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   ترتيب مستحقي الحضانة 

   قانون األحوال الشخصية الكويتيفي

  مقارنةفقهية دراسة 

  
  )*( حسين مبارك القحطاني ٠د                                             

   )*( راشد سعد الهاجري ٠د                                                       

  :مقدمة ال

ــا ــه وصــحبه الحمــد هللا رب الع ــد وآل ــا محم ــى نبين ــسالم عل ــصالة وال لمين وال

  : أجمعين ، ثم أما بعد 

فإن الحضانة من محاسـن التـشريع إذ فيهـا حفـظ الـصغير ، ومراعاتـه فـي كـل 
ًشــــئون حياتــــه ، بــــدءا واســــتمرارا وانتهــــاء ، بمــــا فيــــه مــــصلحة المحــــضون ، وبيــــان  ً ً

ًا وحـــديثا مـــن خـــالل واجبـــات الحاضـــن تجاهـــه ، وهـــي أحكـــام قررهـــا الفقهـــاء قـــديم ً
ًاســـتقراء الـــشريعة اإلســـالمية كتابـــا وســـنة واجماعـــا وقياســـا ، إضـــافة إلـــى المـــصادر  ً ً
التبعيــــة مــــن المــــصلحة و االستحــــسان والعــــرف وغيرهــــا ، كمــــا ســــارت الكثيــــر مــــن 
القوانين المتعلقة باألسرة أو بما يسمى في بعض الـبالد بقـوانين األحـوال الشخـصية 

  . وصياغتها وقضاء المحاكم بها من خالل تقنين المواد
وتظهــر األهميــة مــن هــذه الدراســة فــي محاولــة الوقــوف علــى مراتــب مــستحقي 
الحــضانة ومعــاودة النظــر فــي حــق األب مــن جهــة الترتيــب ، مــن الناحيــة الفقهيــة 
بدراســـة مقارنـــة بـــين تلـــك المـــذاهب فيمـــا ذهبـــت إليـــه ، ومـــن خـــالل قـــانون األحـــوال 

تـه بـبعض القـوانين األخـرى المتعلقـة باألسـرة فـي الـبالد الشخصية الكويتي مع موازن
العربيــة ، ولــذا رأى الباحثــان إماطــة اللثــام عــن اســتحقاق األب للحــضانة مــن خــالل 

                                                           

  .مساعد في قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية ، جامعة الكويت  أستاذ) *(
  .سة الشرعية ، جامعة الكويت مساعد في قسم الفقه المقارن والسيا أستاذ) *(
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مـــن قـــانون األحـــوال الشخـــصية الكـــويتي المتعلقـــة ) ١٨٩(إعـــادة النظـــر فـــي المـــادة 
 النظـر بترتيب مستحقي الحـضانة ، ومـدى صـالحيتها للتطبيـق الحـالي دون إمعـان

ًإلى تغير الزمان والمكان واألحوال واألشخاص وقوانين التحول االجتماعي، وبعيـدا 
عن التطبيق المصلحي المراعي لروح التشريع ومقاصده ومبادئه ، وضرورة مراعاة 
ٕالمتغيرات المستمرة لحال األسرة من ناحية، وارساء للعدل فـي إعطـاء كـل ذي حـق 

ًحقه سواء كان محضونا أم حاضنا   . من ناحية أخرىً
  :إشكالية البحث 

تتمثــل إشــكالية الــبح   ث فــي دراســة ترتيــب مــستحقي الحــضانة فــي قــانون 

األحوال الشخصية الكويتي والنظر في مرتبة األب بين مـستحقي الحـضانة ، مـن 

  : خالل هاته األسئلة 

 ما المراد بالحضانة في الفقه والقانون ؟ - 
َلم وقع ترتيب األب بين مستحقي ا -   ًلحضانة بعيدا عن مرتبة األم ؟ِ
هـل هنـاك اتفـاق بـين الفقهـاء والقــوانين علـى اعتبـار الترتيـب بـين مــستحقي  - 

 الحضانة ؟
هــل الترتيــب بــين مــستحقي الحــضانة أمــر منــصوص عليــه ، أم هــو تــابع  - 

 لالجتهاد ؟
  :منهجية البحث 

 اتبــع الباحثــان المــنهج االســتقرائي مــن خــالل تتبــع مفــردات الموضــوع وجمعهــا
مــن مــضانها الفقهيــة والقانونيــة ، والمــنهج التحليلــي مــن خــالل الموازنــة بــين أقــوال 
الفقهاء ومقررات القوانين ومالحظة أوجه المشابهة واالختالف فيما بينها ، ومن ثم 
ًمحاولة الوقوف على الراجح بين األقوال المتخالفة تـدليال وتعلـيال ، مـع بيـان اآلراء  ً

اجعهـــا الفقهيـــة والقانونيـــة ، وتوثيـــق النقـــول ، وتخـــريج مـــن مـــصادرها األصـــلية ومر
  .األحاديث واآلثار 
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  :الدراسات السابقة 

لــم يجــد الباحثــان دراســة خاصــة بمرتبــة اســتحقاق الحــضانة لــألب مــن خــالل 
ٕقــانون األحــوال الشخــصية الكــويتي ، وانمــا كـــان هنــاك العديــد مــن الدراســات التـــي 

  :  كما يلي عالجت الحضانة بشكل عام أو خاص وذلك
: أحكـام الحــضانة فـي اإلســالم دراسـة مقارنــة ، رسـالة ماجــستير ، للباحــث  - 

محمد بحيري ، جامعة اإلمام محمد . د: سعيد بن عبد العزيز بن كليب ، بإشراف 
 .م ١٩٧٤ه ، ١٣٩٤بن سعود اإلسالمية ، المعهد العالي للقضاء ، 

ناقـشة اآلراء الفقهيـة وقد تعـرض الباحـث فيهـا ألحكـام الحـضانة بعامـة ، مـع م
المذهبيــة دون التعــرض للقــوانين المنظمــة ألحكــام الحــضانة فــي األقطــار العربيــة ، 
وهـــو مـــا يختلـــف مـــع هـــذه الدراســـة مـــن بحـــث إشـــكالية ترتيـــب مـــستحقي الحـــضانة 

مـــن قـــانون األحـــوال الشخـــصية الكـــويتي ، ) ١٨٩(بخـــصوصها علـــى ضـــوء المـــادة 
ه على حق المحضون والحاضن ، ومقارنـة والبحث في سبب الترتيب ، ومدى تأثير

ًذلك بالقوانين األخرى اتفاقا واختالفا ، ومالئمة ذلك في ظل التغيرات المجتمعية  ً.  
نتهـــاء الحـــضانة وحكـــم التخييـــر فيهـــا فـــي الفقـــه اإلســـالمي دراســـة مقارنـــة ا - 

 ، بحــث محمـد يوســف المحمــود. د ، بقـوانين األحــوال الشخــصية فـي الــدول العربيــة
  .م ٢٠١٩، ٢ ، العدد ٤٣ي مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة منشور ف

 موضوع انتهاء حضانة الصغير الذي ال يستقل بنفسه بعد فراق ناقش الباحث
 بــين قــوانين األحــوال الشخــصية فــي الــدول العربيــة فــي ًا كبيــرًا تباينــوجــدالوالــدين، ف

ى اعتبــارات اجتماعيــة إلــوقــد أعــاد الباحــث هــذا التبــاين تحديــد انتهــاء الحــضانة،  
  .تخضع لها هذه القوانين، كما تستند إلى آراء فقهاء المسلمين في هذا الشأن

ًوالفقهاء والقوانين يفرقون في انتهاء الحضانة بين الولد والبنت نظرا الخـتالف 
  .طبيعتهما

  :لخص اختالف الفقهاء في موضوع الدراسة في أمرينمو
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ــــذي تنتهــــي بــــه الحــــ:األول ــــسن ال ــــي ال ــــرى انتهاءهــــا ببلــــوغ  ف ــــق ي ضانة، ففري
المحــضون الــسن الــذي يميــز فيــه األمـــور، وفريــق يــرى انتهاءهــا بظهــور عالمـــات 

  .البلوغ للولد وبلوغ سن الزواج للبنت
  .الخالف في مستحق التخيير  في حكم التخيير للمحضون، و:الثاني

وهـــذه الدراســــة تختلـــف عــــن موضــــوع دراســـتنا المنــــصب علـــى مناقــــشة المــــادة 
في بيان ترتيب مستحقي الحضانة ، وموضع األب من هذا الترتيب ، وما ) ١٨٩(

  .يترتب عليه ، والمقترحات لتعديل هذه المادة 
تخيير المحضون الصغير وكفالته في الـشريعة اإلسـالمية وقـانون األحـوال  - 

 ، بحـــث منـــشور فـــي يوســـف حـــسن عبـــد الـــرحمن الـــشراح. د ، الشخـــصية الكـــويتي
 ، ٨٠: ، العدد ٢٥: مية ، جامعة الكويت ، مجلد راسات اإلسالمجلة الشريعة والد

 .م ٢٠١٠
وقــد ذهــب الباحــث إلــى بيــان حكــم تخييــر المحــضون ، وأقــوال الفقهــاء وأدلــتهم 
ًفــــي التخييــــر ، ومناقــــشتها ، والتــــرجيح ، مقارنــــا ذلــــك بقــــانون األحــــوال الشخــــصية 

ستحقي الحــضانة ، الكــويتي ، و لــم يتعــرض الباحــث إلــى إشــكالية الترتيــب بــين مــ
ــــى  ــــأثيره عل ــــك ، ومــــدى ت ــــة األم ، وســــبب ذل ــــدة عــــن مرتب ــــة بعي وكــــون األب بمنزل

  .ا تطرقنا إليه في هذه الدراسةالمحضون ، وحق األب في الحضانة ، وغيره مم
ـــائج  ـــة والنت ـــم الخاتم ـــى خمـــسة مباحـــث ث ـــسم البحـــث إل خطـــة البحـــث ، ق

  : والتوصيات على النحو التالي 

  تعريف الحضانة : المبحث األول * 

  تعريف الحضانة في الفقه اإلسالمي : المطلب األول 
  تعريف الحضانة في القانون الكويتي: المطلب الثاني 

  مشروعية الحضانة : المبحث الثاني 

  شروط الحضانة : المبحث الثالث 
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  شروط الحضانة في الفقه اإلسالمي: المطلب األول 
  انون الكويتيشروط الحضانة في الق: المطلب الثاني 

  مراتب الحضانة : المبحث الرابع * 

  .الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 
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  المبحث األول

   في الفقه اإلسالمي والقانون الكويتيتعريف الحضانة

ًنشرع أوال في بيان تعريف الحضانة في اللغة حتى يتبين المراد اللغوي ومـدى 
 للحـــضانة عنـــد الفقهـــاء ، ومـــن ثـــم نبـــين التعريـــف ارتباطـــه بـــالمعنى االصـــطالحي

االصطالحي للحضانة عند فقهاء المذاهب الفقهية ، و يليه تعريف قانون األحـوال 
  .الشخصية الكويتي 

  : تعريف الحضانة لغة 

 وحــضانة أي ًحــضنت األم الــصبي حــضنا: يقــال ، الحــضانة مــصدر حــضن 
ذا ضــــمه إلــــى نفــــسه ، جعلتــــه فــــي حــــضنها وحفظتــــه ، وحــــضن الطــــائر البــــيض إ

ُوالحضن ما دون اإلبط إلى الكشح 
)١(

.  
حــضنه واحتــضنه بمعنــى : كمــا تــدل الحــضانة علــى النــصرة واإليــواء ، يقــال 

.آواه ونصره 
)٢(

  

  :نة في الفقه اإلسالمي تعريف الحضا : المطلب األول

ل معــــاني الحفــــظ والرعايــــة يــــدور مــــا ذكــــره الفقهــــاء فــــي معنــــى الحــــضانة حــــو
  .والتربية
فهـــو تربيـــة الولـــد لمـــن لـــه حـــق :" اء عنـــد الحنفيـــة تعريـــف الحـــضانة بأنهـــا جـــ

"الحضانة 
)٣(

.   

"حفظ الولد والقيام بمصالحه : " وعند المالكية 
)٤(

 .  

                                                           

، المصباح ) ٢/٧٣(، مقاييس اللغة البن فارس ) ١٣/١٢٢( لسان العرب البن منظور ) ١(
  ) .١٤٠(المنير للفيومي ص

  ) .١/١٨٢(، المعجم الوسيط ) ٤/٢١٧(القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ) ٢(
  ) .١/٤٨٠(لقاضي زادة جمع األنهر م: ، وينظر ) ٣/٥٥٥( رد المحتار البن عابدين )٣(
  ) .٢٣٠(شرح حدود ابن عرفة ص: ، وينظر ) ٢/٥٢٦(لشرح الكبير للدردير ا) ٤(
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"حفظ من ال يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه : " وعند الشافعية 
)١(

 .  

 "حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه:" وعند الحنابلة 
)٢(

   
فهذه التعريفات توضح معنى الحضانة وأنها القيام بحفظ الصغير ونحوه ممـن 
ال يــــستقل بـــــأموره عمـــــا يــــضره ، ورعايتـــــه بالقيـــــام علــــى مـــــصالحه كتنظيـــــف بدنـــــه 

  . وموضعه وتعاهده بالطعام والشراب ، وتربيته وتنشئته بما يصلحه  
صــطالحي بحيــث وال يخفــى أن المعنــى اللغــوي ألقــى بظاللــه علــى المعنــى اال

يتطــابق المــراد مــن الحــضانة بكــال معنييــه بأنــه مــا يحفــظ المحــضون ويرعــاه ويكفلــه 
ًويمنعه مما يؤذيه ويضره حسيا و معنويا  ً.  

  تعريف الحضانة في القانون الكويتي : المطلب الثاني 

بأنـه : الحـضانة ) ١٨٩( ّعرف قانون األحوال الشخـصية الكـويتي فـي المـادة 
صغير تربيتــه، ورعايتــه، وتعهــده بتــدبير طعامــه، وملبــسه، ونومــه، يــراد بحــضانة الــ

   .ًوتنظيفه، وجميع شؤونه التي بها صالح أمره، ممن له حق تربيته شرعا
وتعريف قانون األحوال الشخصية الكويتي في حقيقته ال يختلف عن تعريفات 

فها ٕالفقهــاء بـــل هـــو موافـــق لهـــا ، وان كـــان تجــاوز بيـــان حقيقـــة الحـــضانة إلـــى وصـــ
وبيــان وظيفتهــا وغايتهــا وضــرورتها للطفــل الــصغير ومــا يجــب فــي حقــه مــن رعايــة 
لجميع شـئونه الدينيـة والتربويـة والتعليميـة والـصحية والعقليـة والنفـسية والحياتيـة مـن 
ًمطعم ومشرب ونوم ونظافة وتعليم والتي بها صالح أمره ممن له حق تربيته شرعا 

  . عليه وعليه واجب العناية به والمحافظة
  
  
  

                                                           

  .)٥/١٩١(مغني المحتاج للشربيني : ، وينظر )٣/٤٤٧(المطالب لزكريا األنصاري سنى أ) ١(
  .)٥/٦٦٥(لب أولي النهى للرحيباني مطا: ، وينظر ) ٦٢٧(لروض المربع للبهوتي صا) ٢(



  

  

  

  

  

  ترتيب مستحقي الحضانة          

-٩١٠-  

  

  المبحث الثاني 

  مشروعية الحضانة 

  .دل على مشروعية الحضانة الكتاب والسنة واإلجماع   
    :فدليل الكتاب
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   .      

د وهذا من معاني الحضانة وهي هذه اآلية أمر للوالدات بإرضاع الولوفي 

حفظه والعناية بصحته وأن األم أحق بإرضاع طفلها وكفالته 
)٢(

، والنهي عن 

تنشئته اإلضرار بالوالد بعدم حفظ ابنه والعناية ب
)٣(

.  
  : ودليل السنة 

 قضى بابنة حمزة بن عبد المطلب لجعفر -  صلى اهللا عليه وسلم - النبي أن  -١
ا علي بن أبي طالب وجعفر وزيد بن حارثة، فقال بن أبي طالب؛ إذ تنازع فيه

 فأنا -  صلى اهللا عليه وسلم - هي ابنة عمي وعندي بنت رسول اهللا : علي
: هي ابنة عمي وعندي خالتها فأنا أحق بها، وقال زيد: أحق بها، وقال جعفر

                                                           

  ) .٢٣٣(رة البقرة آية سو) ١(
  ) .١/٥٦٢(المقدمات الممهدات البن رشد ) ٢(
  ) .١/٢٨١(فتح القدير للشوكاني ) ٣(



  

  

  

  

  

   راشد سعد الهاجري٠حسين مبارك القحطاني، د ٠د                          

-٩١١-  

هي ابنة أخي وتجشمت لها السفر وكان قد خرج عنها حين أصيب حمزة 

 فأقدمها
)١(

 .  
 صلى اهللا عليه -ه دليل على مشروعية الحضانة حيث إن النبي وفي  

 لحضانة ابنة -  رضي اهللا عنه -  قد قضى بأحقية جعفر بن أبي طالب - وسلم 
  .  لكون خالتها عنده -  رضي اهللا عنه - المطلب  حمزة بن عبد

يا رسول اهللا إن ابني هذا كان : أن امرأة قالت  حديث عبد اهللا بن عمرو -٢
ٕاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وان أباه طلقني ، وأراد بطني له وع

أنت أحق به ما " : أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 " لم تنكحي
)٢(

 .  
 صلى اهللا -وداللة الحديث ظاهرة في مشروعية الحضانة حيث إن النبي 

  .  بعد طالقها  قد أعطى األم الحق في حضانة ابنها-عليه وسلم 
  :وأما دليل اإلجماع 

 وأما اإلجماع فال خالف بين أحد من األمة في إيجاب : "فقد قال ابن رشد 

"كفالة األطفال الصغار
)٣(

  .  
  
  

  

  

  

                                                           

 / ٥" (صحيحه"، ومسلم في ) ١٧٨١: (برقم) ٣ / ٣" (صحيحه" أخرجه البخاري في )١(
  ) .١٧٨٣: (برقم) ١٧٣

  )  .٢٢٧٦: (برقم) ٢٥١/  ٢" (سننه"خرجه أبو داود في أ) ٢(
  ) .١/٥٦٢( المقدمات الممهدات البن رشد )٣(



  

  

  

  

  

  ترتيب مستحقي الحضانة          

-٩١٢-  

  

  المبحث الثالث 

   شروط الحضانة

لما كان المطلب األسمى للحضانة هو حفظ المحضون وصيانته والقيام على 
 يصلحه ؛ فإن ذلك يقتضي أن يكون للحاضن أهلية تربيته ورعايته وتعاهده بما

خاصة اشترط الفقهاء لها شروطا يكون الحاضن بها أهال للقيام بالحضانة ، ومن 
خالل النظر في ما ذكره الفقهاء من شروط في من يتولى الحضانة نجد أن هذه 
 الشروط تأخذ باعتبارها مصلحة المحضون والعناية به لتحقيق أكبر قدر برعايته

  .واستقامة أحواله 
  شروط الحضانة في الفقه اإلسالمي: المطلب األول 

  :أنواع من الشروط ثالثة يمكن أن تقسم الشروط إلى 
 خاصة طوشرو ،  خاصة بالرجالطوشرو ،  شروط عامة في النساء والرجال

  : أما الشروط العامة فهي؛ بالنساء 

الشافعية  وهذا شرط عند؛اإلسالم  -١
)١(

ة والحنابل 
)٢(

قول لبعض المالكيةو
)٣(

 

مذهب الحنفيةو
)٤(

وذلك إذا كان المحضون مسلما ، ر ؛ بالنسبة للحاضن الذك 
. وحفاظا على المحضون حتى ال يفتن في دينه، المسلم إذ ال والية للكافر على

أما عند المالكيـة
)٥(

الحنفية في المشهور عندهم وعند 
)٦(

بالنسبة للحاضنة  
 - أما غير المسلمة  .المرأة مرتدة     إلسالم إال أن تكون، فال يشترط اىثاألن

                                                           

  )٣/٤٤٧(أسنى المطالب لزكريا األنصاري ) ١(
  )٥/٤٩٨(اف القناع للبهوتي  كش)٢(
  ) .٤/٤٢٥(منح الجليل لعليش ) ٣(
  ) .٤/٤٣(بدائع الصنائع للكاساني ) ٤(
  ) .٤/٢١٢(، شرح الخرشي)٢/٢٦٠(المدونة لإلمام مالك ) ٥(
  ) .٤/١٨٥(البحر الرائق البن نجيم ) ٦(



  

  

  

  

  

   راشد سعد الهاجري٠حسين مبارك القحطاني، د ٠د                          

-٩١٣-  

في الوقت حق الحضانة   فهي كالمسلمة في ثبوت- كتابية كانت أو مجوسية 
أن يألف الكفر  على المحضون  الدين، أو يخشى فيه لم يعقل المحضونالذي

عند المالكية إن  فإنه حينئذ يتزع منها ويضم إلى أناس من المسلمين ، لكن
مسلمين ليكونوا رقباء لٕ منها ، وانما تضم الحاضنة نزعفال يفسادا يف عليه خ

 عليها
)١(

 .  

و معتوه  أ وال لمجنونصغير ، فال تثبت الحضانة لالبلوغ والعقل –
)٢(

 إال ، 

ال يعتبرون البلوغ شرطا إذا كان الصبي رشيدا  أن المالكية
)٣(

.  
 الفاسق ال ضانة وذلك ألن فال يمكن الفاسق من الح ،األمانة في الدين –

،  ، والسرقةالخمر الفسق الذي يضيع المحضون ، كشرب : والمراد  يؤتمن ،

والزنى واللهو المحرم ، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة 
)٤(

 .  
 ، فال حضانة لمن كان عاجزا عن المحضونب  بالعنايةالقدرة على القيام - 

          مكن وحاله كذلك من القيام، أو عاهة ال يتذلك لكبر سن ، أو مرض 
 ، فكل هؤالء ال حضانة لهم إال إذا كان لديهم من يعنى بشأن المحضون

بالمحضون 
)٥(

  .  

                                                           

  ) .٢/٥٢٩(، الشرح الكبير للدردير ) ٤/٢١٢( شرح الخرشي )١(
، شرح الزركشي ) ٨٣٥٧(، تحفة المحتاج للهيثمي ) ٤/١٧٩(بن عابدينمنحة الخالق ال) ٢(

)٦/٢١..(  
  ) .٢/٦٦(الفواكه الدواني للنفراوي ) ٣(
، مغني المحتاج للشربيني ) ٤/٢١١(، شرح الخرشي ) ٣/٥٥٥(رد المحتار البن عابدين ) ٤(

  ).٩/٤٢٣(، اإلنصاف للمرداوي ) ٥/١٩٥(
، أسنى ) ٢/١٣٠(، حاشية العدوي على كفاية الطالب ) ٣/٥٥٦(رد المحتار البن عابدين ) ٥(

  ) .٥/٦٦٧(مطالب أولي النهى للرحيباني، ) ٣/٤٤٨(المطالب لزكريا األنصاري



  

  

  

  

  

  ترتيب مستحقي الحضانة          

-٩١٤-  

  

 مرض معد ، أو منفر ؛ وذلك بأن يخلو الحاضن منالسالمة البدنية  - 
يتعدى ضرره إلى المحضون ، كالجذام ، والبرص وشبه ذلك من كل ما يتعدى 

ون ضرره إلى المحض
)١(

  .  

وهو شرط عند المالكية؛  الرشد - 
)٢(

الشافعيةقد ذكره بعض فقهاء و 
)٣(

وذكروا  
فال حضانة لسفيه مبذر لئال يتلف مال ؛ -  رحمه اهللا –أنه منصوص الشافعي 

  . المحضون 
وذلك بأن ال يكون الحاضن رقيقا ؛ حتى ال ينشغل الحاضن الحرية ؛  - 

 وهذا ما عليه الحنفية والشافعية والحنابلة.بحق سيده عن القيام بشأن المحضون
)٤(

 

خالفا للمالكية
)٥(

 .  
 بالنسبة للمحضون الذي بلغ سنا يخشى عليه فيه الفساد ، أو أمن المكان - 

. المفسدون والعابثون ، فال حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقهع مالهضيا

وقد صرح بهذا الشرط المالكية 
)٦(

.  
ن الحاضن قاسيا على المحضون ، وأن على بأال يكوعدم القسوة  - 

الحاضن استعمال الرفق وقد صرح بهذا الشرط المالكية 
)٧(

 .  
                                                           

 كشاف القناع  ،)٥/١٩٥(، مغني المحتاج للشربيني ) ٢/٧٥٩(الشرح الصغير للدردير ) ١(
  ).٥/٤٩٩(للبهوتي 

   ،)٢/٥٢٨(حاشية الدسوقي ) ٢(
  ) .٤/٥١٩(جمل للعجيلي حاشية ال) ٣(
، اإلنصاف للمرداوي ) ٦/٢٣٩(، الوسيط للغزالي ) ٣/٤٩(تبيين الحقائق للزيلعي ) ٤(

)٩/٤٢٣. (  
  ) .٤/٤٢٨( منح الجليل لعليش )٥(
  ) .٢/٥٢٨(الشرح الكبير للدردير ) ٦(
  ) . ٤/٤٢٥(، منح الجليل لعليش ) ٤/٢١٠(شرح الخرشي ) ٧(



  

  

  

  

  

   راشد سعد الهاجري٠حسين مبارك القحطاني، د ٠د                          

-٩١٥-  

 بأن ال يكون الحاضن مغفال ؛ ألن الغفلة ال يمكن معها عدم الغفلة  - 
القيام بشأن المحضون على الوجه المطلوب ، وهذا الشرط قد ذكره بعض فقهاء 

الشافعية 
)١(

.  
  : ة بالحاضنين من الرجال فهي أما الشروط الخاص

إن كان المحضون بنتا مشتهاة فال بد من المحرمية -أ 
)٢(

ويزيد الشافعية
)٣(

 

اشتراط اإلرث مع المحرمية أو اإلرث دون المحرمية على الصحيح، فإن لم يكن 
ٕمحرما كابن عم فإنه ينظر في حالها ؛ فإن كانت دون سبع فله حضانتها وان 

ٕه حضانتها أيضا إن كان مأمونا واال فأمرها للقاضي عند فل كانت أكبر من ذلك
الحنفية 
)٤(

وعند الشافعية 
)٥(

ال تضم إليه إال إن كانت له بنت يستحيي منها فتجعل  

معها ؛ فإن لم يكن عنده فإنه يختار من النساء أمينة تحضنها ، وعند الحنابلة
)٦(

 

  . يسلمها إلى ثقة يختارها أو محرمة
لثبوت الحضانة للذكر أن يكون عنده من النساء من  ية يشترط المالك- ب 

يصلح للحضانة
)٧(

.  
  : أما الشروط الخاصة بمن تحضن من النساء فهي   

                                                           

   .)٢/٤٩٢(اإلقناع للشربيني ) ١(
كشاف القناع للبهوتي  ، )٢/٥٢٨(، حاشية الدسوقي ) ٤/٤١( بدائع الصنائع للكاساني )٢(

)٥/٤٩٦. (  
  ) .٥/١٩٣(مغني المحتاج للشربيني ) ٣(
  ) .٣/٥٦٤(د المحتار البن عابدين ر) ٤(
  ) .٣/٤٣٠(داية المحتاج البن قاضي شهبة ب) ٥(
  ).٥/٦١٥(لفروع البن مفلح ا) ٦(
  ) .٢/٦٦(ني للنفراوي الفواكه الدوا) ٧(
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 ، الدخول ويحصل ذلك بالعقد عند أن تخلو الحاضنة من زوج أجنبي  - أ

الجمهور
)١(

واشترط المالكية 
)٢(

 . 

واستثنى المالكية
)٣(

 :الصور التالية  
ل بها ، ويسكت من يلي الحاضنة في المرتبة بعد أن تكون ذات زوج دخ •

 .علمه بالدخول بها وبالحكم ويمضي عام على ذلك 
ً أن يكون الزوج محرما للمحضون كالعم والخال ، أو وليا كابن العم  • ً

 .يتزوج األم الحاضنة 
أن تكون ذات زوج دخل بها لكن المحضون ال يقبل غيرها ، واستظهر  •

صة ، أو قبل أن يرضع غير أمه لكن أبت المرضعة بعضهم أن ذلك للرضيع خا
 .أن ترضعه إال في بيتها ، أو بيت أمه فال تسقط حضانة أمه 

أو يكون له لكن غير ، لم يكن للولد بعدها حاضن شرعي حاضر إذا  •
  .أو عاجز لمانع به، مأمون 
 .ًأن ال يكون األب عبدا ، واألم حرة وكان هو من يليها في الترتيب  •

نت الحاضنة المدخول بها وصية على المحضونين وفيها روايتانإذا كا •
)٤(

 

ال ينزع منها بشرط أن توفر لهم سكنا :  ؛ إحداهما – رحمه اهللا –عن مالك 
 .ينزعون منها : واألخرى . وعيشا ال يخشى عليهم فيه 

                                                           

الروض  ،) ٥/١٩٦(، مغني المحتاج للشربيني ) ٤/١٨٣(نحة الخالق البن عابدين م) ١(
  ) .٤٤٠(المربع للبهوتي ص

  ) ٢/٥٢٩(الشرح الكبير للدردير ) ٢(
  ) .٢١٤- ٤/٢١٣(شرح الخرشي ) ٣(
  ) . ٥/٥٩٩(للمواق  التاج واإلكليل) ٤(
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واستثنى الشافعية
)١(

في األصح والحنابلة 
)٢(

الزوج القريب ولو لم يكن محرما  

الشافعيةوقيده 
)٣(

وفي قول عند الحنابلة. برضا الزوج واألب  
)٤(

استثناء البنت إلى  
 . سبع وفي قول إلى البلوغ 

 ؛ فال حضانة لبنت العم وال بنت أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم   - ب

الخال ، وهذا شرط عند الحنفية
)٥(

والمالكية 
)٦(

ويوافقهم الشافعية 
)٧(

إذا كان  
 .المحضون ذكرا مشتهى 

 بأال تمتنع الحاضنة القادرة على الرضاع  إذا كان إرضاع المحضون - ج

يحتاج إلى رضاع ، وهذا الشرط صرح به الشافعية
)٨(

 .  

 صرح بذلك الحنفيةأال تقيم الحاضنة عند من يبغض المحضون -د
)٩(

 .  
؛ كالجدة عندما تأخذ الحضانة من أال تسكن عند من سقطت حضانتها  - ه

في المشهور  تسكن مع بنتها وهو قول المالكيةبنتها التي تزوجت فال
)١٠(

.  

 وال تسافر بالمحضون سفر انتقال أن تقيم الحاضنة في بلد األب - 
)١١(

 ،

واستثنى الحنفية
)١٢(

  .البلد الذي تزوجت به بأب المحضون  
                                                           

  ) .٨/٣٥٨(تحفة المحتاج للهيثمي ) ١(
  ) .٥/٦١٦(الفروع البن مفلح ) ٢(
  ) .٥/١٩٦(مغني المحتاج للشربيني ) ٣(
  ) .٩/٤٢٤(اإلنصاف للمرداوي ) ٤(
  ) .٤/٤١(بدائع الصنائع للكاساني ) ٥(
  ) .٤/٤٢٧(منح الجليل لعليش ) ٦(
  ) .٣/٤٥٢(أسنى المطالب لزكريا األنصاري ) ٧(
  ) .٧/٢٣٠(نهاية المحتاج للرملي ) ٨(
  ) .٣/٥٥٦(ر البن عابدين رد المحتا) ٩(
  ) .٢/٧٦٠(الشرح الصغير للدردير  )١٠(
، كشاف القناع للبهوتي ) ٢/٤٩١(، اإلقناع للشربيني  ) ٤/٤٢٩( الجليل لعليش  منح)١١(

)٥/٥٠٠. (  
  ).٤/١٨٦( البحر الرائق البن نجيم )١٢(
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  شروط الحضانة في القانون الكويتي : المطلب الثاني 

شروط الحضانة مضمنة في جاء في قانون األحوال الشخصية الكويتي بيان 
  : مادة واحدة نفصلها كاآلتي 
  ) :١٩٠(جاء في نص المادة 

  : يشترط في مستحق الحضانة ) أ ( 
ًالبلوغ ، والعقل ، واألمانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، 

  .ًوخلقيا 
  :ويشترط في الحاضن ) ب ( 

  .حضانة من النساء ً أن يكون محرما لألنثى ، وعنده من يصلح لل
  :توضح أن شرط الحضانة من النساء أو الرجال ) ١٩٠(فالمادة 

البلوغ والعقل ، ألن كل من الصغير والصغيرة ، والمجنون والمعتوه في حاجة  -١
إلى عناية الغير ، ألنهم ال يحسنون القيام بشئون أنفسهم ، فكيف يوكل إليهم 

 .القيام بشئون غيرهم؟
 .الدين والمال ، حسب المتبع من فقه المالكية األمانة بحفظ كل من  -٢
ًالقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا ، فإن كان بالمرأة أو  -٣ ً

الرجل مرض يعجزه عن القيام بالعناية بالمحضون ، فال حق ألحدهما في 
الحضانة ، وكذا كبر السن الذي يمنع الحاضن من القيام بشئون الصغير ، وال 

، ، ألن الحضانة مبناها على الشفقةًإسالم الحاضنة أما كانت أو غيرها يشترط 
،  مالم يتبين خطر على دين المحضون،، وال يؤثر فيهما اختالف الدينوالحنان

بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها ، وأصبح المحضون يعقل ذلك ، واتضح 
 .قها في الحضانة ًأن فيه خطرا على دينه ، فإنه في هذه المسألة يسقط ح
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ًمن المادة أن يكون الحاضن محرما لألنثى ، وعلى هذا ) ب(واشترطت الفقرة  -٤
ٕال يكون للرجل الحق في حضانة ابنة عمه ، لعدم المحرمية بينهما ، واعطاؤه 

 .ًهذا الحق يؤدي إلى الفساد والفتنة ، فدرءا لهذا ال يثبت له حق الحضانة 
من يصلح للحضانة من النساء ، كزوجة كما يشترط أن يكون عند الحاضن  -٥

أو أم ، أو خالة ، أو عمة ، ألن الرجل ليس له صبر على تربية األطفال ، 

.كالنساء ، فإن لم يكن عنده من يصلح من النساء فال حق له في الحضانة 
)١(

  
شروط ) ١٩٠(هكذا قرر قانون األحوال الشخصية الكويتي في المادة 

روط خاصة بمستحق الحضانة وترجع في مجملها الحضانة وهي منقسمة إلى ش
إلى قدرته الشخصية والعقلية والصحية في القيام بشئون المحضون والعناية 
بصالحه وتربيته وحمايته ورعايته ، وشروط خاصة أخرى تتعلق بالحاضن فيما 
يختص بكون جنس المرأة أصلح من الرجل في القيام بشئون الحضانة وكونها 

ألن المحرمية بين الحاضن والمحضون تدفع الفتنة ، وهذه ًمحرما للحاضن 
  .الشروط مأخوذة من فقه المالكية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .١٩٧شرح المذكرة االيضاحية لقانون األحوال الشخصية الكويتي ص:  ينظر )١(
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  المبحث الرابع 

   مراتب الحضانة

اتفق الفقهاء
)١(

على أن األم بعد الفرقة أولى بالحضانة من غيرها لما جاء في  

 " أنت أحق به ما لم تنكحي" : صلى اهللا عليه وسلم الحديث عن النبي 
)٢(

قال  . 
ولما كان النساء أعرف بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر " : - رحمه اهللا - ابن القيم 

فتقديم األم في الحضانة من ... وأرأف وأفرغ لها؛ لذلك قدمت األم فيها على األب 

 "محاسن الشريعة واالحتياط لألطفال
)٣(  .   

  مراتب الحضانة في الفقه اإلسالمي: المطلب األول 

اتجاهات الفقهاء في مستحق الحضانة بعد األم ؛ وذلك يرجع لعدم تلفت اخ 
  : وبيان ذلك فيما يلي . ما ينص على ذلك بداللة واضحة كما هو الحال مع األم 

  :مذهب الحنفية 

ذهب الحنفية إلى أن األم أولى بالحضانة عند الفرقة ثم تلي األم أمها ، ثم أم 

األب 
)٤(

بوين ، ثم األخت ألم ، ثم األخت ألب ٕوان علت ، ثم األخت أل 
)٥(

، ثم  

                                                           

، نهاية المحتاج ) ٢/٥٢٧(، حاشية الدسوقي ) ٤/٤١(بدائع الصنائع للكاساني : نظري) ١(
  ) .٩/٤٢٠(، اإلنصاف للمرداوي )٧/٢٢٨(للرملي 

   )  .٢٢٧٦: (برقم) ٢٥١ / ٢" (سننه"خرجه أبو داود في أ) ٢(
  ) .٥/٣٩٢(اد المعاد البن القيم ز) ٣(
مجمع األنهر لشيخي . إن األخت الشقيقة أو ألم والخالة يقدمن على أم األب :  زفر قول) ٤(

  ) .١/٤٨٠(زاده 
ي حنيفة وهي التي مشى عليها قديم األخت ألب على الخالة هي إحدى الروايتين عن أبت) ٥(

الجوهرة النيرة . أصحاب المتون، والرواية األخرى تقديم الخالة وهي قول محمد وزفر 
  ) .٢/٩٠(للعبادي 
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، ثم الخالة ألبوين  بنت األخت ألبوين ، ثم ألم
)١(

، ثم ألم ، ثم ألب ، ثم بنت  
،  ألب ، ثم العمة ألبوين ، ثم ألمثم بنت األخ ألبوين ، ثم ألم ، ثم. األخت ألب 

باء ، ثم ألب ، ثم خالة األم ، ثم خالة األب ، ثم عمات األمهات واآل ثم
العصبات من الرجال بترتيب اإلرث ، فيقدم األب ، ثم الجد ، ثم األخ الشقيق، ثم 

، ثم وا قدم األورع ثم األسنٕواذا اجتمع. ألب ، ثم بنوه كذلك ، ثم العم ، ثم بنوه 
، من المحارمحام الذكور إذا كانوا إذا لم يكن عصبة انتقل حق الحضانة لذوي األر

ثم ثم يقدم األخ ألم ، ثم البنه ، ثم للعم ألم ، ثم للخال ألبوين ، فيقدم الجد ألم ، 

ثم للخال ألم ، فإن تساووا فأصلحهم ، ثم أورعهم ثم أكبرهم الخال ألب ، 
)٢(

 .   
  :مذهب المالكية 

 من ، ثم جدة األمذهب المالكية إلى األم هي األولى بالحضانة تليها أمها 

 ، ثم خالة المحضون هاجهة أمها ثم جدة األم من جهة أبي
)٣(

، ثم خالة األم ، ثم  

أم األب عمة األم ، ثم 
)٤(

 ذلك ثم بعد ثم جدة األب من جهة أمه ثم من جهة أبيه 
تكون الحضانة لألب ، ثم أخت المحضون ، ثم العمة ، ثم عمة األب ، ثم خالة 

األكفأ تقديم ثم  ،األب 
)٥(

ت أخبنت  خ أوأبنت من  
)٦(

م األخ ،  ، ثم الوصي ، ث

                                                           

 تقديم بنت قديم الخالة على بنت األخت ألب في الصحيح عند الحنفية ، والرواية األخرىت) ١(
   ) .٤/١٨٢(البحر الرائق البن نجيم . األخت ألب

، البحر ) ٣٧٠- ٤/٣٦٧(، فتح القدير البن الهمام ) ٤٢-٤/٤١(بدائع الصنائع للكاساني  )٢(
  ) .٥٦٣- ٣/٥٦٢(، رد المحتار البن عابدين ) ١٨٤- ٤/١٨٢(الرائق البن نجيم 

المقدمات البن رشد ) ٦/١٨٩(المنتقى للباجي . أن األب يقدم عليها : روي عن مالك و) ٣(
)١/٥٦٥. (  

المعونة للقاضي عبدالوهاب . مقدم على جميع قراباته ألنهن يدلين به إن األب : قيل و) ٤(
  ).٩٤٢(ص

  ) .٤/٤٢٠(منح الجليل لعليش .  تقدم بنت األخ وقيل تقدم بنت األخت :وقيل) ٥(
  ) .١/٥٦٧(المقدمات البن رشد . إن بنت األخت ال حضانة لها : وقيل ) ٦(
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ثم الجد من جهة األب ، ثم ابن األخ 
)١(

، ثم العم ، ثم ابن العم ، ثم المولى  
ويقدم الشقيق ثم ألم ثم . ق َق ، ثم المولى األسفل وهو المعتِتاألعلى ، وهو المع

عمام والعمات والخاالت ألب في جميع من ذكر من اإلخوة واألخوات واأل
  .وأوالدهم

كثر صيانة وشفقة ، ثم األكبر سنا عند التساوي في ويقدم عند التساوي األ

 ذلك ، ثم القرعة عند التساوي في كل شيء
)٢(

.   
  :مذهب الشافعية 

ذهب الشافعية 
)٣(

ثم أمهاتها هي أول من يستحق الحضانة األم  إلى أن 

ت ثم األب ثم أمهاتهثاالوار
)٤(

ثم ، بوين األخت األ ثم ، ثم الجد ثم أمهاته ، 

ألب األخت 
 ثم خالة ألبوين ، ثم ،ألبوين ثم ألب ثم ألم ، ثم األخ  م ألثم ،  )٥(

                                                           

. الجد من جهة األب ، ومنع ذلك ابن رشد  أن الجد من جهة األم يلي: واختار اللخمي ) ١(
  ).٢/٥٢٧(حاشية الدسوقي 

، حاشية العدوي ) ٥٢٨- ٢/٥٢٧(، حاشية الدسوقي ) ٤٢٣-٧/٤٢٢(منح الجليل لعليش ) ٢(
  ) .٢/٦٧(، الفواكه الدواني للنفراوي ) ١٣٢- ٢/١٣١(على كفاية الطالب 

جنس على حدة فذكروا ترتيب ذكر الشافعية ترتيب الحواضن في كتبهم بتفصيل وفق كل ) ٣(
اإلناث ثم ترتيب الذكور ثم الترتيب حال اجتماعهما وهو المطلوب لكونه يذكر الجميع 

 ، و الحاوي للماوردي ٧/٢٢٨نهاية المحتاج للرملي ( . الترتيب المراد إيراده بالبحث ب
١١/٥١٩(  

تقدم : وقيل في األب . األخوات والخاالت عليهن هذا في الجديد وأما في القديم فتقدم ) ٤(
مغني  ، و٨/٣٥٣ تحفة المحتاج للهيثمي  ،٩/١١٢روضة الطالبين للنووي (أمهاته عليه 

   )٥/١٩٢المحتاج للشربيني 
: ، والثانيهذا في األصح وهو تقديم جهة األب على جهة األم وكذلك األمر في الخاالت ) ٥(

  .)٩/١٠٩نووي ضة الطالبين للالمرجعان السابقان نفس الموضع ، رو. ( تقديم جهة األم
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ثم بنت أخت، ألب ، ثم ألم 
)١(

 أخ ألبوين ، بنتألبوين ، ثم ألب ، ثم ألم ، ثم  
ألبوين ، ثم ألب ، ثم  ثم ألب ، ثم ألم ، ثم ابن أخ ألبوين ، ثم ألب ، ثم عمة 

)٢( الةألم ، ثم عم ألبوين ، ثم ألب ، ثم بنت الخ
 ألبوين ، ثم ألب ، ثم ألم ، ثم 
بنت الخال ألبوين ، ثم ألب ، ثم ألم، ثم بنت العمة ألبوين ، ثم ألب ، ثم ألم ، 

ثم بنت العم ألبوين ، ثم ألب ، ثم ابن العم 
ألبوين ثم ألب ثم يقدم أنثى كل  )٣(

ألم طلقا على األخ مطلقا حتى إن األخت من األصناف المذكورة فتقدم األخت م
: ٕواذا اجتمع مستحقو الحضانة ممن هم في درجة واحدةن تقدم على األخ ألبوي

فإنه يقرع بينهم قطعا للنزاع، فمن خرجت له فهو أولى بهذه الوالية 
)٤(

  .  
  :مذهب الحنابلة 

 أمهاتها ذهب الحنابلة إلى أن األم أولى من يستحق الحضانة وتليها
)٥(

 ، ثم 

م الجد ، ثم أمهات الجد ، ثم األخت ، ثم الخالة األب ، ثم أمهات األب ، ث
)٦(

 ،

                                                           

قديم بنات األخوات وأوالد اإلخوة على العمات هكذا رتبها اإلمام والغزالي والبغوي كما نقله ت) ١(
و  ) ٩/١٠٨(والنووي عنهم في روضة الطالبين ) ١٠/١٠١(الرافعي في الشرح الكبير 

أن هذا وجه في وحكى الروياني ) . ٦/٣٩٨(والتهذيب للبغوي ) ٦/٢٤٣(الوسيط للغزالي 
  )١١/٥١٨بحر المذهب للروياني (المذهب 

ال : ، والثاني نت الخالة وبنت الخال وبنت العمةهذا في األصح وهو إثبات الحضانة لب) ٢(
  ) .المرجعان السابقان نفس الموضع . (حق لهن 

، ونهاية ٥/١٩٣مغني المحتاج للشربيني  . (ال حضانة له: لى الصحيح والثاني ع) ٣(
   ).٧/٢٢٨تاج للرملي المح

، ) ٣/٤٥٣(، أسنى المطالب لزكريا األنصاري ) ١١/٥٢٠( الحاوي الكبير للماوردي ) ٤(
، حاشية ) ١٩٥- ٥/١٩٤(، مغني المحتاج للشربيني ) ٨/٣٥٣(تحفة المحتاج للهيتمي 

  ).٤/٥١٩(الجمل للعجيلي 
قدم األب والجد على ي: تقدم أم األب ، وعنه : ذا المذهب كما في اإلنصاف ؛ وعنه ه) ٥(

. تي قبلها ألن أم األب تدلي باألبغير األم وهذه الرواية في الحقيقة هي مقتضى الرواية ال
  ).٩/٤١٧اإلنصاف للمرداوي (

  ) .المرجع السابق ، نفس الموضع. (األخت من أم والخالة أحق من األب : قيل و) ٦(
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-٩٢٤-  

  

ثم العمة ، ثم خالة أمه ، ثم خالة أبيه ، ثم عمة أبيه ، ثم بنات إخوته وبنات 

أخواته 
)١(

        ، ثم بنات أعمامه وبنات عماته ، ثم بنات أعمام أبيه وبنات 
، ثم من كانت عمات أبيه ، تقدم من كل ذلك من كانت ألبوين ثم من كانت ألم 

ألب 
)٢(

 ثم تكون الحضانة لباقي العصبة األقرب فاألقرب ،
)٣(

المحارم للعصبة و ؛
 بلغت األنثى المحضونة سبعا ، فال حضانة حتى إذاأنثى حضانة ولو برضاع 

عليها بعد السبع البن العم
)٤(

 .ونحوه إن لم يكن محرما لها برضاع أو مصاهرة 
ٕوان اجتمع .  انتقلت الحضانة لذوي األرحام ٕواذا لم يكن للحاضن أحد ممن ذكر

 شخصان أو أكثر من أهل الحضانة وتساووا قدم المستحق منهم بالقرعة
)٥(

.  
  

  

                                                           

  . ) ٥/٦١٣الفروع البن مفلح ( العمات والخاالت بعد بنات إخوته وأخواته: وقيل ) ١(
في :" تقدم األخت ألب على األخت ألم والخالة على العمة ؛ قال ابن قدامة : وقيل ) ٢(

وبين المرداوي في اإلنصاف تناقض هذه ) ٣٩٥المقنع البن قدامة ص" ( الصحيح عنه 
نصاف اإل( الرواية لتقديمها جانب األب في األخوات وجانب األم في الخالة على العمة 

يقدم ما كان من جهة األب ؛ فتقدم األخت ألب على األخت : ، وقيل  ) ٤/٤١٨للمرداوي 
الفروع البن (ر شيخ اإلسالم وهو مذهب الخرقي ألم ، والعمة على الخالة ، وهو اختيا

  . ) ٩/٤١٩ و اإلنصاف للمرداوي ٥/٦١٣مفلح 
ب على األنثى األبعد كاألخ وبنته يقدم العصبة األقر: غير األب والجد وهو واضح ، وقيل ) ٣(

  . ) ٩/٤٢٠اإلنصاف للمرداوي ( 
إلى أن تشتهى و اختار ابن القيم : له الحضانة إلى أن تبلغ البنت سبع سنين و قيل : وقيل) ٤(

اإلنصاف للمرداوي . ( أن له الحضانة مطلقا ويسلمها إلى ثقة يختارها هو أو إلى محرمه 
٩/٤٢١ (  .  

، كشاف القناع ) ١٨٣-٧/١٨٢(، المبدع البن مفلح ) ٩/٤٢٠(رداوي  اإلنصاف للم) ٥(
  ) .٥/٦٦٦(، مطالب أولي النهى للرحيباني ) ٥/٤٩٧(للبهوتي 
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  :المناقشة والترجيح 

من خالل ما سبق يتضح الخالف في اتجاهات الفقهاء حتى في المذهب 
ال بد الترتيب المختار فولبيان . الواحد في ترتيب من يستحق الحضانة بعد األم 

من توضيح أن من المعلوم أن ترتيب الحضانة له تعلق بجنس الحاضن وقوة 
، وأقدر  أعرف بالتربيةقرابته ؛ أما ما يتعلق بجنس الحاضن فقد سبق أن النساء 

 وهذا األمر عليها، وأصبر وأرأف وأفرغ لها؛ لذلك قدمت األم فيها على األب
، ألجل ذلك فجنس  "ا لم تنكحيأنت أحق به م: " واضح مقرر بالحديث النبوي 

النساء يقدم على جنس الرجال ؛ وهذا التقديم إنما هو ألجل األنوثة ال األمومة 
يؤيد ذلك أن أصول الشرع وقواعده تدل على تقديم قرابة األب في أبواب الوالية 
والميراث ودفع الديات ويترتب على ذلك أن قرابة األب تقدم على قرابة األم حتى 

الحضانة إذ أن إخراج باب الحضانة عن ما دلت عليه أصول الشرع في باب 

ده يحتاج إلى دليل وقواع
)١(

.  
وأما ما يتعلق بقرابة الحاضن فإنه كلما زاد القرب زادت الشفقة واإلحسان 

وتأكدت الصلة
)٢(

ٕفال تكون الحضانة للبعيد مع وجود القريب وانما وعلى ذلك . 
هذين األمرين سيؤدي حتما إلى تناقض في وأي إخالل في . لألقرب فاألقرب 

  . الترتيب قد يجر إلى تكلف في التعليل 
 –وعند دراسة ما في مذاهب الفقهاء ومناقشتها مع مالحظة هذين األمرين 

  : يتبين ما يلي –جنس الحاضن وقوة قرابته 
وهذه الوالية مستفادة من قبل األم فكل :" في المذهب الحنفي ؛ قال الكاساني 

"األم كان أولى يدلي بقرابةمن 
)٣(

؛ ألجل ذلك قدمت أم األم تليها أم األب ، إال أن 
                                                           

  ) .٣٩٣- ٥/٣٩٢(وزاد المعاد البن القيم ) ٣٤/١٢٣( مجموع الفتاوى البن تيمية ) ١(
  ) .١٨٢(أسنى المطالب في صلة األقارب البن حجر الهيتمي ص) ٢(
  ) .٤/٤١(ع الصنائع للكاساني دائب) ٣(
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تقديم أم األب يخالف مقتضى ما ذكره الكاساني لكون أم األب ال تدلي باألم ، 
، األخت ألم ثم الخالة على أم األبوعلى ذلك فإن األولى تقديم األخت الشقيقة ثم 

وهو قول زفر من الحنفية 
)١(

ً الرأيين من الممكن مناقشته بأن فيه تقديما  وكال
للبعيد وهي الخالة على القريب كاألب مع ما في القريب من شفقة ال توجد في 

  .البعيد
كما يمكن أن يناقش ما جاء عند الحنفية من تقديم األخت ألب مع كونها ال 

حاب تدلي باألم على الخالة وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وسار عليها أص

المتون خالفا لمحمد وزفر
)٢(

 وفي كال الحالين أيضا تقديم للبعيد على القريب مثل 
  .األب 

ال ويرى المالكية أن الترتيب بين الحواضن يكون بحسب الرفق والحنان ؛ ق
        مرتبة فيهم بحسب الحنان والرفق ال يراعى : "أبو الوليد بن رشد عن الحضانة

ء الموالي ، والصالة على الجنائز ، ووالء في ذلك قوة الوالية ، كالنكاح ووال

"الميراث 
)٣(

: ألب وقرابته وقالوا في تعليل ذلك، فقدموا ألجل ذلك قرابة األم على ا 

"وكما تكون األم أحق من األب فإن قراباتها أحق من قرابات األب"
)٤(

ويمكن . 
الختالف درجة مناقشة ذلك بعدم التسليم بأن تقديم األم موجب لتقديم قرابتها وذلك 

القرب من المحضون ، كما ال يسلم بأن قرابة األم ولو بعدن أكثر شفقة من 
غيرهن ولو قرب أو حتى لو تساوت درجتهما وينتقض ذلك بأنه يصعب أن تكون 

  .الخالة التي ال ينتسب لها الولد أكثر رفقا من والده 

                                                           

  ) .١/٤٨٠( مجمع األنهر لشيخي زاده )١(
  ) .٢/٩٠(الجوهرة النيرة للعبادي ) ٢(
  ) .١/٥٦٥(مقدمات المهدات البن رشد ال) ٣(
  . المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٤(
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-٩٢٧-  

التقديم ال كما يقدم المالكية الوصي على األخ والجد من جهة األب وهذا 
يستقيم مع ما ذكروه في أن الترتيب يكون بحسب الرفق والحنان إذ كيف يكون 

  .األجنبي أكثر شفقة من القريب 
أما عند الشافعية فإن ترتيب مستحقي الحضانة يرجع إلى قوة النسب وبين 

وقوة النسب  :وقوة النسب شيئان ؛ يتقدمن فيها بقوة النسب"  :الماوردي ذلك بقوله 
 قوة القرابة وقوتها تكون بخمسة أسباب: والثاني... . دنو القرابة : أحدهما ؛ انشيئ

 .الميراث: ثالثها .التعصيب: ثانيها . مباشرة الوالدة، ووجود البعضية:  أولها؛
وينقسم اإلدالء ثالثة  .اإلدالء بمستحق الحضانة:  خامسها . المحرم:  رابعها
، وهذا يتلوا ...اإلدالء باالنتساب: القسم الثاني ...اإلدالء بالوالدة، : أحدها :أقسام

" اإلدالء بالقربى : والقسم الثالث .األول في القوة
)١(

 .  
ويمكن أن يناقش ترتيب الشافعية بأن تأخير العمات على الخاالت مخالف 
ألصلهم في تقديم جهة األبوة عند استواء الدرجة كما في تقديم األخت ألب على 

جيب بأن تقديم الخالة على العمة بأن هاتين القرابتين ال حق لواحد وأ. األخت ألم 
منهما في الميراث ، والخالة تدلي باألم والعمة تدلي باألب فقدم جانب األم كما 
قدمت أمهاتها على أمهات األب بخالف األخت ألب فهي أقوى ميراثا من األخت 

ألم فقدمت عليها 
)٢(

ذلك تقديم الخالة ألم وهي ويناقش هذا الجواب بأن مقتضى . 

بنت أم األم على الخالة ألب وهي بنت أبي األم 
)٣(

، وليس األمر كذلك فالخالة 
  . ألب مقدمة على الخالة ألم كما في الجديد 

                                                           

  ) .٥١٣- ١١/٥١٢(الحاوي الكبير للماوردي ) ١(
   ) .٥٥٨ و١٥/٥٥٦(نهاية المطلب للجويني : ينظر ) ٢(
   ) .١٥/٥٥٩ لمرجع السابقا. (وهو ما قطع به الصيدالني من الشافعية ) ٣(
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 مع ديم بنات األخوات وأوالد اإلخوة على العماتقومما يمكن أيضا مناقشة ت
مات في درجة واحدة من تقديم الخاالت على من ذكر والحال أن الخاالت والع

  .  القرب مع كون العمة أقوى نسبا
أما عند الحنابلة فيظهر في ترتيبهم لمستحقي الحضانة تقديم لألبعد على 

األقرب كما في تقديم أمهات األم على األب الذي هو أقوى صلة ونسبا 
)١(

 ،

وكذلك تقديم عدد من النساء كالعمات والخاالت 
)٢(

ضون  وبناتهم على إخوة المح
  . الذين هم أقوى صلة ونسبا وأكثر شفقة 

ألجل ما سبق ولضبط ترتيب مستحقي الحضانة بضابط مطرد ال يتناقض 
 بعد أن قرر أن تقديم األم على – رحمه اهللا –وال يضطرب فقد ذكر ابن القيم 

األب إنما هو ألجل أنوثتها وأن النساء أرفق بالطفل ، وأخبر بتربيته ، وأصبر 
ٕواذا تقرر هذا األصل فهو أصل مطرد منضبط ال تتناقض فروعه، ": على ذلك 

بل إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة قدمت األنثى على الذكر، فتقدم األخت على 
، والجدة على الجد، وأصله تقديم  ، والخالة على الخال والعمة على العم ، األخ

على قرابة األم، فتقدم ٕوان اختلفت القرابة، قدمت قرابة األب  . األم على األب
، والعمة على الخالة، وعمة األب على خالته،  األخت لألب على األخت لألم

وهذا هو االعتبار الصحيح والقياس المطرد، وهذا هو الذي قضى به  . وهلم جرا
سيد قضاة اإلسالم شريح، كما روى وكيع في مصنفه عن الحسن بن عقبة، عن 

،  وخال إلى شريح في طفل، فقضى به للعماختصم عم : سعيد بن الحارث قال

 أنا أنفق عليه من مالي، فدفعه إليه شريح: فقال الخال
)٣(

ومن سلك غير هذا   .

                                                           

  . عند الحنفية والمالكية والشافعية  ألمر نفسهوهو ا) ١(
    .وكذلك األمر عند الحنفية والمالكية ) ٢(
   ) .١٠/١٤٥(  البن حزمالمحلى)  ٣(
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  " من التناقضًالمسلك لم يجد بدا
)١(

 رحمه -  وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
قد ضبط هذا الباب :"  بقوله – رحمه اهللا - وقد ضبطه تلميذه ابن القيم –اهللا 

أقرب ما يضبط به باب : شيخنا شيخ اإلسالم ابن تيمية بضابط آخر، فقال
لما كانت الحضانة والية تعتمد الشفقة والتربية والمالطفة كان : الحضانة أن يقال

أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم 
ا، فإن استوت درجتهم قدم فإن اجتمع منهم اثنان فصاعد. بصفات الحضانة

الجد، والخالة على الخال،  األنثى على الذكر، فتقدم األم على األب، والجدة على
فإن كانا ذكرين أو أنثيين، قدم أحدهما . والعمة على العم، واألخت على األخ

ٕبالقرعة يعني مع استواء درجتهما، وان اختلفت درجتهما من الطفل، فإن كانوا من 
م األقرب إليه، فتقدم األخت على ابنتها، والخالة على خالة األبوين، جهة واحدة قد

وخالة األبوين على خالة الجد، والجدة والجد أبو األم على األخ لألم، هذا هو 

 " الصحيح
)٢(

دمن على  أن نساء العصبات يق– رحمه اهللا -ّ وبين شيخ اإلسالم 
ة تقديم نساء العصبة وهو أرجح القولين في الحج " :النساء من جهة األم فقال

وعلى هذا أم األب مقدمة . الذي ذكره الخرقي في  مختصره  في العمة والخالة
والعمة مقدمة على . واألخت من األب مقدمة على األخت من األم. على أم األم

وأقارب األب من الرجال على أقارب األم واألخ لألب أولى من . الخالة كما تقدم

 " ى من الخالاألخ لألم والعم أول
)٣(

.  

                                                           

   ) .٣٩٤-٥/٣٩٣(اد المعاد البن القيم ز) ١(
  ) . ٤٠٣-٥/٤٠٢(جع السابق المر) ٢(
  ) .  ٣٤/١٢٢(مجموع الفتاوى البن تيمية ) ٣(
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-٩٣٠-  

  

 أن الراجح هو قول الخرقي واختيار شيخ اإلسالم – واهللا أعلم –والذي يظهر 

ابن تيمية وأبي الحسن اآلمدي وغيرهم 
)١(

 صلى اهللا عليه - وذلك أن النبي  . 
: أن امرأة قالت  -  رضي اهللا عنه – عبد اهللا بن عمرو  كما في حديث -وسلم 

 وحجري له ، وثديي له سقاء ،ن بطني له وعاء يا رسول اهللا إن ابني هذا كا
ٕ، وان أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول اهللا صلى اهللا عليه حواء

 " أنت أحق به ما لم تنكحي" : وسلم 
)٢(

 لم يجعل لها حق الحضانة مطلقا ولم 
انت راجحة ثم إن جهة األم لو ك. يحول الحق بعدها ألحد من قرابتها بعد نكاحها 

لترجح رجالها ونساؤها وليس األمر كذلك ؛ فدل هذا أن وجه تقديم األم إنما ألجل 
بيه وعصابته فهم أولى به وأقرب كما أن االبن ينسب أل. األنوثة ال لجهة األمومة 

كما أن هذا . إليه من غيرهم وهذا مع مراعاة تقديم األنثى منهم على الذكر 
  .االختيار سالم من التناقض موافق لجميع أبواب الواليات 

  مراتب الحضانة في القانون الكويتي: المطلب الثاني 

  :على ما يلي ) ١٨٩(نصت المادة رقم  
ٕم ، ثـم ألمهـا وان علـت ، ثـم للخالـة ، ثـم خالـة األم ، ثـم حق الحضانة لـأل -أ

عمة األم ، ثم الجدة ألب ، ثم األب ، ثم األخت ، ثم العمـة ، ثـم عمـة األب ، ثـم 
خالــة األب ، ثــم بنــت األخ ، ثــم بنــت األخــت ، بتقــديم الــشقيق ، ثــم ألم ، ثــم ألب 

  .في الجميع 
قل الحق في الحـضانة إلـى  إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤالء ، انت-ب

الوصي المختار ، ثم األخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمـي ، ثـم ابـن األخ ، 
  .ثـــم العـــم ، ثـــم ابنـــه ، بتقـــديم الـــشقيق ، ثـــم ألم ، ثـــم ألب ، متـــى أمكـــن ذلـــك 

                                                           

والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٦/٣٧(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : ينظر ) ١(
)٥/٧٥.(   

  )  .٢٢٧٦: (برقم) ٢٥١ / ٢" (سننه"خرجه أبو داود في أ) ٢(
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ار القإ -ج     ضانة اختستحقون للحساوى المي ا�اذا تنھمضلح م         ص

.للمحضون
 )١(

  

  : دة من المذكرة االيضاحية وجاء في شرح هذه الما
ويالحظ على ما سبق في القانون الكويتي التزامه بترتيب الفقه المالكي من 
تقديم أقارب األم على األب ، رغم تقدم األب على أقارب األم قوة ورتبة ، فلزم من 
ذلك تعديل هذه المادة بما يتوافق مع القرب والسيما لتحقيق المقصود من 

   .حة المحضونالمحافظة على مصل
ويرى المالكية أن الترتيب بين الحواضن يكون بحسب الرفق والحنان ؛ قال 

 مرتبة فيهم بحسب الحنان والرفق ال يراعى : "أبو الوليد بن رشد عن الحضانة 
في ذلك قوة الوالية ، كالنكاح ووالء الموالي ، والصالة على الجنائز ، ووالء 

"الميراث 
)٢(

: ألب وقرابته وقالوا في تعليل ذلكقرابة األم على ا، فقدموا ألجل ذلك  

"وكما تكون األم أحق من األب فإن قراباتها أحق من قرابات األب"
)٣(

ويمكن . 
مناقشة ذلك بعدم التسليم بأن تقديم األم موجب لتقديم قرابتها وذلك الختالف درجة 

ثر شفقة من القرب من المحضون ، كما ال يسلم بأن قرابة األم ولو بعدن أك
غيرهن ولو قرب أو حتى لو تساوت درجتهما وينتقض ذلك بأنه يصعب أن تكون 

  .الخالة التي ال ينتسب لها الولد أكثر رفقا من والده 
كما يقدم المالكية الوصي على األخ والجد من جهة األب وهذا التقديم ال 

 كيف يكون يستقيم مع ما ذكروه في أن الترتيب يكون بحسب الرفق والحنان إذ

.األجنبي أكثر شفقة من القريب
)٤(

  

                                                           

   .٥٤ ، ص١٨٩قانون األحوال الشخصية الكويتي ، م  )١(
  ) .١/٥٦٥(المقدمات الممهدات البن رشد ) ٢(
   ) .١/٥٦٥(المقدمات الممهدات البن رشد ) ٣(
  .١٩٦-١٩٥ األحوال الشخصية الكويتي ، صالمذكرة االيضاحية لقانون) ٤(
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  :موازنة بين قانون األحوال الشخصية الكويتي والقوانين العربية : المطلب الثالث

) ١٩٢٩( لـــــسنة ۲٥جــــاء فــــي قــــانون األحـــــوال الشخــــصية المــــصري القــــانون  -١
خـــــــاص بـــــــبعض أحكـــــــام األحـــــــوال  )١٩٨٥( لـــــــسنة  ١٠٠المعـــــــدل بالقـــــــانون 
الحــق فـــي الحــضانة لــألم، ثــم للمحــارم مـــن  ويثبــت): "۲۰(الشخــصية، المــادة 

ًالنـساء، مقـدما فيـه مـن يـدلي بـاألم علــى مـن يـدلي بـاألب، ومعتبـرا فيـه األقــرب 
  :من الجهتين على الترتيب التالي

ٕاألم، فأم األم وان علت، فأم األب وان علت، فـاألخوات الـشقيقات، فـاألخوات  ٕ
ت األخــت ألم، فالخــاالت بالترتيــب ألم، فـاألخوات ألب، فبنــت األخــت الــشقيقة، فبنــ

المذكور في األخوات، فبنت األخت ألب ، فبنـت األخ بالترتيـب المـذكور، فخـاالت 
األم بالترتيــــب المــــذكور، فخــــاالت األب بالترتيــــب المــــذكور، فعمــــات األم بالترتيــــب 

  .المذكور، فعمات األب بالترتيب المذكور
يكـن مـنهن أهـل للحـضانة، أو فإذا لـم توجـد حاضـنة مـن هـؤالء النـساء، أو لـم 

انفضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحـضانة إلـى العـصبات مـن الرجـال، 
  .بحسب ترتيب االستحقاق في اإلرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على اإلخوة

فــإذا لــم يوجــد أحــد مــن هــؤالء، انتقــل الحــق فــي الحــضانة إلــى محــارم الــصغير 
الجــد ألم، ثــم األخ ألم، ثــم ابــن : ى الترتيــب اآلتــيمــن الرجــال غيــر العــصبات، علــ

".األخ ألم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال ألب، فالخال ألم
)١(

  

علـى الترتيـب ): ". ١٤٦(جاء في قانون األحوال الشخصية اإلماراتي، المادة و -٢
  :التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون

ــــــــــــــــــــت-ج .  األب-ب.  األم-أ           .ٕ أم األب وان علــــــــــــــــــــت-د. ٕ أم األم وان عل
 بنــت األخــت -و.  األخــوات، بتقــديم الــشقيقة، ثــم األخــت ألم، ثــم األخــت ألب-ـهــ

  . بنت األخت ألم-ز. الشقيقة

                                                           

  ) .٢٠(قانون األحوال الشخصية المصري ، المادة ) ١(
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 -ي.  بنـــت األخـــت ألب-ط .  الحـــاالت، بالترتيـــب المتقـــدم فـــي األخـــوات–ح
 -ل. لعمــات، بالترتيــب المــذكور ا-ك. بنــات األخ، بالترتيــب المتقــدم فــي االخــوات

 عمــات –ن.  خــاالت األب، بالترتيــب المــذكور-م. خــاالت األم، بالترتيــب المــذكور
  . عمات األب، بالترتيب المذكور–س. األم، بالترتيب المذكور

إذا لم توجد حاضنة من هؤالء النساء، أو لـم يكـن مـنهن أهـل للحـضانة، انتقـل  -۳
ن الرجـال، بحـسب ترتيـب االسـتحقاق فـي الحق فـي الحـضانة إلـى العـصبات مـ

  .اإلرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على اإلخوة
 فإن لم يوجد أحد من هـؤالء، انتقـل الحـق فـي الحـضانة إلـى محـارم الطفـل مـن -٤

الجــد ألم، ثــم األخ ألم، ثــم ابــن : الرجــال غيــر العــصبات، علــى الترتيــب التــالي
بتقديم الخال الشقيق، فالخال ألب، فالخال األخ ألم، ثم العم ألم، ثم األخوال، 

".ألم
)١(

  

يثبــت حــق الحــضانة علــى ): "۱٦۹(وجــاء فــي قــانون األســرة القطــري، المــادة  -٥
  :الترتيب التالي

األم، ثــــم األب، ثــــم أمهــــات األب األقــــرب فــــاألقرب، ثــــم أمهــــات األم األقــــرب 
 األخت الشقيقة، ثم ٕفاألقرب، ثم الجد ألب وان عال، ثم أمهاته األقرب فاألقرب، ثم

األخــت ألم، ثـــم األخــت ألب، ثـــم الخــاالت األقـــرب فــاألقرب ، ثـــم العمــات األقـــرب 
ـــم عمـــات األب، ثـــم بنـــات اإلخـــوة  فـــاألقرب، ثـــم خـــاالت األب األقـــرب فـــاألقرب، ث

  .وبنات األخوات، ثم بنات األعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات األب
 المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل ٕواذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من

ٕحـق الحـضانة إلـى العـصبات، وفقـا لتـرتيبهم فـي اسـتحقاق اإلرث، واذا تعـذر وجــود  ً

                                                           

  ) .١٤٦( قانون األحوال الشخصية اإلماراتي ، المادة )١(
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من هو أهل للحضانة منهم، يصار إلى ذي رحم محرم مـن ذوي أرحـام المحـضون 

..".األقرب فاألقرب
)١(

  

ـــسبية األم ا): "۱۷۰(وجـــاء فـــي قـــانون األحـــوال الشخـــصية األردنـــي، المـــادة  -٣ لن
أحق بحضانة ولـدها وتربيتـه حـال قيـام الزوجيـة وبعـد الفرقـة ثـم بعـد األم ينتقـل 
الحق ألمها ثم ألم األب ثم لألب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على مـا لـديها مـن 

".قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة ألحد األقارب األكثر أهلية
)٢(

  

تخــول الحــضانة لــألم، ثــم ): "۱۷۱(دة وجــاء فــي مدونــة األســرة المغربيــة، المــا -٤
 بنــاء علــى مــا لــديها –لــألب، ثــم ألم األم، فــإن تعــذر ذلــك فللمحكمــة أن تقــرر 

 إســناد الحــضانة ألحــد األقــارب األكثــر -مــن قــرائن لــصالح رعايــة المحــضون 

..".أهلية
)٣(

  

 05-02بعـــد تعـــديلها بـــاألمر ) ٦٤(وجـــاء فـــي القـــانون الجزائـــري فـــي المـــادة   -٥
، األب ، الجدة ألم ، ثم الجدة ألب األم أولى بحضانة ولدها ، ثم : "على أن 

ثـم الخالـة ، ثــم العمـة ، ثــم األقربـون درجـة مــع مراعـاة مــصلحة المحـضون فــي 
لــة الثانيـــة بعـــد ألب فـــي المنزفــيالحظ أن المـــشرع الجزائـــري وضــع ا" كــل ذلـــك 

        و قرابــــة ، ثــــم رتــــب مــــستحقي الحــــضانة بعــــدهما بالتنــــاوب بــــين قرابــــة األم األم
عند اتحاد الدرجـة مـع تقـديم النـساء مـن جهـة األم علـى النـساء مـن جهـة  باأل

.األب 
)٤(

  

                                                           

  ) .١٦٩(قانون األسرة القطري ، المادة ) ١(
  ) .١٧٠(قانون األحوال الشخصية األردني ، المادة ) ٢(
  ) .١٧١( ، المادة مدونة األسرة المغربية) ٣(
، ديوان ) ٣٨٠/ ١(الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري ، العربي بلحاج ، : انظر ) ٤(

  .م ٢٠٠٥ ، ١المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط
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تبين عدم موافقـة أي قـانون مـن القـوانين ي  السالفةوبالنظر إلى القوانين العربية
توافـق أغلبهــا العربيـة المختـارة مـع قـانون األحـوال الشخـصية الكـويتي، وكـذلك عـدم 

ل قـانون مـن هـذه القـوانين علـى مـا يالئـم الوضـع الخـاص مع بعضها ، إذ اعتمد ك
ًبكل دولـة علـى حـدة ، وبالتـالي كـان وضـع القـوانين ابتـداء أو التعـديل عليهـا الحقـا 
إنمــا هــو خاضــع لتقــدير ضــرورة مــسايرة تغيــر األحــوال المجتمعيــة لتتــوائم ومــصلحة 

  .األسرة من سن هذه القوانين 
ـــانون العربـــي الموحـــد  ـــات ): ١٣٢(المـــادة : وجـــاء فـــي الق الحـــضانة مـــن واجب

األبــوين معــا مادامــت الزوجيــة قائمــة بينهمــا، فــإن افترقــا فهــي لــألم ، ثــم لــألب ، ثــم 
ألقربــــاء المحــــضون وفــــق الترتيــــب التــــالي مــــا لــــم يقــــدر القاضــــي خالفــــه لمــــصلحة 

   .المحضون
أمـه ، ثـم  ٕ وان علت ، ثم خالته ، ثم خالة أمه ، ثـم عمـةهجدة المحضون ألم

ٕ ألبيه وان علت ، ثم أخته ، ثم عمته ، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيـه ، ثـم بنـت جدته
 . ، ثم ألم ، ثم ألبقيالشق ِأخيه ، ثم بنت اخته ، ويقدم في الجميع

)١(
  

وبالنظر إلى ما ذهب إليه القانون العربي الموحد من تقديم منزلة األب 
تابعة ما جاء في هذا القانون وجعلها تالية لمنزلة األم ، فحقيق بالمشرع الكويتي م

  : لألسباب اآلتية 
، إذ من الثابت في القواعـد المتجددة يراعى فيها تغير الزمانأن المصالح   - 

" ال ينكر تغير األحكام بتغير الزمان " الفقهية أنه 
)٢(

 ، وقد قررت محكمـة التمييـز 
التــي بــأن األحكــام الــصادرة فــي بعــض مــسائل األحــوال الشخــصية : فــي حكــم لهــا 

                                                           

 ، جامعة الدول العربية ، ٣٦وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية ، ص) ١(
لعدل العرب ، اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته األمانة الفنية لمجلس وزراء ا

  .م١٩٨٨/ ٤/٤ه ، ١٧/٨/١٤٠٨ - ٦د– ١٠٥السادسة ، بالقرار رقم ، 
   .٢٢٧شرح القواعد الفقهية ، للزرقا ، ص) ٢(
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-٩٣٦-  

  

قابليتها للتبـديل . علة ذلك. ذات حجة مؤقتة . حضانة تقبل التبديل ومنها أحكام ال

.بسبب الظروف 
)١(

 

أن األسرة الممتدة التي راعى فيها الفقهاء انتقال المحضون إلى األجداد  -
واألعمام ونحوهما ، ليست اليوم على ما كانت عليه باألمس ، فقد أصبحت 

كماش أكثر من ذي قبل بسبب التحوالت المجتمعية األسر أصغر وأصابها االن
واألسباب المعيشية وغيرها مما يستدعي معه معاودة النظر من المشرع الكويتي 

 .ًفي جعل الحضانة لألب بعد األم مباشرة خالفا للوضع القائم اليوم 

أن دور األب التربوي والتعليمي والتأديبي يوجب تقديمه إلى منزلة بعد  -
 ، إضافة إلى الشفقة الطبيعية على المحضون وهي في األب أكثر من األم مباشرة

غيره ممن قدموا عليه ، إذ المحضون بضعة منه ، ال سيما وأنه ال يوجد نص 
ٕيوقف عنده ، وانما هي اجتهادات فقهية معتبرة ناسبت وقتها ، ولعلها ال تناسب 

ًوقتا وزمنا آخر يحتاج معه إلى مراعاة اجتهاد جديد ، وق رع الكويتي د أشار المشً
أن ) : ١٩١(ذلك عند تناوله في مذكرته االيضاحية للمادة إلى مثل هذا المعنى و

ًلم يعقل دينا ، أو  الحاضنة غير المسلمة كالمسلمة في حق إمساك ولدها ما
يخاف أن يتألف غير اإلسالم ، فإن كان يعقل األديان أو يخشى عليه أن تنشئه 

ه ينزع منها ألن في ذلك مصلحة للمحضون ، وفي كل على غير اإلسالم ، فإن
 ذلك سن التمييز في األعم حال ينزع منها إذا بلغ السابعة من عمره ، ألن

 .ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية ، وهو األصلح في هذا الزمن ، األغلب

اعتبار مصلحة المحضون يوجب تقديم األب على غيره بجعله بعد األم  -
تيب ، كما نص على ذلك المشرع الكويتي في أكثر من مناسبة ، مباشرة في التر

                                                           

 ، مج القسم الخامس ، المجلد ٢٠٠٤/ ٢٧/٦ أحوال شخصية جلسة ٢٥٥/٢٠٠٣الطعن ) ١(
التي قررتها محكمة التمييز في األحوال الشخصية  المباديء :  ، انظر ١٢٠الثاني ص

  .  ، طبع وزارة العدل محكمة التمييز، المكتب الفني ٤٩١ص
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-٩٣٧-  

ٕواذا تعدد المستحقون للحضانة ) : ١٨٩(ففي شرح المذكرة االيضاحية للمادة 
وكانوا في درجة واحدة كاألخوات ، والعمات ، والشقيقات ، اختار القاضي منهم 

 . األصلح للمحضون 

والحنابلة أنه إذا أسقطت ويرى الحنفية ) : ١٩٣(وكذلك في شرح المادة 
، سواء أكان المانع زال المانع عادت الحضانة لصاحبهاالحضانة لمانع ، ثم 

ًضروريا أم اختياريا ، ورئي األخذ بهذا الرأي مراعاة لمصلحة المحضون  ً. 
)١(

 

ًولعل في هذا األسباب وغيرها مقنعا للمشرع الكويتي لتعديل ترتيب مستحقي 
وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد من وضع األب في الحضانة كما جاءت في 

منزلته الطبيعية بعد األم إذ هو أحق من غيره بالحضانة ، ولعل المشرع الكويتي 
  .يستشعر ذلك من خالل موافقته على هذا القانون العربي الموحد فيأخذ به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           

  .١٩٨ ، ص١٩٦المذكرة االيضاحية لقانون األحوال الشخصية الكويتي ، ص  :  ينظر )١(



  

  

  

  

  

  ترتيب مستحقي الحضانة          

-٩٣٨-  

  

  الخاتمة والنتائج والتوصيات

حضانة في قانون األحوال الشخصية بعد هذا العرض في ترتيب مستحقي ال
  : الكويتي تم التوصل إلى العديد من النتائج على النحو التالي 

تعد الحضانة من مزايا التشريع اإلسالمي إذ فيه محافظة على الطفل الصغير  - 
والعاجز بحيث تكفل له الرعاية الكريمة والتربية الصالحة والعناية بكل شئونه 

 .الحياتية 
ً الكويتي تبعا للمذهب المالكي حق حضانة األب بعد قرابة األم اعتبر المشرع - 

 .من النساء 
ترتيب استحقاق الحضانة فيما عدا األم ، أمر اجتهادي بحت ، ال يوجد نص  - 

ٕيدل عليه ، وانما كان النظر فيه ألسباب تتعلق بالشفقة والرحمة والقرابة وحال 
 .المجتمعات 

 في مرتبة بعد األم في ترتيب مستحقي دعوة المشرع الكويتي إلى وضع األب - 
الحضانة لكثير من األسباب الداعية إليه ، من جهة الشفقة والقرب ، ، 
ومالحظة مصلحة المحضون وحاجته لعناية األب في ظل وضع األسرة 

 .الحالي ، ومراعاة تغير األحوال والمجتمعات 
حق في مستحقي تختلف المذاهب الفقهية في األساس الذي يقوم عليه ترتيب ال - 

ًالحضانة كما هو كذلك في القوانين العربية ، وما دام أنه ليس ثمة اتفاقا في 
الترتيب ، فهو أمر راعت فيه المذاهب والقوانين األحوال الخاصة بكل أسرة في 

 .هذه األقطار 
  : التوصيات 

المتعلقة بحق ) ١٨٩(يوصي الباحثان المشرع الكويتي بإعادة النظر في المادة  - 
ألب بين مستحقي الحضانة وتقديم ترتيبه فيما بين الحاضنين إلى المرتبة ا
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-٩٣٩-  

ًالثانية بعد األم ، مراعيا في ذلك التغيرات األسرية والمجتمعية ومقاصد 
 .الشريعة ومبادئها في الرحمة والعدالة 

تفعيل وثيقة الكويت في األخذ بمقررات القانون العربي الموحد لقانون األحوال  - 
 وقد راعى في الحضانة تقديم ترتيب األب بعد األم مباشرة ، وهو الشخصية ،

 . ثمرة لمراجعة قوانين األحوال الشخصية في الدول العربية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

  

  

  ترتيب مستحقي الحضانة          

-٩٤٠-  

  

المراجعالمصادر و  
أســنى الـــمطالب شــرح روض الطالــب، زكريــا بــن محمــد األنــصاري، دار الكتــاب  - 

 .اإلسالمي، القاهرة 
األقـارب ، أحمـد بـن محمـد بـن حجـر الهيتمـي ، الـدار أسنى المطالب فـي صـلة  - 

 . ّاألثرية ، عمان 
اإلقنــاع فــي حـــل ألفــاظ أبــي شـــجاع ، شــمس الــدين، محمـــد بــن أحمــد الخطيـــب  - 

 .الشربيني ، دار الفكر ، بيروت 
مـحمد حامد الفقـي، دار إحيـــاء : اإلنصاف، علي بن سليمان الـمرداوي، تحقيق  - 

  .ثانية التراث العـربي ، الطبعة ال
، دار الكتـاب )ابن نجيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم  - 

  .اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية 
: بحـــر المـــذهب ، أبـــو المحاســـن عبـــد الواحـــد بـــن إســـماعيل الرويـــاني ، تحقيـــق  - 

 . م ٢٠٠٩طارق فتحي ، دار الكتب العلمية ، األولى، 
 محمــــد بــــن أحمـــد بــــن رشــــد ، دار الحــــديث ، لمقتـــصد،بدايـــة المجتهــــد ونهايــــة ا - 

 .  هـ ١٤٢٥القاهرة ،
بدايــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج ، بــدر الــدين أبــو الفــضل محمــد بــن أبــي بكــر  - 

األســـدي ابـــن قاضـــي شـــهبة ، دار المنهـــاج للنـــشر والتوزيـــع ، جـــدة  ، الطبعــــة 
 . م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األولى ، 

بـــوبكر مـــسعود بـــن أحمـــد الكاســـاني، دار بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتيـــب الـــشرائع، أ - 
   .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

التــاج واإلكليــل لمختــصر خليــل ، محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف  - 
: العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي ، دار الكتب العلميـة ، الطبعـة

  .م ١٩٩٤-هـ١٤١٦األولى، 
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-٩٤١-  

 الحقائق شـرح كنـز الـدقائق، عثمـان بـن علـي الزيلعـي، المطبعـة األميريـة، تبيين - 
  .بوالق

تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي، المكتبــة  - 
  .م ١٩٨٣التجارية الكبرى ، مصر ، 

التهذيب في فقه اإلمام الشافعي ، محيي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود  - 
عــــادل أحمــــد علــــي محمــــد : تحقيــــق ء البغــــوي الــــشافعي ، بــــن محمــــد بــــن الفــــرا

 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ،الطبعة األولى، ، دار الكتب العلميةمعوض
الجــوهرة النيــرة علــى مختــصر القــدوري ، أبــو بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــدادي  - 

ّالعبــــــادي الزبيــــــدي اليمنــــــي الحنفــــــي ، المطبعــــــة ا ِ ِ  ، ــــــى لخيريــــــة ، الطبعــــــة األول
  .هـ١٣٢٢

، سليمان بـن منـصور العجيلـي، دار الفكـر، ) فتوحات الوهاب ( ة الجمل حاشي - 
 .بيروت  

حاشــــية الدســــوقي ، محمــــد بــــن عرفــــة الدســــوقي، مطبعــــة محمــــد علــــي صــــبيح،  - 
  .م١٩٣٤-هـ١٣٥٣ األزهر،

 حاشية العدوي على كفاية الطالب، علي الصعيدي العدوي، دار الفكــر، بيـروت - 
    .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤

علــي معــوض : لــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي، تحقيــق الحــاوي الكبيــر، ع - 
 . م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩وعادل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

رد المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين ،  - 
  .م١٩٦٦-  هـ ١٣٨٦، الطبعة الثانية، المكتبة التجارية، مكة المكرمة

 المقنـــــع ، منـــــصور بـــــن يـــــونس المـــــستقنع مختــــصرالــــروض المربـــــع بـــــشرح زاد  - 
 .م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الطبعة الثانية ، ، مكتبة دار البيان،البهوتي

زهيـــــر : رف النـــــووي، تحقيـــــق روضـــــة الطـــــالبين، محيـــــي الـــــدين يحيـــــى بـــــن شـــــ - 
  .هـ  ١٤١٢ الطبعة الثالثة،، المكتب اإلسالمي، بيروت،الشاويش
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-٩٤٢-  

  

ن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس زاد المعاد في هدي خير العباد ، محمد بـ - 
، ، الطبعـة الـسابعة والعـشرون، بيـروتالجوزيـة ، مؤسـسة الرسـالةالـدين ابـن قـيم 

 .هـ ١٤١٥
ســنن أبــي داود ، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بــشير بــن شــداد  - 

محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد ، : بـــن عمـــرو األزدي السجـــستاني ، تحقيـــق 
 .ة ، بيروت المكتبة العصري

  .مطبوع مع حاشية الدسوقي. الشرح الكبير، أحمد الدردير العدوي - 
ـــــة، مـــــحمد بــــن قاســــم الرصــــاع، الـــــمكتبة العلمية،الطبعــــة  -  شــــرح حـــــدود ابــــن عرفـ

 .هـ١٣٥٠األولى،
شرح القواعد الفقهية، أحمد بن محمد الزرقا، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة الثانيـة،  - 

 . هـ١٤٠٩
  .مد بن عبداهللا الخرشي، دار الفكر، بيروتشرح مختصر خليل، مح - 
: صـــحيح البخـــاري ، محمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــداهللا البخـــاري الجعفـــي تحقيـــق - 

 .هـ ١٤٢٢محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة ، الطبعة األولى، 
العزيــز شــرح الــوجيز المعــروف بالــشرح الكبيــر ، عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد  - 

علـــي محمـــد عـــوض و عـــادل أحمـــد  دار :  ، تحقيـــق الكـــريم الرافعـــي القزوينـــي
 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة األولى، 

العنايــة شــرح الهدايــة، محمــد بــن محمــد بــن محمــود البــابرتي، مطبعــة مــصطفى  - 
  .البابي 

، مطبعة مصطفى البابي، )ابن الهمام( فتح القدير، كمال الدين بن عبد الواحد  - 
  .م ١٩٧٠- هـ ١٣٨٩األولى، مصر، الطبعة 

،  ابن كثير، دمشق ، الطبعـة األولـىدارفتح القدير، محمد بن علي الشوكاني،  - 
 . هـ ١٤١٤
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-٩٤٣-  

ـــد اهللا م -  ـــو عب ـــدين أب ــــم الكالفـــروع، شـــمس ال ـــح المقدســـي، عال ــــب، حمـــد بـــن مفل ت
 .هـ ١٤٠٥بيروت، الطبعة الرابعة، 

-هــــ١٤١٥ر الفكـــر، الفواكـــه الـــدواني ، أحمـــد بـــن غنـــيم بـــن ســـالم النفـــراوي، دا - 
 .م١٩٩٥

 .قانون األحوال الشخصية الجزائري  - 
 .قانون األحوال الشخصية الكويتي ومذكرته اإليضاحية  - 
 .قانون األحوال الشخصية المصري  - 
 قانون األحوال الشخصية اإلماراتي  - 
 قانون األحوال الشخصية األردني - 
  قانون األسرة القطري  - 
هــــالل مــــصيلحي، دار :  تحقيــــقكــــشاف القنــــاع، منــــصور بــــن يــــونس البهــــوتي، - 

  .هـ ١٤٠٢الفكر، بيروت، 
لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صـادر، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،  - 

 .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤
المباديء التي قررتها محكمة التمييز في األحوال الشخصية ، طبع وزارة العدل  - 

  .محكمة التمييز، المكتب الفني 
أبـو إسـحاق برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن مفلـح، المبدع في شرح المقنع ،  -

 . هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

يخي زاده، دار  - د شن محمرحمن بد الر، عبى ا�بحرح ملتقر شع ا�نھمجم
  .إحياء التراث العربي، بيروت 

ن مجمــوع فتـــاوى شــيخ اإلســـالم أحمــد بـــن تيميــة، جمـــع وترتيــب عبـــد الــرحمن بـــ - 
،  المـصحف الـشريف، المدينـة النبويـةمحمد بن قاسم، مجمع الملك فهـد لطباعـة

 .هـ ١٤١٦
 .المحلى باآلثار، علي بن أحمد بن حزم، دار الفكر، بيروت  - 



  

  

  

  

  

  ترتيب مستحقي الحضانة          

-٩٤٤-  

  

المدونــة، اإلمــام مالــك بــن أنــس، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة األولــى، بيــروت،  - 
   .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

   .مدونة األسرة المغربية - 
ى مجموع فتـاوى شـيخ اإلسـالم ، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن المستدرك عل - 

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، : عبد الحليم بن تيمية الحراني ، جمعه ورتبه 
  . هـ ١٤١٨الطبعة األولى، 

  .المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية  - 
  ســـعد الرحيبـــاني،مطالـــب أولـــي النهـــى فـــي شـــرح غايـــة المنتهـــى، مـــصطفى بـــن - 

    .م١٩٩٤-هـ١٤١٥المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، 
عبدالــسالم هــارون، : معجــم مقــاييس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق  - 

  .م ١٩٧٩- هـ ١٣٩٩دار الفكر، 
المعونــــة علــــى مــــذهب عــــالم المدينــــة، القاضــــي عبــــدالوهاب البغــــدادي، تحقيــــق  - 

-هـــ١٤٢٠البــاز، مكــة المكرمـة، الطبعــة الثالثــة، خمـيس عبــدالحق، مكتبــة نـزار 
  .م  ١٩٩٩

 محمــد بــن أحمـد الــشربيني الخطيــب، مغنـي المحتــاج إلـى معرفــة ألفــاظ المنهـاج، - 
علــــي معــــوض وعــــادل أحمــــد، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، الطبعــــة : تحقيــــق 
 .م ١٩٩٤-هـ ١٤١٥األولى، 

سعيد أحمـد : ، تحقيق المقدمات الممهدات، ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد - 
  .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨أعراب، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

ن أحمـد بـن محمـد ، موفق الدين أبو محمد عبد اهللا بـالمقنع في فقه اإلمام أحمد - 
محمود األرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، مكتبة : ، تحقيق بن قدامة المقدسي

 . هـ ١٤٢١ألولى ، السوادي للتوزيع، جدة ، الطبعة ا
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-٩٤٥-  

، دار الكتـــاب اإلســـالمي ، المنتقـــى شـــرح الموطـــأ ، ســـليمان بـــن خلـــف البـــاجي  - 
 .، الطبعة الثانية القاهرة

، دار )علـــيش(مـــنح الجليـــل شـــرح مختـــصر خليـــل، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد  - 
  . م ١٩٨٩-  هـ١٤٠٩الفكر، بيروت،

بـابن عابـدين ، منحة الخالق على البحر الرائق ، محمد أمـين بـن عمـر الـشهير  - 
 .مطبوع مع البحر الرائق 

نهاية المحتاج في شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن  - 
  . م ١٩٦٧-  هـ١٣٦٨حمزة الرملي، طبعة الحلبي، الطبعة األخيرة، 

نهاية المطلب في دراية المذهب ، عبد الملك بن عبـد اهللا بـن يوسـف بـن محمـد  - 
ّالعظيم محمـود الـديب ، دار المنهـاج ، الطبعـة األولـى، عبد : الجويني، تحقيق 

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨
، ، جامعة الدول العربيةل الشخصيةوثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوا - 

        األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ، اعتمده مجلس وزراء العدل 
/ ٤/٤ ،ه١٧/٨/١٤٠٨ - ٦د– ١٠٥لقرار رقم، العرب في دورته السادسة، با

 .م ١٩٨٨
ــــق  -  ــــن محمــــد الغزالــــي، تحقي ــــراهيم ومحمــــد تــــامر، : الوســــيط، محمــــد ب          أحمــــد إب

    .هـ١٤١٧دار السالم، القاهرة، الطبعة األولى، 
  

*  *  * 

  


