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??????? ????? ?? ??????? ?????? ???? Al-Qahtani:

[د.مفلح بن ربيعان بن شلفوت القحطاين]

موقف القضاء السعودي من حضانة
االطفال
*

الدكتور
مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني

*

امللخص
عىل الرغم من قدم تناول حضانة األطفال من قبل الفقه اإلسالمي ،إال أن هناك
اختالفا بني الفقهاء بشأن أحكامها مما يتطلب من القضاء البحث عن احللول املناسبة
للوقائع والنوازل القائمة واملستجدة التي تعرض عليه من أجل ضامن احلكم بحضانة
األطفال ،الذين يعيشون يف أرس مفككة ،إىل من ُيضمن أن يقوم برعايتهم وتربيتهم
وحيافظ عىل مصاحلهم .ويف اململكة العربية السعودية يطبق القضاء عىل النزاعات
املتعلقة باحلضانة أحكام الفقه اإلسالمي وعىل وجه اخلصوص الفقه احلنبيل ،باعتبار
أحكام الرشيعة اإلسالمية هي القانون العام يف البالد ،يف غياب وجود قانون أو نظام
خاص لألرسة أو لألحوال الشخصية .وهذا البحث هيدف إىل التعرف عىل موقف
القضاء السعودي من حضانة األطفال ،والرأي الفقهي الذي يتبناه هذا القضاء هبذا
اخلصوص .وقد تم تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني وخامتة ،خصص املبحث األول
منها ألحكام احلضانة يف الفقه اإلسالمي واختيارات القضاء السعودي ،حيث تم
مناقشة مفهوم احلضانة يف املطلب األول من حيث تعريفها وحكمها ،وترتيب
مستحقيها ،ويف املطلب الثاين تم التطرق لرشوطها وحاالت سقوطها ،يف حني تم
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/4/13
 أستاذ القانون املدين املساعد بجامعة امللك سعود -كلية احلقوق والعلوم السياسية -قسم القانون اخلاص.
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ختصيص املبحث الثاين للحديث عن احلضانة يف التطبيق القضائي السعودي حيث تم
تناول االجتاه التقليدي لألخذ بمعيار السن يف املطلب األول ،واالجتاه اجلديد لألخذ
بمعيار مصلحة املحضون يف املطلب الثاين ،مستشهدين يف هذا الشأن بالعديد من
األحكام القضائية ،وقد انتهى البحث بخامتة تضمنت جمموعة من النتائج والتوصيات.
الكلامت الدالة :حضانة االطفال ،موقف القضاء ،القضاء السعودي ،مصلحة
املحضون ،معيار السن.

املقدمة
مل يعد أمر حضانة األطفال ورعايتهم وتربيتهم وتعليمهم يف وقتنا احلارض أمرا
مرتوكا للوالدين واألقربني ،بل أخذت الدول تسن األنظمة والقوانني هبدف ضامن
حصول األطفال عىل احلامية والرعاية الالزمة ،من كل ما يرض بصحتهم أو تربيتهم أو
مصاحلهم.
وعىل الرغم من قدم تناول حضانة األطفال من قبل الفقه اإلسالمي ،إال أن هناك
اختالفا بني الفقهاء بشأن أحكامها مما يتطلب من القضاء البحث عن احللول املناسبة
للوقائع والنوازل القائمة واملستجدة التي تعرض عليه من أجل ضامن احلكم بحضانة
األطفال ،الذين يعيشون يف أرس مفككة ،إىل من ُيضمن أن يقوم برعايتهم وتربيتهم
وحيافظ عىل مصاحلهم .ويف اململكة العربية السعودية يطبق القضاء عىل النزاعات
املتعلقة باحلضانة أحكام الفقه اإلسالمي وعىل وجه اخلصوص الفقه احلنبيل ،باعتبار
أحكام الرشيعة اإلسالمية هي القانون العام يف البالد ،يف غياب وجود قانون أو نظام
خاص لألرسة أو لألحوال الشخصية.
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مشكلة البحث وسؤاله:
مسألة حضانة األطفال من املسائل التي تواجه األرس واألفراد كثريا يف احلياة
العملية .وكثري منهم جيهل أحكامها مما يعرضهم للكثري من اإلشكاليات ،وجيعلهم
يقضون أوقاتا طويلة يف ردهات املحاكم للمطالبة باحلصول عىل أحكام بشأهنا ،ويف
ظل خضوع أحكام حضانة األطفال يف اململكة ألحكام الرشيعة اإلسالمية ،و كون
هذه األحكام ليست واضحة متاما للمهتمني هبذا الشأن ،بسبب تعدد اآلراء الواردة
بشأهنا يف الفقه اإلسالمي ،وغياب تدوين أحكام الفقه اإلسالمي املطبق يف اململكة،
يبني اإلشكالية التي يثريها
وعدم االعتامد بشكل كبري عىل السوابق القضائية ،فإن ذلك ن

هذا املوضوع ،والتي نأمل أن يساهم هذا البحث يف بيان أحكامها للمهتمني هبا ،من
خالل معاجلة هذه املسألة بيشء من التفصيل وبيان مدى منها حتى تتضح بشأهنا
الصورة كاملة( ).
()1

وسوف جييب هذا البحث عىل التساؤالت اآلتية-:
ما موقف القضاء السعودي من حضانة األطفال؟ وما هو الرأي الفقهي الذي يتبناه
بشأهنا ؟ و هل هذا املوقف يكفي ملعاجلة املنازعات املختلفة املتعلقة بحضانة األطفال؟
أو أن األمر يتطلب األخذ بآراء فقهية أخرى؟ وهل من األفضل أن تكون هناك
نصوص مكتوبة حمددة يف شكل نظام تنظم حضانة األطفال؟.
أمهية موضوع البحث:
حضانة األطفال ُوجدت من أجل املحافظة عىل مصلحة الطفل ورعايته ،ولذلك
( )1كشف تقرير لوزارة العدل يف اململكة يف عام  1436هـ 2015م أن عدد قضايا احلضانة والنفقة خالل
الثامنية األشهر من هذا العام قد بلغت  11520قضية عىل مستوى اململكة منها  5662قضية حضانة ،بينام بلغ
عدد قضايا احلضانة يف العام الذي قبله  7859قضية.
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يقع عىل عاتق الشخص احلاضن الوفاء بالتزاماته يف هذا الشأن .ولكثرة ما يرد من
دعاوى إىل املحاكم ،تناول هذا البحث موقف القضاء السعودي من حضانة الطفل
كونه يعتمد يف أحكامه عىل الفقه اإلسالمي الذي تتعدد اآلراء فيه من مذهب إىل آخر،
بل من قول إىل آخر يف املذهب الواحد يف بعض األحيان ،وبام أن هناك غموضا حول
أي من هذه اآلراء يتبناه أو خيتاره القضاء السعودي عند النظر يف النزاعات املتعلقة
بحضانة األطفال ،والتي قد يواجهها ليس فقط من لدهيم أطفال وتعرضت حياهتم
الزوجية لالنفصال ،بل أيضا أولئك الذين يرغبون يف الزواج ،أو تم زواجهم وهم من
جنسيات خمتلفة ،ويرغبون يف معرفة ماهي القواعد التي يمكن أن تطبق عىل حضانة
األطفال يف حالة انفصاهلم ،فقد يفاجأ أحد األزواج بام قد يصدر من أحكام بشأن
حضانة أبنائه لعدم معرفته بالقواعد التي قد يستند اليها القايض عند إصداره حلكمه،
مما يبني األمهية العملية والعلمية هلذا البحث يف اإلجابة عىل مثل هذه األوضاع.
أهداف البحث :
البحث يسعى إىل الوصول إىل أهداف حمددة تتمثل يف التعرف عىل :موقف القضاء
السعودي من حضانة األطفال ،والرأي الفقهي اإلسالمي الذي يتبناه هذا القضاء هبذا
اخلصوص أو يستند إليه يف أحكامه .ومعرفة مدى فعالية هذا املوقف يف معاجلة املنازعات
املتعلقة بحضانة األطفال ،وما هي املقرتحات الـتي يمكن تقديمها يف هذا الشأن.
الدراسات السابقة :
مل أعثر عىل دراسات قانونية أو فقهية سابقة تناولت موقف القضاء السعودي من حضانة
األطفال ،عىل الرغم من التطرق ملوضوع احلضانة بدراسات قديمة وحديثة يف الفقه اإلسالمي
والقوانني املقارنة ،ولذلك قام الباحث و من خالل تتبع بعض أحكام القضاء الصادرة يف هذا
الشأن ،و االستعانة باملراجع الفقهية القديمة واملعارصة ملعاجلة موضوع البحث.
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منهج البحث :
اتبع الباحث يف معاجلة هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل املقارن ،حيث سيتم
تقيص موضوعات البحث من خالل النصوص الواردة بشأنه يف الفقه اإلسالمي
وحتليلها ومقارنتها واملوازنة بينها ،متتبعا ما قاله الفقهاء وما تبناه القضاء السعودي من
هذه األقوال ،مبينا وجهة النظر أمام هذه التحليالت واألحكام كلام لزم األمر.
خطة البحث
تم تقسيم خطة الدراسة يف هذا البحث إىل مبحثني وخامتة ،تناولت يف املبحث األول
أحكام احلضانة يف الفقه اإلسالمي واختيارات القضاء السعودي ،حيث متت مناقشة
مفهوم احلضانة يف املطلب األول من حيث تعريفها وحكمها ،وترتيب مستحقيها ،ويف
املطلب الثاين تم التطرق لرشوطها وحاالت سقوطها ،يف حني تم ختصيص املبحث
الثاين للحديث عن احلضانة يف التطبيق القضائي السعودي حيث تم تناول االجتاه
التقليدي لألخذ بمعيار السن يف املطلب األول ،واالجتاه اجلديد لألخذ بمعيار مصلحة
املحضون يف املطلب الثاين ،وقد انتهى البحث بخامتة تضمنت النتائج والتوصيات.

املبحث األول:
أحكام احلضانة يف الفقه اإلسالمي واختيارات القضاء السعودي
من املوضوعات التي اعتنى هبا الفقه اإلسالمي موضوع احلضانة ،فقد تناوهلا الكثري
من الفقهاء يف خمتلف املذاهب الفقهية بالتفصيل والبيان ألمهية حفظ حقوق الطفولة
يف وجوب محايتها ورعايتها .وسوف نتناول مفهوم احلضانة يف املطلب األول قبل
احلديث عن رشوطها وسقوطها يف املطلب الثاين.
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املطلب األول :مفهوم احلضانة
عمن يستحقها من أقارب
نتناول تعريف احلضانة وحكمها (أوال) قبل احلديث ن

الطفل (ثانيا).

أوال :تعريف احلضانة وحكمها:
أ -تعريف احلضانة  :احلضانة يف اللغة بكرس احلاء وفتحها مصدر حضن ،و
حلضن صدر اإلنسان ومنه االحتضان ،وهو احتامل اليشء وجعله يف احلضن كام
ا ُ

حتتضن املرأة ولدها ،فيقال حضنت املرأة ولدها إذا ضمته لنفسها وقامت برتبيته،

واحلاضن واحلاضنة :املوكالن بالصبي حيفظانه ويربيانه ،وحضن الصبي :رباه .
()2

 احلضانة اصطالحا :تعرف احلضانة اصطالحا بأهنا :حفظ الولد من قبل من لهحق حضانته مما قد يرضه ،والقيام عىل تربيته ورعايته بام يصلحه ويقيه عام يؤذيه .
()3

وبتتبع تعريف احلضانة يف املذاهب الفقهية نجدها متقاربة عىل النحو اآليت:
 )1عرف احلنفية احلضانة بأهنا" :تربية الولد ممن له حق احلضانة" . 4
( )

 )2وعرفها املالكية بأهنا":هي حفظ الولد يف بيته وذهابه وجميئه والقيام بمصاحله.

()5

( )2أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،دار الفكر ،بريوت- .ج  ،13ص ،122
(حضن).
( )3أبو زكريا حييى بن رشف النووي ، ،فروع الفقه الشافعي روضة الطالبني وعمدة املفتني ،املكتب اإلسالمي،
1991م ،ج ،9ص  .98وقد عرفت احلضانة املادة  142من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت بأهنا :حفظ
الولد وتربيته ورعايته ،بام ال يتعارض مع حق الويل يف الوالية عىل النفس ،كام عرفته املادة  124من وثيقة مسقط
للنظام(القانون) املوحد لألحوال الشخصية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بأهنا" حفظ الولد وتربيته
ورعايته ،بام ال يتعارض مع حق الويل يف الوالية عىل النفس".
( )4حممد أمني ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين املسامة رد املحتار عىل الدر املختار ،مطبعة مصطفى البايب احللبي،
القاهرة1386 ،هـ1966/م.)555/3( ،
( )5أبو الربكات أمحد بن حممد الدردير ،الرشح الكبري ،حممد أمحد عرفة الدسوقي :حاشية الدسوقي ،دار الكتب
344
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 )3وعرفها الشافعية بأهنا ":حفظ من اليستقل بأمورنفسه عام يؤذيه".

()6

 )4أما احلنابلة فقد عرفوها بأهنا :حفظ صغري وجمنون ومعتوه . .عام يرضهم
وتربيتهم بعمل مصاحلهم ".
()7

ويتضح من هذه التعريفات أن احلضانة تدور حول :الرعاية ،العناية ،احلفظ،
الرتبية ،ودفع الرضر عن املحضون .ويضاف إىل هذه األمور يف وقتنا احلارض تعليم
املحضون وإحلاقه باملدارس وتزويده باألوراق الثبوتية التي تثبت نسبه وجنسيته،
واملحافظة عىل صحته واحلرص عىل تطعيمه ضد األمراض التي يوجبها النظام أو
القانون ،والعمل عىل الوفاء بااللتزامات والتعليامت املتعلقة بحقوق الطفل يف البالد
التي يقيم فيها املحضون ،ألن اهلدف من احلضانة هو رعاية مصالح املحضون بشكل
عام ،ومحايته من كل ما يعود عليه بالرضر يف دينه وعرضه وبدنه ونفسه وتعليمه
ومستقبله .وال خيرج املقصود باحلضانة أمام القضاء السعودي عن هذه املعطيات.
ب -حكم احلضانة :احلضانة واجبة ألن املحضون قد هيلك بدوهنا ويترضر من
إمهاله وعدم حفظه  ،وحفظ الطفل من اهلالك أمر واجب رشعا ،وفرض عني يف حق
()8

أحد الوالدين أو األقارب بحسب األولويات التي سيايت بيأهنا الحقا  ،وهذا الوجوب
كفائي عند تعدد احلاضنني ،وعيني إذا مل يوجد إال احلاضن املنفرد ،أو وجد ولكن مل
يقبله املحضون .وهي حق للحاضن غري املتعني ،فإن امتنع عنها مل جيرب عليها ،ولو
أسقط حقه فيها سقط ،وانتقل األمر إىل من بعده  .ولكن جيرب احلاضن عىل احلضانة
()9

العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1417 ،1هـ.)526/2( ، .
( )6شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مكتبة ومطبعة
البايب احللبي ،القاهرة 1958/1377م.)452/3( ،
( )7منصور بن يونس البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،دار الفكر11402 ،هـ1982/م.)325/3( ،و(.)496/4
( )8موفق الدين عبد اهلل بن أمحد ابن قدامه ،املغني ،دار إحيار الرتاث العريب 1405هـ 1985/م ،ط.)190 /1( ،1
( )9ابن قدامه ،املغني ،مرجع سابق .298/9 ،الرشبيني ،مغني املحتاج ،مرجع سابق(.)453/3
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إذا تعينت عليه ،إذا مل يوجد من أهل احلضانة غريه ،أو إذا وجد أحد غريه وامتنع فيجرب
املتقدم ال املتأخر ،وكذا إذا مل يكن للمحضون أو أبيه مال  .فإن مل يوجد من جتب عليه
()10

احلضانة أو وجد ولكنه امتنع لعذر رشعي كمرض معد أو كرب سن ،فإن احلضانة تصبح
فرض عني عىل الدولة .
()11

ثانيا :مستحقو احلضانة يف الفقه اإلسالمي وما جرى عليه العمل يف املحاكم السعودية:
من املعلوم أن حضانة الطفل تكون لألبوين أثناء قيام العالقة الزوجية بني الطرفني
مامل يثبت إيذاؤمها للطفل ،ففي هذه احلالة تنقل حضانة الطفل ألحد مستحقيها من
أقارب الطفل ،فإن مل يوجد أو امتنع تنتقل للدولة .وإن ثبت اإليذاء يف جانب أحدمها
انتقلت احلضانة لآلخر ،فإن افرتقا بموت األب أو الطالق ،فاحلضانة ألم الطفل غالبا،
وهذا ما عليه العمل يف اململكة .واألصل يف احلضانة أهنا للنساء ،ملا فطرن عليه من رفق
وحنان وعطف ورمحة وصرب عىل رعاية األطفال وتربيتهم .ولذلك كانت حضانة
الطفل لألم يف بداية حياته فهي أحق من األب بحضانته ما مل تتزوج ،أو تكون غري
صاحلة للحضانة ،والدليل عىل ذلك من السنة و اإلمجاع.
 -1السنة :ما رواه أمحد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة
قالت :يا رسول اهلل أن ابني هذا كانت بطني له وعاء ،وثديي له سقاء ،وحجري له
حواء ،وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ،فقال هلا الرسول ﷺ" :أنت أحق به ما مل
تنكحي" .
)(12

( )10البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق( ،)433/4حاشية الدسوقي ،مرجع سابق (.)529/2
( )11ختتص برعاية األيتام ومن يف حكمهم يف اململكة وزارة الشؤون االجتامعية واجلمعيات اخلريية التي تعمل
حتت مظلتها.
( )12أخرجه احلاكم ( ،)225/2والبيهقي ( ،)4/8وأمحد( )182/2ح ( ،)6707سنن أيب داؤد )693/(1
وحسنه األلباين يف إرواء الغليل(.)244/7
ح(.)2276
ن
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 -2اإلمجاع :ماروي أن عمر بن اخلطاب ] كانت عنده امرأة من األنصار ولدت

له ابنه عاصم ،ثم فارقها عمر ،وجاء عمر مرة إىل مسجد قباء فوجد ابنه عاصام يلعب
بفنائه فأخذه ووضعه بني يديه عىل الدابة فأدركته جدة الغالم وخاصمته أم الغالم عند

اخلليفة أيب بكر ] ،فقال له اخلليفة" :رحيها ومسها ومسحها وريقها خري له من

الشهد عندك" ،ويف رواية أخرى أنه قال :األم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخري
وأرأف ،وهي أحق بولدها مامل تتزوج ،فقبل عمر ] هذا القضاء الذي كان بمشهد
من الصحابة ريض اهلل عنهم مجيعا ومل ينكره أحدٌ منهم فكان ذلك إمجاعا .
()13

ولكن ما هو احلكم إذا امتنعت األم من احلضانة ،أو تزوجت ،أو ماتت ،أو ثبت
عدم صالحها للحضانة أو جتاوز املحضون سن احلضانة األولية؟
يف مثل هذه احلاالت تنتقل احلضانة إىل غريها ويف معظم األحيان تنتقل احلضانة
إىل األب أمام القضاء السعودي مامل تنازعه فيها إحدى النساء ممن هلن األولية يف
احلضانة .وقد اختلف الفقهاء يف ترتيب مستحقي احلضانة بعد األم ،إال أنه يف اجلملة
ُيقدم النساء عىل الرجال ،ألهنن أشفق وأرفق ،وأهدى إىل تربية الصغار  .و هذا يف
()14

مصلحة الطفل املحضون الذي حيتاج يف بداية حياته إىل الكثري من الرفق و العطف
والصرب والرعاية واملتابعة و التي يف الغالب تتوفر لدى النساء .ولذلك ذهب مجهور
( )13أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،كتاب الطالق ،باب أي األبوين أحق بالولد ( )7154و رقم ()13601
وقال الزيلعي يف نصب الراية غريب هبذا اللفظ  .266/3نبيل كامل الدين طاحون ،أحكام األرسة يف اإلسالم،
ط1418 ،4هـ1998-م ،ص .334
( )14الرسخيس ،حممد بن أمحد بن أيب سهل ،املبسوط ،دار املعرفة ،ط ،3بريوت 1398هـ ( ،)207/5ابن
قدامه ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1399 ،2هـ.) 244/3( . ،
الرشبيني ،مغني املحتاج ،مرجع سابق( .)453 /3انظر أيضا سليامن القصري ،احلضانة يف السنة النبوية ،جملة
العدل ،العدد  47رجب 1431هـ ،ص .49
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الفقهاء إىل أن املقدم يف احلضانة بعد األم :هي أم األم .مع بعض االختالفات فيام
()15

يتعلق بمن يليها من املستحقني للحضانة عىل النحو اآليت:
احلنفية :ذهب احلنفية إىل تقديم اجلدة ألم إذا سقطت حضانة األم ،ثم اجلدة ألب،
ثم األخوات ،ثم اخلاالت ،ثم العامت ،فإن مل يكن للمحضون امرأة من أهله تستحق
احلضانة ،واختصم فيه الرجال فأوالهم به أقرهبم تعصيبا .فيقدم األب ثم اجلد ثم األخ
الشقيق ،ثم ألب .وإذا اجتمعوا قدم األورع ثم األسن ،وإذا انعدمت العصبة انتقلت
احلضانة لذوي األرحام الذكور إذا كانوا من املحارم ، ،فإن تساووا فأصلحهم ،ثم
أورعهم ثم أكربهم .
()16

املالكية :ذهبوا إىل أن األحق باحلضانة بعد األم :أم األم ،وإن علت ،وتقدم من
كانت من جهة األم عىل من كانت من جهة األب ،ثم تأيت اجلدة ألب يف مرحلة متأخرة.
ثم تكون احلضانة لألب ،ثم أخت املحضون الشقيقة ،ثم التي لألم ،ثم التي لألب ،ثم
العمة ،ثم عمة األب عىل الرتتيب املذكور ،ثم خالة األب .وقد اختلف بعد ذلك يف
تقديم بنت األخ أو بنت األخت أو تقديم األكفأ منهن وهو أظهر األقوال يف املذهب،
ثم الويص ،ثم األخ ،ثم اجلد من جهة األب ،ثم ابن األخ ،ثم العم ،ثم ابن العم. .
واختلف يف حضانة اجلد ألم ،هل له حق يف احلضانة أم ال ،ومرتبته تكون بعد مرتبة
اجلد ألب .ويقدم عند التساوي األكثر صيانة وشفقة ،ثم األكرب سنا عند التساوي يف
ذلك ،ثم القرعة عند التساوي يف كل يشء" .
()17

( )15املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية18/333 ،
( )16عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي ، ،حتفة الفقهاء ،دار الكتب العلمية ،بريوت1405 ،هـ1985 /م،
ص .229
()17أبو عمر يوسف بن عبداهلل النمري ابن عبد الرب ،كتاب الكايف ،حتقيق :د .حممد أحيد ولد ماديك .مكتبة
الرياض احلديثة ،الرياض1398 ،هـ1978/م ،ص .625انظر أيضا :املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية للموسوعة الكويتية (.)336/18
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الشافعية :ذهب الشافعية إىل تقديم األم ،ثم أمهاهتا القربى فالقربى .ثم أم األب،
ثم أمهاهتا املدليات باإلناث ،ثم أم أيب األب ،ثم أم أيب اجلد ،ثم األخوات ،ثم اخلاالت،
هذا عىل اجلديد من مذهب الشافعي ،وعىل القديم :تقدم األخوات واخلاالت عىل
أمهات األب واجلد .ثم بنات األخت وبنات األخ ،ثم العمة .وتثبت احلضانة لكل ذكر
حمرم وارث ،عىل ترتيب اإلرث ،فيقدم أب ثم جد ثم أخ شقيق وهكذا .وإن اجتمع
ذكور وإناث قدمت األم ،ثم أم األم وإن علت ،ثم األب ،وقيل تقدم عليه اخلالة،
واألخت من األم أو األب أو مها .ويقدم األصل الذكر واألنثى وإن عال عىل احلاشية
من النسب ،كأخت وعمة لقوة األصول ،فإن فقد األصل وهناك حواش ،فاألصح أن
يقدم من احلوايش األقرب فاألقرب ،ذكرا كان أو أنثى .وإن استووا يف القرب فاألنثى
مقدمة عىل الذكر .
()18

و ذهب احلنابلة :إىل أن األحق باحلضانة بعد األم أمهاهتا القربى فالقربى ،ثم األب،
ثم أمهات األب القربى فالقربى ،ثم اجلد ،ثم أمهات اجلد القربى فالقربى ،ثم األخت،
ثم اخلالة ،ثم العمة ،تقدم من كل ذلك من كانت ألبوين ثم من كانت ألم ،ثم من كانت
ألب .وإذا كان املحضون أنثى فاحلضانة عليها للعصبة من حمارمها ،وال حضانة عليها
بعد السبع البن العم ونحوه أن مل يكن حمرما هلا برضاع أو مصاهرة .ويقدم احلنابلة
األب يف ترتيب الرجال ،ثم اجلد ألب وإن عال ،ثم األخ من األبوين ،ثم األخ من
األب ،ثم بنوهم وإن نزلوا عىل ترتيب املرياث ،ثم العمومة ،ثم بنوهم ،ثم عمومة
األب ،ثم بنوهم .وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل احلضانة وتساووا ،كأخوين
شقيقني قدم املستحق منهم بالقرعة  .وقد حكمت املحكمة العامة بالرياض بأن
()19

( )18الرشبيني ،مغني املحتاج  ،مرجع سابق ،ص  425وما بعدها.
( )19أبو النجا رشف الدين موسى احلجاوي ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد ،املكتبة التجارية ،املطبعة امليرصية
باألزهر1351 ،هـ ،ص .157
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018

11

[السنة الثانية والثالثون]

349

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 73 [2018], Art. 6

[موقف القضاء السعودي من حضانة األطفال ]

األحق باحلضانة األم ثم أمهاهتا و اجلدة ألم هي األوىل بحضانة بنت ابنتها.

)(20

ويالحظ عىل أقوال الفقهاء يف املذاهب الفقهية األربعة إمجاعهم عىل عدد من
األحكام واختالفهم حول عدد آخرعىل النحو اآليت :
()21

أوال :األحكام املتفق عليها:
 .1تقديم النساء عىل الرجال ،لقدرهتن عىل تربية الصغار بام منحهن اهلل من الرفق
والشفقة والصرب ،ثم تنتقل احلضانة إىل الرجال ألهنم عىل احلامية والصيانة وإقامة
مصالح الصغار يف هذه السن أقدر .فاحلنفية واملالكية واحلنابلة يؤخرون الرجال
إىل ما بعد النساء ،وإن استثنى املالكية واحلنابلة أبا املحضون ،و الشافعية
واحلنابلة جيعلون األولوية للنساء يف احلضانة إذا تساووا مع الرجال يف املرتبة
لكامل شفقتهن.
ونالحظ أن القضاء السعودي يأخذ بقول احلنابلة بتقديم األب عىل النساء إذا مل
توجد األم وال أمهاهتا ،فيحكم بحضانة الطفل لألب عند مطالبته بذلك.
 .2تقديم األم عىل غريها يف استحقاق احلضانة إذا توفرت فيها رشوط احلضانة
وانتفت عنها املوانع.
 .3استحقاق أم األم للحضانة بعد األم ،ويؤخذ هبذا احلكم أمام القضاء السعودي
( )20الصك رقم  33430026وتاريخ 1433/10/17هـ واملؤيد من حمكمة االستئناف.
( )21ابن عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق( ،)633/2اخلريش ،احلاشية ،مرجع سابق ( ،)623/5سليامن بن
عمر بن منصور العجييل اجلمل ،حاشية اجلمل عىل رشح املنهج ،ب .ط  .ب .ت ( ،)330/7ابن قدامه ،املغني،
مرجع سابق ( .)412/11ا ،عيل عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح
من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق حممد حامد الفقي ،إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان،
ط1414 ،1هـ و مطبعة السنة املحمدية1956 – 1375 ،م ،انظر أيضا :عادل حممد العبدالعايل ،حقوق الطفل
يف دعوى احلضانة يف النظام السعودي ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض
1435هـ2014م.
350

12

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/6

??????? ????? ?? ??????? ?????? ???? Al-Qahtani:

[د.مفلح بن ربيعان بن شلفوت القحطاين]

إذا طالبت أم األم بحضانة أطفال ابنتها وانتفت عنها املوانع.
ويف هاتني احلالتني يتوافق املعمول به أمام القضاء السعودي مع ما ذهب إليه الفقهاء
يف هذا الشأن.
 .4ال تنتقل احلضانة من املستحق إىل من بعده من املستحقني إال إذا أسقط املستحق
حقه يف احلضانة أو سقطت ملانع.
 .5إعطاء احلق لألب أو من يقوم مقامه من أهل احلضانة من الرجال يف تعهد
املحضون واإلرشاف عليه عند انعدام حاضنته من النساء أو عدم توفر رشوط
احلضانة هبا .وهو ما يتوافق مع التوجة القضائي السعودي يف تقديم األب إذا
توفرت به رشوط احلضانة عىل غريه من الرجال والنساء يف احلضانة ما عدا األم
وأمهاهتا.
 .6مصلحة املحضون هي مناط احلضانة عند معظم الفقهاء وإن اختلفت وجهات
نظرهم يف حتديد هذه املصلحة .وسوف نرى فيام بعد موقف القضاء السعودي
من معيار مصلحة املحضون والذي بدأ القضاء السعودي يف تبنيه.
 .7تقديم من توفرت به صفة القرابتني عىل ذي القرابة الواحدة ،فيقدم األخ الشقيق
عىل األخ غري الشقيق لزيادة الشفقة التي هي مدار احلضانة.
 .8انتقال حتديد من يعهد إليه بحضانة الطفل إىل القايض عند فقدان أهل احلضانة من
النساء والرجال حيث له الوالية العامة ،أخذا بقوله ﷺ" السلطان ويل من ال ويل
له"  .ويف اململكة يف الغالب أن يعهد القايض بالطفل إىل وزارة الشؤون االجتامعية
()22

لرعايته وتربيته يف إحدى الدور التابعة هلا أو اخلاضعة إلرشافها ،ولكن ليس هناك ما
يمنع أن يسلم القايض املحضون إىل من يشاء إذا وثق به وكان أهال للحضانة.
( )22سنن أيب داود ،كتاب النكاح ،باب ال نكاح إال بويل )566/2( ،برقم .20830
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ثانيا :األحكام املختلف بشأهنا:
املتتبع آلراء وأقوال الفقهاء يف املذاهب الفقهية املختلفة حول احلضانة جيد أن هناك
خالفات فيام بينها سواء من حيث إثبات احلق يف احلضانة للبعض أم إسقاطه عنه ،أو
من حيث ترتيب مستحقي احلضانة ويمكن حيرص خالفهم يف النقاط اآلتية:
 .1حكم حضانة ابن العم :فاملذاهب األربعة عىل ثبوت حق احلضانة البن العم إذا
كان املحضون ذكرا ،أما إذا كانت املحضونة أنثى ففيه خالف.
 .2احلكم يف بنات األعامم والعامت واألخوال واخلاالت.
 .3احلكم يف ذوي األرحام.
 .4إذا تساوى املستحقون للحضانة يف املرتبة.
 .5احلكم إذا اجتمع أخوان أحدمها ألم واآلخر ألب ومل يكن منهام شقيق.
 .6ثبوت حق احلضانة للرجال مع وجود النساء من أهل احلضانة.
 .7اخلالف يف ترتيب املستحقني للحضانة يف بعض احلاالت.
وانفرد احلنابلة بجعل احلضانة لألب ومن بعده أمهاته إذا مل توجد األم وال أمهاهتا
ثم اجلد وأمهاته متقدما عىل األخوات ويعطون احلضانة لبنات األعامم ولبنات العامت
يف حالة عدم وجود غريهن .
()23

ب -ماجرى عليه العمل يف املحاكم السعودية:
تعتمد املحاكم يف السعودية املختصة بالنظر بدعاوى احلضانة – يف األصل – يف
إصدار أحكامها عىل ما نص عليه الكتاب والسنة ،ويف املسائل االجتهادية اخلالفية
فيؤخذ فيها باملعمول به يف املحاكم ،ثم املشهور يف املذهب احلنبيل ،وجيوز استثناء
( )23محيدان ابن عبداهلل احلميدان ،أحكام األرسة يف الفقه اإلسالمي ،ط  ،1الرياض 1434هـ ص.339
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العدول إىل غري املشهور عند االقتضاء برشوط مقررة يف موضوعها وبأسباب يقررها
القايض ناظر القضية .وهذا ما أكده قرار اهليئة القضائية يف السعودية رقم ( )3يف
1347/1/17هـ املقرتن بالتصديق العايل بتاريخ 1347/3/24هـ والذي أشار
()24

إىل أن جمرى القضاء يف مجيع املحاكم السعودية يكون منطبقا عىل املفتى به من مذهب
األمام أمحد بن حنبل نظرا لسهولة مراجعة كتبه ،والتزام املؤلفني عىل مذهبه بذكر األدلة
إثر كل مسألة .وإذا وجد القضاة يف تطبيق أحكام هذا املذهب عىل مسألة من مسائله
مشقة وخمالفة ملصلحة العموم فيتم النظر والبحث يف حلها يف باقي املذاهب بام تقتضيه
املصلحة ،ويقرر السري فيها عىل ذلك املذهب مراعاة ملا ذكر .ويمكن ترتيب درجات
استحقاق احلضانة يف الفقه احلنبيل وهو الفقه الغالب التطبيق أمام القضاء السعودي
وفق ما ييل :
()25

 .1األصول :فتقدم األم ثم أمهاهتا القربى فالقربى ثم يأيت دور األب ثم أمهاته
القربى فالقربى.
 .2األخوات :فتقدم األخت الشقيقة ثم األخت ألم ثم األخت ألب.
 .3فروع األجداد واجلدات :فتقدم اخلاالت ثم العامت
 .4العصبات الرجال :فيقدم األقرب فاألقرب بحسب ترتيب العصبات يف املرياث
مع مالحظة أن البنت ال تسلم البن العم لعدم املحرمية ،وقيل تسلم له أن كانت
قبل بلوغها سبع سنني.
 .5ذوو األرحام :فإذا مل يوجد أحد من الطبقات السابقة يقدم أبو األم ،ثم أمهاته،

( )24التصنيف املوضوعي لتعاميم وزارة العدل السعودية ،إعداد جلنة متخصصة بوزارة العدل ،مطبعة
الوزارة ،الرياض1413 ،هـ.
( )25عبداهلل حممد خنني ،الكاشف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي )15/1( ،دار ابن فرحون ،ط،5
الرياض ـ السعودية .طاحون ،مرجع سابق ،ص .335
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ثم األخ ألم ،ثم اخلال.
 .6احلاكم :عند عدم وجود أحد من الدرجات السابقة فيسلم احلاكم الصغري إىل من
حيضنه من املسلمني ممن تتوافر فيه األهلية والشفقة .ويف الوقت الراهن تقوم دور
األيتام والرعاية االجتامعية التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية أو اخلاضعة إلرشافها
هبذه املهمة ،وقد تعهد ببعض األطفال إىل بعض األرس البديلة أو احلاضنة هبدف
إدماج مثل هؤالء األطفال يف املجتمع .
()26

ويالحظ أنه ال يستحق احلاضن يف املرتبه األدنى احلضانة إال عند عدم وجود
احلاضن يف املرتبة األقرب أو سقوط احلضانة عنه  .ومع ذلك فإن املتتبع ألحكام
()27

القضاء السعودي جيد أن نزاعات احلضانة حمصورة بني األب واألم مع وجود بعض
احلاالت التي تطالب فيها أم األم بحضانة أوالد ابنتها يف مواجهة األب وحيكم هلا
بذلك إذا توفرت رشوط احلضانة هبا ،ولكن من النادر وجود نزاعات أمام القضاء
بشأن حضانة األطفال يكون أطرافها من املستويات الدنيا ملستحقي احلضانة كام بينها
الفقهاء يف تقسيامهتم .ويعود ذلك ألسباب خمتلفة يأيت يف مقدمتها انشغال أغلب األرس
بأبنائهم دون غريهم ،والرغبة يف البعد عن املشاكل والنزاعات التي قد يثريها أحد
األبوين ضدهم ،إما باهتامهم بالتقصري يف رعاية وتربية الطفل املحضون ،أو بمعارضة
اصطحاب ابنه يف السفر أو االنتقال من بلد إىل آخر أو مكان إىل آخر .وعىل ذلك فإن
القضاء السعودي يراعي يف أحكامه الواقع العميل وصعوبة حتقيق مصلحة الطفل
املحضون عند حضانته من قبل أشخاص تكون درجة منزلتهم متأخرة يف سلم درجات
مستحقي احلضانة من جهة األم .وهذا اجتاه حممود -من وجهة نظرنا -يف القضاء
( )26انظر :نظام محاية الطفل والئحته التنفيذية الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم :م  14/وتاريخ3 :
 1436/2هـ.
( )27ابن قدامه ،املغني  ،مرجع سابق ،مسألة (.)6553
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السعودي .هذا القضاء الذي يتبنى أقوال الفقهاء الذين يقدمون احلواضن بعضهم عىل
بعض بحسب مصلحة املحضون فقدموا اإلناث باحلضانة ألهنم أشفق وأهدى إىل
الرتبية وأصرب عىل القيام هبا وأشد مالزمة لألطفال ،ثم قدموا يف اجلنس الواحد من
كان أشفق وأقرب .
()28

املطلب الثاين:
رشوط احلضانة وحاالت سقوطها

قد حيصل احلاضن عىل حضانة الطفل باالتفاق بني األبوين أو من يملك ذلك من
أقارب الطفل إال أنه يف معظم احلاالت يتطلب األمر رفع دعوى حضانة أمام املحكمة
املختصة للمطالبة هبا ،وهنا ال بد من توفر عدد من الرشوط يف احلاضن لكي حيكم
القايض له بحضانة الطفل (أوال) ،ومع ذلك فقد تسقط احلضانة ممن ثبتت له أو حكم
له هبا يف بعض احلاالت ( ثانيا).
أوال :رشوط احلضانة :هناك مجلة من الرشوط التي حتدث عنها الفقهاء يف احلاضن،
ويتطلب القضاء السعودي توفرها للحكم باحلضانة ملن يطلبها ،وهي عىل أنواع ثالثة:
رشوط عامة فيمن يتوىل احلضانة ذكرا كان أو أنثى ،وأخرى خاصة بالرجال ،وثالثة
خاصة بالنساء.
 -1الرشوط العامة الواجب توفرها يف احلاضن ذكرا كان أو أنثى:
أ -البلوغ والعقل والرشد :يشرتط يف احلاضن أن يكون له أهلية رشعية فال تثبت
احلضانة للطفل أو للمجنون ،أو املعتوه ،لعجزهم عن إدارة أمور أنفسهم ،فال توكل إليهم

( )28حكم املحكمة العامة بالرياض الصك رقم  34172423وتاريخ 1434/3/25هـ .
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حضانة غريهم ،لعجزهم عن رعايته  .كام يرى بعض الفقهاء وجوب أن يكون احلاضن
()29

رشيدا ،فال حضانة من وجهة نظرهم للسفيه املبذر للامل خشية إتالفه مال املحضون،
ولكن مثل هذا الرشط سيكون حمل نظر أمام القضاء السعودي ،ألنه يف الغالب ليس
للمحضون مال ،ونفقته ستكون مقررة عىل حاضنه أو عىل من جتب عليه رشعا.
ب -األمانة :ويقصد باألمانة أن يكون احلاضن أمينا عىل املحضون يف نفسه ،وماله،
ودينه ،وعرضه ،ورعاية مصاحله ،و محايته من الضياع واإلمهال .فال حضانة لفاسق،
ألن الفاسق الذي يشتهر برشب املسكرات أو املخدرات ،أو الرسقة ،أو الزنا ،غري
مأمون عىل املحضون .أما الفاسق مستور احلال فتثبت له احلضانة ،قال ابن عابدين:
"احلاصل أن احلاضنة أن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها،
وإال فهي أحق به ،إىل أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منها ،وقال الرميل :يكفي مستور
احلال ،قال الدسوقي :واحلاضن حممول عىل األمانة حتى يثبت عدمها" ،قال اخلريش:
"أن احلاضن املعروف بالفساد ال يسلم له "  .وتتحقق األمانة بعدم إمهال املحضون،
()30

قال ابن عابدين " :واملراد بكوهنا أمينة أن ال يضيع الولد عندها باشتغاهلا عنه باخلروج
من منزهلا كل وقت"  .ولكن عمل املرأة خارج املنزل مع قدرهتا عىل رعاية ابنها
()31

املحضون من خالل اصطحابه إىل روضة لألطفال ال يسقط حقها يف احلضانة .ولكن
احلضانة ال تثبت لألب الذي يعمل بالرتاث الشعبي الحتامل إمهاله لألبناء بكثرة تنقله،
وهذا ما حكمت به املحكمة العامة بثلوث املنظر باململكة  .استشعارا من املحكمة أنه
()32

( )29انظر :اخلريش ،احلاشية ،مرجع سابق ( )241/5البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق ()435/4
الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مرجع سابق (.)528/2
( )30اخلريش ،احلاشية ،مرجع سابق (.)243/5
( )31ابن عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق (.)639/2
( )32املحكمة العامة بثلوث املنظر صك رقم  35374047وتاريخ 1435/9/3هـ واملؤيد من حمكمة
االستئناف برقم  35438802وتاريخ1435/11/21هـ.
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سيكون هناك إمهال لرعاية األطفال من جانب األب يف حالة لو تم احلكم له بحضانتهم
ألن طبيعة عمله تقتيض التنقل املستمر.
ج -القدرة عىل القيام بشأن املحضون :ينبغي أن يكون طالب احلضانة قادرا عىل
القيام بشؤون املحضون فال حضانة باتفاق الفقهاء ملن كان عاجزا عن ذلك لكرب
()33

سنه ،أو إصابته بمرض يمنعه عن القيام بذلك ،أو كان مصابا بعاهة :كالعمى واخلرس
والصمم ،أو نحوها ،أو كانت احلاضنة املرأة خترج كثريا خارج املنزل للعمل أو غريه
وترتك املحضون بدون رعاية ،ومع ذلك إذا كان لدى مثل هؤالء األشخاص العاجزين
من يساعدهم عىل االعتناء بشؤون املحضون ،وهم من أهل الصالح واألمانة فقد
اختلف الفقهاء حول جواز احلكم هلم باحلضانة عىل قولني :
()34

األول :ذهب إىل القول بعدم سقوط احلضانة من العاجز إذا كان لديه من يعتني
باملحضون ،ويقوم عىل شؤونه ،ألن املساعد يقوم بام هو مطلوب من العاجز نحو
املحضون.
أما القول الثاين :فريى أن احلضانة تسقط حتى لو كان هناك مساعد للعاجز .قال
اخلريش " :والصحيح أنه ال حضانة للذكر املسن ولو كان عنده من حيضن " .
()35

ويف وقتنا احلارض فإن القول األول هو األنسب للمحضون ألنه سينشأ عند من هو أكثر
شفقة عليه ،ورعايته والعناية به ستتحقق بمن يساعد احلاضن العاجز حتت رقابة ومتابعة

( )33ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق.)418 /11( ،
( )34اخلريش ،احلاشية ،مرجع سابق (. )241/5
( )35املرجع السابق.
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هذا األخري  .وقد تبنى بعض القضاة يف اململكة هذا القول يف بعض احلاالت .
()37

()36

د -خلو احلاضن من األمراض املعدية :ينبغي أال يكون باحلاضن أمراض معدية،
مما يتعدى رضره إىل املحضـون :كاألمراض اجللدية ،والرئوية كالدرن أو السل،
واجلذام ونحو ذلك ،فلو كان احلاضن يعاين من مرض عضال مل يكن له حق يف حضانة
الطفل ،ألن مرضه سيشغله عن القيام بشؤون الطفل ورعايته ،والحتامل انتقال
العدوى إىل املحضون لكثرة املخالطة بينه وبني احلاضن أخذا بقوله[ " :ال يورد ذو
عاهة عىل مصح"  .قال الرحيباين " وكذا لو كان باألم برص أو جذام ،سقط حقها
()38

من احلضانة كام أفتى به املجدد ابن تيمية ،ورصح به العالئي الشافعي يف قواعده ،وقال:
ألنه خيشى عىل الولد من لبنها وخمالطتها ،قال يف "اإلنصاف" وقاله غري واحد ،وهو
واضح يف كل عيب متعد رضره إىل غريه" ويثار هنا لو كان احلاضن مصاب بمرض
()39

نقص املناعة املكتسبة( اإليدز) فهل تسقط حضانته أو ال؟ هذه املسألة فيها نظر، ،
والرأي الراجح أنه ال جيوز إسقاط حضانة احلاضن فقط ألنه مصابا (باإليدز) إذا مل
يثبت أن استمرار حضانته للطفل ستؤدي إلصابة الطفل باملرض أو كان املرض سيؤثر
عىل حواس احلاضن بحيث يصبح غري قادر عىل القيام بواجبات احلضانة ففي هذه
احلالة تذهب آراء الفقهاء قياسا عىل األمراض األخرى إىل إمكانية إسقاط احلضانة .
()40

( )36البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق(.)435/4
( )37وخاصة عندما ينازع األب األم املحكوم هلا بحضانة الطفل يف استمرار حضانتها بسبب خروجها للعمل
أو مرضها املزمن ويكون هناك من يساعدها يف رعاية املحضون من اخلدم ،أو من أقارهبا وخاصة أمها.
( )38رواه البخاري ،كتاب الطب ،حديث رقم  ،5771الفتح ( ،)214/10وانظر اخلريش ،احلاشية ،مرجع
سابق.)243/5( ،
( )39مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباين ، ،مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،املكتب
اإلسالمي ،ط الثانية1415 ،هـ 1994 -م.)163/17( ،
( )40البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق)327 / 3( ،؛ أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي ، ،األم ،دار
املعرفة – بريوت ،د .ط1410 ،هـ1990/م( .)74/5أبوعبداهلل حممد بن حممد املغريب القرطبي احلطاب،
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هـ -توافر السكن اآلمن :يرى بعض الفقهاء أن ال حضانة ملن يعيش يف مكان خموف
يطرقه املفسدون والعابثون ،فأمن املكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سنا خيشى عليه فيه
الفساد ،أو إحلاق الرضر ببدنه أو ماله أمر ينبغي حتققه يف مكان إقامة احلاضن  .وإذا أثري
()41

مثل هذا األمر أمام القضاء السعودي ضد احلاضن إلسقاط حضانته فقد يلزمه القضاء
باالنتقال إىل مكان آمن أو يسقط حقه يف احلضانة مراعاة ملصلحة املحضون.
 -2الرشوط اخلاصة باحلاضنني من الرجال:
هناك عدد من الرشوط من الواجب توافرها إذا كان طالب احلضانة من الرجال
وهي عىل النحو اآليت:
 -1احتاد الدين :احتاد الدين بني احلاضن الرجل واملحضون من الرشوط الواجب
توافرها ألن حق الرجال يف احلضانة مبني عىل املرياث و ال توارث بني املسلم و غري املسلم.
وقد ذهب الشافعية واحلنابلة وبعض املالكية ،إىل أن احلضانة ال تثبت لكافر عىل مسلم .
()42

لقوله تعاىل ":و لن جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني سبيال" واحلضانة والية و خيشى
()43

عىل دين املحضون من احلاضن غري املسلم حلرصه عىل تنشئته عىل دينه ،فعن رسول اهلل
[ قال ":كل مولود يولد عىل الفطرة إال أن أبويه هيودانه أو ينيرصانه أو يمجسانه" .
()44

وقد ذكر ابن قدامه أن احلضانة ال تثبت لكافر عىل مسلم ،وهبذا
مواهب اجلليل برشح خمتيرص خليل ،نرش دار عامل الكتب ،الرياض 1423هـ 2003 -م ، .)215 / 4( ،حممد
بن أيب العباس أمحد بن محزة الرميل ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،مطبعة مصطفى البايب احللبي ،القاهرة،
1358هـ.)273 /6( ،
( )41رصح هبذا الرشط املالكية ،انظر الدسوقي عىل رشح الدردير 532/2وما بعدها.
(( )42اخلريش ،احلاشية ،مرجع سابق ( ،)244/5ابن عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق ( ،)633/2الرسخيس،
املبسوط ،مرجع سابق (. )210/5
( )43سورة النساء ،اآلية .56
( )44صحيح البخاري(  ) 1292باب اجلنائز ،صحيح مسلم(  )2658باب القدر.
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قال مالك والشافعي وسوار والعنربي .ألهنا والية كوالية النكاح واملال ،فإذا كانت ال
تثبت للفاسق فالكافر أوىل ،أل ن رضره أكثر ،فقد يفتن املحضون عن دينه وخيرجه عن
اإلسالم بتعليمه الكفر ،وتربيته عليه ،واحلضانة إنام تثبت حلظ الولد ،فال ترشع عىل وجه
يكون فيه هالكه وهالك دينه  .وقال ابن القيم باشرتاط اتفاق الدين بني احلاضن
()45

واملحضون ،فال حضانة لكافر عىل مسلم ؛ لوجهني :
أحدمها :أن احلاضن حريص عىل تربية الطفل عىل دينه ،وأن ينشأ عليه ويرتبى عليه،
فيصعب بعد كربه وعقله انتقاله عنه ،وقد يغريه عن فطرة اهلل التي فطر عليها عباده.
الوجه الثاين :أن اهلل سبحانه قطع املواالة بني املسلمني والكفار ،وجعل املسلمني
بعضهم أولياء بعض ،والكفار بعضهم أولياء بعض ،واحلضانة من أقوى أسباب
املواالة التي قطعها اهلل تعاىل بني الفريقني .
()46

أما حضانة األنثى غري املسلمة فقد اختلف الفقها ء بشأهنا كام سنرى الحقا.
 -2أن يكون احلاضن حمرما للمحضون إذا كانت املحضونة أنثى مشتهاة:
فإذا كان الطفل املحضون أنثى مشتهاة ،أي بلغت من العمر أو البنية اجلسامنية ما
جيعلها مرغوبة من الرجال فال حضانة البن عمها ،ألنه ليس حمرما ،هلا وألنه جيوز له
الزواج هبا فال يؤمتن عليها ،ولكن إذا كانت الطفلة املحضونة صغرية ال تشتهى ،وال
خيشى عليها منه فال تسقط حضانة ابن عمها هلا عند أغلب الفقهاء.
ويثور التساؤل حول ما إذا مل يكن للطفلة املشتهاة غري ابن عمها ،فام هو احلكم؟
ذهب الشافعية واحلنابلة إىل القول بأنه يتم وضعها عند أمينة خيتارها ابن العم،
( )45موفق الدين عبداهلل بن أمحد ابن قدامة ،املغني ،هجر للطباعة والنرش ،القاهرة1992 ،م.)338/9( ،
( )46ابن القيم اجلوزبة ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حتقيق شعيب وعبدالقادر األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة،
ط ،3بريوت  -لبنان1419 ،هـ.)132 / 4( .
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وقال احلنفية خيتارها القايض إذا مل يكن ابن عمها أصلح هلا ،وإال أبقاها القايض عنده،
أما املالكية فذهبوا إىل سقوط احلق يف احلضانة لغري املحرم ،وأجاز الشافعية أن تضم
البن عمها إذا كانت له بنت يستحى منها  .ومل أجد يف حدود بحثي أي حكم للقضاء
()47

السعودي حول حضانة ابن العم ،ويبدو ندرة مثل هذه احلالة لوجود من هو أقرب منه
للحاضن يف املجتمع السعودي.
 -3يرى بعض الفقهاء ومنهم املالكية لثبوت احلق يف احلضانة للذكر ،أن يكون عنده
من النساء من يصلح للحضانة كزوجة ،أو ابنة أو أخت ،أو مستأجرة لذلك ،أو
متربعة .وعادة ما يأخذ القايض السعودي مثل هذا الرشط يف االعتبار عند نظره يف
طلب األب بحضانة األبناء .
()48

ويالحظ أن جممل هذه الرشوط التي قال الفقهاء بوجوب توفرها فيمن تثبت له
احلضانة ،تدور يف جمملها حول محاية مصلحة املحضون من توفري البيئة الصاحلة لرعايته
وتربيته واملحافظة عىل استقامة سلوكه.
-3رشوط احلواضن من النساء
أ -يشرتط يف احلاضنة أال تكون متزوجة من أجنبي عن املحضون أو بقريب غري
حمرم منه :يستند من يقول هبذا الرشط إىل احلديث الرشيف" أنت أحق به ما مل
تنكحي  .وهلذا اشرتط يف املرأة احلاضنة و لو كانت أما أن تكون خالية من الزوج ،أما
()49

إذا كانت متزوجة فال حضانة هلا ،النشغاهلا عن املحضون .ومع ذلك فإنه يمكن
( )47املرداوي ،اإلنصاف ،مرجع سابق( ،)425-416/9البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق (،)496/5
ابن قدامه ،املغني ،مرجع سابق(.)420/11
( )48انظر بعض األحكام الحقا.
( )49أخرجه احلاكم  ،225/2والبيهقي  ،4/8وأمحد 182/2ح ( ،)6707سنن أيب داؤد 693/1
ح( .)2276حسنه األلباين يف إرواء الغليل.244/7
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مالحظة بعض االختالف بني الفقهاء يف هذا الشأن عىل النحو اآليت :
()50

 – 1ذهب اجلمهور إىل أن احلضانة تسقط بزواج األم مطلقا ،سواء كان املحضون
ذكرا أو أنثى ،و هو ما ذهب إليه كل من األئمة األربعة :مالك و الشافعي وأبو حنيفة
و أمحد يف املشهور عنه ،مستندين إىل حديث ":أنت أحق به ما مل تنكحي" و إمجاع
الصحابة عىل أن احلضانة لألم حتى تتزوج.
-2وقال البعض اآلخر بأن احلاضنة إذا تزوجت بقريب حمرم من الصغري مثل عمه،
فإن حضانتها ال تسقط ألن العم صاحب حق يف احلضانة ،و له من صلته بالطفل و
فيتم بينهام التعاون عىل كفالة الصغري،
قرابته منه ما حتمله عىل الشفقة وحسن الرعاية ،ن

بعكس األجنبي فإن احلاضنة إذا تزوجته ال يعطف عىل املحضون و قد ال يمكنها من
العناية به.
 -3و ذهب البعض اآلخر إىل أن احلضانة ال تسقط بالزواج مطلقا ،سواء كان

املحضون ذكرا أو أنثى ،وهذا الرأي أكند عليه احلسن البيرصي وهو قول ابن حزم
الظاهري ،وحجتهم يف ذلك ما روي عن أنس ] أن زوج أمه أبا طلحة انطلق به إىل

رسول اهلل ﷺ ،ليخدمه ،وكان يف حضانة أ نمه املتزوجة ،بعلم رسول اهلل ﷺ وهو مل ينكر
عليه الرسول ذلك ،كام استدلوا كذلك بأن أم سلمة ملا تزوجت برسول اهلل ﷺ مل ت قُس طق قط

بزواجها كفالتها لبنيها .
()51

ويبدو أن القضاء السعودي يغلب مصلحة املحضون عىل اخلالف الفقهي ،يف حالة
موافقة زوج األم عىل حضانتها ألبنائها ،فقد حكمت املحكمة العامة بمحافظة القطيف
( )50السمرقندي ،مرجع سابق ،ص  .230الكشناوي ،مرجع سابق ،ص  .208الرشبيني ،مغني املحتاج،
مرجع سابق ،ص .455ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق (.)420/11
( )51ابن قدامه ،املغني ،مرجع سابق.)420/11( ،
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بحضانة طفلة مل يتجاوز عمرها اخلمس سنوات ألمها املتزوجة من أجنبي عن الطفلة،
معللة ذلك بأن مصلحة الطفلة يف بقائها مع أمها وأن زوج األم موافق عىل ذلك  .كام
()52

قضت املحكمة العامة يف جدة يف حكم مماثل بيرصف النظر عن طلب اجلد حضانة أوالد
ابنه ،لزواج األم من أجنبي معللة ذلك بموافقة زوجها اجلديد عىل حضانتها ألوالدها
من زوجها السابق ،وأن مصلحة األوالد يف بقائهم جمتمعني عند أمهم حتافظ عليهم
وترعى شؤوهنم  .كذلك حكمت املحكمة العامة بمحافظة قلوة باستمرار حضانة
()53

األم املتزوجة بأجنبي البنتها البالغة من العمر اثنـتـي عرشة سنة ،وبيان أن سقوط
احلضانة بالتزويج مبني عىل مراعاة حق الزوج ،لئـال تنشغل املرأة بحضانتها لطفلها
عن حقوق الزوجية الرشعية ،ومادام أن الزوج قد ريض بحضانة األم البنتها فال تسقط
حضانتها ،حيث أن احلضانة رشعت ملصلحة املحضون ،وهذا خيتلف باختالف
األحوال واألشخاص ،وحيث أن الولد املتنازع عليه بني الطرفني أنثى وحاجتها إىل
أمها وبقاؤها عندها أنفع هلا ،وبه يتحقق من مصاحلها ما ال يمكن حتققه وهي عند
والدها بالنظر لطبيعه عمله يف القطاع العسكري ،والذي يسكن يف منطقة ويعمل يف
منطقة أخرى .
()54

ب -يشرتط يف احلاضنة أن تكون ذات رحم حمرم من املحضون :فالبد أن تكون
احلاضنة رمحا حمرما عىل املحضون كأم املحضون ،و جدته ،وأخته ،للحكم هلا
باحلضانة ،ولذلك ال حيق لبنات العم و العمة و بنات اخلال و اخلالة املطالبة بحضانة
الذكور الذين بلغوا سنا معينة لعدم املحرمية ،و لكن جيوز هلن املطالبة بحضانة اإلناث
كام ال حيق لبني اخلال و اخلالة و العم و العمة املطالبة بحضانة اإلناث الاليت يف سن
( )52الصك رقم  33163261وتاريخ 1433/3/29هـ.
( )53الصك رقم  34271962وتارخ  1434/7/18هـ ،واملؤيد من حمكمة االستئناف.
( )54الصك رقم  34181979وتاريخ 1434/4/8هـ ،واملؤيد من حمكمة االستئناف.
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االشتهاء و لكن هلم احلق يف حضانة الذكور.
ج -عدم إقامة احلاضنة بالصغري يف بيت من يبغض :يرى أغلب الفقهاء أن سكن
احلاضنة مع من يبغض الصغري يعرضه لألذى والضياع ،فال حضانة للجدة أو اخلالة
إذا سكنت بمحضوهنا مع أم املحضون املتزوجة بغري قريب حمرم ،إالن إذا انفردت بسكن
آخر عنها

)(55

د -أالن تكون احلاضنة قد امتنعت عن حضانة الصغري جمانا و الويل معرسا :يشرتط
الفقهاء للحكم باحلضانة عدم امتناع احلاضنة عن تربية الولد جمانا عند إعسار الويل،
فإذا كان الويل معرسا اليستطيع دفع أجرة احلضانة وقبلت قريبة أخرى تربية الصغري
جمانا سقط حق األوىل يف احلضانة.
هـ -إقامة احلاضنة يف بلد املحضون :البد أن تقيم صاحبة احلق يف احلضانة يف بلد
الطفل املحضون ،فقد اتفق مجهور الفقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة ومن وافقهم من
فقهاء التابعني كالليث بن سعد وغريه عىل أنه إذا كان سفر أحد الوالدين للنقلة
واالنقطاع سقطت حضانة األم ،وتنتقل احلضانة ملن هو أوىل هبا بعدها ،برشط أن
يكون الطريق آمنا ،واملكان املنتقل إليه مأمونا بالنسبة للولد ،ويكون أوىل الناس
بحضانة الطفل أباه ،سواء أكان هو املقيم أم املسافر  .ويف اململكة حكمت املحكمة
()56

العامة بحائل بوجوب عدم السفر باملحضون من قبل حاضنته خارج اململكة بدون إذن
والده  .و قيام أحد الوالدين بالسفر باألطفال خارج السعودية هو أمر كثريا ما يتكرر
()57

( )55ابن عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق .)257/2( .أمحد الغندور ،األحوال الشخصية يف الترشيح
اإلسالمي ،مكتبة الفالح ،الكويت1402 ،هـ1982/م ،ص.607
( )56شمس الدين حممد بن أمحد املنهاجي األسيوطي ،جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود،
مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة1374 ،هـ1955/م ،ص .237احلجاوي ،اإلقناع ،مرجع سابق.)159/4( ،
( )57املحكمة العامة بحائل ،حكم رقم  35352426وتاريخ 1435/8/13هـ.
364

26

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/6

??????? ????? ?? ??????? ?????? ???? Al-Qahtani:

[د.مفلح بن ربيعان بن شلفوت القحطاين]

ولذلك نجد أن هناك أحكاما للقضاء السعودي متنع من حكم له بحضانة الطفل من
الوالدين من غري السعوديني من السفر به خارج السعودية بدون موافقة الطرف
اآلخر .
()58

-6احتاد الدين بني احلاضنة واملحضون:
اختلف الفقها ء حول جواز حضانة األنثى غري املسلمة بعد الفرقة للطفل املسلم.
قال ابن حزم :إن "األم الكافرة أحق بالصغري مدة الرضاع ،فإذا بلغ من السن
واالستغناء مبلغ الفهم فال حضانة لكافرة وال فاسقة"  ،مربرا ذلك بأن الصغري يف
()59

مثل هذه السن وما زاد عليها بعام أو عامني ال فهم له ،وال معرفة بام يشاهد ،فال رضر
عليه من حضانة األم غري املسلمة .وذكر ابن قدامة أن ابن القاسم وأبا ثور وأصحاب
الرأي :قالوا بثبوت احلضانة لغري املسلم ؛ ملا أن رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته أن
تسلم ،فأتت النبي ﷺ فقالت :ابنتي وهي فطيم أو شبهه .وقال رافع :ابنتي .فقال النبي
ﷺ " :اقعد ناحية " وقال هلا " :اقعدي ناحية " ،وقال " :ادعواها " فاملت الصبية إىل
أمها ،فقال النبي ﷺ " :اللهم اهدها " فاملت إىل أبيها فأخذها " .
()60

وذهب احلنفية واملشهور عند املالكية ،إىل عدم اشرتاط احتاد الدين بني احلاضن
األنثى واملحضون فيثبت حقها يف احلضانة" ،ما مل يعقل املحضون الدين ،أو خيشى أن
يألف الكفر ،فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إىل أناس من املسلمني عند احلنفية ،ويرى
املالكية أنه أن خيف عليه فال ينزع منها ،وإنام تضم احلاضنة جلريان مسلمني ليكونوا

( )58املحكمة العامة بالرياض صك رقم  32285177وتاريخ 1432/10/19هـ.
( )59أبو حممد عيل بن أمحد ابن حزم ،املحىل ،حتقيق :عبدالغفار البنداري ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت
1988م. )742 /11( ،
( )60صححه األلباين يف صحيح أيب داود ()2244انظر :ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق ،ج ،9ص.339
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رقباء عليها " .واستدلوا باحلديث السابق حيث لو كان اختالف الدين مانعا من
)(61

خري الرسول ﷺ الطفلة بني والدهيا مع أن والدهتا ليست مسلمة .وألن
احلضانة ملا ن
احلضانة ألمرين :الرضاع ،وخدمة الطفل ،وكالمها جيوز من الكافرة .ولعل من قال
بجواز حضانة األم غري املسلمة هو األقرب للصواب مامل يعقل الطفل جلواز الزواج
بالكتابية ابتداء.
ومثل هذا الرشط معترب أمام القضاء السعودي فيكون احلاضن واملحضون مسلمني
أو غري مسلمني ،ومع ذلك جيوز للمسلم حضانة غري املسلم ألن يف ذلك إصالحا
للمحضون ،إال أن ذلك ال يمنع من احلكم باحلضانة لألم غري املسلمة إذا كان ذلك
أصلح للمحضون ،فقد حكمت إحدى املحاكم السعودية للوالد املسلم باحلضانة ضد
األم مسيحية الديانة ،بعدما أقامت األم الدعوى عىل األب بعد مغادرته األرايض
السعودية إىل بلده ،وصدر احلكم لصالح األب ،مع تأكيد حق األم يف املطالبة بالزيارة
والرؤية ،وكذلك تقريرحقها يف املطالبة باحلضانة إذا عاد األب ملكان إقامتها .وهذا
احلكم يتوافق مع ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة من أن
األحق باحلضانة يف هذه احلالة هو األب ،ومع ما ذكره ابن قدامة من أنه إذا كانت البلد
التي يقيم فيها األب آمنة والطريق آمنة ،فاألوىل باحلضانة األب .كام يتوافق مع ماذهب
إليه بعض احلنفية واملالكية من إمكانية حضانة األم غري املسلمة للطفل الصغري ،وقد
أتاح هلا هذا احلكم إمكانية املطالبة بحضانة طفلها إذا عاد األب ملكان إقامتها .
()62

وسوف ينظر القايض يف حينه يف مدى صالحيتها للحضانة وخاصة فيام يتعلق بعدم
تأثريها عىل ديانة الطفل أو تأثر املحضون بذلك ،وهو األمر الذي نبه إليه الفقهاء.

( )61السمرقندي ،مرجع سابق ،ص  ،231ابن القيم ،زاد املعاد ،مرجع سابق.)434/5( ،
( )62انظر مدونة األحكام القضائية صك رقم 32/153 :ص.372
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ثانيا :حاالت سقوط احلضانة :اتفق الفقهاء عىل سقوط احلضانة يف عدد من
احلاالت :
()63

 -1زواج األم بغري قريب حمرم للمحضون :يرى احلنفية والشافعية واحلنابلة أن
حضانة األم تسقط بزواجها بأجنبي عن املحضون بمجرد إبرام عقد النكاح ،بينام يرى
املالكية أن حضانتها ال تسقط بمجرد انعقاد عقد الزواج وإنام بالدخول .
()64

واشرتاط الدخول لسقوط حضانة األم أقرب للواقع العميل ،فقد يربم عقد الزواج
وتبقى الزوجة عىل حاهلا يف بيتها أو مع أهلها وبالتايل فمصلحة املحضون يف بقائه معها،
كام أهنا قد تشرتط عىل زوجها اجلديد عدم الدخول هبا حتى تنتهي احلضانة ومن ثم
يبقى الزوج اجلديد ال سلطة له عليها ،ولن تنشغل به عن الطفل املحضون ،وليس هناك
ما يمنع من األخذ بمثل هذا األمر أمام القضاء السعودي.
أما إذا ريض زوج األم باحلضانة وقبل بقاء الطفل عنده‘ فقال ابن القيم ال تسقط
احلضانة عىل اعتبار أن سقوط احلضانة بالنكاح يكون مراعاة حلق الزوج ،و رغم أن
هذا القول ليس املشهور يف املذهب احلنبيل إال أن هناك أحكاما للقضاء السعودي تأخذ
هبذا الرأي .
()65

أما إذا تزوجت احلاضنة بذي رحم حمرم منه كجدته أن تزوجت بجده أو بقريب
ولو غري حمرم منه كابن عمه ،فال تسقط حضانتها عند املالكية واحلنابلة والشافعية يف
األصح من املذهب ،واشرتط احلنابلة والشافعية أن يكون من تزوجته ممن له حق يف
( )63ابن قدامة ، ،املغني ،مرجع سابق( .)416/11البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق ( .)167 /5ابن
عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق.)639 /2( ،
( )64السمرقندي ،مرجع سابق ،ص .230أبو بكر بن حسن الكشناوي ،أسهل املدارك رشح إرشاد السالك،
مطبعة عيسى البايب احللبي ،القاهرة ،د .ت .ص.208
( )65قال ابن سعدي والصحيح أنه إذا ريض فحقها باقي ألن سقوط حقها ألجل قيامها بحقه.
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احلضانة  ،ألن شفقته حتمله عىل رعاية املحضون ،واشرتط الشافعية باإلضافة إىل
()66

ذلك رضا الزوج ،بينام يرى احلنفية أن عدم سقوط احلضانة مقيد بام إذا كان الزوج من
ذوي الرحم املحرم من الصغري ،فلو كان غري حمرم كابن العم سقطت حضانتها .وقد
استدل من قال بأن احلضانة ال تسقط يف حالة زواج احلاضنة بقريب للمحضون بقصة
ابنة محزة ريض اهلل عنهام حينام خرجت مع النبي ﷺ تنادي :يا عم يا عم ،فأخذها عىل
بن أيب طالب ] وأعطاها فاطمة ،فقال هلا :دونك ابنة عمك ،فنازعه يف ذلك جعفر

بن أيب طالب ،ونازعهام زيد بن حارثة ،فقال عيل :إهنا ابنة عمي وأنا أحق هبا ،وقال
جعفر :أهنا ابنة عمي ،وخالتها حتتي ،وقال زيد :إهنا ابنة أخي ،ألنه ﷺ آخى بينه وبني
محزة بن عبد املطلب ،فقىض هبا رسول اهلل ﷺ خلالتها ،وقال« :اخلالة بمنزلة األم»

()67

وقد ذهب بعض الفقهاء إىل إمكانية اجلمع بني هذا احلديث وحديث"أنت أحق به ما
مل تنكحي" بدون تعارض ألن اجلمع ممكن بينهام فيحمل حديث ابنة محزة عىل أن الزوج
ليس أجنبيا من املحضون ،ألنه ابن عمها ،وأما حديث« :أنت أحق به ما مل تنكحي»،
فهذا إذا كان الزوج أجنبيا من املحضون ،وهبذا جتتمع األدلة .
()68

وقد استثنى بعض الفقهاء من سقوط حضانة األم بسبب زواجها من أجنبي عن
()69

املحضون احلاالت اآلتية:
أ-

أن ال يكون للولد حاضن غري احلاضنة التي دخل الزوج هبا ،أو يوجد له

( )66السمرقندي ،املرجع السابق .ص .230

( )67أخرجه ابو داود واحلاكم والبيهقي من حديث عيل بن أيب طالب ] ،وأخرجه البخاري ،احلديث
رقم(.)2552
( )68يرى ذلك الشيح حممد العثيمني رمحه اهلل.
( )69املالكيه يرون أن احلضانة تبقى لألم يف مثل هذه احلاالت ،مواهب اجلليل احلطاب ،مرجع سابق (،4
 )216/وما بعدها.
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حاضن غريها لكن ليس مأمونا عىل املحضون ،أو عاجزا عن القيام برعاية
املحضون.
ب -إذا مل يقبل املحضون غري األم احلاضنة املتزوجة ،وهذا يف الصحيح عند
الشافعية .
()70

ج -علم من له حق احلضانة بعد األم بدخول الزوج هبا ،وأنه يسقط حقها يف
احلضانة بذلك ومع ذلك يسكت بال عذر ،عن املطالبة بحقه بإسقاط احلضانة
عن األم املتزوجة ملدة يظهر معها رضاه برتك حضانة الطفل هلا .
()71

د -أن تكون احلاضنة التي تزوجت بأجنبي وصية عىل املحضون.
هـ -تنازل من له احلق يف احلضانة عن حضانة الطفل لآلخر.
ويف هذا االجتاه حكمت املحكمة العامة بمكة املكرمة بعدم سقوط حضانة األم
لطفلتها رغم زواجها بأجنبي يف األيام التي ال تكون فيها مشغولة بخدمة زوجها حيث
كانت تذهب إىل زوجها يف أيام اإلجازة ثم تعود ملسكنها الذي تقيم فيه مع ابنتها
ووالدهتا ،عىل اعتبار أن مصلحة البنت يف بقاء حضانتها ألمها يف األيام التي ال تشتغل
األم فيها عن احلضانة بحقوق زوجها ،واحلكم يدور مع علته وجودا وعدما .
()72

 -2ثبوت ارتكاب احلاضن سواء أكان األب أم األم أم غريمها أي فعل من األفعال
املخلة بالدين أو الرشف .فمثل هذه األعامل جتيز ملن له احلق يف احلضانة باملطالبة
بإسقاط احلضانة من مرتكب هذه األفعال املخلة بالدين أو الرشف أمام القضاء
السعودي.

( )70الرشبيني ،مغني املحتاج ،مرجع سابق ،ص  455وما بعدها.
( )71الكشناوي ،مرجع سابق ،ص.208
( )72الصك رقم  32141263وتاريخ1432/6/22هـ.
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 -3إحلاق األذى بالطفل املحضون وتعنيفه أو حرمانه من حقوقه من قبل حاضنه:
إحلاق األذى بالطفل املحضون من حاضنه سبب إلسقاط حضانته .وقد وقعت بعض
القضايا يف اململكة والتي بلغ فيها حد اإليذاء التسبب يف وفاة الطفل  .وقد صدر يف
()73

اململكة بعض األنظمة التي هلا عالقة باإليذاء وإمهال األطفال والتي فصلت اآلليات
واإلجراءات الواجب اختاذها يف مثل هذه احلاالت .
()74

 -4اإلقامة باملحضون يف بيت من يبغضه :ذهب بعض الفقهاء إىل القول بأن
احلضانة تسقط عن احلاضنة يف حالة إقامة احلاضنة باملحضون يف بيت من يبغض
املحضون ويكرهه ،كام لو تزوجت األم وانتقلت احلضانة ألم األم ،ثم أقامت هذه
األخرية باملحضون مع األم فحينئذ تسقط حضانة أم األم إذا سكنت مع زوج األم .
()75

 -5عدم القدرة عىل أداء مهام احلضانة :فإذا كان احلاضن غري قادر عىل القيام
بشؤون املحضون وتربيته ورعايته لعمله خارج البيت أو تكاسل أو انشغال بغريه أو
عجز أو مرض معد ،فإن ذلك قد يؤدي إلسقاط حق احلضانة عنه .وخاصة عندما
يكون الطفل املحضون صغريا يف السن وقبل سن التعليم وحيتاج إىل رعاية وعناية أكثر
من غريه ،وبالتايل فإن إسقاط حضانة والده له تكون واردة يف حالة احلكم هبا لسبب
أو آلخر فمن الصعب بقاء والده معه باستمرار للقيام بشؤون طعامه ورشابه و تنظيفه،
واألم يف هذه احلالة أقدر عىل رعايته ،وتربيته وتأديبه وتطعيمه وعالجه يف حالة مرضه
و لوالده اآلخر احلق يف رؤيته  .وقد حكمت املحكمة العامة بجدة بيرصف النظر عن
()76

( )73قضية الطفلة غصون.
( )74نظام احلامية من اإليذاء الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )52/وتاريخ 1434/11/15هـ ،ـ
ونظام محاية الطفل الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )14/وتاريخ  1436/2/3هـ.
( )75احلنفية ،وهو القول املشهور عند املالكية ،انظر املرداوي ،اإلنصاف ،مرجع سابق ( )424 /9وما بعدها،
وهبه الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،ط ،3دمشق ،سوريا1409 ،هـ.)729/7( ،
( )76ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق . )418 /11( ،ابن عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق.)885/2( ،
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طلب اجلد حضانة أوالد ابنه ألنه كبري يف السن وال يستطيع القيام عىل شؤوهنم .
()77

 -6يسقط حق احلضانة عن احلاضن باالتفاق باجلنون أو العته أو فقدان األهلية
املعتربة رشعا يف التيرصف.
 -7يسقط حق احلضانة لألم بانتهاء فرتة احلضانة:
بلوغ هناية فرتة احلضانة مسقط حلق األم يف احلضانة عىل اختالف الفقهاء يف سن
احلضانة ،فمنهم من قال:أن بلوغ الصغري الذكر سبع سنوات من العمر يسقط حضانة
أمه ،كام تسقط حضانة األم للصغرية ببلوغها سن السبع وقيل التسع سنوات ،وقيل
غري ذلك عىل خالف بني فقهاء املذاهب كام سنرى فيام بعد.
 -8السفر باملحضون سفر نقلة :السفر باملحضون داخل اململكة أو خارجها يثري
بعض اإلشكاليات يف الواقع العميل ،خاصة عند عدم االتفاق بني والديه ،أو من يقوم
مقامهام عىل ذلك .ويزداد األمر صعوبة يف حالة اختالف جنسية األبوين ملا يرتتب عىل
ذلك من احتامل انتقال أحد الوالدين إىل بلد آخر له أنظمته وقوانينه التي قد تساهم يف
تغيري جنسية الطفل نفسه أو متنع والده اآلخر من زيارته أو رؤيته ،مما يطلب من القايض
السعودي مراعاة ذلك عند احلكم بمن له حق احلضانة من الوالدين وضامن حق اآلخر
السفر
يف رؤية وزيارة طفله .وقد اختلف الفقهاء حول هذه املسألة حسب نوع َّ
ط
احلاضن وحاله .األمر الذي يتطلب من القايض مراعاة مصلحة
ومسافته ،وحسب
املحضون عند إصدار حكمه بمن له حق حضانته ،وهل له حق السفر باملحضون أم
ال .وتسقط حضانة األم غري السعودية بمغادرهتا أرايض اململكة العربية السعودية .كام
ال جيوز لألب غري السعودي احلاضن السفر بأبنائه من زوجته السعودية بغري رضاها

( )77الصك رقم  34271962وتارخ  1434/7/18هـ .
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ماداموا يف سن الطفولة .
()78

وإذا كان السفر يف داخل اململكة ،وأراد أحد أبوي الطفل سفرا طويال إىل بلد بعيد
مقر إقامة له وهذا املسكن وطريقه آمنان فحضانة الطفل ألبيه  .قال صاحب
ليتخذه ن
()79

اإلقناع" اإلقامة يف بلد الطفل بأن يكون أبواه مقيمني يف بلد واحد ،فلو أراد أحدمها
سفرا ال لنقلة كحج وجتارة ،فاملقيم أوىل بالولد مميزا كان أو ال ،حتى يعود املسافر من
خطر السفر أو النقله ،فالعصبة من أب أو غريه ولو غري حمرم أوىل به من األم حلفظه" .
()80

وقد حكم القضاء السعودي بأن احلضانة من حق األب يف حالة اختالف حمل إقامة
الوالدين حيث كان األب يقيم يف مدينة الرياض ،واألم يف مدينة الدمام ،وأهنا تنوي
()81

احلكم استحقاق األب حلضانة ابنيه 13 ،سنة
القدوم للرياض لإلقامة والعمل وتضمن
ُ

و  11سنة ،استنادا الختالف حمل إقامة الوالدين ،واستنادا ملا ذهب إليه الفقهاء من أن
األحق باحلضانة يف هذه احلالة هو األب .كام أكد هذا احلكم عىل أن حق احلضانة حق
مرجتع ،ومتى سكنت األم يف بلد األب فلها املطالبة باحلضانة من جديد .وقد استند
هذا احلكم إىل أقوال بعض فقهاء املذهب احلنبيل ،ومنهم ابن قدامة حيث أشار يف املغني
()82

إىل أن املقيم من الوالدين أوىل باحلضانة ،ألن السفر بالولد يلحق به الرضر ،أما إذا

كان البلد الذي ينتقل إليه الطفل آمنا ،وطريقه آمنا ،فاألب أحق به .ومن خالل تتبع
بعض األحكام الصادرة من القضاء السعودي يف هذا الشأن وجد أهنا تقيض بإمكانية
سفر احلاضن باملحضون يف خمتلف مناطق اململكة ،أما إىل خارج اململكة فاألمر يتوقف
( )78يف الغالب يبلغ الزوجان هبذه التعليامت قبل عقد زواجهام ومنحهام املوافقة عىل الزواج من قبل اجلهات
املختصة يف اململكة.
( )79األسيوطي ،جواهر العقود ،مرجع سابق ،ص.237
( )80احلجاوي ،اإلقناع ،مرجع سابق (.)150/2
( )81مدونة األحكام القضائية ،صك رقم ،3/339 :ص296
(.) 233 -232/18( )82
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عىل إذن القايض .وعىل ذلك فقد تسقط احلضانة عن احلاضن يف حالة اضطراره للسفر
خارج اململكة بالطفل املحضون مامل حيصل عىل املوافقة املسبقة من والد الطفل اآلخر
أو إذن القايض .ومع تبني القضاء السعودي السامح حلاضن الطفل بالسفر داخل
اململكة بشكل عام ،إال أنه إذا ثبت للقايض بأن احلاضن سينتقل باملحضون إىل مكان
أو مدينة أخرى فيها خماطر أو إرضار باملحضون كاحلروب أو األوبئة ،أو ما يف حكمها،
ففي هذه احلالة يمكن أن حيكم القايض بانتقال احلضانة إىل والده اآلخر بحسب ما يراه
حمققا ملصلحته ،وقد يأخذ القايض يف االعتبار عند إصداره احلكم يف هذه احلالة جنسية
األبوين وما إذا كانا سعوديني أو كان الزوج سعوديا والزوجة غري سعودية ،أو كان
الزوج غري سعودي والزوجة سعودية ،ويف هذه احلالة األخرية فإن القايض ملزم
بتطبيق التعليامت القاضية بمنع األب احلاضن من السفر بأبنائه من األم السعودية إىل
اخلارج ما مل يبلغوا ثامنية عرش عاما ،من باب تغليب حق األم يف احلضانة واملحافظة عىل
حق األطفال يف املواطنة السعودية إلمكانية حصوهلم عىل اجلنسية السعودية ،إذا تقدموا
بطلب احلصول عليها عند بلوغهم الثامنة عرشة سنة ،وكانت إقامتهم مستمرة عىل
األرايض السعودية ،أما إذا بلغوا سن الثامنة عرشة سنة واختاروا جنسية والدهم
فيمكنهم املغادرة معه .ومع ذلك فإننا نجد بعض األحكام للقضاء السعودي والتي
تستند لبعض أقوال الفقهاء غري احلنابلة التي تقيض بعدم سقوط احلضانة عن األم
بسبب السفر املؤقت للخارج ،وهذا ما تضمنه احلكم الصادر من املحكمة العامة بمكة
املكرمة والذي قىض بأن السفر باملحضون لغرض مؤقت ال يؤثر عىل حق احلاضن يف
احلضانة  ،استنادا ملا قرره أهل العلم من املالكية واحلنفية بأن سفر احلاضنة باملحضون
()83

( )83املحكمة العامة بمكة املكرمة الصك رقم  33480028وتاريخ 1433/12/27هـ واملؤيد من حمكمة
االستئناف.
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لغرض مؤقت ال يؤثر عىل حقها يف احلضانة"  .ويالحظ أن سفر احلاضن ،سفر نقلة
()84

إىل مكان بعيد ،يعطي الويل احلق يف أخذ املحضون و تسقط حضانة احلاضنة إال أن
ترافقه .فقد ذهب احلنفية إىل سقوط احلق يف احلضانة إذا سافرت األم احلاضنة إىل بلد
بعيد ال يستطيع فيه األب زيارة ولده يف هنار ويستطيع أن يعود إىل بيته ليبيت فيه ،أما
غري األم فتسقط حضانتها بمجرد االنتقال سواء أكان طويال أم قصريا ،وقال احلنابلة
يسقط احلق باحلضانة بالسفر لبلد بعيد بمقدار مسافة القيرص فأكثر  .ويف هذا االجتاه
()85

صدر حكم قضائي من إحدى املحاكم السعودية يقيض برد دعوى األم باملطالبة
بحضانة ابنيها ،استنادا إىل أن األب يقيم يف الرياض ،وهي تقيم يف مدينة الدمام .وقد
استند هذا احلكم إىل ما قرره الفقهاء من أن األحق باحلضانة يف حالة افرتاق الدارين
هو األب ،و أشار احلكم إىل أن احلضانة حق مرجتع ومتى سكنت األم الرياض فلها
حق املطالبة باحلضانة من جديد  .إال أن السفر املؤقت باملحضون ال يسقط احلضانة،
()86

وهذا ما تضمنه حكم املحكمة العامة بالرياض حيث أشار احلكم إىل أن ما قرره الفقهاء
من أن األب أحق بحضانة أوالده إذا انتقل أحد األبوين مسافة قيرص حممول عىل زمنهم
الذي مل تكن تتوفر فيه وسائل النقل واالتصاالت احلديثة  .وترجيح جانب األب يف
()87

احلضانة وإسقاط حضانة األم مرده إىل أن بقاء الطفل بعيدا عن أبيه قد يؤدي إىل
ضياعه؛ وتفويت مصلحته يف الرتبية والتأديب ألن األم قد ال تقوم بواجب التأديب،
والتوجيه .وعىل ذلك تكون احلضانة لألب إذا توفرت الرشوط اآلتية:
 -أن يكون السفر بعيدا ويكون للسكنى ،ال حلاجة تعرض لألب ،ثم يعود.

( )84أشار احلكم إىل مرجعه حاشية ابن عابدين ( )273/5والرشح الصغري ألمحد الدردير ( .)762/2
( )85األسيوطي ،جواهر العقود ،مرجع سابق ،ص.237
( )86املحكمة العامة بالرياض صك رقم  3/339وتاريخ  1426/12/28واملؤيد من حمكمة التمييز.
( )87الصك رقم  33452402وتاريخ  1433/11/3هـ.
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 أن يكون البلد وطريقه آمنني ،فإن كان خموفا فال جيوز املخاطرة باملحضون. أالن يقصد األب بسفره اإلرضار باألم ،فإن قصد اإلرضار ال مصلحة الطفل فالضار اهلل
حق له يف احلضانة ،لقوله ﷺ« :ال رضر وال رضار» وقوله« :من ضار َّ

به»  .ورغم استناد بعض القضاة يف اململكة عىل ما ذهب إليه فقهاء احلنابلة يف
()88

هذا الشأن إال أننا كام سنرى الحقا أن هناك توجها لألخذ بمصلحة املحضون
يف مثل هذه احلاالت ،فإذا كان ذهاب الطفل أو بقاؤه مع أحد والديه ،سيلحق
به الرضر يف دينه ،أو دنياه ،فإنه ال حيكم له بحضانته ويعهد به ملن يقوم برعايته
ووقايته عام يرضه ،والقيام بشؤونه.
وبام أن احلضانة من األمور املتجددة ،فإن عودة احلق يف احلضانة ملن سقطت عنه
بعد زوال املانع أمر ممكن ،فإذا سقطت حضانة احلاضنة أو احلاضن لعذر أو مرض أو
خوف أو سفر ثم زال املانع جاز املطالبة باحلضانة من جديد .ويثور التساؤل حول لو
اتفق الرجل مع زوجته عىل أن يطلقها يف مقابل أن تتنازل عن حضانة أوالدها فهل
يلزم مثل هذا االتفاق وتسقط حضانة األم؟ وهل جيوز هلا املطالبة باحلضانة بعد ذلك؟
فإذا كانت احلضانة هي حق للمحضون ،و حق للحاضن يف نفس الوقت  ،فإنه
()89

احلاضن حقه ،ثم عاد وطلبه بعد ذلك عاد إليه حقه عند اجلمهور ،ألنه حق
إذا أسقط
ُ
يتجدد بتجدد الزمان .أما مسألة اخللع يف مقابل إسقاط األم حقها يف احلضانة فقد

( )88أخرجه اإلمام أمحد ( ،)453/3وأبو داود ،يف باب القضاء ( ،)3635والرتمذي يف باب ما جاء يف اخليانة
والغش ( ،)1940وابن ماجه يف باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره ( )2342وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع
(.)6372
( )89ابن القيم ،زاد املعاد ،مرجع سابق (.)404 /5
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بحثها الفقهاء قديام ،وذهب اجلمهور من احلنابلة والشافعية واحلنفية إىل القول بأنه
()90

يصح اخللع ،ويسقط حق األم يف احلضانة ،ويف انتقال احلضانة لألب هناك من الفقهاء
من قال بذلك ،وهناك من قال بأن احلضانة تنتقل إىل من ييل األم يف احلضانة كاجلدة،
إذا تنازلت عنها األم  .أما املشهور عند املالكية فهو أن احلضانة تنتقل لألب  .وإذا
()92

()91

أسقطت املرأة حقها يف احلضانة ثم عادت وطالبت هبا ،عادت إليها احلضانة.
ويف حال احلكم للمختلعة باحلضانة إذا طالبت هبا بعد اخللع ،فإنه حينئذ يقىض
للزوج بعوض يامثل مهر املثل  .جاء يف املبسوط للرسخيس" :وإذا اختلعت املرأة من
()93

زوجها عىل أن ترتك ولدها عند الزوج فاخللع جائز والرشط باطل ألن األم إنام تكون
أحق بالولد حلق الولد فإن كون الولد عندها أنفع له ،وهلذا لو تزوجت . .،مل تكن أحق
باحلضانة ،ألهنا مشغولة بخدمة زوجها فال منفعة للولد يف كونه عندها ،وإذا ثبت أن
هذا من حق الولد فليس هلا أن تبطله بالرشط"  .وهذا عند احلنفية والشافعية
()94

واحلنابلة .ويوافقهم املالكية يف املشهور عندهم ،غري أن املالكية خيالفون اجلمهور يف
عودة احلق بعد اإلسقاط ،فعندهم إذا أسقط احلاضن حقه يف احلضانة دون عذر بعد
وجوهبا سقط حقه وال يعود إليه احلق بعد ذلك لو أراد ،ومقابل املشهور يعود إليه حقه
( )90ابن قدامه ،املغني ،مرجع سابق .)427/11( ،ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،مرجع سابق/2( ،
 )636العجييل ،سليامن عمر منصور ،حاشية اجلمل عىل رشح املنهج ،دار الكتب العلمية ،ط ،1لبنان،
1417هـ349/7( .
( )91قال احلطاب الرعيني :قال يل ابن عرفة (من املالكية) :الفتوى عندنا يف من خالع زوجته عىل أن تسقط هي
وأمها احلضانة أهنا ال تسقط يف اجلدة ،ألهنا أسقطت ما مل جيب هلا ،الرعيني ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد
الرمحان املغريب املعروف باحلطاب الرعيني ،مواهب اجلليل رشح خمتيرص خليل ،مرجع سابق.
( )92حممد بن عبد اهلل اخلريش ،رشح خمتيرص خليل وهبامشه :حاشية العدوي ،يف الفقه املالكي ،مطبعة حممد
أفندي مصطفى ،ميرص 1306هـ.)252/5( .
( )93اخلريش ،حاشية اخلريش ،مرجع سابق.)252/5( ،
( )94الرسخيس ،املبسوط ،مرجع سابق(.) 207/5
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بناء عىل أهنا حق املحضون .قال ابن القيم :الصحيح أن احلضانة حق هلا وعليها إذا
احتاج الطفل إليها ومل يوجد غريها وإن اتفقت هي وويل الطفل جاز .
()95

ويقر القضاء السعودي التنازل عن احلضانة ممن له احلق فيها ويقبل سامع الدعوى
هبا من جديد إذا كان يف ذلك حتقيق مصلحة للمحضون ،ودفع مفسدة عنه ،ويعطي
للمرأة التي صدر هلا حكم رشعي بحضانة أوالدها حق التيرصف نيابة عنهم أمام
اجلهات الرسمية ،فيام عدا السفر هبم خارج اململكة .و يفرق القضاء بني كون املرأة
«حاضنة» وكوهنا «ولية» ،فليس هلا أن تتيرصف تيرصف الويل بموجب صك احلضانة،
ولذلك منعت من البت يف موضوع السفر باملحضون ،ألنه يتطلب إذن الويل .فقد ألزم
املجلس األعىل للقضاء يف اململكة املحاكم التي تنظر قضايا احلضانة بتضمني حكمها
()96

لألم املحكوم هلا باحلضانة «حق الوالية عىل املحضون» ،مما يتيح هلا مراجعة األحوال
املدنية واجلوازات والسفارات وإدارات التعليم واملدارس ،وإهناء ما خيص املحضون
من إجراءات لدى مجيع الدوائر واجلهات احلكومية واألهلية .ما عدا السفر باملحضون
خارج اململكة فال يكون إال بإذن من القايض يف بلد املحضون .وذلك فيام إذا كان
احلاضن غري الويل ،وأن يعامل طلب اإلذن بالسفر باملحضون خارج اململكة معاملة
املسائل املستعجلة ،وفقا للامدتني ( )206 - 205من نظام املرافعات الرشعية.

( )95ابن عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق( ،)636/2الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مرجع سابق(،)532/2
الرميل ،هناية املحتاج  ،مرجع سابق( ،)219/7البهويت‘ كشاف القناع ،مرجع سابق( ،)496/5ابن القيم ،زاد
املعاد ،مرجع سابق.)404/5( ،
( )96قرار املجلس األعىل للقضاء رقم  35/11/1167وتاريخ 1435/10/30هـ.
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املبحث الثاين:
يف التطبيق القضائي السعودي
املتتبع ألحكام القضاء السعودي فيام يتعلق بحضانة األطفال جيد أن هناك اجتاهني
هبذا اخلصوص .االجتاه التقليدي لألخذ بمعيار السن لتحديد من له احلق يف احلضانة
(املطلب األول) ،و اجتاه جديد يف القضاء لألخذ بمعيار مصلحة املحضون لتحديد من
له احلق يف احلضانة (املطلب الثاين).

املطلب األول:
االجتاه التقليدي لألخذ بمعيار السن
لتحديد من له احلق يف احلضانة

لفرتة طويلة من الزمن كان االجتاه التقليدي يف القضاء السعودي هو الرتكيز عىل
سن املحضون للنظر يف من له احلق يف احلكم بحضانته من والديه ،أو أقاربه ،دون أن
حيول ذلك دون وجود بعض األحكام من بعض القضاة يف هذه الفرتة تأخذ بمعيار
مصلحة املحضون .وهذا االجتاه يتوافق مع الرأي السائد يف الفقه والذي يرى أن األم
أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى أن كان دون سبع سنني .فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خري
بني أبويه ،فكان مع من اختاره ،وإن كانت أنثى فعند أبيها ،وإن كان هناك من يرى أن
تكون عند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
ويالحظ أن الفقهاء ،وكذلك القضاء السعودي ،يفرقون فيام يتعلق بنهاية سن
احلضانة بني ما إذا كان الطفل املحضون ذكرا أو أنثى .فذهب بعض الفقهاء إىل أن
سن السابعة تكون عند أبيها ،وذهب بعضهم إىل ختيريها يف اإلقامة عند أبيها
البنت بعد ن
أو أ نمها ،وذهب آخرون إىل بقائها عند أمها.
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كام اختلفوا أيضا بشأن مدة احلضانة ،فذهب مجهور الفقهاء إىل أن للحضانة مدة
وعرفوا التمييز بأنه :هو السن الذي يميز فيه
تنتهي إليها ،وهي مرحلة متييز الطفل ،ن

الصبي بني األمور ،ولكنهم اختلفوا يف ضابطه  .فمنهم من يضبطه بالعدد ،فيقول:
()97

سبع أو ثامن أو تسع سنوات ،ومنهم من يضبطه باحلال ،ويتحقق ذلك عندما يفهم
الصغري اخلطاب وحيسن اجلواب ،ويستطيع أن يستقل بأموره والعناية بنفسه .وقد حدد
بعض الفقهاء سن التمييز بسبع سنني  .وعليه فإن سن الطفل الذي تنتهي عنده
()98

أولوية األم يف حضانته ،حسب القول الراجح هو بلوغ الطفل سن التمييز واالختيار،
خري بني أمه وأبيه إذا تنازعا يف حضانته ،
فإن بلغها الطفل الذكرعاقال غري معتوه ن
()99

وتكون حضانته ملن اختار الطفل منهام ،وإذا كان الطفل أنثى كان والدها أحق

بحضانتها بعد بلوغها سن السبع .أما بعد بلوغ سن الرشد فيكون الذكر حيث شاء،
واألنثى عند َأبيها حتى تتزوج .وقد روى سعيد والشافعي أن النبي ﷺ «خ َّري غالما

خري بني أبويه ،أما
بني أبيه وأمه»  .وعىل ذلك إذا كان الطفل الذكر املحضون عاقال ِ
()100

إن مل يكن عاقال ،فيكون مع أمه ،كام قىض بذلك عمر وعيل ريض اهلل عنهام .
()101

( )97ابن عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق( ،)642/ 2الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مرجع سابق(،)526/2
الرشبيني ،مغني املحتاج )356/3( ،الرميل ،هناية املحتاج( ،)220/7البهويت ،كشاف القناع ،مرجع
سابق( ،) 501/5ابن قدامه ،املغني ،مرجع سابق( . )416/11ابن القيم ،زاد املعاد ،مرجع سابق (.)428/5
( )98املرداوي ،اإلنصاف ،مرجع سابق( ،)485/24ابن عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق( )639/2الدسوقي،
(.)528/2
( )99البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق (. )437/4
( )100أخرجه أمحد ( ،)447/2والنسائي يف الطالق/باب إسالم أحد الزوجني وختيري الولد ( ،)3439وأبو
داود يف الطالق /باب من أحق بالولد ( ،)2277وصححه األلباين كام يف اإلرواء (.)249/7
( )101اجلصاص ،أمحد بن عيل أبو بكر الرازي ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد صادق القمحاوي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت  1405هـ. )108/2( ،
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018
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ورغم أن هناك أقواال فقهية ترى أن الطفل املحضون إذا اختار أمه فإنه يكون عندها
ليال ،وعند أبيه هنارا ،من أجل أن يؤدبه ،وإن اختار أباه فإنه يكون عنده ليال وهنارا ،ولكنه
ال يمنع األم من زيارته ،ولو اختار أمه ثم رجع ،واختار أباه ،فإنه يرجع إىل حضانة أبيه،
وكذلك العكس ،إال أننا مل نجد أن القضاء السعودي أصدر أحكاما بحضانة الطفل
لوالدته يف الليل ولوالده يف النهار ،ولعل ذلك يرجع ملا فيه من مشقة يف احلياة العملية عىل
الطفل وعىل والديه عىل حد سواء خاصة مع تباعد سكن كل من الوالدين ،وملا قد يرتتب
عىل ذلك من منازعات بينهام بسبب عدم التزامهام أو أحدمها بتلك األوقات.
وليس هناك نص عام يف تقديم أحد األبوين مطلقا ،وال يف ختيري الولد بني األبوين
مطلقا ،والعلامء متفقون عىل أنه ال يتعني أحدمها مطلقا بل ال يقدم ذو العدوان
الرب العادل
والتفريط عىل َ ِ

 .وقد اختلف الفقهاء يف حضانة األبناء إذا ميزوا فقال

()102

احلجاوي " :املميز خيري ندبا بني أبويه أن صلحا للحضانة" ،وأضاف وإن اختار الذكر
أمه فيكون عندها ليال وعند والده هنارا ليعلمه األمور الدينية والدنيوية عىل ما يليق به،
ألن ذلك من مصاحله" وقال البهويت "أن األب مقدم عىل األم " .
()104

()103

وذكر ابن قدامة أن الصبي املحضون إذا بلغ سبع سنني عاقال خري بني أبويه

()105

فالتقديم يف احلضانة حلق الولد  .وهذا ماحكمت به املحكمة العامة بثلوث املنظر
()106

( )102ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع سابق.)22/34( ،
( )103احلجاوي ،اإلقناع ،مرجع سابق.)148/2( ،
( )104البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس ،دقائق أويل النهى لرشح املنتهى
املعروف برشح منتهى اإلرادات ،عامل الكتب ،ط1414 ،1هـ  1993 -م (.)266/10
( )105البهويت ،رشح منتهى اإلرادات ،مرجع سابق(.)275/10
( )106ابن قدامه ،املغني ،مرجع سابق (.)226/18
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عندما خريت االبن بني أبيه وأمه فاختار أمه ،فحكمت بحضانته هلا

 .ويف نفس

()107

االجتاه حكمت املحكمة العامة بالرياض بتخيري االبن البالغ من العمر سبع سنوات
بني والده ووالدته فاختار والده فحكمت بحضانته لوالده  .وهو ما يتفق مع مارواه
أبو هريرة من أن :امر َأة جاءت إىل النبي  -ﷺ  -فقالت :يا رسول اهلل إن زوجي طيريد
()108

أن يذهب بابني وقد سقاين من بئر َأيب عنبة ،وقد نفعني فقال رسول اهلل  -ﷺ " :-هذا
شئت" َفأخذ بيد ُأمه فانط َلقت به" .
َأبوك وهذه ُأمك ،فخذ بيد َأهيام َ
()109

وللفقه احلنبيل الذي يستند إليه القضاء السعودي يف أغلب أحكامه بعض القواعد
يف مسألة هناية سن احلضانة والتخيري ،ومن أبرزها أن "أبو األنثى أحق هبا بعد
ختري بعد سبع سنني ،فأبوها أحق هبا ،برشط أن حيفظها وأالن هيملها،
السبع" وأهنا ال َّ
()110

سن السابعة.
وأن الولد الذكر خيري عند ن

إال أن هذه املسألة قد اختلف فيها الفقهاء بشكل عام وتبعهم القضاء السعودي
وبخاصة بالنسبة لألنثى عىل عدة أقوال:
خيري الذكر ،وقالوا :ورود التخصيص يف
فمنهم من يرى أن األنثى الصغرية ختري كام َّ

الذكر ال يمنع من األنثى؛ ألن العلة واحدة ،وهي رغبة الطفل يف االختيار بني األم أو
األب ،والذكورة واألنوثة ال تؤثر يف احلكم.

( )107الصك رقم  35374047وتاريخ 1435/9/3هـ .وانظر أيضا حكم املحكمة العامة بعسري الصك
رقم 34258488وتاريخ  1434/7/3هـ واملؤيد من حمكمة االستئناف والذي قىض بحضانة بنت عمرها
اكرب من سبع سنوات لوالدهتا بعد ختيريها ،واختيارها لوالدهتا.
( )108حكم املحكمة العامة بالرياض الصك رقم 34209331 :وتاريخ 1434 /5/8هـ واملؤيد من حمكمة
االستئناف.
( )109رواه أمحد واألربعة وحسنه األلباين يف اإلرواء (.)105/10
( )110ذهب اإلمام أمحد إىل القول بأن (األب أحق هبا فتسلم له) .
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018
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ختري بني أبيها وأمها إىل التسع ،ثم بعد ذلك يأخذها أبوها .ومنهم
ومنهم من قالَّ :

من قال :تبقى عند أمها حتى يكون هلا مخس عرشة سنة ،ومنهم من قال :تبقى عند أمها
حتى تتزوج ،وذلك عىل البيان التايل:
 ذهب املالكية إىل القول إن حضانة األم عىل الغالم تستمر إىل البلوغ ،وتنقطع بعدذلك ،أما األنثى فتستمر حضانتها إىل أن تتزوج ويدخل الزوج هبا .
()111

 وذهب احلنفية إىل أن األم أحق بحضانة الصغري حتى يستغني عنها ،فإن كانذكرا فحتى يتمكن من خدمة نفسه بنفسه من حيث املأكل واملرشب وامللبس
والنظافة وقيل إىل البلوغ  .وإن كانت أنثى فهي أحق هبا حتى حتيض أو بلوغها
()112

حد االشتهاء الذي قدر بسبع سنني ،وقيل تسع ثم تضم إىل األب

 ،ألن حق

()113

األم يف احلضانة ينتهي إذا استغنى الصغري ،واألب أقدر عىل حفظه بعد ذلك .
()114

 بينام ذهب الشافعية إىل أن احلضانة تستمر عىل املحضون ذكرا كان أو أنثى حتىالتمييز ،فإذا بلغ حد التمييز  -وقدر بسبع سنني أو ثامن غالبا  -فإنه خيري بني أبيه
وأمه ،وإذا اختار أحدمها ثم عاد واختار الثاين نقل إليه" ،وهكذا كلام تغري
اختياره ،إال أن يكثر منه ذلك ،بحيث يظن أن سببه قلة متييزه ،فإنه جيعل عند األم
ويلغى اختياره .وإن امتنع املحضون عن االختيار فاألم أوىل ،ألهنا أشفق ،وأكثر
استصحابا ملا كان ،وقيل :يقرع بينهام ،وإن اختارمها معا أقرع بينهام .وإن كان
( )111ابن عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق )640/2( ،وهذا الرأي أخذ به قانون األحوال الشخصية الكويتي
يف (املادة )145 :جاء فيها" :تنتهي حضانة النساء بالنسبة للغالم بالبلوغ ،وبالنسبة لألنثى بزواجها ودخول
الزوج هبا .انظر أيضا املوسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ( ،)351/18الكشناوي،
مرجع سابق ،ص .209
( )112السمرقندي ،مرجع سابق ،ص.230
( )113يرى مجهور احلنفية أنه إذا انقضت حضانة النساء عىل الصغري فال خيري املحضون ذكرا كان أو أنثى بل
يضم إىل األب ،ألنه لقصور عقله قد خيتار من عنده اللعب.
( )114الرسخيس ،املبسوط ،مرجع سابق(. )208-207/5
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أنثى ،فإن بلغت رشيدة فاألوىل أن تكون عند أحدمها حتى تتزوج أن كانا
مفرتقني ،وبينهام أن كانا جمتمعني عىل أن تراعى حالة الصغري النفسية والعقلية
وليس السن فقط بحيث يكون مدركا ألسباب االختيار .
()115

 -وبني احلنابلة

أن حضانة الصغري الذكر تكون عند حاضنته حتى يبلغ سن

()116

السابعة ،فإن اتفق أبواه بعد ذلك أن يكون عند أحدمها جاز ،وإن تنازعا ،خريه
احلاكم بينهام ،فكان مع من اختار منهام .فاختياره أحد أبويه يدل عىل أنه أرفق به
وأشفق .وقيد التخيري بالسبع ألهنا أول حال أمر الرشع فيها بمخاطبته بالصالة،
بخالف األم فإهنا قدمت يف حال الصغر حلاجة الطفل ملن يبارش خدمته وهي
أعرف بذلك .وال خيري إذا كان أحد أبويه ليس من أهل احلضانة ،أما األنثى فإهنا
إذا بلغت سبع سنني فال ختري ،وإنام تكون عند األب وجوبا إىل البلوغ ،وبعد
البلوغ تكون عنده أيضا إىل الزفاف وجوبا ،ولو تربعت األم بحضانتها ،ألن
الغرض من احلضانة احلفظ ،واألب أحفظ هلا ،وإنام ختطب منه .واملعتوه ولو
أنثى يكون عند أمه ولو بعد البلوغ حلاجته إىل من خيدمه ويقوم بأمره ،والنساء
أعرف بذلك" .
()117

ويالحظ اختالف الفقهاء يف سن التخيري للمحضون بني أبويه فقيل :سبع سنني أو
البني يف هذا الشأن .قال الشوكاين:
ثامن ،وقيل :تسع أوعرش ،لعدم وجود الدليل ن

"والظاهر من أحاديث الباب أن التخيري يف حق من بلغ من األوالد إىل سن التمييز هو
الواجب من غري فرق بني الذكر واألنثى"  .قال صاحب اإلقناع " :وسن التمييز
()118

( )115الرشبيني ،مغني املحتاج ،مرجع سابق ،ص  .456املوسوعة الفقهية ،مرجع سابق.) 353 /18( ،
( )116املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،مرجع سابق.)354/ 18( ،
( )117ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق.)416/11( ،
( )118الشوكاين ،حممد عيل ،نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار ،حتقيق عصام الدين
الصبابطي ،دار احلديث ،القاهرة ،ميرص ،ط1998 ،5م.)370/5( ،
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غالبا سبع سنني أو ثامن تقريبا وقد يتقدم عىل السبع وقد يتأخر عن الثامن"  .وقال
()119

ابن قدامة " بالسبع؛ ألهنا أول حال أمر الرشع فيها بمخاطبته باألمر بالصالة"

.

()120

وعلل الفقهاء تقييد سن حضانة الطفل بالسبع عىل اعتبار أهنا أول السن التي أمر
الرشع فيها بالصالة ،وبرروا تقديم األم يف حال الصغر حلاجة الطفل إليها ،فإذا استغنى
عن ذلك تساوى األب واألم ،فريجح من خيتاره الطفل الذكر منهام .أما بالنسبة لألنثى
فقد اختلف العلامء بشأهنا مثل ما هو موضح أعاله.
وقد رجح بعض الفقهاء املعارصين من املذهب احلنبيل بقاء البنت عند أمها حتى
تتزوج ،معللني ذلك بأن األم أشفق وأصلح لرعايتها .
()121

ويف هذا الشأن نجد أن القضاء السعودي يستند عىل بعض هذه األقوال الفقهية يف
تأسيسه لبعض أحكامه .فقد حكمت املحكمة العامة بالدمام بحضانة الطفلة لوالدهتا
حتى تتم من العمر سبع سنني  .كام نجد بعض األحكام األخرى التي حيكم فيها
()122

بحضانة البنت ألبيها بعد بلوغها سن السابعة بدون ختيري ،وهذا ماحكمت به املحكمة
العامة باملضايا ،حيث استند القايض إلصدار حكمه عىل ما قرره الفقهاء من كون
حضانة البنت إذا بلغت سبعا لوالدها ،ألنه ويل نكاحها ،وال يوجد ما يمنع رشعا من
حضانة أبيها هلا  .إال أن ذلك ال يمنع من وجود بعض األحكام التي يمكن احلكم
()123

فيها باحلضانة لألم بدون حتديد مدة ،كام هو احلال يف حكم املحكمة العامة بالرياض
( )119احلجاوي ،اإلقناع ،مرجع سابق.)148 /2( ،
( )120ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق.)226/18( ،
( )121ومنهم الشيخ حممد بن عثيمني "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" ( )548 /13دار ابن اجلوزي ،الطبعة
األوىل1422هـ1428-هـ.
( )122حكم املحكمة العامة بالدمام رقم  8/ 87وتاريخ 1431/7/1هـ.
( )123الصك رقم  34329918وتاريخ 1434/10/13هـ.
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الذي قىض بحضانة البنت ألمها بدون حتديد مدة للحضانة أو حتديد سن
خيريون األوالد بني والدهيم،
للمحضون  .كام نجد أن هناك بعض القضاة الذي ن
()124

سواء كانوا ذكورا أو إناثا ،إذا بلغوا سن سبع سنني ومل يكونوا معتوهني .
()125

ومن الفقهاء من جعل سن التخيري مرتبطا بالبلوغ وليس بسن التمييز ،ولكن يرد
عىل ذلك بأن الصغري الذكر إذا بلغ فإنه حيق له السكن لوحده ،وال يلزم بالسكن عند
أحد األبوين وال يتم ختيريه " فإذا بلغ الذكر رشيدا ،كان حيث شاء الستقالله بنفسه،
وزوال الوالية عنه ،وقدرته عىل إصالح أمره . . .وال تثبت احلضانة عىل من بلغ رشيدا
عاقال"  .وهذا ما عليه العمل أمام القضاء السعودي حيث ال يتم ختيري األبناء
()126

البالغني والتسمع الدعوى من أحد الوالدين عىل اآلخر يف ضم الولد البالغ العاقل،
ولكن تقام الدعوى عىل الولد مبارشة  ،بينام يتم ختيري األبناء املميزين ممن بلغوا سن
()127

السابعة وحيكم بحضانة البنت ممن جتاوز عمرها السابعة ألبيها  .وهذا يمثل االجتاه
()128

التقليدي يف القضاء السعودي.

املطلب الثاين:
اجتاه جديد يف القضاء لألخذ بمعيار مصلحة املحضون
لتحديد من له احلق يف احلضانة

املتتبع ألحكام القضاء السعودي يف الفرتة األخرية جيد أنه بدأ ينظر إىل مصلحة
الطفل املحضون ،والبحث عن مدى توفرها لدى أي من املطالبني بحضانته ،دون
( )124حكم املحكمة العامة بالرياض الصك رقم 33414134وتاريخ 1433/9/18هـ.
( )125حكم املحكمة العامة بحائل الصك رقم 34205082 :وتاريخ 1434/5/4هـ وقد تم تأييد هذا
احلكم من حمكمة االستئناف.
( )126الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،مرجع سابق (.)670 /5
( )127انظر حكم املحكمة العامة بالدمام الصك رقم  3420618وتاريخ1434/1/24هـ.
( )128املحكمة العامة بمحافظة دائر بني مالك ،الصك رقم  89وتاريخ1426/8/17/هـ .
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الرتكيز عىل شخص احلاضن سواء أكان األب أم األم أم غريمها ،بل النظر إىل مصلحة
الطفل املحضون التي تقتيض عدم احلكم بحضانته لألب أو لألم مامل يتم التأكد بأن
املحكوم له باحلضانة صاحلا لرعاية الطفل وتربيته والقيام بشؤونه .وهذا توجه بدأ
يظهر يف بعض أحكام القضاة يف اململكة منذ عدة سنوات رغم وجود بعض األحكام
التي ما زالت تأخذ بمعيار السن .و معيار تغليب مصلحة املحضون له سنده الفقهي
الذي يؤكد عىل أنه اليقر املحضون بيد من ال يصونه ،حيث ذكر ابن تيمية بشأن تقديم
أحد األبوين يف حضانة البنت بعد التمييز " إنام نقدمه إذا حصل به مصلحتها ،أو
اندفعت به مفسدهتا .فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدمها فاآلخر أوىل هبا بال ريب،
حتى الصغري إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنام نقدمه برشط حصول مصلحته وزوال
مفسدته"  .وذكر ابن القيم أن من يقدم يف احلضانة "بتخيري أو قرعة أو بنفسه فإنام
()129

يقدم إذا حصلت به مصلحة الولد ،ولو كانت األم أصون من األب وأغري منه قدمت
عليه ،و ال التفات إىل قرعة وال اختيار الصبي يف هذه احلالة ،فإنه ضعيف العقل يؤثر
البطالة واللعب ،فإذا اختار من يساعده عىل ذلك مل يلتفت إىل اختياره ،وكان عند من
هو أنفع له وأخري"  .فاحلضانة إنام تثبت حلظ الولد ،فال ترشع عىل وجه يكون فيه
()130

هالكه وهالك دينه  .وهذا ما أكد عليه احلكم الصادر من املحكمة العامة بمحافظة
()131

القطيف حيث حكمت بحضانة طفلة ألمها املتزوجة من أجنبي عن الطفلة معللة ذلك
بأن مصلحة الطفلة يف بقائها مع أمها وأن زوج األم موافق عىل ذلك ،وقد الحظت
حمكمة االستئناف عىل هذا احلكم بأنه ينبغي عىل القايض الرجوع إىل أقوال أهل العلم

( )129ابن تيمية ،أمحد ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،مجع عبدالرمحن بن قاسم ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة د.
ط ،د .ت.)131/34( .
( )130ابن القيم ،زاد املعاد ،مرجع سابق (.)424/5
( )131ابن قدامه ،املغني ،مرجع سابق.)238/8( ،
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وبيان ما استدل به يف ذلك ،فمصلحة املحضون ليست دائام مرتبطة بأمه ،وإال مل يكن
ثمة خالف بني العلامء يف مسائل احلضانة واملتعني عليه بحث املسألة واالستدالل ملا
حكم به من أقوال أهل العلم فيها ،وقد أجاب القايض مصدر احلكم عىل ذلك بأنه قد
نص أهل العلم عىل أن األم أحق بكفالة الطفل واملعتوه إذا طلقت ،وأورد عددا من
أقوال الفقهاء ثم متسك بام حكم به ألن ذلك يف مصلحة الطفل املحضون .وقد اقتنعت
حمكمة االستئناف بتربيرات القايض وأيدت احلكم عىل الرغم من أن استدالالت
قايض املوضوع من أقوال الفقهاء تنيرصف إىل احلاالت التي تكون األم فيها غري
متزوجة ،ولكن أصبح مدار احلكم عىل مصلحة الطفلة والتي قدر القايض أهنا تتحقق
بحضانة أمها هلا

.

()132

ونرى أن األقرب لالستدالل يف هذه احلالة ماجاء يف حاشية ابن عابدين من أنه
ينبغي" للمفتي أن يكون ذا بصرية لرياعي األصلح للولد ،فإنه قد يكون له قريب
مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقا عليه ،يعز عليه فراقه فرييد قريبه أخذه
منها ليؤذيه ويوذهيا ،أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك ،وقد يكون له زوجة تؤذيه
أضعاف ما يؤذيه زوج أمه األجنبي .فإذا علم املفتي أو القايض شيئا من ذلك ال حيل له
نزعه من أمه ،ألن مدار أمر احلضانة عىل نفع الولد" .
()133

ولذلك ال جيوز إجراء التخيري أو القرعة للطفل بدون مراعاة مصلحته ألن من يرى
إمكانية إجراء ذلك ال يستند إىل دليل .فتقديم األب يف حضانة البنت عند احلنابلة بعد
سن السبع سنني مرشوط بعدم إحلاق الرضر هبا ،فلو قدر أن األب عاجز عن حفظها
ورعايتها واألم قائمة بحفظها وصيانتها فإهنا تُقدم عليه يف هذه احلال ،وحتى الصغري
( )132الصك رقم  33163261وتاريخ 1433/3/29هـ.
( )133ابن عابدين ،احلاشية ،مرجع سابق.)880/2( ،
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إذا اختار أحد أبويه فإنه ينبغي التحقق من توفر مصلحة الطفل املحضون لديه ،فعندما
خيتار املحضون ُأ َّمه ،ألهنا ترتكه يلعب كام يشاء ،وأبوه جيربه عىل الدراسة ،فهنا جتعل
احلضانة ألبيه؛ ألن املحضون ينبغي أن يكون مع من يصونه وحيفظه .أما عندما خيتار

الطفل املحضون والديه ،مجيعا ،فهنا يقرع بينهام؛ برشط أن كليهام صاحلا للحضانة ،وإذا
كان أحدمها ال تتوفر فيه رشوط احلضانة فيعهد به إىل اآلخر.
ونجد أن هناك أحكاما للقضاء السعودي يف هذا االجتاه ،ومنها احلكم الصادر من
املحكمة العامة بالرياض الذي قىض بحضانة الطفلة الصغرية ألمها بدون حتديد مدة
للحضانة  .عىل اعتبار أن مصلحتها تكون بحضانة والدهتا هلا .ومع ذلك فقد
()134

حكمت املحكمة العامة بالدمام بأن تكون حضانة الطفلة املطالب بحضانتها من قبل
()135

والدهتا ،لوالدهتا حتى تتم من العمر سبع سنني .وعىل الرغم من أن هذا احلكم صادر
يف عام 1431هـ ،وهي فرتة بدأ يغلب عىل األحكام التي تصدر فيها األخذ بمصلحة
املحضون ،إال أنه يمكن محل هذا احلكم عىل أنه ليس بالرضورة أن يستلم األب البنت
بمجرد بلوغها سن السبع بل يمكن ألمها املطالبة باستمرار حضانتها هلا ،والقايض هو
من يقرر يف حينه ملن تكون حضانتها ،اعتامدا عىل من يكون أصلح للمحضون.
ويالحظ أن بعض األحكام التي تصدر من حماكم الدرجة األوىل خالل هذه الفرتة
وال يتم استئنافها والتي حيكم فيها بحضانة البنت ألبيها بعد بلوغها سن السابعة بدون
ختيري .وهذا ماحكمت به املحكمة العامة باملضايا حيث استند القايض إلصدار حكمه
عىل ما قرره الفقهاء من كون حضانة البنت إذا بلغت سبعا لوالدها ألنه ويل نكاحها،
وال يوجد ما يمنع رشعا من حضانة أبيها هلا  .ويمكن أن نستنتج من عبارة "ما يمنع
()136

( )134حكم املحكمة العامة بالرياض رقم 33414134وتاريخ 1433/9/18هـ.
( )135حكم املحكمة العامة بالدمام رقم  8/ 87وتاريخ 1431/7/1هـ.
( )136الصك رقم  34329918وتاريخ 1434/10/13هـ.
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رشعا من حضانة أبيها هلا" أن مصلحة املحضون متحققة يف هذه احلالة أي أن األب
تتوفر فيه الرشوط التي تضمن حتقيق مصلحة املحضون.
وعىل الرغم من اعتامد القضاء السعودي -كام أرشنا سابقا -عىل الفقه احلنبيل يف
تسبيبه ألحكامه إال أن بعض القضاة قد يعتمد عىل رأي يف أحد املذاهب اآلخرى إذا
كان أصلح للمحضون ،كام يف احلكم الصادر من املحكمة العامة بجدة والقايض بحق
األم يف حضانة ابنتها البالغة ،ورفض طلب عمها احلكم له بحضانتها بعد وفاة والدها،
اعتامدا عىل أن البنت اختارت العيش مع والدهتا وعدم وجود سبب مسوغ لطلب عمها
بحضانتها ،وهذا يتوافق مع بعض اآلراء الفقهية التي ترى إمكانية ختيري البنت بعد
بلوغها ومع ما ذهب إليه املالكية من إمكانية بقاء البنت مع والدهتا حتى زواجها .
()137

وحتى يف حالة سفر أحد الوالدين فينبغي مراعاة مصلحة الطفل املحضون عند
النظر ملن له حق حضانته .ذكر ابن القيم بعد أن أورد خالف العلامء يف من له احلق
باحلضانة يف حالة سفر أحد الوالدين" :وهذه األقوال كلها ال يقوم عليها دليل يسكن
القلب إليه ،والصواب النظر واالحتياط للطفل يف األصلح له واألنفع من اإلقامة أو
النقلة ،فأهيام كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي ،وال تأثري إلقامة وال نقلة ،وهذا كله
ما مل يرد أحدمها بالنقلة مضارة اآلخر وانتزاع الولد منه ،فإن أراد ذلك مل جيب إليه " .
()138

وقد حكمت املحكمة العامة بالرياض -بشأن بنت كانت حضانتها ألبيها املقيم بميرص
وتطالب األم بتمكينها من زيارهتا يف السعودية -بعدم األخذ برأي هيئة النظر بأن تكون
الزيارة مرة كل ثالثة أشهر ألن ذلك ليس يف مصلحة البنت وحكمت بأن تكون الزيارة
خالل اإلجازات املدرسية .
()139

( )137الصك رقم  10/200/173وتاريخ 1430/7/15هـ.
( )138ابن القيم ،مرجع سابق (. )414/5
( )139الصك رقم  19/199وتاريخ 1428/7/7هـ.
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ومراعاة ملصلحة الطفل املحضون حكمت حمكمة حائل بحضانة بنت ال يتجاوز
عمرها الست سنوات ألمها غري السعودية رغم ادعاء األب بأن سلوك األم س نيئ وأهنا
تسكن يف دار اإليواء ،حيث سبب القايض حكمه بصغر سن الطفلة حمل الدعوى،
ولكون ما دفع به األب ال ب نينه معتربة عليه ،ولكون األم غري متزوجة ،وألن األصل يف
حضانة الصغري ألمه لقوله ﷺ "أنت أحق به مامل تنكحي" ،وألن نزع الطفل من أمه
فيه رضر عليه وعىل أمه ،ولقوله ﷺ "ال رضر وال رضار" ،وألن األم أشفق عىل
أوالدها ونزعهم منها بدون مربر معترب ظلام وعدوانا ،ولقوله ﷺ يف قصة الطري" من
فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها" ،وقد حكم القايض لألم بحضانة ابنتها ،ومنعها
من السفر هبا خارج اململكة بدون إذن األب .
()140

موقف القضاء السعودي من اعتبار احلضانة حقا للمحضون أم للحاضن:اختلف الفقهاء حول هل احلضانة حق للطفل املحضون أم حق للحاضن ،قال ابن
القيم " :والصحيح أن احلضانة حق هلا -أي لألم -وعليها إذا احتاج الطفل إليها ومل
يوجد غريها ،وإن اتفقت هي وويل الطفل عىل نقلها إليه جاز ،واملقصود أن يف قوله
ﷺ ( :أنت أحق به ) دليال عىل أن احلضانة حق هلا "  .وهذا االختالف نجده انتقل
()141

إىل أحكام بعض القضاة ،فبعضهم يقرر أن احلضانة حق للمحضون ،والبعض اآلخر
يشري إىل أهنا حق للحاضن واملحضون .وهذا ما قرره احلكم الصادر من املحكمة العامة
بالرياض والذي نبني أنه ال خالف بني الفقهاء عىل أحقية األم يف حضانة أوالدها ،وأن

احلق يف احلضانة أمرخمتلف فيه بني الفقهاء ،فقيل أن احلضانة حق للحاضن ،وقيل
للمحضون ،وقيل هلم مجيعا ،وأشار إىل أن الظاهر لدى العلامء املحققني أن احلضانة
()140صك رقم  35352426وتاريخ 1435/8/13ه .ـ
( )141ابن القيم ،زاد املعاد ،مرجع سابق.)584/4( ،
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تتعلق هبا ثالثة حقوق معا ،حق احلاضن ،وحق املحضون ،وحق األب أو من يقوم
مقامه ،فإن أمكن التوفيق بني هذه احلقوق وجب املصري إليه ،وإن تعارضت قدم حق
املحضون عىل غريه  .وهلذا نجد أن املحكمة العامة بالرياض قد أقرت الصلح الذي
()142

تم بني األم واألب بشأن حضانة األبناء واملتضمن نقل حضانة األبناء إىل أم األم بعد
زواج األم ،وقرر احلكم حق والدهم يف حضانتهم يف حالة زواجه عىل اعتبار أن ذلك
يف مصلحتهم  .فمصلحة املحضون بررت للقايض نقل حضانة الطفل إىل من يقوم
()143

بحفظه ورعايته ،عندما خيشى أن يقيرص من يتوىل حضانته .فالقضاء ال يغلب حقوق
الوالدين أو مصلحتهام عىل مصلحة الطفل املحضون ،وهذا االجتاه القضائي جيد سنده
يف بعض أقوال الفقهاء .فإذا كانت احلضانة حقا للحاضن واملحضون معا ،فإنه يف حالة
التعارض أو عدم القدرة عىل اجلمع بني هذين احلقني ،فحق املحضون أوىل.
ويالحظ أن أغلب األحكام القضائية التي تم االطالع عليها تقرر حق األم يف
احلضانة أكثر من غريها ،ملا يف ذلك من مصلحة للمحضون .وهذا األمر مربر من
الناحية الفقهية حيث قال الرسخيس  :وجعل حق احلضانة إىل األمهات لرفقهن يف
()144

ذلك ولتحملها ما ال يتحمله األب .وقال املرداوي" :وأحق الناس بحضانة الطفل
واملعتوه أمه " بال نزاع

 .و خلص الكاسائي احلكمة يف ذلك حني قال" :واألصل

()145

فيها حضانة النساء ألهنن أشفق وأرفق وأهدى إىل تربية الصغار ،ثم ييرصف إىل
الرجال ،ألهنم عىل احلامية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر"  .وقال ابن قدامة:
()146

( )142حكم املحكمة العامة بالرياض الصك رقم  34172423وتاريخ 1434/3/25ه .
وتم تأييد هذا احلكم من حمكمة االستئناف.
( )143الصك رقم  29/287وتاريخ 1428/11/29هـ.
( )144الرسخيس ،املبسوط ،مرجع سابق(.)207/5
( )145املرداوي ،اإلنصاف ،مرجع سابق (.)416/9
( )146ابن قدامه ،الكايف ،مرجع سابق (.)382/3
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وأحق الناس باحلضانة ،األم ألهنا أقرب وأشفق ،وال يشاركها يف قرهبا إال األب،
وليس له شفقتها ،وال ييل احلضانة بنفسه. . . .
()147

ومع ذلك إذا ثبت أن األم ليست األصلح حلضانة الطفل لعدم قدرهتا أو لسوءسلوكها أو انشغاهلا أو مرضها فإنه ال حيكم هلا باحلضانة .وهذا األمر قد أكد عليه
العديد من الفقهاء حيث قال ابن تيمية بشأن تقديم أحد األبوين يف حضانة البنت بعد
التمييز " :فكل من قدمناه من األبوين إنام نقدمه إذا حصل به مصلحتها ،أو اندفعت به
مفسدهتا .فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدمها فاآلخر أوىل هبا بال ريب ،حتى الصغري
إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنام نقدمه برشط حصول مصلحته وزوال مفسدته"

.

()148

وهذا ما تضمنه احلكم الصادر من املحكمة العامة بالرياض واملشار فيه إىل أن تقدير
األنسب للحضانة يتطلب اجللوس مع الطرفني والوقوف عىل حالة كل واحد منهام،
وقرر حضانة األم ألبنائها ،مسببا ذلك بأن احلضانة هي حفظ صغري وجمنون ومعتوه مما
يرضهم وتربيتهم بعمل مصاحلهم ،وألن احلضانة حق للحاضن يراعى فيه مصلحة
املحضون يف ترجيح أحد املتنازعني عىل اآلخر فيعمل هبا ،وبام أن األم أقرب إىل الطفل
وأشفق عليه وال يشاركها يف القرب إال أبوه وليس له مثل شفقتها ،وملا قرره شيخ
اإلسالم من أن جنس النساء يف احلضانة مقدم عىل الرجال ،وحيث أن والية احلضانة
تعتمد عىل الشفقة والرتبية واملالطفة ،وألن إبقاء الصغري بعيدا عن والدته وعن
حضانتها فيه رضر به وبوالدته ،وللقاعدة الرشعية "ال رضر وال رضار" ،ولتفرغ األم
لرتبيتهم لعدم زواجها ،وحيث جرت العادة أن األب يتيرصف يف املعاش واخلروج
ولقاء الناس ،وألن األب ال يتوىل حضانتهم بنفسه وإنام يدفعهم إىل امرأة وأمهم أوىل
()147املرجع السابق.)381/3( ،
( )148ابن تيمية ،أمحد :جمموع الفتاوى ،مرجع سابق( .)131/34انظر أيضا حكم املحكمة العامة بالرياض،
الصك رقم  31/200/29وتاريخ 1431/2/10هـ.
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لشفقتها ،لذلك كله حكم بحضانة األم ألوالدها ،ومنعها من السفر باملحضون خارج
اململكة إال بإذن القايض يف بلد املحضون .
()149

ويف حال تساوي مستحقي احلضانة يف الدرجة فإن القايض خيتار األصلح منهم
للمحضون ،حيث رشعت احلضانة أصال ملصلحة املحضون .وعند ادعاء كال الوالدين
أو من يدعي احلضانة بأنه األصلح لرعاية الطفل وأن والده اآلخر ال يصلح حلضانته،
فإن القايض السعودي يسعى للتثبت من وجود مصلحة الطفل املحضون مع أحدمها
من عدمها ،وال بد أن تثبت هذه املصلحة بالب نينة والدليل .ويف هذا االجتاه حكمت
املحكمة العامة بخميس مشيط لألب بحضانة االبنة ذات السبع سنوات ،وردت
مطالبة أم األم باحلضانة اعتامدا عىل أن مصلحة البنت يف حضانة أبيها هلا ،عىل الرغم
أن القايض يف هذا احلكم مل يبني األسس التي اعتمد عليها للتأكد من وجود تلك
املصلحة  .ويف هذا الشأن يقول ابن قدامة" :وألن التقديم يف احلضانة حلق الولد،
()150

فيقدم من هو أشفق ،ألن حظ الولد عنده أكثر ،واعتربنا الشفقة بظنتها إذا مل يمكن
اعتبارها بنفسها ،فإذا بلغ الغالم حدا يعرب عن نفسه ،ويميز بني اإلكرام وضده فامل
إىل أحد األبوين ،دل عىل أنه أرفق به ،وأشفق عليه ،فقدم بذلك " .
()151

واألصل أن مصلحة الطفل الصغري غري املميز يف بقائه مع والدته ،فقد أمجع أهل
العلم عىل أن التفريق بني األم وولدها الطفل غري جائز ،واستدلوا عىل ذلك بام روي
عن أيب أيوب حيث قال :سمعت رسول اهلل  -ﷺ  -يقول" :من فرق بني والدة

( )149الصك رقم  35425223وتاريخ 1435/11/8هـ.
( )150الصك رقم  3415687وتاريخ 1434/1/18هـ.
( )151ابن قدامه ،املغني ،مرجع سابق ()416/11
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وولدها فرق اهلل بينه وبني أحبته يوم القيامة" وقوله  -ﷺ – "ال توله والدة عن
()152

ولدها"

()153

قال أمحد" :ال يفرق بني األم وولدها ،وإن رضيت" .
()154

ولذا ينبغي أن يكون احلكم باحلضانة قائام عىل أساس حتصيل مصلحة املحضون ال
مصلحة احلاضن ،والتي تتحقق برعاية املحضون والعناية به ،ومن كان قادرا عىل القيام
هبا من والديه فهو األحق هبا ،واألم يف الغالب هي األقدر عىل القيام بذلك ،وخاصة
يف بداية عمر الطفل ،فمبنى احلضانة الشفقة عىل الصغري الذي تتحقق به مصلحته،
واألم أشفق وأقدر عىل احلضانة من غريها يف هذه املرحلة ،ألن األب ال يتوىل احلضانة
بنفسه ،وإنام يدفع الطفل يف أغلب األحيان إىل امرأة أخرى لرعايته.
ومعيار مصلحة املحضون ال يتناقض مع إتاحة الفرصة للطفل الصغري لالختيار بني
من يرغب أن يعيش معه من والديه؛ ألنه إذا اختار أحد والديه اللذين تتوفر فيهام مجيع
رشوط القيام بمصلحته فله ذلك ،وإن اختار الصالح منهام فله ذلك ،وإن اختار من ال
يستطيع أن حيقق مصلحته فالقايض لن حيكم بحضانته ملن تكون هذه صفته.
ومراعاة مصلحة املحضون يقدرها القايض الذي ينظر القضية وحيدد ما هو أصلح
للمحضون ،وخيتلف تقدير هذه املصلحة من قضية إىل أخرى ،بل وأحيانا من قاض
إىل آخر ،حيث أن لكل قضية ظروفها ممنا قد يؤثر عىل قناعة القايض يف تقدير املصلحة.
أي من األطراف أصلح
ولذلك يعمل القايض يف سبيل تكوين قناعته ،لتحديد ن
( )152أخرجه الرتمذي يف "البيوع وقال هذا حديث حسن غريب ورواه احلاكم يف " املستدرك " وقال :صحيح
عىل رشط مسلم ومل خيرجاه وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم.6412 :
( )153أخرجه البيهقي  ،5/8كتاب النفقات :باب األم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد .وضعفه االلباين
يف ضعيف اجلامع الصغري حديث رقم.6280
( )154ا ابن قدامه ،شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقديس اجلامعييل احلنبيل ،الرشح
الكبري لكتاب املقنع ،دار الفكر ،بريوت ،د .ت ،ودار هجر ،ط ،1حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي وعبد
الفتاح حممد احللو 1414هـ  1993 -م (.)115/10
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للمحضون إىل االستامع إىل أطراف النزاع ،واالستعانة بأي وثائق مقدمة من الطرفني
أو االستيناس برأي هيئة النظر أو األخصائيني أو الباحثني االجتامعيني ملعرفة الظروف
املحيطة بالوسط الذي يعيش فيه املحضون ليستطيع احلكم بحضانة الطفل إىل أحد
ن
مستحقيها .ويف هذا االجتاه حكمت إحدى املحاكم السعودية بحضانة بنت عمرها
إحدى عرشة سنة ألمها استنادا إىل أن والدها يسكن لوحده وإقراره بأنه مل ولن يتزوج،
وألن احلق يف احلضانة للمحضون كام قرره املحققون ،والعربة بمصلحة املحضون،
وألن والدهتا مل تتزوج ومصلحة البنت متعينة يف بقائها عند والدهتا .
()155

ومن املعلوم أن مصلحة األطفال ختتلف باختالف أعامرهم فام يكون أصلح للطفل
الرضيع ال يكون أصلح للطفل البالغ من العمر سبع سنوات ،ألن مصلحة الرضيع
هي مع أمه حتى بلوغ سن الفطام عىل األقل ،يف حني أن الطفل الصغري قد تكون
مصلحته مع أحد والديه أو مع جدته أو غريهم من مستحقي احلضانة .وهذا ما تضمنه
احلكم الصادر من املحكمة العامة بالرياض واملؤيد من حمكمة التمييز ،والذي قىض
بإلزام الزوج بتسليم ابنه للزوجة لتقوم بحضانته لكونه اليزال يف مرحلة احلضانة،
مؤكدا أن احلضانة من حق املحضون واحلاضن معا ،والطفل يف هذه املرحلة حيتاج إىل
حضانة أمه ورعايتها لينشأ نشأة سوية كأمثاله ممن هم يف عمره  .كام ألزم احلكم األم
()156

باملحافظة عىل سالمة الطفل ،وحسن رعايته وتربيته ،مع تقرير حق األب يف املطالبة
برؤية ابنه أو زيارته .وأكد احلكم عىل أن احلضانة مما يتجدد احلق يف املطالبة هبا يف كل
وقت ،فهي حق للحاضن واملحضون معا.
( )155الصك رقم  16/41وتاريخ  1426/2/9واملؤيد من حمكمة التمييز بقرارها رقم /378ش/أ وتاريخ
1426/3/3هـ ،انظر أيضا :املجلة القضائية اإلصدار األول 1428هـ ص . 194
( )156صك رقم  31/154لعام 1427هـ واملؤيد من هيئة التمييز بالقرار رقم /608ش وتاريخ
1427/6/27هـ( . ،حمكمة التمييز بحسب نظام القضاء السعودي القديم ،حيث تضمن نظام القضاء اجلديد
إجياد حماكم إستئناف وحمكمة عليا).
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ويالحظ مما تقدم أن معيار مصلحة املحضون أصبح يشكل توجها قويا لدى العديد
من القضاة ،وبالتايل فليس كل ابن ُخي نري ،وليست كل بنت تذهب لوالدها عندما تكرب،
فإذا رأى القايض من خالل املعطيات املتوفرة لديه والظروف املحيطة بالوالدين أن

مصلحة املحضون عند األم حكم باحلضانة لألم سواء كانت متزوجة أو غري متزوجة،
وبغض النظر عن جنس املحضون .فحديث "أنت أحق به ما مل تنكحي" يؤكد عىل
ن
مصلحة املحضون ،فاألم أنسب حلضانة ابنها يف الغالب مامل تتزوج ،فإذا تزوجت فإن
املعطيات قد تتغري ،ويصبح احلق هلا أو لألب بحسب ما يراه ناظر القضية ،وهذا ما
يتضح من بعض األحكام السابقة ،حيث ينظر إىل معطيات وظروف كل حالة ،لتقرير
أين تكون مصلحة الطفل ومن تتوفر لديه الظروف املناسبة حلضانته .فالقايض يف
احلكم املشار إليه سابقا

()157

قد راعى مصلحة البنت املحضونة ،ومل يعتمد عىل معيار

السن للحكم بحضانتها ألبيها بحسب القول الراجح يف الفقه احلنبيل ،ومل يتم ختيريها
بحسب ماذهب إليه بعض الفقهاء ،وإنام كان معيار مصلحة املحضون هو املعول عليه
إلصدار حكمه .وهذا التوجه جيد سنده يف بعض أقوال فقهاء املذهب احلنبيل وبعض
املذاهب األخرى والتي ترى أن األصلح بني الزوجني يف حضانة األبناء هو األحق
بحضانتهم  .ويف هذا االجتاه حكمت املحكمة العامة بمكة املكرمة باستمرار حضانة
()158

بنت ألمها رغم زواجها عىل اعتبار أن مصلحة الطفلة يف بقائها مع أمها وأن البنت قد
اختارت أمها ،أخذا بقول الشافعي من أن اجلارية إذا بلغت سبع سنني فإهنا ختري كام
خيري الغالم  .كام حكمت املحكمة العامة بثلوث املنظر بمنطقة عسري بحضانة البنات
()159

( )157مدونة األحكام القضائية ،اإلصدار األول ،وزارة العدل 1428هـ ،ص .19
( )158يرى ابن تيميه أن مصلحة الصغري جيب أخذها يف االعتبار عند احلكم باحلضانة ،جمموع الفتاوى ،مرجع
سابق.)130/34( ،
( )159الصك رقم  32141263وتاريخ 1432/6/22هـ.
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ألبيهم ألهنن جتاوزن سن السابعة معللة ذلك بأن الفقهاء نصوا عىل أن البنت إذا بلغت
السابعة تكون عند أبيها .ورغم أن هذا احلكم االبتدائي يمثل االجتاه التقليدي يف
القضاء السعودي ،إال أن حمكمة االستئناف قد أبدت عدة مالحظات عليه ،مضموهنا:
وجوب قيام قايض املوضوع بالـتأكد من توفر مصلحة املحضمون فاألم غري متزوجة
ومصلحة األبناء يف البقاء معها ،وقد تراجع قايض املوضوع عن حكمه وأخذ
بمالحظات حمكمة االستئناف وقىض بحضانة األم ألطفاهلا ،وأيدت حمكمه االستئناف
حكمه األخري  .ويف حكم للمحكمة العامة بالرياض وأيد من حمكمة االستئناف،
()160

بشأن أم مطلقة طالبت بحضانة أبنائها الثالثة ،حكمت املحكمة بحضانة األبناء الثالثة
لوالدهتم ،معللة ذلك بأهنا سوف تسكن لوحدها بصحبة أوالدها وأهنا مل تتزوج وأن
مصلحة األطفال املحضونني تكون عند والدهتم غري املتزوجة .
()161

ويالحظ عىل هذا احلكم أنه قرر حضانة األم ألطفاهلا ألن مصلحتهم تقتيض ذلك،
رغم أن أعامرهم قد جتاوزت السن التي كان حيكم لألب بحضانتهم عند بلوغها .
()162

كام يالحظ أن القايض مل يأخذ بمبدأ التخيري فلم يطلب إحضار األطفال وختيريهم بني
والدهم ووالدهتم .وقد تدفع مراعاة مصلحة الطفل املحضون بعض القضاة لألمر
بتسليمه إىل أمه حتى قبل صدور احلكم بمن يستحق حضانته من والديه .
()163

( )160الصك رقم  35374047وتاريخ 1435/9/3هـ واملؤيد من حمكمة االستئناف برقم 361081270
وتاريخ 1436/3/10هـ ،انظر أيضا الصك رقم  35309444وتاريخ 1435 /7/8هـ والصك رقم
 361081979وتارخ 1436/3/10هـ الصادر من املحكمة العامة باملضايا.
( )161الصك رقم  33444591والصادر بتاريخ 1433/11/2هـ واملؤيد من حمكمة االستئناف برقم
 34286538وتاريخ 1433/11/2هـ.
( )162األول ذكر وعمره  14سنة ،والثاين بنت وعمرها اثنتا عرشة سنة ،والثالث بنت وعمرها إحدى عرشة
سنة.
( )163األمر القضائي الصادر من املحكمة العامة بالرياض رقم  2592699وتاريخ 1434/11/12هـ.
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ونرى أنه ينبغي عدم ربط صالحية احلضانة بسن معينة ،بل بمصلحة املحضون
وخاصة بالنسبة لألنثى التي متر بفرتة حرجة من حياهتا ،عند بلوغها ،وهي حتتاج إىل أمها
يف هذه املرحلة ،باعتبارها أقدر عىل فهم احتياجاهتا ،أكثر من األب ،مما يستدعي إعادة
النظر يف التوجه القضائي السابق ،واألخذ بالتوجه القضائي اجلديد بام يضمن ترك األبناء
مع األم ،إذا كانت مصلحتهم تقتيض ذلك ،حتى بلوغ الذكر سن الرشد ،واألنثى حتى
تتزوج مع ضامن حق األب يف زيارة أبنائه بشكل منتظم بحيث تضمن مصلحة املحضون
يف الرعاية والعناية والرتبية والعطف والشفقة ،والتي غالبا ماتكون من طرف األم ،ويف
نفس الوقت يتلقى الرتبية والتأديب والتوجيه واملراقبة والتي غالبا ما تكون من طرف
األب .ويف هذا االجتاه حكمت املحكمة العامة بمحافظة القطيف برفض طلب أب
بحضانة ابنته املحكوم بحضانتها سابقا لوالدهتا بعد بلوغها سن السابعة ،معللة ذلك بأن
مصلحة البنت تقتيض بقاءها يف حضانة والدهتا ،وعدم التفريق بينها وبني أخيها اآلخر
املحكوم بحضانته لوالدته ،ولعدم ثبوت سوء تربية األم لطفلتها  .ويالحظ أن هذا
()164

احلكم راعى مصلحة الطفلة ومل ينظر إىل سن املحضون .كام حكمت املحكمة العامة
بمحافظة جدة بحضانة األم البنتيها اللتني جتاوزتا سن السابعة ،معللة ذلك بمصلحة
املحضون  .ولكن عندما حتكم املحكمة بحضانة الصغري ألحد والديه ،ثم ييسء معاملته
()165

أو يعذبه ،أو يرتك رعايته للخدم أو هيمله ،أو يرفض إحلاقه بالدراسة ،فإن والده اآلخر
يستطيع املطالبة بإسقاط حضانته وضم الطفل إليه .كذلك إذا كانت األم املطالبة باحلضانة
تسكن لوحدها وال جتد من يقوم بشؤوهنا ويقيض حوائجها فإنه يصعب عليها القيام
بشؤون غريها ،ولذلك يتعذر احلكم هلا بحضانة أبنائها ألن ذلك ال حيقق مصلحتهم .
()166

( )164الصك رقم  34362385وتاريخ 1434/11/18هـ.
( )165الصك رقم  34354960وتاريخ  1434/11/9هـ ،واملؤيد من حمكمة االستئناف.
( )166املحكمة العامة بعرعر ،الصك رقم  6/316وتاريخ 1432/6/13هـ.
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وعىل الرغم من أن القضاء قد يستشهد أحيانا ببعض األقوال الفقهية لتربير احلكم
باحلضانة لألب إال أن مصلحة املحضون متحققة يف هذه احلالة ،ومن ذلك احلكم الصادر
من املحكمة العامة بعرعر حيث تضمن " أن املذهب عند احلنابلة أن البنت إذا بلغت سبع
سنني ،فحضانتها ألبيها ،وإذا بلغت عاقلة ،وجب أن تكون عند أبيها حتى يستلمها
عني األم كاملك وأيب حنيفة وأمحد
زوجها ،وهو الصحيح من املذهب ،قال ابن تيمية :فمن ن

يف إحدى الروايتني ،ال بد أن يراعوا مع ذلك صيانة األم هلا"  .وقد حيكم القايض أحيانا
()167

دون مراعاة مصلحة الطفل املحضون عندما يتفق الوالدان عىل تنازل األم عن احلضانة
مقابل حصوهلا عىل الطالق بسبب سوء معاملة الزوج ،وجييز القايض هذا االتفاق دون أن
يتأكد من الظروف املناسبة واملالئمة لتحقق مصلحة املحضون ،واملفرتض أالن يقر القايض
تنازل الزوجة عن حضانة أطفاهلا مقابل حصوهلا عىل الطالق ،ألن احلضانة حق لألطفال
وليست هلا فقط ،فإذا كان باستطاعتها التنازل عن نفقتها ،أو مؤخر مهرها ،فإنه ال ينبغي
إقرار تنازهلا عن حضانة أطفاهلا مقابل حصوهلا عىل الطالق ،سواء كان ذلك برضاها أو
بسبب إكراه الزوج ،أو اشرتاطه لتطليقها تنازهلا عن حضانة األطفال ،فاحلكم القضائي
ينبغي أن يقوم عىل أساس حتصيل مصلحة الطفل املحضون ،والتي تتحقق بقيام احلاضن
برعايته ،وتربيته ،وتعليمه ،والعناية به ،ومن كان األقدر من الوالدين عىل ضامن حتقيق هذا
الغرض فهو األحق هبا .فيحدث أحيانا أن يأيت الزوجان ومها متفقان عىل تنازل الزوجة
عن احلضانة مقابل الطالق ،ولكنهام ال يعلامن القايض بذلك ،مما يساهم يف ضياع حق
األطفال يف حضانتهم من قبل األم .ويثور التساؤل حول موقف القضاء السعودي لو
تراجعت األم عن تنازهلا ،وطالبت بحضانة ابنها ،ومتسك األب بحقه يف احلضانة عىل
أساس تنازل األم؟.

( )167احلكم السابق.
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نظرت املحكمة العامة بالرياض مثل هذه القضية حيث طالبت األم بحضانة طفلها
البالغ من العمر أقل من ثالث سنوات ،وأجاب األب بأن األم تنازلت عن حضانة الطفل
مقابل طالقها ،وأقرت األم بأهنا تنازلت إكراها وليس برضاها ،وبعد استامع القايض
ألقوال األطراف حكم بحضانة الطفل لوالدته ،مبينا أن احلضانة كام نص عىل ذلك أهل
العلم مما يتجدد احلق هبا يف كل وقت لكون احلضانة حقا للمحضون واحلاضن معا ،وأن
الطفل يف هذه املرحلة حيتاج إىل حضانة أمه ورعايتها لينشأ نشأة سوية كأمثاله ممن هم يف
عمره .
()168

( )168الصك رقم  31/154وتاريخ 1427/6/7هـ واملؤيد من هيئة التمييز بالقرار رقم /608ش وتاريخ
1427/6/27هـ ،مدونة األحكام القضائية ،اإلصدار األول ،وزارة العدل 1328هـ ،ص.392
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اخلامتة
تناولنا يف هذا البحث أحكام احلضانة وموقف القضاء السعودي منها .هذا املوقف
الذي يطبق أحكام الفقه اإلسالمي ،وإذا كان القضاء السعودي يعتمد عىل الفقه احلنبيل
إال أن ذلك ال يمنع من استناده يف بعض أحكامه عىل أقوال من مذاهب أخرى عندما
تدعم معيار مصلحة املحضون .وقد انتهى هذا البحث إىل عدد من النتائج والتوصيات.
أوال :النتائج:
 )1اتساع أحكام الفقه اإلسالمي ومرونتها املتعلقة باحلضانة ،سمحت
للقايض السعودي بتبني ما هو أصلح للمحضون ،وخاصة فيام يتعلق
بحضانة البنت حيث يمكن احلكم ببقائها مع أمها حتى لو زاد عمرها عن
سبع سنوات.
 )2املقصد من احلضانة هو احلفظ و الرعاية والرتبية والتأديب والتعليم
والتوجيه ،ولذا جيتهد القضاة يف اململكة يف البحث عن مصلحة املحضون
من خالل التحقق من توفرهذه املعطيات فيمن يمكن احلكم له باحلضانة
من الوالدين أو غريهم.
 )3يسقط القضاء السعودي حضانة الوالدين أو أحدمها أو غريهم إذا كان ال
يصلح لرعاية الطفل .
 )4يمكن احلكم باحلضانة لألم إذا كانت متزوجة بأجنبي عن املحضون إذا
ريض زوجها ،وحتققت مصلحة املحضون لدهيا.
 )5احلضانة مقررة ملصلحة املحضون توجه جديد للقضاء السعودي دون أن
يمنع ذلك من وجود بعض األحكام التي التزال تأخذ بمعيار السن يف
تقرير من حيكم له باحلضانة من الوالدين.
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 )6إذا افرتقت دار األبوين فإن احلضانة تكون لألب مامل تكن األم سعودية
واألب غري سعودي ،ويرغب يف السفر للخارج فاحلضانة لألم.
 )7احلضانة حق مرجتع ،وتعد من احلقوق املتجددة بتجدد الزمن واألحداث،
فهي ليست حقا ثابتا بمجرد احلكم القضائي ،وإنام يستطيع من مل حيكم له
باحلضانة املطالبة هبا من جديد إذا تغريت الظروف املحيطة باحلاضن أو
املحضون أو سقط رشط من رشوط احلكم هبا.
 )8حضانة البنت عندما تبلغ سنا تستغني فيه عن حضانة أمها فاألصل انتقاهلا
إىل حضانة أبيها ،برشط أن يقوم بحفظها وصيانتها ،وأن يكون يف بيته من
يقوم برعايتها من النساء.
 )9جيتمع يف احلضانة حق للحاضن واملحضون ،فإذا أمكن اجلمع بينهام
وجب األخذ بذلك ،وإن تعارضا قدم حق املحضون ومصلحته عىل غريه.
 )10ختيري األبناء البالغني واحلكم بحضانتهم لألب يف غري حمله ،فال تقبل
الدعوى بشأهنم عىل أحد الوالدين بل تقام عليهم أنفسهم.
 )11للطفل املحضون املميز احلق يف اختيار أحد أبويه حلضانته برشط صالحية
احلاضن ،وأن يكون اختيار الطفل اختيار مصلحة ال اختيار هلو ولعب.
 )12اختلف الفقهاء وتبعهم القضاء السعودي حول حتديد سن ختيري الطفل،
ومتى يمكن أن يقبل اختياره ،وهل يشمل ذلك األنثى كالذكر.
 )13األم حتضن بنفسها واألب حيضن بغريه ،وهذا يوثر يف قرار القايض عند
حكمه باحلضانة لألب يف كثري من احلاالت.
 )14عند حكم القايض باحلضانة لألم املتزوجة من أجنبي عن املحضون فالبد
يبني مستنده يف ذلك ليمكن التوفيق بني حكمه واحلديث الرشيف"
أن ن
أنت أحق به مامل تنكحي".
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ثانيا :التوصيات
 )1سن نظام لألحوال الشخصية يف اململكة اعتامدا عىل ما هو أرجح دليال يف
خمتلف مذاهب الفقه اإلسالمي ،وبام يلبي حاجات ونوازل ومستجدات
العيرص احلارض .ويمكن االستفادة من وثيقة مسقط للنظام( القانون)
املوحد لألحوال الشخصية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
واملطبق بصفة اسرتشادية يف الدول األعضاء.
 )2رضورة تشجيع إنشاء مجعيات متخصصة لتقديم املشورة للقضاه يف عالج
مسائل األحوال الشخصية وخاصة مسألة احلضانة لضامن حتقيق مصلحة
املحضون.
 )3أمهية تضمني احلكم الصادر يف قضية احلضانة اإلجراءات التفصيلية التي
تنظم حق الطفل املحضون يف التواصل مع والده اآلخر ،ورؤيته،
وتسليمه ،وزيارته ،ومكان سكنه ونفقته.
 )4إجياد أماكن مناسبة لرؤية األطفال املحضونني من قبل والدهم اآلخر ،يف
حالة عدم االتفاق بني الوالدين عىل ذلك ،وحتديد أوقات الزيارة ،من
أجل قطع الطريق عىل حدوث النزاعات بني الوالدين واإلرضار بمصالح
األطفال وحرماهنم من حقهم يف رؤية والدهيام كليهام وبام حيفظ كرامة
اجلميع.
 )5أمهية أمر القايض بإجراء زيارات مفاجئة للحاضن واملحضون من قبل
اجلهات املعنية بالطفولة يف اململكة ،للتأكد من الظروف املحيطة بالطفل
بعد صدور حكم احلضانة ،وخاصة يف احلاالت التي يدعي فيها الوالد
اآلخر أو من هيمه مصلحة الطفل أن حاضنه هيمله ،أو يعنفه.
 )6وضع ضوابط لتخيري القايض للطفل بني والديه ،ألن الطفل املحضون قد
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ال حيسن االختيار عند ختيريه ،حيث يتأثر بالرتغيب أو الرتهيب يف أغلب
األحيان ممن يعيش معه ،وبالتايل فال بد من وضع بعض املعايري التي يلزم
توفرها يف الشخص املختار من قبل الطفل ،ليمكن احلكم له باحلضانة.
 )7إنشاء إدارة خاصة يف املحاكم تعنى بالتنسيق مع اإلدارة العامة للحامية
االجتامعية بوزارة الشؤون االجتامعية ملتابعة شؤون األطفال املحضونني،
والوقوف عىل مدى أهلية والتزام احلاضن بتوفري الرعاية االجتامعية
والصحية والنفسية واملعيشية هلم ،وعند احلاجة تتم التوصية بنقل األطفال
الذين يواجهون مشكالت اجتامعية أو إمهاال من حاضنيهم إىل دور
احلضانة.
 )8العمل عىل محاية وضامن حقوق األطفال املحضونني من خالل السامح
لفريق احلامية بدخول املنازل يف حال تنفيذ األحكام الصادرة بحضانة
الصغري وحفظه ،وتفعيل نظام احلامية من اإليذاء ونظام محاية الطفل
ولوائحهام التنفيذية .
 )9جعل الدعاوى املتعلقة باحلضانة من الدعاوى املستعجلة لضامن الفصل
يف النزاعات املتعلقة هبا يف أقرب اآلجال ،ملاهلا من تأثري عىل مصلحة
الطفل املحضون ،وبقائه اثناء هذه الفرتة دون سند عائيل.
 )10توعية األفراد واجلهات ذات العالقة بموضوع احلضانة بأن أحكامها من
األحكام املتغرية واملتجددة ،فإذا تعرضت مصلحة الطفل املحضون
للرضر جاز التقدم للمحكمة املطالبة بتغيري احلاضن.
 )11جتريم حتريض الطفل املحضون عىل كراهية والديه أو أحدمها أو تلقينه
قطيعة الرحم أوعقوق الوالدين حلرمته ،وما يتضمنه ذلك من تأثري سلبي
عىل مستقبل الطفل.
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 )12إبرام اتفاقيات ثنائية بني اململكة وغريها من الدول لوضع قواعد تنظم
موضوع حضانة األطفال يف حالة االنفصال بني األزواج السعوديني
وغريهم من جنسية أخرى ،حيث يثري هذا املوضوع العديد من املشاكل
عىل املستوى األرسي و الدويل وغالبا ما تتحيز سلطة كل بلد إىل من ينتمي
إىل جنسيته من الزوجني ،ويامرس العديد من أشكال التعسف وانتهاك
احلقوق ،مما حيرم أحد الوالدين من حقه يف حضانة أطفاله أو حتى رؤيتهام،
بل قد يمتد األمر إىل نقل الطفل أو خطفه من طرف أحد األبوين إىل
اخلارج ،وحتول دولته دون حق الطرف اآلخر يف زيارة أبنائه.
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فهرس املراجع
أوال :املراجع
-1

أبو الربكات أمحد بن حممد الدردير ،الرشح الصغري ،حتقيق :د .مصطفى كال
وصفي ،مطابع دار املعارف ،القاهرة1973 ،م.

-2

أبو الربكات أمحد بن حممد الدردير ،الرشح الكبري ،دار الكتب العلمية ،بريوت -
لبنان ،ط1417 ،1هـ.

-3

أبو الفضل مجال الدين حممد ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق أمني حممد
عبدالوهاب وحممد الصادق العبيدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان،
ط2005 ،1م.

-4

أبو النجا رشف الدين موسى املقديس احلجاوي ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد ،املكتبة
التجارية ،املطبعة امليرصية باألزهر1351 ،هـ.

-5

أبو بكر أمحد بن احلسني بن عىل البيهقي ،السنن الكربى ،مطبعة جملس دائرة املعارف
العثامنية ،حيدر آباد1352 ،هـ.

-6

أبو بكر بن حسن بن عبداهلل الكشناوي ،أسهل املدارك «رشح إرشاد السالك يف
مذهب أمام األئمة مالك» ،مطبعة عيسى البايب احللبي ،القاهرة ،د .ت .و ط 2دار
الفكر ،بريوت – لبنان

-7

أبو زكريا حييى بن رشف النووي ،فروع الفقه الشافعي روضة الطالبني وعمدة
املفتني ،املكتب اإلسالمي1991 ،م

-8

أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي برشح جالل الدين
السيوطي ،نرش دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د .ت.

-9

أبو عبداهلل شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد يف
هدي خري العباد ،حتقيق :شعيب وعبدالقادر األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة للطباعة
والنرش ،بريوت ،ط ،3بريوت  -لبنان1419 ،هـ.

 -10أبو عبداهلل شمس الدين حممد بن أيب بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن
406

68

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/6

??????? ????? ?? ??????? ?????? ???? Al-Qahtani:

[د.مفلح بن ربيعان بن شلفوت القحطاين]

القيم ،نرش مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة1968 ،م.
 -11أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل بن عىل اخلريش ، ،رشح اخلريش عىل خمتيرص خليل،
املطبعة األمريية الكربى ببوالق ،القاهرة ،ميرص1317 ،هـ .وطبعة دار صادر،
بريوت ،د .ت .دار الكتب العليمة ،بريوت  -لبنان ،ط1417 ،1هـ.
 -12أبو عبداهلل حممد بن حممد املغريب القرطبي احلطاب ،مواهب اجلليل برشح خمتيرص
خليل ،نرش دار عامل الكتب ،الرياض 1423هـ 2003 -م.
 -13أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني ابن ماجة ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد
عبدالباقي ،دار احلديث ،القاهرة ،د .ت.
 -14أبو عمر يوسف بن عبداهلل النمري ابن عبد الرب ،كتاب الكايف ،حتقيق:د .حممد أحيد
ولد ماديك ،مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض1398 ،هـ1978/م.
 -15أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،اجلامع الصحيح ،حتقيق :أمحد حممد شاكر،
مطبعة مصطفى البايب احللبي ،القاهرة1356 ،هـ 1937 -م.
 -16أبو حممد عىل بن أمحد بن سعيد ابن حزم ،املحىل ،حتقيق :د .عبدالغفار البنداري،
نرش دار الكتب العلمية ،بريوت 1408هـ 1988 -م.
 -17أمحد ابن تيمية ،شيخ اإلسالم ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،ترتيب عبدالرمحن بن
حممد بن قاسم ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة د .ط ،د .ت.
 -18أمحد الغندور ،األحوال الشخصية يف الترشيح اإلسالمي ،مكتبة الفالح ،الكويت،
1402هـ1982/م،
 -19أمحد بن عىل ابن حجر العسقالين ،فتح الباري برشح صحيح اإلمام حممد بن
إسامعيل البخاري ،دار الفكر د .ط ، .د .ت ، ،و دار البالغة ،بريوت 1406هـ -
1986م.
 -20أمحد بن عىل أبو بكر الرازي اجلصاص ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد صادق
القمحاوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  1405هـ.،
 -21اإلمام أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري مسلم ،صحيح مسلم ،حتقيق:
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حممد فؤاد عبدالباقي ،نرش دار إحياء الرتاث العريب ،القاهرة1375 ،هـ1955 -م.
 -22اإلمام أبو عبداهلل حممد بن إدريس الشافعي ،األم ،دار املعرفة للطباعة والنرش،
بريوت ،د .ط1410 ،هـ1990/م.
 -23اإلمام أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :د .مصطفى
ديب البغا ،نرش دار ابن كثري والياممة .دمشق 1407هـ1987 -م.
 -24اإلمام أمحد بن حممد الشيباين ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد ، ،املكتب اإلسالمي،
بريوت  -لبنان ،ط1983 ،4م.
 -25األمام مالك بن أنس بن عامر األصبحي ،املوطأ ،دار النفائس .بريوت 1407هـ،
 -26التصنيف املوضوعي لتعاميم وزارة العدل السعودية ،إعداد جلنة متخصصة بوزارة
العدل ،مطبعة الوزارة ،الرياض1413 ،هـ.
 -27محيدان ابن عبداهلل احلميدان ،أحكام األرسة يف الفقه اإلسالمي ،ط  ،1الرياض
1434هـ.
 -28سليامن عمر منصور العجييل اجلمل :حاشية اجلمل عىل رشح املنهج ،دار الكتب
العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1417 ،1هـ.
 -29شمس األئمة أبوبكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس ،املبسوط ،دار املعرفة،
ط ،3بريوت1398 ،هـ.
 -30شمس الدين حممد بن أمحد املنهاجي األسيوطي ،جواهر العقود ومعني القضاة
واملوقعني والشهود ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة1374 ،هـ1955/م.
 -31شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقديس ابن قدامة ،الكايف يف
فقه األمام أمحد بن حنبل ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1399 ،2هـ.
 -32شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقديس ابن قدامه ،الرشح
الكبري لكتاب املقنع ،دار الفكر بريوت ،د .ت ،ودار هجر ،ط ،1حتقيق :عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو1414هـ 1993 -م.
 -33شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،
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املطبعة املنربية ،القاهرة1374 ،هـ 1955 -م.
 -34شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين الفاظ
املنهاج ،مكتبة ومطبعة البايب احللبي ،القاهرة 1958/1377م،
 -35شمس الدين حممد بن أمحد املنهاجي األسيوطي ،جواهر العقود ومعني القضاة
واملوقعني والشهود ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة 1374 ،هـ 1955 -م.
 -36عادل حممد العبد العايل ،حقوق الطفل يف دعوى احلضانة يف النظام السعودي،
رسالة ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض 1435هـ2014م.
 -37عبدالرمحن ابن قاسم ،حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع ،الطبعة ،6
1416هـ.
 -38عبداهلل حممد اخلنني ،الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ،دار ابن
فرحون ،ط ،5الرياض ـ السعودية.
 -39عالء الدين أبو احلسن عىل بن سليامن املرداوي :اإلنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق حممد حامد الفقي ،إحياء الرتاث
العريب ،بريوت  -لبنان ،ط1414 ،1هـ و مطبعة السنة املحمدية– 1375 ،
1956م.
 -40عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي ، ،حتفة الفقهاء ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1405هـ 1985 -م.
 -41جملة العدل ،وزارة العدل  ،اململكة العربية السعودية ،من عام 1421إىل 1435هـ.
 -42حممد أمني ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين املسامة رد املحتار عىل الدر املختار،
مطبعة مصطفى البايب احللبي ،القاهرة1386 ،هـ1966/م.
 -43حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرميل ، ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،مطبعة
مصطفى البايب احللبي ،القاهرة1358 ،هـ،
 -44حممد بن عبد اهلل اخلريش ،رشح خمتيرص خليل وهبامشه :حاشية العدوي ،يف الفقه
املالكي و حاشية أيب احلسن عىل بن أمحد العدوي ،مطبعة حممد أفندي مصطفى،
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ميرص 1306هـ.
 -45حممد بن عرفه الدسوقي ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،مطبعة مصطفى البايب
احللبي ،القاهرة1355 ،هـ1936 -م .و دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط،1
1417هـ.
 -46حممد شمس الدين العظيم آبادي ،عون املعبود رشح سنن أيب داود ،حتقيق
عبدالرمحن حممد عثامن ،دار الفكر ،ط1399 ،3هـ ،بريوت  -لبنان.
 -47حممد عىل الشوكاين ،نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار،
حتقيق عصام الدين الصبابطي ،دار احلديث ،ط ،5القاهرة ،ميرص1998م.
 -48حممد نارص الدين األلباين ،إرواء الغليل ختريج أحاديث منار السبيل ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،ط1399 ،1هـ.
 -49مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف رشح غاية
املنتهى ،املكتب اإلسالمي ،ط الثانية1415 ،هـ 1994 -م.
 -50منصور بن يونس البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،دار الفكر،
11402هـ1982/م.
 -51منصور بن يونس بن إدريس البهويت ، ،الروض املربع رشح زاد املستقنع ،نرش مكتبة
الرياض احلديثة ،د .ط .د .ت.
 -52منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت ،دقائق أويل النهى
لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات ،عامل الكتب ،ط1414 ،1هـ -
 1993م.
 -53املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت .ط:
1426هـ.
 -54موفق الدين أبو حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد ،ابن قدامة ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد
بن حنبل ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1399 ،2هـ.
 -55موفق الدين أبو حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد ،ابن قدامة ،املغني ،حتقيق :د .عبداهلل
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??????? ????? ?? ??????? ?????? ???? Al-Qahtani:

[د.مفلح بن ربيعان بن شلفوت القحطاين]

الرتكي ود .عبدالفتاح احللو ،نرش هجر للطباعة ونرش ،القاهرة1413 ،هـ -
1992م .و إحياء الرتاث العريب ط1405 ،1هـ1985/م.
 -56نبيل كامل الدين طاحون ،أحكام األرسة يف اإلسالم ،ط1418 ،4هـ1998-م.
 -57وهبه الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،ط ،3دمشق ،سوريا1409 ،هـ.
ثانيا :األنظمة واألحكام القضائية
-1

األمر القضائي الصادر من املحكمة العامة بالرياض رقم  2592699وتاريخ
1434/11/12هـ.

-2

حكم املحكمة العامة بعرر رقم  6/316وتاريخ 1432/6/13هـ.

-3

حكم املحكمة العامة بالدمام رقم  3420618وتاريخ1434/1/24هـ.

-4

حكم املحكمة العامة بالدمام رقم  8/87وتاريخ 1431/7/1هـ.

-5

حكم املحكمة العامة بالدمام رقم  8/87وتاريخ 1431/7/1هـ.

-6

حكم املحكمة العامة بالرياض رقم  31/154وتاريخ 1427/6/7هـ.

-7

حكم املحكمة العامة بالرياض رقم  19/199وتاريخ 1428/7/7هـ.

-8

حكم املحكمة العامة بالرياض رقم  29/287وتاريخ 1428/11/29هـ.

-9

حكم املحكمة العامة بالرياض رقم  31/200/29وتاريخ 1431/2/10هـ.

 -10حكم املحكمة العامة بالرياض رقم  32285177وتاريخ 1432/10/19هـ.
 -11حكم املحكمة العامة بالرياض رقم  33444591والصادر بتاريخ
1433/11/2هـ.
 -12حكم املحكمة العامة بالرياض رقم  3/339وتاريخ 1426/12/28هـ.
 -13حكم املحكمة العامة بالرياض رقم  35425223وتاريخ 1435/11/8هـ.
 -14حكم املحكمة العامة بالرياض رقم 33414134وتاريخ 1433/9/18هـ.
 -15حكم املحكمة العامة بالرياض رقم 33414134وتاريخ 1433/9/18هـ.
 -16حكم املحكمة العامة بالقطيف رقم  33163261وتاريخ 1433/3/29هـ.
 -17حكم املحكمة العامة باملضايا رقم  34329918وتاريخ 1434/10/13هـ.
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 -18حكم املحكمة العامة باملضايا رقم  361081979وتارخ 1436/3/10هـ.
 -19حكم املحكمة العامة بثلوث املنظر رقم  35374047وتاريخ 1435/9/3هـ.
 -20حكم املحكمة العامة بجدة رقم  10/200/173وتاريخ 1430/7/15هـ.
 -21حكم املحكمة العامة بحائل ،رقم  35352426وتاريخ 1435/8/13هـ.
 -22حكم املحكمة العامة بخميس مشيط رقم  3415687وتاريخ
1434/1/18هـ.
 -23حكم املحكمة العامة بمحافظة دائرة بني مالك رقم  89وتاريخ
1426/8/17هـ.
 -24حكم املحكمة العامة بمكة املكرمة  32141263وتاريخ1432/6/22هـ.
 -25نظام احلامية من اإليذاء الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م)52/
بتاريخ1434/11/15هـ.
 -26نظام محاية الطفل الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )14/بتاريخ
 1436/2/3هـ.
 -27قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية املتحدة(.)2005/28
 -28جمموعة األحكام القضائية من عام  1434هـ إىل 1436هـ ،وزارة العدل
السعودية ،مركز البحوث ،جملد  ،11الرياض.
 -29وثيقة مسقط للنظام (القانون) املوحد لألحوال الشخصية لدول جملس التعاون
العربية املوافق عليها من قبل املجلس األعىل لدول املجلس يف دورته السابعة
عرشة املنعقدة بالدوحة بتاريخ  -28-26رجب 1417هـ املوافق  9-7ديسمرب
 1996كقانون اسرتشادي.
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