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 زََكرِيَّا وََكفََّلَها َحَسًنا نَ َباتًا َوأَنْ َبتَ َها َحَسن   ِبَقُبول   رَب َُّها فَ تَ َقب ََّلَها ) 
َها َدَخلَ  ُكلََّما  َمْرَيمُ  يَا قَالَ  ِرْزقًا ِعْنَدَها َوَجدَ  اْلِمْحَرابَ  زََكرِيَّا َعَلي ْ

 ِبَغْيرِ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْرُزقُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  قَاَلتْ  َهَذا َلكِ  أَنَّى
 . (  ِحَساب  

 

 صدق هللا العظيم                                             
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 اإلهــــــــــــداء

هحوذ صلى هللا )إلى الوبعىث رحوة للعالوٍي سٍذي وهىالي 

 . (  علٍه وسلن

إلى هي ًذرت عوزها فً أداء رسالة ، صٌعتها هي أوراق الصبز، 

 . ، على سزاج األهل ، بال فتىر أو كلل  وطزستها فً ظالم الذهز

العطاء ، وتعلن الىفاء كٍف ٌكىى رسالة تعلن العطاء كٍف ٌكىى 

 الىفاء .

 ( يأم )

إلً رهش الزجىلة والتضحٍة إلً هي دفعًٌ إلً العلن وبه أسداد 

 .إفتخار 

 )أبي(

 .صزاري إإلً هي شاركًٌ حضي األالم وبهن استوذ عشتً و

 )إخواتي(

 .إلً هذا الصزح العلوً الفتً والجبار 

 )جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية( 

-ب -  



 
 

 الشكر والتقدير

 ولو أنني أوتيت كل بالغة ****** وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر

 . لما كنت بعد القول إال مقصرا ***** ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر

َسرنٍ أن أتقدم بخالص الشكر ووافر اٖمتنان علً ما وجدت وما أوتَت وما كان لٍ من 

الشكر بمعنً عبارة الشكر والتقدَر فؤنٍ أبدأ وأضع نصح وتوجَه وارشاد لمن َستحق 

للمشرفَن عن هذا العمل ، الدكتور منَر العابدَن ، والدكتورة توتك  بصمة الشكر والتقدَر

                                                                                حمَدة .

جمَع من وجه وارشد وقدم المساعدة لٍ ولكن وانٍ اقدر حجم الشكر َجب ان َمتد الً 

    .                                          أحسان إٖجزاء أحسان  وما  الجمَع فٍ القلب

والشكر لكل من أمد َد العون لٍ ٔتمام هذا العمل ، وأخص بالذكر أسرة قسم الدراسات  

 أسٗمَة  .
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أحكام حضانة الطفل في المذاهب  .م. رسالة ادلاجستري 2016ه / 1437أمحد مجعة ونيس الدعبوش ، 
براىيم اإلسالمية . قسم الدراسات اإلسالمية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إ )دراسة مقارنة( الفقهية

 .: الدكتورة توتك محيدة   ثاين. ادلشرؼ ال: الدكتور منري العابدين  . ادلشرؼ األولاحلكومية ماالنج 
 

 . أحكام حضانة الطفل في المذاهب الفقهية : الكلمات الرئيسية
 يف وادلسامهة البحث دلوضوع ادلشكلة تناسب فكرية بأرآء اخلروج حبث أي كتابة من ساسيةاأل الغاية نإ

 . العلم ال اجلهل مسات من يعترب ذلك ن، أل العلمي الرقي او بالعلمية االدعاء دون والتطوير البحث رلال
 بني واجلمع وادلقارنة التحليل بأسلوب  الفقهية ادلذاىب يف الطفل حضانة أحكام موضوع حبث مت وذلذا

 .  باألدلة ذلك كل تعزيز مع كتبهم من للمذاىب الفقهية االرآء
 ادلعتمدة األربعة ادلذاىب:  وىي ، األرض بقاع شتا يف ادلسلمني كافة عند ادلعروفة ىي ادلذاىب وىذه

 .  اإلباضية ومذىب ، الظاىرية ومذىب ، الشيعة ومذىب ، السنة أىل عند
 يف ومهمة أساسية مشاكل ثالثة يف ادلذاىب ذلذه الفقهاء آراء عرفةدل يهدؼ الدراسة ىذه موضوع إن

 اإلنتقال وأيضا ، احلضانة فرتة يف احلضانة األم زواج وأثر ، األم بعد احلضانة لو تسند من معرفة وىي احلضانة
 . ورؤيتو باحملضون

 لدى احلضانة ذلم تسند من ترتيب يتم كيفوكانت ىذه الدراسة إجابة عن األسئلة التالية ، أوال :
 حيق ىل:  ثالثا،  احملضون علي احلضانة فرتة يف احلاضنة األم زواح أثر ما:  ثانيا،  الفقهية ادلذاىب سلتلف

    . آخر بلد إيل باحملضون االنتقال األب أو األم كان إن سواء للحاضن
َبَع الباحث إتػَّ ، والوصول إيل نتائج تفيدنا خصوصا يف وقتنا ادلعاصر  الدراسة ىذه ولتحقيق أىداؼ

للوصول اىل إجابات وافية شافية على أسئلة البحث تقودنا اىل نتائج يقينية  وذلكوادلقارنة ،  التحليل أسلوب
 الفقهاء أقوال عرض:  ثانيا . منها الفقهاء موقف توضيح و ، الفقهية ادلسألة حتديد:  أوال : وفق اخلطوات األتية

 مبتدئا ، ادلذاىب ذلذه الزمىن للرتتيب وفقا ، الفقهية ادلذاىب عند فيها الواردة األقوال على مقتصرا ، ادلسألة ىف
 . ادلذاىب ىذه بأقدم

 .  السنة مث ،  بالكتاب بتداءاإ ، األولوية حسب مرتبة قول كل أدلة استعراض:  ثالثا 
 . خالؼ زلل ادلسألة كانت إذا ، ادلسألة ىف اخلالؼ سبب بيان:   رابعا



 
 

 .  بينها فيما وادلقارنة ، األدلة مناقشة:  خامسا
 مع األدلة تقتضيو دلا وفقا ،  الرتجيح سبب بيان و ، الباحث نظر يف األقوال بني الرتجيح:   سادسا

  .  ادلعاصر وقتنا يف احملضون مصلحة مراعاة
  وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها :

 تقدمي علي ترتيبهم يف اعتمدوا أهنم الفقهية ادلذاىب  لذي احلضانة ذلم تسند من ترتيب يتم:  أوال
 . بالعكس أو األم أقارب على العصبة النساء

 احملضون كان إذا خصوصا ، احملضون علي كثريا يؤثر احلضانة فرتة يف احلاضنة األم زواج أثر أن:  ثانيا
 نظر الصغري إيل ينظر جيعلو شلا كثريا وقتا وتعطيو للزوج تتفرغ أن تستطيع ال األم أن ذلك عدا ، ألمو زلتاجا
 . ادلبغض

 مع لكن ، باحملضون اإلنتقال ، األب أو األم أكان سواء للحاضن حيق أنو إيل الباحث توصل:  ثالثا
 . الطرفني حق تكفل اليت الشروط بعض مراعاة
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The main objective of this thesis is to find some jurisprudence in accordance with the 

opinion of the problems of research themes and contributes in the fields of research and 

research without any scientific degree or scientific level rise. Because it is a characteristic of 

ignorance and it is not the characteristic of science.                                                              

With this, has completed research on the theme of child adoption laws according to 

some schools of jurisprudence by using the method of comparative analysis. Gathering the 

opinions of jurisprudence belonged to some schools of their books by stating the proposition 

of such opinion.                                                                                                                

The schools are schools that have been recognized by the entire people of Islam that 

exist in all corners of the world. Namely: four schools recognized by the AhluSunnah, Shia, 

dhohiriyah and ibadhiyah  .                                                                                                 

The theme of this study aims to determine some of the opinions of jurists in the 

schools of the three main problems that urgent in the case of children adoption. Who is the 

person that becoming a substitute (mother) of the child after adoption. The effect of mother's 

wedding adopters at the time of adoption and also displacement of children that are adopted  . 

This research is the answer of some question, those are; 1.) How the procedure for 

change of parents in the process of adoption by the various schools of jurisprudence? 2.) 

What is the effect of mother's wedding adopters, to the child adoption when the adoption 

period? 3.) Is it permited the adoption of either of the husband or wife to bring adopted 

children move to another country?                                                                                       

To realize the goals of this research and obtain some research results that is giving 

beneficial for us in the present. Researchers using comparative analysis method, it was used 

in order to get a clear and comprehensive answer of research questions that brought us to the 

conclusive result that is appropriate from the following steps: 1. limit the problem of fiqh, 

and clarify the position of the jurists on the issue. 2. Looking at some of the opinions of 

jurists on this matter, summarized in the opinions that exist in schools of fiqh that is 

appropriate with the time of such schools, starting from the previous schools. 3. Convey the 

arguments of any opinion that is composed of the first order, starting from the Quran, then the 

Hadith. 4. Explanation of differences of opinion in it, if the issue becomes a debate. 5. 

Discuss the arguments. 6. Taking the strongest opinion in the opinion of the researchers, and 

explains the reason of why taking the strongest arguments in accordance with what is on the 

arguments with regard goodness adopted children today .                                                     



 
 

This study gained some following results: 

1. The order of the person who is assigned to his adopted son, according to some expert 

of fiqh, they are sorted with other women prioritize that the most closely with the 

mother’s family of the child that is to be adopted or otherwise. 

2. Showing that the effect of mother's wedding adopters when the future adoption of the 

adopted child is enormous, especially when children are adopted still needs her 

mother. In addition the mother will not be able to escape from her husband and give 

plenty of time for the husband. That it makes the husband look at children adopted 

with a view hate. 

3. The research shows that it is justified to adopters, both husband and wife to bring 

adopted children moved to another country, but will have to meet several 

requirements which include the rights of both. 
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Tujuan utama dari penulisan tesis ini adalah mencari beberapa pendapat fiqih yang 

sesuai dengan permasalahan dari tema penelitian dan memberikan kontribusi di bidang riset 

dan penelitian tanpa ada gelar ilmiah atau kenaikan level keilmuan. Karena hal itu adalah ciri 

dari kebodohan bukan ciri dari keilmuan .                                                                            

Dengan ini telah selesai penelitian tentang tema hukum adopsi anak menurut beberapa 

madzhab fiqih dengan menggunakan metode analisis perbandingan. mengumpulan pendapat-

pendapat fiqih milik beberapa madzhab dari kitab-kitab mereka dengan menyantumkan dalil 

dari pendapat tersebut.                                                                                                       

Madzhab tersebut adalah madzhab yang telah dikenal oleh seluruh orang islam yang 

ada disegala penjuru dunia. Yaitu : madzhab empat yang diakui oleh ahlusunnah, madzhab 

syiah, madzhab dhohiriyah dan madzhab ibadhiyah                                                            . 

Tema penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa pendapat para ahli fiqih di 

madzhab tersebut terhadap tiga permasalahan utama yang urgen dalam hal adopsi anak. Yaitu 

Siapa orang yang jadi nisbat (ibu) dari anak setelah adopsi. Efek dari pernikahan ibu 

pengadopsi pada masa adopsi. Dan juga perpindahan anak adopsi.                                         

Penelitian ini adalah jawaban dari beberap pertanyaan berikut; 1.) bagai mana urutan 

penisbatan orang tua dalam proses adopsi menurut berbagai madzhab fiqih? 2.) apa efek dari 

pernikahan ibu pengadopsi pada anak adopsi ketika masa adopsi? 3.) apakah dibenarkan 

pengadopsi baik suami ataupun istri membawa anak adopsi pindah ke negara lain?                   

Untuk merealisasikan tujuan dari penelitian ini dan mendapatkan beberapa hasil 

penelitian yang bermanfaat bagi kita di masa sekarang. Peneliti menggunakan metode analisis 

perbandingan, hal itu guna mendapatkan jawaban yang jelas dan menyeluruh dari pertanyaan 

penelitian yang membawa kita kepada hasil yang meyakinkan seseuai beberapa tahap berikut 

: 1. Membatasai permasalahan fiqih, dan memperjelas posisi para ahli fiqih dalam 

permasalahan tersebut. 2. Melihat beberapa pendapat para ahli fiqih dalam permasalahan ini, 

diringkas dalam pendapat yang ada pada madzhab fiqh sesuai urutan waktu dari madzhab 

tersebut. Dimulai dari madzhab yang terdahulu.3. mengeluarkan dalil-dalil setiap pendapat 

tersusun sesuai yang utama, mulai dari Al-Qur’an, kemudian Hadist. 4. Penjelasan perbedaan 

pendapat di dalamnya, jika permasalahan tersebut menjadi tempat perdebatan. 5. 

Mendiskusikan dalil-dalil. 6. Pengambilan pendapat yang terkuat menurut pendapat peneliti, 

dan menjelaskan sebab pengambilan dalil yang terkuat sesuai dengan yang apa yang ada pada 

dalil-dalil tersebut dengan memperhatikan kebaikan anak yang diadopsi pada zaman 

sekarang.                                                                                                                          

Penelitian ini memperoleh beberapa hasil berikut :                                    



 
 

1. Urutan orang yang dinisbati oleh anak adopsi menurut beberapa madzhab fiqih, 

mereka mengurutkannya dengan lebih mendahulukan perempuan lain dari 

keluarga dekat ibu anak yang akan diadopsi atau sebaliknya. 

2. Bahwasanya efek pernikahan ibu pengadopsi ketika masa adopsi terhadap anak 

yang diadopsi sangatlah besar, terutama ketika anak yang diadopsi masih sangat 

membutuhkan ibunya. Selain itu ibu tidak akan dapat menghindar dari suami dan 

memberikan waktu yang banyak bagi suami. Yang hal ini membuat suami melihat 

anak yang diadopsi itu dengan pandangan benci. 

3. Peneliti memmperoleh bahwa dibenarkan bagi pengadopsi, baik suami maupun 

istri untuk membawa anak yang diadopsi pindah ke negara lain, akan tetapi harus 

memenuhi beberapa syarat yang meliputi hak kedua belah pihak.  
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 العام والدراسات السابقة اإلطار الباب األول :

 المقدمة -أ 

، وصلً هللا  ، ولم َتركهم سدي العباد عبثا  الحمد هلل الذٌ لم َخلق 

هللا صادق  وسلم وبارك علً المبعوث رحمة للعالمَن ، محمد بن عبد

له وصحبه وأزواجه أمهات المإمنَن ، وعلً من آالوعد اْمَن ، وعلً 

 : أما بعداتبعهم بإحسان إلً َوم الدَن . 

الفرد الصالح هو أساس اْسرة الفاضلة ، واْسرة الفاضلة هٍ نواة 

المجتمع الخَر، ولهذا فإن أسٗم ُعنٍ بالفرد منذ نعومة أظفاره ، بل قبل 

ذلك عندما أمر الرجل أن َختار الزوجة الصالحة والنبت الحسن ، لبناء 

 أسرة تحافط علٍ تنشبة أوٖدها  تنشبة صالحة .

ٖ فٍ بَت الزوجَة ، وهذا البَت هو إوالتنشبة الصالحة ٖتكون 

الركَزة اْساسَة للتربَة والمإثر اْول فٍ الطفل بإعتباره َنشؤ وَنمو فٍ 

ظله فٍ أول مراحل حَاته ، وإن الوقت الذٌ َبقٍ فَه الطفل فٍ المنزل 

 أكثر من أٌ وقت آخر .

تؤثَر تام بما َحَط به إن الطفل فٍ مراحل حَاته اْولٍ َبقٍ محل 

فٍ أجواء اْسرة أو خارجها ، فهو َولد صفحة بَضاء والمجتمع َكتب 

أهمَة تنشبة إلً  ، وقد نبه رسول هللا صلً هللا علَه وسلمَشاء ،  علَها ما

 الطفل تنشبة صالحة 
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، فؤبواه  كل مولود َولد علً الفطرة : " فقال صلٍ هللا علَه وسلم

دانه رانه ، أو َهوِّ سانه "  ، أو َنصِّ .  َمجِّ
1

                                                                    

َحدث للطفل فٍ هذه الفترة َرسم المٗمح اْساسَة لشخصَته  حَث أن ما

المقبلة التٍ َصعب من الصعب إزالتها أو إزاحة بعضها فٍ المستقبل 

 .سواء أكانت سوَة أو ؼَر سوَة   

وْن الطفل َعد رجل المستقبل الذٌ َحمل الرسالة فٍ الؽد لذا فإن 

الطفولة تذكرنا بضخامة العبء وفداحة المسإولَة ، وما َنبؽٍ أن َقوم به 

للوصول بؤبنابهم لبر  قَة وجَه وإرشاد وتعببة روحَة وخلالوالدان من ت

 اْمان .

ا إن دور الوالدَن فٍ الحفاظ علٍ أبنابهم وتماسك اْسرة له  دور 

ٗ  وتوازن شخصَاتهم  ا فٍ نجابة اْطفال ونجاحهم الدراسٍ مستقب مإثر 

ٗ  عن كونها وسَلة تربوَة مهمة لؽرس الفضابل والقَم اْخٗقَة  فض

َنَة والعادات الجَدة واْسالَب التربوَة الصحَحة وتنم َة والتعالَم الدِّ

 .  القدرات العقلَة والتكَؾ اٖجتماعٍ مع المحَط

لكن أحَانا قد تعصؾ بالحَاة الزوجَة مشاكل الحَاة فَختل دور 

ة أباح أسٗم الزوجَن وبناء اْسرة ، وحتٍ ٖتصبح الحَاة مستحَل

عتبره أبؽض الحٗل إلٍ هللا ، وذلك لضرورة خاصة االطٗق ، مع أنه 

التٍ تجعله دواء وعٗج للتخلص من شقاء محتم إستثنابَة ملحة و وظروؾ

 . قد َمتد لَشمل أفراد اْسرة جمَعا 

                                                           
 فٟ ، اإلؽَبْ (٘ـ354: اٌّزٛفٝ ) اٌجَُزٟ اٌلاهِٟ، ؽبرُ، أثٛ اٌز١ّّٟ، َِْؼجَل، ثٓ ِؼبم ثٓ ؽجبْ ثٓ أؽّل ثٓ ؽجبْ ثٓ ِؾّل - 1

 1،ط 18: األعياء  ػلك َ ، 1988 - ٘ـ 1408 األٌٚٝ ،: ث١وٚد ، اٌطجؼخ  اٌوٍبٌخ ، ِإٍَخ: ؽجبْ ، إٌبّو  اثٓ ٕؾ١ؼ رمو٠ت

ٓ ،337 . 
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لكن َبقٍ أثر ذلك الطٗق ، ومن أبرز أثار الطٗق هٍ مسؤلة 

الحضانة ، أٌ اْطفال الناتجَن عن هذا الزواج ، ومن هنا تطرح العدَد 

 . من اْسبلة حول مصَر اْطفال وحضانتهم 

ضانة ودورها خصوصا فٍ هذه الفترة ، وهٍ تزداد أهمَة الحو

إفتراق الزوجَن ، وذلك عندما تنشؤ بَنهما نزاعات وخصومات تعرض 

الطفل لمخاطر كبَرة ، وٖنحرافات مثَرة ، إذا لم َلتزم الطرفان 

، وَتقَا هللا فٍ أنفسهما  المتنازعان باْحكام الشرعَة واِداب المراعَة

 طفل علً حظوظ النفس . وأوٖدهما ، وَقدما مصلحة ال

إن أسٗم سبق اْمم والشعوب الكافرة فٍ وضع خطوات وأساس 

، ولهذا فإن موضوع  تربوٌ للتعامل مع موضوع حضانة اْطفال

الحضانة فٍ أسٗم له أهمَة خاصة ، وخطورة بالؽة ، من أجل ذلك 

ة أو ، فٍ حال الوفا أوجبها أسٗم علً أحد اْبوَن أو من َنوب عنهما

 العجز أو الفراق .

بل وضع أسٗم أحكام وقواعد تحفظ اْطفال حقوقهم وتكفل 

، وهذه القواعد قام بؤخذها العلماء أساسا  رعاَتهم مند وٖدتهم حتٍ البلوغ

لوضع نصوص تشرَعَة تثبت نسبهم وتدبر رضاعتهم وحضانتهم 

 .  وأنفاق علَهم إلٍ أن تنتهٍ فترة الحضانة

بعض  توضَح إلٍ تهدؾ التٍ الدراسة هذه تتوضح هنا ومن

 َعانٍ ومشاكل دوافع هٍو ، الموضوع هذا لكتابة دفعتنٍ التٍ أشكالَات

 :   ومنها المعاصرة المجتمعات فٍ الناس من الكثَر الَوم منها
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 الحاضنة اْم زاوج:  أوال
2

 حقها علٍ وأثره ، الحضانة فترة فٍ ،  

 .   محرم ؼَر من أو محرم من الزواج كان إن سواء.  الحضانة فٍ

 مجهود إلٍ تحتاج ْنها ، المهمات أصعب من الحاضنة مهمة تعتبر

 ، حال أمثل علٍ بها بالقَام تتمكن حتٍ ، ؼَرها أو اْم جانب من ووقت

  اْخرٌ أعمالها جمَع وتترك كلَا تفرؼا الحاضنة تتفرغ أن َٖشترط لكن

. 

 الهٗك من علَه للحفاظ للمحضون كافَا وقتا تعطٍ أن َجب لكن

 علَها فلزم ، اْب من بالحضانة حضا أوفر اْم أن وخصوصا والضَاع

 . كاملة رعاَة الطفل رعاَة

 إذا خصوصا ، الطفل حضانة فترة فٍ آخر زوج َؤتٍ قد أحَانا لكن

 . السن فٍ صؽَره اْم كانت

 الزوج هذا أكان سواء،  َسقط أو الحضانة فٍ حقها َبقٍ هل وهنا

  ؟ محرم ؼَر أو محرم

 بالمحضون أنتقال:  ثانٌا
3
 َعانٍ التٍ المشاكل أهم من وهٍ،  

 . المعاصر وقتنا فٍ أفتراق بعد الزوجان منها

                                                           
، ُِٖطفٝ اٌلوزٛه - 2 ْٓ ْوثغٟ ػٍٟ اٌجُغب، ُِٖطفٝ اٌلوزٛه اٌِق ّْ    رؼيبٌٝ هللا هؽّيٗ اٌْيبفؼٟ اإلِيبَ ِين٘ت ػٍيٝ إٌّٙغيٟ اٌفمٗ ، اٌ

  196ٓ ، 4ط ، 8: األعياء ،ػلك َ 1992 - ٘ـ 1413 اٌواثؼخ،: اٌطجؼخ  ، كِْك ٚاٌزٛى٠غ، ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌمٍُ كاه: ،إٌبّو

 – اٌفىيو كاه: إٌبّيو ، ف١ًٍ ِقزٖو ّوػ اٌغ١ًٍ ِٕؼ ،( ٘ـ1299: اٌّزٛفٝ) اٌّبٌىٟ هللا ػجل أثٛ ػ١ٍِ، ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل

 . 425 ٓ ، 4ط ، 9:األعياء ػلك ، 1989َ/٘ـ1409: إٌْو ربه٠ـ ، ٛجؼخ ثلْٚ: اٌطجؼخ ، ث١وٚد

 اٌضب١ٔيخ اٌطجؼيخ ، اٌى٠ٛذ – اٌَالًٍ كاه ، اٌى٠ٛز١خ اٌفم١ٙخ اٌٍّٛٛػخ: وزبة ، اٌى٠ٛذ – اإلٍال١ِخ ٚاٌْئْٛ األٚلبف ٚىاهح -  - 3

 كاه ِطيبثغ األٌٚٝ، اٌطجؼخ: 38 - 24 األعياء: 23 - 1 األعياء ، عيءا 45:  األعياء ػلك  ،( ٘ـ 1427 - 1404 ِٓ: )اٌطجؼخ ،

 .  344ٓ ، 18ط.  اٌٛىاهح ٛجغ اٌضب١ٔخ، اٌطجؼخ: 45  - 39 األعياء ، ِٖو – اٌٖفٛح
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 أن ٖبد حَاته من اْولً المراحل فٍ الطفل أن فَه ٖشك مما

 َجب ولهذا ، إحتَاجاته تلبَة علٍ أقدر ْنهن ، النساء حضانة فٍ َقضَها

 ، الفترة هذه فٍ ولده َري أن فٍ حقه من اْب تمنع ٖ أن الحاضنة علٍ

 َستطَع ٖ بحَث بعَد مكان إلً به وتسافر تنتقل بؤن الحق للحاضنة ولَس

 . ولده َري أن فَه اْب

 أو أبا   كان إن النساء حضانة بعد الطفل أمر َتولً من فإن وكذلك 

 وٖ ولدها، رإَة من اْم َمكن أن أَضا   علَه الرجال العصبات من ؼَره

 كان متً أنه أٌ ، ولدها اْم رإَة من فَه َمنع بلد إلً به السفر َُمكنه

 .  تعهده ومن إلَه النظر من اِخر َُمنع ٖ أبوَه أحد عند الولد

 موجبا   سببا   َعد ، رإَته فٍ الحق له من إذن دون بالطفل والسفر

 ، ؼَرها أم الحاضنة هٍ اْم أكانت سواء ، الحضانة فٍ الحق ٔسقاط

 .  الفقهاء عند للحضانة المسقط السفر هو ما لكن

 المذاهب فقه فٍ جملته فٍ كله موجود أشكالَات هذه عن وأجابة

 . بعضها فٍ واختٗؾ بعضها فٍ تفصَل مع ، الفقهَة

 تختص التٍ الفقهَة واِراء الشرعَة اْدلةإن هذه الدراسة توضح 

 فٍ والمحضون الحاضن من كل بحقوق َختص وما ، الحضانة بموضوع

 المسابل فٍ الفقهَة المذاهب أراء لمعرفة التطرق مع ، الحضانة فترة

 .  الباحث نظر فٍ منها الراجح وأخد أدلتهم ذكر مع ، فَها المختلؾ

 آراء عند وأختٗؾ التشابه أوجه بَن مقارنة البحث َقدم كما

 .   بَنها فَما والمقاَسة الفقهَة المذاهب
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 مشاكل الدراسة :  - ب

: زاوج اْم الحاضنة ، فٍ فترة الحضانة ، وأثره علٍ حقها فٍ أوال 

 الحضانة . سواء إن كان الزواج من محرم أو من ؼَر محرم .

ٍّ  أو الحاضن : انتقالثانٌا  بالمحضون ، وهٍ من أهم المشاكل الول

 التٍ َعانٍ منها الزوجان بعد أفتراق فٍ وقتنا المعاصر . 

 :أسئلة البحث  -ج  

: كَؾ َتم ترتَب من تسند لهم الحضانة لدي مختلؾ  أوال     

 المذاهب الفقهَة ؟

علٍ زواح اْم الحاضنة فٍ فترة الحضانة  أثر : ما ثانٌا       

 ؟ المحضون 

اْب اٖنتقال  كان اْم أوإن  ءسوا هل َحق للحاضن:  ثالثا

  بالمحضون إلٍ بلد آخر  ؟    

 أهداف البحث : - ح

فٍ ترتَب من تسند راء الفقهَة اِ عرضهدؾ البحث إلٍ : َ أوال

 بصورة مبسطة وسهلة لطالبها .لهم الحضانة 

 َهدؾ البحث إلٍ توضَح مسؤلة زواج اْم الحاضنة فٍ فترة: ثانٌا 

 الحضانة  توضَحا مفصٗ  ، ْخذ باْصلح للمحضون  .
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 َهدؾ البحث إلٍ توضَح أراء الفقهاء وأدلتهم فٍ مسؤلة:  ثالثا

 ال بالمحضون .اٖنتق

 : أهمٌة البحث -د  

 :: اْهمَة النظرَة  أوال

تتمثل فً استكمال جهود  الدراسات السابقة فً مجال الفقه المقارن  

نتابج فً هذا الخصوص بما َسهم فً دفع تطور هذا و ما انتهت الَه من 

العلم نحو تحقَق اْهداؾ المنشودة منه و التً تتركز فً ابراز تماَز 

عن ؼَرها من القوانَن الوضعَة  ، و أنها السبَل  الشرَعة اٖسٗمَة

 اْصلح لسعادة البشر فً عاجلهم و آجلهم  .

 :: اْهمَة العملَة  ثانٌا

حث كَفَة لحماَة الطفل من جمَع اْضرار ، : َقدم البأوال 

 .  والمخاطر التٍ قد َتعرض لها فٍ فترة الحضانة

: َوضح البحث أراء المذاهب الفقهَة فٍ المسابل المتعلقة  ثانٌا

 باْصلح .  ذخاْومنها الحكم ة وضوع الحضانة ، وذلك لمعرفبم

: َعرض البحث بعض الوقابع والحوادث فٍ عصر الرسول  ثالثا

ستفاذة منها فٍ الواقع ٕلَه وسلم ، والصحابة الكرام . لصلٍ هللا ع

 المعاصر .

                                                                                                      :_ المصطلحات البحث   ح

 :  األحكام:  أوال
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: جمع حكم وهو المنع . لغة   
4
  

:  . ومنه ؛ لكونه َمنع الظلم بَن المختصمَن ومنه: ُحكم القاضٍ

 دون تصرؾ راكبها . تمنعها من العدو: وهٍ التٍ  َحكمة الدابة

: خطاب هللا تعالً ، المتعلق بفعل المكلؾ باٖقتضاء أو  اصطالحا  

.  التخََر أو الوضع
5
  

 شرح التعرٌف :

: " خطاب " الخطاب هو : توجَه اللفظ المفَد إلً الؽَر ،  قولنا

 بحَث َسمعه وَفهمه . 

 متهٍء هو من إفهام منه المقصود الكٗم:  هو الخطاب إن:  وقَل

، سواء كان المخاِطب هللا  وهو جنس فٍ التعرَؾ َشمل كل خطاب للفهم

 .  أو ؼَره

 خطاب أخرج ، هللاَ  إلً الخطاب إضافة"  تعالً هللاَ  خطاب: "  قولنا 

حَث ٖ  ؛ حكما   تسمً ٖ خطاباتهم فإن والمٗبكة والجن أنس من ؼَره

 .  حكم إٖ للشارع

                                                           
أثٛ اٌؾ١َٓ أؽّل ثٓ فبهً ثٓ ىوو٠ب ، ِؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ ، اٌّؾمك : ػجل اٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ ، إٌبّو : كاه اٌفىو ،اٌطجؼخ   - 4

 .  91، ٓ  2، ط 6َ. ، ػلك األعياء : 1979 -٘ـ 1399

ِىزت رؾم١ك اٌزواس فٟ  ٘ـ( ، اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ، رؾم١ك:817ِغل اٌل٠ٓ أثٛ ٛب٘و ِؾّل ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١وٚىآثبكٜ )اٌّزٛفٝ: 

ٍَُٟٛ ، إٌبّو: ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ث١وٚد  ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ٌجٕبْ ،  –، ثاّواف : ِؾّل ٔؼ١ُ اٌؼول

  . 98، ٓ  4، ط 1َ ، ػلك األعياء:  2005 -٘ـ  1426، ٍٕخ : اٌطجؼخ : اٌضبِٕخ

ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ٕيبٌؼ اٌؼجيل اٌٍط١ي  ، اٌمٛاػيل ٚاٌٚيٛاثٜ اٌفم١ٙيخ اٌّزٚيّٕخ ٌٍز١َي١و، إٌبّيو: ػّيبكح اٌجؾيش اٌؼٍّيٟ ثبٌغبِؼيخ  -5

    210، ٓ 1، ط 2َ ، ػلك األعيياء : 2003٘ـ/1423اإلٍال١ِخ ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ، اٌطجؼخ : األٌٚٝ ، 

 -ِؾّييل إٌٍّييخ ، اٌغييبِغ ٌَّييباً إٔييٛي اٌفمييٗ ٚرطج١مبرٙييب ػٍييٝ اٌّيين٘ت اٌييواعؼ ، إٌبّييو: ِىزجييخ اٌوّييل  ػجييل اٌىييو٠ُ ثييٓ ػٍييٟ ثييٓ

19، ٓ  1، ط  1َ ، ػييييلك األعييييياء:  2000 -٘ييييـ  1420اٌٍّّىييييخ اٌؼوث١ييييخ اٌَييييؼٛك٠خ ، اٌطجؼييييخ: األٌٚييييٝ، ٍييييٕخ :  -اٌو٠ييييبٗ 

 . 



9 
 

؛  ، ولَس الكٗم النفسٍ : كٗم هللَا اللفظٍ والمراد بخطاب هللَا تعالً

ْن الكٗم اللفظٍ هو المبحوث عنه فٍ اْصول إجماٖ  ، وفٍ الفقه 

 . تفصَٗ  

َنة ، أو ، سواء كانت ثابتة بالقرآن وجمَع اْحكام من هللَا تعالً ،  السُّ

، فإن كل هذه المصادر  ، أو أٌ دلَل ثبت شرعا   ، أو القَاس أو أجماع

 .  إلً هللَا تعالً -فٍ الحقَقة  -راجعة 

: الذٌ من شؤنه أن  ، والمراد به : المرتبط : " المتعلِّق " أٌ قولنا

 . من باب تسمَة الشٍء بما َإول إلَه ، َتعلق

: أنه َشترط فٍ خطاب هللَا تعالً أن َكون مرتبطا  بفعل  والمقصود

من أفعال المكلؾ علً وجه َبَن صفة الفعل من كونه مطلوبا  فعله ، 

أو كونه  ، ، ووجوب الؽرامات علً المتلؾ ونحو ذلك ، والزكاة كالصٗة

 .  حو ذلكمطلوبا  تركه كالزنا والسرقة ون

. ولكنه  : ما َقابل القول واٖعتقاد والنَة : " بفعل " الفعل لؽة قولنا

فٍ العرؾ َطلق علً كل ما صدر عن المكلؾ ، وتتعلق به قدرته من 

 .  ، وهو المراد بفعل المكلؾ هنا ، أو نَة ، أو فعل قول

، أو  ، سواء كان واحدا   فَكون المقصود بالفعل هنا هو جنس الفعل

،  ، أو المعامٗت ، وَشمل القلوب والجوارح ، سواء منها العبادات متعددا  

 .  مَعا  تتعلق بها اْحكام الشرعٍ، فإنها ج أو اْخٗق

كوجوب الصٗة والحج والصوم ، ،  ْفعال الجوارح فالفعل هنا عام

، وْفعال القلوب كوجوب النَة  كتحرَم النمَمة والؽَبة وْفعال اللسان

   .  دوالقص
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، ْن المعرؾ  : " بفعل المكلؾ ": أخرج اْحكام العقابدَة وقولنا

 . ، ولَس المعرؾ مطلق الحكم الشرعٍ إنما هو الحكم الشرعٍ العملٍ

، الذٌ َفهم  ، ؼَر الملجؤ : البالػ العاقل والمراد بالمكلؾ هو

: "  نقل، ولم  وعَبرنا بالمكلؾ،   ، ولم َحل دون تكلَفه أٌ حابل الخطاب

وذلك لَشمل اْحكام  -كما ذكر ذلك بعض اْصولََن  -بؤفعال المكلفَن " 

صلً  -المتعلقة بفعل مكلؾ واحد خاصة به مثل اْحكام الخاصة بالنبٍ 

، كتزوَجه بؤكثر من أربع ، ومثل الحكم الخاص بخزَمة -هللا علَه وسلم 

ََن النبٍ أن شهادته  -سلم صلً هللا علَه و -بن ثابت اْنصارٌ ، حَث ب

ََن النبٍ  ، ومثل الحكم الخاص بؤبٍ بردة تكفٍ عن شهادة رجلَن ، حَث ب

وهٍ اْنثً من ولد المعز قبل  -أن العناق  -صلً هللا علَه وسلم  -

 . تجزئ فٍ اْضحَة عنه وٖ تجزئ عن ؼَره  -استكمالها الحول 

هللَا التٍ ٖ وقولنا : " بفعل المكلؾ " : أخرج الخطابات الواردة من 

 : تتعلق بفعل المكلؾ ، وهٍ

: )شهد هللا أنه ٖ  ، كقوله تعالً : الخطاب المتعلق بذاته سبحانهأوال 

.  إله إٖ هو( 
6
 

 ٖ إله إٖ هو : )هللا ، كقوله لخطاب المتعلق بصفته سبحانها: ثانٌا 

.  الحٍ القَوم(
7
 

شٍء(  )هللا خالق كل:  ، كقوله : الخطاب المتعلق بفعله سبحانهثالثا 

.
8
 

                                                           
 . 18ٍٛهح آي ػّواْ ، آ٠خ -- 6

 . 255ٍٛهح اٌجموح ، آ٠خ - 7

 .  62ٍٛهح اٌيِو ، آ٠خ - 8
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: )وَوم نسَر الجبال (  ، كقوله ت: الخطاب المتعلق بالجمادا رابعا

.
9
 

: )َا جبال أوبٍ معه  ، كقوله : الخطاب المتعلق بالحَوانات خامسا

. والطَر ( 
10
 

: )ولقد خلقناكم ثم  ، كقوله :الخطاب المتعلق بذات المكلفَن سادسا

صورناكم ( . 
11
 

 ولكنها ٖ تتعلَق بفعل المكلَؾ .،  فهذه خطابات

:   : الجار والمجرور هنا متعلقان بقوله : " باٖقتضاء " قولنا

 :  ، والطلب قسمان "المتعلِّق ". واٖقتضاء هو: الطلب

: "  ، وطلب ترك ، وكل واحد منهما َنقسم إلً قسمَن طلب فعل

 . ، و " ؼَر جازم " جازم "

 طلب كان وإن ، أَجاب:  فهو  جازما   طلبا   الفعل طلب كان فإن

 .  الندب:  فهو جازم ؼَر طلبا   الفعل

فهو: التحرَم ، وإن كان طلب  ، جازما   طلبا   الترك طلب كان وإن

 : الكراهَة . الترك طلبا  ؼَر جازم فهو

: ٖ َوجد ، فَه  ، أٌ : استواء الطرفَن : " أو التخََر " معناه قولنا

 ترك .طلب  ، وٖ طلب فعل

 -فعبارة: " باٖقتضاء أو التخََر " شملت اْحكام التكلَفَة الخمسة

 . ، والكراهة ، والمباح  لحرام، وا ، والمندوب الواجب
12
 

                                                           
 .  27ٍٛهح اٌىٙ  ، آ٠خ  - 9

 . 10ٍٛهح ٍجأ ، آ٠خ - 10

 . 11ٍٛهح األػواف ، آ٠خ - 11

ِْ، )رؾو٠ٌو ٌَّباٍِِٗ ٚكهاٍزٙب كهاًٍخ ٔظ - 12 َُّمبَه ٌْ ِٛي اٌفِْمِٗ ا ُٕ ُِ ُأ ٍْ ُة فٟ ِػ َُّٙنَّ ٌْ و٠ًَّخ رطج١م١ًَّخ ػجل اٌىو٠ُ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل إٌٍّخ ، ا

 .128  -125، ٓ  1،ط 5َ ، ػلك األعياء:  1999 -٘ـ  1420اٌو٠بٗ، اٌطجؼخ األٌٚٝ: ٍٕخ  –ه إٌْو: ِىزجخ اٌوّل ( ، كا
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 ثانٌا : الحضانة 

، مؤخوذة من الحضن  : الحضانة بفتح الحاء وكسرها الحضانة لؽة

بالتمَز، تهٍ إلٍ الصؽَر ، فالحاضنة ترد إلَه المحضون وتن وهو الجنب

، كما تحضن  حتمالك الشٍء وجعله فٍ حضنكا، وهو  حتضانومنه اٖ

، إذا ضمه إلٍ  ، وحضن الطابر بَضه المرأة ولدها فتحمله فٍ أحد شقَها

، والحاضن  نفسه تحث جناحَه ، وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها

.  لَن بالصبٍ َحفظانه وَربَانهوالحاضنة هما الموك
13
    

تربَة الطفل ورعاَته والقَام بجمَع أموره فٍ سن  : شرعا الحضانة      

معَنة علٍ من له الحق فٍ الحضانة .
14
 

  رابعا : الطفل 

: الطفل بكسر الراء َعنٍ الصؽَر من كل  : الطفل فٍ اللؽة أوال

شٍء ، فالصؽَر من الناس أو من الدواب ، فاْصل الكلمة هٍ من 

الطفولة 
15
)  : كما فٍ قوله تعالٍ ٍ ،نثوكلمة طفل تطلق علٍ الذكر واْ ،

.   ثم َخرجكم طفٗ (
16
: ) أو الطفل الذَن لم  وأَضا فٍ قوله تعالٍ،   

.   َظهروا علٍ عورت النساء (
17
 

                                                           
اٌؼالِخ أثٟ اٌفًٚ عّبي اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ِىوَ ئثٓ ِٕظٛه اإلفو٠مٟ اٌّٖوٞ، ٌَبْ اٌؼوة ، إٌبّو كاه ٕبكه كاه اٌفىو  - 13

 .  123-122، ٓ 13، ط   15، ث١وٚد اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ػلك األعياء : 

،  2، ط 8ٖ ، ػلك األعياء 1421ِؾّل أ١ِٓ ئثٓ ػبثل٠ٓ اٌوٍِٟ ، ؽب١ّخ اثٓ ػبثل٠ٓ ، إٌبّو كاه اٌفىو ، ث١وٚد ، ٍٕخ  - 14

 ٓ11  

 .           426، ٓ 13، ِبكح ٛفً ، ط  اثٓ ِٕظٛه  ، ٌَبْ اٌؼوة- 15

 .                                  ٠5خ ٍٛهح اٌؾظ ، ا٢- 16

 .٠31خ ٍٛهح إٌٛه ، ا٢ - 17
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 : الطفل فٍ الشرع  ثانٌا

الطفل : هو " عالم من المجاهَل المعقدة كعالم البحار الواسع الذٌ 

علمَة جدَدة . ٖ  الباحثون ، كلما وجدوا فَه كنوزا  وحقابقكلما خاضه 

زالت متخفَة عنهم وذلك لضعؾ وضَق إدراكهم المحدود من جهة ، 

 . "  واتساع نطاق هذا العالم من جهة أخري
18
 

والطفولة هٍ المرحلة العمرَة الممتدة من الوٖدة حتً البلوغ قال هللا 

َظهروا علً عورات النساء ( . لم ) أو الطفل الذَن  : تعالً
19
  

وقال هللا تعالً : ) وإذا بلػ اْطفال منكم الحلم فلَستؤذنوا كما استؤذن 

الذَن من قبلهم ( . 
20
 

 حرؾ جر .:  خامسا : فً 

 فقهٌةالمذاهب ال  سادسا :

؛  هٍ مدارس عقدَة وفقهَة تندرج تحت الدَن أسٗمٍ المذاهب

لَست بالكبَرة بَن المذاهب أسٗمَة بشكل فَما تكون اٖختٗفات الفقهَة 

، إٖ ان اٖختٗفات العقدَة هٍ المإثرة من الناحَة الدَنَة والسَاسَة  عام

أساسا ثم اٖجتماعَة . 
21
 

                                                           
 عجبه، ِٙلٞ . ٍٙبَ 181َ ، ٓ 1990ٖ ، 1410ػجل هللا أؽّل ، ثٕبء األٍوح اٌفبٍٙخ ، كاه اٌج١بْ اٌؼوثٟ ، ث١وٚد ، ٍٕخ  - 18

َ ، 1997ٖ ، 1417إٌج٠ٛـخ ، اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ ، ث١وٚد ، اٌطجؼخ األٌٟٚ ، ٍٕخ  اٌزوث١ـخ ِٕٚٙظ اإلٍال١ِخ اٌْو٠ؼخ فٟ اٌطفً

ٓ94 . 

 .31 آ٠خ ، إٌٛه ٍٛهح-- 19

                                                     . 59 آ٠خ ، إٌٛه ٍٛهح - 20

  . اإلٍالَ ٍٍٍَخ ِٓ عيء اٌّمبٌخ ٘نٖ ، 2003 اٌؼوث١خ إٌَقخ ، اٌؾوح اٌٍّٛٛػخ أظو - 21



14 
 

 وهذه المذاهب أنواع :

 ب التٍ ٖ تإمن بالنص السماوٌ فٍالمذاهب السنَة : هٍ المذاه       

 وعلٍ فَها مركزا محورَا . وَحتل أبٍ بكر وعمرو عثمان أمامة

  أبو حنَفة النعمان نسبة إلً الحنفٍ أوٖ : المذهب

ترجع نسبة الحنفَة إلً أمام أبٍ حنَفة النعمان بن ثابت بن التَمٍ 

للهجرة وكان فقَها وورعا ، اشتؽل كثَرا بالـ فقه  80سنة الكوفٍ ، ولد 

التقدَرٌ وقد سبل عنه فقال : " نحن نستعد للبٗء قبل نزوله إٖ إذا نزل 

عرفنا كَفَة الدخول إلَه والخروج منه " لم َقبل أبو حنَفة القضاء فحبسه 

 رة  .للهج 150المنصور وتوفٍ سنة 

  مالك بن انس نسبة إلى المالكً المذهب:  ثانٌا 

د هللا مالك بن أنس بن أبٍ عامر اْصبحٍ، ولد َنسب إلً أبٍ عب

للهجرة طلب العلم صؽَرا فؤخذ عن نافع مولً عبد هللا  93فٍ المدَنة سنة 

 للهجرة ودفن بالبقَع  . 179بن عمر وؼَره توفٍ فٍ المدَنة سنة 

 ثالثا : المذهب الشافعً نسبة إلى محمد بن إدرٌس الشافعً 

هللا محمد بن إدرَس القرشٍ  ترجع نسبته إلً أمام أبٍ عبد

للهجرة فٍ ؼزة ثم عادت به  150الشافعٍ كان َتَم اْب ، وو لد سنة 

للهجرة وعمره اربع  204امه إلً مكة فٍ عمر السنتَن . توفٍ سنة 

 .وخمسَن سنة 

 رابعا : المذهب الحنبلً نسبة إلى أحمد بن حنبل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3
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الشَبانٍ، ولد فٍ َرجع إلً أمام أحمد بن حنبل بن هٗل الذهلٍ 

للهجرة وتنقل بَن الحجاز ودمشق والَمن نال  164العراق ببؽداد سنة 

قسطا من العلم الوفَر والمعرفة وقد كان من أكبر تٗمَذ الشافعٍ ببؽداد ثم 

أصبح مجتهدا وقد برز علً أقرانه بحفظ السنة النبوَة والذب عنها وألؾ 

 .  "عنها فٍ ذلك كتابه "المسند

لى داود بن علً لمذهب الظاهري ٌنسب هذا المذهب إخامسا : ا

                                      الظاهري 

، وقَل منهج فكرٌ وفقهٍ، نشؤ المذهب فٍ  الظاهرَة مذهب فقهٍ

بؽداد فٍ منتصؾ القرن الثالث الهجرٌ )وبذلك َعتبر من ضمن الثٗث 

ثم تزعمهم وأظهر شؤنهم ، إمامهم داود بن علٍ الظاهرٌ  القرون اْولً(

وأمرهم أمام علٍ بن حزم اْندلسٍ. وتعده بعض المصادر أن الظاهرَة 

 هو المذهب السنٍ الخامس  .

 سادسا  : المذهب اإلباضً 

َعتبر المذهب أباضٍ أول مذهب َظهر علً الساحة أسٗمَة قبل 

 مذاهب أهل السنة والجماعة اتساعت دابرة المذهب أباضٍ كدعوة

إسٗمَة سَاسَة عامة جعل المذهب ٖ َكسب طابعا خاصا َؽلب علَه 

مدرسة بعَنها أو َنسب إلً مدَنة بعَنها كالبصرة ، َفإَِن الباحث َتردد 

كثَرا قبل أَن َرسل حكما عاما َربط فَه المذهب بمركز التجمع أباضٍ 

دَنة فٍ البصرة ، فقد كانت تجمعات مماثلة فٍ كل من الكوفة ومكة والم

وخراسان عرؾ منها علماء بارزون مختارون ، سجلت أقوالهم فٍ اِثار 

 .  "المبكرة لعلماء "أباضَة
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واكتملت صورة المذهب وتم تحرَر أقواله وآرابه فٍ صورتها 

ام أبو عبَدة مسلم بن أبٍ كرَمة ، الذٌ خلؾ عبد هللا  ََ النهابَة فٍ أواخر أَ

فٍ البصرة ، وهٍ مركز التجمع بن إباض علً إمامة أشَاخ المذهب 

وعنه حمله ، َة القرن الثالث اْساسٍ لعلماء أباضَة ؛ حَتً قرابة نها

طلبته الذَن وفدوا علَه من المؽرب والمشرق إلً بلدانهم ، التٍ أضحت 

، لعبت دورا سَاسَا خطَرا ، فٍ كل  " لدول إباضَة "  )من بعد( مراكز

، وحضرموت ُثَم سلطنة عمان وفٍ  نمن جنوب الجزَرة وشرقها ) الَم

 .شمال أفرَقَا: لَبَا، تونس، الجزابر  ( 

وقد عرؾ هإٖء التٗمَذ باسم خاص تطلقه علَهم كتب السَر 

 .  "والطبقات "أباضَة" هو اسم: "حملة العلم

ظهر المذهب أباضٍ فٍ القرن اْول الهجرٌ فٍ البصرة، فهو 

أطٗق وقد نشره عبد السٗم الدوٖن ، أقدم المذاهب أسٗمَة علً 

والتسمَة كما هو مشهور عند المذهب ، جاءت من طرؾ اْموََن ونسبوه 

إلً عبد هللا بن أباض وهو تابعٍ عاصر معاوَة وتوفٍ فٍ أواخر أَام 

عبد المالك بن مروان، وعلة التسمَة تعود إلً المواقؾ الكٗمَة والجدالَة 

ها عبد هللا بن إباض فٍ تلك الفترة أن أباضَة والسَاسَة التٍ اشتهر ب

،  اسَة خروجا سَاسَا وخروجا دَنَاخرجوا علً الدولة اْموَة أو العب

 .ولم َكونوا راضَن عن سَاسة اْموََن  
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َعتقد أباضَة أن كل من نطق بكلمة الشهادة فهو مسلم له ما 

أهل القبلة إٖ بالحق للمسلمَن وعلَه ما علَهم فٗ َستحلون دماء أحد من 

 الذٌ بَنته وحددته الشرَعة أسٗمَة كالردة وقتل النفس وما شابه ذلك .

ة أسٗمَة وٖ َستحلون مال أحد إٖ بالطرق التٍ رسمتها الشرَع 

، بَع عن  ، هبة عن تراض فرَضة فٍ كتاب هللا، للتعامل بَن الناس 

اْطفال والنساء فقد حالت  أما قتل اْبرَاء وسبٍ، تراض وما فٍ معناها 

، وٖ َستحلون هذا حتً من البؽاة مهما بالؽوا فٍ  دونها كلمة التوحَد

 . مسلكهم الظالم 

فاٖعتبارات التٍ سمٍ الخوارج من أجلها خوارج ٖ وجود لها عند  

 أباضَة  .

 هب الشٌعٌة سابعا : مذ

واتباعه ،  هٍ تلك المذاهب التٍ تإمن بأمامة بالنص السماوٌ

َنسب هذا   َسمون شَعة علٍ المذهب الجعفرٌ نسبة إلً جعفر الصادق

المذهب إلً أبٍ عبد هللا جعفر بن محمد الباقر بن علٍ زَن العابدَن بن 

الحسَن بن علٍ بن أبٍ طالب زوج سَدة نساء الدنَا واِخرة فاطمة 

 الزهراء بنت النبٍ محمد صلً هللا علَه وآله وسلم .

للهجرة وهو أمام السادس للشَعة اٖثنً عشرَة  83 ولد فٍ سنة

                                                                                 . بنات 3بنَن و 7وله عشرة أوٖد 

 منهكان جعفر علً جانب كبَر من العلم والورع وله مإلفات كثَرة 

وتوفٍ أمام فٍ  فَها دخل العراق وبقًأقام بالمدَنة ثم ،  )تفسَر اْحٗم(

 .للهجرة ودفن فٍ البقَع   148السنة العاشرة من حكم المنصور سنة 
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 : ومن مذاهب الشَعة المذهب الزَدٌ نسبة إلً زَد بن علٍ

ترجع الزَدَة نسبة إلً زَد بن علٍ زَن العابدَن بن الحسَن بن  

لهجرة وتوفٍ فٍ سنة ل 75علٍ بن أبٍ طالب كرم هللا وجهه ، ولد سنة 

للهجرة ، كان عالما  بالقرآن وسنة رسول أسٗم صلٍ هللا علَه  122

وسلم ، وَنسب إلَه كتاب " المجموع الكبَر " الذٌ َتحدث فٍ علم الفقه 

والحدَث ، وهو أحد أهم المراجع الفقهَة الزَدَة ْكثر من ألؾ عام لقربه 

، ٖحتوابه علً الكثَر جدا  من  من كتاب هللا ومن سنة نبٍ هللا المطهرة

أحادَث الرسول علَه أفضل الصٗة والسٗم وعلً آله الطَبَن الطاهرَن 

وصحابته اْخَار الراشدَن ، ومناظراته لبقاَا المتعصبَن من أهل قرَش 

فٍ مسؤلة الكفاءة فٍ الزواج حَث تجده اعدل المذاهب وأقربها فٍ هذه 

وجل وسنة رسوله علَة أفضل الصٗة  المسؤلة وؼَرها إلً كتاب هللا عز

 والسٗم .

وكذا احتواء مجموعه علً ردوده علً الشَعة الخارجَن علَه 

والذَن أطلق علَهم الروافض لرفضهم تولَه ؼٗ بسب "الشَخَن" أٌ أبٍ 

 .  بكر وعمر فرفض وقال لهم " أذهبوا فؤنتم الرافضة

الذٌ أحبه واعانه ومناظراته الفقهَة مع أمام ابٍ حنَفة النعمان 

بالمال لما خرج علً هشام بن عبد الملك بن مروان .
22
 

 

 

                                                           
 .  1ص . 1، ط 2َ ، ػلك األعياء 2003-ٖ 1424ِٖطفٟ ثٓ ِؾّل ثٟ ِٖطفٟ ، إًٔ ٚربه٠ـ اٌفوق اإلٍال١ِخ ، ٛ   - 22
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 :د _ الحدود الدراسٌة 

  حدود الموضوعٌةأوال : 

، وهذه  لفقهَةة الطفل فٍ المذاهب اتناول البحث أحكام الحضان

المذاهب هٍ المعروفة عند  كافة المسلمَن فٍ شتا بقاع اْرض ، وهٍ : 

، ومذهب ومذهب الشَعة  ، المذاهب اْربعة المعتمدة عند أهل السنة

 .  الظاهرَة ومذهب أباضَة

 دراسٌة ثانٌا : حدود ال

: ممتدة من وجود اْطفال تحث فقد أو الحدود المكانَة :  أوال

 الزوجَن أو فقدان اْبوَن أو أحدهما .إنفصال أحد 

هٍ الفترة و الحضانة ، : اْطفال فٍ سن: الحدود البشرَة  ثانٌا

 بداَة الحضانة .

 :ذ _  الدراسات السابقة 

من خٗل إطٗعٍ علٍ هذا الموضوع وجدت بعض الدراسات التٍ 

 تناولت هذا الموضوع لكن من جوانب مختلفة ، مثل :

رسالة ،  م 2012-ه1433 سنة ، الحمادٌ الصمد عبد فاطمة:  أوال

ماجستَر بعنوان أحكام الحضانة فٍ الفقه أسٗمٍ مقارنة بقانون اْحوال 

،  كلَة العلوم أسٗمَة، الشخصَة أماراتٍ ، جامعة المدَنة العالمَة 

 . قسم الفقه و أصوله
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 مشكلة الدراسة 

اْحوال الشخصَة وكانت مشكلة هذه الدراسة أنها َسعً قانون 

أتحادٌ إلً إَجاد قواعد فقهَة تسهم فٍ بناء كَان اْسرة و تكون 

مقوماتها و هذا من شؤنه أن ٖ َتؤتً إٖ إذا كانت نصوص مواده تحقق 

هذه الؽاَة ، بَد أنه لوحظ احتدام اِراء القضابَة فور ظهور قانون 

ة ، ومن هنا اْحوال الشخصَة خاصة فَما َتعلق بنصوص مواد الحضان

تبرز اشكالَة موضوع البحث، و هو هل القانون َتوافق مع الصحَح من 

آراء المذاهب ؟ وهل هو موافق للمصلحة والواقع المستجد ؟ وما الذٌ 

 َمكن اٖستدراك علَه .

 منهج البحث :

 ِراء الفقهَةحَث َتم تتبع امد البحث علً المنهج اٖستقرابٍ َعت 

المصادر العلمَة التً نصبت  الحضانة من واقعوالقانونَة حول أحكام 

 علٍ هذه المسابل وتناولتها بالعرض والتحلَل .

المقارن، حَث َتم ابراز أوجه اٖلتقاء  كما َعتمد البحث علً المنهج 

و اٖختٗؾ بَن التشرَع اٖسٗمً و نظَره فً قانون اْحوال الشخصَة 

ابراز تماَز التشرَع صوٖ الً وذلك و تٍ حول الحضانة ،أمارا

 .  هذا الخصوص ٍف ٍسٗمأ

التحلَلً حَث اْسس التً َعتمد البحث أَضا علً المنهج  و   

، و  لَها  اِراء الفقهَة و القانونَة الواردة بشؤن مسؤلة البحثإاستندت 

 مناقشة هذه اْسس . 
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    أهداف البحث

الشرَعة و مراعاته أوٖ : بَان مدي توافق القانون أماراتٍ مع 

 للمصلحة و الواقع.

: اٖستدراك علً القانون أماراتٍ فٍ مسابل الحضانة إن ثانَا 

 وجدت. 

: تناول أحكام الحضانة من منظور المذاهب اْربعة  حدود الدراسة

المعتمدة عند أهل السنة ، و مقارنتها بالنصوص الواردة بشؤن هذه المسابل 

 أماراتٍ . فً قانون اْحوال الشخصَة

 ، 2013 – 2012:  الدراسَة السنة ، مصطفً زاده أكرم ثانٌا :      

رسالة بعنوان أحكام الحضانة فٍ قانون اْحوال الشخصَة العراقٍ ، 

لَمة بوكروشة ، المشرؾ دراسة تحلَلَة نقدَة ، بإشراؾ الدكتورة ح

أحمد إبراهَم للحقوق الجامعة  : د .محمد نعَم عمر ، كلَة:  المساعد

 أسٗمَة العالمَة فٍ مالَزَا .

 إشكالٌة البحث 

: الً أٌ مدي َمكن ْحكام الحضانة التٍ  إن إشكالَة البحث هٍ

لسنة  188قانون اْحوال الشخصَة العراقٍ رقم  من 57المادة  تناولتها

وكَؾ إستَعاب قضاَا الحضانة المثارة فٍ المجتمع العراقٍ؟  1959

 .؟ تعامل القضاء العراقٍ مع ثؽرات القانون

علً ضوء عنوان البحث وإشكالَاته فؤن الباحث منهجٌة البحث : 

 : سوؾ َستخدم المناهج التالَة
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من قانون اْحوال  57أوٖ : المنهج التحلَلٍ: لتحلَل فقرات المادة 

 الشخصَة العراقٍ المتعلقة بؤحكام الحضانة.

 57ارن: لمقارنة أحكام الحضانة الواردة فٍ المادة ثانَا : المنهج المق

من قانون اْحوال الشخصَة العراقٍ ِبؤراء فقهاء المذاهب اٖسٗمَة 

والفقه الحدَث  –الحنفٍ، الحنبلٍ، المالكٍ والشافعٍ  -اْربعة 

والنصوص القانونَة الخاصة بؤحكام الحضانة فٍ قوانَن اْحوال 

 ات وقطر واٖردن.الشخصَة لكل من دولة أمار

: لؽرض مناقشة وتقََم النصوص القانونَة  : المنهج النقدٌ ثالثا

 الخاصة بالحضانة  .

 أهداف البحث 

 :  الؽرض من هذا البحث هو

قانون  من 57بَان الثؽرات والنقابص الموجودة فٍ المادة :  أوٖ  

  اْحوال الشخصَة العراقٍ والمتعلقة بؤحكام الحضانة.

ا  َ محاولة إثراء القانون بمواد أو فقرات من شؤنها إستَعاب كافة :  ثان

 المسابل المتعلقة بالحضانة .

 حدود البحث 

 188من قانون اٖحوال الشخصَة العراقٍ المرقم  57أوٖ : المادة 

 . المعدل التٍ تناول موضوع الحضانة 1959لسنة 
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المذهب ثانَا : الفقه أسٗمٍ الموروث من المذاهب اْربعة: 

الحنفٍ، المالكٍ، الشافعٍ، والحنبلٍ، الفقه أسٗمٍ المعاصر بما فَه 

 قرارات المجامع الفقهَة أسٗمَة ودور أفتاء.

لسنة  28ثالثا : أستفادة من قانون اٖحوال الشخصَة اٖمارتٍ رقم 

وقانون اٖحوال  2006لسنة  22وقانون اْسرة القطرٌ رقم  2005

وذلك لكون هذه القوانَن حدَثة 2010لسنة  36نٍ رقم الشخصَة اْرد

المتعلقة بالحضانة فٍ وعصرَة وحاولت اٖستجابة لكافة القضاَا 

 . مجتمعاتهم

دراسة بعنوان ،  م2011 ، جرَبان أبو إبراهَم محمد. دثالثا : 

 الدولَة والمبادئ المواثَق مع بالطفولة ، مقارنة أسٗمَة الشرَعة عناَة

 .  التطبَقَة البلقاء الجامعَة ، جامعة رحمة اْمَرة كلَة اْردنٍ والقانون

                                                        مشكلة الدراسة 

 بحقوقهم اْطفال تمتع دون تحول التٍ القضاَا من جملة البحث هذا َناقش

 : َلٍ بما تتمثل والتٍ ، لهم أسٗم كفلها التٍ

 اخت اْم اختَار بعدم وذلك الوٖدة، قبل حقوقهم من حرمانهم-: أوال

 . واجتماعَة ، وصحَة ، شرعَة أسس علً قابما حسنا َارا

 وتطرق أجهاض، جرَمة من اْطفال حماَة البحث هذا ناقش كما

 تركة تقسَم بعدم وذلك حقهم، حفظ علً حرص حَنما ، أموالهم لحماَة

 .  وٖدتهم قبل مورثَهم



24 
 

 ، بَنهم التفرَق بعدم وذلك ، الوٖدة بعد حقوقهم من حرمانهم-:  ثانٌا

 . التربَة وحسن ، والرعَة بالحماَة وتعهدهم

 خٗل لٓطفال أساءة ظاهرة البحث هذا َعالج كما -:  ثالثا

 .عنها َنتج وما والحروب، النزاعات

 اَْتام، باْطفال العناَة وجوب فٍ تتلخص هامة، قضَة بذلك وَبرز

 .الخاصة اٖحتَاجات وذوٌ والضعفاء،

  البحث منهج

 استقراء علً القابم التحلَلٍ، الوصفٍ المنهج علً البحث هذا َعتمد

 كما المجتمع، فٍ ة الهام الشرَحة بهذه المتعلقة الشرعَة واْدلة النصوص

 ، أسٗمَة الشرَعة بَن للمقارنة وموجزة سرَعة بإشارة البحث َتطرق

 . الموضوع هذا حول اْردنٍ والقانون الدولَة والمبادئ والمواثَق

 ورحمتها أسٗمَة، الشرَعة عظمة بَان إلً البحث وَخلص 

 والقوانَن المبادئ من بؽَرها ومقارنتها ، اْحكام تلك خٗل من بالناس

 .الوضعَة

   البحث أهمٌة

 حل الذٌ الظلم لنا تظهر أسٗم، قبل الطفل لواقع صاببة نظرة إن

 واسمه ، أمه اختَار فٍ لحقه سلب فمن ، إلَه هوي الذٌ والتردٌ ، به

 . الدهر من أحَان فٍ روحه وإزهاق قتله إلً الخ ونشؤته
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 ستنقع، الم هذا من اْطفال وانتشلت ، الخالدة هللا شرَعة فؤتت

 صلة له من وكل والمربََن، اْهل وخاطبت ، الحَاة ذروة إلً بهم وسمت

 لَتحقق أحكامها، واستلهام ، آثرها واقتفاء الشرَعة، اتباع إلً باْطفال

 . لٓطفال الوضاءة الصورة وتظهر مبتؽاه، إلً وَصل الهدؾ

 العراقٍ الشخصَة اْحوال قانون فٍ الحضانة دراسة بعنوان:  رابعا

 .  الزَدٌ مخلؾ محمد رجب حسَن:  الباحث مقدمها ،(  مقارنة دراسة) 

 مشكلة البحث  

 الذٌ ، الصؽَر الطفل حضانة دعوة هٍ الدراسة مشكلة وكانت

 . معَنة سن فٍ الخاصة للعناَة الحاجة أمس فٍ َكون

  منهجٌة البحث 

 اِراء ، المختلفة أسٗمَة الكتب بَن المقارنة الدراسة منهج وكان

 مع ، الحدَثة الفقهَة اِراء جانٍ إلٍ ، والسنة الكتاب من المنبع المستمدة

 قوانَن متون من المستوحاة ، القانونَة بالنصوص اِراء هذه تعزَز

 . العربَة الشخصَة اْحوال

  الهدف من البحث 

 الذٌ الحضانة موضوع دراسة محاولة الدراسة من الهدؾ وكان

 الخاصة شإونه إدراك علٍ َٖقوٌ والذٌ معَنة سن فٍ الطفل تربَة َعنٍ

 . ؼَره بمساعدة إٖ بنفسه
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 :الفرق بٌن موضوع البحث والدراسات السابقة -ر

وجدت الحضانة  موضوعالدراسات السابقة لمن خٗل إطٗعٍ علٍ 

أن هذه الدراسات قامت بالدراسة عن موضوع الحضانة ، من جوانب 

 مختلفة تختلؾ عن هذه الدراسة .

وكانت هذه الدراسات أكثرها مقارنة بَن الفقه والقانون الوضعٍ ، 

 حاول الوصول إلٍ حل لمشاكل تتعلق بالقانون .وكانت ت

لكن هذه الدراسة هٍ مقارنة بَن المذاهب الفقهَة فٍ أحكام حضانة   

 الطفل أٌ فٍ جانب الفقه دون الخوض فٍ القانون الوضعٍ . 

إن الؽاَة اْساسَة من كتابة هذه الدراسة هٍ معرفة أراء الفقهاء فٍ 

نتابج مفَدة وعملَة لحفظ الطفل من موضوع الحضانة ، والوصول إلٍ 

جمَع اْضرار ، ولنزع الخصومات بَن اْطراؾ المتنازعة ، وذلك كله 

 فٍ إطار الشرَعة اٖسٗمَة .
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 الباب الثانً : اإلطار النظري

إن موضوع الطفولة الَوم َعانٍ من مشاكلة كثَرة ، من حَث 

نرٌ علٍ سبَل المثال عند التنشبة والرعاَة والتربَة ، ففٍ هذا العصر 

، وذلك  المجتمعات الؽربَة تقوم الدولة مقام اْسرة فٍ كثَر من اْحَان

بإنشاء المحاضن وتَسَر التعلَم فٍ المدارس ، وبعد هذا توفر لهم عمٗ 

تدفع الدولة لهم مرتبات ، فَصبح الجَل وٖءه للدولة عمٗ ومن لم َجد 

 سرة  .ولَس لٓ

حوادث الطٗق وتفككت اْسر،  تالمسلمَن بعد أن كثر أما فٍ بٗد      

أصبح وضع الجَل الجدَد محزنا للؽاَة ، بسبب التنازعات والخصومات 

وذلك بسب عدم فهم كثَر من الناس أحكام  علٍ حضانة اْطفال ، 

 الحضانة .

إن موضوع الحضانة َعتبر من أهم المقاصد الشرعَة التٍ ٖ َوجد 

الوضعَة علً الرؼم من التطورات الحدَثة فَما َتعلق لها نظَر فٍ النظم 

بحقوق الطفل التٍ ظلت أكثرها توصَات ؼَر محددة المعالم ٖ من حَث 

طابع عدم ألزام بل أَضا من حَث الجهات المكلفة بها ، ففٍ هذه 

 المواثَق الوضعَة تسرد حقوق بدون جهات تجب علَها .

اد والجماعات البشرَة بل بخٗؾ الشرَعة التٍ كفلت حقوق اْفر

قال تعالٍ : ) وما خلقنا السموات واْرض  ، وكل الكابنات فٍ هذا الكون

وما بَنهما إٖ بالحق وإن الساعة ِتَة فاصفح الصفح الجمَل   (  . 
23
 

                                                           
 . 85 آ٠خ ، اٌؾغو ٍٛهح - 23
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 علً المحافظة فٍ تحتاج التٍ الضعَفة المخلوقات وبخاصة 

ونصابح َطبقها من شاء ولم تكتؾ بوصاَا  إلً حماَة ورعاَة ، وجودها

فٍ نصوص ملزمة َرعاها المجتمع تطبَقا   وَذرها من شاء ، بل قننتها

                                أنسانَة  . لٓوامر الربانَة وصَانة للكَنونة

ٓطفال ، وسنت لومن هذه الفبات التٍ رعتها الشرَعة حق الرعاَة       

ة تفصَلَة ترجع إلً مقاصد : العدل قواعد عامة وأحكاما  جزبَ لذلك

وإَتاء ذٌ القربً الناظمة فٍ مجملها للحقوق والواجبات  وأحسان

 ومحاسن اْخٗق والمعامٗت والعادات .

والمقصد العام فٍ الحضانة هو صَانة الطفل ، والمقصد الخاص هو 

 تكلَؾ المرأة بالحضانة لما جبلت علَه من الشفقة والرأفة .

تفتقر إلً وفور الصبر علً اْطفال فٍ كثرة البكاء فالحضانة 

والتضجر وؼَرهما من الهَبات العارضة لهم وإلً مزَد الشفقة والرقة 

الباعثة علً الرفق بهم ، ولذا فرضت علً النساء ؼالبا  ، ْن علو همة 

الرجال تمنعهم اٖنسٗك فٍ أطوار الصبَان فٍ المعامٗت ومٗمسة 

 اءة .اْقذار وتحمل الدن

أَضا ؼلظة الرجل ربما هٍ سبب من اْسباب ، والمرأة وهٍ تقوم 

 بواجب الحضانة ٖ تمارس دناءة وإنما تإدٌ واجبا  وتنشر رحمة . 

لذا أحببت أن أعرؾ حكم أسٗم فٍ هذا اْمر المهم ، ْن الشرَعة 

 فكرة نوضح أن ٖبد شٍء كل قبل ، لكن حافظة علٍ الطفل مند مبدأ أمره 

 . الدراسة موضوع عن مةعا
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 الحضانة -أ

 :: تعرَؾ الحضانة  أوال

: مصدر حضن ومنه حضن الطابر بَضه إذا ضمه  الحضانة لؽة

إلً نفسه تحت جناحَه ، وحضنت المرأة صبَها إذا جعلته فٍ حضنها أو 

ربته ، والحاضن والحاضنة الموكٗن بالصبٍ َحفظانه وَربَانه وحضن 

الصبٍ َحضنه حضنا  : رباه . 
24 

ط وهٍ بفتح الحاء أشهر من كسرها مؤخوذ من الحضن ما تحت أب       

 للكشح 
25
بَنهما   وما والعضدان الصدر، هو قَل،  

26
وهٍ كما فٍ باب ، 

  فٍ القاموس وشرحه التاج إنها بالكسر فقط  .  جاء الحفظ والصَانة كما 

 عما نفسه أمور َٖستقل من حفظ شرعا الحضانة : شرعا   والحضانة

.معتوه  أو جنون أو لصؽر تمَزه لعدم ، َإذه
27
 

 والقَام ورعاَته الطفل تربَة شرعا الحضانة : بؤنها بعضهم وعرفها

.  الحضانة حق له من علٍ معَنة سن فٍ أموره بجمَع
28
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.بمصالحه  والقَام العاجز صَانة: بؤنها  بعضهم وعرفها
 29

 

 وتربَته َإذَه عما وإمساكه المحضون حفظ:  الحضانة ومقتضً

 ثَابه وؼسل وؼسله وشرابه بطعامه وتعهده َصلحه ما بعمل وذلك لَنمو

 وَقظنه . نومه وتعهد ودهنه

 :  التكلَفٍ الحكم:  ثانٌا            

 بترك َتضرر أو َهلك قد المحضون ْن شرعا   واجبة الحضانة

 إٖ َوجد لم إذا العَنٍ الوجوب فحكمها الهٗك عن حفظه فَجب الحفظ

 تعدد عند الكفابٍ والوجوب ، ؼَره الصبٍ َقبل لم ولكن وجد أو الحاضن

الحاضن .
30
 

 المسلمَن جماعة علً كفابَا   تجب فإنه لقَطا   الولد كان إذا أو

 كفاَة نبذ طفل لقط ووجب: )  شرحه فٍ الخلَل َقول إذ ، حضانته

. ( الفٍء من َعط لم إن ونفقته وحضانته
31
 

 كفاَة فرض اللقط أن فٍ والؽزالٍ شاس وابن الحاجب ابن خلَل وتبع     

 .    عرفة ابن َراه كما فَه الناظر علً حفظه تعَن مال بَت وجد إن أنه إٖ

 : المحضون صفة:  ثالثا
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 عند الحكم وكذلك ،  الفقهاء باتفاق الصؽَر علً الحضانة تثبت

 أو مجنون أكان سواء للبالػ بالنسبة  -المالكَة  عند قول وفٍ -الجمهور 

 .   المعتوه

 ولو ، بالبلوغ الذكور فٍ تنقطع الحضانة أن المالكَة عند والمشهور

.   مجنونا   كان
32

     

 : وترتَبهم للحضانة المستحقون:  رابعا            

 تقدم النساء أن إٖ ، لها المستحقَن من والرجال للنساء تكون الحضانة     

  الصؽار ، تربَة إلً وأهدي ألَق وبها وأرفق أشفق ْنهن الرجال علً

 مصالح وإقامة والصَانة الحماَة علً ْنهم الرجال إلً تصرؾ ثم

 33أقدر.   الصؽار

 افترقا فإن بَنهما قابما   النكاح كان إذا لٓبوَن تكون الطفل وحضانة

 هللا صلٍ) هللا رسول أتت امرأة أن ورد لما باتفاق ، الطفل ْم فالحضانة

 وعاء له بطنٍ كان هذا ابنٍ إن: )  هللا َا رسول فقالت ،(  وسلم علَه

 أنت: فقال ، منٍ َنزعه أنه أبوه وزعم سقاء له وثدٍَ حواء له وحجرٌ

 34( .   تنكحٍ لم ما به أحق
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ولكل أهل مذهب طرَقة خاصة فٍ ترتَب مستحقٍ الحضانة بعد 

اْم ومن َقدم عند اٖستواء فٍ اٖستحقاق . مع مراعاة أن الحضانة ٖ 

تنتقل من المستحق إلً من بعده من المستحقَن ، إٖ إذا أسقط المستحق 

 .حقه فٍ الحضانة أو سقطت لمانع  

 :  حق الحضانةما َشترط فَمن َست :: شروط الحضانة  خامسا

الحضانة من الوَٖات والؽرض منها صَانة المحضون ورعاَته 

وهذا ٖ َتؤتٍ إٖ إذا كان الحاضن أهٗ  لذلك ، ولهذا ٖ َشترط الفقهاء 

شروطا  خاصة ٖ تثبت الحضانة إٖ لمن توفرت فَه وهٍ أنواع  : شروط 

 .عامة فٍ النساء والرجال  وشروط خاصة بالرجال 

 ا هنا الشروط العامة . وهٍ :   والذٌ َهمن

أسٗم ، وذلك إذا كان المحضون مسلما  إذ ٖ وَٖة للكافر  : أوال

علً المسلم وللخشَة علً المحضون من الفتنة فٍ دَنه ، وهذا شرط عند 

الشافعَة والحنابلة وبعض فقهاء المالكَة ومثله مذهب الحنفَة بالنسبة 

فٍ المشهور عندهم وعند الحنفَة بالنسبة أما عند المالكَة  .الذكر للحاضن

للحاضنة اْنثً فٗ َشترط أسٗم إٖ أن تكون المرأة مرتدة ْنها تحبس 

 فٗ تتفرغ للحضانة . - كما َقول اْحناؾ–وتضرب 

فهٍ كالمسلمة فٍ  - كتابَة كانت أو مجوسَة –أما ؼَر المسلمة 

محضون الدَن أو َخشً قال الحنفَة : ما لم َعقل ال،  ثبوت حق الحضانة

 ، الكفر فإنه حَنبذ َنزع منها وَضم إلً أناس من المسلمَن أن َؤلؾ
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لكن عند المالكَة إن خَؾ علَه فٗ َنزع منها وإنما تضم الحاضنة  

 35.  لجَران مسلمَن لَكونوا رقباء علَها

البلوغ والعقل ، فٗ تثبت الحضانة لطفل وٖ لمجنون أو  : ثانٌا

هإٖء عاجزون عن إدارة أمورهم وفٍ حاجة لمن َحضنهم معتوه ، ْن 

فٗ توكل إلَهم حضانة ؼَرهم ، وهذا باتفاق فٍ جملة الكٗم ، حَث أن 

 .   للمالكَة تفصَٗ  فٍ شرط البلوغ
36

    

: اْمانة ، فٍ الدَن فٗ حضانة لفاسق ْن الفاسق ٖ َإتمن ،  ثالثا

والمراد الفسق الذٌ َضَع المحضون به كأشهار بالشرب والسرقة 

 والزنً واللهو المحرم ، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة .

قال ابن عابدَن : الحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا  َلزم  

ها سقط حقها وإٖ فهٍ أحق به إلً أن َعقل الولد منه ضَاع الولد عند

 ، وقال الرملٍ َكفٍ مستورها أٌ مستور العدالة ،فجور أمه فَنزع منها 

قال الدسوقٍ : والحاضن محمول علً اْمانة حتً َثبت عدمها  .  
37
   

                                                           
،  ث١وٚد إٌْو ِىبْ ، اٌفىو كاه ، إٌبّو ػ١ٍِ ِؾّل رؾم١ك اٌىج١و، اٌْوػ ػٍٝ اٌلٍٛلٟ ؽب١ّخ ، اٌلٍٛلٟ ػوفٗ ِؾّل - 35
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 ٍجك اٌزقو٠ظ .   .  498 ، ٓ 5ط
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: القدرة علً القَام بشؤن المحضون ،  فٗ حضانة لمن كان  رابعا

أو مرض َعوق عن ذلك أو عاهة كالعمً  عاجزا  عن ذلك لكبر سن

والخرس والصمم أو كانت الحاضنة تخرج كثَرا  لعمل أو ؼَره وتترك 

نٍ تفكل هإٖء ٖ حضانة لهم إٖ إذا كان لدَهم من َع الولد ضابعا  

.  بالمحضون وَقوم علً شبونه فحَنبذ ٖ تسقط حضانتهم 
38
 

: أٖ َكون بالحاضن مرض معد أو منفر َتعدي ضرره إلً  خامسا

المحضون كالجذام والبرص وشبه ذلك من كل ما َتعدي ضرره إلً 

المحضون .  
39
 

: الرشد : وهو شرط عند المالكَة والشافعَة فٗ حضانة  سادسا

لسفَه مبذر لبٗ َتلؾ مال المحضون . 
40
 

فَه  علَه َخشً سنا   ػبل الذٌ للمحضون بالنسبة المكان أمن:  سابعا

فساد أو ضَاع ماله فٗ حضانة لمن َعَش فٍ مكان مخوؾ َطرقه 

 المفسدون والعابثون  .

وقد صرح بهذا الشرط المالكَة . 
41
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: عدم السفر الحاضن أو الولٍ ، وسَتم التفصَل السفر فٍ  ثامنا

 .موضوع مكان الحضانة 

 الولٍ :: مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو سادسا 

مكان الحضانة هو المسكن الذٌ َقَم فَه والد المحضون ، إذا كانت 

 الحاضنة أمه وهٍ فٍ زوجَة أبَه أو فٍ عدته من طٗق رجعٍ أو بابن .

ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها وأقامة معه حَث َقَم ، والمعتدة 

 بدونه . البقاء فٍ مسكن الزوجَة حتً تنقضٍ العدة سواء مع الوالد أو

ًُّ إَِذا طلَْقُتُم النِّساَء َفطلِّقُوُهَن لِِعَدتِهَن َو ؤ َ : ) لقوله تعالٍ ََها الَنب

َُوِتِهَن َو ٖ َْخُرْجَن إِٖ  أَْحصوا اْلِعَدَة َو اَتقُوا هللَاَ َرَبكْم ٖ تْخِرُجوُهَن ِمن ُب

َنة َو ِتْلك ُحُدودُ  َِّ َب ؤِْتََن ِبَفِحشة مُّ ََ َتَعَد ُحُدوَد هللَاِ َفَقْد ظلََم َنْفسُه ٖ  أَن  ََ هللَاِ َو َمن 

( .   َتْدِري لََعَل هللَاَ َْحِدث َبْعَد َذلِك أَْمرا  
42

    

وإذا انقضت عدة اْم فمكان الحضانة هو البلد الذٌ َقَم فَه والد 

 المحضون أو ولَه وكذلك إذا كانت الحاضنة ؼَر اْم ْن لٓب حق رإَة

َقَم الحاضن  كان إذا إٖ َتؤتً ٖ وذلك تربَته علً وأشراؾ المحضون

 .   فٍ بلد اْب أو الولٍ

هذا قدر مشترك بَن المذاهب وهو ما صرح به الحنفَة وتدل علَه 

عبارات المذاهب اْخري .
43

 

                                                           
 . 1 ا٠٢خ ، اٌطالق ٍٛهح - 42
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 :  : أجرة الحاضنة سابعا

أجرة ذهب الشافعَة والحنابلة إلً أن الحاضنة لها الحق فٍ طلب 

علً الحضانة سواء أكانت الحاضنة أما  أم ؼَرها ، ْن الحضانة ؼَر 

 ، واجبة علً اْم ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر علَها فٍ الجملة

، فإن لم َكن له مال فعلً من  ومإنة الحضانة تكون من مال المحضون

 .   تلزمه نفقته ، ْنها من أسباب الكفاَة كالنفقة 

قال الحنابلة : ولو مع ، لحضانة لٓم هٍ أجرة المثل واْجرة علً ا

وجود متبرعة بالحضانة ، لكن الشافعَة قَدوا ذلك بما إذا لم توجد متبرعة 

وٖ من ترضً بؤقل من أجرة المثل فإن وجدت متبرعة أو وجدت من 

 ترضً بؤقل من أجرة المثل سقطت حضانة اْم  .

حق بالحضانة إذا طلبت : إن حضانة اْم ٖ تسقط وتكون أ وقَل

أجرة المثل وإن تبرعت بها أجنبَة أو رضَت بؤقل من أجرة المثل  . 
44
 

 أجرة مسكن الحضانة :

قال ابن عابدَن : والحاصل أن اْوجه لزوم أجرة المسكن علً من  

لزمه نفقة المحضون فإن المسكن من النفقة ، لكن هذا إذا لم َكن لها مسكن 

َمكنها أن تحضن فَه الولد وَسكن تبعا  لها فٗ ، أما لو كان لها مسكن 

 تجب اْجرة لعدم احتَاجه إلَه  . 
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: فَنبؽٍ أن َكون هذا توفَقا  بَن القولَن وٖ َخفً  قال ابن عابدَن

  أن هذا هو اْرفق للجانبَن فلَكن علَه العمل  .

 : سقوط الحضانة وعودها :ثامنا 

شرط من شروط  تسقط الحضانة بوجود مانع منها أو زوال

استحقاقها كؤن تتزوج الحاضنة بؤجنبٍ عن المحضون وكؤن َصاب 

الحاضن بآفة كالجنون والعته أو َلحقه مرض َضر بالمحضون كالجذام 

وؼَر ذلك مما سبق بَانه أو بسبب سفر الولٍ أو الحاضن حسب ما هو 

 .  ، وقد تسقط الحضانة بسبب إسقاط المستحق لها مبَن فٍ مكانه

 : انتهاء الحضانة : تاسعا 

من المقرر أن النساء أحق بالحضانة من الرجال فٍ الجملة وأن الحضانة  

علً الصؽار تبدأ منذ الوٖدة لكن انتهاء حضانة النساء علً الصؽار حال 

  : افتراق الزوجَن مختلؾ فَه بَن المذاهب وبَان ذلك فَما َلٍ

تظل حتً َستؽنٍ أن حضانة النساء علً الذكر  -الحنفَة  –ذهب 

عن رعاَة النساء له فَؤكل وحده وَشرب وحده وَلبس وحده وقدر ذلك 

ْن الؽالب اٖستؽناء عن الحضانة عند الحنفَة ،  -وبه َفتً – بسبع سنَن

  .فٍ هذه السن وقَل تسع سنَن

وتظل الحضانة علً اْنثً قابمة حتً تبلػ بالحَض أو اٖحتٗم أو 

الرواَة إن كانت الحاضنة اْم أو الجدة أما  السن ، وهذا كما فٍ ظاهر

ؼَر اْم والجدة فإنهن أحق بالصؽَرة حتً تشتهً وقدر بتسع سنَن وبه 

    .َفتً 
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فإذا انقضت حضانة النساء فٗ َخَر المحضون ذكرا  كان أو أنثً بل 

َضم إلً اْب ، ْنه لقصور عقله َختار من عنده اللعب ولم َنقل أن 

 عنهم خَروا وتظل وَٖة اْب علً الصؽَر الصحابة رضٍ هللا

والصؽَرة إلً البلوغ فإذا بلػ الؽٗم مستؽنَا  برأَه مؤمونا  علَه فَخَر 

حَنبذ بَن المقام مع ولَه أو مع حاضنته أو اٖنفراد بنفسه ، وكذلك اْنثً 

إن كانت ثَبا  أو كانت بكرا  طاعنة فٍ السن ولها رأٌ فإنها تخَر كما َخَر 

   .ٗم  الؽ

وإن كان الؽٗم أو الثَب أو البكر الطاعنة فٍ السن ؼَر مؤمون 

علَهم لو انفردوا بؤنفسهم بقَت وَٖة اْب علَهم كما تبقً الوَٖة علً 

البكر إذا كانت حدَثة السن وكذلك الحكم بالنسبة للمعتوه تبقً وَٖة اْب 

  علَه إلً أن َعقل  .
45
 

أن حضانة النساء علً الذكر تستمر إلً بلوؼه  ذهب المالكَةو

 .  وتنقطع حضانته بالبلوغ ولو مرَضا  أو مجنونا  علً المشهور

أما الحضانة بالنسبة لٓنثً فتستمر إلً زواجها ودخول الزوج بها .  
46
 

وعند الشافعَة تستمر الحضانة علً المحضون حتً التمََز ذكرا  

 -وقدر بسبع أو ثمان ؼالبا   -حد التمََز ، فإذا بلػ كان المحضون أو أنثً

                                                    فإنه َخَر بَن أبَه وأمه فإن اختار أحدهما دفع إلَه .

وإذا عاد واختار الثانٍ نقل إلَه وهكذا كلما تؽَر اختَاره ْنه قد َتؽَر 

إٖ إن كثر ذلك  ، تَارالحاضن أو َتؽَر رأٌ المحضون فَه بعد اٖخ حال

  .منه بحَث َظن أن سببه قلة تمََزه فإنه َجعل عند اْم وَلؽً اختَاره 

                                                           
 .  43،  42، ٓ 4ط  ٚاٌجلااغ  .  642- 641ٓ ، 2  ػبثل٠ٓ ، ط اثٓ  - 45

 . 526، ٓ 2ط ، اٌلٍٛلٟ  - 46
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وإن امتنع المحضون عن اٖختَار فاْم أولً ، ْنها أشفق 

 .  واستصحابا  لما كان

: َقترع بَنهما وإن اختارهما معا  ، أقرع بَنهما وإن امتنع  وقَل

فإن رجع الممتنع منهما أعَد التخََر وإن  ، المختار من كفالته كفله اِخر

امتنعا وبعدهما مستحقان للحضانة كجد وجدة خَر بَنهما وإٖ أجبر علَها 

 من تلزمه نفقته وتظل الوَٖة علَه لمن بقٍ عنده إلً البلوغ  .

فإن بلػ فإن كان ؼٗما  وبلػ رشَدا ولٍ أمر نفسه ، ٖستؽنابه عمن َكفله   

 قامة عند أحد أبوَه واْولً أن ٖ َفارقهما لَبرهما  . فٗ َجبر علً أ

قال الماوردٌ : وعند اْب أولً للمجانسة ، نعم إن كان أمره أو خَؾ   

  من انفراده ، ففٍ كتاب العدة ٖبن الصباغ أنه ٖ َمنع من مفارقة اْبوَن .

 : ، فؤطلق مطلقون أنه كالصبٍ وقال ابن كجّ  ولو بلػ عاقٗ  ؼَر رشَد  

تدام حضانته إلً  ماله فكذلك وإن كان لدَنه  فقَل إن كان لعدم إصٗح   

 ارتفاع الحجر والمذهب أنه َسكن حَث شاء .

أن تكون عند أحدهما حتً تتزوج وإن كان أنثً فإن بلؽت رشَدة فاْولً 

كانا مفترقَن وبَنهما إن كانا مجتمعَن ، ْنه أبعد عن التهمة ولها أن  إن

 شاءت ولو بؤجرة هذا إذا لم تكن رَبة فإن كانت هناك رَبةتسكن حَث 

فلٓم إسكانها معها ، وكذلك للولٍ من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما  

وإن بلؽت ، بها وَٗحظها دفعا  لعار النسب  لها فَسكنها فٍ موضع ٖبق
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فٗ أما المجنون والمعتوه  ،رشَدة ففَها التفصَل الذٌ قَل فٍ الؽٗم  ؼَر

َخَر وتظل الحضانة علَه ْمه إلً أفاقة  .  
47
 

عند الحنابلة فٍ الؽٗم أنه َكون عند حاضنته حتً َبلػ سن أما 

السابعة، فإن اتفق أبواه بعد ذلك أن َكون عند أحدهما جاز ، ْن الحق فٍ 

وإن تنازعا خَره الحاكم بَنهما فكان مع من اختار منهما ، حضانته إلَهما 

وروي أبو هرَرة ، قضً بذلك عمر رضٍ هللا عنه ، ورواه سعَد وعلٍ 

قال: جاءت امرأة إلً النبٍ صلٍ هللا علَه وسلم ، فقالت: إن زوجٍ َرَد 

صلٍ  أن َذهب بابنٍ وقد سقانٍ من ببر أبٍ عنبة وقد نفعنٍ فقال النبٍ

هذا أبوك وهذه أمك فخذ بَد أَهما شبت فؤخذ بَد أمه  : وسلمهللا علَه 

فانطلقت به  . 
48
 

وْنه إذا مال إلً أحد أبوَه دل علً أنه أرفق به وأشفق وقَد 

بالسبع، ْنها أول حال أمر الشرع فَها بمخاطبته بالصٗة بخٗؾ اْم 

 . كْنها أعرؾ بذل فإنها قدمت فٍ حال الصؽر لحاجته ومباشرة خدمته ،

أنه  علم فإن فساد من السٗمة مع َكون إنما التخََر: عقَل  ابن قال  

َختار أحدهما لَمكنه من فساد وَكره اِخر للتؤدَب لم َعمل بمقتضً 

 .شهوته ْن ذلك إضاعة له 

وَكون الؽٗم عند من َختار فإن عاد فاختار اِخر نقل إلَه وإن  

ْن هذا اختَار تشهٍ وقد َشتهٍ  عاد فاختار اْول رد إلَه هكذا أبدا  ،

 . ع بما َشتهَهَتبأحدهما فٍ وقت دون آخر فؤ

                                                           
 لٟ اٌّطبٌت ٚإٍٟٔ ، 222-220 ٓ ، 7ط ، اٌّؾزبط ٚٔٙب٠خ.   460 - 459- 457-356ٓ  ، 3ط ، اٌّؾزبط ِغٕٟ  - 47

 ٍجك اٌزقو٠ظ   .            . 451-449 ، 3ط ، إٌبظو هٚٙخ

 .   97ٓ ، 4 ط ٚاٌؾبوُ.  708، ٓ  2ط ، كاٚك أثٛ أفوعٗ - 48
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فإن لم َختر أحدهما أو اختارهما معا  ، أقرع بَنهما ْنه ٖ مزَة 

ْحدهما علً اِخر ، ثم إن اختار ؼَر من قدم بالقرعة رد إلَه وٖ َخَر 

ٗ للحضانة إذا كان أحد أبوَه لَس من أهل الحضانة ، ْن من لَس أه

وإن اختار أباه ثم زال عقله رد إلً اْم لحاجته إلً من ،  وجوده كعدمه

 . َتعهد كالصؽَر وبطل اختَاره ْنه ٖ حكم لكٗمه 

أما اْنثً فإنها إذا بلؽت سبع سنَن فٗ تخَر وإنما تكون عند اْب 

و وجوبا  إلً البلوغ وبعد البلوغ تكون عنده أَضا إلً الزفاؾ وجوبا  ول

تبرعت اْم بحضانتها ، ْن الؽرض من الحضانة الحفظ واْب أحفظ لها 

وإنما تخطب منه فوجب أن تكون تحت نظره لَإمن علَها من دخول 

 .الفساد لكونها معرضة لّفات ٖ َإمن علَها منها  

 من إلً لحاجته البلوغ بعد ولو أمه عند َكون أنثً ولو والمعتوه 

.  وَقوم بؤمره والنساء أعرؾ بذلك  َخدمه
49

 

 فمّدتها المحضون ، لمصلحة شّرعت الحضانة أنّ  أما الشَعة َرون 

 استؽناء عند وذلك ، إلَها الحاجة بانتفاء وتنتهٍ إلَها حاجته بقدر تتحّدد

َُعلم الحضانة ، عن المحضون  فحَنبذ رشَدا  ، بالؽا   الولد َصَر بؤن ذلك و

 مّما وهذا ، ؼَرهما عن فضٗ اْبوَن حتً علَه الحضانة حقّ  ْحد لَس

الفقهاء . عند فَه خٗؾ ٖ
50
 

                                                           
 ٍجك اٌزقو٠ظ   . .   616،  614 ، 7ط ، اٌّغٕٟ . ٚ  503 -502  -501 ، 5 ط ، اٌمٕبع وْبف أظو - 49

 . 362، ٓ  1ػٍٟ اٌّنا٘ت األهثؼخ ، طِؾّل عٛاك ، اٌفمٗ - 50
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َّر رشَدا   بالؽا   الولد كان ) فإن :وجاء فٍ القواعد  اٖنضمام فٍ تخ

ؼَرهما ( .  ومن منهما شاء َمن إلً
51
 

وَرٌ الظاهرَة أنه إذا بلػ الصؽَر سبع سنَن وهو َعقل عقل مثله 

إختار جعل ، أَضا إذا بلػ الولد أو أبنة عاقلَن خَر بَن  أبَه وأمه فحَث 

فهما أملك بؤنفسهما وَسكنان أَنما أحبا ، إٖ إذا لم َإمنا علٍ المعصَة 

فحَن إذ فلٓب أو الحاكم أن َمنعهما من ذلك ، وَسكنهما حَث َشرفان 

علٍ ذلك .
52
 

وذهب أباضَة أن الذكر َبقٍ معا الحاضنة حتٍ َطَق لبس ثَابه 

َدَه ، وقَل حتٍ َتم خمس سنَن ، واٖنثٍ حتٍ تنكح أو تبلػ .وؼسل 
53
 

وبعد الخوط فٍ موضوع الحضانة ، كان ٖبد من أن نتحدث ونعرؾ 

 .ركابزه ، وهما  الطفل واْسرة 
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 :ماهٌة الطفل فً اإلسالم  -ب

اْطفال هم زَنة الحَاة الدنَا كما وصفهم القرآن الكرَم ، بقوله 

) المال والبنون زَنة الحَوة الدنَا (.   تعالٍ :
54
 

وقد خلق هللا سبحانه وتعالٍ ، النفس البشرَة بعاطفة الحنان والحب 

 لٓطفال حتٍ َتهَؤ لهم جانب الرعاَة وأهتمام من الكبار .

 وهذه الرعاَة ٖبد أن تكون فَما َصلح للطفل فٍ دَنه ودنَاه . 

 : الطفل فٍ اللؽة  أوال

لراء َعنٍ الصؽَر من كل شٍء ، فالصؽَر من الناس الطفل بكسر ا

أو من الدواب ، فاْصل الكلمة هٍ من الطفولة 
55
، وكلمة طفل تطلق  

.  كما فٍ قوله تعالٍ ) ثم َخرجكم طفٗ ( ٍ ،ثعلٍ الذكر واْن
56
  

: ) أو الطفل الذَن لم َظهروا علٍ عورت  فٍ قوله تعالٍأَضا جاء 

النساء ( . 
57
 

 : الطفل فٍ الشرع  ثانٌا

الطفل : هو " عالم من المجاهَل المعقدة كعالم البحار الواسع الذٌ 

 كلما خاضه الباحثون ، كلما وجدوا فَه كنوزا  وحقابق علمَة جدَدة . 

                                                           
 . 46  ا٠٢خ اٌىٙ  ٍٛهح - 54

 .  426ٓ ، 13ط ، ٛفً ِبكح ،  اٌؼوة ٌَبْ ، ِٕظٛه ئثٓ - 55

 .5 األ٠خ ، اٌؾظ ٍٛهح - 56

 .31 األ٠خ ، إٌٛه ٍٛهح - 57
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 من المحدود إدراكهم وضَق لضعؾ وذلك عنهم متخفَة زالت ٖ

واتساع نطاق هذا العالم من جهة أخري" .   ،  جهة
58
 

 :ثانٌا :  مدة الطفولة ومراحلها 

 : مدة الطفولة أوال 

والواقع أن الطفولة البشرَة تمتد سنوات ٖ تقل عن اثنٍ عشر سنة ، 

.    التقدم البشرٌ زَاداتكما أن الطفولة البشرَة تزداد ب
59
 

والطفولة : هٍ المرحلة من المَٗد الً البلوغ  .   
60
 

 ة الطفولة إلٍ ثٗث مراحل :: مراحل الطفولة . تنقسم فتر ثانٌا

أوٖ : مرحلة سن التمَز وهٍ ماقبل الوٖدة إلٍ بلوغ سن التمَز، 

 وهٍ سن السابعة تقرَبا .

فالصؽَر دون السابعة َٖعد ممَزا ، وٖ َباشر أٌ عمل وٖ َعتمد 

قوله وٖ تصرَفه ، لذٌ َنوب عنه ولَه ، أو الحاضنته ْنها تعتبر من 

 مراحل الحضانة . 

 انَا : مرحلة التمَز وتبدأ من بلوغ الطفل سن السابعة إلٍ البلوغ .ث

                                                           
عجبه،  ِٙلٞ . ٍٙبَ 181َ ، ٓ 1990ٖ ، 1410اٌؼوثٟ ، ث١وٚد ، ٍٕخ ػجل هللا أؽّل ، ثٕبء األٍوح اٌفبٍٙخ ، كاه اٌج١بْ  - 58

َ ، 1997ٖ ، 1417إٌج٠ٛـخ ، اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ ، ث١وٚد ، اٌطجؼخ األٌٟٚ ، ٍٕخ  اٌزوث١ـخ ِٕٚٙظ اإلٍال١ِخ اٌْو٠ؼخ فٟ اٌطفً

ٓ94  . 

َ ، 1983، كاه اٌؼٍُ ، ث١وٚد ، اٌطجؼخ اٌقبَِخ  ، اٌؼوث١خ   ٚاٌزوث١خ اٌؼبِخ اٌزوث١خ فٟ كهاٍبد اٌزوث١خ ِؼبٌُ ، ػبًِ فبفو - 59

ٓ16 . 

 ٖ ،1423   ٍٕخ ، األٌٟٚ اٌطجؼخ ، ػّبْ ، اٌل١ٌٚخ اٌؼ١ٍّخ اٌلاه اٌضمبفخ ، كاه  ، اإلٍالَ فٟ اٌطفً روث١خ ، اٌقط١ت ئثوا١ُ٘ - 60
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وفٍ هذه المرحلة َكون الطفل ؼَر ناظجا كلَا بل َحتاج لمن َرعاه 

، وهنا تكون رعاَة اْب أفضل من رعاَة أمه ، ْن فٍ هذه المرحلة 

 ٖبد أن َكون نوع من القسوة واْب أجدر به .

الرشد ، وهذه المرحلة َكون فَها الطفل ثالثا : مرحلة البلوغ سن 

وهذه الفترة تبدأ من سبع عشر إلٍ ،  ناطجا َستطَع القَام بؤمور نفسه

 واحد وعشرون تقرَبا . 

وفٍ هذه المرحلة تنتهٍ الوصاَة علٍ أمواله ، وَعتبر مسإٖ عن 

تصرفاته الشخصَة . 
61
 

 :ثانٌا : التعرٌف بمفهوم األسرة ودورها فً التربٌة 

 : اْسرة لؽة  أوال

، وهو  )أََسَر( الهمزة والسَن والراء، أصٌل واحد، وقَاس مطرد 

؛ ْنه َتقوي بهم .  الحبس و أمساك، وأسرة الرجل رهطه
62

 

وَراد بها أَضا  ،  : أهل الرجل وعشَرته واْسرة تطلق وَراد بها

.   الجماعة َربطها أمر مشترك
63
 

 : أصطٗح  ثانٌا

                                                           
   .  24 – 22ٓ  ، 2013  هِٚبْ ّٙو إٌْو ٍٕخ ، اٌّل٠ٕخ ِىزجخ ٛجبػخ ، اٌطفٌٛخ رْو٠ؼبد  ، ّؾبد فبّٛخ - 61
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، والمنظمات  ، والكتاب التٍ تقدم بها الباحثونتعددت التعارَؾ 

لٓسرة، إّٖ أن  -المعنَة بؤمور المجتمع العالمٍ كمنظمة حقوق أنسان

تلك التعارَؾ كانت قد اختلفت فَما بَنها تبعا  ٖختٗؾ المتبَنَات التٍ 

، وكذلك تبعا  للؽرض الذٌ وضع  َتبَناها أولبك المعنَون بتعرَؾ اْسرة

 .  ه التعرَؾمن أجل

مما َإخذ علً تلك التعارَؾ أنها لم ترق إلً مستوي الحد العلمٍ 

الذٌ َحَط بالمعَرؾ من جمَع جوانبه بحَث َشمل كل أقسامه وَدخلها 

تحت نطاقه ، وَخرج كل ما هو ؼرَب عنه خارج حدود المعَرؾ، 

لم تكن تلك التعارَؾ  -حسب اٖصطٗح العلمٍ المنطقٍ-وبعبارة أخري 

جامعة مانعة. أما نحن وفٍ ضوء التعالَم الدَنَة َمكننا أن نقدم التعرَؾ 

التالٍ لٓسرة هذه المإسسة التٍ كانت وٖتزال محط الرعاَة واٖهتمام 

 :  اْسرة ، فنقول من قبل اْدَان السماوَة جمَعا  

هٍ المإسسة اٖجتماعَة التٍ تنشؤ من اقتران رجل وامرأة بعقد 

اللبنة التٍ تساهم فٍ بناء المجتمع، وأهم أركانها ، الزوج  َرمٍ إلً إنشاء

، والزوجة ، واْوٖد . 
64
 

إن مفهوم اْسرة فٍ أسٗم َنبثق من الفطرة وأصل الحلقة وقاعدة 

التكوَن اْولٍ لٓحَاء جمَعا وللمخلوقات كافة ، وهذه النظرَة واضحة ، 

علكم تذكرون ( . فٍ قوله تعالٍ : ) ومن كل شٍء خلقنا الزوجَن ل
65
 

                                                           
 .   254 ٓ.  2013 إٌْو ٍٕخ ، اٌّل٠ٕخ ِىزجخ إٌْو كاه  ، اإلٍالَ فٟ اٌزوثٛٞ اٌفىو إٔٛي  ، ِؾغٛة ػجبً - 64
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 لتربَة والطبَعٍ اْساسٍ المحضن هٍ أسٗم فٍ اْسرة إن

وفٍ  ونشبتها وتنمَة أجسادها وعقولها وأرواحها والحفاظ علَها ، اْجَال

ظلها تلتقٍ مشاعر الحب وأَمان والتكامل . 
66
 

 : أهمَة اْسرة : ثالثا

تحتلها اْسرة فٍ نظرا  لٓهمَة البالؽة ، والمكانة الرفَعة التٍ 

المجتمع البشرٌ ، فقد كانت وٖ تزال محط اهتمام الكتاب والباحثَن ، 

الذَن صبوا جَل اهتمامهم لٓسرة وقضاَاها ، وحل المشاكل التٍ من 

شؤنها أن تقؾ حجر عثرة فٍ طرَق اْسرة لتحول بَنها وبَن الهدؾ الذٌ 

 تروم الوصول إلَه .

ثر هذا اٖهتمام المنقطع النظَر باْسرة لقد نشؤت الكثَر من العلوم أ

احدي العوامل اْساسَة فٍ بناء »منها علم النفس التربوٌ، فاْسرة هٍ 

 « .الكَان التربوٌ، وإَجاد عملَة التطبَع اٖجتماعٍ

كما أن اْسرة قد ساهمت بطرق مباشر فٍ بناء الحضارة أنسانَة 

ا َرجع الفضل فٍ تعلم أنسان وإقامة العٗقات التعاونَة بَن الناس ، وله

ْصول اٖجتماع ، وقواعد اِداب واْخٗق ، كما أنها كانت السبب فٍ 

حفظ كثَر من الحرؾ والصناعات التٍ توارثها اْبناء عن آبابهم ، إن 

لٓسرة من اْهمَة فٍ تنمَة الطفل وبناء شخصَته ما ٖ َمكن أن َصفه 

إسسة الوحَدة التٍ تعلِّم، وتهذب الواصؾ، فاْسرة كانت وٖ تزال الم

الطفل، وتنقل إلَه عن طرَق اْب خبرات الحَاة، ومهارتها المحدودة، 

 ومعارفها البسَطة . 
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 السلوك تقوَم فٍ النفسٍ والتكوَن الذاتٍ، اْثر لٓسرة أن كما

، والطمؤنَنة فٍ نفس الطفل ، فمنها َتعلم اللؽة ،  وبعث الحَاةالفردٌ ، 

القَم ، واٖتجاهات...فإلَها َعود الفضل فٍ تشكَل وَكتسب بعض 

شخصَة الطفل ، واكسابه العادات التٍ تبقً مٗزمة له طول حَاته . فهٍ  

البذرة اْولً فٍ  تكوَن النمو الفردٌ ، وبناء الشخصَة ، فإن الطفل فٍ 

أؼلب أحواله مقلد ْبوَه فٍ عاداتهم وسلوكهم فهٍ أوضح قصدا ، وأدق 

 وأكثر احكاما  من سابر العوامل التربوَة .  تنظَما  ،

 :  : وظابؾ اْسرة رابعا

، وتختلؾ هذه الوظابؾ  لٓسرة علً مر العصور وظابؾ تكفلت بها

، وتختلؾ  والعصور التٍ تعاقبت علً اْسرة ، باختٗؾ المراحل الزمنَة

 كذلك باختٗؾ البَبة الطبَعَة واٖجتماعَة التٍ عاشت اْسرة فَها  .

، فقد  فاْسرة القدَمة كانت وظابفها تشتمل علً معظم نواحٍ الحَاة

.  « ، والدَنَة تتمثل فَها جمَع السلطات الدنَوَة »كانت 
67
  

،  بواجب التربَة من الناحَة الصحَة »كما كانت اْسرة تقوم كذلك       

 والمؤوي،  ، والكساء ، والشراب والجسمَة فَوفر اْبوان لطفلهما الطعام

، وؼالبا  ما تكون مهنة  ، ثم تعلَمه المهنة التٍ َعَش بها فٍ المستقبل

، علً حَن تتعلم البنت أمور البَت وقد تساعد فٍ أعمال الزراعة  الوالد

« . مع أمها 
68
 

  .بؾ اْسرة فٍ المجتمعات القدَمةكان ما تقدم ذكره عرض موجز لوظا  

                                                           
 األٌٟٚ اٌطجؼخ ،1998 إٌْو ربه٠ـ ، اٌضمبفخ ٚىاهح ِْٕٛهاد:  إٌبّو ، ّٚٛٛؽبً  ٚٚالؼبً  فىواً  األٍوح رٕظ١ُ ، اٌؾَٕخ ١ٍٍُ - 67

 .   16- 15ٓ ، 1 ط ،

 .  254 ٓ ، اإلٍالَ فٟ اٌزوثٛٞ اٌفىو إٔٛي  - 68
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دور اْسرة حتً بدأت تفقد الكثَر أما فٍ المجتمعات الحدَثة فقد تقلص 

ففٍ الوقت الذٌ َفترض فَه أن ،  من وظابفها وهذا مما َإسؾ له حقا  

، تحاول اْبواق المضلة سلب هذا  َترعرع أنسان فٍ حضن أسرته

اعطاء  المرأة دورا  ٖ  ذلكالحضن الدافٍء من أنسان ، بأضافة إلً 

فَما َلقً  - حتً ؼدت ٖ تفترق -َتناسب مع تكوَنها العضوٌ والنفسٍ 

فٍ أن َفقد اْوٖد دؾء ذلك  -من واجبات علً عاتقها عن الرجل بحال

 . كلها مالعش الفرَد الذٌ كان َجب أن َنعم بدفبه فترة نشؤته

، إّٖ أن  إن هذه اْسباب وإن أثرت أثرها فٍ المجتمعات الؽربَة

تحتفظ بؤؼلب وظابفها إلً  مجتمعاتنا العربَة وأسٗمَة بقَت اْسرة فَها

 من الوظابؾ التٍ تتكفل بها اْسرة :، و  اِن

: أنها تنتج اْطفال ،  فإنه من اْؼراض اْساسَة التٍ من  أوال

أجلها شرع الزواج ، وهَبت المقدمات ْجله حفظا  للنوع أنسانٍ من 

 خٗل اٖنجاب  .

التعالَم اْخٗقَة الفاضلة :التنشبة اٖجتماعَة الصحَحة فٍ ظل ثانٌا 

والتٍ تساعد علً دعم المجتمع باللبنات الصالحة التٍ تساهم فٍ بناءه ، 

والصعود به إلً مراقٍ الكمال ، ٖ إلقاء اْطفال لَكونوا عالة علً 

 المجتمع ، وعقبة فٍ طرَق تقدمه  .

: اعداد اْوٖد وتهَبتهم  للمشاركة فٍ حَاة المجتمع والتعرؾ ثالثا 

     علً قَمه وعاداته  .
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: ومن وظَفة اٖسرة التربَة والتعلَم : فعلً الرؼم من نشوء رابعا 

المإسسات التعلَمَة فٍ العالم ، إّٖ أن اْسرة تبقً هٍ المعلم اْول لمن 

 تنجبه من اْبناء  .

: توفَر الحماَة واْمن وأستقرار لٓطفال مدة الطفولة قبال  خامسا

محاولة هدم هذه المإسسة من جمَع اْخطار الخارجَة  كل ما من شؤنه

والداخلَة . 
69
 

إن الحصانة لها أهمَة كبري فٍ رعاَة الطفل  خالصة القول :

وحماَة اْسرة وتنمَة روح المودة والرحمة التٍ َجب أن تإسس علَها 

 البَوت لَكون المجتمع أكثر تماسكا  والمجموعة أكثر تضامنا .  

إٖ أن وضع  والمقاصد لنظام الحضانة فٍ أسٗم ،تلك هٍ الحكم 

المسلمَن فٍ زمننا المعاصر تؽَر ، حَث تختلؾ المعاََر المإسسة 

للمجتمع وتؽلب النزعة الفردَة وتسود روح المماكسة والكسب المادٌ فٍ 

التعامل فَبتعد أنسان روَدا  روَدا  عن روح التسامح والسماحة بأضافة 

رأة عن دؾء البَت إلً ورشة العمل وعن سكَنة المسكن إلً انصراؾ الم

إلً نزق الشوارع وهَعات اْسواق مما أوجد حاٖت جدَدة ومتؽَرة فٍ 

 .  وظابؾ أطراؾ العقد العابلٍ

ولهذا فإن الحضانة التٍ هٍ من خصابص النساء قد تتؤثر كثَرا  بهذا       

لطفل حتً ولو منفصلة عن والد االزوجة إذا كانت ، خصوصا  الوضع

                                                           
 - ٘ـ 1401 - اٌضب١ٔخ اٌطجؼخ - علح - ٚاٌزٛى٠غ ٌٍْٕو  اٌَؼٛك٠خ اٌلاه ، اإلٍالَ ظً فٟ اإلَٔبٟٔ اٌّغزّغ ، ى٘وح أثٛ ِؾّل - 69

1981 َ  ، ٓ59  ، ٓ 60  . 
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تسقط حضانتها قد كانت ؼَر متزوجة إذ أن المتزوجة بؽَر والد الطفل 

 اِخر .  ٖنشؽالها بحقوق الزوج

اٖنتقال الحاضن بالمحضون دون إذن الطرؾ اٖخر ، َعتبر  أَضا      

 درة الطرؾ اٖخر من روَة المحضون.مشكلة فٍ الحضانة ، وذلك لعدم ق

د والمراكز أسٗمَة والتوعوَة َجب أن أخَرا  : إن دور المساج

َحدد الفصل فٍ قضاَا الحضانة التٍ قد تفصل فَها المحاكم ، وعلً 

اْبمة والجمعَات أن تنَر السبَل للمسلمَن وتسدي النصح فٍ هذه القضَة 

الحساسة ، وأن توجد محاضن لٓطفال وبخاصة أولبك الذَن َهجرهم 

   .ات المسلمَن الوالدان أو َكونون لقطاء فٍ حار

هذه هٍ فٍ نظرٌ المشاكل اْساسَة التٍ َجب مراعاتها فٍ 

موضوع الحضانة وأتمنا أن تكون إنارات أساسَة لمناقشتها فٍ هذا العمل  

المتواضع ، متمنَا من ) هللا العلٍ القدَر( ، أن تنتج عنها مقترحات 

 .  وقرارات تساعد فٍ  بناء علً التؤصَل أسٗمٍ الشرعٍ
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 البحث جالباب الثالث : منه

 أوال : نوعٌة البحث 

التحلَلٍ ، وهذا المنهج َعتمد  المنهج علٍ هذا بحثٍ فٍ  سؤعتمد

َّاٍت  علً  هذه تجتمع وقد واٖستنباط ، والّنقد ، الّتفسَر ،: ثٗث عمل

َّاتُ  َّن ، بحثٍ  سَاق فٍ كلّها العمل  وذلك عنها ، ببعضها َُكتفً قد أو مع

َّات علً نتعّرؾ َلٍ البحث    وفَما طبَعة بحسب  َقومُ  التٍ الثٗث العمل

 :المنهج  هذا علَها

 :الّتفسَر :  أوال  

َّة ، البحوث موضوعات شرحَ  ومعناه  وتؤوَل نصوصها بتحلَل العلم

وتعمَما   تخصَصا   أو وإطٗقا   تقََدا   بعٍض ، علً بعضها بحمل مشتبهاتها

 وتنكشؾ مشكٗتها ، تّتضح حتً المختلؾ ، وفصل المإتلؾ لضمّ  ،

 .متكاملة   واضحة بصورةٍ  لتبدوَ  مبهماُتها ،

 الّنقد  :: ثانٌا   

ٍ   موضوعٍ  فٍ والصواب ، الخطؤ لمواطن رصدٍ  عملَة النقد  علم

َّن ، َّة والثوابت اْصول إلً الباحث فَها َستند مع  فٍ المقّررة ، العلم

ٍّ ، العلم مجال  أجل من وذلك الموضوُع ، هذا إلَه َنتمٍ الّذٌ الّشرع

         .الموضوع  بذلك المتعلّقة والقضاَا المفاهَم بعض وتصحَح تقوَم

َّة وضع إلً َهدؾ عملٍ  كلّ  وَشمل  :اٖستنباط  :ثالثا          علمَة نظر

 العلوم من ؼَره أو التفسَر، أو أو اْصول الفقه فٍ قاعدةٍ  بناء  أو ما،

ٌّ  أو الشرعَة ،  مباحثها . من مبحثٍ  أ
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كما إعتمدت علٍ المنهج المقارن ، وذلك للمقارنة بَن آراء المذاهب 

 الفقهَة .

هو ذلك المنهج الذٌ َعتمد علً المقارنة فٍ  : وَعنٍ المنهج المقارن

دراسة ظاهرة حَث َبرز أوجه الشبه واٖختٗؾ فَما بَن ظاهرتَن أو 

لً مجموعة من الخطوات من أجل أكثر، وَعتمد الباحث من خٗل ذلك ع

 .الوصول إلً الحقَقة العلمَة المتعلقة بالظاهرة المدروسة  

: المنهج و  إن المنهج المقارن هو مفهوم مركب من مصطلحَن هما

 . المقارنة ، فالمنهج َعنٍ الطرَق أو اْسلوب

أما المقارنة فتعنٍ تلك العملَة التٍ َتم من خٗلها إبراز أو تحدَد 

 اٖختٗؾ وأوجه اٖبتٗؾ بَن شَبَن متماثلَن أو أكثر  . أوجه

بَن السمات اْساسَة للمنهج المقارن المطبق فٍ العلوم انه إن من 

                  فٍ القضاَا . َساعدنا علً معرفة أوجه الشبه و اٖختٗؾ

                                                                                                                  

       كذلك َسمح المنهج المقارن بمعرفة اَٖجابَات و السلبَات فٍ الظواهرو

والنماذج المدروسة و هو ما َسمح بوضع البرامج العلمَة المركزة لسد 

        .  الثؽرات و إثراء الجوانب اَٖجابَة و محاسن الظواهر و النماذج

    

أَضا َمكننا من معرفة أسباب التطور، إن الدراسات العلمَة التٍ توظؾ 

المنهج المقارن هٍ التٍ تمكننا من معرفة قواعد تطور المجتمعات و 

 انتقالها من مراحل بدابَة إلً مراحل متقدمة .
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 ثانٌا : مصادر البحث 

 أوال : المصادر األساسٌة :

ْن وأجماع والقَاس ، شرَفة ، القرآن الكرَم والسنة النبوَة ال      

 .َةاْساس ادرالمص هتفصَل اْحكام الشرعَة َعتمد فٍ مرجعَتها علٍ هذ

 أَضا ومن أمهات الكتب عند المذاهب اْربعة : 

 : الحنفَة : أوال

 عٗء: المإلؾ اْبصار، تنوَر شرح المختار الدر علٍ المحتار رد 

 عبد بن عمر بن( عابدَن بابن المعروؾ أمَن محمد) بن محمد الدَن

 الفكر دار: الناشر ،( هـ1306: المتوفً) الدمشقٍ الحسَنٍ عابدَن العزَز

 عدد م،2000-ه1421 سنة ، لبنان – بَروت والتوزَع، والنشر للطباعة

 . 8اْجزاء

 بابن المعروؾ محمد بن محمد بن محمد الدَن شمس هللا، عبد أبو

 التقرَر( هـ879: المتوفً) الحنفٍ الموقت ابن له وَقال حاج أمَر

 - هـ1403:  سنة الثانَة،: الطبعة ، العلمَة الكتب دار: الناشر ، والتحبَر

 .3: اْجزاء عدد ، م1983

 : المالكَة :  ثانٌا

النشر  مكان ، صادر دار الناشر ، الكبري المدونة ، أنس بن مالك

 .  6 اٖجزاء عدد ، بَروت
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 شرح علٍ أكلَل جواهر ، اْزهرٌ اْبٍ السمَع عبد صالح

 م 2000/هـ1421 ، بَروت ،1 ط ، العصرَة المكتبة ، الخلَل مختصر

 .  2:  اْجزاء  ،

 وأكلَل التاج ، هللا عبد أبو العبدرٌ القاسم أبٍ بن َوسؾ بن محمد

 مكان ، الفكر دار الناشر ، 897 الوفاة سنة/  الوٖدة سنة ، خلَل لمختصر

 .  8 اْجزاء عدد ، 1398 النشر سنة ، بَروت النشر

 تحقَق  الكبَر، الشرح علً الدسوقٍ حاشَة ، الدسوقٍ عرفه محمد

 .  4 اْجزاء عدد ، بَروت النشر مكان ، الفكر دار الناشر ، علَش محمد

 : الشافعَة : ثالثا 

 بالجمل المعروؾ اْزهرٌ، العجَلٍ منصور بن عمر بن سلَمان

 الطٗب منهج شرح بتوضَح الوهاب فتوحات ،( ه1204: المتوفً)

 من اْنصارٌ زكرَا اختصره الطٗب منهج) الجمل بحاشَة المعروؾ

 دار: الناشر ، الطٗب منهج شرح فٍ شرحه ثم للنووٌ الطالبَن منهاج

             . 5: اْجزاء عدد ، تارَخ وبدون طبعة بدون: الطبعة  ، الفكر

: المتوفً) الشافعٍ الشربَنٍ الخطَب أحمد بن محمد ، الدَن شمس      

 دار: الناشر ، المنهاج ألفاظ معانٍ معرفة إلً المحتاج مؽنٍ ،( هـ977

   6: اْجزاء عدد ، م1994 - هـ1415 اْولً،: الطبعة ، العلمَة الكتب

 ، الرملٍ الدَن شهاب حمزة بن أحمد العباس أبٍ بن محمد الدَن شمس    

 بَروت الفكر دار ، المنهاج شرح إلً المحتاج نهاَة ،  هـ1004: المتوفً

 . 8 اْجزاء عدد ، م1984/هـ1404 - النشر سنة ، أخَرة ط: الطبعة ،
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  الحنابلة :رابعا : 

 أمام مذهب علً الفقه أصول فٍ المناظر وجنة الناظر روضة  

 محمد بن أحمد بن هللا عبد الدَن موفق محمد أبو: المإلؾ ، حنبل أحمد بن

 قدامة بابن الشهَر الحنبلٍ، الدمشقٍ ثم المقدسٍ الجماعَلٍ قدامة بن

َّان مإسسة: الناشر ،(هـ620: المتوفً) المقدسٍ والنشر  للطباعة الر

 .       2: اْجزاء عدد ، م2002-هـ1423 الثانَة الطبعة: والتوزَع الطبعة

 بن َونس بن منصور: أقناع ، المإلؾ  متن عن القناع كشاؾ  

،  (هـ1051: المتوفً) الحنبلً البهوتً إدرَس بن حسن ابن الدَن صٗح

 6:اْجزاء العلمَة ، عدد الكتب دار: الناشر

 :  الشَعة :خامسا 

كتاب فقه أمام الصادق ، محمد جواد مؽنَة ، الناشر : مإسسة 

ه ، عدد اْجزاء 1421أنصارَان للطباعة والنشر ، الطبعة الثانَة ، سنة 

6  . 

 ، للنشر المنار دار عقبٍ ، سمَر -د  أسٗمٍ ، الفقه فٍ الحضانة

 . 1، عدد اْجزاء  م1986 الموافق ، ه 1406 -بمصر

بحار اْنوار الجامع لدرر أخبار اْبمة اْطهار ، الشَخ محمد باقر 

المجلسٍ ، طبعة مصممة ومرتبة علٍ حسب ترتَب المصنؾ ، دار إحَاء 

 .  105ق ، عد اْجزاء 1430سنة  –ان إَر -الكتب اٖسٗمَة 

 : الظاهرٌ : سادسا
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 اْندلسٍ حزم بن سعَد بن أحمد بن علٍ محمد كتاب المحلً ، أبو 

 للطباعة الفكر دار:  ، الناشر (هـ456:  المتوفً)  القرطبٍ الظاهرٌ

 الرقمَة ، عدد المدَنة مكتبة موقع:  الكتاب والتوزَع ، مصدر والنشر

 . 12: اْجزاء

 : أباضَة : سابعا 

 إطفَش َوسؾ بن محمد الشَخ العلَل ، شفاء و النَل شرح كتاب

: وزارة  الكتاب مصدر ، أرشاد مكتبة:  الناشر ، تعالً هللا رحمه

ه ، 1432الطبعة اْولٍ ، سنة  -سلطنة عمان  -اْوقاؾ والشإون الدَنَة 

 .    22م ، عدد اْجزاء 2011

جواهر النظام فٍ علمٍ اْدَان واْحكام ، لٕمام نور الدَن عبد هللا 

بن حمَد السالمٍ ، الناشر : دار الكتب القطرَة ، قطر ، الطبعة الثانَة 

  .  3م ، عد اْجزاء 1993ه ، 1413عشر ، سنة 

الجامع المفَد من جوابات أبٍ سعَد ، للعٗمة أبٍ سعَد محمد بن 

 -التراث القومٍ والثقافة  د الكدمٍ ، الناشر وزارةسعَد بن محمد بن سعَ

 .  5م ، عدد اْجزاء 1985ه ، 1405سنة الطبع :    –عمان  سلطنة

 : المصادر الثانوَة :  ثانٌا

إن تفصَل اْحكام الشرعَة َحتاج إلٍ الكثَر من المصادر المهمة 

 عتمدسؤْخذ الحكم منها بصورة سهلة ومبسطة ، ومن هذه المصادر التٍ 

 : هٍ المصادر الثانوَة ومنهاعلَها فٍ هذا البحث 
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 : الكتب : أوال

 شَخ:  الطالب ، المإلؾ روض شرح فٍ المطالب أسنً:  كتاب

 - بَروت - العلمَة الكتب دار:  النشر اْنصارٌ ، دار زكرَا/  أسٗم

تامر،  محمد محمد.  د:  ، تحقَق اْولً:  ، الطبعة 2000 – ه 1422

 . 4اْجزاء  عدد

 عرفه محمد ، الكبَر ، المإلؾ الشرح علً الدسوقٍ حاشَة 

  ، بَروت النشر مكان ، الفكر دار الناشر علَش ، محمد تحقَق الدسوقٍ،

 . 4 اْجزاء عدد

 َعقوب بن محمد طاهر أبو الدَن مجد  المحَط ، القاموس

 فٍ التراث تحقَق مكتب: تحقَق ، ،( هـ817: المتوفً) الفَروزآبادي

 مإسسة: الناشر ، العرقُسوسٍ نعَم محمد: بإشراؾ الرسالة، مإسسة

 سنة الثامنة،: الطبعة ، لبنان – بَروت والتوزَع، والنشر للطباعة الرسالة

 . 1: اْجزاء عدد ، م 2005 - هـ 1426:

  الكرَمة القرآنَة اَِات معانٍ لفهم التفسَر بكتب إستعنت أَضا 

 القرطبٍ ، تفسَر القرآن ، ْحكام الجامع:  الكتب هذه أهم ومن

 اْنصارٌ فرح بن بكر أبٍ بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو: المإلؾ

 أحمد: تحقَق ،(هـ671: المتوفً) القرطبٍ الدَن شمس الخزرجٍ

 القاهرة ، – المصرَة الكتب دار: الناشر أطفَش، وإبراهَم البردونٍ

 10 فٍ) جزءا 20: اْجزاء  عدد م، 1964 - هـ1384 الثانَة ،: الطبعة

 .  (مجلدات
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 الشنقَطٍ،: المإلؾ  – بالقرآن القرآن إَضاح فٍ البَان أضواء 

: المتوفً) الشنقَطٍ الجكنٍ القادر عبد بن المختار محمد بن اْمَن محمد

 – بَروت التوزَع و النشر و للطباعة الفكر دار:  الناشر( . هـ1393

 . مـ 1995 - هـ 1415:  النشر عام ، لبنان

 منها وشرح اْحادَث ٔستخراج ، الحدَث بكتب إستعنت كما

 .  العمل هذا فٍ الموجودة

 قاضٍ  المإلؾ أحمد، لٕمام المسند عن الذب فٍ المسدد القول ذَل

 المدارسٍ الدَن ناصر محمد بن ؼوث محمد بن هللا صبؽة محمد الملك

 ، اْولً:  الطبعة القاهرة، – تَمَة ابن مكتبة:  الناشر ، الشافعٍ الهندٌ

 . 1:  اْجزاء عدد ، 1401

 بن إسحاق بن اْشعث بن سلَمان داود أبو: المإلؾ ، داود أبٍ سنن

ِجْستانٍ اْزدٌ عمرو بن شداد بن بشَر ََ  ، هـ275: المتوفً السِّ

 ، العصرَة المكتبة:  الناشر ، الحمَد عبد الدَن محٍَ محمد:  المحقق

 .                                        4،  اْجزاء عدد ، بَروت – صَدا

 عند الثقات عن رواَته صحت ممن بعدهم ومن التابعَن أسماء ذكر

 مهدٌ بن أحمد بن عمر بن علٍ الحسن أبو: المإلؾ  ومسلم ، البخارٌ

، ( هـ385: المتوفً) الدارقطنٍ البؽدادٌ دَنار بن النعمان بن مسعود بن

 الكتب مإسسة: ، الناشر الحوت َوسؾ كمال/  الضناوٌ المحقق بوران

 عدد ، م1985 - هـ1406 اْولً ،: الطبعة  ، لبنان – بَروت - الثقافَة

 .  277 -276 ص ، 1ج ، 2: اْجزاء
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 ، القزوَنٍ عبدهللا أبو َزَد بن محمد:  المإلؾ ، ماجه ابن سنن  

 عدد  ، الباقٍ عبد فإاد محمد:  تحقَق ، بَروت – الفكر دار:  الناشر

 .  2:  اْجزاء

  اللؽوَة اْلفاظ بعض لتوضَح اللؽوَة المراجع بعض أَضا

 بن أحمد الحسَن أبٍ المإلؾ اللؽة ، مقاََس معجم مثل : كتاب

:  الناشر ، الفكر دار هارون، محمد السٗم عبد: تحقَق   زكرَا، بن فارس

 6:  اْجزاء عدد ، م2002=  هـ 1423:  الطبعة ، العرب الكتاب اتحاد

. 

 بعض لتوضَح بها إستعنت التٍ النفس علم كتب إلٍ بأضافة هذا

 . الموضوع بهذا صلة لها التٍ الجوانب

  ، زهرة أبو محمد: المإلؾ ، أسٗم ظل فٍ أنسانٍ المجتمع

 - هـ 1401 - الثانَة الطبعة - جدة - والتوزَع للنشر السعودَة الدار

 . م 1981

 الناشر  ، الحسنة سَلم ، المإلؾ وطموحا   وواقعا   فكرا   اْسرة تنظَم

 عدد ، اْولٍ الطبعة ،1998 النشر تارَخ ، الثقافة وزارة منشورات: 

 . 1 اْجزاء

 : المكتبة الشاملة : ثانٌا

 للدعوة التعاونٍ المكتب برعاَة) ضخم مجانٍ وهو برنامج

 من واضح هو كما – َهدؾ ،( الروضة بحٍ الجالَات وتوعَة وأرشاد

 .وبحوث   كتب من العلم طالب َحتاجه ما لكل شامٗ لَكون – اسمه



61 
 

 ملفات ٖستقبال صالح وهو الوَندوز، نظام علً حالَا تعمل والمكتبة

 فٍ أو فَها البحث إمكانَة مع واحد إطار فٍ وترتَبها المختلفة النصوص

 وما الشرعَة العلوم فٍ الكتب من الكثَر البرنامج موقع َقدم كما بعضها ،

 أخرٌ ،  علوم من بها َتعلق

 ونوع الذٌ سؤعتمد علَه فٍ بحثٍ أصدار اْخَر .

 : المقاٖت والبحوث : ثالثا

حَث قمت بالرجوع إلَها ْخذ فكر عامة عن موضوع حضانة 

 الطفل فٍ وقتنا المعاصر ، ومنها :

إدرَس أحمد ، اْستاذ أبوبكر  -الحضانة فٍ الشرَعة أسٗمَة ، د

 بكلَة اِداب جامعة بنؽازٌ ، لَبَا .

أحكام الحضانة فٍ أسٗم سَاج لحماَة الطفولة ، أ ، د : فاروق 

حمادة ، كلَة اِداب والعلوم أنسانَة ، فٍ جامعة محمد الخامس الرباط  

 المؽرب .

حضانة الطفل وحماَته فٍ الفقه أسٗمٍ ، م : نافع حمَد صالح ، 

 كلَة القانون ، جامعة اْنبار ، العراق . 

 : المجٗت :رابعا 

وجنات عبد الرحَم المَمنٍ ، دراسة تقدمها مجلة  -لمن الحضانة ، د

،  15جامعة أم القرٌ للعلوم الشرعَة واللؽة العربَة وأدبها ، الجزء 

 ه . 1424مادٌ الثانٍ ، ج 27عدد
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خلؾ ، دراسة  حمد خولة. اٖسٗمٍ ، د الفقه  فٍ الحضانة شروط -

 .   2007 والعشرون ، الثامن العدد الفتح ، تقدمها مجلة

إسماعَل ،  علً ولطفلك ، الباحثة : سمَة لك الحضانة أهمَة -

 .  2014مجلة سَدتٍ ،  تقدمها دراسة

 المإسسات الحقوقَة :خامسا : 

حضانة اْطفال فٍ قطاع ؼزة دراسة تحلَلَة تطبَقَة ، تحث رعاَة 

مإسسة الضمَر لحقوق أنسان . إعداد المحامٍ والباحث القانونٍ : أ : 

 . 2010كارم محمود نشوان ، والمساعد خلَل عبد الكرَم مقداد ، ؼزة 

 : أنترنت : سادسا

 شبكات، وأ شبكة فٍ مترابطة الحاسبات من مجموعة بؤنها وتعرؾ

 اٖتصال هذا وَحكم أكبر، بشبكات اٖتصال الشبكات لهذه وَمكن

 ولَدة لَست وهٍ مسإولة ، مركزَة هَبة هناك ولَس معَن ، بروتوكول

 .َزَد  أو قرن ربع الَوم علَها مضً فقد قلَلة ، أعوام

حَث قمت بجمع منها الكثَر من المعلومات والمعارؾ والحقابق التٍ 

 الحضانة  . تتحدث عن موضوع

  : ثالثا : طرٌقة جمع البٌانات

قمت بجمع البَانات من كتب المذاهب الفقهَة ، وذلك بالرجوع إلٍ  

أقوالهم فٍ المسابل الفقهَة وقمت بوضع هذه اْقوال كل حسب مسؤلته 

 التٍ تخصه ، مع ذكر دلَل كل مذهب علٍ هذا القول إذا وجد . 
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المكتبة الشاملة ، نوع أصدار وكان جمع هذه الكتب الفقهَة من 

 . اِخَر

 التٍ العلمَة البحوث من البَانات بعض جمع فٍ سؤعتمد أَضا

فٍ مصدرها لشبكة  ةوالتٍ رجع،  الحضانة موضوع عن تتحدث

 المعلومات الدولَة أنترنت .

أَضا رجعت إلٍ بعض الدراسات السابقة لموضوع الحضانة ، 

وذلك لدراسة الموضوع وأخذ فكرة عامة لمساعدتٍ فٍ تكوَن عمل ناجح 

 للقارئ .ومفَد 

 رابعا : طرٌقة تحلٌل البٌانات :

، وهو منهج متعدد  تحلَلٍفٍ تحلَل البَانات علٍ المنهج ال سؤعتمد

اٖجتماعَة والعلمَة ، فهو فٍ كل الخدمات فهو مستعمل فٍ أؼلب العلوم 

                              موضع له أهداؾ َإدَها و ؼاَات َوصلنا لها .

    

أما بالنسبة لتحلَل البَانات فٍ هذه الدراسة قمت بإستعراض المسابل 

 :  الفقهَة الواردة فٍ البحث وفقا للخطوات التالَة

 : تحدَد المسؤلة الفقهَة ، و توضَح موقؾ الفقهاء منها . أوال

: عرض أقوال الفقهاء فً المسؤلة ، مقتصرا علً اْقوال  ثانٌا

وفقا للترتَب الزمنً لهذه المذاهب ، الفقهَة ، الواردة فَها عند المذاهب 

 مبتدبا بؤقدم هذه المذاهب .
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، ابتداءا  : استعراض أدلة كل قول مرتبة حسب اْولوَة ثالثا

 .  بالكتاب، ثم السنة

:  بَان سبب الخٗؾ فً المسؤلة ، إذا كانت المسؤلة محل  رابعا

 خٗؾ .

 . ، والمقارنة فَما بَنها  : مناقشة اْدلة خامسا

، و بَان سبب فٍ نظر الباحث  :  الترجَح بَن اْقوالسادسا       

حة المحضون فٍ مع مراعاة  مصل وفقا لما تقتضَه اْدلة،  الترجَح 

 وقتنا المعاصر  .
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 عرض البٌانات وتحلٌلها : لرابعالباب ا
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 المذاهب فقه فً أصحاب الحضانة:  األول الفصل

 :            الحضانة أولوَة:   األول المبحث

 بحاجاته القَام عن العاجز الطفل شإون لتولٍ الحضانة شرعت

 دون ، بمفرده بذلك القَام علً قدرته ؼاَة إلً وٖدته بداَة من ، لوحده

 .  ذلك فعل فٍ لؽَره الرجوع إلً حاجة

 الدور وَكون ، الحضانة أٌ التربَة وَٖة وٖدته منذ له تثبت فالطفل

 أرفق ْنهن هذا ، شرعا تربَته فٍ الحق لهن ممن للنساء منها اْول

 .   رعاَته وحسن تربَته علً وأقدر وأصبر

 علٍ ، الرجال من وحنان ورأفة شفقة أكثر النساء ولكون أَضا

 .    لذلك أحوج فَها َكون التٍ عمره من المبكرة السن تلك فٍ الصؽَر

 تربَة إلٍ وأهدٌ أشفق ْنهن: )  هذا علة فٍ الكاسانٍ أمام وَقول

( .  الصؽار
70
  

 تخرج الولد منها تكون التٍ النطفة أن أَضا ذلك فٍ الحكمة ولعل

 بَنما ظهره الرجل صلب أن ومعلوم ، المرأة وترابب الرجل صلب من

 الشفقة موطن هو القلب أن ثبت وقد ، قلبها من مقربة علً المرأة ترابب

.   المرأة وقلب الرجل ظهر بَن فشتان
71
 

                                                           
 ػبكي - ِؼٛٗ ِؾّل ػٍٟ:  اٌّؾمك ، اٌْوااغ رور١ت فٟ اٌٖٕباغ ثلااغ ، اٌل٠ٓ ػالء اٌؾٕفٟ اٌىبٍبٟٔ َِؼٛك ثٓ ثىو أثٛ - 70

 ، 4ط ،10:  اٌّغٍلاد ػلك ، 2003 – 1424:  إٌْو ٍٕخ ، اٌضب١ٔخ اٌطجؼخ ، اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه:  إٌبّو ، اٌّٛعٛك ػجل أؽّل

ٓ41  . 

 1 االعياء ، 1986َ ، ٖ 1406 ٍٕخ  ، األٌٟٚ اٌطجؼخ – ِٖو-ٌٍْٕو إٌّبه كاه ، اإلٍالِٟ اٌفمٗ فٟ اٌؾٚبٔخ ، ػمجٟ ١ٍّو- 71

،  ٓ14   . 
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 ٖ َنفٍ وهذا اْب من الولد علً شفقة أكثر بفطرتها اْم تكون هذا وعلً

 .   اْم شفقة عن مختلفة بطرَقة أو أقل َكون ولكنه ْبنه اْب حب

عز وجل  -هللا- أوجب فقد الصعبة المهمة بهذه اْم لقَام المقابل وفٍ

 حدَث ذلك َإَد ومما ، اْب به َخص مما أكثر البر من إبنها علً لها  ،

 علَه هللا صلٍ - هللا رسول رجل سؤل حَنما - عنه هللا رضٍ - هرَرة أبٍ

 هللا صلٍ – هللا رسول له فقال ، صحابته بحسن الناس أحق من -وسلم

 ثم قال ، أمك -وسلم علَه هللا صلٍ:  قال من ؟ ثم قال ، أمك -وسلم  علَه

 علَه هللا صلٍ:  قال ؟ من ثم قال ، أمك -وسلم  علَه هللا صلٍ:  قال من؟

 . أبوك – وسلم
72
 

 -عنه  هللا رضٍ - لعمر – عنه هللا رضٍ – بكر أبٍ سَدنا وقال      

 أبٍ بن ثابث بنت عاصم بنت جمَلة عندما وقعت الفرقة بَنه وبَن زوجته

 ، وألطؾُ  ، أعطؾُ  اْم ) :قاَل  ، حاضرون والصحابة ، اْنصارٌ اْقلح

( .  تتزوج  لم ما بولدها أحقُّ  ، وهٍ وأرأؾ ، وأحنً ، وأرحمُ 
73
  

 لم إذا لكن ، للنساء تكون الحضانة أولوَة أن تتبث اْدلة هذه كل

 سوؾ الذٌ الترتَب حسب كل لمستحقَها تكون فالحضانة ، النساء توجد

 موضعه  . فٍ بذكره نقوم
                                                           

 .  2227 ٓ ، 5626 هلُ ؽل٠ش  ، 5 ط ، ٕؾ١ؾخ فٟ اٌجقبهٞ أفوعٗ - 72

 ، اٌؼجبك ف١و ٘لٞ فٟ اٌّؼبك ىاك ،( ٘ـ751:  اٌّزٛفٝ) اٌغٛى٠خ ل١ُ اثٓ اٌل٠ٓ ٌّّ ٍؼل ثٓ أ٠ٛة ثٓ ثىو أثٟ ثٓ ِؾّل -  73

 ػلك ، 1994َ/ ٘ـ1415 ، ٚاٌؼْوْٚ اٌَبثؼخ:  اٌطجؼخ ، اٌى٠ٛذ ، اإلٍال١ِخ إٌّبه ِىزجخ - ث١وٚد ، اٌوٍبٌخ ِإٍَخ:  إٌبّو

 .  437 ٓ ، 5ط ، 5:  األعياء

 اٌوؽّٓ ؽج١ت:  اٌّؾمك ، اٌّٖٕ  ،( ٘ـ211:  اٌّزٛفٝ) اٌٖٕؼبٟٔ ا١ٌّبٟٔ اٌؾ١ّوٞ ٔبفغ ثٓ ّ٘بَ ثٓ اٌوىاق ػجل ثىو أثٛ

 .  145 ٓ ، 7ط ، 11:  األعياء ػلك ، 1403 اٌضب١ٔخ ،:  اٌطجؼخ -إٌٙل -اٌؼٍّٟ اٌّغٌٍ:  إٌبّو ، األػظّٟ
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  الحضانة فً األم حق:  المبحث الثانً            

 ابن نقل وقد ، أبَه من ولدها بحضانة أحق اْم أن علً الفقهاء اتفق

 ولد ولهما ، افترقا إذا الزوجَن: )  فقال ، المسؤلة فٍ الخٗؾ عدم قدامة

 كان ذكرا  فَها الشرابط كملت إذا بكفالته الناس أولً فؤمه  معتوه أو طفل

 ، ومالك ، والثورٌ ، والزهرٌ ، اْنصارٌ َحًَ قول وهذا  أنثً أو

 أحدا نعلم وٖ ، الرأٌ  وأصحاب ، وإسحاق ، ثور وأبٍ ، والشافعٍ

( . خالفهم
74

    

 ٖ أن علً وأجمعوا: )المنذر ابن قال ، ذلك علً أجماع نقل وقد

(  . عنها  َستؽن لم صؽَر، وهو وأمه ، الولد بَن التفرقة َجوز
75
 

 والخلؾ العلماء من السلؾ بَن خٗفا أعلم ٖ: ) البر عبد ابن وقال

 صؽَرا طفٗ مادام ، أبَه من بولدها أحق تتزوج لم إذا المطلقة المرأة أن

( .   فسق منها َثبت ولم ، وكفاَة حرز فٍ كان إذا شَبا َمَز ٖ
76
 

 فٍ وصَانته تربَته أجل من رعاَته هٍ وإّنما: ) الشَعة عند وجاء

( .  باٖتفاق لُٓم حق وهٍ ، النساء إلً فَها َحتاج التٍ المدة
77
 

                                                           
 للاِخ ثبثٓ ا١ٌْٙو ، اٌؾٕجٍٟ اٌلِْمٟ صُ اٌّملٍٟ اٌغّبػ١ٍٟ للاِخ ثٓ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ هللا ػجل اٌل٠ٓ ِٛفك ِؾّل أثٛ - 74

:  إٌْو ربه٠ـ ، 10:  األعياء ػلك ، ٛجؼخ ثلْٚ:  اٌطجؼخ ، اٌمب٘وح ِىزجخ: إٌبّو ،  اٌّغٕٟ ،( ٘ـ620:  اٌّزٛفٝ) اٌّملٍٟ

 .   238ٓ  ،  8 ،ط 10: األعياء ػلك ، 1968َ - ٘ـ1388

 إٌبّو  ، أؽّل إٌّؼُ ػجل فإاك: اٌّؾمك  ،  اإلعّبع ،( ٘ـ319:  اٌّزٛفٝ) ا١ٌَٕبثٛهٞ إٌّنه ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل ثىو أثٛ - 75

 .       64  ٓ ، 1ط ، 1 األعياء ػلك ، ِـ2004/ ٘ـ1425  ، األٌٚٝ اٌطجؼخ ، ٚاٌزٛى٠غ ٌٍْٕو ،  اٌٍَُّ اٌلػٛح كاه

 ٚإٌْو، ٌٍطجبػخ لز١جخ كاه ، لٍؼغٟ ا١ِٓ ػجلاٌّؼطٟ:  رؾم١ك ، األِٖبه فمٙبء ٌّنا٘ت اٌغبِغ االٍزنوبه ، اٌجو ػجل اثٓ - 76

  ٓ ،  23،ط فٙبهً 3+  ِغٍل 27:  األعياء ػلك ، 1993َ - ٘ـ1414 ، األٌٚٝ:  اٌطجؼخ ، ؽٍت ، اٌٛػٟ كاه ، ث١وٚد كِْك

69  . 

 ، األٌٟٚ اٌطجؼخ  - ٛٙواْ – ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌٖبكق ِإٍَخ إٌبّو ، اٌقَّخ اٌّنا٘ت ػٍٟ اٌفمٗ ، ِغ١ٕخ عٛاك ِؾّل -77

                       . 377 ٓ ، 1ط ، 1 األعياء ػلك ، َ 1998 ، 1377ٖ:  إٌْو ربه٠ـ
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                 الصؽَرة واٖبنة الصؽَر الولد بحضانة أحق اْم): حزم ابن وقال      

  .( الجسم وصحة التمَز مع أنبات أو أحتٗم أو المحَض َبلؽا حتٍ
78
 

 اٖمور فٍ ْنهن ، ألَق النساء إلٍ وصرفها: )  العاصمٍ وقال

 .(  محرم وذوات لهن شرطا ، الرحم ذوات من وكونهن أشفق
79
   

 : ذلك علً اْدلة ومن

 امرأة أن - عنه هللا رضٍ - العاص بن عمرو بن هللا عبد روي ما

 ، سقاء له وثدٍَ ، وعاء له بطنٍ كان هذا ابنٍ إن ، هللا رسول َا:  قالت

 رسول فقال ، منٍ َنزعه أن وأراد ، طلقنٍ أباه وإن ، حواء له وحجرٌ

(  . تنكحٍ لم ما به أحق أنت: )  وسلم علَه هللا صلً هللا
80
 

 ولدها بحضانة أحق اْم أن علً دلَل الحدَث: )  الصنعانٍ قال   

 بها اختصت صفات المرأة هذه ذكرت وقد ، منها انتزاعه اْب أراد إذا

 لها وحكم ، ذلك علً وأقرها ، ولدها بحضانة وأولوَتها استحقاقها تقتضٍ

 فٍ المعتبرة والمعانٍ العلل وأن ، للحكم المقتضٍ المعنً علً تنبَه ففَه ،

(  .   السلَمة الفطر فٍ مستقرة اْحكام إثبات
81
 

                                                           
ثب٢صبه ، إٌبّو ئكاهح  ، اٌّؾٍٝ (٘ـ456: اٌّزٛفٝ) اٌظب٘وٞ اٌموٛجٟ األٔلٌَٟ ؽيَ ثٓ ٍؼ١ل ثٓ أؽّل ثٓ ػٍٟ ِؾّل أثٛ - 78

 .  323، ٓ  10، ط 13ٖ ، ػلك األعياء 1352اٌطجبػخ ا١ٌّٕو٠خ  ، اٌطجؼخ األٌٟٚ ، ٍٕخ 

 ػّبْ ٍٍطٕخ – ٚاٌضمبفخ اٌمِٟٛ اٌزواس ٚىاهح إٌبّو ، اٌؼ١ًٍ ّٚفبء ا١ًٌٕ وزبة ّوػ  ، اٛف١ِ ػ١َٝ ثٓ ٠ٍٛ  ثٓ ِؾّل - 79

 . 410 ٓ ، 7ط ، 22االعياء ػلك ، 1986َ ، 1407ٖ ٍٕخ ، األٌٟٚ اٌطجؼخ –

 ط ، اٌٍٖؼ وزبة فالْ ثٓ فالْ ٕبٌؼ ِب ٘نا ثبة فٟ– ث١وٚد – اٌّؼوفخ كاه– اٌجقبهٞ ٕؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ أفوعٗ  - 80

 .  182 ٓ ، 2ط: ٚأؽّل ،  207، ٓ  2فٟ َِزلهوٗ ، ط ٚاٌؾبوُ. 1ٓ،112

 اٌؾٍجٟ اٌجبثٟ ِٖطفٝ ِىزجخ:  إٌبّو ، اٌَالَ ٍجً ،( ٘ـ1182:  اٌّزٛفٝ) اٌٖٕؼبٟٔ اٌىؾالٟٔ األ١ِو ئٍّبػ١ً ثٓ ِؾّل -  81

 . 227 ٓ ، 3ط ، 3 األعياء ، 1960َ/ ٘ـ1379  ٍٕخ  ، اٌواثؼخ:   اٌطجؼخ ،
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 الخطاب بن عمر عند كانت: )  بكر أبٍ بن محمد بن القاسم وقال

اْنصار من امرأة
82
 فجاء فارقها إنه ثم ، عمر بن عاصم له فولدت ، 

 فوضعه بعضده فؤخذ ، المسجد بفناء َلعب عاصما ابنه فوجد قباء عمر

 بكر أبا أتَا حتً إَاه ، فنازعته الؽٗم جدة فؤدركته  ،  الدابة علً َدَه بَن

 بَنه خل:  بكر أبو فقال ، ابنٍ:   المرأة وقالت ، ابنٍ: عمر فقال الصدَق

( .  الكٗم عمر راجعه فما:  قال ، وبَنها
83
 

فٍ خٗفته مثل ذلك ، فعن عبد  -رضٍ هللا عنه  -وقد قضٍ عمر

الرحمن بن ؼانم قال : )  أختصم إلٍ عمر فٍ صبٍ ، فقال عمر هو مع 

أمه حتٍ َعرب عنه لسانه فَختار ( .  
84
 

هذه هٍ آراء الفقهاء فٍ استحقاق اْم للحضانة بعد إفتراق الزوجَن 

 ، بشرط عدم الزواج .

 وسآتٍ ، اْم بعد الحضانة فٍ الحق صاحب فٍ اختلفوا الفقهاء لكن

 :  التالٍ المطلب فٍ ذلك بَان

 كتب فً الحضانة فً الحق أصحاب ترتٌب:  المبحث الثالث   

                                                                                                                                                           :                                                            الفقهٌة المذاهب

 قادرا كان فمن ورعاَته ، به للعناَة الولد ، لمصلحة شرعت الحضانة إن

                                                           
 اٌفًٚ ، ٚأِٙب ٟ٘ اٌٌّْ ثٕذ أثٟ ػبِو اٌوا٘ت . أظو أثٛ  األٖٔبهٞ األلٍؼ أثـٟ ثٓ صبثذ ثٓ ػبُٕ اثٕخُ  ع١ٍّخ ٟ٘ - 82

 ػجل أؽّل ػبكي: اٌٖؾبثخ ، رؾم١ك ر١١ّي فٟ ، اإلٕبثخ (٘ـ852: اٌّزٛفٝ) اٌؼَمالٟٔ ؽغو ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ أؽّل

، ٓ  4،  ط 8٘ـ ،ػلك األعياء  1415 - األٌٚٝ: ث١وٚد ، اٌطجؼخ - اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه: إٌبّوِؼٛٗ ،  ِؾّل ٚػٍٝ اٌّٛعٛك

262  . 

، وزبة ا١ٌٕٛخ ، ثبة ِبعبء فٟ اٌّإٔش ِٓ اٌوعبي ، ِٚٓ أؽك ثبٌٌٛل ، ِٚٓ  767، ٓ 2أفوعٗ ِبٌه فٟ اٌّٛٛأ ، ط- 83

 . 5، ٓ 8ٛو٠ك اٌج١ٙمٟ فٟ إٌَٓ اٌىجوٞ  ، ط

 ( .2277، ٍٕٚٓ ٍؼ١ل ثٓ ِٕٖٛه ثّضٍٗ ، هلُ ) 156، ٓ  7اٌوىاق ، طِٖٕ  ػجل - 84
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ذلك  علً القادرة هٍ اْم تكون ما وؼالبا ،بها  أحق فهو علً أدابها

للطفل  متفرؼة تكون حَن وخاصة علَها ، هللا التٍ فطرها الفطرة بحكم ،

 اهتمامها جل حَنبذ فَكون اْب ، ؼَر برجل آخر متزوجة لَست  أٌ ،

 َكون فٗ آخر، بؤمر انشؽالها فذلك َعنٍ متزوجة كانت إن أما لطفلها ،

 . فٍ المرتبة اْم َلٍ من إلً الحضانة فتنتقل للطفل ، المكان صالح حَنبذ

وهنا َؤتٍ الخٗؾ بَن المذاهب الفقهَة فٍ ترتَب مستحقٍ الحضانة 

 هنا وسنسرد ، ضبطه َعسر بما ، اٖستحقاق فٍ اٖستواء بعد اْم ، وعند

 :  َنللمستحق الفقهَة المذاهب ترتَب

 : الحنفَة:  أوال

 إذا الحضانة فٍ اْم تلٍ اْم أم أن علً  الحنفَة نص:  النساء من

 ثم ، ْبوَن اْخت ثم ،  علت وإن اْب أم ثم ، لمانع اْم حضانة سقطت

 الخاٖت ثم ، ْم ثم ، ْبوَن اْخت بنت ثم ، ْب اْخت ثم ، ْم اْخت

 الخاٖت عن وتؤخَرها ، ْب اْخت بنت ثم ، ْب ثم ، ْم ثم ، ْبوَن

 ْبوَن العمات ثم ، ْب ثم ، ْم ثم ، ْبوَن اْخ بنات ثم ، الصحَح هو

 اْمهات عمات ثم ، اْب خالة ثم  ، اْم خالة ثم ، ْب ثم  ْم ثم ،

 .  واِباء

 اْب فَقدم ، أرث بترتَب الرجال من العصبات َقدم:  الرجال من

 ، بنوه ثم ، العم ثم ، كذلك بنوه ثم ، ْب ثم ، الشقَق اْخ ثم ، الجد ثم ،

 حق انتقل عصبة َكن لم إذا ثم ، اْسن ثم اْورع قدم اجتمعوا وإذا

 ثم ، ْم الجد فَقدم ، المحارم من كانوا إذا الذكور اْرحام لذوٌ الحضانة

 ، ْم اْخ َقدم
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 تساووا فإن ، ْم للخال ثم ، ْبوَن للخال ثم ، ْم للعم ثم ، ٖبنه ثم       

 .  أكبرهم ثم أورعهم ثم ، فؤصلحهم
85
 

 َقدم:  كاِتٍ تكون الولد عمر من اْولً الفترة فٍ عندهم فالحضانة

 الرجال ثم ، العصبات من المحارم الرجال ثم ، المحارم النساء فَها

العصبات .   ؼَر من المحارم
86
 

 :  المالكَة مذهب:  ثانٌا

 وتقدم ، اْم جدة ثم ، اْم أم اْم بعد  بالحضانة اْحق:  النساء من

 بعَد كانت إذا حتٍ ، اْب جهة من كانت من علً اْم جهة من كانت من

 اْم خالة ثم ، لٓب التٍ ثم ، لٓم التٍ ثم ، الشقَقة المحضون خالة ثم ،

ٍَ  ، الشقَقة ْفلِ  َجَدةِ  أُْختُ  َوِه هِ  الطِّ ُمِّ  ثم ، لٓب التٍ ثم ، لٓم التٍ ثم ، ِْ

 القربً وتقدم ، أبَه وأم أمه وأم اْب أم وتشمل ، ْب الجدة ثم ، اْم عمة

 أخت ثم ، لٓب الحضانة تكون اْب جهة من الجدة بعد ثم ، البعدي علً

 اْب عمة ثم ، العمة ثم ، لٓب التٍ ثم ، لٓم التٍ ثم ، الشقَقة المحضون

  أو اْخ بنت تقدَم فٍ واختلفوا ، اْب خالة ثم ، المذكور الترتَب علً

  . اْقوال أظهر وهو منهن اْكفؤ تقدَم أو اْخت بنت

                                                           
 ، ؽ١ٕفخ أثٛ فمٗ األثٖبه ر٠ٕٛو ّوػ اٌّقزبه اٌله ػٍٝ اٌّقزبه هك ؽب١ّخ -اٌوٍِٟ اٌؼبثل٠ٓ ثٓ أ١ِٓ ِؾّل.  ػبثل٠ٓ اثٓ - 85

 -563ٓ ، 3ط.  8  األعياء ػلك  ،  2000َ - ٘ـ1421 إٌْو ٍٕخ ، ث١وٚد إٌْو ِىبْ ، ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌفىو كاه إٌبّو

564    . 

: إٌبّو ، اٌْوااغ رور١ت فٟ اٌٖٕباغ ثلااغ ،( ٘ـ587: اٌّزٛفٝ) اٌؾٕفٟ اٌىبٍبٟٔ أؽّل ثٓ َِؼٛك ثٓ ثىو أثٛ اٌل٠ٓ، ػالء - 86

 . 44-41 ٓ ، 4ط ، 7: األعياء ػلك ، 1986َ - ٘ـ1406:  ٍٕخ ، اٌضب١ٔخ: اٌطجؼخ ، اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه

 ٚفٟ  ، اٌللباك وٕي ّوػ اٌوااك اٌجؾو ،( ٘ـ970: اٌّزٛفٝ) اٌّٖوٞ ٔغ١ُ ثبثٓ اٌّؼوٚف ِؾّل، ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ اٌل٠ٓ ى٠ٓ 

 الثٓ اٌقبٌك ِٕؾخ: ٚثبٌؾب١ّخ ،( ٘ـ 1138 ثؼل د) اٌمبكهٞ اٌؾٕفٟ اٌطٛهٞ ػٍٟ ثٓ ؽ١َٓ ثٓ ٌّؾّل اٌوااك اٌجؾو رىٍّخ: آفوٖ

 . 182 ٓ ، 4ط ، 8:األعياء ػلك ، ربه٠ـ ثلْٚ - اٌضب١ٔخ: اٌطجؼخ ، اإلٍالِٟ اٌىزبة كاه: إٌبّو ، ػبثل٠ٓ
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 ابن ثم ، اْب جهة من الجد ثم ، اْخ ثم ، الوصٍ:  الرجال من

 المولً ثم ، المعتق وهو ، اْعلً المولً ثم ، العم ابن ثم ، العم ثم ، اْخ

 ، رشد ابن ذلك فمنع ، ْم الجد حضانة فٍ واختلؾ ، المعتق وهو اْسفل

 الجد مرتبة بعد تكون ومرتبته ، الحضانة فٍ حقا له أن اللخمٍ واختار

 .  ْب

 عند سنا اْكبر ثم ، وشفقة صَانة اْكثر التساوٌ عند وَقدم

  . شٍء كل فٍ التساوٌ عند القرعة ثم ، ذلك فٍ التساوٌ
87
 

 من قرابتها و اْم أن المالكٍ المذهب فٍ القاعدة القول وخٗصة

 انعدمت فإذا قراباته و اْب ثم ، قراباته و اْب علً َقّدمن أناث أصول

 . العصبات إلً ثم الولٍ إلً انتقلت القرابات
88
 

 : الشافعَة مذهب:  ثالثا

 الٗتٍ اْم أمهات ثم ، البنت اْم بعد  بالحضانة اْحق:  النساء من       

 علً - ذلك بعد الصحَح ثم ، فالقربً القربً تقدم وارثات بإناث َدلَن

 ، وارثات بإناث المدلَات أمهاتها ثم ، اْب أم إلً الحضانة تنتقل - الجدَد

 ثم الجد أبٍ أم ثم ، وارثات بإناث المدلَات أمهاتها ثم ، اْب أبٍ أم ثم

 ثم ، فالقربً القربً ذلك كل من وتقدم ، وارثات بإناث المدلَات أمهاتها

 -ْب  - التٍ ثم الشقَقة اْخت

                                                           
 ، ث١وٚد إٌْو ِىبْ ، اٌفىو كاه إٌبّو ، ػ١ٍِ ِؾّل رؾم١ك  اٌىج١و، اٌْوػ ػٍٝ اٌلٍٛلٟ ؽب١ّخ ، اٌلٍٛلٟ ػوفٗ ِؾّل - 87

 .    528 -527 ٓ ، 2ط.    4 األعياء ػلك

 كاه إٌبّو ، 897 اٌٛفبح ٍٕخ/  اٌٛالكح ٍٕخ ، ف١ًٍ ٌّقزٖو ٚاإلو١ًٍ اٌزبط ، هللا ػجل أثٛ اٌؼجلهٞ اٌمبٍُ أثٟ ثٓ ٠ٍٛ  ثٓ ِؾّل

 .  596 ،ٓ 5ط ،  8 األعياء ػلك ، 1398 إٌْو ٍٕخ ، ث١وٚد إٌْو ِىبْ ، اٌفىو

 ، ؽغٟ ِؾّل اٌلوزٛه:  رؾم١ك  ، اٌّّٙلاد اٌّملِبد ،( ٘ـ520: اٌّزٛفٝ) اٌموٛجٟ هّل ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ا١ٌٌٛل أثٛ  - 88

 ، 565 ٓ ، 1ط ، 3: األعياء ػلك ، َ 1988 - ٘ـ 1408 األٌٚٝ،: اٌطجؼخ - ٌجٕبْ – ث١وٚد اإلٍالِٟ، اٌغوة كاه: إٌبّو
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 بنت ثم ، اْصح علً الترتَب بهذا لخالة ثم ، ْم التٍ ثم - اْصح علً

 ثم ، اْب من العمة ثم ، واْم اْب من العمة ثم ، اْخ بنت ثم ، اْخت

 اْب أمهات علً والخاٖت اْخوات َقدم القدَم وعلً.  اْم من العمة

 ، الخالة كبنت المحارم ؼَر لٕناث الحضانة حق إثبات واْصح والجد،

 إلً وهداَتهن بالقرابة لشفقتهن العم وبنت ، الخال وبنت ، العمة وبنت

 .  الحضانة فٍ لهن حق ٖ اْصح ومقابل ، باْنوثة التربَة

 عند أرث ترتَب علً وارث محرم لكل وتثبت:   الرجال من      

 وهكذا ، ْب ثم ، شقَق أخ ثم ، عٗ وإن جد ثم ، أب فَقدم ، اٖجتماع

 كابن وارثا كان إن المحرم لؽَر الحضانة تثبت كما ، النكاح وَٖة كترتَب

 ٖ الصحَح ومقابل ، بالوَٖة شفقته لوفور الصحَح علً وهذا ، العم

 .   المحرمَة لفقد له حضانة

 فقد أو ، العمة وابن الخال كابن معا والمحرمَة أرث الذكر فقد فإن

  فٍ لهم حضانة فٗ ، اْم وأبٍ كالخال المحرمَة بقاء مع فقط أرث

 .      بالقرابة لشفقتهم الحضانة لهم اْصح ومقابل ، اْصح

 : والنساء الرجال من المستحقَن اجتماع    

 ثم ، اْم قدمت وأناث الذكور من مستحقون للمحضون اجتمع إذا

 اْم من واْخت الخالة تقدم وقَل ، اْب ثم ، بإناث المدلَات اْم أمهات

 كاْخ,  أنثً أو كان ذكرا مطلقا الحاشَة علً اْصل وَقدم ، اْب علً

 من َقدم أن فاْصح حواش وهناك اْصل فقد فإن ، اْصول لقوة واْخت

 وفَهم استووا وإن ، أنثً أو كان ذكرا كأرث فاْقرب اْقرب الحواشٍ

 . الذكر علً مقدمة فاْنثً ، وأنثً ذكر



75 
 

 أقرع ، وخالتَن ، وأختَن كؤخوَن وجه كل من اثنان استوي وإن 

 أحق بعدن وإن القرابة نساء أن اْصح ومقابل.  للنزاع قطعا بَنهما

. للحضانة أصلح ْنهن ، عصبات كانوا وإن الذكور من بالحضانة
89
 

 إنما الحضانة فٍ الحق ترتَب أن الشافعَة َري القول وخٗصة

 النساء َنفرد أن فإما:  ثٗث من َخلو ٖ الحال و ، الحال حسب علً َكون

.   النساء و الرجال َجتمع أو ، الرجال َنفرد أو ،
90
 

 : الحنابلة مذهب:  رابعا

 ثم ، فالقربً القربً أمهاتها اْم بعد  بالحضانة اْحق:  النساء من

 القربً الجد أمهات ثم ، الجد ثم ، فالقربً القربً اْب أمهات ثم ، اْب

 ، ْبوَن الخالة ثم ، ْب ثم ، ْم اْخت ثم ، ْبوَن اْخت ثم ، فالقربً

 ثم ، ْب ثم ، ْم ثم ، ْبوَن العمة ثم ، ْب الخالة ثم ، ْم الخالة ثم

 أخواته وبنات إخوته بنات ثم ، أبَه عمة ثم ، أبَه خالة ثم ، كذلك أمه خالة

 ، أبَه عمات وبنات أبَه أعمام بنات ثم ، عماته وبنات أعمامه بنات ثم ،

 .  ْب كانت من ثم ، ْم كانت من ثم ْبوَن كانت من ذلك كل من تقدم

                                                           
 أٌفبظ ِؼبٟٔ ِؼوفخ ئٌٝ اٌّؾزبط ِغٕٟ ،( ٘ـ977: اٌّزٛفٝ) اٌْبفؼٟ اٌْوث١ٕٟ اٌقط١ت أؽّل ثٓ ِؾّل ، اٌل٠ٓ ٌّّ - 89

 . 195-191ٓ ،5 ط ، 6: األعياء ػلك ، 1994َ - ٘ـ1415 األٌٚٝ،: اٌطجؼخ ، اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه: إٌبّو ، إٌّٙبط

 اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه: إٌبّو ، اٌْبفؼٟ اإلِبَ فمخ فٟ اٌّٙنة ،( ٘ـ476: اٌّزٛفٝ) ا١ٌْواىٞ ٠ٍٛ  ثٓ ػٍٟ ثٓ ئثوا١ُ٘ اٍؾبق أثٛ

 .  167 - 165 ٓ ، 3ط ، 3: األعياء ػلك ، ث١وٚد إٌْو ِىبْ ،

 اٌّؼ١ٓ فزؼ أٌفبظ ؽً ػٍٝ اٌطبٌج١ٓ ئػبٔخ ،( ٘ـ1302 ثؼل: اٌّزٛفٝ) اٌل١ِبٟٛ ّطب ِؾّل ثٓ( ثبٌجىوٞ اٌّْٙٛه) ثىو أثٛ - 90

 األٌٚٝ ،: اٌطجؼخ  ، ٚاٌزٛه٠غ ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌفىو كاه: إٌبّو  ،(  اٌل٠ٓ ثّّٙبد اٌؼ١ٓ لوح ثْوػ اٌّؼ١ٓ فزؼ ػٍٝ ؽب١ّخ ٘ٛ)

 .  115 ٓ ، 4ط ، 4 األعياء ػلك ، َ 1997 - ٘ـ 1418
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 وأمهاتها اْب أم أن فعنه ، أحمد أمام عن أخري رواَات وهناك      

 فَكون ، بالتقدَم أولً اْب َكون الرواَة هذه وعلً ، اْم أم علً مقدمات

 والخالة اْم من اْخت أن أحمد عن حكٍ كما ، أمهاته ثم اْم بعد اْب

 .العصبات جمَع ومن منه أحق اْبوَن من اْخت فتكون ، اْب من أحق

 اْخ ثم ، عٗ وإن اْب أبو ، الجد ثم ، اْب فؤوٖهم:  الرجال من

 المَراث ترتَب علً نزلوا وإن بنوهم ثم ، اْب من اْخ ثم  ، اْبوَن من

 . بنوهم ثم ، اْب عمومة ثم ، كذلك بنوهم ثم ، العمومة ثم ،

 كؤخوَن ، وتساووا الحضانة أهل من أكثر أو شخصان اجتمع وإن 

 ذكر ممن أحد للحاضن َكن لم وإذا ، بالقرعة منهم المستحق قدم شقَقَن

 لهم ْن ، اْولً وهو الوجهَن أحد فٍ اْرحام لذوٌ الحضانة انتقلت

 ، أمهاته ثم ، أم أبو فَقدم ، أولً هو من عدم عند بها َرثون وقرابة رحما

 .  المسلمَن من َحضنه من إلً َسلمه حاكم ثم ، خال ثم ، أم من أخ ثم

 اْمر وَنتقل الرجال من اْرحام لذوٌ حق ٖ اِخر الوجه وفٍ

 أخ ابن أو ، وعمة عم أو ، وأخت أخ فَه اجتمع موطن كل وفٍ ، للحاكم

 من درجتها فٍ من علً اْنثً قدمت أخت وبنت أخت ابن أو ، أخ وبنت

 . الرجحان توجب التساوٌ مع هنا اْنوثة ْن ، الذكور

 ولو محارمها من للعصبة علَها فالحضانة أنثً المحضون كان فإن

  سبعا المحضونة اْنثً بلؽت متً وهذا ، كمصاهرة ونحوه برضاع
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 لها محرما َكن لم إن ونحوه العم ٖبن السبع بعد علَها حضانةفٗ 

.   مصاهرة أو برضاع
91
 

 وأمهاتها اْم الحنابلة عند بالحضانة اْحق إن القول وخٗصة

.  المذهب فٍ باٖتفاق فالقربً القربً
92
 

 : الشَعة : خامسا

أما الشَعة َٖفصلون بَن حضانة النساء وحضانة الرجال ، ولكنهم 

َتبثونها أوٖ لٓم ، ثم ْب ، فإن لم َكونا أو كانا فاقدَن لٓهلَة الحضانة 

 انتقلت إلٍ اْقارب علٍ الترتَب اختلفوا فٍ بعض صوره .

فالحضانة مشتركة بَن اْم واْب فٍ حال قَام الزوجَة ، فإذا كانت    

 ،اْم مطلقة فهٍ أحق بها من اْب مدة عامَن للذكر وهٍ مدة الرضاعة 

 ، واْول  تتزوج لم ما بها أحق اْم: ، وقَل  تسعا: وقَل  ، سنَن سبع

 أظهر .   

 ثم تنتقل الحضانة إلٍ اْب ، فإذا مات اْب أو فقد أهلَته للحضانة               

                                                           
 ٍٕخ ، ؽٕجً ثٓ أؽّل اإلِبَ ِن٘ت ػٍٝ اٌقالف ِٓ اٌواعؼ ِؼوفخ فٟ اإلٖٔبف ، اٌؾَٓ أثٛ اٌّوكاٚٞ ١ٍٍّبْ ثٓ ػٍٟ -  91

 األعياء ػلك ، ث١وٚد إٌْو ِىبْ ، اٌؼوثٟ اٌزواس ئؽ١بء كاه إٌبّو ، اٌفمٟ ؽبِل ِؾّل رؾم١ك ، 885 اٌٛفبح ٍٕخ/ 817 اٌٛالكح

 . 420  ٓ ، 9ط ، 12

 أثٛ:  اٌّؾمك ، اٌّطبٌت ١ًٌٕ اٌطبٌت ك١ًٌ ،( ٘ـ1033: اٌّزٛفٝ) اٌؾٕجٍٝ اٌّملٍٟ اٌىوِٝ أؽّل ثٓ ثىو أثٝ ثٓ ٠ٍٛ  ثٓ ِوػٟ

 ، 1: األعياء ػلك ، 2004َ/  ٘ـ1425 األٌٚٝ،: اٌطجؼخ ، اٌو٠بٗ ٚاٌزٛى٠غ، ٌٍْٕو ١ٛجخ كاه: إٌبّو ، اٌفبه٠بثٟ ِؾّل ٔظو لز١جخ

 . 293 ٓ ، 1ط

: إٌبّو  ، اٌْب٠ِٚ ى١٘و: اٌّؾمك ، اٌل١ًٌ ّوػ فٟ اٌَج١ً ِٕبه ،( ٘ـ1353: اٌّزٛفٝ) ٍبٌُ ثٓ ِؾّل ثٓ ئثوا١ُ٘ ٠ٛٙبْ ، اثٓ

 .  312-310ٓ ، 2ط ، 2: األعياء ػلك ، 1989َ-٘ـ 1409 اٌَبثؼخ: اٌطجؼخ  ، اإلٍالِٟ اٌّىزت

 للاِخ ثبثٓ ا١ٌْٙو اٌؾٕجٍٟ، اٌلِْمٟ صُ اٌّملٍٟ اٌغّبػ١ٍٟ للاِخ ثٓ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ هللا ػجل اٌل٠ٓ ِٛفك ِؾّل أثٛ - 92

 1968َ - ٘ـ1388: إٌْو ربه٠ـ ، ٛجؼخ ثلْٚ: اٌطجؼخ ، اٌمب٘وح ِىزجخ: إٌبّو ، للاِخ الثٓ اٌّغٕٟ ،( ٘ـ620: اٌّزٛفٝ) اٌّملٍٟ

 . 248-247 ٓ ، 8ط ، 10: األعياء ػلك ،



78 
 

اْم وهٍ أولٍ بها من الجدة ، ولو ماتت اْم أوفقدت  عادت إلٍ 

أهلَتها قبل إنقضاء مدة حضانتها إنتقلت الحضانة إلٍ اْب إن كان 

موجودا ، وما دام اْب موجود فٗ حضانة لؽَره ، فلو كان ؼَر موجود 

بقَت الحضانة لٓم ولو تزوجت . 
93
 

الجد أبٍ اْب علٍ رأٌ ، فإن ماتت أو فقدت أهلَته إنتقلت بعده إلٍ        

ْنه أب فٍ الجملة فَكون أولٍ ، وْنه أولٍ بالمال فَكون أولٍ بالحضانة 

.
94
 

فإن لم َكن اْب موجود أو وجد وكان فاقدا لٓهلَة إنتقل الحق 

لٓقارب مرتبَن حسب ترتَب أرث علٍ المشهور حسب اَِة ، قال 

كتاب هللا ( . ببعض فٍ  أولٍ بعضهم اْرحام تعالٍ : )وألوا
95
   

فالجدة ْب أو ْم وإن علت أولٍ من العمة والخالة ، كما أنهما أولٍ       

مة والخالة أولٍ أولٍ من البنات لعمومة والخبولة ، وكذا الجدة الدنَا والع

خوات ثم أوٖد أخوة وكذا ذكور كل مرتبة فتقدم اْمن العلَا لهن ، 

 واْخوات ، 

                                                           
فاْ ريٚعذ ٚاألة ِٛعٛك  ٍمطذ ؽٚبٔزٙب ٌٍٕٔ ٚاإلعّبع ، فاْ ٍٛمذ ػبكد اٌؾٚبٔخ ػٍٟ اٌّْٙٛه ٌيٚاي اٌّبٔغ ِٕٙب - 93

، ٚ٘ٛ ري٠ٚغٙب ٚئّزغبٌٙب ثؾك اٌيٚط اٌنٞ ٘ٛ ألٛٞ ِٓ اٌؾٚبٔخ ، ٚئّٔب رؼٛك ثّغوك اٌطالق ئما وبٔذ ثبإب ، ٚئال فجؼل اٌؼلح ئْ 

ً الرؼٛك ٌقوٚعٙب ِٓ اإلٍزؾمبق ثبٌٕىبػ  ف١ٖؾت ٠ٚؾزبط ئٌٟ ػٛكح ئ١ٌٙب ئٌٟ ك١ًٌ آفو ٚ٘ٛ ثمٟ ٌٙب ّٟء ِٓ ِلح اٌؼلح  ، ٚل١

 غ١و ِٛعٛك . 

والٔزو ، اٌوٚٙخ اٌج١ٙخ فٟ  ِؾّل: ا١ٌْٙل٠ٓ اٌَؼ١ل٠ٓ ِؾّل ثٓ عّبي اٌل٠ٓ ِىٟ اٌؼبٍِٟ ، ٚى٠ٓ اٌل٠ٓ اٌغجؼٟ اٌؼبٍِٟ ، رؾم١ك

، ٓ  5، ط 10اٌطجؼخ األٌٟٚ ، ػلك األعياء   -ٌجٕبْ –ّٟ ٌٍّطجٛػبد ، ث١وٚد ّوػ اٌٍّؼخ اٌلِْم١خ ،  إٌبّو ِإٍَخ األػ١ٍ

463  . 

، ٚثْىً ثأْ مٌه ٌٛ وبْ ِٛعجب ٌزمل٠ّٗ أللزٟٚ رمل٠ُ أَ األَ  ػ١ٍٗ ، ألٔٙب ثّٕيٌخ  457، ٓ  5ٚعبء فٟ اٌوٚٙخ اٌج١ٙخ ، ط- 94

األَ ٟٚ٘ ثّٕيٌخ األة ، ٚٚال٠خ اٌّبي الكفً ٌٙب فٟ اٌؾٚبٔخ ، ٚئال ٌىبْ األة أٌٟٚ ِٓ األَ ، ٚونٌه اٌغل ألة ١ٌٌٚ مٌه 

و األث٠ٛٓ َ األلبهة ، ٚئّٔب ئٍزف١ل ؽىُّٙ ِٓ آ٠خ ، لٌٛٗ رؼبٌٟ : )ٚأٌٛا األهؽبَ ثؼُٚٙ أٌٟٚ ئعّبػب ، ٚإٌٖٛٓ فب١ٌخ ِٓ غ١

 ثجؼ٘ ( ، ٟٚ٘ الرلي ػٍٟ رمل٠ّٗ ٌغ١وٖ ِّٓ فٟ كهعزٗ ، لبي ٚثٙنا عيَ فٟ اٌّقزٍ  ٚ٘ٛ أعٛك  . 

  . 75ٍٛهح األٔفبي ، آ٠خ  - 95
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لعمات واْعمام ، ثم ْوٖد اْعمام واْخوال ثم لخاٖت وأخوال وا

 ، ثم خاٖت اْم وخاٖت اْب وعماتها وعماته .

فإن إتحد اْقرب فالحضانة له ، وإن تعدد إقترع بَنهما لما فَه من 

إشتراكهما من اْضرار الولد ، وٖ َنظر لمرجع ْحدهما علٍ اِخر ، 

مؤخذه تقدَم اْم علٍ اْب ،  وإن إجتمع ذكر وأنثٍ ففٍ تقدَم اْنثٍ قول

وكون اْنثٍ أرفق أرفق لتربَة الولد وأقوم بمصالحه ، وإطٗق الدلَل 

 المستفاذ من اَِة َقتضٍ التسوَة للتساوٌ فٍ أرث .

وقَل أن اْخت ْبوَن أوٖ من اْخت ْم ، واْخت ْب أولٍ من 

ولٍ من الخالة لزَادة اْخت ْم ، وكذا أم اْب أولٍ من أم اْم ، والعنة أ

القرب أو كثرة التعصَب ، وَرد علَه بؤن الدلَل سوٌ بَنهم . 
96
 

وخٗصة القول أن فٍ المذهب قولَن فٍ اْقارب من درجة واحدة 

كاْختَن والعمتَن والخالتَن وأوٖد أخوة واْخوات ، قول بإعتبارهما 

أو من جهة  سواء بصرؾ النظر عن قوة القرابة أو كونها من جهة اْب

 اْم ٔطٗق الدلَل ، وقول آخر بالترجَح بقوة القرابة أو قرابة اْب .

فإن لم َوجد محرم مستحق للحضانة أووجد ولم َكن أهٗ لها َعطٍ 

الطفل لذٌ رحم من ؼَر محرم كبنات العم والعمة وبنات الخال والخالة ، 

َكن الوصٍ فإن لم َوجد قرَب من اْرحام َسلم إلٍ الوصٍ ، فإن لم 

 فعلٍ الحاكم أن َسلمه لشخص َثق فَه  . 

                                                           
: االٍالَ ، إٌبّو ّوااغ ّوػ فٟ اٌىالَ اٌمٛعبٟٔ ، عٛا٘و ػجبً ١ـاٌْ: ػ١ٍٗ  ٚػٍك ؽممٗ إٌغفٟ ،  ؽَٓ ِؾّل ا١ٌْـ - 96

 .  40 ، 2ط ، 43 األعياء ػلك ، 1981 ٍٕخ ، اٌواثؼخ: اٌطجؼخ ، ٌجٕبْ ث١وٚد - اٌؼوثٟ اٌزواس اؽ١بء كاه

 . 461 ٓ ، 5ط ، اٌج١ٙخ اٌوٚٙخ
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 : الظاهرَة . سادسا

كذلك  واْب دَنها فٍ مؤمونة اْم كانت إن أنه علً  حزم ابن نص

 وٖ ، اْم ٖ - مؤمونة تكن لم فإن ، كاْم الجدة ثم ، اْب من أحق فهٍ ،

 مؤمونا اْب وكان ، دَنه فٍ مؤمون ؼَر تزوجت أو - دَنها فٍ الجدة

 وكان ، دَنه فٍ مؤمونا ذكرنا ممن أحد َكن لم فإن ، الجد ثم ، أولً فاْب

 دَنها، فٍ مؤمونة أخت أو ، دَنه فٍ مؤمون أخ الصؽَرة أو للصؽَر

 . أخوة بعد اْقارب فٍ وهكذا ، أولً فالمؤمون

 فٍ مؤمونَن اْقارب أو ، اْخوات أو أخوة من اثنان كان فإن 

 فهو دنَاه فٍ للصؽَر أحوط أحدهما كان فإن ، ذلك فٍ مستوََن دَنهما

 فالحضانة ، دنَاه فٍ أحوط واِخر دَنه فٍ أحوط أحدهما كان فإن ، أولً

 ، اْقارب أو ، ذلك كل فٍ أخوة أو اْخوات استوي فإن ، الدَن لذٌ

 مدة منهم واحد كل عند الصؽَرة أو الصؽَر َكون أن فٍ تراضوا فإن

 كان فإن ، الصؽَرة أو الصؽَر علً ضرر ذلك فٍ كان فإن ، لهم فذلك

 . فالقرعة أبوا فإن ، َده عن َزل لم أحدهم عند كونه تقدم

 َبلؽا حتً الصؽَرة واٖبنة الصؽَر الولد بحضانة أحق واْم

 سواء - الجسم وصحة ، التمََز مع أنبات أو ، اٖحتٗم أو ، المحَض

 لم أو البلد ذلك عن اْب رحل ، تتزوج لم أو تزوجت  حرة أو أمة كانت

 أم . والجدة - َرحل
97
 فٍ اْمانة أن َرون الظاهرَة أن القول وخٗصة 

  للحضانة المستحق فٍ لزمة والحَاطة الدَن

 
                                                           

 .  323،  ٓ  10اٌّؾٍٟ ،ط  - 97
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 إستحقاق فٍ َلَه من إلٍ الحق إنتقل الصفتَن هذَن فَه تتوفر لم وإذا

 .  الحضانة

 : أباضَة مذهب:  سابعا

 أم ثم: قَل ، الخالة ثم بعدت وإن الجدة ثم اْم تقدم أنه علً  نصوا

 ثم ، اْخت ابنة ثم ، اْخ ابنة ثم ، العمة ثم ، اْخت ثم ، اْب ثم ، اْب

  سنا باْكبر بدئ درجة أهل تعدد وإذا ، العصبة ثم الوصٍ ثم ، اْخ

الشفقة  مزَد اعتبر وجه كل من استووا فإذا ، فاْمٍ فاْبوٌ الشقَق وَقدم

. 

وفٍ اْب بعد اْم خٗؾ وما فوفقها من اْمهات من جهة اْم 

خٗؾ ، قَل َقدم ، وقَل َإخر، وقَل َقدم علٍ من بعد الجدة ْب ، وقَل 

اْب أولٍ من اْم عند إثؽار الذكور للتربَة والتعلَم ، وبقَة النساء أولٍ 

وهللا  من بقَة الذكور وبنت اْخ أولٍ ، وقَل بنت اْخت ، وقَل سواء ،

أعلم . 
98
 

وخٗصة القول أن أباضَة َستحب عندهم أن تكون الحاضنة من 

ذوات الرحم والمحارم ، أما الذكر فحضانته بمجرد الوَٖة ، كؤبن العم 

 وابن اْخ والمعتق والوصٍ ومن َقدمه السلطان . 

 

 
                                                           

 .   409، ٓ  7اٌؼ١ًٍ ، ط ّٚفبء ا١ًٌٕ وزبة ّوػ  ، اٛف١ِ ػ١َٝ ثٓ ٠ٍٛ  ثٓ ِؾّل - 98

 ، لطو ، اٌمطو٠خ اٌىزت كاه:  إٌبّو ، اٌَبٌّٟ ؽ١ّل ثٓ هللا ػجل اٌل٠ٓ ٔٛه ٌإلِبَ ، ٚاألؽىبَ األك٠بْ ػٍّٟ فٟ إٌظبَ عٛا٘و

 .  283، ٓ  2ط.   3 األعياء ػل ، 1993َ ، 1413ٖ ٍٕخ ، ػْو اٌضب١ٔخ اٌطجؼخ
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 مناقشة األقوال :      

 ، الحضانة فٍ الحق أصحاب ترتَب فٍ الفقهاء أراء فٍ المتؤمل إن      

 كون سببه هل ، الحضانة فٍ اْم تقدَم علة فٍ اختلفوا الفقهاء أن َجد ٖ

 أو ، اْمومة ْجل فقدمت ، الحضانة فٍ اْبوة جهة علً مقدمة جهتها

 من والتربـَة الحضانة بمقاصد أقوم النساء لكون ، اْب علً قدمت

.اْنوثة  ْجل تقدَمها فَكون الذكور،
99
 

 الورثة مراتب فٍ رأَناه الذٌ الخٗؾ حصل فَه خٗفهم علً وبناء

 ، المختلفة الفقهَة المذاهب فٍ وجدا اتجاهَن فٍ الخٗؾ حصر وَمكن ،

 بالعكس أو اْم أقارب علً العصبة نساء تقدَم فٍ الخٗؾ هذا أثر وَظهر

 والخالة ، اْم ، من واْخت ، اْب من واْخت ، اْب وأم ، اْم كؤم ،

 ، بؤم والعمات الخاٖت من َدلٍ ومن ، اْب وخالة ، اْم وخالة والعمة ،

 : للفقهاء  قوٖن ذلك ففٍ ، بؤب منهن َدلٍ ومن

 الحنفَة قول ، وهو اْب أقارب علً اْم أقارب تقدَم:  األول القول

 المختلفة المذاهب فٍ أمثلته بعض وَوجد أحمد ، عن ورواَة
100
 ، كما 

 .  الفقهَة اِراء سرد عند رأَنا

 :ذلك   علً اْدلة ومن

                                                           
. ٚاٌْبفؼٟ أؽّل ِن٘ت فٟ ٚعٙبْ مٌه ٚفٟ اٌؾٚبٔخ، فٟ ِلفً ٌُٙ اٌوعبي ِٓ األَ ألبهة اػزجبه ػٍٝ ِجٕٟ اٌقالف ٘نا - 99

 اٌؾٚبٔخ ٌُٙ أْ: ٚاٌضبٟٔ ٚاهس ، أٚ ثؼٖجخ، ِل١ٌخ أٚ ٚاهصخ، الِوأح أٚ ِؾوَ، اٌؼٖجخ ِٓ ٌوعً ئال ؽٚبٔخ ال أٔٗ: أؽلّ٘ب 

 .ؽ١ٕفخ أثـٟ لٛي ٚ٘ٛ اٌٛعٗ، ٘نا ػٍٝ ٚاٌزفو٠غ

 اٌقبٌخ فبٌخ رمل٠ُ فٟ إٔؾبثٗ ٚافزٍ  ٚأِٗ، األة ػٍٝ ثؼل٘ب اٌقبٌخ للَ األة، أَ ػٍٝ األَ أَ للَ ٌّب ِبٌىب أْ مٌه ِٚٓ - 100

 ثبألَ رل١ٌبْ وٍز١ّٙب أْ: اٌمٛي ٘نا أِٗ ، ٚؽغخ ٚػٍٝ ٔفَٗ، األة ػٍٝ اٌقبٌخ فبٌخ رمل٠ُ أؽلّ٘ب ٚع١ٙٓ ، ػٍٝ ٘إالء، ػٍٝ

 .ػ١ٍٗ فزملِبْ األة، ػٍٝ اٌّملِخ
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 لخالتها ، حمزة بابنة قضً -صلٍ هللا علَه وسلم  –النبـٍ  : أن أوال

(أم الخالة: )وقال
101
 عمة لها ، كان (اْم بمنزلة الخالة) :رواَة  وفٍ ، 

 فٍ موجودة ذاك إذ وكانت حمزة ، أخت المطلب عبد بنت صفَة وهٍ

 - عمر خٗفة إلً وبقَت الخندق ، وشهدت هاجرت ، فإنها المدَنة ،

 علَها . الخالة -صلٍ هللا علَه وسلم  – النبـٍ فقدم ، - عنه هللا رضٍ

 قال اْب ، جهة فٍ من علً اْم جهة فٍ من تقدَم علً َدل وهذا

 تقرب ْنها الخاص الحكم هذا فٍ أٌ اْم بمنزلة  الخالة ) :حجر  ابن

.. السَاق علَه دل لما الولد َصلح ما إلً واٖهتداء والشفقة الحنو فٍ منها

 عبد بنت صفَة ْن العمة ، علً مقدمة الحضانة فٍ الخالة أن منه وَإخذ

 أقرب كونها مع العمة علً قدمت وإذا حَنبذ ، قوما كانت المطلب

 أقارب تقدَم منه وَإخذ ؼَرها ، علً مقدمة فهٍ النساء ، من العصبات

. (اْب  أقارب علً اْم
102
  

 اْم قدمت فكما باْب ، تدلٍ والعمة باْم ، تدلٍ الخالة : أن ثانٌا

النبـٍ   قال كما أما الخالة كون بـَانا وَزَده بها ، َدلٍ من قدم اْب ، علً

 ْعلم إنٍ : قال  زَاد وعن اْب ، بمنزلة فالعمة -صلٍ هللا علَه وسلم  -

 اْم ، بمنزلة والخالة اْب بمنزلة العمة جعل عمر صنع بما

                                                           
، ٚاٌج١ٙمٟ  475،  2. ٚاٌلاهِٟ : ط 130، ٓ  3. ٚاٌؾبوُ ط 313، ٓ  4. ٚاٌزوِنٞ ، ط 960، ٓ  2ط: اٌجقبهٞ  - 101

 . 169، ٓ  5. ٚإٌَباٟ ط 284، ٓ 2. ٚأثٛ كاٚك ط 213، ٓ  6ط

 – اٌّؼوفخ كاه: إٌبّو اٌجقبهٞ ، ٕؾ١ؼ ّوػ اٌجبهٞ اٌْبفؼٟ ، فزؼ اٌؼَمالٟٔ اٌفًٚ أثٛ ؽغو ثٓ ػٍٟ ثٓ أؽّل - 102

 اٌل٠ٓ ِؾت: ٛجؼٗ ػٍٝ ٚأّوف ٕٚؾؾٗ ثافواعٗ اٌجبلٟ ، لبَ ػجل فإاك ِؾّل: ٚأؽبك٠ضٗ  ٚأثٛاثٗ وزجٗ ، هلُ 1379 ، ث١وٚد

 .  506، ٓ  7، ط 13: األعياء ثبى ، ػلك ثٓ هللا ػجل ثٓ اٌؼي٠ي ػجل: اٌؼالِخ  رؼ١ٍمبد ػ١ٍٗ اٌقط١ت ،
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 الثلث وللخالة الثلثان للعمة: قال  عمر عن الحسن وعن
103
 وقد ، 

 اْم بمنزلة والخالة أب ، َكن لم إذا اْب بمنزلة العمة َنزل مسروق كان

 104.  أم تكن لم إذا

 وقد الحنابلة ، عند رواَة وهو اْب ، أقارب تقدَم:  الثانً القول

 تَمَة ابن اختاره
105
 اْم ، أم علً مقدمة اْب فؤم هذا وعلً القَم ، وابن 

 اْب وخالة الخالة ، من وأحق اْم من اْخت من أحق اْب من واْخت

 اْم ، أقارب علً مقدمون الرجال من اْب فؤقارب اْم ، خالة من أحق

 لذلك وضعوا وقد الخال ، من أولً والعم لٓم ، اْخ من أحق ْب واْخ

 قدمت واحدة والدرجة القرابة اتفقت إن أنه وهو منضبطا ، مطرد أصٗ

 والخالة العم، علً والعمة اْخ ، علً اْخت فتقدم الذكر، علً اْنثً

 وإن اْب ، علً اْم تقدَم وأصله الجدة ، علً والجدة الخال ، علً

 لٓب اْخت فتقدم اْم ، قرابة علً اْب قرابة قدمت القرابة ، اختلفت

 خالته وهكذا ،  علً اْب وعمة الخالة ، علً والعمة لٓم ، اْخت علً

 ذلك : علً اْدلة ومن

                                                           
:  اٌؾٛد ، إٌبّو ٠ٍٛ  وّبي:  ٚا٢صبه ، رؾم١ك األؽبك٠ش فٟ اٌّٖٕ  اٌىٛفٟ ،  ١ّجخ أثٟ ثٓ ِؾّل ثٓ هللا ػجل ثىو أثٛ - 103

 .  248، ٓ  6، ط 7:  األعياء ػلك ، 1409 ، األٌٚٝ اٌطجؼخ ، اٌو٠بٗ – اٌوّل ِىزجخ

،  (٘ـ255:  اٌّزٛفٝ) اٌَّولٕلٞ اٌز١ّّٟ اٌلاهِٟ، اٌّٖل ػجل ثٓ ثَٙواَ ثٓ اٌفًٚ ثٓ اٌوؽّٓ ػجل ثٓ هللا ػجل ِؾّل أثٛ - 104

 ـ ؽيَ اثٓ كاه ، اٌو٠بٗ ـ اٌّغٕٟ كاه:  اٌلاهأٟ ، إٌبّو أٍل ١ٍٍُ ؽ١َٓ:  اٌلاهِٟ ، اٌّؾمك ثَٕٓ اٌّؼوٚف اٌلاهِٟ َِٕل

 .  475، ٓ  2، ط 4:  األعياء َ ، ػلك2000 األٌٚٝ:  اٌطجؼخ ، ث١وٚد

 ألْ:  األَ َٔبء ػٍٝ ف١ملِٓ ، أؽك األة َٔبء ٚونا ، اٌقبٌخ ِٓ أؽك اٌؼّخ: )  هللا هؽّٗ ر١ّ١خ اثٓ اإلٍالَ ١ّـ لبي - 105

 .  (  ٍِٖؾخ فٟ أؽل ٕ٘ب ِمبِٙب ٠مَٛ ال ألٔٗ األة ػٍٝ األَ للِذ ٚئّٔب ، ألبهثٗ ٚونا ، ٌألة اٌٛال٠خ

: اٌَؼٛك٠خ ، اٌطجؼخ اٌؼوث١خ اٌٍّّىخ اٌو٠بٗ، اٌؼبّٕخ، كاه: اٌفمٟٙ ، إٌبّو اٌفٛىاْ ، اٌٍّقٔ هللا ػجل ثٓ فٛىاْ ثٓ ٕبٌؼ

 .                  442، ٓ 2، ط 2: األعياء ٘ـ ، ػلك1423 األٌٚٝ،
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 كانت لو إذ جهتها ، لتقدَم ٖ أنثً لكونها قدمت إنما اْم : أن أوال       

 جهة والنساء من الرجال علً ونساإها رجالها جهتها راجحة  لترجح

 .النساء   فكذلك اتفاقا رجالها َترجح لم ولما اْب ،

 فٍ اْب أقارب بتقدَم شاهدة وقواعده الشرع أصول : أنثانٌا  

 الشرع فٍ َعهد ولم ذلك ، وؼَر الموت ووَٖة النكاح ، ووَٖة المَراث ،

 فٍ قدمها فمن اْحكام ، من حكم فٍ اْب قرابة علً اْم قرابة تقدَم

 .الدلَل  موجب عن خرج فقد الحضانة ،

 وأخبر بالطفل ، أرفق النساء ْن قدمت إنما اْم : أن ثالثا 

 اْم ، أم من أولً اْب أم فالجدة هذا وعلً ذلك ، علً وأصبر بتربـَته ،

 .الخالة  من أولً والعمة لٓم ، اْخت من أولً لٓب واْخت

 فعن شرَح ، أسٗم قضاة سَد به قضً الذٌ هو هذا : أنرابعا  

 به فقضً طفل ، فٍ شرَح إلً وخال عم اختصم: قال  الحارث بن سعَد

شرَح . إلَه فدفعه مالٍ ، من علَه أنفق الخال أنا فقال للعم ،
106
 

 هذه وتقدَم اْمومة ، لقوة اْب علً اْم َقدم لم :  أنه خامسا 

 له قدمت الذٌ فالمعنً وخالة ، عمة وجد فإذا أنثً ، لكونها بل الجهة ،

 قرابة وهٍ القرابتَن ، بؤقوي تدلٍ بؤنها العمة وامتازت فَها ، موجود اْم

 اْب .

                                                           
اٌؼجبك  ،   ف١و ٘لٞ فٟ اٌّؼبك ، ىاك (٘ـ751:  اٌّزٛفٝ) اٌغٛى٠خ ل١ُ اثٓ اٌل٠ٓ ٌّّ ٍؼل ثٓ أ٠ٛة ثٓ ثىو أثٟ ثٓ ِؾّل - 106

 إٌبّو

 األعياء َ ، ػلك1994،  ٘ـ1415 ،  ٚاٌؼْوْٚ اٌَبثؼخ:  اٌى٠ٛذ ، اٌطجؼخ اإلٍال١ِخ ، إٌّبه ِىزجخ - ث١وٚد اٌوٍبٌخ ، ِإٍَخ

 .  494، ٓ  5، ط 5: 
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 َصح إنما  - عنه هللا رضٍ - حمزة ابنة حدَث : أن سادسا   

 الحضانة ، وطلبت معهم ، نازعت قد صفَة كانت لو فَما به ، اٖستدٖل

 تمنع لم كانت إذا هذا الخالة ، علَها وقدم طلبها ، بعد بها لها َقض فلم

 سنة ، وسبعَن ثٗثة عن عشرَن سنة توفَت فإنها عنها ، لعجزها منها

 تركتها أنها فَحتمل سنة ، وخمسون بضع الحكومة هذه وقت لها فَكون

تركتها  فإذا للمرأة ، حق والحضانة قدرتها ، مع تطلبها ولم عنها، لعجزها

 .ؼَرها   إلً انتقلت ،
107
 

 الترجٌح :

 المتعلقة المسابل وكل المسؤلة هذه فٍ اْرجح أن َرٌ الباحث

 وتقدَمها الولد مصلحة إلً النظر هو الحضانة َتولً من بَن بالترتَب

 َتولً من بَن والتؤخَر التقدَم ذكر بدل أنه نري فلذلك اعتبار، كل علً

 فَها َربً التٍ ضوابط نضع ، َجب أن َتولً ٖ الحضانة ومن

 سبب ْن كلَا ، نفَا التنازع َنتفٍ بحَث اْحوال ، أحسن فٍ المحضون

 النزاع . مفسدة درء هو الحضانة َتولً من مراتب بَن الفقهاء ترتَب

 ومن هذه الضوابط فٍ نظر الباحث  :

 تربَة المحضون تربَة علً وقدرته الحاضن سَرة فٍ : النظر أوال

 علً القدرة عدم فَه َتوسم من الحق هذا من َحرم فلهذا صحَحة ، سلَمة

 .مثٗ  أوٖده بها َربٍ التٍ بالطرَقة هذا علً َستدل وقد التربَة ،

                                                           
 ىاك ّوػ اٌّوثغ اٌوٚٗ ، ؽب١ّخ (٘ـ1392: اٌّزٛفٝ ) إٌغلٞ اٌؾٕجٍٟ اٌؼبّٕٟ لبٍُ ثٓ ِؾّل ثٓ اٌوؽّٓ ػجل - 107

 . 151ٓ ، 7ط ، 7: األعياء ػلك ، ٘ـ 1397 ، األٌٚٝ: اٌطجؼخ ،( ٔبّو ثلْٚ: )اٌَّزمٕغ ، إٌبّو 
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 فٍ راؼبا مثٗ الحاضن كان فإن الحاضن ، رؼبة : مراعاة ثانٌا

 أولً فإنه ذلك ، فٍ منه لرؼبة أو أوٖده ، لقلة أو عقَما ، لكونه الحضانة

 رؼبتهم كانت أو الحضانة ، فٍ رؼبة لهم تكن لم إن اْقارب من ؼَره من

 .قلَلة  فَها

 للمحضون الٗزمة المرافق وتوفر المعَشَة ظروفه :  مراعاة ثالثا

 البادَة فٍ َسكن من علً هذه حاله من فَقدم ونحوها ، ومدرسة مسكن من

 َشترط وٖ التعلَم ، فٍ حقه من َحرم أن من الولد علً وَخشً مثٗ،

 أكثر الصحَحة التنشبة علً خطرها َكون قد التٍ الكمالَة ، المرافق توفر

 .منفعتها   من

 اْصل هو القرابة ، تقدَم علً الضوابط تقدَم من ذكرناه وما

 ذكره ما لكٍ تكون الوَٖة ناجحة ، بخٗؾ الوَٖات ، جمَع فٍ الشرعٍ

 بَن عٗقة ٖ ْنه أرث ، أساس علً الترتَب مراعاة من الفقهاء

 علَها . َقاس حتً وأرث الحضانة

 فٍ الشرع راعاها التٍ المراتب مبَنا السٗم العز بن عبد قال وقد

 أقوم إٖ فَها نقدم ٖ أنا كلها الوَٖات فٍ والضابط) :المختلفة  الوَٖات

 بؤركانها اْقوم الصٗة فٍ ، فَقدم مفاسدها ودرء مصالحها بجلب الناس

 علً الفقَه أقامة فٍ فَقدم ، وآدابها بسننها اْقوم ،علً  وشرابطها

 اْركان باختٗل أعرؾ الفقَه ْن اْقرأ ، علً واْفقه ، القارئ

 الورع َقدم وكذلك ، المفسدات من الصٗة علً َطرأ وبما ، والشرابط

 ، أما  واْركان والسنن الشرابط إكمال علً َحثه ورعه ْن ، ؼَره علً

 علً حنوهم ْن اْقارب فَه فَقدم ودفنهم وحملهم وتكفَنهم الموتً ؼسل
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 اِباء َقدم وكذلك الواجبات هذه بمقاصد القَام أكمل علً َحملهم مَتهم

 اْمهات تقدم وكذلك اْوٖد ، حنو من أكمل اِباء حنو ْن ، اْوٖد علً

 وإذا ، اْطفال علً حنوهن وفرط بها لمعرفتهن الحضانة فٍ اِباء علً

 والقرعة َتخَر وقد بَنهن َقرع فقد الحضانة درجات فٍ النساء استوي

 المجانَن أموال مصالح فٍ النظر فٍ اْمهات علً اِباء وَقدم ، أولً

 بذلك أقوم والصناعات ، ْنهم الحرؾ وارتَاد التؤدَب وفٍ واْطفال ،

( .  اْمهات  من به وأعرؾ
108
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اٌؼٍّبء ثٍَطبْ اٌٍّمت اٌلِْمٟ، اٌٍَّٟ اٌؾَٓ ثٓ اٌمبٍُ أثٟ ثٓ اٌَالَ ػجل ثٓ اٌؼي٠ي ػجل اٌل٠ٓ ػي ِؾّل أثٛ - 108

 اٌى١ٍبد ِىزجخ: إٌبّو ، ٍؼل اٌوؤٚف ػجل ٛٗ: ػ١ٍٗ ٚػٍك هاعؼٗ ، األٔبَ ِٖبٌؼ فٟ األؽىبَ لٛاػل ،( ٘ـ660: اٌّزٛفٝ)

 عل٠لح:  ٛجؼخ ،(  اٌمب٘وح – اٌموٜ أَ ٚكاه ، ث١وٚد – اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه: ِضً ػلح كٚه ٕٚٛهرٙب) ، اٌمب٘وح – األى٘و٠خ

 . 75 ٓ ، 1ط ، 2: األعياء ػلك ، َ 1991 - ٘ـ 1414 ، ِٕمؾخ ِٚجٛٛخ
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 خالصة قول أراء المذاهب الفقهٌة حول ترتٌب من تسند لهم الحضانة.

 

 أوٖ : الحنفَة 

ترتَب من تسند لهم الحضانة النساء َقدم الحنفَة فٍ 

المحارم  ، ثم الرجال المحارم من العصبات علٍ حسب 

 ترتَب أرث ، ثم الرجال المحارم من ؼَر العصبات .

 المحضون أمر فإن ذكرهم تقدم مما حاضن َوجد لم وإذا

 وَعتقد به َثق من إلً القاضٍ َسلمه إلً مفوضا   َكون

 اْكمل  الوجه علً الصؽَر بمصالح َقوم أنه

 فتكون النساء خدمة عن الولد استؽناء بعد أما    

 .الرجال  من المحارم للعصبة حضانته

 

 ثانَا : المالكَة 

 

وَذهب المالكَة إلٍ أن اْم وقربتها من أصول أناث ،  

َقدمن علٍ اْب وقراباته ، ثم اْب وقراباته ، فإذا 

 انعدمت القرابات انتقلت إلٍ الولٍ ثم إلٍ العصبات .

 

 ثالثا : الشافعَة 

 

وَرٌ الشافعَة أن ترتَب الحق فٍ الحضانة إنما َكون 

ثٗث ، فإما أن علٍ حسب الحال ، والحال َٖخلو من 

َنفرذ النساء ، أو َنفرد الرجال ، أو َجتمع الرجال 

 والنساء .

 

 رابعا : الحنابلة 

 

َقدم الحنابلة فٍ أحقَة الحضانة النساء المحارم القربٍ 

فالقربٍ بإتفاق ، ثم الرجال العصبات ، ثم ذوٌ اْرحام 

من ؼَر العصبات ، ثم الحاكم َسلمه إلٍ من َحضنه من 

 ن .المسلمَ
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  خامسا : الشَعة 

 

أوٖ : إن حق الحضانة حق مشترك بَن اْم واْب ، 

فهما مقدمان علٍ ؼَرهما من أصحاب الحق فٍ 

الحضانة ، وَتبثونها لٓم مدة الرضاع مالم تتزوج ، ثم 

 بالولد أحق فاْخر أحداهما تنتقل إلٍ اٖب ، وإذا مات

 .َبلػ  أن إلً أنثً ذكرا أو كان مطلقا  

 وفقا   تكون الحضانة فإن اْبوَن َوجد لم إذا: ثانَا  

 الذكر . سابقا   للترتَب

 تساووا وأن له الحضانة كانت اِخرَن أنفرد وإذا: ثالثا  

 .بَنهما أقرع القرابة

 

 سادسا :الظاهرَة  

الحضانة هو النظر  مستحقٍ وَرٌ الظاهرَة فٍ ترتَب
إلٍ الحاضن فٍ اْمانة فٍ الدَن والحَاطة فإذا لم تتوفر 
 فٍ هذَن الصفتَن إنتقل الحق إلٍ من َلَه فٍ الحضانة . 

 سابعا : أباضَة 

 

 

ذهب أباضَة إلٍ أنه تقدم النساء المحارم للصؽَر، ثم 

الوصٍ ، ثم الرجال العصبات ، وإذا تعدد أهل الدرجة 

 ر سنا .بدئ باْكب

 

 الترجَح    

 
 المسابل وكل المسؤلة هذه فٍ اْرجح أن الباحث َرٌ

 إلً النظر هو الحضانة َتولً من بَن بالترتَب المتعلقة

 أنه نري فلذلك اعتبار، كل علً وتقدَمها الولد مصلحة

 ٖ ومن الحضانة َتولً من بَن والتؤخَر التقدَم ذكر بدل

 المحضون فَها َربً التٍ ضوابط نضع أن َجب ، َتولً

 ْن ، كلَا نفَا التنازع َنتفٍ بحَث ، اْحوال أحسن فٍ

 هو الحضانة َتولً من مراتب بَن الفقهاء ترتَب سبب

 . النزاع مفسدة درء
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 أثر زواج األم الحاضنة :  الثانً الفصل

 :  الحاضنة األم زواج:  األول المبحث

 واضح وبشكل لَلحظ أسٗمَة الشرَعة أحكام فٍ المتؤمل إن

 المصالح علً فقط تقتصر ٖ شاملة مراعاة العباد لمصالح مراعاتها

 . واٖجتماعَة  التربوَة المصالح لمراعاة تتعداها بل المحسوسة المادَة

 بفقه المتعلقة اْحكام خٗل من واضح بشكل َٗحظ اْمر وهذا

 أفتراق بعد للوالدَن بد ٖ التٍ الواجبات اْحكام هذه بَنت حَث اْسرة ،

،  الحضانة واجب ، الواجبات هذه ضمن ومن ، اْبناء اتجاه بها القَام من

 َصبح حتً وتربَته به والعناَة الصؽَر رعاَة أساس علً َقوم والذٌ

ا  الشرَعة جعلته الواجب أو المهمة وهذه،  نفسه علً اٖعتماد علً قادر 

 . الحضانة شروط فَها تتوفر أن بشرط ، للزوجة أولوَته اٖسٗمَة

 ووقت لمجهود تحتاج ْنها ، المهام أصعب من المهمة هذه وتعتبر 

 المهمة بتلك بالقَام تتمكن حتً ، الحاضنات من ؼَرها أو اْم جانب من

 كلَا   تفرَقا   الحاضنات من ؼَرها أو اْم تتفرغ أن َتشرط وٖ ، أمثل قَاما  

 َكون أن َجب ولكن المحضون ؼَر وتربَة عمل من أشؽالها كل وتترك

 الطفل بؤمر القَام من َمكنهما الحاضنة أو الحاضن لدي كافَا   وقتا   هناك

 . المحضون

 فترة بداَة فٍ وهٍ للحاضنة آخر زوج جاء إذا الفترة هذه فٍ لكن 

 موقؾ َكون ماذا، أٌ أن الطفل لم َبلػ حد اٖستؽناء عن أمه ،  الحضانة

 :  التالٍ المبحث فٍ بتوضَحه  سنقوم ما هذا ، ذلك من الفقهاء
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 : الحضانة األم حول زواج الفقهاء أراءالمبحث الثانً : 

 : التالَة اْقوال علً بالزواج الحضانة سقوط فٍ الفقهاء اختلؾ

 متزوجة تكون ٖ أن َجب الحاضنة أنإلٍ  الجمهور ذهب:   أوال

 .  حضانتها حق سقط أجنبٍ من الحاضنة تزوجت فإن،  أجنبٍ من
109
 

 أٌ( .   حقها سقط محرم ؼَر نكحت ومن: ) جاء فٍ البحر الرابق 

 اْم زواج وْن ، منه بؤجنبٍ تزوجت إذا كاْم ، الصؽَر من محرم ؼَر

 الشٍء والنزر له النظر فٗ شزرا إلَه وَنظر نزرا َعطَه أجنبَا كان إذا

.  البؽض نظر والشزر ، القلَل
110
 

 حضانة فٗ بها دخل زوج عن الخلو: ) وجاء فٍ مختصر الخلَل 

 بشإون القَام عن بشإونه ٖشتؽالها بالػ ؼَر ولو بها دخل زوج لها لمن

( .   المحضون
111

                                                            

                                                           
 اٌؼ١ٍّخ ، اٌىزت كاه: إٌبّو ، األهثؼخ اٌّنا٘ت ػٍٝ اٌفمٗ ،( ٘ـ1360: اٌّزٛفٝ) اٌغي٠وٞ ػٛٗ ِؾّل ثٓ اٌوؽّٓ ػجل - 109

 . 523،  522ٓ ، 4 ط ، 5: األعياء ػلك ، َ 2003 - ٘ـ 1424 ، اٌضب١ٔخ: اٌطجؼخ ، ٌجٕبْ – ث١وٚد

 83ٓ ، 5،ط 8: األعياء ػلك ، 1990َ/٘ـ1410: إٌْو ٍٕخ ، ٛجؼخ ثلْٚ: اٌطجؼخ -ث١وٚد– اٌفىو كاه ،  األَ ، اٌْبفؼٟ اإلِبَ

. 

 . اٌزقو٠ظ ٍجك.  306 ،ٓ 9ط ، ٚاٌّغٕٟ ، 873 ،ٓ 2ط ، ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ

 ، اٌللباك وٕي ّوػ اٌوااك اٌجؾو ،( ٘ـ970: اٌّزٛفٝ) اٌّٖوٞ ٔغ١ُ ثبثٓ اٌّؼوٚف ِؾّل، ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ اٌل٠ٓ ى٠ٓ  - 110

 .  183 ٓ ، 4ط ، 8:األعياء ػلك ، ربه٠ـ ثلْٚ - اٌضب١ٔخ: اٌطجؼخ ، اإلٍالِٟ اٌىزبة كاه: إٌبّو

 ، اٌّقزبه ٌزؼ١ًٍ االفز١به ،( ٘ـ683: اٌّزٛفٝ) اٌؾٕفٟ اٌفًٚ أثٛ اٌل٠ٓ ِغل اٌجٍلؽٟ، إٌٍّٟٛ ِٛكٚك ثٓ ِؾّٛك ثٓ هللا اٌؼجل

 ػلك ، َ 1937 - ٘ـ 1356: إٌْو ربه٠ـ ،( ٚغ١و٘ب ث١وٚد، - اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه ٕٚٛهرٙب) اٌمب٘وح - اٌؾٍجٟ ِطجؼخ: إٌبّو

 . 14 ٓ ، 4ط ، 5: األعياء

 كاه: إٌبّو ، ف١ًٍ ِقزٖو ّوػ اٌغ١ًٍ ِٕؼ ،( ٘ـ1299: اٌّزٛفٝ) اٌّبٌىٟ هللا ػجل أثٛ ػ١ٍِ، ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل - 111

 . 427 ٓ ، 4ط.  9:األعياء ػلك  ، 1989َ/٘ـ1409: إٌْو ربه٠ـ ، ٛجؼخ ثلْٚ: اٌطجؼخ ، ث١وٚد – اٌفىو
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 فلو أجنبٍ زواج من تخلو أن: )  وجاء فٍ كتاب أسنٍ المطالب

( .   بها َخلو لم وإن ، حضانتها سقطت ، به تزوجت
112
 

 ٖ: أٌ ،(  محضون من بؤجنبٍ لمزوجة وٖ: ) وجاء فٍ الممتنع 

.   له قرَبا   لَس من وهو ، محضون من بؤجنبٍ لمزوجة حضانة
113
 

 ومن أدلتهم علٍ ذلك :

 : السنة . أوال             

بحدَث عن عبد هللا بن عمرو بن العاص : ) أن إمرأة قالت  استدلوا

َارسول هللا ، إن إبنٍ هذا كان له بطنٍ له وعاء ، وثدٌ له سقاء ، 

 – فقول لها وحجرٌ له حواء ، وإن أبا ه طلقنٍ ، فؤراد أن َنتزعه منٍ ، 

( .  تنكحٍ لم ما به أحق أنت)  : وسلم علَه هللا صلًرسول هللا ، 
114
 

 إذا الحضانة سقوط علً واضحة دٖلة فَه الحدَث أن  : الدٖلة وجه

 . الزواج علً السقوط علق أٌ تنكحٍ لم ما قوله بدلَل اْم ،  تزوجت

فإذا كانت اْم َسقط حقها بالزواج فؽَرها أولٍ بذلك ، وكان 

مقتضٍ ذاك أن َكون زواجها مطلقا مسقطا لحقها ، لكن الفقهاء نظروا 

 التٍ من أجلها جعل الزواج إلماما من الحضانة ،إلٍ الحكمة 

                                                           
:  اٌطجؼخ ربِو، ِؾّل ِؾّل.  ك:  رؾم١ك ، اٌطبٌت هٚٗ ّوػ فٟ اٌّطبٌت إٍٔٝ  ، األٖٔبهٞ ىوو٠ب/  اإلٍالَ ١ّـ - 112

 . 448ٓ ، 3ط ، 4االعياء ، 2000َ ، 1422ٖ ٍٕخ ،  األٌٚٝ

 اٌغٛىٞ اثٓ كاه: إٌْو كاه ، اٌَّزمٕغ ىاك ػٍٝ اٌّّزغ اٌْوػ ،( ٘ـ1421: اٌّزٛفٝ) اٌؼض١ّ١ٓ ِؾّل ثٓ ٕبٌؼ ثٓ ِؾّل - 113

 . 539 ٓ ، 13ط ، 15: األعياء ػلك ، ٘ـ 1428 - 1422 األٌٚٝ،:  اٌطجؼخ
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 . 317 ٓ ،7 ط ، 4: األعياء ػلك ث١وٚد، – ١ٕلا اٌؼٖو٠خ، اٌّىزجخ: إٌبّو اٌؾ١ّل، ػجل اٌل٠ٓ ِؾ١ٟ ِؾّل: اٌّؾمك(٘ـ275
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أن الزوج َكره ولد زوجته وَود أٖ َكون مع أمه ، فاستثنوا الزواج 

من قرَب المحرم ، ْنه َعطؾ علٍ الصؽَر ، وَعتبره كالده فٗ َكره 

وجوده مع زوجته .
115
  

 أبو أخبرنٍ ، جرَج إبن عن ، الرزاق عبد رواه بما إستدلوا:  ثانٌا

   الرحمن عبد بن سلمة أبٍ عن ، المدَنة أهل من صالح رجل عن ، الزبَر

 وله ، اْحد َوم عنها فقتل ، اْنصار من رجل تحث إمرأة كانت: )  قال

 عم وترك ، الرجل فؤنكح أبَها إلٍ ورجل ، والدها عم فخطبها ولد منها

 ٖ رجٗ أبٍ أنكحنٍ فقالت – وسلم علَه هللا صلٍ– النبٍء فؤتت ، والدها

 علَه هللا صلٍ– النبٍء فدا ، ولدٌ منٍ فَإخذ ، ولدٌ عم وترك أرَده

 الذٌ أنت:  فقال ، نعم:  قال ؟ فٗنة فٗنا أنكحت:  فقال ، أباها – وسلم

.  ( ولدك عم فانكحٍ إذهبٍ ، له ٖنكاح
116
 

 أن إمرأة أردت: )  قال الرحمن عبد بن سلمة أبٍ عن له رواَة وفٍ

– النبٍ فؤتت ، الخَر عن َؤل ولم ، ؼَره أبوها فزوجها ، بنَها عم تتزوج

 ، ولدٌ عم أتزوج أن أْرت فقالت ، له ذلك فذكرت -وسلم علَه هللا صلٍ

 علٍ َؤلٍ ولم ، ؼَره أبٍ فزوجنٍ ، العزبة وكرهت ، ولدٌ مع فؤكون

 ،الخَر

                                                           
 ، ٚاٌمبْٔٛ اٌغؼفوٞ ٚاٌّن٘ت ا١ٌَٕخ اٌّنا٘ت فمٗ ث١ٓ ِمبهٔخ كهاٍخ ، اإلٍالَ فٟ األٍوح أؽىبَ ، ٍٍجٟ ِٖطفٟ ِؾّل - 115

 .   764، ٓ 1االعياء ػلك ، 1983َ ، 1403ٖ ٍٕخ ، اٌواثؼخ اٌطجؼخ ، ث١وٚد ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌغبِؼ١خ كاه: إٌبّو

 ػٓ اٌّجبهن اثٓ ٛو٠ك ِٓ  اٌج١ٙمٟ ٚأفوعٗ ، 10304 ٚهلُ ، 10303 هلُ.  147-146،ٓ 6ط ، اٌوىاق ػجل ِٖٕ  - 116

 ثٓ ٍٍّخ أثٟ ػٓ هف١غ ثٓ اٌؼي٠ي ػجل ػٓ  ّؼجخ ػٓ هٚاٖ صُ ،  ػجبً اثٓ ػٓ ِغب٘ل ػٓ هف١غ ثٓ اٌؼي٠ي ػجل ػٓ ؽ١ٕفخ أثٟ

 ، ِوًٍ اٌؾل٠ش أْ أٞ ، 120 ٓ ، 7ط ، اٌىجوٞ إٌَٓ أظو( .  ٍٍّخ أثٟ ػٓ ِوًٍ اٌٖؾ١ؼ ٘ٛ ٘نا: ) ٚلبي ، اٌوؽّٓ ػجل

 . اٌزبثؼ١ٓ وجبه ِٓ ربثؼٟ اٌوؽّٓ ػجل اثٓ ٍٍّخ ٚأثٛ
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 زوجتها:  فقال أبَها إلٍ - وسلم علَه هللا صلٍ – النبٍ فؤرسل  

 من فتزوجٍ إذهبٍ ، لك نكاح فٗ إذهب قال ، نعم قال ؟ كارهة وهٍ

.  ( شَت
117
 

 :الحدٌث  الداللة وجه

 تزوجت ْنها للصؽَر اْم حضانة سقوط عدم علً دل الحدَث إن

 محرم  .   رحم ذٌ من

 الخطاب بن عمر طلق:  قال المسَب بن سعَد عن روٌ وما:  ثالثا

 رضٍ – الصدَق بكر أبٍ إلً فترافعا عاصم ابنه أم -عنه هللا رضٍ –

 ، تتزوج أو َشب لم ما ْمه بكر أبو به فقضً عاصم ابنه بشؤن – عنه هللا

 أو َشب حتً له خَر وفراشها – اْم رَح أٌ – رَحها إن:  بكر أبو وقال

.   - عنهم هللا رضٍ – الصحابة من بمحضر وذلك ، تتزوج
118
 

 : اٖجماع:  ثانٌا           

    أنعلٍ  العلم أهل من عنه َحفظ من كل أجمع وقد: )  المنذر ابن قال     

( .   تزوجت إذا الولد فٍ لٓم ٖحق
119
 

                                                           
،  اٌجقبهٞ ٕؾ١ؼ ّوػ اٌجبهٞ ، فزؼ اٌْبفؼٟ اٌؼَمالٟٔ اٌفًٚ أثٛ ؽغو ثٓ ػٍٟ ثٓ أؽّل.  484 ٓ ، 5ط ، اٌّؼبك ىاك - 117

 ػٍٝ ٚأّوف ٕٚؾؾٗ ثافواعٗ لبَ ، اٌجبلٟ ػجل فإاك ِؾّل: ٚأؽبك٠ضٗ ٚأثٛاثٗ وزجٗ هلُ ، 1379 ث١وٚد، - اٌّؼوفخ كاه: إٌبّو

 . 507 ٓ ، 7ط ،  13: األعياء ثبى ، ػلك ثٓ هللا ػجل ثٓ اٌؼي٠ي ػجل: اٌؼالِخ رؼ١ٍمبد ػ١ٍٗ ، اٌقط١ت اٌل٠ٓ ِؾت: ٛجؼٗ

  . 437 ٓ ، 5ط ، اٌؼجبك ف١و ٘لٞ فٟ اٌّؼبك ىاك - 118

، عبِغ  (٘ـ671: اٌّزٛفٝ) اٌموٛجٟ اٌل٠ٓ ٌّّ اٌقيهعٟ األٖٔبهٞ فوػ ثٓ ثىو أثٟ ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل هللا ػجل أثٛ - 119

: اٌمب٘وح ، اٌطجؼخ – اٌّٖو٠خ اٌىزت كاه: أٛف١ِ  ، إٌبّو ٚئثوا١ُ٘ اٌجوكٟٚٔ أؽّل: األؽىبَ اٌموآْ ، رف١َواٌموٛجٟ ، رؾم١ك

 .   165، ٓ 3.  ط (ِغٍلاد 10 فٟ) عيءا 20: األعياء َ ، ػلك 1964 - ٘ـ1384 اٌضب١ٔخ،



96 
 

 :  المعقول:  ثالثا   

 وبزواجها الصؽَر، علً وحنانها شفقتها لزَادة لٓم الحضانة تثبت

 ، وأوٖده ، به منشؽلة ستكون ْنها ، جفاء الصؽَر َلحق قد أجنبٍ من

 علً سلبا   َنعكس بالتالٍ ، الثانَة المرتبة فٍ لها بالنسبة الولد َجعل مما

 الحضانة سقوط إلً ذلك فؤدي ، بهذا َرضً ٖ وأسٗم ، الطفل شخصَة

 . وعدما   وجودا   علته مع َدور الحكم ْن

 نظرا   برفق سَعامله فإنه محرم رحم ذو الزوج كان إذا ما بخٗؾ

.   بَنهم تربط التٍ الرحم لصلة
120
 

 مصلحة الحضانة من الؽرضوخٗصة القول َرٌ أصحابه أن 

من  الزوج ْن ، ذلك من شٍء فوتت  الحاضنة تزوجت وإذا ، المحضون

 .     المبؽض نظر أٌ شزرا إلَه وَنظر الَسَر النذر َعطَه اْجنبٍ

 الحضانة تسقط لم بنتا كان إن الطفل أنهناك رواَة عن أحمد  ثانٌا :

 . رواَتَن إحدي وهٍ ، سقط ذكرا كان وإن ، أمها بنكاح

 والجارَة:  له قَل.  منها أخذ صؽَر، وابنها اْم تزوجت إذا:  قال 

 سنَن سبع إلً أمها مع تكون الجارَة ، ٖ: قال الصبـٍ مثل
121
 . 

                                                           
 فزؼ ّوػ ، اٌّٙبَ . اثٓ 181،ٓ  4. اثٓ ٔغ١ُ ،  اٌجؾو اٌوااك ، ط 557، ٓ  3ؽب١ّخ هك اٌّؾزبه ، طاثٓ ػبثل٠ٓ  ، - 120

 .  532 ٓ ،2 ط اٌلٍٛلٟ، . اٌلٍٛلٟ  ، ؽب١ّخ 367ٓ  ، 4 ط اٌمل٠و،

اٌّمٕغ ،  ّوػ فٟ ، اٌّجلع (٘ـ884: اٌّزٛفٝ) اٌل٠ٓ ثو٘بْ ئٍؾبق، أثٛ ِفٍؼ، اثٓ ِؾّل ثٓ هللا ػجل ثٓ ِؾّل ثٓ ئثوا١ُ٘ - 121

 . 185، ٓ  3، ط  8: األعياء َ ، ػلك 1997 - ٘ـ 1418 األٌٚٝ،: ٌجٕبْ ، اٌطجؼخ – ث١وٚد اٌؼ١ٍّخ، اٌىزت كاه

 اٌفمٗ فٟ ، اٌّؾوه (٘ـ652: اٌّزٛفٝ) اٌل٠ٓ ِغل اٌجووبد، أثٛ اٌؾوأٟ، ر١ّ١خ اثٓ ِؾّل، ثٓ اٌقٚو ثٓ هللا ػجل ثٓ اٌَالَ ػجل

  2: األعياء ِـ ، ػلك1984- ، ٍٕخ ٘ـ1404 اٌضب١ٔخ اٌطجؼخ اٌو٠بٗ ، -اٌّؼبهف ِىزجخ: ؽٕجً ، إٌبّو ثٓ أؽّل اإلِبَ ِن٘ت ػٍٝ

     .          243، ٓ 8.   اٌّغٕٟ ، ط 120ٓ  ،  2.ط
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 حمزة ، نص الحدَث : ابنة بقصة ذلك علً واستدلوا  

 علٍ من كل فَها أختصم حمزة أبنة أن عازب بن البراء حدَث 

 إبنة :جعفر وقال ، عمٍ إبنت وهٍ بها أحق أنا علٍ فقال وزَد ، وجعفر

 هللا صلٍ هللا الرسول ، فقضٍ  أخٍ إبنة زَد وقال تحتٍ ، وخالتها عمٍ

  .اْم   بمنزلة الخالة وقال لخالتها وسلم ، علَه
122
  

 : الشَعة : ثالثا 

 ولو ، مطلقا متزوجة تكون ٖ أن الحاضنة فٍ الشَعة وَشترط

 اْم زواج بَن ذلك فٍ َفرقوا ٔطٗق الحدَث ، ولم ، للصؽَر بمحرم

 .  اْم وؼَر

 فٍ حقها َٖسقط موجود أب للطفل َكن ولم تزوجت إذا اْم أن ؼَر

.    الجد من به بعد اْب أولٍ ْنها ، الحضانة
123
 

 مع اْمّ  حضانة حقّ  َسقط ، فٗ كافرا   أو اْب رقّا   كان إذا أّما      

 دخول بَن بالتزوَج حقّها سقوط فٍ فرق وٖ ، حّرة كانت إذا التزوَج

 النصّ  ٔطٗق وعدمه الزوج
124
 ) المرأة:  (السٗم علَه) قوله نحو ، 

تتزّوج ( .  لم ما بالولد أحقّ 
125
 

                                                           
 ،ٚاٌزوِن1ٓ،770ٞط َِٕلٖ فٟ أؽّل ،ٚأفوع113ٗفالْ،ٓ ثٓ فالْ ِبٍٕؼ ،ثبة اٌٍٖؼ وزبة فٟ اٌجقبهٞ أفوعٗ - 122
 .1ٓ630ط رق١واٌغالَ ثبة اٌطالق، وزبة فٟ

 ، ٚاٌمبْٔٛ اٌغؼفوٞ ٚاٌّن٘ت ا١ٌَٕخ اٌّنا٘ت فمٗ ث١ٓ ِمبهٔخ كهاٍخ ، اإلٍالَ فٟ األٍوح أؽىبَ ، ٍٍجٟ ِٖطفٟ ِؾّل - 123
 . 765 ٓ ، 1983َ ، 1403ٖ ٍٕخ ، اٌواثؼخ اٌطجؼخ ، ث١وٚد ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌغبِؼ١خ كاه: إٌبّو
:  ـ اٌطجؼخ ٛٙواْ ـ ٚإٌْو ، ئ٠واْ ٌٍطجبػخ اٌٖبكق ِإٍَخ:  اٌقَّخ ، إٌبّو اٌّنا٘ت ػٍٝ اٌفمِٗغ١ٕخ ،  عٛاك ِؾّل - 124

 َ ، 1998 ـ ُ.  1377٘:  إٌْو اٌواثؼخ ، ربه٠ـ

ٖ( ، رف١ًٖ ٍٚباً ا١ٌْؼخ ئٌٟ رؾ١ًٖ َِباً اٌْو٠ؼخ ، رؾم١ك 1104ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ اٌؾو اٌؼبٍِٟ ، اٌّزٛفٟ ٍٕخ ) - 125

،  15، ط 30ٖ / عّبكٞ ا٢فوح ، ػلك األعياء 1414ػ١ٍُٙ اٌَالَ ،إلؽ١بء اٌزواس ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ، ٍٕخ  ِإٍَخ آي اٌج١ذ

ٓ191     . 



98 
 

وجاء أَضا فٍ اللمعة الدمشقَة : ) لو كانت اْم خاصة حرة مسلمة      

فهٍ أحق بالولد مطلقا من اْب الرق أو الكافر ، إلٍ أن َبلػ وإن تزوجت 

 . )
126
 

                                                                                                            : الظاهرَة:  رابعا

 وذوات اَْم بـَن الحضانة فٍ فرق وٖ ، مطلقا بالتزوَج تسقط ٖ أنها

 إذا الحضانة بزواجها  فٍ اْم حق َسقط ٖ إنه: )  حزم ابن قال الزوج

.   ( مؤمونا تزوجها الذٌ وكان مؤمونة كانت
127
  

 : ذلك علً اْدلة ومن

قول  بنص الرضاع مدة حجرها فٍ ثم بطنها ، فٍ ْنه ، َدها فٍ أنه

َدُهنَ  َُْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداتُ : ﴿ تعالً  هللا ، َٖ نِ  أَْو َْ نِ  َحْولَ َْ ﴾ِ .  َكاِملَ
128
 

 . نص بؽَر فَه تعالً هللا جعلهما موضع عن نقلها أو نقله َجوز فٗ

 علَه هللا صلٍ – هللا رسول قدم: قال   - عنه هللا رضٍ - أنس وعن

 إلً بـٍ وانطلق ، بـَدٌ طلحة أبو فؤخذ ، خادم له ولَس المدَنة -وسلم 

 ؼٗم أنسا إن ؛ هللا رسول َا: فقال  – وسلم علَه هللا صلٍ – هللا رسول

 .والحضر  السفر فٍ فخدمته: قال . فلَخدمك كَس ،
129
 

 زوج ولها ، أمه حضانة فٍ أنس فهذا حزم ابن قال الخبر وذكر 

 .  وسلم علَه هللا صلٍ – هللا رسول ، بعلم طلحة أبو وهو
                                                           

 . 458، ٓ  5ا١ٌْٙلاْ اٌَؼ١لاْ ، اٌٍّؼخ اٌلِْم١خ ، ط - 126

 . 143 ٓ ، 10ط ،  اٌّؾٍٟ - 127

 . 233 آ٠خ ، اٌجموح ٍٛهح - 128

 اٌغبِغ،  إٌبٕو ٔبٕو ثٓ ى١٘و ِؾّل:  اٌّؾمك،  اٌجقبهٞ اٌغؼفٟ اٌّغ١وح ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ ئٍّبػ١ً ثٓ ِؾّل هللا ػجل أثٛ - 129

 األٌٚٝ:  اٌطجؼخ،  إٌغبح ٛٛق كاه:  إٌبّو،  ٚأ٠بِٗ ٍٕٕٚٗ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ هللا ٍٕٝ هللا هٍٛي أِٛه ِٓ اٌّقزٖو اٌٖؾ١ؼ إٌَّل

 .  11، ٓ 4، ط 9:  األعياء ػلك،  ٘ـ1422
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 لم ، وسلم علَه هللا صلٍ – هللا برسول تزوجت لما سلمة أم أَضا أن

 .   حضانتها علً استمرت بل ٖبنها ، كفالتها تسقط

 لخالتها حمزة بابنة قضً - وسلم علَه هللا صلٍ -هللا رسول أَضا أن

. بجعفر  مزوجة وهٍ
130
 

 فٍ حقها َسقط تزوجت إن اْم بؤن قط صحَح نص َؤت لم أنه كما

  الحضانة
131
 به استدل الذٌ اْنصارَة حدَث فٍ حزم ابن وقال ، 

 .  ( به َحتج ٖ هذا ومثل ، مجهول وفَه مرسل هذا: )  المخالفون

 وقد بها ، َحتج ٖ صحَفة وهذه: ) عمر بن هللا عبد حدَث فٍ وقال

 فَه تركوا ما أَصال كتاب وفٍ بأعراب الموسوم كتابنا فٍ ذكرنا

.( صحَفة بؤنه إٖ َعَبوه ولم جده عن أبَه عن شعَب بن عمرو رواَة
132
  

 زوج الربَب بَن والحَاطة النظر فٍ فرق ٖ وخٗصة القول أنه

 من ضررا وأقل ، أشفق الربَب اْؼلب فٍ بل ، اْب زوجة والربَبة اْم

 .   فقط الدنَا صٗح ثم ، الدَن ذلك كل فٍ َراعً وإنما ، الربَبة

                                                           
 اٌؾبوُ.  229 ٓ ، 11ط ، ؽجبْ اثٓ.  28 ،ٓ 2،ط في٠ّخ اثٓ.  1071 ٓ ، 2،ط ٍَُِ.  960ٓ ، 2ط اٌجقبهٞ-  130

 . 86 ٓ ، 4،ط إٌَباٟ ، 284،ٓ 2،ط أثٛكاٚك.  64 ٓ ، 4ط اٌج١ٙمٟ.  468،ٓ 2ط ، اٌلهاِٟ ، 130 ٓ ، 3،ط

 األاّخ اؽزغبط ثـ١ٕب فمل ٙؼ١فبْ، االػزواٙبْ ٚ٘ناْ ٌٍؾل٠ض١ٓ : ) ٔملٖ فٟ  ؽيَ اثٓ أٚهكٖ ِب ػٍٝ هكا اٌم١ُ اثٓ لبي - 131

 اٌّل٠ٕٟ، ٚاثٓ ٚأؽّل، اٌجقبهٞ، ٚلٛي ؽيَ، اثٓ لٛي ثوعً االؽزغبط فٟ ِؼٕب رؼبهٗ ٚئما ؽل٠ضٗ، رٖؾ١ؾُٙ فٟ ثؼّوٚ

 ٚلل اٌزبثؼ١ٓ، وجبه ِٓ ٍٍّخ أثب فاْ ٘نا، ٍٍّخ أثـٟ ؽل٠ش ٚأِب  ٍٛاُ٘، ئٌٝ ٠ٍزفذ ٌُ ٚأِضبٌُٙ، ها٠ٛ٘ٗ ثٓ ٚئٍؾبق ٚاٌؾ١ّلٞ

 ١ٌٌٚ ِٚٛلٛفخ، ِوفٛػخ ّٛا٘ل ٌٗ ع١ل، فّوًٍ رؾمك، ٌٚٛ اإلهٍبي، ٠زؾمك فال ٌٙب، ٌمبؤٖ ٠ٕىو ٚال األٖٔبه٠خ، ػٓ اٌمٖخ ؽىٝ

 .ٚؽلٖ ػ١ٍٗ االػزّبك

 ػلٌٗ ئما اٌّغٙٛي ٌٚىٓ ثٗ، الرؼوف اٌْٙبكح ٘نٖ أْ ه٠ت ٚال ثبٌٖالػ، اٌيثـ١و أثٛ ٌٗ ّٙل اٌنٞ اٌٖبٌؼ اٌوعً ثبٌّغٙٛي ٚػٕٝ

 ٚال اٌْٙبكح، ثبة ِٓ ال ٚاٌؾىُ اإلفجبه ثبة ِٓ اٌزؼل٠ً فاْ اٌم١ٌٛٓ، إٔؼ ػٍٝ ٚاؽلا وبْ ٚئْ ػلاٌزٗ صجزذ اٌضمخ ػٕٗ اٌواٚٞ

 . 456،ٓ 5ط ، اٌّؼبك ىاك اٌوٚا٠خ ( .  ٖٔبة إًٔ ػٍٝ ٠ي٠ل ٚال ثبٌٛاؽلح، ف١ٗ ٠ىزفٝ فأٗ اٌوٚا٠خ، فٟ اٌزؼل٠ً ١ٍّب

 .  144،  10اٌّؾٍٟ ، ط  - 132
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 :  اإلباضٌة:  خامسا

 إن إٖ ، امرأة الحاضن كان إن زوج عن الخلو إلٍ أباضَة ذهب

ا زوجها كان للمحضون ، قال العاصمٍ : ) وفٍ أناث عدم الزوج  جد 

عدا جد المحضون ( .  
133
 

 قَل قد نجعله الخَارا  عقل إذا حتٍ: )   النظام جواهر فٍ وجاء

.    (  فاعلما ذاك عند أولٍ أبوه فإنما تزوجت إذا إٖ ، اختار حَث
134
 

 مالم المرضع الصؽَر بالولد أحق اْم أن: )   المدونة فٍ وجاء

 قضٍ وبذلك ، منها َنتزعه أن وله ، بولده أحق فاْب تزوجت فإذا تزوج،

 ( . بعدَهما من)  الهدٌ وأبمة وعمر بكر أبو الخلَفتان
135
 

إذا تزوجت أمها كان اْب أولٍ بها ، قلت علٍ : )  الضَاء فٍ وجاء

هذا اْب أولٍ بها كانت صؽَر أو كبَرة ( . 
136
 

 ( تنكحٍ لم ما به أحق واستدلوا بقوله ، صلٍ هللا علَه وسلم : ) أنت      

.
137
 

خٗصة القول َرٌ اٖباضَة أن الحاضنة إذا تزوجت سقط حقها فٍ 

 جد المحضون  .الحضانة ، ماعدا 
                                                           

 . 410 ٓ ، 7ط اٌؼ١ًٍ ،  ّٚفبء ا١ًٌٕ ، ّوػ اٛف١ِ ػ١َٝ ثٓ ٠ٍٛ  ثٓ ِؾّل - 133

 . 283 ٓ ، 1 ط ، إٌظبَ عٛا٘و - 134

إٌبّو ٚىاهد األٚلبف ٚاٌْإْٚ  ، ِلٚٔخ اثٓ غبُٔ ) اٌّٖطٍؾبد ٚهؤً اٌَّباً ( ، االِبَ ث١ْو ثٓ غبُٔ اٌقوٍبٟٔ - 135

 . 316 ٓ ، 2، ط 2011ٖ ، 1432اٌطجؼخ األٌٟٚ ،  –ٍٍطٕخ ػّبْ –اٌل١ٕ٠خ 

اٌطجؼخ  –ٍٍطٕخ ػّبْ –ٍٍّذ ثٓ ٍَُِ ثٓ اثوا١ُ٘ اٌؼٛرجٟ  اٌٖؾبهٞ ، ا١ٌٚبء ، إٌبّو ٚىاهح اٌزواس اٌمِٟٛ ٚاٌضمبفخ - 136

 . 190، ٓ  14َ ،ط1995ٖ ،1415األٌٟٚ ،

 . 317 ٓ ،7 ط كاٚك، أثٟ ٍٕٓ - 137
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 : األقوال مناقشة     

 ، وسبب الفقهاء قد اختلفوا أن َجد ٖ الفقهاء أراء فٍ المتؤمل إن

 : َرجع إلً أمرَن  الخٗؾ

 تإكد النصوص بعض جاءت فقد ، النصوص بَن التعارض:  أوال

 .  سقوطها عدم تإكد واْخري ، الحضانة بزواج الحاضنة سقوط

 قال ، علَه َإثر اْم زوج أن رأي فمن.  الصؽَر مصلحة:  ثانٌا

 بعدم قال أمه مع الصؽَر ببقاء المصلحة رأي ، ومن الحضانة بسقوط

 .  سقوطها

أما بالنسبة إلٍ أقوال الفقهاء فمن المٗحظ أنهم اتفقوا علٍ سقوط 

 الحضانة ماعدا الظاهرَة ، وَمكن مناقشة أدلة الظاهرَة :

النبـٍ صلٍ هللا علَه وسلم  ْن صحَح ،  ؼَر أنس حدَث : أن أوال 

 فلما أمه ، عند فكان سنَن ، عشر العمر من ْنس كان المدَنة قدم لما ،

 وَقول ؛ ولدها فٍ َنازعها أنس أقارب من أحد َؤت لم طلحة أبا تزوجت

 ٖ أنه رَب وٖ منك ، انتزاعه أطلب وأنا لك ، حضانة فٗ تزوجت قد

 وأقارب والزوج هٍ اتفقت إذا ابنها حضانة المزوجة المرأة علً َحرم

 اْم بـَن َفرق أن َجوز ٖ بل َجب ، ٖ أنه رَب وٖ ذلك ، علً الطفل

 انتزاع وَطلب الحضانة ، له من َخاصمها أن ؼَر من تزوجت إذا وولدها

 .الولد 

 قضً فعندما ، فَه حجة ، ٖ عنه هللا رضٍ حمزة ابنة : حدَثثانٌا 

 ،  لخالتها - وسلم علَه هللا صلٍ هللا - ، رسول
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 ذلك فٍ َساوَه ٖ وْنه ، الحضانة استحقاق أهل من زوجها كان

 -عنه  هللا رضٍ - جعفر ترجح وقد -عنه  هللا رضٍ -علٍ  إٖ اٖستحقاق

.    أولً فكان الحضانة أهل من امرأته ْن
138
 

 : الترجٌح 

 كانت فإن الولد ، مصلحة إلً النظر هو المسؤلة فٍ اْرجح أن نري

 التٍ المرافق لتوفر أو ، زوجها لشفقة ، أمه مع ببقابه مرتبطة مصلحته

 فإن ، لؽَرها َتوفر ما مع مقارنة ، صالحة تنشبة تنشبته فٍ اٖبن َحتاج

 ؼَرها من لحضانته أصلح فهٍ ، الحالة هذه فٍ أمه مع بقاإه هو اْرجح

 ، والشفقة بالصٗح العبرة ْن ، أجنبَا أو قرَبا َكون بؤن عبرة وٖ ،

 .  السابقة اْحادَث تحمل وعلَه

 بعد الزواج للمرأة َتَح أنه القول هذا فٍ المعتبرة المصالح ومن

 َسلب أن من خوفا إلَه حاجتها مع منه تمتنع قد ْنها لزوجها ، فراقها

 الزوج َضرها وإنما َضرها ٖ زواجها بؤن علمت إن فلذلك ، ولدها منها

 زواجها فٍ النظر إلً َدعوها هذا فإن ، لنفسها تختاره أو ترضاه الذٌ

 . مصلحتها إلً كنظرها   ولدها مصلحة إلً

 

 

 

 
                                                           

 .619 ٓ ،7 ط ، اٌّغٕٟ أظو - 138
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 خالصة قول أراء الفقهاء حول زواج األم الحاضنة        

 

 أوٖ : الجمهور

 

الحنفَة والمالكَة والشافعَة  –ذهب جمهور الفقهاء 

إلٍ أن الحاضنة َجب أن ٖ تكون متزوجة  –والحنابلة 

من أجنبٍ ، فإن تزوجت الحاضنة من أجنبٍ سقط حقها 

فٍ الحضانة ، ْن الزواج من أجنبٍ َعطَه النذر الَسَر 

 وَنظر إلَه شزرا أٌ نظر المبؽض .

وهناك رواَة عن أحمد أن الطفل إن كان بنتا لم تسقط 

 .الحضانة بنكاح أمها ، وإن كان ذكرا سقط 

 

 ثانَا : الشَعة 

 

 

 

ذهب الشَعة إلٍ أن الحاضنة َجب أن ٖ تكون متزوجة 

 مطلقا ، ولو بمحرم للصؽَر ، ٔطٗق الحدَث .

 ؼَر أن اْم إذا تزوجت ولم َكن للطفل أب موجود ، ٖ

 الحضانة .   فٍ حقها َسقط

أو كان اْب موجودا لكنه كافر أو رقَق أَضا ٖ َسقط  

 حقها فٍ الحضانة ، بشرط أن تكون حرة .  

 

 ثالثا : الظاهرَة 

 

 الحضانة فٍ فرق وٖ ، مطلقا بالتزوَج تسقط ٖ أنها

 َسقط ٖ إنه: )  حزم ابن قال الزوج ، وذوات اَْم بـَن

 وكان مؤمونة كانت إذا  بزواجها الحضانة فٍ اْم حق

 مؤمونا ( . تزوجها الذٌ

 رابعا: أباضَة 

 

 

وذهب أباضَة إلٍ الخلو عن زوج إن كان الحاضن 

 امرأة ، إٖ إذا كان زوجها جدا للمحضون .
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 الترجَح 

 

 

 

 
 الولد مصلحة إلً النظر هو المسؤلة فٍ اْرجح أن نري

 لشفقة ، أمه مع ببقابه مرتبطة مصلحته كانت فإن ،

 تنشبته فٍ اٖبن َحتاج التٍ المرافق لتوفر أو ، زوجها

 فإن ، لؽَرها َتوفر ما مع مقارنة ، صالحة تنشبة

 أصلح فهٍ ، الحالة هذه فٍ أمه مع بقاإه هو اْرجح

 أجنبَا أو قرَبا َكون بؤن عبرة وٖ ، ؼَرها من لحضانته

 اْحادَث تحمل وعلَه ، والشفقة بالصٗح العبرة ْن ،

 .  السابقة
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 الفصل الثالث : السفر بالمحضون ورؤٌته

   بالمحضون االنتقال:   األول المبحث

 هناك كان إذا ما حالة فٍ تاما َكون لن الزوجَن بَن اٖنفصال إن

 أجل من وهذا ضبَلة ، ولو الزوجَن بَن العٗقة قابمة فتبقً أوٖد ،

سلَمة  تربَة وتربَتهم والمحافظة علَهم اْبناء هإٖء رعاَة علً التعاون

 .كرَمة   حَاة ْجل َحتاجونه ما كل بتوفَر ذلك وَكون ،

 والرعاَة والعطؾ بالحنان أوٖدها إمداد علً قادرة اْم كانت ولما

 لهم المادَة اٖحتَاجات توفَر علً قدرتها أكثرمن والمعنوَة الحسَة

 هذه توفَر عن المسإول فاْب هو ذلك ، عن اْحَان من كثَر فٍ لعجزها

 اْوٖد سواء استفادة َضمن الذٌ المحَط ْنه السكن ، فَه بما اْخَرة ،

 اْب  . أو اْم رعاَة من

 َقابلها الحضانة أن كون جدا مهمة الحضانة ممارسة مكان مسؤلة إن

 حق من َستفد لم الذٌ الوالدَن ْحد بالنسبة الزَارة حق وهو آخر حق

 مكان هو العدة فٍ الزوجة كانت إن المحضون حضانة ، فمكان  الحضانة

 أن شرعا مطالبة المعتدة ْن ، فَه طلقت الذٌ المكان وهو العدة قضاء

 ٌتخرج أو تخرج أن َجوز وٖ ، فَه طلقت الذٌ المكان فٍ عدتها تقضٍ

ََُها:، بدلَل قوله تعالٍ منه ؤ ََ  (  ٍُّ َساءَ  َطلَْقُتمُ  إَِذا الَنِب  لِِعَدِتِهنَ  َفَطلِّقُوُهنَ  النِّ

َُوِتِهنَ  ِمنْ  ُتْخِرُجوُهنَ  َٖ  َرَبُكمْ  هللاََ  َواَتقُوا اْلِعَدةَ  َوأَْحُصوا َٖ  ُب ْخُرْجنَ  َو ََ  َٖ نْ  إِ
 أَ

ؤِْتَنَ  َنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  ََ َِّ َتَعدَ  َوَمنْ  هللاَِ  ُحُدودُ  َوِتْلكَ  ُمَب . (َنْفَسهُ  َظلَمَ  َفَقدْ  هللاَِ  ُحُدودَ  ََ
139
 

                                                           
  . 1ٍٛهح اٌطالق ، آ٠خ - 139
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  المسكن بذلك فَصبح أخري ، من جهة الحضانة بواجب للقَام وكذلك

 مسكنا اعتباره وبَن الحاضنة ، فَه تعتد للعدة مسكنا اعتباره متمحوار بَن

 الحضانة  . بشإون فَه تقوم للحضانة

 ولده َري أن فٍ حقه من اْب تمنع ٖ أن الحاضنة علٍ َجب فلهذا

 بعَد مكان إلً به وتسافر تنتقل بؤن الحق للحاضنة ولَس ، الفترة هذه فٍ

 .  ولده َري أن فَه اْب َستطَع ٖ بحَث

 أو أبا   كان إن النساء حضانة بعد الطفل أمر َتولً من فإن وكذلك 

 وٖ ولدها ، رإَة من اْم َمكن أن أَضا   علَه الرجال العصبات من ؼَره

 كان متً أنه أٌ ، ولدها اْم رإَة من فَه َمنع بلد إلً به السفر َُمكنه

 .   تعهده ومن إلَه النظر من اِخر َُمنع ٖ أبوَه أحد عند الولد

 ورؤٌته  بالمحضون االنتقال فً الفقهاء آراء:  المبحث الثانً

 حضانته حق فالٓم أسلفنا كما المحضون فٍ حق اْبوَن لكٗ أن

 سفر عند الحقَن هذَن تصادم من ٖبد وهنا ، وتؤدَبه رعاَته ولٓب

 إذا َقدم الحقَن فؤٌ ، جدَد إقامة محل إلً نقله أو بالمحضون الحاضن

 :  َلٍ ما  علً الموضوع هذا فٍ القول الفقهاء فصل ، السفر أحدهما أراد

 : الحنفٍ المذهب : أوال  

(  اٖستؽناء حد َبلػ حتً بلده من بولده َخرج أن لٓب ولَس) قالوا :     

 . الحضانة من اْم حق إبطال من فَه لما
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 ،(  فَه العقد وقع وقد وطنها إلً تخرجه أن إلً ذلك لٓم ولَس) 

 وإنما ، بلدها فٍ المقام التزم فقد ظاهرا فَه المقام دلَل فَه التزوج ْن

 ، إلَه تعود أن لها جاز الزوجَة زالت فإذا ، الزوجَة بحكم اتباعه لزمها

 ْنه ، وطنها وهو الحرب دار فٍ تزوجها َكون أن إٖ ، بذلك رضٍ ْنه

 أن أرادت وإذا ، َؤلفهم وربما الكفار أخٗق َتعود ْنه بالصبٍ ضرر

 . ذلك لها لَس فَه العقد َقع ولم بلدها إلً تخرجه

 فٗ منزله فٍ وَبَت ، علَه أطٗع اْب َمكن بلد إلٍ إنتقلت وإذا

 إلً القرَة من انتقلت لو وكذا ، ضرر بذلك َلحقه ٖ ْنه ، به بؤس

 ، المصر أهل بؤخٗق َتخلق حَث للصؽَر نظرا فَه ْن ، المصر،

 فٗ بالصبٍ ضرر فَه فكان أجفً السواد أهل أخٗق ْن ، ٖ وبالعكس

 .  َجوز
140
 

 من بولدها تنتقل أن المطلقة أرادت الطحاوٌ : ) وإن جعفر أبو وقال

 فإن ، هناك الولد فتحتضن فَه طلقت الذٌ البلد سوٌ أخر بلد إلٍ بلد

 كان ، وإن ذلك لها كان هناك الولد أبٍ وبَن بَنهما وقع كان إن التزوَج

 أَن النكاح عقدة هذا فٍ َنظر وإنما ، ذلك لها فلَس آخر بلد فٍ وقع قد

 الصبٍ)  أبٍ وبَن بَنما وقع النكاح كان ، وإن ذلك سوٌ ما إلٍ ٖ وقعت

 ذلك فٍ نظر ، آخرٌ قرَة إلٍ تنقلهما أن فؤرادت ، قرَة فٍ(  الصبَة أو

 وألمام القرَة تلك إتَان علٍ َقدر سواه عصبتهما أو أبوهما كان فإن ،

 والصبَة بالصبٍ

                                                           
 ٌزؼ١ًٍ االفز١به ،( ٘ـ683: اٌّزٛفٝ) اٌؾٕفٟ اٌفًٚ أثٛ اٌل٠ٓ ِغل ؽٟ، اٌجٍل إٌٍّٟٛ ِٛكٚك ثٓ ِؾّٛك ثٓ هللا ػجل - 140
 - ٘ـ 1356: إٌْو ربه٠ـ ،(  ٚغ١و٘ب ث١وٚد، - اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه ٕٚٛهرٙب) اٌمب٘وح - اٌؾٍجٟ ِطجؼخ:  إٌبّو ،  اٌّقزبه
 .  16 ٓ ، 4ط.    5 األعياء ػلك ، 1937َ
 كاه: إٌبّو ، اٌْوااغ رور١ت فٟ اٌٖٕباغ ثلااغ ،( ٘ـ587: اٌّزٛفٝ) اٌؾٕفٟ اٌىبٍبٟٔ أؽّل ثٓ َِؼٛك ثٓ ثىو أثٛ اٌل٠ٓ، ػالء
 . 44 ٓ ، 4 . 7: األعياء ػلك ، 1986َ - ٘ـ1406 ، اٌضب١ٔخ: اٌطجؼخ ، اٌؼ١ٍّخ اٌىزت
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 كان وإن ، لها ذلك كان فَها َبَتوا حتٍ منازلهم إلٍ وبالرجوع

 القرَة من تنقلهما أن أرادت إن وكذلك ، لها َكن لم ذلك خٗؾ اْمر علٍ

 ذلك لها َكن لم القرَة إلٍ مصر من تنقلهما أن أرادت مصر ، وإن إلٍ

( .  كلها الوجوه علٍ
141
 

وخٗصة القول َرٌ المذهب الحنفٍ فٍ انتقال الحاضن أن َراعٍ 

مكان عقد الزواج ، مع عدم السفر إلٍ مكان بعَد َصعب علٍ الطرؾ 

 اِخر رإَة المحضون   .

 : المالكٍ  المذهب: ثانٌا  

 بلد أٌ إلً ارتحل إذا معه ولده َخرج أن لٓب: )  مالك أمام قال

 ، له أحوط أبَه مع كونه أنه ذلك ذٖلة ووجه ، السكنً أراد إذا إلَه ارتحل

 َخرجهم أن لهذا فلَس ، وَجٍء َذهب َسافر إنما كان ، وإن لنسبه وأثبت

 .   َنتقل لم ْنه ،  أمهم عن معه

 إٖ ، أولَاإهم أو والدهم فَه الذٌ الموضع عن تنقلهم أن لٓم ولَس

 ونحوه  البرَد القرَب الموضع إلً ذلك َكون أن
142
 اْب َبلػ ، حَث 

.   خبرهم واْولَاء
143
 

                                                           
ٚآفوْٚ ، إٌبّو كاه  ثىلاُ ٍبال: اٌّؾمك ٖ  ( ، 370،   305اٌطؾبٚٞ ) ِقزٖو ّوػاٌغٖبٓ ،  اٌواىٞ ثىو أثٛ - 141

 ..  331،  329،330، ٓ  5، ط 8َ ، ػلك األعياء 2010ٖ ، 1431اٌجْباو اإلٍال١ِخ ، اٌطجؼخ األٌٟٚ ، ٍٕخ 

 ،( ٘ـ321: اٌّزٛفٝ) ٌطؾبٚٞثب اٌّؼوٚف اٌّٖوٞ اٌؾغوٞ األىكٞ ٍٍّخ ثٓ اٌٍّه ػجل ثٓ ٍالِخ ثٓ ِؾّل ثٓ أؽّل عؼفو أثٛ

  ، 1417 اٌضب١ٔخ،: اٌطجؼخ ، ث١وٚد – اإلٍال١ِخ اٌجْباو كاه: إٌبّو ، أؽّل ٔن٠و هللا ػجل. ك: اٌّؾمك اٌؼٍّبء، افزالف ِقزٖو

 . 460 ٓ ، 2ط ،  5: األعياء ػلك

 . ِزو و١ٍٛ ٚػْوْٚ أهثؼخ ِٓ ٔؾٛ ٠َبٚٞ  اٌّزوٞ ثبٌؾَبة ٚاٌجو٠ل - 142

 . 358 ٓ ، 5 ط ، 6 االعياء ػلك ، ث١وٚد إٌْو ِىبْ ، ٕبكه كاه إٌبّو ، اٌىجوٜ اٌّلٚٔخ ، أٌٔ ثٓ ِبٌه - 143
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 ، أما المقصود المكان وأمن السفر، فٍ الطرَق واشترط المالكَة أمن

 منها َنزع ٖ فإنه ، المحضون مع أو الولٍ مع الحاضنة اْم سافرت إذا

.      تسقط ٖ حضانتها لن السفر من تمنع وٖ
144
 

وخٗصة القول أن المالكَة حددوا المسافة المسموح بها للسفر وهٍ 

مسافة برَد ، مع اٖستاذان من الولٍ أو أقراباءه ، أَضا أمن الطرَق 

 والمكان المقصود .

  : الشافعٍ المذهب:  ثالثا  

 السفر كان فإن ، بالولد َسافر أن أحدهما أراد إن:  الشافعَة قال

 لم ممَزا   كان فإن ، به أحق فالمقَم مخوفا   إلَه َسافر الذٌ البلد أبو مخوفا  

 فَها تقصر ٖ السفر كان وإن ، بالولد تؽرَرا   السفر فٍ ْن ، بَنهما َخَر

 ٖ لحاجة السفر كان ، وإن الصؽَر حضانة فٍ كالمقَمَن كانا ، الصٗة

 كان ، وإن  ورده حمله فٍ للولد حظ ٖ ْنه بالولد أحق المقَم كان ، لنقلة

 به أحق فاْب خوؾ ؼَر من الصٗة فَه َقصر موضع إلً للنقلة السفر

 وفٍ ، حضانة اْم مع الكون فٍ ْن ، المسافر أو المقَم هو كان سواء

 اْم ؼَر َقوم الحضانة وفٍ ، والتؤدَب النسب حفظ اْب مع الكون

.    به أحق اْب فكان ، مقامه اْب ؼَر َقوم ٖ النسب حفظ وفٍ ، مقامها

145
 

                                                           
 .  218،  217 ٓ ، 4 ،ط ف١ًٍ  ٌّقزٖو ٚاإلو١ًٍ اٌزبط - 144

 اٌىزت كاه: إٌبّو ، اٌْبفؼٟ اإلِبَ فمخ فٟ اٌّٙنة ،( ٘ـ476: اٌّزٛفٝ) ا١ٌْواىٞ ٠ٍٛ  ثٓ ػٍٟ ثٓ ئثوا١ُ٘ اٍؾبق أثٛ - 145

 .  169 ٓ ، 3ط ، 3: األعياء ػلك ، اٌؼ١ٍّخ

 فمٗ فٟ اٌىج١و اٌؾبٚٞ ،( ٘ـ450: اٌّزٛفٝ) ثبٌّبٚهكٞ ا١ٌْٙو اٌجغلاكٞ، اٌجٖوٞ ؽج١ت ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ اٌؾَٓ أثٛ

: إٌبّو ، اٌّٛعٛك ػجل أؽّل ػبكي ا١ٌْـ - ِؼٛٗ ِؾّل ػٍٟ ا١ٌْـ: اٌّؾمك ، اٌّئٟ ِقزٖو ّوػ ٚ٘ٛ اٌْبفؼٟ اإلِبَ ِن٘ت

 .  523 ٓ ، 11ط ، 19: األعياء ػلك ، َ 1999- ٘ـ 1419 األٌٚٝ،: اٌطجؼخ ، ٌجٕبْ – ث١وٚد اٌؼ١ٍّخ، اٌىزت كاه
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وخٗصة القول أن ٖبد أن َكون المكان المقصود ؼَر مخَؾ ، 

 الصٗة  . فَه َقصر وَإمن علٍ الصؽَر ، وحددوا السفر بموضع

 : الحنبلٍ المذهب : رابعا  

قال الحنابلة : ) ومتٍ أراد أحد اْبوَن النقلة إلٍ بلد بعَد آمن 

 لَسكنه ، فؤٖب أحق بالحضانة ، سواء كان المسافر اْب أو اْم (

 إلَه َجاب فٗ منه الولد وانتزاع ، اِخرة مضار المنتقل أراد إذا إٖ

.   للطفل   المصلحة فَه ما وإٖ عمل ،
146
 

 ثم لحاجة السفر اْبوَن أحد أراد وإذا: )  قوله المؽنٍ فٍ وجاء

 بالولد المسافر فٍ ْن ، بالحضانة أولٍ فالمقَم ، مقَم واِخر ، َعود

 أو مخوفا الطرَق وكان ، فَه لَقَم بلد إلٍ منتقٗ كان وإن ، به إضرار

 ، به خطر به السفر فٍ ْن ، أولٍ فالمقَم ، مخوفا إلَه َنتقل الذٌ البلد

 ، به تؽرَرا فَه ْن ، علَه َجب لم ، الحال هذه فٍ السفر الولد اختار ولو

( .   به أحق فاْب ، آمن وطرَقه ، آمنا إلَه َنتقل الذٌ البلد كان وإن
147
 

 إذا إٖ وخٗصة القول َٗحظ أن رأٌ الحنابلة َوافق رأٌ الشافعَة ،

 إلَه . َجاب فٗ منه الولد الضرر باِخر ، وانتزاع المنتقل أراد

 :  قوٖن إلٍ الشَعَة وذهب  : الشَعة:  خامسا

 
                                                           

 ِؼوفخ فٟ اإلٖٔبف ،( ٘ـ885: اٌّزٛفٝ) اٌؾٕجٍٟ اٌٖبٌؾٟ اٌلِْمٟ اٌّوكاٚٞ ١ٍٍّبْ ثٓ ػٍٟ اٌؾَٓ أثٛ اٌل٠ٓ ػالء - 146

 .  427 ،ٓ 9ط ، 12: األعياء ػلك ربه٠ـ، ثلْٚ - اٌضب١ٔخ: اٌطجؼخ ، اٌؼوثٟ اٌزواس ئؽ١بء كاه: إٌبّو  ، اٌقالف ِٓ اٌواعؼ

 . 242 ٓ ، 8 ط ، اٌّغٕٟ ، للاِخ اثٓ - 147
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 ثم ، للجد ثم لٓب ثم ، أوٖ لٓم الحضانة حق كان أولهما : فلما  

 جعلوا فقد ، لها خالصة حتٍ اْم وحضانة ، السابق الترتَب علٍ لٓقارب

 لم أو اْب رضٍ ، مطلقا به أنتقال فٍ الحق لها أن عندهم المشهور فٍ

 هذا فٍ َكن مالم ، قرَة أو كان مصرا ، بعَد أو قرَب بلد إلٍ ، َرضٍ

 . الولد أو الوالد علٍ ، ضرر أنتقال

 بقوله مستندَن ، اْب رضٍ إذا إٖ َٖجوز ضرر فَه كان فإن

( .   بولد له مولود وٖ بولدها والدة تضار ٖ: )  تعالٍ
148
 

 أنتقال له لَس أنه ، الطوسٍ جعفر أبٍ عن نقل اِخر القول أما

 ْن ، قرَة إلٍ مصر من أنتقال وٖ ، الصٗة فَه تقصر محل إلٍ بالولد

 تعلَمه َقل السواد فٍ
149
 البعد حد وجعل بعَد بلد إلٍ أنتقال َمنع فهو ، 

 وقد ، القرَة إلٍ مصر من به أنتقال َمنع كما ، الصٗة قصر مسافة

 .  ولده علٍ الوَٖة فٍ اْب حق علٍ محافظة الرأٌ مدا بعضهم إختار

 ، حضانتها حال به وَسافر أمه من َنتزعه أن لٓب لَس قالوا كما

.   للحقَن مراعاة منها فٗ َنتزع ، الحضانة حق لها ْن
150
 

وخٗصة القولَن اْول جعل الحق فٍ اٖنتقال كله لٓم ، مستندَن 

 علٍ الترتَب أصحاب الحق فٍ الحضانة .

                                                           
 . 233 آ٠خ ، اٌجموح ٍٛهح - 148

 ٍٕخ  ، األٌٟٚ اٌطجؼخ ، ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌولٟ كاه إٌبّو ، اٌْق١ٖخ األؽٛاي فٟ  اٌغؼفو٠خ  األؽىبَ ، اٌؾٍٟ اٌىو٠ُ ػجل - 149

 . 102 ٓ ، 1ط ، 1 اٌّغٍلاد ػلك ، 1985 إٌْو

:  ٍٕخ ، اٌؼب١ٌّخ(  اٌَالَ ػ١ٍّٙب) اٌَجط١ٓ ِإٍَخ: إٌبّو ،( اٌَالَ ػ١ٍٗ) اٌٖبكق عؼفو االِبَ فمٗ  ،  ِغ١ٕخ عٛاك ِؾّل - 150

 . 315 ٓ ، 5،ط 6 األعياء ػلك ، ُ.٘ـ 1383/  ق.٘ـ 1425
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الثانٍ : ذهب إلٍ عدم اٖنتقال بالمحضون إلٍ مكان بعَد ، وجعلوا  

 حد البعد مسافة قصر الصٗة .  

 : الظاهرَة:  سادسا

 واٖبنة الصؽَر الولد بحضانة أحق اْم: )  الظاهرٌ حزم ابن قال

 وصحة التمَز مع أنبات أو أحتٗم أو المحَض َبلؽا حتٍ الصؽَرة

 اْم تكن لم فإن ، َرحل لم أو البلد ذلك عن اٖب رحل سواء ، الجسم

 ثم دَنهما فٍ باْحوط والصؽَرة للصؽَر نظر ، ودنَاها دَنها فٍ مؤمونة

 عند هنالك وجبت الوجهَن كل فٍ لهما الحَاطة كانت ما فحَث دنَاهما فٍ

 ( .  ذلك ؼَر إلٍ اْخت أو اْخ أو اْب

 حولَن أوٖدهن َرضعن والوالدات: )  تعالٍ قوله بنص واستدل

( .  كاملَن
151
 

 نص بؽَر فَه تعالٍ -هللا– جعلهما موضع عن نقلها أو نقله َجوز فٗ

 اٖم حق سقط البلد ذلك عن رحل إن اْب بؤن ، قط صرَح نص َؤتٍ ولم

 . الحضانة فٍ
152
 

وخٗصة القول هٍ الحَاطة للصؽَر والصؽَر فٍ اٖنتقال وعدمه ، 

 وجدت وجبت .أٌ تقدَم مصلحتهم وأَن ما 

 :  أباضَة:   سابعا

                                                           
 .  233 آ٠خ ، اٌجموح ٍٛهح  -   151

   323ٓ ، 10ط ،  اٌّؾٍٟ ، ؽيَ اثٓ -   152
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قال أباضَة :  ) وإن سافر الولٍ الذٌ َنفق المال ستة برد فصاعدا  

لٗستطانة ٖ لتجر أو نحوه فله أخد الولد معه ، وٖ حق للحاضنة إٖ إن 

 سافرت وسكنت معه ، قَل ولو كانت الحاضنة أما ،  قال العاصمٍ :

وحَث بالمحضون سافر الولٍ                         بالقصد أستطان       

 والتنقل 

فذلك مسقط  لحق الحاضنة                              إٖ إذا صار هناك       

 ساكنة 

فإذا عاد الحاضن من سفره عاد له حق الحضانة  .      
153
 

الولٍ لٕستطالة ، بشرط أن وخٗصة القول َسقطون حق اْم إذا سافر      

 َكون السفر أكثر من ستة برَد  .

 

        

 

 

 

 

 

                                                           
 .  413، ٓ  7ّوػ ا١ًٌٕ ّٚفبء اٌؼ١ًٍ ، ط - 153
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 مناقشة األقوال :  

 الحاضنة سفر إن المتؤمل فٍ أقوال المذاهب لَٗحظ أنهم فرقوا بَن

 لحاجة السفر وبَن ، آخر مكان فٍ والسكنً واٖنقطاع للنقلة الولٍ ، أو

 والحنابلة وأباضَة . والشافعَة المالكَة قول وهو والزَارة ، كالتجارة

 اْم ، بخٗؾ حضانة سقطت واٖنقطاع للنقلة أحدهما سفر كان فإن 

 َعود حتً منهما المقَم مع َظل الولد والضرورة ، فإن للحاجة سفرها

 الطرَق كان لو ما ، ومثله قصَرا أم طوَٗ السفر أكان ، وسواء المسافر

 واٖنقطاع  . النقلة سفر فٍ آمن ؼَر إلَه المنتقل المكان أو

 اْم حضانة تسقط ٖ أنه علً نصوا فقد ، المالكَة ذلك فٍ خالؾ وقد

 ، اْب سافر إن معها وَبقً ، سافرت إن معها وتؤخذه ، الحالة هذه فٍ

 .  السفر مسافة اختلفت مهما

 بالحضانة أولً هو لمن تنتقل اٖنقطاع سفر فٍ أنها إلً ذهبوا وقد

 بالنسبة مؤمونا إلَه المنتقل والمكان ، آمنا الطرَق َكون أن بشرط بعدها

 ، المنتقل أم المقَم هو أكان سواء بالمحضون اْولً هو واْب ، للصؽَر

 لم فإذا ، نسبه وحفظ ، الصؽَر بتؤدَب َقوم الذٌ هو العادة فٍ اْب ْن

 قصده بعدم اْب أولوَة قَدوا الحنابلة لكن ضاع ، اْب بلد فٍ الولد َكن

 بل ، إلَه َجب لم ذلك أراد فإذا ، منها الولد وانتزاع اْم مضارة ذلك من

 .الولد   مصلحة فَه ما َعمل
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 بحَث قرَبا البلد كان لو فَما الحضانة وذهب الحنفَة إلٍ استمرار

 إلَه انتقلت الذٌ المكان َكون أٖ علً نهاره فٍ والعودة رإَته ْبَه َمكن

 . فَه  تقَم الذٌ المكان من حاٖ أقل

، وٖ تسقط  بالمحضون الخروج لها َجوز أما إذا كان البلد بعَدا

 َكون وطنها ، وأن إلَه انتقلت الذٌ البلد َكون أن حضانتها ، لكن بشرط 

 انتقلت الذٌ المكان َكون البلد ، وأٖ هذا فٍ علَها نكاحه عقد قد الزوج

 .ذمَا   أو مسلما الزوج كان إذا حرب دار إلَه

 رضٍ ، مطلقا به اٖنتقال فٍ الحق وَرٌ الشَعة أنه َجوز لها 

 مالم ، قرَة أو كان مصرا ، بعَد أو قرَب بلد إلٍ ، َرضٍ لم أو اْب

 ، وحدده بعضهم بمسافة قصر الصٗة . ضرر اٖنتقال هذا فٍ َكن

 رحل وذهب الظاهرَة إلٍ أن حق اْم فٍ الحضانة ٖ َسقط ، سواء

َرحل ، مع مراعاة مصلحة الصؽَر ، مستذلَن  لم أو البلد ذلك عن اْب

 بؤنه لم َؤتٍ نص صرَح َزلهما عن هذا الموضع  .

 : الترجٌح

 فٍ النظر ـ سابقا ذكرنا مثلما ـ المسؤلة فٍ اْرجح َرٌ الباحث أن

 إلً نظر اٖنتقال منع من ْن اٖنتقال ، أو أقامة من الولد مصلحة

 مع المصحة هذه أن ونري عنه ، َنقطع وٖ َراه بؤن والده مصلحة

 وٖ أجله ، من أساسا شرعت فالحضانة اٖبن ، مصلحة تعدل ٖ أهمَتها

 .والده   أجل من ولد حَاة إفساد َنبؽٍ
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 السفر، مكان معرفة علً المسؤلة هذه فٍ أفتاء َتوقؾ فلذلك

 المرافق وتوفر الولد ، هذا إلَها سَنتقل التٍ الحَاة ونوع إلَه، والطرَق

 ترَد التٍ اْم صٗح ودرجة صحَحة ، صحَة نشؤة لتنشبته الضرورَة

 بالجواز القول ترجَح َمكن  ذلك أساس وعلً وهكذا ، به ، تنتقل أن

 .وعدمه 

 عن وَخرج محققا ، المفتٍ َصَر بؤن َستدعٍ هذا بؤن َقال وقد

 التسرع عن تنجر التٍ اْخطار أن ذلك عن والجواب علَه ، المعلق دوره

 هذه توكل ولذلك تحصر، أن من أعظم المسابل هذه مثل فٍ أفتاء فٍ

 .فَها  للتحقَق الشرعٍ للقضاء المسابل

 اْمر هذا مبنً أن من سابقا ذكرنا ما فهو هذا علً اْدلة عن أما

 اْدلة أما الكثَرة ، العامة اْدلة هو ودلَلها الشرعَة ، المصالح علً

 :القَم  ابن قال وقد به ، الجزم َمكن دلَل أٌ المسؤلة فٍ فلَس الخاصة ،

 فالصواب إلَه ، القلب َسكن دلَل علَها َقوم ٖ تري كما كلها أقوال )وهذه

 فؤَهما النقلة ، أو أقامة من واْنفع له اْصلح فٍ للطفل واٖحتَاط النظر

 كله هذا نقلة ، وٖ ٔقامة تؤثَر وٖ روعٍ ، وأحفظ ، وأصون له أنفع كان

 أراد فإن منه ،  الولد وانتزاع اِخرة ، مضارة بالنقلة أحدهما َرد لم ما

. ( إلَه  َجب لم ذلك ،
154
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 خالصة قول أراء الفقهاء حول اإلنتقال بالمحضون ورؤٌته 

 

 أوٖ : الحنفَة :

 

 

قالوا أنه لَس لٓب أن َخرج بولده من بلده حتٍ َبلػ حد 

 إبطال حق اْم .أستؽناء ، لما فَه من 

،  فَه العقد وقع وقد وطنها إلً تخرجه أن ولَس لٓم

 لها جاز الزوجَة زالت فإذا ، الزوجَة بحكم اتباعه لزمها

 وهو الحرب دار فٍ تزوجها َكون أن ، إٖ إلَه تعود أن

 بالصبٍ . ضرر ْنه ، وطنها

 لَس فَه العقد َقع ولم بلدها إلً تخرجه أن أرادت وإذا 

، إٖ إذا كان البلد قرَب بحَث َمكن لٓب  ذلك لها

 أطٗع علٍ ابنه ، ْنه ٖ َلحقه الضرر .

 

 :  ثانَا : المالكَة

 

قال المالكَة إذا أراد اٖب السفر لٕنقطاع والسكنٍ فله أن 

َخرج ولده معه ، ْنه أحوط له ، وإذا كان السفر للذهاب 

 والمجٍ ، فلَس له ذلك . 

 أو اْب فَه الذٌ الموضع الطفل عن تنقل أن لٓم ولَس

 البرَد القرَب الموضع إلً ذلك َكون أن إٖ ، أولَاإه

 ونحوه ، بشرط أمن الطرَق والمكان المقصود .

 

 ثالثا :الشافعَة :

 

 مخوفا   السفر كان فإن ، بالولد َسافر أن أحدهما أراد إن

 كان وإن ، به أحق فالمقَم مخوفا   إلَه َسافر الذٌ البلد أو

 حضانة فٍ كالمقَمَن كانا ، الصٗة فَه تقصر ٖ السفر

 .  الصؽَر

بالولد ،  أحق المقَم كان ، لنقلة ٖ لحاجة السفر كان وإن
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 من الصٗة فَه َقصر موضع إلً للنقلة السفر كان وإن

  المسافر أو المقَم هو كان سواء به أحق فاْب خوؾ ؼَر

 اْب مع الكون وفٍ ، حضانة اْم مع الكون فٍ ، ْن

 اْم ؼَر َقوم الحضانة وفٍ ، والتؤدَب النسب حفظ

 ،  مقامه اْب ؼَر َقوم ٖ النسب حفظ وفٍ ، مقامها

 .     به أحق اْب فكان

 

 رابعا :الحنابلة :

 

متٍ أراد أحد اْبوَن النقلة إلٍ بلد بعَد آمن لَسكنه ، 

اْم ، فؤٖب أحق بالحضانة ، سواء كان المسافر اْب أو 

 الطرَق ، وإذا كان اِخرة مضار المنتقل أراد إذا إٖ

 ، ْن أولٍ فالمقَم ، مخوفا إلَه َنتقل الذٌ البلد أو مخوفا

 . خطرعلَه  به السفر فٍ

 مقَم واِخر ، َعود ثم لحاجة السفر اْبوَن أحد أراد وإذا

 إضرار بالولد المسافر فٍ ، ْن بالحضانة أولٍ فالمقَم ،

  . به

 

 خامسا : الشَعة :

أن  عندهم المشهور وذهب الشَعة إلٍ قوٖن : أولهما وهو

 أو اْب رضٍ ، مطلقا بالطفل أنتقال فٍ الحق لها اْم

 ، قرَة أو كان مصرا ، بعَد أو قرَب بلد إلٍ ، َرضٍ لم

 ضرر فَه كان ضرر، فإن أنتقال هذا فٍ َكن مالم

 .  اْب رضٍ إذا إٖ َٖجوز

 البعد حد وجعل بعَد بلد إلٍ أنتقال َمنع اِخر القول أما

 إلٍ مصر من به أنتقال َمنع كما ، الصٗة قصر مسافة

 ، ْن فٍ السواد َقل تعلَمه . القرَة
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 سادسا :الظاهرَة 

 

 

،  الصؽَرة واٖبنة الصؽَر الولد بحضانة أحق أن اْم

 تكن لم فإن ، َرحل لم أو البلد ذلك عن اٖب رحل سواء

 والصؽَرة للصؽَر نظر ، ودنَاها دَنها فٍ مؤمونة اْم

 الحَاطة كانت ما فحَث دنَاهما فٍ ثم دَنهما فٍ باْحوط

 هنالك . وجبت الوجهَن كل فٍ لهما

 

 سابعا: اٖباضَة :

 

ذهب أباضَة إلٍ القول إذا كان سفراْب لٕستطانة 

ٖلتجر أو نحوه ، فله أخد الولد معه ، بشرط أن َكون 

السفر أكثر من ستة برَد ، وٖ حق للحاضنة ، إٖ إذا 

سافرت معه ، قَل ولو كانت الحاضنة أما ، فإذا عاد 

 الحاضن من سفره عاد له حق الحضانة  . 

 

 الترجَح 

 

 

 ـ سابقا ذكرنا مثلما ـ المسؤلة فٍ اْرجح أن الباحث َرٌ

 من ْن ، اٖنتقال أو أقامة من الولد مصلحة فٍ النظر

 َنقطع وٖ َراه بؤن والده مصلحة إلً نظر اٖنتقال منع

 مصلحة تعدل ٖ أهمَتها مع المصحة هذه أن ونري ، عنه

 َنبؽٍ وٖ ، أجله من أساسا شرعت فالحضانة ، اٖبن

 .  والده أجل من ولد حَاة إفساد

 مكان معرفة علً المسؤلة هذه فٍ أفتاء َتوقؾ فلذلك

 هذا إلَها سَنتقل التٍ الحَاة ونوع إلَه، والطرَق السفر،

 صحَة نشؤة لتنشبته الضرورَة المرافق وتوفر ، الولد

 ، به تنتقل أن ترَد التٍ اْم صٗح ودرجة ، صحَحة

 بالجواز القول ترجَح َمكن  ذلك أساس وعلً ، وهكذا

 . وعدمه
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 الخالصة والتوصٌات:  الخامس الباب

 أوال : الخالصة :  

 إلَه نحتاج ما كثَرا ، شابك موضوع إن هذا الدراسة هٍ جزء من

 التفكك المجتمع وعم ، الطٗق كثر أن بعد اَْام هذه فٍ وخصوصا

 النفسٍ للتمزق عرضة اْطفال وهم المجتمع ضحاَا وأصبح ، اْسرٌ

 َمكن هزة أعظم ْن ، الزوجَن بَن المنازعات بسبب ، اٖكتباب وحاٖت

 . المتباعدَن المنفصلَن وأبَه أمه بَن تمزقه هٍ الطفل َٗقَها أن

 بَن القضَة هذه فٍ والتقالَد العادات َحكمون الَوم الناس وتجد

 وسلم ، علَه هللا صلٍ هللا رسول حكم إلً الرجوع دون ، الزوجَن

 اْسرة بناء علً َإكد أسٗم وأن سَما ، وٖ البرَبة بالطفولة والرفق

 الزوجَن بَن اٖنفصال حاٖت فٍ حتً ، والمتعاونة المتماسكة المسلمة

 من ولَؤخذوا ، وتؤلَؾ تقرَب عامل لَكونوا ما اْبناء ارتباط علً َإكد

 مإسسة أٌ تقوم ولن ، ومودة بتفاهم واحد وقت فٍ معا واْب اْم حنان

 بَن َعَش من كان فإذا ، ورعاَتهما الوالدَن إحسان مقام الدنَا فٍ رعاَة

 تحوطهم المنفصلَن أطفال فإن ، بفسادهما وَفسد بصٗحهما َصلح والدَه

 ولقد ، فتفسده جمَعه المجتمع إلً تتسرب التٍ ، القاتلة السوداء اْفكار

 لذا ، المنفصلة اْسر نتاج والقتلة المجرمَن أؼلب أن أحصابَات ذكرت

 الرجال محاباة وعدم وقوة بصرامة أسٗم شرع تطبَق المجتمع علً

 فَها تتعرض التٍ الظروؾ هذه فٍ وخاصة  والطفل المرأة حساب علً

عز  - هللا -فشرع  إسٗمَة بٗدنا كانت وإذا ، والتفسَخ للمسخ اْسرة

 المسؤلة  هذه فٍ بالتنفَذ وجل ، أولً
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 وبمنؤي ، والبدنَة النفسَة والعوادٌ العواصؾ من بمؤمن نكون حتً

 .    مستقَما   سوَا جَٗ فننشا ، البعَدة اْخطار عن

 آله وعلى محمد سٌدنا على وأسلم أصلً فإنً الختام وفً     

 . أجمعٌن وأصحابه

 : ثانٌا : النتائج             

 :التالَة  للنتابج توصلت الموضوع معالجتٍ لهذا خٗل من

لذٌ  المذاهب الفقهَة أنهم اعتمدوا  الحضانة من تسند لهم ترتَب : َتمأوال 

مثال  ، بالعكس أو اْم أقارب علً العصبة النساء ترتَبهم علٍ تقدَم فٍ

 اْم ، من واْخت ، اْب من واْخت ، اْب وأم ، اْم ذلك : كؤم

 الخاٖت من َدلٍ ومن ، اْب وخالة ، اْم وخالة والعمة ، والخالة ،

 .   بؤب منهن َدلٍ ومن ، بؤم والعمات

: أن أثر زواج اْم الحاضنة فٍ فترة الحضانة َإثر كثَرا علٍ ثانٌا 

المحضون ، خصوصا إذا كان المحضون محتاجا ْمه ، عدا ذلك أن اْم 

َنظر إلٍ ٖ تستطَع أن تتفرغ للزوج وتعطَه وقتا كثَرا مما َجعله 

 الصؽَر نظر المبؽض .

: توصل الباحث إلٍ أنه َحق للحاضن سواء أكان اْم أو اْب  ثالثا

، أنتقال بالمحضون ، لكن مع مراعاة بعض الشروط التٍ تكفل حق 

الطرفَن مثال ذلك : التفرقة بَن السفر للنقلة وأنقطاع والسكنٍ فٍ مكان 

 ، وبَن السفر لحاجة كالتجارة والزَارة  .
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 ثالثا : التوصٌات :

 بحَث مستوي إلً الحضانة مسابل فٍ أسٗمٍ الفقه بلػ : قد أوال

، ووضع  واْم اْب عواطؾ ظل فٍ وَتربً َنمو أن ٖبد الطفل أن َري

مصالح الطفل وتحفظه ، فلهذا ٖبد من  قواعد لهذا وضوابط  ترعً

 الرجوع لها للوصول بالطفل إلٍ بر اْمان .

 اْحكام إطار فٍ اْم أو بَن اْب - ابتداء   َجب اٖتفاق ثانٌا :

 الوحَد الضمان هو إذ فترة الحضانة فٍ العٗقة تنظَم علً – الشرعَة

 الحقوق وعدم إهدارها  . لحفظ كل

 حدوث كعدم ، للمحضون الزَارة آداب َراعٍ أن اْب علً : ثالثا

 واختَار ، المكث إطالة وعدم ، العدة بعد المفترقَن اْبوَن بَن خلوة

 لم فإن ، للدخول البَت صاحب واستبذان ، للشُّبه منعا   المناسب الوقت

 .  رإَته لَستطَع إلَه الولد أُخِرج له َُإذن

 اْسبوع عطلة كَومٍ العادة به جرت ما علً الرإَة تكون :رابعا 

 .  اْبوَن بَن اٖتفاق بحسب ذلك وكل أكثر أو

 لتفادٌ وذلك ، للحاضن الصحَة الحالة معرفة ضرورة خامسا :

 المحضون  . للطفل المرض انتقال
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 والمراجع : المصادر فهرس           

 الكرٌم أوال : القرآن           

 ثانٌا : مراجع الحدٌث الشرٌف             

 أبو التمَمٍ، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد

 صحَح تقرَب فٍ أحسان ،( هـ354:  المتوفً) الُبستٍ الدارمٍ، حاتم،

 1408 ، اْولً:  الطبعة ، بَروت ، الرسالة مإسسة:  الناشر ، حبان ابن

  1988 - هـ

 فٗن ماصلح باب فٍ – بَروت - المعارؾ دار - البخارٌ صحَح

 . الصلح كتاب فٗن بن

 قاضٍ  المإلؾ أحمد، لٕمام المسند عن الذب فٍ المسدد القول ذَل

 المدارسٍ الدَن ناصر محمد بن ؼوث محمد بن هللا صبؽة محمد الملك

 ، اْولً:  الطبعة القاهرة، – تَمَة ابن مكتبة:  الناشر ، الشافعٍ الهندٌ

1401 . 

 بن إسحاق بن اْشعث بن سلَمان داود أبو: المإلؾ ، داود أبٍ سنن

ِجْستانٍ اْزدٌ عمرو بن شداد بن بشَر ََ  ، هـ275: المتوفً السِّ

 ، العصرَة المكتبة:  الناشر ، الحمَد عبد الدَن محٍَ محمد:  المحقق

  بَروت. – صَدا

 عند الثقات عن رواَته صحت ممن بعدهم ومن التابعَن أسماء ذكر

 مهدٌ بن أحمد بن عمر بن علٍ الحسن أبو:  المإلؾ ، ومسلم البخارٌ

 ،( هـ385: المتوفً) الدارقطنٍ البؽدادٌ دَنار بن النعمان بن مسعود بن
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 الكتب مإسسة: الناشر ، الحوت َوسؾ كمال/  الضناوٌ بوران المحقق

 . م1985 - هـ1406 اْولً،:  الطبعة ، لبنان – بَروت - الثقافَة

 ، القزوَنٍ عبدهللا أبو َزَد بن محمد:  المإلؾ ، ماجه ابن سنن

 .  الباقٍ عبد فإاد محمد:  تحقَق ، بَروت – الفكر دار:  الناشر

 من المإنث فٍ ماجاء باب ، الوصَة كتاب ، أمام مالك ، الموطؤ

  بالولد أحق ومن ، الرجال

 البارٌ فتح ، الشافعٍ العسقٗنٍ الفضل أبو حجر بن علٍ بن أحمد

 رقم ، 1379 بَروت، - المعرفة دار: الناشر ، البخارٌ صحَح شرح

 وصححه بإخراجه قام ، الباقٍ عبد فإاد محمد: وأحادَثه وأبوابه كتبه

 عبد: العٗمة تعلَقات علَه ، الخطَب الدَن محب: طبعه علً وأشرؾ

 باز . بن هللا عبد بن العزَز

 الجوزجانٍ الخراسانٍ شعبة بن منصور بن سعَد عثمان أبو

 الرحمن حبَب: منصور ،المحقق بن سعَد ، سنن (هـ227: المتوفً)

- هـ1403 اْولً،: الهند ، الطبعة – السلفَة الدار: اْعظمٍ ، الناشر

 م .1982

    الصنعانٍ الَمانٍ الحمَرٌ نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو

اْعظمٍ ،  الرحمن حبَب: ، المصنؾ ، المحقق (هـ211: المتوفً)

بَروت ،  – أسٗمٍ المكتب: من الهند ، َطلب -العلمٍ المجلس: الناشر

 . 1403 الثانَة،: الطبعة
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 السندٌ الدَن نور الحسن، أبو التتوٌ، الهادٌ عبد بن محمد

 مع مطبوع) النسابٍ سنن علً السندٌ ، حاشَة (هـ1138: المتوفً)

 الثانَة،: حلب ، الطبعة – أسٗمَة المطبوعات مكتب: ، الناشر (السنن

1406 – 1986. 

 بكر بن صالح بن المؽَرة بن خزَمة بن إسحاق بن محمد بكر أبو

. د: خزَمة ، المحقق ابن ، صحَح (هـ311: المتوفً) النَسابورٌ السلمٍ

 بَروت . – أسٗمٍ المكتب: اْعظمٍ ، الناشر مصطفً محمد

 النسابٍ الخراسانٍ، علٍ بن شعَب بن أحمد الرحمن عبد أبو

 حسن: أحادَثه وخرج الكبري ، حققه السنن: الكتاب(هـ303: المتوفً)

 عبد بن هللا عبد: له اْرناإوط قدم شعَب: علَه شلبٍ ، أشرؾ المنعم عبد

 اْولً،: بَروت الطبعة – الرسالة مإسسة: التركٍ ، الناشر المحسن

 م . 2001 - هـ 1421

 ، البخارٌ الجعفٍ المؽَرة بن إبراهَم بن إسماعَل بن محمد هللا عبد أبو

 الصحَح المسند الجامع ، الناصر ناصر بن زهَر محمد:  المحقق

 الناشر ، وأَامه وسننه وسلم علَه هللا صلً هللا رسول أمور من المختصر

 . هـ1422 اْولً:  الطبعة ، النجاة طوق دار: 

 ثالثا : مراجع اللغوٌات

 المحقق ، اللؽة مقاََس معجم ، زكرَا بن فارس بن أحمد الحسَن أبو

 - هـ1399 سنة:  ،الطبعة الفكر دار:  الناشر ، هارون محمد السٗم عبد: 

 .م1979



126 
 

 أفرَقٍ منظور إبن مكرم بن محمد الدَن جمال الفضل أبٍ 

 الطبعة بَروت ، الفكر دار صادر دار الناشر ، العرب لسان ، المصرٌ

 اْولً .

 والتعلَم التربَة وزارة ، العربَة اللؽة مجمع  الوجَز، المعجم

 .  م1994 بمصر،

: المتوفً) الفَروزآبادي َعقوب بن محمد طاهر أبو الدَن مجد

 مإسسة فٍ التراث تحقَق مكتب: تحقَق ، المحَط القاموس ،( هـ817

 الرسالة مإسسة: الناشر ، العرقُسوسٍ نعَم محمد:  بإشراؾ ، الرسالة

 سنة ، الثامنة:  الطبعة ، لبنان – بَروت والتوزَع، والنشر للطباعة

 . م 2005 - هـ 1426:

 رابعا : مراجع أصول الفقه العام :

: المتوفً) اْلبانٍ...  الحاج بن الدَن، ناصر محمد الرحمن عبد أبو

 المكتب:  الناشر ، الربانٍ الفتح وزَادته الجامع صحَح ،( هـ 1420

 . ه1408 سنة ، اْولٍ الطبعة ، أسٗمٍ

 ، المنَاوٌ اللطَؾ عبد بن مصطفً بن محمد بن محمود المنذر أبو

 المكتبة: الناشر  ، اْصول علم من اْصول مختصر شرح من المعتصر

 .م  2010 - هـ 1431 اْولً،:  الطبعة مصر، الشاملة،

 بن القاسم أبٍ بن السٗم عبد بن العزَز عبد الدَن عز محمد أبو

 ،( هـ660: المتوفً) العلماء بسلطان الملقب الدمشقٍ، السلمٍ الحسن

 الرإوؾ عبد طه: علَه وعلق راجعه ، اْنام مصالح فٍ اْحكام قواعد

 عدة دور وصورتها) ، القاهرة – اْزهرَة الكلَات مكتبة: الناشر ، سعد

  – العلمَة الكتب دار: مثل
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 مضبوطة جدَدة:  طبعة ،(  القاهرة – القري أم ودار ، بَروت

 .م  1991 - هـ 1414 ، منقحة

 ،( هـ520: المتوفً) القرطبٍ رشد بن أحمد بن محمد الولَد أبو

 الؽرب دار: الناشر ، حجٍ محمد الدكتور:  تحقَق  ، الممهدات المقدمات

 . م 1988 - هـ 1408 اْولً،: الطبعة - لبنان – بَروت أسٗمٍ،

( هـ319:  المتوفً) النَسابورٌ المنذر بن إبراهَم بن محمد بكر أبو

  المسلم الدعوة دار الناشر  ، أحمد المنعم عبد فإاد:  المحقق ،  أجماع ،

 .    مـ 2004/ هـ1425  ، اْولً الطبعة ، والتوزَع للنشر ،

 اْزدٌ سلمة بن الملك عبد بن سٗمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو

 مختصر ،( هـ321: المتوفً) بالطحاوٌ المعروؾ المصرٌ الحجرٌ

 البشابر دار: الناشر ، أحمد نذَر هللا عبد. د: المحقق العلماء، اختٗؾ

 .   1417 الثانَة،: الطبعة ، بَروت – أسٗمَة

 مصر-للنشر المنار دار ، أسٗمٍ الفقه فٍ الحضانة ، عقبٍ سمَر

 .  م1986 ، ه 1406 سنة  ، اْولٍ الطبعة –

 الفقه ،( هـ1360: المتوفً) الجزَرٌ عوض محمد بن الرحمن عبد

 ، لبنان – بَروت ، العلمَة الكتب دار: الناشر ، اْربعة المذاهب علً

 .  م 2003 - هـ 1424 ، الثانَة: الطبعة

 الدَن جمال الحسن أبو الخزرجٍ، اْزدٌ حسَن بن ظافر بن علٍ

 .  م 1861 سنة مصر:  طبعة ، البدابع ،( هـ613:  المتوفً)

 الِفْقهِ  أُُصولِ  ِعْلمِ  فٍ اْلُمَهَذبُ  ، النملة محمد بن علٍ بن الكرَم عبد

ة   دراسة   ودراستها لمساِبلِه تحرَرٌ ) اْلُمَقاَرِن، ََ ة   نظر ََ : النشر دار ،(  تطبَق

 . م 1999 - هـ 1420 سنة: اْولً الطبعة الرَاض، – الرشد مكتبة
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 الفقهَة والضوابط القواعد ، اللطَؾ العبد صالح بن الرحمن عبد

 أسٗمَة، بالجامعة العلمٍ البحث عمادة: الناشر للتَسَر، المتضمنة

 اْولً،: الطبعة ، السعودَة العربَة المملكة المنورة، المدَنة

 . م2003/هـ1423

 الفقه أصول لمسابل الجامع ، النملة محمد بن علٍ بن الكرَم عبد

 - الرَاض - الرشد مكتبة: الناشر ، الراجح المذهب علً وتطبَقاتها

 .م 2000 - هـ 1420:  سنة اْولً،: الطبعة ، السعودَة العربَة المملكة

: المتوفً) الَمنٍ الشوكانٍ هللا عبد بن محمد بن علٍ بن محمد

 دمشق – الطَب الكلم دار كثَر، ابن دار: الناشر ، القدَر فتح ،( هـ1250

 .  هـ 1414 - سنة ، اْولً:  الطبعة ، بَروت ،

 أبو ، التمَمٍ ، َمْعبدَ  بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد

 صحَح تقرَب فٍ أحسان ،( هـ354:  المتوفً) الُبستٍ الدارمٍ، ، حاتم

 سنة ، اْولٍ الطبعة ، بَروت ، الرسالة مإسسة: الناشر ، حبان ابن

 .  م1988، ه1408

 مقارنة دراسة ، أسٗم فٍ اْسرة أحكام ، سلبٍ مصطفٍ محمد

 دار: الناشر ، والقانون الجعفرٌ والمذهب السنَة المذاهب فقه بَن

 ، ه1403 سنة ، الرابعة الطبعة ، بَروت والنشر للطباعة الجامعَة

 .  م1983

( هـ1182:  المتوفً) الصنعانٍ الكحٗنٍ اْمَر إسماعَل بن محمد

 الرابعة:   الطبعة ، الحلبٍ البابٍ مصطفً مكتبة:  الناشر ، السٗم سبل ،

 .  م1960/ هـ1379  سنة  ،

 قَم ابن الدَن شمس سعد بن أَوب بن بكر أبٍ بن محمد

:  الناشر ، العباد خَر هدٌ فٍ المعاد زاد ،( هـ751 المتوفً)الجوزَة

:  الطبعة ، الكوَت ، أسٗمَة المنار مكتبة - بَروت ، الرسالة مإسسة

 .  م1994/ هـ1415:  سنة ، والعشرون السابعة
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 الفقهَة الموسوعة ، الكوَت – أسٗمَة والشبون اْوقاؾ وزارة
 1404 من: )الطبعة ، الثانَة الطبعة ، الكوَت – السٗسل دار ، الكوَتَة

 الطبعة  ، مصر – الصفوة دار مطابع اْولً ، الطبعة  ،( هـ 1427 -
 .  الوزارة طبع الثانَة،

 خامسا : مراجع التفسٌر : 

 اْنصارٌ فرح بن بكر أبٍ بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو
 اْحكام جامع ،( هـ671: المتوفً) القرطبٍ الدَن شمس الخزرجٍ
 ،  أطفَش وإبراهَم البردونٍ أحمد: تحقَق ، القرطبٍ تفسَر ، القرآن
 - هـ1384 الثانَة،: الطبعة ، القاهرة – المصرَة الكتب دار: الناشر
 . م 1964

 ظٗل فٍ ،(هـ1385: المتوفً) الشاربٍ حسَن إبراهَم قطب سَد

- عشر السابعة: الطبعة  القاهرة -بَروت - الشروق دار: الناشر القرآن

 هـ . 1412 سنة

 سادسا : كتب المذهب الحنفً : 

 بابن المعروؾ محمد بن محمد بن محمد الدَن شمس هللا، عبد أبو
 التقرَر( هـ879: المتوفً) الحنفٍ الموقت ابن له وَقال حاج أمَر

 - هـ1403:  سنة الثانَة،: الطبعة ، العلمَة الكتب دار: الناشر ، والتحبَر
 . م1983

 المختار رد حاشَة -الرملٍ العابدَن بن أمَن محمد.  عابدَن ابن

 الفكر دار الناشر ، حنَفة أبو فقه اْبصار تنوَر شرح المختار الدر علً

 .  م2000 - هـ1421 النشر سنة ، بَروت النشر مكان ، والنشر للطباعة

 فٍ الصنابع بدابع ، الدَن عٗء الحنفٍ الكاسانٍ مسعود بن بكر أبو
 الموجود عبد أحمد عادل - معوض محمد علٍ:  المحقق ، الشرابع ترتَب

 – 1424:  النشر سنة ، الثانَة الطبعة ، العلمَة الكتب دار:  الناشر ،
2003 . 

 أبو الدَن مجد البلدحٍ، الموصلٍ مودود بن محمود بن هللا العبد

: الناشر ، المختار لتعلَل اٖختَار ،( هـ683: المتوفً) الحنفٍ الفضل
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( وؼَرها بَروت، - العلمَة الكتب دار وصورتها) القاهرة - الحلبٍ مطبعة

     .م   1937 - هـ 1356: النشر تارَخ ،

 (  ه370 ،  305) الطحاوٌ مختصر شرح ، الجصاص الرازٌ بكر أبو

 الطبعة ، أسٗمَة البشابر دار الناشر ، وآخرون بكداش سابد:  المحقق

 . م2010 ، ه1431 سنة ، اْولٍ

 برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن هللا عبد بن محمد بن إبراهَم

 العلمَة، الكتب دار ، المقنع شرح فٍ المبدع ،( هـ884: المتوفً) الدَن

 . م 1997 - هـ 1418 اْولً،: الطبعة ، لبنان – بَروت

 المصرٌ نجَم بابن المعروؾ محمد، بن إبراهَم بن الدَن زَن

 تكملة: آخره وفٍ  ، الدقابق كنز شرح الرابق البحر ،( هـ970: المتوفً)

 بعد ت) القادرٌ الحنفٍ الطورٌ علٍ بن حسَن بن لمحمد الرابق البحر

 الكتاب دار: الناشر ، عابدَن ٖبن الخالق منحة: وبالحاشَة ،( هـ 1138

 .   تارَخ بدون - الثانَة: الطبعة ، أسٗمٍ

 ،( هـ620 - 541) محمد أبو المقدسٍ قدامة بن أحمد بن هللا عبد

 ،رقم العربٍ التراث إحَار دار: الناشر ، الخرقٍ مختصر شرح المؽنٍ

 . م1985/  هـ1405: النشر سنة ، اْولً:  الطبعة

 أبو الدَن مجد حٍ، البلد الموصلٍ مودود بن محمود بن هللا عبد

:  الناشر ،  المختار لتعلَل اٖختَار ،( هـ683: المتوفً) الحنفٍ الفضل

(  وؼَرها بَروت، - العلمَة الكتب دار وصورتها) القاهرة - الحلبٍ مطبعة

 . م1937 - هـ 1356: النشر تارَخ ،

: المتوفً) الحنفٍ الكاسانٍ أحمد بن مسعود بن بكر أبو ، الدَن عٗء

 ، العلمَة الكتب دار: الناشر ، الشرابع ترتَب فٍ الصنابع بدابع ،( هـ587

 . م1986 - هـ1406 ، الثانَة: الطبعة
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 سابعا : كتب المذهب المالكً: 

 ،( هـ979: المتوفً) المالكٍ المنشلَلٍ أحمد بن ُتْركٍ بن أحمد       

 الحفناوٌ محمد حسن: مراجعة ، المالكَة فقه فٍ الزكَة الجواهر خٗصة

: ،الناشر الصفتٍ إسماعَل بن سعَد بن َوسؾ عبده الشَخ: حاشَة ،

 . م 2002: سنة  ، المتحدة العربَة أمارات - ظبٍ أبو الثقافٍ، المجمع

:  تحقَق ، اْمصار فقهاء لمذاهب الجامع اٖستذكار ، البر عبد ابن

 دار ، بَروت دمشق والنشر، للطباعة قتَبة دار ، قلعجٍ امَن عبدالمعطٍ

 . م1993 - هـ1414 ، اْولً:  الطبعة ، حلب ، الوعٍ

: المتوفً) المالكٍ هللا عبد أبو ، علَش محمد بن أحمد بن محمد

 – الفكر دار: الناشر ، خلَل مختصر شرح الجلَل منح ،( هـ1299

 . م1989/هـ1409: النشر تارَخ ، طبعة بدون: الطبعة ، بَروت

 النشر مكان ، صادر دار الناشر ، الكبري المدونة ، أنس بن مالك
 . بَروت

 شرح علٍ أكلَل جواهر ، اْزهرٌ اْبٍ السمَع عبد صالح

 .م 2000/هـ1421 ، بَروت ،1 ط ، العصرَة المكتبة ، الخلَل مختصر

 وأكلَل التاج ، هللا عبد أبو العبدرٌ القاسم أبٍ بن َوسؾ بن محمد

 مكان ، الفكر دار الناشر ، 897 الوفاة سنة/  الوٖدة سنة ، خلَل لمختصر

 .1398 النشر سنة ، بَروت النشر

 ،( هـ1230: المتوفً) المالكٍ الدسوقٍ عرفة بن أحمد بن محمد

:  الطبعة الفكر، دار: الناشر ، الدسىقٍ وحاشُة للدردَر بَرالك الشرح

 .  تارَخ وبدون طبعة بدون



132 
 

( هـ1101: المتوفً) هللا عبد أبو المالكٍ الخرشٍ هللا عبد بن محمد

 ، بَروت – للطباعة الفكر دار: الناشر ، للخرشٍ خلَل مختصر شرح ،

 .تارَخ  وبدون طبعة بدون: الطبعة

 ثامنا : كتب المذهب الشافعً : 

( هـ476: المتوفً) الشَرازٌ َوسؾ بن علٍ بن إبراهَم اسحاق أبو

 النشر مكان ، العلمَة الكتب دار: الناشر ، الشافعٍ أمام فقة فٍ المهذب ،

 . بَروت

 بعد: المتوفً) الدمَاطٍ شطا محمد بن( بالبكرٌ المشهور) بكر أبو

 علً حاشَة هو) المعَن فتح ألفاظ حل علً الطالبَن إعانة ،( هـ1302

 للطباعة الفكر دار: الناشر ،(  الدَن بمهمات العَن قرة بشرح المعَن فتح

 .م  1997 - هـ 1418 اْولً،: الطبعة ، والتورَع والنشر

 البارٌ فتح ، الشافعٍ العسقٗنٍ الفضل أبو حجر بن علٍ بن أحمد

 رقم ، 1379 ، بَروت – المعرفة دار: الناشر ، البخارٌ صحَح شرح

 وصححه بإخراجه قام ، الباقٍ عبد فإاد محمد:  وأحادَثه وأبوابه كتبه

 عبد:  العٗمة تعلَقات علَه ، الخطَب الدَن محب: طبعه علً وأشرؾ

 . باز بن هللا عبد بن العزَز

  طبعة بدون:  الطبعة -بَروت– الفكر دار ،  اْم ، الشافعٍ أمام                

 . م1990 ، هـ1410 : سنة        

 ، البؽدادٌ البصرٌ حبَب بن محمد بن محمد بن علٍ الحسن أبو

 مذهب فقه فٍ الكبَر الحاوٌ ،( هـ450: المتوفً) بالماوردٌ الشهَر

 محمد علٍ الشَخ: المحقق ، المزنٍ مختصر شرح وهو الشافعٍ أمام

 العلمَة، الكتب دار: الناشر ، الموجود عبد أحمد عادل الشَخ - معوض

 .م   1999- هـ 1419 اْولً،: الطبعة ، لبنان – بَروت
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( هـ476: المتوفً) الشَرازٌ َوسؾ بن علٍ بن إبراهَم اسحاق أبو
 .  العلمَة الكتب دار: الناشر ، الشافعٍ أمام فقة فٍ المهذب ،

 السنَكٍ َحًَ أبو الدَن زَن اْنصارٌ، زكرَا بن محمد بن زكرَا

.  د:  تحقَق الطالب، روض شرح فٍ المطالب أسنٍ ،(هـ926: المتوفً)

:  الطبعة.  العلمَة الكتب دار:  النشر دار: الناشر ، تامر محمد محمد

 .  2000 – ه 1422 - بَروت - اْولً

 بالجمل المعروؾ اْزهرٌ، العجَلٍ منصور بن عمر بن سلَمان

 الطٗب منهج شرح بتوضَح الوهاب فتوحات ،( ه1204: المتوفً)

 من اْنصارٌ زكرَا اختصره الطٗب منهج) الجمل بحاشَة المعروؾ

 دار: الناشر ، الطٗب منهج شرح فٍ شرحه ثم للنووٌ الطالبَن منهاج

 . تارَخ وبدون طبعة بدون: الطبعة  ، الفكر

 روض شرح فٍ المطالب أسنً  ، اْنصارٌ زكرَا/  أسٗم شَخ
 ه1422 سنة ،  اْولً:  الطبعة تامر، محمد محمد.  د:  تحقَق ، الطالب

 م  2000 ،

: المتوفً) الشافعٍ الشربَنٍ الخطَب أحمد بن محمد ، الدَن شمس

 دار: الناشر ، المنهاج ألفاظ معانٍ معرفة إلً المحتاج مؽنٍ ،( هـ977

 .  م1994 - هـ1415 اْولً،: الطبعة ، العلمَة الكتب

 الدَن شهاب حمزة بن أحمد العباس أبٍ بن محمد الدَن شمس

 دار ، المنهاج شرح إلً المحتاج نهاَة ،  هـ1004: المتوفً ، الرملٍ

 .  م1984/هـ1404 - النشر سنة ، أخَرة ط: الطبعة ، بَروت الفكر

: المتوفً) الشافعٍ الحوت الرحمن عبد أبو دروَش، محمد بن محمد

: المحقق  ، المراتب مختلفة أحادَث فٍ المطالب أسنً ،(هـ1277

: الطبعة ، بَروت – العلمَة الكتب دار: الناشر ، عطا القادر عبد مصطفً

 .  م1997- هـ 1418 ، اْولً
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 تاسعا : كتب المذهب الحنبلً :

 الجماعَلٍ قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدَن موفق محمد أبو

:  المتوفً) المقدسٍ قدامة بابن الشهَر ، الحنبلٍ الدمشقٍ ثم المقدسٍ

 تارَخ ، طبعة بدون:  الطبعة ، القاهرة مكتبة: الناشر ،  المؽنٍ ،( هـ620

 .  م1968 - هـ1388:  النشر

 منار ،( هـ1353: المتوفً) سالم بن محمد بن إبراهَم ، ضوَان ابن

 المكتب:  الناشر ، الشاوَش زهَر: المحقق ، الدلَل شرح فٍ السبَل

 .  م1989-هـ 1409 السابعة:  الطبعة ، أسٗمٍ

: الناشر ، الفقهٍ الملخص ، الفوزان هللا عبد بن فوزان بن صالح

 اْولً،: الطبعة ، السعودَة العربَة المملكة الرَاض، العاصمة، دار

 .هـ  1423

 الراجح معرفة فٍ أنصاؾ ، الحسن أبو المرداوٌ سلَمان بن علٍ

 سنة/ 817 الوٖدة سنة ، حنبل بن أحمد أمام مذهب علً الخٗؾ من

 العربٍ التراث إحَاء دار الناشر ، الفقٍ حامد محمد تحقَق ، 885 الوفاة

     .                                                                                                                            بَروت  النشر مكان ،

:  المتوفً) النجدٌ الحنبلٍ العاصمٍ قاسم بن محمد بن الرحمن عبد

 بدون: ) الناشر ، المستقنع زاد شرح المربع الروض حاشَة ،( هـ1392

 .  هـ 1397 - اْولً: الطبعة ،( ناشر

 الصالحٍ الدمشقٍ المرداوٌ سلَمان بن علٍ الحسن أبو الدَن عٗء

 ، الخٗؾ من الراجح معرفة فٍ أنصاؾ ،( هـ885: المتوفً) الحنبلٍ

 تارَخ . بدون - الثانَة: الطبعة ، العربٍ التراث إحَاء دار:  الناشر

 ثم مولدا الرحَبانً شهرة، السَوطٍ عبده بن سعد بن مصطفً

 شرح فٍ النهً أولٍ مطالب ،( هـ1243:  المتوفً) الحنبلٍ الدمشقٍ

 هـ1415 سنة الثانَة،:  الطبعة أسٗمٍ، المكتب:  الناشر ، المنتهً ؼاَة

 . م1994 -
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 البهوتً إدرَس بن حسن ابن الدَن صٗح بن َونس بن منصور

 تحقَق ، أقناع متن عن القناع كشاؾ ،( هـ1051: المتوفً) الحنبلً

 مكان ،1402 سنة ، الفكر دار الناشر ، هٗل مصطفً مصَلحٍ هٗل

 . بَروت النشر

 الحنبلً المقدسٍ الكرمً أحمد بن بكر أبً بن َوسؾ بن مرعٍ

 قتَبة أبو:  المحقق ، المطالب لنَل الطالب دلَل ،( هـ1033: المتوفً)

 ، الرَاض والتوزَع، للنشر طَبة دار: الناشر ، الفارَابٍ محمد نظر

 . م2004/  هـ1425 اْولً،: الطبعة

 الشرح ،( هـ1421: المتوفً) العثَمَن محمد بن صالح بن محمد

 اْولً،:  الطبعة الجوزٌ ابن دار: النشر دار ، المستقنع زاد علً الممتع

 .   هـ 1428 - 1422

 :  كتب المذهب الشٌعً:  عاشرا

 الدَن وزَن ، العاملٍ مكٍ الدَن جمال بن محمد السعَدَن الشهَدَن

 اْعلَمٍ مإسسة الناشر ، كٗنتر محمد: تحقَق ، العاملٍ الجبعٍ

 .اْولٍ   الطبعة  - لبنان– بَروت ، للمطبوعات

 ، الشخصَة اْحوال فٍ  الجعفرَة  اْحكام ، الحلٍ الكرَم عبد

 . 1985 النشر سنة  ، اْولٍ الطبعة ، والنشر للطباعة الرقٍ دار الناشر

 أبو الحرانٍ، تَمَة ابن محمد، بن الخضر بن هللا عبد بن السٗم عبد

 مذهب علً الفقه فٍ المحرر ،( هـ652: المتوفً) الدَن مجد البركات،

 الثانَة الطبعة ، الرَاض -المعارؾ مكتبة: الناشر ، حنبل بن أحمد أمام

 .          مـ1984- هـ سنة ،1404

 مإسسة الناشر ، الخمسة المذاهب علٍ الفقه ، مؽنَة جواد محمد

:  النشر تارَخ ، اْولٍ الطبعة  - طهران – والنشر للطباعة الصادق

 .    م 1998 ، ه1377
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 ، القوجانٍ عباس الشَخ:  علَه وعلق حققه  ، النجفٍ حسن محمد

 العربٍ التراث احَاء دار: الناشر ، اٖسٗم شرابع شرح فٍ الكٗم جواهر

 .   1981 سنة ، الرابعة: الطبعة ، لبنان بَروت -

 تفصَل ،( ه1104)  سنة المتوفٍ ، العاملٍ الحر الحسن بن محمد

 البَت آل مإسسة تحقَق ، الشرَعة مسابل تحصَل إلٍ الشَعة وسابل

 جمادٌ/  ه1414 سنة ، الثانَة الطبعة ، التراث ،ٔحَاء السٗم علَهم

 اِخرة .

 : الظاهرٌة: الحادي عشر 

 القرطبٍ اْندلسٍ حزم بن سعَد بن أحمد بن علٍ محمد أبو

 الطباعة إدارة الناشر ، باِثار المحلً ،( هـ456: المتوفً) الظاهرٌ

 .  ه1352 سنة ، اْولٍ الطبعة ،  المنَرَة

 :  اإلباضً كتب المذهب : اال ثنً عشر

 المصطلحات)  ؼانم ابن مدونة ، الخرسانٍ ؼانم بن بشَر اٖمام

 سلطنة– الدَنَة والشإون اْوقاؾ وزارت الناشر ،(  المسابل ورإس

 .  2011 ، ه1432 ، اْولٍ الطبعة – عمان

 هللا عبد الدَن نور لٕمام ، واْحكام اْدَان علمٍ فٍ النظام جواهر

 الثانَة الطبعة ، قطر ، القطرَة الكتب دار:  الناشر ، السالمٍ حمَد بن

 .  م1993 ، ه1413 سنة ، عشر

 الناشر ، الضَاء ، الصحارٌ  العوتبٍ ابراهَم بن مسلم بن سلمت

 ه1415، اْولٍ الطبعة – عمان سلطنة– والثقافة القومٍ التراث وزارة

 .  م1995،

 العلَل وشفاء النَل كتاب شرح  ، اطفَش عَسً بن َوسؾ بن محمد

 ، اْولٍ الطبعة – عمان سلطنة – والثقافة القومٍ التراث وزارة الناشر ،

 . م1986 ، ه1407 سنة
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 :  مراجع علم النفس الثالث عشر : 

إبراهَم مصطفً ـ أحمد حسن الزَاد ، المعجم الوسَط ، دار النشر : 

 .  م1972-ه1392،سنة  2دار الدعوة ، تحقَق / مجمع اللؽة العربَة ، ط

دار الثقافة، الدار إبراهَم الخطَب ،  تربَة الطفل فٍ أسٗم ،  

 ه .1423العلمَة الدولَة ، عمان ، الطبعة اْولٍ ، سنة   

:  الناشر ، وطموحا   وواقعا   فكرا   اْسرة تنظَم ، الحسنة سَلم

 عدد ، اْولٍ الطبعة ،1998 النشر تارَخ ، الثقافة وزارة منشورات

 . 1 اْجزاء

 التربَـة ومنهج أسٗمَة الشرَعة فٍ الطفل جبار، مهدٌ سهام

 ، ه1417 سنة ، اْولٍ الطبعة ، بَروت ، العصرَة المكتبة ، النبوَـة

 .  م1997

 النشر دار  ، أسٗم فٍ التربوٌ الفكر أصول ، محجوب عباس

 . 2013 النشر سنة ، المدَنة مكتبة

 ، بَروت ، العربٍ البَان دار ، الفاضلة اْسرة بناء ، أحمد هللا عبد

 .  م1990 ، ه1410 سنة

 سنة ، المدَنة مكتبة طباعة ، الطفولة تشرَعات ، شحات فاطمة

 .  2013  رمضان شهر النشر

 والتربَة العامة التربَة فٍ دراسات التربَة معالم ، عامل فاخر 

 .  م1983 ،  الخامسة الطبعة ، بَروت ، العلم دار ،  العربَة

 الدار ، أسٗم ظل فٍ أنسانٍ المجتمع ، زهرة أبو محمد

 . م 1981 - هـ 1401 - الثانَة الطبعة - جدة - والتوزَع للنشر السعودَة
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