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ملخ�ص البحث:

يركز البحث على م�ساألة مهمة من امل�سائل التي تُعر�س عند ال�سقاق بني الزوجني، 
اأثناء طلبها فراق  ويكون حمل نظرها املحاكم ال�رشعية. �سورة هذه امل�ساألة: اأن املراأة 
الزوج باخللع، ي�ضرتط الزوج الإمتام االأمر اأن يكون له االنفراد بح�ضانة االأوالد مقابل 
للزوج،  املايل  العو�ض  �ضمن  �رشطاً  التنازل  هذا  ويكون  الزوجة،  فراق  عن  التنازل 
ويلجاأ له الزوج متى ما غلب على ظنه اأن االأم اأولى باحل�سانة واأحق بها، واأنَّ اجلانب 
الق�ضائي يف جانب االأم، وعليه فيجعل اإ�ضقاط حق ح�ضانتها لالأوالد من باب املعاو�ضة 

على اإمتام اخللع.
هذا البحث يجيب عن مدى �ضحة واعتبار هذا ال�رشط.

اأن هذا اال�ضرتاط غري �ضحيح وغري معترب  البحث والدرا�ضة تبنيَّ يل  من خالل 
�رشعاً فيما لو مت اخللع، وعليه؛ فيحق لالأم العودة واملطالبة بح�سانة اأوالدها واإرجاعهم 
اإليها ما دام اأنها االأحق باحل�سانة. وت�سمن البحث التو�سية بن�رش الوعي بني االآباء باأن 
عن  خارجة  الأ�سباب  حوله  اخلالف  يتم  اأن  ي�سوغ  ال  �رشعي  وتكليف  اأمر  احل�سانة 

م�سلحة االأوالد.
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املقدمة:
تبعه  اآله و�سحبه ومن  احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل حممد وعلى 

باإح�سان اإلى يوم الدين، اأما بعد:
تعالى:  قال  كما  غليظاً،  ميثاقاً  تعالى  اهلل  �سّماه  وقد  العقود،  اأوثق  من  الزواج  فاإن 
الن�ساء:  ڦڎ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ڎٿ 

باإح�سان خرياً من البقاء مع  اأن يكون الت�رشيح  اإلى  21، وقد ي�سل االأمر بني الزوجني 

ال�سقاق، يقول اهلل تعالى: ڎہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
من  فالفداء   ،229 البقرة:  ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئڎ 

املراأة يكون باملخالعة من زوجها ال�ضابق يف اأحكام معروفة يف كتاب اخللع.
اإذا كانوا بحاجة  اأوالد، وخ�سو�ساً  اإذا كان لهما  اأمر الفراق بني الزوجني  ويعظم 
اإلى رعاية وتربية؛ فاإن االأمر يكون وقعه واأثره اأ�سد، فرمبا كان لوجودهم اأثر كبري يف 

بقاء الزوجية.
االأزواج  بني  والفراق  الطالق  كرثة  لالأ�ضف-   - االأخرية  الفرتة  يف  املالحظ  ومن 
الأ�سباب واهية، ومن اآثار هذا الفراق: االختالف يف من يتولى ح�سانة االأوالد. وقد 
رتَّب ال�رشع احلكيم على هذا االأمر اأحكاماً وقواعد ي�ضتطيع الفقيه من خاللها ا�ضتنباط 
مهمة  جوانب  مراعياً  بامل�سلحة،  االأطراف  على  تعود  التي  العملية  ال�رشعية  االأحكام 

لكل االأطراف.
وهذا البحث ينظر من زاوية مددة؛ هي اأنَّ الفراق وعلى وجه اخل�ضو�ض بعقد 
عنده وحتت  االأوالد  يكون  اأن  اخللع  الإمتام  زوجه  على  الزوج  فيه  ي�ضرتط  قد  اخللع، 
فاإنها توافق  ح�سانته ورعايته، وت�سهم رغبة املراأة يف اخللع والفكاك من هذا الزوج؛ 
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جمربة على هذا االأمر يف اأوله، ثم ما تلبث اأن ترغب يف اأوالدها فرتفع دعوى على 
اأن تعود  اإليها. فهل يحق لها ذلك؟ اأي  اإعادة ح�ضانة اأوالدها  زوجها ال�ضابق رغبة يف 
باملطالبة مبا اأ�ضقطته �ضابقاً؟ ومنه يتبنّي: هل يحق لالأب ا�ضرتاط هذا ال�رشط باإ�ضقاط حق 

االأم يف احل�سانة؛ كعو�س على اخللع ابتداًء؟
اإ�ضقاط  هذا البحث يجيب عن الت�ضاوؤل املهم يف هذا البحث: هل ي�ضح ا�ضرتاط 

حق االأم يف عقد اخللع كعو�س عن املوافقة على املخالعة؟
وقد ق�سمت البحث اإلى مبحثني:

املبحث االأول: احلق يف احل�ضانة واإ�ضقاط احلق يف احل�ضانة يف عقد اخللع.
ويحتوي على اأربعة مطالب:

املطلب االأول: تعريف احل�سانة.
املطلب الثاين: احلق يف احل�سانة.

املطلب الثالث: انتقال احل�سانة اإذا اأ�سقطته االأم اإلى من بعدها.
املطلب الرابع: ا�ضرتاط اإ�ضقاط احلق يف احل�ضانة يف عقد اخللع.

املبحث الثاين: تطبيقات ق�سائية
ويحتوي على ثالثة تطبيقات:

التطبيق االأول: حكم ق�سائي يت�سمن احلق يف ح�سانة االأم التي مل تتزوج.
برتك  النفقة  اإ�ضقاط  على  املعاو�ضة  يت�ضمن  ق�ضائي  حكم  الثاين:  التطبيق 

املطالبة باحل�سانة.
التطبيق الثالث: حكم ق�ضائي يت�ضمن طلب اإعادة احل�ضانة اإلى االأم بعد تنازلها 

عنه يف عقد اخللع.
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املبحث الأول:
احلق يف احل�شانة واإ�شقاط احلق يف احل�شانة يف عقد اخللع

املطلب الأول: 

تعريف احل�س�نة:

يف اللغة:

نا ال�سيء: جانباه. ونواحي كل �سيء  ُن: ما دون االإبط اإلى الك�سح. وِح�سْ » احِل�سْ

وكذلك  جناِحه.  حتت  نف�سه  اإلى  ه  �سمَّ اإذا  ُنُه؛  َيْح�سِ بي�سه  الطائر  ن  وَح�سَ اأح�سانُه... 

َنُة ال�سبّي: التي تقوم على تربيته)1)«. َنْت ولدها. وحا�سِ املراأة اإذا َح�سَ

ال�سدر  اأو  الَك�ْسح،  اإلى  االإبط  دون  ما  بالك�رش:  ن:  »احِل�سْ املحيط:  القامو�س  ويف 

وِح�سانًة،  ناً  َح�سْ ال�سبيَّ  ن  وَح�سَ وناِحيَُتُه...  ال�سيء  بينهما، وجانب  وما  دان  والَع�سُ

نه، اأو ربَّاه؛ كاحت�سنه..))) ». بالك�رش: َجَعله يف ِح�سْ

ن الرجُل  نِه... وَح�سَ انًة: جعله يف ِح�سْ ناً، وح�سَ َنه - َح�سْ ويف املعجم الو�سيط: »وَح�سَ

:: رعاه وربَّاه؛ فهو حا�ضٌن...( احل�ضانُة(: الَواَلية على الطفل؛ لرتبيته وتدبري �ضئونه«)3). ال�ضبيَّ

ٌل َواِحٌد ُيَقا�ُض، َوُهَو حفُظ ال�ضْيِء  اُد َوالنُّوُن اأَ�ضْ اُء َوال�ضَّ َن( احْلَ ويف مقايي�ض اللغة: »)َح�ضَ

ِني...  ِبِط اإِلَى اْلَك�ْسِح; ُيقال اْحَت�سْنُت ال�سْيَء َجعْلُتُه يف ِح�سْ �سُن َما دون ااْلإِ يَانَُتُه. َفاحْلِ َو�سِ

ُن[«)4). �سْ ُن: ]احْلِ َها. َواملُحَت�سَ َماَمُة بَْي�سَ َنِت احْلَ َنِت املراأُة ولََدَها، وكذلَك َح�سَ ومن الباب َح�سَ

ال�سحاح، للج�هري )101/5)-)10)).  (1(
القام��س املحيط ))153-)153).  (((

املعجم ال��سيط ))18).  (3(
مقايي�س اللغة ))))).  (4(
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يف اال�سطالح:

مل يختلف الفقهاء يف املراد باحل�سانة وفق مفهومه العام، لذا قارب الفقهاء املعنى اللغوي 

بالو�سف العام للح�سانة؛ بتعريفه اأنه: حفظ الولد والعناية به و�سمه للحا�سن دون غريه.

ومن الفقهاء من عّرفه مبا ي�سمل احل�سانة؛ من العناية بتنظيفه وتدهينه وتقليبه اأثناء 

النوم... وغريه من مقت�ضيات ولوازم القيام باحل�ضانة.

واأُوِرد هنا جملة من التعريفات املو�سحة ملا �سبق ذكره:

من التعريفات مبفهوم احل�سانة العام:

ما ذكره �ساحب جممع االأنهر: »و�رشعاً تربية االأم، اأو غريها ال�سغرَي اأو ال�سغرية)5)«.

والقيام  والرتبية،  الكفالة،  ال�رشع  يف  »وهي  العدوي:  حا�سية  يف  جاء  وللمالكية 

بجميع اأمور املح�سون وم�ساحله)))«.

تعريف زكريا االأن�ضاري ال�ضافعي يف اأ�ضنى املطالب: »)وهي حفظ من ال ي�ضتقل( 

باأموره )وتربيته( مبا ي�ضلحه، وهي نوع والية و�ضلطنة)))«.

ويف ك�ضاف القناع للبهوتي احلنبلي: ») وهي )اأي احل�ضانة( حفظ �ضغري وجمنون 

ومعتوه وهو املختل العقل مبا ي�رشهم وتربيتهم بعمل م�ساحلهم)8)..«.

اأما التعريف مبا تت�سمنه احل�سانة، فمن ذلك:

)جممع الأنهر) 481-480/1).  (5(
واأما  بالتمييز،  تنتهي  لل�سغري  اأن احل�سانة  ال�سافعية  العدوي) )/))1-131)، وقد بني بع�س  )حا�سية   (((
بعده اإلى البل�غ فت�سمى كفالة. ينظر: حا�سية البجريمي على اخلطيب )104/4-105)، كما اأن احل�سانة 

ل تلزم للبالغ، ينظر: البيان للعمراين )4/11))).
اأ�سنى املطالب )3/)44)، ومثله يف حا�سيتي قلي�بي وعمرية) 4/)8-0)) وحا�سية اجلمل )515/4-)51).  (((
ك�ساف القناع )5/5)4-))4)، ومثله يف مطالب اأويل النهى )5/5))-))))، الرو�س املربع )1/)43).  (8(
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يقول الكا�ساين احلنفي: »فح�سانة االأم ولدها هي �سمها اإياه اإلى جنبها واعتزالها 

اإياه من اأبيه ليكون عندها فتقوم بحفظه واإم�ساكه وغ�سل ثيابه)))«.

ويف �رشح حدود ابن عرفة املالكي: »هي حم�سول قول الباجي حفظ الولد يف مبيته 

وموؤنة طعامه ولبا�سه وم�سجعه وتنظيف ج�سمه)10)«.

وعند ال�سافعية ورد يف مغني املحتاج اأن احل�سانة: »واحل�سانة حفظ �سبي وتعهده 

بغ�سل راأ�سه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه يف املهد وحتريكه لينام ونحوها)11)«.

وعند احلنابلة ورد كثرياً بعد تعريف احل�سانة باملفهوم العام بذكر ما تت�سمنه تف�سياًل؛ فمثاًل 

للبهوتي: »)وهي )اأي احل�ضانة( حفظ �ضغري وجمنون ومعتوه وهو  القناع  ورد يف ك�ضاف 

املختل العقل مبا ي�رشهم وتربيتهم بعمل م�ضاحلهم كغ�ضل راأ�ض الطفل و)غ�ضل( يديه و)غ�ضل( 

ثيابه وك�)دهنه وتكحيله وربطه يف املهد وحتريكه لينام ونحوه( اأي ما ذكر مما يتعّلق مب�ضاحله))1)«.

وبذلك يتبنّي من خالل التعريفات ال�سابقة اأن املفهوم العام للح�سانة متفٌق عليه، 

واأما بع�س التف�سيالت؛ مثل:

- هل ُيقال: ح�سانة املجنون اأم كفالة املجنون اأو الوالية على املجنون؟ فهي واإن 

اختلفت لفظاً فاإن املراد بها العناية والتكّفل به ومراعاة م�ساحله.

 - وكبيانهم: هل ُيقال على ال�سغري بعد التمييز وقبل البلوغ؛ حم�سون اأم مكفول؟ 

من  العام  باملعنى  اخلروج  ن�ستطيع  والتمثيل  املعنى  وبهذا  املجنون.  �سبق يف  ما  فمثُل 

بدائع ال�سنائع )41-40/4).  (((
�سرح حدود ابن عرفه )30/1))، ومثله يف م�اهب اجلليل )14/4)).  (10(

مغني املحتاج )3/))5-4)4).  (11(
ك�ساف القناع )5/5)4-))4)، ومثله يف مطالب اأويل النهى )5/5))-))))، الرو�س املربع )1/)43).  (1((
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احل�سانة اأنها: »تربية الطفل، و�سيانته يف بدنه واأخالقه، وكل ما ي�سلحه«.

وهذا املعنى يعود اإلى العرف يف بع�س تف�سيالته، مما قد بيَّنه الفقهاء فراعوا اأهمية 

العرف، كما جاء يف مغني املحتاج عند تعداد ما يجب على احلا�ضن فقال: »)وكحله( 

واإ�ضجاعه )وربطه يف املهد( وهو �رشير الر�ضيع )وحتريكه( على العادة )لينام ونحوها( 

مما يحتاج اإليه الر�سيع؛ القت�ساء ا�سم احل�سانة عرفاً لذلك؛ وحلاجة الر�سيع اإليها..)13)«.

 املطلب الث�ين: 

احلق يف احل�س�نة:

هذه امل�ضاألة تعترب اأحد اأ�ضول م�ضاألة اإ�ضقاط االأم حقها يف احل�ضانة.

واملراد بها هنا: َمن �ساحب احلق يف احل�سانة؟ وما ثمرة ذلك؟

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم اهلل- يف احلق يف احل�سانة؛ هل هي حق للحا�سن اأم 

للمح�سون اأم لهما على اأربعة اآراء:

الراأي الأول: اأن احل�س�نة حق للح��سن.

وقال به احلنفية، وهو املفتى به عندهم)14). وهو راأي للمالكية، قيل اإنه امل�سهور يف 

مذهب مالك)15)، وقول يف مذهب االإمام اأحمد))1).

وثمرة اختيار هذا الراأي:

مغني املحتاج )3/))5-4)4).  (13(
ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5)).  (14(

م�اهب اجلليل )15/4)-)1))،  والإكليل )3/5)8-5)5)،  التاج  ميارة )8/1))-0)))،  �سرح  ينظر:   (15(
�سرح خمت�سر خليل )13/4))، ال�سرح ال�سغري مع حا�سية ال�ساوي ))/3))-4))).

ينظر: الفروع )5/)1)-18))، الإن�ساف ))/))4-))4)، املبدع ))/185-)18)، زاد املعاد )451/5).  (1((
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1- اأنه اإذا اأ�سقط من له احلق يف احل�سانة �سقطت احل�سانة عنه.

2- هل ملن اأ�سقطها حق املطالبة بها مرة اأخرى؟ فلو طالبت االأم باحل�سانة بعد اإ�سقاطها 

فهل تعود اإليها؟ غالب الفقهاء من احلنفية وال�سافعية واحلنابلة على اأنه يعود اإليها))1).

3- كما تتفّرع على امل�ساألة م�ساألة اخليار، وهل يورث؟

واإال وجبت  اأجرة على احل�ضانة،  اأْخذ  للحا�ضن  اأنه يجوز  العلماء  بع�ض  4- وزاد 

عليه جماناً)18).

دليل هذا الراأي:

الدليل االأول:

قوله تعالى: ڎھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ 

ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ 

يت  ىت  مت  خت  حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

جث مثڎ البقرة: 233.

وجه الداللة: اأن الر�ساع حق لالأم؛ الأنها اأحنَّ واأرقَّ من غريها بولدها. وهذا احلنان 

موجود ومتوفر حتى بعد الر�ساع، وعليه فاإنه ال ي�سقط))1).

ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5))، تكملة املجم�ع )0)/3)))، املغني )11/))4). ومن تعليالتهم يف   (1((
ذلك: اأن احلق لالأم يثبت �سيئًا ف�سيئًا في�سقط الكائن ل امل�ستقبل.

-185/(( املبدع   ،(4((/(( الإن�ساف   ،((18-(1(/5( الفروع   ،(((0-((8/1( ميارة  �سرح  ينظر:   (18(
)18)، وال�سافعية مع اأن راأيهم مييل اإلى حق املح�س�ن اإلَّ اأنهم يرون ع�دتها اإلى امل�ستحق اأي�سًا، كما ل� 

طلقت الأم املزوجة باأجنبي فلها حق املطالبة بال�سغري. ينظر: تكملة املجم�ع )0)/3))).
ينظر: تف�سري القرطبي )4/3)1-))1(، وعامة اأدلة هذا الراأي متوجه اإلى اأن هذا ال�شقوط لو زال مانعه   (1((

عاد اإلى �ساحبه.



90

احلق يف احل�ضانة واأثره يف ا�ضرتاط اإ�ضقاط احل�ضانة يف عقد اخللع

جملة الق�ضائية - العدد العا�ضر - رم�ضان  1435هـ

الدليل الثاين:
قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأنِت اأحُقّ به ما مل تنكحي« رواه اأبو داود)0))

وجه الداللة: يف قوله »اأحق« داللة على اأن لها حقاً يف احل�سانة. فاالأ�سل اأن االأم 

التخيري.  يقت�سي  و�سٌف  بالولد  اأو  كالزوجية،  مانع  بها  يكن  مل  ما  باحل�سانة؛  اأحق 

واحل�سانة حق للمح�سون؛ وهو هنا يف هذه الق�سية التي ورد فيها احلديث للمراأة، فاإن 

تََرَكْتها انتقلت اإلى غريها)1)).

اأما �ضقوط ح�ضانة االأم التي تزوجت فب�ضبب مراعاة حق الزوج)))).

الراأي الث�ين: اأن احلق يف احل�س�نة للمح�سون.

واختيار  املالكية)4))،  عند  وراأٌي  بع�سهم)3))،  اختاره  احلنفية،  عند  ق��ول  وه��و 

ال�سافعية)5))، وقوٌل عند االإمام اأحمد)))).

وثمرة هذا الراأي:

رواه اأب� داود يف كتاب الطالق، باب من اأحق بال�لد، برقم:))))، والإمام اأحمد يف م�سنده برقم: )0))،   ((0(
وح�سن اإ�سناده الألباين كما يف اإرواء الغليل ))/44)(، وال�شيخ �شعيب الأرناوؤوط يف حتقيقه على زاد املعاد 

(43(/5(
ينظر: زاد املعاد )435/5، 441، )45). يف �س 441 اأ�سار اإلى اأن دليل ك�ن املراأة اإذا تركت حقها انتقلت   ((1(
احل�سانة اإلى غريها: ما جاء يف احلديث عن تنازع ح�سانة ابنة حمزة بني علي وجعفر وزيد، يف الق�سة 
باحل�سانة من  اأحق  وكانت   ،( كانت �سفية  ابنة حمزة)  اأن عمة  وبيان ذلك:  ال�سحيحني.  امل�سه�رة يف 

خالتها يف راأي ابن القيم - رحمه اهلل- ولأنها مل تطلبها فقد انتقلت احل�سانة اإلى من طلبها.
ينظر: زاد املعاد )5/ )45، 484).  ((((

ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5)).  ((3(
ينظر: �سرح ميارة )8/1))-0)))، التاج والإكليل )3/5)5-8)5)، م�اهب اجلليل )15/4)-)1)).  ((4(

ينظر: البيان للعمراين )4/11)))، تكملة املجم�ع )0)/)))).  ((5(
ينظر: الفروع )5/)1)-18))، الإن�ساف ))/))4-))4)، املبدع ))/185-)18). وه� ما يفهم من اختيارات   ((((
ابن قدامة رحمه اهلل حيث يق�ل يف املغني )418/11): »ولنا، اأن الغر�س باحل�سانة احلظ، واحلظ للجارية بعد 
ال�سبع يف الك�ن عند اأبيها؛ لأنها حتتاج اإلى حفظ، والأب اأولى بذلك..«. ثم قال اي�سًا يف املغني )11/)41) يف 

الغالم: »لأن الق�سد حظ الغالم، وحظه فيما ذكرناه«. وعلى ذلك؛ فاإن املع�ل يف امل�ساألة النظر يف الأ�سلح له.
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1- اأن احلق ال ي�سقط عن من وجبت عليه احل�سانة حتى لو اأ�سقطه)))).

2- وبنى بع�ضهم على هذا الراأي: تقدمي اجلدة لالأب على من مثلها كاجلدة لالأم)8)).

3- وبناء عليه؛ فاإنه متى �سقط حق احل�سانة عن احلا�سن فاإنه ال يعود اإليه)))).

دليل هذا الراأي:

الدليل االأول:
قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأنِت اأحق به ما مل تنكحي« رواه اأبو داود)30)

اإذا تزوجت فقد ان�سغلت بحقوق الزوج؛ مما قد يعيقها عن  وجه الداللة: اأن االأم 

حق  هو  ُيراعى  الذي  اأن  على  دلَّ  بزواجها،  حقها  اأ�سقط  فلما  وعليه؛  الولد.  تربية 

ا �سواه)31). املح�سون باأن يكون عند من هو اأف�سل له ومن�سغل به عمَّ

الدليل الثاين:

َرٍم حتى ال  حَمْ َرِحٍم  لو مل يوجد غريها من ذوي  االأم جُترب على احل�سانة  اأن 

ي�سيع الولد))3).

الراأي الث�لث: اأن احلق يف احل�س�نة للح��سن واملح�سون معً�.

وهو قول لبع�س احلنفية)33) وراأٌي للمالكية، رجحه بع�سهم)34).
ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5))، �سرح ميارة )8/1))-0)))، الفروع )5/)1)-18))، الإن�ساف   ((((

))/))4)، املبدع ))/185-)18).
ط�يل،  كالم  امل�ساألة  هذه  ويف   ،((1(-(15/4( اجلليل  م�اهب   ،(5(8-5(3/5( والإكليل  التاج  ينظر:   ((8(

ف�س: ابن القيم يف زاد املعاد )5/)43). وممن اأطال فيه النَّ
ينظر: حا�سية الد�س�قي ))/)53).  ((((

�سبق تخريجه  (30(
هذا ال�ستدلل م�ستنبط من مفه�م كالم العلماء، وينظر: �سرح خمت�سر خليل )13/4)).  (31(

ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5)).  (3((

ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5)).  (33(
ينظر: �سرح ميارة )8/1))-0)))، التاج والإكليل )3/5)5-8)5)، وممن رجحه: الباجي وابن حمرز.  (34(
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ومال اإليه من احلنفية ابن عابدين؛ جمعاً بني الراأيني يف مذهبهم)35).

وعلى هذا الراأي؛ فاإنه ال ي�سقط احلق على من وجبت عليه اإذا اأ�سقطها.

دليل هذا الراأي:

اإال مع هذا الراأي؛ فمثاًل: امل�سهور  اأن الفروع الواردة يف باب احل�سانة ال تّطرد 

عند املالكية اأن احلا�سن ال جتب له اأجرة مبجرد احل�سانة؛ فلو مل تكن حقاً له لفر�ست 

عليه االأجرة))3).

لو مل  احل�سانة  جُترب على  االأم  باأن  الراأي:  احلنفية هذا  راأى من  َمن  ا�ستدل  كما 

يوجد غريها من ذوي َرِحم حَمرم حتى ال ي�سيع الولد. ولو وجد غريها وامتنعت 

احل�سانة حق  الأن  اإليها؛  احل�سانة  انتقلت  باحل�سانة  االأم ور�سي غريها - كاجلدة- 

االأم وقد اأ�سقطته. وعليه؛ فقد مت مراعاة حقها ملَّا طلبته. وملَّا امتنعت مل جترب مع وجود 

غريها ممن فيه كفاية))3).

حه بع�سهم)38). الراأي الرابع: اأن احلق يف احل�س�نة هلل تع�لى وهو راأٌي للم�لكية، ورجَّ

وعلى هذا الراأي؛ فاإنه ال ي�سقط احلق عن من وجبت عليه؛ كاالأم اإذا اأ�سقطتها.

اأنه قوٌل م�ضابه يف  اأنه مذكور لدى املالكية. ويبدو يل  اأَر لهذا الراأي دلياًل مع  ومل 

ثمرته للقول الثالث. فاهلل اأعلم.

الرتجيح:

النظر يف حال املح�سون  التاأمل يف م�سائل كتاب احل�سانة وم�سائلها، ثم  بعد 
ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5)).  (35(

ينظر: �سرح ميارة )8/1))-0)))، حا�سية العدوي ))/))1).  (3((
ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5)).  (3((

ينظر: �سرح ميارة )8/1))-0))).  (38(
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 - وتقدير �ضالحه  وللحا�ضن،  للمح�ضون  احل�ضانة حق  اأن  يظهر يل  واحلا�ضن، 

اجتهادية.  اأدوات  من  لديه  مبا  القا�سي  طريق  عن  ممكن  للمح�سون-اأمر  خا�سة 

باب  الفروع يف  الذي يجمع  العلماء- هو  بع�س  قال  االأمر - كما  بهذا  والقول 

وتن�سئًة،  تربيًة  له  االأ�سلح  املح�سون من حيث  اإلى حال  ينظر  ثمَّ  احل�سانة، ومن 

الولد  �سم  الرغبة يف  من  االأبوين -  اأحد  كان  لو  فيما  احلا�سن - خا�سة  وحال 

واالأن�س به، وال�رشور الذي فطر اهلل خلقه عليه من روؤية االأوالد حوله؛ وهي حاجة 

ب�رشية م�ستقرة يقول اهلل تعالى: ڎٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺڎ الكهف: 46. وي�ساف لذلك ما قد يراه اأحد االبوين اأن من 

�سالح املح�سون اأن يكون لديه؛ لرغبته يف تن�سئته بطريقٍة يرت�سيها ويراها االأ�سلح، 

ونحو ذلك من الدواعي.

ثم اإن ما ا�ستدل به من قال باأنه حق للحا�سن بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأنت اأحق 

له ما مل تنكحي..«. هو ما ا�ستدل به الطرف االآخر ممن قال باأنه حق للمح�سون؛ مما يدل 

على اأن اال�ضتدالل بهذا احلديث غري �رشيح يف االأمر. والذي يبدو يل اأن احلديث كان 

يف �سياق ا�ستحقاق حا�سن على اآخر، ولي�س من قبيل هذه امل�ساألة �رشاحة.

 املطلب الث�لث: 

انتق�ل احل�س�نة اإذا اأ�سقطته الأم اإلى من بعده�.

اإذا تركت االأم حقها يف احل�سانة مع ا�ستحقاقها اأو �سقط ملانع كالزوجية اأو غريه، 

فتنتقل اإلى غريها. لكن: هل تنتقل اإلى االأب اأم اإلى اجلدة »اأم االأم«؟
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يف امل�ساألة راأيان، هما:

الراأي الأول: تنتقل اإلى الأب.

وهو وجٌه عند ال�سافعية))3)، ووجٌه عند احلنابلة)40).

دليل هذا الراأي:

الدليل االأول:

اأن االأم اإذا اأ�سقطت حقها يف احل�سانة �سقط فرعها - وهو اأمها-؛ فاإن اأمهاتها فرٌع 

عليها يف اال�ستحقاق)41).

اأُجيب عن هذا الدليل:

اأن كون اجلدات فرعاً عن االأم ال ُي�ضقط حقوقهن ب�ضقوط حق االأم، كما لو �ضقط 

حق االأم يف احل�سانة؛ لزواجها اأو ملانع اآخر))4).

الدليل الثاين:

عن  ل)43)  َع�ضَ اإذا  كالويل  وذلك  اإليها،  تنتقل  فلم  االأم  بقاء  مع  للجدة  َحقَّ  ال  اأنه 

النكاح فاإن الوالية ال تنتقل اإلى من دونه من االأولياء)44).

ينظر: تكملة املجم�ع )0)/31)).  (3((
ينظر: املغني )11/))4)، الكايف لبن قدامة )3/)4)).  (40(
ينظر: املغني )11/))4)، الكايف لبن قدامة )3/)4)).  (41(
ينظر: املغني )11/))4)، الكايف لبن قدامة )3/)4)).  (4((

الع�سل يف ال�سطالح، كما عرفه البه�تي يف ك�ساف القناع )54/5): »)والع�سل منعها )اأن تتزوج) بكفء   (43(
اإذا طلبت ذلك ورغب كل منهما يف �ساحبه )مبا �سح مهرا) ول� )كان) بدون مهر مثلها) يقال: داء ع�سال 

اإذا اأعيا الطبيب دواوؤه، وامتنع عليه«.
ينظر: تكملة املجم�ع )0)/31)).  (44(
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اأجيب عن هذا الدليل:

اأن قيا�س احل�سانة على الوالية قيا�س مع الفارق؛ فاحلاكم بنف�سه يقوم مقام العا�سل 

يف والية النكاح، بخالف احل�سانة فاإن احلاكم ال يقوم بنف�سه، بل يحكم بها لغريه)45).

الراأي الث�ين: تنتقل اإلى اأمه�ته� -اأي جدة املح�سون- اأم الأم واأمه�ته�:

وهو قوُل احلنفية))4)، وقول املالكية))4)، والراأي املعتمد عند ال�سافعية)48)، وهو وجٌه 

اآخر عند احلنابلة، �سححه ابن قدامة))4).

اأدلة هذا الراأي:

الدليل االأول:

اأنه اإذا �ضقط حق االأم اأ�ضبحت كامليتة. و�ضقوط القريب ملعنى اخُت�ضَّ به دون َمْن 

بعده؛ فتنتقل ملن بعدها وهو اجلدة)50).

الدليل الثاين:

اأن االأب اأَبعُد، وقد ُوِجد من هو اأقرب - وهو اجلدة اأم االأم-، فال تنتقل من االأقرب 

اإلى االأبعد، كما ال تنتقل احل�سانة اإلى االأخت)51).

ينظر: تكملة املجم�ع )0)/31)).  (45(
ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5)).  (4((

ينظر: حا�سية الد�س�قي ) )/)53)، م�اهب اجلليل )18/4))، وزاد اأنها الرواية امل�سه�رة يف منح اجلليل )4/))4)،   (4((
�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )4/)1)-18)(،، وفيها: اأن بع�س املالكية قيَّده ب�شرط انفراد اجلدة بال�شكن.

ينظر: الغرر البهية )4/)40)، مغني املحتاج )5/))1)، تكملة املجم�ع )0)/30)).  (48(
ينظر: املغني )11/))4)، الكايف لبن قدامة )3/)4))..  (4((
ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5))، املبدع )33/8)).  (50(
ينظر: املغني )11/))4)، الكايف لبن قدامة )3/)4)).  (51(
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الرتجيح:

الذي يتبنّي للباحث ُرجحان القول الثاين. فاإنه االأقوى دلياًل وتعلياًل، كما اأنه متت 

االإجابة عن اأدلة القول االأول.

املطلب الرابع: 

اإ�شقاط احلق يف احل�شانة يف عقد اخللع))5).

لو اأن االأم امل�ضتحقة للح�ضانة اأرادت خمالعة زوجها، فوافق على اأن يكون له حق 

ح�ضانة االأوالد عو�ضاً عن اخللع، وجعل هذا االأمر �رشطاً الإمتام عقد اخللع؛ فهل ي�ضح 

ذلك ويكون ال�رشط نافذاً؟

وامل�ضاألة هنا لي�ضت يف جواز االإ�ضقاط فاإن االأم ال تُلزم باحل�ضانة ما دامت مل تتعني 

عليها؛ اإمنا امل�ساألة يف طلبها عودة احل�سانة بعد اإ�سقاطها حلقها يف احل�سانة كعو�س يف 

عقد اخللع، وهذا يكون بعد نفاذ اخللع.

وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:

القول الأول: اأنه ي�شح اخللع ويبطل ال�شرط.

كتاب اخللع ياأتي بعد كتاب الطالق، ويعرفه احلنفية باأنه: »اأخذ املال باإزاء ملك النكاح بلفظ اخللع« كما   (5((
يف تبيني احلقائق )/)))، وعرفه بع�سهم باأنه: »عقد بني الزوجني املال فيه من املراأة تبذله فيخلعها اأو 
يطلقها » ينظر اجل�هرة النرية )/)5. وعّرفه املالكية باأنه: »الطالق بع��س« ينظر: التاج والإكليل 8/5)) 
وعّرفه ال�سافعية باأنه: »فرقة بع��س مق�س�د يح�سل للزوج اأو ل�سيده« ينظر: الغرر البهية 4/))) وعند 
احلنابلة: »فراق الزوج امراأته بع��س، على املذهب. وبغريه على اختيار اخلرقي، باألفاظ خم�س��سة«، كما 

يف الإن�ساف 8/)38 واملبدع )/))).
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وهو قول جمهور العلماء من احلنفية)53)، وال�سافعية)54)، واحلنابلة)55)، ورواية عند املالكية))5).

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول باالأدلة التالية:

الدليل االأول:

اأن حق احل�سانة حق متجدٌد، يتجدد كلما طلبه �ساحبه كالنفقة))5).

الدليل الثاين:

اأن احل�ضانة حق للولد فال متلك االأم اإبطاله)58).

فاحل�سانة لي�ست حقاً مالياً ُيعتا�س عنه، كما اأنه حق م�سرتك بني احلا�سن واملح�سون.

القول الثاين: اأنه ي�شح اخُللع ويلزم ال�شرط.

وهو قول املالكية))5)

ة لل�سبي)0)). وقيَّده االإمام مالك - رحمه اهلل- باأال يكون يف ذلك م�رشَّ

ورواية عند احلنابلة: اأنها اإذا اأ�سقطت حقها يف احل�سانة فلي�س لها العود اإليه، �سواء 

بعو�س اأم بغري عو�س)1)).

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول:
ينظر: املب�شوط ))/))1)، البحر الرائق )180/4)، حا�سية ابن عابدين )08/5)).  (53(

ينظر: نهاية املحتاج ))/))401-3).  (54(
ينظر: الإن�ساف ))/1)4)، ك�ساف القناع )8/5)4).  (55(

ينظر: ال�سرح ال�سغري ))/3))).  (5((
ينظر: ك�ساف القناع )8/5)4).  (5((

ينظر: حا�سية ابن عابدين )08/5))، م��س�عة جمال )8/)30).  (58(
للخر�سي  خليل  خمت�سر  �سرح   ،((4-(3/4(0 اجلليل  م�اهب   ،(53(/( الد�س�قي)  حا�سية  ينظر:   (5((

.(14-13/4(
ينظر: املدونة ))/)4)).  ((0(

ينظر: الإن�ساف ))/1)4).  ((1(
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الدليل االأول:

اأن احلق لها، وقد اأ�سقطته، فاحل�سانة حق للحا�سن متى ما اأ�سقطته مل يتعنّي عليها اإذا 

وجد غريها)))).

واالإ�ضقاط نوع من املقابلة بالعو�ض واإن مل يكن مااًل)3)).

وميكن اجلواب عن ذلك:

اأن احلق يف احل�سانة للحا�سن واملح�سون معاً. وعلى ذلك فال  اأن ال�سحيح  اأواًل: 

ي�سح اأن يكون مما ي�سح فيه بذل املال؛ الأنه حق غري خال�س للحا�سن.

باملال، كما  مالياً يعتا�س عنه  باملال، فلي�س حقاً  ُيعتا�س عنه  اأن احلق يف احل�سانة ال  ثانياً: 

يراعى فيه م�سلحة املح�سون اأي�ساً، وهذا االأمر ظاهر يف املذاهب الفقهية كلها بالن�س - كما 

يف املذاهب الثالثة - اأو بالتطبيق؛ كما عند املالكية. فمثاًل: ورد تطبيق ذلك يف مذهب مالك؛ 

وهو املذهب الذي ن�ضَّ على �ضحة ال�رشط بتقييد ذلك مبا لي�ض فيه م�رشة لل�ضبي؛ كما جاء يف 

املدونة �سابقاً)4))، وقد ن�سوا يف هذه امل�ساألة اأنها تفريع على م�ساألة احلق يف احل�سانة؛ حيث 

جاء يف فتح العلي املالك: »وعلى القول باأنها حق للولد ال يلزمها تركها وترجع فيها تركتها 

له بعو�س، اأو على غري عو�س، ويرجع الزوج يف العو�س اإن كانت تركتها على عو�س«)5)).

الدليل الثاين:

فعة؛ فكما يجوز بيع حق ال�ضفعة يجوز بيع حق احل�ضانة، بجامع  قيا�ضاً على حق ال�ضُّ

ينظر: حا�سية الد�س�قي ))/)53).  ((((
ينظر: م��س�عة جمال )304/8).  ((3(

ينظر: املدونة ))/)4)).  ((4(
فتح العلي املالك )1/)))).  ((5(
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اأن كليهما حق له)))).

اجلواب عن هذا الدليل:

على   - احل�سانة  يف  فاحلق  االأول؛  الدليل  عن  اأجيب  مبا  عنه  اجلواب  ميكن  اأواًل: 

فيه م�سلحة املح�سون عند وجود مانع  الراجح- حٌق للحا�سن واملح�سون، ويراعى 

لدى احلا�سن.

فعة خمتَلف فيه. فاجلمهور على عدم جوازه من احلنفية، واملالكية  ثانياً: اأن بيع ال�ضُّ

وال�سافعية وامل�سهور من مذهب احلنابلة))))، خالفاً للمالكية)8)).

فاإن ال�ضفعة  ثالثاً: ولو �ُضلِّم ب�ضحته؛ فاحلق يف ال�ضفعة يخالف احلق يف احل�ضانة، 

حق مايل ويوؤول اإلى املال ومق�ضده املال؛ اأما اخُللع فاإنه واإن كان فيه حق مايل اإال اأنه 

ال يوؤول اإلى املال، بل اإلى الفراق بني الزوجني، كما اأنه حق متعّلق بح�سانة اإن�سان اآخر 

. هو الطفل الذي هما والداه، وهو حق غري مايلٍّ

الرتجيح:

اأدلة القول  اأدلته، واالإجابة عن  الذي يرتجح لدى الباحث هو القول االأول؛ لقوة 

الثاين. واهلل تعالى اأعلم.

ينظر: فتح العلي املالك )8/1))-)))).  ((((
)وحقُّ  يق�ل:   (118/14( املب�شوط  يف   ،)(41/(( عابدين  ابن  حا�سية   ،(118/14( املب�شوط  ينظر:   ((((
ال�سفعة ل يحتمل التمليك)، مغني املحتاج ))/)30)، الق�اعد لبن رجب ))1))، وانت�سر له ابن حزم 

كما يف املحلى )4/8)).
للخر�سي ))/))1) وفيه قال: )اإن  الفروق ))/4)1)، �سرح خمت�سر خليل  والإكليل ))/8)3)،  التاج   ((8(
ال�سفيع اإذا اأخذ ماًل من �سخ�س اأجنبي اأي غري البائع وامل�سرتي لياأخذ له بال�سفعة مبثل الثمن الذي وقع به 
البيع ويربح املال الذي اأخذه فاإن ذلك ل يج�ز لأنه من باب اأكل اأم�ال النا�س بالباطل)، ون�سبت امل��س�عة 

الفقهية الك�يتية )))/8)1) الق�ل باجل�از اإلى املذهب املالكي.
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املبحث الثاين: 
تطبيقات ق�شائية

الغر�س من هذا املبحث ذكر بع�س التطبيقات الق�سائية، وكيفية نظر القا�سي اإلى 

امل�ساألة حمل الدرا�سة يف هذا البحث. ثم بيان بع�س النقول الفقهية التي ت�سند راأي 

القا�ضي مما يوؤيِّد نظره يف » الت�ضبيب الق�ضائي«)))).

ولي�س الق�سد من امل�سائل درا�ستها ودرا�سة اخلالف فيها.

ويحتوي على ثالثة تطبيقات:

التطبيق الأول: 

حكم ق�شائي يت�شمن احلق يف ح�شانة الأم التي مل تتزوج

رقم ال�سك اأو القرار: 3422٨116 تاريخه: 3-6-1434ه�. رقم الدعوى: 3464499

رقم قرار الت�سديق من حمكمة اال�ستئناف 3423٧011 تاريخه: 1434/06/11ه�

اأوًل: ن�ص احلكم)0)):

بالريا�س  العامة  املحكمة  يف  القا�سي   ....... اأنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 

الق�سائية:  الأحكام  »ت�سبيب  القيم:  بحثه  يف  خنني  بن  عبداهلل  ال�سيخ  عرفه  كما  الق�سائي  الت�سبيب   ((((
الكليَّة،  الأحكاِم  ِمن  الق�سائيَّ  ُحكَمه  عليه  َبَنى  ما  القا�سي  »ِذْكر  اأنه:  والطرائق«  ال�س�ابط،  الأق�سام، 
فة ُثب�تها بُطرِق احُلكم املُعتدِّ بها«. وه� من�س�ر يف م�قع  واأدلَّتها ال�سرعيَّة، وِذْكر ال�قاِئع الق�سائيَّة، و�سِ

ixzz2ykYGtGzA#/36378/http://www.alukah.net/sharia/0 :الأل�كة
نقل ال�سك �سيك�ن كما ورد دون تغيري اأو ت�سحيح حتى ل� كان خطاأ لغ�يًا ظاهرًا؛ كما ه� العرف وكما يتم   ((0(

يف جمم�عة الأحكام الق�سائية.
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بالريا�س/امل�ساعد  العامة  املحكمة  رئي�س  ف�سيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  على  وبناًء 

برقم 3464499 وتاريخ 1434/02/09ه� املقيدة باملحكمة برقم 343232٧0 وتاريخ 

1434/02/09ه� ففي يوم ال�سبت املوافق1434/06/03ه� افتتحت اجلل�سة ال�ساعة 

التا�سع وع�رش دقائق وكان الوقت املحدد لها هو ال�ساعة الثامنة والن�سف وفيها ح�رشت 

بها من قبل  ال�سجل املدين رقم ....... واملعّرف  ....... �سعودية اجلن�سية مبوجب 

ال�سجل املدين رقم .......، واّدعت على  اأخيها ....... �سعودي اجلن�سية مبوجب 

احلا�رش معها ....... �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ....... قائلة يف 

دعواها اإن املدعى عليه كان زوجي مت ف�ضخ نكاحي منه يف تاريخ 1433/6/2٨ه� وقد 

اأجنبت له على فرا�س الزوجية اأربعة من االأوالد ....... وعمره �سبع �سنوات والثاين 

....... وعمره �ست �سنوات والثالث ....... وعمرها خم�س �سنوات والرابع ....... 

وعمره �سنة واأربعة اأ�سهر وولدي ....... و....... يف رعايتي وحتت ح�سانتي منذ 

�سنتني تقريباً واأنا مل اأتزوج بعد ف�سخ نكاحي منه واإنني اأطلب يف دعواي هذه احلكم 

املدعى عليه  املذكورين ....... و....... هذه دعواي وب�ضوؤال  يل بح�ضانة ولدي 

قال كل ما ذكرته املدعية يف دعواها �سحيح واأنا ال اأوافق على ح�سانتها لهما واأطلب 

ح�ضانتهما يل هذا ما لدي، وبعر�ض ذلك على املدعية قالت اإنني اأطالب بح�ضانتهما يل 

ل�سغر �سنهما هذا ما لدي، وبناًء على ما �سبق من الدعوى واالإجابة، ولقوله �سلى اهلل 

عليه و�ضلم: )اأنت اأحق به ما مل تنكحي(، وحل�ضول التنازع بينهما باحل�ضانة ومطالبة 

املدعى عليه بها، لذلك كله فقد حكمت بح�سانة الولدين املذكورين ....... و....... 

للمدعية، وبعر�س احلكم على املدعى عليه، قرر عدم القناعة وطلب رفع املعاملة اإلى 
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حمكمة اال�ستئناف، فاأجبته اإلى طلبه واأفهمته باأن �سوف ي�سلم �سورة من ن�سخة احلكم 

هذا اليوم واأن له مهلة ثالثني يوماً من تاريخ ا�ضتالمه �ضورة احلكم لتقدمي اعرتا�ضه، فاإذا 

انتهت املهلة ومل يتقّدم باعرتا�سه �سقط حقه يف االعرتا�س واأ�سبح احلكم نافذاً، وبه 

ختمت اجلل�ضة يف متام ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف، وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل على نبينا 

حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم. حّرر يف 1434/06/03ه�

افتتحت  امل��واف��ق1434/06/20ه���  الثالثاء  ي��وم  ففي  وبعد،  وح��ده  هلل  احلمد 

اإلينا من حمكمة اال�ستئناف باخلطاب رقم  اجلل�سة ال�ساعة 30: 12 وقد عادت املعاملة 

341360094 يف 1434/6/14ه� وبرفقها القرار ال�سادر من الدائرة الثانية املخت�سة 

1434/6/11ه���  يف   3423٧011 رقم  واالإنهاءات  ال�سخ�سية  االأحوال  ق�سايا  بنظر 

املت�سمن: وبدرا�سة ال�سك و�سورة �سبطه والالئحة االعرتا�سية واأوراق املعاملة تقّرر 

الدائرة امل�سادقة على احلكم. وعليه فجرى التهمي�س مبوجبه، وبه ختمت اجلل�سة ال�ساعة 

40: 12. وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم. حّرر يف 

1434/06/20ه�

ق�سايا  بنظر  املخت�سة  الثانية  الدائرة  ق�ساة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 

االأحوال ال�سخ�سية واالإنهاءات مبحكمة اال�ستئناف بالريا�س على املعاملة الواردة من 

ف�سيلة رئي�س املحكمة العامة بالريا�س امل�ساعد برقم 343232٧0 وتاريخ 1434/6/5ه�

املرفق بها ال�سك ال�سادر من ف�سيلة القا�سي باملحكمة ال�سيخ/ ....... امل�سجل 

برقم 3422٨116 وتاريخ 1434/6/3ه� اخلا�س بدعوى/ ....... �سد/ ....... 

ل فيه. يف ق�سية ح�سانة، وقد ت�سمن ال�سك حكم ف�سيلته مبا هو مدّون ومف�سّ
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وبدرا�سة ال�سك و�سورة �سبطه والالئحة االعرتا�سية واأوراق املعاملة تقّرر الدائرة 

و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  و�سلى  املوّفق،  واهلل  احلكم،  على  امل�سادقة 

و�سلم.

ث�نيً�: التعليق على احلكم:

ت�سمن ال�سك م�سائل، واأهمها يف مو�سع البحث االآتي:

امل�ساألة االأولى: ح�سانة االأم التي مل تتزونّج:

وقد �سبب لها القا�سي ت�سبيباً يوافق منطوق احلكم، وح�سانة االأم التي مل تتزوج 

ثابتة لها؛ ملا َروى عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده، اأن امراأة قالت: يا ر�سول اهلل: اإن 

ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له �سقاء، وحجري له حواء، واإن اأباه طلقني واأراد 

اأن ينتزعه مني، فقال لها النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )اأنت اأحق به ما مل تنكحي( رواه 

اأحمد واأبو داود)1)).

امل�ساألة الثانية: ح�سانة االأبناء دون ال�سابعة وفوقها.

بن  ملا روى عمرو  االأم؛  باحل�سانة هو  فاالأحق  ال�سابعة  دون  ملن هو  القا�سي  �سبَّب 

�سعيب عن اأبيه عن جده اأن امراأة قالت: يا ر�سول اهلل: اإن ابني هذا كان بطني له وعاء، 

لها  فقال  ينتزعه مني،  اأن  واأراد  اأباه طلقني  واإن  له حواء،  �سقاء، وحجري  له  وثديي 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )اأنت اأحق به ما مل تنكحي( رواه اأحمد واأبو داود.

العلماء  بع�س  اختاره  ما  يوافق  الراأي  االأم وهذا  بها  فاالأحق  ال�سابعة كذلك  وبعد 

كابن القيم، حيث يقول يف زاد املعاد )4٧3/5(: »ثم هاهنا ح�ضل االجتهاد يف تعيني 

�سبق تخريجه.  ((1(
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اإحدى  يف  واأحمد  حنيفة  واأبو  فمالك  لها.  اأ�سلح  واأيهما  عنده  ملقامها  االأبوين  اأحد 

الروايتني عنه عينوا االأم، وهو ال�سحيح دلياًل واأحمد - رحمه اهلل- يف امل�سهور عنه، 

باأن  العادة-  اأ�سحابه عينوا االأب. قال من رجح االأم: »قد جرى - يف  واختيار عامة 

االأب يت�رشف يف املعا�س ولقاء النا�س. واالأم يف خدرها مق�سورة يف بيتها، فالبنت 

عندها اأ�سون واأحفظ بال �سك، عينها عليها دائماً. بخالف االأب فاإنه يف غالب االأوقات 

غائب عن البنت، اأو يف مظنة ذلك يجعلها عند اأمها اأ�سون لها واأحفظ. وكل مف�سدة 

يعر�س وجودها عند االأم فاإنها موجودة اأو اأكرث منها عند االأب، فاإنه اإذا تركها يف البيت 

وحدها مل ياأمن عليها، واإن ترك عندها امراأته اأو غريها، فاالأم اأ�سفق عليها واأ�سون لها 

من االأجنبية. اأي�ساً هي حمتاجة اإلى تعلم ما ي�سلح للن�ساء من الغزل والقيام مب�سالح 

البيت. وهذا تقوم به الن�ساء ال الرجال، فهي اأحوج اإلى اأمها لتعلمها ما �سلح للمراأة. 

ويف دفعها اإلى اأبيها تعطيل لهذه امل�سالح، واإ�سالمها اإلى اأجنبية تعلمها ذلك وترددها 

بني االأم واالأب مترين لها على الربوز واخلروج، فم�ضلحة البنت واالأم اأن تكون عند 

اأمها، وهذا القول الذي ال نختار �ضواه(.

وجاء يف احلاوي الكبري )15 /111-112(: »م�ضاألة: قال املزين: قال ال�ضافعي - 

رحمه اهلل-: »فاإن اختار اأباه مل يكن له منعه من اأن ياأتي اأمه، وتاأتيه يف االأيام. واإن كانت 

جارية مل مُتنع اأمها من اأن تاأتيها«.

عند  كانت  �ضبعاً:  اجلارية  بلغت  )واإذا  »قوله   :)432-430/9( االإن�ضاف  ويف 

اأبيها(... وعنه: االأم اأحق حتى حتي�ض. ذكرها ابن اأبي مو�ضى. قال ابن القيم - رحمه 

اهلل- يف الهدي: هي اأ�سهر عن االإمام اأحمد - رحمه اهلل- واأ�سح دلياًل. وقيل: تخري. 
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ذكره يف الهدي رواية، وقال: ن�س عليها«..

وعلى ذلك فحكم القا�سي كان موافقاً لراأي جمهور العلماء بت�سبيب ينا�سب امل�ساألة.

التطبيق الث�ين: 

حكم ق�شائي يت�شمن املعاو�شة على اإ�شقاط النفقة برتك املطالبة باحل�شانة.

املحكمة: العامة مبحافظة قلوة                القا�سي: ....... 

تاريخه: 1434/٨/22ه�  رقم ال�سك اأو القرار: 34302025  

رقم الق�سية: 342٧056

اأوًل: ن�ص احلكم:

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده وبعد فلدي اأنا ....... 

ف�سيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  على  وبناًء  قلوة  مبحافظة  العامة  املحكمة  يف  القا�سي 

1434/01/1٧ه����  وتاريخ   342٧056 برقم  قلوة  مبحافظة  العامة  املحكمة  رئي�س 

االأحد  يوم  ففي  1434/01/1٧ه�����  وتاريخ   34131510 برقم  باملحكمة  املقّيدة 

اجلن�سية  �سعودي   ....... ح�رش  وفيها  اجلل�سة  افتتحت  املوافق1434/0٧/30ه� 

مبوجب  �سعودي   ....... حل�سوره  وح�رش   ....... رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب 

ال�سجل املدين رقم ....... ب�سفته وكيل عن املدعى عليها ....... وذلك مبوجب 

الوكالة ال�سادرة من كتابة عدل قلوة برقم ....... وتاريخ 1433/3/26ه� وحيث 

وقبول  واالإنكار  واالإقرار  واملدافعة  املرافعة  تخوله  ال  احلا�رش  عليه  املدعى  وكالة  اإن 

اأو  وكالته  تغيري  وكالة  عليه  املدعى  من  طلبت  فقد  لذا  عليها  واالعرتا�س  االأحكام 
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ح�رش  اأخرى  جل�سة  ويف  اجلل�سة  رفعت  وعليه  القادمة  اجلل�سة  يف  موكلته  اإح�سار 

مل  كما  باملوعد  وكيلها  تبلغ  رغم  عنها  وكيل  وال  عليها  املدعى  حت�رش  ومل  املدعي 

يحّرر املدعي دعواه وطلب مهلة لتحرير الدعوى والإعادة اإبالغ املدعى عليها رفعت 

اجلل�سة ويف جل�سة اأخرى ح�رش املدعي ....... املدون هويته �سابقاً وح�رش حل�سوره 

املدعى  وكياًل عن  ب�سفته   ....... رقم  املدين  بال�سجل  �سعودي   .......  .......

عليها ....... ....... �سعودية بال�سجل املدين رقم ....... مبوجب الوكالة رقم 

وال�سلح  واملدافعة  املرافعة  حق  له  املخولة  1434/٨/1ه���  وتاريخ   3410362٧1

قائاًل  اال�ضتئناف  االأحكام وطلب  ونفيها واالعرتا�ض على  االأحكام  وقبول  والتنازل 

هما  طفلتني  منها  واأجنبت   ....... عليها  املدعى  تزّوجت  اأنني  دعواه  يف  املدعي 

املولودة يف 1432/2/3ه� ومن  املولودة يف 1426/6/20ه��� .......   .......

ثم طلقتها يف 1432/12/23ه� وحيث اإن ابنتي ....... بلغت �ضبع �ضنني وزيادة 

اأطلب احلكم يل بح�ضانتها واإلزام املدعى عليها بت�ضليمها يل هذه دعواي وبعر�ض ما 

جاء يف دعوى املدعي على املدعى عليه وكالة اأجاب قائاًل �سحيح ما ذكره من الزواج 

واإجناب الطفلتني والطالق يف التاريخ املذكور واأما فيما يخ�س ح�سانة ابنته ....... 

فاإن موكلتي غري متنازلة عن ح�ضانتها البنتها ....... كون املدعي ....... املذكور 

متزوج وعلى ذمته اأربع ن�ساء فكيف يقوم برعايتها واملحافظة عليها فهذا اأمر ي�ستحيل 

اأما موكلتي فم�ستعدة لرعايتها وحفظ �سوؤونها كونها غري متزوجة، وب�سوؤال املدعي 

هل �سحيح اأنه متزّوج وعلى ذمته اأربع ن�ساء وهل �سحيح اأن مطلقته غري متزوجه قال 

�سحيح اأين متزوج باأربع وهذا ال مينعني من ح�سانة ابنتي كما اأنه �سحيح اأن طليقتي 
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املدعى عليها غري متزّوجة فجرى عر�س ال�سلح بني الطرفني فقال املدعي اأنا م�ستعد 

بالتنازل عن ح�ضانة ابنتي مقابل تنازل والدتها عن النفقة ورعايتها وحفظها وبعر�ض 

ذلك على املدعى عليه وكالة قال اإن موكلتي ترف�ض ذلك وهي ال ترغب يف التنازل 

عن ح�سانة ابنتها، فبناء ًعلى ما �سبق وحيث ات�سح لنا من جمريات الق�سية اأن هدف 

املدعي هو اإ�ضقاط النفقة عن ابنته وعدم حتّمله لها، وبناًء على ما ذكره �ضيخ االإ�ضالم 

مون االأب اإذا مل يكن عليها  يف جمموع الفتاوى 131/34 »واأحمد واأ�ضحابه اإمنا يقدِّ

يف ذلك �رشر فلو قدر اأنه عاجز عن حفظها و�سيانتها اأو مهمل حلفظها و�سيانتها فاإنه 

يقّدم االأم يف هذه احلالة، فكل ما قّدمناه من االأبوين اإمنا نقّدمه اإذا ح�سل به م�سلحتها 

اأو اندفعت به مف�سدتها، فاأما مع وجود ف�ساد اأمرها مع اأحدهما فاالآخر اأولى بها بال 

ج  ريب« وقال - رحمه اهلل- يف جمموع الفتاوى 132/34 »واإذا قّدر اأن االأب تزوَّ

�رشة وهي ترتك عند �رشة اأمها ال تعمل م�سلحتها، بل توؤذيها اأو تق�رشّ يف م�سلحتها 

واأمها تعمل م�سلحتها وال توؤذيها فاحل�سانة هنا لالأم » واحلالة لدينا اأن املدعي متزّوج 

فقد  عليه  متزوجة،  ال�سحيحة وغري  ال�سليمة  الرعاية  لرعايتها  م�ستعدة  واأمها  باأربع، 

املدعي  ر  قرَّ الطرفني  على  ذلك  وبعر�س   ،....... الأمها   ....... بح�سانة  حكمت 

عدم القناعة وطلب ن�سخة من احلكم لالعرتا�س عليه واأفهم باحل�سور يوم غد االثنني 

املوافق 1434/٨/22ه��� ال�ستالم ن�سخة من احلكم واالعرتا�س عليه خالل ثالثني 

ا�ضتئناف  يف  حقه  �ضقط  واإال  رغب  اإن  االعرتا�ضية  الئحته  وتقدمي  تاريخه  من  يوماً 

نبينا  التوفيق، و�سلى اهلل على  باحلكم، وباهلل  قناعته  املدعى عليه وكالة  ر  احلكم وقرَّ

حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم. حّرر يف 1434/0٨/21ه�
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احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن 

املال  ال�سخ�سية واالأوقاف والو�سايا والق�سار وبيوت  الثالثة لالأحوال  الدائرة  ق�ساة 

الواردة من ف�سيلة  املعاملة  املكرمة االطالع على  مبحكمة اال�ستئناف يف منطقة مكة 

1434/10/20ه���  وتاريخ   34131510 برقم  قلوة  مبحافظة  العامة  املحكمة  رئي�س 

املرفق بها ال�سك ال�سادر من ف�سيلة ال�سيخ ....... القا�سي باملحكمة العامة مبحافظة 

قلوة برقم 34302025 وتاريخ 1434/٨/22ه�، املت�سمن دعوى ....... �سد املراأة 

رت  ....... يف ح�سانة، وبدرا�سة ال�سك و�سورة �سبطه والئحته االعرتا�سية، تقرَّ

و�ضحبه  اآله  وعلى  ممد  نبينا  على  اهلل  و�ضلى  املوفِّق.  واهلل  احلكم،  على  املوافقة 

و�سلم،،،،،،

ث�نيً�: التعليق على احلكم:

ت�سمن ال�سك م�سائل، واأهمها يف مو�سع البحث االآتي:

امل�شاألة الأولى: ان�شغال الأب عن حفظ ولده املح�شون.

جاء يف الرو�ض املربع )440/1-441(: »)وال ُيقر )م�ضون( بيد من ال ي�ضونه 

اأو  حفظها  عن  عاجزا  االأب  كان  ولو  احل�ضانة...  من  املق�ضود  لفوات  وي�ضلحه(؛ 

مت، قاله ال�ضيخ تقي الدين.  اأو قلة دينه واالأم قائمة بحفظها ُقدِّ يهمله ال�ضتغاله عنه 

ر اأن االأب تزّوج ب�رشة وهو يرتكها عند �رشة اأمها ال تعمل م�ضلحتها ]بل  وقال: اإذا ُقدِّ

توؤذيها[ اأو تق�رشّ يف م�سلحتها، واأمها تعمل م�سلحتها وال توؤذيها، فاحل�سانة هنا لالأم 

قطعاً«.

ويف هذه امل�س�األة يتبني اأن احلق يف احل�سانة للولد ن�سيب فيها – كما �سبق ترجيح 
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اأن احل�سانة حق للمح�سون وللحا�سن.

امل�ساألة الثانية: ح�سانة االأم غري املتزوجة باأجنبي.

اأحق به ما مل  وهذه امل�ساألة فيها ن�ٌس �رشيٌح؛ لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأنت 

تنكحي«.

و�سبق بيان ذلك، واأن يف هذا بياناً اأن احلق يف احل�سانة للمح�سون واحلا�سن معاً.

ذكر يف اأ�ضنى املطالب )3 /44٨-449( �رشوط �ضحة احل�ضانة، ومنها: »خام�ضها: 

اأو  بها  واإن مل يخلِّ  �ضقطت ح�ضانتها،  به  تزّوجت  فلو  اأجنبي(  )اأن تخلو من زوج 

ر�سي بدخول الولد داره خلرب »اأنت اأحق به ما مل تنكحي«؛ والأنها م�سغولة عنه بحق 

الزوج«

امل�شاألة الثالثة: ال�شلح على اإ�شقاط النفقة عو�شًا عن اإ�شقاط احلق يف احل�شانة:

هذه اإحدى ثمار م�ساألة احلق يف احل�سانة، فهل املال يقابل احلق يف احل�سانة �سواء 

يف عو�س اخللع - كما �سبق درا�سته-، اأو ترك النفقة.

فاإن النفقة حق للولد؛ وال يكون قاباًل للمعاو�سة يف حق اآخر خارج عن هذا االأمر 

الواجب �رشعاً مع �ضخ�ض اآخر؛ كما لو ا�ضرتط احل�ضانة يف عقد اخللع؛ فلو ر�ضيت 

به ثم بعد اخللع تقّدمت بطلب احل�ضانة جاز �ضماع الدعوى؛ لرجوعها يف تنازلها عن 

هذا احلق، فمن باب اأولى ترك النفقة لعدم تعّلقه ب�سيء للمراأة كما يف اخللع؛ فاإن 

للمراأة فيه ُعلقة باأن تتخل�س من الزوج.

جاء ذكر يف مطالب اأويل النهى )66٨/5(: »ولو اتفق اأبو املح�ضون واأمه على 

اأن يكون الولد يف ح�ضانتها وهي مزّوجة، ور�ضي زوجها جاز، ومل يكن الزماً؛ الأن 
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احلق ال يعدوهم. واأيهم اأراد الرجوع فله ذلك«.

واأما كون احل�ضانة اأ�ضقطت بعو�ض مايل جرى يف عقد اخللع؛ فاإن احل�ضانة لي�ضت 

حقاً مالياً يتم االعتيا�س عنه؛ بل هو حق للمح�سون يراعى فيه االأ�سلح له. حتى لو 

يف  اهلّل  ن�رش  ابن  »قال  للمرداوي:  االإن�ساف  يف  جاء  اإليه.  العود  حق  فلها  اأ�سقطته 

حوا�ضي الفروع: كالمهم يدّل على �ضقوط حّق االأّم من احل�ضانة باإ�ضقاطها، واأّن ذلك 

يحتمل  ذلك؟  لها  هل  فيها،  العود  اأرادت  لو  الّنظر  حمّل  واإمّنا  خالٍف،  حمّل  لي�س 

قولني. اأظهرهما: لها ذلك. الأّن احلّق لها. ومل يّت�سل ترّبعها به بالقب�س. فلها الَعْود 

االإن�ضاف )421/9(، وجاء يف ك�ضاف  انتهى«  الق�ضم.  اأ�ضقطت حّقها من  لو  كما 

اأي احل�ضانة �ضقط الإعرا�ضه عنه. وله  منها(  اأ�ضقط حّقه  القناع )49٨/5(: »)ومن 

العود يف حّقه )متى �ضاء( الأّنه يتجّدد بتجّدد الّزمان، كالّنفقة انتهى«. وقد ذكر �ضيخ 

االإ�ضالم ابن تيمية م�ضاألة تدل على هذا االأمر يف الفتاوى الفقهية )216/4(: »فقد 

�ُضئل - رحمه اهلل-: يف رجٍل طّلق زوجته طالًقا بائًنا وله منها بنٌت �ضّنها خم�ض �ضنني، 

اأن ينزعها من والدتها وينفق عليها  ال�ّضخ�ض  وزّوجها والدها ب�ضخ�ض، واأراد ذلك 

ويربّيها عنده يف بيته مثاًل اأو عند من يختار فهل له ذلك؟ وت�سقط ح�سانة االأّم بذلك 

اأم ال؟ )فاأجاب( - رحمه اهلّل تعالى- بقوله: ال ت�ضقط ح�ضانة االأّم بذلك؛ الأّن الّزوج 

اإمّنا يكون اأَْولى باحل�سانة من جميع االأقارب؛ حيث كان له بالّزوجة ا�ستمتاٌع باأن تُِطيق 

الوطء، واإال مل ت�ضّلم له. واهلّل �ضبحانه وتعالى اأعلم«.

و�ضياأتي بيان اآخر لهذه امل�ضاألة اأي�ضاً يف التطبيق التايل:
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التطبيق الث�لث: 

حكم ق�س�ئي يت�سمن طلب اإع�دة احل�س�نة للأم بعد تن�زله� عنه يف عقد اخللع.

املحكمة العامة مبحافظة جدة القا�سي: ...

رقم ال�سك اأو القرار:34253916 تاريخه:2٧-6-1434ه� رقم الق�سية:3214٨391

يف   3430٧559 ب��رق��م  امل��ك��رم��ة  مبكة  اال�ستئناف  حمكمة  م��ن  احل��ك��م  ���س��دق 

1434/٨/2٨ه�

اأوًل: ن�ص احلكم:

جدة  مبحافظة  العامة  املحكمة  يف  القا�سي   ..... اأنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 

بناًء على اال�ستدعاء املحال لنا من ف�سيلة رئي�س املحكمة العامة مبحافظة جدة/امل�ساعد 

برقم 3214٨391 وتاريخ 1432/04/30ه� املقيد باملحكمة برقم 32466٧23 وتاريخ 

اجلن�سية  �سورية  املدعية......،  ح�رشت  وفيها  اجلل�سة  افتتحت  1432/04/30ه��� 

�سعودي   ،..... عليه  املدعى  حل�سورها  وح�رش   ..... رقم  االإقامة  رخ�سة  مبوجب 

اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم .....

)وب�ضوؤال املدعية عن دعواها اأجابت قائلة لقد كان املدعى عليه زوجاً يل واأجنبت منه 

اأ�سهر ..... وعمرها االآن  اأربعة اأعوام وع�رشة  على فرا�س الزوجية... وعمرها االآن 

اأطلب  االآن حتت ح�سانتي  اأ�سهر وهم  �سبعة  االآن  ..... وعمرها  واحد  و�سهر  عامان 

احلكم يل بثبوت ح�ضانتي لهوؤالء البنات هذه دعواي وبعر�ض ذلك على املدعى عليه 

اأبرز من يده مذكرة جاء فيها: اأتقّدم اإلى ف�ضيلتكم باجلواب عن دعوى املدعية .....، 

يلي:-  مبا  اأفيدكم  ذلك  على  وجواباً  الثالث  بناتي  ح�سانة  وطلبها  اجلن�سية  �سورية 
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املدعية، حيث  بها  املتقّدمة  املو�سوع �سمن دعوة اخللع  الف�سل يف هذا  �سبق  اأواًل:- 

الطفلتني )..... و.....( يل عن  ت�ضليم  اإلى ف�ضيلتكم وطلبوا  ح�رشت هي والدها 

طريق اإدارة احلقوق املدنية وبعد ا�ستالم الطفلتني ح�رشنا لدى هيئة اخلرباء ومت االتفاق 

التي تركتهما  بالبنتني  اأ�ضوة  اأنثى  اأو  بطنها ذكر كان  الذي يف  على اخللع وتنازلها عن 

األف ريال فقط ال غري وقد جرى التنازل عن  اأن يعاد يل مبلغ خم�ضة ع�رش  يل وعلى 

اإلى  املر�سل  اخلرباء  هيئة  قرار  ذكر كل ذلك يف  وقد  لديكم  احلكم  بع�سه يف جمل�س 

ف�سيلتكم برقم 31/٨1٨95 يف 1432/1/21ه� وامل�ضبوط جزء منه يف ال�ضك رقم 

32/10346٧ ، وحيث اإن هذا التنازل الذي �ضدر منها ومن والدها قد اأنبنى عليه عقد 

اأن ظاهر  ثانياً:  معاو�ضة وهو عقد اخللع فيعترب جزء منه ويكون الزماً كلزوم اخللع. 

�سلوك املراأة ووالديها هو عدم الرغبة يف رعاية البنات واأن ما يطالبون به االآن اإمنا هو 

لتح�سيل ماآرب مادية حتت م�سمى نفقة البنات وال يخفى على ف�سيلتكم ح�سور املدعية 

ووالدها م�سطحبني االأطفال اإلى املحكمة قبل ثمانية اأ�سهر واإ�رشارهم على ا�ستدعائي 

ال�ستالمهن فوراً اإال اأنني طلبت اأن يكون ا�ستالمهم عن طريق احلقوق املدنية - اإدارة 

باأن  علماً  ر�سمياً،  بناتي  بت�سليمي  قامت  التي   - جدة  ب�سمال  ال�رشعية  االأحكام  تنفيذ 

اخلطاب ال�سادر منكم بهذا ال�ساأن موجود باملعاملة. ثالثاً:- اأن املنزل الذي ت�سكن فيه 

املدعية حالياً ال ي�سلح مطلقاً حل�سانة بناتي الثالث، حيث اإنه عبارة عن �سقة مكونة من 

�ضالة وغرفتني وغرفة لل�ضيوف ودورتي مياه وي�ضكن فيه والد املدعية وزوجته وبنت 

عمرها 22 �سنة وابن عمره 24 �سنة اإ�سافة اإلى املدعية وحالياً بناتي الثالث وي�ساركهم 

بيت  اأبناءها يف  وترتك  تدر�س  اإنها  املدعية، حيث  اأخت  اأبناء  النهار  البيت طوال  يف 
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والدها، فكيف ي�سوغ اأن ت�سار بناتي مبثل هذا ال�سكن الذي ال ينا�سبهن باأي حاٍل من 

االأحوال، علماً باأنهن ي�سكن �سابقاً يف فيال ولهن غرفة م�ستقلة باأثاثها رابعاً:- اأن املدعية 

غري حري�سة على م�سلحة البنات، حيث اإنه منذ اأن �سدر خطاب ف�سيلتكم بت�سليمها 

البنات ب�سكل م�ستعجل حلني انتهاء الق�سية وابنتي الكربى مل تذهب اإلى املدر�سة رغم 

اأ�سهر املدار�س يف جدة ومن ر�سيت بحرمان  اإين �سجلتها يف مدار�س.... وهي من 

البنت من حقها يف التعليم فاإنها ال توؤمتن على رعايتها يف جميع االأحوال.

�سبعة  ال�سابقة والتي مدتها  الفرتة  اأمانع ولو حلظة واحدة طوال  اإنني مل  خام�ساً:- 

اأ�ضهر من زيارة البنات لوالدتهن من م�ضاء االأربعاء اإلى م�ضاء يوم اجلمعة ح�ضب توجيه 

ف�سيلتكم، وال اأمانع اأي�ساً من اأن تاأتي املدعية يف و�سط االأ�سبوع يف بيت والدتي اإن 

- وحتقيقاً مل�سلحة  رغبت بذلك لتطمئن عليهن، وهذا كله التزاماً ب�رشع اهلل - عزَّ وجلَّ

البنات واإح�ساناً لوالدتهن وقد قال اهلل تعالى ڎىئ ىئ ی ییڎ البقرة: 23٧. �ساد�ساً:- اأن 

�سنة  اخلم�سني  فوق  وعمرها  والدتي  مع  اإنني  حيث  للبنات،  اأ�سلح  وح�سانتي  بيتي 

من  واحدة  با�ستقدام  قمت  وقد  عاماً،  الثالثني  فوق  اأعمارهن  �سقيقاتي  من  واثنتني 

باالهتمام  اجلميع  ويقوم  الرعاية  من  ممكن  قدر  اأكرب  لتحقيق  املتخ�س�سات  العامالت 

وللبنات  كرمية  وحياة  وا�سع  م�سكن  يف  نعي�س  ونحن  راحتهن،  على  واحلر�س  بهن 

البنات  يت�سببوا يف �سيء مكروه على  اأن  اأطفال ميكن  البيت  غرفة م�ستقلة ولي�س يف 

وخ�سو�ساً اأن املدعية مل تذكر اأنه ح�سل على البنات اأي نق�س اأو تق�سري خالل ال�سبعة 

االأ�سهر التي كانت فيها البنات يف ح�سانتي، ويزرن اأُُمُهن يف نهاية كل اأ�سبوع. وبناًء 

م اأطلب رد دعوى املدعية واإلزامها مبا مت االتفاق عليه �سابقاً يف عقد اخللع  على ما تقدَّ
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ر ف�ضيلتكم. انتهى كما اأبرز  من اأن يكّن البنات يف ح�ضانتي ولها حق الزيارة وفق ما قرَّ

اأن ..... ولدت بتاريخ 142٨/01/02ه��� واأن  املدعى عليه �سجل االأ�رشة يظهر منه 

ر املدعى عليه قائاًل اإن ابنتي ..... عمرها  ..... ولدت بتاريخ 1430/09/09ه� وقرَّ

مها املدعى عليه على املدعية  االآن ثمانية اأ�سهر وبعر�س ما جاء يف املذكرة اجلوابية التي قدَّ

اأجابت قائلة: لي�س لدي رغبة باأن يكون املدعى عليه حا�سناً لبناتي وهن حتت رعايتي 

مل  قائاًل:  فاأجاب  اجلوابية  مذكرته  يف  ذكره  الذي  ال�سك  عن  عليه  املدعى  وب�سوؤال 

اأح�رشه معي يف هذه اجلل�سة واأنا ال اأملك اإال �سورة منه وم�ستعد باإح�سارها يف اجلل�سة 

القادمة فجرى رفع اجلل�سة لذلك وتاأجيلها اإلى يوم االأحد املوافق 1433/03/2٧ه� 

ثم بتاريخ 1433/03/2٧ه� افتتحت اجلل�سة وفيها ح�رشت املدعية وح�رش حل�سورها 

املحكمة  هذه  يف  اخل��رباء  لق�سم  املعاملة  اأوراق  كامل  بعث  ر  تقرَّ وقد  عليه،  املدعى 

وحتى  ذلك  يف  واالجتهاد  املذكورين  االأطفال  ح�سانة  يف  واالأن�سب  االأ�سلح  لتقدير 

1434/02/11ه����  بتاريخ  ثم  التوفيق  وب��اهلل  اجلل�سة  رفع  ر  تقرَّ فقد  اجل��واب  ورود 

افتتحت اجلل�سة وفيها ح�رشت املدعية ..... وح�رش حل�سورها املدعى عليه... وقد 

وردت املعاملة من جلنة االإ�سالح يف هذه املحكم مبوجب اخلطاب رقم 32466643 

للبنتني  والدهم  لهم  فاالأ�سلح  البنات  ح�سانة  واملت�سمن  1433/11/10ه���  وتاريخ 

..... وعمرها �ست �سنوات و..... وعمرها ثالث �سنوات و�سهران فتكون ح�سانتهم 

واأي�ساً  له  ح�سانتهم  برتك  وا�ستعدت  والدهم  لدى  تركتهم  اأن  �سبق  حيث  لوالدهم، 

فذكر  ذلك  االأع�ساء عن  اأحد  �سوؤال  ال�سلح ومت  اأمام جلنة  به  كانت حاماًل  الذي  عن 

�سحته واأن والدهم لديه والدة امراأة عاقلة واأخوات غري متزوجات والختالف املعي�سة 
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لدى  ال�سغرية...فتبقى  البنت  واأما  واأبيهم،  لوالدهم  احل�سانة  فاالأ�سلح يف  والطبائع 

والدتها حتى نهاية العامني ويح�سل يف هذه الفرتة تاأليف بينها وبني اأبيها للزيارة حتى 

نهاية العامني ثم ياأخذها والدها مع اأختيها هذا ما نراه، واهلل املوّفق.

وقد كتبت مالحظة من اللجنة جاء فيها )اأقّرت املراأة باأن البنتني لديهم مر�ض ال�رشع 

قّررت  ا.ه� وقد  بعد ذهابهم لدى والدتهم(  املر�ض  فيهما  اأنهما ظهر  الرجل  اأثبت  وقد 

اأ�سهر ..... وعمرها االآن  اإن ابنتي ..... عمرها االآن �ستة اأعوام واأربعة  املدعية قائلة 

بناتي دون  اأ�سهر و..... وعمرها االآن عامان و�سهر واحد وجميع  اأعوام و�سبعة  ثالثة 

�سن ال�سابعة واأنا االأحق بح�سانتهم �رشعاً، علماً باأنني مل اأتزوج حتى االآن حلر�سي على 

اإن املكان  اأجاب قائاًل:  بناتي وتربيتهن. وبعر�س ذلك على املدعى عليه  التفّرغ لرعاية 

الذي ت�سكن فيه املدعية واملكون من �سقة عائدة اإلى والدها ي�سكن فيه ت�سعة اأ�سخا�س 

ويزورهم  اأطفال  منهما  واحدة  كل  ومع  اأخواتها  من  واثنان  واأخوها  ووالدتها  والدها 

�سيوف من �سوريا واملنزل �سّيق جداً حتى ا�سطر والد املدعية اإلى عمل حائط للبلكونة 

�سغرية  غرفة  وهي  بها  ينمن  االآن  وبناتي  كذلك  فاأ�سبحت  �سغرية،  غرفة  ت�سبح  لكي 

�سيقة ال ت�سالح للعي�س، علماً باأن املنزل فيه غرفتان و�سالة ودورة مياه واحدة واأنا لدي 

املدعية  على  ذلك  وبعر�س  قريباً.  يكون  ذلك  ولعل  االآن  حتى  اأتزوج  ومل  ملك  فيال 

اأجابت قائلة ال �سحة ملا ذكره املدعى عليه، ف�سقة والدي مكونة من خم�س غرف و�سالة 

ومطبخ ودورتي مياه وال يوجد بها �سوى والدي واأمي واأختّي وهما غري متزوجتني وياأتينا 

�ضيوف لكن زيارات خفيفة. وب�ضوؤال املدعية وهل تعملني فاأجابت قائلة اإنني ال اأعمل 

واأنا متفّرغة لبناتي. وب�سوؤال املدعى عليه عن عمله اأجاب قائاًل: اإنني كنت موظفاً يف 
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اخلطوط ال�ضعودية وتقاعدت تقاعداً مبكراً ب�ضيك ذهبي واأعمل االآن يف جمال العقار. 

ي�سكن  االآن ال  اإنه  قائاًل:  اأجاب  الفيال  اأحد يف  معه  ي�سكن  عليه وهل  املدعى  وب�سوؤال 

ر  معي اأحد واأنا اأذهب اإلى والدتي كثرياً واأنا يف طور البحث عن زوجة �ضاحلة، وقد قرَّ

من  اإهمال  نتيجة  ال�رشع  مبر�س  اأ�سيبتا  قد  و.....   ..... ابنتي  اإن  قائاًل  عليه  املدعى 

املدعية مع وجود تاأمني �سحي كامل لهم هكذا قّرر وبعر�س ذلك على املدعية اأجابت 

قائلة اإن جميع بناتي عند بداية امل�سي تظهر عليهن اآثار مر�س ال�رشع وهذا وراثي من 

والدهم، حيث اإن له ملفاً يف م�ست�سفى ال�سحة النف�سية لدي رقمه ويتناول عالج يتعّلق 

بال�رشع. وبعر�س ذلك على املدعى عليه اأجاب قائاًل ال �سحة ملا ذكرته املدعية مطلقاً 

وقد قّررت املدعية قائلة اإن املدعى عليه كما قّرر هو يعي�س يف منزله وحده وال ي�ستطيع 

اأن يرعى �سوؤون بنات �سغار وال يرعى منزله �سوى اخلادمات. وبعر�س ذلك على املدعى 

اأختان كبار اإحداهما معلمة  عليه اأجاب قائاًل نعم ما ذكرته املدعية �سحيح ولكن لدي 

واالأخرى تعمل يف البنك ووالدتي متقاعدة من التعليم وجميع اأخواتي ال اأطفال لديهم 

اإلى �سيء من ذلك،  وقد جرى عر�س ال�سلح على املتداعيني مراراً ولكنهما مل ي�سال 

ر الكتابة اإلى جلنة اخلرباء يف هذه املحكمة للوقوف على املنزل العائد لوالد  عليه فقد تقرَّ

املدعية والتي تقيم فيه وو�سف حاله وهل هو منا�سب الإقامة البنات واالإفادة عن ذلك 

باإفادة وافية وحتى ورود اجلواب فقد تقّرر رفع اجلل�سة. وباهلل التوفيق.

 ثم بتاريخ 1434/06/2٧ه� افتتحت اجلل�سة وفيها ح�رشت املدعية ..... وح�رش 

هذه  يف  اخل��رباء  ق�سم  من  املعاملة  وردتنا  وقد   ..... اأ�سالة  عليه  املدعى  حل�سورها 

املحكمة مبوجب اخلطاب ذي الرقم 32466643 وتاريخ 1434/06/05ه� واملت�سمن 
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)اأنه يف يوم االأحد املوافق 1434/06/04ه� مت الوقوف مع والد املدعية على �سكنه 

الكائن بحي ..... 2 �سارع ..... جنوباً بح�سور جميع االأطراف ووجد اأنه عبارة عن 

5 غرف مبنافعها مفرو�سة باالأثاث جاهزة لل�سكن وهي �سقة  �ضقة رقم )1( مكونة من 

�رشعية منا�ضبة له وللبنات واأمهن هذا ما تبنّي لنا وباهلل التوفيق( انتهى ومذيل بتوقيع 

رت  لع�سوي هيئة النظر يف هذه املحكمة ..... و..... وبعر�س ذلك على املدعية قرَّ

موافقتها على ذلك وبعر�س ذلك على املدعى عليه اأجاب قائاًل لقد منعني والد املدعية 

من الدخول اإلى املنزل واأنا معرت�س عليه.

احلكم  تطلب  املدعية  اإن  وحيث  واالإجابة،  الدعوى  من  م  تقدَّ ما  على  وبناًء  عليه 

اإن املدعى عليه قد  ال�سابعة وجميعهم كذلك وحيث  بناتها ممن هم دون �سن  بح�سانة 

بني  االإ�سالح  خماطبة  جرت  قد  وحيث  العرتا�سه،  وجيه  �سبب  يظهر  ومل  اعرت�س 

الطرفني ولكونهما مل ي�سال اإلى �سيء من ذلك وحيث اإن ما راأته جلنة االإ�سالح فيه �رشر 

على االأطفال من جهة التفريق بينهم ف�ساًل عن عدم ذكر �سبب وجيه جلعل احل�سانة عند 

فقد  فحيثما حتقق  املح�سون  مراعاة م�سلحة  ال�رشيعة  االأ�سل يف  اإن  والدهم، وحيث 

وجد �رشع اهلل، وحيث اإن الفقهاء قد ن�سوا على اأن االأطفال ملن هم دون �سن ال�سابعة 

يكونون عند والدتهم لكونها االأرعى مل�ساحلهم يف العرف والعادة، وحيث اإن البنات 

وما  و�سوؤونهن  باأحوالهن  لعلمها  والدتهن  االأخ�س عند  تتحقق م�سلحتهن على وجه 

يطراأ عليهن من تغرّيات عند البلوغ اأو نحو ذلك، وحيث اإن ما دفع به املدعى عليه من 

عدم منا�سبة منزل املدعية لبناته مردود بقرار هيئة النظر، وحيث اإن ما دفع به املدعى 

م فقد حكمت  عليه على قرار هيئة النظر ال يعد �سائغاً وال مقبواًل للطعن به جلميع ما تقدَّ
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لبناتها ..... و..... و..... وللمدعى عليه ..... احلق يف  املدعية .....  بح�سانة 

رت املدعية  زيارتهن بالتقدم بدعوى خا�ضة يف ذلك وبعر�ض احلكم على الطرفني قرَّ

القناعة باحلكم وقّرر املدعى عليه عدم القناعة به، وجرت ت�سليمه ن�سخة من �سك احلكم 

لتقدمي  اليوم  هذا  تاريخ  من  اعتباراً  يوماً  ثالثني  له  اأن  اإفهامه  وجرى  عليه  لالعرتا�ض 

الئحته االعرتا�ضية واأنه يف حال تاأخره عن تقدمي الئحته خالل املدة النظامية فاإن احلكم 

اهلل  و�سلى  التوفيق،  وباهلل  ذلك،  ففهم  االعرتا�س  يف  حقه  وي�سقط  القطعية  يكت�سب 

ر يف 1434/06/2٧ه�. على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم. حرَّ

حمكمة  من  املعاملة  وردت��ن��ا  وق��د  اجلل�سة  افتتحت  فقد  وبعد  وح��ده  هلل  احلمد 

بهذه  برقم 32/466643 وتاريخ 1434/09/06ه� واملقيدة  املكرمة  اال�ستئناف مبكة 

الثانية  الدائرة  وامل�سدقة من  وتاريخ 1434/09/09ه���  برقم 32/466643  املحكمة 

املكرمة  اال�ستئناف مبكة  املال مبحكمة  وبيوت  والق�سار  والو�سايا  ال�سخ�سية  لالأحوال 

 3430٧559 رقم  اال�ستئناف  حمكمة  ق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  ال�سادر  بالقرار 

وتاريخ 1434/0٨/2٨ه� املت�سمن ما ن�سه: وبدرا�سة احلكم و�سورة �سبطه والالئحة 

ا�ستئناف  قا�سي  التوفيق.ا.ه�،  وباهلل  احلكم.  على  املوافقة  باالأكرثية  ر  تقرَّ االعرتا�سية 

ورئي�س   ..... د.  وتوقيع  ختم  ا�ستئناف  وقا�سي   ..... نظر  وجهة  وله  وتوقيع  ختم 

الدائرة ختم وتوقيع .....، عليه فقد اأمرت باإحلاق ذلك بال�سبط و�سجله، وباهلل التوفيق، 

و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم حّرر يف 1434/09/15ه�.

ق�ساة  نحن  منا  ج��رى  فقد  وبعد:  اهلل  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل  احلمد 

الدائرة الثانية لالأحوال ال�سخ�سية واالأوقاف والو�سايا والق�سار وبيوت املال مبحكمة 
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اال�ستئناف مبنطقة مكة املكرمة االطالع على ال�سك ال�سادر من ف�سيلة ال�سيخ/ ..... 

املتعلق  1434/6/2٧ه���  وتاريخ   34253916 برقم  بجدة  العامة  باملحكمة  القا�سي 

بدعوى/ ..... �سد/ .....، وبدرا�سة ال�سك و�سورة �سبطه والالئحة االعرتا�سية 

ر باالأكرثية املوافقة على احلكم. واهلل املوّفق و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله  تقرَّ

و�سحبه و�سلم،،،،،،،

ث�نيً�: التعليق على احلكم:

ت�سمن ال�سك م�سائل، واأهمها يف مو�سع البحث:

امل�شاألة الأولى: م�شاألة املعاو�شة على احل�شانة يف عقد اخللع. اأو ا�شرتاط التنازل عن 

احل�شانة للأم يف عقد اخللع.

�ضبق درا�ضة امل�ضاألة، واأنه ال ي�ضح ا�ضرتاط ذلك، ولو ح�ضل اخللع فاخللع �ضحيح 

وال�رشط باطل.

واإذا ا�ضرتط احل�ضانة يف عقد اخللع ور�ضيت به ثم بعد اخللع تقّدمت بطلب احل�ضانة؛ 

النهى  اأويل  مطالب  يف  قال  احلق.  هذا  عن  تنازلها  يف  لرجوعها  الدعوى؛  �ضماع  جاز 

جة،  )66٨/5(: »ولو اتفق اأبو املح�ضون واأمه على اأن يكون الولد يف ح�ضانتها وهي ُمَزوَّ

فله  الرجوع  اأراد  واأيهم  يعدوهم.  ال  احلق  الأن  الزم��اً؛  يكن  ومل  جاز،  زوجها؛  ور�ضي 

ذلك«. وجاء يف ك�ضاف القناع )49٨/5(: »)ومن اأ�ضقط حّقه منها( اأي احل�ضانة �ضقط 

الإعرا�ضه عنه. وله العود يف حّقه )متى �ضاء( الأّنه يتجّدد بتجّدد الّزمان، كالّنفقة انتهى«

 ،421/9 )االإن�ضاف  الثاين  التطبيق  من  الثالثة  امل�ضاألة  يف  الن�ضو�ض  ذكر  و�ضبق 

الفتاوى الفقهية البن تيمية 216/4(
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وهذا االأمر متقّرر عند كثري من املذاهب. فعند احلنفّية، جاء املب�ضوط )169/6(«... 

واإذا اختلعت املراأُة من زوجها على اأن ترُتك ولدها عند الّزوج، فاخُللُع جائٌز، وال�رّشُط 

باطٌل«، وكذا يف بدائع ال�ضنائع )42/4(، والبحر الرائق )1٨0/4(.

وعند ال�ضافعية جاء يف اجُلمل على �رشح املنهج )521/4(: »لو اأ�ضقطت احلا�ضنُة 

ها«. حّقها انتقلت ملن يليها، فاإذا رجعت عاد حقُّ

فدلت هذه الن�ضو�ض وغريها على اأن احل�ضانة حق ملن ثبتت له، ولو اأ�ضقطها جاز له 

اأن يعود لها ما دام �ضاحلاً تتوفر فيه �رشوط احل�ضانة.

مذهب  وفق  ل�رشعيته  اإهماله  على  يدل  مما  ال�رشط.  هذا  اإلى  يلتفت  مل  والقا�ضي 

اجلمهور.

امل�شاألة الثانية: ا�شرتاط �شلح ال�شكن للحا�شن.

ي م�ضاألة احلق يف احل�ضانة واأنه للحا�ضن واملح�ضون. ومن الن�ضو�ض  هذا الراأي يُقوِّ

التي ت�ضمل هذه امل�ضاألة: ما جاء يف املنتقى )1٨9/6(: »واإذا مل تكن يف حرٍز، اأو كانت 

اأو م�سّنًة؛ فال ح�سانة  اأو �سعيفًة،  اأو �سقيمًة،  اأو �سفيهًة،  اأو ت�سعف عنه،  غري ماأمونٍة، 

لها حّرًة كانت اأو غريها. قاله مالٌك يف املّوازّية، ووجه ذلك: اأّن احل�ضانة اإمّنا هي للّرفق 

غري، فاإذا عجزت عن القيام به ُعِدم الّرفق، وكان يف مقامه عندها ت�سييٌع له. واهلّل  بال�سّ

اأعلم واأحكم«.

امل�شاألة الثالثة: ح�شانة ال�شغري دون العامني ودون �شن ال�شابعة.

الأنه  االأ�سل؛  االأم هي  واأن  احل�سانة،  احلق يف  مب�ساألة  لها عالقة  اأي�ساً  امل�ساألة  هذه 

االأ�سلح، بل قيل حتى لو تزوجت، ور�سي الزوج بذلك.
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من  ولدها  بح�ضانة  زوج(  ر�ضي  »)ولو   :)66٨/5( النهى  اأويل  مطالب  جاء يف 

غريه؛ مل ت�ضتحق احل�ضانة بذلك )لكن تر�ضعه( اأمه املزوجة باأجنبي )كما مر( ويح�ضنه 

غريها... والأنَّ تزوجها باالأجنبي مل ي�سقط حقها من اإر�ساع ولدها، واإمنا �سقطت بذلك 

ر اجلمع بينهما عاد ا�ستحقاقها حل�سانة ولدها؛  ح�سانتها، وانتقلت ملن بعدها، فلما تعذَّ

لكمال �سفقتها عليه. وهو ُمتجٌه«.

كما بنّي الفقهاء اأن الطفل اإذا كان دون ال�سابعة فاإن االأ�سل اأن ح�سانته الأمه؛ الأنها 

االأرعى مل�ضاحله عادًة،؛ حتى لو ا�ضرتط االأب اأن احل�ضانة له يف دعوى اخللع ووافقت 

االأم، اإذا توفرت مقومات احلياة من ال�سكن املنا�سب للطفل لدى االأم. وجاء يف التاج 

واالإكليل)593/5-59٨(: »ويف املدّونة: اإن كانت االأّم يف حوٍز وحت�ضنٍي فهي اأحّق 

باحل�سانة حّتى تنكح«.

وجاء يف مطالب اأويل النهى )669/5-6٧0(: ») واإن بلغ �ضبي )م�ضوٌن( �ضبع 

يكونا  )باأن  احل�ضانة  اأهل  من  اللذين  اأبويه  بني  ُخريِّ  ال�ضبع(  له  )اأي متت  عاقال  �ضنني 

اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم » َخريَّ غالًما بني  اأبي هريرة:  عاقلني ر�سيدين؛ حلديث 

اأبيه واأمه. » رواه �سعيد وال�سافعي. والأبي هريرة اأي�ساً: »جاءت امراأة اإلى النبي �سلى 

اهلل عليه و�ضلم فقالت: يا ر�ضول اهلل، اإن زوجي يريد اأن يذهب بابني وقد �ضقاين من 

بئر اأبي عيينة ونفعني. فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: هذا اأبوك وهذه اأمك فخذ بيد 

اأيهما �سئت، فاأخذ بيد اأمه، فانطلقت به » رواه ال�سافعي واأحمد والرتمذي و�سححه، 

ورجاله ثقات، وعن عمر اأنه خريَّ غاًلما بني اأبيه واأمه. رواه �ضعيد... )فاإن اختار اأباه 

كان عنده لياًل ونهاراً( ليحفظه ويعّلمه ويوؤدبه. )وال مينع من زيارة اأمه(؛ الأن فيه اإغراء 
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له بالعقوق وقطيعة الرحم، فيزورها على العادة كيوم يف االأ�ضبوع )وال )متنع( هي 

متري�ضه )ل�ضريورته باملر�ض كال�ضغري يف احلاجة اإلى من يخدمه ويقوم باأمره، والن�ضاء 

ال�ضكن وانحياز  لياًل(؛ الأنه وقت  اأعرف بذلك( واإن اختارها )اأي: االأم( كان عندها 

الرجال اإلى امل�ضاكن، وكان( عنده )اأي: االأب )نهاراً(؛ الأنه وقت الت�رشف يف احلوائج 

وعمل ال�ضنائع )ليوؤدبه ويعّلمه( لئال ي�ضيع«.

امل�ساألة الرابعة: حق االأم التي مل تتزوج يف احل�سانة.

�سبق ذكر هذه امل�ساألة يف امل�ساألة الثانية من التطبيق الثاين.

امل�شاألة اخلام�شة: النفقة على الأولد املح�شونني. واأخذ الأجرة على احل�شانة

ڎڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌڎ الطالق: ٧، وثبت من  قال تعالى: 

قوله �سلى اهلل عليه و�سلم لهند بنت عتبه: »خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك«)))).

ثم اإن اأخذ االأجرة على احل�سانة قائم على ما قّرره الفقهاء من اأنه كالر�ساع، يقول 

املرداوي: »قوله )واأحّق الّنا�ض بح�ضانة الّطفل واملعتوه اأّمه( بال نزاٍع. ولو كان باأجرة 

املثل كالّر�ضاع« االإن�ضاف )421-416/9(.

ل�شاعات  لأولدها  وتركها  درا�شة  اأو  بعمل  احلا�شن  الأم  ان�شغال  ال�شاد�شة:  امل�شاألة 

يوميًا اأو التفريط ببع�ص حقوق االأطفال كالتعليم.

الن�سو�س  ومن  املح�سون.  م�سلحة  ومراعاة  احل�سانة،  يف  احلق  مل�ساألة  حتقيق  فيه 

 :)1٨9/6( املنتقى  يف  ذكر  ما  بها  للت�ضبيب  وت�ضلح  االأمر  هذا  راعت  التي  الفقهية 

»واإذا مل تكن يف حرٍز، اأو كانت غري ماأمونٍة، اأو ت�ضعف عنه، اأو �ضفيهًة، اأو �ضقيمًة، اأو 
ما  بغري علمه  تاأخذ  اأن  فللمراأة  الرجل  ينفق  اإذا مل  باب  النفقات،  كتاب  البخاري يف �سحيحه،  اأخرجه   ((((

يكفيها وولدها باملعروف، برقم: )504.
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�ضعيفًة، اأو م�ضّنًة فال ح�ضانة لها حّرًة كانت اأو غريها قاله مالٌك يف املّوازّية، ووجه ذلك 

الّرفق وكان يف  به، عدم  القيام  فاإذا عجزت عن  غري  بال�سّ للّرفق  اإمّنا هي  اأّن احل�سانة 

مقامه عندها ت�سييٌع له واهلّل اأعلم واأحكم«.

وجاء يف الفتاوى الهندية )542/1(«: وال ح�ضانة ملن تخرج كل وقت وترتك البنت 

�سائعة كذا يف البحر الرائق«.

بل ذكر بع�س الفقهاء اأن االن�سغال موؤّثر حتى لو كان التفريط الن�سغالها بطاعة فقد 

كانت �ضاحلة  لو  »قال ح: وعلى هذا  عابدين )559-555/3(:  ابن  جاء يف حا�ضية 

كثرية ال�سالة قد ا�ستولى عليها حمبة اهلل تعالى وخوفه حتى �سغالها عن الولد ولزم 

�سياعه انتزع منها ومل اأره. اه�«

امل�شاألة ال�شابعة: �شابط زيارة اأحد الوالدين لأولده املح�شونني.

عليها  اأي�ساً  االإن�سان  فطر  والتي  ال�رشعية  احلقوق  من  اأن  بيان  مب�ساألتنا  العالقة  وجه 

الرغبة يف روؤية االأوالد، واإذا ما كانت ح�سانتهم عند اأحد االأبوين واأراد االآخر روؤيته فمن 

الواجب متكينه من ذلك، ويف هذا حق له وحق للمح�ضون الذي ينت�ضب لهذا الوالد.

باملح�سون،  اأرفق  هو  ملا  ووفقاً  وعادة،  عرفاً  به  العمل  يتم  ما  وفق  الزيارة  وتكون 

النهى  اأويل  مطالب  يف  جاء  فقد  خري  قد  كان  وقد  ال�ضابعة  بعد  الزيارة  كانت  فاإن 

)6٧0/5(: »)فاإن اختار اأباه كان عنده لياًل ونهاراً )ليحفظه ويعلمه ويوؤدبه. )وال مينع 

من زيارة اأمه(؛ الأن فيه اإغراء له بالعقوق وقطيعة الرحم، فيزورها على العادة كيوم 

اإلى  احلاجة  كال�ضغري يف  باملر�ض  )ل�ضريورته  متري�ضه  )متنع( هي  وال  االأ�ضبوع(  يف 

من يخدمه ويقوم باأمره، والن�ضاء اأعرف بذلك( واإن اختارها )اأي: االأم( كان عندها 
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االأب(  )اأي:  )عنده  وكان  امل�ضاكن،  اإلى  الرجال  وانحياز  ال�ضكن  وقت  الأنه  لياًل(؛ 

نهاراً(؛ الأنه وقت الت�رّشف يف احلوائج وعمل ال�ضنائع )ليوؤدبه ويعّلمه( لئال ي�ضيع«.

امل�شاألة الثامنة: مراعاة الأ�شلح للمح�شون.

وهذا االأمر ال �سك يف مراعاته عموماً ومن الن�سو�س الفقهية التي بّينت هذا االأمر 

بن�ضه ما جاء املغني )241/٨(: »اأن الغر�ض باحل�ضانة احلظ، واحلظ للجارية بعد ال�ضبع 

يف الكون عند اأبيها؛ الأنها حتتاج اإلى حفظ، واالأب اأولى بذلك..«.. اإلخ كالمه.

وجاء يف حا�ضية الد�ضوقي )52٨/2-529(: »)... و�رشط احلا�ضن( ذكراً اأو اأنثى 

)العقل( فال ح�ضانة ملجنون... )والكفاية( اأي القدرة على القيام ب�ضاأن املح�ضون«.

امل�شاألة التا�شعة: وجه التفريق بني البنني والبنات يف ح�شانة الأم:

املح�سون، جاء  باحل�سانة ومراعاة م�سلحة  االأحق  م�ساألة  االأثر يف  روؤية حول  اأي�ساً  فيه 

املغني )241/٨(: »اأن الغر�ض باحل�ضانة احلظ، واحلظ للجارية بعد ال�ضبع يف الكون عند 

اأبيها؛ الأنها حتتاج اإلى حفظ، واالأب اأولى بذلك، فاإن االأم حتتاج اإلى من يحفظها وي�سونها، 

والأنها اإذا بلغت ال�سبع، قاربت ال�سالحية للتزويج، وقد تزوج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأبيها؛ الأنه وليها، واملالك لتزويجها، وهو  عائ�سة، وهي ابنة �سبع، واإمنا تخطب اجلارية من 

اأعلم بالكفاءة، واأقدر على البحث، فينبغي اأن يقدم على غريه، وال ي�سار اإلى تخيريها؛ الأن 

اإلى احلفظ والتزويج،  ال�رشع مل يرد به فيها، وال ي�سح قيا�سها على الغالم؛ الأنه ال يحتاج 

كحاجتها اإليه، وال على �سن البلوغ؛ الأن قولها حينئذ معترب يف اإذنها، وتوكيلها، واإقرارها، 

واختيارها، بخالف م�ساألتنا، وال ي�سح قيا�س ما بعد ال�سبع على ما قبلها؛ ملا ذكرنا يف دليلنا«.
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اخلامتــة:

اأجمع ما  اأن  اأحمد اهلل تعالى على ما ي�رش يف كتابة هذا البحث، والذي حاولت فيه 

جاء يف اأطرافه يف كتب اأهل العلم حول م�سائله بخ�سو�سها، فاإن م�سائل احل�سانة تتميز 

برتابطها وبناء بع�سها على بع�س، مما ي�سطر الباحث لو رغب الكمال اأال ينتهي به البحث 

اإال بتاأليف كتاب عن جميع مائل كتاب احل�سانة، ولكن الق�سد هنا التزام مو�سوع البحث 

مبا�رشة وفق هدفه وت�ساوؤله املحدد.

وقد ظهر يل من خالل البحث النتائج التالية:

اأن احل�سانة مبفهومها العام تُعنى ب�»تربية الطفل و�سيانته يف بدنه واأخالقه وكل ما ي�سلحه«.   -1

اأن احلق يف احل�سانة للحا�سن واملح�سون معاً، وعلى هذا الرتجيح جتتمع االأدلة    -2

وتتفق الفروع الفقهية.

اأن احل�ضانة اإذا �ضقطت من م�ضتحقها )االأم(، اأو اأُ�ضِقطت ملانع فاإنها تنتقل اإلى    -3

اأمهاتها اأي جدة املح�سون: اأم االأم واأمهاتها.

اإذا ا�ضرتط االأب على االأم الإمتام عقد اخللع اإ�ضقاَط حقها يف احل�ضانة في�ضح    -4

اخُللع ويبطل ال�رشط.

اأن احل�سانة اأمر وتكليف �رشعي ُي�ساأل االإن�سان عنه يف الدنيا واالآخرة؛ فاالإن�سان    -5

راع يف بيته وم�سوؤول عن رعيته كما اأخرب بذلك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
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ومراعاة  بهم  والعناية  االأوالد  تربية  على  باحلر�س  واإخ��واين  نف�سي  اأو�سي    -6

م�ساحلهم، ومعرفة اأن هذا االأمر �سيحا�سب عليه االإن�سان يوم القيامة.

اأ�ساأل اهلل اأن ي�سلح اأحوال امل�سلمني، واأن يوّفقنا جميعاً للعلم النافع والعمل ال�سالح، 

واهلل تعالى اأعلم و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.


