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אאא 
 ..احلمد هللا والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

فقد كفلت الرشيعة حقوق األفراد واجلامعات البرشية بل وكل الكائنـات يف 
َتِيَـةٌ هذا الكون  ةَ آلَ اعَ إِنَّ السَّ قِّ وَ امَ إِالَّ بِاحلَْ يْنَهُ ا بَ مَ ضَ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ نَا السَّ قْ لَ ا خَ مَ ﴿وَ

﴾ يلَ مِ حَ اجلَْ فْ حِ الصَّ فَ اصْ  ).٨٥: احلجر( فَ
التي حتتاج يف املحافظة عىل وجودها إىل محايـة وبخاصة املخلوقات الضعيفة 

ومل تكتف بوصايا ونصائح يطبقها من شاء ويذرها من شاء بل قننتهـا يف , ورعاية
اإلنسانية,  نصوص ملزمة يرعاها املجتمع تطبيقاً لألوامر الربانية وصيانة للكينونة

لك وسـنت لـذ» املحضـون«ومن هذه الفئات التي رعتها الرشيعة حـق الرعايـة 
 . العدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى: مقاصد قواعد وأحكاماً ترجع إىل

وصــيانة املحضــون والســعي لكــل مــا فيــه مصــلحته أمــر يــتجىل يف تلــك    
فكل ما قدمناه يف احلضانة مـن األبـوين « : −رمحه اهللا  −األحكام , قال ابن تيمية 

 .)١(» ...إنام نقدمه إذا حصل به مصلحتها واندفعت به مفسدهتا
حقـوق املحضـون دراسـة حديثيـة «وسنسلط الضوء يف هذا البحث املسمى

عىل عدد من احلقوق الرشعية التي ينبغـي أن  »هية تطبيقية يف املحاكم السعوديةفق
 . واهللا ويل التوفيق, و أسأل اهللا العون والسداد, يتمتع هبا املحضون

 :أمهية املوضوع
 :وتكمن أمهية هذا املوضوع يف عدة أمور من  أبرزها

يه, وال شـك ظهور قضايا  يُسلب فيها املحضون حقه, بعد انفصال والد −١
 . أن هذا يؤثر مستقبال عليه

تعرض بعـض النسـاء للظلـم, ذلـك أهنـا بعـد االنفصـال, ال تسـتطيع  −٢
احلصول عىل ما أعطتها الرشيعة اإلسالمية من حق; فتكون ضحية لقلة وعـي أو 

 .ضعف تسهيالت من اجلهات املختصة
                                                 

 ) ٤٢٠/ ٣(جامع املسائل البن تيمية  ) ١(
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لينشـأ  إبراز مجال الترشيع اإلسالمي يف احلفاظ عىل مصالح املحضـون; −٣
 .فردا فاعال يف جمتمعه ال مظلوما ناقام

تسليط الضوء عىل اإلجراءات القضائية للحصول عىل حـق املحضـون;  −٤
 .لرفع الوعي احلقوقي وآليات احلصول عىل احلق لد اجلهات العدلية

 :منهج البحث
مجعت املسائل املتعلقة ببعض حقوق املحضون ودرسـت ذلـك دراسـة  −١

 .حديثية فقهية
 .حرصت عىل مجع األنظمة القضائية السعودية التي تتعلق باملوضوع −٢
و مـا ذلـك إال , قد ختلو بعض املسائل من بيان عمل القضاء السـعودي −٣

 . لعدم وجود مادة تدل عىل ذلك بعد اجتهادي يف البحث
أعتمد غالبًا عىل أمهات املصادر واملراجع األصلية يف التحرير والتوثيـق  −٤

 .جلمعوالتخريج وا
تكون اإلحالة عىل املصدر بذكر اسـمه , واجلـزء , والصـفحة , إذا كـان  −٥

 . انظر: النقل بالنص , أما إذا كان النقل باملعنى فيسبق بكلمة
 .أعزو اآليات مع ذكر رقمها وذلك يف احلاشية −٦
فــإن كانــت يف الصــحيحني أو يف , التزمــت ختــريج األحاديــث النبويــة −٧

وإن تكرر احلديث يف صحيح , زو هلام لتلقي األمة هلام بالقبولأحدمها اكتفيت بالع
, وأحلت عـىل اسـم الكتـاب, البخاري اخرتت أقرب األلفاظ الدالة عىل املسألة

إال إن , وغالباً ما أوردهـا يف احلاشـية, واحلديث, ورقم اجلزء والصفحة, والباب
 .ترجحت مصلحة لذكرها يف األصل
يحني اجتهدت يف عزوه ملصادر السنة املختلفـة وإن كان احلديث يف غري الصح
ونقلـت أقـوال األئمـة , ثم درسـت إسـناده, مبينة رقم اجلزء و الصفحة واحلديث

و إن كان يف إسناده ضعف وله متابعات وشواهد , املتقدمني يف احلكم عليه إن وجد
 .و التزمت احلكم عىل إسناد كل حديث أورده, يرتقي هبا أرشت إليها
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خلامتة متضـمنة أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا مـن خـالل جاءت ا −٨
 .وكذلك توصياته, البحث
 :أحلقت البحث بالفهارس اآلتية −٩

 .و فهرس األحاديث, فهرس اآليات
 .وفهرس املصادر واملراجع

 .وفهرس املوضوعات
 :خطة البحث

 .قسمت البحث إىل متهيد وفصلني وخامتة
 :متهيد يشتمل عىل أربعة مباحث

 .ورشعاً , املراد باحلضانة لغة: املبحث األول
 .مدة احلضانة: املبحث الثاين
 .رشوط احلاضن: املبحث الثالث
 هل احلضانة حق للحاضن أم املحضون? : املبحث الرابع
 :ويشتمل عىل مبحثني, أدلة ثبوت احلضانة من القرآن والسنة: الفصل األول
 .القرآنأدلة ثبوت احلضانة من : املبحث األول

 .أدلة ثبوت احلضانة من السنة: املبحث الثاين 
 :و يشتمل عىل مخسة مباحث, حقوق املحضون:الفصل الثاين
 :ويشتمل عىل ثالثة مطالب, حق النفقة :املبحث األول
 .النفقة عىل املحضون يف ضوء الكتاب والسنة: املطلب األول
 عىل من جتب نفقة املحضون?: املطلب الثاين

 .األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة: ثالثاملطلب ال
 :ويشتمل عىل أربعة مطالب, ما تشمله النفقة عىل املحضون: املبحث الثاين
 .أجرة الرضاعة: املطلب األول
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 .أجرة احلضانة: املطلب الثاين
 .أجرة املسكن: املطلب الثالث
 .أجرة اخلادم: املطلب الرابع
وفيـه مخسـة , ارته مـن قبـل والديـهحق رؤية املحضون وزي: املبحث الثالث

 :مطالب
 . حكم زيارة املحضون: املطلب األول
 . أحوال زيارة املحضون: املطلب الثاين
 . آداب زيارة املحضون: املطلب الثالث
 .األحكام القضائية املتعلقة بدعو زيارة املحضون: املطلب الرابع

 .حكم نقل املحضون والسفر به: املطلب اخلامس
 :وفيه ثالثة مطالب, العدل بني املحضون وإخوته: الرابعاملبحث 

 . العدل بني األبناء يف ضوء السنة النبوية: املطلب األول
 .حكم العدل بني املحضون وإخوته: املطلب الثاين
 .   صفة العدل بني املحضون وإخوته: املطلب الثالث
 −: الرتبية والتعليم, وفيه مطلبان: املبحث اخلامس

 .األدلة عىل ذلك من الكتاب والسنة: ألولاملطلب ا
 .آراء الفقهاء يف ذلك: املطلب الثاين

 .اخلامتة وحتوي النتائج والتوصيات
 .الفهارس
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א 
אא 

א 
 :لغة تعريف احلضانة

ن[ ضْ ما دون اإلبط إىل الكشح, ومنه احتضانك اليشء وهو محلك إياه ]: احلِ
 .                يف حضنك كام حتتضن املرأة ولدها فتحمله يف أحد شقيها

 .)١(مصدر احلاضنة واحلاضن ومها اللذان يربيان الصبي]: احلضانة[و
 : احلضانة رشعاً 

 .تعددت تعاريف الفقهاء يف ذلك
 .»هو تربية الولد ملن له حق احلضانة «: )٢(ن احلنفيةفجاء ع 

حفظ الولد يف مبيته و مؤنة طعامه ولباسه ومضـجعه «: )٣(و جاء عند املالكية
 . »وتنظيف جسمه

هي القيـام بحفـظ مـن ال يميـز وال يسـتقل بـأمره, «: )٤(و جاء عند الشافعية
 .»وتربيته بام يصلحه, و وقايته عام يؤذيه

حفظ صغري وجمنون ومعتوه وهو املختـل العقـل بـام « :)٥(نابلةو جاء عند احل
كغسل رأس الطفـل  وغسـل يديـه  وغسـل  :رهم وتربيتهم بعمل مصاحلهمـيض

 .»ثيابه  وكدهنه و تكحيله وربطه يف املهد وحتريكه لينام  ونحوه
وبالنظر إىل هذه التعريفات نجد أهنا تـدور حـول احلفـظ والصـيانة وتربيـة 

 . املحضون بام يصلحه
                                                 

 ].حضن [ مادة ) ١٠٥/ ٣(العني ) ١(
 ).٥٥٥/ ٣(املختار وحاشية ابن عابدين الدر ) ٢(
 ).٢٠٧/ ٤(رشح خمترص خليل للخريش ) ٣(
 ).١٩١/ ٥(مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ,)٩٨/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتني ) ٤(
 ).١٤٨/ ٧(حاشية الروض املربع , )٤٩٥/ ٥(كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ٥(
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 :مما يتعلق بمفهوم املحضون القضاء يف السعوديما جاء يف 
 .»تسمع دعو احلضانة يف حق الصبي واملعتوه« ●
 .»ولو كان غري األبوين, تقام دعو احلضانة عىل من بيده املحضون« ●
, مع الدعو من أحد الوالدين عىل اآلخر يف ضم الولد البـالغ العاقـلال تس« ●

 .)١(»لكن تقام الدعو عىل الولد مبارشة
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

                                                 
 .حمرم ٤٥العدد . ص  بحث منشور يف جملة العدل١٤القضائية يف املشكالت الزوجية اإلجراءات ) ١(
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אא 
א 

ـا , تثبت احلضانة عىل الطفل الصغري باتفاق الفقهاء − و كـذلك احلكـم أيضً
بالنسبة للبـالغ  − احلنفية والشافعية واحلنابلة ويف قول عند املالكية −عند اجلمهور

 .املجنون واملعتوه
الستغناء الصغري وقدرته  و اختلفوا يف حتديد السن الذي تنتهي به احلضانة −

 :عىل القيام بمصاحله
إىل أن حضانة الغالم عند أمه حتى يبلـغ سـبع سـنني أو ثـامن احلنفية فذهب 

وأما اجلارية فحتى حتـيض كـذا ذكـر يف ظـاهر الروايـة, ويف , سنني أو نحو ذلك
تَهى فإن كان الولد يف حضانة أمه فلألب أن يأخذه بعد هذا , رواية أخر حتى تشْ

 .)١(والتخيري للولد يكون بعد بلوغه ال وهو صبي, سنال
 : واستدلوا

, طلق عمر بن اخلطاب امرأته األنصارية أم ابنه عاصـم: بأثر ابن عباس قال 
فلقيها حتمله بمحرس, ولقيه قد فطم و مشى, فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه 

فقىض , صام إىل أيب بكرأنا أحق بابني منك فاخت: وبكى, وقال, حتى أوجع الغالم
 .هلا به

 .)٢(»و خيتار لنفسه, رحيها وحجرها وفرشها خري له منك حتى يشب«: وقال
                                                 

ملتقـى األبحـر  ,)١٥/ ٤(االختيـار لتعليـل املختـار , )٤٢/ ٤(رائع ـرتيب الشـي تـع فـائـع الصنـدائـب :رـينظ) ١(
 ).١٦٩: ص(

عطاء بن أيب مسلم اخلراساين عن  وإسناده ضعيف ألن رواية, )١٥٤/ ٧( ١٢٦٠١أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ) ٢(
 »مل يسمع من ابـن عبـاس شـيئًا«: ئيقال العال, ]٣٩٤١)٢٠/١٠٧(هتذيب الكامل : رـينظ[ .لةـرسـاس مـابن عب
, من طريق حيي بن سعيد, عن القاسـم ١٤٥٨)٢/٧٦٧(, وله شاهد أخرجه مالك يف املوطأ ٢٣٨التحصيل  جامع

ألنصار, األثر بمعناه,  ورجاله ثقـات إال أن القاسـم بـن حممـد مل يـدرك كانت عند عمر امرأة من ا: بن حممد يقول
 .عمر

هذا خرب منقطع يف هذه الرواية, ولكنه مشهور مروي من وجوه منقطعـة, «): ٧/٢٨٩(قال ابن عبد الرب يف التمهيد     
 .»ومتصلة, تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل
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يَاسَ «: وجه الداللة قِ َنَّ الْ ; ألِ ةِ يَ َارِ اجلْ مِ وَ الَ غُ مُ الْ كْ تَلَفَ حُ امَ اخْ إِنَّ قَّتَ وَ تَوَ  أَنْ تَ
ُمِّ  بَتَتْ لِألْ َا ثَ َهنَّ ألِ ةٍ وَ يَ الَ بُ وِ ْ َا رضَ َهنَّ ا; ألِ ِيعً ةِ مجَ يَ َارِ اجلْ مِ وَ الَ غُ بُلُوغِ يفِ الْ ةُ بِالْ انَ َضَ فَالَ  احلْ

َاعِ  مِ بِإِمجْ الَ غُ يَاسَ يفِ الْ قِ نَا الْ كْ رَ َبِ يفِ املَْالِ إالَّ أَنَّا تَ ةِ األْ يَ الَ وِ بُلُوغِ كَ ي إالَّ بِالْ نْتَهِ تَ
ةِ  ـابَ حَ مْ  −الصَّ نْهُ َ اهللاَّ عَ يضِ يقَ  −رَ دِّ رٍ الصِّ ا بَكْ نَا أَنَّ أَبَ يْ وَ مِ  −  − ملَِا رَ اصِ قَىضَ بِعَ

ةِ  ابَ حَ نْ الصَّ ٍ مِ رضَ حْ لِكَ بِمَ انَ ذَ كَ هُ وَ جْ أُمُّ وَّ تَزَ مٌ أَوْ تَ اصِ بَّ عَ ْ يَشِ ا ملَ هِ مَ ُمِّ ـرَ ألِ مَ ابْنِ عُ
مْ  −  نْهُ َ اهللاَّ عَ يضِ مِ  −رَ الَ غُ يَاسَ يفِ الْ قِ نَا الْ كْ َ ةِ فَرتَ ابَ حَ نْ الصَّ دٌ مِ يْهِ أَحَ لَ نْكِرْ عَ ْ يُ ملَ وَ

ةِ  ابَ حَ َاعِ الصَّ مْ  −بِإِمجْ نْهُ َ اهللاَّ عَ يضِ يَاسِ  −رَ قِ لِ الْ ىلَ أَصْ ةِ عَ يَ َارِ مُ يفِ اجلْ ُكْ يَ احلْ بَقِ  .)١(»فَ
م ثـم يـذهب حيـث إىل أن الغالم يف حضانة األم حتى حيـتل املالكيةوذهبت 

وترتك اجلارية يف حضانة األم حتى تبلغ النكاح, فإذا بلغته نظر فـإن كانـت , شاء
 . )٢(األم يف حرز وحتصني فهي أحق هبا أبداً حتى تنكح و إن بلغت أربعني سنة

وال ختيري عند األحناف واملالكية للمحضـون قبـل بلوغـه سـبع سـنني عـن 
, وذلك استدالالً بام رواه عمـرو بـن شـعيب, احلنفية, وقبل احتالمه عند املالكية
يـا رسـول : فقالـتملسو هيلع هللا ىلص أن امرأة أتت النبي : عن أبيه, عن جده عبد اهللا بن عمرو

اهللا, إن ابني هذا كان بطني له وعاء, و حجري له حواء, وثديي له سقاء, و زعـم 
 . )٣(»أنت أحق به ما مل تنكحي«: أبوه أنه ينزعه مني? قال

ولو خري الطفل مل تكن هي أحـق بـه إال : قالوا, )٤(يف احلديثو مل خيريه : قالوا
 .إذا اختارها

ا كان أم جارية يف حضانة األم مادام أنه قبل  الشافعيةو ذهب  إىل أن الصغري غالمً
 .التمييز فإذا ميز خري بينها وبني األب وسلم إىل من خيتاره

                                                 
 ).٤٢/ ٤(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ) ١(
 .)٧/٢٩٠( , االستذكار)٦٢٥/ ٢(والكايف يف فقه أهل املدينة , )٣٩٩/ ٢(التهذيب يف اختصار املدونة : ينظر) ٢(
وأبـو داود , ١٢٥٩٦) ٧/١٥٣(وأمحد يف املسند واللفظ لـه , ١٢٥٦٩)٧/١٥٣(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ) ٣(

 , ٢٨٣٠)٢/٢٥٥(واحلـاكم يف املسـتدرك , ٢١٨)٣/٣٠٤(والدارقطني يف السنن , ٦٧٠٧)١١/٣١٠(يف السنن 
 ١٥٥٤١) ٨/٤(والبيهقي يف الكرب. 

إسناد احلديث حسن للخالف املعروف يف عمرو بن : قلت .ذلك الذهبي ووافقه عىل »صحيح اإلسناد«: قال احلاكم    
 . ٢١٨٧ )٧/٢٤٤( وقد حسنه األلباين يف اإلرواء. شعيب, عن أبيه, عن جده

 ).٤٢٦/ ٥(زاد املعاد يف هدي خري العباد , )٤٤/ ٤(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ) ٤(
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 :وقد استدلوا بام ييل ●
بينام : موىل من أهل املدينة رجل صدق, قالما روي أن أبا ميمونة سلمى  −١

ا أنا جالس مع أيب هريرة, جاءته امرأة فارسية معها ابن هلـا فادعيـاه, وقـد طلقهـ
, رطنت له بالفارسية, زوجي يريد أن يذهب بابنييا أبا هريرة, و: زوجها, فقالت
ي يف من حيـاقن: رطن هلا بذلك, فجاء زوجها, فقالاستهام عليه و: فقال أبو هريرة

امـرأة جـاءت إىل  اللهم إين ال أقول هـذا إال أين سـمعت: ولدي, فقال أبو هريرة
يا رسول اهللا, إن زوجي يريد أن يذهب : أنا قاعد عنده, فقالت, وملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

استهام عليـه, ملسو هيلع هللا ىلص قد نفعني, فقال رسول اهللا , و قد سقاين من بئر أيب عنبة, وبابني
هذا أبوك, وهذه أمك فخذ «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي من حياقني يف ولدي? : فقال زوجها
 .)١(», فأخذ بيد أمه, فانطلقت به»بيد أهيام شئت

ألن كون الطفل ذكـراً ال تـأثري لـه يف , واحلديث املتقدم حجة يف ختيري األنثى
و إنام الصـحايب , ثم إن لفظ الصبي ليس من كالم الشارع, احلكم بل هي كالذكر

 .)٢(فإذا نقح املناط تبني أنه ال تأثري لكونه ذكراً وأهنا كانت يف صبي , حكى القصة
ملسو هيلع هللا ىلص حديث رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم, فأتت النبـي   −٢
اقعـد «: ملسو هيلع هللا ىلصابنتي, فقال له النبي : ابنتي, و هي فطيم أو شبهه, وقال رافع: فقالت
, فاملت » اادعواه«: فأقعد الصبية بينهام, ثم قال» اقعدي ناحية«: وقال هلا» ناحية

 . )٣(فاملت إىل أبيها فأخذها» اللهم اهدها«: ملسو هيلع هللا ىلصإىل أمها, فقال النبي 

                                                 
والدارمي يف السنن , ١٠٨٣) ٢/٤٦٤(واحلميدي يف املسند  ,١٢٦١١) ٧/١٥٧(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ) ١(

, ٣٤٩٦) ٦/١٨٥(والنسـائي يف املجتبـى , ٢٢٧٧) ٢٨٣/ ٢(وأبو داود يف السنن واللفظ له , ٢٢٩٣) ٢/٢٢٣(
 أن أبـا ميمونـة, ن هالل بن أسـامةأخربين زياد ع, من طرق عن ابن جريج,١٥٥٣٦)٨/٣(والبيهقي يف الكرب.  
) ٧/٢٠٢(وكــذا األلبــاين يف اإلرواء  , ويف اإلرواء٢٢٧٧) ١/٢(يف صــحيح ســنن أيب داود وصــححه األلبــاين 

٢١٩٣. 
كِيعٌ  وللحديث متابعات يتقو هبا, منها ما أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف من طريق       كٍ , وَ بَارَ ِّ بْنِ مُ يلِ نْ عَ , عَ

ْيَى بن أيب كثري نْ حيَ يْمُ , عَ نْ سلامن أَيبِ مَ ةَ عَ ةَ وذكر احلديث خمترصا, ونَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ  .عَ
 ).٥/٢٠٩( وصححه طريق ابن أيب شيبة ابن القطان يف بيان الوهم واإلهيام

 .٦/٢٦٦عون املعبود , ١/١٣١مغني املحتاج) ٢(
والنسـائي يف , ٢٢٤٤) ٢/٢٧٣(وأبو داوود يف السـنن , ٢٣٧٥٧) ١٦٨/ ٣٩(أخرجه أمحد يف املسند واللفظ له ) ٣(

والبيهقـي يف , ٢٨٢٨) ٢/٢٢٥(واحلاكم يف املستدرك , )٤/٤٣(والدارقطني يف السنن , ٦٣٨٥) ٤/٨٣(الكرب
 ٢/١٩٢(وابن األثري يف أسد الغابة , ١٥٥٣٨)٨/٣(الكرب.(                                                                             = 
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 .واحلديث نص عىل ختيري اجلارية كالغالم
وهـذا قطعـا » فطيامً « أنه جاء يف لفظ احلديث أن اجلارية كانت : وأجيب عنه

, تم ال ختـريون مـن لـه دون السـبعوأنـ, والظاهر أهنا دون اخلمـس, دون السبع
واجلاريـة ميـزت , ب الشافعية بأن السن املعتربة عندهم يف التخيـري التمييـزأجاو

 .)١(فلذا خريت
ا كان أم جارية يف حضانة األم حتى يبلـغ  احلنابلةوذهب  إىل أن الصغري غالمً
ثم إذا بلغ الغالم سبع سنني, و اتفق أبواه أن يكون عند أحـدمها فإنـه , سبع سنني

و أمـا اجلاريـة فـإن , ويه, فكان مع من اختار مـنهامو إن تنازعا خري بني أب, يصح
 .)٢(األب أحق هبا

وختيري الغالم برشطني; أحدمها, أن يكونا مجيعا من أهل احلضانة, فـإن كـان 
 . أحدمها من غري أهل احلضانة, كان كاملعدوم, ويعني اآلخر

خيـري; أن ال يكون الغالم معتوها, فإن كان معتوها كان عند األم, ومل : الثاين
 .)٣(ألن املعتوه بمنزلة الطفل

 :واستدلوا
بأن الغرض باحلضانة احلظ, واحلظ للجارية بعد السبع يف الكون عند أبيها; «

ألهنا حتتاج إىل حفظ, واألب أوىل بذلك, فإن األم حتتاج إىل من حيفظها ويصوهنا, 
ائشـة, عملسو هيلع هللا ىلص وألهنا إذا بلغت السبع, قاربت الصالحية للتزويج, وقد تزوج النبي 

وهي ابنة سبع, وإنام ختطب اجلارية من أبيها; ألنه وليها, واملالك لتزوجيها, وهـو 
أعلم بالكفاءة, وأقدر عىل البحـث, فينبغـي أن يقـدم عـىل غـريه, وال يصـار إىل 
                                                                                                                            

ورجـح ابـن , وألفاظه خمتلفـة, ويف إسناده اختالف كثري«: قال الشوكاين, صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم  =  
ولكن قد صـححه ابـن . ويف إسناده مقال, ال يثبته أهل النقل: وقال ابن املنذر, القطان رواية عبد احلميد بن جعفر

 .»ةوذكر الدار قطني أن البنت املخرية اسمها عمري. احلاكم
إسـناده صـحيح عـىل رشط مسـلم, وصـححه احلـاكم «: ١٩١٤)٧/١٣(قال األلبـاين يف صـحيح سـنن أيب داود      

 .»وأطال النفس يف تتبع طرقه, واحلكم عليها) والذهبي وابن القطان
 .٥/٤٧١زاد املعاد : ينظر) ١(
 ).١٦٠/ ٤(حنبل و اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن , )٢٣٩/ ٨(املغني البن قدامة : ينظر) ٢(
 ).٢٤١/ ٨(املغني البن قدامة ) ٣(
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ختيريها; ألن الرشع مل يرد به فيها, وال يصح قياسها عىل الغالم; ألنه ال حيتـاج إىل 
 .)١(»إليه احلفظ والتزويج, كحاجتها

أن األم إذا توفرت فيها رشوط احلضانة كانت : ويمكن أن يناقش هذا الدليل
وإذا جـاء وقـت تزوجيهـا , والنظر يف مصـاحلها, قادرة عىل رعاية البنت وحفظها
 .زوجها أبوها بمن يراه كفؤاً هلا

 .ونفي التخري لألنثى يرده حديث رافع بن سنان املتقدم
واألرجح لد الباحث بعد النظر يف األدلة هو قـول الشـافعية القائـل بتخيـري  ●

الغالم واجلارية بعد التمييز إن تـوفرت يف الوالـدين رشوط احلضـانة ; وذلـك 
 .لقوة ما استدلوا به

وعىل كل فإن تقديم أحد األبوين عىل اآلخر بعد انتهاء مدة احلضانة يراعى فيه  ●
بعد أن ذكر اخلالفـات  −رمحه اهللا− إلسالم ابن تيميةقال شيخ ا, مصلحة الولد

األبـوين, إنـام نقدمـه إذا  وكل من قدمناه يف احلضـانة مـن«: الكثرية يف املسألة
مع أحدمها  حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدهتا, فأما مع وجود فسادها

 أن وممـا ينبغـي أن يعلـم«: −رمحـه اهللا  −ثـم يقـول » فاآلخر أوىل هبا بال ريب
الشارع ليس له نص عام يف تقديم أحد األبوين مطلقا, وال ختيري أحد األبـوين 

والعلامء متفقون عىل أنـه ال يتعـني أحـدمها مطلقـا, بـل مـع العـدوان  مطلقا,
 .)٢(»يكون كذلك عىل الرب العادل املحسن القائم بالواجب والتفريط ال يقدم من

إال أن يظهر للقـايض , األخذ باملذهب احلنبيل يف القضاء السعوديواملعمول به  ●
ا ملصلحة املحضون : جاء يف اإلجراءات القضـائية, ترجيح أحد الوالدين حتقيقً

العمـل باملـذهب إال إذا ظهـر للقـايض : األصل عنـد االخـتالف يف احلضـانة
 . )٣(مصلحة للمحضون يف ترجيح أحد املتنازعني عىل آخر فيعمل هبا

                                                 
   )٢٤١/ ٨(املغني البن قدامة ) ١(
)٢ ( جمموع الفتاو)١٣١/ ٣٥−٣٤.( 
 .١٥اإلجراءات القضائية ص ) ٣(
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   الرشوط املتفق عليها: أوالً 
أو طفـل; ألهنـم ال , فال حضانة ملجنون, أو من به خفة يف عقلـه, العقل −١

 .)١(يقدرون عليها, بل هم حمتاجون إىل من يكفلهم
و ألنـه , من أهل الواليـة األمانة يف الدين فال حضانة لفاسق; ألنه ليس −٢

غري موثوق بـه يف أداء الواجـب مـن احلضـانة, و حتـى ال ينشـأ املحضـون عـىل 
 .)٢(طريقته
فال حضانة لعاجز كمريضة أو مسنة إال أن , القدرة عىل القيام باملحضون −٣

 .)٣(يكون عندمها من يمكنه القيام باحلضانة
  .ن منهاخلو احلاضن من كل عاهة مرضة خيشى عىل املحضو −٤
ا ألجنبي عن املحضون; للحديث املتقدم ذكره −٥ , أن ال تكون األنثى زوجً

 .)٤(و الشتغاهلا بحقوق الزوج
 الرشوط املختلف فيها: ثانياً 

وكـذلك , اتفق الفقهاء عىل أن للمسلم حضانة املولود املسـلم, اإلسالم −١
كـام اتفقـوا , جموسياً  سواء كان هيودياً أو مسيحياً أو, للذمي حضانة املولود الذمي

, عىل إباحة حضانة املسلم للمولود غري املسلم إذا كان مستوفياً لشـروط احلضـانة
وكذلك اتفقوا عـىل أن املرتـد الحـق لـه يف احلضـانة حفاظًـا عـىل ديـن وتربيـة 

 . )٥(الصغري
                                                 

 ).٢٣٧/ ٨(املغني  , ١٨/٣٢املجموع رشح املهذب , ٢/٥٢٨حاشية الدسوقي , ٢/٦٣٣حاشية ابن عابدين ) ١(
 .٨/٢٣٤املبدع , )٢٣٧/ ٨(املغني , ١٨/٣٢املجموع رشح املهذب , ٥/٣٧٥املدونة, ١/٤٨٣جممع األهنر ) ٢(
 حاشـية الـروض البـن قاسـم,٩/٩٩روضـة الطـالبني, ٢/٢٨حاشـية الدسـوقي, ٢/٦٣٢حاشية ابن عابدين) ٣(

٧/١٥٦. 
 .٧/١٨٥املبدع , ١٨/٣٢٠املجموع رشح املهذب , ٢/٥٢٦حاشية الدسوقي , ١/٤٨٠جممع األهنر ) ٤(
 ).٤٩/ ٣(تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق , ١/٤٨٠ جممع األهنر :رينظ) ٥(
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 :و اختلفوا يف حضانة الذمي للمسلم عىل قولني 
فللذميـة حضـانة ولـدها , احلضـانة أن اإلسالم ليس رشطًا يف: القول األول

  .)٢(واملالكية, )١( وهو مذهب احلنفية, املسلم
يبـاح : )٣(فقـال احلنفيـة, وقد اشرتط كل من احلنفية واملالكية يف ذلك رشطًا 

ا عىل الولد من إلف الكفر و انتقاش أقوالـه , ذلك ما مل يعقل األديان; وذلك خوفً
 . يف ذهنه

ك برشط األمن من أن تغذية بلحم خنزير أو تشـربه يباح ذل: )٤(وقال املالكية
 .مخراً 

, فليس للكـافر حضـانة املسـلم, أن اإلسالم رشط يف احلضانة: القول الثاين
وهو األقرب ملقاصد الرشيعة; . )٦(والصحيح عند الشافعية, )٥(وهو مذهب احلنابلة

عد الكفـر ذلك أنه إذا سقطت حضانة الفاسق, فالكافر من باب أوىل; ألنه ليس ب
 . ذنب

اختلف الفقهاء يف احلرية هل هي رشط يف احلاضن أم ال? وذلك , احلرية −٢
 : عىل قولني

و هــو مــذهب اجلمهــور مــن , ال حــق لألمــة والرقيــق فيهــا: القــول األول
 . )٩(واحلنابلة, )٨(والشافعية, )٧(احلنفية

ا: القول الثاين  .)١٠(و هو مذهب املالكية, لألمة حضانة ولدها مطلقً
                                                 

 ).٤٩/ ٣(تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق , ١/٤٨٠ جممع األهنر:ينظر) ١(
 ).٢/٥٢٦( حاشية الدسوقي, )٢٦٠/ ٢(املدونة : ينظر) ٢(
 ).٤٩/ ٣(قائق تبيني احلقائق رشح كنز الد, )٤٨٣/ ١(جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر : ينظر) ٣(
 ).٢/٥٢٦( حاشية الدسوقي, )٦٢٦/ ٢(الكايف يف فقه أهل املدينة , )٢٦٠/ ٢(املدونة : ينظر) ٤(
 .٧/١٨٥ املبدع, )٢٣٨/ ٨(املغني البن قدامة : ينظر) ٥(
 ).٣٢١/ ١٨(  املجموع رشح املهذب, )٩/٩٩( روضة الطالبني: ينظر) ٦(
 ).٥٥٥/ ٣(وحاشية ابن عابدين الدر املختار , ١/٤٨٠جممع األهنر:ينظر) ٧(
 ).٩٩/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتني , ١٨/٣٢٠املجموع رشح املهذب:ينظر) ٨(
 ).٣٤٠/ ٩(الفروع وتصحيح الفروع , ٨/٤١٢املغني:ينظر) ٩(
أحكام املولـود : ولالستزادة يراجع). ٢٠٨/ ٤(رشح خمترص خليل للخريش , ٢/٥٢٦حاشية الدسوقي : ينظر) ١٠(

 .٤٧٠ه اإلسالمي يف الفق
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אאא 
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أم , أوجبها الشارع عىل احلاضنة ال متلـك إسـقاطها, هل احلضانة حق للمحضون
 هي حق للحاضنة بحيث متلك التنازل عنها وإسقاطها? 

فتملك إسقاطها وال جترب عليها إن , للحاضنةأن احلضانة حق : القول األول
 .)٣(و احلنابلة, )٢(و هو مذهب الشافعية, )١(وهو املشهور عند املالكية, امتنعت

و جتـرب عليهـا , ن احلضانة حق للمحضون فال متلك إسـقاطهاأ: القول الثاين
 .)٥(وقول عند احلنابلة, )٤(وهو رواية عند املالكية, األم إن امتنعت

أي أن هلـا أن تسـقطه , فحـق هلـا, أن احلضانة حق هلا وعليها: الثالثالقول 
الطفـل إليهـا ومل  وذلك إن وجد غريها ممن يقوم مقامها, وحق عليهـا إذا احتـاج

والبـاجي و ابـن حمـرز مـن , )٦(وهو اختيار احلنفيـة, يوجد غريها فإنه يتعني عليها
 .)٧(املالكية

     
 

                                                 
 ).٥٩٧/ ٥(التاج واإلكليل ملخترص خليل  ,٥٢٧\٢حاشية الدسوقي : ينظر) ١(
 ).١٩٧/ ٥(مغني املحتاج , )٣٣٣/ ١٨(املجموع رشح املهذب : ينظر) ٢(
 ).٤٢١/ ٩(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي , )٢٤٧/ ٨(املغني : ينظر) ٣(
 ).٥٩٧/ ٥(التاج واإلكليل ملخترص خليل , )٢١٨/ ٤(مواهب اجلليل :ينظر) ٤(
 ).٤١٧/ ٩(اإلنصاف للمرداوي : ينظر) ٥(
 ) ٥٦٠/ ٣(رد املحتار :ينظر) ٦(

ويؤخذ «: لكن أنقل إليك مقالة املحقق ابن عابدين, مع أن الناظر ألول وهلة إىل كتب احلنفية جيد تعدد الروايات*      
يف املحيط يدل عىل أن لكل مـن احلاضـنة واملحضـون حقـا يف احلضـانة,  من هذا التوفيق بني القولني, وذلك أن ما

حممول عـىل مـا إذا مل تتعـني هلـا, »  إهنا حق احلاضنة فال جترب«ومثله ما قدمناه عن املفتي أيب السعود; فقول من قال 
ا حـق املحضـون إهن«واقترص عىل أهنا حقها ألن املحضون حينئذ ال يضيع حقه لوجود من حيضنه غريها, ومن قال 

والدليل عىل ذلك أيضا مـا مـر عـن . حممول عىل ما إذا تعينت واقترص عىل أهنا حقه لعدم من حيضنه غريها» فتجرب
 .»الظهريية حيث عزي إىل الفقهاء الثالثة القائلني باجلرب أهنا جترب عندهم إذا مل يوجد غريها ال إذا وجد

حضـانة اجلـدة يف  :يراجـع ,)٤٠٤/ ٥(اد املعاد يف هدي خري العباد ز, )٥٩٧/ ٥(التاج واإلكليل ملخترص خليل ) ٧(
 ).١٢٩] /٩١العدد([جملة البحوث اإلسالمية  ضمن الفقه اإلسالمي



− ١٨ − 

 
 

 

 

 

 

 أبيض

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ١٩ − 

  الفصل األول
  أدلة ثبوت احلضانة من القرآن والسنة

, قد كفلت الرشيعة حق الطفل بعد افرتاق والديه يف مجيـع مراحلـه العمريـة
فجاءت النصوص لتثبت حقه يف الرضـاع واحلضـانة والرعايـة وذلـك يف حـال 

ا جاءت لت, صغره وحاجته ثبت حقه يف اختيار املكان املالئم له بعد استغنائه وأيضً
ـا حقوقـه األخـر مـن نفقـة ومسـكن  ـكام ضمنت الشـ, عن احلضانة ريعة أيضً

ويف املبحثني اآلتيني, أوردت األدلة الدالة عىل ثبـوت حـق احلضـانة يف , وغريها
 .الكتاب والسنة

אא 
 אא 

اتُ ﴿: استدل العلامء بثبوت حـق احلضـانة يف القـرآن بقولـه تعـاىل دَ الـِ الْوَ وَ
 ِ لَنيْ وْ نَّ حَ هُ دَ الَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ ـنَّ يُ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ ىلَ املَْوْ عَ ةَ وَ اعَ ضَ تِمَّ الرَّ ادَ أَنْ يُ ِ ملَِنْ أَرَ لَنيْ امِ  كَ

لُـودٌ  وْ الَ مَ ا وَ هَ لَـدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ ا الَ تُضَ هَ عَ سْ سٌ إِالَّ وُ فْ لَّفُ نَ وفِ الَ تُكَ رُ نَّ بِاملَْعْ ُ هتُ وَ كِسْ وَ
ثْلُ  ثِ مِ ارِ ىلَ الْوَ عَ هِ وَ لَدِ ـالَ لَهُ بِوَ رٍ فَ ـاوُ تَشَ امَ وَ ـنْهُ اضٍ مِ نْ تَـرَ االً عَ ا فِصَ ادَ إِنْ أَرَ لِكَ فَ ذَ

ـا  تُمْ مَ مْ ـلَّ ا سَ مْ إِذَ ـيْكُ لَ احَ عَ نـَ الَ جُ مْ فَ كُ دَ الَ وا أَوْ عُ ضِ ْ رتَ مْ أَنْ تَسْ تُ دْ إِنْ أَرَ امَ وَ يْهِ لَ نَاحَ عَ جُ
وا أَنَّ اهللاَ لَمُ اعْ وا اهللاَ وَ قُ اتَّ وفِ وَ رُ يْتُمْ بِاملَْعْ ريٌ آَتَ لُونَ بَصِ مَ عْ  ).٢٣٣: البقرة(﴾  بِامَ تَ

ويستدل باآلية عىل ثبـوت حـق احلضـانة لـألم وذلـك إذا طلقـت أو مـات 
 .)١(وال خالف يف ذلك ما مل تتزوج فإن حضانتها تسقط بذلك, الوالد

وهذا يدل عىل أن الولد وإن فطم فاألم أحق بحضانته لفضل «: قال القرطبي
 .)٢(»حنوها وشفقتها

 

                                                 
 ).٣٦٥/ ٢(املنري للزحييل التفسري : ينظر) ١(
 ).١٦٠/ ٣(تفسري القرطبي ) ٢(



− ٢٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٢١ − 

אא 
אא 

: فـي حديث عمـرة القضـاء, قـال −  −مـا رواه البـراء بـن عـازب  −١
, فتبعته ابنة محزة, تنادي يا عم يا عـم, فتناوهلـا عـيل فأخـذ ملسو هيلع هللا ىلص فخرج النبي ... «

دونك ابنة عمك محلتها, فاختصـم فيهـا عـيل : بيدها, وقال لفاطمة عليها السالم
ابنـة عمـي : أنا أخذهتا, وهي بنت عمـي, وقـال جعفـر: وزيد وجعفر, قال عيل

اخلالـة «: خلالتهـا, وقـالملسو هيلع هللا ىلص فقىض هبا النبي . ابنة أخي: وقال زيدوخالتها حتتي, 
 .»)١(الخ.... »بمنزلة األم
وهـو « :قال ابن بطـال, اخلالة كاألم يعنى يف أولويتها باحلضانة للصغري: أي

 .)٢(»أصل يف احلكم للخالة باحلضانة
ن ويؤخذ منه أن اخلالة يف احلضانة مقدمـة عـىل العمـة; أل« : وقال ابن حجر

صفية بنت عبد املطلب كانت موجودة حينئذ, وإذا قدمت عىل العمـة مـع كوهنـا 
أقرب العصبات من النساء, فهي مقدمة عىل غريها, ويؤخـذ منـه تقـديم أقـارب 

 .)٣(»..األم عىل أقارب األب
أن امـرأة أتـت : عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده عبد اهللا بن عمـرو  −٢

اهللا, إن ابني هذا كان بطنـي لـه وعـاء, وحجـري لـه يا رسول : فقالتملسو هيلع هللا ىلص النبي 
أنـت أحـق بـه مـا مل «: حواء, وثديي له سقاء, وزعم أبوه أنه ينزعـه منـي? قـال

 .»تنكحي
, ودل احلديث عىل انه إذا افرتق األبوان وبينهام ولـد«: قال ابن القيم يف الزاد

لولد وصف يقتضـي أو با, فاألم أحق به من األب ما مل يقم باألم ما يمنع تقديمها
 .)٤(»وهذا ما ال يعرف فيه نزاع, ختيريه

                                                 
 ).١٤١/ ٥(, ]٤٢٥١: رقم[باب عمرة القضاء . صحيح البخاري كتاب املغازي) ١(
 ).٩٠/ ٨(رشح صحيح البخار البن بطال ) ٢(
 ).٥٠٦/ ٧(فتح الباري البن حجر ) ٣(
 .٤٣٥/ ٥زاد املعاد ) ٤(



− ٢٢ − 

فيه دليل عىل أن األم أوىل بالولد مـن » أنت أحق به«قوله «: )١(وقال الشوكاين
مـا مل «لألحقيـة بقولـه ملسو هيلع هللا ىلص ما مل حيصل مانع من ذلـك كالنكـاح; لتقييـده , األب

نكـاح فإن حصل منهـا ال, وهو جممع عىل ذلك كام حكاه صاحب البحر» تنكحي
وقـد حكـى ابـن املنـذر , والشـافعية واحلنفيـة, وبه قال مالـك, بطلت حضانتها

  .)٢(»اإلمجاع عليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٧/١٣٩نيل األوطار  ) ١(
 ).٤٦٢−٥/٤٥٤(اخلالف يف سقوط احلضانة بالنكاح عند ابن القيم يف الزاد يراجع ) ٢(



− ٢٣ − 

  الفصل الثاني
 حقوق احملضون

كان من الالزم بيـان , بعدما تقرر لدينا من ثبوت احلضانة يف الكتاب والسنة
وذلك , أوجبتها الرشيعة للمحضون عىل والديه أو من يقوم مقامهام احلقوق التي

 .وسأورد تلك احلقوق يف املباحث اآلتية, محاية له, وحفاظًا عليه
אא 

א 
 واإلمجاعنفقة املحضون يف ضوء الكتاب والسنة : املطلب األول

 .نفقة املحضون من الكتاب: أوالً 
تِمَّ ﴿ :قال تعاىل −١ ادَ أَنْ يُ ِ ملَِنْ أَرَ لَنيْ امِ ِ كَ لَنيْ وْ نَّ حَ هُ دَ الَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ وَ

لُودِ لَهُ  ىلَ املَْوْ عَ ةَ وَ اعَ ضَ وفِ الرَّ رُ نَّ بِاملَْعْ ُ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ  ).٢٣٣: البقرة(﴾ رِ
وقد أخذ العلامء من ذلك أن نفقة الولد الصغري عىل أبيه, ألنه إذا لزمته أجرة  

 .)١(الرضاع, فبقية النفقات اخلاصة بالصغري تقاس عىل ذلك
قٍ نَحْ ﴿: قال تعاىل −٢ الَ يَةَ إِمْ شْ مْ خَ كُ دَ الَ تُلُوا أَوْ قْ الَ تَ مْ وَ اكُ إِيَّ مْ وَ هُ قُ زُ رْ  ﴾  نُ نَ
فمنع اهللا قتل األوالد خشية اإلمالق وهو الفقـر, فلـوال أن «: يقول النووي 

 )٢(»نفقة األوالد عليهم ملا خافوا الفقر

 .نفقة املحضون يف ضوء السنة النبوية: ثانياً 
 إن أبا: ملسو هيلع هللا ىلصقالت هند أم معاوية لرسول اهللا : ة ريض اهللا عنهاـن عائشـع −١

خـذي أنـت «: سفيان رجل شحيح, فهل عيل جناح أن آخذ من مالـه رسا? قـال
 . )٣(»وبنوك ما يكفيك باملعروف

                                                 
 ).٤٧٧/ ١١(احلاوي الكبري , )١٧٠/ ٣(تفسري القرطبي : ينظر) ١(
 ).٢٩٤/ ١٨(املجموع ) ٢(
ومسـلم يف , ]٢٢١١: رقـم[باب من أجر أمر األمصار عىل ما يتعارفونه بيـنهم . كتاب البيوع,أخرجه البخاري) ٣(

 .واللفظ للبخاري) ١٧١٣( رقم) ٣/١٣٣٨( قضية هند: باب



− ٢٤ − 

واحلديث فيه دليل عىل وجوب نفقة الولد عـىل األب, وأنـه «: قال الشوكاين
جيوز ملن وجبت له النفقة رشعا عىل شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا مل يقـع 

لتمرد, وظاهره أنه ال فرق يف وجوب نفقـة األوالد عـىل منه االمتثال وأرص عىل ا
 .)١(»أبيهم بني الصغري والكبري لعدم االستفصال وهو ينزل منزلة العموم

خري الصدقة ما كـان عـن ظهـر «: قالملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة, أن رسول اهللا  −٢
 .)٢(»غنى, وابدأ بمن تعول

قـال ابـن , )٣(قتـهأي بمـن جيـب عليـك نف» و ابدأ بمن تعول«:و املراد بقوله
واملختار أن معنى احلديث, أفضل الصدقة ما وقـع بعـد القيـام بحقـوق «: حجر

 . )٤(»النفس والعيال, بحيث ال يصري املتصدق حمتاجا بعد صدقته
                                                           ثبوت نفقة املحضون باإلمجاع: ثالثاً 

كل من نحفظ عنه من أهل العلـم, عـىل أن عـىل املـرء  أمجع«:قال ابن املنذر 
 .)٥(»نفقة أوالده األطفال الذين ال مال هلم

 عىل من جتب نفقة املحضون ?: املطلب الثاين
 . إذا مل يكن للمحضون مال: أوالً 
اتفق الفقهاء عىل أن نفقة املحضون واجبة عىل األب مـادام أن املحضـون  −

 . صغري وحمتاج ; وذلك لألدلة املتضافرة وقد سبق ذكرها
 .)٦(ثم إن عدم األب فنفقة املحضون عىل من يرثه من أقاربه −
ا  − بأن يكون له ما ينفق  −ورشط وجوب النفقة عىل القريب أن يكون مورسً

 .)٧(وذلك باتفاق الفقهاء −ن نفقة نفسه سواءً من ماله أو من كسبه عليه فاضالً ع
                                                 

 ).٣٨٣/ ٦(نيل األوطار ) ١(
 ).٦٣/ ٧( ٥٣٥٦رقم ,باب وجوب النفقة عىل األهل والعيال, كتاب النفقات, أخرجه البخاري يف صحيحه) ٢(
 ).٥٠٠/ ٩(فتح الباري البن حجر ) ٣(
 ).٩٦++٢/ ٣(فتح الباري البن حجر ) ٤(
 ).٢١٢/ ٨(املغني البن قدامة : ينظر, ١١٠املنذر اإلمجاع البن ) ٥(
 .ويف لزوم النفقة عىل األقارب خالف يطول, وليس هذا موطنه) ٦(
,  )١٨٥/ ٥(مغنـي املحتـاج,)٦٢٩/ ٢(الكـايف يف فقـه أهـل املدينـة ) ٣٥/ ٤(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ) ٧(

 ).٢١٣/ ٨(املغني البن قدامة 



− ٢٥ − 

 :وقد اختلفوا يف تعيني القريب الذي تلزمه النفقة عىل ثالثة أقوال
بفـرض أو تعصـيب , النفقة عـىل الورثـة رجـاالً ونسـاءً جتب : القول األول

 .)١(وهو رواية عند احلنابلة, فتقسم بينهم عىل قدر إرثهم
 : ومن أبرز ما استدلوا به

ــاىل − ــول اهللا تع وفِ ﴿: ق رُ ــاملَْعْ نَّ بِ ُ هتُ ــوَ كِسْ ــنَّ وَ هُ قُ زْ ــهُ رِ ــودِ لَ لُ ــىلَ املَْوْ عَ       ﴾ وَ
 ).٢٣٣: البقرة(

لِكَ ﴿: قال ثم   ثْلُ ذَ ثِ مِ ارِ ىلَ الْوَ عَ فأوجـب عـىل األب , )٢٣٣: البقـرة(﴾ وَ
 . النفقة, ثم عطف الوارث عليه, فأوجب عىل الوارث مثل ما أوجب عىل الوالد

 .)٢(أهنا قرابة تقتيض التوريث فتوجب اإلنفاق كقرابة الولد −
, )٣(وهو مـذهب الشـافعية, أن النفقة عىل العصبات دون النساء: القول الثاين
 : تدلوا بام ييلواس, )٤(واحلنابلة يف رواية

أن عمر بن اخلطاب «بام جاء عن عمرو بن شعيب, عن سعيد بن املسيب,   −
فأنفق عىل الرجـال دون , )٥(»أوقف بني عم منفوس كاللة برضاعه عىل ابن عم له

 .النساء
 . )٦(وألهنا مواساة ومعونة ختتص القرابة فاختصت هبا العصبات كالعقل −

ذي رحم حمرم ال مطلـق الـوارث وتكـون  جتب نفقته عىل كل:القول الثالث
 :ومن أبرز ما استدلوا به, )٧(وهو مذهب احلنفية, بقدر املرياث

كَ قوله تعاىل ﴿ لـِ ثْـلُ ذَ ثِ مِ ارِ ىلَ الْوَ عَ فقـد اعتـرب صـفة , )٢٣٣: البقـرة(﴾ وَ
, الوراثة يف حق غري األب فدل ذلك عىل أنه يكون عـىل الورثـة بحسـب املـرياث

 ).٢١٧/ ٨(املغني البن قدامة ) ١(                                                 
 .رجع السابق امل) ٢(
 .٥/١٠٠األم: ينظر) ٣(
 ).٢١٧/ ٨(املغني البن قدامة ) ٤(
/ ٤] (١٩١٥٩: رقـم[» الرضـاع عـىل الرجـال دون النسـاء: من قـال«باب , مصنف ابن أيب شيبة كتاب الطالق) ٥(

 إرواء الغليـل »مـن عمـرإسناد رجاله ثقات لوال عنعنة ابن جريج واخلالف يف سـامع سـعيد «: قال األلباين,)١٨٤
٧/٢٣١. 

 ).٢١٧/ ٨(املغني البن قدامة ) ٦(
 .٤/٣١بدائع الصنائع, )٢٠٩/ ٥(املبسوط للرسخيس ) ٧(



− ٢٦ − 

وعىل « − −رحم حمرم وقد ثبت ذلك بقراءة ابن مسعود  ولكن بعد أن يكون ذا
الوارث ذي الرحم املحرم مثل ذلك   فإن قراءته ال ختتلف عن روايته عن رسـول 

 .)١(ملسو هيلع هللا ىلص» ; ألنه ما كان هذا إال سامعا من رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 .إذا كان للمحضون مال: ثانياً 

ومل , مـن ذلـك املـال عىل أن املحضون إن كان غنيـاً فنفقتـه )٢(اتفق الفقهاء −
 .يفرقوا بني ما إذا كان والده مورساً أم معرساً 
وقد أمجع الفقهاء إال من شـذ «: فقال, وقد حكى القرطبي اإلمجاع عىل ذلك

وللولد مال, واألب مورس أنـه ال جيـب عـىل , منهم أن رجال لو كان له ولد طفل
 .)٣(»األب نفقة وال إرضاع, وأن ذلك من مال الصبي

 :تدل عىل ذلك بأموروقد اس 
بإجياب نفقته عىل صـاحبه بـأوىل  −أي األب وابنه −ليس أحد املورسين −١

 .)٤(من اآلخر
واملـورس , و ألن النفقة إنام وجبت حلاجته  فهي عىل سـبيل املواسـاة لـه −٢

 .)٥(مستغن عن هذه املواساة
مـورس فإذا كان للولد مال فنفقته يف ماله; ألنـه «: قال الرسخيس يف املبسوط

بخالف نفقة الزوجة, فإن استحقاق ذلك باعتبـار العقـد لتفريغهـا ... غري حمتاج
نفسها له فتستحق مورسة كانت, أو معرسة فأما االستحقاق هنا باعتبـار احلاجـة 

 .)٦(»فال يثبت عند عدم احلاجة 
 ).٢٠٩/ ٥(املبسوط للرسخيس ) ١(                                                 

) ٤٣٩: ص(األخيـار يف حـل غايـة االختصـار كفاية ,)٢٦٣/ ٢(املدونة , )٢٢٣/ ٥(املبسوط للرسخيس : ينظر) ٢(
 ).٢٣٩/ ٣(الكايف يف فقه اإلمام أمحد ) ٢١١/ ٨(املغني البن قدامة , )٦٩٣/ ٢(فتاو ابن الصالح 

 ).١٧٠/ ٣(تفسري القرطبي ) ٣(
 ).٢٢٣/ ٥(املبسوط للرسخيس ) ٤(
, )٢٣٩/ ٣( فقـه اإلمـام أمحـد الكـايف يف) ٢١١/ ٨(املغني البـن قدامـة , )٢٢٣/ ٥(املبسوط للرسخيس : ينظر) ٥(

 ..٧٥٧أحكام املولود 
)٥/٢٢٣)  (٦.( 



− ٢٧ − 

 األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة: املطلب الثالث
 .املعايري الرشعية يف النفقة: أوالً 

اهُ اهللاُ الَ ﴿: قال تعاىل َّا آَتَ قْ ممِ يُنْفِ لْ هُ فَ قُ زْ يْهِ رِ لَ رَ عَ دِ نْ قُ مَ تِهِ وَ عَ نْ سَ ةٍ مِ عَ قْ ذُو سَ لِيُنْفِ
دَ  عْ لُ اهللاُ بَ عَ يَجْ ا سَ اهَ ا آَتَ ا إِالَّ مَ سً فْ لِّفُ اهللاُ نَ كَ ايُ ً ٍ يُرسْ رسْ : ملسو هيلع هللا ىلصوقال , )٧: الطالق(﴾ عُ

نَّ ﴿: وقال تعاىل, )١(»خذي ما يكفيك وولدك باملعروف« هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ ىلَ املَْوْ عَ وَ
ا هَ عَ سْ سٌ إِالَّ وُ لَّفُ نَفْ وفِ الَ تُكَ رُ نَّ بِاملَْعْ ُ هتُ وَ كِسْ بمجموع هذه , )٢٣٣ :البقرة(﴾ وَ

 :ياألدلة يتبني لنا املعايري يف النفقة وه
أن تكون النفقة حسب عرس ويرس املنفق, فإن كان مورساً فينفق نفقة   −١

 .املورسين , وإن كان معرساً فينفق نفقة املعرسين
أن تكون النفقة باملعروف, أي حسبام تعارف عليه الناس وخيتلف  − ٢ 

 .العرف باختالف األشخاص والبلدان
واملسكن والعالج أن تكون النفقة شاملة لألكل والرشب وامللبس  − ٣ 

 ). أي التعليم والعالج(والتعليم إذا مل يكن باملجان 
الكفاية يف النفقة, أي بام يكفي ويغني ال بام يزيد ويطغي ويؤدي إىل  −٤

 . )٢(كام جاء يف حديث هند بنت عتبة, إرساف وتبذير
 .اإلجراء القضائي يف حتديد النفقة: ثانياً 

وعندما تتقدم , ومن خالل تلك املعايري يمكن حتديد النفقة الرشعية لألوالد 
دعو النفقة فإن القايض ينظر يف الطلب من خالل املعايري الشـرعية, وجيتهـد يف 
ذلك ويستعني هبيئة النظر لتحديد النفقة حسب عرف أهـل البلـد, ثـم يلـزم فيـه 

طيـات التـي تظهـر لـه مـن وقـائع األب إذا كان مقرصاً يف دفع النفقة حسب املع
الدعو, حيث يطلب من الزوج اإلفصاح عن دخله الشهري حتى تتحدد حالته 

                                                 
 .سبق خترجيه) ١(
رت هـذه املـادة يف ـوقـد نشـ, ترصيح للشيخ عبد الرمحن بن صالح النفيسة القايض بمحكمة حمافظة الرس: ينظر) ٢(

 .٢٠٠٩ −يوليو − ٠٩هـ املوافق  ١٤٣٠ −رجب  − ١٦موقع هلا أون الين يف 



− ٢٨ − 

ر أو اليرس أو التوسط بينهام, والشك أن النفقة الكافية تـؤدي إىل ـمن حيث العس
اســتقرار األرسة واملجتمــع والشــح أو التقصــري فيهــا يــؤدي إىل جلــوء الزوجــة 

يؤدي إىل ضياع هذه األرسة, فعىل األب القيام بالنفقـة واألوالد إىل سلوك مشني 
وإذا صدر احلكم يف حتديـد . بالوجه الرشعي املطلوب وبراءة ذمته يف هذا اجلانب

النفقة ومل تقتنع املرأة بمقدار النفقة كان هلا حق االعرتاض عـىل احلكـم,  ويـدقق 
 .)١(من حمكمة التمييز حسب نظام املرافعات الرشعية

 .نظام التنفيذ: ثالثاً 
وأما ما يتعلق بتنفيذ هذه األحكـام فقـد جـاء يف نظـام املرافعـات مـا يفيـد  

نصت املادة التاسعة والتسعون بعد «: ييل وجوب أن يكون التنفيذ معجال فجاء ما
جيب شمول احلكم بالتنفيذ املعجل بكفالة أو : املائة من نظام املرافعات عىل ما يأيت

 : , وذلك يف األحوال اآلتيةبدوهنا حسب تقدير القايض
 .األحكام الصادرة يف األمور املستعجلة) أ ( 
إذا كان احلكم صـادراً بتقريـر نفقـة, أو أجـرة رضـاع, أو سـكن, أو رؤيـة   )ب(

 .      صغري, أو تسليمه حلاضنه, أو امرأة إىل حمرمها, أو تفريق بني زوجني
أو صانع, أو عامل أو مرضـعة, أو إذا كان احلكم صادراً بأداء أجرة خادم,  )ج ( 

 .»حاضنة
 :وقد جاء يف الالئحة التنفيذية ما نصه

إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تسـتحق دوريـا كالنفقـة, وللمنفـذ « ٧٣/١
ضده حساب بنكي بأمواله, فيأمر قايض التنفيذ اجلهـة املحفـوظ لـدهيا األمـوال 

 .»لب التنفيذباخلصم مما لدهيا بقدر املستحق, وتقيد يف حساب طا
إذا كان املنفذ ضده ليس له حساب بنكي, ولديه أموال لـد جهـة « ٧٣/٢

أو شخص, فيأمر قايض التنفيذ اجلهة أو الشخص الذي لديه أموال املدين باحلجز 
 .»عىل أمواله بقدر املبلغ املستحق, وتقيد يف حساب طالب التنفيذ

                                                 
 .السابقاملرجع ) ١(



− ٢٩ − 

قـة للمـرأة بشـكل ويف هاتني الفقرتني من الالئحة مـا يضـمن وصـول النف
مبارش, باخلصم من حساب املحكوم عليـه بالنفقـة, وال حتتـاج واحلـال هـذه إىل 

بل خياطب القايض البنوك وغريها بالتحويل مبارشة, وهذا فيه  مراجعة أي جهة,
 .توفري للجهد ومنع لكثرة املراجعة واملشقة يف احلصول عىل النفقة

حالـة التسـليم فتقـدم عـىل بقيـة إذا كانت النفقة «: ٧٣/٤كام نصت الفقرة 
 .»الديون

وهذه الفقرة جتعل النفقة مقدمة عىل مـا سـواها مـن الـديون الثابتـة يف ذمـة 
ومنـع االحتيـال يف  املحكوم عليه, ويف هذا ضـامنة لثبـوت النفقـة واسـتمرارها,

 .)١(إسقاطها أو التقليل منها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .وزارة العدلموقع , حقوق املرأة يف األنظمة القضائية السعودية) ١(



− ٣٠ − 
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− ٣١ − 

אא 
א 

ومن الذي جتب عليـه , تقرر يف املبحث األول ثبوت حق املحضون يف النفقة
 :نفقته? ويف هذا املبحث بيان ملا تشتمل عليه النفقة, يف أربعة مطالب

 .أجرة الرضاعة: املطلب األول
 .أجرة احلضانة :املطلب الثاين

 .أجرة املسكن :لب الثالثاملط
 .أجرة اخلادم :املطلب الرابع

 أجرة الرضاعة: املطلب األول
 .)١(أجرة يقدمها الوالد ملرضعة ابنه الذي حيتاج إىل ظئر :ويراد بذلك

  :الدليل عىل ذلك
ِ ملَِـنْ ﴿ :ىـالـه تعـولـق −١ لَنيْ امِ ِ كَ لَنيْ وْ نَّ حَ هُ دَ الَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ ادَ وَ أَرَ

ضَ  تِمَّ الرَّ عَ ـاعَ ـأَنْ يُ سٌ إِالَّ ـةَ وَ فْ لَّفُ نَ وفِ الَ تُكَ رُ نَّ بِاملَْعْ ُ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ ىلَ املَْوْ
ـإِنْ  كَ فَ لـِ ثْـلُ ذَ ثِ مِ ارِ ىلَ الْـوَ عَ هِ وَ لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ الَ مَ ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ ا الَ تُضَ هَ عَ سْ وُ

ا وا أَرَ ـعُ ضِ ْ رتَ ـمْ أَنْ تَسْ تُ دْ إِنْ أَرَ امَ وَ ـيْهِ لَ نَاحَ عَ الَ جُ رٍ فَ اوُ تَشَ امَ وَ نْهُ اضٍ مِ نْ تَرَ االً عَ ا فِصَ دَ
ـوا أَنَّ اهللاَ لَمُ اعْ وا اهللاَ وَ قُ اتَّ وفِ وَ رُ يْتُمْ بِاملَْعْ ا آَتَ تُمْ مَ مْ لَّ ا سَ مْ إِذَ يْكُ لَ نَاحَ عَ الَ جُ مْ فَ كُ دَ الَ  أَوْ

لُونَ  مَ عْ ريٌ  بِامَ تَ  ).٢٣٣: البقرة(﴾ بَصِ
 :دلت هذه اآلية عىل العديد من أحكام احلضانة

نَّ ﴿ :وله تعاىلـيف ق −١ هُ دَ الَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ  أفادت اآلية أحقية, ﴾:...وَ
ر عليهـا ـولو مل يفد األولوية لألم ملا اقتصـ, األم باإلرضاع زوجة كانت أو مطلقة

 .يف اآلية
ا  −٢ ا﴿ :قوله تعاىلوأفاد أيضً هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ ﴾ بأن االبن ال ينزع مـن الَ تُضَ

 . وأن أخذه منها مضارة هبا, منهي عنه بنص اآلية, أمه بعدما رضيت بإرضاعه
 ).٥١٢/ ١٣(الرشح املمتع عىل زاد املستقنع : ينظر) ١(                                                 



− ٣٢ − 

فقـد قـال ابـن  , أما يف حكم إجبارها عىل الرضاع إن كانت مفارقة لزوجهـا 
 .    )١(»وال نعلم يف عدم إجبارها عىل ذلك إذا كانت مفارقة خالفا«: قدامة
إِنْ  ﴿ −٢ وفٍ وَ ـرُ عْ مْ بِمَ يْـنَكُ وا بَ رُ ـِ أْمتَ نَّ وَ هُ ـورَ نَّ أُجُ ـآَتُوهُ ـمْ فَ نَ لَكُ ـعْ ضَ إِنْ أَرْ فَ

 ْ رتُ مْ فَسَ تُ ْ ﴾ تَعَارسَ رَ عُ لَهُ أُخْ  ).٦: الطالق(ضِ
﴾ :فقوله تعاىل  نَّ هُ ـورَ نَّ أُجُ ـآَتُوهُ ـمْ فَ نَ لَكُ عْ ضَ إِنْ أَرْ فيـه ). ٦: الطـالق( ﴿فَ

ا وهو أجرهتا عـىل الرضـاع فـال حيـل  −إن مل تكن زوجة  −داللة عىل أن لألم  حقً
 . ومماطلتها, منعها من األجر

 :حكم أجرة الرضاع ومقدارها
 .احكمه: أوالً 

عىل استحقاق األم إن مل تكن يف عصـمة األب  −رمحهم اهللا −  )٢( اتفق الفقهاء
أما إن كانـت , وكذلك املرضعة األجنبية من باب أوىل, أجرة عىل رضاعها البنها

أم جيمـع هلـا بـني , زوجة فهل يكتفى بنفقة الزوجية وال يلزم هلـا أجـرة الرضـاع
 .)٣(فهذا حمل اخلالف بني الفقهاء, النفقتني

                                                 
 ).٢٥٠/ ٨(املغني البن قدامة ) ١(
الرشح الكبري للشـيخ وحاشـية الدسـوقي , )٣٢/ ٣(اللباب يف رشح الكتاب , )١١٩/ ١٥( املبسوط للرسخيس) ٢(

املهـذب يف فقـة اإلمـام ) ٤٧٧/ ١١(احلـاوي الكبـري , )٤٠٢/ ٤(ر خليـل ـمنح اجلليل رشح خمتص, )٥١٦/ ٢(
 ).٢٤٢/ ٣(رشح منتهى اإلرادات , )٤٦٥/ ٥(كشاف القناع عن متن اإلقناع  ,)١٦٢/ ٣(الشافعي للشريازي 

يف احلاشية ألن احلديث يف البحث يدور حـول  اً يف صلب البحث وإنام أوردته خمترصوقد عدلت عن ذكر اخلالف ) ٣(
 حقوق املحضون حال انفصال األبوين

 :اختلف الفقهاء يف املرأة إذا كانت يف عصمة زوجها هل هلا أن تأخذ أجرة عىل الرضاع −
وقـال بـه , يف عصمة زوجها ال تستحق أجرة عـىل الرضـاع وهـو مـذهب احلنفيـة أن املرأة إذا كانت: القول األول      

حاشـية العـدوي  ,١/٤٩٧جممـع األهنـر يف رشح ملتقـى األبحـر: ينظـر. (وبعـض احلنابلـة, والشـافعية, املالكية
 ).٩/٤٠٦اإلنصاف, ٣/٤٥٠مغني املحتاج , ٢/١٢٨

وهـو روايـة عنـد , كانـت يف عصـمته أم ال اً فهي أحق به سـواءبأجر مثلها أن األم إذا طلبت إرضاعه : القول الثاين     
: ينظـر( .ومذهب احلنابلة وعليه مجهورهم, وقول عند الشافعية ,يرضع وقول عند املالكية إن كان مثلها ال,احلنفية

 ٤٠٦/ ٩اإلنصـاف  ٤٥٠,  ٤٤٩/ ٣مغنـي املحتـاج , ٢/٥٢٥حاشـية الدسـوقي ,٦١٩/ ٣حاشية ابن عابدين 
بحث منشور ضمن جملة البحوث , النفقة الواجبة عىل املرأة حلق الغري: يراجــع)  ٣/٣٢٣البن قدامة وانظر املقنع 

 .٢٢/١٧٩ اإلسالمية العدد
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 :ويدل عىل ذلك
ــاىل −١ ــه تع ﴾  ﴿:قول وفِ رُ ــاملَْعْ نَّ بِ ُ هتُ ــوَ كِسْ ــنَّ وَ هُ قُ زْ ــهُ رِ ــودِ لَ لُ ــىلَ املَْوْ عَ         وَ

ولقولـه , )١(»أجراً عـىل اإلرضـاع بعـد الطـالق«: قال الرسخيس, )٢٣٣: البقرة(
ا سبحانه ﴾ : أيضً نَّ هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ مْ فَ نَ لَكُ عْ ضَ إِنْ أَرْ وهو أجرهتا ). ٦: الطالق(﴿فَ

 . عىل الرضاع فال حيل منعها من األجر
وألن الطفل إنام يتغذ بام يتولـد يف املرضـعة مـن اللـبن, «: قال البهويت −٢

 .)٢(»ألهنا يف احلقيقة له ؛وذلك إنام حيصل بالغذاء فوجبت النفقة للمرضعة
سـتحقت ألجـل فا, وألن يف إرضاعها له إشغاالً هلا عن قيامها بشؤوهنا  −٣

 .ذلك مقابالً 
, فمتى ما طالبت األم بنفقة رضاعتها البنها, فإنه حيكم هلـا بنفقـة الرضـاعة

ولـو «: جاء يف اإلجراءات القضائية ما نصه, القضاء السعوديوهو املعمول به يف 
 . )٣(»فإنه حيكم هلا هبا... طالبت األم بأجرة الرضاع

 :ملائة من نظام املرافعات عىل ما يأيتون بعد اـة والتسعـادة التاسعـونصت امل 
جيب شمول احلكم بالتنفيذ املعجل بكفالـة أو بـدوهنا حسـب تقـدير القـايض , «

 :    −وذكر منها −وذلك يف األحوال اآلتية
 .إذا كان احلكم صادراً بتقرير نفقة, أو أجرة رضاع −
 .»إذا كان احلكم صادراً بأداء أجرة خادم, أو صانع, أو عامل, أو مرضعة  −

 .مقدارها: ثانياً 
ا  وقد نص العلامء عىل أهنا , أو أن تطلب أجرة املثل, لألم أن ترضع ابنها جمانً

فـإن , )٤(أحق بإرضاع ولدها من غريها مادام أهنا مل تطالب بأكثر مـن أجـرة املثـل
                                                 

 ).١١٩/ ١٥(املبسوط للرسخيس ) ١(
 ).٣/٢٤٢(دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات ) ٢(
 .ص١٥الزوجية اإلجراءات القضائية يف املشكالت ) ٣(
واملغنـي البـن , )٢٦٧/ ١١(البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ,  )٢٢٢/ ٤(البحر الرائق رشح كنز الدقائق : ينظر) ٤(

 .١٧٨أحكام احلضانة يف اإلسالم : يراجع, )٢٥١/ ٨(قدامة 
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مثلها, ووجد األب من ترضعه بأجر مثلها , جاز انتزاعه طلبت األم أكثر من أجر 
إِنْ  :منها ; ألهنا أسقطت حقها بطلبها ما لـيس هلـا, فـدخلت يف عمـوم قولـه ﴿وَ

 ﴾ رَ عُ لَهُ أُخْ ضِ ْ رتُ مْ فَسَ تُ ْ وألن مـا يوجـد «: قـال الشـريازي, )٦: الطالق(تَعَارسَ
ر مـن ثمـن املثـل جعـل بأكثر من عوض املثل كاملعدوم, وهلذا لو وجد املاء بـأكث

 .)١(»هنا كاملعدوم يف االنتقال إىل التيمم فكذلك ها
 :أجرة احلضانة: املطلب الثاين

أجرة تقدم إىل حاضنة الصغري مقابل احلفـظ واملراعـاة وتربيـة  :ويراد بذلك
وال , وتستحق ذلك مادام أهنا ليست زوجة ألب الطفل, الولد والنظر يف مصاحله

; وذلـك جلـواز )٢(رة احلضانة غري أجرة الرضاع عند اجلمهوروتعترب أج, معتدة له
 . )٣(إفراد كل منهام باإلجارة كسائر املنافع

 :                                  اختلف الفقهاء يف أجرة احلضانة عىل قولني :حكمها
, )٥(والشـافعية, )٤(وهـو مـا ذهـب إليـه اجلمهـور مـن احلنفيـة :القول األول

مـادام أهنـا غـري , من أن احلاضنة تستحق أجرةً عىل حضانتها للطفل, )٦(واحلنابلة
 . وتلك األجرة غري أجرة إرضاعه, وغري معتدة له ,زوجة ألبيه

م , وتؤخذ األجرة من مال الطفل إن كان له مال فإن مل يكن له مال فـإن امللـزَ
 .)٧(بذلك هو األب أو من يقوم مقامه

   : واستدلوا عىل ذلك
 .)٨(فكانت كالنفقة, احلضانة من أسباب الكفاية بأن مؤنة −١

                                                 
 ).١٦٢/ ٣(املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي ) ١(
الغرر البهية يف , )٤٨٢/ ١(جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر , )١٨١/ ٤(قائق البحر الرائق رشح كنز الد: ينظر) ٢(

 ).١٨٠/ ٢(الكايف يف فقه اإلمام أمحد ) ٣٣٠/ ٣(رشح البهجة الوردية 
 ).١٨٠/ ٢(الكايف يف فقه اإلمام أمحد , )٣٣٠/ ٣(الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية ) ٣(
 ).٤٨٢/ ١(جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر , )١٨١/ ٤(قائق البحر الرائق رشح كنز الد: ينظر) ٤(
 ).٤٤٧/ ٣(أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ) ٩٨/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتني : ينظر) ٥(
 ).٤١٦/ ٩(اإلنصاف, )١٨٠/ ٢(الكايف يف فقه اإلمام أمحد : ينظر) ٦(
 ).٤١٦/ ٩(اإلنصاف) ٩٨/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتني )٢٢٢/ ٤(البحر الرائق رشح كنز الدقائق : ينظر) ٧(
 ).٩٨/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتني ) ٨(
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ألن احلاضنة قد حبست نفسها عىل حضانة الطفل ورعايتـه فاسـتحقت  −٢
 .)١(بذلك أجرة

وهـو مـا ذهـب إليـه , أنه ليس للحاضنة أجرة عـىل حضـانتها :القول الثاين
 . )٢(املالكية

ءَ هلا أي« :قال يف حاشية الدسوقي ْ ا احلاضنة من نَ : أَيْ اليشَ ـذَ هَ , وَ ةٍ رَ ةِ أُجْ قَ فَ
نَةِ  َاضِ قُ عىل احلْ نْفَ , وكان يقول أوالً يُ مِ اسِ قَ ذَ ابن الْ بِهِ أَخَ , وَ يْهِ وعُ إلَ جُ الِكٍ املَْرْ لُ مَ وْ قَ
الِهِ  قُ عليها من مَ يُنْفَ ةُ فَ ريَ قِ فَ ا الْ , أَمَّ نِيَّةً نَةُ غَ َاضِ ا كانت احلْ الفُ إذَ ِ اخلْ , وَ المِ غُ الِ الْ من مَ

لِ فَ  ا ألجْ هَ رِ ةِ قْ انَ ضَ  .)٣(»ال لِلْحَ
, جــاء يف القضــاء الســعوديوثبــوت أجــرة احلاضــنة هــو املعمــول بــه يف 

 .)٤(»لو طالبت األم بأجرة احلضانة فيحكم هلا هبا«: اإلجراءات القضائية
: ونصت املادة التاسعة والتسعون بعد املائة من نظام املرافعات عـىل مـا يـأيت

جيب شمول احلكم بالتنفيذ املعجل بكفالـة أو بـدوهنا حسـب تقـدير القـايض, «
 :    −وذكر منها −وذلك يف األحوال اآلتية

إذا كان احلكم صادراً بأداء أجرة خادم , أو صانع , أو عامل أو مرضـعة ,   −
 »ةأو حاضن

 أجرة املسكن: املطلب الثالث
توفري السكن املالئم حلضانة األوالد إما بدفع أجرة املسـكن أو : ويراد بذلك
 . إعداد بيت هلم
 :تعددت آراء الفقهاء يف أجرة املسكن  عىل عدة مذاهب :حكمها

 :اختلفت آراء فقهاء احلنفية يف هذه املسألة: )٥(مذهب احلنفية
                                                 

 .١٧١أحكام احلضانة يف اإلسالم : ينظر) ١(
, )٢١٩/ ٤(رشح خمترص خليل للخريش , )٥٣٤/ ٢(الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي : ينظر) ٢(

 .٤/٢٢٠التاج واألكليل 
 ).٥٣٤/ ٢(الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ٣(
 .ص١٥اإلجراءات القضائية يف املشكالت الزوجية ) ٤(
 ). ٥٦٢/ ٣) (رد املحتار(الدر املختار وحاشية ابن عابدين , )١٨٣/ ٤(البحر الرائق رشح كنز الدقائق  : ينظر) ٥(
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بـأن وجـوب األجـر يف : وعللـوا, ال جتب يف احلضانة أجـرة املسـكن :فقيل
 .احلضانة ال يستلزم وجوب املسكن بخالف النفقة

بـأن القـول بوجـوب أجـرة : وعللوا, جتب يف احلضانة أجرة املسكن: وقيل
ر عىل احلضـانة, بـل عـىل وجـوب نفقـة ـوب األجـا عىل وجـكن ليس مبنيـاملس

 مسكن هلا أصـال, بـل تسـكن عنـد غريهـا فكيـف الولد; فقد تكون احلاضنة ال
يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد, بل الوجه لزومه عىل من تلزمه نفقته, فإن 

به,  وهو ما اختاره املحقـق ابـن  يأما لو كان هلا مسكن فيكتف, املسكن من النفقة
 . )١(− رمحه اهللا −عابدين 

 : اختلفت آراء فقهاء املالكية يف هذه املسألة: )٢(مذهب املالكية
فـال تتحمـل احلاضـنة , السكنى عىل األب للمحضون واحلاضنة معا :فقيل

 . وهو مذهب املدونة والذي به الفتو, شيئاً 
سكنى الطفل عىل أبيه, وعـىل احلاضـنة مـا خيـص نفسـها باالجتهـاد  :وقيل

 .لكيةوهو مذهب سحنون من املا, بتوزيع األجر بينهام
رت دون ـفاحلاضـنة إذا أيسـ, هنا عىل املـورس مـن األب أو احلاضـنةإ :وقيل

ر األب دون احلاضـنة مل ـاألب مل يكن عىل األب سكنى عىل هذا القول, وإن أيسـ
 .يكن عىل احلاضنة يشء من أجرة السكنى

وجــوب األجــرة للمســكن يف احلضــانة : )٤(واحلنابلــة, )٣(مــذهب الشــافعية
أن مبنى وجوهبا عىل جوب نفقة الولد, : ووجه لزومها, واملحضون معاللحاضنة 

 .ومن النفقة عىل الولد إجياد مسكن للطفل ومن حيضنه
واملتأمل ملقاصد الرشيعة, وأقوال الفقهاء يرتجح له القـول بوجـوب أجـرة 

وسواء كانـت فقـرية , أو سكنت عند الغري, املسكن للحاضنة سواء كان هلا سكن
                                                 

 ).٥٦٢/ ٣) (املحتاررد (الدر املختار وحاشية ابن عابدين : ينظر) ١(
 ).٢١٨/ ٤(رشح خمترص خليل للخريش , )٥٣٤/ ٢(الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي : ينظر) ٢(
 ).٩/٨٥(روضة الطالبني , )٣٠٩/ ١٨(املجموع رشح املهذب : ينظر) ٣(
, )٤٨٢/ ٥(اإلقنـاع كشاف القناع عن متن , ٣٩٢/ ٩(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : ينظر) ٤(

 .١٨٥أحكام احلضانة يف اإلسالم : يرجع فيام سبق
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وإذا كـان , وذلك ألهنا إذا كانت لوحدها فالسكن الصـغري كـاف هلـا, أو مورسة
وإذا فرضـنا أن هلـا سـكناً كبـرياً يزيـد عـن , معها طفل فإهنا حتتاج إىل سكن أكرب

, حاجتها إليه وهي لوحدها فإن هلا احلق يف تأجري الزائد عىل حاجتهـا عـىل الغـري
تأجري ما يزيد عن حاجتهـا  ومن املمكن أن الطفل إذا كان عندها فإهنا ال تستطيع

 .أضف إىل أن السكن من مستلزمات النفقة بل هو آكدها )١(حلاجة الطفل إليه
ويف لقاء للشيخ عبد اهللا املطلـق عضـو هيئـة كبـار العلـامء, وعضـو اللجنـة 

ويوجد اآلن يف «: الدائمة لإلفتاء, وأستاذ الفقه يف املعهد العايل يف القضاء  ما نصه
هـم الـذين  )هيئـة النظـر أو هيئـة اخلـرباء(هيئة عرفيـه تسـمى  املحاكم الرشعية
بناء عىل راتب الزوج ووضعه االجتامعي, وحالة الطفل يف عالج  ,يقدرون النفقة

أو غري ذلك, وحالة دخل األب غري الراتب, ووجوب النفقات عىل الوالد ,وهذه 
يدخل له, وبعد اهليئة تنظر يف وضع الزوج من حيث ما جيب عليه, ومن حيث ما 

رب وامللبس والسـكن ـذلك تعطي كل ذي حق حقه, والنفقة تشمل املأكل واملش
 )٢(»والعالج

 اخلادمأجرة : املطلب الرابع
 −راً ـوسـإن كان م−ه ـوب عنـأن يقوم األب أو من ين:ويراد بذلك

إن كـان الولـد حيتـاج يف , −عىل حسب عـرف البلـد −باستئجار خادم أو رشائه 
 .)٣(إىل خدمة وكان مثله خيدماحلضانة 

, )٦(والشـافعية, )٥(واملالكية, )٤(اتفقت املذاهب األربعة من احلنفية: حكم ذلك
و أن , اً ن احتاج إىل ذلك بام يليق به عرفـعىل وجوب خدمة املحضون إ )٧(واحلنابلة

                                                 
 .١٨٥أحكام احلضانة يف اإلسالم ) ١(
 /.http://www.islamfeqh.comموقع الفقه اإلسالمي, ) ٢(
أسـنى املطالـب يف رشح روض ) ٢٢٠/ ٤(مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليـل ) ٤١٥/ ٤(منح اجلليل : ينظر) ٣(

 ).٤٤٧/ ٣(الطالب 
 ).٥٦٢/ ٣) (رد املحتار(الدر املختار وحاشية ابن عابدين , )١٨٠/ ٤(البحر الرائق رشح كنز الدقائق ) ٤(
 ).٤١٥/ ٤(منح اجلليل , )٢٢٠/ ٤(مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ) ٥(
 ).٤٤٧/ ٣(أسنى املطالب يف رشح روض الطالب , )٢٢٥/ ٧(هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ) ٦(
 ).٤٨٣/ ٥(كشاف القناع عن متن اإلقناع , )٢٤٢/ ٣(الكايف يف فقه اإلمام أمحد ) ٧(
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وأهنا غري أجرة احلضانة , عىل األب أو من يقوم مقامه إن كان مورساً أجرة خادمه
 .فإنه قد جتتمع األجرتني معاً 

                                  :         ويستدل عىل ذلك
; ألن أجرة عىل حضـانتهاأنه إنام وجبت أجرة اخلادم وإن كان للحاضنة  −١ 

أجرة احلضانة مقابل احلفظ والنظر يف املصالح وذلك غري مبـارشة اخلدمـة الـذي 
 . )١(خيتص باخلادم

 .) ٢(ة من متام الكفاية يف النفقةألن اخلدم −٢
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 )٤٤٧/ ٣(أسنى املطالب يف رشح روض الطالب , )٢٢٥/ ٧(هناية املحتاج إىل رشح املنهاج : ينظر) ١(
 )٤٨٣/ ٥(كشاف القناع عن متن اإلقناع : ينظر) ٢(
   و مل أجد فيام اطلعت عليه رأي للقضاء السعودي ال يف أجرة املسكن و ال يف أجرة اخلادم . 
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אא 
אא 

أو أنثى, وكان حتت حضانة النساء أو الرجـال,  إن املحضون إذا كان ذكراً     
فإن لكل من األبوين احلق يف زيارة ابنه أو ابنته أثناء حضانة اآلخر له, وليس ألي 

وذلك حفاظًـا عـىل العالقـة الوثيقـة بـني الوالـدين , أحد منهام احلق يف املنع منها
ىل مـا يتعلـق و سـيتج, وهذا ما تقتضيه مقاصد الرشيعة, ويقبله املنطق, وولدمها

 :بزيارة املحضون من أحكام يف املطالب اآلتية
 . حكم زيارة املحضون :املطلب األول
 . أحوال زيارة املحضون :املطلب الثاين
 . آداب زيارة املحضون :املطلب الثالث
 .األحكام القضائية املتعلقة بدعو زيارة املحضون :املطلب الرابع

 .السفر بهحكم نقل املحضون و :املطلب اخلامس
 حكم زيارة املحضون: املطلب األول

عىل أن زيارة املحضون و تعاهـده حـق لكـال  −رمحهم اهللا  − )١(اتفق الفقهاء
و يستدل , و ليس ملن له حق احلضانة منع املحضون من رؤية أحد والديه, األبوين
 :عىل ذلك
 ,الرحمارة أحد والديه محل له عىل قطيعة ـن زيـون مـع املحضـأن يف من −١

رمحـه  −قال ابن قدامة, وهذا خالف قصد الشارع يف األمر برب الوالدين وصلتهام
 .)٢(»أن منعه من ذلك إغراء بالعقوق, وقطيعة للرحم«: يف ذلك −اهللا

                                                 
مواهـب اجلليـل يف ) ٥٤٣/ ١(الفتاو اهلندية , )٥٧١/ ٣) (رد املحتار(الدر املختار وحاشية ابن عابدين : ينظر) ١(

, )٤٩٠/ ٢(اظ أيب شـجاع اإلقنـاع يف حـل ألفـ, )٥٠٧/ ١١(احلـاوي الكبـري , )٢١٥/ ٤(رشح خمترص خليـل 
 .)٢٩٤: ص(دليل الطالب لنيل املطالب , )٤٣٢/ ٩(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي 

اإلقنـاع يف حـل ,)١٩٩/ ٥(مغني املحتاج إىل معرفة معـاين ألفـاظ املنهـاج : ينظر, )٢٤٢/ ٨(املغني البن قدامة ) ٢(
الضـوابط , )٢٥١/ ٣(دقـائق أويل النهـى لرشـح املنتهـى = ت رشح منتهى اإلرادا, )٤٩٠/ ٢(ألفاظ أيب شجاع 

 .١١٤الفقهية ملستحق احلضانة 
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ن للمحضون حاجة ال يمكـن سـدها إال بتعهـد إإذ , مصلحة املحضون −٢
 .والديه له, وزيارهتام إياه

 املحضونأحوال زيارة : طلب الثاينامل
 مكان زيارة املحضون: أوالً 

إذا كان املحضون ممـن يصـعب نقلـه عنـد الزيـارة كالرضـيع : احلالة األوىل
و ما عدا ذلك فإنه ال يلزم أن , )١(ونحوه فإنه يلزم األب أن يزوره يف منزل حاضنته

 .تكون الزيارة يف منزل احلاضنة
يصعب نقل املحضـون  إذا كان«: جاء يف اإلجراءات القضائية ما نصه ما ييل

إىل منزل املدعي طالب الزيارة إما لصـغره وحاجتـه الشـديدة للعنايـة أو ملرضـه 
وإذا كانـت مطلقـة فتكـون , فتكون الزيارة يف منزل احلاضن إما حمددة أو مطلقة ً 

مـن زيـارة ... أنه ال يمنـع املـدعي... حكمت عىل املدعي عليه( :صيغتها كالتايل
 .»)٢(...)املحضون

فحينئـذ , أن يكـون الـولـد صحيحاً وحتت حضانة الرجال :احلـالـة الثانيـة
كام , ال جيوز للحاضن بأي حال من األحوال منع األم من رؤية االبن ذكراً أو أنثى

, أما فيام خيتص بالبنت, ال يصح أيضاً أن يمنع ابنه من زيارة أمه يف أي وقت يشاء
: نعها رشيطة أن يسمح لألم بزيارهتـا ; قـالواأن لألب م, )٣(فقد جاء عند الشافعية

ــنها « ــا لس ــاخلروج لزيارهت ــا ب ــربوز, واألم أوىل منه ــدم ال ــيانة وع ــألف الص لت
وقد , , فإهنم مل يمنعوها)٦(واحلنابلة, )٥(عىل خالف ما ذهب إليه احلنفية, )٤(»وخربهتا

مهـا إن مل و ال متنع األم من زيارهتا, وال هـي مـن زيـارة أ«: جاء يف دليل الطالب
وهـو األقـرب , )٧(ومتنع من اخللـوة هبـا إن خيـف أن تفسـد قلبهـا» خيف الفساد
 .للصواب

 .١٨اإلجراءات القضائية , ٢٢٣احلضانة يف الفقه اإلسالمي لسمري عقبى:ينظر) ١(                                                 
 .١٨اإلجراءات القضائية ) ٢(
 ).٥٠٨/ ١١(احلاوي الكبري : ينظر) ٣(
 ).٤٩٠/ ٢(اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ) ٤(
 ).٥٧١/ ٣) (رد املحتار(الدر املختار وحاشية ابن عابدين ) ٥(
 ).٢٩٤: ص(دليل الطالب لنيل املطالب : ينظر) ٦(
 ,)٣١٤/ ٢(منار السبيل يف رشح الدليل ) ٧(

 .ومل يتحدث املالكية بخصوص هذه املسألة*
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ـا :احلالة الثالثة وهـو إمـا أن يكـون بحضـانة األم أو , أن يكون الولد مريضً
فإن كان يف حضانة النساء فقد بينا كام يف احلالة األوىل أن لألب زيارته وال , األب

ان يف حضانة الرجال فإن لألم احلـق بتمريضـه يف بيتهـا; أما إذا ك, يمنع من ذلك
ألن املرض جعله كالصغري الذي يفتقر إىل من يقـوم عـىل خدمتـه فألجـل ذلـك 

 .)٢(واحلنابلة, )١(وهذا ما ذهب إليه الشافعية, كانت أحقية األم
أما , ترتيب الزيارة يكون حال الصحة«: جاء يف اإلجراءات القضائية ما نصه

 . )٣(»حضون مريضاً فيزار يف أي وقت من أجل االطمئنان عىل صحتهإن كان امل
 زمن زيارة املحضون: ثانياً 

 أم ماذا?, أم مرتني يف الشهر, هل تكون الزيارة مرة يف األسبوع: ويراد بذلك
حتدثوا يف مسألة زمـن  )٥(واحلنابلة, )٤(بالنظر يف كالم الفقهاء نجد أن الشافعية

 .زيارة املحضون
و العــادة ختتلــف بــاختالف ســن , هــو العــادة: وأن منــاط وقــت الزيــارة 

 .)٦(و مكانه و الظروف املحيطة, املحضون
ام ال يفِ «: فجاء عند الشافعية م يفِ أَيَّ يَوْ ادة كَ عَ ة ولدها عىل الْ ارَ يَ وال متنع األم زِ

إِذا زارت ال تطيل  يته, وَ وهلَا بَ ا من دُخُ نَعهَ م, وال يمْ وْ  )٧(»املْكْثكل يَ
ا عند احلنابلة واألم تزور ابنتها والغالم يزور أمه عىل ما جـرت « :وجاء أيضً
 .)٨(»به العادة كاليوم يف األسبوع

                                                 
 ).٤٩٠/ ٢(اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع , )٥٠٨/ ١١(احلاوي الكبري : ينظر) ١(
 )٢٥١/ ٣(رشح منتهى اإلرادات , )٤٣٢/ ٩(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : ينظر) ٢(

 .ومل أجد حديثًا عن ذلك عند احلنفية واملالكية*
 .٥زيارة املحضون ص, ٢٢٣احلضانة يف الفقه اإلسالمي : يراجع فيام سبق, ١٨اإلجراءات القضائية ) ٣(
 ).٤٩٠/ ٢(اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع , )١٩٩/ ٥(معرفة معاين ألفاظ املنهاج مغني املحتاج إىل ) ٤(
 ).٢٥١/ ٣(رشح منتهى اإلرادات , )١٦١/ ٤(اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ) ٥(
 .١٨اإلجراءات القضائية ) ٦(
 ).٤٩٠/ ٢(اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ) ٧(
 ).١٦١/ ٤(حنبل  اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن) ٨(
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 :ما يوافق ما تقدم عند الفقهاء جاء يف اإلجراءات القضائية السعودية
أن مناط زيارة املحضون هو العادة والعادة ختتلـف بـاختالف األشـخاص «

أو , أما الزمـان فقـد تكـون مـرة يف األسـبوع... واألزمنة واألحوالواألمـاكـن 
ويراعي يف ذلك , فعىل القايض أن يصلح بني الطرفني يف حتديدها, مرتني يف الشهر

 :ما ييل
 .اإلجازات املدرسية للطالب )أ ( 
 .إجازات العيدين  )ب(

 .صغر املحضون وحاجته حلاضنته ) ج( 
 .د الطرفنيوجود املناسبات لد أح)  د( 
 .»حتديد من حيرض املحضون للزيارة ومن يأخذه وقت انتهائها عند املشاحة )هـ(

 آداب زيارة املحضون: املطلب الثالث
لزيارة املحضون آداب ال بد من مراعاهتـا, سيعرضـها املطلـب عـىل سـبيل 

 −:االختصار
 .عدم إطالة املكث مدة تزيد عىل احلاجة −١
ـا للحاضـن, فيجـب أن يراعـي رشطـان ذكرمهـا إذا مل يكن الزائر  −٢ حمرمً

وأن ال يـؤدي ذهاهبـا , أن ال يتحقق بـذلك خلـوة حمرمـة: ومها, )١(الشافعية
 .لتمريض ابنها يف بيت أبيه إىل وجود الريبة والشك

 .أن ال يفسد الزائر قلب املحضون −٣
أو غري , فال تكون يف أوقات متأخرة ليال, مراعاة الوقت يف تنفيذ الزيارة −٤

 .مناسبة كوقت القيلولة
أن يكون متحلياً بام رشع اهللا ورسوله من اآلداب املتعلقة بدخول بيـوت  −٥

وتركــه مــاال يعنيــه مــن أرسار , مــن حيــث وجــوب االســتئذان, اآلخــرين
 .)٢(البيوت

                                                 
   ).٥٠٨/ ١١(احلاوي الكبري ) ١(
 .٢٢٥احلضانة يف الفقه اإلسالمي, ١٨اإلجراءات القضائية : ينظر) ٢(
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 :األحكام القضائية املتعلقة بدعو زيارة املحضون: املطلب الرابع
إمـا , إنام يكـون بعـد انتهـاء موضـوع احلضـانةالنظر يف دعو الزيارة « −١

 .أو حكامً , صلحاً يف املحكمة أو خارجها
, إذا اصـطلح الطرفــان عــىل وقــت الزيـارة و مــدهتا و طريقــة تنفيــذها  −٢

 .فالصلح جائز بينهام
مـع ) احلضانة أو الزيـارة(لألم أن تطالب بزيارة األوالد أثناء نظر قضية  −٣

بالزيارة يدون يف الضبط حتـى تنتهـي القضـية  ويصدر هلا أمر مؤقت, األب
فـإذا صـدر , و كـذا العكـس, و يكتب بذلك خطاب جلهة التنفيذ, املنظورة

 .احلكم يف القضية املنظورة فيلغى األمر املؤقت املشار إليه
يف حالة ممانعة احلاضن من زيارة املدعي للمحضون أو تسـليمه لـه مـن  −٤

إن ذكر قدحاً مؤثراً يف بيت املدعي فيقـوم ف, فيسأل عن السبب, أجل الزيارة
القايض إما بالصلح بني الطرفني يف أن تكون الزيارة يف بيت شـخص ثالـث 

أو حيكم بعدم منع املدعي من زيارة املحضون يف بيـت , من أقارهبام يرتضيانه
 .املدعى عليه يف أوقات حيددها القايض حسب العادة

ل القـايض املعاملـة إىل قسـم اخلـرباء إذا تعذر الصلح بني الطرفني فيحي −٥
فـإذا رجعـت املعاملـة مـن قسـم , لتحديد الزيارة للمحضون حسب العادة

وإال , فـإن وافقـا عليـه فحسـن, اخلرباء يعرض القايض القرار عىل الطرفني
 .)١(»حكم بموجبه إذا رآه صاحلاً للحكم

 :ما جاء يف نظام املرافعات
 :من نظام املرافعات عىل ما يأيت املائةنصت املادة التاسعة والتسعون بعد 

جيـب شـمول احلكـم بالتنفيـذ املعجـل :املادة التاسعة والتسعون بعد املائـة«
ذكـر مـن  −بكفالة أو بدوهنا حسب تقدير القـايض , وذلـك يف األحـوال اآلتيـة

 :−بينها
                                                 

 .١٩اإلجراءات القضائية ) ١(
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إذا كان احلكم صادراً بتقرير نفقة , أو أجـرة رضـاع , أو سـكن, أو رؤيـة  − 
 .»و تسليمه حلاضنهصغري, أ

 :ما جاء يف نظام التنفيذ
 :من نظام التنفيذ عىل نصت املادة الرابعة والسبعون −١
تنفذ األحكام الصادرة بحضانة الصغري, وحفظه, والتفريق بـني الـزوجني «
و أد ذلــك إىل ـ, ولــراً ـة جبـــخصيـــوال الشـو ذلــك ممــا يتعلــق باألحـــونحــ

ودخول املنازل, ويعاد تنفيـذ احلكـم كلـام  −الرشطة −املختصة  االستعانة بالقوة
 .»اقتىض األمر ذلك

وهذه املادة رصحية يف أن تنفيذ األحكـام املتعلقـة بحضـانة الصـغري أو تسـليمه    
لوالدته وغريه من قضايا احلقوق األرسية تنفذ ولـو باسـتعامل القـوة عـن طريـق 

ائي آخر, وإنام جيري التنفيـذ الرشطة, وأن هذا التنفيذ ال حيتاج إىل صدور أمر قض
بالقوة اجلربية كلام اقتىض األمر ذلك,  فلو حكم للمرأة بحضانة طفلهـا, وحكـم 
لوالده بالزيارة, وعند زيارة الطفل لوالده امتنع من إعادته لوالدته, فهنا ال حتتـاج 

من قبل الرشطة بتسـليم الطفـل  الوالدة إىل إقامة دعو, بل جيري التنفيذ مبارشة
يف معاجلـة تنفيـذ  الطريق األمثـلالدته وقد حددت الالئحة التنفيذية هلذه املادة لو

 :عىل ٧٤/١أحكام احلضانة والزيارة حيث نصت الفقرة 
 :يراعي القايض يف تنفيذ قضايا احلضانة والزيارة ما يأيت« 
التدرج يف التنفيذ بالنصح, والتوجيه, ثم ترتيب مراحل تسليم املحضون بـام  )أ ( 

ى املـادة ـال يرض باملنفذ له, واملنفذ ضده, واملحظور ,مع إفهام املمتنع بمقتض
 .والتسعني الثانية

إذا أرص املنفذ ضده عىل االمتناع بعد انقضاء مرحلة التـدرج التـي يقـدرها  )ب(
 .ينفذ احلكم جرباً )أ (الفقرة  القايض املشار إليها يف

يف حال امتناع املنفذ ضده عن التنفيـذ, أو حـال امتناعـه عـن احلضـور, أو  ) ج( 
أو كلهـا , إخفائه للمحضون, أو املزور للقايض اختاذ أحد اإلجراءات اآلتية

 :يف حقه
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 .املنع من السفر −١
 .األمر باحلبس −٢
 .األمر بإيقاف خدماته احلكومية −٣
 .»بإيقاف خدماته يف املنشآت املالية األمر −٤

ويتضح من هذه الفقرات يف الالئحة التنفيذية احلزم يف تسليم املحضون أو املزور 
 .يف الوقت املحدد وتقرير العقوبة الالزمة للممتنع

 فقد نصت املادة السادسـة والسـبعونأما ما يتعلق بمكان تسليم الصغري  −٢
 :من نظام التنفيذ عىل

 التنفيذ طريقة تنفيذ احلكم الصادر بزيـارة الصـغري مـا مل يـنص حيدد قايض«
احلكم عليها, وجيري التنفيذ بتسليم الصغري يف مكان مهيأ لذلك وفـق مـا حتـدده 

 .»الالئحة عىل أال يكون يف مراكز الرشطة ونحوها
وهذه املادة فيها مراعاة لنفسية الصغري ووالدته, وحفظ لكرامة املرأة بحيـث 

رطة والتـي هـي حمـل ـصغري يف أماكن معدة لذلك, وليس يف مراكز الشـتستلم ال
 .للقبض عىل أصحاب اجلنايات واجلرائم

وقد نصت الالئحة التنفيذية عىل املكان الذي يتم فيه تسليم الصغري لوالدتـه 
 :عىل التفصيل اآليت

جيري تنفيذ حكم الزيارة وتسليم الصغري يف مقـر سـكن املـزور أو  ٧٦/٢«
طالب التنفيذ إذا كان بلده بلد املزور أو يف سكن أحد أقارب املزور يف البلد سكن 

 :نفسه فإن تعذر ففي أحد األماكن اآلتية
 .اجلهات االجتامعية احلكومية )أ ( 
 .املؤسسات واجلمعيات اخلريية املرخص هلا بالقيام هبذا العمل )ب(

 .)١(»تتوافر فيها البيئة املناسبة ما يراه القايض من األماكن العامة وغريها مما) ج ( 
                                                 

 .وزارة العدلموقع , حقوق املرأة يف األنظمة القضائية السعودية) ١(



− ٤٦ − 

 :حكم نقل املحضون والسفر به: املطلب اخلامس
قـد ملـا  ونظـراً , األصل يف مكان احلضانة بلد األبوين الذي يقيامن فيه عادة   

فر خلارج مكان إقامته ألي سـبب مـن األسـباب,  ين من السَّ يعرض ألحد الوالدَ
مما قد يؤدي إىل أن حيـول السـفر بـني الوالـد اآلخـر , ورغبته بنقل املحضون معه

كام أنه قـد يمنـع , ورؤيته البنه فرتة ما; لصعوبة زيارته لبعد املسافة ومشقة السفر
فأين تكون حضانة املحضـون يف مثـل , أحد الوالدين ذهاب املحضون مع اآلخر

 هل هي عند املقيم منهام أم عند املسافر? : هذه احلالة
إذا أراد أحد الوالدين االنتقال من بلد احلضانة فإما أن يكون سـفر اسـتقرار 

لة  .إلخ..أو جتارة, وإما أن يكون سفراً مؤقتاً  كحج, وهو ما يسمى بسفر النُقْ
 :فال خيلو من حالني, نُقلة إذا كان سفر: احلالة األوىل

فللفقهاء يف ذلك ثالثـة : −رـمسافة القص −أن يكون االنتقال إىل مكان بعيد )  أ ( 
 .أقوال

وهـذا مـذهب مجهـور الفقهـاء مـن , احلضـانة لـألب مطلقـاً : القول األول
 .)٣(واملشهور عند احلنابلة, )٢(واملشهور عند املالكية, )١(الشافعية

 :ويشرتط لذلك رشوطاً  
ومثـل األم غريهـا ممـن لـه , أن يقبل الولد غري أمـه إن كـان مولـوداً : األول
 .)٤(احلضانة

فإن قصـد بسـفره ذلـك مل , أال يريد األب بذلك السفر اإلرضار باألم: الثاين
 .)٥(جيب إليه

                                                 
كفايـة األخيـار يف حـل غايـة , )١٠٦/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتـني , )٢٤٢/ ٦(الوسيط يف املذهب  :ينظر) ١(

 ).٤٤٩: ص(االختصار 
 ).٤٢٩/ ٤(منح اجلليل رشح خمترص خليل  ,)٥٣١/ ٢(الدسوقي الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية : ينظر) ٢(
 ).٥٠٠/ ٥(كشاف القناع عن متن اإلقناع , )٢٤٢/ ٨(املغني البن قدامة :ينظر) ٣(
 .٢/٥٣٢حاشية الدسوقي , ٥/٣٥٨املدونة ) ٤(
 .٧/١٥٧حاشية الروض املربع , ١١/٤٢٠املغني) ٥(



− ٤٧ − 

أن يكون البلد وطريقه آمنني, فإن كـان خموفـاً فـال جيـوز املخـاطرة : الثالث
 .)١(بالطفل

أن يف ذهاب الولد احتياطا للنسب, فـإن النسـب حيفـظ باآلبـاء,  :واستدلوا
 . )٢(وملصلحة التأديب والتعليم, وسهولة القيام بنفقته ومؤنته

إن كان املسافر األب بقيـت احلضـانة لـألم إن كـان املحضـون : القول الثاين
إذا  إال ,وإن كان املسافر األم انتقلت احلضانة لألب, وإال فلألب السفر به, عندها

 :حتقق رشطان
 .     أن يكون البلد الذي تريد أن تنقل إليه الولد بلدها: أحدمها 
وقوع النكاح يف ذلك البلد فأما إذا مل يوجدا فإنه ال يثبـت هلـا واليـة : الثاين 
 .النقل

 .)٣(وهذا مذهب احلنفية
أن املــانع هــو رضر التفريــق بينــه وبــني ولــده, وقــد ريض بــه «: واســتدلوا 
 .»لوجود

دليل الرضا, وهو التزوج هبا يف بلدها; ألن من تزوج امرأة يف بلدها, فالظاهر أنه 
يقيم فيه, و الولد من ثمرات النكاح, فكان راضيا بحضانة الولد يف ذلك, فكـان 
راضيا بالتفريق, إال أن النكاح ما دام قائام يلزمها اتباع الزوج, فـإذا زال فقـد زال 

 .)٤(»املانع
                                                 

الوسيط )٤٢٩/ ٤(منح اجلليل رشح خمترص خليل ,)٥٣١/ ٢(ي الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوق) ١(
   ار ـاالختص ايةغل ـكفاية األخيار يف ح, )١٠٦/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتني , )٢٤٢/ ٦(يف املذهب 

أحكام املولود يف : يراجع, )٥٠٠/ ٥(كشاف القناع عن متن اإلقناع , )٢٤٢/ ٨(املغني البن قدامة , )٤٤٩: ص(
 .٤/٢٢العدد , احلضانة يف اإلسالم بحث منشور يف جملة العدل, ٥٠١سالمي الفقه اإل

كفاية األخيار يف حل غاية , )١٠٦/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتني , )٢٤٢/ ٦(الوسيط يف املذهب : ينظر) ٢(
: عيراج, )٥٠٠/ ٥(كشاف القناع عن متن اإلقناع , )٢٤٢/ ٨(املغني البن قدامة , )٤٤٩: ص(االختصار 

 .٤/٢٢العدد , احلضانة يف اإلسالم بحث منشور يف جملة العدل, ٥٠١أحكام املولود يف الفقه اإلسالمي 
البحر الرائق رشح ) ٤١٢/ ١(درر احلكام رشح غرر األحكام , )٤٤/ ٤(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع : ينظر) ٣(

احلضانة يف اإلسالم بحث منشور يف , ٥٠١اإلسالمي أحكام املولود يف الفقه : يراجع, )١٨٧/ ٤(كنز الدقائق  
 .٤/٢٢العدد , جملة العدل

 ).٤٤/ ٤(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ) ٤(



− ٤٨ − 

 :−دون مسافة القرص −االنتقال إىل مكان قريب إذا كان ) ب(
وهو , سواء كانت هي املقيمة أو املنتقلة, أن األم أحق به مطلقاً  :القول األول
 .)٣(ووجه عند احلنابلة )٢(وأحد الوجهني عند الشافعية )١(مذهب املالكية
 :واستدلوا

 . أن األم أتم شفقة باملولود من غريها −١
 .)٤(منتف; حيث إن مراعاته للمحضون ممكنةألن اإلرضار باألب  −٢

وهو أصـح الـوجهني , فيكون األب أحق به, أنه كالسفر البعيد: القول الثاين
 .)٦(وهو املنصوص عليه عند اإلمام أمحد, )٥(عند الشافعية

فأشـبه , د الذي يمنعه من رؤيته يمنعه مـن رؤيـة حالـهـأن البع :تدلواـواس
 .)٧(السفر البعيد

. كأن يسـافر حلـج أو جتـارة أو نزهـة, إذا كان سفر حاجة/ الثانيـة احلـالـة   
 :ففيه قوالن

وهو مذهب , طالت املدة أم قرصت, أن املقيم أوىل من املسافر: القول األول
 .)٩(والصحيح من مذهب احلنابلة, )٨(الشافعية

 .)١٠(وذلك ألن يف السفر به ومن ثم العود به إتعاب ومشقة عليه
                                                 

 .٥/٣٥٨املدونة : ينظر) ١(
كفايـة األخيـار يف حـل غايـة , )١٠٦/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتـني , )٢٤٢/ ٦(الوسيط يف املذهب : ينظر) ٢(

 .)٤٤٩: ص(االختصار 
 ).٥٠٠/ ٥(كشاف القناع عن متن اإلقناع , )٢٤٢/ ٨(املغني البن قدامة ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
كفايـة األخيـار يف حـل غايـة , )١٠٦/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتـني , )٢٤٢/ ٦(الوسيط يف املذهب : ينظر) ٥(

 ).٤٤٩: ص(االختصار 
 ).٥٠٠/ ٥(متن اإلقناع كشاف القناع عن , )٢٤٢/ ٨(املغني البن قدامة ) ٦(
 .املرجعان السابقان ) ٧(
كفايـة األخيـار يف حـل غايـة , )١٠٦/ ٩(روضة الطالبني وعمدة املفتـني , )٢٤٢/ ٦(الوسيط يف املذهب : ينظر) ٨(

 ).٤٤٩: ص(االختصار 
 ).٥٠٠/ ٥(كشاف القناع عن متن اإلقناع , )٢٤٢/ ٨(املغني البن قدامة ) ٩(
كفايـة األخيـار يف حـل غايـة , )١٠٦/ ٩(روضـة الطـالبني وعمـدة املفتـني , )٢٤٢/ ٦(الوسيط يف املـذهب ) ١٠(

 ).٤٤٩: ص(االختصار 



− ٤٩ − 

ويرتكه الويل عندها إذا , أن األم أحق به تأخذه معها إن سافرت :القول الثاين
 . )١(سافر وهو قول املالكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أحكـام : يراجع فيام سـبق) ٢٥٩/ ٢(املدونة : ينظر, )٥٣١/ ٢(الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ١(

 .وما بعدها ١٠٣الضوابط الفقهية ملستحق احلضانة , ٥٠٥املولود يف الفقه اإلسالمي 



− ٥٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 

  

  

  

  

  



− ٥١ − 

אאא 
אא 

و يتحتم القيام بالعدل يف حـق , جاءت الرشيعة تأمر بالعدل بني مجيع الناس
وهـو , واجب حسن الرتبيـةعىل الوالدين أن ينهضا باألوالد من باب أوىل ; ألن 

إذ إن علـيهام منـع النـزاع والشـقاق بـني األوالد وإجيـاد املـودة , العدل أمر فوق
ثم إن نتائج العدل تعـود عـىل الوالـد يف العاجـل حيـث يتنـافس , والرمحة بينهم

 .األوالد عىل بره و توقريه واحرتامه
ا يف حق املحضون ; وذلـك لبعـده  وحتقيق العدل بني األبناء يكون  أكثر لزومً

 .عن أحد والديه, وذلك مظنة اإلجحاف به
وسيتجىل موضوع العدل وما يتعلق به من أحكام يف هذا املبحث, وفيه ثالثة 

 :مطالب
 . العدل بني األبناء يف ضوء السنة النبوية: املطلب األول
 .حكم العدل بني املحضون وإخوته: املطلب الثاين

 .   صفة العدل بني املحضون وإخوته: لب الثالثاملط
 : العدل بني األبناء يف ضوء السنة النبوية: املطلب األول

فأخرج البخاري يف , أتت األوامر النبوية بوجوب العدل بني األوالد يف اهلبة 
وإذا أعطى بعض ولده شيئا مل جيز حتى , اهلبة للولد: باب, صحيحه يف كتاب اهلبة

ومسلم يف صحيحه يف كتـاب , )١(وال يشهد عليه, ويعطي اآلخر مثله ,يعدل بينهم
ريق محيـد بـن ـن طــم )٢(ةـل بعض األوالد يف اهلبـة تفضيـراهـك: ابـب, اتـاهلب

أهنام حدثاه عن النعامن بن بشـري أن أبـاه : وحممد بن النعامن بن بشري, عبد الرمحن
اإين نحلت ابني هذ: فقال, ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهللا  أتى به أكـل ولـدك «: فقـال. ا غالمً

 .»فأرجعه: قال. ال: قال» نحلت مثله? 
                                                 )٢٤٤٦) ٢/٩١٣) (١. 

)١٦٢٣) ٣/١٢٤١)  (٢. 



− ٥٢ − 

سمعت النعامن بن بشـري وهـو عـىل املنـرب  : من طريق الشعبي قال)١(وأخرجا
ال أرىض حتى تشهد رسول : فقالت عمرة بنت رواحه, أعطاين أيب عطية« : يقول

, واحة عطيـةإين أعطيت ابني من عمرة بنت ر: فقالملسو هيلع هللا ىلص فأتى رسول اهللا , ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
, ال: قـال» أعطيت سائر ولدك مثل هذا?«: قال. فأمرتني أن أشهدك يارسول اهللا

 .واللفظ للبخاري. فرجع فرد عطيته: قال» فاتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم« :قال
فـال «: عن النعامن ويف آخره, عن الشعبي, أيب حيان من رواية )٢(وجاء ملسلم 

 .»تشهدين إذن فإين ال أشهد عىل جور
ـــة ـــد )٣(ويف رواي ـــن أيب هن ـــعبي, داود ب ـــن الش ـــنعامن ويف , ع ـــن ال ع

أيســرك أن يكونـوا إليـك يف الـرب «: ثم قـال» فأشهد عىل هذا غريي«:قال:آخره
 . »فال إذن«:قال. بىل: قال» سواء

 .»وإين ال أشهد إال عىل احلق«جابر من حديث  )٤(وأخرج
 :حكم العدل: املطلب الثاين

 :اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني
, )٥(وهو مذهب احلنابلـة, وجوب العدل بني األوالد يف العطية :القول األول

ويف رواية عن اإلمام أمحـد , »فأرجعه« فإن مل يعدل بطلت العطية للرواية السابقة 
 .تصح: أهنا

اوعنه  , كـأن حيتـاج الولـد لزمانتـه, أنه جيوز التفاضل إن كان له سبب: أيضً
 .أو نحو ذلك دون الباقني, ودينه

 .السابق −  − بحديث النعامن  :واستدلوا
عىل غري » اعدلوا بني أوالدكم«: ومن العجب أن حيمل قوله«: قال ابن القيم

بـه أن خالفـه الوجوب, وهو أمر مطلق, مؤكد ثالث مرات, وقـد أخـرب اآلمـر 
                                                 

 ).١٦٢٤(ومسلم بحديث رقم ). ٢٤٤٧(اإلشهاد يف اهلبة : باب, أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة) ١(
)١٦٢٢)  (٢.( 
)١٦٢٣)  (٣.( 
)١٦٢٤)  (٤.( 
 ).٥٢/ ٦(املغني البن قدامة ) ٥(



− ٥٣ − 

جور, وأنه ال يصلح , وأنه ليس بحق وما بعـد احلـق إال الباطـل, هـذا والعـدل 
واجب يف كل حال, فلو كان األمر به مطلقا, لوجب محله عىل الوجـوب, فكيـف 

وقـال ابـن  )١(»وقد اقرتن به عرشة أشياء تؤكد وجوبه, فتأملهـا يف ألفـاظ القصـة
وهو دليل عىل التحريم; ألنه سامه جورا, وأمر برده, وامتنع من الشـهادة «: قدامة

عليه, واجلور حرام, واألمر يقتيض الوجوب, وألن تفضيل بعضهم يورث بينهم 
العداوة والبغضـاء وقطيعـة الـرحم, فمنـع منـه, كتـزويج املـرأة عـىل عمتهـا أو 

 . )٢(»خالتها
وأنه إن فضل بعضـهم , بني األبناء مندوب ال واجب أن العدل :القول الثاين

 .)٥(واملالكية, )٤(والشافعية, )٣(وهو قول احلنفية, صح وكره
 :واستدلوا بام ييل

ملا قال , ولو كان حمرماً أو باطالً : قالوا» فأشهد عىل هذا غريي«: ملسو هيلع هللا ىلصقوله −١
 . )٦(هذا الكالم
, االسـتحباب والنـدبأن هذا ليس أمراً ; ألن أدنى أحوال األمـر  :وأجيب

فيفيـد مـا أفـاده , وإنام هذا هتديد له, ولو أمر النبي بإشهاد غريه المتثل بشري أمره
أن يبيح ألحد الشهادة عـىل مـا أخـرب بـه أنـه ملسو هيلع هللا ىلص ثم إنه حاشاه , النهي عن إمتامه

 . )٧(هذا ماال جييزه مسلم, ويمضيه وال يرده, جور
إن أبـا بكـر : , أهنا قالـتملسو هيلع هللا ىلص عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النبي  −٢

: الصديق كان نحلها جاد عرشين وسقا من ماله بالغابة, فلام حرضته الوفـاة قـال
واهللا يا بنية ما من الناس أحد أحب إيل غنى بعدي منك, وال أعز عيل فقرا بعدي «

                                                 
 ).٢٢٨: ص(حتفة املودود بأحكام املولود ) ١(
 )٥٢/ ٦(املغني البن قدامة ) ٢(
 .٤/٤٤٤حاشية بن عابدين , ١٢/٥٦املبسوط: ينظر) ٣(
 .٤/٥٤رشح الزرقاين , ٧/٢٣١التمهيد :ينظر) ٤(
 .١١/٦٧رشح النووي, ١/٤٤٦املهذب :ينظر) ٥(
 .١١/٦٧رشح النووي) ٦(
 .٥/٣٨٨املغني , ٩/١٤٤املحىل: ينظر) ٧(



− ٥٤ − 

. منك, وإين كنت نحلتك جاد عرشين وسقا, فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك
مال وارث, وإنام مها أخواك, وأختاك, فاقتسـموه عـىل كتـاب اهللا, وإنام هو اليوم 

يا أبت, واهللا لو كان كذا وكذا لرتكته, إنام هي أسـامء, فمـن : قالت عائشة, فقلت
 .)١(»ذو بطن بنت خارجة, أراها جارية: األخر? فقال أبو بكر

ورأ ذلـك , فهذا أبوبكر قد أعطى عائشـة دون سـائر ولـده: وجه الداللة
اجا ا كذلك, ئزً  .)٢(ومل ينكر عليهام أحد من الصحابة, ورأته هي أيضً

  :وقد أجيب عن ذلك
وال  −ملسو هيلع هللا ىلص −وقول أيب بكر ال يعارض قول النبي«:−رمحه اهللا −قال ابن قدامة 

خصـها بعطيتـه حلاجتهـا وعجزهـا عـن  − −وحيتمل أن أبا بكر . حيتج به معه
هنا أم املـؤمنني زوج رسـول الكسب والتسبب فيه, مع اختصاصها بفضلها, وكو

وحيتمل أن يكون قد نحلها ونحل غريها من , وغري ذلك من فضائلها −ملسو هيلع هللا ىلص −اهللا 
ويتعني محـل . ولده, أو نحلها وهو يريد أن ينحل غريها, فأدركه املوت قبل ذلك

حديثه عىل أحد هذه الوجوه; ألن محله عىل مثل حمـل النـزاع منهـي عنـه, وأقـل 
 .)٣(»هر من حال أيب بكر اجتناب املكروهاتأحواله الكراهة, والظا

 :صفة العدل بني األبناء: املطلب الثالث
هل يعطى الذكر مثل األنثى يف العطية, أم تكون كقسمة املرياث للذكر مثـل 

 : اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني, حظ األنثيني
وهذا , أن العدل بني األوالد يكون بأن يعطى الذكر مثل األنثى :القول األول

 .  )٦(الشافعية, )٥(واملالكية, )٤(ما ذهب إليه احلنفية
                                                 

كتـاب , والبيهقـي يف السـنن, ٤٠) ٧٥٢/ ٢(ب ما ال جيوز من النحل با, كتاب األقضية, أخرجه مالك يف املوطأ) ١(
واأللبـاين يف ,  )٥/٢١٥(صحح إسناده احلافظ يف الفـتح .  ٢٢٣١) ٣٣٧/ ٢(, باب رشط القبض يف اهلبة,البيوع

 .واإلسناد صحيح عىل رشط الشيخني, )٦/٦١(اإلرواء 
 .٧/٢٧٧االستذكار , ٤/٨٨رشح معاين  اآلثار : ينظر) ٢(
 ).٥٢/ ٦(املغني ) ٣(
 .٤/٤٤٤حاشية ابن عابدين , ١٢/٥٦املبسوط : ينظر) ٤(
 .٤/٥٤رشح الزرقاين , ٧/٢٣١التمهيد :ينظر) ٥(
 .٢/٤٤٦املهذب : ينظر) ٦(



− ٥٥ − 

 :واستدلوا
: ويف الرواية األخـر, »أكل ولدك نحلت مثله ?« : ملسو هيلع هللا ىلصقول رسول اهللا  −١

فــاتقوا اهللا واعــدلوا بــني «:قــال, ال: قــال» أعطيــت ســائر ولــدك مثــل هــذا?«
 .ولفظ الولد يشمل الذكور واإلناث, )١(»أوالدكم

وال منافـاة بيـنهام ألن لفـظ «:قال احلافظ, »أكل بنيك«وجاء يف رواية ملسلم 
الولد يشمل ما لو كانوا ذكورا أو إناثا وذكورا, وأما لفظ البنني فإن كـانوا ذكـورا 

عد لبشري والد فظاهر, وإن كانوا إناثا وذكورا فعىل سبيل التغليب, ومل يذكر ابن س
 .)٢(»النعامن ولدا غري النعامن, وذكر له بنتا اسمها أُبية باملوحدة تصغري أيب

أيرسك أن يكونوا إليك يف « : علل العدل بني األوالد بقولهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  −٢
 . والبنت كاالبن يف استحقاق برها وكذلك عطيتها, »الرب سواء
 .)٣(واألنثىأهنا عطية يف احلياة فاستو فيها الذكر  −٣
, فجـاء ابـن لـه فأخـذه ملسو هيلع هللا ىلصحديث أنس أن رجال كان جالسا مع النبي   −٤

فقبله, وأجلسه يف حجره, ثم جاءت بنية له, فأخذها, فأجلسـها إىل جنبـه, فقـال 
 .)٤(»فام عدلت بينهام«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وهذا ال أعلم يرويه عن معمر هبذا اإلسناد غري عبد اهللا بـن « : قال ابن عدي
ولعبد اهللا بن معاذ أحاديث حسان غري ما ذكرت وأرجو أنه ال « : م قالث» ...معاذ

 .»بأس به
                                                 

 .تقدم ختريج الروايات يف املطلب األول من هذا املبحث) ١(
 ).٢١٣/ ٥(فتح الباري البن حجر ) ٢(
 .٥/٣٨٨املغني) ٣(
) ٢/٢٣٧(يف فوائده  هومتام, ١٠٦٧)٣٩٤/ ٥(وذلك  يف الكامل يف ضعفاء الرجال ,عدي واللفظ لهأخرجه ابن ) ٤(

 )   ١٣/٣٩٦(وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق , ٨٧٠٠)٦/٤١٠(والبيهقي يف شعب اإليامن , ١٦١٦
 .من طرق عن عبد اهللا بن معاذ عن معمر عن الزهري, عن أنس أن رجال كان

: زاد احلـافظ. صـدوق: قـال الـذهبي واحلـافظ عنـه, فيه عبداهللا بن معاذ الصنعاين صاحب معمروإسناده حسن  *    
ــد ــه عب ــرزاق  حتامــل علي هتــذيب الكــامل : وينظــر, ٣٦٥٣) ٥٤٨(التقريــب , ٢٩٩٢) ١/٥٩٩(الكاشــف . ال

)٣٥٨٠) ١٦/١٥٩. 



− ٥٦ − 

 .فكيف بالعطية?, ويف احلديث وجوب املساواة بينهام يف القبل
فيجعـل , أن القسمة بينهام حسـب قسـمة اهللا تعـاىل يف املـرياث: القول الثاين

 .)١(وهو قول احلنابلة, للذكر مثل حظ األنثيني
  :واستدلوا

أن اهللا تعاىل قسم بينهم, فجعل للذكر مثل حظ األنثيني, وأوىل ما اقتدي  −١
 . به قسمة اهللا

 ألن العطيـة يف احليـاة أحـد حـايل العطية, فيجعـل للذكر منها مثل حظ −٢
فينبغـي أن , ألن العطية استعجال ملـا يكـون بعـد املـوت, األنثيني, كحالة املوت

لزكاة قبل وجوهبا يؤدهيا عىل صـفة أدائهـا بعـد كام أن معجل ا, تكون عىل حسبه
 . وكذلك الكفارات املعجلة, وجوهبا
أن الذكر أحوج من األنثى, من قبـل أهنـام إذا تزوجـا مجيعـا فالصـداق   −٣

والنفقة ونفقة األوالد عىل الذكر, واألنثى هلا ذلـك, فكـان أوىل بالتفضـيل; 
ضل الذكر مقرونا هبـذا املعنـى لزيادة حاجته, وقد قسم اهللا تعاىل املرياث, فف

 .)٢(فتعلل به, ويتعد إىل العطية يف احلياة
فظاهر النص األمر بالتسوية , أن كل ما استدللتم  به يف مقابل النص: أجيب
بل تعد ذلك من األمور املاديـة إىل األمـور املعنويـة كـام يف حـديث , يف العطية

ا أن بشرياً والد النعامن مل يكن, أنس ومع ذلك أمره , له من الولد إال أُبية ومر أيضً
 . عليه الصالة والسالم بالعدل والتسوية فال يلتفت عن النص إىل غريه

فإن هذا ليس من املواريث يف يشء, ولكل نـص , وأما القياس عىل املواريث
 . )٣(حكمه

 .القول األول لقوة أدلته ورصاحتها −واهللا أعلم −يرتجح  :الراجح
                                                 

 .٥/٣٧٢املبدع , ٦/٥٣املغني: ينظر) ١(
 ).٥٣/ ٦(املغني البن قدامة ) ٢(
 .٩/١٤٩املحىل : رينظ) ٣(



− ٥٧ − 

אא 
אאא 

من مجلة حقوق املحضون عىل أوليائه حق معارشة الولد باللطف والتأديـب 
وحيمل الولد عىل أحسـن األخـالق , وإذا احتيج إىل رضبه رضب, وبعثه للتعليم
 .وجينب سيئها

فمن أمهل تعليم ولـده مـا ينفعـه وتركـه «: −رمحه اهللا −قال ابن القيم مبيناً   
 ,وأكثر األوالد إنام جاء فسادهم من قبل اآلباء , فقد أساء إليه غاية اإلساءةسد

وإمهاهلم هلم, وترك تعلـيمهم فـرائض الـدين وسـننه, فأضـاعوهم صـغارا فلـم 
كام عاتب بعضـهم ولـده عـىل العقـوق , ينتفعوا بأنفسهم ومل ينفعوا آباءهم كبارا

عتني وليـدا فأضـعتك وأضـ, يا أبت إنك عققتني صـغريا فعققتـك كبـريا: فقال
 .)١(»شيخا

 :وفيه مطلبان
 األدلة عىل ذلك من الكتاب والسنة  :املطلب األول
 .آراء الفقهاء يف ذلك :املطلب الثاين

 األدلة عىل ذلك من الكتاب والسنة: املطلب األول  
 :األدلة عىل ذلك من الكتاب −١
أَ   مْ وَ كُ سَ فُ وا أَنْ نُوا قُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ةُ ﴿يَ ارَ جَ ِ احلْ ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ ﴾ ...هْ

 ).٦: التحريم(
 .»أدبوهم, علموهم«أي : − − قال عيل

 .)٢(»مروهم باخلري واهنوهم عن الرش, وعلموهم وأدبوهم« : وقال البغوي
                                                 

 ).٢٢٩: ص(حتفة املودود بأحكام املولود ) ١(
 ).١٢٢/ ٥(تفسري البغوي ) ٢(



− ٥٨ − 

حق عىل املسلم أن يعلم أهلـه, مـن قرابتـه وإمائـه «: وقال الضحاك ومقاتل
والشك أن الولد من األهـل , )١(»اهللا عليهم, وما هناهم اهللا عنهوعبيده, ما فرض 

 .فحق عليه أن يعلمهم ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة
 .األدلة عىل ذلك من السنة −٢
كلكم راع وكلكم «: ملسو هيلع هللا ىلصقال, قال النبي  − − حديث  عبد اهللا بن عمر  −١

سـؤول, مسؤول, فاإلمام راع وهو مسؤول, والرجل راع عـىل أهلـه وهـو م
واملرأة راعية عىل بيت زوجها وهي مسؤولة, والعبد راع عىل مال سيده وهـو 

 .)٢(»مسؤول, أال فكلكم راع وكلكم مسؤول
هذا احلديث مفرس لآليـة التـي تـرجم هبـا; ألنـه أخـرب عليـه « : قال املهلب

السالم أن الرجل مسئول عن أهله, وإذا كان كذلك فواجب عليه أن يعلمهم مـا 
 .)٣(»الناريقيهم به 

كل من جعله اهللا أميناً عىل يشء, فواجب عليه أداء النصيحة «:قال ابن بطال
فيه, وبذل اجلهد يف حفظه ورعايته; ألنه ال يسأل عن رعيته إال من يلزمـه القيـام 

 .)٤(»بالنظر هلا وصالح أمرها
 فكل من كان حتت, مسؤول عن رعيته يف اآلخرة« :رـديـال يف فيض القـوق

يف دينـه ودنيـاه ومتعلقـات نظره يشء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصـاحله 
 .و ال ريب أن القيام برتبية الولد وتعليمه من أهم مصالح األبناء, )٥(»....ذلك

أتينا معقل بن يسار نعوده, فدخل علينا عبيد اهللا, فقال : عن احلسن, قال −٢
ما من وال يـيل رعيـة «: , فقالملسو هيلع هللا ىلصأحدثك حديثا سمعته من رسول اهللا : له معقل

 . )٦(»من املسلمني, فيموت و هو غاش هلم, إال حرم اهللا عليه اجلنة
                                                 

 ).١٦٧/ ٨(تفسري ابن كثري ) ١(
ابـاب ﴿, يف كتاب النكاح,أخرجه البخاري) ٢( ـارً مْ نَ يكُ لـِ أَهْ مْ وَ ـكُ سَ فُ ـوا أَنْ , ومسـلم يف كتـاب ٥١٨٨) ٢٦/ ٧(﴾ قُ

 .١٨٢٩رقم احلديث ) ٣/١٤٥١(وعقوبة اجلائر واحلث عىل الرفق بالرعية باب فضيلة اإلمام العادل / اإلمارة
 ).٣٢٢/ ٧(رشح صحيح البخار البن بطال ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
)٣٨/ ٥)  (٥.( 
بـاب : , ومسلم يف باب٧١٥١) ٦٤/ ٩(باب من اسرتعى رعية فلم ينصح , يف كتاب األحكام, أخرجه البخاري) ٦(

 .١٤٢) ١/١٢٥(رعيته الناراستحقاق الوايل الغاش ل



− ٥٩ − 

ومعناه بني يف التحذير من غش املسلمني, ملن قلده اهللا «: قال القايض عياض
..... تعاىل شيئا من أمر املسلمني, واسرتعاه عليهم , ونصـبه خليفـة ملصـلحتهم,

واسـتخلف عليـه, إمـا بتضـييع  ؛يه, ومل ينصـح فـيام قلـدهاؤمتن عل فإذا خان فيام
يلزمهم من دينهم, وأخذهم به, والقيـام بـام يتعـني عليـه مـن حفـظ  تعريفهم ما
وإذا كـان ذلـك يف , .)١(»أو ترك سرية العـدل فـيهم, فقـد غشـهم......رشائعهم

 .الواليات العامة ففي الواليات اخلاصة من باب أوىل
كنـت أصـوم : قال ,عمرو بن العاص ريض اهللا عنهامحديث عبد اهللا بن  −١

, وإمـا أرسـل إيل ملسو هيلع هللا ىلصفإما ذكـرت للنبـي : الدهر, وأقرأ القرآن كل ليلة, قال
: فقلـت» أمل أخرب أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة?«: فأتيته, فقال يل

 وإن لولدك«: −ملسو هيلع هللا ىلصإىل أن قال له  −... بىل, يا نبي اهللا, ومل أرد بذلك إال اخلري
 .)٢(»عليك حقا

إ ن عىل األب تأديب ولده وتعليمه مـا «: قال النووي يف رشح صحيح مسلم
 حيتاج إليه من وظائف الدين, وهذا التعليم واجب عىل األب, وسائر األولياء قبل

: وأصحابه, قـال الشـافعي وأصـحابه, بلوغ الصبي والصبية نص عليه الشافعي
 يكـن أب; ألنـه مـن بـاب الرتبيـة وهلـن وعىل األمهات أيضا هذا التعلـيم, إذا مل

 .)٣(»مدخل يف ذلك
 آراء الفقهاء يف ذلك: طلب الثاينامل

أن عىل األولياء تعليم وتأديب املحضون إذا بلـغ السـن الـذي )٤(اتفق الفقهاء
 .يميز به

                                                 
 ).١/٤٤٦(إكامل املعلم بفوائد مسلم) ١(
 .١١٥٩)٨١٣/ ٢(, ...باب النهي عن صوم الدهر ملن ترضر به, كتاب الصوم, رواه مسلم يف صحيحه) ٢(
 ).٤٤/ ٨(رشح النووي عىل مسلم ) ٣(
/ ٤(منح اجلليل رشح خمترص خليل, )٥٦٦/ ٣(الدر املختار وحاشية ابن عابدين ,)٤٢/ ٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

البيـان يف مـذهب اإلمـام الشـافعي ,)١٥١/ ١(احلاوي الكبـري ,, )٣٥/ ٤(بلغة السالك ألقرب املسالك , )٤٢١
 ).١٥٥/ ٤(اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل , )٢٤٢/ ٨(املغني , )٤٠٨/ ٤(الغرر البهية ) ٢٨١/ ١١(
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الغـالم إذا اسـتغنى حيتـاج إىل التأديـب, والتخلـق «: قال يف بدائع الصـنائع
 )١(».....أنواع الفضائل واكتساب أسباب العلومبأخالق الرجال, وحتصيل 

وســائر األوليــاء ) ولــألب(«: ر خليــلـوقــال يف مــنح اجلليــل رشح خمتصــ
) وبعثه(أي تأديب املحضون, ) وأدبه(أي املحضون ذكرا كان أو أنثى, ) تعاهده(

 )٢(»)....للمكتب(أي إرسال املحضون 
تأديبه وتعليمـه واجـب عـىل «:الورديةوجاء يف الغرر البهية يف رشح البهجة 

 .)٣(»...وليه أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيام
إذا كانت اجلارية عند األم أو عند األب, فإهنا تكـون عنـده «وقال ابن قدامة 

ليال وهنارا; ألن تأديبها وخترجيها يف جوف البيت, مـن تعليمهـا الغـزل والطـبخ 
م بعد السبع, الختيـاره هلـا, كـان عنـدها وإن كان الغالم عند األ..... وغريمها ,

ليال, ويأخذه األب هنارا ليسلمه يف مكتب, أو يف صناعة; ألن القصد حظ الغالم 
 .)٤(»...وحظه فيام ذكرناه

, أن عىل األب أو من يقوم مقامه بذل نفقـة التعلـيم )٥(كام اتفق مجهور الفقهاء
 .أبيه إن كان قادراً  أو من مال, سواء أكان من مال الطفل إن كان له مال

ـالٌ «جاء يف منح اجلليل رشح خمترص خليل  دِ مَ لَ انَ لِلْوَ إِنْ كَ ـهُ فَ عُ دَ ونَ  فـال يَ دُ
ـهَ  جَّ ـالٌ تَوَ ـهُ مَ ـنْ لَ كُ ْ يَ إِنْ ملَ , وَ نْ قَاضٍ كُ ْ يَ تُهُ إنْ ملَ َاعَ هِ أَوْ مجَ لَدِ لِيُّهُ أَوْ قَايضِ بَ لِيمٍ وَ عْ تَ

لِيِّهِ  ىلَ وَ بِ عَ مُ النَّدْ كْ هِ األقرب فاألقرب حُ أُمِّ  .)٦(»وَ

                                                 
 ).٥٦٦/ ٣) (رد املحتار(ية ابن عابدين الدر املختار وحاش: ينظرو, )٤٢/ ٤) (١(
 ).٥٦٦/ ٣) (رد املحتار(الدر املختار وحاشية ابن عابدين : ينظرو, )٤٢/ ٤)  (٢(
 ).٢٨١/ ١١(البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ,)١٥١/ ١(احلاوي الكبري : ينظرو, )٤٠٨/ ٤)  (٣(
 ).١٥٥/ ٤(حنبل اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن : ينظرو, )٢٤٢/ ٨(املغني ) ٤(
/ ٨(حتفـة املحتـاج يف رشح املنهـاج , )٣٥/ ٤(بلغـة السـالك ألقـرب املسـالك , )٤٧٨/ ٧(منح اجلليـل: ينظر) ٥(

 ).٢٢٥/ ١(كشاف القناع عن متن اإلقناع , )٤٠٨/ ٤(الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية , )٣٦٢
 ).٣٥/ ٤(بلغة السالك ألقرب املسالك , )٣٩٢/ ٥(مواهب اجلليل رشح خمترص خليل : ينظرو, )٤٧٨/ ٧) (٦(
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ثم أجرة التعليم يف النوع األول يف مال الصبي, فإن مل يكن «: وقال الرشبيني
  )١(»له مال فعىل من تلزمه نفقته

وتعلـيم طهـارة (الصـالة : أي) تعليمه إياها(يلزم الويل ) و(«: وقال البهويت
علمهـا احتـاج إىل العلـم ألنه ال يمكنه فعـل الصـالة إال إذا علمهـا, فـإذا ) نصا

بالطهارة, ليتمكن منها فإن احتاج إىل أجرة فمن مال الصغري فإن مل يكن فعىل من 
يف (أي اليتـيم ) تركـه(للـويل ) وجيـوز(«: وقال يف موضع آخـر, )٢(»..تلزمه نفقته

تعليمه اخلط والرماية واألدب وما ينفعـه, (له أيضا ) و(, ليتعلم ما ينفعه) املكتب
 .)٣(»من ماله ألن ذلك من مصاحله أشبه ثمن مأكوله) أداء األجرة عنه(له ) و(

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
الغرر البهية يف رشح البهجـة , )٣٦٢/ ٨(حتفة املحتاج يف رشح املنهاج : وينظر, )٢٦/ ١(املجموع رشح املهذب ) ١(

 )٤٠٨/ ٤(الوردية 
 ).٢٢٥/ ١(كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ٢(
, بحث حمكم منشور يف جملة العدل. ٢٩النفقة للطفل ص بحث حق :يراجع فيام سبق, )٤٥٠/ ٣(املرجع السابق  ) ٣(

 ..هـ١٤٣٣, ربيع اآلخر, ٥٤العدد 
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 أبيض
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א 
احلمد هللا أن من عيل بإهناء هذا البحث , احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

, »حقوق املحضون دراسة حديثية فقهية تطبيقية يف املحـاكم السـعودية«: املسمى
 .و اإلملام بمحتواه, أن أكون قد وفقت باإلحاطة بجميع عنارصهالذي أرجو 

, ي والشـيطانـوما كان مـن خطـأ فمـن نفسـ, وما كان من صواب فمن اهللا
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 :ومن أبرز النتائج
يف واألرجح , اختلف الفقهاء يف تبعية املحضون إذا استغنى عن احلضانة −١

ذلك قول الشافعية القائـل بتخيـري الغـالم واجلاريـة بعـد التمييـز إن تـوفرت يف 
 .الوالدين رشوط احلضانة

أن القاعدة يف تقديم أحد األبوين عىل اآلخر بعـد انتهـاء مـدة احلضـانة  −٢
 .فأما مع وجود فساد أحدمها فاآلخر أوىل هبا بال ريب, مراعاة مصلحة الولد

و القـدرة عـىل ,واألمانـة يف الـدين,العقل: التفاقيشرتط يف احلاضن با −٣
القيام بشؤون املحضون وخلو احلاضن من كل عاهة مرضة خيشى عىل املحضـون 

ـا ألجنبـي عـن املحضـون,منها واختلـف يف احلريـة , و أن ال تكون األنثى زوجً
 .واإلسالم
وثمـرة . هل احلضانة حق للحاضنة أم املحضون? أم حـق هلـا وعليهـا? −٤

 .وهل متلك إسقاطها أم ال, جترب عىل احلضانة أم ال ذلك هل
ثم إن عدم ,  فإهنا تكون واجبة عىل أبيه, نفقة املحضون إن مل يكن له مال −٥

ثم رشط , األب فنفقة املحضون عىل أقاربه ويف حتديد القريب خالف بني الفقهاء
مـن ذلـك  أما إن كان له مال فنفقتـه, وجوب النفقة عىل القريب أن يكون مورساً 

 .أم معرساً  ومل يفرق الفقهاء بني ما إذا كان والده مورساً , املال
إذا قدمت دعو يف النفقة فإن القايض ينظر يف الطلب من خالل املعايري  −٦

الرشعية, وجيتهد يف ذلك ويستعني هبيئة النظر لتحديد النفقة حسب عـرف أهـل 
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ويطلـب مـن الـزوج , النفقـةراً يف دفـع ـالبلد, ثم يلزم فيه األب إذا كـان مقصـ
ر أو ـر أو اليســاإلفصاح عن دخله الشهري حتى تتحدد حالته من حيـث العسـ

ويف نظام التنفيذ ما يضمن وصـول النفقـة للمـرأة بشـكل مبـارش , التوسط بينهام
باخلصم من حساب املحكوم عليـه بالنفقـة وال حتتـاج إىل مراجعـة أي جهـة بـل 

 .تحويل مبارشةخياطب القايض البنوك وغريها بال
تقـدر بـأجرة , تشمل النفقة أجرة تقدم للمرضـعة إلرضـاعها الصـغري −٧
وال جترب األم عىل , وهو معمول به يف القضاء متى ما طالبت املرضعة بذلك, املثل

 .وهو املعمول به يف القضاء السعودي. الرضاع مادامت مفارقة لألب
ستحق أجرة مقابل احلفـظ املعمول به يف القضاء السعودي  أن احلاضنة ت −٨

 .مادام أهنا ليست زوجة أليب الطفل,واملراعاة وتربية الولد والنظر يف مصاحله
ا :وتشمل النفقة أيضا −٩ أن يقوم األب أو مـن ينـوب عنـه إن كـان مـورسً

 .إن كان الولد حيتاج يف احلضانة إىل خدمة وكان مثله خيدم, باستئجار خادم
و ليس ملن لـه , ة املحضون حق لكال األبويناتفق الفقهاء عىل أن زيار −١٠

ا  .حق احلضانة منع املحضون من رؤية أحد والديه; وذلك حلاجة االبن إليهام مجيعً
فإن كـان املحضـون  , من مجلة حقوق املحضون زيارته من قبل والديه −١١

ممن يصعب نقله عند الزيارة كالرضيع ونحوه فإنه يلزم األب أن يـزوره يف منـزل 
وإن كـان , وما عدا ذلك فإنه ال يلزم أن تكون الزيارة يف منزل احلاضـنة, هحاضنت

املحضون مريضا فإن لـألم احلـق بتمريضـه يف بيتهـا مطلقـا; ألن املـرض جعلـه 
أمـا ترتيـب الزيـارة يف احلكـم , كالصغري الذي يفتقر إىل مـن يقـوم عـىل خدمتـه

ا , القضائي فيكون حال الصحة  .فيزار يف أي وقتأما إن كان املحضون مريضً
والعـادة ختتلـف بـاختالف سـن ,هـو العـادة: أن مناط وقت الزيـارة −١٢
وعىل القايض أن يصلح بـني الطـرفني يف , ومكانه  والظروف املحيطة, املحضون
 . ويراعي اإلجازات السنوية والرسمية, حتديدها
إمـا , النظر يف دعو الزيارة إنام يكون بعـد انتهـاء موضـوع احلضـانة −١٣

ا يف املحكمة أو خارجها أن تنفيذ : وجاء يف نظام التنفيذ ما مفاده, أو حكامً , صلحً
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األحكام املتعلقة بحضانة الصغري أو تسليمه لوالدته وغـريه مـن قضـايا احلقـوق 
األرسية تنفذ ولو باستعامل القوة عن طريق الرشطة وأن هذا التنفيذ ال حيتـاج إىل 

مـع , ي التنفيذ بالقوة اجلربية كلام اقتىض األمرصدور أمر قضائي آخر به وإنام جير
 .مراعاة األماكن التي يسلم فيها الطفل بام ال يؤثر عىل نفسيته

وأمــا , األرجــح يف حكــم العــدل يف العطيــة بــني األوالد أنــه واجــب −١٤
 .األقرب يف كيفية التسوية أهنا تكون بأن يعطى الذكر مثل األنثى

, أوليائه حق التأديب والرتبية والتعلـيم من مجلة حقوق املحضون عىل −١٥
سواء أكـان مـن مـال الطفـل إن , وعىل األب أو من يقوم مقامه بذل نفقة التعليم

 .أم من مال أبيه إن كان قادراً , كان له مال
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 أبيض
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א 
ريعة ـبحقوق املحضون يف الشـ يف توعية املجتمع رجاالً و نساءً  اإلسهام −١

 .اإلسالمية
والتعريـف بآليـات التقـايض , نرش ثقافـة حقـوق املحضـون القضـائية −٢

 .باملحاكم للحصول عىل احلق الرشعي
قيام العلامء وأئمة املساجد واملفكرين بنرش ثقافة حقـوق املحضـون بـني  −٣
 .الناس
ريعة ـ الشــإنشــاء مراكــز استشــارات نســائية يقــوم عليهــا خمتصــات يف −٤

عىل دراية باإلجراءات القضائية لتقديم املشورة فـيام يتعلـق , اإلسالمية والقانون
 .بحقوق احلاضنة واملحضون

التوصية لد اجلهات املختصة ذات العالقة بتسهيل إجـراءات القضـاء  −٥
 .املتعلقة باحلضانة
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 أبيض
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אא 
بحـث منشـور يف , محد اخلضـريي. د:إعداد, القضائية يف املشكالت الزوجية اإلجراءات −١

 .ـه١٤٣١, حمرم ٤٥العدد,جملة العدل
فؤاد عبد املنعم : املحقق, أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري: املؤلف, اإلمجاع −٢

 .هـ١٤٢٥الطبعة األوىل , دار املسلم للنرش والتوزيع: النارش, أمحد
رسـالة مقدمـة للمعهـد العـايل , مقارنة بني املذاهب األربعة.حكام احلضانة يف اإلسالمأ −٣

الوهـاب  حممـد عبـد: إرشاف, سـعد بـن كليـب: إعـداد, للقضاء لنيل درجة املاجستري
 .بحريي

ر ـدار العصــيمي للنشــ, أســامء آل طالــب: إعــداد, أحكــام املولــود يف الفقــه اإلســالمي −٤
 .ـه١٤٣٣ الطبعة األوىل, والتوزيع

 ,خالـد بـن راشـد الـدبيان:إعـداد, أحكام زيارة املحضون ونظمها وتطبيقاهتا القضـائية −٥
العـام ,بحث تكمييل باملعهد العايل للقضاء, اهللا الدرويش الرمحن بن عبد عبد.د: إرشاف

 .هـ١٤٢٤اجلامعي 
عليها , الفضل احلنفيعبد اهللا بن حممود البلدحي, جمد الدين أبو , االختيار لتعليل املختار −٦

 )من علامء احلنفية ومدرس بكلية أصول الدين سـابقا(الشيخ حممود أبو دقيقة : تعليقات
 .)بريوت, وغريها −وصورهتا دار الكتب العلمية (القاهرة  −مطبعة احللبي 

: املتـوىف(ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين , إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث منـار السـبيل −٧
 .١٣٩٩, ١ط, بريوت − املكتب اإلسالمي: النارش ,)هـ١٤٢٠

فيام تضمنه املوطـأ مـن معـاين , االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار −٨
, يـورشح ذلك كله باإلجياز واالختصار أليب عمرو بن عبد الرب األندلسـ, الرأي واآلثار

, عبد املعطي أمـني.  د: رسهوثق أصوله وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله وصنع فها
 .ـه١٤١٤, دار قتيبة ,دمشق

أليب احلسن عيل بن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد بـن عبـد , أسد الغابة يف معرفة الصحابة −٩
 دار البشائر, بريوت, الكريم اجلزري, عز الدين ابن األثري

األنصـاري, زكريا بن حممد بن زكريـا : املؤلف. أسنى املطالب يف رشح روض الطالب −١٠
 .دار الكتاب اإلسالمي: النارش ,٤: عدد األجزاء. زين الدين أبو حييى السنيكي
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أبو عبد اهللا حممـد بـن احلسـن بـن فرقـد الشـيباين : املؤلف, األصل املعروف باملبسوط −١١
 − إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية :النارش, أبو الوفا األفغاين: املحقق ,)هـ١٨٩: املتوىف(

 .كراتيش
شـمس الـدين, حممـد بـن أمحـد اخلطيـب : املؤلـف, اإلقناع يف حل ألفـاظ أيب شـجاع −١٢

 دار الفكر −مكتب البحوث والدراسات : املحقق, )هـ٩٧٧: املتوىف(الرشبيني الشافعي 
موسى بن أمحد بـن موسـى بـن سـامل بـن : املؤلف, اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل −١٣

: املتـوىف(قـديس, ثـم الصـاحلي, رشف الـدين, أبـو النجـا عيسى بن سامل احلجـاوي امل
 − دار املعرفـة بـريوت: النـارش ,عبد اللطيف حممد موسـى السـبكي: املحقق ,)هـ٩٦٨
 .لبنان

الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شـافع بـن : املؤلف, األم −١٤
 − دار املعرفة: النارش, )هـ٢٠٤: ىفاملتو(عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش املكي 

 .هـ١٤١٠: سنة النرش, بريوت
دار إحيـاء : النـارش.عيل بن سـليامن املـرداوي. اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف −١٥

 الرتاث العريب
جابر بن موسى بن عبد القادر بن جـابر أبـو : املؤلف,أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري −١٦

, مكتبة العلوم واحلكم, املدينة املنورة, اململكة العربيـة السـعودية: النارش, بكر اجلزائري
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤اخلامسة, : الطبعة

زين الدين بن إبراهيم بن حممد, املعروف بابن : املؤلف, البحر الرائق رشح كنز الدقائق −١٧
حسني بن عـيل  تكملة البحر الرائق ملحمد بن: ويف آخره) هـ٩٧٠: املتوىف(نجيم املرصي 

ــادري  ــي الق ــد (الطــوري احلنف ـــ ١١٣٨ت بع ــية ,)ه ــن : وباحلاش منحــة اخلــالق الب
 .دار الكتاب اإلسالمي: النارش,عابدين

عالء الدين, أبو بكـر بـن مسـعود بـن أمحـد : املؤلف, بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع −١٨
الثانيــة, : الطبعــة ,دار الكتــب العلميــة: النــارش ,)هـــ٥٨٧:املتــوىف(الكاســاين احلنفــي 

 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦
رح ـالشـ(رح الصغري ـبلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الش −١٩

كٍ  الـِ ـامِ مَ مَ ِ بِ اإلْ هَ  ,)الصغري هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسـالك ملَِـذْ
: املتــوىف(ملــالكي أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد اخللــويت, الشــهري بالصــاوي ا: املؤلــف
 .دار املعارف: النارش ,)هـ١٢٤١
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دار : النـارش. حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى. البناية رشح اهلداية −٢٠
  .هـ ١٤٢٠األوىل, : الطبعة. بريوت, لبنان −الكتب العلمية 

ري بـن سـامل أبـو احلسـني حييـى بـن أيب اخلـ: املؤلـف,البيان يف مذهب اإلمام الشـافعي −٢١
دار : النـارش ,قاسم حممـد النـوري: املحقق,)هـ٥٥٨: املتوىف(العمراين اليمني الشافعي 

 .١٣: عدد األجزاء ,م ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١األوىل, : الطبعة, جدة − املنهاج
حممد بن يوسـف بـن أيب القاسـم بـن يوسـف : املؤلف, التاج واإلكليل ملخترص خليل −٢٢

دار الكتـب : النـارش) هــ٨٩٧: املتـوىف(اهللا املواق املـالكي العبدري الغرناطي, أبو عبد 
 م١٩٩٤−هـ١٤١٦األوىل, : الطبعة, العلمية

أبو القاسم عيل بن احلسـن بـن هبـة اهللا املعـروف بـابن عسـاكر : املؤلف, تاريخ دمشق −٢٣
دار الفكـر للطباعـة : النـارش ,عمـرو بـن غرامـة العمـروي: املحقق, )هـ٥٧١: املتوىف(

 .م ١٩٩٥ −هـ  ١٤١٥: عام النرش, لتوزيعوالنرش وا
روجعت , أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي: املؤلف,حتفة املحتاج يف رشح املنهاج −٢٤

املكتبـة التجاريـة الكـرب : النـارش,عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة مـن العلـامء: وصححت
 ,م١٩٨٣ − هـ ١٣٥٧: رـعام النش, بدون طبعة: الطبعة ,بمرص لصاحبها مصطفى حممد

 .١٠: عدد األجزاء
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين : املؤلف, حتفة املودود بأحكام املولود −٢٥

مكتبـة دار : النـارش ,عبد القادر األرنـاؤوط: املحقق, )هـ٧٥١: املتوىف(ابن قيم اجلوزية 
 ١٩٧١ – ١٣٩١األوىل, : الطبعة,دمشق − البيان

أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثـم : املؤلف, تفسري القرآن العظيم −٢٦
ر ـدار طيبـة للنشـ: النـارش ,سامي بن حممد سالمة: املحقق ,)هـ٧٧٤: املتوىف(الدمشقي 
 .٨: عدد األجزاء,م ١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة ,والتوزيع

, وهبـة بـن مصـطفى الـزحييلد : املؤلـف, ريعة واملنهجـالتفسري املنري يف العقيدة والش −٢٧
 .هـ ١٤١٨الثانية , : الطبعة,دمشق − دار الفكر املعارص :النارش

لطباعـة والنرشـ دار هنضة مرصـ ل.حممد سيد طنطاوي,التفسري الوسيط للقرآن الكريم −٢٨
 .األوىل: الطبعة. القاهرة −والتوزيع, الفجالة

أبـو : وصححه وأضاف إليـه حققه وعلق عليه, تقريب التهذيب البن حجر العسقالين −٢٩
 .ـه١٤١٦دار العاصمة , بكر أبوزيد: تقديم, األشبال صغري أمحد شاغف
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ألبـو الفضـل أمحـد بـن حجـر , التلخيص احلبري يف ختـريج أحاديـث الرافعـي الكبـري −٣٠
 .ـه١٣٨٤, املدينة املنورة, اهللا هاشم اليامين املدين عبد:حتقيق, العسقالين

حققـه وخـرج , اهللا القرطبي ليوسف بن عبد, املوطأ من املعاين واألسانيديف  التمهيد ملا −٣١
 .ـه١٤١٩, دار الكتب العلمية, بريوت, القادر عطا حممد عبد: أحاديثه

, أبو الفضل أمحد بن عـيل بـن حممـد بـن أمحـد بـن حجـر العسـقالين.هتذيب التهذيب −٣٢
 .ـه١٤١٣الثانية , دار إحياء الرتاث, بريوت

, بريوت, بشار عواد: حتقيق, جلامل الدين يوسف املزي, لكامل يف أسامء الرجالهتذيب ا −٣٣
 .ـه١٤١٣, مؤسسة الرسالة

خلف بـن أيب القاسـم حممـد, األزدي القـريواين, دراسـة .التهذيب يف اختصار املدونة −٣٤
دار البحـوث للدراسـات  ,الدكتور حممد األمـني ولـد حممـد سـامل بـن الشـيخ: وحتقيق

 .م ٢٠٠٢ −هـ  ١٤٢٣األوىل,  ,إحياء الرتاث, ديباإلسالمية و
باس أمحد بـن عبـد : املؤلف, عزير شمس −جامع املسائل البن تيمية  −٣٥ تقي الدين أبو العَ

احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بـن أيب القاسـم بـن حممـد ابـن تيميـة احلـراين احلنـبيل 
بكـر بـن عبـد اهللا أبـو : إرشاف ,حممد عزير شمس: حتقيق ,)هـ٧٢٨: املتوىف(الدمشقي 

 .هـ ١٤٢٢األوىل , : الطبعة ,دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع: النارش, زيد
صـحيح = وسـننه وأيامـه  ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع املسند الصحيح املخترصـ مـن أمـور رسـول اهللا  −٣٦

حممد زهري بن نارص : املحقق, اهللا البخاري اجلعفي ملحمد بن إسامعيل أبو عبد. البخاري
 .هـ١٤٢٢األوىل, : الطبعة.دار طوق النجاة: النارش ,النارص

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر : املؤلف, تفسري القرطبي= اجلامع ألحكام القرآن  −٣٧
أمحـد : حتقيـق) هــ٦٧١: املتـوىف(بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الـدين القرطبـي 

الثانيـة, : الطبعـة .القـاهرة − ريةـاملصـدار الكتـب : النـارش .الربدوين وإبراهيم أطفيش
 .١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤

دار : النـارش, حممد بن أمحـد بـن عرفـة الدسـوقي, حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري −٣٨
 .٤:عدد األجزاء, الفكر

عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم : املؤلـف, حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع −٣٩
 .هـ ١٣٩٧ −األوىل : الطبعة,)هـ١٣٩٢: وىفاملت(العاصمي احلنبيل النجدي 
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عـيل بـن أمحـد بـن مكـرم الصـعيدي  ,حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين −٤٠
بـريوت تـاريخ  − دار الفكـر: النـارش ,يوسف الشيخ حممـد البقـاعي: املحقق .العدوي
 .هـ ١٤١٤: النرش

أبـو : املؤلـف, ر املـزينـخمتصـاحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح  −٤١
: املتـوىف(احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي, الشـهري باملـاوردي 

: لنـارشا, الشيخ عادل أمحد عبد املوجـود −الشيخ عيل حممد معوض : املحقق ,)هـ٤٥٠
ــة, بــريوت عــدد , م ١٩٩٩−هـــ  ١٤١٩األوىل, : الطبعــة.لبنــان  − دار الكتــب العلمي

 .١٩: اءاألجز
 −القـايض باملحكمـة الكـرب − عبد العزيز الرضـيامن. د :إعداد, احلضانة يف اإلسالم −٤٢

 .بحث منشور يف جملة العدل العدد الرابع
الطبعـة , دار املنـار, سمري عقبـى. د: إعداد, دراسة مقارنة. احلضانة يف الفقه اإلسالمي −٤٣

 .ـه١٤٠٦األوىل 
بحـث حمكـم , نـورة املحـامدي: إعداد, ية تطبيقية مقارنةدراسة فقه ,حق النفقة للطفل −٤٤

 .ـه١٤٣٣, ربيع اآلخر,٥٤العدد , منشور يف جملة العدل
 .وزارة العدلموقع , حقوق املرأة يف األنظمة القضائية السعودية −٤٥
أو  −حممد بن فرامرز بـن عـيل الشـهري بمـال : املؤلف, احلكام رشح غرر األحكامدرر  −٤٦

 .دار إحياء الكتب العربية: النارش ,)هـ٨٨٥: املتوىف(خرسو  −منال أو املوىل 
منصـور بـن : املؤلـف, دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات −٤٧

: النـارش )هـ١٠٥١: املتوىف(ريس البهويت احلنبيل يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إد
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤األوىل, : الطبعة,عامل الكتب

مرعي بن يوسف بن أبى بكـر بـن أمحـد الكرمـي : املؤلف, دليل الطالب لنيل املطالب −٤٨
دار : النـارش, أبو قتيبة نظـر حممـد الفاريـايب: املحقق) هـ١٠٣٣: املتوىف(املقديس احلنبىل 

 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥األوىل, : الطبعة,لنرش والتوزيع, الرياضطيبة ل
ــار −٤٩ ــدر املخت ــار عــىل ال ــدين , رد املحت ــن عاب ــن عمــر ب ــدين, حممــد أمــني ب ــن عاب اب

 .هـ١٤١٢الثانية, / ط,بريوت −دار الفكر: النارش.الدمشقي
زهـري : حتقيـق,أبـو زكريـا حييـى بـن رشف النـووي, روضة الطـالبني وعمـدة املفتـني −٥٠

   .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة, : املكتب اإلسالمي, الطبعة: النارش ,اويشالش
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حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم . زاد املعاد يف هدي خري العباد −٥١
: الطبعـة.مكتبة املنـار اإلسـالمية, الكويـت −مؤسسة الرسالة, بريوت : النارش .اجلوزية

 .هـ ١٤١٥, السابعة والعرشون
 حممد بـن أمحـد بـن مصـطفى بـن أمحـد املعـروف بـأيب زهـرة : املؤلف, زهرة التفاسري −٥٢

 ١٠: عدد األجزاء ,دار الفكر العريب: دار النرش, )هـ١٣٩٤: املتوىف(
 .املكتبة العلمية, حممد فؤاد عبد الباقي: سنن ابن ماجة حممد بن يزيد القزويني, حتقيق −٥٣
, شعث بن إسحاق بن بشـري بـن شـداد بـن عمـرو األزديسنن أيب داود سليامن بن األ −٥٤

 .دار الفكر, حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق
, أمحد حممد شاكر وآخرون:حتقيق, حممد بن عيسى الرتمذي, أبو عيسى, سنن الرتمذي −٥٥

 .دار إحياء الرتاث العريب, بريوت
, بـريوت,  هاشم يـامين مـدينعبد اهللا: حتقيق, سنن الدارقطنيى أبو احلسن عيل بن عمر −٥٦

 .ـه١٣٨٦, دار املعرفة
ـرام بـن عبـد الصـمد الـدارمي,  −٥٧ سنن الدارمي عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبَ

 .دار الكتاب العريب, بريوت, خالد السبع, فواز أمحد زمريل: حتقيق
٥٨− بيهقـيأمحد بـن احلسـني بـن عـيل بـن موسـى, أبـو بكـر ال: املؤلف, السنن الصغر ,

 .ـه١٤١٠األوىل , مكتبة الدار باملدينة −حممد ضياء الرمحن األعظمي:حتقيق
٥٩− املتـوىف(أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى, أبو بكر البيهقـي : املؤلف, السنن الكرب :

 .ـه١٤١٤مكة املكرمة , دار الباز: النارش, حممد عبد القادر عطا: املحقق, )هـ٤٥٨
الغفـار  عبـد: حتقيـق, د بن شـعيب بـن عـيل اخلراسـاين, النسـائيالسنن الكرب ألمح −٦٠

 .دار الكتب العلمية, بريوت, سيد كرسوي, سليامن البنداري, العلمي
أبو عبد اهللا حممد بـن عبـد : املؤلف, رشح الزرقاين عىل املواهب اللدنية باملنح املحمدية −٦١

: املتـوىف( املـالكي الباقي بـن يوسـف بـن أمحـد بـن شـهاب الـدين بـن حممـد الزرقـاين
 م١٩٩٦−هـ١٤١٧األوىل : الطبعة,دار الكتب العلمية: النارش).هـ١١٢٢

: املتـوىف(حممد بن صـالح بـن حممـد العثيمـني : املؤلف, الرشح املمتع عىل زاد املستقنع −٦٢
عـدد , هــ ١٤٢٨ − ١٤٢٢األوىل, : الطبعـة ,دار ابـن اجلـوزي: رـدار النش, )هـ١٤٢١
 ١٥: األجزاء

حممـد بـن قاسـم األنصـاري, أبـو عبـد اهللا, الرصـاع . رشح حدود ابن عرفة للرصاع −٦٣
 هـ١٣٥٠األوىل, : الطبعة, املكتبة العلمية: النارش
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أبو متيم يارس بن : حتقيق, رشح صحيح البخار البن بطال عيل بن خلف بن عبد امللك −٦٤
 هـ ١٤٢٣الثانية, : الرياض الطبعة −مكتبة الرشد , إبراهيم

حممد بن عبـد اهللا اخلـريش املـالكي أبـو عبـد اهللا : املؤلف, رشح خمترص خليل للخريش −٦٥
بـدون طبعـة وبـدون : الطبعـة.بريوت − دار الفكر للطباعة: النارش) هـ١١٠١: املتوىف(

 ٨: عدد األجزاء.تاريخ
: حتقيـق.أمحد بن حممد بن األزدي احلجـري املعـروف بالطحـاوي. رشح مشكل اآلثار −٦٦

 .هـ ١٤١٥−األوىل: الطبعة, مؤسسة الرسالة: النارش, رنؤوطشعيب األ
أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بـن سـلمة : املؤلف,رشح معاين اآلثار −٦٧

حممد : (حققه وقدم له). هـ٣٢١: املتوىف(املرصي املعروف بالطحاوي ,األزدي احلجري
راجعـه ورقـم كتبـه , ريفـزهـر الشـمن علامء األ) حممد سيد جاد احلق −زهري النجار 

الباحث بمركز خدمة السـنة باملدينـة  −د يوسف عبد الرمحن املرعشيل : وأبوابه وأحاديثه
 م ١٩٩٤ − هـ ١٤١٤ −األوىل : الطبعة, عامل الكتب: النارش, النبوية

بسـيوين , حممـد السـعيد: حتقيـق, أليب بكر أمحـد بـن احلسـني البيهقـي, شعب اإليامن −٦٨
 . ـه١٤١٠وىل ألا ,دار الكتب العلمية, بريوت ,زغلول

, بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري باملعهد العايل للقضـاء, الضوابط الفقهية للحضانة −٦٩
 .الرمحن الدرويش عبد.د:إرشاف, العزيز القاسم الرمحن بن عبد عبد: إعداد

الطبعـة الثانيـة , ملعـارفوزارة ا, حممد الصالح. د: إعداد, الطفل يف الرشيعة اإلسالمية −٧٠
 .ـه١٤٠٣

حممد بن حممد بن حممود, أكمل الـدين أبـو عبـد اهللا ابـن : املؤلف, العناية رشح اهلداية −٧١
: النـارش )هــ٧٨٦: املتـوىف(الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت 

 .دار الفكر
ملحمد أرشف بن أمري بن عيل , يمعون املعبود رشح سنن أيب داود, ومعه حاشية ابن الق −٧٢

 .هـ ١٤١٥ط الثانية, , بريوت − دار الكتب العلمية ,بن حيدر آبادي
زكريـا بـن حممـد بـن أمحـد بـن زكريـا : املؤلـف, الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية −٧٣

, املطبعـة امليمنيـة: النـارش, )هــ٩٢٦: املتوىف(األنصاري, زين الدين أبو حييى السنيكي 
 ٥:عدد األجزاء, بدون طبعة وبدون تاريخ: عةالطب
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عثامن بن عبد الرمحن, أبو عمـرو, تقـي الـدين املعـروف : املؤلف, فتاو ابن الصالح −٧٤
مكتبـة : النـارش, موفق عبد اهللا عبـد القـادر. د: املحقق ,)هـ٦٤٣: املتوىف(بابن الصالح 
 .١: عدد األجزاء.١٤٠٧األوىل, : الطبعة,بريوت − عامل الكتب ,العلوم واحلكم

. دار الفكـر: النـارش, جلنة علامء برئاسة نظـام الـدين البلخـي: املؤلف, الفتاو اهلندية −٧٥
 هـ ١٣١٠الثانية, : الطبعة

أمحـد بـن عـيل بـن حجـر أبـو الفضـل : املؤلـف ,فتح الباري رشح صحيح البخـاري −٧٦
رقـم كتبـه وأبوابـه , بـريوت − األوىل -كتب العلمية دار ال: النارش,العسقالين الشافعي

 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز:حقق أصله, حممد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه
أبو القاسم متام بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر بـن عبـد اهللا بـن اجلنيـد : املؤلف, الفوائد −٧٧

 ,محـدي عبـد املجيـد السـلفي: املحقـق, )هــ٤١٤: املتوىف(البجيل الرازي ثم الدمشقي 
 ٢: عدد األجزاء,١٤١٢األوىل, : الطبعة,الرياض −مكتبة الرشد: النارش

زين الدين حممد املدعو بعبـد الـرؤوف بـن : املؤلف,فيض القدير رشح اجلامع الصغري −٧٨
: املتــوىف(تــاج العــارفني بــن عــيل بــن زيــن العابــدين احلــدادي ثــم املنــاوي القــاهري 

 ١٣٥٦األوىل, : الطبعة ,مرص −ملكتبة التجارية الكربا: النارش,)هـ١٠٣١
شمس الدين أبو عبد اهللا حممد : املؤلف,الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة −٧٩

ايْامز الذهبي  حممد عوامـة أمحـد حممـد : املحقق, )هـ٧٤٨: املتوىف(بن أمحد بن عثامن بن قَ
: الطبعة, مؤسسة علوم القرآن, جدة −إلسالمية دار القبلة للثقافة ا: النارش, نمر اخلطيب

 .م ١٩٩٢ −هـ  ١٤١٣األوىل, 
موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بـن حممـد بـن قدامـة اجلامعـييل . الكايف يف فقه اإلمام أمحد −٨٠

: الطبعـة.دار الكتـب العلميـة: النـارش.املقديس ثم الدمشقي احلنبيل, الشهري بابن قدامـة
 .م ١٩٩٤ −هـ  ١٤١٤األوىل, 

حممد حممد : املحقق. يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطبي, الكايف يف فقه أهل املدينة −٨١
 .هـ١٤٠٠ط الثانية, .مكتبة الرياض احلديثة:النارش,أحيد ولد املوريتاين

, حييـى حممـد غـزاوي: حتقيـق, اهللا بن أمحـد اجلرجـاين عبد, الكامل يف ضعفاء الرجال −٨٢
 .ـه١٤٠٩الثالثة , دار الفكر, بريوت

منصور بن يونس بن صالح الدين ابـن حسـن : املؤلف ,كشاف القناع عن متن اإلقناع −٨٣
 .٦:دار الكتب العلمية عدد األجزاء: النارش ,بن إدريس البهوتى احلنبيل
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أبـو بكـر بـن حممـد بـن عبـد املـؤمن احلسـيني , ختصـارالكفاية األخيار يف حل غاية ا −٨٤
دمشـق  –دار اخلـري .عبد احلميد بلطجـي وحممـد وهبـي سـليامنعيل : احلصني, املحقق

 ١٩٩٤األوىل, : الطبعة
دار : لنـارشإبراهيم بن حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد ابـن مفلح,ا,املبدع يف رشح املقنع −٨٥

 م ١٩٩٧ −هـ  ١٤١٨األوىل, : الطبعة,لبنان − الكتب العلمية, بريوت
عبـد : حتقيـق. الرمحن أمحـد بـن شـعيب النسـائيألبو عبد , السنن الصغر= املجتبى  −٨٦

 ١٤٠٦الثانية, : الطبعة,حلب − سالميةمكتب املطبوعات اإل, الفتاح أبو غدة
إبـراهيم بـن حممـد بـن إبـراهيم احلَلَبـي : املؤلـف, جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر −٨٧

الكتـب العلميـة دار : النارش ,آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور جخر: املحقق,احلنفي
 م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩األوىل, : الطبعة, بريوت/ لبنان −
عبد الرمحن بن حممـد بـن سـليامن املـدعو بشـيخي ,جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر −٨٨

 .دار إحياء الرتاث العريب: النارش,زاده
أبو زكريا حميي الـدين حييـى بـن  »مع تكملة السبكي واملطيعي«املجموع رشح املهذب  −٨٩

 دار الفكر: النارش .رشف النووي
− بـريوت − حتقيق جلنة إحياء الـرتاث, اهرياملحىل باآلثار أليب حممد عيل بن حزم الظ −٩٠

 .دار اآلفاق اجلديدة
 دار الكتب العلمية: النارش ,مالك بن أنس بن مالك بن عامر.املدونة −٩١
حممد, أبو احلسـن نـور ) انسلط(عيل بن : املؤلف,مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح −٩٢

ــاري  ــروي الق ــال اهل ــدين امل ــوىف(ال ـــ١٠١٤: املت ــارش ,)ه ــريوت: الن ــر, ب  − دار الفك
 ٩: عدد األجزاء ,م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢األوىل, : الطبعة,لبنان

احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويـه بـن نُعـيم بـن , املستدرك عىل الصحيحني −٩٣
دار الكتب العلميـة : النارش, مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق .احلكم املعروف بابن البيع

 ـه ١٤١١األوىل, : الطبعة,بريوت –
عـادل بـن يوسـف : املحقـق.عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثامن. مسند ابن أيب شيبة −٩٤

 .الرياض −دار الوطن : النارش.العزازي و أمحد بن فريد املزيدي
 .ـه١٣٦٩الثالثة  − دار املعارف − أمحد شاكر: املحقق,مسند اإلمام أمحد بن حنبل −٩٥
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, عـادل مرشـد, وآخـرون −شـعيب األرنـؤوط : املحقـق ,مسند اإلمام أمحد بن حنبل −٩٦
األوىل, : الطبعـة ,مؤسسـة الرسـالة: النـارش, د عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي: إرشاف
 .م ٢٠٠١ −هـ  ١٤٢١

حبيـب الـرمحن  :حقق نصوصـه .الزبري األسدي احلميديلعبد اهللا بن  ,مسند احلميدي −٩٧
 .مكتبة املتنبي, دار الكتب العلمية, القاهرة, بريوت ,األعظمي

ملسلم بن احلجاج أبو . ملسو هيلع هللا ىلصاملختار بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا  املسند الصحيح −٩٨
 .حممد فؤاد عبد الباقي: املحقق .احلسن

الرزاق بـن مهـام بـن نـافع احلمـريي الـيامين الصـنعاين  أبو بكر عبد: املؤلف, املصنف −٩٩
, بـريوت − املكتـب اإلسـالمي −ن األعظمـيحبيـب الـرمح: املحقق) هـ٢١١: املتوىف(

 .هـ١٤٠٣الثانية, : الطبعة
حميي السنة , أبو حممد احلسني : املؤلف,تفسري البغوي= معامل التنزيل يف تفسري القرآن  −١٠٠

عبـد الـرزاق : املحقـق,)هـ٥١٠: املتوىف(اء البغوي الشافعي بن مسعود بن حممد بن الفر
 .هـ ١٤٢٠األوىل , : الطبعة,بريوت − لعريبدار إحياء الرتاث ا: النارش,املهدي

: حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني النارش, مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج −١٠١
 م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥األوىل, : الطبعة.دار الكتب العلمية

موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة, الشهري بابن قدامة , املغني البن قدامة −١٠٢
 .هـ ١٣٨٨: تاريخ النرش,مكتبة القاهرة: النارش.املقديس

: املتـوىف(ابن ضويان, إبراهيم بن حممد بن سامل : املؤلف, منار السبيل يف رشح الدليل −١٠٣
الســابعة : الطبعــة,املكتــب اإلســالمي: النــارش, ويشزهــري الشــا: املحقــق) هـــ١٣٥٣
 .م١٩٨٩−هـ١٤٠٩

أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بـن وارث : املؤلف, املنتقى رشح املوطإ −١٠٤
بجـوار  −مطبعة السعادة : النارش, )هـ٤٧٤: املتوىف(التجيبي القرطبي الباجي األندليس 

 .هـ ١٣٣٢األوىل, : الطبعة, حمافظة مرص
حممد بن أمحد بن حممد علـيش, أبـو عبـد اهللا : املؤلف,منح اجلليل رشح خمترص خليل −١٠٥

تـاريخ ,بـدون طبعـة: الطبعـة,بـريوت − دار الفكر: النارش ,)هـ١٢٩٩: توىفامل(املالكي 
 .٩:عدد األجزاء ,م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: النرش
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الدين حييى بن رشف أبو زكريا حميي : املؤلف, املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج −١٠٦
الثانيـة, : الطبعـة,بـريوت − دار إحياء الرتاث العريب: النارش ,)هـ٦٧٦: املتوىف(النووي 
 .)جملدات ٩يف ( ١٨: عدد األجزاء ,١٣٩٢

أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن عـيل بـن يوسـف : املؤلف, املهذب يف فقة اإلمام الشافعي −١٠٧
 .٣: عدد األجزاء,العلمية دار الكتب: النارش) هـ٤٧٦: املتوىف(الشريازي 

شمس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن : املؤلف,مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل −١٠٨
عينـي املـالكي  : املتـوىف(حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب, املعـروف باحلطـاب الرُّ

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢الثالثة, : الطبعة, دار الفكر: النارش). هـ٩٥٤
 ,)هـ١٧٩: املتوىف(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين : ملؤلفا, املوطأ −١٠٩

مؤسسة زايـد بـن سـلطان آل هنيـان لألعـامل : النارش, حممد مصطفى األعظمي: املحقق
 م٢٠٠٤ −هـ  ١٤٢٥األوىل, : الطبعة,اإلمارات −أبو ظبي  −اخلريية واإلنسانية 

 ٢٠٠٩ − يوليو − ٠٩ـ املوافق ه ١٤٣٠ −جب ر − ١٦موقع هلا أون الين يف  −١١٠
بحث منشـور ضـمن جملـة البحـوث اإلسـالمية , النفقة الواجبة عىل املرأة حلق الغري −١١١

 .٢٢/١٧٩العدد
حممـد بـن أيب العبـاس أمحـد بـن محـزة شـهاب الـدين .هناية املحتاج إىل رشح املنهاج −١١٢

 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ −ط أخرية : دار الفكر, بريوت الطبعة: النارش.الرميل
عصـام الـدين : حممد بن عيل بـن حممـد بـن عبـد اهللا الشـوكاين حتقيـق, نيل األوطار −١١٣

 م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣األوىل, : الطبعة ,دار احلديث, مرص: النارش, الصبابطي
: املتـوىف(أبو حامـد حممـد بـن حممـد الغـزايل الطـويس : املؤلف, الوسيط يف املذهب −١١٤

 ,القـاهرة − دار السـالم: النارش, حممد حممد تامر, يمأمحد حممود إبراه: املحقق,)هـ٥٠٥
 ٧: عدد األجزاء ,١٤١٧وىل, األ: الطبعة
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