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אאא 
א 

احلمد هللا, والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهللا, وعىل آله وصحبه أمجعني 
برابطة العـامل  ي اإلسالميجمع الفقهاملوبعد, فاستجابة للطلب الكريم من أمانة 

هـذا اجلهـد املتواضـع اإلسالمي للكتابة يف موضوع املقصد من احلضـانة, أقـدم 
  .أسأل اهللا فيه التسديد, والتوفيق لبلوغ املقصد

  :متهيد و قسمني يفوقد جعلته 
 . تعريف احلضانة, وأركاهنا, وعىل من تثبت, وملن, وما هي مسقطاهتا? :األول
التعريف باملقاصد الرشعية, ودرجاهتا, وبيـان  عالقـة احلضـانة باملقاصـد  :الثاين

 .الرشعية
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ما من شك يف أنَّ قضية احلضانة, وإن كانت هلا أصوهلا وقواعدها التي سنتها 
ر ـالرشيعة املطهرة, وجر تطبيقها والعمل هبا يف عرص النبوة, وفيام تاله من عص

امء , وكذلك جرت عناية العلملسو هيلع هللا ىلصاخلالفة الراشدة, استهداءً بام ثبت فيها عن النبي 
املسلمني هبا يف املذاهب املختلفة, فأفردوا هلا أبواباً خاصة يف كتب الفقـه, إضـافة 

  .إىل تناول بعض مسائلها يف كتب أخر, كالطالق والنفقات والقضاء وغريها
وهذا يدل عىل أمهيتها البالغة, وعظـم خطرهـا, إال أن غيـاب مراقبـة اهللا يف 

لتـي هـي الضـامنة الكـرب السـتقامة كثري من األحيان, وضعف وازع التقـو ا
النفوس, وخاصة يف قضايا األرسة, ويف العالقات الزوجيـة بصـفة أخـص منهـا 
جعلها من كربيات املشكالت التي هتدد أمن املجتمع, وتزلزل بنيانه ملا ينـتج عـن 
التفريط فيها من ضياع تربيـة أبنـاء املفرتقـني, ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن الظلـم 

بـني أطـراف العالقـة الزوجيـة  الصدور, وإشعال العـداوات والتجاوز, وإيغار
  .السابقة, ومن ينتمي إليهم, أو يتصل هبم

ولنا أن نتصور مقدار البؤس والقهر الذي يعاين منه املحضون, وهو ينشأ بني 
هذين القطبني املتنافرين, يف حال ال يستطيع معه جلب نفع لنفسـه, وال دفـع رض 

ر ـالنحـراف إىل مهـاوي الـرد والرذيلـة, وبـذلك ختسـعنها, مما ال يبعد معـه ا
األرسة, وخيرس املجتمع طاقة كان يمكن أن تكون نافعة, تسهم يف البنـاء, وتعـني 
عىل اخلري, إضافة إىل زيادة معاناة املجتمع بأرسه من كثرة التبعات الفادحة بسبب 

        .ازدياد عدد غري األسوياء فيه
أن  :ألطفال, واألقرب إىل حتقيق مقاصد الرشيعة هوإن احلال األمثل لتنشئة ا

ينشأ الطفل يف كنف والديه, يتلقى احلنان, والعطف من أمه, والرعاية والتأديـب 
من أبيه, ويتعاونان يف هذه األمور كلها, لكن إذا حصـلت الفرقـة بـني الـزوجني 
ــإن الطفــل يصــبح  ــاملوت, وهــو إحــد الفــرق, ف ــالطالق, أو بالفســخ أو ب ب
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الذي هيض جناحه ال يستطيع أن يطري, فتكون احلضانة حينئذ من بـاب  ائركالط
الطفل من الرعاية الشاملة الكاملة, فهي هبذا من  تدارك ما يمكن تداركه مما فات

باب تقليل املفاسد, هذا إذا حصلت عىل وجههـا, وحتقـق فيهـا رشطهـا, أمـا إذا 
مكـن تداركـه سيضـيع, غلب اهلو, ولعب الشيطان لعبته, فـإن اخلـري الـذي ي

  .والضحية هو الطفل
وإن أعظم ما يصور معانـاة الصـغار يف هـذه األحـوال مـا قالتـه الصـحابية 
اجلليلة خولة بنت ثعلبـة, زوج الصـحايب اجلليـل أوس بـن الصـامت, ريض اهللا 

إن يل « :قائلـة  ملسو هيلع هللا ىلصعنهام, عندما ظاهر منها فجـاءت تشـكو حاهلـا إىل رسـول اهللا 
       .)١(»متهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إيلَّ جاعواصبية صغاراً إن ضم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .وصححه ووافقه الذهبي, عن عائشة ريض اهللا عنها) ٢/٤٨١(, واحلاكم يف املستدرك )٢٠٦٣(رواه ابن ماجه ) ١(
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אאאא
אא

  ::ويشمل عىل ما ييلويشمل عىل ما ييل
 .تعريف احلضانة: أوالً 
 .رشوط احلاضن :ثانيا
  .مسقطات احلضانة :ثالثا
 من هو األحق باحلضانة ? :رابعا

 : تعريف احلضانة: أوالً 
احلـاء, والضـاد, والنـون, ) حضـن( :قال يف معجم مقاييس اللغة :لغة )أ ( 

  .)١(أصلٌ واحدٌ يقاس عليه, وهو حفظ اليشء وصيانته
  .)٢(جانباه :اجلنب, وحضنا اجلبل :احلضن :وقال يف لسان العرب
 :يءـمـا دون اإلبـط إىل الكشـح, وحضـنا الشـ :احلضن :وقال يف الصحاح

  .)٣(جانباه
  .ء بقصد حفظهومن هذه التعريفات يتبني أهنا تدور حول ضم اليش

 : تعريفها اصطالحاً  )ب(
 : تعريفها عند احلنفيَّة −١

ضمها إياه إىل جانبهـا,  :حضانة األم ولدها :قال الكاساين يف بدائع الصنائع
  .)٤(واعتزاهلا إياه من أبيه, ليكون عندها فتقوم بحفظه, وإمساكه, وغسل ثيابه

ن احلضانة يمكـن وما ذكره هنا خاص بحضانة األم, وهو تعريف قارص; أل
  .أن تكون لألب يف بعض األحوال, ولعله نظر إىل األصل يف أمر احلضانة

                                                 
 .٢/٧٣باب احلاء والنون وما يثلثهام :  معجم مقاييس اللغة) ١(
 .١٣/١٢٢باب النون فصل احلاء :  عربلسان ال) ٢(
 .٥/٢١٠٢باب النون : الصحاح) ٣(
 .٨/١٣١  بدائع الصنائع) ٤ِ(
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فها ابن عابـدين بتعريـف خمتصـ − تربيـة الولـد ملـن لـه حـق  :ر فقـالـوعرَّ
  .)١(احلضانة

م , أيصلح لكل من له حق احلضانة سـواء أكـان األم أم األبكان   وهو وان 
, حيث   . جزءا يف التعريف) احلضانة(أخذ املعرف غريمها, إال أن فيه دوراً

  :تعريفها عند املالكية −٢
حفـظ الولـد يف مبيتـه, ومؤنـة طعامـه, ولباسـه,  :عرفها ابن عرفـة بأهنـا −

  .)٢(ومضجعه, وتنظيف جسمه
حفظ الولـد يف مبيتـه, وذهابـه, وجميئـه, وقولـه,  :وعرفها الدسوقي بأهنا −

  .)٣(نظيف جسمه وموضعهمن طعامه ولباسه وت والقيام بمصاحله
, وإن كان تعريف الدسـوقي قـد زاد أمـوراً  والتعريفان معنامها واحدٌ تقريباً
أخر تتعلق بحفظ الصبي, وهي رعايته يف ذهابه وجميئه وقوله, وهذا بعـد آخـر 

    .يزيد عىل جمرد احلفظ بالرتبية والتنشئة السوية
     :تعريف الشافعية −٣
القيام بحق مـن ال يميـز, وال يسـتقل بـأمره,  :بقولهعرفها اإلمام النووي  −

  .)٤(وتربيته بام يصلحه, ووقايته عام يؤذيه
هي حفـظ مـن ال يسـتقل بـأمور  :عرفها الرشبيني يف مغني املحتاج بقوله −

  .)٥(وتربيته.. نفسه عام يؤذيه, لعدم متييزه كطفل, وكبري, وجمنون
ر احلضانة عـىل ـيرصح بعدم قص والتعريفان متفقان إال أن تعريف الرشبيني

ريح ـالصبي, ويثبتها عىل الكبري واملجنون, ومن يف حكمه, وإن كـان هـذا التصـ
القيام بحق من ال يميز; ألنه يشمل  :متضمن يف تعريف اإلمام النووي عندما قال

  .الصغري والكبري واملجنون
                                                 

 .تربية الولد: بتعريف خمترص فقال ٤/٢٧٩, وعرفها ابن نجيم يف البحر الرائق ٥/٢٥٩احلاشية ) ١(
 .٢/٣٢٤رشح حدود ابن عرفة للرصاع ) ٢(
 .١٠/٣٧٨احلاشية ) ٣(
 .٦/٥٠٤روضة الطالبني ) ٤(
 .٣/٤٢٥مغني املحتاج ) ٥(
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  :تعريف احلنابلة −٤
بنفسـه, وتربيتـه حتـى يسـتقل  حفظ من ال يستقل :عرفها املرداوي بقوله −
  .)١(بنفسه

رهم, وتربيتهم ـحفظ صغري ومعتوه, وجمنون عام يض :عرفها الفتوحي بقوله
  .)٢(بعمل مصاحلهم

ر; ألن مـن ـان وإن كان تعريف املرداوي أخصـاربـان متقـريفـذان التعـوه
  .ال يستقل بنفسه يدخل فيه الصغري واملعتوه واملجنون

  .ن احلشو والتطويلوالتعريفات تصان ع
وبالنظر إىل التعريفات املتقدمة فإننا نجد أهنـا تتفـق يف أمـور مشـرتكة بينهـا 

ويزيد بعضها أموراً أخر.  
فهي تتفق مجيعها عىل أن مدار احلضانة احلفظ, والرعاية, وهـذا كـام يشـمل 

ور بالتعويـد عـىل األمـ) الرتبيـة(التغذية, والتنظيف, وما يف معناها, يشمل أيضاً 
  .احلسنة, وكفه عام يرض به يف خلقه, وعاداته

وهي وإن كانت تفهم ضـمناً مـن التعريفـات كلهـا ألهنـا تـدخل يف معنـى 
ت عليها   .احلفظ, إال أن عدداً من التعريفات نصَّ

كتعريف ابن عابدين من احلنفيَّة, وتعريف الدسوقي من املالكية, وتعريفات 
  .الشافعيَّة, وتعريفات احلنابلة

تزيد تعريفات الشافعية واحلنابلة عىل تعريفات احلنفية, واملالكيـة بتوسـيع و
دائرة احلضانة بحيث ال تقترص عىل الطفـل, بـل تتعـداه إىل كـل مـن ال يسـتطيع 
االستقالل بنفسه كالكبري املجنون, واملعتوه, وهذه زيـادة هامـة حلاجـة املجنـون 

لتعريفـات إىل حتقيـق املقصـود, واملعتوه إىل احلفظ والرعاية, ولعل أقـرب هـذه ا
حفظ من ال يستقل بنفسـه  :وأبعدها عن احلشو والتطويل, تعريف املرداوي بأهنا

 .وتربيته حتى يستقل بنفسه
                                                 

 .٢٤/٤٢٥اإلنصاف ) ١(
 .١٠/٢٢٤رشح منتهى اإلرادات ) ٢(
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 :رشوط احلاضن :ثانيا
ذكر العلامء رشوطاً للحاضن منها ما هو عام, ومنها ما هـو خـاص, اتفقـوا 

  :عىل بعضها, واختلفوا يف بعضها, وأهم هذه الرشوط
, وقـد اشـرتطه الشـافعيَّة واحلنابلـة,  :أوالً  كون احلاضن ذكراً أو أنثى مسلامً

, ألن احلضانة واليـة;  واشرتطه احلنفيَّة, وبعض فقهاء املالكيَّة, يف احلاضن الذكر
يف دينه حال  وال تثبت والية الكافر عىل املسلم, وألنه خيشى عىل املحضون الفتنة

  .كون احلاضن غري مسلم
ي ـيشرتط احلنفيَّة, ومشهور مذهب املالكية اإلسالم يف األنثى إال إذا خشومل 

عىل املحضون أن يألف الكفر, فإن حضانته حينئـذ تنـزع مـن أمـه الكـافرة عنـد 
  .احلنفيَّة, وتنقل إىل من هو أحق هبا من أقاربه املسلمني

ان وعند املالكية يف املشهور عـنهم يضـم إىل احلاضـنة الكـافرة بعـض اجلـري
  .املسلمني ليكونوا أمناء عليها

وبالنظر إىل ما ذكره احلنفيَّة وبعض املالكية من جتـويز حضـانة األم الكـافرة 
للطفل املسلم فإننا نلحظ مراعاهتم جلانب العطف والشـفقة التـي جبلـت عليهـا 
األم, واللذان مها عنرص أسـاس يف موضـوع احلضـانة, إال أن اخلشـية عـىل ديـن 

من اخلشية عىل حرمانه من بعض ما تتطلبه احلضـانة مـن الرأفـة املحضون أعظم 
والشفقة, وتأثري األم عىل ولدها الذي تربيه وحتضنه ال يمكن إنكاره وسيتأثر هبـا 
يف غالب األحوال, إضافة إىل عرس حتقيق ضم بعض اجلريان إليها ليكونـوا أمنـاء 

رع يف ـتلتـزم بأحكـام الشـوبخاصة يف الدول التي ال  −كام يقوله املالكية −عليها 
  .قضائها ومؤسساهتا

  .وهبذا فإن الراجح اعتامد هذا الرشط يف كل األحوال
ألن من مل يكن كذلك فإنه عاجز عن القيام  ;)البلوغ والعقل(التكليف  :ثانياً 

بشؤون نفسه, وحيتاج إىل غريه ملعاونتـه ورعايتـه, فكيـف يقـوم بشـؤون غـريه,  
  .وفاقد اليشء ال يعطيه
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القدرة عىل القيام باحلضانة بنفسه, فال تثبت احلضـانة للعـاجز بسـبب  :ثالثاً 
, أو عاهة, ونحو ذلك, ألن هذا العجز يمنـع مـن القيـام بحـق  مرض, وكرب سنّ
احلضانة, إال إذا كان لدهيم من يقوم بشؤون املحضون, ويعتنـي بـه, فـال تسـقط 

ة متنعهـا, ولكنهـا كانـت مـع احلضانة حينئذ كام لو كانت األم مريضة, أو هبا عاه
  .أمها التي هي جدة املحضون وهي قادرة عىل احلضانة فإنه ال ينزع من أمه حينئذ

والواجبات التي يلزم أداؤها  وهي املحافظة عىل أداء احلقوق :األمانة :رابعاً 
 .عىل وجهها الصحيح

, أمـا ـوال يتصف بذلك إال م ن كان عدالً, وهو من سلم من الفسـق ظـاهراً
ن اشتهر بالفسق, وعرف به, كرشب اخلمر والرسقة والزنا, ونحو ذلـك, فإنـه ـم

ال يصلح للحضانة, لكونه غري مؤمتن وخيشى من توليه احلضانة تربيـة املحضـون 
عىل هذه األخالق السيئة, أو عدم االكرتاث بالتنشئة السوية له, فيضيع املقصـود 

  .من احلضانة حينئذ
سن الترصف ألنه ييل شأن غريه فال بد أن يكـون أن يكون رشيداً حي :خامساً 

  .أهالً لذلك, وهذا رشط عند املالكية والشافعية ومل يشرتطه غريهم
أن ال يكون باحلاضن مرض يتعد إىل املحضون, وإنام اشرتط هـذا  :سادساً 

  .حفاظاً عىل صحته وسالمة جسده
طهام بعـض اشـرت) الرجال أو النساء(وهنالك رشوط خاصة بأحد اجلنسني 

  :العلامء, وهي
أن يكون احلاضن الذكر حمرماً للمحضونة األنثى, عىل تفصيل يف ذلك  :أوالً 

; ألن األنثى ال جيوز أن خيتلط هبـا مـن لـيس حمرمـاً هلـا, وال  عند بعض املذاهب
  .يؤمن عليها من كان أجنبياً عنها

هنـا تكـون أن ال تكون احلاضنة متزوجة من أجنبي عـن املحضـون; أل :ثانياً 
مشغولة بحق الزوج فال تستطيع أن تقوم بحق املحضون, وملا خيشى من تعـرض 

  .املحضون من زوج أمه األجنبي إىل اإلساءة والتضييق
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اشرتط احلنفية واملالكية يف املرأة احلاضنة أن تكون ذات رحم حمرم من  :ثالثاً 
  .واخلالة املحضون, كأمه وأخته فال حضانة لبنت العم, والعمة, واخلال,

أن ال تقـيم احلاضـنة  −وهو مشهور مذهب املالكيـة −اشرتط احلنفيَّة  :رابعاً 
والقصد يف هذا ظاهر وهو املحافظـة عـىل باملحضون يف بيت من يبغض املحضون, 

, وهـذا ال يتوقـع وجـوده رعاية املحضون وتوفري الشفقة والرعاية الالزمـة لرتبيتـه
 .ضه هلا املحضونواستمراره يف بيت من يتوقع منه بغ

إال أهنـا  وىلألها وان كانـت معقولـة يف النظـرة ااملختلف فيوهذه االشرتاطات 
حمققـا ملصـلحة  ذلـك مـا يـراه القـايض حـوال, واملعتمـد يفألكـل ا مؤثرة يفليست 

املحضون, إضافة إىل أهنا أمور اجتهادية استنبطت من بعض الوقائع, ومل يرد هبا نص, 
ا, ماعدا الرشط الرابع; فهو رشط مقبول متسق مع املقصد مـن كام أهنا معارضة بمثله

 .ن مل ينصوا عليهإخر, وألاملحضون, وال تأباه املذاهب ارعاية 
  :مسقطات احلضانة:ثالثا

  :تسقط احلضانة بعدد من األمور
, سفر احلاضن من بلده الذي ثبتت له فيه احلضانة إىل بلـد آخـر بعيـد عنـه :أوالً 

ألنـه  ; وقال به املالكية والشافعية واحلنابلة, ث يتخذه مقراً وسكناً لهسفر انتقال, بحي
واالطمئنـان عـىل , وحيرمه رؤيـة املحضـون) األب أو األم(يرض بحق الطرف اآلخر 

  .سالمة أموره
لقوله عليه الصـالة والسـالم يف حـديث عمـرو بـن , زواج املرأة احلاضنة :ثانياً 

, وأراد أخـذ ليه صنيع أيب ولـدها الـذي طلقهـاي جاءت تشكو إـرأة التـعيب للمـش
وهذا األمر  ,ستكون مشتغلة بحق زوجها, ألهنا )١(»أنت أحق به ما مل تنكحي«ابنها 

لالم معـه بداللـة مكان بقاء احلضانة إلكل األحوال;  ن يكون مسقطا يفأيلزم ال 
 .سيأيت تفصيله عهد النبوة عىل ما القرآن وحصوله يف

                                                 
: , واحلاكم يف املستدرك, وقـال)٣٨٠٨(برقم  ٤/٤٦٨, وسنن الدارقطني )٢٢٧٨(برقم  ٢/٢٥١سنن أيب داود ) ١(

 .٢/٢٠٨هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
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أو أكثر من رشوط احلضانة املتقدمة مثل ارتداد احلاضـن,  فقدان رشط :ثالثاً 
; ألن فقـدان  عن القيام بحق احلضانة ونحو ذلك أو جنونه, أو مرضه, أو عجزه

 .يشء من ذلك يلحق الرضر باملحضون
 من هو األحق باحلضانة? :رابعا

  .ويعرضه للهالك, ألن تركها يؤدي إىل ضياع املحضون ;احلضانة واجبة رشعاً 
د وقع االتفاق بني أهل العلم عىل أنَّ حقَّ احلضانة لألم ما مل يوجـد مـانع مـن وق

  .ذلك عىل ما تقدم
ويقدم جانب النساء يف اجلملة يف باب احلضانة عىل الرجال; ألهننَّ مظنة الشـفقة 

, ويتضح هذا مـن خـالل عـرض ترتيـب والعطف عىل املحضون أكثر من الرجال
 : عىل النحو التايل الفقهاء املستحقني للحضانة يف مذاهب

ذهب احلنفيَّة إىل أن األحق باحلضـانة األم ثـم أم األم ثـم أم األب ثـم  :أوالً 
األخوات, وتقدم الشقيقة عىل غريها, ثـم األخـت ألم; ألهنـا أقـرب لـألم, ثـم 

  .األخت من األب, ثم اخلاالت ثم العامت
إن احلضـانة تنتقـل فإذا مل يكن للمحضون امرأة تصلح للحضانة ممن تقدم ف

  .)١(إىل الرجال وأوالهم به األب, ثم اجلد, ثم األخ باعتبار قرب التعصيب
ذهب املالكية إىل أن األحق باحلضـانة األم ثـم أم األم وإن علـت, ثـم  :ثانياً 

اخلالة, ثم خالة األم, ثم عمة األم, ثم اجلدة من األب, ثم أخـت املحضـون, ثـم 
 .)٢(بنت أخ املحضون, ثم بنت أخته, ثم الويص عمة األب, ثم خالة األب, ثم

ذهب الشافعية يف اجلديد عندهم إىل أن األم هي األحق باحلضانة, ثـم  :ثالثاً 
أمهات األم الوارثات إذا كان احلواضـن إناثـاً ممـن يصـلح للحضـانة, ثـم أم أيب 

  .األب, ثم أم أيب اجلد, ثم األخوات ثم اخلاالت
                                                 

 .٤/١٨٢البحر الرائق ) ١(
 .٢/٥٢٧قي حاشية الدسو) ٢(
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ذوي املحـرم إذا كـانوا وارثـني عـىل ترتيـب وتثبت للحاضنني الذكور مـن 
  .)١(اإلرث

ذهب احلنابلة يف املشهور من املذهب إىل أن األحق هي األم ثم أمهاهتا  :رابعاً 
القربى فالقربى, ثم األب ثم أمهات األب, ثم اجلد, ثم أمهات اجلد, ثم األخت, 

قو يف القرابـة, ثم اخلالة, ثم العمة, ثم بنات إخوته, ثم بنات إخوانه, وتقدم األ
  .)٢(ثم أقرب املوصيات

وإذا وجد عدد من املستحقني وهم متساوون فهي واجب عىل الكفاية, فـإذا 
تشاحوا أقرع بينهم, فإذا مل يوجد إال واحد فإن الوجوب يتعني عليـه, وإن وجـد 

  .األحق باحلضانة ومل يقبل عليه املحضون فإن الوجوب ينتقل إىل من بعده
بني لنا بجالء مراعـاة جانـب النسـاء يف احلضـانة, وتقـديم األم ومما تقدم يت

وأمهاهتا, وتبني كذلك أنه عند عدم وجود األم أو أمهاهتا فإن املـذاهب يف األعـم 
األغلب تراعي جانب من يتصل باألم من قراباهتـا, وإن كـان هنـاك اخـتالف يف 

ومـن فوقـه بعـد تفضيل من يقدم من األمهات بعد األم وأمهاهتا, وتقـديم األب 
  .أمهات األم, كام عند احلنابلة

وهناك خالف بني العلامء يف تقديم ويص األب عىل غريه, عند عـدم وجـود 
النساء, واختالفات تفصيلية يف املذاهب املتقدمة عند بعض علامئها واملذكور هـو 

  .األشهر
 متى تنتهي مدة احلضانة?

حضون إىل احلال التـي يسـتطيع قرر العلامء أن احلضانة تنتهي عندما يصل امل
القيام فيها بشأن نفسه, ويستقل بقضاء حاجاته, ولكن العلامء اختلفـوا يف حتديـد 

  :السن التي يصل املحضون فيها إىل هذه الغاية عىل النحو التايل
                                                 

 .٣/٤٥٢أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ) ١(
 .٣/٢٤٩رشح منتهى اإلرادات ) ٢(
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كر, ذيذهب احلنفية إىل أن انقضاء حضانة األم ببلوغ األنثى وباستغناء ال −١
ب والطهـارة بنفسـه مـن غـري حتديـد سـن, وحـددها رـبأن يستطيع األكل والش

  .بعضهم بسبع, أو ثامن سنني, ثم تنتقل احلضانة بعد ذلك إىل األب
ي إال ببلوغ الـذكر, وزواج ـويذهب املالكية إىل أن حضانة األم ال تنقض −٢

األنثى, ودخول زوجها هبا, وال خيري املحضون عند احلنفيَّة واملالكيـة بـني أبويـه, 
  .)١(ه يف هذه احلال قارص عن إدراك املصلحة احلقيقيةألن عقل
ويتفق الشافعية واحلنابلة يف أن حضانة الذكر ألنه إىل بلوغه سن التمييـز  −٣

, وهو سن سبع سنني عند احلنابلة أو ثـامن سـنني عنـد الشـافعية, ثـم خيـري  عاقالً
  .الذكر بعدها فيمن يكون عنده من أبويه

أن امـرأة جـاءت إىل  −  −هريـرة  ال ما رواه أبوودليل التخيري يف هذه احل
إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاين من بئر أيب عنبة وقد  :فقالت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فقال  :فقال زوجها من حياقني يف ولدي» استهام عليه« :ملسو هيلع هللا ىلصنفعني فقال رسول اهللا 
   .)٢(»به هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أهيام شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت« ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

واحلال كذلك يف األنثى بعد بلوغها عند الشـافعية, أمـا احلنابلـة فـريون أن 
  .)٣(األنثى تنتقل حضانتها إىل أبيها بعد بلوغها دون ختيري

ومما تقدم من آراء العلامء واستدالالهتم, يتضح أن ذلك منهم كان دوراناً مع 
  .تلفت اجتهاداهتم بعد ذلكمصلحة املحضون وحتقيقاً ملا قصد باحلضانة, وإن اخ
يف شأن كفالة املحضون, أمـا  نوهذا اخلالف إنام يكون عند التنازع والتشاح

لو وقع الرتايض عىل بقائه عند أحدمها, أو سقط حق من له احلضانة بأمر يدعو إىل 
 .ذلك فإهنا تنتقل عنه

                                                 
 .٢٩٣, ٢٩٢/  ٣حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ) ١(
 ).٢٢٧٧(برقم  ٢/٢٨٣سنن أيب داود ) ٢(
 .٧/٦١٤املغني ) ٣(
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אא 
אא 

 :ىل ما ييلويشمل ع
 .التعريف باملقاصد :والأ

 .أنواع املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية: ثانيا
 .عالقة احلضانة باملقاصد:ثالثا

 .نظرة يف حتقق مقاصد احلضانة يف الواقع املعارص: رابعاً 
قبل احلديث عن املقصد من احلضانة, ال بد من التعريـف باملقاصـد, وبيـان 

موقـع احلضـانة منهـا, فيتحـرز بـذلك املقصـد مـن درجاهتا عىل اإلمجال, ليتبني 
  .احلضانة حينئذٍ 

  :التعريف باملقاصد :والأ
, ويؤخذ من )قصد(املقاصد لغة مجع مقصد, واملقصد مصدر ميمي من ) أ ( 

ه   .)١(معانيه يف اللغة داللته عىل إتيان اليشء, واعتامده, وأمٍّ
  :املقاصد اصطالحاً ) ب(

تقـدمون ببيـان تعريـف اصـطالحي واضـح حمـدد مل يعتن علامء األصول امل
للمقاصد, وإنام أوردوا ما يشري إليها من حيث اإلمجال عند ذكرهم عناية الرشيعة 
بجلب املصالح ودرء املفاسد, ولكن عدداً من العلامء املعارصين اعتنوا بتعريفها, 
بام يوضح املراد منها, وكانوا يف ذلـك بـني مطـول ومقتصـد, ولعـل مـن أمجـع, 
وأوضح هذه التعريفات, وأوجزها, تعريف الدكتور أمحد الريسوين, حيـث قـال 

  .)٢(الغايات التي وضعت الرشيعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد :إهنا
                                                 

دي بـاب الـدال فصـل القـاف , والقـاموس املحـيط للفـريوز أبـا٥/٩٥انظر معجم مقاييس اللغة, البن فارس ) ١(
١/٣١٠. 

, وقد مجع التعريفات املعارصة وناقشها وعلَّـق عليهـا فضـيلة الـدكتور حممـد ٧نظرية املقاصد عند الشاطبي, ص) ٢(
 .٣٩, ٣٤سعيد اليويب يف كتابه مقاصد الرشيعة, وعالقتها باألدلة الرشعية, ص
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 , ة واخلاصة, ويشمل مراتب املقاصد أيضاً وهذا يشمل بعمومه املقاصد العامَّ
 .ة ما أحاط بالعنقمن حيث قوهتا, ودرجة اعتبار الشارع هلا, وحسبنا من القالد

  :أنواع املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية: ثانيا
ة −١   :مقاصد عامة, ومقاصد خاصَّ
فاملقاصد العامة, هي احلكم والغايات التي حفظتها الرشيعة اإلسالمية ) أ ( 

  .)١(وراعتها يف مجيع,وأغلب أبواب الترشيع
يه رصائح أدلة الرشع التيسري, ورفع احلرج, الذي دلَّت عل :وهي كثرية, منها

  .يف األمور كلها
  .حتصيل املصالح وتكميلها, ودرء املفاسد وتقليلها :ومنها
  .إقامة العدل والنهي عن الظلم :ومنها
  .تعبيد اخللق لرهبم :ومنها

وغري ذلك مما ال خيفى اعتباره, واألمـر بـه, والـدعوة إليـه يف عمـوم مـوارد 
رة   .الرشيعة اإلسالمية املطهَّ

هي احلكم والغايات املتعلقة بباب معـني أو أبـواب  :واملقاصد اخلاصة) ب(
  .)٢(متجانسة مثل املعامالت فإهنا رشعت ملصالح العباد

  :بحانه, ومقاصد للمكلفنيسمقاصد للخالق  − ٢
فمقاصد اخلالق سبحانه, هي املعـاين واحلكـم التـي ألجلهـا وضـعت ) أ ( 

  .)٣(ملفاسد يف الدارينالرشيعة ومجاعها جلب املصالح ودرء ا
وضع الرشائع إنام هـو ملصـالح العبـاد يف  :− رمحه اهللا −قال اإلمام الشاطبي 

      .)٤(العاجل واآلجل
                                                 

 .١/٧٢نور الدين اخلادمي, علم املقاصد الرشعية . د: انظر) ١(
 .املرجع السابق) ٢(
 .١/٥٣نور الدين اخلادمي, االجتهاد املقاصدي . د) ٣(
 .٤١املوافقات, مقدمة املحقق ص) ٤(
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رفاهتم ـهي الغايات التي يسـعون لتحقيقهـا يف تصـ :ومقاصد املكلفني) ب(
ــادات والعــادات  ــة, وهبــا يتبــني الفــرق بــني العب ــة والفعلي ــة والقولي االعتقادي

جبات وغريها, وال يعتدُّ هبا إال إذا كانت موافقة لقصد الشـارع; ألن العبـد والوا
  .)١(خملوق ومربوب هللا, فال يصح منه قصد خيالف قصد خالقه

  :مقاصد قطعيَّة, ومقاصد ظنِّيَّة −٣
ـرة, يف أدلـة ـفالقطعيَّة ما تأكَّدت رعايتها والعناية هبا يف الشـ) أ (  ريعة املطهَّ

  .)٢(ة يف مواطن عديدة, وأحوال خمتلفةالقرآن والسنَّ 
ع باعتبـاره ـىل القطــذي دلـت عــرج, الــع احلـري ورفـد التيسـل مقصـمث

ـ :ا قوله عز وجلـرة منهـاديث كثيـات وأحـآي ـمُ اليُسْ يـدُ اهللاُ بِكُ رِ يـدُ ـ﴿يُ رِ الَ يُ رَ وَ
سْ  مُ العُ ﴾ـبِكُ مْ يفِ  :, وقوله)١٨٥ :البقرة( رَ يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ مَ ﴾﴿وَ جٍ ـرَ ـنْ حَ ينِ مِ   الدِّ

  .)٧٨ :احلج(
روا« :وقوله عليه السالم وا وال تنفِّ وا, وبرشِّ   .)٣(»يرسوا وال تعرسِّ

  .وغري ذلك من األدلة
الظنيَّة, هي ما عرف من عادة الرشع اعتباره وااللتفات إليـه يف بعـض ) ب(

ى طـعا, فياملواطن, ومل ينص عىل ذلك ومل يلتفت إليه يف مواطن أخر مشاهبة هلـ
  .)٤(هلا حكم ما ورد فيه اعتبار تلك املعاين

وهنالك تقسيامت أخر للمقاصد تعرف بالرجوع إىل مظاهنا يف الكتب التي 
  .تناولت البحث يف املقاصد

  :عالقة احلضانة باملقاصد:ثالثا
من خالل استعراض تعريف املقاصـد وأنواعهـا ودرجاهتـا نجـد أن هنـاك 

ترشيع احلضانة بكل ما ورد فيها مـن تعريفـات ورشوط وبيـان ارتباطاً وثيقاً بني 
  .لألحق باحلضانة, وترتيب للمستحقني هلا, ومسقطاهتا, وبني املقاصد الرشعية

                                                 
 .١/٧١نور الدين اخلادمي, علم املقاصد الرشعية . د) ١(
 .املرجع السابق) ٢(
, ٣/١٣٥٩وتـرك التنفـري , ومسلم يف اجلهاد والسري باب يف األمر بالتيسـري )٦٩(برقم  ١/٢٥صحيح البخاري ) ٣(

 ).١٧٣٤(برقم 
 .١/٧٣علم املقاصد الرشعية ) ٤(
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فــإذا كانــت احلضــانة تعنــي احلفــظ والرعايــة للصــغري أو ملــن ال يســتطيع 
خلمسـة, االستقالل بنفسه فإن هذا األمر وثيق الصلة باملقاصد الرشعية القطعيَّة ا

إذ فيه حفاظ عىل نفس املحضون وعىل دينه وعـىل مالـه وعـىل عرضـه, وحفـاظ 
  .كذلك عىل نسله بتهيئته ألن يكرب ويصبح أهالً للوالدة والتناسل

وعندما نتأمل أيضاً يف رشوط احلضـانة فإنـا نجـد رشط اإلسـالم واألمانـة 
رعية, إذ يف هـذه ـوعدم الفسق والرشد وغريها, وذلك كله مرتبط باملقاصد الشـ

  .حفاظ عىل النفس واخللق والدين واملال
وكذلك مسألة سقوط احلضانة لعدم قدرة احلاضن ملرض أو سفر, أو تزوج 

ن يف ذلـك إف ونحوه, و وجود الكفر,أاألم, أو اختالل األمانة, أو ظهور الفسق, 
حفاظاً عـىل النشـأة السـوية للمحضـون, ودرءً للفسـاد عنـه, وحتقيقـا للصـون 

 . له والرعاية
; إذ أن مـدار هـذا  ويف املستحقني للحضانة وترتيبهم ما يدل عىل ذلك أيضـاً

احلرص عىل مصلحة املحضـون, ووجـوده يف رعايـة حاضـن :الرتتيب واألحقية
  .أمني حريص عليه

  .هذا من حيث اجلملة
وأما من حيث التفصيل, فإن هناك تعلقاً للحضانة بدرجات املقاصد الثالث 

  .)ية واحلاجية والتحسينيةالرضور(
فاملقاصد الرضورية متحققة يف كفالة املحضون بصـيانة نفسـه عـن اهلـالك, 

  .وصيانة دينه عن الضياع, وماله من التلف, وعرضه عن الفساد
وكذلك املقاصد احلاجيَّة, أيضاً من حيث وجود املحضون مع أمه, أو أقرب 

ة عنه, وتيسري النساء إليها, أو من هو األحقُّ بعدهم, فإن ام ذلك من اجل دفع املشقَّ
أمر نشأته, ورعايته, حتى يتمتع باحلنان, والشفقة, وحتى ال يضار بإعناته بالبقـاء 

  .عند من ال يشفق عليه, وال يؤدي إليه ما حيب له من الرعاية
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وسقوط حق حضانة من ال يقدر عليها لعجز, أو لسفر, أو ملرض, أو فسـق 
  .ن باب دفع احلرج واملشقة عنه أيضاً ونحو ذلك, إنام هو م

; ألن الرتبية احلسنة وتعاهد  واملقاصد التحسينية متحققة يف أحكام احلضانة
املحضون باستقامة سلوكه والتزامه حدود األدب, ومعرفة ما جيب  له وعليه أمـر 

  .البد منه وهذه كلها من املقاصد التحسينية
رعية, ـأحكام احلضانة, وبني املقاصد الش وهبذا يتبني لنا االرتباط الوثيق بني

ويتبني بجالء أيضاً أن املقصد األعظم من هذه األحكام إنام هو أن ينشأ املحضون 
الالزمة, وإن كان هـذا ال ينفـي أن  نشأة سوية يف ظل احلنان, والعطف, والرعاية

عليـه, ; من ناحيـة احلـرص  حقاً يف احلضانة) أباً كان أو أماً أو غريمها(للحاضن 
باع شفقته برؤيته, واالطمئنان عليه, وهي وإن كانت من مقاصـد املكلفـني ـوإش

  .إال أن رعايتها واجبة
حتصـيل املصـالح وتكثريهـا ودرء  :ريعة األعظم هـيـوملا كانت قاعدة الش

املفاسد, وتقليلها, وما يتفرع عن ذلك من احلرص عىل جلب خري اخلريين, ودرء 
فإن املرتجح يف املستحق للحضانة مـن األبـوين فمـن  رش الرشين عند التعارض,

رعية; ـحكام احلضانة باملقاصـد الشـأبناءً عىل ما ثبت من ربط  −م بعدمها هي األ
ألهنا أرفق باملحضون, وأشفق عليه, وأقدر عىل صيانته, والقيـام بحقـه, ورعايـة 

ت عليـه أدلـة هذه املقاصد أمرٌ ثابت مستقر يف الرشيعة اإلسالمية املطهرة, تظافر
  .معتربة كثرية

ومما سبق عرضه من أنواع املقاصد يتبني أن احلضـانة مـن مقاصـد املكلفـني 
ة, وهي معتربة هنا, ألهنـا موافقـة ملقاصـد الشـارع; ذلـك ألن فيهـا دفعـاً  اخلاصَّ
ة, والضياع عن املحضون, وفيها املحافظة عىل نفسه ودينه وعقلـه,  للحرج واملشقَّ

, واألم وكل ما تلزم املح م−افظة عليه رشعاً هي األوىل هبذا احلق, إال أن  −كام تقدَّ
يقوم هبا ما حيول دون ذلك, مما يعدُّ مانعاً لتعلق حكم احلضانة هبا, فيسقط حقهـا 
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, ولكن لوجود العارض الذي منعها من ذلـك, وينتقـل احلـق إىل  حينئذٍ ال ابتداءً
ال العارض عـاد احلكـم األصـيل, من يليها يف االستحقاق ممن هو أهل له, فإذا ز

فونه بأنَّه ما يلزم من وجوده عدم  :وهذا ما يعربِّ عنه األصوليون بامنع احلكم, ويعرِّ
  .)١(احلكم
 :نظرة يف حتقق مقاصد احلضانة يف الواقع املعارص: رابعا

بالنظر إىل ما جيري يف أحكام أمر احلضانة يف الواقع املعارص مما يتعلق بتحقيق 
فإنه يتبني بجالء مد احليف واجلور عىل هذا املقصد, بل انعدام حتققـه مقصدها 

يف أحيـانٍ كثـرية, ممـا يسـتدعي حتريـراً وبيانـاً ألحكـام احلضـانة, وفـق دالالت 
  .النصوص املرتبطة باملقاصد احلقيقية هلا

  :ويمكن يف هذا الصدد توجيه النظر إىل عدد من األمور
عدد من أتباع املذاهب الفقهيَّة عىل اعتبـار  جر العمل القضائي لد :أوالً 

نكاح األم مسقطاً حلقها يف احلضانة, وأنه يشرتط إلعطائها هذا احلق أن ال تكـون 
 متزوجة أخذاً من قوله عليه الصالة والسالم يف احلديث  املتقدم الذي أخرجه أبو

ر بـن داود والدارقطني يف سننهام, واحلاكم يف مستدركه وغريهم من حـديث عمـ
ه أن امرأة قالت يارسول اهللا إن ابني هذا كـان بطنـي لـه  :شعيب عن أبيه عن جدِّ

وعاء, وحجري له حواء, وثديي له سقاء, وزعم أبوه أنه ينزعه مني, فقـال عليـه 
  .)٢(»أنت أحق به ما مل تنكحي« :الصالة والسالم

بـة وهذا احلديث ال ختلو طرقه من ضعف, ولكنه بمجموعها يرتقـي إىل مرت
به, وقد أطال اإلمام ابـن القـيم الـنفس يف  احلسن, فهو بذلك صالح لالحتجاج

 .تقوية هذا احلديث, ودفع ما يورد عليه من أوجه الضعف
أنت أحق بـه مـا مل «: ملسو هيلع هللا ىلصواألمر الذي جيب التنبيه عليه هنا أن قول الرسول 

 , ال يفهم منه بحسـب الصـيغة منعهـا بالكليـة مـن احلضـانة إذا كانـت»تنكحي
                                                 

 .١/٩٨, حاشية البناين عىل رشح مجع اجلوامع ٣/٤٣٦رشح الطويف عىل خمترصه ) ١(
: , واحلاكم يف املستدرك, وقـال)٣٨٠٨(برقم  ٤/٤٦٨, وسنن الدارقطني )٢٢٧٨(برقم  ٢/٢٥١سنن أيب داود ) ٢(

 .٢/٢٠٨ومل خيرجاه هذا حديث صحيح اإلسناد 
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نَّ إاملقتضية تقديمها عىل غريهـا, إذ متزوجة, بل غاية ما يدل عليه سلبها لألحقيَّة 
صيغة تفضيل, وهي وإن دلَّت عىل أنـه سـلبٌ لألحقيَّـة مـن األم يف » أحق«قوله 

حال نكاحها, لكنها تبقى مستحقة, غاية ما هنالك أهنا ليست األحـق, وهلـذا إذا 
حضون رضيعاً وال يقبل بغري أمه, أو خيشى عليه تعيَّنت األم للحضانة بأن كان امل

رعاية ملقاصد  −من املرض, أو التلف, أو مل يوجد غريها حلضانته, فقد قرر العلامء
أن حقها ال يسـقط بنكاحهـا, بـل يتعـني عليهـا القيـام هبـذا الواجـب,  −الرشع 

ويلتحق  بذلك ما إذا ريض الزوج بأن حتضن زوجـه طفلهـا, كيـف وقـد ورد يف 
 :اب اهللا الكريم يف آية املحرمات يف النكاح يف سـورة النسـاء قولـه جـلَّ ذكـرهكت

﴾ نَّ ـِ تُم هبِ لْ خَ مُ الالَّيتِ دَ ائِكُ ن نِّسَ كُم مِّ ورِ جُ مُ الالَّيتِ يفِ حُ ائِبُكُ بَ رَ مْ وَ ائِكُ اتُ نِسَ هَ أُمَّ  ﴿وَ
  .اآلية )٢٣ :النساء(

ن العـادة فـيمن ; أل خـرج خمـرج الغالـب» الاليت يف حجوركم«وهذا القيد 
مة عليه يف كل حال حتى  نكح امرأة, وهلا بنت أهنا تكون يف حجره, وإن كانت حمرَّ

       .)١(لو مل تكن يف حجره
حضانة املـرأة املتزوجـة البنهـا مـن غـري  − ويف اآلية دليل عىل أن هذا األمر

ته, فقد  −زوجها تزوج النبي معهود مألوف, مل تنكره الرشيعة, ومل متنع منه, بل أقرَّ
بأم املؤمنني أم سلمة ريض اهللا عنها, وكان يف حجره أبناؤها من أيب سلمة, مع  ملسو هيلع هللا ىلص

ألم سلمة عندما خطبها, فأرسل هلـا  ملسو هيلع هللا ىلصوجود أقارب هلم, كام جاء يف قول النبي 
خيطبهـا عليـه, فـيام أخرجـه اإلمـام أمحـد, والنسـائي,  −  −عمر بن اخلطاب 

 ملسو هيلع هللا ىلصأخـرب رسـول اهللا  :−  −مر بن اخلطاب واحلاكم وغريه, وجاء فيه قوهلا لع
, فـأتى رسـول  أين امرأة غري, وأين امرأة مصبية, وليس أحدٌ من اوليائي شاهداً

أمـا قولـك إين امـرأة غـري,  :ارجع إليها فقل هلـا« :فذكر ذلك, فقال له ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
                                                 

هللا بن أمحد بن حممد بن قدامـة اجلامعـييل, ا , ملوفق الدين عبد٢/١٣٨روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه, ) ١(
−هــ١٤٢٣, ٢, مؤسسة الريّان للطباعة والنرش والتوزيع, ط)هـ٦٢٠: املتوىف(احلنبيل, الشهري بابن قدامة املقديس 

 .م٢٠٠٢
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فسأدعو اهللا لك فيذهب غريتك, وأما قولك إين امرأة مصبية فستكفني صـبيتك, 
, فليس أحدٌ من أوليائـك شـاهدٌ وال وأما  قولك إنه ليس أحدٌ من أوليائي شاهداً

جه ملسو هيلع هللا ىلص, فقالت البنها ياعمر قم فزوج رسول اهللا »غائبٌ يكره ذلك    .)١(, فزوَّ
إنه مل يكن ألبناء أم سلمة أولياءٌ يقومون بحضانتهم  :ويف هذا ردٌّ عىل من قال

ي يف عصمته, ألنه قد نـص يف بحضانة أمهم هلم, وه ملسو هيلع هللا ىلصفلذلك ريض رسول اهللا 
  .احلديث عىل وجود أولياء هلم

وكذلك ما ثبت من زواج أيب طلحة مـن أم سـليم ريض اهللا عنهـا وكـان يف 
 . خادم رسول اهللا −  −حجره ابنها أنس بن مالك 

وعندما ولد أليب طلحة ابنه عبداهللا من أم سليم أرسلته مع أنس لرسـول اهللا 
  .)٢(ليحنكه ويدعو له ملسو هيلع هللا ىلص

من  ريض اهللا عنهم , ويف حياة أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصوهناك أمثلة أخر يف حياة النبي 
بعده, ويف طبقات األمة املتسلسلة  اليشء الكثري من هذا القبيل مما يؤكـد أن هـذا 

     .األمر جممع عليه ال سبيل إىل إنكاره
م, بـل اإلبقـاء عـىل  فالقول بسقوط حضانة األم عيناً بنكاحها مصادم ملا تقدَّ

أرفق به وأرعى له, وأقرب إىل حتقيق  −مهام أمكن −املحضون معها يف هذه احلال 
أو يف  −وهو قليلٌ بـل نـادر −مقصد احلضانة, إال يف حال رفض الزوج حلضانتها 

  .حال عجزها, ونحوه
وإذا طرأ عليها ما يمنع حضانتها فإن احلق ينتقل إىل مـن يليهـا مـن النسـاء, 

ن يـيل بحسـب اجتهـاد علـامء كـل مـذهب يف ترتيـب عند مجهور العلامء, ثـم مـ
  .)٣(املستحقني للحضانة

                                                 
برقم  ٤/٩٨, واحلاكم يف املستدرك )٣٢٥٤(برقم  ٦/٨١, والنسائي)٢٧٢٠٤(, برقم ٦/٣١٣ مسند اإلمام أمحد) ١(

اهُ : وقال). ٩٨٣٨( جَ َرِّ ْ خيُ ملَ سناد, وَ  .هذا حديثٌ صحيح اإلِ
 .٢١١٩: , برقم١٦٧٤/ ٣, ومسلم يف صحيحه ٥٤٨٦: , برقم٢١٩٢/ ٥أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(
 .١٢−١١انظر ما تقدم ص) ٣(
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جيري يف أحيانٍ كثرية تعنُّت من بعض األزواج عند الطـالق أو اخللـع  :ثانياً 
فيشرتط أن تكون احلضانة له, ويميض بعض القضاة هذا الرشط, بناءً عىل ما تقرر 

ى ـاط إال إذا خالف مقتضلدهيم يف مذهبهم, أو محالً عىل أن األصل صحة االشرت
  .)١(»املسلمون عىل رشوطهم« :الرشع, بناءً عىل ما جاء يف احلديث

ويثور هنا تساؤل عن حكـم هـذا االشـرتاط إذا كـان بـدالً للخلـع أو كـان 
,ولذا فال بد من ذكر آراء العلـامء يف ذلـك, وتـرجيح مـا  باإلضافة إىل بدل اخللع

  :سألة عدة آراء, أشهرها وأقواها رأيانيعضده الدليل, وللعلامء يف هذه امل
إذا خالع الزوج زوجه عىل أن تتنازل عن احلضانة فـإن اخللـع يقـع  :أحدمها

ويبطل الرشط عند احلنفيَّة والشـافعيَّة واحلنابلـة بنـاء عـىل أن احلـق يف احلضـانة 
للمحضون ,فال يصح وقوعه بدال خللع الزوجة من زوجها, فان وقع هذا الرشط  

لخلع فهو رشط باطل, وعليها مهر املثل واخللع صحيح, وهذا بناءً عىل أنه بدال ل
  .)٢(تعيب بدل اخللع الذي بذلته فكان عليها ضامن بدله

, وغالب )٣(وقد أخذت هبذا اهليئة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية
  .)٤(قوانني األحوال يف الدول العربية

جواز هذا االشرتاط, وأنه يسـقط بـه حـق األم يف للاملكية, ويرون  :واآلخر
  .)٥(احلضانة, لكنه ينتقل إىل من يليها من املستحقني من النساء

رط, وإمـا ـوعىل كال الرأيني فإن احلق يف احلضانة إما باقٍ لألم بـبطالن الشـ
, إضـافة إىل  منتقل عنها إىل من يليها من النساء, وال يلزم اختصاص األب به عيناً

مـن كـون النسـاء هـن  −كـام تقـدم بيانـه −نه خمالف ملا تقرر لـد العلـامء هذا أ
                                                 

 .٣/٤٢٧, والدارقطني٣/٣٠٤يب داود سنن أ) ١(
, ٥/٤٩٦, وكشـاف القنـاع ٤٥٦/ ٣, ومغنـي املحتـاج ٢١٩/  ٧, وهناية املحتاج ٦٣٦/  ٢حاشية ابن عابدين ) ٢(

 .٦٢٤/, واملغني ٤٩٨
 .وغريها) ٧٢٠١٨(كام يف الفتو رقم ) ٣(
 .مثل القانون املرصي واإلمارايت والبحريني واألردين وغريها) ٤(
 .٥٣٢/  ٢الدسوقي حاشية ) ٥(
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املقدمات يف باب احلضانة, إال إذا وجد مانع, وهو يف كل األحـوال مـانع لتعلـق 
,الذي هو األمومة; فإهنا باقيـة, كـام أن احلضـانة  احلكم ال مانعاً حلصول السبب

األعظـم, فـال يسـوغ  حق للمحضون استقالالً, ورعاية مصـلحته هـي املقصـد
جعلها مادة للمساومة, أو الضغط عىل األم لتقبـل بالتنـازل نظـري حصـوهلا عـىل 
الطالق, أو اخللع, وقبوهلا بذلك تقديم ملصلحتها يف الفراق عىل حق املحضـون, 

ها ـاطهـة إىل أنَّ إسقـافـه, إضـع ملصلحتـون وتضييـريط يف حق املحضـوتف ا حلقِّ
ن النساء ممن هنَّ أوىل باحلضانة بعد األم, ومـا يقـال يف األم ال يضيِّع حق غريها م

  .يقال فيمن يليها من املستحقني
وتأسيساً عىل ما تقدم فإنه يمكن القول بأن مسألة احلضانة داخلة يف السـلطة 
التقديرية للقايض الرشعي يتعـنيَّ عليـه التحقـق ممـن هـو األليـق باحلفـاظ عـىل 

أن ترتك هذه املصلحة للمساومات, واملشـاحنات, مصلحة املحضون, وال ينبغي 
وقصد التنكيل, واإلساءة من أحد األبوين لآلخر, وال أن جتعل بدالً للخلـع, أو 
الطالق, وكذلك ال يلزم الوقوف عند الرتتيب الذي ذكـره العلـامء يف اسـتحقاق 

ده ض ; ألنه ترتيب اجتهادي بدليل االختالف بينهم فيـه, ويف بعـ احلضانة بمجرَّ
الرشوط املتعلقة به, ولو كان هناك حتديد واضح من الرشع يف هذا األمر ملـا سـاغ 

  .منهم هذا االختالف
  .فالعمدة إذن عىل حتقق مصلحة املحضون التي ال جيوز إمهاهلا وتضييعها

هُ إنَّ  :− رمحه اهللا −قال اإلمام ابن تيمية  ابُ حَ أَصْ َد وَ أَمحْ َبَ عـىل وَ ونَ األْ مُ ـدِّ قَ امَ يُ
ـنْ ألا زٌ عَ اجِ َبَ عَ رَ أَنَّ األْ دِّ وْ قُ لَ زٌ فَ رْ لِكَ حِ ا يفِ ذَ يْهَ لَ نْ عَ كُ ْ يَ ا ملَ م يف حضانة البنت, إذَ

ـةِ  َالَ هِ احلْ ـذِ ُمَّ يفِ هَ مُ األْ ـدِّ ـهُ تقَ إِنَّ ا فَ تِهَ يَانَ صِ ا وَ ظِهَ فْ لٌ حلِِ مِ هْ ا ,أَوْ مُ تِهَ يَانَ صِ ا وَ ظِهَ فْ ... حِ
نَاهُ مِ  مْ دَّ نْ قَ لُّ مَ هِ فَكُ تْ بـِ فَعَ ا أَوْ انْـدَ تُهَ ـلَحَ صْ هِ مَ ـلَ بـِ صَ ا حَ ـهُ إذَ مُ دِّ قَ امَ نُ نِ إنَّ يْ وَ َبَ نْ األْ

يْب َا بِالَ رَ ىلَ هبِ رُ أَوْ خَ ا فَاآلْ َ مهِ دِ عَ أَحَ ا مَ هَ رِ ادِ أَمْ ودِ فَسَ جُ عَ وُ ا مَ أَمَّ َا, فَ هتُ دَ سَ فْ   .مَ
ي اثِ الَّذِ ِريَ نْسِ املْ نْ جِ َقُّ مِ ا احلْ ذَ يْسَ هَ لَ ةِ إنْ  وَ يَ الَ وِ الْ احِ وَ النِّكَ مِ وَ حِ لُ بِالرَّ ْصُ حيَ

ـنْ  ـا مِ ـدَّ فِيهَ ي الَ بُ تـِ , الَّ ـةِ يَ الَ وِ ـنْسِ الْ نْ جِ وَ مِ ا, بَلْ هُ زً اجِ ا أَوْ عَ زً اجِ ثُ حَ ارِ وَ انَ الْ كَ
انِ  كَ مْ ِ بِ اإلْ سَ هُ بِحَ لُ فِعْ بِ وَ اجِ وَ ىلَ الْ ةِ عَ رَ دْ قُ   .الْ
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َبَ تَ  رَ أَنَّ األْ دِّ ا قُ إِذَ هَ وَ ةِ أُمِّ َّ نْدَ رضَ كُ عِ َ يَ تُرتْ هِ , وَ ةً َّ جَ رضَ وَّ ا زَ تَهَ لَحَ صْ لُ مَ مَ عْ ا الَ تَ
ُمِّ وَ  نَا لِألْ ةُ هُ انَ َضَ ذِهيَا فَاحلْ ؤْ  ...تُ

ـدِ  :ثم قال يمِ أَحَ ـدِ قْ ـامٌّ يفِ تَ يْسَ عنـه نَـصٌّ عَ عَ لَ ارِ مَ أَنَّ الشَّ لَ عْ نْبَغِي أَنْ يُ َّا يَ ممِ وَ
قً  لَ طْ نِ مُ يْ وَ َبَ ُ األْ ـنيَّ تَعَ ـهُ الَ يَ ىلَ أَنَّ ونَ عَ قُ تَّفِ ءُ مُ لَامَ عُ الْ ا, وَ قً لَ طْ نِ مُ يْ وَ َبَ دِ األْ يِريِ أَحَ ْ الَ ختَ ا, وَ

 ِّ ـربَ ـىلَ الْ لِكَ عَ ـذَ ـونُ كَ كُ ـنْ يَ مُ مَ ـدَّ قَ يطِ الَ يُ ـرِ التَّفْ انِ وَ وَ دْ عُ عَ الْ ا; بَلْ مَ قً لَ طْ ا مُ َ مهُ دُ أَحَ
ائِمِ  قَ نِ الْ سِ ادِلِ املُْحْ عَ بِ الْ اجِ وَ        .)١(بِالْ

هذا املعنى يف قولـه يف شـأن حضـانة  − رمحه اهللا −وقد أكد تلميذه ابن القيم 
لِ  :البنت هُ لِلطِّفْ ظَ فْ حِ تَهُ وَ يَانَ يَ صِ اعِ رَ دَّ أَنْ نُ نِ فَالَ بُ يْ وَ َبَ دَ األْ نَا أَحَ مْ دَّ ا قَ ـالَ  .إِذَ ا قَ َذَ هلِ وَ

ُمُّ  :مالك والليث نِ األْ ْ تَكُ ا ملَ ,  إِذَ , أو كانـت غـري مرضـيَّةٍ نيٍ ْصِ حتَ زٍ وَ رْ عِ حِ ضِ وْ يفِ مَ
امُ أمحدُ  مَ ِ لِكَ اإلْ ذَ كَ بِنْتِ منها, وَ ذُ الْ َبِ أَخْ لِألْ ةِ  − رمحـه اهللاَّ −فَ ورَ ـهُ ـةِ املَْشْ ايَ وَ يف الرِّ

الً  مِ هْ انَ مُ إِنْ كَ يَانَة, فَ الصِّ ظِ وَ فْ ىلَ احلِْ هُ عَ تَ رَ دْ ُ قُ تَربِ عْ هُ يَ إِنَّ , عنه, فَ نْهُ ا عَ زً اجِ , أَوْ عَ لِكَ لِذَ
نَاهُ  مْ دَّ نْ قَ , فَمَ يْبٍ بِنْتِ بِالَ رَ قُّ بِالْ يَ أَحَ هِ فِه, فَ الَ ُمُّ بِخِ األْ , وَ ةٍ اثَ يَ ا دِ , أَوْ ذَ ٍّ يضِ رْ َ مَ ريْ  أَوْ غَ

ةُ ا لَحَ صْ لَتْ بِهِ مَ صَ ا حَ هُ إِذَ مُ دِّ قَ امَ نُ إِنَّ ه, فَ سِ ةٍ أَوْ بِنَفْ عَ رْ يِريٍ أَوْ قُ لَـد, ولـو كانـت بِتَخْ وَ لْ
اتَ  تِفَ الَ الْ الَ  −حينئذٍ  − األم أصون من األب, وأغري منه قدمت عليه, وَ ةٍ وَ عَ رْ إِىلَ قُ

ا  ـإِذَ , فَ اللَّعِـبَ ةَ وَ الَ بَطَ ثِرُ الْ ؤْ ل, يُ قْ عَ عِيفُ الْ هُ ضَ إِنَّ ة, فَ َالَ هِ احلْ ذِ بِيِّ يفِ هَ تِيَارِ الصَّ إىل اخْ
ىلَ  هُ عَ دُ اعِ نْ يُسَ تَارَ مَ ـهُ  اخْ ـعُ لَ فَ ـوَ أَنْ ـنْ هُ دَ مَ نـْ ـانَ عِ كَ تِيَاره, وَ تْ إِىلَ اخْ تَفَ لْ ْ يُ , ملَ لِكَ ذَ

أَخري    .)٢(وَ
إن املتأمِّل يف اآليـات التـي وردت يف شـأن العالقـات األرسيـة حـال  :ثالثاً 

 ,بقائها, أو انقطاعها, جيد أهنا ختتم كثرياً بالتـذكري بمخافـة اهللا, واألمـر بـالتقو
; ألهنا عرضـة  عىل يشء فإنام يدلُّ عىل أمهيَّة العناية هبا يف هذا الصدد وهذا إن دلَّ 

للفوات والضياع بسبب غلبة األهواء والنـوازع; ولـذا فـإن العنايـة بمخافـة اهللا 
                                                 

)١ ( ١٣٢−٣٤/١٣١جمموع الفتاو. 
 .٥/٤٧٥زاد املعاد يف هدي خري العباد ) ٢(
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ووجوب رعاية ما هو األصلح هلذا الصغري الذي ال ذنب له, أمرٌ جيب أن تتضافر 
يثبتـه فـإن  وقع الطالق أو الفسـخ, أواجلهود عىل حتقيقه بدءاً من القايض الذي ي

ن حكمه  و قراره ما جيب أن يقال يف مثل هذه احلال لطريف القضيَّة, أعليه أن يضمِّ
مما يعني عىل رعاية الصغري, وأن جيتهـد يف احلكـم  −شفاهة أو كتابة −ومن معهام 

باحلضانة ملن هو األصلح هلا, وما جيب التزامـه مـن اآلداب يف زيـارة املحضـون 
وتربيته, وقد جاء يف قرارات املجلس األورويب لإلفتاء يف دورته املنعقـدة بتـاريخ 

  :هـ فيام يتعلق باحلضانة ما ييل٣/٦/١٤٣٤
رعية لرؤيـة املحضـون, كعـدم ـعىل األب أن يراعي آداب الزيـارة الشـ −١

اخللوة بني األبوين املفرتقني, وعـدم إطالـة املكـث, واختيـار الوقـت املناسـب, 
  .ان صاحب البيتواستئذ
حيرم تلقني املحضون قطيعة الرحم, وعقوق الوالدين, ومنع املحضـون  −٢

  .من زيارة أقاربه
وكذلك فإنه ال بد من التعريـف بـام جيـب يف هـذا الشـأن, والتأكيـد عليـه, 
والتحذير من التهاون فيه, عرب املنابر واألحاديـث واملحـارضات, وعـرب وسـائل 

اء الصغري يف دائرة التجاذب هو أكـرب األخطـار التـي ـبق ة, ألنـالم املختلفـاإلع
اع كثري من الناشئة وانحرافهم عن السنن الراشد, وال خمرج من ذلـك ـذر بضيـتن

 :إال بالتعاون, والسعي ملا يؤدي إىل التنشئة السـوية هلـم عمـال بالتوجيـه اإلهلـي
﴾ وفٍ رُ عْ م بِمَ يْنَكُ وا بَ ِرُ أْمتَ   .)٦ :الطالق( ﴿وَ

رع, والرضـا بحكمـه هـو الضـامنة احلقيقيـة لتحقيـق ـلتزام هبدي الشإن اال
  .املصالح, ودرء املفاسد, والبعد عن اجلور والظلم

إن « :, عن الرشيعة, حيـث قـال− رمحه اهللا −وما أمجل قول اإلمام ابن القيم 
أساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد, وهي عـدل كلهـا, ورمحـة 

مة كلها, ومصلحة كلها, فكل مسألة خرجت عن العـدل إىل اجلـور, كلها, وحك
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وعن الرمحة إىل ضـدها, وعـن املصـلحة إىل املفسـدة, وعـن احلكـم إىل العبـث, 
 .)١(»فليست من الرشيعة, وإن دخلت فيها بالتأويل

عـىل آلـه وصـحبه ومـن مجعـني وأتوفيق, وصىل اهللا عىل سيد اخللق وباهللا ال
        . الدين ىل يومإتبعهم بإحسان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣/١١إعالم املوقعني ) ١(
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אא 
 القرآن الكريم

 نور الدين اخلادمي. االجتهاد املقاصدي د
 أسنى املطالب يف رشح روض الطالب

 .إعالم املوقعني البن قيم اجلوزية
 .اإلنصاف للمرداوي

 .البحر الرائق البن نجيم
 .بدائع الصنائع للكساين

 .اشية ابن عابدينح
 .حاشية البناين عىل رشح مجع اجلوامع
 .حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري

 .حممد سعيد اليويب. مقاصد الرشيعة وعالقتها باألدلة الرشعية د
 .روضة الطالبني لإلمام النووي

 .روضة الناظرين وجنة املناظر يف أصول الفقه البن قدامة املقديس
 .العباد البن قيم اجلوزيةزاد املعاد يف هدي خري 

 .سنن النسائي
 .سنن ابن ماجه
 .سنن أيب داود

   .سنن الدراقطني
 .رشح حدود ابن عرفة للرصاع

 .رشح الطويف عىل خمترصه
 .رشح منتهى اإلرادات للفتوحي

 .الصحاح للجوهري
 .صحيح البخاري
 .صحيح مسلم
 .نور الدين اخلادمي. الرشعية د دعلم املقاص
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 .لدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعوديةفتاو اللجنة ا
 .القاموس املحيط للفريوز أبادي

 . كشاف القناع للبهوتى
 .البن منظور لسان العرب

 .جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .مستدرك احلاكم
 .مسند اإلمام أمحد

 .البن فارس معجم مقاييس اللغة
 .املغني البن قدامة املقديس

 .رشبينيمغني املحتاج لل
 .املوافقات للشاطبي

 . نظرية املقاصد عند الشاطبي للريسوين
 .هناية املحتاج للرميل

 


