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مقدمة 

احلمد هلل رب العاملني, وال�سالة وال�سالم الأمتان الأكمالن على املبعوث رحمة 
للعاملني, نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأما بعد:
مفهوم  يف  يدخل  ما  وكل  وم�ساحله  ب�سوؤونه  والقيام  ال�سغري  الولد  تربية  فاإن 
الأم من  واإن ن�سيب  الزوجية,  قيام  متعاونني يف حال  الوالدان  به  يقوم  احل�سانة 
اخلالف  ويقع  الت�ساوؤل  يثور  ولكن  الأب,  ن�سيب  من  بكثري  اأعظم  احل�سانة  هذه 
عندما يفرتق الزوجان فيمن له حق احل�سانة, ولذا ين�ص الفقهاء اأنه حينئذ تبداأ مدة 

احل�سانة.
جاء يف الهداية للمرغيناين: )اإذا وقعت الفرقة بني الزوجني فالأم اأحق بالولد)1(.
وقد اختلف الفقهاء يف ح�سانة الأم؛ هل ت�ستمر اإلى البلوغ اأو اأن لها مدة تنتهي 
ت�ستمر ح�سانة الأم,  قال:  الفقهاء من  التمييز, فمن  الولد �سن  بلغ  اإذا  اإليها وذلك 

ومنهم من قال: يخريرّ الولد حينئذ, ومنهم من قال: يجرب الأب على اأخذه.
وعر�ص  اأبويه,  بني  الولد  تخيري  مل�ساألة  التطرق  البحث  هذا  خالل  من  فاأردت 

اأقوال العلماء, وبيان اأدلتهم, وذكر ما يرتتب على التخيري من اآثار.
وقد جاء البحث يف مقدمة, ومتهيد, ومبحثني, وخامتة.

)1( الهداية )639/2( . وينظر : املهذب )649/4(, املغني )413/11( .
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املطلب الأول: تعريف احل�ضانة وبيان حكمها

 اأوًل: احل�ضانة يف اللغة:  

ن  احل�سانة بفتح احلاء وك�رسها: ماأخوذة من احِل�سن بك�رس احلاء, وهو اجلنب. َح�سَ
نه. واأ�سل احل�سن: ما دون الإبط  ناً, وح�سانة: جعله يف ِح�سْ ُنه َح�سْ ال�سبي يح�سُ
وح�سنا  اأح�سان,  واجلمع  بينهما,  وما  والع�سدان  ال�سدر  هو  وقيل:  اخل�رس.  اإلى 

ال�سيء: جانباه, وح�سنا الرجل: َجنباه, ونواحي كل �سيء: اأح�سانه )2(. 
واحلا�سن واحلا�سنة: هما املوكالن بال�سبي يحفظانه ويربيانه )3(.

ثانيًا: احل�ضانة يف ال�ضطالح:

عرف الفقهاء احل�سانة بتعريفات متقاربة يف املعنى:
فعرفها احلنفية باأنها: تربية الولد ممن له حق احل�سانة )4(.

وعند املالكية: حفظ الولد يف مبيته وذهابه وجميئه, والقيام مب�ساحله )5(.
باأمور نف�سه عما يوؤذيه لعدم متييزه,  باأنها: حفظ من ل ي�ستقل  وعرفها ال�سافعية 

كطفل وكبري وجمنون, وتربيته مبا ي�سلحه )6(. .
بعمل  وتربيتهم  ي�رسهم,  عما  ومعتوه  وجمنون  �سغري  حفظ  احلنابلة:  وعند 

م�ساحلهم )7(. 
ولعل التعريف الأمثل هو تعريف احلنفية واملالكية؛ حيث ق�رسوا مفهوم احل�سانة 

)2( ينظر : معجم مقايي�س اللغة )73/2( )ح�شن(, ل�شان العرب )122/13( )ح�شن( . 

)3( ينظر : ل�شان العرب )122/13( )ح�شن(, االختيار لتعليل املختار )253/4( .

)4( ينظر : حا�شية ابن عابدين )555/3( .

)5( ينظر : حا�شية الد�شوقي )526/2(, �شرح حدود ابن عرفة )�س 230( .

)6( ينظر : رو�شة الطالبني )504/6(, مغني املحتاج )452/3( .

)7( ينظر : ك�شاف القناع )187/13(, مطالب اأويل النهى )665/5( . 
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اإلى الذهن من اإطالق كلمة احل�سانة, فال  على ح�سانة الولد ال�سغري, هو املتبادر 
يدخل يف مفهومها رعاية كبري ال�سن ول الكبري املجنون اأو املعتوه.  

 
ثالثًا: الألفاظ ذات ال�ضلة:

هناك األفاظ لها �سلة باحل�سانة, منها:
1- الكفالة: 

وهي يف اللغة: ال�سم, والكافل ال�سامن وال�سمني -مبعنى واحد-, يقال: كفلت 
املال وتكفلت به: �سمنته. والكافل العائل, والكفالة بالولد اأن يعوله ويقوم باأمره, 

ومنه قوله تعالى: )وكفلها زكريا( اآل عمران/37 )8(.
والفقهاء ي�ستعملون الكفالة يف �سم الذمة, كما ي�ستعملونها يف باب احل�سانة.

وفرق بع�سهم بني احل�سانة والكفالة باأن احل�سانة تنتهي يف ال�سغري بالتمييز, واأما 
بعد التمييز اإلى البلوغ فت�سمى كفالة )9(.

2- الولية: 

وهي يف اللغة: الن�رسة )10(. و�رسعاً: تنفيذ القول على الغري )11(.
والولية نوعان: ولية على النف�ص, وولية على املال, فالأولى: هي الإ�رساف على 
�سوؤون القا�رس ال�سخ�سية؛ من �سيانة وحفظ وتاأديب وتعليم وتطبيب وتزويج ونحو 
املالية؛ من ا�ستثمار وت�رسفات,  القا�رس  ذلك. والثانية: هي الإ�رساف على �سوؤون 

كالبيع والإجارة والرهن وغريها )12(.

)8( ينظر : ل�شان العرب )588/11( مادة كفل .

)9( ينظر : احلاوي الكبري )507/11(, كفاية النبيه )273/15(, مغني املحتاج )452/3( .

)10( ينظر : ل�شان العرب )405/15( مادة ويل .

)11( ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف )734/1( .

)12( ينظر : الفقه االإ�شالمي واأدلته )7327/10( .
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م�سدرها  يكون  وقد  واجلد,  الأب  كولية  ال�رسع  م�سدرها  يكون  قد  والولية 
تفوي�ص الغري كالو�ساية ونظارة الوقف. واحل�سانة نوع من اأنواع الوليات الثابتة 

بال�رسع )13(.
3- الو�ضاية:

وهي يف اللغة: مبعنى العهد والو�سل, يقال: و�سيت ال�سيء بال�سيء: اإذا و�سلته 
به. كاأن املو�سي ملا اأو�سى بال�سيء و�سل ما بعد املوت مبا قبله يف نفاذ الت�رسف )14(. 
اأو  يغ�سله,  من  اإلى  الإن�سان  كو�سية   ,)15( املوت  بعد  بالت�رسف  الأمر  و�رسعاً: 

ي�سلي عليه اإماماً, اأو يزوج بناته ونحو ذلك.
والو�ساية ولية اإل اأنها تثبت بتفوي�ص الغري, بخالف احل�سانة فهي ثابتة بال�رسع, 

وقد يكون الو�سي حا�سناً )16(.

حكم احل�ضانة:

اتفق الفقهاء على وجوب ح�سانة الولد وكفالته ؛ وعللوا ذلك باأن الولد يهلك 
من  واإجناوؤه  عليه  الإنفاق  يجب  كما  الهالك,  عن  حفظه  فيجب  وي�سيع,  برتكه 

املهالك )17(.
قال اأبو الوليد ابن ر�سد رحمه اهلل: )ل خالف بني اأحد من الأمة يف اإيجاب كفالة 
الأطفال ال�سغار ؛ لأن الإن�سان ُخلق �سعيفاً مفتقراً اإلى من يكفله ويربيه حتى ينفع 
نف�سه وي�ستغني بذاته, فهو من فرو�ص الكفاية, ل يحل اأن يرتك ال�سغري دون كفالة 

)13( ينظر : املو�شوعة الفقهية )300/17( .

)14( ينظر : ل�شان العرب )394/15( مادة و�شى .

)15( ينظر : الدر املختار )406/2( .

)16( ينظر : املو�شوعة الفقهية )300/17( .

)17( ينظر : مواهب اجلليل )593/5(, املهذب )640/4(, املغني )412/11( .
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ول تربية حتى يهلك وي�سيع, واإذا قام به قائم �سقط عن النا�ص( )18(.

املطلب الثاين: انتهاء مدة احل�ضانة

اأحق  فاإن الأم  التمييز,  الفرقة بني الزوجني وكان لهما ولد دون �سن  اإذا وقعت 
النا�ص بح�سانته كما قبل الفراق, ما مل يكن بها مانع كاأن تتزوج ؛ لأن مبنى احل�سانة 
واأقدر على احل�سانة من غريها,  اأ�سفق  للمح�سون, والأم  ال�سفقة وامل�سلحة  على 

فكان دفع الولد اإليها اأنظر اإليه واأ�سلح له )19(.
اأن امراأة قالت: يا  اأبيه عن جده:  ويدل على ذلك حديث عمرو بن �سعيب عن 
ر�سول اهلل, اإن ابني هذا كان بطني له وعاء, وحجري له حواء, وثديي له �سقاء, وزعم 

اأبوه اأنه ينزعه مني. فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأنت اأحق بهم مامل تَْنِكحي«)20(.
اإذا افرتق الأبوان وبينهما ولد,  اأنه  قال ابن القيم رحمه اهلل: )دلرّ احلديث على 
يقت�سي  بالولد و�سف  اأو  تقدميها  ما مينع  بالأم  يقم  ما مل  الأب,  به من  اأحق  فالأم 
تخيريه, وهذا ل يعرف فيه نزاع, وقد ق�سى به خليفة ر�سول ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم اأبو بكر على عمر بن اخلطاب ومل ُينكر عليه منكر( )21(.
وحكى ابن املنذر وغريه الإجماع على اأن الأم اأحق بالولد ما مل تتزوج )22(.  

ولكن اختلف الفقهاء هل للح�سانة مدة تنتهي اإليها وتليها مرحلة اأخرى تختلف 

)18( املقدمات املمهدات )564/1( . ينظر: مواهب اجلليل )593/5(, التاج واالإكليل )320/6( .

)19( ينظر : بدائع ال�شنائع )41/4(, الهداية )639/2(, الكايف البن عبد الرب )624/2(, رو�شة الطالبني )509/6(, 
املغني )413/11(, ك�شاف القناع )187/13( .  

)20( �شياأتي تخريجه �س 17 من هذا البحث .

)21( زاد املعاد )390/5( . واالأثر الذي اأ�شار اإليه رواه عكرمة قال : خا�شمت امراأة عمر ر�شي اهلل عنه اأم عا�شم اإلى اأبي 
بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه وكان قد طلقها . فقال اأبو بكر لعمر : هي اأعطف واألطف واأرحم واأخري واأراأف, وهي اأحق 
بولدها ما مل تتزوج . اأخرجه عبد الرزاق يف امل�شنف )12600(, وابن اأبي �شيبة يف امل�شنف )236/5(, و�شعيد بن 

من�شور يف �شننه )115/2(, والبيهقي يف ال�شنن الكربى )5/8(, والبغوي يف �شرح ال�شنة )333/9( . 

)22( ينظر : االإجماع البن املنذر )�س 79(, املغني )413/11(, فتح القدير )184/4( .
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عنها بالن�سبة لالأولد ؟ 
ذهب املالكية اإلى اأن احل�سانة على الولد ت�ستمر ول تنقطع, فت�ستمر ح�سانة الأم 

على الغالم اإلى البلوغ, وعلى الأنثى اإلى اأن تتزوج ويدخل الزوج بها )23(. 
وذهب جمهور العلماء اإلى اأن احل�سانة لها مدة تنتهي اإليها, وذلك اإذا بلغ الولد 
�سن التمييز, حيث تليها مرحلة �سم ال�سغار اإلى من لهم ولية على النف�ص, وهذا 

يه بع�ص الفقهاء الكفالة, اأي كفالة الأولد. ال�سم ي�سمرّ
قال يف مغني املحتاج: )احل�سانة... وتنتهي يف ال�سغري بالتمييز. واأما بعده اإلى 

البلوغ فت�سمى كفالة قاله املاوردي. وقال غريه: ت�سمى ح�سانة اأي�ساً( )24(. 
والتمييز: هو ال�سن الذي مييرّز فيه ال�سبي بني الأمور, واختلف يف �سابطه, ف�سبطه 

بع�ص العلماء ب�سبع �سنني, وهو مذهب احلنفية )25(, واحلنابلة )26(. 
واحتجوا  باأن التميـيز والفهم ل �سابط له يف الأطفال , ف�سبط مبظنته وهي ال�سبع , 
ا للوقت الذي يوؤمر  فاإنها اأول �سن التميـيز , ولهذا جعلها النبـي �سلى اهلل عليه و�سلم حدًّ

فيه ال�سبـي بال�سالة )27(.
ب�سبع  اخل�ساف  ره  وقدرّ تقديراً,  ذلك  يف  ر  يقدرّ )ومل  ال�سنائع:  بدائع  يف  جاء 
ال�سن, ولأن الأب  الغالب ال�ستغناء عن احل�سانة يف هذه  ُيفتى؛ لأن  �سنني, وبه 

)23( ينظر : عيون املجال�س )1404/3(, الكايف البن عبد الرب )�س 297(, حا�شية الد�شوقي )526/2(, حا�شية اخلر�شي 
. )207/4(

)24( مغني املحتاج )456/3( . ينظر : كفاية النبيه )273/15(, االإن�شاف )485/24( .

النرية  اجلوهرة   ,)307/7( احلقائق  تبيني   ,)188/4( القدير  فتح   ,)254/4( املختار  لتعليل  االختيار   : ينظر   )25(
)357/4(, الدر املختار )621/3(  

)26( ينظر : الفروع )345/9(, ك�شاف القناع )198/13(, االإن�شاف )485/24( .

)27( ينظر : البحر الرائق )184/4(, املغني )416/11(, زاد املعاد )428/5( ,ك�شاف القناع )198/13(, مطالب اأويل 
النهى )670/5( . 

ي�شري اإلى حديث )مروا اأوالدكم بال�شالة ل�شبع ... احلديث( . اأخرجه اأبو داود يف كتاب ال�شالة, باب متى يوؤمر الغالم 
بال�شالة برقم )494(, والرتمذي يف اأبواب ال�شالة, باب متى يوؤمر ال�شبي بال�شالة برقم )407(, وابن خزمية يف 
�شحيحه )102/2( برقم )1002(, واحلاكم يف امل�شتدرك )389/1(, والبيهقي يف ال�شنن الكربى )14/2( من طريق 

عبد امللك بن الربيع بن �شربة عن اأبيه عن جده مرفوعًا . قال الرتمذي : حديث ح�شن �شحيح .
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ماأمور باأن ياأمره بال�سالة اإذا بلغها( )28(.
اإذا  اأبويه  بني  ُخريرّ  �سنني  �سبع  املعتوه  غري  الغالم  بلغ  )اإذا  القناع:  ك�ساف  ويف 

تنازعا فيه( )29(.
ره ال�سافعية وبع�ص احلنفية ب�سبع �سنني اأو ثمان غالباً )30(. وقدرّ

ين علي ر�سي اهلل عنه بني اأمي وعمي,   وا�ستدلوا عليه باأثر عمارة اجلرمي قال: خريرّ
واأنا ابن �سبع �سنني اأو ثمان )31(. 

قالوا: و�سن التمييز غالباً �سبع �سنني اأو ثمان تقريباً, وقد يتقدم عن ال�سبع, وقد 
يتاأخر عن الثمان, ومدار احلكم على نف�ص التمييز ل على �سنه )32(.  

املطلب الثالث: �ضروط تخيري املح�ضون

ي�شرتط لإقامة �لتخيري �أربعة �رشوط، وهي:
الأول: اأن يبلغ الولد �سن التمييز التي ي�ستحق التخيري فيها, وهي �سبع �سنني اأو 

ثمان كما تقدم )33(.
اأهل  غري  من  اأحدهما  كان  فاإن   ,)34( للح�سانة  اأهاًل  احلا�سن  يكون  اأن  والثاين: 

)28( بدائع ال�شنائع )42/4( . 

)29( ك�شاف القناع )198/13( .

)30( ينظر : جامع اأحكام ال�شغار )154/1(, املهذب )649/4( .

)31( اأخرجه ال�شافعي يف م�شنده )63/2 برقم 206(, ويف االأم )92/5(, و�شعيد بن من�شور يف �شننه )2279(, وعبد الرزاق 
يف امل�شنف )12609(, وابن اأبي �شيبة يف امل�شنف )239/5(, والبيهقي يف ال�شنن الكربى )4/8(, ويف معرفة ال�شنن 

واالآثار )15601( .  

)32( ينظر : رو�شة الطالبني )509/6(, مغني املحتاج )456/3( .

)33( ينظر �س 7 من هذا البحث .

)34( باأن يكون بالغًا, عاقاًل, م�شلمًا, حرًا, اأمينًا يف الدين, قادرًا على القيام ب�شوؤون املح�شون, خاليًا من كل عاهة م�شرة 
كاجلذام والرب�ض ونحوهما, واأن ل تكون احلا�شنة زوجًا لأجنبي عن املح�شون. على خالف يف بع�ض ال�شروط . ينظر: 
الهداية )641/2(, فتح القدير )184/4(, حا�شية اخلر�شي )212/4(, ال�شرح الكبري للدردير )528/2(, املهذب 
ك�شاف   ,)412/11( املغني   ,)455  -454/3( املحتاج  مغني   ,)  506-504/6( الطالبني  رو�شة   ,)641  -640/4(

القناع )193/13- 194(, زاد املعاد )412/5( . 
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احل�سانة كما لو كان جمنوناً اأو �سغرياً اأو فا�سقاً اأو كافراً كان كاملعدوم, ويتعني الآخر 
حل�سانة الولد من غري تخيري ؛ لأن هوؤلء يحتاجون اإلى من يح�سنهم ويكفلهم, فال 

يكونون حا�سنني وكافلني لغريهم )35(. 
قالو�: ولو ُخرّي �ل�شبي فاختار �أباه و�شّلم �إليه �لولد لتو�فر �ل�رشوط فيه، ثم فقد 
بع�ض تلك �ل�رشوط كما لو ز�ل عقله، فاإن حق �حل�شانة ي�شقط عنه، فينزع منه �لولد 
وُيردرّ اإلى الأم ويبطل اختياره ؛ لأنه اإمنا خريرّ حني ا�ستقل بنف�سه, فاإذا زال ا�ستقالله 

بنف�سه كانت الأم اأولى؛ لأنها اأ�سفق عليه واأقوم مب�ساحله كما يف حال طفولته )36(.
وقالو�: ول ي�شرتط يف �حلا�شن �أن يكون �أكرث ديناً �أو ماًل �أو حمبة )37(. 

والثالث: األ يكون الولد املح�سون جمنوناً اأو معتوهاً ل مييز بني منافعه وم�ساره, 
فاإن كان كذلك بقي عند الأم ول يخريرّ ؛ لأنه حينئذ مبنزلة الطفل غري املميز واإن كان 

كبرياً )38(.  
من  اإلى  حلاجته  ؛  الأم  اإلى  ُردرّ  الولد  عقل  زال  ثم  اأباه  الولد  اختار  واإن  قالوا: 

يتعهده كال�سغري وبطل اختياره )39(.
والرابع: اأن يكون التخيري حمققاً مل�سلحة الولد, فاإن كان يف اختياره �رسر عليه 
ي�رسه  عما  وحمايته  الولد  نفع  على  احل�سانة  مدار  لأن  ؛  الختيار  بهذا  يوؤخذ  مل 

والقيام مب�ساحله, ولأن هذه ولية نظر فال تثبت مع ال�رسر )40(. 

)35( ينظر : احلاوي الكبري )505/11(, رو�شة الطالبني )510/6(, مغني املحتاج )457/3(, املغني )417/11(, ك�شاف 
القناع )199/13(, مطالب اأويل النهى )667/5( .

)36( ينظر : املغني )417/11(, ك�شاف القناع )200/13( .

)37( ينظر : رو�شة الطالبني )510/6(, مغني املحتاج )456/3( .

اأ�شنى املطالب )449/3(,  )38( ينظر : البحر الرائق )186/4(, حا�شية الد�شوقي )526/2(, مغني املحتاج )356/3(, 
املغني )415/11, 417(, ك�شاف القناع )202/13( .

)39( ينظر : املراجع ال�شابقة .

)40( ينظر : ك�شاف القناع )199/13(, معونة اأويل النهى )221/10( .
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قال ابن عقيل رحمه اهلل: )مع ال�سالمة من ف�ساد, فاأما اإن ُعلم اأنه يختار اأحدهما 
ليمكنه من ف�ساد, ويكره الآخر لالأدب, مل يعمل مبقت�سى �سهوتهـ( )41(.

وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل: )ومما ينبغي اأن يعلم اأن ال�سارع لي�ص عنه 
ن�ص عام يف تقدمي اأحد الأبوين مطلقاً, ول تخيري الولد بني الأبوين مطلقاً, والعلماء 
متفقون على اأنه ل يتعني اأحدهما مطلقاً, اإمنا نقدمه اإذا ح�سل به م�سلحة احل�سانة 

واندفعت مف�سدتها, واأما مع وجود ف�ساد اأحدهما فالآخر اأولى بال ريب( )42(. 
وقال ابن القيم رحمه اهلل: )فمن قدمناه بتخيري اأو قرعة اأو بنف�سه فاإمنا نقدمه اإذا 
مت عليه,  ح�سلت به م�سلحة الولد, ولو كانت الأم اأ�سون من الأب واأغري منه ُقدرّ
يوؤثر  العقل  فاإنه �سعيف  احلالة,  ال�سبي يف هذه  اختيار  قرعة ول  اإلى  التفات  ول 
البطالة واللعب, فاإذا اختار من ي�ساعده على ذلك مل ُيلتفت اإلى اختياره, وكان عند 

من هو اأنفع له واأخري( )43(. 
لكن ينبغي اأن يثبت عدم �سالحية اأحد الوالدين بالبينة والدليل ؛ لأن الأخذ بهذا 
�لقيد و�ل�رشط ل يجعل قيمة يف �لتخيري، لأنه ميكن �إبطاله وتركه بحجة �أن �ختياره 

لي�ص يف م�سلحة الولد, واملرجع يف ذلك اإلى الق�ساء.
 

املطلب الرابع: م�ضتحقو التخيري يف احل�ضانة )44(  

عنده  يكون  منهما  اختاره  فمن  الأبوين,  بني  يكون  اأن  الولد  تخيري  الأ�سل يف 
ويكون هو كافله. ولكن قد ل يوجد اأحد الوالدين اأو كالهما ب�سبب فقدان الأهلية 

)41( ينظر : مطالب اأويل النهى )670/5( .

)42( ينظر : زاد املعاد )425/5(, تو�شيح االأحكام )64/6( .

)43( زاد املعاد )424/5( . وينظر : نيل االأوطار )674/12( .

)44( وهذا عند ال�شافعية واحلنابلة القائلني بتخيري الولد بني والديه .
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اأهل  من  مقامهما  يقوم  ممن  غريهما  بني  التخيري  يقع  فهل  ذلك,  ونحو  الغيبة  اأو 
احل�سانة ؟

هناك ثالث حالت للم�ساألة:
احلالة الأولى: اإذا ُفقد الأب:

اإذا مل يوجد الأب, اأو كان موجوداً ولكنه من غري اأهل احل�سانة لعدم اأهليته, فاإن 
الولد ُيخريرّ بني الأم وبني من يقوم مقام الأب وهو اجلد )اأب الأب( واإن عال, لأن 

اجلد كالأب يف حق ح�سانة ال�سغري, فكان كالأب يف التخيري يف الكفالة )45(.
فالتخيري  الن�سب,  حا�سية  من  غريهما  اأو  عم  اأو  اأخ  ووجد  اجلد,  يوجد  مل  فاإن 
عند  والأ�سح   ,)46( احلنابلة  قول  وهذا  الأم.  وبني  هوؤلء  من  الواحد  بني  يجري 

ال�سافعية )47(. 
لأن  فقط,  الذكر  حق  يف  الأم  وبني  بينه  التخيري  يجري  العم  ابن  واأما  قالوا: 
�ملح�شون �إذ� كان �أنثى في�شرتط يف �حلا�شن �أن يكون حمرماً لها باتفاق)48(, فاإذا مل 

يوجد من ع�سبتها غري ابن العم فُت�سم اإلى اأمها بدون تخيري )49(. 
قال:  اجلرمي  عمارة  رواه  مبا  والع�سبة  الأم  بني  التخيري  وقوع  على  وا�ستدلوا 

ين عليرّ ر�سي اهلل عنه بني اأمي وعمي, واأنا ابن �سبع �سنني اأو ثمان()50(.  )خريرّ
يف  كما  احلوا�سي  يف  موجودة  وهي  الع�سوبة,  ذلك  يف  العلة  ولأن  قالوا: 

)45( ينظر : احلاوي الكبري )521/11(, املهذب )651/4(, املغني )417/11( .

)46( ينظر : املغني )417/11( .

)47( ينظر : رو�شة الطالبني )510/6(, كفاية النبيه )288/15(, مغني املحتاج )457/3( .

)48( ينظر : بدائع ال�شنائع )43/4(, ال�شرح الكبري للدردير )519/2(, املهذب )651/4(, مغني املحتاج )453/3(, املغني 
)417/11(, االإن�شاف )465/24( .

املغني  املحتاج )457/3(,  النبيه )289/15(, مغني  كفاية  الطالبني )510/6(,  رو�شة  املهذب )651/4(,   : ينظر   )49(
. )417/11(

)50( تقدم تخريجه �س 4 من هذا البحث .
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الأ�سول)51(.
, وتكون الأم اأحق بكفالته اإلى اأن يبلغ ؛ لأنه ل  والقول الآخر لل�سافعية: ل يخريرّ

حق لغري الأب واجلد يف احل�سانة )52(.
احلالة الثانية: اإذا ُفقدت الأم:

اأهل احل�سانة, فالولد يخريرّ بني الأب  اأو وجدت وهي من غري  اإذا ُفقدت الأم, 
وبني من يقوم مقام الأم وهي اجلدة )اأم الأم( واإن علت )53(. 

وكذلك يخريرّ الولد بني الأب وبني الأخت واخلالة ؛ لأن كاًل منهما يقوم مقام 
ُيجرى  ول  الأب  ُيقدم  الآخر:  القول  ال�سافعية, ويف  عند  الأ�سح  القول  الأم يف 

التخيري )54(.
احلالة الثالثة: اإذا ُفقد الوالدان:

اإذا مل يوجد الأبوان, اأو كانا موجودين ولكنهما ل ي�سلحان لكفالة الولد لوجود 
املانع فيهما من كفالته, ُخريرّ الولد بني اجلدة )اأم الأم( واإن علت, وبني اجلد )اأبو 

الأب( واإن عال )55(.
 وكذلك يخريرّ الولد بني الأخت واخلالة والعمة وبني بقية الع�سبة )56(.  

اأوجه  وهذا  اأختني,  اأو  كاأخوين  اأنثيني  بني  اأو  ذكرين  بني  الولد  يخريرّ  وكذلك 
واأولى؛ لأنه اإذا جرى التخيري بني غري مت�ساويني, فبني مت�ساويني اأولى )57(. 

)51( ينظر : املهذب )651/4(, كفاية النبيه )288/15(, املغني )417/11( .

)52( ينظر : احلاوي الكبري )522/11(, املهذب )651/4(, رو�شة الطالبني )510/6( .

)53( ينظر : احلاوي الكبري )521/11(, مغني املحتاج )457/3(, املغني )417/11( .

)54( ينظر : رو�شة الطالبني )510/6(, كفاية النبيه )289/15(, مغني املحتاج )457/3( .

)55( ينظر : املهذب )651/4(, مغني املحتاج )457/3(, املغني )417/11( .

)56( ينظر : احلاوي الكبري )522/11(, املغني )417/11( .

)57( ينظر : االإن�شاف )488/24( .



د/ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد اهلل اآل ال�ضيخ

293 العدد 59 - رجب 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة 

املبحث الأول: حكم تخيري املح�ضون

�ضورة امل�ضاألة: 

اإذا انتهت مدة ح�سانة الولد -ذكراً كان اأو اأنثى- ل�ستغنائه عن احل�سانة,   فحينئذ 
يها بع�ص الفقهاء )الكفالة( اأي كفالة الأولد, فهل النتقال  تاأتي مرحلة اأخرى ي�سمرّ
من مرحلة احل�سانة اإلى مرحلة الكفالة تكون بتخيري الولد بني والديه, اأو بالنتقال 

اإلى اأحدهما مبا�رسة ؟  
حترير حمل النزاع: 

- اتفق الفقهاء على اأن الولد اإذا كان دون �سن التمييز فالأم اأولى النا�ص بح�سانته 
كما تقدم ؛ ملا لها من ح�سن الرعاية بالطفل وال�سيانة واخلربة وال�سرب والحتمال)58(.
اأمه, لأنه  فاإنه يبقى عند  اإذا كان جمنوناً اأو معتوهاً  - كما اتفقوا على اأن الولد 

حينئذ مبنزلة الطفل غري املميز واإن كان كبرياً )59(. 
- كما اتفق جمهور الفقهاء على اأن الأبوين اإذا مل يت�ساحا يف طلب الكفالة, واتفقا 

على اأن يكون الولد عند اأحدهما جاز ؛ لأن احلق يف ذلك اإليهما ل يعدوهما)60(.
�سوؤونه,  ببع�ص  وا�ستقل  التمييز,  �سن  املح�سون  الولد  بلغ  اإذا  فيما  واختلفوا    

واختلف الأبوان فيمن يلي كفالته.
الأقوال يف امل�ضاألة:

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على ثالثة اأقوال؛ وهي:

املهذب )642/4(,  الرب )624/2(,  الكايف البن عبد  املجال�س )1403/3(,  ال�شنائع )41/4(, عيون  بدائع  ينظر:   )58(
مغني املحتاج )452/3(, املغني )413/11( .

)59( ينظر : البحر الرائق )186/4(, اجلوهرة النرية )357/4(, عيون املجال�س )1404/3(, حا�شية الد�شوقي )526/2(, 
احلاوي الكبري )501/11, 509(, مغني املحتاج )356/3(, املغني )11/ 417(, ك�شاف القناع )202/13(, املحلى 

)323/10( . وعند املالكية قول اآخر : اأن ح�شانة االأم ت�شقط عن املح�شون ولو بلغ جمنونًا, وتنتقل اإلى االأب وجوبًا .

)60( ينظر : احلاوي الكبري )506/11(, رو�شة الطالبني )511/6(, كفاية النبيه )285/15(, املغني )415/11(, ك�شاف 
القناع )197/13( .خالفًا للحنفية كما �شياأتي . 
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القول الأول: اإذا بلغ الولد املح�سون �سن التمييز فاإنه ل ُيخريرّ بني والديه مطلقاً, 
وهذا مذهب احلنفية )61(, واملالكية )62(, والظاهرية )63(. لكن اختلفوا فيما بينهم:

فعند احلنفية: تظل ح�سانة الأم على الذكر حتى ي�ستغني عن رعاية الن�ساء له؛ باأن 
ر ب�سبع �سنني, واأما الأنثى فتظل  ياأكل وحده, وي�رسب وحده, ويلب�ص وحده, وُقدرّ
احل�سانة عليها قائمة حتى تبلغ احلي�ص اأو الحتالم اأو ال�سن )64(, ثم ُيجرب الأب اأو 

الو�سي اأو الويل على اأخذ الولد )65(.
وعند املالكية: ت�ستمر ح�سانة الأم على الذكر اإلى البلوغ, فاإن بلغ ولو مري�ساً اأو 
جمنوناً على امل�سهور, �سقطت عن الأم وا�ستمرت نفقته على الأب. واأما ح�سانة 

الأنثى فت�ستمر اإلى زواجها ودخول الزوج بها )66(. وقيل: الذكر حتى يثغر )67(.   
وعند الظاهرية: متتد ح�سانة الأم على الولد ال�سغري والبنة ال�سغرية حتى يبلغا 
املحي�ص اأو الحتالم اأو الإنبات مع التمييز و�سحة اجل�سم, �سواء كانت الأم اأمة اأو 

حرة, تزوجت اأو مل تتزوج )68(. 
القول الثاين: ُيخريرّ املح�سون ذكراً كان اأو اأنثى بني اأبويه اإذا انتهت مدة احل�سانة, 

)61( ينظر : املب�شوط )207/5(, بدائع ال�شنائع )43/4(, �شرح خمت�شر الطحاوي )327/5(, الهداية )641/2(, فتح 
القدير )189/4(, االختيار )254/4(, الدر املختار )623/3( .

)62( ينظر : الكايف البن عبد الرب )�س 296(, عيون املجال�س )1404/3(, القوانني الفقهية )�س 229(, مواهب اجلليل 
)593/5(, حا�شية الد�شوقي )526/2( . 

)63( ينظر : املحلى )323/10( .

)64( هذا اإن كانت احلا�شنة االأم اأو اجلدة, واأما غريهما كاالأخوات واخلاالت والعمات فاإنهن اأحق بال�شغرية حتى ُت�شتهى, 
وُقّدر بت�شع �شنني يف ظاهر الرواية. وعن حممد بن احل�شن : اأن احلكم يف االأم واجلدة كاحلكم يف غريهما, فتنتهي 
ح�شانة الن�شاء مطلقًا على ال�شغرية عند بلوغها حد اال�شتهاء الذي ُقّدر بت�شع �شنني . قالوا: الفتوى على رواية حممد 

لكرثة الف�شاد . ينظر: بدائع ال�شنائع )43/4(, تبيني احلقائق )308/7(, البحر الرائق )184/4(. 

)65( ينظر : بدائع ال�شنائع )42/4(, جامع اأحكام ال�شغار )150/1(, فتح القدير )188/4( االختيار )254/4(, البحر 
الرائق )184/4(, اجلوهرة النرية )357/4(, الدر املختار )621/3(, حا�شية ابن عابدين )566/3( .

)66( ينظر : عيون املجال�س )1404/3(, االإ�شراف على نكت م�شائل اخلالف )810/2(, ال�شرح الكبري للدردير )526/2(, 
حا�شية الد�شوقي )526/2(, حا�شية اخلر�شي )207/4( .

)67( ينظر : عيون املجال�س )1404/3( .

)68( ينظر : املحلى )323/10( .
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فاإن اختار اأحدهما ُدفع اإليه. وهذا مذهب ال�سافعية )69(, ورواية عن الإمام اأحمد)70(, 
وبه قال اإ�سحاق بن راهويه )71(. 

�سبع  املح�سون  ال�سبي  بلغ  فاإذا  واجلارية,  ال�سبي  بني  التفريق  الثالث:  القول 
�سنوات ُخريرّ بني اأبويه فكان مع من اختار منهما, واأما اجلارية فال تخريرّ بل تُردرّ اإلى 

اأبيها وجوباً. وهذا هو امل�سهور من مذهب احلنابلة )72(.  
اأدلة اأ�سحاب القول الأول:

ا�ستدل القائلون بعدم التخيري باأدلة منها:
1 -  حديث عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده: اأن امراأة قالت: يا ر�سول اهلل, 
اإن ابني هذا كان بطني له وعاء, وحجري له حواء, وثديي له �سقاء, وزعم اأبوه اأنه 

ينزعه مني فقال: )اأنت اأحق بهم مامل تَْنِكحي( )73(.
عند  مطلقاً  بالولد  اأحق  الأم  جعل  �سلى اهلل عليه و�سلم  النبي  اأن  الدللة:  وجه 

املنازعة من غري تخيري )74(. 

)69( ينظر : احلاوي الكبري )499/11(, رو�شة الطالبني )509/6(, كفاية النبيه )283/15(, مغني املحتاج )456/3(, 
نهاية املحتاج )219/7( .

)70( ينظر : زاد املعاد )417/5(, االإن�شاف )491/24( .

)71( ينظر : زاد املعاد )417/5(, نيل االأوطار )672/12( .

الفروع )346/9(,  الفروع )345/9, 346(,  ت�شحيح  الزرك�شي )32/6(,  �شرح  املغني )415/11, 418(,   : ينظر   )72(
ك�شاف القناع )197/13, 200(, االإن�شاف )483/24( . 

به  اأحق  االأب  اأخرى:  . ويف رواية  يبلغ من غري تخيري كاملالكية  بالغالم حتى  اأحق  االأم   : اأحمد  االإمام  ويف رواية عن 
كاحلنفية . ينظر : �شرح الزرك�شي )34/6(, زاد املعاد )417/5(, االإن�شاف )485/24( .

)73( اأخرجه اأبو داود يف �شننه )2276( كتاب الطالق, باب من اأحق بالولد, واحلاكم يف امل�شتدرك )207/2(, والبيهقي يف 
ال�شنن الكربى )4/8-5( من طريق الوليد بن م�شلم عن االأوزاعي عن عمرو بن �شعيب به . و�شرح الوليد بالتحديث .  

واأخرجه عبد الرزاق يف امل�شنف )153/7 رقم 12597(, واأحمد يف امل�شند )182/2(, والدارقطني يف �شننه )304/3( 
من طريق ابن جريج عن عمرو بن �شعيب به . 

و�شكت عنه اأبو داود واملنذري . و�شححه احلاكم ووافقه الذهبي . و�شححه اأي�شًا ابن امللقن يف البدر املنري )317/8( 
. وقال الهيثمي يف جممع الزوائد )323/4( : “رجاله ثقات” .   

من  ُبدًا  يجدوا  ومل  �شعيب,  بن  عمرو  اإلى  فيه  النا�س  احتاج  حديث  )هو   :  )389/5( املعاد  زاد  يف  القيم  ابن  وقال 
االحتجاج هنا به, ومدار احلديث عليه, وقد �شّرح باأن اجلد هو عبد اهلل بن عمرو ... وقد �شح �شماع �شعيب من جده 
عبد اهلل بن عمرو, فبطل قول من قال : اإنه منقطع, وقد احتج به البخاري خارج �شحيحه, ون�ّس على �شحة حديثهـ( . 

)74( ينظر : بدائع ال�شنائع )44/4(, زاد املعاد )415/5( .
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ونوق�ص: باأن املراد اأحقرّ به فيما قبل ال�سن التي يخريرّ فيها, ل فيما بعدها, بقرينة 
�سه اأو  اأحاديث الباب )75(. وباأن احلديث عام يف الزمان, وحديث التخيري يخ�سرّ

يقيرّده, وهو جمع بني الدليلني )76(.
وا املح�سون بني والديه  2 _ اأنه مل ي�سح عن ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم اأنهم خريرّ

عند انتهاء مدة احل�سانة )77(. 
ونوق�ص: باأنه ثبت الأخذ بالتخيري من قبل عمر وعلي ر�سي اهلل عنهما كما �سياأتي 
يف اأدلة القائلني بالتخيري. بل قال ابن قدامة رحمه اهلل: »هذه ق�س�ص يف مظنة ال�سهرة 

ومل تُنكر, فكانت اإجماعاً «)78(.
اإليه من  ُي�سم  له تعيني من  انتهت مدة ح�سانته, وتركنا  اإذا  اأن املح�سون   _ 3
اأبويه, فقد يختار من ل تتحقق م�سلحته يف اختياره ؛ لق�سور عقله, فيختار من يهمله 

ول يوؤدبه, فال يتحقق املق�سود من احل�سانة وهو النظر يف م�سالح املح�سون)79(. 
ونوق�ص من وجوه: 

الأول: اأن تخيري الولد بني الأبوين ل مينع الآخر من تاأديبه وتقوميه وتعليمه )80(.
  والثاين: اأن هذا التعليل ل ينه�ص اأمام ما ورد يف ال�سنة من ثبوت التخيري -كما 

�سياأتي-.
الرفعة  ابن  ذكر  كما  اختياره  �سوء  ترجح  اإذا  تخيريه  تاأخري  ميكن  اأنه  والثالث: 

)75( ينظر : التجريد )5408/10(, نيل االأوطار )673/12( .

)76( ينظر : تو�شيح االأحكام )71/6( .

)77( ينظر : الهداية )642/2(, تبيني احلقائق )310/7(, فتح القدير )190/4( .  

)78( ينظر : املغني )416/11( .

)79( ينظر: التجريد )5408/10(, بدائع ال�شنائع )44/4(, الهداية )641/2(, تبيني احلقائق )310/7(, البحر الرائق 
)186/4(, املغني )415/11( .

)80( ينظر : احلاوي الكبري )500/11( .
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ال�سافعي)81(.
وا�ستدل احلنفية على التفريق بني الغالم واجلارية: 

الرجال وحت�سيل  باأخالق  والتخلق  التاأديب  اإلى  يحتاج  ا�ستغنى  اإذا  الغالم  باأن 
اأنواع الف�سائل واكت�ساب اأ�سباب العلوم, والأب على ذلك اأقوم واأقدر. ولو تُرك 
عند الأم لتخلق باأخالق الن�ساء. وهذا املعنى ل يوجد يف اجلارية فُترتك يف يد الأم 
بعدما  ثم  باأخالقهن,  الن�ساء والتخلق  اآداب  تعلم  اإلى  البلوغ؛  حلاجتها  اإلى وقت 
والرجال  وحفظها,  و�سيانتها  حمايتها  اإلى  احلاجة  تقع  ال�سهوة  حد  تبلغ  اأو  حتي�ص 

على ذلك اأقدر )82(. 
لأنها  ؛  جميعاً  واجلارية  الغالم  يف  بالبلوغ  احل�سانة  تتوقف  اأن  والقيا�ص  قالوا: 
�رسب ولية ولأنها ثبتت لالأم فال تنتهي اإل بالبلوغ كولية الأب يف املال, اإل اأنا 
تركنا القيا�ص يف الغالم باإجماع ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم لق�ساء اأبي بكر بعا�سم بن 
عمر لأمه)83(, وكان ذلك مبح�رس من ال�سحابة ومل ينكر عليه اأحد, فبقي احلكم يف 

اجلارية على اأ�سل القيا�ص)84(.
وا�ستدل املالكية على بقاء البنت عند اأمها مبا ياأتي:

النا�ص,  ولقاء  واخلروج  املعا�ص  يف  يت�رسف  الأب  باأن  جرت  العادة  اأن   _  1
والأم يف خدرها مق�سورة يف بيتها, فجعلها عند الأم اأ�سون لها واأحفظ بال �سك, 
اأو يف  وعينها عليها دائماً بخالف الأب, فاإنه يف غالب الأوقات غائب عن البيت 

)81( ينظر : مغني املحتاج )456/3( .

)82( ينظر : �شرح خمت�شر الطحاوي )325/5(, بدائع ال�شنائع )43/4(, الهداية )640/2(, العناية )186/6(, االختيار 
)255/4(, البحر الرائق )184/4( .

)83( تقدم تخريجه �س 7 من هذا البحث .

)84( ينظر : بدائع ال�شنائع )42/4(, الفقه االإ�شالمي واأدلته )7323/10( .
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مظنة ذلك )85(.
عند  منها  اأكرث  اأو  تُعر�ص  فاإنها  الأم  عند  يعر�ص وجودها  مف�سدة  اأن كل   _ 2
الأب, فاإنه اإذا تركها يف البيت وحدها مل ياأمن عليها, واإن تركها عند امراأته اأو غريها 

فالأم اأ�سفق عليها واأ�سون لها من الأجنبية )86(.
3 _ اأن اجلارية حمتاجة اإلى تعلرّم ما ي�سلح للن�ساء من الغزل والقيام مب�سالح 
البيت, وهذا اإمنا تقوم به الن�ساء ل الرجال, فهي اأحوج اإلى اأمها لتعلمها ما ي�سلح 
للمراأة, ويف دفعها اإلى اأبيها تعطيل هذه امل�سلحة, واإ�سالمها اإلى امراأة اأجنبية تعلمها 
ذلك وترديدها بني الأم وبينه ويف ذلك مترين لها على الربوز واخلروج, فم�سلحة 

البنت والأم والأب اأن تكون عند اأمها )87(. 
اأدلة اأ�سحاب القول الثاين:

ا�ستدل القائلون بالتخيري يف الغالم واجلارية باأدلة منها:
1 - حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خريرّ غالماً بني 

اأبيه واأمه )88(.
ويف رواية لأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: جاءت امراأة اإلى النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم  فقــالت: يا ر�سول اهلل, اإن زوجي يريد اأن يذهب بابني, وقد �سقاين من بئر 

)85( ينظر : زاد املعاد )423/5( .

)86( ينظر : املرجع ال�شابق .

)87( ينظر : املرجع ال�شابق .

)88( اأخرجه الرتمذي يف اأبواب االأحكام, باب ما جاء يف تخيري الغالم بني اأبويه اإذا افرتقا برقم )1357(, وابن ماجه يف 
االأحكام, باب تخيري ال�شبي بني اأبويه برقم )2351(, وعبد الرزاق يف امل�شنف )12611, 12612(, واأحمد يف امل�شند 
اأبي �شيبة يف امل�شنف )237/5(, واحلميدي يف م�شنده )1083(, والدارمي يف �شننه )170/2(,  )246/2(, وابن 
واأبو يعلى يف م�شنده )6131(, و�شعيد بن من�شور يف �شننه )2275(, والطحاوي يف �شرح م�شكل االآثار )3085, 3086, 
الكربى  ال�شنن  والبيهقي يف  امل�شتدرك )97/4(,  ال�شماآن )1200(, واحلاكم يف  وابن حبان كما يف موارد   ,)3087

)3/8(, والبغوي يف �شرح ال�شنة )2399( . من طرق عن اأبي ميمونة عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه به . 
و�شححه احلاكم ووافقه الذهبي . وكذا �شححه ابن القطان يف بيان الوهم  قال الرتمذي : “حديث ح�شن �شحيح” . 

واالإيهام )208/5(, واالألباين يف اإرواء الغليل )ح 2192( .
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اأبي عنبة )89( , وقد نفعني. فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )هذا اأبوك وهذا 
اأمك, فخذ بيد اأيهما �سئت(. فاأخذ بيد اأمه فانطلقت به )90(. 

وجه الدللة: دلرّ احلديث �رساحة على ثبوت التخيري بني الولد ووالديه )91(. 
ونوق�ص من وجوه عدة: 

اأحدها: اأنها واقعة عني, ولي�ص عن ال�سارع ن�ص عام يف تخيري من هو دون البلوغ 
حتى يجب امل�سري اإليه )92(. 

واأجيب: باأنها هي كذلك, ولكن ميتنع حملها على تخيري الرجال البالغني, وقد 
جاء يف بع�ص الروايات: غالم, ويف بع�سها: �سغري مل يبلغ )93(.

وثانيها: اأنه مل يذكر يف احلديث الفراق, فالظاهر اأنها كانت يف �سحبته األ ترى 
اإلى قولها: اإن زوجي يريد, ولول اأنها يف �سحبته ملا قالت ذلك )94(. 

النبي �سلى اهلل عليه  ه  اأن الغالم الذي خريرّ التخيري على  وثالثها: بحمل حديث 
و�سلم كان بالغاً, بدليل اأنه كان ي�ستقي لأمه من بئر اأبي عنبة, ومن املعلوم اأن من كان 
دون �لبلوغ ل ير�شل �إلى �لآبار لال�شتقاء منها، للخوف عليه من �ل�شقوط فيها لقلة 
عقله وعجزه عن ذلك غالباً, ونحن نقول اإذا بلغ فهو خمريرّ بني اأن ينفرد بال�سكنى 

وبني اأن يكون عند اأيهما اأراد )95(.

)89( وبئر اأبي ِعْنبة على ُبعد ميل من املدينة . ينظر : معجم البلدان )434/1( .

)90( اأخرجه الن�شائي - واللفظ له - يف كتاب الطالق, باب اإ�شالم اأحد الزوجني وتخيري الولد )3496(, واأبو داود يف كتاب 
الطالق, باب من اأحق بالولد )2277(, والدارمي يف كتاب الطالق, باب يف تخيري ال�شبي بني اأبويه )170/2(, واأحمد 

يف امل�شند )447/2(, والطحاوي يف �شرح م�شكل االآثار )3088(, والبيهقي يف ال�شنن الكربى )3/8( . 
وزاد اأحمد واأبو داود فيه : )ا�شتهما عليه( . وعند اأحمد : جاءت امراأة قد طلقها زوجها, ومل يذكر : )وقد �شقاين, 

ونفعني ( . 

)91( ينظر : احلاوي الكبري )499/11( .

)92( ينظر : التجريد )5408/10(, تبيني احلقائق )310/7(, زاد املعاد )425/5( .

)93( ينظر : زاد املعاد )428/5( .

)94( ينظر : تبيني احلقائق )310/7( .

)95( ينظر : التجريد )5408/10(, �شر خمت�شر الطحاوي )325/5(, بدائع ال�شنائع )44/4(, فتح القدير )190/4(, 
تبيني احلقائق )310/7(, زاد املعاد )425/5( .
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واأجيب عنه من وجوه: 
الأول: اأن حقيقة الغالم من مل يبلغ, فحمله على البالغ اإخراج له عن حقيقته اإلى 
جمازه بغري موجب ول قرينة �سارفة. على اأنه جاء يف حديث رافع بن �سنان الآتي: 

فجاء بابن له �سغري مل يبلغ )96(.
 والثاين: اأن البالغ ل ح�سانة عليه, فال ي�سح حمل احلديث عليه )97(.

والثالث: اأن غري البالغ قد ميكنه ال�ستقاء لأمه من البئر باأن يعينه من ي�ستقون من 
البئر,  باأن ميالأوا له اإناءه اأو قربته فيحملها على ظهره وياأتي بها, اأو يحملها على دابة 
وي�سوقها اإلى اأمه, وما زالت عادة العرب واأهل البوادي ي�ستقي اأولدهم ال�سغار)98(. 

والرابع: اأنه على فر�ص اأنه بالغ, فلي�ص فيه دليل على اأن غري البالغ ل يخريرّ )99(.
التخيري  قيدمت  واأنتم  فيها,  تقييد  ل  مطلقة  جاءت  التخيري  اأحاديث  اأن  ورابعها: 
بال�سبع فما فوقها, ولي�ص يف �سيء من الأحاديث ما يدل على ذلك. ونحن نقول: 
اإذا �سار للغالم اختيار معترب ُخريرّ بني اأبويه, واإمنا يعترب اختياره اإذا اعترب قوله وذلك 

بعد البلوغ, ولي�ص تقييدكم وقت التخيري بال�سبع اأولى من تقييدنا بالبلوغ )100(. 
اأجيب عنه باأن قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )مروهم بال�سالة ل�سبع( )101( يدل عليه, 
اأن يكون حكمه يف  حيث خالف يف حكمه ما بني قبل ال�سبع وما بعدها, فوجب 

الكفالة بعد ال�سبع خمالفاً حلكمه قبلها, ول وجه للمخالفة اإل بالتخيري)102(. 

)96( ينظر : املغني )416/11(, زاد املعاد )425/5( .  

)97( ينظر : زاد املعاد )427/5( .

)98( ينظر : املرجع ال�شابق .

)99( ينظر : املف�شل يف اأحكام املراأة )25/5( .

)100( ينظر : تبيني احلقائق )310/7(, زاد املعاد )425/5( .

)101( ينظر : تقدم تخريجه �س 8 من هذا البحث .

)102( ينظر : احلاوي الكبري )500/11( .
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م القرعة على  وخام�سها: اأن يف بع�ص روايات احلديث )ا�ستهما عليهـ()103( فقدرّ
التخيري, وهو مرتوك اإجماعاً, فكذا التخيري )104(.

م التخيري لتفاق األفاظ احلديث عليه وعمل اخللفاء الرا�سدين  ونوق�ص: باأنه اإمنا ُقدرّ
م التخيري عليها, فاإذا  به, واإمنا كانت يف بع�ص طرق اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه, فُقدرّ

ر الق�ساء بالتخيري تعيرّنت القرعة طريقاً للرتجيح اإذ مل يبق �سواها )105(.  تعذرّ
اأن  امراأته  واأبت  اأَ�سلَم  جده  اأن  الأن�ساري:  جعفر  بن  احلميد  عبد  حديث   -  2
تُ�سلم, فجاء بابن له �سغري مل يبلغ. قال: فاأجل�ص النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الأب 

ه وقال: )اللهم اهدهـ(, فذهب اإلى اأبيه )106(. هاهنا, والأم هاهنا, ثم خريرّ
ويف رواية عن عبد احلميد بن جعفر قال: اأخربين اأبي عن جدي رافع بن �سنان: اأنه 
اأ�سلم واأبت امراأته اأن تُ�سلم, فاأتت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقالت: ابنتي وهي فطيم 
اأو �سبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اقعد ناحية(. 
اإلى  فمالت  )ادعواها(.  قال:  ثم  بينهما  ال�سبية  فاأقعد  ناحية(.  )اقعدي  لها:  وقال 
اأمها. فقال النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم: )اللهم اهدها(. فمالت اإلى اأبيها فاأخذها)107(.

)103( وهي يف �شنن الدارمي )170/2( .

)104( ينظر : تبيني احلقائق )311/7( .

)105( ينظر : زاد املعاد )419/5( .

)106( اأخرجه الن�شائي يف كتاب الطالق, باب اإ�شالم اأحد الزوجني وتخيري الولد )3495(, وابن ماجه يف كتاب االأحكام, 
باب تخيري ال�شبي بني اأبويه )2352(, وعبد الرزاق يف امل�شنف )12616(  واأحمد يف امل�شند )446/5, 447(, وابن 

اأبي �شيبة يف امل�شنف )167/10(, والطحاوي يف �شرح م�شكل االآثار )3092( .
قال ابن حجر يف التلخي�س احلبري )2589/5( : )ويف �شنده اختالف كثري واألفاظ خمتلفة . وقال ابن املنذر : ال يثبته 
اأهل النقل, ويف اإ�شناده مقال . وقع عند الدارقطني : اأن البنت املخرّية ا�شمها عمرية . وقال ابن اجلوزي : رواية من 

روى اأنه كان غالمًا اأ�شح( . 
يكون ق�شتني  اأن  بنت, الحتمل  اأنها  روى  رواية من  �شح  )لو   : واالإيهام )515/3(  الوهم  بيان  القطان يف  ابن  وقال 

الختالف املخرجني ( .  

)107( اأخرجه اأبو داود - واللفظ له - يف كتاب الطالق, باب اإذا اأ�شلم اأحد االأبوين مع من يكون الولد )2244(, والن�شائي 
يف ال�شنن الكربى )6385(, واأحمد يف امل�شند )446/5(, والطحاوي يف �شرح م�شكل االآثار )3090(, والدارقطني يف 
�شننه )43/4(, احلاكم يف امل�شتدرك )206/2(, والبيهقي يف ال�شنن الكربى )3/8( من طريق عبد احلميد بن جعفر 

به . و�شححه احلاكم ووافقه الذهبي .
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وجه الدللة: اأن احلديث يفيد جواز التخيري ولو كان اأحد الأبوين كافراً.
ونوق�ص: باأنه حديث ل ي�سح, وعلى فر�ص �سحته فاإنه بربكة دعاء النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم اختار ما هو اأنفع له من اأبويه, ول يوجد مثل دعاء النبي �سلى اهلل 
الأنفع  ما هو  اإلى مظنة  امل�سري  املح�سونني, فوجب  عليه و�سلم يف حق غريه من 

للمح�سون, وهو اأن يدفع اإلى من له احلق يف �سمه )108(.  
3 - اأنه تخيري املح�سون بني والديه عليه اإجماع ال�سحابة )109(.
فعن عمر �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه خريرّ غالماً بني اأبيه واأمه )110(.

وعن علي ر�سي اهلل عنه اأنه خريرّ ُعمارة اجلرمي بني اأمه وعمه, وكان ابن �سبع اأو 
ثمان �سنني)111(.

وروي نحو ذلك عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه )112(.
فكانت  تُنكر,  ومل  ال�سهرة  مظنة  يف  ق�س�ص  )وهذه  اهلل:  رحمه  قدامة  ابن  قال 

اإجماعاً()113(.
حمل  اإلى  حلاجته  ؛  املح�سون  �سغر  حال  يف  الأب  على  مت  ُقدرّ الأم  اأن   -  4
ومبا�رسة خدمته, لأنها اأعرف بذلك واأقوم به, فاإذا ا�ستغنى عن ذلك ت�ساوى والداه 

بالن�سبة اإليه لقربهما منه, فيرتجح اأحدهما على الآخر باختياره )114(.
5 - اأن التقدمي يف احل�سانة يقوم على اأ�سا�ص اأن الأ�سفق يقدم على غريه؛ لأن 

)108( ينظر : املب�شوط )208/5(, تبيني احلقائق )310/7(, فتح القدير )190/4( .

)109( ينظر : االأم )100/5(, املحلى )153/10( . 

امل�شنف  يف  �شيبة  اأبي  وابن   ,)12605( امل�شنف  يف  الرزاق  وعبد   ,)2277( �شننه  يف  من�شور  بن  �شعيد  اأخرجه   )110(
)236/5(, والبيهقي يف ال�شنن الكربى )4/8( . ورجاله ثقات . 

)111( تقدم تخريجه �س 13 من هذا البحث .

)112( ينظر : املغني )416/11(, �شرح الزرك�شي )33/6(, زاد املعاد )416/5_ 417( .

)113( املغني )416/11( . وينظر : معونة اأويل النهى )219/10( .

)114( ينظر : احلاوي الكبري )500/11(, املغني )416/11(, زاد املعاد )418/5( .
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منفعة الولد عنده اأكرث, واعتربنا ال�سفقة مبظنتها اإذا مل ميكن اعتبارها بنف�سها, فاإذا بلغ 
املح�سون حداً يعرب عن نف�سه ومييز بني الإكرام و�سده, فمال اإلى اأحد الأبوين, 

م بذلك )115(. دلرّ على اأنه اأرفق به واأ�سفق عليه فُقدرّ
6 - اأن الآثار الواردة يف تخيري الذكر ل مينع من تخيري الأنثى ؛ لأن العلة واحدة 
وهي رغبة الطفل يف اأن يكون عند الأم اأو الأب, وكون الطفل ذكراً ل تاأثري له يف 

احلكم)116(.
اأدلة اأ�سحاب القول الثالث:

ا�ستدل احلنابلة على تخيري الغالم بنف�ص اأدلة ال�سافعية, وعلى عدم تخيري اجلارية 
مبا ياأتي:

1 - اأن ال�رسع مل يرد بالتخيري يف اجلارية, ول ي�سح قيا�سها على الغالم, لأنه ل 
يحتاج اإلى احلفظ كحاجتها اإليه )117(.

2 - اأن �سم اجلارية بعد ال�سبع يجب اأن يكون ملن يف �سمها اإليه منفعة وم�سلحة 
لها, و�سمها اإلى اأبيها هو الذي يحقق امل�سلحة لها, واأقدر على حفظها و�سيانتها من 

اأمها )118(.
اإذا بلغت من العمر �سبع �سنني قاربت ال�سالحية للتزويج, واإمنا  اأن البنت   - 3
تخطب اجلارية من اأبيها ؛ لأنه وليها وهو اأعلم بالكفاءة واأقدر عل البحث, فينبغي 

دم على غريه فُت�سم اجلارية اإليه )119(.   اأن ُيقرّ
اأن الغر�ص من احل�سانة احلفظ وامل�سلحة, واحلفظ للجارية بعد ال�سبع يف   - 4

)115( ينظر : احلاوي الكبري )500/11(, كفاية النبيه )284/15(, املغني )416/11( .  

)116( ينظر : ال�شرح املمتع )548/10( .

)117( ينظر : املغني )418/11(, ك�شاف القناع )200/13(, مطالب اأويل النهى )671/5( .

)118( ينظر : ك�شاف القناع )200/13(, معونة اأويل النهى )220/10( . 

)119( ينظر : املغني )418/11(, مطالب اأويل النهى )671/5(, معونة اأويل النهى )221/10( .
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الوجود عند اأبيها, لأنها حتتاج اإلى حفظ, والأب اأولى بذلك, فاإن الأم حتتاج اإلى 
من يحفظها وي�سونها )120(.

الرتجيح:

يظهر يل - واهلل اأعلم - اأن الراجح يف امل�ساألة هو ما ذهب اإليه ال�سافعية من اإقامة 
التخيري للذكر والأنثى.

الغالم  فيه  ي�ستوي  عام  التخيري  دليل  ولأن  التخيري,  على  الدالة  الثابتة  لالأدلة 
ل  عني  واقعة  لأنها  التخ�سي�ص  يفيد  ل  الغالم  وذكر  املعنى,  حيث  من  واجلارية 
مفهوم لها. وقد ورد يف بع�ص الروايات تخيري اجلارية ولكن يف اإ�سناده مقال, وقد 

تكون الأم اأحفظ للبنت من الأب ل�سالحها وكمال عقلها و�سدة حتفظها.

املبحث الثاين: ما يرتتب على تخيري املح�ضون 

يرتتب على تخيري املح�سون عدة اأمور؛ اأهمها:
اأوًل: اإذا اختار الولد املح�سون اأحد والديه �ُسلرّم اإليه, ولكن اإذا اختار الولد والديه 

كالهما, اأو مل يخرت واحداً منهما, اأو اختار غريهما فما احلكم ؟
عند  ويكون  بينهما,  ُيقرع  فاإنه  كليهما,  اأبويه  الولد  اختار  اإذا  الأولى:  ال�سورة 
ول  �ساحبه,  على  لأحدهما  مزية  ل  لأنه  ؛  للنزاع  قطعاً  منهما  قرعته  خرجت  من 
ميكن اجتماعهما على ح�سانته, فوجب التقدمي بالقرعة ؛ لأن القرعة ُي�سار اإليها اإذا 

ت�ساوت احلقوق من كل وجه ومل يبق مرجح �سواها )121(.
م بالقرعة ثم اختار الآخر ُردرّ اإليه ؛ لأننا قدمنا اختياره الثاين  وعند احلنابلة: فاإذا ُقدرّ

)120( ينظر : املغني )418/11(, زاد املعاد )423/5( .

القناع  ك�شاف   ,)345/9( الفروع   ,)416  /11( املغني   ,)458/3( املحتاج  مغني   ,)649/4( املهذب  ينظر:   )121(
)199/13(, زاد املعاد )419/5( .
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على اختياره الأول, فعلى القرعة التي هي بدل عن الختيار اأولى )122(.  
لأنها  ؛  اأولى  فالأم  والديه  من  واحداً  الولد  يخرت  مل  اإذا  الثانية:  وال�سورة 
اأ�سفق, وا�ست�سحاباً ملا كان, فاإن احل�سانة كانت لها قبل التخيري. وهو الأ�سح عند 

ال�سافعية)123(. 
وعند احلنابلة ووجه لل�سافعية: ُيقرع بينهما كال�سابق ؛ لأن احل�سانة لكل منهما, 

ول مزية لأحدهما على الآخر )124(.
وال�سورة الثالثة: اإذا اختار غري والديه, فالأم اأولى ؛ ا�ست�سحاباً ملا كان )125(.

واإذا اختار الولد اأحد اأبويه, اأو من يقوم مقامه ف�ُسلرّم اإليه, ثم تغريرّ اختياره فاختار 
اأوًل  يختاره  فيمن  الأمر  له من  يظهر  قد  لأنه  ؛  اختياره اجلديد  اإلى  ل  الآخر, يحورّ

بخالف ما ظنه فيه, اأو تغريرّ حال من اختاره اأوًل )126(. 
ل من واحد اإلى  ولكن اإذا تكرر تغريرّ اختيار الولد, فهل يوؤخذ به كلما تغريرّ وُيحورّ

اآخر ؟
التنقل  اإن كرث  ولكن  يختاره,  اإلى من  ل  ويحورّ تغريرّ  كلما  باختياره  يوؤخذ  فقيل: 
بحيث ُيظن اأن �سببه نق�سانه وقلة متييزه ُجعل عند الأم كما قبل التمييز. وهو قول 

ال�سافعية, وقول عند احلنابلة )127( . 
وقيل: اإن عاد الولد فاختار الأول اأُعيد اإليه, وهكذا اأبداً كلما اختار اأحدهما �سار 
املاأكل  يف  ي�ستهيه  ما  يتبع  كما  ي�ستهيه  ما  فاتبع  نف�سه  حلظ  �سهوة  اختيار  لأنه  اإليه؛ 

)122( ينظر : املغني )417/11(, ك�شاف القناع )199/13( .

)123( ينظر : احلاوي الكبري )506/11(, رو�شة الطالبني )511/6(, كفاية النبيه )288/15( .

االإن�شاف   ,)345/9( الفروع   ,)416/11( املغني   ,)457/3( املحتاج  مغني   ,)511/6( الطالبني  رو�شة   : ينظر   )124(
)488/24(, زاد املعاد )417/5( .

)125( ينظر : مغني املحتاج )458/3( .

)126( ينظر : رو�شة الطالبني )510/6(, مغني املحتاج )457/3(, االإن�شاف )487/24(, مطالب اأويل النهى )670/5(  

)127( ينظر : احلاوي الكبري )509/11(, رو�شة الطالبني )510/6(, االإن�شاف )487/24( .
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وقد  وقت,  يف  الآخر  وعند  وقت  يف  اأحدهما  عند  املقام  ي�ستهي  وقد  وامل�رسب, 
ي�ستهي الت�سوية بينهما واأن ل ينقطع عنهما )128(.

والأولى اأنه اإذا اختار اأحد اأبويه اأن يبقى عنده ول ُيحول عنه ؛ لأن يف التنقل بني 
اأبويه مف�سدة له لتغري منهج تربيته, وقد تكون هذه الرتبية جدية وحازمة, فينفر منها 
الولد وفيها م�سلحته, فيختار الآخر فت�سطرب تربيته ول يثبت على �سرية واحدة, 

اإل اإذا وجد املربر ال�رسعي وامل�سلحة املعتربة لهذا التحويل )129(.
حفظه  على  النا�ص  يتناوب  ما  اأن  بالعادة  ُعرف  )وقد  اهلل:  رحمه  القيم  ابن  قال 
اأحدهما  اختيار  باأن  �ساهدة  العادة  واأي�ساً  ال�سياع,  اإلى  اآيل  فهو  فيه  ويتواكلون 
اإلى  انتقل  ثم  اأحدهما  فاإذا اختار  اإليه و�سيانته,  بالإح�سان  فيه  الآخر  ُي�سعف رغبة 

الآخر مل يبق اأحدهما تام الرغبة يف حفظه والإح�سان اإليه( )130(.
ثانيًا: بقاء الولية على الولد املميز اإلى البلوغ:

اإلى  قائمة  تظل  الولد  اختاره  من  فاإن ولية  والديه,  اأحد  املميرّز  الولد  اختار  اإذا 
نف�سه ل�ستغنائه عمن  اأمر  عليه, ويل  ماأموناً  براأيه  الغالم م�ستغنياً  بلغ  فاإذا  البلوغ, 
يكفله, فال ُيجرب على الإقامة عند اأحد اأبويه, ولكن الأولى اأن ل يفارقهما ليخدمها 

ه )131(. وي�سلهما بربرّ
ثيباً  كانت  واإن  ماأمونة.  كانت  واإن  �سبيلها  يخلرّى  ل  بكراً  كانت  اإذا  والأنثى 
عند  وهذا  الغالم.  مثل  فهي  وعقل,  راأي  ولها  ال�سن  طاعنة يف  بكراً  كانت  اأو 
اجلمهور خالفاً للمالكية؛ حيث ت�ستمر احل�سانة عندهم على الأنثى اإلى زواجها 

)128( ينظر : املغني )416/11(, الفروع )346/9(, ك�شاف القناع )199/13( .

)129( ينظر : املف�شل يف اأحكام املراأة )91/4( .

)130( زاد املعاد )422/5( .

الطالبني  رو�شة   ,)526/2( للدردير  الكبري  ال�شرح   ,)311/7( احلقائق  تبيني   ,)43/4( ال�شنائع  : بدائع  ينظر   )131(
)508/6(, املغني )11/ 414(, ك�شاف القناع )196/13( .
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ودخول الزوج بها)132(. 
قال �ساحب تبيني احلقائق: )واجلارية اإذا كانت بكراً فالأبيها اأن ي�سمها اإلى نف�سه 
بعد البلوغ ؛ لأنها مل تخترب الرجال ومل تعرف حيلهم فيخاف عليها اخلداع منهم. 
واأما الثيب فاإن كانت ماأمونة ل يخاف عليها الفنت فلي�ص له اأن ي�سمها اإلى نف�سه؛ 
كان  واإن  ه,  �سمرّ اإلى  حاجة  فال  بالبلوغ  وليته  زالت  وقد  الرجال,  اختربت  لأنها 
خموفاً عليها فله اأن ي�سمها مثل الغالم. وكذا البكر اإذا طعنت يف ال�سن اإن كان لها 

عقل وراأي, ويوؤمن عليها الف�ساد( )133(.
وقال املاوردي رحمه اهلل: )فاأما اجلارية فحكمها اأغلظ؛ لكونها عورة ترمقها العيون 
وت�سبق اإليها الظنون, فيلزمها ويلزم اأبويها من نفي التهمة عنها ما ل يلزمها يف حق 
البن. واإذا كان كذلك فالأولى بها األ تفارق اأحد اأبويها, ومقامها مع اأمها اأولى من 

مقامها مع اأبيها؛ لأنها اأقدر على حفظها واأخرب بتدبريها( )134(. 
ويف ك�ساف القناع: )واإن كانت جارية فلي�ص لها النفراد؛ لأنه ل يوؤمن عليها, 
وتكون عند الأب اإلى الزفاف ولو تربعت الأم بح�سانتها ؛ لأن الغر�ص من احل�سانة 
ومينعها  نظره,  حتت  تكون  اأن  فوجب  منه  تخطب  واإمنا  لها  اأحفظ  والأب  احلفظ, 

الأب من النفراد, وكذلك من يقوم مقامه؛ لأنها ل توؤمن على نف�سها( )135(. 
 واأما الولد املجنون واملعتوه فتظل احل�سانة عليه اإلى اأن يعقل؛ حلاجته اإلى من 

يخدمه ويقوم باأمره, والن�ساء اأعرف بذلك, واأمه اأ�سفق عليه من غريها )136(.  

)132( ينظر : بدائع ال�شنائع )43/4(, حا�شية الد�شوقي )526/2(, رو�شة الطالبني )508/6(, االإن�شاف )492/24( .

)133( تبيني احلقائق )311/7( . وينظر: بدائع ال�شنائع )43/4(, جامع اأحكام ال�شغار )152/1( .  

)134( احلاوي الكبري )511/11( . وينظر : رو�شة الطالبني )508/6(, مغني املحتاج )459/3( .

)135( ك�شاف القناع )200/13( . وينظر : املغني )414/11(, االإن�شاف )492/24( .  

)136( ينظر : البحر الرائق )186/4(, حا�شية الد�شوقي )526/2(, مغني املحتاج )356/3(, املغني )417/11(, ك�شاف 
القناع )202/13( .  
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ثالثًا: اإجبار الأم على كفالة الولد )137(:

اإذا اختار الولد اأمه فامتنعت من كفالته مل ُترب ؛ لأنها تبنيرّ حينئذ اأنها غري قادرة 
اإل عن  غالباً  عنه  ت�سرب  احل�سانة ول  �سفقتها حاملة على  احل�سانة, وهذا لأن  على 

عجز, ولأن احل�سانة حقرّ لها, ومن ترك حقاً له ل ُيجرب ا�ستيفائه )138(. 
واإذا امتنعت الأم عنها, انتقلت الكفالة اإلى امل�ستحق بعدها كاجلد واجلدة, واإل 

وجبت على من تلزمه نفقة الولد وهو الأب ؛ لأن الكفالة من جملة النفقة )139(. 
قالوا: وعدم اإجبار الأم عند المتناع هو مقيرّد مبا اإذا مل تتعنيرّ عليها, فاإذا تعيرّنت 
عليها كاأن مل يكن له اأب ول مال له, فاإنها ُترب عليها حينئذ بال خالف كما ُيجرب كل 

من امتنع من حقرّ وجب عليه )140(.    
اأو  للحا�سن  حق  هي  هل  احل�سانة؛  يف  اخلالف  على  مبنية  امل�ساألة  وهذه 

للمح�سون؟ على قولني:
امتنعت. وهو  اإذا  الأم عليها  اأن احل�سانة حق للمح�سون, وعليه فتجرب  الأول: 
بن  واحل�سن  ليلى  اأبي  ابن  قال  وبه   ,)142( املالكية  وبع�ص   ,)141( احلنفية  بع�ص  قول 

�سالح واأبو ثور والليث وغريهم )143(.  
واجباً  ولي�ص  باإذنه,  اإل  عنه  نقلها  يجوز  ل  للحا�سن  حق  احل�سانة  اأن  والثاين: 

)137( ال خالف بني الفقهاء على اإجبار االأب على كفالة الولد الأن نفقته عليه, ولكن وقع اخلالف يف اإجبار االأم .

)138( ينظر : تبيني احلقائق )303/7(, الدر املختار )614/3(, احلاوي الكبري )506/11(, رو�شة الطالبني )511/6( 
,كفاية النبيه )290/15(, االإن�شاف )466/24(  .

)139( ينظر : املراجع ال�شابقة .

النبيه )290/15(, مغني  الكبري )506/11(, كفاية  املختار )615/3(, احلاوي  الدر  الهداية )639/2(,   : ينظر   )140(
املحتاج )456/3(, املغني )412/11(, زاد املعاد )404/5( .

)141( ينظر : فتح القدير )185/4(, تبيني احلقائق )303/7(, البحر الرائق )180/4( .

)142( ينظر : الكايف البن عبد الرب )625/2(, ال�شرح الكبري للدردير )531/2( .

)143( ينظر : فتح القدير )185/4(, تبيني احلقائق )303/7(, زاد املعاد )418/5( .
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 ,)144( امتنعت. وهو قول اجلمهور من احلنفية  اإذا  الأم عليها  عليه, وعليه فال ُترب 
واملالكية)145(, ال�سافعية )146(, واحلنابلة )147(. 

قال ابن القيم رحمه اهلل: )وال�سحيح اأن احل�سانة حقرّ لها , وعليها اإذا احتاج الطفل 
اإليها ومل يوجد غريها , واإن اتفقت هي وويل الطفل على نقلها اإليه جاز, واملق�سود اأن يف 

قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأنت اأحق به« دلياًل على اأن احل�سانة حقرّ لها ( )148(.
رابعًا: النفقة على الولد اأثناء فرتة الكفالة:

اتفق الفقهاء على اأن موؤونة احل�سانة يف مال املح�سون )149(. 
فاإذا مل يكن للولد مال فعلى من تلزمه نفقته وهو الأب, وتُقدر باجتهاد احلاكم  ؛ 

لأنها من اأ�سباب الكفاية واحلفظ والإجناء من املهالك كالنفقة )150(.
قالوا: وللحا�سنة -اأم اأو غريها- قب�ص نفقة املح�سون وك�سوته وجميع ما يحتاج 
اإليه من اأبيه, يف اأوقات منتظمة يومياً اأو اأ�سبوعياً اأو �سهرياً, بح�سب اجتهاد احلاكم 
ياأكل  املح�سون  اإيل  ابعثي  للحا�سنة:  يقول  اأن  لالأب  ولي�ص  الأب,  حال  ومراعاة 
وي�رسب عندي ثم يعود اإليك ؛ لأن يف ذلك �رسراً على الولد وعلى احلا�سنة )151(. 

وهل للحا�سنة اأجرة احل�سانة ؟ على قولني:
القول الأول: اأن احلا�سنة لها احلق يف طلب اأجرة على احل�سانة , �سواء اأكانت احلا�سنة 

)144( ينظر : الهداية )639/2(, فتح القدير )185/4(, تبيني احلقائق )303/7( .

)145( ينظر : ال�شرح الكبري للدردير )531/2(, .

)146( ينظر : مغني املحتاج )456/3( .

)147( ينظر : ك�شاف القناع )188/13(, االإن�شاف )466/24( .

)148( زاد املعاد )404/5( .

)149( ينظر : الدر املختار )617/3(, حا�شية الد�شوقي )533/2(, مغني املحتاج )452/3( .

)150( ينظر : الهداية )639/2(, فتح القدير )184/4(, حا�شية اخلر�شي )218/4(, ال�شرح ال�شغري للدردير )648/3(, 
رو�شة الطالبني )504/6(, مغني املحتاج )452/3( .

)151( ينظر : ال�شرح الكبري للدردير )533/2(, حا�شية الد�شوقي )533/2(, حا�شية اخلر�شي )218/4( .
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اأماً اأم غريها, فاإن كان لل�سغري مال كانت الأجرة يف ماله, واإل فعلى الأب اأو من تلزمه 
نفقته. وهذا قول اجلمهور  من احلنفية )152(, وال�سافعية )153(, واحلنابلة )154(.

القول الثاين: ل اأجرة ح�سانة للحا�سنة, واإمنا يجب على الأب نفقة الولد خا�سة. 
وهذا قول املالكية )155(, والظاهرية )156(.

ر لها اأجرة م�سكن,  قالوا: واإن كان للحا�سنة م�سكن �سكن الولد تبعاً لها فال يقدرّ
واإذا احتاج  اإيوائه,  اإلى  اأجرة �سكن لأنها م�سطرة  لها  ر  ُقدرّ لها م�سكن  واإن مل يكن 

الولد اإلى خادم يلزم الأب به )157(.  
خام�ضًا: عالقة الوالد غري احلا�ضن بالولد بعد الختيار:

غري  مو�سولة  عالقة  به  منهما  الآخر  فعالقة  اأبيه  اأو  اأمه  كفالة  يف  الولد  كان  اإذا 
مقطوعة على نحو متكنه من القيام بواجبه نحو الولد وحتقق امل�سلحة للولد, ول 

تخل بحق الكافل يف كفالته, اأو تفوت على الولد م�سلحته.
ففي جامع اأحكام ال�سغار: )اإذا كان الغالم اأو اجلارية عند الأم فلي�ص لها اأن متنع 
الأب من تعاهدهما, واإن �سارا اإلى الأب فلي�ص له اأن مينع الأم من تعاهدهما والنظر 

اإليهما()158(.
وبعثه  واأدبه  املح�سون  تعاهد   - وغريه  اأب   - )وللويل  اخلر�سي:  حا�سية  ويف 

)152( قالوا : فاإن كانت زوجة اأو معتدة الأب الطفل, اأو تعينت عليها احل�شانة, فال حق لها يف اأجرة احل�شانة لوجوب ذلك 
عليها ديانة . واإن وجد متربع بح�شانته -كعمة مثاًل- خرّيت االأم بني اإم�شاكه جمانًا, وبني اأخذه منها واإعطائه لعمته 
لتح�شنه جمانًا , اإال اإذا كان االأب مو�شرًا  وال مال لل�شغري, فاإن االأم اأولى بح�شانته باالأجرة . ينظر : بدائع ال�شنائع 

)41/4(, البحر الرائق )181/4(, الدر املختار )615/3( .

)153( ينظر : رو�شة الطالبني )504/6(, مغني املحتاج )452/3( .

)154( ينظر :ك�شاف القناع )199/13( .

)155( ينظر : التاج واالإكليل )330/6(, حا�شية الد�شوقي )534/2(, حا�شية اخلر�شي )218/4( .

)156( ينظر : املحلى )172/10( .

)157( ينظر : الدر املختار )617/3(, حا�شية اخلر�شي )218/4(, مغني املحتاج )446/3(, ك�شاف القناع )199/13( .

)158( جامع اأحكام ال�شغار )377/1( . وينظر : الفتاوى الهندية )523/1( .
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ير�ص  مل  واإن  اأمها  بيت  من  تُزف  والبنت  وختنه,  اأموره  بجميع  والقيام  للمعلم, 
الأب بذلك( )159(.

  ويف الرو�سة: )اإذا اختار الأم فلي�ص لالأب اإهماله مبجرد ذلك, بل يلزمه القيام 
بتاأديبه وتعليمه, اإما بنف�سه واإما بغريه, ويتحمل موؤنته, وكذا املجنون الذي ل ت�ستقل 
الأم ب�سبطه يلزم الأب رعايته, واإمنا تقدم الأم فيما يتاأتى منها وما هو من �ساأنها)160(.
من  مينع  ول  نهاراً,  لياًل  عنده  كان  اأباه  الغالم  اختار  )اإن  القناع:  ك�ساف  ويف 
اأحق  اأمه  واإن مر�ص كانت  الرحم,  بالعقوق وقطيعة  الإغراء  فيه من  ملا  اأمه؛  زيارة 
ويقوم  يخدمه  من  اإلى  احلاجة  كال�سغري يف  باملر�ص  �سار  لأنه  بيتها,  بتمري�سه يف 
باأمره, والن�ساء اأعرف بذلك,  فكانت اأولى من غريها. واإن اختار ال�سبي اأمه كان 
عندها لياًل فقط لأنه وقت ال�سكن, ويكون عند اأبيه نهاراً ليعلمه ال�سناعة والكتابة 

ويوؤدبه( )161(.
�ضاد�ضًا: ال�ضفر بالولد اأثناء فرتة الكفالة:

الوالدان عادة حتى  فيه  يقيم  الذي  البلد  اأن مكان احل�سانة والكفالة هو  الأ�سل 
فما  ال�سفر  الوالدين  اأحد  اأراد  فاإذا  تربيته,  على  والإ�رساف  الولد  روؤية  من  يتمكنا 

احلكم ؟
ل يخلو الأمر من اأن يكون ال�سفر �سفر نقلة وا�ستيطان, اأو �سفر حاجة ثم يعود:

- فاإذا �سافر الأب �سفر نقلة ينقطع فيه عن مو�سع الولد وي�ستوطن غريه, فهو 
اأحقرّ بالولد على كل حال, وكذلك اإن اأرادت الأم اأن ت�سافر �سفراً تنقطع عن مو�سع 

)159( حا�شية اخلر�شي )208/4( . وينظر : ال�شرح الكبري للدردير )527/2(, مواهب اجلليل )594/5(, التاج واالإكليل 
)320/6(, تبيني امل�شالك )253/3( .

)160( رو�شة الطالبني )511/6( . وينظر : احلاوي الكبري )507/11(, املهذب )650/4( .  

)161( ك�شاف القناع )199/13( . وينظر : مطالب اأويل النهى )670/5( .
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�لولد فالأب �أحّق به، ب�رشط �أمن �لطريق و�لبلد �ملق�شود. وهذ� قول �ملالكية )162(, 
والأخ  -كاجلد  املحارم  من  الع�سبة  �سائر  وكذا   .)164( واحلنابلة  وال�سافعية)163(, 

والعم- مثل الأب يف انتزاع الولد ونقله اإذا اأرادوا النتقال )165(.  
وعللو� ذلك باأنه �حتياط للن�شب، فاإن �لن�شب يتحفظ بالآباء، ومل�شلحة �لتاأديب 

والتعليم, و�سهولة القيام بنفقته وموؤنته )166(. 
قالوا: ولو رافقته الأم يف طريقه دام حقها يف ح�سانة الولد, وكذا لو رجع الأب 

من �سفر النقلة اإلى بلدها عاد حقها يف احل�سانة )167(.  
الأم  �سافرت  به, واإن  اأحق  فالأم  الوجه  �سافر الأب على هذا  اإن  وعند احلنفية: 
من م�رس  �سافرت  واإن  بالولد,  اأولى  فهي  امل�رس  اإلى  القرية  من  �سافرت  فاإن  نُظر: 
اأولى به )168(. قالوا: لف�سل البلدان على القرى مبا فيها من �سحة  اإلى قرية فالأب 

الأغذية, وظهور التاأديب,  و�سحة التعليم والتقومي )169(.
 - واإذا كان ال�سفر حلاجة ثم يعود؛ كاأن ي�سافر حلج وغزو وتارة ونحو ذلك, فهو 
للمقيم منهما اإلى اأن يعود امل�سافر, �سواء طالت املدة اأم ق�رست ؛ ملا يف ال�سفر من اخلطر 

وامل�سقة والإ�رسار بالولد. وهذا قول ال�سافعية )170(, وال�سحيح عند احلنابلة)171(.

)162( ينظر : املدونة )358/2(, عيون املجال�س )1406/3(, ال�شرح الكبري للدردير )531/2(, التاج واالإكليل )326/6(, 
حا�شية اخلر�شي )215/4( . ب�شرط اأن تكون امل�شافة �شتة برد وقّدرت بـ 133كم .

)163( ينظر : احلاوي الكبري )504/11(, كفاية النبيه )299/15(, مغني املحتاج )458/3(, بداية املحتاج )436/3( . 
ومل ي�شرتطوا م�شافة حمددة .  

)164( ب�شرط عدم امل�شارة, واأن يكون �شفرًا بعيدًا )م�شافة ق�شرفاأكرث(, فاإن كان ال�شفر قريبًا فالأم اأحّق به . ينظر : املغني 
)419/11(, االإن�شاف )479/24(, مطالب اأويل النهى )669/5( .  

)165( ينظر : حا�شية الد�شوقي )531/2(, رو�شة الطالبني )512/6(, املغني )420/11( .

)166( ينظر : احلاوي الكبري )504/11(, بداية املحتاج )436/3( .

)167( ينظر : الكايف البن عبد الرب )625/2(, احلاوي الكبري )504/11(, املغني )420/11( .   

)168( ينظر : بدائع ال�شنائع )44/4(, اجلوهرة النرية )358/4( .

)169( ينظر : احلاوي الكبري )504/11( .

)170( ينظر : احلاوي الكبري )504/11(, رو�شة الطالبني )512/6(, كفاية النبيه )300/15( .

)171( ينظر : املغني )419/11(, ت�شحيح الفروع )345/9(, االإن�شاف )481/24( .  
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والقول الثاين: الأم اأحقرّ به مطلقاً. وهو قول املالكية )172(, والقول الثاين للحنابلة)173(. 
قال ابن القيم رحمه اهلل: )وهذه الأقوال كلها -كما ترى- ل يقوم عليها دليل 
ي�شكن �لقلب �إليه، و�ل�شو�ب �لنظر و�لحتياط للطفل يف �لأ�شلح له و�لأنفع من 
لإقامة ول  تاأثري  واأحفظ روعي, ول  واأ�سون  له  اأنفع  كان  فاأيهما  النقلة,  اأو  الإقامة 
نقلة, وهذا كلرّه ما مل ُيِرد اأحدهما بالنقلة م�سارة الآخر وانتزاع الولد منه, فاإن اأراد 

ذلك مل ُيجب اإليه( )174(.
ويف الإن�ساف: ) اأما �سورة امل�سارة فال �سكرّ فيها, واأنه ل يوافق على ذلك( )175(.

اخلامتة 

لعل اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها من خالل هذا البحث ما ياأتي:
1- ح�سانة الولد وتربيته والقيام ب�سوؤونه وم�ساحله موكولة اإلى الوالدين كالهما, 

ولي�ص خمت�ساً باأحدهما.
ه والقيام مب�ساحله. 2- مدار احل�سانة على نفع الولد و�سيانته وحمايته عما ي�رسرّ

3- جانب الن�ساء مقدم على جانب الرجال يف باب احل�سانة؛ لأنهن اأ�سفق واأقدر 
على احل�سانة من الرجال.

4- ح�سانة الولد وكفالته واجبة حتى ل يهلك الولد وي�سيع.
اأو  �سنني  �سبع  غالباً  وهو  التمييز,  �سن  بلغ  اإذا  املح�سون  الولد  تخيري  مدار   -5

ثمان.

)172( ينظر : الكايف البن عبد الرب )625/2(, ال�شرح الكبري للدردير )531/2( .

)173( ينظر : ت�شحيح الفروع )345/9(, االإن�شاف )482/24(, الرو�س املربع )329/2( .  

)174( زاد املعاد )414/5( .  

)175( االإن�شاف )480/24( ,
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. 6- الولد املجنون واملعتوه يبقى عند الأم ول يخريرّ
7- عدم �سالحية اأحد الوالدين للح�سانة يقررها القا�سي بالبينة والدليل.

8- ل ي�شرتط يف �حلا�شن و�لكافل �أن يكون �أكرث ديناً �أو ماًل �أو حمبة، بل �لقدرة 
على القيام مب�سالح املح�سون.

9- تخيري الولد لي�ص خمت�ساً بالوالدين, بل يعم غريهما ممن يقوم مقامهما من 
الأقارب.

ا الوالدان يف طلب الكفالة, واتفقا على اأن يكون الولد عند  10- اإذا مل يت�ساحرّ
اأحدهما جاز ذلك, لأن احلق لهما ل يعدوهما.

11- دليل التخيري عام ي�ستوي فيه الغالم واجلارية من حيث املعنى.
12- اإذا اختار الولد والديه كالهما, اأو مل يخرت واحداً منهما, فاإنه يقرع بينهما, 

ويكون عند من خرجت قرعته.
13- بقاء الكفالة على الولد املميز ت�ستمر اإلى البلوغ.

14- احل�سانة والكفالة حق للحا�سن واملح�سون. 
15- اإذا امتنعت الأم من كفالة ولدها فاإنها ل ترب, وتنتقل الكفالة اإلى امل�ستحق 

بعدها.
16- اإذا تعيرّنت الكفالة على الأم -كاأن مل يكن له اأب اأو مال - فاإنها ُترب على 

كفالته.
17- موؤونة احل�سانة يف مال املح�سون, واإل فعلى من تلزمه نفقته.

18- اإذا كان الولد يف كفالة اأحد والديه, فعالقة الآخر منهما به عالقة مو�سولة 
غري مقطوعة حتى يقوم بواجبه نحو الولد.  

19- �سفر اأحد الوالدين بالولد يراعى فيه الأ�سلح والأنفع للولد. 


