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 تفصیلی فهرست

 سخن ناشر

 اختصارات

 یفهرست اختصار

 شگفتاریپ

 مقدمه

 نکاح فصل اول:

 ف عقد نکاح و اقسام آنیمبحث اول: تعر

 ف عقد نکاحیگفتار اول: تعر

 گفتار دوم: اقسام عقد نکاح

 نکاح موقّت بند اول:

 بند دوم: نکاح دائم

 بند سوم: تفاوت نکاح دائم و موقّت

 یمبحث دوم: نامزد

 یت نامزدیگفتار اول: ماه

 یاز برهم زدن نامزد یناش یمدن تیگفتار دوم: مسئول

 یدوران نامزد یایگفتار سوم: هدا

 ط عقد نکاحیفصل دوم: شرا

 صحّت عقد نکاح یط عمومیمبحث اول: شرا

 گفتار اول: قصد و رضا

 جاب و قبول در عقد نکاحیگفتار دوم: ا

 گفتار سوم: معلوم بودن

 ت در نکاحیاهل گفتار چهارم:

 بند اول: بلوغ

 نبند دوم: جنو

 بند سوم: رشد

 بودن از موانع نکاح یمبحث دوم: خال

 گفتار اول: قرابت



 یبند اول: قرابت نسب

 یبند دوم: قرابت رضاع

 یبت سبببند سوم: قرا

 مردان یالف( محارم سبب

 زنان یب( محارم سبب

 به شبهه بند سوم: قرابت

 یبند چهارم: فرزندخواندگ

 گفتار دوم: شوهر داشتن

 گفتار سوم: عدّة زن

 ف عدّه و اقسام آنیبند اول: تعر

 الف( عدة طالق

 ب( عدّة وفات

 ج( عدّة فسخ نکاح

 د( عدّة ازدواج موقّت

 ( به شبههیکی)نزد یه( عدّة وط

 دّة زناو( ع

 که عدّه ندارند یز( زنان

 بند دوم: احکام نکاح زن در عدّه

 الف( علم به عدّه و حرمت

 ب( جهل به عدّه و حرمت

 ج( یکی عالم و دیگری جاهل به عدّه و حرمت

 یگفتار چهارم: داشتن چهار زن دائم

 گفتار پنجم: مطلّقه بودن به سه طالق و نه طالق

 گفتار ششم: کفر

 گفتار هفتم: لعان

 گفتار هشتم: احرام

 یرانیرایبا غگفتار نهم: نکاح 

 ازدواج یفصل سوم: آثار حقوق

 یرمالیاول: آثار غمبحث 

 نیگفتار اول: تمک

 نیتمک یو اصطالح یغوف لیبند اول: تعر



 نیط تمکیبند دوم: حدود و شرا

 نیم: آثار مترتّب بر تمکبند سو

 گفتار دوم: حسن معاشرت

 است خانوادهیگفتار سوم: ر

 نکاح یدوم: آثار مالمبحث 

 هیگفتار اول: مهر

 گفتار دوم: نفقه

 گفتار سوم: اجرتالمثل و نِحله

 ماهانه یگفتار چهارم: مقرّر

 چهارم: شروط ضمن عقد نکاحفصل 

 یمبحث اول: مفهوم شرط ضمن عقد نکاح و رابطة آن با عقد اصل

 گفتار اول: مفهوم شرط ضمن عقد

 گفتار دوم: رابطة عقد با شرط

 وم: اقسام شرط ضمن عقدمبحث د

 حیگفتار اول: شروط صح

 بند اول: شرط صفت

 جهیبند دوم: شرط نت

 بند سوم: شرط فعل

 بطلرمُیگفتار دوم: شروط باطل غ

 رمقدوریاول: شرط غبند 

 دهیبند دوم: شرط بدون نفع و فا

 د سوم: شرط نامشروعبن

 گفتار سوم: شروط باطل و مبطل

 عقد نکاح یبند اول: شرط خالف مقتضا

 اطالق عقد نکاح یالف( شرط خالف مقتضا

 ذات عقد نکاح یب( شرط خالف مقتضا

 بند دوم: مجهول بودن شرط

 شود نیکه موجب جهل به عوض یالف( شرط مجهول

 نشود نیکه موجب جهل به عوض یب( شرط مجهول

 شروط ضمن عقد نکاح یمبحث سوم: برخ



 فیگفتار اول: مفهوم و ضرورت شرط تنص

 فیت شرط تنصیّگفتار دوم: ماه

 فیط اعمال شرط تنصیگفتار سوم: شرا

 بند اول: طالق به درخواست زوجه نباشد

 نباشد یا سوءاخالق و رفتار وی یف همسریاز تخلّف زن از وظا یطالق، ناش یبند دوم: تقاضا
 

 دست آمده باشدبه ییدر زمان زناشو ییبند سوم: دارا

 ا نحله استفاده نکرده باشدیبند چهارم: زوجه از اجرتالمثل 

 فصل پنجم: انحالل نکاح

 مبحث اول: طالق

 رانیر تحوّل مقرّرات طالق در حقوق ایت و سیماهگفتار اول: مفهوم، 

 طالق طیگفتار دوم: شرا

 طالق یاساس طیبند اول: شرا

 طالق یصور طیدوم: شرابند 

 ِامکان سازش عدم یالف( گواه

 زوجه یحقوق مال ةیب( تأد

 غهیص یاجرا فاتیج( تشر

 اقسام طالق گفتار سوم:

 یبند اول: طالق رجع

 بند دوم: طالق بائن

 یبند سوم: طالق توافق

 طالق از طرف زوجه گفتار چهارم:

 ل شرط ضمن عقدیدلبند اول: حقّ طالق زن به

 ِپرداخت نفقه بند دوم: عدم

 سوم: عسر و حرجبند 

 ش از چهار سالیبت شوهر بیبند چهارم: غ

 ل فسخیدلمبحث دوم: انحالل نکاح به

 وب موجود در زن و مردیگفتار اول: ع

 وب مشترکیبند اول: ع

 وب موجود در مردیبند دوم: ع



 الف( عنن

 ب( خصاء

 ج( جَبّ

 وب مختصّ زنید سوم: عبن

 قرن فیالف( تعر

 ب( جذام

 ج( برص

 فضاءه( ا

 یریگنیز( زم

 از هردو چشم یینایح( ناب

 وبین عیچهارم: قواعد مشترک ببند 

 وبین عیبودن ا یالف( حصر

 وب موجب فسخیش عیدایب( زمان پ

 موجب حقّ فسخ یماریت درمان در بیج( قابل

 س و تخلّف از وصفیگفتار دوم: تدل

 مدّت یمبحث سوم: بذل مدّت و انقضا

 مدّت یگفتار اول: انقضا

 گفتار دوم: بذل مدّت

 زوم ثبت نکاح و انحالل آنگفتار سوم: ل

 فهرست منابع و مأخذ
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