
وقد جعل القانون الحضانة للنساء وقدمهن عىل الرجال لرعاية الصغري ألن الحضانة مبنية عىل 
حامية الصغري ورعايته والحنان عليه, وتجرب الحاضنة عىل حضانة الصغري إن عينتها املحكمة ومل 

يكن يوجد شخص غريها ميكنه القيام بالحضانة.

لمن تستحق الحضانة؟
جلعت الحضانة يف القانون للنساء وذلك حسب الرتتيب التايل:

1 - لألم إذا توفرت فيها رشوط الحضانة تتقدم عىل غريها من النساء حسب املادة )380( من 
قانون األحوال الشخصية »األم أحق بحضانة ولدها وتربية حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد 
األم يعود الحق ملن تيل األم من النساء حسب الرتتيب املنصوص عليه يف مذهب اإلمام أيب حنيفة.

2 - أم األم وأن علت.  
3 - أم األب وأن علت.    
4 - األخت الشقيقة.      

5 - األخت ألم.    

ما هي شروط الحاضنة؟
وضع القانون مجموعة من الرشوط ال بد من توافرها يف املرأة التي ستحتضن الصغري وهي:

1 - أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة, أي أن لديها أهلية لحضانة الصغري.
2 - أن تكون أمينة فال يضيع الولد بانشغالها عنه.

3 - أن تكون قادرة عىل تربتيه وصيانته, مبعنى أال تكون ذات إعاقة متنعها من االعتناء به 
كفقدانها البرص.

4 - أن تكون مسلمة, وميكن أن تكون غري مسلمة إن مل يكن الصغري يفهم الدين يك ال يألف 

دينا آخر.
5 - أال تكون حضانة الصغري يف بيت املبغضني له وهم االشخاص الذين يكرهون الصغري.

6 - أال تكون متزوجة بغري محرم للصغري, أي أن زواجها من عمه ال مينع حضانته كون العم 
محرم للصغري.

إلى أي عمر تستمر الحضانة؟
لألم املطلقة أن تحضن ابنها الذكر إىل 7 سنوات، وميكن لها أن تطلب متديد املدة إىل 9 سنوات, 
أما ابنتها فحضانتها تصل إىل 9 سنوات وميكن أن متدد بطلب إىل القايض الرشعي وذلك إىل 11 

 سنة, إن كان يف ذلك مصلحة للصغريين.

وأقر القانون أنه يحق لالم املتوىف عنها زوجها والتي حبست نفسها عىل تربية أوالدها وخدمتهم 
أن تكون حضانتهم معها حتى يصلوا سن البلوغ.

ماذا تعني المصلحة الفضلى للطفل؟
نص القانون عىل أن للقايض سلطة تقديرية لتحقيق مصلحة الصغري, فليس كام يعتقد كثري من 

الناس أن السن القانوين هو املعيار.
حيث يلتفت القايض إىل تحقيق ما هو أفضل للصغري ويتمثل ذلك يف أن يعطي حضانته إىل األب 
يف حال مل يكن بإمكان االم أن تقوم بحضانته بشكل سليم, أو إن كان وضع األم ميكن أن يضع 

الطفل يف خطر. 



ما هو عقد الزواج؟
يعرف عقد الزواج بأنه » عقد بني رجل وامرأة تحل له رشعا لتكوين أرسة وإيجاد نسل بينهام », 

ويتمثل أطراف عقد الزواج بـ:
1- الخاطب دون أن يقل عمره عن 16 سنة. 

2 -املخطوبة دون أن يقل عمرها عن 15 سنة, وميثلها وليها وهو قد يكون والدها أو شقيقها أو 
عمها. 

وينعقد الزواج بإيجاب الزوج وقبول الزوجة أو وليها. 
وتكون األلفاظ املستعملة هي ألفاظ رصيحة تدل عىل الزواج, مثل التزويج واالنكاح.

ما هي شروط عقد الزواج؟
وضع القانون مجموعة من الرشوط لعقد الزواج وهي:

1 -أن يكون الطرفني بالغني عاقلني. 
2 -أن يشهد عىل العقد شاهدين ذكرين عدلني عاقلني.

3 -مينع اجراء العقد عىل إمرأة مل تكمل مثاين عرشة سنة إذا كان خاطبها يكربها بأكرث من عرشين 
عاما إال إن تحقق القايض رضاها ووجود مصلحة لها يف هذا الزواج.

4 - يجب تسجيل عقد الزواج يف املحكمة مبوجب وثيقة رسمية, ويعاقب من يخالف هذه املادة 
بالسجن والغرامة, أكان املخالف هو الزوج أو الزوجة أو حتى املأذون الرشعي. 

5 - ال يجب أن يكون الزواج مضافا إىل رشط كأن يقول الويل سأزوجك ابنتي إذا سافرت بها, كام 
وال يجوز أن يكون مضافا إىل املستقبل كأن يقول الويل سأزوجك ابنتي ملدة خمسة أشهر. 

ما هي فترة الخطبة؟
هي املرحلة السابقة لعقد الزواج واملتمثلة بالوعد أو قراءة الفاتحة أو الخطبة. 

وهي فرتة تعارف ما بني الخطيبني, ومتتاز بقدرة أي من الخاطبني بالرجوع عنها.
كام ال يرتتب عليها أي نوع من االلتزام ال بخصوص املهر وال بخصوص العدة وال يقع فيها الطالق, 
حيث نص القانون عىل أنه إن رغب الطرفان بفسخ الخطوبة فيام بينهام فباالمكان فسخ الخطبة 

دون أن يتم ترتيب أي نوع من االلتزامات القانونية.
الفسخ بإعادة ما تم تقدميه كجزء من املهر إن كان  وإن فسخت الخطبة يقوم الطرف طالب 

موجودا, وإن كان تالفا يعيد قيمته ماال.  

ما الفرق بين الخطبة والزواج؟
تختلف فرتة الخطبة عن الزواج بالنتائج املرتتبة عىل كل منهام, وميكن حرصها فيام ييل:

1 - التسمية: يف فرتة الخطبة يسمى الطرفني ) الخاطب واملخطوبة(, ولكن يف فرتة الزواج يسمى 
الطرفني )الزوج والزوجة(. 

2 - النفقة:ال يوجد نفقة للمخطوبة يف مرحلة الخطبة, ولكن تستحق الزوجة النفقة مبجرد انعقاد 
عقد الزواج. 

3 - الفسخ: يف مرحلة الخطبة يسمى االنفصال بني الطرفني فسخا للخطبة ويحق ألي من الطرفني 
أن يطلب الفسخ, ولكن يف مرحلة الزواج يسمى طالقا ويكون الطالق بيد الزوج مع قدرة املرأة 

عىل اللجوء إىل القضاء للمطالبة بالطالق.
4 - املهر: يف فرتة الخطبة يعيد كل من الطرفني ما قدمه للطرف اآلخر إن كان جزء من املهر, 
أما الهدايا فتكون يف حكم الهبة, أما يف الزواج فتستحق املرأة املهر كله يف حال طلق الزوج بعد 
الدخول ونصفه إن كان قد طلق قبل الدخول, وإن كانت هي من طلب الطالق فإن حقها يف 

املهر يسقط.
5 - العدة: ال يوجد عدة يف مرحلة الخطبة, ولكن يرتتب عىل الطالق يف عقد الزواج إن كان بعد 

الدخول وليس قبله. 

6 - املرياث: ال يوجد توارث بني الخاطبني يف مرحلة الخطبة, ولكن يوجد توارث ما بني الزوجني 
يف عقد الزواج. 

ما االشتراط في عقد الزواج؟
متابعة  الزوجة  كأن تشرتط  الزواج,  يريده يف عقد  ما  باشرتاط  يقوم  أن  الطرفني  يحق ألي من 

تعليمها, أو أن تشرتط استمرارها يف عملها.
ولكن ال يجب أن يكون الرشط يتجاوز الهدف األسايس من الزواج واملتمثل بإقامة أرسة وإيجاد 

نسل بني الزوجني. 
الزوجة عىل زوجها تطليق زوجته  الغري, كاشرتاط  املوضوعة حقوق  الرشوط  أن ال متس  يجب 
األوىل, إذ أن هذا يلحق رضرا بطرف آخر, ولكن يف املقابل ميكن للزوجة اشرتاط أال يتزوج زوجها 

عليها ثانية. 

ما هو المهر؟ وما أنواعه؟
املهر هو مبلغ من املال فرضه الله حقا للزوجة, وهو نوعني: 

1 - املسمى: وهو املهر الذي يعني ويحدد يف العقد كألف دينار أو 200غم ذهب. 
2 - املثل: هو املهر الذي ال يحدد يف العقد ويكون كمهر الفتيات من جيلها أو من منطقتها.

ويقسم املهر لقسمني, املهر املعجل واملهر املؤجل.
فاملهر املعجل يقبض وقت توقيع العقد أو حسب اتفاق الطرفان, واملهر املؤجل يقبض يف حال 

الطالق أو الوفاة. 

ما هي النفقة؟
يقصد بها انفاق الزوج عىل زوجته وتحق النفقة للزوجة مبجرد انعقاد العقد صحيحا حتى لو مل 

تنتقل لإلقامة معه يف بيت الزوجية.
وموافقة  العمل مرشوعا,  يكون  ان  نفقة برشطني:-  البيت  تعمل خارج  التي  الزوجة  وتستحق 
الزوج عىل العمل رصاحة او داللة ، وال يجوز له الرجوع عن موافقته اال لسبب مرشوع ودون 

ان يلحق بها رضرا.
ويتوجب عىل الزوجة أن تنتقل لإلقامة يف سكن الزوج بعد قبض مهرها املعجل الطاعة واإلقامة 

يف مسكن زوجها الرشعي واالنتقال معه إىل أية جهة أرادها الزوج ولو خارج البالد برشط :
1 - أن يكون مأموناً عليها برفقته يف ذلك املكان.

2 - أن ال يوجد يف وثيقة العقد رشط يقتيض غري ذلك.
وإذا امتنعت الزوجة عن الطاعة يف مثل هذه الحال يسقط حقها يف النفقة.

بيت الزوجية
بكافة  تجهيزه  الزوج  عىل  وتوجب  والزوجة,  الزوج  لسكن  املهيأ  املسكن  هو  الزوجية  بيت 

املستلزمات الرضورية للحياة الزوجية. 
كام ال يحق للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده املميز معه بدون رضاء زوجته يف املسكن الذي 

هيأه لها ويستثنى من ذلك :-
1 - أبواه الفقريان العاجزان, ويجب أال يحول وجودهام يف املنزل من املعارشة الزوجية.

كام وأنه يف املقابل ال يحق للزوجة أن تسكن معها أوالدها من غري زوجها أو أقاربها بدون رضاء 
زوجها مهام بلغ عمرهم.

ما هي الحضانة؟
تعرف الحضانة بقيام شخص ما باالعتناء واالهتامم بالصغري العاجز عن االهتامم بنفسه. 


