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 المقدمة

والسالـ على نبيو المصطفى كاشف الظلم هلل رب العالمين الذي علم بالقلم والصالة  الحمد     

 )صلى اهلل عليو وسلم ( وعلى الو وصحبو وسلم .

االىمية الكبرى في  لوبعد اىمية الحضانة تقـو على اساس اف محورىا الطفل الذي يمث      

تقرير سالمة المجتمع او مرضو واف السلوؾ الفاضل الفاضل الفاسد انما يبنى على اساس 

ئة في ادوار الطفولة وعلى شاكلة االنساف وتوجيهاتو التي يعمل بموجبها في الحياة الخلقيات الناش

قاؿ تعالى )قل كل يعمل على شاكلتة ( وكوف الطفل يضع في سنواتو االولى بل من رضاعتو ركائز 

حينما يترؾ المهد ويكبر ويالحظ العالم احاسيس ومشاعرة وتتطور ىذه المشاعر واالحاسيس 

ش فيو وىذا العالم اما باعث  لو على االمل او يجره الى الياس وىذه الحقائق الذي كاف يعي

اخرى يتاثر بها الطفل تاثير كبير على الطفل الرضيع فهي تالـز شخصيتة طيلة اياـ الطفولو 

والمراىقة والشيخوخة وبعد ذلك ياتي دورالى االباء  واالمهات كل حي ماوظف لو ويبقى بين 

ب التفاىم والوئاـ للمكاف الطبيعي االصلح لتحمل المسؤولية الكبرى تجاة االسرة قائم على ح

اوالدىم ومهما بذلت الجهود فلن تعوض مطلقا عن ساعة يعيشها الطفل بين ابويو متحابين 

ومتفاىمين ويكفي االبواف انما اف يتسببا في دمار وضياع اوالدىما بهدـ االسرة عند ارساؿ 



كفى بالمرء اثما اف يضيع من يعوؿ ( وفي ) صلى اهلل عليو وسلم( )  اطفالهما الى الحضانة قاؿ

ىذه االحاديث النبوية الشرفة في مجاؿ التشبو باالىتماـ باالوالد وحسن تربيتهم كثيرا حتى يلفت 

معنى االلتزاـ وقاؿ الرسوؿ )صلى اهلل عليو وسلم ( ) من كاف لو نبي فلينصاب لو ( وقاؿ )رحم 

وقد اقتضت طبيعة ليو والتالق لو وتعليمو وتايبو ( ، ده على بره باالحساف ااهلل عبدا اعاف ول

 البحث اف يتضمن بعد المقدمة على مبحثين وخاتمة . 

االوؿ تعريف الحضانة وفيو مطلبات تكلمت في المطلب االوؿ عن تعريف الحضانة لغة      

الحضانة وتكيفها الشرعي في واصطالحا وشرعا وقانونا وفي المطلب الثاني عن ادلة مشروعية 

تحدثت  فة وفيو مطلباالشريعة االسالمية والقانوف  وخصصت في البحث الثاني شروط الحضان

ن شروط الحضانة المتفق عليها والغير متفق عليها وسقوط الحضانة وفي عفي المطلب االوؿ 

ئج التي توصلت اليها والقدـ بالحضانة ثم ختمت البحث باىم النتاالمطلب الثاني اىلية الحضانة 

وسجلت بعض التوجيهات التي ارجوا اف تسهم في مجاؿ ىذا البحث وختاما اقوؿ ) وفق كل ذي 

 .علم عليم ( 

 

 الباحثة                                                                            



 ادلة مشروعية الحضانة شرعا وقانونا وتكيفها الشرعي  –المطلب الثاني 

 :ادلة مشروعية الحضانة شرعا وقانونا  –اوال 

حولين كاملين لمن اراد اف يتم الرضاعة اوالدىن الكتاب / قاؿ تعالى ) والوالدات يرضعن  -1

ة بولدىا واالمولود دالتضار والوعلى الولد لو رزقهن وكسوتهن بالمعروؼ التكلف نفسا االوسعها 

فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما واف  ارادلو بولده وعلى الوارث مثل ذلك فاف 

اردتهم اف تسترضعوا واالوالدكم فال جناح عليكم اذا اسلمتم ما اتيتم بالمعروؼ واتقوا اهلل 

 . (1)واعلموا اف اهلل بما تعلموف بصيرا ( 

وقد روي اف امراة السنة النبوية الشريفة التي وردت باف النساء احق بالحضانة وقد جاء في  -2

طني لو وعاء وحجري بوقالت يارسوؿ اهلل ىذا ابني كاف جاءت الى النبي )صلى اهلل عليو وسلم ( 

اه طلقني واراد اف ينتزعو مني فقاؿ لها الرسوؿ)صلى اهلل عليو وسلم بلو حواء وثدي لو سقاه واف ا

 .(2)ت احق بو الم تتزوجي (() ان

( من قانوف االحواؿ 57اما النصوص القانونية على حضانة االـ وفقد نصت المادة ) -3

المحضوف من  ررعد الفرقة مالم يتضبالولد وتربيتو حاؿ قياـ الزوجية الشخصية االـ احق بحضانة 

ال تحسن القياـ بشونو وكذلك اف  ةذلك ، ويشترط في الحضانة اف تكوف عاقلة الف غير العاقل

 .  (3)تكوف حرة 

 ( 222( سورة البقرة  اية )1)
 ( جمعو سعدوف الربيعي  احكاـ النفقة شرعا وقانونا وقضاءا 2)
 . 162/ ص1( حسين علي االعظمي االحواؿ اشخصية النكاح والطالؽ والنسب والنفقة ،ج3)



اذا اختلفت الحضانة مع من تجب عليو نفقة المحضوف في اجرة الحضانة وقدرتها المحكمة      

ة معتدة من طالؽ رجعي ، لالب امت الزوجية قائمة او كانت الزوجواليحكم باجرة الحضانة ماد

وللمحكة اف تاذف بتمديد  النظر في شؤوف المحضوف وتربيتو وتعليمو حتى يتم العاشرة من العمر

لصغير حتى اكماؿ الخامسة عشر اذا اثبت لها بعد الرجوع الى اللجاف الطبية منها حضانة ا

 . (1)والشعبية  

وذا اتم المحضوف الخامس عشر من العمر يكوف لو حق االختيار في االقامة مع من يشاء      

شد المحكة منو سن الر  من ابويو او احد اقاربو لحين اكماؿ الثامنة عشر من العمر اذا اثبتت

استرداد ممن حكم لو باستالـ ة التي انتهت حضانتها بحكم اف تطلب اضناالختيار للح

نة ضاها ، في حاؿ فقداف الحالمحضوف خالؿ مدة وجوده معالمحضوف منها اذا اثبت تضرر 

تنقل وفاتها الى االب اال اذا مصلحة الصغير خالؼ ذلك وعندىا احدى الشروط الحضانة او 

، لم يوجد من ىو اجدر بالحضانة من ابويو تودع المحكمة  المحكمة ، اذا هالحضانة  من تختار 

 صغير احد الشروط الحضانة فيبقى ال الصغيرنة امينو واذا فقد ابو ضاالمحضوف بيد حاضن او ح

لدى امو مادامت محتفظة بشرط الحضانة دوف اف يكوف لالقارب من النساء او الرجاؿ حق 

 .  (2)د منازعتها لحين بلوغ سن الرش

 

 

 

 . 164، ص1د. حسين على االعظمي ، االحواؿ الشخصية النكاح والطالؽ والنسب والنفقة ،ج( 1)
 .1897، ص3التفريق بين الزوجين ،ج( د. احمد نصر الجندي ، موسوعة االحواؿ الشخصية ، اثار 2)



 :وىنالك عدة قرارت عن الحضانة ومنها 

)تستحق الحضانة نفقة الصغيرة مادامت الصغيرة عندىا  1968/ شرعية / 71قرار رقم  -1

 .( 1والتسقط النفقة ىذه االبصدور حكم بسقوط الحضانة وتسليم الصغيرة فعال ()

 1987/  11/ 12التاريخ  1988 -1987/ شخصية  4111قرار، رقم  -2

مالم تسقط حضانتها منو او يتم بتسليمو  ) تستمر اجرة الحضانة مادامت المحضوف لدى حاضنتو

 .  (2)الى االب ( 

اصل في الحضانة انها للنساء اصل في حضانة الصغار ذكور  التكيف الشرعي للحضانة : –ثانيا 

: ))  او اناثا انها للنساء اي انها لالـ واخت االـ ويقوؿ االماـ الكاساني في تعليل ىذا االصل

والحضانة نوع واليو وسلطة ولكن االناث اليق  ػية الصغار (( دى الى تربػػارفق واىاالنهن اشفق او 

 . (3)بها النهن اشفق واىدى الى تربية واجبر على القياـ بها واشد مالزمو لالطفاؿ (

الحاضن اف يكوف امينا قادرا على  في رطتوذا لم توجد النساء فالحضانة للرجاؿ بشروط معينة يش

 في حضانتو .لو مفسدا او مجنونا فال حق تربيتو لو كاف فاسقا او 

 

 . 43المجلد الخامس ص –(  قضاء محكمة التميز 1)

 . 89ص 1987العدد الرابع سنة –مجموعة االحكاـ العدلية (  2) 

 .454(  مغنى المحتاج في فقو الشافعية ص3)



الؼ في خالذا اجتمع النساء والرجاؿ فتقدـ النساء على الرجاؿ واف كاف ىنالك بعض او      

بعض الجزيئات وحضانة الولد واجبة على االـ اذا كاف االصل في الحضانة الى النساء اال اذا  

وذلك يذىب التساؤؿ عن ىل اف الحضانة ،  (1)كانت غير جديرة برعاية الولد فتكوف للرجاؿ 

عليها جبر تواجب على االـ اـ ىي حق فذىب فريق من الفقهاء مثل الحنفية اف الحضانة لالـ ال

 .  (2)حق االمتناع  افله

ولما سقط حقها يعني حقها في الحضانة الولد فتعتبر كالميتة فتكوف للجدة  اوال وقاؿ      

الشافعية اف غابت االـ او اختفت عن حضانة فلجدة مثال اـ االـ على الصحيح كما لو ماتت او 

النفقة عليها للولد المحضوف فاف  وعدـ اجبار االـ عند االمتناع ىو مقيد اذا لم تجب،  (3)جنت 

اؿ اجبرت عليها اي على الحضانة وذلك الف الحضانة من جملة موجبت كاف لم يكن لو اب وال 

قطت الو اذا اسقوفقة المالكية  –النفقة وكذلك انما الحضانة جعلت لحفظ الولد فهي حق للولد 

 حقها منها لغير عذر . الحاضنة

 

 .  9، ص11( د. عبد الكريم زيداف المفصل الحكاـ المرأة والبنت المسلم في الشريعة االسالمية ،ج1)
  561، ص3( دار المختار البن عابدين .ج2)
 . 453، ص3( مغنى المحتاج الى معرفة  معاني اللفاظ المنهاج ، ج3)



فقو الحنابلة اذا امتنعت االـ  ، وفي (1)ثم ارادت العودة لها فال تعود بناء على اف الحضانة      

فاذا امتنعت االـ انتقلت الحضانة الصغير ،   (2)من حضانة التجبر عليها النها غير واجبة عليها 

، والقوؿ الراجح اف الحضانة حق للولد الف الحضانة تقـو على اساس  (3)الى من في الحق 

تحصيل مصلحة الولد المحضوف وىذه المصلحة تتحقق في رعايتو والعناية بو ومن ثم كاف من 

االقدر تحصيل ىذه المصلحة  وىو االحق بها فاحقيتو لها ىو تحصيل مصلحة الولد وليس 

ق للحاضنة واف الحضانة حىذا فاقوؿ باف الحضانة تحصيل مصلحة المستحق للحضانة  وعلى 

 ىي للتحصيل مصلحة الولد وبذلك فاف الحضانة حق الحاضنة وحق الولد. 

 

 

 

 

 

 

  . 415، ص 2( الشرح الكبير لالردير ج1)

 . 326، ص3( منصور بن يونس بن ادريس اليهوني كشاؼ القناع عن فتن االقناع ج2)

 .  9ص 11( د . عبد الكريم زيداف المفصل في احكاـ المراة والبنت المسلم في الشريعة االسالمية ج3)



 نة والمقدـ بالحضانةضاشروط الحضانة وسقوطها واىلية الح –المبحث الثاني 

 شروط الحضانة وسقوطها –المطلب االوؿ 

  شروط الحضانة :  –اوال 

 الشروط المتفق عليها وىي :  –أ 

ادرؾ  لغة ىو االدراؾ ، بلغ المكاف بلوغا ، وصل اليو او شارؼ عليو والبالغ : شرط البلوغ -1

صرفاتو ػؤخذ بتػوقد اجمع الفقهاء على اف االنساف قبل البلوغ الي،  (1)وجارية بالغ وبالغة مدركة 

 .  (2)لم ((ت) صلى اهلل عليو وسلم ( )) رفع القلم عن ثالثة عن الصبي حتى يح لما روي عنو

وقد جعل المشرع البالغ محال للتكليف بالواجبات واىال الكتساب الحقوؽ وتحمل      

 (3)االلتزامات محكـو بنصوص قرانية ومنها قولو تعالى ) وابتلوا ليتامى حتى اذا ابلغوا النكاح (( 

وف الحضانة للصغيرة النها التحسن القياـ بشؤ ، وىذا يجب اف تكوف الحضانة بالغة فال تثبت 

 نفسها فال يوكل اليها شؤوف غيرىا . 

والعقل لغة ىو العلم بصفات االشياء وقيمتها وكمالها ونفعها والعلم بالخير  شرط العقل : -2

  بوجود العلم)) الحلي ي والعالمةنشديدا التفنازاوالشر اما شرعا اختلف العلماء في العقل اختالفا 

 .  63، مختار الصحاح ابو بكر الرازي ص  113، ص 3( القيروزي ، القاموس المحيط ج1)
 3، محمد بن اسماعيل الحقاتي االسالـ ، ج 181( ابن القيم الجوزي ، نفمة المردود باحكاـ المولود ص2)

 .  181، ص 
 . ( 51اية  ): ( سورة النساء 3)



، واستحالة المستحيالت ، وجواز الجائزات ((  )وىو الجوىر المجرد في ذاتو وفعلو ( الواجبات 

عدونها من الشروط يوالجميع وقد ورد العقل في شروط الحضانة عند الفقهاء بالنص عليها ،  (1)

الالزمة للحضانة فال تثبت الحضانة لمجنونة وال معتوىة النها التحسن القياـ بحفظ الصغير 

 ى عليو منو وذلك الف فاقد العقل اليقدر النفع والضرر .شبل قد يخورعايتو 

م خالؼ العبد ضبال ذ العبد ، تحرير الرقبة عنقها وقيل ) الحرضىو لغة الحر شرط الحرية :  -3

ضرىا نأانة واقتضاء الحرية في الحاضنة فوقد اعتمد الفقهاء شرط الحض (2)وخيار كل شيء( 

 في وجهين :  الفقو االسالمي

 .الحاضن لو غ اوال : تحقيق الغاية القصوى لمصلحة المحضوف وانتفاعو بالحاضن وتفر 

ك سيدة واف مسالة الحضانة لالحاضن نفسو اذا كاف غير حر فهو مقيد وكل طاقاتو مثانيا : 

يقتضي موافقة سيدة وىي غير وىي غير مضمونة وربما عرضتو للعقاب ومع اف بعض الفقهاء 

 حق الحضانة للحر والعبد على سواء مراعاة حالة االموة واالبوة .  جعلوا

 فتختلف شرعا اما، االمانة ضد الخيانة  ؼو خ، الشرط االمانة : االمانة لغة ىي االمن  -4

 وترؾ الخروج وعدـ العدالة و العفة او الخيانة ضد تكوف اف بين االمانة مفهـو تحديد في الفقهاء

 امػػػػػػػػػينة فال تثبػػػػت  نةضاالح كوفػػػػػت اف فيجب الفسق دـػػػػػػػوع الدين في واالحكاـ فيضيع الصغير

، كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد العالمة الحلبي  157، ص2ي ، التلويج الى كشف حقائق التنقيح ، جناز ناف( الت1)
 . 11ص

 .  129، مختار الصحاح ص  7-8القيروزي ابادي ، القاموس المحيط ، ص ( 2)



ن تكوف غير امينة على تربية الصغير وتقويم اخالقو وتربيتو تربية صالحة تقـو على لمالحضانة  

 الخير واالصالح . 

ى واليسار والقوة ) وقيل رجل ذو قدرة بالضم اي اي ذو غنشرط القدر : . والقدرة لغة ىي ال -5

وفي الشرع وقع خالؼ بين الفقهاء ،  (1)الشيء (  على الشيء ، القدرة على رالقتداايسار و 

اساسو ىل المراد بالقدرة على االنفاؽ او القدرة من حيث القوة وسالمة الجسم وقد جاء في 

 شيء توفر فاؽ وحدىا النبعض النصوص اف المراد بالقدرة على االنفاؽ والحق اف القدرة على اال

من مصلحة المحضوف اما لرعاية والمتابعة فهي الجزء االخر في الحضانة ويجب وجودىا في 

وحياتو فال تثبت الحضانة للعجائزة عن ذلك لكبر سن مثال او الحاضن والقدرة ىي تربية الصغير 

 . لمرض او شغل فاذا كانت المرأة كبيرة السن فال تقدر على تربية الطفل والقياـ بشؤونو ورعايتو 

اف يكوف الحاضن ،   (2)اختلف الفقهاء في خمس شروط وىي  الشروط غير متفق عليها : -ب

  مرتد غير الحاضن يكوف واف في الدين بين الحاضن والمحضوف رحما محرما وكذلك االتحاد

 . 26، مختار الصحاح ،ص 197،ص 4( القيروزي ايادي القاموس ج1)

 .  87ابي بكر بن محمد الحسيني ، كفاية االخيار في حل غاية االختصار ، ص  ( االماـ تقي الدين2)



من التربية اف اليمسك المحضوف في بيت المبغضين لو واف اليمتنع الحاضن )االـ ( وكذلك      

 بالمجاف واالب معسر . 

اليضيع اما شروط الحضانة في القانوف ) يشترط في الحضانة اف تكوف بالغة عاقلة امينة      

الولد عنها النشغالو عنو وقادرة على تربيتو وصيانتو واف التكوف مرتدة والمتزوجة بغير محـر 

 .  (1)ضو ( غللصغير واف تمسكو في بيت يب

ومن شروط الحضانة البلوغ تثبت الحضانة للصغير فهو اليحسن القياـ بشؤونو فال يقدر على      

يكوف الحاضن عاقل يدرؾ االشياء غير مجنوف  تدبير شؤونو غيره وكذلك العقل فيجب اف

ة تحافظ على المحضوف ومالو وتدبير نالمانة فيجب اف تكوف الحضانة اميوالمعتوه وكذلك ا

شؤونو ورعايتو وعدـ االضرار بو وكذلك يشترط القدرة على تربية الصغير واالنفاؽ عليو وتدبير 

مرض او على غيرىا واف التكوف الحضانة  شؤونو وحياتو فال تثبت الحضانة للعاجز لكبر سن او

بغريب متزوجة بغير محـر للصغير فاذا كانت متزوجة من اجنبي عن الصغير او كانت متزوجة 

يبغضو او يكرىو النو بيت ولكن ليس محرما لصغير فال حق لها في الحضانة واف  ال تقيم في 

 . (2)الحضانة ، شرعت لمصلحة الصغير وحياتو 

 

 

 . 1959لسنة  188( من قانوف االحواؿ الشخصية العراقي رقم 155( المادة )1)

 .   254( عثماف الشكروري ، قانوف االحواؿ الشخصية وفقا الحداث التعديالت ، ص2)

 



 ثانيا : اسقاط الحضانة 

 اسقاط الحضانة يكوف باحدا االسباب : 

 اذا كاف الفجور ينجم عن فساد اخالؽ الصغير وسوء طبعو .  -1

 اذا كاف ينجم عنو ضياع المحضوف يترؾ الحاضنة لو طلبا لرغبتها . -2

ومن ىذا كاف ظاىرا من اخباره اف القاضي اسقط حق الطاعنة في الحضانة بفجورىا او      

 فسقها والفجور المسقط في الحضانة ينظر اليو من ناحية :

وال : اذا كاف ينجم عنو ضياع المحضوف باف كاف الفجور يستدعي ترؾ الولد مشردا في االزقة ا

 لخروج الفاجرة في معظم اوقاتها من المنزؿ استجابة لرغبتها .

 ثانيا : اذا كاف الفجور ينجم عنو فساد اخالؽ الصغير وسوء طبعو .

يفقو مضرتو من ذلك اذا كاف في سن ال  الزنا بالحاضنة / الزنا بالحاضنة اليسقط حقها بالحضانة

يثبت اف لو كاف الزاني اي الحاضنة لم تترؾ االوالد مشردين وتخرج في معظم اوقاتها من منزلها 

نة من الحاضنة من النظاـ اض، فسقوط الح( 1)اي اف مجرد الزنا بالحاضنة اليسقط حقها فيها 

ذا تزوجت وكذلك تسقط حضانة االـ االعاـ النو يتعلق بمصلحة المحضوف ومصلحة الحاضنة 

 . (2)اال اذا كاف محرما عن المحضوف باجنبي عن المحضوف 

 وكذلك يسقط الحضانة بفقداف الحاضنة احد شروط الحضانة كالبلوغ والعقل والقدرة        

 . 525 – 524( د. اديب استنبولي ، المرشد في قانوف االحواؿ الشخصية  ، ص1)

 . 153- 152( محامية غادة ىمج ، الزواج والطالؽ واثارىما لدى االسالـ والمسيحية واليهود ، ص2)



واالمانة والحرية الى اخره ، ومماتجدر االشارة اليو اف كل ماكاف لو الحق في الحضانة وسقط 

ير ، فلو تزوجت اـ الصغ (1)حقو لوجود مانع يرجع حقو في الحضانة بمجرد زواؿ ىذا المانع 

باجنبي او قريب غير محـر للصغير وسقط حقها في حضانة ولدىا لهذا السبب فلو طلقت طالقا 

 .  (2)سببها لقياـ الحضانة  فيى ولو لم تنقضي عدتها رجع حقها رجعيا حت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 197( د. عبد الستار حامد ، احكاـ االسرة في الفقو االسالمي ، ص1)

 .  669/ 5( مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى  ، 2)



 اىلية الحاضنة  –المطلب الثاني 

من اىم مظاىر رعاية الطفولة اذ اف الطفل في بداية حياتو بحاجة ماسة لمن يحفضو نة اضالح     

 ويتعهد بو ويقـو على تربيتو بما يصلحو ويحميو مما يضره النو في ىذه المرحلة يكوف ضعيفا

ىم اقدر الناس بالقياـ بهذه لوالداف يدفعاف الحناف والشفقة و عاجزا على القياـ بشؤوف نفسو وا

المهمة وتاكيد لهذا يذكر احد علماء النفس اف حدوث اي تغيرات في البيئة المباشرة المحيطة 

اعي ل ارتقاءه  النفسي واالجتمطبالطفل في الشهور االولى من السنوات االولى من شانها اف تع

وقدراتو النفسية فالذكاء والوضيفة اللغوية عاـ ومن شانها ايضا اف تعطل كثيرا من وظائفو  وبوج

ففي حاالت االطفاؿ الذين التمكنهم ظروؼ حياتهم االجتماعية من النشاة في اسرة تحت رعاية 

تم الى االب واالـ كاالطفاؿ اللقطاء اوالذين يتعرضوف لسبب او الخر النفصاؿ االبوين او للي

جىء التتساوى مطلقا مالاخره ، تضطر السلطات الحكومية الى رعايتو في المالجىء فاف رعاية ال

اىمين ولهذا بشرط اىلية الحاضنة فمت مع رعاية التي يلقاىا الطفل على يد امو اوابيو اذا كانو

  بغير الحاضنة واجز ( 138) المادة نصت وقدى حياتو الولد ػػػػػػػدرة عللقالبلوغ والعقل والتميز وا

 

 

 . 265( د. عثماف التكدوري ، شرح قانوف االحواؿ الشخصية ، ص1)



وكذلك نصت  محضوف ويسقط حقها في الحضانةمن المحضوف يسقط حقها في ال قريب محـر
 ( . 131)المادة 

حق الحضانة لالـ فالمها واف علت فالـ االب واف علت فالخت الشقيقة فالخت االـ  -1

 فلبنت الشقيقة فبنت االخت االـ فبت االخت فاالخاالت والعمات . فالخت االب

اليسقط حق الحضانة من الحاضنة بسبب عملها اذا كانت تؤمن رعايتها والعناية بو بطريقة  -2

 مقبولة . 

االـ اف تطلب من القاضي تسلمها الصغير وعلى القاضي اف يقرر الحاضنة اما كانت اوجدة  -3

 وصا بعد التاكد من قرايتها .ىذا محارمة قضاء خص

) اذا كاف المكلف باجرة الحضانة معسرا عاجزا عنها تبرع  (1)( 144ىذا نصت المادة )

 بحضانة الصغير الى احد محارمو ( .

رط في اىلية الحضانة اف تكوف حرة واف تكوف عاقلة وبالغة وقادرة على تربية الصغير تشيوكذلك 

وكذلك يجب اف تكوف امينة واف تكوف غير مرتدة وغير متزوجة باجنبي والتكوف مقيمة في بيت 

 .  (2)من يبغضو او يضره 

 

 

 .63 – 62( د . سعدي ابوحبيب ، المرشد في قانوف االحواؿ الشخصية ص1)

 .  162/ص1د . حسين علي االعظمي ، االحواؿ الشخصية ، ج( 2)



 المقدـ بالحضانة :

 يب احقية الحضانة عند الفقهاء : ترت

اىلة للحضانة انتقلت  نلالـ فاذا لم توجد اووجدت ولم تكاف حق الحضانة يكوف  االـ : -1

الى امها اي اـ االـ ، فاذا لم توجد انتقلت الى اـ االب وتقدـ الجدة من قبل اـ االب وتقديم 

تفاد من قبل االـ وعليو متقدـ سالجدة من قبل االـ على الجدة من قبل االب الف حق الحضانة ي

ة طفلها مقيد بعدـ تضرره من القرابة من جهة االـ على القرابة من جهة االب واحقية االـ بحضان

 ذلك باف كانت االـ ذاىلة بنوع مهنة اووظيفة تجعل حضانتها لو غير مجدية وغير نافعة . 

االخت لالب على الراي الراجح ثم االخوات لالـ :. وتقدـ االخت الشقيقة ثم بنت االخت  -2

 يلي ىؤالء بنت االب على الراي الصحيح في مذىب االحناؼ . 

وىنالك راي اخر يقدـ بنت االخ على الخالة الشقيقة فهذا الراي مرجوح فقرابة الخاالت من 

جهة االـ وقرابة بنت االخ لالب من جهة االب وجهة االـ مقدمة على جهة االب وخالصة الراي 

والقوؿ الراجح اف الحضانة تكوف لالـ والمها وعلى كل حاؿ نفضل قرابة االـ على قرابة االب اذا 

 . ( 1)تساويا في الدرجة دوف االخت بقرابة دوف االخذ بقرابة الحواشىء 

 .  91 – 91( جمعة سعدوف الربيعي ، احكاـ النفقو شرعا وقانونا وقضاءا ، ص1)



روض وليس من اىل الميراث ويشترط اف يكوف رحما فاما حضانة االرحاـ ىم من باب ال     
مراتبهم االولى جد المحضوف االـ والثانية اخ  تبالعصمحرما عن المحضوف ودورىم بعد فقداف 

المحضوف فابن اخيو المو الثالثة عم المحضوف الـ ))اخ االب من امو (( والرابعة خاؿ المحضوف 
الشقيق فالخاؿ االب ثم الخاؿ االـ وىؤالء انما كاف لهم الحق في الحضانة عند االماـ ابي 

تبة يرجح االصلح واالروع والحضانة البن العم والعمة مع حنيفة النهم يدلن بوالية النكاح في المر 
 .  (1)االنثى والحضانة البن الخاؿ والخالة 

 :ترتيب احقية الحضانة في القانوف العراقي 

( ) االـ احق بحضانة الولد وتربيتو حاؿ قياـ الزوجية وبعد الفرقة 1( فقرة )57نصت المادة )     
والراي الراجح الذي ذىب اليو كثير من المحققين ىو اف الحضانة  (2)مالم يتضرر المحضوف ( 

بقى حق الطفل ويترتب على ىذا يحق االـ وللطفل معا فاذا اسقطت االـ حقها في الحضانة 
 ياتي : االتجاه ما

اف االـ تجبر على الحضانة اف لم يوجد غيرىا حتى لواسقطت حقها فيها اما اذا وجد غيرىا  -1
 فال تجبر .

لو اختلفت االـ مع زوجها مقابل اف تتنازؿ من حضانتها كاف الخلع صحيحا وشرط باطل  -2
 مراعاة لحق الولد . 

ليس لالـ اف تصالح زوجها على ترؾ الحضانة ولدىا فاف تنازؿ عن دين او نفقة مقابل ذلك  -3
ة حق الـ  لكن لها اف تصالح على اجرة الحضانة وقد ابدى القضاء في العراؽ ومصر اف الحضان

 والطفل معا . 

 

 .  47 -46ر ، الحضانة  بين الشريعة والقانوف صناص( د. عليوي 1)

 .213/ ص 1ج( د. احمد عبيد الكبيسي ، شرح قانوف االحواؿ الشخصية ، 2)



 :الخاتمة 

بعد اف استعرضنا حقيقة الحضانة واحكامها واقواؿ الفقهاء في الحضانة وكذلك النصوص      
 القانونية فيمكن اف تعرض لبعض النتائج : . 

اف الحضانة مع مافيها من حق اوردة الفقهاء ورجاؿ القانوف اال اف الحضانة واجب اكثر من  -1
 حق .

د على اية ) اولوا االرحاـ ( واالولية بنص مراتب الحضانة لم يحددىا نص صريح انما اعتم -2 
 ىذه االية االقرب واالخر بهمااالـ واالب .

سقوط الحضانة االـ بزواجها متعين بنص اي سقوطا الحضانة باي زواج من رحم او غير رحم  -3
 . 

لم تنطرؽ قوانين االحواؿ الشخصية ومنها القانوف العراقي الى عجز الحاضن المحضوف  -4
 مع للشرائط وغير متزوج وعقد من بحضن من اـ او اخت . واالب جا

واىليتو بمرض لم تنطرؽ قوانين االحواؿ الشخصية ومنها القانوف العراقي الى عجز الحاضن  -5
 معدي وقد ورد ىذا الشرط عند اغلب الفقهاء . 

ي اجرة الحضانة من تعويض ماديطلق الفقهاء ومشرعوا القانوف على ماتاخذه الحاضنة لقاء  -6
الحضانة فلو تزوجت الحاضنة وبمجرد العقد تمنع منها اجرة الحضانة لكونها لم تعد متفرغة 

 للقياـ بالعمل .

يعيش المحضوف في العراء دوف اف ياويو مكاف ولو كاف ملجا لذلك فاالجرة  قصور ال -7
مكاف ياوي اليو السكن واجبة على الوصي مع ثبوت اف االـ السكن لها تاوي اليو فاذا اثبت لها 

  . فالمحضوف مقيم معها وليس لها االجرة ولوكاف لها مردود مالي
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 ماىية الحضانة وادلة مشروعيتها –المبحث االوؿ 

 تعريف الحضانة لغة واصطالحا وشرعا وقانونا .  –المطلب االوؿ 

تحملت مؤونتو وتربيتو ماخوذة من  ضنت الصغير حضانةتعريف الحضانة لغة ) مصدر ح    

 ، وىي عبارة عن قياـ بحفظ من اليميز والينقل (1) حضن الف الحضانة ضم الطفل الى جنبها (

ة معاني منها ، الضم ، وتعرؼ الحضانة في عد (2) عما يؤذي بامره وتربيتو بما يصلحو ووقايتة

، اما في االصطالح الفقهي فقد  (3) نة والتربية وكذلك حفظو ورعايتو والجنب وتحمل المؤو 

عرفت عدت تعريفات استخدمت فيها الفاظ مختلفة في داللتها ومنها تربية االـ او غيرىا الصغير 

( ، ورعايتو وتدبير شؤونو وعدـ االضرار بو ، اما الحضانة في الشريعة فقد عرفت 4او الصغيرة )

ذلك تدبير طعامو وملبسو وتنضيفو ممن لو على تربية الطفل ورعايتو وتدبير شؤونو وكبانها القياـ 

 ػػػػػا الحضانة في القانوف فػػػال تختلف القػػوانين في تعريفهػػػػا للحضانة  ، ام (5)الحق في تربيتو شرعا 

 . 84ص، احكاـ التفقو شرعا وقانونا وقضاءا  ، ( د. جمعة سعدوف الربيعي1)

 .  3، ص 2( االماـ تقي الدين ابو بكر بن محمد الحسيني ، كفاية االخبار في حل غاية االختصار ،ج2)

 . 287ص،  16، لساف العرب ، ج 421ص 215( مختار الصحاح قاموس المحيط ص3)

 . 393( محمد علي التهاني ، كشاؼ اصطالحات الفنوف )اصطالحات العلـو االسالمية ( ص4)

 .254تكروري قانوف االحواؿ الشخصية وفقا لالحداث التعديالت ص( د. عثماف ال5)

 



كثيرا كما ورد في كتب الفقو ذلك الف الحضانة مما يتفق في مفهومها غالبا لكونها من الضرورات 

من في رعاية االوالد والحفاظ عليهم وقد عدت رعاية االوالد عند االمم القديمة عادة انها اقوى 

فرضتها طبيعة الحياة ، وتعريف الحضانة في القانوف العراقي نصت في مقدمة  القانوف النها مسالو

رابعا على انو يقصد باصطالح  1959لسنة  188رقم التعديل الثاني القانوف االحواؿ الشخصية 

) تربية الطفل وتدبير شؤونو من قبل لو من لو الحق في الحضانة في قانوف االحواؿ الشخصية 

، وىذا التعريف  ( يضره المحافظة عليو وتدبير اموره تربيتو بما يصلحو ويقيو ماذلك قانونا او 

وىي تدبير  تناوؿ المحضوف بحالتين االوؿ حالة الطفولة مع عدـ القدرة على القياـ بما يحتاجو )

شؤونو ( كالغسل واللبس واالطعاـ والتمشيط وغيره ، الثانية حالة التميز والقدرة على تدبير شؤونو 

واف الحضانة في القانوف العراقي من يستطيع تدبير اموره وبنفسو ،  فاطلق عليها المحافظة على

ديدىا الى خمس عشر سنة في كال العمرين يستطيع متستمر مدتها عشر سنوات يمكن للقاضي ت

ة االصالح والوقايالمحضوف اف يقـو بتدبير اموره بنفسو لكنو يبقى بحاجة الى من يوجهو والتربية و 

 ( .1من الضرر )

 

 

 188دكتور احمد نصر الجندي شرح قانوف االحواؿ الشخصية العراقي وفقا للتعديالت المقدمة رقم ( 1)
 .  (4فقرة ) 57المادة  164رابعا ص 1959لسنة 

) لالب النظر في شؤوف المحضوف وتربيتو وتعليمو حتى يتم العاشرة من العمر ، وللمحكمة اف تاذف بتمديد  
حضانة الصغير حتى اكماؿ الخامسة عشر اذا اثبتت لها بعد الرجوع الى اللجاف المختصة الطبية منها والشعبية  

 . اف مصلحة الصغير تقضي بذلك على اف اليبقى االعند حاضنتو (



 

 

 

  

  


