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ِبْسِم اللَِّه ٱلرَّْْحَـِٰن ٱلرَِّحيمِ                                

 

 ..احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 َخَلْقَنا َوَما} واجلماعات البشرية بل وكل الكائنات يف هذا الكون قد كفلت الشريعة حقوق األفراد
َماَواتِ  ُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ نـَ اَعةَ  َوِإنَّ  ِباحلَْق   ِإّلَّ  بـَيـْ ْفحَ  َفاْصَفحِ  ََلتَِية   السَّ   ( ){اجلَِْميلَ  الصَّ

ومل تكتف بوصايا , ْحاية ورعاية وخباصة املخلوقات الضعيفة اليت حتتاج يف احملافظة على وجودها إىل 
ونصائح يطبقها من شاء ويذرها من شاء بل قننتها يف نصوص ملزمة يرعاها اجملتمع تطبيقاً لألوامر 

.الربانية وصيانة للكينونة اإلنسانية  

وأحكامًا ترجع إىل  وسنت لذلك حقوًقا, "احملضون"عاية ومن هذه الفئات اليت رعتها الشريعة حق الر 
  .لعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىبا: مقاصد

: -رْحه اهلل-قال ابن تيمية , مصلحته أمر يتجلى يف تلك األحكامفيه  وصيانة احملضون والسعي لكل ما
 . ( ).." .مفسدهتا به واندفعت مصلحتها به حصل إذا نقدمه إمنا األبوين من قدمناه ما فكل"

احملضون دراسة حديثية فقهية تطبيقية يف احملاكم حقوق " املسمىحث سنسلط الضوء يف هذا الب و
, أسأل اهلل العون والسداد و ,من احلقوق الشرعية اليت ينبغي أن يتمتع هبا احملضون على عدد" السعودية

 . واهلل ويل التوفيق 

 

 

 

  

                                                           

 [58: احلجر]( )
  (4 0/ 3)  جامع املسائل ّلبن تيمية ( )
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 :أهمية الموضوع

 :عدة أمور من  أبرزهاتكمن أمهية هذا املوضوع يف  و
. فيها احملضون حقه, بعد انفصال والديه, وّل شك أن هذا يؤثر مستقبال عليهظهور قضايا  ُيسلب /  
تعرض بعض النساء للظلم, ذلك أهنا بعد اّلنفصال, ّل تستطيع احلصول على ما أعطتها الشريعة /  

 .اإلسالمية من حق؛ فتكون ضحية لقلة وعي أو ضعف تسهيالت من اجلهات املختصة
مي يف احلفا  على مصا ح احملضون؛ لينشأ فردا فاعال يف تجتمعه ّل مظلوما إبراز مجال التشريع اإلسال/ 3

 .ناقما
تسليط الضوء على اإلجراءات القضائية للحصول على حق احملضون؛ لرفع الوعي احلقوقي وآليات / 0

 .على احلق لدى اجلهات العدليةاحلصول 
 :منهج البحث

 .ت ذلك دراسة حديثية فقهية حقوق احملضون ودرسمجعت املسائل املتعلقة ببعض  - 
 .باملوضوعالسعودية اليت تتعلق  حرصت على مجع األنظمة القضائية - 
 ذلكما ذلك إّل لعدم وجود مادة تدل على  و, قد ختلو بعض املسائل من بيان عمل القضاء السعودي -3

  .بعد اجتهادي يف البحث
 .والتوثيق والتخريج واجلمع  على أمهات املصادر واملراجع األصلية يف التحريرغالًبا أعتمد  -0
تكون اإلحالة على املصدر بذكر امسه , واجلزء , والصفحة , إذا كان النقل بالنص , أما إذا كان النقل  -8

 . انظر : باملعىن فيسبق بكلمة 
 .ات مع ذكر رقمها وذلك يف احلاشية اَلي أعزو -6
حدمها اكتفيت بالعزو هلما لتلقي األمة فإن كانت يف الصحيحني أو يف ا, التزمت ختريج األحاديث النبوية  -7

وأحلت , وإن تكرر احلديث يف صحيح البخاري اخرتت أقرب األلفا  الدالة على املسألة , هلما بالقبول 
ن إّل إ, باً ما أوردها يف احلاشية وغال, واحلديث , ورقم اجلزء والصفحة , والباب, على اسم الكتاب 

 .ترجحت مصلحة لذكرها يف األصل 
الصفحة  جلزء واكان احلديث يف غري الصحيحني اجتهدت يف عزوه ملصادر السنة املختلفة مبينة رقم  نوإ

كان يف إسناده  إن و ,ونقلت أقوال األئمة املتقدمني يف احلكم عليه إن وجد, مث درست إسناده , واحلديث 
 .اد كل حديث أوردهالتزمت احلكم على إسن و, ضعف وله متابعات وشواهد يرتقي هبا أشرت إليها 

 .وكذلك توصياته, من خالل البحث توصلت إليهااخلامتة متضمنة أهم النتائج اليت جاءت  -5
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 :اَلتية  الفهارسب أحلقت البحث -9
 .األحاديثو فهرس , فهرس اَليات

 .املراجعفهرس املصادر و  و
 .فهرس املوضوعات و

 :خطة البحث

 .قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين وخاتمة

 :أربعة مباحثفيه و  ,مقدمات يف احلضانةيشتمل على  متهيد

 .وشرًعا, املراد باحلضانة لغة : املبحث األول

 .مدة احلضانة: املبحث الثاين

 .شروط احلاضن :املبحث الثالث

 هل احلضانة حق للحاضن أم احملضون؟  :املبحث الرابع

 :مبحثني  ويشتمل على, أدلة ثبوت احلضانة من القرآن والسنة :الفصل األول

 . من القرآنأدلة ثبوت احلضانة : املبحث األول

 .أدلة ثبوت احلضانة من السنة: املبحث الثاين 

 :يشتمل على مخسة مباحث  و, حقوق احملضون:الفصل الثاين

ــة :املبحث األول ــقـ ــ ــ  :ثالثة مطالبويشتمل على , حق النفـ

 .والسنة النفقة على احملضون يف ضوء الكتاب : املطلب األول

 ؟على من جتب نفقة احملضون: الثايناملطلب 

 .قة بالنفقةاألحكام القضائية املتعل: املطلب الثالث

 :ويشتمل على أربعة مطالب, ما تشمله النفقة على احملضون: املبحث الثاين

 .أجرة الرضاعة: املطلب األول



5 
 

 .أجرة احلضانة : املطلب الثاين

 .سكناملأجرة : املطلب الثالث

 .أجرة اخلادم: املطلب الرابع

 :وفيه مخسة مطالب, حق رؤية احملضون وزيارته من قبل والديه: املبحث الثالث

 . حكم زيارة احملضون : املطلب األول

 . أحوال زيارة احملضون  : املطلب الثاين

 . آداب زيارة احملضون: املطلب الثالث

 .زيارة احملضون األحكام القضائية املتعلقة بدعوى : املطلب الرابع

 .حكم نقل احملضون والسفر به: املطلب اخلامس

 :وفيه ثالثة مطالب, العدل بني احملضون وإخوته :املبحث الرابع

 . العدل بني األبناء يف ضوء السنة النبوية : املطلب األول

 .حكم العدل بني احملضون وإخوته: املطلب الثاين

 .   إخوتهصفة العدل بني احملضون و  :الثالثاملطلب 

 ـــ:الرتبية والتعليم, وفيه مطلبان: املبحث اخلامس

 .األدلة على ذلك من الكتاب والسنة  :املطلب األول

 .آراء الفقهاء يف ذلك :املطلب الثاين

 .اخلامتة وحتوي النتائج والتوصيات

 . الفهارس
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ــد ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  :التمهي

 . تعريف احلضانة لغة وشرعا: األولاملبحث 

 :                                                                    تعريف احلضانة لغة

 كما حضنك يف إياه ْحلك وهو الشيء احتضانك ومنه الكشح, إىل اإلبط دون ما: [ احِلْضن] 
                . شقيها أحد يف فتحمله ولدها املرأة حتتضن

 . ( )الصيب  يربيان اللذان ومها واحلاضن احلاضنة مصدر: [احلضانة]و

 : احلضانة شرًعا 

 .يف ذلك الفقهاء تعددت تعاريف 
 ."احلضانة حق له ملن الولد تربية هو :"( )فجاء عن احلنفية 
 ". جسمه وتنظيف ومضجعه ولباسه طعامه مؤنة و مبيته يف الولد حفظ " :(3)جاء عند املالكية و

 عما وقايته و يصلحه, مبا وتربيته بأمره, يستقل وّل مييز ّل من حبفظ القيام هي" :(0)جاء عند الشافعيةو 
 ".يؤذيه

 بعمل وتربيتهم يضرهم مبا العقل املختل وهو ومعتوه وتجنون صغري حفظ:" (8)جاء عند احلنابلة  و
   املهد يف وربطه تكحيله و وكدهنه  ثيابه وغسل  يديه وغسل  الطفل رأس كغسل: مصاحلهم

 ."وحنوه  لينام وحتريكه
 . بالنظر إىل هذه التعريفات جند أهنا تدور حول احلفظ والصيانة وتربية احملضون مبا يصلحه و
  

                                                           

 [.حضن ] مادة (48 / 3) العني( )
 (888/ 3) عابدين ابن وحاشية املختار الدر( )

 (47 / 0) للخرشي خليل خمتصر شرح(3)

  ( 9  /8) املنهاج ألفا  معاين معرفة إىل احملتاج مغين,(95/ 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة(0)

 .(05 / 7) املربع الروض حاشية, (098/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف(8)
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 :مما يتعلق مبفهوم احملضون القضاء في السعوديجاء يف ما 

  " تسمع دعوى احلضانة يف حق الصيب واملعتوه". 

  "ولو كان غري األبوين, دعوى احلضانة على من بيده احملضون  تقام". 

  "لكن تقام , ّل تسمع الدعوى من أحد الوالدين على اَلخر يف ضم الولد البالغ العاقل
 . ( )" الدعوى على الولد مباشرة

 . مدة احلضانة : املبحث الثاين

احلنفية -أيًضا عند اجلمهور كذلك احلكم و, ى الطفل الصغري باتفاق الفقهاءتثبت احلضانة عل -
 .بالنسبة للبالغ اجملنون واملعتوه-والشافعية واحلنابلة ويف قول عند املالكية

 :اختلفوا يف حتديد السن الذي تنتهي به احلضانة ّلستغناء الصغري وقدرته على القيام مبصاحله و -

 وأما, ذلك حنو أو سنني مثان أو سنني إىل أن حضانة الغالم عند أمه حىت يبلغ سبعالحنفية فذهب 
فإن كان الولد يف حضانة  ,تْشَتهىحىت  ويف رواية أخرى ,الرواية ظاهر يف ذكر كذا حتيض فحىت اجلارية

 . ( ) والتخيري للولد يكون بعد بلوغه ّل وهو صيب, أمه فلألب أن يأخذه بعد هذا السن
 : واستدلوا

 و مبحسر, حتمله فلقيها ,عاصم ابنه أم األنصارية امرأته اخلطاب بن عمر طلق: قال عباس ابنبأثر  
 أحق أنا: وقال وبكى, ,الغالم أوجع حىت إياه ونازعها منها لينتزعه بيده فأخذ مشى, و فطم قد لقيه
 حىت منك له خري وفرشها رهاجوح رحيها" :وقال .به هلا فقضى ,بكر أيب إىل فاختصما منك بابين

   (3). " لنفسه خيتار و ,يشب
                                                           

 .حمرم08العدد. حبث منشور يف تجلة العدل   ص0 اإلجراءات القضائية يف املشكالت الزوجية ( )
 . (69 : ص) األحبر ملتقى, (8 / 0) املختار لتعليل اّلختيار,  ( 0/ 0)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :ينظر( )
وإسناده ضعيف ألن رواية عطاء بن أيب مسلم اخلراساين ,  (80 / 7)  64  أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  (3)

" مل يسمع من ابن عباس شيًئا: " قال العالئي, [ 390(47 /4 )هتذيب الكمال : ينظر.]عن ابن عباس مراسلة
, من طريق حيي بن سعيد, عن القاسم 085 (767/ ), وله شاهد أخرجه مالك يف املوطأ .35 جامع التحصيل 

 .كانت عند عمر امرأة من األنصار, األثر مبعناه,  ورجاله ثقات إّل أن القاسم بن حممد مل يدرك عمر: بن حممد يقول
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َا اْختَـَلَف ُحْكُم اْلُغاَلِم َواجلَْارِيَِة؛ أِلَنَّ اْلِقَياَس ": وجه الدّللة احلََْضانَُة بِاْلبـُُلوِغ يف اْلُغاَلِم  َأْن تـَتَـَوقَّتَ َوِإمنَّ
ُلوِغ َكِوّل  يًعا؛ ألَنَـَّها َضْرُب ِوَّليٍَة َوأِلَنَـَّها ثـََبَتْت ِلأْلُم  َفاَل تـَْنَتِهي إّلَّ ِباْلبـُ يَِة اأْلَِب يف اْلَماِل إّلَّ أَنَّا َواجلَْارِيَِة مجَِ

ُهْم  -الصََّحابَِة تـَرَْكَنا اْلِقَياَس يف اْلُغاَلِم ِبِإمْجَاِع  يَق  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ َرِضَي اللَُّه  -ِلَما َرَويـَْنا َأنَّ أَبَا َبْكٍر الص د 
 -ابَِة َقَضى بَِعاِصِم ْبِن ُعَمَر أِلُم ِه َما ملَْ َيِشبَّ َعاِصم  أَْو تـَتَـَزوَّْج أُمُُّه وََكاَن َذِلَك مبَْحَضٍر ِمْن الصَّحَ  -َعْنُه 

ُهْم َرِضَي ا تَـرَْكَنا اْلِقَياَس يف اْلُغاَلِم ِبِإمْجَاِع الصََّحاَبِة  -للَُّه َعنـْ َرِضَي  -وملَْ يـُْنِكْر َعَلْيِه َأَحد  ِمْن الصََّحابَِة فـَ
ُهْم   . ( ) "فـََبِقَي احلُْْكُم يف اجلَْارِيَِة َعَلى َأْصِل اْلِقَياسِ  -اللَُّه َعنـْ

 يف اجلارية وترتك, شاء حيث يذهب مث حيتلم حىت األم حضانة يف إىل أن الغالم المالكيةوذهبت 
 حىت أبداً  هبا أحق فهي وحتصني حرز يف األم كانت فإن نظر بلغته فإذا النكاح, تبلغ حىت األم حضانة
 .  ( ) سنة أربعني بلغت إن و تنكح

للمحضون قبل بلوغه سبع سنني عن احلنفية, وقبل احتالمه عند وّل ختيري عند األحناف واملالكية 
 أتت امرأة أن: عمرو بن اهلل عبد جده عن أبيه, عن شعيب, بن عمرو وذلك استدّلًّل مبا رواهاملالكية, 

 حواء, له حجري و وعاء, له بطين كان هذا ابين إن اهلل, رسول يا: فقالت وسلم عليه اهلل صلى النيب
 .  (3) «تنكحي مل ما به أحق أنت»: قال مين؟ ينزعه أنه أبوه زعم و سقاء, له وثديي

 .ولو خري الطفل مل تكن هي أحق به إّل إذا اختارها :قالوا, (0)مل خيريه يف احلديث و: قالوا
  

                                                                                                                                                                      

هذا خرب منقطع يف هذه الرواية, ولكنه مشهور مروي من وجوه منقطعة, (:" 59 /7)قال ابن عبد الرب يف التمهيد
 "ومتصلة, تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل

 ( 0/ 0) الشرائع يبترت يف الصنائع بدائع( )
 (94 /7), اّلستذكار(8 6/  ) املدينة أهل فقه يف والكايف,  (399/  ) املدونة اختصار يف التهذيب: ينظر( )
وأبو داود يف , 896  (83 /7)وأْحد يف املسند واللفظ له , 869  (83 /7)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  (3)

والبيهقي , 534 (88 / )واحلاكم يف املستدرك , 5  (3/340)السننوالدارقطين يف , 6747(4 3/  )السنن
 . 880 (5/0)يف الكربى 
إسناد احلديث حسن للخالف املعروف يف عمرو بن : قلت.ووافقه على ذلك الذهيب" صحيح اإلسناد: " قال احلاكم

 . 57  (00 /7)وقد حسنه األلباين يف اإلرواء. , عن جده بيهشعيب, عن أ
 .(6 0/ 8) العباد خري هدي يف املعاد زاد, (00/ 0) الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع(0)
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 خري ميز فإذا التمييز إىل أن الصغري غالًما كان أم جارية يف حضانة األم مادام أنه قبل الشافعيةذهب  و
. (1)خيتاره  من إىل وسلم األب وبني بينها  

 وقد استدلوا مبا يلي: 

 أيب مع جالس أنا بينما: قال صدق, رجل املدينة أهل من موىل سلمى ميمونة أبا ما روي أن/  
 رطنت و هريرة, أبا يا: فقالت زوجها, طلقها وقد فادعياه, هلا ابن معها فارسية امرأة جاءته هريرة,

 فجاء بذلك, هلا رطن و عليه استهما: هريرة أبو فقال بابين, يذهب أن يريد زوجي بالفارسية, له
 امرأة مسعت أين إّل هذا أقول ّل إين اللهم: هريرة أبو فقال ولدي, يف حياقين من: فقال زوجها,
 يريد زوجي إن اهلل, رسول يا: فقالت عنده, قاعد أنا و وسلم, عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل جاءت

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال نفعين, قد و عنبة, أيب بئر من سقاين قد و بابين, يذهب أن
 أبوك, هذا": وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال ولدي؟ يف حياقين من: زوجها فقال عليه, استهما

 . ( )" به فانطلقت أمه, بيد فأخذ ,«شئت أيهما بيد فخذ أمك وهذه

فل ذكًرا ّل تأثري له يف احلكم بل هي  ألن كون الط, جة يف ختيري األنثى املتقدم حاحلديث  و
وأهنا كانت يف , إمنا الصحايب حكى القصة  و, مث إن لفظ الصيب ليس من كالم الشارع , كالذكر

 . (3)صيب فإذا نقح املناط تبني أنه ّل تأثري لكونه ذكرًا 

                                                           

 (009/ 3) الطالب روض شرح يف املطالب و أسىن,  (04 / 6) املذهب يف الوسيط:ينظر( )
والدارمي يف السنن , 453 (060/ )واحلميدي يف املسند,   6  (87 /7)عبدالرزاق يف املصنف  أخرجه ( )
, 3096(58 /6)والنسائي يف اجملتىب ,77  ( 53 /  )السنن واللفظ له  بو داود يفوأ ,93  (3  / )

 ....ن أبا ميمونة أ, أخربين زياد عن هالل بن أسامة , من طرق عن ابن جريج ,8836 (5/3)والبيهقي يف الكربى 
 .93  ( 4 /7)األلباين يف اإلرواء وكذا , ويف اإلرواء77  ( / )وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود

, َرٍك َعْن َعِلي  ْبِن ُمَبا, وَكِيع   و للحديث متابعات يتقوى هبا, منها ما أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنفمن طريق
 .وذكر احلديث خمتصراَعْن َأيب ُهرَيـْرََة , َعْن سلمان أيَِب َمْيُمونَةَ , َعْن حَيََْي بن أيب كثري

 (.49 /8)طريق ابن أيب شيبة ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام وصححه

 66 /6عون املعبود ,  3 / مغين احملتاج (3)
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: فقالت وسلم عليه اهلل صلى النيب فأتت تسلم, أن رأتهام وأبت أسلم أنه سنان بن حديث رافع/  
 «ناحية اقعد»: وسلم عليه اهلل صلى النيب له فقال ابنيت,: رافع وقال شبهه, أو فطيم هي و ابنيت,
 النيب فقال أمها, إىل فمالت , «ادعواها»: قال مث بينهما, الصبية فأقعد «ناحية اقعدي»: هلا وقال
  . ( )فأخذها  أبيها إىل فمالت «اهدها اللهم»: وسلم عليه اهلل صلى

 .احلديث نص على ختيري اجلارية كالغالم  و

 والظاهر, وهذا قطعا دون السبع "افطيمً " أنه جاء يف لفظ احلديث أن اجلارية كانت : وأجيب عنه 
أجاب الشافعية بأن السن املعتربة عندهم يف  و ,ختريون من له دون السبع وأنتم ّل, أهنا دون اخلمس
 . ( )واجلارية ميزت فلذا خريت , التخيري التمييز 

 
 بلغ مث إذا, إىل أن الصغري غالًما كان أم جارية يف حضانة األم حىت يبلغ سبع سنني الحنابلةوذهب 

 مع فكان أبويه, بني خريإن تنازعا  و ,اتفق أبواه أن يكون عند أحدمها فإنه يصح و سنني, سبع الغالم
 .(3)هبا أحق و أما اجلارية فإن األب, منهما اختار من

 أهل غري من أحدمها كان فإن احلضانة, أهل من مجيعا يكونا أن أحدمها, بشرطني؛وختيري الغالم 
 . اَلخر ويعني كاملعدوم, كان احلضانة,

 .(0)الطفل مبنزلة املعتوه ألن خيري؛ ومل األم, عند كان معتوها كان فإن معتوها, الغالم يكون ّل أن: الثاين

                                                           

والنسائي يف , 00  (73 / )وأبوداوود يف السنن ,3787 ( 65 / 39)أخرجه أْحد يف املسند واللفظ له  ( )
والبيهقي يف الكربى ,5 5 (8  / )املستدرك واحلاكم يف , (0/03)والدارقطين يف السنن , 6358(0/53)الكربى

 ( . 9 / )وابن األثري يف أسد الغابة,8835 (5/3)
ورجح ابن , وألفاظه خمتلفة , ويف إسناده اختالف كثري:" قال الشوكاين, ومل خيرجاه"صحيح اإلسناد : قال احلاكم 

ولكن قد صححه ابن . ويف إسناده مقال , قلّل يثبته أهل الن: وقال ابن املنذر, القطان رواية عبد احلميد بن جعفر
 "وذكر الدار قطين أن البنت املخرية امسها عمرية. احلاكم

إسناده صحيح على شرط مسلم, وصححه احلاكم والذهيب :" 0 9 (3 /7)قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود
 . وأطال النفس يف تتبع طرقه, واحلكم عليها( وابن القطان

   8/07املعاد زاد : ينظر ( )
 (64 / 0) حنبل بن أْحد اإلمام فقه يف اإلقناعو , (39 / 5) قدامة ّلبن املغين: ينظر (3)

 ( 0 / 5) قدامة ّلبن املغين(0)
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 : واستدلوا
 حفظ, إىل حتتاج ألهنا أبيها؛ عند الكون يف السبع بعد للجارية واحلظ احلظ, باحلضانة الغرض أنب"

 الصالحية قاربت السبع, بلغت إذا وألهنا ويصوهنا, حيفظها من إىل حتتاج األم فإن بذلك, أوىل واألب
 من اجلارية ختطب وإمنا سبع, ابنة وهي عائشة, - وسلم عليه اهلل صلى - النيب تزوج وقد للتزويج,

 غريه, على يقدم أن فينبغي البحث, على وأقدر بالكفاءة, أعلم وهو لتزوجيها, واملالك وليها, ألنه أبيها؛
 احلفظ إىل حيتاج ّل ألنه الغالم؛ على قياسها يصح وّل فيها, به يرد مل الشرع ألن ختيريها؛ إىل يصار وّل

 . ( ) "إليه كحاجتها والتزويج,
أن األم إذا توفرت فيها شروط احلضانة كانت قادرة على رعاية البنت : وميكن أن يناقش هذا الدليل 

 .وإذا جاء وقت تزوجيها زوجها أبوها مبن يراه كفئاً هلا, والنظر يف مصاحلها, وحفظها

 .سنان املتقدم ونفي التخري لألنثى يرده حديث رافع بن

  هو قول الشافعية القائل بتخيري الغالم واجلارية بعد بعد النظر يف األدلة لدى الباحث واألرجح
 . توفرت يف الوالدين شروط احلضانة ؛ وذلك لقوة ما استدلوا بهالتمييز إن 

  لدوعلى كل فإن تقدمي أحد األبوين على اَلخر بعد انتهاء مدة احلضانة يراعى فيه مصلحة الو  ,
وكل من  " :بعد أن ذكر اخلالفات الكثرية يف املسألة  -رْحه اهلل- بن تيميةاقال شيخ اإلسالم 

, به مفسدهتا اندفعتاألبوين, إمنا نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو  قدمناه يف احلضانة من
ومما ينبغي أن  :"مث يقول رْحه اهلل "خر أوىل هبا بال ريباَلمع أحدمها ف أما مع وجود فسادهاف

 ا,حد األبوين مطلقأوّل ختيري  ,االشارع ليس له نص عام يف تقدمي أحد األبوين مطلق يعلم أن

يكون   بل مع العدوان والتفريط ّل يقدم منا, ن على أنه ّل يتعني أحدمها مطلقوالعلماء متفقو 
 . ( ) "كذلك على الرب العادل احملسن القائم بالواجب

  إّل أن يظهر للقاضي ترجيح أحد , باملذهب احلنبلياألخذ  القضاء السعوديفي و املعمول به
يف األصل عند اّلختالف  :"جاء يف اإلجراءات القضائية, الوالدين حتقيًقا ملصلحة احملضون 

                                                           

 ( 0 / 5) قدامة ّلبن املغين( )
 ( 3 / 38-30) الفتاوى تجموع( )
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العمل باملذهب إّل إذا ظهر للقاضي مصلحة للمحضون يف ترجيح أحد املتنازعني : احلضانة
  .( )" فيعمل هبا على آخر

 املبحث الثالث :شروط احلاضن  .

  :الشروط المتفق عليها: أوًل 

 بل هم عليها, يقدرون ّل ألهنم أو طفل؛, أو من به خفة يف عقله جملنون, حضانة فال ,العقل - 
 . ( ) يكفلهم من إىل حمتاجون

 أداء يف به موثوق غريو ألنه  ,ليس من أهل الوّليةألنه  األمانة يف الدين فال حضانة لفاسق؛ -8
 .(3) طريقته على و حىت ّل ينشأ احملضون احلضانة, من الواجب

كنه فال حضانة لعاجز كمريضة أو مسنة إّل أن يكون عندمها من مي, احملضونب القدرة على القيام -3
 . (0)القيام باحلضانة 

  . (8)خلو احلاضن من كل عاهة مضرة خيشى على احملضون منها -0
 (6) الزوج حبقوق ّلشتغاهلاو , للحديث املتقدم ذكره؛ زوًجا ألجنيب عن احملضونأن ّل تكون األنثى -8

 : الشروط المختلف فيها: اثانيً 

, وكذلك للذمي حضانة املولود الذمي, أن للمسلم حضانة املولود املسلم اتفق الفقهاء على, اإلسالم- 
إذا   إباحة حضانة املسلم للمولود غري املسلمكما اتفقوا على , سواء كان يهوديًا أو مسيحًيا أو تجوسًيا

حفاظًا على دين وتربية  وكذلك اتفقوا على أن املرتد ّلحق له يف احلضانة, كان مستوفًيا لشروط احلضانة
 :اختلفوا يف حضانة الذمي للمسلم على قولني و  . (6)الصغري 

                                                           

  8 اإلجراءات القضائية ص  ( )
 (37 / 5)  املغين,  5/3 اجملموع شرح املهذب , 5 8/ حاشية الدسوقي, 633/ حاشية ابن عابدين  ( )

 , 30 /5املبدع, (37 / 5) املغين , 5/3 اجملموع شرح املهذب,8/378املدونة, 053/ األهنر تجمع  (3)

 86 /7ّلبن قاسمحاشية الروض ,9/99روضة الطالبني, 5 / حاشية الدسوقي,  63/ حاشية ابن عابدين (0)
 . املراجع السابقة (8)
 . 58 /7املبدع ,4 5/3 اجملموع شرح املهذب , 6 8/ حاشية الدسوقي,054/ تجمع األهنر( )



13 
 

, ( )وهو مذهب احلنفية, لدها املسلمفللذمية حضانة و  ,اإلسالم ليس شرطًا يف احلضانةأن  :القول األول
  . ( )املالكية  و

؛ يعقل األديانمل  يباح ذلك ما: (3)فقال احلنفية  ,واملالكية يف ذلك شرطًااحلنفية كل من وقد اشرتط   
  .و انتقاش أقواله يف ذهنه , إلف الكفرمن على الولد  وذلك خوًفا

 .تشربه مخرًااألمن من أن تغذية بلحم خنزير أو يباح ذلك بشرط  :(0)وقال املالكية
 و, (8) هو مذهب احلنابلة و ,فليس للكافر حضانة املسلم ,أن اإلسالم شرط يف احلضانة: القول الثاين

وهو األقرب ملقاصد الشريعة؛ ذلك أنه إذا سقطت حضانة الفاسق, فالكافر  .(6) الصحيح عند الشافعية
  .الكفر ذنبمن باب أوىل؛ ألنه ليس بعد 

  :أم ّل؟ وذلك على قولني اضنحليف ااختلف الفقهاء يف احلرية هل هي شرط , احلرية - 
 و,  (5)الشافعية  و,  (7) هو مذهب اجلمهور من احلنفية و, والرقيق فيها  ّل حق لألمة: القول األول

 .  (9)احلنابلة 

 . (4 )هو مذهب املالكية  و, مطلًقالألمة حضانة ولدها : القول الثاين

 هل الحضانة حق للحاضن أم المحضون؟ : المبحث الرابع 

                                                           

 (09/ 3) الدقائق كنز شرح احلقائق تبيني ,054/ تجمع األهنر:ينظر( )

 (6 8/ )حاشية الدسوقي,  (64 /  ) املدونة: ينظر( )
 (09/ 3) الدقائق كنز شرح احلقائق تبيني , (053/  ) األحبر ملتقى شرح يف األهنر تجمع: ينظر(3)
                                                     ( 6 8/ )حاشية الدسوقي, (6 6/  ) املدينة أهل فقه يف الكايف , (64 /  ) املدونة: ينظر(0)
 . 58 /7املبدع, (35 / 5) قدامة ّلبن املغين :ينظر(8)

 . (  3/ 5 ) املهذب شرح اجملموع, (9/99)روضة الطالبني :ينظر(6)

 . (888/ 3) عابدين ابن وحاشية املختار الدر ,054/ تجمع األهنر:ينظر(7)

 . (99/ 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة, 4 5/3 اجملموع شرح املهذب:ينظر(5)
  . (304/ 9) الفروع وتصحيح الفروع,   5/0املغين:ينظر(9)

أحكام املولود يف : ولالستزادة يراجع .(45 / 0) للخرشي خليل خمتصر شرح, 6 8/ حاشية الدسوقي : ينظر(4 )
  074الفقه اإلسالمي 
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حق للحاضنة  أم هي, لى احلاضنة ّل متلك إسقاطهاعالشارع  اأوجبه ,هل احلضانة حق للمحضون
 ؟ اوإسقاطه احبيث متلك التنازل عنه

وهو املشهور عند , رب عليها إن امتنعتفتملك إسقاطها وّل جت, أن احلضانة حق للحاضنة : القول األول
 . (3)احلنابلة  و, ( )مذهب الشافعية هو  و ,( )املالكية 

ورواية  وهو, جترب عليها األم إن امتنعتو , فال متلك إسقاطهاإن احلضانة حق للمحضون : القول الثاين
 .(8)وقول عند احلنابلة , (0)عند املالكية 
وذلك إن وجد غريها ممن  تسقطه هلا أنأن أي , حق هلاف, وعليهاهلا  حق احلضانةأن : القول الثالث
احلنفية  اختياروهو , غريها فإنه يتعني عليها يوجد ومل إليها الطفل احتاج إذا وحق عليها ,يقوم مقامها

 .(7)من املالكية  حمرز ابن و الباجي و,  (6)

 

 

 

                                                           

 (897/ 8) خليل ملختصر واإلكليل التاج ,7 8\ حاشية الدسوقي : ينظر( )
 (97 / 8) احملتاج مغين,(333/ 5 ) املهذب شرح اجملموع:ينظر( )

 (  0/ 9) للمرداوي اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف, (07 / 5) املغين:ينظر( )
 (897/ 8) خليل ملختصر واإلكليل التاج, (5  / 0) اجلليل مواهب:ينظر(0)
 (7 0/ 9) للمرداوي اإلنصاف:ينظر(8)
  (864/ 3) احملتار رد:ينظر(6)
 بني التوفيق هذا من ويؤخذ: " لكن أنقل إليك مقاله احملقق ابن عابدين , مع أن الناظر ألول وهلة إىل كتب احلنفية جيد تعدد الروايات*

 من فقول السعود؛ أيب املفيت عن قدمناه ما ومثله احلضانة, يف حقا واحملضون احلاضنة من لكل أن على يدل احمليط يف ما أن وذلك القولني,
 من لوجود حقه يضيع ّل حينئذ احملضون ألن حقها أهنا على واقتصر هلا, تتعني مل إذا ما على حممول"  جترب فال احلاضنة حق إهنا"  قال

 على والدليل. غريها حيضنه من لعدم حقه أهنا على واقتصر تعينت إذا ما على حممول"  فتجرب احملضون حق إهنا"  قال ومن غريها, حيضنه
 "وجد إذا ّل غريها يوجد مل إذا عندهم جترب أهنا باجلرب القائلني الثالثة الفقهاء إىل عزي حيث الظهريية عن مر ما أيضا ذلك

حضانة اجلدة يف  :يراجع ,(040/ 8) العباد خري هدي يف املعاد زاد, (897/ 8) خليل ملختصر واإلكليل التاج(7)
 (9  [ / 9العدد)]تجلة البحوث اإلسالمية  ضمن الفقه اإلسالمي

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=13801&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=13801&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=13801&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=13801&PageNo=1&BookID=2
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 . أدلة ثبوت الحضانة من القرآن والسنة: الفصل األول

فجاءت النصوص لتثبت حقه , قد كفلت الشريعة حق الطفل بعد افرتاق والديه يف مجيع مراحله العمرية 
لتثبت حقه يف اختيار املكان  وأيًضا جاءت, حال صغره وحاجته يف الرضاع واحلضانة والرعاية وذلك يف 

من نفقة ومسكن  كما ضمنت الشريعة أيًضا حقوقه األخرى , املالئم له بعد استغنائه عن احلضانة
 .   األدلة الدالة على ثبوت حق احلضانة يف الكتاب والسنة   تأورد ,ويف املبحثني اَلتيني, وغريها

 ـــ:أدلة ثبوت الحضانة من القرآن: المبحث األول

 َكاِمَلنْيِ  نْيِ َحْولَ  َأْوَّلَدُهنَّ  يـُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ }:استدل العلماء بثبوت حق احلضانة يف القرآن بقوله تعاىل
 َّل  ُوْسَعَها ِإّلَّ  نـَْفس   ُتَكلَّفُ  َّل  بِاْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتـُُهنَّ  ِرْزقـُُهنَّ  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى الرََّضاَعةَ  يُِتمَّ  َأنْ  َأرَادَ  ِلَمنْ 

ُهَما تـَرَاضٍ  َعنْ  ِفَصاًّل  َأرَاَدا َفِإنْ  َذِلكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعَلى بَِوَلِدهِ  َلهُ  َمْوُلود   َوَّل  ِبَوَلِدَها َواِلَدة   ُتَضارَّ   َوَتَشاُورٍ  ِمنـْ
 ِباْلَمْعُروفِ  آتـَْيُتمْ  َما َسلَّْمُتمْ  ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفاَل  َأْوَّلدَُكمْ  َتْستَـْرِضُعوا َأنْ  َأَرْدتُْ  َوِإنْ  َعَلْيِهَما ُجَناحَ  َفاَل 

 . ( ){ َبِصري   تـَْعَمُلونَ  مبَا اللَّهَ  نَّ أَ  َواْعَلُموا اللَّهَ  َواتَـُّقوا
 ما ذلك يف خالف وّل, الوالد مات أو طلقت ويستدل باَلية على ثبوت احلق باحلضانة لألم وذلك إذا

 . ( )بذلك  تسقط حضانتها فإن تتزوج مل
  .  (3)" وشفقتها حنوها لفضل حبضانته أحق فاألم فطم وإن الولد أن على يدل وهذا :"قال القرطيب 

                                                           

 .[33 : البقرة]( )

 . (368/  ) للزحيلي املنري التفسري :ينظر ( )

 (64 / 3) القرطيب تفسري(3)
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 :أدلة ثبوت احلضانة من السنة:املبحث الثاين

 صلى النيب فخرج"... : قال يف حديث عمرة القضاء , -عنه اهلل رضي - الرباء بن عازب ما رواه - 
 عليها لفاطمة وقال بيدها, فأخذ علي فتناوهلا عم, يا عم يا تنادي ْحزة, ابنة فتبعته وسلم, عليه اهلل

 بنت وهي أخذهتا, أنا: علي قال وجعفر, وزيد علي فيها فاختصم ْحلتها, عمك ابنة دونك: السالم
 وسلم عليه اهلل صلى النيب هبا فقضى. أخي ابنة: زيد وقال حتيت, وخالتها عمي ابنة: جعفر وقال عمي,

 "( )اخل .... «األم مبنزلة اخلالة»: وقال خلالتها,

 للخالة احلكم يف أصل وهو :"قال ابن بطال, للصغري باحلضانة  يف أولويتها اخلالة كاألم يعىن: أي
 . ( )" باحلضانة

 املطلب عبد بنت صفية ألن ؛العمة على مقدمة احلضانة يف اخلالة أن منه ويؤخذ:"وقال ابن حجر
 على مقدمة فهي ,النساء من العصبات أقرب كوهنا مع العمة على قدمت وإذا ,حينئذ موجودة كانت
 . (3).." األب أقارب على األم أقارب تقدمي منه ويؤخذ ,غريها

  

                                                           

 .( 0 / 8),  [ 8 0: رقم]باب عمرة القضاء . البخاري كتاب املغازي  صحيح( )

 (94/ 5) بطال ّلبن البخارى صحيح شرح( )

 (846/ 7) حجر ّلبن الباري فتح(3)
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 عليه اهلل صلى النيب أتت امرأة أن: عمرو بن اهلل عبد جده عن أبيه, عن شعيب, بن عمروعن   - 
 وزعم سقاء, له وثديي حواء, له وحجري وعاء, له بطين كان هذا ابين إن اهلل, رسول يا: فقالت وسلم

 .«تنكحي مل ما به أحق أنت»: قال مين؟ ينزعه أنه أبوه

فاألم أحق به من األب , دل احلديث على انه إذا افرتق األبوان وبينهما ولد و:" قال ابن القيم يف الزاد
  ( )" وهذا ما ّل يعرف فيه نزاع, أو بالولد وصف يقتضي ختيريه, هاما مل يقم باألم ما مينع تقدمي

ما مل حيصل  ,على أن األم أوىل بالولد من األبفيه دليل " أنت أحق به" قوله:"   ( )وقال الشوكاين 
وهو تجمع على  "مامل تنكحي"؛ لتقييده صلى اهلل عليه وسلم لألحقية بقوله مانع من ذلك كالنكاح

والشافعية , وبه قال مالك, إن حصل منها النكاح بطلت حضانتهاف, ذلك كما حكاه صاحب البحر
      . (3)" وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع عليه, واحلنفية

  

                                                           

 038/ 8زاد املعاد  ( )
 .39 /7نيل األوطار  ( )
 ( 06-8/080)ابن القيم يف الزاد يراجع اخلالف يف سقوط احلضانة بالنكاح عند (3)
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 .حقوق المحضون: الفصل الثاني

كان من الالزم بيان احلقوق اليت أوجبتها , ثبوت احلضانة يف الكتاب والسنة  من بعدما تقرر لدينا
وسأورد تلك , وحفاظًا عليهوذلك ْحايةله, , أو من يقوم مقامهما الشريعة للمحضون على والديه

 .احلقوق يف املباحث اَلتية 

 .حق النفقة : ولالمبحث األ

 .نفقة المحضون في ضوء الكتاب والسنة واإلجماع : المطلب األول
 :نفقة المحضون من الكتاب: أولً 

 َلهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعَلى الرََّضاَعةَ  يُِتمَّ  َأنْ  َأرَادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  أَْوَّلَدُهنَّ  يـُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ }:قال تعاىل - 
 . ( ){ بِاْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتـُُهنَّ  ِرْزقـُُهنَّ 

 النفقات فبقية الرضاع, أجرة لزمته إذا ألنه أبيه, على الصغري الولد نفقة وقد أخذ العلماء من ذلك أن
 . ( )ذلك  على تقاس بالصغري اخلاصة

ُلوا َوَّل }:قال تعاىل-     .(3{َوِإيَّاُكمْ  نـَْرزُقـُُهمْ  حَنْنُ  ِإْماَلقٍ  َخْشَيةَ  أَْوَّلدَُكمْ  تـَْقتـُ

وّلد عليهم ملا خافوا الق وهو الفقر, فلوّل أن نفقة األموّلد خشية اإلفمنع اهلل قتل األ"  :يقول النووي 

  "الفقر
 

                                                           

 [33 : البقرة]( )
 (077/   ) الكبري احلاوي, (74 / 3) القرطيب تفسري: ينظر ( )

 [ 3: اإلسراء](3)
 
 ( . 9 / 81)المجموع   
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 :نفقة المحضون في ضوء السنة النبوية: ثانًيا

 سفيان أبا إن: وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول معاوية أم هند قالت: عنها اهلل رضي عائشة عن - 
 «باملعروف يكفيك ما وبنوك أنت خذي»: قال سرا؟ ماله من آخذ أن جناح علي فهل شحيح, رجل

( ).  

 النفقة له وجبت ملن جيوز وأنه األب, على الولد نفقة وجوب على دليل فيه واحلديث"  :قال الشوكاين
 ّل أنه وظاهره التمرد, على وأصر اّلمتثال منه يقع مل إذا يكفيه ما ماله من يأخذ أن شخص على شرعا
  ( )" العموم منزلة ينزل وهو اّلستفصال لعدم والكبري الصغري بني أبيهم على األوّلد نفقة وجوب يف فرق

 وابدأ غىن, ظهر عن كان ما الصدقة خري»: قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن هريرة, أيب عن - 
 . (3) «تعول مبن

 معىن أن واملختار:" قال ابن حجر,  (0)نفقته  عليك جيب مبن أي "تعول مبن ابدأ و:"بقولهو املراد 
 بعد حمتاجا املتصدق يصري ّل حبيث ,والعيال النفس حبقوق القيام بعد وقع ما الصدقة أفضل ,احلديث
 .  (8)" صدقته

                                                           :ثبوت نفقة المحضون باإلجماع : ثالثاً 

 الذين األطفال أوّلده نفقة املرء على أن على العلم, أهل من عنه حنفظ من كل أمجع:" قال ابن املنذر 
 .  (6)" هلم مال ّل

 

                                                           

ومسلم يف  , [    : رقم]باب من أجرى أمر األمصار على مايتعارفونه بينهم . كتاب البيوع,البخاريأخرجه ( )
 .واللفظ للبخاري( 3 7 )رقم( 335 /3)قضية هند: باب 

 . (353/ 6) األوطار نيل( )
 (63/ 7) 8386رقم ,باب وجوب النفقة على األهل والعيال, كتاب النفقات, أخرجه البخاري يف صحيحه  (3)
 (844/ 9) حجر ّلبن الباري فتح( )
 (96++ / 3) حجر ّلبن الباري فتح( )
 (

 
 (   / 5) قدامة ّلبن املغين: ينظر,  4  ّلبن املنذر  اإلمجاع(
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 على من تجب نفقة المحضون ؟ : المطلب الثاني
 : إذا لم يكن للمحضون مال/ أولً 

اتفق الفقهاء على أن نفقة احملضون واجبة مادام أن احملضون صغري وحمتاج ؛ وذلك لألدلة املتضافرة  -
 . وقد سبق ذكرها

 .( )مث إن عدم األب فنفقة احملضون على من يرثه من أقاربه  -

بأن يكون له ما ينفق عليه فاضاًل عن نفقة  –وشرط وجوب النفقة على القريب أن يكون موسرًا  -
 . ( )وذلك باتفاق الفقهاء  -نفسه سواًء من ماله أو من كسبه 

 :وقد اختلفوا يف تعيني القريب الذي تلزمه النفقة على ثالثة أقوال

أو تعصيب فتقسم بينهم على قدر إرثهم  بفرض,  اً نساء رجاًّل وجتب النفقة على الورثة : القول األول
 .(3)وهو رواية عند احلنابلة  ,

 : ومن أبرز ما استدلوا به

{ ذلك مثل الوارث وعلى}: قال مث{ باملعروف وكسوهتن رزقهن له املولود وعلى}: تعاىل اهلل قول -
  .الوالد على أوجب ما مثل الوارث على فأوجب عليه, الوارث عطف مث نفقة,ال األب على فأوجب ,(0)

 .  (8)أهنا قرابة تقتضي التوريث فتوجب اإلنفاق كقرابة الولد  -

  

                                                           

 .وليس هذا موطنهوم النفقة على األقارب خالف يطول, ويف لز *  ( )
 املغين,  (58 / 8)احملتاج مغين,(9 6/  ) املدينة أهل فقه يف الكايف (38/ 0) الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع( )

 (3  / 5) قدامة ّلبن
 (7  / 5) قدامة ّلبن املغين(3)

 [33 : البقرة](0)
 (7  / 5) قدامة ّلبن املغين(8) 
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(  )واحلنابلة يف رواية ,  ( )وهو مذهب الشافعية , أن النفقة على العصبات دون النساء : القول الثاين

 : واستدلوا مبايلي,

 منفوس عم بين أوقف اخلطاب بن عمر أن» املسيب, بن سعيد عن شعيب, بن عمرو عنمبا جاء   -
 .فأنفق عليه الرجال دون النساء,  (3) «له عم ابن على برضاعه كاللة

  . (0)العصبات كالعقل  هبا القرابة فاختصت ختتص ومعونة مواساة وألهنا -

وهو مذهب , جتب نفقته على كل ذي رحم حمرم ّل مطلق الوارث وتكون بقدر املرياث:القول الثالث
 :ومن أبرز ما استدلوا به,  (8)احلنفية 

 أنه على ذلك فدل األب غري حق يف الوراثة صفة اعترب فقد, (  6){ ذلك مثل الوارث وعلى} تعاىل قوله
 مسعود ابن بقراءة ذلك وقد ثبت حمرم رحم ذا يكون أن بعد ولكن ,املرياث  حبسب الورثة على يكون

 عن روايته عن ختتلف ّل قراءته فإن"  ذلك مثل احملرم الرحم ذي الوارث وعلى" – عنه اهلل رضي -
 وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول من مساعا إّل هذا كان ما ألنه ؛- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول

–  (7)                                     . 

  

                                                           

 44 /8األم: ينظر ( )
 (7  / 5) قدامة ّلبن املغين( )
/ 0) [89 9 : رقم " ]النساء دون الرجال على الرضاع: قال من"باب , شيبة كتاب الطالق  أيب ابن مصنف(3)

  3 /7 إرواء الغليل" رجاله ثقات لوّل عنعنة ابن جريج واخلالف يف مساع سعيد من عمر إسناد" :قال األلباين,(50 
 (7  / 5) قدامة ّلبن املغين(0)
  0/3بدائع الصنائع, (49 / 8) للسرخسي املبسوط(8)
 [33 : البقرة](6)
  (49 / 8) للسرخسي املبسوط(7)

http://www.dorar.net/book/6092?ajax=1
http://www.dorar.net/book/6092?ajax=1
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 .إذا كان للمحضون مال / ثانًيا 

ومل يفرقوا بني ما إذا كان والده , على أن احملضون إن كان غنًيا فنفقته من ذلك املال  ( )اتفق الفقهاء -
 .موسرًا أم معسرًا 

 كان لو رجال أن منهم شذ من إّل الفقهاء أمجع وقد:" فقال , على ذلك  وقد حكى القرطيب اإلمجاع
 مال من ذلك وأن إرضاع,وّل  نفقة األب على جيب ّل أنه موسر واألب مال, وللولد,  طفل ولد له

 . ( )" الصيب

 :وقد استدل على ذلك بأمور 

 . (3)اَلخر  من بأوىل صاحبه على نفقته بإجياب -أي األب وابنه -املوسرين أحد ليس - 

  (0) واملوسر مستغن عن هذه املواساة, و ألن النفقة إمنا وجبت حلاجته  فهي على سبيل املواساة له  - 

.........  حمتاج غري موسر ألنه ماله؛ يف فنفقته مال للولد كان فإذا:"املبسوطقال السرخسي يف 
 أو كانت, موسرة له فتستحق نفسها لتفريغها العقد باعتبار ذلك استحقاق فإن الزوجة, نفقة خبالف
 . (8)" احلاجة عدم عند يثبت فال احلاجة باعتبار هنا اّلستحقاق فأما معسرة

 

  

                                                           

 (039: ص) اّلختصار غاية حل يف األخيار كفاية,(63 /  ) املدونة , (3  / 8) للسرخسي املبسوط: ينظر( )
 . (39 / 3) أْحد اإلمام فقه يف الكايف (   / 5) قدامة ّلبن املغين, (693/  ) الصالح ابن فتاوى

 (74 / 3) القرطيب تفسري( )
 (3  / 8) للسرخسي املبسوط( )
/ 3) أْحد اإلمام فقه يف الكايف (   / 5) قدامة ّلبن املغين ,(3  / 8) للسرخسي املبسوط:ينظر(0)

 ..787أحكام املولود ,(39 
( ) (8/  3) 
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 .األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة: املطلب الثالث
 :في النفقة  الشرعيةالمعايير / أولً 

 َما ِإّلَّ  نـَْفًسا اللَّهُ  ُيَكل فُ  َّل  اللَّهُ  آتَاهُ  ممَّا فـَْليـُْنِفقْ  ِرْزقُهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لِيُـْنِفقْ }: قال تعاىل
خذي ما يكفيك وولدك  :"صلى اهلل عليه وسلم قالو , ( ){  ُيْسًرا ُعْسرٍ  بـَْعدَ  اللَّهُ  َسَيْجَعلُ  آتَاَها

 ِإّلَّ  نـَْفس   ُتَكلَّفُ  َّل  ِباْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتـُُهنَّ  ِرْزقـُُهنَّ  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى}: وقال تعاىل,  ( )" باملعروف
 : , وهيالنفقة تبني لنا املعايري يف يجموع هذه األدلة مب,  (3){ ُوْسَعَها

ن كان معسراً إو أن تكون النفقة حسب عسر ويسر املنفق, فإن كان موسراً فينفق نفقة املوسرين,  - 
 . فينفق نفقة املعسرين

أن تكون النفقة باملعروف, أي حسبما تعارف عليه الناس وخيتلف العرف باختالف األشخاص  - 
 . والبلدان

أي )فقة شاملة لألكل والشرب وامللبس واملسكن والعالج والتعليم إذا مل يكن باجملان أن تكون الن -3
 (. التعليم والعالج

كما جاء يف , الكفاية يف النفقة, أي مبا يكفي ويغين ّل مبا يزيد ويطغي ويؤدي إىل إسراف وتبذير -0
 .  (0)حديث هند بنت عتبة 

  

                                                           

 [7: الطالق](8)
 .سبق خترجيه  ( )
 [33 : البقرة]( )
املادة يف موقع نشرت هذه وقد , لشيخ عبد الرْحن بن صا ح النفيسة القاضي مبحكمة حمافظة الرس تصريح ل: ينظر (0)

 449  –يوليو  - 49هـ املوافق  034  -رجب  - 6  يف هلا أون ّلين
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 :ةاإلجراء القضائي في تحديد النفق: ثانًيا

دم دعوى النفقة فإن القاضي وعندما تتق ,املعايري ميكن حتديد النفقة الشرعية لألوّلد تلكمن خالل و  
الطلب من خالل املعايري الشرعية, وجيتهد يف ذلك ويستعني هبيئة النظر لتحديد النفقة حسب  يفينظر 

إذا كان مقصراً يف دفع النفقة حسب املعطيات اليت تظهر له من  بعرف أهل البلد, مث يلزم فيه األ
وقائع الدعوى, حيث يطلب من الزوج اإلفصاح عن دخله الشهري حىت تتحدد حالته من حيث العسر 

تؤدي إىل استقرار األسرة واجملتمع والشح أو  يةأن النفقة الكاف وّلشكأو اليسر أو التوسط بينهما, 
 جلوء الزوجة واألوّلد إىل سلوك مشني يؤدي إىل ضياع هذه األسرة, فعلى األب التقصري فيها يؤدي إىل

 . القيام بالنفقة بالوجه الشرعي املطلوب وبراءة ذمته يف هذا اجلانب
 , هلا حق اّلعرتاض على احلكم كان  مبقدار النفقةاملرأة و إذا صدر احلكم يف حتديد النفقة ومل تقتنع 

 . ( ) حسب نظام املرافعات الشرعيةويدقق من حمكمة التمييز 

 :نظام التنفيذ: ثالثًا

 يكون التنفيذ معجال وجوب أن نظام املرافعات ما يفيدفقد جاء يف  وأما ما يتعلق بتنفيذ هذه األحكام 
جيب مشول : نصت املادة التاسعة والتسعون بعد املائة من نظام املرافعات على ما يأيت  : "فجاء مايلي 

     :فيذ املعجل بكفالة أو بدوهنا حسب تقدير القاضي , وذلك يف األحوال اَلتيةاحلكم بالتن

 .األحكام الصادرة يف األمور املستعجلة - أ
إذا كان احلكم صادراً بتقرير نفقة , أو أجرة رضاع , أو سكن, أو رؤية صغري , أو تسليمه حلاضنه  - ب

       ., أو امرأة إىل حمرمها ,أو تفريق بني زوجني 

 ".إذا كان احلكم صادراً بأداء أجرة خادم , أو صانع , أو عامل أو مرضعة , أو حاضنة  -ج 
 

  

                                                           
 .املرجع السابق  ( )8
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 :ما نصه  ئحة التنفيذيةاليف الوقد جاء 
, وللمنفذ ضده حساب بنكي بأمواله ,إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دوريا كالنفقة"  /73

وتقيد يف حساب  ,األموال باخلصم مما لديها بقدر املستحقفيأمر قاضي التنفيذ اجلهة احملفو  لديها 
 ."طالب التنفيذ 

فيأمر قاضي  ,ولديه أموال لدى جهة أو شخص ,إذا كان املنفذ ضده ليس له حساب بنكي"  /73
وتقيد يف  ,التنفيذ اجلهة أو الشخص الذي لديه أموال املدين باحلجز على أمواله بقدر املبلغ املستحق

  "لتنفيذحساب طالب ا
باخلصم من حساب  ,ويف هاتني الفقرتني من الالئحة ما يضمن وصول النفقة للمرأة بشكل مباشر

بل خياطب القاضي البنوك وغريها ,وّل حتتاج واحلال هذه إىل مراجعة أي جهة  ,احملكوم عليه بالنفقة
 .صول على النفقة وهذا فيه توفري للجهد ومنع لكثرة املراجعة واملشقة يف احل ,بالتحويل مباشرة

 ."إذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون ":  73/0كما نصت الفقرة 
ويف هذا ضمانة  ,وهذه الفقرة جتعل النفقة مقدمة على ما سواها من الديون الثابتة يف ذمة احملكوم عليه

 . ( ) ّلحتيال يف إسقاطها أو التقليل منهااومنع ,لثبوت النفقة واستمرارها 

  

                                                           

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

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/Default.aspx
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 :تشمله النفقة ما: المبحث الثاني

ويف هذا املبحث بيان  ومن الذي جتب عليه نفقته؟, احملضون يف النفقةيف املبحث األول ثبوت حق تقرر 
 :ملا تشتمل عليه النفقة, يف أربعة مطالب

 .أجرة الرضاعة: املطلب األول

 .أجرة احلضانة : املطلب الثاين

 .سكناملأجرة : املطلب الثالث

 .أجرة اخلادم: املطلب الرابع

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

  :الدليل على ذلك 

 َلهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعَلى الرََّضاَعةَ  يُِتمَّ  َأنْ  َأرَادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  َأْوَّلَدُهنَّ  يـُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ }:قوله تعاىل - 
 َوَعَلى ِبَوَلِدهِ  َلهُ  َمْوُلود   َوَّل  ِبَوَلِدَها َواِلَدة   ُتَضارَّ  َّل  ُوْسَعَها ِإّلَّ  نـَْفس   ُتَكلَّفُ  َّل  بِاْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتـُُهنَّ  ِرْزقـُُهنَّ 
ُهَما تـَرَاضٍ  َعنْ  ِفَصاًّل  َأرَاَدا َفِإنْ  َذِلكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ   َتْستَـْرِضُعوا َأنْ  َأَرْدتُْ  َوِإنْ  َعَلْيِهَما ُجَناحَ  َفاَل  َوَتَشاُورٍ  ِمنـْ

{ َبِصري   تـَْعَمُلونَ  مبَا اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا اللَّهَ  َواتَـُّقوا بِاْلَمْعُروفِ  آتـَْيُتمْ  َما َسلَّْمُتمْ  ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفاَل  أَْوَّلدَُكمْ 
( ) . 

 :                                       دلت هذه اَلية على العديد من أحكام احلضانة

أفادت اَلية أحقية األم باإلرضاع زوجة كانت ,  {... أَْوَّلَدُهنَّ  يـُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ } :يف قوله تعاىل/  
.                                                                     ولو مل يفد األولوية لألم ملا اقتصر عليها يف اَلية , أو مطلقة

                                                           

 (  8/ 3 ) املستقنع زاد على املمتع حالشر  :ينظر ( )
 .[33 : البقرة]( )
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, ن أمه بعدما رضيت بإرضاعهبأن اّلبن ّل ينزع م {ِبَوَلِدَها َواِلَدة   ُتَضارَّ  َّل }:وأفاد أيًضا قوله تعاىل/  
 . وأن أخذه منها مضارة هبا, منهي عنه بنص اَلية

 عدم يف نعلم وّل:"فقد قال ابن قدامة, إجبارها على الرضاع إن كانت مفارقة لزوجها حكم أما يف  
 .     ( )" خالفا مفارقة كانت إذا ذلك على إجبارها

َنُكمْ  َوْأمتَُِروا ُأُجوَرُهنَّ  َفآتُوُهنَّ  َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفِإنْ } -    ( ){ ُأْخَرى َلهُ  َفَستـُْرِضعُ  تـََعاَسْرتُْ  َوِإنْ  مبَْعُروفٍ  بـَيـْ

 -إن مل تكن زوجة  -أن لألم فيه دّللة على  (3){ ُأُجوَرُهنَّ  َفآتُوُهنَّ  َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفِإنْ } :قوله تعاىلف 
 .ومماطلتها , األجر  حيل منعها منحًقا وهو أجرهتا على الرضاع فال 

 :و مقدارهاحكم أجرة الرضاع 

 .حكمها: أولً 
ها رضاع على على استحقاق األم إن مل تكن يف عصمة األب أجرة -رْحهم اهلل – (0)اتفق الفقهاء 

أما إن كانت زوجة فهل يكتفى بنفقة الزوجية وّل يلزم  ,وكذلك املرضعة األجنبية من باب أوىل, ّلبنها
 . (8)  الف بني الفقهاءاخلفهذا حمل , أم جيمع هلا بني النفقتني , هلا أجرة الرضاع 

                                                           

 (84 / 5) قدامة املغين ّلبن ( )

 [6: الطالق]( )

 [6: الطالق](3)

/  ) الدسوقي وحاشية للشيخ الكبري الشرح ,( 3/ 3) الكتاب شرح يف اللباب, (9  / 8 ) للسرخسي املبسوط(0)

 الشافعي اإلمام فقة يف املهذب (077/   ) الكبري احلاوي, ( 04/ 0) خليل خمتصر شرح اجلليل منح, (6 8

 ( 0 / 3) اإلرادات منتهى شرح, (068/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف,( 6 / 3) للشريازي

وقد عدلت عن ذكر اخلالف يف صلب البحث وإمنا أوردته خمتصرًا يف احلاشية ألن احلديث يف البحث يدور  –(8)
 حول حقوق احملضون حال انفصال األبوين

 :اختلف الفقهاء يف املرأة إذا كانت يف عصمة زوجها هل هلا أن تأخذ أجرة على الرضاع-
, وقال به املالكية, ّل تستحق أجرة على الرضاع وهو مذهب احلنفية أن املرأة إذا كانت يف عصمة زوجها : القول األول
مغين احملتاج  ,5  / حاشية العدوي ,097/ تجمع األهنر يف شرح ملتقى األحبر :ينظر. )وبعض احلنابلة, والشافعية 

 (  .9/046اإلنصاف, 3/084
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 :ويدل على ذلك

 اإلرضاع على أجراً   :"قال السرخسي,   ( ){باملعروف وكسوهتن رزقهن له املولود وعلى} تعاىل قوله/  

هو أجرهتا على  و (3){ ُأُجوَرُهنَّ  َفآتُوُهنَّ  َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفِإنْ }:و لقوله أيًضا سبحانه ,  ( )" الطالق بعد
 . حيل منعها من األجرالرضاع فال 

 بالغذاء حيصل إمنا ذلك و اللنب, من املرضعة يف يتولد مبا يتغذى إمنا الطفل ألن و:" قال البهويت / 
 0" له احلقيقة يف ألهنا؛  للمرضعة النفقة فوجبت

 .فاستحقت ألجل ذلك مقابالً , ن يف إرضاعها له إشغاًّل هلا عن قيامها بشؤوهناوأل  /3

 

القضاء وهو املعمول به يف ,  طالبت األم بنفقة رضاعتها ّلبنها, فإنه حيكم هلا بنفقة الرضاعة فمىت ما
فإنه حيكم هلا .....ولو طالبت األم بأجرة الرضاع : " جاء يف اإلجراءات القضائية ما نصه, السعودي

 . (8) " هبا

جيب مشول احلكم بالتنفيذ ": نصت املادة التاسعة والتسعون بعد املائة من نظام املرافعات على ما يأيت و  
     :-وذكر منها -تيةاملعجل بكفالة أو بدوهنا حسب تقدير القاضي , وذلك يف األحوال اَل

                                                                                                                                                                      

وهو رواية عند , كانت يف عصمته أم ّل  أن األم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به سواًءا: القول الثاين
 :ينظر.)ومذهب احلنابلة وعليه مجهورهم , وقول عند الشافعية ,وقول عند املالكية إن كان مثلها ّليرضع ,احلنفية

وانظر  046/ 9اإلنصاف  084,  009/ 3مغين احملتاج , 8 8/ حاشية الدسوقي , 9 6/ 3حاشية ابن عابدين 
حبث منشور ضمن تجلة البحوث اإلسالمية , النفقة الواجبة على املرأة حلق الغري : يراجــع(  3 3/3قدامة املقنع ّلبن 

 .79 /  العدد

 [33 : البقرة]( )

  .(9  / 8 ) للسرخسي املبسوط( )

 [6: الطالق](3)

 
 (.   / ) دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات 

 ص8 املشكالت الزوجية  اإلجراءات القضائية يف (8)
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 .نفقة, أو أجرة رضاع إذا كان احلكم صادراً بتقرير -
 " مرضعةأو  ,, أو عاملان احلكم صادراً بأداء أجرة خادم, أو صانعإذا ك  -

 

ـــ :مقدارها: ثانًيا  
وقد نص العلماء على أهنا أحق بإرضاع ولدها من , أو أن تطلب أجرة املثل, لألم أن ترضع ابنها تجاًنا  

 األب ووجد مثلها, أجر فإن طلبت األم أكثر من, ( )غريها مادام أهنا مل تطالب بأكثر من أجرة املثل
 عموم يف فدخلت هلا, ليس ما بطلبها حقها منها ؛ ألهنا أسقطت انتزاعه جاز مثلها , بأجر ترضعه من
 املثل عوض من بأكثر يوجد ما وألن:" قال الشريازي, ( ){ ُأْخَرى  َلهُ  َفَستـُْرِضعُ  تـََعاَسْرتُْ  َوِإنْ  }: قوله

" هاهنا فكذلك التيمم إىل اّلنتقال يف كاملعدوم جعل املثل مثن من بأكثر املاء وجد لو وهلذا, كاملعدوم
(3)  

 .الحضانة أجرة : المطلب الثاني
, مصاحله  يف والنظر الولد وتربية واملراعاة أجرة تقدم إىل حاضنة الصغري مقابل احلفظ :ويراد بذلك

وتعترب أجرة احلضانة غري أجرة , وّل معتدة له , الطفل  حق ذلك مادام أهنا ليست زوجة ألبوتست
 .  (8)املنافع  كسائر باإلجارة منهما كل إفراد ؛ وذلك جلواز (0)الرضاع عند اجلمهور 

 :                                  اختلف الفقهاء يف أجرة احلضانة على قولني :حكمها

من أن احلاضنة  , (3)واحلنابلة  , ( )والشافعية , ( )وهو ما ذهب إليه اجلمهور من احلنفية : القول األول
 غري األجرة وتلك, وغري معتدة له  , مادام أهنا غري زوجة ألبيه , تستحق أجرًة على حضانتها للطفل

 . إرضاعه أجرة
                                                           

 ّلبن واملغين, (67 /   ) الشافعي اإلمام مذهب يف البيان , (   / 0) الدقائق كنز شرح الرائق البحر: ينظر( )
  .75 أحكام احلضانة يف اإلسالم : يراجع , ( 8 / 5)قدامة

 [6: الطالق]( )
 ( 6 / 3) للشريازي الشافعي اإلمام فقه يف املهذب(3)
 البهية الغرر ,( 05/  ) األحبر ملتقى شرح يف األهنر تجمع, ( 5 / 0) الدقائق كنز شرح الرائق البحر: ينظر (0)

 (54 /  ) أْحد اإلمام فقه يف الكايف (334/ 3) الوردية البهجة شرح يف
 .(54 /  ) أْحد اإلمام فقه يف الكايف ,(334/ 3) الوردية البهجة شرح يف البهية الغرر(8)
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فإن مل يكن له مال فإن امللَزم بذلك هو األب أو من , وتؤخذ األجرة من مال الطفل إن كان له مال 
 . (0)يقوم مقامه 

  : واستدلوا على ذلك 
 . (8)فكانت كالنفقة , بأن مؤنة احلضانة من أسباب الكفاية / 
  (6)ألن احلاضنة قد حبست نفسها على حضانة الطفل ورعايته فاستحقت بذلك أجرة / 

 . (7)وهو ما ذهب إليه املالكية , أنه ليس للحاضنة أجرة على حضانتها: القول الثاين

ــ أي َأْي َّل َشْيَء هلا :"قال يف حاشية الدسوقي ــ: ـ َوَهَذا قـَْوُل َماِلٍك اْلَمْرُجوُع  ,من نـََفَقِة ُأْجَرةٍ  احلاضنة 
َفُق على احلَْاِضَنِة من َماِل اْلُغاَلمِ  ,َوِبِه َأَخَذ ابن اْلَقاِسمِ  ,إَلْيهِ  َواخلِْاَلُف إَذا كانت  ,وكان يقول َأوًَّّل يـُنـْ

ْقرَِها  ,احلَْاِضَنُة َغِنيَّةً  َفُق عليها من َمالِِه ألَْجِل فـَ يـُنـْ ا اْلَفِقريَُة فـَ  . (5)" َّل لِْلَحَضاَنةِ َأمَّ

 

لو طالبت :" جاء يف اإلجراءات القضائية ,القضاء السعودي يفو ثبوت أجرة احلاضنة هو املعمول به 
 . (9)"األم بأجرة احلضانة فيحكم هلا هبا

جيب مشول احلكم بالتنفيذ  ":نصت املادة التاسعة والتسعون بعد املائة من نظام املرافعات على ما يأيت و 
     :-وذكر منها -املعجل بكفالة أو بدوهنا حسب تقدير القاضي , وذلك يف األحوال اَلتية

 ".حاضنةإذا كان احلكم صادراً بأداء أجرة خادم , أو صانع , أو عامل أو مرضعة , أو   -

                                                                                                                                                                      

 ( 05/  ) األحبر ملتقى شرح يف األهنر تجمع ,( 5 / 0) الدقائق كنز شرح الرائق البحر: ينظر( )
 (007/ 3) الطالب روض شرح يف املطالب أسىن (95/ 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة:ينظر( )
 . (6 0/ 9)إلنصافا , (54 /  ) أْحد اإلمام فقه يف الكايف:ينظر (3)
 (6 0/ 9)اإلنصاف (95/ 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة(   / 0) الدقائق كنز شرح الرائق البحر: ينظر (0)
 (95/ 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة(8)
  7 أحكام احلضانة يف اإلسالم : ينظر (6)
التاج  ,(9  / 0) للخرشي خليل خمتصر شرح , (830/  ) الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبري الشرح: ينظر(7)

 .4  /0واألكليل 
 (830/  ) الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبري الشرح(5)
 ص8 اإلجراءات القضائية يف املشكالت الزوجية (9)
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 :أجرة المسكن : المطلب الثالث
 . ة األوّلد إما بدفع أجرة املسكن أو إعداد بيت هلمتوفري السكن املالئم حلضان: ويراد بذلك

 :تعددت آراء الفقهاء يف أجرة املسكن  على عدة مذاهب :حكمها
 :اختلفت آراء فقهاء احلنفية يف هذه املسألة:  ( ) مذهب الحنفية

 وجوب يستلزم يف احلضانة ّل األجر وجوب بأن: وعللوا, املسكن أجرة احلضانة يف جتب ّل:فقيل
 .النفقة خبالف املسكن

 على مبنيا ليس املسكن أجرة بوجوب بأن القول: وعللوا, املسكن  أجرة احلضانة يف جتب: وقيل
 بل ,أصال هلا مسكن ّل احلاضنة تكون فقد الولد؛ نفقة وجوب على بل ,احلضانة على األجر وجوب
 نفقته, تلزمه من على لزومه الوجه بل الولد, فيه لتحضن مسكن أجرة يلزمها فكيف غريها عند تسكن

وهو ما اختاره احملقق ابن عابدين رْحه اهلل   ,أما لو كان هلا مسكن فيكتفى به, النفقة من املسكن فإن
( ) . 

 : اختلفت آراء فقهاء املالكية يف هذه املسألة:  (3) مذهب المالكية
وهو مذهب املدونة , فال تتحمل احلاضنة شيًئا, معا واحلاضنة للمحضون األب على السكىن :فقيل 

 . والذي به الفتوى 
وهو , باّلجتهاد بتوزيع األجر بينهما  نفسها خيص ما احلاضنة وعلى ,أبيه على الطفل سكىن :وقيل

 .سحنون من املالكية  مذهب
 سكىن األب على يكن مل األب دون أيسرت إذا فاحلاضنة, أو احلاضنة األب من املوسر على أهنا: وقيل
 .السكىن  أجرة من شيء احلاضنة على يكن مل احلاضنة دون األب أيسر وإن ,القول هذا على

, وجوب األجرة للمسكن يف احلضانة للحاضنة واحملضون معا:  ( ) والحنابلة,  ( )مذهب الشافعية 
ومن النفقة على الولد إجياد مسكن للطفل ومن  ,أن مبىن وجوهبا على جوب نفقة الولد: ووجه لزومها

 .حيضنه 

                                                           

 (  86/ 3( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر ,(53 / 0)  الدقائق كنز شرح الرائق البحر :ينظر ( )
 .( 86/ 3( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر: ينظر( )
 .(5  / 0) للخرشي خليل خمتصر شرح, (830/  ) الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبري الشرح: ينظر(3)

 (9/58)روضة الطالبني , (349/ 5 ) املهذب شرح اجملموع :ينظر ( )
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بوجوب أجرة املسكن للحاضنة سواء كان هلا القول له رتجح واملتأمل ملقاصد الشريعة, وأقوال الفقهاء ي
نت لوحدها فالسكن وذلك ألهنا إذا كا, وسواء كانت فقرية أو موسرة, أو سكنت عند الغري, سكن

وإذا فرضنا أن هلا سكن سكًنا كبريًا , ها طفل فإهنا حتتاج إىل سكن أكربمعوإذا كان , الصغري كاف هلا
ومن املمكن , جري الزائد على حاجتها على الغرييزيد عن حاجتها إليه وهي لوحدها فإن هلا احلق يف تأ

أضف إىل  ( )أن الطفل إذا كان عندها فإهنا ّل تستطيع تأجري ما يزيد عن حاجتها حلاجة الطفل إليه 
 .ن السكن من مستلزمات النفقة بل هو آكدهاأ
ويف لقاء للشيخ عبد اهلل املطلق ـ عضو هيئة كبار العلماء, وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء, وأستاذ     

هيئة )ويوجد اَلن يف احملاكم الشرعية هيئة عرفيه تسمى  :"ما نصه ــالفقه يف املعهد العايل يف القضاء ـ
الطفل  ةوحال ,اتب الزوج ووضعه اّلجتماعيهم الذين يقدرون النفقة ,بناء على ر (النظر أو هيئة اخلرباء 

ووجوب النفقات على الوالد ,وهذه اهليئة تنظر  ,دخل األب غري الراتب ةوحال ,يف عالج أو غري ذلك
, وبعد ذلك تعطي كل ذي حق حقه, ث ما يدخل لهومن حي ,يف وضع الزوج من حيث ما جيب عليه

 3"تشمل املأكل واملشرب وامللبس والسكن والعالجوالنفقة 

 .أجرة الخادم: المطلب الرابع
 على -شرائه  أو خادم باستئجار -إن كان موسًرا-أو من ينوب عنه  األب أن يقوم:ويراد بذلك

 .(0)خيدم  وكان مثله خدمة إىل احلضانة يف إن كان الولد حيتاج, -البلد عرف حسب

على  (3)واحلنابلة ,  ( )والشافعية ,  ( )واملالكية ,  (8)اتفقت املذاهب األربعة من احلنفية : حكم ذلك
أن على األب أو من يقوم مقامه إن كان  و, وجوب خدمة احملضون إن احتاج إىل ذلك مبا يليق به عرًفا 

 .ة فإنه قد جتتمع األجرتني مًعاوأهنا غري أجرة احلضان, موسرًا أجرة خادمه

                                                                                                                                                                      

, ( 05/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف,  39/ 9) للمرداوي اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف: ينظر ( )
 .58 أحكام احلضانة يف اإلسالم  :يرجع فيما سبق

 58 أحكام احلضانة يف اإلسالم ( )
 
 /http://www.islamfeqh.comموقع الفقه اإلسالمي،  

 روض شرح يف املطالب أسىن(4  / 0) خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب(8 0/ 0) اجلليل منح: ينظر( 0)
 , (007/ 3) الطالب

 ( 86/ 3( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر,  (54 / 0) الدقائق كنز شرح الرائق البحر(8)
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 :                                          تدل على ذلكويس

 ألن أجرة احلضانة مقابل ؛ حضانتها أجرة على أجرة اخلادم وإن كان للحاضنة وجبت أنه إمنا/   
 .  (0)اخلدمة الذي خيتص باخلادم  مباشرة املصا ح وذلك غري يف والنظر احلفظ

 .* (8)ألن اخلدمة من متام الكفاية يف النفقة /  

  

                                                                                                                                                                      

 (8 0/ 0) اجلليل منح,  (4  / 0) خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب( )
 (007/ 3) الطالب روض شرح يف املطالب أسىن,  (8  / 7) املنهاج شرح إىل احملتاج هناية( )
 (053/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف, ( 0 / 3) أْحد اإلمام فقه يف الكايف(3)
 (007/ 3) الطالب روض شرح يف املطالب أسىن,  (8  / 7) املنهاج شرح إىل احملتاج هناية: ينظر( )
 (053/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف :ينظر (8)
 .ّل يف أجرة املسكن و ّل يف أجرة اخلادم و مل أجد فيما اطلعت عليه رأي للقضاء السعودي*
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 ــــ:حق رؤية المحضون وزيارته من قبل والديه: المبحث الثالث 

إن احملضون إذا كان ذكرًا أو أنثى, وكان حتت حضانة النساء أو الرجال, فإن لكل من األبوين احلق     
ا وذلك حفاظً , يف زيارة ابنه أو ابنته أثناء حضانة اَلخر له, وليس ألي أحد منهما احلق يف املنع منها 

سيتجلى  و, ويقبله املنطق  يعة,الشر  وهذا ما تقتضيه مقاصد, ثيقة بني الوالدين وولدمهاعلى العالقة الو 
 :ون من أحكام يف املطالب اَلتيةما يتعلق بزيارة احملض

 . حكم زيارة احملضون : املطلب األول

 . أحوال زيارة احملضون  : املطلب الثاين

 . آداب زيارة احملضون: املطلب الثالث

 .األحكام القضائية املتعلقة بدعوى زيارة احملضون : املطلب الرابع

 .حكم نقل احملضون والسفر به: املطلب اخلامس

 ــ:حكم زيارة المحضون: المطلب األول
ليس ملن له حق و , تعاهده حق لكال األبوين على أن زيارة احملضون و –رْحهم اهلل – ( )اتفق الفقهاء 

:                                                                                      و يستدل على ذلك, احلضانة منع احملضون من رؤية أحد والديه
هذا خالف قصد الشارع يف  و, أن يف منع احملضون من زيارة أحد والديه ْحل له على قطيعة الرحم/  

 بالعقوق, إغراء ذلك من منعه أن:" يف ذلك  -رْحه اهلل -قال ابن قدامة, لتهماص الوالدين واألمر برب 
 .( )" للرحم قطيعة و

                                                           

 يف اجلليل مواهب (803/  ) اهلندية الفتاوى, ( 87/ 3( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر :ينظر ( )
 ,(094/  ) شجاع أيب ألفا  حل يف اإلقناع, (847/   ) الكبري احلاوي, (8  / 0) خليل خمتصر شرح

 (90 : ص) املطالب لنيل الطالب دليل ,( 03/ 9) للمرداوي اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف

 حل يف اإلقناع,(99 / 8) املنهاج ألفا  معاين معرفة إىل احملتاج مغين: ينظر, (  0 / 5) قدامة ّلبن املغين( )
الضوابط الفقهية , ( 8 / 3) املنتهى لشرح النهى أويل دقائق=  اإلرادات منتهى شرح, (094/  ) شجاع أيب ألفا 

 .0  ملستحق احلضانة 
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ارهتما إياه وزي, إذ أن للمحضون حاجة ّل ميكن سدها إّل بتعهد والديه له, حملضون احتقيق ملصلحة /  
 يعلمه من إىل يسلمه و, يؤدبه و ,أبوه يعلمه أن إىل حمتاج اّلبن أن ذلك وجه و:"قال يف املنتقى , 

 يف باّلبنب أوىل األ فكان, األب من تستفاد إمنا معان تلك و ,التصرف و الصنائع و الكتابة و القرآن
 عمل مباشرة و باملبيت ختتص احلضانة ألن احلضانة؛ مينع ّل ذلك و التعلم, إىل فيها حيتاج اليت األوقات

 و , يباشره ملن املطالعة و ,كله ذلك على العون و امللبس و املضجع هتيئة و الثياب غسل و الطعام
 يتوىل من عن الصغري ستغيني ّل و ,بالنساء مباشرهتا ختتص اليت املعاين من ذلك وغري اجلسم تنظيف

  ( )" بأمره القيام و الصيب منافع إليه مما أحق األبوين من واحد كل فكان له؛ ذلك

 :زيارة المحضونأحوال : المطلب الثاني   
 :مكان زيارة المحضون: أوًل 

 تعهده و فعلى األب أن يقوم بتتبعه و, يف حضانة النساء  أن يكون الولد صحيًحا و:  الحالة األولى
احملضون و  ,حنو ذلك مبا يالئم عمره بإحلاقه بدور رياض األطفال وتعليمًيا  و, كاخلتانقيامه بشؤونه طبًيا  

ما  و,  ( )وحنوه فإنه يلزم األب أن يزوره يف منزل حاضنته  عند الزيارة كالرضيعإن كان ممن يصعب نقله 
 .عدا ذلك فإنه ّل يلزم أن تكون الزيارة يف منزل احلاضنة 

إذا كان يصعب نقل احملضون إىل منزل املدعي طالب " :يلي نصه ما القضائية ماجاء يف اإلجراءات 
, اية أو ملرضه فتكون الزيارة يف منزل احلاضن إما حمددة أو مطلقة ً الزيارة إما لصغره وحاجته الشديدة للعن

من زيارة ...أنه ّل مينع املدعي ...حكمت على املدعي عليه)  :وإذا كانت مطلقة فتكون صيغتها كالتايل
 " (3)...( احملضون 

بأي حال من وحينئذ ّل جيوز للحاضن , حتت حضانة الرجال أن يكون الولد صحيًحا و :الحالة الثانية
كما ّل يصح أيًضا أن مينع ابنه من زيارة أمه يف أي , ألم من رؤية اّلبن ذكًرا أو أنثىاألحوال منعه ا

                                                           

/ 5) قدامة ّلبن املغين, (59 /   ) الشافعي اإلمام مذهب يف البيان: ينظر, (56 / 6) املوطأ شرح املنتقى(8)
 ( 84/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف, ( 0 

  5 اإلجراءات القضائية  ,3  احلضانة يف الفقه اإلسالمي لسمري عقىب:ينظر ( )
 5 اإلجراءات القضائية (3)
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أن لألب منعها شريطة أن يسمح ,  ( )فقد جاء عند الشافعية , أما فيما خيتص بالبنت, وقت يشاء 
 ,  ( )" وخربهتا لسنها لزيارهتا باخلروج منها أوىل واألم الربوز, وعدم الصيانة لتألف:" لألم بزيارهتا ؛ قالوا

 و:"وقد جاء يف دليل الطالب, فإهنم مل مينعوها  , (4)واحلنابلة ,  (3)على خالف ما ذهب إليه احلنفية  
ومتنع من اخللوة هبا إن خيف أن " ّل متنع األم من زيارهتا, وّل هي من زيارة أمها إن مل خيف الفساد

.وهو األقرب للصواب,  (5)تفسد قلبها   

فإن كان يف حضانة , وهو إما أن يكون حبضانة األم أو األب , أن يكون الولد  مريًضا  :الحالة الثالثة
 يف حضانة الرجالأما إذا كان ,  مينع من ذلكالنساء فقد بينا كما يف احلالة األوىل أن لألب زيارته وّل

جعله كالصغري الذي يفتقر إىل من يقوم على خدمته ؛ ألن املرض فإن لألم احلق بتمريضه يف بيتها
 . (7)احلنابلة  و, (6)وهذا ما ذهب إليه الشافعية , فألجل ذلك كانت أحقية األم 

أما إن كان احملضون مريًضا , ترتيب الزيارة يكون حال الصحة :"جاء يف اإلجراءات القضائية ما نصه
 .  (5)" فيزار يف أي وقت من أجل اّلطمئنان على صحته

  

                                                           

 ,(845/   ) الكبري احلاوي: ينظر(8)
 (094/  ) شجاع أيب ألفا  حل يف اإلقناع( )
 ( 87/ 3( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر( )
 (90 : ص) املطالب لنيل الطالب دليل: ينظر ( )
 ,(0 3/  ) الدليل شرح يف السبيل منار ( )
 .املالكية خبصوص هذه املسألةومل يتحدث *
 (094/  ) شجاع أيب ألفا  حل يف اإلقناع, (845/   ) الكبري احلاوي: ينظر (6)
 (8  /  ) اإلرادات منتهى شرح ،(   / 9) للمرداوي اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف: ينظر(7)

 .ومل أجد حديثًا عن ذلك عند احلنفية واملالكية *

 .ص 8زيارة احملضون , 3  احلضانة يف الفقه اإلسالمي :يراجع فيما سبق ,  5 القضائية اإلجراءات (5)
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 :زمن زيارة المحضون : ثانًيا

 أم ماذا ؟, أم مرتني يف الشهر, هل تكون الزيارة مرة يف األسبوع : ويراد بذلك 

 .حتدثوا يف مسألة زمن زيارة احملضون ( )احلنابلة  و, ( )كالم الفقهاء جند أن الشافعية    بالنظر إىل

الظروف  ومكانه  و, ف باختالف سن احملضونتلالعادة خت و, هو العادة: أن مناط وقت الزيارة و 
 . (3)احمليطة 

 ميَْنعَها من َوّل  ,َوَّل متنع اأْلُم زِيَارَة ولديها على اْلَعادة َكيـَْوم يف أَيَّام َّل يف كل يـَْوم:" فجاء عند الشافعية 
  (0)"َوِإذا زارت َّل تطيل اْلمْكث, ُدُخوهلَا َبيته

" األسبوع يف كاليوم العادة به جرت ما على أمه يزور والغالم ابنتها تزور واألم:" وجاء أيًضا عند احلنابلة
(8) . 

  

                                                           

 (094/  ) شجاع أيب ألفا  حل يف اإلقناع, (99 / 8) املنهاج ألفا  معاين معرفة إىل احملتاج مغين( )
 ( 8 / 3) اإلرادات منتهى شرح,( 6 / 0) حنبل بن أْحد اإلمام فقه يف اإلقناع( )
 5 اإلجراءات القضائية  ( )
 (094/  ) شجاع أيب ألفا  حل يف اإلقناع(0)
 ( 6 / 0) حنبل بن أْحد اإلمام فقه يف اإلقناع(8)
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 :ما يوافق ما تقدم عند الفقهاء  جاء يف اإلجراءات القضائية السعودية

أن مناط زيارة احملضون هو العادة والعادة ختتلف باختالف األشخاص و األماكن واألزمنة " 
فعلى القاضي أن , أو مرتني يف الشهر , أما الزمان فقد تكون مرة يف األسبوع ..... .... واألحوال

                                           :يلي ذلك ماويراعي يف , يصلح بني الطرفني يف حتديدها 

وجود / د. صغر احملضون وحاجته حلاضنته/ ج. إجازات العيدين/ب.  اإلجازات املدرسية للطالب / أ 
حتديد من حيضر احملضون للزيارة ومن يأخذه وقت انتهائها عند /ه.  املناسبات لدى أحد الطرفني

 " املشاحة 

 :آداب زيارة المحضون: المطلب الثالث
 ـــ:لزيارة احملضون آداب ّل بد من مراعاهتا, سيعرضها املطلب على سبيل اّلختصار 

 .عدم إطالة املكث مدة تزيد على احلاجة . 

 أن ّل: مها و , ( )لشافعية شرطان ذكرمها ايجب أن يراعي للحاضن, فإذا مل يكن الزائر حمرًما  . 
بيت أبيه إىل وجود الريبة ّل يؤدي ذهاهبا لتمريض ابنها يف ن وأ, يتحقق بذلك خلوة حمرمة 

 .والشك 

 .أن ّل يفسد الزائر قلب احملضون .3

 .أو غري مناسبة كوقت القيلولة, فال تكون يف أوقات متأخرة ليال, مراعاة الوقت يف تنفيذ الزيارة .0

من حيث , رينأن يكون متحلًيا مبا شرع اهلل ورسوله من اَلداب املتعلقة بدخول بيوت اَلخ .8
 .( )وتركه ماّل يعنيه من أسرار البيوت , وجوب اّلستئذان

  :األحكام القضائية المتعلقة بدعوى زيارة المحضون: المطلب الرابع

إما صلًحا يف احملكمة أو , النظر يف دعوى الزيارة إمنا يكون بعد انتهاء موضوع احلضانة " . 
 .أو حكًما, خارجها 

                                                           

 (845/   ) الكبري احلاوي( )
 8  احلضانة يف الفقه اإلسالمي, 5 اإلجراءات القضائية : ينظر ( )
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 .فالصلح جائز بينهما, طريقة تنفيذها مدهتا و وقت الزيارة وإذا اصطلح الطرفان على   . 

و يصدر هلا أمر , مع األب( احلضانة أو الزيارة)ية ألم أن تطالب بزيارة األوّلد أثناء نظر قضل .3
و يكتب بذلك خطاب جلهة , مؤقت بالزيارة يدون يف الضبط حىت تنتهي القضية املنظورة

 .كم يف القضية املنظورة فيلغى األمر املؤقت املشار إليهفإذا صدر احل, و كذا العكس, التنفيذ

فيسأل عن , تسليمه له من أجل الزيارةاضن من زيارة املدعي للمحضون أو يف حالة ممانعة احل .0
فإن ذكر قدًحا مؤثرًا يف بيت املدعي فيقوم القاضي إما بالصلح بني الطرفني يف أن , السبب

أو حيكم بعدم منع املدعي من زيارة , ارهبما يرتضيانهتكون الزيارة يف بيت شخص ثالث من أق
 .احملضون يف بيت املدعى عليه يف أوقات حيددها القاضي حسب العادة

إذا تعذر الصلح بني الطرفني فيحيل القاضي املعاملة إىل قسم اخلرباء لتحديد الزيارة للمحضون  .8
فإن , ضي القرار على الطرفنييعرض القا فإذا رجعت املعاملة من قسم اخلرباء, حسب العادة 

  ( )"وإّل حكم مبوجبه إذا رآه صاحًلا للحكم, وافقا عليه فحسن

 :جاء في نظام المرافعات ما

 : نصت املادة التاسعة والتسعون بعد املائة من نظام املرافعات على ما يأيت 
بكفالة أو بدوهنا حسب تقدير جيب مشول احلكم بالتنفيذ املعجل :املادة التاسعة والتسعون بعد املائة "

 :-ذكر من بينها-القاضي , وذلك يف األحوال اَلتية
  " أو رؤية صغري , أو تسليمه حلاضنهإذا كان احلكم صادراً بتقرير نفقة , أو أجرة رضاع , أو سكن,  - 

 :جاء في نظام التنفيذ ما
 :نصت املادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ على /  
والتفريق بني الزوجني وحنو ذلك مما يتعلق باألحوال  ,وحفظه ,حكام الصادرة حبضانة الصغريتنفذ األ"

ودخول املنازل, ويعاد تنفيذ  -الشرطة–ولو أدى ذلك إىل اّلستعانة بالقوة املختصة  ,الشخصية جربا
 . "احلكم كلما اقتضى األمر ذلك 

حبضانة الصغري أو تسليمه لوالدته وغريه من قضايا وهذه املادة صرحية يف أن تنفيذ األحكام املتعلقة    
                                                           

 9 اإلجراءات القضائية( )
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ّل حيتاج إىل صدور أمر وأن هذا التنفيذ , و باستعمال القوة عن طريق الشرطةاحلقوق األسرية تنفذ ول
, لو حكم للمرأة حبضانة طفلهاف ذلك,  وإمنا جيري التنفيذ بالقوة اجلربية كلما اقتضى األمر, قضائي آخر

فهنا ّل حتتاج الوالدة إىل إقامة  ,وعند زيارة الطفل لوالده امتنع من إعادته لوالدته ,ةوحكم لوالده بالزيار 
 .بل جيري التنفيذ مباشرة من قبل الشرطة بتسليم الطفل لوالدته  ,دعوى

يف معاجلة تنفيذ أحكام احلضانة والزيارة  الطريق األمثلوقد حددت الالئحة التنفيذية هلذه املادة    
 :على   /70حيث نصت الفقرة 

 :يراعي القاضي يف تنفيذ قضايا احلضانة والزيارة ما يأيت "
واملنفذ  ,مث ترتيب مراحل تسليم احملضون مبا ّل يضر باملنفذ له ,والتوجيه ,التدرج يف التنفيذ بالنصح-أ

 .ضى املادة الثانية والتسعني مع إفهام املمتنع مبقت,واحملظور  ,ضده
إذا أصر املنفذ ضده على اّلمتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج اليت يقدرها القاضي املشار إليها يف -ب

 .ينفذ احلكم جرباً ( أ)الفقرة 
أو  ,أو إخفائه للمحضون ,أو حال امتناعه عن احلضور ,يف حال امتناع املنفذ ضده عن التنفيذ-ج

 :يف حقه  أو كلها ,ءات اَلتيةاإلجرااذ احد املزور للقاضي اخت
 األمر بإيقاف خدماته احلكومية -3. األمر باحلبس-   .املنع من السفر- 
 ."األمر بإيقاف خدماته يف املنشآت املالية -0

ويتضح من هذه الفقرات يف الالئحة التنفيذية احلزم يف تسليم احملضون أو املزور يف الوقت احملدد وتقرير 
 . بة الالزمة للممتنعالعقو 

 : نصت املادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ على أما ما يتعلق مبكان تسليم الصغري فقد /  
حيدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ احلكم الصادر بزيارة الصغري ما مل ينص احلكم عليها, وجيري التنفيذ "

 ."حة على أّل يكون يف مراكز الشرطة وحنوها بتسليم الصغري يف مكان مهيأ لذلك وفق ما حتدده الالئ
وحفظ لكرامة املرأة حبيث تستلم الصغري يف أماكن معدة  ,وهذه املادة فيها مراعاة لنفسية الصغري ووالدته

 .واجلرائموليس يف مراكز الشرطة واليت هي حمل للقبض على أصحاب اجلنايات  ,لذلك
 :يتم فيه تسليم الصغري لوالدته على التفصيل اَليت  وقد نصت الالئحة التنفيذية على املكان الذي

جيري تنفيذ حكم الزيارة وتسليم الصغري يف مقر سكن املزور أو سكن طالب التنفيذ إذا كان   /76"
 :بلده بلد املزور أو يف سكن أحد أقارب املزور يف البلد نفسه فإن تعذر ففي أحد األماكن اَلتية 
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 يةاجلهات اّلجتماعية احلكوم-أ
 .املؤسسات واجلمعيات اخلريية املرخص هلا بالقيام هبذا العمل -ب
 . ( ) ."ما يراه القاضي من األماكن العامة وغريها مما تتوافر فيها البيئة املناسبة -ج

 :حكم نقل المحضون والسفر به: المطلب الخامس
قد يعرض ألحد الوالَدين من ونظرًا ملا , األصل يف مكان احلضانة بلد األبوين اللذان يقيمان فيه عادة   

بني للحول يؤدي قد مما , رغبته بنقل احملضون معهو  مكان إقامته ألي سبب من األسباب,السَّفر خلارج 
د كما أنه قد مينع أح, السفرزيارته لبعد املسافة ومشقة  ؛ لصعوبةّلبنه فرتة ماالوالد اَلخر ورؤيته 

عند هي هل  :يف مثل هذه احلالة فأين تكون حضانة احملضون,  الوالدين ذهاب احملضون مع اَلخر
 املقيم منهما أم عند املسافر؟ 

, تقرار وهو ما يسمى بسفر النُـْقلةإذا أراد أحد الوالدين اّلنتقال من بلد احلضانة فإما أن يكون سفر اس
 .إخل..أو جتارة , سفرًا مؤقًتا  كحج وإما أن يكون 

 :فال يخلو من حالين, إذا كان سفر نُقلة / الحالة األولى
 .فللفقهاء يف ذلك ثالثة أقوال :  -مسافة القصر-أن يكون النتقال إلى مكان بعيد -أ

واملشهور عند , ( )وهذا مذهب مجهور الفقهاء من الشافعية , احلضانة لألب مطلًقا: القول األول
 . (0)واملشهور عند احلنابلة ,  (3)املالكية 

 :ويشرتط لذلك شروطًا  

 . ( )ومثل األم غريها ممن له احلضانة , أن يقبل الولد غري أمه إن كان مولوًدا: األول

                                                           

  .وزارة العدلموقع , القضائية السعوديةحقوق املرأة يف األنظمة ( )
 غاية حل يف األخيار كفاية, (46 / 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة, ( 0 / 6) املذهب يف الوسيط:ينظر( )

 (009: ص) اّلختصار
 (9 0/ 0) خليل خمتصر شرح اجلليل منح,( 83/  ) الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبري الشرح: ينظر(3)

 (844/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف ,( 0 / 5) قدامة ّلبن املغين:ينظر(0)

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/Default.aspx
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  ( )فإن قصد بسفره ذلك مل جيب إليه , باألماإلضرار أّل يريد األب بذلك السفر : الثاين

 . (3) يكون البلد وطريقه آمنني, فإن كان خموفاً فال جيوز املخاطرة بالطفلأن : الثالث

 والتعليم, التأديب وملصلحة باء,باَل يتحفظ النسب فإن للنسب, ااحتياط أن يف ذهاب الولد :واستدلوا
  . (0)مؤنته  و بنفقته القيام وسهولة

, وإّل فلألب السفر به, إن كان املسافر األب بقيت احلضانة لألم إن كان احملضون عندها: القول الثاني
 :إّل إذا حتقق شرطان ,وإن كان املسافر األم انتقلت احلضانة لألب

 .     بلدها الولد إليه تنقل أن تريد الذي البلد يكون أن: أحدمها 
 .النقل وّلية هلا يثبت فإنه ّل وجداي إذا مل فأما يف ذلك البلد النكاح وقوع: الثاين 

 . (8)وهذا مذهب احلنفية 
 هبا التزوج وهو, الرضا دليل لوجود به رضي وقد ,ولده وبني بينه التفريق ضرر هو املانع أن" : واستدلوا 

 راضيا فكان ,النكاح مثرات من الولد و ,فيه يقيم أنه فالظاهر, بلدها يف امرأة تزوج من ألن بلدها؛ يف

                                                                                                                                                                      

 ,  83/ حاشية الدسوقي , 8/385املدونة  ( )
 . 87 /7حاشية الروض املربع , 4 0/  املغين ( )

 يف الوسيط(9 0/ 0) خليل خمتصر شرح اجلليل منح,( 83/  ) الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبري الشرح(3)
 ,(009: ص) اّلختصار غاية حل يف األخيار كفاية, (46 / 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة, ( 0 / 6) املذهب

أحكام املولود يف الفقه اإلسالمي : يراجع , (844/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف ,( 0 / 5) قدامة ّلبن املغين
   /0العدد , احلضانة يف اإلسالم حبث منشور يف تجلة العدل ,   84

 غاية حل يف األخيار كفاية, (46 / 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة, ( 0 / 6) املذهب يف الوسيط:ينظر(0)
أحكام : يراجع , (844/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف ,( 0 / 5) قدامة ّلبن املغين ,(009: ص) اّلختصار

   /0العدد , احلضانة يف اإلسالم حبث منشور يف تجلة العدل ,   84املولود يف الفقه اإلسالمي 
 شرح الرائق البحر (  0/  ) األحكام غرر شرح احلكام درر ,(00/ 0) الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع: ينظر(8)

احلضانة يف اإلسالم حبث منشور يف تجلة ,   84أحكام املولود يف الفقه اإلسالمي : يراجع, (57 / 0)  الدقائق كنز
   /0العدد , العدل 
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 زال فإذا ,الزوج اتباع يلزمها قائما دام ما النكاح أن إّل ,بالتفريق راضيا فكان ,ذلك يف الولد حبضانة
 . ( )" املانع زال فقد

 : -دون مسافة القصر–إذا كان النتقال إلى مكان قريب  -ب

وأحد  ( )وهو مذهب املالكية , سواء كانت هي املقيمة أو املنتقلة, أن األم أحق به مطلًقا :القول األول
 . (0)ووجه عند احلنابلة , (3)الوجهني عند الشافعية 

 . أن األم أت شفقة باملولود من غريها/   :واستدلوا

 . (8)ألن اإلضرار باألب منتف؛ حيث إن مراعاته للمحضون ممكنة /  

وهو ,  (6)وهو أصح الوجهني عند الشافعية , فيكون األب أحق به, أنه كالسفر البعيد: القول الثاني
 . (7)املنصوص عليه عند اإلمام أْحد 

 . (5)فأشبه السفر البعيد , أن البعد الذي مينعه من رؤيته مينعه من رؤية حاله :واستدلوا
 :ففيه قولن . لحج أو تجارة أو نزهة كأن يسافر, إذا كان سفر حاجة/ الحالة الثانية   

 ( )وهو مذهب الشافعية , طالت املدة أم قصرت, عود املسافر يبه حىت  أن املقيم أوىل: القول األول
 . ( )والصحيح من مذهب احلنابلة ,

                                                           

 (00/ 0) الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع( )

 8/385املدونة : ينظر ( )
 غاية حل يف األخيار كفاية, (46 / 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة, ( 0 / 6) املذهب يف الوسيط:ينظر (3)

 (009: ص) اّلختصار
 (844/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف ,( 0 / 5) قدامة ّلبن املغين(0)
 املرجع السابق(8)
 غاية حل يف األخيار كفاية, (46 / 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة, ( 0 / 6) املذهب يف الوسيط:ينظر(6)

 (009: ص) اّلختصار
 (844/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف ,( 0 / 5) قدامة ّلبن املغين(7)
 (844/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف ,( 0 / 5) قدامة ّلبن املغين(5)
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 . (3)وذلك ألن يف السفر به ومن مث العود به إتعاب ومشقة عليه 
ويرتكه الويل عندها إذا سافر وهو قول املالكية , معها إن سافرت أن األم أحق به تأخذه :القول الثاني

(0)  . 
 

 ـــ:العدل بين المحضون وإخوته: المبحث الرابع
و يتحتم القيام بالعدل يف حق األوّلد من باب أوىل ؛ , جاءت الشريعة تأمر بالعدل بني مجيع الناس 

إذ أن عليهما منع النزاع , أمر فوق العدل وهو , ألن على الوالدين أن ينهضا بواجب حسن الرتبية 
مث إن نتائج العدل تعود على الوالد يف العاجل حيث , ّلد وإجياد املودة والرْحة بينهموالشقاق بني األو 

 .يتنافس األوّلد على بره و توقريه واحرتامه
وذلك  ,والديهوحتقيق العدل بني األبناء يكون أكثر لزوًما يف حق احملضون ؛ وذلك لبعده  عن أحد 

 .مظنة اإلجحاف به 
 :وفيه ثالثة مطالبيتعلق به من أحكام يف هذا املبحث, وسيتجلى موضوع العدل وما 

 . العدل بني األبناء يف ضوء السنة النبوية : املطلب األول

 .حكم العدل بني احملضون وإخوته: املطلب الثاين

 .   صفة العدل بني احملضون وإخوته :الثالثاملطلب 

 
                                                                                                                                                                      

 غاية حل يف األخيار كفاية, (46 / 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة, ( 0 / 6) املذهب يف الوسيط:ينظر( )
 (009: ص) اّلختصار

 (844/ 8) اإلقناع منت عن القناع كشاف ,( 0 / 5) قدامة ّلبن املغين( )
 اّلختصار غاية حل يف األخيار كفاية, (46 / 9) املفتني وعمدة الطالبني روضة, ( 0 / 6) املذهب يف الوسيط(3)
 .(009: ص)
أحكام  :يراجع فيما سبق (89 /  ) املدونة :ينظر, ( 83/  ) الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبري الشرح(0)

 .وما بعدها  43 الضوابط الفقهية ملستحق احلضانة , 848الفقه اإلسالمي املولود يف 
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. العدل بين األبناء في ضوء السنة النبوية: المطلب األول  

, فأخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب اهلبة , أتت األوامر النبوية بوجوب العدل بني األوّلد يف اهلبة  
وّل , ويعطي اَلخر مثله , وإذا أعطى بعض ولده شيئا مل جيز حىت يعدل بينهم , اهلبة للولد : باب 

 ( )كراهة تفضيل بعض األوّلد يف اهلبة : باب, ومسلم يف صحيحه يف كتاب اهلبات ,  ( )يشهد عليه 
أهنما حدثاه عن النعمان بن بشري أن أباه : وحممد بن النعمان بن بشري , من طريق ْحيد بن عبد الرْحن 

ل ولدك أك:" فقال . إين حنلت ابين هذا غالًما : فقال, أتى به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ".رجعهفا: قال. ّل: قال"حنلت مثله ؟ 

, أعطاين أيب عطية : " مسعت النعمان بن بشري وهو على املنرب يقول: من طريق الشعيب قال  (3)وأخرجا 
فأتى رسول اهلل صلى , ّل أرضى حىت تشهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : فقالت عمرة بنت رواحه

. فأمرتين أن أشهدك يارسول اهلل , ابين من عمرة بنت رواحة عطية إين أعطيت: اهلل عليه وسلم فقال
فرجع فرد : قال" فاتقوا اهلل واعدلوا بني أوّلدكم:" قال, ّل: قال"أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟: " قال

 .واللفظ للبخاري. عطيته 
فال تشهدين إذن فإين ّل : عن النعمان ويف آخره, عن الشعيب, أيب حيان : من رواية  (0)وجاء ملسلم  

 ".أشهد على جور
مث "فأشهد على هذا غريي :"قال:عن النعمان ويف آخره , عن الشعيب, داود بن أيب هند (8)ويف رواية 

 ". فال إذن:"قال. بلى : قال"أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء :" قال
 ".وإين ّل أشهد إّل على احلق"من حديث جابر (6)ج وأخر 

 ـــ:حكم العدل: المطلب الثاني
 :اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني

                                                           

( ) ( /9 3) 006 
( ) (3/  0 ) 6 3 
 (0 6 )ومسلم حبديث رقم (. 007 )اإلشهاد يف اهلبة : باب , أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة  (3)
(0) ( 6  ) 
(8) ( 6 3) 
(6) ( 6 0) 
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وهي باطلة ,  ( )وهو مذهب احلنابلة , وجوب العدل بني األوّلد بني األوّلد يف العطية :القول األول
 .تصح : ا ويف رواية عن اإلمام أْحد أهن, "فأرجعه" للرواية السابقة 

أو حنو ذلك دون , ودينه, ن حيتاج الولد لزمانتهكأ, جيوز التفاضل إن كان له سبب  أنه: وعن أيًضا 
 .الباقني 
 .حبديث النعمان رضي اهلل عنه السابق :واستدلوا

 ,مطلق أمر وهو ,الوجوب غري على أوّلدكم بني اعدلوا قوله حيمل أن العجب ومن:"قال ابن القيم 
 إّل احلق بعد وما حبق ليس وأنه,  يصلح ّل وأنه ,جور خالفه أن به اَلمر أخرب وقد ,مرات ثالث مؤكد

 فكيف ,الوجوب على ْحله لوجب, مطلقا به األمر كان فلو, حال كل يف بواج والعدل هذا ,الباطل
 على دليل وهو:"وقال ابن قدامة ( )" القصة  ألفا  يف فتأملها ,وجوبه تؤكد أشياء عشرة به اقرتن وقد

 الوجوب, يقتضي واألمر حرام, واجلور عليه, الشهادة من وامتنع برده, وأمر جورا, مساه ألنه التحرمي؛
 عمتها على املرأة كتزويج منه, فمنع الرحم, وقطيعة والبغضاء العداوة بينهم يورث بعضهم تفضيل وألن

 .  (3)" خالتها  أو
وهو قول , وأنه إن فضل بعضهم صح وكره, أن العدل بني األبناء مندوب ّل واجب  :القول الثاني

 . (6)واملالكية ,  (8)والشافعية ,  (0)احلنفية 
 :واستدلوا بما يلي 

ملا قال هذا , ولو كان حمرًما أو باطاًل : قالوا" فأشهد على هذا غريي:" قوله صلى اهلل عليه وسلم - 
 .  (7)الكالم 

                                                           

 , ( 8/ 6) قدامة ّلبن املغين( )

 (5  : ص) املولود بأحكام املودود حتفة( )

 ( 8/ 6) قدامة ّلبن املغين(3)
 0/000حاشية بن عابدين , 86/  املبسوط :ينظر (0)
 .0/80شرح الزرقاين ,  3 /7التمهيد :ينظر(8)
 .67/  شرح النووي, 006/ املهذب : ينظر(6)
 .67/  شرح النووي (7)
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يب بإشهاد غريه ولو أمر الن, أن هذا ليس أمر ؛ ألن أدىن أحوال األمر اّلستحباب والندب :وأجيب
مث إنه حاشاه صلى اهلل عليه , فيفيد ما أفاده النهي عن إمتامه ,ديد لهوإمنا هذا هت, ّلمتثل بشري أمره

 .  ( )جييزه مسلم هذا ماّل , وميضيه وّل يرده, أخرب به أنه جور وسلم أن يبيح ألحد الشهادة على ما
 كان الصديق بكر أبا إن: قالت أهنا وسلم, عليه اهلل صلى النيب زوج عائشة عن الزبري بن عروة عن - 

 أحد الناس من ما بنية يا واهلل: " قال الوفاة حضرته فلما بالغابة, ماله من وسقا عشرين جاد حنلها
 فلو وسقا, عشرين جاد حنلتك كنت وإين منك, بعدي فقرا علي أعز وّل منك, بعدي غىن إيل أحب
 على فاقتسموه وأختاك, أخواك, مها وإمنا وارث, مال اليوم هو وإمنا. لك كان واحتزتيه جددتيه كنت
 األخرى؟ فمن أمساء, هي إمنا لرتكته, وكذا كذا كان لو واهلل أبت, يا: فقلت عائشة, قالت اهلل, كتاب
 .( ) " جارية أراها خارجة, بنت بطن ذو: بكر أبو فقال

, ورأته هي أيًضا كذلك , ورأى ذلك جائًزا, فهذا أبوبكر قد أعطى عائشة دون سائر ولده: وجه الدّللة
 . (3)ومل ينكر عليهما أحد من الصحابة 

  :وقد أجيب عن ذلك
 به حيتج وّل - وسلم عليه اهلل صلى -النيب قول يعارض ّل بكر أيب وقول:" -رْحه اهلل– قدامة قال ابن

 فيه, والتسبب الكسب عن وعجزها حلاجتها بعطيته خصها - عنه اهلل رضي - بكر أبا أن وحيتمل. معه
 من ذلك وغري - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول زوج املؤمنني أم وكوهنا بفضلها, اختصاصها مع

 فأدركه غريها, ينحل أن يريد وهو حنلها أو ولده, من غريها وحنل حنلها قد يكون أن وحيتمل, فضائلها
 عنه, منهي النزاع حمل مثل على ْحله ألن الوجوه؛ هذه أحد على حديثه ْحل ويتعني. ذلك قبل املوت
 .  (0)" املكروهات اجتناب بكر أيب حال من والظاهر الكراهة, أحواله وأقل

                                                           

 .8/355املغين , 00 /9احمللى: ينظر ( )
, والبيهقي يف السنن , 04 ( 78/  )باب ما ّل جيوز من النحل , كتاب األقضية , أخرجه مالك يف املوطأ ( )

,  (8  /8)صحح إسناده احلافظ يف الفتح .   3   (337/  ) ,باب شرط القبض يف اهلبة ,كتاب البيوع 
 .واإلسناد صحيح على شرط الشيخني , ( 6/6)واأللباين يف اإلرواء 

 . 77 /7اّلستذكار , 0/55شرح معاين  اَلثار : ينظر  (3)
 ( 8/ 6) املغين(0)
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 ـــ:األبناءصفة العدل بين : المطلب الثالث
اختلف , أم تكون كقسمة املرياث للذكر مثل حظ األنثيني ,هل يعطى الذكر مثل األنثى يف العطية

 : الفقهاء يف ذلك على قولني
 ( )وهذا ما ذهب إليه احلنفية , أن العدل بني األوّلد يكون بأن يعطى الذكر مثل األنثى  :القول األول

 .   (3)الشافعية , ( )واملالكية , 
 :واستدلوا

: " ويف الرواية  األخرى , "أكل ولدك حنلت مثله ؟ :"  قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  - 
ولفظ الولد يشمل ,   (0)" فاتقوا اهلل واعدلوا بني أوّلدكم:" قال, ّل: قال"أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟

 .الذكور واإلناث 
 انواك لو ما يشمل الولد لفظ ألن بينهما منافاة وّل:" قال احلافظ, " أكل بنيك" وجاء يف رواية ملسلم 

 سبيل فعلى وذكورا إناثا كانوا وإن ,فظاهر ذكورا كانوا فإن البنني لفظ وأما ,وذكورا إناثا أو ذكورا
ــ  أُبية امسها بنتا له وذكر ,النعمان غري ولدا النعمان والد لبشري سعد بنا يذكر ومل ,التغليب  باملوحدةـ
  (8)" أيب تصغري

أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء : :" أن النيب صلى اهلل عليه وسلم علل العدل بني األوّلد بقوله - 
 . والبنت كاّلبن يف استحقاق برها وكذلك عطيتها, "
 . (6)أهنا عطية يف احلياة فاستوى فيها الذكر واألنثى  -3
 ,فقبله فأخذه له ابن فجاء ,لموس عليه اهلل صلى النيب مع جالسا كان رجال أن أنسحديث   -0

ــ :وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال ,جنبه إىل فأجلسها ,فأخذها, له بنية جاءت مث, حجره يف وأجلسه
 . ( )" بينهما عدلت فما"

                                                           

 0/000حاشية ابن عابدين ,  86/  املبسوط : ينظر ( )
 0/80شرح الزرقاين ,  3 /7التمهيد : ينظر( )
 006/ املهذب :  ينظر(3)
 .تقدم ختريج الروايات يف املطلب األول من هذا املبحث  (0)
 (3  / 8) حجر ّلبن الباري فتح(8)
 8/355املغين (6)
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 ولعبد:"مث قال.." .معاذ بن اهلل عبد غري اإلسناد هبذا معمر عن يرويه أعلم ّل وهذا": ابن عدي  قال
 " به بأس ّل أنه وأرجو ذكرت ما غري حسان أحاديث معاذ بن اهلل

 .فكيف بالعطية ؟, ويف احلديث وجوب املساواة بينهما يف القبل 

, فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني , أن القسمة بينهما حسب قسمة اهلل تعاىل يف املرياث : القول الثاني
 . ( )وهو قول احلنابلة 

  :واستدلوا
  .اهلل قسمة اقتدي به ما وأوىل األنثيني, حظ مثل للذكر فجعل بينهم, قسم تعاىل اهلل أن . 

, املوت كحالة األنثيني, حظ مثل منها للذكر فيجعل العطية, حايل أحد احلياة يف العطية ألن  . 
كما أن معجل , فينبغي أن تكون على حسبه , ألن العطية استعجال ملا يكون بعد املوت 

  .وكذلك الكفارات املعجلة , على صفة أدائها بعد وجوهبا الزكاة قبل وجوهبا يؤديها 

 األوّلد ونفقة والنفقة فالصداق مجيعا تزوجا إذا أهنما قبل من األنثى, من أحوج الذكر أن  .3
 تعاىل اهلل قسم وقد حاجته, لزيادة بالتفضيل؛ أوىل فكان ذلك, هلا واألنثى الذكر, على

 . (3)احلياة  يف العطية إىل ويتعدى به, فتعلل املعىن هبذا مقرونا الذكر ففضل املرياث,
بل تعدى , فظاهر النص األمر بالتسوية يف العطية, يف مقابل النصتم  به لما استدل أن كل: أجيب

ومر أيًضا أن بشريًا والد النعمان مل يكن , ذلك من األمور املادية إىل األمور املعنوية كما يف حديث أنس
ومع ذلك أمره عليه الصالة والسالم بالعدل والسوية فال يلتفت عن النص إّل , بية له من الولد إّل أُ 

  .غريه
 .  ( )ولكل نص حكمه  ,شيءفإن هذا ليس من املواريث يف , ث وأما القياس على املواري

                                                                                                                                                                      

( 37 / )ومتام يف فوائده ,  467 (390/ 8) الرجال ضعفاء يف وذلك  يف الكامل,أخرجه ابن عدي واللفظ له ( )
 (   3/396 )وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق , 5744(4 6/0)والبيهقي يف شعب اإلميان , 6 6 

......                               كان رجال أن أنس عن الزهري, عن من طرق عن عبد اهلل بن معاذ عن معمر
حتامل : زاد احلافظ. صدوق : قال الذهيب واحلافظ عنه , إسناده حسن فيه عبداهلل بن معاذ الصنعاين صاحب معمر و *

  3854(89 /6 )هتذيب الكمال : وينظر, 3683(805)التقريب ,  99 (899/ )الكاشف . عليه عبد الرزاق 
 .  8/37املبدع , 6/83املغين: ينظر ( )
 (83/ 6) قدامة ّلبن املغين(3)
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 .القول األول لقوة أدلته وصراحتها -واهلل أعلم–يرتجح  :الراجح
 

 ـــ:والتعليمحق المحضون في التربية : المبحث الخامس

 إىل احتيج وإذا,  وبعثه للتعليم والتأديب باللطف الولد من مجلة حقوق احملضون على أوليائه حق معاشرة
 .سيئها جينب و األخالق أحسن على الولد وحيمل,  ضرب ضربه

 غاية إليه أساء فقد ,سدى وتركه ينفعه ما ولده تعليم أمهل فمن:" -رْحه اهلل–قال ابن القيم مبيًنا   
 الدين فرائض تعليمهم وترك ,هلم وإمهاهلم اَلباء قبل من فسادهم جاء إمنا األوّلد وأكثر,  اإلساءة

 على ولده بعضهم عاتب كما, كبارا آباءهم ينفعوا ومل بأنفسهم ينتفعوا فلم صغارا فأضاعوهم ,وسننه
 . ( )" شيخا فأضعتك وليدا وأضعتين, كبريا فعققتك صغريا عققتين إنك أبت يا :فقال العقوق

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

 
  

                                                                                                                                                                      

 . 09 /9احمللى : ينظر ( )
  (9  : ص) املولود بأحكام املودود حتفة( )
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 :من الكتاب والسنة األدلة على ذلك / املطلب األول
 ـــ:األدلة على ذلك من الكتاب/ 1

  ( ) {...... َواحلَِْجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَها نَارًا َوَأْهِليُكمْ  َأنـُْفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا} 
 ." علموهم أدبوهم," أي :-قال علي رضي اهلل عنه 

  ( )" وأدبوهم وعلموهم الشر, عن واهنوهم باخلري مروهم: " وقال البغوي
 عليهم, اهلل فرض ما وعبيده, وإمائه قرابته من أهله, يعلم أن املسلم على حق": ومقاتل الضحاك وقال
هم ما ينفعهم يف الدنيا وّلشك أن الولد من األهل فحق عليه أن يعلم,  (3)" عنه اهلل هناهم وما

 .واَلخرة
 .األدلة على ذلك من السنة / 2

 -
 راع كلكم»: وسلم عليه اهلل صلى النيب قال اهلل بن عمر رضي اهلل عنه قال, عبد حديث  

 على راعية واملرأة مسؤول, وهو أهله على راع والرجل مسؤول, وهو راع فاإلمام ول,مسؤ  وكلكم
 وكلكم راع فكلكم أّل مسؤول, وهو سيده مال على راع والعبد مسؤولة, وهي زوجها بيت

 (0) «مسؤول

 عن مسئول الرجل أن السالم عليه أخرب ألنه هبا؛ ترجم اليت لآلية مفسر احلديث هذا": املهلب قال
  (8)" النار به يقيهم ما يعلمهم أن عليه فواجب كذلك كان وإذا أهله,

 يف اجلهد وبذل فيه, النصيحة أداء عليه فواجب شيء, على أميًنا اهلل جعله من كل:"قال ابن بطال
 ( )" أمرها وصالح هلا بالنظر القيام يلزمه من إّل رعيته عن يسأل ّل ألنه ورعايته؛ حفظه

                                                           

 [6: التحرمي]( )
 (   / 8) البغوي تفسري( )
  (67 / 5) كثري ابن تفسري(3)

/ , ومسلم يف كتاب اإلمارة55 8 (6 / 7) {وأهليكم ناراقوا أنفسكم }باب , يف كتاب النكاح,البخاري أخرجه(0)
 9 5 رقم احلديث (  08 /3) باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية

 

 (  3/ 7) بطال ّلبن البخارى صحيح شرح(8)
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 مطلوب فهو شيء نظره حتت كان من فكل ,اَلخرة يف رعيته عن مسؤول :"القدير فيضقال يف  و
ّل ريب أن القيام برتبية الولد  و,  ( ).... " ذلك ومتعلقات ودنياه دينه يف مبصاحله والقيام فيه بالعدل

 .وتعليمه من أهم مصا ح األبناء 

 أحدثك: معقل له فقال اهلل, عبيد علينا فدخل نعوده, يسار بن معقل أتينا: قال احلسن, عن - 
 و فيموت املسلمني, من رعية يلي وال من ما»: فقال وسلم, عليه اهلل صلى اهلل رسول من مسعته حديثا

  .(3)«اجلنة عليه اهلل حرم إّل هلم, غاش هو

 أمر من شيئا تعاىل اهلل قلده نومعناه بني يف التحذير من غش املسلمني, مل" :  عياض القاضي قال
 فيما ينصح ومل ,عليه اؤمتن فيما خان فإذا .....,خليفة ملصلحتهم ونصبه , عليهم واسرتعاه ,املسلمني

بتضييع لتعريفهم مايلزمهم من دينهم, وأخذهم به, والقيام مبا يتعني عليه  إماواستخلف عليه, ؛  قلده
ذا كان ذلك يف الوّليات وإ,  (0)" .أو ترك سرية العدل فيهم, فقد غشهم......من حفظ شرائعهم

 .العامة ففي الوّليات اخلاصة من باب أوىل 

 القرآن وأقرأ ,الدهر أصوم كنت: قال,  عنهما اهلل رضي العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث - 
 أمل»: يل فقال فأتيته, إيل أرسل وإما وسلم, عليه اهلل صلى للنيب ذكرت فإما: قال ليلة, كل

 إّل بذلك أرد ومل اهلل, نيب يا بلى,: فقلت «ليلة؟ كل القرآن وتقرأ الدهر تصوم أنك أخرب
 (8) «وإن لولدك عليك حقا» : -إىل أن قال له صلى اهلل عليه وسلم  -........... اخلري

 
 وظائف من إليه حيتاج ما وتعليمه ولده تأديب األب على ن إ:" قال النووي يف شرح صحيح مسلم  

 ,الشافعي عليه نص والصبية الصيب بلوغ قبل األولياء وسائر ,األب على واجب التعليم وهذا ,الدين

                                                                                                                                                                      

 املرجع السابق  ( )
( )(8 /35) 
باب  :, ومسلم يف باب  8 7 (60/ 9)ى رعية فلم ينصح باب من اسرتع, يف كتاب األحكام ,البخاري أخرجه(3)

  0 ( 8  / )استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار

  (006/ )إكمال املعلم بفوائد مسلم(0)

    89  (3 5/  ), ...باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به , كتاب الصوم,  مسلم يف صحيحه رواه(8)
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 باب من ألنه ؛أب يكن مل إذا ,التعليم هذا أيضا األمهات وعلى :وأصحابه الشافعي قال ,وأصحابه
  ( )"ذلك يف مدخل وهلن الرتبية

 .آراء الفقهاء في ذلك/ المطلب الثاني

 .ضون إذا بلغ السن الذي مييز بهأن على األولياء تعليم وتأديب احمل ( )اتفق الفقهاء 

 أنواع وحتصيل ,الرجال بأخالق والتخلق ,التأديب إىل حيتاج استغىن إذا الغالم:" قال يف بدائع الصنائع
  (3)....." العلوم أسباب واكتساب الفضائل

 أو كان ذكرا احملضون أي( تعاهده) اءاألولي وسائر( ولألب):"خليل خمتصر شرح اجلليل وقال يف منح
  (0)...."  (للمكتب) احملضون إرسال أي( وبعثه) ,احملضون تأديب أي( وأدبه) ,أنثى

 وصيا أو جدا أو كان أبا وليه على واجب وتعليمه تأديبه:"الوردية  البهجة شرح يف البهية وجاء يف الغرر
 . (8)..." قيما أو

 تأديبها ألن وهنارا؛ ليال عنده تكون فإهنا األب, عند أو األم عند اجلارية كانت إذا" وقال ابن قدامة
 بعد األم عند الغالم كان وإن.........  وغريمها , والطبخ الغزل تعليمها من البيت, جوف يف وخترجيها
 القصد ألن صناعة؛ يف أو مكتب, يف ليسلمه هنارا األب ويأخذه ليال, عندها كان هلا, ّلختياره السبع,

 . (6)..."  ذكرناه فيما وحظه الغالم حظ

                                                           

 (00/ 5) مسلم على النووي شرح( )

/ 0)خليل خمتصر شرح اجلليل منح ,(866/ 3) عابدين ابن وحاشية املختار الدر, ( 0/ 0) بدائع الصنائع :ينظر( )

 الشافعي اإلمام مذهب يف البيان,( 8 /  ) الكبري احلاوي ,, (38/ 0) املسالك ألقرب السالك بلغة, (  0

 (88 / 0) حنبل بن أْحد اإلمام فقه يف اإلقناع, ( 0 / 5)املغين  ,(045/ 0) البهية الغرر ( 5 /   )

 (866/ 3( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر :ينظر,  ( 0/ 0) (3)

/ 0) املسالك ألقرب السالك بلغة ,( 39/ 8) خليل خمتصر اجلليل شرح مواهب: ينظر :ينظر, (  0/ 0) (0)

 ( 5 /   ) الشافعي اإلمام مذهب يف البيان,( 8 /  ) الكبري احلاوي :ينظر, (045/ 0) (8) (38
 (88 / 0) حنبل بن أْحد اإلمام فقه يف اإلقناع :ينظر, ( 0 / 5)املغين (6)
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  سواء أكان , أن على األب أو من يقوم مقامه بذل نفقة التعليم   ( )كما اتفق مجهور الفقهاء
 .من مال أبيه إن كان قادرًا  أو, فل إن كان له مالمن مال الط

ُدوَن تـَْعِليٍم َولِيُُّه أَْو َقاِضي بـََلِدِه َأْو  َفاَل َيَدُعهُ َفِإْن َكاَن لِْلَوَلِد َمال    " خليل مختصر شرح الجليل جاء في منح
َه ُحْكُم النَّْدِب َعَلى َوِلي ِه َوأُم ِه اأْلَقْـ   ( )"َرَب َفاأْلَقْـَرَب مَجَاَعُتُه إْن ملَْ َيُكْن َقاٍض, َوِإْن ملَْ َيُكْن َلُه َمال  تـََوجَّ

نفقته  تلزمه من فعلى مال له يكن مل فإن ,الصيب مال يف األول النوع يف التعليم أجرة مث:" وقال الشربيين
"(3)  

 الصالة فعل ميكنه ّل ألنه( نصا طهارة وتعليم) الصالة: أي( إياها تعليمه) الويل يلزم( و):"وقال البهويت
 مال فمن أجرة إىل احتاج فإن منها ليتمكن بالطهارة, العلم إىل احتاج علمها فإذا ,علمها إذا إّل

 اليتيم أي( تركه) للويل( وجيوز):" وقال يف موضع آخر, (0)." .نفقته تلزمه من فعلى يكن مل فإن الصغري
 األجرة أداء) له( و ينفعه, وما واألدب والرماية اخلط تعليمه) أيضا له( و), ينفعه ما ليتعلم( املكتب يف)

    (8)" مأكوله  مثن أشبه مصاحله من ذلك ألن ماله من( عنه

                                                           

, ( 36/ 5) املنهاج شرح يف احملتاج حتفة ,(38/ 0) املسالك ألقرب السالك بلغة ,(075/ 7)منح اجلليل :ينظر ( )

 (8  /  ) اإلقناع منت عن القناع كشاف ,(045/ 0) الوردية البهجة شرح يف البهية الغرر

/ 0) املسالك ألقرب السالك بلغة ,( 39/ 8) خليل خمتصر اجلليل شرح مواهب: ينظر, (075/ 7)منح اجلليل( )

38) 
 البهجة شرح يف البهية الغرر, ( 36/ 5) املنهاج شرح يف احملتاج حتفة :ينظرو ,  (6 /  ) املهذب شرح اجملموع(3)

 (045/ 0) الوردية

  (8  /  ) اإلقناع منت عن القناع كشاف(0)
حمكم منشور يف تجلة العدل  حبث.  9  ص حبث حق النفقة للطفل:يراجع فيما سبق , (084/ 3) املرجع السابق (8)

 .ه033 , ربيع اَلخر,80العدد , 
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــة                                

حقوق :   " احلمد هلل أن من علي بإهناء هذا البحث املسمى , هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات  احلمد
أرجو أن أكون قد وفقت باإلحاطة الذي , "  تطبيقية يف احملاكم السعودية احملضون دراسة حديثية فقهية

 .و اإلملام مبحتواه , جبميع عناصره

وصلى اهلل وسلم على نبينا , وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان , وما كان من صواب فمن اهلل 
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 :ومن أبرز النتائج
 ذلك قول الشافعية القائل واألرجح يف, اختلف الفقهاء يف مكان إقامة احملضون إذا استغىن  . 

 .بتخيري الغالم واجلارية بعد التمييز إن توفرت يف الوالدين شروط احلضانة

أن القاعدة يف تقدمي أحد األبوين على اَلخر بعد انتهاء مدة احلضانة إمنا يراعى فيه مصلحة  . 
 . أما مع وجود فساد أحدمها فاألخر أوىل هبا بال ريبف, الولد

و القدرة على القيام بشؤون احملضون ,واألمانة يف الدين ,العقل: باّلتفاق يشرتط يف احلاضن  .3
األنثى زوًجا و أن ّل تكون ,وخلو احلاضن من كل عاهة مضرة خيشى على احملضون منها 

 .واختلف يف احلرية واإلسالم, ألجنيب عن احملضون 

هل جترب على احلضانة  ومثرة ذلك. حاضنة أم احملضون؟ أم حق هلا وعليها؟هل احلضانة حق لل .0
 .وهل متلك إسقاطها أم ّل, أم ّل

األب فنفقة احملضون  مث إن عدم,  فإهنا تكون واجبة على أبيه, نفقة احملضون إن مل يكن له مال .8
مث شرط وجوب النفقة على القريب أن , على أقاربه ويف حتديد القريب خالف بني الفقهاء 

ومل يفرق الفقهاء بني ما إذا كان والده , ته من ذلك املالأما إن كان له مال فنفق, يكون موسرًا 
 .موسرًا أم معسرًا

يف النفقة فإن القاضي ينظر هبذا الطلب من خالل املعايري الشرعية, وجيتهد يف تقدم دعوى إذا  .6
إذا كان  بذلك ويستعني هبيئة النظر لتحديد النفقة حسب عرف أهل البلد, مث يلزم فيه األ

يطلب من الزوج اإلفصاح عن دخله الشهري حىت تتحدد حالته من و  ,النفقة مقصراً يف دفع 
ما يضمن وصول النفقة للمرأة ويف نظام التنفيذ , حيث العسر أو اليسر أو التوسط بينهما
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بشكل مباشر باخلصم من حساب احملكوم عليه بالنفقة وّل حتتاج إىل مراجعة أي جهة بل 
 .حويل مباشرةخياطب القاضي البنوك وغريها بالت

وهو معمول به يف , تقدر بأجرة املثل , تشمل النفقة أجرة تقدم للمرضعة إلرضاعها الصغري  .7
وهو  .وّل جترب األم على الرضاع مادامت مفارقة لألب, القضاء مىت ما طالبت املرضعة بذلك 

 .املعمول به يف القضاء السعودي

 الولد وتربية واملراعاة أن احلاضنة تستحق أجرة مقابل احلفظ املعمول به يف القضاء السعودي  .5
 .م أهنا ليست زوجة أليب الطفلمادا,مصاحله  يف والنظر

إن كان ,  خادم أو من ينوب عنه إن كان موسرًا باستئجار األب أن يقوم:وتشمل النفقة أيضا  .9
 .خيدم وكان مثله خدمة إىل احلضانة يف الولد حيتاج

و ليس ملن له حق احلضانة , اتفق الفقهاء على أن زيارة احملضون حق لكال األبوين  .4 
 .ًعاحلاجة اّلبن إليهما مجيمنع احملضون من رؤية أحد والديه؛ وذلك 

فإن كان احملضون  ممن يصعب نقله , من مجلة حقوق احملضون زيارته من قبل والديه  .  
وما عدا ذلك فإنه ّل يلزم , أن يزوره يف منزل حاضنتهعند الزيارة كالرضيع وحنوه فإنه يلزم األب 

وإن كان احملضون مريضا فإن لألم احلق بتمريضه يف بيتها , أن تكون الزيارة يف منزل احلاضنة 
أما ترتيب الزيارة يف , مطلقا؛ ألن املرض جعله كالصغري الذي يفتقر إىل من يقوم على خدمته

 .ا إن كان احملضون مريًضا فيزار يف أي وقت أم, احلكم القضائي فيكون حال الصحة 

ومكانه  , والعادة ختتلف باختالف سن احملضون,هو العادة : أن مناط وقت الزيارة  .  
ويراعي اإلجازات السنوية , وعلى القاضي أن يصلح بني الطرفني يف حتديدها , والظروف احمليطة

 . والرمسية 

إما صلًحا يف احملكمة , ء موضوع احلضانة النظر يف دعوى الزيارة إمنا يكون بعد انتها .3 
تنفيذ األحكام املتعلقة حبضانة أن : مفاده  وجاء يف نظام التنفيذ ما, أو حكًما, أو خارجها 

الصغري أو تسليمه لوالدته وغريه من قضايا احلقوق األسرية تنفذ ولو باستعمال القوة عن طريق 
ر قضائي آخر به وإمنا جيري التنفيذ بالقوة اجلربية  الشرطة وأن هذا التنفيذ ّل حيتاج إىل صدور أم

 .يؤثر على نفسيته  مع مراعاة األماكن اليت يسلم فيها الطفل مبا ّل, كلما اقتضى األمر
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وأما األقرب يف كيفية التسوية أهنا , األرجح يف حكم العدل بني األوّلد أهنا واجبة .0 
 .تكون بأن يعطى الذكر مثل األنثى 

وعلى األب أو من , والرتبية والتعليم حملضون على أوليائه حق التأديبمن مجلة حقوق ا .8 
أم من مال أبيه إن , سواء أكان من مال الطفل إن كان له مال, يقوم مقامه بذل نفقة التعليم

 .كان قادرًا
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 :التوصيات

 .اإلسهام يف توعية اجملتمع رجاًّل و نساءًا حبقوق احملضون يف الشريعة اإلسالمية  . 

والتعريف بآليات التقاضي باحملاكم للحصول على احلق , ثقافة حقوق احملضون القضائية  نشر . 
 .الشرعي 

 .قيام العلماء وأئمة املساجد واملفكرين بنشر ثقافة حقوق احملضون بني الناس  .3

على دراية , يها خمتصات يف الشريعة اإلسالمية والقانونإنشاء مراكز استشارات نسائية يقوم عل .0
 .ءات القضائية لتقدمي املشورة فيما يتعلق حبقوق احلاضنة واحملضون باإلجرا

 .التوصية لدى اجلهات املختصة ذات العالقة بتسهيل إجراءات القضاء املتعلقة باحلضانة  .8
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 :فهرس اآليات 

               
ــة                                   ــ ـــ  اَلي

   
 السورة    

 
 رقم اَلية  

 
 الصفحة                                   

 َوْأمتَُِروا ُأُجوَرُهنَّ  َفآتُوُهنَّ  َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفِإنْ }
َنُكمْ  ْرِضعُ  تـََعاَسْرتُْ  َوِإنْ  مبَْعُروفٍ  بـَيـْ  َلهُ  َفَستـُ
 {ُأْخَرى

 [6]      الطالق     
 

        , 6 

 ِرْزقُهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لِيُـْنِفقْ }
 {.. اللَّهُ  آَتاهُ  ممَّا فـَْليـُْنِفقْ 

            [7]      الطالق

 َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  أَْوَّلَدُهنَّ  يـُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ }
 {.. الرََّضاَعةَ  يُِتمَّ  َأنْ  َأرَادَ  ِلَمنْ 

,  8 , 6 ,8 ,3  [33 ]  البقرة     
   

 نـَْرزُقـُُهمْ  حَنْنُ  ِإْماَلقٍ  َخْشَيةَ  َأْوَّلدَُكمْ  تـَْقتـُُلوا َوَّل }
َلُهمْ  ِإنَّ  َوِإيَّاُكمْ   {ِخْطئ َكانَ  قـَتـْ

 [ 3]    اإلسراء   
 

      0 

َماَواِت َواأْلَْرضَ  َخَلْقَنا َوَما} ُهَما َوَما السَّ نـَ  بـَيـْ
 {..ِباحلَْق   ِإّلَّ 

 [58]    احلجر      

 
               

 نَارًا َوَأْهِليُكمْ  َأنـُْفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا 
 {..... َوقُوُدَها

  8 [6]     التحرمي    
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 :فهرس األحـــاديث 

         
  

 الصفحة الراوي      احلديث                        

: معقل له فقال اهلل, عبيد علينا فدخل نعوده, يسار بن معقل أتينا
 .. اهلل رسول من مسعته حديثا أحدثك

  8 احلسن بن علي   

 بالغابة, ماله من وسقا عشرين جاد حنلها كان الصديق بكر أبا إن
 ..الناس من ما بنية يا واهلل: " قال الوفاة حضرته فلما

 07 الزبري بن عروة

إين حنلت : فقال, أن أباه أتى به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .ابين هذا غالًما 

 00 بشريالنعمان بن 

 له وثديي وعاء, له بطين كان هذا ابين اهلل, رسول يا: قالت امرأة أن
 ..سقاء

  3  شعيب بن عمرو   

 6   شعيب بن عمرو    برضاعه كاللة منفوس عم بين أوقف اخلطاب بن عمر أن
    5     سليمان ميمونة أبو    .. زوجها طلقها وقد هلا ابن معها فارسية امرأة جاءته

 5   هريرة أبو    تعول مبن وابدأ غىن, ظهر عن كان ما الصدقة خري
  5   أبوهريرة    ...هلما  وابنا وامرأة رجال وسلم عليه اهلل صلى النيب خري

 شبهه, أو فطيم وهي ابنيت,: فقالت وسلم عليه اهلل صلى النيب فأتت
 ........ابنيت: رافع وقال

 9  جعفر بن احلميد

 يا عم يا تنادي ْحزة, ابنة فتبعته وسلم, عليه اهلل صلى النيب فخرج
 ....."بيدها فأخذ علي فتناوهلا عم,

 3     الرباء بن عازب  
 

 سفيان أبا إن: وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول معاوية أم هند قالت
 .....شحيح رجل

 عائشة     
   

  0 
,   

  8 اهلل بن عمر عبد ..مسؤول وهو راع فاإلمام مسئول, وكلكم راع كلكم
   8 العاص بن عمرو بن اهلل عبد ....للنيب ذكرت فإما: قال ليلة, كل القرآن وأقرأ الدهر أصوم كنت
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 :فهرس المراجع 

حبث منشور يف تجلة , ْحد اخلضريي. د:إعداد, اإلجراءات القضائية يف املشكالت الزوجية . 
 .ه 03 , حمرم 08العدد,العدل

 املنعم عبد فؤاد:  احملقق, النيسابوري املنذر بن إبراهيم بن حممد بكر أبو:  املؤلف, اإلمجاع  . 
 .هـ 8 0  األوىل الطبعة:  الطبعة, والتوزيع  للنشر املسلم دار:  الناشر, أْحد

العايل للقضاء رسالة مقدمة للمعهد , مقارنة بني املذاهب األربعة.أحكام احلضانة يف اإلسالم  .3
 .حممد عبدالوهاب حبريي: إشراف, سعد بن كليب: إعداد, لنيل درجة املاجستري

, دار العصيمي للنشر والتوزيع, أمساء آل طالب: إعداد , أحكام املولود يف الفقه اإلسالمي  .0
 .ه033 الطبعة األوىل 

: إشراف ,د الدبيان خالد بن راش:إعداد , أحكام زيارة احملضون ونظمها وتطبيقاهتا القضائية .8
العام اجلامعي ,حبث تكميلي باملعهد العايل للقضاء , عبدالرْحن بن عبداهلل الدرويش.د

 هـ0 0 

عليها , عبد اهلل بن حممود البلدحي, تجد الدين أبو الفضل احلنفي  ,راّلختيار لتعليل املختا .6
مطبعة (ول الدين سابقامن علماء احلنفية ومدرس بكلية أص)الشيخ حممود أبو دقيقة : تعليقات

 (بريوت, وغريها -وصورهتا دار الكتب العلمية )القاهرة  -احلليب 
, (هـ4 0 :  املتوىف) األلباين الدين ناصر حملمد, السبيل  منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء .7

 .399 ,  ط, بريوت – اإلسالمي املكتب: الناشر

فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي , وعلماء األقطاراّلستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار  .5
وثق أصوله , الرب األندلسي  وشرح ذلك كله باإلجياز واّلختصار أليب عمرو بن عبد, واَلثار 

, دار قتيبة ,دمشق, عبد املعطي أمني.  د: وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله وصنع فهارسه 
 .ه0 0 

 الكرمي عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن ألبو, الصحابة معرفة يف الغابة أسد .9
 دار البشائر, بريوت , األثري ابن الدين عز اجلزري,

 األنصاري, زكريا بن حممد بن زكريا: املؤلف. الطالب  روض شرح يف املطالب أسىن .4 
 اإلسالمي الكتاب دار: الناشر, 0: األجزاء عدد. السنيكي  حيَي أبو الدين زين
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 الشيباين فرقد بن احلسن بن حممد اهلل عبد أبو: املؤلف, باملبسوط  املعروف األصل .  
 كراتشي – اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة: الناشر, األفغاين  الوفا أبو: احملقق,(هـ59 : املتوىف)

 اخلطيب أْحد بن حممد الدين, مشس: املؤلف, شجاع أيب ألفا  حل يف اإلقناع .  
 الفكر دار - والدراسات البحوث مكتب: احملقق, (هـ977: املتوىف) الشافعي الشربيين

 بن سامل بن موسى بن أْحد بن موسى: املؤلف, حنبل بن أْحد اإلمام فقه يف اإلقناع .3 
: املتوىف) النجا أبو الدين, شرف الصاحلي, مث املقدسي, احلجاوي سامل بن عيسى
 .لبنان – بريوت املعرفة دار: الناشر,السبكي  موسى حممد اللطيف عبد: احملقق,(هـ965

 شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهلل عبد أبو الشافعي: املؤلف, األم  .0 
 – املعرفة دار: الناشر, (هـ40 : املتوىف) املكي القرشي املطليب مناف عبد بن املطلب عبد بن

 هـ4 0 : النشر سنة, بريوت 

 إحياء دار: الناشر. املرداوي سليمان بن علي. اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف .8 
 العريب الرتاث

 جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر: املؤلف,الكبري  العلي لكالم التفاسري أيسر .6 
, السعودية  العربية اململكة املنورة, املدينة واحلكم, العلوم مكتبة: الناشر, اجلزائري  بكر أبو

 م443 /هـ0 0  اخلامسة,: الطبعة

 املعروف حممد, بن إبراهيم بن الدين زين: املؤلف, الدقائق  كنز شرح الرائق البحر .7 
 علي بن حسني بن حملمد الرائق البحر تكملة: آخره ويف (هـ974: املتوىف) املصري جنيم بابن

: الناشر,عابدين  ّلبن اخلالق منحة: وباحلاشية,(هـ 35   بعد ت) القادري احلنفي الطوري
 .اإلسالمي الكتاب دار

 أْحد بن مسعود بن بكر أبو الدين, عالء: املؤلف, الشرائع  ترتيب يف الصنائع بدائع .5 
 - هـ046  الثانية,: الطبعة,العلمية  الكتب دار: الناشر,(هـ857:املتوىف) احلنفي الكاساين
 م956 

 الشرح) الصغري الشرح على الصاوي حباشية املعروف املسالك ألقرب السالك بلغة .9 
َمامِ  ِلَمْذَهبِ  املسالك أقرب املسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح هو الصغري : املؤلف,(َماِلكٍ  اإْلِ
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 دار: الناشر,(هـ 0  : املتوىف) املالكي بالصاوي الشهري اخللويت, حممد بن أْحد العباس أبو
 املعارف

: الناشر. يتاىبحممود بن أْحد بن موسى بن أْحد بن حسني الغ .البناية شرح اهلداية .4 
 هـ  4 0 األوىل, : الطبعة. بريوت, لبنان -دار الكتب العلمية 

أبو احلسني حيَي بن أيب اخلري بن سامل : املؤلف, البيان يف مذهب اإلمام الشافعي .  
 –دار املنهاج : الناشر, قاسم حممد النوري: احملقق, (هـ885: املتوىف)العمراين اليمين الشافعي 

 3 : عدد األجزاء,م 444  -هـ   0 وىل, األ: الطبعة, جدة

 يوسف بن القاسم أيب بن يوسف بن حممد: املؤلف, خليل  ملختصر واإلكليل التاج .  
, العلمية  الكتب دار: الناشر (هـ597: املتوىف) املالكي املواق اهلل عبد أبو الغرناطي, العبدري

 م990 -هـ6 0  األوىل,: الطبعة

 عساكر بابن املعروف اهلل هبة بن احلسن بن علي القاسم أبو: املؤلف, دمشق  تاريخ .3 
 والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر,العمروي  غرامة بن عمرو: احملقق,  (هـ 87: املتوىف)

 م 998  - هـ 8 0 : النشر عام, والتوزيع 

, اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن أْحد: املؤلف,املنهاج  شرح يف احملتاج حتفة .0 
 الكربى التجارية املكتبة: الناشر,العلماء من جلنة مبعرفة نسخ عدة على: وصححت روجعت

م   953  - هـ 387 : النشر عام, طبعة بدون: الطبعة,حممد مصطفى لصاحبها مبصر
 4 : األجزاء عدد,

 مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: املؤلف, املولود  بأحكام املودود حتفة .8 
 دار مكتبة: الناشر,األرناؤوط  القادر عبد: احملقق, (هـ 78: املتوىف) اجلوزية قيم ابن الدين
  97  –  39  األوىل,: الطبعة,دمشق  – البيان

 مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: املؤلف, العظيم القرآن تفسري .6 
 للنشر طيبة دار: الناشر,سالمة حممد بن سامي: احملقق,(هـ770: املتوىف) الدمشقي

 5: األجزاء عدد,م 999  - هـ4 0  الثانية: الطبعة,والتوزيع

, الزحيلي  مصطفى بن وهبة د:  املؤلف, واملنهج  والشريعة العقيدة يف املنري التفسري .7 
 هـ 5 0  , الثانية:  الطبعة,دمشق  – املعاصر الفكر دار:  الناشر
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دار هنضة مصر للطباعة والنشر . طاويحممد سيد طن, التفسري الوسيط للقرآن الكرمي .5 
 األوىل: الطبعة. القاهرة –والتوزيع, الفجالة 

أبو : حققه وعلق عليه وصححه وأضاف إليه, تقريب التهذيب ّلبن حجر العسقالين .9 
 .ه6 0 دار العاصمة , بكر أبوزيد: تقدمي, األشبال صغري أْحد شاغف 

 حجر بن أْحد الفضل ألبو, الكبري  الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص .34
 .ه350 , املدينة املنورة, عبداهلل هاشم اليماين املدين:حتقيق, العسقالين

حققه وخرج , ليوسف بن عبداهلل القرطيب, التمهيد ملايف املوطأ من املعاين واألسانيد . 3
 ه9 0 , دار الكتب العلمية, بريوت, حممد عبدالقادر عطا: أحاديثه

,  العسقالين حجر بن أْحد بن حممد بن علي بن أْحد الفضل أبو.التهذيب  هتذيب . 3
 .ه3 0 الثانية , دار إحياء الرتاث , بريوت 

, بشار عواد: حتقيق, جلمال الدين يوسف املزي, هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  .33
 .ه3 0 , مؤسسة الرسالة, بريوت

األزدي القريواين, دراسة خلف بن أيب القاسم حممد, . التهذيب يف اختصار املدونة .30
دار البحوث للدراسات اإلسالمية , الدكتور حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ: وحتقيق

 م  44  -هـ  3 0 األوىل, , وإحياء الرتاث, ديب
تقي الدين أبو الَعباس أْحد بن عبد : املؤلف , عزير مشس -جامع املسائل ّلبن تيمية  .38

د اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي احلليم بن عبد السالم بن عب
: الناشر ,  بكر بن عبد اهلل أبو زيد: إشراف , حممد عزير مشس: حتقيق ,(هـ5 7: املتوىف )

 هـ   0 األوىل , : الطبعة , دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع
اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى .36

حممد زهري بن : احملقق, مد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفيحمل .صحيح البخاري= 
 هـ  0 األوىل, : الطبعة.دار طوق النجاة : الناشر,ناصر الناصر

 أيب بن أْحد بن حممد اهلل عبد أبو: املؤلف, القرطيب  تفسري=  القرآن ألحكام اجلامع .37
 الربدوين أْحد: حتقيق (هـ 67: املتوىف) القرطيب الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر

  960  - هـ350  الثانية,: الطبعة.القاهرة  – املصرية الكتب دار: الناشر. أطفيش  وإبراهيم
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دار : الناشر, حممد بن أْحد بن عرفة الدسوقي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبري .35
 0:عدد األجزاء, الفكر

 قاسم بن حممد بن الرْحن عبد: املؤلف, املستقنع  زاد شرح املربع الروض حاشية .39
 هـ 397  - األوىل: الطبعة,(هـ 39 : املتوىف) النجدي احلنبلي العاصمي

علي بن أْحد بن مكرم الصعيدي , حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين .04
: تاريخ النشرت بريو  –دار الفكر : الناشر, يوسف الشيخ حممد البقاعي: احملقق.العدوي 
 هـ 0 0 

 أبو: املؤلف, املزين خمتصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي . 0
: املتوىف) باملاوردي الشهري البغدادي, البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن
 دار: الناشر, املوجود عبد أْحد عادل الشيخ - معوض حممد علي الشيخ: احملقق,(هـ084

 9 : األجزاء عدد, م 999 - هـ 9 0  األوىل,: الطبعة.لبنان  – بريوت العلمية, الكتب

 -القاضي باحملكمة الكربى– عبد العزيز الرضيمان. د: إعداد , احلضانة يف اإلسالم  . 0
 .حبث منشور يف تجلة العدل العدد الرابع

الطبعة , دار املنار, مسري عقىب . د: إعداد, دراسة مقارنة. احلضانة يف الفقه اإلسالمي  .03
 .ه  046 األوىل 

حبث حمكم , نورة احملمادي: إعداد, دراسة فقهية تطبيقية مقارنة ,حق النفقة للطفل .00
 .ه033 , ربيع اَلخر,80العدد , منشور يف تجلة العدل 

 .وزارة العدلموقع , حقوق املرأة يف األنظمة القضائية السعودية .08

 أو - مبال الشهري علي بن فرامرز بن حممد: املؤلف, األحكام  غرر شرح احلكام درر .06
 .العربية الكتب إحياء دار: الناشر, (هـ558: املتوىف) خسرو - املوىل أو منال

 بن منصور: املؤلف, اإلرادات  منتهى بشرح املعروف املنتهى لشرح هىالن أويل دقائق .07
 عامل: الناشر(هـ 48 : املتوىف) احلنبلي البهويت إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس

 م993  - هـ0 0  األوىل,: الطبعة,الكتب 

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/Default.aspx
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 الكرمي أْحد بن بكر أىب بن يوسف بن مرعي: املؤلف, املطالب  لنيل الطالب دليل .05
 طيبة دار: الناشر, الفاريايب  حممد نظر قتيبة أبو: احملقق (هـ433 : املتوىف) احلنبلى املقدسي

 م440 /  هـ8 0  األوىل,: الطبعة,الرياض  والتوزيع, للنشر

ابن عابدين, حممد أمني بن عمر بن عابدين , رد احملتار على الدر املختار .09
 هـ  0 الثانية,  /ط,بريوت-دار الفكر: الناشر.الدمشقي

 زهري الشاويش: حتقيق,أبو زكريا حيَي بن شرف النووي,  روضة الطالبني وعمدة املفتني .84
  م 99 / هـ   0 الثالثة, : املكتب اإلسالمي, الطبعة: الناشر,

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن  .زاد املعاد يف هدي خري العباد . 8
: الطبعة.مكتبة املنار اإلسالمية, الكويت -الرسالة, بريوت  مؤسسة: الناشر.قيم اجلوزية 

 هـ 8 0 , السابعة والعشرون 
 زهرة بأيب املعروف أْحد بن مصطفى بن أْحد بن حممد: املؤلف, التفاسري  زهرة . 8

 4 : األجزاء عدد,العريب  الفكر دار: النشر دار, (هـ390 : املتوىف)

 .املكتبة العلمية , الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين, يزيد بن ماجة حممد ابن سنن .83

, األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن داود سليمان أيب سنن .80
 .دار الفكر, حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق 

شاكر  حممد أْحد:حتقيق, عيسى أبو الرتمذي, عيسى بن حممد ,الرتمذي سنن .88
 .الرتاث العريبدار إحياء , بريوت, وآخرون

, بريوت, عبد اهلل هاشم مياين مدين: حتقيق, عمر بن علي احلسن الدارقطنَي أبو سنن .86
 .ه356 , دار املعرفة

 الدارمي, الصمد عبد بن هَبرام بن الفضل بن الرْحن عبد بن اهلل عبد الدارمي سنن .87
 .دار الكتاب العريب, بريوت , خالد السبع, فواز أْحد زمريل: حتقيق

, البيهقي بكر أبو موسى, بن علي بن احلسني بن أْحد: املؤلف, الصغرى  السنن .85
 .ه 4 0 األوىل , مكتبة الدار باملدينة-حممد ضياء الرْحن األعظمي:حتقيق

 البيهقي بكر أبو موسى, بن علي بن احلسني بن أْحد: املؤلف, الكربى  السنن .89
 .ه0 0 مكة املكرمة , الباز دار: اشرالن, عطا  القادر عبد حممد: احملقق,  (هـ085: املتوىف)



67 
 

عبدالغفار : حتقيق, النسائي اخلراساين, علي بن شعيب بن ألْحد الكربى السنن .64
 .دار الكتب العلمية , بريوت , سيد كسروي, سليمان البنداري, العلمي

 عبد بن حممد اهلل عبد أبو: املؤلف, احملمدية  باملنح اللدنية املواهب على الزرقاين شرح . 6
 (هـ    : املتوىف) املالكي الزرقاين حممد بن الدين شهاب بن أْحد بن يوسف بن الباقي

 م996 -هـ7 0  األوىل: الطبعة,العلمية  الكتب دار: الناشر.

: املتوىف) العثيمني حممد بن صا ح بن حممد: املؤلف, املستقنع  زاد على املمتع الشرح . 6
 عدد, هـ  5 0  -   0  األوىل,: الطبعة,اجلوزي  ابن دار: النشر دار,  (هـ  0 
 8 : األجزاء

: حممد بن قاسم األنصاري, أبو عبد اهلل, الرصاع الناشر. فة للرصاعشرح حدود ابن عر  .63
 هـ384 , األوىل: الطبعة, املكتبة العلمية

أبو متيم : حتقيق,  علي بن خلف بن عبد امللك شرح صحيح البخارى ّلبن بطال .60
 هـ 3 0 الثانية, : الطبعة الرياض -تبة الرشد مك, ياسر بن إبراهيم

 اهلل عبد أبو املالكي اخلرشي اهلل عبد بن حممد: املؤلف, للخرشي  خليل خمتصر شرح .68
تاريخ  وبدون طبعة بدون: الطبعة.بريوت  – للطباعة الفكر دار: الناشر (هـ 4  : املتوىف)
 5: األجزاء عدد.

: حتقيق. بالطحاوي املعروف احلجري األزدي بن حممد بن أْحد .اَلثار مشكل شرح .66
 .هـ 8 0 -األوىل: الطبعة, الرسالة مؤسسة: الناشر, األرنؤوط  شعيب

 بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أْحد جعفر أبو: املؤلف,اَلثار  معاين شرح .67
 حممد: )له وقدم حققه. (هـ  3: املتوىف) بالطحاوي املعروف املصري,احلجري  األزدي سلمة
 وأبوابه كتبه ورقم راجعه, الشريف  األزهر علماء من( احلق جاد سيد حممد - النجار زهري

, النبوية  باملدينة السنة خدمة مبركز الباحث - املرعشلي الرْحن عبد يوسف د: وأحاديثه
 م 990  هـ, 0 0  - األوىل: الطبعة, الكتب عامل: الناشر

بسيوين , حممد السعيد: حتقيق, البيهقيأليب بكر أْحد بن احلسني , شعب اإلميان  .65
 . ه4 0 اّلوىل , دار الكتب العلمية , بريوت, زغلول
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 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري باملعهد العايل للقضاء, الضوابط الفقهية للحضانة  .69
 .عبدالرْحن الدرويش.د:إشراف , عبدالرْحن بن عبدالعزيز القاسم : إعداد , 

الطبعة الثانية , وزارة املعارف, حممد الصا ح . د: إعداد, اإلسالمية الطفل يف الشريعة  .74
 .ه043 

 ابن اهلل عبد أبو الدين أكمل حممود, بن حممد بن حممد: املؤلف, اهلداية  شرح العناية . 7
 .الفكر دار: الناشر(هـ756: املتوىف) البابريت الرومي الدين مجال الشيخ ابن الدين مشس الشيخ

 بن أمري بن أشرف حملمد ,القيم ابن حاشية ومعه داود, أيب سنن حشر  املعبود عون . 7
 هـ 8 0  ط الثانية,, بريوت – العلمية الكتب دار , آبادي حيدر بن علي

 زكريا بن أْحد بن حممد بن زكريا: املؤلف, الوردية  البهجة شرح يف البهية الغرر .73
: الطبعة, امليمنية  املطبعة: الناشر ,(هـ6 9: املتوىف) السنيكي حيَي أبو الدين زين األنصاري,

 8:األجزاء عدد, تاريخ  وبدون طبعة بدون
عثمان بن عبد الرْحن, أبو عمرو, تقي الدين املعروف : املؤلف,  فتاوى ابن الصالح .70

مكتبة العلوم : الناشر, موفق عبد اهلل عبد القادر. د: احملقق, (هـ603: املتوىف)بابن الصالح 
  : عدد األجزاء.047 األوىل, : الطبعة, بريوت –عامل الكتب , واحلكم 

الفكر  دار: الناشر, البلخي  الدين نظام برئاسة علماء جلنة: املؤلف, اهلندية  الفتاوى .78
 هـ 4 3  الثانية,: الطبعة. 

 لفضلا أبو حجر بن علي بن أْحد: املؤلف,البخاري  صحيح شرح الباري فتح .76
: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم, بريوت -األوىل–الكتب العلمية  دار: الناشر,الشافعي  العسقالين

 باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد:حقق أصله , الباقي  عبد فؤاد حممد
 بن اهلل عبد بن جعفر بن اهلل عبد بن حممد بن متام القاسم أبو: املؤلف, الفوائد  .77

, السلفي  اجمليد عبد ْحدي: احملقق, (هـ0 0: املتوىف) الدمشقي مث الرازي البجلي اجلنيد
  : األجزاء عدد,  0  األوىل,: الطبعة,الرياض  – الرشد مكتبة: الناشر

 تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين زين: املؤلف,الصغري اجلامع شرح القدير فيض .75
: الناشر,(هـ 43 : املتوىف) القاهري املناوي مث احلدادي العابدين زين بن علي بن العارفني
 386  األوىل,: الطبعة,مصر – الكربى التجارية املكتبة
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 اهلل عبد أبو الدين مشس: املؤلف,الستة  الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف .79
 حممد أْحد عوامة حممد: احملقق, (هـ705: املتوىف) الذهيب َقامْياز بن عثمان بن أْحد بن حممد

: الطبعة, جدة القرآن, علوم مؤسسة - اإلسالمية للثقافة القبلة دار: الناشر, اخلطيب  منر
 م  99  - هـ 3 0  األوىل,

موفق الدين عبد اهلل بن أْحد بن حممد بن قدامة . دالكايف يف فقه اإلمام أْح .54
دار الكتب : الناشر.اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي, الشهري بابن قدامة 

 م 990  -هـ  0 0 األوىل, : الطبعة.ميةالعل
حممد : احملقق. القرطيب يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب, الكايف يف فقه أهل املدينة . 5

 هـ044 الثانية, ط .مكتبة الرياض احلديثة:الناشر,حممد أحيد ولد املوريتاين
, زاويحيَي حممد غ: حتقيق , عبداهلل بن أْحد اجلرجاين, الكامل يف ضعفاء الرجال  . 5

 .ه049 الثالثة , دار الفكر, بريوت
 حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور: املؤلف,اإلقناع  منت عن القناع كشاف .53

 6:األجزاء العلمية عدد الكتب دار: الناشر,احلنبلي البهوتى إدريس بن
أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن احلسيين  ,كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار .50

: الطبعة دمشق –دار اخلري . علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان: احلصين, احملقق
 990 األوىل, 

دار : إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح,الناشر,املبدع يف شرح املقنع .58
 م 997  -هـ  5 0 األوىل, : الطبعة,لبنان –الكتب العلمية, بريوت 

 عبد: حتقيق .النسائي شعيب بن أْحد الرْحن عبد ألبو, الصغرى السنن=  اجملتىب .56
 046  الثانية,: الطبعة,حلب  – اإلسالمية املطبوعات مكتب, غدة أبو الفتاح

 احلنفي احَلَليب إبراهيم بن حممد بن إبراهيم: املؤلف, األحبر  ملتقى شرح يف األهنر تجمع .57
/ لبنان - العلمية الكتب دار: الناشر,املنصور  عمران خليل وأحاديثه آياته خرح: احملقق,

 م995  - هـ9 0  األوىل,: الطبعة, بريوت

عبد الرْحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي ,تجمع األهنر يف شرح ملتقى األحبر .55
 .دار إحياء الرتاث العريب: الناشر,زاده
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أبو زكريا حميي الدين حيَي بن (( سبكي واملطيعيمع تكملة ال))اجملموع شرح املهذب  .59
 دار الفكر: الناشر.شرف النووي

-بريوت–حتقيق جلنة إحياء الرتاث , احمللى باَلثار أليب حممد علي بن حزم الظاهري .94
 .دار اَلفاق اجلديدة

 دار الكتب العلمية: الناشر,مالك بن أنس بن مالك بن عامر. املدونة . 9
 احلسن أبو حممد,( سلطان) بن علي: املؤلف,املصابيح  ةمشكا شرح املفاتيح مرقاة . 9

: الطبعة,لبنان – بريوت الفكر, دار: الناشر,(هـ0 4 : املتوىف) القاري اهلروي املال الدين نور
 9: األجزاء عدد,م 44  - هـ  0  األوىل,

احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن ْحدويه بن نُعيم بن  ,املستدرك على الصحيحني .93
 –دار الكتب العلمية : الناشر, مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق.احلكم املعروف بابن البيع

 ه   0 األوىل, : الطبعة,بريوت

 يوسف بن عادل: احملقق. عثمان بن إبراهيم بن حممد بن اهلل عبد .شيبة أيب ابن مسند .90
 الرياض - الوطن دار: الناشر.املزيدي  فريد بن أْحد و العزازي

 ه369 الثالثة -دار املعارف–أْحد شاكر  :احملقق,حنبل  بن أْحد اإلمام مسند .98

, وآخرون  مرشد, عادل - األرنؤوط شعيب: احملقق,حنبل  بن أْحد اإلمام مسند .96
   0  األوىل,: طبعةال,الرسالة  مؤسسة: الناشر, الرتكي  احملسن عبد بن اهلل عبد د: إشراف

 م  44  - هـ

حبيب الرْحن :نصوصه حقق. احلميدي األسدي الزبري بن اهلل لعبد,احلميدي  مسند .97
 .مكتبة املتنيب, دار الكتب العلمية, القاهرة, بريوت,األعظمي

. وسلم  عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل رااملخت الصحيح املسند .95
 الباقي عبد فؤاد حممد: احملقق. احلسن أبو احلجاج بن ملسلم

 الصنعاين اليماين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أبو: املؤلف, املصنف  .99
: الطبعة, بريوت  – اإلسالمي املكتب-األعظمي الرْحن حبيب: احملقق (هـ   : املتوىف)

 043  الثانية,
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 حممد أبو , السنة حميي:  املؤلف,البغوي  تفسري=  القرآن تفسري يف التنزيل معامل .44 
 الرزاق عبد:  احملقق,(هـ4 8:  املتوىف) الشافعي البغوي الفراء بن حممد بن مسعود بن احلسني
 هـ 4 0  , األوىل:  الطبعة,بريوت– العريب الرتاث إحياء دار:  الناشر,املهدي 

: حممد بن أْحد اخلطيب الشربيين الناشر ,املنهاج مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفا  . 4 
 م990  -هـ 8 0 األوىل, : الطبعة.دار الكتب العلمية

موفق الدين عبد اهلل بن أْحد بن حممد بن قدامة, الشهري بابن  ,املغين ّلبن قدامة . 4 
 هـ 355 : تاريخ النشر,مكتبة القاهرة: الناشر.قدامة املقدسي 

: املتوىف) سامل بن حممد بن إبراهيم ضويان, ابن: املؤلف, الدليل  شرح يف السبيل منار .43 
-هـ 049  السابعة: الطبعة,اإلسالمي  املكتب: الناشر, الشاويش  زهري: احملقق (هـ383 
 .م959 

 وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو: املؤلف, املوطإ  شرح املنتقى .40 
 حمافظة جبوار - السعادة مطبعة: الناشر, (هـ070: املتوىف) األندلسي الباجي القرطيب التجييب
 هـ  33  األوىل,: الطبعة, مصر 

 اهلل عبد أبو عليش, حممد بن أْحد بن حممد: املؤلف,خليل  خمتصر شرح اجلليل منح .48 
: النشر تاريخ,طبعة بدون: الطبعة,بريوت  – الفكر دار: الناشر,(هـ99  : املتوىف) املالكي
 9:األجزاء عدد,م959 /هـ049 

 شرف بن حيَي الدين حميي زكريا أبو: املؤلف, احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج .46 
 الثانية,: الطبعة,بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: الناشر,(هـ676: املتوىف) النووي

 (تجلدات 9 يف) 5 : األجزاء عدد, 39 

 يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو: املؤلف, الشافعي  اإلمام فقة يف املهذب .47 
 3: األجزاء عدد,العلمية  الكتب دار: الناشر (هـ076: املتوىف) الشريازي

 حممد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس: املؤلف,خليل  خمتصر شرح يف اجلليل مواهب .45 
: الناشر. (هـ980: املتوىف) املالكي الرُّعيين باحلطاب املعروف املغريب, الطرابلسي الرْحن عبد بن
 .م  99  - هـ  0  الثالثة,: الطبعة ,الفكر دار
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 (هـ79 : املتوىف) املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: املؤلف, املوطأ  .49 
 اخلريية لألعمال هنيان آل سلطان بن زايد مؤسسة: الناشر, األعظمي  مصطفى حممد: احملقق,

 م 440  - هـ 8 0  األوىل,: الطبعة,اإلمارات  – ظيب أبو - واإلنسانية

 449  –يوليو  - 49هـ املوافق  034  -رجب  - 6  يف موقع هلا أون ّلين .4  

حبث منشور ضمن تجلة البحوث اإلسالمية , النفقة الواجبة على املرأة حلق الغري  .   
 .79 /  العدد

حممد بن أيب العباس أْحد بن ْحزة شهاب الدين الرملي . هناية احملتاج إىل شرح املنهاج .   
 م950 /هـ040  -ط أخرية : الطبعة الفكر, بريوت دار: الناشر.
 الدين عصام: حتقيق الشوكاين اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممد, األوطار نيل .3  

 م993  - هـ3 0  األوىل,: الطبعة,مصر احلديث, دار: الناشر, الصبابطي 
 :املتوىف) الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد أبو: املؤلف, املذهب  يف الوسيط .0  

القاهرة  – السالم دار: الناشر, تامر  حممد حممد,  إبراهيم حممود أْحد: احملقق, (هـ848
 7: األجزاء عدد,7 0  وىل,األ: الطبعة,
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  :فهرس الموضوعــــــات

ــد ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  6 ......................................................................... :التمهي

 6 ................................................. .تعريف احلضانة لغة وشرعا: املبحث األول

 7 ............................................................. .مدة احلضانة : املبحث الثاين

    ....................................................... .شروط احلاضن  :املبحث الثالث 

 3  ................................... هل احلضانة حق للحاضن أم احملضون؟: املبحث الرابع 

 0  ........................................ .أدلة ثبوت احلضانة من القرآن والسنة: الفصل األول

 8  ............................................ .أدلة ثبوت احلضانة من القرآن: املبحث األول

 6  ............................................. :أدلة ثبوت احلضانة من السنة: املبحث الثاين

 5  ............................................................ .حقوق احملضون: الفصل الثاين

 5  ..............................................................حق النفقة : املبحث األول

 5  ......................... .نفقة احملضون يف ضوء الكتاب والسنة واإلمجاع : املطلب األول

 4  .......................................... على من جتب نفقة احملضون ؟: املطلب الثاين

 3  ..................................... .األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة : املطلب الثالث

 6  .......................................وفيه أربعة مطالب.  ماتشمله النفقة : املبحث الثاين

 6  .........................................................أجرة الرضاعة : املطلب األول

 9  ........................................................ .أجرة احلضانة : املطلب الثاين

  3 ....................................................... .أجرة املسكن : املطلب الثالث

  3 ........................................................... .أجرة اخلادم: املطلب الرابع

 30 ..............وفيه مخسة مطالب ,  حق رؤية احملضون وزيارته من قبل والديه: املبحث الثالث

 30 .................................................. .حكم زيارة احملضون : املطلب األول
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 38- ................................................:أحوال زيارة احملضون: املطلب الثاين 

 35 ................................................... آداب زيارة احملضون: املطلب الثالث

 35 ........................ :األحكام القضائية املتعلقة بدعوى زيارة احملضون : املطلب الرابع

  0 ....................................... .حكم نقل احملضون والسفر به: املطلب اخلامس

 00 ............................ .وفيه ثالثة مطالب, العدل بني احملضون واخوته : املبحث الرابع

 08 ................................ .العدل بني األبناء يف ضوء السنة النبوية : املطلب األول

 08 .......................................................... .حكم العدل: املطلب الثاين

 05 ............................................. .صفة العدل بني األبناء : املطلب الثالث 

 84 ........................................ .حق احملضون يف الرتبية والتعليم : املبحث اخلامس

 89......................................................................اَليات فهرس

 64...................................................................فهرس األحاديث

  6......................................................................فهرس املراجع
 

 

 

 

 


