

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	بداية المحتاج في شرح المنهاج
	المجلد الثالث
	كتاب النكاح
	[باب ... ]
	فصل [في الخطبة]
	فصل [في أركان النكاح وغيرها]
	فصل [فيمن يعقد النكاح وما يتبعه]
	فصل [في موانع الولاية للنكاح]
	فصل [في الكفاءة]
	فصل [في تزويج المحجور عليه]

	باب ما يحرم من النكاح
	فصل [في نكاح من فيها رق وتوابعه]
	فصل [في حل نكاح الكافرة وتوابعه]

	باب نكاح المشرك
	فصل [في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة]
	فصل [في مؤنة المسلمة أو المرتدة]

	باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
	فصل [في الإعفاف]
	فصل [في نكاح الرقيق]


	كتاب الصداق
	فصل [في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد]
	فصل [في التفويض]
	فصل [في بيان مهر المثل]
	فصل [في تشطير المهر وسقوطه]
	فصل [في المتعة]
	فصل [في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه]
	فصل [في وليمة العرس]

	كتاب القسم والنشوز
	فصل [في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه]

	كتاب الخلع
	فصل [في الصيغة وما يتعلق بها]
	فصل [في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها]
	فصل [في الاختلاف في الخلع أو في عوضه]

	كتاب الطلاق
	فصل [في تفويض الطلاق إليها]
	فصل [في بعض شروط الصيغة والمطلق]
	فصل [في بيان محل الطلاق والولاية عليه]
	فصل [في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك]
	فصل [في الاستثناء]
	فصل [في الشك في الطلاق]
	فصل [في بيان الطلاق السني والبدعي]
	فصل [في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها]
	فصل [في أنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها]
	فصل [في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق]
	فصل [في أنواع أخرى من التعليق]

	كتاب الرجعة
	كتاب الإيلاء
	فصل [في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها]

	كتاب الظهار
	فصل [في أحكام الظهار من وجوب كفارة وغير ذلك]

	كتاب الكفارة
	كتاب اللعان
	فصل [في قذف الزوج خاصة]
	فصل [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]
	فصل [في المقصود الأصلي من اللعان]

	كتاب العدد
	[باب ... ]
	فصل [في العدة بوضع الحمل]
	فصل [في تداخل العدتين]
	فصل [في حكم معاشرة المفارق للمعتدة]
	فصل [في الضرب الثاني من ضربي عدة النكاح]
	فصل [في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها]

	باب الاستبراء

	كتاب الرضاع
	فصل [في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما]
	فصل [في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه]

	كتاب النفقات
	فصل [في موجب المؤن ومسقطاتها]
	فصل [في حكم الإعسار بمؤن الزوجة]
	فصل [في مؤن الأقارب]
	فصل [في الحضانة]
	فصل [في مؤنة المماليك وتوابعها]

	الفهرس





