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حفظه اهلل تعاىل



الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده. 

وبعد:

من المستقر يف النظر العلمي يف فصول الشريعة وأحكامها أنه ال خالف 
األحكام  وأن  اإلسالمية،  التشريعات  يف  المصلحة  أهمية  على  العلماء  بين 
مصالح  لتحقيق  ابتداًء  وضعت  جميعها  والمدنية  منها  الدينية  والتصرفات 
كلها  اإلسالمية  »الشريعة  الجملة:  ظهرت  لذلك  واآلخرة؛  الدنيا  يف  العباد 
مصالح«؛ ألن التشريعات اإلسالمية يف أمر الدين والدنيا موضوعة لتحقيق 
المنفعة وهي  أو دفع أضداد  المنفعة  تكثير  الناس، سواء من حيث  مصالح 
أم  هي  بل  العلماء،  عند  القاعدة  بمقام  الجملة  هذه  وسارت  المفاسد. 
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هذه  على  الُخْلف  يتصور  ال  بحيث  وأوسعها،  وأعمها  المقاصدية  القواعد 
)قاعدة  بأهنا:  عاشور،  ابن  وصفها  وقد  الشريعة،  جزئيات  آحاد  يف  القاعدة 
كلية يف الشريعة()1).، وافتتح هبا الشاطبي الجزء الخاص بالمقاصد يف كتابه 
الموافقات))).. ونال هذا األصل اإلجماع بين العلماء إال ما نقل عن مذهب 

الظاهرية يف هذا الباب، وكل عالم أخذ طريًقا معينًا يف تقرير هذا األصل. 

قال القرايف يف كتابه: »الفروق« يف وصف مراعاة المصلحة بأهنا عادة اهلل 
تعالى يف الخلق ويف وضع التشريعات، يقول: »إن عادة اهلل تعالى يف الشرائع 

أن األحكام تتبع المصالح«))).

مالزمة  صفة  يكون  فإنه  عادة  يعترب  حين  الفعل  أن  ذلك  من  ويتجلى 
من  الشرع  يف  حكٌم  يخلو  أن  يستحيل  ولذا  وحين؛  وقت  كل  يف  للفاعل 

مصلحة تناسبه. 

عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  تأليف  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد   )1(
وزارة   ،)197/3( الخوجة  ابن  الحبيب  محمد  تحقيق  1393هـ،  سنة  المتوىف  التونسي، 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، طبعة عام 1425هـ/2004م.

الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  بن موسى  إبراهيم  تأليف  الشريعة،  أصول  الموافقات يف  انظر:   )2(
الشهير بالشاطبي، المتوىف سنة 790هـ، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان )9/2(، 

دار ابن عفان، الطبعة األولى 1417هـ/1997م.

)3( الفروق )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(، تأليف أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبدالرحمن المالكي الشهير بالقرايف، المتوىف سنة 684هـ )95/3(، عالم الكتب، بدون رقم 

طبعة، وبدون تاريخ طباعة.
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ومن شواهد هذه العادة الثابتة من الشارع يف تغليبه للمصلحة يف جميع 
األوامر والخلق، إرسال األنبياء من البشر لرتشيد أقوامهم إلى مصالحهم، 
التي جاءت هبا كانت غالبة، قال  المنفعة  أن  وإن تضرر أحد برساالهتم إال 
ابن تيمية: »الرسل –صلوات اهلل عليهم– بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها 

وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب اإلمكان«)1).

»مبناها  أن:  الشريعة  وصف  حين  القيم  ابُن  المعنى  هذا  ورصف 
وأساسها على الِحَكم ومصالح العباد يف المعاش والمعاد، وهي عدٌل كلها، 

ورحمٌة كلها، ومصالُح كلها، وحكمٌة كلها« ))).

تشريعاهتا  بدا من بعض  وإن  الشريعة  أن  بن عاشور  الطاهر  يقرر  كما 
حرٌج وضرٌر وتفويٌت لمصالح بعض المكلفين، مثل: تحريم الخمر، وتحريم 
الكامنة  مصالحها  ستظهر  التأمل  مع  لكن  البيع،  طريق  عن  بماله  االنتفاع 
قرن  البوطي، حيث  الدكتور  التأصيل  يعمق هذا  ثم  الشارع))).  راعاها  التي 

)1( مجموع الفتاوى، تأليف تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين، المتوىف 
لطباعة  فهد  الملك  مجمع   ،)94/8( قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق  728هـ،  سنة 
المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، طبعة عام 1416هـ/1995م.

)2( إعالم الموقعين عن رب العالمين، تأليف أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 
عبيدة  أبو  وآثاره  أحاديثه  وخرج  عليه  وعلق  له  قدم  751هـ،  سنة  المتوىف  الجوزية،  قيم  بابن 
مشهور بن حسن آل سلمان، شارك يف التخريج أبو عمر أحمد عبد اهلل أحمد )337/4(، دار 

ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى 1423هـ.

)3( انظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية، البن عاشور )36/3(.
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المصلحة بالنزعة الفطرية التي يختص هبا اإلنسان، فإنه كما يسعى اإلنسان 
بطبيعته وراء ما يحقق منافعه الشخصية وغيرها يف هذه الحياة، يأيت اإلسالم 
– وهو دين الفطرة – بشرائع ترعى وتلبي هذه المنافع، ويضع لها قوالب من 
األحكام متوزانة، وكانت رعايته للمنفعة على أتم مظاهرها وأوسع طاقاهتا 
لتكون محوًرا لما شرعه اهلل تعالى لعباده من شرائع وأحكام، وأساًسا لجميع 

ما خطه لعباده من أخالق وفضائل )1).

ص رعاية مصالح الخلق بالنوع األول: »قصد الشارع من  والشاطبي َخصَّ
ابتداء«، إشارة إلى أن المصلحة هي القصد األول للشارع، وما  وضع الشريعة 
الخلق،  مقاصدها يف  إلى حفظ  ترجع  الشريعة  »تكاليف  له؛ ألن  تفاصيل  عداه 
وتحسينية«)))،   .. وحاجية،   .. ضرورية،  أقسام:  ثالثة  تعدو  ال  المقاصد  وهذه 

وهذه الضروريات هي أصل المصالح وبقية األنواع متممات لها.

ومن تلك األحكام والمسائل يف الفقه اإلسالمي ما أودع يف فقه األسرة، 
وهذا باٌب من الفقه حوى أصواًل ومسائل، قامت على دالئَل من الوحيين، 
ق له من  لها وعمل هبا تحقَّ ارتكزت على مبنى ومعنى تلك الدالئل؛ فمن حصَّ

االستقرار المجتمعي الراقي باإليمان واألمان.

رمضان  سعيد  محمد  الدكتور  تأليف  اإلسالمية،  الشريعة  يف  المصلحة  ضوابط  انظر:   )1(
مقدمتها  تاريخ  الثانية،  الطبعة  لبنان،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  )ص24-23(،  البوطي 

1393هـ/1973م.

)2( انظر: الموافقات يف أصول الشريعة )17/2(.
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 – وقد أحسن أخي فضيلة الشيخ الدكتور/ المهدي محمد الحرازي 
حفظه اهلل- يف بحثه المتين، الموسوم بـ»مستحقو الحضانة وترتيبهم حسب 
متغيرات العصر«، حيث أجاد فيه البحث، وبعث المسائل المؤثرة، واألصول 
عرض  على  قام   ، علميٍّ بأسلوٍب  الحضانة،  لمسألة  الحاكمة  والمعايير 
المسائل بصيغة علمية، تعين المستفيد من القضاة والمفتين والمختصين من 

االستفادة، ومعرفة مجريات الفقهاء يف هذا الباب العظيم من فقه الشريعة.

وأن  الجهود،  يف  يبارك  وأن  والقارئ،  للكاتب  التوفيق  المولى  سائالً 
رع، وينفُع الخلق، بعوٍن منه وتيسيٍر، إنه سميٌع مجيٌب،  يجعلنا ممن ينشر الشَّ

والحمد هلل رب العالمين.

كتبه
د. صالح بن عبد اهلل بن محيد
إمفم وخطصب املسجد احلرام



1(
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 تقديم
 فضيلة الشيخ العالمة

د. يوسف بن عبد اهلل الوابل
املدر�س بامل�صجد احلرام- مكة املكرمة

حفظه اهلل تعاىل


بخير  اهلل  أرسله  األنام،  سيد  وببعثة  باإلسالم،  كرمنا  الذي  هلل  الحمد 
شريعة وأكمل نظام، وأتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة: ﴿چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾)1).
وصلى اهلل وسلم وبارك على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، نبينا 
النذير،  والبشير  األمي،  الهاشمي  النبي  عبداهلل،  بن  محمد  وحبيبنا  وقدوتنا 

والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعه واستن بسنته إلى يوم المعاد. 

وبعد 

بن  محمد  بن  المهدي  الدكتور/  األستاذ  الشيخ  فضيلة  أهداين  فقد 
بعنوان:  الحضانة،  أحكام  القيمة يف  الحرازي، رسالته  الرحمن  بن عبد  يوسف 

)1( سورة المائدة، جزء من اآلية: 3. 
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»مستحقو الحضانة وترتيبهم حسب متغيرات العصر«، فوجدهتا رسالة قيمة 
يف مسألة مهمة، تنازع الناس فيها قديًما وحديًثا، حتى إن شيخ اإلسالم ابن 
تيمية & يرى أن الحضانة مبنية على مصلحة الطفل، وأن األدلة سواء كانت نقلية 
الشارع  أن  يعلم  أن  ينبغي  يقول: »ومما  المصلحة، حيث  تراعي تلك  أو عقلية 
ليس عنه نص عام يف تقديم أحد األبويين مطلًقا، وال تخيير أحد األبويين مطلًقا، 
والعلماء متفقون على أنه ال يتعين أحدهما مطلًقا، بل مع العدوان والتفريط ال 

يقدم من يكون كذلك على الَبرِّ العادل المحسن، القائم بالواجب«)1). 

ودرء  وتقريرها،  للمصالح  ومراعاته  اإلسالم  عظمة  تتجلى  وهبذا 
الكريم،  النشء  هذا  الطفل،  لمصلحة  ذلك  كل  واستبعادها،  المفاسد 
ک  تعالى: ﴿ک  قال  الواجبة،  له حقوقه  إنسانا  اهلل؛ كونه  الذي كرمه 
الرعاية  له  مصلحته  ويدرك  يستوي  حتى  طفال  يكون  أن  منذ  گ﴾)))،  ک 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  تعالى:  قال  الكاملة،  والعناية  التامة، 
ۇئ﴾)))، فسبحان من هذا دينه وشرعه، دين الرحمة والعدل، قال تعالى: 
﴿ک ک گ گ گ﴾)4)، هذه الرحمة الشاملة لكل شيء، 

)1( انظر: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالم، تأليف تقي الدين، أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراين، المتوىف سنة 728هـ، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته محمد بن 

عبد الرحمن بن قاسم، المتوىف سنة 1421هـ )5/ 85(، الطبعة: األولى، 1418 هـ
)2( سورة اإلسراء، جزء من اآلية: 70.

)3( سورة النساء، جزء من اآلية: 6.
)4( سورة األنبياء، اآلية: 107.
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ومنها مراعاة مصالح الصغير، والحفاظ عليه، ومع هذا كله فالواجب على 
األنفس  حفظت  التي  رهبم  بشريعة  ويفخروا  بدينهم،  يعتزوا  أن  المسلمين 
خير  فيه  ما  لكل  الواضح  البيان  وجاء  واألموال،  واألعراض  والعقول 
اإلنسان، ومراعاة مصالحه، والتي بفقدها ال تتحقق تلك المقاصد التي فيها 

مصالح العباد. 

عليها  نصت  التي  المظاهر  هذه  لبعض  بيان  القيمة  الرسالة  هذه  ويف 
المسألة  هبذه  العلماء  عناية  يف  ذلك  ويظهر  وقررهتا،  اإلسالمية  الشريعة 
المهمة وغيرها، مما فيه مصالح العباد، وقد َبيَّن المؤلف -حفظه اهلل تعالى- 
شروط الحضانة وضوابطها، وكذلك أهل الحضانة أو مستحقيها وترتيبهم 
يف ذلك حسب متغيرات العصر، ثم ختم الرسالة بخاتمة وتوصيات مهمة، 
دقيقة  تعتمد على دراسات علمية  مقارنة  فقهية  بعمل دراسات  فيها  أوصى 
المحاكم  خالل  من  ميدانية  دراسات  وكذلك  الفقهية،  المذاهب  جميع  يف 
والخروج  ودراستها،  بالحضانة،  المتعلقة  القضايا  بجمع  وذلك  الشرعية، 
أهمية  يبين  مما  المضحون،  فيها مصلحة  التي  المناسبة  والفتاوى  بالحلول 

هذا البحث، وجدارته بالعناية والدراسة المستفيضة. 

مه سعادة الشيخ األستاذ  وفق اهلل الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل ما قدَّ
الدكتور المهدي الحرازي من جهود مباركة يف موازينه الصالحة، ونفع اهلل 

بعلمه، وزاده اهلل توفيًقا وتسديًدا. 
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واحلمد هلل رل اليفملني

وصىل اهلل وسدم وبفرك عىل عبده ورسوله نبصنف حممد وعىل آله وصضبه 
لمجيني ،،،

وكتبه 
يوسف بن عبد اهلل الوابل
املدرس بفملسجد احلرام

مك  املكرم 
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 تقديم
 فضيلة الشيخ العالمة

د. سرت بن ثواب اجلعيد
رئي�س ق�صم الق�صاء �صابًقا بكلية الدرا�صات الق�صائية واألأنظمة 

جامعة اأم القرى


وبعد: الحمد هلل، والصالة والسالم على من ال نبي بعده  

بعنوان:  الحرازي بحثه  المهدي بن محمد  أ.د.  الكريم  فقد أهداين األخ 
مفيًدا،  بحًثا  فألفيته  العصر«،  متغيرات  حسب  وترتيبهم  الحضانة  »مستحقو 
أغلب  من  المسألة  وناقش  األدلة،  وذكر  األقوال،  وجمع  الباحث،  فيه  اجتهد 
جوانبها، فجزاه اهلل خيًرا على ما بذل من جهد يف هذا البحث، وليس بمستغرب 
عليه هذا التميز، فكتبه وبحوثه شاهدة له بذلك، أسأل اهلل أن يوفقه لمزيد من 

العلم النافع والعمل الصالح.
وصىل اهلل وسدم عىل نبصنف حممد وآله وصضبه.

كتب ذلك
د. سرت بن ثواب اجلعيد 
يوم الثالثفت املوافق 1444/3/22هـ 

18/ لكتوبر / 2022م
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تقديم فضيلة الشيخ

د. فارس بن دغيليب العصيمي
القا�صي بوزارة العدل


الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

الشيخ/  شخصه،  عن  التأخر  وال  رده،  أستطيع  ال  من  سألني  فلقد 
عبدالرحمن ابن الدكتور -المغفور له بإذن اهلل- فهد بن صقر الروقي -أسعده 
و الحضانة،  ْفر الذي بين يديك، الموسوم بـ: »مستحقُّ اهلل بطاعته- أن أراجع السِّ
وترتيبهم حسب متغيِّرات العصر«، للفقيه األستاذ الدكتور/ المهدي بن محمد 
الحرازي -متعه اهلل بالعافية، ونفع األمة بعلمه–، وأن أكتب عليه مقدمة، فألفيته 
حلة قشيبة، وثمرة نضيدة، ُيؤكل منها الفوائد، ويتلذذ السائر فيه بحسن المناظر، 
ففائدة لغوية، وأخرى نحوية، وثالثة أصولية، وأختها الفقهية، تسير فيه ال تشعر 

حتى تنتهي وال تفرت، فيا مطالعه أقبل عليه؛ فكل الصيد يف جوف الفرا.
الدهم اجيل له اللبول ...

وصىل اهلل وسدم عىل خري خدق اهلل، وآله وصضبه، ومن وااله.
حرر يف 1444/02/02هـ

كتبه
د. فارس بن دغيليب العصيمي

اللفيض بوزارة اليدل
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 تقديم 
 فضيلة الشيخ العالمة 

 د. أمحد بن أمحد بن عيل األمحدي
حفظه اهلل تعاىل



من  باهلل  ونعوذ  ونستهديه،  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل  الحمد  إن 
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال  شرور 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده 

ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد

متزايد،  بشكل  الطالق  نسبة  ارتفاع  الزمان  هذا  يف  يالحظ  مما  فإن 
عن  تنتج  التي  الطالق  آثار  ومن  األسباب،  وألتفه  للنظر،  الفتة  وبصورة 
حضانة  يف  التنازع  األوالد:  بنارها  ويصطلي  وفراقهما،  الزوجين  اختالف 
للحضانة،  يصلح  ال  بأنه  اآلخر  يصف  الزوجين  من  واحد  فكل  األطفال، 

ويحكي اآلثار السيئة التي ستلحق باألوالد لو استحق حضانتهم.



((

الطالق  قبل  فائقا  اهتماما  أواله  فقد  الطفل،  حال  يهمل  لم  واإلسالم 
وبعده، بل أوجب حفظه ورعايته يف كل حال، وقد أولى الفقهاء المسلمون 
هذا الجانب عناية كبيرة، ففصلوا أحكامه، وساقوا أدلته، وبينوا وجه داللتها، 
وقد تناول الشيخ األستاذ الدكتور المهدي بن محمد الحرازي هذا كله يف هذا 
الكتاب الذي أسماه: )مستحقو الحضانة وترتيبهم حسب متغيرات العصر(.

وقد قرأت هذا الكتاب فوجدته وافيا يف موضوعه، ومفيدا يف محتواه، 
وسطا سهال؛ من غير تطويل ممل، وال اختصار مخل، فكان كافيا بما فيه من 
ج اآليات واألحاديث الخاصة  اإليضاح والتبيين لألحكام الخاصة، وقد خرَّ
هبذا المجال، فهو على ذلك ُيَعدُّ مرجعا يف حل المشاكل التي تعرتض هذا 

الطفل من أول خروجه إلى هذه الحياة.

لهم  اهلل  ر  يسَّ من  منها  ليستفيد  صافية؛  نقية  أبحاثا  الكتاب  تناول  وقد 
االستفادة.

وأهميتها  بالحضانة،  الخاصة  المعلومات  من  كنـزا  الكتاب  هذا  وُيَعد 
ومكانتها، وما يرتتب عليها من األحكام والشروط، وُيَعدُّ مفخرة للمؤلف؛ 
الشرعية،  للحضانة  الصحيحة  الطريقة  فيه  وبيَّن  الجانب،  هبذا  اعتنى  ألنه 
التي يجب أن تراعى أو تتبع يف مجتمعنا اإلسالمي، وقد ذكر نماذج تستحق 
الطفل،  التعامل مع هذا  يكون  تبين كيف  منها،  الوقوف عليها، واالستفادة 
الذي سيكون له شأن عظيم يف المستقبل، فإعداده والعناية به عناية بمستقبل 

األمة. 



))ملديق  لصضفل الاحصد  اليدقت

المهمة  األشياء  يقدم  أن  على  المهدي  الدكتور  األستاذ  ِحْرص  ومن 
التي تدعو لها الحاجة الماسة للحياة المجتمعية جادت بصيرته هبذا الكتاب 
تكوين  مرحلة  اإلنسانية،  مراحل  من  مرحلة  أول  فيه  تناول  الذي  العظيم، 

اإلنسان وصناعته.

هبا  واهتمت  الكريم،  القرآن  هبا  اعتنى  فقد  أهمية  من  للحضانة  ولما 
وحسن  بدقة،  فيها  ورد  ما  كل  الدكتور  جمع  وقد  المطهرة،  النبوية  السنة 
عبارة، وأجاد يف هذا الموضوع بأسلوب ميسر، يستفيد منه المبتدي، ويتذكر 

به المنتهي، فهو كتاب يحتاج له كل إنسان.

وقد ذكر المؤلف حفظه اهلل تعالى المفاهيم الفقهية الخاصة هبذا الشأن، 
فقد وجدت أن المؤلِّف له بصيرة نافذة، وعلم غزير يف هذا الفن، فقد انتهج 
ج كتابه بعناوين  الكتاب والسنة يف مؤلفه، ولم يتقيد بمذهب معين، فقد توَّ
شاملة، ومراجع مشهورة، تعين القارئ على ما يريد بيسر وسهولة، فالمؤلِّف 
حفظه اهلل تعالى له اختيارات يف هذا المجال، اطمأنت لها نفسه الزكية، وإن 
شاء اهلل تعالى تجد طريقها إلى النشر، والعمل هبا، وُكُتُب المؤلف كلها تقنع 
القارئ بما فيها ألول وهلة؛ لما يجد من الحجة والبيان، فهي تمتاز بإيجاز 

األلفاظ، وغزارة الفوائد، وِدقَّة التحقيق، والعرض بصورة مميزة.

ورعاية  الصغير،  نفع  على  الشرع  يف  الحضانة  مدار  أن  يخفى  وال 
مصلحته، فمتى ُوِجَد من يستحق الحضانة، وحصل عنده مصلحة الصغير 

م على غيره. ُقدِّ



(4

عت آداب وأحكام على الرجال؛ للمحافظة على الذرية،  هذا وقد ُشِرِ
الزوجة  اختيار  فيه:  ويدخل  شرعيا،  يكون  أن  على  فحرص  النكاح،  أولها 
أمة، كل هذا من  ينكح مشركة، وال  النسب والدين، وأن ال  الصالحة ذات 

أجل الحفاظ على الذرية.

غرة،  فعليه  قتله  فمن  حقوقا،  أمه  بطن  يف  وهو  للولد  اإلسالم  وجعل 
وإن خافت الحامل على ولدها تفطر وتقضي، وإذا حصل طالق وجب نفقة 
كل  الرحم،  السترباء  والموت؛  للطالق  العدة  وفرض  تضع،  حتى  الحامل 
هذه األشياء حسبما ذكر يف كتب الفقه اإلسالمي؛ حفاظا على الذرية، ألن 

الغرض من النكاح هو الذرية الصالحة. 

وكما أحل اهلل تعالى الزواج حرم اهلل الزنا، وشرع النكاح حفاظا على 
نسب هذا المولود، وجعل الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

وبعد ذلك أوجب للمولود ما يلي: 

- التسمية، واالختيار فيها لألب واألم. 

- والعقيقة.

- والرضاع.

فهي  اإلسالمية،  الشريعة  يف  كبيرة  أهمية  لها  الحضانة  أن  يخفى  وال 
تكتسب أهميتها من أهمية هذه األمة، التي أمرها النبي | بالتكاثر، وال قيمة 
له من غير االهتمام بأفراده، والعناية هبم، منذ التفكير فيه حتى وصول ذلك 



5)ملديق  لصضفل الاحصد  اليدقت

التكاثر إلى التأثير يف مجريات الحياة وحركتها.

أسأل اهلل أن يكتب لهذا الكتاب القبول، وأن ينفع به األمة، وأن يحقق 
لمؤلفه الفوز بالرضا والعفو والغفران.

﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾)1)

وصىل اهلل وسدم عىل سصدنف حممد وعىل آله ولصضفبه لمجيني.

واحلمد هلل رل اليفملني

وكتبه

د. أمحد بن أمحد بن عيل األمحدي
مك  املكرم 

حرسهف اهلل ميفىل

  

  

)1( سورة األعراف، جزء من اآلية: 23.





169الـاهـفرس الـيـفمــ 

فهرس املوضوعات

5 ...................................................... تقدميات اأ�صحاب الف�صيلة العلماء

7 ..................... تقديم معالي الشيخ العالمة الدكتور/ صالح بن عبداهلل بن ُحَميد

14 ............ تقديم فضيلة الشيخ العالمة األستاذ الدكتور/ يوسف بن عبد اهلل الوابل

18 ................ تقديم فضيلة الشيخ العالمة األستاذ الدكتور/ سرت بن ثواب الجعيد

20 ................................. تقديم فضيلة الشيخ د.فارس بن دغيليب العصيمي

اهلل  حفظه  األحمدي  علي  بن  أحمد  بن  أحمد  الدكتور/  العالمة   الشيخ  فضيلة  تقديم  

تعالى.............................................................................. 21

29 ............................................................................ الـمقـدمـة

39 ........................................... املبحث األأول: مقدمات وممهدات يف احل�صانة

المبحث األول  مقدمات وممهدات يف الحضانة )ماهية الحضانة، وحكمتها، وحكمها، 

41 ............................................................ وشروطها، وضوابطها(

42 ................................ المطلب األول تعريف الحضانة لغة واصطالحا

42 ....................................................... تعريف الحضانة لغة:

تعريف الحضانة اصطالحا:................................................. 45



170

49 ......................................... نظرة على التعريفات االصطالحية:

52 ............................................ المطلب الثاين الحكمة من الحضانة

57 ............. المطلب الثالث الحضانة بين الحق والواجب وما يرتتب على ذلك

65 ................................................ المطلب الرابع شروط الحضانة

65 ............................... أوال: الشروط المشرتكة بين الرجال والنساء:

73 ............................................ ثانيا: الشروط الخاصة بالرجال:

74 ............................................. ثالثا: الشروط الخاصة بالنساء:

78 ............................................. المطلب الخامس ضوابط الحضانة

83 ......................... املبحث الثاين: م�صتحقو احل�صانة من الرجال والن�صاء وترتيبهم

85 .................... المبحث الثاين  مستحقو الحضانة  من الرجال والنساء وترتيبهم

المطلب األول منشأ الخالف يف الحضانة....................................... 87

المطلب الثاين تحرير محل النزاع............................................... 94

100 ..... المطلب الثالث المستحقات للحضانة من النساء  عند انفرادهن وترتيبهن

114 ..... المطلب الرابع المستحقون للحضانة من الرجال  عند انفرادهم وترتيبهم

المطلب الخامس المستحقون للحضانة من النساء والرجال  عند االجتماع 

وترتيبهم................................................................... 124



171الـاهـفرس الـيـفمــ 

141 .......................................................................... اخلـاتـمـة

141 .................................................................... أوال: النتائج:

ثانيا التوصيات:.................................................................. 143

145 .................................................................. الـفهـار�س الـعـامــة

147 ........................................................... فهرس اآليات القرآنية

148 ......................................................... فهرس األحاديث النبوية

فهرس اآلثار..................................................................... 149

150 .......................................................... فهرس األبيات الشعرية

151 ................................. فهرس المصطلحات العلمية  والكلمات الغريبة

152 ........................................................ قائمة المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات............................................................. 169

173 ........................................................................ الـمــالحـــــق

الشخصية  األحوال  نظام  على  الموافقة  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار   )1( الـملـحــق 

175 ................ بالمملكة العربية السعودية برقم: م/73 وتاريخ: 6-8-1443هـ

181 .. الـملـحــق )2( نظام الحضانة يف نظام األحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية





الـمــالحـــــق





قريًبا بإذن اهلل تعالى

ٌة مبادرٌة نوعيَّ

عبر أثير

ل إصدارات سلسلة: أوَّ




