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 األول والثاني :الفصل الدراسي م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
  القاضي الشيخ أحمد بشير الرفاعي. :أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

90   
 :: وصف المقررأوًل 

هو من مستوى السنة و  -جامعة طرابلس-رات األساسية اإللزامية في كلية الشريعة هذا المقرر هو أحد المقر 
 وتشابه مسائله.معانيه، حضور كلي لدقة  الثالثة، ويحتاج إلى

 :أهداف المقرر ثانًيا:
 معرفة النفس ما لها وما عليها عمًلا على ضوء الكتاب والسنة. -1

ددة المتع مناقشة أقوال األئمة والفقهاء توصًلا إلى الحقيقة في كل مسألة من مسائله في الزواج وآثاره -2
 نة، وحجر، ووالية، وغير ذلك.من طًلق، ونفقة، وعّدة، ونسب، ورضاع، وحضا

 :: محتوى المقررثالًثا
 ساعتان[]                                                      القسم األول: إنشاء عقد الزواج 

 املعىن اللغوي واملعىن الفقهي. معىن الزواج:

                          الزواج واجملتمع.                                                    

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية
 [11342]( 1: األحوال الشخصية )مقررل

 [11343] (2)األحوال الشخصية        
 الفقه المقارن لألحوال الشخصية/ بدران أبو العينين بدران :الكتاب المقرر
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 احلكمة يف شرعية الزواج.

 دليل شرعية الزواج.

 صفة الزواج الشرعية.

 ساعتان[]                               اخلطبة:                                                   

 معىن اخلطبة.

 شروط اخلطبة.

 الشروط املستحسنة.

 النظر إىل املخطوبة.

 اح النظر إليه من املخطوبة.ما يب

 الشروط الواجبة يف اخلطبة.

 اخلطبة على اخلطبة.

 اإلجراء القانوين للخطبة يف لبنان.

 اخلطبة ليست عقد زواج.

 فسخ اخلطبة.

 حكم املهر واهلدااي عند فسخ اخلطبة.

 التعويض عن اخلطبة.

 إنشاء عقد الزواج:
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 اإلجياب والقبول.

 . ما يتحقق به اإلجياب والقبول

 مادة اإلجياب والقبول.

 انعقاد الزواج بلفظ غري عريب.

 الزواج ابلتعاطي والكتابة والرسالة والرسول.

 انعقاد الزواج بعاقد واحد.

 ساعات[ 3]                                                                     شروط الزواج:      

 أنواع الشروط.

 شروط االنعقاد.

 عاقد.شروط ال

 شروط املعقود عليها.

 شروط صيغة العقد.

 الزواج املنجز واملعلق على شرط.

 إضافة عقد الزواج إىل الزمان املستقبل.

 قرتان الزواج ابلشرط.ا

 زواج الشغار.

 شرتاط اخليار يف عقد الزواج.ا
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 شروط صحة الزواج.

 الزواج املؤقت.

 زواج املتعة.

 الشهادة يف عقد الزواج:

 [عة ونصفسا]                                                         يف شرطية الشهادة. آراء الفقهاء

 وقت لزوم الشهادة.

 شروط شاهد الزواج.

 [ة ونصفساع]                             شروط نفاذ عقد الزواج.                                   

 شروط لزوم الزواج.

  لبنان.الشروط القانونية يف

 الشروط القانونية لسماع ادعاء الزوجية.

 موانع الزواج:

 ساعات[ 3]                   .                                احملرمات من النساء على التأبيد

 احملرمات بسبب النسب.

 حكمة التحرمي هلذه احملرمات.

 احملرمات بسبب املصاهرة.

 ة وقانون حقوق العائلة.احملرمات ابملصاهرة عند اجلعفري
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 احملرمات بسبب الرضاع.

 نسبة اللنب إىل الرجل.

 الرضاع احملرم.

 مدة الرضاع.

 مقدار الرضاع احملرم.

 طرق إثبات الرضاع.

 حكمة التحرمي ابلرضاع.

 ساعات[ 3]                      احملرمات من النساء على التأقيت.                              

 ري.زوجة الغ

 املعتدة من الغري.

 املطلقة طالقاً ابئناً مكمالً للثالث.

 من ال تدين بدين مساوي.

 حكمة حترمي املشركات.

 حّل املرأة الكتابية للمسلم.

 حكم زواج املرتدة.

 حكم زواج املسلمة بغري املسلم.

 حرمة أخت الزوجة على زوج أختها.
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 حكم اجلمع بني األختني يف أثناء العدة.

 امسة على املتزوج أبربع.حرمة اخل

 تقييد تعدد الزوجات ابلقضاء.

 ساعات[ 3]                               الوالية يف الزواج:                                       

 معىن الوالية.

 الوالية القاصرة واملتعدية واألصلية والنيابية.

 أقسام الوالية املتعدية.

 لعاقلة.والية املرأة البالغة ا

 ما يتحقق به رضا املرأة ابلزواج.

 أسباب الوالية املتعدية.

 شروط الويل يف الزواج.

 على من تثبت والية اإلجبار.

 من تثبت له والية اإلجبار.

 ويل املرأة املعتوهة.

 غياب الويل القريب أو امتناعه عن التزويج.

 وصي الزواج.

 تزويج الوليني.
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 جنون الويل األقرب.

 يج األولياء.أحكام تزو 

 خيار البلوغ.

 خيار اإلفاقة.

 تزويج األم لولدها.

 ساعة ونصف[]                       الوكالة يف الزواج:                                          

 ضابط الوكالة.

 أقسام الوكالة.

 الوكالة املطلقة.

 الوكالة املقيدة.

 حكم الوكالة يف الزواج.

 ساعة ونصف[]                         ج:                                        الكفاءة يف الزوا 

 معناها.

 شرطية الكفاءة.

 ي تشرتط فيه الكفاءة.ذاجلانب ال

 وقت اعتبار الكفاءة.

 من له حق الكفاءة؟.
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 األمور اليت تعترب فيها الكفاءة: النسب.

 اإلسالم.

 احلرية.

 املال.

 الداينة واحلرفة.

 الشيعة اإلمامية يف الكفاءة. مذهب

 ساعتان[]                                     أحكام عقود الزواج:                                

 املقصود حبكم العقد.

 حكم العقد الصحيح الالزم .

 حكم الزواج النافذ.

 حكم الزواج املوقوف.

 حكم الزواج غري الصحيح.

 سد قبل الدخول.حكم الزواج الباطل والفا

 حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

 حكم الدخول يف الزواج الباطل.

 ساعات[ 9]                         احلقوق املرتتبة على عقد الزواج.                          

 حقوق الزوجة.
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 احلق األول: املهر.

 تعريف املهر.

 املهر حكم من أحكام الزواج.

 زوجة.دليل وجوب املهر لل

 سبب وجوب املهر.

 مقدار املهر.

 أقل املهر.

 ما يصلح أن يكون مهراً.

 تعجيل املهر أو أتجيله.

 واألحوال اليت جيب فيها كل نوع . أنواع املهر:

 املهر املسمى.

 مهر املثل.

 األحوال اليت جيب فيها مهر املثل.

 احلقوق املتعلقة ابملهر.

 من له قبض املهر؟.

 وقت قبض املهر.

 دة يف املهر.الزاي
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 احلّط من املهر.

 األمور املؤكدة لوجوب املهر كله.

 الدخول احلقيقي.

 اخللوة الصحيحة.

 ساعة ونصف[]                   االختالف يف حصول اخللوة.                                     

 حكم اخللوة الفاسدة.

 قيقي.األحكام اليت تتفق اخللوة الصحيحة فيها مع الدخول احل

 ما ختتلف فيه اخللوة عن الدخول.

 ساعة ونصف[]                    املهر عند موت أحد الزوجني.                                    

 املهر عند قتل الزوجة نفسها أو قتل زوجها.

 سقوط نصف املهر.

 املهر املفروض بعد العقد.

 [ة ونصفساع]                                             حكم الزايدة على املهر.                    

 املتعة ومىت جتب ومىت ال جتب.

 املتعة الواجبة.

 املتعة املستحبة.

 املهر يف الزواج الفاسد.
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 سقوط مجيع املهر.

 اقرتان املهر ابلشرط.

 الكفالة يف عقد الزواج.

 هالك املهر واستهالكه واستحقاقه.

 [ة ونصفساع]                                                                    قضااي املهر.        

 اجلهاز وإعداد بيت للزوجية.

 ملن يكون اجلهاز.

 اختالف األب وابنته يف اجلهاز.

 االختالف يف متاع البيت.

 ساعات[ 9]                        احلق الثاين: النفقة.                                            

 معىن النفقة.

 أسباب النفقات.

 حكم نفقة الزوجية.

 السبب يف وجوب النفقة.

 شروط وجوب النفقة.

 من ال نفقة هلا من الزوجات.

 نفقة املعقود عليها عقداً فاسداً.
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 نفقة الصغرية.

 نفقة الزوجة املريضة.

 نفقة الزوجة الناشزة.

 سافرة.نفقة الزوجة احملبوسة واملغصوبة وامل

 نفقة الزوجة احملرتفة.

 نفقة الزوجة املمتنعة عن االنتقال مع زوجها.

 تقدير نفقة الزوجية.

 ما جيب مراعاته عند تقدير نفقة الزوجة.

 نفقة املسكن.

 ما جيب توفره يف املسكن الشرعي.

 نفقة اخلادم.

 مثن الدواء للزوجة.

 رفض الزوج اإلنفاق على زوجته.

 نفقة زوجة الغائب.

 ن النفقة.دي

 تعجيل النفقة.

 ختالف الزوجني يف اإلنفاق.ا
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 اإلبراء عن النفقة.

 بدين النفقة. ةاملقاص

 ضمان النفقة.

 احلق الثالث للزوجة: العدل واإلحسان يف املعاملة.

 القسم ومعناه.

 القسم يف النفقة واملقاربة.

 القسم يف السفر.

 حقوق الزوج على الزوجة:

 أواًل: الطاعة.

 اثنياً: القرار يف البيت.

 اثلثاً: والية التأديب.

 املوعظة احلسنة.

 اهلجر يف املضجع.

 الضرب.

 اجمللس العائلي ) التحكيم (.

 رابعاً: القيام على شؤون البيت.

 احلقوق املشرتكة بني الزوجني:
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 حرمة املصاهرة.

 التوارث.

 االستمتاع.

 حسن العشرة.

 حقوق هللا تعاىل.

 ف الدين:الزواج عند اختال

 إسالم الزوجة دون زوجها.

 إسالم الزوج دون زوجته.

 زواج غري املسلمني.

 الزواج عند ردة أحد الزوجني.

 إثبات دعوى الزواج.

 القسم الثاين: إهناء عقد الزواج

 [ة ونصفساع]                                        الفرق وأنواعها:                                

 الفرقة. معىن

 أنواع الفرق.

 ما يعد فرقة فسخ وما يعد فرقة طالق.

 الفرق وحاجتها إىل القضاء.
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 [ة ونصفساع]                                 الطالق:                                               

 معىن الطالق.

 دليل مشروعية الطالق.

 حكمة تشريع الطالق.

 ن املرأة.الطالق ميلكه الرجل دو 

 تقييد الطالق ابلقضاء.

 هل حق الزوج يف الطالق مطلق أو مقيد؟.

 التعويض عن الطالق.

 [ة ونصفساع]                                       شروط الطالق:                                

 طالق الغضبان والسكران.

 طالق املكره.

 طالق اهلازل.

 طالق املخطئ.

 طالق الويل.

 حمل الطالق.

 صيغة الطالق.

 الطالق ابلكتابة والرسالة.
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 شروط وقوع الطالق ابللفظ.

 [ة ونصفساع]                                       ألفاظ الطالق:                                

 اللفظ الصريح.

 اللفظ الكنائي.

 الطالق املنجز.

 الطالق املضاف.

 الطالق املعلق.

 لصحة التعليق.ما يشرتط 

 الطالق.مذهب اجلعفرية يف تعليق 

 حكم احللف ابلطالق.

 .احقيقيً حكم الطالق املعلق تعليًقا 

 مأخذ القانون املصري يف الطالق املعلق.

 [ة ونصفساع]                     الوقت املشروع للطالق:                                       

 الطالق السين والبدعي.

 الطالق أثناء احليض.حكم 

 [عة ونصفسا]                  العدد املشروع للطالق وكيفية إيقاعه:                          

 احلكمة يف تعدد الطلقات.
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 احلكمة يف كون الطلقات ثالاثً ال واحدة.

 الكيفية املشروعة إليقاع الطالق.

 آراء الفقهاء وأدلتهم.

 حكم الطالق املتتابع.

 رب عدد الطلقات.مبن يعت

 ساعة ونصف[]                                       أنواع الطالق:                                  

 الطالق الرجعي.

 الطالق البائن.

 مىت يكون الطالق رجعياً.

 مىت يكون الطالق ابئناً.

 مذهب غري احلنفية يف الطالق البائن وحاالته.

 ي، واملذهب اجلعفري، وقانون حقوق العائلة.ما عليه القانون املصر 

 ساعة ونصف[]                    أحكام الطالق:                                                   

 حكم الطالق الرجعي.

 حكم الطالق البائن بينونة صغرى.

 حكم املطلقة طالقاً ابئناً بينونة كربى.

 املطلقات.به ما حتل 
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 [ة ونصفساع]                                                                            الرجعة :  

 معناها وشرعيتها.

 ملن حق الرجعة.

 شروط الرجعة.

 ما تكون به الرجعة.

 االختالف يف الرجعة.

 انقطاع الرجعة.

 ما حتل به املطلقة ابئناً بينونة كربى:

 نية التحليل وأثرها.

 يل يف العقد.شرطية التحل

 ما ميلكه الزوج من طلقات بعد إعادة مطلقته.

 اإلشهاد على الطالق.

 الطالق يف املرض.

 حكم طالق املريض مرض املوت.

 [ة ونصفساع]             الوكالة يف الطالق _ وتفويض الطالق إىل الزوجة:                   

 معىن التفويض وألفاظه.

 ؟.هل التفويض متليك أو توكيل 
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 الفرق بني التمليك والتفويض.

 الفرق بني التوكيل والتفويض.

 نوع الطالق الواقع ابلتفويض.

 ساعات[ 6]                                 اخللع:                                               

 متهيد، معىن اخللع.

 هل اخللع ميني أو معاوضة.

 مية اجلعفرية.ما يشرتط لصحة اخللع عند اإلما

 البدل يف اخللع.

 حكم ما أيخذه الزوج بدالً يف اخللع.

 شروط إلزام الزوجة ابلبدل يف اخللع.

 اخللع من الويل.

 خلع املريضة مرض املوت.

 ما يرتتب على اخللع من اآلاثر.

 نوع فرقة اخللع.

 الوكالة يف اخللع.

 الطالق على مال:

 ع.وجوه االختالف واالتفاق بينه وبني اخلل
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 [ة ونصفساع]                                      اإليالء:                                         

 معناه.

 أصل ثبوته.

 ركن اإليالء.

 شروط اإليالء.

 حكم اإليالء.

 مايسقط به اإليالء.

 الظهار:

 معناه.

 شروط الظهار.

 صيغة الظهار.

 موقف اإلسالم من الظهار.

 حكم الظهار.

 ساعات[ 3]                           التفريق بواسطة القضاء:                                   

 التطليق لعدم اإلنفاق.

 آراء املذاهب وأدلتهم.

 التفريق للعيب يف أحد الزوجني.
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 نوع الفرقة يف عيب الزوج.

 آراء األئمة يف التفريق بعيوب غري جنسية.

 التفريق للضرر.

 للغيبة.التطليق 

 التطليق حلبس الزوج.

 التفريق بسبب اللعان:

 تعريف اللعان وكيفيته.

 شروط اللعان.

 حكم اللعان.

 ساعات[ 6]                                  العدة:                                                 

 معناها.

 دليل املشروعية.

 سبب وجوب العدة.

 أنواع العدة.

 راء.عدة األق

 عدة األشهر.

 عدة وضع احلمل.
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 عدة املطلقة يف مرض موت زوجها.

 حتول العدة من نوع آلخر.

 حتول العدة من األشهر إىل احليض.

 حتول العدة من احليض إىل األشهر.

 حتول العدة من احليض أو األشهر إىل وضع احلمل.

 بدء احتساب العدة.

 عدة من انقطع حيضها. :املعرف ابنقضاء العدة

 دة وطء الشبهة.ع

 هبا. عدة املزين

 العدة عند دعوى املرأة الطالق.

 فروع: األول.

 الثاين والثالث.

 الرابع واخلامس.

 أحكام املعتدات.

 مرياث املعتدة.

 لزوم املعتدة لبيت الزوجية.

 حداد الزوجة على زوجها.
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 نفقة املعتدة.

 من تستحق النفقة من املعتدات.

 دات.من التستحق النفقة من املعت

 القسم الثالث: حقوق األوالد

 ساعات[ 3]                    احلق األول: النسب.                                             

 معىن النسب .

 ملن حق النسب؟.

 أقل مدة احلمل.

 أقصى مدة احلمل.

 إثبات الوالدة.

 تعيني املولود.

 أسباب ثبوت النسب:

 صحيح.النسب عند قيام الزواج ال

 [ة ونصفساع]                                            شروط ثبوت النسب ابلزواج الصحيح.    

 نسب ولد زواج املتعة.

 النسب يف الزواج الفاسد.

 نسب ولد الشبهة.
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 النسب بعد الفرقة.

 النسب لولد معتدة الطالق الرجعي والبائن.

 نسب ولد معتدة الوفاة.

 ل هبا.نسب ولد غري املدخو 

 [ة ونصفساع]                         طرق ثبوت النسب:                                        

 الزواج ) الفراش (.

 اإلقرار أبصل النسب.

 شروط ثبوت النسب ابإلقرار.

 اإلقرار مبا يتفرع على أصل النسب.

 التبين.

 البينة.

 الشهادة ابلتسامع يف النسب.

 نسب اللقطاء.

 [ة ونصفساع]                           ق الثاين: الرضاع.                                     احل

 وجوب اإلرضاع على األم.

 أجرة اإلرضاع وعلى من جتب.

 مىت تستحق األم األجرة على اإلرضاع.
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 مدة استحقاق األم أجرة على اإلرضاع.

 ما تقدر به األجرة على اإلرضاع.

 اع.التربع ابإلرض

 ساعات[ 3]                          احلق الثالث: احلضانة.                                 

 تعريفها.

 ملن حق احلضانة.

 من يثبت له حق احلضانة.

 ترتيب احلاضنات من النساء.

 حضانة الرجال.

 شروط احلضانة.

 شروط النساء احلاضنات.

 شروط الرجل احلاضن.

 أجر احلضانة.

 تحقاق األجرة.وقت اس

 على من جتب األجرة.

 أجرة احلضانة عند وجود متربعة.

 مكان احلضانة.
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 إخراج الصغري من بلد أمه احلاضنة.

 خمالفة احلاضنة ملكان احلضانة.

 رؤية األب ابنه زمن احلضانة.

 املدة اليت تنتهي بعدها احلضانة.

 ضم الصغري والصغرية بعد انتهاء احلضانة.

 :واألنشطة : األساليبرابًعا

 إلقاء المحاضرات، المشاركات الصفية، تمارين عملية.

 : التقويم:اخامسً 
 عًلمة(. 100االمتحان النهائي: )
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 : المراجع:اسادسً 
 –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير  –مغني المحتاج للخطيب الشربيني  –حاشية ابن عابدين 

يعة اإلسًلمية لمحمد أبو األحوال الشخصية في الشر  -للمرداوي  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخًلف
 .زهرة

 


