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ة بالتعسف يف استعامل حق احلضـانة;  هيدف البحث إىل بيان األحكام اخلاصَّ
كام بينها الفقهـاء يف كتـبهم, وتسـليط الضـوء عـىل االجتهـادات املختلفـة حتـى 

.رنا احلارض فيام خيص هذه املسألةـعص 
املبحث األول تعريـف وقد تكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث; تناول 

ض  املصطلحات الواردة يف عنوان البحـث; ثـم اختيـار تعريـف مناسـب, وعـرَ
املبحث الثاين ألهم املسائل املؤثرة يف معيار التعسف يف اسـتعامل حـق احلضـانة; 
وهي أربعة مسائل مهمة تتعلق برشوط احلاضـن املتفـق عليهـا واملختلـف فيهـا, 

وأخـرياً , نة, وبعالقـة األبـوين باملحضـونوباالنتقال باملحضون من بلد احلضـا
مراعـاة مصـالح : بانتهاء احلضانة; وتبنيَّ أن مدار الرتجيح يف هـذه املسـائل; هـو

املحضون, وقد ظهر ذلك جلياً يف اجتهادات الفقهاء عىل مر العصور; كام وضحه 
 املبحث الثالث الذي خصصته لبيـان أثـر التعسـف يف اسـتعامل احلـق يف فتـاو

ــا ــوانني األحــوال الفقه ــواهلم, ويف األحكــام القضــائية الســعودية, ويف ق ء وأق
الشخصيَّة يف خمتلف البالد العربيَّة, ثم كان خامتة املباحث املبحـث الرابـع الـذي 
اشتمل عىل الضوابط اخلادمة ملنع التعسف يف استعامل حق احلضانة; وهـي ثامنيـة 

هــا أصــل مراعــاة مصــالح املحضــون, وأ َاعُ صــل اختيــار األحــوط ضــوابط, مجِ
للمحضون, ومنع تعـدي احلاضـن عـىل املحضـون أو تقصـريه أو تفريطـه, وأن 
احلضانة تسقط عند اختالل أحد هذه الضوابط; ملخالفتهـا مقصـود الشـارع مـن 

 .ترشيع حق احلضانة
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نَسْ  هُ وَ دُ مَ ; نَحْ دَ هللاَِّ نَ إِنَّ احلَمْ ينُهُ وَ وذُ بِاهللاِتَعِ نَعُ , وَ هُ رُ فِ تَغْ ـنْ سْ مِ نَا وَ سِ ورِ أَنْفُ ُ نْ رشُ  مِ

يِّئَاتِ أَ  هِ اهللاُسَ ْدِ نْ هيَ لِنَا, مَ امَ ادِيَ لهُ عْ لِلْ فَال هَ نْ يُضْ مَ , وَ هُ لَّ لَ ضِ ـهَ .  فَال مُ أَشْ دُ أَنْ ال وَ
هَ إِالَّ اهللاُ هُ  − إِلَ يكَ لَ ِ هُ ال رشَ دَ حْ دُ أَ  −وَ هَ أَشْ هُ وَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ  .نَّ حمُ
ا ا َ ا أَهيُّ وا اهللاَ﴿يَ قُ نُوا اتَّ ينَ آَمَ ﴾لَّذِ ونَ لِمُ سْ تُمْ مُ نْ أَ نَّ إِالَّ وَ ُوتُ الَ متَ اتِهِ وَ قَ قَّ تُ   حَ

 ).١٠٢: آل عمران( 
لَـ ﴿ خَ ةٍ وَ ـدَ احِ ـسٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَهيُّ ـا يَ هَ جَ وْ ـا زَ نْهَ قَ مِ

ثِ  االً كَ جَ امَ رِ نْهُ بَثَّ مِ وا اهللاَوَ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ لُونَ ريً اءَ ي تَسَ ـامَ إِنَّ اهللاَ  الَّذِ حَ َرْ األْ ـانَ بِهِ وَ  كَ
قِيبًا﴾ مْ رَ يْكُ لَ  .)١: النساء(   عَ

ا ا َ ا أَهيُّ وا اهللاَ﴿يَ قُ نُوا اتَّ ينَ آَمَ الَّذِ يدً دِ الً سَ وْ ولُوا قَ قُ ـرْ )٧٠( وَ فِ غْ يَ مْ وَ لَكُ امَ مْ أَعْ لِحْ لَكُ يُصْ
مْ  طِعِ اهللاَ لَكُ نْ يُ مَ مْ وَ نُوبَكُ ظِيامً ﴾ذُ ا عَ زً وْ ازَ فَ دْ فَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ  ).٧١−٧٠: األحزاب(  وَ

 :أما بعد
ورش األمـور  ملسو هيلع هللا ىلصفإن أصدق احلديث كتاب اهللا وخـري اهلـدي هـدي حممـد 

 .ل ضاللة يف النارحمدثاهتا, وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة , وك
 وبعد;

فقد أحاطت الرشيعة األرسة بأحكام دقيقة مرنة تكفل هلا السـعادة عـىل مـر 
ريعة فيهـا حقـوق األطفـال ـالعصور واألزمان, ومن األحكام التي كفلـت الشـ

; حق احلضانة, هذا احلق الذي محته الش ريعة بسـياج منيـع يكفـل للطفـل ـالقرصَّ
ة, فـيام إذا طبقـت كـام رشعهـا  العيش الكريم والرتبية احلسنة واحلقوق املسـتحقَّ

رع يف حال سوء التطبيق جتعل قيوداً عىل احلاضن ـة أحكام الشـرونـالم, ومـاإلس
 .ال ترتكه يتعد أو يبغي

ومن رمحة اهللا تعاىل باألطفال أن جعل احلضانة ابتداءً للنساء; ألهنن أكمل يف 
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صرب والرتبية, ولكن قد ينازع النساء يف الشفقة من الرجال, وأقدر عىل الرعاية وال
حق احلضانة أب املحضون حلق يراه لنفسه يف انتزاع املحضون من أمه أو ممن يليها 

; فيكتسـب احلـق يف املحضـون −حسـب ترتيـب احلاضـنني رشعـاً −من النسـاء 
ازدواجيَّة بني األم واألب; مما ينشأ عنـه وجـود التعسـف يف اسـتخدام حقهـام يف 

 .احلضانة
ال شك أن التعسف يف استعامل احلق يعترب تعدياً عىل حق اآلخرين; ولكـل و

واحد من املطالبني باحلق أن يعترب نفسه عىل صواب والطرف اآلخـر عـىل خطـأ; 
 نفسه األجدر ربام ملصلحة موهومة كربت يف نفسه حتـى جعلتهـا تـر ألنه ير

ويمنع هذا التعسف ويعيد احلق هلا; وها هنا يأيت ميزان الرشع ليوازن بني احلقوق 
 .األمور يف نصاهبا

ومن هنا يمكن القول بأن التعسف يف استعامل احلق يعتـرب مناقضـاً ملقصـود 
إما أن يكون القصد من : الشارع من ترشيع األحكام; ألنه ال خيلو من صور ثالثة

استعامل احلق هو اإلرضار باآلخرين, أو هلدف حتقيق مصلحة تافهـة موهومـة يف 
رر الناشئ عنـه, أو يرتتـب عليـه إحلـاق رضر ـاحبها ال تتناسب مع الضنفس ص

لِم من مقاصد الرشيعة أن احلق . فاحش بالغري مقصوداً كان أو غري مقصود وقد عُ
أن يكون وسيلة ملصلحة معتربة : ال يعترب حقاً ثابتاً رشعاً إال إذا حتققت أمور ثالثة
, وأن يكون مما غلب رضره عىل نفعه, و رر قبـل ـأن يكـون ممـا يـدفع الضـرشعاً

وإيقاع احلق بدون هذه األمور الثالثة يعترب ظلامً وتعسفاً مل . )١(وقوعه وبعد وقوعه
 .يأذن به الرشع

وقد رغبت يف تناول مسألة التعسف يف استعامل حق احلضانة; ملا هلا من أمهية 
متجـددة يف  ةاجتهاديـكرب يف حياة األرسة املسلمة, وملا يرتتب عليها من قضايا 

 .كل عرص وربام مع كل حادثة
                                                 

 .٣٨, ص نظرية التعسف يف استعامل احلق الدريني,: انظر) ١(
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 :وقد جاءت خطة البحث عىل النحو اآليت
 :مقدمة

 :تعريف التعسف يف استخدام حق احلضانة: املبحث األول
 :تعريف احلضانة اصطالحاً  :املطلب األول
 :تعريف التعسف يف استخدام احلق اصطالحاً  :املطلب الثاين
 :تعامل حق احلضانة اصطالحاً تعريف التعسف يف اس :املطلب الثالث
 :املسائل املؤثرة يف معيار التعسف يف استعامل حق احلضانة: املبحث الثاين
 :رشوط احلاضن :املطلب األول
 :االنتقال باملحضون من بلد احلضانة :املطلب الثاين
 :عالقة األبوين باملحضون :املطلب الثالث
 :انتهاء احلضانة :املطلب الرابع
 :أثر التعسف يف استعامل حق احلضانة: املبحث الثالث
 :أثر التعسف يف استعامل حق احلضانة يف فتاو الفقهاء وأقواهلم :املطلب األول
أثـر التعسـف يف اسـتعامل حـق احلضـانة يف األحكـام القضـائية  :املطلب الثـاين

 :السعودية
أثــر التعســف يف اســتعامل حــق احلضــانة يف قــوانني األحــوال  :املطلــب الثالــث
 :شخصيَّةال
 :ضوابط خادمة ملنع استعامل التعسف يف استعامل حق احلضانة: املبحث الرابع

 .وفيها أهم النتائج :اخلامتة
سائالً املوىل عز وجل التوفيق والسداد; إنه بكل مجيـل كفيـل, وهـو حسـبي 

 .ونعم الوكيل
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אא 
אאאא 

 تعريف احلضانة اصطالحاً : املطلب األول
عرفــت احلضــانة بعــدة تعريفــات يف كتــب الفقهــاء ويف قــوانني األحــوال 
الشخصية املعارصة, كلها تدور حول معانٍ متقاربة, أختار منها األنسب واألكثـر 

 : ألسلوب التعريفات مالئمة
لَد وتربيته(: تعريف الغزايل وَ ن حفظ الْ ة عَ  .)١()احلضانة عبارَ
امَ : (تعريف النووي بِيَتِهِ بـِ رْ تَ , وَ هِ رِ لُّ بِأَمْ تَقِ سْ الَ يَ يِّزُ وَ مَ نْ الَ يُ ظِ مَ فْ يَامُ بِحِ قِ يَ الْ هِ

ذِيهِ  ؤْ امَّ يُ تِهِ عَ ايَ قَ وِ , وَ هُ لِحُ  . )٢()يُصْ
ونِ بِامَ يُ : (تعريف الرشبيني ضُ يَةُ املَْحْ نْمِ وِ تَ نَحْ ابِهِ وَ َ رشَ هِ وَ امِ هِ بِطَعَ دِ هُّ هُ بِتَعَ لِحُ صْ

لِكَ   .)٣()ذَ
 :تعريف قانون األحوال الشخصية التونيس

حفظ : احلضانة: (من جملة األحوال الشخصية التونسية) ٥٤(جاء يف الفصل 
 ).الولد يف مبيته والقيام برتبيته

 ):١٤٢: (املادة: وجاء يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت
حفظ الولد وتربيته ورعايته, بـام ال يتعـارض مـع حـق الـويل يف : احلضانة(

 ).الوالية عىل النفس
حفظ املحضون : (وكلها تعريفات تدور حول معانٍ متقاربة; يعود مجاعها إىل

 ).ورعاية مصاحله وتربيته حتى يستغني عن غريه
 :تعريف التعسف يف استخدام احلق اصطالحاً : املطلب الثاين

إهنا مصطلح جاءنا من فقهـاء  إذمل ترد لفظة التعسف يف استعامالت الفقهاء; 
 .)٤(يف لغتنا) إساءة: (القانون الغريب; وهي تقارب كلمة

                                                 
 . ٢٣٨ص  ٦, ج الوسيط الغزايل,: انظر) ١(
 . ٩٨ص  ٩, ج روضة الطالبني النووي,: انظر) ٢(
 . ١٩١ص  ٥, ج مغني املحتاج الرشبيني,: انظر) ٣(
 . ٤٦ −٤٥, ص قنظرية التعسف يف استعامل احل الدريني,: انظر) ٤(



− ١٠ − 

استعامل احلق بطريقة غري مرشوعة; وهذا ما : ويقصد هبذا النوع من اإلساءة
 ). التعسف: (اصطلح عليه مؤخراً بـ

وقد عـربَّ الشـاطبي يف املوافقـات عـن معنـى التعسـف كـام يقـول األسـتاذ 
يَلٌ : (; بأنه)١(الدريني لِهِ ] حتايلٌ [حِ َجْ مُ ألِ كْ لِكَ احلُْ عْ ذَ َ ْ يُرشْ ضٍ ملَ رَ لُوغِ غَ ىلَ بُ  .)٢().عَ

ف الدريني التعسف بأنه رف مـأذون ـمناقضة قصد الشارع يف تص: (وقد عرَّ
; بحسب األصل  .)٣()فيه رشعاً

روعاً ـأن يـامرس الشـخص فعـالً مشـ: (وأبان الدريني عن مقصوده بقولـه
, عـىل  باألصل, بمقتىض حق رشعي ثبت له, أو بمقتىض إباحة مأذون فيها رشعاً

 .)٤()وجه يلحق بغريه األرضار, أو خيالف حكمة املرشوعية
رشوعة, تناقض مقصد الشارع مـن فإذا استعمل اإلنسان حقه بطريقة غري م

; فالتعسـف عـىل هـذا; هـو التعـدي يف : ترشيع احلقـوق; فيسـمى ذلـك تعسـفاً
 .استخدام احلق عىل وجه مناقض ملقصد الشارع

 :تعريف التعسف يف استعامل حق احلضانة اصطالحاً : املطلب الثالث
بعد بيـان تعريـف احلضـانة وتعريـف التعسـف; نسـتطيع أن نضـع تعريفـاً 
للتعسف يف استعامل حق احلضانة جيمع بني مفهوم احلضـانة ومفهـوم التعسـف; 

التعدي يف استخدام حق احلضانة عىل وجه مناقض ملقصد الشارع من حفظ : وهو
 .املحضون ورعاية مصاحله وتربيته

جماوزة احلد املرشوع يف استخدام حـق احلضـانة; يتضمن ): التعدي: (فقولنا
 .تعسفاً : وهو ما يطلق عليه

يرادف كلمة اسـتعامل; لكـن آثرهتـا يف التعريـف لـئال ): استخدام: (وقولنا
 .يتكرر املعرف يف التعريف

                                                 
 . ٥١, ص نظرية التعسف يف استعامل احلق الدريني,: انظر) ١(
 . ١١١ص  ٣, ج املوافقات الشاطبي,: انظر) ٢(
 . ٥٤, ص نظرية التعسف يف استعامل احلق الدريني,: انظر) ٣(
 . ٤٧ − ٤٦, ص نظرية التعسف يف استعامل احلق الدريني,: انظر) ٤(
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يتضمن ثبوت احلق للحاضن يف حفـظ املحضـون ):  حق احلضانة: (وقولنا
لـه; لكـن املناقضـة حصـلت يف ابتغـاء ورعاية مصاحله وتربيته; فهو حـق ثابـت 

 .الزيادة عىل هذا احلق وطلب مزيداً منه عىل وجه غري مأذون فيه رشعاً 
 عتبـاراليمثِّل ضابطاً ومعيـاراً ): ارععىل وجه مناقض ملقصود الش: (وقولنا

; حيث إن ما قررته الرشيعة من احلقوق إنـام تقـرر لتحقيقـه  استخدام احلق تعسفاً
; فإذا مل يعد األمر يف استخدام احلق كذلك; صار تعسفاً مصلحة ولدفعه مف  .سدةً

تتضمن األمور التـي ): من حفظ املحضون ورعاية مصاحله وتربيته: (وقولنا
حفـظ املحضـون مـن : بسببها أعطى الشارع احلق للمحضون يف احلضانة; وهـي

ون األذ واملحافظة عىل أسباب بقائه وعيشه, والنظر يف كل ما مـن شـأنه أن يكـ
صـاحلة  وتنشـئةعىل ذلك كله تربيـة  وتنشئتهمصلحة له ليقم عىل سوقه, وتربيته 

 .  والناشئةكأمثاله من األطفال 
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אא 
אאא 

אא 
ال بد من عرض أهم املسائل الفقهيـة التـي هلـا تـأثري يف معيـار التعسـف يف 
بنـى معيـاره عـىل بعـض املسـائل  استعامل حق احلضانة; حيث إن التعسف هذا يُ

 : الفقهيَّة; وسوف أبني هذه املسائل من خالل املطالب اآلتية
 :رشوط احلاضن: املطلب األول

احلاضن هو الذي يرعى املحضون ويقوم بحقوقه املعنوية واحلسية; لذا فقـد 
اشرتط فيه الفقهاء مجلة من الرشوط حتى تصح حضانته; لدوره الفاعل يف عملية 
احلضانة, وهذه الرشوط منها املتفق عليه ومنها املختلف فيـه, وكلهـا تـدور عـىل 

 :ح املحضون; وسوف أوردها باختصار, عىل النحو اآليترعاية مصال
 :رشوط احلاضن املتفق عليها: أوالً 

تشرتط يف احلاضن مخسة رشوط متفق عليها بني الفقهـاء; والتفـاق الفقهـاء 
ل القول فيها; وهي  :)١(عليها مل أفصِّ

; فاحلاضن إذا كان فاق :العقل −١ داً لعقله سواء كان جنونه مطبقاً أو منقطعاً
فال يستطيع أن يقوم بحقوق نفسه; فضالً عن أن يقـوم بحقـوق غـريه, لـذا فـال 
, وال تطــول مدتــه وال يضــ ر ـتصــح حضــانته إال أن يكــون جنونــه نــادراً جــداً

وكـذلك املعتـوه وهـو نـاقص . باملحضون; كأن يكون جنونه مرة يف السـنة مـثالً 
 .العقل

                                                 
. ٢٣٨ص  ٦,  الغزايل, الوسيط, ج ٥٦٥و  ٥٥٧ −٥٥٥ص  ٣حتار عىل الدر املختار, ج ابن عابدين, رد امل: انظر) ١(

ص  ٥الرشبيني, مغنـي املحتـاج, ج . ٩٩ص  ٩النووي, روضة الطالبني, ج . ٣٢٣ص  ١٨النووي, املجموع, ج 
ــايف, ج . ١٩٧و  ١٩٥ ــة, الك ــن قدام ــه, ج . ٢٤٥ص  ٣اب ــي, ل ــرداوي, اإلنصــاف. ٢٣٧ص  ٨واملغن   ٩, ج امل
ــا بعــدها ٤٢٣ص ــاع. وم ــن حــزم, املحــىل, ج . ٤٩٩ −٤٩٨ص  ٥, ج البهــويت, كشــاف القن . ١٤٣ص  ١٠اب

 . ١٧−١٦الرضيامن, احلضانة يف اإلسالم, ص 
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فإذا مل يبلغ احلاضن مل تصح حضـانته; ألنـه سـيكون صـغرياً ال  :لبلوغا −٢
 .يقدر عىل القيام بحق نفسه; فكيف يكون قادراً عىل القيام بحق غريه

فإذا كان احلاضن فاسـقاً وفسـقه  :أال يكون فاسقاً فسقاً يرض باملحضون −٣
; ألن الفسق سيمنعه يف هذـيض ه احلالة عن ر باملحضون; فال تصح حضانته اتفاقاً

 .رعاية املحضون حق رعايته, وهو غري موثوق يف أداء الواجب من حق احلضانة
بأن : ; فاشرتطوا العدالة يف احلاضن, فقالوا)٢(, واحلنابلة)١(وقد شدد الشافعية

واء رض فسقه باملحضون أم مل يرض به; ألنه ـن احلضانة سـع مـاً يمنـالفاسق مطلق
ن احلضانة إنام جعلت حلظ الولـد وال حـظ للولـد يف ال يويف احلضانة حقها, وأل

ذلـك  )٤(; وأنكر عليهم ابـن القـيم)٣(حضانة الفاسق; ألنه ينشأ عن طريقه ومنزعه
لة ها هنا من شـأنه الة احلاضن يف غاية البعد; ألن اشرتاط العدامعترباً اشرتاط عد

 .أن يضيع أطفال العامل, وأن يلحق العنت واملشقة عىل األمة
والقدرة عامة تشمل االستعداد للحاضـن والتفـرغ لـه,  :لقدرة عىل احلضانةا −٤

 .والرغبة يف ذلك, وعدم االنشغال عنه بام يعود عليه بالرضر
فـإذا كـان  :السالمة من سائر العيوب املانعة من احلضانة أو املرضة باملحضون −٥

حلضـانة; باحلاضن عيب أو مرض ال يرجى زواله أو مـا يف معنامهـا يمنعـه مـن ا
كالفالج والسل; بحيث يؤمل أو يشغل األمل عن كفالة املحضون وتدبري أموره; فال 

 . تصح حضانته
وبعض احلنابلة وغريهم مل يقبل حضانة األعمى, وضعيف البرص; ألن ذلك 

وأفتى املجد ابن تيميـة بـأن األم إن كـان هبـا . )٥(يمنع من كامل مصالح املحضون
                                                 

ص  ٩, ج روضة الطـالبني النووي,. ٣٢٠ص  ١٨, ج املجموع النووي,.  ٢٣٩ص  ٦, ج الوسيط الغزايل,: انظر) ١(
 .١٩٥ص  ٥, ج مغني املحتاج الرشبيني,. ١٠٠

, كشاف القناعالبهويت, . وما بعدها ٤٢٣ص  ٩, ج اإلنصاف املرداوي,. ٢٤٥ص  ٣, ج الكايف ابن قدامة,: انظر) ٢(
 . ٤٩٩ −٤٩٨ص  ٥ج 

ص  ٨, لـه, ج واملغنـي. ٢٤٥ص  ٣, ج الكـايف ابـن قدامـة,. ٣٢٣و  ٣٢٠ص  ١٨, ج املجموع النووي,:  انظر) ٣(
٢٣٧. 

 . ٤١٢−٤١١ص  ٥, ج زاد املعاد ابن القيم,) ٤(
 . ٤٩٩ – ٤٩٨ص  ٥, ج كشاف القناعالبهويت, : انظر) ٥(
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احلضانة يسقط, ورصح بذلك العالئي يف قواعـده;  برص أو جذام; فإن حقها يف
مَى ممنوعون : وعلل ذلك شى عىل املحضون من لبنها وخمالطتها; وألن اجلذْ بأنه خيُ

 . )١(من خمالطة األصحاء; فمنعُ احلاضنة من احلضانة أوىل
 :رشوط احلاضن املختلف فيها: ثانياً 

لة من الرشوط التي تشرتط يف احلاضن, وقد اختلـف الفقهـاء فيهـا; هذه مج
 :وهي عىل النحو اآليت

 :اختلف الفقهاء يف اشرتاط إسالم احلاضن عىل ثالثة أقول; هي :اإلسالم −١
, )٢(أن اإلسالم ال يشرتط يف احلاضن; وهو قـول عنـد احلنفيـة :القول األول

واستثنى احلنفية من ذلك الكفـر . )٤(ري, وقول أيب سعيد االصطخ)٣(وقول املالكية
 .بالردة

 عبد احلميد بن جعفر, عن أبيه, عن جده رافع بن سنان,بحديث  :واستدلوا
أَتَتْ النَّبِيَّ  , فَ لِمَ هُ أَنْ تُسْ أَتُ رَ أَبَتِ امْ , وَ مَ لَ هُ أَسْ نَّ الَتْ  ;ملسو هيلع هللا ىلصأَ قَ يمٌ أَوْ : فَ ـيَ فَطـِ هِ ي وَ نَتـِ ابْ

افِعٌ  الَ رَ قَ , وَ هُ بْهُ يُّ ابْ : شِ ـالَ النَّبـِ قَ يَـةً «: ملسو هيلع هللا ىلصنَتِي; فَ ـدْ نَاحِ عُ ا»اُقْ ـَ ـالَ هلَ قَ ي «: , وَ ـدِ عُ اُقْ
يَةً  دَ الصبيّةَ بينهام, ثم قال: , قال»نَاحِ ـا«: وأقعَ اهَ وَ عُ ـا, »اُدْ هَ ـبِيَّةُ إىلَ أُمِّ لَـتْ الصَّ امَ ; فَ
الَ  قَ ا«: ملسو هيلع هللا ىلصفَ هَ دِ مَّ اهْ هُ ا ;»اللَّ هَ ذَ أَخَ ا; فَ لَتْ إىلَ أَبِيهَ امَ  .)٥(»فَ

عمرو البتي, عن عبد احلميد بن  عن عثامن أيب: وجاء يف بعض طرق احلديث
ومل تسـلم جدتـه, ولـه منهـا ابـن, ملسو هيلع هللا ىلصسلمة, أن جده أسـلم يف عهـد رسـول اهللا 

 »إن شـئتام خريمتـا الغـالم«: ملسو هيلع هللا ىلص, فقال هلام رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفاختصام إىل رسول اهللا 
حو أمه, فقال رسول اهللا واألم ناحية, فخريه فانطلق ن وأجلس األب ناحية,: قال
 .)٦(»فرجع إىل أبيه: قال »اللهم اهده«: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
 . ٤٩٩ص  ٥, ج كشاف القناعالبهويت, : انظر) ١(
 .٥٥٧ −٥٥٥ص  ٣, ج رد املحتار عىل الدر املختارابن عابدين, . ٤٣ص  ٤, ج بدائع الصنائعالكاساين, : انظر) ٢(
 . ٥٢٩ص  ٢, ج حاشية الدسوقي الدسوقي,: انظر) ٣(
 .١٩٥ص  ٥, ج مغني املحتاج الرشبيني, ,٣٢٤و  ٣٢١−٣٢٠ص  ١٨, ج ملجموعاالنووي, : انظر) ٤(
: , حـديث أيب سـلمة األنصـاري, حـديث رقـمملسو هيلع هللا ىلص, أحاديث رجـال مـن أصـحاب النبـي املسندأمحد, : أخرجه) ٥(

ـن يكـون :أول كتاب الطالق, باب: , كتابالسنن, وأبو داود, )٢٣٧٥٧( الولـد,  إذا أسـلم أحـد األبـوين مـع مَ
 ).١٩٤١: (, حديث رقم١٣ص  ٧, ج )األم(صحيح سن أيب داود , وصححه األلباين, )٢٢٤٤(

: , حـديث أيب سـلمة األنصـاري, حـديث رقـمملسو هيلع هللا ىلصأمحد, املسند, أحاديث رجـال مـن أصـحاب النبـي : أخرجه) ٦(
= وقـدر روي . اً , خمترصـ)٢٣٥٢(ختيري الصبي بني أبويه,  :األحكام, باب: , وابن ماجه, السنن, كتاب)٢٣٧٥٦(
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 ملسو هيلع هللا ىلصأنه لو كـان اإلسـالم رشطـاً يف احلاضـن ملـا خـري النبـي  :ووجه الداللة
 .املحضون بني أمه وأبيه

بأن احلديث منسـوخ; ألن األمـة أمجعـت  :وأجيب عن استدالهلم باحلديث
, وبأنه ال يصح عنـد )١( قال الرشيبنيعىل أنه ال يسلم الصبي املسلم إىل الكافر, كام

أهل النقل; ففي إسناده مقال, وفيه اضطراب وقد روي عىل غري هذا الوجه تـارة 
قيل عبد احلميد بن جعفـر, وتـارة قيـل  وتارةروي أهنا بنت وتارة روي أنه ولد, 

لِمَ أهنا ختتار  ملسو هيلع هللا ىلصعبد احلميد بن سلمة, وإن صح احلديث; فيُحمل عىل أن النبي  عَ
ـا يف حقـه أب ; فعلـم ملسو هيلع هللا ىلصاها بدعوته; وأهنا ختتار األب املسـلم, فكـان ذلـك خاصَّ

بذلك أنه ال داللة فيه عىل اشرتاط اإلسالم يف احلاضن; إذ لو كـان لـألم احلـق يف 
 .)٢(هبذا الدعاء ملسو هيلع هللا ىلصعليه, وملا دعا النبي  ملسو هيلع هللا ىلصاحلضانة حال كفرها; ألقرها النبي 

ربيني ـلنسخ ال تصـح, وأن الشـبأن النووي بنيَّ أن دعو ا :ويرد عىل ذلك
اىلَ  عَ نِنيَ : (استدل للنسخ بأدلة عامة كقوله تَ مِ ـىلَ املُْـؤْ ينَ عَ ـافِرِ ـلَ اهللاَُّ لِلْكَ ْعَ ـنْ جيَ لَ وَ

وقـد صـحح احلـديث . )٣(, ومثل هذه األدلة ال تقو عىل دعـو النسـخ)سبيالً 
ي, احلـاكم, والـذهبي, وابـن القطـان, والنـوو: مجاعة مـن أهـل العلـم; مـنهم

ولكن احلديث بأسانيده وطرقه يصـلح لالحتجـاج بـه, : (واأللباين, قال النووي
وهـذان . واالضطراب ممنوع باعتبار حمل احلجة, وهو كفر األم وثبـوت التخيـري

إسناده صحيح عىل : قلت: (قال األلباين. )٤( .)العنرصان مها ما يدور حوهلام احلكم
 .)٥()قطانرشط مسلم, وصححه احلاكم والذهبي وابن ال

                                                                                                                            
هذا احلديث بعدة ألفاظ كلها متقاربة, وقد وهم فيه عثامن البتي فرواه عن عبد احلميد بـن سـلمة عـن أبيـه عـن = 

وقد بني ذلك الطحاوي يف مشكل اآلثار, وأن عـثامن البتـي وهـم يف احلـديث; . جده, وأتى بسلسة رواة ال تُعرف
). أنا حدثت البتي بحديث التخيري بـاألهواز: د بن جعفر يقولسمعت عبد احلمي: سمعت أبا عاصم يقول: (فقال
 .١٠٤ص  ٨الطحاوي, رشح مشكل اآلثار, ج : انظر

 . ١٩٥ص  ٥الرشبيني, مغني املحتاج, ج . ٣٢٣و  ٣٢١ −٣٢٠ص  ١٨النووي, املجموع, ج : انظر) ١(
 .٢٣٨ص  ٨, ابن قدامة, املغني, ج ٣٢٣و  ٣٢١ −٣٢٠ص  ١٨النووي, املجموع, ج : انظر) ٢(
 . ٣٢٤ص  ١٨النووي, املجموع, ج : انظر) ٣(
 . ٣٢٤ص  ١٨النووي, املجموع, ج : انظر) ٤(
 ). ١٩٤١: (, حديث رقم١٣ص  ٧, ج )األم(األلباين, صحيح سن أيب داود : انظر) ٥(
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وأما االضطراب الذي ادعوه; فهو يف رواية عثامن البتي عن عبد احلميد بـن 
عن عبد احلميد ابن : (سلمة; فقد رواه عنه عثامن البَتِّي; خمالفاً مجيع الثقات; فقال

; فقد اضطرب فيـه البَتـي اضـطراباً شـديداً يف متنـه ...)سلمة عن أبيه عن جده 
ية اجلامعة عن عبد احلميد بن جعفر به; كام قال ابن وسنده; فال جتوز معارضة روا

وهذه الروايات ال تصح; : (القطان عقب روايات عبد احلميد بن سلمة املضطربة
نْبَـغِ أن نجعلـه  ألن عبد احلميد بن سلمة وأباه وجده ال يعرفون, ولو صـحت مل يَ

إهنم خالفاً لرواية أصحاب عبد احلميد بن جعفر عن عبد احلميـد بـن جعفـر; فـ
وأقـر الزيلعـي ابـن . )١()ثقات, وهو وأبوه ثقتان, وجده رافع بن سنان, معـروف

 . )٣(, وأشار ابن حجر عىل كالم ابن القطان)٢(القطان
, )٤(الشــافعية: أن اإلســالم يشــرتط يف احلاضــن; وهــو قــول :القــول الثــاين

انة احلضانة جعلت حلظ الولد, وال حـظ للولـد املسـلم يف حضـ; ألن )٥(واحلنابلة
 .)٦(الكافر; ألنه يفتنه عن دينه, وذلك من أعظم الرضر

أن اإلسالم ال يشرتط وحيق للكافرة حضانة ابنها حتـى يبلـغ  :القول الثالث
ابـن حـزم : ابنها من السن واالستغناء مبلغ الفهم, ثم تسقط حضانتها, وهو قول

 .)٧(من الظاهرية
حضـون; فمـن رأ أن ومبنى املسألة عند الفقهـاء عـىل مراعـاة مصـالح امل

                                                 
حديث , ١٣ص  ٧, ج )األم(ن أيب داود نصحيح س , األلباين,٢٧١ −٢٩٦ص  ٣, ج نصب الرايةالزيلعي, : انظر) ١(

 ). ١٩٤١: (رقم
 ٧, ج )األم(ن أيب داود نصـحيح سـ األلبـاين,: , كام أشار إليه٢٧١ −٢٩٦ص  ٣, ج نصب الرايةالزيلعي, : انظر) ٢(

 ). ١٩٤١: (, حديث رقم١٣ص 
ص  ٧, ج )األم(ن أيب داود نصـحيح سـ األلبـاين,: كام أشار إليه. ١١ص  ٤, ج التلخيص احلبريابن حجر, : انظر) ٣(

 ).  ١٩٤١: (رقم , حديث١٣
مغنـي  الشــربيني,. ٣٢٣و  ٣٢١ −٣٢٠ص  ١٨, ج املجمـوع النووي,. ٢٣٨ص  ٦, ج الوسيط الغزايل,: انظر) ٤(

 .١٩٥ص  ٥, ج املحتاج
ص  ٨, ج املغنـيابـن قدامـة, . ٤٩٨ص  ٥, ج كشاف القنـاعالبهويت, . ٢٤٥ص  ٣, ج الكايف ابن قدامة,:  انظر) ٥(

٢٣٧. 
 .٩٨ص  ٩, ج روضة الطالبني , النووي,٣٢١ص  ١٨, ج موعاملج النووي,: انظر) ٦(
 .١٤٣ص  ١٠, ج املحىل ابن حزم,: انظر) ٧(



− ١٨ − 

الكافر ليس بأهل لرعاية مصلحته, أو أن الكفر مانع بنفسه مـن تقـدير املصـلحة 
, قال باملنع, ومن رأ أن جمرد الكفر ال يمنـع مـن احلضـانة, وأن  تقديراً صحيحاً

هِ كافرة كانت أو مسلمة, قال بـاجلواز ومـن هنـا . مصلحة املحضون تكون مع أمِّ
ر ابن حزم أن مصلحة   .املحضون تكون مع أمه الكافرة مدة عدم استغنائه عنهاقدَّ

واملسألة ليس فيها أدلة رصحية ال باملنع وال باجلواز; ومدار املسألة عىل رعاية 
ر كلُّ حالة بقدرها, وينظر يف كل حالة نظـراً مسـتقالً  مصالح املحضون; لذا فتقدَّ

 بقائـه مـع احلاضـن بام حيقق مصالح املحضون الرشعيَّة; فإذا كانـت املصـلحة يف
 . الكافر فيبقى معه, وإن كانت املصلحة يف عدم بقائه معه; فينزع منه

وقد أجاب الطحاوي عن اسـتدالل أصـحاب القـول األول باحلـديث مـع 
لذلك الصـبي  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديث أيضاً أن ختيري النبي : (ترجيحه صحته; فقال

بتصحيح ما رويناه يف هذا البـاب إنام كان بعد اختيار أبويه أن خيري بينهام, فوجب 
وأن يكـون , فيـه وال يـرتك ملسو هيلع هللا ىلصأن ال خيرج عن يشء ممـا روينـاه عـن رسـول اهللا 

املستعمل يف مثل هذا دعاء أبوي الصبي إىل االستهام عليـه, فـإن أجابـا إىل ذلـك 
وإن أبيا ذلك ثم سأال أن خيري الصـبي بيـنهام ليختـار أحـدمها; , أسهم بينهام عليه
... وإن مل يكـن مـنهام اختيـار يف ذلـك , ه من اآلخر فعل ذلك فيـهفيكون أحق ب

 .)١(ويقىض به ملن يراه احلاكم فيه أوىل به من املختصمني إليه فيه
ة −١  :اختلف الفقهاء يف اشرتاط احلرية يف احلاضن عىل ثالثة أقوال; هي :احلريَّ

, )٣(والشافعية ,)٢(احلنفية: أن احلرية رشط يف احلضانة; وهو قول :القول األول
 .)٥(; ألنه ال يقدر عىل احلضانة مع خدمة مواله)٤(واحلنابلة

                                                 
 .١٠٤ص  ٨, ج رشح مشكل اآلثارالطحاوي, ) ١(
 . ١٨٥ص  ٤, ج البحر الرائق , ابن نجيم,٤٢ص  ٤, ج بدائع الصنائعالكاساين, :  انظر) ٢(
 .١٩٥ص  ٥, ج مغني املحتاج بيني,الرش. ٣٢٠ص  ١٨, ج املجموع النووي,:  انظر) ٣(
ص  ٥, ج كشاف القنـاعالبهويت, . ٤٢٣ص  ٩, ج اإلنصاف املرداوي,. ٢٤٥ص  ٣, ج الكايف ابن قدامة,:  انظر) ٤(

٤٩٩ −٤٩٨. 
, ج روضة الطالبني النووي,. ٣٢٠ص  ١٨, ج املجموع النووي,.  ٢٣٩− ٢٣٨ص  ٦, ج الوسيط الغزايل,: انظر) ٥(

 .٩٩ص  ٩



− ١٩ − 

ألن , وابن حـزم; )١(املالكية: أن احلرية ليست برشط; وهو قول :القول الثاين
القرآن والسنة مل يأت يف أحدمها نص يف التفريق بني احلرة واألمة; فاحلكم فـيام ال 

عُ مل يأذن به اهللا تعاىل  .)٢(نص فيه رشْ
أن احلرية ليست برشط ملن كانت أمة وهلا ولد من سـيدها إىل  :القول الثالث

أبـو حامـد : انة للسـيد; وهـو قـولأن يبلغ املحضون سبع سنني; ثم تنتقل احلض
 .)٣(سفرايينيإلا

ة, ومردُّ املسألة إىل رعاية  واملسألة كسابقتها ليس فيها دليل عىل اشرتاط احلريَّ
رتك تقـديره يف كـل مسـألة عـىل حـدة; كـام يف املسـألة مصالح املحضون, وهذا ي

 .السابقة سواء بسواء
رط ـاختلف الفقهـاء يف هـذا الشـ :أال تتزوج األم بزوج أجنبي عن املحضون −٢

 :عىل ثالثة أقول; هي
رشط لصحة حضانتها; وهو قول  )٤(أن عدم زواج األم بأجنبي :القول األول

واسـتدلوا بحـديث  .)٨(, واحلنابلة)٧(, والشافعية)٦(, واملالكية)٥(اجلمهور, من احلنفية
يـا رسـول اهللا, إن : ; فقالتملسو هيلع هللا ىلصأن امرأة أتت النبي : اهللا بن عمرو بن العاصعبد 

ابني هذا كان بطني له وعاء, وحجري له حواء, وثديي له سقاء, وزعم أبـوه أنـه 
                                                 

 .  ٥٢٩ − ٥٢٨ص  ٢الدردير, الرشح الكبري, ج : انظر) ١(
 .  ١٤٥ص  ١٠ابن حزم, املحىل, ج : انظر) ٢(
 .٢٤٥ص  ٣ابن قدامة, الكايف, ج . ٩٩ص  ٩النووي, روضة الطالبني, ج :  انظر) ٣(
يـه; مقتىض هذا أهنا إذا تزوجت بزوج هو حمرم للمحضون; كأن يكون عمه, أو خاله إذا تزوج بحاضنته من قبل أب) ٤(

. ٢٣٩ص  ٦الغـزايل, الوسـيط, ج . ٥٣٠ص  ٢الدسـوقي, حاشـية الدسـوقي, ج :  انظـر. فال تسقط حضـانتها
 .٤٢٤ص  ٩املرداوي, اإلنصاف, ج 

ابـن عابـدين, رد . ١٨٣ص  ٤, ابن نجيم, البحـر الرائـق, ج ٤٤−٤٣ص  ٤الكاساين, بدائع الصنائع, ج : انظر) ٥(
 .٥٥٩ −٥٥٨ص  ٣, ج املحتار

 .٥٢٩ص  ٢, الدسوقي, حاشية الدسوقي, ج ٦٢٤ص  ٢بن عبد الرب, الكايف, ج ا: انظر) ٦(
النووي, روضـة الطـالبني, . ٣٢٥و  ٣٢١ص  ١٨النووي, املجموع, ج . ٢٣٩ص  ٦الغزايل, الوسيط, ج :  انظر) ٧(

 .١٩٦ − ١٩٥و  ١٩١ص  ٥الرشبيني, مغني املحتاج, ج . ١٠٠ص  ٩ج 
 ٥البهـويت, كشـاف القنـاع, ج . ٤٢٤ص  ٩املـرداوي, اإلنصـاف, ج . ٢٤٥ص  ٣ابن قدامة, الكايف, ج :  انظر) ٨(

 .٣٣٢ − ٣٣١ص  ٣ابن القيم, زاد املعاد, ج . ٤٩٩ص



− ٢٠ − 

ي: ينزعه مني? قال نْكِحِ ْ تَ ا ملَ قُّ بِهِ مَ ـ«: ملسو هيلع هللا ىلصأن  اية عنـهويف رو. )١(أَنْتِ أَحَ ى أَنَّ ـقَضَ
جْ  وَّ زَ ْ تَ ا ملَ ا مَ هَ لَدِ قُّ بِوَ ةَ أَحَ أَ ; وألن املرأة إذا تزوجت اشتغلت باستمتاع الزوج )٢(»املَْرْ

 .)٣(عن احلضانة; فال تقوم باحلضانة
ا, ـة حضانتهــرط لصحـي ليس بشـدم زواج األم بأجنبـأن ع :ول الثاينـالق

 .)٥(, وقول ابن حزم)٤(كي عن احلسن البرصيوال يسقط حضانتها; وهو قول حم
مُ ﴿: واستدلوا بقوله اهللا تعاىل ـائِكُ ـنْ نِسَ مْ مِ كُ ـورِ جُ يتِ يفِ حُ مُ الـالَّ ائِبُكُ بَ رَ  ﴾وَ

; فدلت اآلية عىل أن املحضون يبقى مع أمـه حـال زواجهـا; وألن )٢٣: النساء(
عن نـافع بـنِ وروي . تزوج أم سلمة ومعها بنتها زينب; فكانت عندها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

خرج زيدُ بن حارثة إىل مكة, فقدم بابنةِ محزة, فقال : عجري, عن أبيه عن عيل, قال
ها, أنا أحق هبا, ابنةُ عمي, وعندي خالتُها, وإنـام اخلالـة أم, فقـال : جعفر ذُ أنا آخُ

, وهـي أحـقُّ هبـا, فقـال ملسو هيلع هللا ىلصأنا أحق هبا, ابنة عمي, وعندي ابنةُ رسولِ اهللا : عيلٌّ 
تُ هبا فخرج النبي أنا أ: زيدٌ  مْ دِ , وقَ ; فذكر ملسو هيلع هللا ىلصحقُّ هبا, أنا خرجتُ إليها وسافرتُ

, قال ). وأما اجلاريهُ فأقيض هبا جلعفر, تكون مع خالتهـا, وإنـام اخلالـةُ أُم: (حديثاً
 .)٦(للخالة وهي مزوجة ملسو هيلع هللا ىلصفقىض هبا النبي 

                                                 
,  −ريض اهللا عـنهام−, مسند املكثرين من الصحابة, مسـند عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص املسند أمحد,: أخرجه) ١(

, )٢٢٧٦: (مـن احـق بالولـد, حـديث رقـم: ق, بـابالطـال: , كتـابالسنن, وأبو داود, )٦٧٠٧: (حديث رقم
, ج )هذا حديث صحيح اإلسناد, ومل خيرجاه: (, وقال)٢٨٣٠: (الطالق, حديث رقم: , كتاباملستدركواحلاكم, 

وسلســلة األحاديــث , )٢١٨٧: (, حــديث رقــم٢٤٤ص  ٧, ج إرواء الغليــل, وحســنه األلبــاين يف, ٢٢٥ص  ٢
: , حـديث رقـم٤٦ص  ٧, ج )األم(وصـحيح سـنن أب داود , )٣٦٨: (, حديث رقـم٧١٠ص  ١, ج الصحيحة

)١٩٦٨.( 
,   −ريض اهللا عـنهام−, مسند املكثرين من الصحابة, مسند عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص املسند أمحد,: أخرجه) ٢(

: , حـديث رقـم٣٨٠ص  ٦الرسالة, وحسن إسناده أمحد شاكر, حتقيقه عىل املسند, ج . , ط)٦٨٩٣: (حديث رقم
, حـديث ٧٠٩ص  ١, ج سلسـلة األحاديـث الصـحيحةيف,  −أيضاً − دار احلديث,  وحسنه األلباين. ط )٦٨٩٣(

 ).٣٦٨: (رقم
 .٢٤٥ص  ٣, ج الكايف ابن قدامة,. ٣٢٥و  ٣٢١ص  ١٨, ج املجموع النووي,:  انظر) ٣(
 .٣٢٥ص  ١٨, ج املجموع النووي,:  انظر) ٤(
 .١٤٣ص  ١٠, ج املحىل ابن حزم,: انظر) ٥(
 .٣٢٥ص  ١٨, ج املجموع النووي,:  انظر) ٦(



− ٢١ − 

بأن األم محلت بالولد وهو يف يدها, وكان يف حجرها مدة : واستدل ابن حزم
ِ ﴿ :لرضاع, بنص قوله تعـاىلا لَنيْ ـامِ ِ كَ لَنيْ ـوْ ـنَّ حَ هُ دَ الَ نَ أَوْ ـعْ ضِ رْ اتُ يُ دَ الـِ الْوَ ﴾ وَ
; فال جيوز نقله عن األم أو نقلها عنه فيام ورد فيه الـنص, ومل يـأتِ )٢٣٣ :البقرة(

 .)١(نصٌ صحيح قط بأن األم إذا تزوجت يسقط حقها يف احلضانة
إذا مل يكـن هنـاك أب, أو كـان : األحزاب بأن املراد بآية: وجياب عن أدلتهم

بأن يكون مع أمه يف حجر زوجها, وأما زينب وابنة محزة; فألنـه  وريضهناك أب 
, )٢(مل يكن هناك من النساء من تستحق احلضـانة خاليـة مـن األزواج غـري اخلالـة

, ثم إن العمة مل تطلب حضانتها, وإنام طلبتـه اخلالـة, )٣(وزوجها من أهل احلضانة
إال بطلبها; بخالف اخلالة فإن جعفراً كـان نائبـاً عنهـا يف طلـب  للعمة تعطى وال

يبتها ملسو هيلع هللا ىلصاحلضانة; ولذا قىض النبي  , وأما قول ابن حزم بعدم ورود نص )٤(هلا يف غَ
رصيح يسقط حق األم باحلضانة إذا تزوجت; فيجـاب عنـه بحـديث عمـرو بـن 

 .العاص السابق, وهو صحيح رصيح يف ذلك
أن عدم زواج األم بـأجنبي رشط لصـحة حضـانتها إذا كـان  :ثالقول الثال

املحضون ذكراً حتى ولو ريض الزوج, وليس برشط إذا كان املحضون أنثى إىل أن 
جعل بنـت محـزة عنـد خالتهـا إىل سـبع  ملسو هيلع هللا ىلصألن رسول اهللا تبلغ سن سبع سنني; 

يح وهذا القول هو رواية عن اإلمام أمحد, والقول األول هو الصح .وهي مزوجة
 .)٥(عند احلنابلة

ألن حديث عبد اهللا بـن عمـرو : والراجح من هذه األقوال هو القول األول
                                                 

 .١٤٣ص  ١٠, ج املحىل ابن حزم,: انظر) ١(
 .٣٢٥ص  ١٨, ج املجموع النووي,:  انظر) ٢(
 . ٢٤٦ص  ٣, ج الكايف ابن قدامة,:  انظر) ٣(
 .٣٣٢ص  ٣, ج زاد املعادابن القيم, :  انظر) ٤(
, كشـاف القنـاعالبهويت, . ٤٢٤ص  ٩, ج اإلنصافرداوي, امل. ٢٤٦ − ٢٤٥ص  ٣, ج الكايف ابن قدامة,:  انظر) ٥(

 .٣٣٢ − ٣٣١ص  ٣, ج زاد املعادابن القيم,  .٤٩٩ص  ٥ج



− ٢٢ − 

بن العاص نص رصيح يف اشرتاط عدم زواج األم بأجنبي عن املحضـون لتبقـى ا
حضانتها, وهو األصـلح للمحضـون; وألن زواجهـا فيـه مضـنة انشـغاهلا عـن 

 .املحضون وتقصريها يف حقه ورعاية مصاحلة
روط املتفـق عليهـا واملختلـف فيهـا التـي جيـب توافرهـا يف ـمجلة الشـهذه 

احلاضن; فإن مل تتوفر فيه منع من احلضانة, وإن توفرت فيه كان له حـق احلضـانة 
 .عىل الرتتيب املعروف بني الفقهاء

وقد بنيِّ الفقهاء أن من فقد هذه الرشوط أو بعضـها ثـم عـاد فتحققـت فيـه 
; واستثنى بعضهم مـن )١(حلضانة بال نزاع بني العلامءرشوط احلاضن; عادت إليه ا

ذلك إذا تنازلت األم عـن احلضـانة ثـم تراجعـت عـن ذلـك; فهـل تعـود إليهـا 
. )٢(ليس هلا حق احلضانة; وهو قـول عنـد احلنابلـة: احلضانة? فقال بعض الفقهاء

 .)٣(هلا حق احلضانة, وهو قول آخر عند احلنابلة: وقال بعضهم
 :االنتقال باملحضون من بلد احلضانة :املطلب الثاين

اختلف الفقهاء يف جواز انتقال احلاضن باملحضون من بلد احلضـانة, وقبـل 
عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يف ذلك ال بد من حترير حمل النزاع; حيـث إن حمـل 

 :الزوجني مسألتنا هو حال الفرقة بني
 :حترير حمل النزاع: أوالً 
 .األصل يف بلد احلضانة أنه بلد األبوين −١
 .إذا اختلف بلد األبوين; فاحلضانة تكون يف بلد احلاضن منهام −٢
 .تصح احلضانة يف أي بلد يتفق عليه األبوان −٣
 .ذي تعتد فيه رشعاً حضانة األم حال عدهتا تكون يف البيت ال −٤

                                                 
 .٤٢٥ص  ٩, ج اإلنصافاملرداوي, : انظر) ١(
 .٤٢٦ص  ٩ج  املرجع السابق: انظر) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
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 :باملحضون من بلد احلضانة )١(أقوال الفقهاء وأدلتهم يف حكم االنتقال: ثانياً 
  :)٢(قول احلنفيَّة; حيث يفرق بني األحوال اآلتية :القول األول

فيفرق بني حـال كـون األم هـي : هي األم أو غري األمأن تكون احلاضنة  −١
احلاضنة أو غري األم; فإن كانت األم هي احلاضنة; فيجوز هلا االنتقال باملحضـون 
إىل بلد قريب من بلد احلضانة, وإن كانت احلاضنة غري األم; فال جيوز هلا االنتقال 

لـد قريـب مـن بلـد باملحضون من بلد احلضانة إال بإذن أبيه, ولو كان ذلـك إىل ب
 .احلضانة
أن تريد األم اخلروج باملحضون إىل بلدها أو البلد الذي وقع فيه النكاح,  −٢

فيفرق بني البلد الذي وقع فيـه النكـاح, وبـني : وكانت املسافة بني البلدين بعيدة
البلد الذي مل يقع فيه النكاح; فإن أرادت األم االنتقال باملحضون إىل بلدها الـذي 

النكاح; فيجوز هلا ذلك سواء كان البلد قريباً أو بعيداً من بلد الزوج; ألن  وقع فيه
, ودليل وجود الرضا هو التزوج هبـا يف  الزوج قد ريض بذلك مسبقاً رشعا وعرفاً

وإن أرادت االنتقال باملحضون إىل بلدها الذي مل يقع فيه النكاح; فال جيوز . بلدها
 بلدها,مل توجد داللة الرضا من الـزوج يف إقامـة لك; ألنه ملا مل يقع النكاح يفذهلا 

وإن أرادات األم االنتقال باملحضـون إىل غـري بلـدها ولكـن . املحضون يف بلدها
وقع فيه النكاح; فليس هلا ذلك; ألن هذا البلد بلـد غربـة لـيس ببلـدها وال بلـد 

ىل إال عند أيب يوسف فيجـوز هلـا نقلـه إ. الزوج; فدل ذلك عىل عدم رضا الزوج
وخالصة هذه احلالـة يف . البلد الذي وقع فيه النكاح; ألنه اعترب مكان العقد فقط

                                                 
; ألنـه ال يشـرتط يف املنـع مـن )اخلـروج(أو بــ  )السـفر(وجدت أن التعبري باالنتقال, أوىل وأوجه من التعبري بــ ) ١(

, عالوة عىل أن السفر قد ال يتضـمن االنتقـال;  االنتقال باملحضون أن تكون املسافة مسافة سفر, ال رشعاً وال عرفاً
وأما التعبري باخلروج; فهو تعبري مطلـق, ينطلـق عـىل . حيث إن املسافر يعود إىل بلده, واملنتقل يستوطن بلداً أخر

ابـن : انظـر. خلروج القريب والبعيد; فال يصح التعبري هبام; كام أفاد شيئاً منه ابن نجيم; غـري أنـه مل يعـرب باالنتقـالا
 .١٨٧ص  ٤, ج البحر الرائقنجيم, 

ب; فاألم أحق به, وإن انتقلت األم ألإن انتقل ا: وقال أصحاب الرأي: (اخترص النووي مذهب احلنفية هذا; فقال) ٢(
, ج املجمـوعالنووي, : انظر). .ب أحقألي أحق, وإن انتقلت إىل غريه; فاالذي كان فيه أصل النكاح; فهإىل البلد 

 .٣٤٢ص  ١٨
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: أنه ال بد من رشطني يف هذه احلالة حتى يصح هلا النقل; مها: املشهور عند احلنفية
وإذا . أن يكون البلد الذي تريد أن تنقل إليه املحضون بلدها, وأن يقع النكاح فيه

 . )١(ا والية النقلفقد الرشطان فال تثبت هل
أن تريد األم اخلروج باملحضون إىل بلد آخر وكانت املسافة بني البلـدين  −٣

فيجـوز : قريبة; بحيث يقدر األب أن يزور املحضون ويرجع إىل منزله قبل الليـل
هلا اخلروج به, سواء كان بلدها أو البلد الذي وقع فيه النكـاح, أو أي بلـد آخـر; 

 رضر بالنقل; وذلك بمنزلة النقل إىل أطراف البلد; فكأنه ألنه ال يلحق األب كبري
 .)٢(يف بلد واحدة

أن تريد األم االنتقال باملحضون من القرية إىل املرص; فيجوز هلـا ذلـك;  −٤
مصلحة للمحضون حيث يتخلق بأخالق أهل املرصـ, ولـيس فيـه رضر  فيه ألن

إن فيه رضر عىل املحضون; ر إىل القرية; فـعىل األب, بخالف االنتقال به من املص
لـيس : والضـابط يف ذلـك. لتخلقه بأخالق أهل القرية; فليس هلـا ذلـك مطلقـاً 

للحاضن االنتقال باملحضون من بلد إىل بلد آخر بينهام تفاوت, إال إذا انتقلت بـه 
 .  )٣(من القرية إىل املرص

وز هلـا فـال جيـ: أن تريد األم نقل املحضون إىل دار احلرب وكانت حربيَّة −٥
; ألن يف ذلـك  ذلك, سواء تزوجها يف دار احلرب, أو كان زوجها مسـلامً أو ذميـاً

بخـالف مـا لـو كـان الزوجـان . باملحضون; ألنه يتخلق بأخالق الكفرة اً إرضار
 .)٤(حربيني; فلها نقله إىل دار احلرب; ألن الصبي تبع هلام, ومها من أهل احلرب

فصيل يف احلاالت السابقة يشـمل األب الظاهر من مذهب احلنفيَّة أن الت −٦
, وإنام قيدوا احلاالت باملرأة; ألن األب لـيس لـه إخـراج  أيضاً حال كونه حاضناً

ر إىل ـوليس له أن خيرجه من املص. الولد من بلد أمه حيث كان هلا حق يف احلضانة
                                                 

 .١٨٦ص  ٤, ج البحر الرائقابن نجيم, . ٤٤ص  ٤, ج بدائع الصنائع الكاساين,: انظر) ١(
 .١٨٧ص  ٤, ج البحر الرائقابن نجيم, . ٤٥ص  ٤, ج بدائع الصنائع الكاساين,: انظر) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 .١٨٧ص  ٤, ج البحر الرائقابن نجيم, . ٤٥ص  ٤, ج بدائع الصنائع الكاساين,: انظر) ٤(
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م يف القر بغري رضا أمه إذا كان صغرياً وقبل استغنائه عنها; ملا فيه من رضر بـاأل
وأما إذا سقطت حضانة األم بالزواج مثالً أو بغريه, جاز . إبطال حقها يف احلضانة

 . )١(لألب االنتقال باملحضون إىل أن يعود حق األم باحلضانة
 :)٢(قول املالكيَّة; حيث يفرقون بني حالتني :القول الثاين

: أن يكون سفر احلاضن سفر نقلة; بأن يسافر ليسكن ويستقر ويستوطن −١
أن يكون املسافر هو الـويل; فهـو أحـق بحضـانة  :األول: وهذا ال خيلو من حالني

املحضون من أمه ومن غريها إن مل تـرد االنتقـال مـع ولـدها, ويسـقط حقهـا يف 
وقيـل يأخـذه إذا . احلضانة ولو كان املحضون رضيعاً عىل املشـهور مـن املـذهب

أن  :الثاين). ي حمضونك إن شئتِ اتبع: (وقيل بعد انقطاع الرضاع; ويقال هلا. أثغر
 .  تكون املسافرة هي احلاضنة عن بلد الويل; فتسقط حضانتها, ولوليه أخذه منها

أن يكون سفر احلاضن سفر حاجة; بأن يسافر سفراً مؤقتاً حلج أو عمرة  −٢
أن يكون املسافر هو الويل; فليس لـه أن  :األول: وهذا ال خيلو من حالني: أو نزهة

. ضون معه, وال يسقط حق احلاضنة باحلضانة ما دامت مقيمة يف البلـديأخذ املح
أن تكون املسافرة هي احلاضنة; فليس هلا حق أخذ املحضون معها إال إذا  :والثاين

, ولكـن ال  كان السفر قريباً كربيد, ولوليه نزعه منهـا حـال سـفرها سـفراً بعيـداً
ن موضـع سـكنى األب إال وليس هلا أن تنقل ولدها عـ. يسقط حقها يف احلضانة

 . فيام يقرب من نحو املسافة لتي ال تقرص الصالة فيها
أن يكون السفر : وعىل كل أحوال السفر السابقة يشرتط املالكيَّة رشطان; مها

; فإن مل يتوفر الرشطان; فال حيـق للمسـافر  ملوضعٍ مأمون, وأن يكون الطريق آمناً
 .ان الويل أو احلاضنةمنهام السفر باملحضون, وينزع منه سواء ك

; حيث يفرق الشـافعية واحلنابلـة بـني )٤(; واحلنابلة)٣(قول الشافعيَّة :القول الثالث
 : حالتني, وزاد احلنابلة حالة ثالثة
                                                 

 .١٨٨ − ١٨٧ص  ٤, ج البحر الرائقابن نجيم, : انظر) ١(
 .٥٣٢ −٥٢٩ص  ٢, ج حاشية الدسوقي, الدسوقي, ٦٢٦ − ٦٢٥ص  ٢, ج الكايف ابن عبد الرب,: انظر) ٢(
 .١٠٨ −١٠٧ص  ٩, ج روضة الطالبني النووي,. ٣٤٣و  ٣٤٢ص  ١٨, ج املجموع النووي, : انظر) ٣(
 ١٨, ج املجموع النووي,. ٤٢٨ − ٤٢٧ص  ٩, ج اإلنصاف املرداوي,. ٢٤٨ص  ٣, ج الكايف ابن قدامة,:  انظر) ٤(

 .٣٤٣و  ٣٤٢ص 
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; فينظـر إن  −١ إذا أراد أحد األبوين السفر حلاجة ثم يعود وكان اآلخر مقيامً
باحلضانة; ألن السفر بالولـد  كانت املسافة مسافة تقرص فيها الصالة; فاملقيم أوىل

; ن كاملقيمنياوإن كانت املسافة دون مسافة قرص الصالة, كان األبو .فيه إرضارٌ به
فيبقى املحضون مع األم أو مع من لـه حـق احلضـانة مـنهام أو مـن غريمهـا; ألن 

وهذا األخري هو رأي القايض مـن احلنابلـة, وأطلـق . املحضون يف حكم القريب
ال; ألن البعـد الـذي يمنـع  مر أـسفر سواء كانت املسافة مسافة قصاإلمام أمحد ال

; وهذا الـذي )١(األب من رؤية املحضون, يمنعه من تأديبه وتعليمه ومراعاة حاله
 .)٢(قرره النووي أيضاً 

 كـان إن: إذا كان أحد األبوين يريد االنتقال إىل بلـد ليقـيم فيـه; فينظـر −٢
; فــاملقيم أوىل باحلضــانة; ألن الســفر  الطريــق أو البلــد الــذي ينتقــل إليــه خموفــاً

َـب إليـه; ألن باملحضون به خطر عليه, وإن اختار الولد السفر يف هذه ا حلالة مل جيُ
; فـاألب أحـق بـه,  .يراً بهغرفيه ت وإن كان الطريق أو البلد الذي ينتقل إليـه آمنـاً

لـه مـن حيـث  سواء كان هو املقيم أو املنتقل; ألن بقاء املحضون مـع األب أنفـع
وهـذا الـذي عليـه  .)٣(حفظ النسب ومن حيث التأديب والتعليم وحسن اإلنفاق

 .)٤(الشافعية ومالك وأمحد
; فتبقـى األم عـىل حقهـا : قرر احلنابلة −٣ أن األبوين إذا أرادا االنتقال مجيعاً

وإن أرادت األم االنتقـال إىل مكـان قريـب; بحيـث يمكـن األب . من احلضـانة
                                                 

واملسألة فيها أقوال أخر . ٤٢٨ − ٤٢٧ص  ٩, ج اإلنصاف املرداوي,. ٢٤٨ص  ٣, ج الكايف ابن قدامة,:  انظر) ١(
 .عند احلنابلة; كام يف اإلنصاف

 .٢٠١ص  ٥, ج مغني املحتاجالرشبيني, . ٣٤٢ص  ١٨, ج املجموع النووي,:  انظر) ٢(
إن األب يسافر وهـو مشـغول : (ومذهب الشافعيَّة واحلنابلة حال اختالف األب واألم يف أمر السفر; فقالت األم )٣(

). أسافر للنقلة واالستيطان; فأنا أحق: (وقال األب). ته; فلن يلتفت إىل رعاية الولد; فأنا أحق بهبمصاحله وحاجيا
مغنـي الشــربيني, . ٣٤٣ص  ١٨, ج املجمـوع النـووي,:  انظـر. كان القول قول األب بيمينه; ألنه أعلم بقصده

 .٥٠٠ص  ٥, ج كشاف القناعالبهويت, . ٢٠١ص  ٥, ج املحتاج
 ٩, ج اإلنصـافاملـرداوي, . ٢٠١ص  ٥, ج مغني املحتاجالرشبيني, . ٣٤٢ص  ١٨, ج املجموع ووي,الن:  انظر) ٤(

 .٥٠٠ص  ٥, ج كشاف القناعالبهويت, . ٤٢٧ص 
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وإن كـان أبعـد . م, فاألم عىل حضانتها; ألن مراعاة األب له ممكنةرؤيتهم كل يو
انقطـاع حـق األم مـن احلضـانة; لعجـز األب عـن : من ذلك, فظاهر كالم أمحد

: , وضابط البعيد فيام نص عليه اإلمام أمحد; هو)١(مراعاة ولده, فهو كالسفر البعيد
 .)٢(ما ال يمكنه العود منه يف يومه

انتقال احلاضن باملحضون ليس عليها أدلة رصحيـة مـن  أن مسألة: واملالحظ
الرشع; لذا كثر اختالف الفقهاء يف تفاصيل االنتقال واجلائز منها واملمنوع; وقـد 
جلأوا إىل تعليل أقواهلم بام يرون فيه مصلحة املحضون وحفظه وأداء حقوقه بأقل 

عـى فيـه األرضار; وال شك أن النظر يف هـذه املسـألة نظـر مصـلحي بحـت; ترا
مالبسات كل حادثة عىل حدة, وال يرتك رأي من آراء الفقهـاء السـابقة, بـل قـد 
ر املصـلحة  حيتاج إليها كلها يف البلد الواحد ومـن القـايض الواحـد; حيـث يقـدِّ

 .األقوالة املحضون; فيام خيتار من هذه واألنسب لرعاي
 :عالقة األبوين باملحضون: املطلب الثالث

, وتكاد جتمع  لكل من األبوين حق يف املحضون, وعليهام حقوق جتاهه أيضاً
 :كلمة الفقهاء عىل ذلك; وبيانه خمترصاً فيام يأيت

ـىلَ ﴿: جتب نفقة املحضون وأجرة رضاعته عىل األب; لقوله تعـاىل :أوالً  عَ وَ
 ُ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ وفِ املَْوْ رُ املَْعْ ـإِنْ ﴿: , وقولـه تعـاىل)٢٣٣: البقـرة(﴾ نَّ بـِ فَ

نَّ  هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ مْ فَ نَ لَكُ عْ ضَ  .)٣()٦: الطالق(﴾ أَرْ
جيب عىل من كـان املحضـون يف حضـانته سـواء كـان األب أو األم أو  :ثانياً 

ئَهُ  نشِّ مصلحته صاحلة, وأن يبذل كل ما فيه  تنشئةغريمها; أن يرعى مصاحله, وأن يُ
ا بام ال مزيد عليه فـيام نبحسب الوسع والطاقة دون تفريط أو تقصري, وقد تقرر ه

 .سبق من مسائل
                                                 

, كشاف القناعويت, ـالبه. ٤٢٨ − ٤٢٧ص  ٩, ج اإلنصافرداوي, ـامل. ٢٤٨ص  ٣, ج الكايف ابن قدامة,:  انظر) ١(
 .٥٠٠ص  ٥ج

 .٤٢٨ص  ٩, ج إلنصافااملرداوي, : انظر) ٢(
 .٤٠ص  ٤, ج بدائع الصنائعالكاساين, : انظر) ٣(
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زيارة املحضون واستزارته واستصحابه حق لألبوين ال حيل منعهام من  :ثالثاً 
, ويعترب منع احلاضـن )١(زيارته وال من استزارته واستصحابه حسبام يقرر القايض

 . تكن هي احلاضنة; تعسفاً يف استخدام حق احلضانة لألب أو لألم إن مل
  إذا كان أحد أبوي املحضون متوىف أو غائبا, حيق ألقـارب املحضـون :رابعاً 

 .)٢(املحارم زيارته حسبام يقرره القاضـي
إذا كان املحضون لد غري أبويه, يعني القايض مستحق الزيارة مـن  :خامساً 

 .)٣(أقاربه املحارم
لألب أخـذ املحضـون مـن حضـانته ليعلمـه ويؤدبـه ويلبـي جيوز  :سادساً 

حاجاته ورغباته, ويرشف عىل شؤونه وخيتار له نوع التعليم ومكانه يف حمل إقامـة 
احلاضن, ولكن ال يبيت إال عند أمه إن كانت هي احلاضنة, وال جيوز له نقله مـن 

 .)٤(ذلك املحل إال بإذن احلاضن, أو لرضورة حتقيق مصلحة املحضون
يتضمن حكـم رؤيـة املحضـون واالسـتزارة واالصـطحاب, إلـزام  :ابعاً س

املحكوم له بإعادة املحضون إىل حاضنه, بعد انتهاء املدة املقررة, وعـىل املحكمـة 
 . )٥(بناء عىل طلب احلاضن, منع سفر املحضون ضامناً حلقه

 :انتهاء احلضانة: املطلب الرابع
ال جيوز ملن كانت احلضانة له أن يتعسف يف إبقاء املحضون يف يده بعد انتهاء 

                                                 
مـن قـانون األحـوال  )أ/ ١٨١(واملـادة . ة اإلمـارايتـوال الشخصيــون األحــانــن قـمـ) ١٥٤(ادة ـاملـ: رـانظ) ١(

ق ـود األب حــدم وجــال عــوقد حددوا يف القانون األردين أن لـألب واألم واجلـد ألب حـ .الشخصية األردين
وللجد واجلدات . زيارته واستزارته واصطحابه مرة يف األسبوع, واالتصال به عرب وسائل االتصال احلديثة املتوفرة

ومـرة يف السـنة إذا كانـت . حق رؤية املحضون مرة يف الشهر, إذا كانت حمل إقامة طـريف الـدعو داخـل اململكـة
املادة : انظر. روفه ومصلحته, واملحكمة حتدد كل ذلكإقامتهام خارج اململكة مع رضورة مراعاة سن املحضون وظ

 ).أ و ب/ ١٨١(
 . من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت) ١٥٤(املادة : انظر) ٢(
  .املرجع السابق ) ٣(
. ٥٢٧ص  ٢, ج الشــرح الكبـريالـدردير, : وانظر. من قانون األحوال الشخصية األردين) أ/ ١٨٤(املادة : انظر) ٤(

 .٢١٥ص  ٤, ج اهب اجلليلمواحلطاب, 
 . من قانون األحوال الشخصية األردين) و/ ١٨١(املادة : انظر) ٥(
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مدة احلضانة; فيطالب باملحضون بعد ذلك, وجيب عليه أن خيضـع للـراجح مـن 
أقوال الفقهاء يف انتهاء مدة احلضانة, يف بلده ومنطقته وبـاملعمول بـه مـن قـوانني 

 .فيها أحكام مثل هذه القواننياألحوال الشخصيَّة يف البالد التي جتري 
فـرق بـني الـذكر الفقهاء يف انتهاء مدة احلضـانة, بعضـهم هذا وقد اختلف 

واألنثى يف ذلك, وبعضهم فرق بني بلوغ املحضون سـبع سـنني أو عـدم بلوغـه 
 :ذلك السن; عىل النحو اآليت

قوا يف انتهـاء مـدة احلضـانة بـني : )١(قول احلنفيَّة :القول األول الـذكر فقد فرَّ
رب ـواألنثى; فتنتهي حضانة الذكر إذا استغنى عن النساء بأن أصبح يأكـل ويشـ

ويلبس ويستنجي وحده, ثم يدفع ألبيه يؤدبه حتى يبلغ, ثم خيريَّ بعد ذلك مع من 
والسن املفتى به عند احلنفية يف استغناء الذكر عن حاضنته هو . يكون من األبوين

 .سبع سنني
انتها إذا ظهـرت عليهـا إحـد عالمـات البلـوغ وأما األنثى فتنتهـي حضـ

وتنتهـي حضـانتها إذا أصـبحت . أو اجلـدة األماملعروفة; إذا كانت احلاضنة هي 
وإذا بلغت األنثى تبقى عند أبيهـا مـا . تُشتَهي إن كانت حاضنتها غري األم واجلدة

; وإذا كانت ثيباً فلها أن تسكن وحدها إن أمنت الفتنة  . دامت بكراً
قوا يف انتهاء احلضانة بني الذكر واألنثـى; : )٢(قول املالكيَّة :الثاينالقول  فقد فرَّ

فتنتهي حضانة الذكر بالبلوغ, وتنتهي حضانة األنثى بزواجهـا ودخـول زوجهـا 
 .هبا, وإن بلغت ثالثني سنة

قالوا تنتهي احلضـانة ببلـوغ املحضـون سـن : )٣(قول الشافعيَّة :القول الثالث
فريق بني ذكر وأنثى; وبعد سن التمييز خيريَّ بني األبـوين وتكـون التمييز من غري ت

; أُقـرع بيـنهام; فـأهيام  حضانته عند من اختاره منهام; فإن مل خيرت أو اختارمهـا معـاً
 .كانت القرعة معه فتكون احلضانة له

                                                 
 .١٨٥ – ١٨٤ص  ٤, ج البحر الرائقبن نجيم, . ٤٣ − ٤٢ص  ٤, ج بدائع الصنائعالكاساين, : انظر) ١(
  .٢١٥ − ٢١٤ص  ٤, ج مواهب اجلليل, احلطاب, ٢١٦ص  ٢, ج الرشح الكبريالدردير, : انظر) ٢(
 . ٨٩ص  ٩, ج روضة الطالبني, النووي, ٢٤١ص  ٦, ج الوسيطالغزايل, : انظر) ٣(
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قوا يف انتهاء احلضانة بني الذكر واألنثى; : )١(قول احلنابلة :القول الرابع فقد فرَّ
نتهي حضانة الذكر ببلوغه سبع سنني, ثم خيري بني أبويه ويكون مع من اختـاره فت

; أُقرع بينهام; فأهيام كانـت القرعـة معـه فتكـون  منهام, فإن مل خيرت أو اختارمها معاً
وتنتهي حضانة األنثى ببلوغها سبع سنني, ثم تكون مع أبيهـا بـدون . احلضانة له

 .ختيري
قال تنتهي احلضانة ببلوغ املحضون, من غـري  :قول ابن حزم :القول اخلامس

تفريق بني ذكر وأنثى, ثم بعد البلوغ يكون املحضون أملك لنفسـه ويسـكن أيـنام 
 .)٢(أحب

, : واستدل من قال بالتفريق بني الذكر واألنثى بأدلة كثرية منها ةَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ
بِيهِ وَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ « َ أَ ا بَنيْ مً الَ َ غُ ريَّ هِ خَ ريَّ النبـي : عن أيب هريرةو. )٣(»أُمِّ رجـالً  ملسو هيلع هللا ىلصخَ

يا غالم, هـذا أبـوك, وهـذه «: ملسو هيلع هللا ىلصوامرأةً وابنا هلام, فخري الغالم; فقال رسول اهللا 
اللهـم إين ال أقـولُ هـذا, إال أين سـمعتُ امـرأةً : وعن أيب هريرة. )٤(»أمك, اِخرت

هللا, إن زوجـي يريـدُ يا رسولَ ا: وأنا قاعد عنده; فقالت ملسو هيلع هللا ىلصجاءت إىل رسولِ اهللا 
نَبة, وقد نفعنـي; فقـال رسـولُ اهللا  ن بئر أيب عِ : ملسو هيلع هللا ىلصأن يذهبَ بابني, وقد سقاين مِ

ام عليه« ها»استَهِ اقُّني يف ولدي? فقال النبي : ; فقال زوجُ هـذا أبـوك, «: ملسو هيلع هللا ىلصمن حيُ
ذَ بيدِ أُمه, فانطلقتْ به , فأخَ ذْ بيدِ أهيام شئتَ ك; فَخُ  .)٥(»وهذه أُمُّ

, ويقتض) اً غالم: (فقوله ي أن يكون دون البلوغ; ألن ـيقتيض أن يكون ذكراً
                                                 

 .٢٤٧ص  ٣, له, ج والكايف. ٢٤٠ −٢٣٩ص  ٨, ج املغني ابن قدامة,: انظر) ١(
 . ١٥٧ص  ١٠, ج املحىل ابن حزم,: انظر) ٢(
: , حـديث رقـمأبويـه إذا افرتقـا ما جـاء يف ختيـري الغـالم بـني :األحكام, باب: , كتابالسننالرتمذي, : أخرجه) ٣(

: أبـواب األحكـام, بـاب: , كتابالسنن, وابن ماجه, )حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح: (, وقال)١٣٥٧(
: , حـديث رقـم٢٤٩ص  ٧, ج إرواء الغليل, وصححه األلباين يف, )٢٣٥١: (, حديث رقمختيري الصبي بني أبويه

)٢١٩٢.( 
القـاهرة, وقـال . , ط)٧٣٦٤: (ثرين من الصحابة, مسند أيب هريرة حديث رقـم, مسند املكاملسند أمحد,: أخرجه) ٤(

 . الرسالة. من ط) ٧٣٥٢: (ورقم). إسناده صحيح: (١٦٣ص  ٧الشيخ أمحد شاكر, ج 
, وصـححه األلبـاين, صـحيح )٢٢٧٧: (من أحق بالولد, رقـم: الطالق, باب: , كتابالسنن أبو داود,: أخرجه) ٥(

 ). ١٩٩٦: (, حديث رقم٤٧ – ٤٦ص  ٧ج , )األم(سنن أيب داود 
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, والتخيري ال يكون إال للمميز الذي يقدر عـىل االختيـار;  البالغ ال يقال له غالماً
لذا فقد رأ البعض أن السن املناسب لالختيار هو سبع; ألنه السن الذي أمر فيه 

ب حـال صـغر املحضـون وألن األم قُـدمت عـىل األالرشع بمخاطبته بالصالة; 
 حلاجته إليها; ألهنا أعرف بحاجاته وبام يقوم به; فإذا استغنى عن ذلـك, تسـاو

ح باختياره وراعى البعض فوق ذلك حاجة املحضون , )١(والداه, لقرهبام منه, فرجَّ
ر األمر باحلاجة ال بسن سبع  .إىل احلاضن فقدَّ

نفعة واملنفعة ال تكـون من امل: ; أي)وقد نفعني: (إن قول األم: وبعضهم قال
 .)٢(إال ملن يقدر عىل الكسب; فدل ذلك عىل أنه بالغ

ق بني الذكر واألنثى; فقـد اسـتدلوا بحـديث عبـد احلميـد بـن : وأما من فرَّ
أَتَـتْ  , فَ لِمَ هُ أَنْ تُسْ أَتُ رَ أَبَتِ امْ , وَ مَ لَ هُ أَسْ نَّ جعفر, عن أبيه, عن جده رافع بن سنان, أَ

املسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  افِعٌ : لَتْ ; فَقَ الَ رَ قَ , وَ هُ بْهُ يَ فَطِيمٌ أَوْ شِ هِ نَتِي وَ يُّ : ابْ الَ النَّبـِ قَ نَتِي; فَ : ملسو هيلع هللا ىلصابْ
يَةً « دْ نَاحِ عُ َا»اُقْ الَ هلَ قَ يَةً «: , وَ ي نَاحِ عُدِ ـدَ الصـبيّةَ بيـنهام, ثـم قـال: , قـال»اُقْ : وأقعَ
ا« اهَ وَ عُ الَ ال»اُدْ قَ ا, فَ هَ بِيَّةُ إىلَ أُمِّ لَتْ الصَّ امَ يُّ ; فَ ا«: ملسو هيلع هللا ىلصنَّبـِ هَ ـدِ ـمَّ اهْ هُ لَـتْ إىلَ  ;»اللَّ امَ فَ

ا هَ ذَ أَخَ ا; فَ  .)٣(»أَبِيهَ
ا«: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ قول  :ووجه الداللة هَ دِ مَّ اهْ هُ  ملسو هيلع هللا ىلصفيه داللـة عـىل أن النبـي  ;»اللَّ

 .)٤(أراد بدعوته أن تكون البنت مع أبيها
ُ : (قال ابن حزم األْ رِ وَ كَ َ الـذَّ قِ بَـنيْ رْ فَ نَى لِلْ عْ الَ مَ ـاةِ وَ اعَ الَ ملُِرَ , وَ كَ لـِ ثَـى يفِ ذَ نْ
هُ  َنَّ ; ألِ نَةِ بْ اجِ االِ وَ نْ بِهِ اهللاُ زَ أْذَ ْ يَ عٌ ملَ ْ ـاىلَ رشَ عَ ـدْ الَ .  تَ قَ , وَ ـدِ ـيَ يفِ املَْهْ هِ جَ وَ وَّ ـدْ تَـزَ قَ وَ

ـنَةً  ـعِنيَ سَ تُ تِسْ يَ بِنـْ هِ جُ وَ وَّ تَزَ َ . تَ اتِ األْ وَ ـنْ ذَ أَنْظَـرُ مِ ـلَحُ وَ ـرٍ أَصْ بَّ بِكْ رُ , وَ اجِ وَ زْ
 ْ ا ملَ حً ـالَ الَ صَ , وَ ـنْ كُ ْ يَ الً ملَ قْ ا عَ هَ دْ زِ ْ يَ اجَ ملَ وَ دٍ أَنَّ الزَّ لُّ أَحَ ي كُ رِ دْ سِّ يَ ةِ احلِْ ورَ ُ بِرضَ وَ

نْ  كُ  .)٥(.)يَ
                                                 

 . ٢٤٠ص  ٨, ج املغني ابن قدامة,: انظر) ١(
 . ٤٤ص  ٤, ج بدائع الصنائع الكاساين,: انظر) ٢(
 .سبق خترجيه) ٣(
 .٢٣٨ص  ٨, ج املغني, ابن قدامة, ٣٢٣و  ٣٢١ −٣٢٠ص  ١٨, ج املجموع النووي,: انظر) ٤(
 . ١٥٧ص  ١٠, ج املحىل ابن حزم,) ٥(
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אא 
אאא 

يظهر أثـر التعسـف يف اسـتعامل حـق احلضـانة يف تطبيقـات الفقهـاء قـديامً 
, ويف قوانني املحـاكم, وقـوانني األحـوال الشخصـية; وسـوف أعـرض  وحديثاً

 :يء من ذلك فيام يأيتـلش
 :أثر التعسف يف استعامل حق احلضانة يف فتاو الفقهاء وأقواهلم: املطلب األول

هذه مجلة من أقـوال الفقهـاء وفتـاواهم يف منـع التعسـف يف اسـتعامل حـق 
احلضانة; يظهر منها حرصهم عىل املحضـون ورعايتـه الرعايـة التامـة بـام حيقـق 

رف جتـاه ـتغـري التصـمصاحله, وقد امتازت فتـاواهم باملرونـة وبتغـري الفتـو ب
املحضون; حيث إن مدار أحكـامهم وفتـاواهم عـىل رعايـة مصـلحة املحضـون 

; ومن هذه الفتاو واألقوال ما يأيت  : وجوداً وعدماً
 :رشط عدم التفريط يف حق املحضون: أوالً 
ه عىل الطفل تضييع ـاف منـن ال خيـاضـان احلـإذا كـف: (رـد البـال ابن عبـق

وال دخول فساد, كان حاضناً له أبداً حتى يبلـغ الغـالم, وقـد قيـل حتـى يثغـر, 
 .)١()وحتى تتزوج اجلارية

وإذا تركت املرأة حضانة ولدها ومل ترد أخذه وهي فارغة غري ( −أيضاً −وقال
عذر كان هلا فإن كان تركها له من : أرادت بعد ذلك أخذه; نظر مشغولة بزوج, ثم

أخذه, وإن كانت تركته رفضاً أو مقتاً مل يكن هلا بعد ذلك أخذه; ألهنـا ربـام ردتـه 
 .)٢()بعد أيام; فلم يقبل غريها

فواضح من كالم ابن عبد الرب أن احلاضن إذا قرصَّ يف مصالح املحضون; فإن 
هر يف احلضانة تنزع منه, حتى إنه جعل ترك األم للحضانة رفضاً أو مقتاً سبب ظا

 .سقوط حضانتها له
                                                 

 .٦٢٥ص  ٢, ج الكايف ابن عبد الرب,: نظرا) ١(
 .٦٢٦ص  ٢, ج املرجع السابق: انظر) ٢(
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 :رضورة مراعاة مصالح املحضون: ثانياً 
نَا : (قال ابن القيم يْخَ تُ شَ عْ مِ سَ َهُ اهللاُ−وَ محِ ولُ  −رَ قُ دَ : يَ نـْ ـبِيا عِ انِ صَ وَ عَ أَبَ نَازَ تَ

تَ  اخْ , فَ امَ يْنَهُ هُ بَ َ ريَّ , فَخَ امِ ُكَّ هُ بَعْضِ احلْ هُ أُمُّ الَتْ لَ قَ , فَ اهُ بَ , : ارَ أَ ـاهُ تَارُ أَبَ ْ ءٍ خيَ ْ َيِّ يشَ هُ ألِ لْ سَ
الَ  قَ هُ فَ أَلَ يهُ يَضْ : فَسَ قِ فَ الْ , وَ تَّابِ مٍ لِلْكُ وْ لَّ يَ ثُنِي كُ بْعَ ي لِلَّعِـبِ ـأُمِّي تَ نـِ كُ ُ رتْ أَيبِ يَ نِي, وَ بُ رِ

الَ  , قَ ُمِّ ىضَ بِهِ لِألْ , فَقَ بْيَانِ عَ الصِّ قُّ بِهِ  أَنْتِ : مَ  .)١( )أَحَ
ورجح هذا ابن تيميـة; فـإذا كانـت : (نق كالم ابن القيم قال النووي بعد أن

روح الرشع تقىض بمراعـاة صـالح الصـغري; فـإن ممـا ال شـك فيـه أن إلقـاءه يف 
٢()أحضانٍ قضاءٌ عىل صالحه دنيا وأخر(. 

جيعـل وما نقله ابن القيم عن شيخ اإلسالم فيـه داللـة عـىل أن للقـايض أن 
مصالح املحضون هي األساس يف احلضانة, وله أن يمنـع احلاضـن مـن حقـه يف 
لتفـت يف ذلـك  احلضانة إن بدا له ما يعارض مصلحة املحضون من حاضنه, ومل يُ
عىل كون احلضـانة حـق للولـد; ألن الولـد يف حالـة مـن السـفه ال يعـرف فيهـا 

احلضـانة, ويف عـدم مصاحله; وهذا احلكم هو الذي تقتضيه مقاصد الرشيعة مـن 
 .مراعاة ذلك تعسف يف تطبيق هذا احلق

 :رضورة انتفاء املضارة باملحضون: ثالثاً 
: (قال املرداوي دَ ـُ ـالَ يفِ اهلْ قَ اعَ «: وَ زَ تـِ انْ , وَ ـرِ خَ ةَ اآلْ ـارَّ ضَ ـلُ مُ ادَ املُْنْتَقِ إنْ أَرَ

دِ  لَ وَ َ : الْ ْ جيُ ـلِ ملَ ةُ لِلطِّفْ ـلَحَ ا فِيهِ املَْصْ لَ مَ مِ إِالَّ عَ , وَ يْهِ وعِ . »بْ إلَ ـرُ فُ ـالَ يفِ الْ ا : قَ ـذَ هَ وَ
ابِ  حَ َصْ ادُ األْ رَ هُ مُ لَّ عَ لَ هٌ وَ جَّ تَوَ ـةَ . مُ فَ َالَ ةِ . فَالَ خمُ ـارَّ ةِ املُْضَ ـورَ ـيَّامَ يفِ صُ ـى. الَ سِ تَهَ . انْ

ةِ : قُلْت ارَّ ةُ املُْضَ ورَ ا صُ افَالَ شَ : أَمَّ لِكَ . كَّ فِيهَ ىلَ ذَ افِقُ عَ وَ هُ الَ يُ نَّ أَ  .)٣()وَ
فإذا ثبتت مضارة احلاضن باملحضون; فإنه يمنع من حقه يف احلضـانة; ألنـه 

 .متعسف يف استعامل حقه هذا; والتعسف يرض باملحضون ويمنعه من مصاحله
                                                 

 .٤٢٤ص  ٥, ج زاد املعاد ابن القيم,) ١(
 .٣٢٣ص  ١٨, ج املجموع النووي,) ٢(
 .٤٢٧ص  ٩, ج اإلنصاف املرداوي,) ٣(
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 :رضورة األخذ باألحوط للمحضون يف أحكام احلضانة: رابعاً 
ـنْ : (قال ابن حزم بعد أن عدد من هلم حق احلضانة وذكر ترتيبهم ْ تَكُ ـإِنْ ملَ فَ

ـمَّ  امَ ثُ طِ يفِ دِيـنِهِ وَ َحْ األْ ةِ بـِ ـغِريَ ريِ أَوْ الصَّ ـغِ رَ لِلصَّ ـا نُظـِ يَاهَ نْ دُ ا وَ ةً يفِ دِينِهَ ونَ أْمُ ُمُّ مَ األْ
ا, َ يَامهُ نْ , أَوْ  دُ َبِ دَ األْ نـْ كَ عِ نَالـِ بَـتْ هُ جَ ِ وَ نيْ هَ جْ وَ ُامَ يفِ كِالَ الْ ةُ هلَ يَاطَ ِ انَتْ احلْ يْثُامَ كَ فَحَ

ـنْ  ىلَ مِ مِ أَوْ حِ ذُو الـرَّ , وَ الِ ـَ , أَوْ اخلْ ـمِّ عَ , أَوْ الْ ةِ َالَ , أَوْ اخلْ ةِ مَّ عَ , أَوْ الْ تِ ُخْ , أَوْ األْ َخِ األْ
الدِّ  , وَ الٍ لِّ حَ مْ بِكُ هِ ِ ريْ يَاغَ نْ ىلَ الدُّ لَّبٌ عَ غَ  .)١()ينُ مُ

وقوله هذا يدل عىل رضورة األخذ بـاألحوط للصـبي يف أحكـام احلضـانة, 
حتى ولو كان هذا األحوط خمالفاً للراجح يف املسألة; ألنه منع دون تطبيق احلكـم 

 . الراجح مانع قوي يؤدي إىل الرضر باملحضون
هائهــا إذا كــان أصــلح رضورة عــود احلضــانة للحاضــن بعــد انت: خامســاً 
 :للمحضون

قال ابن حزم بعد أن قرر أن للمحضون إذا بلـغ أن يسـتقل بنفسـه ويسـكن 
ـا : (أنثـى محيث شاء, وأن احلضانة تنتهي بذلك, سواء كان املحضون ذكراً أ أَمَّ وَ

رَ  ا ظَهَ نْ إذَ املَْنْعُ مِ ; فَ يَةٌ صِ عْ لِيطٌ أَوْ مَ ْ ُنْثَى ختَ رِ أَوْ األْ كَ نْ الذَّ ـبٌ  مِ اجِ لِكَ وَ لِ اهللاِ: ذَ ـوْ  لِقَ
اىلَ  عَ امِ ﴿: تَ ـوَّ ونُـوا قَ اءَ هللاِِكُ دَ ـهَ ـطِ شُ ـاىلَ ) ١٣٥: النسـاء(﴾  نيَ بِالْقِسْ عَ لـه تَ وْ : , وقَ
اوَ ﴿ عَ الَ تَ  وَ التَّقْوَ ِّ وَ ىلَ الْربِ نُوا عَ اوَ عَ تَ انِ وَ وَ دْ الْعُ مِ وَ ثْ ِ ىلَ اإلْ  ) .٢: املائدة(﴾ نُوا عَ

اىلَ  عَ له تَ وْ نَ ﴿: وقَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ ريْ ونَ إِىلَ اخلَْ عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ نْكُ نْ مِ لْتَكُ وَ
ونَ  لِحُ مُ املُْفْ أُولَئِكَ هُ رِ وَ نِ املُْنْكَ  .)٢().)١٠٤: آل عمران(﴾ عَ

وال الفقهاء يف انتهاء احلضانة, وأن منهم من قال بأن احلضانة سبق لنا بيان أق
تنتهي بالبلوغ للذكر واألنثى, ومنهم من قال بذلك للـذكر دون األنثـى, وجعـل 
حضانة األنثى تنتهي بزواجها ودخول زوجها هبا, ومنهم من جعل حضانة الذكر 

نتهائهـا بالنسـبة تنتهي بعد استغنائه عن غريه, وابن حزم خيالف يف ذلك فيقول با
                                                 

 .١٤٣ص  ١٠ابن حزم, املحىل, ج ) ١(
 .١٥٨ص  ١٠ابن حزم, املحىل, ج ) ٢(
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للذكر واألنثى بالبلوغ, ولكنه عاد فقيد هذا احلكم بعدم ظهور أمـارات املعصـية 
عليهام; فإن ظهرت عليهام وجب منعهام من االستقالل بأنفسـهام, فإمـا أن يعـود 

ر والرعاية إىل أن يظهر صالحهام, ـحتت النظ اـا أن يبقيـانة عليهام, وإمـق احلضح
من احلرص الشديد لد فقهاء اإلسالم عىل كل ما من شأنه وال خيفى ما يف ذلك 

 .أن حيقق مقاصد الشارع من احلضانة وأحكامها
أثــر التعســف يف اســتعامل حــق احلضــانة يف األحكــام القضــائية : املطلــب الثــاين

 :السعودية
ال شك أن األحكام القضائية مصدر هام للحيلولة دون التعسف يف استعامل 
حق احلضانة, وأن القايض هبيبته وسطوته يمنع تعسف احلاضن يف اسـتعامل حـق 
احلضــانة بعــد النظــر يف مالبســات القضــيَّة; ومــن أمثلــة األحكــام القضــائية يف 

 :السعودية عىل ذلك ما يأيت
 :)١( حضانة ابنته البالغة إحد عرش عاماً مطالبة أب بحقه يف: أوالً 

رة سـنة ألمهـا; ـاحلكم بحضانة بنـت عمرهـا إحـد عشـ :ملخص احلكم
استناداً إىل أن والدها يسكن لوحده, وإقراره بأنه مل يتزوج, وألن احلق يف احلضانة 

 قرره املحققون, وألن والدهتا مل تتزوج, ومصلحة البنت متعينة يف للمحضون كام
 .)٢()أنتِ أحق به ما مل تنكحي: (ملسو هيلع هللا ىلصبقائها عند والدهتا; لقوله 
أن األب ال يعمل, واألم موظفـة وتسـكن مـع والـدهتا  :وقد ورد يف الصك

ق احلكم من حمكمة التمييز; بالقرار رقم : أ وتـاريخ/ ش/ ٣٧٨: وإخوهتا, وصدِّ
 .هـ١٤٢٦/ ٣/ ٣

ويظهر من هذا احلكم أن مصلحة املحضون هي األسـاس يف احلضـانة, وأن 
وقـول . بأن احلضانة حق للولد: القايض راعى يف حكمه قول من قال من الفقهاء

بأنه يشرتط حتى تثبت احلضانة لألب أن يكـون معـه ذات رحـم أنثـى; : من قال
 .لتقوم بمصالح املحضون

                                                 
 .هـ١٤٢٦/ ٢/ ٩: , تاريخ)١٦/ ٤١(  :, صك رقم١٩٦ −١٩٤دونة األحكام القضائية, ص م: انظر) ١(
 .سبق خترجيه) ٢(
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 :)١(بحضانة ابنيهامطالبة مطلقة : ثانياً 
) ١٣(احلكم باستحقاق األب حلضانة ابنيـه, وعمـر األول : ملخص احلكم

سنة; استناداً الخـتالف حمـل إقامـة الوالـدين; وألن الفقهـاء ) ١١(سنة, والثاين 
أبنائه مـن زيـارة قرروا أن األحق باحلضانة يف هذه احلالة هو األب, وليس له منع 

 .والدهتام
أن حق احلضانة حق مرجتع, ومتـى سـكنت األم يف بلـد األب; فلهـا  :تقرير

 .املطالبة باحلضانة من جديد
أن األب مقيم يف الرياض, واألم يف الدمام, وأهنا تنـوي  :وقد ورد يف الصك

ق احلكم من حمكمة التمييز; بالقرار ر : قمالقدوم للرياض لإلقامة والعمل, وصدِّ
 .هـ١٤٢٧/ ٣/ ٢١: أ وتاريخ/ ش/ ٢٦٣

يظهر يف هذا احلكم أن القايض طبق القـول الـذي يـراه راجحـاً مـن أقـوال 
الفقهاء حال انتقال األب من مكان حضانة املحضون إذا كان مـع أمـه, وأن حـق 
األم يف احلضانة يسقط يف هذه احلالـة; ألن األب حيتـاج إىل أن يرعـى املحضـون 

أن حق احلضـانة : ومع ذلك أحلق القايض احلكم بتقرير; هو. مهوينفق عليه ويعل
ويف . يعود لألم إذا زال املانع; وهو اختالف مكان إقامتها عن مكـان إقامـة األب

هذا احلكم مع التقرير املذيل بـه إظهـار للعـدل وللتـوازن يف إصـدار األحكـام, 
ل املـانع; وهـذا كلـه أرادت إرجاع حق احلضانة فعليها أن تزي إنوداللة األم أهنا 

 . يصب باآلخر يف مصالح املحضون
 :)٢(مطالبة مطلقة بحقها بحضانة ابنيها: ثالثاً 

احلكم برد دعو األم باملطالبة بحضانة ابنيها; استناداً إىل أن  :ملخص احلكم
أن : لامء احلنابلـة واملالكيـة والشـافعيةاألب يقيم يف بلد آخر, وقد قرر مجهور الع

                                                 
 .هـ١٤٢٦/ ١٢/ ٢٨: , تاريخ)٣/ ٣٣٩: (, صك رقم٢٩٩ −٢٩٦مدونة األحكام القضائية, ص : انظر) ١(
 .هـ١٤٢٧ /٦/ ٧: , تاريخ)٣٢/ ١٥٣: (, صك رقم٣٧٧ − ٣٧٢مدونة األحكام القضائية, ص : انظر) ٢(
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األحق يف هذه احلالة هو األب; وما ذكره ابن قدامة من أنه إذا كانـت البلـد التـي 
 .يقيم فيها األب آمنة, والطريق آمنة فاألوىل باحلضانة هو األب

أن لوالدة الطفلني املطالبة بالزيارة والرؤية; كـام أن هلـا حـق املطالبـة  :تقرير
 .إذا عاد األب ملكان إقامته باحلضانة

أن الوالد مسلم أردين اجلنسـية, وصـدر لـه حكـم مـن  :وقد ورد يف الصك
حمكمة أردنية, واألم روسـية مسـيحية الديانـة, وقـد أقامـت الـدعوة عليـه بعـد 

 .مغادرته السعودية إىل بلده, وصدر احلكم مع حفظ حقها باملطالبة كام تقدم
للحكم يف القضية السابقة; غري أنـه ظهـر يف  هذه القضية واحلكم فيها مشابه

هذه القضية أن األم ليست مسلمة, ومع ذلك نصـح القـايض هلـا وبـني مـا يـراه 
أن احلضـانة تثبـت لـألم غـري املسـلمة إذا كـان : راجحاً من أقوال الفقهاء; وهو
وال شـك أن هـذا احلكـم عـالوة عـىل أن فيـه . املحضون دون السابعة من عمره

ب املحضون يف بقائه مع أبيه املسلم لريعاه يف مكان إقامته, إال أن فيـه مراعاة جلان
أيضاً مراعاة جلانب األم وحقها يف احلضانة وإن كانت غري مسلمة, وأهنـا فقـدت 

 .حضانتها ملانع اختالف مكان إقامتها عن مكان إقامة األب
 :)١(خالف بني زوجني يف حضانة ابن: رابعاً 

احلكم بإلزام الزوج بتسليم ابنه للزوجـة; لتقـوم بحضـانته : ملخص احلكم
 , لكونه ال زال يف مرحلة احلضانة, واحلضانة من حـق املحضـون واحلاضـن معـاً
والطفل يف هذه املرحلة حيتاج إىل حضانة أمه, لينشأ نشأة سوية; كأمثاله ممن هم يف 

 .عمره
 
 
 

                                                 
 .هـ١٤٢٧: , تاريخ) ٣١/ ١٥٤: (, صك رقم٣٩٥ − ٣٩٢مدونة األحكام القضائية, ص : انظر) ١(
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 .م األم املحافظة عىل سالمته, وحسن رعايته وتربيتهإلزا −١
ـل دون كفالـة; اســتناداً لنظـام املرافعــات  −٢ شـمول احلكـم بالنفــاد املعجَّ

 .الرشعيَّة والئحته
 .احلق يف املطالبة بزيارة ورؤية الطفل لألبأن  −٣
أن احلضانة مما يتجدد احلق هبا يف كـل وقـت; ولكوهنـا حقـاً للحاضـن  −٤

 .معاً واملحضون 
ق احلكـم  :وقد ورد يف الصك أهنام تفرقا دون طالق, وأهنا عىل ذمته, وصـدِّ

 .هـ١٤٢٧/ ٦/ ٢٧: ش وتاريخ/ ٦٠٨: من حمكمة التمييز; بالقرار رقم
هذه احلالة أحق باحلضانة  يف ظهر يف هذا احلكم تنصيص القايض عىل أن األم

ــا, وأن احلضــانة كــ ــة عليه ام أهنــا حــق مــن األب, وأن رشوط احلاضــن منطبق
للمحضون, هي أيضاً حق للحاضـن خصوصـاً مـع صـغر سـن املحضـون دون 

يطالـب بحقـه يف احلضـانة إن  أن لـألب أن) ٤(السابعة, وظهر يف التقريـر رقـم 
 .; إما لفقد األم رشطاً من رشوط احلاضن, وإما النتهاء حضانتهاهااستحق

وانني األحــوال أثــر التعســف يف اســتعامل حــق احلضــانة يف قــ: املطلــب الثالــث
 :الشخصيَّة

بيَّنت قوانني األحوال الشخصيَّة يف البالد التي تطبَّق فيهـا هـذا القـانون; يف 
نة; باب احلضانة مجلة من املواد التي تتعلق بمنع التعسف يف استعامل حـق احلضـا

 :وبياهنا عىل النحو اآليت
 :قانون األحوال الشخصية املرصي: أوالً 

, )١٠٠(املعـدل بالقـانون رقـم ) ٢٥(من القـانون رقـم ) ٢٠(جاء يف املادة 
ولكن إذا امتنع مـن , وال ينفذ حكم الرؤية قهراً ): (... سن احلضانة(حتت عنوان 

ه الصغري عن تنفيذ احلكم لغري عذر, أنذره القـايض; فـإن تكـرر ذلـك, جـاز بيد
من يليه مـن أصـحاب احلـق  إىلللقايض بحكم واجب النفاذ نقل احلضانة مؤقتاً 

 ).فيها ملدة يقدرها



− ٤٠ − 

; )القـرارات واألحكـام والطعـن عليهـا: (الباب الرابـع) ٢(وجاء يف املادة 
م, اخلاصـة بتحديـد أمـاكن تنفيـذ ٢٠٠٠لسـنة  ١٠٨٧بقرار وزير العـدل رقـم 

األحكام برؤية الصغري واإلجراءات اخلاصة بتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة 
القـرارات جير تنفيذ : (سكناه ومن يناط بهبتسليم الصغري أو ضمه أو رؤيته أو 

ر املخـتص ـالصادرة بتسليم الصغري أو ضمه أو رؤيته أو سكناه بمعرفـة املحضـ
يرفـع , حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح واإلرشـاد باملحكمة; فإن

األمر لقايض التنفيذ ليأمر بالتنفيذ باالستعانة بجهة اإلدارة بالقوة اجلربية إن لـزم 
وحيرر األخصائي االجتامعـي مـذكرة تتضـمن مالحظاتـه ترفـق بـأوراق , األمر
 ).التنفيذ

آلخر مـن رؤيـة املحضـون فاعترب القانون املرصي أن منع احلاضن للطرف ا
تعسفاً يف استخدام حق احلضانة, وأنه بذلك يستحق اإلنذار, ويستحق املنـع مـن 
احلضانة مؤقتاً إن تكرر منه منع الطرف اآلخر من الرؤية; وبذلك يسقط حقـه يف 
احلضانة; وأن للقايض أن يستعني باجلهات املختصة لينفـذ هـذا احلكـم جـرباً إن 

 .هامتنع احلاضن من تنفيذ
 :قانون األحوال الشخصية األردين: ثانياً 

مـن قـانون ) احلضـانة والضـم واملشـاهدة: (عقد الفصـل الثالـث; بعنـوان
مـادة ) ١٦(م, وقد اشـتمل عـىل ٢٠١٠األحوال الشخصية األردين اجلديد لعام 

تتفرع عن بعضها عدة فروع, ) ١٨٦(ملادة إىل ا) ١٧٠: (تتعلق باحلضانة من املادة
 :ومن هذه املواد التي هلا تعلق بالتعسف باستخدام حق احلضانة ما يأيت

 أوإذا امتنع احلاضن عن متكـني املحكـوم لـه مـن الرؤيـة ( ):أ/ ١٨٣(املادة 
االستزارة أو االصطحاب أو االتصـال باملحضـون دون عـذر, وتكـرر ختلفـه أو 

ايض التنفيذ له, جاز لقايض التنفيذ بنـاءً عـىل الطلـب إسـقاط امتناعه بعد إنذار ق
, ونقلهـؤقتـة مـانـاحلض ن يليه من أصحاب حق احلضانة, وملدة حمدودة ـا إىل مـاً

 ).ال تزيد عىل ستة أشهر
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, تنفيـذ حكـم ( ):ب/ ١٨٣(املادة  عىل من انتقل إليـه حـق احلضـانة مؤقتـاً
 ).صادر بحقه الرؤية أو االستزارة أو االصطحاب; كأنه

روب لتنفيذ ـإذا تكرر ختلف املحكوم له عن املوعد املض( ):ج/ ١٨٣(املادة 
احلكم بالرؤية أو االستزارة أو االصطحاب, دون عذر; جاز لقايض التنفيـذ بنـاءً 

 ).عىل الطلب وقف تنفيذ احلكم ملدة ال تزيد عن ستة أشهر
تعسف يف استعامل حـق وكل الصور املذكورة يف املواد السابقة تدخل حتت ال

تتضمن إسقاط حق املحضون يف رؤية الطرف اآلخر له, وتتضمن  ااحلضانة; ألهن
إسقاط حق الطـرف اآلخـر يف رؤيـة املحضـون واسـتزارته واصـطحابه; وهـذه 
الصور من التعسف يف استعامل حق احلضانة ختول القايض أن يسقط حق حلاضن 

تزيد عن ثالثة أشهر; حتـى يتـأدب  يف احلضانة وأن يمنحه للطرف اآلخر مدة ال
 .احلاضن جراء تعسفه يف استخدام حقه

مع مراعاة أحكام احلضانة, للويل احلـق يف اإلرشاف عـىل ( ):أ/ ١٨٤(املادة 
شؤون املحضون وتعهده, ويف اختيار نوع التعليم ومكانه, وذلـك يف حمـل إقامـة 

أو لرضورة حتقق مصـلحة  احلاضنة, وال جيوز نقله من حمل إقامتها إال بموافقتها,
 ).املحضون

أيضاً يف هذه املادة يعتـرب منـع احلاضـن للطـرف اآلخـر مـن اإلرشاف عـىل 
 .شؤون املحضون وتعهده وتعليمه; تعسفاً يف استخدام حق احلضانة

 :قانون األحوال الشخصية التونيس: ثالثاً 
) ١٥(ي ـمن قانون األحوال الشخصية التونس) احلضانة: (نجاء حتت عنوا 

تتفرع عن بعضـها عـدة ) ٦٧(إىل املادة ) ٥٤: (فصال يتعلق باحلضانة من الفصل
 :فروع, ومن هذه املواد التي هلا تعلق بالتعسف باستخدام حق احلضانة ما يأيت

ا يمنع األب من إخراج الولد مـن بلـد أمـه إال برضـاها, مـ): (٦٢(الفصل 
 ).دامت حضانتها قائمة, وما دامت مل تقتضِ مصلحة املحضون خالف ذلك
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الولد متى كان عند أحد األبوين, ال يمنع اآلخر من زيارتـه ): (٦٦(الفصل 
 ).ومن تعهده, وإذا طلب نقله إليه للزيارة; فكلفة الزيارة عليه

ات وتتمتع األم يف صورة إسناد احلضانة إليهـا بصـالحي): (... ٦٧(الفصل 
 .الوالية فيام يتعلق بسفر املحضون ودراسته والترصف يف حساباته املالية

ر عـىل  ويمكن للقايض أن يسند مشموالت الوالية إىل األم احلاضنة, إذا تعذَّ
ة عنهـا عـىل  الويل ممارستها أو تعسف فيها أو هتاون يف القيـام بالواجبـات املنجـرَّ

ه وأ ر ـصبح جمهول املقـر, أو ألي سـبب يضـالوجه االعتيادي, أو تغيَّب عن مقرِّ
 ).بمصلحة املحضون

واضح من مواد القانون التونيس ابتناء أحكام املواد عىل مصلحة املحضـون, 
وأن كل ما من شأنه أن يرض بمصالح املحضون يعتـرب تعسـفاً يف اسـتخدام حـق 
 . احلضانة من جهة احلاضن إذا منع الطرف اآلخر من زيارة املحضون ومن تعهده

ومن جهة أخر أعطت هذه املواد احلاضن صالحيات زائدة فوق حقه حال 
ظهور تقصري من الويل يف حقوق احلاضن املالية واملعنوية, واعتربت مواد القانون 
أن ذلك تعسف من الويل خيول احلاضـن مزيـداً مـن الصـالحيات; لتـتم رعايـة 

 . غري نقصان عىل الوجه املرشوع من هملحضون عىل أتم وجه ولتقوم مصاحلا
 :قانون األحوال الشخصية اإلمارايت: رابعاً 

مـن قـانون األحـوال الشخصـية ) احلضـانة: (عقد الفصـل الثـاين; بعنـوان
إىل املادة ) ١٤٢: (مادة تتعلق باحلضانة من املادة) ١٦(اإلمارايت, وقد اشتمل عىل 

عن بعضها عدة فروع, ومن هذه املـواد التـي هلـا تعلـق بالتعسـف تتفرع ) ١٥٨(
 :باستخدام حق احلضانة ما يأيت

لألم حضانة أوالدها عند النزاع عىل احلضانة, ما مل يقرر ): (٦/ ١٤٦(املادة 
 ).القايض خالف ذلك ملصلحة املحضون

ال جيــوز للحاضــن الســفر باملحضــون خــارج الدولــة, إال ): (١٤٩(املــادة 
, وإذا امتنع الويل عن ذلك يرفع األمر إىل القايضبموا  ).فقة ويل النفس خطياً
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إذا كان املحضون يف حضانة أحد األبوين; فيحق لآلخر ): (١/ ١٥٤(املادة 
زيارته واستزارته واستصحابه; حسبام يقرر القايض, عىل أن حيدد املكان والزمـان 

 ).واملكلف بإحضار املحضون
; إذا امتنــع عــن تنفيــذه مــن عنــده ينفــ): (٤/ ١٥٤(املــادة  ذ احلكــم جــرباً
 ).املحضون

عالوة عىل مـا سـبق بيانـه يف التعليـق عـىل مـا سـبق مـن قـوانني األحـوال 
الشخصيَّة; تظهر يف نصوص مواد قانون األحوال الشخصيَّة اإلمارايت النص عىل 

رفات تصـب يف صـالح املحضـون عنـد تعسـف ـأن القايض له صالحيات وتص
حقه, أو عند تعسف الويل يف عدم القيام بواجباته املوكلـة إليـه رشعـاً  احلاضن يف

رف لصـالح ـجتاه املحضون, وهذا بدوره يعطي القايض مزيـداً مـن حريـة التصـ
 .املحضون كام يراه أوفق ملقاصد الرشع عند النظر يف مالبسات القضية

 :قانون األحوال الشخصية السوري: خامساً 
مادة تتعلـق باحلضـانة ) ١٤(اشتمل قانون األحوال الشخصية السوري عىل 

عىل وفق املذهب الشافعي, تتفرع عن بعضـها ) ١٥٠(إىل املادة ) ١٣٧: (من املادة
ي هلا تعلق بالتعسف باستخدام حق احلضـانة ـواد التـذه املـن هـروع, ومـدة فـع

 :ما يأيت
, غـري مـأمون عـىل الصـغري أو ): (١٤٧/٣(املادة  إذا ثبت أن الويل ولو أبـاً

الصغرية, يسلامن إىل من يليه يف الوالية, وذلك دون إخالل بحكم الفقـرة األوىل 
 ). من هذه املادة

يظهر من هذه املادة أن حق احلضـانة يسـقط مـن األبـوين أو مـن أحـدمها, 
ن أقارب املحضون, رغـم أن وينتقل لألبعد منهام حسب ترتيب من له احلضانة م

شفقة وأعظم رمحة باملحضون من غريمهـا, ولكـن إذا ظهـر مـنهام  أكملاألبوين 
القصور وتعسفا يف استخدام حق احلضانة بأن مل يكونـا مـأمونني عـىل املحضـون 

; فإن حقهام يسقط باحلضانة تغليباً لكون احلضانة حقاً أولياً للمحضون  .مثالً
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 ). ألم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إال بإذن أبيهليس ل): (١٤٨/١(املادة 
لكل من األبوين رؤيـة أوالده املوجـودين لـد اآلخـر ): (٥/ ١٤٨(املادة 

دورياً يف مكان وجود املحضون, وعند املعارضة يف ذلك; فللقايض أن يأمر بتأمني 
, دون حاجة إىل حكم مـن حمـاكم األسـ اس, هذا احلق وتعيني طريقة تنفيذه فوراً

وتطبق عىل من  −.  وعىل من يعارض يف اإلراءة أو يف طريقتها أن يراجع املحكمة
 ). −من قانون العقوبات ٤٨٢خيالف أمر القايض أحكام املادة 

 :قانون األحوال الشخصية الكويتي: سادساً 
مـن قـانون األحـوال الشخصـية  )احلضـانة: (عقد الباب اخلامس; بعنـوان

ل لعام  مادة تتعلـق باحلضـانة مـن ) ١١(م, وقد اشتمل عىل ٢٠٠٧الكويتي املعدَّ
تتفرع عن بعضها عدة فروع, وال يوجد مـن بـني ) ١٩٩(إىل املادة ) ١٨٩: (املادة

ة تتعلق بالتعسف يف اسـتعامل حـق احلضـانة; كـام جـاء يف  هذه املواد مواداً خاصَّ
; سو أن مواد القانون نصـت عـىل رشوط احلاضـن واالنتقـال القانون األردين

باملحضون وانتهاء احلضانة; مما يفهم منه أن املخالفة لتلك املـواد يعتـرب تعسـفاً يف 
 .استخدام حق احلضانة

وكأن القانون بام أعطاه للقايض من صالحيات النظر يف مالبسات القضـية, 
طلق احلكم يف نصوص القانون وترك وتقدير ما يراه األنسب لصالح املحضون; أ

 . الباب مفتوحاً لتقدير القايض وحسن نظره يف مصالح املحضون
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אאא 
אאא 

אא 
أن حتـدد  شـأهناط املستخلصة مما سبق مـن املسـائل; مـن هذه بعض الضواب

األصل الذي بنى عليـه الفقهـاء أقـواهلم يف مسـائل  التعسـف يف اسـتعامل حـق 
احلضانة, وأن اجتهاداهتم يف فهم النصوص كانت تدور عىل كل ما مـن شـأنه أن 
 ; يرعى مصالح املحضون وسبل حفظه ورعايته عىل الوجه املعترب املقصود رشعـاً

 :هي ثامنية ضوابط عىل النحو اآليتو
 :األصل يف احلضانة مراعاة مصالح املحضون: الضابط األول

هــذا الضــابط هــو الــذي عليــه مــدار مســألة احلضــانة; ومجيــع النصــوص 
تدور حوله; لشدة حاجـة  واجتهادات الفقهاء ومواد قوانني األحوال الشخصيَّة,

 . املحضون إىل من يرعى مصاحله, ولعدم قدرته عىل مراعاة مصالح نفسه
األصل يف احلضانة االحتياط للمحضون يف األصلح له من أحكـام : الضابط الثاين

 احلضانة املختلف فيها
ي ـة التـانـام احلضـن أحكـا مـة املختلف فيهـل الفقهيـائـن املسـى مـال خيف

طبيعة اخـتالف الفقهـاء فيهـا تعـود إىل تقـديرهم  تم عرضها يف هذا البحث, أن
فينبغـي للشـخص : مصالح املحضون; فكان لكلٍ وجهته يف تلك املسائل; وعليه

لة من مسائل احلضانة أن يراعي فيهـا مصـلحة املحضـون املخول يف البت يف مسأ
; وأن  عند نظره يف املسائل اخلالفيَّة; سواء كان قاضـياً أو مفتيـاً أو معلـامً أو باحثـاً

ترجيح هذه القضية املهمـة فـيام ال خيـالف ضع كل واحد منهم نصب عينيه عند ي
, وإال كان عليـه أ حـه ن يتجـه يف ترجيأصالً من األصول أو دليالً واضحاً رصحياً

لح املحضون حسـب الزمـان واملكـان واحلالـة; اصنحو الرأي الذي يراه أنسب ل
  .فلكل حالة مالبساهتا
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فهـي أحـق فإن كانت األم مأمونة يف دينها واألب كذلك; : (زمـال ابن حـق
الذي ذكرنا, ثم اجلدة كاألم, فإن مل تكن مأمونـة  ملسو هيلع هللا ىلص ن األب, لقول رسول اهللاـم
أو تزوجـت غـري مـأمون يف دينـه, وكـان األب  −وال اجلدة يف دينهـا ال األم,  −

فإن مل يكن أحد ممن ذكرنـا مأمونـا يف دينـه, وكـان . فاألب أوىل, ثم اجلد: مأمونا
فاملـأمون أوىل, : للصغري أو الصغرية أخ مأمون يف دينه, أو أخت مأمونة يف دينهـا

 .وهكذا يف األقارب بعد اإلخوة
إلخـوة أو األخـوات, أو األقـارب مـأمونني يف ديـنهام فإن كان اثنـان مـن ا

 .مستويني يف ذلك
فهو أوىل, فإن كان أحدمها أحـوط : فإن كان أحدمها أحوط للصغري يف دنياه

فاحلضانة لذي الدين ملـا ذكرنـا قبـل, ولقـول اهللا : يف دينه واآلخر أحوط يف دنياه
يَا لَ ﴿: تعاىل نْ يَاةُ الدُّ امَ احلَْ نَّ وا أَ لَمُ الِ اعْ وَ َمْ رٌ يفِ األْ اثُ تَكَ مْ وَ يْنَكُ رٌ بَ اخُ فَ تَ ينَةٌ وَ زِ وٌ وَ هلَْ عِبٌ وَ

ا طَامً ونُ حُ كُ مَّ يَ را ثُ فَ صْ اهُ مُ َ رتَ ِيجُ فَ مَّ هيَ هُ ثُ بَاتُ ارَ نَ فَّ بَ الْكُ جَ يْثٍ أَعْ ثَلِ غَ مَ دِ كَ الَ َوْ األْ ﴾ وَ
 ).٢٠: احلديد(

فاهية يف عيشـه, ومطعمـه أن يكون أحدهم أشد ر: وتفسري احلياطة يف الدنيا
فهـذا فيـه إحسـان إىل ته, وبـره وإكرامـه, واالهتبـال بـه وملبسه, ومرقده وخدم

نِ ﴿: الصغري والصغرية; فواجب أن يراعى بعـد الـدين; لقولـه تعـاىل يْ دَ الـِ بِالْوَ وَ
بَى  رْ ي الْقُ بِذِ ا وَ انً سَ  .)١( )).٣٦: النساء(﴾ إِحْ

ستعامل حق احلضـانة; اخـتالل أحـد معيار حصول التعسف يف ا: الضابط الثالث
 :رشوط احلضانة املتفق عليها

الرشوط جعلت للعمل هبا, وللحرص عىل عـدم اختالهلـا لتصـح املسـألة, 
 ت يف احلاضن مما اتفق عليه الفقهاء, فـإذاوهذا هو الشأن يف الرشوط التي اشرتط

اختل رشط من رشوط احلضانة; فإن احلضانة تنتهـي بالنسـبة للحاضـن وتنتقـل 
                                                 

 . ١٤٥ص  ١٠, ج املحىلابن حزم, : انظر) ١(



− ٤٧ − 

حلاضن آخر حسب الرتتيب املعتد به للحاضنني, ويف حال متسك احلاضن األول 
باحلضانة رغم اختالل رشط أو أكثر فيه; فإنـه يعتـرب متعسـفاً يف حـق احلضـانة; 

 . للقايض ليخلص املحضون منهفريفع أمره 
األصـوب يف رشوط احلضـانة املختلـف فيهـا االحتيـاط لصـالح : الضابط الرابع

 :املحضون
هذا الضابط ملحق بالضابط الثاين; حيث إن األصل يف احلضـانة االحتيـاط 

ل يف األصلح له مـن أحكـام احلضـانة املختلـف فيهـا, ومـن ذلـك رشوط للطف
احلاضن املختلف فيها; فينبغي أن ينصب ترجيح الفقيه أو القايض ونحوه يف هذه 
الرشوط يف الرأي الذي فيه صالح املحضون حسب احلادثة ومالبساهتا, واعتبـار 

لـك, متعسـفاً يف احلاضن الذي فقد رشطاً من الرشوط إذا متسك باحلضانة بعد ذ
 .استعامل حق احلضانة

 :مع التفريط والعدوان يسقط حق حضانة احلاضن للطفل: الضابط اخلامس
بناء عىل ما تقرر سابقاً من أن األصل يف احلضانة مراعاة مصالح املحضـون; 

انطبقت عليه الرشوط فاستحق احلضـانة تنتـزع منـه احلضـانة فإن احلاضن الذي 
عند التفريط والعدوان يف حق املحضون; ألن التفريط والعـدوان منـافٍ ملراعـاة 

 .مصالح املحضون, وخمالف ملبدأ الرعاية له التي فرضها الرشع
ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس لـه نـص عـام يف تقـديم «: قال ابن تيمية

والعلـامء متفقـون عـىل أنـه ال . وين مطلقا وال ختيري أحد األبوين مطلقـاأحد األب
يتعني أحدمها مطلقا; بل مع العدوان والتفريط ال يقدم من يكون كذلك عىل الـرب 

 .)١(»واهللا أعلم. العادل املحسن القائم بالواجب
يقدم أحد األبـوين عـىل اآلخـر يف احلضـانة حـال العـدوان أو : الضابط السادس
 :فريطالت

بناء عىل الضابط السابق إذا ثبت تفريط احلاضن أو عدوانه عـىل املحضـون; 
                                                 

 . ١٣٢ص  ٣, ج جمموع الفتاو ابن تيمية,) ١(



− ٤٨ − 

فإن حقه يف احلضانة يسقط, وتنتقل احلضانة من األم إن كانـت هـي احلاضـنة إىل 
احلاضن إىل األم, ويسـتطيع كـل واحـد مـنهام أن  األب, وكذلك تنتقل من األب

يطالب باملحضون, مع رضورة مراعاة الراجح  يف ترتيب احلاضنني حسب ما يراه 
 .القايض أو املفتي أو غريمها ممن له الشأن يف البت يف مثل هذه املسائل

دم أحد األبوين عىل من آلت احلضانة إليه حـال العـدوان ـيق: عـابـط السـابـالض
 :التفريط أو

قد يكون احلاضن غري األبوين العتذار األبوين أو أحدمها عن احلضـانة, أو 
لعدم توفر الرشوط فيهام أو يف أحدمها; فتؤول احلضانة إىل غريمها حسب الراجح 

ني وحسب مالبسات احلادثة; وحال تفريط احلاضـن مـن غـري يف ترتيب احلاضن
األبوين أو عدوانه عىل املحضون; لألبوين أو ألحدمها أن يطالب بانتقال احلضانة 

 .إليه, ويقدر القايض أو املفتي ذلك حسب مالبسات احلادثة
 :يقدم األقدر يف احلضانة واألكثر قياماً بالرب والعدل والواجب: الضابط الثامن

وتفصيالت كثرية; وقد اختلفـوا يف ذلـك  أقوالللفقهاء يف ترتيب احلاضنني 
اختالفاً متبايناً ويعود سبب االختالف بالدرجة األوىل إىل ما تقرر من وجوب أن 

ط التي ختوله بمراعاة مصالح املحضون, وعىل يكون احلاضن ممن تتوفر فيه الرشو
هذا األصل بنى الفقهاء أقواهلم التي اختلفوا فيها, وها هنـا للقـايض واملفتـي أن 
يرجح يف ترتيب احلاضنني األصلح واألكثر قياماً بواجبات املحضون, سواء حال 
عدم التعارض بني احلاضنني أو حال التعارض بينهم; حيث إنـه مـن املمكـن أن 

وجد يف بعض احلاالت أكثر من مستحق للحضانة يف آن واحد; فريجح القـايض ي
 .أو املفتي منهم أو منهام األقدر عىل القيام باملحضون واألكفأ يف معرفة هذا احلق

وإنام ينظر يف ذلك ملا حيوط الصـبي ومـن حيسـن إليـه يف : (قال ابن عبد الرب
 .)١()حلضانة من حق الولدن اإليمه اخلري وهذا عىل قول من قال حفظه وتع

                                                 
 .  ٦٢٥ص  ٢, ج الكايف ابن عبد الرب,: انظر) ١(



− ٤٩ − 

א 
 :وفيها أهم النتائج

يمكن مما سبق عرضه يف البحث من أحكـام احلضـانة املتعلقـة بالتعسـف يف 
 :استعامل حق احلضانة; أن نخلص عىل النتائج اآلتية

أن األصل األصيل الذي بنى عليه الفقهاء أقواهلم وترجيحـاهتم يف منـع  −١
مراعـاة مصـالح املحضـون, وأن احلكـم :  استعامل حق احلضانة; هوالتعسف يف

; بحسب مالبسات الواقعة ومستجداهتا  .يدور مع هذا األصل وجوداً وعدماً
حــق : األول: أن النظــر يف التعســف يف حــق احلضــانة يتجاذبــه حقــان −٢

وأنه إذا تنازع حق املحضون مع حق احلاضن; . حق احلاضن: واآلخر. املحضون
وإذا تنازع حق احلاضن مع الطرف اآلخر وهو الويل, أو مع . حق املحضون يقدم

حاضن آخر; فإنه ينظر للراجح من أقوال الفقهاء يف املسألة, ويراعى يف الرتجـيح 
 .االحتياط لصالح املحضون; وبذلك يمتنع التعسف يف استعامل حق احلضانة

اجلمـود وال أن أحكام احلضانة متجـددة يف كـل وقـت وحـني ال تقبـل  −٣
الوقوف عند حدود املذهب; فينظر دوماً ملصالح املحضون يف كل حادثة وواقعـة 

 .بشكل مستقل, وال تعطى مجيع احلوادث املتشاهبة دوماً حكامً واحداً 
أنه ال بد من مراعاة الضوابط الثامنية التي سبق ذكرها يف املبحث الرابع;  −٤

التعسف يف استعامل حق احلضانة عـىل  عند النظر يف مسائل احلضانة; ليتحقق منع
 .الوجه الذي أراده الشارع

أنه بناء عىل جتدد أحكام احلضانة مع كل حادثة; ال بد دومـاً مـن جتديـد  −٥
النظر يف مواد قوانني األحوال الشخصية, وبإجراءات املحاكم املتعلقة باحلضـانة, 

دثـه النـاس مـن صـور  ووضع القيود والرشوط التي تناسب كل عرص; ملنع ما حيُ
 .جديدة يف التعسف يف استخدام حق احلضانة

 



− ٥٠ − 
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אאא 
, )هــ٢٤١: ت(أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هـالل بـن أسـد الشـيباين, أمحد,  −١

, وآخـرون, شـعيب األرنـؤوط, وعـادل مرشـد: مسند اإلمام أمحـد بـن حنبـل, حتقيـق
هــ  ١٤٢١األوىل, : د عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي, مؤسسة الرسالة, الطبعة: إرشاف

 .م٢٠٠١ −
, )هــ٢٤١: ت(أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هـالل بـن أسـد الشـيباين, أمحد,  −٢

: أمحد حممـد شـاكر, دار احلـديث, القـاهرة, الطبعـة: مسند اإلمام أمحد بن حنبل, حتقيق
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦األوىل, 

األلبــاين, أبــو عبــد الــرمحن حممــد نــارص الــدين, بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم,  −٣
, مؤسسة غراس للنرش والتوزيع, )األم(, صحيح أيب داود )هـ١٤٢٠: ت(األشقودري, 

 .م٢٠٠٢ −هـ  ١٤٢٣األوىل, : الكويت, الطبعة
, بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم, األلبــاين, أبــو عبــد الــرمحن حممــد نــارص الــدين −٤

, إرواء الغليل يف ختـريج أحاديـث منـار السـبيل, املكتـب )هـ١٤٢٠: ت(األشقودري, 
 .م١٩٨٥ −هـ  ١٤٠٥الثانية : اإلسالمي, بريوت, الطبعة

األلبــاين, أبــو عبــد الــرمحن حممــد نــارص الــدين, بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم,  −٥
سلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها, , سل)هـ١٤٢٠: ت(األشقودري, 

 .األوىل: مكتبة املعارف للنرش والتوزيع, الرياض, الطبعة
بيل, ـن إدريـس احلنــن بــن حســن ابـديـالح الـن صـونس بـور بن يـويت, منصــالبه −٦

 ., كشاف القناع عن متن اإلقناع, دار الكتب العلمية)هـ١٠٥١: ت(
, )هـ٧٢٨: املتوىف(لدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ابن تيمية, تقي ا −٧

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم, جممع امللك فهد لطباعة املصحف : جمموع الفتاو, حتقيق
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٦الرشيف, املدينة النبوية, اململكة العربية السعودية, 

ي القرطبـي الظـاهري, ـعيد بن حـزم األندلسـد بن سـد عيل بن أمحـو حممـأبزم, ـابن ح −٨
 .بدون طبعة وبدون تاريخ: , املحىل باآلثار, دار الفكر, بريوت, الطبعة)هـ٤٥٦: ت(

ي املغـريب, ـشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبـد الـرمحن الطرابلسـاحلطاب,  −٩
عيني املالكي,  دار  .يف رشح خمترصـ, مواهب اجلليل )هـ٩٥٤: ت(املعروف باحلطاب الرُّ

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢الثالثة, : الفكر, الطبعة



− ٥٢ − 

الرضيامن, عبد العزيز بن صـالح, احلضـانة يف اإلسـالم, جملـة العـدل, وزارة العـدل,  −١٠
 .هـ١٤٢٠اململكة العربية السعودية, العدد الرابع, السنة األوىل, شوال, 

شـداد بـن عمـرو األزدي سليامن بـن األشـعث بـن إسـحاق بـن بشـري بـن  أبو داود, −١١
تاين  سْ جِ ـل قـره : , حتقيق, سنن أيب داود)هـ٢٧٥: ت(السِّ د كامِ يب األرنؤوط, وحمَمَّ شعَ

 .م٢٠٠٩ −هـ  ١٤٣٠األوىل, : الطبعة, دار الرسالة العاملية, بليل
الدريني, فتحي, نظرية التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسالمي, مؤسسة الرسالة,  −١٢

 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨, )٤(ن, ط بريوت, لبنا
, حاشـية الدسـوقي عـىل )هــ١٢٣٠: ت(الدسوقي, حممد بن أمحد بن عرفة املـالكي,  −١٣

 .بدون طبعة, وبدون تاريخ: الرشح الكبري, دار الفكر, الطبعة
, املوافقـات, )هــ٧٩٠: ت(الشاطبي, إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي,  −١٤

الطبعـة األوىل : بن حسـن آل سـلامن, دار ابـن عفـان, الطبعـة أبو عبيدة مشهور: حتقيق
 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٧

, مغنـي )هــ٩٧٧: ت(الرشبيني, شمس الدين, حممـد بـن أمحـد اخلطيـب الشـافعي,  −١٥
 −هــ ١٤١٥األوىل, : املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, دار الكتب العلمية, الطبعة

 .م١٩٩٤
بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجـري  الطحاوي, أبو جعفر أمحد −١٦

شــعيب األرنــؤوط, مؤسســة : , رشح مشــكل اآلثــار, حتقيــق)هـــ٣٢١: ت(املرصــي, 
 .م١٤٩٤هـ,  ١٤١٥ −األوىل : الرسالة, الطبعة

دين الدمشـقي احلنفـي, ـابــز عـزيــد العـر بن عبـد أمني بن عمـن, حممـديـابـابن ع −١٧
الثانيـة, : املحتار عـىل الـدر املختـار, دار الفكـر, بـريوت, الطبعـة, رد )هـ١٢٥٢: ت(

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢
ابن عبد الرب, أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممـد بـن عبـد الـرب بـن عاصـم النمـري  −١٨

حممد حممد أحيد ولد ماديك : , الكايف يف فقه أهل املدينة, حتقيق)هـ٤٦٣: ت(القرطبي, 
الثانيـة, : ياض احلديثة, الرياض, اململكة العربية السـعودية, الطبعـةاملوريتاين, مكتبة الر

 .م١٩٨٠−هـ١٤٠٠
, الوسـيط يف )هــ٥٠٥: املتـوىف(الغزايل, أبو حامد حممـد بـن حممـد الغـزايل الطـويس  −١٩

: حممد حممد تـامر, دار السـالم, القـاهرة, الطبعـة, أمحد حممود إبراهيم : املذهب, حتقيق
 .هـ١٤١٧األوىل, 



− ٥٣ − 

م, الصادر عـن دائـرة قـايض القضـاة, ٢٠١٠قانون األحوال الشخصيَّة األردين; لعام  −٢٠
 .عامن, األردن

ريعات الكويتيـة, وزارة ـ, جمموعـة التشـ)اجلـزء الثـامن( قانون األحوال الشخصـيَّة,  −٢١
ل بالقوانني أرقـام  ٦٦م, و ٢٠٠٤لسـنة  ٢٩م, و ١٩٩٦لسـنة  ٦١: العدل; القانون املعدَّ

 .م, الكويت٢٠٠١م, مطابع اخلط, الطبعة األوىل; فرباير ٢٠٠٧لسنة 
ــيَّة,  −٢٢ ــوال الشخص ــانون األح ــق ــوم التش ــادر باملرس ــم ـالص ــاريخ ,)٥٩(ريعي رق : ت

 .م, اجلمهورية العربيَّة السوريّة٧/٩/١٩٥٣
قانون األحوال الشخصية, وزارة العدل والشـؤون اإلسـالمية واألوقـاف, اإلمـارات  −٢٣

 . العربية املتحدة
لسـنة  ١٠٠بالقـانون  م, املعـدل١٩٢٩لسـنة  ٢٥القـانون قانون األحوال الشخصية,  −٢٤

. ريةـاجلمهوريـة العربيَّـة املصـ, )خاص ببعض أحكام األحـوال الشخصـية( م, ١٩٨٥
 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقايضم, ٢٠٠٠لسنة  ١القانـون رقم و

 .م٢٠٠٠لسنة  ٩١بالقانون رقم  معدالً , يف مسائل األحوال الشخصية
أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعـييل املقـديس ابن قدامة,  −٢٥

بـدون : , املغنـي, مكتبـة القـاهرة, الطبعـة)هــ٦٢٠: ت(ثم الدمشقي احلنبيل املقديس, 
 .م١٩٦٨ −هـ ١٣٨٨طبعة, 

 بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعـييل املقـديس أبو حممد موفق الدين عبد اهللابن قدامة,  −٢٦
, الكـايف يف فقـه اإلمـام أمحـد, دار الكتـب )هــ٦٢٠: ت(ثم الدمشقي احلنبيل املقديس, 

 .م١٩٩٤ −هـ  ١٤١٤األوىل, : العلمية, الطبعة
: املتـوىف(ابن القيم, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قـيم اجلوزيـة  −٢٧

مكتبـة املنـار  −د املعـاد يف هـدي خـري العبـاد, مؤسسـة الرسـالة, بـريوت , زا)هـ٧٥١
 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥, السابعة والعرشون: اإلسالمية, الكويت, الطبعة

, بـدائع )هــ٥٨٧: ت(عالء الدين, أبو بكر بن مسـعود بـن أمحـد احلنفـي, الكاساين,  −٢٨
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦لثانية, ا: دار الكتب العلمية, الطبعة, الصنائع يف ترتيب الرشائع

, سـنن ابـن ماجـه, )هــ٢٧٣: املتـوىف(أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزوينـي ابن ماجه,  −٢٩
بد اللّطيف حرز اهللا, : حتقيق د كامل قره بليل, وعَ شعيب األرنؤوط, وعادل مرشد, وحممَّ

 .م٢٠٠٩ −هـ  ١٤٣٠األوىل, : دار الرسالة العاملية, الطبعة



− ٥٤ − 

ــة ١٣٧٦حمــرم  ٦م, ١٩٥٦أوت  ١٣ل الشخصــية, أمــر جملــة األحــوا −٣٠ هـــ, اجلمهوري
 .التونسية

ر ـحكـام القضـائية, اإلصـدار األول, إصـدار اإلدارة العامـة لتـدوين ونشـألمدونة ا −٣١
األحكام بوزارة العدل, وكالة الوزارة للشـؤون القضـائية, اململكـة العربيـة السـعودية, 

 .م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨
لدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصـاحلي احلنـبيل, املرداوي, عالء ا −٣٢

, اإلنصاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـالف, دار إحيـاء الـرتاث العـريب, )هـ٨٨٥: ت(
 .الثانية, بدون تاريخ: الطبعة

: املتـوىف(ري ـزين الدين بن إبراهيم بن حممـد, املعـروف بـابن نجـيم املصـابن نجيم,  −٣٣
تكملـة البحـر الرائـق ملحمـد بـن : ر الرائق رشح كنز الدقائق, ويف آخرهالبح, )هـ٩٧٠

منحة اخلـالق : وباحلاشية ,)هـ١١٣٨: ت بعد(حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري, 
 .الثانية, بدون تاريخ: دار الكتاب اإلسالمي, الطبعة, البن عابدين

, روضة الطالبني وعمـدة )ـه٦٧٦: ت(أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف, النووي,  −٣٤
: زهري الشاويش, املكتـب اإلسـالمي, بـريوت, دمشـق, عـامن, الطبعـة: املفتني, حتقيق

 .م١٩٩١ −هـ ١٤١٢الثالثة, 
, املجموع رشح املهذب, )هـ٦٧٦: ت(أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف, النووي,  −٣٥

 ).تكملة السبكي واملطيعي طبعة كاملة معها(, دار الفكر, )مع تكملة السبكي واملطيعي(
 


