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א 
احلمد هللا والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهللا, وآله وصحبه ومـن وااله, 

 :وبعد
فقد قام الباحث بتوضيح التعسف يف استعامل حق احلضانة, سواء أكان مـن 

ر, وإنـام ـاحلاضن أو من غري احلاضن, وذكر له نـامذج لـيس القصـد منهـا احلصـ
لتلك التعسفات, وأوضح الباحـث أن أشـكال وأنـواع التعسـف كثـرية  التمثيل

وختتلف صورها باختالف الزمان أو املكان أو األشـخاص, وجيمعهـا مجيعهـا أن 
رر ـفيها استعامل حلق من حقوقه فيام يتعلق باحلضـانة مريـداً بـذلك إحلـاق الضـ

 . بالطرف اآلخر
 .وقد قسم البحث إىل مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة

 .وعرف يف التمهيد بالتعسف واحلضانة وأبان عن حقيقتهام
ذكر أشـكاالً مـن التعسـف يف اسـتعامل حـق احلضـانة, الفصل األول  ثم يف

 :وهي
 .التعسف يف التنازل عن احلضانة −
 .التعسف يف السفر باملحضون −
 .التعسف يف زيارة املحضون −
 .التعسف يف تأديب وتربية املحضون −
 .فقة املحضونالتعسف يف ن −
 .التعسف يف حفظ املحضون −

فعمل عىل إثبات احلق يف كل جزئية مما سبق من كالم الفقهاء, ثم ذكر بعض 
 .أشكال التعسف فيه

ريعة ـبــنيّ الباحــث طـرق احلاميــة مــن التعســف يف الشــالفصـل الثــاين  ويف
 :وهي, اإلسالمية
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ت يف احلضانة بشـكل احلامية اخلاصة من التعسف يف استعامل احلق, والتي ورد −
 .خاص

احلامية العامة من التعسف يف استعامل احلق, وهي الطـرق العامـة للحاميـة مـن  −
 .التعسف والتي ال ختتص بباب معني من أبواب الفقه

 .ثم ختم البحث بخامتة ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات
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אאא 
لسالم عىل سيدنا رسول اهللا, وآله وصحبه ومـن وااله, احلمد هللا والصالة وا

 :وبعد
فحضانة األطفال من األمور املهمة, والتي هلا تأثري كبري عىل املجتمـع وعـىل 
املنظور البعيد, فاألمة التالية التي ستتوىل غداً زمام األمور هي أمة احلضانة اليوم, 

 .حضانتها لألمة التي تليها وهي األمة ذاهتا التي ستتوىل رسم املستقبل عن طريق
أن نحسن حضانتها والقيام بشئوهنا عىل الوجه املطلوب,  : فنحن بني خيارين

أو العكس, ولكل تأثريه الواضح عىل أمة املستقبل; من هنا تلوح أمهية الكتابة يف 
 .موضوع احلضانة

وبام أن بحثي يف التعسف يف استعامل حق احلضـانة, فهـو حماولـةٌ لتصـحيح 
ار, وصحيةٌ لتقليل األخطار, لتولدَ أمةُ احلضانة يافعةً صحيحة, قوية سليمة, املس

 , , إذا هنض املحضون مريضاً وحتذيرٌ من أخطاء جترّ أخطارا, وجتلب للديار الدمارَ
, ال قدر اهللا  .وقام سقيامً

 :كام إن للبحث جوانب من األمهية أذكر منها
, )التعسـف يف اسـتعامل احلـق(ة دفع ادعاء قصور الفقه فيام يتعلق بنظريَّ  −١

 .وخاصة فيام يتعلق بحق احلضانة
يف هذا البحث إظهار ملحاسن الفقه اإلسالمي, وما فيه من موازين احلق  −٢

 .والعدل واإلحسان
كذلك يف هذا البحث بيان مرونة الفقه اإلسالمي ومسايرته لواقع الناس  −٣
 .اليوم
محايـة األرسة املسـلمة مـن وقـوع بيان وفاء الفقه اإلسـالمي يف جانـب  −٤

 .التعسف فيها
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 : خطة البحث
 :وقد قسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة, عىل النحو اآليت

فتشتمل عىل االفتتاحية وأمهية البحـث وسـبب االختيـار وخطـة  املقدمةأما 
 .البحث

 :يف بيان التعسف واحلضانة, وفيه مبحثان: التمهيد
 :ة التعسف يف استعامل احلق, وفيه ثالثة مطالبحقيق: املبحث األول
 .تعريف التعسف يف استعامل احلق: املطلب األول
 .أصل هذه التسمية: املطلب الثاين
 .حكم التعسف: املطلب الثالث
 :تعريف احلضانة وحكمها ومقتضاها, وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثاين
 .تعريف احلضانة لغة واصطالحا: املطلب األول

 .حكم احلضانة: طلب الثاينامل
 .مقتىض احلضانة: املطلب الثالث
أشكال من التعسـف يف اسـتعامل حـق احلضـانة, وفيـه سـتة : الفصل األول

 :مباحث
 .التعسف يف التنازل عن احلضانة: املبحث األول
 .التعسف يف السفر باملحضون: املبحث الثاين

 .التعسف يف زيارة املحضون: املبحث  الثالث
 .التعسف يف تأديب وتربية املحضون: الرابعاملبحث 

 .التعسف يف نفقة املحضون: املبحث اخلامس
 .التعسف يف حفظ املحضون: املبحث السادس

 :احلامية من التعسف يف الرشيعة اإلسالمية, وفيه مبحثان: الفصل الثاين
 .احلامية اخلاصة من التعسف يف استعامل احلق: ولألاملبحث ا
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 .حلامية العامة من التعسف يف استعامل احلقا: املبحث الثاين
 .وفيها عرض ألبرز ما توصلت إليه من نتائج, والتوصيات: اخلامتةثم 

 :اإلضافة العلمية
, ويتمثـل ذلـك يف  بعد انجازي لبحثي هذا أشعر أين قد أضفت فيـه جديـداً

 :جهتني
مجع وإبـراز أشـكال وصـور التعسـف يف احلضـانة, فـإن : وهو األهم: أوالً 

 . لكتب الفقهية مل تربز هذه األشكال ومل جتمعها يف مكان واحدا
وإنام قمت بتلمسها من كالم الفقهاء من هنا وهنـاك, لـذلك كنـت حريصـاً 

 .عىل ذكر نصوص الفقهاء كام هي, ليعلم القارئ أصل الكالم
ذكر طرق احلامية من التعسف يف الرشيعة اإلسـالمية, إذ إين مل أجـدها : ثانياً 
 .يف نسق كام قمت بذكرها ومجعهاجمموعة 

وما كان فيهام من صواب فهو حمض فضل اهللا عيل, وما كان فيهام من خطأ أو 
 .زلل فهو من كاتبه, وأستغفر اهللا منه

 .واحلمد هللا وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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 أبيض
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א 
אא 

 :وفيه مبحثان
 .حقيقة التعسف يف استعامل احلق: املبحث األول
 .تعريف احلضانة وحكمها ومقتضاها: املبحث الثاين

אא 
אאא 

 :وفيه ثالثة مطالب
 :تعريف التعسف يف استعامل احلق: املطلب األول

 : تعريف التعسف
غري علم وال هداية, واألخذ عىل غـري الطريـق,  السري عىل: التعسف لغة هو

ف واالعتساف سْ  .)١(وكذلك العَ
العني والسني والفاء كلامت تتقارب ليست تدل عىل خري إنام هي كـاحلرية «و

 . )٢(»وقلة البصرية
محـل الكـالم عـىل : التعسف«: اصطالحاً بقوله) ٨١٦ت(وعرفه اجلرجاين 

 .)٣(»معنى ال تكون داللته عليه ظاهرة
 :تعريف التعسف يف استعامل احلق

التعسف يف استعامل احلق, أو إساءة استعامل احلـق, أو املضـارة يف اسـتعامل 
 :احلق, املقصود به

 أن يامرس الشخصُ فعالً مرشوعاً يف األصل, بمقتىض حق رشعي ثبت لـه«
                                                 

 .٩/٢٤٥, و ٢/٤٦, ولسان العرب ٤/١٤٠٣الصحاح للجوهري : انظر) ١(
 .٤/٣١١مقاييس اللغة البن فارس ) ٢(
 ).٦١ص(التعريفات ) ٣(
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ـق  −بعوض أو بغري عوض − لحِ , عىل وجـه يُ أو بمقتىض إباحة مأذون فيها رشعاً
 .)١( »ألرضار, أو خيالف حكمة املرشوعية التي هي مقصد الشارعبغريه ا

مناقضة قصد الشارع يف ترصف مأذون فيه رشعـاً بحسـب «: وبتعبري خمترص
 .)٢(»األصل

 .)٣(»استعامل احلق املرشوع عىل وجه غري مرشوع«: أو هو
روع فيام ـاستعامل احلق املش: هو التعسف يف استعامل حق احلضانةوعليه فإن 

 .علق بحقوق احلضانة عىل وجه غري مرشوع يقصد منه اإلرضار بالطرف اآلخريت
 :أصل هذه التسمية: املطلب الثاين

يف استعامل  »تعسف«أو »إساءة«مل يرد عىل لسان األصوليني والفقهاء كلمة «
 .احلق, وإنام هو تعبري وافد إلينا من فقهاء القانون املحدثني يف الغرب

, واإلنكليز يطلقون De L´abus des droitsطلقون عليه فالفقهاء الفرنسيون ي
 . )٤(»إساءة«: , والرتمجة احلرفية لكلمةThe   abus of rightsعليه 

ولكنَّ هـذه النَّظريـة عرفهـا اإلسـالم منـذ أرسـل اهللا «هذا من حيث التسمية 
ا, وطبَّقـوه يف قضـاياهم, وسـائر  وأنزل عليه قرآنه واعتنقـه ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  النـاس دينـً

بـنيَّ مصـادره وأنـواعَ التعـدي عليـه مبـارشة  عالقاهتم رشيعة حمكمة, بنيَّ احلق كام
, وعن طريق التَّحايل ا وخطأً ريعة, فلم يرتك قانونه قضية من غري  وتسببًا وعمدً والذَّ

 .حكم
القـانون مـن الغـرب, وال يقـرؤون الفقـه  ولكـن الـذين يقـرؤون لرجـال
بوا بك جَ عْ ـهَ  ل ما نقلوهاإلسالمي دأبوا عىل أن يُ قْ ون الفِ مُ عن الغرب عىل حني يتَّهِ

                                                 
 ).٤٥ص(للدكتور فتحي الدريني  »نظرية التعسف يف استعامل احلق«) ١(
 .املرجع السابق) ٢(
رته ـ, حمارضة للدكتور أمحد فهمي أبو سنة ضمن فعاليات أسبوع الفقه اإلسـالمي, نشـ»التعسف الستعامل احلق«) ٣(

 :عىل العنوان التايل »األلوكة«إحد حفيداته عىل موقع 
http://www.alukah.net/articles/     ١/٢٧٠٦.aspx؟ 

 ).٤٦−٤٥ص(للدكتور فتحي الدريني  »نظرية التعسف يف استعامل احلق«) ٤(
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ود أحكامه ِ نظرياته, ومجُ  .)١(»بقِرصَ
لذا نجد أن هذا املعنى مذكور يف القرآن الكريم ويف السنة النبويـة, كـام جـاء 

 .يف كالم الفقهاء رمحهم اهللا, كام سيمر معنا من خالل هذا البحث
 :حكم التعسف: الثالثاملطلب 

ياستعامل احلق قد تسبَّبَ يف أمر املتعسف يف « ـدِّ تَعَ ُ مُ تَـربَ , فيُعْ ظـورٍ بطريـق  اً حمَ
التسبب; لتقصريه عند استعامل حقه, بقصد الرضر أو بالسعي يف حصول مفاسد 

أو يف حتقيق أغراض غري مرشوعة أو لعدم االحرتاس, فيكون مسئوالً عـن  غالبة
يف كل يشء بحسـبه كـام ويرتتب عليه حكم مرتكب املحظور, وهو  هذا التقصري

ريعة بـني مـن يـأيت بـام هـو حمظـور مـن أول األمـر; ـالش يأيت, فال فرق يف حكم
أد إىل حمظور نتيجة التقصري, كل تتعلق  كالرضب والغصب, ومن يأيت بمرشوع

 .به مسئولية املخالفة
ذا يتبنيَّ  هِ هو من الفعل وهبِ قْ فَ يف استعامل احلقِّ يف حكم الفِ الضـارِّ  أنَّ التَّعسُّ

ارِّ أو العقد املحرم أو  .)٢(»االمتناع الضَّ
وحتريم التعسف يف اسـتعامل احلـق لقصـد اإلرضار بـالغري أمـر متفـق عـىل 

 :, ومها)٤(, وذلك ألدلة متعددة سأقترص منها عىل دليلني فقط)٣(حتريمه
نَّ فَ ﴿: قول اهللا تعاىل −١ هُ لَ نَ أَجَ غْ بَلَ اءَ فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ إِذَ وفٍ وَ رُ عْ نَّ بِمَ وهُ كُ سِ أَمْ

وا تَدُ ا لِتَعْ ارً َ نَّ رضِ وهُ كُ ْسِ الَ متُ وفٍ وَ رُ عْ نَّ بِمَ وهُ حُ ِّ  ).٢٣١: البقرة( ﴾أَوْ رسَ
تُمُ : −واهللا أعلم −يعني  قْ ن فأمسـكوهن  إذا طلَّ هتِ ـدَّ بْنَ انْقِضـاءَ عِ النِّساء فقارَ

رُ  بالرجعة; بام هو متعارف يف الرشع نَّ حتَّى تنقضـمن حسن العرشة, أوِ اتْ ي ـكوهُ
                                                 

 .املصدر السابق) ١(
 ., للدكتور أمحد فهمي أبو سنة, عىل موقع األلوكة»التعسف الستعامل احلق«) ٢(
للـدكتور أمحـد شـليبك  »عةالتعسف يف استعامل احلق بقصد اإلرضار بالغري أو لتحقيق مصلحة غري مرشو«: انظر) ٣(

 ).٢٦ص(
 ., للدكتور أمحد فهمي أبو سنة»التعسف الستعامل احلق«: انظرمها مع أوجه الداللة منهام يف) ٤(

 ).٢٢٥−٩١ص(للدكتور الدريني  »نظرية التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسالمي«: وللتوسع انظر  
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ين نَّ مُضارِّ وهُ عُ ـذه الرجعـة, فيتحقـق بـذلك عـدوانكم  عدهتن, وال تُراجِ ُنَّ هبِ هلَ
 .عليهن

حق للزوج, وقد ندب اهللا تعـاىل إىل اسـتعامله  أن اإلمساك: وجه داللة اآلية
احلسنة, وهنى عن استعامله عىل نحـو  عىل نحو مرشوع وهو اإلمساك مع املعارشة

وهذا بعينه هـو إسـاءة اسـتعامل ... ع, وهو استعامله عىل وجه املضارة غري مرشو
هُ  تِعاملُ حقِّ اإلمساك احلق; ألنَّ ِ مَرشوع: اسْ ريْ هٍ غَ  .عىل وجْ

ـيَّةٍ ﴿ : قال اهللا تعاىل بعد بيان نصيب اإلخوة ألم من املرياث −٢ صِ دِ وَ عْ نْ بَ مِ
 َ ريْ نٍ غَ يْ ا أَوْ دَ َ يَّةً يُوىصَ هبِ صِ ارٍّ وَ ضَ نَ اهللاِ  مُ  ).١٢: النساء( ﴾مِ

اإلخوة ألم نصيبه بعد أداء دين املورث وإخـراج  لكل من: − واهللا أعلم − يعني 
بالـدين, وأوىص مـن غـري رضار بورثتـه, بـأن  وصيته, عىل أن يكون املورث قد أقر

ا, والوصيَّة ال رضار فيها  .يكون الدين صحيحً
بـأن  عامله عىل وجه مرشـوعأنَّ الوصية حق للمورث, وله است: وجه الداللة

ا  يكون فيه بر بالورثة, وال جيوز استعامله عىل وجه غري مرشوع بأن يكـون إرضارً
بالورثة; كأن يويص بـأكثر مـن الثلـث, أو يـويص ألحـد الورثـة, فالوصـية مـع 

 .بعينها إساءة استعامل احلق اإلرضار هي
عـت مـا ثبـت أن األحكـام رش«): ٧٩٠ت(بقول اإلمـام الشـاطبي وأختم 

ملصالح العباد كانت األعامل معتربة بذلك; ألنه مقصود الشارع فيها كام تبني, فإذا 
كان األمر يف ظاهره وباطنه عىل أصل املرشوعية; فال إشـكال, وإن كـان الظـاهر 
موافقاً واملصلحة خمالفة; فالفعل غري صحيح وغري مرشوع; ألن األعامل الرشعية 

هبا أمور أخر هي معانيها, وهي املصالح التي  ليست مقصودة ألنفسها, وإنام قصد
فلـيس عـىل وضـع رشعت ألجلها; فالذي عمل من ذلك عىل غري هـذا الوضـع 

  .)١( »املرشوعات
                                                 

 .١٢١−٣/١٢٠املوافقات ) ١(



− ١٣ − 

אא 
א 

 :وفيه مطلبان
 :تعريف احلضانة لغة واصطالحا: املطلب األول

 :تعريف احلضانة لغة
ضن حيضن, وحضن الصبي إذا جعله يف : بالكرساحلضانة بالفتح و مصدر حَ

ضنه أو رباه  .)١(حِ
 . )٢(رجل حاضن وامرأة حاضنة; ألنه وصف مشرتك: تقول

ضن هـو الصـدر والعضـدان ومـا : ما دون اإلبط إىل الكشـح, وقيـل: واحلِ
 .)٣(بينهام

ـظ «: وقال ابن فارس فْ احلاء والضاد والنـون أصـلٌ واحـد يقـاس, وهـو حِ
نْت اليشءَ جعلتُه . يانتهاليشء وصِ  ; يقال احتضَ حِ شْ ن ما دون اإلبط إىل الكَ ضْ فاحلِ
ني  ضْ ها: ومن الباب... يف حِ نَتِ املرأة ولدَ ضَ  .)٤(»حَ

 :تعريف احلضانة اصطالحاً 
 :سأذكر تعريفات من كتب الفقهاء األربعة, حيث جاء يف تعريفها اآليت

وقيـدها آخـرون . )٥(»الولـد تربيـة: احلضانة«: فقالوا عرفها بعض احلنفية −
تربية الولد «: , وبعضهم بقوله)٦(»تربية األم أو غريها الصغري أو الصغرية«: بقوهلم

 .)٧( »ملن له حق احلضانة
                                                 

 .١/١٤٠, واملصباح املنري )١١٩٠ص(حيط القاموس امل: انظر) ١(
 .١/١٤٠املصباح املنري : انظر) ٢(
 .١٣/١٢٢لسان العرب : انظر) ٣(
 .٧٤−٢/٧٣معجم مقاييس اللغة ) ٤(
 ).٥٩ص(, وأنيس الفقهاء )٨٨ص(التعريفات : انظر) ٥(
 .١/٤٨٠جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ) ٦(
 .٣/٥٥٥رد املحتار ) ٧(



− ١٤ − 

حفظ الولد يف مبيته ومؤنـة طعامـه ولباسـه ومضـجعه «:  وعرفها املالكية −
ملحضـون الكفالة, والرتبيـة والقيـام بجميـع أمـور ا«: , وقيل)١(»وتنظيف جسمه

 .)٢(»ومصاحله
تربيـة «: , وأيضـاً )٣(»احلضانة حفظ من ال يستقل وتربيتـه« :وقال الشافعية −

امَّ يض تَقلّ بأموره بِامَ يصلحه ويقيه عَ ـأَن يتعهـده ـمن الَ يسْ ْنُونـا كَ ريا جمَ بـِ لَـو كَ هُ وَ رّ
غِري يفِ املهد وحتريكه لينام ل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصَّ  .)٤(»بِغسْ

تربيـة الصـبي وحفظـه وجعلـه يف «: يف تعريفها عنـدهم أما احلنابلة فجاء −
: وقيـل. )٥(»رسيره وربطه ودهنه وكحلـه وتنظيفـه وغسـل خرقـه وأشـباه ذلـك

ةُ بفتح احلاء« انَ َضَ  .)٦(»حتملت مؤونته وتربيته: مصدر حضنت الصبي حضانة: احلْ
 : نلحظ يف التعريفات السابقة

 .احلضانة, يف املذاهب األربعة أن الرتبية هي مدار −١
 .مل تبني التعريفات السابقة حق احلضانة ملن? ربام للخالف يف ذلك كام سيأيت −٢
, وبعضـها أطلقـت −٣ فهـل . بعض التعريفات نصت عـىل أن املحضـون صـبيٌ

يدخل غري الصبي يف حكم احلضانة, كاملجنون ونحوه? مسألة خالفيـة تنظـر 
 .يف مسار بحثنايف مظاهنا, وليست مما تؤثر 

حضــانة  :احلضــانة إىل قســمني − )٧(رمحــه اهللا −) ٥٨٧ت(وقســم الكاســاين 
وأما بيـان مـن لـه احلضـانة فاحلضـانة تكـون «: للنساء, وحضانة للرجال, فقال

للنساء يف وقت, وتكون للرجال يف وقت, واألصل فيهـا النسـاء; ألهنـن أشـفق 
                                                 

 ).٢٣٠ص(ن عرفة رشح حدود اب) ١(
 .مع حاشية العدوي ٢/١٢٩كفاية الطالب الرباين ) ٢(
 .مع هناية املحتاج ٧/٢٢٥منهاج الطالبني ) ٣(
 .٢/٤٨٩اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ) ٤(
 .٨/٧٣املغني ) ٥(
 ).٤٣٢ص(املطلع عىل أبواب املقنع ) ٦(
املبسـوط : وانظر. سيمه كان واضحاً فاقترصت عليهوهذا التقسيم موجود عند غريه بل هو مسبوق إليه, ولكن تق) ٧(

 .٥/٢٠٧للرسخيس 



− ١٥ − 

لرجـال; ألهنـم عـىل احلاميـة رف إىل اـوأرفق وأهد إىل تربيـة الصـغار ثـم تصـ
 .)١(»والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر

 :أما حضانة النساء فقال
وأما وقت احلضانة التي من قبل النساء فاألم واجلدتان أحق بـالغالم حتـى «

رب وحده ويلـبس وحـده كـذا ذكـر يف ظـاهر ـيستغني عنهن فيأكل وحده ويش
 . )٢(»ى حتيضوأما اجلارية فهي أحق هبا حت... الرواية 

وأما التي للرجال فأما وقتها فام بعـد االسـتغناء « :وأما حضانة الرجال فقال
يف الغالم إىل وقت البلوغ وبعد احليض يف اجلارية إذا كانت عنـد األم أو اجلـدتني 

 . )٣(»وإن كانا عند غريهن فام بعد االستغناء فيهام مجيعا إىل وقت البلوغ
 : ومقتضاها حكم احلضانة: املطلب الثاين

 : حكم احلضانة
حضانة الصغري أمر واجب, ألنه يضيع إذا مل يقم أحد بأمر معاشـه وتربيتـه, 
بل إن مل يوجد أحد من أقاربه لوجب ذلك عىل كلّ املسلمني, وهو مـا يعـرب عنـه 

 .الفقهاء بالفرض الكفائي
 :وهذه بعض من نصوص الفقهاء التي تدل عىل ذلك

 : من املذهب احلنفي
) عليهـا إال إذا تعينـت هلـا(من هلا احلضانة ) وال جترب(«:  الدر املختارقال يف

 .)٤(»بأن مل يأخذ ثدي غريها أو مل يكن لألب وال للصغري مال
 .)٥( »ولو مل يوجد غريها أجربت بال خالف فتح«: وقال يف رد املحتار

                                                 
 .٤/٤١بدائع الصنائع ) ١(
 .٤/٤٢بدائع الصنائع ) ٢(
 .٤/٤٣بدائع الصنائع ) ٣(
 .مع حاشية ابن عابدين ٥٥٩/ ٣الدر املختار ) ٤(
 .٥٦٠/ ٣رد املحتار ) ٥(



− ١٦ − 

 :ومن املذهب املالكي
اب اهللا تعاىل وسـنة نبيـه األصل يف احلضانة كت«: قال يف املقدمات املمهدات

وأما اإلمجاع فال خالف بني أحد من األمة يف إجيـاب كفالـة ... وإمجاع األمة  ملسو هيلع هللا ىلص
إىل من يكفله ويربيه حتى ينفع  األطفال الصغار; ألن اإلنسان خلق ضعيفا مفتقراً 

نفسه ويستغني بذاته, فهو من فروض الكفاية ال حيل أن يرتك الصغري دون كفالـة 
وال يتعـني ذلـك . وإذا قام به قائم سقط عن الناس. ى هيلك ويضيعوال تربية حت

عىل أحد سو األب وحده, ويتعني عىل األم يف حويل رضاعه إذا مل يكـن لـه أب 
 . )١(»وال مال تستأجر له منه أو كان ال يقبل ثدي سواها فتجرب عىل رضاعه

 :ومن املذهب الشافعي
أو صغري ال يميـز, وهـو الـذي لـه  وإن كان هلام ولد جمنون«: قال يف املهذب

 .)٢(»دون سبع سنني, وجبت حضانته, ألنه إن ترك حضانته ضاع وهلك
الذي له دون سبع سـنني : وهو −وإن كان الولد صغرياً ال يميز «: ويف البيان

.. وجبت حضانته; ألنه إذا ترك منفـرداً .. أو كبرياً إال أنه جمنون أو مشتبه العقل −
 .)٣(»ضاع

 : هب احلنبيلومن املذ
كفالة الطفل وحضانته واجبة ; ألنـه هيلـك برتكـه , فيجـب «: قال يف املغني

 .)٤(»حفظه عن اهلالك , كام جيب اإلنفاق عليه , وإنجاؤه من املهالك
 إنجاءً لـهحفظا للمحضون و احلضانة) وجتب(«: ويف رشح منتهى اإلرادات

ونحـوه إذا مل يكـن لـه وحضـانة الطفـل ... ألنه لو ترك هلك وضاع ؛من اهللكة
 .)٥(»قريب جتب عىل مجيع املسلمني

                                                 
 .٥٦٤, ١/٥٦٢ املقدمات املمهدات) ١(
 .كملة املجموعمع ت ١٨/٣٢٠املهذب ) ٢(
 .١١/٢٧٥البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) ٣(
 .١١/٤١٢املغني ) ٤(
 .٢٤٩−٣/٢٤٨رشح منتهى اإلرادات ) ٥(



− ١٧ − 

 :مقتىض احلضانة
مما خالل ما سبق ذكره مما يتعلق بأمر احلضانة, يتضح لنا جلياً أن مدارها عىل 

وقد نصّ فقهاؤنا رمحهـم اهللا عـىل . جلب مصالح الطفل ودفع املضار عنه: أمرين
 :رف منها يف اآليتالعديد من النامذج التفصيلية, ولعيل آيت عىل ط

 .)١(تعهد طعامه ورشابه −١
دم مثله −٢  .)٢(توفري اخلادم له إن كان ممن خيُ
 .)٣(متريضه −٣
 .)٤(غسله −٤
 .)٥(غسل رأسه −٥
 .)٦(غسل يديه −٦
 .)٧(غسل ثيابه  −٧
 .)٨(غسل خرقه −٨
 .)٩(تطهريه من النجاسات −٩

 .)١٠(دهنه −١٠
 .)١١(كحله −١١
 .)١٢(طهإضجاعه يف مهده ورب −١٢

                                                 
 ).٢٦٤ص(, وفتح القريب املجيب ٣/١٠٧١الفواكه الدواين : انظر) ١(
 .٨/٧٣, واملغني ١١/٥٠٧احلاوي الكبري : انظر) ٢(
 ).٢٦٤ص(فتح القريب املجيب : انظر )٣(
 .٥/٢٠٨روضة الطالبني : انظر )٤(
 .٥/٢٠٨روضة الطالبني : انظر )٥(
 .٥/٤٩٦كشاف القناع : انظر )٦(
 .٥/٤٩٦وكشاف القناع  ٥/٢٠٨روضة الطالبني : انظر )٧(
 .٥/٢٠٨, وروضة الطالبني ٨/٧٣املغني : انظر )٨(
 .٥/٢٠٨روضة الطالبني : انظر )٩(
 .٥/٢٠٨, وروضة الطالبني ٨/٧٣املغني : انظر )١٠(
 .٥/٢٠٨, وروضة الطالبني ٨/٧٣املغني : انظر )١١(
 .٥/٢٠٨, وروضة الطالبني ٨/٧٣املغني : انظر) ١٢(



− ١٨ − 

 .)١(كه يف املهد لينامحتر −١٣
 .)٢(التعليم −١٤
التأديــب للغــالم والتخلــق بــأخالق الرجــال وحتصــيل أنــواع الفضــائل  −١٥

 .)٣(واكتساب أسباب العلوم للغالم
 .)٤(تعليم اجلارية آداب النساء والتخلق بأخالقهن وخدمة البيت للجارية −١٦
 .)٥(ا عمن يطمع فيهامحاية وصيانة اجلارية البالغة وحفظه −١٧

كالم رائع ذكر فيه أموراً كثرية مهمة نقـالً ) ٧٣٧ت(ويف املدخل البن احلاج 
 . )٦(فلرياجع. عن القايض أيب بكر بن العريب يف كيفية الرتبية واحلضانة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٥/٢٠٨روضة الطالبني : انظر) ١(
 .٥٩٤/ ٥التاج واإلكليل , و١١/٥٠٧احلاوي الكبري : انظر) ٢(
 .٤/٤٢بدائع الصنائع : انظر) ٣(
 .٤/٤٣بدائع الصنائع : انظر) ٤(
 .٤/٤٣ع الصنائع بدائ: انظر) ٥(
 .٢٩٩−٤/٢٩٥املدخل البن احلاج : انظر) ٦(



− ١٩ − 

אא 
אאא 

أكـان األب أم األم أم غريمهـا,  قد يستعمل صاحب احلق يف احلضانة, سواء
هـا يف املباحـث السـتة  عىل وجه ليرض باآلخرين, ولذلك عدة صـور أذكرهـا أمهّ

 : اآلتية
 .التعسف يف التنازل عن احلضانة: املبحث األول
 .التعسف يف السفر باملحضون: املبحث الثاين

 .التعسف يف زيارة املحضون: املبحث  الثالث
 . تأديب وتربية املحضونالتعسف يف: املبحث الرابع

 .التعسف يف نفقة املحضون: املبحث اخلامس
 .التعسف يف حفظ املحضون: املبحث السادس

وليس املقصود بذكر هـذه الصـور أهنـا حمصـورة هبـا, ولكـن للتمثيـل هلـا, 
ومعرفة احلكم يف غريها من خالل هذه الصـور, فـإن صـور التعسـف يمكـن أن 

انة ألحـد الطـرفني, إذا قصـد مـن خاللـه تتحقق يف كلّ حق مـن حقـوق احلضـ
اإلرضار بالطرف اآلخر, وهذه الصور ختتلف بـاختالف األزمـان واألشـخاص 

رادة اإلرضار إلواألماكن, إال أهنا جتتمع كلها يف استعامل حق من حقوق احلضانة 
 .واهللا أعلم. بالطرف اآلخر

אא 
אאא 

لولدها قد تكون واجبة عليها باالتفاق, وذلك يف حال كـان إن حضانة األم 
الولد سيتعرض للخطر فيام لو تركت رضاعه وحضانته, كام سبق ذلـك يف حكـم 

 .احلضانة



− ٢٠ − 

ويف غري تلك احلال فإنه جيوز هلا أن تتنازل عن حق احلضانة والرتبية, فيكون 
 :ملن بعدها

ق احلاضـنة, أو حـق اختلف يف احلضـانة, هـل هـي حـ«: جاء يف رد املحتار
 .)١(»وعليه الفتو. الولد? فقيل باألول فال جترب إذا امتنعت ورجحه غري واحد

اختلف هل احلضانة حق للحاضن وهـو املشـهور أو «: ويف القوانني الفقهية
 .)٢(»للمحضون, وعىل ذلك لو أسقطها مستحقها سقطت

) للجدة(حلضانة ا) غابت األم أو امتنعت ف) (وإن(«: وقال يف هناية املحتاج
, وحملـه وقضـيته عـدم إجبـار األمكام لو ماتت أو جنت, ) عىل الصحيح(أم األم 

 .)٣(»حيث مل يلزمها نفقته, وإال أجربت كام قاله ابن الرفعة
عليهـا; ألهنـا ) مل جتـرب(األم من حضانته ) ولو امتنعت(«: ويف كشاف القناع

 .)٤(»غري واجبة عليها
ل ا أن تتنازل عن احلضانة, ولكن هذا احلق يف التنازمن هنا يتبنيّ أنه من حقه

رر بأبيـه يف قيامـه ـة, كـأن تقصـد إحلـاق الضـال جيوز أن يستعمل ألجل املضـار
 .بحضانته وتربيته

ةٌ ﴿ :عنـد تفسـري قولـه تعـاىل) ٧٧٤ت( قال احلافظ ابن كثري دَ الـِ ـارَّ وَ الَ تُضَ
هِ  لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ الَ مَ ا وَ هَ لَدِ ا﴿: وقوله«). ٢٣٣: بقرةال( ﴾بِوَ هَ لَـدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ  ﴾الَ تُضَ

, ولكن ليس هلا دفعه إذا ولدته حتـى تسـقيه لترض أباه برتبيتهبأن تدفعه عنها : أي
اللبن الذي ال يعيش بدون تناوله غالبا, ثم بعد هـذا هلـا دفعـه عنهـا إذا شـاءت, 

حيل له انتزاعه منهـا ملجـرد , كام ال ولكن إن كانت مضارة ألبيه, فال حيل هلا ذلك
هِ ﴿: الرضار هلا, وهلذا قال لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ الَ مَ بأن يريد أن ينتزع الولـد منهـا : أي ﴾وَ

                                                 
 .٥٦٠−٣/٥٥٩رد املحتار البن عابدين ) ١(
 ).١٤٩ص(القوانني الفقهية البن جزي ) ٢(
 .٧/٢٣١هناية املحتاج للرميل ) ٣(
 .٥/٤٩٦كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ٤(



− ٢١ − 

إرضارا هبا, قاله جماهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابـن زيـد 
 . )١(»وغريهم

 :حلضانةوهذا كالم رائع, وأصل جامع, يف رد كلّ تعسف يف استعامل حق ا
يعني إذا أرادت األم  »ولكن إن كانت مضارة ألبيه, فال حيل هلا ذلك«: فقوله

أن تستعمل حقها لترض األب, وهو معنـى التعسـف يف اسـتعامل احلـق, فيكـون 
 .ة أو التعسفاحلضانة ممنوع, ولكن ألجل املضارممنوعاً ال ألن تنازهلا عن حق 

نوع ثان من أنـواع   »ملجرد الرضار هلا ال حيل له انتزاعه منها«: كام أن يف قوله
التعسف, وذلك يف احلاالت التي حيق لألب أن حيضن ولده ويكـون مقـدماً عـىل 

ة باألم, فيكون من أشـكال راد استعامل حقه هذا ألجل املضاراألم, فإنه يف حال أ
وسيأيت يف املبحث الثاين دراسة . التعسف يف استعامل حق احلضانة, فيكون ممنوعاً 

 .ل من هذه األشكالشك
من هنا يمكن أن تكون اآلية دلـيالً عامـاً لـدفع التعسـف يف اسـتعامل حـق 
احلضانة, يف كل أنواع التعسفات اآليت ذكرها, وغريها من األشكال التي مل تـذكر 
أو األشكال التي تستحدث يف املستقبل, فتكون اآلية زاجـرة لكـل مـن يـزور يف 

ف اآلخـر وإحلـاق ة الطـرانة, بغية مضـارضقه يف احلنفسه استعامل حق من حقو
 .واهللا تعاىل أعلم. األذ به, سواء مما سنكره يف هذا البحث, أو مل نذكره

  אא 
  אא 

قد حيتاج أن يسافر األب إىل بلد آخر لإلقامة فيه, فهل للوالـد أن يصـطحب 
 :لعلامء أذكر منه اآليتولده معه? يف املسألة تفصيل وخالف بني ا

 .حترير حمل النزاع 
 
 

                                                 
 .١/٤٧٩تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ١(



− ٢٢ − 

 .)١(اتفقوا أنه إذا كانت احلضانة لألب, فله احلق يف اصطحابه معه: أوال
إذا كانت احلضانة لألم , فقد اتفق عىل أنـه إذا رافقـت الوالـدة األب , : ثانياً 

 .)٢(فاحلضانة باقية هلا
حلق يف أخـذ ولـده معـه? عـىل واختلفوا فيام إذا مل ترافقه األم , فهل للوالد ا

 : قولني 
 .ال حيق له : القول األول 

 .)٣(وهو مذهب احلنفية
 . للوالد احلق يف ذلك : القول الثاين 

 .)٦(واحلنابلة )٥(والشافعية )٤(وهو مذهب املالكية
من خالل ما سبق فإن التفريع عىل مذهب اجلمهور, حيث إن األب إذا سافر 

عه, وهنا فإنه يمكن أن يقع التعسف من الوالـد بـأن له احلق يف اصطحاب ولده م
يستعمل حقه هذا ألجل إحلاق الرضر باألم, حيث يكون دافعه األسايس للسـفر 

 . هو حرمان األم من حضانة ولدها
وهكذا يف كل صورة حيق لألب أو األم أن يسافر وكان له احلق باصـطحاب 

 .لتعسفة, فهو من باب اولده, فإن أراد بسفره ذلك املضار
ا كانـت احلضـانة هلـا كام يتصور التفريع عىل مذهب احلنفية يف حـق األم, إذ

اخلروج إىل بلدها البعيد أو القريب, الذي وقع فيـه النكـاح, فإنـه لـيس  وأرادت

                                                 
,  أما اجلمهور فكام سيأيت أنه إذا كانـت احلضـانة لـألم برشـطه, فلـه أن ٣/٥٧١املختار مع رد املحتار  الدر: انظر) ١(

 !يأخذه منها, فكيف إذا كانت احلضانة له?
: أما مذهب احلنفية فواضح مما سيأيت إذ ال جيوز له السفر بولده ويبقى يف حضانة أمه, أما اجلمهور فـانظر يف ذلـك) ٢(

 .٥/٥٠٠, وكشاف القناع ٩/١٠٦, وروضة الطالبني ٢/٥٣١لدردير الرشح الكبري ل
 .مع رد املحتار ٥٧١−٣/٥٧٠الدر املختار : انظر) ٣(
 ).١٤٩ص(القوانني الفقهية : انظر) ٤(
 .٩/١٠٦روضة الطالبني : انظر) ٥(
 .٥/٥٠٠كشاف القناع : انظر) ٦(



− ٢٣ − 

 .)١(لألب حق املنع
فإذا كانت إنام أرادت بذلك منع األب من رؤية ولده, فيكون من التعسف يف 

 . استعامل احلق
 :ةأن حمل اجلواز عدم إرادة املضار بعض الفقهاء عىل لذلك نصّ 

وطريقه آمنني, ففيه قـوالن, ومهـا  )٢(وإن كان هو«): ٧٥١ت(قال ابن القيم 
أن احلضانة لألب ليتمكن مـن تربيـة الولـد وتأديبـه : روايتان عن أمحد, إحدامها

. قأن األم أحـ: والثانيـة. وتعليمه, وهو قول مالك والشافعي, وقىض بـه رشيـح
أن املنتقل إن كان هـو األب فـاألم أحـق, وإن كـان األم, فـإن : وفيها قول ثالث

انتقلت إىل البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق بـه, وإن انتقلـت إىل غـريه 
أن نقلهـا إن : وحكوا عن أيب حنيفة رواية أخـر. فاألب أحق, وهو قول احلنفية

ن من بلد إىل بلـد, فهـي أحـق, وهـذه كان من بلد إىل قرية, فاألب أحق, وإن كا
أقوال كلها كام تر ال يقوم عليها دليـل يسـكن القلـب إليـه, فالصـواب النظـر 
واالحتياط للطفل يف األصلح له واألنفع من اإلقامة أو النقلة, فأهيام كان أنفع لـه 

مـا مل يـرد أحـدمها وأصون وأحفظ روعي, وال تأثري إلقامة وال نقلـة, هـذا كلـه 
 .)٣( »فإن أراد ذلك مل جيب إليه, واهللا املوفق. مضارة اآلخر وانتزاع الولد منه بالنقلة

ومن احليل الباطلة املحرمة ما لـو أراد األب إسـقاط حضـانة «: ويقول أيضاً 
األم أن يسافر إىل غري بلدها فيتبعه الولد, وهذه احليلة مناقضة ملا قصده الشـارع, 

مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقـت لـو فإنه جعل األم أحق بالولد من األب 
, وأخـرب أن مـن فـرق بـني )٥(وقىض أن ال توله والدة عىل ولدها. )٤(قىض به لألب

                                                 
 .٢٣٢−٢/٢٣١حتفة الفقهاء : انظر) ١(
 .أي البلد) ٢(
 .٥/٤١٤ملعاد يف هدي خري العباد زاد ا) ٣(
 .اآليت خترجيه بعد قليل .»أنت أحق به ما مل تنكحي«: ملسو هيلع هللا ىلصوذلك يف قوله ) ٤(
. −  −, من حديث أيب بكر الصـديق »ال توله والدة عن ولدها«: بلفظ ٨/٥البيهقي يف السنن الكرب : أخرجه) ٥(

 .٣/٣٦ري , والتلخيص احلب٦/٥١٨البدر املنري : انظر. ويف إسناده ضعف



− ٢٤ − 

, ومنـع أن تبـاع األم دون )١(والدة وولدها فرق اهللا بينه وبـني أحبتـه يـوم القيامـة
 وإن كانا يف بلد واحد, فكيف جيـوز مـع هـذا التحيـل عـىل )٢(ولدها والولد دوهنا

التفريق بينها وبني ولدها تفريقا تعز معه رؤيته ولقـاؤه ويعـز عليهـا الصـرب عنـه 
الولد لـألم سـافر  أنوهذا من أحمل املحال, بل قضاء اهللا ورسوله أحق ! وفقده?

: , فكيف يقـال)٣(»أنت أحق به ما مل تنكحي«: لألم: قال ملسو هيلع هللا ىلصاألب أو أقام, والنبي 
ين هذا يف كتاب اهللا أو يف سـنة رسـول اهللا وأ!! ?»أنت أحق به ما مل يسافر األب«
? !!فــال نــص وال قيــاس وال !! أو القيــاس الصــحيح!! أو فتــاوي أصــحابه

 . )٤(»مصلحة
 :وهذا هو املعتمد يف املذهب احلنبيل

سـفرا (أبـوي املحضـون : أي) وإن أراد أحد أبويه(«: ففي الروض الروض
 . )٥(» ...القيم  قاله الشيخ تقي الدين وابن لغري الرضار,) طويال

ومتى أراد أحد األبوين النقلة إىل بلد مسافة قرص فأكثر («:ويف كشاف القناع
سواء كان املقـيم هـو ) والطريق ليسكنه فاألب أحق باحلضانة(أي البلد ) آمن هو

األب أو املنتقل ألن األب يف العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغري وحفـظ نسـبه 
 .د األب ضاعفإذا مل يكن الولد يف بل

يرد أي ما مل ) بالنقلة مضارة اآلخر(املنتقل ) قال يف اهلد هذا كله ما مل يرد( 

                                                 
حـديث «: , وقـال−  −من حديث أيب أيـوب األنصـاري ) ١٥٦٦(الرتمذي يف جامعه, احلديث رقم : أخرجه) ١(

 .٢/٦٣وصححه احلاكم عىل رشط مسلم يف املستدرك . »حسن غريب
عـن ذلـك ملسو هيلع هللا ىلص أنه فرق بني جارية وولدها, فنهـاه النبـي «: −  −عن عيل ) ٢٦٩٦(رو أبو داود يف سننه برقم ) ٢(

وصححه احلاكم يف . »وميمون مل يدرك علياً قتل باجلامجم, واجلامجم سنة ثالث وثامنني«: قال أبو داود. »رد البيعو
 .٢/٦٣املستدرك 

يا رسول اهللا, : أن امرأة قالت«: عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام) ٢٢٧٦(رواه أبو داود يف سننه احلديث رقم ) ٣(
اء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني, وأراد أن ينتزعه مني, فقال هلا إن ابني هذا كان بطني له وع

 .٢/٢٢٥وصححه احلاكم يف املستدرك . »أنت أحق به ما مل تنكحي«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .٣/٢٩٥إعالم املوقعني ) ٤(
 ).٦٢٩ص(الروض املربع ) ٥(



− ٢٥ − 

بـل ) فإذا أراد ذلك مل جيب إليـه(منها ) وانتزاع الولد(األب باالنتقال مضارة األم 
 ).انتهى(يعمل ما فيه مصلحة الولد 

ة املضـارة أمـا صـور: قال يف اإلنصاف. وهو مراد األصحاب: قال يف املبدع
 .)١(»فال شك فيها وأنه ال يوافق عىل ذلك

 :عن مجهور العلامء, حيث يقول) ٧٢٨ت(بل ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية 
تعـني أن يكـون يف مدينـة أحـد  إذاومما يقو هذا القـول أن الولـد مطلقـا «

األبوين دون اآلخر وكان األب ساكنا يف مرص واألم ساكنة يف مرص آخـر فـاألب 
ريح القايض وكاملـك ـكش عند عامة العلامءمطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى  أحق به

 رارـلغـري الضـإن األب إذا أراد سفر نقلة : حتى قالواوالشافعي وأمحد وغريهم, 
إىل مكان بعيد فهو أحق به ألن كونه مع األب أصلح له حلفظ نسبه وكامل تربيتـه 

 .)٢(»...وتعليمه وتأديبه وأنه مع األم تضيع مصلحته 
التعسـف يف اسـتعامل حـق : وهذا الرضار يف كالمهم, هو مـا نسـميه اليـوم

 .احلضانة
  אא 

  אא 
وحـق من حق غري احلاضن زيـارة أوالده ورؤيـتهم, وأن يـزوروه ويـروه, 

, وسأنقل هنا بعض نصوصهم التي الزيارة بشكل عام حق متفق عليه بني الفقهاء
 : وإن وقع اختالف يف بعضها )٣(ذكر للزيارة أو لبعض آداهبا فيها

 :يف املذهب احلنفي
ويف الرساجية للمطلـق السـفر بولـده لزوجـه إىل أن «: قال يف درر احلكام −

إذا مل يمكنها أن تبرصـ ولـدها كـل ويف احلاوي القديس حمل املنع . يعود حقها اهـ
                                                 

 .٥/٥٠٠كشاف القناع ) ١(
 ).٦٣٢ص(خمترص الفتاو املرصية ) ٢(
 .مع أنه جيب االنتباه إىل أن بعض اآلداب مما ختتلف باختالف األزمان أو األماكن أو األشخاص) ٣(



− ٢٦ − 

 .)١(»اهـ.يوم
أن تبرص له إخراجه إىل مكان يمكنها :  احلاويويف«: وقال يف الدر املختار −

 .كام يف جانبها فليحفظ ولدها كل يوم
إذا سقطت حضانة األم وأخـذه األب ال جيـرب عـىل أن : ويف الرساجية: قلت

 . )٢(»هي إذا أرادت أن تراه ال متنع من ذلكيرسله هلا, بل 
ويؤيـده مـا يف «: وقال يف رد املحتار يف أثناء كالمه عن السـفر باملحضـون −

ال يمنع اآلخر عن النظر إليـه وعـن الولد متى كان عند أحد األبوين : التتارخانية
 .)٣(»وال خيفى أن السفر أعظم مانع. اهـ. تعهده

فرت هنا أنه من حق أحد األبوين أن ير أوالده, وال حيق للطـرف اآلخـر 
 .منعه من ذلك, وله احلق يف ذلك يف كل يوم

 :يويف املذهب املالك
وسئل ابن احلاج عـن رجـل لـه أوالد مـن امـرأة «: قال يف املعيار املعرب −

ويأبى الـزوج اخلـروج إلـيهم, فهـل هلـم أن  وتريد زيارة األوالدمطلقة تزوجت 
خيرجوا إليها? فكيف وإن مل يستطع عىل إخراجهم إال بأن يكري هلم من حيملهم, 

 عىل من يكون محلهم والكراء عليهم?
حيملــون والكــراء يف ذلــك عليهــا, ولــيس يكــون يف مــال بــأهنم : فأجــاب

 .)٤(»الصبيان
وقال مالك, يف الصبية تنكح أمهـا فتأخـذها «: وقال يف النوادر والزيادات −

, فال ينبغي أن يمنع منها تسلم وتعود, وال لزيارةاجلدة, فيبعث إليها عمها رسوالً 

                                                 
 .١/٤١٢درر احلكام رشح غرر األحكام ) ١(
 .٣/٥٧١الدر املختار ) ٢(
 .مع الدر املختار ٣/٥٧١رد املحتار ) ٣(
 .١/٦٦املعيار املعرب ) ٤(



− ٢٧ − 

 .)١(»هلم أن يمنعوها أن تأيت عمها يف الفرض
واهللا . ما سبق يظهر أن حق الزيارة حق مقرر, وال ينبغي املنع منـهمن خالل 

 .أعلم
 :ويف املذهب الشافعي

وإن اختار أباه مل يكن ألبيه منعـه مـن أن «): ٢٠٤ت(قال اإلمام الشافعي  −
يأيت أمه وتأتيه يف األيام وإن كانت جارية مل متنع أمها من أن تأتيها وال أعلـم عـىل 

 . )٢(»إال من مرض فيؤمر بإخراجها عائدة أبيها إخراجها إليها
اعلم أنه ال خيلو حال الولد املكفول من أن يكون غالما «: وقال يف احلاوي −

 :أو جارية, فإن كان غالما فله حالتان
أن خيتار أمه فيأوي يف الليل إليها ويكون يف النهار مع أبيـه إن كـان : إحدامها

ن أهل التعليم, وليس لألم أن تقطعـه يف من أهل الصناعة أو يف الكتاب إن كان م
 .النهار إليها; ملا يدخل عليه من الرضر يف تعطيله عن تعليم أو صناعة

; ليأوي يف الليل إليه ويكـون وهناراً  أن خيتار أباه فهو أحق به ليالً : واحلال الثانية
اها, وعليه أن يف النهار مترصفا بتدبري أبيه, إما يف كتاب يتعلم فيه وإما يف صناعة يتعاط

ينفذه إىل زيارة أمه يف كل يومني أو ثالثة, وإن كان منزهلا قريبـاً فـال بـأس أن يـدخل 
 .عليها يف كل يوم ليألف برها, وال يمنعه منها فيألف العقوق

 :فلها حالتان: وإن كانت جارية
أن ختتار أمها فتكـون أحـق بـه لـيال وهنـارا بخـالف الغـالم, ألن  :إحدامها
وألبيهـا إذا ذوات اخلفر فتمنع من الربوز ليالً وهناراً لتألف الصـيانة,  اجلارية من

وال مشـاهداً هلـا ومتعرفـا خلربهـا, لتألفـه ويألفهـا,  أراد زيارهتا أن يدخل عليها
وليكن مع األم عند دخول األب لزيارة بنته ذو حمرم أو نساء ثقات لتنتفـي  يطيل,

                                                 
 .١/٦٠النوادر والزيادات ) ١(
 .٥/٩٩األم ) ٢(



− ٢٨ − 

 .ريبة اخللوة بعد حتريم الطالق
فـإن أرادت األم أن ختتار أباها فتكون معه وعنده ليالً وهنـاراً  :لثانيةواحلال ا

فتولـه  زيارهتا دخلت عليها ولزم األب أن يمكنها من الدخول عليها وال يمنعهـا
والدة عىل ولدها, وقد هني عنه, وينظر حال األب عند دخول األم عىل بنتها, فإن 

مع بنته يف داره مل تدخل إال مـع كان خارجا جاز أن تدخل األم وحدها, وإن كان 
امرأة ثقة لينتفي عنهام التهمة, وال حيصل بينهـا وبـني مـن حرمـت عليـه خلـوة, 
وليس لألم إذا أرادت زيارهتا أن خيرجها إليها, ألهنا من ذوات اخلفر فتمنـع مـن 

 .)١(»اخلروج حتى ال تألف التربج
ط حـق الزيـارة, وليس بعد هذا التفصيل مقال, فهو واضح; فيه تأصيل وضـب

 .سواء أكان الزائر أباً أو أماً 
 : ويف املذهب احلنبيل

وإذا بلغ الولد سبع سنني وهو عاقل, خري بني أبويه إن كـان «: قال يف اهلداية
, وإن اختار أمه كان عندها ليالً وعند أبيـه هنـاراً ليعلمـه الكتابـة والصـناعة  ذكراً

, وإن اختار أباه كان عنده ليالً وهن. ويؤدبه , وال متنع األم ومل يمنع من زيارة أمهاراً
 .من متريضه إذا اعتل

وال أن األب أحق هبا بكل حال,  − رمحه اهللا −وإن كان أنثى فمنصوص أمحد 
 . )٢( »متنع األم من زيارهتا ومتريضها

فإهنا تكـون عنـده : إذا كانت اجلارية عند األم أو عند األب«: وقال يف املغني
ألن تأديبها وخترجيها يف جوف البيت, مـن تعليمهـا الغـزل والطـبخ  ليالً وهناراً ;

, وال يمنع أحدمها من زيارهتا عند اآلخروغريمها, وال حاجة هبا إىل اإلخراج منه, 
ألن الفرقة بينهام متنع تبسـط  وال يطيل, وال يتبسط;من غري أن خيلو الزوج بأمها, 

 .بتمريضها يف بيتهاوإن مرضت, فاألم أحق . أحدمها يف منزل اآلخر
                                                 

 .٥٠٨−١١/٥٠٧احلاوي الكبري ) ١(
 ).٥٠٠ص(اهلداية عىل مذهب اإلمام أمحد ) ٢(



− ٢٩ − 

, ويأخـذه  وإن كان الغالم عند األم بعد السبع, الختياره هلا, كان عندها ليالً
األب هناراً ليسلمه يف مكتب, أو يف صناعة; ألن القصد حظ الغالم, وحظـه فـيام 

, . ذكرناه ; ألن وال يمنع من زيـارة أمـهوإن كان عند األب, كان عنده ليالً وهناراً
وإن مـرض, كانـت األم أحـق . اء بـالعقوق, وقطيعـة للـرحممنعه من ذلك إغر

بتمريضه يف بيتها; ألنه صار باملرض كالصـغري, يف احلاجـة إىل مـن يقـوم بـأمره, 
وإن مرض أحد األبـوين, والولـد عنـد اآلخـر, مل . فكانت األم أحق به كالصغري

يمنـع يمنع من عيادته, وحضوره عند موته, سواء كان ذكرا أو أنثى; ألن املـرض 
املريض من امليش إىل ولده, فميش ولده إليه أوىل فأما يف حال الصحة, فإن الغالم 

; ألن كـل واحـدة مـنهام واألم تـزور ابنتهـايزور أمه; ألهنا عورة, فسـرتها أوىل, 
, حتتاج إىل صيانة وسرت, وسرت اجلارية أوىل; ألن األم قد خترجت وعقلـت, عورة

 .)١(»بخالف اجلارية
 .بلة كام تر قريب من الشافعيةومذهب احلنا

ولكن هذا احلق ال ينبغي أن يستعمل فإذا تقرر أن الزيارة حق لغري احلاضن, 
 .تعسفاً بتحديد أوقات ال تالئم احلاضن أو املحضون وال تناسبه

وليس لألم أن تقطعه يف النهـار إليهـا; ملـا «: وانظر إىل كالم املاوردي السابق
 .ففيه إشارة إىل هذا. اهـ »طيله عن تعليم أو صناعةيدخل عليه من الرضر يف تع

, بـام خيـالف عـادات النـاس يف أوقـات  وكذا ال يستعمل حق الزيارة تعسفاً
رر ولـو ـالزيارة وعددها, واإلرصار عىل تلك األوقات ألجل حماولة إحلاق الضـ

 .كان يسرياً بالطرف اآلخر
 
 
 

                                                 
 .٤١٩−١١/٤١٨املغني ) ١(



− ٣٠ − 

ليها للزيـارة, ألهنـا أوىل فإن شاءت األم, خرجت إ«: قال يف روضة الطالبني
 .)١(»باخلروج لسنها وخربهتا, ثم الزيارة تكون يف األيام عىل العادة, ال يف كل يوم

والـورع إذا («: ويف الكالم اآليت إشارة أخر حيث جـاء يف كشـاف القنـاع
) ابنتها حتري أوقات خروج أبيهـا إىل معاشـه لـئال يسـمع كالمهـا(امرأة ) زارت

 . )٢(»لكن حيرم تلذذ بسامعه والكالم ليس بعورة
فإذا كان حتديد الوقت املناسب مرغوب فيه من باب الورع, مع عدم وجـود 
, وهـو  ارتكاب ملحظور أو إرادة ألمر حمرم, فكيف إذا ما كان قصد منه أمراً حمرماً

 !!إحلاق الرضر باآلخرين?
واحلنابلة,  وهو ما أشار إليه علامء الشافعية ومن التعسف أيضاً إطالة الزيارة,

وال يطيل, وال يتبسط; ألن الفرقة بينهام متنع تبسط «: ومنه قول ابن قدامة السابق
 .»أحدمها يف منزل اآلخر

وأيضاً ال يستعمل حق الزيارة هذا تعسفاً إلفسـاد املحضـون عـىل حاضـنه, 
 وحماولة إيقاع الفتنة بينهام, بكالم أو بأفعال, كام سيأيت يف الكالم عىل التعسـف يف

 .تأديب املحضون
, ال ينبغي أن يستعمل تعسفاً لإلرضار بالطرف الثـاين وباجلملة فحق الزيارة

 .بأي شكل من األشكال, سواء ما ذكرناه أو غري ذلك
  אאא 

אא 
اضن, القيــام بتأديــب املحضــون وتعليمــه ـىل احلـــق الــالزم عـــن احلـــمــ

ق عىل احلاضن أماً أو أباً أو غريمها, فمتـى مـا كـان املحضـون وتوجيهه, وهذا ح
عند أحد, وجب القيام برتبيته وتأديبه وتوجيهه, إذ مدار احلضـانة عليهـا, وهـذه 
الرتبية ختتلف من وقت إىل وقت, فقبل االستغناء خيتلف عام بعده, والذكر خيتلف 

                                                 
 .٩/١٠٤روضة الطالبني ) ١(
 .٥/٥٠٢كشاف القناع ) ٢(



− ٣١ − 

 :عن األنثى
 :فمن نصوص احلنفية التي تبنيّ هذا احلق

يف : أي) قوله أحق بالولد أمه قبـل الفرقـة وبعـدها(«: ل يف البحر الرائقيقو
 . )١(»الرتبية واإلمساك

وألن الغالم إذا اسـتغنى حيتـاج إىل التأديـب والتخلـق «: ويف بدائع الصنائع
بأخالق الرجال وحتصيل أنواع الفضائل واكتساب أسـباب العلـوم واألب عـىل 

يف يدها لتخلق بأخالق النساء وتعود بشامئلهن  ذلك أقوم وأقدر مع ما أنه لو ترك
وفيه رضر, وهذا املعنى ال يوجد يف اجلارية فترتك يف يد األم بل متـس احلاجـة إىل 
الرتك يف يدها إىل وقت البلوغ حلاجتها إىل تعلم آداب النساء والتخلق بـأخالقهن 

 .)٢(»وخدمة البيت وال حيصل ذلك إال وأن تكون عند األم
 :ب املالكيومن املذه

فصل وأما اإلمجاع فال خـالف بـني أحـد مـن «: قال يف املقدمات املمهدات
األمة يف إجياب كفالة األطفال الصغار; ألن اإلنسان خلق ضعيفاً مفتقـراً إىل مـن 

حتى ينفع نفسه ويستغني بذاته, فهو من فروض الكفايـة ال حيـل أن  يكفله ويربيه
وإذا قام به قائم سقط عـن . ى هيلك ويضيعيرتك الصغري دون كفالة وال تربية حت

وال يتعني ذلك عىل أحد سو األب وحده, ويتعـني عـىل األم يف حـويل . الناس
رضاعه إذا مل يكن له أب وال مال تستأجر لـه منـه أو كـان ال يقبـل ثـدي سـواها 

 .)٣(»فتجرب عىل رضاعه
ربيتـه كفايـة الطفـل وت«: ويف الفواكه الدواين عنـد تعريـف احلضـانة يقـول

 .)٤(»واإلشفاق عليه
 

                                                 
 .٤/١٨١البحر الرائق ) ١(
 .٤٣−٤/٤٢بدائع الصنائع ) ٢(
 .١/٥٦٤املقدمات املمهدات ) ٣(
 .٢/٦٥الفواكه الدواين ) ٤(



− ٣٢ − 

 :ومن نصوص الشافعية
وألهنا أكثر حنـوا وإشـفاقا, «: قال يف احلاوي يف تعليله تقديم األم باحلضانة
 .)١(»وألهنا برتبيته أخرب, وعىل التشاغل حلضانته أصرب

إذا اختار األم, فليس لألب إمهاله بمجرد ذلك, بل «: قال يف روضة الطالبني
يبه وتعليمه, إما بنفسه وإما بغريه ويتحمل مؤنته, وكـذا املجنـون يلزمه القيام بتأد

الذي ال تستقل األم بضبطه يلزم األب رعايته, وإنام تقدم األم فيام يتأتى منها ومـا 
 .هو شأهنا
 .)٢( »تأديبه وتعليمه واجب عىل وليه أباً كان أو جداً أو وصياً أو قيامً : قلت

 :ومن املذهب احلنبيل
تربية الصبي وحفظـه وجعلـه يف رسيـره وربطـه : واحلضانة«: نيقال يف املغ

 .)٣( »ودهنه وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وأشباه ذلك
وإن اختار أمه كان عندها لـيال وعنـد «: عن حضانة الغالم: وقال يف اإلقناع

 .)٤( »ويؤدبهأبيه هنارا ليعمله الصناعة والكتابة 
أو األب فإهنا تكـون عنـده لـيالً  وإذا كانت عند األم«: وعن حضانة اجلارية

 .)٥( »وخترجيها يف جوف البيت تأديبهاوهناراً فإن 
أن الرتبية والتأديب حق لألب ولألم, وللحاضن بشكل  مما سبق ذكره يتقرر

 .عام
يمكن أن نأخذ منه إشارة إىل التعسـف يف اسـتخدام  ومن كالم العلامء الذي

 : هذا احلق

                                                 
 .١١/٥١٩احلاوي الكبري ) ١(
 .٩/١٠٥روضة الطالبني ) ٢(
 .٨/٧٣املغني ) ٣(
 .٤/١٦٠اإلقناع ) ٤(
 .٤/١٦١اإلقناع ) ٥(



− ٣٣ − 

م مع خوفه أن تفسد قلبهـا, قالـه يف الواضـح, وال خلوة أل«: قال يف الفروع
 .   )١( »ويتوجه فيه مثلها

متنع األم مـن اخللـوة هبـا إذا : قال يف الواضح«: وأوضح منه قول اإلنصاف
ويتوجـه يف الغـالم : وقـال. ر عليـه يف الفـروعـخيف منها أن تفسد قلبها واقتص

 . مثلها
بنت مزوجة, إذا خيف من وكذا متنع ولو كانت ال. وهو الصواب فيهام: قلت

 .)٢(»حيتمل ذلك: مع أن كالم صاحب الواضح. ذلك
حتـت غطـاء حـق الرتبيـة والتأديـب  )٣(فمن النصوص السابقة يفهـم أن األم

 .والنصيحة قد تعمل عىل إحلاق الرضر باآلخرين عن طريق إفساد بنتها أو ابنها
قهـام يف وعليه فإن خيـف أن تتعسـف األم أو يتعسـف األب يف اسـتعامل ح

نـع مـن الرتبيـة  التأديب والرتبيـة والتوجيـه, فلـيس عـالج هـذا التعسـف أن متُ
والتأديب والتوجيه, وال متنع من الزيارة وال من الرؤية, ولكن مـا ذكـره الفقهـاء 

نع من التفرد باملحضون, ليدفع هذا الرضر, واهللا أعلم: رمحهم اهللا  .أن متُ
للتعسف يف استعامل هذا احلـق بغيـة  ويف الواقع نامذج خمتلفة وصور متعددة

الثأر من الطرف اآلخر, بحجة النصيحة, أو الرتبية الواعية, أو لفت النظر لتكون 
عىل حذر, وإنام يف احلقيقة جوع يف النفس يريدون إشباعه كام يظنون, والواجـب 
عىل املرأة والرجل تقو اهللا تعـاىل, ولـزوم كلمـة التقـو, والنظـر يف مصـلحة 

د, والتي هي بال شك عدم إساغتهم غصص الطـالق مـرات عديـدة, ممـا األوال
 .يؤثر سلباً عىل حياهتم العادية أيام تأثري

 

                                                 
 .٩/٣٤٧الفروع البن مفلح ) ١(
 .٩/٤٣٢اإلنصاف للمرداوي ) ٢(
, و) ٣(  .اهللا أعلمنصّ الفقهاء عىل التمثيل باألم, ويمكن إحلاق األب بنفس احلكم, إذا خيف أن يصدر منه ذلك أيضاً



− ٣٤ − 

 
 
 
 

 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٥ − 

אא 
אא 

النفقة الواجبة عىل األب أو من يقوم مقامه, تنتاهبا عدة حقوق, وبالتايل عدة 
من حقه الواجب عليه أن ينفق عىل ولده برشطه املذكور تعسفات حمتملة, فاألب 

يف كتب الفقهاء, وللحاضنة احلق يف أن تقبض النفقة نيابة عـن املحضـون, وهـو 
أمر متفق عليه يعرف من تفريعات الفقهـاء يف بعـض املسـائل, وفـيام يـيل بعـض 

 : نصوصهم يف ذلك
 :أما كون النفقة واجبة عىل األب

نَ ﴿: ضاع والنفقة عىل الوالد لقوله تعاىلوالر«: جاء يف املبسوط ـعْ ضَ ـإِنْ أَرْ فَ
نَّ  هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ مْ فَ وكام أن النفقة بعـد ... يعني مؤنة الرضاع ) ٦: الطالق( ﴾لَكُ

الفطام عىل األب ال يشاركه أحد يف ذلك باعتبار أن الولد جزء منه واإلنفاق عليه 
 .)١(»ة الرضاع عليهكاإلنفاق عىل نفسه, فكذلك قبل الفطام مؤن

وال جيـرب أحـد عـىل نفقـتهم, وال األم إن «: ويف التهذيب يف اختصار املدونة
ولده الذكور حتـى حيتلمـوا,  وتلزمه نفقة. إال األب وحده إذا قدركانت مورسة, 

واإلناث حتى يدخل هبن أزواجهن, إال أن يكون للصبي كسب يستغني به, أو له 
 .)٢(»مال فيُنفق عليه منه

ومؤنة احلضانة عىل األب ألهنا من أسباب الكفايـة «: اء يف كفاية األخياروج
 .)٣(»كالنفقة

ألنه هيلـك برتكهـا ) واجبة(أي حضانة من ذكر ) وهي(«: ويف كشاف القناع
وإنجـاؤه مـن املهالـك ) اإلنفـاق عليـه(مـا جيـب ) ك(فوجب حفظه عن اهلالك 

                                                 
 .٥/٢٠٨املبسوط للرسخيس ) ١(
 .٢/٤٠٢التهذيب يف اختصار املدونة أليب سعيد الرباذعي ) ٢(
 ).٤٤٦ص(كفاية األخيار أليب بكر احلصني ) ٣(



− ٣٦ − 

 .)1(»والعم كذلك كاألب واجلد واألخ لغري أم) ومستحقها رجل عصبة(
 : ومما يدل عىل حق قبض احلاضنة املال 

ــه الشــ ــن ذلــك قول ــبهم, وم ــذلك يف كت ــة رصحــوا ب ــريـاملالكي : رح الكب
وكسوته وغطائه ووطائه ومجيع ما حيتاج ) قبض نفقته(أم أو غريها ) وللحاضنة(«

ا ملـ. ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لك: له الطفل, وليس أليب املحضون أن يقول هلا
 .فيه من الرضر بالطفل واإلخالل بصيانته والرضر عىل احلاضنة للمشقة

وليس هلا موافقة األب عىل ذلك لرضر الطفل; إذ أكله غري منضـبط, فـالالم 
 .بمعنى عىل أو لالختصاص

ثم إن قبض النفقة يقدر باالجتهاد من احلاكم عىل األب بالنظر حلاله من يوم 
أثامن, وحلال احلاضنة من قرب املسـكن مـن األب أو مجعة أو شهر ومن أعيان أو 

 .)2(»وبعده وأمنه وخوفه
, إال أنه مفهوم مـن تطبيقـاهتم وتفريعـاهتم  أما بقية املذاهب فلم أقف عليه رصحياً

 :التي سأذكر منها مثاالً واحداً لكل مذهب
ر أرادت العمـة ـللصغرية عمة مورسة واألب معس(«: جاء يف درر احلكام −

أي ) تـأبى(أي األم ) عن األم وهي(أي العمة الولد ) لد جمانا وال متنعهإمساك الو
إمـا أن : فالصـحيح أن يقـال هلـا وتطالبه باألجرة ونفقة الولد(متتنع من احلضانة 

 . )3(»كذا يف اخلالصة) متسكي الولد جمانا, أو تدفعي إىل العمة
ر الوالد ـ حال عسفيفهم من كالمه أن هلا املطالبة بنفقة الولد وقبضها يف غري

 .ووجود العمة املورسة, لتنفقها عىل الولد ألهنا احلاضنة
: جواهر العقود عند ذكره لبعض نـامذج العقـود يف كتـاب النفقـاتي ـوف −

فالنة برسم طعـام ورشاهبـم إىل آخـره يف كـل  حضانة والدهتموهم اآلن يف ... «
                                                 

 .٥/٤٩٦كشاف القناع للبهويت ) ١(
, ورشح خمترصـ خليـل للخـريش ٤/٢١٩مواهـب اجلليـل للحطـاب : وانظـر. ٢/٥٣٣الرشح الكبري للـدردير ) ٢(

٤/٢١٨. 
 .١/٤١٢درر احلكام ملنال خرسو ) ٣(



− ٣٧ − 

 .شهر كذا فرضاً صحيحاً رشعياً 
إىل والـدهتم من ماهلم احلاصل حتت يـده   دفع ذلكيفوأذن لوصيهم املذكور 

وعىل خادمهم نفقة وكسوة حسبام عني أعاله  لترصفه عليهماملسامة أعاله  احلاضنة
 . )١(»إذناً رشعياً 

ألن ) ناشز غري حامـل(زوجة ) ل(جتب النفقة ) وال(«: ويف كشاف القناع −
أي ) فـإن كـان هلـا ولـد(نـة النفقة يف نظري متكينها من االستمتاع والناشز غري ممك

لـه ألن نفقتـه ) أو املرضـعة أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي احلاضنة لـه(الناشز 
 .)٢(»ليست يف نظري التمكني بل للقرابة وهي موجودة مع نشوز أمه

فإذا تقرر أن عىل األب أو من يقوم مقامه أن ينفق عـىل ولـده, واألم أو مـن 
ا يف تربيـة األوالد, فـإن قـد يقـع تعسـف مـن يقوم مقامها تقبض النفقة لترصفه

 :املنفق, وقد يقع تعسف من قابض النفقة يف صور متعددة منها
 :التعسف من قبل املنفق :أوالً 
رر ـأن املنفق قد يتعسف بحقه يف اإلنفاق عـىل ولـده قاصـداً إحلـاق الضـ −

ذكره علامء  باحلاضنة, فيطلب منها أن تأيت بولده ليأكل عنده, وهو ما يشري إليه ما
ملـا . ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لـك: وليس أليب املحضون أن يقول هلا«: املالكية

 .»فيه من الرضر بالطفل واإلخالل بصيانته والرضر عىل احلاضنة للمشقة
, إال أن يظهر عدم التعسـف يف طلـب املنفـق أن  فيكون هذا التعسف ممنوعاً

اب إىل طلبهيكون طعام األوالد عنده لفقره أو غري ذ  :لك, فعندها جيُ
وكتب شبحرة لسحنون يف اخلالة احلاضـنة إذا قـال «: قال يف مواهب اجلليل

إهنا تأكل ما أعطيه, وطلب األب أنه يأكل عنده ويعلمـه, فكتـب إليـه أن : األب
القول لألب, فجعل للحاضنة أن يأوي إليها فقط, واألول هـو األصـل, ولعلـه 

 .)٣(»ظهر صدقه يف السؤال
                                                 

 .٢/١٨٣جواهر العقود لشمس الدين املنهاجي ) ١(
 .٥/٤٦٧كشاف القناع للبهويت ) ٢(
 .٤/٢١٩مواهب اجلليل للحطاب ) ٣(



− ٣٨ − 

وما ذكره عن العتبية يشري به لقوله يف رسم الطالق مـن سـامع «: وقال أيضاً 
وسئل مالك عن الذي يطلـق امرأتـه ولـه : أشهب من كتاب العدة وطالق السنة

: ما عندي ما أنفق عليها أرسليها إيل تأكل معي فقال: منها بنت أربع سنني فيقول
ن كـان كـذلك أمـراً غالبـاً هبا, ولكن ينظر فـيام يقـول فـإ أخاف أن يكون مرضاً 

, قيل هلا  .أرسليها تأكل مع أبيها وتأتيك: معروفاً
ليس للرجل املورس أن تأكل ابنته عنده ويلزمه أن يدفع نفقتها : قال ابن رشد

وأنه إىل أمها احلاضنة هلا; فإن ادعى أنه ال يقدر نظر يف حاله; فإن تبني صدق قوله 
أكل ولده عنده كان ذلك لـه, وإال فـال, وبـاهللا بام دعا إليه من أن ي ال يريد الرضر

 .)١(»التوفيق
, تطبيـق ملنـع التعسـف يف »بام دعا إليه وأنه ال يريد الرضر«:  فقوله رمحه اهللا

 . واهللا تعاىل أعلم. استعامل احلق, وإن مل يقصد التعسف, فال بأس
فيطلـب مـن احلاضـنة أن تـأيت هـي لتسـتلم النفقـة وال  أو يتعسف املنفق −

ثـم «: يذهب هو ليسلمها, وهو ما يشري إليه أيضاً ما نقلته عن الرشح الكبري قوله
 .»إن قبض النفقة يقدر باالجتهاد من احلاكم عىل األب

 :التعسف من قبل قابض النفقة: ثانياً 
رر ـقد تعمد احلاضنة إىل استعامل حقها يف قبض النفقة تعسفاً لتلحق الضـ −

: ع النفقة, وهو ما يشري إليه كـالم مواهـب اجلليـلباملنفق, وذلك بأن تأكل وتضي
فـأراد أن  ضـياع نفقـة ابنـهوإن شـكا األب : املنتقى يف القضاء باحلضانة ونصـه«

: يطعمه فقد كتب إىل سحنون شبحرة يف اخلالة جتـب هلـا احلضـانة, فيقـول األب
يكون ولدي عندي ألعلمه وأطعمه; ألن اخلالة تأكل ما أرزقه, وهي تكذبـه, أن 

فجعل احلضانة أن يـأوي إليهـا . لألب أن يطعمه ويعلمه وتكون احلضانة للخالة
 .)٢(»وتبارش سائر أحواله مما ال يغيب عليها من نفقته, انتهى

                                                 
 .٤/٢٢٠مواهب اجلليل للحطاب ) ١(
 .٤/٢٢٠مواهب اجلليل للحطاب ) ٢(



− ٣٩ − 

فهنا نجد أن احلاضنة قد تتعسف يف حقها بقبض النفقة لترض باملنفق, وهـذا 
ها, دفعاً هلـذا التعسف يدفع بأن متنع من قبض النفقة التي يمكن هلا أن تتعسف في

 .التعسف
وقد يكون التعسف من احلاضنة بأن تطلب النفقة كل يوم بيومه, مع بعـد  −

رح ـمسكن املنفق, أو مع وجود األخطار يف الطريق, وهو ما يشري إليه كـالم الشـ
ثم إن قبض النفقة يقدر باالجتهاد من احلاكم عىل األب بالنظر حلاله من «: الكبري

ومن أعيان أو أثامن, وحلال احلاضنة مـن قـرب املسـكن مـن يوم أو مجعة أو شهر 
 .»األب وبعده وأمنه وخوفه

فقد تتعسف احلاضنة بذلك الطلب, فيُدفع هذا التعسف بـأن يـرد األمـر إىل 
 .واهللا أعلم. القايض لينظر املناسب للحال والزمان, وحيكم به

م اهللا هذه بعض الـنامذج التـي يمكـن أن نأخـذها مـن كـالم الفقهـاء رمحهـ
للتعسف يف هذا احلق, وسنجد يف واقع حياتنا اليوم نامذج أخر كثرية للتعسـف 

قبل األب املنفق أو مـن يقـوم مقامـه, أو مـن قبـل األم  احلق منيف استعامل هذا 
احلاضنة أو غريها, وعىل القايض مسئولية كبرية يف فهـم واقـع النـاس واكتشـاف 

يء مـن ـمـن طلـب احلاضـنة, لشـ التعسف الذي قد يقصد من طلـب املنفـق أو
حقوقهم, وال يغرت بظاهر األمر, حتى يسرب الغور, ويتثبت من عدم اجلـور, فـإن 
 .نفوس الكثري من الناس يف هذه األيام غري حممودة, وتضمر الرش وختفي حدوده

אא 
אא 

رر, ـبه الضـمن واجبات احلاضن أن يقوم بحفظ حمضونه عن كل أمر يلحق 
فإذا ما رأ أن أمراً ما قد يرضه, فمن حقه الواجب عليه أن يـر الطريقـة املـثىل 
لرصف ذلك عنه, وهذه بعض نصـوص الفقهـاء يف حـق احلفـظ الواجـب عـىل 

 :احلاضن



− ٤٠ − 

وأن تكون عند األم ثم بعد ما حاضـت ... «: عـائـع الصنـدائـي بـال فـق −
احلاجـة إىل محايتهـا وصـيانتها وحفظهـا  عـوة; تقــد الشهـد األم حـأو بلغت عن

وهنا حلام عىل وضم فال بد ممن يذب عنهـا, والرجـال عـىل ـع فيها لكـن يطمـعم
 .)١(»ذلك أقدر

وجيب عليه إمسـاكه وحفظـه وصـيانته إذا اسـتغنى عـن «: ويف البحر الرائق
 .)٢(»النساء; ألن ذلك حق للصغري عليه

أي يف مبيتـه ) وهـي حفـظ الولـد: قولـه) (احلضانة(«: ويف الرشح الكبري −
 .)٣(»وذهابه وجميئه

ألن احلضـانة هـي احلفـظ واملراعـاة وتـدبري الولـد «: ويف احلاوي الكبـري −
 .)٤(»والنظر يف مصاحله

كفالة الطفل وحضـانته واجبـة; ألنـه هيلـك برتكـه, فيجـب «: ويف املغني −
 .)٥(»حفظه عن اهلالك, كام جيب اإلنفاق عليه, وإنجاؤه من املهالك

أن الغرض باحلضانة احلظ, واحلظ للجارية بعد السبع يف الكون «: وفيه أيضاً 
 .)٦(»عند أبيها; ألهنا حتتاج إىل حفظ , واألب أوىل بذلك

الواجب عليه أن يمنع املحضون من الذهاب إىل  وعليه فإن من حق احلاضن
 .مكان ما أو فعل أمر ما, ألنه من حق احلفظ واإلمساك

تعمل هذا احلق, فينهـاه عـن زيـارة أمـه أو عيادهتـا أو يشء ممـا ولكنه قد يس
 .يتعلق بربها, وهنا يكون هذا االستعامل من التعسف يف استعامل احلق

وقد نصّ الفقهاء عىل أنه ال متنع الزيارة بني للمحضـون مـع غـري احلاضـن, 

                                                 
 .٤/٤٣بدائع الصنائع للكاساين ) ١(
 .٤/١٨٠ق البن نجيم البحر الرائ) ٢(
 .٢/٥٢٦الرشح الكبري للدردير ) ٣(
 .١١/٥٠٧احلاوي الكبري ) ٤(
 .١١/٤١٢املغني البن قدامة ) ٥(
 .١١/٤١٨املغني البن قدامة ) ٦(



− ٤١ − 

 :ومن ذلك
ا تكـون عنـده إذا كانت اجلارية عند األم أو عند األب , فإهن«: جاء يف املغني

; ألن تـاً وهنـليل ا يف جـوف البيـت, مـن تعليمهـا الغـزل ـرجيهــا وختـأديبهــاراً
والطبخ وغريمها, وال حاجة هبا إىل اإلخراج منه, وال يمنع أحـدمها مـن زيارهتـا 

 .)١(»عند اآلخر
, وال يمنع مـن زيـارة «: وفيه أيضاً  وإن كان عند األب, كان عنده ليالً وهناراً

وإن مـرض أحـد ... منعه من ذلك إغـراء بـالعقوق, وقطيعـة للـرحم أمه; ألن 
األبوين, والولد عند اآلخر, مل يمنع من عيادته, وحضوره عند موته, سـواء كـان 

ي ولـده إليـه ـي إىل ولـده, فمشــذكرا أو أنثى; ألن املرض يمنع املريض من املش
 .)٢(»أوىل

جيري يف كل ما يريد بـه  وليس التعسف يف هذا احلق خاصاً بمنع الزيارة, بل
. إحلاق الرضر بالطرف اآلخر, متذرعاً بحق احلفظ والصيانة, واإلمساك والرعاية

 .واهللا أعلم
 

                                                 
 .١١/٤١٨املغني البن قدامة ) ١(
 .١١/٤١٩املغني البن قدامة ) ٢(



− ٤٢ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 أبيض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٤٣ − 

אא 
אאאא 

 قامت الرشيعة بحامية أفراد املجتمع املسلم من التعسف يف استعامل احلق أيّام
قيام, وفيام يتعلق بالتعسف يف استعامل حق احلضانة, فإنه يمكن بيـان ذلـك عـرب 

 :اجتاهني, يف املبحثني اآلتيني
 .احلامية اخلاصة من التعسف يف استعامل احلق: ولألاملبحث ا

 .احلامية العامة من التعسف يف استعامل احلق: املبحث الثاين
אא 

אאאאא 
وهو ما نجده يف الرشيعة اإلسالمية من طرق حتمـي مـن التعسـف يف بـاب 
معـني, أو يف موضـوع حمــدد, كـالطرق اخلاصــة الـواردة للحاميــة مـن التعســف 
االقتصادي, ومع ذلك فهي ال تـدل مـن حيـث داللـة الـنص عـىل احلاميـة مـن 

, وهكذا  .التعسف السيايس مثالً
حق احلضانة, سـبقت اإلشـارة إليـه وهـو الزجـر ة من التعسف يف ـواحلامي

هِ ﴿ :وارد يف عموم قوله تعـاىلـال لَـدِ لُـودٌ لَـهُ بِوَ وْ الَ مَ ا وَ هَ لَـدِ ةٌ بِوَ دَ الـِ ـارَّ وَ  ﴾الَ تُضَ
 ).٢٣٣: البقرة(

محاية للتعسف يف حـق احلضـانة  )١(»أنت أحق به ما مل تنكحي«: ملسو هيلع هللا ىلص ويف قوله
ضانة لألم, محاية للتعسف ضد املرأة مـن أحقية احل ملسو هيلع هللا ىلصأيام محاية, ففي جعل النبي 

محاية للرجل  »ما مل تنكحي«: , ثم يف جعله لذلك حداً »أنت أحق به«قبل الرجل, 
 .من التعسف من قبل املرأة يف حالة زواجها

                                                 
: اكم يف مسـتدركه, وذلـك يف املبحـث الثـاينسبق يف الفصل األول أن أبا داود أخرجـه يف سـننه, وصـححه احلـ) ١(

 .التعسف يف السفر باملحضون



− ٤٤ − 

من فرق بني والدة وولدها فرق اهللا بينـه وبـني أحبتـه «: ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك يف قوله 
لكـل مـن يفـرق بـني األم وولـدها  , زجر شديد وختويف ووعيد,)١(»يوم القيامة

, وبني األب وأبنائه إيامء بعلة املحبة, ويف هذا ما يدفع كلّ متعسف أو متعسفة  نصاً
عن اإلقدام عىل التعسف املؤدي إىل التفريـق اجلسـدي أو التفريـق املعنـوي بـأي 

 .شكل من أشكاهلا, واهللا تعاىل أعلم
نع التعسـف يف اسـتعامل هـذا كام قد ذكرنا ما نصّ عليه الفقهاء من أحكام مت

 .احلق
عىل أن ما سيأيت من أدلة عامة متنـع التعسـف لكافيـة يف الداللـة عـىل محايـة 

 .واهللا أعلم. الرشيعة اإلسالمية أفراد املجتمع من هذا التعسف
אא 

אאאאא 
ة املتنوعـة التـي تصـلح ألن وهو ما نجده يف الرشيعة اإلسـالمية مـن األدلـ

ريعة, ـتُستخدم للحامية من التعسف يف استعامل احلق يف أي باب من أبـواب الشـ
ي أو ســيايس أو اقتصــادي أو وأي نــوع مــن أنــواع التعســف, مــن تعســف أرس

 .إلخ... تربوي
 :ومن طرق هذه احلامية العامة

 :أمرت الرشيعة اإلسالمية بالعدل واإلحسان: أوالً 
ـنِ إِنَّ اهللاَ﴿ :قال تعاىل ـى عَ نْهَ يَ بَـى وَ رْ إِيتَـاءِ ذِي الْقُ ـانِ وَ سَ ِحْ اإلْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ  يَ

ونَ  رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ املُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ  ).٩٠: النحل( ﴾الْفَ
لَ فإنّ «): ٥٠٢ت( األصفهاينب ـراغـول الـيق دْ هو املساواة يف املكافـأة  العَ
اً ـر, وإن شـفخي راً ـيإن خ ,  رّ رّ ـأن يقابل اخلري بـأكثر منـه, والشـ انـواإلحسفرشّ

 .)٢(»بأقلّ منه
                                                 

, وأن احلـاكم صـحح يف مسـتدركه, »حسـن غريـب«: سبق يف الفصل األول أن الرتمذي أخرجه يف جامعه وقال) ١(
 .التعسف يف السفر باملحضون: وذلك يف املبحث الثاين

 ).٥٥٢ص (للراغب » املفردات«) ٢(



− ٤٥ − 

والتعسف أو اإلساءة يف استعامل احلق, ليس بعدل ألنه ال مساواة فيه كام هو 
ظاهر, وال يرقى إىل اإلحسان الذي هـو مقابلـة اخلـري بـأكثر منـه; ألن التعسـف 

 .مقابلة اخلري بالرش
ه بالعدل واإلحسان حيمي الناس مجيعاً من تعسف اآلخرين فالقرآ رِ ن هنا بأَمْ

يف كافة املجاالت, بل يرقى باملسلم إىل مرتبـة عاليـة ومنزلـة سـامية, خاليـة مـن 
ر بـنفس ـاملضارة والتعسف, مليئة باملكافأة باخلري خرياً وأكثر, وعدم مقابلـة الشـ

 .املستو, بل التقليل بقدر اإلمكان
 :بناء الرشيعة اإلسالمية للفرد املسلم عىل تقو اهللا وخشيته: ثانياً 

ْشَ اهللاَ﴿ :قال تعاىل خيَ ولَهُ وَ سُ رَ طِعِ اهللاَ وَ نْ يُ مَ ونَ وَ ـائِزُ ـمُ الْفَ أُولَئِكَ هُ هِ فَ تَّقْ يَ  ﴾ وَ
 ).٥٢: النور(

ـةٍ ممـا خيـاف, هـذا «): ٥٠٢ت(قال الراغب  ايَ قَ  جعل الـنّفس يف وِ وَ والتَّقْ
ع حفظ النّفس عـامّ يـؤثم, وذلـك بـرتك و... حتقيقه   يف تعارف الرشّ وَ صار التَّقْ

 .)١(»املحظور, ويتمّ ذلك برتك بعض املباحات
يَة«: ويقول خوف يشوبه تعظيم, وأكثر ما يكـون ذلـك عـن علـم بـام : اخلَشْ

ى اهللاَ﴿ :خيشى منه, ولذلك خصّ العلامء هبا يف قوله ْشَ امَ خيَ ـإِنَّ لَ بَـادِهِ الْعُ نْ عِ ءُ  مِ  ﴾امَ
 .)٢(»)٢٨: فاطر(

إن بناءَ التقو مع اخلشية, بناء فريد من الرشيعة اإلسـالمية للفـرد املسـلم, 
فهي تؤسس املسلم عىل تقو اهللا تعـاىل التـي فيهـا االبتعـاد قـدر اإلمكـان عـن 

 .معاصيه, مع خشيته لربه جل وعىل, التي فيها اخلوف من العظيم
النـاس ابتعـاداً عـن اإلسـاءة إىل  ومن تأسس عىل هذا األساس, فهـو أشـدّ 

 .اآلخرين, فالتقو ترصفه عن املضارة, واخلشية تبعده عن اإلساءة
                                                 

 ).٨٨١ص (راغب لل »املفردات«) ١(
 ).٢٨٣ص (للراغب  »املفردات«) ٢(



− ٤٦ − 

 :حتريم الرشيعة اإلسالمية للظلم: ثالثاً 
اسِ ﴿ :قال تعاىل لُـكَ لِلنـَّ اعِ ـالَ إِينِّ جَ نَّ قَ َّهُ ـأَمتَ تٍ فَ لِامَ هُ بِكَ بُّ يمَ رَ اهِ رَ تَىلَ إِبْ إِذِ ابْ وَ

الَ  ا قَ امً ي الظَّاملِِنيَ إِمَ دِ هْ نَالُ عَ الَ الَ يَ تِي قَ يَّ رِّ نْ ذُ مِ  ).١٢٤: البقرة( ﴾وَ
ـونَ ﴿ :وقال تعاىل عن قول أحد ابني آدم تَكُ كَ فَ إِثْمِ بُوءَ بِإِثْمِي وَ يدُ أَنْ تَ إِينِّ أُرِ
اءُ الظَّاملِِنيَ  زَ لِكَ جَ ذَ ابِ النَّارِ وَ حَ نْ أَصْ  ).٢٩: املائدة( ﴾مِ

مُ عند أهل اللّغة وكثري من العلـامء«: )٥٠٢ت(يقول الراغب  لْ الظُّ وضـع : وَ
ا بنقصان أو بزيادة  .)١(»اليشء يف غري موضعه املختصّ به, إمّ

, استعاملٌ له يف غري موضـعه املخـتص بـه,  وال شك أن استعامل احلق تعسفاً
فهو ظلم هبذا املعنى, والرشيعة اإلسالمية ملا محت الناس من الظلم, فقـد محـتهم 

 .تعسف واملضارةمن ال
 :حتريم الرشيعة اإلسالمية إلدخال املرضة عىل اآلخرين: رابعاً 

وهذا هو صميم التعسف, وقد جاءت أدلـة كثـرية متنـع منـه, سـأذكر منهـا 
 :احلديث التايل

ةَ  − مَ ْ نْ أَيبِ رصِ ولِ اهللاِ  −  −عَ سُ نْ رَ ـالَ  ملسو هيلع هللا ىلصعَ َّ اهللاُ«: قَ ـارَّ أَرضَ ـنْ ضَ هِ ,  مَ بـِ
اقَّ شَ  نْ شَ مَ يْهِ قَّ اهللاُوَ لَ  .)٢(» عَ

وإذا كانت ال تستحق أن يطلقهـا «): ٧٢٨ت(يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
رر بـه بفعـل هـو ـفإذا قصدت إيقاع هذا الضـبغري عوض, ويف ذلك عليه رضر, 

من ضار ضار اهللا به ومن شق «: ملسو هيلع هللا ىلصدخلت يف قوله  خال عن هذا القصد, أو مباح
ا ليس خمتصاً بحقوق النكاح, بل هو عـام وهذوهو حديث حسن,  »شق اهللا عليه

ه بيشء هو مباح يف نفسه  .)٣(»يف كلّ من قصد إرضارَ غريِ
                                                 

 ).٥٣٧ص (للراغب  »املفردات«) ١(
حسـن « :, وقـال)١٩٤٠(احلـديث رقـم  »جامعه«, والرتمذي يف )٣٦٣٥(احلديث رقم  »سننه«رواه أبو داود يف ) ٢(

 ., واللفظ له)٢٣٤٢(احلديث رقم  »سننه«, وابن ماجه يف »غريب
)٣ (»الكرب ٦/٣١٤ »الفتاو. 
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وال شك أن هذا احلديث, وكالم شيخ اإلسالم ينطبـق متامـاً عـىل مـا نحـن 
 .بصدده, وكأنه يتحدث عن واقعنا اليوم

وهو لفظ عام مترصف يف أكثر أمور الـدنيا «): ٤٦٣ت(ويقول ابن عبد الرب 
وال يكاد أن حياط بوصفه, إال أن الفقهاء ينزعون به يف أشياء خمتلفة يأيت ذكرها يف 

 . )١(»أبواهبا إن شاء اهللا عز وجل
 ):عقوبة دنيوية(ما سنته الرشيعة اإلسالمية من العقوبة التعزيرية : خامساً 

مع كل ما سبق, وألجل إعطاء جمال أكرب حلامية أفـراد املجتمـع املسـلم مـن 
لظلم عليهم, يف األمور التي مل يرد فيها حـد مـن قبـل الشـارع, فـإن مـن وقوع ا

 .حماسن الرشيعة اإلسالمية ما يُعرف فيها باسم التعزير
 .)٢(»التأديب يف كلّ معصية ال حدّ فيها وال كفارة«: وهو

ريعة ـوإذا تقرر أن التعسف يف استعامل احلق أمر حمرم وهـو معصـية يف الشـ
 .ته تدخل يف هذا املفهوم الرشعياإلسالمية, فإن عقوب

?  هل ملقدار التعزير حدّ
 :هي مسألة خالفية بني الفقهاء

التعزير ربـام كـان أكثـر مـن : وقال مالك«: املالكي) ٤٤٩ت(قال ابن بطال 
... وروي مثله عن أيب يوسف وأيب ثور . احلدود إذا أد اإلمام اجتهاده إىل ذلك

زيـر باحلـدود ألهنـم ال خيتلفـون أن التعزيـر ال جيوز اعتبار التع: وقال الطحاوي
موكول إىل اجتهاد اإلمام, فيخفف تارة ويشدد تارة, فال معنى العتبار احلـد فيـه 

ا عىل : قال ابن القصار... وجتاوز جماوزته له  ر كتابً وقد روي أن معن بن زائدة زوّ
طعـن أذكرتنـي ال: عمر ونقش مثلَ خامته, فجلده مائة, ثم شـفع لـه قـوم, فقـال

وكنت ناسيًا, فجلده مائة أخر, ثم جلده بعـد ذلـك مائـة أخـر ثـالث مـرار 
 . بحرضة الصحابة, ومل ينكر ذلك أحد, فثبت أنه إمجاع

                                                 
 .٧/١٩١ »االستذكار«) ١(
فقد ذكر أقوال الفقهاء يف املـذاهب األربعـة, ) ٤٦٢−٤٥٩ص(للدكتور بكر أبو زيد  »احلدود والتعزيرات«: انظر) ٢(

 .وما ذكرناه هو املقدار املتفق عليه بني مجيع الفقهاء
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اجتهاد اإلمام عىل حسب ما يغلب عـىل ظنـه وملا كان طريق التعزير إىل : قال
سـوط,  , وكان يف الناس من يردعه الكالم, وكان فيهم من ال يردعه مائةأنه يردع

ا إىل ما يؤديه  وهي عنده كرضب املروحة; مل يكن للتحديد فيه معنى, وكان مفوضً
ا, فيجـب أن  ملسو هيلع هللا ىلصوانتقامـه ... اجتهاده أن مثلَه يردع  حلرمـات اهللا مل يكـن حمـدودً

يُرضب كل واحد منهم عىل قدر عصيانه للسنة ومعاندته أكثر مما يرضب اجلاهل, 
 .)١(» جيز خالفُهولو كان يف يشء من ذلك حد لنقل, ومل

نظـر   وعليه فإن من يتعسف يف استخدام احلق ألجل مضارة اآلخرين, فإنه يُ
فيه عىل قدر مضارته ونوعها ووقعها عىل الشخص املترضر, ويكون قدر التعزيـر 

 .واهللا أعلم. عىل حسبه
 :أنواع العقوبات التعزيرية

 :, هي)٢(ىل أنواعالعقوبات التعزيرية كثرية ومتنوعة, ولكن يمكن تصنيفها ع
 .التعزيرات البدنية; كالتعزير باجللد, أو حتى بالقتل −١
 . التعزيرات املالية; كالتغريم املايل, أو إتالف مال املعتدي −٢
 .التعزيرات البدنية املالية; كجلد السارق من غري حرز مع إضعاف الغرم عليه −٣
 .التعزيرات بتقييد اإلرادة; كاحلبس والنفي −٤
 .تعزيرات املعنوية; كالتوبيخ والزجرال −٥

وعليه فيُنظر يف نوع التعسف, والشخص املتعسـف, ومـا يناسـبه مـن نـوع 
 .التعزير املالئم الذي يغلب عىل الظن اندفاع التعسف به وحتقيق املصلحة

 :ما ذكرته الرشيعة اإلسالمية من العقوبة األخروية: سادساً 
ذير مـن املضـارة بـاآلخرين, بعد كـل مـا سـبق, مـن أنـواع الزجـر والتحـ

والرتغيب والتشجيع عىل ترك إحلاق األذ باملسلمني, فإن ما رشعه اهللا تعاىل من 
العقوبة التعزيرية ليست هي هناية املطاف, حتى ال يظن أحـد مـن النـاس أنـه إذا 

                                                 
 .٤٨٧−٨/٤٨٥» رشح صحيح البخاري«) ١(
 ).وما بعدها ٤٨٣ص(لشيخنا الدكتور بكر أبو زيد » احلدود والتعزيرات«: انظر ما سيأيت يف) ٢(
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ر, فال يظـن  عزِّ أفلت بطريقته اخلاصة من تعزير احلاكم له, أو مل يكن هناك حاكمٌ يُ
مع فيه اهللا العباد مجيعاً وحياسبهم, ويعطي كل ذي حـق أنه نج ى, بل يوجد يوم جيَ

 .حقه, ويقتص للمظلوم من الظامل
, واحلمد هللا رب العاملني  .وأدلة ذلك أشهر من أن تُذكر, وأوضح من أن تُبنيّ

وهذا أمر الشك مقلل من وقوع التعسف من الكثري من النـاس, فـإن هـذه 
رها ـاجر القرآنية,  إذا علمها اإلنسان املسلم واستحضالعقوبات األخروية والزو

عند إرادته ارتكاب التعسف, فإهنا الشك دافعته عنه, ورادعته من الوقـوع فيـه, 
ولكن نقص اإليامن وضعف اليقني, دفعا بكثـري مـن النـاس للوقـوع يف أشـكال 

 .عديدة من التعسفات, واهللا املستعان
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א 
احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه, وعند وصـولنا إىل خامتـة هـذا البحـث 
املتواضع, أحب أن أذكر بأهم ما توصلنا إليه من خالل هـذا البحـث, يف النقـاط 

 :التالية
حتريم كافة أشكال وأنواع التعسف يف استعامل حق احلضانة, سـواء منهـا مـا  −١

قـة باحلضـانة إذا بحث أو غريه, وكل حق مـن احلقـوق املتعلذكرته يف هذا ال
 .ة فهي حمرمةأريد هبا املضار

من خالل هذا البحث الذي مجع بعـض أشـكال التعسـف يف اسـتعامل حـق  −٢
ـة  التعسـف يف اسـتعامل (احلضانة, يدفع ادعاء قصور الفقه فيام يتعلـق بنظريَّ

 ., وخاصة فيام يتعلق بحق احلضانة)احلق
ا البحث إظهار ملحاسن الفقه اإلسالمي, ومـا فيـه مـن مـوازين احلـق يف هذ −٣

 .والعدل واإلحسان
كذلك يف هذا البحث بيان مرونة الفقـه اإلسـالمي ومسـايرته لواقـع النـاس  −٤

اليوم حيث إنه يستوعب كافة أشكال التعسفات, حتى ما مل يكن موجـوداً يف 
 .ناألزمان السابقة, وما قد يأيت يف مستقبل الزما

وفاء الفقه اإلسالمي يف جانب محاية األرسة املسلمة من وقوع التعسف فيها,  −٥
 .من خالل نموذج محاية التعسف يف حق احلضانة

روع عـىل وجـه غـري ـاسـتعامل احلـق املشـ«: التعسف يف استعامل احلـق هـو −٦
 .»مرشوع

 .ريمهحتريم تعسف يف استعامل احلق لقصد اإلرضار بالغري أمر متفق عىل حت −٧
حضانة الصغري أمر واجب, ألنه يضيع إذا مل يقم أحد بـأمر معاشـه وتربيتـه,  −٨

 .فإن مل يوجد أحد من أقاربه وجب ذلك عىل كلّ املسلمني
 .جلب مصالح الطفل ودفع املضار عنه: مدار احلضانة عىل أمرين −٩
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وز أن ل ال جيـمن حق األم أن تتنازل عن احلضانة, ولكن هذا احلق يف التناز −١٠
رر بأبيـه يف قيامـه بحضـانته ـة, كأن تقصد إحلاق الضـيستعمل ألجل املضار

 .وتربيته
ولـده, يف كل صورة حيق لألب أو األم أن يسافر وكان له احلق باصطحاب  −١١

 .ة بالطرف اآلخر, فهو من باب التعسففإن أراد بسفره ذلك املضار
ال ينبغـي أن يسـتعمل  ولكن هذا احلـقزيارة املحضون حق لغري احلاضن,  −١٢

 .تعسفاً بتحديد أوقات ال تالئم احلاضن أو املحضون وال تناسبه
, بام خيـالف عـادات النـاس يف أوقـات  −١٣ وكذا ال يستعمل حق الزيارة تعسفاً

رر ـالزيارة وعددها, واإلرصار عىل تلك األوقات ألجل حماولة إحلـاق الضـ
 .ولو كان يسرياً بالطرف اآلخر

 .إطالة الزيارة: ف يف حق الزيارةومن التعس −١٤
لألب ولألم حق الرتبية والتأديب والنصيحة للمحضـون, ولكـن ال جيـوز  −١٥

إفساد املحضون عـىل الطـرف اآلخـر, ويكـون ذلـك حتـت اسـم الرتبيـة أو 
 .النصيحة

وإن خيف أن تتعسف األم أو يتعسف األب يف استعامل حقهـام يف التأديـب  −١٦
نع مـن الرتبيـة والتأديـب والرتبية والتوجيه, فل يس عالج هذا التعسف أن متُ

والتوجيه, وال متنع من الزيارة وال من الرؤية, ولكن ما ذكره الفقهاء رمحهـم 
نع من التفرد باملحضون, ليدفع هذا الرضر: اهللا  .أن متُ

رر ـاملنفق عىل املحضون قد يتعسف بحقـه يف اإلنفـاق قاصـداً إحلـاق الضـ −١٧
فيكـون هـذا التعسـف !! منها أن تأيت بولده ليأكـل عنـدهباحلاضنة, فيطلب 

, إال أن يظهر عدم التعسف يف طلـب املنفـق أن يكـون طعـام األوالد  ممنوعاً
 .عنده لفقره أو غري ذلك

فيطلب من احلاضنة أن تأيت هي لتستلم النفقة وال يذهب  قد يتعسف املنفق −١٨
 .هو بإيصال النفقة هو ليسلمها مع استطاعته, فيأمره احلاكم بأن يقوم
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رر ـقد تعمد احلاضنة إىل استعامل حقها يف قبض النفقة تعسفاً لتلحـق الضـ −١٩
باملنفق, وذلك بأن تأكل النفقة وتضيعها, وهذا التعسف يدفع بـأن متنـع مـن 

 .قبض النفقة التي يمكن هلا أن تتعسف فيها, دفعاً هلذا التعسف
النفقة كل يوم بيومـه, مـع بعـد  وقد يكون التعسف من احلاضنة بأن تطلب −٢٠

مسكن املنفق, أو مع وجود األخطار يف الطريق, فيدفع هذا التعسف بأن يرد 
 .األمر إىل القايض لينظر املناسب للحال والزمان, وحيكم به

الواجب عليه أن يمنع املحضون من الذهاب إىل مكان مـا  من حق احلاضن −٢١
مساك, ولكنه قد يستعمل هذا احلـق, أو فعل أمر ما, ألنه من حق احلفظ واإل

فينهاه عن زيارة أمه أو عيادهتـا أو يشء ممـا يتعلـق بربهـا, وهنـا يكـون هـذا 
 .االستعامل من التعسف يف استعامل احلق

قامت الرشيعة بحامية أفراد املجتمع املسلم من التعسف يف استعامل احلق أيّام  −٢٢
 .احلامية اخلاصة: والثاين. عامةاحلامية ال: قيام, وذلك عرب اجتاهني; األول

 : أدلة احلامية العامة يف الرشيعة متعددة منها −٢٣
 .أمرت الرشيعة اإلسالمية بالعدل واإلحسان: أوالً 
 .بناء الرشيعة اإلسالمية للفرد املسلم عىل تقو اهللا وخشيته: ثانياً 
 .حتريم الرشيعة اإلسالمية للظلم وبيان عاقبته الوخيمة: ثالثاً 
 .حتريم الرشيعة اإلسالمية إلدخال املرضة عىل اآلخرين: عاً راب

 ).عقوبة دنيوية(ما سنته الرشيعة اإلسالمية من العقوبة التعزيرية : خامساً 
 .ما ذكرته الرشيعة اإلسالمية من العقوبة األخروية: سادساً 

 :التوصيات
ه الوخيمة العمل عىل تنفري الناس من التعسف يف استعامل حقهم, وبيان عاقبت −١

 . لريتدعوا عنه
البحث يف نصوص الرشيعة اإلسالمية إلجياد مشاريع احلامية من التعسـف يف  −٢
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 .جماالت فقه األرسة, وغريها من النواحي
إبراز هذه النصوص ليعلم الناس كلهم أن يف الرشيعة اإلسالمية مقومات ردّ  −٣

 .التعسف وليست الرشيعة قارصة عنها, كام يظن البعض
 .مد هللا رب العاملنيواحل
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אאא 
أليب عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب بـن عاصـم النمـري . االستذكار −١

 − دار الكتب العلمية. مد عيل معوضحتقيق سامل حممد عطا, وحم). ه٤٦٣ت (القرطبي 
 .م٢٠٠٠ −ه ١٤٢١/ ١ط. بريوت

حممد حتقيق ). ه٧٥١ت(أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي  .إعالم املوقعني −٢
 .م١٩٩١ −ه ١/١٤١١ط. بريوت − دار الكتب العلمية. سالم إبراهيمعبد ال

أليب النجا موسى بـن أمحـد بـن موسـى احلجـاوي, . اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل −٣
دار املعرفـة . سـى السـبكيحتقيـق عبـد اللطيـف حممـد مو). هـ٩٦٨ت (رشف الدين 

 لبنان −بريوت 
ربيني ـلشـمس الـدين, حممـد بـن أمحـد اخلطيـب الشـ. اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع −٤

 − دار الفكـر. دار الفكـر −الدراسات حتقيق مكتب البحوث و). هـ٩٧٧ت (الشافعي 
 .بريوت

 − دار املعرفـة). هـ٢٠٤ت (بن شافع  لإلمام الشافعي أيب عبد اهللا حممد بن إدريس. األم −٥
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠/ ط. بريوت

أليب . اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل أمحـد بـن حنبـل −٦
. هــ٢/١٤٠٠ط. حتقيق حممد حامد الفقـي). ٨٨٥ت(احلسن عيل بن سليامن املرداوي

 .بريوت −دار إحياء الرتاث العريب 
لقاسم بن عبد اهللا بـن أمـري عـيل . فاظ املتداولة بني الفقهاءأنيس الفقهاء يف تعريفات األل −٧

. دار الكتـب العلميـة. حتقيق حييى حسـن مـراد). هـ٩٧٨ت (القونوي الرومي احلنفي 
 .هـ١٤٢٤−م٢٠٠٤/ ط

زين الدين بن إبراهيم بـن حممـد, املعـروف بـابن نجـيم البحر الرائق رشح كنز الدقائق ل −٨
كملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطـوري ت: ويف آخره). ه٩٧٠ت (املرصي 

 .٢ط. دار الكتاب اإلسالمي). ه١١٣٨ت بعد (احلنفي القادري 
ت (لعالء الدين, أيب بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين . بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع −٩

 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦/ ٢ط. دار الكتب العلمية, بريوت). هـ٥٨٧
البـن امللقـن رساج . رح الكبـريـثار الواقعة يف الشآليف ختريج األحاديث وا در املنريالب −١٠
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حتقيق مصطفى أبو الغيط ). هـ٨٠٤ت (الدين أيب حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي 
. الريــاض − ر والتوزيــعـدار اهلجــرة للنشــ. وعبــد اهللا بــن ســليامن ويــارس بــن كــامل

 .م٢٠٠٤−هـ١/١٤٢٥ط
أليب احلسني حييـى بـن أيب اخلـري بـن سـامل العمـراين . ام الشافعيالبيان يف مذهب اإلم −١١

. جــدة − دار املنهــاج. ق قاســم حممــد النــوريحتقيــ). هـــ٥٥٨ت (اليمنــي الشــافعي 
 .م ٢٠٠٠ −هـ ١/١٤٢١ط

ملحمد بن يوسف بن أيب القاسـم العبـدري أيب عبـد اهللا . التاج واإلكليل ملخترص خليل −١٢
 .م١٩٩٤−هـ١/١٤١٦ط. بريوت − ر الكتب العلميةاد). هـ٨٩٧ت (املواق املالكي 

ت نحـو (ملحمد بن أمحد بن أيب أمحد, أيب بكر عـالء الـدين السـمرقندي . حتفة الفقهاء −١٣
 .م ١٩٩٤ −هـ  ١٤١٤/ ٢ط. دار الكتب العلمية, بريوت). هـ٥٤٠

روعة ـالتعسف يف استعامل احلق بقصد اإلرضار بـالغري أو لتحقيـق مصـلحة غـري مشـ −١٤
ربيـع ) ٣٨(العـدد . ريعة والقانونـمنشور يف جملة الش. لدكتور أمحد الصويعي شليبكل

 .م٢٠٠٩, إبريل ه١٤٣٠األول 
التعسف الستعامل احلق, حمارضة للدكتور أمحد فهمي أبو سنة ضمن فعاليـات أسـبوع  −١٥

 .االلكرتوين »األلوكة«الفقه اإلسالمي, قامت بنرشه إحد حفيداته عىل موقع 
ري ثـم ـأليب الفداء إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري القـريش البصـسري القرآن العظيم تف −١٦

. دار الكتب العلميـة, بـريوت. حتقيق حممد حسني شمس الدين). ه٧٧٤ت (الدمشقي 
 .ه١/١٤١٩ط

أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجـر . التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري −١٧
 − مؤسسة قرطبة. بن قطب قيق أيب عاصم حسن بن عباسحت). هـ٨٥٢ت (العسقالين 

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦/ ١ط. مرص
أليب سعيد الرباذعي خلف بن أيب القاسـم حممـد, األزدي . التهذيب يف اختصار املدونة −١٨

دار . حتقيق الدكتور حممد األمني ولـد حممـد سـامل بـن الشـيخ). هـ٣٧٢ت (القريواين, 
 .م ٢٠٠٢ −هـ  ١٤٢٣/ ١ط. ياء الرتاث, ديبالبحوث للدراسات اإلسالمية وإح

لإلمام احلافظ أيب عيسى حممد بن عيسى بـن . »سنن الرتمذي«اجلامع اجلامع الصحيح  −١٩
 .بريوت −دار الكتب العلمية . حتقيق أمحد شاكر). ٢٧٩ت(سورة 

لشمس الدين حممد بن أمحد بن عـيل . جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود −٢٠
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حتقيق مسعد عبد احلميد حممد ). هـ٨٨٠ت (ملنهاجي األسيوطي ثم القاهري الشافعي ا
 .م ١٩٩٦ −هـ  ١٤١٧/ ١ط. دار الكتب العلمية بريوت. السعدين

أليب احلسن عـيل بـن أمحـد بـن مكـرم . حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين −٢١
. بــريوت − الفكــر دار. حتقيــق يوســف الشــيخ). ـهــ١١٨٩ت (الصــعيدي العــدوي 

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤/ط
الشـيخ عـيل حممـد ). ه٤٥٠ت(احلاوي الكبري أليب احلسن حممد بن حبيـب املـاوردي  −٢٢

ه  ١٤١٩/ ١ط. دار الكتب العلمية, بريوت. الشيخ عادل أمحد عبد املوجود −معوض 
 .م ١٩٩٩−
 .ه٢/١٤١٥دار العاصمة, الرياض, ط. احلدود والتعزيرات للدكتور بكر أبو زيد −٢٣
 .رد املحتار= الدر املختار  −٢٤
. بـريوت −  دار الفكـر. البـن عابـدين. األبصـاررد املحتار عىل الدر املختـار رشح تنـوير  − ٢٥

 .  م١٩٩٢هـ, ٢/١٤١٢ط
: ت(رو ـملحمد بن فرامرز بن عيل الشهري بمـنال خسـ. درر احلكام رشح غرر األحكام −٢٦

 .دار إحياء الكتب العربية). هـ٨٨٥
أمحـد بـن عمـر رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار, البن عابـدين, حممـد  −٢٧

 .م١٩٩٢, ه١٤١٢. بريوت − دار الفكر). ه١٢٥٢ت(
). هــ١٠٥١ت(ملنصور بن يـونس البهـوتى احلنـبىل . الروض املربع رشح زاد املستقنع −٢٨

 .بريوت − مؤسسة الرسالة −دار املؤيد . ذيرحتقيق عبد القدوس حممد ن
ق زهري حتقي). ه٦٧٦ت(روضة الطالبني أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي  −٢٩

 .م١٩٩١, ه٣/١٤١٢ط. بريوت − املكتب اإلسالمي. الشاويش
 .٥/٤١٤زاد املعاد يف هدي خري العباد  −٣٠
وزية ملحمد بن أيب بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم اجل. زاد املعاد يف هدي خري العباد −٣١

/ ٢٧ط. مكتبـة املنـار اإلسـالمية, الكويـت −مؤسسة الرسالة, بريوت ). هـ٧٥١ت (
 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥

ــتاين األزدي  −٣٢ ــعث السجس ــن األش ــليامن ب ــافظ أيب داود س ــام احل ــنن أيب داود لإلم س
 .محص −دار احلديث . حتقيق عزت الدعاس). ٢٧٥ت(
٣٣− ويف ). ٤٥٨ت(ن احلسني بن عيل البيهقـي لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد ب. السنن الكرب
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ذيله اجلوهر النقـي للعالمـة عـالء الـدين بـن عـيل املـارديني املعـروف بـابن الـرتكامين 
 .بريوت −دار املعرفة . هـ١٤١٣/طـ). ٧٤٥ت(
 .حاشية  الدسوقي= الرشح الكبري للدردير  −٣٤
س الدين الشيخ حممـد تأليف العالمة شم. حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير −٣٥

رح ـوهبامشـه الشـ. عىل الرشح الكبري أليب الربكات أمحـد الـدردير. بن عرفة الدسوقي
 − دار إحيـاء الكتـب العربيـة. د علـيشاملذكور مع تقريرات للعالمة املحقق الشيخ حمم

 .مرص −عيسى البايب احللبي ورشكاه 
). هــ٨٩٤ت(ألنصاري الرصاع, أليب عبد اهللا حممد بن قاسم ا. رشح حدود ابن عرفة −٣٦

 .هـ١٣٥٠/ ١ط. املكتبة العلمية
حتقيق يـارس ). ٤٤٩ت(رشح صحيح البخاري البن بطال عيل بن خلف بن عبد امللك  −٣٧

 .الرياض − مكتبة الرشد. م٢٠٠٠هـ١/١٤٢٠ط. يمبن إبراه
ت (ملحمـد بـن عبـد اهللا اخلـريش املـالكي أبـو عبـد اهللا . رشح خمترص خليل للخـريش −٣٨

 . بريوت –دار الفكر للطباعة ). هـ١١٠١
ملنصـور بـن يـونس البهـوتى . دقائق أويل النهى لرشح املنتهى= رشح منتهى اإلرادات  −٣٩

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤/ ١ط. عامل الكتب). هـ١٠٥١ت (احلنبىل 
ت (ر إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري ـأليب نصـ. الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة −٤٠

  هـ ١٤٠٧/ ٤ط. بريوت − دار العلم للماليني. الغفور عطارد عبد حتقيق أمح). هـ٣٩٣
 .م ١٩٨٧ −
حتقيق ). ٧٢٨ت(الفتاو الكرب أليب العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  −٤١

 .بريوت − دار املعرفة. ه١/١٣٨٦ط. مد خملوفحسنني حم
. ختار يف رشح غاية االختصـارالقول امل= فتح القريب املجيب يف رشح ألفاظ التقريب  −٤٢

ت (ملحمد بن قاسم بن حممد, أيب عبد اهللا شمس الـدين الغـزي, ويعـرف بـابن قاسـم 
ـــ٩١٨ ــ). ه ــد الوه ــام عب ــق بس ــريوت. اب اجلــايبحتقي ــزم,  ب ــن ح ــان − دار اب . لبن
 .م ٢٠٠٥ −هـ ١/١٤٢٥ط

حتقيـق ). ه٧٦٣ت (حممد بن مفلح, شمس الدين املقديس احلنبيل الفروع أليب عبد اهللا  −٤٣
 .م٢٠٠٣ −ه ١٤٢٤/ ١ط. بريوت − مؤسسة الرسالة. بد املحسن الرتكيعبد اهللا بن ع

لشـهاب الـدين أمحـد النفـراوي . الفواكه الدواين عـىل رسـالة ابـن أيب زيـد القـريواين −٤٤
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥/ ط. دار الفكر). هـ١١٢٦ت (األزهري املالكي 



− ٥٩ − 

). هــ٨١٧ت (طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآباد   ملجد الدين أيب. القاموس املحيط −٤٥
ـويسحتقيق مكتـب حتقيـق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة حممـد نعـيم ا مؤسسـة . لعرقسُ

 .م ٢٠٠٥ −هـ  ١٤٢٦/ ٨ط. لبنان − الرسالة, بريوت
أليب القاسـم حممـد بـن أمحـد بـن جـزيء . القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية −٤٦

 .تونس − مطبعة النهضة. ه١٣٤٤/ط). ٧٤١ت(ي الكلبي الغرناط
حتقيـق ). هــ٨١٦ت(لعيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين . كتاب التعريفات −٤٧

 .م١٩٨٣−هـ ١٤٠٣/ ١ط. لبنان − العلمية بريوتدار الكتب . مجاعة بإرشاف النارش
). ١٠٥١(دريس البهـويت للشيخ منصور بن يونس بن إ. كشاف القناع عن متن اإلقناع −٤٨

 .بريوت − عامل الكتب
أليب بكر بن حممد بن عبد املـؤمن بـن حريـز بـن . كفاية األخيار يف حل غاية االختصار −٤٩

حتقيـق عـيل عبـد احلميـد ). هــ٨٢٩ت (معىل احلسيني احلصني, تقي الدين الشـافعي 
 .م١٩٩٤/ ١ط. دمشق − دار اخلري. جي وحممد وهبي سليامنبلط

 .حاشية العدوي= ين كفاية الطالب الربا −٥٠
دار . ه٣/١٤١٤ط). ٧١١ت(لسان العرب للعالمة أيب الفضل ابن منطـور األفريقـي  −٥١

 .بريوت –صادر 
دار ). هــ٤٨٣ ت(ي ـملحمد بن أمحد بن أيب سـهل شـمس األئمـة الرسخسـ. املبسوط −٥٢

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤/ ط. بريوت − املعرفة
الرمحن بن حممد بـن سـليامن املـدعو بشـيخي لعبد . جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر −٥٣

 . دار إحياء الرتاث العريب). هـ١٠٧٨ت (يعرف بداماد أفندي , زاده
تأليف حممد بن عيل أيب عبد اهللا, بدر الـدين الـبعيلّ . خمترص الفتاو املرصية البن تيمية −٥٤

/ ٢ط. السـعودية − دار ابـن القـيم, الـدمام. مـد الفقـيحتقيق حممد حا). هـ٧٧٨ت (
 .م١٩٨٦ −ـ ه١٤٠٦

أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد العبـدري الفـايس املـالكي الشـهري بـابن . املدخل −٥٥
 .دار الرتاث). هـ٧٣٧ت (احلاج 

). ٤٠٥ت( لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا احلـاكم النيسـابوري. املستدرك عىل الصحيحني −٥٦
 .ريوتدار املعرفة ـ ب. وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي

ــريـاملصــباح املنــري يف غريــب الشــ −٥٧ ــومي أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد الف. رح الكب ي
 .بريوت − املكتبة العلمية). ٧٧٠تنحو(



− ٦٠ − 

حممد بـن أيب الفـتح بـن أيب الفضـل املطلع عىل أبواب املقنع أليب عبد اهللا شمس الدين  −٥٨
مكتبـة . مـود اخلطيـبحتقيق  حممـود األرنـاؤوط وياسـني حم). ه٧٠٩: املتوىف(البعيل, 

 .م ٢٠٠٣ −ه ١٤٢٣/ ١ط. السوادي للتوزيع
حتقيـق عبـد ). ٣٩٥ت(أليب احلسني أمحد بن فـارس بـن زكريـا . معجم مقاييس اللغة −٥٩

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩/ ط. دار الفكر. السالم حممد هارون
 أليب. املعيار املعرب واجلامع املغـرب عـن فتـاو أهـل أفريقيـة واألنـدلس واملغـرب −٦٠

حتقيـق مجاعـة بـإرشاف الـدكتور حممـد ). ٥١٤ت(ي ـالعباس أمحد بن حييى الونرشيس
 .م١٩٨١ه, ١/١٤٠١ط. املغرب − وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةنرش . حجي

حتقيق الدكتور عبـد اهللا ). ٦٢٠ت(املغني أليب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة  −٦١
 ..هجر للطباعة والنرش ـ القاهرة. هـ٢/١٤١٢ط. لوالرتكي والدكتور عبد الفتاح احل

املفردات يف غريب القرآن أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصـفهانى  −٦٢
دمشـق  −دار القلـم, الـدار الشـامية . حتقيق صفوان عدنان الداودي). ه٥٠٢: املتوىف(

 .ه١/١٤١٢ط. بريوت
دار ). هـ٥٢٠ت (حممد بن أمحد بن رشد القرطبي اجلدأليب الوليد . املقدمات املمهدات −٦٣

 .م ١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨/ ١ط. بريوت –الغرب اإلسالمي 
 .هناية املحتاج= منهاج الطالبني  −٦٤
لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شـهاب . هناية املحتاج إىل رشح املنهاج −٦٥

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ −أخرية / ط. دار الفكر, بريوت). هـ١٠٠٤ت (الدين الرميل 
 .املجموع= املهذب  −٦٦
ويليه ). ٦٧٦ت(لإلمام أيب زكريا حميي الدين بن رشف النووي. املجموع رشح املهذب −٦٧

ويليـه ). ٦٢٣ت(العزيز رشح الوجيز لإلمام أيب القاسم عبد الكريم بن حممد الرافعـي 
ل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر التلخيص احلبري يف ختريج الرافعي الكبري لإلمـام أيب الفضـ

ومعــه تكملــة املجمــوع األوىل للســبكي . بــريوت − دار الفكــر). ٨٥٢ت(العســقالين
 . وتكملة املجموع الثانية للمطيعي

حتقيق مشـهور ). هـ٧٩٠ت (املوافقات إلبراهيم بن موسى اللخمي الشهري بالشاطبي  −٦٨
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧/ ١ط. دار ابن عفان, األردن. بن حسن آل سلامن

أليب عبد اهللا شمس الدين حممد بن حممد بن عبد . مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل −٦٩



− ٦١ − 

عي  دار الفكـر). هـ٩٥٤ت (ني املالكي الرمحن الطرابليس املغريب, املعروف باحلطاب الرُّ
 .م١٩٩٢ −هـ ٣/١٤١٢ط. بريوت −
دار البشري . لدرينينظرية التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسالمي للدكتور فتحي ا −٧٠

 .م١٩٩٨, ه٢/١٤١٩ط. ومؤسسة الرسالة, عامن وبريوت
لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شـهاب . هناية املحتاج إىل رشح املنهاج −٧١

 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ط . دار الفكر, بريوت). هـ١٠٠٤ت (الدين الرميل 
أليب حممد عبد اهللا بن عبـد . ن األمهاتالنوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها م −٧٢

دار الغرب اإلسـالمي . حتقيق الدكتور عبد الفتاح حممد احللو. الرمحن أيب زيد القريواين
 .م١٩٩٩/ ١ط. بريوت –
أليب اخلطاب حمفوظ بـن أمحـد بـن احلسـن الكلـوذاين . اهلداية عىل مذهب اإلمام أمحد −٧٣

. الكويـت − مؤسسة غراس. ني الفحلسحتقيق عبد اللطيف مهيم وماهر يا). ٥١٠ت(
 .م ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥/ ١ط
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