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 مقدمة
حنمده ونستعينو ونستغفره, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات  إن احلمد اهلل,

إال اهلل وحده ال  إلو هده اهلل فال مضل لو, ومن يضلل يف ىادي لو, وأشهد أاليأعمالنا, من 
  شريك لو, وأشهد أن زلمد عبده ورسولو.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ   ٹ ٹ 

 (1) چٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ   ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ 

 . (2)چڦ  ڦ      ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ     ٹ    ٹ   ٿ     ٿچ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    چ  

فإن خري احلديث كتاب اهلل , (3)چ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  
 يف ة, وشر األمور زلدثاهتا, وكل بدعة ضاللة, وكل ضالل ىدي زلمد يوخري اذلدتعاىل 

 :(4) أما بعد .النار

 ,سالمية عناية خاصةأولتها الشريعة اإل األمور اليت دلا كانت احلضانة أمرًا من أىم
تصنف احلضانة  ليت ا, اليت تكون األسرة مث اجملتمع عتباره اللبنة األوىلاألهنا ختتص بالطفل ب

الشقاق حول حضانة األطفال عندما حيدث  أويبد ,ن أنواع الوالية غري الذاتيةأهنا نوع م ىعل
 ,فال ديكن للطفل إال أن يكون مع أحد أبويو ,بني األب واألم ةالطالق وىي عملية مشًتك
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الباقي  ( ترتيب عبد 867أخرجو مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري يف صحيحو, رقم احلديث ) - 4

 دار إحياء الًتاث العريب, دون الطبعة وتاريخ النشر. .زلمد فؤاد, بريوت
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فهنا  فإن كان يف ادلرحلة األوىل ,وديكن حتديد أحقية حضانة الطفل حبسب فئتو العمرية
 ىأكثر صرباً علو مبا يلزمو  ىوأدر  ,تربية الطفل ىألن ادلرأة أقدر عل ؛حبضانتو تكون األم أوىل

 ,ما ال ديلكو األب وقتال سعة ألهنا ترضعو ودتتلك من و,وأكثر شفقة علي ,رلاراة طلباتو
 .لتفرغها لو وىي أكثر ارتباطاً بالطفل من الرجل يف ىذه ادلرحلة

قط بل عليو متابعة منو الطفل ليس كونو مكلفا باإلنفاق ف ,وأيضًا لألب دور عظيم
 ومراقبتو ىو ومن حتضنو يف سائر األحوال.

 :خلفية البحث -أ

ىتمام كبري من قبل الشريعة اإلسالمية, فقد حرص القد حظيت األسرة ادلسلمة ب

ڈ  ژ  ژ  چ أسس ادلودة والرمحة وفقًا لقولو تعاىل:على اإلسالم على تأسيس األسرة 

گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

ختيار ختيار الزوج وقواعد الال قواعد   وأرسى اإلسالم   ,(5)چڱ  ڱ    ڱ  ں  
فاألسرة تستحق ىذه العناية واالىتمام  .كال الزوجنيلوواجبات  االزوجة, كما حدد حقوق

فاحملافظة على األسرة تعد من مقومات احملافظة  ,هنا اللبنة األوىل للمجتمع اإلسالميإحيث 
على اجملتمع اإلسالمي, ومن مظاىر اىتمام اإلسالم باألسرة اىتمامو بالطفل حىت بعد افًتاق 

الفقو  كتبالزوجني بالطالق, فقد حافظت الشريعة اإلسالمية على حقوق الطفل وفصلتها  
الفقهاء حول مسائل  ولقد ذكر ,اإلسالمي, ومن حقوق الطفل حقو يف الرعاية واحلضانة

ييب وجدتو لعلى قانون األحوال الشخصية ال الباحثة من خالل اطالعو احلضانة آراء متباينة, 
ودلا كانت للحضانة ىذه  مشتمال على مجيع مسائل األسرة اليت تفتقر إىل الشرح والتفصيل,

 مع ادلوضوع للكتابة يف ىذا اهأن يوفق ادعت رهب الباحثة األمهية الكربى وادلكانة العظيمة فإن
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, مع عرض احلكم القانوين يف الشرعية الًتجيح وفق الدليل األقوى وما تقتضيو ادلصلحة
بعض نصوصو  ةلدادلعم( 1984سنة  1٠رقم )ادلسألة وفقًا لقانون األحوال الشخصية اللييب 

 .(م1992 ةلسن 22رقم )بقانون 

 :مشكلة البحث -ب

الشخصية اللييب إىل إجياد قواعد فقهية تسهم يف بناء كيان يسعى قانون األحوال 
وىذا من شأنو أن ال يتأتى إال إذا كانت نصوص مواده حتقق ىذه  ,ن مقوماهتاياألسرة وتكو 

خاصة  ,د أنو لوحظ احتدام اآلراء القضائية فور ظهور قانون األحوال الشخصيةبيالغاية, 
ىل قانون  شكالية موضوع البحث.إتربز  فيما يتعلق بنصوص مواد احلضانة, ومن ىنا

 سالمي؟يتوافق مع صحيح الفقو اإل حوال الشخصية اللييب يف باب احلضانةاأل

 :أهداف البحث -ج

 حترير مسائل احلضانة حتريراً فقهياً مقارناً.-

 سالمي.بيان مدى توافق القانون اللييب مع الفقو اإل-

 :أسباب اختيار البحث -د

  .لة احلضانةأسالمي يف مساإل والفقمع توافق القانون اللييب  ىيف معرفة مد ةرغبال. 1

 احلضانة. ما خيصفي ئيةالقضا ى. كثرة الدعاو 2

 

 :أهمية البحث -ه

 :يليما يتتبني أمهية البحث ف



 األمهية النظرية: -1

ليو إىف رلال الفقو ادلقارن وما انتهت  تتمثل ىف استكمال جهود الدراسات السابقة
دفع تطور ىذا العلم حنو حتقيق األىداف ادلنشودة  مبا يسهم يف ,من نتائج ىف ىذا اخلصوص

سالمية عن غريىا من القوانني الوضعية, وأهنا براز دتايز الشريعة اإلإ علىتًتكز  منو واليت
 عاجلهم وآجلهم. السبيل األصلح لسعادة البشر يف

 األمهية العملية: -2

ادلطروحة أمام القضاء الشرعي, وىذه  ىأكثر الدعاو تعترب دعاوى احلضانة من 
, ومن ادلؤسف أن بني الطرفني الزوجية عالقةال قطاععادة ما تظهر بعد الطالق, وان ىالدعاو 

زدادت بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية, مما نتج عنو  اتمع اللييب قد اجملظاىرة الطالق يف 
على األوالد احملضونني, لذلك  , خاصةطريةنعكاسات النفسية واالجتماعية اخلكثري من اال

جاء سبب اختيار ىذا ادلوضوع دلعاجلة نصوص مواد احلضانة, ولبيان ما إذا كانت تليب 
 حتياجات الطفل, وحتقق مصلحتو أم ال.ا

 :الدراسات السابقة -و

اإلسالمي )دراسة مقارنة( رسالة  وندنيسي والفقمحاية الطفل يف القانون اإل :حبث بعنوان-1
حيث يتحدث  ,بن شافعي لطالب سودارتول .مقدمة لنيل درجة ادلاجستري يف الفقو وأصولو

 ,ندونيسيورلاالهتا يف القانون اإل ,ومصادرىا ,سس محاية الطفلأو  ,ىذا البحث عن الطفولة
 ووجأو  ,حقوقو ىلالطفل وع ىويف حقوق الطفل وعقوبات االعتداء عل ,سالمياإل وويف الفق

ن الطفولة يف القانون أىو  اليهإليت توصل اوأىم النتائج  ,تفاق واالختالف بينهمااال
ن أسس أ باحث إىللاوتوصل  ,من الوالدة وتنتهي بالبلوغ اإلندنيسي حلماية الطفل تبدأ

 رعايةللطفل و  ىوادلصاحل الفضل ,محاية الطفل يف القانون اإلندنيسي ىي ادلساوة وعدم التمييز



 كون كال الباحثنيبحث يف  ىذا الوىذا البحث متفق مع  ,ياة والنماءحق الطفل يف احل
 يف ادلضمون كلياً. البحثانوخيتلف  ,حتدث عن الطفل

لنيل درجة ادلاجستري يف جامعة  ةرسالة مقدم .سالمياحلضانة يف الفقو اإل :حبث بعنوان-2
 .م2٠٠9عام  ,سم الطالب مل يذكرا .سالميةداب يف الدراسات اإلاآل كلية  اخلرطوم

مع  ة,عام ةسالمي بصفيتحدث الباحث يف ىذا البحث عن احلضانة يف الفقو اإل
مهات األ إىل ةنسبالاحلضانة ب نحتدث ع اكم  ة,سالميذكر قوانني بعض الدول اإل

ىو  اليهإليت توصل اوكانت أىم النتائج  ,وذكر بعض القضايا يف بعض الدول ,ادلسيحيات
  .حق الصغري وحق احلاضنة وحق األب :ضانة ثالث حقوقأن احل

 ,وىلتو األام يف مرحلة حيلأل حق حضانة الصغري ىعطأأن الشارع  إىل تكما توصل
األب أو من  ىالصغري عل ةأن نفق ىلإتوصلت ف , أما الباحثةحق للرجال ةومن بعد السابع

عتبار جيب األخذ باال إىل أنوا توصلت مك  ,غري أجرة احلضانة ورضاعإوأن أجرة  ,ينوب عنو
 ,لحضانةلستحقاقو ا ىذات تأثري يف مد اهنأل ,لحاضنبالنسبة لجتماعية الصحية واال ةاحلال

ختيار األصلح عند تساوي القاضي احلق يف لصلت بعد عرضها لنموذج من القضايا أن و وت
 ألبوين أو من ينوب عنهما.االدرجات بني 

عن احلضانة يف الفقو  انا يتحدثمبحث يف أهنىذا المع  السالف الذكر يتفق البحث
وخيتلف  ,الفقهاء األربعة على كالمبحث زلصور ال كون ىذايف   انولكن خيتلف ,سالميإلا

 سالمي والقانون اللييب.بحث مقارنة بني الفقو اإلال كون ىذاأيضاً يف  

قبل  ما مرحلة إىل ودلولود وبعد والدتأخطاء ادلربني الواقعة قبل والدة ا :حبث بعنوان-3
ين وأمهية دمهية الًتبية للوالأ عنيتحدث ىذا البحث  ,جها يف السالمالدراسة وطرق عال

ومعرفة أسباب االحنراف عند األوالد وطرق عالجها يف  ,قبل الوالدة والدألعلى االًتبية 
 سالم.اإل



ديثية فقهية( د.سليمان بن عبد اهلل ح حبث زلكم بعنوان احلضانة يف السنة النبوية )دراسة-4
جامعة  ستاذ ادلساعد بقسم السنة وعلومها كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية,األ .القصري
وقام  .وىو احلضانة ,وضوع واحدميتحدث ىذا البحث عن األحاديث النبوية يف . القصيم

وأىم ما توصل  ,حديثية فقهيةستها دراسة اوقام بدر  ,جبمع ادلرويات يف ىذا ادلوضوعالباحث 
 ,النيب  روي يف باب احلضانة عشرة أحاديث مرفوعة إىل ليو الباحث ىو أن رلموع ماإ

 ,ادلقصود من احلضانة حفظ الصغري عما يضرهو  ,وأما األحاديث ادلوقوفة فهي ثالثة أحاديث
 ر.ر ضتجبة ألن احملضون قد يهلك أو ياأن احلضانة و و 

يتحدث عن احلضانة من منظور األحاديث  يف كونو لباحثةا حبث نوالبحث خيتلف ع
 سالمي والقانون اللييب.دراسة مقارنة بني الفقو اإل فهو بحثال ىذا اأملنبوية, ا

 للبحث: طار الفكرياإل -ز

ن احلضانة يف اإلسالم ذلا أمهية خاصة, وخطورة بالغة, وىي من ضمن القضايا اليت إ
الكتاب العزيز أوما يهديو إليو  يرجع يف قضائو إىل حيث كان  ,جتهد فيها الرسولا

مبنزلة ادلستشارين يف  امن صحابتو الذين كانو  مراأل أو مشورة أويل ,ربو عن نظر واجتهاد
وكان  ,وقد ثبت يف السنة الصحيحة أنو كان جيتهد يف بعض األحكام ,العصر احلاضر

وإن أخطأ نبهو اهلل  ,أقره اهلل فإن أصاب يف ذلك ,يف بعضها ممامل يرد فيو نص ىميستشري 
عات ىو ادلرجع ايف حل النز   لذا يعترب قضاء الرسول ,باوبني لو الصو  ,خطئو ىعل

يف   الرسول ىولقد قض ,األساس الذي ترتكز عليو الدساتري يف القضاء اإلسالمي
 فقد ,عصرنا ىذا أساسها بين القضاء يف قضايا احلضانة إىل ىوعل ,احلضانة يف أربع مسائل

عقب  ذلك وكان ر,عفجل  وحكم فيها الرسول ,بني محزة وعلي وزيد  حكم الرسول
من مكة تبعتهم ابنة محزة تنادي يا عم  اذلك ألهنم دلا خرجو  ,فراغهم من عمرة القضاء

 ,مث تنازع فيها ىو وجعفر وزيد وذكر كل واحد من الثالثة ترجيحاً  ,فأخذ علي بيدىا ,ياعم
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وذكر علي كوهنا  ,بينو وبني محزة اليت عقدىا رسول اهلل  ةخاؤادلباة أخيو فذكر زيد أهنا ابن
 عترب النيباف ,وكون خالتها عنده فتكون عند خالتها ,القرابة :وذكر جعفر مرجحني ,ابنة عمو

وطيب قلبو مبا  ,كل واحد منهم وجرب ,فحكم لو ,نيخريمرجح جعفر دون مرجح األ 
 .(6))اخلالة مبنزلة األم( :قال الرسول و  ,خذ البنتأىو أحب إليو من 

ستحقاق وأن ستدل أىل العلم من ىذا احلديث بأن اخلالة تقوم مقام األم يف االاومن ىنا 
 تزوجها ال يسقط حقها.

وقالت   تت النيبأف ,سلم وأبت امرأتو أن تسلمأالقضية الثانية أن رافع بن سنان 
 ,مث قال ادعواىا ,اقعد ناحية فقال رسول اهلل  ,وقال رافع ابنيت , فطيم أو شبهوابنيت

 .فمالت ناحية أبيها

 ضح من النص أنو يفيد التخيري بني األبوين يف حالة انفصاذلما.االو 

أن امرأة جاءت  رضي اهلل عنهنص احلديث عن أيب ىريرة يف هام فالقضية الثالثة االست
بابين وقد ساقين من بئر أيب  ن زوجي يريد أن يذىبإرسول  يا: )فقالت ,لرسول إىل ا

 ,فقال زوجها من حياقين يف ولدي ,استسهما عليو):  فقال رسول اهلل ,عتبة وقد نفعين
 فانطلقت بو. ,ىذا أبوك وىذه أمك وخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمو فقال رسول اهلل 

 .(ستسهما عليو)ا :ن احلديث يقر األخذ بنظام القرعة يف قولوإ

)امرأة طلقها زوجها وأراد أن ينزع  :ايا اليت حكم فيها الرسول من ضمن القضو 
إن ابين ىذا كان بطين لو وعاء : )فقالت يا رسول اهلل النيب  ولدىا منها فجاءت إىل
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: فقال رسول اهلل  ,وإن أباه طلقين وأراد أن ينزعو مين ,وثديي لو سقاء وفخذي لو حواء
 .اأن أحكام احلضانة غري منصوص عليه ىيدل عل وىذا (7)أحق بو ما مل تتزوجي( أنت  )

, م1984سنة  صدروىو قانون أ ,قانون األحوال الشخصية اللييب ىلإنسبة الأما ب       
 اقضاي ىمام مالك يف احلكم علاإلفقو  أخذ نصوصو منوقبل ىذا كان القضاء اللييب ي

حيث  ,1٠أثارىم رقم صدر قانون الزواج والطالق و أم 1984ويف سنة  ,األحوال الشخصية
وىذا  ,أحكام الزواج والطالق والنسب والرضاعة وأحكام احلضانة نيتحدث ىذا القانون ع

م بقانون 1991بعض نصوص ىذا القانون عام  تلد  حيث ع   ,ما يهم يف ىذا البحث
 .(6٠) نصوص احلضانة من ادلادة أوتبد .22رقم

 :منهج البحث -ح

على ادلنهج  ةحثاعتمد البتحيث  ,البحث من نوع البحث الكيفي ادلكتيب ىذا
من واقع ادلصادر  ,تتبع اآلراء الفقهية والقانونية حول أحكام احلضانة كما ,االستقرائي

 انصبت على ىذه ادلسائل و تناولتها  بالعرض والتحليل. العلمية  اليت

واالختالف بني الفقو  تفاقبراز أوجو االإ, حيث يتم ةكما يعتمد البحث على منهج ادلقارن
ىل إاحلضانة, وذلك وصوال  فيما خيصقانون األحوال الشخصية اللييب  ونظريه يف يسالماإل

 ي,أيضا على ادلنهج التحليل ةحثاعتمد البتىف ىذا اخلصوص. و  يسالمبراز دتايز الفقو اإلإ
الواردة بشأن مسألة البحث, ليها اآلراء الفقهية والقانونية إاستندت  حيث األسس اليت

 ومناقشة ىذه األسس.

  :أسلوب كتابة البحث -ط

 يتم استعراض ادلسائل الفقهية الواردة وفقا للخطوات التالية:

                                                           
7
 (.282ص2( مسند اإلمام أحمد )ج252ص2صحيح سنن أبي داود )ج - 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651


 . حتديد ادلسألة الفقهية, وتوضيح موقف الفقهاء منها.1

ادلعتمدة  ادلذاىب األربعة يف ةعلى األقوال الوارد ة. عرض أقوال الفقهاء ىف ادلسألة, مقتصر 2
بأقدم ىذه ادلذاىب وىو ادلذىب  ةذلذه ادلذاىب, مبتدئ عند أىل السنة, وفقا للًتتيب الزمين

 احلنفي, مث ادلالكي, مث الشافعي, مث احلنبلي.

استعراض أدلة كل قول مرتبة حسب األولوية, ابتداءا بالكتاب, مث السنة, مث أقوال  .3
 التابعني, مث ادلعقول. يعالصحابة, وآثار السلف من التابعني, وتاب

 . مناقشة األدلة, وما يرد عليها من ردود.4

 . الًتجيح بني األقوال.5

 .نظر الفقهية والقانونية حول ادلوضوعال يت.ما يتعلق بادلقارنة بني وجه6

 

 

 :مصادر البيانات -ي

 فيما يتعلق جبمع ادلادة العلمية للبحث:

 منها و ساسية البحث من مظاهنا من ادلصادر األمجع ادلادة العلمية ادلتعلقة مبوضوع 

الدر ككتب الفقو  , و حوال الشخصية اللييبكتاب الزواج والطالق يف قانون األ  ,القانون اللييب
الدر ادلختار حاشية ابن  ىوكتاب رد احملتار عل رلموعة فقو ادلذىب احلنفي,و  ,ادلختار

ولكن  ,عالقة مبوضوع الرسالة االيت ذل هي الكتبف ,لمصادر الثانويةل ةأما بالنسب عابدين.
بن منظور اوكتاب  ,الفقو وأصولو :الزحيلي ةومن بينها كتاب وىب ,ساسيةأ ةليس بصف

 لسان العرب. :فريقياألنصاري األ



 :خطة البحث -ك

 ربع أبواب: أ على البحث ىذا شتملي

ادلقدمة وتتضمن, مشكلة البحث, أىداف البحث, أمهية البحث, منهج  :الباب األول
 البحث, الدراسات السابقة, خطة البحث.

 ,سالمي والقانون اللييبوفيو يتحدث الباحث عن ماىية احلضانة يف الفقو اإل الباب االثاين:
 ل األول:الفص :نوفيو فصال .سالمي والقانون اللييبومراتب احلضانة وشروطها يف الفقو اإل

تفاق بني ختالف واالمع ذكر أوجو اال ,سالمي والقانون اللييبماىية احلضانة يف الفقو اإل
ستحقاق احلضانة يف الفقو اشروط  :يف الفصل الثاينكان و  .سالميالقانون اللييب والفقو اإل

و ختالف واالتفاق بني القانون اللييب والفقمع ذكر أوجو اال ,سالمي والقانون اللييباإل
  سالمي.اإل

جرة والسكن ورؤية عن سقوط احلضانة وعودهتا واأل ةتحدث الباحثتوفيو  الباب الثالث:
سقوط احلضانة  :الفصل األول :نوفيو فصال .سالمياإل واحملضون يف القانون اللييب والفق

 .سالميتفاق بني القانون اللييب  والفقو اإلختالف واالوعودهتا ومدهتا مع ذكر أوجو اال
ختالف مع ذكر أوجو اال و للمحضون,أجرة احلضانة ومكان احلاضن ورؤيت :الفصل الثاين

 سالمي.تفاق بني القانون اللييب والفقو اإلواال

 قائمة ادلراجع: وتتضمن قائمة بادلراجع اليت. اخلادتة . وفيو:الباب الرابع: النتائج والتوصيات
على فهارس اآليات القرآنية, واألحاديث  فهارس الدراسة: وتشتمل. ليها الدراسةإاستندت 

 النبوية, واألعالم, وادلصطلحات, وادلراجع, وادلوضوعات.

ادلبحث  سالمي والقانون اللييب:حقيقة احلضانة يف الفقة اإل الفصل األول:: الباب الثاين
صاحب احلق يف  ادلبحث الثالث:. حكم احلضانة ادلبحث الثاين:. األول: تعريف احلضانة



شروط استحقاق احلضانة ومدهتا يف  الفصل الثاين:. ترتيب احلواضن ادلبحث الرابع:. انةاحلض
شروط استحقاق احلضانة يف الرجال والنساء  ادلبحث األول:. سالمي والقانون اللييباإل والفق
ادلبحث الثالث :شروط استحقاق . شروط استحقاق احلضانة يف الرجال ادلبحث الثاين:. معاً 

 .النساء احلضانة يف

 

 

 

 

 
 


