





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد
	المجلد الأول
	أصل هذا الكتاب رسالة علمية
	الدراسة
	بداية الكتاب
	1 - هل تقضي الصلاة المتروكة عمدا؟����������������������������������������
	2 - قسمة تركة بين ابن خنثى، وابن ابن خنثى، وعصبة
	3 - جرور الولاء فى الميراث
	4 - مغارسة بأجر مجهول
	5 - حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع
	6 - هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟
	7 - رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل السلطة المرابطية
	8 - ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين
	9 - ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر
	10 - تكرار اليمين بالطلاق
	11 - هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟
	12 - كيفية اعادة الصلاة، لنسيان مسح الرأس مرتين
	13 - العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح
	14 - شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل
	15 - هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا؟
	16 - هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند
	17 - هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه؟
	18 - دعوى على التركة بغلة حصة فى الرحى المشتركة
	19 - هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض؟
	20 - هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق
	21 - هل يورث الشوار المبتل عن المرأة اذا ماتت قبل الدخول؟
	22 - تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات
	23 - شركة في الزراعة
	24 - التداعي بين ملاكين مجاورين في أرض بينهما
	25 - هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء
	26 - متى يعتبر عزل الوكيل؟
	27 - القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته
	28 - تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ
	29 - هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟
	30 - ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس
	31 - دور الحيازة فى الصدقة
	32 - شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب فى اجتماع الصرف والبيع
	33 - أخذ الأجرة على تعليم القرآن
	34 - الاختلاف فى اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم وحديث
	35 - اجنماع النكاح والاجارة فى عقد واحد
	36 - البيع في حالة الإكراه
	37 - شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون
	38 - هل ترك الصلاة كفر؟
	39 - بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب��������������������������������������������������������
	40 - هل يجوز ان يستطلع الغيب بواسطة الخط؟������������������������������������������������
	41 - نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع
	42 - توجيه روايات حديث الموطأ: ((يا نساء المؤمنات))
	43 - زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس
	44 - بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح
	45 - الصداق في الانكحة الفاسدة
	46 - تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم
	47 - هل تستعمل " الحيل " في مضمون الايمان اللازمة؟
	48 - هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟
	49 - هل تنقل الملكية بشهادة السماع؟
	50 - هل تكرى الاحباس للأمد الطويل؟
	51 - أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب
	52 - هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا؟
	53 - هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج؟
	54 - اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام
	55 - طبيعة حق الشفعة
	56 - دور الحيازة في الاثبات
	57 - كيفية تنفيذ الوصية عندما لا يجيز الورثة ما زاد على الثلث
	58 - صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين
	59 - اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه
	60 - انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر
	61 - على من علف الفرس المحبس للجهاد؟
	62 - يتهم الوصى الحاضن فى اقراره عند الموت لليتمية بدين؟
	63 - قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن
	64 - كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض؟
	65 - حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم
	66 - هل تعتبر هبة الشىء اسقاطا لحق العمرى عليه؟
	67 - ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة
	68 - مطالبة ببضاعة بعد إبراء في أمرها
	69 - سبب آخر لضمان الغزل
	70 - هل طلب القسمة يبطل حق الشفعة؟
	71 - هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب
	72 - كيف ينفذ على أموال الغائب؟
	73 - هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟
	74 - سقوط الحق في الحضانة
	75 - رجوع البائع فيما باع بدعوى الاكراه والغبن
	76 - عقوبة من سب الرسول عليه السلام
	77 - قيام أبي العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية إشبيلية
	78 - قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة طويلة
	79 - فساد البيع بالغر في الثمن
	80 - صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول أشهب
	81 - بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها
	82 - أحكام القاصر والسفيه
	83 - شراء البائع لطعام باعه بأجل
	84 - بطلان الحبس لعدم القبض في حياة المحبس
	85 - آل النبي عليه السلام، الذين لا تحل لهم الزكاة
	86 - ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها
	87 - هل تنقلب ذات الخمر اذا الخمر تخللت؟
	88 - بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر
	89 - تبعيض طلاق البتة
	90 - إعادة بناء فندق محبس بعد هدمه
	91 - وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي، وبين الموصى لهم جنين
	92 - حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة
	93 - التسعير فى المواد الغذائية، وفي مواد العطارة
	94 - مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة
	95 - خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسب
	96 - رهان المسابقة بالخيل
	97 - غضب قمح وشعير لمالكين، وخلطهما
	98 - شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة����������������������������������������������
	99 - حول زكاة الحلي من المدونة�������������������������������������
	100 الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال
	101 - أحكام الميراث
	102 - تكميل مسألة المدونة فى الرجوع بالعيب في بيع العبد
	103 - نقاش حول كيفية تلقي الوحي��������������������������������������
	104 - ما فائدة الدعاء، وقد سبق القدر؟
	105 - هل يسمح للمضطر أن يبيت فى المسجد الجامع بظرف للبول؟
	106 - بماذا تؤدى الديون عند استبدال العملة؟
	107 - زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق
	108 - ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل
	109 - حكم من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام����������������������������������������������������
	110 - شرح نص من تلقين القاضى عبد الوهاب، حول
	111 - نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة�������������������������������������������������������
	112 - نص رابع للقاضي عبد الوهاب حول مفسدات الصلاة
	113 - آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم؟
	114 - شرح نص من المدونة، حول بيع العرية����������������������������������������������
	115 - مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه��������������������������������������
	116 - من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل��������������������������������������������������������������
	117 - تدمية متبادلة��������������������������
	118 - هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة؟
	119 - هل كرامات الأولياء حق؟
	120 - خمس مسائل من موضوعات مختلفة����������������������������������������
	1 - مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين
	2 - يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة
	3 - ضمان الزوج لشوار زوجته
	4 - تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري
	5 - إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه

	121 - أربع مسائل أخرى من نفس السائل������������������������������������������
	1 - مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء
	2 - شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه
	3 - للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي؟
	4 - هل يحمل العام الخاص فى حبس المسجد؟

	122 - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
	1 - بيع أصول الغائب فى نفقة الأبوين أو الزوجة
	2 - إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف
	3 - مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس
	4 - نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج
	5 - بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي
	6 - كيفية توزيع ما فدي به مركب
	7 - هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟
	8 - النكاح على عدد مسمى من أرض معينة
	9 - تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد
	10 - لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام
	11 - ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟
	12 - موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء

	123 - طلب تقدير عقد الحبس��������������������������������
	124 - هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس؟
	125 - كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الي مدة معلومة�������������������������������������������������������������
	126 - عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع
	127 - حول الحديث الأول من موطأ مالك
	128 - زينب بنت رسول الله عليه السلام، وزوجها
	129 - أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين��������������������������������������������������������
	130 - ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى
	131 - تقسيم الأفعال��������������������������
	132 - حبس معقب، مع شرط الرجوع على المحبس او على عقبه
	133 - الاختلاف فى ثمن الطعام بعد قبضه وأكله
	134 - التزام نفقة ابن الزوجة
	135 - الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى
	136 - أحكام الرعاف في الصلاة
	137 - آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم�������������������������������������������������������
	138 - أحد الورثة يقر بوارث���������������������������������
	139 - اختصاصات الوصي
	140 - هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب؟
	141 - أربع مسائل حول نصوص من المدونة�������������������������������������������
	1 - المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة�����������������������������������������������
	2 - انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى��������������������������������������������������������
	3 - عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة��������������������������������������������������������
	4 - استحقاق المبيع، وقد فات الطعام أو العرض الذي دفع ثمنا����������������������������������������������������������������

	142 - وضعية الأيتام في الغبن والشفعة�������������������������������������������
	143 - مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب
	144 - شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ����������������������������������������������
	145 - اثنتا عشرة مسألة من سبتة
	1 - مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء إحدى الصلوات الخمس
	2 - حول حديث: ((من أتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة))
	3 - حول العبارة السائرة: الحديث مضله الا للفقهاء
	4 - حديث: «ان امرأتى لا ترد يد لامس»
	5 - حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»
	6 - حديثان حول فضل الجمعة والحج
	7 - حول قول عمر بن عبد الغزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»
	8 - حول التختم في اليمين أو في اليسار��������������������������������������������
	9 - حول حديث من حفظ ثلث القران أعطى ثلث النبوة�����������������������������������������������������
	10 - هل الأفضل عتق الأمة أو العبد؟
	11 - افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد
	12 - هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي عليه السلام؟

	146 - حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار القرآن
	147 - عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير����������������������������������������������������
	148 - تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة
	149 - زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم الزوج
	150 - اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من يتزوجها
	151 - استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات
	152 - حول حديث بريرة في العتق والولاء
	153 - سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول الأشعرية�����������������������������������������������������������
	154 - أحد الشريكين فى رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر
	155 - الشهادة على الشهادة
	156 - التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة
	157 - طبيعة النحلى
	158 - سؤر الطير السباع
	159 - قصر الصلاة في السفر

	المجلد الثاني
	160 - الغارمون الذين تجب لهم الزكاة
	161 - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
	1 - قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية
	2 - اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة
	3 - الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج
	4 - حيازة بعض المتصدق به
	5 - شهادة الخاطب على النكاح
	6 - شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم
	7 - طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع
	8 - مركب مشترك يسافر به من بر الأندلس الى بر المغرب
	9 - تنازع موطنين على تركة
	10 - طلب رهن السلعة في دين حال
	11 - الادعاء على قوم بافساد زرع
	12 - رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة

	162 - حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث
	163 - محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة
	164 - من كتاب مشكل الآثار للطحاوي
	165 - اتهام بالقتل ادخل المنزل
	166 - اختلاف شريكين في البقر
	167 - خمس مسائل من موضوعات مختلفة
	1 - من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسد، والمعتق لا مال له
	2 - من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام
	3 - من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الامام
	4 - من نام خلف الامام في الركعة الأولى أو غيرها
	5 - الفرق بين الحلف بالطلاق، والشفعة

	168 - امام مجذوم تكره جماعته الائتمام به
	169 - حيازة بعض الصدقة
	170 - مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية
	171 - الوضوء بماء تغير أحد أوصافه
	172 - الوضوء بماء متغير بالتراب
	173 - حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان
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