 ‐ 8189ﻣﻦ أﺣﻖ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓ اﻹﺳﻼم
اﻟﺴﺆال
ﺑﻌﺪ زواج دام ﻋﺪة ﺳﻨﻮات  ،ﻃﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ زوﺟﺘﻪ وﺣﺎول أﺧﺬ ﻃﻔﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ  ،وﻫ ﺗﺴﺄل ﻣﻦ أﺣﻖ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻫ أم ﻃﻠﻴﻘﻬﺎ ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ أﻫﻠﻬﺎ ﻓ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

اﻟﻨﺴﺎء أﺣﻖ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل  ،وﻫﻦ اﻷﺻﻞ ﻓ ذﻟﻚ  ،ﻷﻧﻬﻦ أﺷﻔﻖ وأرﻓﻖ وأﻫﺪى إﻟ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻐﺎر  ،وأﺻﺒﺮ ﻋﻠ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺸﺎق ﻓ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،وأن اﻷم أﺣﻖ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ وﻟﺪﻫﺎ ذﻛﺮاً ﻛﺎن أو أﻧﺜ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺢ وﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوط اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ
ﺑﺎﺗﻔﺎق .
وﻳﺸﺘﺮط ﻓ اﻟﺤﺎﺿﻦ  :اﻟﺘﻠﻴﻒ  ،واﻟﺤﺮﻳﺔ  ،واﻟﻌﺪاﻟﺔ  ،واﻹﺳﻼم إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎً  ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻤﺤﻀﻮن  ،وأن ﻻ ﺗﻮن ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺑﺄﺟﻨﺒ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﻮن  ،وإذا ﻓﻘﺪ ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط وﻃﺮأ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻛﺎﻟﺠﻨﻮن أو اﻟﺰواج وﻧﺤﻮ
ذﻟﻚ ﺳﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ  ،ﺛﻢ إذا زال اﻟﻤﺎﻧﻊ رﺟﻊ اﻟﺤﺎﺿﻦ ﻓ ﺣﻘﻪ  ،وﻟﻦ اﻷوﻟ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن  ،ﻷن ﺣﻘﻪ ﻣﻘﺪم .
وﻣﺪة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ إﻟ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء  ،أي ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ إﻟ أن ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻤﺤﻀﻮن وﻳﺴﺘﻐﻨ ، ﺑﻤﻌﻨ أن ﻳﺄﻛﻞ وﺣﺪه
وﻳﺸﺮب وﺣﺪه  ،وﻳﺴﺘﻨﺠ وﺣﺪه وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .
وإذا ﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ذﻛﺮاً ﻛﺎن أو أﻧﺜ ، وذﻟﻚ ﻓ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ أو ﺛﻤﺎن ﺳﻨﻴﻦ .
أﻣﺎ ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻓ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ  :ﻓﺈذا اﻓﺘﺮق اﻷﺑﻮان واﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻴﻮن ﻟﺴﻔﺮﻫﻤﺎ ﺻﻮر :
 -1إذا أراد أﺣﺪ اﻷﺑﻮﻳﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﻠﺔ  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﻢ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ .
 -2وإذا أراد أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳﻔﺮاً ﻟﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن واﻹﻗﺎﻣﺔ وﻛﺎن اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺨﻮﻓﺎُ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﻢ أﺣﻖ ﺑﻪ .
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 -3وإذا أراد أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳﻔﺮاً ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓ اﻟﺒﻠﺪ  ،وﻛﺎن اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻄﺮﻳﻖ آﻣﻨﻴﻦ ﻓﺎﻷب أوﻟ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷم  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ
أﺑﺎً أو أﻣﺎً .
 -4وإذا أراد اﻷﺑﻮان اﻟﺴﻔﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎً إﻟ ﺑﻠﺪة واﺣﺪة ﻓﺎﻷم ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ .
 -5ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺴﻔﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮاﻫﻢ اﻷب وﻳﺮوﻧﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻓﺘﻮن اﻷم ﻋﻠ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ .
ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اﻟﻮﻟﺪ ﺣﺪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﺗﻨﺘﻬ ﻣﺪة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ  ،وﺗﺒﺪأ ﻣﺪة ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺼﻐﺎر إﻟ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻠﻢ أو ﺗﺤﻴﺾ اﻟﺒﻨﺖ  ،ﻓﺘﻨﺘﻬ ﻣﺪة
اﻟﻔﺎﻟﺔ  ،وﻳﻮن اﻟﻮﻟﺪ ﺣﺮاً ﻓ ﺗﺼﺮﻓﻪ .
ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺼﻐﺎر  :ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺣﻘﺎً ﻓ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻮﻟﺪ ﻓ اﻟﺠﻤﻠﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷم واﻟﺠﺪة  ،إﻻ أن
اﻟﺨﻼف واﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﻫﻮ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﻔﺎﻟﺔ إذا ﺗﻨﺎزع اﻷﺑﻮان  ،وﻛﺎﻧﺎ أﻫﻼ ﻟﻠﻔﺎﻟﺔ  ،ﻓﻴﺮى اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ أن اﻷم أﺣﻖ ﺑﻔﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻟﺪ ذﻛﺮاً أو أﻧﺜ ، وﻳﺮى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﻓ اﻟﺬﻛﺮ  ،وأﻣﺎ اﻷﻧﺜ ﻓﺎﻷب أﺣﻖ ﺑﻬﺎ  ،وﻳﺮى اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ أن اﻷب أﺣﻖ ﺑﺎﻟﻐﻼم  ،واﻷم
أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎرﻳﺔ  ،وﻟﻌﻞ اﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ إذا ﺗﻨﺎزﻋﺎ وﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺷﺮوط اﻟﻔﺎﻟﺔ .
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