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 ملخص البحث

، وأعراضه، وكيفية نشأته المستجد كورونا تناول البحث التعريف بفيروس

وترتيبهم،  الحضانة، وحكمها، وأدلة مشروعيتها، ومن األحق بها، مفهوم و

وأ ر العجز  وهل للفسررق أ ر  ا المنم من اسررتحااق الحضررانة، وشرررواها،

 وعدم الادرة على تربية المحضون على حضانة الصغير.

الحضرررررررانةأل وهل ل مرا   اسرررررررتحااق وهل العمل أو الوظيفة يمنم من

األمرا  المعدية التا لحضانة، والضابا  ا المعدية تأ ير  ا إسااا حق ا

، وأ ر زواج تمنم من الحضانة وتعتبر مسااة لحق الحاضن  ا الحضانة

 الحاضنة بأجنبا من الحضون  ا حاها  ا الحضانة واساااها.

وإذا باشررر ، اإلصررابة بفيروس كورونا  ا اسررااا حق الحضررانة ومدى تأ ير

هل تباى الحضرانة، أم أن هذا   ،  المحضرون يير المصراب بفيروس كورونا

إذا زال المانم وأل يؤ ر وتسررررراا حضرررررانة المصررررراب بالفيروس بكل األحوال

المصررررراب  إذا تعا ى  المسررررراا للحضرررررانة هل تعود الحضرررررانة بعد زواله،

هل تعود الحضانة إليه بعد زوال المانم المساا بفيروس كورونا المستجد، 

  األله
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 المقدمة

إن الحمد هلل نحمده نسررتعينه ونسررتغفره ونسررتهديه، ونعوذ باهلل من شرررور أنفسررنا ومن 

سرريتاأ أعمالنا، من يهده ف  م مضررل له ومن يضررلل  م هادو له، وأشررهد أن   إله 

إ  ف وحده   شرررريه له وأشرررهد أن محمدأ عبده ورسررروله صرررلى ف عليه وعلى  له 

 .وأصحابه وسلم تسليماً ك يراً 

 أما بعد: 

ناس   تخلو من الجديد،  ها متاورة، وقد انتشرررررررر  ا هذه األيام وبا    إن حياة ال

( انتشررر بين الناس بدون 19خاير، وهو ما يعرف بفيروس كورونا السررمتجد وكو يد 

سررررررابق انذار، ويعتبر من األمرا  الخايرة سررررررريعة اإلنتشررررررار والمعدو، وحا أ 

 ياد، حسب تارير منظمة الصحة العالمية.اإلصابة به حول العالم  ا ازد

تل  اد أبرز الك ير من المسررررررررا باألمة،   وبا   يروس كورونا من النوازل التا حلأ 

المستجدة التا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعا لها، ومن هذه المساتل ما يتعلق بأحكام 

 الحضانة.

 ا إسرررررااا حق  لذا جا  هذا البحث يتناول أ ر اإلصرررررابة بفيروس كورونا المسرررررتجد

 الحضانة. 

 ـ أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضررررررو  كونه من المسرررررراتل المسررررررتجدة التا تحتاج إلى بيان الحكم   

الشرررررعا لها، خاصررررة عند إصررررابة من له حق الحضررررانة بفيروس كورونا المسررررتجد 

 ( وأ ر اإلصابة به  ا اسااا حق الحضانة.19وكو يد 

 

 

 

 



 

 

 إسقاط حق الحضانة أثر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد يف – 12

 

631 

 ـ مشكلة البحث:

 مشكلة البحث من خمل األستلة التالية:تبرز  

 ا اسااا حق  ( 19المستجد و كو يد  اإلصابة بفيروس كورونا ما مدى تأ ير 1س

وهل اإلصابة بالفيروس المستجد تعتبر مانعاً من الحضانة ومساااً لحق  الحضانة

 الحاضن  ا الحضانة أل

تباى الحضانة، أم أن ، هل إذا باشر المحضون يير المصاب بفيروس كوروناهل  2س 

 ألهذا   يؤ ر وتساا حضانة المصاب بالفيروس بكل األحوال

 ألهل تعود الحضانة بعد زواله بشكل عام إذا زال المانم المساا للحضانةهل  3س 

إذا تعا ى المصاب بفيروس كورونا المستجد، هل تعود الحضانة إليه بعد زوال  4س 

  المانم المساا لهاأل

 ـ خطة البحث: 

 اشتمل البحث على مادمة وستة مباحث وخاتمة على النحو التالا: 

 المادمة و يها بيان أهمية البحث ومشكلته.

 التعريف بفيروس كورونا المستجد وكيفية نشأته. المبحث األول:

 وحكمها.  : مفهوم الحضانةال اناالمبحث 

 .المبحث ال الث: األحق بالحضانة وترتيبهم

 تها.مد المبحث الرابم: شروا الحضانة

 .سااا حق الحضانةإ: أ ر اإلصابة بفيروس كورونا  ا الخامسالمبحث 

 الخاتمة و يها أبرز نتاتج البحث.

وأسررررأل ف التو يق واإلعانة والسررررداد، وصررررلى ف وسررررلم على نبينا محمد وعلى  له 

 وصحبه أجمعين. 
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 الحضانة في إسقاط حق  أثر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد

 التعريف بمرض كورونا وكيفية نشأته: :األول المبحث

م ظهر مر  معدو يير معروف السبب  ا مدينة أوهان 2019 ا ديسمبر 

ديسرررررمبر من  31بماااعة هوبا الصرررررينية يؤدو حدوث التهاب رتوو، و ا 

م تم إبمغ المكتب اإلقليما لمنظمة الصرررررحة العالمية  ا الصرررررين 2019عام 

بحا أ اإللتهاب الرتوو، وبعد عدة أيام من البحث والتاصا عن هذا المر  

م التعرف على المسبب له وهو  يروس كورونا المستجد، وتم إعمن  يروس ت

كورونا الجديد على أنه الفيروس المسررررررربب لتله الحا أ من قبل السرررررررلااأ 

   (1و م.2020يناير  7الصينية يوم 

،  2وُسما مؤقتاً بفيروس كورونا المرتبا بالمتمزمة التنفسية الحادة الشديدة 

  واختصرررررررراره  Diseasease   Virus  Coronaواسرررررررمرره العلما:   

)19-(COVD 2و)   

و يروسررراأ كورونا ها  صررريلة كبيرة من الفيروسررراأ التا تسررربب المر  

 للحيوان واإلنسان.

وقد عر أ البشرية أربم مجموعاأ تنتما إلى عاتلة  يروساأ كورونا وهاو 

وبيتا وجاما ودلتا( وقد تم عزلها من ايور وحيواناأ  ديية منها الخفاش،  ألفا

وينتما  يروس كورونا المسرررررربب للجاتحة الحالية إلى مجموعة بيتا من عاتلة 

  يروساأ كورونا.

 

الدليل الشامل لفيروس كورونا المستجد، الصادر عن اللجنة الوانية الصينية للصحة ومكتب اإلدارة  (1)

 .4الوانية للاب الصينا، ص 

 المصدر السابق. (2)
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و يروس كورونا الجديد هو  يروس من  صررررريلة  يروسررررراأ كورونا الجديد، 

سرررا، ويظهر بصرررورة إلتهاب يصررريب الجز  السرررفلا الداخلا من الجهاز التنف

رتوو حاد، يصحبه مجموعة من األعرا  كارتفا  درجة الحرارة والسعال 

 (1و وصعوبة التنفس.

 ؟19-أعراض مرض كوفيدـ 

الحمى واإلرهرراق ا   19-تتم ررل األعرا  األك ر شررررررريوعرراً لمر  كو يررد

األخرى األقل شيوعاً ولكن قد ُيصاب بها وتشمل األعرا   ،والسعال الجاف

والصررررررردا ، والتهاب المرضرررررررى: او م واألوجا ، واحتاان األنف، بع  

و ادان حاسررة الذوق أو الشررم، وظهور اف  الملتحمة، وألم الحلق، واإلسررهال، 

 تكون هذه األعرا أو تغير لون أصرررررابم اليدين أو الادمين. وعادة ما جلدو 

ويصررراب بع  الناس بالعدوى دون أن يشرررعروا خفيفة وتبدأ بشررركل تدريجا. 

 (2و بأعرا  خفيفة جداً.إ  

 

  

 

اللجنة الوانية الصينية للصحة ومكتب اإلدارة الدليل الشامل لفيروس كورونا المستجد، الصادر عن (1)

 .4الوانية للاب الصينا، ص 

 موقم منظمة الصحة العالمية(2)

-coronavirus-ases/novelhttps://www.who.int/ar/emergencies/dise

coronaviruses-a-public/q-for-advice/2019 

 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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 و يه  م ة ماالب: :وحكمها : مفهوم الحضانةالمبحث الثاني

 المطلب األول: مفهوم الحضانة: 

الجنب: وهو ما دون  : هومشررررتاة من الحضررررن، والحضررررن :لغةالحضااااانة 

ويالق على جانب الشررررررا  وناحيته،  ،أو الصرررررردر (1و ،ا با إلى الكشرررررر 

و احتمال الشررررا  وأصررررلها حفظ الشررررا  وصرررريانته، ومنه ا حتضرررران: وه

به سررميأ و ، كما تحتضررن المرأة ولدها  ا أحد شررايها،وجعله  ا الحضررن

 (2و الحاضنة.

بتعريفاأ مختلفة،  اد عر ها  الحضرررررررانة عرف الفاها صاااااااط  : وفي اال

  (3و الحنفية: بأنها تربية الولد لمن له حق الحضانة.

وعر ها المالكية بأنها: حفظ الولد مبيته ومؤنة اعامه ولباسه ومضجعه 

  (4و وتنظيف جسده.

حفظ من   يسررررتال بأموره وتربيته بما يصررررلحه،  وعر ها الشررررا عية بأنها:

   (5و ويايه عما يضره.

تربية من   يستال بأموره بما يصلحه ويايه عما  :وعر ها الحنابلة بأنها

   (6و يضره.

 

 .4/52الااموس المحيا انظر..الكش  ما بين الخاصرة إلى الضلم الخلفا ..  (1)

 .571 /2لسان العرب ابن منظور،  (2)

 .حاشية ابن عابدين  (3)

 . 5/594لتاج واإلكليل لمّواق، اا (4)

 .7/225المحتاج نهاية الرملا،  (5)

 .9/416إلنصاف لمرداوو، اا (6)
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تعود  ا المعنى إلى حفظ تعريفاأ الفاها  للحضانة متباينة، لكنها متااربة 

أن الماصود من الحضانة حفظ ، ومن   يستال بأموره وتربيته بما يصلحه

المحضون وتنشتته على العايدة اإلسممية  األخمق الفاضلة وتعهده وتدبير 

 أموره، ووقايته عما يضره. 

 مشروعية الحضانة: المطلب الثاني: 

 :جما  والمعاولبالكتاب والسنة وا  ةانة مشروعالحض

َوَقَضى    تعالى: قوله : تعالى: دل مشروعية الحضانة من الكتاب: قوله 

ا َيْبلَُغنَّ ِعْنَدَه اْلِكَبَر أََحُدُهَما أَْو  اهُ َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا إِمَّ َه أَ  َتْعُبُدوا إِ  إِيَّ َربُّ

ِكمُهَما َ م َتاُْل لَُهَما أُفٍّ َو  َتْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما َقْو  َكِريًما* َواْخِفْ  لَُهَما 

َياِنا َجَنا ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ لِّ ِمَن الرَّ َح الذُّ

 .24-23 اإلسرا /َصِغيًرا

 
 ـ وجه الداللة:

اويتين الحررث على الرعررايررة برراوبررا  عنررد الكبرل وهو مظنررة العجز   اأن 

والحاجة إلى الرعاية معززاً بالتذكير بما قدماه من تربية وحضررانة ورعاية 

إليها سوا  كان صغيراً  ةالرعاية لكل من هو  ا حاج، ول بنا   ا الافولة

 أو كبيراً.

َدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَْن ُيِتمَّ َواْلَوالَِداُأ ُيْرِضْعَن أَْوَ    وقوله تعالى:

َضاَعَة َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َ  ُتَكلَُّف َنْفٌس إِ َّ  الرَّ

  ْلَواِرِث ِمْ ُل َذلِهَ ُوْسَعَها َ  ُتَضارَّ َوالَِدةٌ ِبَولَِدَها َوَ  َمْولُوٌد لَُه ِبَولَِدِه َوَعلَى ا

 .233البارة/ 
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 ـ وجه الداللة: 

أن هذا خبر بمعنى األمر، تنزيمً له منزلة المتارر الذو   يحتاج إلى أمر، 

بأن الوالداأ يرضررعن أو دهن، والحضررانة من لوازم الرضررا ،  دل على 

 مشروعية الحضانة.

يل هذه اوية  نة بدل ل م... ألن الحضررررررررانة مم قال ابن العربا: الحضررررررررا

 (1و . الرضا .

وقال الارابا: وهذا يدل على أن الولد وإن  ُِاَم  األمُّ أحق بحضررررررررانتهل 

      (2و لفضل حنّوها وشفاتها.

بن شررررررعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتأ النبا  وعن عمرمن السررررررنة و 

صلى ف عليه وسلم  االأ: يا رسول ف إن ابنا هذا كان بانا له وعا ، 

وحجرو له حوا ، و دو له سررررررراا ، وزعم أبوه أنه ينزعه منا، قال: أنأ 

 (3و أحق به مالم تنكحا.

النبا صلى ـ وجه الد لة: أن الحديث دل على مشروعية الحضانة،  اد قال 

 ف عليه وسلم:  أنأ أحق به ما لم تنكحا .  

    (4واألمة على مشروعية الحضانة.  أجمعأـ ومن اإلجما :  اد 

 

 . 1/204ابن العربا، أحكام الار ن  (1)

 . 106 /4الارابا، الجامم ألحكام الار ن والمبين لما تضمنه من السنة و و الفرقان  (2)

لدارقانا  ا  ،(2276الحديث رقموكتاب الامق، باب من أحق بالولد،أخرجه أبو داوود،  (3) وا

  (220ح، باب المهر، الحديث رقم وكتاب النكا

 .2/258 الممهداأ  المادماأ ،ابن رشد  (4)
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قال ابن المنذر: أجمم كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا 

 (1و ا ترقا ولهما ولد افل أن األم أحق به ما لم تنك .

وأمر األبوين  ،خلق اإلنسررران ضرررعيفاً  سررربحانه وتعالى فومن المعاول: أن 

وحسن  ،ونفاة ، ا كل ما يحتاجه من رضا ، والعناية به ،بوجوب رعايته

 ، وهذا   يكون و  يتحاق إ  بالحضانة.وتعليم ،تربية

 حكم الحضانة:  المطلب الثالث:

الحضانة واجبة على الوالدين أو من يستحق ذله،ل ألن ذله ما استرعاه ف 

 . الوالدين. قال صلى ف عليه وسلم:  كلكم را  وكلكم مسؤول عن رعيته

 (2و

   فا الحديث وجوب رعاية الوالدين ألو دهم. 

وألن الافل إذا ُتِرَه ضررررررا  وهله، وكذله كل من   يسررررررتال الايام بأمور 

 الكبير . نفسه ك

قال ابن تيمية: الحضررررانة ها النصرررررل ألنها اإليوا  ود م األذى،  إذا عدم 

أبوه امعأ النفوس  يهل ألن ا نسان ظلوم جهول والمظلوم عاجز ضعيف 

 تاوى جهة الفساد من جهة قوة الماتضى، ومن جهة ضعف المانم، ويتولد 

ليه، و جور عنه  سررررررادان، ضرررررررر اليتيم الذى   دا م عنه، و  يحسررررررن ا

ياأ  به  ا   تا تامى  ا ك هذا أعظم ف أمر الي له،  ل لذى   واز   اودما ا

 

 .2/258 اإلجما ، ابن المنذر  (1)

(، ومسلم، 893أخرجه البخارو، كتاب الجمعة، باب الجمعة  ا الارى والمدن، الحديث رقمو (2)

كتاب اإلمارة، باب  ضيلة األمير العادل وعاوبة الجاتر والحث على الر ق بالرعية، الحديث 

  (.1829رقمو
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ُدوَن إِ َّ ّفَ    ك يرة م ررل قولرره: َراِتيررَل  َ َتْعبررُ اَق َبِنا إِسرررررررْ ا ِمي ررَ ْذنررَ َوإِْذ أَخررَ

   (1و  83  البارة/َواْلَمَساِكينِ َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً َوِذو اْلاُْرَبى َواْلَيَتاَمى 

 :مالبانو يه : وترتيبهم األحق بالحضانة :المبحث الثالث

 المطلب األول: األحق بالحضانة:

حضررررانة الصررررغير عندما يكون تحأ رعاية والديه،  أنهما أحق الناس بها، 

تربيررة أو دهمررا كررل  ا  ا ذلرره أحررد، ويتعرراون الوالرردان   امررو  ينررازعه

بإمكاناته وقدراته، وإذا تفرق الزوجان لسررررررربب من األسرررررررباب،  األم أحق 

 بحضانة الصغير ورعايته.

  اد أجمم العلما  على أن األم أحق بالولد مالم تتزوج. 

قال ابن المنذر: أجمم كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا 

 (2وبه مالم تنك .  ا ترقا، ولهما ولد أن األم أحق

 (3ووقال الشوكانا: قد  بأ باإلجما  أن األم أقدم الحواضن. 

 صلى ف عليه وسلم:  أنأ أحق به مالم تنكحا . النبا دل على ذله قول

والحديث نص صري  بأن األم أحق بحضانة ولدها حتى تربيته  ضم عن 

 ييره من األقارب ما لم يتزوج. 

وألن الرحمة والشفاة تاتضيان من أن تكون الحضانة لمن هو أشفق وأر ق 

    (4وبالولد، و  شه أن األم أشد شفاة على الولد من ييرها. 

 

 .  108/  34مجمو  الفتاوى ابن تيمية،  (1)

 . 43اإلجما ، ص  ابن المنذر، (2)

 . 7/138الشوكانا، نيل األواار   (3)

 11/416المغنا  ابن قدامة،  (4)
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من  ضرررررررل الميل إلى األو د  وألن األم بتربية ولدها أحق لما جبلأ عليه

  (1و وك رة الحنو وا شفاق عليهم،  صارأ بذله أحق بحضانته من األب.

  الحضانة: أصحاب الحق فيترتيب  :الثانيالمطلب 

اتفق الفاها  على تاديم النسررا  على الرجال  ا اسررتحااق الحضررانة وقدمأ 

وألنه أشرررررفق وأر ق النسرررررا   ا الحضرررررانة على الرجالل ألنها بهّن أليقل 

 وأهدى إلى التربية وأصبر على الايام بها.

بتحصررررررريل  موقدم الرجال  ا الو ية  ا المال والنكاح والزواجل ألنهم أقو

  (2و. مصلحة الولد وا حتياا له

الو ية على الافل نوعان: نو  يادم  يه األُب على األم ومن  قال ابن الايم:

م  يه األم على األب، وها  ا جهتها، وها و ية  المال والنكاح، ونوٌ  ُتادَّ

َم ُكلٌّ من األبوين  يما جعل له من ذله لتمام  و يُة الحضانة والرضا ، وقُدِّ

مصرررلحة الولد، وتوقف مصرررلحته على من يلا ذله من أبويه، وتحصرررل به 

  كفايته.

 وأ رغ لها، ولما كان النساُ  أعرَف بالتربية، وأقدَر عليها، وأصَبر وأرأفَ 

َمِأ األم  يها على األب.  لذله قُدِّ

مَ  الولد ولما كان الرجاُل أقوَم بتحصيل مصلحة  وا حتياا له  ا البضم، قُدِّ

األُب  يها على األم،  تاديُم األم  ا الحضانة ِمن محاسن الشريعة 

 

 .498 /11الحاوو الكبير الماوردو،  (1)

  ا ترتيب الشراتم بداتم الصناتم الكاسانا، ،5/371  ا هدو خير العباد زاد المعادابن الايم،  (2)

3/456. 
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وا حتياا ل افال، والنظر لهم، وتاديُم األب  ا و ية المال والتزويج 

 (1و كذله.

 .اختلف أهل العلم  يَمن له األولوية  ا الحضانة بعد األم

 ذهب الحنفية إلى أن الحضرررررررانة تنتال بعد األم إلى أم األم  م أم األب  م 

األخررأ ألبوين  م أخررأ ألم،  م أخررأ ألب،  م الخررا أ كررذلرره  م العمرراأ 

عدة ل ألن الاامن بناأ األخ وهن أولى من العماأكذله وبناأ األخأ أولى 

عندهم أن الحضرررانة يادم  يها النسرررا  المحارم،  م العصررربة من الرجال،  م 

   (2و الرجال المحارم من يير العصباأ.

م  م الخالة  م وذهب المالكية إلى أن الحضرررررررانة بعد األم تنتال إلى الجدة أل

الجرردة ألب وإن علررأ  م األخررأ  م العمررة  م ابنررة األخ  م األ ضررررررررل من 

 (3و العصبة.

وذهب الشررررررا عية والحنابلة إلى أن الحضررررررانة بعد األم تنتال إلى أمهاتها  م 

  (4و أمهاته  م الجد  م أمهاته  م األخواأ  م العماأ.  م األب

  

 

 .5/371زاد المعاد ابن الايم،  (1)

 4/41بداتم الصناتم  الكاسانا،  ،4/368شرح  ت  الادير ابن الهمام،  (2)

 . 382الاوانين الفاهية، ص ابن جزو، ،2/942 على مذهب عالم المدينة المعونةالبغدادو،  (3)

الرو   البهوتا، ،129زاد المستانم، ص الحجاوو، ،3/592مغنا المحتاجالشربينا،  (4)

 .478المربم، 
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 و يه مالبان:: ومدتها : شروط الحضانةالمبحث الرابع

 المطلب األول: شروط الحضانة:

اً إذا  ادأ هذه الشررررروا  ا الحضررررانة شررررروا الفاها  رحمهم ف شررررتراا

 : وها سااأ الحضانة

: إذا كان المحضررون مسررلمال إذ   و ية للكا ر على المسررلمل االساا م أوالً:

َولَن َيْجَعَل ّفُ لِْلَكاِ ِريَن    : ألن الحضرررانة  يها نو  من الو ية، قال تعالى:

ِبيمً  ل وألنه يخشررى على المحضررون الفتنه  141  االنسررا /َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن سررَ

 ا دينهل وألن مااصررد الحضررانة باإلضررا ة إلى حفظ النفس، وتربية الافل 

 على هدو اإلسمم. 

 قال ابن الايم:   حضانة لكا ر على مسلم لوجهين: 

األول: أن الحاضررررن حريص على تربية الافل على دينه ...  يصررررعب بعد 

كما قال النبا صررلى ف عليه وسررلم:  كل مولود كبره وعاله انتااله عنه ... 

 (1و يولد على الفارة،  أبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه .

ال انا: أن ف سربحانه قام المو ة بين المسرلمين والكفار، وجعل المسرلمين 

بعضررهم أوليا  بع ، والكفار بعضررهم أوليا  بع ، والحضررانة من أقوى 

    (2وا قاعها ف بين الفرياين. أسباب المو ة الت

 

ومسلم، (، 1385باب ما قيل  ا أو د المشركين، الحديث رقمو، الجناتزأخرجه البخارو، كتاب (1)

، معنى كل  مولود يولد على الفارة، حكم موتى أافال الكفار وأافال المسلمين، باب الادركتاب 

 (.  2658ٍالحديث رقمو

  .391، 5/390زاد المعاد  ا هدو خير العباد ابن الايم،  (2)
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 (1ووهذا الشرا عند جمهور الفاها . 

وذهب بع  الفاها  إلى جواز حضررررررانة الكا رة للمسررررررلم إذا توا رأ  يها 

شرررروا الحضرررانة، وتسرررتمر حضرررانتها إلى أن يعال األديان أو يخاف على 

 (2و الافل أن يألف الكفر.

غير يير المميز   ت بأ له الحضرررانة اتفق الفاها  على الصرررالبلوغ:  ثانياً:

 م يكون حاضرررناًل ألنه عاجز عن رعاية شرررؤون نفسررره،  رعاية ييره من 

    (3و باب أولى، وهو محتاج إلى من يكفله ويرعاه.

 واختلفوا في الصغير المميز هل يستحق أن يكون حاضناً؟

 ذهب جمهور الفاها  إلى عدم اسررتحااقه للحضررانةل ألنه بنفسرره محتاج إلى 

  (4و الرعاية والعناية والحفظ  كيف يكةن حاضناً.

وذهب المالكية إلى أن الصررغير المميز العاقل يير المضرريم للمال، يسررتحق 

شروا الحضانة، ومن كان قادراً على  ضناً، إذا كان مستو ياً ل أن يكون حا

 وحسن التصرف  يه ت بأ له الحضانة ولو لم يكن بالغاً  حفظ المال

 

يل األزهرو،  (1) ماوردو، ،1/409جواهر اإلكل حاوو الكبير  ال المجمو   النووو، ،11/1143ال

زاد  ابن الايم، ،5/298كشررررررراف الانا   البهوتا، ،3/245مغنا المحتاج الشرررررررربينا،   ،18/334

 .5/392المعاد 

 واق،الم ،1/409جواهر اإلكليل  األزهرو، ،3/38 شررررررررح بداية المبتدو الهدايةالمريينانا،  (2)

 .10/323 باو ار المحلى ابن حزم، ،6/334التاج واإلكليل 

 ،7/321نهاية المحتاج  ،لرملاا، 5/598، الحااب، مواهب الجليل 5/203حاشية ابن عابدين  (3)

  .9/297المغنا   ابن قدامة،

تاج نهاية المحالرملا،  ، 5/598، الحااب، مواهب الجليل 5/203حاشية ابن عابدين  (4)

  .9/297، ابن قدامة، المغنا  7/321
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بة عن الصبا هو حاضنه،  يكون بأمور الحضانة نيا وقالوا بأن الذو ياوم

الصغير العاقل الراشد مم حاضنه حاضنين لذله المحضون  يشتركان  ا 

حضانة الصبا،  حضانة الكبير من حيث حفظ الذاأ، وحضانة المميز من 

   (1و المال.حيث حفظ 

انة و ية نظر، وها أن البلوغ شرررا لتولا الحضررانةل ألن الحضررالراجح: 

                    الصغير، و  تتحاق هذه المصلحة بحضانة يير البالغ. منواة بمصلحة

يشررررترا  ا الحاضررررن أن يكون عاقمً،  م حضررررانة لمجنونل ثالثاً: العقل: 

عن تولا ورعاية شرررررررؤونهما،  كيف  ألن المجنون وم له المعتوه عاجزان

يوكمن لرعاية شرؤون ييرهما،  المحضرون يضريم عندهمال ألن الماصرود 

 من الحضانة الحفظ والرعاية والتربية.

ل  إنه يكون مانعاً من وسرروا  كان الجنون أصررلياً أو اارتاً، مابااً أومتااعاً 

الحضرررررررانةل ألن الحضرررررررانة و ية والمجنون ليس أهمً للو ية، وهذا محل 

 اتفاق بين الفاها .           

واألمانة ضرررررررد الخيانة، وها الصرررررررمح  ا الدين والعدالة رابعاً: األمانة: 

وعدم الفسقل ألن الحضانة أمانة ومسؤولية كبيرة تتعلق بإنسان يحتاج إلى 

حة واإلخمص  يها، والفاسررق   يؤتمن على نفسرره  ضررمً أن يؤتمن النصرري

 على ييره.  

وأمانة الحاضررررن تاتضررررا أن ياوم برعاية المحضررررون رعاية كاملة، وعدم 

 انشغاله عنه بما يضيعه.    

 

  .529 /2حاشية الدسوقا على الشرح الكبير (1)
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  هل يصل  الفاسق أن يكون حاضناً، بأن يكون أميناأًل

 ـ أثر الفسق في المنع من استحقاق الحضانة:

 للفسق أ ر  ا عدم استحااق الحضانةألهل 

ربعة مانعاً من اسرررررتحااق الحضرررررانة على أ اختلف الفاها   ا كون الفسرررررق

 أقوال:

أن الافل إذا لم يبلغ سررررررن الفهم والتعال،  إن الفسررررررق   يعد القول األول: 

مانعاً من الحضرانة، وإذا بلغ سرناً يعال  يه  سرق أمه و جورها  ينز  منها، 

ه الفاها  بسرررم سرررنواأ، إ  إذا خيف عليه أن يتأ ر بها قبل وهذا السرررن قدر

 هذا السن  يساا حاها مراعاة لمصلحة الصغير.

أما  ا مدة الرضررراعة  م مانم من حضرررانة الكا رة والفاسررراة ولو زاد ذله 

 بعام أو عامين.

 (1ووهذا قول ابن حزم الظاهرو.  

َوَتَعاَوُنوْا َعلَى البر والتاوى    عموم قول ف عزوجل:ووجه قوله هذا: 

     2  الماتدة/َو َ َتَعاَوُنوْا َعلَى اإل م والعدوان

أن من تره الصغير و الصغيرة  ا حضن الفاسق ـ وجه الداللة من اآلية: 

 يتدرب على تره الصررررمة واألكل  ا رمضرررران، وشرررررب الخمر واألنس 

 ى اإل م والعدوان.إليها، أو على صحبة من   خير  يه،  اد عاون عل

ومن أزالهما عن م ل هذا المكان حيث يتدرب على الصررمة والصرروم وتعلم 

 .الار ن والتنفير عن الخمر والفواحش  اد عاون على البر والتاوى

 

  11/353 باو ار المحلىابن حزم،  (1)
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 ا هذه السررن وما زاد عليها بعام أو بعامين    وأما بالنسرربة للصررغير    نه

  هم له و  معر ة بما يشاهد،  م ضرر عليه  ا ذله.

أن الفسررررق مانم من الحضررررانة، ذهب إليه جمهور الفاها  من القول الثاني: 

    (1والمالكية والشا عية والحنابلة

 واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:

نفسررره،  كيف يكون أميناً على ييره،  م ل هذا  أن الفاسرررق يير أمين على-أ

  يكون هناه حظ و  مصررررررلحة للولد  ا حضررررررانتهل ألنه قد ينشررررررأ على 

 ارياته.

 أنه   تجوز و ية الفاسق، والحضانة و ية،  م تجوز حضانة الفاسق.-ب

أن الفسرررق المانم من الحضرررانة هو الفسرررق الذو يترتب عليه القول الثالث: 

أما إذا لم يترتب عليه ضرريا  الولد  ليس بمانم من الحضررانة، ضرريا  الولد، 

وهذا إذا كان الافل   يعال  سق الحاضن، أما إذا كان يعال  سق الحاضن 

 و جوره  إنه ينز  منه.

وإلى هذا الاول ذهب الحنفية، ولم يميزوا بين الفسرررررررق الذو يخشرررررررى منه 

 (2و ااضا.الضيا  والذو   يخشى منه، وتركوا األمر لتادير ال

 

، 5/498كشاف الانا   البهوتا، ،445 /3مغنا المحتاج  الشربينا، ،2/529 الدسوقاحاشية   (1)

 .2/249البهوتا، الرو  المربم 

 .2/634حاشية ابن عابدين  ،4/167ابن نجيم، البحر الراتق  (2)
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أن الحضانة إنما ُجعلأ لمصلحة المحضون، وحفظه ووجه ما ذهبوا إليه: 

من الضررررريا ، وتربيته تربية صرررررالحة، ومن  م  كل ما يؤدو إلى  اأ ذله 

 (1و ُيعدُّ مساااً للحضانة تحصيم لمصلحة المحضون.

أن الفسررررق يير مانم من الحضررررانة، وأن حضررررانة الفاسررررق القول الرابع: 

     (2و وهو ما ذهب إليه ابن الايم.جاتزة، 

 وعلل فيما ذهب إليه: 

أن اشرررررتراا العدالة يؤدو إلى حرج عظيمل وذله لالة وجود العدل الذو -1

 ياوم على الحضانة.

أنه لم يمنم النبا صررلى ف عليه وسررلم و  أحد من الصررحابة  اسررااً من -2

شاهدة بأن الرجل تربية ابنه وحضانته له، و  من تزويجه  موليته، والعادة 

ولو كان من الفساق،  إنه يحتاا  بنته، و  يضيعها، ويحرص على الخير 

 لها بجهده.

أن العمل متصرررل ومسرررتمر  ا سررراتر األمصرررار واألعصرررار على تره  -3

أافال الفسررررررراق بينهم، و  يتعر  لهم حد  ا الدنيا، مم كونهم األك رين، 

  (3ونتزا  الافل من أبويه أو من أحدهما بفساه. حيث لم يام  ا اإلسمم ا

الذو يترج  ما ذهب إليه الحنفية من أن الفسررررق الذو يترتب عليه الراجح: 

ضيا  المحضون هو الذو يمنم من الحضانةل لوجاهته، وألن الماصد من 

  الحضانة حفظ المحضون ورعايته من الضيا .   

 

 .المصادر الساباة (1)

 .5/412زاد المعاد  ابن الايم، (2)

 المصدر السابق.  (3)
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: ألن الحاضررنة وحاياتها الادرة ـااااااااا القدري على القيام بشااأن المحضااون4

ضونل  م حضانة لمن كان عاجزاً عن وا ستااعة  ا رعاية شؤون المح

 (1و ذله ألو سبب من األسباب.

 خامساً: القدري على تربية المحضون وصيانته ورعايته: 

 يشرررررترا  ا الحاضرررررن ن يكون قادراً على تربية المحضرررررون وصررررريانته 

 ورعايته، والايامة على شررؤونهل ألن الحضررانة حاياتها الادرة وا سررتااعة

 المحضون.ة شؤون على رعاي

من صرررررررور عدم الادرة على رعاية المحضرررررررون، العاهة المانعة من الايام 

بالرعاية، والمر  الذو   يرجى برؤه، وكبر السرررن، وانشرررغال الحاضرررن 

 بالعمل.

 المري  الذو ياعده المر  عن رعاية شرررررررؤون المحضرررررررون، والعاجز 

سنّ  سبب كبر  شؤون المحضونل ألنب هم   ه، ليس لديهم الادرة على رعاية 

 يستايعوون الايام بشؤون أنفسهم،  يكيف ياومون بشؤون ييرهم.

 لو كان الحاضن أعمى هل له تأثير على حضانته للصغير؟ 

 فما حكم حضانة األعمى للصغير؟

اختلف الفاها   ا تأ ير العجز بسررربب العمى على الحق  ا الحضرررانة على 

 قولين:

 

كشرررررراف الانا   البهوتا، ،456 /3لمحتاج مغنا ا الشررررررربينا، ،2/634حاشررررررية ابن عابدين   (1)

5/455 . 
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حفظ المحضرررررررون ورعايته، أن األعمى إذا كان يتمكن من القول األول:   

 إنه يكون أهمً للحضررانة، وإذا كان   يمكن من حفظ المحضررون ورعايته، 

  (1و  م يكون همً للحضانة، وإلى هذا ذهب الحنفية.

ـ:  أن المدار على مصلحة المحضون وتحاق نفعه،  إذا كان ـ وعللوا ذلك ب

 (2و وإ  منم. العمى يير مانم من تحاق مصلحة المحضون  م يعد مانعاً،

أن الحضررانة   ت بأ للعاجز الذو  اد بصررره إ  إذا وجد من القول الثاني: 

يباشر رعاية المحضون نيابة عنه،  إذا وجد عنده من يتولى أمر المحضون 

 نيابة عنه  م يساا حاه  ا الحضانة.

 (3و وإلى هذا ذهب المالكية والشا عية والحنابلة.

أن المصاب بالعمى   يادر على الو ا  بمصال  نفسه، ـاااا وعللوا ذلك بـاااا: 

ية  ادرة على رعا مدار األمر ال يام بمصررررررررال  ييره،   ادر على الا  كيف ي

المحضون،  إذا كان عند األعمى من ياوم بذله نيبة عنه  م يساا حاه  ا 

     (4و الحضانة.

فاها  أن األعمى إذا كان الذو يترج  هو ما ذهب إليه جمهور الالراجح: 

معه من يباشررررر رعاية المحضررررون  إنه   يسرررراا حاه  ا الحضررررانةل ألن 

 الماصد رعاية المحضون وها بذله تتحاق  ا األعمى.

 

 .2/204حاشية ابن عابدين  (1)

 المصدر السابق. (2)

، 5/499كشرررراف الانا   ، البهوتا،7/230، الرملا، نهاية المحتاج 2/529 الدسرررروقاحاشررررية  (3)

 .2/249البهوتا، الرو  المربم 

 .المصادر الساباة (4)
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ومررا ياررال  ا األعمى ي بررأ  ا حق المري  مرضررررررررراً   يرجى برؤه، 

 والمسن،  ا استحااق الحضانة إذا وجد معهم من يباشر رعاية المحضون.

 ر العمل أو الوظيفة على منع الحاضن من الحضانة:ـ أث

بالعمل،  هل  -أماً او ييرها من الحواضن –قد يحصل أن يشتغل الحاضن 

 له تأ ير  ا منم الحاضن من الحضانةأل

إذا تارر أن الحضرررررررانة مدارها حفظ المحضرررررررون ورعايته وصرررررررونه من 

الضررررريا ،  إن عمل الحاضرررررن أو الحاضرررررنة إذا كان يؤ ر على مصرررررلحة 

المحضرررررون  ا الحفظ والرعاية ويكون سررررربباً  ا إهماله وضرررررياعه وعدم 

رعاية مصررررالحه  إن الحاضررررن يمنم من  الحضررررانة، ويعد هذا العمل الذو 

منزل ويجعل المحضون عرضة للضيا  والهمه يؤدو إلى الخروج من ال

يعّد مسررراااً للحضرررانةل وذله تحصررريم لصرررلحة المحضرررون وحفظاً له من 

الضيا ل إ  إذا كان مم الحاضن من ياوم برعاية المحضون نيابة عنه  ا 

  ترة عمله. 

وإذا كان عمل الحاضن خارج المنزل   يؤ ر على مصلحة المحضون من 

وعرردم اإلهمررال،  ررإن هررذا العمررل   يعررد مسررررررراارراً  حيررث الحفظ والرعررايررة

   (1وللحضانةل ألن العمل قد يكون مصدر رزق ياتاأ منه الحاضن.

:  م حضرررررررانة لمن يعيش  ا مكان مخوف على أمن المكان ساااااااادسااااااااً:

 المحضون يارقه المفسدون والعاب ون.

  

 

 . 5/203 ابن عابدينحاشية  (1)
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 : أن يكون الحاضن سليماً من األمراض المعدية سابعاً:

يشرررررترا  ا الحاضرررررن أن يكون سرررررليماً من األمرا  المعدية التا يتعدى 

ضررررررها إلى الغير،  إذا كان الحاضررررن مصرررراباً بأمرا  معدية يمكن أن 

تنتال إلى الصغير كالجذام أو البرص ويير ذله من األمرا  المعدية  إنه 

لضرررر يلحق بالصررغير، وإسررااا الحضررانة لهذه   يسررتحق الحضررانةل ألن ا

األمرا  المعدية يرجم إلى مصرررررلحة المحضرررررون، إذ أن هذه المصرررررلحة 

تاتضا أ  يكون حاضنه مصاباً بشا  من هذه األمرا  المعدية  حتمال 

انتاال العدوى إلى المحضرررون واردة جداً بسررربب المخالاة و ا هذا ضررررر 

 بالغ به.     

مرا  المعدية تمنم من اسرررتحااق الحضرررانة ابتدا ، أو والفاها  على أن األ

 (1واستمراراً، حفاظاً على صحة المحضون. 

ماً على ا ثامناً: ًحرع لمحضاااااون إذا كانح المحضاااااونة أن يكون الحاضااااان مم

 أنثى:

يشررترا الفاها   ا الحاضررن إذا كان المحضررون أن ى أن يكون محرماً لها، 

ويفرقون بين ما إذا كانأ األن ى صرررررررغيرة يير وذله احترازاً من الفتنة، 

 مشتهاة، أو كانأ مميزة مشتهاة.

 

شية   (1) ، 5/499كشاف الانا   ، البهوتا،3/456، الشربينا، مغنا المحتاج 2/528 الدسوقاحا

 .11/352ابن حزم، المحلى 
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سابعة،   فا ما لو كانأ المحضونة صغيرة يير مشتهاة، وها التا دون ال

 اد ذهب المالكية والشا عية والحنابلة وبع  األحناف إلى عدم اشتراا أن 

 (1و يكون الحاضن ذا رحم محرم من الصغيرة.

أن الصرررررغيرة يير مشرررررتهاة، وهو مأمون عليها من  :ذهبوا إليه ماوعللوا 

 وقو  الفتنة  ا هذا السن، متى توا رأ  يه الشروا العامة.

وذهب بع  األحناف ووجه عند الشررا عية إلى اشررتراا أن يكون الحاضررن 

ذا رحم محرم دون نظر إلى سرررن الصرررغيرة حتى ولو كانأ يير مشرررتهاةل 

 (2و وذله سداً للذريعة.

شتهاة، أو ماياة للوا  كأن تكون  ا و  يما لو كانأ المحضونة صغيرة م

سن السابعة  أك ر،  الفاها  يشتراون  ا الحاضن أن يكون ذا رحم محرم 

منها،  إذا لم يكن العاصرررررررب أو من الب الحضرررررررانة محرماً منها  ليس له 

لصغيرة. حضانة عليها، وذله حذراً من الخلوة ودراً  للفتنة،  م تسلّم إليه ا

  (3و

 

، 7/230، الرملا، نهاية المحتاج 2/529 الدسررررررروقاحاشرررررررية ، 3/316 ت  الادير  ابن الهمام، (1)

 .3/250، البهوتا، شرح منتهى اإلراداأ 5/499كشاف الانا   البهوتا،

، الرميلا، نهررايررة المحترراج 4/169، ابن نجيم، البحر الراتق 3/316ابن الهمررام،  ت  الارردير   (2)

7/230. 

، ابن 7/230، الرملا، نهاية المحتاج 2/529 الدسرررروقاحاشررررية ، 5/213حاشررررية ابن عابدين   (3)

 .5/497كشاف الانا   ، البهوتا،3/264قدامة، الكا ا 
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إ  أن الحنفية أجازوا  للااضرررا أن يسرررلم المحضرررونة إلى ابن عمها إذا لم  

 اً يكن هناه عصررررربة ياوم بالحضرررررانة ييرهل ولكن بشررررررا أن يكون مأمون

 (1و عليها، و  يخشى عليها الفتنة منه.

وأجاز الحنابلة تسليم المحضونة لحاضن يير محرم إذا تعذر ييره بشرا 

 (2و .أن يكون  اة

 :محضونالأال تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي من  تاسعاً:

تكون متزوجة بأجنبا عن  يشررترا  ا الحاضررنة أماً كانأ أو ييرها، أن  

المحضررون،  إذا تزوجأ الحاضررنة بأجنبا عن المحضررون  م حق لها  ا 

شرا قوله صلى ف عليه وسلم:   أنِأ أحق به ما  الحضانة، وأصل هذا ال

  (3ولم تنكحا 

 مدي الحضانة: : المطلب الثاني

  .السابعة إلى   خمف بين أهل العلم على أن الحضانة تمتد 

من الحضررانة رعاية الصررغير والايام بشررؤونه بما يصررلحها، وهذا  الماصررود

يحتاج  ا جانب منه إلى النسرررررررا ل ألنهن أقدر على رعاية الصرررررررغير من 

الرجال، ويحتاج  ا جانب  خر إلى رعاية الرجالل ألنهم أقدر على رعاية 

الصررررررغير وتنشررررررأته وتربيته من النسررررررا ، و  خمف بين أهل العلم  ا أن 

در من الرجال على تربية الصررغير يير المميز،  تكون الحضررانة النسررا  أق

نة  ها حضررررررررا مدة التا تنتها  ي لة، ولكن اختلفوا  ا ال هذه المرح لهن  ا 

 

 .5/213 ابن عابدين حاشية   (1)

 .5/497كشاف الانا   البهوتا، (2)

 .تادم تخريجه  (3)
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 النسررررا ،  ذهب الحنفية إلى أن الحضررررانة تسررررتمر  ا الذكر حتى يسررررتغنا،

و ا الجارية حتى تحي ، و    يأكل وحده، ويشرررب وحده، ويلبس وحده،

     (1وبل البلوغ.خيار لهما ق

وذهب المالكية إلى أن الحضررانة تسررتمر  ا الذكر حتى البلوغ، و ا األن ى 

            (2و إلى دخول الزواج.

ون ذكراً كان أو أن ى إذا صررار مميزاً ُخّير ضرروذهب الشررا عية إلى أن المح

     (3وبين أبويه،  يكون عند من اختار منهما. 

وذهب الحنابلة إلى أن الغمم إذا بلغ سررررررربعاً ُخّير بين أبويه،  يكون مم من 

            (4واختار منهما، واألن ى تكون بعد السبم عند أبيها وجوباً و  تخير.   

 ـ حضانة المعتوه والمجنون: 

معتوهاً أو مجنوناً،  إنه تسرررتمر  –ذكرا كان أو أن ى  -إذا كان المحضرررون 

د أمه أو صرررراحبة الحق  ا الحضررررانة، و  تخيير له عند  من حضررررانته عن

ياول بررالتخيير، وإلى هررذا ذهررب جمهور الفاهررا  الحنفيررة وبع  المررالكيررة 

     (5ووالشا عية والحنابلة. 

 

 .3/457بداتم الصناتم الكاسانا،  (1)

 .382لاوانين الفاهية، صبن جزو، اا (2)

 .3/592مغنا المحتاج الشربينا،  (3)

 .  463الرو  المربم، ص البهوتا،،7/18المبد   (4)

ابن  ،7/231نهاية المحتاج  الشررربينا، ،2/526، حاشررية الدسرروقا 5/218حاشررية ابن عابدين  (5)

 .302 /9المغنا  قدامة،
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ناً  ناً، أو مجنو كان زم لذكر ولو  تد إلى البلوغ ل ها تم وذهب البع  إلى أن

    (1و ويسلم إلى األب.

 : أثر اإلصابة بفيروس كورونا في اسقاط حق الحضانة:الخامسالمبحث 

 : م ة ماالبو يه 

 المطلب األول: حضانة المصاب بفيروس كورونا:

 هل يعتبر هذا  (19المستجد وكو يد  إذا أُصيب الحاضن بفيروس كورونا

 ألمانعاً من الحضانة ومساااً لحق الحاضن  ا الحضانة 

 ،المحضون وتربيته، وحفظه عما يؤذيه ويضره إن ماتضى الحضانة رعاية

  يستحق الحضانة إ  بها ، ومنها  اً شروا ن ا الحاض ولذله اشترا الفاها 

 :- 

مر  معٍد يتعدى ضرره إلى المحضون ، كالجذام ، واإليدز  بهأ  يكون 

 ذله .ونحو 

 المر  المعدو مساا للحضانة إذا كان مضراً بالمحضون، وضاباه أن 

له عن تدبر أمره  يكون مانعاً للحاضن من الايام بحق المحضون، مشغمً 

 ورعايته.

وأن يخشى على المحضون الضرر من انتاال المر  المعدو إليه كالجذام 

 ونحوه.

 

 .المصادر الساباة (1)
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يرجى ونحوه ، وضاباه: أما إذا لم يكن المر  المعدو مضراً به كالزكام 

نه   يساا  إ، و  يشغله عن رعايته ،ى الضرر بانتااله إليه  يخشزواله و

 .الحضانة

صاباً بفيروس كورونا وقرر أهل الخبرة موعلى هذا لو كان الحاضن 

واإلختصاص أن مرضه معٍد، ويسبب الضرر للمحضون،  إنه يساا حاه 

ا المر  معٍد ويتعدى ضرره  ا الحضانة مؤقتاً لحين تعا يهل ألن هذ

للمحضونل وألن ضابا الحضانة مصلحة المحضون وحفظه ورعايته، 

والمصلحة تحتم أ  تستمر حضانة المصاب بهذا المر   ا الحضانةل 

 حتمال انتاال هذا المر  إلى المحضون أمر وارد جداً للمخالاة بين 

 الحاضن والمحضون، و ا هذا ضرر على المحضون.   

 ب الثاني: إذا باشر الحضانة غير المصاب:المطل 

تعتبر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد مانعاً من الحضانة ومساااً لحق 

الحاضن  ا الحضانة إذا كان يباشر المحضونل لكون أن هذا المر  معٍد 

 ويتعدى ضرره للمحضون.

لكن لوكان هناه من يباشر المحضون يير المصاب بفيروس كورونا، ويدبر 

أمره وياوم برعايته،  هل تباى الحضانة، أم أن هذا   يؤ ر وتساا حضانة 

المصاب بالفيروس بكل األحوال سوا  كان هو المباشر للمحضون، أو كان 

 هناه من يباشر عنه رعاية المحضون وحفظه، والايام بشؤونه.

الفاها   ا حضانة المري  مرضاً معدياً إذا لم يباشر الحضانة، وكان  اختلف

 هناه من ياوم برعاية المحضون عنه على قولين:
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ن حاه  ا الحضانة   يساا إذا كان يديرها بنظره ويباشرها إ القول األول :

 ييره .

  (1ووإلى هذا الاول ذهب بع  الشا عية 

 : بما يأتيواستدلوا 

ن علة ساوا حق الحاضن المصاب ها خوف العدوى، وها تحصل إ: أوالً 

بالمخالاة،  إذا دبر األمور بنظره، وباشرها ييره انتفأ العلة، والحكم يدور 

 .(2ومم العلة وجوداً وعدماً 

 ش : ويمكن أن يناق

م، والمخالاة  ن الحضانة تستلزم مخالاة المحضون ،إ وها  ا اللغة الضَّ

ممن يباشرها نيابة  ومن ارق العدوى سواً  كانأ من الحاضن مباشرة، أ

اد  بأ أن المخالا  ، عنه، إذ  بد للمباشر من مخالاة الحاضن المصاب

للمصاب قد يكون ناقمً للعدوى إلى شخص  خر، وإن لم يصب هو بالمر  

 . (3و

،  كما أن هؤ     حضانة لهم واألخرس واألصم على األعمى الاياسثانياً: 

انة إ  أن يكون عندهم من يحضن ،  كذا المصاب بالمر  المعدو   حض

، بجامم عدم الادرة على الحضانة بنفسه لعاهة له إ  إذا كان عنده من يحضن

 (4و  يه .

 

البهجة  ،، ابن الوردي 4/520، حاشية الجمل 2/497أسنى المطالب  األنصاري، (1)

4/401،402 . 

 .  4/520، حاشية الجمل 4/401 الوردية شرح البهجةاألنصاري،  (2)

 .   69  ص، الطاعون للسيوطي أخبارمقدمة كتاب ما رواه الواعون في البار،  (3)

كشاف ، البهوتي، 4/5فتاوى الرملي   ،4/401البهجة  ،ابن الوردي ،3/556حاشية ابن عابدين(4)

 .2/67الفواكه الدواني النفراوي،   ،5/448 القناع
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 -بأمـريـن :  هذا يناقش ـ

 نه قياس على مسألة مختلف  يها .إ: األول

، ذله أن العلة  ا منم األعمى واألخرس سلم صحة هذا الاياسي  : ال انا

، على الايام بأمور الحضانة بنفسه واألصم من الحضانة ها عدم الادرة

،   عدم الادرة المعدو  علة المنم ها خوف العدوىالمصاب بالمر   أما

 على الايام بأمور الحضانة .

ساوا الحضانة بالمر  المعدو مالااً ولو كان المباشر لها قول الثاني : ال

 ييره .

 . (1ووهو قول جمهور العلما  من المالكية، والشا عية ، والحنابلة 

 :يأتي بماواسـتدلـوا 

رواه أبو  ما ، ومنها:والفرار منه ،حاديث الدالة على مجانبة المجذوماأل :أوالً 

:  ،وقوله(2و     يورد ممر  على مص   قال :  أن النبا  هريرة 

كان  ا و د للرجل الذو  ،وقوله  (3و    ر من المجذوم  راره من األسد  

 ا  ،وقوله  (4و  : إنا قد بايعناه  ارجم   ايف  أرسل إليه النبا 

 

، حاشية الجمل ، األنصاري5/597التاج واإلكليل  المواق، ،6/168المنتقي الباجي، (1)

مغني  الشربيني، ، 8/359تحفة المحتاج  ،الهيتمي ، 2/496، أسنى المطالب  4/520،521

 .5/499كشاف القناع  ،، البهوتي5/197المحتاج 

(، ومسلم، كتاب السالم، باب 2177أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ال هامة، الحديث رقم)( 2)

وى وال طيره وال هامة وال صفر وال نوء وال غول وال يورد ممرض على مصح، الحديث ال عد

 .  (2221رقم)

 . ( 5707الحديث رقم ) ،أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام  (3)

 .(2231أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب اجتناب المجذوم ونحوه، الحديث رقم)( 4)
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 م  وقم بأر  وأنتم بها بأر   م تدخلوها،وإذا بهإذا سمعتم   :  الااعون

 .(1و  تخرجوا منها 

 -وجه الداللــة من األحاديـث: ـ 

، واألمر ا عن مخالاة المرضى مرضاً معدياً األحاديث دلأ على النهأن 

لمخالاة إلى إصابة السليم بالمر ، والحضانة باجتنابهم حتى   تؤدو ا

، بل بالمر  المعدوى ساوا حق الحضانة ،  دل ذله علتاتضا المخالاة

 أمر المجذوم بالرجو  وعدم الدخول إلى المدينة . إنه 

 نوقـش :  ـ 

نها تحريم  نها تنزيه      يورد ممر  على مص  بأن النها  ا حديث 

 . (2و يكره له إيراد الممر  على المص  و  يحرم  ،

 :  عنه ويجــابـ 

، وذله أنه ورد  ا بع  تحريمسلم لكم أن النها للتنزيه، بل هو نها ي  

واألصل ،    يوردنَّ ممر  على مص    الرواياأ التأكيد على ذله باوله 

وهو خبر بمعنى  ،   يورد   ، وورد بلفظ النفا ا النها أنه للتحريم

 . (3والنها

 

( ، ومسلم، 3473ألنبياء، باب حديث الغار، الحديث رقم )أخرجه البخاري، كتاب أحاديث ا(1)

 (.2218، الحديث رقم )الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاكتاب السالم ، باب 

، نهاية  8/359، تحفة المحتاج 4/303شرح معاني اآلثار  ، 4/401الغرر البهية األنصاري،  (2)

 . 7/231المحتاج 

 .  10/242فتح الباري ابن حجر، ( 3)
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، كما يخشى عليه من لبن يخشى على المحضون اإلصابة بالمر نه إ :ثانياً 

 . (1و المصابة به

عن رعاية  للحاضن المصاب مشغلٌ و ،مؤلمن المر  المعدو إ :ثالثاً 

 . (2و، و ا ذله تضييم له المحضون والايام بأمره

،  اد يكون المباشر يير زم أن يكون الناقل للمر  مصاب بهنه   يلإ :رابعاً 

إلى المحضون من  ولم تظهر عليه أعراضه،  يناله حاممً للمر  المصاب

 . (3و ، ويام المحذورلعدوى،  تنتال االحاضن المصاب

 الراجح: ـ 

يمكن الجمم بين الاولين وذله بأن ياال: إن أمكن أن يديرها من له حق 

الحضانة بنظره، ويباشرها ييره، ولم يشغله المر  أو يحصل له مخالاة 

يحصل الضرر بالمحضون  م ينتال الحق عنه، لكن إذا كان بالحضانة 

للمحضون، وينتال له المر  المعدو،  تساا حضانتهل ألن األصل  ا 

 الحضانة تحايق مصلحة المحضون وحفظه ورعايته، ود م الضر عنه. 

وعلى هذا إذا كان هناه من يباشر المحضون يير الحاضن المصاب 

 بفيروس كورونا ويدبر أموره وياوم برعايته  إن الحضانة   تساا عنه، 

 

، حاشية العدوي 2/67الفواكه الدواني  النفراوي، ،4/211شرح مختصر خليل ، لخرشيا (1)

، 4/401الغرر البهية شرح البهجة  األنصاري،  ، 2/528الشرح الكبير  ،لدرديرا، 2/168

، مطالب  5/499كشاف القناع  البهوتي، ،7/231نهاية المحتاج ، الرملي، 4/520حاشية الجمل 

 .5/667أولي النهى 

تحفة  الهيتمي، ، 6/505روضة الطالبين  النووي، ، 11/502الحاوي الكبير الماوردي، ( 2)

 . 8/359المحتاج 

 .  69 ص ، للسيوطي مقدمة كتاب ما رواه الواعون في أخبار الطاعونالبار،  (3)
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إذا كان يخشى من انتاال المر  للمحضون ممن يباشر حضانته،  هنا   إ 

يساا  حق الحاضن  ا الحضانةل ألن مصلحة المحضون أن يبعد عن خار 

 اإلصابة بالمر .

 الحضانة بعد زوال المانع: المطلب الثالث:

إذا تعا ى المصرراب بفيروس كورونا المسررتجد،  هل تعود الحضررانة إليه بعد 

 المانم المساا لهاألزوال 

اختلف الفقهاء في فيما لو زال المانع المسقط للحضانة، هل تعود 

 الحضانة بعد زواله؟

 اختلفوا في هذا على رأيين: 

إذا  جمهور الفاها  من الحنفية والشرررررررا عية والحنابلة على أن الحضرررررررانة 

إلى صررراحبها، سررروا  أكان سرررااأ لمانم،  م زال المانم، عادأ الحضرررانة 

كالمر ، أم اختيارياً كالزواج والسرفر والفسرق، لزوال المانم.  ارياً اضرار

أن المالَّاة تستحق الحضانة  ا الحال بالنسبة للباتن ولو قبل  عند الحنفيةو

   (1و اناضا  العدة، أما الرجعية  م بد من اناضا  العدة  يها.

الشرررا عية أن المالَّاة تسرررتحق الحضرررانة  ا الحال قبل اناضرررا  العدة  وعند

على المذهب، بشرررا رضررا الزوج بدخول المحضررون بيته إن كان له،  إن 

   (2و لم ير  لم تستحق.

 

، الشربينا، مغنا المحتاج 9/101، النووو، روضة الاالبين 3/458الكاسانا، بداتم الصناتم  (1)

 .5/500، البهوتا، كشاف الانا  عن متن اإلقنا  265، ابن قدامة، الكا ا 456/

 .456مغنا المحتاج / الشربينا، ،9/101روضة الاالبين النووو،  (2)
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الحنابلة اسررتحااق المالاة الحضررانة، ولو كان الامق رجعياً، ولو لم  وعند

   (1و تنا  العدة.

كمر   شررهور عندهم أن الحضررانة إذا سررااأ لعذرويرى المالكية  ا الم

وخوف مكان، وسرررفر ولا بالمحضرررون سرررفر نالة، وسرررفرها ألدا   ريضرررة 

الحج،  م زال العذر بشفاتها من المر ، وتحاق األمن، والعودة من السفر 

ا ضررررارارو، عادأ الحضررررانة إليهال ألن المانم من الحضررررانة هو العذر 

  المانم عاد الممنو . ا ضارارو، وقد زال، وإذا زال

بأجنبا يير محرم ودخل بها، أو سررررررررا رأ  نة  ما إن تزوجأ الحاضررررررر أ

باختيارها   لعذر،  م تأيمأ بأن  ارقها الزوج بامق أو  سرررررررأ نكاح أو 

و اة، أو عادأ من السرررررفر ا ختيارو،  م تعود إليها الحضرررررانة بعد زوال 

   (2و ذر.المانمل ألن ساوا الحضانة كان باختيارها،  م تع

والذو يترج  ما ذهب إليه جمهور الفاها  من عودة الحق  ا الحضانة بعد 

 زوال المانمل لوجاهته.

وعلى الراج  من أقوال الفاها   يما لو تعا ى الحاضن المصاب بفيروس 

كورونا المستجد من هذا المر  المعدو،  إن الحضانة تعود إليه،  إذا 

        زال المانم عاد الممنو .                                                                                                      

 

 

 

 

 .5/500كشاف الانا   البهوتا، ،265 ا الكاابن قدامة،  (1)

 .2/532حاشية الدسوقا  (2)



 

 

 2020 إبريلإصدار  – التسعونالعدد  -مجلة روح القوانين 

 

662 

 الخاتمة

 و يها أبرز ما توصلأ إليه من نتاتج وها:

، يصررررررريب الجز  السرررررررفلا مر  معدٍ هو ( 19 -وكو يد  يروس كورونا الجديد -1

رتوو حاد، يصحبه مجموعة من  صورة إلتهاببالداخلا من الجهاز التنفسا، ويظهر 

 األعرا  كارتفا  درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.

أن مفهوم الحضرررررانة يدور حول الحفظ والتربية والرعاية، وهو الماصرررررود األعظم -2

 منها.

 أن األصل  ا أحكام الحضانة هو رعاية الصل  للمحضون.-3

 .أن الحضانة واجبة على الوالدين أو من يستحق ذله-4

أجمم العلما  على أن األم أحق بالحضرررررررانة ما لم تتزوج وهو ما عليه الاانون عند -5

 ا تراق األبوين لسبب من األسباب.

أن النسا  مادماأ  ا باب الحضانة من الرجالل ألنهن أصبر على أخمق األافال -6

 وأشد شفاة ورأ ة.

اقه لها من جهة أنه يشرررترا  ا الحاضرررن أو الحاضرررنة شرررروااً معينة بعد اسرررتحا-7

 الارابة، إذا اختل شرا منها انتالأ الحضانة إلى من يليه  ا األولوية.

جمهور الفاها  على أن الحضررانة أذا سررااأ لمانم  م زال المانم عادأ لصرراحبها، -7

 وهو ما أخذ به الاانون.

 أن الحضانة لها مدة تنتها إليها.-8

انة، خاصررة إذا كان المر  أن المر  سرربب رتيس من أسررباب انتاال حق الحضرر-9

 معدياً. 

كان مصاباً بفيروس كورونا وقرر أهل الخبرة واإلختصاص أن إذا الحاضن  أن -10

مرضرره معٍد، ويسرربب الضرررر للمحضررون،  إنه يسرراا حاه  ا الحضررانة مؤقتاً لحين 

 .  تعا يه
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إذا كان هناه من يباشرر المحضرون يير الحاضرن المصراب بفيروس كورونا  أنه -11

إ  إذا كان يخشررررى من انتاال  الحاضررررن اوم برعايته  إن الحضررررانة   تسرررراا عنيو

 .المر  للمحضون ممن يباشر حضانته

تعا ى من هذا المر  لو الحاضررررررن المصرررررراب بفيروس كورونا المسررررررتجد  أن -12

 .المعدو،  إن الحضانة تعود إليه
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 المراجع والمصادر

ـرررررررررر أحكام الار ن، أبو بكر محمد بن عبدف المعروف بابن العربا، دار إحيا  الكتب 

 العربية.

 هـ(.1425و1ـ اإلجما ، محمد بن ابراهيم بن المنذر، دار المسلم، الريا ، ا

ـرررررررر اإلنصرراف مم المانم ومعه الشرررح الكبير، أبوالحسررن علا بن سررليمان المرداوو، 

 -هـرررررررررررر 1432التركا. دار عالم الكتب، الريا . وتحايق: عبدف بن عبدالمحسررررررن 

 م(.2011

، دار الكتاب اإلسمما، بن نجيم البحر الراتق شرح كنز الدقاتق، ابراهيم بن محمدـررررر 

 الابعة ال انية. 

ـرررررررر بداتم الصررناتم  ا ترتيب الشررراتم ،عم  الدين بن أبا بكر بن مسررعود الكاسررانا 

 م(.2005-هـ1426هـ(، دار الحديث، الااهرة.و587الحنفاو

 شرح مختصر خليل، أبا عبدف محمد بن يوسف العبدرو الشهير لتاج واإلكليلـررررررر ا

 لمّواق، دار الفكر، بيروأ. اب

بن جرير الابرو، دار السرررررمم، الااهرة،  جامم البيان عن تأويل  و الار ن،  محمد -

 م(.2007-هـ1428الابعة ال انيةو

ـررررررر الجامم ألحكام الار ن والمبين لما تضمنه من السنة و و الفرقان، الارابا، محمد 

 (.2013-هـ1434بن أحمد، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروأ، الابعة األولى و

مد بن عر ة الدسوقا ، المتو ى ـررررررر حاشية الدسوقا على الشرح الكبير، محمد بن أح

 هـ، دار الفكر.1230سنة 

هـ 1419و1ـ الحاوو الكبير، علا بن محمد الماوردو، دار الكتب العلمية، بيروأ، ا

 م(.1999 -

 دار إحيا  الكتب العربية، الااهرة.األزهرو، صال  بن عبدالسميم،ـ جواهر اإلكليل، 
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حبيب الماوردو، دار الكتب العلمية، ـررررررر الحاوو الكبير، أبوالحسن علا بن محمد بن 

 هـ(.1414و1بيروأ، ا

ـرررررررررر حاشرررية الباجورو على ابن الااسرررم، ابراهيم البيجورو، مابعة مصرررافى البابا 

 هـ(.   1343الحلبا، الااهرة، او

 ـ حاشية الجمل على شرح المنهج، سليمان بن عمر بن منصورالعجيلا، دار الفكر. 

الحصكفا، دا  إحيا  التراث  صار، محمد بن محمدشرح تنوير األب الدر المختارـررررررر 

 العربا.

ـررررررر رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، مابعة مصافى 

 البابا، الابعة ال انية.

ـررررر روضة الاالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف الدين النووو، المكتب اإلسمما، 

 هـ(.1405بيروأ، الابعة و

شرح زاد المستانم، منصور بن يونس البهوتا، أ: خالد المشيا   المربمالرو   ـرررررر

 هـ(.1438و1و خرون، الكويأ، دارالركاتز، ا

ـررررررر زاد المعاد  ا هدو خير العباد، محمد بن أبا بكر ابن الايم، جمعية إحيا  التراث 

 م(.2009-هـ1430اإلسمما، الكويأ، الابعة ال ال ةو

سليمان بن األشعث السجستانا، مكتبة المعارف، الريا . الابعة ـررر سنن أبا داوود، 

 م(.2007-هـ1427ال انيةو

هـررررررررر(، تحايق:عبداللله هاشرررم 1386سرررنن الدار قانا، أبوالحسرررن علا بن عمر. و -

 اليمانا. دار المحاسن، الااهرة.

ـررررررررر الشررررح الكبير لمختصرررر خليل، سرررّيدو أحمد الدردير، تحايق: محمد عليش. دار 

 ، بيروأ.الفكر

ـررررررررر شرررح منتهى اإلراداأ دقاتق أولا النهى لشرررح المنتهى، منصررور بن يونس بن 

إدريس البهوتا، تحايق: د.عبدف بن عبدالمحسن التركا، مؤسسة الرسالة ناشرون، 

 م(. 2000-هـ1421الابعة األولى و
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ل ة شرررح النيل وشررفا  العليل، محمد يوسررف اافيش، مكتبة الرشرراد، جدة، الابعة ال ا-

 م(.1985-هـ1405و

صررررررحي  البخارو، محمد بن اسررررررماعيل البخارو. دار السررررررمم، الريا . الابعة  -

 م(.1998-هـ1419ال انيةو

صررحي  مسررلم، مسررلم بن الحجاج أبو الحسررين الاشرريرو النيسررابورو، دار السررمم،  -

 م(.1998-هـ1419الريا . الابعة األولى و

أحمد الشررهير بابن حجر الهيتما، المكتبة  ـرررررررر الفتاوى الكبرى، شررهاب الدين محمد بن

 اإلسممية.

 ت  الادير ، كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن الهمام، ، دار الفكر،  ـاااا

 .2بيروأ، ا

، دار الشرريرازو بادوأفيروزال يعاوب بن الدين مجد ااهر أبو المحيا ، الااموس ـاااااااا

 م(2001و 1الكتاب العربا، بيروأ، ا 

 ا تلخيص مذهب المالكية، أبو الااسرررم محمد بن أحمد بن جزو  الاوانين الفاهيةـرررررررررر 

 -هـ1431و1الكلبا الغرنااا، ابعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسممية، الكويأ، ا

 م(. 2010

-هـ1432، عبدف بن أحمد بن محمد ابن قدامة ، دار عالم الكتب، الريا ، والكا ا ـ

 م( .2011

عن متن اإلقنا  ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتا، دار الكتب ـررررررر كشاف الانا  

 م(.1997-هـ1418العلمية، بيروأ. الابعة األولى و

 م(.1994و1ـ كفاية األخيار، محمد بن عبدالمؤمن الحسينا، دار الخير، دمشق، ا

 .1محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بيروأ، ا لسان العرب ،ـ 

ـررررررررررررر المبد  شررررررررح المانم، ابراهيم بن محمد ابن مفل ، دار عالم الكتب، الريا ، 

 م(. 2003-هـ1423او
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شا عا، دار  ـرررررررر المبسوا ، أبوبكر محمد بن أحمد السرخسا، تحايق: محمد حسن ال

 م(.2001و1الكتب العلمية، بيروأ. ا

ملتاى األبحر، عبدالرحمن بن محمد بن سليمان شيخا زاده، ـرررررررر مجمم األنهر شرح 

 دار إحيا  التراث العربا، بيروأ.

 يحيى بن زكريا النووو، دار الفكر.، المجمو  شرح المهذبـ 

ـررررررر مجمو  الفتاوى، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، أ:عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، 

 (. 1398و1ا

-هـ 1408بن حزم، دار الكتب العلمية، بيروأ، اوـ المحلى باو ار،  علا بن أحمد 

 م(.  1988

المدخل إلى نظرية ا لتزام العامة  ا الفاه اإلسمما، مصافى الزرقا، دار الالم، ـررررررر 

  هـ(.1420و1دمشق، ا

محمد  .. تحايق عبد السممزكريا بن  ارس بن أحمد الحسين وأب معجم ماياس اللغة،ـ 

 (.1999 -هـ1420بيروأ. الابعة ال انية وهارون. دار الخيل، 

المعونة على مذهب عالم المدينة، عبدالوهاب البغدادو، المكتبة التجارية، مكة ـررررررررررررر 

 الكرمة.

ـررررررررررررر المغنا، عبدف بن أحمد بن محمد بن قدامة، تحايق: د.عبدف بن عبدالمحسررررررن 

 م(.2011 -هـ 1432التركا، ود.عبدالفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الريا ، و

ـرررررررررر مغنا المحتاج إلى معر ة ألفاظ المنهاج، محمد الخايب الشررررربينا.. دار الفكر، 

 بيروأ.

الممهداأ لبيان ما اقتضررررررته رسرررررروم المدونة من األحكام الشرررررررعية  المادماأـررررررررررررر 

والتحصررريمأ المحكماأ الشررررعياأ ألمهاأ مسررراتلها المشررركمأ، محمد بن أحمد بن 

 روأ. رشد الجد، دار الفكر، بي

ـرر المهذب، ابراهيم بن علا بن يوسف الشيرازو، دار الكتب العلمية، بيروأ، الابعة 

 م.2007-هـ1428األولى 
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محمد بن محمد المغربا الحااب، دار الفكر،  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، -

 م(.1992-هـ1412و3بيروأ، ا

 ـ منار السبيل، ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، مكتبة المعارف، الريا . 

ـرررررررر النهاية  ا يريب الحديث واأل ر، مجد الدين أبا السرعاداأ المباره بن محمد بن 

 .هـ(1421و1األ ير، دار ابن الجوزو، الدمام، ا

نهاية المحتاج إلى شررررررررح المنهاج، محمد بن أبا العباس أحمد الرملا، دار الكتب  -

 م(.2003-هـ1424و3العلمية، بيروأ. ا

نيل األواار من أحاديث سرريد األخيار شرررح منتاى األخبار، محمد علا الشرروكانا،  -
 هـ(.  1403دار الفكر، بيروأ، الابعة ال انيةو


