
 المطمب الثاني: الحضانة واإلرضاع
 اواًل: الحضانة:

 معنى الحضانة: .1
رح، ا را (1)لغرة -بالكسرر االتر  –الحضانة  ، ال ربيرة طلمارًام طرذةاذة طرح الح،ضو

ر  ، يارا:  حضرح اللرابر بيضرذ، إذا ضرطذ إلرل نتسرذ  حرت (2)طرا داح اببرل إلرل الكح و
 ارّةم عميذ لم تريخم جناحذ

افرررص احرررلقح التالررراة، الحضرررانة  ))ابيرررة اسرررملنة عمرررل  ربيرررة اللتررر: اطرررا 
ي عمررره بلرررا طرررح طحرررمحة حت رررذ، اجعمرررذ فرررص سرررريرخ، اكحمرررذ، ا ن يترررذ، ا سررر: ةر رررذ 

 م(3) اثيابذ، انحا ذلك((
 حق الحضانة لمن؟ .2

 انثنررلم أحررّه بحضررانة الررد ا، ذكرررًا كرراح أم -(4)بذجطرراا التالرراة الطسررمطيح-األم
ااطا يس حه الحضانة لملت: بعد األم فيطرا لرا طا رت، اا ان لرت طردة حضران لا  ررعًا، 
أا فاررردت  ررررلًا طرررح  ررررال الحضرررانة اخ يرررة، فارررد فارررد اة مترررت فيرررذ كمطرررات التالررراة 

عمررل اح الطسرر حه لحضررانة اللترر: بعررد األم، عمررل  (5)نص فالرراة ابطاطيررة\الطسررمطيحم
 -ال ر يب ال الص 
طات األب بعد ان اا: الحضانة إليذ، أا  بمذ، فراألم أحره بحضرانة اأذا  -األب

 اللت: إلل أح يبمغ، طح أي إنساح آةرم

                                                           
م (1) حح  راجع طحيل الطحيل لمسيس انص، طادة ححضح
 ةر امالك    طا بيح الةاحرة إلل الضمع الةمف، ا ا أ حر ابضقا اا (2)
راجع طسالك األفلام، لم ليد الثانص، الطجمرد الثرانص، لبعةحجريرة، ك راب النكراح، اراجرع ايضرًا  (3)

 م4/157اإل ناا لمطادسص، 
، االتارررذ عمرررل الطرررذا ب ابربعرررة لمجزيرررري، 345/ 22راجرررع  رررراب  ابسرررقم، لمطحاررره الحمرررص  (4)

ي أح الحضرانة فرص العراطيح اطا بعد ام ا نراك  را: عنرد بعره فالراة الطرذ ب الجعترر  4/594
 م2/122الاليح طح حه أبايذ عمل الساية، فراجع طنلاج الحالحيح لإلطام السيس انص، 

م طلبعرررة حررردر،  رررم، اللبعرررة 121طنلررراج الحرررالحيح، لتطرررام السيسررر انص، الاسرررم الثرررانص، ص  (5)
  رم1421الثانية، 



ابعد األم ااألب الجد طح لررف األب، فراذا فارد الرم يكرح لرذ احرص، اب لر ب 
فالط لار ثبات حه الحضرانة أل رارب الالرد عمرل  ر يرب طرا رب اإلرث، األ ررب طرنلم 

  عدد اال سااي اال  اخ يارا بينلمميطنع األبعد، اطع ال
 م(6)ا ذخ أي الارعة ايضًا  ا طا ذ ب إليذ فالاة الطذ ب الحنبمص

ح عمرت، اطرح (7)ااطا الطالكية ، فارد جعمراا حره الحضرانة بعرد األم، ألم األم، اات
بعررد ا الةالررة ال رراياة، ثررم الةالررة لرر م، ثررم الةالررة لرر ب، ثررم لةالررة ةالررة اللترر: ا ررص 
اةت جدة اللت: لطذ، ثم لم األب، ثم جدخ األب ألبيذ، ثرم األةراات ال راياات لملتر:، 

ل ر يررب الطررذكار، فغررح لررم يكررح ثررم األةررت لرر م، ثررم األةررت لرر ب، ثررم لمعطررات عمررل ا
رررررربحةمممماأطا الحنابمررررررة، فررررررذ باا إلررررررل اح  اطسرررررر حه  فالطسرررررر حه لمحضررررررانة حينبررررررذ العححح
لمحضررانة بعررد الررم، هأطلا لررا، الاربرررل فررالاربل، ثررم أب، ثررم اطلرررات كررذلك، ثررم جررّد، ثرررم 
أطلا ذ، كذلك، ثم اةت األبرايح، ثرم )أةرت(ألم، ثرم )أةرت( ألب، ثرم ةالرة ألبرايح، ثرم 

ررابت أبيررذ، ثررم )ةالرر ة( ألم، ثررم )ةالررة( ألب، ثررم عطررات كررذلك، ثررم ةررابت أّطررذ، ثررم حو
عطات أبيذ، ابنات عطات أبيذ كذلك عمل ال تحي: الط ادم، ثم لبا ص العحبة األ ررب 

 م(8)فاأل رب
  الحاضنة شروط .3

ا رررد ا ررر رل التالررراة  ررررالًا فرررص األم الحاضرررنة، اكرررذا فرررص  ير رررا ططرررح يعلرررد 
  اح ب (9)طرررع فارررد األم، أا فارررد ا لررربعه  رررذخ ال ررررالم ا رررص الررريلح بحضرررانة اللتررر:

  كاح طعرافة بالتجار، االتسه، أا طر ّدة، اا  ير طذطانةم

                                                           
 اطا بعد ام 312/ 9الطغنص اال رح الكبير، ببنص  داطة،  (6)
، طحرلتل البرابص 125 -124/ 2راجع حا ية العداى عمرل كتايرة اللالرب، لمعرداي الطرالكص  (7)

 مم1938الحمبص ااابدخ بطحر، 
، الطلبعررة الطحرررية برراألز ر،  حررحي  ا عميرره 158 -157/ 4اإل نرراا لمحجررااي الطادسررص،  (8)

 عبد المليف السبكصم 
م االرررراه 346/ 2ألسرررقم، ممس، م ا رررراب  ا634 -633/ 2حا رررية ابرررح عابرررديح، ممس،  (9)

 م366الطربع، ممس، ص 



، أح التاسررراة ب ررررك الحرررقة  حضرررانة للرررام اأح  كررراح (12)اناررر: عرررح ال رررافعص
 حّرةم

اا رر رل فالرراة اإلطاطيررة، فررص الحاضررنة أطررًا كانررت أا  ير ررا، أح  كرراح طسررمطة، 
ذا كانررت الررم ططماكررة، فرراألب أحرره باللترر: طنلررا، ألح الحضررانة نرراا سررمل ذ، حررّرة، فررا

 االطة ليست طح ا ملا، اكذا الكافرة االطجنانةم
، عمل انلا لا  زاجت  سال حضران لام ااح  ّيردخ بعضرلم برذح يكراح (11)اا تااا

زاجلررا  يررر طحرررم لمحررغير، فرراذا كرراح  ريبررًا لررذ، اطررح أرحاطررذ كعطررذ ا رربذ ذلررك، فررق 
 ل حضان لا، للتملا طح  يرخم سا

الررا سررالت حضرران لا بررال زاين، ثررم بانررت طررح زاجلررا بلررقه أا طررات، يرجررع 
 حالا بالحضانة لزاا: الطانعم

 ا :  جبر الم عمل حضانة الد ا؟
ذ ب اإلطاطية إلل انلا ب ُ جبر عميلا، إذ إح  ابدلة  ايت طا دلت عميرذ، اح 

 مزم اجابلامللا اح: اس حااه الحضانة، ا ا ب يس 
بطررا إذا اجرردت الحاضررح لررذ، اطررا طررع عرردم  (12)ا ررد  ّيرردخ بعرره فالرراة الطررذا ب

 اجاد ا ا عّيح األم اجبرت عميلام
ذا فحر: الالررد بعررد  طاطيرة الحرراليح، فرراألب أحره بالرردخ إح كرراح ذكرررًا، ااألم - اات

أحره برذ اح كراح أنثنرل ح ررل بمرغ سربع سرنيح، ثرم يحررب  أبا را أحره بلرا، عنرد افطاطيررة 
 م(13)بعه فالاة الطذ با 

 ، جعماا انالاا الحضانة فص األنثل البماغم(14)ابعه فالاة األحناف
أح حضررانة الغررقم  سرر طر ح ررل يحرر مم، افررص النثنررل ح ررل  (15)انارر: عررح طالررك
   زاج ايدة: الزاج بلام

                                                           
 الطحدر السابه نتسذم (12)
 الطحدر السابه نتسذم (11)
 م635/ 2ابح عابديح،  (12)
 م346/ 2م ا راب  ابسقم، 366الراه الطربع، ص  (13)
 م642/ 2ابح عابديح،  (14)



عمل أح األب لا طات بعد اح ان ا: حه الحضانة إليرذ،  (16)ا د نص األطاطية
لررم احرره بالالررد طررح احررص األب، اطررح جطيررع أ اربررذ، ح ررل األب أا  برر: ذلررك، كانررت ا

 االم لذم اكذا العكس فيطا لا طا ت األمم
فرراح فاررد األبررااح، ذ ررب بعرره فالرراة اإلطاطيررة إلررل الاررا: برراح الحضررانة  ن ارر: 
إلل أب األب ألنذ أب، اط ارك ل ب فرص كراح الالرد لرذ، الرذ الابيرذ عميرذ فرص الطرا: 

 ةما يرخ، كذا فص الحضان
إلررل أح الحضررانة ل  ررارب  (17)فررذح فاررد الجررد فاررد ذ ررب بعرره عمطرراة افطاطيررة

 ط ر بيح حسب طرا ب اإلرث، باع بار االاية أالص األرحام بنص اخية الكريطة 
 (18)(ِمْنُكْم َوُأوُلو اْْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكتَاِب المَّهِ )

ب إلررل اح الحضررانة فررص  ررذخ الحررارة، ا ررد  ررردد بعرره التالرراة فررص ذلررك، اذ رر
 ن اررر: إلرررل كررر: طرررح احرررص األب، أا احرررص الجرررد،  رررانلطا  نرررا ك رررذنلطا فرررص أالايرررة 

 ال حرف فص  ير الحضانة ططا يرجع إلل أطار الطاحصم
  ذا كمذ عند اإلطاطيةم

، (19)ااطرررا عنرررد فالررراة ال رررافعية حح محررراو ح عح ، فحررره الحضرررانة بعرررد األم ألطلا لرررا اات
، ثررم ل ةررت، ثررم لمةالررة، ثررم لبنررت األةررت، ثررم ابعررد ح لرر ب، ثرر حح محرراو ح عح م ألطلا ررذ اات

 لبنت الخ، ثم لمعطةممممم
، فالحضانة بعد الم لطلا لرا، ثرم لرم األب ثرم ألطلا لرا ااح (22)اأم عند األحناف

عماح، ثم الةاات ألب اام، ثم األةاات ألم، ثرم األةراات ألبم ابنرت الةرت ألم اأب 
ابنات األةت ااى طح بنرات األخ، االةرابت االرل طرح بنرات  االل طح الةالة عند م،

                                                                                                                                                                      
 ممحم (15)
 م 346/ 2 راب  ابسقم،  (16)
 ممحم (17)
 م75األنتا:   (18)
 م122 -121/ 4إعانة اللالبيح، ممس،  (19)
 م 42 -41/ 4بدابع الحنابع، (22)



ح  سررراايح فرررص  الرررخ، ابنرررات الرررخ أالرررل طرررح العطرررات، االةرررابت االرررل طرررح العطرررات، اات
 الاربمممم ا كذامممم

 (21)اإلرضاع :ثانياً 
ا ترررررره التالرررررراة الطسرررررررمطاح، عمررررررل أح طرررررردة الرضررررررراا لملترررررر:، ذكرررررررًا كررررررراح أا 

 أنثنل،حالح كاطقح، لاالذ  عالل 
 (22)(َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَمْينِ )

بحررُر (26)، اال ررافعية(25)، االحنابمررة(24)، اعنررد ابحنرراف(23)اعنررد األطاطيررة ، ب ُ جو
األم عمرررل إرضرررراا الرررد ا، إإل اذا انححررررر اإلرضررراا بلررررا، إطرررا لعرررردم اجررراد طرضررررعة 

 ساا ا، أا لعد ال اام اللت: ثدي  ير ام
، إلرررل الارررا: بذنلرررا  جبرررر عميرررذ، إذا كانرررت فرررص جبرررا: (27)ذ رررب الطالكيرررة بينطرررا

 الزاجية، أا كانت طلماة الم  ةرج طح العّدة بعدم
بحرم  أطا إذا كانت طلماة بابنة فق ُ جو

برر عمرل  اكذلك، إذا كاح طثُملا ب ُيرضرع، لعمراو  ردؤ ا، إلإنلرم  رالاا بذنلرا ب ُ جو
حرربص أا الحرربية ال اررام ثرردي  ير ررام اا كرراح زاجلررا إرضرراا الررد ا، إإل إذا لررم يابرر: ال
 طي ًا، أا فايرًا طعدطًا، اكذا اللت:م

اعمررل الاررا: بعرردم اإلجبررار، فمرر م طلالبررة األب بررذجرة الرضرراعة، إح لررم يكررح 
ّب فاألجرة فص طا: اللت:م  لمالد طا:، اات

                                                           
م ابرردابع الحررنابع، 151/ 2راجررع فررص  ررذا الطاضرراا ااحكاطررذ  األ نرراا، لمحجررااي الطادسررص،  (21)

م احا ررررية العررررداي عمررررل 345/ 2م ا رررررابع ابسررررقم، لمطحارررره الحمررررص، 41-4/42لمكاسررررانص، 
 م449/ 3اطغنص الطح اج، لم ربينص م 123 -122/ 2رسالة الايراانص، 

 م233البارة   (22)
 / ممحم2 رابع اإلسقم،  (23)
 بدابع الحنابع، ممسمحم (24)
 اإل ناامممسمحم (25)
 طغنص الطح اج،ممسمحم (26)
 حا ية العداي،ممسمحم (27)



ل فرراح لررم يكررح طررا: ب لرر ب، اب لملترر:، فرراح حالررا برراألجرة ب يسررال، برر:  بارر
 دحيونًا فص ذطة األبم

 ا د اس د: التالاة عمل حه األم بذجرة اإلرضاا، باالذ  عالل  
 م(28)(َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفَآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ )

كطررا ا ترره فالرراة الطسررمطاح، عمررل أح األم أحرره بارضرراا لتملررا طررح أيررة اطرررأة 
طرضرعات، فراح لالبرت بذزيرد، أةرى، ب ررل اح  ابر: براألجرة ال رص  ابملرا  ير را طرح ال

 باألجرة األ ّ: إلرضاعذم ايسمطذ لطح  بمتفطح حه الزاج اح ين زا اللت: طنلا، 
  ا:  عالل  

ْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرى)  (29)(َواِ 
برررر: لررررا  بّرعررررت طرضررررعة  يررررر األم بارضرررراا اللترررر: طجانررررًا، فطررررح حرررره األب 

 بمرت بارضراعذ طجانرًا ايضرًام ف كراح احره برذ طرح  ان زاعذ طرح األم كرذلك، إب إذا  رص
  مك فص  ذخ الحالةم

، فرص حرارة طررا إذا لمبرت األم أجررة الطثرر:، (32)ااح نرص بعره فالراة الحنابمررة
عمررررل أح األم  كرررراح احرررره بارضرررراعذ طررررع  ررررذخ األجرررررة، ح ررررل لررررا اجرررردت طررررح   برررررا 

 نت طلماة طنذمبارضاعذ طجانًا، فق فره بيح أح  كاح األم فص حبا: الزاج، أا كا
م كطرا نرص (31)اطا ذ ب اليذ الحنابمة  نا،  ا أحد  راليح عنرد فالراة ال رافعية

، عمررل انررذ اذا لررم يكررح لمالررد طررا:، الررم يكررح األب (32)بعرره فالرراة الطررذ ب الجعتررري
ح عرررق،  عررررّيح عمرررل األم إرضرررراعذ طجانررررًا، أا  طاسررررًا، اا كرررراح ط ررراّفص، اكررررذا جررررّدخ اات

ح اجر لررا فررص طررا: األم، بنرراًة عمررل اجرراب إنترراه األم باسرر بجار طرضررعة أةرررى، ا كررا 
 عمل لتملا فص  ذخ الحا:م

                                                           
 م6اللقه  (28)
 6اللقه   (29)
 م2/151اإل ناا، ممس،  (32)
 م452/ 3طغنص الطح اج،  (31)
 م3/119ج الحاحمحيح، لإلطام السيس انص، طنلا (32)



، اح األب لرررا أسررر اجر طرضرررعة للتمرررذ، فرررص (33)اذكرررر بعررره فالررراة ابحنررراف
 طارد يحه لذ ذلك، فينبغص أح  رضعذ عند أطذ، ب عند ا  صم

عمل  اأةيرًا، فاح  ذخ األحكاح، طح أحاية األم بارضاا الد ا، طع ك: طا ي ر ب
ذلك، ط رالة بطا اذا كانت األم سميطة طح الطراه الُطعدية، ا ير ا، ططا ي ضرر 

 إياخ، أا ار ضاعذ طح لبنلا، طعذ اللت: جّراة اح ضانلا لذ، اا طقطس لا

                                                           
 م41 -42/ 4بدابع الحنابع،  (33)


