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אאא 
א 

إنَّ احلمد هللا أمحده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه, وأعـوذ بـاهللا مـن رشور 
نا وسيئاتِ أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له  .أنفسِ

نا حممـداً عبـده وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن سـيدَّ 
, صـىل  , وداعياً إىل اهللا بإذنه ورساجاً منـرياً ورسوله  أرسله شاهداً ومبرشاً ونذيراً

 .اهللا عليه وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليامً كثرياً 
 وبعد,,,

 :مشكلة البحث وأمهية موضوعه −١
ىل عناية كبرية باملرأة والطفل فاقت بم راحـل كثـرية مـا إن الشارع احلكيم أوْ

وال عدالة يف احلقيقة  ,أتت به القوانني الوضعية زاعمة أهنا أنصفت املرأة أو غريها
ـوَ اللَّطِيـفُ ﴿ إال ما جاء به اإلسالم ألنه من حكيم خبري هُ لَـقَ وَ ـنْ خَ ـمُ مَ لَ عْ أَالَ يَ

بِريُ   ).١٤: امللك(﴾ اخلَْ
ي عىل حق املـرأة و ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  داً وحمذراً من التعدّ اللهـم إين «: الطفـلمؤكّ

 .)١(»وحق املرأة, حق اليتيم: أحرج حق الضعيفني
ان يف عص ,ومع ذلك رنا ويف جمتمعاتنا اإلسـالمية ـفإن املرأة والطفل يتعرضّ

 .ألنواع عديدة من الظلم وضياع للحقوق
وإن مما شاع يف عرصنا من صـور الظلـم الـذي تتعـرض لـه املـرأة والطفـل 

ف يف استعامل حق احل أصبحت قضايا احلضانة من الكثرة بحيـث  إذ; ضانةالتعسّ
صـون النفسـيون  ,بتنا نقرأ عنها يف الصحف بصورة يومية أحيانـاً  وبـات املتخصّ

ف رون من اآلثار السلبية التي تنتج عن هذا التعسّ  .واالجتامعيون حيذّ
                                                 

)١ ( سنن النسائي الكرب )٩١٥٠(  ,)حق املرأة عىل زوجها ( باب  ,) ٣٦٣/  ٥ .( 
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ات سلباً أو إجيابـاً  كـام يـراه  ,وألن عرص اليوم هو عرص املستجدات واملتغريّ
ـف  ,الطويـل البرشية القارئ لتاريخبوضوح  دت فيـه  صـور للتعسّ فقـد اسـتجّ

األمـر الـذي يسـتوجب  ,ختتلف عام عرفه الفقه اإلسـالمي يف العصـور السـابقة
وذلك يبدأ من  دراسات تعالج الواقع وتستند إىل  ,املبادرة إىل رفع الظلم بل دفعه

كـل القضـايا التـي  أحكام الفقه اإلسالمي التي أثبتت شموهلا وقدرهتا عىل حـل
ت عليه من أحكام أو بام  ,تواجه األمة اإلسالمية يف كل زمان ومكان سواء بام نصّ

 .يستخرج عىل أحكامها وفقا للقواعد األصولية
ات فإن علينـا أن نكـون  ,وإذا جئنا لنتحدث بلسان الرشع يف ظل هذه املتغريّ

يئـات الفقهيـة بيـان ومن هنا كانت املهمة الرئيسة للمجامع واهل ,حذرين ورعني
األحكام الرشعية فيام يواجـه املسـلمني يف أنحـاء العـامل مـن مشـكالت ونـوازل 

وذلك بصورة آمنة تستمد أماهنا مـن جتميـع العقـول املوثوقـة  ,وقضايا مستجدة
 .ومناقشتها للمسائل املطروحة واخلروج بتوصيات مبنية عىل األدلة

ات مـن قضـايا احلضـانة ومن هنا تظهر أمهية البحث عـن حكـم املسـتج  دّ
ف فيها واملشاركة به حتت رعايـة مـن املجمـع الفقهـي اإلسـالمي  ,وحكم التعسّ
    .أسأل اهللا تعاىل فيه التوفيق والقبول .قياماً بالواجب املنوط

 :خطّة البحث  −٢
ن البحث    :وخامتة عىل النحو التايل من مقدمة, وثالثة مباحث ,يتكوّ
ل  .  م احلضانة يف الفقه اإلسالميأهم أحكا: املبحث األوّ
ف يف استعامل احلق عند الفقهاء: املبحث الثاين  :وفيه مطالب, التعسّ
ل  .  تعريفات ومفاهيم :املطلب األوّ
ف يف استعامل احلـق يف الفقـه  :املطلب الثاين التأصيل الرشعي لنظرية التعسّ

 .اإلسالمي
ــث ــانة :املبحــث الثال ــق احلض ــتعامل ح ــف يف اس ــور التعس ــه  ص يف الفق
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  .واملستجدات املعارصة 
   .  اخلامتة, وفيها أهم التوصيات

 : منهج البحث  −٣
, وتناولتها أبحاث معارصة كثرية, ملا كانت أحكام احلضانة مبسوطة يف كتب الفقه
ـل , فقد رأيت أن يكون ذكرها يف هذا البحث جمملة فقط ويكون الرتكيـز عـىل مـا يتصّ

ف سواء كان سب نحـو أحكـام الرؤيـة , باً له أو حقاً يستعمله صاحبه تعسفاً منها بالتعسّ
 .والنقلة
ات التـي متـسّ بعـض أحكـام   كام رأيت أن يعتنـي البحـث باإلشـارة إىل املتغـريّ

 . والتي تستدعي اعتناء املجامع الفقهية هبا, احلضانة
ف فيه أما  املبحث الثاين فقد اعتنيت بيـان وماذا يراد بـه ?  و, بتحرير معنى التعسّ

ف يف استعامل احلق ي , الفرق بني السلوك الذي يصحّ وصفه بأنه تعسّ وبني مطلق التعدّ
  .ثم تناولت حكمه بالدليل , وحاالته والظلم ?

ف يف استعامل حق احلضـانةب واهتم املبحث الثالث وأوىل البحـث  ,خاصـة التعسّ
بعض القوانني و عناية خاصة باملستجدات من صور التعسف يف استعامل حق احلضانة,

 . والترشيعات القضائية هبذا اخلصوص
وال خيفى أنه البد عند التعريج عـىل القضـايا املسـتجدة أن نطـرق بـاب الشـبكة  

ف يف استعامل حق , احلاسوبية والصحف املحلية حتى نصل إىل الصور املعارصة للتعسّ
كانـت ليسـت وهـذه وإن , وكيفية تعاطي القضاء والقوانني املعـارصة معهـا, احلضانة

والوقوف عـىل , لكنها مصادر مقبولة لنقل الواقع واألحداث, مصادر للتوثيق العلمي
ات والواقع مقصود مهم للبحث  . املستجدّ

ل بمنهج الكتابة  . هذا ما يتصّ
فنهجت فيه املعروف من طريقة التوثيق عنـد , أما التوثيق يف احلوايش و الفهارس

 . املتخصصني
وصل اللهم عـىل سـيدنا حممـد, , كالنومنه العون, وعليه التأسأل اهللا التوفيق, و

 . وعىل آله وأصحابه وسلّم تسليامً كثرياً 
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الً    :تعريف احلضانة :أوّ
 :يف اللغة )أ ( 

ضع التي حتضـن فيهـا املوا: واملحاضن .مصدر احلاضن واحلاضنة: احلضانة
 )١(فعلها: بالفتح ,واحلضانة .وهي التي تريب الطفل ,واحلاضنة ,احلاممة عىل بيضها

 : احلضانة يف االصطالح )ب(
يَ «: هـ ٥٨٧قال الكاساين ت  ا هِ هَ دَ لَ ُمِّ وَ ةُ األْ انَ ضَ ـا : حَ نْبِهَ ـاهُ إىلَ جَ ا إيَّ هَ ـمُّ ضَ

ونَ عِ  اهُ من أبيه لِيَكُ َا إيَّ اهلُ تِزَ اعْ اوَ هَ لِ ثِيَابِهِ , نْدَ سْ غَ اكِهِ وَ سَ إِمْ ظِهِ وَ فْ ومَ بِحِ تَقُ  .)٢(»فَ
وهـو مـا دون اإلبـط إىل : احلضـانة مـأخوذة مـن احلضـن«: و قال احلطّاب

وكـأن الصـبي ضـم إىل جوانـب , ونواحي كل يشء وجوانبـه أحضـانه, الكشح
ه حفـظ الولـد يف مبيتـه ومؤنـة طعامـ« احلضانة هـي: وقال ابن عرفة, املحضون

 .)٣(»ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه
هي القيام بحفظ من ال يميز وال يسـتقل بـأمره وتربيتـه بـام «: و قال النووي

 . )٤(»ووقايته عام يؤذيه, يصلحه
وجمنـون عـام  − لوهـو املختـل العقـ − حفظ صغري ومعتوه«: وقال البهويت

يلهم م وتكحـهوتربيتهم بعمل مصاحلهم من غسل بدهنم وثياهبم ودهـن,يرضهم
 .)٥(»وربط طفل بمهد وحتريكه لينام ونحوه

                                                 
 ). ٣٥٥( املطلع عىل أبواب املقنع  ص : وانظر, ) ١٢٣/  ١٣( لسان العرب  : انظر) ١(
 ). ٤٠/ ٤( بدائع الصنائع  ) ٢(
ما بني اخلـارصة إىل الضـلع : −بفتح الكاف والشني املعجمة −والكشح : قال)  ٢١٤/   ٤( مواهب اجلليل  : انظر) ٣(

 .قاله يف الصحاح. خللفا
 ) ٢٨٣( التعاريف  ص, ) ٥٨(معجم مقاليد العلوم للسيوطي  ص  : وانظر, ) ٩٨/   ٩( روضة الطالبني  ) ٤(
 ). ٢٤٨/    ٣(رشح منتهى اإلرادات  ) ٥(
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  :والكفالة, الفرق بني احلضانة وبني الرضاعة )ج ( 
 ,كـل منهـا خمـتص بمعنـى عنـد الفقهـاء ,أزمنة يف حياة الطفـل ةهناك ثالث

 .وحيصل بينها تداخل أحياناً 
ل هذه املراحل الرضاعة تعقبهـا احلضـانة والكفالـة مرحلـة تصـحبهام  ,وأوّ

 . عىل السواءوتعقبهام
  .مع أن املؤنة عىل األب ,والرضاعة واحلضانة كالمها حق للولد ثم لألم

وهي حقّ للولد ال جتـرب عليـه األم إال عنـد   ,والرضاعة من حقوق الرضيع
  .اإلرضار به

عىل األب أن يسرتضـع لولـده ; إال أن تشـاء األم أن «: يف املغني البن قدامة
حقّ به من غريها ; سواء كانت يف حبـال الـزوج أو فتكون أ, ترضعه بأجرة مثلها

 .)١(»مطلقة
َ «وقال الكاساين  ـربَ تُجْ هُ فَ عُ ضِ دَ من تُرْ هِ إالَّ أَنْ الَ يُوجَ اعِ ضَ ُمُّ عىل إرْ ُ األْ ربَ ْ ال جتُ

ءِ , عليه لَامَ عُ ةِ الْ امَّ لُ عَ وْ ا قَ ذَ هَ الِكٌ . وَ إِنْ كانت : وقال مَ ْ وَ ربَ ْ ةً مل جتُ يفَ ِ نِيَّةً إنْ كانت رشَ دَ
 ْ ربَ ْ  .)٢(»جتُ

و تعقبهـا الكفالـة أو  ,واحلضانة هي املرحلة الثانية وهي موضـوع البحـث 
الكلفـة واملؤنـة والنفقـة التـي  :واملقصـود هبـا هنـا ,تصحبها عند بعض املذاهب
 .حيتاجها الطفل فرتة احلضانة

 أن حتضـنه األم إىل, وإذا كان األبوان جمتمعني فالولـد بيـنهام«: قال املاوردي
 .)٣( »وينفق عليه األب حتى يبلغ, ثم تكفله إىل أن يشب, يدب

, ومؤنة احلضانة عىل األب; ألهنا من أسباب الكفاية كالنفقة«: وقال النووي
والصـحيح , ليس لألم طلـب األجـرة بعـد الفطـام: وحكى الرسخيس وجها أنه

 .)٤( »األول
                                                 

 ). ٢٠٠ − ١٩٩/  ٨( املغني  ) ١(
 ). ٣٦٨/    ٤( رشح فتح القدير  : وانظر,) ٤٠/    ٤( بدائع الصنائع  ) ٢(
 ). ١٦١/ ١( اإلقناع للاموردي  ) ٣(
 ). ٩٨/ ٩( روضة الطالبني  ) ٤(
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ل الصغار ; ألنـه اإلمجاع عىل وجوب كفالة األطفا«وحكى ابن رشد وغريه 
خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهو فرض كفاية إن قام به قـائم 

واألم يف حويل رضاعه إن مل يكن لـه أب , ال يتعنيّ إال عىل األب,  سقط عن الثاين
 .)١(»انتهى. وال مال أو كان وال يقبل غريها

نائه عـن األم ; ألن وجيرب األب عىل أخذ الولـد بعـد اسـتغ«: وقال ابن اهلامم
ولــيس للمــرأة أن تشــرتي لولــدها «: وقــال )٢(»نفقتــه وصــيانته عليــه باإلمجــاع

 .)٣(»وإن كانت أحق به إال أن تكون وصية,وتبيع
وأن احلضانة فيام , قد فرقنا بني زمان احلضانة وزمان الكفالة: وقال املاوردي

ة عـىل األب سـواء والكفالـة مسـتحقّ . وتكون األم أحق فيها بالولد, دون السبع
ألنـه , وكذلك ما احتاج إليه الولد من تعليم وتأديـب, اختاره الولد أو اختار أمه

 .)٤(من مصالح الولد التي جيب عليه القيام هبا
فإذا احتاج الولد إىل خدمة يف احلضانة والكفالة ومثله من خيدم ; قام «: وقال

, عـىل حسـب عـادة أهلـه سـتئجار خـادم أو ابتياعـهإما با, األب بمؤونة خدمته
وال يلزم األم مع اسـتحقاقها حلضـانته أن تقـوم بخدمتـه إذا كـان , وعرف أمثاله
 ,هاة وتدبري الولد والنظر يف مصاحلألن احلضانة هي احلفظ واملراع, مثلها ال خيدم

واخلدمـة إذا وجبـت فهـي مسـتحقة للغـالم , وذلك ال يوجب مبـارشة اخلدمـة
 .)٥(»واجلارية

وإن أتت بعض أحكـام الرضـاعة , ام احلضانة خاصةكث أحومقصود البح
 . والكفالة عرضاً يف البحث

                                                 
 ). ٢١٤/  ٤( مواهب اجلليل  ) ١(
 ). ٣٦٨/  ٤(  رشح فتح القدير  ) ٢(
 ). ٣٧٧/  ٤( رشح فتح القدير  ) ٣(
 ).  ٥٠٧/  ١١( احلاوي الكبري  ) ٤(
 ). ٥٠٧/  ١١( احلاوي الكبري  ) ٥(
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 : جممل أحكام احلضانة: ثانياً 
 : متهيد

إن قانون احلضانة يف اإلسالم من أظهر القوانني بياناً لعظمة الترشيع 
ومن أظهر األدلة عىل  ,اإلسالمي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

حيث إن الفقه اإلسالمي يف باب احلضانة  ,عقوهلمورجاحة  ,الفقهاء دقة
ووضع األحكام الواضحة املستنبطة من الكتاب والسنة  ,استغرق كافة التفاصيل

ىل الفقهاء عناية كبرية بذكر رشوط احلضانة ,القاطعة للنزاع , وبيان )١(وقد أوْ
تأخري ومستوعبني كافة مراتب من يستحق احلضانة مربرين ومعلّلني التقديم وال

وحكموا أصناف  ,)٢(األحوال يف ذلك من حيث االنفراد واالجتامع بني املستحقني
, واحلكم لو سقط حق احلضانة )٣(املستحقني حتى ذكروا اخلنثى املشكل والرقيق

واحلكم لو امتنعت األم أو من له حق احلضانة عن  ,)٤(بموت أو انعدام رشط
هتا, )٥(احلضانة بعد استحقاقها , ومتى يثبت حق الطفل )٦(وبيان أمد احلضانة ومدّ

يف املفارقة واالستقالل والعيش املنفرد للذكر واألنثى مفرقني بني البكر والثيب 
ةِ )٧(وعند الريبة وبدوهنا ,والرشيد وغريه انَ َضَ انِ احلْ كَ واحلكم  ,)٨(, و اعتنوا ببَيَانِ مَ
أو للحاجة, وقد اهتم الفقهاء بالسفر   ةلإلقاموإن كان االنتقال  ,يف حال االنتقال

ويضع الفقه اإلسالمي  .ملا فيه من رضر يصيب غري احلاضن من أهل الطفل
                                                 

روضــة الطـالبيــن  , )٢١٣ −٤/٢١١(شــرح خمتصـر خليـل للخـرشـي  , ) ٢/٢٣١(  حتفـة الفقهـاء : انظـر) ١(
 ). ٢٥٠/   ٣( رشح منتهى اإلرادات  , )١٠٠ − ٩٨/ ٩(

, ) ١٦١/  ١( اإلقنـاع للـاموردي  , )  ٢٩٢/   ٧( االسـتذكار  , )  ٣٧١ − ٣٦٨/  ٤( رشح فتح القـدير  : انظر) ٢(
 ). ٢٤٨/   ٣( رشح منتهى اإلرادات  , ) ١١٣ − ١٠٨/    ٩( روضة الطالبني  

 ). ٢٥٠/   ٣( رشح منتهى اإلرادات  , ) ١١٤ − ١١٣/  ٩( روضة الطالبني  : انظر) ٣(
 ). ٢٥٠/   ٣( رشح منتهى اإلرادات  , )  ١٦١/ ١( اإلقناع للاموردي  : انظر) ٤(
 ). ١٩٧/     ٨(  املغني  : انظر) ٥(
, )٥٢٦/  ٢( حاشـية الدسـوقي  , )٤٣ − ٤/٤٢(بدائع الصـنائع   ,) ٤٥٧/  ٢( ء  خمترص اختالف العلام: انظر) ٦(

 ). ٢٥١/   ٣( رشح منتهى اإلرادات  
 ). ٢٥١/   ٣( رشح منتهى اإلرادات  , ) ١٠٣ − ١٠٢/  ٩( روضة الطالبني  :  انظر) ٧(
 ). ٢٥١/   ٣( رشح منتهى اإلرادات  , ) ٥٠٧/    ١١( احلاوي الكبري  , ) ٤٥ − ٤٤/   ٤( بدائع الصنائع  : انظر) ٨(
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ق فيها بني السفر حلاجة والسفر لنقلة وبني االنتقال لبلد العقد  ,ضوابط دقيقة يفرّ
 .)١(وبني كون املنتقل هو األب أو األم ,أو لدار احلرب أو لغريها ,أو لغريه
تِبَت فيها أبحاث بعينها  ,ه األحكام مع أمهيتها موجودة يف كتب الفقهوهذ وكُ

ويكـون  ,ولذا فإن ذكرها يف البحث جممل فقط ,تستوعب كافة مسائلها وفروعها
وما يتصل منها بالتعسف نحو حكم الرؤيـة والزيـارة  ,الرتكيز عىل أهم األحكام

 .والسفر واالنتقال بإذن اهللا تعاىل
 : أحكام احلضانة وفيام ييل أهم

 :حكم احلضانة − ١
الزوجان وبينهام طفل أو جمنون وجبـت حضـانته ; ألنـه إن تـرك  افرتقإذا «

 .)٢(»فيجب إحياؤه ,ضاع وهلك
 : األحق باحلضانة − ٢

فلـن  ,سأقترص حتت هذا العنوان عىل ذكر األحـق باحلضـانة مـن الوالـديْن
رتتيب بينهم جريـاً عـىل مـا أخوض يف ذكر املستحقني للحضانة من األقارب وال

 ,ذكرته يف املقدمة من أن منهج البحث االقتصار عىل األهم مـن أحكـام احلضـانة
ف أو بمستجدات العرص ل منها بموضوع التعسّ     .وما يتصّ

وقبل اخلوض يف ذكر األحكام ; أنبه القارئ الكريم إىل أنّ النظرة املقاصـدية 
ه للفق هاء فـيام ذكـروه يف بـاب احلضـانة مـن ورعاية مصلحة املحضون هو املوجّ

  .أحكام
فاملتأمّل يف األحكام الفقهية يف باب احلضانة جيد أن القصد فيها مجيعها حتقيق 

فمتى احتاج املحضون إىل رعايـة لصـغر أو مـرض أو عتـه ;  ,مصلحة املحضون
 ,فـاألب هـو األحـق ,ومتى احتاج التعليم واملهنة ,رفق وأشفق فهي أحقأفاألم 

                                                 
, ) ٣٥١/  ١(  التلقـني , ) ١٧٠ − ١٦٩/  ٦(  املبسوط للرسخيسـ  , ) ٤٦٠/ ٢( خمترص اختالف العلامء  : انظر) ١(

 ). ١٩٣/   ٨( املغني  , ) ٥٠٤/  ١١( احلاوي الكبري  
 .) ٣٨١/  ٣( الكايف يف فقه ابن حنبل  ) ٢(
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ىلومتى  فاملحضـون هـو قطـب  ,ميّز فرعاية رغبته وما حيقق له الراحة النفسية أوْ
   .يف باب احلضانة أحكامالرحى الذي تدور حول مصلحته 

  :وفيام ييل بعض النصوص الفقهية التي تبنيّ ذلك
هي نوع من والية وسلطنة ; لكنها باإلناث أليـق « :قال النووي عن احلضانة

 .)١(»..وأصرب عىل القيام هبا وأشد مالزمة لألطفال ,رتبيةألهنن أشفق وأهد إىل ال
قْتٍ « :وقال الكاساين الِ يف وَ جَ ونُ لِلرِّ تَكُ قْتٍ وَ اءِ يف وَ ونُ لِلنِّسَ ةُ تَكُ انَ َضَ  ,فَاحلْ

ارِ  غَ بِيَةِ الصِّ رْ  إىلَ تَ دَ أَهْ فَقُ وَ أَرْ قُ وَ فَ ُنَّ أَشْ َهنَّ اءُ ; ألِ لُ فيها النِّسَ َصْ األْ مَّ  ,وَ فُ ثُ َ تُرصْ
رُ  دَ ارِ أَقْ غَ الِحِ الصِّ صَ ةِ مَ امَ إِقَ ةِ وَ يَانَ الصِّ ةِ وَ يَ امَ ُمْ عىل احلِْ َهنَّ الِ ألِ جَ  .)٢(»إىلَ الرِّ

, ألمر الوالية والتزويج ; كام هو عند احلنابلـة أبيهافعند , والبنت متى بلغت
وج وألهنا إذا بلغت السبع قاربت الصـالحية للتـزويج وقـد تـز«: قال ابن قدامة

وهي ابنة سبع وإنام ختطب اجلارية من أبيها ألنه وليهـا واملالـك , عائشة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 . )٣(»وهو أعلم بالكفاءة وأقدر عىل البحث, لتزوجيها

فلـو « :قـال املـاوردي ,فعند أمها ; ألهنا األقدر عـىل رعايتهـا ,وإذا مرضت
  :مرينمرضت البنت يف منزل أبيها ; كانت األم أحق بتمريضها من األب أل

  .أن النساء بتعليل املرض أقوم من الرجال :أحدمها
واألم أحقّ هبا يف  ,أهنا تصري بضعف املرض كالعائدة إىل حال الصغر :والثاين

 .)٤(»صغرها من األب
  .فالولد عندها ,فاألم أصرب وأشفق وأقدر عىل الرعاية ,وعند العته

فاألم أحق بـه  ,الصغريوإن كان الولد خمبوال فهو ك( :−  −قال الشافعي «
  .)٥(»)وال خيري أبداً 

                                                 
 ). ٩٨/  ٩(  روضة الطالبني  ) ١(
 ). ٤١/ ٤( بدائع الصنائع  ) ٢(
 ). ١٩٣/  ٨( املغني  ) ٣(
 ). ٥٠٩ − ٥٠٨/   ١١( احلاوي الكبري  ) ٤(
 ). ٥٠٩/  ١١( احلاوي الكبري  ) ٥(
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ـه  ,وهكذا يظهر أن مصلحة املحضون هـي حمـل نظـر الفقهـاء أوالً  وأن حقّ
ه    .يغلب حق والديْ

 : األحق باحلضانة حال افرتاق األبوين )أ ( 
 .)١(»األم أحق بالغالم واجلارية الصغريين: قال أبو حنيفه«
فـإذا أثغـر أو فـوق , إذا كـان صـغريا األم أحق بحضانة الولد: وقال مالك«

 .ذلك فال حضانة هلا
الكتاب وبنت قد بلغت  يف وهلا ابن ,وسئل مالك عن املطلقة :قال ابن وهب

أر أن يـؤدب الغـالم . .ال أر ذلـك :احليض ; لألب أن يأخذها ? فقال مالك
يقـر عنـد و ,وال يفرق بينه وبني أمه ولكن يتعهده يف كتابه ,إىل أمه وينقلهويعلمه 

 .)٢(»ويتعهد اجلارية وهي عند أمها ما مل تنكح ,أمه
فـاألم , ومهـا يف قريـة واحـدة, وإذا افرتق األبوان(: −  −قال الشافعي «

وال يمنع مـن تأديبـه وخيـرج الغـالم إىل , أحق بالولد ما مل تتزوج وعىل أبيه نفقته
 .)٣(»)ويأوي إىل أمه, الكتاب أو الصناعة إذا كان من أهلها

 .)٤()األم أحق بكفالة الطفل واملعتوه إذا طلقت: (وعند احلنابلة
ت األم )ب(  :  األحق باحلضانة إذا تزوجّ

اتفقـوا عـىل أن «يف كتابـه اخـتالف األئمـة العلـامء  ٥٦٠قال ابن هبـرية ت 
ودخـل هبـا الـزوج , واتفقوا عـىل أن األم إذا تزوجـت.احلضانة لألم ما مل تتزوج

 )٥(»....تسقط حضانتها
ال أعلم خالفا بـني السـلف مـن العلـامء واخللـف يف املـرأة :  قال أبو عمر«

املطلقة اذا مل تتزوج أهنا أحق بولدها من أبيه ما دام طفالً صغرياً ال يميـز شـيئا إذا 
 .)٦(»ومل تتزوج ,ومل يثبت منها فسق, كان عندها يف حرز وكفاية

                                                 
 ). ٤٥٦/ ٢( خمترص اختالف العلامء  ) ١(
 .) ٤٥٧/ ٢( خمترص اختالف العلامء  ) ٢(
 ). ٥٠٧/ ١١( احلاوي الكبري  ) ٣(
 ). ١٩١ – ١٩٠/  ٨  (املغني  ) ٤(
 ). ٢١٥ −٢١٣/   ٢( اختالف األئمة العلامء  ) ٥(
 ). ٣٥١  − ٣٥٠/ ١( التلقني  : وانظر, ) ٢٩٠/    ٧( االستذكار  ) ٦(
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ىل به يف زمـ, فإن افرتقا«: قال املاوردي ان احلضـانة والكفالـة حتـى فاألم أوْ
وهـي , يستكمل سبع سنني ذكرا كان أو أنثى إذا اجتمـع يف األم رشوط احلضـانة

 . )١(»واخللو من زوج, العقل واحلرية والدين والعفة واألمانة واإلقامة: سبعة
أمجـع : قـال ابـن املنـذر, األم إذا تزوجت سقطت حضانتها«: قال ابن قدامة

قط أهنـا ال تسـ: وحكي عن احلسـن... ن أهل العلمعىل هذا كل من أحفظ عنه م
 .)٢(»بالتزويج

 : حضانة األم الكتابية وغري مرضية الدين )ج ( 
أو خيـاف أن , الذمية أحق بولدها املسـلم مـا مل يعقـل األديـان«: عند احلنفية

 . )٣(»واحتامل الرضر بعده, يألف الكفر للنظر قبل ذلك
قَ «: وقال ابن نجيم اسِ فَ الَ لِلْ هِ , ةِ وَ ِ ـريْ غَ يرِ وَ ـدِ قَ ـتْحِ الْ نْيَـةِ , كام يف فَ قُ ُمُّ : ويف الْ األْ

ةِ  غِريَ قُّ بِالصَّ ـلْ ذلـك ا ه, أَحَ قِ عْ ورِ مـا مل تَ جُ فُ الْ ـةً بـِ وفَ رُ عْ ةِ مَ ريَ يِّئَةَ السِّ إِنْ كانت سَ , وَ
نَا مْ هُ هِ مِ الَ قِ يف كَ سْ فِ ادَ بِالْ رَ نْبَغِي أَنْ يُ يَ تَيضِ الِ : وَ ا املُْقْ نَ هِ الزِّ ـدِ بـِ لَ وَ ُمِّ عن الْ الِ األْ تِغَ شْ

هِ  وِ نَحْ لِ وَ وجِ من املَْنْزِ ُرُ ةً ... ,بِاخلْ ائِعَ بِنْتَ ضَ كُ الْ ُ تَرتْ قْتٍ وَ لَّ وَ جُ كُ ْرُ الَ ملَِنْ ختَ  .)٤(»وَ
ن كانت كتابية أو جموسية ; أل وإن, األم أحق بالولد باإلمجاع«: وقال النووي

 .)٥(»الشفقة ال ختتلف باختالف الدين
أو , بأن كانـت فاسـقة, إذا مل تكن أهال للحضانة«وقال يف األم غري املرضية  

أو , أو مـدبرة, أو أم ولـد, أو كانـت أمـة, خترج كل وقت وترتك البنـت ضـائعة
ومـا إذا كـان األب , أو متزوجة بغري حمـرم, مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة

لعمـة فإن ا, أنا أريب بغري أجر: العمةوقالت , إال بأجر أن تريب وأبت األم, معرسا
 .)٦(»أوىل هو الصحيح

                                                 
 ). ٢٩١/   ١( حترير ألفاظ التنبيه  : وانظر, )١٦١/  ١( اإلقناع للاموردي  ) ١(
 ). ٢٩١/   ١( , حترير ألفاظ التنبيه  ) ٣٥١ − ٣٥٠ /   ١( التلقني  : وانظر, ) ١٩٤/    ٨( املغني  ) ٢(
 ). ٣٨/  ٢(  اهلداية رشح البداية  ) ٣(
 ). ١٨٢− ١٨١/   ٤( البحر الرائق  ) ٤(
 ). ٣٦٧/  ٩( روضة الطالبني  ) ٥(
 ). ٣٦٧/    ٩( روضة الطالبني  ) ٦(
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إن كانت األم غري مرضية يف نفسها وأدهبا لولـدها ; أخـذت .. :قال الليث«
 .)١(»منها إذا بلغت ; إال أن تكون صبية صغرية ال خياف عليها

وال حضانة لفاسق ظاهرا ; ألنه ال وثوق بـه يف أداء واجـب «: وعند احلنابلة
 .)٢(»ه ; ألنه ربام نشأ عىل أحوالهوالحظ للمحضون يف حضانت, ةاحلضان
 : مستجدات العرص وحكم حضانة الكتابية ) د( 

ويلتزمون بأحكامه إىل حدّ  ,يف عرص الفقهاء كان أهل الكتاب يعرفون دينهم
 .ما رغم ما أدخلوا عىل دينهم من حتريف
هنـم ال يزنـون يف وأبيحت حرائرهم ; أل, فأحلّت ذبائحهم ; ألهنم يذبحون

وكان وجودهم يف بالد اإلسالم وجود إقامة غري مبني عىل الـزواج الـذي , العادة
 .  إذا انتهى ; ينتهي معه سبب وجود األم يف بلد األب
ة  :والصورة يف عرصنا اختلفت من وجوه عدّ

فإن النصار ال يكادون يعرفون من دينهم سو ترانيم يرددوهنا  ,فمن جهة
 .ويفشو فيهم الزنا وأكل املحرمات  ,يف الكنيسة

فإن أهل الذمة مل يعد وجودهم يف بالد املسلمني خاضع لسلطان , ومن جهة
, وبالتايل, ووجود األجنبية يف بلد األب مربوط غالباً بالزواج. اإلسالم وأحكامه
ويف فقـه احلنفيـة قـال , يفـرتض رجـوع األجنبيـة إىل بلـدها, فإنه عنـد الطـالق

ـا وَ «: الكاساين هَ جَ وَّ زَ إِنْ كـان قـد تَ بِ وَ رْ ـَ ارِ احلْ ا إىلَ دَ هَ ـدَ لَ لَ وَ نْقُ ةِ أَنْ تَ أَ رْ يْسَ لِلْمَ لَ
نَاكَ  ـلِامً أو ذِمِّ , هُ سْ ا مُ هَ جُ وْ ونَ زَ كُ دَ أَنْ يَ عْ بِيَّةً بَ رْ انَتْ حَ كَ اروَ َ َنَّ يف ذلـك إرضْ  اً يـا ; ألِ

كَ  قِ الْ الَ لَّقُ بِأَخْ تَخَ هُ يَ َنَّ بِيِّ ألِ رُ بِهِ بِالصَّ َّ يَتَرضَ ةِ فَ رَ  ..)٣(»فَ
حـوادث خطـف : ر فـيام يتصـل بأحكـام احلضـانةـومن مستجدات العص 

  .هبم إىل بالدهم نوسفره ناألجنبيات ألطفاهل
                                                 

 ). ٤٥٨/  ٢( خمترص اختالف العلامء  ) ١(
 ).٢٥٠/   ٣( رشح منتهى اإلرادات  ) ٢(
 ). ٤٥/  ٤( بدائع الصنائع  : انظر) ٣(
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وهي مستمدة من الترشيع  −  ومن الترشيعات التي وضعتها بعض البلدان
رسة القطري من قانون األ ١٧٥  املادة: مما يمكن أن يقنن هذه املسألة − اإلسالمي

 :  جاء فيها, ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(رقم 
ما مل تكن مرتدة احلضـانة, حتـى يعقـل الصـغري , تستحق األم غري املسلمة(

األديان, أو خيشى عليه أن يألف غري دين اإلسالم, إال أنه ال جيوز إبقاء املحضون 
 .)١()معها بعد بلوغه السابعة من عمره

 :٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(قطري رقم من قانون األرسة ال ١٨٥ ويف املادة
وإذا كانت احلاضنة أجنبيـة وكـان سـفرها عرضـياً لغـري إقامـة إىل وطنهـا, 

 ...فللقايض طلب كفيل إحضار يضمن عودهتا باملحضون
وإذا خيش ويل املحضون عدم عودة احلاضنة األجنبية باملحضون من سفرها, 

املحضون, متى ترجحت مبيناً أسباباً معقولة لذلك, فللمحكمة منعها من السفر ب
 . هلا صحة تلك األسباب

, إال بعد انقضاء مهلـة ثالثـة  وال يكون قرار السامح بالسفر باملحضون نافذاً
أيـام مــن تـاريخ صــدوره دون اســتئنافه, أو بعـد اســتئنافه وتأييـده مــن حمكمــة 

 .)٢(االستئناف
ظـل  والذي أراه عند الزواج بأجنبية غري مسلمة يف ظل هذه املستجدات ويف

أن يشرتط يف العقد تنازهلا عـن حـق احلضـانة يف حـال : سيطرة القوانني الدولية 
 .الطالق , واهللا أعلم 

 
                                                 

 .)امليزان(ابة القانونية القطرية البو: موقع) ١(
wId=2558&language=arhttp://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&la )امليزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ٢(. 

 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId=2558&language=ar 
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 : بيان أمد احلضانة وحكم التخيري − ٢
ق احلنفية بني الغالم واجلارية أما  ,فأبقوا الغالم يف يد األم إىل أن يستغني ,فرّ

إذا بلغ السن الذي يكون األب أحق  وال خيار للغالم يعني«  ,اجلارية فإىل البلوغ
 .)١(»وال يتوقف عىل اختيار الغالم ذلك ,به كسبع مثالً أخذه األب
ــقِ «: وقــال الكاســاين لُّ التَّخَ ــاجُ إىلَ التَّأْدِيــبِ وَ تَ ْ نَى حيَ ــتَغْ ا اسْ مَ إذَ ــالَ غُ َنَّ الْ ألِ وَ

تِ  اكْ ائِلِ وَ ضَ فَ اعِ الْ يلِ أَنْوَ ْصِ حتَ الِ وَ جَ قِ الرِّ الَ َبُ عـىل بِأَخْ األْ لُـومِ وَ عُ ـبَابِ الْ ابِ أَسْ سَ
نَّ  ئِلِهِ امَ دَ بِشَ وَّ عَ تَ اءِ وَ قِ النِّسَ الَ لَّقَ بِأَخْ تَخَ ا لَ هَ دِ كَ يف يَ رِ هُ لو تُ نَّ رُ مع ما أَ دَ أَقْ مُ وَ وَ ذلك أَقْ

رٌ  َ فِيهِ رضَ ُمِّ , وَ دِ األْ كُ يف يَ َ تُرتْ ةِ فَ يَ َارِ دُ يف اجلْ نَى الَ يُوجَ ا املَْعْ ذَ هَ ـةُ إىلَ , وَ َاجَ َسُّ احلْ بَلْ متَ
نَّ  قِهِ الَ أَخْ لُّقِ بـِ التَّخَ اءِ وَ ابِ النِّسَ مِ آدَ لُّ عَ ا إىلَ تَ تِهَ َاجَ بُلُوغِ حلِ قْتِ الْ ا إىلَ وَ هَ دِ كِ يف يَ ْ الرتَّ

بَيْتِ  ةِ الْ مَ دْ خِ ُمِّ , وَ دَ األْ نـْ ونَ عِ لُ ذلك إالَّ أَنْ تَكُ ْصُ الَ حيَ ـتْ أو , وَ اضَ ـدَ مـا حَ عْ ـمَّ بَ ثُ
عُ بَ  طْمَ نْ يَ مَّ ا عَ ظِهَ فْ حِ ا وَ تِهَ يَانَ صِ ا وَ تِهَ َايَ ةُ إىلَ محِ َاجَ عُ احلْ قَ ةِ تَ وَ هْ دَّ الشَّ ُمِّ حَ نْدَ األْ تْ عِ لَغَ

مٍ  ضَ ْامً عىل وَ َا حلَ هنِ وْ بُّ عنها, فيها لِكَ ذُ َّنْ يَ دَّ ممِ رُ , فَالَ بُ دَ الُ عىل ذلك أَقْ جَ الرِّ  .)٢(»...وَ
إىل  :وقيـل ,ضانة يف الذكر إىل البلوغ عىل املشـهورتستمر احل« :وعند املالكية

 .)٣(»ويف األنثى إىل دخول الزوج هبا ,االثغار
فإذا اسـتكمل الولـد سـبعاً ; خـري بـني أبويـه إذا تكافـأت « :وعند الشافعية

 :قال النوويو ,)٤(»ه منهام حتى يبلغ فيملك أمر نفسهوكان مع من اختار ,أحواهلام
 .)٥(»أو ثامن تقريباً  بن والبنت وسن التمييز غالبا سبع سننيوسواء يف التخيري اال«

ب ثـم  ,فسلّم إليـه ,وإن اختار أحدمها« :وقال أبو إسحاق الشريازي يف املهذّ
ل إليـه وإن عـاد فاختـار األول أعيـد إليـه ; ألن االختيـار إىل  ,اختار اآلخر حـوّ

                                                 
 ). ٣٧٣/   ٤( رشح فتح القدير  ) ١(
 ). ٣٨/    ٢( اهلداية رشح البداية  : وانظر)  ٤٣ − ٤٢/    ٤( بدائع الصنائع  ) ٢(
 .١٤٩القوانني الفقهية  ص ) ٣(
 ). ٢١١(التنبيه  ص : وانظر)   ١٦١( اإلقناع للاموردي ص ) ٤(
 ). ١٠٣/    ٩( روضة الطالبني  ) ٥(
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فـاتبع مـا  ,وقـت وقد يشتهي املقام عند أحدمها يف وقت وعند اآلخـر يف ,شهوته
  .)١(»يتبع ما يشتهيه من مأكول ومرشوب يشتهيه كام

فإن أكثر التنقل بحيث يظن أن سـببه نقصـانه وقلـة متييـزه ; « :وقال النووي
 .)٢( »وكذا لو بلغ عىل نقصانه وخبله ,جعل عند األم كام قبل التمييز

والغالم , )٣(»فاألب أحق هبا, وإذا بلغت اجلارية سبع سنني« :وعند احلنابلة
فإن عاد , ثم اختار اآلخر رد إليه, ومتى اختار أحدمها فسلّم إليه, له االختيار

هكذا أبدا كلام اختار أحدمها صار إليه ; ألنه اختيار , فاختار األول أعيد إليه
وقد , فاتبع ما يشتهيه كام يتبع ما يشتهيه يف املأكول واملرشوب, شهوة حلظ نفسه

وقد يشتهي التسوية , وعند اآلخر يف وقت, مها يف وقتيشتهي املقام عند أحد
 .)٤(وأن ال ينقطع عنهام, بينهام
ف يف استعامل حق احلضانة − ٣  : تدابري احرتازية لسدّ ذريعة التعسّ

يف الفقه اإلسالمي عدد من األحكام يمكن اعتبارها بمثابة تـدابري احرتازيـة 
ف يف استعامل حق احلضانة  ,أحكام الرؤية والزيارة :من ذلكو ,تسدّ ذريعة التعسّ

ووضعوا هلا الضـوابط التـي حتكـم قصـد  ,وأحكام النقلة التي اعتنى هبا الفقهاء
   :وفيام ييل بيان ذلك ,اإلرضار فيها

 : أحكام الرؤية والزيارة )أ ( 
: قـال, األصل يف الرؤيـة والزيـارة مـا ذكـره املـاوردي يف رشوط احلضـانة

بوين يف وطن واحد ال خيتلف هبام بلـد ; ليتسـاويا يف اجتامع األ: الرشط اخلامس«
 .)٥(»....هبام حال الولد ويتساو, الولد

                                                 
 ). ١٧١/    ٢( املهذب  ) ١(
 ). ١٠٤/    ٩( روضة الطالبني  ) ٢(
 ). ١٩٢/    ٨( املغني  ) ٣(
 ). ١٩٢/    ٨( املغني  : انظر) ٤(
 ). ٥٠٤/    ١١( احلاوي الكبري ) ٥(
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د عـىل حـق الوالـديْن  ثمّ نجد يف الفقه اإلسالمي أحكاما ذكرها الفقهاء تؤكّ
يف رؤية وزيارة وتربية أبنائهام سواء منهام احلاضن أو غري احلاضن بحسب ضوابط 

   .ورشوط ذكرها الفقهاء
, فإن اختار أباه ; مل يكن لـه منعـه مـن أن يـأيت أمـه(: −  −قال الشافعي «

  .»وتأتيه يف األيام وإن كانت جارية مل متنع أمها من أن تأتيها
حاً  اعلم أنه ال خيلو حال الولد املكفول مـن أن يكـون : وقال املاوردي موضّ

 : فله حالتان, فإن كان غالماً , غالماً أو جارية
ويكون يف النهار مع أبيه إن كان , ن خيتار أمه فيأوي يف الليل إليهاأ«: إحدامها

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

هنـاراً ; ليـأوي يف الليـل إليـه فهو أحق به ليالً و, أن خيتار أباه: واحلال الثانية
وإمـا يف صـناعة , إمـا يف كتـاب يـتعلم فيـه, ويكون يف النهار مترصفاً بتدبري أبيه

وإن كـان منزهلـا , وعليه أن ينفذه إىل زيارة أمه يف كـل يـومني أو ثالثـة, يتعاطاها
وال يمنعـه منهـا فيـألف , فال بأس أن يدخل عليها يف كل يوم ليألف برهـا, قريباً 
 .وقالعق

 : فلها حالتان: وإن كانت جارية
ألن , فتكون أحق بـه لـيالً وهنـاراً بخـالف الغـالم, أن ختتار أمها: إحدامها

وألبيهـا إذا , اجلارية من ذوات اخلفر فتمنع من الربوز ليالً وهناراً لتألف الصـيانة
 وال, لتألفـه ويألفهـا, أراد زيارهتا أن يدخل عليها مشـاهداً هلـا ومتعرفـاً خلربهـا

وليكن مع األم عند دخول األب لزيارة بنته ذو حمرم أو نساء ثقات لتنتفـي , يطيل
 . ريبة اخللوة بعد حتريم الطالق

فـإن أرادت األم , أن ختتار أباها فتكون معه وعنده ليالً وهناراً : واحلال الثانية
وال يمنعهـا ; , ولزم األب أن يمكنها مـن الـدخول عليهـا, زيارهتا دخلت عليها
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وينظـر حـال األب عنـد دخـول األم عـىل , وقد هنى عنه, وله والدة عىل ولدهافت
وإن كان مع بنتـه يف داره ; مل , فإن كان خارجاً ; جاز أن تدخل األم وحدها, بنتها

وال حيصل بينهـا وبـني مـن حرمـت , تدخل إال مع امرأة ثقة لينتفي عنهام التهمة
ألهنا من ذوات اخلفر , خيرجها إليها وليس لألم إذا أرادت زيارهتا أن, عليه خلوة

 . )١(»نع من اخلروج حتى ال تألف التربجفتم
وإن كانت جارية فاختـارت أحـدمها كانـت «: بعض عبارات الشريازيويف 

 وال يمنع اآلخر من زيارهتـا مـن غـري إطالـة وتبسـط ; ألن, عنده بالليل والنهار
وهـو مـذهب , )٢(»آلخـرالفرقة بـني الـزوجني متنـع مـن تبسـط أحـدمها يف دار ا

 .)٣(احلنابلة
د ذلـك, إذا اختار األم«: قال النووي بـل يلزمـه , فليس لألب إمهاله بمجـرّ

 .)٤(»ويتحمل مؤنته, إما بنفسه وإما بغريه, القيام بتأديبه وتعليمه
هـا وجزئيـة زيـارة غـري , مستجدات العرص وجزئية خروج الصـغرية إىل بيـت أمّ

 : احلاضن للطفل
وكثري من األحكام الفقهية قامت عىل رعاية  ,واقع أمر البد منهإنّ رعاية ال

وعىل ذلك , فالذي أراه أن يعاد النظر يف بعض  ,عرف الناس يف عرصهم
 .األحكام الفقهية التي بناها الفقهاء عىل عرف عرصهم 

وال أعلم عىل أبيهـا إخراجهـا ( :−  −ومن ذلك ما جاء يف قول الشافعي 
 .)٥()...فيؤمر بإخراجها عائدة ,ضإليها ; إال أن متر

فإن خروج  ,خروج الصغرية إىل بيت أمها جواز −واهللا أعلم  − فينبغي 
الصغرية إىل التعليم والعمل واملسجد والسوق وأماكن الرتفيه يف عرصنا مل يعد 

                                                 
 ). ١٠٥− ١٠٤/    ٩( روضة الطالبني  : وانظر)  ٥٠٨  − ٥٠٧/    ١١( احلاوي الكبري  ) ١(
 ). ١٧٢ −١٧١/    ٢( املهذب  ) ٢(
 ). ١٩٣/    ٨(   املغني) ٣(
 ). ١٠٥/    ٩( روضة الطالبني  ) ٤(
 ). ٥٠٨/    ١١( احلاوي الكبري  ) ٥(
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معه من املقبول أن نقول بعدم إحضار الصغرية ألمها صيانة هلا,  وحتى ال تألف 
   .روج يف زمننا حاصل فيام هو دون الربّ من األغراض املختلفةألن اخل ,اخلروج

ـح يف , وجزئية أخر حتتاج إىل إعادة النظر ملا جبلت عليه النفـوس مـن الشّ
فـإن  ,اآلخر لزيـارة الطفـل منزلإىل  وهي دخول األم أو األب, العصور املتأخرة

ىل اختيـار مكـان للزيـارة ,كان يرتتب عىل ذلك رضر يف بيـت اجلـد ولـو  ,فـاألوْ
    .واهللا أعلم ,واجلدة ألحد األبويْن

 : أحكام النقلة )ب(
فليس هلا ذلـك  ,إذا أرادت املطلقة أن خترج بولدها من املرص« :قال ابن اهلامم

; إال أن خترج به إىل وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه;  ملا فيه من اإلرضار باألب
 ....ألنه التزم املقام فيه عرفا ورشعا

وهـذا كلـه إذا , واحلاصل أنه ال بد من األمرين مجيعا الوطن ووجود النكاح
أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده ويبيت , كان بني املرصين تفاوت

 )١(»..يف بيته فال بأس به
الصغري إال أن يكون خروج  وليس لألب أن يسافر بولده« :ويف الفقه املالكي

 .)٢(»انتقال
  :فإن سافر أحدمها فعىل رضبني« :قال املاوردي :قه الشافعيويف الف
فاملقيم منهام أبـا كـان أو أمـاً  ,أن يكون سفر احلاجة إذا نجزت عاد :أحدمها

  .ألن املقام أودع والسفر أخطر ,أحق بكفالته ابناً كان أو بنتاً 
فهذا  ,أن يكون سفره لنقلة يستوطن فيها بلداً غري بلد اآلخر :والرضب الثاين

  :عىل رضبني
                                                 

املبسوط للرسخيس  : وانظر, ) ٤٦٠/  ٢( خمترص اختالف العلامء  :  وانظر)   ٣٩− ٣٨/  ٢( اهلداية رشح البداية  ) ١(
 ). ٣٧٦−٣٧٥/ ٤( رشح فتح القدير   ,) ١٧٠ − ١٦٩/    ٦(  

 ). ٣٥١/  ١(  قني التل) ٢(
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أن يكون مسافة ما بني البلدين قريبـة ال يقرصـ يف مثلهـا الصـالة ;  :أحدمها
ألهنا أقل من يوم وليلة فال يمنع من الكفالة وال يسقط به ختيري االبن سواء انتقـل 

فأهيام اختاره كان أحق بكفالته سواء اختار املقيم منهام أو  ,وخيري بينهام ,أبوه أو أمه
; ألن قرب املسافة كاإلقامة يف انتفاء أحكام السـفراملتنقل  وجـر  ,أباً كان أو أماً

فحاله مل يمنـع التنقـل فيـه مـن اسـتحقاق  ,ذلك جمر البلد الواسع إذا تباعدت
  .الكفالة

ر يف مثلهـا ـأن تكون مسـافة مـا بـني البلـدين بعيـدة يقصـ :والرضب الثاين
سـواء كـان هـو املقـيم أو , من األمفاألب أحق بكفالة ولده حلفظ نسبه  ,الصالة
 .)١(»املنتقل

ولو كان الطريق الذي يسلكه خموفا أو البلـد الـذي يقصـده « : وقال النووي
 ...غري مأمون لغارة ونحوها مل يكن له انتزاع الولد

لو كان كل واحد من األبوين يسافر حلاجة واختلف طريقهام   : وقال النووي
وحيتمل أن يكون مع الذي مقصده أقرب أو  ,ألمفيشبه أن يدام حق ا ,ومقصدمها

, وهو مقتىض كـالم األصـحاب ,املختار أنه يدام مع األم :قلت. مدة سفره أقرص
 .)٢(»واهللا أعلم

إذا أراد أحد األبوين السفر حلاجة ثم يعـود واآلخـر مقـيم; « :وعند احلنابلة
 .به اً ة; ألن يف املسافرة بالولد إرضارفاملقيم أوىل باحلضان

وكان الطريق خموفا أو البلد الذي ينتقل إليه , وإن كان منتقالً إىل بلد ليقيم به
ولو اختار الولد السفر يف , فاملقيم أوىل باحلضانة ; ألن يف السفر به خطراً به, خموفا

 .هذه احلال ; مل جيب إليه ألن فيه تغريراً به
أحق به سـواء كـان فاألب , وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنا وطريقه آمن

هو املقيم أو املتنقل; إال أن يكون بني البلدين قريب بحيث يراهم األب كـل يـوم 
 . )٣(»فتكون األم عىل حضانتها ,ويرونه

                                                 
 ). ٥٠٤/   ١١( احلاوي الكبري  ) ١(
 ). ١٠٨ − ١٠٧/  ٩( روضة الطالبني  : انظر) ٢(
 ) . ٤٢/ ٤( بدائع الصنائع  : وانظر, ) ١٩٣/ ٨( املغني  ) ٣(
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ات العرص   : السفر ومستجدّ
السفر من األمور التي بنيت األحكام الفقهية فيها عىل صورة مل تعد موجودة 

أم ال بد من إعادة هاء فيه يبقى و ال يتغري? فهل احلكم الذي ذكره الفق ,يف عرصنا
 .النظر يف بعض األحكام 

 ,نحو السفر حلج, أو غزو أو جتارة أو طلب علـم ,إن السفر قديامً  إما حلاجة
 .وإما لنقلة

قوا بـني , وحظوظه نادرة, وحيث كانت مهالك الطريق غالبة فإن الفقهاء فرّ
مـا قـال  فـيام يتصـل باحلضـانة هـو واحلكم العام فيـه, سفر احلاجة وسفر النقلة
وإن افرتق الزوجـان وهلـام ولـد,فأراد أحـدمها أن «: قال, الشريازي من الشافعية

 . فاملقيم أحق به,يسافر بالولد,فإن كان السفر خموفا أو البلد الذي يسافر إليه خموفاً 
 ....; مل خيري بينهام ; ألن يف السفر تغريرا بالولدفإن كان مميزاً 

السفر حلاجة ال لنقلة ; كان املقيم أحقّ بالولد; ألنه ال حـظ للولـد وإن كان 
ه  . يف محله وردّ

وإن كان السفر للنقلة إىل موضع يقرص فيه الصالة من غري خـوف ; فـاألب 
ويف الكون  ,; ألن يف الكون مع األم حضانةه سواء كان هو املقيم أو املسافرأحق ب

ويف حفـظ  ,انة يقوم غـري األم مقامهـامع األب حفظ النسب والتأديب ويف احلض
 .)١(»وم غري األب مقامه فكان األب أحقالنسب ال يق

وإن كـان السـفر «: وهي قوله, واملتأمل يف عبارة الشريازي يف النص السابق
ه يفهم أنـه  »حلاجة ال لنقلة كان املقيم أحقّ بالولد; ألنه ال حظ للولد يف محله وردّ

حلاجة ; كأن يكون السـفر حلـظ الولـد لتطبيـب لو كان للمحضون حظ يف سفر ا
فهـل , واألم مأمونـة, وكان السفر غري خموف, أو تعليم, وعالج أو سياحة مباحة

 يظل املنع بحسب احلكم الفقهي? 
                                                 

 .) ١٠٨ − ١٠٧/  ٩( روضة الطالبني  : انظر) ١(
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أن ال متنع احلاضنة من السفر باملحضون حلاجـة إن  −واهللا أعلم  −الذي أراه 
 خمـوف , واألم مأمونـة , كان للمحضون حظ يف سفر احلاجة , وكان السفر غـري

فون يف املنع من السفر اسـتناداً إىل هـذه األحكـام  خاصة وأن اآلباء كثرياً ما يتعسّ
ف يف اسـتخدام احلـق ودون أن يوجـد سـبب , الفقهية عىل سبيل التعنّت والتعسّ

 . معقول
م مـا  ٢٠٠٦لسـنة ) ٢٢(مـن قـانون األرسة القطـري رقـم  ١٧٦ ويف املادة

 :جاء فيها ,يمكن النظر فيه
للويل االحتفاظ بجواز سفر املحضون, إال يف حالة السفر فيسلم للحاضنة, (

وللقايض أن يأمر بإبقاء جواز السفر يف يد احلاضـنة, إذا رأ تعنتـاً مـن الـويل يف 
 . تسليمه للحاضنة وقت احلاجة

وللحاضنة االحتفاظ بأصل شهادة امليالد, وأي وثائق أخر ثبوتيـة ختـص 
 و بصورة منها املحضون, أ

 .)١()مصدقة, وهلا االحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون
ت املادة م عىل  ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(من قانون األرسة القطري رقم  ١٨٥ ونصّ

جيوز لألم أن تسافر باملحضون لسبب معقول إىل أي جهـة, إن مل يكـن يف « :ما ييل
لقايض أن يمكنها من فيجوز ل ,السفر رضر باملحضون, فإن منعها الويل من السفر

ف يف استعامل هذا احلق  .)٢(»السفر, إذا تبني له أن من له حق اإلذن قد تعسّ
 
 
 

                                                 
 ) / امليزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ١(

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId=2558&language=ar )امليزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ٢( 
 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId=2558&language=ar 
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אא 
אאאא 

ل  : تعريفات ومفاهيم: املطلب األوّ
 :التعسف −١
 : يف اللغة  )أ ( 

فُ عَ « :قال الزبيدي سِ عْ يقِ يَ فَ عن الطَّرِ ـفاً عسَ ـريِ : سْ ـدلَ وسـارَ بغَ مـالَ وعَ
بٍ  وْ ى صَ خَّ ةٍ وال تَوَ دايَ فَ , هِ سَّ فَ وتعَ تَسَ  .كاعْ

لِ : وقالَ ابنُ األَثِريِ  فُ يف األَصْ سْ يـقٍ وال : العَ رُ عـىل غـريِ طَرِ أَنْ يأَخـذَ املُسـافَ
مٍ  لَ ةٍ وال عَ رِ , جادَّ مِ واجلَوْ لْ لَ إىل الظُّ  .)١(»فنُقِ

 : الفقهاءيف اصطالح ) ب(
أقف عىل تعريف دقيق لد الفقهاء القدامى يبني حقيقة التعسف ويشـرح مل 

 .معناه , ولفظ اإلرضار أو الرضر أكثر تداوالً بينهم 
نظرية التعسف يف استعامل احلق يف الفقـه  «فتحي الدريني يف كتابه . وعرفه د

مناقضة قصد الشارع يف ترصف مأذون فيه رشعـاً بحسـب  «: , قال  »اإلسالمي 
 .)٢(»صل األ

ف عند فقهاء القانون )ج (    :التعسّ
كل اسـتعامل للسـلطات التـي خيوهلـا احلـق لصـاحبه اسـتعامالً يـؤدي إىل «

 .)٣(»اإلرضار بالغري أو باملصلحة العامة
حـول ) املدخل لدراسة العلـوم القانونيـة(يقول الرويس والريس يف كتاهبام 

ف يف استعامل احلق من وجهة قانون يقوم مضمون هـذه النظريـة «: يةنظرية التعسّ
                                                 

 ). ١٥٧/  ٢٤( تاج العروس  ) ١(
 )٥٤( ص ) ٢(
 .سرزق الري. د, خالد الرويس. د/ املدخل لدراسة العلوم القانونية ) ٣(
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ومنعه من استعامل حقه إذا كان هذا , عىل جتريد صاحب احلق من احلامية القانونية
بـل ومسـاءلته , أو بالصالح العام, االستعامل سيؤدي إىل إحلاق الرضر باآلخرين

 . )١(»عن سوء االستعامل بام يصيب الغري من رضر جراء هذا االستعامل املنحرف
 : رق بني التعسف والبغي واملجاوزةالف )د ( 

ه أو جماوزة احلـق ف وبني استعامل اإلنسان ما ليس من حقّ : الفرق بني التعسّ
ه لكن بطريقة غري مرشوعة: أن األول«  .مزاولة اإلنسان حلقّ

ه من أول األمر :والثاين فمن يركب سيارته ويفـرط  ,مزاولته ما ليس من حقّ
ف يف استعامل ا :من الرسعة  .حلقمتعسّ

  .مستعمل غري حقه :فمن يركب سيارة غريه مغتصباً هلا
ـه مقهىفيتخذها  ,ومن يستأجر داراً للسكن ومـن اسـتعملها يف  ,جماوز حلقّ

ف  .السكن لكن أثقل سقفها باألمتعة متعسّ
ف ألنـه يتوصـل باهلديـة  ,ومن هيدي للقايض الذي سيفصل يف دعواه متعسّ

ه إيل رشوة القايض  .التي هي من حقّ
ومـن ( :ريش القايض مستعمل ما ليس من حقه وجماوز له قـال تعـاىلمن يُ و

تلــك حــدود اهللا فــال ( :وقــال تعــاىل) يتعــدَّ حــدود اهللا فأولئــك هــم الظــاملون
 .»)تعتدوها

ـف ومـن جمـاوزة احلـدّ  ي معنى أعم مـن التعسّ  ,واحلاصل أن الظلم والتعدّ
ـف يف اإلخـالل بحـق الغـري بمجـاوزة حقـ: التعدي واالعتـداء«:فـ ك وبالتعسّ

ف يف استعامل احلق من التعديفكلّ من جماوزه احلق وال, استعامله  .. )٢(»تعسّ

                                                 
 .رزق الريس. د, خالد الرويس. د/ املدخل لدراسة العلوم القانونية ) ١(
آدم دكـم حممـد / د/ بحث التعسف يف اسـتعامل حـق امللكيـة يف الفقـه اإلسـالمي / العدد الرابع / جملة التنوير ) ٢(

 .هارون
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ف والفعل الضار يف نفسه   : الفرق بني التعسّ
األخـريين أمـر  أنفرق بني التعسف وبني الفعل الضار أو االمتناع الضار; ال

تعامل احلـق أمـا التعسـف فهـو اسـ, ممنوع وحمرم من أول األمر: أي, غري مرشوع
 .)١(»املرشوع عىل وجه غري مرشوع

ـف يف اسـتعامل احلـق غـري تنفيـذ احلكـم يف قضـايا  مما سبق نفهـم أن التعسّ
كام حيصل عند خطف األطفال أو عنـد امتنـاع تسـليمهم  ,احلضانة بالقوة اجلربية

وإنام هو عمل يصدر من صاحب احلق نفسه يتجاوز  ,)٢(لصاحب احلق يف احلضانة
  .احلق فيه حدود 

 : ستعاملالا - ٢
املهنـة  :العمـل« :ويف اللسـان ,واشـتقاقه مـن العمـل ,االستعامل معـروف

 .واجلمع أعامل ,والفعل
لبِن إذا ما بنـى بـه  ,و استعمله ,و أعمله غريه ,عمل عمالً  و استعمل فالن الّ

  .)٣(»بناء
 :احلق  −٣
 : احلق يف اللغة   )أ ( 
بُ « ةا :أصلُ احلَقِّ  :قال الراغِ قَ ,  ,ملُطابقةُ واملُوافَ قـهِ جلِ الباب يف حُ ةِ رِ قَ طابَ كمُ

ةِ واحلَق رانِه عىل االستِقامَ وَ الف الباطِل :لدَ ه ,خِ عُ وق وحقاقٌ  :مجَ قُ  )٤(» ...حُ
                                                 

 .أمحد فهمي أبو سنة/  نظرية التعسف يف استعامل احلق) ١(
اختطـف  اً العدل  سـجن أبـ(بعنوان  ١٤٣٥صفر  ١٨نرشته صحيفة سبق االلكرتونية بتاريخ ما : ذلكمثال  انظر) ٢(

 ).طفله الرضيع من زوجته السابقة
 ).٤٧٥/    ١١( لسان العرب  ) ٣(
 ).١٦٦/    ٢٥( تاج العروس  ) ٤(
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 : احلق عند الفقهاء )ب( 
 .)١(»هو ما ثبت يف الرشع لإلنسان أو هللا تعاىل  «: قال أبو سنة 

, وسـواء أكـان ما يثبت لإلنسان استيفاؤه«: وقال , سواء أكان عاماً أم خاصاً
وحـق االنتفـاع بـالعني املسـتأجرة أم , كحق امللك يف األعيـان, حقاً متعلقاً باملال

كحق الوالية للشخص , أم كان حقاً غري مايل, وحق احلبس يف املرهون, املستعارة
راد وحق الشور لألف, حق الطاعة لويل األمر: وحق الزوجية, ومنه, عىل أوالده

 .)٢(»وغريمها من احلقوق السياسية, الذين يتأهلون لذلك
ـف يف اسـتعامل احلـق يف الفقـه ـالتأصـيل الشـ :املطلب الثاين  رعي لنظريـة التعسّ

 :اإلسالمي
 :  حكم التعسف − ١

م ف يف استعامل احلق فعل حمرّ , هنى عنه اهللا تعاىل عنه يف القرآن الكريم, التعسّ
, وجاء فعل الصحابة ومذاهب الفقهاء عىل إبطالـه, رةيف السنّة املطهّ  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

الً   :وفيام ييل بيان ذلك مفصّ
  :أدلة احلكم  −٢
 : األدلة  من القرآن الكريم )أ ( 

ه بقصـد اإلرضار  ورد يف القرآن الكريم هني عن أفعال يستعمل فيها املرء حقّ
  .ومن ذلك ,ال بقصد االنتفاع به ,بغريه  تعنتاً 

ل نَّ ﴿ :قال اهللا تعاىل :الدليل األوّ وهُ كُ سِ أَمْ نَّ فَ هُ لَ نَ أَجَ غْ بَلَ اءَ فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ إِذَ وَ
وا تَدُ ا لِتَعْ ارً َ نَّ رضِ وهُ كُ ْسِ الَ متُ وفٍ وَ رُ عْ نَّ بِمَ وهُ حُ ِّ وفٍ أَوْ رسَ رُ عْ  )٢٣١: البقرة( ﴾بِمَ

ر نزلت يف رجل من األنصا :قال« :رو الطربي بإسناده يف سبب نزول اآلية
يدعى ثابت بن بشار طلـق امرأتـه حتـى إذا انقضـت عـدهتا إال يـومني أو ثالثـاً 

                                                 
 ٥٠النظرية العامة للمعامالت ص ) ١(
 .أمحد فهمي أبو سنة/  نظرية التعسف يف استعامل احلق) ٢(
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 ,ففعل ذلك هبا حتى مضت هلا تسعة أشـهر مضـارة يضـارها ,راجعها ثم طلقها
وا﴿ه فأنزل اهللا تعاىل ذكر تَدُ ا لِتَعْ ارً َ نَّ رضِ وهُ كُ ْسِ الَ متُ  .)١(»﴾وَ
نْ ﴿ :خوات ألم من املرياثقال اهللا تعاىل بعد بيان نصيب األ: الدليل الثاين مِ

 َ ريْ نٍ غَ يْ ا أَوْ دَ َ يَّةٍ يُوىصَ هبِ صِ دِ وَ عْ نَ اهللاِبَ يَّةً مِ صِ ارٍّ وَ ضَ  )١٢: النساء( ﴾ مُ
ا أَوْ ﴿أخرج ابن أيب حاتم عن سعيد بن جبري يف قوله  َ يَّةٍ يُوىصَ هبِ صِ دِ وَ عْ نْ بَ مِ

 َ ريْ نٍ غَ يْ ارٍّ دَ ضَ وال يويص بـأكثر  ,حقّ ليس عليهال يقرّ ب ,من غري رضار :يعني  ﴾ مُ
 .)٢(للورثة اً مضار, من الثلث

ِ ملَِنْ ﴿ :قال تعاىل :الدليل الثالث لَنيْ امِ ِ كَ لَنيْ وْ نَّ حَ هُ دَ الَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ وَ
و رُ نَّ بِاملَْعْ ُ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ ىلَ املَْوْ عَ ةَ وَ اعَ ضَ تِمَّ الرَّ ادَ أَنْ يُ ـسٌ أَرَ فْ لَّـفُ نَ فِ الَ تُكَ

لُودٌ  وْ الَ مَ ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ ا الَ تُضَ هَ عَ سْ هِ  إِالَّ وُ لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ الَ مَ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾وَ
ا﴿: رو ابن جرير عن جماهد يف تأويل قوله تعاىل هَ لَـدِ ةٌ بِوَ دَ الـِ ارَّ وَ : ﴾الَ تُضَ

فيمنـع أمـه أن , وال يضار الوالد بولـده, هالتأبى أن ترضعه ; ليشق ذلك عىل أبي«
 .»ترضعه ليحزهنا

﴾ :قال تعاىل :الدليل الرابع يدٌ هِ الَ شَ اتِبٌ وَ ارَّ كَ الَ يُضَ  ).٢٨٢: البقرة( ﴿وَ
﴾ :عن ابن عباس قال يدٌ ـهِ الَ شَ بٌ وَ اتـِ ـارَّ كَ الَ يُضَ أن يقـول : رارـوالضـ ﴿وَ

تـأبى إذا دعيـت,  فيضـاره إن اهللا قـد أمـرك أن ال : الرجل للرجل وهو عنه غني
لُـوا ﴿ :عن ذلـك وقـال −عز وجل  −فنهاه اهللا , بذلك وهو مكتف بغريه عَ فْ إِنْ تَ وَ

مْ  وقٌ بِكُ هُ فُسُ إِنَّ  .﴾فَ
 :  األدلة من السنة النبوية )ب( 

 .. )٣(رواه الشافعي يف املسند» ال رضر وال رضار«: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :األولالدليل 
                                                 

 ). ٤٨١/ ٢( تفسري الطربي  ) ١(
 ). ٤٥٢/  ٢( الدر املنثور  ) ٢(
 ). ٢٢٤/ ١( مسند الشافعي  ) ٣(



− ٣٠ − 

لعينية ليست خمتصة بأصحاهبا يف اإلسالم احلقوق الشخصية وا :قال أبو سنة
ين يف التمتع بمزاياها استبدادا, اختصاصاً مطلقاً  كام قد يتبادر مـن ,وليسوا مستبدّ

 . بل الواقع أن للجامعة حقا عاما مشرتكاً بينهم, وصفها باحلقوق اخلاصة
ال يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشـبة « :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  :الثاينالدليل  

واهللا ألرمـني هبـا ! ما يل أراكم عنها معرضني: ثم يقول أبو هريرة: قال. جدارهيف 
 .)١(−مرفوعاً   −رواه الشافعي يف املسند عن أيب هريرة » بني أكتافكم

أن اجلدار ملك لصاحبه , واألصل أن ال يملك أحد دونه حق : وجه الداللة 
اجلدار , وهو نفع لآلخر الترصف فيه , لكن ملا كان غرز اخلشبة ال يضار صاحب 

 .عنه  − ملسو هيلع هللا ىلص −اعترب املنع منه تعسفاً , وهنى النبي 
 : عمل الصحابة  )ج (  

أخربنا مالك عن عمرو بن حييى املازين عن أبيه  :رو الشافعي يف املسند قال
أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً لـه مـن العـريض فـأراد أن يمـر بـه يف أرض 

فـدعا  ,−  −فكلم فيه الضحاك عمر بن اخلطاب  ,ملحمد بن مسلمة فأبى حممد
مل  :فقـال عمـر ,ال :فقال حممد بن مسـلمة ,فأمره أن خييل سبيله ,حممد بن مسلمة

وهو لك نافع ترشب به أوال وآخرا وال يرضك ? فقال حممـد  ,متنع أخاك ما ينفعه
 .)٢(»واهللا ليمرنّ به ولو عىل بطنك: −  −فقال عمر  .ال :بن مسلمة
حممـد بـن مسـلمة أن خيـيلّ أمـر  −  −أن عمر بن اخلطـاب  :لداللةوجه ا

   .; ملا يرتتب عىل منعه من رضرسبيله
   :القواعد الفقهية التي حتكم نظرية التعسف)  د ( 

 .)األمور بمقاصدها (قاعدة  :القاعدة األوىل
مت وغـري ذلـك  األحاديث ومن ,وهي مأخوذة من جمموع اآليات التي تقدّ

   .املبسوطة يف كتب الفقه من األدلة
                                                 

 ). ٢٢٤/    ١( مسند الشافعي  ) ١(
 ). ٢٢٤/  ١( مسند الشافعي  ) ٢(



− ٣١ − 

وهــو األســاس القصــدي الــذي يقــوم عليــه مفهــوم التعســف يف الرشــيعة 
 .)١(اإلسالمية

يـأيت عـىل النـاس زمـان  «: قـال األوزاعـي : احليل املحرمة : القاعدة الثانية 
مـا : يستحل فيه الربا بالبيع , واخلمر بالنبيذ , والـبخس بالزكـاة وأراد بـالبخس 

أراد بـه : باسـم العرشـ يتـأولون فيـه الزكـاة والصـدقات , وقيـل يأخذه الـوالة 
 .)٢(»املكس

الزواج والبيع عمـل مرشـوع , والـزواج ألجـل التحليـل  «: وقال البغوي 
; هنى عنـه  والبيع ألجل الربا عمل غري مرشوع , فلام قصد باملرشوع غري املرشوع

  .)٣( ...الشارع , وحكم بفساده 

ال رضر وال (ريف ـشـواعـد مسـتندة إىل احلـديث العـدة ق: الثالثـةالقاعدة 
 ): رضار

الرضـر : وقاعـدة, الرضر يزال: وقاعدة, الرضر يدفع بقدر اإلمكان :قاعدة
 .)٤(األشد يزال بالرضر األخف

ف يف استعامل احلق  − ٢  : أحوال التعسّ
ف يف استعامل احلق   :ذكرت التقنينات احلديثة ثالثة أحوال للتعسّ

 اإلنسان بعمل مرشوع ويقصد به اإلرضار بالغري من غـري أن أن يأيت: األول
  .تكون له مصلحة فيه

أن يأيت بعمل مرشوع للحصول عىل مصلحة ضئيلة له ال تتناسب مع : الثاين
 .الرضر العظيم الذي حلق الغري من جراء هذا العمل

 .أن يأيت بعمل مرشوع يقصد به حتقيق مصلحة غري مرشوعة: الثالث
                                                 

 .وما بعدها  ١٠٨سعيد أجمد الزهاوي ص / التعسف يف استعامل حق امللكية : انظر ) ١(
 ) .٨/١٩٣( رشح السنة ) ٢(
 .جملة األزهر / أمحد فهمي أبو سنة / نظرية التعسف يف استعامل احلق ) ٣(
 ). ٨٨/  ١( قواعد الفقه  ) ٤(



− ٣٢ − 

 . ٦, ٥والقانون السوري  ٥, ٤ىل هذا القانون املرصي يف املادة وقد نصّ ع
بـل هـو , وهذا الذي ذكرته القوانني احلديثة ; ذكره الفقـه اإلسـالمي أيضـاً 

نظرية التعسف يف استعامل احلـق تسـميتها «: يقول أبو سنّةوكام , األسبق إىل ذكره
لنظريـة عرفهـا هبذا االسم منقولة عـن رجـال احلقـوق الغـربيني, ولكـن هـذه ا

اإلسالم منذ أرسل اهللا رسوله, وأنزل عليه قرآنه, واعتنقه الناس دينا, وطبقوه يف 
قضاياهم وسائر عالقاهتم رشيعة حمكمـة, بـنيّ احلـق كـام بـنيّ مصـادره وأنـواع 
التعدي عليه مبارشة وتسببا وعمدا وخطأ وعن طريـق التحايـل والذريعـة, فلـم 

لرجال القانون من الغرب  يقرؤونولكن الذين . يرتك قانونه قضية من غري حكم
الغرب عىل حني  يقولهالفقه اإلسالمي; دأبوا عىل أن يعجبوا بكل ما  يقرؤونوال 

 .)١(»يتهمون الفقه بقرص نظرياته ومجود أحكامه
ف يف اسـان حـوبي قّ مقروءة من سـطور الفقـه اإلسـالمي ـتعامل احلـاالت التعسّ

  :فيام ييل
 : احلالة األوىل

 .)٢(»إذا مل يقصد صاحب احلق من االستعامل سو اإلرضار بالغري«
 .من الدائن فراراً وقف املدين ماله  :ومنه
 .من املرياثفراراً طالق املريض لزوجته  :ومنه

بـذلك اإلرضار  يقصـدأو إقرار املـريض بالـدين ملـن لـيس لـه عليـه شـئ 
 .)٣(فإن هذا اإلقرار يقع باطالً  ,بالدائنيني أو الورثة
 : احلالة الثانية

إذا كانت املصالح التي هيـدف صـاحب احلـق إىل حتقيقهـا ال تتناسـب مـع «
 .)٤(»تمع أو الغري جراء هذا االستعاملالرضر الذي يصيب املج

                                                 
 . جملة األزهر/  أمحد فهمي أبو سنة/ نظرية التعسف يف استعامل احلق انظر ) ١(
 .رزق الريس. د, خالد الرويس. د/ املدخل لدراسة العلوم القانونية ) ٢(
 .آدم دكم حممد هارون/ د/ بحث التعسف يف استعامل حق امللكية يف الفقه اإلسالمي / العدد الرابع / وير جملة التن) ٣(
 .رزق الريس. د, خالد الرويس. د/ املدخل لدراسة العلوم القانونية ) ٤(



− ٣٣ − 

حيتاج إليه الناس من غذاء أو دواء  وهو مجع ما :االحتكار« :من أمثلة ذلكو
املحتكر بذلك أن يبيع هذه ويقصد  .أو كسوة أو علف يف أوقات الغالء أو القحط

; لكنـه يريد من ذلك مصلحة الربح الكثري فإن املحتكر :السلعة للناس بثمن غالٍ 
اجلالـب : (بقولـه ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى النبي  ,يرتتب عيل هذا رضر عظيم يلحقه باجلامعة

يمنع من االحتكار ويباع عـىل املحتكـر مـا  ,ومن هنا ,)مرزوق واملحتكر ملعون
 .)١(»إن امتنع من البيع بثمن معتدلاحتكره بثمن املثل 

 .)٢(; ألهنا التي يقع هبا الرضرواحلكم خمتص باألقوات
 : احلالة الثالثة

, )٣(»روعةـإذا كانت املصالح التي هيدف صاحب احلق إىل حتقيقها غـري مشـ«
ه املرشوع عقداً أو غريه يقصـد بـه حتقيـق غـرضٍ غـري «ـوذلك ب أن يستعمل حقّ

فـإن الـزواج , زواج التحليل: من ذلك, ومنعه له الرشع, مرشوع مغاير للغرض
وقصد بـه عمـل مؤقـت مـذموم عنـد , موضوع للعرشة الدائمة وتكوين األرسة

 .)٤( »...اهللا
 
 
 
 
 
 

                                                 
م دكـم حممـد آد/ د/ بحث التعسف يف اسـتعامل حـق امللكيـة يف الفقـه اإلسـالمي / العدد الرابع / جملة التنوير ) ١(

 .هارون
 ). ٢٩٢/ ١( املهذب  : انظر) ٢(
 .رزق الريس. د, خالد الرويس. د/ املدخل لدراسة العلوم القانونية ) ٣(
 .آدم دكم حممد هارون/ بحث التعسف يف استعامل حق امللكية يف الفقه اإلسالمي د/ العدد الرابع / جملة التنوير ) ٤(
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אא 
אאאא 

אאא 
الً  ف : أوّ  : يف استعامل حق احلضانة عند الفقهاءصور التعسّ
ف يف زيادة األجر يف الرضاعة − ١  : التعسّ

ومل تأخذه املـرأة  ,إن كان جيد من يرضعه بأقل مما ترضعه املرأة« :عند احلنفية
ـعُ لَـهُ ﴿: قـال اهللا تعـاىل ,بذلك ; استأجر الظئـر لرتضـعه ضِ ْ رتُ مْ فَسَ تُ ْ ـارسَ عَ إِنْ تَ وَ

 رَ ألرضار بالزوج يف التحكم عليه وطلب الزيـادة ; إال أن ألهنا قصدت ا, ﴾أُخْ
وليس لألب أن يأخذ الولد منها ألن حـق احلضـانة , الظئر تأتى فرتضعه عند أمه

خذته األم بمثل ذلك فهي أحق به; ألهنـا أوإن  ,فال يملك األب إبطال حقها, هلا
وضـوع قاصـد واألب يف هـذا امل, ا أوفق لهـر ولبنهـن الظئـد مـولـفق عىل الـأش

وال يرىض بدفع مثل ذلك , إىل اإلرضار والتعنت حني ريض بدفع مقدار إىل الظئر
 .)١(»إىل األم

فهي أحق بـه  ,أن األم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها« :ويف املغني البن قدامة
ة أو بعدها وسواء وجد األب مرضعة متربعة أو ـزوجيـال الـانت يف حـواء كـس

 .مل جيد
وإن وجد متربعة أو من ترضعه بدون أجر املثل; لـه انتزاعـه منهـا يف ظـاهر 

 .)٢(»املذهب ; ألنه ال يلزمه التزام املؤنة مع دفع حاجة الولد بدوهنا
التنازل عن حق احلضانة يف اخللع إذا ترتب عليه رضر صورة من صـور  − ٢
ف  :التعسّ

ترتك ولدها عند الـزوج  إذا اختلعت املرأة من زوجها عىل أن«: عند احلنفية 
فإن كون , ألن األم إنام تكون أحق بالولد حلق الولد, والرشط باطل, فاخللع جائز

                                                 
 ). ٤١/    ٤( بدائع الصنائع  : وانظر)  ٢٠٩ −٢٠٨/    ٥( املبسوط للرسخيس ) ١(
 ). ٢٠٠/ ٨( املغني  : انظر) ٢(



− ٣٦ − 

فلـيس هلـا أن تبطلـه , وإذا ثبت أن هذا مـن حـق الولـد... ,الولد عندها أنفع له
 .)١(»بالرشط

نة, وعند املالكية أرأيت إذا اختلعت املرأة من زوجها ): قلت(«: جاء يف املدوّ
أم ال جيوز هذا الرشط يف قـول , أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك لألب عىل

راً ـلألب ذلك والرشط جائز; إال أن يكون ذلـك مضـ: قال مالك): قال(مالك? 
مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن نـزع منهـا أن يكـون , بالصبي

 .فليس له ذلك, به ذلك مرضاً 
ج من حدّ اإلرضار ه أخذه إياه منها برشطه إذا خروأر ل :)قال ابن القاسم(

 .)٢(»به واخلوف عليه
ف يف استعامل حقّ احلضانة وأثرها عـىل الطفـل : ثانياً  الصور املستجدة للتعسّ
 :واملجتمع

ف  ات من صور التعسّ   :إىل قسمنيْ يمكن تقسيم املستجدّ
ل ف يف استعامل احلق بشكل مبارش ضد املحضون :القسم األوّ  .التعسّ

ثِّل هذا القسم وهـو , قضايا العنف ضد األطفال الذين يف سنّ احلضـانة :ومتُ
    .سن ما قبل البلوغ
ف يف استعامل احلق بشكل غري مبارش ضد القريـب غـري  :القسم الثاين التعسّ

  :وأظهر صورها ,وينعكس بشكل مبارش عىل املحضون ,احلاضن
 .زيارةحرمان القريب غري احلاضن من حق الرؤية وال − ١
  .املامطلة يف القيام بحق الكفالة وما يتصل به – ٢
ف يف تقدير ودفع النفقة لألوالد الذين يف حضانة األم − ٣    .التعسّ

                                                 
 ). ٧/ ٦( املبسوط للرسخيس  : انظر) ١(
)٢ (  املدونة الكرب )٤١٣/ ١( هتذيب املدونة  : وانظر, ) ٣٤٤ −٣٤/ ٥ .( 



− ٣٧ − 

  :وفيام ييل التوضيح
ل ف يف استعامل احلق بشكل مبارش ضد املحضون :القسم األوّ   :التعسّ

 : العنف ضد األطفال: الصورة األوىل
هـ ١٤٣٣أن العام املايض « :حلية عن مصدر مطلعجاء يف بعض الصحف امل

 ...»حالة عنف ضد األطفال, ووفاة طفلني جراء العنف يف جدة ٣٤٠شهد 
اإلحصـائيات عـن العنـف اجلسـدي ضـد األطفـال « :ونقلت الصحيفة أن

, سنوات ٥يف املائة يف األطفال أقل من  ٣٢خميفة, وحيصل العنف اجلسدي بنسبة 
يف املائـة يف األطفـال بـني  ٢٧و, سـنوات ١٠−٥األطفال بني  يف املائة يف ٢٧بينام 
سنة, مبيناً أنـه أثنـاء فحـص  ١٨−١٥يف املائة يف األطفال بني  ١٥سنة و ١٥−١٠

, الرعــب, اخلــوف: الطفــل املعنــف يف قســم الطــوارئ قــد يظهــر عليــه مــا يــيل
ة قلـة الثقـ, احلـزن واالكتئـاب أو القلـق, العدوانيـة, تقلب املـزاج, االنسحاب

الصـعوبة , السلوك اإليذائي أو االنتحاري جتاه الـذات, التأخر يف النمو, بالنفس
واخلوف مـن االعـرتاف , املحاولة لتغطية اجلروح, يف بناء العالقات مع اآلخرين

 . )١(»بسبب اإليذاء
رحياً لرئيسـة برنـامج األمـان األرسي باململكـة ـونرشت صحيفة أخر تص

مكاملة خالل العام املايض عىل الرغم من أنـه مل يـتم  ٦٠٠٠أنه تم استقبال « :يفيد
 .)٢(»اإلعالن عن اخلط بشكل رسمي

وهــذه األرقــام ولــو مل نأخــذ هبــا كــون الصــحف ليســت مصــدراً لتوثيــق 
عـىل صـورة مـن الصـور  اً لكنهـا تكفـي يف إعطائنـا مـؤرشّ  ,الدراسات العلميـة

ف  يف استعامل حق احلضانة يف عرصنا ة للتعسّ   .املستجدّ
رب الشـديد ـوالعنف ضد األطفال ليس حمصوراً يف اإليذاء اجلسدي بالضـ 

 : أشهرها, وإنام له صور متعددة, والتخويف
                                                 

 ). ٧١٨١(  العدد ٢٠١٣يونيو  ٠٩املوافق . هـ ١٤٣٤رجب  ٣٠األحد , جريدة االقتصادية: انظر) ١(
 ). ١٥٩٥٧( م العدد  ٢٠١٢مارس ٢, ١٤٣٣ربيع اآلخر  ٩اجلمعة , جريدة الرياض) ٢(



− ٣٨ − 

وقد , وهي أية إصابة للطفل ال تكون ناجتة عن حادث :اإلساءة اجلسدية −١
و أو آثـار رضبـات أو لكـامت باجلسـم أ و اخلـدوشألكدمات اتتضمن اإلصابة 

أو كسـور  ,واملسك بعنف وشد الشعر والقرص والبصقاخلنق والعض والدهس 
 . يف العظام أو احلرق أو إصابة داخلية أو حتى اإلصابة املفضية إىل املوت

كـرب إىل اسـتخدام الطفـل أاإلساءة اجلنسية وهي حالة ما يعمد شخص  −٢
 .. .ألجل أغراض جنسية مثل االغتصاب والتحرش اجلسدي واجلنيس

جمموعة مـن صـور اإليـذاء  bassared.hardاستخدم : نفعاليةاالاإلساءة  −٣
 : النفيس الذي يظهر يف األشكال اآلتية

وهو نوع من الترصف جيمع بني الرفض والذل فمـثال يـرفض أحـد : زدراءاال ●
ويرفض الطفل نفسه وقد ينادي الطفل بأسـامء حتـط , الوالدين مساعدة الطفل

 . من قدره ووصفه بأنه وضيع
ذا مل إالـتخيل عنـه  وأبالتهديـد واإليـذاء اجلسـدي للطفـل ثل ويتم: اإلرهاب ●

أو التهديد مـن قبـل أشـخاص  و بتعريض الطفل للعنفأيسلك سلوكاً معيناً 
 . و تركه بمفرده يف حجرة مظلمةأحيبهم 

وهــي عــزل الطفــل عــن مــن حيــبهم أو أن يــرتك بمفــرده لفــرتات : العزلــة ●
 .ء أو الكبار داخل وخارج العائلةطويلة,وربام يمنع من التفاعالت مع الزمال

ويتضمن تشـجيع الطفـل عـىل االنحـراف مثـل تعليمـه : والفساد ستغاللاال ●
أو تشـجيعه عـىل اهلـروب مـن املدرسـة أو , أو تركه مع خادم,سلوكاً إجرامياً 

 . االشرتاك يف أعامل جنسية
اعل مـع ويتضمن إمهاال ملحاوالت الطفل التف: إمهال لردود األفعال العاطفية ●

غـري  أنـهوالوالدان هنـا يشـعران الطفـل , الكبار مثل اللمس والكالم والقبلة
 . مرغوب فيه عاطفياً 

أو هيمله الوالـدان بـام  ,الطفل غالباً وحيداً ملدة طويلة مثل ترك :اإلمهال −٤
 .صحية للطفل أويتسبب فيه حدوث مشكالت انفعالية 
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فـل مـن اجلـوع والبنيـة اهلزيلـة ويتمثل يف معاناة الط :اإلساءة الصحية −٥ 
ويشعر الطفل نتيجـة لـذلك بعـدم وجـود أحـد  ,والتقمل واملالبس غري املناسبة

 .)١(يرعاه
ف يف اسـتعامل حـق  ويمكن أن يضاف إىل صور اإلساءة إىل األطفال والتعسّ

 :احلضانة
ما نـراه يف الشـوارع وعنـد إشـارات املـرور ويف زمحـة السـيارات مـن  − ٦

رويج بعـض ـاناً حتـت السـابعة يف تــفال حتت سن البلوغ وأحيـتخدام األطـاس
   .املبيعات للامرة

ف يف استعامل حق احلضانة بالعنف يف معاملة املحضون  : آثار التعسّ
 − بمختلـف صـوره التـي ذكرناهـا −عنـف ذكرت الدراسات احلديثة أن ال

فسـه وقدراتـه فالطفل الذي مل تـنم لديـه الثقـة يف ن, ضعف الثقة يف النفس: يولّد
و إنجاز, خياف الفشل وخياف التأنيب لـذا أالقيام بأي عمل  وخياف من املبادرة يف

و شـعور الفـرد  ,والعـدوان ,والشعور باإلحباط, تراه مرتددا يف القيام بأي عمل
ي والتوتر واألزمات واملتاعب والصدمات ـبالقلق الدائم وعدم االستقرار النفس

خلـوف مـن العقـاب فضـال عـن الشـعور بـالعجز النفسية والشعور بالـذنب وا
وهو  ,واملشكالت النفسية والسلوكية الطويلة األمد ,راع الداخيلـوالنقص والص

اخلوف الشديد واهللع والسـلوك (ظهر يف متالزمة من األعراض مثل اضطراب ي
و إدراكـات أو ذكريـات أو أفكـار أأو غري املستقر ووجود صور ذهنية املضطرب 
أثناء النوم والسـلوك ) الكوابيس(ة عن الصدمة واألحالم املزعجة حمتكررة ومل

سـلوكات و, االنسحايب واالستثارة الزائدة وصـعوبة الرتكيـز وصـعوبات النـوم
رب والنــوم والســلوك ـشــاذة وغريبــة وتشــمل عــادات غريبــة يف األكــل والشــ

االجتامعي واضطراب يف النمو الـذهني والعجـز عـن االسـتجابة أو للمنبهـات 
                                                 

العـدد / احلـوار املتمـدن / حلبـي سوسن شـاكر / آثار العنف وإساءة معاملة األطفال عىل الشخصية املستقبلية ) ١(
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18331م  ٢٠٠٤/  ٥/ ١٩) /  ٨٣٩(
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ملؤملة كام يظهر لد هؤالء األطفال أعراض انفعالية تتضمن الغضـب واإلنكـار ا
والكبت واخلوف ولوم الذات والشك والشعور بالعجز وانخفاض تقدير الذات 

 .)١(والشعور بالذنب والبالدة
ف يف استعامل احلق بشكل غري مبارش ضد املحضون: القسم الثاين  : التعسّ

 :ب غري احلاضن من حق الرؤية والزيارةحرمان القري: الصورة األوىل
 العربية السعودية عن عضو برنـامج نرشت بعض الصحف املحلية باململكة

 يتم حرمان األم من رؤيةد نقل الوالية لألب ـأنه بع«: وطنيـري الـان األسـاألم
 .)٢(».....األبناء, وتتعب املطلقة يف املحاكم لكي تثبت حقها يف اللقاء بأبنائها

ماليني طفل خيضـعون  ٧أن يف مرص نحو « :يف جريدة األهرام املرصيةوجاء 
 .)٣(»أب غري حاضن حمرومون من أبنائهم ماليني ٣و ,ألحكام قانون الرؤية

أكد بعض املحامني خالل حـديثهم حـول «: ونرشت بعض الصحف ما ييل
ـدُ كثـري, حيـث تالقضايا النامجة عن منع الزوجة طليقها من رؤية أوالده  مَ مـن  عْ

إىل إخفاء األطفال من خالل تغيري مكان اإلقامـة دون إطـالع الـزوج, مـا  النساء
جيعل هذا األخري يبدأ رحلة البحث عن مقرّ سكن أوالده قبل أن يقرر اللجوء إىل 

ويمكن أن تعاقب قانونيـاً , العدالة التي تستدعي الزوجة عن طريق برقية رسمية
يم األوالد لوالدهم حسب عـدد الزيـارات إذا ما تم إثبات حالة التهرب من تسل

ـد خـالل مثولـه أمـام هيئـة , التي يسمح هبا وهو ما حدث مع أحدهم, حيث أكّ
جملس قضاء العاصمة أن زوجته عمدت إىل تغيري حمل إقامتها لتحرمـه مـن رؤيـة 

رجـال آخـرون مل جيـدوا مـن . بناته ألكثر من ثامنية أشهر قبل أن يقرر مقاضـاهتا
 . )٤(»د بأوالدهم سو اللجوء إىل خطفهم انتقاماً من األمسبيل لالستفرا

                                                 
/ احلـوار املتمـدن / سوسـن شـاكر حلبـي / آثار العنف وإساءة معاملة األطفال عىل الشخصية املستقبلية : انظر) ١(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18331م  ٢٠٠٤/  ٥/ ١٩) /  ٨٣٩( العدد 
عذاب .. نزاعات احلضانة: قالم, ١٨٥٠٦: العدد /  م ٢٠١٣/١٢/٢٣   هـ ١٤٣٥/٢/٢٠/ صحيفة املدينة ) ٢(

 http://www.al-madina.com/node/494363األمهات وطريق األطفال إىل الضياع 
 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=895044&eid=573: بقلم عصام هاشم/ جريدة األهرام ) ٣(
,  ب.صـربينة/ السـالم اليـوم جريـدة ) /ألطفال وأزواج يلجـأون خلطفهـم مطلقات يمتنعن عن تسليم ا( مقال) ٤(

١٩/٠٥/٢٠١٢  . 
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 :  املامطلة يف القيام بحقّ الكفالة وما يتصل به: الصورة الثانية
 ,فيعطّلـون مصـالح املحضـون ,يتعنّت بعض اآلباء يف استعامل حق الوالية

أو تقديم أوراقه  ,فتشتكي املطلّقات من امتناع اآلباء عن إصدار هوية للمحضون
ويترضر الطفل  من جراء تصفية حسابات قديمـة بـني الرجـل  ,إلحلاقه بالتعليم

 .وطليقته
حة هو حتديد اختصاصـات  الفقهاء املعارصين من وما حيتاج دراسات موضّ

وواليـة , وهل حق األب يف الوالية الرشعية يقترص عىل اإلقرار بالنسب, الوالية
إن  عدم إنكار الولـد بعـد : ن القولبام معه يمك, والنظر يف مال الصغري, التزويج

ميض املدة عىل والدته أو إصدار األب شهادة امليالد يوم والدة الطفل دليـل عـىل 
وبالتايل يكون استكامل األوراق الثبوتية للمحضون بعد إقراره بنسبه , ثبوت بنوته

رر بـه ـويكـون االمتنـاع عـن القيـام بالواجـب إذا تضـ, حقاً حمضاً للمحضـون
فاً  املحضون  . وعىل القايض أن جيربه أو أن  ينيب عنه غريه عىل السواء, تعسّ

ف يف تقدير ودفع النفقة لألوالد الذين يف حضانة األم: لصورة الثالثةا  : التعسّ
نرشت بعض الصحف املحلية باململكة العربية السعودية عن عضو برنـامج 

نواكبه اآلن يقـرر لكـل أنه يف ظل الغالء املعييش الذي « :األمان األرسي الوطني
أو أنثـى  اً بحسب جنسـه ذكـر) ريال شهريا ٥٠٠إىل  ٣٥٠من (واحد من األبناء 

فبعض اآلباء يكون دخله  ,ودون النظر يف واقع األب ,دون مراعاة لظروف احلياة
حلضانة إذا ويفرض عليه بذلك املبلغ الزهيد أو جترب املرأة عىل التنازل عن ا ,عاليًا

 .)١(»قدرمل تقبل هبذا ال
ف يف استعامل حق احلضانة ضد القريب غري احلاضن  : آثار التعسّ

بـل إن الطـالق  ,إن من أسوأ مـا يواجهـه الطفـل يف حياتـه  طـالق والديـه
يدل عىل ذلك مـا رواه   ,والفرقة من أسوا ما يعرتض األرس التي هي لبنة املجتمع

                                                 
عذاب .. نزاعات احلضانة: مقال, ١٨٥٠٦: العدد /  م ٢٠١٣/١٢/٢٣   هـ ١٤٣٥/٢/٢٠/ صحيفة املدينة ) ١(

 http://www.al-madina.com/node/494363مهات وطريق األطفال إىل الضياع األ
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ابِرٍ قال« :مسلم يف صحيحه ـهُ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللاَِّ  :عن جَ شَ رْ ـعُ عَ لِـيسَ يَضَ إِنَّ إِبْ
اهُ  ايَ َ ثُ رسَ بْعَ مَّ يَ مْ فِتْنَةً  ,عىل املَْاءِ ثُ هُ ظَمُ ةً أَعْ لَ نْزِ مْ منه مَ اهُ نَ أَدْ مْ فيقـول ,فَ هُ دُ ِيءُ أَحَ  :جيَ

ا ذَ كَ ا وَ ذَ لْتُ كَ عَ تَ شيئا :فيقول .فَ نَعْ مْ فيقول :قال .ما صَ هُ دُ ِيءُ أَحَ مَّ جيَ تُـهُ  :ثُ كْ رَ ما تَ
أَتِهِ حتى فَ  رَ َ امْ بَنيْ يْنَهُ وَ قْتُ بَ نِيهِ منه :قال .رَّ يُدْ ولُ  ,فَ قُ يَ مَ أنت :وَ ـشُ  .نِعْ مَ َعْ  :قـال األْ

هُ  مُ تَزِ يَلْ اهُ قال فَ  .)١(»أُرَ
 فام بالنا إذا كان, وهذا احلديث يدلّ عىل عظم خطورة تشتيت األرسة املسلمة

ـ﴿ :ولواهللا تعـاىل يقـ ,مع ذلك شقاق ونزاع وكيد وتصفية حسـابات يحٌ ـأَوْ تَسْ رِ
انٍ  سَ  أاع بـني الوالـدين بعـد الطـالق أسـوالشكّ أن للنز)!. ٢٢٩: البقرة( ﴾بِإِحْ

 ,األثر عىل الطفل نفسياً واجتامعياً وعلمياً بل يمتد ليورث العقوق واحلقد والكره
   .وكل ذلك يتناىف مع ما جاء به اإلسالم من حسن اخللق وبر الوالدين

 : يذ العقوبات يف قضايا احلضانة يف اململكة العربية السعوديةقانون تنف: ثالثاً  
ـف الـذي تـرك لنظـر القـايض قـديامً ;  إنّ القضاء يف فصله يف قضـايا التعسّ
, وهي من قبيل السياسة الرشعية التي  ال خترج عن بـاب  عت له قوانني حديثاً رشّ

  .التعزير
م إىل حد كبري اخلطـأ ـه إليـه القضـاء  يف وهـذا مـا  ,ووجود القوانني حيجّ اجتّ

   .اململكة العربية السعودية
 :ففيام خيصّ العنف ضد األطفال

 : أنشأت وزارة الشؤون االجتامعية − ١
 :اإلدارة العامة للحامية االجتامعية

تم إنشاء اإلدارة العامة للحامية االجتامعية بموجـب القـرار الـوزاري رقـم 
العنـف األرسي وهـي هـ خلدمة حاالت ١/٣/١٤٢٥وتاريخ  ش/١/١٠٧٧١

                                                 
أَنَّ مـ) ٢١٦٧/   ٤(صحيح مسلم  ) ١( ةِ النـاس وَ تْنـَ ـاهُ لِفِ ايَ َ هِ رسَ ثـِ عْ بَ ـيْطَانِ وَ يشِ الشَّ ـرِ ْ ا  , بَـاب حتَ ينـً رِ ـانٍ قَ ع كـل إِنْسَ

)٢٨١٣.( 
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أيا كان عمرها, كام صدر قرار جملس الـوزراء  الطفل دون سن الثامنة عرش واملرأة
بعـدد مـن اإلجـراءات اخلاصـة  هــ القـايض٣/١٢/١٤٢٩يف  ٣٦٦املوقر رقم 

 .باحلامية االجتامعية
 :أهداف اإلدارة

منـة تقديم احلامية االجتامعية للمرأة أيا كان عمرها والطفل دون سن الثا −١
وبعض الفئات املستضعفة من التعرض لإليـذاء والعنـف األرسي بشـتى  عرشة,
  .أنواعه
إنشاء جلان للحامية االجتامعية يف املناطق واملحافظات تعمل مع اجلهات  −٢
العالقة بشكل مبارش مع احلاالت املتعرضـة للعنـف بـام حيقـق هلـم األمـن  ذات

 .مصاحلهم االجتامعي ويراعي
ت للحامية االجتامعية باملناطق واملحافظـات والتعاقـد مـع افتتاح وحدا −٣
 .اجلمعيات اخلريية الفتتاح أقسام للحامية االجتامعية عدد من
املسـامهة واإلعـداد للدراســات العلميـة املتنوعـة عــن مشـكلة العنــف  −٤

 .الوقائية العالجية هلا بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة األرسي, ووضع السبل
عي بني أفـراد املجتمـع حـول رضورة محايـة أفـراد األرسة مـن نرش الو −٥

 .اإليذاء والعنف
التدخل الرسيع يف حاالت اإليذاء والتنسيق الفوري مـع اجلهـات ذات  −٦

ــة  ــة(العالق ــة احلكومي ــع ) واألهلي ــف األرسي يف املجتم ــة ضــحايا العن خلدم
 .السعودي
األرسي عـىل وضع إسرتاتيجية وطنية شاملة للحد من مشـكلة العنـف  −٧

 .بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة مجيع املستويات
إنشاء مركز تلقي البالغـات عـىل الـرقم املجـاين : ومما قامت به هذه اإلدارة

تم إنشاء هذا املركز بوزارة الشؤون االجتامعية لغرض تلقي البالغات :) ١٩١٩(
رش واملرأة أيـا والعنف األرسي وهم الطفل دون سن الثامنة ع من ضحايا اإليذاء



− ٤٤ − 

إرشـادهم نحـو أقـرب جهـة أو مكـان يتلقـوا فيـه  وذلـك ليتسـنى, كان عمرها
 )١(.اململكة املساعدة الالزمة يف أي منطقة من مناطق

لس الوزراء أقر جم«قد   أنه :نقلت بعض الصحف واملواقع اإللكرتونية − ٢ 
بح يـذاء يصـإلنظاما خاصا للحد مـن ا ,٢٠١٣غسطس أ ٢٦السعودي, بتاريخ 

ورغـم أنـه . ساري املفعول بعد تسعني يوماً من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسـمية
ر فقـط عـىل ـ, يلحظ أنـه مل يقتصـ»رسيألقانون العنف ا«ـاصطلح عىل تسميته ب

كل شكل مـن أشـكال «العنف املنزيل بل تعداه ليشمل مكان العمل, فاإليذاء هو 
فسـية أو اجلنسـية, أو التهديـد بـه, االستغالل, أو إساءة املعاملـة اجلسـدية أو الن

يرتكبه شخص جتاه شخص آخر, بام له عليه من والية أو سـلطة أو مسـؤولية, أو 
بسبب ما يربطهام من عالقة أرسية أو عالقـة إعالـة أو كفالـة أو وصـاية أو تبعيـة 

هـي «إساءة املعاملـة التـي  عىل يذاء,يعاقب النظام أيضاإلواىل جانب ا. »معيشية
ص أو تقصـريه يف الوفـاء بواجباتـه أو التزاماتـه يف تـوفري احلاجـات امتناع شـخ

األساسية لشخص آخر من أفراد أرسته أو ممن يرتتب عليه رشعاً أو نظامـاً تـوفري 
 .»تلك احلاجات هلم

شـكاله أيـذاء بكافـة إلهو توفري احلامية من ا: واهلدف املعلن للقانون اجلديد
ــديم ا ــوفري وتق ــة إلاملســاعدة واملعاجلــة وت ــة النفســية واالجتامعي ــواء والرعاي ي
, فضـالً عـن إ, كام يلزم كل من اطلع عىل حالة والصحية يذاء بالتبليغ عنها فـوراً

تزيد عن سنة وغرامة ال تقـل نصه عىل عقوبات باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال 
ــن  ــال آ ٥ع ــدعن) دوالر ١٣٠٠(الف ري ــال  ٥٠وال تزي ــف ري ــف  ١٣(أل أل
 . .)٢()دوالر

                                                 
 /http://mosa.gov.sa/portal/ موقع وزارة الشؤون االجتامعية ) ١(
)٢( http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=462&lang=ar#.UvX04P1DEaI  ,bbc  االلكرتونيـــــــــة

 .GMT ٠٢:٢٢, ٢٠١٣آب, / أغسطس ٢٩اخلميس, 
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ف يف استعامل حق احلضانة ضد القريب غري احلاضنوفيام  :   خيص التعسّ
 :نصت املادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ عىل

تنفذ األحكام الصادرة بحضـانة الصـغري وحفظـه والتفريـق بـني الـزوجني 
ونحو ذلك مما يتعلق باألحوال الشخصية جربا ولو أد ذلك إىل االستعانة بالقوة 

  .ودخول املنازل, ويعاد تنفيذ احلكم كلام اقتىض األمر ذلك  )رشطةال(املختصة 
وهذه املادة رصحية يف أن تنفيذ األحكام املتعلقة بحضانة الصغري أو تسـليمه 
لوالدته وغريه من قضايا احلقوق األرسية تنفذ ولـو باسـتعامل القـوة عـن طريـق 

وإنـام جيـري  ,خـر بـهالرشطة وأن هذا التنفيذ ال حيتاج إىل صـدور أمـر قضـائي آ
فعىل سبيل املثـال لـو حكـم للمـرأة  ,التنفيذ بالقوة اجلربية كلام اقتىض األمر ذلك

وحكم لوالده بالزيارة وعند زيارة الطفل لوالده امتنع من إعادته  ,بحضانة طفلها
لوالدته فهنا ال حتتاج الوالدة إىل إقامة دعو بل جيري التنفيـذ مبـارشة مـن قبـل 

 .م الطفل لوالدتهالرشطة بتسلي
وقد حددت الالئحة التنفيذية هلـذه املـادة الطريـق األمثـل يف معاجلـة تنفيـذ 

 :عىل ٧٤/١أحكام احلضانة والزيارة حيث نصت الفقرة 
 :يراعي القايض يف تنفيذ قضايا احلضانة والزيارة ما يأيت

بام ال  ثم ترتيب مراحل تسليم املحضون ,التدرج يف التنفيذ بالنصح والتوجيه)أ ( 
ى املـادة ـواملحضون مع إفهام املمتنـع بمقتضـ ,واملنفذ ضده ,يرض باملنفذ له

 .الثانية والتسعني
إذا أرص املنفذ ضده عىل االمتناع بعد انقضاء مرحلة التـدرج التـي يقـدرها ) ب(

   القايض املشار إليها يف الفقرة أ ينفذ احلكم جرباً 
نفيـذ أو حـال امتناعـه عـن احلضـور أو يف حال امتناع املنفذ ضـده عـن الت) ج ( 

حد اإلجراءات التالية أو كلهـا أإخفائه للمحضون أو املزور ; للقايض اختاذ 
 :يف حقه
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 .املنع من السفر −١
 .األمر باحلبس −٢
 .األمر بإيقاف خدماته احلكومية −٣
 .األمر بإيقاف خدماته يف املنشآت املالية −٤

لتنفيذية احلزم يف تسـليم املحضـون أو ويتضح من هذه الفقرات يف الالئحة ا
 .)١(املزور يف الوقت املحدد وتقرير العقوبة الالزمة للممتنع

ــز الدراســات القضــائية التخصصــوجــاء يف رشح  ــة يـمرك ــامدة الرابع  لل
مام امتناع أحد األبوين كثريا ما يرتدد القائمون عىل اجلهات التنفيذية أ: عنيوالسب

عن تنفيذ أحكام احلضانة أو الزيـارة أو التفريـق بـني الـزوجني باعتبـار أن دافـع 
االمتناع ما جبل عليه اإلنسان من تعلّق باألوالد الصغار وصعوبة مفارقتهم ومـا 

األمر الذي يرتدد معه , يصحب ذلك من صياح وعويل وربام مكابرة وعناد شديد
ذ مثل تلك األحكام متناسني اآلثار السلبية يف ذلك الرتدد وهو القائمون عىل تنفي

تعطيل األحكام القضائية وحرمان املحكوم له من حقه الذي ال يقل عن الطـرف 
 .احلكم القضائي لصاحله جاعالً املمتنع وربام يفوقه بمراحل كثرية 

نة وهلذا جاءت هذه املادة للتأكيد عىل أن االمتناع عن تنفيذ أحكام احلضا
ني ليس بأقل من االمتناع عن تنفيذ ما سواها ـزوجـريق بني الـارة والتفـزيـوال

وبالتايل فإن استخدام القوة اجلربية عن طريق الرشطة ودخول  ,من األحكام
 اً وإنفاذ, حلق املحكوم عليه املنازل عنوة أمرٌ يصار إليه عند االقتضاء مراعاةً 

 .ألحكام القضاء
يف حال قيام أحد األبوين أو غريمها باهلروب باألطفال  كام أن لقايض التنفيذ

أن , أو إخفائهم أو بأي فعل يمنع من تنفيذ أحكام احلضانة أو الزيارة املتعلقة هبم
يقوم بمنعه من السفر أو احلكم باحلبس أو األمر بوقف خدماته وتعامالتـه املاليـة 

 .وغريها حتى يتم التنفيذ
                                                 

 .حقوق املرأة يف األنظمة القضائية السعودية/ البوابة االلكرتونية /  وزارة العدل )١(
sa/Pages/WomenRights.aspx-http://www.moj.gov.sa/ar   
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مكن إعامله كلـام احتـيج إليـه يف تنفيـذ الزيـارة هذا اإلجراء اجلربي ي أنكام 
فيتم االستعانة بالرشطة ويتم دخول املنازل عنوة كلـام حـدث موجـب  ,املتكررة
 .)١(وهو االمتناع عن تنفيذ مثل تلك األحكام ,لذلك
  :نصت املادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ عىل 
بزيـارة الصـغري مـا مل يـنصّ  حيدد قايض التنفيذ طريقة تنفيذ احلكم الصادر 

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  
ليس يف مراكز الرشطة التـي هـي و ,تستلم أو تسلم الصغري يف أماكن معدة لذلك
 .حمل للقبض عىل أصحاب اجلنايات واجلرائم

ت الالئحة التنفيذية عىل املكان الذي يتم فيه تسليم الصغري لوالدته  ,وقد نصّ
وأن ذلك يكون يف مقر سكنها إذا كان هلا سكن يف نفـس البلـد أو يف مقـرّ سـكن 

 :فصيل اآليتحد األماكن املناسبة عىل التأأحد أقارهبا أو يف 
جيري تنفيذ حكم الزيارة وتسـليم الصـغري يف مقـر سـكن املـزور أو  ٧٦/٢

سكن طالب التنفيذ إذا كان بلده بلد املزور أو يف سكن أحد أقارب املزور يف البلد 
 :نفسه فإن تعذر ففي أحد األماكن اآلتية

 .اجلهات االجتامعية احلكومية) أ ( 
 .ملرخص هلا بالقيام هبذا العملاملؤسسات واجلمعيات اخلريية ا) ب(

 .ما يراه القايض من األماكن العامة وغريها مما تتوافر فيها البيئة املناسبة) ج ( 
 :نصت املادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ عىل −٨

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن ثالث أشهر كل من امتنع من الوالـدين, أو 
ضانة, أو الوالية, أو الزيـارة, أو قـام بمقاومـة غريمها عن تنفيذ حكم صادر باحل

 .التنفيذ أو تعطيله
                                                 

  http://www.cojss.com/vb/archive/index.php مركز الدراسات القضائية التخصيص: موقع) ١(
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وهذه املادة تقيض عىل املامطـالت والظلـم الكثـري الـذي تتعـرض لـه املـرأة 
بمنعها من رؤية أطفاهلا املدد الطويلة فتقرير العقوبة عىل املمتنع من تنفيذ أحكـام 

 .)١(م ويرسع يف أداء احلقوقاحلضانة والوالية والزيارة يؤدي إىل منع هذا الظل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 حقوق املرأة يف األنظمة القضائية السعودية −البوابة االلكرتونية  − وزارة العدل) ١(

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/WomenRights.aspx 
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א 
ف يف اسـتعامل  بفضل اهللا تعاىل وحده تناولت يف هذا البحث موضوع التعسّ

ات العرص الذي بات موضـوعاً مهـامً يطـرح نفسـه عـىل  ,حق احلضانة ومستجدّ
 .ساحات الدراسة

عسـف وتوضـيح معنـى الت ,وقد تناولت فيه بإمجال أبـرز أحكـام احلضـانة
والتأصيل الرشعي حلكمه , وذلك يف املبحـث األول والثـاين مـن البحـث , ثـم 
خصصــت املبحــث األخــري للكــالم عــىل التعســف يف اســتعامل حــق احلضــانة 

  .واملستجدات من ذلك , وآثارها , وقانون العقوبات املختص هبا 
ها ,وقد نتجت عن الدراسة عدة توصيات   :أمهّ

الدراسات حول املستجدات يف أحكام احلضانة رضورة تقديم املزيد من  −١
   .من املجتمع مهمةوموضوع البحث ملا له من أمهية كرب, وتأثري عظيم عىل فئة 

رضورة تثقيف املجتمـع بقـوانني احلضـانة والنفقـة وحقـوق احلاضـن  −٢
وذلـك بكـل طرائـق  ,واختصاصات الواليـة ,واملحضون وحقوق غري احلاضن

  .موعة واملقروءة ويف خطب اجلمعاتالتثقيف املرئية واملس
إصدار قانون يضمن تنفيذ أحكام احلضانة والوالية وانتقـاهلام وأحكـام  −٣

ويمكـن االسـتفادة , الرؤية بصورة حتمي األطفال من  تعريضهم ألي آثار نفسية
وهـي عـىل  ٢٠٠٦لسـنة ) ٢٢(من قـانون األرسة القطـري رقـم  ١٨٨ من املادة

. يذ أحكام انتقال احلضانة بالتدرج مراعاةً ملصلحة املحضونيتم تنف«: النحو التايل
ويف حالة احلاجة الستخدام القوة اجلربية لتنفيذ حكم من أحكـام احلضـانة, فـال 

 .)١(»تستخدم القوة يف مواجهة املحضون
املتعلقـة  اوالقضـاي, دراسة ختصـيص حمـاكم للنظـر يف قضـايا احلضـانة −٤

 دبلوم تأهييل للفصل يف هـذه املحـاكم وتـزود حيصل القضاة فيها عىل ,باألطفال
                                                 

 ) / امليزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ١(
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId=2558&language=ar 
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باألخصائيني النفسيني واالجتامعيني والرتبـويني للنظـر فـيام يصـلح للمحضـون 
  .وتبصري القايض به ومساعدة الطفل عىل خوض جتربة املحكمة بأمان

إصدار قانون يلزم الطليقني اللذين يتقدمان بـدعو حضـانة بحضـور  −٥
 ,ورة ما يتعرض له األطفال من معاناة نفسية إثر الطالقدورة تبرصّ األبوين بخط

وتوعيتهم باالحتياجات  ,والعواقب املتوقعة من جتاهل هذه املعاناة أو مضاعفتها
وكيف يمكن مساعدة الطفل عىل عبـور أزمـة  ,النفسية للطفل يف مرحلة الطالق

ويعتـرب  ,وعدم االنفعال ,والسيطرة ,ويدرب الطليقني عىل ضبط النفس ,الطالق
  .حضور الدورة رشطا أساسياً للنظر يف القضية

إصدار قانون للنفقة بحسـب حـال الطفـل يف أهلـه قياسـاً عـىل الفقـه  − ٦
ر نفقة الزوجة بحسب حال الزوجة وحال الزوج وال يعطي  ,اإلسالمي الذي يقدّ

  .حكامً عاماً يشمل مجيع احلاالت
ولــد إىل خدمــة يف احلضــانة فــإذا احتــاج ال«: قــال  املــاوردي مــن الشــافعية

إما باستئجار خادم أو ابتياعه , والكفالة ومثله من خيدم ; قام األب بمؤونة خدمته
وال يلزم األم مـع اسـتحقاقها حلضـانته أن , وعرف أمثاله, عىل حسب عادة أهله

ألن احلضـانة هـي احلفـظ واملراعـاة وتـدبري , تقوم بخدمته إذا كان مثلها ال خيدم
واخلدمـة إذا وجبـت , وذلك ال يوجب مبارشة اخلدمـة, يف مصاحلة الولد والنظر

 .)١(»فهي مستحقة للغالم واجلارية
ر عـىل اختصاصـاهتا ـبحيث تقتص ,إعادة النظر يف صياغة قانون الوالية − ٧

والنظـر يف املـال سـداً  ,ووالية التزويج ,حسب الفقه اإلسالمي يف إثبات النسب
  .الواليةلذريعة التعسف يف استعامل حق 

 .وصل اللهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
 

                                                 
 ). ٥٠٧/  ١١( احلاوي الكبري  ) ١(
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אא 
رئـيس قسـم  حممـد عـيل حمجـوب. د/ ريع اإلسـالمي ـاألحكام اجلنائية واملدنية يف التشـ ●

رطة ووزيـر ـشمس أستاذ بأكاديميـة الشـ عنيجامعة  − الرشيعة اإلسالمية بكلية احلقوق
 . دار اجلمهورية للصحافة/ قية رشكة اإلعالنات الرش/ األوقاف األسبق 

/ , )هـ ٥٦٠( الوزير أيب املظفر حييى بن حممد بن هبرية الشيباين /  اختالف األئمة العلامء  ●
 −هـــ ١٤٢٣ −بــريوت / لبنــان  −دار الكتــب العلميــة / الســيد يوســف أمحــد : حتقيــق
 األوىل : الطبعة, م٢٠٠٢

بو عمر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرب أ/  االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار  ●
دار الكتـب / حممد عـيل معـوض  اـسامل حممد عط: حتقيق) /  هـ ٤٦٣( النمري القرطبي 

 األوىل : الطبعة, م٢٠٠٠ −بريوت  −العلمية 
 ). ٤٥٠ت (املاوردي /  اإلقناع يف الفقه الشافعي  ●
سـعيد أجمـد ) / راسـة مقارنـة د( التعسف يف استعامل حق امللكيـة يف الرشـيعة والقـانون  ●

   .م١٩٧٦ − ١٩٧٥سنة  ١ط / دار االحتاد العريب للطباعة /الزهاوي 
دار الكتـاب ) /  ٥٨٧ت ( عـالء الـدين الكاسـاين /  رائع ـبدائع الصنائع يف ترتيب الشـ ●

 .الثانية: الطبعة, ١٩٨٢ −بريوت  −العريب 
/ دار املعرفـة ) / هـ ٩٧٠( نجيم احلنفي زين الدين ابن /  البحر الرائق رشح كنز الدقائق  ●

 ).٢(الطبعة , بريوت
: حتقيـق) /  ١٢٠٥( حممد مرتىض احلسيني الزبيدي /  تاج العروس من جواهر القاموس  ●

 . دار اهلداية: دار النرش/ جمموعة من املحققني 
ت بـريو/ دار الكتـب العلميـة ) / هــ ٥٣٩( عـالء الـدين السـمرقندي /  حتفة الفقهاء  ●

 .األوىل: الطبعة)١٩٨٤ – ١٤٠٥(
ت (ر الثعلبـي املـالكي أبـو حممـد ـعبد الوهاب بن عيل بن نص/  التلقني يف الفقه املالكي  ●

, ١٤١٥ −مكـة املكرمـة  −املكتبـة التجاريـة / حممد ثالث سعيد الغاين : حتقيق)  /  ٣٦٢
 .األوىل: الطبعة

ن يوسف الفريوزأبادي الشريازي أبو إسـحاق إبراهيم بن عيل ب/  التنبيه يف الفقه الشافعي  ●
عـامد الـدين أمحـد : حتقيق, األوىل: الطبعة, ١٤٠٣ −بريوت  −عامل الكتب ) /  ٤٧٦ت (

 . حيدر



− ٥٢ − 

 ). ٣٧٢ت ( أبو سعيد خلف بن أيب القاسم القريواين /هتذيب املدونة  ●
: حتقيـق/  ) ١٠٣١ت(اوي ـد الرؤوف املنــد عبـحمم/اريف ـىل مهامت التعـوقيف عـالت ●

, ١٤١٠ −دمشـق , بـريوت  −دار الفكـر , دار الفكـر املعـارص / حممد رضوان الداية . د
 . األوىل: الطبعة

حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطـربي أبـو جعفـر /  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ●
 .١٤٠٥ − بريوت −دار الفكر )  /  ٣١٠ت (
) /  ٢٥٦( امعيل أبـو عبـداهللا البخـاري اجلعفـي حممد بن إسـ/اجلامع الصحيح املخترص ●

, ١٩٨٧ − ١٤٠٧ −بـريوت  −الياممـة , دار ابـن كثـري / مصطفى ديـب البغـا . د: حتقيق
 .الثالثة: الطبعة

حممـد : حتقيق) /  ١٢٣٠ت (حممد عرفه الدسوقي /  حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري  ●
 . بريوت –دار الفكر / عليش 

عيل بن حممـد بـن /   فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين احلاوي الكبري يف ●
الشـيخ  −الشيخ عيل حممد معـوض : حتقيق) /  ٤٥٠( حبيب املاوردي البرصي الشافعي 

, م ١٩٩٩−هــ  ١٤١٩ −لبنان  −بريوت  −دار الكتب العلمية / عادل أمحد عبد املوجود 
 . األوىل: الطبعة

       زكريـا بـن حممـد بـن زكريـا األنصـاري أبـو حييـى /  يفات الدقيقة احلدود األنيقة والتعر ●
: الطبعـة, ١٤١١ −بـريوت  −دار الفكر املعارص / , .مازن املبارك. د: حتقيق, ) ٩٢٦ت (

 . األوىل
 −دار الفكـر ) /  ٩١١( عبد الرمحن بـن الكـامل جـالل الـدين السـيوطي /  الدر املنثور  ●

 . ١٩٩٣ − بريوت
بـريوت  ( املكتـب اإلسـالمي )/ ه  ٦٧٦ت ( النـووي /  طالبني وعمدة املفتـني روضة ال ●

 ).٢(ط  ,) ١٤٠٥
, −دار الفكر ) / ٢٧٥(  األزدي سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين/  سنن أيب داود  ●

 .حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق
●  عبـد .د: حتقيـق)  /  ٣٠٣( أمحد بن شعيب أبـو عبـد الـرمحن النسـائي /  السنن الكرب

 − ١٤١١( بـريوت  −سيد كرسوي حسـن دار الكتـب العلميـة , الغفار سليامن البنداري 
 .األوىل: الطبعة)  ١٩٩١



− ٥٣ − 

حممد  −شعيب األرناؤوط : حتقيق) / هـ ٥١٦( احلسني بن مسعود البغوي /  رشح السنة  ●
: الطبعـة, م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ −بريوت  − دمشق −املكتب اإلسالمي / لشاويش زهري ا
 .الثانية

 .بريوت − دار الفكر للطباعة) /  ١١٠٢ت (اخلريش عىل خمترص سيدي خليل  ●
منصـور بـن يـونس بـن /  رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهـى  ●

 .الثانية: الطبعة, ١٩٩٦ −بريوت  −عامل الكتب ) / ١٠٥١( إدريس البهويت 
أمحد أبو حـاتم التميمـي البسـتي  حممد بن حبان بن/  رتتيب ابن بلبان صحيح ابن حبان ب ●

, ١٩٩٣ − ١٤١٤ −بـريوت  −مؤسسـة الرسـالة / شعيب األرنـؤوط : حتقيق) /  ٣٥٤(
 .الثانية: الطبعة

: حتقيـق/ , ) ٢٦١( مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري /  صحيح مسلم  ●
 .بريوت −حياء الرتاث العريب دار إ/ حممد فؤاد عبد الباقي 

●  دار ) /  ٢٣٠( حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البرصي الزهري /  الطبقات الكرب
 .بريوت − صادر 

أمحـد بـن عـيل بـن حجـر أبـو الفضـل :  اسم املؤلف, فتح الباري رشح صحيح البخاري ●
حمـب الـدين : حتقيـق, بـريوت −دار املعرفة : دار النرش, ٨٥٢: العسقالين الشافعي الوفاة

 .اخلطيب
دار الكتـب )/  ٦٦٠( أيب حممد عـز الـدين السـلمي /  قواعد األحكام يف مصالح األنام  ●

 .بريوت –العلمية 
 −الصـدف ببلرشـز ) /  ٩٩٩( حممد عميم اإلحسـان املجـددي الربكتـي /  قواعد الفقه  ●

 .األوىل: الطبعة, ١٩٨٦ − ١٤٠٧ −كراتيش 
 ).هـ ٧٤١ت ( حممد بن أمحد بن جزي الكلبي الغرناطي /  القوانني الفقهية  ●
)  ٦٢٠( أبو حممد , عبد اهللا بن قدامة املقديس/  الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل  ●

 .بريوت − املكتب االسالمي/ 
 −دار صادر )  /  ٧١١ت ( حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي /  لسان العرب  ●

 .األوىل: طبعةال, بريوت
 .بريوت –دار املعرفة ) /   ٤٨٣ت ( شمس الدين الرسخيس /   املبسوط  ●



− ٥٤ − 

/ دار التـأليف / فهمي أبو سـنة . د / النظريات العامة للمعامالت يف الرشيعة اإلسالمية  ●
 .م ١٩٦٧ −هـ ١٣٨٧القاهرة 

/ الفقه اإلسـالمي  بحث التعسف يف استعامل حق امللكية يف/ العدد الرابع / جملة التنوير  ●
 .آدم دكم حممد هارون/ د
) /  ٣٢١( أمحد بـن حممـد بـن سـالمة الطحـاوي /اجلصاص /  خمترص اختالف العلامء  ●

 .الثانية: الطبعة, ١٤١٧ −بريوت  −دار البشائر اإلسالمية / عبد اهللا نذير أمحد . د: حتقيق
رزق بـن مقبـول . د, ز الـرويسخالد بن عبـد العزيـ. د/ املدخل لدراسة العلوم القانونية  ●

 .هـ ١٤٣٣/ مكتبة الشقري /  الريس
●  بريوت –دار صادر ) /    ١٧٩ت ( مالك بن أنس /   املدونة الكرب. 
 −دار الكتب العلميـة ) /  ٢٠٤( حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي /  مسند الشافعي  ●

 . بريوت
/ , ) ٧٠٩ت (فـتح الـبعيل احلنـبيل أبـو عبـد اهللا حممد بن أيب ال/  املطلع عىل أبواب الفقه  ●

 . ١٩٨١ − ١٤٠١ −بريوت  −املكتب اإلسالمي / حممد بشري األدلبي : حتقيق
) / هــ ٩١١ت (أبو الفضل عبد الرمحن جالل الـدين السـيوطي /  معجم مقاليد العلوم  ●

 ٢٠٠٤ −ـ هـ١٤٢٤ −مرصـ / القاهرة  −مكتبة اآلداب / د حممد إبراهيم عبادة .أ: حتقيق
 . األوىل: الطبعة, م
عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممـد /   املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  ●

 . األوىل: الطبعة, ١٤٠٥ −بريوت  −دار الفكر /  , ٦٢٠( 
        إبـراهيم بـن عـيل بـن يوسـف الشـريازي أبـو إسـحاق /  املهذب يف فقه اإلمام الشافعي  ●

 .بريوت  − دار الفكر) / ٤٧٦ت (
) /  ٩٥٤( حممد بن عبد الرمحن املغريب أبـو عبـد اهللا /مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل  ●

 .الثانية: الطبعة, ١٣٩٨ −بريوت  −دار الفكر 
 .جملة األزهر/ أمحد فهمي أبو سنة / نظرية التعسف يف استعامل احلق ●
مؤسسـة / فتحـي الـدريني . د / لفقـه اإلسـالمي نظرية التعسـف يف اسـتعامل احلـق يف ا●

 . الرسالة
 أيب احلسن عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشـداين املرغيـاين /  اهلداية رشح بداية املبتدي  ●

 . املكتبة اإلسالمية/ , )هـ ٥٩٣( 



− ٥٥ − 

 : مواقع الشبكة احلاسوبية
 ) / امليزان(البوابة القانونية القطرية : موقع ●
● http://www. almeezan. qa/LawArticles. aspx? Law Tree SectionID =8812&lawId 

=2558&language=ar 
 .صحيفة سبق االلكرتونية ●
 http://www.elaphgulf.com/?p=8668  ,٢٠١٣, ٢١ديسمرب   صحيفة إيالف اخلليج ●
العــدد  ,٢٠١٣يونيــو  ٠٩املوافــق . هـــ ١٤٣٤رجــب  ٣٠األحــد , االقتصــاديةجريــدة  ●

)٧١٨١.( 
 ).  ١٥٩٥٧( العدد , م ٢٠١٢مارس ٢, ١٤٣٣ربيع اآلخر  ٩اجلمعة , جريدة الرياض ●
ـــة  ● ـــحيفة املدين ــــ ١٤٣٥/٢/٢٠/ ص ـــدد /  م ٢٠١٣/١٢/٢٣   ه . ١٨٥٠٦: الع

http://www.al-madina.com/node/494363  
 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=895044&eid=573/  جريدة األهرام  ●
 .  ١٩/٠٥/٢٠١٢,   ب.صربينة/ السالم اليوم جريدة  ●
. حقــوق املــرأة يف األنظمــة القضــائية الســعودية/ البوابــة االلكرتونيــة /  وزارة العــدل ●

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/WomenRights.aspx  
 http://www.cojss.com/vb/archive/index.php مركز الدراسات القضائية التخصيص: وقعم ●
/  سوسـن شـاكر حلبـي/ آثار العنف وإساءة معاملة األطفال عىل الشخصـية املسـتقبلية  ●

 م  ٢٠٠٤/  ٥/ ١٩) /  ٨٣٩( العدد / احلوار املتمدن 
● http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18331  موقع وزارة الشؤون االجتامعية /

http://mosa.gov.sa/portalLhttp://www.legal-
agenda.com/newsarticle.php?id=462&lang=ar#.UvX04P1DEaI 

● bbc  ,٠٢:٢٢, ٢٠١٣آب, / أغسطس ٢٩االلكرتونية اخلميس GMT. 
 
 
 
 
 
 



− ٥٦ − 
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