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احلمــد هللا رب العــاملني, صــاحب الفضــل والعظمــة واجلــالل, والصــالة 
والسالم عىل أرشف اخللق, وسيد املرسلني الذي أبان اهللا به احلـق, سـيدنا حممـد 

 :وعىل آله وصحبه وسلم, وبعد
ىلَ ﴿ :فقد قال تعاىل نَاكَ عَ لْ عَ مَّ جَ اءَ ثُ ـوَ عْ أَهْ تَّبـِ الَ تَ ـا وَ هَ بِعْ اتَّ ـرِ فَ َمْ نَ األْ ةٍ مِ يعَ ِ  رشَ

ونَ  لَمُ عْ ينَ الَ يَ فإن الرشيعة اإلسالمية رسالة خالـدة, وديـن , )١٨: اجلاثية( ﴾الَّذِ
متكامل, يمثل املرونة والسهولة واليرس يف كل ما يمكن أن يلحـق باإلنسـان مـن 

رعية ـعبارات تضمن بمفاهيمها الش الرضر والضيق والشدة واحلرج, ونصوصها
 .   الوفاء والشمول لكل ما يمكن أن يطرأ عىل البرش من النوازل

وقد اهتمّ الترشيع اإلسالمي منذ اللحظات األوىل بوضع التعليامت السامية, 
 .وبرسم املبادئ واحلدود التي يؤدي التزام الفرد واجلامعة هبا إىل عدم التنازع

بويون والباحثون واملؤسسات, بل والدول بقضية األرسة واهتم العلامء والرت
, وقـد أوىل علامؤنـا هـذا املوضـوع عنايـة خاصـة, فكتبـوا يف كـل  اهتامماً كبـرياً
تفصيالته شارحني ما ورد فيه من نصوص القـرآن والسـنة, مـوظفني النصـوص 

 . لفهم الواقع
م وقد تعرضـت األرسة املسـلمة لسـوء تطبيـق مـن املسـلمني, ولسـوء فهـ

للنصوص الرشعية, وانترشت بعض التقاليـد والعـادات التـي أحلقـت بـاألرسة 
 .ونُسبت إىل اإلسالم واإلسالم منها بريء

وإليامين بأن املحافظة عىل األرسة تبدأ من فهمها بالشكل الصـحيح, رأيـت 
أن احلاجة ما زالت ماسة للكتابة حول فرع من فروع األرسة املسـلمة عـىل هـدي 

لقنـاعتي , و حق القريب احلاضن يف املحضون ووسائل تنفيذهوه, من النصوص
  .برضورته وعدم انفصاله عن األحكام الرشعية
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أتناول يف بحثي هذا املقصود بحق القريب احلاضن يف املحضون, وتتمحـور 
مشكلة الدراسة يف توضيح املقصود بحق القريب احلاضن يف املحضون, ووسائل 

ق اهلدف املطلوبتنفيذه, ويتفرع من املشكلة جم  :موعة أسئلة حتقّ
 .ما تعريف احلضانة, وما حكمها? وكيفية ترتيب احلاضنني  −١
 ما هي رشوط احلضانة للرجل واملرأة?  −٢
 متى يسقط حق احلضانة? −٣
 ما حق احلاضن يف األجرة? وكم مدة احلضانة?  −٤

 :أهداف البحث
ــيوضــح البحــث املقصــود  −١ ــا, وكيفي ــا حكمه ة ترتيــب باحلضــانة, وم

 .ووسائل تنفيذ هذا احلقاحلاضنني, 
مـا هـي رشوط احلضـانة للرجـل واملـرأة, وحـق  هيدف البحث ملعرفـة −٢

  احلاضن يف املحضون?
بنيّ البحث  −٣  .متى يسقط حق احلضانة? ومن ينفذ حق اإلسقاطيُ
ف عىل حق احلاضن يف األجـرة ومـا هـي مـدة أخـذ  −٤ يُظهر البحث التعرّ
 .األجرة

 :ثخطة البح
مت البحث إىل مقدمة وأربعة مباحث, وخامتة, تناولت يف املقدمة أمهيـة  قسّ

 .املوضوع, واإلشكالية املراد بحثها, وأهداف البحث
 احلضـانة وحكمهـا وترتيـب احلاضـنني,وجعلت املبحث األول يف تعريف 

رشوط احلضانة وحق احلاضـن مظهراً وسائل تنفيذ هذا احلق, واملبحث الثاين يف 
, ومـن يسـقطه, سـقوط حـق احلضـانة , أمـا املبحـث الثالـث ففـيحضونيف امل

وختمت بخامتة فيها أهم النتائج, وبعض . ومدهتا جرة احلضانةواملبحث الرابع أل
  .التوصيات

وقد حاولت قدر املسـتطاع جتنـب االختالفـات الفقهيـة وتفصـيالهتا رغـم 
 .احلاضن يف احلضانة أمهيتها ألركز عىل ما يمكن تنفيذه بأيرس الطرق لتحقيق حق
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, وبيـان حكـم احلضـانة,  أتناول يف هذا املبحث تعريف احلضانة لغة ورشعاً
 .وترتيب احلاضنني يف ثالثة فروع

 :تعريف احلضانة: الفرع األول
 :احلضانة لغة) أ ( 

ن  ضْ بط إىل الكشـح, وقيـل هـو واحلضن ما دون اإل«احلضانة مشتقة من احلِ
; ألن املـريبّ والكافـل يضـم )١(»الصدر والعضدان, وما بينهام, واجلمـع أحضـان

الضم : رهاـاء املهملة وكسـح احلـبفت ةـاللغ يـة فـانـفاحلَض ه,ـى جنبـل إلـالطف
قـإىل احلض ه حتت جناحـه, وحضـنت ـن, يُ ال حضن الطائر بيضه حضناً إذا ضمّ

ت ه إىل صدرها, ورجل حاضن, وامرأة حاضـنة, ألنـه وصـف األم طفلها إذا ضمّ
           .املـــوكالن بالصـــبي حيفظانـــه ويرعيانـــه: واحلاضـــن واحلاضـــنة, )٢(مشـــرتك
ز, ـذي ال يميّ ـوه الـرة, أو املعتـر أو الصغيـام بحفظ الصغيـي القيـة هـانـفاحلض

ده بام يصلحه, ووقايته مما يؤذيه ويض ه, وتربيته جسـمياً رّ ـوال يستقل بأمره, وتعهّ
, حتى يقو عىل النهـوض بتبعـات احليـاة والقيـام بـام عليـه مـن  ونفسياً وعقلياً

  .مسؤوليات
 : احلضانة رشعاً ) ب(

القيام بحفظ من ال يميّز وال يستقلّ بأمره, وتربيتـه بـام يصـلحه بـدنياً « :هي
, ووقايته عام يؤذيه فها البهـويت ,)٣(»ومعنوياً غري وجمنـون حفـظ صـ« :وهي كام عرّ

فاحلضـانة , )٤(»ومعتوه وهو املختل العقل, مما يرضهم وتربيتهم بعمـل مصـاحلهم
                                                 

 .١/٦٦١ابن منظور, لسان العرب, ) ١(
 .انظر املصباح املنري وخمتار الصحاح مادة حضن) ٢(
 .٩/٩٨روضة الطالبني, ) ٣(
 .٥/٤٩٥كشاف القناع عىل متن اإلقناع, البهويت, ) ٤(
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تربية الطفل أو الطفلة الصغريين يف سن معينة ممن لـه حـق حضـانته, مـن عنايـة 
فمقتىض احلضانة حفظ املحضون, وإمساكه عام يؤذيه,  .)١(بطعامه ورشابه ونظافته

ـنْ تعهـد طعامـه, ورشابـه, : هـو يف صـاحلهوتربيته حتى يكرب, وعمل مجيع ما  مِ
د نومه, ويقظته, والقيـام بجميـع حاجاتـه,  , وتعهُّ وغسله, ونظافته ظاهراً وباطناً

 .ومتطلباته
 :حكم احلضانة: الفرع الثاين

احلضانة واجبة للصغري والصغرية, ألن املحضون قد هيلك برتكها, فوجبـت 
يف حق احلاضـن إذا مل  )٢( »انته واجبةفكفالة الطفل وحض« حفاظًا عليه من املهالك

ر برتك  جد ولكن املحضون مل يقبل غريه; ألنه قد هيلك, أو يترضّ يوجد غريه, أو وُ
د احلاضـنني فـالوجوب عـىل  احلفظ, فيجب حفظـه عـن اهلـالك, أمـا عنـد تعـدّ

 .الشخص الواحد يكون كفائياً 
 :وتطبيقاً هلذا فقد أثبت الفقهاء للحضانة األحكام التالية

إذا ) فوق أهنا حق هلا(إن احلضانة واجبة عىل احلاضنة األصلية وهي األم  −١
تعيّنت عليها, وذلـك حفظـاً ملصـلحة املحضـون, ورعايـة حلقـه, ويكـون هـذا 

رعية إلثبـات هـذا احلـق ـبـالرتايض بـني الـزوجني وإال تـدخلت املحكمـة الشـ
 احلاضنة املناسـبة والواجب, فاملحكمة الرشعية ملزمة بتنفيذ حق احلضانة بتعيني

 .للمحضون
إذا مل تتعنيّ احلضانة عىل احلاضنة األصلية وهـي األم لظـروف خاصـة,  −٢

ولوجود حاضنة غريها ممن يعيّنه القايض, ال جترب احلاضنة األم عليها, لتوفر حـق 
الصغري بدون ذلك, أي أن إعفاء احلاضنة األصلية وهي األم ال يتم عند اخلصومة 

 .  بقرار من املحكمة الرشعيةإال بإذن القايض
يف حال اخللع أي إذا خالعت الزوجة زوجهـا وكـان مـن رشوط اخللـع  −٣

إسقاط حقها يف احلضانة البنها الصغري, مل يسقط حقها يف حضانته, ولكن يصـح 
                                                 

 .٣/٥٥٥ابن عابدين, ) ١(
 .٥/٤٩٥وانظر البهويت, كشاف القناع, .   ١١/٤١٢ابن قدامة, املغني, ) ٢(
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اخللع وتبقى حضانته هلا إذا طلبتها, توفرياً ملصلحة الصغري يف أن يبقى عنـد أمـه, 
 .حلاضنة األصلية يف احلضانة إال إذا تنازلت هي عن حقهافاخللع ال يسقط حق ا

نزع املحضون من حاضنته األصلية ويسلّم إىل من بعدها يف احلضانة  −٤ ال يُ
إال ملربر رشعي يُسقط حضانة األوىل, وذلك حفظاً حلقها يف احلضانة, ما دام ذلك 

 .مل يرضّ باملحضون
ر القايض  −٥ اإلرضـاع  إىل غـري حاضـنته إسـناد ) بطلب من الـويل(إذا قرّ

, )بتفصيالت كثـرية(األصلية, فإن للحاضنة إلزام املرضع بإرضاع الطفل عندها 
حفاظاً عىل حقها يف احلضانة, وحق املحضون يف أن يبقى عند أقرب الناس إليـه, 

 . وأحناهم عليه
والعامل املشرتك يف كل احلاالت هو وجـوب تعيـني احلاضـنة للمحضـون, 

المية كفلت للمحضـون حـق احلضـانة يف كـل الظـروف, وعـىل فالرشيعة اإلس
 .املحكمة الرشعية أن تنظر يف تعيني احلاضنة املناسبة لضامن مصلحة املحضون

وقــد قامــت وزارة العــدل يف اململكــة العربيــة الســعودية بتوجيــه املحــاكم 
والنظـر ) طالق ونفقة وزيارة وحضانة وغريها(برضورة توحيد القضايا األرسية 

يـوفر اجلهـد  املهـمها بصك واحد, ورضورة رسعة البت فيهـا, وهـذا القـرار في
والوقت, ويضمن رسعة إعطاء احلقوق, فيخترص هـذا اإلجـراء عـىل املتقاضـني 

  .الوقت الكثري
 :ملن حق احلضانة: الفرع الثالث

ا , فعـن عبـد اهللا بـن عمـرو أن امـرأة )١(لألم حق احلضانة ما دام الولد صغريً
جري له حواء, وثديي له يا ر: قالت سول اهللا, إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وحِ

 .)٢(»أنت أحق به ما مل تنكحي«: ملسو هيلع هللا ىلصسقاء, وزعم أبوه أنه ينزعه مني, فقال 
كانت عند عمر بن اخلطاب امرأة من األنصار, « :وعن القاسم بن حممد قال 

باء, فوجد ابنه عاصـامً  فولدت له عاصم بن عمر, ثم إنّ عمر فارقها, فجاء عمر قُ
                                                 

 .٥/٢٠٧انظر الرسخيس, املبسوط, دار املعرفة, بريوت, ) ١(
ن األلباين إسناده, انظر األلباين, إرواء الغليل, ) ٢(  .٧/٢٤٤رواه أبو داود واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي, وحسّ
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ة  يلعب بفناء املسجد, فأخذ بعضده, فوضعه بني يديه عـىل الدابـة, فأدركتـه جـدّ
: ابنـي, وقالـت املـرأة: الغالم, فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق, فقال عمـر

لِّ بينها وبينه, فام راجعه عمر الكالم: ابني, فقال أبو بكر  . )١(»خَ
أمجـع كـل مـن «: ق عىل أحقيّة األم باحلضانة بقولهوقد نقل ابن املنذر االتفا

فظ عنه من أهل العلم عىل أن الزوجني إذا افرتقا وهلام ولد, أن األم أحق به ما مل  حيُ
إذا افرتق الزوجان وهلـام طفـل أو معتـوه أو «وقد نصّ البهويت عىل أنه . )٢(»تنكح

اق مـع أهليتهـا جمنون ذكر أو أنثى فـأحق النـاس بحضـانته أمـه, كـام قبـل الفـر
 .  )٣(»وحضورها وقبوهلا

, هـي حـق املحضـون أوالً, حقوقاً ثالثةفاحلضانة ثبتت يف الرشيعة لرتاعي 
 :وحق احلاضنة, وحق الويل

يف تـأمني حاجـاهتام, ومسـتلزمات ) الصغري أو الصغرية( حق املحضون −١
حياهتام, من طعـام, ورشاب, وسـكن, ونـوم, ونظافـة وغريهـا, ألن املحضـون 

 .غري وعاجز عن توفري ذلك بنفسه, فكان ال بدّ من توفري حاجاته باحلضانةص
, ألن هلا من الشفقة عىل املحضون ما ال خيفى, فكان ال بـدّ حق احلاضنة −٢

 .من تلبية هذه الرغبة, وإشباع هذه العاطفة
, ألنه الـذي ينتسـب إليـه الطفـل, وجتـب عليـه نفقتـه, فهـو حق الويل −٣

ه وهتذيبه وختليقه بأخالق اإلسالم, فال بدّ من إثبـات حقـه يف املسؤول عن تعليم
 .حضانته

إن أمكـن اجلمـع  واألصل التوفيق بني هذه احلقوق الثالثة ومراعاهتـا كلهـا
, أما إذا تنافرت واختلفت, فال بدّ من تقديم حـق املحضـون ورعايتـه أوالً, بينها

رب األم عىل حضانة ولدها وذلك لغلبته ورجحانه إذا مل يوجد غريها, أمـا إذا , وجتُ
                                                 

 .١٤٥٢رواه اإلمام مالك, انظر رشح الزرقاين عىل موطأ مالك, مكتبة الثقافة الدينية, ) ١(
 .٣/١٦٤وانظر تفسري القرطبي, .   ١١/٤١٣املغني, ) ٢(
 .٥/٤٩٦كشاف القناع, ) ٣(
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جد غريها فهي األوىل إال أن يكون عندها مانع, وال يصح أن يأخذ األب الولـد  وُ
حلضانته من األم إال ألمر رشعي, كـأن تكـون األم قـد تفسـد الولـد يف الرتبيـة, 

  .واألب سيصلحه وهذا كله خاضع لتقدير القايض واجتهاده
من يف فاحلضانة تكون للنساء والرجال من  قـدّ املستحقني هلا, إال أن النسـاء يُ

احلضانة عىل الرجال; ألهنن أشـفق وأرفـق بالصـغار, وإذا مل يكـن هلـن حـق يف 
ة مصالح ـامـة وإقـال; ألهنم عىل احلامية والصيانـرجـى الـرف إلـة تصـانـاحلض

 .الصغار أقدر
ـا إذا تفرقـا  وحضانة الطفل تكون لوالديـه إذا كـان الـزواج قـائامً بيـنهام, أمَّ

للمـرأة التـي  ملسو هيلع هللا ىلصفاحلضانة لألم ما مل تنكح زوجاً أجنبيـاً مـن املحضـون; لقولـه 
  .»يأنتِ أحق به ما مل تنكح«: طلّقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها

ولتحقيق هذا احلق فللمحكمة أن تُسند احلضانة بام لدهيا من قـرائن لصـالح 
وللمحكمة احلق الكامـل يف تنفيـذ  .ةرعاية املحضون ألحد األقارب األكثر أهلي

حكمها, فقد أعطى النظام اجلديد يف اململكـة العربيـة السـعودية لقـايض التنفيـذ 
بوزارة العدل احلق يف سجن من هم يف مقام الوالدين املمتنعني عن تنفيذ األحكام 
القضائية, إضافة إىل سجن من يقاوم التنفيـذ أو يعطلـه, وجيـوز كـذلك لقـايض 

) رطةـالش(كام أوضحت املادة الرابعة والسبعون أن يستعني بالقوة اخلاصة التنفيذ 
 .والدخول ملنازل املواطنني لتنفيذ األحكام الصادرة بحضانة الصغري وحفظه

 :بشكل تفصييل ترتيب أصحاب احلقوق يف احلضانة
إذا مل يكن للمحضون إال حاضن واحد, كانـت حضـانته إىل هـذا احلاضـن 

م األوىل فاألوىل مـنهم بحسـب الرتتيـب اآليت, الواحد, فإذا تع د احلاضنون, قدّ دّ
 :يف ترتيب احلاضنني )١(وهناك تفصيالت واختالفات بني الفقهاء

, أوىل الناس بحضانة أطفاهلا, سواء كانت زوجة ألب املحضون, أم األم −١
 معتدته, أم مبانته, أم أرملته, وذلك ملزيد شفقتها عىل املحضون وحسـن رعايتهـا

                                                 
 .٣٣٦−١٨/٣٢٧انظر النووي, املجموع رشح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي, دار الفكر, بريوت , ) ١(



− ١٠ − 

ما مل تتزوج مـن أجنبـي عـن الصـغري,  )١(وتبقى األم أحق بالصغري من غريها  له,
فإذا تزوجت من أجنبي عنه سقط حقها يف حضانته, رعاية حلق املحضون, ملظنـة 
, مل يسقط  ره بسبب زواجها هذا, فإذا تزوجت من رحم حمرم منه, كعمه مثالً ترضّ

 .رضر عليه غالباً حقها يف حضانته, وهي عىل حضانتها له لعدم ال
, إذا مل يكن للمحضون أم, أو كان لـه أم ولكـن ال حضـانة اجلدة أم األم −٢

هلا, الستنكافها عنها, أو تزوجها بأجنبي عنه, أو عدم توافر رشوط احلضانة فيهـا 
, استحقت احلضانة أم األم, ألهنا أكثر الناس شفقة عىل الصـغري بعـد األم,  أصالً

 .ثم أم أم األم, وإن علت
, تأيت بعـد أم األم وإن علـت يف الدرجـة, ثـم أم أم األب اجلدة أم األب −٣

 .وأمها, وإن علت
أوىل النـاس باحلضـانة هـي األم, ثـم  وقد ذهب البهويت إىل أن.  )٢(األب −٤

أمهاهتا أي أم األم وإن علت, ثم األب ألنه أقرب مـن غـريه ولـيس لغـريه كـامل 
                                                 

 .٣/٦١٤انظر جامع األصول, ) ١(
م فيهـا جانـب األم  األخت ألم ثم األخت الشقيقة, ثم −١١) ٢( وهي مقدمة هنا عىل األخت ألب, ألن احلضانة يقدّ

بنـت  بنـت األخـت الشـقيقة, ثـم −٥: األخت ألب والبقية عـىل التفصـيل اآليت عىل جانب األب يف القرابة, ثم
 .خرة عن اخلاالت يف الصحيح من مذهب احلنفيةاألخت ألم, أما بنت األخت ألب فهي مؤ

 .اخلالة ألب اخلالة ألم, ثم اخلالة شقيقة األم, ثم −٦
 .بنت األخت ألب −٧
 .بنت األخ ألب بنت األخ ألم, ثم بنت األخ الشقيق, ثم −٨
 .العمة ألب العمة ألم, ثم العمة شقيقة األب, ثم −٩

 .خالة األم ألب ثمخالة األم ألم,  خالة األم الشقيقة, ثم −١٠
 .خالة األب ألب خالة األب ألم, ثم خالة األب الشقيقة, ثم −١١
 .عمة األم ألب عمة األم ألم, ثم عمة األم الشقيقة, ثم −١٢
 .عمة األب ألب عمة األب ألم, ثم عمة األب الشقيقة, ثم −١٣
لـيس يف نسـبته إىل املحضـون أنثـى, العصبات برتتيب اإلرث, والعصبة هنا هو العصبة بالنفس, وهو كل ذكـر  −١٤

 هـة األخـوة, األخ الشـقيق, ثـمب ترتيب القرب, األب, ثم اجلد العصبي وإن عال, ثم جـفتقدم جهة األبوة بحس
ثـم جهـة . ألب, ثم ابن األخ الشقيق, ثم ابن األخ ألب, وال مكان هنا لألخ ألم, ألنـه لـيس بعصـبة أصـالً  األخ
ة أيضـاً للعـم ألم, ـانــقيق, ثم ابن العم ألب, وال حضـلعم ألب, ثم ابن العم الشقيق, ثم اـة, العم الشـومـالعم

 .إلدالئه باألم
 .ذوو األرحام, فيقدم األخوة ألم, ثم أبناؤهم, ثم األعامم ألم, ثم األخوال ألم −١٥
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إن علت, ثـم اجلـد أب األب, ثـم أمهـات شفقة, ثم أمهات األب أي أم األب و
مَّ األخوات          .)١(»اجلد, ثم جد األم, ثم أمهات جد األم ثُ

فإذا اجتمع أكثر مـن حاضـن يف درجـة واحـدة, كـأن اجتمـع لـه شـقيقان 
م يف احلضـانة األورع مـنهام, ثـم  , قـدّ , أو شـقيقتان مـثالً يستحقان احلضانة معـاً

, وال حضانة لغري املحـرم مـن العصـبات عـىل األسن, حفاظاً عىل حق املحضون
املحضونة األنثى, كابن العم, دفعاً للفتنة, فإذا كان املحضون ذكراً ثبتت احلضانة 

 .البن عمه عليه عند عدم وجود من هو أوىل منه
ترتيـب األحـق  ٧٠وقد اخترص قانون األحوال الشخصية األردين يف املـادة 

, باحلضانة وجعلها يف األم أوالً,  , ثم األب رابعـاً , ثم أم األب ثالثاً ثم أم األم ثانياً
ل املحكمة بام تراه مناسباً للمحضون, فقد نص عىل أن  األم النسبية أحـق «ثم خوّ

بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة, ثم بعـد األم ينتقـل احلـق 
ر بناء  عىل ما لدهيا من قـرائن ألمها, ثم ألم األب, ثم لألب, ثم للمحكمة أن تقرّ

 . )٢( »لصالح رعاية املحضون إسناد احلضانة ألحد األقارب األكثر أهلية
وإن كان يل من ترجيح فأر أن ما ذهب إليه البهويت من تقديم األب عىل أم 
األب أوىل, وأر أن للمحكمة أن تتحقق من صالحية األم أو أم األم للحضـانة 

ر احلكم, إضافة إىل أنه من املمكن للمحكمة أن بضوابط وقرائن حمددة قبل إصدا
تعيد النظر يف تثبيت احلاضنة كل سنة مثالً أو كل ستة أشـهر, بنـاء عـىل مصـلحة 

 . املحضون وتغريّ الظروف واألحوال
 
 
 

                                                 
 .٥/٤٩٧وملزيد من التفصيل انظر كشاف القناع, .  ٥/٤٩٦كشاف القناع, ) ١(
 .٧٠, املادة  ٢٠١٠لشخصية األردين اجلديد قانون األحوال ا) ٢(
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אא 
א אא 

ق املحضون بالدرجة األوىل, فكان ال بدّ مـن رشع اإلسالم احلضانة محاية حل
فر للمحضـون الرعايـة التامـة, وحسـن  أن يضع رشوطاً معينـة يف احلاضـن, تُـوّ

ن حاله, وهذه الرشوط هي  :التنشئة, وتقيه كل ما يمكن أن يُعيق حياته, وحتسّ
القارص ذكراً  كان أو أنثـى عـاجز عـن القيـام بـأمر نفسـه,  ألن; البلوغ −١

لّف بالقيام بأمور غريه, كذلك املميّز ومن هو دون التمييـز سـواء يف فكيف به يك
 .عدم األهلية للحضانة لعدم اكتامل اإلدراك

; وذلك ألن املجنون واملعتـوه عـاجزان عـن إدارة أمـور نفسـيهام العقل −٢
, فال جيوز بحال أن يوكل إليهام أمـر تربيـة غريمهـا, فـال حضـانة « كالقارص متاماً

 .)١( »ري مطبق, وال ملعتوه, وال لطفلملجنون ولو غ
, وذلك رعاية حلقه, فـإذا كانـت احلاضـنة القدرة عىل حضانة املحضون −٣

عاجزة لكرب سنها, أو لوجود عاهة تعاين منها, أو كانت مريضـة مرضـاً يُعجزهـا 
عن القيام برعاية الصغري, أو كانت عاملة خترج من البيت يف كل األوقات وترتك 

, مل تستحق احلضانة, وينتقل هذا احلق إىل من بعدها يف الدرجـة, املحضون وحده
, أو أهنا ختـرج للعمـل بعـض الوقـت  أما إذا كانت احلاضنة مريضة مرضاً خفيفاً
فقط مما ال يرض بمصالح ورعاية املحضون, فال تسقط حضانتها, رعاية حلقها مـا 

 .دام ذلك مل يرض باملحضون
, فإذا كانت احلاضنة غري أمينـة قه وسلوكهوأخال )٢(األمانة عىل املحضون −٤

عىل ذلك مل تستحق احلضانة, وذلك كالفاجرة, والفاسقة فسقاً يضـيع الولـد بـه, 
ره القـايض حسـب تفسـريه (فإذا كان فسقاً قليالً ال يضيع الولد به  وهذا مـا يقـرّ

                                                 
 .٤٩٨/ ٥كشاف القناع, ) ١(
 .٢/٧٨٥انظر الرشح الصغري ) ٢(
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, مل تسقط حضانتها, وكذلك الكافرة الكتابيـة أو املجوسـية إذا )للفسق ودرجاته
, فإهنا ال تسـتحق احلضـانة عليـه إذا كـان املحضـون يعقـل  كان املحضون مسلامً
األديان, فإذا كان صغرياً ال يعقلها ال يرض, ويبقى الولد يف حضانتها إىل أن يعقل 

 .األديان أو خيشى عليه منها
, هـذا إذا )عىل خالف عند بعض العلامء(أما املرتدة فإهنا ال تستحق احلضانة 

ة أنثى, فإذا كان احلاضن ذكراً اشرتط له احتاد الدين مـع املحضـون كانت احلاضن
, فال حضانة لكافر عىل مسلم, وال ملسلم عىل كافر, ألن يف حضانة الرجـل  مطلقاً

حضـانة لفاسـق ألنـه ال يـويف « فـال نوع والية, وال والية مـع اخـتالف الـدين,
 . )١(»احلضانة حقها, وال حضانة لكافر عىل مسلم

, كاملرض املعـدي, والنـزق الشـديد, )٢(حلاضن مما يرض باملحضونخلو ا −٥
ة الطبع الرشسة اخلارجة عن احلـدود املحتملـة, وذلـك حفاظـاً عـىل حيـاة  وحدّ

 .املحضون وصحته وأخالقه
, وهـذا خـاص أن ال تكون احلاضنة متزوجة بغري ذي حمرم من الصـغري −٦

زوجها األجنبي عىل املحضون,  , دفعاً للرضر املتوقع من)٣(باحلاضنات من النساء
كأن تكون متزوجة بغري حمرم من املحضون, كابن عمه, أو بـأجنبي عنـه, أمـا إذا 

, مل تسقط حضانتها له بذلك  .كانت متزوجة برحم حمرم منه, كعمه مثالً
أما احلاضن الرجل إذا كان متزوجاً بامرأة غريبة عن املحضـون, فإنـه يبقـى 

فيها بذلك الزواج, لعدم الرضر منه عىل املحضون يف عىل حضانته, وال يفقد حقه 
 .الغالب, لغلبة شأن الرجل يف بيته عادة

ن ـاضــان احلـإذا ك ونـن املحضـم رمـم حمـن ذا رحـاضـون احلـأن يك −٧
ذكراً واملحضونة أنثى, وذلك دفعاً للفسـاد بيـنهام, فـإذا كـان املحضـون ذكـراً مل 

                                                 
 .٥/٤٩٨كشاف القناع, ) ١(
 .٩/٩٩انظر روضة الطالبني, ) ٢(
 .٥/٤٩٩انظر للمزيد كشاف القناع, ) ٣(
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أهل حلضانة ابن عمه, وليس أهـالً حلضـانة ابنـة يشرتط له ذلك, فابن العم مثالً 
 .عمه, لعدم املحرمية

فإذا كانت احلاضنة أنثى, مل حيتج هلذا الرشط, ألن احلضانة يف النساء ال تثبت 
  .لغري املحارم منهن, عىل خالف الرجال

, أو مـع مـن أن ال تكون احلاضنة مقيمة مع من يبغض الصغري ويكرهـه −٨
شى منه عىل حياته وصحتهبينه وبني املحضون ن  .زاع خيُ

: الرشوط التي تعترب يف احلضانة تنقسم إيل ثالثة أقسـام وللتوضيح أكثر فإن
 .قسم مشرتك بني الرجال والنساء, وقسم خاص بالنساء, وقسم خاص بالرجال

 :الرشوط املشرتكة
يشرتط فيمن له حق احلضانة من الرجال والنساء البلوغ, والعقل, والقـدرة 

ربية املحضون, وعدم السفر باملحضون, فقد اتفق مجهور الفقهاء عىل أنه إذا عيل ت
ه باحلضانة, وتنتقل احلضانة ـقط حقـاع سـة واالنقطـن للنقلـاضـفر احلـان سـك

ملن بعده, واشرتط بعض الفقهاء األمانة واخللق, فيُمنـع الفاسـق والفاسـقة مـن 
 .احلضانة

 :رشوط خاصة يف النساء
رأة أال تكون متزوجة بأجنبي عن الصغري أو بقريـب غـري حمـرم يشرتط يف امل

منه, ألن الزوج قد يعامله بقسوة, النشغاهلا به عن حق الزوج, ولقـول الرسـول 
, )٢(, فـإن كانـت قـد تزوجـت بقريـب حمـرم)١(»أنت أحق به مـا مل تنكحـي«: ملسو هيلع هللا ىلص

حم , وأن تكون ذات ر)٣(للمحضون كعمه وابن عمه فال يسقط عنها حق احلضانة
حمرم كأمه وأخته وجدته, فال حضانة لبنات العم والعمة وال لبنات اخلال واخلالة 

                                                 
 .رواه أمحد وأبو داود وصححه احلاكم) ١(
 .يمكن مراجعتها يف مظاهنا هناك تفصيالت كثرية عند الفقهاء) ٢(
ال تسقط احلضانة عند املالكية والشافعية يف األصح من املذهب, واشرتط الشافعية واحلنابلة أن يكون من نكحتـه ) ٣(

ممن له حق يف احلضانة وقيّد احلنفية بقاء احلضانة بام إذا كان الزوج من ذوي الرحم املحرم من الصغري, فلو كان غري 
 .سقطت حضانتهاحمرم كابن العم 
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زون ذلك, إال أن تكون قد امتنعـت عـن  ا للحنفية فهم جيوّ بالنسبة للصبي, خالفً
ا, بسبب عرس األب, فإن قبلت أخر احلضانة, سـقط حـق األوىل,  حضانته جمانً

 . )١( بيت يبغضه ويكرههويشرتط كذلك أال تقيم احلاضنة بالصغري يف
 :رشوط خاصة بالرجال

ا للمحضون إذا كانت أنثي تُشتهى,  يشرتط يف الرجل احلاضن أن يكون حمرمً
ا من اخللوة هبا, وإن مل تبلغ حد الشهوة,  د الفقهاء سنها بسبع سنني, حذرً وقد حدّ

كون أعطيت له, وتعطى لغري املحرم إذا مل يوجد غريه وكان مأمون اجلانب, وأن ي
إىل سـقوط  )٢(عنده حاضنة من النساء تقوم عىل خدمة املحضون, وذهب املالكيـة

احلق يف احلضانة لغري املحرم, وأجاز الشافعية احلضانة البن العم رشيطة أن يكون 
 .له بنت يستحي منها

يشـرتط « :وقد مجع قانون األحوال الشخصية األردين رشوط احلضانة بقوله
, سليامً من األمراض املعديـة اخلطـرية, يف مستحق احلضانة أن يك , عاقالً ون بالغاً

أميناً عىل املحضون, قادراً عىل تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصـحة, وأن ال يضـيع 
املحضون عنده النشغاله عنه, وأن ال يسكنه يف بيت مبغضه, أو من يؤذيـه وأن ال 

 . )٣(»يكون مرتداً 
روط أو ـكـد مـن حتقيـق هـذه الشـويف كل األحوال جيب عـىل القـايض التأّ 

التخفيف منها, أو اإلضافة عليهـا, حسـب الظـروف واألحـوال, ومـا تقتضـيه 
مصلحة املحضون, مع اإلشارة إىل أن الرشوط قد تتحقق ابتداء يف احلاضـنة, ثـم 
تتغري فتزول الرشوط أو بعضها, مما يستدعي تدخل القايض وإصدار حكم جديد 

 .املحضون بتغيري احلاضنة ملراعاة حق

                                                 
 .هذا عند احلنفية واملشهور عند املالكية) ١(
 .٣/٧٩انظر بداية املجتهد, ) ٢(
 .من قانون األحوال الشخصية األردين ١٧١املادة ) ٣(



− ١٧ − 

אא 
א 

سقوط حق احلضانة يعنى سقوط حق حضانة من قررت املحكمة له حضانة 
املحضون يف زمن ماض, لكن ألسباب تراها املحكمـة تُسـقط حقـه يف احلضـانة 
وتنقل حق احلضانة إىل من يليه, ويف كل األحوال ال يترضر املحضون, ومن أهـم 

 :هذه  األسباب
, اختلف )١(احلاضنة سفر نقلة وانقطاع إىل مكان بعيد/يسافر احلاضن أن −١

إذا سـافر أحـد أبـوي قرص فـأكثر, فـتقديره والراجح أن يكون مسافة  الفقهاء يف
, فـاألب أحـق  , ومل يقصد به املضارة, وكـان الطريـق آمنـاً املحضون سفراً طويالً

لـذي يقـوم بتأديـب الولـد باحلضانة, سواء أكان هو املسافر أم املقيم; ألنـه هـو ا
ر فأكثر فـاألب ـومتى أراد أحد األبوين النقلة إىل بلد مسافة قص«واملحافظة عليه 
بـل : سـفري لإلقامـة, وقالـت األم:فإن اختلفـا فقـال األب«, )٢(»أحق باحلضانة

حلاجة وتعود, فقوله مع يمينه, وإن انتقال مجيعاً إىل بلد واحـدة فـاألم باقيـة عـىل 
ــانتها, وإن ــادت إىل األم  حض ــا ع ــم اجتمع ــدين ث ــرتاق البل ــذه األب الف أخ

 .  )٣(»حضانتها
وإذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القرص, فاحلضانة لألم, سواء أكانـت 
 .هي املسافرة أم املقيمة; ألهنا أتمّ شفقة ويمكن ألبيه اإلرشاف عليه, وتعهد حاله

غـري آمـن فاحلضـانة تكـون  أما إذا كان السفر طويالً وحلاجة, وكان الطريق
فإذا خالفت األم ذلك, وسـافرت باملحضـون, سـقطت حضـانتها  للمقيم منهام,

حتى تعود إىل بلد الوالد, فإذا عادت إليه, عـادت إليهـا احلضـانة, ويسـتثنى مـن 
ذلك حالة واحدة يسمح فيها للحاضنة األم بالسـفر بابنهـا املحضـون ولـو كـان 

 , كان البلد املنقولة إليـه وطنهـا األصـيل  وهي حالة ما إذااملكان املسافر إليه بعيداً
                                                 

 .٣٤٢−١٨/٣٤١انظر املجموع, ) ١(
 .٥/٥٠٠كشاف القناع, ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(



− ١٨ − 

وقد تزوجها زوجها فيه, فإذا كان كذلك سمح هلا بالسفر إليه باملحضون, فـإذا مل 
يكن وطنها أو كان وطنها ومل يتزوجها زوجها فيه, مل يسمح هلا بالسفر باملحضون 

  .إليه, فإن سافرت باملحضون إىل بلدها سقطت حضانتها حتى تعود منه
قة أن موضوع السفر من املواضيع اهلامـة املـؤثرة حاليـاً يف احلضـانة, واحلقي 

خاصة أن بعض الدول ختتلف كثرياً من حيث املسـاحة أو األمـن أو غريهـا مـن 
ر مد تأثري السفر عىل مصلحة املحضون دون التقيّد  ظروف, وللمحكمة أن تقرّ

دة, وبناء عليه يتم املنع من السفر, وقد تكون  املصلحة أحياناً يف السفر بمسافة حمدّ
ة, أو للعالج من مرض ال يمكن عالجـه ـدراسـالً بالـون مثـأن يلتحق املحضـك

إال بالسفر, ويمكن أن يُربط السامح بالسفر باإلذن من الويل أو إعالمه بشأن سفر 
د املحكمة الرشعية من دواعي السفر ومصلحته للمحضون,  املحضون, وأن تتأكّ

 . الضامنات الكافية بعودتهوأن تأخذ املحكمة 
روعة مؤقتـة, بمعرفـة املـدة وأخـذ ـأي أن السفر قد يسـمح بـه لغايـة مشـ 

الضــامنات الكافيــة لعــودة املحضــون, كتقــديم كفالــة رســمية بالتعهــد بعــودة 
ـق مصـلحة  املحضون, أو غريها من الوسائل التي تضمن عـودة املحضـون وحتقّ

  .املحضون من السفر
احلاضن رضر كـاجلنون واجلـذام والـربص /احلاضنةأن يكون يف جسد  −٢

أو أن وغريها من األمراض املعدية التـي تنظـر فيـه املحكمـة وتقـرر خطورهتـا, 
 .مترض مرضاً معجزاً عن القيام بشؤون املحضون

احلاضن, ويستثنى األب /إذا ثبت بالقرائن عند القايض فسوق احلاضنة −٣
 .إذا كان هو احلاضن ملصلحة يقررها القايض

أمجع كل من حيفظ عنه من أهـل « :, يقول ابن املنذر)١(أن تتزوج احلاضنة −٤
ة الطفل زوجاً )٢(»العلم عىل أنه ال حق لألم يف الولد إذا تزوجت , إال أن تكون جدّ

                                                 
 .١٨/٣٢٥انظر املجموع, ) ١(
 .٣/١٦٥تفسري القرطبي, ) ٢(



− ١٩ − 

, ألن اجلـد أو العـم حمـرم )١(جلده, أو تتزوج األم عامً له, فال يسقط حـق احلضـانة
 .للصغري
ضن وامتناعها عن احلضانة مـا مل تتعـنيّ عليهـا, احلا/استنكاف احلاضنة −٥

فإن احلضانة حق للحاضنة كام هـي حـق للمحضـون والـويل, ولصـاحب احلـق 
التنازل عن حقه, وهلذا كان للحاضنة أن تتنازل عن حضانتها, إال أن تنازهلا هـذا 
مقبول ما مل يرض باملحضون, فإذا أرض به ألزمت احلاضـنة باحلضـانة تقـديامً حلـق 

حضون فيها عىل حقها, وذلك كـأن ال يكـون للمحضـون غريهـا, أو كـان لـه امل
 .حاضن آخر بعدها يف الدرجة ومل يقبل بحضانته

احلاضن, فبموهتا تسقط حضـانتها وتنتقـل إىل مـن هـو /موت احلاضنة −٦
 .بعدها يف الدرجة, النقضاء أهليتها باملوت, ويكون هذا بقرار من القايض

احلاضـن لتجـاوزه سـن احلضـانة, أو /احلاضـنةاستغناء املحضون عن  −٧
موته, أو تزوج املحضونة إذا كانت أنثى, حللول الزوج حمل احلاضن يف رعايتهـا, 

رعية ألن حتديـد سـن ـمما يغنيها عنه, وهذا بقـرار مـن القـايض يف املحكمـة الشـ
, واختالف كذلك بني  استغناء املحضون عن احلضانة فيه خالف بني الفقهاء قديامً

, ولكل بلد أن جيتهد يف حتديد السن املناسب النتهاء حضانة ال دول العربية حديثاً
د  . املحضون, وتلتزم املحاكم الرشعية بتطبيق السن املحدّ

وقد اخترص قانون األحوال الشخصية األردين حاالت سـقوط احلضـانة يف 
 :يسقط حق احلضانة يف احلاالت التالية« ثالث حاالت بالنص عىل أن

 .إذا اختل أحد الرشوط املطلوب توافرها يف مستحق احلضانة ) أ( 
 .من عمره وكانت احلاضنة غري مسلمةإذا جتاوز املحضون سن السابعة ) ب(

ته أو  ) ج(  إذا سكن احلاضن اجلديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردّ
عد خطري  .)٢(»إصابته بمرض مُ

                                                 
 .٣/٧٩انظر ابن رشد احلفيد, بداية املجتهد وهناية املقتصد, دار احلديث, القاهرة , ) ١(
 .١٧٢قانون األحوال الشخصية األردين املادة) ٢(



− ٢٠ − 

جديدة لسقوط حضانة احلاضـن ويمكن أن تُضيف املحكمة الرشعية أسباباً 
 . وتعيني غريه حسب مصلحة املحضون

ويربز التساؤل حول هل يعود حق احلضانة للحاضنة بعـد سـقوطها إذا زال 
سبب السقوط, كأن امتنعت احلاضنة عن احلضانة ثم عادت وطلبتها, أو عجزت 

العمـل  عن القيام هبا ملرض أو عمل, ثم عادت إىل القدرة عليها لشفائها أو تركها
وطلبتها, أو تزوجت بأجنبي عن املحضون ثم طُلّقت منه, أو تويف عنها وعـادت 

 إىل طلب احلضانة?
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن حق احلضانة يعود للحاضنة بعد سقوطه عنها إذا 
, رعاية حلق املحضون يف أن يكون عند أقـرب حاضـنة  زال سبب السقوط مطلقاً

ىل أن املُسقِط للحضانة إذا كان أمـراً اضـطرارياً خارجـاً إليه, أما املالكية فذهبوا إ
, فـإن احلضـانة تعـود بـزوال املـانع أي إذا زال  عن إرادة احلاضن, كاملرض مثالً
, كزواج احلاضنة بأجنبي, فإن احلضـانة تسـقط  املرض, أما إذا كان املانع اختيارياً

زوجهـا فلـيس هلـا  وال تعود بزوال هذا السبب املسقط هلا, فإن طُلقت, أو مـات
 .احلق يف طلب احلضانة التي سقطت منها

وقول اجلمهور أرجح تقديامً حلق املحضون يف أن يكون عند أقـرب حاضـن 
, وذهب قانون األحوال »إذا زال املانع عاد املمنوع«إليه, وتطبيقاً للقاعدة الفقهية 

إذا زال يعـود حـق احلضـانة «الشخصية األردين إىل قول اجلمهور ونص عىل أنـه 
 .)١(»سبب سقوطه

 
 
 
 

                                                 
 .من قانون األحوال الشخصية األردين ٧٤املادة ) ١(



− ٢١ − 

אאא 
א 

ير مجهور الفقهاء أنه ليس للحاضـنة أجـرة عـىل احلضـانة, سـواء كانـت 
ا أم غريها, ألن األم تستحق النفقة إن كانت زوجة, وغري األم نفقتهـا  احلاضنة أمّ

 .اضـن األجـرةعىل غريها وهو أبوها, لكن إذا احتاج املحضون إىل خدمة, فللح
ا,     ـا بائنـً وذهب احلنفية إىل أنّ األم ال تستحق األجرة إال إذا طلّقـت طالقً

يء مـن ـوبشـ .)١(اوانقضت عدهتا, أما إذا كانت احلاضـنة غـري األم فلهـا أجرهتـ
 .التفصيل أُبنيّ استحقاق األجرة, ومن جتب عليه أجرة احلضانة, ومقدار األجرة

 :استحقاق األجرة) أ ( 
إىل أن احلاضنة تسـتحق األجـرة عـىل حضـانتها, كاملرضـعة  )٢(نفيةذهب احل

تستحق األجرة عىل إرضـاعها, فكـذلك احلاضـنة, إال أهنـم اسـتثنوا مـن ذلـك 
 :حاالت نصوا فيها عىل عدم استحقاق احلاضنة فيها األجرة, وهي

أن تكون احلاضنة أماً للمحضون, وهي بعد يف زواجها من أبيه, وكذلك  −١
يف عدهتا منه من طالق رجعي باالتفاق, فإذا كانت يف عدهتا من طـالق  إذا كانت

الراجح منهام عدم استحقاقها أجرة احلضانة فيها, ذلـك أن : بائن فقوالن للحنفية
أجرة احلضانة لألم فيها معنى النفقة, والنفقة هلا يف هذه األحوال ثابتة عىل زوجها 

 .لذلك أو مطلِّقها, فال تستحق أجرة عىل حضانتها
ه ولكنها مبانة من أبيه وقد  فإذا كانت احلاضنة غري أم املحضون, أو كانت أمّ

 .انقضت عدهتا منه, فإهنا تستحق األجرة عىل حضانة ابنها أو ابنتها مطلقاً 
أن تتربع بحضـانته حاضـنة أخـر وإن كانـت أبعـد منهـا, مـا دامـت  −٢

دته أم أمه, فتتربع بحضـانته احلاضنة األبعد أهالً حلضانته, كأن تكون حضانته جل
                                                 

 .٤/٤٠انظر الكاساين, بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع, ) ١(
 .٥/٢٠٨املبسوط, انظر الرسخيس, ) ٢(



− ٢٢ − 

جدته ألبيه, فإن جدته ألمه يف هذه احلال إما أن تكون احلضانة هلا, وإما أن تسلمه 
 .إىل جدته ألبيه

فإذا كان للصغري مال فتجب فيه أجرة حضانته, أما إذا مل يكن للصـغري مـال 
 وكان أبوه مورساً مل يسقط حق احلاضنة يف طلب األجرة عـىل حضـانتها, وجيـب

راً لكنـه قـادر عـىل ـعىل األب دفع األجرة عىل احلضانة, أما إذا كـان األب معسـ
, وتكون ديناً عليه يُطالـب هبـا إذا أيسـ ر, ـالكسب فتجب للحاضنة األجرة أيضاً

ون, ويمكن للقايض أن حيكم بالنفقة من تاريخ طلب النفقـة ـة حلق املحضيــارع
, ال من تاريخ النطق باحلكم, ألن إجراءات ال تقايض قد تتأخر وتأخذ وقتاً طويالً

وللقايض أن ينظر كل ستة أشهر مثالً ليثبّت مقدار النفقـة أو يغريهـا بالزيـادة أو 
  .النقصان حسب ظروف البلد وحسب عمل الويل

  :من جتب عليه أجرة احلضانة ) ب(
له , إذا كان له مال كنفقته, فإذا مل يكن )١(األجرة واجبة يف مال املحضون أوالً 

, ـمال, فهي واجبة عىل من جتب عليه نفقته, فإذا كان من جتب نفقته عليه معسـ راً
, إال أن يكون من جتب نفقته عليه أباه وهو قادر عىل  ألزمت احلاضنة بإمساكه جماناً

فـأجرة   .رـالكسب, فإن احلاضنة تلزم بإمساكه, وترجع عىل أبيه بأجرهتا إذا أيسـ
مستحقة من مال املحضون إن كـان  −ماً أم غريهاسواء أكان احلاضن أ −احلضانة

 .له مال, أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته, إن مل يكن له مال
وتلزم أجرة احلضانة من تاريخ القضاء هبا, أو الرتايض عليهـا بـني احلاضـنة 
وويل املحضون, أو من جتب نفقته عليه, فـإذا مل يكـن قضـاء وال اتفـاق, مل جيـب 

األجرة, إال أن تكون أم املحضون, فإن هلا األجرة مـن تـاريخ للحاضنة يشء من 
 .إمساك املحضون إمساكاً تستحق به األجرة

 :مقدار األجرة )جـ(
وذهـب بعـض الفقهـاء  تقدير أجرة احلضانة يرجع إىل القضاء أو الرتايض,  

من احلنفية إىل أن احلاضنة تستحق عىل من جتب عليه نفقة الصغري املحضون أجرة 
                                                 

 .٥/٢٠٨انظر الرسخيس, املبسوط, ) ١(
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, إذا كان املحضون ممن حيتاج إىل خادم, ألن اخلدمة من النفقة وليست من )١(مخاد
احلضانة, فإذا مل حيتج إىل خادم, مل جتب أجرته هلا, وكذلك أجـرة املسـكن, فإهنـا 
تستحقها عىل املنفق عىل املحضون إذا مل يكن للحاضـنة مسـكن تسـتطيع فيـه أن 

تطيع فيـه أن حتضـنه, مل تسـتحق حتضن املحضون, فإذا كان هلا مسكن مالئم تسـ
   .أجرة املسكن

فمكان احلضانة هو املسكن الذي يقيم فيه والد املحضون إذا كانت احلاضـنة 
ته من طالق بائن أو رجعـي أو مـوت, وذلـك  زوجة هلذا الوالد, أو كانت يف عدّ

نَّ ﴿ :حلرمة خروجها من هذا املسكن يف هذه األحوال, لقوله تعاىل وهُ جُ رِ ْ نْ الَ ختُ مِ
بَيِّنَةٍ  ةٍ مُ شَ احِ أْتِنيَ بِفَ نَ إِالَّ أَنْ يَ جْ ْرُ الَ خيَ ِنَّ وَ يُوهتِ فإذا انقضت عدهتا, ). ١: الطالق( ﴾بُ

أو كانت احلاضنة غري أم املحضون, كجدته وأخته, اعترب مكان احلضانة يف حقهـا 
مقرها الذي يف بلد والد املحضون, وذلـك ليتسـنى للوالـد اإلرشاف عـىل ولـده 

 .حضون يف مدة احلضانة, رعاية ملصلحة املحضونامل
وإذا كانت احلاضنة ليست أماً للمحضـون, كجدتـه وعمتـه وخالتـه, فيعـدّ 
مكان احلضانة يف حقها بلد أب املحضون, وليس هلا السفر باملحضون منه إىل بلد 
آخر إال أن يكون إىل بلد قريب يسـتطيع فيـه الوالـد أن يـر املحضـون بسـهولة 

  .ويرس
 :ة احلضانةمد

ير بعض الفقهاء أن احلاضنة أحق باملحضـون حتـى يسـتغني عـن خدمـة 
ر زمن استقالله بسبع سنني, واحلاضنة أحـق بالفتـاة الصـغرية حتـى  النساء, وقدّ

رة سـنة, ويـر املالكيـة أن ـتبلغ سن احليض أو بعد تسع سـنني أو إحـد عشـ
 الزواج ودخول الزوج هبـا, احلضانة تستمر يف الغالم حتى البلوغ, ويف األنثى إىل

, ألنه )٣(واملالكية )٢(ولو كانت األم غري مسلمة, وليس هناك ختيري للولد عند احلنفية
                                                 

 .٥٦٢انظر رد املحتار عىل الدر املحتار, ) ١(
 .٥/٢٠٨انظر الرسخيس, املبسوط, ) ٢(
 .٣/٧٩انظر ابن رشد, بداية املجتهد, ) ٣(
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قد يتبع من يرتكه يفعل ما يشاء, وليس هو أقدر عـىل معرفـة مـا يصـلحه, وعنـد 
نـد خيريّ الولد عند سن التمييز, وعند احلنابلة خيريّ الغالم غري املعتـوه ع )١(الشافعية

أن يكـون األبـوان أو غريمهـا مـن أهـل : رطنيـسبع سنني, ويكون التخيـري بشـ
احلضانة, فإن كان أحدمها غـري أهـل للحضـانة, فـال ختيـري, وأال يكـون الغـالم 

 , ا فيعطى لألم وال خيـريّ ا, فإن كان معتوهً نـون البهـويت يف اإلقنـاع معتوهً وقـد عَ
, واتفق أبواه أن يكون عند أحدمها فصل وإذا بلغ الغالم سبع سنني عاقالً «: بقوله

ه احلاكم بينهام فكان مع من اختار منهام  .)٢(»جاز, وإن تنازعا خريّ
وال خيريّ قبل سبع فإن اختار أباه كان عنده ليالً وهناراً وال يُمنـع مـن زيـارة «

ه كان عندها ليالً وعند  أمه وإن مرض كانت أحق بتمريضه يف بيتها, وإن اختار أمّ
اراً ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه, فإن مل خيرت أحدمها أو اختارمها أُقـرع, أبيه هن

ريّ إذا كان أحد أبويه ليس من أهل احلضانة  .         )٣(»وال خيُ
تسـتمر «عىل أن  ٧٣أما قانون األحوال الشخصية األردين فقد نصّ يف املادة 
ولغـري األم إىل إمتـام  حضانة األم إىل إمتام املحضون مخس عرشة سنة مـن عمـره,

 .)٤(»املحضون عرش سنوات
 :أما هناية احلضانة فقد اختلف الفقهاء فيها عىل أقوال

يف الراجح من مذهبهم إىل أن فـرتة احلضـانة تنتهـي يف  )٥(فذهب احلنفية −١
 :الغالم ببلوغه السابعة من العمر, ويف الفتاة التاسعة من عمرها, ويف رواية

رة سـنة, وبعـد ذلـك يسـلم ـع سنني, والفتـاة إىل إحـد عشـالغالم إىل تس) أ ( 
 .املحضون إىل وليه

إىل أن احلضانة يف الغـالم تنتهـي بـالبلوغ, وبعـدها خيـريّ يف  )٦(ذهب املالكية) ب(
املقام عند حاضنته أو وليه, ويف الفتاة تنتهي بـالزواج ودخـول زوجهـا هبـا, 

 .وبعدها ترتك إىل رعاية زوجها هلا
 .١٨/٣٣٧انظر النووي, املجموع, ) ١(                                                 

 .٥٠١/ ٥كشاف القناع, ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 .من قانون األحوال الشخصية األردين ٧٣املادة ) ٤(
 .٤٣−٤/٤٢,  وانظر الكاساين, بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع, ٥/٢٠٧انظر الرسخيس, املبسوط, ) ٥(
 .٣/٧٩انظر ابن رشد, بداية املجتهد, ) ٦(
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ا يف  )١(الشافعيةوذهب  )جـ( إىل أن الغالم والفتاة إذا بلغا السابعة من العمـر خـريّ
ا  املقام عند أحد األبوين, فأهيام اختاراه أبقيا عنده, فإذا مل يكن هلام أبوان, خريّ
يف املقام عند احلاضنة أو الويل, هذا إذا صلح الطرفـان معـاً للحضـانة, وإال 

رف اآلخر, رعايـة حلـق املحضـون, أبقيا عند الصالح منهام, وسقط حق الط
, أو تكون األم متزوجة بأجنبي عن الصغري  .وذلك كأن يكون األب كافراً

وذهب احلنابلة إىل ختيري الغالم يف السابعة كالشافعية, أما الفتاة فإهنـا تسـلّم  )د ( 
, حلاجتها إىل الصيانة, , ألن األب يرعى  إىل أبيها بعد السابعة مطلقاً وال ختريّ

واجلارية إذا بلغت سبع سنني فـأكثر « تها عند هذه السن أكثر من األممصلح
, ولو تربعت األم  فعند أبوها إىل البلوغ,  وبعده عنده أيضاً إىل الزفاف وجوباً

 .)٢(»بحضانتها
 ملسو هيلع هللا ىلصجـاءت إىل النبـي  أن امـرأة ,ملسو هيلع هللا ىلص, عن النبي −  −فقد رو أبو هريرة 

اين مـن بئـر أيب عيينـة ونفعنـي, إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سـق: فقالت
هذا أبوك وهـذه أمـك فخـذ بيـد أهيـام شـئت, فأخـذ بيـد أمـه «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 
وقىض بالتخيري أيضاً عمر وعيلّ ريض اهللا عنهام, وال خيـريّ إال إذا , )٣( »فانطلقت به

يّـد التخيـري بالسـبع; ألنـه  كان , وكان أبواه من أهل احلضانة, وقُ املحضون عاقالً
 .أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصالة أول سن

بـه ويربيـه, وال يمنعـه مـن     فإن اختار الولد أباه كان عنده ليالً وهناراً ليؤدّ
بـه ويربيـه, وألن  ; ليؤدّ زيارة أمه, وان اختار أمه صار عندها ليالً وعند أبيه هنـاراً

 .النهار وقت قضاء احلوائج, وعمل الصنائع
بلغت سبع سنني; ألنه أحفظ هلا وأحق بواليتهـا وتكون األنثى عند أبيها إذا 

من غريه, ولقرهبا من سن التزويج, واألب وليها وإنام ختطب منـه, وهـو األعلـم 
مون هلا, وال متنع األم من زيارهتا عنـد عـدم املحظـور كخـوف  بالكفء ممن يتقدَّ

 . الفساد عليها أو غري ذلك
                                                 

 .١٨/٣٤٠انظر النووي, املجموع, ) ١(
 .٥/٥٠٢كشاف القناع, ) ٢(
, وصـححه )٥٤٩٢(بيهقـي ورواه احلـاكم, ورواه النسـائي يف السـنن الكـربحديث مرفوع رواه الشـافعي وال) ٣(

 .الرتمذي
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كـربه, أو ملرضـه, أو لقلـة أما إن كان األب عاجزاً عن حفظها; لشغله, أو ل
ج األب وجعلهـا عنـد  دينه, واألم أصلح وأقدر فإهنا أحق هبا, وكـذلك إذا تـزوّ

 .زوجته, تؤذهيا وتقرصّ يف حقها, فاألم أحق باحلضانة
 :حق املشاهدة

, ولـيس  −٢ ألب املحضون حـق رؤيـة املحضـون يف فـرتة احلضـانة دوريـاً
عليـه, ألن الواليـة حـق للـويل, للحاضنة منعه من ذلك, ليتمكن مـن اإلرشاف 

وهي حق للصغري أيضاً محاية له, وضامناً حلسن تنشئته, وعىل هذا فليس للحاضنة 
, إال أهنا ال جتـرب عـىل  منع هذا الوالد أو الويل مطلقاً من النظر إىل املحضون دورياً
نه من رؤيته يف أي مكان صالح لذلك ختتـاره هـي أو يـتم  إرساله إليه, ولكن متكّ

تفاق عليه, دفعاً ملا قد يصيبها من حرج يف ذلك, فإذا حصل خـالف فـاملرجع اال
 .إىل القضاء لتحديد املكان املناسب للرؤية

د الفقهاء فرتة زمنية معينـة لتكـرار اإلراءة هـذه, وقـد ذهـب بعـض  دّ ومل حيُ
املتأخرين من الفقهاء إىل أن للويل أن يراه كل أسبوع مرة عىل األقل, وذلك قياساً 
عىل حق الزوجة يف رؤية والدهيا, وعـىل هـذا جـر التعامـل يف بعـض املحـاكم 

 .الرشعية, إال أنني أر أن حتديد املدة يعود للقايض لري املناسب
وكذلك احلال يف حق أم املحضون بعد فرتة احلضانة, فإن هلا احلـق يف رؤيـة 

يـؤمر الـويل بإرسـاله ابنها دورياً بعد انتهاء حضانتها له وتسليمه للويل, ولكن ال 
ده هو هلـا أو يـتم االتفـاق  نها من رؤيته يف املكان املناسب الذي حيدّ إليها, بل يمكّ

 .عليه
ويمكن االستفادة من الوسـائل احلديثـة لالتصـال دون احلاجـة إىل مراكـز  

ـع بإعطـاء احلـق  املشاهدة ودور الضيافة املخصصة هلذه احلاالت, ويمكن التوسّ
عرب وسائل االتصال احلديثة املتنوعة, كذلك حق القايض يف  باالتصال باملحضون

 .تعديل زمان ومكان رؤية املحضون حسب ما تقتضيه املصلحة
 وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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א 
بعد االنتهاء من البحث بفضل مـن اهللا وكرمـه, أسـجل أهـم النتـائج التـي 

 :توصلت إليها, وهي
د احلاضـنني فـالوجوب جبة للصغري والصغرية, احلضانة وا −١ أما عند تعدّ

 .عىل الشخص الواحد يكون كفائياً 
ـا إذا تفرقـا  −٢ حضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قـائامً بيـنهام, أمَّ

ر بنـاء فاحلضانة لألم ما مل تنكح زوجاً أجنبياً من املحضـون, و للمحكمـة أن تقـرّ
لح رعاية املحضون إسـناد احلضـانة ألحـد األقـارب عىل ما لدهيا من قرائن لصا

 .األكثر أهلية
ـلة يف كتـب   −٣ وضعت الرشيعة اإلسالمية رشوطاً معينة يف احلاضن مفصّ

فر للمحضون الرعاية التامة, وحسـن التنشـئة,  ويف كـل األحـوال عـىل الفقه, توّ
ا القايض التأكد من حتقيق هذه الرشوط أو التخفيف منها حسـب الظـروف, ومـ

روط قـد تتحقـق ابتـداء يف ـتقتضيه مصلحة املحضون, مـع اإلشـارة إىل أن الشـ
احلاضن ثم تتغري فتزول الرشوط, مما يسـتدعي تـدخل القـايض وإصـدار حكـم 

 .جديد يراعي فيه حق املحضون
حق احلضانة يعود للحاضنة بعد سقوطه عنهـا إذا زال سـبب السـقوط  −٤

, رعاية حلق املحضون يف أن يكو  .ن عند أقرب حاضنة إليهمطلقاً
إذا كان للصغري مال فتجب فيه أجرة حضانته, وإذا مل يكـن وكـان أبـوه  −٥

مورساً مل يسقط حق احلاضنة يف طلب األجرة, وجيب عىل األب دفع األجرة, أمـا 
إذا كان األب معرساً لكنه قادر عىل الكسب فتجـب للحاضـنة األجـرة, وتكـون 

, ويمكن للقايض أن حيكم بالنفقة من تـاريخ طلـب ديناً عليه يُطالب هبا إذا أيرس
د تتأخر وتأخذ ـي قـخ النطق باحلكم, ألن إجراءات التقاضـاريـن تـة ال مـالنفق

  .وقتاً طويالً 
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, ولـيس  −٦ ألب املحضون حـق رؤيـة املحضـون يف فـرتة احلضـانة دوريـاً
رار اإلراءة للحاضنة منعه من ذلك, ومل يتفق الفقهاء عىل فـرتة زمنيـة معينـة لتكـ

هذه, وأر أن حتديد املدة يعود للقايض لري املناسب, ومن حق القايض تعـديل 
 .زمان ومكان رؤية املحضون حسب ما تقتضيه املصلحة

 :أهم التوصيات
بعد مطالعتي أويص برضورة التفكري جدياً بتقنـني املـذهب احلنـبيل وعمـل 

للتسـهيل عـىل ) خصـيةاألحـوال الش(نظام شامل للزواج والطـالق وتـوابعهام 
ة يف اململكـة القضاة ولترسيع عمـل املحـاكم ولتوحيـد القضـاء يف قضـايا األرس

 .العربية السعودية
 


