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 ملخص 

اإلسالمية   الشريعة  به  اهتمت  وابلتايل  واستقراره،  واجملتمع  األسرة  يف  أمهية كبرية  للحضانة  إن 
الوضعية، وإن القانون القطري أحد هذه القوانني اليت أرعت له العناية الكبرية، وتكمن  ومجيع القوانني  

ويهدف   عدمه،  من  اإلسالمية  الشريعة  مع  القطري  القانون  موافقة  مدى  معرفة  يف  البحث  مشكلة 
ي  البحث إىل إبراز مفهوم احلضانة يف القانون القطري والشريعة اإلسالمية، ومدى توافق القانون القطر 

مع الشريعة اإلسالمية، ومن هنا تظهر أمهية هذا البحث. وقد اتبعت الدراسة املنهج االستقرائي وذلك  
إىل   يقود  والذي  التحليلي  واملنهج  والشرعية،  القانونية  واملراجع  مصادرها  من  العلمية  املادة  ومجع  بتتبع 

الفقهية، وقد خلص البحث إىل أن  حتليل وتوضيح مواد القانون مع األحكام الشرعية ومقارنتها ابآلراء  
احلضانة يف القانون القطري مل خترج نصوصها وموادها يف الغالب عن آراء وأقوال فقهاء املذاهب األربعة  
تفرد   ما  واندراً  املسائل،  بعض  يف  األقوال  بني  مجع  أو  األقوال،  من  أجزاء  ببعض  أخذ  حيث  قليل  إال 

 كان مراعياً للمصلحة اليت يراها مناسبة للحال. عن بقية أقوال املذاهب األربعة، وكل ذلك  
 إلسالمية، القانون القطري، توافق احلضانة، الشريعة ا: الكلمات املفتاحية 

 

Abstract 

Custody has significantly important to the family and society and 

its stability, Therefore, Shariah (Islamic Law) and other all man-made 

laws have taken attention to it, and Qatari law is one of these laws that 

have taken care of it very much. The problem of research lies on Qatari’s 

Law coincides with Shariah (Islamic Law) or not? And research aims to 

show the concept of custody between Shariah and Qatari Law, and how 
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the harmony between them is. The study followed the inductive approach 

by tracking and collecting the scientific material from its sources and legal 

references, and the analytical approach, which leads to the analysis and 

clarification of the articles of law with the legal rulings and comparing 

them with jurisprudential opinions. The research concluded that the 

Custody in Qatari law mostly did not depart from the opinions and sayings 

of the jurists and scholars of the four schools of Fqih, except few, as it 

took some parts of the sayings, or combined the sayings in some issues, 

and rarely separated from the rest of the sayings of them, and all of that 

was considering the benefit to the case. 

Keywords: Custody, Shariah, Qatari Law, Coincide. 

 
  املقدمة

 ..أما بعد   ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا الكرمي 
أبمهية   القومي  ديننا  يف  الشرعية  واألحكام  املنهجية  الرؤية  إطار  يف  الطفل  حيظى 

على   األرض، واحلفيظ  خليفة هللا يف  أمانة ابلغة انطالقا من عناية اإلسالم ببناء اإلنسان 
العمران، وصناعة احلياة ورعايتها يف ربوعها حتقيقا لغاايت اخلالق سبحانه من خلق األرض 

  .ومن عليها
قررت الشريعة اإلسالمية للطفل حقوقا على والديه، بل على اجملتمع اإلسالمي   لقد

اإلسالمي الشريعة  جيعل  ما  وهو  وبعدها،  والدته  قبل  من  وذلك  ذاهتا  له  الراعية  ة والدولة 
االجتهادات  إليه  انتهت  وما  الوضعية  ابلنظم  مقارنة  السبق  أروع  املضمار  هذا  يف  سابقة 

الن أكثر  يف  للطفل،   ظمالبشرية  املرتتبة  احلقوق  تلك  احلكيم  الشارع  لنا  بني  وقد  تقدما. 
حق  هو  الطفل  حقوق  من  الشرع  جعلها  اليت  احلقوق  هذه  ومن  هبا،  االلتزام  على  وحثنا 

  .احلضانة
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األسرة بشكل عام ابلرعاية التامة نظراً ألمهية العالقات   أوىل   دستور القطري الوإن  
خالل قيام املشرع القطري بسن قانون  االجتماعية بني أفراد اجملتمع وظهر هذا جلياً من 

 . م2006( لسنة  22خاص مسي بقانون األسرة القطري والذي حيمل رقم )
 الل املادة التالية:وقد خص الدستور القطري األسرة ابلعناية من خ

القانون  وينظم  الوطن،  وحب  واألخالق  الدين  قوامها  اجملتمع.  أساس  "األسرة 
والطفولة  األمومة  على  واحلفاظ  أواصرها  وتقوية  وتدعيم كياهنا  حبمايتها،  الكفيلة  الوسائل 

ظلها  رقم  والشيخوخة يف  )املادة  البوابة    21"  امليزان  موقع  القطري،  الدستور  القانونية من 
 القطرية(.

ال خيلو أي قانون من أخذه واستفادته من قوانني وتشريعات سابقة له، سواء كانت دينية  
واجملتمع  الناس  ملبادئ  ومراعي  مأخوذ  هو  الذي  الدستور  مع  يتوافق  ومبا  وضعية،  أو 
ومعتقداهتم وخلفياهتم، وإن القانون القطري مل يكن بدعاً من ذلك، حيث وإن له العديد 

الشريعة اإلسالمية ، وأمهها  -ومنها قانون احلضانة    –من املصادر املستقى منها مادة قوانينه  
صدر أساسي واألغلب من مصادر التشريع، وهذا ظاهر بكل وضوح يف املادة م   واليت هي

 م ما نصه: 2004من الدستور القطري الدائم الصادر سنة   1رقم  
ا اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي "قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينه

لتشريعاهتا، ونظامها دميقراطي، ولغتها الرمسية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من األمة 
 )املادة األوىل من الدستور القطري، موقع امليزان البوابة القانونية القطرية(.   العربية"

القطري مع أقوال فقهاء املذاهب األربعة،   ، وابلتايل يستحسن بنا النظر يف توافقات القانون
ميا مل يرد بشأنه نص يف   من قانون األسرة "  3 كما نص على ذلك املشرع يف املادة رقم:

بغريه،  األخذ  احملكمة  تر  مل  ما  احلنبلي،  املذهب  من  الراجح  ابلرأي  يعمل  القانون،  هذا 
حكمها يف  تبّينها   .ألسباب 

وإذا مل يوجد رأي راجح يف املذهب احلنبلي لواقعة مل يرد بشأهنا نص خاص يف هذا القانون، 
القواعد  طّبق  ذلك،  تعذر  وإذا  األربعة،  املذاهب  آراء  من  مالئماً  يراه  ما  القاضي  طّبق 
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اإلسالمية الشريعة  يف  العامة  امليزان   3)املادة    ".الفقهية  موقع  القطري،  األسرة  قانون  من 
 ة القانونية القطرية(.البواب

 :مشكلة البحث
معرفة مدى توافقية القانون القطري مع الشريعة اإلسالمية تربز مشكلة البحث يف  

النظر يف موافقة القانون القطري وأقوال فقهاء املذاهب األربعة، من عدمها، وابلتايل وجب  
 يف احلضانة مع الشريعة اإلسالمية.

 أسئلة البحث 
 :األسئلة اآلتيةالدراسة لبحث    هتدف 

 يف القانون القطري والشريعة اإلسالمية. ما مفهوم احلضانة  -1
ما مدى توافق قانون احلضانة مع الشريعة اإلسالمية وأنسب أقوال علماء  -2

 املذاهب. 

 أهداف البحث 
 :الدراسة على حتقيق ما يلي من األهداف  تعمل

 والشريعة اإلسالمية.يف القانون القطري  إظهار مفهوم احلضانة  -1
مع الشريعة اإلسالمية  قانون احلضانة يف القانون القطريبيان مدى توافق   -2

 .وأنسب أقوال علماء املذاهب 
 أمهية البحث 

 يلي: أمهية البحث فيما    تكمن
 يف القانون القطري والشريعة اإلسالمية.دراسة مسألة احلضانة   -1
الط  -2 حلماية  احلضانة  موضوع  أمهية  خمتلف بيان  من  عام  بوجه  واجملتمع  فل 

 .اجلوانب
 .إظهار مدى االرتباط بني الشريعة اإلسالمية والقانون القطري  -3
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 حدود البحث 
 :حدود البحث يف اآليت  تتمثل

 احلضانة يف دولة قطر.حدود مكانية: حيث نقتصر على دراسة   -
 .القطري حدود موضوعية: وذلك ببحث موضوع احلضانة يف القانون   -

 منهج البحث 
  :الباحث يف هذا البحث على املناهج التالية  يعتمد 

عليها  -1 تقوم  اليت  املادة  ومجع  تتبع  إىل  يهدف  الذي  االستقرائي:  املنهج 
  .مباحث الدراسة من املصادر واملراجع القانونية والشرعية

ذات   املنهج التحليلي: الذي يقود إىل توضيح القوانني واألحكام الشرعية -2
اليت  املختلفة  والقانونية  الفقهية  واألحكام  اآلراء  ومقارنة  وعرض  الصلة، 

 .تدور حول موضوع احلضانة
لشرح   وسوف  التفسري  وكتب  الكرمي،  القرآن  على  مرجعيته  يف  الباحث  يعتمد 

معاين اآلايت الكرمية، كما سيستعني بكتب احلديث لتخريج األحاديث، 
تب الفقهية القدمية واحلديثة وكذلك وكذلك سيتضمن االعتماد على الك

 اتالكتب القانونية، وبعض املراجع اللغوية لتوضيح معاين بعض األلفاظ ذ
 .الصلة

 فرضية البحث 
 تفرتض الدراسة أن القانون القطري مستمد ومتوافق مع الشريعة اإلسالمية. 

 الدراسات السابقة
هذه   مع  بنفس  دراسة  أجد  مل  والدراسات  واألحباث  املكتبات  يف  والنظر  البحث  تقصي 

وإمنا  القطري،  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  يف  للحضانة  حتليلية  دراسة  هي  واليت  الدراسة 
وجدت أحبااث متفرقة إما أحكام احلضانة يف اإلسالم، أو الكالم حول احلضانة يف القانون 
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الدراسة حول القانون املدين ككل واحلضانة جزء بسيط منه، وكذلك القطري كجزئية منه و 
 .الشأن يف أثر الشريعة اإلسالمية على القانون املدين القطري والذي منه احلضانة

 :هذه الدراسات ومن
اإلسالمي  الفقه  يف  والطفل  اجلنني  هللا   أحكام  عبد  حتسني  عواطف  للباحثة 

وأ قدمت  ماجستري،  رسالة  وهي  الشريعة البوقري،  القرى، كلية  أم  جامعة  يف  جيزت 
 .م1990- ه1410والدراسات اإلسالمية، اململكة العربية السعودية،  

دراسة كبرية ومفيدة يف ابهبا، حيث ذكرت الباحثة يف الباب األول أحكام   وهي
اجلنني وما يتعلق به من أحكام، مث يف الباب الثاين أحكام الطفل، وذكرت احلضانة بعد 

، والدراسة كما يبدو من 362إىل صفحة   305رضاعة وكان ذلك من صفحة  أحكام ال
ومل تتعرض لبحث املسألة وما يتعلق هبا   إلسالمي، عنواهنا تدور وتسعى يف مضمار الفقه ا

 .من جهة قانونية
القطري   وسيضيف القانون  سيما  وال  القانوين  اجلانب  البحث  هذا  يف  الباحث 

 كذلك مدى توافق القانون القطري مع الشريعة اإلسالمية.قط، و الذي مل تتعرض له الباحثة  
الدراسات اليت مل ختل من أمهية خاصة للباحث دراسة للباحثة عايدة سليمان   ومن

بعنوان  سامل  الفلسطين   :أبو  الشخصية  األحوال  وقانون  اإلسالمي  الفقه  يف   احلضانة 
معة اإلسالمية، غزة، فلسطني، وهي رسالة ماجستري يف الفقه املقارن، كلية الشريعة، ابجلا

  .م2003- ه1424
تكونت الدراسة من أربعة فصول، كان الفصل األول منه حول حقيقة احلضانة   وقد 

هذه  على  املرتتبة  واآلاثر  احلضانة  شروط  عن  فتكلم  الثاين  الفصل  أما  احلواضن،  وترتيب 
بع فعن مدة احلضانة الشروط، مث الفصل الثالث عن أجرة احلضانة ومكاهنا، أما الفصل الرا

 .يف احلضانة  ةودور املؤسسات الفلسطيني
الباحثة حول احلضانة يف الفقه اإلسالمي حبثاً وحتليالً مفصاًل مع ذكر   وتكلمت 

 .أقوال املذاهب الفقهية مع الرتجيح، مث تناولت القانون الفلسطيين يف آخر حبوث دراستها
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شريعة اإلسالمية مع قليل من الواضح أن الدراسة كانت حول احلضانة يف ال  من
الباحث  فسيذكر  بصددها  حنن  اليت  الدراسة  يف  أما  الفلسطيين،  القانون  حول  الكالم 

، وهو ما مل حيظ ابلعناية ومدى توافقه مع الشريعة اإلسالميةاحلضانة يف القانون القطري  
 .الباحث  عليهالكافية يف هذه الدراسة أو يف غريها مما اطلع 

حضانة الطفل يف الفقه   : الدراسات املتعلقة مبوضوعنا كذلك دراسة بعنوان   ومن 
للباحثة ستنا إبراهيم الشيخ أمحد، وهي رسالة ماجستري يف اآلداب والدراسات   اإلسالمي

  .م2009اإلسالمية من جامعة اخلرطوم، السودان، أجيزت يف ديسمرب 
المي، وهي دراسة مقارنة الدراسة حول احلضانة من منظور الفقه اإلس ومتحورت 

بني املذاهب الفقهية وكذلك ذكرت بعض قوانني األحوال الشخصية، وابألخص القانون 
، السوداين واألردين، لكن كان الرتكيز حول احلضانة يف الفقه اإلسالمي أكثر منه يف القانون 

الرتكيز   لكن الباحثة مل تذكر القانون القطري من قريب أو من بعيد، وهو ما سيكون مدار
ومدى موافقته مع   القانون القطري  يفوالعناية يف هذه الدراسة اليت ستدور حول احلضانة  

 الشريعة اإلسالمية. 
دارسة  ومن  مبوضوعنا  الصلة  ذات  على   :الدراسات  اإلسالمية  الشريعة  أتثري 

مقارنة دراسة  القطري:  املدين  جملةالقانون  يف  مقال  الرباوي،  حسني  حسن  د.   ، 
"International Review Of Law"  ،قطر جامعة  القانون،  كلية 

  .م22/10/2012
القانون   وهذه  على  املزدوج  اإلسالمية  الشريعة  أتثري  مدى  حول  ركزت  الدراسة 

القانون  يف  للتشريع  مصدراً  اإلسالمية  الشريعة  لفظة  حول  الرتكيز  وكان  القطري،  املدين 
وكذل األخرى،  العربية  والقوانني  اإلسالمي، القطري  والفقه  الشريعة  بني  االختالف  ك 

اإلسالمية، مث ذكر بعض األمثلة اليت تبني أتثري الشريعة   ةوكذلك حول مسألة تقنني الشريع
 .اإلسالمية على القانون املدين القطري وليس منه احلضانة
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القانون   بينما على  اإلسالمية  الشريعة  أتثري  وتقارن مدى  ستبني  الدراسة  هذه  يف 
 .ين القطري املتعلق ابحلضانة فقطاملد 

 وأقول ابهلل التوفيق:
 مفهوم احلضانة يف القانون القطري والشريعة اإلسالمية 

يف  احلضانة  معىن  ذكر  بنا  حيسن  القطري،  القانون  يف  احلضانة  مفهوم  ذكر  يف  البدء  قبل 
 اللغة واالصطالح ليتمكن القارئ من فهم املقصود ملفهوم احلضانة. 

 احلضانة لغة: :  أولا 
يف اللغة، فقد عّرفها  ومعىن احلضانة  مفهوم  أن نبني  يف هذا املبحث  حيسن بنا قبل البدء 

بقوهلم: اللغة  وصيانته   أهل  الشيء  حفظ  أصله  فارس،  احلضن  معجم 1979)ابن  م، 
 وما بعدها(.  73/ ص 2مقاييس اللغة، )ج

ا هو  وقيل  الَكشِح،  إىل  اإِلْبط  دون  ما  وهو  احِلْضُن  بينهما، ومنه  وما  والَعُضدان  لصدر 
حَتَْتِضُن  ِحْضِنك كما  يف  وجعُله  الشيَء  احتماُلك  وهو  االْحِتضاُن  ومنه  َأْحضاٌن،  واجلمع 

ْيها. ِشقَّ َأحد  يف  فتحتمله  ولدها  منظور،    املرأَُة  )ج 1994)ابن  العرب  لسان  / 13م، 
 وما بعدها(.   2101/ ص5م، الصحاح، )ج 1987( اجلوهري،  122ص

الِن ابلصيبِّ حَيَْفظانِِه ويُ َربِّيانه.  "وحَضَن ال وَكَّ
ُ

ه. واحلاِضُن واحلاِضنُة: امل صيبَّ حَيُْضنه َحْضناً: رابَّ
 م( 1987)اجلوهري    وحاضنة الصيب: اليت تقوم على تربيته".

يتضح مما سبق أن احلضانة يف اللغة مبعىن احلفظ والصيانة مث أطلقت على حفظ الصغري 
 وم بشئونه.والذي ال يستطيع أن يق

  احلضانة يف الصطالح: :  اثنياا 
فقد   خمتلفة،  بعبارات  للحضانة  العلم  أهل  هي عرف  القناع:  صاحب كشاف  عند  جاء 

كالغسل، والدهن، "حفظ صغري وجمنون ومعتوه مما يضرهم، وتربيتهم والقيام على مصاحلهم  
مبصاحله"  يتعلق  ما  وكل  )ج 1402)البهويت،    والتنظيف،  القناع،  /ص 5ه، كشاف 

495-496 .) 
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األم ولدها هي ضمها إايه إىل جنبها، واعتزاهلا إايه   ويعرفها الكاساين بقوله إن: "حضانة
ثيابه". وغسل  وإمساكه،  حبفظه،  فتقوم  عندها  ليكون  أبيه  م، 1986)الكاساين،    من 

 (.40/ ص4بدائع الصنائع، )ج
حيث جاء   املعىن  هذا  املذاهب حول  من  الفقهاء  بقية  خيتلف  إن وال  املالكية:  عند  مثاًل 

ِجْسِمِه".   احلضانة هي "  َولَِباِسِه َوَمْضَجِعِه َوتَ ْنِظيِف  َوَطَعاِمِه   ِحْفُظ اْلَوَلِد يف َمِبيِتِه َوُمْؤنَِتِه 
 (.214/ص4م، مواهب اجلليل، ج1992)احلطاب الرعيين،  

 اُة َوَتْدِبرُي اْلَوَلِد َوالنََّظُر يف َمَصاحِلِِه" احلََْضانََة ِهَي احْلِْفُظ َواْلُمرَاعَ   وكما عّرفها الشافعية أبن: " 
 . (1154/ص11)املاوردي، د ت، احلاوي الكبري، ج

وتربية من ال يستطيع القيام أبمور حياته كالطفل،  هي رعاية  فيمكن القول إن احلضانة: 
الرعاي ورعايته  اليومية،  حياته  يف  مصاحله  على  ابلقيام  وذلك  املعتوه  أو  الكبري،  التامة أو  ة 

 وحفظه عن كل ما يضره. 
  احلضانة يف القانون القطري:  :اثلثاا 

مل خيرج القانون القطري كثرياً يف تعريف احلضانة عن التعريف اللغوي واالصطالحي، حيث 
 عرفها مبا نصه: إنه  

من   165)مادة    "احلضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقوميه، ورعايته، مبا حيقق مصلحته" 
 رة القطري(. قانون األس 

أهنم  جند  حيث  واالصطالحي  اللغوي  التعريفني  عن  خيرج  ال  أنه  جند  التعريف  هذا  ويف 
 مشرتكون حول حفظ الطفل ورعايته.

)ابن قدامة،   وأما حكمها فهي واجبة شرعاً عند أهل العلم، حيث إن الطفل بدوهنا يهلك
ج1997 املغين،  أحد  (412ص11م،  النفس  حفظ  أن  املعلوم  من  وإنه  الضرورات ، 

اخلمس وهي أوالها وأمهها، اليت جاء هبا اإلسالم، وجاءت هبا كل الشرائع سواء السماوية 
 أو الوضعية. 
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املقصود،  حصل  أهله  هو  من  به  قام  فإذا  النفس،  حفظ  وجوب  هي  العّلة  إن  وحيث 
 . ( 66ص2م، الفواكه الدواين، ج1995)النفراوي،    وابلتايل فهو واجب على الكفاية

الق نص  وحق وقد  والصغري،  احلاضن  بني  مشرتك  حق  "واحلضانة  نصه:  ما  ذلك  يف  انون 
 . من قانون األسرة القطري(  166)مادة   الصغري أقوى" 

واحملضون للحاضن  حق  أهنا  للباحث:  يظهر  فالذي  احلضانة  حبق  يتعلق  ما   والويل   وأما 
ابلشراكة بينهم، ومداره على مصلحة احملضون، ولكٍل حق، إال إذا تعارض بني حق احلاضن 

 . بقيةُقدَِّم حق احملضون ألولوية مصلحته على مصلحة ال  والويل  واحملضون 
 أدلة احلضانة يف الشريعة اإلسالمية 

حياته كالطفل، سبق بيان معىن احلضانة وهي: هي رعاية وتربية من ال يستطيع القيام أبمور  
التامة  الرعاية  ورعايته  اليومية،  حياته  يف  مصاحله  على  ابلقيام  وذلك  املعتوه  أو  الكبري،  أو 

 وحفظه عن كل ما يضره. 
حفظه  فيجب  احلفظ،  برتك  يتضرر  أو  يهلك،  قد  احملضون  شرعا، ألن  واجبة  و"احلضانة 

أو   احلاضن،  إال  يوجد  مل  إذا  العيين  الوجوب  حمكمها  اهلالك،  يقبل   ، جد و عن  مل  ولكن 
احلاضن" تعدد  عند  الكفائي  والوجوب  غريه،  اإلسالمية   الصيب  والشئون  األوقاف  )وزارة 

 . (300ص17ه، املوسوعة الفقهية، ج1404الكويتية،  
 :: أدلة احلضانة يف القرآن الكرميأولا 

ليه إن القرآن الكرمي مل يرتك هذا األمر اجللل وذو األمهية مبكان من دون أي شيء يدل ع
 وحيث عليه ويشّرعه، ولذلك ذكر الكثري من اآلايت حول هذا األمر منها: 

تعاىل  1 قوله   _ َّزََكرّي وََكفََّلَها  َحَسناا  نَ َباًتا  َوأَنْ بَ تَ َها  َحَسٍن  بَِقُبوٍل  َا  َرُّبه َلَها  ]ال   فَ تَ َقب َّ
 [ 37عمران: 

َذِلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلغَْيِب نُوِحيِه ِإلَْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُ ْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم   قوله تعاىل    -2
 [ 44]آل عمران:    أَي هُهْم َيْكُفُل َمْرمَيَ َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ََيَْتِصُمونَ 
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أي حيضنها، وجاء   َمْرميََ   أَي هُهْم َيْكُفلُ وقد جاء يف تفسري اآلايت السابقة أن معىن قوله  
َحنََّة  أُْخُت  فَاُقوَد  بِْنُت  َأْشَيُع  عنده  وكانت  عندي،  وخالتها  هبا  أحق  أان   " قال:  زكراي  أن 
بِْنِت فَاُقوَد أُمِّ َمْرمَيَ، قال بنو إسرائيل: حنن أحق هبا بنت عاملنا، فاقرتعوا عليها وجاء كل 

ملاء اجلاري فمن وقف قلمه ومل يتحرك يف املاء هو واحد بقلم واتفقوا أن جيعلوا األقالم يف ا
حاضنها. قال ملسو هيلع هللا ىلص: "فجرت األقالم وعال قلم زكراي" وكانت آية له، ألنه نيب جتري اآلايت 

 . (86ص4م، اجلامع ألحكام القرآن، ج1964)القرطيب،    على يديه.." 
اِمَلنْيِ ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْوَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ كَ   قوله تعاىل    -3

ُوْسَعَها ِإلَّ  نَ ْفٌس  ُتَكلَُّف  َل  ِِبْلَمْعُروِف  وَِكْسَوُُتُنَّ  رِْزقُ ُهنَّ  َلُه  اْلَمْوُلوِد  ]البقرة:   َوَعَلى 
233 .] 

 دلت اآلية السابقة على مشروعية احلضانة وأن األم أحق ابحلضانة من غريها. 
القرطيب: " َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلَوَلَد َوِإْن ُفِطَم فَاأْلُمُّ َأَحقُّ حِبََضانَِتِه لَِفْضِل ُحنُ ّوَِها قال اإلمام  

 . (160ص3م، ج1964)القرطيب،    َوَشَفَقِتَها" 
 وهناك الكثري من اآلايت لكن هذه بعضها اليت دلت على مشروعيتها. 

 : : أدلة احلضانة يف السنة النبويةاثنياا 
مل ينفك أن كان مربّياً ورابنياً قبل أن يكون نبّياً ورسوالً، وهو يعلم مدى أمهية   ملسو هيلع هللا ىلصإن النيب  

ومشروعية احلضانة يف األسرة واجملتمع، وابلتايل هناك الكثري من النصوص واألحاديث اليت 
 تدل على مشروعيتها، ومن هذه األدلة: 

عنهما: أن أ  -1 هللا  رضي  بن عمرو  هللا  عبد  عن  روي  رسول ما  اي  قالت:  مرأه 
هللا؛ إن إبين هذا كان بطين له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواًء، إن 

 أابه طلقين وأراد أن ينتزعه مين، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "أنت أحق به مامل تنكحي"
، وصححه 2276رقم    588ص3م، سنن أيب داود، ج2009)أبو داود،  
 . (1968رقم   46/ص7م، صحيح سنن أيب داود، ج 2002األلباين يف  
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القيام  على  واألقدر  عليه  الناس  أشفق  ألهنا  ولدها  حبضانة  أحق  األم  أن  على  يدل  فهذا 
 بشؤونه واحتياجاته. 

ما روي عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وقت خالفته للمسلمني أن عمر  -2
فولدت له عاصم  عنه كانت عنده امرأة من األنصار  بن اخلطاب رضي هللا 

مث   عمر  بفناء بن  يلعب  ابنه  فوجد  قباء  إىل  يوماً  عمر  فركب  فارقها،  أنه 
املسجد فأخذ عمر بعضده فوضعه بني يديه على الدابة، فأدركته جدة الغالم 
فنازعته إايه، فاقبال حىت أتيا أيب بكر الصديق فقال عمر: ابين. وقالت املرأة: 

الكالم" عمر  راجعه  فما  وبينه  بينها  "خل  أبوبكر:  فقال  بن   ابين.  )مالك 
وقد قال احلافظ ،  2838رقم    1114ص4م، موطأ مالك، ج2004أنس،  

مشهور مروي من  ولكنه  الرواية،  هذه  هذا خرب منقطع يف   " الرب:  عبد  ابن 
والعمل"   ابلقبول  العلم  أهل  تلقاه  ومتصلة  منقطعة  م، 2000وجوه 

 .( 289/ ص 7االستذكار، )ج 
ع هللا  رضي  الصديق  بكر  أن أاب  رواية أخرى  وحجرها، ويف  مسحها،  عمر،  اي   " قال:  نه 

فيختار"  الصيب،  يشب  حىت  منك  له  خري  شيبة،    ورحيها  أيب  املصنف، 1409)ابن  ه، 
 . (19123رقم    180ص4ج

ابنة  -3 يف  قضى  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  "أن  قال:  عنه  هللا  رضي  عازب  بن  الرباء  عن  وجاء 
األم" مبنزلة  "اخلالة  وقال:  خلالتها،  صحيح 1422)البخاري،    محزة  ه، 

كتاب الصلح، ابب: كيف يكتب هذا   2699رقم    184ص3ري، ج البخا
 .ما صاحل فالن بن فالن، وفالن بن فالن، وإن مل ينسبه إىل قبيلته أو نسبه(

حفظاً  احلضانة  مشروعية  أدلة  تبني  النصوص  من  األدلة  من  عرضه  سبق  ما  خالل  من 
 للصغري وأمناً للمجتمع من الفوضى والفساد. 
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 : شرعية احلضانة  على ء : إمجاع العلمااثلثاا 
إن العلماء ورثة األنبياء، ومن خالل ما مت بيانه من النصوص مل يسع العلماء إال أن يذهبوا  

والنيب   وجل،  عز  هللا  أمر  احلضانة،   ملسو هيلع هللا ىلصما  مشروعية  وهو  واملصلحني،  الصاحل  والسلف 
 مجهور أهل العلم على إجياب كفالة الصغار وحفظهم ورعايتهم.  وابلتايل أمجع 

ابن رشد اجلد رمحه هللا: "وأما االمجاع فال خالف بني أحد من األمة يف إجياب كفالة قال  
األطفال الصغار؛ ألن اإلنسان خلق ضعيفا مفتقرا إىل من يكفله ويربيه حىت ينفع نفسه 
ويستغين بذاته، فهو من فروض الكفاية ال حيل أن يرتك الصغري دون كفالة وال تربية حىت 

وإذا   ويضيع.  الناس" يهلك  عن  سقط  قائم  به  رشد،    قام  املقدمات 1988)ابن  م، 
 . (564ص 1املمهدات، ج

ُْم  أِلَهنَّ َغاِر  الصِّ اأْلَْطَفاِل  ُوُجوِب َكَفالَِة  َعَلى  مْجَاَع  اإْلِ اْلُمتَ ْيِطيُّ  َونَ َقَل   " املواق:  اإلمام  وعند 
ْفِسِه، فَ ُهَو فَ ْرُض ِكَفايٍَة إْن قَاَم بِِه قَائٌِم َسَقَط َخْلٌق َضِعيٌف يَ ْفَتِقُر ِلَكاِفٍل يُ َربِّيِه َحىتَّ يَ ُقوَم بِن َ 

 .(594ص 5م، التاج واإلكليل، ج1994)املواق،   َعْن اْلَباِقي.."
ألنه  واجبة؛  وحضانته  الطفل  " كفالة  قال:  حيث  قدامة  ابن  اإلمام  عند  األمر  وكذلك 

عليه،   اإلنفاق  جيب  اهلالك، كما  عن  حفظه  فيجب  برتكه،  املهالك يهلك  من  وإجناؤه 
ويتعلق هبا حق لقرابته، ألن فيها والية على الطفل واستصحااب له، فتعلق هبا احلق، ككفالة 

 . (237ص8م، املغين، ج1968)ابن قدمة،   اللقيط.."
ومن خالل ما سبق ندرك أن الطفل لبنة ضعيفة حيتاج ملن يرعاه ويدبر شؤونه حىت يبلغ 
أوالدمها  أجل  من  يسعيان  من  فهما  ابلوالدين  متعلقة  واالهتمام  الرعاية  وتلكم  أشده، 

 ويتحمالن املتاعب واملشاق من أجل راحتهم. 
خاصة صعباً  ذكرته  ما  جيعل  سبب كان  ألي  الوالدين  جيتمع  مل  رابط   وحيث  فك  عند 

الزواج، من هنا ضمنت الشريعة اإلسالمية للصغري حق الرضاع والرعاية الصحية، وضمنت 
 حقه يف التعليم، والتأديب، والسفر، ورؤية والديه وأقاربه، وكذلك حقه يف النفقة. 



 54 احلضانة يف القانون القطري وتوافقه مع الشريعة اإلسالمية 

على  احلضانة  يف  األم  قدمت  حينما  احملضون  مصلحة  اإلسالمية  الشريعة  حققت  ولقد 
ق بطفلها بعد الفرقة بطالق أو وفاة ملا أودعه هللا سبحانه وتعاىل يف األم غريها، فاألم أح 

 من الشفقة والرمحة والصرب على أذى الصغري، فهي نبع احلنان والرمحة. 
لذا فإن حرمان الطفل من أمه يؤثر على سلوكه، حيث أثبتت األحباث والدراسات احلديثة 

سلبيا له  أمه  وعطف  رعاية  من  الطفل  حرمان  ومنوه أن  الطفل  حياة  على  جسيمة  ت 
واجتماعيا  ولغوايً،  وعقلياً،  وجسمياً،  والطفل 1993)الدوييب،    شخصياً،  اإلسالم  م، 

 . (64مالمح رعاية وتربية الطفل يف اإلسالم، ص
بطفلها  أحق  فاألم  غريها،  على  احلضانة  يف  األم  تقدم  اإلسالمية  الشريعة  جعل  مما  وهذا 

 لشروط.بعد الفرقة إذا توفرت فيها ا
 مدى توافق قانون احلضانة القطري مع الشريعة اإلسالمية 

األسرة  إن   احلضانة  قانون  قانون  ومنه  وتشريعاتهالقطري  نصوصه  استمد  الشريعة   قد  من 
القطرياإلسالمية األسرة  قانون  من  الثالثة  املادة  ذكر  يف  سبق  فيما  بيانه  مت  وبناًء ،  ، كما 

 طالب: ينقسم هذا املبحث إىل أربعة معليه  
 : توافق القانون ألقوال الفقهاءأولا 

إذن  بد  فال  اإلسالمي،  الفقه  من  مستمد  القانون  الثالثة أن  املادة  السابق من  يف  مت  كما 
ومن أن يكون هناك توافقات كثرية من بنود قانون احلضانة القطري مع الفقه اإلسالمي،  

 أمثلة هذه املواد:
واليت   165املادة    يف - األسرة  قانون  فيها:  من  احلضانة جاء  على مفهوم   نصت 

مصلحته" حيقق  مبا  ورعايته،  وتقوميه،  وتربيته  الولد،  حفظ  هي  )مادة   "احلضانة 
 من قانون األسرة القطري(.  165

ومن املالحظ أن املادة نصت على احملضون صراحة وأشارت إىل احلاضن من خالل املهام 
 اليت جيب أن يوفرها للمحضون.
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، يتبني اتفاق تعريف احلضانة يف القانون سبقوابلنظر فيما مت ذكره من تعريف احلضانة كما  
مع تعريف الفقهاء للحضانة إمجاالً، غري أنه غري جامع لعدم احتوائه على العاجز واجملنون 
واملعتوه، وهم من املشمولني ابحلضانة، وهذه الشمولية املطلوبة وردت بوضوح يف تعريف 

وتربيتهم  احلضانة   يضرهم،  مما  ومعتوه  وجمنون  صغري  "حفظ  وهو:  سبق  احلنابلة كما  عند 
مبصاحله"  يتعلق  ما  وكل  والتنظيف،  والدهن،  مصاحلهم كالغسل،  على  )البهويت،   والقيام 

 . ه(1402
املادة   - القطري(    168)مادة    168وجاءت  األسرة  قانون  شروط من  إلكمال 

روط املنصوص عليها يف املادة السابقة احلاضن وجاء فيها ما نصه مع مراعاة الش 
"إذا كان امرأة: أال تكون متزوجة من زوج أجنيب عن احملضون  يشرتط يف احلاضن:

فقهاء  امجع  احملضون":  ملصلحة  ذلك  خالف  احملكمة  قدرت  إذا  إال  هبا،  دخل 
الشرط هذا  نص  على  األربعة  عابدين،    املذاهب  احملتار، 1992)ابن  رد  م، 

)الشربي563ص3ج ج 1995ين،  (  احملتاج،  مغين  )البهويت، 197ص5م،   )
إال فيما خيص تقدير احملكمة خالف ذلك ملصلحة (.  499ص 5ه، ج1402

الشرع  وهو ال خيالف مقاصد  األمر،  هذا  يذكروا  مل  الفقهاء  حيث أن  احملضون. 
املقصد  هذا  من  خيرج  مل  املشرع  وإن  الصغري  ورعاية  حفظ  يف  واملتمثلة  الكلية 

صرح هبذا األمر بذكر مصلحة احملضون، وإن كان هذا األمر   الشرعي حيث قد 
هو استثناء من القاعدة اليت توافق عليها الفقهاء مع القانون متاماً، وال سيما إن 

 . هذا االستثناء يُنظر فيه لكل حالة على حدة
"على احلاضنة أن متكن الويل أو العاصب من القيام مبا يوجبه حق   :171املادة   -

عل من الوالية  وحفظه  صاحلة  تنشئة  تنشئته  على  اإلشراف  من  احملضون  ى 
من   171)مادة    االحنراف، وتوفري أفضل العالج له وتعليمه وإعداده للمستقبل"

القطري( األسرة  وهي   . قانون  احلضانة  من  وأمشل  أعم  الوالية  أن  العلماء  بني 
 نوعان: 
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الشخصية   • الناحية  من  اإلشراف  هبا  ويقصد  النفس  على  تعليم   الوالية  من 
 وهتذيب وحفظ وأتديب وما يشمل ذلك. 

اإلنفاق    • مثل  املالية  الناحية  من  اإلشراف  هبا  ويقصد  املال  على  الوالية 
ذلك  يشمل  وما  واحلفظ  اإلسالمية   واالستثمار  والشئون  األوقاف  )وزارة 

 . وما بعدها(  186ص45ه، املوسوعة الفقهية، ج1427الكويتية،  
وجوب متكني احلاضنة للويل أو من يقوم مقامه من العصبة، من القيام   دل ذلك على وقد  

مصلحة  به  يتعلق  ما  وكل  وتدريب  وتعليم  وتنشئة  حفظ  من  الوالية  واجبات  تقتضيه  مبا 
 للمحضون كما مر يف املصادر السابقة من كالم الفقهاء. 

 دون اختالف. فتبني من هذا أن الكثري من مواد القانون كانت متوافقة أقوال الفقه ب
 : توافق القانون لبعض األقوال، واجلمع بينهااثنياا 

حياول القانون أن ينظر إىل احلالة الواقعية واملصلحة الراجحة مع أقوال العلماء مث التوفيق 
واجلمع بينها أو األخذ ببعضها نظراً لألصلح وهي بنود ليست ابلكثرية جداً لكنها معتربة 

 نذكر منها: 
إذا كان رجاًل أن يكون متحداً مع احملضون يف ما نصه: "  168جاءت املادة  -

من قانون األسرة القطري(: أما ما يتعلق هبذا الشرط جند  168الدين" )مادة 
م، 1992أنه تطرق إليه احلنفية يف احتاد الدين للذكر احلاضن )ابن عابدين،  

ضون ( ، وأما الشافعية فاشرتطوا اإلسالم يف احلاضن إذا كان احمل564ص3ج
مسلماً، وأجازواً حضانة غري املسلم إذا كان احملضون غري مسلم أيضاً بغض 

( ، وأما 196ص5م، ج 1995النظر اختلفت أدايهنم أم ال )الشربيين،  
احلنابلة فاشرتطوا يف احلاضن اإلسالم سواء كان رجاًل أو امرأة )البهويت، 

شرتاط إسالم (، وأما ما أشار إليه املالكية فهو عدم ا498ص5ه، ج1402
احلاضن أايً كان جنسه إال يف حال اخلوف على احملضون من العبث يف دينه 

( ، وهذا الشرط يف 529ص2فُيَضم للمسلمني ملراقبته )الدسوقي، د ت، ج 
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القانون كما هو ظاهر أنه أخذ بقول احلنفية يف شرط احتاد الدين للذكر 
  .وجه اخلصوص احلاضن، خبالف بقية املذاهب واملذهب احلنبلي على  

ما يلي: "تستحق األم غري املسلمة، ما  175وأما املرأة فقد جاء يف نص املادة   -
مل تكن مرتدة، احلضانة، حىت يعقل الصغري األداين، أو خيشى عليه أن أيلف 

غري دين اإلسالم، إالَّ أنه ال جيوز إبقاء احملضون معها بعد بلوغه السابعة من 
 .قانون األسرة القطري(من   175عمره" )مادة 

من خالل ما سبق من نص املادة يالحظ الباحث أن املشرع قد وافق احلنفية واملالكية 
ه، 1402م( )الدسوقي، د ت( )البهويت،  1992واحلنابلة )ابن عابدين،  

( يف عدم اشرتاط اإلسالم كما أنه وافق احلنفية يف تقييد ذلك الشرط بعدم 501ص5ج
ن معينة، كما وافق أيضا املالكية واحلنفية يف كون هذا االستحقاق االرتداد والتقييد بس

مربوط أبن يكون احملضون يف أمان من ألفة غري دين اإلسالم، كأن تذهب به إىل 
 .الكنيسة أو يطعم من اخلنزير وما يشابه ذلك

للويل أو وهذا اعتماداً على أن احلضانة هي ليست والية كاملة، وأن الوالية الكاملة هي  
العاصب والذي يكون غري أنثى قطعاً، وقد أكد على هذا القانون يف نص املادة السابقة 

( "إذا كان رجاًل أن يكون متحداً مع احملضون يف الدين" وهو يتوافق متاماً مع أقوال  168)
 الفقهاء. 

واليت تنص على "إذا رفض احلضانة من يستحقها من النساء،   172املادة    تجاء -
الر  إيداع أو  فللقاضي  يقبلها  من  يوجد  مل  فإن  يليه،  من  إىل  احلق  فينتقل  جال، 

حتضنه" مأمونة  جهة  أو  أسرة  لدى  األسرة   172)مادة    احملضون  قانون  من 
 . القطري(

إذا نظران للمادة السابقة جند أن املشرع أعطى ملن يستحق احلضانة احلق املطلق يف رفض 
انة مساوي هلذا احلاضن أو كان هناك حاضن احلضانة، سواء كان هناك من يستحق احلض

 أبعد، أو مل يكن هناك حاضن مستحق آخر. 
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يف  هلا  مساوي  للحاضنة  يكون  أن  إما  بني  األمر،  هذا  يف  العلماء  مجهور  فصل  وقد 
االستحقاق، وإما أن يكون املستحق أبعد، وإما أال يكون هناك مستحق أصالً، فإن كان 

 اضنة وانتقال احلضانة لآلخر املساوي. هناك مساوي فال ضري يف رفض احل
تعني إ أما   األبعد  رفض  لو  احملضون إليه، أما  دفع  األبعد  وقبل  أبعد  هناك حاضن  ن كان 

 على األقرب احلضانة. 
ابحلضانةإوأما   القيام  احلاضنة  على  فيتعني  للحضانة  آخر  مستحق  هناك  يكن  )ابن   ذا مل 

 . (237ص 8، ج1968( )ابن قدامة،  560- 559ص3م، ج 1992عابدين، 
وأما مسألة دفع احملضون إىل امرأة أمينة موثوقة، فال يصار إليه إىل عند عدم وجود مستحق 

العاصب من  يتعني  أن  البد  النساء  من  احملضون  إليه  يدفع  من  أن  أصالً، كما   للحضانة 
 . (197-195ص 5م، ج 1995)الشربيين،  

األم على حضانة طفلها يف حال أما احلنابلة فقد ذهبوا إنه ليس للقاضي احلق يف إجبار  
عن حضانته ج1402)البهويت،    امتناعها  لنص (496ص 5ه  موافق  الرأي جاء  وهذا   ،

شك أن حق الرفض املطلق يف مجيع  املادة فمعىن ذلك أن املشرع أخذ برأي احلنابلة. وال 
بني  مشرتك  حق  احلضانة  حق  أن  إذ  األخرين،  احلقوق  أبصحاب  يضر  السابقة  احلاالت 

وهو   احلاضن احملضون  حلق  إهدار  مجيعها  السابقة  الرفض  حاالت  ويف  والويل،  واحملضون 
أوىل احلقوق، وال سيما يف حال تعيني احلضانة حباضن دون غريه، أصبح احلق هلل سبحانه 

 وتعاىل يف حفظ نفس احملضون.
"تنتهي حضانة النساء إبمتام الذكر ثالث   واليت نصت على ما يلي:  173املادة   -

إذا رأت احملكمة خالف ذلك، عشرة سن ة، وإبمتام األنثى مخس عشرة سنة إال 
بعد التحقيق يف مصلحة احملضون فتأذن ابستمرار حضانة الذكر إىل إمتام مخس 
صالحية  من  التحقق  بعد  احملضون  خترّي  أو  الدخول،  إىل  واألنثى  سنة،  عشرة 

 ا يف قرارها"املتنازعني، ويف مجيع األحوال جيب ذكر األسباب اليت اعتمدهت
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مريضاً  احملضون  إذا كان  النساء  حضانة  استمرار  السابقة جيوز  الفقرة  أحكام  من  واستثناء 
 .مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً 

أو  رضاًء  إال  النساء  حضانة  مدة  انتهاء  عند  احملضون،  ضم  العاصب  أو  للويل  جيوز  وال 
 .قضاءً 

الويل أو العاصب الصغري الذي مازال يف سن وإذا مل يوجد حكم قضائي ابحلضانة، وضم  
حضانة النساء إليه جرباً، فيجوز للقاضي بناًء على طلب من هلا حق احلضانة إعادة الصغري 
إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدوهنا، وتوجيه الويل أو العاصب لرفع دعوى ابحلضانة أمام 

 . من قانون األسرة القطري( 173)مادة   حمكمة املوضوع" 
يرى الباحث بعد استقراء آراء فقهاء املذاهب األربعة أن هذه املادة من املواد اليت حاول 
عدة أقوال من أقوال الفقهاء، ومل أيخذ برأي واحد كامالً، فنجد  املشرع فيها اجلمع بني 
عشرة  ثالث  الذكر  إبمتام  النساء،  حضانة  النتهاء  أدىن  حداً  حد  املادة  نص  بداية  يف  أنه 

ام األنثى مخس عشرة سنة ،وهذا التحديد مل يذكره أحد من الفقهاء إال ما كان سنة وإبمت
هذا  حدد  املشرع  ولعل  عام،  بشكل  البلوغ،  أو  الرشد  بسن  حتديده  يف  بعضهم  قول  من 
التحديد بناًء على أن الغالبية يف هذا الزمن وعند الشعب القطري هو ما حده املشرع، فلم 

ه  يف  الفقهاء  أقوال  من  اجلزئيةخيرج  الكبري،   ذه  الشرح  ت،  د  )الدسوقي،  عام  بشكل 
، مث ذكر املشرع بعد ذلك (225ص7م، هناية احملتاج، ج 1984( )الرملي،  526ص2ج

جواز زايدة هذا احلد يف الذكر إىل مخس عشرة سنة ويف األنثى إىل الدخول هبا إذا رأت 
فقاً لرأي املالكية بتحديد احملكمة مصلحة معللة أبسباب يف ذلك، وهذا االستثناء جاء موا

الدخول  حىت  األنثى  ج  حضانة  ت،  د  املشرع   ( 529ص   2)الدسوقي،  أعطى  ، كما 
 القاضي حق ختيري احملضون عند بلوغ هذه املدة بينهما ذاكراً األسباب املعللة لذلك التخيري.

مر  أو  عقلياً،  مرضاً  للمريض  النساء  حضانة  ابستمرار  املشرع  استثناء  من  جاء  ما  ضاً أما 
احلضانة  فتسقط  عندهم  املشهور  بينما  مشهور،  غري  املالكية  عند  هذا  جاء  فقد  مقعداً، 
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بينما تكلم   (،526ص   2)الدسوقي، د ت، ج  ابلبلوغ فقط من غري اعتبار املرض بنوعيه
 الشافعية واحلنابلة عن ذلك يف ثنااي الكالم عن احلضانة. 

احملضونة كانت   مرضت  وإذا  قالوا:  الشافعية  رضي فعند  إذا  منزله  يف  بتمريضها  أوىل  أمها 
م، 1984)الرملي،    وإال مرضتها يف منزهلا ويعودمها وال حيق له منعها بشرط أال خيلو هبا 

 . (232ص 7ج
 وعند احلنابلة قالوا: وإن مرض الغالم كانت أمه أحق بتمريضه يف بيتها.

 . (501ص5ج ه،1402)البهويت،   وقالوا أيضا: إذا زال عقل الصيب كان من حق أمه
مقعداً، أنه قاس  من استثناء املشرع للمريض مرضاً عقلياً أو مرضاً  للباحث  والذي يظهر 
ذلك على ما ذكره الشافعية واحلنابلة يف كون األم أحق ابحملضون يف حالة مرضه، فإذا كان 
ويكون  أوىل،  املقعد  املرض  أو  العقلي  املرض  فهو يف حال  العارض  املرض  ذلك يف حال 

 ن فيه أكثر حاجة لألم أو احلاضنة من األب أو احلاضن غريه. احملضو 
وأما قول املشرع "وال جيوز للويل أو العاصب ضم احملضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء 

 .إال رضاًء أو قضاءً 
وإذا مل يوجد حكم قضائي ابحلضانة، وضم الويل أو العاصب الصغري الذي مازال يف سن 

اً، فيجوز للقاضي بناًء على طلب من هلا حق احلضانة إعادة الصغري حضانة النساء إليه جرب 
إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدوهنا، وتوجيه الويل أو العاصب لرفع دعوى ابحلضانة أمام 
حمكمة املوضوع" فال شك أن هذا اإلجراء إجراًء إدارايً حبتاً وهو مطابق ملا جاء يف الشريعة 

احلقوق من كون  ذلك   اإلسالمية  بغري  أخذت  فإن  قضاًء،  أو  رضاًء  إال  أخذها  جيوز  ال 
كاألخذ ابجلرب، أو االحتيال أوجب القاضي رد احملضون إىل احلاضنة، بكفالة شخصية أو 

 بغري كفالة، مث وجه الويل أو العاصب برفع دعواه إىل القضاء. 
 : أقوال ألقوال الفقهاء ليست يف القانوناثلثاا 
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العلماء فيما يتعلق ابحلضانة وليست موجودة يف القانون حىت تتم الفائدة، إن ذكر أقوال  
القانون  من  املادة  وسنذكر  املعاصر،  وقتنا  يف  حاجة  له  يكون  أن  ابلضرورة  يكن  مل  وإن 

 القطري مث نذكر األمور اليت ذكرها الفقهاء ومل يذكرها القانون: 
ت األبوين ما دامت فقد نصت على "احلضانة من واجبا  166املادة    جاء يف  -

الزوجية قائمة بينهما، فإن افرتقا ولو بغري طالق، فاألم أوىل حبضانة الصغري، 
ويقوم القاضي مبحاولة   .ما مل يقدر القاضي خالف ذلك ملصلحة احملضون 

 .الصلح بني الطرفني، على أال يتعارض هذا الصلح مع مصلحة احملضون 
أو   ملانع،  سقطت  فإن  متجدد،  حق  سبب واحلضانة  أو  املانع  وزال  ابسقاطها،  حكم 

واحلضانة حق مشرتك بني احلاضن والصغري، وحق   .اإلسقاط، عاد حق احلضانة من جديد 
 . من قانون األسرة القطري(  166)مادة   الصغري أقوى" 

 واملادة يف جمملها مطابقة جلميع املذاهب األربعة إال أن هناك نقطتني مل يتم التطرق وهي: 
املادة   -1 الصغري األ  : نصت  حبضانة  أوىل  األصل إال   .م  هذا  أن  شك  وال 

أن هناك حالة استثنائية ذكرها املالكية وهي تقدمي زوج احملضونة املطيقة 
للوطء على اجلميع مبا فيهم األم وكذلك الذكر احملضون إذا كان متزوجاً 
هاتني  الستثناء  القانون  ذكر  عدم  ولعل  اجلميع،  على  زوجته  فتقدم 

تصور وقوع ذلك يف هذا العصر وحيث أن غالبية الدول   احلالتني لعدم
قد حددت سن معينة للزواج، وإن دولة قطر غري مستثناة من هذا األمر، 
الثامنة  سن  وهو  القطري  القانون  يف  للزواج  معني  سن  حتديد  مت  وقد 

 عشر،
نصت املادة على أن احلضانة حق مشرتك بني الصغري واحلاضن، وحق  -2

أقوى أوىل اوقد    ،الصغري  الصغري  حق  أن  على  األربعة  املذاهب  تفقت 
إضافة  يرى  الباحث  أن  غري  القانون؛  يف  جاء  ما  مع  متاماً  متفق  وهذا 
الويل  ألن  والصغري،  والويل،  احلاضن،  ثالثة:  احلقوق  فتصبح  الويل  حق 
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شامل األب وغريه من بعده، وال شك أن الويل صاحب حق منصوص 
ء الويل حقوق منها: حق الرتبية، على ذلك يف القانون من خالل إعطا

 والتنشئة، وحق املطالبة يف احلضانة يف بعض احلاالت. 
 : بنود يف القانون ليست يف أقوال الفقهاء حلداثتهارابعاا 

إن املقصود بكلمة احلداثة هو األمر اجلديد الذي مل يكن يف السابق، وإنه من الطبيعي أن 
يكون قد حدثت أمور ومسائل يف عصران احلايل ومل تكن موجودة يف السابق أايم الفقهاء، 
وإنه من الطبيعي أن يكون يف القانون القطري مسائل عصرية وحديثة مل يكن قد تطرق هلا 

 :ة ذلكومن أمثلسابق،  العلماء يف ال
وإذا كانت احلاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغري إقامة، : "...185يف املادة   -

 إىل وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودهتا ابحملضون. 
وال يكون قرار السماح ابلسفر ابحملضون انفذاً، إال بعد انقضاء مهلة ثالثة أايم من اتريخ 

استئنافه وأتييده من حمكمة االستئناف"  صدوره دون استئنافه، من   185)مادة    أو بعد 
 . قانون األسرة القطري(

سفر املشرع  زاد   حال  يف  احملضون  أحضار  القاضي كفيل  طلب  يف  الفقهاء  على كالم 
 . األجنبية إذا كان السفر عرضياً لغري إقامة إىل وطنها

رية احلديثة، كعدم نفاذ قرار السماح وأيضاً زاد املشرع بعض األمور اليت هي من األمور اإلدا
 ابلسفر ابحملضون إال بعد انقضاء مهلة ثالثة أايم من اتريخ الصدور.. إخل. 

إال يف حالة   176املادة   - احملضون،  سفر  جبواز  االحتفاظ  "للويل  فيها:  جاء 
 . السفر فيسلم للحاضنة

إذا رأى تعنتاً  جواز السفر يف يد احلاضنة،   من الويل يف تسليمه وللقاضي أن أيمر إببقاء 
 .للحاضنة وقت احلاجة
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أو  احملضون،  ختص  ثبوتية  أخرى  واثئق  وأي  امليالد،  شهادة  أبصل  االحتفاظ  وللحاضنة 
من قانون   176)مادة    بصورة منها مصدقة، وهلا االحتفاظ ابلبطاقة الشخصية للمحضون"

 . األسرة القطري(
 مل يتطرق هلا الفقهاء من قبل ولو كانت يرى الباحث أن هذه املادة من املواد احلديثة اليت

يف إطار مسألة السفر ابحملضون اليت ذكرها الفقهاء؛ إال أهنا ختتص مبسألة األوراق الثبوتية  
اخلاصة ابحملضون، واليت جعلها املشرع قسمني، جواز السفر ويكون بيد الويل حىت يكون 

ك حالة تعنت الويل يف تسليم هو املسؤول عن إذن سفر احملضون، واستثىن املشرع من ذل 
جواز السفر عند احلاجة فأجاز للقاضي إبقاء اجلواز يف يد احلاضنة، وأما القسم الثاين من 
األوراق الثبوتية مثل شهادة امليالد، والبطاقة الشخصية، وبقية األوراق األخرى فتكون بيد 

 احلاضنة.
ية مقيمة مع أهلها جاء فيها: "إذا كانت احلاضنة املطلقة أجنب  177املادة   -

يف قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج املطلق 
نقل كفالتها إىل كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت احملكمة بنقل كفالتها، وال 

احلضانة"  انتهاء مدة  احملضون حىت  للويل إلغاء كفالة  من   177)مادة    حيق 
 . قانون األسرة القطري(

سبق من   نظراً فيما  البته  الفقهاء  عنها  يتكلم  مل  املادة  هذه  أن  للباحث  يتضح  املادة  نص 
ألهنا من مستجدات العصر الذي أصبح فيه تنظيم السكان يف كل دولة مقسم إىل عدة 
فجاءت  التقسيمات،  من  ذلك  غري  إىل  والزائر  واملقيم  املواطن  األقسام  تلك  من  أقسام، 

ه املسألة، فحدد املشرع كون املطلقة أجنبية ومقيمة هذه املادة من موضوع حبثنا خاصة هبذ 
أو  شخص  على  إبقامة  أو كانت  عائلية  إبقامة  أهلها  مع  إقامتها  سواء كانت  قطر  يف 
مث طلقها  إىل زوجها وأصبح كفيالً بواقع الزواج ،  مث انتقلت إقامتها  مؤسسة قبل الزواج، 

حيق   فال  مناسب،  آخر  إىل كفيل  ينقل كفالتها  أن  ملا فعليه  نقل كفالتها  عن  االمتناع  له 
فإن امتنع امرته احملكمة بنقل كفالتها، كما أن املادة بينت أنه ال حيق  ،ترى فيه مصلحتها
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للويل أن يلغي كفالة احملضون والذي ابلطبع سيكون حتت كفالة وليه، وهذا املنع من اإللغاء 
التنظيما أن كل  والشك  انتهائها،  حىت  قائمة  احلضانة  يف مادامت  تصب  السابقة  ت 

مصلحة احلاضن واحملضون وهتيئ هلم العيش ابستقرار اتم، ومتنع الويل من النكاية ابحلاضنة 
 خاصة إذا كان هناك خالفات بينهما.

 النتائج:
 خلص البحث إىل النتائج التالية:

رعاية وتربية املقصود ابحلضانة شرعاً ويف القانون القطري هي ما جمملة أهنا:  -
من ال يستطيع القيام أبمور حياته كالطفل، أو الكبري اجملنون أو املعتوه وذلك 
ابلقيام على مصاحله يف حياته اليومية، ورعايته الرعاية التامة وحفظه عن كل 

النفس، فإن قام به من هو ما يضره. وحكمها الوجوب لعلة وجوب حفظ  
 أهله حصل املقصود، هي حق للحاضن واحملضون والويل. 

وهي  - النفس،  حفظ  وهي  اخلمس  الضرورات  من  لكوهنا  شرعاً  واجبة  وهي 
فرض كفائي أي إذا قام هبا البعض سقط الوجوب عن الباقني. ومشروعيتها 

 اثبٌت ابلقرآن الكرمي، والسنة النبوية، وإمجاع علماء األمة. 
 خيرج قانون احلضانة القطري يف جممله عن أراء فقهاء املذاهب األربعة فقد جاء مل

موافقاً ألقوال الفقهاء يف كثري من بنوده، وكذلك قد أخذ برأي بعض األقوال يف 
ويف  وحاول اجلمع بني األقوال يف بعض املسائل األخرى،  بعض املسائل كاملة، 

مل   - ملذاهب األربعة، وكذلك ذكر مسائل  أحوال قليلة تفرد فيها عن بقية أقوال ا
للمصلحة  مراعياً  ذلك  وكل  حلداثتها،  السابقني  العلماء  أقوال  يف  موجودة  تكن 
القانون  يف  موجودة  ليست  للفقهاء  أقوال  ووجدت  للحال،  مناسبة  يراها  اليت 
وإطاقة  احلرية  املعاصر، كشرط  وقتنا  يف  املسائل  هذه  تصور  لعدم  نظراً  القطري 

الدول  الوطء لل  حيث أن غالبية  املتزوجة،  سن معينة للزواج، صغرية  حددت  قد 
يف  للزواج  معني  سن  حتديد  مت  وقد  األمر،  هذا  من  مستثناة  غري  قطر  دولة  وإن 
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العبودية موجود يف القانون القطري وهو سن الثامنة عشر ، وكذلك مل يعد نظام 
 وقتنا املعاصر. 
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