









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الغاية في اختصار النهاية
	المجلد الخامس
	كتاب الوديعة
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	2183 - للولاة التصرف في الأموال العامة، كالفيء والغنيمة والزكوات، ولهم التصرف في الأموال الخاصة بالنظر على المحجور عليه، وبتوفير الحقوق على أربابها عند امتناع من هي عليه أو غيبته، ولا يتصرفون لغائب بالنظر والعطية، بل بحفظ ماله عن الضياع، وضياعه تلفه، أو اختلال معظمه، فأما اختلال لا يسري، ولا يؤدي إلى تلف المعظم، فليس بضياع عند أكثر العلماء.
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	مختصر قسم الصدقات
	2211 - للمالك أن يدفع زكاة أمواله الباطنة والظاهرة إلى الإمام، وله تفريق زكاة الباطنة، وكذا الظاهرة على الجديد، وعلى القديم: يلزمه دفعها إلى الإمام، وإن فرقها بنفسه لم تجزه.
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	2243 - فصل فيما اختص بتحريمه
	2244 - فصل فيما اختص بإباحته
	2245 - فصل في أحكام نسائه
	2246 - باب ما جاء في الترغيب في النكاح
	2247 - فصل في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة
	2248 - فصل في نظر الرجل إلى المرأة
	2249 - فصل في نظر المرأة إلى الرجال
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	2251 - فصل في إباحة النظر للحاجة
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	2253 - باب ما على الأولياء في إنكاح البكر
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	2255 - فصل في تزويج الثيب والأبكار
	2256 - فصل في تزويج المجنونة
	2257 - فصل في تزويج الابن الصغير
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	2261 - فصل في تزويج السفيه
	2262 - فصل في إجبار الرقيق على النكاح
	2263 - فصل فيما يلزم العبد من حقوق النكاح
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	2265 - فصل في شراء المرأة زوجها
	2266 - فرع
	2267 - فصل في الدور وفيه صور
	2268 - فصل فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به
	2269 - فرع
	2270 - باب اجتماع الولاة وتفرقهم
	2271 - فصل في التزويج بالولاء
	2272 - فرع
	2273 - فرع
	2274 - فرع
	2275 - فرع
	2276 - فرع
	2277 - فصل في التزويج بالسلطنة
	2278 - فصل في تنارع الأولياء في الإنكاح
	2279 - فصل فيما ينافي الولاية وينقلها إلى الأبعد
	2280 - فصل في سفر الولي
	2281 - فصل في الإغماء والجنون المقطع
	2282 - فرع
	2283 - فصل في إحرام الولي
	2284 - فصل في تزويج السكران
	2285 - فصل في التوكيل في النكاح
	2286 - فصل في كيفية تزويج الوكيل
	2287 - فصل في ولاية الكافر
	2288 - فرع
	2289 - فرع
	2290 - فرع
	2291 - فصل في تزوج الولي بموليته
	2292 - فرع
	2293 - فصل فيمن يزوجها اثنان وأشكل السابق منهما
	2294 - فصل في بيان الكفاءة
	2295 - فصل في التزويج بغير الكفء
	2296 - فرع
	2297 - فرع
	2298 - فرع
	2299 - فرع
	2300 - فصل في تزويج الأمة
	2301 - فرع
	2302 - فرع
	2303 - باب ما جاء في الكلام الذي ينعقد به النكاح
	2304 - فصل في كيفية الإيجاب والقبول
	2305 - فرع لأبي محمد
	2306 - فرع
	2307 - فصل في خطبة النكاح
	2308 - باب ما يحل من الحرائر، ولا يتسرى العبد
	2309 - فصل في بيع العبد المزوج والأمة المزوجة
	2310 - فصل في وطء الأب جارية ابنه
	2311 - فصل في وجوب إعفاف الأب
	2312 - فرع
	2313 - فرع
	2314 - فصل فيما يحصل به الإعفاف
	2315 - فصل في الإعفاف بتزويج الأمة
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	2317 - فرع
	2318 - فرع
	2319 - فصل في نكاح الزانية وتسري العبد
	2320 - باب ما يحل من الحرائر
	2321 - فصل فيمن يحرم جمعهن في النكاح
	2322 - فرع
	2323 - فرع
	2324 - فرع
	2325 - فرع
	2326 - فصل فيمن تزوج أكثر من أربع في عقد وأشكل التاريخ
	2327 - باب الزنا لا يحرم الحلال
	2328 - فرع
	2329 - باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم
	2330 - فرع
	2331 - فرع
	2332 - فصل في نكاح من انتقلت من دين إلى دين آخر
	2333 - فصل فيما يلزم المسلمة والكافرة
	2334 - فصل في نكاح الأمة
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	2336 - فرع
	2337 - فرع
	2338 - فرع
	2339 - فرع
	2340 - فصل في تفسير العنت
	2341 - باب التعريض بالخطبة
	2342 - باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
	2343 - فرع
	2344 - فرع للأصحاب
	2345 - باب نكاح المشرك ومن يسلم على أكثر من أربع
	2346 - فصل في أنكحة الكفار في الصحة والفساد
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	2348 - فصل فيما يقرون عليه من النكاح
	2349 - فصل فيمن أسلم على امرأة وبنتها
	2350 - فصل فيما يقترن بأنكحة الكفار من المفسدات
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	2352 - فائدة
	2353 - فصل فيمن يسلم على إماء
	2354 - فصل فيمن يتعين النكاح فيهن ومن لا يتعين
	2355 - فرع
	2356 - فصل في الحر يسلم على إماء ويعتقن
	2357 - فصل فيمن أسلم على حرة وإماء فأسلمن وعتقن
	2358 - فصل في إسلام العبد على إماء وحرائر
	2359 - فصل في إسلام العبد على حرائر وإماء
	2360 - فصل في حكم الاختيار
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	2370 - فصل في حكم المهر
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	2373 - فرع
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	2378 - باب إتيان الحائض
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	2381 - باب مختصر الشغار
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	2384 - فصل فيما يفسد النكاح من الشروط
	2385 - باب نكاح المحرم
	2386 - باب العيب في المنكوحة
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	2390 - فصل في حكم الفسخ قبل الدخول وبعده
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	2393 - فصل في الرجوع بالمهر
	2394 - فصل في فسخ الأولياء بالعيب
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	2396 - فصل فيمن شرط كفر المرأة أو إسلامها فأخلف شرطه
	2397 - باب الأمة تغر من نفسها
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	2400 - فصل في الجناية على الولد
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	2403 - فصل في التغرير بالفضائل والأنساب
	2404 - فصل في حكم الفسخ والانفساخ
	2405 - فصل في وقت الشروط في البيع والنكاح
	2406 - باب الأمة تعتق وزوجها عبد
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	2412 - فرع
	2413 - فرع
	2414 - فصل في عتق الرجعية
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	2419 - فصل في مطالبة السليم بالوطء
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	2426 - فصل في العزل
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	كتاب الصداق
	2430 - يصح النكاح بصداق، وبغير صداق، فإن ذكر صداقا صحيحا ثبت إجماعا، ولا ينفسخ النكاح برد الصداق بالعيب اتفاقا، ولا يفسد بفساده على الأصح.
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	كتاب الخلع
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