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א 
إن اإلسالم أحاط الطفل املحضـون منـذ والدتـه بسـياج قـويم ومتـني مـن 
احلقوق الرشعية والتعاليم اإلسالمية, التي من شأهنا أن حتفظ عليه حياته, وحتميه 

ومـن أهـم احلقـوق التـي كفلهـا .من الوقوع يف كثري من املشكالت و األمـراض
 :ل املحضوناإلسالم للطف

وحقــه يف الرضــاع,وكذلك حقــه يف الرعايــة  حــق املحضــون يف النســب, 
وحقـه يف رؤيـة والديـه , وحقـه يف السـفر,الصحية وحقه يف التعلـيم والتأديـب

 .وحقه يف النفقة إىل غري ذلك من احلقوق ,وأقاربه
ومن متام عناية الرشيعة اإلسالمية بالطفـل املحضـون اختاذهـا العديـد مـن 

الرشعية, والتدابري الوقائية للمحافظة عىل حقوقه وفـق مـنهج إسـالمي  الوسائل
 .رفيع ال يعادله أي منهج, وال يساويه أي ترشيع
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א 

احلمد هللا باسمه نبدأ مستمدين منه العـون والتوفيـق, ونصـىل ونسـلم عـىل 
رمحة للعاملني, سيد األولني واآلخرين, سـيدنا حممـد الـذي علـم األمـة املبعوث 

 .األحكام وبني هلا مناهج احلالل واحلرام وعىل آله وصحبه وسلم
 ...وبعـــد

, فقـد أكـد , فلام كان الولد املحضون ضعيفاً ال يملك لنفسـه رضاً  وال نفعـاً
تي جـاء هبـا رشع اهللا اإلسالم عىل حفظ حقوقه التي تثبت له بمقتىض اإلنسانية ال

رحية مـن رشائـح ـريع اإلسـالمي هبـذه الشــويأيت االهتامم البالغ للتش,عز وجل
لكون هؤالء األطفال هم عدة املستقبل وجيل الغد, وعن طريقهم يـتم   ;املجتمع

بقاء النوع اإلنساين, واجلنس البرشي, وهم األداة احلقيقية الفاعلة لنجـاح مهمـة 
وهم أعظـم نعـم   ,اهللا تعاىل لإلنسان إن أحسن تعهدهم االستخالف التي وكلها

الْبَاقِيَـاتُ ﴿ :احلياة وزينتهـا, يقـول اهللا تعـاىل يَا وَ نْ يَـاةِ الـدُّ ةُ احلَْ ينـَ ونَ زِ الْبَنـُ املَْـالُ وَ
الً  ٌ أَمَ ريْ خَ ا وَ ابً وَ بِّكَ ثَ نْدَ رَ ٌ عِ ريْ اتُ خَ احلَِ  ).٤٦: الكهف( ﴾الصَّ
ع احلكـيم أنـاط مسـئولية حفـظ حقـوق ومن هذا املنطلـق نـر أن الشـار
وذلك لضامن حيـاة الطفـل املحضـون  ;املحضون بالوالدين, أو من يقوم مقامهام

, وبالتـايل ال تضـيع عـىل  ز أو مرض, حتى خيرج إىل احلياة آمناً صـحيحاً وَ دون عَ
 .األمة ثروة كبرية يصعب تعويضها أو تدارك خسارهتا

ببيان احلقوق امللقاة عىل عاتق األرسة  ماملهومن هنا تأتى أمهية هذا املوضوع 
وإخراجه إىل احلياة رجالً  ,التي أنيط هبا أمر رعاية الطفل املحضون واحلفاظ عليه

 .سوياً تسعد به أرسته وأمته
 .ويتكون هذا البحث من متهيد وسبعة مباحث وخامتة

 يف التعريف باحلضانة وحكمها واحلكمة منها: التمهيد
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 .ملحضون يف النسبحق ا: املبحث األول
 .حق املحضون يف الرضاع :املبحث الثاين
 .حق املحضون يف الرعاية الصحية: املبحث الثالث
 .حق املحضون يف التعليم والتأديب: املبحث الرابع

 حق املحضون يف السفر: املبحث اخلامس
 حق املحضون يف رؤية والديه وأقاربه: املبحث السادس
 .يف النفقةحق املحضون : املبحث السابع

ثم ذيلت الفهرس بـأهم املراجـع  ,وتشمل أهم النتائج  والتوصيات :اخلامتة
 .واملصادر
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 .التعريف باحلضانة: أوالً 
 :التعريف باحلضانة يف اللغة −١

ضن بكرس احلاء  ,ط إىل الكشـحوهـو مـادون اإلبـ ,احلضانة مأخوذة من احلِ
وهو احتامل الشئ وجعلـه  ,واجلمع أحضان ,الصدر والعضدان وما بينهام :وقيل

 :وحضن الطائر بيضه ,فتحمله يف أحد شقيها, يف حضنك كام حتتضن املرأة طفلها
وكذلك املرأة إذا حضنت ولدها فإهنا تضـمه إىل  ,أي ضمه إىل نفسه حتت جناحيه

 .)١(هن بالصبي حيفظانه ويربيانواحلاضن واحلاضنة املوكال ,جوانبها
 :تعريف احلضانة يف االصطالح −٢

  :ذكر الفقهاء تعريفات كثرية للحضانة أذكر منها ما ييل
فها احلنفية بأهنا تربية األم أو غريها ممن له احلضانة للصـغري أو الصـغرية  :عرَّ
 .)٢(قبل الفرقة أو بعدها

فها املالكية بأهنا  .)٣(ته ومؤنة طعامه وتنظيف ثيابهحفظ الولد يف مبي :و عرَّ
فها الشافعية بأهنا حفظ من ال يستقل بأموره وتربيته بام يصلحه ودفـع  :و عرَّ

 .)٤(ما يرضه
فها احلنابلة بأهنا حفظ صغري ومعتوه وهو املختل العقـل وجمنـون عـام  :و عرَّ

 .)٥(يرضهم وتربيتهم بعمل مصاحلهم
                                                 

 ٣القاموس املحـيط للفـريوز أبـادي ج, طبعة دار املعارف) حضن(مادة  ٩١١ص  ٢سان العرب البن منظور جل) ١(
 .ط دار الفكر بريوت ١٤٢خمتار الصحاح للرازي ص , ط مؤسسة احللبي للنرش والتوزيع ٢١٥ص 

 .ط دار املعرفة بريوت ١٧٩ص  ٤البحر الرائق رشح كنز الدقائق البن نجيم ج) ٢(
 .ط دار إحياء الكتب العربية ٥٢٦ص  ٢الدسوقي البن عرفة جحاشية ) ٣(
 .ط مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ٢٢٥ص  ٧هناية املحتاج إىل رشح املنهاج للرميل ج) ٤(
 .ط مكتبة النرص احلديث بالرياض ٤٩٦ −٤٩٥ص  ٥كشاف القناع للبهويت ج) ٥(
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للحضانة يتضـح لنـا أن هـذه  من تعاريف الفقهاء ومن خالل ما سبق ذكره
وهـو  ,إال أن معانيها تـدور حـول معنـى واحـد ,التعريفات وإن تغريت ألفاظها

 .رعاية الصغري واالهتامم به وتربيته ذكراً كان أو أنثى من له حق احلضانة
القيام عىل الصغري بحفظه وتربيته وعمـل مـا  :حلضانة بأهنااويمكن تعريف 
 .يصلحه ودفع ما يرضه

يتضح أن مهمة احلاضن تتمثل يف النقاط وء هذا التعريف للحضانة وعىل ض
 :اآلتية

رب ـنة املحضون التي تلزمـه يف معيشـته مـن مأكـل ومشـوؤالقيام بم :أوالً 
 .وال شك أن هذه املهمة متثل اجلانب التنموي يف حياته ,وملبس ونظافة

 .وهذه متثل جانب الرعاية ,مهمة احلفظ عام يؤذيه :ثانياً 
دنياه وذلك يمثل اجلوانـب  مالقيام بام يصلحه سواء كان ذلك يف دينه أ :ثالثاً 
 .)١(االجتامعية

 :حكم احلضانة :ثانياً 
فـال حيـل أن  ,ال خالف بني الفقهاء يف أن حضانة الولد الصغري فرض كفاية

 .)٢(أو يصيبه الرضر والنقص ,فيهلك ويضيع ,يرتك الطفل دون رعاية وال تربية
فال خالف بني أحد مـن األمـة يف إجيـاب ( :− رمحه اهللا − دقال ابن رشد اجل
لـه ويربيـه  ;كفالة األطفال الصغار ألن اإلنسان خلق ضعيفاً مفتقـراً إىل مـن يَكفُ

فهو من فروض الكفاية ال حيل أن يرتك الصـغري  ,حتى ينفع نفسه ويستغني بذاته
 .)٣()عن الناسوإذا قام به قائم سقط . دون كفالة وال تربية حتى هيلك ويضيع

                                                 
رسـالة ماجسـتري مقدمـة إىل جامعـة  ١٢ص  راهيم الشيخ أمحـدستنا إب −حضانة الطفل يف الفقه اإلسالمي انظر ) ١(

 .م٢٠٠٩اخلرطوم
كفايـة الطالـب الربـاين , ط دار الغرب اإلسالمي بـريوت ٥٦٤ص  ١املقدمات املمهدات البن رشد اجلد ج انظر) ٢(

بن قدامـة املغني ال, م١٩٨٧ −١٤٠٧ط دار الفكر الطبعة األوىل  ٢٧٠ص  ٣ة ابن أيب زيد القريواين جـالـىل رسـع
 .هـ١٤٠٥بريوت الطبعة األوىل  −دار الفكر  ٢٨٩ص  ٩ج 

 .٥٦٤ص  ١املقدمات املمهدات البن رشد اجلد ج) ٣(
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 ,كام أن احلضانة تكون فرضاً كفائياً عىل مجاعة املسلمني إذا كان الولـد لقيطـاً 
ووجب لقـط طفـل نبـذ كفايـة :(رهـيف خمتص −رمحه اهللا  − خليل ةـالمـالع يقول

 .)١()وحضانته ونفقته إن مل يعط من الفيء
سـو  وتكون احلضانة فرض عني يف بعض احلاالت كام إذا مل يوجد للصغري

راً ال يقـدر عـىل اسـتئجار حاضـنة ـوكان األب معسـ ,أو غريها من النساء ,األم
وال جيوز للحاضنة إسقاط  ,للطفل ففي هذه احلالة تلزم من تعينت عليها احلضانة

ألن حقـه  ,ألن إسقاط حقها يف احلضانة ال يسقط حق الصغري ;حقها يف احلضانة
وتقديامً ملصلحته عـىل  ,ل املحضونأقو من حق احلاضنة وذلك رعاية حلق الطف

 .مصلحة غريه
وهلذا أفتى بعض الفقهاء بأن املرأة لو خالعت زوجها عـىل أن تـرتك ولـدها 

وهي  ,ألنه يبطل حق الصغري يف احلضانة ;عند الزوج فاخللع جائز والرشط باطل
 .)٢(وإن ملكت إبطال حقها فيها فال متلك إبطال حق الصغري

 :وعية احلضانةاحلكمة من مرش: ثالثاً 
ويتحقق ذلك بكفالتـه  ,رشعت احلضانة لتحصيل مصلحة الطفل املحضون

ورعايته والعناية به; ألن الطفل املحضون يف بداية حياته يكون ضعيفاً عاجزاً عن 
القيام بشئون نفسه من الطعام والرشاب والكسوة والنظافة والرتبية ولو وكـل إىل 

 .ته والعناية به لكان يف ذلك ضياعه ولربام هالكهنفسه أو إىل من ال يقدر عىل تربي
أومن يقـوم مقـامهام حضـانة ,ومن هنا أوجب اهللا تبارك وتعاىل عىل األبوين

الصغار كوسيلة ضامن حلاميتهم ورعـايتهم وإعـدادهم للمسـتقبل إىل املـدة التـي 
ذه ألهنام أجدر الناس بالقيـام هبـ ;يستطيعون معها تدبري شئوهنم والقيام بأمورهم

 .املهمة ملا وضع اهللا يف قلوهبام من حمبة الصغري ورعايته
                                                 

 .ط دار عامل الكتب بريوت ٥٣ص ٨مواهب اجلليل رشح خمترص خليل للحطاب ج) ١(
 .ط دار املعرفة بريوت ١٦٩ص  ٦املبسوط للرسخيس ج ) ٢(
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ألنـه هيلـك  ;كفالة الطفل وحضـانته واجبـة( − رمحه اهللا − يقول ابن قدامة
كـام جيـب اإلنفـاق عليـه وإنجـاؤه مـن املهالـك  ,برتكه فيجب حفظه عن اهلالك

علق هبا احلـق ألن فيها والية عىل الطفل واستحقاقه له فيت ;ويتعلق هبا حق لقرابته
 .)١()ككفالة اللقيط

وملا كان النساء أعرف بأمور الرتبية وأقدر عليها وأصرب عـىل حتمـل املشـاق 
جعل اإلسالم هلـن  ,وأحن عليه وأرفق به وأفرغ للقيام بخدمته, وأرأف بالصغري

حتى يتمتـع الطفـل بـأكرب قـدر مـن احلـب  ,حق احلضانة وقدمن فيها عىل اإلباء
 .)٢(يف هذه املدة من حياته والعطف والرعاية,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٨٩ص  ٩املغني البن قدامة ج) ١(
ط دار النهضة العربية الطبعـة ٦١٢حممد زكريا الربدييس ص / د  −األحكام الرشعية يف األحوال الشخصية  انظر )٢(

املؤسسـة السـعودية  −ط مطبعـة املـدين  ٤٣ص  −الـرب  −زكريـا أمحـد / د −األويل, أحكام األوالد يف اإلسالم 
 ٢٥٦ص  −د أمني عبد املعبـود زغلـول   −يعة اإلسالمية دار املدين بجده, رعاية الطفولة يف الرش ,القاهرة −بمرص

 .م١٩٩٤ط الطبعة الثانية 
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 :وفيه مطلبان
 .أمهية النسب للمحضون :املطلب األول
 .وسائل حفظ حق املحضون يف النسب :املطلب الثاين
 :أمهية النسب للمحضون: املطلب األول
لـذا مل  ,رةعىل جانب كبري مـن اخلطـو ,وصلة عظيمة ,رابطة سامية )١(النسب

ويمنعها  ,هيبها الشخص ملن يشاء ,يدعها الشارع الكريم هنباً للعواطف واألهواء
وأحاطها بسياج منيـع  ,وأعطاها املزيد من عنايته ,عمن  يشاء  بل توالها بترشيعه
فـإذا ولـد  ,فأرسى قواعدها عىل أسـس سـليمة ,حيميها من الفساد واالضطراب
فأثبت له  ,حصنه من الضياع وأبعده عن العارو, الطفل سارع إىل حفظه من الذل
فلذلك كانت رابطة النسـب هـذه هـي أول حـق  ,هذه الرابطة النسبية من والديه
  .)٢(يثبت للولد بعد انفصاله عن أمه

ريعة اإلسـالمية لـألوالد ـفحق النسب هو من أهم احلقوق التي أثبتتها الش 
باط الذي جيمـع األرسة إذ لـواله فهو الر ,حفظاً هلم من اإلمهال والعار والضياع

 .)٣(ومل يعرف هلا أصل ,وضاعت األنساب ,لتفككت األرسة
وينأ بروحه عن مشاعر  ,فال شك أن ثبوت النسب للولد يعزز ثقته بنفسه 

 ,ويدفعه إىل اإلسـهام املنـتج يف سـبيل حياتـه وحيـاة اآلخـرين ,املهانة  والضياع
                                                 

نسبته إىل أبيه نسباً من باب طلب عزوته إليه, واالسم النسبة بالكرس, فتجمع : مصدر نسب يقال: النسب يف اللغة) ١(
وىف  ,٧٥٦, ٧٥٥ص  ١لسـان العـرب ج −عىل نسب مثل سدرة وسدر وقـد تضـم فتجمـع مثـل غرفـة وغـرف 

رح دليـل ـنيـل املـآرب بشـ. هو القرابة وهى االتصال بني إنسانني باالشرتاك يف والدة قريبة أو بعيـدة: االصطالح
 .ط مكتبة الفالح ٥٥ص  ٢عبد القادر بن عمر الشيباين ج لبالطا

رف وتلخيص ـتصب ٣ −١بدران أبو العنني بدران ص /د −ة والقانون ـالميـة اإلسـريعـي الشـوق األوالد فـحق) ٢(
 .م١٩٨١ط مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية

 .م١٩٩٨ط  ٣٩حممد عبد الرمحن وفا ص / د −حقوق الطفل يف اإلسالم انظر ) ٣(
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أو املطعـون يف ثبـوت  ,صحة أنسـاهبم وليس من اخلفي أن اللقطاء واملشكوك يف
 ,وعرضة ألمـراض األخـالق, أنساهبم يكونون أدنى إىل هوة االنحراف والترشد

 .ومصدر إرضار للنفس واملجتمع
فبالنسـبة ,فثبوت النسب له أمهية تعود عىل الولد وعـىل أرستـه بصـفة عامـة

 .يدفع ثبوت النسب عنه التعرض للعار والضياع: للولد
ريعة اإلسـالمية  عـىل حفـظ ـملعـاين العظيمـة حرصـت الشـوألجل هذه ا 

, رغبة يف احلفاظ عىل األوالد ,األنساب من أن تتعرض للكذب والضياع والزيف
  .وعدم ضياع أنساهبم التي تفيض هبم إىل الترشد االجتامعي واإلفساد يف األرض

 :وسائل حفظ نسب املحضون: املطلب الثاين
 :سب املحضون أو إدخاله عىل الغريحتريم نفي ن: الوسيلة األوىل

ي ـوعدم ضياع أنساهبم التي تفض ,حرص اإلسالم عىل احلفاظ عىل األوالد
م عـىل الوالـدين  ,هبم إىل الترشد االجتامعي واإلفساد يف األرض وهلـذا فقـد حـرَّ

فاألب ال جيوز لـه أن ينفـي نسـب ولـده عنـه دون أن , العبث يف أنساب األوالد
م عليهـا أن تـدعي ولـدا لغـري أبيـه  ,عية عـىل هـذايكون عنده بينة رش واألم حمـرَّ

ـرٌ « :قالملسو هيلع هللا ىلص احلقيقي فقد روي عن عمرو بن شعيب أن النبي  فْ ـاءُ  )١(كُ عَ ئٍ ادِّ رِ امْ بـِ
قَّ  إِنْ دَ هُ وَ دُ حْ هُ أَوْ جَ فُ رِ عْ بٍ الَ يَ   .)٢(»نَسَ

 :وجه الداللة
نسبه ولو كـان هـذا  يف هذا احلديث بيان أنه ال حيل للمرء املسلم أن يتربأ من

ومثله من ادّعى نسباً ال يعرفه أي ال يتصل به فمن فعل ذلك فقـد  ,النسب حقرياً 
 .كفر بنعمة اهللا

                                                 
ر) ١( فْ فـيض القـدير . ويف تسميته كفراً دليل عـىل أنـه مـن الكبـائر, أي لبس باهللا العظيم وليس كفراً ينقل عن امللة: كُ

 .٥ص ٧للمناوي ج
رقـم  ٩١٦ص  ٢وابن ماجة يف سننه كتاب الفرائض بـاب مـن أنكـر ولـده ج, ٢١٥ص ٢محد يف مسنده جرواه أ) ٢(

حسـن : وقـال الشـيخ األلبـاين, ٤٠٨ص١مصـباح الزجاجـةج −هـذا إسـناد صـحيح : وقال البوصريي ٩٧٤٤
 .واللفظ البن ماجة.٢٩ص  ٨صحيح ابن ماجه لأللباين ج −صحيح



− ١٣ − 

مٍ «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  −  − ورو أبو هريرة  وْ ىلَ قَ لَتْ عَ خَ ةٍ أَدْ أَ رَ امَ امْ يُّ أَ
يْسَ  نْ لَ نَ اهللاِ مَ تْ مِ يْسَ لَ مْ فَ نْهُ نْ يُ   ىفِ مِ لَ ءٍ وَ ىْ ا اهللاُشَ لَهَ خِ ـدَ دْ حَ ـلٍ جَ جُ ـامَ رَ أَيُّ نَّتَـهُ وَ  جَ

وَ يَ  هُ هُ وَ دَ لَ بَ اهللاُوَ تَجَ يْهِ احْ رُ إِلَ ىلَ رُ نْظُ هُ عَ حَ فَضَ نْهُ وَ ينَ ؤ مِ رِ اآلخِ لِنيَ وَ  .)١(»وسِ األَوَّ
دل احلديث عىل خطورة إدخال املرأة عـىل زوجهـا مـن لـيس  :وجه الداللة

ساب, كام دل عىل خطورة ختيل الرجل عـن ولـده وذلك ملا فيه من خلط األن ,منه
,  من أحلقت بزوجها نسباً لـيس منـهالوعيد عىلملسو هيلع هللا ىلص لذلك شدد النبي  ,بنفي نسبه

 .)٢(وعىل من نفى نسب ولده
 ملـا كانـت (: يف تعليقه عىل هذا احلـديث − رمحه اهللا −يقول اإلمام الدهلو

يهم أنسـاهبم, وجـب أن املرأة مؤمتنة يف العدة ونحوهـا مـأمورة أن ال تلـبس علـ
ترهب يف ذلك وإنام عوقبت عىل هذا ألنه سعى يف إبطال مصلحة ومناقضة ملـا يف 
جبلة النوع, وذلك جالب بغض املأل األعىل حيث أمروا بالدعاء لصالح النـوع, 
وأيضاً ففي ذلك ختييب لولده وتضييق ومحل لنقل الولد عىل آخرين, والرجل إذا 

حيـث ال نسـب لــه,  يال ينتهـ يالدائم والعار الـذ أنكر ولده فقد عرضه للذل
وأضاع نسمته حيث ال منفق عليه وهـو يشـبه قتـل األوالد مـن وجـه, وعـرض 

 .)٣()والدته للذل الدائم والعار الباقي طول الدهر
ووطئها ومل يشاركه أحـد , وهو مما يولد له ,وعيل هذا فإذا تزوج رجل بامرأة

وأتت بولـد ألكثـر  ,ومل خيرب عنها بالزنا,يرها تزينومل , يف وطئها بشبهة وال غريها
كـام حيـرم عليـه  ,فأنه حيرم عليه لعاهنا ,ومل ير يف ولده شبهاً منكراً , من ستة أشهر
 .نفى نسب ولده

                                                 
كتـاب  −, واحلـاكم يف املسـتدرك ٢٧٩ص  ٢ق باب يف التغليظ يف االنتفـاء جكتاب الطال −ه رواه أبودود يف سنن) ١(

والبيهقـي ىف السـنن , وقال عنه حديث صحيح عـىل رشط مسـلم ومل خيرجـاه, ٢٨١٤رقم  ٢٢٠ص  ٢الطالق ج
 ٦باب التغليظ يف االنتفاء من الولـد ج − النسائي يف ســننه كــتاب الطالقو, ١٥١١٠رقم ٤٠٢ص  ٧الكرب ج

فتح  − زي ما رو عنه سو يزيد بن اهلادعبيد اهللا بن يوسف حجا: قال ابن حجر يف سنده, ٣٤١٨رقم  ١٧٩ص 
 .واللفظ ألبى داود.٥٤ص  ١٢الباري ج

 .٥٣٢ص ٢سبل السالم للصنعاين جانظر ) ٢(
 .ط دار الرتاث القاهرة١٤٤ص  ٢حجة اهللا البالغة  للدهلوي  ج) ٣(
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ريع اإلسـالمي مل يـرتك النسـب ألصـحابه ـوبناء عىل هذا يتضح لنا أن التش
ونفيهم  ,دعواهم يف األويل ولو خالف الواقع ,يدعونه إن شاءوا وينفونه إن رغبوا

روعةـبل جعلت الرشيعة اإلسالمية  نفى النسب بأحد الطرق املشـ ,يف األخر, 
حيث ال تقبل الرشيعة اإلسالمية نفي النسب بعد ثبوته مهام كان احلامل عليـه أو 

فال ينفى ولد , وهو اللعان فقط برشوطه املعتربة ,الداعي إليه إال عن طريق واحد
 .تى ولو كان بأحد الوسائل احلديثة مثل البصمة الوراثةح,إال بلعان
رة يف ـمكـة يف دورتـه السادسـة عشـبأصدر املجمع الفقهي اإلسـالمي  فقد

ينـاير /كـانون الثـاين ١٠−٥ التي يوافقهاهـ ١٤٢٢شوال  ٢٦−٢١الفرتة ما بني 
ي عدم جواز االعتامد عىل البصمة الوراثية يف نف :م مجلة من القرارات منها٢٠٠٢

النسب, وال جيوز تقديمها عىل اللعان, كـام ال جيـوز اسـتخدام البصـمة الوراثيـة 
, وجيب عىل اجلهات املختصة منعـه  بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة رشعاً
وفرض العقوبات الزاجرة, ألن يف ذلـك املنـع محايـة ألعـراض النـاس وصـوناً 

 .ألنساهبم
بصـمة الوراثيـة أو احلمـض النـووي وير بعض الفقهاء أن االعتامد عىل ال

جائز يف حال نفي النسب أو إثباته بال تفريق ما دامت النتيجة للبصمة قطعية, ألن 
اءُ إِالَّ ﴿ :اللعان مرشوط يف الرشع بعدم وجود البيّنة, قال تعاىل دَ ـهَ مْ شُ نْ هلَُ كُ ْ يَ ملَ وَ

مْ  هُ سُ فُ  وجـه للعـان يف هـذه ونتائج البصمة بينة قوية وقطعية فال). ٦: النور( ﴾أَنْ
وهنـا للقـايض أن حييـل . السرت عىل املرأة وإثبـات براءهتـااحلال, وملا يف ذلك من 

 .)١(الزوجني لفحوص احلمض النووي قبل إيقاع اللعان
 :حتريم التبني: الوسيلة الثانية

م التبنـي واالدعـاء  وقد بلغ حرص اإلسالم يف احلفاظ عىل األنساب أن حـرَّ
 .ونفى أن يكون التبني سبباً لثبوت النسب ,حتريامً قاطعاً 

                                                 
د أمحـد ذيـاب  −د مـازن إسـامعيل هنيـة  −سالم  ودور احلقائق العلمية املعرصة فيـه نفى النسب يف الفقه اإلانظر ) ١(

 .م٢٠٠٨بحث يف جملة اجلامعة اإلسالمية بغزه العدد الثاين يونية ٢٠ −١٥شودخ ص 
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ـ﴿ :قال اهللا تعاىل ـمْ قَ لِكُ مْ ذَ كُ نَاءَ بْ مْ أَ كُ يَاءَ عِ لَ أَدْ عَ ا جَ مَ اهللاُوَ مْ وَ كُ اهِ وَ أَفْ مْ بـِ لُكُ  وْ
بِيلَ  ي السَّ ْدِ وَ هيَ هُ قَّ وَ ولُ احلَْ قُ  ).٤: األحزاب( ﴾يَ

ائِ ﴿ :وقال اهللا تعاىل َبَ مْ آلِ وهُ عُ طُ ادْ سَ وَ أَقْ مْ هُ نْدَ اهللاِ هِ مْ عِ هُ ـاءَ ـوا آَبَ لَمُ عْ ْ تَ ـإِنْ ملَ  فَ
مْ  الِيكُ وَ مَ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ انُكُ وَ إِخْ  ).٥: األحزاب( ﴾فَ

 :وجه الداللة
يف هاتني اآليتني داللة عىل وجوب نسب األبنـاء آلبـائهم مـع حتـريم نسـب 

ل إىل بل إن الواجب أن ينسـب الرجـ ,األبناء إىل غري اآلباء وهو ما يعرف بالتبني
 .)١(طألنه هو العدل والقس ;أبيه

فهذه األحكام الرصحية تبني أن التبني أي ادعاء أوالد الغري جمرد كالم خيـرج 
ألنـه كـذب وافـرتاء إذ ال قرابـة تـربط , رشعياً  من الفم ال يكون هذا الغريب ابناً 

و الطرفني وال تشدمها مودة بل تبقى عقدة ثابتة يف نفس كل منهام نحو األخر ونح
فمـن تبنـى لقيطـاً أو جمهـول ,رعيةـاملجتمع الذي حرمهام من البنوة واألبوة الشـ

ي أنه ولده, مل يكن ولده حقيقة, فال يثبت التوارث بيـنهام, ـدعـب دون أن يـالنس
ومن كان له أب معروف نسب إىل أبيـه,  .وال جتري عليه أحكام التحريم بالقرابة
ين, منعاً من تغيري احلقائق, وحفظاً حلقـوق ومن جهل أبوه دعي موىلً وأخاً يف الد

اآلباء واألوالد من الضياع أو االنتقاص, وتـوفرياً لوحـدة االنسـجام يف األرسة, 
لكـن مل يمنـع . للزوجني وأقارهبام يف العـرض واملـافكثرياً ما أساء الولد املتبنى ل

قبله بقليل, اإلسالم تربية ولد لقيط وتعليمه, ثم حجبه عن األرسة بعد البلوغ أو 
وإنام فتح باب اإلحسان إليه عىل أوسـع نطـاق, وعـدّ ذلـك إنقـاذا للـنفس مـن 

 .اهلالك, وإحياء لنفس برشية, ومن أحيا نفساً فكأنام أحيا الناس مجيعاً 
وصان حقوق الورثة  ,وبذلك يتبني أن اإلسالم منع النّاس من تغيري احلقائق

ياع أو االنتقاص ا احلكم اإلهلي الواضح الرصيح ينبغي وانطالقاً من هذ ,من الضَّ
                                                 

 .٤٦٧ص ٣تفسري ابن كثري ج انظر )١(
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 ,مراعاة حفظ األنساب يف كافة اإلجراءات الطبية التي تتعلق باحلمل واإلنجـاب
والسيام التقنيات احلديثة التـي أتاحـت لنـا طرائـق شـتى لإلنجـاب قـد يشـوهبا 

 .اختالط يف األنساب إذا مل توضع هلا ضوابط صارمة
 :إىل أبيه إذا كانت أمه غري فراش استلحاق ولد الزنا: الوسيلة الثالثة

 الولد?  قد تنزلق املرأة وتقع يف اخلطيئة وحتمل فإىل من ينسب هذا
لزوج أو سيد, وجاءت بولد, فإنه ال يلحق بـالزاين  )١(إذا كانت الزانية فراشاً 

وال ينسب إليه, وإنام ينسب لصاحب الفراش وإن خالفه يف اللون  ,ولو استلحقه
 .)٢(ي عنه بدعو الزاين إال أن ينفيه الزوج بلعانوالشبه, وال ينتف

وأمجعوا عـىل أنـه إذا ولـد عـىل فـراش رجـل «: −رمحه اهللا  −قال ابن قدامة 
 .)٣(»فادعاه آخر أنه ال يلحقه

ويستدل  عىل ثبوت ولد الزنا إىل صاحب الفراش ال إىل الـزاين باألحاديـث 
 :الصحيحة ومنها

اَشِ «: أنـه قـال ملسو هيلع هللا ىلصالنبـي عـن  −  −ما رواه أبـو هريـرة  −١ ـرَ فِ ـدُ لِلْ لَ وَ الْ
رُ  َجَ رِ احلْ اهِ لِلْعَ  .)٤(»وَ

الَ  :عن أبيه عن جده  قال −  −ما رواه عمرو بن شعيب  −٢ قَ لٌ فَ جُ  :قام رَ
سُ  ا رَ نِ ـ إِنَّ فُ ولَ اهللاِـيَ ا ابْ تُ بِأُمِّ ـاهَ ـعَ  ,يالَنً لِيَّةِ  يـهِ فِ ـرْ َاهِ قَ  ,اجلْ سُ ـفَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ اهللاِـالَ رَ

لِيَّةِ « َاهِ رُ اجلْ بَ أَمْ هَ الَمِ ذَ سْ ةَ يف اإلِ وَ اشِ  ,الَ دِعْ رَ فِ دُ لِلْ لَ وَ رُ  ,الْ َجَ رِ احلْ اهِ لِلْعَ  .)٥(»وَ
                                                 

 ١القـاموس املحـيط ج. الرجـل, واجلاريـة يفرتشـها )فرش مرفوعة(ومنه : قيل, زوجة الرجل: الفراش يف اللغة) ١(
 .مؤسسة الرسالة بريوت: ط ٧٧٥ص

, ٢٢٨ص ٦املغنـى ج, ١٦٢ص ٨, احلـاوي الكبـري ج١٨٣ص ٨التمهيـد ج, ٢٤٢ص ٦بدائع الصـنائع جانظر ) ٢(
 .دار الكتاب اإلسالمي: ط ٣٦٥ص ٦البحر الزخار ج, ٣٢٣, ٣٢٢ص ١٠املحىل البن حزم ج

 .٢٢٨ص ٦املغنى البن قدامة ج) ٣(
, ٦٤٣١رقـم ٢٤٩٩ص ٦كتـاب احلـدود بـاب للعـاهر احلجـر ج −صحيح البخـاري  −ه البخاري ومسلم روا) ٤(

 .١٤٥٨رقم  ١٠٨١ص ٢باب الولد للفراش ج −صحيح مسلم كتاب الرضاع 
 ١١وأمحـد يف مسـنده ج, ٢٢٧٤حـديث رقـم  ٢٨٣ص ٢باب الولد للفراش ج − كتاب الطالق − رواه أبو داود) ٥(

 .٣٤ص ١٢فتح الباري ج. ديث حسن صحيحواحل/ قال ابن حجر , ٢٢٥ص
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 :وجه الداللة
 ,د عىل فراش رجل فإنه يلحـق بـهـدالن عىل أن من ولـان يـديثـذان احلـفه

مـاء وال يلحق بـالزاين الـذي يدعيـه,وذلك أن أهـل اجلاهليـة كـانوا يقتنـون اإل
ويقررون عليهن الرضائب فيكتسبن بالفجور فمن ادعـاه مـن الزنـاة, واعرتفـت 

راش حكـم اجلاهليـة, وأحلـق الولـد بـالفملسو هيلع هللا ىلص فأبطل النبي  األم بأنه له أحلقوه به,
 .)١(وجعل للزاين اخليبة واحلرمان

واستلحقه الزاين فإن ولـد الزنـا  ,أما إذا كانت األم غري فراش وولدت ولداً 
زاين إذا استلحقه قال بذلك الشعبي وإسحاق بن راهويه وسليامن بن ينسب إىل ال

ري وابن ـوهو  قول احلسن البص, )٢(يار ابن تيمية وتلميذه ابن القيميسار وهو اخت
 .)٣(ين برشط أن يقام احلد عىل الزانىسري

وذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية إىل 
 .)٤(استلحقه  ولو كانت أمه غري فراشالزنا ال ينسب إىل الزاين ولو  أن ابن

ويرجع سبب اختالف الفقهاء إىل اختالفهم يف اعتبار املاء الذي خيلق اهللا منه 
ألنه األمر الطبيعـي, أم أن السـبب هـو  ,الولد هل هو وحده السبب يف التنسيب

 وما عداه باطل?ألهنا األمر املرشوع  ,املاء, وعالقة الزوجية معاً 
عن عائشـة ريض اهللا عنهـا يف قصـة  يواستدل أصحاب الرأي األول بام رو

أن ابن وليدة زمعة مني, وقال عبد بـن زمعـة هـو  ,عتبة الذي عهد إىل أخيه سعد
الولـد للفـراش وللعـاهر « ملسو هيلع هللا ىلصأخي وابن وليدة أيب, ولد عىل فراشه, فقال النبـي 

                                                 
 ١٠رشح صحيح مسلم للنـووي ج, ٣٧: ٣٣ص ١٢فتح الباري ج, ١٥٩ص ٥أحكام القرآن للجصاص ج انظر )١(

 .٣٧ص
فتـاو ابـن تيميـة , مؤسسـة الرسـالة: ط ٤٢٥ص ٥زاد املعاد ج, ١٠٦ص ٨املبدع ج, ٢٢٨ص ٦املغنى ج انظر )٢(

 .٣٧٤ص ٣١ج
 .٢٢٨ص ٦املغنى ج انظر )٣(
 ٢حاشـية الدسـوقي ج, ١٠١ص ٦رشح اخلـريش ج, ٢٤٢ص ٦بدائع الصنائع ج, ١٥٤ص ١٧املبسوط ج انظر )٤(

املحـىل , ١٠٦ص ٨املبـدع ج, ٢٢٨ص ٦املغنـى ج, ١٢٧ص ٧هناية املحتـاج ج, ١٣١ص ٢اإلقناع ج, ٢١٨ص
 .٣٢٣ص ١٠ج



− ١٨ − 

ملا  »احتجبي منه« ملسو هيلع هللا ىلص زوج النبي   عنها ثم قال لسودة بنت زمعة ريض اهللا »احلجر
 .)١(»رأ من شبهه بعتبة فام رآها حتى لقي اهللا

 :وجه الداللة
قد أحلـق الولـد بـالفراش, ألن هـذا أصـل ظـاهر ال يعـارض ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

ملا رأ عالمات الشبه بني الولد وعتبة ملسو هيلع هللا ىلص بدعو النسب من الزاين, إال أن النبي 
فلـو مل يكـن هنـا اعتبـار  ,اهللا عنها باالحتجـاببن أبى وقاص, أمر سوده ريض 

اش لثبت نسب ولد الزنا مـن لصاحب املاء ملا أمرها باالحتجاب منه, ولوال الفر
أن رسول  −  −واستدل أصحاب الرأي الثاين بام رو عن أيب هريرة  .)٢(الزاين

فِ «ـــ قال  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  دُ لِلْ لَ وَ رُ الْ َجَ رِ احلْ اهِ لِلْعَ اَشِ وَ  .)٣(»رَ
 :وجه الداللة

فال ولد ملن ال فراش له, والزاين  ,راشـب عىل الفـر النسـقصملسو هيلع هللا ىلص ي ـأن النب
وخمالفـة حلرمـان  ,فإحلاق ولد الزنا بالزاين إحلاق للولد بغري الفراش ,ال فراش له

 .)٤(عاهرال
ومما ال شك فيه أن الشارع احلكيم متشوف حلفظ األنساب ورعايـة األوالد, 

رد والضياع, ويف نسـبة ـالرتبية واإلعداد ومحايتهم من التشوالقيام عليهم بحسن 
وال جنايـة  ,خصوصاً أن الولد ال ذنـب لـه ,ولد الزنا إىل أبيه حتقيق هلذه املصلحة

ويقطع نسبه عمـن يسـتلحقه ويدعيـه  ,فكيف يتحمل جريرة غريه ,هـحصلت من
رتبيتـه وال ينازعه أحد, ولـو نشـأ ولـد الزنـا مـن دون أب ينسـب إليـه ويعنـي ب

إىل ترشده وضياعه وانحرافـه وفسـاده,  − يف الغالب − واإلنفاق عليه ألد ذلك
 .مؤذياً له بأنواع اإلجرام والعدوان ,وربام نشأ حاقداً عىل جمتمعه

                                                 
وصـحيح  ١٩٤٨رقم  ٧٢٤ص ٢صحيح البخاري ـ كتاب البيوع باب تفسري املشبهات ج: رواه البخاري ومسلم) ١(

 .واللفظ للبخاري ١٤٥٧حديث رقم  ١٠٨٠ص ٢مسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش ج
 .٨٧ص ٣٢جمموع فتاو ابن تيمية ج, ٣٧ص ١٢فتح الباري جانظر ) ٢(
 .سبق خترجيه) ٣(
 ٦, بـدائع الصـنائع ج٣٧ص ١٠, رشح صـحيح مسـلم للنـووي ج١٦٠ص ٥أحكام القرآن للجصاص جانظر ) ٤(

 .٢٤٢ص



− ١٩ − 

وعىل هذا فإين أري جواز أن ينسب ولد الزنا إىل أبيه الذي خلق من مائـه إذا 
وتشجيعاً  ,يف هذا القول سرتاً للزانينيألن  ;أقر به أو ادعاه إذا مل تكن أمه متزوجة

وسـرت  ,وحثاً للزاين عىل نكاح من زنـا هبـا  وإعفافهـا ,هلام عىل التوبة واالستقامة
فـال يشـعرون  ,وفيه حل ملشكلة هؤالء األوالد الناجتني من الزنـا ,أهلها وولدها

 ,يهموال حيسون بالقهر والظلم إثـر مـا وقـع علـ ,بأهنم ولدوا يف احلرام والظالم
فينشأون مع إخواهنم من النكاح الصحيح نشأة صاحلة وينتسبون إىل أرسة هيمهم 

 .واملحافظة عىل رشفها وكرامتها ,سمعتها
ال أر بأساً إذا زنى الرجل باملرأة «: أنه قال−  − فقد روي عن أبى حنيفة

 .)١(»فحملت منه أن يتزوجها مع محلها ويسرت عليها والولد ولد له
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٢٨ص ٦املغنى ج, ٤٩ص ٣حاشية ابن عابدين جانظر ) ١(



− ٢٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٢١ − 

אא 
אא 

 :وفيه مطلبان
 .أمهية الرضاع للمحضون :املطلب األول
  .وسائل حفظ حق املحضون يف الرضاع :املطلب الثاين
 :أمهية الرضاع للمحضون: املطلب األول
اسـية للنمـو ن التغذية عمليـة أسإغذية عىل حالة الطفل الصحية, إذ تؤثر الت

والتطور الطبيعي للطفل, كام أن نقص الغذاء أو سوء اختياره يؤدي إىل كثـري مـن 
أمراض نقص وسوء التغذية, كام يؤدي كذلك إىل ضعف مقاومة اجلسم وتعرضه 

 .قد ترفع من معدل الوفيات بني األطفال يلإلصابة باألمراض الت
لبن األم, لـذا أمـر اهللا  وملا كان خري غذاء للطفل يف مقتبل عمره هو إرضاعه

اتُ ﴿ :الوالــدات بإرضــاع أوالدهــن, يقــول اهللا تعــاىل ســبحانه وتعــاىل الِــدَ الْوَ وَ
 ِ لَنيْ امِ ِ كَ لَنيْ وْ نَّ حَ هُ دَ الَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾يُ

أُخـرج خمـرج  سبحانه وتعـاىلوجه الداللة يف هذه اآلية الكريمة أمر من اهللا 
أي أنه جيب عـىل األم إرضـاع ولـدها, إن مل يكـن  ,جوباخلرب مبالغةً ومعناه الو

 .)١(عذر مانع من مرض وغريه
تتجسد هـذه النعمـة يف  ,فاهللا تبارك وتعاىل امتن عىل كل إنسان بنعمة عظيمة

هذا اللبن الذي هو سائل كامل الغذاء حيتـو عـىل كـل العنـارص الغذائيـة التـي 
وخصوصـا اللـبن الـذي  ,تقويتـهو, ونامئـه, حيتاج إليها جسم اإلنسان يف حفظه

فباإلضافة إىل كونـه غـذاء فإنـه يسـهم كـام يقـول , خيرج يف األيام األوىل للوالدة
اجلسم للقضاء عىل اجلراثيم التي قد  األطباء اليوم يف تقوية وتنمية جهاز املناعة يف

 .تدخل إىل اجلسم
                                                 

بترصـف ط اهليئـة املرصـية  ٣٢٤ص  ٢ج −السيد حممد رشـيد رضـا  −تفسري القرآن احلكيم املسمى تفسري املنار ) ١(
 .العامة للكتاب



− ٢٢ − 

عـىل رضوري للولد, واألطباء يعرفون الطفل الـذي يعتمـد  ءفلبن األم يش
ثدي أمه من االطمئنان الذي يتمتع به ظاهراً عليه, فضالً عـن عالمـات الصـحة 
البادية, وقد ثبت احتواء لبن الثدي عىل أجسام مضادة ألمراض كثرية وهو مـا ال 

 .)١(يمكن إضافته لأللبان الصناعية
إن لإلرضـاع الطبيعـي فوائـد نفسـية ( :يقول الـدكتور صـالح عبـد الغنـي

فالطفل بحاجة ماسة إىل االلتصاق بأمه والشعور هبا ماديـاً وإىل  ,واجتامعية كبرية
إن  ,املص من ثدهيا واحلملقة يف وجهها والشعور بعطفها وحنوها أثناء الرضـاعة

هذا الزم لبناء شخصية الطفل السوية السليمة وحسن تطوره وجتنيبه االنحرافات 
اطمئناناً وثقـة وسـعادة  السلوكية املختلفة فالطفل الذي يرضع من ثدي أمة أكثر

 .)٢()وعندما يكرب يكون أكثر عطاءً ومؤالفة وائتالفاً 
 :عوسائل حفظ حق املحضون يف الرضا: املطلب الثاين

 :إجياب الرضاع عىل األم: الوسيلة األوىل
وأن لبنها هو أفضل غـذاء لـه  ,من املقرر أن األم هي أقرب الناس إىل ولدها

ولذلك فإنه جيب عـىل الوالـدة  ,يف درجات تطوره ملالئمته حال الطفل ,من غريه
سواءً كانت يف عصـمة أبيـه أم  ,إرضاع وليدها ديانة إذا كانت قادرة عىل إرضاعه

فإن امتنعت كانت آثمة أمام اهللا عز وجـل إلرضارهـا بالطفـل وهـذا باتفـاق  ;ال
 .)٣(ءالفقها

 :أما وجوبه عليها قضاء فإن الفقهاء فرقوا بني حالتني
 إذا مل يتعني اإلرضاع عليها  :األوىل احلالة

فجمهور الفقهاء احلنفية والشـافعية واحلنابلـة ذهبـوا إىل أن  الرضـاع لـيس 
كام أنه ال يستطيع األب أن  ,فال يستطيع القايض إجبارها عليه ,واجباً عليها قضاءً 

                                                 
 .ط مؤسسة األسعد القاهرة − ٣٩٩عباس حسن احلسيني ص  −دستور املهن يف اإلسالم انظر ) ١(
 .ط الدار العربية للكتاب الطبعة األوىل ٣٣ص, ٦صالح عبد الغني ص / د −تربية األوالد وبر الوالدين نظر ا) ٢(
ط دار صـادر ٥١٤ص  ٢رشح منح اجلليل للشـيخ حممـد علـيش ج, ١٧٧ص  ٥بدائع الصنائع للكاساين جانظر ) ٣(

 .٣١٣ص  ٩املغني ج, ٤٤٩ص  ٣مغني املحتاج ج, بريوت



− ٢٣ − 

وسـواءً كانـت  ,سواءً كانت رشيفة أم من مرتبة أدنى ,جيربها عىل إرضاع وليدها
 .)١(أم مطلقة منه ,وجتهز

فتجـرب عليـه إذا كانـت ,  وذهب املالكية وابن تيمية إىل انه جيب عليها قضاء
فـإن  ;ريفةـوقيدها املالكيـة بغـري الشـ ,أما املطلقة فال إرضاع عليها ,زوجة ألبيه

 .)٢(كانت رشيفة فال جيب عليها
جيابـه أعني إ :هل آية الرضاع متضمنة حكم اإلرضاع :وسبب اختالفهم هو

 أم متضمنة أمره فقط?
إذ ال دليـل هنـا عـىل  :ال جيـب عليهـا اإلرضـاع :أمره فقـط قـال :فمن قال

تتضمن األمر بالرضـاع وإجيابـه وأهنـا مـن األخبـار التـي :  ومن قال ,الوجوب
جيب عليهـا اإلرضـاع, وأمـا مـن فـرق بـني الدنيئـة  :مفهومها مفهوم األمر قال

 .)٣(العادةوالرشيفة فاعترب يف ذلك العرف و
 :والقول الراجح

ألن الرضاعة من  ;أن األم جترب عىل إرضاع ولدها سواء كانت رشيفة أم دنيئة
بل إن حرمان الطفل مـن الرضـاعة مـن  ,ثدي األم أفضل الوسائل لتغذية الطفل
 .أمه هو بداية الشقاء للطفل وألرسته

 ,الرضـاع قضـاءً كام أن اجتهاد الفقهاء الذين ذهبوا إىل عدم إجبار األم عـىل 
يقوم عىل أساس أنه إذا امتنعت األم عن الرضاع فسرتضع له أخر أي أن مـدار 

أما زماننـا  ,وربام كان هذا األمر موجوداً يف زماهنم ,اجتهادهم الرضاعة الطبيعية
لبن األم مـن ; ألن فكان القول بوجوب اإلجبار هو األوىل ,فال يوجد مرضعات

 فإن االضطرابات املعدية واملعوية قلام توجد مع , لة أفضل للطفـة الصحيـالناحي
                                                 

, مغنـى ٤٩٧ص ١رشح ملتقـى األبحـر ج , جممـع األهنـر يف٢١٩ص ٤ئق رشح كنـز الـدقائق جالبحر الراانظر ) ١(
 .٣١٢ص ٩, املغنى البن قدامة ج٤٤٩ص ٣املحتاج ج

 ٩املغنـى البـن قدامـة ج, ٦٦ص ٢بدايـة املجتهـد البـن رشـد احلفيـد ج, ٤٥١ص ٢رشح منح اجلليـل جانظر ) ٢(
 .٣١٢ص

 .م١٩٨٢القاهرة  − مكتبة الكليات األزهرية: ط ٦٦ص ٢بداية املجتهد البن رشد احلفيد جانظر ) ٣(



− ٢٤ − 

استخدام الرضاعة الطبيعية من ثدي األم عىل عكس اللبن الصناعي الذي كثـرياً 
ما يصاحبه اضطرابات معدية ومعوية دلت عىل ذلك تقارير هيئة الصحة العامليـة 

م م التي أشارت إىل أن أكثر من عرشة ماليـني طفـل قـد لقـوا حـتفه١٩٨٠لعام 
نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاهتم; هذا عالوة عـىل أن السـعرات احلراريـة التـي 
حتتوهيا كمية من لبن األم تفوق كثرياً ما حيتوي عليه اللبن الصناعي من السعرات 
احلرارية املوجودة يف نفس الكمية; لذلك فإن الطفل حيصل عىل كميـة أكـرب مـن 

 .الطعام ويزيد وزنه برسعة
النفسية فإن معظم البحوث ذهبت إىل أن الرضـاعة الطبيعيـة  أما عن الناحية

خاصة يف العام األول تفضل عن الرضاعة الصناعية ألهنا تقوي الرابطة االنفعالية 
واالجتامعية بني األم والطفل, فبقاء الطفل ملتصقاً بصدر أمه أثناء الرضاعة يشبع 

ألمان واالطمئنـان, كـام احتياجاته العاطفية والنفسية ويغمره بشعور جارف من ا
من الناحية االجتامعية, وذلك عن طريـق فـرض  عظيامً  اً أن للرضاعة الطبيعية أثر

القيم واملبادئ واملعايري االجتامعية والعادات واألعراف والتقاليـد التـي متكنـه يف 
 .)١(احلياةمستقبل حياته من التفاعل االجتامعي السليم مع خمتلف مواقف 

 .ذا تعني الرضاع عليهاإ:احلالة الثانية
فتجرب عىل إرضاع الصـغري  ,إذا تعني الرضاع عىل األم فإنه جيب عليها قضاءً 

وهذا اتفـاق  ,سواء كانت زوجة ألبيه أم ال ,وذلك محاية له من اهلالك ,املحضون
 :الفقهاء وذلك يف حاالت ثالث

 .إذا مل يقبل الطفل ثدي غريها −١
 .إذا مل جيد األب من ترضعه −٢
 .)٢(إذا مل يكن لألب وال للولد الصغري مال أو مات األب −٣

                                                 
ريعة اإلســالمية واملواثيــق الدوليــة ـحقــوق الطفــل يف الشــ −١٦٩ص −خالــد حممــد . د, هــاليل عبــد الــاله. د) ١(

 .م٢٠٠٨ط −ط مكتبة األرسة  −والترشيعات الوطنية 
 ٩املغنـي ج, ٤٤٩ص ٣ي املحتـاج جنمغ, ٤٥١ص  ٢ح اجلليل جـرح منـش, ٢١٩ص  ٤رائق جـر الـالبحانظـر ) ٢(

 . ٣١٢ص



− ٢٥ − 

ي هذه احلاالت الثالث قولـه ـىل األم فـاع عـرضـى تعني الـلـل عـدليـوال 
ةَ ﴿ :تعاىل ـاعَ ضَ ـتِمَّ الرَّ ادَ أَنْ يُ ِ ملَِنْ أَرَ لَنيْ امِ ِ كَ لَنيْ وْ نَّ حَ هُ دَ الَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ  ﴾وَ

 ).٢٣٣: النساء(
 :الداللة وجه

أُخـرج خمـرج اخلـرب مبالغـةً  سبحانه وتعاىليف هذه اآلية الكريمة أمر من اهللا 
أو عجـز  ,أو مل جيـد لـه مرضـعة ,ومعناه الوجوب إذا مل يرضع الصبي إال من أمه

 ,السـتعطافهن نحـو أوالدهـن) بالوالـدات(الوالد عن االستئجار وعرب عـنهن 
 .)١(تضيه الظاهرواحلكم هنا عام للمطلقات وغريهن كام يق

 ?فهل يسقط حقها ىف احلضانة أم ال لكن إذا رفضت األم أن ترضع
حق احلاضنة يف الرتبية ال يسقطه وال يؤثر فيـه حـق اإلرضـاع, فـإذا كانـت 

أو كانت احلاضنة غريها واستأجر األب مرضعة  ,احلاضنة األم وهي مما ال يرضع
فإن الرشط ينفذ وتلتزم الظئر  واشرتط عليها يف العقد أن ترضع الصغري عند األم

بمقتضاه أن متكث عند األم, أما إذا مل يكن قد اشرتط عليهـا هـذا يف العقـد فـإن 
الظئر ال جترب عىل املكث عند األم, إنام تكون خمرية يف أن تدخل عنـد األم لرتضـع 
الصغري وبعد إرضاعه ترجع إىل بيتها أو أن تطلب إخراج الولد إىل فناء الدار لكي 

ضعه ثم تدخل إىل أمه أو أن حتمل الطفل معها إىل البيت, وهذا ال يسـقط حـق تر
األم يف أن تطلب مرضعة ترضع الصغري وهو عندها حالة عدم رضا األم بخروج 

 .)٢(ولدها إىل املرضعة يف فناء الدار أو الذهاب به إىل بيتها
ألم أن ترضـع وقد أخذ القانون  املرصي بام قرره فقهاء احلنفية أنه إذا أبـت ا

ولدها يف األحوال التي ال يتعني عليها إرضاعه فإنه جيـب عـىل األب أن يسـتأجر 
 .)٣(مرضعةً ترضعه عند أمه, ويف هذا رعاية حلق األم يف احلضانة وفيه صيانة للولد

                                                 
ط دار إحيـاء الـرتاث العـريب  ١٤٥ص  ٢روح املعاين يف تفسري القرآن العظـيم والسـبع املثـاين لأللـويس جانظر ) ١(

 .ط دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل ٢٧٥:٢٧٧ص ١تفسري الكشاف للزخمرشي ج, بريوت
 .٩٢٩ص ٢ج − د املحتارحاشية ر ,٣٠٨, ص٥ج −املبسوط انظر ) ٢(
, م١٩٥٠/هــ١٣٦٩ط − ار الفكـر العـريبط د ٤٠٤ص −األحـوال الشخصـية  −حممد أبو زهرة / الشيخانظر ) ٣(

معلقـاً  أحكام األحوال الشخصية يف الرشيعة اإلسالمية والقـانون −املستشار واصل عالء الدين  −أمحد إبراهيم .د
األحوال الشخصـية يف  − عبد العزيز عامر. د, م١٩٩٤/هـ١٤١٤ط   − ٥٧٠ص −ض عليها بأحكام حمكمة النق

 .م١٩٨٦ط − ط دار الفكر العريب  − ١٨٧ص − الرشيعة اإلسالمية فقهاً وقضاءً 
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 :حرمة فطام الطفل قبل إمتام احلولني إذا انفرد به أحد الوالدين: الوسيلة الثانية
ن احلقوق األساسية للطفل ويلعـب دوراً هامـاً يف نمـوه, وملا كان الرضاع م

ويزود جسمه بالطاقة التي حيتاج إليها للقيام بنشـاطه, وتكـوين اخلاليـا, وزيـادة 
مناعة اجلسم ضد األمراض, حرم اإلسالم فطـام الطفـل قبـل إمتـام احلـولني إذا 

إِ ﴿ :انفرد أحد الوالدين بذلك دون مشاورة اآلخر يقول اهللا تعاىل ـاالً فَ ا فِصَ ادَ نْ أَرَ
امَ  يْهِ لَ نَاحَ عَ الَ جُ رٍ فَ اوُ تَشَ امَ وَ نْهُ اضٍ مِ نْ تَرَ  ).٢٣٣: البقرة(﴾ عَ

 :وجه الداللة
ملا جعـل مـدة الرضـاع حـولني بـني أن فطـامهام هـو  سبحانه وتعاىلأن اهللا 

الفطام, وفصاهلام هو الفصال ليس ألحد عنه منزع, إال أن يتفق األبوان عىل أقـل 
 .)١(ك العدد من غري مضارة بالولد فذلك جائز هبذا البيانمن ذل

ويؤخذ منه أن انفراد أحدمها بذلك دون اآلخـر ال يكفـي وال جيـوز لواحـد 
منهام أن يستبد بذلك من غري مشاورة اآلخر, وهذا فيـه احتيـاط للطفـل وإلـزام 

ة طفلهـام بعباده حيث حجر عىل الوالدين يف تربي رمحة اهللا من ذاللنظر يف أمره وه
 .)٢(وأرشدمها إىل ما يصلحهام ويصلحه

الرضـاع  وهبذا يتبني أن اإلسالم  راعى مصلحة الطفل املحضـون وحقـه يف
 ,بعدم جواز فطامه قبل احلولني إذا انفرد أحد الوالدين بذلك دون مشاورة اآلخر

  .وحفظه من األمراض ,وذلك ملا للرضاع من أمهية كربي يف نمو جسده
 :منع احلدود والقصاص من األم حتى ترضع: لثةالوسيلة الثا

ويف سبيل احلرص عىل لبن األم منع الرشع  احلكيم إقامـة احلـدود عليهـا أو 
نفطـم أقـيم عليهـا احلـد فـإن ا ,القصاص منها حتى ترضع صـغريها أو تفطمـه

 .واقتص منها
ةً  أَ رَ ـدَ  −فقد رو أنَّ امْ امِ ـنْ غَ نِى مِ عْ ىَّ  −)٣(يَ الَـتْ  ملسو هيلع هللا ىلص  أَتَـتِ النَّبـِ قَ ـدْ  إِنِّـى فَ  قَ

                                                 
 .١١٣ص  ٣تفسري القرطبي جانظر ) ١(
 .٢٨٥ص  ١تفسري ابن كثري جانظر ) ٢(
عون .. ابنة فرج: سبيعة, وقيل: املرأة واسم هذه. بغني معجمة ودال مهملة هي بطن من جهينة قاله النووي: غامد) ٣(

اخلطيـب  −, األسـامء املبهمـة يف األنبـاء املحكمـة ١٠٩ص  ١٨املعبود رشح سنن أيب داود لشمس احلق أبـادي ج
 ١٦٠ص  ١البغدادي ج
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تُ  رْ الَ . فَجَ قَ عِى« فَ جِ ـامَ . »ارْ ى كَ نـِ دَّ رُ لَّكَ أَنْ تَ عَ الَتْ لَ قَ تْهُ فَ دُ أَتَ غَ انَ الْ امَّ كَ لَ تْ فَ عَ جَ رَ فَ
ُبْىلَ  اهللاَِّ إِنِّى حلَ وَ الِكٍ فَ زَ بْنَ مَ اعِ دْتَ مَ دَ َا. رَ الَ هلَ قَ عِى« فَ جِ دُ . »ارْ غَ انَ الْ امَّ كَ لَ تْ فَ عَ جَ رَ  فَ

َا  الَ هلَ قَ تْهُ فَ ي«أَتَ لِدِ تَّى تَ عِى حَ جِ ا .»ارْ ـذَ الَـتْ هَ قَ بِىِّ فَ تْهُ بِالصَّ تْ أَتَ دَ لَ امَّ وَ لَ تْ فَ عَ جَ رَ فَ
هُ  تُ دْ لَ دْ وَ َا. قَ الَ هلَ قَ عِى فَ « فَ جِ يهِ ارْ طِمِ فْ تَّى تَ يهِ حَ عِ ضِ ىفِ . »أَرْ تْـهُ وَ ـدْ فَطَمَ قَ تْ بِهِ وَ اءَ فَجَ

هُ  لُ أْكُ ءٌ يَ ىْ هِ شَ دِ ـرَ  يَ أَمَ َا وَ رَ هلَ فِ َا فَحُ رَ هبِ أَمَ نيَ وَ لِمِ نَ املُْسْ لٍ مِ جُ فِعَ إِىلَ رَ دُ بِىِّ فَ رَ بِالصَّ أَمَ فَ
َت مجِ رُ َا فَ  .)١()...هبِ

فـإهنم إن رمجوهـا بعـد الوضـع وتركـوا ( :−رمحه اهللا −  يقول اإلمام مالك
تلتـه الصبي فإنه سيموت فتكون قد كففت عنها وهي حامل ألجل الصبي وقد ق

 .)٢()بعد الوالدة برتكها إياه بال رضاع
ومن هنا ندرك مد حرص الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل حياة الطفل 

والتـي هـي , حفاظاً عىل حقه يف احليـاة,وذلك بتأخري العقوبة عىل أمه ,املحضون
 .أحد مقاصد الرشيعة اخلمس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ـرَ ا −وأبو داود يف سننه كتاب احلدود , ٢٢٤٤٠رقم  ٤٧٧ص  ٦رواه أمحد يف مسنده ج ) ١( ةِ التـي أَمَ أَ ىُّ  باب املَْـرْ لنَّبـِ

يْنَةَ جملسو هيلع هللا ىلص   هَ نْ جُ ا مِ ِهَ مجْ  ٩صـحيح وضـعيف سـنن أبـى دواد ج. صـحيح: وقال األلبـاين  ٤٤٤٤رقم ٢٥٩ص ٤بِرَ
 .٤٤٢ص

 .٥١٤ص  ٤املدونة الكرب ج) ٢(



− ٢٨ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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אא 
אאא 

  :وفيه مطلبان
 .أمهية الرعاية الصحية للمحضون :املطلب األول
  .وسائل حفظ حق املحضون يف الرعاية الصحية: املطلب الثاين
  :أمهية الرعاية الصحية للمحضون: املطلب األول

فـإن كـان  ,وحارضهـا ومسـتقبلها ,األطفال هم جيل املستقبل وأمل األمـة
وإن كان ضعيفاً خارت  ,قوياً صحيحاً سارت األمة يف درب األمم املتقدمة الطفل

لـذا كانـت محايـة الطفـل  ,األمة وضعفت عـن مقاومـة األمـم املتداعيـة عليهـا
املحضون ووقايته من املشكالت الصحية أمراً بـالغ األمهيـة خاصـة وأن الوقايـة 

 .خريٌ من العالج
, وذلـك من هنا كان واجباً عىل اآلباء االهتام م باألبناء والعنايـة هبـم صـحياً

لتجنب الطفل كثرياً من األمراض; ألن الطفل يف هذه املرحلـة ال يعـي مـن أمـر 
, فهو ال يملك القدرة عىل معاجلـة نفسـه بنفسـه لـذلك أنـاط الشـارع  نفسه شيئاً

ـىلَ ﴿ :يقـول اهللا سـبحانه وتعـاىل. احلكيم هذه املسئولية اخلطرية باآلبـاء أوالً  عَ وَ
وفِ ا رُ نَّ بِاملَْعْ ُ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾ملَْوْ

 :وجه الداللة
فقد دلت اآلية الكريمة عىل أن عىل والد الطفـل نفقـة الوالـدات وكسـوهتن 

, وأن رزق الوالدات ملا وجب عىل األب بسـبب الولـد وجـب عليـه )١(باملعروف
فقته بطريق األوىل تبني أن نفقة الوالدة هي رزق الولد بطرق األوىل, وحني ثبتت ن

نفقة الولد; ألن الولد حيتاج إليها يف اخلدمة والرتبيـة والرضـاع, فإجيـاب نفقتهـا 
                                                 

 .٢٨٤ص  ١تفسري ابن كثري جانظر ) ١(
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, )١(لكفايتـه عليه إجياب نفقته عليه إذ ليست النفقة سو إخراج مـا حيتاجـه إليـه
فري الغـذاء والنفقة الواجبة عىل الوالد جتاه الولد تشتمل عىل عـدة أمـور منهـا تـو

الصالح والعالج الـالزم واملسـكن املناسـب والكسـاء املالئـم, وذلـك حتـى ال 
يتعرض األوالد لألسقام واألمراض واألوبئة, وحتى ينشئوا نشأة صحية سـليمة 

 .فال خري يف جمتمع يعج باملرىض واملوبوءين
 :وسائل حفظ حق املحضون يف الرعاية الصحية: املطلب الثاين

 :االلتزام بالتطعيم: الوسيلة األوىل
; ألن الطفل املحضـون  من حق األبناء عىل اآلباء االهتامم والعناية هبم صحياً

فهو ال يملك القـدرة عـىل متكنـه مـن  ,يعي من أمر نفسه شيئاً  يف فرتة احلضانة ال
 .معاجلة نفسه بنفسه

فإن الواجب عىل ويل املحضون تطعيمه وحتصينه بالطعوم الواقية لـه  :لذلك
ألن تطعـيم األطفـال يف سـن احلضـانة ضـد األمـراض  ;)٢(األمراض املعدية من

ومنعـاً  ,املعدية فيه جتنب للمفاسد التي قد حتدث نتيجة إصابتهم هبذه األمـراض
عن كوهنم سبباً يف عدو اآلخرين فام أمكن جتنبه بالتطعيم والتحصني  ال ينتظـر 

 .)٣(فيه إىل حني العالج بالدواء
فإذا مل يوجد فالشخص الـذي يكـون  ,تطعيم هو والد الطفلوالذي يلزم بال

أو اجلهـة التـي  ,الطفل يف حضانته, سواء أكانت األم أو من يليها من احلاضـنات
 .يُسلَّم إليها الطفل أو تأويه أو يودع فيها

                                                 
 .ط دار الفكر ٤١١ص  ٤رشح فتح القدير جانظر ) ١(
االلتهـاب  −احلصـبة  −شلل األطفـال  −التيتانوس  −السعال الديكي  −دفرتيا ال −الدرن : األمراض املعدية هي) ٢(

كـام أن هنـاك بعـض األمـراض التـي . هذه هي األمراض التي يلزم ويل الطفل القيام بتطعيمه منهـا −الكبدي ب 
لطفـل صـحة ا: ينظـر. البلهارسيا −روماتيزم القلب : أمراض اجلهاز الدوري مثل: تصيب الطفل يف سن احلضانة

 .مطبعة مؤسسة يوم املستشفيات بالقاهرة: طبعة ٣٠٥, ٣٠٤حممود حممد حسن ص / للدكتور 
: طبعة» موسوعة األرسة حتت رعاية اإلسالم« ١٧٣ص  ٤عطية صقر ج  / تربية األوالد يف اإلسالم للشيخ انظر ) ٣(

رف ـبتصــ ٤٠٥, ٤٠٣ ,٤٠٢دســتور املهــن يف اإلســالم ص , م٢٠٠٣−هـــ  ١٤٢٤مكتبــة وهبــة الطبعــة األوىل 
 .وتلخيص
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وإذا كان القانون الوضعي قد أوجب تطعيم الطفل وحتصينه بالطعوم الواقية 
الترشيع اإلسالمي قد سبق كل قوانني العـامل يف املحافظـة فإن  ,)١(له من األمراض

بسياج  ,عىل الطفل والعناية به, وهلذا فقد أحاط الطفل منذ والدته بل قبل والدته
رعية التـي حتفـظ عليـه حياتـه ـقويم ومتني من التعاليم اإلسالمية والقواعد الشـ

لصـحة اجلسـمية وحتميه من الوقوع يف كثري من األمراض فـتحفظ عليـه متتعـه با
وتكفل له حياة سـوية متكيفـة مـع خالقـه ومـع نفسـه ومـع  ,والعقلية والنفسية

 .املجتمع الذي يعيش فيه
طبقـاً لقاعـدة  ومن حسن السياسة الرشعية أن اإلسالم أعطـى لـويل األمـر

أن يتخذ من اإلجراءات والتدابري ما حيقق هـذه ) ترصف اإلمام منوط باملصلحة(
لذلك ألـزم ويل أمـر الطفـل بـالتطعيم  ,مصلحة املسلمني عامةألن فيها  ;الوقاية

وهـذا  ,)٢(بغرامة مالية يف حالة امتناعه كام ألزمه ,والتحصني ضد األمراض املعدية
وأنه ليس  ,يبني مد مرونة اإلسالم يف أخذه بأسباب احلضارة والرقي فيام   يفيد

 .)٣(مقرراً  ال خيالف مبدأً دينياً  ديناً منغلقاً جامداً يقف أمام ما يستحسنه العقل مما
 :سالمة احلاضن من األمراض املعدية والضارة: الوسيلة الثانية

واألمراض التـي  ,يشرتط يف احلاضن السالمة من األمراض اخلبيثة واملعدية
يف الولد كاجلزام والربص  ال يرجى شفاؤها, والعاهات التي خيشى حدوث مثلها

 .)٥()يوردن ممرض عىل مصحال (ملسو هيلع هللا ىلص وذلك لقوله . )٤(والسل
                                                 

 .٢٧٣حقوق الطفل يف القانون املرصي ص انظر ) ١(
 .٢٧٥نبيلة إسامعيل رسالن ص / حقوق الطفل يف القانون املرصي للدكتورة انظر ) ٢(
 .١٧٤, ١٧٣ص  ٤عطية صقر ج / تربية األوالد يف اإلسالم للشيخ انظر ) ٣(
سالمة من األمراض املنفرة  طبعاً كجـزام وبـرص, فمـن قـام بـه ورابعها ال( ١٠٣ص  ٢جاء يف رساج السالك ج) ٤(

ويشرتط أيضاً السـالمة مـن أمل مشـغل ( ٢٣٠ص  ٧وجاء يف هناية املحتاج ج) شيئ من هذه األدواء فال حضانة له
وإذا كان باألم برص ( ٤٩٩ص  ٥وجاء يف كشاف القناع ج ) أو مورس يف احلركة يف حق من يبارشها بنفسه, كفالج
 ).ذام سقط حقها يف احلضانةأو ج

, عـن أيب هريـرة ٥٤٣٧حـديث رقـم  ٢١٧٧ص ٥بـاب ال هامـة ج −كتاب الطب  −رواه البخاري يف صححيه ) ٥(
واللفـظ  ٢٢٢١حـديث رقـم  ١٧٤٣ص ٤ج..) ال عـدو وال طـرية( باب  −ومسلم يف صحيحه كتاب السالم 

 .للبخاري



− ٣٢ − 

فالعزل بني املريض بأحد األمراض املعدية وبني غريه من األصحاء من سبل 
الوقاية التي رشعها اإلسالم لسالمة األبدان حتى ال تنتقـل هـذه األمـراض مـن 

 ,ر احلـديث بنظـام احلجـر الصـحيـوهو ما يعرف يف العصـ ,املريض إىل السليم
 .)١(جر الصحيم أول من وضع قانون احلفاإلسال

ةَ  رَ يْ رَ ولُ اهللاَِّ:  قال −  −فعن أَبَى هُ سُ الَ رَ «ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  قَ وَ دْ ةَ  )٢(ال عَ َ ال طِريَ  )٣(وَ
ةَ  امَ ال هَ رَ  )٤(وَ فَ ال صَ ومِ  )٥(وَ ذُ نْ املَْجْ فِرَّ  مِ دِ  )٦(وَ َسَ نْ األْ رُّ مِ فِ امَ تَ  .  )٧(»كَ

مل يصـرب عـىل أذاه  فاحلديث دل عىل األمر باجتناب املجذوم والفرار منـه إذا
 .)٨(وعىل رائحته والرائحة هي أحد أسباب العدو وكل بقدر اهللا

يتعارض مـع قولـه ) فر من املجذوم فرارك من األسد(ملسو هيلع هللا ىلص فإن قيل إن قوله 
 ).ال عدو وال طرية(ملسو هيلع هللا ىلص 

 :فاجلواب عنه
ن اهللا تعـاىل جعـل مـن خمالطـة ـولكـ ,اـدي بطبعهــراض ال تعــأن األمـب

باً إلعداء مرضه, وقد يتخلف ذلك عن سـببه كـام يف غـريه ريض للصحيح سبـامل
 .من األسباب

لبنـان   دار العلم للماليني بـريوت: طبعة ٤٤٣فتاح طبارة ص عفيف عبد ال/ روح الدين اإلسالمي تأليف انظر ) ١(                                                 
 .م ١٩٨٥الطبعة السادسة والعرشون لسنة 

)٢ (وتت: تعادي القوم: عدو مـات بعضـهم إثـر : وتعاد القـوم, وقد تعادت بالقرحة, وتعادت اإلبل مجيعاً أي مَ
 .٤١ص  ١٥لسان العرب ج  . بعض يف شهر واحد وعام واحد

رع ـدر تطري طرية وختري خرية والطائر عند العرب احلظ اليسء وكان يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشمص: الطرية) ٣(
العرب كان من شـأهنا عيافـة الطـري  وألن, وأبطله وهنى عنه وأخرب أنه ليس له تأثري يف جلب نفع وال يف دفع رضر

فسـموا الشـؤم طـرياً وطـائراً وطـرية  ,وزجرها والتطري ببارحها ونعيق غراهبـا وأخـذها ذات اليسـار إذا أثاروهـا
 .٥١٢, ٥١١ص  ٤لسان العرب ج  . لتشاؤمهم هبا

وأن , فإن العرب كانت تقول إن عظام املوتى وقيل أرواحهـم تصـري هامـة فتطـري, الرأس وقيل هي البومة: هامة) ٤(
أدرك بثـأره طـارت فنفـاه  فـإذا! روح القتيل الذي مل يدرك بثأره تصري هامة فتذقو عند قربه تقول اسقوين اسـقوين 

 .٦٢٤ص  ١٢لسان العرب ج  . اإلسالم وهناهم عنه
 ٣معجم متن اللغة ج  : ينظرملسو هيلع هللا ىلص وكانوا يعتقدون أنه يعدي فنفاه النبي , داء يصيب البطن يصفر منه الوجه: الصفر) ٥(

 .٤٦٠ص  ٤لسان العرب ج   − ٤٦٢ص 
نـزل بـه اجلـذام : ألصابع وتقطعها ورجل أجذم وجمذومجذم بمعنى قطع واجلذام داء معروف لتجذم ا: املجذوم) ٦(

 .٨٨: ٨٦ص  ١٢لسان العرب ج  . فهو جمذوم وهو من األمراض املعدية
ومسـلم يف  ٥٣٨٠حـديث رقـم  ٢١٥٨ص ٥رواه البخاري يف صححيه ـ كتاب الطـب بـاب اجلـذام حـديث ج) ٧(

 .واللفظ للبخاري ٢٢٢٠ حديث رقم ١٧٤٢ص ٤السالم باب ال عدو وال طرية وال هامة وال صفر ج
 .ط دار املعرفة بريوت ٢٠٠موفق الدين عبد اللطيف البغدادي  ص  −الطب من الكتاب والسنة ) ٨(



− ٣٣ − 

مـن األمـراض يعـدي  ءمعنـاه لـيس يش) ال عدو: (يف حديثملسو هيلع هللا ىلص فقوله 
لكون خمالطة املريض سبباً عاديـاً يف ) فر من املجذوم( :ملسو هيلع هللا ىلصبطبعه, واألمر يف قوله 

١(العدو(. 
يـث ال تـؤثر عـىل أما إذا كانت األمراض املوجـودة يف احلاضـنة بسـيطة بح

 .الولد, أو متنع من القيام بحضانة الولد فإهنا ال تسقط حق احلاضن يف احلضانة
 :تعويد الطفل عىل نظافة اجلسم: الوسيلة الثالثة

إن املحافظة عىل صحة الطفل كام تكون عن طريق العالج من األمراض التى 
كان اإلسـالم سـباقاً تصيب بدن الطفل تكون بالوقاية منها قبل اإلصابة هبا, وقد 

يف وضع أفضل النظم لتحقيق الوقاية الكاملة لألبدان ومنها الطهـارة والوضـوء 
 .)٢(قبل الصالة وغسل اليدين عند تناول املأكل واملرشب

إن عملية غسل األعضاء املعرضة دائامً لألتربة من جسم اإلنسان الشك أهنا 
ذه تتعرض طـوال اليـوم لعـدد األمهية للصحة العامة, فأجزاء اجلسم ه يف منتهى

دائامً يف حالة هجوم عىل اجلسم اإلنساين مـن خـالل  مهول من امليكروبات, وهى
الوضوء والغسـل تفاجـأ هـذه امليكروبـات  اجللد يف املناطق املكشوفة منه, وعند

التدليك اجليد, وبـذلك ال  بحالة كسح شاملة هلا من فوق سطح اجللد خاصة مع
 .ثر من أدران أو جراثيم عىل اجلسم إال ما شاء اهللاأ ييبقى بعد الوضوء أ

نـص عليهـا احلـديث  يإحد الفطر اخلمس الت يكذلك تقليم األظافر, فه
اخلتـان, واالسـتحداد, وقـص : الفطـرة مخـس«: ملسو هيلع هللا ىلص الرسـول الصحيح, يقـول

 .)٣(»الشارب, وتقليم األظفار, ونتف اإلبط
يديـه عـن كثـري مـن  فالطفل الذي يتعود تقلـيم األظـافر, يكـون قـد أبعـد

                                                 
 .٢٣١ص ٧, هناية املحتاج ج ٥٢٩ص  ٢حاشية الدسوقي جانظر ) ١(
 .٤٠٣, ٤٠٢ص   −عباس حسن احلسني  −دستور املهن يف اإلسالم انظر ) ٢(
, ومسـلم يف ٥٥٥١حديث رقم  ٢٢٠٩ص  ٥ج −باب تقليم األظفار  −كتاب اللباس  رواه البخاري يف صحيحه) ٣(

 .−  −, واحلديث رو عن أبى هريرة ٢٥٧رقم  ٢٢٢ص  ١صحيحه كتاب الطهارة باب خصال الفطرة ج



− ٣٤ − 

توجد حتت األظافر, التي قد تسبب أمراضاً من جراء وضع الطفل  ياألوساخ الت
 .)١(يده يف فمه

ن املنهج اإلسالمي يرتكز عىل رضورة الوقاية من األمـراض أومن هنا يتبني 
حرصـاً لصـحة نفسـية وجسـامنية , وهو ما يعرف بالطب الوقـائي, قبل وقوعها

خاليـة مـن األمـراض  ,حتى  حتقق له حياة آمنة مطمئنة ,سليمة للطفل املحضون
فهـذا خـري وسـيلة ملنـع  ,وذلك عن طريق نظافة طعامه ورشابه وبدنه ,والعدو

 .التسمامت الغذائية واألمراض املعدية التي تنتقل إليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣٨٢ص  −حممد نور بن عبد احلفيظ  −منهج الرتبية النبوية للطفل انظر ) ١(



− ٣٥ − 

אאא 
אאא 

 :وفيه مطلبان
 أمهية التعليم والتأديب  للمحضون  :املطلب األول
 وسائل حفظ حق املحضون يف التعليم والتأديب: املطلب الثاين
 :أمهية التعليم والتأديب للمحضون: املطلب األول

 ,ويعوداه عىل القـيم والفضـائل, من حق الولد عىل والديه أن يؤدباه ويعلامه
 .واألخالق احلميدة  منذ نعومة أظافره

يف معرض حديثه عن أمهية تأديـب وتعلـيم  − رمحه اهللا − يلقال اإلمام الغزا
 :الصبيان

ومهام بلغ سن التمييـز, فينبغـي أن ال يسـامح ىف تـرك الطهـارة والصـالة, (
ويؤمر بالصوم ىف بعض أيام رمضان, وجينـب لـبس الـديباج واحلريـر والـذهب 

 .)١()ويعلم كل ما حيتاج إليه يف حدود الرشع
عند حديثه عن احلقـوق التـي جتـب  −رمحه اهللا  −م وقال العز بن عبد السال

 ,وتـأديبهم ,ومنهـا حضـانة األطفـال وحسـن تـربيتهم( :لألوالد عىل الوالـدين
إذا صـلحوا لـذلك  ,والصـيام ,والصـالة ,وتعليمهم حسـن الكـالم, وتعهدهم

 .)٢()والسعي يف مصاحلهم العاجلة واآلجلة
ب تأديب ولده وتعليمه ما حيتاج عىل األ( :−رمحه اهللا  −وقال اإلمام النووي 

وعىل األمهات أيضاً هذا التعليم إذا مل يكن له أب, ألنه مـن بـاب الرتبيـة ... إليه
 .)٣()وهلن مدخل يف ذلك

                                                 
 .ط دار إحياء الكتب العربية ٧١ص  ٣إحياء علوم الدين للغزاىل ج) ١(
 .٢٢٩قواعد األحكام ص ) ٢(
 .٤٤ص ٨رشح صحيح مسلم للنووي ج) ٣(



− ٣٦ − 

وتعليمه ال يعد حمسناً إليه متفضـالً , فاحلاضن للصغري إذ يقوم بتأديب الولد
َـا ﴿ :قال تعاىل ,مبل إنام يقوم بأداء واجب رشعي أمر به الشارع احلكي, عليه ا أَهيُّ يَ

ةُ  ارَ جَ ِ احلْ ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ أَهْ مْ وَ كُ سَ فُ وا أَنْ نُوا قُ ينَ آَمَ  ).٦: التحريم( ﴾الَّذِ
فقد أفادت اآلية الكريمة وجوب تعليم األوالد ما يلزمهم معرفته من أمـور 

ومان هبذا الواجب, ومهـا وأن الوالدين مها اللذان يق ,الدين, وهتذيبهم وتأديبهم
ــة حــاهلم يف شــ ــم ورعاي ــأمر أوالده ــام ب ــن القي ــة ؤاملســئوالن ع وهنم الدنيوي

 .)١(واألخروية
ومن هنا نعلم أنه ال تربأ ذمة املسلم حتى جيتهد يف إصـالح نفسـه وإصـالح 

 .أزواج وذرية من حتت واليته من
اغل عنـه ملـن بل اعترب اإلسالم أن التساهل يف هذا الواجب أو إمهاله والتشـ

كـم راع وكلكـم كل« :ملسو هيلع هللا ىلص أعظم اخليانة لألمانة والغش للرعيـة, يقـول الرسـول
 .)٢(» ...والرجل راع يف أهله ومسئول عن رعيته ...مسئول عن رعيته

: قال العلـامء: (يف تعليقه عىل هذا احلديث  − رمحه اهللا −يقول اإلمام النووي
ففيـه أن  ,م عليه, وما هو حتت نظـرهالراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما قا

مصـاحله يف دينـه فهو مطالب بالعدل فيـه, والقيـام ب ءكل من كان حتت نظره يش
 .)٣()ودنياه ومتعلقاته

عـز  −فاألوالد إذا غفلنا أن نعلمهم أمور دينهم, وأن نغرس فيهم مراقبة اهللا 
فقـد  ,راتوترك ما يبغضه من املنهيات واملحظـو ,والسعي إىل ما يرضيه −وجل 

 .أمهلناهم وضيعناهم وبذلك نكون قد خرسناهم خسارة كبرية
أن من أمهل تعليم ولده ما ينفعه وتركه ( :−رمحه اهللا  −وقال اإلمام ابن القيم 

وأكثر األوالد إنام جاء فسادهم مـن قبـل تـرك  ,سد فقد أساء إليه غاية اإلساءة
                                                 

 .١٥٦ص ١٠روح املعاين لآللويس جانظر ) ١(
عن عبـد اهللا  ٨٥٢رقم  ٣٠٤ص  ١باب اجلمعة يف القر واملدن ج −ه كتاب اجلمعة أي صحيحـاري فـرواه البخ) ٢(

 .بن عمرا
 .٢١٣ص  ١٢صحيح مسلم جرشح النووي عىل ) ٣(



− ٣٧ − 

فأضاعوهم صغاراً فلم  ,وسننهوترك تعليمهم فرائض الدين  ,اآلباء وإمهاهلم هلم
 .)١()ينتفعوا بأنفسهم ومل ينفعوا آباءهم كباراً 

ومع إجياب الشارع عىل الويل تأديب الصغار باآلداب الرشعية التـي تغـرس 
يف نفس الطفل األخالق الكريمة والسلوك القويم كاألمر بأداء الصالة وغريهـا, 

 .)٢(لكأوجب عليه أيضاً تأديبه بالعقاب عند قيام سبب ذ
فتأديب الولد كـام يكـون بالقـدوة, أو باملوعظـة قـد يكـون أيضـاً بالعقوبـة 

 .بأنواعها املختلفة
رب تأديبـاً ومحـالً عـىل ـلكن لألب الض( :− رمحه اهللا − يقول اإلمام الغزايل

التعلم ورداً عن سوء األدب وللمعلم أيضاً ذلك بـإذن األب, وكـل ذلـك جـائز 
 .)٣()برشط سالمة العاقبة

من اإلعالم ) ٢٦(هذا وقد جاء النص عىل حق املحضون يف التعليم يف املادة  
العاملي حلقوق اإلنسان حيث تقرر هذه املادة أن لكل إنسان احلق يف التعليم, وقد 

م إىل حقـه يف التعلـيم ١٩٥٩أشار املبدأ السابع من إعالن حقـوق الطفـل لسـنة 
ف رفع ثقافة الطفل العامة ومتكينـه يتمتع الطفل بحقه يف التعليم ويستهد«: بقوله

 .»عيل أساس تكافؤ الفرص وتنمية قواه وتفكريه الشخيص
 :وسائل حفظ حق التعليم والتأديب للمحضون: املطلب الثاين

 :التدرج يف التعليم والتأديب: الوسيلة األويل
 ,ينبغي عىل احلاضن أن خياطب الصغري بحسـب مسـتو تفكـريه وإدراكـه

وستكون عملية  ,وإال فإن جهده سيضيع سد, ملية الرتبيةوذلك حتى تنجح ع
 .)٤(الرتبية سلبيه ألهنا ستولد عند الطفل حب املشاكسة والتمرد

                                                 
 .٢٢٩حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ص ) ١(
 .١٨٠والية التأديب اخلاصة ص  − إبراهيم بن صالح/ د) ٢(
 .ط دار السالم القاهرة ٥١٣ص  ٦الوسيط للغزايل ج) ٣(
 .٣٣٧منهج الرتبية النبوية للطفل  ص انظر ) ٤(



− ٣٨ − 

وحثـوا املـربني عـىل , وقد نبه العلامء إىل أمهية هذا األمر وأولوه اهتامما كبرياً 
ىل فنبهـوهم إ ,وتأديبهم ملن هـم حتـت واليـتهم ورعـايتهم, مراعاته يف تعليمهم

واالبتعـاد عـن , االبتعاد عن خماطبة الصغار بام فوق طاقتهم وقدراهتم عىل الفهم
وجتنب إعطائهم ,تدريسهم معلومات صعبة معقدة دون التمهيد ملا يسهل تعلمها

 .)١(من العلوم ماال يقدرون عىل فهمه وإدراكه
 كام ينبغي عىل احلاضن أن يتدرج يف التأديب من الوعظ, ثـم اهلجـر, ثـم إىل
 ,)٢(الرضب, إذا تكرر من الولد اخلطأ, ومل يفد الـوعظ وال اهلجـر يف استصـالحه

فمـنهم , فاألوالد متفاوتون يف درجة تأثرهم بطريقة معاجلة سـلوكياهتم اخلاطئـة
من يتأثر بالنظرة, ومنهم من يتأثر بالتوبيخ, ومنهم من يتـأثر بـاهلجر واحلرمـان, 

ثـم ينبغـي أن يكـون املـريب حكـيامً يف ومنهم من ال جيدي معه إال الرضب, ومن 
استعامل العقوبة املالئمة التى تتفق مع نفسية الطفل وسنه ومزاجه, كـام جيـب أال 

 .)٣(يلجأ إىل الرضب إال كحلِ أخري
ليس كل الصبيان سواء من حيـث القـوة والضـعف «. جاء يف املعيار املعرب

فيكون أشد,  ن غريهفمنهم من خياف فريده أقل الرضب, ومنهم من جرمه أشد م
 .)٤(»فحال الصبيان خمتلفة

فالواجب عىل وىل الصغري أن يعى أمراً رضورياً حيال تأديب الولد, إذ جيـب 
 .عليه أن يتدرج يف تأديبه فال يرقى إىل مرتبة وهو ير ما دوهنا كافياً ومؤثراً 

 ومهام حصل التأديب باألخف مـن« :−رمحه اهللا  −قال العز بن عبد السالم  
 ;مل يعـدل إىل األغلـظ إذ هـو مفسـدة ال فائـدة فيـه... األفعال واألقوال واحلبس
 .)٥(»حلصول الغرض بام دونه

                                                 
 .٨٩−٨٨ ص ١إحياء علوم الدين للغزايل جانظر ) ١(
 .١٩٢ص  ٤مغنى املحتاج جانظر ) ٢(
عـاطف حممـد أبـو  −أمحد دياب شـويدخ / ـ  د ٨٨تأديب الطفل باستخدام العقوبة يف الفقه اإلسالمي ص انظر ) ٣(

املنعقـد » الطفل الفلسطيني بني حتديات الواقع وطموحات املستقبل«بحث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي الثاين   −هربيد 
 .م١٣/١١/٢٠٠٥ −٢٢غزه املنعقد يف الفرتة من  −ية اجلامعة اإلسالمية بكلية الرتب

 .٢٦٧ص ٢املعيار املعرب للونرشييس ج) ٤(
 .دار الكتب العلمية بريوت: ط ٧٥ص ٢قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم ج) ٥(



− ٣٩ − 

وعـىل املـؤدب مراعـاة الرتتيـب « :− رمحـه اهللا − ربينيـوقال اخلطيب الشـ
كام يراعيه يف دفع الصائل, فال يرقى إىل , والتدريج الالئق باحلال يف القدر والنوع

١(»ما دوهنا كافياً مؤثراً  مرتبة وهو ير(. 
جيب أن يتنبه إليه الوالـد هـو اسـتعامل اللـني والرأفـة يف تأديـب  ءفأول يش

والبعـد عـن السـباب واأللفـاظ القبيحـة والعنـف , أوالده املخطئني واملقرصين
عـن  يألن األصل يف معاملة األوالد هو اللني والرأفة ملـا رو ;والغلظة يف الكالم
الَ ملسو هيلع هللا ىلص ي عائشة ل أن النب فْقَ «:قَ ِبُّ الرِّ فِيقٌ حيُ ةُ إِنَّ اهللاََّ رَ ائِشَ ا عَ فْـقِ  ,يَ ىلَ الرِّ طِي عَ عْ يُ وَ

نْفِ  عُ ىلَ الْ طِي عَ عْ ا ال يُ اهُ  ,مَ وَ ا سِ ىلَ مَ طِي عَ عْ ما ال يُ  )٢(»وَ
وأن , فهذا احلديث يدل عىل فضل الرفق واحلث عىل التخلق به وذم العنـف

 .)٣(ثيب عليه ما ال يثيب عىل غريهالرفق سبب كل خري, وأن اهللا ي
, مـن معاودتـه فعىل الوالد أن يعظه ويوبخه وحيذره أً فإذا ارتكب الطفل خط

فإنـه هيـون عليـه سـامع املالمـة , وال يكثر من القول عليه بالعتـاب يف كـل حـني
ويسقط وقع الكالم يف قلبه, فـإن مل يرتـدع الطفـل بعـد عتابـه  ,وركوب القبائح
واستمر عىل خطئه جـرب معـه وسـيلة أخـر مـن , دة ارتكابهوحتذيره من معاو

لكنه ال يلجأ , وسائل التأديب كاهلجر واحلرمان وغري ذلك من العقوبات النفسية
إىل الرضب إال إذا استنفذ كل وسائل التأديب األخـر, حيـث إن آخـر العـالج 

لـن ألن الطفل إذا تعود عىل الرضب وألفه عن كـل خطـأ يقـع فيـه, فإنـه  ;الكي
 .يصبح له تأثري فيه بعد ذلك

 :تعليم املحضون ما حيتاجه  من األمور مما هو مهيأ له: الوسيلة الثانية
واحلـرف أو , رعيةـمن مسئولية الوالدين جتاه املحضون تعليمه العلـوم الشـ

الصنائع الدنيوية املباحة التي حيتاجها بام يناسبه ويليـق بـه, وهبـذا رصح الفقهـاء 
 :جاء يف التاج واإلكليل ومن أقواهلم ما

                                                 
 .١٩٢ص ٤مغني املحتاج ج) ١(
ومسـلم يف , ٥٦٧٨رقـم  ٣٢٤٢ص ٥باب الرفـق يف األمـر كلـه ج −كتاب األدب  −رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(

 .واللفظ ملسلم٢٥٩٣م رقم ٢٠٠٣ص ٤باب فضل الرفق ج −كتاب الرب والصلة واآلداب  −صحيحه 
 .١٤٥ص ١٦رشح النووي عىل صحيح مسلم ج) ٣(



− ٤٠ − 

إذا كان االبن يف حضانة أمه مل يمنع من االختالف ألبيه يعلمه; ألن لـألب «
 .)١(»تعليمه وتأديبه وإسالمه يف املكتب والصنائع

فعندها لـيالً وعنـد  −ذكر −أي األم −وإن اختارها«: وجاء يف مغنى املحتاج
مـا يليـق بـه, ويؤدبـه ويسـلمه األب هناراً يعلمه األمور الدينيـة والدنيويـة عـىل 

وهو اسم للموضع الذي يتعلم فيه وذي حرفة يتعلم من األول الكتابة  −للمكتب
 .)٢(»ومن الثاين احلرفة عىل ما يليق بحال الولد

, ويكـون «: وجاء يف كشاف القناع   وإذا اختار الغالم أمه كان عندها لـيالً
 .)٣(»عند أبيه هناراً ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه

بعد تعليم الطفل املحضون ما حيتاجُ إليه يف دينـه  ,كام ينبغي عىل الوالدين   
كالسـباحة ,أن يعلموه ما حيتاج إليه من أمور الدنيا مما ينفعه يف كل زمـان بحسـبه

 .والرماية وركوب اخليل وغري ذلك
عتمـد حـالُ الصـبي( :−رمحه اهللا  −قال ابن القيم  ومـا هـو  ,ومما ينبغي أن يُ

ملـهُ م هُ خملوق لـذلك العمـل فـال حيُ ستعد له من األعامل, ومهيأ له منها, فيعلم أنَّ
هُ إن محَّله عىل غري ما هو مستعدٌ له مل يفلح فيه, وفاتهُ ما هو مهيأٌ لـه ,عىل غريه  ,فإنَّ

فهـذه مـن عالمـات  ,فإذا رآه حسن الفهم, صحيح اإلدراك, جيد احلفـظ واعيـاً 
هُ يـتمكن فيـه, ويسـتقر  ,نقشه يف لوح قلبه ما دام خالياً فلي ,قبولهِ وهتيؤه للعلم فإنَّ

وهو مستعد للفروسية وأسباهبا,  ,وإن رآهُ بخالف ذلك من كل وجه ,ويزكو معه
هُ ال نفاذَ لهُ يف العلم وال خيلق له ,من الركوب والرمي واللعب بالرمح نـهُ  ,وأنَّ مكَّ
هُ أنفع ,من أسباب الفروسية والتمرن عليها وإن رآه بخـالف  ,له وللمسـلمني فإنَّ

 ,ورأ عينهُ مفتوحـةً إىل صـنعةٍ مباحـة نافعـة للنـاس ,وإنه مل خيلق لذلك ,ذلك
رٌ عـىل ـفإنَّ ذلك ميسـ ,هذا كلهُ بعد تعليمه له ما حيتاجُ إليه يف دينه ,فليمكنهُ  منها

                                                 
 .٢١٥ص  ٤التاج واإلكليل ج) ١(
 .٤٥٨ص  ٣مغنى املحتاج ج) ٢(
 .٣٣٠ص  ٣كشاف القناع ج) ٣(



− ٤١ − 

ليهم له ع كام ,فإنَّ له عىل عباده احلجة البالغة ,كل أحد, لتقوم حجة اهللا عىل العبد
 .)١()النعمة السابغة, واهللا أعلم

 :والتعليم االلتزام بضوابط التأديب: الوسيلة الثالثة
روعية تربيـة األوالد بالعقوبـة, إال أنـه مل جيعلهـا ـومع أن اإلسالم أقر بمشـ

رشوط أو ضوابط, بل أحاطها بسياج من الضوابط جيب عىل الـويل  يمنفلتة من أ
ال ختـرج تلـك العقوبـة عـن غايتهـا  يارسة التأديب لكاملؤدب أن يراعيها عند مم
 .وهى اإلصالح والتقويم

 −:ويمكن إمجال هذه الضوابط فيام ييل 
 .)٢(ال لذنب خيشى أن يفعله, أن يكون التأديب ألجل ذنب فعله −١
بحيث يوقع املؤدب العقوبة بقدر االستئهال  ,تناسب التأديب مع الذنب −٢

 .طفليف اجلرم الذي ارتكبه ال
أن يكون ابتداء رضب الولد عىل العبادة كالصالة ونحوها عنـد اكتاملـه  − ٣

وا « :ملسو هيلع هللا ىلص, ملـا ثبـت عـن رسـول اهللا )٣(سن العارشة وهو رأ مجهـور الفقهـاء ـرُ مُ
ننيَ  بْعِ سِ نَاءُ سَ مْ أبْ هُ الةِ وَ مْ بِالصَّ كُ الدَ ـا ,أوْ يْهَ لَ مْ عَ بُـوهُ ِ ارضْ ـ ,وَ شْ اءُ عَ نـَ ـمْ أبْ هُ  ,رٍ ـوَ

رِّ  فَ عِ قُ وَ اجِ مْ يف املضَ يْنَهُ رب ـر حيتمل التأديـب بالضــ, فلو كان ما دون العش)٤(»وا بَ
 .)٥(بتأديبه عىل تركها, كام أمر بذلك يف ابن عرشملسو هيلع هللا ىلص ألمر النبي 

 .)٦(ية يف رواية فأجازوا رضب ابن سبعوخالف يف ذلك بعض احلنفية واملالك
عـىل تـرك  والصحيح ما ذهب إليـه مجهـور الفقهـاء مـن أن رضب الصـغري

الصالة ال يكون إال يف السنة العارشة لظاهر احلـديث السـابق, وأمـا رضبـه عـىل 
                                                 

 .١٣٤حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ص) ١(
 .٣٥٩فقرة  ٥١٨ص  ١عبد القادر عودة ج/ د − يع اجلنائىالترشانظر ) ٢(
, ١٣١ص ١مغنـى املحتـاج ج, ١٨٦ص  ١حاشـية الدسـوقي ج , ٢٣٥, ٢٣٤ص  ١حاشية ابن عابدين ج انظر ) ٣(

 .٢٢٥ص  ١كشاف القناع ج
 .سبق خترجيه) ٤(
 − املعارف الريـاضط مكتبة  ٢٦ص  ٢ج − وايتني والوجهني للقايض أبى يعىلالفقهية من كتاب الر املسائلانظر ) ٥(

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل 
, البيان والتحصيل البن رشد ج ٤٠٥ص  ١أحكام القرآن للجصاص ج , ١٨٩ص  ٣حاشية ابن عابدين ج انظر ) ٦(

 .٤٩٣ص  ١



− ٤٢ − 

األمور احلياتية والسلوكية فإن كان الصغري غري مميز ال إدراك لديه, وهو من كـان 
عمره دون سبع سنني, فهذا ال جيوز رضبه; ألنه ال يعي حكمة التأديب, إذ هو يف 

 .إىل اخلطأ نفسه حكم املجنون, ولذا جتده يرجع
فـإهنام  −ال يعقل ياملجنون والصبي الذ«: − رمحه اهللا −قال اإلمام الكاساين 

 .)١(»ألهنام ليسا من أهل العقوبة, وال من أهل التأديب −ال يؤدبان
أما إذا كان الصغري مميزاً بأن بلغ سبع سنني فـأكثر فإنـه يعقـل جممـل املعـاين 

رضبه بناءً عىل   −حينئذ −لتايل فإنه جيوز للويل, وبا)٢(ويفهم اخلطاب ويرد اجلواب
ألن الـويل مـأمور بحملـه عـىل حماسـن  ;)٣(ربـصحة فهمه وإدراكه ملعنـى الضـ

األخالق, وزجره عن سيئها, مع مراعاة التدرج الالئـق يف طـرق التأديـب, فـال 
رب بكل دقـة وأنـاة وصـرب ـيصار إىل الرضب إال بعد اتباع املراحل السابقة للض

 .)٤(عىل الطفل مهام أمكنه ذلك وحلم
أن يكون رضبه له مقترصاً عىل قصد التأديب واإلصالح, فال يتعـداه إىل  −٤

ربه ـمقاصد أخر كاالنتقام أو املضارة ىف ممارسة هذا احلق, فال جيوز لـه أن يضـ
 .)٥(بقصد االنتقام منه أو اإلرضار به

يفيــده, وحيقــق أن يتــيقن الوالــد أو يغلــب عــىل ظنــه أن رضب الولــد  −٥
من ذلك مل جيز حينئذ رضب الولد; ألنه يكون عقوبة  ءاملقصود, فإذا مل حيصل يش

بال فائدة; وألن الرضب وسيلة لإلصالح والوسيلة ال ترشع عند ظن عدم ترتب 
 .)٦(املقصود عليها

ألن الغايـة مـن  ;رـأو الوهن املض ,أن ال يؤد التأديب إيل التأثري املشنع −٦
                                                 

 .٦٤ص  ٧بدائع الصنائع ج انظر ) ١(
 .١٤٤ص  ٩, ج ١٣٩ص  ٤املجموع ج انظر ) ٢(
 .١٦٤ص  ٥حاشية اجلمل عىل رشح املنهج جانظر ) ٣(
 .٤٥٩ص  ٢املدخل البن احلاج جانظر ) ٤(
 .ط دار املعرفة ٣٤٩ص  ٢املوافقات للشاطبي ج) ٥(
 .٢٣٩ص  ٣, أسنى املطالب ج١٦, ١٥ص  ٤مواهب اجلليل ج انظر ) ٦(



− ٤٣ − 

ولـيس املـراد اإلغـالظ , إشعار الطفل بالذنب ورضورة تراجعه عنه التأديب هو
 .عليه باإليالم املربح

بـل البـد يف  ,وعليه فال جيوز للحاضن أن يرضب املحضون رضبـاً مربحـاً  
ر عظـامً ـرف فيه وال يكسـالرضب أن يكون متفقاً مع حالة الصغري وسنه, فال يس

, وال يشق جلداً   .)١(وال يدمى جسامً
دم التأديب حالـة الغضـب حتـى يسـتطيع احلاضـن ضـبط التأديـب ع  −٧

ألنه إن أدب وهو غضبان ربـام أخـل هبـذه  ;بالضوابط الرشعية التي سبق ذكرها
 .الضوابط أو بعضها مما قد يؤذي الطفل املحضون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٩٢ص  ٤, حاشية إعانة الطالبني ج١٩٠ص  ٣حاشية ابن عابدين جانظر ) ١(
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אא 
אא 

المية حرية السفر لكل فرد من أفـراد الرعيـة كبـرياً لقد كفلت الرشيعة اإلس
, وذلك بأن يتنقل بني أرجاء الدولة أو خارج أراضيها بحرية تامـة  كان أو صغرياً

رط أال خيـالف تعـاليم ـطريقـه حـاجز, بشـ أو يقف يف ,دون أن حيول بينه حائل
 .اإلسالم وآدابه العامة
ـمُ ﴿: يقول اهللا تعاىل ـلَ لَكُ عَ ي جَ وَ الَّـذِ ـا  هُ نَاكِبِهَ ـوا يفِ مَ شُ امْ لُـوالً فَ ضَ ذَ َرْ األْ

ورُ  إِلَيْهِ النُّشُ قِهِ وَ زْ نْ رِ لُوا مِ كُ  ).١٥ :امللك( ﴾وَ
 :وجه الداللة

ئها يف أنواع أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا يف أقاليمها وأرجا 
 .)١(املكاسب والتجارات

فإن ذلك ,يق مصالح العبادالمي قد رشع السفر لتحقـه اإلسـان الفقـوإذا ك
 ,ال يكفى ملطالبة الفرد هبذا احلق, بل البد أن تكون هـذه املصـالح معتـربة رشعـاً 

ومل تتعـارض  ,وهى ال تكون كذلك إال إذا كانت راجحة عىل مصالح اخلصوص
 .مع مصلحة من مصالح العموم

وىف غايتـه بعـدم تعارضـه مـع  ,روعاً ـفحق السفر يتقيد يف ذاته بكونـه مشـ
صلحة أخر ترجح عليه, ألن يف استعامل صاحب املصلحة املرجوحة حلقـه يف م

إذ قصد الشـارع اعتبـار الـراجح  ,هذه احلالة مفسدة خارجة عن مقصود الشارع
 .وهدر املرجوح

فإذا كانـت املفسـدة أعظـم مـن «: السالم وىف هذا يقول اإلمام العز بن عبد
 .)٢(»صلحةاملصلحة درأنا املفسدة, وال نبايل بفوات امل

                                                 
 .ط دار املنار القاهرة ٣٩٨ص  ٤جـ  −هـ ٧٧٤ت  −أبو الفداء إسامعيل بن كثري  −تفسري ابن كثري انظر ) ١(
   .م١٩٦٨ط مكتبة الكليات األزهرية  ٩٨ص  ١العز بن عبد السالم جـ  −قواعد األحكام يف مصالح األنام ) ٢(
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وعىل هذا فإذا تعارض حق الولد املحضون يف السـفر مـع مصـلحة خاصـة 
قـدمت , أو غـريه,أرجح منها سواء كانت املصلحة الراجحة للمحضـون  نفسـه

وكذلك إذا تعارضـت  مصـلحة املحضـون يف , املصلحة الراجحة عىل املرجوحة
 .ب املصالحقدمت املفسدة,ألن درأ املفاسد مقدم عىل جل ,السفر مع مفسدة

فإذا ترتب عىل سفر الولد املحضون  مفسـدة كفـوات دينـه وعقيدتـه, منـع 
وذلك ألن , سواءً كان الولد املحضون مع والديه أو أحدمها, املحضون من السفر

 .مراعاة حفظ الدين أوىل من مصلحة السفر
مِ ﴿ :−عز وجل  −اهللا  يقول  لْ وا إِىلَ السَّ عُ تَدْ ِنُوا وَ الَ هتَ ـفَ أَنْ اهللاُوَ نَ وَ لَـوْ َعْ  تُمُ األْ

مْ  لَكُ امَ مْ أَعْ كُ َ رتِ لَنْ يَ مْ وَ كُ عَ  ).٣٥: حممد( ﴾مَ
 :وجه الداللة

فإذا وجب بالكتاب والسنة وإمجاع األمـة عـىل مـن أسـلم بـدار احلـرب أن 
لـئال  ,وال يثو بني املرشكني ويقيم بـني أظهـرهم ,ويلحق بدار املسلمني ,هياجر

الدهم حيـث جتـر عليـه اح ألحد الدخول إىل بفكيف يب ,جتر عليه أحكامهم
 .)١(أحكامهم

  −:جاء يف كشاف القناع
وإن عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سـفره إليهـا ألنـه تعـرض بنفسـه إىل (
 .)٢()املعصية

وكذلك ال جيوز سفر الولد املحضون مع والديه أو أحدمها إذا ظهـر مـرض 
وهى مصلحة راجحة عىل , عىل حياته وذلك حفاظاً  ,منطقة معدِ أو انترش وباء يف

 )٣(الطـاعون: (أنـه قـال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسـول اهللا  يودليل ذلك ما رو,  مصلحة السفر
                                                 

 .١٧١ص  ٤البيان والتحصيل البن رشد جـ , ١٥٤ص  ٢ابن رشد القرطبي جـ  − املقدمات املمهداتانظر ) ١(
 .ط دار الفكر ١٣٢ص  ٣منصور بن إدريس البهويت جـ  − ف القناع عن متن اإلقناعكشا) ٢(
 ٤لسـان العـرب جــ   −املرض العام والوباء الذي يفسد له اهلواء فتفسد له األمزجة واألبدان  : الطاعون يف اللغة) ٣(

 ]ط ع ن[مادة  ٢٦٧٧ص 
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فـإذا سـمعتم بـه . إرسائيل, أو عىل من كان قبلكم يرجز أو عذاب أرسل عىل بن
 .)١()فال خترجوا فراراً منه ,وإذا وقع بأرض وأنتم هبا .بأرض, فال تقدموا عليه

 :وجه الداللة
هنيه عـن الـدخول إىل األرض التـي هبـا مـرض  لألمة يف ملسو هيلع هللا ىلصفقد مجع النبي  

فإن يف الدخول يف  ,وهنيه عن اخلروج منها بعد وقوعه كامل التحرز منه ,الطاعون
وإعانـة لإلنسـان  ,وموافاة له يف حمل سـلطانه ,األرض التي هو هبا تعرضا للبالء

دخول إىل أرضـه مـن بـاب بل جتنب الـ ,وهذا خمالف للرشع والعقل ,عىل نفسه
 .)٢(ية عن األمكنة واألهوية املؤذيةوهى مح ,احلمية التي أرشد اهللا سبحانه إليها

 ,كام أنه ال خالف بني الفقهاء عىل أن األب إذا أراد السفر بالولـد املحضـون
, أو البلد الذي ينتقل إليه خموفاً فإنه يمنع مـن السـفر بالولـد  ,وكان الطريق خموفاً

ولـو  ,ألن يف السـفر بـه خطـراً  ;السفر قريباً بل يبقى الولد مع حاضـنتهولو كان 
ب إليه ألن فيه تغريراً بـه هذه احلال مع والده مل اختار الولد السفر يف  .)٣(جيُ

 ,كذلك متنع  األم من  السفر باملحضون إذا أرادت السفر به وكانـت مطلقـة 
ة احلضانة من البلد الذي كانت وانتهت عدهتا, وأرادت أن تسافر بولدها أثناء فرت

أو البلد الذي ينتقل إليه غري  ,تقيم فيه مع األب إىل بلد آخر, إذا كان الطريق خموفاً 
لولد السفر مع أمـه ال جيـاب ألن يف سفرها به خطراً عليه حتى ولو اختار ا ;,آمن

 .)٤(لذلك
                                                 

 ٥٩٢ص  ٦جــ  ٥٤بـاب  −صحيح البخاري برشح فتح الباري كتاب أحاديث األنبيـاء  −رواه البخاري ومسلم ) ١(
 ٧باب الطاعون والطرية والكهانة ونحوهـا جــ  −صحيح مسلم برشح النووي كتاب الطب , ٣٤٧٣حديث رقم 

 .فظ ملسلموالل −  −عن أسامه بن زيد  ٥٦٦٥حديث رقم  ١٣٣: ١٣٢ص 
 .ط دار عمر بن اخلطاب اإلسكندرية ١١٥ص  ٣ابن قيم اجلوزية جـ  − هد خري العباد زاد املعاد يف) ٢(
 .٤١٩ص  ١١املغنى جـ , ٢٣٤ص  ٧هناية املحتاج جـ , ٥٣٢ص  ٢حاشية الدسوقي جـ انظر ) ٣(
إن سافر ألمـن وأمـن يف : وقوله( :وجاء فيها ٤٤٤ص  ١حاشية أبى عىل احلسن رحال املعداين عىل رشح ميارة ج) ٤(

الطريق هذا غري خاص بسفر الويل بل التغرير بالولد يمنع مطلقاً حتى أن األم إذا أرادت به اخلروج لنحو بريدين ال 
برشط أمن طريقه والبلد, أي املحـل, املقصـود : (وجاء فيه ٢٣٤ص  ٧, هناية املحتاج ج)خترج بال هذين الرشطني

املغنى ) خموفاً امتنع السفر به وأقر عند املقيم وكذا إن مل يصلح املحل املنتقل إليه كام قاله املتويل إليه, فإن كان أحدمها
وإن كان منتقالً إىل بلد ليقيم به وكان الطريق خموفاً أو البلد الذي ينتقل إليه خموفاً فاملقيم : (وجاء فيه ٣٠٥ص  ٩ج

ب إليه ألنه فيه تغريراً بهأحق به, ألن يف السفر به خطراً به ولو اختار ال  ).ولد السفر يف هذه احلال, مل جيُ
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وكان  ,طاعكام أنه ال جيوز سفر املحضون مع أمه إذا كان السفر سفر نقلة وانق
ذا مل يكـن يف سـفر الصـغري مصـلحة; ألن االبـن يلحقـه إبغـري إذن األب , بعيداً 

عدم رؤية ولده, وحتملـه املشـقة  ويلحق األب الرضر يف ,الرضر ببعده عن والده
ىف ذلك, فاملنع هنا قصد به مصلحة الصغري ووالده, ولذلك كان مـن حـق األب 

ذهـب إىل  ,كان يف ذلك مصلحة للصـغريأن يأذن لألم بالسفر والصغري معها إذا 
 .)١(والشافعية, واحلنابلة يف املذهبذلك املالكية, 

بينام ذهب احلنابلة يف رواية إىل القول بجواز سفر األم بالولد املحضون حتى 
ألن األم أتم شفقة عىل الولد فأشـبه مـا لـو مل  ;وكان بعيداً  ,ولو كان السفر للنقلة

 .)٢(تسافر به
ة إىل القول بأن األم إذا أرادت السفر مـن بلـدها إىل بلـد آخـر وذهب احلنفي

ويعـود  ,املسافة بني البلدين قريبة بحيث يقدر األب أن يزور ولده وكانت, للنقلة
أو مـن قريـة إىل  ,سفرها من قريـة إىل قريـة فلها ذلك إذا كان ,إىل داره قبل الليل

رضر هبذا السفر فهو بمنزلة أو من مرص إىل مرص; ألنه ال يلحق األب كبري  ,مرص
النقل إىل أطراف البلد, كام أن يف السفر بالصغري إىل املرص فيه مصـلحة لـه حيـث 

 .)٣(يتخلق بأخالقهم
أما إذا كان السفر به من مرص إىل قرية فيشرتط جلـواز سـفرها بـه أن يكـون 

تحقـق وأن يكون عقد نكاحها قد وقع فيه, فـإذا مل ي ,البلد الذي تسافر إليه بلدها
                                                 

أو تسافر هي أي احلاضنة عن بلد الويل فله نزعـه : (وجاء فيه ٥٣١ص  ٢الرشح الكبري عىل خمترص خليل جـ انظر ) ١(
كـون أي أن رشط مسافة سفر كل من الـويل واحلاضـنة أن ي...منها ورشط سفر كل منهام كونه سفر نقلة وانقطاع,

ستة برد فأكثر, أي سفر الويل الذي يأخذ املحضون فيه وسفر احلاضنة الذي يسقط حضانتها بنزعه منهـا فـإن كـان 
أو أراد أحدمها سـفر نقلـة فـاألب : (وجاء فيه ٤٥٩ص  ٣مغنى املحتاج جـ , )أقل من ستة برد فاحلضانة ال تسقط

احد إىل بلد حفظـاً للنسـب فإنـه حيفظـه اآلبـاء أو رعايـة أوىل من األم باحلضانة سواء انتقل األب أو األم أو كل و
ومتى أراد أحد األبوين النقلـة : (وجاء فيه ٤٤٧ص  ٩اإلنصاف جـ , ) ملصلحة التأديب والتعليم وسهولة اإلنفاق

 ,)هذا املذهب سواء كان املسافر األب أو األم, إىل بلد بعيد آمن ليسكنه فاألب أحق باحلضانة
 .٢٣٦ص  ٨املبدع البن مفلح ج, ٤٤٧ص  ٩جاإلنصاف انظر ) ٢(
 .٤٥ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٣(
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ألن أخالق أهل القر ال تكون مثل أخالق  ,فإهنا متنع من السفر بالصغري ,ذلك
ومل يوجـد مـن  ,بأخالقهم فيترضر بـه يأهل املرص بل تكون أجفى فيتخلق الصب

 .)١(القرية إذا مل يقع أصل النكاح يف ,األب دليل الرضا هبذا الرضر
ســفرها باملحضــون أمــا إذا أرادت الســفر إىل مكــان بعيــد فيشــرتط جلــواز 

 :رشطان
 .أن يكون املكان الذي أرادت السفر إليه هو موطنها األصيل :األول
 .أن يكون قد حصل فيه عقد النكـاح :الثاين

 ,ألن املانع من االنتقال بالولد هو دفع رضر التفريـق بـني األب وبـني ولـده
ج امـرأة بلدها ألن من تـزو وهو التزوج هبا يف ,لوجود دليل الرىض به وقد ريض

والولد من ثمرات النكاح فكان راضـياً بحضـانة  ,يقيم فيه فالظاهر أنه ,بلدها يف
إال أن النكاح ما دام قائامً  ,وكذلك يعترب راضياً برضر التفريق ,ذلك البلد الولد يف

 .)٢(زال املانع فإذا زال فقد ,يلزمها اتباع الزوج
 ;من السفر بالولد املحضـون فإن األم متنع ,فإذا مل يتحقق الرشطان السابقان

تريد السفر إليه, مل توجد داللة الرضا باملقـام  يبلدها الذ ألنه إذا مل يقع النكاح يف
وال برضر التفريق كذلك لو أرادت  ,فلم يكن راضياً بحضانة الولد فيه ,بلدها يف

ك فإهنا متنع من ذل ,ولكن وقع النكاح فيه ,السفر بالولد إىل بلد ليس ذلك ببلدها
وال بلد الزوج بل هو دار غربة  ,أيضاً ألن البلد الذي وقع فيه النكاح ليس ببلدها

فلم يكـن  ,فيه الزوج فلم يكن النكاح فيه دليل الرضا باملقام فيه يكالبلد الذ ,هلا
رر ـراضياً بحضانة الولـد الـذي هـو مـن ثمـرات النكـاح فيـه, وال راضـياً بضـ

 .)٣(التفريق
                                                 

 .١٨٧ص  ٤البحر الرائق جانظر ) ١(
 .١٨٧ص  ٤البحر الرائق ج, ٤٤ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٢(
ط ١٠٥, ١٠٤حممد بن حممود بـن احلسـني األسرتوشـنى ص  −أحكام الصغار ,٤٤ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٣(

 .٥٠ص  ٣تبيني احلقائق ج, ١٧٠, ١٦٩ص  ٦املبسوط ج, م١٩٩٧تب العلمية دار الك
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جواز سفرها بالولد اعتبـاراً بمكـان العقـد فقـط وهناك رأ ألبى يوسف ب
بلد كان ذلك إجياباً جلميع أحكامه فيـه, ومـن مجلـة أحكـام  فمتى وجد العقد يف

 .)١(العقد, إمساك الولد, وحضانته فيه
أنـه إذا كـان يف سـفر املحضـون  ,وبناء عىل ما سبق ذكره  من كالم الفقهـاء

حيتاج إىل سفر سواء كان السـفر  مصلحة له ككون املحضون مريضاً وكان عالجه
داخل البالد أو خارجها وكـان تركـه للعـالج يـؤد إىل تلـف أحـد أعضـائه أو 

حتى ولو كان  ,نه جيوز ألمه أن تسافر بولدها املحضون بدون إذن الوالدإف ,عجزه
, وال حيق للوالد أن يمنعها من السفر عمـالً  ,السفر سفر نقلة وانقطاع وكان بعيداً

ارَ « :ملسو هيلع هللا ىلصي بقول النب َ الَ رضِ ر وَ َ  .)٢(»الَ رضَ
صورة مـن الصـور وىف كـل  يففي احلديث دليل عىل منع إحلاق الرضر يف أ

هذا فيه دليل عىل «: يقول اإلمام الشوكاين .حال من األحوال إال ما استثنى بدليله
صـورة مـن الصـور إال بـدليل  فال جيـوز يف...  ,صفة كان يحتريم الرضار عىل أ

 ,لعموم, فعليك بمطالبة من جوز املضارة يف بعض الصور بالـدليلخيص به هذا ا
فإنه قاعدة من قواعـد الـدين,  ,فإن جاء به قبلته وإال رضبت هبذا احلديث وجهه

 .)٣(»تشهد له كليات وجزئيات
ومما ال شك فيه أن سفر املحضون للتداوي إذا علم أنه حيصل به بقاء نفسه ال 

وهـى حفـظ نفسـه  ,فيه مصلحة عظيمة للمحضونوتعني طريقاً للعالج,  ,بغريه
وهى رضورة توجب السفر ولـو بـدون  ,التي هي إحد مقاصد الترشيع الكلية

                                                 
 .٥٤٤ص  ١الفتاو اهلندية ج, ٤٤ص  ٤البدائع ج, ١٨٦ص  ٤البحر الرائق جانظر ) ١(
عـن أيب سـعيد اخلـدري,  ٧٠− ٦٩ص ٦ج» ال رضر وال رضار « باب  −كتاب الصلح  −رواه البيهقي يف السنن ) ٢(

كتـاب  −وقال صـحيح اإلسـناد عـىل رشط مسـلم, وابـن ماجـة يف سـننه  ٥٨, ٥٧ص ٢واحلاكم يف املستدرك ج
وسـند رجالـه , عن عبادة بن الصـامت ٢٣٤٠رقم  ٧٨٤ص ٢من بني يف حقه ما يرض جاره ج ١٧األحكام الباب 

 ٢مصباح الزجاجـة يف زوائـد ابـن ماجـة ج −ألن إسحق بن حييى مل يدرك عبادة بن الصامت ,ثقات إال أنه منقطع
قال ابن الصالح هذا احلديث أسنده الدارقطني من وجـوه وجمموعهـا يقـو . دار الكتب اإلسالمية: ط ٢٢٢ص

دار : ط ٢٦٦جامع العلـوم واحلكـم البـن رجـب احلنـبيل ص. وقد تقبله أهل العلم واحتجوا به, احلديث وحيسنه
 .البيان العريب

 .٢٦١ص  ٥نيل األوطار للشوكاين جـ ) ٣(



− ٥١ − 

: ه سبحانه وتعـاىلد الرضورة, وإال كان آثامً لقولإذن والده, كام جيب أكل امليتة عن
مْ إِىلَ التَّ ﴿ يكُ دِ وا بِأَيْ قُ لْ الَ تُ نُوا إِنَّ اهللاَوَ سِ أَحْ ةِ وَ لُكَ نِنيَ  هْ سِ ِبُّ املُْحْ  )١٩٥: البقرة( ﴾حيُ

فإنـه جيـوز لـألم السـفر بالولـد  ,وكان السـفر قريبـاً  ,فإذا كان السفر للنقلة
واإلرشاف عـىل تعليمـه وتأديبـه ومـا إىل  ,املحضون; ألنه يمكن لألب مراعاتـه

ه مـع أمـه فيـه ءبل إن بقا ,كام أنه ال يلحق رضر كبري باملحضون هبذا السفر ,ذلك
ذهـب إىل ذلـك  ,ة كبرية له ألهنا أتم شفقة عليه, والسفر القريب كال سفرمصلح
 .)١(املذهب واحلنابلة يف ,والشافعية يف أحد الوجهني ,املالكية

واحلنابلة يف رواية إىل القول بمنع األم مـن  ,بينام ذهب الشافعية يف الصحيح
ألن يف السـفر  ;قريباً ولو كان السفر  ,السفر بالولد املحضون إذا كان السفر للنقلة

لنسبه; ألن النسـب حيفـظ  باملحضون مشقة عليه, كام أن وجوده مع األب أحفظ
 .)٢(باآلباء
أننـا إذا علمنـا أن الولـد بحاجـة إىل األم, أو أن : والصحيح يف هذه املسـألة 

الوالد سيرض بالولد, فإنه بال ريـب األم أحـق باحلضـانة مـن األب; ألن وجـود 
رضع من لبنها أنفع له من الرضاعة مـن لـبن غريهـا, واحلضـانة الطفل مع أمه, ي

نظر فيها إىل ما هو أصلح للطفل  .يُ
ــد املحضــون ــألم الســفر بالول ــذلك جيــوز ل ــان الســفر حلاجــة  ,وك إذا ك

سواء كانت احلاجة للطفل املحضون ,أو العمل,أو الرتفيه, أو غري ذلك,كالدراسة
, أم قصري اً ألنه ال يلحق األب بذلك السـفر رضر أو أمه وسواء كان السفر طويالً

 .)٣(ألن السفر لن يطول,كبري
وخالصة ما سبق ذكره يف مسألة سفر املحضون  أر مراعاة األصلح للولد 

أو التحيـل , ومنـع مضـارة  أحـد الوالـدين بـاآلخر ,املحضون وحفظه وصيانته
ر ـ مسـافة القصـكام أن الفقهاء قديامً كانوا يرون أن املسافة التي تزيد عـىل, لذلك

                                                 
هناية , ٤٥٩ص  ٣مغنى املحتاج ج, ٢١٦ص  ٤اخلريش ج, ٥٣٠ص  ١صغري عىل أقرب املسالك جالرشح الانظر ) ١(

 .٤١٩ص  ١١املغنى ج, ١١٢ص  ٨معونة أوىل النهى رشح املنتهى ج, ٢٣٤ص  ٧املحتاج ج
 .٤٤٩ص  ٩اإلنصاف ج, ٢٣٤ص  ٧هناية املحتاج إىل رشح املنهاج جانظر ) ٢(
 .٣٢٣ص  ١٠ـ املحىل ج,٤٤٩ص  ٩اإلنصاف جـ انظر ) ٣(



− ٥٢ − 

 ,وال يتمكن الـويل مـن اإلرشاف عـىل الولـد ,وتقطع يف يوم أو أكثر ,تعترب بعيدة
ولكـن يف هــذا الوقـت تطــورت وســائل , وذلـك لصــعوبة  املواصـالت حينئــذ

وأصبح بإمكان الفرد أن يقطع املسافات البعيدة يف جـزء مـن اليـوم   ,املواصالت
وأصـبح بإمكـان األب أن يراعـي  ,يف شهور التي كانت قديامً تقطع يف أيام  وربام

 .ابنه  املحضون يف مكان بعيد وأن يرجع يف نفس اليوم  
وهلذا فإنني أر عدم نزع الولد من حاضنته ملجرد السـفر البعيـد ولـو كـان 

لة يف وسائل املواصالت ,السفر دائامً يف ظل هذه الظروف إال إذا كـان  ,وهذه النَقْ
ونه مريضاً ال يقدر عىل السفر واالنتقال لرؤيـة ولـده هناك مضارة عىل األب  كك

والـذي يقـدر حالـة األب , أو كان األب ال مال له يدفعه لرؤية ولـده,املحضون
تركه , فإن رأ القايض أن مصلحة الولد يف السفر ,ومصلحة الصغري هو القايض

 .وإن رأي أن حالة األب تستدعى  عدم سفره أبقاه  ,ليسافر مع أمه
فالصـوابُ النظـر : (−رمحـه اهللا تعـاىل−ابـن القـيم  هذا يقـول  يقـولوىف   

ام كان أنفعَ لـه  قامة أو النقلة, فأهيُّ ن اإلِ واالحتياط للطفل يف األصلح له واألنفع مِ
مها  دْ أحـدُ ـرِ ـهُ مـا مل يُ قامة وال نقلة, هـذا كلُّ , روعي, وال تأثريَ إلِ وأصونَ وأحفظَ

ـب إليـه, واهللاّ فـإن أراد ذ. الولـد منـه بالنقلة مضارةَ اآلَخـر, وانتـزاعَ  لـك, مل جيُ
 .)١()املوفق

هِ : (−رمحه اهللا تعاىل−اخلطيب  يوقال الرشبين امِ قَ انَ يفِ مُ كَ ُمَّ وَ يمُ األْ انَ املُْقِ وْ كَ لَ
ـ َ مهُ ـةَ وَ فَ رْ آنَ أَوْ احلِْ ـرْ قُ هُ الْ لِّمُ عَ انَ يُ وْ كَ امَ لَ ةٍ كَ لَحَ صْ يَاعُ مَ ةٌ أَوْ ضَ دَ سَ فْ ا مَ هَ عَ ا بِبَلَـدٍ الَ مَ

هِ  رِ بـِ ـفَ ـنْ السَّ َبِ مِ ْكِنيُ األْ ُّ متَ يشِ كَ رْ هُ الزَّ الَ امَ قَ هُ كَ املُْتَّجَ لِكَ فَ هُ يفِ ذَ امَ قَ هُ مَ ُ ريْ ومُ غَ قُ الَ  ,يَ
يَّ  دُ سِ لَ وَ هُ الْ تَارَ  .)٢()امَ إنْ اخْ

ـد مـن دواعـي سـفر  ويمكن للمحاكم الرشعية أو اجلهات القضائية أن تتأكّ
مصلحته يف هذا السـفر, وأن تأخـذ الضـامنات الالزمـة والتعهـدات املحضون و

 . الكافية  التي تضمن عودة املحضون من السفر
                                                 

 .م١٩٨٦/هـ   ١٤٠٦, الثالثة: مؤسسة الرسالة, بريوت, لبنان الطبعة: ط ٤٦٣ص  ٥زاد املعاد ج ) ١(
 .٤٥٢ص  ٣مغنى املحتاج ج ) ٢(



− ٥٣ − 

אא 
אא 

ولـيس ملـن لـه , اتفق الفقهاء عىل أن  رؤية املحضون حق لكل من الوالدين
ن من رؤية وزيارة  املنع فيه محل عـىل ألن  ;املحضونحق احلضانة منع غري احلاضِ

وله آثار وخيمة, ,  وحمرم رشعاً  ,وذنب كبري,مـذا إثمٌ عظيـوه, )١(رحمـة الـقطيع
َّا خيالف املقصـود  هم, ممِ سِ ليس فقط عىل املمنوع من الزيارة بل عىل املحضونني أنفُ

 :وذلك استناداً لقوله تعاىل, الِح املحضونـو حفظ مصـة وهـانـمى للحضـاألس
هِ ﴿ لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ الَ مَ ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾الَ تُضَ

ـريم ـد إرضار أحـد الوالـدين  فهذه اآلية الكريمة  تدلُّ بعمومها عـىل حتَ قصْ
ـ)٢(باآلخر رر الـذي يـدخل يف هـذا النَّهـي أن حيـول أحـد ـَ, ولعلَّ من أعظم الضّ
 .نلدين دون رؤية اآلخر للمحضوالوا

ملا فطـر عليـه , فمنع األب أو األم من رؤية املحضون فيه رضر عظيم عليهام
, وعدم حتمله الفرقة واهلجر لولده ,الواحد منهام من حب وشفقة وحنان لصغريه
ملا تعود به عـىل الوالـدين مـن راحـة  ,وهذه مشاعر يعززها اإلسالم وحيث عليها

جلوانـب النفسـية والعاطفيـة وتعود بـه عـىل الصـغري مـن تكامـل يف ا ,وطمأنينة
 .واجلسمية

إبقاء , حق غري احلاضن يف زيارة املحضون مرة يف أيام( − :قال حممد الزحييل
وألن االعتبارات املعنوية أو العاطفيـة هلـا أثـر بـالغ يف تكـوين  ,لصلة الولد بأبيه
 .)٣()حساسه بكرامته وانتامئه ألبويهمشاعر الطفل وإ

                                                 
,  ٥٩٤ص ٥مواهـب اجلليـل ج , ٥٢٧ص  ٢الرشـح الكبـري للـدردير ج , ٥٧١ص  ٣حاشية رد املحتار ج انظر ) ١(

 .٣٠٣ص  ٩املغنى ج , ٤٥٧ص  ٣مغنى املحتاج 
 ١٤٢٠ −األوىل    : ط مؤسسة الرسالة الطبعة ٤٨ص  ٥أبو جعفر الطربي ج −جامع البيان يف تأويل القرآن انظر ) ٢(

 .م ٢٠٠٠ −هـ 
 .١٧٤د وهبة الزحييل ص  −األرسة املسلمة ) ٣(



− ٥٤ − 

متكيناً لوالديـه مـن , ىض حق الرؤية والزيارة لهكام أن مصلحة املحضون تقت
 ,وحاجتـه إىل مـن يتـدبر أحوالـه ,نظراً لضعفه وصغره, اإلرشاف عليه ورعايته

وربـام   ,ووجوده عند أحد والديه ال حيقق رعايته الرعايـة الكاملـة ,وحيسن تربيته
ا أو كلمة تؤثر فيه إجيابًـا فً يارة ترصُّ ى املحضون يف فرتة الزِّ وتسـاهم يف تربيتـه  يتلقَّ

أكثر مما يؤثر فيه احلاضن الذي يالزمه; لذا كان األخـذ بحـق الرؤيـة واملشـاهدة 
وهذه املصلحة مقدمة عىل مصـلحة األب  ,رعاية ملصلحة الصغري ,مطلوباً رشعاً 

 .)١(استغنائهام فروعيت من باب أوىل واألم لضعفه و
دُ مَ ( :−رمحه اهللا تعاىل −قال ابن عابدين  لَ وَ نِ الَ الْ يْ َبَـوَ ـدِ األْ دَ أَحَ نـْ ـانَ عِ تَى كَ

هِ  دِ هُّ عَ نْ تَ عَ يْهِ وَ رِ إلَ نْ النَّظَ رُ عَ خَ نَعُ اآلْ مْ ا ... يُ ـَ ا هلَ هَ دَ نـْ ـدُ عِ لَ وَ ـانَ الْ ا كَ ا إذَ ـَ امَ أَهنَّ أَيْ كَ
لَّ يَ  هُ كُ دَ لَ َ وَ بْرصِ كِنُهُ أَنْ يُ مْ ان يُ كَ هُ إىلَ مَ اجُ رَ مٍ إخْ  .)٢()وْ

لكن هل لغري الوالدين من أقارب املحضون احلق يف رؤية املحضـون كـام أن 
 لوالديه هذا احلق?

ليس يف كتب الفقـه  اإلسـالمي نـص رصيـح يثبـت لغـري األب واألم مـن 
ثْبت لألم واألب من حق الرؤية إال ما جاء يف كتاب , احلاضنات أو العصبات ما يَ
بنته مـن حاضـنتها بعـد بلـوغ سـن  وسئل يف رجل أخذ«الفتاو املهدية ما نصه 

احلضانة ووضعها عند أخيها من أبيها فأرادت أم البنـت أن تنظرهـا هـي وخالـة 
البنت التي كانت حاضنة هلا قبل بلوغ سن احلضانة بسبب تزوج أم البنت يف كـل 
مجعة مرة أو يف كل شهر فهل جتابان إىل ذلك وليس ألخ البنت املذكور منعهام من 

 متنع األم واخلالة من رؤية البنت املذكورة وليس لـألخ مـنعهام ال :ذلك? فأجاب
 .)٣(»من ذلك دون وجه رشعي

                                                 
  ٣٤حاميـد  صد شـويش امل −حق املشاهدة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف قـانون األحـوال الشخصـية األردين ) ١(

 .م٢٠٠٦لسنة ١العدد  ٣٣بحث يف جملة دراسات اجلامعة األردنية املجلد  −بترصف وتلخيص 
 .٥٧١ص  ٣حاشية رد املحتار ج ) ٢(
الطبعـة  األوىل باملطبعـة ٢٨٣ص   ١حممد املهدي العبايس احلنفـي  ج  −كتاب الفتاو املهدية يف الوقائع املرصية ) ٣(

 .هـ١٣٠١األزهرية



− ٥٥ − 

ألن فيه تعـوداً للصـغري والصـغرية عـىل  ;وهذا القول ما أميل إليه وأرجحه
حقوق األرحام ورعاية وصلها, واحلفاظ عىل حقوق الكبار يف رؤية الصغار مـن 

الطرف غري احلاضـن يف الرؤيـة كـام هـي  عائالهتم وإقامة للعدالة يف حق أقارب
 −عـز وجـل −متهيئة ألقارب الطرف احلاضن, وهذا كله مقصود عظيم للشارع 

 .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. ومطلوب مؤكد لرشيعته املطهرة
وإذا كانت الرشيعة اإلسالمية قد جعلت لكـل مـن األبـوين احلـق يف رؤيـة 

حضون احلق يف رؤية وزيارة والديـه أو فإهنا جعلت أيضاً للم ,,ولدمها املحضون
مصـداقا لقولـه , والرب هبـام واإلحسـان إلـيهام, أحدمها; ألنه مأمور بصلة والديه

مْ أَ ﴿ :تعاىل هُ امِ بَعْضُ حَ َرْ أُولُو األْ ىلَ بِبَعْضٍ يفِ كِتَابِ اهللاِوَ وقوله  )٦: األحزاب( ﴾وْ
لَّيْتُمْ أَنْ تُ ﴿ :تعــاىل ــوَ ــيْتُمْ إِنْ تَ سَ ــلْ عَ هَ مْ فَ كُ ــامَ حَ ــوا أَرْ طِّعُ قَ تُ ضِ وَ َرْ وا يفِ األْ ــدُ سِ  ﴾فْ

 )٢٢: حممد(
,  قطعهـا ةوحرمـ ,فهذه اآليات وغريها تدل عىل املحافظة عىل صلة األرحام

فغـدت  ,والشك أن رؤية الصغري لوالديه نوع من صلة الرحم املأمور هبا رشعـاً 
 .الرؤية واملشاهدة ليست مرشوعة فحسب بل واجب عليه

وال يمنع من زيـارة أمـه ( :−رمحه اهللا تعاىل−املعنى يقول ابن قدامة  وىف هذا
 .)١()حمألن منعه من ذلك إغراء بالعقوق وقطعية الر

 ـلِّ ( :−رمحه اهللا تعاىل−ويقول املاورد ـهِ يفِ كُ ةِ أُمِّ ـارَ يَ هُ إِىلَ زِ ـذَ نْفِ يْـهِ أَنْ يُ لَ عَ وَ
ةٍ  ثَ ِ أَوْ ثَالَ نيْ مَ وْ َ  ,يَ هلُ نْزِ انَ مَ إِنْ كَ يبوَ رِ مٍ لِيَـأْلَفَ  اً ا قَ ـوْ لِّ يَ ا يفِ كُ يْهَ لَ لَ عَ خُ دْ أْسَ أَنْ يَ فَالَ بَ

ا هَ عُ  ,بِرَّ يَأْلَفَ الْ ا فَ نْهَ هُ مِ نَعَ مْ الَ يَ ةً وَ يَ ارِ انَتْ جَ إِنْ كَ وقَ وَ  . )٢()قُ
نُه ضـدهم, فـال شـكَّ أنَّ  فاملحضون إذا حرم من رؤية مَن حيبُّهم أو تمَّ شـحْ

راسات النفسيَّة أنَّ الطفل املحروم من عالقـة هذا يؤثر عىل نفسيَّ  ته, وقد بيَّنت الدِّ
ه يرتعرع بنفسيَّة غري سوية, مقارنة مع أمثاله ممَّن يرون والـدهيم  متوازنة مع والديْ

 .بدون مشاكل
                                                 

 .٣٠٣ص  ٩نى ج املغ) ١(
 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١١ط دار الكتب العلمية الطبعة األوىل  ٥٠٧ص  ١١احلاوي للاموردي ج ) ٢(



− ٥٦ − 

أما عن عدد مرات الزيارة ومدهتا فال يوجد يف املسألة نصٌّ حيدد عدداً معينـا 
ومرجع احلكـم فيهـا إىل الفقهـاء, ومـا  ,حضون ومشاهدتهأو زمناً معيناً لرؤية امل

م ة الزيارة واملبيت كان حسب ظروف حياهتِ روه حول مدَّ  .قرَّ
إذا كان الولد عند احلاضنة فألبيه حق رؤيتـه كـل يـوم, وإذا : فاحلنفية قالوا 

ر ـكان الولد عند أبيه فألمه كذلك رؤيته كل يوم إذا رغبت بذلك برشط أن ال يض
 .)١(أو املحضون باألب

وأوالدها الكبـار  ,لألم أن تر أوالدها الصغار كل يوم مرة: واملالكية قالوا
كل أسبوع مرة, واألب مثل األم يف الرؤية قبل بلوغ سن التعليم, أمـا بعـد بلـوغ 

 .)٢(ولده من آنٍ آلخر; لالطالع عليه سن الرتبية والتعليم فله رؤية
افعيّة تكون م يارة عند الشّ ةوالزّ  .)٣(كلّ يومني فأكثر ال يف كلّ يوم رّ

يارة عىل ما جرت به العادة كاليوم يف األسبو  .)٤(عوعند احلنابلة تكون الزّ
ونظراً لتغري ظروف عرصنا احلايل عامَّ كان عليه أسالفنا, فإنه يتعني عـىل ويل 

ـ ـنظم مـرات الزيـارة, بـأن ال تكـون الزيـارة حمصـورة يف ـاألمر إصدار تشْ ريع يُ
ـن لإلقامـة يف مكـان بعيـد عـن غـري سوي ا إذا سـافر احلاضِ عات قليلة, خصوصً

قـول وأن ال تكون متكررة يف كل يوم; بل تكون متباعـدة يف حـدود املع ,احلاضن
ؤية يوم ة الرُّ ميع تلـك  اً كأن تكون مدَّ كامالً باملبيت, كل أسبوع, عىل أن يراعى جتَ

ر ذلك كل أسبوع ع النَّصِّ عىل حـقِّ الطَّـرف غـري م ,املدة دون سقوطها حال تعذُّ
ة معيَّنة خالل فرتة الصيف ه ملدَّ  .احلاضن يف أن يصطحب صغريَ

تاء املص ـادرة  ٢٠٧١رية رقم ـويف هذا الشأن صدرت فتو من دار اإلفْ الصَّ
يز أن حيكم القايض للطَّـرف غـري احلاضـن, ٢٠٠٨ديسمرب لسنة  ١٧بتاريخ  م  جتُ

                                                 
 .٦٢٧ص  ٣الدر املختار للحصكفي ج انظر ) ١(
 .٥٣١ص   ١الرشح الصغري للدردير جانظر ) ٢(
 .٤٥٧ص  ٣مغنى املحتاج انظر ) ٣(
 .٤٣٢ص ٩اإلنصاف ج, ٣٠٣ص  ٩املغنى ج انظر ) ٤(



− ٥٧ − 

ا كلَّ  ة مناسـبة يف اإلجـازة املدرسـيَّة ويف هنايـة  باستِضافة أبنائِه يومً أسبوع, ومـدَّ
ا للمصلحة والعـدل يف  ومنتصف قً العام, وىف األعياد واملناسبات, حسبام يراه حمقِّ

 .ذلك
وأما بخصوص مكان  زيارة املحضون ألمه أو أبيه فإننا نجد أن الفقهـاء قـد 

ا , فرقوا بني الذكر واألنثى ـا  −تكون عند حاضنها فاملحضون إن كان أنثى فإهنّ أمّ
وزِ  ,وال خترج لزيارة أمها أو أبيها صـيانة هلـا −أو أبا  ُ ـربُ ـنْ الْ ِـنيَ عَ َنَّ  النسـاء هنُ ألِ

ارِ  رَ قَ نَ بِالْ رْ أُمِ  .وعىل صاحب حق الزيارة واملشاهدة أن يذهب لزيارة البنت ,وَ
س يف خروجـه يباً فال بأوبيت أمه أو أبيه  قر ,أما إذا كان املحضون ذكراً مميزاً 

 .)١(للزيارة
 ,فلقد خرجت البنـات للدراسـة, لكنى أر أن األمر قد تغري يف عرصنا هذا

فال فـرق حينئـذ بـني الـذكر واألنثـى يف مسـألة  ,والرشاء من األسواق ,والعمل
وال يباح  هلـا اخلـروج  ,والصواب أن ال متنع البنت من اخلروج بإطالق ,اخلروج

ف البلـد, وغـري ذلـك مـن بإطْالق; بل يدور ذلك مع مص ـرْ لحة املحضـون وعُ
 .العوامل

وعىل هذا فإذا ثبت حق الرؤية  للحاضن أو املحضون فإنه البـد وأن يكـون 
 ,راحة األخـر أو اإلرضار بـه قمنظامً حتى ال يتخذه أيٌ من الطرفني ذريعة إلقال
وىف  ,وممكنة كـأن تكـون هنـاراً , كأن تكون الزيارة والرؤية مثالً يف أوقات مناسبة

وأن يُتحر األوقات التي , وقت مناسب ال أن تكون ليالً وىف أوقات متأخرة منه
 .ال يكون فيها احلاضن موجوداً عند الصغري

فإن كانت احلضانة لألب مثالً فعىل األم أن تزور املحضون يف األوقات التي  
ال ختتيل بـأيب  وعليها أن ,ال يكون  فيها األب موجوداً يف املنزل وذلك منعاً للفتنة

 .املحضون
                                                 

 .٢٣٨ص  ٨املبدع البن مفلح ج, ٣٠٥ص  ٩املغنى ج انظر ) ١(



− ٥٨ − 

وكذلك األمر بالنسبة لألب إذ جيدر به أن يتحر األوقات املناسـبة للزيـارة 
 .)١(جتامع هبا بدون حمرم أو امرأةفيمنع عليه زيارهتا ليالً أو اال

ولكننا إذا نظرنا إىل وقعنا املعارص فإننا نجد القوانني الوضعيَّة تنصُّ عىل حقِّ 
ـا إذا كـان غـري احلاضـن الزيارة إمجاالً, وجت ة قصـرية, خصوصً عله عبارة عن مـدَّ

ة ألجل سويعات زهيـدة مـع أبنائـه, أو  يسافر لرؤية أبنائه, ممَّا يكبِّده خسائر ماديَّ
ا يتم املامطلة يف تطبيق احلكم, ولو كان  , كام أنَّه أحيانً يدفع به إىل ترك الزيارة أصالً

عـوي لَ احلاضـن يرْ َعَ ا جلَ عـن قطـع الـرحم, وغالـب النُّصـوص  القانون صارمً
م غري احلاضن وقرابته من املكث مـع  ْرُ األطفـال إذا القانونيَّة متنع حقَّ املبيت ممَّا حيَ

٢(كانوا يف مدينة أخر(. 
ومن هنا  فالواجب عىل وىل األمر يف البالد اإلسـالمية  الرجـوع إىل أحكـام 

والنص عـىل )  يف الرؤيةحق املحضون واحلاضن (الرشيعة والنص عىل هذا احلق 
فهـذه , أنه ال جيوز ألحد من األبوين أن حييل بـني اآلخـر وبـني رؤيـة املحضـون

الرؤية حق لكل من األب وإالم وقـبلهام هـي حـق للمحضـون أوجبتـه أحكـام 
الرشيعة اإلسالمية; ألن منع الزيارة والرؤية ألي طرف من األطراف الثالثة مـن 

ة ومعنوية جسيمة ينال منهـا املحضـون النصـيب شأنه التسبب يف أرضار اجتامعي
 .األكرب

ويمكن االستفادة يف مسألة الزيارة من وسائل االتصال احلديثة دون احلاجة 
ـع  للذهاب إىل دور الضيافة املخصصـة السـتقبال مثـل تلـك احلـاالت, والتوسّ
بإعطاء احلق يف االتصال باملحضون عرب وسائل االتصـال احلديثـة املتنوعـة عـرب 

بكة االنرتنت, كام أن من حق القـايض تعـديل زمـان ومكـان رؤيـة املحضـون ش
 .حسب ما تقتضيه مصلحة الطفل املحضون ووالديه

                                                 
 .٣٠٣ص  ٩املغنى ج , ٢٧٦ص  ٦هناية املحتاج انظر ) ١(
هـرام, عـدد رقـم األ , جريـدة»أبناء املطلقـني أنصـفهم الـدين وظلمهـم القـانون«: مقال عصام هاشم وعنوانه) ٢(

 .٢٠٠٧فرباير  ١٦بتاريخ , ٤٣٩٠١  



− ٥٩ − 

فإذا حصل النزاع بني الطرفني ومل يمكن حله بـني الـزوجني فـال مـانع مـن 
رعية, ألهنـا ذات االختصـاص يف البـت يف مثـل هـذه ـالشـ الرجوع إىل املحاكم

امة يف تطبيـق األحكـام القضـائية املانحـة  ,ي عىل القايضلكن ينبغ ,املسائل الرصَّ
عاو املتعلِّقـة بصـلة  حلقِّ زيارة املحضون مع زجر املمتنعني, وأن يفصـل يف الـدَّ

ل أو ثاين جلسة عىل األكثر حم من أوَّ  .الرَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٦٠ − 
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− ٦١ − 

אא 
אא 

 :وفيه مطلبان
 وجوب النفقة للمحضون  :املطلب األول
 وسائل حفظ حق املحضون يف النفقة : املطلب الثاين
 :وجوب النفقة للمحضون: املطلب األول

من احلقوق األساسية التي أقرهتا الرشيعة اإلسالمية للطفل املحضون حـق  
واملسكن والرضاع; وأهنا مقدرة بقدر الكفاية من املأكل واملرشب وامللبس  ,النفقة

 .ألن الطفل يف فرتة احلضانة ال يستطيع الكسب وحيتاج إيل من ينفق عليه
أن األصل يف اإلنسان أن يقوم  :فاحلكمة من مرشوعية النفقة للمحضون  هو

بحاجاته احليوية متى كان يف مكنته القيام بتلك احلاجات, فإن عجز عنها كليـاً أو 
المية عىل غريه أن يمد إليه يـد املعونـة ويـنهض جزئياً فقد أوجبت الرشيعة اإلس

ونه بقدر ما هو يف حاجة إليه سداً لعوزه, يكلـف بـذلك األقـرب فـاألقرب ؤبش
كالوالدين بالنسبة لألوالد الصغار واإلناث من األوالد الكبار واألقارب ترفيهـاً 

 .)١(بتذال والكد والكدح يف طلب الرزقعليهم وصوناً هلـم من اال
ألن فيهـا  ;ب الفقهاء إىل وجوب نفقـة األوالد الصـغار عـىل األبوهلذا ذه

واألصـل يف وجوهبـا للصـغري عـىل  ,)٢(وهو واجب رشعي, صوناً هلم من اهلالك
 .األب  ما ورد يف الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول

 :الكــتاب −١
نَّ ﴿ :قول اهللا تعاىل ُ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ ىلَ املَْوْ عَ سٌ  وَ فْ لَّفُ نَ وفِ الَ تُكَ رُ بِاملَْعْ

ا هَ عَ سْ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾إِالَّ وُ
                                                 

 .٦١٦ص −املرجع السابق  −واصل عالء الدين  −املستشار  −أمحد إبراهيم بك . د) ١(
 ٨, املغنى ج٤٤٧, ٤٤٦ص  ٣, مغنى املحتاج ج٤٤٩ص  ٢رشح منح اجلليل ج,٣٠ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٢(

 .١٠١ص  ١٠املحىل ج, ١٦٩ص 



− ٦٢ − 

ويف هذا دليل عـىل وجـوب نفقـة الولـد عـىل الوالـد لضـعفه : وجه الداللة
لـألم ألن الغـذاء يصـل إليـه بواسـطتها يف  سـبحانه وتعـاىلوعجزه وسـامها اهللا 

 .)١(الرضاع
 :الســنة −٢

 .)٢( ي ما يكفيك وولدك باملعروفخذ«: هلند بنت عتبةملسو هيلع هللا ىلص قول النبي 
فقد دل احلديث عىل وجوب نفقة الولد عىل األب, وأنه جيـوز : وجه الداللة

ملن وجبت له هذه النفقة رشعاً عىل شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه بـاملعروف 
 .)٣(عند االمتناع

 :اإلمجاع −٣
العلم عـىل أن مجع كل من نحفظ عنه من أهل أ«: − رمحه اهللا − قال ابن املنذر

 .)٤( »عىل املرء نفقة أوالده األطفال الذين ال مال هلم
 :املعقول −٤

أن ولد اإلنسان بعضه فكام جيب عليه أن ينفق عىل نفسه وأهله فكذلك عـىل  )أ ( 
بعضه, وألن اإلنفاق عند احلاجة من باب إحياء املنفق عليـه, والولـد جـزء 

 .)٥(ياء جزئهالوالد, وإحياء الوالد نفسه واجب كذا إح
 −أن بني الوالد وولده قرابة جيب وصلها, وحيرم قطعها باإلمجاع, واإلنفاق ) ب(

, وتـرك  −مع حاجة الولد وقدرة الوالد من أظهر أنواع الصلة فكـان واجبـاً
 .)٦(اإلنفاق يؤدي إىل القطيعة فكان حمرماً 

ب النفقة وال ريب يف أن مجلة هذه األدلة توحي بام قصد إليه الشارع من إجيا
                                                 

 .١٦٤ص  ٣القرطبي ج تفسريانظر ) ١(
 .٥٠٤٩رقم ٢٠٥٢ص ٥ج..باب إذا مل ينفق الرجل −صحيح البخاري كتاب النفقات −رواه البخاري ) ٢(
 .٥٠٩, ٥٠٨ص  ٩فتح الباري جانظر ) ٣(
 .هـ١٤٠٢الطبعة األوىل  −ط دار طيبة للنرش والتوزيع الرياض  − ٩٨اإلمجاع البن املنذر ص ) ٤(
 .٣١ص  ٥دائع الصنائع ج, ب١٦٩ص  ٨املغنى جانظر ) ٥(
 .٣١ص  ٥بدائع الصنائع جانظر ) ٦(



− ٦٣ − 

راب والكسـاء ـوهو أن حيصل لـه كفايتـه مـن الطعـام والشـ, عىل األب للصغري
, عزيز النفس ,عىل وجه ينشأ معه الطفل املحضون  سليم البدن, والسكن وغريها

وال  ,وال تضـطره األمـراض إىل االنحـراف ,ال حتمله الفاقة عىل الترشد والفساد
فقد هتيأ لديه ما , نه يف كفاية واستغناءأل ;يدفعه ذل احلاجة إىل القلق واالضطراب

وبذلك ينأ عن االنحراف ودواعيـه وعـن الفسـاد , حيتاجه من مقومات العيش
 .    )١(والتعرض إليه

  وإنـــام ,لكـــن الفقهـــاء مل يوجبـــوا نفقـــه املحضـــون عـــىل أبيـــه مطلقـــاً 
 −:اشرتطوا لوجوهبا رشطني

ن وجوب النفقة لإلنسـان ال مال له; أل ,أن يكون الولد فقرياً : الرشط األول
عىل غريه معلول بحاجته فال جتب لغري املحتاج, كام أن النفقـة جتـب عـىل سـبيل 
املواساة, واملورس مستغن عن املواساة, فإن كان ذا مـال كـان مسـتغنياً باملـه غـري 
حمتاج لغريه, فال جتب له النفقة عىل غريه, ويكون إجيابه يف ماله أوىل من إجياهبا يف 

 .)٢(همال غري
قادراً عىل اإلنفاق, إما من ماله, وإمـا  ,أن يكون الوالد مورساً : الرشط الثاين

من كسبه, فإذا كان غنياً وعنده ما يفضل عن حاجته, أو قادراً عىل الكسب وجب 
 .)٣(عليه نفقة أوالده

أما إذا كان األب ال يملك ما يزيد عن نفقة نفسه, وكان عاجزاً عن الكسـب 
ن وجوب هذه النفقة عىل سبيل املواساة فال جتـب عـىل املحتـاج عليه أل ءفال يش

 .)٤(كالزكاة ذهب إىل ذلك مجهور الفقهاء
                                                 

د حممد ربيع صـباهي ص  −دراسة فقهية تربوية −املشكلة والعالج  −جرائم األحداث يف الرشيعة اإلسالمية انظر ) ١(
−هــ ١٤٢٩م ط دار النـوادر الطبعـة األوىل ٢٠٠٢−هـ١٤٢٣رسالة دكتوراه كلية الرشيعة جامعة دمشق  −٥٣٣

 .م٢٠٠٨
ص  ٨, املغنـى ج١٦٦ص  ٢, املهـذب ج٥٢٤ص  ٢, الرشح الكبري للـدردير ج٣٥ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٢(

 .١٠٠ص  ١٠املحىل ج, ١٧٠, ١٦٩
, القـوانني ٥٢٤ص ٢, حاشـية الدسـوقى ج ٤١٠ص ٤, رشح فـتح القـدير ج٣٥ص  ٤بدائع الصـنائع ج انظر ) ٣(

 .١٠١, ١٠٠ص ١٠, املحىل ج١٦٩ص ٨ج  , املغنى٨٣ص  ٩روضة الطالبني ج , ١٩٣الفقهية ص 
 .املراجع السابقة نفس الصفحات) ٤(



− ٦٤ − 

تَ ﴿ :يقول اهللا تعاىل َّا آَ قْ ممِ يُنْفِ لْ هُ فَ قُ زْ يْهِ رِ لَ رَ عَ دِ نْ قُ مَ تِهِ وَ عَ نْ سَ ةٍ مِ عَ قْ ذُو سَ اهُ لِيُنْفِ
لِّفُ اهللاُ كَ ا إِالَّ اهللاُ الَ يُ سً فْ ا آَ  نَ لُ اهللاُ مَ عَ يَجْ ا سَ اهَ اتَ ً ٍ يُرسْ رسْ دَ عُ عْ  ).٧: الطالق( ﴾ بَ
ابدأ بنفسك فتصدق عليها, فإن «: قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا  −  −وعن جابر 

 .)١( »فضل شئ فألهلك, فإن فضل عن أهلك شئ فلذ قرابتك
إىل وجوب النفقة عـىل األب  )٣(, والشافعية يف وجه)٢(بينام ذهب بعض احلنفية

اره وإعساره ألن اإلنفاق عىل الفروع عند حـاجتهم وعجـزهم إحيـاء يف حال يس
 .)٤(هلم, وإحياؤهم إحياء لنفسه لقيام اجلزئية وإحياء نفسه واجب

ويمكن أن يناقش دليلهم بأن مناط التكليف القدرة ومـع فقـد القـدرة فـال 
لِّفُ اهللاُ :تكليف, وقد قال تعاىل كَ ا إِالَّ ﴿الَ يُ سً فْ ـا﴾ نَ اهَ ـا آَتَ ,ومـع )٧: الطـالق(  مَ

 .اإلعسار وعدم القدرة عىل الكسب ال يكلف اإلنسان بنفقة فروعه
وهبذا يظهر رجحان مـذهب اجلمهـور القـائلني بسـقوط النفقـة عـىل األب 

ريعة مـن ـاملعرس, وذلك لقوة أدلتهم, وموافقة مذهبهم للقواعـد الكليـة يف الشـ
ب بالنفقـة فإنـه يف هـذه ر األـحيث إنه ال تكليف إال بمقدور عليه, فحيث أعسـ

جياب إعاجزاً عن الكسب, ألنه ال يعقل احلالة حمتاج ملن ينفق عليه خاصة إذا كان 
 .)٥(ال يعطيه ءن فاقد اليشإليه وهو يأخذ نفقته من غريه, إذ النفقة ع

بام قرره الفقه اإلسالمي من استلزام رشط إعسار  يوقد أخذ القضاء  املرص
احلاضن, وقد جاء يف حكـم القضـاء بأنـه ال جيـرب  املحضون لوجوب النفقة عىل

, وبأن الولـد )٦(بار البالغاتالفقري عىل نفقة غريه إال عىل أوالده الصغار وبناته الك
                                                 

 .٩٩٧حديث رقم  ٦٩٣ص  ٢رواه مسلم كتاب الزكاة باب االبتداء يف النفقة ج) ١(
 .٤٩٧ص  ١جممع األهنر ج, ٤١٠ص  ٤رشح فتح القدير جانظر ) ٢(
 .٤٤٧ص  ٣مغنى املحتاج ج, ٨٣ص  ٩روضة الطالبني جانظر ) ٣(
 .٤٤٧ص  ٣مغنى املحتاج جر انظ) ٤(
 −ط دار النفائس  ٢١٧هية مقارنة ص اإللزام يف مسائل األحوال الشخصية دراسة فق −وليد خالد الربيع / دانظر ) ٥(

 .م٢٠٠٧الطبعة األوىل 
 رعيـجملة القضاء الشـ − م٢٥/٢/١٩٢٩هـ املوافق ٢٥/٣/١٣٤٧حكم حمكمة دمياط اجلزئية الرشعية يف انظر ) ٦(

هــ املوافـق ١٣٥٦ىل سنة مجادي األو ٥وحكم حمكمة ديروط الرشعية يف  − ٢٣٠, ص٨− ٧العددان  − ٥السنة  −
 − استئناف هذا احلكم وصار هنائيـاً  وقد تم ١٠٤رقم  ٣٢٥, ص٤السنة  − ةـرعيـاة الشـامـاملح − م٦/٩/١٩٣٩
م يف ٧/١١/١٩٥٦تدائيـة يف وراجع حكم حمكمة القـاهرة االب − ٥٦٩ص − املرجع السابق − عبد العزيز عامر. د

 .٢٤٩, ص٢ج −  قضاء األحوال الشخصية للمرصينياملرجع يف ,٥٦لسنة  ١٠٠٦القضية رقم 



− ٦٥ − 

الصغري نفقته وأجرة حضانته واجبة عىل أبيه بقدر كفايته واملناسبة حلال املحكـوم 
, كام حكم بأن )١(كسباألب متى كان قادراً عىل العليه, وأن هذه النفقة جتب عىل 

نفقة طالب العلم الفقري العاجز عن الكسب كبرياً كان أو صغرياً جتـب عـىل أبيـه 
روعة ـرعية العلـوم املشــبقدر الكفاية إحلاقاً له بالعجزة, وبأن املراد بالعلوم الشـ

وهي التي طلب الرشع بتعلمها ومل حيرمها وأن طلب العلم الذي تسـتحق بسـببه 
س له غاية معينة, فام دام املحكوم لـه بالنفقـة طالـب علـم فلـيس النفقة رشعاً لي

العلـم يؤهلـه  للمحكوم عليه أن يطالب بسقوط نفقته بدعو أنه تعلم قسطاً من
 .)٢(ألن يعيش يف احلياة

 :وسائل حفظ حق النفقة للمحضون
 :إلزام األب باإلنفاق عىل املحضون: الوسيلة األوىل

لنفقة; ألهنم ال مـال هلـم يف الغالـب, كـان األب ملا كان األوالد بحاجة إىل ا
مسئوالً عن اإلنفاق عليهم, وذلك بتوفري كل ما حيتـاجون إليـه عـادة مـن غـذاء 

 .)٣(وكساء ودواء ومأو وهذا باتفاق الفقهاء
مع قـدرة  ,فإذا امتنع األب عن اإلنفاق عىل الطفل املحضون الذي ال مال له

اه, وإما لقدرته عـىل الكسـب وطـرق الكسـب األب عىل اإلنفاق إما ليساره وغن
ميرسة له, فإن القايض يلزمه باإلنفاق وحيمله عىل ذلك بالوسيلة التي يراها جمدية 

وهى رضورة دفع اهلالك عن الولـد, إذ لـو مل ينفـق  ,يف ذلك; ألن النفقة رضورة
 االمتناع عن اإلنفاق عليه, كالقاصد إهالكه فدفع قصـده عليه هللك فكان هو يف

 .)٤(وهذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم, بحمله عىل اإلنفاق جرباً عنه
                                                 

املحامـاة  − م١٦/٧/١٩٣٣هــ املوافـق ١٣٥٢ل سـنة ربيـع األو ٢٣رعية يف ـحكم حمكمة ميت غمر الشـانظر ) ١(
 .م١٧/٩/١٩٩٣حلكم استئنافياً بتاريخ وقد تأيد هذا ا ٢٠٦رقم  ٧٥٦, ص٨ −٦األعداد  − ٦السنة  − الرشعية

جملـة  − م١٦/١١/١٩٢٥هــ املوافـق ١٣٤٤سـنة  مجادي األوىل ٣٠حكم حمكمة مرص اجلزئية الرشعية يف انظر ) ٢(
 .م بالتأييد١٠/٣/١٩٢٦وقد حكم يف االستئناف بتاريخ  − ٤٦١, ص٩العدد  − ٣السنة  − القضاء الرشعي

, مغنـى ٤٤٩ص  ٢رشح مـنح اجلليـل ج , ٤١٠ص  ٤ح فـتح القـدير ج رش, ٣٠ص  ٤بدائع الصـنائع ج انظر ) ٣(
ــاج ج ــى ج ٤٤٧, ٤٤٦ص  ٣ املحت ــر − ١٦٩ص  ٨, املغن ــاع ج ا, ط دار الفك ــىل ج ١٥٠ص  ٤إلقن  ١٠, املح

 .١٠١ص
ط دار الكتب العلمية ٤٣ص٢,أسهل املدارك رشح إرشاد السالك للكشناو ج ٣٨ص ٤بدائع الصنائع ج انظر ) ٤(

 .١٠٠ص  ١٠, املحىل جـ١٦٤ص  ٨املغنى ج , ٨٧ص  ٩الطالبني ج  روضة, بريوت



− ٦٦ − 

ولكن الفقهاء اختلفوا يف الوسيلة املجدية إللزام األب املورس باإلنفاق عـىل 
 :ولده إىل رأيني

ــرأي األول ــة : ال ــة والشــافعية واحلنابل ــاء مــن املالكي ذهــب مجهــور الفقه
ن اإلنفاق مع وجوبه عليه, كام جيوز لـألم إىل أن احلاكم جيرب املمتنع ع ,والظاهرية

أن تأخذه من ماله بدون إذنه, فإن غيب ماله وامتنع عن اإلنفاق فإن احلاكم يبيـع 
عليه ماله ولكن ال يباع عليه عبده وال عقاره يف ذلك إذا مل يكن فـيهام فضـل عـن 

 .)١(حاجته
احلقوق ألن فاحلاكم يقوم مقام األب عند امتناعه عن أداء ما وجب عليه من 

 .النفقة حق كالدين
خـذي مـا « :ملسو هيلع هللا ىلصواستدلوا بحديث هند بنت عتبة حيث قال هلـا رسـول اهللا 

 .)٢( »يكفيك وولدك باملعروف
احلديث فيه دليل عىل وجوب نفقة الزوجة عىل زوجها, وعـىل : وجه الداللة

وجوب نفقة الولد عىل األب, وأنه جيوز ملن وجبت له النفقة رشعاً عـىل شـخص 
 .)٣(أخذ من ماله ما يكفيه إذا مل يقع منه االمتثال وأرص عىل التمردأن ي

ذهب احلنفية إىل أنه جيوز للزوجة واألوالد استيفاء نفقتهم مـن  :الثاين يالرأ
مال األب إذا وجبت النفقة عليه إذا ظفروا بامله فإن امتنع عن اإلنفاق مع القـدرة 

ماله جرباً بسبب النفقة, بل يـأمره أن  فإنه ال حيق للقايض أن حيجر عليه ويبيع عنه
يبيع هو ويقىض فإن مل يفعل ذلك حبسه حتى يبيع, ألن البيع عليـه حجـر عليـه, 

وإن كان األصل عند احلنفية أنه ال حيبس والد وإن . )٤(وال حيجر عىل العاقل البالغ
                                                 

أسـنى , ٤٤٧, ٤٤٦ص ٣مغنـى املحتـاج ج , ١٩٣القوانني الفقهية البن جزي ص , ٤٣ص  ٢أسهل املدارك ج ) ١(
 ١٠املحىل ج , ٣٧٤ص  ٣الكايف ج , ١٦٤ص  ٨املغني جـ, ٨٧ص  ٩روضة الطالبني ج , ٤٤٣ص  ٣املطالب ج 

 .١٠١ص 
 .خترجيهسبق ) ٢(
 .ط دار اجليل ١٣١ص  ٧ج نيل األوطار للشوكاينانظر ) ٣(
 .٤١١ص  ٢, رشح فتح القدير ج٤٩٧ص ١جممع األهنر جـانظر ) ٤(



− ٦٧ − 

 حيل عال يف دين ولد له وإن سفل إال يف النفقة; ألن يف االمتناع إتالف النفس وال
 .)١(لألب ذلك

أن محل األب عىل اإلنفاق مسألة تقديريـة يرجـع  :والذي يظهر يل واهللا أعلم
اق ـيف تقديرها إىل نظر القايض وظروف القضية, فإن رأ محـل األب عـىل اإلنفـ

رضباً أو حبساً أو توبيخاً أو بيعاً ملاله أو غريها من الوسـائل فلـه ذلـك, إذ مل يـرد 
نع جتاوزه, ومرجـع املسـألة إىل حتقيـق ذلـك ممـا ال خيـالف نص يف هذا الباب يم

نصوص الكتاب والسنة وال تناقض قواعد الرشيعة فإن للقايض استعامهلا لتحقيق 
 .)٢(الغرض املقصود والغاية املطلوبة

وقد حكم القضاء املرصي بام قرره الفقه اإلسالمي من أن نفقة الصغري عـىل 
قريب ورجع عىل األب إذا أيرس ما مل يكن األب زمناً أبيه ولو مل يتيرس أنفق عليه ال

 .)٣(ريب بدون رجوع ويلحق األب بامليتأو عاجزاً فيقيض بالنفقة عىل الق
 :وجوب نفقة املحضون عىل قرابته عند فقد األب أو إعساره: الوسيلة الثانية

 أو فقرياً عاجزاً عن الكسب ,أو وجد وكان معرساً  ,إذا مل يكن األب موجوداً 
فال يرتك األوالد من غري نفقة, بل تكون نفقتهم واجبة  ,ملرض أو كرب سن ونحوه
ولكن الفقهـاء اختلفـوا فـيمن جتـب عليـه نفقـة األوالد , عىل قرابتهم املورسين
 : الصغار إىل أربعة أقوال

للحنفية  حيث ذهبوا إىل أنه يفرق بني حـال اإلعسـار بالنفقـة  :القول األول
د إعساره بالنفقة فإن األم تـؤمر يف هـذه احلالـة إن كانـت فعن ,وحال موت األب

مورسة بأن تنفق من ماهلا عىل األطفال الصغار, ويكون ذلك دينـاً عـىل األب إذا 
فإن مل توجد األم املورسة فعىل اجلد أو العم نفقة الصغار ويرجـع هبـا عـىل  ,أيرس

                                                 
 .٣٨ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ١(
 .٢٢٩ص  − إللزام يف مسائل األحوال الشخصيةا − وليد خالد الربيع/ دانظر ) ٢(
املرجـع يف قضـاء األحـوال  − م١٩٥٧لسـنة  ٤١يف القضية رقـم ية الرشعية راجع حكم حمكمة منيا البصل اجلزئ) ٣(

هـ املوافـق ١٣٤٣سنة  ربيع اآلخر ١٦وحكم حمكمة جرجا اجلزئية الرشعية يف  − ٢٦٧رقم  ٣٩٦ص − الشخصية
 .٣٤, ص١العدد  − ٤السنة  − جملة القضاء الرشعي − م١٣/١١/١٩٣٤



− ٦٨ − 

رجـوع عليـه, وعللـوا ما مل يكن األب مريضاً مرضاً مزمناً فال  ,األب عند يساره
أما ,)١(ذلك بأن النفقة ال حتتمل التأخري فيقام غري األب مقامه يف األنفاق عىل الولد
قرابة  يف حالة موت األب فتجب النفقة عىل كل ذي رحم حمرم, ويقدم األقرب يف

الوالدة ولو كان كل واحد منهم وارثاً فإن مل يمكن الرتجيح قسمت النفقة عليهم 
فإن كان  ,قرابة الرحم فيقدم بقوة القرابة ثم بقوة املرياث أما يف ,ثهمعىل قدر مريا

وإن كانا وارثـني  ,أحدمها وارثاً واآلخر غري وارث كانت النفقة عىل الوارث فقط
ألن النفقة وجبت عىل األب وهو ذو رحم  ;)٢(كانت النفقة عليهام عىل قدر مرياثهام

رب فاألقرب هلذه العلة ويـدل عليـه حمرم فتجب عىل كل من هو هبذه الصفة األق
يُـوتِ ﴿ :قول تعاىل مْ أَوْ بُ ـائِكُ يُـوتِ آَبَ مْ أَوْ بُ يُـوتِكُ نْ بُ لُوا مِ أْكُ مْ أَنْ تَ كُ سِ فُ ىلَ أَنْ الَ عَ وَ

تِ  امَّ يُوتِ عَ مْ أَوْ بُ كُ مِ امَ يُوتِ أَعْ مْ أَوْ بُ اتِكُ وَ يُوتِ أَخَ مْ أَوْ بُ انِكُ وَ يُوتِ إِخْ مْ أَوْ بُ اتِكُ هَ مْ أُمَّ كُ
مْ  كُ يقِ ـدِ ـهُ أَوْ صَ َ احتِ فَ ـتُمْ مَ لَكْ ـا مَ مْ أَوْ مَ تِكُ ـاالَ يُـوتِ خَ مْ أَوْ بُ الِكُ وَ يُوتِ أَخْ  ﴾...أَوْ بُ

حيث ذكر ذو الرحم املحرم وجعل هلم أن يأكلوا من بيوهتم فدل ). ٦١: النور(
 .)٣(عىل أهنم مستحقون لذلك لواله ملا أباحه هلم

أن األب إذا مـات أو عجـز عـن  :ذهبـوا إىل للاملكيـة  حيـث :القول الثـاين
فـإن  ,الكسب ألي سبب فال جتب النفقة عىل أحد مـن األقـارب ولـو مـورسين

وعللـوا  ,أنفقت األم أو اجلد كان ذلك منهام تربعاً وأمراً مسـتحباً ولـيس واجبـاً 
وكذلك إذا حال دونـه  ,غريه ذلك بأن اإلنفاق إذا وجب عىل شخص مل ينتقل إىل

 .)٤(رجع النفقة عليهحائل ال ت
للشافعية حيث ذهبوا إىل أنه إذا أعرس األب بالنفقة  أو مـات  :القول الثالث

 ,باؤه وإن علـون يقـدم األقـرب فـاألقربأبت النفقة عىل اجلد أبى األب ثم وج
                                                 

 .٣١ص  ٤بدائع الصنائع ج, ٤٢٠ص  ٤ير جرشح فتح القد, ٢٢٣ص  ٥املبسوط ج انظر ) ١(
 .٤٢٠ص  ٤رشح فتح القدير ج, ٣٣ −٣٢ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٢(
 .٥٥٥ص ١أحكام القرآن للجصاص جانظر ) ٣(
حاشـية الدسـوقي , ط دار الفكر بـريوت ٩٣٨ص  ٢املعونة عىل مذهب عامل املدينة للقايض عبد الوهاب جانظر ) ٤(

 .٢٢٣الرشعية البن جز ص قوانني األحكام, ٥٢٣ص٢ج
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واختص دون األم بالتعصيب , وعللوا ذلك بأن اجلد ملا قام مقام األب يف الوالية
جياب النفقة, فإن مل يوجد أحد من األجداد كانت النفقة إ وجب أن يقوم مقامه يف

فـألن  ,ألن النفقة إذا وجبت عىل اجلد ووالدته من طريق الظاهر ;واجبة عىل األم
 .)١(جتب عىل األم ووالدهتا من طريق القطع أوىل

وابن أبى   يللحنابلة يف ظاهر املذهب واحلسن وجماهد والنخع: القول الرابع
يث ذهبوا إىل أنه إذا أعرس األب بالنفقة أو مات, فإن النفقة جتـب ثور ح ليىل وأيب

فإذا وجـد  ,ذلك بني قرابة الوالدة وغريها عىل الوارث عىل قدر مرياثه ال فرق يف
 ,عـىل األم الثلـث وعـىل اجلـد الثلثـان ,اجلد مع األم فعليهام النفقة بنسبة مرياثهام

لُـودِ لَـهُ ﴿ :بقوله تعاىل وهكذا عىل قدر مرياث كل واحد منهم واستدلوا ىلَ املَْوْ عَ وَ
الَ  ا وَ هَ لَـدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ ا الَ تُضَ هَ عَ سْ سٌ إِالَّ وُ فْ لَّفُ نَ وفِ الَ تُكَ رُ نَّ بِاملَْعْ ُ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ رِ

لِكَ  ثْلُ ذَ ثِ مِ ارِ ىلَ الْوَ عَ هِ وَ لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ حيث أوجـب اهللا تبـارك ) ٢٣٣: القرة( ﴾مَ
عىل  وجب فوجب عليه ما, وتعايل عىل األب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث عليه

 .)٢(األب
وما ذهب إليه احلنابلة ومن معهم من أن النفقة حق واجب للصـغري الفقـري 

فكـام أن اهللا رشع لـه  ,قريبه املورس عىل قدر مرياثه منه هو الراجح قدر كفايته عىل
فينبغـي أن خيـتص بوجـوب صـلته  ,رابـةهـذه الق مرياثه دون سائر الناس ألجل

وحتى إذا  ,فإن مل يكن وارثاً لعدم القرابة مل جتب عليه النفقة لذلك ,بالنفقة دوهنم
النفقـات ممـا يصـدق  مل يوجد دليل ينتهض وجوهبا عىل الوارث فال شك أن هذه

عز  عليها أهنا صلة لألرحام فهي من أفضل القرب وأعظم الطاعات املقربة إىل اهللا
 واهللا أعلم .جلو

 :إذا مل يكن له من ينفق عليه وجوب نفقة املحضون يف بيت املال :الوسيلة الثالثة
ـدم األب وال قريـب للولـد  إذا كان األب فقـرياً عـاجزاً عـن الكسـب أو عُ

ألن من وظائف بيت املال يف اإلسالم أن  ;املحضون ينفق عليه فنفقته يف بيت املال
                                                 

 .٢٩١,٢٩٥ص ١٨تكملة املجموع رشح املهذب ج, ٧٩ −٧٨ص  ١٥احلاوي ج انظر ) ١(
 .٢٦٤ص ٩املغنى والرشح الكبري ج) ٢(
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, وإذا مل يسـعفه بيـت املـال ق عليهم بقدر حاجاهتمحتاجني وينفيتحمل حاجة امل
 .)١(ويسعف أوالده فمتى يقوم بيت املال بعون املحتاجني

فإذا كانت تعاليم اإلسـالم حتـث عـىل التكافـل االجتامعـي واالقتصـادي, 
وتوزيع الثروة بني أفراد املجتمع لتضيق اهلوة بني األغنياء والفقراء, فإنه جيـب أن 

فقـرهم إىل عواقـب  يم لألرس الفقرية املحتاجة خشـية أن يـؤديقدم الدعم الالز
فـال يصـح يف ديـن أن ترتـع , وخيمة ىف املجتمع,  وذلك من بيت مال املسـلمني

الدولة يف البذخ والرتف, وتغدو يف الرفاهية والنعيم, واآلالف من أبناء الشـعب 
ويتخبطون يف يقتلهم اجلوع ويذهلم الفقر ويقعدهم املرض, وخييم عليهم اجلهل, 

البؤس والفاقة واحلرمان, وال جيوز يف رشيعة اإلسالم أن تنفق أموال األمـة عـىل 
 .)٢(انب األكثر رضورة واألعظم أمهيةوهيمل اجل.. الكامليات واملظاهر

ـاكِنيِ ﴿ :ولنا السند يف ذلك قوله تعـاىل املَْسَ اءِ وَ ـرَ قَ فُ اتُ لِلْ قَ ـدَ ـامَ الصَّ ﴾ ...إِنَّ
 )٦٠: التوبة(

ية الكريمة دلت عىل أن الفقراء هم أوىل الناس بأن جتب نفقتهم يف بيـت فاآل
 . )٣(لشدة حاجتهم وفاقتهممال املسلمني 

عن فاطمة بنت عبد امللك زوجـة عمـر بـن عبـد العزيـز  يا روـذلك مـوك
وعه ـدخلت يوما عليه وهو جالس يف مصاله واضعاً خده عىل يـده ودمـ«: قالت

وحيك يا فاطمة لقد وليـت مـن أمـر هـذه : مالك? فقال: تسيل عىل خديه فقلت
األمة ما وليت ففكرت يف الفقـري اجلـائع, واملـريض الضـائع والعـاري املجهـود 

ري ـريب واألســدة, واملظلـوم املقهـور والغــة الوحيــور واألرملـواليتيم املكس
ض والشيخ الكبري, وذي العيال الكثري واملـال القليـل وأشـباههم يف أقطـار األر

سيسألني عـنهم يـوم القيامـة وأن  −عزل وجل  −وأطراف البالد فعلمت أن ريب 
فخشيت أن ال يثبت يل حجـة عنـد خصـومته فرمحـت  ملسو هيلع هللا ىلص خصمي دوهنم حممد 

                                                 
 .١٨٢ص ١٠املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية ج − الكريم زيدان عبد/ دانظر ) ١(
 .القاهرة −دار السالم : ط ٨٦عبد اهللا ناصح علوان ص/ د −اإلسالم  التكافل االجتامعي يفانظر ) ٢(
 .٣٦٤ص ٢تفسري القرآن العظيم البن كثري جانظر ) ٣(
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 .)١(»ي فبكيتـنفس
ومن هنا يظهر جلياً أن وىل األمر يف اإلسالم قد أدرك ما ألزمه الرشع  به وما 

لتوزيعية, وتوفري العيش الكريم لكـل فـرد هيدف إليه يف ذلك من حتقيق العدالة ا
من أفراد الرعية, ومن هنا فقد سلك اخللفاء الراشدون يف سياستهم املالية مسلكاً 
تطبيقياً حافالً بأروع صـور العدالـة وأعظـم صـور الرعايـة واالهـتامم واجلديـة 

ئ بـادبالشئون املعيشية للرعية فكانت تطبيقاهتم ترمجة حية لألسس احلقوقيـة وامل
 .)٢(العدلية التي قررها اإلسالم

كـان عمـر ال يفـرض «: قـال − ريض اهللا عـنهام −عن ابـن عمـر  يفقد رو
ال تعجلوا أوالدكم عن الفطام فإنا : ثم أمر منادياً فناد: للمولود حتى يفطم قال

وكتب بذلك يف اآلفاق بالفرض لكل مولود : نفرض لكل مولود يف اإلسالم, قال
 .)٣(»يف اإلسالم

 :تقديم ولده الصغري عيل أبيه يف استحقاق النفقة :الرابعة لوسيلةا
من وسائل حفظ حق املحضون يف النفقة أنه إذا كان للرجل أب فقـري وولـد 

فـإن الصـغري يقـدم عـىل األب يف اسـتحقاق  ,وقد قدر عيل نفقة أحـدمها ,صغري
 .)٤(النفقة

 ,فقـد هيلـك, ن األب يستطيع من الصرب ماال يستطيعه الصغريأ :وجه ذلك
 .يف االستحقاق فجاز تقديمه عىل األب

 . )٥(وذهب بعض املالكية إىل القول بأهنام يتحاصان ما قدر عليه بينهم
 :إجياب نفقة املحضون عىل أبيه ولو كان كافراً : الوسيلة اخلامسة

فتجب نفقـة  ,احتاد الدين أو إسالم االبن واألب ليس برشط لوجوب النفقة
                                                 

 .ط دار املعارف − ٢٠١ص  ٩ج −البداية والنهاية البن كثري  )١(
 ط مطبعـة العـاين ٢٤٩احلاجات االقتصادية يف املذهب االقتصادي اإلسالمي أمحد عواد حممد الكبييس ص انظر ) ٢(

 .م١٩٨٦الطبعة األوىل  −بغداد 
 .باب فرض الذرية من الفئ وإجراء األرزاق ٥٨٣األثر رقم  − ٢٢٣األموال أليب عبيد ص ) ٣(
 .٢١١ص ٤مواهب اجلليل ج, ٢٧٢ص  ٥حاشية رد املحتار عىل الدر املختار ج انظر ) ٤(
 .٨٢٢−٨٢١ص  ٢حاشية الدسوقى ج, ٢١١ص ٤مواهب اجلليل جانظر ) ٥(
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وذلك لعموم األدلة املوجبة للنفقـة حيـث مل  ;مع اختالف الدين الصغري عىل أبيه
وألن الوالدة سبب وجوب نفقة الصغري عيل أبيه, والـوالدة ثابتـة, سـواء  ,تفرق

 ,احتد الدين أم اختلف,كام أن النفقة وسيلة احلياة, واحلياة مطلوبة ولو مـع الكفـر
هـب إليـة مجهـور فتجب عىل األب نفقة صغاره ولو اختلـف الـدين وهـذا مـا ذ

 .)١(الفقهاء
أنه ال جتب نفقة الصغري عىل أبيه مع اختالف الدين;  :عن اإلمام أمحد يورو

والنفقة ختتص بمن كان وارثاً فإن مل يكن وارثاً فال نفقـة لـه,  ,ألهنام غري متوارثني
وال قرابـة مـع اخـتالف  ,وألن النفقة صلة فتختص بمن جتب صلته مـن القرابـة

 . )٢(لنفقة بينهامالدين فتسقط ا
وهي ثابتـة  ,ور هو الراجح; ألن سبب النفقة اجلزئيةـب إليه اجلمهـا ذهـوم

مع اختالف الدين, فيلزم اإلنسان أن ينفق عىل ولده الصغري كـام يلزمـه اإلنفـاق 
 .عىل نفسه

وهـى  ,ألن املرياث مبنى عىل املنـارصة;وأما القياس عىل املرياث فال وجه له
بخالف النفقـة  ,ف الدين, فيسقط التوارث بني املسلم والكافرمفقودة عند اختال

فكام ال متتنع نفقته عىل نفسـه  ,معنى نفسه وبعض املرء يف ,فإهنا مبنية عىل البعضية
 . )٣(بكفره  فكذا نفقته عىل بعضه

 
 
 

                                                 
مغنـى ,٤٤٢ص ٢رشح مـنح اجلليـل ج, ٤٩٧, ٤٩٦ص ١جممـع األهنـر ج − ١٨٠ص ٥بدائع الصـنائع جانظر ) ١(

الكـاىف  − ٢٥٨ص ٩رح الكبري جـاملغنى والش,٤٩٠, ٤٨٩ص ٦روضة الطالبني للنوو ج,٤٤٧ص ٣املحتاج ج
 .− ١٠٠ص ١٠املحىل ج, ١٤٨ص ٤اإلقناع ج,٣٧٤ص ٣البن قدامة ج

 .٣٧٥ص ٣الكاىف ج − ٢٦٠ص ٩رشح الكبري جاملغنى والانظر ) ٢(
 .٢٩٠ص ٥حاشية رد املحتار عىل الدر املختار جانظر ) ٣(
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א 
 :التوصياتاسة يمكن أن أخرج ببعض النتائج ومن خالل هذه الدر

 :أهم النتائج :أوالً 
أن اإلسالم أحاط الطفل املحضون منذ والدته بسياج قويم ومتـني مـن  −١

احلقوق الرشعية والتعاليم اإلسالمية, التي من شأهنا أن حتفظ عليه حياته, وحتميه 
 .من الوقوع يف كثري من املشكالت و األمراض

 .أهم احلقوق التي كفلها اإلسالم للطفل املحضون −٢
 حق املحضون يف النسب )أ ( 
 .حق املحضون يف الرضاع )ب(

 حق املحضون يف الرعاية الصحية )ج ( 
 حق املحضون يف التعليم والتأديب) د ( 
 حق املحضون يف السفر) هـ(

 حق املحضون يف رؤية والديه وأقاربه) و ( 
 .حق املحضون يف النفقة )ي(
اختذت الرشيعة اإلسـالمية العديـد مـن الوسـائل الرشـعية, والتـدابري  −٣
ون  وفق منهج إسالمي رفيـع ـل املحضـوق الطفـىل حقـة عـة للمحافظـائيـالوق

 .ال يعادله أي منهج, وال يساويه أي ترشيع
 :التوصيات :ثانياً 
جيب عىل وىل األمر أن حيُث الوالدين عىل حتمل مسئوليتهام جتاه األوالد,  −١

ملون أوالدهم ه أيضاً وضع عقوبة رادعة عىل أولياء األمور الذين هيـن واجبـوم
 .أداء واجباهتم جتاههم من دون عذر مقبول أو يتقاعسون يف

وتقـديمها  ,جيب عىل الدولة أن تقوم برعاية الطفل املحضون غري القـادر−٢
 للمساعدات واملعونات هلؤالء األطفال وهذا بحكم مسـئوليتها,  ممـا جيعلهـم يف

 .غنى عن سؤال الناس
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عويـة إىل بيـان احلقـوق التـي أوجبهـا توجيه املؤسسات اإلعالمية والد −٣
اإلسالم للطفل املحضون,والتي من شأهنا احلد من املشكالت واملخاطر التي تقع 

 . بالطفل املحضون
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אאא 
 :)١(القرآن الكريم وعلومه: أوالً 
 .ر إحياء الرتاث العريبأبو بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص ط دا −أحكام القرآن  −١
ط اهليئـة املرصـية العامـة  −حممد رشيد رضا  − تفسري القرآن احلكيم املسمى تفسري املنار −٢

 .للكتاب
لإلمام اجلليل احلافظ عامد الدين أبـى الفـداء إسـامعيل ابـن كثـري : تفسري القرآن العظيم −٣

 .القاهرة −مكتبة دار املنار  − القريش الدمشقي
كشاف عن حقـائق وغـوامض التنزيـل وعيـون األقاويـل مـن وجـوه التأويـل تفسري ال −٤

 .هـ   ١٤١٥للزخمرشي, ط دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل 
املتـوىف سـنة  − حممد بن أمحد األنصـاري القرطبـي اهللا ألبى عبد: اجلامع ألحكام القرآن −٥

 .م١٩٨٨هـ ط دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل ٦٧١
أبى الفضل شـهاب الـدين / للعالمة : تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين روح املعاين يف −٦

دار إحياء الـرتاث  −م ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥ي الطبعة الرابعة السيد حممود األلويس البغداد
 .العريب

 :احلديث النبوي وعلومه: ثانياً 
حممد بـن إسامعيل األمـري / يخ للش: سبل السالم رشح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام −٧

 .ط مكتبة زهران القاهرة −اليمني الصنعانى 
ط دار  −السجستاين األزو  لإلمام احلافظ أبى داود سليامن بن األشعث: سنن أبى داود −٨

 .بريوت −الفكر 
ط دار  −حممد بن يزيد القزويني ابـن ماجـه  اهللا احلافظ أبى عبد/ تأليف: سنن ابن ماجه −٩

 .بريوت − الفكر
١٠− بحر النسائي الرمحن أمحد بن شعيب بن عىل بن  لإلمام أبى عبد: سنن النسائي الصغر

 .ط دار املطبوعات اإلسالمية −هـ ٣٠٣املتوىف سنة  −
حسن بن حسني بن حزام النووي  يلإلمام حييى بن رشف بن مـر: رشح صحيح مسلم −١١

 .ط دار إحياء الرتاث العريب −هـ ٦٧٦ت 
                                                 

 ).ال(مع مراعاة أنه ال اعتبار حلرف , يقوم ترتيب املراجع يف كل قسم حسب حروف املعجم: تنبيه) ١(



− ٧٦ − 

اهللا حممد بن إسامعيل بن املغرية البخاري, املتوىف سنة  لإلمام أبى عبد: يح البخاريصح −١٢
 .ط دار ابن كثري الياممة −هـ ٢٥٦

ط دار إحياء الـرتاث  −هـ ٢٦١اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج ت : صحيح مسلم −١٣
 .العريب

 مس احلق العظيم آبـاديللعالمة أبى الطيب حممد ش: عون املعبود رشح سنن أبى داود  −١٤
 .هـ١٤١٥الطبعة الثانية  −ط دار الكتب العلمية  −
ط دار  −هــ ٨٥٢ − ٧٧٣محد بن عىل بن حجر العسقالين لإلمام احلافظ أ: فتح الباري −١٥

 .املعرفة بريوت
ط دار الكتـب العلميـة  −عبـد الـرؤوف املنـاو : امع الصـغريفيض القدير رشح اجلـ −١٦

 .ارية الكرباملكتبة التج ,بريوت
ط مؤسسـة  −هــ ٢٤١ت  −اإلمام أمحد بن حممد الشيباين : لمسند اإلمام أمحد بن حنب −١٧

 .قرطبة
املتوىف سنة  −الشهاب أمحد بن أيب بكر البوصريي : مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه −١٨

 .ط دار العربية بريوت −هـ ٨٤٠
 :كتب املذاهب الفقهية: ثالثاً 

 :حلنفىكتب الفقه ا :)١(
ط دار الكتـب العلميـة بـريوت  −حممد بن حممود بن احلسني احلنفي  − أحكام الصغار −١٩

 .م١٩٩٧الطبعة األوىل 
اإلمـام عـالء الـدين أبـى بكـر بـن مسـعود / تأليف: ترتيب الرشائع بدائع الصنائع يف −٢٠

 .بريوت −ط دار إحياء الرتاث العريب  − الكاسانى احلنفى
 − للعالمة فخر الدين عثامن بن عـىل الزيلعـي احلنفـي: ح كنز الدقائقتبيني احلقائق رش −٢١

 .القاهرة −دار املكتب اإلسالمي  −هـ ٧٤٣ت  − رمحه اهللا
 حممد أمني الشهري بابن عابدين: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار −٢٢

 .الرتاث ط إحياء دار −ط دار الكتب العلمية بريوت  −
الواحـد السـيوايس ثـم  لإلمام كامل الدين حممد بـن عبـد: رشح فتح القدير عىل اهلدية  −٢٣

 .ط دار الفكر − يالسكندري املعروف بابن اهلامم احلنف



− ٧٧ − 

ام ـنظـ/ يخـتأليف الشـ: ة النعامنـمذهب اإلمام األعظم أبى حنيف او اهلندية يفـالفت  −٢٤
دار املعرفـة للطباعـة  − م١٩٧٣ −هــ ١٣٩٣الطبعـة الثالثـة  − ومجاعة من علـامء اهلنـد

 .بريوت −ر ـوالنش
ي الرمحن بن حممد بن سليامن املعروف بشـيخ عبد − جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر −٢٥

 .ط دار الكتب العلمية −زاده 
 −الطبعـة الثالثـة  − رخسـلشمس الدين أبى حممد بن أمحـد بـن سـهل السـ: املبسوط  −٢٦

 .ط دار املعرفة للطباعة والنرش − هـ٤٨٣م املتوىف ١٩٨٧هـ١٣٩٨
 :كتب الفقه املالكي :)٢(

ط دار  −لعالمة أبى بكر بن حسن الكشناو ل − أسهل املدارك يف رشح إرشاد السالك −٢٧
 .الطبعة الثانية − الفكر

ن حممد بن أمحد بـن رشــد لإلمام أبى الوليد حممد أمحد ب: بداية املجتهد وهناية املقتصد  −٢٨
 .م١٩٨٢مكتبة الكليات األزهرية  −ـبي القرط

ط دار الغـرب   −ليـد حممـد بـن أمحـد بـن رشـد القرطبـي أبـو الو: البيان والتحصيل −٢٩
 بريوت. اإلسالمي

شـهري اهللا حممد بن يوسف بن أبى العبـدري ال أليب عبد: التاج واإلكليل ملخترص خليل −٣٠
 .ط دار الفكر −باملواق, هامش مواهب اجلليل 

طبعة دار إحيـاء  −س الدين الشيخ حممد عرفه الدسوقي للعالمة شم: شية الدسوقيحا −٣١
 .عيسى البايب احللبي ورشكاه −الكتب العربية 

اهللا بن عىل اخلريش املالكي  اهللا حممد بن عبد أليب عبد: اخلريش عىل خمترص سيدي خليل −٣٢
 .ر والتوزيعـدار الفكر للطباعة والنش−) هـ١١٠١ −١٠١٠(
 −م ١٢٨٥ −هــ ٦٨٤املتوىف سـنة  − لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف: الذخــرية −٣٣

 .بريوت − دار الغرب اإلسالمي − م١٩٩٤الطبعة األوىل 
طبعة  −هامش حاشية الدسوقي  − أليب الربكات سيدي أمحد الدردير: الشـرح الكبــري −٣٤

 .عيسى البايب احللبي ورشكاه − دار إحياء الكتب العربية
 .حممد عليش ط دار الفكر −رشح منح اجلليل عىل خمترص خليل  −٣٥
 يحممد بن أمحـد ابـن جـز/ للعالمة: لفروع الفقهيةقوانني األحكام الرشعية ومسائل ا −٣٦

 .ر والتوزيعـط دار الفكر للطباعة والنش −الغرناطي املالكي 



− ٧٨ − 

بـن نـارص الـدين احلسـن عـىل  أبو: ى زيد القريواينكفاية الطالب الرباين لرسالة ابن أب −٣٧
 .الفكر ط دار −ري ـحممد بن حممد بن خلف بن جربيل املص

ط دار الغـرب  −ليـد حممـد بـن أمحـد بـن رشـد القرطبـي أبو الو: املقدمات املمهدات −٣٨
 .اإلسالمي

محن الـر اهللا حممد بن حممد بن عبد أبى عبد/تأليف: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل −٣٩
ط   .م١٩٩٢ −هــ ١٤١٢الطبعة الثالثـة  − ط دار الفكر −وف بابن احلطاب املغريب املعر

 .عامل الكتب بريوت
 :كتب الفقه الشافعي :)٣(

ي الدين حييى بن رشف أبى زكريا النـوو يحم/ للعالمة: روضة الطالبني وعمدة املفتني −٤٠
 .بريوت −م ط دار الفكر ١٩٩٥هـ ١٤١٥طبعة 

ص  −  ٢جــ  − يعـيل رواتني والوجهني للقـايض أيبـاب الـتن كـة مـل الفقهيـائـاملس  −٤١
 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل  −ط مكتبة املعارف الرياض  ٢٦

 .ط دار الفكر −ي الدين بن رشف النووي لإلمام أبى زكريا حم: املجموع رشح املهذب −٤٢
 − ربيني اخلطيـبـحممد الش/ وهو رشح اإلمام : مغنى املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج −٤٣

 .ط دار الفكر بريوت − ياملنهاج أليب زكريا حييى النوو عىل متن
شمس الدين حممد بن أبى العباس أمحد بن محزة /تأليف: املحتاج إىل رشح املنهاجهناية  −٤٤
الشهري بالشافعي الصغري  −اري ري األنصـاملص يـوفـي املنـرملـن الـديـهاب الـن شـب
 .م١٩٦٧لبي الطبعة األخرية ط مصطفى البايب احل −
الطبعة  −حممد حممد تامر / حتقيق − الغزايلحممد بن حممد / لإلمام: املذهب الوسيط يف −٤٥

 .دار السالم القاهرة − م١٩٩٧هـ ١٤١٧األوىل 
 :كتب الفقه احلنبيل :)٤(

 لإلمام عـالء: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل −٤٦
ط دار إحيـاء  −بـن أمحـد املـرداوي السـعدي احلنـبيل الدين أبى احلسن عىل بن سـليامن 

 .الرتاث العريب
 أبى حممد موفق الـدين عبـد/ تأليف الشيخ: فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل الكايف يف −٤٧

 .بريوت −ط املكتب اإلسالمي  − اهللا بن قدامه املقديس



− ٧٩ − 

 −منصور بن يونس بن إدريس البهـويت /للشيخ العالمة: عن متن اإلقناع كشاف القناع −٤٨
 .ط دار الفكر

اهللا بن حممـد  أليب إسحـاق برهـان الديـن إبراهـيم بن حممد عبد: املبدع يف رشح املقنع −٤٩
 .م١٩٨٠هـ ١٣٩٩ −دمشق  − املكتب اإلسالمي −بن مفلـح 

مـد بـن اهللا بن أمحد ابن حم حممد عبد موفق الدين أيب/تأليف: املغنى عىل خمترص اخلرقي −٥٠
 .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل  −ط دار الفكر بريوت  −قدامه 

 :كتب الفقه الظاهري :)٥(
ط دار اآلفـاق −هــ ٤٥٦سنة  أبو حممد عىل بن أمحد بن سعيد بن حزم املتويف: املحلــى −٥١

 .دار الرتاث ,بريوت −اجلديدة 
 :كتب اللغة العربية: رابعاً 
هـ ط مؤسسة احللبي ٨١٧ت  −د الدين بن يعقوب الفريوز آبادي جم: القاموس املحيط −٥٢

 .للنرش والتوزيع
ط دار  −هــ ٧١١ت  − أبو الفضل حممد بن مكرم بـن عـىل بـن منظـور: لسان العرب −٥٣

 .الطبعة األوىل دار املعارف بريوت –صادر بريوت 
ط دار  −هــ ٦٦٠ت  −القـادر الـرازي  حممد بن أبى بكر عبـد/لإلمام: خمتار الصحاح −٥٤

 .الفكر بريوت
أمحد بن حممد بن عـىل املقـري /العالمة: الرشح الكبري للرافعي غريب املصباح املنري يف −٥٥

 .دار الفكر بريوت ,بريوت −املكتبة العلمية  − الفيومي
 :مراجــع إســالمية متنوعة :خامساً 
املؤسسة السعودية  − املدين زكريا أمحد الرب ط مطبعة/د −اإلسالم  أحكام األوالد يف −٥٦

 دار املدين بجده ,القاهرة −بمرص
ي ط دار النهضـة ـحممد زكريـا الربديسـ/ د  –األحوال الشخصية األحكام الرشعية يف −٥٧

 العربية الطبعة األويل 
 −ط دار إحياء الكتـب العربيـة  − أبو حامد حممد بن حممد الغزايل − إحياء علوم الدين −٥٨

 .لبياحل عيسى البايب
 −وليد خالـد الربيـع / د − دراسة فقهية مقارنة − اإللزام يف مسائل األحوال الشخصية −٥٩

 .م٢٠٠٧الطبعة األوىل  − ط دار النفائس



− ٨٠ − 

عاطف  − أمحد دياب شويدخ/ د −تأديب الطفل باستخدام العقوبة يف الفقه اإلسالمي  −٦٠
الطفل الفلسـطيني بـني حتـديات « بحث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي الثاين − حممد أبو هربيد

غـزه املنعقـد يف  − املنعقد بكلية الرتبية اجلامعـة اإلسـالمية »الواقع وطموحات املستقبل
 .م١٣/١١/٢٠٠٥ − ٢٢الفرتة من 

ط الـدار العربيـة للكتـاب الطبعـة  ,صالح عبد الغني/د −تربية األوالد وبر الوالدين  −٦١
 .األوىل

الطبعـة  −بـريوت  − ط دار الكتاب العريب − البن القيم − لودحتفة املودود بأحكام املو −٦٢
 .م١٩٨٣الثانية 

مؤسسـة الرسـالة الطبعـة احلاديـة عرشـة : القـادر عـودة ط عبد/د −الترشيع اجلنائي  −٦٣
 .م١٩٩٢

 − يـأمحد عواد حممد الكبيسـ −ية يف املذهب االقتصادي اإلسالمي احلاجات االقتصاد −٦٤
 .م١٩٨٦الطبعة األوىل  −ط مطبعة العاين بغداد 

ستنا إبراهيم الشيخ أمحد رسـالة ماجسـتري مقدمـة  −حضانة الطفل يف الفقه اإلسالمي  −٦٥
 .م٢٠٠٩إىل جامعة اخلرطوم

 .القاهرة −الرتاث  ط دار −ي وىل اهللا الدهلو − حجة اهللا البالغة  −٦٦
العنـني بـدران ط  بـدران أبـو/د −ـريعة اإلسـالمية والقـانون حقوق األوالد يف الشـ  −٦٧

 .م١٩٨١مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية
 .م١٩٩٨حممد عبد الرمحن وفا ط /د −حقوق الطفل يف اإلسالم  −٦٨
د  −دراسة فقهية تربويـة −املشكلة والعالج  −ريعة اإلسالمية ـجرائم األحداث يف الش  −٦٩

م ط ٢٠٠٢−هــ١٤٢٣الرشيعة جامعة دمشق  رسالة دكتوراه كلية −حممد ربيع صباهي 
 .م٢٠٠٨−هـ ١٤٢٩دار النوادر الطبعة األوىل 

 .ط مؤسسة األسعد القاهرة −عباس حسن احلسيني  −اإلسالم  دستور املهن يف  −٧٠
املعبـود زغلـول ط الطبعـة الثانيـة  د أمـني عبـد −الرشيعة اإلسالمية  رعاية الطفولة يف −٧١

 .م١٩٩٤
شعبان مطاوع /د −دراسة مقارنة  −إلسالمي قه االف الغائب وما يتعلق به من أحكام يف −٧٢

  .هـ١٤٠٧رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية الرشيعة القاهرة  −العاطي عوض  عبد



− ٨١ − 

الكريم زيدان  عبد/د− املفـصل يف أحـكام املـرأة والبـيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية −٧٣
 .ط مؤسسة الرسالة −
 كثري دمشـق ط دار ابن − احلفيظ سويد بن عبد حممد نور − منهج الرتبية النبوية للطفل −٧٤

 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الطبعة السادسة  − بريوت −
 إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم/ د − الميـة يف الفقه اإلسـاصـأديب اخلـة التـوالي −٧٥

 .هـ١٤٢٨الطبعة األوىل  −ي ط دار ابن اجلوز −
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٨٢ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 


