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אאא 
سـيدنا ;احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعـوث رمحـة للعاملني

 وبعد; ,ىل يوم الدينإحسان إله وصحبه أمجعني والتابعني هلم بحممد وعىل آ
 الذي رسة من أهم القضايا التي جيب العناية هبا يف هذا العرصألفتعد قضايا ا

رسة ألسالمية عىل وجـه العمـوم واإليه التحديات التي تواجه األمة اتضاعفت ف
بناء اجليل القادم ومحل رسالة ملا لألرسة من أمهية يف  ,املسلمة عىل وجه اخلصوص

باء وينقلوهنـا آلمحلها ا ,مانة كلفت هبا تتوارثها جيال بعد جيلأ مة التي جعلتألا
يف بيئـة   −منـذ الطفولـة  −بناء ألان ينشأ أورة بمكان وهلذا كان من الرض ;بناءألل

رسة أومن ثم  بناء  ,داءألىل مرحلة اإ صاحلة تتحمل أمانة الرتبية والتنشئة ليصلوا
 .ملستقبلفيتصل املايض باحلارض وبا ,ىل من بعدهمإمانة ألونقل اجديدة 

التي مـن  ريب أن العمود الفقري  يف عملية تربية الطفل مسألة احلضانة وال 
يتم الغرس والبناء الفكـري واجلسـمي والقيمـي والعقـيل  −ويف فرتهتا  −خالهلا 

هـواء كانـت مصـلحته مقدمـة عـىل كـل ألولئال يكون الطفل عرضـة ل ,لطفلل
وكانت الفطرة التـي فطـر اهللا النـاس عليهـا تتضـمن يف  ,املصالح عند التعارض

حـد أذا فقـد إو ,فظـة عليـهعليه ورعايتـه واملحامكنوناهتا حب الطفل والعطف 
ريعات ـليشمله الشارع احلكيم بجملة من التش  اليتيم طلق عليه مصطلحأوالديه 

مهال واالعتداء من جهة والرعاية ومزيد العطف من إلتضمن له احلامية من االتي 
 .جهة ثانية

 :تية آلالعنارص اويف هذه الورقة البحثية تناولت 
 :ضانة ويتضمنحق احلاضن يف احل :ولألحث ابامل

 .التعريف بمفردات البحث:ولألاملطلب ا
 .مبادئ أساسية حتكم تنظيم احلضانة:املطلب الثاين 

 .عنارص احلضانة:املطلب الثالث 
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 .صاحب احلق يف احلضانة: املطلب الرابع 
 .صفات احلق يف احلضانة وخصائصه: املطلب اخلامس

 :وسائل تنفيذ احلق يف احلضانة: املبحث الثاين
 .بالرتايض استيفاء احلق يف احلضانة:ول ألطلب اامل

 .ستيفاء احلق يف احلضانة بالتقايضا: املطلب الثاين 
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אא 
אא 

 :التعريف بمفردات البحث: ولألاملطلب ا
 :احلضانة −١
 :احلضانة يف اللغة )أ ( 

طِ إىل إلمـا دون ا«وهـو ) ضـناحلِ (مـن ) ر احلـاء وفتحهـاـبكس(احلضانة  بـِ
ضاناً : , يقال»الكشح ضناً وحِ ه حَ ضنَ الطائرُ بيضَ ضمهُ حتت جناحه, ) بالكرس(حَ

: ويعد إىل املفعـول الثـاين بـاهلمزة, فيقـال) حاضنةٌ (وحكي ) حاضن(فاحلاممة 
, وامـرأة حاضـنةٌ  ,أحضنتُ الطائرَ البيضَ إذا جثم عليـه ألنـه «ورجـل حاضـنُ

 .)١(»وصف مشرتك
 :احلضانة يف االصطالح) ب(

 :عرفت احلضانة بعدة تعريفات أمهها
حفظ الولد يف مبيته ومؤنته وطعامـه ولباسـه ومضـجعه «: احلضانة هي −١

 .)٢(»وتنظيف جسمه
احلضانة هي احلفظ واملراعـاة وتـدبري الولـد والنظـر يف « :قال املاوردي −٢
 .)٣(»مصاحله
بحفظ من ال يميز وال يستقل بـأمره, احلضانة هي القيام «: وقال النووي −٣

 .)٤(وهي نوع والية وسلطنة »وتربيته بام يصلحه, ووقايته عام  يؤذيه
. )٥(»حفظ الطفل غالباً عام يرضه والقيـام بمصـاحله«: وعرفت أيضاً بأهنا −٤

حفظ صغري وجمنون ومعتـوه وهـو املختـل العقـل بـام «: ويف كشاف الفتاو هي
 )٦(» ...حلهميرضهم وتربيتهم بعمل مصا

                                                 
 .١/٢٩١حترير ألفاظ التنبيه  ,١/١٩٦أساس البالغة : وانظر . ١/١٤٠املصباح املنري : الفيومي) ١(
 ١/٢٣٠رشح حدود ابن عرفة . ٤/٢١٤مواهب اجلليل : احلطاب) ٢(
 .٣/٤٤٧طالب , وكذلك أسنى املطالب برشح روض ال١١/١١٥٣احلاوي الكبري ) ٣(
 .٩/٩٨روضة الطالبني ) ٤(
 .٢٩٣دليل الطالب ملرعي بن يوسف املقديس احلنبيل, ص ) ٥(
 .٤٩٥ −٥/٤٩٤كشاف القناع : البهويت) ٦(
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تربيـة األم أو .)١(»تربيـة الولـد«وعرفت بمعنى أعم لـد احلنفيـة بأهنـا  −٥
 .)٢(»غريها الصغري أو الصغرية

حفـظ الولـد, والقيـام : احلضانة«وعرفها اإلمام اجلويني من الشافعية بقوله 
 .)٣(»عليه بام حيفظه, ويقيه, ويستصلحه

معاقدة عىل حفظ من : لد, ورشعا لغة تربية الو: احلضانة« :قال املناوي  −٦
 .)٤(»ال يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل وعىل تربيته وتعهده

التزام الطفـل لرتبيتـه والقيـام «: وعند بعض العلامء املعارصين احلضانة هي
 .)٥(»بحفظه وإصالحه

 :قوانني األحوال الشخصية
لتي نصها ا) ١٤٢(عرفها قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات يف املادة 

احلضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بام ال يتعارض مع حق الويل يف الوالية عىل «
 .»النفس

ري ـروع قـانون األحـوال الشخصـية املوحـد لإلقليمـني املصــوعرفها مش
احلضانة هي ضم الطفل والقيام عـىل تنشـئته «: بقوله) ١٥٨(يف املادة  )٦(والسوري

 .)٧(»يف املدة املعينة بالقانون وتربيته وقضاء حاجاته احليوية
 :املصطلحات املستخدمة يف هذا املوضوع

 :)٨(يستخدم الفقهاء عدة مصطلحات للداللة عىل هذا املوضوع أمهها
                                                 

 .٣/٥٥٥الدر املختار : , احلصكفي٤/١٧٩البحر الرائق : ابن نجيم) ١(
 .١/٤٨٠جممع األهنر: داماد أفندي) ٢(
 .١٥/٥٤٢هناية املطلب ) ٣(
 .١٤١/١توقيف عىل مهامت التعاريف ال) ٤(
 .٤٢٧األحوال الشخصية, / عبد الرمحن تاج) ٥(
روع مـع ـر املشــبنشـ −رمحـه اهللا  −وبقي مرشوعاً وقام الشيخ الزرقـاء  هذا املرشوع مل يكتب له الصدور كقانون) ٦(

ر والـدكتور ـن مفتي مصـه اإليضاحية ألنه كان رئيساً للجنة التي وضعت املرشوع مع الشيخ حسن مأموـرتـذكـم
 .عبد احلكيم عبد احلميد فراج واألستاذ القايض حممود عبد القادر مكاوي

 ., دار القلم, دمشق٢٩١ص ) ٧(
 .٤/١٥٦, رشح اخلريش ٢/١٢٩حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين : انظر ) ٨(
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 .ربعةألشيوعا واستعامال لد املذاهب ا كثرألوهو املصطلح ا ,احلضانة −١
اىلَ  ,الكفالة −٢ عَ المَ ﴿ :أخذا من قوله تَ ونَ أَقْ قُ لْ مَ إِذْ يُ يَ ـرْ ـلُ مَ فُ كْ ُـمْ يَ ـمْ أَهيُّ  ﴾هُ

فيطلقـون  ,لكفالـة, ويفـرق بعـض الشـافعية بـني احلضـانة وا)٤٤: آل عمران(
, ىل البلـوغإيبدأ سن الكفالة من بعد التمييـز و ,ىل سن التمييزإمصطلح احلضانة 

رها وهـو ـبفتح احلـاء مـن احلضـن بكسـ«:نصاري وهو يعرف باحلضانة ألقال ا
 ة ترد إليه املحضون وتنتهي يف الصغري بالتمييز, وأما بعده إىلـإن احلاضنـاجلنب ف

وهـي (البلوغ فتسمى كفالة كذا قاله املاوردي وقال غـريه تسـمى حضـانة أيضـا 
 .)١(»بام يصلحه, وهي نوع والية وسلطنة) وتربيته(بأموره ) حفظ من ال يستقل

وال حـألقضـاء ا( رعي ـيف القضاء الشـ موهذا املصطلح يستخد ,الضم −٣
مـن  ١٨٥جـاء يف املـادة  ;ناث بعـد سـن احلضـانةإلكثريا يف قضايا ا) الشخصية 

ذا كانـت إنثـى ألليه اإن يضم ألويل املحرم ل« :ردين ألخصية احوال الشألاقانون 
مل يقصد بالضـم الكيـد  نفسها مادون الثالثني من عمرها وكانت غري مأمونة عىل 

  .»رضار هباإلوا
 .الرتبية −٤
 :مبادئ أساسية حتكم تنظيم احلضانة: لثايناملطلب ا
, رسة بل هي أمـر واجـب رشعـاألمرا اختياريا يف نظام اأاحلضانة ليست  −
سالم التي بنيـت عـىل مراعـاة املصـالح ودفـع إليتصور غري ذلك يف رشيعة ا وال

ختـرج عـن الوجـوب  وقد رأ بعض العلامء أهنا فرض كفاية ولكنها ال ,املفاسد
 .حمالة ري وتعرض للهالك الوإال ضاع الصغ

مبناها عىل الشفقة املستحقة عـىل إدامـة النظـر; إذ الصـبي غـري «احلضانة  −
, لذلك أنيطت بذي القرابـة, وأكثـر النـاس )٢(»املميز حيتاج يف كالءته إىل شفيق به

                                                 
 .٣/٤٤٧أسنى املطالب لألنصاري ) ١(
 .١٥هناية املطلب ) ٢(
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شفقة عىل الطفل أمه وهلذا كان األصل أن حضانة الطفل ألمـه زوجـة كانـت أو 
قالت يا رسول اهللا إن ابني هـذا كـان «رأة جاءت تشتكي له الم ملسو هيلع هللا ىلصمطلقة, لقوله 

بطني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري لـه حـواء, وإن أبـاه طلقنـي, فـأراد أن 
, وقــال )١(»أنــت أحــق بــه مــا مل تنكحــي: ملسو هيلع هللا ىلصينتزعــه منــي فقــال هلــا رســول اهللا 

كَ «: السمرقندي  لـِ ذَ ة والرفـق بالصـغار وَ قَ فَ انَة تبتنى عىل الشَّ َضَ انـب  احلْ مـن جَ
هن بالرتبية أعلم اء أوفر وَ  .)٢(»النِّسَ

عىل الرغم من أن الفقهاء أحلقـوا احلضـانة بالواليـات وأثبتوهـا لإلنـاث  −
ولـو حاوهلـا الرجـل «والنساء أعرف بمصالح احلضانة وأوىل مـن الرجـال هبـا, 

لكنها احلضانة والية وسلطنة «: , قال ابن شاس)٣(»ألعياه أمرها ما مل يستعن بامرأة
 .)٤(»باإلناث أليق لزيادة الشفقة فاألم أوىل من األب وإن كانت املؤونة عىل األب

أن ) خلقـة(احلضانة من الرضوريات للطفل منذ الوالدة ألنه ال يسـتطيع  −
يقوم بمصالح نفسه فلو ترك املولود دون رعاية من أحد يعينه يف التغذية واحلفـظ 

من والدته بخالف بعض احليوانات التي قدر والنظافة والرتبية ملات بعد ساعات 
 .اهللا هلا أن تستقل بمصاحلها منذ الوالدة

 :حتقق احلضانة مقصدين من مقاصد الرشيعة الكلية بشكل مبارش مها −
حفظ النفس املعصـومة بحفـظ حيـاة هـذا الطفـل ورعايتـه حتـى يقـوم  ●

 .بمصالح نفسه
ل األطفـال دون رعايـة حفظ النسل وبقاء النوع اإلنسـاين إذ لـو تـرك كـ ●

وحضانة النقرض النوع اإلنساين ومن حكمة اخلالق سبحانه أنه ركـب يف جبلـة 
هذا اإلنسـان حـب الولـد والشـفقة عليـه فتقبـل املـرأة عـىل احلضـانة والرتبيـة 
 .واإلرضاع ويقبل الوالد عىل اإلنفاق واإلرشاف عىل تربيته واملسامهة يف التنشئة

                                                 
 .و داود يف سننهأخرجه أب) ١(
 .٢/٢٢٩حتفة الفقهاء ) ٢(
 .١٥هناية املطلب) ٣(
 .٢/٣٠٩عقد اجلواهر الثمينة ) ٤(
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تباعاً ببقـاء اإلنسـان وتربيتـه تربيـة سـليمة عـىل أما باقي املقاصد فتتحصل 
وعىل العلوم النافعة ومنعه مما يرض بعقله فـيحفظ  ,التدين الصحيح فيحفظ الدين

 .العقل وتربيته وتعليمه عىل تنمية املال وحفظه والقيام باألعامل فيحفظ املال
 :عنارص احلضانة: املطلب الثالث

 :للحضانة ثالثة عنارص هي
ــوم : اضــناحل: أوالً  ــة احلضــانة فيق ــذي ســيتوىل عملي ــو الشــخص ال وه

ورعايـة وحفـظ وإطعـام وسـائر مـا يتعلـق ) باملحضـون(بمقتضياهتا من عنايـة 
 ...بمصالح هذا املحضون

وقد يكون احلاضن مبارشاً لعملية احلضن كاألم ومن يقوم مقامها من النساء 
ماللقيـام بمصـالح  كام يكون غري مبارش للحضن ومـا يتطلبـه إال بمعاونـة امـرأة

 .الصغري
من ال يستقل; كالصغري, واملجنون, واملعتوه وإن كانا «وهو : املحضون: ثانياً 
وال تثبت احلضانة إال عـىل الطفـل أو املعتـوه, فأمـا « :قال ابن قدامة  ...»كبريين

البالغ الرشيد, فال حضانة عليه, وإليه اخلرية يف اإلقامة عند من شـاء مـن أبويـه, 
رجال, فله االنفراد بنفسه, الستغنائه عنهام, ويستحب أن ال ينفرد عنهام,  فإن كان

وال يقطع بره عنهام وإن كانت جارية مل يكن هلا االنفراد وألبيها منعها منه; ألنه ال 
يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها, ويلحق العار هبا وبأهلها, وإن مل يكن هلا أب, 

 .)١(»فلوليها وأهلها منعها من ذلك
 :  ما تشتمله احلضانة من أعامل ملصلحة املحضون وذلك مثل: ثالثاً 
 .تنظيفه وإزالة األذ عنه −
 .إطعامه −
 .إرضاعه يف فرتة الرضاعة −
 .ذا مرضإضه والعمل عىل معاجلته طبيا يمتر −

                                                 
 .٨/٢٣٩املغني البن قدامة ) ١(
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احلضانة هي حمصول قول الباجي حفظ الولد يف مبيته, ) ابن عرفة( «: وقال −
 .)١(»ه, ومضجعه, وتنظيف جسمهومؤنة طعامه, وملبس

ـا «قال الكاساين احلنفـي و نْبِهَ ـاهُ إىلَ جَ ا إيَّ هَ ـمُّ ـيَ ضَ ا هِ هَ ـدَ لَ ُمِّ وَ ةُ األْ ـانَ ضَ فَحَ
لِ ثِيَابِهِ  سْ غَ اكِهِ وَ سَ إِمْ ظِهِ وَ فْ ومَ بِحِ تَقُ ا فَ هَ نْدَ ونَ عِ بِيهِ لِيَكُ نْ أَ اهُ مِ َا إيَّ اهلُ تِزَ اعْ  ..)٢(»وَ

حفـظ الولـد «هي : انة ذكر مشتمالهتا فعند املالكية يف تعريف العلامء للحض
 .)٣(»يف مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه, وتنظيف جسمه

امُ  مَ ِ الَ اإلْ عليه بام حيفظه, ويقيه, حفظُ الولد, والقيامُ « :عن احلضانة أهنا )٤(وقَ
ظَاتِ «, ونقل عنه أنه قال )٥(»ويستصلحه ىلَ اللَّحَ بَتُهُ عَ اقَ رَ يَ مُ  .)٦(»هِ

طعـام إلر عـىل اـيقتص ذن هي عملية بناء  جسمي ونفيس وتربوي شامل الإ
و دار أيقوم مقامها مؤسسة حضـانة  اضنة الىل تفرغ  من احلإرضاع بل حيتاج إلوا

رورة أحكامهـا عنـد ـوللض ,جيالألصل الذي تبنى عىل وفقه األحسب ارعاية ب
 .فقد القريب احلاضن

 :ضانةصاحب احلق يف احل: املطلب الرابع
اختلف العلامء يف كون حق احلضـانة للحاضـن أو املحضـون أوهلـام معـاً أو 

 :لغريمها إىل ثالثة آراء بياهنا عىل النحو اآليت
 .أن احلضانة حق للحاضن: األول      

ومذهب  )٨(وهو املشهور يف مذهب اإلمام مالك )٧(وهذا القول هو قول احلنفية
 ...إلمام أمحداوقول يف مذهب  )٩(اإلمام الشافعي

                                                 
 .١/٢٦٨رشح ميار ة عىل حتفة احلكام ) ١(
 .٤/٤٠البدائع ) ٢(
 .٢/٧٥٥حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ) ٣(
 .هو اجلويني إمام احلرمني) ٤(
 .١٥/٥٤٢املطلب هناية ) ٥(
 .٨/٣٥٣حتفة املحتاج ) ٦(
 .٢رد املحتار ) ٧(
, حاشـية الصـاوي ٢/٥٣٢, رشح اخلريش عىل خليل, الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي ٢٥٠القوانني الفقهية, ) ٨(

 .٢/٧٦٣عىل الرشح الصغري 
ميز أما املميز الذي خيري بـني يظهر من نصوص مذهب اإلمام الشافعي أن احلضانة حق للحاضن فيام يتعلق بغري امل) ٩(

 ., مع حاشية الشربامليس عليه٧/٢٣١هناية املحتاج : انظر. أبيه  وأمه فظاهر أيضاً أن له حقاً يف احلضانة



− ١١ − 

أن احلضانة حق للمحضون وهذا هو قول عند احلنفيـة وقـول : القول الثاين
ثـم اعلـم أن احلضـانة «عند املالكية, وقول يف مذهب اإلمام أمحد, قال ابن نجيم 

حق الصغري الحتياجه إىل من يمسكه فتارة حيتـاج إىل مـن يقـوم بمنفعـة بدنـه يف 
ى ال يلحقه الرضر وجعل كل واحد مـنهام إىل حضانته وتارة إىل من يقوم بامله حت

من أقوم به وأبرص فالوالية يف املال جعلت إىل األب واجلد; ألهنم أبرص وأقوم يف 
التجارة من النساء وحق احلضانة جعل إىل النساء; ألهنن أبرص وأقوم عـىل حفـظ 

 .)١(»الصبيان من الرجال لزيادة شفقتهن ومالزمتهن للبيوت
اختلف يف احلضانة هل هي حق احلاضنة, أو حق الولد? «: وقال ابن عابدين

فقيل باألول فال جترب إذا امتنعت ورجحه غري واحد وعليه الفتو, وقيل بالثـاين 
 .)٢(»فتجرب واختاره الفقهاء الثالثة أبو الليث واهلندواين وخواهرزاده

اختلف يف حق احلضانة, هل هو للولـد أو للوالـدة? فيـه «: وقال ابن شاس
 .)٣(»روايتان

هل احلضانة حق للحاضـن, أو عليـه : فائدة«وقال ابن مفلح يف رشح املقنع 
وقد اختلف الفقهاء هل هي للحاضن أم عليـه? « )٥(وقال ابن القيم. )٤(»فيه قوالن

 .)٦( » ...عىل قولني يف مذهب أمحد ومالك
عـد أهنا حق مشرتك بني احلاضن واملحضون قال ابن عابدين ب: القول الثالث

ويؤخذ مـن هـذا التوفيـق بـني القـولني, «: أن نقل أقوال علامء املذهب يف املسألة
وذلــك أن مــا يف املحــيط يــدل عــىل أن لكــل مــن احلاضــنة واملحضــون حقــاً يف 

 .)٧(احلضانة
                                                 

 .٤/١٨٠البحر الرائق ) ١(
 .٥٦٠− ٣/٥٥٩رد املحتار ) ٢(
رح ـالصـاوي عـىل الشـ, حاشية ٤/٤٣١, وانظر كذلك منح اجلليل رشح خمترص خليل ٢/٣٢٠اجلواهر الثمينة ) ٣(

 .٢/٧٦٣الصغري 
 .٧/١٨٦املبدع رشح املقنع ) ٤(
 .٥/٤٠٤زاد املعاد ) ٥(
ن احلنابلـة إقولني يف املذهبني متشاهبان حيث حكاية اإلمام ابن القيم القولني يف مذهب أمحد ومالك يدل عىل أن ال) ٦(

 .الف مذهب اإلمام مالكمل ينصوا عىل أهنا حق للمحضون بل النص عىل أهنا للحاضن أو عليه بخ
 ).٣/٥٦٠(رد املحتار عىل الدر املختار ) ٧(



− ١٢ − 

ورأ بعـض املحققـني أن حـق «: رعيةـوقال األبياين يف رشح األحكام الش
 .)١(» ...احلضانة ثابت للصغري واحلاضنة معاً 

: يف كون احلضانة حقاً للحاضـن أو املحضـون أوهلـام ثالثـة«: قال ابن عرفة
 .)٢(»األوالن روايتان والثالث اختيار  الباجي وابن حمرز

أهنا حق مشرتك بني احلاضن واملحضون والويل; وهذا القـول : القول الرابع
ة رعيـ, وهـو اجتهـاد حمكمـة االسـتئناف الشـ)٣(رجحه بعض العلامء املعـارصين

 .وذهبت إليه بعض القوانني العربية )٤(األردنية
والذي يظهر من قـول املالكيـة بنـزع احلضـانة إذا سـافر الـويل أو سـافرت 

يدل داللة واضحة عىل حق الويل يف املحضون بمعنى  )٥()مسافة ستة برد(احلاضنة 
 .تعلق حق الويل يف احلضانة إضافة إىل حق احلاضن أو حق املحضون

والظـاهر لـد العلـامء « − حفظـه اهللا −الدكتور وهبه الـزحييل قال أستاذنا 
حق احلاضنة, وحق املحضـون, : املحققني أن احلضانة تتعلق هبا ثالثة حقوق معاً 

وحق األب أو من يقوم مقامه; فإن أمكن التوفيق بني هذه احلقوق وجب املصـري 
 .)٦(»إليه, وإن تعارضت قدم املحضون عىل غريه

ني تفصيل حسن يف هذا الباب حيث يقول يف رشحه لقول وللشيخ ابن عثيم
إن : إذا قلنـا« :مـا نصـه  » ...وإن امتنع مـن لـه احلضـانة«: صاحب زاد املستقنع

من عليه, فـإذا : ومل يقل» من له احلضانة«: احلضانة حق للحاضن, كام  يفيده قوله
ها من بعده انتقلت دْ رِ إىل من بعده, وهكـذا  امتنع فإهنا تنتقل إىل من بعده, فإن مل يُ

: أبى هـذه الصـورة, وقـال − رمحه اهللا − تصل إىل احلاكم, ولكن ابن القيم إىل أن
                                                 

 .٣/٥٨رشح األحكام الرشعية يف األحوال الشخصية ) ١(
 .٥/٥٩٧التاج واإلكليل ) ٢(
 .أستاذنا الدكتور وهبه الزحييل) ٣(
 .−اهللا  رمحه −جمموعة الشيخ عبد الفتاح عمرو  ١٣٠ص  ١٨٠١٢قرار حمكمة االستئناف الرشعية رقم ) ٤(
 .٢/٧٦٢حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ) ٥(
 .١٠/٧٢٩٧الفقه اإلسالمي وأدلته ) ٦(



− ١٣ − 

إهنا حق للحاضن وحق عليه, فإن نازعه منازع فيها فهي له, وإن مل ينازعه منـازع 
أنت الذي تلزم باحلضانة إذا مل ينازعك أحد; ألننـا لـو : فهي عليه, فنقول لألول

عت انتقلت ملن بعدك, وإذا امتنع فلمن بعده, وإذا امتنع فلمـن بعـده إذا امتن: قلنا
إىل أن تصل إىل احلاكم ضاعت حقوقه, وصار حتت الرعاية العامة, والواجب أن 

 .)١(»يكون حتت الرعاية اخلاصة
 :القول املختار يف صاحب احلق يف احلضانة

متعلقاهتـا نجـد بعد إنعام النظر يف أقوال الفقهاء وحقيقة مسـألة احلضـانة و
 :احلقائق اآلتية

يظهر بجالء الطبيعة املشرتكة حلق احلضانة فالقول بأنه حق للحاضـن :  أوالً 
وحده يعارضه حق املحضون ومصلحته املقررة رشعاً بأن حيضـن حضـانة نافعـة 
غري ضارة به, والقول بأنه حق املحضون يرده حق احلاضن الثابـت ومطالبتـه بـه 

يف بعض احلاالت, كام أن ثبوت احلق للحاضن واملحضـون وحقه يف التنازل عنه 
يزامحهام فيه الويل عىل املحضون وحقه يف الرقابة واإلنفاق ورعاية مصالح الصغري 

 .بل ورؤيته أيضاً 
ليس قادراً عىل مراعاة مصاحله والقيام هبا  »املحضون«ويأيت بعد هذا كله أن 

ويبـدأ باالسـتقالل عنهـا بمـرور  بنفسه فهو حيتاج إىل رعاية احلاضنة كل الوقـت
; ومسـألة الزمن حتى تنتهي مدة احلضـانة  امل جتعـل  »عـدم القـدرة«قـررة رشعـاً

والقرص إما أطفال صـغار أو يعـانون مـن مشـكلة يف العقـل  »قارصاً « املحضون
توجب عىل املجتمع رعاية هذه الفئة رعاية تامة حيث إن الصغار ومن يف حكمهم 

 .»الرضوريات«هلم من قبيل تعد احلضانة بالنسبة 
رورة; ألن بـه ـحضانة الصغري وتربيته من رتبة الضـ« قال اإلمام ابن الدهان

ال بـد منهـا يف قيـام «, والرضوريات كام قـال اإلمـام الشـاطبي )٢(»حفظ األنفس
                                                 

 .٢٥١املجلد الثالث عرش ص  −الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ) ١(
 .٤٧−٤/٤٦تقويم النظر يف مسائل خالفية ذائعة البن الدهان ) ٢(



− ١٤ − 

مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة بـل عـىل 
اة والنعيم والرجـوع ـوت النجـر فـي األخـاة, وفـحي وتـهارج وفـاد وتـفس

 .)١(» ...ران املبنيـباخلس
وبام أن املقصود من احلضانة حفظ النفوس وحفظ النفوس من حق اهللا قـال 

والثاين ما هو مشتمل عىل حق اهللا وحق العبد, واملغلب فيه حق « اإلمام الشاطبي
قتـل الـنفس ألنـه لـيس : مثـل. ىاهللا, واألصل يف حـق اهللا عـدم معقوليـة املعنـ

للشخص خرية أو حـق يف أن يسـلم نفسـه للقتـل لغـري رضورة رشعيـة كـالفتن 
غار والذي عرب عنه بحق اهللا وهلذا يظهر حق املجتمع يف رعاية الص. )٢(» ..ونحوها

ن املجتمع بأرسه سيدفع رضيبة اإلخالل بحق الطفل  يف احلضـانة بمعنـى إحيث 
الرعاية السليمة والتنشئة الصاحلة, واملترضر من اخللـل حق الطفل باحلصول عىل 

يف هذه األحكام هو املجتمع يف النهاية ألنه سيواجه بمجموعة من الصغار الـذين 
مل حيصلوا عىل القسط الكايف من الرتبية الالزمة للقيام بأعباء احليـاة ولـذا أر أن 

ة االجتامعية املمثلـة يوصف حق احلضانة بأنه من احلقوق العامة ويطلب من اهليئ
ر يف احلضانة ـباالدعاء العام أو النيابة العامة الرشعية باإلرشاف عىل حقوق القص

 .والرعاية من خمتلف اجلوانب
أو إسـقاط  ,إن التقصري مع الصغار والقرص يوجب عزل الويص ومسـاءلته 

 وقد طبق هذا احلق بوجه مفصل يف الغرب اليوم حيث ,حضانة احلاضنة املقرصة
يتم إلغاء احلضانة من األبوين إذا قرص أو عرض حياة األطفـال للخطـر, أو قـام 

 .بإيذاء الطفل املحضون
أن حـق احلضـانة حـق  − واهللا سـبحانه اعلـم بالصـواب − رأوهلذا كلـه 

وهو ويل (ممثال باحلاكم ) حق اهللا(واملجتمع ,حضون واحلاضن والويلمشرتك للم
بحيـث يـرتك ) املحتسـب ( احلـق العـام   −ليـوم ا − والذي يمثله) من ال ويل له 

فـإذا حصـل  − ريفـرع الشــوفق ما قرره الش −رسة  ألتنظيم هذا احلق ابتداءا ل
                                                 

 .١٨− ٢/١٧املوافقات ) ١(
 .٥٤١ −٢/٥٤٠املوافقات ) ٢(



− ١٥ − 

رر ـتقصري يرض بالصغري املحضون تدخل احلاكم بحكم الوالية العامة ورفع الض
ر ـونظرا لتعدد من يمكنه القيام هبذا احلق ونظرا لعنص ,وحقق احلامية للمحضون

عىل جمموعـة املرتبط بالنسب والقرابة كانت الترشيعات موجهة هذا احلق  ةلشفقا
النساء وكذلك يأيت من جهـة  مها ومن من جهتها منأم وألمن قرابة املحضون كا

 .ذا عدم القريب جاء دور احلاكمإب ثم ألا
ذا قلنا بأن هذا احلق ليس حقا فرديا خالصا وإنام هو من حقوق اهللا فاألوىل إو

مام ابن رشد بقولـه إلبيل فرض الكفاية وهذا ما رجحه انظري أن يكون من قيف 
 :عن رضورة احلضانة للطفل

ع ـى ينفــه حتــربيــه ويـن يكفلـرا إىل مـا مفتقـان خلق ضعيفـألن اإلنس«
ال حيل أن يرتك الصغري دون كفالـة فروض الكفاية نفسه ويستغني بذاته, فهو من 
 .)١(»وإذا قام به قائم سقط عن الناس .وال تربية حتى هيلك ويضيع

أهم القضايا املتعلقة لة تعد من أيتوجه القول بمذهب احلنفية يف مسومن هنا 
وهـي  اشـرتاط إسـقاط احلـق يف  الأ بحق احلاضن يف احلضانة يف العرص احلارض

 .»الطالق مقابل اإلبراء العام« حالةاحلضانة يف عقد اخللع أو
أن يطلقها مقابل التنازل جة طالبة الطالق الزو مع وهذا يتم بأن يتفق الزوج

عن حقها يف حضانة األطفال, وتكون صيغة الطلب مقدمة من قبل الزوجـة بـأن 
إبراءه من احلقوق التي جتب هلا عليـه كـاملهر املؤجـل ونفقـة «تعرض عىل الزوج 

العدة وغري ذلك وأن تتنازل له عن حقهـا يف حضـانة األوالد مقابـل أن يطلقهـا 
أو أن يكـون عقـد  ,فيقبل الزوج وذلك يف جملس القـايض »طلقة متلك هبا نفسها

 .اخللع متضمناً هلذا الرشط
ُلْعُ « :)٢(جاء يف البحر الرائق جِ فَـاخلْ وْ نْدَ الـزَّ ا عِ هَ دَ لَ كَ وَ ُ ىلَ أَنْ تَرتْ تْ عَ تَلَعَ وْ اخْ لَ

دِ أَ  لَ وَ قُّ الْ ا حَ ذَ َنَّ هَ ; ألِ اطِلٌ طُ بَ ْ الرشَّ ائِزٌ وَ ادَ جَ ا زَ ْتَاجً ا حمُ يْهَ انَ إلَ ا كَ هِ مَ نْدَ أُمِّ ونَ عِ كُ نْ يَ
 َ يْسَ هلَ لَ وطِ فَ طِ يفِ املَْبْسُ ْ هُ بِالرشَّ بْطِلَ  .»ا أَنْ تُ

                                                 
 .١/٥٦٤املقدمات املمهدات ) ١(
 .٤/١٨٠حر الرائق بال) ٢(



− ١٦ − 

 :صفات احلق يف احلضانة وخصائصه: املطلب اخلامس
 .وهلذا ال يستعاض عنه باملال) من حقوق األرسة(أنه غري مايل ابتداء  −١
فلو مات صاحب احلق يف احلضانة فال ينتقل إىل ورثته أنه حق ال يورث  −٢

بل إىل من يليه من أصحاب احلق فعىل سبيل املثال إذا ماتت األم احلاضنة فإن حق 
 ).فيام لو كانوا أهالً للحضانة(احلضانة ينتقل إىل أمها وليس إىل ابنها أو ابنتها 

لكلية, بمعنى أن الطفل ال يسقط حقـه يف أن أنه حق ال يقبل اإلسقاط با −٣
حيضن ولكن ال عىل سبيل التعيني إال إذا مل يوجد غري واحد أو واحدة لتنفيذ هـذا 

فيتعـني حينئـذ, ) االلتزام يف القانون املـدين(أو ) بفرض الكفاية(احلق وهو أشبه 
يليهـا  فتنازل األم عن حضانتها أو سقوط حقها يف احلضانة ينقل احلضانة إىل مـن

 .بحيث إذا مل يوجد من حيضن فالقايض يملك اإلجبار عىل احلضانة
كالصـغري واملجنـون, ) كـل مـن ال يسـتقل بنفسـه( »بقارص«أنه متعلق  −٤

وهؤالء حقهم حمل عناية الشارع والواجب عىل القايض رعاية حقوق هـذه الفئـة 
 .من الضياع
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אא 
אא 

 :متهيد
را ـإن حق احلضانة ومهام اختلف يف صاحبه وملن يعود يبقى احلاضـن عنصـ

كـان  ولـو − حيث يتسلم املحضون ;أساسيا ملبارشة هذا احلق والقيام بمقتضياته
ونظــرا لتعــدد املســتحقني للحضــانة واخــتالف مــراتبهم  − هــو صــاحب احلــق

ارب املحضون وحتديـد وأحواهلم وظروفهم وضع الفقهاء قواعد للتفاضل بني أق
بـام يـؤدي للتنـازع يف كثـري مـن  ,من هو األوىل بحضانته, ومن تسـقط حضـانته

 .األحوال,وفيام يأيت بيان حلاالت استفياء احلق يف احلضانة
 :بالرتايض استيفاء احلق يف احلضانة: ولألاملطلب ا
نسـان بالواجـب املكلـف بـه طواعيـة إصل يف املجتمعات أن يقـوم كـل ألا
لآلخرين كذلك بطيـب نفـس ومسـارعة وأن يؤدي احلقوق التي عليه  ,اراواختي

انَـاتِ إِىلَ إِنَّ اهللاَ﴿: براء ذمته  عند اهللا امتثاال لقوله تعاىلإل َمَ وا األْ دُّ مْ أَنْ تُـؤَ كُ رُ ـأْمُ  يَ
لِ  دْ وا بِالْعَ مُ كُ ْ َ النَّاسِ أَنْ حتَ تُمْ بَنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ لو أد كـل ف). ٥٨: النساء( ﴾..أَهْ

من ألة من رجال اعداد الكبريألجيب ملا كانت هناك حاجة لتلك ا واحد أمانته كام
عداد املتقاضني يف أر قلة ـخ يذكـزال التاريـي وال ,امنيـذ واملحـاء والتنفيـوالقض
 .ولألسالم اإلر اـعص

كانـت  صل أن يتوىل أصحاب احلق مبارشة تنفيذ احلقوق التي هلـم ولـوألوا
واألصـل كـذلك أن يقـوم اآلخـرون بعـدم  ,الواجبات كحق احلضـانةمن قبيل 

 .التعرض ألصحاب احلقوق يف مبارشهتم حلقوقهم
رسة ومن خـالل احلريـة التـي ألحلضانة تتوىل املرأة عادة ضمن اويف مسألة ا

سـالمي القيـام بمقتضـيات احلضـانة, وقـد إلرس يف املجتمـع األتتمتع هبا ا التي
ظمـى مـن حـاالت تطبيـق احلضـانة إنـام تـتم بـالرتايض, وجدنا أن الغالبيـة الع
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 وهـذا األصـل يف التنفيـذ الـذي ال ,بناء وتنشـئتهمألوبمقتىض األصل يف تربية ا
 :ىل قضاء أو اللجوء للدولة لتنفيذ احلق يمكن حرصه باآليت إحيتاج 

 :املتعلق باألم استيفاء احلق يف احلضانة :أوال
 :وهلذه املسألة ثالث صور هي 

قيـام الزوجيـة والزوجـان يقـيامن يف بيـت واحـد أو بيتـني : ورة األوىلالص
 ):حالة الوفاق (منفصلني 

اتفق الفقهاء  بأن احلضانة حال قيام الزوجية لـألم ومكـان احلضـانة مكـان 
ذا الزوجيـة إ أساسـا تثار مسألة احلق يف احلضانة بني الزوجني البل إن  ,الزوجية

و شـقاق, أو نزاعـات أيعكر صفوها مشـكالت  ال ,قائمة والعالقة بينهام سليمة
رسة ألهذا املعنـى, والواقـع العمـيل لـونصوص الفقهاء متضافرة يف الداللة عىل 

 :املسلمة يؤيد هذه احلقيقة
يَ « )١(جاء يف حاشية الصاوي − ا هِ هَ جِ وْ ةِ زَ مَ صْ نْ يفِ عِ ا مَ أَمَّ ُامَ  )٢(وَ قٌّ هلَ   .»حَ
دامـا ما ) مع أبويه(أو نحوه ) حضون الطفلامل(« )٣(وجاء يف أسنى املطالب −

 .. »األب باإلنفاق, واألم باحلضانة :يقومان بكفايته) يف النكاح(
فأمه تقوم بام  ,فاملنطق السليم والواقعي يقرر بأن الطفل يولد وحيضنه والداه

, وأبـوه طفـالألكاملة بام هو معـروف يف تربيـة ا يصلحه من رعاية وعناية شاملة
بناء ألبوين جتاه األذلك مما يعهد من واجبات ا ة وغريرشاف واملتابعإلانفاق وإلبا

 .الصغار
حالـة (والزوجان يقـيامن يف بيتـني منفصـلني   ,قيام الزوجية: الثانية الصورة

 ).طفالألمع عدم التنازع عىل ا( )الوفاقعدم 
                                                 

 .٢/٧٥٦عىل الرشح الصغري حاشية الصاوي ) ١(
 .أي احلضانة) ٢(
 .٤٤٧/ ٣اسنى املطالب لألنصاري ) ٣(
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 .)١()انتهاء رابطة الزوجية(عدم قيام الزوجية : الصورة الثالثة
م حضـانة أوالدهـا دون أن ينازعهـا ألتني الثانية والثالثة تبارش اورففي الص

الـة االفـرتاق, قـد تـراىض مـع أم أو لنقل بأن الزوج يف حالة الشقاق أو ح ,أحد
وترتيب ما يتعلق  ,والدألعىل حضانة ا) التي أصبحت مطلقةالزوجة أو (والد ألا

ذا يـتم عـادة لـد وهـ ,بسكنهم  ونفقتهم ودراستهم ومشاهدته هلم ولقائه هبـم
والد وتنشئتهم تنشئة سـليمة بعيـدة عـن ألأصحاب النفوس التي تقدم مصلحة ا

املنازعات والقضايا واملحاكم ومشكالهتا عىل اللد يف اخلصـومة وشـهوة املغالبـة 
رسيـة يف عـدد غـري قليـل مـن ألواملكايـدة التـي تصـحب اخلالفـات اواالنتقام 
 .احلاالت
 :املتعلق بغري األم ضانةاستيفاء احلق يف احل: ثانيا

 ومعلـوم مـا ,يف الصور السابق ذكرها كان تسليم املحضون بالرتايض ألمـه
م إمـا ألويف هذه احلالـة سـيتم جتـاوز ا ,والدهاأللألم من موفور الشفقة واملحبة 

أو لعدم متكنهـا منهـا لسـبب  ,أو لعدم قبوهلا للحضانة,أو لتنازهلا ,لعدم وجودها
ني الويل واملستحقني للحضانة بأن تتوىل امرأة مـا أو رجـل مـا فيتم الرتايض ب ,ما

 ,مساك املحضون عندهم ومبارشة حـق احلضـانةإل ,تتوافر فيهم رشوط احلضانة
ويف هذه احلالة البد من النظر جلنس املحضـون ورشوط احلاضـن ذكـرا كـان أو 

ان وليــاء فــإن مل يوجــدوا فالســلطأللية اوأنثــى, ويف مجيــع احلــاالت تبقــى مســؤ
ويف هــذا املقــام لــويل األمــر إذا رأ أن  ,ويل لــه ويل مــن ال) القــايض ,احلــاكم(

ولياء واملستحقني للحضانة أن ينشئ أليف حتقيق فرض الكفاية من قبل ا التقاعس
رعي ملتابعـة أو للتحقـق مـن ـمؤسسات أو جهات رقابية متثل االدعاء العام الشـ

 .مصلحة املحضونني والقرص بوجه عام

                                                 
 ...سواء انتهت بالطالق أو بالوفاة أو باالنفساخ) ١(
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فيه مصـلحة الصـغري عنـد التخـري بـني  مام الشوكاين ترجيح ماإلر اوقد ذك
واعلم أنه ينبغي قبل التخيري واالستهام مالحظة مـا « :بوين عند التنازع بقوله ألا

فيه مصلحة للصبي, فإذا كان أحد األبوين أصلح للصبي من اآلخر قدم عليه من 
ذلك بأدلة عامة نحو قوله  غري قرعة وال ختيري, هكذا قال ابن القيم, واستدل عىل

ا﴿ :تعاىل ارً مْ نَ لِيكُ أَهْ مْ وَ كُ سَ فُ وا أَنْ نُوا قُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ وزعـم أن  )٦: التحـريم( ﴾يَ
قول من قال بتقديم التخيري أو القرعة مقيد هبذا, وحكى عن شيخه ابن تيمية أنـه 

سله : ار أباه, فقالت أمهتنازع أبوان صبيا عند احلاكم, فخري الولد بينهام فاخت: قال
أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يرضباين, وأيب : ألي يشء خيتاره? فسأله فقال

يرتكني ألعب مع الصبيان, فقىض به لألم, ورجح هذا ابن تيمية, واستدل له بنوع 
من أنواع املناسب, وال خيفى أن األدلة املذكورة يف خصوص احلضانة خالية عـن 

بار مفوضة حكم األحقية إىل حمض االختيار, فمن جعـل املناسـب مثل هذا االعت
صاحلا لتخصيص األدلة أو تقييدها فذاك, ومن أبى ووقف عىل مقتضاها كـان يف 

 .)١(»متسكه بالنص وموافقته له أسعد من غريه
 :ط العمل بإسناد احلضانة بالرتايضرشو

 :رشوط ىل تقديم الرتايض عىل التقايض مرشوط بثالثة إإن الدعوة 
روط ـأن يكون احلاضن من أصحاب حق احلضانة وتتوافر فيـه الشـ: األول
 .املطلوبة

احلـق ) للحاضـن(أن تكون مصلحة املحضـون متحققـة يف تسـليمه : الثاين
 .بمبارشة أعامل احلضانة

 .أن ال يوجد مسقط من مسقطات احلضانة: الثالث
 :بالتقايض باحلضانة استيفاء احلق: املطلب الثاين

كم الرشعية يف كثـري مـن حوال الشخصية أو املحاألالزائر ألروقة حماكم اإن 
سالمية, وعىل رأسها البالد العربية; يشعر باألسى واحلزن للحـال التـي إلالبالد ا

                                                 
 .٦/٣٩٣نيل األوطار ) ١(
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وصلت إليها األرسة العربية يف السنوات األخرية; عـىل الـرغم مـن تزايـد نسـبة 
 .االتصال احلديثةالتعليم, وتطور احلياة وتقدمها, وانتشار وسائل 

ىل قضايا الطالق واخلالفات الزوجية نظرة سلبية; إوإذا كان الواحد منا ينظر 
رسة من املودة والرمحة والسـكن الـوارد ألخمالفة لألصل الذي تبنى عليه ا لكوهنا

نُو﴿ :يف قوله سبحانه ـكُ ـا لِتَسْ اجً وَ مْ أَزْ ـكُ سِ فُ ـنْ أَنْ مْ مِ قَ لَكُ لَ اتِهِ أَنْ خَ نْ آَيَ مِ ـا وَ ا إِلَيْهَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ َيَ لِكَ آلَ ةً إِنَّ يفِ ذَ َ محْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ  ).٢١: الروم( ﴾وَ

وإذا كنا نقبل بأن تكون حاالت الطالق وقضاياه قليلـة نسـبيا لتكـون حـال 
رسة أو عـارض أثـر سـلبا عليهـا فكـان أللة مستعصية نتيجة خلل يف بنـاء املشك
رس ألح الطــالق ذاتــه داء وبــيال هيــدد اال أن يصــب ;اء مــن خــالل الطــالقالــدو

 .و املجتمع املسلم بالتفككأواملجتمع العريب 
 :)١(وبنظرة عجىل إلحصاءات الطالق يتضح األمر بجالء

 

                                                 
 .ملكة األردنية اهلاشميةحصاءات دائرة قايض القضاة يف املإهذه ) ١(
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وإذا كنا كذلك نقبل بـأن يتـأثر الزوجـان مـن الطـالق, ويـذهب كـل مـن 
دة أو مسـتقرة بعـد مرحلـة الشـقاق الزوجني يف سبيل جديدة وحياة أرسية جدي

خلفهـم الطـالق بعـد حـل الرابطـة  بناء الذينألنقبل بضياع ا إال أننا ال ;والنزاع
 ملسو هيلع هللا ىلصومن هنا كانت املعاجلة الترشيعية حلاالت احلضانة منذ زمن الرسول  ,رسيةألا

بحيث تكون املعاجلـة  ;ىل جنبإع احلوادث املجتمعية يتنزل جنبا وكان الترشيع م
ة مبارشة يف وضوح تام وظهور للمقاصد الرشعية من خالل قضـاء النبـي للواقع
 :ومن ذلك  ,إذا صح لنا أن نسميه قضاء وحكام ملسو هيلع هللا ىلص

عمـرو بـن « الـرزاق وغـريهم عـن داود وعبـد محد وأبـوأمام إلرواه ا ما −
يـا رسـول اهللا, إن : شعيب, عن أبيه, عن جده عبد اهللا بن عمرو, أن امرأة قالـت

ني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني, ابني هذا كان بط
 )١(»أنـت أحـق بـه مـا مل تنكحـي«: ملسو هيلع هللا ىلصوأراد أن ينتزعه مني, فقال هلا رسـول اهللا 

 ).واحلديث صحيح(
                                                 

, املستدرك عىل الصحيحني ٧/١٥٣مصنف عبد الرزاق , ط الرسالة ١١/٣١١مسند امحد ٢/٢٨٣سنن أيب داود ) ١(
٢/٢٢٥. 
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بٍ  وما − ازِ اءِ بْنِ عَ َ ربَ رٌ «: رواه أمحد عن الْ فَ عْ جَ ٌّ وَ يلِ ا عَ مَ فِيهَ تَصَ ةَ اخْ ْزَ نَةَ محَ أَنَّ ابْ
دٌ  يْ زَ ٌّ وَ يلِ الَ عَ قَ ـرٌ : , فَ فَ عْ ـالَ جَ قَ ي, وَ مِّ نَةُ عَ يَ ابْ َا هِ قُّ هبِ ا أَحَ ـا : أَنَ تُهَ الَ خَ ـي وَ مِّ تُ عَ بِنـْ

دٌ  يْ الَ زَ قَ تِي, وَ ْ نَةُ أَ : حتَ ولُ اهللاِابْ سُ َا رَ ىضَ هبِ ي, فَقَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص خِ قَ ا وَ تِهَ َالَ ـةِ : خلِ لَ نْزِ ـةُ بِمَ َالَ اخلْ
ُمِّ  رَ » األْ , وَ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ فِيهِ مُ , وَ ٍّ يلِ يثِ عَ دِ نْ حَ ا مِ َدُ أَيْضً اهُ أَمحْ ـا, «: وَ تِهَ الَ نْدَ خَ ةُ عِ يَ َارِ اجلْ وَ

ةٌ  الِدَ ةَ وَ َالَ إِنَّ اخلْ  .)١(»فَ
كانَت عند عمرَ بـن اخلطـاب امـرأةٌ مـن «: مام مالك يف املوطأ إلرواه ا ما −

بَـ , ثم إنه فارقها, فجاء عمرُ قُ , فوجـد ابنـه األنصار, فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ اءَ
أَدركتْـهُ  ابَّـة, فَ يـه عـىل الدَّ َ يدَ هِ فوضعه بنيْ دِ ذَ بِعضُ أَخَ لعبُ بفناء املسجد فَ عاصامً يَ

رٍ  ا بكْ يَا أبَ , حتى أتَ اهُ عتْهُ إيَّ نازَ الم فَ ةُ الغُ دَّ , فقال عمرُ ] ٦١٥:ص[جَ يقَ دِّ ابني, : الصِّ
يقُ : وقالت املرأةُ  دِّ لِّ : ابني, فقال أبو بكرٍ الصِّ , قال خَ يْنَهُ ـهُ عمـرُ : بيْنها وبَ اجعَ فام رَ

: الثـوري, عـن عاصـم, عـن عكرمـة قـال الـرزاق عـن ورواها عبـد )٢(»الكالم
هي أعطف, «: خاصمت امرأة عمر إىل أيب بكر ريض اهللا عنهام, وكان طلقها فقال
 .)٣(»وألطف, وأرحم, وأحنا, وأرأف, وهي أحق بولدها ما مل تزوج

بنـاء والبنـات بعـد انتهـاء فـرتة ألاحلضانة وضم ا ليوم أصبحت قضاياوا ●
 :ا التي تعرض عىل املحاكماحلضانة وقضايا املشاهدة من أكثر القضاي

يـتم  حصاءات تعني أن احلـاالت التـي الإلوهذه القضايا املشار إليها يف ا ●
 .االتفاق فيها عىل احلضانة بالرتايض تنتقل مبارشة إىل القضاء ليفصل فيها

ىل دعـو إا عموما حتتاج  يف مسائل احلضانة كغريها من القضايوالتقايض ●
قـر طراف وسؤال عن الدعو وإجابـة مـن املـدعى عليـه فإمـا أن يألوحضور ا

وإمـا أن يـدفع بأحـد الـدفوع  ,ثبات من املـدعيإلفتنتهي وإما أن ينكر فيطلب ا
قضـاء وهذه احلاالت تعرف يف كتب ال) معلوم والدفع دعو كام هو(املوضوعية 

حكـام ألىل تنفيـذ اإشارة إلغري أن املهم هنا ا, فائدة من ذكرها يف هذا البحث وال
 .الصادرة يف قضايا احلضانة ومتعلقاهتا

                                                 
 .١٦٢−٢/١٦١مسند امحد ) ١(
 .٢/٧٦٧املوطأ ) ٢(
 .٧/١٥٣مصنف عبد الرزاق ) ٣(



− ٢٤ − 

 
 :تنفيذ أحكام القضاء الصادرة يف قضايا احلضانة  ●

عليه فـإذا مل يـذعن فيجـوز اختـاذ  حكام الصادرة بعد تبليغ املحكومألتنفذ ا
يث استخدام السلطة التنفيذية أو الضـغط عليـه بـاحلبس جراءات حازمة من حإ

 :مطبق يف القضاء  وفق ما هو
جيـوز , من هذا القـانون) ١٤(و) ١٣(عىل الرغم مما ورد يف املادتني ) أ (  :١املادة  

عنـد االمتنـاع عـن تسـليم , إىل حـني إذعانـه, حبس املحكوم عليـه



− ٢٥ − 

ــة أو ا ــذ حكــم الرؤي ــزام بتنفي ــدم االلت ــتزارة أو الصــغري أو ع الس
 .االصطحاب وذلك بناء عىل طلب املحكوم له

يبقى للمحكوم له بحضانة الصغري رصاحة أو ضمنا حق املثابرة عىل ) ب(             
التنفيذ إذا أخذ املحكوم عليه الصغري وأثبت املحكوم له لد رئـيس 

 .التنفيذ أن الصغري حتت يد املحكوم عليه
التنفيـذ كافيـة للوفـاء بجميـع الـديون فتقسـم بـني  إذا مل تكن حصيلة :١٦املادة 

الدائنني قسمة غرماء يف حال كون الديون يف مرتبة واحـدة وإذا مل تكـن 
 −:الديون يف مرتبة واحدة فتوزع حصيلة التنفيذ حسب الرتتيب التايل

النفقات واألجور وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصـغار وأجـرة املسـكن ) أ (          
ا من النفقات واألجور ثم نفقة العالج ثم نفقة الوالـدين ثـم عىل غريه

 .نفقة التعليم ثم نفقة األقارب ثم أجرة الرضاع ثم أجرة احلضانة
 .بقية الديون األخر وتكون يف مرتبة واحدة) ب(       

 :التنفيذ يف قضايا املشاهدة  ●
يـه أو حكام مشـاهدة املحضـون مـن قبـل والدأمل ينص الفقهاء عىل تفصيل 

م ألكـأن حيكـم لـأقاربه وهو يف حضانة من له احلق باحلضانة من املسـتحقني هلـا 
املشاهدة من القضايا التـي  وقضية ,و اجلد رؤية الصغريأب ألباحلضانة ويطلب ا

الشهر أو السـنة  وأسبوع ألملشاهدة وعددها يف اشكاالت عدة من مثل مدة اإتثري 
م الـويل أم املحكمـة أم أب ألم اأاضنة شاهدة هل هو مسكن احلوكذلك مكان امل

أقسام الرشطة أم غري ذلك, مما جعل احلكومات تفكر بإنشـاء مؤسسـات خاصـة 
 »املطلقـني«استحداث دار جديـدة لتنفيـذ أحكـام رؤيـة األطفـال بـني «من مثل 

 »الزيارة«وستكون هذه الدار مؤهلة باملختصني واملختصات لتنفيذ أحكام الرؤية 
 .)١(»يراعي نفسية الطفل ويكفل حقوقه يف إطار إنساين

وقد نص فقهاء احلنفية عىل مسألة الرؤية حيث جاء يف الدر املختار نقال عـن 
ر ولـدها كـل يـوم كـام يف جانبهـا ـله إخراجه إىل مكان يمكنها أن تبص«: احلاوي

                                                 
)١(ksa.com/69285-.justicehttp://www   صحيفة العدالة االلكرتونية نقال عن الوطن)٢٠١٤مارس  ١٩.( 



− ٢٦ − 

إذا سقطت حضانة األم وأخذه األب ال جيرب عـىل : ويف الرساجية: قلت ,فليحفظ
وزاد ابـن عابـدين نقـال .من ذلك هلا, بل هي إذا أرادت أن تراه ال متنعأن يرسله 

الولد متى كان عند أحد األبوين ال يمنع اآلخر عـن النظـر إليـه : التتارخانية عن
 .)١(»وعن تعهده

 :فينص عىل ما يأيت )٢(ردينألأما القانون ا 
املحضـون لكل من األم واألب واجلد ألب عند عـدم األب احلـق يف رؤيـة ) أ ( 

واستزارته واصطحابه مرة يف األسبوع أو التصال به عرب وسائل االتصـال 
احلديثة املتوفرة عندما يكون يف يد أحدمها أو غريمها ممن لـه حـق احلضـانة 

هر وذلـك كلـه إذا ـرة يف الشــون مــولألجداد واجلدات حق رؤية املحض
 .ريف الدعو واملحضون داخل اململكةـة طـل إقامـان حمـك

إذا كان حمل إقامة الـويل احلاضـن واملحضـون خـارج اململكـة فللمحكمـة ) ب(
حتديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية املحضون واستزارته واصطحابه 
مرة يف السنة عىل األقل ثم حيدد ذلك كله مع مراعاة سن املحضون وظروفه 

الصـادر وبام حيقق مصلحته ومصلحة طريف الدعو عىل أن ال يمنع احلكم 
يف هذه الدعو صاحب احلق يف رؤية املحضون واستزارته واصطحابه من 

 .ذلك يف حمل إقامة املحضون
إذا كان حمل إقامة املحضون داخل اململكة وحمل إقامة صاحب حق الرؤيـة ) ج ( 

واالستزارة واالصطحاب خارجها فللمحكمة عنـد حضـوره إىل اململكـة 
ة رؤية املحضون واستزارته واصطحابه حتديد أو تعديل مكان وزمان وكيفي

املدة التي تراها مناسبة مراعيـة سـن املحضـون وظروفـه وبـام تـراه حمققـاً 
 .ملصلحته ومصلحة طريف الدعوة

ذه املادة ـن هـم) ج(و) ب(رتني ـي الفقـا فـوص عليهـوال املنصـي األحـف) د ( 
دة ـة املــرؤيــاحب احلق يف الـد صـون عنـللمحكمة اإلذن بمبيت املحض

 .بة وبالضوابط املذكورةـاسـا منـراهـي تـالت
                                                 

 .٣/٥٧١الدر املختار مع رد املحتار ) ١(
 .وهو من احدث القوانني العربية الذي مل يلتزم مذهبا واحدا ٢٠١٠لسنة  ٣٦قانون األحوال الشخصية رقم) ٢(


