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אאא 
א 

احلمد هللا الذي ابتدأ اإلنسـان بنعمـه اجلزيلـة وآالئـه العظيمـة, وصـوره يف 
األرحام بحكمته كيف يشاء, وفضله عىل جلّ خليقته تفضـيال, وخصـنا بـأعظم 

ط بأحكام رشيعة صانت حقوق اإلنسان, وأمرت برعاية األطفال والعجزة, وأنا
رشيعته اخلامتة اخلالدة, التي تعبدنا هبـا, جلـب املصـالح ودرء املفاسـد, وحتقيـق 

ودعـا النـاس مجيعـا,  −سـبحانه  −السعادة لإلنسان يف األوىل واألخر, ودعانا 
 .لنقوم بالقسط يف حقوق اهللا تعاىل وحقوق العباد

نا حممـد, صاحب الرسالة العظمى, خامتة الرساالت, نبي وأصيل وأسلم عىل
رسول اهللا إىل العاملني الذي أوصانا بأن يكون الدين كله هللا, وأن تكون كلمـة اهللا 
هي العليا, ووضح لنا بسنته الرشيفة وحكمته البالغة املـنهج اإلسـالمي القـويم, 
الذي يقينا العثرات وترفع به الدرجات, وعىل آله الطيبني الطـاهرين, وأصـحابه 

 .بإحسان إىل يوم الدين الغر امليامني, ومن تبعهم
فإن للحضانة أمهية عظيمة يف حياة الطفل واملجتمع, ألن الطفل هو : أما بعد

اللبنة األوىل يف بناء املجتمع, فإذا وضعناه بشـكل سـليم كـان البنـاء العـام قويـا 
مستقيام متامسكا مهام ارتفع وتعاظم, كام أن الطفل هو نواة اجليل الصـاعد, التـي 

صانه وفروعه, وهلذا اهتم اإلسالم أيام اهتامم بسالمة جسـم الطفـل تتفرع منها أغ
وقرر للطفل حق احلضانة ضمن حقوق الطفل, التي هي جزء . وبسالمة مشاعره

حقوق اإلنسان يف اإلسالم, والتي انبثقت عـن نصـوص اإلسـالم,  منال يتجزأ 
الصائبة من بفضل اجتهادات علامء املسلمني ومفكرهيم واستنباطاهتم وتفسرياهتم 

خصائص ومزايا الشـمول, والتـوازن, والـرتابط, والتكافـل, ومسـايرة الفطـرة 
اإلنسانية, وتلبية احلاجات األساسية لإلنسـان, واجلمـع والتوفيـق بـني مصـالح 
الفرد واملجتمع, وغريها مـن اخلصـائص واملزايـا, مـا جيعلهـا تفـوق يف مزاياهـا 
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حقوق اإلنسان وحقوق الطفل التي  احلقوق التي تضمنتها مجيع وثائق وإعالنات
صدرت عىل مـر العصـور واألزمـان يف خمتلـف املسـتويات العامليـة واإلقليميـة 

وثيقـة املبـادئ واحلقـوق التـي أصـدرهتا الثـورة : والوطنية والقطرية بام يف ذلك
, وإعالن حقوق الطفل الذي صدر يف جنيـف ١٧٨٩الفرنسية يف شهر أغسطس 

ملي حلقوق اإلنسان, الـذي أصـدرته اجلمعيـة العامـة , واإلعالن العا١٩٢٤عام 
, واإلعـالن العـاملي لبقـاء الطفـل ومحايتـه ١٩٥٩لألمم املتحدة يف شهر ديسمرب 

ــل يف  ــن أجــل الطف ــاملي م ــة الع ــؤمتر القم ــره م ــذي أق ــه, ال ديســمرب  ٣٠ونامئ
,وغريها من الوثائق واإلعالنات واالتفاقيات الدولية العاملية واإلقليميـة ١٩٩٠

 .)١(القطرية, ذات العالقة بتأكيد ومحاية حقوق اإلنسان والطفلو
وقد قرر اإلسالم قبل ذلك للطفل حقوقا, ومنها حق احلضـانة عـىل والديـه 
واملجتمع, وتربيته تربية إسالمية, فأوجب عىل الوالدين أن هيتام برتبيـة أوالدمهـا 

. السـعيدة تربية إسـالمية صـحيحة, ألن الرتبيـة الصـحيحة هـي أسـاس احليـاة
واختيــار األوالد قبــل وجــودهم, ويف ذلــك اختيــار األم املناســبة هلــم الصــاحلة 
والقدوة احلسنة يف حياهتـا, ألن املـرأة الصـاحلة هـي التـي تلـد أوالدا صـاحلني, 
والعكس بالعكس, فعىل الوالدين أن يراعيا أوالدمها, ألهنم أمانات يسأالن عنها 

 .يوم القيامة
نة العامة للمجمع الفقهي اإلسـالمي غايـة التوفيـق يف األما تهذا وقد وفق

اختيار هذا املوضوع وإدراجه يف موضوعات الندوة, وطرحـه لالسـتكتاب فيـه, 
, وملا مشكالتمن  بهحييط  بامحيتاجه هذا املوضوع من مزيد عناية به, وبام لعلمها 

 .يعرتضه من خفايا حتتاج إىل التحليل والدراسة والبسط

                                                 
, جملـة كليـة الـدعوة اإلسـالمية, العـدد ٥٠, حقوق الطفل يف اإلسـالم, ص اينـي الشيبـومـر التـعم. د: رـينظ) ١(

 .الثامن عرش
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 دين اإلسالمي احلضانة بأحكام حتفظ الولد وتزرع يف نفسـهـلاط اـد أحـوق
 فعـاالً  صاحلاً  راً ـبذور األخالق الفاضلة, وهتيؤه ألن يكون عنص − وهو صغري −

 :ملسو هيلع هللا ىلصقـال . يف جمتمعه, كام حث الرشع احلكيم ويل األمر عىل رعايـة الولـد وأدبـه
وكلكم مسـؤول كلكم راع « :ملسو هيلع هللا ىلصوجاء عنه . )١(»أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدهبم«

اإلمام راع, والرجل راع عىل أهل بيته, واملرأة راعية عىل بيت زوجهـا : عن رعيته
سمعت : عن عثامن احلاطي قال. )٢(»وولده,فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك, مـاذا أدبتـه? ومـاذا «: ابن عمر يقول لرجل
 .)٣(»لكعلمته? فإنه مسؤول عن برك وطواعيته 

ومن هنا ذكر أهل العلم أن اهللا سبحانه وتعاىل يسأل الوالـد عـن ولـده يـوم 
القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده, فإنه كام لألب عىل ابنه حقوق, فلالبن عـىل 

ا﴿ :, وكام قال اهللا تعاىل)٤(أبيه حق ـانً سَ هِ إِحْ يْ الِدَ انَ بِوَ نْسَ ِ يْنَا اإلْ صَّ وَ : األحقـاف( ﴾وَ
ةُ ﴿ :ل تعـاىلقاو, )١٥ ـارَ جَ ِ احلْ اسُ وَ ـا النـَّ هَ ودُ قُ ا وَ ـارً مْ نَ يكُ لـِ أَهْ مْ وَ ـكُ سَ فُ ـوا أَنْ  ﴾قُ

 ).٦: التحريم(
حق القريب احلاضـن يف املحضـون ووسـائل «: وملا كان عنوان هذا البحث

, ونظرا إىل تشعب مسائله وكثرهتا, ونظرا إىل ضيق املقام, كان ال بـد مـن »تنفيذه
مـا معنـى : ئله, وتناوله من خـالل طـرح األسـئلة اآلتيـةاالقتصار عىل أهم مسا

احلق? وما املراد بالقريب احلاضن? ومن هو املحضـون? ومـا حقيقـة احلضـانة? 
ومن أحق بحضانة الطفل ورعايته? وما هي رشوط كل من احلاضن واملحضون? 

 وما هي وسائل تنفيذ حق القريب احلاضن?
                                                 

يف إسـناده احلـارث ابـن الـنعامن, : يف الزوائد). ٣٦٧١( , رقم٢/١٢١١: بر الوالدين: األدب, ب: ابن ماجه, ك) ١(
 .ضعيف: وإن ذكره ابن حبان يف الثقاة فقد لينه أبو حاطب, قال األلباين

فضـيلة اإلمـام : اإلمـارة, ب: مسـلم, ك. ٨٩٣: , رقم٢/٥: اجلمعة يف القر واملدن: اجلمعة, ب: البخاري, ك) ٢(
 .٤٨٢: , رقم٦/٧: العادل

, ٣/٥٤: ما عىل اآلباء واألمهات من تعلـيم الصـبيان أمـر الطهـارة والصـالة: الصالة, ب: ر, كـنن الكبـالس) ٣(
 .٤٣٠١: رقم

ريعة اإلسالمية والقـانون يف الـبالد العربيـة, ـعز الدين حممد الغرياين, دراسة مقارنة يف احلضانة بني الش. د: ينظر) ٤(
 .٢٦ص
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 .ث اإلجابة عنهاهذه األسئلة وغريها هي التي حياول البح
 .ويتلخص البحث بعد هذه املقدمة, يف متهيد, وستة مباحث وخامتة

 :مهمتنيفيضم نقطتني  −أما التمهيد 
نظرة اإلسالم إىل اإلنسان ككائن حي, ومـا ضـمنه لـه مـن حقـوق : األوىل

 .تفوق غريها − طفال أوامرأة  أورجال كان  −ومزايا 
 ).الوصاية −الوالية  − الكفالة(ضانة بيان األلفاظ ذات الصلة باحل: الثانية

 :معنى احلضانة وحكمها وأدلة مرشوعيتها −املبحث األول
 :معنى احلضانة لغة واصطالحاً  :أوالً 

 .معناها يف اللغة ومادة اشتقاقها) أ ( 
 .حتديد معناها يف االصطالح الرشعي) ب(

 :حكم احلضانة :ثانياً 
 .أدلة مرشوعيتها −ثالثا

 .حكمة مرشوعية احلضانة وأركاهنا ورشوطها :املبحث الثاين
 .حكمة مرشوعيتها :أوالً 
 .أركاهنا :ثانياً 
 .رشوطها :ثالثاً 

حـق القريـب احلاضـن يف املحضـون وبيـان أحـق النـاس  :املبحث الثالـث
 .بحضانة الطفل

 .مفهوم احلق لغة واصطالحا :أوالً 
 .تعريف احلق يف اللغة ومادة اشتقاقه) أ ( 
 .احلق يف االصطالح الرشعي والقانوين حتديد معنى) ب(

 .بيان املراد بالقريب احلاضن :ثانياً 
 .بيان أحق الناس بحضانة الطفل :ثالثاً 

 :ترتيب أصحاب احلقوق يف احلضانة وأجرها وسنها :املبحث الرابع
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 .ترتيب أصحاب احلقوق يف احلضانة ومدهتا وسنها وأجرها :أوالً 
 :مدة احلضانة وأجرها :ثانياً 

 مدهتا وسنها) أ ( 
 .أجرها) ب(

آثـار احلضـانة النفسـية والعقليـة واالجتامعيـة عـىل حيـاة  :املبحث اخلامس
 :الطفل

 .آثارها النفسية عىل حياة الطفل :أوالً 
 .آثارها العقلية عىل حياة الطفل :ثانياً 
 .آثارها االجتامعية عىل حياة الطفل :ثالثاً 

 .احلاضن يف املحضونوسائل تنفيذ حق القريب  :املبحث السادس
 .الوسائل الرشعية :أوالً 
 ).الترشيعية(الوسائل القانونية  :ثانياً 
 .الوسائل القضائية :ثالثاً 

 .الوسائل العرفية :رابعاً 
 . وأما اخلامتة فقد خصصتها إلبراز النتائج التي توصلت إليها يف البحث

قهي اإلسالمي, هذا, وإين إذ أشكر الشكر اجلزيل األمانة العامة للمجمع الف
عىل حسن ظنها يب ودعوهتا يل للمشاركة يف هذه الندوة العلمية, أرجو اهللا تبـارك 

أن  − جلّت عظمته وتقدست أسامؤه − وتعاىل أن أكون عند حسن ظنها, داعيا اهللا
يعيننا مجيعا عىل خدمة اإلسالم واملسلمني والثقافة اإلسالمية التي أساسها كتـاب 

, وتراث علامئنا الراسخني يف فهم اإلسالم فهام ملسو هيلع هللا ىلصله الكريم اهللا تعاىل وسنة رسو
صحيحا عميقا عىل منهج سلف هذه األمة, التي ال يصلح آخرها إال بام صلح بـه 
أوهلا, وأن يسلك بنا سبيل املؤمنني وفهمهم من أهل القرون املفضلة املشهود هلـا 

نبينا حممد, رسول اهللا وصىل اهللا وسلم وبارك عىل . باهلداية واألفضلية عىل غريها
 .إىل العاملني, وعىل آله وأصحابه أمجعني

 عبد اهللا بن إدريس أبو بكر ميغا. د.أ
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א 
 :مهمتنييضم نقطتني 
ه لـه مـن حقـوق ننظرة اإلسالم إىل اإلنسان ككائن حي, وما ضـم: النقطة األوىل

 .فوق غريهات −طفال  أوامرأة  أورجال كان  − ومزايا
إن اهللا تبارك وتعاىل خلق اإلنسـان مـن صلصـال مـن محـإ مسـنون, وزوده 

د. بطاقات ال تتوفر جمتمعة يف غريه رُّ فَ اإلنسانِ يف هذا الكون بطبيعته وتركيبـه,  وتَ
ويف وظيفته وغاية وجوده, ويف مآله ومصريه, هو ما يقرره التصور اإلسالمي عن 

ة مقصودة عينت له اإلنسان, يف نصوص كثرية كلها تق رر أن هذا اإلنسان خلقة فذّ
وظيفة, وجعلت لوجوده غاية, وأنه كذلك مبتىل باحلياة خمترب فيها, وهذا السلوك 

 .الذي يقرر جزاءه ومصريه
د التعقيـد يف تركيبـه العضـوي, وتركيبـه ـديــد, شـن معقـائـان كـواإلنس

             التــي ال يعــرف  العقــيل والروحــي, كــام هــو معقــد يف أوجــه نشــاطه املختلفــة
 .حقيقتها −حتى اليوم  − أحد

فاإلنسان يف نظر اإلسالم كائن, ال هو باملالك وال هو بالشيطان, فهو قادر يف 
حاالت اهلبوط أن يصل إىل درجة الشيطان من الرش واألذ, ويف حاالت 

هو خليط ويف حالته الطبيعية ف... االرتفاع أن يسمو بروحه إىل مستو املالئكة 
 .)١(من هذا وذاك, مشتمل عىل اخلري وعىل الرش معا

إن نظرة اإلسـالم هـذه لإلنسـان, ككـائن حـي يمتـاز عـن بقيـة الكائنـات 
اتِ ﴿ بمواهب عظيمة, جتعلـه مهيئـا حلمـل األمانـة التـي عرضـت وَ ـامَ ـىلَ السَّ عَ

نَ مِ  قْ فَ أَشْ ا وَ نَهَ لْ ْمِ َ أَنْ حيَ أَبَنيْ بَالِ فَ ِ اجلْ ضِ وَ َرْ األْ اوَ  ).٧٢: األحزاب(﴾ نْهَ
ضـامن العدالـة واملسـاواة, والكرامـة : ويمكن تلخيص رسـالة اإلسـالم يف

واحلرية جلميع بني البرش, دون اعتبار لفوارق اجلنس أو اللون أو اللغة, أو املعتقد 
                                                 

 ).وبدون مكان الطبع( ١٩٧١, دار اهلالل ١٤−١٢قرآن الكريم, ص عباس حممود العقاد, اإلنسان يف ال: ينظر) ١(
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والقـرآن الكـريم يؤكـد نظـرة اإلسـالم هـذه . أو املستو املـادي واالقتصـادي
ضِ ﴿ :اتلإلنسان يف العديد من اآلي َرْ ـلٌ يفِ األْ اعِ ـةِ إِينِّ جَ ئِكَ الَ بُّـكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ وَ

ةً  لِيفَ ـ﴿. ﴾خَ ـالِقٌ بَشَ ةِ إِينِّ خَ ئِكَ الَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ نيٍ ـإِذْ قَ ـنْ طـِ ا مِ تُهُ ) ٧١(رً يْ ـوَّ ا سَ ـإِذَ فَ
ينَ  دِ اجِ وا لَهُ سَ عُ قَ ي فَ وحِ نْ رُ تُ فِيهِ مِ خْ فَ نَ دْ كَ ﴿. )ص( ﴾)٧٢(وَ لَقَ مَ وَ ي آَدَ نـِ نَا بَ مْ رَّ

ا  نـَ قْ لَ نْ خَ ـَّ ريٍ ممِ ثـِ ىلَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ الْبَحْ ِّ وَ مْ يفِ الْربَ نَاهُ لْ َ محَ وَ
يالً  ضِ فْ يمٍ ﴿).٧٠: اإلرساء( ﴾تَ ـوِ قْ ـنِ تَ سَ انَ يفِ أَحْ نْسَ ِ نَا اإلْ قْ لَ دْ خَ  ).٤: التـني( ﴾لَقَ

قْتُ ﴿ لَ ا خَ مَ ونِ وَ بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ ِ اإلْ نَّ وَ ِ  ). ٥٦: الذاريات( ﴾اجلْ
الً ﴿ مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ كُ مْ أَيُّ كُ يَاةَ لِيَبْلُوَ احلَْ تَ وَ قَ املَْوْ لَ ي خَ نِ ﴿ ).٢: امللك( ﴾الَّذِ مَ فَ

قَى  الَ يَشْ لُّ وَ الَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ ـإِنَّ لَـهُ مَ ) ١٢٣(اتَّ ي فَ ـرِ ـنْ ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ ـةً وَ عِيشَ
ى  مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ُ رشُ نَحْ ا وَ نْكً  ).طه( ﴾)١٢٤(ضَ

وإذا تأملنا القرآن الكريم وجدناه يركز عىل قاعدة أساسية هي اهلـدف لكـل 
رسالة ساموية, وهي الغاية من وجود اإلنسان يف هـذه احليـاة, مـن قـام هبـا عـىل 

عنهـا, فقـد أبطـل غايـة وجهها فقد حقق غاية وجوده, ومن قرص فيهـا أو نكـل 
, قـال اهللا  وجوده, وصار عاطال بال وظيفة, إهنا العبودية اخلالصـة هللا, عـزّ وجـلّ

ونِ ﴿ :تعاىل بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ ِ اإلْ نَّ وَ ِ قْتُ اجلْ لَ ا خَ مَ ـا ) ٥٦(وَ مَ قٍ وَ زْ ـنْ رِ مْ مِ نْهُ يدُ مِ ا أُرِ مَ
ونِ  طْعِمُ يدُ أَنْ يُ وَ الرَّ ) ٥٧(أُرِ ةِ املَْتِنيُ إِنَّ اهللاَ هُ وَّ اقُ ذُو الْقُ  ).الذاريات( ﴾)٥٨(زَّ

وقرر اإلسالم لإلنسان حقوقا, كام فرض عليه واجبات, ويف مقدمة احلقوق 
حـق : ارشة يأيت حق احلريـةحق احلياة, وبعدها مب: التي ضمنها اإلسالم لإلنسان

وجعـل فـرص  ونحوهـا عتقاد, وحق حرية الرأي, وحق حرية التنقـل,حرية اال
 .)١(مل والشغل متاحة للجميعالع

: وجاء يف ديباجة إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسـالم مـا نصـه
وإيامنا بأن احلقوق األساسية واحلريات العامة يف اإلسالم جزء من دين املسلمني, 

                                                 
 .١٨: , جملة كلية الدعوة اإلسالمية, العدد٤٨عمر التومي الشيباين, حقوق الطفل يف اإلسالم, ص . د: ينظر) ١(



− ١١ − 

ال يملك أحد بشـكل مبـدئي تعطيلهـا كليـا أو جزئيـا, أو خرقهـا أو جتاهلهـا يف 
أنزل اهللا هبا كتبه, وبعث هبا خاتم رسله, ومتم هبا ما جاءت به  أحكام إهلية تكليفية

الرساالت الساموية وأصبحت رعايتها عبادة, وإمهاهلا أو العدوان عليها منكرا يف 
كـام . )١(الدين, وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده, واألمة مسؤولة عنها بالتضـامن

حـق كـل إنسـان عـىل : ا نصهم) ب(جاء يف نفس اإلعالن, املادة التاسعة, الفقرة 
مؤسسات الرتبية والتوجيـه املختلفـة مـن األرسة واملدرسـة واجلامعـة وأجهـزة 
اإلعالم وغريها أن تعمل عىل تربية اإلنسان دينيا ودنيويا, تربية متكاملة ومتوازنة 

 .)٢(تنمي شخصيته وتعزز إيامنه باهللا واحرتامه للحقوق والواجبات ومحايتها
شـاملة  − عـىل وجـه اخلصـوص − وتوجيهـات اإلسـالم وملا كانت تعاليم

جلميع أوجه النمو والرعاية والرتبية, فإن ما هيم هذا البحـث هـو جانـب حمـدود 
جدا من تعاليم ومبادئ اإلسالم, وهو اجلانب املتعلق بتأكيد محاية الطفـل, التـي 
ة ينبغي أن يكون تأكيدها ومحايتها أحد األهـداف واملرتكـزات األساسـية لرعايـ

 .)٣(الطفل يف أي جمتمع مسلم
بشـأن ) ٧/١٢( ١١٣: وقد نص قرار جممع الفقه اإلسـالمي الـدويل, رقـم

 : حقوق األطفال عىل ما ييل
بـه أو بأمـه  محاية اجلنني يف رحم أمـه مـن كـل املـؤثرات التـي تلحـق رضراً )أ ( 

 .كاملسكرات واملخدرات واجب يف الرشيعة اإلسالمية
عليه باإلجهاض أو بـأي وجـه  ن بدء تكونه فال يعتدللجنني حق احلياة م) ب(

 .من وجوه اإلساءة التي حتدث التشوهات اخللقية أو العاهات
لكل طفل بعد الوالدة حقوق ماديـة ومعنويـة, ومـن املاديـة حـق امللكيـة ) ج ( 

واملرياث والوصية واهلبة والوقف, ومـن املعنويـة االسـم احلسـن والنسـب 
 .)٤(هوالدين واالنتامء لوطن

                                                 
 .م١٩٩٠أغسطس  ٥ −هـ ١٤١١حمرم  ١٤إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم, ) ١(
 .نفس اإلعالن) ٢(
 .٤٨عمر التومي الشيباين, مرجع سابق, ص . د: ينظر) ٣(
 .جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل: ينظر) ٤(



− ١٢ − 

حق احلضانة والرعاية له يف جو كريم نظيـف,  − أيضاً  − ومن حقوق الطفل
واألم املؤهلة أوىل هبذا احلق من غريها, ثم بقيـة أقربائـه عـىل الرتتيـب املعـروف 

 .)١(رشعاً 
من املادة السابعة من إعـالن القـاهرة حـول حقـوق )  أ (وقد نصت الفقرة 

طفـل عنـد والدتـه حـق عـىل األبـوين  لكـل: اإلنسان يف اإلسالم, عىل مـا يـيل
واملجتمع يف احلضانة والرتبية, والرعاية املادية والصحية واألدبية, كام جتب محايـة 

 .)٢(اجلنني واألم وإعطاؤمها عناية خاصة
ان ذكرا أم أنثـى, سواء ك − هذه أهم حقوق اإلنسان وواجباته يف هذه احلياة

كر احلكيم, وكام وردت يف الصحاح مـن كام نطقت هبا آيات الذ −كبريا أم صغرياً 
 .ملسو هيلع هللا ىلصأقوال الرسول األمني, 

بعد هذه النبذة اليسرية من نظرة اإلسالم إىل اإلنسان ككائن حـي, وحقوقـه 
وواجباته, كام رشعها اإلسالم, وفصلتها آيات القرآن الكريم, وهي كـام تالحـظ 

 :لوئام, ننتقل إىلمتتاز بالشمولية والعمق واإللزام, وحتقيق الرتاحم والتكافل وا
 ):الكفالة −الوصاية  − الكفالة(بيان األلفاظ ذات الصلة باحلضانة : النقطة الثانية

الضم, وكفلت املـال وباملـال ضـمنته, وكفلـت الرجـل : وهي لغة: الكفالة) أ ( 
وبالرجل كفال وكفالـة, وكفلـت بـه ضـمنته, والكافـل العائـل, والكافـل 

كفيل وكافل وضـمني وضـامن بمعنـى : يبالضامن, قال ابن العر: والكفيل
وأما الكافل فهو الذي كفل إنسانا يعوله وينفق عليـه, : ويف التهذيب. واحد

ــد: وقــال ابــن بطــال ــة بالول ــه : الكفال ــه قول ــأمره ومن ــه ويقــوم ب            أن يعول
ا﴿: تعاىل يَّ رِ كَ ا زَ هَ لَ فَّ كَ وتركيبه يـدل عـىل : ويف املغرب). ٣٧: آل عمران( ﴾وَ

ــالنفس, . والتضــمني الضــم يْن أو ب ــدَّ ــة بال ــا للكفال والفقهــاء يفــردون باب
                                                 

 .راجع املراجع السابقة) ١(
 .م١٩٩٠أغسطس  ٥ −هـ ١٤١١حمرم  ١٤: القاهرة) ٢(



− ١٣ − 

ويعرفوهنا بأهنا ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة مطلقا بـنفس, أو 
يْن, أو عني كمغصوب كام يسـتعملون لفـظ الكفالـة يف بـاب احلضـانة, . بدَ

فـظ وعـىل ذلـك فل. )١(ويريدون بالكفيل من يعول الصـغري ويقـوم بـأموره
 .الكفالة مشرتك بني ضم الذمة وبني احلضانة

وهي لغة مصدر ويل اليشء يليه والية, إذا دنا منه وقرب, أو قام به : الوالية) ب(
القدرة عىل الترصف من غـري توقـف : ورشعاً . )٢(وملك أمره أو نرصه وأحبه

وهـي بعبـارة . عىل إجازة أحد, أو هي تنفيذ القول عـىل الغـري شـاء أم أبـى
تدبري الكبري الراشد شؤون القارص الشخصية واملاليـة, وقـد يكـون : أخر

مصدرها الرشع كوالية األب واجلد, وقد يكـون مصـدرها تفـويض الغـري 
والوالية متعددة كالواليـة يف املـال, ويف النكـاح, . كالوصية ونظارة الوقف

 .)٣(ويف احلضانة
فقد تكون للرجال فقـط, وقـد وخيتلف من تثبت له الوالية من نوع إىل نوع,         

رع, ـواحلضانة نوع من أنواع الواليات الثابتـة بالشـ. تكون للرجال والنساء
 .)٤(ويقدم فيها النساء عىل الرجال

: يء وصيته, مـن بـاب وعـدـيء بالشـوهي لغة من وصيت الش: الوصاية) ج ( 
واالسـم الوصـاية . وصيته ووصيت إىل فالن توصية, وأوصيت إليه إيصـاء

, فعيـح لغـر والفتـلكسبا  .واجلمع األوصياء. ل بمعنى مفعولة, وهو ويصّ
                                                 

 .يثلثهام, والفيومي, املصباح املنري, باب احلاء والنون وما )مادة حضن(يراجع ابن منظور, لسان العرب ) ١(
ابـن منظـور, لسـان العـرب, . , بـريوت)بـدون تـاريخ(, مكتبـة لبنـان ٢٧٥اجلرجـاين, التعريفـات, ص : ينظر) ٢(

لَّ اهللاَ﴿: املحبة والنرصة قوله تعاىل: والفيومي, املصباح املنري, الواو والياء وما يثلثهام, ومن الوالية بمعنى تَـوَ نْ يَ مَ  وَ
نُو ينَ آَمَ الَّذِ ولَهُ وَ سُ رَ إِنَّ حِ وَ بَ اهللاِا فَ الِبُونَ زْ مُ الْغَ مْ ﴿: وقوله سبحانه ,)٥٦: املائدة( ﴾ هُ ـهُ نَـاتُ بَعْضُ مِ املُْؤْ نُونَ وَ مِ املُْؤْ وَ

لِيَاءُ بَعْضٍ   .أي صاحب السلطة: »الوايل«: ومن الوالية بمعنى السلطة والقدرة قوهلم ).٧١: التوبة( ﴾أَوْ
 .٢/٤٠٦: الدر املختار ورد املحتار: ينظر) ٣(
; ابـن عابـدين, رد املختـار; ١٧١; ابن نجـيم, األشـباه والنظـائر, ص ٥/١٥٢: الكاساين, بدائع الصنائع: ينظر) ٤(

 .٣/١٩الدسوقي,  



− ١٤ − 

 .)١(وأوصيته بولده, استعطفته عليه. جعلته له: وأوصيت إليه بامل
األمر بالترصف بعد املوت, كوصية اإلنسان إىل من يغسله, أو يصيل : ورشعا

أهنـا تثبـت  فالوصـية واليـة كغريهـا, إال. عليه إماما, أو يزوج بناته, ونحو ذلك
 .)٢(بتفويض الغري, أما احلضانة فهي ثابتة بالرشع, وقد يكون الويص حاضنا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
; سـعدي أبـو جيـب, القـاموس الفقهـي لغـة ٢/٣٣٨: الفيومي, املصباح املنري, الـواو مـع الصـاد ومـا يثلـثهام) ١(

 .٣٨١واصطالحا, ص 
 .; واملوسوعة الفقهية٥٣٨−٢/٥٣٧: بهويت, رشح منتهى اإلرادلت; ال٣/١٧٧قليويب ) ٢(



− ١٥ − 

אא 
א 

 :معنى احلضانة لغة واصطالحا :أوالً 
وهـو : احلضانة مأخوذة ومشتقة من احلضن: معناها يف اللغة ومادة اشتقاقها) أ ( 

, ومنـه حضـنه, وهي الضم إىل اجلنـب, ألن املـريب يضـم الطفـل إىل اجلنب
: إذا ضمه إىل نفسه حتت جناحيه, وحضنت املرأة صبيها: حضن الطائر بيضه

املوكالن بالصبي حيفظانه : إذا جعلته يف حضنها أو ربته, واحلاضن واحلاضنة
 .)١(هذا معناها يف اللغة. رباه: ويربيانه, وحضن الصبي حيضنه حضنا

: رعيـوأما معناها يف االصطالح الش: حتديد معناها يف االصطالح الرشعي )ب(
فحفظ صغري ونحوه عام يرضه, وتربيته بعمل مصاحله البدنيـة واملعنويـة, أو 
هي تربية الطفل ورعايته والقيام بكل مستلزمات حياته, منـذ والدتـه إىل أن 

قضـاء حاجاتـه يصبح مميـزا وقـادرا عـىل االسـتغناء عـن خـدمات أمـه يف 
 .)٢(الرضورية

ه حق احلضانة, أو هي تربية وحفـظ مـن ـد ملن لـولـة الـربيـت: اً ـي أيضـوه
وذلـك . دم متييـزه, كطفـل وكبـري جمنـونـه عام يؤذيه لعــور نفسـتقل بأمـال يس

برعاية شؤونه, وتدبري طعامه وملبسه ونومه, وتنظيفه وغسـله, وغسـل ثيابـه يف 
 .)٣(سن معينة ونحوها

                                                 
 .يراجع ابن منظور, لسان العرب,   ; والفيومي, املصباح املنري, احلاء والنون وما يثلثهام) ١(
; ابـن عابـدين, رد املختـار, )بدون تـاريخ(, نرش دار الكتاب العريب ٢٢٤ابن جزي, القوانني الفقهية, ص : ينظر) ٢(

: ; ابـن قدامـة, املغنـي٤٩٦−٥/٤٩٥: ; والبهـويت, كشـاف القنـاع٣/٤٥٢: الرشبيني, مغني املحتـاج ;٢/٦٤١
, ٥٣٦; والفوزان, امللخص الفقهي, ص ٩٣, ص ; وسعدي أبو جيب, القاموس الفقهي لغة واصطالحاً ٧/٦١٣

 .م٢٠٠٨ −هـ١٤٢٩مؤسسة الرسالة نارشون, الطبعة األوىل 
, وسعدي أبو جيب, القـاموس الفقهـي لغـة واصـطالحا, ص ٧/٦١٣: ة, املغنينفس املصادر, خاصة ابن قدام) ٣(

ر بدمشـق, الطبعـة ـدار الفكر للطباعة والتوزيع والنشـ. ٧١٨, و٧/٧١٧والزحييل, الفقه اإلسالمي وأدلته, . ٩٣
 .م١٩٨٥= هـ  ١٤٠٥الثانية 



− ١٦ − 

 :نه جيب أن يعلم, أن الرتبية احلقيقية للصغري والصغرية هلا درجات ثالثوإ
أن يرتبى الطفل بني أبويه, فإنه ينمو بيـنهام جسـمه  −وهي أمثلها  −: أوالها

 فـيهامونفسه وعقله, فينال الرعاية التامة يف الغذاء والصحة, ما دامت قد توافرت 
ما يستطيع أن يـدرك بـه احليـاة التـي العناية, وير يف تذكريمها وأسلوب حياهتام 

وتوقظ العواطف الكريمـة التـي يمـدان هبـا مـا يف نفسـه مـن . جتري بني الناس
إحساس اجتامعي, وهذه الرتبيـة يناهلـا أكثـر النـاس, ألن الـذين يفرتقـون عـن 
أزواجهم وهلم منهم أوالد نسبتهم ضئيلة, فقد أثبت اإلحصاء أن نسـبة الطـالق 

, والطالق بعـد إعقـاب % ٧٥د إىل وقائع الطالق أكرب من من غري إعقاب أي ول
وختتلف هذه . النسبة كلام زاد عدد األوالد وتقل, % ١٧أي ولد واحد نسبته نحو 
 .النسبة من جمتمع إىل آخر

أن يربى الولد يف ظل أبيه بعد أن يتجاوز سن احلضانة, وهذا : الدرجة الثانية
برتبية أوالده, حريصا عليهـا كـل احلـرص, ينال التهذيب املطلوب إذا كان معنيا 

 .وكل اآلباء كذلك إال من غلبت عليه شقوته, وهذا تنزع واليته عىل ابنه والتبقى
حضن أمه حتى يكرب ويصـري رجـال  د يفـولـربى الـأن يت: ةـة الثالثـدرجـال

والذين يكونون عىل هذه الرتبيـة, يف أكثـر أحـواهلم يكونـون مـدللني, . امرأة أو
هلم إرادة قوية حازمة, وتغلـب علـيهم األنانيـة, ألهنـم ال يفرضـون عـىل  ليست

وإن هـذه . وذلك ألن أمهاهتم عودهتم ذلـك. أنفسهم عطفا متبادال مع اآلخرين
ويف حـال . احلال تر يف اليتيم املدلل الذي ترك له أبوه ماال وتولت األم رعايتـه

بـاء الراحـة ألنفسـهم فرتكـوا األوالد الذين افرتق آباؤهم عن أمهاهتم, وآثـر اآل
األوالد يف أيدي األمهات عىل مال يدفعونه أو من غري مال, وذلك بال شك فـرار 

 .)١(من واجب األبوة
 :حكم احلضانة :ثانياً 

رر بـرتك احلفـظ, ـاملحضون قـد هيلـك, أو يتضـ ألناحلضانة واجبة رشعا, 
إال احلاضـن; أو فوجب حفظه عن اهلالك, فحكمها الوجوب العيني إذا مل يوجد 

                                                 
 ).ن  الطبعبدون تاريخ ومكا( ١٠٢−١٠١حممد أبو زهرة, تنظيم اإلسالم للمجتمع, ص ) ١(
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وكفالة . )١(وجد ولكن مل يقبل الصبي غريه, والوجوب الكفائي عند تعدد احلاضن
واجبة حلقهم وحلفظهم وتعليمهم وتـربيتهم, فـال يقـر  − عىل العموم − األطفال

طفل عند من ال حيسن الرتبية, أو هيمـل فيهـا, وال يقـر عنـد مـن سـلوكه يسء, 
 .)٢(ا عىل الطفلوأخالقه متدهورة, ألن يف ذلك رضر

 :أدلة مرشوعيتها :ثالثاً 
أما : روعية احلضانة بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقولـوقد ثبتت مش

ا ﴿ :فقول اهللا تعاىل: الكتاب ا إِمَّ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ وا إِالَّ إِيَّ بُدُ عْ بُّكَ أَالَّ تَ قَىضَ رَ وَ
 َ مهُ دُ َ أَحَ كَ الْكِربَ نْدَ نَّ عِ غَ بْلُ الً يَ وْ امَ قَ لْ هلَُ قُ ا وَ َ مهُ رْ نْهَ الَ تَ امَ أُفٍّ وَ لْ هلَُ قُ الَ تَ ا فَ َ مهُ ا أَوْ كِالَ

يامً  رِ أن : ووجه االستدالل هبذه اآلية عىل مرشوعية احلضانة ).٢٣: اإلرساء( ﴾كَ
اهللا سبحانه وتعاىل أمر األبناء برعاية آبائهم يف الكرب, حلاجتهام للرعاية وملظنة 

 .)٣(قدموه لألبناء يف طفولتهم من تربية وحضانة ورعايةعجزمها, كام 
فلام رو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمـرو أن : أما السنة
يا رسول اهللا, إن ابني هذا كان بطنـي لـه وعـاء, وثـديي لـه سـقاء, : امرأة قالت

: ملسو هيلع هللا ىلصوحجري له حواء, وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعـه منـي, فقـال رسـول اهللا 
 .)٤(»أنت أحق به ما مل تنكحي«

وهذا احلديث يدل عىل أن احلضـانة حـق األم مـا مل تتـزوج, كـام يـدل عـىل 
 .أحقيتها بحضانة ابنها ما مل تتزوج, فإن تزوجت سقط حقها يف احلضانة

أنه طلـق امرأتـه أم ابنـه  −  − فام روي عن عمر بن اخلطاب: وأما اإلمجاع
ليأخذ ابنه عاصام منها, فقال  −  −ر الصديق بني يدي أيب بك اعاصم فخاصمه

 الشـهد مـنخل بينه وبينها, رحيها ومسكها ومسحها وريقهـا خـري لـه «: أبو بكر
                                                 

, الفواكه الدواين: ينظر) ١( يُّ اوِ رَ ٍ النَّفْ املِ نَيْمِ بْنِ سَ َدُ بْنُ غُ  .٧/٦١٢: ; وابن قدامة, املغني٢/١٠٢: أَمحْ
 .٧/٧١٨الزحييل, مرجع سابق, : ينظر) ٢(
 www.shareyagajugaza.ps: جامعة غزة, موقع) ٣(
 .٤٣٠١: , رقم٣/٢٥١: من أحق بالولد: الطالق, ب: و داود, سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين, كأب) ٤(



− ١٨ − 

 − رضـوان اهللا علـيهم − وكان ذلك بحضور كثري من الصحابة. )١(»عندك يا عمر
روعية احلضانة وأهنا حـق ـعىل مش )٢(ه أحد, فدل ذلك عىل إمجاعهمـومل ينكر علي

 .م يف السنة األوىلاأل
فإن اإلنسـان خلـق ضـعيفا, وأمـر اهللا أبويـه بوجـوب رعايتـه : أما املعقول

والعناية به بام حيتاجه من رضاع وطعام ورشاب وملبس وتعلـيم وتربيـة, ليكـون 
 .أهال حلمل رسالة اإلسالم وتعاليمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
, ٢٨٣٨: , رقـم٤/١١١٤ما جاء يف املؤنـث مـن الرجـال ومـن أحـق بالولـد, : األقضية, ب: مالك, املوطأ, ك) ١(

كانت عند عمر بن اخلطاب امرأة : سمعت القاسم بن حممد يقول: حدثني مالك عن حيي بن سعيد أنه قال«: ولفظه
من األنصار, فولدت له عاصم بن عمر, ثم إنه فارقها, فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصام يلعب بفناء املسجد, فأخذ 

ابنـي, : بعضده فوضعه بني يديه عىل الدابة, فأدركته جدة الغالم فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق, فقـال عمـر
 .»فام راجعه عمر: بينها وبينه, قال لخ: , فقال ابو بكرابني: وقالت املرأة

دار الفكر للطباعة والتوزيع والنرش دمشق, الطبعة الثانيـة . ٧/٧٤٢: وهبة الزهييل, الفقه اإلسالمي وأدلته: ينظر) ٢(
 .م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥



− ١٩ − 

אא 
א 

 :حكمة مرشوعية احلضانة :أوالً 
أما حكمة مرشوعيتها فظاهرة, ذلك أن الصغري ومن يف حكمه ممن ال يعرف 
مصاحله كالكبري املجنون واملعتوه حيتاج إىل من يتواله وحيافظ عليه بجلب منافعـه 

فع احلنـان اودفع املضار عنه, وتربيته الرتبية السليمة, وال شـك أن الوالـدين بـد
 الناس بالقيام هبذه املهمة, فوكل إىل األم تربية طفلهـا ورعايـة والشفقة مها أدر

 .)١(متطلباته, ووكل إىل األب الترصف يف نفسه وولده وماله
وقد جاءت رشيعتنا بترشيع احلضانة هلؤالء, رمحة هبـم, ورعايـة لشـؤوهنم, 
وإحسانا إليهم, ألهنم لو تركوا لضاعوا وترضروا, وديننـا احلنيـف ديـن الرمحـة, 

ــالتهم, وهــي حــق و التكافــل واملســاواة, ينهــى عــن إضــاعتهم, ويوجــب كف
 .)٢(للمحضون عىل قرابته, وحق للحاضن يتوىل شؤون قريبه كسائر الواليات

 :وعندما يولد الطفل تثبت عليه ثالث واليات, وهي
والية الرتبية األوىل, وهي الفرتة التي ال يستطيع فيها الطفل أن يقوم : األوىل
 .ت نفسه, وهي احلضانةفيها بحاجا
 .والية احلفظ والصيانة والتعليم, وهي الوالية عىل النفس: الثانية
والية تدبري شؤون ماله, إذا كان له مال, وهـي تسـمى الواليـة عـىل : الثالثة

 .)٣(املال
 :أركان احلضانة :ثانياً 

احلاضن واملحضون, ورسم الفقهاء لكل منهام صـفات : للحضانة ركنان مها
هو العاجز عـن القيـام بنفسـه, : املحضون أنعامله, ومتيزه عن غريه, فبينوا حتدد م

                                                 
 .٤٣٨ينظر حممد إبراهيم احلفناوي, الطالق, ص ) ١(
 .٥١, حقوق الطفل يف اإلسالم, ص عمر التومي الشيباين. د: ينظر) ٢(
وما بعدها, وحممد أبو زهرة, مرجـع  ٢/٤٠٦: والدر املحتار. ٢٤٧−٢/٢٤١: الصنائع الكاساين, بدائع: يراجع) ٣(

 .٩٩سابق, ص 
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ومظنة ذلك الصغر, حتى يبلغ الـذكر, وتتـزوج األنثـى, وفقـا ملشـهور مـذهب 
املالكية, وذهب أكثر الفقهـاء بـام فـيهم بعـض املالكيـة أن مظنـة العجـز الصـغر 

 .)١(واجلنون
نفسـه, ومظنـة ذلـك الصـغر املحضون من عجز عن القيام ب: قال ابن راشد
أن املحضـون مـن ال : وجاء يف القوانني الفقهية البن جزي. )٢(واجلنون, والبكارة

هـو الـذي : و احلاضـن. )٣(يستقل كالصغري واملجنون, واملعتوه, وإن كانا كبـريين
 .)٤(يتوىل حفظ العاجز, وتربيته, والقيام بشؤونه

 :رشوطها :ثالثاً 
حضون ورعايتـه, وهـذا ال يتـأتى إال إذا كـان الغرض من احلضانة صيانة امل

وهلـذا اشـرتط الفقهـاء رشوطـا ال تثبـت احلضـانة إال ملـن . احلاضن أهال لذلك
توفرت فيه, وهي أنواع ثالثة, رشوط عامة يف النساء والرجال, ورشوط خاصـة 

 :بالنساء, ورشوط خاصة بالرجال
 :وهو الرشوط العامة, وهي: النوع األول

, إذ ال والية للكافر عىل املسلم, لك إذا كان املحضون مسلامً اإلسالم, وذ −١
وللخشية عىل املحضون من الفتنة يف دينه, وهـذا رشط عنـد الشـافعية واحلنابلـة 

ومثله يذهب احلنفية بالنسبة للحاضـن الـذكر, أمـا عنـد . )٥(وبعض فقهاء املالكية
األنثـى, فـال يشـرتط  املالكية يف املشهور عندهم وعند احلنفية بالنسـبة للحاضـنة
فال  − كام يقول احلنفية  − اإلسالم إال أن تكون املرأة مرتدة, ألهنا حتبس وترضب

فهـي كاملسـلمة يف  − كتابية كانت أو جموسـية − أما غري املسلمة. تتفرغ للحضانة
ما مل يعقل املحضون الدين, أو خيشـى أن يـألف : ثبوت حق احلضانة, قال احلنفية
                                                 

 .٧/٧٤٢: وهبة الزحييل, مرجع سابق: ينظر) ١(
 .١٢٦لباب اللباب, ص ) ٢(
 .٢١٩ص ) ٣(
 .٤٣, مرجع سابق, ص عز الدين حممد الغرياين. د: ينظر) ٤(
 .٢/٥٣٠الدسوقي, : ينظر) ٥(
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ذ ينزع منها ويضم إىل أناس من املسـلمني, لكـن عنـد املالكيـة إن الكفر فإنه حينئ
خيف عليه فال ينزع منها, وإنام تضـم احلاضـنة جلـريان مسـلمني ليكونـوا رقبـاء 

 .)١(عليها
فال حضانة للصغري, ألنه عاجز عن رعاية شـؤون نفسـه فضـال : البلوغ −٢

 .عن شؤون غريه, وفاقد اليشء ال يعطيه
احلضانة للمجنون واملعتوه, ألهنـام عـاجزان عـن إدارة  فال تثبت: العقل −٣

شؤوهنام بل إهنام يف حاجة إىل من يرعى شؤوهنام, فال حيسن الواحـد مـنهام القيـام 
واشرتط املالكية الرشـد, . فال توكل إليه حضانة غريه. بمصاحله, فضال عن غريه

. ه مـا ال يليـقفال حضانة لسفيه مبذر, لئال يتلف مال املحضون أو ينفق عليه منـ
مع احلنابلة عدم املرض املنفر كاجلذام والربص وشـبه ذلـك  − أيضاً  − واشرتطوا

وهذا . من كل ما يتعد رضره إىل املحضون, فال حضانة ملن له يشء من املنفرات
 .)٢(الرشط يعترب عند املالكية واحلنابلة

الولـد  فـال حضـانة لغـري أمـني عـىل تربيـة: األمانة يف الدين واألخالق −٤
: واملـراد. وتقويم أخالقه كالفاسق, فال حضـانة لفاسـق, ألن الفاسـق ال يـؤمتن

الفسق الذي يضيع املحضون به, كاالشتهار بالرشب, والرسقة, والزنى, واللهـو 
احلاصـل أن : قـال ابـن عابـدين. تور احلال فتثبت لـه احلضـانةـرم, أما مسـاملح

الولد عندها سقط حقها,وإال فهـي  احلاضن إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع
يكفـي مسـتورها : وقال الرميل. )٣(أحق به إىل أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منها

واحلاضن حممول عـىل األمانـة حتـى : يـوقـدسـال الـق. )٤(ةـدالـتور العـأي مس
 .)٥(يثبت عدمها

                                                 
 .٢/٦٣٩: ابن عابدين, مصدر سابق: يراجع) ١(
 .نفس املصدر, واملصادر السابقة) ٢(
 .٦٣٩−٢/٦٣٣: رد املختار) ٣(
 .٢/٤٥٥: الرميل, هناية املحتاج) ٤(
 .١/٤٠٩: ; جواهر اإلكليل٢/٥٢٩ )٥(
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ل وير ابن القيم أن العدالة ال تشرتط يف احلاضن, ولو رشطت لضاع أطفـا
العامل, ومل يزل أطفال الفسـاق بـني أبـوين مـن حـني قيـام اإلسـالم إىل أن تقـوم 

وال أحد من الصـحابة ملسو هيلع هللا ىلص  الساعة, ومل يتعرض هلم أحد يف الدنيا, ومل يمنع النبي
فاسقا من تربية ابنه وحضانته له, ولو كان الفاسق مسلوب احلضـانة لكـان بيـان 

بنقله, وتوارث العمل به مقدم عىل كثري  هذا لألمة من أهم األمور, واعتناء األئمة
من ما نقلوه, فكيف جيوز هلم تضييعه, واتصال العمل بخالفه, ولو كـان الفسـق 
ينايف احلضانة لكان من زنى وارتكب كبرية فرق بينه وبني أوالده الصغار والتمس 

 .)١(هلم غريه
خلقه القدرة عىل تربية املحضون, وهي االستطاعة عىل صون الصغري يف  −٥

وصحته, فال حضانة ملن كان عاجزا عن ذلك لكـرب سـن, أو مـرض يعـوق عـن 
فاملرأة املحرتفة أو العاملـة إن . ذلك, أو شغل أو عاهة كالعمى واخلرس والصمم

كان عملها يمنعها من تربية الصغري والعناية بأمره, ال تكون أهال للحضـانة, وإن 
شــؤونه ال يســقط حقهــا يف  كــان عملهــا ال حيــول دون رعايــة الصــغري وتــدبري

 .)٢(احلضانة
الرشد, وهو رشط عند املالكية والشافعية, فال حضانة لسفيه مبذر لـئال  −٦

 .)٣(يتلف مال املحضون
أمن املكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سنا خيشى عليه فيه الفسـاد, أو  −٧

ثون, ضياع ماله, فال حضانة ملن يعيش يف مكان خمـوف يطرقـه املفسـدون والعـاب
 .)٤(وقد رصح هبذا الرشط املالكية

 :الرشوط اخلاصة باحلاضنني من الرجال, وهي: النوع الثاين
أن يكون حمرما للمحضون إذا كانت املحضونة أنثى مشتهاة فال حضانة البن ) أ ( 

العم, ألنه ليس حمرما, وألنه جيوز له نكاحها فال يـؤمتن عليهـا, فـإن كانـت 
                                                 

 .١٣٣−٤/١٣٢: زاد املعاد: ينظر) ١(
 .٥/٤٩٩: ; والبهويت, كشاف القناع٣/٤٥٦: ; والرشبيني, مغني املحتاج٢/٥٢٩: قيالدسو )٢(
 .٣/٤٥٥: ; والرشبيني, مغني املحتاج٢/٥٢٩: الدسوقي: املصدران السابقان )٣(
 .١/٤٠٩: جواهر اإلكليل... ; ٢/٥٢٨: الدسوقي )٤(



− ٢٣ − 

, وال خيشى عليها فال تسقط حضانة ابن عمهـا, املحضونة صغرية ال تشتهى
وإذا مل يكن للمشتهاة غري ابن العم, وضعت عند أمينة خيتارها ابن العم, كام 

أو خيتارها القايض, كام يقـول احلنفيـة إذا مل يكـن . )١(يقول الشافعية واحلنابلة
وإال أبقاها القايض عنـده, وعنـد املالكيـة يسـقط حـق . ابن عمها أصلح هلا

وأجاز الشافعية أن تضم البن عمها إذا كانت له بنت . )٢(حلضانة لغري املحرما
 .)٣(يستحيي منها,فإهنا جتعل عنده مع بنته

يشرتط املالكية لثبوت احلضانة للذكر أن يكون عنده من النساء مـن يصـلح ) ب(
أو غري ذلك مـن . )٤(للحضانة كزوجة, أو أمة, أو مستأجرة لذلك, أو متربعة

 .الصاحلات حلضانة الطفلالنساء 
 :الرشوط اخلاصة باحلواضن من النساء, وهي: النوع الثالث

أال تكون احلاضنة متزوجة من أجنبي من املحضون , فإن كانت متزوجة  −١
إذا كانـت متزوجـة بغـري أجنبـي  أمـا .بأجنبي من املحضون ال تستحق احلضـانة

وقـد قـال . قها يف احلضانةكاجلدة أم األم متسكه عند زوجها أب األم ال يسقط ح
فال حضانة ملـن تزوجـت بـأجنبي مـن  )٥(»أنت أحق به ما مل تتزوجي«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

احلنفيـة والشـافعية : املحضون, وتسقط حضانتها من حني العقـد عنـد اجلمهـور
 .)٨(وهو احتامل البن قدامة يف املغني. )٧(وبالدخول عند املالكية. )٦(واحلنابلة

                                                 
 .املصادر السابقة )١(
 .٢/٦٣٣: ابن عابدين, رد املختار )٢(
 .٢/٤٥٥: ني, مغني املحتاجالرشبي )٣(
: , الطبعـة الثانيـة, ليبيـا٦٤٤−٦١٣رعية لألحـوال الشخصـية, ص ـزكي الـدين شـعبان, األحكـام الشـ: ينظر )٤(

 .٨٢عمر التومي الشيباين, مرجع سابق, ص . ; ود١٩٧٢املنشورات الليبية 
 .جزء من حديث سبق خترجيه )٥(
 .٩/٤٢٥: ; املرداوي, األنصاف٥/٤٩٩: اف القناع; والبهويت, كش٧/٦١٩: ابن قدامة, املغني )٦(
 .٢/٤٥٦: ; منح اجلليل١/٤٠٩: جواهر اإلكليل )٧(
)٧/٦١٩ )٨. 



− ٢٤ − 

ت رحـم حمـرم مـن املحضـون كأمـه وأختـه, فـال أن تكون احلاضنة ذا −٢
حضانة لبنات العم واخلالة, وهذا عند احلنفية واملالكية, وليس هـذا رشطـا عنـد 

ورصح الشافعية بأنه ال تثبت احلضانة لبنت العم عـىل الـذكر . الشافعية واحلنابلة
 .)١(املشتهي, وهو قول نقله ابن عابدين من احلنفية

باملحضون يف بيت من يـبغض املحضـون ويكرهـه, أن ال تقيم احلاضنة  −٣ 
كام لو تزوجت األم وأخذته أم األم, وأقامت باملحضون مع األم, فحينئذ تسـقط 
حضانة أم األم إذا كانت يف عيال زوج األم, وهذا عند احلنفية, وهو املشهور عند 

 .)٢(املالكية
ن حمتاجـا أال متتنع احلاضنة عن إرضاع الطفل إذا كانـت أهـال لـه, وكـا −٤

 .)٣(للرضاع, وهذا يف الصحيح عند الشافعية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
: ; مـنح اجلليـل٤١٠−١/٤٠٩: ; جـواهر اإلكليـل٢/٦٣٩: ; ابن عابدين, رد املختار٤/٤٢: الكاساين, البدائع )١(

 .٥/٤٩٩: ; والبهويت, كشاف القناع٧/٦١٩: ; وابن قدامة, املغني٢/٤٥٦
 .٢/٤٥٦: ; ومنح اجلليل١/٤١٠: جواهر اإلكليل )٢(
 .٣١/٤٥٥: ; والرشبيني, مغني املحتاج٣/٤٤٨: أسنى املطالب )٣(



− ٢٥ − 

אא 
אאא 
אא 

 : مفهوم احلق لغة ورشعا :أوالً 
احلـق «: ورد يف الصـحاح للجـوهري :تعريف احلق يف اللغة ومادة اشـتقاقه) أ ( 

حق لـك أن تفعـل «: قال الكاساين. »قوقاحلق واحد احل«و »خالف الباطل
حق له أن يفعـل كـذا, وهـو حقيـق أن : هذا, وحققت أن تفعل هذا, بمعنى

وقد ورد يف عمـدة احلفـاظ يف تفسـري أرشف  )١(»...يفعل كذا, وهو حقيق به
يء الثابت, ـيف األصل, هو الثبوت, والش »احلق«أن : األلفاظ, ألمحد احللبي

لِكَ ﴿: يقول اهللا تعاىل قُّ بِأَنَّ اهللاَ ذَ وَ احلَْ حـق األمـر «: ويقـال). ٦: احلج( ﴾ هُ
واحلق لفظ كثري الورود يف الكتـاب . )٢(»ثبت واستقر: حيق حقا, فهو حق أي

واملراد منه عىل سبيل التعيني خيتلف باختالف املقام الذي وردت فيه . الكريم
 .)٣(اقعاآليات, ومعناه العام ال خيلو من معنى الثبوت واملطابقة للو

هــو الثابــت الــذي ال يســوغ : احلــق يف اللغــة: قــال يف التعريفــات للجرجــاين
صـح, وثبـت, وصـدق, ويف : وحق األمر حقا, وحقه, وحقوقا... )٤(إنكاره

                                                 
: ة, بـاب القـاف فصـل احلـاءـربيــاح العـاج اللغـة وصحــاح, تـري, الصحـوهـاد اجلـل بن محـإسامعي: رـينظ) ١(

 ).أمحد عبد الغفار عطار :حتقيق(م, ١٩٨٧, دار العلم للماليني, ١٤٦٦−٤/١٤٦٠
مجعيـة الـدعوة اإلسـالمية, : , اجلامهرييـة١/٧٠٤: أمحد يوسف احللبي, عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفـاظ) ٢(

 ).عبد السالم أمحد التونجي:حتقيق(م ١٩٩٥
 ومـا فيهـا مـن كتـب اهللا: احلـق. فاحلق هو اهللا, ألنه املوجود الثابـت لذاتـه: اء يف معجم ألفاظ القرآن الكريمـج) ٣(

أحد حقوق العبـاد, وهـو مـا وجـب : واحلق. الواقع ال حمالة, الذي ال خيتلف: واحلق. العقائد والرشائع واحلقائق
الواجـب : واحلق. البني الواضح: واحلق. الصدق: واحلق. العدل: واحلق. العلم الصحيح: واحلق. للغري ويتقاضاه

املسـوغ بحسـب : واحلـق. قد يـراد بـه البعـث: واحلق. ل الفعل هلااحلكمة التي فع: واحلق. الذي ينبغي أن يطلب
: جممـع اللغـة العربيـة. التام الكامل, وإذا أضيف احلق إىل املصدر كان معناه أنه عـىل أكمـل وجـه: واحلق. الواقع

٢٨٨−١/٢٧٦. 
 .٩٤ص ) ٤(



− ٢٦ − 

رَ مَ ﴿ :مـريـرآن الكـالق ــلِيُنْذِ ــنْ كَ قَّ الْقَ ـِ حيَ يـا وَ ينَ ـانَ حَ ـافِرِ ـىلَ الْكَ لُ عَ  ﴾وْ
 .)١(يشمل ما كان هللا, وما هو لعباده واحد احلقوق,: واحلق). ٧٠: يس(

مفهوم احلق يف االصطالح  :حتديد معنى احلق يف االصطالح الرشعي) ب(
مما تقدم من ذكر مفهوم احلق املختلف يف اللغة يتبني أن مفهومه يف : الرشعي

باختالف املقام والعلوم والفنون, ففي  −أيضا  − االصطالح الرشعي خيتلف
هو احلكم املطابق للواقع, يطلق عىل األقوال والعقائد  :اصطالح أهل املعاين

وأما الصدق . الباطل: واألديان واملذاهب باعتبار اشتامهلا عىل ذلك, ويقابله
 .فقد شاع يف األقوال خاصة, ويقابله الكذب

وقد يفرق بينهام بأن املطابقة تعترب يف احلق من جانب الواقع, ويف الصدق من         
فمعنى صدق احلكم مطابقته للواقع, ومعنى حقيقته مطابقـة جانب احلكم, 

يء حقـا واجبـا ـظهـور كـون الشـ: أما عند علامء الرشع فـاحلق. الواقع إياه
 .)٣(رفع ملك يشء بثبوت ملك قبله: وعند املالكية. )٢(للغري

 »مصــادر احلــق يف الفقــه اإلســالمي«أمــا يف القــانون فقــد جــاء يف كتــاب ) ج ( 
ثم » ...ذات قيمة مالية وحيميها القانون واحلق مصلحة«: هللسنهوري ما نص

) احلـق(يستعمل فقهاء الرشع اإلسالمي يف بعض احلـاالت لفـظ «: أضاف
, )٤(ويريدون به مجيع احلقوق املالية وغري املالية, فيقولون حق اهللا وحق العباد

حقـوق االرتفـاق, ويف : ويريدون به يف حاالت) احلقوق(ويستعملون لفظ 
الت أخر ما ينشأ عن العقد من التزامات غري االلتزام الذي يعترب حكم حا

العقد, فعقد البيع حكمه نقل ملكيـة املبيـع وحقوقـه وتسـليم املبيـع ودفـع 
 .)٥(»...الثمن

                                                 
 .٩٤−٩٣, ص سعدي أبو جيب, القاموس الفقهي, لغة واصطالحاً : ينظر) ١(
 .٩٤−٩٣رجع, ص نفس امل) ٢(
 .٩٤−٩٣نفس املرجع, أبو جيب, ص ) ٣(
حق هللا حمـض كـاإليامن والصـالة : حق هللا وحق للعباد; وبالتفصيل إىل أربعة: تنقسم احلقوق باختصار إىل قسمني) ٤(

, وحـق للعبـد وهللا فيـه حـق, وحـق العبـد )مثل الرسقة(والصيام واحلج, حق هللا وللعبد فيه حق وحق اهللا أغلب 
 ).القصاصك(أغلب 

 .٧٦ص ) ٥(



− ٢٧ − 

 :بيان املراد بالقريب احلاضن :ثانياً 
القريب بالنسب, سواء من جهـة األب, أم مـن : املراد بالقريب, األصل فيه

. , وقد يطلق عىل غري ذلك, كالقريب يف املجلس أو السكنى ونحو ذلكجهة األم
. هــو الــذي يقــوم عــىل املحضــون بالرعايــة والرتبيــة: واحلاضــن ـ كــام تقــدم ـ

من ال يستقل بأمور نفسه عام يؤذيه لعدم متييـزه, كطفـل, وكبـري : واملحضون هو
 .جمنون أو معتوه عىل ما سبق

هو من يراعي مـا وجبـت للمحضـون مـن : وعليه فاملراد بالقريب احلاضن
أمور عىل غريه من أبوين, وإخوة كبار, وأقارب, وأوصياء, ومـربني, ومـوجهني 

 .)١(وغريهم
 :وتتعلق باحلضانة ثالثة حقوق, وهي

 حق الطفل املحضون, −١
 حق احلاضنة, −٢
 .حق أب املحضون أو من يقوم مقامه −٣

 إليـه, وإن تعارضـت كـان فإن أمكن التوفيق بني هذه احلقوق وجب املصري
حق الطفل املحضون مقدما عىل ما سواه, ألن احلضانة مقررة أساسا لنفع الطفـل 

 .)٢(الصغري وحفظه بدنيا ونفسيا
وإذا كان احلق بالنسبة للكبار الراشدين ال بد أن يقابله واجب عىل صـاحب 

ينبغـي أن  احلق نحو غريه, فإن هذه القاعدة أو املبدأ ال ينطبق عـىل الطفـل الـذي
يتحصل عىل حقوقه من غري إلزام له بتأدية ما يقابلها من واجبات بالنسـبة للفـرد 

 .)٣(البالغ الراشد, ألنه كطفل صغري, غري مكلف رشعا
                                                 

 .٩٤−٩٣أبو جيب, ص : نفس املرجع )١(
عبد الرمحن أبو توتة, مسؤوليات جتاه أطفاهلا, جملة البحوث العربية للبحوث االجتامعية التطبيقيـة للمعهـد : ينظر) ٢(

 .١٤٨−١٢٧, ص ١٩٩١العايل للعلوم االجتامعية التطبيقية باجلامهريية, العدد األول 
, الطبعة الثانية, اجلامهريية, اجلامعة ٢٥٥−٢٥١التومي الشيباين, من أسس الرتبية اإلسالمية, ص  عمر. د: يراجع) ٣(

 .١٩٩١املفتوحة, 



− ٢٨ − 

 : بيان من أحق الناس بحضانة الطفل :ثالثاً 
أوىل الناس بحضانة الطفل هي أمه احلقيقية إذا كانت قادرة عىل ذلك وكانت 

. خلقا وصحة, ومل تكن مطلقة من أيب الطفـل وتزوجـت مـن غـريهمأمونة دينا و
وقد روي أن زوجا اختلف مع زوجته يف شأن حضانة طفلها يف عهـد رسـول اهللا 

يا رسول اهللا, إن : فقالتملسو هيلع هللا ىلص سارعت املرأة إىل تقديم حجتها إىل رسول اهللا وملسو هيلع هللا ىلص 
نـي, فقـال ابني هذا كان حجري له وعاء, وثديي له سقاء, وأراد أبوه أن يأخذه م

 وروي أن عمر بن اخلطاب. )١(»أنت أحق به ما مل تزوجي«: ملسو هيلع هللا ىلصي الكريم ـا النبـهل
−  −  كانت له زوجة من األنصـار أعقبـت لـه ولـده عاصـام, ولكـن مل يوفـق

فرأ ولده حتمله جدته أم أمه, وأراد أن يأخذه منها, فتنازعا إىل . زواجهام فطلقها
فأبقـاه يف يـدها, وقـال لفـاروق ملسو هيلع هللا ىلص اهللا خليفـة رسـول  −  −أيب بكر الصديق 
 . )٢(رحيها ومسها ومسحها وريقها خري له من الشهد عندك: اإلسالم عمر

... قاعدة الرشع أنه يقدم يف كل موطن وكل والية من هو أقوم بمصاحلها «و
وملا كانت احلضانة تفتقر إىل وفور الصرب عىل األطفال يف كثـرة البكـاء والتضـجر 

ارضة للصبيان ومزيد الشفقة والرقة الباعثة عىل الرفـق بالضـعفاء من اهليئات الع
 .)٣(»والرفق هبم وكانت النسوة أتم من الرجال يف ذلك كله قد من عليهم

وال شك أن هـذه املهمـة, مهمـة حضـانة الطفـل, موكولـة إىل األم بحكـم 
ة فيه وظيفتها الطبيعية, وال ينزع الطفل من أمه إال إذا أصبحت يف وضع غري قادر

 .عىل رعايته والقيام بمستلزمات حياته
                                                 

; من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بـن عمـرو ١/١٨٢: أمحد يف املسند. »تنكحي«ويف رواية ) ١(
: , رقـم٢/٢٥١: مـن أحـق بالولـد: الطـالق, ب:كوإسناده حسن; وأخرجه أبو داود أيضا,  −  −بن العاص 

)٢٢٧٨.( 
ابـن : , وينظر٩٤/٣٣٢): ٢٤٠٠(وقد تقدم لفظه وخترجيه, وبمعنى هذا اآلخر, وأخرجه البغوي يف رشح السنة ) ٢(

 .٧/١١٤: قدامه, املغني
حتقيـق (اء الفـروق, , الفروق أو أنوار الربوق يف أنو)هـ ٦٨٤ت (أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف ) ٣(

 .٣٦٢ − ٣٦١:, ص٣:م, ج١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, دار الكتب العلمية, بريوت, )خليل املنصور
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وبمقتىض كون احلضانة لألم ابتداء, وأهنا أوىل هبا من األب قـرر الفقهـاء أن 
أم األم تقدم دائـام عـىل أم : قرابة األم تقدم دائام عىل قرابة األب يف حكم احلضانة

يت ما يـأوتقدم اخلالة عىل العمة عىل األب, وتقدم األخت ألم عىل األخت ألب, 
 .يف ترتيب أصحاب احلقوق يف احلضانة, وهكذا عىل ما هو مرتب يف كتب الفقه

 :فقد انقسم الفقهاء يف ذلك إىل عدة آراء )١(أما بعد انتهاء مدة احلضانة
رأي حرص حق الوالية عىل القارص بـاألقرب إليـه مـن العصـبات الـذكور, ) أ ( 

 .األقرب فاألقرب
 ه, استنادا إىل حديث عن أيب هريرةـه وأمـل بني أبيـيتخري الطف: ولـرأي يق) ب(

−  −يـا رسـول اهللا, : مع ابن هلا, وقالتملسو هيلع هللا ىلص جاءت امرأة إىل النبي «: قال
مـن حيـاقني يف : فقـال األب. إن زوجي طلقني ويريد أن يذهب بابني هـذا

فأخذ بيد  »هذا  أبوك وهذه أمك, فخذ بيد من شئت: ملسو هيلع هللا ىلصولدي? قال النبي 
 .)٢(أمه فانطلقت

 .)٣(يقول بوضع الطفل من قبل القايض يف املكان األصلح له: الرأي الثالث) ج ( 
ويف حالة موت األم, أو طالقها من أب الطفل وزواجها من غـريه, أو عـدم 

انتقلـت . قدرهتا عىل القيام بمسؤوليات احلضانة, أو عـدم صـالحيتها للحضـانة
 .احلضانة إىل غريها يف ترتيب معني حددته الرشيعة اإلسالمية, عىل ما يأيت

 
 
 
 

                                                 
 .١٠١تنظيم اإلسالم للمجتمع, ص : حممد أبو زهرة: ينظر) ١(
 ., دار الكتاب العريب٢٢٧٩: رقم ٢/٢٥١: من أحق بالولد: الطالق, ب: رواه أبو داود, ك) ٢(
 .١٠١ص  املرجع السابق,: ينظر) ٣(
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 أبيض
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אאא 
אא 

 
 :ترتيب أصحاب احلقوق يف احلضانة :أوالً 

احلضانة نوع والية وسلطة لكن اإلناث أليق هبا, ألهنـن أشـفق وأهـد إىل 
الرتبية, وأصرب عىل القيام هبا, وأشد مالزمة لألطفال, فتقـدم األم احلقيقيـة عـىل 

الفقهاء من ذلك أنه يقـدم أقـارب األم عـىل األب يف احلضانة, وقد فهم كثري من 
أقارب األب يف احلضانة أيضا, ورتبوا أصحاب احلقوق يف احلضـانة عـىل النحـو 

األم, فإن وجد مانع, فأم األم وإن علت, فإن وجد مانع فأم األب, ثـم إىل : التايل
األخت الشقيقة, ثم إىل األخت ألم, ثم بنت األخت الشقيقة, فبنت األخت ألم, 

م اخلالة الشقيقة, فاخلالة ألم, فاخلالة ألب, ثم بنت األخت ألب ثـم بنـت األخ ث
الشقيقة, فبنت األخ ألم, فبنت األخ ألب, ثم العمة الشقيقة, فالعمة ألم, فالعمة 
ألب, ثم خالة األم, فخالة األب, فعمة األم, فعمـة األب, وتقـدم الشـقيقة عـىل 

 .غريها يف كل ذلك
جـدت وليسـت أهـال وريبـات مـن هـذه املحـارم, أوفإن مل يكن للصغري ق

: للحضانة, انتقلت احلضانة إىل العصبات من املحارم من الرجال عىل النحو التايل
األب ثــم أب األب, وإن عــال, ثــم إىل األخ الشــقيق, ثــم األخ ألب, ثــم العــم 

فـإذا مل يوجـد مـن . الشقيق, فالعم ألب, ثم عم أبيه الشقيق, ثـم عـم أبيـه ألب
ه من الرجال املحارم أحد, أو وجد وليس فـيهم مـن هـو أهـل للحضـانة, عصبت

اجلـد : انتقلت احلضانة إىل حمارمه من الرجال غري العصبة, وهم عىل النحو التـايل
ألم, ثم األخ ألم, ثم ابن األخ ألم, ثم العم ألم, ثـم اخلـال الشـقيق, ثـم اخلـال 

ذلك كله عني القايض لـه مـن فإذا مل يكن للصغري قريب من . ألب, ثم اخلال ألم
 .يقوم بحضانته



− ٣٢ − 

فإذا عدم من يصلح للحضانة من أمهات األم فقد اختلفت كلمة الفقهـاء يف 
من يسـتحق احلضـانة بعـدهن, ولكـل أهـل مـذهب طريقـة خاصـة يف ترتيـب 
مستحقي احلضانة بعد األم وأمهاهتا, ومن يقدم يف االستحقاق عند االستواء, مع 

تنتقل من املستحق إىل من بعده من املستحقني إال إذا أسقط  مراعاة أن احلضانة ال
 . )١(املستحق حقه يف احلضانة أو سقطت ملانع

 :مدة احلضانة وسنها وأجرها :ثانيا ً
ير فقهاء احلنفية أن احلاضنة أحق بالطفل حتى يستغني عن : مدهتا وسنها) أ ( 

أحق بالفتاة  خدمة النساء, وقدر زمن استقالله بسبع سنني, واحلاضنة
الصغرية حتى تبلغ سن احليض أو اإلنزال أو بعد تسع سنني أو إحد عرشة 

وير املالكية أن احلضانة تستمر يف الطفل حتى البلوغ, ويف األنثى إىل . سنة
الزواج ودخول الزوج هبا, ولو كانت األم كافرة, وليس هناك ختيري للولد 

يرتكه يفعل ما يشاء, وليس هو أقدر  عند احلنفية واملالكية, ألنه قد يتبع من
وعند الشافعية خيري الولد عند سن التمييز, وعند . عىل معرفة ما يصلحه

أن : احلنابلة خيري الطفل غري املعتوه عند سبع سنني, ويكون التخيري برشطني
يكون األبوان أو غريمها من أهل احلضانة, فإن كان أحدمها غري أهل 

ال يكون الطفل معتوها, فإن كان معتوها فيعطى  وأن. للحضانة, فال ختيري
أما الفتاة إذا بلغت سبع سنني, فاألب أحق هبا, وال ختري, ألن . لألم وال خيري

 .)٢(األب يرعى مصلحتها عند هذه السن أكثر من األم
أنه ليس للحاضن أجرة  − غري احلنفية − ير مجهور الفقهاء: أجرة احلضانة) ب(

كانت احلاضنة أما أم غريها, ألن األم تستحق النفقـة إن عىل احلضانة, سواء 
                                                 

; ٢/٥٢٧: ; وحاشية الدسوقي٧/٢٩٢: االستذكار; وابن عبد الرب, ٢/٦٣٨: حاشية ابن عابدين: ينظر يف ذلك) ١(
; املرداوي, ٩/٣٠٧: ; ابن قدامة, املغني٣/٤٥٣: ; الرشبيني, مغني املحتاج٢/١٦٩: والشريازي, املهذب

 .٩/٣٠٧: النصاف
رح ـ; الشـ٢/٣٥٦: ; املدونـة٣/٥٦٦: ملختار مع حاشية ابـن عابـدين; الدرر ا٤/٤٦: الكاساين, بدائع الصنائع) ٢(

; ابـن ٢٣٢−٧/٢٣١: ; الرميل, هناية املحتاج٥/٨٢: ; الشافعي, األم٦/١٨٥: ; الباجي, املنتقى٢/٥٢٦: الكبري
 .٤/١٣٤: ; ابن القيم, زاد املعاد٩/٣٠٢: قدامة, املغني
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كانت زوجة, وغري األم نفقتها عـىل غريهـا, وهـو أبوهـا, لكـن إذا احتـاج 
ويـر احلنفيـة أن األم ال تسـتحق . املحضون إىل خدمة فللحاضن األجـرة

األجرة إال إذا طلقت طالقا بائنا, وانقضت عدهتا, أما إذا كانت احلاضنة غري 
 .)١(فلها أجرهتااألم 

ن احلضـانة تنتهـي باسـتغناء أ: وخالصة القول يف هذه املسألة والتـي قبلهـا
الصغري أو الصغرية عن خدمة النساء, وبعض الفقهاء حدها بالبلوغ الطبيعي بأن 

واملتـأخرون مـن الفقهـاء, قـدروا . حتيض البنت ويبلـغ الصـغري حـد االحـتالم
هــي بســبع, وللصــغرية تنتهــي بتســع, بالســنني, فجعلوهــا بالنســبة للصــغري تنت

 .وأطالوها بالنسبة للصغرية ألهنا متتد إىل أن تتعود عادات النساء من حاضنتها
ومن الفقهاء من قال إن الصـغري إذا بلـغ حـد التمييـز واإلدراك, خـري بـني 

 .)٢(اإلقامة مع أمه أو مع أبيه عىل ما تقدم
 املختص احلق يف أن وقد جعل القانون يف بعض الدول اإلسالمية للقايض

يمد سن احلضانة بالنسبة للصغرية إىل إحد عرشة سنة, وبالنسبة للصغري إىل 
 .)٣(تسع سنني إذا رأ مصلحة الطفل يف ذلك

أنه ليس للحاضـن أجـرة  − غري احلنفية − ير مجهور الفقهاء: أجر احلضانة
النفقة إن كانت  عىل احلضانة, سواء كانت احلاضنة أما أم غريها, ألن األم تستحق

لكـن إذا احتـاج املحضـون إىل . زوجة, وغري األم نفقتها عىل غريها وهـو أبوهـا
وير احلنفية أن األم ال تستحق األجرة إال إذا طلقـت . خدمة فللحاضن األجرة

 .)٤(طالقا بائنا, وانقضت عدهتا, أما إذا كانت احلاضنة غري األم فلها أجرهتا
                                                 

رح ـ; الشـ٢/٣٥٦: ; املدونـة الكـرب٤/٥٦٦: ر مع احلاشية; الدر املحتا٤/٤٦: الكاساين, مصدر سابق: ينظر) ١(
; ابن قدامـة, ٧/٢٣١: ; الرميل, هناية املحتاج٥/٨٢: ; الشافعي, األم٦/١٨٥: ; الباجي, املنتقى٢/٥٢٦: الكبري
 .٤/١٣٤: ; ابن القيم, زاد املعاد٩/٣٠٢: املغني

 .١٠١حممد أبو زهرة, مرجع سابق, ص : ينظر) ٢(
 .ملرجع والصفحةنفس ا: يراجع) ٣(
 .املصادر الفقهية السابقة: ينظر) ٤(
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אא 
אאאא 

א 
  :آثارها النفسية عىل حياة الطفل :أوالً 

تقدم أن األوالد أمانة يف أعناق الوالـدين, ومسـؤوالن عـن تلـك األمانـة, 
من أمثاهلـا بنـاء  يتكونفبيت األرسة هو املدرسة األوىل لألوالد, وهي اللبنة التي 

ع, ويف األرسة الكريمة الراشدة واملرشدة التي تقوم عـىل محايـة حـدود اهللا املجتم
تعاىل وحفظ رشيعته, وعىل دعائم املحبة واملودة والرمحة واإليثار والتعـاون عـىل 

 .الرب والتقو, ينشأ رجال األمة ونساؤها
 :وهللا در أمري الشعراء, أمحد الشوقي عندما يقول

    األم مدرسة إذا أعددهتا      
 أعددت شعبا طيب األعراق                                            

ةُ األوىل يف هـذه املدرسـة التـي  سَ رِّ ةُ األوىل, واألم هي املُدَ سَ رَ األرسة هي املَدْ
. )١(يتعلم فيها الطفل أمور دينه ودنياه, وهيذب عقلـه ويتفقـه كـام أمرنـا اإلسـالم

يـدركون هـذه احلقيقـة, بـل بعـض اآلبـاء  ولألسف بعض اآلباء واألمهـات ال
واألمهات يتسببون يف شقاوة أوالدهم يف الدنيا واآلخرة, يظنـون أهنـم أحسـنوا 

أفسدوها, وما أكثر هؤالء اآلباء واألمهات يف يومنا هذا, وقد عرب  بينام همالرتبية 
 −:عن ذلك أحسن تعبري, حيث قـال − رمحه اهللا تعاىل − وزيةـاجل قيمام ابن ـاإلم

كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده يف الدنيا واآلخرة بإمهاله, وترك تأديبه, وإعانتـه «
عىل شهواته, ويظن أنه يكرمه وقد أهانه, ويظن أنه يرمحه وقد ظلمه, ففاته انتفاعه 
ت عليه حظه يف الدنيا واآلخرة, وإذا اعتربت الفساد يف األوالد عامتـه  بولده وفوّ

 )٢(»...من قبل اآلباء

                                                 
 .١٥٥مصطفى السباعي, أخالقنا االجتامعية, ص . د) ١(
 .١٤٧−١٤٦حتفة املولود يف أحكام املولود, ص ) ٢(
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وجود األم يف البيت وحق رعايتها للطفـل أثـر كبـري يف السـالمة النفسـية ول
واجلسدية, يبعد الطفل من األمراض النفسية, هذه اآلثار السلبية للحضـانة عنـد 

سـة األملانيـة إىل أن ختـيل . غياب الوالدين أو أحدمها أو كليهام وقد أشـارت املدرّ
إىل خمـاوف مرضـية تظهـر عنـد الوالدين عن تربية األطفال يف عمر مبكر يـؤدي 

البلوغ, ونحن متأكدون أن ترك رعاية األطفال لغري األم, سواء لألقارب أو لدور 
بعيد املد يف نفسية الطفل, وكـذلك الطفـل الـذي فقـد  خاً احلضانة, حيدث رش

والديه يشعر أنه فقد احلب واالهتامم واالتصال واألخذ بالنصـائح التـي يسـدهيا 
 .)١(الوالدان إليه

وملعاجلة هذه املعضلة قامت يف احلياة االجتامعية املعارصة, بعض اإلجراءات 
الرتبوية العملية, حيث رأ العلامء الرتبويون الذين اهتمـوا بقضـايا الطفولـة أن 

ي ـي واحلســاهليمنة يف السنوات اخلمس األوىل من حياة الطفل يف تكوينه النفسـ
ــاة كبــرية وبســبب التطــورات املســارعة والتعقيــ ــة احلي دات املتداخلــة يف تركيب

االجتامعية املعارصة, مل تعد احلياة االجتامعية بسيطة كـام كانـت يف املـايض, وإنـام 
تعدت ذلك للعناية بكل العوامل التي تؤثر يف تكـوين شخصـية الصـغري, وبنـاء 
مؤسسات تربوية تقوم بشؤون الطفـل يف حالـة غيـاب الوالـدين, أو أحـدمها أو 

 .)٢(العمل أو الوفاة وغري ذلككليهام بسبب 
قدرة الطفل عىل النطق الصحيح, واحلاجات  يف تنميةأمهية احلضانة اجلديدة 

النفسية واالجتامعية التي يسعى الطفل إىل إشباعها, حيث يشعر الطفل أنه بحاجة 
 .إىل احلب والتقبل من قبل اآلخرين

بويـة علهـا ومن هنا نر رضورة تقديم بعـض التوجيهـات والنصـائح الرت
واآلثار السلبية املرتتبة عىل احلضانة, وما جيـب  املشكالتتساعد يف حل كثري من 

                                                 
 www.alanurabb.com  :موقع إنرتنيت) ١(
 www.tafoshsh.com  :لطفلموقع أمهية الروضة ببناء شخصية ا) ٢(
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أو احلاضنة, سواء كانت أم الطفل أم أبوه أم غريمهـا, ) احلاضن(أن يقوم به املريب 
 :وذلك فيام ييل

أن تكــون الرتبيــة عــىل أســاس غــرس العقيــدة اإلســالمية الصــحيحة  −١
 .ملسو هيلع هللا ىلصفل املسلم, وحمبة اهللا تعاىل وحمبة رسول اهللا الصافية, يف نفسية الط

أن تكون القدوة احلسنة لـألوالد يف أقـواهلم وأفعـاهلم املختلفـة, لقولـه  −٢
ـرَ ﴿ :تعاىل َخِ مَ اآلْ الْيَـوْ و اهللاَ وَ جُ رْ انَ يَ نَةٌ ملَِنْ كَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اهللاِ أُسْ سُ مْ يفِ رَ انَ لَكُ دْ كَ لَقَ

ا ثِريً رَ اهللاَ كَ كَ ذَ  .فإن القدوة احلسنة هلا أثر كبري يف تربية الطفل ,)٢١: ألحزابا( ﴾وَ
شـديد  ملسو هيلع هللا ىلصأن تقوم الرتبية عىل الرمحة والتعاون واملحبة, وقد كان النبـي  −٣

ملسو هيلع هللا ىلص االهتامم باألطفال وغرس األخالق الكريمة يف نفوسهم, وحـثّ رسـول اهللا 
حق كبرينا من مل يرحم صغرينا ويعرف «: ملسو هيلع هللا ىلص عىل رمحتهم والشفقة عليهم, فقال 

 .)١(»ٍفليس منا
أن هتدف يف الرتبية إىل تكوين الشخصية املتوازنة التي جتمع بني التمسك  −٤

 .بمبادئ الدين اإلسالمي ومقومات احلياة
أن تعرف أن الطفل حيتاج إىل من يوجهه ويبعده ويكافئـه عـىل األعـامل  −٥

بولـة, حتـى الصحيحة, حتى تقو لديـه, ويرشـده إىل أنـامط السـلوك غـري املق
 .بذلك ينمو الضمري وتتكون املسؤولية األخالقية ,يتجنبها

 :آثارها العقلية عىل حياة الطفل :ثانياً 
يمكن القول بأن احلضانة هلا تأثري كبري عىل حياة الطفـل يف وقـت الطفولـة, 
ويستمر هذا التأثري إىل وقت البلوغ والرشد يف وقت التكليف, واجلانب العقيل له 

 .ة يف حياة اإلنسان عموما, ولذا جيب االهتامم به بشكل كبريأمهية كبري
أن ) أو احلاضـن(وبالنسبة لدور احلضانة يف تنمية العقل جيب عىل احلاضـنة 

التـي تـؤثر عـىل  املشـكالتهتتم بالرعاية الواجبة للطفل حتى ال يشعر بيشء من 
                                                 

 .٤٩٤٥: , رقم٤/٤٤١يف الرمحة, : األدب, ب: ك: داود بوأ) ١(
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ي يتلقاهـا, عقله, وإنام تقوم بكل ما ينمي عقل الطفل من وجـوه النشـاطات التـ
ومتارس احلقوق والواجبات األرسية واالجتامعية والوطنية, تقوم احلاضنة بـدور 

رشوط ال  − كام سبق أن ذكرناهـا − األب, ولذلك اشرتطت للحاضنة واحلاضن
بد من توفرها لكي تستطيع أن تـريب الطفـل تربيـة صـاحلة, وتغـرس فيـه احلـب 

ية توفر مهارات االتصال عـىل عقـل ومن املهم يف هذه الناح. والتقدير والتشجيع
واألنبيـاء ملسو هيلع هللا ىلص رع وسـرية النبـي ـالطفل وتعليم قراءة القرآن الكريم, وأمـور الشـ

 .والصاحلني, وتعويده عىل طاعة والديه وإكرامهام وطاعة معلمته واحرتامها
واحلضانة تساهم بقوة يف نمو عقل الطفل وعواطفه وعاداتـه, ويتلقـى فيهـا 

جتامعي, ويتعلم احلقائق األساسية, مثل األلوان واألشـكال التحفيز والتوجيه اال
 .واألرقام, وكذلك مهارات الرسم واحلركة

أن احلاضـنة إذا  : ويظهر مما سبق, أن احلضانة هلا آثار عقلية إجيابية مهمـة أي
عىل عقل الطفل بحيـث  إجيابياً  قامت بواجبها يف عملية احلضانة اجليدة تؤثر تأثرياً 

موا جيدا, وينشأ الطفل نشأة عقلية جيدة عىل صـحة جسـمه ويقظـة ينمو عقله ن
عقله وصفاء ذهنه, والطفل يتعلم منذ صغره كل ما حيتاج إىل معرفته, فهـو دائـم 

 .)١(دائم البحث والتنقيب السؤال
ولكن إذا فشلت احلاضنة يف حضانتها وعاملت الطفل معاملة سيئة بالقسوة 

: له, وينشـأ الطفـل نشـأة عقليـة غـري جيـدة, مـثالفإهنا تؤثر تأثريا سلبيا عىل عق
معصية اهللا تعاىل حيث ال يلتزم بأوامر اهللا تعـاىل وال يتجنـب نواهيـه وال يراعـي 

 .أحكام الشارع احلكيم وال حيرتم الناس
وقد ينحرف سلوكيا وتظهر فيه اآلثار العقليـة السـلبية للحضـانة, فالطفـل 

ــ ــادات طيب ــون ع ــانة أن يك ــتطيع يف احلض ــاون يس ــة والتع ــة والطاع ة كالنظاف
, والطفل يتعلم من أرسته كل ما حيتـاج )واالستامع(واالستقالل وآداب احلديث 
 .)٢(إىل معرفته فهو دائم يسأل

                                                 
 .١٢١−٧٥حممد منري موسى, الرتبية اإلسالمية, ص . يراجع د) ١(
 .٣٧: يراجع نفس املرجع, ص) ٢(
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ويتعلم األطفال الصدق, وهو من األمور املهمة يف حياة الناس, وهناك أمور 
, ويـتجىل تتطلبها ممارسة احلضانة ومراعاة مصلحة املحضون بحيث ينشـأ سـليام

احلضانة من نفقة عىل املحضون, وإضافة إىل ذلك كون احلاضـنة  تتطلبهذلك فيام 
 .)١(تبذل جمهودات مادية ومعنوية والسهر عىل مصاحله

 :آثارها االجتامعية عىل حياة الطفل :ثالثاً 
.. إن من أهداف احلضانة وأساسها أن حتفظ مصلحة الطفل ومجيـع شـؤونه

احلة وزوج صالح يعترب حقا من حقوق الطفـل التـي وإن حسن اختيار زوجة ص
أمر هبا اإلسـالم, ألن األرسة الفاضـلة هـي نـواة املجتمـع اخلـري, وإن األم هـي 

 .األساس للمجتمع, إذا صلحت صلح املجتمع, وإذا فسدت فسد املجتمع كله
واألم الفاضلة الصاحلة هي التي تريب األوالد تربية صاحلة, وتقوم بواجبها 

ية أوالدها, وحتفظهم عن كل ما يرضهم, حيث تغذهيم اإليامن قبل يف رعا
, ملسو هيلع هللا ىلصتغذيتهم بالطعام, وتسمعهم ذكر اهللا تعاىل والصالة والسالم عىل رسول اهللا 

 .)٢(وتغرس فيهم حب اإلسالم واالعتزاز به عقيدة وسلوكا
أن : ومن اإلجيابية. وتنقسم اآلثار االجتامعية للحضانة إىل إجيابية وسلبية

كون احلاضنة تريب الطفل تربية إسالمية وأخالقية محيدة وحسن سلوك واهتامم ت
ونرش اخلري  ,وتقدمه ,بالطفل, وإذا كان سلوكه جيدا وعضوا فعاال يف املجتمع

 .يكون له أثر جيد يف هذا املجتمع ,فيه
خصية الصـغري, ـي بنـاء شــري فــم وخطـاسـة األم كبري وحـودور احلاضن

نة غـري األم, ألن الطفـل مـع والديـه يشـعر بالراحـة ـاحلاضن ـن مـي أحسـوه
النفسية والعقلية واالجتامعية, ويظهر أثر ذلك عىل سـلوكه يف معامالتـه وحسـن 

 .االحرتام لآلخرين
                                                 

 .١/٣٨٠: لرتبية وطرق التدريسصالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد املجيد, ا: ينظر) ١(
 .٣٥: أمحد عطا عمر, تربية الطفل يف اإلسالم, ص: ينظر) ٢(
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واألبوان هلام تأثري كبـري يف أوالدمهـا يف أمـور العقيـدة والـدين وال سـيام يف 
عن الفطرة التي خلقهم اهللا عليها,  السنوات األوىل حتى ليصل التأثري إىل حتويلهم

كـل مولـود يولـد عـىل « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسـول اهللا: أنه قال−  − ورد عن أيب هريرة
 .)١(»الفطرة, فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه

ومن اآلثار اإلجيابية االجتامعية للطفل يف وقت احلضانة, أنه يتأثر باألنشـطة 
القدرة عىل مشاركة اآلخرين, ويظهـر اعـتامده التي تشعر الطفل بالقوة اجلسمية و

 .)٢(عىل نفسه وحتمل مسؤولياته
ومن اآلثار السلبية للحضانة مـن الناحيـة االجتامعيـة أن الطفـل إذا نشـأ يف 

إذا : حضانة سيئة يتأثر بذلك سـلبيا يف اجلانـب االجتامعـي, وعـىل سـبيل املثـال
طلوبـة يـؤثر ذلـك عـىل حصل طالق بني والدي الطفل وغابت عنـه الرعايـة امل

صحته النفسية واجلسدية والعقلية, وبالتايل تنعكس آثار ذلـك كلـه عـىل سـلوكه 
,وقد ينحرف الطفل بارتكاب اجلرائم كالرسقة والقتل والسـكر, وقـد عياالجتام

يتحول إىل جمنون, وهذا كله يعترب من اآلثـار االجتامعيـة للحضـانة مـن الناحيـة 
ة الطفــل االجتامعيــة املســتقبلية وعــىل مشــاركته الســلبية, التــي تــؤثر عــىل حيــا

 .)٣(تظهر منه أمراض سلوكية وأخالقية يتأثر بذلك املجتمعفاالجتامعية 
 
 
 
 
 

                                                 
: املسـافرين, ب: ; مسـلم, ك١٣٨٥: , رقم٢/١٠٠: من انتظر حتى تدفن: اجلمعة, ب: متفق عليه, البخاري, ك) ١(

 .٢٦٥٧: , رقم٤/٢٠٤٧: بعد العرصملسو هيلع هللا ىلص معرفة الركعتني اللتني كان يصليهام النبي 
 .٣٦: زكرياء الرشيب, تنشئة الطفل, ص. د )٢(
 .١٠٣−٦١فتحي السيد, تربية األوالد يف اإلسالم, ص ) ٣(
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אא 
אאא 

والتنفيذ هو . )١(الوسائل مجع وسيلة, وهي ما يتقرب به إىل اليشء أو إىل الغري
كون واقعا ملموسا, وذلك بإلزام املحكوم عليه ببذل ما عليـه مـن إنزال احلكم لي

ووسائل تنفيذ حق القريب احلاضن يف املحضون هي . حق وتسليمه للمحكوم له
الطرق التي هبا يتوصل إىل تسليم املحضون إىل قريبه األحـق بحضـانته, ومتكينـه 

 :ويمكن تقسيم هذه الوسائل إىل. من القيام برعايته
 :وسائل العرفيةال :أوال ً

واملقصود بالوسائل العرفية هنا هو كـل الطـرق غـري القضـائية التـي تتخـذ 
لضامن متتع القريب احلاضن بحقه, ففي كثري من األحيان يصل احلـق إىل صـاحبه 

 :ومن ذلك. بدون اللجوء إىل املحاكم
التشاور بني األقارب املعنيني بأمر الولد مع تقديم حـق املحضـون عـىل  −١
 . عتبارات األخركل اال
واإلفتـاء . التي خيتلف فيها النـاساستفتاء أهل العلم يف قضايا احلضانة   −٢

خيتلف عن القضاء حيـث إن القضـاء  −ذي هو تبيني احلكم الرشعي للسائل ال −
, فهـام جيتمعـان يف إظهـار حكـم إلزاميـةيكون عىل وجه اإللزام, والفتـو غـري 

, وبعبارة أخـر أن املفتـي باإللزامء عن الفتو رع يف الواقع, ويمتاز القضاـالش
أن من فعل كذا ترتب عليه كذا, ومن قال كـذا لزمـه كـذا, : يفتي حكام عاما كليا

 والقايض يقيض قضاء معينا عىل شخص معني, فقضاؤه خـاص وملـزم, وفتـو
ومن ثم يعترب االسـتفتاء وسـيلة مـن وسـائل تنفيـذ حـق . )٢(العامل عام غري ملزمة

 .ب احلاضن يف املحضونالقري
ت, واجلرجاين, التعريفـات, ., دار الفكر, د٣٣٦: , ص٢:الفيومي, املصباح املنري, الواو مع السني وما يثلثهام, ج) ١(                                                 

 .١٩٧٨, مكتبة لبنان, ٢٧٢: ص
بـدون (, دار الكتـب العلميـة, بـريوت ١/٨: رة احلكـامـ; وابن فرهون, تبصـ٣٣/٢٨: املوسوعة الفقهية: ينظر) ٢(

, املكتبـة )حتقيـق حميـي الـدين عبـد احلميـد( ١/٣٨: ; وابن قيم اجلوزية, إعالم املوقعني عن رب العـاملني)تاريخ
 ).بدون تاريخ(العرصية بريوت 
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 ):الترشيعية(الوسائل القانونية : ثانيا ً
الوسيلة القانونية تتمثل يف تقنني أحكام احلضانة وفق الرشيعة اإلسالمية 

وال شك أن الترشيع هو األساس الذي يقوم عليه . إلعامهلا يف املجتمعات املسلمة
مقيد يف ما يصدره من العمل القضائي إليصال احلقوق إىل أصحاهبا; ألن القايض 

أحكام بنصوص ترشيعية معينة ال خيرج عنها ولذلك ينبغي للدول التي مل تقنن 
فيها أحكام احلضانة وفق الرشيعة اإلسالمية أن تقوم بذلك, مع األخذ يف 
االعتبار أنه جيب الرجوع يف ذلك إىل أهل الذكر الذين هم علامء الرشيعة 

ات الغرب وتقاليده التي حيرص بعض وحكامؤها الراسخون, بعيدا عن عاد
 .املسلمني لألسف عىل أن يستوردوها ويعملوها يف جمتمعاهتم

يف هــذا   −واجههــا املســلمون مــن املعضــالت التــي ي رياً ـك أن كثـــوال شـ
فلكـي . وال جيدون هلا حال منشؤها مـن التقليـد والنقـل مـن الغـرب −العصـر 

ال بد من عمل ترشيعي جاد يوجه حيصل القريب احلاضن عىل حقه يف املحضون, 
الناس فيام يقع هلم من قضايا تتعلق باحلضانة, ويعني عىل حل النزاعـات قضـائيا 

 .إذا وقعت
 :الوسائل القضائية :ثانياً 

, إذا حصل نزاع بني أقارب املحضـون يف حضـانته, ومل يمكـن حلـه عرفيـاً 
 فـذكر حـديثاً  −  − وقد جاء عن الرباء بـن عـازب. فينبغي اللجوء إىل القضاء

يا عم, يا عم, فتناوهلا عيل : فتبعته ابنة محزة تناديملسو هيلع هللا ىلص  فخرج النبي: وقال يف آخره
, محلتهـا, : −عليهـا السـالم  − دها, وقـال لفاطمـةـفأخذ بي ـكِ ونَـكِ ابنـةُ عمّ دُ

: أنا أخذهتا وهـي ابنـة عمـي, وقـال: فاختصم فيها عيل وزيد وجعفر, فقال عيل
خلالتها, ملسو هيلع هللا ىلص ابنة أخي, فقىض هبا النبي : حتتي, وقال زيد ابنة عمي وخالتها: جعفر
: , وقـال جلعفـر»أنـت منـي وأنـا منـك«: , وقال لعيل»اخلالة بمنزلة األم«: وقال

لُقيـأش« لْقي وخُ : , وقـال عـيل»اـوالنـونا ومـأنت أخ«: دـزيـال لـ, وق»بهت خَ
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شك أن هذا الذي  وال. )١(»إهنا ابنة أخي من الرضاعة«: أال تتزوج بنت محزة? قال
صدر من هؤالء الصحابة األجالء ريض اهللا عنهم من قبيل اللجـوء إىل القضـاء, 

يف القضية املتنازع فيها, فعلمنا من هذا احلديث , ملسو هيلع هللا ىلص ى بينهم رسول اهللا ـوقد قض
ومن نصوص أخر مرشوعية اللجـوء إىل القضـاء وأمهيتـه يف إيصـال احلـق إىل 

 .األحق به
لولد يستبد بـه يف بعـض األحيـان مـن ال حـق لـه يف ومن املؤسف جدا أن ا

حضانته ويمثل بقاؤه عنده خطرا عىل تربيته, ويعجز أصحاب احلق من نزعه منـه 
بالوسائل العرفية املشار إليها أعاله, ثم ال يلجؤون مـع ذلـك إىل القضـاء إلنقـاذ 

 .الولد فيضيع بسبب ذلك
ة هـذه الوسـيلة ورضورة ولذلك فإنه من األمهية بمكان توعية الناس بأمهيـ

 .استعامهلا عند االقتضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
; عـن عبـد اهللا بـن موسـى بـه, وهـذا ٤٢٥١ :, رقـم٥/١٤١: غزوة زيد بن حارثة: , ب.املغازي: البخاري, ك) ١(

احلديث أصح ما يف هذا الباب, وقد وردت أحاديث أخر عند غري البخاري كلها مل تسلم مـن التضـعيف بسـبب 
 .اإلرسال



− ٤٤ − 
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− ٤٥ − 

א 
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات, وتتحقق اآلمال والطموحات, أمحـده 
تعاىل عىل أن وفقني وأعانني عىل إمتام كتابة هذا البحث, وقد تبـني يل مـن خـالل 

 :إىل مجلة من النتائج أمجل بعضها فيام ييلالبحث بعض األمور, وانتهيت 
حقوقا تفوق يف  −م أنثى كبريا أم طفالً ذكرا كان أ − أن اإلسالم قرر لإلنسان −١

مزاياها احلقوق التي تضمنتها مجيع وثائق وإعالنـات حقـوق اإلنسـان وحقـوق 
 .الطفل

د مـا ره, وتربيتـه بتعاهــأن املقصود باحلضانة هو حفظ صغري ونحوه عام يض −٢
 .يصلحه

أن احلضانة واجبة, ألن املحضون قد هيلك أو يترضر برتك احلفظ, وحفظه  −٣
 .عن اهلالك واجب

 .أن مرشوعية احلضانة ثبتت بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول −٤
أن حكمة مرشوعية احلضانة ظاهرة, ذلك أن الطفل ومـن يف حكمـه ممـن ال  −٥

 .توه حيتاج إىل من يتواله وحيافظ عليهيعرف مصاحله كالكبري املجنون واملع
أن األحق بحضانة الطفل هو أمه احلقيقيـة مـا مل تتـزوج, فـإذا تزوجـت مـن  −٦

أجنبي عن املحضون فقد سقط حقها يف احلضانة, ثم يليها يف استحقاق احلضـانة 
 .أمهاهتا وإن علون

نـه خيـري بـني إذا بلغ سن التمييز وهو عاقل فإ −ذكرا كان أم أنثى  − أن الولد −٧
 .والديه, فأهيام اختاره أحلق به

أنه ملا كانت احلضانة من الواليات, والغرض منها صيانة املحضون ورعايته,  −٨
وال يتأتى ذلك إال إذا كان احلاضن أهال, لذلك اشـرتط الفقهـاء هلـا رشوطـا, ال 

 رشوط عامـة يف: روط ثالثـة أنـواعـتثبت احلضانة إال ملن توفرت فيه, وهذه الش
 .الرجال والنساء, ورشوط خاصة بالنساء, ورشوط خاصة بالرجال



− ٤٦ − 

 .أن للحضانة آثارا نفسية وعقلية واجتامعية عىل حياة الطفل املحضون −٩
أن هناك وسائل رشعية وقانونية وعرفية لتنفيـذ حـق القريـب احلاضـن إذا  −١٠

 .اقتىض األمر ذلك
هــذا البحــث مســامهة هــذا وأرجــو اهللا تبــارك وتعــاىل يف اخلتــام أن يكــون 

واهللا ويل . متواضعة يف بيان حق القريب احلاضـن يف املحضـون ووسـائل تنفيـذه
 . وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. التوفيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



− ٤٧ − 

אאא 
 القرآن الكريم

 ) بدون تاريخ(ابن جزي, القوانني الفقهية, نرش دار الكتاب العريب 
ابن عابدين, رد املحتار عىل الدر املختـار, رشكـة ومطبعـة مصـطفى البـايب احللبـي وأوالده 

 ١٩٦٦=  ١٣٨٦, ٢: بمرص, ط
, الفـروق أو أنـوار الـربوق يف )هــ ٦٨٤ت (أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف 

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨وت, , دار الكتب العلمية, بري)حتقيق خليل املنصور(أنواء الفروق, 
 .أبو داود, سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين, سنن أيب داود, طبعة دار الكتاب العريب

 .أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة, املغني, مكتبة الرياض احلديثة بالرياض
, الفواكه الدواين يُّ اوِ رَ ٍ النَّفْ املِ نَيْمِ بْنِ سَ َدُ بْنُ غُ   أَمحْ

مجعيـة الـدعوة : أمحد يوسف احللبي, عمـدة احلفـاظ يف تفسـري أرشف األلفـاظ, اجلامهرييـة
 ).عبد السالم أمحد التونجي:حتقيق(م ١٩٩٥اإلسالمية, 

إسامعيل بن محاد اجلوهري, الصحاح, تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة, دار العلـم للماليـني, 
 ).أمحد عبد الغفار عطار: حتقيق(م, ١٩٨٧

 . م١٩٩٠أغسطس  ٥ −هـ ١٤١١حمرم  ١٤هرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم, إعالن القا
 م١٩٩٦البهويت, رشح منتهى اإلرادات, عامل الكتب, بريوت, 

  www.shareyagajugaza.ps  :جامعة غزة, موقع
 . وت, بري)بدون تاريخ(اجلرجاين, التعريفات, مكتبة لبنان 

ريعة اإلسـالمية والقـانون يف ـعز الدين حممد الغرياين, دراسة مقارنة يف احلضانة بـني الشـ. د
 .البالد العربية

 عمر التومي الشيباين, حقوق الطفل يف اإلسالم, . د
عمر التومي الشيباين, حقوق الطفل يف اإلسـالم, جملـة كليـة الـدعوة اإلسـالمية, العـدد . د

 .الثامن عرش
لتومي الشيباين, من أسس الرتبيـة اإلسـالمية, الطبعـة الثانيـة, اجلامهرييـة, اجلامعـة عمر ا. د

 .١٩٩١املفتوحة, 
املنشـورات : زكي الدين شعبان, األحكام الرشعية لألحوال الشخصية, الطبعة الثانيـة, ليبيـا

 ١٩٧٢الليبية 



− ٤٨ − 

, ٢: ط سعدي أبو جيب, القاموس الفقهـي لغـة واصـطالحا, دار الفكـر, دمشـق ـ سـوريا
 م١٩٨٨= هـ  ١٤٠٨

ة ـوزيــي املعـروف بـابن قـيم اجلـشمس الدين أيب عبد اهللا حممد  أيب بكـر الزرعـي الدمشقـ
= هــ  ١٤٠٤, زاد املعاد, مؤسسـة الرسـالة, بـريوت, الطبعـة السادسـة, )هـ ٧٥١− ٦٩١(

 .م١٩٨٤
 ).ن الطبعوبدون مكا( ١٩٧١عباس حممود العقاد, اإلنسان يف القرآن الكريم, دار اهلالل 

عبد الرمحن أبو توتة, مسؤوليات جتاه أطفالنا, جملـة البحـوث العربيـة للبحـوث االجتامعيـة 
, ص ١٩٩١التطبيقية للمعهد العايل للعلوم االجتامعية التطبيقيـة باجلامهرييـة, العـدد األول 

١٤٨−١٢٧. 
 .م٢٠٠٨ −هـ١٤٢٩الفوزان, امللخص الفقهي, مؤسسة الرسالة نارشون, الطبعة األوىل 

, ٢: لبنـان, ط −رائع, دار الكتـاب العـريب, بـريوت ـشالكاساين, بدائع الصنائع يف ترتيب ال
 .م١٩٨٢= هـ  ١٤٠٢

جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل, جممع اللغة العربية, معجـم ألفـاظ القـرآن الكـريم, طبـع 
 .بمطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب
 .مجتمع, بدون بقية معلومات النرشحممد أبو زهرة, تنظيم اإلسالم لل

 حممد عرفه الدسوقي, حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, دار الفكر
 . هـ ١٤٢٧ − ١٤٠٤الكويت, من  −وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية املوسوعة الفقهية, 

 )بدون تاريخ ومكان الطبع(والفيومي, املصباح املنري, دار الفكر 
ر بدمشق, الطبعـة ـسالمي وأدلته, دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشوهبة الزحييل, الفقه اإل

 .م١٩٨٥= هـ  ١٤٠٥الثانية 
   


