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 تعريف احلضانة لغة واصطالحاً 

ليامً قـائامً عـىل لقد عنيت الرشيعة اإلسالمية ببناء املجتمع اإلسالمي بنـاء سـ
وأسس راسخة; وذلك بحامية األفراد وتربية األوالد تربية حتميهم من  ةدعائم ثابت

 .الضياع, وحتفظهم من الترشد
ولقد جاءت الرشيعة بالعناية باألرسة, ورسمت هلا الطريق السوي كي يدوم 

د يف الصفاء, وتستمر األلفة واملحبة, وتسود الرمحة واملودة, وحينئذ يعـيش األوال
 .أحضان األبوين عيشة كريمة بعيدة عن املنغصات والكدر والشحناء

ريعة ـولكن عندما تنفصم عر الزوجية, وينفصـل الزوجـان ال تـرتك الشـ
األوالد للضياع والترشد والعيش عىل هامش املجتمع, وإنام تعمـل عـىل محـايتهم 

مرحلة متكـنهم  وتربيتهم, وإحاطتهم بسياج من احلفظ والرعاية, حتى يصلوا إىل
 .من االعتامد عىل أنفسهم, وإدراك مصاحلهم وهذا ما يعرف باحلضانة

ولقد جاءت الرشيعة يف هذا الباب بتعاليم سامية ووصـايا حكيمـة, تـأيت يف 
اجلو امللبد بالنزاع, امليلء باخلصومات بني الـزوجني, فتفـتح األنفـس عـىل اخلـري 

فل الناشئ الذي هـو ثمـرة مشـرتكة وتلفتها إىل املعروف, وتبرصها بمصلحة الط
 .بني الزوجني, هيمهام أمره, وينشدان سعادته

واألوامر والتوجيهات الواردة هبذا الشأن تكشف عن عنايـة اإلسـالم هبـذه 
املرحلة القلقة, واهتاممه برفع العوائق وإزالة العقبات مـن طريـق الطفـل ليرتبـى 

والكراهية والبغضاء, وتنأ بـه وينشأ نشأة سليمة, بعيدة عن الضغائن واألحقاد 
 .عن العادات املمقوتة كالكذب والنفاق وسوء األخالق

ومرحلة احلضانة هذه قـد حـافظ فيهـا اإلسـالم عـىل إصـالح الولـد أوالً, 
; رعاية حلناهنا, وتقديراً لعاطفتها اجلياشة التي تـر يف  وعطف فيها عىل األم ثانياً

, والتي يمثل م سها ورحيهـا وريقهـا أحـىل مـن الشـهد عنـد الولد جزءاً منها حقاً
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غريها, فجعل لألم ثم لقرابتها األقرب فاألقرب حضانة الطفل حتى يبلـغ سـبع 
سنني, وبعدها يدخل مرحلة أخر يصدر فيها حكم جيعله ألبيه أو ألمه أو خيـري 

 .بينهام, وذلك عدل ورمحة ووضع لألمور يف مواضعها
 :بيان معنى احلضانة وتعريفها 

يء إىل احلضـن, وهـو اجلنـب أو الصـدر ـهي ضـم الشـ: ضانة يف اللغةاحل 
إذا ضـمها إىل : حضـن الطـائر أفراخـه واحتضـنها: والعضدان وما بينهام, يقـال
رة ـضمته إىل جنبها أو صدرها, ومن معانيها النص: جناحه, وحضنت األم طفلها

 .)١(حضنه واحتضنه أي آواه ونرصه: يقال. واإليواء
هـي التـزام الطفـل لرتبيتـه والقيـام بحفظـه, : طالح الفقهاءاحلضانة يف اص

فيها عن النسـاء ممـن هلـن احلـق يف تربيتـه  يالح شأنه يف املدة التي ال يستغنوإص
, وهي حق لألم ثم ملحارمه من النساء  .)٢(رشعاً

 .وللحضانة شأن آخر خالف اإلرضاع, وهلا أحكام ختالف أحكام اإلرضاع
 :نةنطاق تطبيق أحكام احلضا

ال يرد تطبيق أحكام احلضانة غالباً إال يف حالة الفرقة بني الزوجني, ووجـود 
أوالد دون السن التي يستغني فيها الصغري عن النساء, وذلك أن الولد حيتـاج إىل 

 .نوع من الرعاية واحلامية والرتبية والقيام بام يصلحه
 :احلضانة حق واجب

رعايته والقيام عىل تربيته فهل تعد لقد تقرر أن احلضانة تعني حفظ الصغري و
احلضانة لذلك حقاً للولد, وواجب عىل احلاضنة فتجرب عليهـا, أم تعـد حقـاً هلـا 

 فيمكنها التنازل عنها?
 أحق بحضانة طفلها ما مل يمنع من إن األم: ذا السؤال نقولـن هـابة عـلإلج

                                                 
 .الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربية, باب النون فصل احلاء, القاموس املحيط, باب النون فصل احلاء , بترصف) ١(
, األحـوال الشخصـية للشـيخ حممـد أبـو )٤٥٠(عبد الرمحن تـاج / الرشيعة اإلسالمية يف األحوال الشخصية, د) ٢(

 .٤٧٤زهرة,ص
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ود من يصلح له ذلك مانع, فإذا متسكت به أجيبت إليه, وإذا تنازلت عنه عند وج
صح ذلك التنازل, وهذا يعني أنه حق هلا, وإذا مل يوجد مـن يصـلح لـه أجـربت 

 .عليه, وإذا استعاضت عنه بيشء ال يصح, وهذا يعني أنه واجب عليها
إنه حق لكل من احلاضنة واملحضون, وإن كـان : وعىل هذا نستطيع أن نقول

حال, سواء وجدت حاضنة يف جانب املحضون أقو; ألنه جيب توافره له يف كل 
واحدة, أو تعددت احلاضنات, فإن مل يكـن لـه إال حاضـنة واحـدة تعـني عليهـا 

 .فيكون واجباً ال جمرد حق
 : )١(ويتفرع عىل كون احلضانة حقاً للصغري األحكام اآلتية  
عليهـا إذا امتنعـت عنهـا  أجربتإذا تعينت احلاضنة أما كانت أو غري أم  −١

 .غري حقهحتى ال يفوت عىل الص
إذا خالعت األم زوجها عىل أن ترتك حضانتها لولدها وترتكه ألبيه صح   −٢

اخللع وبطل الرشط; ألنه يبطل حق الصغري يف احلضانة, وهي وإن ملكت إبطـال 
 .حقها فيها فال متلك إبطال حق الصغري

إذا صاحلت زوجها عىل إسقاط حقها يف احلضانة يف مقابلة دين عليها له  −٣
; ألنه يرتتب عليه إسقاط حق الصغري, ولذلك لو صاحلته عـىل كان صل حاً باطالً

إسقاط حقها يف أجرة احلضانة يف مقابلة الدين صح ذلـك الصـلح; ألن األجـرة 
 .حق خالص هلا

 :ويتفرع عىل كوهنا حقاً للحاضنة ما ييل
 ليعطيـهليس لألب وال لغريه أن ينزع الصغري من صاحبة احلق يف حضـانته,  )أ ( 

حلاضنة أخر تليها يف هذا احلق إال بمسوغ رشعي; ألن نزعه منهـا يف هـذه 
 .احلالة تفويت حلقها يف احلضانة

اضنة وجب عليها إرضاعه عىل وجه ال يفوت ـر احلـع غيـرضـانت املـإذا ك)ب(
                                                 

 .٧٣٤حممد مصطفى شلبي ص. يف اإلسالم, د أحكام األرسة) ١(
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حق احلاضنة, بأن ترضعه عندها أو ينقل إليها الطفل وقت الرضاعة ثم يـرد 
 .إىل حاضنته

رب احلاضنة عىل القيام باحلضانة إذا امتنعت عنها عنـد وجـود حاضـنة ال جت) ج ( 
 .)١(أخر تقبلها; ألهنا أسقطت حقها دون أن تفوت عىل الصغري حقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
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אא 
א 

 شأن مد عليها الطفل يف مستقبله,وهلاملا كانت احلضانة من األمهية بحيث يعت
 .خصيته, كان البد من توافر رشوط تؤهل الشخص للحضانةيف تكوينه وبناء ش

 :فيشرتط لثبوت احلق يف احلضانة ما ييل
أال تكون األم متزوجة حتى تفرغ للطفل وتتعهده, مع أهليتها للتحمل  :أوالً 

وصالح دينها, وذلك توفرياً للجو الصالح الـذي يكفـل للولـد  ونظافة سلوكها,
سـاء يشـرتط أال تكـون متزوجـة بـأجنبي مـن نشأة مستقيمة, وغـري األم مـن الن

املحضون; ألن الولد إذا فقد حنان األبوين باجتامعهام فال أقل من أن يكون بعيداً 
عمن يبغضه, ويكون مظنة إليذائه, فاألجنبي لن يطعمه إال نزراً ولـن ينظـر إليـه 

 .)١(إال شزراً 
, أو مدليـة يشرتط فيمن تستحق احلضانة من النسـاء أن تكـون وارثـة: ثانياً 

أن تكون ذات رحم حمرم للطفل كأمه وأخته وخالتـه وعمتـه, ـوارث, وذلك بـب
انة للقريبة غري املحرم كبنت العم وبنت اخلال وبنت اخلالة, وال للمحرم ـفال حض

ر القريبة كاملحارم من الرضاع واملصاهرة, وإن كان رجـالً اشـرتط أن يكـون ـغي
 .)٢(من العصبة

 .ن اململوك مشغول بخدمة سيدهاحلرية; فإ :ثالثاً 
البلوغ ; فإن الصغري أو الصغري مع التمييز والعقل ال حتسن رعاية  :رابعاً 

 .الطفل والقيام بام يصلحه
حيتاج إىل رعاية ووالية  )٣(العقل; فإن اإلنسان يف حالة اجلنون والعته :خامساً 

 فكيف يقوم برتبية الغري?
                                                 

 .٢٨٨االختيارات ص) ١(
 ).٤/٤١(, بدائع الصنائع٢٨٧االختيارات ص) ٢(
 .اجلنون زوال العقل والعته آفة تصيب العقل تفقده صحة الفهم وحسن اإلدراك )٣(
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يـب معروفـاً باإلمهـال, وعـدم الشـعور األمانة, فإذا كان هـذا القر: سادساً 
باملسؤولية, و يعجز عن القيام بالواجب نحو الطفـل, فـال حـق لـه يف احلضـانة, 
فيجب أن يكون الطفـل يف حضـانة مـن يرعـاه, وحيـرص عـىل غذائـه ومحايتـه, 

 .واملحافظة عليه من كل ما يعرضه لألذ من مرض وغريه
وب الوليـة مردود الشهادة مسلضد الفسق فالفاقس مرذول ( العدالة :سابعاً 

, وإذا كانـت احلضـانة )خرة ناقص عند اهللا وعند النـاسآلاحلظ يف الدنيا وا ئسي
سوء السـلوك بحيـث بلغري األبوين, فإذا كان الرجل أو املرأة معروفاً أو معروفة  

خيشى عىل الطفل االنحراف إذا ترك عندها, فال يكون هلا حـق حضـانته, أمـا إذا 
ب عليه ضياع الطفل فإنه يبقى عندها إىل احلد الذي خيشى فيه أن يتأثر كان ال يرتت

 .بفعلها وحينئذ ينزع منها
القدرة عىل الرتبية, فإذا كان القريب مريضاً أو هرماً أو سجيناً فال حق  :ثامناً 

 .له يف احلضانة
, فاملرتد ال حق له يف احلضانة; ألنه ال يـؤمن :تاسعاً   أال يكون القريب مرتداً

 .عىل الولد; فقد يعمل عىل تغيري دينه, وطبعه عىل أخالقه
اتفاق الدين بني احلاضن واملحضون, إذا كان احلاضن رجالً فال بـد  :عارشاً 

من اتفاق الدين بينهام, أما إذا كانت احلاضنة امرأة فيجوز هلا القيام باحلضانة مـع 
 .ها فينزع منهااختالف الدين حتى يعقل األديان, وخيشى عليه التأثر بدين

واحلضانة من أقو أسباب املواالة التي قطعها اهللا بـني املسـلمني والكفـار, 
ومعلوم أن الولد يتبع خري أبويه يف الدين, ومن املعلوم أنه ال حضانة لكـافر عـىل 

 .مسلم عند بعض العلامء
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אא 
אאאW 

؟ 
ير أهنا حق للصغري ويتفرع عىل هذا : العلامء يف ذلك فالرأي األول اختلف

 .ع عنها; ألنه يؤدي حقاً لغريه فإذا امتنع أجرب عليهاأنه ال يملك القائم هبا االمتن
وعىل هذا ال جيوز لألم أن تصالح األب عىل إسقاط حضانتها يف مقابل مـال 

وت حقاً للصغري ال متلك هي إسـقاطه, فـال يدفعه إليها; ألهنا حني تفعل ذلك تف
جيوز املصاحلة عليه وال تستحق البدل املعني له, وكذلك ال جيـوز هلـا أن خيالعهـا 
 ,)١(الزوج به, فإن فعلت صح اخللع وبطل البدل, وذلك ظاهر الرواية عند احلنفية

نَ ﴿ :ويف قول عند املالكية مستدلني بقولـه تعـاىل ـعْ ضِ رْ اتُ يُ دَ الـِ الْوَ ـنَّ  وَ هُ دَ الَ  ﴾أَوْ
 ).٢٣٣: البقرة(

أهنا حق للحاضن فال جيـرب عليهـا إذا امتنـع عنهـا, شـأن كـل : الرأي الثاين
صاحب حق فال جيرب عىل استيفائه, وال جيوز لألب أن ينقل الصغري من حمل إقامة 

تـزع الصـغري مـن احلاضن له; ألن ذلك يضيع حقه, وكذلك ال جيوز لألب أن ين
ها, إال إذا فقدت رشطاً من رشوط احلضانة, وترضعه املرضع غري عطيهحاضنته لي

 .)٢(يف منزل احلاضنة حفظاً حلقها, وهذا رأي احلنابلة واملالكية يف املشهور عندهم
اجلمـع بـني الـرأيني السـابقني, أي أن تكـون احلضـانة حقـاً : الرأي الثالث

ياً من ضياع للحاضن واملحضون, فإذا لوحظ حق الصغري أجربت األم عليها تفاد
مصلحته, وكذلك هي حق للحاضنة فال جترب عليها إال إذا تعينت هلا, وهـذا رأي 

 .)٣(الشافعية, وبعض احلنفية

                                                 
 ).٣/٥٥٩( رد املحتار عىل الدر املختار) ١(
 .٢/٥٣٥ :, حاشية الدسوقي)١٠/١٢٠: (املغني البن قدامة) ٢(
 ).٣/٥٦٠( , رد املحتار عىل الدر املختار)٣/٤٥٦( مغني املحتاج) ٣(
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, فـاألم هلـا حـق أ: اخلالصة ن احلضانة حق للحاضـنة وحـق للطفـل أيضـاً
مل تتزوج ال ينازعها فيها أحد متى كانت أهالً لذلك, والطفل لـه حـق  حضانته ما

غـري عينـي, أي  ناً عند حمرم ترعاه وتشفق عليه, فحقه يف احلضانةأن يكون حمضو
ة معينة متى كان هناك عدد من املحارم أهـل للحضـانة, فـإذا نأنه ال يتعلق بحاض

كان له أم وجدة وخالة وعمه وكن مجيعاً أهالً للحضـانة, كـان حقـه احلتمـي أن 
م, فـال جتـرب حينئـذ يكون حمضوناً عند واحدة من هؤالء, وال يتعني حقه عند األ

خريـات, أمـا إذا امتـنعن عـن أله متى أمكن أن حتضنه واحـدة مـن اعىل حضانت
حضانته ومل يكن هناك إال األجنبيات, أو القريبات غري املحارم ففي هـذه احلالـة 
جترب األم عىل حضانته, ويتعني حقه يف احلضانة حينئذ عنـد األم حتـى ال يضـيع, 

هل للحضانة فإهنن يكن بمنزلة املعدومات, ويتعـني وكذلك إذا كان حمارمه غري أ
 .حقه عىل األم فتجرب عليه
الصحيح, أن احلضانة حق هلا, وعليها إذا ( :−رمحه اهللا−قال اإلمام ابن القيم

احتاج الطفل إليها ومل يوجد غريها, وإن اتفقت هي وويل الطفل عىل نقلهـا إليـه 
دليـل عـىل أن احلضـانة  »مل تنكحي أنت أحق به ما« :ملسو هيلع هللا ىلصجاز, واملقصود أن قوله 

 .)١()حق هلا
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٤/٢٥٢(زاد املعاد ) ١(



− ١٣ − 

אא 
א 

אאא−  − 
ىل األصل يف احلضانة أن تكون للنساء; ألن املرأة أقدر وأصرب من الرجـل عـ

يف مرتبـة واحـدة يف اسـتحقاق احلضـانة, بـل  تربية الطفل, ولكن النسـاء لسـن
 .ضهن أحق هبا من بعض بسبب تفاوهتن يف الشفقة والعطف عىل الصغريبع

 مواء أكانت زوجتيها ألبيه قائمة أفأوىل النساء بحضانة الطفل أمه النسبية, س
 .ال, متى توافرت فيها الرشوط الالزمة للحضانة

: −  −وتقدم األم أمر متفق عليه, حلديث عبد اهللا بن عمـرو بـن العـاص 
رسول اهللا, إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وحجري له حواء,  يا: تأن امرأة قال«

أنت أحق به : ملسو هيلع هللا ىلصوثديي له سقاء, وزعم والده أن ينزعه مني, فقال هلا رسول اهللا 
 .)١(»مل تنكحي ما

مل  أن األم أحق به مـا:(فلوقد أمجع العلامء عىل أن الزوجني إذا افرتقا وهلام ط
بعاصـم بـن عمـر ألمـه, وقـال  −  −ر , وقـد حكـم أبـو بكـ)جنبيأتتزوج بـ

مسها ورحيها وريقها خري له من الشهد عندك يا عمر, وكون الولد مـع أمـه :لعمر
يف املرحلة األوىل من احلضانة حمل وفاق بني العلامء, كام اتفقوا عىل تقديم األم عىل 

 هل قـدمت ألن جهـة األمومـة: األب يف احلضانة, وإنام النزاع يف علة تقديم األم
مقدمة عىل جهة األبوة, أو قـدمت ألهنـا أنثـى, واألنثـى مقدمـة عـىل الرجـل يف 
احلضانة, ملا تتمتع به من رقة وعاطفة, والصرب عىل القيام بشؤون الولـد, وقـدرة 
عىل التحمل, فقدمت ألجل األمومة, أو قدمت عـىل األب لكـون النسـاء أرفـق 

تقديمها ألجل األنوثة? ففي  وأقوم بمقاصد احلضانة والرتبية من الذكور, فيكون
                                                 

 .٢٩٠٧ح )٣/١٩٤(أخرجه أيب داود يف سننه, والبيهقي يف السنن الصغري ) ١(



− ١٤ − 

هذا للعلامء قوالن يف مذهب اإلمام أمحد, ويظهر أُثرمها يف تقـديم نسـاء العصـبة 
عىل أقارب األم أو العكس, كأم األم وأم األب, واألخت من األب واألخت من 
األم, واخلالة والعمة, وخالة األم وخالة األب, ومن يديل من اخلـاالت والعـامت 

 :−  −منهن بأب, ففي ذلك روايتان عن اإلمام أمحد بأم ومن يديل 
 .تقديم أقارب األم عىل أقارب األب: إحدامها
 .وهي أصح دليالً تقديم أقارب األب: الثانية

األخـت مـن األب : بو القاسم عمر بن احلسني املشهور باخلرقيأقال اإلمام 
األم, لـة أحق من األخت من األم وأحق من اخلالـة, وخالـة األب أحـق مـن خا

عـىل أم األم, كـام نـص عليـه أمحـد يف إحـد  ونوعىل هذا فأقارب األب مقـدم
فأقارب األب من الرجال مقدمون عىل أقارب : الروايتني عنه, وعىل هذه الرواية 

األم من الرجال, فاألخ لألب أحق من األخ لألم, والعم أوىل من اخلال, هـذا إن 
 يف احلضانة, ويف ذلك وجهـان يف مـذهب إن لقرابة األم من الرجال مدخالً : ناقل

 :أمحد والشافعي ريض اهللا عنهام
أنه ال حضانة إال لرجل من العصبة حمرم, أو المرأة وارثة أو مدليـة : أحدمها
 .مدلية بوارث بعصبة أو
 .أن هلم احلضانة: الثاين

اإلمام شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة أن جهـة األبـوة راجحـة عـىل جهـة وعند 
احلضانة, وأن األم إنام قدمت لكوهنـا أنثـى ال لتقـديم جهتهـا, إذ لـو  األمومة يف

كانت جهتها راجحة لرتجح رجاهلا ونساؤها عىل الرجال والنساء من قبل األب, 
 .وملا مل يرتجح رجاهلا اتفاقاً فكذلك النساء

وأيضاً فإن الرشيعة تقدم األب وعصبته يف الواليـة عـىل الـنفس واملـال ويف 
رع وقواعـده, ومل ـرياث والعقل والنفقة, وهذا ما تشهد به أصول الشالزواج وامل

 .يعرف أن قدم الشارع قرابة األم يف أي حكم من هذه األحكام



− ١٥ − 

ثم إن جهـة األبـوة تـرتبط برابطـة الـرحم والعصـوبة, بخـالف جهـة األم 
فرابطتها الرحم فقط, فالقول بتقديم قرابة األم فيه نظر, ولعـل الصـواب هـو أن 

إنام قدمت لكوهنا امرأة, وجنس النساء مقدم عىل الرجال; ألن النساء أرفـق األم 
بالطفل وأخرب برتبيته وأصرب عىل ذلك, وعليه فاجلـدة أم األب أوىل مـن أم األم, 

 .واألخت لألب أوىل من األخت لألم, والعمة أوىل من اخلالة
إذا تقرر هذا وعىل هذا فتقدم األم عىل أب األب, كام تقدم األم عىل األب, و

األصل فهو أصل مطرد منضبط ال تتناقض فروعه, بل إن اتفقت القرابة والدرجة 
واحدة قدمت األنثى عىل الذكر, فتقـدم األخـت عـىل األخ, والعمـة عـىل العـم 

 .واخلالة عىل اخلال, واجلدة عىل اجلد
وأصلة تقديم األم عىل األب, وإن اختلفت القرابة قدمت قرابـة األب عـىل 

ة األم, فتقدم األخت لألب عىل األخت لـألم, والعمـة عـىل اخلالـة , وعمـة قراب
, وهذا هو االعتبار الصحيح والقياس املطرد  .األب عىل خالته وهكذا أبداً

 ض, وقد أورد الشيخ اإلمـامومن سلك غري هذا املسلك مل جيد بداً من التناق
مـن قـدم قرابـة األم  أمثلة عدة عىل االضطراب والتناقض يف أقوال −رمحه اهللا −

رع ـعىل قرابة األب, وكيف أهنا أقوال ال يقوم عليها دليل, وخمالفـة لقواعـد الشـ
 .وأصوله

م, وأنه يقيض باحلضانة ألول أن جهة األب مقدمة عىل جهة اثم انتهى إىل الق
 .لألنثى عند استوائها يف الدرجة مع الرجل

األم عــىل األب يف  وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف حتقيــق علــة تقــديم
بخـالف الصـغري, فـإن األم أصـلح لـه مـن األب; ألن النسـاء أرفـق :(احلضانة

بالصغري وأخرب وأرحم وأصرب يف هذا املوضع, فتعينت األم يف حـق الطفـل غـري 
 .)١()املميز بالرشع

                                                 
 ).٣٤/١٢٢(, جمموع الفتاو ٦٢٢خمترص الفتاو املرصية ص ) ١(



− ١٦ − 

ولكن يبقى تنقيح املناط هـل عيـنهن :(وقال يف علة تقديم النساء يف احلضانة
ة األم مقدمة عىل قرابة األب يف احلضانة, أو لكون النساء أقـوم الشارع لكون قراب

وهذا فيه قوالن للعلـامء يظهـر أثرمهـا يف تقـديم ) بمقصود احلضانة من الرجال?
ــل ــارب األم, مث أم األم وأم األب, واألخــت مــن األم : نســاء العصــبة عــىل أق

مها روايتـان واألخت من األب, ومثل العمة واخلالة ونحو ذلك, هذا فيه قوالن 
 ..تقديم نساء العصبة: عن أمحد, وأرجح القولني يف احلجة

فتقدم األخت من األب عىل األخت من األم, وخالة األب عـىل خالـة األم, 
يف مثل تقديم خالة األب عىل خالـة  ...وهو الذي ذكره اإلمام اخلرقي يف خمترصه

ن فيهـا رمحـاً بـال األم, فإن قرابتها فيها رحـم وتعصـيب بخـالف قرابـة األم فـإ
تعصيب, فأم األب مقدمة عىل أم األم, واألخت من األب مقدمة عىل األخت من 
األم, والعمة مقدمة عىل اخلالة, كام يقدم أقارب األب مـن الرجـال عـىل أقـارب 
األم, فاألخ لألب أوىل من األخ لألم, والعم أوىل من اخلال, بـل قـد قيـل إنـه ال 

 .)١()م بحالحضانة للرجال من أقارب األ
 :وجوه ترجيح جهة األب عىل جهة األم

فلو كانت جهة األمومة راجحة لرتجح رجاهلا ونساؤها, فلام مل يـرتجح   −١
 .رجاهلا باالتفاق فكذلك نساؤها

جمموع أصول الرشع إنام تقديم أقارب األب يف املرياث, والعقد والنفقة  −٢
ألم يف حكـم مـن األحكـام, فمـن ووالية املال وغري ذلك, مل يقدم الرشع قرابة ا

قدمهن يف احلضانة فقد خالف أصول الرشيعة, ولكـن قـدم األم لكوهنـا امـرأة, 
ي تقـديم اجلـدة أم ـوجنس النساء مقدمات يف احلضانة عىل الرجال, وهذا يقتض

األب عىل اجلد كام قدمت األم عىل األب, وتقديم أخواته عىل إخوته, وعامته عىل 
 . أخواله, هذا هو القياس واالعتبار الصحيحأعاممه, وخاالته عىل

                                                 
 .٢٨٧, االختيارات ص)٣٤/١٢٣(, جمموع الفتاو ٦٢٣الفتاو ص خمترص ) ١(



− ١٧ − 

أمـا تقـديم : وقد رد  اإلمام الشيخ ابن تيمية عىل من قال بتقـديم جهـة األم
جنس نساء األم عىل جنس نساء األب فمخالف لألصول واملعقـول, وهلـذا كـان 
من قال هذا يف موضع يتناقض وال يطرد أصله, وهلـذا جتـد ملـن مل يضـبط أصـل 

ه يف ذلك أقواالً متناقضة حتـى يوجـد يف احلضـانة مـن األقـوال الرشع ومقصود
 .املتناقضة أكثر مما يوجد يف غريها من هذا اجلنس

وإن الذين اعتقدوا أن األم قدمت لتقدم قرابة األم ملـا كـان أصـلهم ضـعيفاً 
كانت الفروع الالزمة لألصل الضـعيف ضـعيفة, وفسـاد الـالزم يسـتلزم فسـاد 

 .)١()امللزوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٣٤/١٢٧(, جمموع الفتاو٦٢٧املخترص ص) ١(



− ١٨ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ١٩ − 

אאא 
אאא 

ذهب فريق إىل أن احلضانة حق لألم وألمهاهتـا وألم األب ولألخـوات  −١
األب واجلد من جهة األب, : وللخاالت والعامت, وبعد النساء يأيت حق الرجال

م األشـقاء ولألعـامم ألب وألبنـائهم عـىل واإلخوة وأبنائهم مهام نزلوا, واألعـام
 .)١(ترتيب املرياث, وذوو األرحام يلون العصبة وهبذا قالت احلنفية

ذهب فريق آخر من الفقهاء إىل أن احلضانة تكون لألم ثـم لنسـائها, ثـم  −٢
لألخـوات وبنـات أمهاته وجداته والعامت من قبله ثم اخلـاالت, و: لنساء األب
يديل به من الرجال, وبعد األقارب من النسـاء والرجـال  ب ومنألاإلخوة, ثم ل

 .)٢(تكون للموىل املعتق ثم لعصبته , وهبذا قالت املالكية
ذهب فريق ثالث من الفقهاء إىل القول بأن احلضانة تثبـت لـألم واألب  −٣

واجلدات واجلد, واخلاالت واإلخوة واألخوات, واألعامم والعامت, وإذا عدموا 
ة إىل ذوي األرحام من الرجال, أو من يـديل هبـم مـن النسـاء ثـم انتقلت احلضان

 .)٣(تنتقل احلضانة إىل السلطان وهبذا قالت الشافعية
ذهب فريق آخر من الفقهاء إىل القول بـأن احلضـانة تثبـت حقـاً لرجـل  −٤

عاصب مثل أب وجد وأخ وعم لغري أم, وامرأة وارثة مثل أم وجدة وأخـت, أو 
مثل خالة وبنت أخت, أو مدلية بعصبة مثـل عمـة وبنـت أخ قريبة مدلية بوارث 

وبنت عم لغري أم, وذي رحم مثل أيب أم وأخ ألم, ثم حاكم; حيـث إن احلضـانة 
 .)٤(ةوالية وهو ييل شؤون املسلمني, وهبذا قالت احلنابل

                                                 
 ).٣/٣١٤(, اهلداية ورشح العناية وفتح القدير٤/٤١بدائع الصنائع ) ١(
 ).٢/٥٢٧(, حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري)٢/٤٣٧(, املقدمات ٣/٣٥٦املجلد الثاين : املدونة) ٢(
 .٢/١٧٠املهذب  )٣(
 .٥/٦٦٥, مطالب أوىل النهى ٩/٤١٦, اإلنصاف ٥/٦١٣, الفروع ١١/٥١٨الرشح الكبري هبامش املغني ) ٤(



− ٢٠ − 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٢١ − 

אא 
אאאא 

ذهب فريق من الفقهاء إىل القول بتقديم األم ثـم أمهـا ثـم أم األب وإن  −١
علت, ثم األخت الشقيقة ثم ألم, وعندهم نـزاع يف تقـديم اخلالـة عـىل األخـت 

تقـدم : اخلالـة أم, وعـىل الثـاين: ملسو هيلع هللا ىلصتقدم اخلالة لقولـه : ألب, فعىل أحد القولني
اخلـاالت, ثـم اخلالـة  األخت ألهنا أقرب, وعليـه فتقـدم بنـات األخـوات عـىل

الشقيقة, ثم ألم ثم اخلالة ألب, ثم العامت عىل الرتتيـب املعـروف, أمـا الرجـال 
األب, ثم اجلد ألب وإن عال, ثم اإلخوة األشـقاء, : فرتتيبهم يف احلضانة كام يأيت

ثم اإلخوة ألب, ثم ألبناء األشقاء, ثم أبناء اإلخوة لألب, ثم األعـامم , وهكـذا 
للعصبات من املحارم, سواء كان الولد ذكراً أم أنثى, أمـا إذا كـان  تثبت احلضانة

العاصب من غري املحارم كأبناء األعامم فإن احلضانة ال تثبت هلم بالنسبة لألنثـى, 
 .وتثبت بالنسبة للذكر

وبعد العصبات املحارم بالنسبة لألنثى, أو العصـبات غـري املحـارم بالنسـبة 
األم, ثـم  م, فتكون أليب األم, ثـم تكـون ألخرحاللذكر تنتقل احلضانة لذوي األ

بنـاء األخ ألم واألخـت ألم, ثـم العـم أاألخوات الشقيقات, ثم األب, ثم  أبناء
ألم, ثم اخلال ألبوين, ثم اخلال ألب, ثم ألم, وعندهم أنه إذا استو املستحقون 

شقاء مثالً قدم األصـلح, فـإن اسـتووا قـدم األقـد ر عـىل يف الدرجة كاإلخوة األِ
, وال يقولـون بالقرعـة يف تعيـني املسـتحق  الرتبية, فإن استووا قـدم األكـرب سـناً

 .)١(بخالف ما عليه احلنابلة والشافعية, وهذا ما ذهبت إليه احلنفية
ذهب فريق آخر إىل القول بتقديم األم, ثم بعد األم أمها, ثم بعـد أم األم  −٢

قيقة أو ألم, ثـم خالـة األم ويليهـا جدة األم وجهة اإلناث مقدمة, ثم اخلالة الشـ
                                                 

 ).٣/٣١٤(, اهلداية ورشح العناية وفتح القدير٤/٤١بدائع الصنائع ) ١(
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عمة األم, ثم جدة األب, ثم األخت للمحضون, ثم عمته ثم عمة أبيه, ثم خالـة 
 .أبيه, وبعد هؤالء ينظر األكثر كفاءة من بنات اإلخوة أو بنات األخوات

وبعد األقارب يأيت دور الويص ذكراً كان أو أنثى, ثم األخ للمحضـون, ثـم 
د, ثم ابن األخ, ثم العم, ثم ابنـه وإن بعـد, ويف اجلـد ن بعُ د من جهة األب وإاجل

ألم خالف, فأثبت بعضهم احلق له ملا له من حنان وشـفقة, , ويقـدم يف اإلخـوة 
الشقيق ثم ألم ثم ألب, وإذا تساو اثنـان يف الدرجـة قـدم األكثـر شـفقة, فـإن 

 . )١(لكيةتساويا قدم األسن, فإن تساويا أقرع بينهام, وإىل هذا ذهبت املا
ذهب فريق آخر من الفقهاء إىل القول بأنه إذا اجتمع األب واألم قدمت  −٣

األم, وإىل هذا ذهبت الشافعية, وعندهم تقديم أمهات األم عىل األب, وبعـدهن 
يقدم األب عىل النساء من قبله, ويف تقديم األب عـىل األخـت مـن األم واخلالـة 

 :وجهان
النص; ألن األب له والدة وارث فقـدم  أن األب أحق, وهو ظاهر: أحدمها

 .عىل األخت واخلالة كاألم
تقدم األخت واخلالة عىل األب; ألهنام مـن أهـل احلضـانة والرتبيـة, : الثاين

ويدليان باألم فقدمتا عـىل األب كأمهـات األم, وتقـدم أم األب عـىل اجلـد, وإن 
جتمعتـا مـع األب, اجتمع مع اخلالة أو مع األخت من األم ففيه وجهان, كام لو ا

 :وإن اجتمع مع األخت من األب ففيه وجهان
أن اجلد أحـق; ألنـه كـاألب يف الـوالدة والتعصـيب, فكـذلك يف : أحدمها

 .التقديم عىل األخت
أن األخت أحق; ألهنا تساويه يف الدرجة, وتنفرد بمعرفـة احلضـانة, : الثاين

مـن احلـوايش عـىل وإن عدم األصول من األمهات واآلبـاء ففـي تقـديم النسـاء 
 :العصبات ثالثة أوجه

                                                 
 ).٢/٥٢٨(, حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٢/٤٣٧(, املقدمات البن رشد )٣/٣٥٦(املدونة ) ١(
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أن النساء أحق باحلضـانة مـن العصـبات, فتكـون األخـوات : الوجه األول
واخلاالت ومن أدىل هبن من البنات أحق مـن اإلخـوة وبنـيهم واألعـامم وبنـيهم 

 .الختصاصهن بمعرفة احلضانة والرتبية
ت ومن يديل ن العصبات أحق من األخوات واخلاالت والعامأ: الوجه الثاين

 .هبن الختصاصهن بالنسب والقيام بتأديب الولد
أنه إن كانت العصبات أقرب قدموا, وإن كان النسـاء أقـرب : الوجه الثالث

 قدمن, وإن استويا يف القرب قدمت النساء الختصاصـهن بالرتبيـة, وإن اسـتو
حـدمها اثنان يف القرابة واإلدالء كاألخوين, وال مزية ألحدمها عىل اآلخـر قـدم أ

بالقرعة, وإذا عدم النساء والرجال من العصبات فهـل يقـدم الرجـال مـن ذوي 
 .)١(األرحام عىل احلاكم عىل وجهني

 :دليل الشافعية وبيان وجهتهم
 »أنتِ أحـق بـه مـا مل تنكحـي«: استدلوا عىل تقديم األم عىل األب بحديث ) أ ( 

ألن هلا فضال باحلمل وعللوا بأن والدة األم متحققة ووالدة األب مظنونة; و
 .والوضع وهلا معرفة باحلضانة

يف تقديم أم األم عىل األب; ألهنا كاألم يف حتقق الـوالدة واملـرياث ومعرفـة ) ب(
 .احلضانة

 .يف تقديم األب عىل نسائه; ألهنن يدلني به فقدم عليهن) ج ( 
احلضـانة  قدمت أم األب عىل اجلد; ألهنا تساويه يف الدرجة, وتنفرد بمعرفة) د ( 

 .فقدمت عليه كام قدمت األم عىل األب
ذهب  فريق آخر من الفقهاء إىل أن األوىل باحلضانة األم, فإن فقـدت أو   −١

مل تكن أهالً فأمهاهتا القربى فالقربى, وبعدهن األب ثم أمهاتـه كـذلك, ثـم جـد 
ألب كذلك, ثم أمهات اجلد كذلك, ثم أخت ألبوين, ثم أخـت ألم, ثـم أخـت 

                                                 
 ).٢/١٧١(املهذب) ١(
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م خالة ألبوين, ثم خالة ألم, ثم ألب, ثم عمة كذلك, ثم خالة أم كذلك, ألب, ث
ثم خالة أب كذلك, ثم عمته , ثم بنت أخ وبنت أخت , ثم بنت عم, وبنت عمة, 

ثـم  ثم بنت عم أب وبنت عمته فتقـدم مـنهن مـن األبـوين, ثـم ألم, ثـم ألب,
ء ثـم ألب, ثـم احلضانة لباقي العصبة األقرب فاألقرب, فيقدم اإلخـوة األشـقا

بنوهم كذلك, ثم األعامم, ثم بنوهم كذلك, ثم أعامم أب, ثم بنوهم كـذلك, ثـم 
ثم  تكون احلضانة لذي رحم ذكراً أو أنثى  ...أعامم جد, ثم بنوهم كذلك وهكذا

غري من تقدم أوالهم هبا أبو أم فأمهاته, فأخ ألم فخال ثم حاكم وإىل هذا ذهبـت 
 .)١(احلنابلة

 :عىل تقديم األم وأمهاهتاأدلة احلنابلة 
حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عـنهام; حيـث قـال عليـه  −١

 "أنت أحق به ما مل تنكحي":الصالة والسالم لألم
 .ألن األم أِشفق −٢
ألن األب ال ييل حضانته بنفسه, وإنام يدفعـه إىل  امرأتـه أو غريهـا مـن  −٣

 .ث كانت أهالً النساء, وأمه أوىل ممن يدفعه إليه حي
 .قدمت أمهات األم ألهنن نساء هلن والدة متحققة أشبهن األم −٤
 .استدلوا عىل تقديم األب بأنه األصل, وأحق بوالية املال −٥

وعللوا لتقديم أمهات األب, بأن هلن إدالء بعصـبة قريبـة, وعللـوا بتقـديم 
صبة, كـام عللـوا ن بعئهدالإلاجلد بأنه يف معنى األب, وعللوا تقديم أمهات اجلد 

تقــديم األخــت ألبــوين ملشــاركتها لــه يف النســب وقــوة قرابتهــا, واألخــت ألم 
 .واخلاالت إلدالئهن باألم كاجلدات

امت ألهنـن نسـاء مـن أهـل احلضـانة, فقـدمن عـىل مـن وعللوا تقديم العـ
بدرجتهن من الرجال, كتقديم األم عىل األب, واجلدة عىل اجلـد, واألخـت عـىل 

                                                 
 , مطالـب أويل النهـى)٣/٣٦٤(, املنتهى )٩/٤١٩(, اإلنصاف )٥/٦١٣(, الفروع )١١/٥١٨(الشـرح الكبري ) ١(

)٥/٦٦٦.( 
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األخ, وعللوا تقديم ذوي األرحام; ألن هلم رمحاً وقرابة يرثون هبا عند عـدم مـن 
 .تقدم, أشبهوا البعيد من العصبات

اهللا وريض عنـه  هابن تيمية رمحـوباستعراض ما تقدم نجد أن شيخ اإلسالم 
وضع قاعدة مستقيمة يف ترتيب املستحق للحضانة, والذي يبدو أن هذه القاعـدة 
ساملة من النقد واالنتقاد, مستقيمة مع أصول الرشع وأدلته, ومتفقة مع املعقـول, 

 .وفيها حفظ ملصلحة الولد
كانـت  ملـا: أقرب ما يضبط به بـاب احلضـانة أن يقـال« :وهذا نص القاعدة

احلضانة والية تعتمد الشفقة والرتبية واملالطفة, كان أحق الناس هبا أقومهم هبذه 
الصفات, وهم أقاربه يقدم منهم أقرهبم إليه, وأقـومهم بصـفات احلضـانة, وإن 
, فإن استوت درجتهم قدمت األنثى عىل الذكر, فتقدم  اجتمع منهم اثنان فصاعداً

واخلالة عىل اخلال, والعمة عىل العم, واألخـت األم عىل األب, واجلدة عىل اجلد, 
عىل األخ, فإن كانا ذكـرين أو أنثيـني قـدم أحـدمها بالقرعـة, يعنـي مـع اسـتواء 

 .درجتهام
فإن كانوا من جهة واحدة, قـدم األقـرب : وإن اختلفت درجتهام من الطفل

ىل خالة إليه فتقدم األخت عىل ابنتها, واخلالة عىل خالة األبوين, وخالة األبوين ع
اجلد واجلدة, واجلد أبو األم عىل األخ لألم هذا هـو الصـحيح; ألن جهـة األبـوة 

 .واألمومة يف احلضانة أقو من جهة األخوة فيها
ن أب األم يف املـرياث, والوجهـان ـو مـه أقـدم األخ لألم ; ألنـيق: لـوقي

ألنـه لـيس  أنه ال حضانة لألخ من األم بحال;: د, وفيه وجه آخرـذهب أمحـيف م
; فـإن صـاحب ـانـاء احلضـن نسـات, وال مـن العصبـم ة, وكذلك اخلال أيضـاً

ال حضانة له وال نزاع أن أبا األم وأمهاته أوىل مـن اخلـال, وإن : هذا الوجه يقول
كانوا من جهتني كقرابة األم وقرابة األب مثل العمة واخلالة لألب واألخت لألم 

وخالة األم, قدم من يف جهة األب يف ذلك كلـه  وأم األب وأم األم, وخالة األب
اسـتوت درجـتهم, أو كانـت جهـة األب  إذاعىل إحد الروايتني فيه, هذا كلـه 

 .أقرب إىل الطفل
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وأما إذا كانت جهة األم أقرب وقرابـة األب أبعـد, كـأم األم وأم أب األب 
 الطفـل وخالة الطفل وعمة أبيه, فقد تقابل الرتجيحان, ولكن يقدم األقـرب إىل

لقوة شفقته وحنوه عىل شفقة األبعـد, ومـن قـدم قرابـة األب فـإنام يقـدمها مـع 
مساواة قرابة األم هلا, فأما إذا كانت أبعد منها قدمت قرابة األم القريبـة وإال لـزم 

 .من تقديم القرابة البعيدة  لوازم باطلة ال يقول هبا أحد, واىل هذا ذهبت احلنابلة 
بـاب, فهذا الضابط يمكن به حرص مجيع مسائل هذا ال:م قال اإلمام ابن القي

رع فـأي مسـألة ـطرادها وموافقتها ألصـول الشـاوجرهيا عىل القياس الرشعي و
وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتىض الدليل, ومع سالمته 

 .)١(»من التناقض ومناقضة قياس األصول, وباهللا التوفيق
 :الرأي املختار

تعراض ما أثر عن الفقهاء يف ترتيب من هلم احلـق يف احلضـانة ـن اسـم يتبني
أنه ال يسلم هلم كل ما ورد عنهم; ألنه ال يسلم من النقـد واالعـرتاض سـواء مـا 

تقديم من يديل باألم مطلقـاً عـىل  ميتعلق بتقديم أم األم وإن علت عىل أم األب, أ
أو تقـديم خالـة اخلالـة عـىل من يديل باألب, كتقديم اخلالة عـىل األخـت ألب, 

 .األخت ألب
أنتِ أحق « :مل جيعل احلضانة لألم مطلقاً أو ملن يديل هبا, وإنام قال ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

وجعل احلق يف احلضانة لألب إذا تزوجت, ومل حيول حقها ألمها  »به ما مل تنكحي
 .أو من يديل هبا

 دليالً وأظهـر ولذا فإن القول بتقديم نساء العصبة عىل نساء األم هي األقو
ليها, وهي رواية عـن اإلمـام أمحـد, وقـد إياس مما يرجح القول هبا واملصري يف الق

رع ـصـول الشـأ, التفاقهـا مـع −  −أخذ هبا شيخ اإلسالم اإلمام ابـن تيميـة 
وقواعده; فإن قرابة األب فيها رحم وتعصيب وقرابة األم فيها رحم بال تعصيب, 

                                                 
 ).٤/٢٥١(زاد املعاد ) ١(
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جح رجاهلـا ونسـاؤها, فلـام مل يـرتجح رجاهلـا ولو كانت جهة األم راجحـة لـرت
 .باالتفاق فكذلك نساؤها

ثم إن جهة األب مقدمة يف املرياث ووالية النفس واملال وحتمل العقل, وهلـا 
والية النكاح واملال, وليس جلهة األم يشء من ذلـك عـدا املـرياث بالنسـبة لـألم 

 .والدرجة األوىل من أوالدها
حيمل عىل وجوب برها وإكرامها والعنايـة هبـا,  »اخلالة أم« :ملسو هيلع هللا ىلصوقول النبي 

عها أحد ; فألنه مل يكن قد ناز−  −وإذا كان هذا القول ورد يف قضية بنت محزة 
خري عامرة بن ربيعة اجلرمـي بـني أمـه  −  −منني عيل ؤمن نساء األب, وأمري امل

يف مقـام وعمه, ومل ينقل احلضانة من األم إىل أمهـا أو أبيهـا, وتـرك االستفصـال 
 .االحتامل ينزل منزلة العموم يف املقال

ثم إن الولد ينسب إىل أبيه وعصبته وال ينسب إىل أمه أو من يـديل هبـا, وقـد 
ثبت بالتجربة أن والء الولد تابع ألرسة أبيه, وال يمكـن أن ينقـل والؤه إىل أرسة 

حتسـن األم, ومهام أشفق عليه أقارب األم وعاملوه بـاللطف والشـفقة, لكـن ال 
تربيته ويستقيم تعليمه إال عند أرسته, وهي التي تقوم باإلنفاق عليه فال جيـوز أن 

 .ينتقل عن عصبة أبيه إىل أقارب أمه إال إذا عدموا
عىل أنـه ال جيـوز نقـل الولـد إىل احلـاكم عنـد انعـدام العصـبة ويـرتك ذوو 

ن يضعه عنـد األرحام, فهم أوىل به من احلاكم إال عند حصول النزاع, فللحاكم أ
وال خيرجه إىل جهة  هميناً عليأويكون  همصاحل ىويرع هىل من حيفظمن شاء منهم إ

 .أجنبية
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אא 
אא 

إذا كانت الزوجية قائمة بني األبوين فمكان احلضـانة بيـت الزوجيـة الـذي 
إذا كانت يف زمن العدة من الطالق; ألن الزوج له حـق  يقيم فيه األبوان, وكذلك

إمساك الزوجة يف بيته, وعليها حق اإلقامة يف بيت الزوجيـة مـدة عـدة الطـالق, 
فهي ملزمة رشعاً باإلقامة يف منزل الزوجية حتى تفرغ العدة, فـال جيـوز اخلـروج 

َـا النَّبـِ﴿: منه, وال جيوز ألحد إخراجها كام قال تعـاىل ـا أَهيُّ ـاءَ يَ ـتُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ يُّ إِذَ
أَحْ  ِنَّ وَ هتِ نَّ لِعِدَّ قُوهُ طَلِّ وا اهللاَفَ قُ اتَّ ةَ وَ وا الْعِدَّ الَ صُ ِنَّ وَ يُـوهتِ ـنْ بُ نَّ مِ ـوهُ جُ رِ ْ مْ الَ ختُ بَّكُ  رَ

ةٍ مُ  شَ احِ أْتِنيَ بِفَ نَ إِالَّ أَنْ يَ جْ ْرُ ودُ اهللاِخيَ دُ تِلْكَ حُ دَّ حُ  بَيِّنَةٍ وَ تَعَ نْ يَ مَ ودَ اهللاِوَ ـمَ دُ لَ ـدْ ظَ قَ  فَ
لَّ اهللاَنَ  ي لَعَ رِ هُ الَ تَدْ سَ افْ رً لِكَ أَمْ دَ ذَ عْ ثُ بَ ْدِ  ).١: الطالق( ﴾ حيُ

وإذن ال حيل هلا االنتقال والسفر بولـدها, ولـو كـان ذلـك بـإذن األب; ألن 
, أما بعد فراغ العدة فهـل مـن  بقاءها يف بيتها مدة العدة الرشعية حق للرشع أيضاً

تسافر بالولد, وإذا سافرت فهل يـؤثر سـفرها بالولـد يف حقهـا فتكـون  حقها أن
 متعدية بنقله فتصبح احلضانة من حق اجلد, فيكون هو احلاضن دوهنا?

هكذا قرر الشيخ بإضافة قوله سفر نقلة, فقيد السفر املانع من حضانتها بأنـه 
تها باالنتقـال, سفر انتقال من مكان إىل آخر لتسكن فيه مع طفلها, فتغري حمل إقام

وهذا معناه أن السفر املانع من حضانتها هو السفر لالنتقال من وطـن إىل وطـن, 
وأما السفر حلاجة تقضيها ثم تعود إىل مكان استقرارها فإنـه ال يـؤثر يف احلضـانة 
ألنه ال يؤثر يف رؤية الوالد لولده, وال حيرمه من مالحظته وهو عنـدها ويف يـدها 

ال يرتتب عليـه رضر أو إرضار بـالويل, وكـذلك إذا كـان  ألنه سفر حمدد ومؤقت
 .االنتقال إىل مكان قريب دون مسافة قرص, فلألم حق االنتقال بالولد

فكالم الشيخ تقي الدين فيه إثبات احلضانة لألم يف حال اإلقامـة يف بلـد ويل 
: ينالولد دون من أرادت السفر لالنتقال به, ثم هذا إذا كانت املسـافة بـني البلـد



− ٣٠ − 

بلد إقامة الويل وبلد االنتقال به بعيدة, بحيث ال يستطيع السفر إىل ولـده ورؤيتـه 
ثم يعود يف اليوم نفسه;  فلو كانت املسافة قريبة بحيث يستطيع الذهاب والعـودة 

 .يف اليوم نفسه جاز; ألن الرضر ال يصيب الويل
ة هـي أن سـفر بعبارتـه معنـى قاعـد − رمحـه اهللا −فقد أفاد اإلمام ابن تيمية 

االنتقال هو الذي يسقط حق احلضانة مـن جهـة احلاضـن الـذي يريـد االنتقـال 
باملحضون, أما جمرد السفر ملصلحة حمدودة, ثم العـودة بالولـد إىل حيـث يكـون 

 .والده هناك فال تسقط به احلضانة
حـوال بواسـطة أللتفاوت وسـائل االنتقـال وتغـري ا نه نظراً ا :صفوة القول

ديثة مل يعد السفر باملحضون مسقطاً حلق املسافر فاحلق له مع حصول الوسائل احل
وإذا سافرت األم سـفر نقلـة : قاله ابن تيمية عن حكم السفر باملحضون السفر ما

 .)١(فاحلضانة للجد دوهنا
ما يستخلص مما أثر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وما أثر عن الفقهاء يف السفر 

 :باملحضون
 :اإلمام وآراء الفقهاء ما ييل تبني من عرض آراء

 : رأي الشيخ: أوالً 
 .أن السفر املسقط حلق األم يف احلضانة هو السفر النقلة −١
ة, وهو مأخوذ من تعبري الشيخ ـانـه احلضـقط بـفر املؤقت ال تسـأن الس −٢

 .بسفر االنتقال; ألنه يعني اإلقامة واالستقرار − رمحه اهللا −
 :احلنفية: ثانياً     
يتفق علـامء احلنفيـة مـع اجلمهـور يف سـقوط حـق األم يف احلضـانة إذا  −١

سافرت سفر نقلة, ويتفقون أيضاً عىل بقاء احلضانة هلا إن كان السفر قريباً يمكـن 
 .لألب رؤية الولد والعودة يف اليوم نفسه

                                                 
 ).٤/٢٥١(زاد املعاد ) ١(
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وخيتلفون مع اجلمهور يف إعطاء األم احلق يف السفر بالولـد إىل بلـدها الـذي 
لنكاح; ألن األب بموافقته عىل عقد النكـاح يف بلـدها قـد ريض بإقامـة عقد فيه ا
 .أوالده فيه
يرون أيضاً جواز انتقال احلاضنة باملحضون إىل املرص ملا فيه من مصلحة  −٢

الولد, وكذلك االنتقال من القرية إىل القرية إذا كانـت قريبـة, أمـا االنتقـال مـن 
نه يلحق رضراً بالولد ملا عليه أهـل الريـف املرص إىل القرية فتسقط به احلضانة; أل

 .من اجلفاء وحدة الطبع وسوء اخللق غالباً 
 :املالكية: ثالثاً 
يتفق املذهب املالكي مـع الشـافعي واحلنـبيل يف أن االنتقـال والسـكنى   −١

 .تكون احلضانة فيه لألب
ير اإلمام مالك أن السفر املؤقت تبقـى فيـه احلضـانة لـألم إذا كانـت  −٢

 .قيمة, وليس لألب حق يف احلضانة مادام يذهب وجييء يف يومهم
تبقى احلضانة لألم إذا كان االنتقال مسافة قريبة, تصل لألب واألوليـاء   −٣

 .أخبار الولد
 :الشافعية: رابعاً 
يتفق املذهب الشافعي مع احلنبيل يف اشـرتاط أمـن البلـد والطريـق, ويف  −١

 .حالة اخلوف تكون احلضانة للمقيم
 .كام يتفقان أيضاً أن السفر القريب ال تسقط به احلضانة −٢
 .عند الشافعية أن احلضانة للمقيم إذا كان احلاضن إنام سافر حلاجة −٣
 .تفق الشافعية مع احلنابلة يف أن سفر النقلة تكون احلضانة فيه لألبي −٤
كـام  أثبتوا احلق لألب يف حضانة الولد إذا انتقلت احلاضنة مسافة قرصـ, −٥

 .أنه أحق أيضاً إذا انتقل هو مع رشط أمن الطريق والبلد
 .بقاء احلضانة لألم إذا كان السفر قريباً  −٦



− ٣٢ − 

 .إذا كان السفر مؤقتاً فاحلضانة للمقيم −٧
 .تكون احلضانة للمقيم إذا أراد احلاضن بسفره إحلاق الرضر باآلخر −٨

ظـر واالحتيـاط للطفـل يف والصـواب الن: الرأي املختار هو ما قاله ابن القـيم ●
األصلح له, واألنفع من اإلقامة أو النقلة, فأهيام كان أنفع له وأصـون وأحفـظ 
روعي, وال تأثري إلقامة أو نقلة, هذا كله مامل يرد أحدمها بالنقلة مضارة اآلخرة 

 .)١(وانتزاع الولد منه, فإن أراد ذلك مل جيب إليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٤/٢٦١(زاد املعاد ) ١(



− ٣٣ − 

אא 
א 

א 
 :الزمن من حني والدة الطفل إىل بلوغه مبلغ الرجال ينقسم إىل مرحلتني

مرحلة احلضانة, وهي التي حيتاج فيهـا الطفـل إىل نـوع مـن اخلدمـة : األوىل
والرعاية, ال حيسنه يف غالب األمر إال النساء ملا يتطلبه من اجللـد والصـرب وكـامل 

 .كان احلق األول فيها للنساء الشفقة, وهلذا
 −سواء كانت احلاضنة األم أو غريها − وتنتهي هذه املرحلة بالنظر إىل الغالم

ببلوغه حداً يستقل فيه بخدمة نفسه بعض االستقالل, وذلك بـأن يأكـل وحـده, 
 .ويلبس وحده, وينظف نفسه وحده, وقدر بعض الفقهاء ذلك بسبع سنني

اهر الروايـة يفـرق بـني حضـانة األم أو اجلـدة أما بالنظر إىل البنت ففـي ظـ
غريها, فإن كانت احلاضنة األم أو اجلدة بقيت البنت عندها حتـى تبلـغ  ةوحضان

مبلغ النساء, وإن كانت احلاضنة غريمها بقيت عندها إىل سن املراهقة وهـي تسـع 
, ر سـنةـسنني عىل املفتى به عند احلنفية ورواية عن اإلمام أمحد, وقيل إحد عش

وعن اإلمام حممد بن احلسن أنه ال فرق بني األم واجلدة وبـني غريمهـا, وأن احلـد 
الذي تنتهي فيه حضانة البنت هو سن املراهقة, ولعل التفرقة بني الـذكر واألنثـى 
فيام تنتهي به حضانتهام, أن الذكر بعد حد االستغناء عن خدمة النسـاء حيتـاج إىل 

والتعليم والتخلق بأخالق الرجـال وهـذه هـي ن الرتبية والتأديب ـر مـوع آخـن
املـرأة فينتقـل الصـبي عنـد ذلـك إىل  همهمة الرجل, يقدر فيها عىل ما ال تستطيع

املرحلة الثانية , وهي مرحلة ضمه إىل وليه الذي يرعاه ويقوم عـىل تأديبـه بـأنواع 
 .الرتبية والتهذيب

يف حاجـة إىل  − ذكربعد حد االستغناء الذي تشارك فيه الـ − أما األنثى فهي
تدريبها عىل ما يلزم املرأة من أنواع تدبري املنزل وتنظيمه, وتعويدها ما حيسن مـن 



− ٣٤ − 

فإذا بلغت أو كادت كانت يف حاجة إىل احلفظ والصـيانة, , عادات النساء وآداهبن
وال شك أن الرجل عىل ذلك أقدر من النساء فتنتقـل إىل املرحلـة الثانيـة مرحلـة 

واحلق يف ذلك للعصبة من الرجال, يقدم األقـو عصـوبة عـىل  الضم إىل الويل,
غريه عىل الرتتيب يف حضانة العصبة, فيجـرب العاصـب عـىل ضـمها بعـد انتهـاء 

 .حضانتها
, وهـذا رأي احلنفيـة واحلنابلـة  ويكون ذلك ببلـوغ سـن سـبع سـنني غالبـاً

وبعضـهم  والشافعية, وإن كان بعضهم يعرب عن انتهاء هذه املرحلـة باالسـتغناء,
. يعرب ببلوغ سن التمييز, والبعض اآلخر يقدر سن السابعة هناية للمرحلـة األوىل

 .وعند اإلمام مالك روايتان قيل حتى يثغر, وقيل حتى يبلغ
وأما اجلارية فتستمر حضانتها حتى تبلغ مبلغ النساء, إذا كانت احلضانة بيـد 

ن أمحـد, وعنـد الشـافعي, األم أو اجلدة عند اإلمام أيب حنيفة ومالك وروايـة عـ
أهنا تبقى عند احلاضنة من النساء حتى سن التمييـز, ثـم : ورواية أخر عن أمحد

 .تكون عند األب
وإنام اختلف حكم الغـالم عـن اجلاريـة; ألن القيـاس أن تتوقـف احلضـانة 
; ألهنا رضب والية, وألهنا ثبتت لألم فال تنتهـي  بالبلوغ يف الغالم واجلارية مجيعاً

البلوغ كوالية األب يف املال, إال أننا تركنا القياس يف الغالم إلمجاع الصـحابة إال ب
 قىض بعاصم بن عمر ألمه مـا −  −)١(ريض اهللا عنهم ملا ورد أن أبا بكر الصديق

مل يشب عاصم أو تتزوج أمه, وكان ذلك بمحرض من الصحابة ريض اهللا عـنهم, 
الغالم إلمجاع الصحابة ريض اهللا عنهم  فرتكنا القياس يف. ومل ينكر أحد عليه منهم

فبقي احلكم يف اجلارية عـىل أصـل القيـاس, وألن الغـالم إذا اسـتغنى حيتـاج إىل 
التأديب والتخلق بأخالق الرجال, وحتصيل أنواع الفضائل, واكتسـاب أسـباب 
العلوم واألب عىل ذلك أقوم وأقدر, عىل أنه لـو تـرك يف يـدها لتخلـق بـأخالق 

 .ود شامئلهن وفيه رضرالنساء, وتٌع
                                                 

)١ ( السنن الكرب)١١/٣٠٤(, معرفة السنن واآلثار )٨/٥.( 
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وهذا املعنى ال يوجد يف اجلاريـة ولـذا تـرتك يف يـد األم, بـل إن احلاجـة إىل 
جعلها يف يدها إىل وقت البلوغ حلاجتها إىل تعلم آداب النساء والتخلق بأخالقهن 
وتدبري املنزل, وال حيصل ذلك إال أن تكون عند األم, ثـم بعـد وصـوهلا إىل هـذه 

ة إىل محايتها وصيانتها, وحفظها عمن يطمع فيها لكوهنا حلـامً املرحلة تكون احلاج
أما إذا كانت احلضـانة . عىل وضم, فالبد ممن يذب عنها, والرجال عىل ذلك أقدر

لغري األم واجلدة من النساء, فـإن اجلاريـة كـالغالم تبقـى معهـن حتـى تسـتغني 
 .)١(بخدمتها لنفسها عن النساء فتسلم حينئذ لألب

علامء انتهاء هذه املرحلة من احلضانة بالسن منعـاً للمشـاحنة, وير بعض ال
وإن حدث اختالف سهل االحتكام إىل ضابط معني مستقيم فقيل إنه ينتهي بسبع 

وعنـد . سنني أو ثامن بالنسبة للغالم, وبتسع أو إحد عرشة سنة بالنسبة للجارية
ينتقـل إىل أبيـه, وأمـا املالكية أن احلضانة تستمر بالنسبة للغالم حتى البلـوغ ثـم 

 .اجلارية فتبقى مع أمها حتى يتسلمها الزوج
مرحلة ضم الصغري إىل الـويل بعـد انتهـاء مرحلـة احلضـانة, : املرحلة الثانية

وعند احلنابلة والشافعية تنتهي احلضـانة بسـن التمييـز بالنسـبة حلضـانة النسـاء, 
عية, أما احلنابلة ففي رواية فيخري الغالم بني أبويه, وكذلك ختري اجلارية عند الشاف

عن اإلمام أمحد أهنا مع أمها حتى يتسلمها الزوج, ورواية أخر أهنـا تكـون مـع 
األب بال ختيري عىل أن يكون قادراً عىل الرتبية وأهالً للحفـظ والصـيانة, عـىل أن 
األم يثبت حقها باستمرار احلضانة متى كانت يف حرز ومنعه, وكانت األم قـادرة 

 .)٢(اعىل حفظه
 

     
                                                 

 ).٤/٢٦٢(زاد املعاد ) ١(
 ).٤/٢٥١(زاد املعاد ) ٢(
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אא 
אא 

القول به طائفة من العلامء اسـتناداً إىل مـا  إن ختيري الصبي املميز قد ذهب إىل
 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبـي ( −  −أخرجه أمحد, وأبو داود, وابن ماجه من حديث أيب هريرة 

بـني أنه خري غالمـاً  −  −وكذلك ما روي عن عمر  )١()خري غالماً بني أبيه وأمه
خري عامرة بن ربيعة اجلرمـي بـني أمـه وعمـه, وقـال  −  −أبيه وأمه, وأن علياً 

لو بلغ هذا مبلغ هذا خلريته, ولكن القـائلني بـالتخيري, ال يثبـت التخيـري : ألخيه
عندهم إال بعد بلوغ سن التمييز, وهي املرحلة التي يؤمر فيها الصـبي بالصـالة, 

يأخذ يف االستقالل بشؤونه من األكل والرشـب ويبدأ فيها باالعتامد عىل نفسه, و
 .واللباس ونحوه

وإن أخذ بمبدأ التخيري إال أنه ال  −  −الم ابن تيمية ـيخ اإلسـام شـواإلم
 ; , ومل يكن عنده جمرد بلوغ سن السابعة باعثاً عـىل التخيـري مطلقـاً يقول به مطلقاً

وليست قاعدة مطـردة أو  ألنه يعترب ما ورد من حديث التخيري إنام هو قضية عني,
, يمكن تطبيقه يف مجيع الظروف  واألحوال, وبرصف النظر عن وضـع حكامً عاماً

ب واألم, وما يتصفان به من خلـق أو يلتزمـان بـه مـن سـلوك, فمتـى وجـد ألا
 .تفاوت بني األبوين يف األخالق والسلوك فال ختيري

واله باملقام معـه, وإنام جيب النظر ملصلحة الغالم فيجعل عند من تستقيم أح
ويصلح أمره, ويكون معه قد حفظت مصلحته, فال يكـون عنـد مـن يضـيعه أو 
هيمله أو يفرط يف حقه, فإذا كان األب منحرفاً يسء السلوك فال جيوز ترك االبـن 
معه, خصوصاً إذا كانت األم يف حال من الصالح واالسـتقامة, واملحافظـة عـىل 

شغوالً مهمالً للولد, ويرتكه يلهو ويلعب, مصلحة الولد, كذلك إذا كان األب م
 − رمحـه اهللا −واألم تعلمه وتؤدبه وتربيه, فاحلق هنا لألم, وقد استحسن الشـيخ 

                                                 
 ).٤/٢٥١(زاد املعاد ) ١(
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أن قاضياً خري غالماً بني أبيه وأمه فاختار أباه : قصة أوردها يف بعض جمالسه وهي
ثنـي كـل يـوم إن أمي تبع: أسأله ملاذا اختار أباه? فقال االبن: فقالت األم للقايض

: للكتاب والفقيه يرضبني, وأيب يرتكني ألعب مع الصبيان, فقىض به لـألم وقـال
 .أنت أحق به

السلوك, أو تقيم بالولـد عنـد مـن  ءوإذا كانت األم سيئة اخللق معروفة بسو
 ..يبغضه ويؤذيه فال ختيري بينها وبني األب

يف الصـالح  وال يثبت التخيـري ويسـوغ العمـل بـه إال إذا اسـتو األبـوان
واالستقامة واملحافظة عىل مصلحة الولد, وكـان كـل مـنهامً مأمونـاً عليـه, قـائامً 
بشؤونه, حريصاً عىل مصلحته, قادراً عىل دفع األذ عنـه, ويعمـل عـىل جلـب 

 .مصاحله من حفظ وتأديب وتعليم وتربية ورعاية
وين ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عـام عـىل تقـديم أحـد األبـ

, والعلامء متفقون عىل أنه ال يتعني أحدمها  , وال  للتخيري بني األبوين مطلقاً مطلقاً
, بل مع العدوان والتفريط والفساد والرضر, ال يقدم من يكون كذلك عىل  مطلقاً

 .الرب العادل املحسن القائم بالواجب
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٨ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٩ − 

אא 
אאאא 

إذا استغنى الغالم عـن النسـاء, واسـتقل بخدمـة نفسـه : )١(احلنفيةرأي  −١
انتقلت حضانته لألب, وقدر اخلصاف سبع سنني أو ثامن حـداً النتهـاء حضـانة 

األم واجلـدة أحـق بـالغالم حتـى يأكـل ( :النساء يف الغالم, وجاء يف فتح القدير
, ألن متـام االسـتغناء )نجي وحـدهرب وحده, ويلبس وحده , ويستـوحده ويش

بالقدرة عىل االستنجاء, ووجهـه أنـه إذا اسـتغنى حيتـاج إىل التأديـب, والتخلـق 
 .بآداب الرجال وأخالقهم, واألب أقدر عىل التأديب والتثقيف

يرتك الغالم يف حضانة األم حتـى حيـتلم ثـم : قال مالك: )٢(رأي املالكية −٢
يؤدبه بالنهـار : إىل أن يؤدب ابنه, قال مالكيذهب, حيث شاء, فإن احتاج األب 

ويبعثه إىل الكتاب, وينقلب إىل أمه بالليـل يف حضـانتها, ويتعاهـده عنـدها, وال 
 .يفرق بينه وبينها إال أن تتزوج

إن افرتق الزوجان وهلام ولد له سبع سنني أو ثامين سنني : )٣(رأي الشافعية −٣
إن اختارمهـا أقـرع بيـنهام, ألنـه ال يمكـن وهو مميز وتنازعا كفالته خري بيـنهام, فـ

ة ألحـدمها عـىل اآلخـر, فوجـب التقـديم ـزيــه, وال مـالتــىل كفـاجتامعهام عـ
ا مل يبلغ; بالقرعة, وإن مل خيرت واحداً منهام أقرع بينهام; ألنه ال يمكن تركه وحده م

 حدمها عىل اآلخر, فوجبـت القرعـة, وإن اختـار أحـدمهاألألنه يضيع وال مزية 
نظرت, فإن كـان ابنـاً فاختـار األم كـان عنـدها بالليـل, ويأخـذه األب بالنهـار 

ألب لمه يف مكتب أو صنعة; ألن القصد حظ الولد فيام ذكرناه, وإن اختار اـويس
يمنعـه مـن زيـارة أمـه; ألن املنـع مـن ذلـك إغـراء  كان عنده بالليل والنهار وال

 .بالعقوق وقطع الرحم
                                                 

 ).٣/٣١٦(, فتح القدير)٤/٤٢(بدائع الصنائع للكامل بن اهلامم) ١(
 ).٢/٥٢٦(, الرشح الكبري للدردير)٢/٣٥٦(مدونه سحنون ) ٢(
 ).٢/١٧١(املهذب ) ٣(



− ٤٠ − 

صبي املميز خيري بني أبويـه, فيكـون عنـد مـن اختـار أن ال: رأي احلنابلة −٤
, وإن اختار األم كان عندها لـيالً  منهام, وأنه إذا اختار األب كان عنده ليالً وهناراً

ذا غري رأيه وحتول إب يربيه ويعلمه ويؤدبه, كام أنه فقط, ويكون يف النهار عند األ
رت الغـالم أحـدمها أجريـت إذا مل خيـ ه يف ذلك وإن كثـر, أمـاـان لـاره كـيف اختي

القرعة لتحديد من يقيم معه الصبي, وكذلك إذا اختارمها, وعندهم أن الغالم إذا 
اختار أحد األبوين; ألنه يمكنه مـن اللهـو واللعـب, واآلخـر يمنعـه ويؤدبـه, مل 

 .يمكن من اختياره
هو أن يبقى الغـالم عنـد أمـه لـيالً ليسـعد بحناهنـا, ويتمتـع : الرأي املختار

فقتها وحيظى بعطفها ورقتهـا ولـني جانبهـا, وهـي تتعهـده يف يقظتـه ونومـه, بش
ي النهار عند األب يعلمـه ويؤدبـه ويقـوم أخالقـه, وجيعلـه يتصـف ـون فـويك

 . بأخالق الرجال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٤١ − 

אא 
אא 

مة يف تبوك حيث بنت عمرها إحد عرشة سنة ألمها املقي ةاحلكم بحضان −
مل يعد السفر مانعاً من احلق يف احلضانة لتيسري االنتقال يف أمن وأمان حيـث تبـني 
بتأمل ما تقدم من الدعو واإلجابة وبالنظر إىل ما ذكره الطرفان أن البنت تسكن 
مع والدها وحدها وذكر والدها أنه مل ولن يتزوج, وحيث أفادت البنـت بإفادهتـا 

وحيث إن احلق للمحضون كام قرره املحققون مـن أهـل العلـم املدونة يف الضبط 
والعربة بمصلحة املحضون, وحيث مل تتزوج املدعى عليها والدة البنـت ولكـون 
مصــلحة البنــت متعينــة يف بقائهــا عنــد والــدهتا ولقــول النبــي صــىل اهللا عليــه 

 )مل تنكحي أنت أحق به  ما:(وسلم
انة ابنتـه وأن املـدعى عليهـا أحـق لذا فقد أفهم املدعي أن ال حق له يف حض

بحضانتها ورددت دعواه يف املطالبة هبا كـام أن عليـه عـدم التعـرض للبنـت وإذا 
رغب يف زيارهتا فله التقدم للمحكمة املختصة لتحديد وقت الزيارة وبذلك حكم 

 تالقناعـة وطلـب التمييـز, وقـد صـادق القايض, وبعرضه عىل املدعي قرر عدم
 .ـه٣/٣/١٤٢٦أ وتاريخ /ش/٣٧٨ىل القرار رقم حمكمة االستئناف ع

مريم : قضية حضانة جر فيها نزاع قبل االتفاق بني األبوين ألربع أوالد −
سـنه, فبنـاءً عـىل مـا  ١٣سنه, عبد الرمحن ١٥سنه, عبد اهللا  ١٧سنه, حفصه  ١٨

مضاه وبـه حكـم أفقته لألصول الرشعيه فقد أجازه واصطلح عليه الطرفان وملوا
أن يبقى األوالد يف حضانة األب وعليه أن حيرضهم لوالدهتم يوم ( لشيخفضيلة ا

األربعاء من كل أسبوع السادسة مساءً ويسرتدهم الساعة السادسة مساء اجلمعة, 
, وقـد أيـدت حمكمـة االسـتئناف هـذا )ريال أسبوعياً ١٥٠وأن يدفع لالم  مبلغ 

 . ـه٢٩/١٠/١٤٣٠أ وتاريخ /ش/١١٧١احلكم برقم 



− ٤٢ − 

ع بـني األبـوين ملـن تكـون حضـانة زاـا النــر فيهــر جــأخة ـوقضي −
سنه, عمر  ١٨سنه, حممد  ١٩سنه, جهينة  ٢١عبد العزيز  : والد اخلمسة, وهمألا

جعـل حضـانة وقد انتهى الرأي عنـد فضـيلة القـايض إىل . سنه١٣سنه, مي  ١٥
لزمهـا النفقـة علـيهم; ألن والـدهم يسـكن لوحـده, أحممد وعمر ومي ألمهم و

ختـاروا از وجهينة فقد ألوالد حيتاجون إىل متابعة ورعاية وتربية, أما عبد العزيوا
أ وتـاريخ /ش/١١٠٥يدت حمكمـة االسـتئناف هـذا احلكـم بـرقم أأمهم, وقد 

 .ـه١٦/٩/١٤٣٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٤٣ − 

א 
ضابطاً يف بيـان مـن لـه  −  −لقد أورد اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية  −١

بـاب, وجرهيـا عـىل القيـاس كن به حرص مجيـع مسـائل هـذا الحق احلضانة, يم
مسألة وردت أمكـن أخـذها  دها, وموافقتها ألصول الرشع, فأيطرااالرشعي و

 .من هذا الضابط مع كونه مقتىض الدليل, ومع سالمته من التناقض
العلة يف تقديم األم يف احلضانة كوهنا أنثى, ولكامل شفقتها, وقدرهتا عىل  −٢
 .التحمل
 .زواج األم يسقط حقها يف احلضانة −٣
 .إن الصبي املميز خيري بني أبويه −٤
مل يعد السفر باملحضون مسقطاً للحـق يف احلضـانة نظـراً لتغـري وسـائل  −٥

 .االتصاالت واملواصالت, وأمن الطريق
ستقامة, والعنايـة الولد ال يقر إال إذا كان احلاضن معروفاً بالصالح واال −٦

تبقى مع أمها حتى يتسلمها زوجها أمـا االبـن فـإذا بلـغ فالبنت  امباملحضون, وأ
سن املراهقة كان مع أبيه هناراً لرتبيته وتعليمه ومع األم ليالً ليتعود عـىل أسـاليب 

 .الرب  والصلة وليستفيد من حنان األم وشفقتها
واهللا من وراء القصد, وصىل اهللا وسلم وبارك عـىل سـيدنا حممـد وعـىل آلـه 

 سلموصحبه و
 
 
 
 
 
 



− ٤٤ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 

 


