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مقررات

وسوت

10111وئءمقه 

I هآلكالإه1م مذعب على الهممص ألآأء|إول



١٢١٧

0ألكأألأ0أم هخرمب ظلدأ اتقصعب اتتآصيل 



ةهقده

يخضر؛|شرئأت بعد؛ أما والأء، ومن وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلام والصلاة لله الحمد 
الأسرة،فقه وهوممؤر البرنامج هدا مقررات من الثاني ائقؤر هو فهدا 

معساسب بما ■فمحئهفأن، مالك الإمام مدهب من العتمد وفق مسائله جمعت وقد 

التدؤيبي.هدا 

اساد

الأسرة.فقه بباب التعلقة الفقهية الحيطلحات التدرب يفهم ن أه 
الأوسرة.فقه هي الأساسية الأحكام التدرب ستحضر ن أه 
بالقدرالعملية الوقائع على التفلؤية المساثل تننيل ملكة المتدرب يكتسب ن أه 

والتطبيق.العمل من يماكنه الذي 

بحالاتهالتكاح وحكم الححلبة، لأحكام واضح تصور التدرب عند يكون ن أه 
المختلفة.

والأحكاموموانعه، وأركانه، النكاح، سؤوهل بين التمييز التدرب يمضليع ن أه 
صنف.يكل المتعلقة 

الأحكاموأهم النوحين، بين تكون التي المؤق بأنواع المتدرب يعيهد ن أ٠ 
العينية.الوقائع على ذلك سنيل على القدرة مع نؤع، بكل الحتمية 

تننيلمع النوحين، بين الفرقة على المترتبة الفقهية الأثار المتدرب يعرف ن أ٠ 
المعاش.الواض على المسماثل هذه 

هاتكالأه1م 0حر0ب 1وقصإمٍاض ااادال0إول 

والفراق(.رالنكاح، الأسرة لفقه الرئيسية بالأقسام عؤيف ته 

ومتىمباحا، يكون ومتى مستحبا، يكون ومتى جبا، وا يكون )مش لنكاح ا كم حه 

محرماآ.يكون ومتى مكيوها، يكون 

حالة(.كل وحكم المخحلوبة، المرأة )حالات الخطية: حكام أ٠ 

وموانعه.وشروطهأ النكاح، ركان أه 

الفاسدة.الأنكحة نواع أه 
النكاح.في لخيار اه 

النفقة.حكام أه 

وأقهيامه(.وأركانه، )حكمه، الطلاق حكام أ٠ 

وأثره(.)شؤوطه، لإيلأء اه 

وكفارته(.وأثره، لفلهار)أركانه، ا٠ 

سبده،وشروطه،وأش؛وآ.̂ ه

اها،والأثاماكلقةبهاا.س و

الحصهانة.حكام أه 

بهذاينفع أن تعالى افه ونسأل 
و؛،،لم.وصحبه آله وعلى محمد سا على افك وصلى 

٥



ةفمه 

ايضراق اممكاح

Iهالك الإ0أم هذعب ظلي 1لثإىص التأتتيل 



اتضراقالتلكح

ممدماس

رالخطبة

اسروطانحردك|ده

الفاسدةالأتكحة مواسمح

اثاراس5احمن 
ادخيارِقاأنكاح

)ادممة

٧هالكالإهام هذهمب على الهقصى لتأصل اإ 



مماسطح

الخمسةاسكفشية الاحلكم تعتره انتدبفيه الأصل 
اعتبار)دؤيث 

الس1خمر،(تحال 
باعتبار

اتسخصرإ(حال 

و_.|علح، حشي لن واجب 

يمجلم رن لغيرالماغب مباح 
اتنميل

أوياجيمتدؤب 

علىيخشى لا الذي اثتسل 
الزنادس4 

خافإن الراغب لغير ٠^^^٥٥ 
غيرواجبةعبادة عن إ- 

)وتمحمام ق - اليقؤع الى أدى ان محؤم 
الزنا(ي' اتوقوٍع يخس 

مالكمه1م هتصب على 1قءقص ٨



اسنمة
ساقح1لأه

اتمعنية

وت|دريضاوض|ريحاغدراضج|ديةاثرجعية

1

حاطي،،اتمؤخم 
بالخطبةالتضر|يح 

دوزاصؤيض

الخطوبة

ثغيرفاسقاتركون

ه1وكالإه1م مذعب ههدمإاض 11إاتتاههيل 



اثنلكحأييكان 

1|لمسقَر
٦ص>، دل 

اووضله(الولي )من الإيجاب 

^^أمحبمتَرس|سه)رسةم أ أأوو|هه
I سمص\{ ء Iو

ِائضيملأصيدضآ|إ '
اM رإ قُبم بيّن لا الضائع أا 
ء|و"I اضس لا الإنشاء ملى ' ي

ليعم

حر

عاقل

)ْ-نامءجآووكيثه؛اتقبهمل 

)ادتكاحو!لترةيج(صييخ 

يصضي)9ءامبةو«ط عير إ. 
ضالضييعض(اثحياة مئة تيقاء ا أ

fتمميقيم1ممتابة أل ا
Iمحالإهآرةبمسسء و '

9  Iكادخريس

الأسالسددا

Iهآلك 1لإه1م هذتهب 1لغقتمٍاعلى |ألتأرصو 1«ا19



أم>وطاثوومج

بيتهماائشتر3كة اتشرإوط 

الإكراهعدم 

الإحرامسم 

ا,دحوفالر3س عدم 

باثقؤجالخاصة الشروط، 

الإسلام

ائحرميةعدم 

ئوجاتأييع من خلوه 

يصمعن ئحتم يمن لا آن الإسمالعدم 
يعهابسعها 

علىيتفقا لا آن ءاو-

بامؤتجهاتخاصة اىسروطا 

غمرهعدة الخلومن إ ؛■ j ات%خلومنالروج 

آوحرةمسلية تكون أن 
كناسة

ئعونميتوث^لزوج

هألك1و1هام مذممب ض اتسص التآصو 



احاداا؛كشروط 

اثصداق

٠ييط 

شرعاميمولأ 
و

طاهرأ

قدؤإمعلوما 

ؤأجلأوصتفا 

قيا،ItEالأشهاد ء — لًً—ءسسس
|ِمُعمو\ا

رجلين

علىمقدؤرا 

دسافومه

ؤيععن يقل لا أن 
ديإهمديتاراوثلاثة 

سدين

r
ينالق 

ستريةاأممءةقاسام 
أالإبس=

اتعيوبمن السلامة 

العقدكتمان اتتواصوعش عدم 

لإهأمهأأأثاIآلقممعيعلىهذصب التاصل ١٢



اتنمس

V

محوادعا1ئىحبم

txz،الصاهؤه

الأصول
^٣١١٥١الأصل يوجة .س:ا,ُص■■:: 

آصلكل من صل أول أي I — هصول١والاصل 
زالأعماموالأخواو(وإنعلوا(|أ I )الإخوةوالأ.|محواتوأبن1ؤم( 

النسب(من يحرم ما رمثل ١ثرضاع 

رم8درتالحرمات بين تجمع ا 1
الأخئى(على اعرمت ذطرا حداهبما إ ل

٦'^ادشركرضرالحرةادة،تاسة( 

اسان

والأستبراءثعدة ا إ

ربالعثو(1دزإهحة أصول 

ولاينوجةصإ 

اتحمل

عديع~ا
اثثلاثانطلاق 

الخوفالحضى 

بالنؤجالإححيان 

الإجمام

١٣ه1وك0ذ>0داالإهآم أأهههم؛اتش Iأ]تألهيو 



ظ"

اختلاوشرط

اتوتيشيوط من 

أوالقوص

اسغاراوصردحالنعم

La  بعدملا اتدخؤأل قبل يفسخ

انمداق)يثبت
سمرالثل(

ث)،

ينأصص ١٠اهيراْد

النكاحممزمس 
اتشهمط()ييملل 

ثا؟

اهتراطاساره

العقد

عدمامتراط 

الوإطأء
محممايكون ان 

اكخمووضيح
__vيكون آن 

العقدمقصود تناه لا الش الشؤوط 

بمصاسو-ءءءاقهماه ساتيا

مابها اJوفاء يستحب 

تقترنثم 
مليهالاينتهج ان اهاراط 

بلدهامن دءدء؛ي أولا 
ْشروم

إهالك لإه1م هذصب أتهىمٍاعلى التأتهيل ١٤



ال؛هارنيا}ئكاح

بيتهماا1شتركة، اتعيوب 

البرص

الجنون

امماتجناتعيوب وجدت اسيارإذا يثبت 

باينؤجالخاصة العيوب 

ادسالحصاالجذام

الاعتراضاو|دذدطة

تI أ الخاصه العيوب 

القين

العقل

الرتق

الافضا:

بخرالضيج

٠
العيوبهذه ّقن ١^٥ محل 

العقدحال موجودة كائن إن 

بمديرض ولم بها بميم ولم 
العلم

أتالعقد بعد العيب حدث ان 
،تققثثع

والجذامبالبرص للهموجة يثبت 

والحنون

Jjimtui  I |^|£١٥هاتك0ذ>هاوااتأ0أم القق،ما



اثسةوجوب أساب 

التلكح

الزوج

إبها خول مد ّ ^١ غدرمدخول 
 rفسسعءسساسثروط و

الإيساربشرط< واجبة ألعنا

وإدت4كين

I ا طيقة مI
'تلدخول دموته م  ٠

LJ ؛^؛L_J
أبالغ ا

ئعتأب؛ضاأبس 
عنى!مت٦ أ  ر

الملك

^^إدز~~ت؛ذ

الخاصةالشرابة محسإ 
٠٠أصناق ءم 

العسرانالوانيان 
)وخادمهما(

أبيهعلى الولد 

العسرالأب يوجة 
)وخادمها(

الأم

ه
ت1قا7ت

٩

العادةحسب على 

إهألك ره1م D_ 11_على السعي التأيسل ١٦



َءهص

طلاقآثارالفراقاسائة- ا ار
دح1سم

تعان

اثقمر|بماصر

ظهار

سبم|

١٧



أأتواصه إ
٠٠سماُ، ق۴ 

١٨

أرء^اذه

اللترم
سهص)بميد

يصحأنبممحنض
أوءسيهموحق 

ب1رممنذس

إالمته سمو>3س 

العدهأيام 

,0أالك|ءشالضممص 1لأاصول 



اسلأة

أؤدكانهحاكمه

اقسامه

ءيأههو 11إ
wmmamm

١٩



الإباحةفيه الأصل 

(،,jyvt،_a_)

ءدماسلأة

اJتمميفيةالأحكام صءيه 

)نمايفس(حرى م ا 

يحدنفقد 

ساوؤيا
واجبا

ّغتتؤبمعه آن يخاف اللسان بذيتة لو3عاتت ركبما 
محريمأوضاسسدةالخيا

محرم(.٥ يوقعه إبقاءها آن عالم رإن 

4حرم(ان يوقعه طلاقها آن علم )رن 

متهموها

اثيدعي(الطلاق حلان بعض ّق كما 

إمالك 1لإهام 0ذرهب على الخقص ألتاهههل ٢٠



أركان
للطلاقالوقع 

ئ

ج-ُم■ ١ أتثقأ 
Iغيراليالغ إ غيراسقل 

4Sm«* بع ع ما  immm

القثو}يأطلاج احكم 

'ؤقآاءسأءمىص؛دس>»؛؛وأ؛أءت«
0لأسع-التقديهما 

الأجسع(
راينوجة(دحقيقا 

:يءِ
غيرواقعطلاقي 

ملئي(واسى راسمن 

واقعطلاقه 

)ادسءرانب«حرم(

انقصي^ ١
قصدزإتإ|مقس

ر_

الط

ال

لاق

خشية(

لثثثلئثثثأ
تيحن ي

يلومما اللمفل، بلخق ي ٠
 Iءيالإهاروواصاه قامه م

٢١هأركاأ|هآم _D_ ;ض 1لهلي،مالد1اهيو 1ا 



أقسآم1مملأى

باعتيارإصكانباعتيارالصمة

وءوآآ•
!عاا كث

غيرءصدسساو-4 كقثثاقثا 
صدس(

محجبدصاضس

إ»ط،ثقأاءثاهم ا ؤ
اصضاوامأهعض أ ا
Iا

^^^nappNM

زن^ر؛ق^^ررناا!سسسم1س-ّ ءءلس1عحس م 1 "
أ-؛.1تنوننضزتآبيتوذءْس، 1  إ

I رسسطب ردّكتيثِ؛ ه ز منث,ب
ك1تاسا"تتع

sدامت-4؛_I I إ عوض لا ب إ ^^تستئاّس.اااس.."ءااح 
٩الحاكم لاق طإ 

مميح
،J_l

بأ٢ محتمل 
رك1ضطءوسماJامLمم(-إ - اثومتهة' ئع تآ 

^سء—عء■ ' —٠٢ 

اتنمسر،ارحديث فقحل تيه 

٢٢JjLCDlin  إ0أ1ك مه1م هذصب الهمتمرعش



نقا
غيرمرضعرسةو~ة~{

اثرضامة(
مسلم

الحيفالمدة

لصر
أْقثرمنصدن

م

ىو4.ان

واسقة،ة وا1مياإ

أواتصق

اوالطلاق
أدأيعةأههرآكثرمن 

تٌ[
I■دهسرياالتيه أا 

ردجعيايطلق آو 

اساكمرطيه آويْللق 

 Iودأاا
■

٢٣
صءءءا



تحت1|ب.ه*عق- 

ه1 والسيد( آ إ

سااس؛آب

]دبخ;\تنج

مصاهرسها

أمة(آو زؤوجة 

السغةصسل 
ْى؛مر5

ئ
مؤمنةيقبة عتق 

عانىبالسم تجب 
Iمتتاسن ر ِ ؤميالؤطء 

^^بم^آص؟سء؟

^ثلنثتثسا

كثا

٢،1 JjLXstUI هألكأهأم 11مذثهب وههصماض



سئ

ملاعنة

محجة
اسن

النكاحفمن يمن أن 

اوالعدة

_lبعد وطئها عدم 

التعج
عضٌرجماسقؤيق

تلعان اسبه

بحضؤةينع ان 

حاكم
ايرهملاعن يقينمن يمن أن 

بأمهاتوثد إلحاق  ثتكاح^ُّء  مسلم

ادءدسمو؛هس ات1حرايمتأبيد 

بهائلاعن 

1ْ٢٥وكاو}0أم 0ذ)0ب ض ا]قههما 1لأا)هيو 



آثاراضراةحِم 

\س3

smmmm

٢٦

ايحضاس

0 لعب صتألقشمإعلى 1أظئإول  ijLo|Jlألكا



م4إ)آآطلأى
قسسا!

تقع؛

^عفآنثط^^هّا
^ثتٌمحب

^^~أنْلآطعه؟ا

نواعها أ

الحبملؤضع 

آقرإء)أطهاد(

أههر

اوءر،اااأ'اتسألأس،أدءس>سستهسبماا: 

ثثهإ

(ضعالس-ل و إ
.ه: .. ّ.أ■;.■■.„ن_ث. ءو__.____.„ 

ذاتالعي،س

مجيوبغير نبالغ القهج 

يلؤمء(طيقة •ر 

قت4لسع

لثأ!بمأكج 
إ،> ٥١٣إ إ امة ■ر أ" رة ح ا

^^ئى،اااا
تأخرحيضهاؤبمن تسدخاصق ا إ

رمميريخماع(ميم،سثأا 

آمة

لسه>؛د،ء."ادامآ

ثاثحيحى ىكْ ثرط< 

يحيض!9ءت1ذت إن الدة 

٢٧ه1وكةسلأض11}أواء،يو 11



انمه،اااوم،مالقمة

اآ-اموة ١٥٢ ١
والسكنى

نوجهاعتها المتوش 

البائن

السكشتها 

تهانقمة ولا 

السكنىلها حائل: 

تهانممة ولا 

L
النقمةمحا حامل: 

والسكنى

Iهآلأى اتامأم هخء£ب ض التاثهيل ٢٨



اتايمضإي

قرإوطاسهس

ثثآس

ا1رشد،

قققق("

بمسثدي|مس دم 

الأم
 _L_^ لم!-عدتها تم الأم)أمها

إستها( م خالتها تم أختها 

الأبt- لأبيهاتوتد جدة ٢" 

رابتتهالأب قرس_ات  ٠٠٥
خالته(تم عمته ثم أخته تم 

الوصي٧"" 

الأختبنت تم الأخ تت ب' 

بامسبالعصية 

٢٩يالكالإه1م مذهمب طلي الفةه،ما  JjLIDtUIإ
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