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 خالصة البحث
 :مقدمة

من  كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا, ضلمده كنستعينو كنستغفره, حلمد هلل,إف ا
كأشهد أف  ,أف ال إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد ىادم لو, كمن يضلل فال هده اهلل فال مضل لو,ي

 زلمد عبده كرسولو.

 :وبعد

, ألهنا ختتص سالمية عناية خاصةاألمور اليت  أكلتها الشريعة اإل دلا كانت احلضانة أمران من أىم       
فيها  كىي من ضمن القضايا اليت اجتهد ,اليت تكوف األسرة ٍب اجملتمعات بالطفل, باعتباره اللبنة األكىل

أك ما يهديو إليو ربو عن نظر  ,الكتاب العزيز يرجع ُب قضائو إىل حيث كاف الرسوؿ   الرسوؿ
كقد ثبت ُب  ,من صحابتو الذين كانو مبنزلة ادلستشارين ُب العصر احلاضر ك مشورة أكيل األمر, أكاجتهاد

فإف  ,ككاف يستشَت ُب بعضها شلا مل يرد فيو نص ,كاف جيتهد ُب بعض األحكاـ   السنة الصحيحة أنو
ترب قضاء لذا يع في ذلك,باكبُت لو الصو  ,خطئو , كإف أخطأ نبهو اهلل علىأصاب ُب ذلك أقره اهلل

, كلقد الذم ترتكز عليو الدساتَت ُب القضاء اإلسالمي اعات ىو ادلرجع األساسُب حل النز   الرسوؿ
 ُب أحكاـ احلضانة.  الرسوؿ قضى

الشقاؽ حوؿ حضانة  , كيبدأأهنا نوع من أنواع الوالية غَت الذاتية كتصنف احلضانة على         
فال ديكن للطفل إال أف يكوف مع  ,بُت األب كاألـ ةكىي عملية مشًتك ,األطفاؿ عندما حيدث الطالؽ

, فإف كاف ُب ادلرحلة األكىل فهنا كديكن حتديد أحقية حضانة الطفل ْتسب فئتو العمرية ,أحد أبويو
رلاراة  كأكثر صربان على ,مبا يلزمو , كأدرلتربية الطفل , ألف ادلرأة أقدر علىْتضانتو تكوف األـ أكىل

كىي أكثر ارتباطان بالطفل  ,لك من الزمن ما ال ديلكو األب, كدتألهنا ترضعو ثر شفقة عليو,كأك ,توطلبا
 حوؿ أحكاـ احلضانة ُب الفقوالرسالة ة ُب ىذه ة الباحثكمن ىنا تكوف دراس ,من الرجل ُب ىذه ادلرحلة
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 ىو البحثنوع ك  ,مع قانوف األحواؿ الشخصية اللييب ,ادلذاىب األربعة ا فقط علىمقتصر  ,سالمياإل
 .التحليلي ادلقارف ئيادلنهج االستقرا ة ىوو الباحثتعنهج الذم اتبادل ,الكيفي ادلكتيب

 

 :حوال الشخصية الليبية في الفقة اإلسالمي والقانون األحقيقة الحضان

 اإلسالمي: هتعريف الحضانة في الفق-
 تعريفان كاحدان من كل مذىب: ختتار الباحثةك  اختلف الفقهاء ُب تعريفها, 

فتقـو ْتفظو  ,كاعتزاذلا إياه من أبيو ليكوف عندىا ,احلنفية: ضم األـ كلدىا إياه إىل جنبها -ُ
 .(ُ)كإمساكو كغسل لثيابو

 .(ِ)ادلالكية: حفظ الولد ُب مبيتو كمؤنة طعامو كلباسو كمضجعو كتنظيف جسمو -ِ
 (ّ).مبا يصلحو كيقيو عما يضره ككبَت رلنوف كتربيتو  ,بأموره حفظ من ال يستقل الشافعية:-ّ

 .(ْ)تربيتهم بعمل مصاحلهماحلنابلة: حفظ صغَت كرلنوف كمعتوه ك -ْ     
 ا, فإذا بلغا من السن كاالستغناءالظاىرية: النظر للصغَت أك الصغَتة باألحوط ُب دينهما ٍب دنياى-ٓ

 .(ٓ)كمبلغ الفهم فال حضانة
  المختار:التعريف 
 ىو تعريف الشافعية ألنو يشمل الصغَت كاجملنوف كادلعتوه, كتعريف احلنابلة قريب منو كذلك. 

 
 

                                                           
 َْ/ْـ ُِٖٗأبو بكر بن مسعود أمحد, طبعة دار الكتب العلمية, عاـ  بدائع الصنائع, - ُ
 َِٕ/ْشرح سلتصرخليل, للخرشي زلمد بن عبد اهلل بن علي, ادلكتبو العصرية   - ِ
 ِِٓ, صٕـ ,جُّٗٗهناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج, الرملي زلمد بن أمحد بن محزة, دار الكتب العلمية, - ّ
 ْٓٗص ٓـ جُِٖٗق,َُِْ, ُاإلقناع, البهوٌب منصور بن يونس احلنبلي, دار الفكر بَتكت طكشاؼ القناع عن منت  ْ
, حتقيق عبد الغفار البندرم, دار الكتب العلمية, بدكف تاريخ, ج  ٓ  ِّّصَُاحمللى, ابن حـز
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 :حوال الشخصية الليبيتعريف الحضانة في قانون األ
"حفظ الولد كتربيتو كرعاية : بأهنا من قانوف األحواؿ الشخصية اللييبأ(  ةفقر  ِٔ)  عرفتها ادلادة

 .(ٔ)يلحق الو كذلك مبا ال يتعارض مع  ى,ف يبلغ الذكر كيتم الدخوؿ باألنثأ إىل كنو من حُت كالدتوؤ ش
 

 :تفاق بينهماأوجه االختالف واال
سالمي كالقانوف اتضح أف ىذا التعريف ال خيتلف كثَتان الفقو اإل بعد عرض مفهـو احلضانة ُب 

احلضانة شلا يتفق ُب مفهومها ف ادلفهـو كاحد, ذلك ألف إكرد ُب كتب الفقو اإلسالمي, حيث عما 
كقد أقاـ نص ادلادة سالفة الذكر توازنان  ,لكوهنا من الضركريات ُب رعاية األكالد كاحلفاظ عليهم ,غالبان 

 بُت حق الويل ُب الوالية على النفس كبُت حق احلاضن ُب رعاية الطفل كتعهده بالًتبية.
 

 حكمة مشروعية الحضانة:
ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو  اللًَّو ٍبني  يػىقيوؿي عىٍبدي   : َسًى :  عيمىرى , كىكيلُّكيٍم مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو, »يػىقيوؿي كيلُّكيٍم رىاعو

ىٍرأىةي 
ـي رىاعو كىمىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو, كىالرَّجيلي رىاعو ُب أىٍىًلًو كىىيوى مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو, كىادل ٍيًت زىٍكًجهىا رىاًعيىةه ُب بػى اإًلمىا

ـي رىاعو ُب مىاًؿ سىيًِّدًه كىمىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتوً   .(ٕ)«كىمىٍسئيولىةه عىٍن رىًعيًَّتهىا, كىاخلىاًد
 

 :حوال الشخصية الليبيمشروعية الحضانة وفقاً األ
أحكاـ احلضانة, كفٌصل  ـُْٖٗلسنة  َُلقد نظم قانوف األحواؿ الشخصية اللييب رقم  
 كقد استمد القانوف اللييب أحكامو من الشريعة اإلسالمية على اختالؼ مذاىبها. ,أحكامها

كما جاء ُب قانوف األحواؿ الشخصية اللييب حوؿ تربير ثبوت حق احلضانة للطفل بأف اإلنساف بعد 
 كنو كلها لعجزه عن قضاء مصاحلو كحاجاتو بنفسوؤ من يقـو  ْتفظو كتدبَت ش كالدتو حيتاج إىل

                                                           
 ُّٕـ, د زلمد مصطفي عبيد اذلوين   صػػػػػََِٕقانوف الزكاج كالطالؽ الطبعة الثانية, - ٔ
 ُ(, دار السالـ الرياض طّٖٗحديث رقم  ٓصِيث متفق عليو, صحيح البخارم,  البخارم زلمد بن إَساعيل )جاحلد -ٕ
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كقد  ,عليو ةجعل الشارع ذلما الوالي والوالداف مها أقرب الناس إليو كأكثرىم شفقة كرعاية دلصاحلكدلا كاف 
 .(ٖ)ُب ذلك ما ىو األصلح كاألنفع للصغَت ىراع
 

 :حق الحضانةصاحب 
  :حق الحضانة في الفقه اإلسالميصاحب أوال: 

 لقد اختلف الفقهاء ُب حق احلضانة على أربعة أقواؿ:
  القول األول:

كعند تعارض احلقُت, فإف حق  ف احلضانة حق للحاضن كاحملضوف معان, على سبيل االشًتاؾ,إ
لحاضنة أجربت عليها, مراعاة حلق الصغَت ل حلضانةاكأكىل باالعتبار, فإذا تعينت  احملضوف أقول

كابن القيم من  (ُُ)كبعض ادلالكية (َُ)عندىم كىو قوؿ بعض احلنفية كعليو الفتول (ٗ)كمصلحتو
 .(ُِ)حلنابلةا

 القول الثاني:
كىو ما ذىب إليو  ,احلضانة حق للحاضنة فال جترب عليو, فهي هبذا حق خاص يسقط باإلسقاط

 إال إذا تعينت للحاضنة, (ُٓ)كىو ادلعتمد عند الشافعية(ُْ)كادلشهور عند ادلالكية (ُّ)بعض احلنفية
 

                                                           
 عبيد اذلوين. ىزلمد مصطف .نوف الزكاج كالطالؽقا - ٖ
 ـ.ُٓٗٗق ُُْٓ, ُ( دار الكتب العلمية طُِْصْفتح القدير: زلمد بن  عبد الواحد بن اذلماـ)ج - ٗ

 ـ.ََِّقُِّْ( دار عامل الكتب الرياض, َٔٓصّحاشية ابن عابدين, زلمد أمُت عمر)جالدر ادلختار ك  - َُ
( دار ُِٓصْمواىب اجلليل ُب شرح سلتصر خليل,  احلطاب زلمد بن زلمد بن عبد الرمحن ادلغريب, حتقيق زكريا عمَتات )ج - ُُ

 ـ.ُٓٗٗق ُُْٔ, ُالكتب العلمية ط
 (.َْٓصٓزاد ادلعاد, )ج - ُِ
 (.ّٖٔصْير للكماؿ ابن اذلماـ )جفتح القد - ُّ
 (.ُِٓصْمواىب اجلليل ُب شرح سلتصر خليل )ج - ُْ
 (.ُِّص ٕهناية احملتاج شرح ادلنهاج )ج - ُٓ
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 .(ُٔ)كىذا القوؿ ىو ادلشهور عند احلنابلة
  القول الثالث:

احلضانة بإسقاط احلاضن إال  احلضانة حق للمحضوف, فتجرب احلاضنة عليو, كال تسقطإف 
 .(ُٗ), كبعض الشافعية(ُٖ)كىو قوؿ عند ادلالكية (ُٕ)كىو ما ذىب إليو بعض احلنفية, لعذر
 القول الرابع:

احلضانة حق هلل تعاىل, كعليو فال تسقط احلضانة بإرادة احلاضن أك إرادة احملضوف, فالبد من 
اجملتمع كفالة الطفل عند عدـ كجود احلاضنة أك الويل  كجيب على ياـ احلضانة دلن ىو ُب حاجة إليها,ق

 .(ُِ)كادلالكية (َِ)كىذا القوؿ ذىب إليو بعض الفقهاء من اإلباضية ,وىل ذلكتالذم ي
 :حق الحضانة وفقا لقانون األحوال الشخصية الليبي ثانيا:

الشخصية اللييب  ادلتعلقة باحلضانة يتضح أف ىذا  من خالؿ قراءة نصوص قانوف األحواؿ
 ,فهي حق الصغَت كحق احلاضنة كحق األب أك كليو ,القانوف جعل احلضانة حقان مشًتكان بُت اجلميع

كإف تعارضت مع حق الصغَت قدـ  مكن التوفيق بينها كجب ادلصَت إليها,أكىذه احلقوؽ إذا اجتمعت ك 
 .(ِِ)منها لو أقو ألن لاحلقوؽ األخر  ىحق الصغَت عل

 
 

                                                           

 (.ْٔٗص ٓكشاؼ القناع عن منت اإلقناع )ج  - ُٔ
ـ, ُٕٗٗق ُُْٖ, ُمية بَتكت طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين ابن صليم, طبعة دار الكتب العل - ُٕ
 (.َُٖصْ)ج
التاج كاإلكليل دلختصر خليل: ادلواؽ أبو عبد اهلل زلمد بن يوسف العبدرم, مطبوع هبامش اجلليل, ط دار الفكر بَتكت  - ُٖ
 (.ٕٗٓصٓ)ج
 (.ُِّصٕهناية احملتاج, الشافعي الصغَت, بَتكت لبناف  )ج - ُٗ

 (.ِّْصُّبة اإلرشاد جدة, بدكف تاريخ  )جشرح النيل كشفاء العليل, العالمة أطفيش زلمد بن يوسف, مكت - َِ
 (.ِٕصِالبهجة ُب شرح التحفة,)ج - ُِ
 (.ِْقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ِِ
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 :تالف واالتفاق بينهماخاالأوجه 

ال يوجد  ونفإ ,سالمي كالقانوف اللييب ُب حق احلضانةموقف كل من الفقو اإل من بعد ما عرض
القانوف مستمد  أف صلف األأل ,قواؿ الفقهاءأسالمي ك اإل والقانوف اللييب موافق للفقف بينهما, اختالؼ

 .سالميشرعيتو من الفقو اإل

 

 :مراتب الحضانة

 :سالميمراتب احلضانة ُب الفقو اإل-ُ

 .مل توجد النساء فاحلضانة للرجاؿ أهنا للنساء, فإف -ذكوران كإناثان -األصل ُب حضانة الصغار 

كىذا , (ِّ)كاحلكمة من ذلك أف النساء أشفق كأرفق كأىدل إىل تربية الصغار كأصرب على القياـ بأمورىم
 .الفقهاء ُب اجلملة, كلكنهم قد اختلفوا فيمن يستحق احلضانة بعد األـالقدر زلل اتفاؽ بُت 

 مراتب احلضانة كفقا لقانوف األحواؿ الشخصية اللييب-ِ

على ترتيب أصحاب احلق ُب الفقرة ب(من قانوف األحواؿ الشخصية اللييب  ِٔنصت ادلادة )
 كالتايل:  احلضانة

ٍب  ,فإف افًتقا فهي لألـ ,الزكجية تكوف حضانة األكالد حقان مشًتكان بُت األبوين رابطةُب حاؿ قياـ ال-
 ,ٍب حملاـر الطفل من النساء بتقدمي من تدىل ّتهتُت على من تدىل ّتهة كاحدة ,ٍب ألمو ,ٍب لألب ,ألمها

 ةادلادة السابقف القانوف اللييب مل يتقيد هبذا الًتتيب حيث نصت أال إ (ِْ)ٍب حملاـر الطفل من الرجاؿ

                                                           
 ـ.ُِٖٗق َُِْ  ّ( دار الكتب العلمية  طُْصْبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع, الكاساين أبو بكر بن مسعود )ج - ِّ
 (.ُّٕقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ِْ
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للمحكمة أال تتقيد بالًتتيب الوارد ُب الفقرة السابقة دلصلحة احملضوف فيما  أف منها )ج( الفقرة هانفس
 .(ِٓ)عدا أـ احملضوف كأمها كأبيو كأمو

 

 :الفقه اإلسالمي والقانون الليبي االختالف واالتفاق بين هأوج

ليبيا قد استمد نصوصو كتشريعاتو من  ف قانوف األحواؿ الشخصية ادلطبق ُبأ الباحثة الحظت
كما حدد احلضانة   ,ذلك دلصلحة احملضوف, ك ال أف القانوف اللييب مل يتقيد هبذا الًتتيبإ ,ادلذىب ادلالكي

 امل يًتكو  ةادلالكي علماء ال أفإ ,مر القاضيأ إىلأيضان  افقد استندك  ,لكل من جنس احلاضن كاحملضوف
 .ةعام ةسالمي بصفاإل ولقانوف ادلطبق ُب ليبيا مل خيالف الفقف ااآل ىلإالقاضي, ك  ىلإمر األ

 

 :شروط استحقاق الحضانة

  :الشركط العامة ُب النساء كالرجاؿ

 :البلوغ-ُ

ألنو عاجز عن رعاية شؤكف نفسو فكيف  اتفق الفقهاء على أف الصغَت غَت ادلميز ال حضانة لو,
 .(ِٕ)فاجلمهور على أنو ال حضانة لوأما الصغَت ادلميز  (ِٔ)لو أف يقـو برعاية غَته

 

                                                           
 السابق.ادلرجع  - ِٓ
 (.ُِّصٕ( هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج )جٔٓٓ-ٓٓٓصّحاشية ابن عابدين )ج - ِٔ
 (.ٔٓٓ-ٓٓٓص ّحاشية ابن عابدين)ج - ِٕ
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ادلالكية فَتكف أف الصغَت ادلميز العاقل غَت ادلضيع للماؿ يستحق احلضانة إف كاف مستوفيان  كأما
 .(ِٖ)لسائر شركطها

 :العقل-ِ

اجلنوف مانع  من موانع احلضانة سواء كاف اجلنوف أصليان أك طارئان, مطبقان أك متقطعان, ألف 
اشًتط ادلالكية ُب استحقاؽ كما  كاجملنوف ليس من أىلها, كىذا زلل اتفاؽ بُت الفقهاءاحلضانة كالية 

 .(ِٗ)احلضانة الرشد مع العقل, فإذا كاف احلاضن سفيهان ُب عقلو, أك ُب ادلاؿ فال أحقية لو ُب احلضانة

 :موقف قانون األحوال الشخصية الليبي

ك أ كاف  يشًتط ُب احلاضن ذكران  أنو اللييبحواؿ الشخصية األ ف( من قانو ٓٔ) لقد نصت ادلادة
يفيق  كاف  كلو ةفال حضانة جملنوف كرلنون ,النص ايضاح ذلذإ وكلقد جاء في (َّ)أف يكوف بالغان عاقالن  ىأنث

 .كال دلعتوه أك معتوىة ,حيافُب بعض األ

 :الفقه اإلسالمي والقانون الليبي تفاق بينختالف واالأوجه اال
ادلذىب ادلالكي ُب اشًتاط الرشد مع البلوغ, فال يستحق السفيو ادلبذر أخذ القانوف بقوؿ لقد 
كمل يذكر النص سن البلوغ, فَتجع إىل ادلذىب ادلالكي  ,نة تبعان لقانوف األحواؿ الشخصيةدلالو احلضا

 .د ذلكلتحدي
 

                                                           
( دار الكتب العلمية ِٗٓصِالشرح الكبَت: الدردير. كحاشية الدسوقي: زلمد بن أمحد بن عرفة, حتقيق زلمد عبد اهلل )ج - ِٖ
 ـ.ُٔٗٗق  ُُْٕسنة  ُط
-ِّٕصُتقاف كاإلحكاـ ُب شرح حتفة احلكاـ,  القاَسي زلمد بن أمحد, ط دار الكتب العلمية بَتكت, بدكف تاريخ, )جاإل - ِٗ

ِْٕ.) 

 (.ُٓٓقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - َّ
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 :األمانة-ّ
)ادلراد بكوهنا أمينة أف ال يضيع الولد عندىا باشتغاذلا عنو باخلركج من منزذلا  :يقوؿ ابن عابدين-

 .(ُّ)ُب كل كقت(
 .(ِّ))األمانة ىنا حفظ الدين( كيقوؿ الدسوقي ُب حاشيتو:-
 .(ّّ))تفسر األمانة بالصالح ُب الدين( كيقوؿ الرىوين:-
 .(ّْ)العفة كاألمانة مجع بينهما لتالزمهما() وؿ الباجورم:كيق-

 ىذه الشركط لقد اتفق الفقهاء على اشًتاط األمانة ُب احلاضن, كلكنهم اختلفوا ُب تفصيالت
التعقل, فإف الفسق ال يعد مانعان من احلضانة, أما إذا بلغ الطفل ذا كاف الطفل مل يبلغ سن الفهم ك إنو إ

هبذا قاؿ ابن حـز ك  واتكفجورىا فينزع عنها, كىذا السن قٌدره الفقهاء بسبع سن سنان يعقل فيو فسق أمو
 .(ّٓ)الظاىرم

إف الفسق مانع من احلضانة, فإف كاف احلاضن أك طالب احلضانة مشتهران بفسقو بُت الناس فإنو 
 .(ّٔ)كىو ما ذىب إليو مجهور الفقهاء من ادلالكية كالشافعية كاحلنابلة دينع من احلضانة

ضياع الولد, أما إذا كاف ال يًتتب عليو ضياع إف الفسق ادلانع من احلضانة ىو الفسق الذم يًتتب عليو 
الولد, فهو ليس مبانع من احلضانة, كذلك إف كاف الطفل ال يعقل فسق احلاضن, فإذا عقلو كأدرؾ فسق 

 .(ّٕ)كىذا ما ذىب إليو احلنفية احلاضن فإنو ينزع منو

                                                           
 (.ٔٓٓصّحاشية ابن عابدين )ج - ُّ
 (.ِٖٓص ِالشرح الكبَت للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي)ج - ِّ
 (.ِّٓصْتصر خليل, زلمد بن أمحد بن يوسف, ادلطبعة األمَتية بوالؽ مصر, بدكف تاريخ )جحاشية الرىوين على سل - ّّ
 (.ُٖٗص ِحاشية الباجورم )ج - ّْ
, حتقيق عبد الغفار البندرام, دار الكتب العلمية, بدكف تاريخ, )ج - ّٓ  (.ّّٓصُُاحمللى, البن حـز
 (.ِٖٓصِالشرح الكبَت الدردير كحاشية الدسوقي)ج - ّٔ
(. البحر َْٖصُرلمع األهنر, بداماد أفندم ادلوىل الفقيو عبد اهلل بن الشيخ, هبامش دار ادلنتقى طبعة دار إحياء الًتاث )ج - ّٕ

 (.ُُٖصْالرائق )ج



الليبي الشخصية األحوال بقانون مقارنة اإلسالمي الفقه يف احلضانة أحكام  

 

 
10 

 مل حيددكا الفسق الذم خيشى منو الضياع, كتركوا ذلك لتقدير القاضي. همكلكن
 

 :موقف قانون األحوال الشخصية الليبي
ألحواؿ الشخصية اللييب يشًتط أف يكوف احلاضن أمينان ا من قانوف (ٓٔ) كما ذكر ُب ادلادة

مانة فال تكثر جيب توفر شرط األ أنو جاء ُب توضيح ذلك, ك تربية احملضوف كصيانتو كرعايتو ىعل اقادر 
 .عرضة للضياع أك جيعلو ,خركجها لدرجة تفوت معها مصلحة احملضوف

أمر تستقل بو زلكمة ادلوضوع ُب حدكد سلطتها  وتقدير أمانة احلاضن أك عدـ أمانتإف 
 .(ّٖ)التقديرية

 
 :القدرة على تربية المحضون

ف ادلقصد األساس الذم تقـو عليو احلضانة ىو حفظ احملضوف كرعايتو, فيشًتط ُب إحيث 
القدرة على  تربية احملضوف كرعايتو, فمثال ادلريضة اليت منعها ا ماحلاضن أك احلاضنة أف تكوف لديه

 .ككذلك الكبَت ُب السن مرضها من احلركة غَت قادرة على رعاية احملضوف
 

 :موقف قانون األحوال الشخصية الليبي
يشًتط القانوف القدرة على رعاية احملضوف, فإذا كاف ادلرض حيوؿ دكف ذلك يعد مانعان من احلضانة إال 
 إذا كجد من يرعى احملضوف فال دينع من احلضانة, كيرجع ُب تقدير ادلرض الذم دينع من استحقاؽ

 ىكانت احلاضنة كبَتة ُب السنن لدرجة ال تقدر معها علأنو إذا  كذكر القانوف , احلضانة إىل القاضي
 .(ّٗ)وبنفسها أك بغَتىا فإهنا ال حتضن حفظ احملضوف

 

                                                           
 (.ُٓٓقانوف الزكاج كالطالؽ )ص  - ّٖ
 (.ُُٔقانوف الزكج كالطالؽ )ص - ّٗ
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 :والخطيرةالسالمة من األمراض المعدية 
كمثل  ,ف سليمان من األمراض ادلعدية, اليت ينتقل ضررىا إىل احملضوفو يشًتط ُب احلاضن أف يك

فالفقهاء على أف ىذه األمراض ادلعدية دتنع من استحقاؽ احلضانة ابتداء أك , ذلك الربص كاجلذاـ كغَتىا
 .(َْ)استمراران حفاظان على صحة كحياة احملضوف

 
 :الليبي الشخصيةموقف قانون األحوال 

ظان على سالمتو, فنص ُب القد أخذ القانوف هبذا الشرط ُب احلاضن حتقيقان دلصلحة احملضوف كحف
 .(ُْ)خاليان من األمراض ادلعدية يكوف يشًتط ُب احلاضن أف أنو على (ٓٔادلادة )

 
 :رجالالالخاصة ب الحضانة شروط

الشركط العامة باإلضافة إىل  ,شركطان خاصةإذا كاف ادلستحق للحضانة رجالن, فإنو يشًتط فيو 
 .اليت سبق ذكرىا

إذا كانت احملضونة صغَتة غَت مشتهاة ال ك  ,أف يكوف زلرمان للمحضوف إذا كاف أنثى :ىذه الشركط ىيك 
ليو ادلالكية كالشافعية كاحلنابلة كبعض , كىذا ما ذىب إيشًتط أف يكوف احلاضن ذا رحم زلـر للصغَت

 .(ِْ)األحناؼ
سن  يكوف احلاضن ذا رحم دكف النظر إىلاشًتاط أف  ,كبعض األحناؼ (ّْ)بينما ذىب الشافعية

 الصغَتة سدان لذريعة الفتنة.
 

                                                           
 (.ْٗٗص ٓ(.  كشاؼ القناع )جُٕٗص ٓمغٍت احملتاج )ج - َْ

 (.ُٓٓنوف الزكاج كالطالؽ )ص قا - ُْ
 (.ِِٖصٕ(. هناية احملتاج )جِٗٓصِالشرح الكبَت: الدردير مع حاشية الدسوقي)ج - ِْ
 (.ِِٕصٕ(. هناية احملتاج )جَّٕ,صْفتح القدير: ابن اذلماـ )ج - ّْ
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 :موقف قانون األحوال الشخصية الليبي
قد أخذ القانوف هبذا الشرط ُب حق احلاضن إذا كاف رجالن, ككانت احملضونة أنثى, كذلك ُب ل
 .(ْْ)(ىاألنث ىالذكر أف يكوف زلرمان علخيتص احلاضن ) :(ٓٔادلادة) 

 إف لفظ األنثى ُب النص جاء مطلقان دكف قيد, كلتفسَت ىذا اللفظ يرجع إىل ادلذىب ادلالكي,
 .ألنو األصل العاـ ذلذا القانوف

اشًتط ادلالكية ُب احلاضن الذكر كاألب  :ف يكوف عند الرجل احلاضن من يصلح للحضانة من النساءأ-
خالة, أك عمة, أك خادمة, أك  عنده من يصلح للحضانة من النساء كزكجة, أك أـ, أك كغَته أف يكوف

حتمل رعاية األطفاؿ كما تقـو بو النساء, فإف مل يكن عند الرجل  متربعة, ألف الرجل ال يقدر على
 .نة للصغَت, فال حق لو ُب احلضانةاحلاضن من النساء من تقدر على القياـ ْتق احلضا

 
 :األحوال الشخصية الليبيموقف قانون 

( أنو:) أف يكوف عنده من يصلح ٓٔ) دةجاء ُب نص ادلا حيث لقد أخذ القانوف هبذا الشرط, 
للحضانة من النساء( فإف مل يكن عند الرجل من النساء من تصلح للحضانة, فإنو يسقط حقو فيها, 

بشؤكف احملضوف, ُب ضوء كالقاضي ىو من يقدر مدل صالحية من يذكرىا الرجل من النساء للقياـ 
 .(ْٓ)ظركؼ ككقائع الدعول

 
 
 
 

                                                           
 (.ُٓٓقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ْْ
 (.ُٗٓقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ْٓ
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 :الخاصة بالنساء الحضانة الشروط
 .خلو احلاضنة من زكج أجنيب عن احملضوف-

 كىذا الشرط سواء كانت احلاضنة أمان أك غَتىا, فإذا تزكجت احلاضنة بأجنيب عن احملضوف فال
فقد ركل عمرك بن شعيب عن أبيو   الرسوؿو ُب حديث كجيد ىذا الشرط أساسى  ,حق ذلا ُب احلضانة

                          .(ْٔ)أنت أحق بو ما مل تنكحي(:  فقاؿ ذلا ... )أف امرأة أتت النيب :عن جده

لقد اختلف الفقهاء ُب سقوط احلضانة بسبب زكاج األـ أك احلاضنة بغَت كالد احملضوف, كاختلفوا       
 .ُب الوقت الذم يسقط فيو احلق

 :من أجنيباحلاضنة  جا راء الفقهاء بزك آ-ُ

 متسقط حضانة ادلرأة بزكاجها من أجنيب عن احملضوف, لكن إف تزكجت بذم رحم زلـر أك ذ
 (ْٖ)كادلالكية (ْٕ)كهبذا قاؿ مجهور الفقهاء من احلنفية ,نسب من احملضوف فإف احلضانة ال تسقط

 .(ْٗ)كالشافعية

سواء كاف من أجنيب أك غَت أجنيب, مىت كانت األـ مأمونة  مطلقان,ال تسقط حضانة احلاضنة بزكاجها ك 
 .(ُٓ)كالظاىرية(َٓ)كىو ما ذىب إليو احلسن البصرم ,ككاف الذم تزكجها مأمونان 

                                                           
 احلديث سبق خترجيو. - ْٔ
 (.َّٕصْفتح القدير )ج - ْٕ
 (.َّٓ-ِٗٓصِالشرح الكبَت هبامش حاشية الدسوقي )ج - ْٖ
 (.َِّصٕهناية احملتاج )ج - ْٗ
, ُ(. دار الكتب العلمية بَتكت طْٕٔصٓالبناية شرح اذلداية: العيٍت زلمود أمحد بن موسى, حتقيق أدين شعباف )ج - َٓ

 ـ.ُٖٗٗق َُِْ
(. دار الفكر ِّٗصُٖأبو زكريا حيِت بن شرؼ, حققو كأكملو زلمد صليب ادلطيعي )جاجملموع شرح ادلهذب: النوكم  - ُٓ

 ـ.ُٓٗٗق  ُُْٓ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
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 :الوقت الذم يسقط فيو حق احلاضنة بالزكاج من أجنيبختلف الفقهاء ُب ا

لدخوؿ هبا, كعليو فاحلضانة تسقط إف احلضانة تسقط مبجرد إبراـ عقد النكاح, حىت كلو مل يتم ا-ُ
 .(ِٓ)كىذا ما ذىب إليو احلنفية كالشافعية كاحلنابلة, ء دخل هبا أك الامبجرد العقد سو 

  افال يكفي رلرد العقد, بل البد من الدخوؿ احلقيقي هب ,إف احلضانة ال تسقط إال بالدخوؿ-ِ

 .(ّٓ)كهبذا قاؿ ادلالكية

 :موقف قانوف األحواؿ الشخصية اللييب-ِ

)يشًتط ُب احلاضن زيادة على  من قانوف األحواؿ الشخصية على أنو: (ٓٔ)لقد نصت ادلادة 
 الشركط ادلذكورة ُب ادلادة السابقة:

 . إذا كانت امرأة:ُ

أ.أف تكوف خالية من زكج أجنيب عن احملضوف دخل هبا إال إذا قدرت احملكمة خالؼ ذلك 
 .(ْٓ)دلصلحة احملضوف ...(

 القانوف:فدؿ النص على أف 

 .. اشًتط الستحقاؽ احلضانة خلو احلاضنة من زكج أجنيب عن احملضوفُ

 .. سقوط حضانة األـ بالزكاج من أجنيب ال يكوف إال بعد الدخوؿِ

 .يها القاضيإل. تقييد سقوط حق احلاضنة ادلتزكجة من األجنيب بادلصلحة اليت ينظر ّ
                                                           

 (.َّٕصٗ(. ادلغٍت البن قدامة )جٓٔٓصّحاشية ابن عابدين )ج - ِٓ

 (.ٓصِالشرح الكبَت: الدردير ك حاشية الدسوقي )ج - ّٓ
 (.ُُٔقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ْٓ
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  اشتراط الدين بين الحاضن والمحضون

 باتحاد الدين:المقصود 

يقصد باحتاد الدين أف يكوف كل من احلاضن كاحملضوف على دين كاحد, فمثالن إف كاف احملضوف 
 حىت يتحقق احتاد الدين, كىذا القدر اتفق عليو الفقهاء. ,مسلمان فيجب أف يكوف احلاضن مسلمان 

 :اختلف الفقهاء على ثالثة أقواؿ-ُ

ة كاحدة, فالكفر كلو ملة كاحدة مهما اختلفت إف غَت ادلسلمُت مجيعان يعتربكف ديان-ُ
 .(ٓٓ) كىو إحدل الركايتُت عن اإلماـ أمحد ,كىذا ما ذىب إليو احلنفية كالشافعية ,الديانات

إنو تعدد الديانات بتعدد ادللل, فالكفر ملل سلتلفة, فاليهودية ملة, كالنصرانية ملة, كاجملوسية -ِ
ادلالكية ُب ظاىر ادلدكنة, كىو ادلشهور ُب ادلذىب, كىو كىو ما ذىب إليو  ,ملة, كالوثنية ملة

 .(ٔٓ)ركاية عن اإلماـ أمحد

اجملوس كادلشركُت كالوثنيُت إف غَت ادلسلمُت ثالث ملل, اليهودية, كالنصرانية, كغَتىم من -ّ
كىذا القوؿ ركاية ادلدنيُت عن اإلماـ مالك كصوبو ابن  ,هنم ليسوا من أىل الكتابإحيث 

 احلنابلة القاضي أبو يعلى, قاؿ منيونس, كبو 

 .(ٕٓ) كىو قوؿ شريح كعطاء كعمر بن عبد العزيز كالضحاؾ كغَتىم

                                                           
(. مغٍت َّصَّـ, )جُٖٔٗق َُْٔ, ُلدين بن زلمد بن سهل, طبعة دار ادلعرفة بَتكت طادلبسوط: السرخسي مشس ا - ٓٓ

 (.ُٕٔصٕ(. ادلغٍت البن قدامة )جِٓصّاحملتاج )ج

 (.ُٕٔصٕ(. ادلغٍت البن قدامة )جْٖٔصْحاشية الدسوقي)جالشرح الكبَت ك  - ٔٓ

 (.ُٔصٕ(. ادلغٍت البن قدامة )جْٖٔصْالشرح الكبَت ك حاشية الدسوقي )ج - ٕٓ



الليبي الشخصية األحوال بقانون مقارنة اإلسالمي الفقه يف احلضانة أحكام  

 

 
16 

 :موقف قانون األحوال الشخصية الليبي

)تستحق  على أنو: ـُْٖٗسنة َُحواؿ الشخصية اللييب رقممن قانوف األ (ْٔ)نصت ادلادة
 (.ٖٓ) غَت دين أبيهم ادلسلم( ىما مل يتنب منها تنشئة األكالد عل ,األـ الكتابية حضانة أكالدىا

 الفقو اإلسالمي كالقانوف اللييب: أكجو االختالؼ كاالتفاؽ بُت-ِ

 ,عتباراضافة أك إدكف  ة,ادلالكي فقهاء وطًت شا  مايستند إىل الشخصية اللييب ف قانوف األحواؿإ
كمها كجود من  ,شرطُت حلماية احملضوف ةأضاؼ ادلالكيكما  ُب الغالب والنهج نفس ىذلك ألنو يسَت عل

 ,كلو كاف مأمونان  ,قة من الفتنةلادلط ىحفاظان عل ,كأف يكوف احلاضن زلرمان  ,كلو بأجرة ,يرعاه من النساء
فإف  ,احتاد الدين ىلإ ةنسبالما بأ ,خذ بذلك قانوف األحواؿ الشخصيةأكما   ,كىذه القيود ُب زللها

 .فقد حتدث عن األـ الكتابية فقط ,القانوف اللييب مل يذكر ُب نصوصو األـ الكافرة

 

 :سقوط الحضانة

 :سقوط احلضانة ُب قانوف األحواؿ الشخصية اللييب-ُ

احلضانة ُب  من( من قانوف األحواؿ الشخصية على أنو: يسقط حق احلاضن ٔٔنصت ادلادة)
 احلاالت التالية:

 .(ٗٓ)(ٓٔاختل شرط من الشركط ادلشار إليها ُب ادلادة السابقة كىي) تسقط احلضانة إذا . أ

 

                                                           
 (.ُٓٓقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ٖٓ
 (.ُٓٓقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ٗٓ
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إال لعذر قاىر دينعو من  ,كما تسقط احلضانة بسكوت من لو احلق فيها سنة كاملة من تاريخ علمو ب.
 .(َٔ) ادلطالبة ْتقو ُب احلضانة

 موقف الفقو اإلسالمي من السكوت عن طلب احلضانة كسبب مسقط ذلا:-ِ

شرطها لألنثى حيث يقوؿ الدردير: )ك  ,ىذا السبب لسقوط احلضانةلقد ذكرت كتب ادلالكية 
اخللو عن زكج دخل هبا, فإف دخل هبا سقطت الشتغاذلا بأمر الزكج, فليس الدعاء  ,ك لو أمان  ,احلاضنة

 إال أف يعلم من لو احلضانة بعدىا بتزكجها كدخوذلا, مع علمو بأنو مسقط, للدخوؿ كالدخوؿ.
فال تسقط حضانة ادلتزكجة, فإف مل يعلم بالدخوؿ, أك علم كجهل   كيسكت بعد ذلك العاـ بال عذر,

انتقلت إليو, كسقط حق الدخوؿ هبا مامل تتأمي قبل قيامو  ,احلكم أك سكت دكف عاـ, أك عامان لعذر
 .(ُٔ)عليها(

 :إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتهاج. 

 :اللييب ةحواؿ الشخصيمن قانوف األ الفقرة أ( ٕٔ) لقد جاء ُب ادلادة

إال إذا كاف ىناؾ ضرر  ,( ال تسقط احلضانة بسكٌت من لو احلق فيها مع من سقطت حضانتو أ 
 .(ِٔ)للمحضوف

 :سالمياإل وموقف الفق

يقوؿ اخلرشي ُب  لقد اشًتط ادلالكية عدـ سكٌت احلاضنة اجلديدة مع من سقطت حضانتها,
 )ٍب أمها ٍب جدة األـ إف انفردت بالسكٌت عن أـ سقطت :ترتيب احلاضنات لىسياؽ كالمو ع

أف كالن منهما ال تستحق  كادلعٌت جدة أمو,ىل جدة الطفل ك إيعود  "انفردت"الضمَت ُب  .حضانتها(
                                                           

 (.ُٓٓقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - َٔ
 (.َّٓ-ِٗٓصِالشرح الكبَت للدردير هبامش حاشية الدسوقي )ج - ُٔ
 (.ُٕٕقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ِٔ
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احلضانة إال بشرط انفرادىا بالسكٌت بالطفل عن أـ سقطت حضانتها بالتزكيج أك غَته, كلك أف تقوؿ 
ال خصوصية ذلما بذلك, بل كل من استحق احلضانة يشًتط فيو أف ينفرد بالسكٌت عن اليت سقطت 

 .(ّٔ)حضانتها(

 : و الحاضنةأسفر الولي د.

 ى أف:الفقرة ب( من القانوف اللييب عل ٕٔنصت ادلادة ) 

سواء أكاف السفر مؤقتان أـ على سبيل  ةإىل أم بلد داخل الدكل-أك احلاضنة  ال يؤثر سفر الويل-
 .على حق احلاضنة ُب احلضانة إال إذا أضر السفر مبصلحة احملضوف -االستيطاف

, باحملضوف خارج الدكلةال يسمح للحاضن بالسفر  على أنو فقرة )ج( هاكما نصت ادلادة نفس
احملكمة  عن ذلك رفع األمر إىل فإذا امتنع الويل ,احملضوف إال بعد حصولو على إذف من كيل

 .(ْٔ)ادلختصة

 :موقف الفقو اإلسالمي من ىذا ادلسقط-ُ

-بو إذا أراد أحد األبوين السفر بالولد ٍب العودة  اختلف الفقهاء ُب السفر كاالنتقاؿ باحملضوف
كىذا قوؿ  .اآلخر مقيم, فادلقيم أحق ْتضانتو, ألف ُب السفر إضراران بالولدك  -للتجارة ك الزيارةكالسفر 

 كاشًتط احلنابلة ُب ذلك عدـ مضارة األـ كانتزاع الولد منها. (ٓٔ)اجلمهور من ادلالكية كالشافعية كاحلنابلة

 , كإف أرادت األـ االنتقاؿ بوبو فاألـ أحق إذا أراد األب االنتقاؿ باحملضوفأنو  (ٔٔ)كىو قوؿ احلنفية

                                                           
 (.ُٕٕقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ّٔ
 (.ُٕٕ)صقانوف الزكاج كالطالؽ  - ْٔ
 (.ُّٓصِالشرح الكبَت كحاشية الدسوقي )ج - ٓٔ
 (.ْْصْبدائع الصنائع )ج - ٔٔ
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ككاف بعد انتهاء عدهتا منو, فإف كاف االنتقاؿ إىل البلد الذم كاف فيو أصل النكاح فهي أحق بو, كإف   
كاف إىل بلد آخر فاألب أحق بو, ماداـ البلد بعيدان, أما إذا كاف البلد قريبان ْتيث  ديكن لألب رؤية 

 .نو ال تسقط حضانتهاقبل الليل, فإالولد كديكنو الرجوع 
لقد حرص الفقهاء ُب كال القولُت على مصلحة الصغَت, لذا فإف القاضي يقرر ما ىو مناسب حسب 

 .غَتصمصلحة ال
 
 الفقو اإلسالمي كالقانوف اللييب: الختالؼ كاالتفاؽ بُت وأكج-ِ

 حيث ,الشركط اليت ًب عرضها سابقان  ىأف سقوط احلضانة ُب القانوف اعتمد عل الباحثة الحظت
 ىلإمر أف القانوف ترؾ األ لر تكما   ,شركط تسقط احلضانة دلصلحة احملضوفلحد اأاختل  اذإ نوإ

 ىلإصلح ُب نظر ما ىو األ ةللقاضي سلطة تقديري إنو حيث ,سقاط احلضانةإ أحواؿغلب أُب  ,القاضي
احلاضنة مع من سقطت  ُب سكٌت ةادلالكيذىب مف القانوف خالف أيضا أالحظ تكما   ,احملضوف

جيوز للحاضنة السكن مع من سقطت  ال أنو الوحيد الذم قاؿىو ف ادلذىب ادلالكي إحيث  ,حضانتها
 .بقولو ال يسقط حقها ُب احلضانة ,ذىبادلما قاؿ بو خالف  فكالقانو  ,حضانتها

 

 عودة الحضانة:

 الشخصية اللييبعودة احلضانة بعد سقوطها ُب قانوف األحواؿ -ُ

 ,إال إذا رأت احملكمة خالؼ ذلك ,زاؿ سبب سقوطها تعود احلضانة دلن سقطت عنو مىت
أم طلقت أك مات -ال تعود احلضانة دلن سقطت حضانتها إذا تأديت ك دلصلحة احملضوف.  مراعاة
أف يكوف أف الساقط ال يعود إال  ىبناء عل ,أك أسقطت حقها فيها لغَت عذر بعد كجوهبا ذلا -زكجها
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أك سفر الويل  ,أك حج فرض ,كادلرض ادلانع من احلضانة أك لعدـ اللنب  ,السقوط اإلسقاط مبعٌت
 .(ٕٔ)فإذا زاؿ العذر عادت احلضانة بزكالو ,باحملضوف سفر نقلة

 عودة احلضانة بعد سقوطها ُب الفقو اإلسالمي-ِ
  .مىت زاؿ سبب سقوطواختلف الفقهاء ُب ذلك إف احلق ُب احلضانة يعود دلن سقط عنها  ا

 .(ُٕ)كبعض ادلالكية (َٕ)كاحلنابلة (ٗٔ)كالشافعية (ٖٔ)كىذا قوؿ اجلمهور من احلنفية 

جيب التفرقة بُت أسباب السقوط, فإذا كاف سبب السقوط اضطراريان كادلرض كالسفر كضلومها, فإنو يعود 
كزكاج احلاضنة, أك تنازذلا عن   ما إذا كاف سبب السقوط اختياريان احلق ُب احلضانة مىت زاؿ العذر, أ

احلضانة بإرادهتا, فإف احلضانة ال تعود إليها إذا زاؿ السبب كىذا ماذىب إليو ادلالكية ُب ادلشهور 
 .(ِٕ)عندىم

 :الفقو اإلسالمي كالقانوف اللييب االختالؼ كاالتفاؽ بُت وأكج-ِ

يفرؽ بُت  إنو حيث ,ُب ىذه ادلسألة ةف القانوف اللييب قد أخذ بقوؿ ادلالكيأ الباحثة الحظت
كأضاؼ ادلالكية  ,ُب الغالب من ادلذىب ادلالكي عيتوك شر ميستمد  ونأل ,ادلانع االضطرارم كاالختيارم

ْتيث ديكن للشخص أف يتنازؿ  ,ألف احلضانة ليست باألمر اذلُت ,بعض القيود ادلقبولة زيادة ُب احلرص
 .على معٌت الصيانة كاحلفظ للصغَت ادلرجو منها إذ يؤثر ذلك ,ٍب يعود ذلا ,عنها برضاه

 
                                                           

 (.ُٖٔقانوف الزكاج كالطالؽ )ص  - ٕٔ
 (.ِْصْبدائع الصنائع )ج - ٖٔ
 (.َُُصٗركضة الطالبُت )ج - ٗٔ
 (.َُّصٗ(. ادلغٍت البن قدامة )جََٓصٓكشاؼ القناع )ج  - َٕ
 (.ِّٓصِالشرح الكبَت مع حاشية الدسوقي )ج - ُٕ
 (.ِّٓصِحاشية الدسوقي )ج - ِٕ
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 انتهاء مدة الحضانة:

لقد اختلف الفقهاء ُب ادلدة اليت تنتهي عندىا حضانة النساء, لينتقل الطفل بعدىا إىل حضانة 
يستغٍت عن خدمة  , فَتل احلنفية أف احلضانة على الذكر تستمر إىل أفإذا كاف احملضوف ذكران  الرجاؿ
إذا كانت احملضونة أنثى: فَتل احلنفية أف تبقى ك  ,كيلبس كحده ,كيشرب كحده ,فيأكل كحده ,النساء

كعند  ,ىأم تبلغ, أما إذا كانت عند غَت األـ كاجلدة فحىت تشته ,اجلارية عند األـ كاجلدة حىت حتيض
اـ مالك أنو حىت كىو ادلشهور ُب ادلذىب, كىناؾ ركاية أخرل عن اإلم ,حىت يبلغلذكر بالنسبة لادلالكية 

كلكن بشرط أف يتوافر كيدخل هبا زكجها,  ,حىت تتزكج أما األنثى ,يثغر, أم تنبت أسنانو بعد سقوطها
التحصُت, فلو كانت األـ ُب مكاف غَت آمن أك ال حرز للبنت كال حتصُت, فأكلياؤىا أحق ذلا احلرز ك 

 .(ّٕ)هبا

أف مدة احلضانة لكالمها إىل سن التمييز,  كفبُت الذكر كاألنثى, حيث ير  والم يفرقفأما الشافعية 
كلكن يشًتط أف ال يكوف الصيب  ,خيتار نفيسلم إىل م , كبعدىا خيٌَت الولد بُت أبويو,كىي سبع سنُت

 .(ْٕ)معتوىان أك رلنونان أك معاقان 

 مذىب احلنابلة إىل أف األـ أحق بالغالـ إىل أف يبلغ سبع سنُت, ٍب بعد ذلك خيٌَت بُت أبويو,ك 
 كلكن بشرط أف ال يكوف الغالـ معتوىان أك رلنونان.

 

 :خصية الليبيشانتهاء الحضانة بالنسبة للذكر واألنثى في قانون األحوال ال

كلكن ىناؾ  ,تهاء مدة احلضانةناصرحيان يتحدث عن  انص ةحواؿ الشخصيمل يتناكؿ القانوف األ
فإذا مل يوجد نص تشريعي ديكن ) :ب( الفقرة ِٕنصت ادلادة ) :ى ما يليمادة ُب القانوف تنص عل

                                                           
 (.ِٔٓصِالشرح الكبَت مع حاشية الدسوقي )ج - ّٕ
 (.ُٔٓصْحاشية اجلمل )ج - ْٕ
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مل ا ذإ  أنومبعٌت. (تطبيقو فيحكم مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر مالءمة لنصوص ىذا القانوف
 .(ٕٓ)ف القانوف يستمد شرعيتو منهاأل ة,سالميعمل بنصوص الشريعة اإليي  ُب ذلك نص مباشر يوجد

 

 :أجرة الحضانة

 سالميأجرة احلضانة ُب الفقو اإل-ُ

ا غَت أهنا تسحق أجرة احلضانة كإذا آنت أمِّ  ,أف احلاضنة إذا آنت غَت أـ احملضوفاحلنفية  يرل
 ,متزكجة كالد الصغَت تكإذا آن ,فإهنا تستحق أجرة احلضانة أيضان  ,كال معتدة لو ,متزكجة بوالد الصغَت

 .(ٕٔ)لصغَتأجرة على حضانتها ذلذا ا فإهنا ال تستحق ,أك معتدة لو من طالؽ رجعي

أف احلاضنة إذا ضحت من أجل احملضوف كآنت ىي احلاضنة نفسها كالقائمة "حيكي عن مالك  
أك آنت ُب سن مل  :ف مل تكن قد ضحت من أجلهمإك  ف زادت على األجرةإك  ,فإف ذلا النفقة ,بأمره
أجرة احلضانة ثابتة للحاضنة  إىل أفذىب الشافعية  (ٕٕ)ف آنت دكف نفقتهاإك  ,آنت ذلا األجرة ,تتزكج

كاألـ أحق  ,جاء ُب ادلغٍت ما نصو: "للحاضنة طلب أجرة احلضانة (ٖٕ)حىت األـ, كىي غَت أجرة الرضاع
كلكن ال جترب األـ على حضانة طفلها إذا استأجرت أخرل  ,كلو كجدت متربعة حتضنو رلانان  ,ْتضانة

 .(ٕٗ)"لإلرضاع

 

                                                           
 (.ُٔٗقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ٕٓ
 (.ٔص ِحاشية أبن عابدين )ج  - ٕٔ
 (.ّْٗصِحاشية الدسوقي علي الشرح الكبَت )ج  - ٕٕ
 (.ْٓٓص ّمغٍت احملتاج )ج - ٖٕ
 (.ْٓٓص ٗج ادلغٍت ) - ٕٗ
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 :اللييبحواؿ الشخصية موقف القانوف األ-ِ

تستحق األـ أجرا على حضانة  الـ )ُْٖٗسنة َُمن القانوف اللييب رقم ٗٔادلادة  تنص
 ,األـ استحقت أجرة حضانة فإذا انفصلت منو ككانت احلاضنة غَت و,كلدىا مادامت ُب عصمة أبي

 .(َٖ)ال كجبت على أبيو ادلوسرإف كاف لو ماؿ ك إ ,تكوف ُب ماؿ احملضوف

 

 :الفقه اإلسالمي والقانون الليبي االختالف واالتفاق بين هأوج

عيتو من ك شر منو يستمد أل ,ادلالكي كاحلنفي ُتأف القانوف قد أخذ بادلذىب الباحثة الحظت
 كذلك ُب ادلاالن, ككانت احملضونة أنثى, جير  َتن .سالمي عامةكمن الفقو اإل ,ادلذىب ادلالكي خاصة

 
 :وقت استحقاق األجرة

 :استحقاؽ األجرة عند الفقهاءكقت -ُ
ألنو أجر   ,أك قضاء القاضي بو ,صل أف أجر احلضانة ال يستحق إال من تاريخ االتفاؽ عليواأل

ستثنيت األـ من ىذا اكقد -فإذا أقدمت احلاضنة  ,ال يستحق إال باالتفاؽ أك القضاء ,كسائر األجور
 ىقياسا عل ,فإهنا تستحق أجر احلضانة من التاريخ الفعلي للحضانة دكف اتفاؽ أك قضاء -األصل

 .(ُٖ)كبَت بُت اإلرضاع كاحلضانة  واستحقاقها أجر اإلرضاع من تاريخ اإلرضاع الفعلي لوجود شب

                                                           
 (.ُٖٔقانوف الزكاج كالطالؽ )ص -َٖ
 (.ٗٔٔالبكرم: موسوعة الفقة كالقضاء )ص - ُٖ
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بدليل أف األـ لو طلبت أجرة مقابل حضانتها  ,إف كقت استحقاؽ األجرة يكوف عند الطلب
 ىكلو طلبت زيادة أجرة عل ,كلو كانت معسرة فلها ,خالؼففيو لو طلبت ككانت موسرة ك  ,فلها ذلك

 من تاريخ الطلب. أأف الوقت يبد ىداللة كاضحة عل وكىذا في الرضاع فلها,

 :حواؿ الشخصية اللييبقانوف األ-ِ
كلكن  ,جرةستحقاؽ األاصرحيان يتحدث عن كقت  انص ةحواؿ الشخصيمل يتناكؿ القانوف األ

إذا مل يوجد نص تشريعي ديكن تطبيقو ) :الفقرة ب( ِٕنصت ادلادة )ى"ىناؾ مادة ُب القانوف تنص عل
 .(ِٖ) (فيحكم مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر مالءمة لنصوص ىذا القانوف

 
 رؤية المحضون:

 رؤية احملضوف عند الفقهاء -1
 ىفال جيرب عل ,األب بعد انتقاؿ احلضانة إليو سقطت حضانة األـ كأخذه أنو إذا احلنفية يرل 
 .(ّٖ) فإذا أرادت ىي أف تراه فال دتنع من ذلك ,أمو إرسالو إىل

الصغَت, كالكبَت قبل سن  :كادلالكية يفرقوف ُب مشاىدة األب أك األـ للمحضوف بُت ثالثة
 .كالكبَت بعد سن التعليم التعليم,

 ,مرة, أما الكبَت قبل سن التعليم ففي كل أسبوع مرةغَت حيق لألب كاألـ مشاىدتو كل يـو صفال
أف الطفل إذا بلغ سن  ىكالشافعية كاحلنابلة متفقوف عل ,خرف آلآادلطالعة تكوف من  كبعد سن التعليم,

                                                           
 (.ُٔٗقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ِٖ
 (.ِٕٓادلرجع السابق نفسو ابن عابدين )ص - ّٖ
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 األبى  فإف اختار احملضوفي  دينع من مشاىدتو, كال ,مع من اختاره ىالتمييز كاختار األـ أك األب أف يبق
 .(ْٖ)خالفان للحنابلة ,هناران عندىا كيذىب ليالن عند أبيو ىفيبق كإف اختار األَـّ  عنده ليالن كهنارا, ىيبق

 :حواؿ الشخصية اللييبرؤية احملضوف ُب قانوف األ-ِ
إذا تنازع احلاضن ككيل  وأن ىعلـ. ُْٖٗلسنة  َُ( من القانوف اللييب رقم ٖٔ) نصت ادلادة

 ,القاضي ادلختص أف يصدر أمران بتحديد موعد الزيارة كزماهنا كمكاهنا ىزيارة الطفل تعُت عل احملضوف ُب
 . (ٖٓ)لنفاذ ادلعجل بقوة القانوفل شامالكيكوف األمر 

 

 الفقه اإلسالمي والقانون الليبي:  أوجه االختالف واالتفاق بين

حيث ترؾ  ,أف القانوف قد نص ُب مواده بشأف رؤية احملضوف ُب حالة النزاع فقط الباحثة الحظت
كللقاضي احلكم  ,لو حتديد ذلك دلصلحة احملضوف مع سرعة النفاذف ,القاضي إىلمر الزيارة كرؤية الصغَت أ

 .ةسالميبذلك ما ال خيالف الشريعة اإل

 :الحضانة ىجبار األم علإ
 :سالميالفقو اإل ُباحلضانة  ىجبار األـ علإ-ُ

 ,كبعض احلنابلة ,كبعض الشافعية ,كىو ادلشهور ,كمالك ُب ركاية ذىب بعض احلنفية,
ذىب بعض من احلنفية كمالك ُب ركاية ك  ,القوؿ بأف األـ ىي صاحبة احلق ُب احلضانة ىلإ ,الظاىريةك 

الصغَت ىو صاحب  القوؿ بأف إىل ,كبعض احلنابلة ,خركف من ادلالكية كبعض الشافعيةآك  ل عنو,أخر 
 احلق ُب احلضانة.

 
                                                           

 (.ُّْصٗ(. ابن قدامة ادلغٍت )ج ْٖٓصٓكشاؼ القناع )ج  - ْٖ
 (.ُٖٓقانوف الزكاج كالطالؽ )ص - ٖٓ
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 :حواؿ الشخصية اللييباحلضانة ُب قانوف األ ىجبار األـ علإ-ِ

احلضانة ُب  ىجبار األـ علإيتحدث عن  اصرحي انص على حد اطالع الباحثة فإهنا مل جتد
 القانوف اللييب.
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 اخلامتة
 :أهم نتائج البحث

سيدنا زلمد  ىعل كالصالة كالسالـكاحلمد اهلل كثَتان  ,البحث ةمن كتاب الباحثة نتهتابعد أف 
 مجعُت.ألو كصحبو آك 

  بعد:أما 

 نتائج كالتوصيات كما يلي:ال إىل فيو ةالباحث توصلت فقد

كتربيتو كاالىتماـ  ,كذلك ألمهيتو ُب احلفاظ على الطفل ,موضوع احلضانة الباحثة رتالقد اخت
أىم النتائج اليت توصلت إليها  الباحثة ذكرتكُب هناية البحث , بو, شلا حيقق استقرار اجملتمع اإلسالمي

 موجزة عن البحث. ةحملئ كاليت تعطي القار 

باب احلضانة  يتفق مع  فيما خيص حواؿ الشخصية اللييبلقد اتضح من البحث أف قانوف األ
حيث تقتضي  ,عض احلاالت, كىي سكن احلاضنة مع من سقطت حضانتهاعدا ب ,ادلذىب ادلالكي

ادلصلحة خالؼ ذلك, ألف مدار احلضانة ىي مصلحة احملضوف, كألف  مصلحتو مقدمة على مجيع 
 .ادلصاحل األخرل
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