ال األمانة فال  :ثانیا

 . ١حظ لھ في حضانتھ ألنھ ینشأ على طریقتھ ، وتكفي العدالة الظاھرة كشھود النكاح 

أن ال یكون بھ مرض دائم كالسل والفالج ، إن عاق تألمھ عن نظر المحضون  :ثالثا

و عن حركة من یباشر الحضانة ، بأن كان بحیث یشغلھ ألمھ عن كفالتھ وتدبر أمره أ

 فتسقط في حقھ دون من یدبر األمور بنظره ویباشرھا غیره . 

 .أن ال یكون أبرص وال أجذم  :رابعا

غیره وھو مدبر أموره فال مانع كما إن باشر  :أن ال یكون أعمى ، وقد یقال :خامسا

 في الفالج .

 .٢ال للحضانة أن یكون رشیدا ، فال حضانة لسفیھ ألنھ لیس أھ :سادسا

  . أن ال یكون مغفال :سابعا

 . أن ال یكون صغیرا ، ألنھا والیة ولیس ھو من أھلھا :ثامنا

فإن فقد مقتضى الحضانة ثم وجد كأن كملت ناقصة ، بأن أسلمت كافرة ، أو 

تابت فاسقة ، أو أفاقت مجنونة ، أو أعتقت رقیقة ، أو طلقت منكوحة حضنت لزوال 

 ٣.المانع 

  

                                                           
 . ٤٩٦صـ  ٢& بلغة السالك جـ  ٥٧٩صـ  ٣مغني المحتاج جـ   -١
 . ٤٩٦المصدر السابق صـ  - ٢
 . ٥٨١صـ  ٣مغني المحتاج جـ  - ٣
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ا ما   

ما     ءل واا   

  

الحض��انة تك��ون للنس��اء ف��ي وق��ت وتك��ون للرج��ال ف��ي وق��ت ، واألص��ل فیھ��ا 

النساء ألنھن أشفق وأرفق وأھدى إلى تربیة الصغار ، ثم تص�رف إل�ى الرج�ال ألنھ�ن 

  ١ . على الحمایة والصیانة وإقامة مصالح الصغار أقدر

  

ة أقسام ، ألنھم إما إن�اث فق�ط وإم�ا ذك�ور فق�ط ، وإم�ا ثالثالحضانة  واومستحق

  ٢ . الفریقان

  

وتن�ازعھن ف�ي طلبھ�ا ،  أما من لھ الحض�انة م�ن اإلن�اث عن�د اجتم�اعھن :أوال

    :فأوالھن األم لوفور شفقتھا وألنھ ال أقرب منھا ، وقد جاء في الخبر

 

وحج�ري ل�ھ  یا رسول هللا إن ابني ھ�ذا ك�ان بطن�ي ل�ھ وع�اء ، :أن امرأة قالت

" أن�ت أح�ق ب�ھ  :حواء ، وثدیي لھ سقاء ، وإن أباه طلقني وزعم أنھ ینزع�ھ من�ي فق�ال

   ٣ما لم تنكحي " 

لوف��ور  :ث��م بع��د األم أمھاتھ��ا الالت��ي ی��دلین بإن��اث أق��ربھن ف��أقربھن ، وذل��ك

  .٤، ولمشاركتھن األم في اإلرث والوالدة ، فوالدتھن محققة الشفقة

  ثم أمھاتھا . ، ثم أم أبي األب ،لمدلیات بإناثاثم أم األب ثم أمھاتھا 

  :وإنما قدمت أمھات األم وإن علون

  ألن الوالدة فیھن محققة ، وفي أمھات األب مظنونة .  -       

                                                           
 . ٦٠صـ  ٤بدائع الصنائع جـ  - ١
 . ٥٧٦صـ  ٣مغني المحتاج جـ   -٢
 . ١١سبق تخریجھ صـ   -٣
&  ٥٧٦ص�ـ  ٣& مغن�ي المحت�اج ج�ـ ٤٢٤صـ  ٢بلغة السالك جـ&  ٦٠صـ  ٤بدائع الصنائع جـ  - ٤

 . ٥٨٤صـ  ٥كشاف القناع جـ 
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  .نھن ال یسقطن باألب بخالف أمھاتھوألنھن أقوى میراثا من أمھاتھ فإ -

  .١ثم أم أبي جد ، وھكذا القربى فالقربى 

، فإن لم یوجد من جھة األم أحد انتقلت إلى جھ�ة  تقدم الخاالت :وعند المالكیة

  .   ٢األب أمھ وأختھ

  ثم األخوات

فأم األب أولى من األخوات ألن لھا والدة فكان�ت أدخ�ل ف�ي الوالی�ة وك�ذا ھ�ي 

  .  ٣أشفق 

  

تقدم األخوات والخاالت على أمھ�ات األب والج�د ،  :وفي القدیم عند الشافعیة

اج��تمعن مع��ھ ف��ي الص�لب وال��بطن أو ف��ي أح��دھما وش��اركتھ ف��ي  فألنھ��نأم�ا األخ��وات 

  . النسب فھن علیھ أشفق

  ٤" الخالة بمنزلة األم "  :وأما الخاالت فلقولھ صلى هللا علیھ وسلم

ب��أن النظ��ر ھن��ا إل��ى الش��فقة وھ��ي ف��ي الج��دات  :ولك��ن یمك��ن ال��رد عل��ى ذل��ك

    .٥أغلب

الجتماعھ��ا م��ع األخ��ت ألب وأم ، ألن ش��فقتھا أت��م  :وأول��ى األخ��وات -

 المحضون في الصلب والرحم فھي أشفق .

ألن األم مقدمة على األب فقدم م�ن  :ثم األخت ألم تقدم على األخت ألب وذلك

  . ٦یدلي باألم على من یدلي بھ 

تقدیم األخ�ت ألب عل�ى األخ�ت ألم ، وذل�ك الش�تراكھا  :واألصح عند الشافعیة

  .٧صبة معھ في النسب ولقوة إرثھا فإنھا قد تصیر ع

  

                                                           
  . ٥٨٤صـ  ٥& كشاف القناع جـ  ٥٧٦صـ  ٣مغني المحتاج جـ  - ١
  
  ھـ . ١٤١٥طبعة المكتبة التجاریة  ٣٥١صـ  ١التلقین جـ  - ٢
 . ٦٠صـ  ٤بدائع الصنائع جـ  - ٣
دار ط�وق  ١٤٢٢طبعة أول�ى  ٢٦٩٩رقم :  ١٨٤صـ  ٣صحیح البخاري السماعیل البخاري جـ  - ٤

 النجاة.
   ٥٧٧،  ٥٧٦صـ  ٣مغني المحتاج جـ  - ٥
  ٥٨٤صـ  ٥& كشاف القناع جـ  ٥٧٧صـ  ٣& مغني المحتاج جـ ٦٠ص  ٤بدائع الصنائع جـ   -٦
  . ٥٧٧ـ ص ٣مغني المحتاج جـ   -٧
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  الخالة

    :اختلف الفقھاء في ترتیب الحضانة بالنسبة للخالة

    :عند األحناف اختلفت الروایةف

  ففي روایة أن الخالة أولى من األخت ألب وتقدم علیھا .

أن األخ�ت ألب أول��ى وتق��دم عل��ى الخال��ة  :وورد ف�ي كت��اب الط��الق روای��ة أخ��رى

ت م�ن أي جھ�ة تق�دم ذك�روا أن األخ� م�ع تل�ك الروای�ة حی�ثوالحنابلة ،واتفق الشافعیة 

  .١ على الخالة

م��ا روي أن بن��ت حم��زة لم��ا رأت علی��ا رض��ي هللا عن��ھ  :وج��ھ الروای��ة األول��ى -

بنت عمي وخالتھ�ا عن�دي ، وق�ال زی�د ب�ن  :ابن عمي ، وقال جعفرتمسكت بھ وقالت: 

بن��ت أخ��ي آخی��ت بین��ي وب��ین حم��زة ی��ا رس��ول هللا ، فقض��ى  :حارث��ة رض��ي هللا عن��ھ

"  :وق��ال رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم،  ص��لى هللا علی��ھ وس��لم لخالتھ��ارس��ول هللا

  فكانت أولى . ٢الخالة والدة "

أن األخ�ت ألب بن�ت األب ، والخال�ة بن�ت الج�د فكان�ت  :ووج�ھ الروای�ة الثانی�ة -

 .٣األخت أقرب فكانت أولى 

  

   :أما عند المالكیة 

ینتقل إلى جھة األب إال إذا ل�م یوج�د فالخالة تقدم على الجدة ألب كما سبق أنھ ال  

  .٤أحد من جھة األم 

فالخال��ة تق��دم عل��ى األخ��وات ال خ��الف ف��ي ذل��ك أم��ا الخ��الف فھ��و ف��ي تق��دیم األب 

 علیھا أو تقدیمھا علیھ ؟

 كت�اب" ف�ي مال�ك ق�ول وھ�و أم�ھ، وعل�ى الخال�ة عل�ى مق�دم األب في ق�ول أنف -

  ".محمد

                                                           
 .٥٨٤صـ  ٥& كشاف القناع جـ  ٥٧٧صـ  ٣& مغني المحتاج جـ  ٦١صـ  ٤بدائع الصنائع جـ  - ١
أخرجھ أحمد في المسند بسند حسن من حدیث علي : التحبی�ر إلیض�اح مع�اني التیس�یر لمحم�د ب�ن  - ٢

د م & مسند اإلمام أحم� ٢٠١٢ھـ  ١٤٣٣طـ أولى مكتبة الرشد الریاض  ٣٩٦صـ  ١اسماعیل جـ 
  . ٧٧٠رقم :  ٤٩٩صـ  ١جـ 

 . ٦١ص  ٤بدائع الصنائع ج  - ٣
 . ٢٩٦صـ  ١& الكافي البن عبد البر جـ  ٣٥١صـ  ١التلقین جـ  - ٤
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أم�ھ، وھ�و ق�ول اب�ن القاس�م ف�ي  عل�ى وھ� ویقدم علیھ، مقدمة الخالة أن :وفي قول

 .١كتاب المدنیین 

  

    ضانة من الذكورحمن لھ ال :القسم الثاني

، فالحض�انة عن�دھم ال تثب�ت إال للعص�بة یتق�دم األق�رب ف�األقرب  :أما األحناف

األب ثم الجد ثم أبوه وإن عال ، ثم األخ ألب وأم ثم األخ ألب ثم ابن األخ ألب وأم ث�م 

م العم ألب وأم ث�م الع�م ألب ث�م اب�ن الع�م ألب وأم ث�م اب�ن الع�م ألب ث�م ابن األخ ألب ث

  عم األب ألب وأم ثم عم األب ألب ، ثم عم الجد ألب وأم ثم عم الجد ألب .

ال حق لھ في الولد ، مث�ل األخ ألم والخ�ال وأب�و األم وكل ذكر من قبل النساء 

  النعدام العصوبة .

یة ابن عم وخ�ال وكالھم�ا ال ب�أس ب�ھ ف�ي إن كان للجار :٢قال محمدومع ذلك 

دین��ھ ، جعلھ��ا القاض��ي عن��د الخ��ال ألن��ھ مح��رم واب��ن الع��م ل��یس بمح��رم فك��ان المح��رم 

  .٣أولى

ألم ث�م خ�ال ألب�وین ع�م ابنھ ثم ألخ ألم ثم  :وإذا لم یكن عصبة فلذوي األرحام

   . ٤ثم ألم

                                                           
 . ١٤٣،  ١٤٢صـ  ٤مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل جـ   -١
س�ط ، بوا ومول�ده "حرس�تا" لھ�ا یق�ال بدمش�ق قری�ة م�ن أص�لھ الش�یباني فرقد بن الحسن بن محمد - ٢

 وعم�رو والث�وري، ومسعر، مالك، عن یوسف وروى أبي عن ثم الفقھ أخذ وعنھ حنیفة أبا صحب
منص�ور ،  ب�ن ومعلى الجوزجاني، سلیمان وأبو معین، بن ویحیى عبید، أبو: وروى عنھ دینار بن
  .نشره فیمن حنیفة أبي علم نشر الذي عدیدة ، وھو كتب ولھ

 في مقدما ونیفا ، كان حدیث سبعمائة منھ وسمعت سنین، ثالث مالك على أقمت: الحسن بن محمد قال
 تس�ع س�نة م�ات، وبھا الري، قضاء ثم للرشید، الرقة قضاء والحساب ، ولي والنحو، العربیة، علم

 دف�ن: الرش�ید فق�ال الكس�ائي فی�ھ م�ات ال�ذي الی�وم ف�ي سنة، وخمسین ثمان ابن وھو ومائة وثمانین
ت��راجم ألب��ي الف��دا الس��ودوني الجم��الي الحنف��ي تحقی��ق محم��د خی��ر ب��الرى . ت��اج ال والعربی��ة الفق��ھ

  م دار القلم دمشق . ١٩٩٢ھـ  ١٤١٣رمضان ط أولى 
 . ٦٤، ٦٣صـ  ٤بدائع الصنائع جـ - ٣
  . ٢٥٥صـ  ١الدر المختار جـ  - ٤
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  :المالكیةأما 

نة بمج��رد الوالی��ة س��واء ذھ��ب المالكی��ة إل��ى أن الرج��ال یس��تحقون الحض��افق��د 

 ال�ذین رحمھ ذوي من أو ،األخ  وابن واألخ والعم الجدك مالمحر رحمھ ذوي من كانوا

 م�ن والوص�ي المعت�ق، ك�المولي رحم�ھ ذوي م�ن یكون�وا لم أو العم، كابن بمحرم لیس

  .١ السلطان قبل ومن األب، قبل

 ك�ل ف�ي تمكنا بھم دوأش األطفال إلى أقرب ھو من بالحضانة أوالھمفبالنسبة للذكر 

 تق�دیم ف�ي الخ�الف عل�ى األخ اب�ن ث�م ل�ألب، الج�د ث�م األخ ثم األب في وذلك األحوال،

 وھ�ذا األس�فل، الم�ولى ث�م األعل�ى، الم�ولى ث�م ابن العم ثم العم، ثم األخ، ابن على الجد

  .الوصي عدم مع

 ق��دم وإنم��ا والم��والي، العص��بة م��ن ذك��ر م��ن س��ائر عل��ى ق��دم وص��ي وج��د أم��ا إن 

 فی�ھ اجتھ�د ومن األب، باجتھاد مقدم یقام ألنھ القرابات؛ سائر وعلى الجد على لوصيا

  . أولى  لولده األب

 فیق��دم الج��د عل��ى الول��د ج��د وب��ین بین��ھ لش��ات األب م��ن ك��ان ذل��ك أن یعل��م أن إال 

 ل�م عنھما األب رغبة بأن العلم مع معرة، للولد غیرھما تربیة في علیھما ألن الوصي؛

 .٢رلحسن نظ یكن

  

    :أقسام ثالثة على حضانتھا في األولیاء فحق األنثى أما

  . فیھ ومختلف وساقط، ثابت،

  والجد . وابنھ كاألخ محرم ھوبین بینھن فیمن فیثبت

  . لھ أھل وال مأمونا، أو مأمون غیر كان إذا بمحرم لیس من كل في ویسقط 

                                                           
 . ٤١٥صـ  ٥البیان والتحصیل جـ  - ١
  . ١٤٤،  ١٤٣صـ  ٤مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل جـ  - ٢
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  .١أھل  ولھ مأمونا كان إذا واختلف

  ذا اجتمعوا عندھم أربعة أصناف فالذكور إ :أما الشافعیة

  محرم وارث  – ١

  وارث غیر محرم  – ٢

  محرم غیر وارث  – ٣

  لیس بوارث وال محرم  – ٤

  محرم وارث كاألب والجد وإن عال ، واألخ ألب�وین أو ألب والع�م ك�ذلك لق�وة

قرابتھم بالمحرمیة واإلرث والوالیة ، یقدمون على ترتی�ب اإلرث ، ب�ل أول�ى 

 ترتیب والیة النكاح ألن الجد ھنا مقدم على األخ . على :أن یقال

  وارث غیر محرم كابن العم ، تثبت لھ الحضانة على الصحیح لوفور شفقتھ 

  ال تثبت لفقد المحرمیة .  :والثاني    

  ول��یس  –مح��رم غی��ر وارث ك��أبي أم وخ��ال  –أم��ا الص��نف الثال��ث والراب��ع

نة لھ�م ف�ي األص�ح لفق�د ف�ال حض�ا –بوارث وال مح�رم ك�ابن خ�ال واب�ن عم�ة 

 اإلرث والمحرمیة في الثاني ولضعف القرابة في األول . 

     ٢لھ الحضانة لشفقتھ بالقرابة  :والثاني  

  

أن من یقدم من الرجال عندھم العصبات على ترتی�ب المی�راث  :وقد ذكر الحنابلة أیضا

ع��د اآلب���اء ، ألن لھ��م والی��ة وتعص��یب بالقراب��ة ف���أحقھم بالحض��انة أحقھ��م ب��المیراث ب

  واألجداد إال ابن العم فإن الجاریة ال تسلم إلیھ إذا بلغت سبعا ألنھ لیس بمحرم لھا .

فال حضانة لھم مع وج�ود أح�د م�ن أھ�ل الحض�انة س�واھم   :أما ذوي األرحام  -

 .ألنھ لیس بامرأة یتولى الحضانة وال لھ قوة قرابة كالعصبات 

                                                           
 . ١٦٨المصدر السابق ص  - ١
 . ٥٧٨صـ  ٣مغني المحتاج جـ  - ٢
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    :فإن لم یكن ھناك غیرھم احتمل وجھین

ھم أولى ، ألن لھم رحما وقرابة یرث�ون بھ�ا عن�د ع�دم م�ن ھ�و أول�ى  :ماأحدھ

  منھم ، كذلك الحضانة تكون لھم عند عدم من ھو أولى بھا منھم . 

  .١ال حق لھم في الحضانة وینتقل األمر إلى الحاكم ، واألول أولى  :والثاني

  

  اجتماع الفریقین الرجال والنساء .  :القسم الثالث

فالترتی��ب عن��دھم كم��ا س��بق تق��دم النس��اء أوال بت��رتیبھم الس��ابق ، ث��م  :ن��افأم��ا عن��د األح 

العصبات بترتیبھم ، فإذا لم یكن للصغیر عصبة یدفع إلى األخ ألم ثم إلى وال�ده ث�م إل�ى 

الع��م ألم ث��م إل��ى الخ��ال ألب وأم ث��م ألب ث��م ألم ألن لھ��ؤالء والی��ة عن��د أب��ي حنیف��ة ف��ي 

  .٢النكاح 

لمدونة عندھم أن األب یأتي في ترتیب الحضانة بع�د الج�دات م�ن فمذھب ا :اما المالكیة

  . ٣جھتھ ، ثم یلیھ األخت للمحضون

  من الجدة أم األب واختار ھذا ابن عبد  وفي روایة أن األب أولى بابنھ  

  .٤البر إذا لم تكن لھ زوجة أجنبیة 

اتھ�ا ث�م یق�دم بع�دھن فقد ذكروا أنھ عند اجتم�اع الف�ریقین  تق�دم األم ث�م أمھ :أما الشافعیة

  األب على أمھاتھ ألنھن أصلھن .

وقیل تقدم علی�ھ الخال�ة واألخ�ت م�ن األم إلدالئھ�ا ب�األم فیس�قط بھم�ا ، بخ�الف األخ�ت  

  .٥لألب إلدالئھا بھ 

                                                           
 . ٢٤٦صـ  ٨المغني البن قدامة جـ  - ١
 . ٢٨٧صـ  ٤البحر الرائق جـ   -٢
  .٤٢٢صـ  ٤& منح الجلیل جـ  ٤٩٤صـ ١بلغة السالك جـ  - ٣
 ھـ . ١٤٠٧ط دار الكتب العلمیة بیروت ٣٩٦صـ  ١الكافي البن عبد البر جـ - ٤
  . ٥٧٨صـ  ٣غني المحتاج جـ م - ٥
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أیضا ذھب الحنابلة إلى أن األب یأتي بعد أمھات األم ، ویقدم على أمھاتھ ، ث�م ج�د أب�و 

أمھاتھ ث�م ج�د الج�د ث�م أمھات�ھ ث�م أخ�ت ألب�وین ث�م ألم ث�م  األب ثم أمھاتھ ثم جد األب ثم

  .١ألب 

    :رأي القانون

 ١٠٠ بالق�انون المس�تبدلة ١٩٢٩ لس�نة ٢٥ رق�م بق�انون المرسوم من ٢٠ المادة أوردت

   :أنھ الحنفي بالمذھب ورد لما طبقا النساء من الحاضنات ترتیب ١٩٨٥ لسنة

  م�ن عل�ى مألای�دلي ب� من فیھ مقدما النساء نم للمحارم ثم ملأل الحضانة في الحق  یثبت

  :التالي الترتیب على الجھتین من االقتراب فیھ ومعتبرا بباأل یدلي

،  ألب ف��األخوات ، الش��قیقات ف��األخوات عل��ت وإن األب ف��أم ، عل��ت وان األم ف��أم األم

 ، األخ��وات ف��ي المتق��دم بالترتی��ب فالخ��االت،  ألم األخ��ت فبن��ت،  الش��قیقة األخ��ت فبن��ت

،  الم���ذكور بالترتی���ب فالعم���ات،   الم���ذكور بالترتی���ب األخ فبن���ت ،ألب األخ���ت فبن���ت

 األم فعم���ات ، الم���ذكور بالترتی���ب األب فخ���االت ، الم���ذكور بالترتی���ب األم فخ���االت

  . المذكور بالترتیب األب فعمات،  المذكور بالترتیب

 م�دة انقض�ت وأ ةللحض�ان ھ�لأ م�نھن یك�ن ل�م وأ النساء ھؤالء من ةاضنح توجد لم ذافإ

 ترتی��ب بحس��ب لاالرج�� م��ن العص��بات ل��ىإ الحض��انة ف��ي الح��ق انتق��ل النس��اء حض��انة

  .  خوةاإل على الصحیح الجد تقدیم مراعاة مع اإلرث في االستحقاق

 الرج�ال م�ن الص�غیر مح�ارم ل�ىإ الحض�انة ف�ي الحق انتقل ھؤالء من حدأ یوجد لم ذافإ

  :اآلتي الترتیب على باتالعص غیر

 فالخ�ال ألب فالخ�ال الش�قیق ث�م الخ�ال ث�م الع�م ث�م ألم األخ اب�ن ث�م ألم األخ ث�م مأل الجد

.٢ألم

                                                           
 . ٥٨٤صـ ٥كشاف القناع جـ  - ١
بش�أن اج�راءات التقاض�ي ف�ي  ٢٠٠٠لسنة  ١من كتیب قانون األحوال الشخصیة المعدل بالقانون  - ٢

  . ٢٥ – ٢٤مسائل األحوال الشخصیة والالئحة التنفیذیة صـ  
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ما ا  

وام ما   
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  ا اول 

  إ ا  ام ود ة أى 

  ا اول

   ا   امإ

  

 یك�ن ل�م أو غیرھ�ا ث�دي یأخ�ذ ل�م بأن لھا ، تعینت اإذ إال الحضانة علیھا لھا تجبر من ال

  . مال للصغیر وال لألب

ھ�ذا عن�د األحن�اف والش�افعیة والحنابل�ة اس�تیفائھ  على یجبر لم حقھ ترك من ألن :وذلك

  .١والمشھور عند المالكیة 

  سقطت األم حقھا فیھا ؟من یستحق الحضانة إذا أ

الحضانة إل�ى م�ن یل�ي األم ف�ي  فتنتقل متزوجة أو كمیتة، صارت حقھا األم أسقطت إذا

  . ٢والحنابلة  األحناف والمالكیة وإلى ھذا ذھب االستحقاق

  :وجھان ففیھ لھا، استحقاقھا مع الحضانة األم تركت إن :وفي المغني 

 أس��قطت ف��إذا االس��تحقاق، ف��ي علیھ��ا ف��رع أمھاتھ��ا ألن األب ، إل��ى تنتق��ل :أح��دھما     

  . فروعھا سقط حقھا،

                                                           
& النجم الوھاج  ٤٣١صـ  ٤جـ & منح الجلیل  ٣٥٩ صـ ٣ جـ عابدین ابن وحاشیة المختار الدر - ١

مقابل المشھور عند المالكیة أن  ٥٨٦صـ   ٥& كشاف القناع جـ ٢٩٢صـ  ٨في شرح المنھاج جـ 
 الحضانة حق للمحضون فبناء على ذلك ال یجوز للحاضنة اإلقدام على إسقاطھا إال لعذر.

  . ٥٨٦  صـ٥& كشاف القناع جـ  ٣٥٩ صـ ٣ جـ عابدین ابن وحاشیة المختار الدر - ٢
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 وج�ود م�ع إلی�ھ الحض�انة تنتق�ل فال أبعد، األب ألن أصح؛ وھو أمھا إلى تنتقل :يوالثان

  .١منھ  أقرب

  :الشافعیة

 الحض�انة فف�ي انتق�ال الحضانة من امتنعت أو  غابت أن األم إن فقد ذكروا الشافعیةأما 

  :إلي غیرھا قوالن

  .  جنت أو تتما لو كما الصحیح على األم أم مثال أن الحضانة تنتقل فللجدة :األول

  .  یلیھ لمن الحضانة كانت امتنع إذا القریب أن ذلك ضابطو

  .عضل أو النكاح في الولي غاب لو كما للسلطان الوالیة تكون: والثاني

  .٢السلطان من فراغا وأكثر أشفق القریب بأن األول وأجاب 

  :وجھین أن ھذا یحتمل :وجاء في بحر المذھب

  .وجماعة ٣حامد أبي اختیار وھذا ،تزوجت لو كما ألمھا تكون :أحدھما

 النك�اح ف�ي كالفاص�ل وص�ارت ب�الترك، تبط�ل ل�م حض�انتھا ألن ل�ألب، تكون :والثاني

    ومشایخ ٤الحداد ابن اختیار وھو دونھ، من إلى والیتھ تنتقل وال

                                                           
 .  ٢٤٧صـ  ٨المغني البن قدامة جـ  - ١
  . ٥٨١ صـ ٣ جـ المحتاج مغني - ٢
 وأربعین أربع سنة ولد. الشافعي اإلسفراییني حامد أبو اإلمام أحمد، بن محمد طاھر أبي بن أحمد - ٣

  ھـ . ٤٠٦ توفى سنة وستین أربع سنة بغداد وقدم وثالثمائة
 أئم�ة أح�د ص�ار حت�ى ال�داركي القاسم وأبي المرزبان، ابن لحسنا أبي على فتفقھ صبي وھو بغداد قدم

 الحسن وأبي اإلسماعیلي، بكر وأبي عدي، بن هللا عبد عن وحدث. الملوك عند جاھھ وعظم وقتھ،
  .وجماعة الدارقطني،

 ش�رح ف�ي تع�الیق عن�ھ وعل�ق ببغ�داد، والدنیا الدین ریاسة إلیھ انتھت":  الطبقات"  في إسحاق أبو قال
متفق�ھ انظ�ر ت�اریخ االس�الم ووفی�ات  ثالثمائ�ة مجلس�ھ وجم�ع باألص�حاب، األرض وطبق ني،المز

م�ـ تحقی�ق د .  ٢٠٠٣طبعة اولى دار الغ�رب االس�المي ١٠١صـ  ٩المشاھیر واألعالم للذھبي جـ 
  بشار معروف .

 إل�ى اأمیرھ� بأمر مصر قضاء وباشر المزنى، موت یوم الحداد ، ولد بن بكر أبو أحمد بن محمد  - ٤
 ولم والد، ابن عن العربیة وأخذ جریر، بن ومحمد المروزى إسحاق أبا وجالس غیره إلى أسند أن

=  ف�ي-الفق�ھ  ف�ي ا لب�اھر -و حزء، أربعین في -القضاء  أدب - النسائي، لھ كتاب غیر عن یحدث
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  .١خراسان 

  ولكن ھل یجوز لھا الرجوع في ذلك الحق ؟

 حقھ��ا ألن الرج��وع فلھ��ا ی��دوم ال قاطاإلس�� أنإل��ى والحنابل��ة والش��افعیة ذھ��ب األحن��اف 

  .لضرتھا القسم كإسقاطھا فھو ، المستقبل ال الكائن فیسقط فشیئا شیئا یثبت

 ش�اء مت�ى حقھ في العود ولھ عنھ إلعراضھ سقط الحضانة من حقھ أسقط فمن -

  كالنفقة . الزمان بتجدد یتجدد ألنھ

 ف��ال حقھ��ا الزوج��ة أس��قطت ول��ئن للص��غیر، الحض��انة ف��ي الحق��ین وألن أق��وى -

  .٢أبدا حقھ إسقاط على تقدر

 كم�ا إرادت�ھ فی�ھ ف�اتبع شھوتھ؛ على یقف فھو علیھ، ال للولد، حق وبما أن ذلك -

 وق�د ظن�ھ، م�ا خ�الف عل�ى األم�ر ل�ھ یبدو قد وألنھ الطعام، بشراء إرادتھ یتبع

  .٣الجانبین مراقبة یقصد

    :المالكیةأما 

 بع�د ع�ذر لغی�ر لغیرھ�ا الحاض�نة م�ن ھ�ال اإلس�قاط بع�د تع�ود الفقد ذكروا أن الحضانة 

  المشھور . وھو لھا حق أنھا على بناء لھا استحقاقھا

. إس�قاطھا عل�ى إق�دامھا یج�وز ف�ال ھذا وعلى للمحضون حق أنھا على بناء تعود :وقیل

 أو ل�بن ع�دم أو بالحض�انة القی�ام عل�ى مع�ھ تق�در ال كمرض عذرل سقوطھا یكون أن إال

 ب�ھ رج�ع إذا وكذا ، بزوالھ الحضانة لھا فتعود طائعة یرغ بھا زوج سفر أو فرض حج

                                                                                                                                           
 واألصمعى. . . تفقھا الشافعى :الشاعر یقول ، وفیھ -والمولدات  الفقھ جامع -و حزء، مائة  نحو=

 س�نة وتس�عین تس�ع ع�ن وثلثمائ�ة وأربع�ین خم�س وقی�ل أرب�ع سنة تزھدا ، مات والتابعي. . . تفننا
وش��ھور انظ��ر العق��د الم��ذھب ف��ي طبق��ات حمل��ة الم��ذھب الب��ن الملق��ن ط أول��ى دار الكت��ب العلمی��ة 

  م . ١٩٩٧ھـ  ١٤١٧بیروت 
 . ٥١٦صـ  ١١بحر المذھب للرویاني جـ  - ١
ص�ـ  ١٥& كفای�ة النبی�ھ ف�ي ش�رح التنبی�ھ ج�ـ  ٣٥٩ص�ـ  ٣وحاش�یة اب�ن عاب�دین ج�ـ  الدر المختار - ٢

  & كشاف القناع  ٢٨٧
  . ٥٨٦صـ  ٥جـ 
  ٢٨٧صـ  ١٥كفایة النبیھ في شرح التنبیھ جـ   -٣
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 م�ن الول�د ی�ألف أو عذر بال مر ما زوال بعد سنة تتركھ أن إال نقلة سفر سفره من ولیھ

  ١. تأخذه فال منھا نقلھ ویشق ھو عندھا

  

    :رأي القانون

ن الص�غار أو نفق�تھم أو أي ح�ق م� حضانة إسقاط للمرأة یجوز النص القانون على أنھ 

   .٢٠٠٠٢ لسنة ١ رقم القانون من ٢٠ :مادة للخلع مقابال حقوقھم 

 وأخ�ذ تنازلھ�ا ع�ن الرج�وع لھ�ا یج�وز فإن�ھ الص�غیر حض�انة عن الحاضنة تنازلت إذاف

 ، للص�غیر الحض�انة ف�ي الحق�ین ق�وىأ ألن - حك�م بتنازلھ�ا ص�در ول�و حت�ى - الصغیر

وبھذا یتفق القانون مع ق�ول  ، بداأ الصغیر حق سقاطإ على تقدر فال حقھا أسقطت ولئن

  جمھور الفقھاء في ذلك األمر .

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ٤٣١صـ  ٤منح الجلیل جـ - ١
ي ف��ي بش�أن اج��راءات التقاض� ٢٠٠٠لس�نة  ١ق�انون األح�وال الشخص��یة الجدی�د المع�دل بالق��انون  - ٢

طبع�ة الب�دراوي للنش�ر والتوزی�ع  ٦٠ص�ـ  ٢٠مسائل األحوال الشخصیة ولالئح�ة التنفیذی�ة م�ادة : 
  م . ٢٠٠٢
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   المطلب الثاني

  وقت الحضانةانتھاء 

ب�ل النس�اء بالنس��بة األحن�اف أن وق�ت الحض��انة الت�ي م�ن ق الروای�ة عن�د ظ�اھر -

ل وح��ده ویش��رب وح��ده الغالم حت��ى یس��تغني ع��نھن فیأك��ب�� ھم��ا أح��قل��ألم والج��دات أن

  .ویلبس وحده 

ویتوضأ وحده یرید بھ االستنجاء ، أي ویستنجي وحده ول�م یق�در  :محمدوذكر عن 

  في ذلك تقدیر .

  

  سبع أو ثمان سنین . ١وذكر الخصاف

أحق بھا حتى تحیض ھ�ذا ظ�اھر الروای�ة ، وع�ن محم�د أنھ�ا  أما الجاریة فھما -

 حتى تبلغ وتشتھى .

انة ب�البلوغ ف�ي الحض تتوقف أن القیاس ألن ، الجاریة عن وإنما اختلف حكم الغالم

ل�ألم ف�ال تنتھ�ي إال  ب�البلوغ  تثب�ت ألنھا ضرب والی�ة وألنھ�ا -الغالم والجاریة جمیعا 

إال أننا تركنا القیاس ف�ي الغ�الم بإجم�اع الص�حابة رض�ي هللا  –كوالیة األب في المال 

عنھم ، لما روي أن أبا بكر الصدیق رضي هللا عنھ قضى بعاصم بن عمر ألمھ ما ل�م 

                                                           

 داود وأب�ي النبی�ل عاص�م أب�ي ع�ن الشیباني ، حدث الخصاف ، بكر أبو عمرو، بن أحمد - ١
  .وجماعة ومسدد الطیالسي

 المھت�دي قت�ل فلم�ا. ب�ا� المھت�دي الخلیف�ة عن�د مق�دما بالفقھ، عارفا حاسبا فارضا فاضال وكان
  .كتبھ بعض فذھب نھب
" الرض�اع" وكت�اب وص�غیر كبیر" الشروط" وكتاب" الوصایا" وكتاب" الحیل" كتاب وصنف

" األق��ارب عل��ى النفق��ات" وكت��اب" القاض��ي أدب" وكت��اب" والس��جالت المحاض��ر" وكت��اب
 وكت�اب" النفق�ات" وكت�اب" الوق�ف أحك�ام" وكت�اب" ل�بعض بعض�ھم الورث�ة إقرار" وكتاب

 وكت���اب" المق���دس والقب���ر الح���رام والمس���جد الكعب���ة ذرع" وكت���اب" وأحكام���ھ العص���یر"
انظ�ر ت�اج الت�راجم  .وم�ائتین وس�تین إح�دى س�نة ببغ�داد م�ات "المناس�ك" وكتاب" الخراج"

  ٩٨صـ  ١للسودوني جـ 
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أو تتزوج أم�ھ ، وك�ان ذل�ك بمحض�ر م�ن الص�حابة رض�ي هللا ع�نھم ول�م  یشب عاصم

  .١الصحابة  من ینكر علیھ أحد

فتركنا القیاس بإجم�اع الص�حابة رض�ي هللا ع�نھم ، فبق�ي الحك�م ف�ي الجاری�ة عل�ى 

  أصل القیاس . 

وألن الغ��الم إذا اس��تغنى یحت��اج إل��ى التأدی��ب والتخل��ق ب��أخالق الرج��ال وتحص��یل 

  ،واكتساب أسباب العلوم ، واألب على ذلك أقدر وأقوم .  أنواع الفضائل

وألنھ لو ترك في یدھا لتخلق بأخالق النساء ، وتعود بشمائلھن وفیھ ضرر ، وھذا 

المعنى ال یوجد في الجاریة فتترك في ید األم ، بل تم�س الحاج�ة إل�ى الت�رك ف�ي ی�دھا 

ب�أخالقھن وخدم�ة البی�ت وال إلى وقت البلوغ لحاجتھ�ا إل�ى تعل�م آداب النس�اء والتخل�ق 

  یحصل ذلك إال وأن تكون عند األم .

تق�ع الحاج�ة إل�ى حمایتھ�ا وص�یانتھا أما إذا حاض�ت أو بلغ�ت عن�د األم ح�د الش�ھوة 

وحفظھا عمن یطمع فیھا لكونھا لحم�ا عل�ى وض�م ف�ال ب�د مم�ن ی�ذب عنھ�ا ، والرج�ال 

  .  ٢على ذلك أقدر 

 :األخ�وات والخ�االت والعم�ات وأما غیر ھؤالء م�ن ذوات ال�رحم المح�رم م�ن -

أنھ�ا تت�رك ف�ي  :إذا كان الصغیر عن�دھن ف�الحكم ف�ي الجاری�ة ك�الحكم ف�ي الغ�الم وھ�و

  أیدیھن إلى أن تأكل وحدھا وتشرب وحدھا وتلبس وحدھا ثم تسلم إلى األب .

وإنما كان كذلك ألنھا وإن كان�ت تحت�اج بع�د االس�تغناء إل�ى تعل�م آداب النس�اء لك�ن 

س��تخدامھا ، ووالی��ة االس��تخدام غی��ر ثابت��ة لغی��ر األمھ��ات م��ن األخ��وات ف��ي تأدیبھ��ا ا

  .٣لمھا إلى األب احترازا من الوقوع في المعصیة سوالخاالت والعمات ، فت

فوقتھا بعد االستغناء في الغالم إلى وقت البل�وغ ، وبع�د  :أما الحضانة التي للرجال

وإن ك��ان عن��د غی��رھن فم��ا بع��د الح��یض ف��ي الجاری��ة إذا كان��ت عن��د األم أو الج��دتین ، 

                                                           

 ل�ھ فول�دت األنص�ار م�ن ام�رأة الخط�اب ب�ن عم�ر عن�د لم أجده بھذا اللفظ  بل بلفظ : انت - ١
 فأخذ المسجد بفناء یلعب عاصما ابنھ فوجد قباء عمر فجاء فارقھا، إنھ ثم عمر، بن عاصم
 بك�ر أب�ا أتی�ا حت�ى. إی�اه فنازعتھ. الغالم جدة فأدركتھ. الدابة على یدیھ بین فوضعھ بعضده

 فم�ا: ق�ال. وبین�ھ بینھ�ا خ�ل: بك�ر أب�و فق�ال. ابن�ي: الم�رأة وقال�ت. ابني: عمر فقال الصدیق
طبع�ة  دار احی�اء الت�راث   ٢٦٨،  ٢٦٧ص�ـ  ٢موطأ اإلمام مالك جـ . الكالم عمر راجعھ

  م تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي . ١٩٨٥ھـ  ١٤٠٦العربي بیروت 
 .  ٦٣،  ٦٢صـ  ٤بدائع الصنائع جـ   -٢
 . ٦٣المصدر السابق صـ   - ٣
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االستغناء فیھما جمیعا إلى وقت البلوغ لما ذكرنا من المعنى ، وإنم�ا توق�ت ھ�ذا الح�ق 

الص��غائر  وة ، ألن والی��ة الرج��ال عل��ى الص��غار بل��وغ الص��غیر والص��غیر إل��ى وق��ت 

ت��زول ب��البلوغ كوالی��ة الم��ال ، غی��ر أن الغ��الم إذا ك��ان غی��ر م��أمون علی��ھ فل��ألب أن 

ى نفس��ھ وال یخل�ي س��بیلھ ك��یال یكتس�ب ش��یئا علی��ھ ، ول�یس علی��ھ نفقت��ھ إال أن یض�مھ إل��

  یتطوع .

فأما إذا بلغ ع�اقال ، واجتم�ع رأی�ھ واس�تغنى ع�ن األب وھ�و م�أمون علی�ھ ف�ال ح�ق 

  ، كما لیس لھ أن یمنعھ من مالھ ، فیخلي سبیلھ فیذھب حیث شاء . لألب في إمساكھ 

ونة على نفسھا ال یخلى س�بیلھا ویض�مھا إل�ى والجاریة إن كانت ثیبا وھي غیر مأم

نفس��ھ ، وإن كان��ت مأمون��ة عل��ى نفس��ھا ف��ال ح��ق ل��ھ فیھ��ا ویخل��ي س��بیلھا وتت��رك حی��ث 

  أحبت .

وإن كانت بكرا فال یخلى س�بیلھا وإن كان�ت مأمون�ة عل�ى نفس�ھا ألنھ�ا مطم�ع لك�ل 

   .١طامع ولم تختبر الرجال فال یؤمن علیھا الخداع 

  

ھور عندھم في وقت الحضانة أنھا إلى البلوغ في الذكر من غیر فالمشأما المالكیة 

  شرط .

أن أمد الحضانة في الذكر حتى یبلغ ع�اقال  :٢ما قالھ ابن شعبان :ومقابل المشھور

  .غیر زمن 

وحض��انة األنث��ى إل��ى دخ��ول ال��زوج بھ��ا ، ول��یس مث��ل ال��دخول ال��دعاء ل��ھ وھ��ي 

  .   ٣مطیقة

  
                                                           

 . ٦٣صـ  ٤البدائع ج  - ١
  الم�الكي المص�ري إسحاق أبو الفقیھ ربیعة، بن محمد بن شعبان بن القاسم بن محمدھو :  - ٢

  ]ھـ ٣٥٥: المتوفى[
 الت��اریخ م��ن التف��نن م��ع للم��ذھب، وأحفظھ��م بمص��ر المالكی��ة رأس التص��انیف ، ك��ان ص��احب

 ل�ھ. الروای�ة واس�ع وك�ان. ب�النحو بص�ر ل�ھ یك�ن ل�م فنون�ھ وم�ع والورع، الدین مع واألدب
"  وكت��اب"  الق��رآن أحك��ام"  وكت��اب مش��ھور، وھ��و"  الفق��ھ ف��ي الش��عباني الزاھ��ي"  كت��اب
 وخل�ف التجاني، الخالص بن أحمد بن محمد: عنھ روى " المنسك"  وكتاب"  مالك مناقب

 بقی�ت عش�رة ألرب�ع وطائفة ، توفي العطار، یحیى بن الرحمن وعبد سھلون، بن القاسم بن
  . ٨٩ – ٨٨صـ  ٨انظر تاریخ االسالم جـ  .األولى جمادى من

  ٤٩٤صـ  ٢غة السالك جـبل  -٣
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  . ١في الغالم حتى یثغر :وقیل

   :تفریق عندھم بین الذكر واألنثى مرجعھوال

 ف��ي ی��ؤثر فل��م النك��اح، ع��ن إیاھ��ا األب إجب��ار س��قوط ف��ي ی��ؤثر ل��م بلوغھ��ا أن -

 الصغیر . كحال الحضانة سقوط

 الول��د، إلی��ھ یحت��اج مم��ا إل��ى أكث��ر والمراع��اة الحف��ظ م��ن محتاج��ة البن��ت وألن  -

  .٢وأشد أكثر البلوغ بعد ذلك إلى وحاجتھا

  

  أما الشافعیة 

لحضانة بترتیبھا السابق عندھم إلى سن التمییز ، أي في غی�ر ممی�ز وھ�و م�ن ال فا

  یستقل كطفل ومجنون بالغ .

سواء ك�ان ذك�را أم أنث�ى إذا افت�رق أب�واه وص�لحا للحض�انة ول�و فض�ل  :أما الممیز

  :أحدھما اآلخر دینا أو ماال أو محبة ، كان عند من اختار منھما وذلك

  ٣" خیر غالما بین أبیھ وأمھ " ألنھ صلى هللا علیھ وسلم

  ألن القصد بالكفالة الحفظ للولد ، والممیز أعرف بحظھ فیرجع إلیھ . و

  

ویعتبر في تمیی�زه أن یك�ون عارف�ا بأس�باب االختی�ار ، وإال أخ�ر  :٤قال ابن الرفعة

  إلى حصول ذلك ، وھو موكول الجتھاد القاضي .

                                                           

   ٢٩٦صـ ١الكافي البن عبد البر جـ   -١
طبع��ة اول��ى   ٨١١ص��ـ   ٢االش��راف عل��ى نك��ت مس��ائل الخ��الف للبغ��دادي الم��الكي ج��ـ  - ٢

  م دار ابن حزم تحقیق الحبیب بن طاھر ١٩٩٩ھـ ، ١٤٢٠
  وقال : حسن صحیح . ١٣٥٧رقم :  ٦٣٠صـ  ٣سنن الترمذي جـ  - ٣
 األنص��ارى النج��اري العب��اس ب��ن إب��راھیم ب��ن ح��ازم ب��ن مرتف��ع ب��ن ل��ىع ب��ن ھ��و : أحم��د - ٤

 تفق�ھ ل�وائھم، وحام�ل عص�ره ف�ي الش�افعیة أئم�ة أح�د الرفع�ة، اب�ن بالفقیھ الشھیر المصرى
 یع�رف یك�اد ال األن إل�ى وھ�و فكان، بالفقیھ ولقب العباس، والشریف والظھیر السدید على
 الح�دیث وس�مع  أیض�ا، الوس�یط وشرح فیسن بشرح التنبیھ شرح بھ، إال مصر طالب عند
 أم�ر ف�ي تص�نیفھ من بشيء وحدث وغیره، الصواف بن هللا نصر بن على الحسن أبى من

 وأربع�ین خم�س س�نة مول�ده وكان بالمعزیة، ودرس مصر حسبة وولى وتخریبھا، الكنائس
 المكایی��ل ف��ي لط��ف تص��نیف ول��ھ وس��بعمائة، عش��ر س��نة رح��ب ف��ي بھ��ا وم��ات وس��تمائة،

  . ١٧٤صـ  ١ازین . العقد المذھب في طبقات حملة المذھب جـ والمو
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أو نكح�ت األم أجنبی�ا ، ف�الحق  فإن كان في أح�دھما جن�ون أو كف�ر أو رق أو فس�ق

  .١لآلخر فقط وال تخییر لوجود المانع بھ ، فإن عاد صالح اآلخر انشأ التخییر 

  أقرع بینھما قطعا للنزاع ویكون عند من خرجت قرعتھ منھما. :وإن اختارھما

  فإن لم یختر واحدا منھما فاألم أولى ألن الحضانة لھا ولم یختر غیرھا . 

  . ٢ألن الحضانة لكل منھما  وقیل یقرع بینھما

  

  فقد ذھبوا مذھب الشافعیة في الغالم إذا بلغ سبعا من حیث التخییر . :أما الحنابلة

فیھا ، ب�ل  عندھم فال یصار إلى تخییرھا ألن الشرع لم یرد بھأما بالنسبة للجاریة 

إل��ى البل��وغ وجوب��ا وبع��ده أیض��ا إل��ى الزف��اف ، ألن الغ��رض م��ن تك��ون عن��د أبیھ��ا 

انة الحفظ ، واألب أحف�ظ لھ�ا ، وإنم�ا تخط�ب من�ھ فوج�ب أن تك�ون تح�ت نظ�ره الحض

لی��ؤمن علیھ��ا م��ن دخ��ول النس��اء لكونھ��ا معرض��ة لآلف��ات ال ی��ؤمن علیھ��ا االنخ��داع ، 

وألنھ�ا إذا بلغ�ت الس�بع قارب�ت الص��الحیة للت�زویج ، ویمنعھ�ا األب م�ن االنف�راد وم��ن 

  .٣یقوم مقامھ ألنھا ال تؤمن على نفسھا 

  

    :القانون رأي

    :أنھ ١٩٢٩ لسنة ٢٥ رقم القانون من ٢٠ المادة نص كان

اثنت��ي  الص��غیرة وبل��وغ العاش��رة س��ن الص��غیر ببل��وغ النس��اء حض��انة ح��ق ینتھ��ي

  . سنة عشرة

 والص�غیرة عش�ر الخامس�ة س�ن حت�ى الص�غیر ابق�اء الس�ن ھذا بعد للقاضي ویجوز

  .٤ذلك  تقتضى مصلحتھا أن تبین إذا حضانة أجر دون الحاضنة ید في تتزوج حتى

  

                                                           

 . ٥٨٢صـ  ٣مغني المحتاج جـ  - ١
  . ٥٨٤المصدر السابق صـ  - ٢
 . ٥٩١،  ٥٩٠صـ  ٥كشاف القناع جـ  - ٣
 التقاضي اجراءات بشأن ٢٠٠٠ لسنة ١ بالقانون المعدل الجدید الشخصیة األحوال قانون - ٤

 . ٢٣صـ  ٢٠:  مادة التنفیذیة ولالئحة الشخصیة األحوال مسائل في
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 بس�ن والخاص�ة ١٩٢٩ لس�نة ٢٥ رق�م الق�انون م�ن ٢٠ الم�ادة نص تعدیل ثم تم

  :نصھ يتاآل وھو ٢٠٠٥ لسنة ٤ رقم بالقانون وذلك للصغیر الحضانة

   الشعب باسم

   الجمھوریة رئیس

 .   أصدرناه وقد اآلتي القانون الشعب مجلس قرر

  األولى المادة

 ال�نص ١٩٢٩ لس�نة ٢٥ رق�م الق�انون من ٢٠ المادة من لىاألو الفقرة نص یستبدل

 .  اآلتي

 س�ن الص�غیرة وأ الص�غیر ببلوغ النساء حضانة حق ینتھى)  أولى فقرة(  ٢٠ مادة

 ف�ي البق�اء ف�ي الس�ن ھ�ذا بلوغ بعد الصغیرة وأ الصغیر القاضي ویخیر عشر الخامسة

  . الصغیرة تتزوج وحتى الرشد سن یبلغ حتى وذلك الحاضنة ید

   الثانیة المادة

 نش��ره لت�اریخ الت�الي الی�وم م�ن ب�ھ ویعم��ل الرس�میة الجری�دة ف�ى الق�انون ھ�ذا ینش�ر

 . قوانینھا من كقانون وینفذ الدولة بخاتم القانون ھذا ویبصم

  .٢٠٠٥ مارس ٧ الموافق ١٤٢٦ لسنة محرم ٢٦ فى الجمھوریة برئاسة صدر

   :مقارنة بین رأي القانون والشرع

ل��ى رأي الق��انون وم��ع أي اآلراء الش��رعیة یتف��ق نج��د أن��ھ یك��اد یواف��ق إذا نظرن��ا إ

  المشھور من رأي المالكیة في الذكر من حیث بقاء حضانتھ إلى سن البلوغ .

ف�ي الظ��اھر دون المعن�ى  ، ف��نص  رأي المالكی��ة د ع��دل ع�نأم�ا بالنس�بة لألنث��ى فق�

ة ف�ي حض�انة أمھ�ا حت�ى یكاد یتق�ارب م�ع رأي األحن�اف الق�ائلین ببق�اء الجاری�القانون 

  تحیض وسن الخامسة عشر حالیا ھو غالبا سن البلوغ . 

وكما سبق أن ذك�رت أن ھ�ذا ال�رأي لألحن�اف بالنس�بة للجاری�ة إذا كان�ت الحاض�نة 

  األم أو أمھا فقط .
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أم�ا غی�رھن م�ن الحاض�نات كالخال�ة والعم��ة واألخ�ت فتت�رك عن�دھا الجاری�ة حت��ى 

  تأكل وحدھا وتلبس وحدھا .

أن الق��انون ی��ذھب إل��ى تخیی��ر الجاری��ة بع��د س��ن الخامس��ة عش��ر ، أم��ا عن��د غی��ر 

  األحناف فال تخییر بل تسلم الجاریة إلى أبیھا ألنھ أقدر على حفظھا .

ومن الطبیعي إذا عاشت الفتاة مع أمھا لسن الخامسة عش�ر وتع�ودت عل�ى طباعھ�ا 

ش فی�ھ ، فم�ن الب�دیھي أن تترك بیتھا وتذھب لبیت ل�م تعت�د الع�ی افلیس من السھل علیھ

أنھا ستختار أمھا وتعیش معھا حت�ى تت�زوج ، وھ�ذا ھ�و رأي المالكی�ة ، فك�أن الق�انون 

  اختار رأي األحناف ظاھرا فقط ورأي المالكیة حقیقة وواقعا . 

  :الراجح

الق��ائلین ببق��اء الغ��الم ف��ي أرى وهللا أعل��م أن ال��راجح ف��ي ذل��ك ھ��و رأي األحن��اف 

ي وك�ذلك الجاری�ة إذا كان�ت م�ع غی�ر األم والج�دة ، وبقائھ�ا حضانة النساء حتى یستغن

، وذل�ك لم�ا فی��ھ م�ن مص��لحة للص�غیر ومراع��اة إل�ى البل�وغ إذا كان��ت م�ع األم والج��دة 

  لحق األب ودوره في تربیة أبنائھ .

  وهللا أعلم .                                                 
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  المطلب الثالث

  تخییر المحضون

   :ن للفقھاء في التخییر ثالثة آراءإ :نستطیع أن نقولخالل ما سبق من 

  لألحناف والمالكیة وھو القول بعدم ثبوت التخییر . :الرأي األول

  للشافعیة وھو ثبوت التخییر للغالم والجاریة قبل البلوغ . :الرأي الثاني

  للحنابلة وھو ثبوت التخییر للغالم دون الجاریة . :الرأي الثالث

  

   :ألدلةا

  أدلة من قال بعدم التخییر  :أوال

ول�م  ١ق ب�ھ م�ا ل�م تنكح�ي "ـ"أنت أح :م قال لألمـھ وسلـ علیما روي أنھ صلى هللا – ١

  یخیر .

ألن تخییر الصبي لیس بحكمة ألنھ لغلبة ھواه یمیل إلى اللذة الحاضرة من الف�راغ  – ٢

ن ، فیختار شر األب�وین وھ�و والكسل والھرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعالم الدی

  . ٢الذي یھملھ وال یؤدبھ 

وألن���ھ ص���غیر غی���ر رش���ید وال ع���ارف بمص���لحتھ ف���ال یعتم���د اختی���اره كس���ائر  – ٣

  .٣تصرفاتھ

  

  فألن الشرع لم یرد بالتخییر فیھا . :أما بالنسبة لمن منع تخییر الجاریة

  وألن األب أحفظ لھا ، والغرض من الحضانة الحفظ . 

  .٤تخطب منھ فوجب أن تكون تحت نظره لیؤمن علیھا وألنھا إنما 

                                                           
  . ١١سبق تخریجھ صـ   - ١
 . ٦٤صـ  ٤بدائع الصنائع جـ  - ٢
ھ�ـ المطبع�ة الكب�رى  ١٣١٣طبع�ة اول�ى ٤٩ص�ـ  ٣تبیین الحقائق شرح كن�ز ال�دقائق للزیلع�ي ج�ـ   -٣

  األمیریة القاھرة .
  ٥٩١صـ  ٥كشاف القناع جـ  - ٤
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  أدلة من قال بالتخییر  :ثانیا

حدیث أبي ھریرة رضي هللا عن�ھ أن ام�رأة أت�ت رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  – ١

زوجي یرید أن ینتزع ابني مني وأنھ قد نفعني وسقاني م�ن بئ�ر أب�ي عتب�ة فق�ال  :فقالت

ف��ي ابن��ي فق��ال النب��ي  یش�اقنيلی�ھ " فق��ال الرج��ل م��ن س��تھما ع" ا :ص�لى هللا علی��ھ وس��لم

  .١" اختر أیھما شئت " فاختار أمھ فأعطاھا إیاه  :صلى هللا علیھ وسلم للغالم

  .٢ألن القصد بالكفالة الحفظ للولد والممیز أعرف بحظھ فیرجع إلیھ  – ٢

  

  :المناقشة

   :بأن المراد منھرد األحناف على حدیث أبي ھریرة المثبت للتخییر 

نفعني وسقاني من بئر أبي عتبة ، ومعن�ى قولھ�ا  :التخییر في حق البالغ ألنھا قالت - ١

  أي كسب علًي ، والبالغ ھو الذي یقدر على الكسب . :نفعني

إن بئر أبي عتبة بالمدینة ال یمكن للصغیر االستقاء منھ ، فدل على أن الم�راد  :وقد قیل

أن�ھ  ٣ا روي عن عمارة بن ربیع�ة الجرم�يم :یھمنھ التخییر في حق البالغ ، والدلیل عل

غزا أبي البحرین فقتل ، فجاء عمي لیذھب ب�ي فخاص�متھ أم�ي إل�ى عل�ي ب�ن أب�ي  :قال

طالب رضي هللا عنھ ، فخیرني علي رضي هللا عن�ھ ثالث�ا ف�اخترت أم�ي ، ف�أبى عم�ي 

 ل�و بل�غ ھ�ذا الص�بي :أن یرضى فوكزه علي رض�ي هللا عن�ھ بی�ده وض�ربھ بدرت�ھ وق�ال

    .٤أیضا خیر 

                                                           
طبعة  ٢٩٠٢رقم  ١٩٣صـ  ٣باني السنن الصغرى للبیھقي جـ بلفظ " من یحاقني " وصححھ األل - ١

 ٥٨٩ص�ـ  ٣م جامعة الدراسات االسالمیة كراتش�ي & س�نن أب�ي داود ج�ـ  ١٩٨٩ھـ  ١٤١٠اولى 
 م دار الرسالة العالمیة . ٢٠٠٩ھـ  ١٤٣٠تحقیق شعیب األرنؤوط طبعة اولى  ٢٢٧٧رقم 

  . ٥٨٢صـ  ٣مغني المحتاج جـ  - ٢
 ف�ي حب�ان اب�ن وذكره حاتم، أبي وابن البخاري عنھ سكت الرابعة، من الجرمي، ةربیع بن عمارة - ٣

 الف�الوجي زی�ادة محم�د ب�ن انظر المجم الص�غیر ل�رواة االم�ام اب�ن جری�ر الطب�ري أك�رم" الثقات" 
  األثري طبعة الدار األثریة األردن .

كتبة الرشد الریاض ھـ  م ١٤٠٩طبعة أولى ١٩١٢٧رقم :  ١٨٠صـ  ٤مصنف ابن أبي شیبة جـ  - ٤
 تحقیق كمال الحوت .
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  .١فھذا یدل على أن التخییر ال یكون إال بعد البلوغ 

ر أنھ�ا كان�ت ف�ي ال حجة لھم أیضا في الحدیث ألنھ ل�م ی�ذكر فی�ھ الف�راق ، فالظ�اھ – ٢

  قولھا [ إن زوجي یرید ] ولوال أنھا في صحبتھ لما قالت ذلك .ل صحبتھ وذلك

  لیس في الحدیث ذكر عمره .لیس فیھ دلیل على أنھ یخیر في السبع ألنھ  – ٣

یق��اس علی��ھ  أو أن��ھ وف��ق ببرك��ة دعائ��ھ ص��لى هللا علی��ھ وس��لم الختی��ار األنظ��ر ف��ال – ٤

  غیره . 

فك�ذا وألنھ صلى هللا علیھ وسلم أمرھما أوال باالستھام علیھ وھ�و مت�روك إجماع�ا  – ٥

ن اختی�اره التخییر ، وكیف ال یعتبرون إیمانھ وھو اختیاره لربھ وھو نفع ل�ھ ث�م یعتب�رو

  . ٢علیھ وھذا ُخلف  ألحد األبوین وھو ضرر

    :الراجح

أرى أن الراجح في ذلك ل�یس من�ع التخیی�ر مطلق�ا وال إباحت�ھ ف�ي س�ن ص�غیرة ال یعق�ل 

فیھا الصغیر سوى اختیاره لمن یتھاون معھ وال یشدد علیھ ، ومن یفیض علیھ بك�ل م�ا 

ن�ع أحیان�ا ، ف�التخییر م�ن وجھ�ة یشتھیھ فقط وھو ال یدرك أن مصلحتھ قد تكون ف�ي الم

نظ��ري یك��ون بع��د البل��وغ إذ حینھ��ا ی��درك المحض��ون أس��باب اختی��اره ویك��ون م��تحمال 

تبعاتھ��ا إن أس��اء االختی��ار ، خاص��ة أن��ھ ال یوج��د ن��ص ص��ریح یب��ین ف��ي أي س��ن ك��ان 

  تخییر النبي صلى هللا علیھ وسلم . 

  وهللا أعلم .                                                                   

  

                                                           
 . ٦٤صـ  ٤بدائع الصنائع جـ  - ١
 . ٤١صـ  ٣تبیین الحقائق جـ  - ٢
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   :رأي القانون

  :التخییر بما  یليون بعد التعدیل نجده ینظر في أمر القان إذا نظرنا إلى رأي

 نأ القاض�ي على صبحفأ القدیم القانون فى كما المحكمة لھیئة امتروك األمر ھذا یعد لم 

 أن أو ج�رأ دونب� وذل�ك س�نة ١٥ س�ن بلوغ�ھ بع�د الحاض�نة معبقائھ  بین الصغیر یخیر

 ت�زف أن إل�ى الحاض�نة م�ع بقائھ�ا ب�ین تخی�ر فھي للصغیرة بالنسبة أما ، ھأبی مع یكون

  .١اأیض أجر دون

  ال یتفق مع أي من األقوال التي نص الفقھاء علیھا . وھذا الرأي 

ال ال الشافعیة وھ�ذا بع�د س�ن التمیی�ز أما بالنسبة لألنثى فواضح فلم یذھب إلى تخییرھا إ

  وغ .سن البل

وأما بالنسبة للذكر فلم یقل بالتخییر إال الشافعیة والحنابلة وھذا أیضا بعد سن التمیی�ز ال 

  البلوغ . 

وقد یظھر لنا من األدلة والمناقشات السابقة أن األحناف قد یرون تخییر الغالم فقط بع�د 

حی�ث ظھ�ر ھ��ذا م�ن ردھ�م عل��ى أدل�ة م�ن أثب�ت التخیی��ر ، ولك�ن األحن�اف ح��ین البل�وغ 

ثبتوا التخییر بعد البلوغ لم یك�ن ھ�ذا إال بن�اء عل�ى رأیھ�م ووجھ�تھم ف�ي انتق�ال حض�انة أ

الذكر إل�ى أبی�ھ بع�د االس�تغناء أي بع�د اعتم�اده عل�ى نفس�ھ ف�ي األك�ل والش�رب والل�بس 

طویل�ة وتخل�ق ب�أخالق الرج�ال وأص�بح  وھكذا ، فالصبي ھنا یكون قد رافق والده فترة

، أما في القانون فالصبي مع أمھ حتى یبل�غ ث�م یخی�ر أیض�ا  فیخیر بعد ذلك أھال للتخییر

بعد البلوغ ھذا لم یقل بھ أح�د م�ن الفقھ�اء ب�ل فی�ھ إجحاف�ا لح�ق الطف�ل أوال ولح�ق األب 

، والقانون یجب أن یراعي حقوق جمیع األفراد حتى ال یتھم ، ول�ذا فیج�ب إع�ادة أیضا 

   .النظر في ھذه المادة من القانون 

                                                           
األحكام الخاصة بحضانة الصغیر إسقاط الحضانة النصوص القانونیة  –منتدى المحامیین العرب  - ١

- 
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Display&ID=

116635&Type=3  
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  نيالمبحث الثا

  السفر بالمحضون

  

من بل�دة إل�ى أخ�رى ھ�ي ن قریة إلى مصر قریبة ال عكسھ ، وللمطلقة الخروج بالولد م

  .١وطنھا قد نكحھا فیھا ، ولو دار حرب لو زوجھا حربیا مثلھا 

   :ھذا خالصة مذھب األحناف في السفر بالمحضون وتفصیلھ كاآلتي

ل�ده الص�غیر مم�ن ل�ھ الحض�انة م�ن لو أراد الزوج أن یخرج م�ن البل�د وأراد أن یأخ�ذ و

النساء ، فلیس لھ ذلك حتى یستغني عنھ�ا ألنھ�ا أح�ق بالحض�انة من�ھ ف�ال یمل�ك انتزاع�ھ 

  .من یدھا لما فیھ من إبطال حقھا فضال عن اإلخراج من البلد 

أما األم إذا كانت مقضیة العدة وأرادت أن تخرج بولدھا من البلد الذي ھي فی�ھ إل�ى بل�د 

    - :أقسام آخر فھذا على

فلھا ذلك ، ألن من تزوج امرأة إن أرادت أن تخرج إلى بلدھا وقد وقع النكاح فیھ  – ١

في بلدھا فالظاھر أنھ یقیم فیھ ، والولد م�ن ثم�رات النك�اح فك�ان راض�یا بحض�انة الول�د 

  في ذلك البلد فكان راضیا بالتفریق .

ا إل�ى بل�دھا ، ألن�ھ إذا ل�م یق�ع إن وقع النكاح بغیر بل�دھا فل�یس لھ�ا أن تنتق�ل بول�دھ – ٢

النكاح في بلدھا لم توجد داللة الرضا بالمق�ام ف�ي بل�دھا فل�م یك�ن راض�یا بحض�انة الول�د 

  فیھ فلم راضیا بضرر التفریق . 

یس لھ�ا ذل�ك لو أرادت أن تنقل الولد إلى بلد لیس ببلدھا ولكن وق�ع النك�اح فی�ھ ، ل� – ٣

ألن ذلك البلد الذي وقع فیھ النك�اح ل�یس ببل�دھا وال بل�د ال�زوج ، ب�ل ھ�و دار غرب�ة لھ�ا 

ال��زوج فل��م یك��ن النك��اح فی��ھ دلی��ل الرض��ا بالمق��ام فی��ھ فل��م یك��ن راض��یا كالبل��د ال��ذي فی��ھ 

 بحضانة الولد فیھ ، فلم یكن راضیا بضرر التفریق .

                                                           
  . ٥٧٠صـ  ٣الدر المختار جـ  - ١
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    :إذا فال بد من شرطین

 ي ترید أن تنقل إلیھ الولد بلدھا .أن یكون البلد الذ 

  . وقوع النكاح فیھا فما لم یوجد ال یثبت لھا والیة النقل 

   .   ١وروي عن أبي یوسف أن لھا ذلك واعتبر مكان العقد فقط 

     :أما عند المالكیة فالحكم مختلف

    :فمن شروط ثبوت الحضانة عندھم للحاضن

 س�تة ب�رد ف�أكثر ، وظ�اھر  أن ال یسافر ولي حر ع�ن محض�ون ح�ر س�فر نقل�ة

أن��ھ یكف��ي مس��افة بری��دین ، ف��إن أراد ال��ولي الس��فر الم��ذكور ل��ھ أخ��ذ المدون��ة 

المحضون من حاضنتھ ویقال لھا ، اتبعي محضونك إن شئت ولك�ن ال ب�د م�ن 

   :شرطین

  كون السفر لموضع مأمون .  - 

  أمن في الطریق على نفسھ ومالھ والمحضون .  -

  ، ومعرفة الناس لھ ، وإحراز مال أبیھ إن مات . ألن في ذلك حفظا لنفسھ 

واحترز بالولي الحر عما كان الولي عبدا وأراد السفر فلیس ل�ھ أخ�ذه مع�ھ ب�ل 

  یبقى عند حاضنتھ ألن العبد ال قرار لھ وال مسكن . 

واحترز بالمحضون الحر عن العبد إذا سافر ولی�ھ ف�ال یأخ�ذه مع�ھ ، ألن العب�د 

  أمھ حضر وسفر . تحت نظر سیده أي مالك 

   :أما إذا كان المحضون رضیعا

  فالمشھور عند المالكیة أیضا سقوط حقھا من الحضانة ویأخذه الولي معھ .

  وقیل ال یأخذ الرضیع وإنما یأخذ الولد إذا أثغر . 

  وقیل یأخذه بعد انقطاع الرضاع . 

                                                           
  . ٦٥صـ  ٤بدائع الصنائع جـ   -١
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لولی��ھ  ف��ال تس��قط حض��انتھا ول��یس :أم��ا إذا س��افرت الحاض��نة م��ع ال��ولي أو المحض��ون

، وكذلك إذا كان ثم ولي حاضر یساوي ولیھ في الدرجة كع�م ث�ان ف�ال تس�قط منعھا منھ 

  حضانتھا بإرادة سفره .

  وكذلك إذا سافرت ھي تسقط حضانتھا . 

  ھذا إذا كان سفر نقلة .

أما إذا كان السفر للتج�ارة أو زی�ارة أو نزھ�ة ، ف�ال یأخ�ذه ال�ولي ، وال تس�قط الحض�انة 

ك��ان ال��ولي مس��افرا ال یأخ��ذه  نة ، ب��ل إن كان��ت مس��افرة أخذت��ھ ، وإنلم��ن لھ��ا الحض��ا

  .١منھا

  

كبری��د ال إن بع��د ف��ال تأخ��ذه إن أرادت مح��ل ھ��ذا إذا ك��ان الس��فر قریب��ا : ٢ق��ال اللق��اني 

  .٣السفر ، وإن كانت حضانتھا باقیة 

    :واختلف في حد القرب على أربعة أقوال

  أن البرید ونحوه قریب . - ١

  لقرب برید ال زیادة علیھ . أن حد ا – ٢

  أن مسیرة الیوم قریب وأن لألم أن تخرج إلیھ بولدھا .  – ٣

  .  ٤أنھ إذا كان موضعا ال ینقطع خبرھم فھو قریب من غیر حد أمیال  – ٤

                                                           
 . ٤٣٠، ٤٢٩صـ  ٤، منح الجلیل شرح مختصر خلیل جـ  ٤٩٨صـ  ٢بلغة السالك جـ   -١
 المتف�نن العم�دة المح�دث الع�الم الفقیھ اإلِمام: اللقاني  محمد بن إبراھیم الدین برھان القضاة قاضي - ٢

 وأحم��د عب��ادة وال�زین ب��ھ وانتف�ع الزم��ھ ط�اھر ب��الزین وتفق��ھ الزركش�ي م��ن الح�دیث س��مع الق�دوة،
م انظ�ر ١٤٩٠ھ�ـ  ٨٩٦ س�نة وت�وفي ھ�ـ ٨١٧ س�نة ص�فر في مولده. النویري القاسم وأبي البجائي

م ، دار الكت�ب  ٢٠٠٣ھ�ـ  ١٤٢٤شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة لمحمد مخلوف ط  اولى 
 العلمیة لبنان .

  . ٤٩٨صـ  ٢بلغة السالك جـ   -٣
 . ١٥١صـ  ٤مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل جـ  - ٤



 
 

  
 } ٢٥٩     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

وذھب الشافعیة والحنابل�ة إل�ى ماذھ�ب إلی�ھ المالكی�ة م�ن أن�ھ إذا أراد أح�د األب�وین س�فر 

حفظـا  :اء انتقل األب أو األم أو كل واحد إلى بلد وذلكألب أولى بالمحضون سوانقلة ف

  .  ١للنسـب فإنھ یحفظھ اآلباء ، ورعایة لمصلحة التأدیب والتعـلیم وسھولة اإلنفاق 

  أمن الطریق وأمن البلد المقصود.  :أیضا ما شرطھ المالكیة من واشترطوا

محض�ون حت�ى ول�و واشترط الحنابل�ة وھ�و ق�ول أیض�ا عن�د الش�افعیة الس�تحقاق األب لل

ك��ان س��فر نقل��ة أن تك��ون النقل��ة إل��ى بل��د مس��افة قص��ر أو أكث��ر ، ف��إن ك��ان دون مس��افة 

  .٢القصر فاألم أحق بھ ألنھا أتم شفقة 

لك�ن األص�ح عن�د الش�افعیة أن��ھ ال ف�رق ب�ین م�ا ك�ان مس��افة قص�ر أو دون�ھ طالم�ا س��فر 

  .  ٣نقلة

  لنظر إلیھ وعن وإذا كان الولد عند أحد األبوین فال یمنع اآلخر من ا

  تعھده . 

وال یجب�ران فإذا كان الولد عندھا فلھا إخراجھ إلى مكان یمكنھ أن یبصر ول�ده ك�ل ی�وم 

    .٤على ذلك 

  .٥ولألب تفقده عند أمھ وتأدیبھ وبعثھ للمكتب ، وال یبیت إال عند أمھ 

لخ�روج وذھب الشافعیة إلى أن الغالم إذا اخت�ار األب ل�م یمنع�ھ زی�ارة أم�ھ وال یكلفھ�ا ا

لزیارتھ لئال یكون ساعیا في العقوق وقطع الرحم ، وھو أولى منھا بالخروج ألنھ ل�یس 

  بعورة . 

وع�دم الب�روز ، واألم أول�ى منعھا من زیارة أمھا لتألف الص�یانة یإذا اختارتھ أنثى ف أما

  . ٦بالخروج منھا لزیارتھا لسنھا وخبرتھا 

                                                           
  . ٥٨٨صـ  ٥& كشاف القناع جـ  ٥٨٥،  ٥٨٤ص  ٣مغني المحتاج جـ  - ١
 . ٣٠٩صـ  ٢& نیل المآرب بشرح دلیل الطالب جـ  ٥٨٥،  ٥٨٤صـ  ٣مغني المحتاج جـ  - ٢
 . ٥٨٥صـ  ٣مغني المحتاج جـ   - ٣
  . ٥٧١ص  ٣الدر المختار ج  - ٤
  . ٥٠٦صـ  ١الشامل في فقھ اإلمام مالك جـ  - ٥
  . ٥٨٣صـ  ٣مغني المحتاج جـ  - ٦



 
 

  
 } ٢٦٠     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

األب نھ��ارا یعلم��ھ األم��ور الدینی��ة والدنیوی��ة  إذا اخت��ار الغ��الم األم فعن��ده ل��یال وعن��د أم��ا

  .١على ما یلیق بھ ویؤدبھ ویسلمھ لمكتب أو حرفة ، وإلى ھذا ذھب الحنابلة  أیضا 

  

إذا كان المحضون أنثى واختار األم فعندھا لیال ونھارا الس�تواء الزم�انین ف�ي حقھ�ا  أما

  .٢تر والصیانة طلبا لسترھا ، وال یطلب األب إحضارھا بل یزورھا لتألف الس

  

    :رأي القانون

 المطلق�ة لألم من كتاب األحوال الشخصیة لقدري باشا على أنھ لیس ٣٩٣نصت المادة 

  . مطلقا العدة انقضاء قبل أبیھ بلد من لھ الحاضنة بالولد تسافر أن

 بینھم�ا مص�ر إل�ى مص�ر من أبیھ إذن غیر من بھ تسافر أن انقضائھا بعد لھا یجوز وال

 م��ا ك�ان إذا إال بعی��دة قری�ة إل��ى قری�ة م��ن وال ك�ذلك، مص��ر إل�ى قری��ة م�ن وال تف�اوت،

 غی�ر من بالولد قالـاالنت فلھا كذلك كان فإن ، فیھ ھاــعلی عقد وقد ھا،ــل وطنا إلیھ تنتقل

 عق�د أو فی�ھ علیھ�ا یعقد ولم وطنھا كان فإن ، إقامتھ لـمح عن بعیدا كان ولو أبیھ رضا

 ك�ان إذا إال أبی�ھ إذن بغی�ر بالول�د إلی�ھ تس�افر أن لھ�ا فل�یس ، وطنھ�ا یك�ن ول�م فیھ علیھا

 وأم�ا اللی�ل، قب�ل منزل�ھ إل�ى والرج�وع وال�ده مطالعة یمكنھ بحیث إقامتھ محل من قریبا

 كان��ت ول��و ال��زوج، إذن بغی��ر األم من��ھ تمك��ن ف��ال قری��ة إل��ى مص��ر م��ن بالول��د االنتق��ال

  .ثمة علیھا عقد وقد وطنھا تكن لم ما قریبة القریة

 الول�د نق�ل عل�ى حال بأي تقدر ال الحاضنات من األم غیر على أن ٣٩٤ونصت المادة 

  .٣أبیھ بإذن إال حضانتھ محل من

                                                           
  . ٥٩٠صـ  ٥كشاف القناع جـ  - ١
  . ٥٨٤،  ٥٨٣صـ  ٣مغني المحتاج جـ  - ٢

 ٦٦ صـ ٣ جـ ، األبیاني زید لمحمد ، باشا لقدري الشخصیة األحوال في الشرعیة األحكام شرح  - ٣

 وتقنی��ة للدراس��ات الع��المي العلم��اء مرك��ز أول��ى طبع��ة ، الح��اج أب��و محم��د ص��الح دكت��ور تحقی��ق

  المعلومات .



 
 

  
 } ٢٦١     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
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 ق�انون األب بموافق�ة إال الس�فر من الطفل بمنع الخاص القانون غیر أنھ من الواضح أن

 أن الزوج��ة أو المطلق��ة تس��تطیع حی��ث المص��ریة؛ المح��اكم معظ��م ف��ي ب��ھ معم��ول غی��ر

   .١لألب  العودة دون ولألبد القطر خارج الصغیر طحبتص

 أن ال�ى المح�اكم، بع�ض ویظھر ھذا م�ن اخ�تالف المح�اكم ف�ي ھ�ذا األم�ر حی�ث ذھب�ت

 ف��ي حقھ��ا یس��قط ال إلی��ھ، االنتق��ال لھ��ا یج��وز ال مك��ان إل��ى بالمحض��ون الحاض��نة انتق��ال

 إمس��اك ض��انةالح أھلی��ة ش��روط ب��ین م��ن ی��ذكروا ل��م الفقھ��اء أن عل��ى بن��اء الحض��انة ،

 انتق�ال أن إل�ى اآلخ�ر، بعض�ھا ذھ�ب حین في النقلة ، وعدم الحضانة مكان في الصغیر

 االنتق�ال من الحاضنة منع على النص ألن. الحضانة في حقھا یسقط بالصغیر الحاضنة

 دون م�ن بالص�غیر انتقل�ت إذا ، الحض�انة ف�ي الحاض�نة ح�ق سقوط منھ یلزم بالصغیر،

  .٢إذن 

 اخ��تالف عل��ى المح��اكم أن غی��ر :ل��ف المحام��اة الش��رعیة حی��ث ق��الوھ��ذا م��ا ذك��ره مؤ

رأی�ت ، فق�د  أعل�م فیم�ا اثنت�ین أو واح�دة محكم�ة إال اللھ�م - ذل�ك عل�ى تسیر ال درجاتھا

 ف�ي الش�رعیة المحام�اة مجل�ة م�ن الثال�ث الع�دد ف�ي نش�ر الش�رعیة دمیاط لمحكمة حكًما

 حی�ث وم�ن( :حكمھ�ا حیثی�ات يف� جاء فقد الموضوع ھذا حول فیھ حامت األولى سنتھا

 الحاض�نة انتق�ال ع�دم بینھ�ا م�ن یوج�د ل�م وش�روطھا الحض�انة أرك�ان إلى بالرجوع إنھ

  )المخالفة ھذه وجود مع قائمة الحضانة تكون فإذا أبیھ بلد من بالصغیر

                                                           
 ٢٠١١/  ٣/ ٣٠م���ن مق���ال بعن���وان : ق���انون الرؤی���ة والوالی���ة التعلیمی���ة لل���دكتور ع���ادل ع���امر  - ١

h�p://www.masress.com/almorakeb/5161 
 مك��ان م��ن بالص��غیر الحاض��نة انتق��ال: (فی��ھ اءج�� حی��ث. ٥/٤/١٩٣٧: ت��اریخ –٦٣ رق��م الق��رار - ٢

 المحام��اة). الحض��انة مك��ان إل��ى ب��ھ باالنتق��ال أمرھ��ا یج��ب وانم��ا فیھ��ا، حقھ��ا یس��قط ال الحض��انة
: ت�اریخ – ٢٧ رق�م: ، انظر أیضا الق�رار ٢٨٥ص -١٩٣٧ –١٠-٧ع –٨س –القاھرة –الشرعیة

 إل�ى األب بل�د م�ن االنتقال من الحاضنة بمنع یقضي الفقھ إن حیث: (فیھ جاء حیث. ١٥/٦/١٩٤٢
 ألن فحس�ب ، اإلث�م ف�ي الوق�وع الحك�م ھ�ذا مخالف�ة أث�ر یك�ون أن ج�ائز ال تف�اوت ، بینھما آخر بلد

 أن ج�ائز وال. الص�غیر لمص�لحة ال�دنیا ف�ي علیھ�ا آثارھ�ا ترت�ب ی�راد عملی�ة أحكام الحضانة أحكام
 الص�غیر ألبي معتدة وال زوجة تكن لم نإ ألنھا األب ببلد اإلقامة على بالقوة الحاضنة إجبار یكون

 مك�ان عل�ى إجبارھا فعدم الحالة، ھذه في الحضانة على إجبارھا یجز لم وإذا. علیھا لھ سلطان فال
 ف�ي الحاض�نة ح�ق س�قوط ھ�و االنتق�ال ، على المترتب األثر یكون أن فبقي. أولى للحضانة خاص

 .١٢٥ص –١٩٤٦ - ٤-٣ع –١٧س –ھرةالق�ا –الش�رعیة المحام�اة). المتعین ھو وھذا الحضانة،
  ربیعة   آل كاظم حسین النفس ، لساھرة على الوالیة في وحقوقھم االولیاء نقال من :   التزامات

 ١٢٣-١٢٠صـ 



 
 

  
 } ٢٦٢     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
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 ك�ل قب�ل الص�غیر مص�لحة فیھ�ا روع�ي الحض�انة إن حی�ث وم�ن( :أخرى في جاء وقد 

 س�قوط موجبات من الفقھاء یجعل لم ولذا االنتقال بمجرد ةالمصلح ھذه تفوت وال شيء

  ).بالصغیر االنتقال الحضانة

 بالنش��وز عص��ت إذا الزوج��ة أن كم��ا إرجاعھ��ا، فیع��اد وانتقل��ت الحاض��نة عص��ت ف��إذا

  .لھا الحضانة بقاء مع زوجھا بطاعة تؤمر بل الحضانة حق في یؤثر ال فعصیانھا

 لھ�ا ح�ق ال بل�د إلى الحاضنة بھ انتقلت إذا الصغیر والد یصنع ذا وما: قائل یقول وربما

 المح��اكم إل��ى یتق��دم أن الص��غیر فلوال��د میس��ور س�ھل ذل��ك ع��ن والج��واب إلی��ھ النقل��ة ف�ي

 ف��ي المعتب��رة باألوج��ھ دع��واه یثب��ت أن وبع��د الحض��انة مك��ان إل��ى ول��ده بإرج��اع امطالب��

 حی�ث م�ن الحك�م یك�ونو الحضانة بلد إلي الولد بإرجاع تحكم أن المحكمة فعلى اإلثبات

 وینف�ذ ،١٩١٠ س�نة) ٣١( رق�م القانون من) ٣٤١( المادة نص عموم تحت داخالً  تنفیذه

 الحض�انة ف�ي لھا ال حق بلد إلى بالولد خرجت كلما علیھا التنفیذ یعاد وھكذا قھرا علیھا

،  فی�ھ لتحضنھ المحضون لھا سلم الحضانة بلد إلى الولد مع الحاضنة رجعت ، فإن فیھ

 من�ھ اس�تالمھ إلى تعد لم فإن ضائعا، یترك ال حتى استالمھ حق لألب یكون تعد لم وإن

 بع�د أص�بحت الحاض�نة ألن عن�ھ، الحضانة أجرة إسقاط یطلب أن حینئذ فلألب البلد في

 .١علیھا  بالواجب قائمة وال للصغیر ممسكة غیر ذلك

  

                                                           
 - ١٣٤٩ - الثانیة مجلة المحاماة الشرعیة المؤلف محمد عدنوس القاضي بالمحاكم الشرعیة السنة - ١

 م .١٩٣١ - ١٩٣٠ ھـ،١٣٥٠



 
 

  
 } ٢٦٣     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

�������������� �

������������� �

  المطلب األول

  لزواجسقوط الحضانة با

  أجمع الفقھاء على أن الحاضنة یسقط حقھا في الحضانة بنكاح أجنبي .

    :دل على ذلك خبر

 ١" أنت أحق بھ ما لم تنكحي "    -

طل�ق عم�ر رض�ي هللا عن�ھ أم ابن�ھ  :ماروي عن س�عید ب�ن المس�یب أن�ھ ق�الو  -

عم��ر عاص��م رض��ي هللا عن��ھ ، فقض��ى أب��و بك��ر رض��ي هللا عن��ھ بعاص��م ب��ن 

إن ریحھ�ا وفراش�ھا خی�ر ل�ھ  :ھ ما لم یشب أو تت�زوج وق�الألمرضي هللا عنھ 

 . ٢حتى یشب أو تتزوج ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي هللا عنھم 

 وألنھا تشتغل بأمر زوجھا .  -

 وألن على الولد وعصبتھ عارا في مقامھ مع زوج أمھ .  -

یقت�ر وألن الصغیر یلحقھ الجفاء والمذلة من قبل الزوج ألن�ھ یبغض�ھ لغیرت�ھ و -

  .  ٣علیھ النفقة فیتضرر بھ 

                                                           
 . ١١ھ صـ  سبق تخریج - ١
  .٣٦سبق تخریجھ صـ  - ٢
ص�ـ   ٣& مغن�ي المحت�اج ج�ـ  ٤٩٧ص�ـ  ٢& بلغة الس�الك ج�ـ  ٦٢،  ٦١صـ  ٤بدائع الصنائع جـ  - ٣

  . ٥٧٧صـ  ٥& كشاف القناع جـ  ٥٨٠



 
 

  
 } ٢٦٤     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
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وقد ذھب األحناف والشافعیة والحنابلة إلى أنھ ال یشترط الدخول لس�قوط الحض�انة 

، ب��ل یكف��ي العق��د ، وذل��ك ألنھ��ا بالعق��د مل��ك منافعھ��ا واس��تحق زوجھ��ا منعھ��ا م��ن 

  . ١الحضانة فسقطت حضانتھا 

ت���دخل ل���م تس���قط  ول ف���إذا ل���مأم���ا المالكی���ة ف���ال تس���قط الحض���انة عن���دھم إال بال���دخ

  .  ٢حضانتھا

  

                                                           
 .٥٨٧صـ  ٥& كشاف القناع جـ  ٥٨٠صـ  ٣& مغني المحتاج جـ  ٥٦٥صـ  ٣الدر المختار جـ   - ١

٥٨٧. 
  . ٤٩٦ صـ ٢بلغة السالك جـ  - ٢
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  المطلب الثاني 

  شروط سقوط الحضانة بالزواج

    :یشترط لسقوط حضانة المرأة بزواجھا شروط

لیس أجنبی�ا ك�أن تزوج�ت  أن یكون الزوج أجنبیا عن المحضون ، فإن كان الزوج – ١

بذي رحم مح�رم م�ن الص�بي ف�ال یس�قط حقھ�ا ف�ي الحض�انة ، كالج�دة إذا تزوج�ت بج�د 

  :، واألم إذا تزوجت بعم الصبي ، وذلك الصبي

  إنھ�ا بن�ت  :لقضائھ صلى هللا علیھ وسلم ببنت حمزة لخالتھا لما ق�ال ل�ھ جعف�ر

  عمي وخالتھا تحتي .

 ھ حق في الحضانة ، وش�فقتھ تحمل�ھ عل�ى رعایت�ھ فیتعاون�ان وألن من نكحت ل

 على كفالتھ كما لو كانت في نكاح األب . 

 ھما لوجود الم�انع م�ن ذل�ك وھ�و القراب�ة الباعث�ة عل�ى وألنھ ال یلحقھ الجفاء من

 الشفقة .

ومقابل األصح عند الشافعیة یبطل حقھا أیضا الشتغالھا بالزوج ، وال ح�ق ل�ھ  -

 في الحضانة اآلن فأشبھ األجنبي .

ومحل الخالف عند الشافعیة إذا رضي ال�زوج بالحض�انة ، وإال فتس�قط جزم�ا 

  . ١ألن لھ االمتناع منھا 

  

   :على ھذا الشرط شرطاناد المالكیة وقد ز

أن ال یقبل المحضون غیرھا ، فلو تزوجت الحاضنة برجل أجنبي من المحض�ون  – ١

فإنھا تبقى على حضانتھا سواء ك�ان المحض�ون رض�یعا أو غی�ره ولم یقبل الولد غیرھا 

  .، وقصره بعضھم على الرضیع 

                                                           
&  ٥٨٠صـ  ٣& مغني المحتاج جـ  ٤٩٧صـ  ٢& بلغة السالك جـ  ٦٢صـ  ٤بدائع الصنائع جـ  - ١

 . ٥٨٥صـ  ٥كشاف القناع جـ 
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الت�ي تزوج�ت ، ب�أن قال�ت  أو قبل غیرھا ولم ترضعھ المرض�عة عن�د الب�دل للمرض�عة 

أن��ا ال أرض��عھ عن��دك ب��ل ف��ي بیت��ي أو ف��ي بی��ت أم��ھ الت��ي تزوج��ت ب��أجنبي ف��ال تس��قط 

  حضانة األم إذا للضرورة في كل . 

أن ال یكون للولد حاضن غیر المتزوجة ، أو كان الحضن الذي یلیھا غی�ر م�أمون  – ٢

  .١تزوجة ، أو كان عاجزا ، أو كان األب عبد فال تسقط حضانة األم الم

  

                                                           
 . ٤٩٨،  ٤٩٧صـ  ٢بلغة السالك جـ   -١



 
 

  
 } ٢٦٧     {

? ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  ?إلسالمية ??لعربية للبنا
 حضانة الصغار بني الرشع والقانون 

  إذا فارقت زوجھا اھل تعود الحضانة إلیھ

  

، ع�اد إلیھ�ا الح�ق ف�ي الحض�انة لوج�ود إذا فارقت األم زوجھا بأن مات عنھا أو طلقھ�ا 

ألن الم�انع ق�د زال فی�زول المن�ع ، ویع�ود إلیھ�ا حقھ�ا وتك�ون أول�ى مم�ن  :السبب وذلك

  .١ابلة ھي أبعد منھا حتى وإن لم تنقض عدتھا عند الشافعیة والحن

  

  :رأي القانون

األحوال الشخص�یة لق�دري باش�ا عل�ى من كتاب األحكام الشرعیة في ٣٨٣ نصت المادة

 حقھ�ا س�قط للص�غیر مح�رم غی�ر ب�زوج غیرھ�ا أو كانت أما الحاضنة تزوجت إذا  :نھأ

 ف��ي یلیھ��ا م�ن إل��ى انتق��ل حقھ�ا س��قط ومت��ى ال، أم ال�زوج بھ��ا دخ��ل س�واء الحض��انة ف�ي

 أخ�ذه، الص�غیرة فل�ولي للحضانة، أھل مستحقة توجد لم فإن ضنات،الحا من االستحقاق

  .٢للصغیر محرم بغیر بتزوجھا حقھا سقط التي الحضانة حق یعود المانع زال ومتى

 تق�دیر نإ ب�ل الحضانة لسقوط اوجوبی اأمر لیس أجنبي من الحاضنة زواج أن یالحظ -

ى ما ورد ف�ي مجل�ة المحام�اة ولعل ھذا یعتمد فیھ عل ، تقدیره حق للقاضي متروك ذلك

 لیراع�ي بصیرة ذا یكون أن للمفتي " فینبغي :الشرعیة نقال عن ابن عابدین في حاشیتھ

 مش�فقا أم�ھ زوج ویك�ون موت�ھ یتمن�ى ل�ھ م�بغض قری�ب لھ یكون قد فإنھ للولد، األصلح

 نح�و أو نفقت�ھ م�ن لیأكل أو ویؤذیھا، لیؤذیھ منھا أخذه قریبھ فیرید فراقھ علیھ یعز علیھ

 ل�ھ یك�ون وق�د األجنب�ي أم�ھ زوج یؤذی�ھ م�ا أض�عاف تؤذی�ھ زوج�ة ل�ھ یك�ون وقد ذلك ،

 ش�یئا القاض�ي أو المفت�ي، عل�م ف�إذا معھ�م، لس�كناھا الفتن�ة م�نھم البنت على یخشى أوالد

  . ٣الولد " نفع على الحضانة أمر مدار ألن أمھ من نزعھ لھ یحل ال ذلك من

                                                           
&  ٥٨١صـ  ٣& مغني المحتاج جـ  ٤٩٧صـ  ٢& بلغة السالك جـ  ٦٢صـ  ٤بدائع الصنائع جـ   -١

 .٥٨٧ صـ ٥كشاف القناع جـ 
  . ٥٣صـ  ٣شرح األحكام الشرعیة في األحوال الشخصیة لقدري باشا ، لمحمد زید البیاني جـ  - ٢
  . ٥٦٥صـ  ٣رد المحتار على الدر المختار جـ  - ٣
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كی�ف یعق�ل أن  تقدیره للحاكم و تبر األمر ھنا قد ترك إذ یع وھذا الكالم یحتاج إلى نظر

ذا ك�ان األب ل�یس أھ�ال الص�غیر م�ع زوج أم�ھ ، اللھ�م إال إ یكون األب موجودا ویرب�ى

للحضانة بأن ك�ان فاس�قا ن أو ك�ان یم�ارس م�ع ص�غیره طرق�ا غی�ر س�لیمة ف�ي التربی�ة 

  فتكون األم أولى بھ ھنا .

المماث��ل أو المس��اوي ب��أن یحك��م ب��أن ثب��وت  وإذا كان��ت ھ��ذه وجھ��ة الق��انون فك��ان م��ن

الحض��انة ل��ألم ل��یس وجوبی��ا أیض��ا ، إذ ق��د یك��ون األب أكث��ر ش��فقة م��ن األم ، وأدرى 

ف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان، وتس��لك مع��ھ األم أس��الیبا فاس��دة ف��ي  بمص��لحة الص��غیر م��ن األم

  .  التربیة

  وهللا أعلم . 
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  ا وات

تماما عظیما ، فھي ن�واة المجتم�ع وقوام�ھ ، وبص�الحھا یص�لح اھتم اإلسالم باألسرة اھ

المجتم�ع ، وم��ن أول�ى االھتمام��ات رعای�ة األطف��ال وحض�انتھم وتنش��ئتھم عل�ى الس��لوك 

  القویم لكي یصبحوا أفرادا أسویاء فاعلین في مجتمعھم فیتقدم بھم المجتمع ویرقى .

رع��ایتھم ، غی��ر أنن��ا وق��د أف��اض الفقھ��اء عل��ى م��ر الس��نین ف��ي أم��ر حض��انة الص��غار و

وحتى وقتنا ھذا لم نجد قوانین ثابتة ومتعارف علیھا ت�نظم ھ�ذا األم�ر بص�ورة واض�حة 

، ب��ل نك��اد ن��رى تغی��را كثی��را ف��ي ھ��ذه الق��وانین م��ن وق��ت آلخ��ر مم��ا ی��ؤدي إل��ى تعن��ت 

  وتناحر بین اآلباء وضیاع لألطفال في كثیر من األسر . 

 علیھ وس�لم وص�حابتھ والت�ابعین وآراء ومن خالل بحثي في ھدي رسول هللا صلى هللا 

الفقھاء المختلفة ، وما نصت علیھ القوانین الحالیة والسابقة وإسقاط ذل�ك عل�ى المجتم�ع 

    :أوصي بما یلي

تعدیل القانون المعمول بھ والخاص بسن الحضانة لتك�ون حض�انة النس�اء للص�بي  :أوال

حض�انة ل�ألب بع�د ذل�ك ، وذل�ك حتى سبع سنوات وللجاریة حتى سن البلوغ ثم ت�ؤول ال

لما في النساء من شفقة ودرایة بأمور الصغار في مراحل أعمارھن األول�ى ، ولم�ا ف�ي 

الرجال من فطنة القدرة على الحمایة والحفظ ورعایة المصالح وتقویم السلوك بعد ذل�ك 

.  

الح�الي وھذا یتفق مع رأي األحناف ، ومع القانون السابق والذي تم تعدیلھ إلى الق�انون 

.  

لس�بب م�ا كالوف�اة أو ال�زواج أو التن�ازل  وأمھ�ا في حالة زوال الحض�انة ع�ن األم :ثانیا

كم�ا ن�ص عل�ى ذل�ك األب ل�ى عن الحضانة فأرى أنھ م�ن األنس�ب أن ت�ؤول الحض�انة إ

الشافعیة ألن األب أكثر شفقة ورحمة بصغاره ، ووجود الص�غیر م�ع أخ�ت الزوج�ة أو 

ال�دخول عل��ى غی��ر ف��ي ب�ین رعای��ة األب لص��غیره ، لم�ا غیرھ�ا م��ن أق�ارب األم یح��ول 
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وخاصة في وقتنا الحالي مع اتساع الم�دن وتباع�د المس�افات المحارم من حرج عظیم ، 

  .بین الناس 

تفعی�ل م�ا یس�مى باالستض�افة للص�غیر ، ول�یكن یوم�ان ك�ل أس�بوع للط�رف غی�ر  :ثالثا

یة الصغیر ورعایتھ ، مما الحاضن وذلك كي یتسنى لكال الطرفین المشاركة في مسؤول

یس��اعد عل��ى اقتراب��ھ النفس��ي م��ن ك��ال األب��وین ، ویع��ود علی��ھ ب��النفع ویجنب��ھ الكثی��ر م��ن 

  المشاكل النفسیة ویشبع رغبتھ إلى حد ما في االستمتاع بالقرب من أبویھ . 

وإال تس�قط عنھ�ا الحض�انة عند سفر الحاض�نة یج�ب أن یك�ون ذل�ك بموافق�ة األب  :ثالثا

رارھا عل��ى الس��فر رغم��ا عن��ھ ، وإن ع��ادت فت��ؤول إلیھ��ا الحض��انة م��رة ص��ف��ي حال��ة إ

  أخرى وذلك مراعة لحق الصغیر في التنشئة بین أبویھ ولحق األب في رؤیة أطفالھ .

التخییر ال یتم قبل سن الخامسة عشر وذلك حی�ث یك�ون الطف�ل ق�د ص�ار معتم�دا  :رابعا

أن�ھ ق�د أمض�ى فت�رة م�ع أم�ھ ث�م  على نفسھ مدركا لقراراتھ واعی�ا باألنس�ب ل�ھ وخاص�ة

  فترة أخرى مع أبیھ مما أدى لوضوح الرؤیة لدیھ وتحملھ تبعات قراره .

ض��رورة تفعی��ل دور علم��اء ال��دین والفقھ��اء ف��ي المجتم��ع م��ن خ��الل وس��ائل  :خامس��ا

اإلعالم والمنابر لتوعی�ة الن�اس ب�أمور دی�نھم ونش�ر ثقاف�ة التس�امح والت�واد بی�نھم ، مم�ا 

م��ن النزاع��ات القض��ائیة والفج��ور ف��ي الخص��ومة ب��ین األط��راف مم��ا یجن��ب المجتم��ع 

  ینعكس على سلوك األطفال وتنشئتھم .

  

  وما توفیقي إال با� علیھ توكلت وإلیھ أنیب .                          
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اا  

   :والأ  

  القرآن الكریم .

   :ثانیا

  :كتب الحدیث

س�لیمان  ب�ن بك�ر أب�ي ب�ن عل�ي ال�دین نور لحسنا ألبي الفوائد ومنبع الزوائد مجمع - ١

  .م ١٩٩٤ ھـ ١٤١٤ القاھرة القدسي مكتبة طـبعة ، القدسي الدین حسام تحقیق لھیثميا

 ب�ن إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن هللا عب�د ش�یبة، أب�ي ب�ن بك�ر ألبي شیبة أبي ابن مصنف - ٢

 كم�ال ی�قتحق الری�اض الرش�د مكتبة  ھـ ١٤٠٩أولى العبسي ،طبعة خواستي بن عثمان

  . الحوت

 ب�ن ش�داد ب�ن بش�یر ب�ن إس�حاق ب�ن األش�عث ب�ن س�لیمان داود داود ألب�ي أبي سنن - ٣ 

 المكتب���ة طبع���ة الحمی���د عب���د ال���دین مح���ي محم���د تحقی���ق ، السجس���تاني األزدي عم���رو

 اول��ى طبع��ة األرن��ؤوط ، ش��عیب تحقی��ق داود أب��ي بی��روت ، وس��نن ص��یدا العص��ریة

  لمیة .العا الرسالة دار م ٢٠٠٩ ھـ ١٤٣٠

 الش�یباني أس�د ب�ن ھ�الل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبي لإلمام أحمد مسند - ٤

  . م١٩٩٥ ھـ ١٤١٦ القاھرة الحدیث دار أولى شاكر ، طـبعة أحمد تحقیق

 الخس��روِجردي موس��ى ب��ن عل��ي ب��ن الحس��ین ب��ن للبیھق��ي ألحم��د الص��غرى الس��نن – ٥

 الدراس���ات جامع���ة م ١٩٨٩ ھ���ـ ١٤١٠ أول���ى طبع���ة البیھق���ي، بك���ر أب���و الخراس���اني،

  . كراتشي االسالمیة

 طبع�ة الم�دني األص�بحي عامر بن مالك بن أنس بن لإلمام مالك مالك اإلمام موطأ - ٧

  الباقي . عبد فؤاد محمد تحقیق م ١٩٨٥ ھـ ١٤٠٦ بیروت العربي التراث احیاء دار
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 الحس�ني، محم�د ب�ن ص�الح بن إسماعیل بن لمحمد التیسیر معاني إلیضاح التحبیر - ٨

 ط��ـبعة ب��األمیر كأس��الفھ المع��روف ال��دین، ع��ز إب��راھیم، أب��و الص��نعاني، ث��م الكحالن��ي

  م . ٢٠١٢ ھـ ١٤٣٣ الریاض الرشد مكتبة أولى

  

  :ثالثا

   :كتب اللغة

 منظ��ور اب��ن ال��دین جم��ال الفض��ل ، أب��و عل��ى ، ب��ن مك��رم ب��ن لمحم��د الع��رب لس��ان 

  .  بیروت صادر دار ، لثالثةا طبعة ، اإلفریقي الرویفعي األنصاري

    

  كتب الفقھ  :رابعا

    :كتب الفقھ الحنفي

 العزی�ز عب�د ب�ن عم�ر بن أمین محمد ، عابدین البن المختار الدر على المحتار رد - ١

  .  م ١٩٩٢ ھـ ١٤١٢ بیروت الفكر دار ثانیة ، طبعةالحنفي  الدمشقي عابدین

 الكت��ب دار م ١٩٩٧ – ه ١٤١٨ أول��ى طبع��ة الحنف��ي نج��یم الب��ن الرائ��ق البح��ر  - ٢

   . العلمیة

 الكلیب�ولي س�لیمان ب�ن محم�د بن الرحمن األبحر لعبد ملتقى شرح في األنھر مجمع - ٣

  . م١٩٨٩ - ھـ ١٤١٩ لبنان بیروت العلمیة الكتب ، طبعة دار زاده بشیخي المدعو

 ل�دینا فخ�ر الب�ارعي، محج�ن ب�ن عل�ي ب�ن الدقائق عثم�ان كنز شرح الحقائق تبیین - ٤

  القاھرة . األمیریة الكبرى المطبعة ھـ ١٣١٣ الحنفي ، طبعة أولى الزیلعي

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لإلمام عالء الدین ابي بكر بن مسعود الكاس�اني  – ٥

  م .  ١٩٩٦ھـ ،  ١٤١٧الحنفي ، طبعة أولى دار الفكر بیروت لبنان سنة 
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 نج��یم ب��ن إب��راھیم ب��ن عم��ر ال��دین س��راج ملإلم��ا ال��دقائق كن��ز ش��رح الف��ائق النھ��ر - ٦

  . م ٢٠٠٢ ھـ ١٤٢٢ العلمیة الكتب دار أولى طبعة  الحنفي

    :كتب الفقھ المالكي  

  الرجراج�ي   س�عید ب�ن عل�ي الحس�ن ألب�ي التأویل لطائف نتائج و التحصیل مناھج -١ 

  . م ٢٠٠٧ ھـ ١٤٢٨ حزم ابن دار أولى طبعة

 الثانی�ة القرطب�ي ، الطبع�ة رش�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د الولی�د ألب�ي والتحص�یل البیان -٢ 

  .  وآخرون حجي محمد د تحقیق ، م ١٩٨٨ ھـ ١٤٠٨ بیروت االسالمي الغرب دار

 الكت�ب دار طبع�ة ، القرطب�ي  الب�ر عب�د ب�ن هللا عب�د ب�ن یوس�ف عم�ر ألب�ي الكافي - ٣

  بیروت العلمیة

 الثعلب�ي نصر بن علي بن بالوھا عبد محمد ألبي المدینة عالم مذھب على المعونة -٤

  . المكرمة مكة التجاریة المكتبة المالكي ، طبعة البغدادي

 ب�ن عل�ي ب�ن الوھ�اب عب�د محم�د أب�ي للقاضي الخالف مسائل نكت على االشراف - ٥

 تحقی���ق ح��زم اب��ن دار م ١٩٩٩ ، ھ��ـ١٤٢٠  اول���ى طبع��ة الم��الكي ، البغ��دادي نص��ر

  طاھر . بن الحبیب

المسالك للشیخ أحمد الصاوي ، طبعة أولى بیروت لبن�ان س�نة بلغة السالك ألقرب  – ٦

  م .   ١٩٩٥ھـ ، ١٤١٥

 ع�وض، ب�ن عمر بن العزیز عبد بن هللا عبد بن مالك لبھرام اإلمام فقھ في الشامل - ٧

 ، ھ��ـ ١٤٢٩ أول��ى ، طبع��ة الم��الكي ال��ِدمیاطي ال��دمیِري الس��لمي ال��دین ت��اج البق��اء، أب��و

  .  التراث وخدمة طاتللمخطو نجیبویھ مركز م ٢٠٠٨

 موس�ى ب�ن إس�حاق ب�ن الحاجب لخلیل البن الفرعي المختصر شرح في التوضیح  - ٨

 وخدمة للمخطوطات نجیبویھ المصري، طبعة أولى مركز المالكي الجندي الدین ضیاء

  م .٢٠٠٨ - ھـ١٤٢٩التراث 
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 الزرق��اني أحم��د ب��ن یوس��ف ب��ن الب��اقي خلی��ل لعب��د مختص��ر عل��ى الزرق��اني ش��رح -٩ 

  . م ٢٠٠٢ ھـ ١٤٢٢ بیروت العلمیة الكتب دار أولى طبعة ، المصري

 المكتب�ة ، طبع�ة محم�د أب�و المالكي الثعلبي نصر بن علي بن الوھاب لعبد التلقین - ١٠

  ھـ . ١٤١٥ التجاریة

 هللا عب�د أب�و عل�یش، محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�دل خلیل مختصر شرح الجلیل منح -١١ 

  . م ١٩٨٩ ھـ١٤٠٩ یروتب الفكر دار ، طبعة المالكي

   

    :كتب الفقھ الشافعي

 العب�اس، أب�و األنص�اري، عل�ي ب�ن محم�د ب�ن ألحم�د التنبی�ھ ش�رح في النبیھ كفایة - ١ 

 تحقی��ق العلمی��ة الكت��ب دار ٢٠٠٩ أول��ى الرفع��ة ، طبع��ة ب��ابن المع��روف ال��دین، نج��م

  سرور . محمد مجدي

 طبع�ة ، عمی�رة    البرلس�ي حم�دوأ القلی�وبي س�المة ألحم�د وعمیرة قلیوبي حاشیتا - ٢

  . م ١٩٩٥ ھـ ١٤١٥ ،سنة بیروت  الفكر دار

 إس�ماعیل ، طبع�ة أول��ى دار ب�ن الواح�د عب�د المحاس�ن أب�و للروی�اني الم�ذھب بح�ر - ٣

  م . ٢٠٠٩العلمیة ،  الكتب

طبع�ة الش�افعي  الش�ربیني الخطی�ب أحم�د ب�ن محم�د ال�دین، مغني المحت�اج لش�مس – ٤

  .م  ١٩٩٥ھـ  ١٤١٥ان سنة دار الفكر بیروت لبن

 علي بن عیسى بن موسى بن محمد الدین ، المنھاج لكمال شرح في الوھاج النجم  - ٥

  جدة . المنھاج مدار٢٠٠٤ ھـ١٤٢٥ أولى، طبعة ،الشافعي البقاء أبو الدمیري

محم�د ،  بن محمد بن قاسم بن لمحمد التقریب ألفاظ شرح في المجیب القریب فتح - ٦ 

 أول�ى ، طبع�ةالغرابیل�ي  وب�ابن قاس�م ب�ابن ویع�رف الغ�زي ، الدین شمس ، هللا عبد أبو

    والنشر للطباعة حزم ابن دار م ٢٠٠٥ – ه ١٤٢٥
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    :كتب الفقھ الحنبلي

 قدام�ة ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن هللا عب�د ال�دین موفق محمد ألبي قدامة البن المغني – ١

 ، طبع�ة مكتب�ة المقدس�ي قدام�ة ب�ابن الش�ھیر الحنبل�ي، الدمش�قي ث�م المقدس�ي الجماعیلي

  م.١٩٦٨ - ھـ١٣٨٨القاھرة 

 ب�ن عم�ر اب�ن الق�ادر عب�د ب�ن عمر بن القادر لعبد الطالب دلیل بشرح المآرب نیل - ٢ 

 الف�الح مكتب�ة م ١٩٨٣ – ـھ� ١٤٠٣ أول�ى طبع�ة ، الشیباني التغلبي سالم بن تغلب أبي

  .  الكویت

  أول�ى طبع�ة  العثیم�ین محم�د بن صالح بن لمحمد المستقنع زاد على الممتع الشرح - ٣

  .  ھـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢ الجوزي ابن دار

طبع��ة أول��ى دار الكت��ب  البھ��وتي إدری��س ب��ن ی��ونس ب��ن لمنص��ور القن��اع كش��اف -٤  

  . م  ١٩٩٧،  ھـ ١٤١٨  سنة العلمیة بیروت لبنان ،

  خامسا 

  الفقھ العام 

  . اھرةـالق ةوھب بةمكت طبعة صقر عطیة للشیخ اإلسالم في األوالد تربیة - ١

  

  سادسا 

  كتب القانون 

 عب�د لحس�ن األس�رة ت�أمین نظام صندوق إنشاء وقانون األسرة محكمة قانون شرح - ١

  عنایة الحلیم

  . القانونیة لإلصدارات مصر دار ، م ٢٠٠٩ الخامسة الطبعة ، بالنقض المحامى
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 آل ك��اظم حس��ین لس��اھرة ، ال��نفس عل��ى الوالی��ة ف��ي وحق��وقھم األولی��اء التزام��ات - ٢

  .  ربیعة

  

 األبی�اني زی�د لمحم�د ، باش�ا لقدري الشخصیة األحوال في الشرعیة األحكام شرح -٣  

 الع���المي العلم���اء مرك���ز،  أول���ى طبع���ة ، الح���اج أب���و محم���د ص���الح دكت���ور تحقی���ق ،

  المعلومات . وتقنیة للدراسات

 بش���أن ٢٠٠ ةلس���ن ١ بالق���انون المع���دل الجدی���د الشخص���یة األح���وال ق���انون كتی���ب - ٤

 الب��دراوي طبع��ة التنفیذی��ة والالئح��ة الشخص��یة األح��وال مس��ائل ف��ي التفاض��ي اج��راءات

  . ٢٠٠٢ والتوزیع للنشر

  

  

  سابعا 

   :كتب التراجم

 عم�ر حف�ص أب�و ال�دین س�راج الملق�ن الب�ن المذھب حملة طبقات في المذھب العقد - ١

 ھ��ـ ١٤١٧ بی��روت ةالعلمی�� الكت��ب دار أول��ى المص��ري ط الش��افعي أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن

  . م ١٩٩٧

 نس�بة( الس�ودوني وبغ�اقطل ب�ن قاس�م الع�دل أب�و ال�دین زی�ن الفداء بيأل التراجم تاج - ٢

 ط رمض��ان خی��ر محم��د تحقی��ق ، الحنف��ي الجم��الي) الش��یخوني س��ودون أبی��ھ معت��ق إل��ى

   دمشق . القلم دار م ١٩٩٢ ھـ ١٤١٣ أولى

 الف�الوجي زی�ادة محم�د ب�ن ألك�رم ريالطب� جری�ر اب�ن االمام لرواة الصغیر المجم  - ٣

  . األردن األثریة الدار طبعة األثري
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 أحم�د بن محمد هللا عبد أبو الدین لشمس واألعالم المشاھیر ووفیات االسالم تاریخ - ٤

.  د تحقی�ق م�ـ ٢٠٠٣ س�المياإل الغ�رب دار أول�ى طبع�ة ال�ذھبي  َقایم�از بن عثمان بن

  . معروف بشار

 اب�ن عل�ي ب�ن عم�ر ب�ن محم�د ب�ن لمحم�د المالكی�ة طبق�ات ف�ي الزكی�ة النور شجرة - ٥

  . لبنان العلمیة الكتب دار ، م ٢٠٠٣ ھـ ١٤٢٤ طبعة أولى مخلوف سالم

  ثامنا 

  المجالت 

 الس�نة الش�رعیة بالمح�اكم القاض�ي ع�دنوس محم�د المؤل�ف الشرعیة المحاماة مجلة - ١

  م .١٩٣١ - ١٩٣٠ ھـ،١٣٥٠ - ١٣٤٩ - الثانیة

  تاسعا

  :االنترنت مواقع

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Di

splay&ID=116635&Type=3  

h�p://www.masress.com/almorakeb/5161  

ar-92615-article-http://www.oujdacity.net/national  

h�p://www.alukah.net/social/0/47797/#ixzz48NWky6aW   
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  ٢١٧  المقدمة

 ٢٢١  ومستحقیھا .  وأجرتھا الحضانة مفھوم :الفصل األول

 أم للحاض����ن ح����ق ھ����ي وھ����ل ، ض����انةالح مفھ����وم :المبح����ث األول

  المحضون .

٢٢٢ 

 ٢٢٢  الحضانة . تعریف :المطلب األول 

 ٢٢٤  المحضون . أم للحاضن حق الحضانة :الثاني المطلب 

ح�ق  الحض�انة ك�ون في الخالف على المترتب األثر :الثالث المطلب

  المحضون . أم للحاضن
٢٢٦ 

 ٢٢٧  الحضانة . أجرة :الثاني المبحث

  ٢٢٩  . الحضانة مستحقوا :لثالثا المبحث

 ٢٢٩  الحضانة . شروط :األول المطلب

 ٢٣٢  والنساء . الرجال من الحضانة لھ تثبت من :الثاني المطلب

 ٢٤٠  وانتھائھا . الحضانة سقوط :الثاني الفصل

 ٢٤١  أخرى . مرة وعودتھ الحضانة في الحق إسقاط :األول المبحث

 ٢٤١  الحضانة . في حقھا األم إسقاط :األول المطلب

 ٢٤٥  الحضانة . وقت انتھاء :الثاني المطلب

 ٢٥٢  المحضون . تخییر :الثالث المطلب

 ٢٥٦  بالمحضون . السفر :الثاني المبحث

 ٢٦٣  . الحاضنة زواج :الثالث المبحث

 ٢٦٣  بالزواج . الحضانة سقوط :األول المطلب

 ٢٦٥  بالزواج . الحضانة سقوط شروط :الثاني المطلب

 ٢٦٩  الخاتمة والتوصیات .

 ٢٧١  المصادر والمراجع

 ٢٧٨  فھرس الموضوعات
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