
 العميا الدراسات عمادة

 القدس جامعة

 

 

 في الفمسطينية الشرعية المحاكـ في المحضوف مشاىدة آليات تطّور
 الشمالية المحافظات

 "ميدانية دراسة"

 

 ضميري حسيف عدناف صمود

 

 

 ماجستير رسالة

 

 فمسطيف -القدس

 

م4153 -هـ 5341



تطّور آليات مشاىدة المحضوف في المحاكـ الشرعية الفمسطينية في 
 المحافظات الشمالية

 "دراسة ميدانية"

 

 إعداد:

 صمود عدناف حسيف ضميري

 بكالوريوس قانوف مف جامعة النجاح الوطنية/ فمسطيف

 

 إشراؼ الدكتور المشارؾ: شفيؽ موسى عياش

 

قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في الدراسات 
 اإلسالمية المعاصرة مف كمية الدراسات العميا/ جامعة القدس

 

 فمسطيف -القدس

ـ4153ىػ/5341



 العميا الدراسات عمادة

     القدس جامعة

 

 

 إجازة الرسالة

 الشمالية المحافظات في الفمسطينية الشرعية المحاكـ في المحضوف مشاىدة آليات تطّور

 "ميدانية دراسة"

 

 اسـ الطالب: صمود عدناف حسيف ضميري

 21902902: الجامعي الرقـ

 عياش موسى شفيؽ.د:  المشرؼ

 :وتواقيعيـ أسماؤىـ المدرجة المناقشة لجنة أعضاء مف    بتاريخ وأجيزت الرسالة ىذه نوقشت

 : ....................... التوقيع             عياش شفيؽ.د:   المناقشة لجنة رئيس.0

 :.......................التوقيع             صبري عروة.د:          داخميا ممتحنا.2

 :...................... التوقيع            الكيالني جماؿ.د:        خارجيا ممتحنا. 3

 

 فمسطيف – القدس

ـ 2104/ىػ0435



 اإلىداء

 

 األرض ىذه عمى االستمرار مف لنتَمكف عمييا وحافظفَ  ُأسراً  أنَشْأفَ  المواتي الفمسطينيات كؿِ  إلى
 ...المباركة

 ... الغالييف وأبي أُمي إلى

 ...دربي وشريؾ زوجي إلى

  ...أبنائي إلى

 .ىذا عممي أىدي جميعاً  ىؤالء إلى  

 

 

 ضميري عدناف صمود:  الباحثة



 
 
 أ

 

 

 

 

 :إقرار

 الخاصة، أبحاثي نتيجة كأٌنيا الماجستير، درجة لنيؿ القدس، لجامعة قيدِّمت بأٌنيا الرسالة معد أنا أقر
 درجة أم لنيؿ يقدـ لـ منيا، جزء أم أك الدراسة، ىذه كأفٌ  كرد، حيثما إليو اإلشارة تـ ما باستثناء
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 وعرفاف شكر

 والعرفاف الشكر بجزيؿ أتقّدـ ثـ ومف العمؿ ىذا إلنجاز ووفقني أعانني أف وجؿ عزّ  هلل أشكر أوال
 : الدكتور فضيمة إلى

 عياش شفيؽ

رشاد توجيو مف لي قدمو ما وعمى الرسالة ىذه عمى المشرؼ  .وا 

 مف واسعاً  باباً  فتح الذي األمر شرعياً  قاضياً  لتعييني عباس محمود الرئيس سيادة وأشكر كما
 ...لي والدنيوية الدينية المعرفة

 ...األمة وخير لمفائدة جيدىـ يكوف أف وجؿّ  عز المولى داعياً  جيودىـ عمى المناقشيف وأشكر كما

 

 خاص بشكؿ المعاصرة اإلسالمية الدراسات برنامج في العامميف وطاقـ التدريس طاقـ وأشكر كما
 ...عاـ بشكؿ القدس وجامعة

 ...وعيوِنيـ قموِبيـ في الخير لي تمَّنوا مف إلى

 ...صغري في معمماتي إلى

 ... المتواضع العمؿ ىذا كتابة في ساعدني مف كؿ إلى
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 : الرسالة ممخص

 الكاقع في المشاىدة حؽ كىك القانكني، الصعيد عمى كبيرة أىمية ذا مكضكعان  الرسالة ىذه تناكلت
 كمعاينتو، كتكجييو أحكالو كمراعاة كتعميمو كتربيتو المحضكف أمكر في النظر يعني كالذم الفمسطيني

 .كالصحية كالتعميمية كالتربكية المعيشية أحكالو عمى كاالطالع المحضكف رؤية أم

 بطرقيا كاألمكمة األبكة عاطفة تحقيؽ مف تيمَّكف التي األطر كؿ عمى لمحفاظ دعت الرسالة ىذه كأفٌ 
 اآلخر يمنح الحضانة حؽ الكالديف أحد يمنح الذم فالقانكف األطفاؿ عمى المباشر النعكاسيا السميمة

 يكفمو بشكؿ العائمي محيطو مع الطفؿ تكاصؿ في ىامان  دكرا الحؽ ىذا يمعب حيث المشاىدة، حؽ
 انقطاع حاؿ في لمطفؿ مستمره  حؽ ىك العائمي التكاصؿ ألفَّ  كالقانكف، الحنيؼ اإلسالمي الشرع
 كجدات أجداد مف أيضا الكالديف أسرتي بيف العالقة انقطاع كبالتالي الكالديف بيف الزكجية العالقة
 المحبة قكاعد كضعت كالمجتمع كاألسرة الفرد عمى بشمكليتيا حرصت الشريعة أفَّ  كبما كأخكاؿ، كأعماـ

 إلى كصمنا أف إلى المسيرة، المجتيدكف أكمؿ ثـ كمف أكالن  الشريفة كالسنة الكريـ الكتاب في كالتكاصؿ
ؿ الذم اليـك  .كالمجتمع الفرد شؤكف تنظـ قانكنية نصكص إلى الفقو فيو تحكَّ

فَّ   إلى  الرسالة كامتدت المشاىدة، لحؽ المنظـ كالقانكني المؤسس الفقيي اإلطار ذكرت الباحثة كا 
 الحؽ ليذا التطبيقي اإلطار لتطكير المقترحة المستقبمية أك الحالية الحؽ ىذا تنفيذ آليات عمى التركيز
 النص في كالضعؼ القكة نقاط الرسالة ىذه كبينت. اإلنساف ككرامة اإلنسانية مع كينسجـ يتكاءـ بشكؿ

 كجية كعرضت المادة، لنص المنفذ كالقضاء المطبؽ القضاء رؤية كعكست كالمطبؽ المنظـ القانكني
 بما كالنفسييف القانكنييف كاألخصائييف األكاديمييف نظر ككجية المشاىدة حؽ طالب المستفيد نظر
 .المشاىدة مكضكع بالطفؿ يتعمؽ

فَّ   لمخالفات ضحية يقعكف الذيف المشاىدة مكضكع األطفاؿ عمى تنصَّب األساسية الدراسة مشكمة كا 
 إلى إضافة مستقبالن، النفسي تكازنيـ عمى تؤثر قد صعبة نفسية لظركؼ كيتعرضكف كالعائمية الزكجية
 ال ظركؼن  ظؿ في بتنفيذه المتعمقة اآلليات كضعؼ المشاىدة بحؽ المتعمؽ القانكني النص قصكر
 . النفسية الصحة معايير مع تنسجـ
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 االستقراء عمى يعتمد الذم الكصفي االستنباطي المنيج عمى الدراسة ىذه في الباحثة اعتمدت كقد
 .كقضائية فقيية اجتيادات عرض مع كالتحميؿ

 األخرل بالقكانيف كعالقتو الشخصية األحكاؿ قانكف ظؿِّ  في الفمسطيني المجتمع كاقع الباحثة كضَّحت
حة َـّ  الفمسطيني، القانكني الكاقع ظؿَّ  في الفمسطيني لمطفؿ النفسية كالصِّ  الفقيي الجانب طرحت كث
َـّ  المشاىدة، لحؽ كمقدمة الحضانة بحؽ المتعمؽ  بيَّنت ثـ المشاىدة، بحؽ المتعمؽ الفقيي الجانب ث
 أف إلى بيا المتعمقة اإلحصائيات إلى إضافةن  الشرعية المحاكـ أماـ المشاىدة دعكل كاقع الباحثة
 .الحؽ ىذا تنفيذ تطكير آليات كٌضحت

 ككضحت فيو، كالخمؿ الضعؼ مكاطف ككضحت المشاىدة حؽ كاقع إلى الخاتمة في الباحثة كأشارت
 طبقت إف شأنيا مف التي التكصيات مف مجمكعة دكنت النياية كفي لمعالجة، يحتاج ما معالجة كيفية
ميصت حيث لألماـ، القانكنية بالعجمة تدفع أف  المشاىدة طالبة الفئات مراعاة ضركرة إلى الباحثة خى

 مع استضافة إلى المشاىدة حؽ كتطكير كالجدات األجداد حؽ مثؿ مقنف بشكؿ القاعدة تكسع بحيث
 كمكاف زماف في الشرعي لمقاضي تقديرية صالحية كترؾ بذلؾ، تسمح عمرية مراحؿ في مبيت

نشاء الطرفيف، اتفاؽ عدـ حاؿ في المشاىدة  دكائر عف منفصمة الشرعية باألحكاـ خاصة تنفيذ دكائر كا 
نشاء النظامي، القضاء لدل التنفيذ  بالظركؼ الحؽ ىذا لتنفيذ الشرعية بالمحاكـ ممحقة مشاىدة دكر كا 

 .المالئمة اإلنسانية
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Development of mechanisms to Visitation rights in Shari'a courts in the 

northern governorates 

Prepared by: Somod Damiri 

Supervisor: Dr.Shafiq Ayash 

Abstract: 

This thesis addresses an important subject from a legal perspective, and that is visitation 

rights under the Palestinian Personal Status Law, which tackles matters relating to the 

child, their education, upbringing, attending to their needs, guiding them and being familiar 

with their living, educational and health conditions. 

Among the most important motives behind this study is to maintain all frameworks that 

safeguard maternity and paternity due to its direct impact on children, as the visitation right 

is often an alternative for custody rights, where the law that affords a parent custody rights 

affords the other visitation rights. This right plays an important role in child interaction 

with their outer familial environment in a way guaranteed by the Islamic Shari’a and law. 

communication with the family is an ever-lasting right for children when the marital bond 

between the two parents does not exist anymore, and therefore the relationship between the 

parents families including grandparents and aunts and uncles. The Shari’a Law with its 

inclusiveness has given particular attention to the individual, family and society, it has laid 

rules to maintain family bonds and kinship in the Holy Quran and Sunnah first, then 

muslim scholars and thinkers proceeded to maintain such rules until this day where 

jurisprudence has turned into legal provisions that regulate the affairs of individuals and 

the society. 

The thesis caries a great underlying importance since the researcher  have not only 

explored the founding jurisprudential framework and the regulating legal framework, but 

she have also expanded to give particular focus on the existing enforcement mechanisms of 

this right as well as future mechanisms suggested to further develop the practical 

implementation of this right in harmony with humanitarianism and human dignity.This 

thesis aims to shed light on the jurisprudential framework of the visitation right and the 

legal framework upon which it is built. It also describes implementation and enforcement 

mechanisms of such right. In this thesis, I have outlined strengths and weaknesses in the 

theoretical and applicable legal texts, and I have also underlined the vision of the judiciary 

that enforces the text and the judiciary that implements it. I have also explored the 

perspective of the beneficent who claims the visitation right, as well as the perspectives of 

academics, specialists, legal professionals and psychologists concerning the child who is 

the subject matter of the visitation. 

The problem of the study can be summarized as scarce resources that touched on the 

subject of search terms is always referred to on the margins of the right to custody. 
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In this thesis, I have used the inferential approach which is largely based on extrapolation 

and analysis while outlining at the same time some judicial and jurisprudential reasoning. 

In the conclusion, I have underlined the reality of visitation rights and shed light on 

weaknesses and shortcomings. I have also described areas of such shortcomings and 

explained how those can be rectified. Finally, I have listed a number of recommendations 

that would drive the legal process forward if practically implemented. 

Where the researcher concluded Add grandfathers and grandmothers to the beneficiaries of 

visitation rights. The researcher emphasized the need to add the right hosting to the 

visitation rights when the child's age allows because the short hours are not enough to 

continue with children and their families. 

The researcher emphasized the need to establish enforcement departments in the courts 

separated from the enforcement departments of the regular courts to ensure treatment is 

consistent with the humanitarian nature of the provisions of the Sharia courts.The 

researcher concluded that the importance of the establishment of centers follow the sharia 

courts to implement the visitation rights in the absence of the agreement of the litigants 

parties before the court in this regard. 
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 :المقدمة

 مف أعمالنا، سيئات ومف أنفسنا شرور مف باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينو نحمده هلل الحمد إف
 وأشيد لو، شريؾ ال وحده اهلل إال إلو ال اف وأشيد لو، ىادي فال يضمؿ ومف لو، مضؿ فال اهلل ييده
 .ورسولو عبده محمداً  سيدنا أف

 :وبعد

 كالتي المخمكقات، باقي عف اإلنساف بيا تمٌيز اإلنسانية الطبيعة فرضتيا التي البشرية العالقات فإفَّ 
 كخيصَّت.  األسرة انطالقيا كنقطة أسماىا كاف كالتي متيف محكـ سماكم بنظاـ كجؿ عز اهلل نظٌميا

ـى  إفٍ  كالتي المجتمع نكاة ىي األسرة ألفَّ  الخصكصية مف بنكعو  األسرية العالقات  كانت عمييا الحفاظ ت
 متماسؾ مجتمع إيجاد نحك االنطالؽ نقطة ألنَّيا القكة كمصدر المجتمعي األمف عمى الرىاف

ف  .كمحصى

 حيث  غميظان  ميثاقا كجؿ عز اهلل أسماهي  حيثي  اإلنسانية لمعالقات المقدس الرباط الزكاج عقد كيعتبر
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :العزيز كتابو في اهلل قاؿ

ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺڀ

 عمى كتقـك باالستقرار تبدأ شتَّى مآرب لو الزكاج .[21ك 20 اآليتاف.النساء سكرة] چڤ    ڦ  ڦ  
 كالقير الكره أساس عمى األسرية الحياة تستقيـ أك تقـك كال العشرة، كحسف كالمكدة المحبة أساس

 كترابط، كمحبة انسجاـ عمى الزكجاف يككف كال االستمرار ليا ييقدَّر ال األيسر مف ىناؾ كلكف كاإلجبار،
 اآلخر شكميا أيضان  ليا الزكاج، كىك كالقانكني الشرعي شكميا ليا كاف نيظِّمىت التي العالقات ىذه كألىفَّ 
 .الطالؽ يككف حيث الزكاج ىذا كمقاصد مآرب تحقيؽ في االستمرار أك التعايش استحالة حاؿ في

 فإفَّ  لمطالؽ، الالحؽ الصراع مف جزءان  يككف الذم لمطفؿ الفضمى المصمحة مراعاة مبدأ مف كانطالقان 
قىيٍ   المذككر القانكني النزاع مف جزءان  يشكالف كالقانكنية الفقيية بطبيعتيما كالمشاىدة الحضانة حى

 الفقيية الجكانب إلى إضافة كالنفسي التربكم دكرىما إلى بالنظر الدراسة ىذه في كسنتفحصيما
 أسرة أسكار إلى يفتقد الذم الطفؿ ىذا حياة في سيمعبانوً  الذم الدكر عمى لمكقكؼ المذككرة، كالقانكنية
 القانكنية، النصكص كاضعك كرائيا كمف اإلسالمية الشريعة حرصت ىنا كمف متكاتؼ، بشكؿ تعاينو
 .النياية في تحققت الطفؿ مصمحة أف مف لمتأكد مراقبتيا مف لنتمكف العالقات مالمح تكضيح عمى
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ذا  بأمره يستقؿ ال ممف حفظ أم كرعايتو بتربيتو لزمو الطفؿ ذكم مف لطرؼ حؽ ىي الحضانة كانت كا 
 مف اآلخر لمطرؼ الحضانة لحؽ مقابؿ حؽ ىي المشاىدة فإف 1يضره أك ييمكو مما ككقايتو كتربيتو
 كالتعميمية كالتربكية المعيشية أحكالو عمى كاالطالع المحضكف رؤية مف تمكنيـ المحضكف الطفؿ ذكم

مقية كالصحية  .كالخي

فٌ   المادة في نٌص  الغربية الضفة في بو العمؿ السارم ـ16/6791 رقـ الشخصية األحكاؿ قانكف كا 
 لو ممف غيره  يد في يككف عندما الصغير رؤية في ألب الجد أك األب كحؽ األـ حؽ يتساكل) 611
 لدل المشاىدة لحؽ الكاسعة القراءة ظؿ كفي المختصر القانكني النص ىذا ظؿ كفي ،(حضانتو حؽ

 رقابية أداة المشاىدة حؽ بأفى  الشرعي، لمقضاء األعمى المجمس برئاسة المختصة القضائية الجيات
 األرحاـ صمة عمى كيحافظ تفككت أسرية كصالت عالقات عمى تحافظ كأداة المحضكف لمصمحة
 الجسـ لتعطؿ حذرة بقيت كلكٌنيا القانكني النص قصكر لمعالجة القانكنية االجتيادات ،انطمقت
 .الفمسطيني التشريعي

 العاـ في% 6.57 فمسطيف في بمغت حيث الزمف بمركر الطالؽ نسب ارتفاع استمرار ظؿ كفي
 بالنسبة الكالديف انفصاؿ حساسية كلشدة زكجيف كانا مف بيف العالقات حساسية كلشدة ـ1166
 قانكف مشركع في الحؽ ىذا بتنظيـ المشرع اىتـ األسرية، النزاعات في الضحية كلككنيـ لألطفاؿ
 انعكس الفمسطينية التشريعية العممية تعطيؿ لكفَّ  الحالي، الكقت في الصياغة قيد الشخصية األحكاؿ

 جزء كؿ كألفَّ  المجتمعية، االحتياجات مع يتكافؽ بشكؿ تطبيقو كآليات القكانيف تطكير عدـ عمى سمبان 
 كانت المجتمعية، المصالح كتحقيؽ العاـ الصالح غايتو قانكني أك أدبي أك عممي صرح أم في يبحث
 قمب لو قضائي ضمير صاحب كؿ أرؽَّ  طالما قانكني لنص اإلنساني الكجو ىذا في بالبحث الرغبة لي

 حتى كال تنفيذه عمى لإلشراؼ الصالحية يممؾ ال مشاىدة دعكل في ليحكـ النص يقيده بالنياية، إنساف
 مثؿ الحكـ ىذا ينفذ كبالتالي لو، تابع تنفيذم لجسـ افتقاده ظؿ في الشرعي لمقضاء األعمى المجمس

 الحقكقية األحكاـ مثؿ النظامي لمقضاء تابعة تنفيذ دكائر في كالشرعية المدنية األحكاـ مف غيره
 .المشاىدة مكضكع لألطفاؿ الالزمة كالنفسية اإلنسانية الظركؼ فييا تنعدـ بيئة ظؿ في كالجنائية،

                                                            
 311ص القاىرة، العربي، الفكر دار الشخصية، األحكاؿ محمد،.  زىرة أبك 1
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 البحث مشكمة

 كالعائمية، الزكجية الخالفات ضحية يقعكف الذيف المشاىدة مكضكع األطفاؿ في تكمف البحث مشكمة
 معايير ضمف الحؽ ىذا بتنفيذ المتعمقة اآلليات كضعؼ بالمشاىدة المتعمؽ القانكني النص كقصكر
. العائمية لمنزاعات المالزمة السمبية النفسية اآلثار األطفاؿ ىؤالء لتجنيب تسعى التي النفسية الصحة

 ليذا كالتطبيقي العممي الكاقع تناقش التي المصادر شح بسبب المكضكع ىذا في البحث صعب كقد
 .الحؽ

 البحث أىمية

 :أمور عدة في البحث ىذا أىمية تكمف

 مع تنسجـ الشرعية بالمحاكـ خاصة قضائية منظكمة ضمف لمطالؽ الاٌلحقة الخالفات معالجة .6
 .الحديث العصر كاحتياجات المسمـ العربي الفمسطيني كالمجتمع اإلسالمية الشريعة

 كاجتماعية قانكنية بنية خالؿ مف األبكيف انفصاؿ بعد لمطفؿ الفضمى المصمحة عمى الكقكؼ .1
 .ذكييـ بيف كسميمة صحية بيئة ظؿ في النمك مف كأمثالو لتمكينو سميمة كمؤسساتية

 مكضكع كفي عاـ بشكؿ الشخصية األحكاؿ لقانكف القانكنية المراجعة ضركرة عمى الحثٌ  .1
 .الغرض ليذا الفمسطينية التشريعية األدكات كتسخير خاص، بشكؿ البحث

 الخاصة المكازنات ككضع القانكنية بالنصكص النيكض عمى تعمؿ التي الخطط كضع ضركرة .3
 .لذلؾ القانكني النص كمكاءمة بيا،

  البحث أىداؼ

 :أىميا مف أمور، عدة تحقيؽ إلى البحث ىذا ييدؼ

 .منفصمٍيف ألٍبكيف الفمسطيني لمطفؿ كالقانكني كالنفسي االجتماعي الكاقع عمى التعرؼ.6

 .الفمسطيني بالطفؿ الخاصة المشاىدة بحؽ الخاصة القضائية لألحكاـ التطبيقي الكاقع عمى التعرؼ.1

 عمى كالتأكيد خاص، بشكؿ كاألميات كاآلباء الفمسطيني المجتمع أفراد بيف األسرم الكعي نشر. 1
 . الحقة مرحمة في الطالؽ أك زكجية خالفات نشكب حاؿ في األطفاؿ تحييد أىمية



 
 
 ي

 كاقع لمعرفة جديدة بدراسة المدني المجتمع كمؤسسات الرسمية كغير الرسمية الجيات تزكيد. 3
 .القرار صدكر مرحمة بعد ما الفمسطيني بالطفؿ الخاصة القضائية األحكاـ

 البحث أسئمة

 .اإلسالـ في المشاىدة حؽ حكـ ما .6

 .فمسطيف في المشاىدة لحؽ الناظـ القانكني اإلطار  ما .1

 .الشرعية المحاكـ مف الصادرة المشاىدة ألحكاـ المنفذ القانكني اإلطار  ما .1

 القانكني الكاقع كمتابعة عاـ بشكؿ األطفاؿ حقكؽ لرعاية المدني المجتمع مؤسسات دكر ما .3
 .خاص بشكؿ الشرعية المحاكـ داخؿ الفمسطيني لمطفؿ

 البحث حدود

 عمييـ كالمتنازع المشاىدة حؽ مكضكع األطفاؿ عمى الدراسة ىذه اقتصرت: البشرية الحدكد .6
 .الشرعية المحاكـ أماـ ذكييـ قبؿ مف

 المحاكـ مختمؼ في المشاىدة دعاكل عمى االطالع الدراسة ىذه اشتممت: المكانية الحدكد .1
 . غزة قطاع عدا الغربية الضفة في الشرعية المركزية

 الكاقع في المشاىدة حؽ عف الحديث عمى الدراسة ىذه اقتصرت: المكضكعية الحدكد .1
 .المقترحة أك السارية القكانيف خالؿ مف الفمسطيني

 .ـ7/1161  ك  ـ7/1166 الكاقعة الفترة في الدراسة ىذه أجريت: الزمانية الحدكد .3

 

 

 

 البحث منيجية



 
 
 ك

 عمى يعتمد الذم الكصفي االستنباطي المنيج اتبعت فقد البحث، في منيجي بخصكص أٌما. 6
 مصمحة فيو ما ترجيح بينيا كالمقارنة كقضائية فقيية اجتيادات عرض مع كالتحميؿ االستقراء
 .المشاىدة مكضكع في لممحضكف

 ككتب الكريمة، القرآنية السكر مف مصادرىا إلى الشريفة النبكية كاألحاديث الكريمة اآليات عزك. 1
 .مناسبا عمميان  تخريجان  األحاديث كتخريج الشريؼ، الحديث

 أكال المؤلؼ بذكر كذلؾ منيا، االستفادة سيتـ التي كالثانكية األصمية كالمراجع المصادر إلى الرجكع. 1
 .الصفحة رقـ كأخيرا النشر تاريخ -النشر مكاف ثـ فالطبعة المجمد أك فالجزء الكتاب عنكاف ثـ

 لدعاكل القانكني الكاقع مف مكقفيـ عمى كاالطالع المركزية الشرعية المحاكـ قضاة بعض مقابمة. 3
 .المشاىدة

 .الخاتمة في إلييا سأتكصؿ التي كالتكصيات النتائج أىـ أسجؿ. .

 السابقة والدراسات الجيود

 الفمسطيني الكاقع في الشخصية األحكاؿ قانكف في المشاىدة بحؽ تيعنى دراسات عف البحث أثناء
 صبرم عكرمة عركة لمدكتكر الكالديف أحد مف المحضكف مشاىدة عف يتحدث قصيران  بحثان  كجدت
 .1111 العاـ في" 3" العدد في المفتكحة القدس جامعة مجمة في منشكران 

 القانكف كتحديدان  األردني الشخصية األحكاؿ قانكف في تطبيقاتو المشاىدة حؽ عف يتحدث كبحثان 
 لمباحث 1111 العاـ في منشكران  كالقانكف الشريعة عمـك دراسات مجمة في منشكران  المعدؿ األردني
 . المحاميد عمي ىزاع شكيش

 اآلليات لتطكير كالقانكني الفقيي الجانب تتجاكز عميقة دراسات عمى الحصكؿ مف أتمكف لـ كلكف
 .كتنفيذىا المشاىدة أحكاـ بتطبيؽ المتعمقة

 

 

 البحث خطة



 
 
 ل

 المقدمة

 الشخصية األحواؿ قانوف ظؿ في الفمسطينية األسرة واقع: األوؿ الفصؿ

 األخرى بالقوانيف شخصية األحواؿ قانوف عالقة: األوؿ المبحث

 الفمسطيني لمطفؿ النفسية الصحة واقع: الثاني المبحث

  الحضانة حؽ:  الثاني الفصؿ

 المشاىدة لحؽ مقدمة الحضانة حؽ: األوؿ المبحث

 واصطالحاً  لغة الحضانة:  األوؿ المطمب

 والنساء الرجاؿ مف لمحضانة المستحقوف:  الثاني المطمب

 والرجاؿ لمنساء الحضانة استحقاؽ شروط:  الثالث المطمب

 الحضانة مسقطات:  الرابع المطمب

 الحضانة في الحؽ عودة: الخامس المطمب

 واألنثى لمذكر الحضانة مدة:  السادس المطمب

 ذلؾ عمى يترتب وما الحضانة مدة انتياء أثر: السابع المطمب

 ومشروعيتيا المشاىدة مفيـو:  الثالث الفصؿ

 واصطالحاً  لغة المشاىدة:  األوؿ المبحث

  المشاىدة وحكمة مشروعية:  الثاني المبحث

 والقانوف الفقو بيف المشاىدة حؽ:  الثالث المبحث

 الشخصية األحواؿ بقانوف مقارنة الفقو في المشاىدة حؽ:  األوؿ المطمب

  المشاىدة صاحب:  الثاني المطمب



 
 
 م

 ليا والمستحقوف المشاىدة استحقاؽ شروط:  الثالث المطمب

 واألنثى لمذكر المشاىدة مدة:.  الرابع المطمب

 المشاىدة حؽ مسقطات: الخامس المطمب

 والقانوف الواقع بيف المشاىدة دعوى:  الرابع المبحث

 الشرعية المحاكـ أماـ المشاىدة دعوى:  األوؿ المطمب

حصائيات واقع:  الثاني المطمب  وا 

 الشخصية األحواؿ قانوف مشروع ظؿ في المشاىدة حؽ: الثالث المطمب

 "اآلليات تطوير"  والطموح الواقع بيف المشاىدة حؽ تنفيذ: الخامس المبحث

 الخاتمة

 التوصيات

 المسارد

 الكريمة القرآنية اآليات مسرد

 الشريفة النبوية األحاديث مسرد

 والمراجع المصادر مسرد

 الموضوعات مسرد
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 األوؿ الفصؿ

 الشخصية األحواؿ قانوف ظؿ في الفمسطينية األسرة واقع

 

 األخرى بالقوانيف الشخصية األحواؿ قانوف عالقة:  األوؿ المبحث

 لألسرة األفضؿ نريد كمنا مكحد، شخصية أحكاؿ قانكف حكؿ يدكر الجدؿ مف كثيران  إف: أقكؿ البداية في
 لمقاصريف السف، لكبار الفمسطيني، لمرجؿ الفمسطيني، لمطفؿ الفمسطينية، لممرأة الفمسطينية،

 شكؿ نريد كيؼ كبالتالي القانكف؟ ىذا مصادر ىي كما القانكف؟ ىذا شكؿ ىك كيؼ كلكف ،...كاأليتاـ
 المجتمع؟ ىذا في العالقات

 كمؤسسات كالتشريعية المدنية تنكعيا عمى الفمسطينية المؤسسات بيف خالفات طياتيا في حممت أسئمة
 في الخارج مف الممكليف بأجندات مدعكمة كانت الخالؼ نقاط مف كثيران  أفٌ  كأقكؿ المدني، المجتمع
 . كثيرة أحياف

 أيسر كاقع نغير كيؼ نتفؽ أف يجب ثـ كمف انطالؽ، كنقطة ميـ كىذا تغيير إلى بحاجة أننا الميـ
 الكطف حدكد كتككف أفضؿ، بشكؿ لألماـ الزمف بنا تقدـ كمما األرض ىذه عمى الصمكد لتستطيع
 .المكاضيع مف كغيره النقاش محؿ البحث في التغيير خارطة ىي كخارطتو

 الفمسطيني المجتمع في العنؼ مستكل مف ترفع التي العكامؿ بعض عمى الضكء أسٌمط أف كأريد
 الشخصية األحكاؿ قانكف في النظر إعادة إلى يحفزنا كىذا األسرية، الخالفات نسبة عمى تؤثر كبالتالي
 مف تعاني فمسطيف فإفَّ  اإلطار ىذا كفي العائمي، النزاع مراحؿ في حتى االجتماعي النسيج لتحصيف
 إلى إضافة المحتمة كالقدس غزة قطاع كفي الغربية الضفة في متجانسة غير مطبقة قكانيف منظكمة
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 كىذا ـ،6731 عاـ المحتمة الفمسطينية األرض في المكجكديف فمسطيف عرب عمى المطبقة القكانيف
 مف تبدأ أسباب، لعدة كذلؾ كاألطفاؿ النساء خاصةن  الفمسطينية األيسر حياة عمى بظالًلو ألقى الكضع
 الرقـ يحمؿ حاليان  المطبؽ الشخصية األحكاؿ قانكف إفَّ  حيث الشخصية األحكاؿ قكانيف تحديث عدـ
 كالسارم ـ67.3 لعاـ العائمة حقكؽ كقانكف الغربية الضفة في المفعكؿ سارم كىك ـ6791  لعاـ" 16"

 األردنية لممممكة القدس في حاليان  المكجكدة الشرعية المحاكـ تبعية إلى إضافة غزة، قطاع في المفعكؿ
 الشرعية المحاكمات أصكؿ قانكف إفٌ  حيث بسنكات أقدـ العالقة ذات اإلجرائية كالقكانيف الياشمية،
 في السارم ـ6791 لعاـ الشرعية المحاكـ تشكيؿ كقانكف ـ67.7 لعاـ "16" الرقـ يحمؿ المطبؽ
 غزة، في المطبؽ ـ.671 لعاـ الشرعية المحاكمات أصكؿ قانكف إلى باإلضافة الغربية، الضفة

ز مرت، التي السنكات رغـ القكانيف ىذه في العثماني التأثير نتممس أف المحظة لغاية كنستطيع  كعيزِّ
 ذكر ماال بأفٌ  قضت حيث ـ،6791 لسنة" 16" رقـ الشخصية األحكاؿ قانكف مف 611 المادة في ذلؾ
 قكانيف تطبؽ كنسية محاكـ ىناؾ أفَّ  التنكيو مع حنيفة، أبي مذىب مف الراجح إلى يرجع القانكف في لو

 .اختالفيا عمى بطكائفيا خاصة

فَّ   حكمت دكؿ عدة مف كمتكارثة متجانسة كغير متباينة بأنيا حاليان  متيمة القانكنية المنظكمة ىذه كا 
 الدكلية، كالمعاىدات المكاثيؽ مع أحيانا بتعارضيا كمتيمة الزمف، مف عقكد عدة امتداد عمى فمسطيف
 في ذلؾ كيتجمى المعنَّفات أك الميمشات كخاصة النساء كاقع تغيير في معيقان  إلييا ينظر كبالتالي
 حياة عمى تأثيرىا مستكل مف لترفع تطكير إلى تحتاج حيث المنظكمة ليذه القانكنية اآلليات ضعؼ
 .الشرعي بالقضاء مستقؿ تنفيذ جياز إيجاد مثؿ أفضؿ بشكؿ األسر

 مف مستمدة القكانيف ىذه ألفَّ  الشخصية، األحكاؿ قكانيف عف بدقة التحدث ضركرة بالذكر الجدير كمف
 األخرل، التشريع مصادر كمف الشريفة النبكية السنة أك الكريـ القرآف مف سكاء اإلسالمية الشريعة

 مناقشتيا في ضير ال صحيحة سنة أك قطعي قرآني نص مع تتعارض ال التي القانكنية فالنصكص
 .لتعديميا

 لحياتيا الناظـ القانكني اإلطار إلى انتباىان  تعطً  لـ السابؽ في الفمسطينية المرأة أفٌ  نجد التأمؿ كعند 
 إضافة الرجؿ، جانب إلى أكلياتيا أكلى كانت التحرير كأجندة لكاقعيا قانكنية مراجعات لعمؿ تكترث كلـ
 األردنية لممممكة ـ6773 العاـ حتى ـ6719 العاـ منذ فمسطيف في العاممة الشرعية المحاكـ تبعية إلى

 كاألردنية الفمسطينية الشرعية المحاكـ بيف السياسي كليس القانكني االرتباط فؾ حتى أم الياشمية
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 قانكنية منظكمة عمى كاعتمادىا المحاكـ ىذه كتطبيؽ ،1ـ6773 عاـ الفمسطينية الكطنية السمطة كقدـك
 تتحسس المرأة بدأت الفمسطينية الكطنية السمطة قدـك كبعد. الغٌراء اإلسالمية الشريعة عمى تعتمد
 ككنيا إلى إضافة بتغييره، ترغب كما بكاقعيا فيو تقبؿ فيما برغباتيا كتجاىر المالمح لو كترسـ كاقعيا
 بيف إلييا نظرتو في المجتمع انقسـ التي كالتطمعات الطمكحات مف الكثير تبنَّت 2كمسممة شرقية امرأة
 الحصيف المعقؿ ىي الشرعية المحاكـ أفٌ  عمى متفقان  الجميع زاؿ ال كلكف كمتخكؼ، كمعارض داعـ

 كاقتراحات اجتيادات ظؿ في حتى اإلطار ىذا ضمف عمييا الحفاظ يجب كالتي  الشريعة لتطبيؽ
 .متعددة

 القكانيف بيف  فجكة ىناؾ فإفَّ  حاليان، كاألطفاؿ النساء عمى المنظكمة ليذه المباشر التأثير عف كأٌما
 السمطة مجيء بعد أيًقرَّت معظميا في أٌنيا حيث المدنية كالقكانيف الشخصية األحكاؿ مجاؿ في السارية
 يتـ كالذم المفعكؿ السارم ـ6711 لعاـ" 61" رقـ األردني العقكبات قانكف إالٌ  الفمسطينية الكطنية
 لمنساء جنائية عدالة تحقيؽ عدـ في عميو المآخذ لكثرة فمسطيني عقكبات قانكف إلقرار عميو العمؿ

 . الشرعية  األحكاـ مف لكثير كمخالفتو كاألطفاؿ

 كستة عامان  عشر أربعة ىك المفعكؿ السارم الشخصية األحكاؿ قانكف في  لمزكاج األىمية سف إفَّ  فمثالن 
 المتعمقة كالقكانيف الجنائية كالقكانيف 3المدنية القكانيف في األىمية كسف يكمان، كعشركف ككاحد شيكر

فٌ  عامان، عشر ثمانية باألحداث   عشرة الثامنة عند ينتيي الفمسطيني الطفؿ قانكف في الطفكلة سف كا 
 .4منو" 6" المادة قضت كما أيضان 

ف ز كبالتالي انسجاـ، غير مف تتقاطع كالمدنية الجنائية القكانيف كا   كاألسرم االجتماعي العنؼ يتىعزَّ
 لسنة 61 رقـ األردني العقكبات قانكف إفَّ  حيث اإلطار ىذا في مثالن  كنضرب إليو، نطمح ماال كىذا

 :جريمة يعتبر ال" 11" مادتو في الغربية الضفة في المطبؽ 6711
                                                            

 مطمع الفمسطينية العدؿ كزارة إلى الشرعية كالمحاكـ األكقاؼ تسميـ بخصكص ـ69/7،6773 الفمسطينية الكطنية السمطة كزراء مجمس قرار 1
 .ـ6773 العاـ مف أكؿ تشريف

 .الفمسطيني األساسي القانكف مف" 3" المادة 2
 متمتعا الخصكمة طرفي مف كؿ يككف أف يجب) ـ 1116 لسنة"1" رقـ الفمسطيني كالتجارية المدنية المحاكمات أصكؿ قانكف مف" 97" المادة 3

ال الدعكل بيا تتعمؽ التي القانكنية باألىمية   (. يمثمو مف المختصة المحكمة لو تعيف قانكني ممثؿ لو يكف لـ فإف ممثال عنو ينكب أف كجب كا 

 (.عمره مف عشرة الثامنة يتـ لـ إنساف كؿ ىك الطفؿ)1113 لمعاـ" 9" رقـ الفمسطيني الطفؿ قانكف مف" 6" المادة  4
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 . العاـ العرؼ يبيحو ما نحك عمى آباؤىـ باألكالد ينزليا التي التأديب ضركبأ

 قبؿ مف أسرم لعنؼ بكابة تقدـ ما كاف كعميو لزكجتو، الزكج ضرب عف المشرع صمت إلى إضافة
فٌ  أبنائيـ، عمى اآلباء  عنؼ جرائـ تصنيفيا كعدـ األزكاج قبؿ مف ترتكب جرائـ عف المشرع صمت كا 
 كالنسيج األسرية العالقات خصكصية مراعيان  لمحظة فمسطيني أسرة قانكف إقرار كعدـ أسرم

 أدَّل األسرة محيط خارج الكاقعة الجرائـ عمى المطبقة العامة القانكنية النصكص كتطبيؽ االجتماعي،
 حيث األسرية، الحياة ظركؼ مع تتعامؿ ال التي القانكنية الثغرات بسبب األسرم العنؼ نسبة رفع إلى
 ىذا ثبكت يعني ال طبي تقرير كجكد مع زكجيا قبؿ مف لمضرب تعرضت بأنَّيا مثال الزكجة ادعاء إفَّ 

 صمة االعتبار بعيف يأخذ كال فقط لممدعية الصحية الحالة يبيِّف الطبي التقرير ألفَّ  عميو اإلدعاء
 العاـ القانكني لإلطار خاضعة القضاء أركقة في ذلؾ بعد الزكجة كتصبح عميو، بالمدعى المدعي
 غير بيـ المتعمقة القانكنية اإلشكاليات طبيعة كانت كلك السياؽ ذات في المكاطنيف كافة عمى المطبؽ
 .أسرية

 عمى كالشقاؽ النزاع قضايا منيا التفريؽ قضايا في الشرعية المحاكـ عمؿ الدكاـ عمى ينعكس ذكر كما
 األحكاؿ قانكف مع مكاءمتو كعدـ سابقان  إليو المشار  القانكني النص ضعؼ إفَّ  حيث التحديد، كجو

 مع التعامؿ مف القضاء كرسي عمى الجالس ييمكٌنا لـ اإلسالمية، الشريعة إلى يستند الذم الشخصية
 في الفصؿ يتـ كال التقاضي أمد يطكؿ كبالتالي الصحيح القانكني السياؽ في تكظيفو كال العنؼ ىذا
 لثالث العممية بتجربتي غميو خمصت ما كىذا سريعان  الحساسة االجتماعية الخالفات مف النكع ىذا

 .الشرعي القضاء في سنكات

 النحو عمى االغتصاب عقوبة بأفَّ  قضت القانوف ذات مف" 292" المادة أفّ  أضيؼ اإلطار وبذات
 :التالي

 .األقؿ عمى سنكات خمس المؤقتة الشاقة باألشغاؿ يعاقب( زكجة غير) أنثى باإلكراه كاقع مف -6) 

 .(عمرىا مف عشرة الخامسة تتـ لـ عمييا الميعتدل كاف إذا سنكات سبع عف العقكبة تنقص كال -1

 : التالي النحو عمى المقاومة تستطيع ال أنثى اغتصاب  في قضت" 293" المادة أف إضافة
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 جسدم عجز بسبب المقاكمة تستطيع ال( زكجة غير) أنثى كاقع مف المؤقتة الشاقة باألشغاؿ يعاقب)
 (.الخداع ضركب مف نحكىا استعمؿ ما بسبب أك نفسي نقص أك

 : بأفّ  قضت" 294"والمادة

 : التالي النحو عمى عشرة الثانية أو عشرة الخامسة سف دوف أنثى مواقعة عقوبة

 .المؤقتة الشاقة باألشغاؿ عكقب عمرىا مف عشرة الخامسة تتـ لـ أنثى كاقع مف -6)

 (.عمرىا مف عشرة الثانية تتـ لـ عمييا المعتدل كانت إذا سنكات خمس عف العقكبة تنقص كال -1

 الحؽ استعادة يتـ وكيؼ الجزائية بالمالحقة الحؽ إيقاؼ نجد" 318"  المادة نص في اإلمعاف وعند
 : اآلتي النحو عمى المالحقة، في

 أكقفت عمييا المعتدل كبيف الفصؿ ىذا في الكاردة الجرائـ إحدل مرتكب بيف صحيح زكاج عقد إذا -6
ذا المالحقة  .عميو المحكـك عمى فرض الذم العقاب تنفيذ عمؽ بالقضية حكـ صدر كاف كا 

 ثالث انقضاء قبؿ العقكبة تنفيذ كفي العمكمية الدعكل مالحقة في حقيا العامة النيابة تستعيد -1
 سبب دكف المرأة بطالؽ الزكاج انتيى إذا الجناية عمى سنكات خمس كانقضاء الجنحة عمى سنكات
 .مشركع

 كالثقؿ كالجسدية النفسية معاناتيا جانب إلى المغتصبة الطفمة أك المرأة أف تقٌدـ مٌما يتبف ككعميو
 بتجربتي كانِّي منو، بزكاجيا الجاني لتبرئة صكان  تصبح بو، ليا ذنب ال فيما المنتظر االجتماعي
 ليذه الحساسة الطبيعة بسبب ذكرىا أستطيع ال التي الحاالت ىذه بكجكد أيقر   عممي كبحكـ الشخصية
 .القضايا

 المحاكـ تقـك ال الحاالت ىذه كمثؿ الصحيح الزكجية فراش غير عمى المكلكد الطفؿ أفَّ  إلى إضافةن 
 .لو ذنب ال آخر فرد إلى النفسي كاأللـ االجتماعي العار ىذا ينسحب كبالتالي بكالده، بإلحاقو الشرعية

 االعتبار بعيف ييؤخذ بحيث النظامية بالمحاكـ قانكني اتصاؿ عمى ليست الشرعية المحاكـ أفَّ  كننكه 
 أك زكجتو عمى الزكج اعتداء أك أبنائيـ أحد عمى اعتداء بسبب الكالديف أحد ضد جزائية دعكل تحريؾ
 ما كجكد لعدـ كذلؾ اإلليية، الذات سب حتى أك لمحياء منافيان  فعالن  الزكجيف أحد بارتكاب اإلدعاء
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 الصادرة األحكاـ حجية عدـ إلى إضافة االعتبار بعيف تقدـ ما ألخذ قانكنيان  الشرعي القاضي يسعؼ
 مردكد مف ذلؾ عمى يترتب كما عالقة، ذات قضايا في العكس أك النظامية عمى الشرعية المحاكـ مف

 إلى بضميـ حكـ األبناء مف فكـ الشرعية المحاكـ عمؿ عمى كاضح كمثاؿ الحضانة قضايا في سمبي
 ذلؾ، كغير لمحياء منافيان  فعؿ في تكرطو أك لممخدرات أحدىـ تعاطي تبيف ثـ أعماميـ حتى أك آبائيـ
 مف ينسحب كما اآلخر الطرؼ أمانة لعدـ بأبنائيا لممطالبة جديد مف القانكنية المعاناة رحمة األـ فتبدأ
 .الصراع محؿ األطفاؿ عمى خطيرة نفسية آثار

 كاألخذ المرأة شيادة مثؿ كالنظامي الشرعي القضاء بيف اإلثبات طرؽ اختالؼ ىك الفجكة يزيد كمما
 القضاء قدرة كعدـ" DNA" النككم الحمض فحص مثؿ النظامي القضاء قبؿ مف الحديثة بالكسائؿ
 قضايا بسبب أحيانا كاجتماعي أسرم عنؼ إلى يؤدم مما القانكني الفراغ بسبب ذلؾ عمى الشرعي
 .النسب

 1ـ1166 لمعاـ الفمسطيني المجتمع في بالعنؼ المتعمقة المسكحات جداكؿ اإلطار ىذا في كأعرض
 متكامؿ، كطني نظاـ كضع أجؿ مف كذلؾ العالقة ذات األطراؼ بيف كتحميؿ كقفة إلى تحتاج كالتي
 :اآلتي النحك عمى

 4155مسح العنؼ في المجتمع الفمسطيني، 

 النسبة المؤشر
   النساء المواتي سبؽ ليف الزواج

 3..0 المواتي سبؽ ليف الزواج وتعرضوا لمعنؼ مف قبؿ الزوجنسبة النساء 

58.6  نسبة النساء المكاتي سبؽ ليف الزكاج كتعرضكا لمعنؼ النفسي مف قبؿ الزكج      

23.5  نسبة النساء المكاتي سبؽ ليف الزكاج كتعرضكا لمعنؼ الجسدم مف قبؿ الزكج      

كتعرضكا لمعنؼ الجنسي مف قبؿ الزكجنسبة النساء المكاتي سبؽ ليف الزكاج    11.8 

 54.8 نسبة النساء المكاتي سبؽ ليف الزكاج كتعرضكا لمعنؼ االجتماعي مف قبؿ الزكج

 55.1 نسبة النساء المكاتي سبؽ ليف الزكاج كتعرضكا لمعنؼ االقتصادم مف قبؿ الزكج

   األزواج
                                                            

 .ـ1166 الفمسطيني لإلحصاء المركزم لمجياز الرسمي المكقع1
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حسب إفادة الزكجةنسبة األزكاج الذيف تعرضكا لمعنؼ مف قبؿ الزكجة   17.0 

 35.1 نسبة األزكاج الذيف تعرضكا لعنؼ نفسي مف قبؿ الزكجة حسب إفادة الزكجة

 20.3 نسبة األزكاج الذيف تعرضكا لعنؼ جسدم مف قبؿ الزكجة حسب إفادة الزكجة

4.5 نسبة األزكاج الذيف تعرضكا لعنؼ اجتماعي مف قبؿ الزكجة حسب إفادة الزكجة    

األزكاج الذيف تعرضكا لعنؼ اقتصادم مف قبؿ الزكجة حسب إفادة الزكجةنسبة   4.9 

 

ف بيا، نشعر ال كقد يكميان  حكلنا مف بعض  حياة في تمر قد إضاءات أظير أف تقدـ فيما حاكلت  كا 
 حؽ كىي البحث محؿ قضيتنا أعالج أف سأحاكؿ ذلؾ أجؿ مف كثيران، عندىا نتكقؼ ال بيا عرفنا

 أسرم تفكؾ ثـ كمف األسرية، العالقة في لخمؿ المخرجات أحد الحؽ ىذا إفٌ  حيث كتنفيذه، المشاىدة
 ذراع مف يصدر بو الحكـ إفٌ  حيث كثيرة، أحياف في الجسدم أك النفسي العنؼ مظاىر أحد يصاحبو
 بيا يمر التي اإلنسانية المشاعر عمؽ عميو القائمكف يدرؾ ال لتنفيذه، آخر ذراع كيتمقفو قضائي
 ال اليكمي العمؿ سجؿ في رقمان  كيمر اإلنسانية الطبيعة ذك الحكـ ليذا العالقة أصحاب األطراؼ

.أكثر
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 الفمسطيني لمطفؿ النفسية الصحة واقع: الثاني المبحث

 كعجمة كعمميان، كنفسيان  صحيان  المؤىمة البشرية المكارد عمى رئيس بشكؿ تعتمد البشرية التنمية عممية إفَّ 
 كيؼ لنناقش ننطمؽ ىنا كمف مجتمع، ألم النفسي االستقرار عمى الحفاظ تتطمب تستمر لكي التنمية
 مف المستقبؿ سيرثكف لمف القانكنية األدكات خاصة األدكات، يكَّظفكف ككيؼ لمصغار؟ الكبار ينظر
 .بعدىـ

ف  المفيـك تمخيص ىنا كسأحاكؿ كثيرة، النفس بعمـ عالقة ليا التي المفاىيـ تناكلت التي األدبيات كا 
حة المقصكد أفَّ  يفيد كمجمؿ مكجز تعريؼ إلى بحثي في تكصمت حيث تكضيحو، المراد  النَّفسية بالصِّ

 كيشعر بيئتو أك نفسو مع كاجتماعيان  شخصيان  نسبيان، متكافقان  الفرد فييا يككف نسبيان  دائمة حالة :
مكاناتو قدراتو كاستغالؿ ذاتو، تحقيؽ عمى قادران  كيككف اآلخريف كمع نفسو مع بالسعادة  أقصى إلى كا 

 عاديان  كسمككو سكية، مكتممة شخصيتو كتككف الحياة مطالب مكاجية عمى قادران  كيككف ممكف، حد
حة أفَّ  يعني كىذا سالـ، في يعيش بحيث الخمؽ حسف كيككف  العقؿ بصحة التمتع تتضمف النَّفسية الصِّ
 .1النفسي المرض أعراض غياب أك الخمك كليس السمكؾ كسالمة

 حقكؽ" بأفٌ  أفاد العاشرة مادتو نص في الفمسطيني األساسي القانكف فإفَّ  الفمسطيني كاقعنا مف كانطالقان 
 عمى إبطاء دكف الفمسطينية الكطنية السمطة كتعمؿ. االحتراـ ككاجبة ممزمة األساسية كحرياتو اإلنساف
فَّ  ،"اإلنساف حقكؽ تحمي التي كالدكلية اإلقميمية كالمكاثيؽ اإلعالنات إلى االنضماـ  في الطفؿ كا 
نسانية المجتمع ىذا إنسانية مف جزء فمسطيف  كجدت، أينما احتراميا عمى دائمان  الحث   يتـ التي العالـ كا 

فَّ   العاـ في المتحدة األمـ عف الصادرة الطفؿ حقكؽ اتفاقية إلى فمسطيف انضماـ يعني تقٌدـ ما كا 
 .اإلطار ىذا في المبذكلة لمجيكد استكماالن  ـ2004   العاـ في الفمسطيني الطفؿ قانكف كأيقرَّ  ـ،1989

ف  مف عشرة الثامنة يتـ لـ إنساف كؿ الطفؿ اعتبرا أعاله المذككريف القانكنيف اإلطاريف مف كالٌ  كا 
 . 2عمره

                                                            
 .2008النفسية، الصحة ، محمد ،فتحي ناصر أبك. كد محمد ،محمد المنعـ عبد. كد الرازؽ عبد زينب غريب،. د 1

 (.عمره مف عشرة الثامنة يتـ لـ إنساف كؿ ىك الطفؿ)1113 لمعاـ" 9" رقـ الفمسطيني الطفؿ قانكف مف" 6" المادة 2
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 مستقبمية ضمانات لتقديـ ألطفالنا سميـ قانكني جسـ كبناء التحتية البنية تييئة عمى الدائـ الحرص كمف
 لتطمعاتنا الحالية استجابتة مدل كنناقش كنحمؿ نبحث لفمسطيف، أفضؿ لمستقبؿ اإلمكاف قدر

 .المستقبمية

ف  2011 العاـ في الفمسطيني لإلحصاء المركزم الجياز لدل األسرم بالعنؼ المتعمقة المسكحات كا 
 النحك عمى أدناه مكضحة كىي األسرم، العنؼ دائرة في باألطفاؿ تتعمؽ مسكحات عمى اشتممت
 1:اآلتي

سنة الذيف تعرضوا لمعنؼ مف قبؿ  51-54األطفاؿ 
 احد الوالديف

 المنطقة

األراضي 
 الفمسطينية

الضفة 
 الغربية 

قطاع 
 غزة 

 8... 4..8 1511 تعرضوا لمعنؼ

 األب  

 .... 68.6 0.11 العنؼ النفسي

 80.7 ..74 4313 العنؼ الجسدي

  

 األـ

األراضي 
 الفمسطينية

الضفة 
 الغربية 

قطاع 
 غزة 

 0.0. ...6 0013 العنؼ النفسي

 7..8 ...7 4311 العنؼ الجسدي

ضافة  اإلناث أفَّ  إلى تشير المركزم الجياز لدل بالطفؿ المتعمقة المسكحات فإف أعاله تقدـ ما إلى كا 
-.6العمر في النساء مجمؿ مف% .1.5 عشرة الثامنة سف بمكغ قبؿ الطفكلة سف في يتزكجف المكاتي
 نسبة بمغت فيما. غزة قطاع في% 1951ك الغربية الضفة في% 1351 المتزكجات إفَّ  حيث سنة 37

 1161.2 عاـ% 351 سنة .6 بمكغيف قبؿ تزكجف المكاتي اإلناث

                                                            
 .ـ1166 الفمسطيني، لإلحصاء المركزم لمجياز الرسمي المكقع 1

 .الفمسطيني لإلحصاء المركزم الجياز رئيس ،2012/ ثاني تشريف عكض، عال السيدة 2
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 إليو نشدك ما ىذا ىؿ كنتساءؿ العالية المئكية النسب تستكقفنا أعاله، ذكر ما في كالتأمؿ الكقكؼ حيف
 يكجد ىؿ االحتالؿ؟ تأثير مدل ما ذكر؟ ما عمى االقتصادم الكضع تأثير مدل ما ألطفالنا؟ كنطمح
  ؟ األسرية بالعالقات تتعمؽ كافية ككقائية تكعكية برامج

 سف دكف الطفؿ يعتبر قانكفه  قائمان، الطفؿ حكؿ القانكني التناقض سيبقى متى إلى األىـ كالسؤاؿ
 !عشرة الثامنة سف تحت أسرة لقيادة يؤىمو كقانكف عشر الثامنة

 المتعمقة األحالـ ستترجـ متى ناجعة؟ بآليات المختمفة المؤسسات بيف القكانيف شتات سيتجمع متى
 سيتـ متى التمكيؿ؟ صراع مف خالية مكحدة كطنية حماية شبكة إلى األسرم كالعنؼ الطفكلة بحماية
 الفمسطيني؟ لمطفؿ آمف قانكني عبكر ممر عمى االتفاؽ

 المحمية الجمعيات  مف العشرات كجكد ظؿ في ـ2013 العاـ حتى قائمة األسئمة ىذه تظؿ أف يعقؿ ال
 .اإلطار ىذا في بمسؤكلياتو الحككمي الجسـ عف عدا كاألجنبية

 ليا الرسمية القنكات عبر التشريعات لتمر السياسي االنقساـ عف نترفع لكي األكاف آف نقكؿ نحف
 المصمحة كمنيا الكطنية المصمحة مأدبة عمى نمتقي لكي األكاف آف تككف، أف يجب حيث كتيحتضف
 المجرل نفس في كنكثفيا الجيكد لنكحد األكاف آف األفضؿ، نعتمد لكي الرؤل كنطرح لمطفؿ الفضمى
 .اإلطار ىذا في إليو نسمك الذم اليدؼ إلى لنصؿ

 قراءة نستطيع نتيجة ىي باألسرة تتعمؽ كالتي اختالفيا عمى النفسية كالمشاكؿ األسرم العنؼ إف
 كبعدىا الكقاية خطط كنرسـ األسباب بعالج نبدأ أف يجب تقدمت، التي التساؤالت سطكر بيف أسبابيا

 التي النفسية كاإلشكاليات األسرم العنؼ مظاىر مف نراه أف نحب ماال لدينا يككف ال اهلل شاء إف
 أكؿ اهلل إنشاء كسنشؽ األماـ نحك سننطمؽ لدينا البحث مكضكع كاقع كمف الفمسطيني بمجتمعنا تتعمؽ
 .آمف مجتمع درب عمى طريؽ
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 الثاني الفصؿ

  الحضانة حؽ

 المشاىدة لحؽ مقدمة الحضانة حؽ: األوؿ المبحث

 القانكنية المدارس اختالؼ عمى الحضانة بمكضكع يتعمؽ قانكنيان  تراثان  أفرز اإلنساني المجيكد إف
 ىي المترابطة األسرة بأفٌ  أجمعت كلكنيا كاالجتماعي، الثقافي كمكركثيا كمذاىبيا المجتمعات كبتنكع
 حالة في كالدٍييـ مع األبناء تكاصؿ مكجبات عمى بعد ما في كاتفقت سميمة لتربية كعاء أفضؿ

 لو كما األطفاؿ ىؤالء عمى نفسي تأثير مف لذلؾ لما التكاصؿ ليذا القنكات كضعت ثـ كمف انفصاليـ،
 تنشئتيـ؟ عمى انعكاس مف

 ثـ كمف الشأف ىذا في حياتنا تضبط لقكانيف أٌسست التي القكاعد بينيت كيؼ كنٌطمع لمكراء سنعكد ىنا
 مف حٌكامان  نقؼ ألننا التغيير؟ ليذا احتجنا إف التغيير إمكانية مدل كما القانكني، الكاقع مع نقارنيا
 .أبنائنا مستقبؿ عمى كينعكس بو نؤثر قد كاقع عمى مكاقعنا

 واصطالحا لغة الحضانة: األوؿ المطمب

 . الًحٍضفي  كمنو ككسرىا، الحاء بفتح حضف الفعؿ مف فيي:  المغة في أما

 . *الكشح إلى اإلبط دكف ما: كالًحٍضفي 

 .1منو اسـ كالحضانة جناحو تحت ضمو أم حضنان، بيضو الطائر حضف: يقاؿ

 

                                                            
 . 571ص 2ج ، العرب لساف – منظكر ابف.  الخمفي الضمع إلى الخاصرة بيف ما ىك:  الكشح *
 193 ص ،1 ج( ت.د) القاىرة، األميرية، ،7 المنير،ط المصباح( ـ1368/ ىػ770)ت عمي بف محمد بف أحمد-الفيكمي 1
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 كلدىا، المرأة تحضف كما حضنؾ، في كجعمو الشيء احتمالؾ كىك االحتضاف كمنو 1أحضاف كالجمع
 .شقييا أحد في فتحممو

نو،:  الشيء كاحتضف  الطائر كأحضف. عنو كالدفاع رعايتو تكلى األمر ىذا احتضف كيقاؿ حىضى
 .2عنو كالدفاع رعايتو تكلى األمر ىذا احضف: كيقاؿ عميو، أرقده: البيض

 .كرباه رعاه: الصبي الرجؿ كحىضف

 .عنو كالدفاع الطفؿ رعاية تتكلى التي المرأة كىي حكاضف، جمعيا: كالحاضنة

 :الشرعي االصطالح وفي

 : الحنفية قاؿ

 . 3الحضانة حؽ لو لمف الكلد تربية الحضانة 

 فتقكـ عندىا، ليككف أبيو، مف إٌياه كاعتزاليا جنبيا إلى إٌياه ضميا كلدىا، األـ حضانة: 4البدائع كفي
مساكو بحفظو  .ثيابو كغسؿ كا 

 كلباسو طعامو في أم بمصالحو، كالقياـ كمجيئو كذىابو مبيتو في الكلد حفظ ىي: المالكية وعند
 كتنظيؼ كلباسو طعامو كمؤنة مبيتو في الكلد حفظ بأنيا أيضا كقالكا 5كمكضعو جسمو كتنظيؼ
 .6جسمو

                                                            
 القامكس، جكاىر مف العركس تاج ،(ـ1790/  ىػ1205) ت الكاسطي الحسيني مرتضى محمد – الزبيدم ،122 ص ،13 ـ العرب، لساف – منظكر ابف 1

 .180 ص ،9 ـ ،(ت.د) بنغازم، ليبيا، دار
 .181 ص ،1 ج ،1960 معمر، الكسيط،مطبعة المعجـ – العربية المغة مجمع 2
 .555 ،ص3ج1966 الفكر،بيركت، األبصار،دار تنكير شرح المختار الدر عمى المحتار رد حاشية أميف، محمد – عابديف ابف 3
 40 ،ص3ـ،ج1982العربي،بيركت، الكتاب الشرائع،دار ترتيب في الصنائع بدائع مسعكد، بف بكر أبك الديف عالء–الكاساني 4

 ت عرفة، محمد الديف شمس – الدسكقي/ 526 ص ،2 ج ،(ت.د) مصر، العربية، الكتب إحياء دار الكبير، الشرح أحمد، بف محمد بف أحمد – الدردير 6
 .526 ص   ،2 ج ،(ت.د) مصر، العربية، الكتب إحياء دار لمدردير، الكبير الشرح عمى الدسكقي حاشية ،(ـ1814/  ىػ1230)

 402 ص1ج(ت.د)بيركت، الفكر، دار التحفة، شرح في البيجة ،(ـ1842، ىػ1258)ت اإلسالـ، عبد بف عمي –التسكلي 7
 98ص 9ج بيركت اإلسالمي المكتب ،3ط الشاكيش، زىير إشراؼ المفتيف، كعمدة الطالبيف ركضة شرؼ، بف الديف محي النككم، 1

 اهلل عبد بعناية االختصار، غاية حؿ في األخيار كفاية ،(ـ1425/  ىػ829) ت الشافعي، الدمشقي الحصيني محمد بف بكر أبك الديف تقي –الحصيني
 معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،(ـ1569/  ىػ977) ت أحمد، بف محمد الديف شمس -الشربيني الخطيب/ 283ص ،2ج( ت.د) قطر، ،3ط األنصارم، 2

 حاشية ،(ـ1860/  ىػ1277) ت أحمد، محمد بف إبراىيـ – البيجكرم/ 452ص ،3ج ـ،1958 مصر، الحمبي، البابي مصطفى مطبعة ،3ط المنياج، ألفاظ
 .200ص ،2ج ،(ت.د) بيركت، الفكر، دار شجاع، أبي متف عمى البيجكرم

 .122ص ،1ج ،(ت.د) بيركت، المعرفة، دار الطالب، منيج بشرح الكىاب فتح زكريا، يحيى أبك – األنصارم 3
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 :الشافعية أما

  1يؤذيو عما ككقايتو يصمحو بما كتربيتو بأمره يستقؿ كال يميز ال مف بحفظ القياـ بأنيا فعٌرفكىا

  1."مجنكنان  كبيران  كلك يضره عما كيقيو يصمحو بما بأمكره يستقؿ ال مف تربية بأنيا"  أيضا كعٌرفكىا

 :الحنابمة أما

  1.بنفسو يستقؿ حتى كتربيتو يضره، عما بنفسو يستقؿ ال مف حفظ ىي فقالكا

 يضرىـ عما العقؿ، المختؿ كىك كمعتكه كمجنكف صغير حفظ بأٌنيا القناع كٌشاؼ صاحب كذكر
 في كربطو كتكحيمو ككدىنو ثيابو كغسؿ يديو، كغسؿ الطفؿ رأس كغسؿ مصالحيـ، بعمؿ كتربيتيـ
 .3بمصالحو يتعمؽ مما ذكر ما كنحك ليناـ، كتحريكو الميد،

 

 المطمب الثاني : المستحقوف لمحضانة مف والرجاؿ والنساء

 لمسالـ األكؿ المفتاح ىي كتعالى سبحانو اهلل كتعاليـ السالـ، مفتاح ظؿٌ  البشرية العالقات تنظيـ إف
 أخفقت األسر ىذه كبعض أيسىر، شكؿ عمى نيظِّـ لإلنساف المككؿ األرض إعمار أفَّ  كبما السالـ، ألنَّو
 كىـ يكمان  السالـ ثمرة كانكا مف سالـ إلى التطمع مف بد ال كاف كاستقرارىا سالميا عمى الحفاظ في

 الفضمى المصمحة مع ذلؾ تناسب ككيؼ كأطرافيا الحضانة استحقاؽ سىنيؤصؿ كىنا األطفاؿ،
 : اآلتي النحك عمى.لمطفؿ

 2:الحنفية مذىب

 -: اآلتي الترتيب عمى لمنساء تككف لمطفؿ الحضانة أف عمى الحنفية اتفؽ

                                                            

، .، ج47..منصكر بف يكنس بف إدريس، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، مراجعة ىالؿ مصيمحي، دار الفكر، بيركت،  –البيكتي  4
 –/  الحجاكم 760، ص0شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى، دار الفكر، بيركت، )د.ت(، ج –/ البيكتي 8.6ص

، دار الكتب العممية، .ـ(، الركض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع، ط63..ىػ / 64.أحمد، ت ) شرؼ الديف أبك النجا مكسى بف
، 7ـ(، غاية المنتيى في الجمع بيف اإلقناع كالمنتيى، ط670.ىػ / 300.مرعي بف يكسؼ، ت ) –/ الحنبمي .06، ص.بيركت، )د.ت(، ج

 ..70، ص0المؤسسة السعيدية، الرياض، )د.ت( ج
 .191-111ص األكؿ، الجزء كالتكزيع،عماف، لمنشر الثقافة الشرعية،دار المحاكـ في كاألحكاـ القضايا أحمد، داككد، عمي مدمح 2
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 : النساء مف:  أوال  

 
 : 1األـ-0

 المدلى عمى باألـ المدلي كيقدـ جيتيا، مف فاألقرب األقرب فيعتبر قبميا، مف يستفاد الحضانة كحؽ
 حقيا ينتقؿ لمحضانة أىالن  تكف لـ أك بأجنبي تزكجت أك األـ ماتت فإذا قربان، المرتبة إتحاد عند باألب
ِـّ  ثـٌ  أمِّيا إلى ف أميا أ  لو بطني كاف ىذا ابني إف:  اهلل رسوؿ يا:  قالت حيث) الترتيب عمى عمت كا 

ف حواء، لو وحجري سقاء، لو وثديي وعاء  اهلل رسوؿ ليا فقاؿ مني، ينتزعو أف وأراد طمقني أباه وا 
 .2( تتزوجي لـ ما بو أحؽ أنت"  رواية وفي ،"  تنكحي لـ ما بو أحؽ أنت: "  وسمـ عميو اهلل صمى

ف األـ أـ .6  .السابؽ البند في ذكر كما عمت كا 

ف األب أـ .1  .عمت كا 

 .الشقيقة األخت .1

 .الـ األخت .3

 .ألب األخت ..

 .ألبكيف األخت بنت أم الشقيقة األخت بنت .1

 .ألـ األخت بنت .9

 .ألبكيف الخالة .1

 .الـ الخالة .61

 .ألب الخالة .66

 .ألب األخت بنت .61

 .ألبكيف األخ بنت أم الشقيؽ األخت بنت .61

 .ألـ األخ بنت .63

                                                            
 0ـ ،ج ....، دار المعرفة ، بيركت ،  0ـ( االختيار لتعميؿ المختار ، ط 748. –ق 640عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد، ت) –المكصمي  1

 .73، ص  .، ج  0كط ، ـ المبس –/ السرخسي 8.، ص 
ـ( سنف أبي داككد، مراجعة محمد محي الديف ، دار الفكر، بيركت، 444ىػ / ..7سميماف بف األشعث السجستاني األزدم، ت ) –أبك داككد 7

 ../3..الصفحة أك الرقـ  -السمسمة الصحيحة –. كحسنو األلباني 77.6، كتاب الطالؽ، حديث رقـ 740، ص7، ج.)د.ت( ـ
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 .ألب األخ بنت ..6

 .ألبكيف العمة أم الشقيقة العمة .61

 .ألـ العمة .69

 .ألب العمة .61

 .ألبكيف األـ خالة .67

 .ألـ األـ خالة .11

 .ألب األـ خالة .16

 .ألبكيف األب خالة .11

 .ألـ األب خالة .11

 .ألب األب خالة .13

 .ألبكيف األـ عمة ..1

 .ألـ األـ عمة .11

 .ألب األـ عمة .19

 .ألبكيف األب عمة .11

 .ألـ األب عمة .17

 .ألب األب عمة .11

 : العصبات: ثانياً 

 المحضكف لعصبة تككف فالحضانة ذكرىف مرٌ  المكاتي المحاـر النساء مف أم كجكد عدـ حالة كفي 
 ذلؾ عمى كبناءن  لألقرب، الكالية منو،ألف تعصيبان  أقربيـ بحضانتو فأكالىـ الميراث، في ترتيبيـ حسب
ف األب أبك الجد ثـ األب لممحضكف العصبات فأكلى  األخ ابف ثـ ألب األخ ثـ الشقيؽ األخ ثـ عال كا 
 . 1 ألب العـ ثـ األب شقيؽ العـ ثـ أكالدىـ مف سفؿ مف كؿ ككذا ألب، األخ ابف ثـ الشقيؽ

 أما ألب، العـ ابف ثـ لحضانتو الشقيؽ العـ البف يدفع الغالـ فإف األعماـ، بأبناء يتعمؽ فيما أما
 ابف غير عصباتيا مف يكف لـ فإف ليا، محاـر غير ألنيـ لمفتنة منعان  األعماـ ألبناء تدفع فال الصغيرة

                                                            
 . 60 ص ، 1 ج ، الحامدية الفتاكل تفتيح في الدرية العقكد – عابديف ابف 1
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 سنة كعمرىا صغيرة كانت إفٍ  أما مسممة، امرأة عند فيضعيا األماكف أفضؿ ليا القاضي اختار العـ،
 . 1 ذلؾ في فتنة ال ألٌنو حضانتيا مف عميا البف مانع فال تقريبا

 : األرحاـ ذوو -3

ما منيـ كاف مف بيـ كالمراد  العـ ثـ ألـ، األخ ابف ثـ ألـ، األخ ثـ ألـ، الجد فيقدـ المحضكف مف مىٍحرى
 العمة لبني يحؽ ال كأنو الترتيب، ىذا عمى ألـ، الخاؿ ثـ ألب، الخاؿ ثـ ألبكيف، الخاؿ ثـ ألـ،

نما اإلناث، حضانة كالخالة  كاألعماـ كالخالة العمة لبنات يحؽ ال كما الذككر حضانة حؽ ليـ كا 
نما الذككر، حضانة كاألخكاؿ  2 لمصغير حضانتيـ في األجانب مف أكلى فيؤالء اإلناث، حضانة ليـ كا 

. 

 : االستحقاؽ درجة في التساوي عند الترجيح-4

ذا  فاألكلى أشقاء، كأخكة مثال االستحقاؽ، في كاحدة درجة في ككانكا الحضانة مستحقك اجتمع كا 
 استككا فإف بالحضانة، أحؽ يككف سنان  فأكبرىـ ذلؾ في تساككا فإف أكرعيـ، ثـ دينا أصمحيـ بالحضانة

 . 3 لمحضانة يختاره فيمف لمقاضي فالرأم كجو، كؿ مف األحقية في

 قانكف مف( 6.3)المادة نصت حيث لمحضانة المستحقيف ترتيب في الحنفية بمذىب القانكف أخذ كلقد
 :بو المعمكؿ 4األردني الشخصية األحكاؿ

                                                            
 دار ، 4 ط ، قاضيخاف فتاكل المسمى الخانية الفتاكل( ـ 907 – ىػ 295)  ت ، األكزجندم منصكر بف حسف الديف فخر – الفرغاني 1

 الميدية الفتاكل(ـ 1897 – ىػ 1315)  ت ، العباسي محمد – الميدم كانظر/  423 ص ، 1ج( ت. د)  ، بيركت ، العربي التراث إحياء
 مذىب عمى البرية لنفع الخيرية الفتاكل كانظر/  277 ص ، ىػ 1301 ، 1 ط ، القاىرة ، المصرية األزىرية المطبعة ، المصرية الكقائع في

 .  66 ص ، 1 ج ، ىػ 1311 ، القاىرة ، المصرية الطباعة دار ، النعماف حنيفة أبي اإلماـ
. د) ، بيركت ، العربي التراث إحياء دار ، 4 ط العالمكيرية، بالفتاكل المسماة اليندية الفتاكل( ـ 1706 – ق 1118)  ت – نظاـ الشيخ 2
 ، 1 ج ، ق 1281 ، القاىرة ، المصرية الطباعة دار النعماف، حنيفة أبي اإلماـ مذىب في األنقركية الفتاكل كانظر/ 542 ص ، 1 ح( ت
 . 102 ص

 أكمؿ – البابرتي.  245 ص ، 2 ـ ، المختار الدر عمى الطحطاكم حاشية – كالطحطاكم ـ 212 ص 5 ج ، 3 ـ ، المبسكط – السرخسي 3
 ص ، 4ج ، ـ 1970 ، القاىرة ، البابي مصطفى كمطبعة مكتبة اليداية، عمى العناية شرح( ـ 1384 – ق 786)  ، محمكد بف محمد الديف
 .20 ص ، 1ج ، ـ 1993 ، بيركت ، الرسالة مؤسسة ، 1 ط ، المرأة أحكاـ في المفصؿ – الكريـ عبد – زيداف/ 371

 . 88 ص( ت.د) ، 1983 ، 2ط ، الشرعية بالمحاكـ الخاصة التشريعات مجمكعة ػ الظاىر راتب 4
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 عمى باألـ المدلي كيقدـ جيتيا، مف فاألقرب األقرب فيعتبر قبميا، مف يستفاد الحضانة كحؽ ، األـ. 6
 لمحضانة أىالن  تكف لـ أك بأجنبي تزكجت أك األـ ماتت فإذا قربان، المرتبة إتحاد عند باألب المدلى
ِـّ  ثـٌ  أمِّيا إلى حقيا ينتقؿ ف أميا أ  .الترتيب عمى عمت كا 

ف األـ أـ .1  .السابؽ البند في ذكر كما عمت كا 

ف األب أـ .1  .عمت كا 

 .الشقيقة األخت .3

 .الـ األخت ..

 .ألب األخت .1

 .ألبكيف األخت بنت أم الشقيقة األخت بنت .9

 .ألـ األخت بنت .1

 .ألبكيف الخالة .7

 .الـ الخالة .61

 .ألب الخالة .66

 .ألب األخت بنت .61

 .ألبكيف األخ بنت أم الشقيؽ األخت بنت .61

 .ألـ األخ بنت .63

 .ألب األخ بنت ..6

 .ألبكيف العمة أم الشقيقة العمة .61

 .ألـ العمة .69

 .ألب العمة .61

 .ألبكيف األـ خالة .67

 .ألـ األـ خالة .11

 .ألب األـ خالة .16

 .ألبكيف األب خالة .11

 .ألـ األب خالة .11
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 .ألب األب خالة .13

 .ألبكيف األـ عمة ..1

 .ألـ األـ عمة .11

 .ألب األـ عمة .19

 .ألبكيف األب عمة .11

 .ألـ األب عمة .17

 .ألب األب عمة .11

 : المالكي المذىب

 النساء مف المستحقوف

 كأما زكجيا، عنيا مات التي أك طالقيا، حالة في كىذا الكلد، حضانة في غيرىا عمى األـ تقدـ:  قالكا
 . ليما حؽ فالحضانة الزكجية قياـ أثناء

ف األـ أـ الجدة تأتي ثـ  عمة ثـ األـ، خالة أم فخالتيا تكجد لـ فإف أمو أخت أم الخالة ثـ عمت، كا 
 فعمة ، الكلد عمة أم العمة ثـ األخت، ثـ األب، أـ أـ ثـ فأميا، األب، أـ أم ألب الجدة ثـ األـ،
 .1 األخت بنت ثـ ألب، األخ بنت ثـ ألـ األخ بنت ثـ الشقيؽ األخ بنت ثـ أبيو، فخالة أبيو،

 : الرجاؿ مف المستحقوف

 الرجاؿ إلى الحضانة تنتقؿ سابقان، ذكرف المكاتي النساء مف أحد لممحضكف يكف لـ إذا حالة في أما
، الكارثيف العصبات ترتيب حسب عمى  ثـ كاألنثى لمذكر الشامؿ لمكصي تثبت فالحضانة المحاـر

 األخ ابف ثـ فاألقرب، األقرب ثـ ألب، األخ ثـ الشقيؽ األخ ثـ األب اإلرث، بترتيب لمعصبات

                                                            
 ، الباني مصطفى كمطبعة مكتبة ، األخيرة الطبعة ، الصغير الشرح( ـ 1786 – ق 1201) ت ، أحمد بف محمد بف أحمد – الدردير 1

 إلى المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة( ـ 1825 – ق 1241)  ت ، المالكي محمد بف أحمد – الصاكم/ 528 ص ، 1ج ، ـ 1952 ، مصر
 عبد بف عمر أبك – البر عبد ابف/ 528 ص ، 1ج ، 1952 ، مصر ، الباني مصطفى كمطبعة مكتبة ، األخيرة الطبعة ، مالؾ اإلماـ مذىب
 ج ، ـ 1979 ، المكريتاني محمد بف محمد أحيد،  ، المالكي المدينة أىؿ فقو في الكافي(  ـ 1070 – ق 463)  ت – القرطبي النمرم البر
 . 521 ص ، 1
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ف العـ ابف ثـ العـ ثـ لممحضكف ف العـ، عـ ابف ثـ العـ، عـ ثـ الجد أب ثـ فاألقرب األقرب سفؿ كا   كا 
 .2 لمخاؿ كال ألـ لمجد حضانة ال كأنو ،1فاألقرب األقرب سفؿ

 : الشافعي المذىب

 : النساء مف لمحضانة المستحقوف

 لمشاركتيف كارثات بإناث يدليف ألنيف كأمياتيا األـ، أـ ثـ األـ، الصغير بحضانة النساء أكلى قالكا
 أميات بعد تقدـ ثـ كشفقتيف رأفتيف لكفكر كذلؾ فاألقرب األقرب منيف يقدـ كالكالدة، اإلرث في األـ
 األب أبي أـ ثـ كارثات، بإناث المدليات أمياتيا ثـ كالكالدة، اإلرث في األـ أـ لمشاركتيا األب أـ األـ
 ألب األخت ثـ الشقيقة األخت ثـ كىكذا، كارثات بإناث المدليات أمياتيا ثـ الجد أبي أـ ثـ أمياتيا، ثـ
 إلى الحضانة انتقمت األخكات تكجد لـ فإف األخ، بنت ثـ األخت بنت ثـ الخالة، ثـ ألـ، األخت ثـ

 كالعمة باألـ كتدلي اإلرث، كعدـ الدرجة في العمة تساكم الخالة ألف العمات، عمى كيقدمف الخاالت
 اـ مف العمة عمى كاألـ األب مف الخالة كتقدـ3.بيا يدلي مف فتقدـ األب عمى تقدـ كاألـ باألب، تدلي
 األب مف العمة باألب،كتقدـ يدليف ألنيف العمات إلى الحضانة تنتقؿ ثـ األـ، مف الخالة ثـ ، األب
 .4 األـ مف العمة ثـ األب مف العمة عمى كاألـ

 األخت اجتمعت إذا كىي كاحدة، صكرة في إال أكلى األـ فنساء القرابات، النساء اجتماع حالة كفي
 5الجديد عمى أكلى لألب األخت فإف ، لألـ كاألخت لألب

                                                            
 . 207 ص ، 2ج ، المدارؾ أسيؿ – الكشناكم كانظر/ 261 – 260 ص ، 2 ج ، المقدمات – رشد ابف 1
 . 528 ص ، 1 ج ، الصغير الشرح – الدردير 2
 الجمؿ/ 100 ص ، 5 ج ، 3 ـ ، ـ 1983 ، بيركت ، الفكر دار ، 2 ط ، األـ( ـ 819 – ق 204)  ت ، ادريس بف محمد – الشافعي 3
 – البكرم/ 517ص ،4ج( ت.د) ، مصر ، الكبرل التجارية المكتبة ، المنيج شرح عمى الجمؿ حاشية( ـ1789 – ق 1204)  ت سميماف –
 التراث إحياء دار ، 4ط ، المعيف فتح ألفاظ حؿ عمى الطالبيف إعانة( ـ 1885 – ق 1302 بعد) ت ، الدمياطي شطا محمد بف بكر أبك

 ، الطالب ركض شرح المطالب أسنى( ـ 1519 – ق 925)  ت ، زكريا يحيى أبك – األنصارم/  102 ص ، 4ج( ت.د) ، بيركت ، العربي
 = 452 ص ، 3ج( ت.د) ، اإلسالمية المكتبة

 ، بيركت ، المعرفة دار ، شجاع أبي ألفاظ حؿ في اإلقناع( ـ 1569 – ق 977)  ت ، الخطيب أحمد بف محمد الديف شمس – الشربيني= 
 الطالب تحفة عمى الشرقاكم حاشية( 1811 – ق 1226)ت ، الشافعي إبراىيـ بف حجازم بف اهلل عبد – الشرقاكم/  148 ص ، 2ج( ت.د)

 . 353 ص ، 2ج( ت.د) ، بيركت ، المعرفة دار ، المباب تنقيح تحرير بشرح
 .  229 ص ، 7 ـ ، المحتاج نياية – الصغير الشافعي 4
 مكتبة األخيرة الطبعة ، الشافعي فقو كفركع قكاعد في كالنظائر األشياء( ـ1505 – ق 911) ت الرحمف عبد بف الديف جالؿ – السيكطي 5

 . 483 ص ،  1959 ، البابي مصطفى كمطبعة
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 : الرجاؿ مف المستحقوف

 اإلرث ترتيب حسب كارث محـر ذكر لكؿ الحضانة فثبت النساء دكف كحدىـ الرجاؿ اجتماع حالة في
ف كالجد كاالبف االجتماع عند  كاإلرث بالمحرمية قرابتيـ لقكة كذلؾ كالعـ ألب، أك ألبكيف كاألخ عال كا 

ف الجد ثـ األب فيقدـ النكاح، في كالكالية . 1فاألقرب األقرب كىكذا ألب األخ ثـ الشقيؽ األخ ثـ عال كا 
 في اإلرث لفقد المذىب عمى كعصبتو لممكلى كال الكفالة في كال الحضانة في بالرضاع لممحـر حؽ كال

ف الثاني في القرابة كفقد األكؿ  .2 اإلرث فيو كجد كا 

 ال كلكف بالكالية شفقتو لكفكر الصحيح عمى الحضانة لو فإف عـ، كابف محـر غير كارث ذكر ككؿ
 يعيف الذم كىك مأمكنة، ثقة امرأة إلى تسمـ بؿ المحرمة، الخمكة مف حذران  مشتياة صغيرة إليو تسمـ
نما ذلؾ، في لو الحؽ ألف مالو مف بأجرة كلك الثقة المرأة  فإف. 3لو الحضانة ألفَّ  إليو التعييف كاف كا 
 كأبي كالخاؿ المحرمية بقاء مع فقط اإلرث فقد أك العمة، كابف الخاؿ كابف معان  كالمحرمية اإلرث فقد
 .4لشفقتيـ الحضانة ليـ األصح كمقابؿ األصح، في ليـ حضانة فال األـ
 .5كاإلرث األنكثة لعدـ األـ، كلد البف كال ليما حؽ ال:  كقيؿ 

 : والنساء الرجاؿ اجتماع عند الحضانة مستحقو

 صمى- الرسكؿ لحديث الجميع عمى األـ فتقدـ الحضانة استحقاؽ أىؿ مف كالنساء الرجاؿ اجتمع إذا 
 ابني إف اهلل رسوؿ يا:  قالت امرأة أف) العاص بف عمرك بف اهلل عبد عف المركم -كسمـ عميو اهلل
ف حواء لو وحجري سقاء لو وثديي وعاء لو بطني كاف ىذا  فقاؿ مني ينتزعو أف وأراد طمقني أباه وا 
ف بإناث المدليات األـ ألميات األـ بعد الحضانة ثبتت ثـ(. 6  تنكحي لـ ما بو أحؽ أنت:   عمكف كا 
ف أمياتو ثـ األـ بعد يأتي ممف أشفؽ ألنو لألب الحضانة تككف ثـ األـ، معنى في ألنَّيف األـ أـ كأـ  كا 

 .عمكف
                                                            

 . 3..، ص  .ركضة الطالبيف ج  –النككم  1
 . 8.8، ص  0مغنى المحتاج ، ج  –الشربيني  2
، ذات السالسؿ ، الككيت ،  7كزارة األكقاؼ اإلسالمية ، المكسكعة الفقيية ، ط  –/ كانظر ...، ص  .ركضة الطالبيف ، ج  –النككم  3

 . 030، ص  ..، ج  3...
 . ... ، ص .ركضة الطالبيف ، ج –النككم  4
ـ( الغاية القصكل في دراية الفتكل ، تحقيؽ عمي القرة داغي ، دار اإلصالح ، الدماـ  746. –ق  .64عبد اهلل بف عمر ت)  –البيضاكم  5

 . 33.، ص  7، ) د. ت( ج
 . 70 – 73، ص  3.المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسالمية ، ج  –انظر عبد الكريـ زيداف 

 عنو كقاؿ ،250/2 الرقـ اك الصفحة الفقيو، ارشاد كثير، ابف ركاه عنو، كسكت ،2276: الرقـ أك الصفحة - داكد أبي سنف داكد، أبك ركاه 6
  .مرسؿ عنو كقاؿ ، 387/5 الرقـ اك الصفحة المعاد، زاد ، القيـ ابف ركاه صحيح، اسناده
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 كلك ،1بو إلدالئيا ألب األخت بخالؼ بيما فيسقط باألـ إلدالئيما األب عمى ألـ الخالة تقدـ كقيؿ
 .2يمينو صدؽ األنكثة ادعى فإف كالذكر، فيي خنثى الحضانة أىؿ في كاف

ف كاألنثى الذكر األصؿ كيقدـ  كاألخت كاألخ أنثى أك ذكر مف الحكاشي عمى المار بالترتيب عال كا 
 فاألقرب األقرب يقدـ أف فاألصح حكاشي، كىناؾ كاألنثى الذكر مف األصؿ فقد فإف األصكؿ، لقكة

 3.أنثى أك كاف ذكران  كاإلرث

 : النساء مف لمحضانة المستحقوف

 ألنَّيف فالقربى القربى، أمياتيا بعد ثـ أمو الكلد بحضانة الناس أحؽ: الحنابمة قاؿ:  الحنابمة مذىب
 تثبيت كأمياتيا األـ بعد كمف األبعد، مف أكلى فكاف األبعد مف شفقة أكمؿ ،كاألقرب األـ معنى في

ن كه مثؿ لغيره كليس غيره، مف أقرب ألنَّو األب إلى الحضانة  تككف بعده مف ثـ كرعايتو، كشفقتو حي
 تساكم مع األنكثة ألفَّ  الجد عمى كقيدِّمف أحؽ، ىك بمف يدليف ألنَّيف فالقربى القربى األب ألـ الحضانة
 تكجد لـ فإف األب، عمى األـ رجحت حيث األب، مع األـ كدليمو الرجحاف تكجب لمحضانة المستحقيف

 إدالئيف مع األخكات عمى كييقدَّمف بالحضانة، أحؽ ىك بمف يدليف ألنَّيف الجد فأميات األب أميات
 جد أميات ثـ األخكات في مفقكد كذلؾ منيف، بعضان  الطفؿ كككف الكالدة كصؼ مف فييف لما باألب،
 .4 كىكذا أمياتو ثـ األب

 الخالة ثـ ألب، األخت ثـ ألـ األخت ثـ ألبكيف لألخت تككف فالحضانة ذكرنا ممف أحد يكجد لـ فإف
 أمو خالة ثـ ألب، العمة ثـ ألـ، العمة ثـ ألبكيف العمة تقدـ ثـ ألب الخالة ثـ ألـ، الخالة ثـ ألبكيف
 ثـ ألـ الخالة ثـ ألبكيف الخالة تقدـ أم أبيو، خاالت ثـ ألب، أمو خالة ثـ ألـ، أمو خالة ثـ ألبكيف
 .5 ألب الخالة

                                                            
 . 7..، ص  .ركضة الطالبيف ج –النككم  1
 . 3.، ص  8حاشيتاف ، ـ  –كعميرة قميكبي  2
 . 0..، ص  .ركضة الطالبيف ، ج  –النككم  3
ـ( التنقيح  843. –ق  .44عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف ، ت )  –/ المرداكم 8.6، ص  .كشاؼ القناع ، ج  –البيكتي  4

ق _  678بياء الديف عبد الرحمف بف إبراىيـ ، ت) –المقدسي  / كانظر..7المشبع في تحرير أحكاـ المقنع ، المطبعة السمفية ، ) د.ت( ص 
 . .88ـ( العدة شرح العمدة في فقو إماـ السنة أحمد ، ) د . ت( ص  776.

 3ج ، المنتيى غاية – مرعي/ 291 ص ، 1983 ، القاىرة ، القرآف مكتبة ، تيمية ابف اإلسالـ لشيخ النساء فتاكل ، محمد إبراىيـ – الجمؿ 5
 . 365 ص ، 1 ج ، المستنقع زاد بشرح المربع الركض – البيكتي/ 239 ص ،
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 ثـ ألـ ثـ األبكيف مف أخكاتو، كبنات أخكتو، بنات ثـ ألب، العمة ثـ ألـ، العمة ثـ ألبكيف العمة كتقدـ
 أبيو أعماـ بنات ثـ ألب، ثـ ألـ ثـ ألبكيف كانت مف كتقدـ عماتو، كبنات أعمامو بنات ثـ ألب،
 .1ألب ثـ ألـ ثـ األبكيف مف كانت مف تقدـ كذلؾ أبيو عمات كبنات

 : الرجاؿ مف المستحقوف

 ليـ فتثبت كتعصيبان  كالية لو ألف فاألقرب األقرب لمعصبة الحضانة فتككف النساء مف أحد يكجد لـ إذا
ف األب أبك الجد ثـ األب، الحضانة في العصبات مف الرجاؿ كأكلى الحضانة،  مف األخ ثـ عال، كا 
ف بنكىـ ثـ األب، مف األخ ثـ األبكيف  كذلؾ، بنكىـ ثـ العمكمة ثـ الميراث، ترتيب حسب سفمكا كا 
 .2 بنكىـ ثـ األب عمكمة

 كنحكه برضاع كلك محارميا مف لمعصبة تككف عمييا فالحضانة أنثى، لممحضكف كاف إذا أما
 عـ كابف كنحكه، العـ البف األنثى عمى حضانة فال كلذلؾ بأميا، دخؿ لو ربيبة تككف بأف كمصاىرة،

 مف أقؿ عمرىا األنثى كانت لك كلكف محارميا مف ليس ألنو كنحكه، برضاع محرمان  يكف لـ إذا األب
 سكل سنيف سبع لبنت يكف لـ فإف لمشيكة، محالن  ليست ألنيا حضانتيا العـ البف فيجكز سنكات، سبع
 .3محرمو إلى أك يختارىا ثقة امرأة إلى دفعيا ليا، محرما ليس ممف كنحكه عميا ابف

 :  األرحاـ ذوي حضانة

 ليـ ألفَّ  نساء، أك رجاال كانكا سكاء األرحاـ لذكم الحضانة تككف ذكرىـ، سبؽ مف فقداف حالة في
 :الكجييف أحد في كذلؾ منيـ أكلى ىك مف كجكد عدـ عند بيا يرثكف كقرابة رحما

 يقدـ كاألب، بالبنكة، يدلي كاألخ باألبكة، إلييا يدلي األـ أبا ألف أمياتو، ثـ األـ أبك يقدـ:  األكؿ الكجو
 ثـ الفركض، أصحاب مف فيك يرث ألنو األـ مف األخ ثـ الحضانة، في فيقدـ الكالية، في االبف عمى

                                                            
  264 ص ، 3ح ، اإلرادات منتيى شرح – البيكتي 1
  614 ص ، 5 ج ، الفركع ػ مفمح كابف/ 264 ص ، 3ج ، اإلرادات منتيى شرح ػ البيكتي/ 497 ص ، 5ج ، القناع كشاؼ ػ البيكتي 2
 ص ، 1ج ، المربع الركض ػ يكنس بف منصكر البيكتي،/ 260 ص ، المشبع التنقيح ػ كالمرداكم/ 240 ص ، 9ج ، اإلنصاؼ ػ المرداكم 3

365. 
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 الحؽ: اآلخر الكجو. كشفقة أىمية فيو ممف المسمميف مف يحضنو مف إلى يسممو الحاكـ ثـ الخاؿ
 . 1أكلى كاألكؿ لمحاكـ األمر كينتقؿ الرجاؿ مف األرحاـ لذكم

 

 والرجاؿ لمنساء الحضانة استحقاؽ شروط :الثالث المطمب

 :اآلتي النحك عمى عمييا،لمكقكؼ  كالخاصة العامة بشقييا الحضانة شركط سأبيف

 : العامة الشروط:أوال

 يحقؽ بما بو المنكط بالدكر القياـ مف ليتمكف الحضانة يتكلى فيمف تكافرىا يجب التي العامة الشركط 
 .المحضكف لمطفؿ الفضمى المصمحة

 والبموغ العقؿ: التكميؼ ػ 1

 أك لمجنكف حضانة فال عاقال، بالغا يككف أف الحضانة لو تثبت فيمف يشترط أنو عمى الفقياء اتفؽ
 النفس، عمى الكالية مف ضرب كالحضانة نفسو، عمى البمكغ دكف لمف كالية ال إذ صغير، أك معتكه

 مف اليدؼ كألف عنده، يضيع المحضكف ألف 2الغير عمى الكالية البمكغ دكف لمف يككف ال فبالتالي
  3.لممعتكه بالنسبة األمر ككذلؾ كتربيتو كحفظو الصغير رعاية ىي الحضانة

 حضانة فال عاقالن، كاف إف الحضانة يستحؽ لمماؿ المضيع غير العاقؿ الصغير أف المالكية كذكر
 .4المحضكف ماؿ ييتمؼ لئال مبذر لسفيو

 .5لمحضانة أىال ليس ألنو لسفيو حضانة فال رشيدا الحاضف يككف أف الشافعية كاشترط

                                                            
 .6.0، ص  .، كالمرداكم ػ تصحيح الفركع ، ح 6.0، ص  .، كابف المفمح ػ الفركع ، ح 670، ص  .ابف قدامة ػ المغني ، ج 1
 9ج ، الطالبيف ركضة ػ النككم ، 323 ص ، 10ح ، المحمى ػ حـز ابف ، 526 ص ، 2ح ، الكبير الشرح عمى الدسكقي حاشية ػ الدسكقي 2
 ص ، 5ج ، القناع كشاؼ ػ البيكتي ، 133 ص ، 4ج ، 2ـ ، المعاد زاد ػ القيـ ابف ، 612 ص ، 7ج ، المغني ػ قدامة ابف ، 99 ص ،

 . 454 ص ، 3ج ، المحتاج مغني ، الخطيب الشربيني ، 498
  . 99 ص ، 9ج ، الطالبيف ركضة ػ النككم 3
 . 529 ص ، 1ج ، المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة ػ الصاكم أحمد ، 529 ص ، 1ح ، الصغير الشرح ػ الدردير 4
 . 456 ص ، 3ج ، المحتاج مغني ػ الخطيب الشربيني 5
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 ال عاقمة بالغة تككف أف الحاضنة في يشترط: ) عمى األردني القانكف مف( 155) المادة نصت كلقد
 بغير متزكجة كال مرتدة تككف ال كأف كصيانتو تربيتو عمى قادرة عنو النشغاليا عندىا الكلد يضيع
 .1(مبغضيو بيت في تمسكو ال كأف لمصغير، محـر

 : الحرية 2

 كاألمة الكالية مف ضرب الحضانة إف: قالكا حيث ذلؾ كالحنابمة كالشافعية الحنفية كىـ الجميكر اشترط
 لرقيؽ حضانة كال:  بقكلو ذلؾ بعضيـ عمؿ كقد سيدىا، بخدمة مشغكلة ألنيا الكالية أىؿ مف ليست
 غيره، عمى كالية لو تككف أف لو يجكز فال نفسو عمى كالية لو فميس كالية، ألنيا سيده؛ لو أذف كلك

نما سيده، بخدمة مشغكؿ كألنو أىميا، مف كليس  2. الكلد أمر فيشكش يرجع قد ألنو إذنو، يؤثر لـ كا 
 كالعبكدية، الرقيؽ عصكر لنياية الحالي الكقت في جدؿ مكضع يعد لـ الشرط ىذا أف نالحظ كىنا
 إطالؽ أم"التنفيذ كقؼ مع السجيف سراح إطالؽ مع الحرية مكضكع ارتباط نالحظ أف يجب كلكف
 يجب الفترة، ىذه خالؿ لحظة أم في لمسجف لمعكدة معرضان  يككف بحيث مشركط بشكؿ السجيف سراح
 أسير مع التعامؿ عند حساس عممي ككاقع حساس سياسي كاقع ظؿ في التفصيالت ىذه تناقش أف

 لقياس مؤشرات لدينا يككف أف يجب كىنا مشركط كضع ظؿ في االحتالؿ سجكف مف خرج فمسطيني
 .الحضانة مكضكع في أساسية كقاعدة المحضكف مصمحة إعماؿ مدل

 : اإلسالـ ػ 3

 : قكليف عمى المسمـ الطفؿ حضانة الكتابية استحقاؽ في الفقياء اختمؼ

 إسالـ أف إلى ذىبكا حيث:  المالكية وبعض والحنابمة الشافعية وىـ الفقياء لجميور األوؿ القوؿ
 ألف الكالية؛ مف نكع فييا عندىـ الحضانة أف اعتبار عمى 3الحضانة في أساسي شرط الحاضنة

                                                            
 . 44راتب الظاىر ػ مجمكعة التشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعية ، ص  1
،  .، كالفتاكل الخانية ، ج ...، ص  0، ابف عابديف ػ حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ، ج 87ص  ، 0الكاساني ػ بدائع الصانع ، ح 2

،  0، األنصارم ػ أسنى المطالب شركح ركض الطالب ، ج .74، ص  7، الحصني ػ كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار ، ج 877ص 
 . 8.4، ص  .. البيكتي ػ كشاؼ القناع ، ج 884ص 

 4.، المطيعي، محمد نجيب، المجمكع في شرح الميذب، ـ ..0، ص  6، البغكم ػ التيذيب ، ج 8.4، ص  .بيكتي ػ كشاؼ القناع ، جال 3
ـ( اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ، دار المعرفة ،  .6..ىػ ػ  ...، الشربيني الخطيب ػ شمس الديف محمد بف أحمد ، ت) .07، ص 

 . 3..، ص  7بيركت ، )د.ت( ج



 
 
1. 

 ألف كذلؾ 1چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃچ :  تعالى قكلو كفي عميو يعمى كال يعمك اإلسالـ
 مكضكع في اإلسالمية لمشريعة األساسية المقاصد مف يعتبر نفسو كحفظ اإلسالـ عمى المكلكد تربية

 أف حيث لمكافر، تعطى ال أف أكلى باب فمف الفاسؽ، لممسمـ الحضانة تعطي ال لذلؾ الحضانة،
 لغير حضانتو تعطى فال كلذا بتقميده، مكلعان  كيككف بمربيو يتأثر المبكرة، الطفكلة مرحمة في الطفؿ

 .2المسممة

 :الثاني القوؿ

 كالييكدية ،3لممسمـ الكافرة حضانة جكاز إلى كالظاىرية عندىـ الراجح في كالمالكية الحنفية ذىػب
 كتستمر الحضانة شركط فييا تكفرت إذا كذلؾ. 4المسممة مثؿ سكاء ىذا في كالمجكسية كالنصرانية
 .الكفر يألؼ أف الطفؿ عمى يخاؼ أك األدياف يعقؿ أف إلى حضانتيا

 كال التعصيب مبناىا ألف الحاضنة إسالـ فيشترط الرجاؿ، مف العصبات إلى الحضانة انتقمت إذا كأما
 سناف، بف رافع جده عف أبيو عف جعفر بف الحميد عبد عف ركم لما كذلؾ ،5الديف اختالؼ مع إرث
 كسمـ عميو اهلل صمى النبي فأجمس يبمغ، لـ صغير، لو بابف فجاء تسمـ أف امرأتو كأبت أسمـ جده أف

 فذىب اىده، الميـ :كسمـ عميو اهلل صمى النبي فقاؿ بينيما، الطفؿ خٌير ثـ ىينا، كاألـ ىينا األب
 .  6أبيو إلى

 كأمو المسمـ أبيو بيف الطفؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي خير لما صحيحة الكافر حضانة تكف لـ فمك
 .جية مف ىذا المسممة غير

                                                            
 . .8.سكرة النساء اآلية  1
 . 7،  07.، ـ 8ابف القيمػ زاد المعاد، ج 2
 070، ص  3.المحمى،ج ػ ، كانظر ابف حـز.06، ص8، ابف اليمامػ شرح فتح القدير،ج 04، ص.المرغياني: اليداية، ج 3
 . 786، ص  7اإلماـ مالؾ ، المدكنة الكبرل ، ج 4
 ..06، ص 8، ابف اليماـ ، شرح الفتح القدير،ج 80، ص  0الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج 5
كاختمؼ في ىذا الحديث سندا كمتنا كما في البدر المنير،  .4.، ص  .، النسائي ، سنف النسائي، ج 0، ص 4البييقي، السنف الكبرل، ج 6

: إسناده ضعيؼ كلو شكاىد ، فما بعدىا، كقاؿ في مصباح الزجاجة  0.4/ص4السعكدية ج –ابف الممقف، عمر بيف عمي، دار اليجرة 
 ىػ .830.البكصيرم، أحمد بف أبي بكر، الدار العربية، 
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 كلدىا عمى كحنكان  كرأفة شفقة أكثر كاألـ كالشفقة الرأفة عمى قائـ الحضانة مبنى فإف أخرل جية كمف
ف  بينو اهلل فرؽ وولدىا الوالدة بيف فرؽ مف :كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ كقد كافرة، كانت كا 
القيامة يـو أحبتو وبيف

1. 

 بو المعمكؿ األردني القانكف مف( 616) المادة أف إال الشرط، بيذا يصرح لـ فإنو القانكف، في كبالنظر
 التاسعة أتـ إذا لمصغير النساء مف األـ غير حضانة تنتيي) :يأتي ما عمى نصت الغربية الضفة في

 .كغيرىا مسممة بيف تفرقة دكف ،(عشرة الحادية أتمت إذا كلمصغيرة

 إلى كحضانتيـ أكالدىا تربية عمى نفسيا حبست التي األـ حضانة تمتد: )نصت( 611) المادة ككذلؾ
 في أبناءىا تربي قد مسممات غير أميات كجكد االعتبار بعيف نأخذ أف كيجب تفرقة، دكف(  بمكغيـ
 كىذا اإلسالـ ديف غير عمى التي بمعتقداتيف عمييـ التأثير أك عنيا عزليـ تحاكؿ كال المسمميف بيئة

 بعد كبقاءىف أجنبيات مف مسمميف فمسطينييف زكاج مف كثيرة حاالت في العممي كاقعي في مممكس
 . كرحمة كرأفة شفقة أكثر أنيفٌ  إلى إضافة أبناءىف، لتربية أزكاجيف عف انفصاليف

 : العدالة ػ 4

 لفاسؽ، كالية كال كالية نكع ألنيا منيا؛ الفاسؽ كيمنع الحاضف في شرط العدالة أف إلى الجميكر ذىب
 حظ كال الحضانة مف الكاجب أداء في بو مكثكؽ كغير مأمكف غير ألنو لو حضانة ال فالفاسؽ كبالتالي
 إلى الشككاني كاإلماـ القيـ ابف منيـ الفقياء بعض كذىب. 2 طريقتو عمى ينشأ ألنو حضانتو في لمكلد
 اإلنساف ألف الحاضف، عمى يقـك الذم العدؿ كجكد لقمة كذلؾ الحضانة في كشرط العدالة اعتبار عدـ
 3.عمييـ كالمحافظة بأكالده العناية عمى طبعو فطر

 عندىا الكلد يضيع ال أمينة الحاضنة تككف أف: )منو( 155) المادة في العدالة القانكف اشترط كقد
 (. عنو النشغاليا

                                                            
، ص  7، جالمستدرؾ، كالحاكـ في  8.7، ص  .، كقاؿ : حسف غريب، ركاه أحمد في مسنده، ج4.، ص 0، ج السنفركاه الترمذم في  1

 7حديث حسف ج  -ـ  .4.. -المكتب اإلسالمي -المصابيح ، كقاؿ صحيح عمى شرط مسمـ، كقاؿ األلباني محمد ناصر الديف، مشكاة ..
 .330.ص

/ كابف 6.7، ص  .، ابف قدامة ػ المغني ، ج4.النككم ػ ركضة الطالبيف، تحقيؽ المطيعي، محمد نجيب، المجمكع في شرح الميذب، ـ 2
، كالخرشي ، حاشية  .83، ص  .ج/ كالتسكلي، البيجة ، 870، ص  .ػ اإلنصاؼ ، ج ، كالمرداكم 074، ص 0قدامة ، المقنع، ج

 . 768، ص  0/كانظر البيكتي، شرح منتيى اإلرادات، ج..7، ص  7الخرشي، ج
ـ( السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ  408.ىػ /  7.3.الشككاني ػ محمد بف عمي، ت )  07.، ص  8، ج 7ابف القيـ ، زاد المعاد ، ـ 3

 .. .80، ص  7، ـ ، ج .4..دار الكتب العممية، بيركت ، ،  .األزىار ، تحقيؽ محمد إبراىيـ زايد، ط
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 :  الحضانة عمى القدرة ػ 5

 ذكرا الحاضف كاف فإف كحفظو، كصيانتو بو كالعناية المحضكف تربية عمى القدرة الحاضنة في يشترط
 المحضكف تربية عمى القدرة عف المرض أقعدىا التي فالمريضة لو حضانة فال ذلؾ عف عاجزا أنثى أك

 يحتاجكف ألنيـ الحضانة يستحقكف ال كأمثاليا سنيا كبر بسبب الحضانة عف العاجزة كالكبيرة كرعايتو،
 األعمى ىؤالء عمى كيقاس المحضكف بشؤكف القياـ يتكلكف فكيؼ كرعايتيـ بشؤكنيـ يقـك مف إلى

 .1كالمقعد كاألخرس

 .كصيانتو الكلد تربية عمى قادرة الحاضنة تككف أف منو( 155) المادة في القانكف اشترط كقد

 زكاجو قبؿ كاممة أك جزئية حركية إعاقة مف تعاني امرأة مف الرجؿ زكاج إلى ىنا نمتفت أف كيجب
 في الرجؿ دىفع ييقبؿ ال أف يجب ىنا الزكجة، ىذه مف أكالد إنجابو ثـ كمف ابتداءن  بإعاقتيا كقبكلو منيا
 تكميفو إلى إضافة المسبقيف، كقبكلو لعممو الحركية لعمتيا الحضانة عمى قدرتيا بعدـ الحضانة دعكل
بِّيا مقدار مف تنقص ال إعاقتيا كألف ابتداءن  أٌمان  بيا قىبؿ ألٌنو أبنائيا تربية عمى لمساعدتيا بخادمة  حي
 . ألبنائيا كشفقتيا كرأفتيا

 :المحضوف عمى مأمونة الحاضنة تكوف أف ػ6

 كتترؾ كقت كؿ تخرج بأف مأمكنة غير أك مرتدة تككف أف إال: ....المحتار رد في عابديف ابف قاؿ
 :القكؿ ىذا عمى تعميقو في قاؿ حيث ضائعان، الكلد

 ال األمانة كمضيع عندىا األمانة حكـ في كالكلد ضائعا، الكلد ترؾ عمى المدار ألف الخركج كثرة المراد
 نحك أك غسالة أك قابمة كانت لك كما لغيرىا يككف قد فإنو لمعصية خركجيا يككف أف يمـز كال يستأمف،

  2.ذلؾ

 الذم المكاف يككف كأف عميياػ يخاؼ البنت في المكاف حرز فيو يشترط: الدسكقي حاشية في كقاؿ
 3. مأمكنان  فيو يسكف

                                                            
، الشافعي  ..، ص  .، ج ركضة الطالبيف، النككم ػ  64، ص .، ج الفتاكل الخيرية.  66.، ص  0، ج حاشية رد المحتارابف عابديف ػ  1

 . .70، ص  .، ج نياية المحتاجالصغير ، 
 . ...، ص  0ابف عابديف ػ حاشية د المحتار ، ج 2
 . .73، ص  7، الكشناكم ػ أسيؿ المدارؾ ، ج 74.، ص  7الدسكقي ػ حاشية الدسكقي ، ج 3
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  .المحضكف عمى أمينة الحاضنة تككف أف منو( 155) المادة في القانكف اشترط كقد

  المعدية األمراض مف سميماً  الحاضف يكوف أف ػ 7

 بالمحضكف الضرر إلحاؽ إلى يؤٌدم منفران  معديان  مرضا يككف كالذم المضر المرض بيذا كيقصد
 . الحضانة مف حقيا سقط 2جذاـ أك 1برص باألـ كاف فإذا المحضكف عمى الحضانة مقصكد كيفكِّت

ٌمك يجب: الدردير قاؿ  أك ريحو مضر كجذاـ بالمحضكف المضر المرض أك العاىة مف الحاضف خي
 زيادة تحصؿ قد باالنضماـ ألنو مثمو بالكلد كاف كلك منيا الكلد عمى يخشى مضرة عاىة ككؿ رؤيتو
  3.العادة جرل سبيؿ عمى المحضكف عند كاف ما عمى

ذا: البيكتي قاؿ   تيمية بف أحمد بو أفتى كما الحضانة في حقيا سقط جذاـ أك برص باألـ كاف كا 
  4. كمخالطتيا لبنيا مف الكلد عمى يخشى ألنو كقاؿ قكاعده، في الشافعي العالئي بذلؾ كصرح

 . أيضا عميو تنطبؽ" 155" المادة فإف الشرط، ىذا كبخصكص

 :اآلتي النحو عمى فيي بالنساء، الخاصة الحضانة استحقاؽ شروط بخصوص أما

 :لمصغير محـر غير مف متزوجة الحاضنة تكوف ال أف ػ أوالً 

 :  اآلتي النحك عمى ، الشرط ىذا حكؿ أقكاؿ ثالثة كلمفقياء

                                                            
البرص، المصاب بداء البرص، كىك تبقع أبيض في الجمدقمعجي ، محمد ركاس ، قنيبي ، حامد صادؽ ، معجـ لغة الفقياء ، دار النفائس ،  1

 ( ..0/ ص .، ج 44..
قطو كالفعؿ منو جذـ، المطرزم ، ناصر بف عبد السيد ، دار الكتاب العربي المغرب في ترتيب المعرب كىك تشقؽ الجمد كتقطع المحـ كتسا 2
 (.4./ ص  .ج
، ص  7، كالكشناكم ػ أسيؿ المدارؾ ، ج 74.، ص  7، كالدسكقي ػ حاشية الدسكقي ، ج .7.ػ  74.، ص  7الدردير ػ الشرح الكبير ، ج 3

73. . 
 . ..8، ص  .البيكتي ػ كشاؼ القناع ، ج 4
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 :األوؿ القوؿ

 عف بأجنبي متزكجة الحاضنة تككف ال أف 3كالحنابمة 2كالمالكية 1الحنفية مف الفقياء جميكر اشترط
 بسبب كذلؾ لمصغير محـر بغير الحاضنة تزكجت إذا الحضانة سقكط إلى ذىبكا حيث الصغير،
ف الزكج، بحقكؽ كاىتماميا الصغير عف انشغاليا  فقد الحضانة استحقاؽ في يؤثر ال الزكج رضي كا 
 . الصغير فيتضرر يرجع

 :كجياف ففيو الصغير مف محـر ذم بغير تزكجت إذا الحاضنة إف: فقالكا الشافعية أما 

 .الحضانة في حقيا يسقط :األوؿ الوجو*   

  4.الحضانة في حقيا يسقط ال :الثاني الوجو*   

 : الجميور أدلة

 بشأف لممرأة كسمـ عميو اهلل صمى النبي قكؿ كفيو شعيب بف عمرك عف داككد أبك أخرجو ما ػ 1
تنكحي لـ ما بو أحؽ أنت :  ابنيا حضانة

5 . 

 أبي إلى فترافعا عاصـ ابنو أـ عنو اهلل رضي الخطاب بف عمر طمؽ: "قاؿ المسيب بف سعيد كعف ػ1
 أبك كقاؿ تتزكج، أك يشب لـ ما ألمو بكر أبك بو فقضى عاصـ ابنو بشأف عنو اهلل رضي الصديؽ بكر
 اهلل رضكاف الصحابة مف بمحضر كذلؾ تتزكج، أك يشيب حتى لو خير كفراشيا ريحيا إف: بكر

 .إجماعا فكاف 6"عمييـ

                                                            
، الفتاكل .8.، ص.، الفتاكل اليندية، ج 37.، ص 0، الغنيمي ػ المباب في شرح الكتاب، ج 63، ص .ابف عابديف ػ العقكد الدرية،ج 1

، الفتاكل  68، ص  .، الفتاكل الخيرية، ج 070، ص  .، الفتاكل الميدية، ج .6.، ص 8، الفتاكل البزازية ، ج 870، ص  .الخانية،ج
 . 30.، ص  .كية ، جاألنقر 

، ص  .، يكسؼ بف مكسىػ المعتصر مف المختصر، ج 0.، ص 7، محمد جمعة ػ الككاكب الدرية،ج8..ابف جزم ػ القكانيف الفقيية ، ص  2
078 . 

،  886، ص ، المقدسي ػ العدة شرح العمدة  76، المرداكم ػ التنقيح المشبع ، ص  .76ػ  768، ص  0البيكتي ػ شرح منتيى اإلرادات ، ح 3
 . 744، الجمؿ ػ فتاكل النساء ، ص  .3.، ص  08ابف تيمية ػ الفتاكل الكبرل ، ـ

. البغكم ػ التيذيب  .07، ص  4.. المطيعي، محمد نجيب، كتاب المجمكع في شرح الميذب، ـ33.، ص  .النككم ػ ركضة الطالبيف ، ج 4
 . 37.، ص  8، البكرم ػ إعانة الطالبيف ، ـ 0.8ػ  0.7، ص  6، ج

 .4.سبؽ تخريجو في ص 5
، كرجالو ثقات غير عطاء الخراسانى , فإنو ضعيؼ  0/766ـ ، ج....الزيمعي، عبد اهلل بف يكسؼ ، نصب الراية، مؤسسة الرياف ،  6

 . .78ص/  .ـ، ج.4..كمدلس , كلـ يسمع مف ابف عباس، األلباني ، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، المكتب اإلسالمي، 
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 بشؤكف لمقياـ تتفرغ فال إليو اىتماميا كينصب الزكج بحقكؽ تنشغؿ المتزكجة الحاضنة إف ػ 3
 .1المحضكف

 الكلد عصبة عمى عاران  يمحؽ األجنبي زكجيا بيت في الصغير بحضانة المتزكجة الحاضنة قياـ إف ػ4
 .2أمو زكج عند بقائو في

 :الثاني القوؿ

 كما ، األزكاج عف خالية تككف أفٍ  الحاضنة في يشترط ال أٌنو إلى 3كالظاىرية البصرم الحسف ذىب 
 أجنبي مف بالزكاج حضانتيا تسقط ال كبالتالي الصغير، مف محـر رحـ ذا الزكج يككف أف يشترط ال

 :4الشافعية بعض قاؿ كبيذا

 .5 ( بيف دخمتـ الالتي نسائكـ مف حجوركـ في الالتي وربائبكـ) :  تعالى قكلو كدليميـ -1

 . 6 عندىا فكانت زينب ابنتيا كمعيا سممة أـ تزكج كسمـ عميو اهلل صمى النبي كألف - 1

 المحضوف عف أجنبي بغير الحاضنة زواج

 الفقياء جميكر مذىب كىذا حضانتيا، تسقط ال المحضكف عف أجنبي بغير الحاضنة زكاج حاؿ في 
 المحضكف بقريب تزكجت إذا يسقط ال الحضانة حؽ إف: قالكا حيث كالحنابمة كالشافعية المالكية مف

  7.محـر غير أك لممحضكف كاف محرمان  الحضانة مستحقي مف يككف أف شريطة
 غير دكف المحضكف محـر بقريب تزكجت إذا الحاضنة حضانة سقكط بعدـ قالكا فقد الحنفية فقياء أما

،  محـر رحـ ذك ىك زكج كؿ ككذلؾ كاألجنبي، فيك رضاعان  كالعـ الرضاع مف محرما كاف فمك المحـر
  8.القريبة القرابة إلى نظران  الشفقة لقياـ الكلد بأـ تزكج إذا كالعـ الكلد، مف

                                                            
 . ..8، ص  .، البيكتي ػ كشاؼ القناع ، ج..6، ص  .، ابف قدامة ػ المغني، ج ..8، ص  0الشربيني ػ مغني المحتاج ، ج 1
 . ..8، ص  0الشربيني ػ مغني المحتاج ، ج 2
 . 070، ص  3.ابف حـز ػ المحمى ، ج 3
 . .07، ص 4.المطيعي، محمد نجيب، المجمكع في شرح الميذب، ـ 4
 . 70ة النساء، اآلية سكر  5
 . .07، ص  4.، المطيعي، محمد نجيب، المجمكع في شرح الميذب، ـ .0.، ص  .الشككاني ػ نيؿ األكطار ، ح 6
، 33.، ص  .، النككم ػ ركضة الطالبيف ، ج.7.، ص  .، الصاكم ، بمغة المسالؾ ، ج .7.، ص  .الدردير ػ الشرح الصغير ، ج 7

 . . .88، المقدسي ػ العدة في شرح العمدة ، ص  .76، ص  0دات ، جالبيكتي ػ شرح منتيى اإلرا
 . 0.3، ص  8المرغيناني ػ اليداية، ج 8
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 : لممحضوف محـر رحـٍ  ذات الحاضنة تكوف أف: الثالث القوؿ

 ذات الحاضنة تككف أف بضركرة 3قكؿ في كالشافعية 2كالمالكية 1الحنفية مف الفقياء جميكر اشترط فقد
، الرحـ ذات بيا تختص كىذه كالرأفة الشفقة عمى الحضانة مبنى ألفٌ  كذلؾ لمصغير محـر رحـ  المحـر

 العـ بنت تصمح ال كعميو المحرمية، اشترطت فمذلؾ كالمحضكف، الحاضف بيف الدائـ االختالط كلكجكد
 . حاضنة الخاؿ كبنت

 الذم السف دكف كاف إذا كالمحضكف الحاضف بيف المحرمية تشترط ال أنو إلى الشافعية جميكر كذىب
 العـ لبنت الحضانة تثبت كعميو الظاىرية، قاؿ كبو المذىب، في كالصحيح المعتمد كىك فيو، يشتيى
 .4الشفقة مف بو يتمتعف لما نظران  الخاؿ كبنت

ال كالعمة العـ كبنت عصبة أك بكارث مدلية الحاضنة تككف أف يشترط أنو إلى الحنابمة كذىب  لـ كا 
 أك كارثة امرأة أك عصبة لرجؿ إال تثبت ال عندىـ الحضانة ألفَّ  كالخالة، الخاؿ كبنت لمحضانة تصمح
 .األعماـ كبنات األخكة بنات مثؿ ،5عصبة أك بكارث مدلية

 .المحاـر غير حضانة تجز لـ منو( 6.3) المادة فإف لمقانكف، كبالنسبة

 الحضانة كانتقمت األـ تزكجت إذا: ويكرىو يبغضو مف بيت في بالمحضوف الحاضنة تقيـ أال ػ 3
 األـ، زكج عياؿ في كانت إذا األـ أـ حضانة تسقط فحينئذ األـ مع بالمحضكف كأقامت األـ، أـ لمجدة
 لألجنبي سبيؿ كال كمعيشتيا بطعاميا تستقؿ الحاضنة كانت إذا إال السكف، بيذا تضرره الظاىر ألف

 .6عمييا

 

 .مبغضيو بيت في تمسكو ال أف ذكرىا السابؽ( ..6) المادة اشترطت كقد

                                                            
 . 68.، ص  0، كابف عابديف ػ حاشية رد المحتار ، ج .8، ص  0الكاساني ػ بدائع الصنائع ، ج 1
 . 06.ظـ لمحكاـ ، ص ، كابف سممكف ػ العقد المن .83، ص  .التسكلي ػ البيجة في شرح التحفة ، ج 2
 . 0.7، ص  7، كالشرقاكم ػ حاشية الشرقاكم،ج4.النككم ػ ركضة الطالبيف، تحقيؽ المطيعي، محمد نجيب، المجمكع في شرح الميذب، ـ 3
كابف ،  84.، ص  7، كالشربيني ػ اإلقناع ، ج 4.النككم ػ ركضة الطالبيف، تحقيؽ المطيعي، محمد نجيب، المجمكع في شرح الميذب، ـ 4

 .070، ص  3.حـز ػ المحمى ، ج
 . 6.0، ص  .، كالمرداكم ػ تصحيح الفركع ، ج 8.6، ص  .البيكتي ػ كشاؼ القناع ، ج 5
 . .7.، ص  7، كالدسكقي ػ حاشية الدسكقي ، ج .7.، ص  7، كالدردير ػ الشرح الكبير ، ج 40.، ص  8ابف نجيـ ػ البحر الرائؽ ، ج 6
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 ليا يكف لـ فإف لمرضاع، محتاجان  ككاف لو، أىالن  كانت إذا الطفؿ إرضاع عف الحاضنة تمتنع أال ػ 4
 . 1الشافعية عند الصحيح في كىذا ليا حضانة فال اإلرضاع عف امتنعت أك لبف

 كاف فإف الحضانة، أجرة دفع يستطيع ال معسر كاألب مجانا حضانتو مف امتنعت قد تكوف أال ػ 5
 2 الحنفية عند شرط كىذا الحضانة في األـ حؽ سقط مجانان  تربيتو أخرل قريبة كقبمت معسران  األب
 لقانكف سندان  كالده عمى تترتب التي الصغير نفقة إلى إضافةن  حضانتيا، بدؿ أجرة الستحقاقيا كىذا

 .بو المعمكؿ ـ6791 لعاـ الشخصية األحكاؿ

 .  المحضكف ضياع إلى يؤدم بحيث الخروج كثيرة الحاضنة تكوف أال ػ 1

 المحضكف إىماؿ إلى ذلؾ كأدل أكثره أك الكقت كؿ البيت مف الحاضنة خركج كاف فإف كلذلؾ
ضاعتو  في فرٌطت قد تككف ألنَّيا حضانتو، في حقيا سقط السميمة التربية كتربيتو بو العناية كعدـ كا 
 يعتبر ال حيث الحالي الكقت في الزكجة عمؿ االعتبار بعيف األخذ يجب كلكف إلييا، المككمة األمانة
 الحضانة دعكل في الدفع ىذا ييقبؿ أفٍ  يجكز كال غيابيا فترة في الكاممة العناية لو ىييِّأت إذا إىماالن  ذلؾ

 اإلىماؿ إثبات الزكج استطاع إذا إال بذلؾ الزكج كرضي زكاجيا عمى سابقان  عمميا كاف إذا كبالذات
 .العمؿ بسبب كالتقصير الزكجة عند

 :بالرجاؿ الخاصة الحضانة استحقاؽ شروط

 :أنثى كاف إذا لمصغير محرماً  يكوف أف الحاضف في يشترط ػ 0

 محـر رحـ ذا الحاضف يككف أف يجب أنو إلى 5كالحنابمة 4كالمالكية 3الحنفية مف الفقياء جميكر ذىب
 الصغيرة تكف لـ فإف عمييا، يؤتمف فال نكاحيا لو يجكز المحـر غير ألف أنثى كاف إف لممحضكف
 الحاضف بيف االختالط فييا يقع الحضانة ألفَّ  كذلؾ المحـر غير الرجؿ مف حضانتيا فتصح مشتياة

 .كالمحضكف

                                                            
 . 8.6ػ  ..8، ص  0، ج الشربينيػ مغني المحتاج 1
، ص  ./ د. كىبو الزحيمي ػ الفقو اإلسالمي كأدلتو ، ج ...، ص 0، كحاشية رد المحتار، ج ..، ص.ابف عابديف ػ العقكد الدرية، ج 2

.7.. 
 . 68.، ص  0، كابف عابديف ػ حاشية رد المحتار، ج0.7، ص 8ابف اليماـ ػ شرح فتح القدير، ج 3
 .4.، ص . .، الباجي ػ النتقى، ج 7.0، ص  0، كالعدكم ػ حاشية العدكم، ج 7.0، ص  0ي، جالخرشي ػ حاشية الخرش 4
 .873،ص  .، كالمرداكم ػ اإلنصاؼ، ج 670، ص .ابف قدامة ػ المغني ، ج 5
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، لغير الحضانة كأثبتكا المحرمية اشتراط عدـ إلى ذىبكا فقد 1الشافعية أما  تسمـ ال: قالكا لكنيـ المحـر
 عنده كاف إذا إال مالو مف بأجرة كلك ىك يعيِّنيا ثقة امرأة إلى تسمـ كلكف الفتنة مف حذران  المشتياة إليو
 بنتو أك أختو مع عنده تبقى المحضكنة فإف بنت أك أخت مف المحرمة الخمكة بو تزكؿ مف بيتو في
 .الخمكة لعدـ

 :لمحضانة تصمح امرأة عنده يكوف أف ػ 2

 متبرعة، أك لذلؾ مستأجرة خادمة أك زكجة مف لحضانتو يصمح مف عنده يككف أف المالكية اشترط فقد
 الحضانة في لو حؽ فال ذلؾ عنده يكف لـ فإف كالنساء األطفاؿ أحكاؿ عمى لو صبر ال الذكر ألفٌ 
  .2بنفسو ذلؾ عمى الرجؿ قدرة لعدـ نظرا

 :آمناً  المحضوف يسكنو الذي المكاف يكوف أف ػ 3

 عمييا يخاؼ التي لألنثى بالنسبة كىذا المحضكف يسكنو الذم المكاف حرز كذلؾ المالكية كاشترط
  .3الفساد عميو يخاؼ الذم الذكر كمثميا الكطء حد بمغت إذا الفساد

 :الديف اتحاد ػ 4

 كالية الحضانة ألف الحاضف؛ إسالـ فيشترط الرجاؿ مف العصبات إلى الحضانة انتقاؿ حالة في كىذا 
ف النكاح، ككالية مسمـ عمى لكافر تثبت ال كىي  الصغير رعاية أجؿ مف شرعت إنما الحضانة كا 

 الحديث في جاء كما دينو كىالؾ ىالكو إلى يؤدم ألنو لمكافر تسمـ فال عميو، كالمحافظة كحمايتو
 ينصرانو أو ييودانو فأبواه الفطرة عمى يولد مولود كؿ :كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ الشريؼ،

يمجسانو أو
4. 

                                                            
،  8.0، ص  0، الشربيني ػ مغنى المحتاج ، ج 4.النككم ػ ركضة الطالبيف تحقيؽ المطيعي، محمد نجيب، المجمكع في شرح الميذب، ـ 1

 . 4..، ص  8كالجمؿ ػ حاشية الجمؿ، ج
 .74.، ص  7، كالدسكقيػ حاشية الدسكقي، ج .7.، ص  7الدرديرػ الشرح الكبير، ج 2
 . .7.، ص  .، كالصاكيػ بمغة السالؾ، ج .7.، ص  .الدرديرػ الشرح الصغير، ج 3
 .  .04.، حديث رقـ  .7.، ص .)د ت(، جالبخارم ، محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخارم، دار الفكر، بيركت،  4
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 بيف شرطان  الديف اتحاد اعتبار إلى 3 كالحنابمة 2 كالشافعية 1 الحنفية مف الفقياء جميكر فذىب
 مع إرث كال اإلرث استحقاؽ عمى مبنيه  العصبات إلى بالنسبة الحضانة حؽ ألفٌ  كالمحضكف، الحاضف
 . الديف اختالؼ

 الكفر بتعميمو اإلسالـ عف كيخرجو دينو عف يفتنو ألنو أعظـ، ضرره بؿ مسمـ عمى لكافر حضانة كال
 . ضرر كمو ذلؾ كفي عميو كتربيتو

   . أنثى أك ذكرا كاف سكاء الحاضف في شرطان  ليس اإلسالـ إفٌ :  فقالكا 4: فقالكا المالكية أما

 . الديف اتحاد مسألة يذكر لـ القانوف أف وننوه

 

 الحضانة مسقطات: الرابع المطمب

 في حقو يسقط فإنو الحاضف في تكافرىا الكاجب السابقة الشركط أحد فقد إذا أنو في خالؼ ال
 :اآلتي النحك عمى الحضانة، تسقط التي األسباب سنكرد كىنا الحضانة،

 بالمحضوف الحاضنة سفر (0

 :أّنو إلى الحنفية ذىب 

 الحؽ إلسقاط سببان  يككف آخر مكاف إلى الحضانة مكاف مف بالمحضكف الحاضف انتقاؿ حالة في بأٌنو 
 أجؿ مف البمد ذلؾ إلى االنتقاؿ تريد الحاضنة أفٌ  أك بعيدان  إليو انتقؿ الذم البمد كاف إذا الحضانة في

 ترجع ثـ مؤقتة حاجة قضاء أجؿ مف أك قريب بمدو  إلى الحاضنة سفر كاف إذا أما الدائمة، اإلقامة
 .حضانتيا تسقط ال فإنِّو األكؿ لمكانيا

 بقصد أم النقمة سفر بيف التفريؽ إلى 3والحنابمة 2والشافعية 1المالكية مف الفقياء جميور ذىب كقد
 العكدة ثـ بالكلد السفر األبكيف أحد أراد فإذا النزىة أك الحج أك التجارة أجؿ مف الحاجة كسفر اإلقامة

                                                            
 . 68.، ص  0ابف عابديف ػ حاشية رد المحتار ، ج 1
 . 4.النككم ػ ركضة الطالبيف ،تحقيؽ المطيعي، محمد نجيب، المجمكع في شرح الميذب، ـ 2
 . 6.6، ص  .ػ الفركع ، ج، كابف مفمح  768، ص  0، كالبيكتي ػ شرح منتيى اإلرادات، ج 8.4، ص  .البيكتي ػ كشاؼ القناع، ج 3
 . .7.، ص  7، كالدسكقي ػ حاشية الدسكقي ، ج .7.، ص  7الدردير ػ الشرح الكبير، ج 4



 
 
1. 

 لإلقامة السفر كاف إذا أما بالكلد، إضرار بو السفر ألفٌ  الصغير بحضانة أحؽ فالمقيـ مقيـ كاآلخر بو
 ألفَّ  المقيـ، أك المسافر ىك كاف سكاء بو أحؽ فاألب آمف إليو االنتقاؿ يريد الذم كالبمد آمف كالطريؽ

 بيا يقـك كالحضانة كالتأديب النسب حفظ رعاية األب مع ككنو كفي لحضانتو رعاية األـ مع ككنو في
 القصر مسافة دكف السفر كاف إذا أما أكثر أك القصر مسافة السفر ككف حالة في ىذا األـ غير

 .مقيميف كانا لك كما فيو فالحكـ

 بمد إلى بالصغير الحاضنة أك الكلي سفر يؤثر ال:)يأتي ما عمى القانكف مف( 613) المادة نٌصت كقد
 عمى تأثير السفر ليذا يكف لـ ما الصغير إمساؾ في حقو عمى" فمسطيف ىنا المقصكد"المممكة داخؿ

 لمطرؼ كيسمـ السفر يمنع الصغير مصمحة عمى السفر تأثير ثبت فإف معو الصغير مصمحة رجحاف
 .4(اآلخر

 :الحضانة في حقو عف الحاضف تنازؿ( 2

 إذا تنازؿ الحاضف عف حقو في الحضانة سقطت بإسقاطو كينتقؿ إلى غيره مف المستحقيف.
ال لـ تسقط الحضانة بؿ تنتقؿ إلى صاحب الحؽ  كيشترط أف يككف التنازؿ عف الحؽ بعد كجكبو كا 

 .5بعده في ترتيب أصحاب الحؽ في الحضانة
 :6( ما نصو.734.القانكف، فقد جاء في القرار االستئنافي رقـ )أما 

فَّ المدعية الحاضنة عمى فرض ثبكت  إسقاط الحاضنة لحقيا فييا ال يخكليا إسقاط حؽ المحضكف، كا 
إسقاط حقيا في حضانة أكالدىا الصغار حيف الطالؽ فإف ليا الحؽ شرعان في حضانتيـ ألٌف 

 تستطيع الحاضنة إسقاطو.لممحضكف حقان في الحضانة كال 
 
 ( تقصير الحاضف بواجباتو تجاه المحضوف:4

كىذا في حالة عدـ اىتماـ الحاضف برعاية المحضكف كصكنو كالعناية بو سكاء مف حيث الصحة 
ىمالو يؤدم إلى ضياع الصغير كتقصيره يمحؽ الضرر بالمحضكف في  كالنظافة كالتعميـ كالتأديب كا 
                                                                                                                                                                                    

، كالعدكم ..7، ص0حاشية الخرشي، ج –، كالخرشي .0.، ص7حاشية الدسكقي، ج –، كالدسكقي 07.، ص7الشرح الكبير، ج –الدردير 1
 .8..القكانيف الفقيية، ص –، كابف جزم ..7، ص0حاشية العدكم، ج –
 .833، ص6التيذيب، ج –، كالبغكم 4.ركضة الطالبيف، تحقيؽ المطيعي، محمد نجيب، المجمكع شرح الميذب، ـ –النككم  2
، كابف 7..، ص7زكائد الكافي، ج –، كعبد الرحمف عبيداف 6.4، ص.الفركع، ج –، كابف مفمح .87، ص.اإلنصاؼ، ج –المرداكم  3

 .44.، ص7ح، جاإلفصا –ىبيرة 
 .6..."لعاـ .6قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ " 4
 .8.6، ص.كشاؼ القناع، ج –، البيكتي 8.6، ص0مغني المحتاج، ج –الشربيني  5
 .03.ـ. ص3...دار يماف، عماف،  القضائية في األحكاؿ الشخصية، القرارات -عمرك، عبد الفتاح عايش  6
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جب أف ينزع المحضكف مف يد الحاضف ألف كجكده كعدمو فتنتقؿ الحضانة جسمو كسمككو، لذلؾ فإنو ي
ح سابقان إاٌل في حاؿ ثبكت تأثير 1إلى مف يميو . كىنا يجب أف نالحظ أيضان عمؿ الزكجة الذم كيضِّ

 العمؿ عمى كاجباتيا تجاه زكجيا أك أبنائيا.
 

 المطمب الخامس: عودة الحؽ في الحضانة
ي تؤدم إلى سقكط الحؽ في الحضانة، كسأبيف في ىذا المبحث كيؼ يمكف ذكرت سابقان األسباب الت
 لحؽ الحضانة أف يعكد.

 
 ( إثبات حؽ الحضانة عف طريؽ الطمب:5

أف لمحاضف الذم سقطت حضانتو لعذر  4والحنابمة 3والشافعية 2جميور الفقياء مف الحنفيةذىب 
كمرض أك خكؼ مكاف أك سفر كلي بالمحضكف سفر نقمة أف يطالب بعكدة الحضانة إليو، بعد أف 
نما تمنع بمكانعيا كتعكد بزكاؿ تمؾ  انتقمت إلى مف يميو في الدرجة ألف الحضانة ال تسقط باإلسقاط كا 

 .5المكانع
انة إنما تثبت لزكاؿ المانع كليس مف عكد الساقط كقكليـ أم أف عكد الحض... فإذا تزكجت سقط حقيا

يسقط حقيا معناه منع منو مانع، كالتعبير بالسقكط مجاز كنظير ذلؾ الناشز تسقط نفقتيا ثـ إذا عادت 
 6إلى منزؿ الزكج تجب ككذا الكالية تسقط بالجنكف كاالرتداد ثـ إذا زاؿ ذلؾ عادت الكالية.

إلى أف مف سقطت حضانتو لعذر، ثـ زاؿ العذر كلكنو لـ يطالب بعكدة الحضانة إليو  وذىب المالكية
لمحاضف   مباشرة، كقد مضت سنة عمى زكاؿ العذر دكف المطالبة بعكدة حقو في الحضانة فال يحؽ

أف يطالب بعكدة الحضانة إليو بعد ىذه المدة، ككذلؾ في حالة أف المحضكف قد ألؼ مف ىك عنده 
 .7عو إلى الحاضف أك الحاضنة األكلىكيشؽ إرجا

 ( زواؿ األسباب التي تمنع مف الحضانة:4

                                                            
 .04.، ص8ج ،7زاد المعاد، ـ –ابف القيـ  1
 ....، ص0حاشية رد المحتار، ج –ابف عابديف  2
 . 4.ركضة الطالبيف، تحقيؽ المطيعي، محمد نجيب، المجمكع في شرح الميذب، ـ –النككم  3
 ..76، ص0شرح منتيى اإلرادات، ج –البيكتي  4
 ...0، ص.د. محمد سمارة، أحكاـ كآثار الزكجية، ج 5
 ..78، ص7الدر المحتار، ـ حاشية الطحطاكم عمى –الطحطاكم  6
، 0حاشية الخرشي، ج –، كالخرشي 03.، ص.بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ، ج –، الصاكم 03.، ص.الشرح الصغير، ج –الدردير  7

 .03.، ص7حاشية الدسكقي، ج –، كالدسكقي 7.6، ص0حاشية العدكم، ج –، كالعدكم ..7ص
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إذا تحقؽ الشرط الذم سقطت الحضانة بسببو، فيؿ يعكد حؽ الحضانة لصاحبو عمى أساس إذا زاؿ 
المانع عاد الممنكع؟ لذلؾ فإذا أيسقط حؽ الحاضنة بسبب الزكاج مف غير قريب محـر لمصغير ثـ 

 الفقياء في رجكع حقيا في الحضانة عمى النحك التالي: طمقت فقد اختمؼ
 مذىب الحنفية:

ذكركا أٌنو في حالة إذا كاف الطالؽ رجعيان لـ يعد حقيا في الحضانة حتى تنتيي عدتيا، ألفَّ الزكجية 
ذا كاف الطالؽ بائنان عاد حقيا في الحضانة النقطاع حؽ الزكج في االستمتاع بالزكجة  قائمة بينيما كا 

 .1عكد الحضانة بالفرقة البائنة كزكاؿ المانعكت
 أما المالكية:

فقالكا: إف حؽ الحاضنة في الحضانة ال يعكد بحاؿ، ألف زكاجيا يعتبر رضا منيا بتسميـ الكلد إلى  
 .2الذم يحضنو بعدىا

كلذلؾ فإنَّيـ يفرقكف بيف زكاؿ الحضانة لعذر اضطرارم كبيف زكاليا لعذر اختيارم فإذا سقطت 
ضانة لعذر اضطرارم ال يقدر معو الحاضف عمى القياـ بحاؿ المحضكف كمرض الحاضف أك سفر الح

الكلي بالمحضكف سفر نقمة أك سفر الحاضنة ألداء فريضة الحج ثـ زاؿ العذر بشفاء الحاضنة مف 
المرض أك عكدة الكلي مف السفر أك عكدتيا مف أداء فريضة الحج عادت الحضانة لمحاضف، كذلؾ 

ذا زاؿ المانع عاد الممنكع.ألٌف ا  لمانع كاف العذر االضطرارم كقد زاؿ كا 
ذا زالت الحضانة لمانع اختيارم كأف تتزكج الحاضنة بأجنبي عف المحضكف ثـ طيمقت، أك أسقطت  كا 
الحاضنة حقيا في الحضانة بإرادتيا دكف عذر ثـ أرادت العكدة لمحضانة فال تعكد الحضانة بعد زكاؿ 

 .3ى أفَّ الحضانة حؽ لمحاضف كىك المشيكر في المذىبالمانع بناءن عم
 

 مذىب الشافعية:
قالكا: بأفَّ مف فقد مقتضى الحضانة ثـ كجد، كأٍف كممت ناقصة، أك أف أسممت كافرة أك تابت فاسقة 
أك أفاقت مجنكنة، أك أعتقت رقيقة أك طيمِّقت منككحة بائنان أك رجعيان عمى المذىب المنصكص حضنت 

 انع كتستحؽ المطمقة الحضانة في الحاؿ قبؿ انقضاء العدة عمى المذىب.لزكاؿ الم
كعميو فإف المطمقة رجعيان يعكد ليا حؽ الحضانة في الحاؿ كلكف بشرط أٍف يرضى مطمقيا صاحب 
المسكف بإدخاؿ كلدىا مف غيره إلى مسكنو لتحضنو، ألفَّ المطمقة رجعيان ال تخرج مف البيت الذم 

                                                            
 ..8.، ص.لفتاكل اليندية، ج، كا66.، ص0حاشية رد المحتار، ج –ابف عابديف  1
 ...7-7.6، ص8حاشية الخرشي، ج –الخرشي  2
 .8..القكانيف الفقيية، ص –، كابف جزم 00.-07.، ص7حاشية الدسكقي، ج –، كالدسكقي 07.، ص7الشرح الكبير، ج –الدردير  3
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إذا أسقطت الحاضنة حقيا في الحضانة انتقؿ إلى مف يمييا، كلكف لك رجعت عف كانت تسكنو ككذلؾ 
 .1إسقاطيا عاد إلييا حؽ الحضانة حسب قاعدة إذا زاؿ المانع عاد الممنكع

  
 مذىب الحنابمة:

قالكا: فإف زالت المكانع كأف عتؽ الرقيؽ كأسمـ الكافر كعدؿ الفاسؽ كلك ظاىران كعقؿ المجنكف كطمقت 
ٌنمىا امتنعت الزكجة  كلك رجعيان كلك لـ تنقض العدة رجعكا إلى حقيـ مف الحضانة، ألف سبيميا قائـ كا 

 .2لمانع فإذا زاؿ المانع عاد الحؽ بالسبب السابؽ المالـز
كقد احتج ابف قدامة برجكع حؽ الحضانة إلى المطمقة رجعيان بأنَّيا مطمقة فيعكد حقيا في الحضانة 

إنَّيا زكجة يرد عميو بأفَّ زكجيا بيذا الطالؽ قد عزليا عف فراشو كلـ يبؽ ليا  كالمطمقة بائنان، كقكليـ
 عميو قسـ مع زكجاتو األخريات كال ليا بو شغؿ كقد عقد سبب زكاؿ نكاحيا فأشبيت البائف في عدتيا.

 ( مف القانكف عمى اآلتي: )يعكد حؽ الحضانة إذا زاؿ سبب سقكطو(.4..كقد نصت المادة )
 

 واألنثى لمذكر الحضانة مدة: السادس المطمب

 المستحقيف بيف المدة عمى الصراع ألفٌ  المدة، حكؿ يثار ما غالبان  الحضانة لحؽ التطبيقي الكاقع إفٌ 
 حؽ منح أك المستحقيف أحد يد في إبقائو في لمطفؿ الفضمى المصمحة حكؿ كنظرتنا لمحضانة
 نيقيِّـ يجعمنا بأفٍ  جديره  ، لمطفؿ النفسي بالكضع النزاع ىذا ارتباط مدل كما آخر، لمستحؽ الحضانة
 .أمكف إف المستقبؿ في عمييا نعتمد إضافية قاعدة كنضيؼ الحالي كضعنا

 أك كاف ذكران  كالدتو كقت مف تبدأ الصغير حضانة فييا يتـ التي الزمنية الفترة الحضانة بمدة والمقصود
 كيشرب يأكؿ أف فيستطيع حاضنتو عف كيستغني التمييز سف يصؿ أفٍ  إلى حاضنتو يد في كيبقى أنثى
 .بنفسو حاجتو كيقضي كحده

 بما بشؤكنو كاالىتماـ عميو كاإلشراؼ كرعايتو المحضكف بخدمة القياـ الحضانة مف المقصكدة فالغاية
 إلييا المحضكف حاجة بقدر تحديدىا يتـ مدتيا كأف كممبسو، كمشربو كمأكمو نظافتو حيث مف يصمحو
 فالحضانة كاألنثى، الذكر بيف السف في اختالؼ مع الحاجة بانتفاء المدة تمؾ كتنتيي لمصمحتو تحقيقا
 .كقت في كلمرجاؿ كقت في لمنساء الحضانة فتككف المحضكف، لمصمحة شيرعت إنما

                                                            
، 8.6، ص0مغني المحتاج، ج –كالشربيني ،  4.ركضة الطالبيف، تحقيؽ المطيعي، محمد نجيب، المجمكع في شرح الميذب، ـ -النككم 1

 ..70، ص.نياية المحتاج، ج –كالرممي 
 ..76، ص0شرح منتيى اإلرادات، ج –، كالبيكتي ..8، ص.كشاؼ القناع، ج –البيكتي  2
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 :واألنثى لمذكر بالنسبة الحضانة مدة في الفقياء أقواؿ

 :الذكر حضانة مدة:  أوال

 :الحنفية مذىب

 كحده كيمبس كحده كيشرب يأكؿ بأفٍ  النساء عف يستغني حتى أمِّو حضانة في يبقى الكلد إف: قالكا
 كالتثقيؼ التأديب إلى بحاجة صار استغنى إذا كأنَّو الطيارة، تماـ باالستنجاء كالمراد كحده كيستنجي
 .1أبكيو بيف يخير كال إليو الصغير فيدفع كتثقيفو تأديبو عمى أقدر كاألب الرجاؿ، بأخالؽ كالتخمؽ

 سنيف، سبع كقبؿ الحنفية عند يفتى كبو لمغالب اعتبارا سنيف سبع الصغير ببمكغ االستغناء كقدَّركا

: قاؿ أنو كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف ركم ما سنيف سبع الغالـ ببمكغ االستغناء حصكؿ يؤيد كمما 
سبعا بمغوا إذا بالصالة صبيانكـ مروا

  3.الطيارة عمى القدرة بعد إال يككف ال بالصالة كاألمر ،2

 : المالكية مذىب

 المشيكر عمى بالبمكغ حضانتو كتنقطع بمكغو إلى تستمر لمذكر النساء حضانة أف إلى المالكية ذىب
 .مجنكنان  أك مريضان  كلك

 األب عمى نفقتو كاستمرت األـ عف سقطت مجنكنان  أك زمنا بمغ فإفٍ  لمبمكغ الذكر كحضانة: الدردير قاؿ
  .4بحقو القياـ كعميو

 : الشافعية مذىب

 عندىـ كالمميز تقريبا، سنكات سبع سف كىك التمييز، سف إلى تستمر لمغالـ النساء حضانة إفَّ : قالكا
 .سكاء حد عمى كاألنثى الذكر عمى يصدؽ

                                                            
حاشية سعد  –، كسعدم الحمبي  ..0، ص  8شرح العناية عمى اليداية، ج –، البابرتي  ..0، ص  8شرح فتح القدير ، ج -ابف اليماـ ػ 1

 . ..0، ص  8اهلل ، ج
 ، قاؿ أبك داككد: حديث حسف، قاؿ األلباني : ىذا صحيح اإلسناد. 70.، ص 8.8ركاه أبك داككد: سنف أبي داككد ،  حديث رقـ  2

حاشية  -، كابف عابديف04، ص  .ىداية شرح بداية المبتدل ، ج -، كالمرغياني  87، ص  0بدائع الصنائع ، ج –الكاساني  3
  . 66.، ص  0رد المحتار ، ج

 . 76.، ص  7الشرح الكبير، ج –الدردير  4
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 :الحنابمة مذىب

ذا سنيف، سبع ببمكغو تنتيي لمغالـ النساء حضانة أفَّ  إلى أيضا الحنابمة ذىب  المحضكف كاف كا 

يِّر قد الذكر د الجنكف أصابو ثـ أباه فاختار سنيف سبع ببمكغو أبكيو بيف خي  حضانتو لتتكلى أمو إلى ييرى
 .1 اختياره كبطؿ كالصغير يتعيده مف إلى لحاجتو األـ إلى رد عقمو، زاؿ ثـ أباه سبع ابف اختار فإف

 :األنثى حضانة مدة:  ثانيا

 :اآلتي النحو عمى الحضانة بمدة تتعمؽ فقيية آراء مجموعة استعرض سوؼ

 :الحنفية مذىب:  أوالً 

 بعد ألٌنيا البمكغ، سف إلى جدة أك أما كانت إفٍ  الحاضنة عند تبقى األنثى أفَّ  إلى الحنفية ذىب 
 في فيي لجسميا  التغيرات بعض حدكث بعد عمييا تطرأ التي النساء عادات معرفة إلى بحاجة التمييز
 إلى تحتاج فإنيا البمكغ بعد كأما الرجاؿ، مف ذلؾ عمى أقدر كالنساء يرشدىا مف إلى تحتاج الحالة ىذه

 .كأىدل أقكل فيو كاألب بالزكاج التحصيف

 حضانتيا تنتقؿ فيو تشتيى سنان  تبمغ أف إلى تبقى فإٌنيا الجدة أك األـ لغير األنثى حضانة كانت إذا أما
 .2المحاـر لمرجاؿ

 :المالكية مذىب: ثانياً 

 ألنيا تبمغ لـ ما كحدىا تركيا يمكف ال ألنو بينيما أقرع منيما كاحدا تختر لـ كلك بالقرعة التقديـ فكجب
 .3تضيع

 عف الحضانة تسقط ال لذلؾ الزكج بيا كيدخؿ تتزكج حتى الجارية بحضانة أحؽ األـ إف: قالكا حيث
  .2الزكج بيا يدخؿ حتى لألـ األنثى كحضانة مشكال داـ ما 1المشكؿ الخنثى

                                                            
، ص  0غاية المنتيى ، ج –، ابف مرعي  .76، ص  0شرح منتيى اإلرادات ، ج –، كالبيكتي  .3.، ص .كشاؼ القناع، ج –البيكتي  1

 .066، ص  .أىؿ العمـ ، جاإلشراؼ عمى مذىب  –، النيسابكرم  066، ص  .الركض المربع ، ج –، البيكتي  .78
شرح فتح القدير لمعاجز الفقير ، ص  –، ابف اليماـ  48.، ص  8البحر الرائؽ ، ج –، ابف نجيـ  04، ص  .اليداية ، ج –المرغيناني  2

.44 . 
 . .00، ص4.ركضة الطالبيف، تحقيؽ المطيعي، محمد نجيب، مجمكع شرح الميذب، ـ –النككم  3



 
 
36 

 :الشافعية مذىب: ثالثاً 

 فإف ،3كالغالـ أبكييا بيف تخير ثـ السابعة سف إلى أميا حضانة في تبقى الجارية إف  :قالكا حيث
 .اآلخر عمى ألحدىما مزية كال كفالتيا عمى اجتماعيما يمكف ال ألٌنو بينيما أقرع اختارتيما

 :الحنابمة مذىب:  رابعاً 

 األصمح ألنو لألب حضانتيا تككف ثـ السابعة سف إلى أميا حضانة في تبقى األنثى بأف: قالكا حيث
 ذلؾ بعد تككف كأٌنيا األـ مف ذلؾ عمى أقدر كاألب كالصكف، كالتأديب الحفظ إلى تحتاج ألنيا ليا،
 ألنَّو أبييا مف تيخطب فالبنت كالغالـ تخير ال كلذا أبييا مف تخطب الجارية إفٌ  حيث لمتزكيج، قابمة
 .4 تزكيجيا يممؾ الذم كىك كلي يا

 أتـ إذا لمصغير النساء مف األـ غير حضانة تنتيي: )يأتي ما عمى القانكف مف( 616) المادة كنصت
 (.عشرة الحادية أتمت إذا كلمصغيرة التاسعة

 تربية عمى نفسيا حبست التي األـ حضانة تمتد: )نصو ما المذككر القانكف مف( 611)المادة في كجاء
 (.بمكغيـ إلى أكالدىا كحضانة

 المطمب السابع: أثر انتياء مدة الحضانة وما يترتب عمى ذلؾ

ذا أجؿ ليا الحضانة مدة إفَّ   :اآلتي النحك عمى تيكَّضح أفٍ  يجب قانكنية آثاران  ليا يككف انتيت كا 

 :لمولي المحضوف ضـ  -1

                                                                                                                                                                                    
نثى. كتخنيث الكالـ تميينو. كاشتقاؽ المخنث منو، كجمع الخنثى الخناث كاألنثى كاإلناث، القكنكم، قاسـ بف عبد اهلل ، الذم لو ما لمذكر كاأل 1

 ...،  ص  7338انيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء، دار الكتب العممية ، 
 . 76.، ص  7ة الدسكقي ، جحاشي –، كالدسكقي  .7.، ص  .الشرح الصغير ، ج –الدردير  2
 . 707، ص  .نياية المحتاج إلى شرح المنياج ، ـ –، الرممي  ..، ص  0األـ ، ج –الشافعي  3
زكائد الكافي كالمحرر عمى  –، كعبد الرحمف عبيداف  .07، ص  0المقنع ، ج –، كابف قدامة  6.6، ص  .المغني ، ج –ابف قدامة  4

فتاكل النساء ،  –، كالجمؿ  6.. – ...، ص  08الفتاكل الكبرل ، ـ –، كابف تيمية  .88العدة ،  –ي ، كالمقدس 7..، ص  7المقنع ، ج
 . .74ص 
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 السكف عمى يجبر كال لكالديو يضـ كال عميو ألحدو  حضانة فال رشيدا عاقال الغالـ بمغ إذا بأنَّو خالؼ ال
 ببمكغو الصغير عمى تنتيي الماؿ كالية أفَّ  كما الشرعي، التكميؼ مدار ىما كالعقؿ البمكغ ألف معيما
چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ     چ : تعالى قاؿ الرشد، سف

1 . 

ف أبكيو مف يشاء مف عند يقيـ أف بمكغو بعد فممصبي   يقطع ال كأف كالديو يفارؽ ال أف األكلى كاف كا 
 يضمو أف فألبيو نفسو عمى مأمكف غير كاف إذا أما نفسو عمى مأمكنا ككنو حالة في ىذا عنيما بره
 .بالحفظ أكلى فالنفس عميو، محافظة مالو عمى األب بكالية اعتبارا إليو

 :المحضوف يصمح بما الكافؿ أو الولي تعيد – 2

 ال كاف فإف عمييا يؤتمف ممف عصبتيا تككف أف فيشترط جارية الصغير كاف إذا بأنو الحنفية يرى
 فال نظر كالية عمييا،كىذه ضررا ليا كفالتو في ألف حؽ، فييا لو يكف لـ كلخيانتو لفسقو عمييا يؤتمف
 كينظر إلييـ، تسمـ ال كماليا نفسيا عمى مأمكنيف غير كاألعماـ اإلخكة كاف لك حتى الضرر مع تثبت

 اإلماـ كذكر ،2شاءت حيث فتترؾ تبمغ أف إلى إلييا فيسمميا أمينة ثقة المسمميف مف امرأة القاضي
نما األنثى، كفالة عمى مقصكر غير الكافؿ في األمانة شرط مف الكاساني  كاف سكاء شرط ىك كا 
 .أنثى أك ذكرا المكفكؿ

 حؽ لو فميس لفسقو كصبية صبي عمى يؤمف ال ممف كاألعماـ اإلخكة مف المحاـر كاف لك كليذا
 .3اإلمساؾ

                                                            
 . 6سكرة النساء ، اآلية  1
 . 80، ص  0بدائع الصنائع ، ج –الكاساني  2

 .  ..0، ص  0شرح فتح القدير ، ج –ابف اليماـ  3 
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 ال مف كجكد ألفٌ  يعممو كال يصكنو ال مف بيد أنثى أك كاف ذكرا الطفؿ يقر ال: فقالوا الحنابمة وأما
 .1يميو مف إلى – حضانتو أم – فتنتقؿ كعدمو يصمحو كال يصكنو

 :وزيارتو الصغير رؤية حؽ -3

 الزكجيف بيف الفرقة حصمت إذا كلكف كحفظو كتعميمو كتربيتو الطفؿ رعاية األبكاف يتكلى أف األصؿ
 رؤية حؽ مع يتعارض ال الحضانة حؽ فإف كالديو، أحد حضانة في الصغير كبقي كاف سبب ألم

 في يختمفكف كلكنيـ األمة فقياء بيف عميو متفؽ أمر كىذا كزيارتو، اآلخر الطرؼ قبؿ مف المحضكف
 ".المشاىدة" كالزيارة الرؤية حؽ في كالتمحيص البحث رحمة إلى ننطمؽ ىنا كمف التفاصيؿ، بعض

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            
 . 30.، ص  .كشاؼ القناع ، ج –البيكتي  1
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 الثالث الفصؿ
 وحكمتيا ومشروعيتيا المشاىدة مفيـو

 

 واصطالحاً  لغة المشاىدة: األوؿ المبحث

 مدتو انتيت لمف قانكنيا أثرا ككنو الصغير رؤية لحؽ بالتطرؽ السابؽ الفصؿ في السابع مطمبنا أنييت
 التكازف لدينا ليتمثؿ البشر عمى أنزلو الذم الرٌباني التكازف كىذا عمييا، يحصؿ لـ لمف أك الحضانة في

 ككاصؿ كاعتنى رٌبى الذم إف حيث كتىدىبير، تأمؿ محؿ دائما زاؿ كال كاف البشرية العالقات في اإلنساني
 ىذا مع تكاصمو عمى لمحفاظ القانكني اإلطار لو يتكفر أف يجب الطفؿ، بيذا باالعتناء بنياره ليمو

م ؿ كاف لحظة في أنشأه لمف كعرفاف إنصاؼ كفيو لو، مصمحة مف ذلؾ في لـ الطفؿ  المسؤكلية تىحى
 .ثقيالن  األمانة ىذه كًحٍمؿي  صعبان  فردم بشكؿ

 كتحميميا بحثيا مف الحقا لنتمكف المشاىدة بتأٌصيؿ سأقـك األرض، ىذه عمى مصدرا شي لكؿ كألفَّ 
 . الحؽ ىذا مف المستقبؿ رجاؿ الحاضر، أطفاؿ يقؼ أيف ًلنيعاًيفى 

 يدؿ شيد فاألصؿ كاإلعالـ، العمـ بمعنى ككذلؾ كالمعاينة، الحضكر بمعنى المغة في المشاىدة تأتي
 .1الحضكر عمى

 الشيادة سمـ، باب مف شيد:  المشاىدة:  آبادم لمفيركز المحيط القامكس في جاء المعنى ىذا كفي
 عاينو،:  شاىده كقيؿ شاىد، فيك حضره أم:  بالكسر كشيده المعاينة،:  كالمشاىدة قاطع، خبر

 .2شيء عممو عف اليغيب كالذم شيادتو، في كاألميف الشاىد:  كالشييد

 

                                                            
 . 1/116:  بيركت – الفكر دار ، فارس بف أحمد ، فارس ابف ، 1/117:  بيركت – صادر دار ، مكـر بف محمد ، منظكر بفا 1
 .116ص ،6ج ، طبع سنة بدكف القاىرة، لمنشر، كشركاؤه الحمبي مؤسسة آبادم، الفيركز يعقكب بف محمد الديف محمد – المحيط القامكس 2
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 لو حسبتيا أ عميو، عرضتيا: ترئية كرأيتو كالقمب، بالعيف الرؤية" أيضان  جاء المحيط القامكس كفي
 .1فييا ينظر

 شاىد كرجؿ شيادة شيد يعممو ما يبٌيف الذم العالـ الشاىد"  منظكر ابف لمعالمة العرب لساف كفي
 كفي:  الشيادة سألو:  كاستشيده ، عميو كأشيدتـ. 2شيداء كالجمع كشيكد أشياد كالجمع األنثى ككذلؾ
 أم بكذا أشيد كقكليـ كذا عمى الرجؿ شيد:  منو تقكؿ قاطع خبر كالشيادة شيديف، كاستشيدكا:  الديف
 .أحمؼ

 الرؤية منيا المشاىدة حؽ عمى لمداللة ألفاظ عدة الفقياء أعطى: االصطالح في المشاىدة أما
 . 3...."كلدىا تبصر أف كليا: "....عابديف ابف حاشية في جاء حيث كالزيارة كاإلبصار كالمطالعة

 4...." كلدىا مطالعة لألـ"  لمميرغناني  اليداية كفي

 5..."قريبان  منزليا كاف إف يكميان، ابنتيا أك ابنيا األـ تزكر أف مف بأس ال"  قدامة البف المغني كفي

 6..."شأنو كيباشر أحكالو كيتفقد يراه لكي الكلد إخراج األـ عمى" لمرممي المحتاج نياية كفي

 تجربتيا كزادت كعقمت تخرجت قد األـ ألفٌ  البنت تزكر التي ىي األـ إف"  لمبيكتي القناع كشاؼ كفي
 .7"لمزيارة ابنتيا إلى ىي تنتقؿ أف ىذا فناسب

 عمى تحريض فيو زيارتيا مف منعو ألفَّ  أبيو عند كاف إذا أٌمو زيارة مف الغالـ يمنع ال: "  أيضان  كفيو
 ".8شرعان  محظكر كىذا الرحـ قطيعة كعمى العقكؽ

                                                            
 .116ص ،6ج ، طبع سنة بدكف القاىرة، لمنشر، كشركاؤه الحمبي مؤسسة آبادم، الفيركز يعقكب بف محمد الديف محمد – المحيط القامكس  1
 .117ص ،1ج ، طبع سنة بدكف ، العربي التراث إحياء ،دار6ط ، منظكر ابف العالمة ، العرب لساف 2
 ، 6711ط مصر كأكالده، الحمبي البابي مصطفى مطبعة عابديف، العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد المختار، الدر عمى المحتار رد حاشية 3
 .116ص ،1ج ـ،1
 الطبعة ، مصر ، الحمبي البابي مصطفى مطبعة الميرغناني، الجميؿ عبد بف بكر أبي بف عمي الحسف أبي الديف برىاف ، المبتدئ بدية شرح 4

 .17ص ،1،ج األخيرة
 .111،ص7،ج ق6131 المنار،القاىرة مطبعة ، المقدسي قدامو ابف ، المغني 5
 .191،ص1،ج ق6171 ، بكالؽ مطبعة األنصارم، المصرم المنكفي الرممي المنياج، شرح إلى المحتاج نياية 6
 .116ص ،1ج ،6167، القاىرة ، الشرقية مطبعة ، الحنبمي البيكتي اإلقناع، متف عمى القناع كشاؼ 7
 .116ص ،1ج السابؽ، المصدر 8
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 مف ذلؾ في لما بيا كاالجتماع زيارتيا مف الكلد يمنع ال أف ينبغي" العاممي لإلماـ اإلفياـ مسالؾ كفي 
 1...". رحـ قطع

 ،2كمعاينتو كتكجييو أحكالو كمراعاة كتعميمو كتربيتو المحضكف أمكر في النظر المشاىدة تككف كعميو
  كالصحية كالتعميمية كالتربكية المعيشية أحكالو عمى كاإلطالع المحضكف رؤية أم

 لمحفاظ الطفؿ حياة في سيمعبو الذم كالدكر الحؽ ىذا عمى المترتبة بالنتائج المشاىدة حؽ في كالعبرة
 .دائما تحقيقيا المنشكد مصمحتو عمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 األكالد، أحكاـ النكاح، كتاب طبع، سنة بدكف قديمة، حجرية طبعة العاممي، أحمد بف عمي الديف زيف اإلسالـ، شرائع شرح اإلفياـ مسالؾ 1

 .مرقمة غير صفحات
 . 6.1ص:  كالقانكف الشريعة بيف الحضانة ، ناصر 2
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 المشاىدة وحكمة مشروعية: الثاني المبحث

ٌنما المشاىدة حؽ عمى كمباشران  صريحان  دليالن  الفقياء ينقؿ لـ  العامة، األدلة مف عمييا االستدالؿ تـ كا 
ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ : تعالى قكلو عمـك ذلؾ عمى يدؿ كمما

 في األقارب حؽ تقرر اآلية ىذه إفٌ  حيث ،1چمئ    ىئ  يئ  جب  حب    حئىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئ
 كاالعتناء أكالده برعاية كالقياـ المتكفى القريب ماؿ أخذ تشمؿ التي تربطيـ التي لمصمة تعظيمان  التكارث
 .2 لمضياع األطفاؿ يترككا ثـ الماؿ يأخذكا أفٍ  المعقكؿ غير فمف بيـ،

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ : تعالى قكلو ككذلؾ

 .3چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    

 إدخاليـ في سببان  يككف شيء كؿ مف كأكالده زكجو عمى يحافظ بأف المؤمف تكميؼ فييا الكريمة فاآلية
ٌنما فحسب، الرؤية معنى عمى تقتصر ال المشاىدة كانت كلٌما. الحسنة بالتربية إال ذلؾ يتـ كال النار،  كا 
 أيضان  يدؿ كمما. 4يشبكا حتى األبناء كمتابعة كالرعاية التربية حسف تتضمف حيث مدلكليا في أعـ ىي
ارَّ  الى }چې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ     ۉچ  :تعالى قكلو الحؽ ىذا عمى لىًدىىا كىاًلدىةه  تيضى ٍكليكده  كىالى  ًبكى  لىوي  مى
لىًدهً   مف فيو طفمو رؤية مف األب أك األـ منع إف إذ الحؽ، ىذا عمى داللة اآليات أصرح مف فيي ،5{ًبكى

 السنة كمف. 6(ضرار كال ضرر ال:)يقكؿ كسمـ عميو اهلل صمى كالرسكؿ فيو، ما كالحرماف الضرر
 عند اهلل عبد ابنو يزكر كاف حيث  ذلؾ؛ عمى كسمـ عميو اهلل صمى فعمو دؿَّ  أفٍ  الشريفة، النبكية

 مف مانعان  تككف أف ينبغي ال اآلخر دكف الكالديف أحد رعاية أفَّ  في العمماء بيف خالؼ كال. 7مرضعتو
 عف تعٌبر دائمان  التي التفاصيؿ، في تجمَّت الككف شممت التي اهلل كحكمة. 8بو كالعناية الصغير رؤية

                                                            
 . 75: األنفاؿ سكرة 1
 ، 11 المجمد ، كالقانكف الشريعة عمـك دراسات األردني، الشخصية األحكاؿ قانكف في كتطبيقاتو اإلسالمي الفقو في المشاىدة حؽ المحاميد، 2

 . 11 ص ـ6/1111 العدد
 . 1 آية: التحريـ سكرة 3

مجمة دراسات عمـك الشريعة  األردني، الشخصية األحكاؿ قانكف في كتطبيقاتو اإلسالمي الفقو في المشاىدة حؽ عمي، ىزاع شكيش المحاميد، 4
20( لسنة1(ع )33كالقانكف ـ) 0  . 11ص ،2

 .111: البقرة سكرة 5
 . لغيره صحيح:  األلباني حكـ ، 1/913ج( : 1136) ر ح العربي التراث إحياء دار القزكيني، يزيد بف محمد ماجو، ابف 6
 . .9ص/.6ج العربي، التراث إحياء دار - مسمـ صحيح عمى النككم شرح ، شرؼ بف يحيى ، النككم 7
 . 96.ص/1ج ، المحتار رد ، عابديف ابف 8
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 كيمكف المشاىدة مشركعية مف الحكمة لنا يتبٌيف البحث كمف شيء، كؿ كسعت التي رحمتو صكر
 :اآلتية النقاط في تمخيصيا

 تنبع كىي باألبناء، اآلباء تربط التي لممشاعر مراعاة كفييا األسرية العالقات لتقكية أداة ىي  -6
 فدكف لعمارتيا، األرض في كاستخالفيـ الناس خمؽ مف الشارع لمقصد تحقيقان  عميو فطركا مما
 .االجتماعي كالتكافؿ التكاثر يحصؿ ال ذلؾ

 الحثٌ  تـ التي الرحـ صمة باب مف كذلؾ كاعتبر عميو، كالشفقة كلده عمى الحنكٌ  عمى اإلنساف فطر كقد
 . 1األمر ىذا يتحقؽ المشاىدة كفي الشريفة النبكية كالسنة الكريـ القرآف في عمييا

 كٌمؼ التي باألمانة قياما يعد المشاىدة حالة في ابنو األب تعاىد إف: التكميؼ ألمانة رعاية -1
 تعالى اهلل سخط كيجنبيـ النار، مف يقييـ حتى سمطانو تحت ىـ مف رعاية في بيا األمر كلي
 .  2كاآلخرة الدنيا في

 ذلؾ ألف اإلمكاف قدر األسرة عمى الحفاظ بأىمية المفككة باألسر المحيطيف المسمميف تذكير -1
 فرقة بسبب لألبناء بمعاناة التسبب تجٌنب كبالتالي الفطرة، مع كانسجامان  لمخالؽ طاعة فيو

 .اآلباء

 االجتماعي كالنسيج المجتمعية الركابط عمى الحفاظ في الدائـ اإلسالـ بحرص المسمميف تذكير -3
 باإلحساف الزكجية العالقة إنياء عمى حث حيث الطالؽ، مثؿ العصيبة األكقات في حتى

 .الطرفيف بيف لألطفاؿ سميـ تكاصؿ عمى حرصو إلى إضافة كالمعركؼ

 المجتمع عمى الحفاظ تدعـ التي كالتسييالت الخدمات كافة بتكفير االىتماـ عمى الدكلة حثٌ  -.
  إنشاء الخدمات ىذه كمف بالعمـ، كيتسمح اجتماعيان  سميـ جيؿ تنشئة كعمى المتماسؾ، اآلمف
 ... النفقة صندكؽ كدعـ المشاىدة دكر

 بخصكص المتنازعة األطراؼ عمى رقابية بيئة لخمؽ مالئمة قكانيف سف عمى الدكلة حثٌ  -1
 .بو المحيطة لمبيئة االجتماعية السالمة مف لمتأكد كذلؾ الطفؿ،

                                                            
مجمة دراسات عمـك الشريعة  األردني، الشخصية األحكاؿ قانكف في كتطبيقاتو اإلسالمي الفقو في المشاىدة حؽ عمي، ىزاع شكيش المحاميد، 1
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 والقانوف الفقو بيف المشاىدة حؽ: الثالث المبحث

 الشخصية األحواؿ بقانوف مقارنة الفقو في المشاىدة حؽ:  األوؿ المطمب

 كينمي جسمو يبنى ما رعايتيـ مف يناؿ إذ كالديو، أحضاف في الطفؿ يككف أف التربية أشكاؿ أسمى
ذا نفسو، كيذكي عقمو،  أف غير المحضكف، مصمحة معو تتحقؽ لمف تؤكؿ فالحضانة األبكاف، أفترؽ كا 

 حؽ كىك حؽ لو يبقى بؿ المحضكف، مف عف جذريان  ينقطع ال الحضانة إليو تسند لـ الذم الشخص
 :اآلتي النحك عمى أبينيا أقكاؿ المذاىب كألصحاب. المشاىدة

 : الحنفية مذىب

 يككف أف ينبغي فال اآلخر، حضانة في كاف إذا المحضكف رؤية مف األبكيف أحد يمنع ال إنو:قالكا
 إلى إرسالو عمى عنده ىك مف يجبر كال بو، كالعناية كرعايتو الصغير رؤية مف األبكيف ألحد مانعان 
 .1 يـك كؿ كلده يبصر أف يمكنو مكاف إلى إخراجو عمى يجبر بؿ ليراه، آخر إقامة مكاف

 نفقتو ألفٌ  مرض إذا كمعالجتو ليتعمميا حرفة ذم عمى كتسميمو كالكتابة، القراءة لتعمـ يرسمو ككذلؾ
 ككف حالة كفي كاآلخر، الحيف بيف إليو كالنظر زيارتو مف أباه تمنع فال أمو عند الكلد كاف فإذا عميو،
 . إلييا احتاج إذا كخدمتو كتمريضو إليو كالنظر كلدىا زيارة مف أمو يمنع فال لألب الكفالة

 : المالكية مذىب

 أمو إلى يأكم ثـ كيعممو يتعيده أبيو إلى الذىاب مف تمنعو فال األـ عند المحضكف كاف إف:  قالكا
ف عندىا، يبيت  .2 حالو لتفقد بيتيا في يـك كؿ رؤيتو في الحؽ فميا األب عند كاف كا 

 أكؿ انضباط كلعدـ لممشقة عميو اإلنفاؽ أراد إف إلطعامو كقت كؿ في يطمبو أف لألب ليس أٌنو كما
 .3الصغير

 : الشافعية مذىب
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 المحضكف مشاىدة حؽ لو يثبت األب فإفٌ  كبالتالي أٌمو، عند يككف المحضكف فإف التمييز سف قبؿ
 .  1األسبكع في يكمان 

 وفؽ بو األـ عالقة فتكوف وكفالتو أبيو حضانة في األنثى أو الذكر سواء الولد كاف إذا:  وقالوا
 : اآلتية الضوابط

 فيك ابنيا، لزيارة كالمجيء بالخركج يكمفيا كال أمو، زيارة مف أبكه يمنعو لـ ذكرا الكلد كاف إذا -6
 بالخركج منيا أكلى االبف كألفى  ألٌمو، ابنو عقكؽ في ساعيان  يككف لئال أمو زيارة مف يمنعو ال

 . بعكرة ليس ألنو أمو لزيارة

 تألؼ حتى أميا بزيارة القياـ مف يمنعيا أف الحالة ىذه في لألب فإف أنثى، الكلد كاف إذا -1
 سنيا لكبر نظرا ابنتيا لزيارة بالخركج منيا أكلى األـ إفَّ  ثـ البيت، في كالبقاء الصيانة
 .كخبرتيا

 كلكف لمرحـ، قطعان  المنع ىذا في ألفَّ  ابنتيا، أك ابنيا لزيارة بيتو إلى األـ دخكؿ األب يمنع ال -1
 يكميف في مرة كالعادة، العرؼ حسب تككف كزيارتيا بيتو، في المكث تطيؿ ال أف لألـ ينبغي
 .يـك كؿ تزكره أف بأس فال قريبان  منزليا كاف إذا إال يـك كؿ في ال فأكثر

 مف عميو كأصبر عميو أىدل ألنيا بتمريضو أكلى فاألـ أنثى أك كاف ذكرا الكلد مرض إف -3
ف ذلؾ، جاز بيتو في قبميا مف بتمريضو األب رضي فإف كغيره، األب  بيتيا ففي يقبؿ لـ كا 
 .بيا الخمكة مف يحترز كأف أمِّو بيت في المريض ابنو عيادة لألب كيككف التمريض، يككف

ف -.  لتمريضيا أميا بيت إلى تذىب أف كفالتو في التي البنتو يأذف أف األب لـز األـ مرضت كا 
ف ذلؾ مف يمكنو أف يمزمو فال االبف بخالؼ التمريض أحسنت إف  . التمريض أحسنت كا 

 

 وولده األب بيف العالقة فإف أمو وحضانة كفالة في – أنثى أو كاف ذكرا – الولد كاف إذا أما    
 :اآلتية الضوابط وفؽ تكوف

 عمى كالدنيكية الدينية األمكر ليعممو نيارا األب كعند ليال، عندىا يبقى فإنو ذكرا الكلد كاف إذا -6
 لمكتب كيسممو كبيرا بو سر صغيرا كلده أدَّب فمف لتأديبو، جيده كيبذؿ كيناسبو بو يميؽ ما

                                                            
-ق6361 ،(1)ط الفكر، دار بيركت كاإلكميؿ، التاج: يكسؼ بف محمد المكاؽ، ،1.1ص 1ج المدكنة،: األصبحي1

 الدسكقي، ،163ص(3)ج ـ،6771- ق6361،(1)ط الفكر، دار بيركت، الجميؿ، مكاىب: محمد بف محمد ، ،الحطاب.16ص3ـ،ج6771
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 حرفة لذم يسممو أف لألب كما الشرع، أحكاـ كمعرفة القرآف قراءة مف كينفعو يحتاجو ما ليتعمـ
 .المباحة الصنائع مف صنعة ليتعمـ

ذا -1  أمَّيا بيت في يزكرىا أف األب كعمى لسترىا طمبان  كنيارا ليال أميا عند فتككف أنثى كانت كا 
 كتككف البيت، في البقاء تألؼ كحتى الخركج تعتاد ال حتى كذلؾ ليراىا بيتو إلى يطمبيا كال

، كؿ في ال فأكثر يكميف في مرة العادة عمى ليا األب زيارة  ليككف كيالحظيا، حاليا كيتفقد يـك
 .1 مؤنتيا كتحمؿ كتعميميا تأديبيا في مشاركة منو ذلؾ

 :الحنابمة مذىب

 عنده صار اختاره فمف أبكيو بيف الذكر كيخير حضانتو مدة انتيت سنيف سبع الكلد بمغ إذا: قالكا 
نما تخيَّر ال فإنيا ذكره سبؽ كما سنيف سبع ببمكغيا األنثى أما كبكفالتو،  أبييا، ككفالة بحضانة تككف كا 
 : التالي النحو عمى تكوف وكفالتو حضانتو حاؿ في بولدىما األبويف عالقة فإف وبالتالي

 : أبيو عند الذكر كاف إذا

 الرحـ قطيعة فيو ذلؾ مف الكلد منع ألف لو أمو زيارة مف يمنع كال كنيارا ليال أبيو عند الكلد يبقى_  6
. 

ف – 1  يقـك مف إلى حاجة في كالصغير صار بالمرض ألنو بيتيا، في بتمريضو أحؽ فاألـ مىرض كا 
 . كالصغير بو أحؽ األـ فكانت بأمره،

ذا – 1  . مرة بعد مرة زيارتيا مف يمنع لـ األـ مرضت كا 

 : أمو عند الذكر كاف إذا أما

 الكتاب األكؿ في يتعمـ صناعة في أك مكتب في ليسممو نيارا األب كيأخذه ليال عندىا يككف -6
 الصغير، مصمحة القصد ألف حرفة أك صنعة الثاني في كيتعمـ الديف، كأمكر القرآف كقراءة

 .ذكرنا فيما كمصمحتو
 . كتكرارىا زيارتو مف األـ تمنعو لـ األب مرض حالة في إنو -1

 : األب عند األنثى كانت إذا أما
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 . كنيارا ليال أبييا عند األنثى تبقى أف .6
 عنو، أجنبية صارت ألنيا بأبييا خمكة غير مف كلكف أبييا، بيت في زيارتيا مف األـ تمنع ال .1

 ككالميما كالميما، يسمع لئال معاشو إلى أبييا خركج أكقات تتحرل أف ابنتيا زارت إذا كالكرع
ف  .بسماعو التمذذ يحـر كلكف عكرة يكف لـ كا 

 منيما كاحدة كؿ ألف صحتيا حاؿ في أميا كتزكر البنت صحة حاؿ في بنتيا تزكر كاألـ .1
 خرجت قد األـ ألف أكلى، البنت ستر كلكف البيت في بالبقاء كستر صيانة إلى تحتاج عكرة

 . البنت بخالؼ كعقمت

ذا .3  فكاف ابنتيا زيارة مف األـ يمنع المرض ألف زيارتيا، مف البنت تمنع لـ األـ مرضت كا 
 .1 أكلى أميا لزيارة البنت خركج

 

 ما عمى لدينا بو المعمكؿ األردني الشخصية األحكاؿ قانكف مف 611 المادة مف" أ" الفقرة نصَّت كلقد
 :  يأتي

 .2(حضانتو حؽ لو ممف غيره يد في يككف عندما الصغير مشاىدة في الكلي كحؽ األـٌ  حؽ يتساكل)

 كزماف بالمشاىدة المتعمقة المٌرات عدد عف المشرع صمت حيث قاصر، القانكني النص أفَّ  نالحظ كىنا
 أحد كفاة حاؿ في كخاصةن  كالجدات األجداد مشاىدة عف النص سككت إلى إضافةن  المشاىدة، كمكاف
 الممحقة التنفيذ دكائر إلى المشاىدة بحؽ  المتعمقة األحكاـ تنفيذ إحالة ثَـّ  كمف كالىما، أك الكالديف
 .ـ67.7 لسنة"16" رقـ األردني الشرعية المحاكمات أصكؿ لقانكف استنادان  النظامي بالقضاء

 المواد في القانوف لذات  المعنى في الياشمية االردنية المممكة في عدلت المادة ذات أفَّ  العمـ مع
 :اآلتي النحو ،عمى" 080"

لكؿ مف األـ كاألب كالجد ألب عند عدـ األب الحؽ في رؤية المحضكف كاستزارتو كاصطحابو مرة  -أ
اؿ الحديثة المتكفرة عندما يككف في يد أحدىما أك غيرىما في األسبكع  كاالتصاؿ بو عبر كسائؿ االتص

ممف لو حؽ الحضانة ك لألجداد كالجدات حؽ رؤية المحضكف مرة في الشير كذلؾ كمو إذا كاف محؿ 
 إقامة طرفي الدعكل كالمحضكف داخؿ المممكة . 

إذا كاف محؿ إقامة الكلي الحاضف كالمحضكف خارج المممكة فمممحكمة تحديد أك تعديؿ مكاف  -ب
كزماف ككيفية رؤية المحضكف كاستزارتو كاصطحابو مرة في السنة عمى األقؿ ثـ يحدد ذلؾ كمو مع 
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مراعاة سف المحضكف ك ظركفو ك بما يحقؽ مصمحتو كمصمحة طرفي الدعكل عمى أف ال يمنع الحكـ 
الصادر في ىذه الدعكل صاحب الحؽ في رؤية المحضكف كاستزارتو كاصطحابو مف ذلؾ في محؿ 

 إقامة المحضكف  .
إذا كاف محؿ إقامة المحضكف داخؿ المممكة كمحؿ إقامة صاحب حؽ الرؤية كاالستزارة  -ج

رؤية  كاالصطحاب خارجيا فمممحكمة عند حضكره إلى المممكة تحديد أك تعديؿ مكاف كزماف ككيفية
المحضكف كاستزارتو كاصطحابو المدة التي تراىا مناسبة مراعية سف المحضكف ك ظركفو ك بما تراه 

 محققان لمصمحتو كمصمحة طرفي 
 الدعكل . 

في األحكاؿ المنصكص عمييا في الفقرتيف )ب( ك )ج( مف ىذه المادة لممحكمة االذف بمبيت   -د
 لتي تراىا مناسبة كبالضكابط المذككرة.المحضكف عند صاحب الحؽ في الرؤية المدة ا

لطالب الرؤية كاالستزارة كاالصطحاب كاالتصاؿ بالمحضكف االتفاؽ مع الحاضف عمى تحديد  -ىػ
زماف ذلؾ كمكانو ككيفيتو فإذا لـ يتفقا يعرض القاضي عمى الطرفيف أك الطرؼ الحاضر منيمان زمانان 

اضر منيما بيذا الخصكص ثـ يحدد ذلؾ كمو مراعيان سف كمكانان ككيفية لذلؾ كيستمع ألقكاليما أك الح
 المحضكف ك ظركفو ك بما يراه محققان لمصمحتو كمصمحة طرفي الدعكل .

يتضمف حكـ الرؤية ك االستزارة كاالصطحاب إلزاـ المحكـك لو بإعادة المحضكف إلى حاضنو بعد   -ك
 منع سفر المحضكف ضمانان لحقو .انتياء المدة المقررة كعمى المحكمة بناءن عمى طمب الحاضف 

يمـز طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة مف نفقات لتنفيذ الرؤية عند طمب الحاضف كيستثنى مف  -ز
 ذلؾ نفقات إحضار المحضكف إلى المممكة .

 
 

 

 -281المادة
و إذا لمقاضي تعديؿ زماف الرؤية كاالستزارة كاالصطحاب كاالتصاؿ بالمحضكف كمكاف ذلؾ ككيفيت -أ

 كجد ما يبرر ذلؾ عند الطمب كحسبما تقتضيو المصمحة  .
يجكز لطرفي الحكـ االتفاؽ عمى تعديؿ زماف كمكاف كمدة ككيفية الرؤية كاالستزارة كاالصطحاب  -ب

 كاالتصاؿ بالمحضكف أماـ رئيس التنفيذ المنفذ لديو الحكـ .

 
 

 

 -281المادة
مف الرؤية أك االستزارة أك االصطحاب أك االتصاؿ إذا امتنع الحاضف عف تمكيف المحكـك لو  -أ

بالمحضكف دكف عذر كتكرر تخمفو أك امتناعو بعد إنذار قاضي التنفيذ لو جاز لقاضي المكضكع بناءن 
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عمى الطمب إسقاط الحضانة مؤقتان كنقميا إلى مف يميو مف أصحاب حؽ الحضانة كلمدة محدكدة ال 
 تزيد عمى ستة أشير .

إليو حؽ الحضانة مؤقتان تنفيذ حكـ الرؤيػػة أك االستزارة أك االصطحاب كأنو صادر  عمى مف انتقؿ-ب
 بحقو .

إذا تكرر تخمؼ المحكـك لو عف المكعد المضركب لتنفيذ الحكـ بالرؤية أك االستزارة أك  -ج
 االصطحاب دكف عذرو جاز لقاضي التنفيذ بناءن عمى الطمب كقؼ تنفيذ الحكـ لمدة ال تزيد عمى ستة

 أشير .
 

كىنا يتـ المالحظة بأفَّ المادة في القانكف األرني المعدؿ عالجت حؽ المشاىدة لغير األـ كاألب، 
كعالجت مكاف كزماف المشاىدة كمكاف إقامة المحضكف كمكاف إقامة طالب المشاىدة، كحدَّدت 
صالحيات القاضي المختص بالنظر في الدعكل كصالحيات قاضي التنفيذ المختص، كراعت كسائؿ 

تصاؿ الحديثة في تكاصؿ الصغار مع ذكييـ كلـ تغفؿ ضكابط التكاصؿ بمصطمحات متنكعة اإل
 كشاممة كىي الرؤية كاالستزارة كاالصطحاب كالمبيت. 

 تصمح اهلل رحميـ فقيائنا كاجتيادات  الماضي أفٌ  أرل كالحاضر الماضي بيف ما المقارنة خالؿ كمف
 فمسطيف في القاصر القانكني النص إلصالح بيا االسترشاد كيمكف القاصر القانكني النص لمعالجة
 الشرعية كالضكابط الصغار مصمحة مراعاة مع كذكييـ األطفاؿ بيف سميـ تكاصؿ تراعى أنيا حيث

 .المنفصميف ذكييـ مع لتكاصميـ

 
  المشاىدة حؽ صاحب: الثاني المطمب

 كبصمة النفس، عمى بالكالية يرتبط أنو كالمتبادر المشاىدة، حؽ صاحب عمى القدامى الفقياء ينص لـ
 :يأتي كما الرحـ

 حؽ لو كمف ،لمعصبات كالكالية لمنساء الحضانة كانت لٌما: النفس عمى بالكالية عالقتو-أ
 بنفس تتعمؽ التي الكلي سمطة بو يراد النفس عمى الكالية فحؽ المشاىدة، حؽ لو الحضانة
 .1كتزكيجو كتعميمو كتأديبو كحفظو صيانتو مف عميو المكلى

                                                            
 . 917ص:  1ط ، اإلسالـ في األسرة أحكاـ شمبي، 1
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 كرعاية الطفؿ لتربية متممان  فييا الكلي عمؿ كاف ما األكلى مرحمتيف؛ في تكمف النفس عمى كالكالية
 .النساء حضانة بيا تنتيي التي السف يبمغ أف بعد شؤكنو

 .1يبمغ لـ ما النفس عمى الكلي عند النساء حضانة انتياء بعد المحضكف يستمر األخرل كالمرحمة

 النفس، عمى الكالية حؽ أصحاب ىـ فييا الحؽ فأصحاب الكالية ىذه مف جزءان  المشاىدة كانت كلما
 .2 اإلرث ترتيب عمى فاألقرب األقرب ثـ ألـ كالجدة كالجد األـ إلى باإلضافة

 تكجد حيث إال تجب ال الرحـ كصمة الرحـ، صمة عمى المشاىدة حؽ يستند: الرحـ بصمة عالقتو -ب
 .محرمية

 عمى لدينا بو المعموؿ األردني الشخصية األحواؿ قانوف مف 063 المادة مف" أ" الفقرة نصت ولقد
 :  يأتي ما

 حؽ لو ممف غيره يد في يكوف عندما الصغير مشاىدة في الولي وحؽ األـ حؽ يتساوى)
 .3(حضانتو

  المادة في القانوف لذات  المعنى في الياشمية األردنية المممكة في عدلت المادة ذات أفَّ  العمـ مع
 :اآلتي النحو ،عمى" أ" فقرة" 080"

لكؿ مف األـ كاألب كالجد ألب عند عدـ األب الحؽ في رؤية المحضكف كاستزارتو كاصطحابو مرة  -أ
في األسبكع  كاالتصاؿ بو عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة المتكفرة عندما يككف في يد أحدىما أك غيرىما 

داد كالجدات حؽ رؤية المحضكف مرة في الشير كذلؾ كمو إذا كاف محؿ ممف لو حؽ الحضانة كلألج
 إقامة طرفي الدعكل كالمحضكف داخؿ المممكة.

 النص تطبيؽ أثناء الشرعي لمقضاء األعمى لممجمس تبيَّنت كاقعية احتياجات عمى كبناءن  ىنا كمف
 ليفسِّر الشرعي لمقضاء األعمى المجمس كاجتيد التباحث تـ"الصغير رؤية" بالمشاىدة المتعمؽ القانكني
 عمى فىٌسره حيث النص، مف المقصكدة الغايات كيحقؽ لمطفؿ المنشكدة المصمحة ليمبي القانكني النص

                                                            
 . 111ص ، 6ط ، الشخصية األحكاؿ ، البرديسي 1
 . 3.3ص الشخصية، األحكاؿ ، محمد زىرة، أبك 2
 .الغربية الضفة في بو المعمكؿ ـ6791 لعاـ( 16)رقـ الشخصية االحكاؿ قانكف 3
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 الصغير رؤية مف ألب الجد أك األب أك األـ تمكف القانكف مف 611 المادة إف:)اآلتي النحك
 إلى تمتد األسبكع في مرة كاستضافتو الحضانة، حؽ لو ممف غيره يد في يككف عندما( المحضكف)

 طرفي كمصمحة أكالن  مصمحتو يحقؽ كبما كظركفو المحضكف سف مراعاة مع ساعة كعشريف أربع
 كؿ في عدلية كفالة تقديـ مع الدعكل طرفي بيف باالتفاؽ االستضافة فترة تمتد أف كيجكز ثانيان  الدعكل
 إقامة كانت إذا كىذا االستضافة، فترة انقضاء بعد حاضنو إلى المحضكف إعادة لضماف األحكاؿ
 .1(فمسطيف داخؿ الدعكل طرفي

 لػألب فيثبػت....  أثنػى أك ذكػران  الصػغير رؤيػة فػي الحػؽ يثبػت بأٌنػو قضػى الػنص ىذا أفٌ  أرل ىنا كمف
 حضػانة أثنػاء لػألـ كيثبػت الجكازيػو، أك الكجكبيػة مػدتيا فػي الحضػانة كانػت سػكاء لػو األـ حضػانة أثناء
 كضػػمو لػػو حضػػانتيا انتيػػاء بعػػد أك لػػو، الصػػغير حضػػانة كانػػت إذا األكلػػى مرحمتيػػا فػػي لمصػػغير األب
 .إليو

ف ألب لمجػد فيكػكف األبػكيف كجػكد عػدـ حالة في لألجداد الحؽ ىذا كيثبت  األب كجػكد حالػة فػي عػال كا 
ف ألـ كلمجػػدة  كجكدىمػػا عػػدـ األبػػكيف كجػػكد عػػدـ بعبػػارة كالمقصػػكد األـ، كجػػكد عػػدـ حالػػة فػػي عمػػت كا 
 . الحياة قيد عمى كجكدىما عدـ أك الحضانة مسكف بيا التى بالبمدة

 ال الحػؽ كىػذا شػرعان، اآلبػاء مػف باعتبػارىـ األبػكيف كجػكد عػدـ حالػة فػي لألجػداد الحػؽ ىػذا أعطػيى  كقد
 .مثال خالتو أك الصغير لعـ يثبت فال األبكيف، كجكد عدـ حالة في كاألجداد األبكيف لغير يثبت

ف  التػي الصػكرة عمػى المادة في المشرع صمت كطأة مف ليخفؼ جاء القضائي كاالجتياد التفسير ىذا كا 
 المشػػاىدة كمسػتحؽ الحاضػف مػع التكاصػػؿ فػي الصػغير لمصػمحة مراعػاة كمِّػػو ذلػؾ كفػي سػابقان، طرحتيػا
 ذكيػو، أحػد بفقػد عػاطفي بفػراغ الشػعكر المحضػكف بتجنيػب كخاصػة كمصمحتو ظركفو مع ينسجـ بشكؿ
 اتفػاؽ عػدـ حػاؿ فػي المشػاىدة حػؽ لتنفيذ تفاديان  اإلجراء ىذا كاف كقد  القاضي، لتقدير المصمحة كتعكد

 غيػػر ظػػركؼ فػػي كتنفيػػذه النظػػامي، القضػػاء لػػدل التنفيػػذ لمػػأمكر المشػػاىدة كزمػػاف مكػػاف عمػػى األطػػراؼ
 اإلطػػػالع مػػػف  المشػػػاىدة مسػػػتحؽ يػػػتمكف ال حيػػػث كػػػاؼ غيػػػر كلكقػػػت التنفيػػػذ دكائػػػر فػػػي إنسػػػانيا الئقػػػة

 .سالفان  ذكرىا تـ التي المشاىدة حكمة يحقؽ بشكؿ الطفؿ مع كالتكاصؿ كالمالحظة
                                                            

 (.7/1161.) رقـ تعميـ ،11/1/1161 بتاريخ المنعقد الشرعي لمقضاء األعمى المجمس اجتماع 1
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ف    انعكس حالياً "080" المادة في" 063" المادة عمى األردف في حصؿ الذي القانوني التعديؿ وا 
 :اآلتي النحو عمى النص عمى

 جاء حيث المدة، حيث كمف ليما، حؽ ىك حيث مف: المشاىدة حؽ في كالكلي األـ تساكم -6
 .األسبكع في مرة الصغير رؤية ليما كالكلي األـ أف نفسيا المادة مف" ب" الفقرة في

 ألنَّيا األـ كقدمت كالذككر، اإلناث مف المشاىدة في الحضانة حؽ أصحاب المادة راعت -1
 . الحضانة حؽ أصحاب بقية عمى الشرع في مقدمة

 الحضانة، حؽ ليـ ممف غيرىما يد في الصغير يككف عندما المشاىدة حؽ يعطي النص -1
 .ألـ كالجدة غيرىا أك األـ يد في يككف عندما المشاىدة حؽ األب كيعطي

 االبتداء كفي المشاىدة حؽ تقدير في اإلسالمية الشريعة أحكاـ مع متفقة الفقرة ىذه أحكاـ -3
 .الكلي ثـ باألـ

 لفظ أطمؽ كالقانكف أنثى، كاف إذا لمصغير محرمان  الكلي يككف أف اشتراط الفقياء جميكر يرل -.
 المادة نص بمقتضى حنفية أبي مذىب مف األرجح إلى فيو الرجكع يمكف ذلؾ كلكف الكلي

"611"1. 

 ليا والمستحقوف المشاىدة استحقاؽ شروط: الثالث المطمب

دِّد  كالشخكص تبقى األدكار كألفَّ  الحضانة، حؽ يقابؿ حؽ المشاىدة كألفٌ  لمحضانة المستحقكف سابقان  حي
 نكٌضح كعميو كذلؾ، كالعكس لممشاىدة مستحقان  كيصبح يبقى ال قد لمحضانة مستحقان  كاف فمف تتغير
 :اآلتي النحك عمى المشاىدة، لحؽ المستحقة الفئات ىي مف

 :واألب األـ -0

 فاألـ زكاجيما، كثمرة طفميما ألنَّو الصغير؛ برؤية الناس أكلى ىـ كاألب األـ يككف أف الطبيعي مف
 .غيرىما عمى مقٌدماف كاألب

                                                            
مجمة دراسات عمـك الشريعة  األردني، الشخصية األحكاؿ قانكف في كتطبيقاتو اإلسالمي الفقو في المشاىدة حؽ عمي، ىزاع شكيش المحاميد، 1

20( لسنة1(ع )33كالقانكف ـ) 0  . 31ص ،2
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 يمكف مكاف إلى الصغير تخرج بأف رؤيتو، حؽ فألبيو الحاضنة عند الكلد كاف إذا: "عابديف ابف قاؿ
 .1"يـك كؿ فيو يراه أف

 .2"أمو عند إال يبيت كال المكتب إلى كبعثو كأدبو أمو عند كلده تعاىد كلألب:"كاإلكميؿ التاج في جاء

 .3"جانبيا في كما يـك كؿ كلدىا تبصر أف يمكنيا مكاف إلى إخراجو لو: الحاكم كفي: "الحصكفي قاؿ

 انتياء كبعد رؤيتو مف ليتمكف ألبيو بالخركج كلدىا تأمر األـ فإفَّ  المشي عمى قادران  الطفؿ كاف إذا أما
 .أمو إلى إعادتو يمكف عمييا المتفؽ المدة

ذا  .4قريبا منزليا كاف إذا لتراه أٌمو إلى فيرسمو أبيو عند مميزان  ذكران  كاف كا 

 مطالعة فمو كالتعميـ التربية سف بمكغ بعد كأما التعميـ، سف بمكغ قبؿ الرؤية في األـ مثؿ: "الدردير قاؿ
 .5"عميو االطالع أم آلخر، آف مف كلده

 يمنعيا كال عمييا الدخكؿ مف يمكنيا أف األب كلـز عمييا دخمت زيارتيا األـ أرادت فإف: "الماكردم قاؿ
 خارجا كاف فإف بنتيا، عمى األـ دخكؿ عند األب حاؿ كينظر عنو، نيي كقد كلدىا، عمى كالدة فتكلو
ف كحدىا، األـ تدخؿ أف جاز  التيمة، عنيما لينتفي ثقة امرأة مع إال تدخؿ لـ داره في بنتو مع كاف كا 
 مف ألٌنيا إلييا، يخرجيا أف زيارتيا أرادت إذا لألـ كليس خمكة، عميو حرمت مف كبيف بينيا يحصؿ كال

 .6"التبرج تألؼ ال حتى الخركج مف فتمنع الخفر ذكات

 .األـ بمنزلة كالجدة األب، بمنزلة الجد ألف :والجدات األجداد-1

 كلـ قضائية قرارات بمكجب ثبت ذلؾ أفَّ  عممان  7" البنت رؤية مف كالخالة األـ تمنع ال" :الخالة-1
 .القانكف في صراحةن  عميو ينص

                                                            
 (.96./  1) المحتار رد عابديف، ابف 1
 . .7.ص/.ج:  بيركت -العممية الكتب دار ، يكسؼ بف محمد المكاؽ، 2
 (.96./  1) المحتار رد عابديف، ابف 3
 . السابؽ المصدر ، عابديف ابف 4
 . 919ص/1ج:  المعارؼ دار ، محمد بف أحمد المالكي، الصاكم 5
/  66) ـ6777 ، بيركت ، العممية الكتب دار الكبير، الحاكم م،البغداد البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبك الماكردم6

.11.) 
 .91.ص/ 6ج الشخصية، األحكاؿ في االستئنافية القرارات عيسى، أحمد ، داكد 7
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 يمكف بشروط  يحاط أف مف بد ال يتحقؽ ولكي وغايات، ِحكـ منو يقصد المشاىدة حؽ أفَّ  ىنا وأؤكد
 :اآلتي النحو عمى تمخيصيا

 حؽ يبقى أف كألجؿ انتقاصو؛ كال الحضانة بحؽ لإلخالؿ ذريعة الرؤية حؽ يتخذ ال أف -6
 إذا الكلي طمب منيا صكر في كذلؾ الحضانة، حؽ عمى يؤثر ال أف يجب مشركعان  المشاىدة

 في حقيا لسقكط غيرىا، عند المحضكف كاف إذا األـ طمب أك الحاضنة عند المحضكف كاف
 .1حضانة حؽ إلى مشاىدة حؽ مف انقمب ألٌنو محددة غير لمدة كنياران  ليالن  أخذه الحضانة

 الصكر في بو المطالبة المشاىدة حؽ لصاحب يجكز ال ذلؾ كعمى لمصغير، حقان  يصادـ ال أف -1
 : اآلتية

 .نكمو فترة أثناء -

 .تعميمو فترة أثناء -

 .الشديد البرد أك الشديد الحر أكقات في -

 .الرضاعة كقت -

 .الصغير عمى يؤتمف ال فالمجنكف عاقالن، المشاىدة حؽ صاحب يككف أف -

 .بو سفره أك بالصغير المشاىدة حؽ صاحب ىرب يخشى ال أف -

 .الشديدة كعنايتو رقابتو تحت سيبقى أٌنو التأكد بعد إال إليو يسٌمـ ال أف -

 2 لممشاىدة المحدد كالمكاف بالكقت االلتزاـ -

                                                            
مجمة دراسات عمـك الشريعة  األردني، الشخصية األحكاؿ قانكف في كتطبيقاتو اإلسالمي الفقو في المشاىدة حؽ عمي، ىزاع شكيش المحاميد، 1

20( لسنة1(ع)33كالقانكف ـ) 0  . 31ص ،2
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 واألنثى لمذكر المشاىدة مدة: الرابع المطمب

ف  لدينا،  بو المعمكؿ القانكف في أيغفمت حيث تكضيحيا الكاجب القانكنية النقاط مف المشاىدة زماف كا 
 كبناءن  الصغير، مصمحة يراعي أف يجب مكانيا جانب إلى الزماف تحديد إفَّ  حيث األردف في كعيدِّلت
 إليو كالمشار القانكني النص تفسير في الشرعي لمقضاء األعمى المجمس لدل االجتياد كاف ذلؾ عمى
 :قضى كالذم لدينا بو المعمكؿ ـ6791 لعاـ الشخصية األحكاؿ قانكف مف" 611" المادة في

 (.حضانتو حؽ لو ممف غيره يد في يكوف عندما الصغير مشاىدة في الولي وحؽ األـ حؽ يتساوى)

 بعض عف صمتو إلى إضافةن  المشاىدة، مرات عدد عف كمبتكران  صامتان  جاء الٌنص ىذا أفٌ  كحيث
 الصغار سف مع يتالءـ بما الحؽ ىذا تنفيذ آليات يكضح كلـ المشاىدة حؽ يشمميا قد التي الفئات

 :يمي ما مفسران  المجمس أفاد كمصمحتيـ،

 عمى االتفاؽ تـ فمك األبكيف، اتفاؽ منع يعني ال الحالي القانكف في المشاىدة زماف تحديد عدـ أف كننكه
 1ممزمان  يككف االتفاؽ فإفٌ  يكميف كؿ تككف بأف ذلؾ مف أكثر تككف أف أك أسبكعيف كؿ الرؤية تتـ أف

 .ًن  الحالي القانكف في المشرع صمت بسبب كذلؾ

 نكاجييا التي العممية المعيقات تفادل"  616،611،611" المكاد في باألردف حصؿ الذم التعديؿ ألفَّ 
 .حاليان  المادة تطبيؽ في

 المتعمقة المرات عدد المادة لذات ـ1161 العاـ في األردني التشريع في المعدَّؿ القانكني النص كعالج
 كتطرقت إقامتو كمكاف المحضكف مصمحة مع يتالءـ بما المشاىدة كمكاف زماف كراعت بالمشاىدة

 الحديثة االتصاؿ كسائؿ كراعت كنظمتيا، المممكة خارج كاف إذا كخاصة المشاىدة طالب إقامة لمكاف
 عند الصغار مصمحة لمراعاة كمساحة تقديرية سمطة القاضي كمنحت ذكييـ مع الصغار لتكاصؿ
 .المشاىدة مف المشاىدة طالب تمكيف

 :اآلتي مالحظة يتـ المعدؿ، األردني القانوني النص قراءة خالؿ ومف

 كصاحب الصغير عنده مف – لمطرفيف كمدتيا المشاىدة مكاف تحديد المعدؿ القانكف ترؾ لقد -6
 :المدة تحدد يتفقا لـ فإذا - المشاىدة حؽ

                                                            
 (.13163) رقـ قرار ،119 ص ،(11137) رقـ قرار ،.11 ص القضائية، القرارات:  عمرك 1
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 .كالكلي لألـ أسبكع كؿ مرة- أ
 .كالجدات لألجداد شير كؿ مرة - ب

 .الحضانة حؽ لو ممف لغيرىـ السنة في مرة - ت
ذا الصغير، عمر عمى يعتمد ذلؾ ألفَّ  ساعات عدد أك ليمة أك بيـك محددة غير المٌرة إف -1  كا 

ذا محددة، ساعات تككف قد رضيعان  كاف  حؽ صاحب يعطى كقد نياران، تككف قد مميزان  كاف كا 
ذا. أنثى أك ذكرا كاف إذا التالي اليـك في يعيده ثـ عنده ليبيت الصغير أخذ المشاىدة  بمغت كا 
 األعراؼ عمى يعتمد بيتيا مف إخراجيا فإف الحضانة حؽ صاحب حضانة في كبقيت البنت
د عمييا خشي فإذا  النيار مف مدة أك حاضنيا أك حاضنتيا بيت في زيارتيا تحدد االبتذاؿ تىعك 
 . 1 حاضنتيا بيت إلى بعدىا تعكد

 إال المشاىدة حؽ ألصحاب ظمـ فيو األسبكع في المدة بنفس تقديرىا فإف الشير في المرة أما -1
 الصغير حيازة مف يتمكنكف ال كالجدات األجداد كاف إذا ككذلؾ رضيعا المحضكف كاف إذا

 . الصغير لمصمحة مراعاة صغيرة تككف المدة فإفَّ  كرعايتو،
 .لألنثى بالنسبة بالمحاـر تقييده فاألصؿ الحؽ ليـ مف لباقي السنة في المرة أما -3
 الكلي كجكد مع الحضانة حؽ ليـ مف كباقي كالجدات لألجداد المشاىدة حؽ القانكف أعطى -.

 .كاألـ
 الحضانة في حقو عمى يؤثر فال الصغير بيده عٌمف الحرج ترفع القانكف اختارىا التي المرة إف -1

 .حقو مف المشاىدة حؽ صاحب تحـر كال
 مف يحؿ لمف المشاىدة حؽ ينتقؿ األىمية فقد أك غاب أك المشاىدة حؽ صاحب تكفي إذا -9

 .2 األكلياء

و ما األردنية الشرعية االستئناؼ محكمة قرار في جاء  تقرر االستئنافية المحكمة ىذه فإفَّ : " نصَّ
 أسبكع كؿ في كمرة األب، كجكد حاؿ شير كؿ في مرة أحفاده مشاىدة حؽ ألب لمجد أف باألكثرية

 .1" كفاتو أك فقده أك أىميتو فقد أك األب غياب حاؿ

                                                            
(ع 33انكف ـ)مجمة دراسات عمـك الشريعة كالق األردني، الشخصية األحكاؿ قانكف في كتطبيقاتو اإلسالمي الفقو في المشاىدة حؽ المحاميد، 1
20( لسنة1) 0  . 31ص ،2

 . 33ص-31ص السابؽ، المصدر المحاميد، 2
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 المشاىدة حؽ مسقطات: الخامس المطمب

 فييا؛ حقو سقط منيا بشيء المشاىدة استحؽ مف أخؿٌ  فإذا المشاىدة، استحقاؽ شركط ذكرنا كأف سبؽ
 نفسو في الصغير يسكء ما إلى أٌدت فإف" الصغير" المشاىىد مصمحة تحقيؽ عمى مبنية المشاىدة ألفٌ 
 .يستحقيا مف منيا منع بدنو أك

 :يأتي بما  تسقط أف ويمكف

 ال التنازؿ ىذا كاف إذا لو كاف لمف الحؽ ىذا عف التنازؿ فيجكز: المشاىدة حؽ عف التنازؿ -6
 .ماديان  أك نفسيان  بالصغير ضررا يمحؽ

 الفقياء قررىا التي المدة غير عمى االتفاؽ فيجكز جائز، كميا الحؽ ىذا عف التنازؿ كاف إذا ككذلؾ
 .2ذلؾ مف أكثر أك األسبكع في مرة كانت سكاء الحؽ لصاحب

 :المشاىدة حؽ عمى كأثره الحاضنة سفر -1

 في تتخمص كىي المحضكف، السفر مف الحاضنة منع حكمة منو يستخرج الفقياء لنصكص المتتبع
 :اثنيف أمريف

 . أحكالو كمتابعة بمشاىدتو الصغير رعاية متابعة مف الكلي تمكيف( 6

 

 تمحقو كأف -سيئا كاف إف– إليو سينتقؿ الذم البمد أىؿ بأخالؽ التخمؽ مف الصغير عمى الخكؼ( 1
 .3فييا الضيعة

 مف مادية تكاليؼ الصغير برعاية يقـك مف سيكمؼ فإنو سافر، إف المشاىدة حؽ لو ثبت مف كطبعان 
 السفر، أثناء بمكركه الصغير يصاب كقد الطريؽ، يأمف ال كقد لرؤيتو، إليو الصغير إيصاؿ أجؿ

 مف الصغير عمى كيخشى كبيرة، المسافة كانت إف مشاىدتو حؽ لو لمف الصغير بعث عدـ فاألكلى
 . ذلؾ

                                                                                                                                                                                    
 . ـ6771/./11 تاريخ 171/3376 رقـ 1
 . 11ص السابؽ، المصدر المحاميد، 2
 . 19ص السابؽ، المصدر المحاميد، 3
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 والقانوف الواقع بيف المشاىدة دعوى: رابعال مبحثال

 الشرعية المحاكـ أماـ المشاىدة دعوى: األوؿ المطمب

 القانوني اإلطار وتوضيح القاعدة، يعتبر سابقاً  المشاىدة لدعوى الفقيي اإلطار عرض إف
 المنشودة لمغاية لموصوؿ السميـ الطريؽ تعتبر التي التقاضي إجراءات توضيح إلى يحتاج الناظـ
 .الحضانة حؽ عمى الحصوؿ وىي ىنا

 المحتار الدر في جاء فقد المشاىدة دعوى بخصوص الموضوع فقو حيث مف أوال

 :اآلتي النحو عمى اإلطار بيذا القضائي باالجتياد المتعمقة القانونية األسس بعض نورد وعميو

 شير، كؿ مرة حفيدىا مشاىدة لمجدة كيجكز أسبابيا، تتجدد التي الدعاكل مف المشاىدة دعكل .6
 .الرحـ لصمة حفظان  الميٌدية الفتاكل في جاء بما عمالن 

 ألف كالديو؛ لكال ثابت حؽ الصغير رؤية أف تبيَّف 1الفقيي كالمستند الفقيية النصكص إلى بالرجكع
)الَ ُتَضارَّ َوالَِدٌة بَِولَِدَها َوالَ تعالى لقكلو عنو منيي الضرر كىذا لو، ضرران  يمحؽ ذلؾ مف أحدىما حرماف

 .111آية البقرة سكرة َمْوُلوٌد لَُّه بَِولَِدِه(

 يقطع كال بالحاضنة، يضر ال كجو عمى كمدتيا الرؤية مكاف حيث مف الحؽ ىذا الفقياء نظـ كقد
 في ليراه برؤيتو لو لممحكـك نقمو عمى لمصغير الحاضنة تجبر فال يدىا، مف الصغير بإخراج الحضانة

ٌنما عنيا، بعيد مكاف  يدىا مف الصغير ينزع أف لو كليس رؤيتو، مف تمكينو في كاجبيا ينحصر كا 
 الصغير برؤية الحكـ يتخذ ال حتى بعيد، أك قريب مكاف إلى شرعان  المعتبر إقامتيا محؿ مف بو كيسافر
 . بحاضنتو لإلضرار ذريعة

 كىك مشاىدتو، حؽ لو مف ككجكد إقامة محؿ إلى الصغير إرساؿ عمى  تجبر ال الحاضنة األـ .1
 الفقيية المراجع في مفصؿ ىك ما كفؽ الحاضنة، محؿ في منيا يمنع فال المشاىدة أراد إف

 دمشؽ في حاضنتيا بيت في حفيدتو مشاىدة مف الجد بتمكيف الحكـ كاف لذلؾ المعتمدة،
 .  تصديقو فتقرر صحيحان 

                                                            
 .ـ1166 عماف، كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار ،6الشرعية،ج المحاكـ في كاألحكاـ القضايا  عيسى، احمد داكد 1



 
 
1. 

 يعدؿ أف فمو( مثال)  أسبكعيف كؿ مرة البنو األب بمشاىدة التراضي عمى بناء حكـ صدر إذا .1
 .أسبكع كؿ مرة مشاىدتو مف تمكينو كىك شرعان  لو المقرر حقو استعماؿ كيطمب ذلؾ، عف

 يتفؽ بما كزمانيا المشاىدة مكاف لتحديد جيده يبذؿ أف المشاىدة دعكل في القاضي عمى .3
 حؽ لو كمف الصغير بيده كمف الصغير كىـ الحضانة أطراؼ مصمحة كيحقؽ كاألصكؿ،
 .كزمانان  مكانان  بأحدىـ الضرر يمحؽ ال كبما المحضكف، الصغير كخاصة مشاىدتو

 بالمادة عمالن  كرؤيتو، مشاىدتو المطمكب صغر حاؿ في يككف إنَّما كالرؤية المشاىدة طمب إف ..
 سف متجاكزان  بالغان، مشاىدتو المطمكب كاف فإذا الشخصية، األحكاؿ قانكف مف( 611)

 .صحيح غير بمشاىدتيا أبييا عمى ألميا الحكـ يككف أبييا عند مكجكدة بالغة كبنت الحضانة

 عمى تعكد ال فييا كالمصمحة كاختباره تعيده أجؿ مف حقيقتيا في لمصغير المشاىدة إف .1
نما فحسب، األبكيف  كفؽ الحكـ بتعديؿ األبكيف أحد طمب فإذا مجتمعة، كلمصغير ليما ىي كا 
 األكؿ الحكـ كاف كلك مسمكعة، بالتعديؿ دعكاه تككف الصغير مصمحة فيو لما الشرعي الكجو
 .القطعية الدرجة اكتسب قد
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 في القضائي العمؿ جوىر تعتبر والتي المشاىدة دعوى الئحة مف نموذج نورد تقدـ ما عمى وبناءً 
 .اإلطار ىذا

 : أـ قبؿ مف مقدمة مشاىدة دعوى الئحة بياف 1 أ

 كقد المذككرة،...... بالمدعية الشرعي العقد بصحيح كداخالن  زكجان  كاف المذككر....  عميو المدعى إف
 الصادرة...  رقـ الحجة بمكجب.....  بتاريخ( العاـ اإلبراء مقابؿ بائنة طمقة أك) رجعية طمقة طمقيا
....... ة/الصغير الصحيح الزكجية فراش عمى أكلدىا أف بعد كذلؾ الشرعية المحكمة عف

 .شرعي كجو بدكف مشاىدتو مف كيمنعيا حضانتو، كفي عميو المدعى عند مكجكد كىك......كعمره
 ذلؾ، في معارضتيا مف عميو المدعى كمنع المذككر، ابنيا بمشاىدة ليا الحكـ المدعية تطمب: الطمب

 .كالمصاريؼ الرسـك كتضمينو
 : المحاكمة 1 ب

 .األصكؿ حسب عميو المدعى إلى تبمغ جمسة تعييف .6

 .المحكمة في لممحاكمة الجمسة يـك شرعي مجمس عقد .1

 المدعى كيسأؿ اإليجاب، إجراء كيطمب المدعي، كيكررىا الدعكل الئحة تتمى الطرفاف حضر إذا .1
 المشاىدة مكاف عمى باالتفاؽ الطرفاف يكمؼ بيا، كاقر الدعكل عمى صادؽ فإذا الدعكل عف عميو

 االيجابي، إجراء كطمبا ، كرراىا فإذا األخيرة، األقكاؿ عف الطرفاف يسأؿ ذلؾ، عمى اتفقا فإذا ككقتيا،
 . بالمشاىدة الحكـ قرار كيصدر المحاكمة، تختـ

  األب، قبؿ مف مقدـ" صغير واستضافة مشاىدة حكـ تعديؿ" حكـ قرار نموذج آخر جانب مف ونورد
 1:المشاىدة بدعوى تتعمؽ فوع بيد ومثار

 : ........................................... القاضي
 :........................................... المدعي
 :..................................... عمييا المدعى

 . كجاىي: الحكـ نكع
 كعدـ مقضية القضية كككف عميو المدعى أمانة بعدـ عمييا المدعى كدفع اإلقرار:  الثبكتية األسباب

 . مقبكؿ قانكني أك شرعي دفع بأم عمييا المدعى دفع المدعي ككيؿ دفع
                                                            

 .ـ117/1161 أساس دعكل الشرعية، لحـ بيت محكمة 1
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 : التالي القرار صدر المذكوريف المتداعييف بيف المتكونة الدعوى في

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 مقضية القضية كككف عميو المدعى أمانة بعدـ عمييا المدعى كدفع كاإلقرار كالطمب الدعكل عمى بناءن 
 الشرعي لإليجاب كتكفيقان  مقبكؿ قانكني أك شرعي دفع بأم عمييا المدعى دفع المدعي ككيؿ دفع كعدـ
( ج ك ب ك أ)  بفقراتيا الشخصية األحكاؿ قانكف مف 611 ك المجمة مف 6161ك97) لممكاد كسندان 
 المذككرة المدعي دعكل برد حكمت فقد العديدة بقراراتيا الشرعية االستئناؼ محكمة إليو ذىبت كلما
 ىذه عف الصادرة القضية ككف عصاـ الصغير ابنو كاستضافة مشاىدة حكـ تعديؿ لو الحكـ طمبو

 غير فاجران  المدعي بككف الدعكل المدعية دفعت حيث عنو كالده باشتغاؿ الكلد يضيع ال حتى المحكمة
 لدل عميو حكـ حيث لالستضافة أىؿ غير كككنو عنو بانشغالو أىمو كغير عنده الكلد يضيع مأمكف
 بتيمة كسنتيف لمييكد األراضي تسريب بتيمة سنكات ثالث بالسجف الفمسطينية الكطنية السمطة
 دفع بأم عمييا المدعى دفع المدعي ككيؿ دفع كعدـ بالفعؿ محككميتو أمضى كقد العدك مع االتصاؿ
 عمنا ذلؾ فيـ لالستئناؼ قابال كجاىيان  حكمان  قانكنية رسـك أك مصاريؼ بدكف مقبكؿ قانكني أك شرعي
 .............تحريران ....... األصكؿ حسب
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حصائيات واقع: الثاني المطمب  وا 

 مثار ىي كالتي الحؽ ىذا لتنفيذ المناسبة كالبيئة المشاىدة لحؽ كالقانكني الفقيي باإلطار التعمؽ بعد
 بالرقـ مباشر بشكؿ يتمثؿ كىذا المشاىدة لدعاكل دقيؽ رصد إلى نحتاج الشرعية، المحاكـ لدل اىتماـ

 .اإلحصائي

فٌ    مشاىدة دعكل 691 لدييا س جؿ 1161 لمعاـ السنكم اإلحصائي تقريرىا في الشرعية المحاكـ كا 
 .  مشاىدة كتعديؿ

 

 االحتياج بمكرة يتـ لـ كبالتالي السابقة األعكاـ في المشاىدة لدعاكل دقيؽ رصد ىناؾ يكف لـ أنو كأشير
 حكـ بتنفيذ المتمثؿ اإلنساني االحتياج ىذا يجد لـ كعميو الماضي، في بو المتعمقة اآلليات لتطكير

 .كمعالجتو لمعاينتو القانكنية العيكف تمتقطو كلـ كالصحي السميـ الجك المشاىدة،

 كالجياز الشرعية المحاكـ بيف المستمر كالتعاكف الدقيقة اإلحصائية البيانات بجمع التحكؿ أف كنشير
براز الشرعي، القضاء صكرة بتحسيف ساىـ الفمسطيني لإلحصاء المركزم  اإلنساني الكجو كا 

 .أسرة كمحاكـ الشرعية لممحاكـ كاالجتماعي
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 الشخصية األحواؿ قانوف مشروع ظؿ في المشاىدة حؽ: الثالث المطمب

 المعموؿ 61/1976 رقـ األردني الشخصية األحواؿ قانوف مف" 163" المادة أف سابقاً  ذكرنا لقد
 :  اآلتي النحو عمى قضت بو،

 (حضانتو حؽ لو ممف غيره يد في يكوف عندما الصغير مشاىدة في الولي وحؽ األـ حؽ يتساوى)

 :اآلتي النحو عمى المادة وفّسر سابقاً  المذكورة جمستو في الشرعي لمقضاء األعمى المجمس واجتيد

 عندما( المحضكف) الصغير رؤية مف ألب الجد أك األب أك األـ تمكف القانكف مف 611 المادة إفَّ )
 مع ساعة كعشريف أربع إلى تمتد األسبكع في مرة كاستضافتو الحضانة، حؽ لو ممف غيره يد في يككف
 تمتد أف كيجكز ثانيان  الدعكل طرفي كمصمحة أكالن  مصمحتو يحقؽ كبما كظركفو المحضكف سف مراعاة
 إعادة لضماف األحكاؿ كؿ في عدلية كفالة تقديـ مع الدعكل طرفي بيف باالتفاؽ االستضافة فترة

 داخؿ الدعكل طرفي إقامة كانت إذا كىذا االستضافة، فترة انقضاء بعد حاضنو إلى المحضكف
 (.فمسطيف

ؿ نرل كما كىنا الشرعية المحاكـ قضاة بو كألـز التفسير ىذا لتطبيؽ اآللية ككضع  الرؤية مفيـك تحكَّ
 أك ساعة كعشريف ألربعة كالدتو عف االستغناء عف كقدرتو الطفؿ بعمر مرتبطة كاستضافة مشاىدة إلى

 ....مريضان  أك طالبان  كاف إذا الطفؿ بمصمحة ذلؾ ارتباط إلى إضافة ساعة كأربعيف ثمانية

ف  وجرى الشرعي لمقضاء األعمى المجمس قبؿ مف الُمعدّ  الشخصية األحواؿ قانوف مشروع وا 
 واألكاديمييف المدني المجتمع مؤسسات مع والمقاءات العمؿ ورشات مف العديد بخصوصو

 عمى المشاىدة بخصوص منو" 216" المادة في قضى زاؿ، وال لمجدؿ مثارا كاف والذي الفمسطينييف
  :اآلتي النحو

 االختالؼ كعند الطرفيف، بيف لالتفاؽ كفقان  دكريان  اآلخر لدل المحضكف رؤية األبكيف مف لكؿ  -1(
 . كمكانيا زمانيا القاضي كيحدد األسبكع في مرة الحؽ ىذا يككف

 لما كفقان  مشاىدتو المحاـر المحضكف ألقارب فيحؽ غائبان  أك متكفى المحضكف أبكم أحد كاف إذا -2 
 . القاضي يقرره

 (. المحاـر أقاربو مف المشاىدة مستحؽ القاضي يعيف أبكيو غير لدل المحضكف كاف إذا -3
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 نجد كلكٌننا الفمسطيني، التشريع عمى السمبية انعكاساتو عمى أحده  يختمؼ ال التشريعية العممية تعطؿ إفَّ 
 قدرة أكثر جعمنا ذلؾ لعؿ المجاؿ، ىذا في الفمسطيني لمتطبيؽ نىماذج ثالثة المشاىدة لحؽ دراستنا أثناء
 التجربة عمى اطِّالعنا إلى إضافة بالخصكص، قانكف إقرار حاؿ في األفضؿ الخيار تحديد عمى

 .ـ2010 العاـ منذ لدييـ القانكني التعديؿ بعد األردنية

 كاالستضافة المشاىدة قضايا أفَّ  1ادعيس يكسؼ الشيخ الشرعي لمقضاء األعمى المجمس رئيس كأفاد
 المكاطنيف قبؿ مف مؤخران  بخصكصيا األصكات تعالت التي اإلنساني، الطابع ذات القضايا مف

 كأفاد الحؽ، ليذا كاإلنسانية القانكنية البيئة تحسيف تتضمف عرائض قدَّمكا الذيف المدني كالمجتمع
 بحيث المادة المجمس فسَّر كعميو مطمقة جاءت بالمشاىدة المتعمقة" 163" المادة بأف الشيخ سماحة
 نص مع يتناقض ال بما لممشاىدة كالمكاف الزماف تحديد في تقديرية طةسم المختص القاضي أعطى
 ما كىذا المكاطنيف نفكس في طيبا أثرا ترؾ اإلجراء ىذا بأفَّ : الشيخ سماحة كقاؿ الصريح، المادة
 .األفضؿ البيئة في األفضؿ القضائية الخدمة نقدَّـ بحيث دائمان  إليو نسعى
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 والطموح الواقع بيف المشاىدة حؽ تنفيذ:  الخامس المبحث

 "اآلليات تطوير" 

 العممية الجكانب أف حتى المشاىدة، لحؽ كقانكني فقيي استعراض عمى الدراسة ىذه في حرصتي  لقد
 الجانب كلكفَّ  المشاىدة، مكضكع لمطفؿ النفسية كالصحة ليا التطرؽ تـ الحؽ ىذا مع تتقاطع قد التي

 الطريؽ نرسـ أف بقيى  أيستكفيى  كالتأصيؿ البحث أف كبما دراسة، أية نجاعة في الفيصؿ ىك العممي
 .بيئة أفضؿ في الحؽ ىذا لتطبيؽ سيتغير كما الكاقع ىك ما االعتبار بعيف آخذيف عممي لتطبيؽ

 المشاىدة بحؽ يتعمؽ فيما الشرعي لمقضاء األعمى المجمس بيا قاـ التي الجريئة الخطكة كبعد
 يتـ حيث عشرة، كعددىا الكبرل المركزية المحاكـ في  لممشاىدة مراكز إلحاؽ اقتراح تـ كاالستضافة،

 المحاكـ كتعتبر المراكز، ىذه داخؿ المتداعية األطراؼ اتفاؽ عدـ حاؿ في المشاىدة حكـ تنفيذ
 مع بالشراكة طكلكـر محافظة في  ـ1161 العاـ في مشاىدة مركز أكؿ افتتاح خطكة أف الشرعية
 عف الصادرة لألحكاـ المستقؿ التنفيذ ميد في يىد ؽي  مسمار أٌكؿ الفمسطيني األحمر اليالؿ جمعية
 دكائر عف منفصؿ جانب مف األحكاـ إصدار في المتمثمة المكاطف معاناة كينيي الشرعية المحاكـ
 .األحكاـ بيذه الخاصة التنفيذ

 لمتفكير الكثير منو تأخذ لـ الحؽ ىذا لمضمكف الشرعي لمقضاء األعمى لممجمس اإلنسانية القراءة إف
 المصاعب مكاجية مع سيمة لمحمكؿ الترجمة تكف كلـ اإلنساني، الحؽ ىذا مع تتكاءـ عممية بحمكؿ
 . سابقان  ذكرنا كما التشريعية العممية تعطؿ بسبب

 يتالزماف لممشاىدة المالئـ المكاف كتكفر القانكني الشؽ أف تدرؾ الشرعية المحاكـ أف أشير أف كيجب
 كلممحاكـ المشاىدة لمراكز الكادر كتطكير االجتماعييف األخصائييف مف المتخصص الكادر تكفير مع

 لمقضاء األعمى لممجمس اإلستراتيجية األكلكيات مف المتخصص الكادر كيعتبر عاـ، بشكؿ الشرعية
 السمطة مف كجزء الشرعية لممحاكـ كمتكامؿ شامؿ تخطيط خالؿ مف كذلؾ المستقبؿ في الشرعي
 .الفمسطيني العدالة كقطاع القضائية

 جانبان  يعكس الذم الحكـ ىذا تنفيذ في النظامي لمقضاء التابعة التنفيذ دكائر تجربة استقراء خالؿ كمف
 عف الصادر القضائي الحكـ قراءة في صعكبة نجد بالبالغيف، المتعمقة الضـ أحكاـ ككذلؾ إنسانيا
 مف سمبي بشكؿ التطبيؽ عمى ذلؾ انعكاس إلى إضافة المدنية التنفيذ دكائر قبؿ مف الشرعية المحاكـ
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 بيذا مراران  الشرعية المحاكـ جانب مف التكضيح استكجب كبالتالي األطفاؿ، عمى النفسية الناحية
 .الخصكص

 مراكز افتتاح الضركرم مف أنَّو الخصكص بيذا1 عديمة فاركؽ الشيخ كالبيرة اهلل راـ قاضي كقاؿ
 كأشار كالطفؿ، المشاىدة طالب نفس في يتركو طيب أثر مف لذلؾ لـ الشرعية، لممحاكـ تابعة مشاىدة

 بطالب عالقتو كعمى الطفؿ عمى تنعكس التي السمبية النفسية اآلثار بخصكص سابقا بو تىقدمتي  ما إلى
 في المشاىدة مدة أف كأفاد التنفيذ، دكائر في األحكاـ ىذه مثؿ لتنفيذ المالئمة غير لمبيئة المشاىدة

ف ر كلكف عمييا، اليائؿ لمضغط كذلؾ الساعتيف تتجاكز ال عادة التنفيذ دكائر  يعطي المشاىدة مراكز تىكى
 طالب كيمكف أفضؿ بشكؿ المشاىدة طالب مع التكاصؿ مف الطفؿ ييمىكِّف كىذا لممشاىدة أطكؿ فترة

 . أفضؿ بشكؿ الطفؿ أحكاؿ عمى اإلطالع مف المشاىدة

 مع تتكافؽ الخطكة ىذه بأف 2ادعيس يكسؼ الشيخ سماحة الشرعي لمقضاء األعمى المجمس رئيس كقاؿ
 يتممس بشكؿ المستكيات أرفع إلى القضائية بالخدمة كالنيكض التقاضي بيئة لتحسيف الحثيث سعينا
ف الجميكر، خدمات تحسيف كىك القادـ لعممنا اليامة األىداؼ أحد  تابعة مشاىدة مراكز إنشاء ًٌ  كا 

 عف تنشأ قد التي السمبية اآلثار المشاىدة طالبي مف كذكييـ األطفاؿ تجنيب شأنو مف الشرعية لممحاكـ
 القضائي كالمجتمع النفسييف المختصيف مع البناء الحكار كىذا التنفيذ، دكائر في المشاىدة أحكاـ تنفيذ

 .المذككرة المشاىدة مراكز فكرة كأثمر بمكر المدني كالمجتمع
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 الخاتمة

 كتعميمو كتربيتو المحضكف أمكر في النظر يعني المشاىدة حؽ بأفَّ  أقوؿ رسالتي أنييت عندما
 كالتربكية المعيشية أحكالو عمى كاإلطالع المحضكف رؤية أم كمعاينتو، كتكجييو أحكالو كمراعاة

 مختمفيف مكقعيف مف طفميما متابعة لمكالديف يتيح الحضانة لحؽ مقابؿ حؽه  كىك كالصحية، كالتعميمية
 .الزكجية الحياة استحالة بعد سكيان  طفميما متابعة عمييما استحاؿ أف بعد الدنيا ىذه في

فَّ   المتعمؽ بالجزء الشخصية األحكاؿ قانكف ظؿ في الفمسطيني لممجتمع القانكني الكاقع بيَّنت الرسالة كا 
 بحؽ ربطتو ثـ كمف فقييان  المشاىدة حؽ بتأصيؿ الرسالة خالؿ مف الباحثة  كقامت المشاىدة، بحؽ

 القانكني الكاقع الباحثة كضحت ثـ كمف بينيما العالقة كبيف القانكنية الناحية مف يالزمو الذم الحضانة
 . تنفيذه كآليات القانكني النص بتطكير المحيطة كالتطمعات تنفيذه كآلياتو المشاىدة لحؽ

 حيث لطالبو بالنسبة الحؽ ىذا تمبية عف قاصر القانكني النص بأفٌ  الرسالة خالؿ مف الباحثة كبٌينت
 المشاىدة كزماف مكاف عف كسكت غيرىـ أك األجداد مثؿ األبكيف لغير المشاىدة حؽ تناكؿ عف سكت
 معاناة عمى أبقى ما كىذا الشرعي، القضاء حدكد خارج أخرل تنفيذية كلجية آخر لقانكف كأحاليا
 قضاء مف الحؽ طمب ألفَّ  كاإلنسانية، العممية معاناتيما في حبيساف الحؽ كطالب النص مطبؽ
 اقتساـ إلى أدىل النظامي القضاء لدل التنفيذ دكائر كىك الفمسطيني القضاء مف آخر جزء في كتطبيقو

 لـ كبالتالي سريعان  المكضكع ىذا بإدراؾ يسمح لـ الذم األمر قضائيتيف، مؤسستيف بيف كالمعاناة اليـ
 مف أكثر لتغيير التشريعي االحتياج ظؿ في صعكبة األمر كازداد قانكني إلصالح االلتفات سيالن  يكف
 .حالي فمسطيني تشريعي رككد حالة ظؿ في بالخصكص يتعمؽ  قانكف مف أكثر في قانكني نص

 عف كانحرافو القانكني النص تطبيؽ في االعكجاج تبيف إنسانيان، كتممسو الحؽ ىذا تناكؿ خالؿ كمف
 في  التنفيذ مأمكر قرار عمى بناءن  حقو تنفيذ عمى المشاىدة حؽ طالب أجبر حيف اإلنساني المسار
 .النص ىذا تطبيؽ كراء مف المنشكد العائمي التكاصؿ تحقؽ كال إنسانية ال ظركؼ في التنفيذ دكائر

فَّ   تناكليا في كمكاف زماف لكؿ اإلسالمية الشريعة صالحية بيَّنت الرسالة خالؿ مف الباحثة كا 
 الذم اإلنساف تخدـ كتبقى الشريعة يمس ال بشكؿ مكاءمتيا يمكف ككيؼ كاإلنسانية البشرية لالحتياجات

 التطبيقي اإلطار كمراجعة القانكني النص مراجعة ضركرة إلى نٌبيت كعميو تكريـ، أحسف اهلل كرمو
 .اإلسالمي كالفقو الغٌراء اإلسالمية الشريعة ضكء عمى
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فٌ   بحيث اآلليات كتطكير قانكنية بتعديالت الباحثة كأكصت الحؽ ليذا اإلنساني الطابع بيَّنت الرسالة كا 
فٌ  اإلنساف، كمشاعر بحياة الشرعي لمقضاء الكثيؽ االرتباط عمى التأكيد يعاد  مف التكصيات ىذه كا 
 .الشرعي القضاء لمؤسسة  استراتيجي ىدؼ كىذا التقاضي بيئة تحسيف عمى تعمؿ أف شأنيا

 غير مف أخرل فئات تراعى بحيث القانكني النص معالجة ضركرة إلى أشارت الباحثة أفٌ  حيث
 .كالجدات األجداد حؽ مثؿ الطفؿ مع بالتكاصؿ الحؽ كليا قانكنان  عمييـ المنصكص

 لمطفؿ تسمح عمرية مراحؿ في  مبيت مع استضافة إلى المشاىدة حؽ تطكير ضركرة إلى كنٌبيت
إلى إضافة كذكييـ، األطفاؿ مع سميـ بتكاصؿ تسمح ال قد المحددة الساعات ألفٌ  بذلؾ  صالحية ترؾ ًن

 .الطرفيف اتفاؽ عدـ حاؿ في المشاىدة كمكاف لزماف الشرعي لمقاضي تقديرية

 التنفيذم الجسـ عف الشرعي لمقضاء التنفيذم الجسـ فصؿ ضركرة إلى الباحثة تشديد إلى إضافةن 
 ىي األردنية كالمممكة الشرعية المحاكـ عف الصادرة لألحكاـ كأكفأ أسرع تنفيذ لضماف النظامي لمقضاء
قرار شرعي تنفيذ دكائر إنشاء بعد األقرب النمكذج  .الشرعي بالتنفيذ خاص قانكف كا 

 الشرعية بالمحاكـ ممحقة مشاىدة دكر إلنشاء الشرعي لمقضاء الحالي التكجو دعـ الباحثة كأضافت
 تخصص بحيث الخصكص بيذا القضاء أماـ المتداعية األطراؼ اتفاؽ عدـ حاؿ في الحؽ ىذا لتنفيذ
 .الحؽ ىذا لتنفيذ مالئمتيف كبيئة بتجييزات مساحة

 

 

 



 
 
9. 

 التوصيات

 فمسطيني شخصية أحواؿ قانوف إقرار حاؿ في الفمسطيني المشرع عمى أتمنى الرسالة ىذه نياية في
 :اآلتي النحو عمى اإلنسانية، احتياجاتنا وتقنيف توطيف عمى يعمؿ أف

 

 األجداد حؽ مثؿ مقنف بشكؿ القاعدة تكسع بحيث المشاىدة مكضكع طالبة الفئات مراعاة -
 . كالجدات

 ألفٌ  بذلؾ لمطفؿ تسمح عمرية مراحؿ في  مبيت مع استضافة إلى المشاىدة حؽ تطكير -
 .كذكييـ األطفاؿ مع سميـ بتكاصؿ تسمح ال قد المحددة الساعات

 اتفاؽ عدـ حاؿ في المشاىدة كمكاف زماف في الشرعي لمقاضي تقديرية صالحية ترؾ -
 .الطرفيف

 .النظامي القضاء لدل التنفيذ دكائر عف منفصمة شرعي تنفيذ دكائر إنشاء -
 األطراؼ اتفاؽ عدـ حاؿ في الحؽ ىذا لتنفيذ الشرعية بالمحاكـ ممحقة مشاىدة دكر إنشاء -

 .الخصكص بيذا القضاء إماـ المتداعية
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 الكريمة القرآنية اآليات مسرد

 
 الصفحة اآلية رقـ اآلية السورة
فْ ) النساء  ِإْحَداُىفَّ  َوآَتْيُتـْ  َزْوجٍ  َمَكافَ  َزْوجٍ  اْسِتْبَداؿَ  َأَرْدُتـُ  َواِ 

ْثًما ُبْيَتاًنا َأَتْأُخُذوَنوُ  َشْيًئا ِمْنوُ  َتْأُخُذوا َفال ِقْنَطاًرا  ُمِبيًنا َواِ 
 َبْعضٍ  ِإَلى َبْعُضُكـْ  َأْفَضى َوَقدْ  َتْأُخُذوَنوُ  َوَكْيؼَ (  20) 

 (َغِميًظا ِميثَاًقا ِمْنُكـْ  َوَأَخْذفَ 

 ز 20-21

 26 141 (َسِبيالً  ْلُمْؤِمِنيفَ ٱ َعَمى ِلْمَكاِفِريفَ  لمَّوُ ٱ َيْجَعؿَ  َوَلف) النساء
 َدَخْمتـُ الالَِّتي نَِّسآِئُكـُ  مِّف ُحُجوِرُكـ ِفي الالَِّتي َوَرَباِئُبُكـُ ) النساء

 ( ِبِيفّ 
23 32 

   6 46... أمواليـ إلييـ فادفعوا رشدا منيـ آنستـ فإف... ) النساء
 ِإفَّ  المَّوِ  ِكَتابِ  ِفي ِبَبْعضٍ  َأْوَلى َبْعُضُيـْ  اأْلَْرَحاـِ  َوُأوُلو)  االنفاؿ

 (َعِميـٌ  َشْيءٍ  ِبُكؿِّ  المَّوَ 
75 

 
51 

 َوُقوُدَىا َناًرا َوَأْىِميُكـْ  َأْنُفَسُكـْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا) التحريـ
 (َواْلِحَجاَرةُ  النَّاُس 

6 51 

 51 233 (ِبَوَلِدهِ  َلوُ  َمْوُلودٌ  َواَل  ِبَوَلِدَىا َواِلَدةٌ  ُتَضارَّ  اَل ) النساء
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 الشريفة النبوية األحاديث مسرد
 

 الصفحة الحديث
 لو وثديي وعاء لو بطني كاف ىذا ابني إف:  اهلل رسوؿ يا:  قالت حيث)...

ف حواء، لو وحجري سقاء،  ليا فقاؿ مني، ينتزعو أف وأراد طمقني أباه وا 
 رواية وفي ،"  تنكحي لـ ما بو أحؽ أنت: "  وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ

 (.تتزوجي لـ ما بو أحؽ أنت" 
 

16 

 28 (أبيو إلى فذىب أىده الميـ)                   
 29 (القيامة يـو أحبتو وبيف بينو اهلل فرؽ وولدىا الوالدة بيف اهلل فرؽ مف) 

 32 (تنكحي لـ ما بو أحؽ أنت) 
 سبعا بمغوا إذا بالصالة صبيانكـ مروا  44 

 51 (ضرار وال ضرر ال)
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 والمراجع المصادر قائمة
 
 الكريـ القرآف .1

 الطالب، منيج بشرح الكىاب فتح ،( ـ 1519 – ق 925)  ت زكريا، يحيى أبك – األنصارم .2
 .بيركت المعرفة، دار
 اإلسالمي، الكتاب دار الطالب، ركض شرح المطالب أسنى زكريا، بف محمد بف زكريا األنصارم، .3

 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف
 اليداية، عمى العناية شرح( ـ 1384 – ق 786)  محمكد، بف محمد الديف أكمؿ – البابرتي .4

 .ـ1970 ، القاىرة ، البابي مصطفى كمطبعة مكتبة
 بف العزيز عبد تحقيؽ,البخارم صحيح الجعفي، البخارم اهلل عبد أبك إسماعيؿ بف محمد البخارم، .5

 .الفكر دار ـ،1994- ىػ1414,أكلى طبعة باز، بف اهلل عبد
 – ىػ 827)  ت الكردم، البزاز باف المعركؼ شياب بف محمد بف محمد الديف حافظ –البزاز ابف .6

 .بيركت العربي، التراث إحياء دار ،4 ط الكجيز، الجامع المسماة البزازية الفتاكل( ـ 1423
 حؿ عمى الطالبيف إعانة( ـ 1885 – ق 1302 بعد) ت الدمياطي، شطا محمد بف بكر أبك .7

 .بيركت العربي، التراث إحياء دار ،4ط المعيف، فتح ألفاظ
 النيى أكلي دقائؽ الحنبمى، إدريس بف حسف ابف الديف صالح بف يكنس بف منصكر البيكتى، .8

-ىػ1414األكلى: الكتب،الطبعة عالـ: الناشر اإلرادات، منتيى بشرح المعركؼ المنتيى لشرح
 .ـ1993

 أبي متف عمى البيجكرم حاشية ،(ـ1860/  ىػ1277) ت أحمد، محمد بف إبراىيـ –البيجكرم .9
 .بيركت الفكر، دار شجاع،

 الفتكل، دراية في القصكل الغاية( ـ 1286 – ق 685) ت عمر بف اهلل عبد – البيضاكم .10
 .الدماـ اإلصالح، دار داغي، القرة عمي تحقيؽ
 الكتب دار عطا، القادر عبد:  تحقيؽ الكبرل، السنف ،(458ت) الحسيف، بف أحمد البييقي، .11

 .ـ2003 لبناف، العممية،
 . 1975 مصر، الحمبي، البابي مصطفى مطبعة السنف، ،(279) عيسى، بف محمد الترمذم، .12
 الفكر، دار التحفة، شرح في البيجة ،(ـ1842، ىػ1258)ت السالـ، عبد بف عمي –التسكلي .13

 .بيركت
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: المحقؽ التعريفات، ،(ىػ816: المتكفى) الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي الجرجاني، .14
: الطبعة لبناف – بيركت العممية الكتب دار الناشر، بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو ضبطو
 . ـ1983- ىػ1403 األكلى
 تمخيص في الفقيية القكانيف ،( ق741 ت) محمد بف أحمد بف محمد القاسـ أبك جزم، ابف .15

 . 1ج المالكية، مذىب
 ،(ىػ1204: المتكفى) بالجمؿ المعركؼ األزىرم، العجيمي منصكر بف عمر بف سميماف الجمؿ، .16

 . تاريخ كبدكف طبعة بدكف الفكر، دار الطالب، منيج شرح بتكضيح الكىاب فتكحات
 ،(ـ1425/  ىػ829) ت الشافعي، الدمشقي الحصيني محمد بف بكر أبك الديف تقي –الحصيني .17
 .قطر ،3ط األنصارم، اهلل عبد بعناية االختصار، غاية حؿ في األخيار كفاية
 داككد، أبي سنف( ـ888/  ىػ275) ت األزدم، السجستاني األشعث بف سميماف –داككد أبك .18

 .بيركت الفكر، دار الديف، محي محمد مراجعة
 .مصر العربية، الكتب إحياء دار الكبير، الشرح أحمد، بف محمد بف أحمد –الدردير .19
 الفكر، دار الكبير، الشرح( ىػ1230: المتكفى) المالكي عرفة بف أحمد بف محمد الدسكقي .20

 .  تاريخ كبدكف طبعة بدكف: الطبعة
 إلى المحتاج نياية الديف، شياب حمزة بف أحمد العباس أبي بف محمد الديف شمس الرممي، .21
 . بيركت الفكر دار ـ،1984/ىػ1404 ،3ط ، المنياج شرح
 . ـ1988 اإلسالمي، الغرب دار المميدات، المقدمات ،(520) أحمد بف محمد رشد، ابف .22
 مف العركس تاج ،(ـ1790/  ىػ1205) ت الكاسطي الحسيني مرتضى محمد – الزبيدم .23

 (.ت.د) بنغازم، ليبيا، دار القامكس، جكاىر
 .ـ 1993 بيركت، الرسالة، مؤسسة ، 1 ط المرأة، أحكاـ في المفصؿ – الكريـ عبد – زيداف .24
 الصحة ناصر، أبك محمد فتحي. كد المنعـ عبد محمد محمد. كد غريب الرازؽ عبد زينب. د .25

 .ـ2008 النفسية،
 دار ،1،ط( الشخصية األحكاؿ لقانكف مقارف شرح) الزكجية كآثار أحكاـ  :محمد.د سمارة، . .26

 .ـ 2010 كالتكزيع، لمنشر الثقافة
 تحقيؽ الفقياء، تحفة(  ـ 1145 – ق 540)  ت أحمد بف محمد الديف عالء – السمرقندم .27

 .دمشؽ الفكر، دار الزحيمي، كىبة. د ك الكتاني المنتصر محمد
 كاالحكاـ العقكد مف ايدييـ بيف يجرم فيما لمحكاـ المنظـ العقد ػ عمي بف سممكف الكناني، .28
 قكاعد في كالنظائر األشياء( ـ1505 – ق 911) ت الرحمف عبد بف الديف جالؿ – السيكطي .29

 .  ـ1959 البابي، مصطفى كمطبعة مكتبة األخيرة الطبعة الشافعي، فقو كفركع
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 بيركت، الفكر، دار ،2 ط األـ،( ـ 819 – ق 204)  ت ادريس، بف محمد – الشافعي .30
 . ـ 1983

 حؿ في اإلقناع( ـ 1569 – ق 977)  ت الخطيب، أحمد بف محمد الديف شمس – الشربيني .31
 .بيركت المعرفة، دار شجاع، أبي ألفاظ
 الطبعة العممية، الكتب دار الناشر المنياج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني الشربيني، .32

 .ـ1994-ىػ1415األكلى
 الشرقاكم حاشية( 1811 – ق 1226)ت الشافعي، إبراىيـ بف حجازم بف اهلل عبد – الشرقاكم .33
 .بيركت المعرفة، دار المباب، تنقيح تحرير بشرح الطالب تحفة عمى
  بشرح المحتاج تحفة عمى الشركاني حاشية ،(كفاتو عمى أقؼ لـ) ت الحميد، عبد – الشركاني .34

 .بيركت صادر، دار المنياج،
 كالنشر لمطباعة العربية النيضة دار ، اإلسالـ في األسرة أحكاـ مصطفى، محمد شمبي، .35

 .ـ1977 ،2ط كالتكزيع،
 حدائؽ عمى المتدفؽ الجرار السيؿ( ـ 1834/  ىػ 1250)  ت عمي، بف محمد. الشككاني .36

 . 1985 ، بيركت ، العممية الكتب دار ،1ط ، زايد إبراىيـ محمد تحقيؽ ، األزىار
 ،(ىػ1241: المتكفى) المالكي بالصاكم الشيير الخمكتي، محمد بف أحمد العباس أبك الصاكم .37

 كبدكف طبعة بدكف المعارؼ، دار ،"المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة"  الصغير الشرح عمى الصاكم حاشية
 .تاريخ
 ، لبناف – بيركت العممية الكتب دار الطحطاكم، حاشية ،(1231) محمد بف أحمد الطحطاكم، .38

 . ـ1997 - ىػ1418 األكلى الطبعة: الطبعة
 .ـ1983 ، 2ط ، الشرعية بالمحاكـ الخاصة التشريعات مجمكعة ػ راتب ، الظاىر .39
 عمى المحتار رد الحنفي، الدمشقي عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد عابديف، ابف .40
 - يميو الصفحة بأعمى «لمتمرتاشي األبصار تنكير شرح لمحصفكي المختار الدر» المختار، الدر

 - ىػ1412 الثانية،: الطبعة ،«المحتار رد» المسماه عميو، «عابديف ابف حاشية» - بفاصؿ مفصكال
 .بيركت -الفكر دار ـ،1992

 معمكمات بدكف بيركت، المعرفة، دار الحامدية، الفتاكل تنقيح في الدرية العقكد عابديف، ابف .41
 .نشر
 بشرح المحتاج تحفة عمى العبادم حاشية ،(ـ1584/ىػ992) ت قاسـ، بف أحمد –العبادم .42

 .بيركت صادر، دار المنياج،
 فقو في الكافي( ـ1070 –ػى 463) ت –القرطبي النمرم البر عبد بف عمر أبك – البر عبد ابف .43
 .ـ1979 المكريتاني، أحيد المالكي، المدينة أىؿ
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 عماف، يماف، دار الشخصية، األحكاؿ في القضائية القرارات-عايش الفتاح عبد عمرك، .44
 .ـ1990

 الكتاب شرح في المباب( ـ1880 –ػى1298) ت الميداني، الدمشقي الغنيمي عبد – الغنيمي .45
 .ـ1980 بيركت، العممية، المكتبة الكتاب، باسـ المختصر عمى
 1281 القاىرة، المصرية، الطباعة دار النعماف، حنيفة أبي اإلماـ مذىب في األنقركية الفتاكل .46
 .ق
 المصرية، الطباعة دار النعماف، حنيفة أبي اإلماـ مذىب عمى البرية لنفع الخيرية الفتاكل .47

 . ق1311 ، القاىرة
 .ىػ 1301 ،1ط القاىرة، المصرية، األزىرية المطبعة المصرية، الكقائع في الميدية الفتاكل .48
 الخانية الفتاكل( ـ 907 – ق295) ت األكزجندم، منصكر بف حسف الديف فخر –الفرغاني .49

 .بيركت العربي، التراث إحياء دار ،4 ط قاضيخاف، فتاكل المسمى
 األميرية، ،7 المنير،ط المصباح( ـ1368/ ىػ770)ت عمي بف محمد بف أحمد -الفيكمي .50

 (.ت.د) القاىرة،
 ثـ المقدسي الجماعيمي قدامو بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ محمد أبك قدامة، ابف .51

 كمحمد خطاب الديف شرؼ محمد تحقيؽ المغني،. المقدسي قدامو بابف الشيير الحنبمي، الدمشقي
 .القاىرة الحديث دار ـ، 2004- ىػ1425 طبعة، بدكف السيد،
 ،2ط النفائس، دار ،182 الفقياء، لغة معجـ صادؽ، حامد قنيبي،-ركاس محمد قمعجي، .52

1988. 
 الديف شياب –كعميرة( ـ1658/ىػ1069)ت سالمة، بف أحمد بف أحمد الديف شياب –قميكبي .53
 دار ،4ط لمنككم، الطالبيف منياج عمى حاشيتاف ،(ـ1550/ىػ957) ت بعميرة، الممقب البرلسي أحمد
 .بيركت الفكر،
 الكتب دار الفقياء، بيف المتداكلة األلفاظ تعريفات في الفقياء انيس اهلل، عبد بف قاسـ القكنكم، .54

 .2004 العممية،
 بدائع ،(ىػ587: المتكفى) الحنفي الكاساني أحمد بف مسعكد بف بكر أبك الديف، عالء الكاساني، .55

 .ـ1986 -ىػ1406 الثانية،: الطبعة العممية، الكتب دار  الشرائع، ترتيب في الصنائع
 .ـ1995 ،1ط العممية، الكتب دار المدارؾ، أسيؿ بكر، أبك الكشناكم، .56
 .العربي التراث إحياء دار  السنف، القزكيني، يزيد بف محمد ماجو، ابف .57
 دار الكبير، الحاكم م،البغداد البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبك الماكردم .58

 .ـ1999 بيركت، العممية، الكتب
 .ـ1960 معمر، مطبعة الكسيط، المعجـ – العربية المغة مجمع .59
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 األردني، الشخصية األحكاؿ قانكف في كتطبيقاتو اإلسالمي الفقو في المشاىدة حؽ المحاميد، .60
 .ـ1/2006 العدد كالقانكف، الشريعة عمـك دراسات

 .القاىرة العربي، الفكر دار الشخصية، األحكاؿ زىرة، أبك محمد اإلماـ .61
 في اإلنصاؼ ،(ـ1480/  ىػ885) ت سميماف، بف عمي الحسف أبي الديف عالء – المرداكم .62

 التراث إحياء دار ،2ط الفقي، حامد محمد حققو أحمد، اإلماـ مذىب عمى الخالؼ مف الراجح معرفة
 .ـ1980 بيركت، العربي،

 .الثانية: العربي،الطبعة التراث إحياء دار: الناشر الفركع، كتصحيح الفركع المرداكم، .63
 المقنع، أحكاـ تحرير في المشبع التنقيح سميماف، بف عمي الحسف ابك الديف عالء المرداكم، .64

 .ق1373 ،1ط السمفية، المطبعة
 ،2ط كالمنتيى، اإلقناع بيف الجمع في المنتيى غاية ،(ـ1623/ىػ1033) ت يكسؼ، بف مرعي .65

 .الرياض السعيدية، المؤسسة
 الصالحي ثـ الرامينى المقدسي الديف شمس اهلل، عبد أبك محمد، بف مفمح بف محمد مفرج، ابف .66

 المرداكم، سميماف بف عمي الديف لعالء الفركع تصحيح كمعو الفركع ،كتاب(ىػ763: المتكفى) الحنبمي
 - ىػ 1424 األكلى الطبعة الرسالة، مؤسسة الناشر التركي، المحسف عبد بف اهلل عبد تحقيؽ
 .ـ2003

 فقو في العمدة شرح العدة( ـ 1226_ ػى624)ت إبراىيـ، بف الرحمف عبد الديف بياء –المقدسي .67
 (.ت.  د) أحمد، السنة إماـ
 لساف(: ىػ711ت)المصرم اإلفريقي مكـر بف محمد بف الديف جماؿ الفضؿ أبك منظكر، ابف .68

 .1ط صادر، دار: بيركت العرب،
: المتكفى) الحنفي الفضؿ أبك الديف مجد البمدحي، المكصمي محمكد بف اهلل عبد مكدكد، ابف .69

 بيركت، -العممية الكتب دار كصكرتيا) القاىرة -الحمبي مطبعة المختار، لتعميؿ االختيار( ىػ683
 .ـ1937 - ىػ 1356 ،( كغيرىا
 ،(ىػ970: المتكفى)المصرم نجيـ بابف المعركؼ محمد، بف إبراىيـ بف الديف زيف نجيـ، ابف .70

 .نشر معمكمات بدكف اإلسالمي، الكتاب دار ، الرائؽ البحر
 ،4 ط العالمكيرية، بالفتاكل المسماة اليندية الفتاكل( ـ 1706 –ق1118)  ت –نظاـ الشيخ .71
 .بيركت العربي، التراث إحياء دار
 ،3ط الشاكيش، زىير إشراؼ المفتيف، كعمدة الطالبيف ركضة شرؼ، بف الديف محي النككم، .72

 .بيركت اإلسالمي المكتب
  لبناف بيركت، العربي، التراث إحياء دار -مسمـ صحيح عمى النككم شرح النككم، .73
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تحقيؽ : سراج  العمـ، أىؿ مذىب عمى اإلشراؼ ق، 318 ت  المنذر، بف محمد –النيسابكرم .74
ـ. عدد 46..ىػ/ 1406 .الديف، محمد نجيب ، نشر إدارة إحياء التراث اإلسالمي بقطر، الطبعة 
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 بشرح المربع الركض ،(ـ1560/ىػ968) ت أحمد، بف مكسى النجا أبك الديف شرؼ اليجاكم، .75
 .بيركت العممية، الكتب دار ،7ط المقنع، مختصر المستقنع زاد
 بداية شرح اليداية عمى القدير فتح السيكاسي،شرح الكاحد عبد بف محمد الديف كماؿ اليماـ، ابف .76

 الكتب دار ـ،الناشر 1995 -ىػ1415األكلى الطبعة الميدم، غالب الرزاؽ عبد تحقيؽ المبتدم،
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 دار السالسؿ، دار الككيتية، الفقيية المكسكعة الككيت، –اإلسالمية كالشئكف األكقاؼ كزارة .77
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