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Abstract 
A chitd in the custody of his parents is the smile of shining 

life and the hope contributing to the building of the future and 
in the stability of his formation the nation turns to stable 

                          

  .١٦/٥/٢٠١٣*** قبل للنشر في ٢٤/٤/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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,strong and healthy. Therefore ,custody was and continues to 
be one of the important matters attracting the attention of 
jurisprudence and law, for caring for the child in custody is 
nogot an easy matter .As such .we should cater for his feelings 
, taking in to accocent the feelings of his parents and should 
keep harm away from him .Islamic jurisprudence and law have 
stipulated specific condition for whoever deserves to wmbrace 
custody ,keening on the healthy upgrowth of the chid in 
custidy avoiding severing them and exerting all efforts to help 
him obey them and obey whoever comes after them. 
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  املبحث األول
  اماهية احلضانة وحقيقته
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  املطلب األول
  مفهوم احلضانة

         
ال 

  الفرع األول
 ً   احلضانة لغة


             


         



   


           


       



                          

منظور ، محمد بن مكرم بـن علـي أبـو الفضـل جمـال الـدین بـن منظـور األنصـاري اإلفریقـي  ابن)  ١(
  . ١٢٣-١٢٢م ، مادة ( حضن) ، ص١٩٥٦المصري ، لسان العرب ، دار صادر بیروت، 

بـن عبـد القـادر الـرازي  مختـار الصـحاح ، دار الكتـاب العربـي، دون ) الرازي ، محمد بن ابـي بكـر ٢(
  . ١٤٢سنة نشر ،مادة ( حضن) ، ص

، مؤسســة ٤ج) الفیـروز آبـادي ، مجــد الـدین محمـد بــن یعقـوب الفیـروز آبــادي ، القـاموس المحـیط ،٣(
  .١٠٧٣، باب الحاء ، صالرسالة، دون سنة نشر
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  الفرع الثاني
  احلضانة إصطالحاً 








            

    






                          

 ، ٢، حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر للــدردیر،ج، محمــد عرفــة  الدســوقي المــالكي) الدســوقي١(
  .  ٤٥١، صدون سنة نشر من مطبعة عیسى الحلبي، مصر،

ر رد المختــا ، ٣ج ،بــد العزیـز عابـدین الدمشــقي الحنفـي، محمــد أمـین بـن عمــر بـن ع) ابـن عابـدین٢(
  .   ٥٦٠هـ ، ص١٤٢١، على الدرر المختار، طبعه دار الفكر،  بیروت

، ٧هـاج ،ج، نهایـة المحتـاج إلـى شـرح المندین محمـد بـن احمـد الرملـي الشـافعيس الـ، شم)  الرملي٣(
  .  ٢٥٥هـ ، ص١٣١٧، المطبعة البهیة المصریة، دون مكان طب

، كشـاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع،  ٣ج، ي الحنبلي، منصور بن یونس بن إدریس البهوت)  البهوتي٤(
  .  ٣٢٦-٣٢٥، صنة نشردون س من ،مكتبة النصر الحدیثة للنشر، الریاض
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  الفرع الثالث
  احلضانة قانوناً 


           







                          

نحاللـه، دار الــوارق الـزو  ٨ط ، ١) د. مصـطفى السـباعي، شــرح قـانون األحـوال الشخصــیة، ج١( اج وإ
  .   ٢٦٨م ، ص٢٠٠٠، للنشر، بیروت

ق وحقـوق األوالد ونفقـات األقـارب، الـدار ، الطـالم األسـرة فـي اإلسـالم، أحكـا) د. احمد فراج حسین٢(
  .  ٢٧٥ص، م١٩٩٨الجامعیة للنشر، بیروت، 

  ١١، صم١٩٨٦لفقه اإلسالمي، دار المنار للنشر، مصر، ) د. سمیر عقبي، الحضانة في ا٣(
المعـدل ، كمـا عرفـت   ١٩٨٤لسـنة ١١-٨٤)  مـن قـانون األسـرة الجزائـري رقـم٦٢) ینظر: المادة (٤(

  =الحضانة في مدونة األسرة  المغربیة رقم
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  املطلب الثاني
  طبيعة احلضانة

       



آ 

آ




  الفرع األول
  طبيعة احلضانة يف الفقه اإلسالمي




  األول الرأي
  احلضانة حق هللا تعاىل:




                                                               

ا الحضـانة بأنهـا ( حفـظ الولـد ممـا قـد ) منه١٦٣المعدل في المادة (  ٢٠٠٤ لسنة ٢٢-٤-١=
  یضره والقیام بتربیته ومصالحه) 

دون  مـن ،١ن علـي عبدالسـالم التسـولي المـالكي، البهجـة فـي شـرح التحفـة، ج، أبي الحس) التسولي١(
، شـــرح النیـــل وشـــفاء ؛ إطفـــیش، محمـــد بـــن یوســـف إطفـــیش ٤٠٤ان طبـــع أو ســـنة نشـــر، صمكـــ

، دون مكـــان طبـــع مـــن ،، المطبعـــة الســـلفیة٧یز الیمنـــي، جقیـــق ضـــیاء الـــدین عبـــدالعز العلیـــل، تح
  .٢٠٦ص هـ، ١٣٤٣
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  ي الثانيرأال
  احلضانة حق للمحضون




           



    



        


  



                          

 ، فــتح القــدیر فــي شــرحعبــد الواحــد بــن عبــد الحمیــد الحنفــي، كمــال الــدین محمــد بــن ) ابــن الهمــام١(
، ؛ السرخســـي ٣١٦، صهــــ١٣٥٦، ، المكتبـــة التجاریـــة الكبـــرى، مصـــر٣اي، ج، للمرغینـــالهدایـــة

، مطبعـة ٥ج ،مـد بـن ابـي سـهیل السرخسـي الحنفـي، المبسـوطاحشمس الدین ابي بكر محمـد بـن 
  .   ٢٠٧ص هـ،١٣٢٤، القاهرة ،١ط ،السعادة

 ،، الـدار الجامعیـة للنشـر، بیـروت، أحكـام األحـوال الشخصـیة لغیـر المسـلمین) د. توفیق حسن فـرج٢(
  . ٣٦٤م، ص١٩٨٢

، واالتفاقیـات الدولیـةصـیة العراقـي ) هدى عصـمت محمـد أمـین ،الحضـانة فـي قـانون األحـوال الشخ٣(
  .  ٣٧م ، ص٢٠٠٥ ، جامعة صالح الدین، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة القانون
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  الرآي الثالث
  حق للحاضن احلضانة

    
             


            



                          

صـــیة فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة، المكتبـــة ، األحـــوال الشخ) د. محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد١(
  .  ٤١٢، صم٢٠٠٧العلمیة، بیروت، 

، مصر، ١، ط، مطبعة السعادة٢لكبرى،ج) اإلمام مالك، مالك بن أنس األصبحي، المدونة ا٢(
؛ السرخسي ، شمس الدین ابي بكر محمد بن احمد بن ابي سهیل  ٣٦٥هـ، ص١٣٢٣

، برهان الدین ابي المرغیناني ؛ ٢٩٧، ص٥المبسوط ، مصدر سابق، ج السرخسي الحنفي ،
، ٢جالهدایة شرح بدایة المبتدي،  الحسن علي بن ابي بكر عبد الجلیل المرغیناني الحنفي

عبد اهللا  ، أبي؛ الشافعي٥٣٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، دون سنة نشر، ص
، ١،  المطبعة األمیریة، ط٣محمد بن أدریس الشافعي، األم، وبهامشه مختصر المزني، ج

لى شرح ححاشیة الباجوري ع ،جوري، الشیخ إبراهیم الباجوري؛ البا٩٢هـ ، ص١٣٢١مصر
؛ ٣٣١- ٣٣٠م، ص١٩٥٠، مصر،١،  مطبعة السعادة، ط٢جابن القاسم الغزي الشافعي، 

، المكتب ٩قدامة المقدسي الحنبلي، المغني، ج، عبد اهللا بن احمد بن محمد  بن ابن قدامة
الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ؛ ٨٧١هـ، ص١٤٠٥، ، بیروت١اإلسالمي، ط

  .   ٨٦، دون مكان طبع أو سنة نشر، ص، دار المعارف االسالمیة٣الخالف، ج
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)  رواه الحاكم ، اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النیسابوري ، المسـتدرك علـى ١(
،  المكتبــــة العصــــریة ، بیــــروت ، كتــــاب ٣الصــــحیحین، تحقیــــق : حمــــدي الــــدمرداش محمــــد ، ج

ـــــذهبي  ١٠٦٩-١٠٦٨) ، ص٢٨٢٩الطـــــالق، رقـــــم الحـــــدیث ( . حـــــدیث صـــــحیح وقـــــال عنـــــه ال
  صحیح. 

  .  ٤١٢. محمد محي الدین عبد الحمید ، مصدر سابق، ص) د٢(
) د. أحمد علـي الخطیـب ود. حمـد عبیـد الكبیسـي ومحمـد عبـاس السـامرائي ، شـرح قـانون األحـوال ٣(

ـــــیم العـــــالي والبحـــــث العلمـــــي ، جامعـــــة بغـــــداد ، ط م ، ١٩٨٠، ١الشخصـــــیة ، طبعـــــه وزارة التعل
  .   ٢١٤ص

ا لمكتـب ، ٩محمـد  بـن قدامـة المقدسـي  الحنبلـي ، المغنـي ،ج ) ابن قدامة ، عبد اهللا بن احمد بـن٤(
  .٨٧١هـ، ص١٤٠٥، بیروت ، ١اإلسالمي ، ط
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  الرابع الرأي
  احلضانة حق مشرتك بني احلاضن واحملضون

         


          
       

           



           




            






                          

؛ الشـلبي ، شـهاب  ٥٦٠، ص٣) ابن عابدین ، رد المحتار على الدر المختـار ، مصـدر سـابق ،ج١(
ة دون مكـان طبـع  أو ســن٣الـدین احمـد الشــلبي الحنفـي ، حاشـیة الشــلبي علـى تبیـین الحقــائق ، ج

؛ إبن حجر الهیثمي ، احمـد شـهاب الـدین بـن محمـد بـن حجـر الهیثمـي الشـافعي،  ٤٧نشر، ص 
  . ٢١٦دون سنة نشر، ص  من ، مطبعة المشهد الحسیني، القاهرة،٤الفتاوى الكبرى الفقهیة،  ج

والقـــانون، مؤسســـة شـــباب  اإلســـالمیةحقـــوق األوالد فـــي الشـــریعة  بـــدران أبـــو العینـــین بـــدران، .) د٢(
  .  ٦٢، صعة،اإلسكندریة، دون سنة نشرالجام

تیر مقدمــة إلــى مجلــس كلیــة ، رســالة ماجسـ) محمـد علیــوي ناصــر، الحضــانة بـین الشــریعة والقــانون٣(
  . ٢٩٠ص م ،١٩٨٨، د، جامعة بغداالشریعة
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  الفرع الثاني
  طبيعة احلضانة يف الفقه القانوني

        
            
         




  اإلجتاه األول
  ثار الزواجآاحلضانة أثر من 

آ
       آ      

            

                          

دار  ، دراسـة مقارنــة،ت حضـانة األطفـال فـي زواج األجانـبصـالح الـدین جمـال الـدین مشـكال ) د.١(
المــدخل الــى نظریــة  ،؛ د. مصــطفى أحمــد الزرقــا ٣٠ص  م، ٢٠٠٤اإلســكندریة ،الفكــر الجــامعي

  . ٦٥ص م، ١٩٩٩اإللتزام العامة في الفقه اإلسالمي، دار القلم دمشق،
، دار النهضـــة  ٢، الوســـیط فـــي القـــانون الـــدولي الخـــاص ، جیـــاض  ود. ســـامیة راشـــدفـــؤاد ر  ) د.٢(

  ؛ ٣١٣م،ص   ١٩٧٩العربیة ، القاهرة ، 
ــــدولي الخــــاص المقــــارن، دون مكــــان طبــــع، بیــــروت، مســــلم د. أحمــــد   م، ١٩٦٦، مــــوجز القــــانون ال

  ؛  ینظر :وساند هذا الرأي جانب من الفقه الفرنسي  ٢٢٨ص
    p.mayer Droit intemational Prive. Paris ed 1977. P.423  
   Topor les conflits de lois en matiere de puissance puissance parental 

Dalloz 1971.p.225 ؛ p.mayer Droit intemational Prive. Paris ed 1977. 
P.423 
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آ


أ





  اإلجتاه الثاني
  ثار إحنالل الزواجآاحلضانة أثر من 





آ




  

  اإلجتاه الثالث
  ثار النسبآاحلضانة أثر من 

آ


                          

        مشــــار الیــــه عنــــد: ١٩٥٠لســــنة  ٧٥بــــرقم  /أحــــوال شخصــــیة/ ) قــــرار محكمــــة القــــاهرة اإلبتدائیــــة١(
  . ٣٢، مصدر سابق، صصالح الدین جمال الدین د.

 ،٣ج لعربـي، طبعـة معهــد الدراسـات العربیــة،، القـانون الـدولي الخــاص ا) د. جـابر جـاد عبــدالرحمن٢(
     .Topor.op.cit.p.178؛  ٢١٣القاهرة، دون سنة نشر، ص 

 عنایت  عبدالحمید  ثابت، تنـازع القـوانین مـن حیـث المكـان وأحكـام فضـه فـي القـانون الیمنـي، ) د.٣(
  . ٢٩١م، ص١٩٩٠،القاهرة، ٢ربیة ، طدار النهضة الع
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  اإلجتاه الرابع
  احلضانة عقد إجارة




             
       


  

  اخلامس االجتاه
  احلضانة من الوالية على املال


              

                          

  . ٣٥ن ، مصدر سابق، ص ) د. صالح الدین جمال الدی١(
د. صـالح الـدین  مشـار الیـه عنـد: ١٩٣٣/ ٩١٠) قرار محكمـة المنصـورة/ احـوال شخصـیة/المرقم ٢(

  . ٣٥) ، ص ٢جمال الدین ، مصدر سابق، هامش  (
م، ١٩٨٦مصـــر، ،٣ج العامـــة للكتـــاب،الهیئـــة  ،عبـــداهللا، القـــانون الـــدولي الخـــاص ) د. عـــز الـــدین٣(

    لرأي البعض من الفقه الفرنسي ینظر:وسانده في هذا ا . ٧٧_٧٦ص
  R principles de droit international prive selon la loi et gurudence 
francaises paris .t.ll.1962.p.312 . 
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  املبحث الثاني     
  شروط ممارسة احلضانة  

           








  املطلب األول
  شروط ممارسة احلضانة يف الفقه اإلسالمي
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  لالفرع األو
  الشروط العامة املشرتكة للحاضنني
















  







                          

ا، لتـــاج واألكلیـــل  ٤ج)  المـــواق ، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن یوســـف المـــالكي المعـــروف بـــالمواق ، ١(
شـیة رد المحتـار علـى حا ،؛ ابن عابـدین٢١٦هـ ، ص١٣٩٨، لمختصر خلیل، دار الفكر، بیروت

، مصـدر ؛ الرملي، نهایة المحتاج إلى شـرح المنهـاج ٨٧١، ص٢الدر المختار، مصدر سابق، ج
  ٨٧١، ص٩؛ ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ج٢٧٧، ص٦سابق، ج

، دار الفكر العربـي، ي الشریعة اإلسالمیة فقهًا وقضا، األحوال الشخصیة ف) د. عبد العزیز عامر٢( ءً
  . ٢٣٥ص ،١٩٧٦، ٢دون مكان طبع، ط

ذهبیـة واهـم النظریـات ، الشامل لألدلة الشرعیة واألدلة الم) د. وهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته٣(
  .  ٧٣٠٥، ص١٩٩٧الفقهیة، دار الفكر المعاصر، دمشق،
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، دیـوان المطبوعــات الجامعیــة، ١جیز فــي شـرح قــانون األسـرة الجزائــري،  ) د. بلحـاج العربــي، الـوج١(
   ٣٨٣م، ص ١٩٩٩، بن عنكون الجزائر

  .٢٣٦-٢٣٥، مصدر سابق، ص) د. عبد العزیز عامر٢(
؛ ابـــن  ٤٥٤، ص٢ى شـــرح الكبیـــر للـــدردیر، مصـــدر ســـابق، ج، حاشـــیة الدســـوقي علـــ) الدســـوقي٣(

  . ٨٧٢، ص٢المختار، مصدر سابق،ج عابدین، رد المحتار على الدرر
  . ٣٢٨، ص٣، مصدر سابق،جكشاف القناع عن متن اإلقناعوتي، ) البه٤(
تــاج إلــى معرفــة ألفـــاظ ، شــمس الــدین محمــد بــن احمــد الشـــربیني الشــافعي، مغنــي المح) الشــربیني٥(

  .٤٥٤م، ص١٩٣٣،  مطبعة البابي الحلبي،  دمشق،٣المنهاج، ج
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  . ٥٥٦، ص٣، مصدر سابق، ج) ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار١(
  . ٣٢٨، ص٣) البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، مصدر سابق، ج٢(
  .٥٢٩-٥٢٨، ص٢، مصدر سابق، جللدردیر، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) الدسوقي٣(
جمـوع فتـاوي شـیخ اإلسـالم بـن تیمیـة، جمـع ، مبن عبد الحلـیم بـن تیمیـة الحنبلـي ، أحمد) ابن تیمیة٤(

  . ٢٨٨م ، ص١٩٧٨ ،عة الریاض، مطب٧وترتیب ابن القاسم، ج
؛ البهــوتي،  ٤٥٦، ص٣المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، مصــدر ســابق، ج، مغنــي ) الشــریبني٥(

لدسـوقي علـى ، حاشـیة ا؛ الدسـوقي ٣٢٨، ص٣كشاف القناع عن متن اإلقناع، مصدر سابق، ج
  .  ٥٢٩-٥٢٨، ص٢، جالشرح الكبیر للدردیر، مصدر سابق



مارستها    -دراسة مقارنة–الِحضانة وشروط مُ

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (59), Year (18) 

٧٨


         

 


 
   

    )) 
((

            



         

            
           
           

                          

؛ البهـوتي،  ٤٥٥، ص ٣مصـدر سـابق، ج، حتـاج إلـى معرفـة ألفـاظ المنهـاجالم، مغنـي ) الشـربیني١(
؛ ابــن قدامــة، المغنــي، مصــدر  ٤٩٨، ص٥در ســابق، ج، مصــكشــاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع

  .٢٩٨، ص٩سابق، ج
  .  )١٤١) سورة النساء، اآلیة : (٢(
مطبعـة مصـطفى  ،٣سماعیل المعروف باألمیر الكحالني، سبل السالم، ج، محمد بن إ) الصنعاني٣(

  . ٢٢٩م، ص ١٩٦٠، البابي الحلبي، دمشق
، ٤ن مســعود بــن احمــد الكاســاني الحنفــي، بــدائع الصــنائع، ج، عــالء الــدین أبــو بكــر بــ)  الكاســاني٤(

زم، أبو محمد علي بن احمد ؛ ابن ح٤٢م ،ص١٩٨٢، دون مكان طبع، ٢دار الكتب العلمیة، ط
-٣٢٣ص هــــ ،١٣٥٠، بعـــة المنیـــر، القـــاهرةالمط ١٠بـــن حـــزم األندلســـي الظـــاهري، المحلـــى، ج

٣٢٤.  
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  الثاني الفرع
  باحلاضنة اخلاصة الشروط








                          

  ) ٢) سورة المائدة ، اآلیة  (١(
  .)١٣٥) سورة النساء، اآلیة (٢(
  .من هذا البحث ٧تخریج الحدیث في ص) سبق ٣(
  .٤٢، ص٤ج ، مصدر سابق،) الكاساني، بدائع الصنائع٤(
؛ ابــن الهمــام، فــتح  ٥٥٦، ص٣صــدر ســابق ،ج) ابــن عابــدین، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، م٥(

  .٣٦٧، ص٣، مصدر سابق، جالقدیر في شرح الهدایة
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؛ ٥٣٠-٥٢٩، ص٢ســابق، ج ، مصــدرلدســوقي علــى الشــرح الكبیــر للــدردیر، حاشــیة االدســوقي )١(
، مغنـــي ؛ الشـــربیني ٣١٦، ص٣ج ، مصـــدر ســـابق،ابـــن الهمـــام، فـــتح القـــدیر فـــي شـــرح الهدایـــة

؛ البهـــوتي، كشـــاف  ٤٥٦-٤٥٥، ص٣ج بق،، مصـــدر ســـاالمحتـــاج الـــى معرفـــة الفـــاظ المنهـــاج
  .  ٣٢٨، ص٣ج ، مصدر سابق،القناع عن متن االقناع

  من البحث  ٧) سبق تخریج الحدیث في ص٢(
  .٤٣-٤٢ص ،٤ج ، بدائع الصنائع، مصدر سابق،) الكاساني٣(
  .٦١٩، ص ٩ج ، مصدر سابق،) ابن قدامة، المغني٤(
، ٩ج ، مصـدر ســابق،ابـن قدامـة، المغنـي ؛ ٣٢٣، ص١٠) ابـن حـزام، المحلـى، مصـدر ســابق، ج٥(

  .٦١٩ص
،  ٢، جم القشــیري النیســابوري، صــحیح مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســللم) رواه مســ٦(

  .٤١٧م ، ص٢٠٠٧، القاهرة، ١دار الغد الجدید، ط
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  .  ٣٢٥-٣٢٣،ص ١٠ج ، مصدر سابق،) ابن حزم، المحلى١(
  .٤٥٨، ص٣لفاظ  المنهاج، مصدر سابق، جلمحتاج إلى معرفة أ، مغني ا) الشربیني٢(
، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن عبـــد اهللا بــن علـــي الخرشـــي  المـــالكي، حاشـــیة الخرشـــي علـــى شــي) الخر ٣(

 ،هــــ١٤١٢، دار الفكـــر العربـــي، بیـــروت،٤ســـیدي خلیـــل وبهامشـــه حاشـــیة العـــدوي، ج مختصـــر
؛ ٣٥١ص ،٢ج بیـر للـدردیر، مصـدر سـابق،، حاشـیة الدسـوقي علـى شـرح الك؛ الدسوقي٢١٥ص

  .٣٠٤، ص٩بق، ج، مصدر ساابن قدامة، المغني
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ـــدر المختـــار١( ؛ الزیلعـــي، أبـــو  ٥٧٠، ص٣، مصـــدر ســـابق، ج)  ابـــن عابـــدین، رد المحتـــار علـــى ال
، المطبعــة دین عثمــان بــن علــي الزیلعــي الحنفــي، تبــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائقمحمــد فخــر الــ

  .٥٠هـ ، ص١٣٥٠، مصر ،٣، ج١ریة، طاالمی
؛ الموافـق،  ٥١٣، ص٢لشرح الكبیر للـدردیر، مصـدر سـابق، ج، حاشیة الدسوقي على الدسوقي) ا٢(

المحتــاج إلــى ، مغنــي الشــربیني  ٢١٧، ص٤ج ، مصــدر ســابق،كلیــل لمختصــر خلیــلالتــاج واال
، ٩؛ ابــن قدامــة، المغنــي، مصــدر ســابق، ج٤٥٩، ص٣معرفــة ألفــاظ المنهــاج، مصــدر ســابق، ج

  .  ٣٠٤ص
، ٢ال الشخصـیة فــي الشــریعة اإلسـالمیة، دار القلــم، للنشــر، ط، أحكــام األحــو ف) عبـد الوهــاب خـال٣(

  . ٢٠٠م ، ص١٩٩٠، الكویت
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  الثالث الفرع
  احلاضنب اخلاصة الشروط












   




                          

،المغنـي ، مصـدر  ابـن قدامـة ینظر: ،اع وهو إثنان واربعون الف ذراعالذر  ) والبرید من مضاعفات١(
 محمـــد ، ینظـــر: د.٢كـــم٨٠ بعـــض الفقهـــاء المحـــدثین بمـــا یعـــادل ، وقـــدرها٣٠٥،ص ٩ســابق، ج

  .٥٨ص ،١٩٧٧ون مكان طبع ،عزمي، أحكام الحضانة بین الفقه والقانون، د
ابــــن  ٤٥٣، ص٢لدســـوقي علــــى الشــــرح الكبیـــر للــــدردیر، مصـــدر ســــابق، ج، حاشــــیة ا) الدســـوقي٢(

، نهایــة المحتــاج ؛ الرملــي ٥٥، ص٢عابــدین، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، مصــدر ســابق، ج
  .٣٧٧، ص٧لمنهاج، مصدر سابق، جالى شرح ا
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ق وحقوق األوالد ونفقات األقارب، الـدار ) د. أحمد فراج حسین ، أحكام األسرة في اإلسالم ، الطال١(
أحكـــام األســـرة فـــي الفقـــه ، ؛ د. عبـــد الســـتار حامـــد٢٩٢-٢٩١م، ص١٩٩١، الجامعیـــة، بیـــروت

  .١٦٧م ، ص١٩٨٦، ، بغداد١اإلسالمیة، أحكام إنهاء النكاح، مطبعة الجامعیة، ط
؛  ٣٦ص ،م٢٠٠٩زیز محمد المحامي، الحضانة في الشریعة والقانون، طبعـه الموصـل، ) عبید ع٢(

    .١٩٦، مصدر سابق، صعبد الوهاب خالف
؛ المـــواق، التـــاج   ٥٣١، ص٢ج ،لدســـوقي علـــى الشـــرح الكبیـــر للـــدردیر، مصـــدر ســـابقحاشـــیة ا )٣(

لــــى لخرشــــي، حاشــــیة الخرشــــي ع؛ ا ٢١٧، ص٤، مصــــدر ســــابق، جواألكلیــــل لمختصــــر خلیــــل
؛ ابـــن عابـــدین، رد المحتـــار علـــى الـــدر  ٢١٥، ص٤ج ،مختصـــر ســـیدي خلیـــل، مصـــدر ســـابق

، المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، مغنــي ؛ الشــربیني ٧٥٠، ص٢ج ، مصــدر ســابق،المختــار
، ؛ ابـن حـزم ٣٠٤،ص ٩؛ ابـن قدامـة، المغنـي، مصـدر سـابق، ج ٤٥٨، ص٣مصدر سـابق، ج

  .٣٢٣، ص١٠لمحلى، مصدر سابق، جا
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  الثاني املطلب
  املقارن القانون يف احلضانة ممارسة شروط


 

    




  األول الفرع
  احلاضنني بني املشرتكة الشروط




                          

. المــواق، ٢١٦، ص٤ج ،اشــیة الخرشــي علــى مختصــر ســیدي خلیــل، مصــدر ســابق، حالخرشــي )١(
ـــــل  لمختصـــــر خلیـــــل، مصـــــدر ســـــابق، ج ـــــاج واالكلی ، حاشـــــیة ؛ الدســـــوقي٢١٨-٢١٧، ص٤الت

  .  ٥٣٢-٥٣١، ص٢لدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر، مصدر سابق، جا
، مطبعـة ٢علـى شـرح ابـن القاسـم الغـزي، جبـاجوري ، حاشـیة الالباجوري، الشیخ إبراهیم البـاجوري )٢(

، ٩؛ ابـــن قدامـــة، المغنـــي، مصـــدر ســـابق، ج ٣٣١-٣٣٠م، ص١٩٥٠، مصـــر، ١الســـعادة، ط
  .٣٠٥-٣٠٤ص
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  ) من قانون األحوال الشخصیة العراقي.٢) فقرة (١ینظر: المادة () ١(
ر غیـــ ٢٥/٥/٢٠١٢فـــي ٢٠١٢/ شخصـــیة أولـــى/٣١٢٥تحادیـــة المـــرقم ز االیـــلتمی) قـــرار محكمـــة ا٢(

  منشور
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        _









                          

ــــة) قــــرار محكمــــة تمییــــز ١( ــــى/٢٩٣٣المــــرقم  االتحادی غیــــر  ١٥/٣/٢٠١٢فــــي ٢٠١٢/شخصــــیة أول
  منشور.

، القـرار مشـار إلیـه ١٩٨٧/ ٢٩/٥فـي ٨٧/ هیئة موسعة / ٢٩٤) قرار محكمة التمییز العراقیة برقم٢(
عنـــد: القاضـــي شـــكر محمـــود النجـــار، أحكـــام النســـب فـــي الشـــریعة والقـــانون مـــع قـــرارات محكمـــة 

  .٢٧م، ص٢٠٠٤، دون مكان طبع، ١لتمییز، طا
مـــن قـــانون األســـرة الجزائـــري علـــى أن ( تعتبـــر تصـــرفات المجنـــون والمعتـــوه  )٨٥) نصـــت المـــادة (٣(

) ٨٦( ، كـذلك نصـت المـادةحالـة الجنـون  او العتـه او السـفه)والسفیه غیر نافذة  إذا صدرت في 
  ).  ر علیه یعتبر كامل األهلیةلم یحجمن بلغ سن الرشد و من القانون ذاته على أنه (
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  .) من قانون األسرة الجزائري٢٢٢( : المادة)  ینظر١(
، والقــرار منشــور فــي المجلـــة ٣٣٩٢١/١٩٨٤شخصــیة /رقــم الــدعوى  / ) قــرار المحكمــة العلیــا / ٢(

  . ٣٥ص ،م١٩٨٩) السنة٤لجزائریة، العدد (القضائیة التي تصدر عن وزارة العدل ا
، القــرار منشــور فــي المجلـــد ١٩٩٠/ ٢٦٤٠٣شخصــیة / رقـــم الــدعوى /علیــا / )  قــرار المحكمــة ال٣(

  .٤٠م، ص١٩٩١)  لسنة ٢العدد ( ،تي تصدر عن وزارة العدل الجزائريالقضائیة ال
، مشـــار الیـــه عنـــد ١٩/٢/١٩٩٠فـــي ٥٩٠١٣/ ) قـــرار المحكمـــة العلیـــا / شخصـــیة / رقـــم الـــدعوى٤(

  .٩٥م، ص٢٠٠٥، الجزائر یوسف دالندة، قانون األسرة، دار هومة للنشر،
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  الثاني الفرع
  باحلاضنة اخلاصة الشروط

  






 


 



 


 









                          

غیـــر  ٢٤/٧/٢٠١٢فــي٢٠١٢/ شخصــیة أولـــى / ٣٥٥٤تحادیــة المـــرقم ) قــرار محكمــة التمییـــز اال١(
  منشور    
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) من قانون األحوال الشخصیة العراقي علـى انـه ( إذا مـات ٥٧/ب) من المادة (٩)  نصت الفقرة (١(
  لعراقیین بشرط :أبو الصغیر فیبقى الصغیر لدى أمه وان تزوجت بأجنبي عنه من ا

  أن تكون األم محتفظة ببقیة شروط الحضانة. -١
  ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغیر من بقائه مع إالم . -٢
  ان یتعهد زوج االم حال عقد القران برعایة الصغیر وعدم األضرار به. -٣
لطلـب التفریـق  ) من البند (ب) فیكون ذلـك سـببا٣اذا اخل زوج األم بالتعهد المنصوص علیه في( -٤

  من الزوجة
  ) من قانون األسرة الجزائري  ٦٦) ینظر: المادة (٢(
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  الثالث الفرع
  باحلاضن اخلاص الشرط












 







                          

، ٣/٧/١٩٨٩والصــادر فــي ١٩٨٩شخصــیة / /  ٥٤٣٥٣قــرار المحكمــة العلیــا الجزائــري /المــرقم) ١(
  .  ١٠٣ة، مصدر سابق، صمشار إلیه عند : یوسف دالند

  )  من قانون األسرة الجزائري.٦٩ینظر : المادة () ٢(
قـــرار منشـــور فـــي  ١٥/٢/١٩٩١فـــي ٩٠/شخصــیة/٥٩٠١٣رار المحكمـــة العلیـــا الجزائریـــة بـــرقم قــ) ٣(

، ١٩٩١) ، الســــنة ٤لجزائریــــة العــــدد (مجلــــة القضــــاء ، مجلــــة دوریــــة تصــــدر عــــن وزارة العــــدل ا
    .١١٦ص
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  والتوصيات النتائج
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  املصادر
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