



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الغاية في اختصار النهاية
	المجلد الثالث
	كتاب الاعتكاف وليلة القدر
	897 - المختار أن ليلة القدر مخصوصة بهذه الأمة، ووقتها جميع السنة عند بعض العلماء، وجميع رمضان عند أبي حنيفة، والعشر الأواخر عند الشافعي رحمه الله، وفي "التقريب" تردد في النصف الآخر من رمضان، ولا أصل له، وميل الشافعي إلى الحادي والعشرين، وقال في موضع: الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين، ومال ابن عباس إلى السابع والعشرين، ووافقه على ذلك طوائف من الناس.
	898 - فصل في بيان أقل الاعتكاف
	899 - فصل في الصوم في الاعتكاف
	900 - فرع
	901 - فصل في التطوع بالاعتكاف
	902 - فصل فيمن نذر تتابع الاعتكاف ولم يعين الزمان
	903 - فصل فيما يحسب له من أزمنة الخروج وما لا يحسب
	904 - فصل فيمن عين وقت الاعتكاف ولم يشرط التتابع
	905 - فرع
	906 - فصل في الاستثناء في الاعتكاف والعبادات
	907 - فصل في تعيين المساجد للصلاة والاعتكاف
	908 - فصل في الخروج للعيادة وصلاة الجنازة
	909 - فصل في اكتساب المعتكف
	910 - فصل في الخروج للأذان
	911 - فصل في الأذان للولاة
	912 - فصل فيمن خرج مكرها أو ناسيا أو لأداء واجب
	913 - فصل في الجماع والمباشرة
	914 - فصل في الردة والسكر
	915 - فصل فيما يدخل من الليالي في نذر الاعتكاف وما لا يدخل
	916 - فصل في الاعتكاف في مسجد الدار
	917 - فصل في نذر الاعتكاف لقدوم زيد
	918 - فصل فيمن يصح اعتكافه
	919 - فرع
	920 - فرع
	921 - فرع

	كتاب الحج
	922 - باب بيان فرض الحج
	923 - فرع
	924 - فرع
	925 - فصل في استطاعة الاستنابة
	926 - فصل في بذل الطاعة
	927 - فرع
	928 - فصل في زوال العضب بعد الحج
	929 - فصل في حج المملوك والصبي والردة بعد الحج
	930 - فصل في تقديم فريضة الحج على غيرها
	931 - باب إمكان الحج وأنه من رأس المال
	932 - فصل في حج المبذر والمجنون
	933 - فصل في غلاء الأسعار وما يؤخذ على المراصد
	934 - فصل في ركوب البحر لأجل الحج
	935 - فصل في اعتبار المحرم في استطاعة الحج في حق النساء
	936 - فصل في إخراج الحج من التركة
	937 - باب تأخير الحج
	938 - باب وقت الحج والعمرة
	939 - فرع
	940 - باب وجوب العمرة
	941 - باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها
	942 - فرع
	943 - فرع
	944 - فصل في إحرام المتمتع بالحج
	945 - فصل في بيان القران
	946 - فصل في دم القران
	947 - فصل في اعتمار المفرد بعد الحج
	948 - باب الاختيار في إفراد الحج
	949 - باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج
	950 - فصل فيما يجب على المعسر بالهدي
	951 - فصل في صوم السبعة
	952 - فصل في قضاء الثلاثة عند الفوات
	953 - فصل في موت المتمتع قبل الصيام
	954 - باب مواقيت الحج
	955 - فصل فيمن جاوز الميقات غير ناسك
	956 - باب الإحرام والتلبية
	957 - فصل في وقت الإحرام
	958 - فصل في النية في الإحرام
	959 - فرع
	960 - فرع
	961 - فصل في إبهام الإحرام
	962 - فصل فيمن علق إحرامه بإحرام غيره
	963 - فصل فيمن نسي ما أحرم به
	964 - [فرع في] وجوب الدم على الناسي
	965 - فصل فيما إذا ذكر المتمتع أنه طاف محدثا
	966 - فرع
	967 - فصل فيما إذا جامع المتمتع [بين نسكيه]، ثم ذكر حدثا في أحد طوافيه
	968 - فصل في التلبية
	969 - فصل فيما يجب كشفه في الإحرام
	970 - فصل في اختضاب المرأة للإحرام وغيره
	971 - باب ما يجتنب المحرم من الطيب واللباس
	972 - فرع
	973 - فرع
	974 - فرع
	975 - فرع
	976 - فصل فيما يتعلق به الكفارات من المحظورات
	977 - فصل فيما تتعدد كفارته من الاستمتاع
	978 - فرع
	979 - فرع
	980 - فصل في تعدد كفارة الإتلاف
	981 - فرع
	982 - فرع
	983 - فرع
	984 - فصل في استعمال الطيب
	985 - فصل في الجاهل بتحريم الطيب
	986 - فصل في غسل الطيب
	987 - فصل في افتراش المطيب
	988 - فصل في الادهان
	989 - فرع
	990 - فصل في إزالة الشعر بالحلق وغيره
	991 - فرع
	992 - فصل في فدية الحلق والقلم
	993 - فصل في حلق الحلال شعر الحرام
	994 - فرع
	995 - فرع
	996 - فصل في بيان الطيب
	997 - فصل في استعمال الطيب الذاهب الريح
	998 - باب دخول مكة
	999 - فصل في صفة البيت، [وبيان الحجر والشاذروان بين الركنين اليمانيين]
	1000 - فصل في شرائط الطواف
	1001 - فصل في الموالاة في الطواف
	1002 - فصل في الحدث في الطواف
	1003 - فصل في بيان المطاف
	1004 - فصل في الاستلام
	1005 - فصل في الرملان
	1006 - فصل فيما يشرع فيه الرمل من الطواف
	1007 - فرع
	1008 - فصل في الاضطباع
	1009 - فصل في ركعتي الطواف
	1010 - فصل في طواف القدوم والزيارة والوداع
	1011 - فرع
	1012 - فصل في الطواف بالصبي محمولا
	1013 - فصل في السعي بين الصفا والمروة
	1014 - فصل في السعي
	1015 - فصل في سنن السعي
	1016 - فصل في الحلاق
	1017 - فصل في خطب الحج
	1018 - فصل في الوقوف بعرفة
	1019 - فرع
	1020 - فصل في بيان محل الوقوف
	1021 - فصل فيما يجزئ من الوقوف
	1022 - فصل فيما يستحب في يوم عرفة
	1023 - فصل في أسباب التحلل من الحج
	1024 - فرع
	1025 - فصل فيما يباح بالتحلل الأول
	1026 - فصل في جملة أفعال الحج
	1027 - فصل في الرمي
	1028 - فصل فيما يرمي به
	1029 - فصل في الرمي بما رمي به
	1030 - فصل في فوات الرمي
	1031 - فرع
	1032 - فرع
	1033 - فرع
	1034 - فرع
	1035 - فرع
	1036 - فرع
	1037 - فصل في كيفية الرمي
	1038 - فصل في الاستنابة
	1039 - فرع
	1040 - فصل في فدية الرمي
	1041 - فصل في النفر
	1042 - فصل في المبيت بمزدلفة ومنى
	1043 - فصل في واجبات الحج
	1044 - فصل فيما يجب بترك المبيت
	1045 - فصل في أهل السقاية والرعاية
	1046 - فصل في حج الصبي
	1047 - فصل في بلوغ الصبي في الحج
	1048 - فصل في جماع الصبي وارتكابه منهيات الإحرام
	1049 - فرع
	1050 - فصل في الجماع في النسك
	1051 - فرع
	1052 - فصل في المباشرة
	1053 - فرع
	1054 - فصل في الدماء وصفة أبدالها
	1055 - فصل في محل إراقة الدماء
	1056 - فصل فيما يفسد الحج والعمرة
	1057 - فصل في فوات الحج
	1058 - فصل في دم الفوات
	1059 - فرع
	1060 - فصل في دخول مكة بغير إحرام
	1061 - باب الصبي يبلغ والمملوك يعتق
	1062 - [فرع]
	1063 - باب من أهل بحجتين أو بعمرتين
	1064 - باب الإجارة على الحج
	1065 - فصل في معرفة أعمال الحج
	1066 - فصل في مخالفة الأجير
	1067 - فرع
	1068 - فرع
	1069 - فصل في صرف الأجير السفر إلى غرضه
	1070 - فصل في موت الأجير في أثناء الحج
	1071 - فرع
	1072 - فصل في إفساد الأجير الحج، والصد، والفوات
	1073 - فصل في مخالفة الأجير لما رسمه المستأجر
	1074 - فصل في القران عن شخصين
	1075 - فرع
	1076 - فصل في الإجارة على حجتين في سنة واحدة
	1077 - فصل في الجعالة على الحج، والإذن فيه بغير عقد
	1078 - فصل في صرف الأجير الحج إلى نفسه
	1079 - فصل فيمن أوصى لمعين أن يحج عنه حج الإسلام
	1080 - فرع
	1081 - فصل فيمن أوصى لمعين أن يحج عنه حج التطوع
	1082 - فرع
	1083 - فرع
	1084 - فرع
	1085 - باب قتل الصيد عمدا كان أو خطأ
	1086 - فصل في صفة الجزاء
	1087 - فصل في فداء المعيب بالمعيب، والذكر بالأنثى وغير ذلك
	1088 - فصل في الجناية على الماخض وولدها
	1089 - فصل في الجناية على الصيد من غير إهلاك
	1090 - فصل في إزالة امتناع الصيد
	1091 - فصل في قتل الصيد في يد المحرم
	1092 - فصل في كيفية إخراج الجزاء
	1093 - فصل في ذبح المحرم الصيد
	1094 - فرع
	1095 - فرع
	1096 - فصل فيما يحرم على المحرم من الصيد
	1097 - فصل فيمن أحرم وفي يده صيد
	1098 - فرع
	1099 - فصل في بيع الصيد وشرائه وإرثه
	1100 - فرع
	1101 - فرع
	1102 - فرع
	1103 - فصل في تنفير الصيد وإرسال الجوارح عليه
	1104 - فصل في صيد الحرم
	1105 - فرع
	1106 - فرع
	1107 - فرع
	1108 - فصل في تحريم أشجار الحرم
	1109 - فصل في ضمان أشجار الحرم
	1110 - فصل في كلأ الحرم
	1111 - فصل في تحريم صيد المدينة وأشجارها
	1112 - فصل في صيد وج وأشجاره
	1113 - باب جزاء الطائر
	1114 - فرع
	1115 - فرع
	1116 - فصل في إتلاف البيض والفراخ
	1117 - باب ما للمحرم قتله
	1118 - فرع
	1119 - باب الإحصار
	1120 - فصل فيما يقضيه المحصر وما لا يقضيه
	1121 - فرع
	1122 - فرع
	1123 - فصل في كيفية التحلل
	1124 - فصل في الإعسار بدم الإحصار
	1125 - باب حصر العبد [يحرم بغير إذن سيده]
	1126 - فصل في كيفية تحلل الرقيق والزوجة
	1127 - فرع
	1128 - فرع
	1129 - فرع
	1130 - باب ما جاء في الأيام المعلومات والمعدودات
	1131 - باب نذر الهدي
	1132 - فصل في التقليد والإشعار

	كتاب البيوع
	1133 - البيع جائز بالإجماع. قال الشافعي: جماع ما يجوز به البيع عاجلا وآجلا أن يتبايعا عن تراض منهما، ولا يعقداه بأمر منهي عنه، ولا على أمر منهى عنه، فإن تفرقا عن تراض منهما فقد لزم البيع، وليس لأحدهما رده إلا بخيار أو عيب، أو شرط يشرطه، أو خيار الرؤية إن جاز خيار الرؤية.
	1134 - فصل في بيع الغائب وشرائه
	1135 - فصل في شراء ما تقدمت رؤيته
	1136 - فرع
	1137 - فصل فيما يشترط في صحة بيع الغائب
	1138 - فرع
	1139 - فصل في بيع ما رأى أنموذجه
	1140 - فصل في خيار المجلس وخيار الرؤية في بيع الغائب
	1141 - فصل في بيع ذوات الأمثال
	1142 - فصل في بيع الثوب المطوي
	1143 - فصل في بيع الجارية المتنقبة
	1144 - فصل في بيع الأكارع والرؤوس واللحم في الجلود
	1145 - باب خيار المجلس
	1146 - فصل فيما يثبت فيه خيار المجلس والشرط من المعاملات
	1147 - فصل في اشتراط نفي الخيار
	1148 - فصل في الفسخ والإجازة في المجلس
	1149 - فرع في السلم والصرف في المجلس
	1150 - فصل في الفراق القاطع للخيار
	1151 - فروع
	1152 - فصل في موت العاقد في مجلس الخيار
	1153 - فرع
	1154 - فصل في جنون العاقد والإكراه على الفراق
	1155 - فرع
	1156 - فصل في خيار الشرط
	1157 - فرع
	1158 - فرع
	1159 - فرع
	1160 - فرع
	1161 - فرع
	1162 - فرع
	1163 - فصل في ملك المبيع في مدة الخيار
	1164 - فصل فيمن يملك الفوائد في مدة الخيار
	1165 - فصل في إعتاق المشتري في مدة الخيار
	1166 - فرع
	1167 - فصل في إعتاق البائع
	1168 - فرع
	1169 - فصل في بيع المبيع في مدة الخيار
	1170 - فصل في وطء المشتري في مدة الخيار
	1171 - فصل في وطء البائع
	1172 - فصل فيما يتضمنه الوطء من الإجازة
	1173 - فصل في إحبال المشتري في مدة الخيار
	1174 - فصل في إحبال البائع في مدة الخيار
	1175 - فصل فيما يكون اختيار الفسخ والإمضاء
	1176 - فرع
	1177 - فصل في تلف المبيع في مدة الخيار
	1178 - فرع
	1179 - فرع
	1180 - فصل في إعتاق المبيع وثمنه في مدة الخيار
	1181 - باب الربا وما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا، والصرف
	1182 - فصل في بيان الطعم الذي هو علة الربا
	1183 - فرع
	1184 - فرع
	1185 - فرع
	1186 - فصل فيما صرف عن الطعم في العادة
	1187 - فصل فيما يعرف به تماثل المال الربوي
	1188 - فرع
	1189 - فصل في بيان الحال التي يعتبر فيها التماثل
	1190 - فصل فيما لا يقدر شرعا ولا عرفا
	1191 - فصل في بيع الحب بالدقيق وبما يتخذ منه
	1192 - فصل فيما نزع نواه
	1193 - فصل في قاعدة مد عجوة
	1194 - فصل في بيع المنعقد بالنار
	1195 - فصل في تجانس الأدهان والخلول والألبان
	1196 - فصل في المختلطات الربوية
	1197 - فصل في بيع الخلول بالخلول
	1198 - فصل في بيع اللبن بما يتخذ منه
	1199 - فصل في اختلاط المال الربوي بما ليس بمقصود
	1200 - فرع
	1201 - فصل في بيع الشاة اللبون باللبن
	1202 - فصل في قسمة أموال الربا
	1203 - فصل في بيع دار ذات ماء بمثلها
	1204 - فصل في التقابض والنساء في أموال الربا
	1205 - فصل في الرد بالعيب في الصرف
	1206 - فصل في الذريعة
	1207 - باب بيع اللحم باللحم
	1208 - فصل في تجانس أجزاء الحيوان
	1209 - فصل فيما يشترط في بيع اللحم باللحم
	1210 - باب بيع اللحم بالحيوان
	1211 - باب ثمر الحائط يباع أصله
	1212 - فصل في حكم الثمار قبل الإبار وبعده
	1213 - فرع
	1214 - فرع
	1215 - فرع
	1216 - فصل فيما يستحقه البائع من إبقاء الثمار
	1217 - فرع
	1218 - فصل في اختلاط الثمر المبيع بما يحدث من ثمر للبائع
	1219 - فرع
	1220 - فصل في التنازع عند الإبهام
	1221 - فرع
	1222 - فرع
	1223 - فصل في دخول البناء والغرس في بيع الأرض
	1224 - فصل فيما يدخل في بيع الدار
	1225 - فرع
	1226 - فصل فيما يدخل في بيع القرية والبستان
	1227 - فصل في بيع الأرض المزروعة والمبذورة والدار المشحونة
	1228 - فرع
	1229 - فرع
	1230 - فرع
	1231 - فصل فيمن اشترى أرضا فوجد فيها أحجارا
	1232 - فرع
	1233 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ورد الجائحة من كثب
	1234 - فرع
	1235 - فصل في بيان الزهو وبدو الصلاح
	1236 - فصل في بيع الزرع
	1237 - فرع
	1238 - فصل فيمن باع الشجر واستثنى الثمر
	1239 - فصل في بيع المستتر بالقشور أو السنابل
	1240 - فصل في الاستثناء في الثمر والأرض والصبرة
	1241 - فرع
	1242 - فصل في وضع الجوائح
	1243 - فصل في تعيب الثمر بعد التخلية
	1244 - باب المحاقلة والمزابنة والعرايا
	1245 - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
	1246 - فصل في اليد المانعة من التصرف والتي لا تمنع
	1247 - فصل في بيان القبض
	1248 - فرع
	1249 - فرع
	1250 - فرع
	1251 - فرع
	1252 - فرع
	1253 - فصل فيمن اشترى مكايلة وقبض جزافا
	1254 - فرع
	1255 - فصل فيمن لزمه دين، فأذن في قبضه من عين أو دين
	1256 - فصل في قبض الربوي جزافا أو من غير رؤية
	1257 - فصل في قبض الموزون مجازفة
	1258 - فصل في الاستبدال عن الديون والأثمان
	1259 - فصل في بيان الأثمان
	1260 - فصل في تلف المبيع قبل القبض
	1261 - فرع
	1262 - فصل في تلف بعض المبيع قبل القبض
	1263 - فصل في التعيب قبل القبض
	1264 - باب بيع المصراة
	1265 - فصل فيما يرد بدلا عن لبن المصراة
	1266 - فرع
	1267 - فرع
	1268 - فرع
	1269 - باب الخراج بالضمان والرد بالعيب
	1270 - فصل في الرد إذا تعدد البائع أو المشتري
	1271 - فرع
	1272 - فرع
	1273 - فصل في بيان العيوب
	1274 - فصل فيما يثبت به خيار الخلف
	1275 - فرع
	1276 - فصل في موانع الرد ومبطلاته
	1277 - فرع
	1278 - فرع
	1279 - فصل في استناد العيب الحادث إلى سبب في يد البائع
	1280 - فصل في بيان الفور
	1281 - فصل في الاختلاف في قدم العيب وحدوثه
	1282 - فرع
	1283 - فرع
	1284 - فرع
	1285 - فصل في بيان حقيقة الرد
	1286 - فصل في الرد عند تلف أحد العبدين
	1287 - فصل فيما لا يعرف عيبه إلا بكسره أو قطعه
	1288 - فرع
	1289 - فصل في عيب الحلي والثوب بعد الصبغ
	1290 - فصل في بيع العبد الجاني
	1291 - فصل في تمليك العبد
	1292 - فرع
	1293 - فصل في بيع العبد على قول الملك
	1294 - فرع
	1295 - فرع
	1296 - فصل في تحريم التدليس وكتمان العيب
	1297 - فصل في بيع السلاح من القطاع والعصير من الخمار
	1298 - فرع
	1299 - باب بيع البراءة
	1300 - باب الاستبراء في البيوع
	1301 - باب المرابحة
	1302 - فصل في البيع بالحط
	1303 - فصل في بيان كذب البائع فيما أخبر به من رأس المال
	1304 - فرع
	1305 - فصل في دعوى البائع زيادة الثمن
	1306 - فصل فيما يجب الإخبار به في بيع المرابحة وما لا يجب
	1307 - فرع
	1308 - فرع
	1309 - فرع
	1310 - فرع
	1311 - فرع
	1312 - فصل في التولية والإشراك
	1313 - فرع
	1314 - باب الرجل يبيع الشيء بأجل ثم يشتريه بأقل من الثمن
	1315 - باب تفريق الصفقة
	1316 - فصل في تفريق الصفقة في الدوام
	1317 - فصل في تفريق الصفقة بالاختيار في الدوام
	1318 - فصل في تبعيض القبول وفروع من التفريق
	1319 - فروع
	1320 - باب اختلاف المتبايعين
	1321 - فصل فيما يجري فيه التحالف
	1322 - فرع
	1323 - فصل فيمن يبدأ بيمينه في التحالف
	1324 - فصل في صفة التحالف
	1325 - فرع
	1326 - فصل في الفسخ بالتحالف
	1327 - فصل في تلف المبيع قبل التحالف
	1328 - فرع
	1329 - فصل في تعيب المبيع قبل التحالف
	1330 - فروع
	1331 - فصل في التنازع في البداية بالتسليم
	1332 - فرع
	1333 - فرع
	1334 - فرع
	1335 - فرع
	1336 - فصل في معاملة من أكثر ماله حرام
	1337 - باب الشرط الذي يفسد البيع الذي لا يفسده
	1338 - فصل في شرط العتق
	1339 - فرع
	1340 - فرع
	1341 - فصل فيما يضمنه المشتري إذا فسد البيع
	1342 - فرع
	1343 - فصل فيمن اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع
	1344 - فرع
	1345 - فصل فيمن باع الصبرة كل صاع بدرهم على أن ينقص صاعا أو يزيده، وانعقاد البيع بالكنايات
	1346 - فصل في بيع المائعات في الأوعية
	1347 - باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل
	1348 - فصل في بيع السمك في الماء والطير في الهواء
	1349 - فرع
	1350 - فصل في وقف العقود على الإجازة
	1351 - فصل في بيع ذراع من الأرض وقطعة يحيط بها ملك البائع
	1352 - فصل فيمن باع أرضا وشرط ذرعا فنقص أو زاد
	1353 - فرع
	1354 - فصل في بيع ما ينقصه القطع والفصل
	1355 - فصل في بيع اللبن في الضرع
	1356 - فرع
	1357 - فصل في بيع المسك في الفأرة والصوف على ظهر الغنم
	1358 - فصل في تملك الكافر العبد المسلم
	1359 - فروع متفرقة
	1360 - فرع
	1361 - فرع
	1362 - باب بيع الحبلة والملامسة والمنابذة وغير ذلك
	1363 - فصل في تصرفات الأعمى
	1364 - فرع
	1365 - فرع
	1366 - باب بيعتين في بيعة
	1367 - فصل في النجش والبيع على البيع والسوم على السوم
	1368 - باب لا يبيع حاضر لباد
	1369 - فصل في بيع الجارية والبهيمة بشرط الحمل
	1370 - باب النهي عن بيع وسلف جر منفعة
	1371 - فرع
	1372 - فصل في بيان ما يجوز إقراضه وما لا يجوز
	1373 - فصل فيما يرد في القرض
	1374 - فرع
	1375 - فصل في الشرط في القرض
	1376 - فصل في طلب البدل في غير محل القرض
	1377 - فصل في اشتراط الزوائد في الثمن والمثمن
	1378 - فرع
	1379 - باب تجارة الوصي بمال اليتيم
	1380 - فرع
	1381 - فصل في تصرفات الوصي
	1382 - فرع
	1383 - فصل في أحكام الصبي في المعاملات وغيرها
	1384 - باب مداينة العبيد
	1385 - فصل في مطالبة السيد بأثمان السلع
	1386 - فصل في أحكام المأذون
	1387 - فصل في تصرف غير المأذون
	1388 - فصل في إقرار السيد على عبده
	1389 - فصل في إقرار العبد
	1390 - باب بيع الكلاب وغيرها
	1391 - فصل فيما يجوز بيعه من الحيوان وما لا يجوز
	1392 - فصل في بيع الأعيان النجسة
	1393 - فصل في بيان ما يتمول وما لا يتمول
	1394 - فصل في بيع الماء
	1395 - فصل في الإقالة
	1396 - فروع
	1397 - فروع متفرقة

	كتاب السلم
	1398 - باب السلف والنهي عن بيع ليس عندك
	1399 - فصل في شرط الرهن والضمان في السلم
	1400 - فصل في انقطاع المسلم فيه قبل محله
	1401 - فصل في انقطاعه عند المحل
	1402 - فصل في بيان الانقطاع
	1403 - فصل في إعلام رأس المال
	1404 - فصل في الاعتياض عن السلم والإقالة فيه
	1405 - فصل في إلحاق الأجل والزيادات، وحذف المفسدات
	1406 - فصل في قبض رأس المال في المجلس
	1407 - فرع
	1408 - فصل في بيان أوصاف السلم
	1409 - فصل في إعلام الأجل
	1410 - فصل في تعيين المكيال
	1411 - فصل في عموم المسلم فيه
	1412 - وصف التمر والحنطة
	1413 - فصل في إضافة المسلم فيه إلى مكان خاص
	1414 - فصل في بيان محل التسليم
	1415 - وصف العسل
	1416 - فصل في وصف السلم بالجيد والأجود، والرديء والأردأ
	1417 - وصف الرقيق
	1418 - فرع
	1419 - وصف الإبل والخيل
	1420 - وصف الثياب والحديد والنحاس
	1421 - وصف اللحم
	1422 - فرع
	1423 - وصف اللبن
	1424 - فصل في السلم في المختلطات
	1425 - وصف الصوف والقطن والابريسم
	1426 - فصل في السلم في المقدرات والمعدودات
	1427 - وصف لحم الطير والسمك
	1428 - وصف الحطب والخشب والأرحية
	1429 - وصف العطر والأدوية
	1430 - فائدة
	1431 - فصل في وصف المسلم فيه على الإجمال
	1432 - باب ما لا يجوز السلم فيه
	1433 - فرع
	1434 - فرع
	1435 - باب التسعير
	1436 - باب امتناع ذي الحق
	1437 - فرع
	1438 - فصل في امتناع المستحق من قبض الدين
	1439 - فرع
	1440 - فروع متفرقة
	1441 - فرع
	1442 - فرع

	مختصر كتاب الرهن
	1443 - يشترط في الرهن أن يكون عينا كالهبات، فلو وهب ألفا في الذمة، ثم أقبضه، لم يصح، ويشترط في المرهون به أن يكون دينا، فلا يصح الرهن بالأعيان، وكل دين صح الرهن به صح ضمانه، وكل ما صح ضمانه صح الرهن به إلا العهدة؛ فإن ضمانها صحيح على المذهب، والرهن بها ممنوع، خلافا للقفال في الرهن.
	1444 - فصل في تقدم الرهن على الدين وامتزاجه به
	1445 - فرع
	1446 - فصل في موت أحد المتراهنين وخروجه عن الأهلية قبل القبض
	1447 - فصل في تصرف الراهن قبل القبض
	1448 - فصل فيما يجوز بيعه ورهنه وما ليس كذلك
	1449 - فصل في الارتهان للأطفال
	1450 - فصل في رهن مال الطفل
	1451 - فصل في ارتهان الأب مال الطفل
	1452 - فصل في تعلق الرهن بالدين
	1453 - فرع
	1454 - فصل في رهن الوديعة من المستودع
	1455 - فرع
	1456 - فرع
	1457 - فصل في بيع الوديعة من المستوع
	1458 - فصل في الاستنابة في القبض
	1459 - فرع
	1460 - فرع
	1461 - فرع
	1462 - فصل فيمن أقر بالقبض، ثم ادعى خلاف ذلك
	1463 - فصل في رهن المغصوب من الغاصب
	1464 - فرع
	1465 - فرع
	1466 - فرع
	1467 - فرع
	1468 - فصل في الإعتاق بعد اللزوم
	1469 - فصل في الاستيلاد بعد اللزوم
	1470 - فصل في التفريع على رد الاستيلاد
	1471 - فصل في إقرار الراهن بالاستيلاد قبل اللزوم
	1472 - فصل في التصرف بإذن المرتهن
	1473 - فصل في الاختلاف في الإذن في الوطء
	1474 - فرع للعراقيين
	1475 - فصل في وطء المرتهن
	1476 - فصل في إذن المرتهن في بيع الرهن
	1477 - فرع
	1478 - فرع
	1479 - فصل في رهن أراضي السواد
	1480 - فصل في رهن المشتري المبيع في مدة الخيار
	1481 - فصل في رهن [العبد] المرتد
	1482 - فصل في رهن المرهون بدين آخر
	1483 - فرع
	1484 - فرع
	1485 - فصل في رهن الجاني
	1486 - فصل في إقرار الراهن بجناية العبد
	1487 - فصل في التفريع على رد الإقرار
	1488 - فصل في التفريع على قبول الإقرار
	1489 - فرع
	1490 - فرع
	1491 - فصل في بيان مراتب الإقرار
	1492 - فصل في رهن المدبر والمعلق عتقه
	1493 - فصل في انقلاب العصير المرهون خمرا ثم خلا
	1494 - فصل في تخليل الخمر
	1495 - فرع
	1496 - فرع
	1497 - فرع
	1498 - فرع
	1499 - فصل في الاختلاف في وقت استحالة العصير
	1500 - فرع
	1501 - فصل في رهن الجارية دون ولدها
	1502 - فصل في رهن الشجر المثمر
	1503 - فصل في رهن ما يسرع فساده
	1504 - فرع
	1505 - فصل في غرس الأرض المرهونة
	1506 - فصل في التنازع في تعلق الرهن بالغرس
	1507 - فصل في إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن
	1508 - فرع
	1509 - فرع
	1510 - فصل في إحضار الرهن ليباع في الدين
	1511 - فصل في إذنهما للعدل في بيع الرهن عند المحل
	1512 - فرع
	1513 - فصل فيما إذا باع العدل فزيد في الثمن قبل انقضاء الخيار
	1514 - فصل في تعلق العهدة بالعدل ومطالبته بالثمن عند الاستحقاق
	1515 - فصل في سقوط العهدة عن الحكام
	1516 - فرع
	1517 - فصل في دعوى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن
	1518 - فصل في تسليم العدل الرهن إلى أحدهما بغير إذن الآخر
	1519 - فصل في فسوق العدل
	1520 - فصل في جناية المرهون على الراهن
	1521 - فصل في الجناية على ابن الراهن
	1522 - فصل في جناية الرهن على عبيد الراهن
	1523 - فرع
	1524 - فصل فيمن استعار عبدا ليرهنه بدين عليه
	1525 - وفي الفصل مسائل
	1526 - فرع
	1527 - فصل في دعوى الراهن والمرتهن بالجناية وإبرائهما من الأرش
	1528 - فرع
	1529 - فرع
	1530 - فرع
	1531 - فرع للعراقيين
	1532 - فصل في إقرار المرتهن بالجناية ورهن المسلم من الكافر
	1533 - فصل في انفراد أحد العدلين بحفظ الرهن
	1534 - فرع
	1535 - باب الرهن والحميل في البيع
	1536 - فرع
	1537 - فرع
	1538 - فصل في اشتراط رهن المبيع بالثمن
	1539 - فرع
	1540 - فرع
	1541 - فصل في الاختلاف
	1542 - فصل في الاختلاف في النية في الديون
	1543 - فصل في الاختلاف في إقباض الرهن
	1544 - فروع متفرقة
	1545 - فرع
	1546 - فرع
	1547 - فرع
	1548 - فرع
	1549 - فصل في انتفاع الراهن بالمرهون
	1550 - فصل في فوائد المرهون
	1551 - فصل فيما يجوز من الانتفاع وما لا يجوز
	1552 - فصل في رهن الجواري
	1553 - فصل في مؤونة الرهن
	1554 - باب رهن الرجلين الشيء الواحد من الرجل الواحد
	1555 - فصل في قسمة الرهن
	1556 - فصل فيمن أقر أنه رهن من رجل ثم من آخر
	1557 - فصل فيمن أقر لرجلين بالرهن والإقباض
	1558 - فرع للمزني
	1559 - باب الرهن يجمع شيئين
	1560 - فصل في رهن الثمار
	1561 - فصل في اختلاط المرهون بغيره
	1562 - فصل في رهن الزرع
	1563 - باب ما يفسد الرهن من الشرط
	1564 - فصل فيمن اقترض بشرط أن يرتهن بالقرض وبدين آخر رهنا
	1565 - فرع
	1566 - فصل في رهن ما في الأوعية مع الأوعية وبدونها
	1567 - باب الرهن غير مضمون
	1568 - فصل في الاختلاف في رد الأمانات
	1569 - فرع
	1570 - فروع متفرقة
	1571 - فرع
	1572 - فرع
	1573 - فرع
	1574 - فرع
	1575 - فصل في تعلق الدين بالتركة
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