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  خالد بن عثمان السبت/ للشيخ

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
  : وهو أقسامهو األحوال الشخصية من أحكام الطفل ف القسم الثالثفأما
  : منهاالنسب يثبت بطرق متعددة: النسب: أوالً

  .الفراش الصحيح :الطريق األولى
الولد ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ،ترابطتقارب وبينهما  و، شبهة الفراش:الطريق الثانية

تخلف يبطله ب لكن وجد في العقد ما ،رجالً تزوج امرأة أن  وذلك لو، ويلحق بذلك شبهة الفراش،)١())للفراش
رر به وجيء غُبعد أن تزوج امرأة أو  فالولد ينسب لمن؟ ،حملت أو بوجود مانع فرزق منها بولد أو ،شرط

 ، فهذه شبهة فراش،ينسب إليه، إنما هذا ولد زنان إ : يقال فال،هذا وليها وتبين أنه ليس بولي: برجل وقيل
جد في مكان واحد  بمعنى أنه و،اً جماعياً قد يكون زواج، بالخطأ فحملتأخرى تزوج امرأة فزفت إليه ولو

 وقع ، عليه امرأة فتبين أنها ليست هي الزوجةتدخل فُأ،ه إليه زوجتَ فكل واحد زف النساء،متزوجون كثر
نه قصدها في العقد ظنوا أو ،ها فزفت إليه أختهاأهل قد يكون عقد على فالنة فوقع التباس عند ،خطأولبس 
  . ن الولد ينسب إليهفإهذه األمور حصلت إذا ف ،ولم يقصدها ، وهو لم يعقد عليها،مثالً

 هي أخته من ، بينه وبينها رضاع، رضاعا بينهم:أنجبت له عشرة من الولد أن تزوج امرأة فقيل لها بعد
 تزوج امرأة وهو معها في السيارة وقد أنجبت له عدداً من األوالد ،؟ لكن األوالداًع فيفرق بينهما قط،الرضاع
 أن نها أحرمت ثم حاضت فاستحتإ: ل وتقولأمرأة تسل وإذا با، في اإلذاعة في الفتاوىاًمع برنامجفهي تس
 ولم تعتمر ،تحجل ولم تذهب ، ثم رجعت معهم قبل عشر سنين، وسعت في العمرة،ها فطافت معهمهلتقول أل
 ،يصح ذلك فيفرق بينهما وال ،مةحِر وأن العقد وقع عليها وهي م،مةحِر فمعنى هذا أنها مازالت م،بعدها

 ، يعني عقد األصل لم يقع على محل صحيح،فراشال شبهة ، واألوالد يلحقون بالشبهة،ويعقد عليها من جديد
  . ولكن يلحق األوالد به

 فهذا اإلقرار ، واعترف بذلك،هذا الطفل ولدهبأن  بحيث يقر رجل: اإلقرار:  النسبإثبات في ةلثاالطريق الث
  : روطيقبل لكن بثالثة ش

: ويقولمثالً يأتي إلى ولد معروف النسب فال  ،من الناس أحد يعرف لهذا الولد نسب إلىال أ: الشرط األول
  .  ثم يقبل ذلك منه،هذا ولدي

: فلو قال رجل ، لهذااًيكون هذا ولد أن يصلحأي  ،يكون هناك فارق في السن معتبر مقبول أن :الشرط الثاني
  .  ال يقبل منه،مثالً بينهم ثالث سنواتهذا ولدي و

                                                
 ، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الولد)٦٣٦٨(رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، برقم  -  ١

 ).١٤٥٧(للفراش وتوقى الشبهات، برقم 



 هذا ولدي أيضاً فهنا نحتاج إلى:  فإذا جاء شخص آخر يدعي يقول،يدعيه شخص آخرال  أ:والشرط الثالث
  وتحققت هذه الشروط فال شك، فإن لم يوجد من يدعيه،لهذا أو حتى نثبت نسبه لهذاهذا  نحتاج ،شهودو نةبي

هذا : الرجل عاقل بالغ وقال أن  طالماً، صعبة حتى يثبتال يحتاج إلى أمورو ،النسب يثبت بأدنى مالبسةأن 
 وهذا يكثر قديماً قبل ، أنسابهمى والناس مؤتمنون عل،ينسب إليهف ووجدت الشروط وانتفت الموانع ،ولدي

 فلربما ،له أوالداً أن  فلربما تزوج الرجل في بلد وذهب عشرات السنين ثم بعد ذلك اكتشف،وجود الوثائق
  .  أقر بهمأنكرهم ولربما
 امرأة ت بل لو شهد،رجل واحد أو ،نيرجل وامرأت، أو البينة بشهادة رجلينويثبت النسب ب :الطريق الرابع

 فيثبت النسب ،لد له على فراشهن هذا ولد لفالن وإ:  قالوا،كان هؤالء من العدول فإن ذلك يقبلإذا  ،واحدة
 وهذا ،أنه مات أو  له أثرفعني األب وال يعرالرجل ذهب يف ،هواحد يعرف له نسبوجود حال في عندئذ 

 فإذا  الدار بأجمعهم،أهل يموت ،طواعين أو أوبئة أو وقات التي تقع فيها حروباأل السيما في ،طفل صغير
دري لمن فجاء من يشهد  ال يأطفالالمأوى و وجد في المالجئ ،هذا ولد لفالن ينسب إليه أن جاء من يشهد

صلى اهللا -إن النبي ":  عن جده قالأبيه بن شعيب عن و وفي حديث عمر،لك يقبلبثبوت نسب هذا لهذا فإن ذ
أن كل من كان من :  فقضى، الذي يدعى له ادعاه ورثتهأبيهلحق بعد كل مستلحق استُ أن  قضى-عليه وسلم

ذا األب  يعني ه،)٢(..."له مما قسم قبله من الميراث شيء وليس ،أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحق
 حينما ، فننظر في الوقت الذي واقع فيه،مثالً توفي قبل عشر سنوات وجاء أوالده يقرون بأن فالناً أخ لهم

كان ذلك المدلكن ،ة مثالً تحت ملكه؟ فإن كان كذلك يقبليهل كانت تلك الجار أمه ى حمالً في بطنع 
اإللحاق ثبت  ،يعطى أن أجلالحسابات من نعيد :  يقال، فالئاً شيولم يأخذالميراث قسم قبل عشر سنوات 

إذا   وال يلحق،هبراث لم يقسم فله نصيوما أدرك من مي":  قال،وليس له من الميراث شيء بنص هذا الحديث
 ،جواريال وهذا يقع في أبناء ،ال:  واألب أنكره قال،هذا أخونا: األوالد قالواف ،"يدعى له أنكرهكان أبوه الذي 

خوته إعن شكل بقية  أو يختلف شكله عن شكل األب أو ،نحو ذلك أو ه وهيئته وشكلهيروق له صورت وقد ال
 بها فإنه من حرة عاهر أو -يعني فجر بها-وإن كان من أمة لم يملكها ":  ففي هذا الحديث يقول،فلربما أنكره
 هي يدعى له هو ادعاوإن كان الذ" ،سيأتي الكالم عن لد الزناو ،يعتبر ولد زنا:  يعني،"وال يرث ال يلحق به

 فنظرنا فإذا هو من حرة قد فجر بها ،أوالده هذا أخونا يقولقد :  يعني،)٣("أمة أو فهو ولد زنية من حرة كان
 فإنه ال يلحق بناء على هذا ،مة قد فجر بها لم يملكهافإذا هو ولد أ تحققنافأخونا : الواق أو ،فهذا ولد زنية

  . الحديث
 وهو ،غيره إطالقاً أحد ما أتاهابأمة ورجالً فجر  أن  لو،ناس عن استلحاق ولد الزنا يسأل ال:لة ولد الزناأمس
يستلحقه فينسب إليه ثم  أن  هل له،ال يضيع هذا الولد ويعرف أنه منه أن يريد أو ال يفضحها مثالً أن يريد

من البالد التي ال تدين  وهذا الذي يعمل به في كثير ؟ ويكون هذا من جملة أوالده،المرأةبعد ذلك يتزوج هذه 
                                                

، وحسن إسناده العالمة األلباني في صحيح أبي )٢٢٦٥( رواه أبو داود، كتاب الطالق، باب في ادعاء ولد الزنا، برقم - ٢
 ).١٩٥٩(داود، برقم 

 .هذا الحديث تكملة الحديث السابق - ٣



الطفل  أو  فإذا أنجبت الطفل األول، بامرأة وهذا هو الغالب عندهمة الرجل يكون له عالقات محرم،باإلسالم
رحمه -ذكر ابن القيم  فمثل هذا ،لربما ال يأتيه سواهماو ، وينسب إليه الطفل األول والثاني،الثاني تزوجها

 اًلم يكن مولود إذا المولود من الزنا أن  يذهب إلىهن إسحاق بن راهويفكا:  يقول، العلم فيهأهلخالف  -اهللا
 فاألصل الولد ،من امرأة متزوجة عندها زوجليس  :اآلن ،على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به

 ،يلحق به:  يقوله فمذهب إسحاق بن راهوي،امرأة مطلقة أو امرأة ما تزوجتف ،ش لكن هنا ال فرا،للفراش
أن تج سليمان بن يسار من التابعين ب واح، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير،ه قال الحسن البصريوب

ابن و ، يعني يلحقهم بهم،بمن ادعاهم في اإلسالم يةهلا كان يليط أوالد الج-رضي اهللا عنه-عمر بن الخطاب 
 ، خالفاً للجمهور-رحمه اهللا-  وهو الذي رشحه شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية،القيم يميل إلى هذا المذهب

 سفيان أبيزياد بن :  يقال لهأبيهزياد بن و ، وهو ولد زنا،ال يلحق به:  العلم سلفاً وخلفاً يقولونأهلعامة و
 وإخوانها ،كما أنه يثبت نسبه ألمه ويرثها:  يقول-رحمه اهللا-ابن القيم  و، سفيان ونسب إليهأبيلحق بأف

 فلماذا ال ، هو من مائه؟ فإذا عرف أبوه الثاني فما الفرق بينه وبين األم،األبويند  أح وأمها جدته فاألم،أخواله
 ويحتج أيضاً بقصة جريج الراهب ،نلحقه به أن هذا هو محض القياس: يقولثم  ، هذا كالم ابن القيم؟يلحق به

 البغي المرأةك  فلما ادعت تل،يموت حتى يرى وجوه المومساتال  أن  أمهالحديث المعروف لما دعت عليه
قال :  فابن القيم يقول،)٤(الراعي: يا غالم من أبوك؟ فقال: طعن في بطنه وقالفجيء له بالغالم و ،ما ادعت

 غالم صغير حديث الوالدة تكلم ،فهذا كالم من ال ينطق عن كذب:  يقول،من أبوك؟ وهو أبوه من الزنا: له
شك أنه   هذا القول لو أخذنا به ال،فهذه أبوه:  يقول،راعيال: من أبوك؟ فقال: وهو في المهد فسئل هذا السؤال

 لكن في العصر الحديث بسبب االختالط وكثرة ،جواريال  علىونيدخل سلناا وقديماً كان ،تإشكاالتنحل به 
 من المرأةخروج  وألوان الفتن صار هذا لألسف مع كثرة ، الرجال للنساء ووسائل االتصال المتنوعةةمعافس

  .  على أنسابهمن والناس مؤتمنو،هذه الطرق التي يثبت بها النسبف ، هذه األمور تقعبيتها صارت
فاألطفال  ، ألن الحاجة تكون إليها ماسة حالة فراق الزوجين؛ةفي غاية األهميالحضانة قضية  :الحضانة: ثانياً

 أو قايته عما يهلكه وتربيته وو،مع األب؟ فالحضانة بكسر الحاء هي حفظ من ال يستقل بأمره أو مع األم
  .  حفظ الصغير ورعايته رعاية جسدية ورعاية أيضاً تربوية،يضره

  :إنها نوعان: لاقي أن والحضانة يمكن
  ووالية المال والنكاح،-الخالة- ومن في جهة األم من أمها وأختها ،م فيه األب على األم يقد:األولالنوع 
 فهو الذي ترجع إليه مثل هذه ،الذي يتولى ذلك األبفزوج هذه الطفلة ستتو ،ول عنها هو األبئالمسمثالً 
الصغير الغالم و ،ترجع إلى األب أمه  فرعايته من الناحية المالية وهو عند، األبعلىجب ت والنفقة ،األمور
؟ هذا يرجع خرىيتزوج األ أو ال يوافق ويتزوج فالنة أو ن الذي يقرر هذا ويوافقيزوج مثالً م أن يراد له
 لما -صلى اهللا عليه وسلم-النبي أن  وهو ، ولهذا يرد سؤال حتى بالنسبة للكبار،ى األب وليس لألمفيه إل

      مام مالك  اإلء؟ه أبوه بشيبشيء وأمر أمه  فإذا أمرته،سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة ذكر األم ثالثاً
                                                

، ومسلم، باب تقديم بر الوالدين على التطوع )٢٣٥٠( مثله، برقم رواه البخاري، كتاب المظالم، باب إذا هدم حائطا فليبن -  ٤
 ).٢٥٥٠(بالصالة وغيرها، برقم 



تعال وأمي تمنعني؟ :  يقول، عليهأقدم أن  في السودان ويأمرنيأبين إ : شاب قال سأله رجل،-رحمه اهللا-
:  بعضهم قال،مام مالكاإلقول المالكية في توجيه  فاختلف العلماء من ،أطع أباك وال تعص أمك: فقال له

ذلك  أن -واهللا أعلم- والذي يظهر ، فاألم مقدمة،المقصود به أنه يطيع األب فيما ال يكون معصية لألم
 أو  التي يتزوجهاالمرأة أو هابالوظيفة التي يعمل  أو لتي يدرس فيهاالجامعة ا أو  فما يتعلق بالسفر،يختلف

 ، وأما األم فالحديث إنما هو في حسن الصحبة، طاعة األبا فتقدم فيه،هذه األمور من أمور السيادة ،نحو ذلك
 يعني ،رالكبير الرشيد يستقل باالختيا و ،لها من البر واإلحسان والعطف والرعاية والتودد أضعاف ما لألبف

المقدم هو األب في ف ،يستقل فيها  لكن في الحاالت التي ال،الجامعة الفالنية أو  كزوجة،فالنة أو يختار فالنة
  .هذه األمور
 فاألم تكون ،هي والية الحضانة والرضاع من حيث الجملةو فيه األم على األب متقدالذي النوع  :النوع الثاني

 ، وأقدر على رعايته، وأصبر على الصغير،نساء أعرف بالتربيةألن ال؛ مقدمة في الحضانة على األب
م  أرأف وأرق وألطف في الغالب من األب فتقدالمرأة و، واألب يخرج للعمل،واألصل أنها جالسة في بيتها

تحتاج التي  واألمور ، ولما كان الرجل أعظم إدراكاً لمصالح الولد من ناحية األمور المستقبلية،في الحضانة
هذه و ،مال الصغيرو ، فإنه قدم على األم احتياطاً للبضع وكذلك احتياطاً لماله،الزواج ونحو هذاكقرارات إلى 

 لكن نقول ، والمسألة فيها تفاصيل كثيرة جداً،ق لكن ليس هذا بإطال،األصل أنها لألمو ،الحضانة لها شروط
  : من هذه الشروطو  بشروط، من األبأولىاألم : إجماالً

 وهذا يقع للذين يذهبون للدراسة في الخارج فيتزوج ،لو كانت األم كافرة واألب مسلمف ،الدين :ولالشرط األ
هذا الولد يبقى مع األم وإذا أخذه األب  أن  فإنها تثبت قضائياًالمرأة والقوانين هناك لو طلق هذه ،فيولد له

كان  إذا : فيقال، فاألم نصرانية،الولد تقدم عليه دعوى أنه اختطف ، يحاسب عليه ويسجناًفيعتبر هذا اختطاف
 )٥())يمجسانه أو ينصرانه أو  فأبواه يهودانه،كل مولود يولد على الفطرة(( ،األمر كذلك فال والية لألم

يقول  تكون كماأن  جبيالحضانة ن إ :نحن ال نقولو ، ومثل ذلك،فالحضانة تكون لألب فتراعى قضية الدين
 وإال ما ،يكون مستقيماً في دينه صالحاً أن  البد،اً مسلم عدالً:د أن يكون في الحاضن ال ب العلمأهلبعض 

األم  أن  لكن لو ثبت، بحسبه وكل زمان،لكن الحد المقبول ، حضانةالناس ما يكون لهم أكثر ،صار ألحد
 يكون  ال،؟الفجرة ونحو ذلك يكون لها حضانةعليها  ويدخل ،ترد يد المس نها الأ وثبت ، مخدراتةصاحب
   . هذه ستضيع األوالد، حضانةلها

 ألنها ؛تكون متزوجة ال أن -على تفاصيل في ذلك-تكون الحضانة عند األم  أن أجل من :الشرط الثاني
 ، وقد يستثقله الزوج، كافياًهذا الولد اهتماماًلتعير   فقد الةتكون حياة جديد أن  تريد،ستنشغل بالزوج الجديد

 لكن هذا ، وتنسى التاريخ الماضيالمرأة مع هذه ةيبدأ حياة جديد أن  ويريد،هذا الولد ينغص عليهأن ويرى 
لهذا  و، ثالث في البيتدام يوجد طرف  من كل وجه ماة حياة جديد معه ولن تبدأ،الولد يذكرها صباح مساء

ن له منة جنبي يكوأ  أحٍدبنتي عند أو يذهب ولدي أن ريدأال   أنا:قولفي ، وقد يرفض األب،قد تقصر مع الولد
                                                

، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود )١٣١٩(رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أوالد المشركين، برقم  - ٥
 ).٢٦٥٨(برقم يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، 



امرأة  أن :و عبد اهللا بن عمره عن جدأبيه بن شعيب عن وفي حديث عمرو ، بهأولى  أنا يكون عندي،عليه
 رادأباه طلقني وأن إ و، وحجري له حواء،ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاءن إ رسول اهللا  يا:قالت
في  فهذا دليل ،)٦())لم تنكحي حق به ماأ أنِت((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال لها رسول اهللا ؟ينتزعه منيأن 

 فدل ))يحلم تنك حق به ماأنت أ(( قد تشكل على هذا أخرى توجد أدلة ألنه ؛لة من حيث اإلجمالأهذه المس
 العلم أهلأكثر و ، وهذا قول الجمهورةتزوجت سقط حقها من الحضان إذا نهاأاهره على ظهذا الحديث في 

مها أر إلى ظ وبعد األم ين،يصح الور ظ فيه نإجماع ولكن هذا ،جماعابن المنذر اإلنقل عليه و ،يقولون بهذا
في حديث و ، هم قرابة الزوجنيذل اة بالحضانة من العصبجماالًإحق أ وهي ،الخالة بمنزلة األمف ،هاختأإلى و

و حديث طويل  إلى عمرة القضاء وه-صلى اهللا عليه وسلم- لما ذهب النبي -رضي اهللا تعالى عنه-البراء 
 ،مكة للعمرةب ا فيه-صلى اهللا عليه وسلم-نه يكون بقاء النبي أفلما انتهت المدة التي اتفقوا مع المشركين 

 :خذ بيدها وقال لفاطمةأ ف-رضي اهللا تعالى عنه-  فتناولها علي،عم  يا عمفخرج فتبعته ابنة حمزة تنادي يا
الروايات الواردة في هذا الروايات  أن  مع،يد وجعفر وز فاختصم فيها علي،دونك ابنة عمك احمليها

هذه الرواية اختصم فيها الثالثة وهم و ،ذهب إلى مكة ثم جاء بها معهاً هو الذي زيد أن  في بعضهاةالصحيح
 ذهب إلى مكة وجاء زيداً أن  أو، خرج حينما-صلى اهللا عليه وسلم- النبي تقد اختصموا سواء كانت تبع

  يعني،لتها تحتيا ابنة عمي وخ: وقال جعفر،خذتها وهي بنت عميأ  أنا:-رضي اهللا عنه- بها معه فقال علي
 فقضى بها ،أخي وقال زيد ابنة ،خالتها تحته أن  بهذه القضية زاد على علي-رضي اهللا عنه- اًجعفرأن 
نه قد أو تأملت ستجد هذا الحديث لو ،)٧())الخالة بمنزلة األم(( : لخالتها وقال-صلى اهللا عليه وسلم- النبي

تزوجت  إذا األمأن ب قلنا، وإذا هذه الخالة متزوجةو ، عن جدهأبيه بن شعيب عن ويشكل على حديث عمر
 فقد ،))الخالة بمنزلة األم(( :- اهللا عليه وسلمىصل- ومع ذلك قال النبي ،أولىباب سقط حقها فالخالة من 

 ةابن: يقول وزيد ، ابن عمها-رضي اهللا عنه- عليف ،ال من الرجأولى المتزوجة المرأةحضانة  أن يفهم منه
 المتزوجة المرأة الحق في : العلم يقولأهلفبعض  ،خوة من النسب كما هو معروف وليست هذه األ،خيأ
 فإذا قبل ،يتقبل هذا الولد  وقد ال،الولد عنه وتفرط في حقوقه أو ال تنشغل بهذه البنت أن أجل من ؛لزوجل

 : قال-صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ،خي وخالتها عنديأ ة ابن: فهذا زوجها يقول،بقيورضي ثبت حقها و
 نما يسقط حقهاإ : العلم يقولأهل وبعض ،إشكالحب الزوج ذلك ولم يمتنع فال أ فإذا ،))الخالة بمنزلة األم((

الخالة ف : ذلك قالوانحو أو كان المنازع غير األب ابن عم له إذا  لكن،هو األب كان المنازعو ،تزوجتإذا 
   .حاديث هذه األن هذا وجه في الجمع بي،ة ولو كانت متزوجأولى  من باباألمو ، بمنزلة األمألنها ؛أولى

  .يستطيع القيام بمصالح هذا الصغير ال هذا ،معتوه أو مجنونل ة فال حضان، العقل:الشرط الثالث

                                                
: ، وقال محققوه)٦٧٠٧(أحمد في المسند، برقم و، )٢٢٧٦(رواه أبو داود، كتاب الطالق، باب من أحق بالولد، برقم  - ٦

 ).١٩٦٨(حديث حسن، وحسن إسناده األلباني في صحيح أبي داود، برقم 

بن فالن وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو ا بن فالن وفالنارواه البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فالن  - ٧
 ).٢٥٥٢(نسبه، برقم 



 ستطيعت  الة فالصغير،ةخالتها الصغير أو لى الحضانةتوأ  أنا:ختها الصغيرةأ لو قالت ، البلوغ:الشرط الرابع
نحو ذلك ولكنها  أو ة الخالحضانة بالت لو طالب،التربية وهكذا القدرة على ،قوم بما ينبغي في التربيةتأن 

أن تستطيع   في السن مريضة على الفراش والةالجدة وكانت امرأة كبير أو ، مثالًشللكال ةعاجزة فيها زمان
 هذا في حال التنازع لو جاء األب ،ة وهكذا لو كانت مشغول،يسلم إليها الف ،ةعند المنازعوهذا  ،ئاًتفعل شي

 ء وتجيةربعال وتذهب الساعة ،هرظبعد ال وتجيء ةبعاسال الساعةعندها دوامين تطلع من  هذه األم :وقال
 ،د وتضيعهمألواستأخذ ي ، فهاألوالد البيتوتقفل على  ، في مستشفى خاصطبيبةكأن تكون  ،ةسعاتالالساعة 

 حضانةالتريدين  :، فيقال لهايشغل  ألن المشغول ال؛ يثبت لها حق الحضانةالفهذه  ، أحدعلم بهم لو ماتوا ماف
لو و ،لتربية الصغار  في البيتسيجلاف ،]٣٣:سورة األحزاب[ }وقَرن ِفي بيوِتكُن{ :اهللا يقولف ،سي في البيتجلا
 ،جازةها في األأهلتزور كأن  ض سفر عارأحياناً ، وهذا السفر على نوعين،ر بالولدتساف أن رادت الحاضنةأ
 وهذا ، خارج البالدأحياناً ،خرآها في بلد أهلسترجع إلى ف طلقها ، فإذارجل مع زوجتهالنتقال ال  يكونأحياناًو

 : وعندها طفل منه فإذا قلنا، أحد بها فإذا طلقها ليس لهاويأتي أخرىلذين يتزوجون امرأة من بالد ل يقع كثيراً
 :مورأ و،أخرى ت لها تعلقاة والقضي،ريدهم عنديأ :يقول  هي ستذهب بهم هناك فالرجلحضانةحق بال أاألم

 يرى في مثل -رحمه اهللا- فابن القيم ، فيقع نزاع بسبب هذه القضايا، ومعامالت طويلة،أخرى جنسية أحياناً
 :يبقى هنا أن كانت مصلحته تقتضيإذا  ،يذهب معهافلطفل لصلح ر في األظرجح هو الناأل أن هذه الحاالت

ر في مصلحة ظالقاضي ينهو يقرر فالذي تفقوا وإذا لم ي ، فالحمد هللان اتفقوا على هذا وتفاهموإ ف،يبقى هنا
 نما مصلحة هذاإ و،البقاء أو تقالناالة ليست العبرة فيها به ورعايته والقضيظين تكون صيانته وحفأ ،الولد
بلد إلى ذهب أأنا  : مثال تقولاألمك ،ة به المضاراالنتقال بالحضانة من يريدمقصود  أن  لكن لو علم،الطفل

طلقها زوجها من شدة الكراهية له تطالب  إذا  وبعض النساء لجهلها،أبداً األوالد هؤالء أدعه يرى وال ،خرآ
انتهت فترة إذا هذا الصغير ف ، تقوله بعض النساء هذا،إليه ينسبون ال يعني ، منه األوالدأيبر أن أريد :تقول
 وال ،يعمل قرعة؟ األب يريده واألم تريده أو يخير أو يذهب إلى األب أو  عند األمسيبقى دائماًهل  حضانةال

 هي طلبت ، هذاال تريد أحياناًاألم  أو ،أطفاالً هو تزوج وال يريد ،ِك دعيه عند:ب يقولألاكان  إذا إشكال
 وبعد ذلك ،زعاج الطفلإ أجلمن  ، هذاأجلزعجها بشقاوته فطلبت الطالق من أ طفل واحد أجلالطالق من 

افترق إذا و ،أطفالترزق ب ما ألنها؛ تنتحر أن  بعض النساء تريد،رتاح في حياتيأ وأبيهعلى  رميهأ أنا :تقول
صلى اهللا -سول اهللا  سمعت امرأة جاءت إلى ر: قال-رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبياألبوان في حديث 

 أبييذهب بابني وقد سقاني من بئر  أن زوجي يريدن إ رسول اهللا  يا: قاعد عنده فقالتوأنا -عليه وسلم
صلى اهللا عليه - فقال رسول اهللا ، لها بالماء بلغ سن التمييزويأتي ترسله للبئر ،اً يعني الولد صار مميز،ةبنَِع

 عليه صلى اهللا- فقال النبي ؟ني في ولدي من يحاقُّ: فقال زوجها،عةقرأي اعمال  )) عليهماِهتَسا(( :-وسلم
الغالم  أن  دل هذا على،)٨("فانطلقت به أمه خذ بيدأ ف،))يهما شئتأفخذ بيد   أمكهذا أبوك وهذه(( :-وسلم
 ةبسن معين نحكم به وهو السابع أو ةتوفرت صفات معين إذا  هل يكون بالضوابط،بلغ سن التمييز إذا يخير

                                                
إسالم أحد الزوجين باب ، والنسائي، كتاب الطالق، )٢٢٧٧(رواه أبو داود، كتاب الطالق، باب من أحق بالولد، برقم  - ٨

 .)٢١٩٣(وصححه األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل برقم ، )٣٤٩٦(وتخيير الولد، برقم 



نما يخير إ ،فهذا ال يخير  طفل عمره سنة، فال تخييركان الطفل صغيراً إذا  لكن، على خالف في ذلك،؟مثالً
  .المميز

حتى يعرب عنه لسانه  أمه هو مع" :صم إلى عمر في صبي فقال اختُ: قالمنغوعن عبد الرحمن بن 
 فيعرب عنه لسانه وجاء عن ،لخطاب أن يفهم االتمييز هوو ،اًكان مميز  إذايعرب عنه لسانهو ،)٩("فيختار

خوك أو ، أمكنت معأ :فقال له ، أمهوعمه فاختار أمه  خيره بين-رضي اهللا عنه- اًعلية أن  رويبعمارة بن
   .)١٠(" غالموأنا : يقول،يرتَير كما خُ خُبلغتَ  مابلغَ إذا هذا

 ، بذلك مصلحة الولدتحصلإذا   إالكونت  والقرعة ال،التخيير هذا صحيحن إ : يقول-رحمه اهللا-وابن القيم 
 وكل يوم هو في بلد ويسافر ، وصاحب فجور،ئاألب سي أن صون من األب وعرفأاألم  أن لكن لو عرف

خذ أن  ِمء ليس لك شي:ل لهايقف ، يخير بين األب واألم:يقالال  فمثل هذا ،ليسكر ويفجر وبيته مليء بالفساد
تها ظغاإ أجلم الطالق فطلقها فهو من طلبت األف اً، يكون سيئ،اوبعضهم يتقصد هذ ؟خذه لتفسدهأهذا الغالم ت

؟ ين ذهبتمأ فحينما تسألهم ة واألم متدين،رواظ ان: ويقول لهم،باحيةإ النت على مواقع سيئة ألوالديفتح ل
إلى بعض البالد التي يعلم فيها   بل يذهب بهم،تهاظغاإ أجل هو يفعل هذا من ،أرانا كذا وكذا :لونويق

 أن  نكاية بها حتى ترضخ وترضى؛مهمأينقلوا ذلك إلى  أن أجل ومن ،ماكن سيئةبهم إلى أ ويذهب ،رالفجو
 قد يكون ئسيالهذا األب أن  في هذا كله شكالاإلو ،فسدهمأالء الصغار الذين ؤ على هليه خوفاًإترجع 

 هو مع : يقال،خيير له فال قرعة وال تأحفظاألبوين  أحد  أنفإذا عرف،  مثالحشيشكاليتعاطى مخدرات 
 ، بين والدي يتمشى أل: يقولأبيه قد يذهب مع ،يحسن االختيار  الألنه ؛حفظ له وتراعى مصلحة الصغيراأل

 مرنيأ وال ي،لمدرسةللذهاب لني ظقو ي وال،يذهب بي كل يوم إلى مطاعم وإلى حفالت غنائية و،ويسافر بي
 اذهب ، قم صل في المسجد،تذهب كذا  ال،أ هذا خط، هذا عيب،هذا حرام : تقول وأمي، إلى المسجدذهبأأن 

 -رحمه اهللا- ةسالم ابن تيمي ولهذا جاء عن شيخ اإل،ر قد يقول هذاالصغيف ،ذاكر دروسك ،ةإلى المدرس
 سله :باه فقالت األمأالقضاة فخيره بينهما فاختار  أحد  يعني عند، عند بعض الحكامبوان صبياًأ تنازع :قوله
 يتركني أبي و، والفقيه يضربني،ةلدراسلمي تبعثني كل يوم للكتاب يعني أ :له فقالأاه فسبأ يختار ءي شيأل
شيخ و ،بناء على التضييعمن الصبي  فهذا االختيار ،حق بهأ أنِت :م وقال فقضى به لأل،لعب مع الصبيانأ

الولد  أو  الولد يخير:عن الشارع يقولعام ليس فيها نص هذه المسألة :  يقول-رحمه اهللا-اإلسالم ابن تيمية 
م ذو العدوان والفساد قدحدهما لكن ال يأ هو البد له من : يقول،حق به مطلقاًَأاألم  أن  أوه قرعةيجرى ل

ن إ : الشريعة جاءت بمراعاة المصالح فما يقال: هذا كالم شيخ اإلسالم فيقول،ن الصالحوالشر على التقي الدي
ر إلى ظنما ينإ و،نحو ذلك أو يجرى قرعة أو اً،يخير بينهما مطلق أو قاًاألب يقدم مطل أو األم تقدم مطلقاً

  القاضي ما،ئاًينا شيأ وما ر،ئاًنا شيظما الحو نا فإذا ما علم،لةأقوال في هذه المسعدل األأ وهذا هو ،صلحاأل
جاءت  ،اتإثباتبت ءجا أو كان القاضي يعلم حال األم إذا  لكن، فعندئذ يخير بينهما،مألايعلم عن حال األب و
 أو ،هذا الرجل صاحب فجور أن ت بشهادة الجيرانءجاأو  ،هذا يتعاطى المخدرات أن بتقرير من المستشفى

                                                
 ).١٢٦٠٦(رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، برقم  - ٩

 ).١٢٦٠٩( رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، برقم - ١٠



 كيف :-رحمه اهللا-بن عثيمين افي فتاوى الشيخ و ، يبقى مع األم: فيقول،نحو ذلك أو يعرف المسجد نه الأ
 ؟خذهم حتى تتزوجأيحق له  نه الأ وهل صحيح ،طلق زوجته وله ولدان وبنتان إذا هخذ أوالدألرجل ليتم 

مهم أهم عند ءصلح بقا فإذا كان األ،صلح في حق األوالد هو األتراعي ما أن  الواجب عليك:فكان في الجواب
 ولكنك ،نك تأخذهمإصلح فأهم عندك ؤن كان بقاإ و،تعارض في ذلك أن لك  وال يجوز، تركهم عندهاولىفاأل
 بل يبقون عندها حتى يتم لكل واحد منهم ،أحمدمام اإلعلى المشهور على مذهب خذهم قبل سبع سنوات أت ال

 أبوهاخذها أنثى فإنه يأن كان إ و،أبيهو أمه  فإنه يخير بينن كان ذكراًإ فمن تم له ذلك العمر ف،سبع سنوات
   .لة فيها خالف كثير بين العلماءأ والمس،أحمدمام ، هذا هو المشهور من مذهب اإلحتى تتزوج

 أن مبيهأل أن أحمدمام ن المشهور من مذهب اإلإتزوجت األم بمن ليس بقريب من األوالد ف إذا  ولكن:ويقول
  .األصلحرون إلى ظنهم سينأشك   وال،يقضي به القضاة  ومثل هذه األمور تحال على ما،خذهمأي

ت وما حكم بقائها معه لطالق من زوجها الذي يستعمل المخدرال المرأةحكم طلب   ما: يقولىخرأوهذه فتوى 
زوجها المدمن على المخدرات  من المرأة طلب : الجواب؟يعولها وأوالدها سواه أحد يوجد نه الأعلما ب

 إذا ن األوالد يتبعونهاإطلبت منه الطالق ف إذا  وفي هذه الحال،ن حال زوجها غير مرضية أل؛جائزطالق ال
ها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا ؤمكن بقاأذا إ و،همفاق عليناإللزم الوالد ب وي،كانوا دون سبع سنين

  .خير
مي أو أنا نتك" : يقول-مارضي اهللا عنه-ابن عباس و ، مع المسلمونيكونفإن األوالد األبوين  أحد سلمأإذا و

   .)١١("مي من النساءأ و،من الولدان أنا من المستضعفين
 ،دهما فالولد مع المسلمأحسلم أ إذا :براهيم وقتادةإيح ووقال الحسن وشر: -رحمه اهللا-مام البخاري يقول اإلو

 : وقال، على دين قومهأبيهمن المستضعفين ولم يكن مع  أمه  مع-مارضي اهللا عنه-وكان ابن عباس 
   .)١٢("لىع وال ي يعلواإلسالم"

 ابنتي :فقالت -صلى اهللا عليه وسلم-تت النبي أ ف،تسلم أن تهأبت امرأسلم وأنه أوجاء عن رافع بن سنان 
وقال لها،))اقعد ناحية(( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال له النبي ، ابنتي: رافعشبهه وقالأو  وهي فطيم : 

صلى اهللا -مها فقال النبي أ فمالت الصبية إلى ، ادعواها: ثم قال، بينهماةالصبي دعقْأ و: قال،))اقعدي ناحية((
صلى اهللا عليه - النبي ء مندعاالهذا لكن  ،)١٣())خذهاأا فأبيه إلى الصبية فمالت هدهاااللهم (( :-عليه وسلم

 هذا الحديث يستدل به -رحمه اهللا-بن القيم ا الحافظ وكما ذكر ، مع المسلم منهمايجعلهفي ضالقا أما ،-وسلم

                                                
، برقم ؟ رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي اإلسالم- ١١

)١٢٩١.( 

 ؟ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي اإلسالم صحيح البخاري، كتاب الجنائز،-  ١٢
)١/٤٥٥.( 

، وأحمد في المسند، برقم )٢٢٤٤(رواه أبو داود، كتاب الطالق، باب إذا أسلم أحد األبوين مع من يكون الولد؟، برقم  - ١٣
لى شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي وابن إسناده صحيح ع: "إسناده صحيح، وقال الشيخ األلباني: ، وقال محققوه)٢٣٧٥٧(

 ).١٩٤١(، في صحيح أبي داود، برقم "القطان



شيخ  وفي فتاوى ال،حضانةن شرط اإلسالم صحيح في الأ و،الولد يكون مع المسلم من األبوين أن العلماء على
   ؟تفارقه أن  فهل لهاال يصلي متزوجة وزوجها المرأةكانت  إذا : يقول-رحمه اهللا-بن عثيمين ا

 فإنه ،جماعة وال مع غير الجماعةمع  ال ، أبداًًال يصليكانت امرأة متزوجة وزوجها  إذا :الجوابفكان في 
 ألنها ؛تهأتبيح الرجل من امريسما  انه ميستبيح أن يحل له  وال،تكون زوجة له  وال،منهنكاحها نفسخ ي

 ،ن أوالدها في هذه الحال سوف يتبعونهاإ ف، حتى ولو كانت ذات أوالد منه:قال أن  عنه إلىةجنبيأصارت 
ن هذه  أل؛ال يصلينه أ إثباتحتاج إلى ي وهذا ،حضانة لكافر على مسلم  الألنه ؛م في حضانتهمبيهوال حق أل

يعطى  الفمثل هذا  ،ءها شيما عند ؟ في المحكمةإثبات هل عندك :لتئ س فإذا، تدعيها دائماًًالمرأةالقضايا 
  .بدعواهمفيه الناس 
 والكالم في الرضاع طويل وواسع ، الرضاعةحوال الشخصي من الحقوق التي ترجع إلى األ:الرضاع: ثالثاً

داتُ يرِضعن َأوالَدهن والْواِل{ : يقول-عز وجل- فاهللا ،حكام الطفلأبة ذكر منه بعض الجوانب المتعلقألكن 
 عليهن : أي}يرِضعن{بصيغة الخبر  أمر  فهذا،]٢٣٣:سورة البقرة[ }حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن َأراد َأن يِتم الرضاعةَ

 :يةاآلنهاية  قال في -عز وجل-ن اهللا  أل؛ العلم ليس للوجوبأهلهذا األمر على قول عامة لكن  ،رضاعاإل
 حسناأللكن  ،المرأةيجب على الرضاع ال و ،}فَِإن َأرادا ِفصاالً عن تَراٍض منْهما وتَشَاوٍر فَالَ جنَاح علَيِهما{

على ظ تحاف أن نها تريدإ :بعض النساء تقوللكن  لم يطلقاها زوجها ،قد تكون في عصمة زوجهاف ،ترضعأن 
لو و ،اً محرمئاًنها فعلت شيإ : يقالاللكن  ، وال يجمل،يحسن  الاوع فهذسبأقتها فتفطم الطفل بعد وأنارشاقتها 

  أنا:قالتفلقت طُ ،يجب عليك  ال: نقول؟رضاع هل يجب علي اإل،رضعأ أن ريدأال  أنا :نها امتنعت وقالتأ
له يوجد  أن  ال يستطيعاًن يكون األب فقيرأ كةفي حاالت قليل إال  فال يجب،اًرضع له ولدأ أن ريدأال 

عز -يكون الولد لم يقبل المراضع فاهللا  أو ،ترضع أن  يجب على األم: فنقول، وسيموت الولد،ةمرضع
كان إذا لكن  ،يجب على األم نه الأ معناها ،]٦:سورة الطالق[ }وِإن تَعاسرتُم فَستُرِضع لَه ُأخْرى{ : يقول-وجل
 ويكون التشاور بين ،ترضعه في هذه الحال أن ب عليها يج: يقالذسيموت فعندئو أخرى امرأة لم يقبلالولد 
فَِإن َأرادا ِفصاالً عن تَراٍض منْهما { :-عز وجل-تراضوا بذلك كما قال اهللا إذا  و،لة الفطامأمس في األبوين

 وهذا له ،في الرضاعيستكمل الحولين  أن خير للولداللكن  ،]٢٣٣٣:سورة البقرة[ }وتَشَاوٍر فَالَ جنَاح علَيِهما
  .البحثليس مجال لكن هذا  و، وتكوين شخصيته، وعلى نفسيته، على جسد الطفلاً جدةثاره وفوائده الكثيرآ
 العلم أهل عنه من ظوكل من نحف جماع ابن المنذر اإل نقل على هذا، األبعلىتكون   النفقة:ةالنفق: بعاًرا

 ؛كان في قضاء الديونإذا  إال يعطيهم من الزكاةأن يجوز له   ولهذا ال؛هول عن نفقة أوالدئ األب مس:يقولون
هذا ف ة المعتادةما في النفقة المعروفأ ، فيعطيهم من الزكاة لقضاء الدين،يقضي ديونهم أن يجب عليه  الهألن

 نه يجب عليهأوكما  ،نما هو بضعة منهإسان ناإل وولد ،مال لهم كان ال إذا ،واجب عليه ال خيار له في ذلك
واختلف العلماء فيمن بلغ من األوالد هل يجب عليه  ،ينفق على بعضه وهم أوالده  نفسه كذلكلىينفق عن أ

 لى عالنفقةوجوب  ى علجماعنقل اإل  بعدما، فيه أمر اختلفوا هذا:-رحمه اهللا-ابن المنذر  فقال ؟النفقة عليهم
الذين ال كسب لهم من البالغين بعض ن لك ،ينفق عليهم أن  فالذين لهم كسب ال يجب عليه،األوالد الصغار

 ينفق : والجمهور يقولون،يستغنون به  ما عندهم مااًثناإ  أواً سواء كانوا ذكور، عليهمالنفقةوجب أ العلم أهل



أن عن والخروج من المنزل لتبحث  للعمل ثى ليست محالًناألن  أل؛ثىناألتتزوج  أو عليهم حتى يبلغ الذكر
 ة مصونالمرأة ف،نما تجب على الزوجإ و،النفقةتزوجت فال يجب عليه  فإذا ،ب تشتغل وتكتسةأجيرتكون 
ينفق  أن  الزوجلىفيجب ع ، وهي الزوجأخرى ةمينأحتى تنتقل إلى يد  وجوباًَأبوها نفق عليها  ي،ظةمحفو
  أكثر وما،لك لو عقل النساء ذ،ة ألحد عليها وال منّ في بيتها تأتيها نفقتها وجوباًة جالسةي مستريحهو ،عليها

 إال تيأت  والنصف والة السادسة من الصباح الباكر الساعة تخرج المسكين،من خروجهن إال مشاكل النساء
بعض و ،تزوجتولم  األربعينتتزوج تبلغ   ماأبوها وتعبت ثم بعد ذلك لربما يعطلها ت شقيرأسهاقد تصدع و

ذا تزوجت يعني إ و،عطلها من الزواج ،ا مةًيآيني فيه اهللا ير أن تمنىأ ، مساءاً عليه صباحدعوأ: النساء تقول
راتبه هو  واًلفأ خمسة عشر راتبها ه هذ،هبا حس هذا الراتب فهو عامٌلأجلقد تضعف نفوسهم يتزوجها من 

 ، ال: قالت لهها فإذا تزوج،ة الطريقذه بهه فمرتب،ة جيدة حالههذف ،٢٢=١٥+٧سبعة آالف كم يطلع المجموع 
 ولربما هجرها ثم  ويبتزها بكل طريقة،،يضربها ويؤذيهايغضب ويخاصمها وف ، عليكلنفقةا ،عطيكأما أنا 

 يجب عليك : له تقول، والنصفة العاشرةالساع ى إلنها جالسة تنامأ لو ، وشقاءء فتبقى في عنت وعنا،طلقها
 ،ي مالما عند ،ة مع السالمتريد  ما،تزوجني إن أردتَ ،ء وال شي ال دخَلءي شيما عند وأنان تكتسب أ
   . بهتني البالء الذي مذا ومن ه،الزواج خيرأ ومن ت،هذا خير لها تستريح من هذا الصداعف
 ، تغيرتسحوال الناأ و،رظ هذا الكالم فيه ن لكن، عليهالنفقةتجب  بلغ الولد الذكر ال إذا :ونالجمهور يقولف
 يحمل ،سان ويكتسبناإل يذهب ءم شيعنده  وال،عندهم مدارس  وال،ائفظهم وما عند سالسابق الناي ف

 ، يشتد وهو يعملأيبدأن  ومن يوم ،هرهظ لىيحمل عو ، يذهب يبيع ويشتري في السوق،ادطيص يروح اًحطب
يقل في   وعمر الولد الة حتى يتخرج من الجامعة سنةعشر سبع  تستغرقةما اليوم فهناك دراسأ ،ةهذه الحيا
 يدرس في ؟ين يذهبأ وهذه المدة  عاماأربعة عشربلغ وعمره ف ،اثنتين وعشرين سنةحوال عن غالب األ

 ه هذ، من يبتزه بالمالويأتي ،لضياع مع كثرة المغرياتل ولربما يكون عرضة ،الصباح ويروح يعمل بالمساء
 تخرج وصار عنده مصدر في الدخل فإنه عند ذلك الإذا ف ،بوه حتى يستغني أه ينفق علي، ال:يقالف ،ةمشكل

  .علمأ تعالى واهللا ،ينفق عليه أن بيجب على األ
أنثى قبل  أو ذكراًكان يزوج الصغير سواء  أن يمكنأنه  ةحوال الشخصييتصل باأل مامو :النكاح: خامساً 

 بل يقوم وليه بمباشرة عقد ،يباشر عقد النكاح بنفسه  لكنه ال،يزوج قبل سن التمييز أن  يمكن بل،البلوغ
ذا إ يعني من مال الصبي ، المثلهريزوجه بم أن  فإنه يجب عليهوج ذكراًكان المز  فإذا، وتزوجيه،النكاح

 ،الصغارفي السابق كانوا يزوجون و ،ونهائها ويدبر شظنسان يحفإنثى زوجت من أن كانت إ و،كان له مال
ل حقمثالً يكون عندهم ف ،أحياناً يزوجونهم لمصالح األبوينو ،همذلك من أجل طبيعة الحياة عندكون ولربما ي

 ويزوج هذا وهو -ه جاءتهم جديدةوهذ-سبع  بوأيزوج هذا وهو ف ،ينل العاماروثكيأن يريدون مزرعة فأو 
 من العمال ستةأو خمسة  حصلف كلهم ميزوجه و،وكذاسنين  يل عشر وسبع وثمان عنده أطفا،أبو عشر

تقوم حياتهم و ،نفسهمألون ب يعموا كانيامأ كانوا يفعلون هذا قديماًو ،وصاروا يشتغلون معه في هذا الحقل
 ، فمثل هذا روعي فيه مصلحة األبوين،ةفي بعض البالد الفقيربهذا   وال زال معموالً،ومعايشهم على هذا

 ال من ،كانت مصلحته تقتضي ذلك إذا  يكون تزويج هذا الصغيرامنإويليق وال يحسن وال يجمل  وهذا ما



خذ المهر أي أن يريدهو  فة بنت صغير،مواالًأ ليحص  أنأجلابنته من  ن يزوجأ ك، مصلحة األبوينأجل
ئمة  واأل،إشكالال و ،س في ذلكأكانت مصلحتها تقتضي هذا فال بإذا لكن  و، فالمهر لها وليس له،فيزوجها

 ،ةن هذا ليس من النفقات الواجب أل؛نب االلىن الصداق يكون عإزوج ابنه ف إذا األب أن ربعة متفقون علىاأل
 حنافحال العقد فذهب األمعسراً كان  إذا فيما اختلفوا و، ذلكدعسر بعوإن أ العقد ال حاًكان موسرإذا 

رضي اهللا -عائشة و ، يعني يبقى في ذمته،ن كان معسراً وإبنااللى الصداق ع أن  إلىوالشافعية والحنابلة
 ، سنينتسعي بنت دخلت عليه وهُأ سنين وست وهي بنت -صلى اهللا عليه وسلم- النبي  تزوجها-اتعالى عنه

 الحافظ ونقل ،-علمأ تعالىواهللا -وجت قبل البلوغ ودخلت عليه بعد البلوغ فيما يبدو  فز،تسعاًومكثت عنده 
يزوج ابنته  أن نه يجوز لألبأعلى جمعوا أ -رحمهم اهللا-العلماء  أن  عن المهلب-رحمه اهللا-بن حجر ا

 ونقل ابن رشد ،نحو ذلك أو ست أو خمسلو كانت بنت ى تي حن يع، مثلهاأ البكر ولو كانت ال يوطةالصغير
قل أيضاً  ونُ،كانت مصلحته تقتضي ذلك إذا يجبر ابنه الصغير على الزواج أن بلأل أن  العلماء علىإجماع

 ،ةالبالغ  غيرةيجبر ابنته الصغير أن بلأل ه أن اتفاقهم على-رحم اهللا الجميع- بن حجرا الحافظكما نقل 
 :-صلى اهللا عليه وسلم-فالبكر كما قال النبي  ،ةالبالغإنما هي التي تخير و ،بلغتإذا  وليس لها الخيار

 أن علىاألربعة  المذاهب تتفقا و،رمأست تُ،ما الثيب فإنها تبين عن نفسهاأ و،)١٤())ذنها صماتهاإتستأذن و((
 فكيف يكون له والية ،سه نفلى عة ليس له واليألنه ؛ أمه أوختهأ في تزويج اًيكون ولي أن الصبي ال يصلح

 وجاء تطب سنوات وخُعشر وعندها ولد صغير له ةمطلق أو  توفي زوجهاالمرأةتكون  أحياناًو ،؟على غيره
 أن البدو ،!؟ على غيرهة على نفسه فكيف يكون له واليةليس له والي، وفليس لالبن أن يعقد بأمه ،المأذون

 وعصباتها فعندئذ يزوجها ئهاولياأمن  أحد لم يوجدإن  ف،المرأةاء ولي أأحد، وبالغاً يكون الذي يلي عقد النكاح
أن  مكني أحد وال يوجد فيها -األقليات اإلسالمية- يوجد فيها قاٍض في بعض البالد التي ال أو ،القاضي
صل إلى وتيأن  س قد هاجروا وانقطعوا عن قراباتهم وال يمكن أنااه فيأحياناًو ،لها قريبليس  ،يزوجها

   .يكون هو الوليو ، فيزوجها مدير المركز اإلسالمي،قاربها من الكفار الذين رفضوا تزويجهاأ أو ،بهاقارأ
يصح طالق   ولهذا قالوا ال،أحياناً ةويترتب عليه التزامات مالي ،طالق هو رفع قيد الزواجالف  : الطالقسادساً

حناف لم يصححوا هذا الطالق هم األوعوا  فالذين من،هذا ليس محل اتفاقو ،غير مميز أو  كاناًالصبي مميز
رضي اهللا تعالى - وهو منقول عن ابن عباس ، العلمأهل كثيرة من ة وقال به طائف،ة والشافعيةوالمالكي

 عن المجنون حتى :ةالقلم رفع عن ثالث أن لم تعلمأ :قال علي" : يقول-رحمه اهللا-ي مام البخار واإل،-ماعنه
  وكل الطالق جائز:-رضي اهللا عنه-  وقال علي، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يدرك،يفيق
لكن  ،خذوا بمقتضى هذا الحديثن الجمهور أإ :الفتح يقولي  فالحافظ ف، ذكر الحديث،)١٥("طالق المعتوهإال 

يطيق ن أب أحمدمام ه اإل وحد،عقل وميز إذا  يلزمه: فعن ابن المسيب والحسن،الق الصبيقاع طيإفي اختلفوا 
  .مناهز االحتال إذا ة روايك وعن مال،ة سناثنتي عشرةبلغ  إذا  وعند عطاء،ةي الصالصالصيام ويح

                                                
، ومسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق )٦٥٧٠(رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في النكاح، برقم  -  ١٤

 ). ١٤٢١(والبكر بالسكوت، برقم 

 ).٧/٤٥( صحيح البخاري، - ١٥



ن أ  ومن هنا استدل به، والصغير ناقص العقل،هو ناقص العقل -رضي اهللا عنه-معتوه في حديث علي وال
   .يؤهله لذلك دراك والفهم ما ليس عنده من العقل واإل: قال،طالقه ال يقع

صلى اهللا عليه -طالق الصبي ال يقع لعموم قوله  أن  الراجح عندي:-رحمه اهللا- حجر ابنويقول الحافظ 
 اصرة وحل هذهذه اآل ن قطعإن الذي يلي عقد النكاح هو الولي ف فكما أ،)١٦())ةرفع القلم عن ثالث(( :-وسلم
 ونقل ذلك ،الطالق يقعأن  -ه اهللارحم- أحمدمام الروايات عن اإلأكثر  و،نما يكون عن طريق الولي إالعقد

 لكن ،بن المسيب وسعيد ، وعطاء، والشعبي،حسنال و،هسحاق بن راهويإ وبه قال ،عن جماعة من السلف
 ، لطالق الغالمةبالنسب ا هذ، يكون بطريق الوليانمإ و،طالقه ال يقع أن : وقول الجمهور، العلمأهلأكثر 

هو الدليل   ما،القرآند ويدل على هذا تتع؟ دتتع و ال أدت تع؟ها عدةطلقت هل علي إذا ة للبنت الصغيربالنسبةو
 }واللَّاِئي يِئسن ِمن الْمِحيِض ِمن نِّساِئكُم ِإِن ارتَبتُم فَِعدتُهن ثَلَاثَةُ َأشْهٍر{ : قال-عز وجل-اهللا أن  القرآن؟من 

الصغيرة ف ،ئي لم يحضن يعني لصغرهنال فال،يعني كذلك }واللَّاِئي لَم يِحضن{ :ثم قال ،]٤:سورة الطالق[
 ،طلقت عليها العدة إذا انهأ و، تزوج قبل البلوغةصغيرال أن فدل على ،تحيض  الألنها ؛تجلس ثالثة أشهر

لزمها لذي يوا ، عليهاة فالعدة واجب،شهر فتعتد باأل،تحيض  ال،قراء من ذوات األت ليسألنها شهرباأللكن 
يام أ وعشرة أشهرربعة أ تعتد ا فإنه-الصغيرةهذه -حتى لو توفي عنها زوجها و ،ليها هو وليهابذلك ويقوم ع

نه محل أ وك، فيهإشكالال  أمر  وهذا، وال تزوج،تخطب  وال،لحاجة إال  والخروجالزينةتمنع من الطيب و
ون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا والَِّذين يتَوفَّ{ : يقول-عز وجل- واهللا ،القرآن وقد نص عليه ،إجماعاتفاق و

 وهذه ،الكبيرة والصغيرة فيدخل فيه ،طلقأ ف،]٢٣٤:سورة البقرة[ }يتَربصن ِبَأنفُِسِهن َأربعةَ َأشْهٍر وعشْرا
   .الطالق الرجعيفي  والسكنى كما هو معلوم النفقة فإنها يجب لها ةطلقت وبقيت في العد إذا الصغيرة

 يصح : فبعضهم يقول؟ظهار الصغير هل يقع أو ال يقع مختلفون في -رحمهم اهللا- العلماء :الظهارسابعاً 
 ،هظهار يصح المميزلكن   غير معتبرة،أقوالهف ،ءغير المميز ال يصح منه شيو ، الصبي المميزظهار

 صح : فقالوا،م يصححون طالقهألنه ؛الحنابلة وبهذا قال ،ثارهآه وتترتب عليه ظهار يصح :بعضهم يقول
 وهذا اختاره الموفق ،هظهارالجمهور لم يصححوا طالقه وكذلك لم يصححوا لكن  ،ه كذلكظهارطالقه فيصح 

 ،كوغير مدر وهذا الولد صغير ،قول منكر وزورأصالً  الظهارن أ واحتجوا ب،الحنابلةصاحب المغني من 
لم يستطع فيصوم شهرين  أو  لم يجد فإذا،يمسها أن  قبلرقبة يترتب عليه كما هو معلوم عتق الظهارو

 والقلم ،يتناول الصبي  وخطاب التحريم الصالًأ محرم لظهار فا،اً مسكينستين فإطعاميستطع  ن لمإ ف،متتابعين
   . العلمأهل هذا قول عامة ،؟هظهارمرفوع عنه فكيف نصحح 

عز - فكما قال اهللا يريدهازوج  والطالقال الزوجةطلبت  إذا  وذلككان بمعاوضة، الخلع هو ما : الخلعاًامنث
        كما قال النبي  الذي أعطاها تعطيه المهر،]٢٢٩:سورة البقرة[ }فَالَ جنَاح علَيِهما ِفيما افْتَدتْ ِبِه{ :-وجل

                                                
، والنسائي، كتاب الطالق، باب من )٤٣٩٨( أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم رواه - ١٦

، باب ما جاء فيمن - صلى اهللا عليه وسلم-، والترمذي، كتاب الحدود عن رسول اهللا )٣٤٣٢(ال يقع طالقه من األزواج، برقم 
 ).٣٥١٢( في صحيح الجامع برقم ، وصححه األلباني)١٤٢٣(ال يجب عليه الحد، برقم 



 كان ،)١٧())ةوطلقها تطليقة خذ الحديق(( : قال، نعم: قالت،))؟تردين عليه حديقتهأ(( :-صلى اهللا عليه وسلم-
ال  أصالًكان  إذا يجوز لزوج الو ، خلع: فالطالق الذي يكون على عوض يقال له،ةالمهر حديقعطاها أ

سورة [ }اْ ِببعِض ما آتَيتُموهنوالَ تَعضلُوهن ِلتَذْهبو{ : يقول-عز وجل- واهللا ،يطلب العوض أن هايريد
  .اًئب شيال يطلوبمعروف يطلق لال رغبة له بها ف فإذا كان ،]١٩:النساء

 البد في الذي يقع منه : يقولونة والمالكيةلشافعياحناف واألواختلف العلماء في وقوع الخلع من الصغير، ف
 صححوا طالقه نالذيو ،مراهقاً أو  فال يصح قبول ذلك من الصبي ولو كان مميزاً، بالغاًيكون عاقالً أن الخلع

 قد تكون ، الوليذنإ يكون ب: عليه العوض قالوالما كان الخلع يترتبلكن  ، صححوا خلعهةوهم الحنابل
ر في ذلك ظنه ينأ -علمأ تعالىواهللا -قرب  فاأل،هي من ستدفعلها  ةبالنسبلكن سهل ة للغالم أ بالنسبةالقضي

 ،سيرالعاني هو األو ،)١٨())فإنهن عواٍن((سيرات أ اعتبر النساء -صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ،ةفي المصلح
 أن  ال يمكن أنا،ريدهاأ أنا : ويقول،خشى عليها منه ويضيعها وي،لمها ويصادر حقوقهاظنسان يإج بزوفقد تُ

 هذه الحال ال في ف،ياهإعطيه أ به ظةعندي المهر محتف أنا : هي تقول، طلقها على عوض: يقال له،طلقهاأ
في خلع اختلفوا ما  كالصغيرةالعلماء مختلفون في خلع  أن  مع،خلص من هذا الزوجتُ أن أجل من إشكال
ته وقع به بني أو ن كان الخلع وقع بلفظ طالقإ ف،خالعته فالعوض يلغى إذا : مثال يقولونة فالحنابل،الصغير

 فكاك أجل فهذا تبرع من ، وتدفعضتبذل وتعاو نئل أهل ليست بألنها ؛غير عوض من لكنطالق رجعي 
نما إ و،تتبرع من مالها أن ذن لهاأن يئ لأهالًلولي ا وليس ،لتبرعل أهل ليست بالصغيرة و: قالوا،نفسها منه
 وهذا رجحه بعض ،ةكان فيه مصلح إذا ذن الوليإ وبعضهم يصححه ب،ن يحفظ مالهاأياط لمالها وتعليه االح

في تتزوج وتكون فربما  ،ن مصلحتها قد تقتضي هذا فعالً أل؛-علمأ تعالىواهللا -قرب  وهو األ، أيضاًةالحنابل
  .ةحسر
مات رجل  ، أمهلو كان في بطنلكن   في الميراث،الصغير مثل الكبير أن  كما هو معلوم:الميراث تاسعاً

روا حتى تلد ظ انت: نقول؟اآلنخرج إلى الدنيا إلى وهو لم ي في الميراثهذا الجنين حق ل هل ،وزوجته حامل
 ةرمخْر بن موس عن الِمقد جاء و،فيعطىخرج وثبتت حياته إذا ف ،نثى فنعطيهأ أور هو ذكر ظننأن  أجلمن 
واستهالله أن (( :قال ،))هل صارخاًتيرث الصبي حتى يس ال(( :-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا :قال

 فيصدر ، الحمل الذي في البطن ينتظر حتى يولدذاهف ،علم به حياته أمر يأي،)١٩())يبكي أو يصيح أو يعطس
له هو حم،  ثبت له الميراث متى مات األب:نحو ذلك قلنا أو ارخاً خرج واستهل ص فإذا،منه ما نعلم به حياته

  .ننتظر حتى يخرجبل  ونعطيه ونفرض له من ذلك ، لكن ال نقرر هذا تماماً،الميراثَ أمه بطن في

                                                
 ).٤٩٧١(رواه البخاري، كتاب الطالق، باب الخلع وكيفية الطالق فيه، برقم  - ١٧

 ).١٢١٨(، برقم - صلى اهللا عليه وسلم-رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي  - ١٨

األلباني في السلسلة الصحيحة، ، وصححه )٢٧٥١(، كتاب الفرائض، باب إذا استهل المولود ورث، برقم هرواه ابن ماج - ١٩
 ). ١٥٢(برقم 


