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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الرابع عشر
	كتاب الشركة
	فوائد تتعلق الشركة ، وحكم مشاركة كل من الكتابي ، والمجوسي ، ومن في ماله حلال وحرام ، وتعريف شركة العنان
	مسألة : وهي خمسة أضرب ، أحدهما ، شركة العنان
	فصل : قال أحمد : يشارك اليهودي والنصراني، ولكن
	فصل : وشركة العنان أن يشترك اثنان بمالهما ليعملا فيه ببدنهما ، وربحه لهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم اللمك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه 
	مسألة : ولا تصح إلا بشرطين، أحدهما ، أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير 
	مسألة : وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين
	فصل : ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا، ولا جزفا 
	تنبيه : ظاهر كلام الفلوس ، أنها سواء كانت نافقة أو لا 
	فائدة : إذا كانت الفلوس كاسدة، فرأس المال قيمتها 
	فوائد : إحداهما ، حكم النقرة
	الثانية : حكم المضابة حكم شركة العنان
	الثالثة : لا أثر لغش يسير في ذهب وفضة إذا كان للمصلحة
	مسألة : الثاني، أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا من الربح بيننا ، فهو بينهما نصفين
	مسألة : فإن قالا : الربح بيننا. فهو بينهما نصفين
	مسألة : فإن لم يذكرا الربح لم يصح
	مسألة : وإن شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم يصح
	مسألة : فإن شرطا لأحدهما في الشركة أو المضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح
	فصل : وكذلك الحكم إذا شرطا لأحدهما ربح أحد
	مسألة : ولا يشترط أن يخلطا المالين، ولا أن يكونا من جنس واحد
	فائدة : لفظ : الشركة . يعني عن إذن صريح بالتصرف 
	فصل : ولا يشترط تساوي المالين في القدرة
	مسألة : وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة، فهو بينهما
	مسألة : وإن تلف أحد المالين، فهو من ضمانهما
	مسألة : والوضعية على قدر المال
	فصل، قال الشيخ، رحمه الله  : ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري ، .......، ويفعل كل ماهو من مصلحة تحاتهما 
	فصل : فإن ردت السلعة عليه بعيب
	مسألة : وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه ، ولا يعتقه على مال
	مسألة : ولا يضارب بالمال ، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يعطيها ، إلا بإذن شريكه
	فائدة : حكم المشاركة في المال حكم المضاربة
	فائدتان : إحداهما ، معنى قوله  : يأخذ به سفتجة
	الثانية : يجوز لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر
	وهل له أن يودع ، أويبيع نساء، أو يبضع ، أو يؤكل فيما يتولى مثله
	فصل : فإن قال له : اعمل برأيك 
	فائدتان : إحداهما يجوز له السفر
	الثانية : لو سافر ، والغالب العطب ، ضمن
	مسألة : وليس له أن يستدين على مال الشركة فإن فعل فهو عليه وربحه له
	فائدتان : إحداهما ، لا يجوز له الشراء بثمن ليس معه من جنسه
	الثانية : لو قال له اعمل برأيك
	مسألة : وإن أخر حقه من الدين جاز
	تنبيه : وإن تقاسما الدين في الذمة ، لم يصح
	تنبيه : مراده بقوله : في الذمة الجنس
	فائدة : لو تكافأت الذمم، فقال الشيخ تقي الدين
	مسألة : وإن أبرأ من الدين ، لزم في حقه دون صاحبه
	مسألة : وكذلك إن أقر بمال
	فائدة : وإذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد
	تنبيه : ذكر هذه المسألة : في المحرر والفروع
	مسألة : وهلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه ، من نشر الثوب وطيه
	مسألة : فإن فعله ليأخذه أجرته، فهل له ذلك؟ على وجهين
	فصل : قال المصنف رحمه رضي الله عنه : والشروط في الشركة ضربان، صحيح ، مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع
	مسألة : وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح
	مسألة : وإذا فسد العقد، قسم الربح على قدر  المالين
	فائدتان : إحداهما ، لو تعدى الشريك مطلقا ضمن
	الثانية : قال الشيخ تقي الدين : الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التاجرة به
	فصل : والشركة من العقود الجائزة ، تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه
	فصل : إذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد  : فله أن يقيم على الشركة
	فصل : قال رحمه الله تعالى : الثاني المضاربة وهي أن يدفع إلى آخر يتجر فيه الربح بينهما
	فائدة : المضاربة : وهي دفع ماله إلى آخر يتجر به ، والربح بينهما 
	فصل : ومن شرط صحتها تقدير نصيب العامل
	مسألة : فإن قال  : خذه فاتجر به ، والربح كله لي . فهو إبضاع
	مسألة : وإن قال  : والبح كله لك. فهو قرض
	مسألة : وإن قال : والربح بيننا. فهو بينهما نصفين
	مسألة : وإن قال : خذه مضاربة ، والربح كله لك  أو لي . لم يصح
	مسألة : وإن قال  : لك ثلث الربح
	فصل : فإن قال  : لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي . صح
	مسألة : وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل
	مسألة : وكذلك حكم المساقاة المزارعة
	فصل : وإن قال  : خذه مضاربة ولك ثلث الربح ثلث ما بقي. صح وله خمسة أتساع الربح
	فائدتان : إحداهما ، لو قال : لك الثلث، ولي النصف . صح وكان السدس الباقي لرب المال
	الثانية : حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم
	فصل : ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد
	فصل : وإن قارض اثنان واحد بألف لهما ، جاز
	فصل : إذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل نظرت 
	مسألة : وإذا فسدت، فالربح لرب المال ، وللعامل الأجرة. وعنه له،الأقل  من الأجرة أو ما شرط له من الربح 
	فائدة : لو لم يعمل المضارب شيئا ، إلا أنه الصرف
	مسألة : وإن شرطا تأقيت المضاربة، فهل تفسد
	مسألة : وإن قال : بع هذ العرض وضارب بثمنه
	فصل : فإن كان في يد إنسان وديعه ، فقال له رب الودية : ضارب بها صح
	فصل : ولو كان له في يد غيره مال مغصوب 
	مسألة : وإن قال  : ضارب بالدين الذي عليك لم يصح
	فصل : ومن شرط صحة المضاربة كون رأس المال معلوم المقدار
	فوائد : منها لو قال، إذىا قبضت الدين الذي لي على زيد ، فقد ضاربتك به . لم يصح
	ومنها  : لو كان في يده عين مغصوبة وقال الملك  : ضارب بها 
	ومنها ، قال : هو قرض عليك شهرا ، ثم هو مضاربة لم يصح
	فصل : ولو أحضر كيسين ، وفي كل واحد منهما مال معلوم المقدار ، وقال : قارضتك على أحدهما . لم يصح
	مسألة : وإن خرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما ،صح
	فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال، صح
	فصل : وإن اشتراك مالان ببدن صاحب أحدهما ، فهذا ، فهذا يجمع شركة ومضاربة ، وهو صحيح
	فصل : إذا دفع إليه مضاربة، وقال : أضف إليه ألفا من عندك واتجر بهما ، والربح بيننا
	فوائدة : منها لا يضر عمل المالك بلا شرط
	ومنها ، لو قال رب المال : اعمل في المال ، فما كان من ربح فبيننا يصح
	ومنها ، ما نقل أبو طالب قال : لابأس ، إذا كانوا ترضو على الربح
	فصل : وقد ذكرنا أن حكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله
	فصل : وهل له السفر بالمال؟ فيه وجهان
	فصل : وليس للمضارب البيع بدون الثمن المثل
	فصل : وهل له أن يبيع ويشتري بغير نقد البلد
	فصل : وله أن يشتري المعيب إذا رأى المصلحة فيه
	فصل : قال الشيخ ، رضي الله عنه  : وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال
	مسألة : وإن اشترى امرأته ، صح ، وانفسخ نكاحهما
	فصل : وإن اشترى المأذون له من يعتق على رب المال بإذنه 
	مسألة : وإن اشترى المضارب من يعتق عليه، صح الشراء فإن لم يظهر في المال ربح 
	فصل : وليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال
	فصل : وليس للمضارب وطء أمة المضاربة
	فائدة : ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال
	فصل : وليس لرب المال وطء الأمة أيضا
	فصل : وليس للمضارب دفع مضاربة بغير إذن
	فصل : فإن رب المال في ذلك جاز
	فصل : وليس له شراء خمر ولا خنزير, سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما
	مسألة : وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول
	تنبيه : مفهوم قوله : وليس للمضارب أن يضارب لآخر ، إذا كان فيه ضرر على الأول
	فائدتان : إحداهما ، ليس للمضارب دفع  مال المضاربه من غير إذن رب المال
	الثانية : ليس له أن يخلط مال المضاربة بغير مطلقا
	فصل : فإن دفع إليه مضاربة واشترط النفقة
	فصل : إذا أخذ من رجل مائة قراضا، ثم أخذ من آخر مثلها، فاشترى بكل مائة عبدا ، فاختلط العبدان ولم يتميزا
	فصل : إذا تعدى المضارب بفعل ماليس له فعله
	فصل : وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب
	فصل : إذا غصب مال المضاربة أو سرق فهل للمضارب المطالبة
	فصل : وإذا اشترى المضارب عبدا ، فقتله عبد لغيره ، ولم يكن ظهر المال ربح
	مسألأة : وليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه. وعنه يجوز
	مسألة : وكذلك شراء السيد من عبده المأذون
	فصل : وإن اشترى المضارب من مال المضاربة لنفسه، ولم يظهر ربح صح
	فائدة : ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة ، إذا ظهر ربح
	مسألة : وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه، صح
	مسألة : وإن اشترى الجميع، بطل في نصيبه
	فصل : ولو استأجر أحد الشريكين من صاحبه دارا، ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر
	مسألة : وليس للمضارب نفقة إلا بشرط
	فائدة : لو لقيه في بلد أذن في سفره إليه ، وقد نض المال، فأخذه ربه
	مسألة : فإن اختلفا في قدر النفقة فقال، أبو الخطاب  : يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة
	فائدة : لو كان معه مال لنفسه يبيع فيه ويشتري ، أو مضاربة أخرى ، أو بضاعة لآخر
	مسألة : فإن أذن له في التسري ، فاشترى جارية، ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه
	فائدتان، إحداهما ليس له أن يتسرى بغير إذن رب المال ، فلو خالف ووطئ عزر
	الثانية : لا يطأ رب المال ، ولو عدم الربح رأسا
	مسألة : للمضارب ربح حتى يستوف رأس المال
	فصل : وفي ملك العامل نصيبه من الربح قبل القسمة روايتان
	فصل : إذا دفع إلى رجل مائة مضاربة فخسر عشرة، ثم أخذ رب المال منها عشرة
	مسألة : وإن اشترى سلعتين ، فربح في إحداهما ، وخسر في الأخرى، أو تلفت ، جربت الوضيعة من الربح
	مسألة : وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه
	فصل : إذا دفع إليه ألفا مضاربة، ثم دفع إليه ألفا آخر ، مضاربة وأذن له في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول 
	مسألة : وإن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة، فهي له، وثمنها عليه
	مسألة : وإن تلف بعد الشراء ، فالمضاربة بحالها ، والثمن على رب المال
	فصل : ومهما بقي على العقد رأس المال ، وجب جبر خسرانه من ربحه
	مسألة : وإذا الربح ،لم يكن للعامل أخذ شيئ، إلا بإذن رب المال 
	فائدتان:إحداهما، يستقر الملك فيه بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه
	الثانية : إتلاف المالك قبل القسمة فيغرم نصيبه 
	تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة منها
	فائدة : من جملة الربح ، المهر والثمرة الأجرة
	مسألة : وإن طلب العامل البيع، فأبى رب المال ، أجبر إن كان فيه ربح، وإلا فلا
	مسألة : وإن انفسخ القراض، والمال عرض، فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا ، أو طلب البيع ، فله ذلك
	فائدتان : إحداهما ، لو فسخ المالك المضاربة ، والمال عرض ،انفسخت
	الثانية : لو كان رأس المال دراهم فصار دنانير ، أو عكسه
	مسألة : وإن كان دينا، لزم العامل تقاضيه
	فصل : إذا مات أحد المتقارضين ، أو جن
	فائدة : لا يلزم الوكيل تقاضي الدين
	مسألة : وإن قارض في المرض ، فالربح من رأس المال وإن زاد على اجر المثل
	فائدة : لو ساق ، أو زارع في مرض موته، يحتسب من الثلث
	مسألة : ويقدم به على سائر الغرماء
	مسألة : وإن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة، فهو دين تركته، وكذلك الوديعة
	فائدتنا، إحداهما ، لو أراد رب المال تقرير وارث المضارب، جاز
	الثانية : لو مات أحد المتقارضين أو جن، أو ........، انفسخ القراض
	فوائد : إحداهما لو مات وصى وجهل بقاء مال موليه
	الثانية : لو دفع عبده أو دابته إلى من الأجرة، أو....... جاز
	الثالثة : لو أخذ ما شية ليقوم عليها برعي ، وعلف، وسقى، وحلب ،.......، بجزء من درهما ، لم يصبح
	فصل : قال رضي الله عنه  : والعامل أمين ، والقول قوله فيما يدعيه من ه لاك وخسران
	مسألة : والقول قول رب المال في رده إليه
	مسألة : وفي الجزء المشروط للعامل
	فائدة : لو أقام كل واحد منهما بينة بما قال، قدمت بينة العامل 
	مسألة : وإن قال  : أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء بخمسة فأنكر رب المال
	مسألة : وإن قال  : ربحت ألفا ثم خسرتها أو تلفت قبل قوله
	فصل : وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف، فنض المال وهو ثلاثة آلاف
	فصل : إذا دفع إلى رجل ألفا يتجر فيه، فربح، فقال العامل  : كان قرضا لي ربحه كله . وقال رب المال
	فائدة : يقبل قول العامل في أنه ربح أم لا
	فصل : وإذا شرط المضارب النفقة، ثم ادعى أنه أنفق من ماله، وأراد الرجوع فله ذلك
	فصل : إذا كان عبد بين رجلين ، فباعه أحدهما بأمر الآخر بألف وقال
	فصل : إذا كان عبد بين اثنين ، فغصب رجل نصيب احدهما
	فصل : إذا كان لرجلين دين بسبب واحد ، فقبض أحدهما منه شيئا
	فصل : الثالث شركة الوجوه
	مسألة : وهما في التصرفات كشريكي العنان
	فصل : الرابع، شركة الأبدان فهي شركة صحيحة
	تنبيه : قوله : الرابع، شركة الأبدان
	مسألة : وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة، فأما مع اختلافهما ، ففيه وجهان
	فصل : والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه
	مسألة : وإن مرض أحدهما ، فالكسب بينهما. فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه، لزمه ذلك
	تنبيه : مفهوم قوله : وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما
	مسألة : وإن اشتركا علىان يحملا على دابتيهما الأجرة بينهما ، صح
	مسألة : فإذا تقبلا حمل شيئ، فحملاه عليهما أو على غير الدابتين صحت الشركة، والأجرة بينهما على ما شرطاه
	فوائد : الأولى تصح شركة الشهود
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	فصل : فإن اشترك ثلاثة، من أحدهم دابة ، ومن آخر رواية، ومن ىخر العلم ، صح
	مسألة : وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة ، صح 
	فصل : قال رضي الله عنه  : الخامس ، شركة المفوضة، وهو أن يدخلا في الشركة الكساب النادرة فهذه شركة فاسدة
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	مسألة : وإن شرط إن سقى سيحا فله الربع ، وإن سقى بكلفة فله النصف، أو .......،لم يصح في أحد الوجهين
	مسألة : وإن قال  : ما رزعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه
	فائدتان : إحداهما ، لو قال : لك الخمسان إن لزمتك خسارة
	الثانية : لو قال : ما زرعت من شيئ، في نصفه
	مسألة : ولو قال : ساقيتك هذا البستان بالنصف ، على أن أساقيك الآخر بالربع، لم يصح
	فصل : ولو قالك لك الخمسان إن كانت عليك خسارة، وإن لم يكن عليك خسارة فلك الربع. لم يصح
	فصل : وإن ساق أحد الشريكين شريكه
	فصل في المزارعة
	مسألة : تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل ، فزراعه الأرض، وساقاه على الشجر، صح
	فائدة : إذا أجره الأرض، وساقاه على الشجر
	فصل : وإن أجره بياض الأرض، وساقاه على الشجر الذي فيها، جاز
	فائدة : لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها
	مسألة : ولا يشترط كون البذر من رب الأرض
	فائدة : مثل ذلك، الإجارة الفاسدة
	فصل : فإن كان البذر منهما نصفين وشرطا أن الزرع بينهما نصفان فهو بينهما 
	تنبيه : دخل في كلام المصنف، ما لو كان البذر من العامل أو غيره
	فائدتان : إحداهما ، لو رد على عامل كبذرة
	الثانية : لو كان البذر من ثالث، أو من أحدهما ، والأرض والعمل من آخر
	فصل : فإن قال صاحب الأرض : أجرتك نصف أرضي بنصف البذر ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك وأخرج المزارع البذر كله لم يصح
	مسألة : فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي
	مسألة : وكذلك لو شرطا لأحدهما دراهم معلومة ، أو زرع ناحية معينة
	مسألة : ومتى فسدت، فالزرع لصاحب البذر
	مسألة : وحكم المزراعة حكم المساقاة فيما ذكرنا
	فائدة : لو شرط أحدهما اختصاصا بقدر معلوم من غلة أو ........فسدت
	مسألة : والحصاذ على العامل . نص عليه كذلك الجذاذ
	فائدة : اللقاط كالحصاد
	فصل : وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه، ويكون ما يخرج بينهما 
	فائدة : يكره الحصاد والجداد ليلا
	مسألة : وإن قال أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي ، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا
	فصل : وإن اشترك ثلاثة، من أحدهم الأرض ومن .........فهذا عقد فاسد
	فصل : فإن كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم
	فصل : فإن زارع رجلا ، أو آجره أرضه فزرعها ، وسقط شيئ من الحب فنبت في تلك الأرض عاما آخر
	مسألة : وإن زارع شريكه في نصيبه صح
	فائدتان : إحداهما ، ما سقط من الحب وقت الحصاد ، إذا نبت في العام القابل
	الثانية : لو أجر أرضه سنة لمن يزرعها فزرعها 
	فصل : في أجارة الأرض


	باب الإجارة
	فائدتان : إحداهما في حدها
	الثانية : قيل، الإجارة وارادة على خلاف القياس
	مسألة : وهي عقد على المنافع ، تنعقد بلفظ الإجارة ، والكراء، وما في معناهما 
	فصل : وهي نوع من البيع
	فصل : ولا تصح إلا بشروط ثلاثة ، أحدهما معرفة المنفعة
	فوائد : تتلعق بشروط صحة الإجارة
	مسألة : أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته
	فصل : ويجوز الاستئجار لتطيين السطوح والحيطان وتجصيصها
	فصل : وإذا استأجر دارا، جاز إطلاق العقد
	فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقد
	فصل : إذا استأجر أرضا، احتاج إلى ذكر ما تكترى له من غراس أو بناء أو زرع
	فصل : ويجوز الإستئجار لضرب اللبن
	مسألة : وإن استأجر للركوب ، فرسا أو بعيرا أو نحوه
	فائدة : قوله ، وإن استأجر للركوب ، ذكر المركوب
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يشترط ذكر أنوثية الدابة، ولا ذكر ذكورتها 
	فائدة : لا بد من معرفة الراكب ، إما برؤية أو صفة
	مسألة : فإن كان للحمل ، لم يحتج إلى ذكره
	فائدة : يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة
	فائدة : يشترط معرفة أرض الحرث
	فصل : وكل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع ، جاز عوضا في الاجارة
	فائدتان : إحداهما لو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها
	الثانية : قال في ........ : أو استأجر في الذمة ظهر يركبه ، أو ........، اشترط قبض الأجرة في المجلس ، وتأجيل السفر مدة معينة
	تنبيه : تقديم في أول باب الساقاة ، هل تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها أو بغيره
	مسألة : إلا أنه يجوز أن يستأجر الأجير بطعاوه وكسوته ، وكذلك الظئر
	فصل : فإن اشترط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة
	فصل : فإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر بطعام نفسه أو غيره
	فصل : فإن قبض الأجير طعامه ، فأحب أن يستفضل بعضه لنفسه 
	فصل : فإن قدم إليه طعاما فنهب أو تلف قبل أكله ، وكان على مائدة لا يخصه فيها بطعامه
	فصل : قال أحمد في رواية مهنا، لا بأس أن يحصد الزرع
	فصل : يجوز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها
	فصل : ولهذا العقد أربعة شروط،أحدها العلم بمدة الرضاعة 
	فصل : والمعقود عليه في الرضاع خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فيه
	فصل : وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ، ويصلح به
	مسألة : ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة ، إذا كان المسترضع موسرا
	فوائد تتعلق بالمرضعة، كونها أمة استأجرها للرضاع والحضانة معا وما هو المعقود عليه في الرضاعومعرفة قدر مدة الرضاع
	فصل : ويجوز للرجل أن يؤجر أمته ومدبرته ، وأم ولده ، والمعلق عتقها بصفة
	فائدة : لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفها 
	مسألة : وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه، ولهما عادة بأجرة صح
	فصل : إذا استأجر رجلا ليحمل له كتابا إلى مكة أو غيرها إلى إنسان ، فحمله ، فوجد المحمول إليه غائبا فرده
	فائدة : قال في (( التلخيص)) : ليس عل الحمامي ضمان الثياب
	مسألة : ويجوز إجارة دار بسكنى دار، وخدمة عبد وتزويج امرأة
	مسألة : وتجوز إجارة الحلى باجرة من جنسه وقيل : لا تصح
	فصل : ولو استأجر من يسلخ له بهيمة بجلدها لم يجز
	فصل : ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درهما وصوفها ، وشعرها ونسلها ،أو نصفه أو جميعه
	مسألة : وإن قال  : إن خطت هذه الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح
	تنبيه : قدم في أن الخلاف وجهان
	مسألة : وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم، فهل يصح ؟ 
	فصل : نقل مهنا عن أحمد، في من استأجر من جمال إلى مصر بأربعين دينارا ، فإن نزل دمشق فكراؤه ثلاثون
	فائدة : قال في....... : والوجهان في قوله إن فتحت خياطا ، فبكذا ، وإن فتحت حدادا، فبكذا
	مسألة : وإن أكره دابة، وقال : إن رددتها اليوم فكرؤها خمسه، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة
	مسألة : وإن أكره دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، فما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد
	مسألة : ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة عزاته
	مسألة : وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز
	مسألة : وإن أكراه كل شهر بدرهم ، أو أكل دلو بتمرة فالمنصوص، عن أحمد أنه يصح
	تنبيه : ظاهر قوله : ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر
	فصل : إذا قال أجرتك داري عشرين شهر ، كل شهر بدرهم جاز
	فصل : في مسائل الصبرة : وفيها عشر مسائل
	فائدتان : إحداهما ، لو اجره شهرا لم يصح
	الثانية : لو قال  : أجرتكها هذا الشهر بكذا ، وما زاد فبحسابه
	فصل : قال المصنف رحمه الله تعالى، الثالث ، أن يكون المنفعة مباحة مقصودة
	فصل : ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء أو نوحا
	فصل : ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة ، أو لبيع الخمر أو القمار
	مسألة : ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر وعنه يصح. للحر ويكره أكل أجرته
	تنبيه : مراده بحمل الميتة والخمر هنا ، الحمل لأجل أكلها لغير مضطر ، أو شربها 
	فوائد : إحداها ، لايكره أكل أجرته
	الثانية : لو استأجره على سلخ البهيمة بجلدها 
	الثالثة : تجوز إجارة المسلم للذمي
	فصل : قد ذكرنا أن الاستئجار لكسح الكنف جائز، إلا أنه يكره له أكل أجرته
	فصل : ويشترط أن تكون المنفعة مقصودة 
	فائدة : حكم إعارته حكم إجاته للخدمة
	فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : والإجارة على ضربين أحداهما إجارة عين
	مسألة : ويجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبة
	مسألة : ويجوز استئجار حيوان ليصيد به إلا الكلب
	تنبيهان : أحدهما ، ظاهر قوله : وحيوان ليصيد
	الثاني : صحو إجارة حيوان يصيد به، مبنيه على صحة بيعه
	فائدة : تحرم إجارة فحل للنزو
	مسألة : و يجوز استئجار كتاب  ليقرا فيه إلا المصحف
	فصل : وفي إجارة المصحف وجهان، أحدهما ، لا يصح إجارته
	فصل : والذي يحرم بيعه تحرم إجارته ، إلا الحر، والوقف ، وأم الولد
	فائدة : يصح نسخه بأجرة
	فائدة : ما حرم بيعه، حرم إجارته ، إلا الحر والحرة
	مسألة : و يجوز استئجار النقد للتحلي والوزن لا غير
	مسألة : فإن أطلق الإجارة صحت وينتفع بها في ذلك
	فصل : ويجوز أن يستأجر نخلا ليجفف عيلها الثياب، أو يبسطها عليها ليستظل بظلها
	فصل : ويجوز استئجار ما يبقى من الطيب والصندل ، وقطع الكافور والند
	فصل : يجوز استئجار دار يتخذها مسجدا يصلي فيه
	فائدة : وكذا حكم الكيل ، والموزون والفلوس
	مسألة : ويجوز استئجار ولده لخدمته، وامرأته لرضاع ولده وحضانته
	فائدة : يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة ، لكن يكره ذلك
	مسألة : قال رضي الله عنه : ولا تصح الإجارة إلا بشروط خمسة أحدها ، أن يعقد على نفع العين دون أجزائها
	مسألة : ولا يجوز استئجار حيوان ليأخذ لبنه
	مسألة : إلا الظئر ونقع البئر، يدخل تبعا
	تنبيه : قال ابن منجي في (( شرحه ))  : قول المصنف  : يدخل تبعا
	فصل : ولا يجوز استئجار الفحل للضراب
	فائدة : ومما يدخل تبعا، حبر الناسخ
	مسألة : الثاني ، معرفة العين برؤية أو صفة ، في أحد الوجهين، ويصح في الآخر بدونه ، وللمستأجر خيار الرؤية
	ولا تجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه وعنه ما يدل على الجواز
	فصل : ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته
	فائدتان : إحداهما ، هل إجارة حيوان ودار لاثنين وهما لواحد، مثل إجارة المشاع، أو يصح هنا ، وإن منعنا في المشاع
	الثانية : قوله، فلا تجوز إجارة بهيمة زمنه للحمل 
	فصل : نقل إبراهيم الحربي، أنه سئل عن الرجل يكتري الديك ليوقظه لوقت الصلاة، لا يجوز
	مسألة : الرابع ، اشتمال العين على المنفعة. فلا يجوز استئجار بهيمة زمنة للحمل ، ولا أرض لا تنبت للزرع
	مسألة : الخامس ، كون المنفعة مملوكة للمؤجر ، أو مأذونا للزرع
	مسألة : الخامس، كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مؤذونا له فيها
	مسألة : يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه
	فائدة : قال في ...... : في أول الغصب : ليس لمستأجر الحر أن يؤجر من آخر إذا قلنا 
	فصل : فأما إجارتها قبل قبضها ، فتجوز من المؤجر في أحد الوجهين
	تنبيهان : أحدهما ، الذي ينبغي ، أن تقيد هذه المسألة : ، فيما إذا أجرها لمؤجرها ، بما إذا لم يكن حيلة
	الثاني : ظاهر كلام المصنف ، جواز إجارتها ، سواء كان قبضها ، اولا 
	مسألة : وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة وعنه. لا تجز بزيادة. وعنه
	فصل : وسئل أحمد عن الرجل يقبل العمل من الأعمال، فيقبله بأقل من ذلك...
	مسألة : وولمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها
	مسألة : وتجوز إجارة الوقف
	تنبيهات : أحدها ، قال في (( الفروع)) ويتوجه مثله فيما إذا أجره ، ثم وقفه
	الثاني : قال العلامة ابن رجب في ((قواعده)) اعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظرا
	الثالث : محل الخلاف المتقدم إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق
	الرابع : محل الخلاف أيضا عند ابن حمدان
	مسألة : فإن مات المؤجر ، فانتقل إلى من بعده ، لم تنفسخ الإجارة، في أحد الوجهين، وللثاني حصته من الأجرة
	فائدة : قال ابن رجب .......... : وهكذا حكم المقطع إذا أجر إقطاعه، ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر
	مسألة : وإن أجر الولي اليتيم 
	تنبيه : محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه عند فراغها 
	مسألة : فإن أجر السيد عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها ، صح العتق
	فائدتان : إحداهما ، لو ورث المأجور ، أو اشترى أو اتهب أو وصى له بالعين أو ........ : فلإجارة بحالها
	الثانية : يجوز إجارة الإقطاع كالوقف
	فصل : قال الشيخ رحمه الله : وإجارة العين تنقسم قسمين، أحدهما ، أن تكون على مدة
	مسألة : ويشترط أن تكون المدة المعلومة، يغلب على الظن بقاء العين فيها ، وإن طالت
	فصل : وإن أجره إلى العيد ، انصرف إلى الذي يليه ، وتعلق بأول جز منه
	فصل : ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة
	فائدة : ليس لوكيل مطلق إيجار مدة طويلة بل العرف
	فصل : وإذا استأجره سنين، لم يحتج إلى تقسيط الأجر على كل سنة
	تنبيهات : الأول، قال في....... : وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها
	الثاني : قوله ولا يشترط أن تلي العقد
	الثالث : ظاهر كلام ان عقيل السابق، أنه لا يجوز إجارة العين إذا كانت مشغولة
	مسألة : ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع، صح
	فصل : إذا تمت الإجارة وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدة وتحدث على ملكه
	تنبيه : محل هذا الخلاف إذا كان الرهن لازما
	مسألة : وإذا أجره في أثناء شهر، استوفى شهرا بالعدد، وسائرها بالأهلة
	فصل : ومن اكترى دابة إلى العشاء ، فآخر المدة غروب الشمس
	تنبيه : قوله : استوفى بالعدد. يعني ثلاثين يوما 
	فصل : وإن اكترى فسطاطا إلى مكة ، ولم يقل متى أخرج
	القسم الثاني : إجارتها لعمل معلوم، كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث مكان أو دياس زرع
	فصل : يجوز أن يكتري بقرا لحرث مكان
	فصل : ويجوز استئجار غنم لتدوس له طينا أو زرعا
	فصل : فإن اكترى حيوانا لعمل لم يخلق له .... جاز
	فصل : ويجوز استئجار بهيمة لإدارة الرحى، ويفتقر إلى شيئين
	مسألة : يجوز استئجار رجل ليدله على طريق 
	مسألة : و يصح استئجار رحى لطحن قفزان معلومة
	فصل : يجوز استئجار كيال ، ووزان لعمل معلوم ، أو في مدة معلومة
	فصل : ويجوز استئجار رجل ليلازم غريما تستحق ملازمته
	فصل : ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والقني
	فصل : ويجوز استئجار ناسخ لينسخ له كتبا من الفقه والحديث والشعر المباح أو سجلات
	فصل : ويجوز أن يستأجر لحصاد زرعه
	فصل : يجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص ، في النفس وما دونها 
	فصل : ويجوز أن يستأجر سمسارا يشتري به ثيابا 
	فصل : قال الشيخ رحمه الله : الضرب الثاني ، عقد على منفعة في الذمة ، مضبوطة بصفات كالسلم
	فائدة : قوله، الضرب الثاني، عقد على منفعة في الذمة، مضبوطه بصفات كالسلم 
	مسألة : ولا يجوز الجمع بين تقديره المدة والعمل 
	مسألة : ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل من القربة، كالحج، و......وعنه تصح
	فوائد تتعلق بما يجوز أخذ ألأجرة عليه، من تعليم الفقه والحديث، والرقيه ، وأخذ الجعالة على ذلك كله ، وهل يجوز أخذ أجرة وجعالة علة ما لا يتعدى نفعه ، واخذ الرزق على ما يتعدى نفعه
	فصل : فأما ما يتعدى من بيت المال ، فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور
	فصل : فإن أعطي الملعلم شيئا من غير شرط ، جاز
	فصل : فأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة،........، فيجوز أخذ الأجر عليه
	مسألة : وإن استأجر من يحجمه، صح، ويكره للحر أكل أجرته ، ويطعمه الرقيق والبهائم
	فصل : فأما استئجار الحجام لغير الحجامة،........فجائز
	فائدتان : إحداهما ،يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط
	الثانية : يجوز استئجار لغير الحجامة 
	فصل : ويجوز أن يستأجر كحالا ليكحل عينه
	فصل : فإن استأجره مدة، فكحله فيها فلم تبرأ عينه
	فصل : ويصح ان يستأجر طبيبا لمداواته
	فصل : ويجوز أن يستأجر من يقلع ضرسه
	فصل : قال، رضي الله عنه  : وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبملثه ، ولا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه ، ولا بمن يخالف ضرره ضرره
	تنبيه : ظاهر قول المصنف  : وبمثله
	فصل : وإن اكترى ظهرا ليركبه، فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه 
	فصل : فإن شرط أن لا يستوفي المنفعة بمثلة ولا بمن دونه
	فائدتان : إحداهما ، لو أعار المستأجر العين المأجورة ، فتلفت عند المستعير 
	الثانية : لو اكتراها ليركبها إلى موضع معين ،........، فأراد العدول إلى مثلها 
	مسألة : وله استيفاء المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها 
	مسألة : فإذا استأجر أرضا لزرع الحنطة ، فله زرع الشعير الشعير ونحوه
	تنبيه : قوله وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها 
	فائدة : لو قال له  : أجرتكها لتزرعها أو تغرسها . لم يصح
	فصل : فإن اكتراها للزرع وحده، ففيه أربع مسائل ، إحداهن ، اكتراها للزرع مطلقا
	المسألة الثانية، اكتراها لزرع حنطه أو نوع بعينه
	المسألة الثالثة : قال ازرعها حنطة وما ضرره كضررها أو دونه 
	المسألة الرابعة : قال ازرعها حنطة ولا تزرع غيرها 
	فصل : فإن اكتراها للغراس ، ففيه ما ذكرنا من المسائل ، إلا أن له أن يزرعها 
	فصل : ولا تخلو الأرض من قسمين ، أحدهما ، أن يكون لها ماء دائم 
	فصل : وإن اكترى أرضا غارقة بالماء ، لا يمكن زرعها قبل انحساره عنها ، وقد ينحسر ولا ينحسر ، فالعقد باطل 
	فصل : ومتى ففرق الزرع ، أو هلك بحريق أو جراد أو برد أو غيره
	مسألة : وإن اكترى دابة للركوب ، لأو الحمل لم الآخر . وإن اكتراها لحمل الحديد، أو القطن ، لم يملك حمل الآخر
	فصل : وإن اكترى دابة ليركبها في مسافة معينة معلومة، أو يحمل عليها فيها ، فأراد العدول بها إلى ناحية أخرى مثلها في القدر ، وهي أضر منها 
	فصل : إذا اكترى  قميصا ليلبسه، جاز
	مسألة : وإن فعل ما ليس فعله فعليه أجر المثل
	مسألة : وإن اكتراها لحمولة شيئ ، فزاد عليه، أو إلى موضع ، فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف، أن أبا بكر قاله في المسألتين، أعني ، إذا اكتراها لحمولة شيئ ، فزاد عليه
	فصل : فأما مسألة : الزرع فيما إذا اكترى لزرع الشعير ، فزرع حنطة
	فصل : وإن اكترى دابة إلى مسافة ، فسلك أشق منها 
	فصل : فإن اكتراها لحمل قفيزين ، فحملهما ، فوجدهما ثلاثة
	مسألة : وإن تلفت ضمنها إلا أن تكون في يد صاحبها ، فيضمن نصف قيمتها ، في أحد الوجهين
	فصل : ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة
	تنبيه : دخل في قوله : إذا اكتراها لحمولة شيئ، فزاد عليه
	فصل : قال الشيخ ، رحمه الله  : ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع
	فائدة : أجرة الدليل على المكتري
	فصل : إذا اكتراى امرأة أو ضعيف، لم يلزمه ذلك
	تنبيه : مفهوم قوله : ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض
	فوائد : الوى يلزم المؤجر أيضا، لزوم البعير إذا عرضت للمستأجر حاجة لنزوله
	الثانية : لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل ، وهل يلزم غيرهما
	الثالثة : لو اكترى جملا ليحج عليه
	الرابعة، قوله : فأما تفريغ البالوعة والكنيف ، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة
	فصل : فإن كان المكتري دارا أو حماما 
	مسألة : فأما تفريغ البالوعة والكنيف، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة
	فصل : فإن شرط على مكتري الحمام ، أو غيره ، أن مدة تعطيله عليه، لم يصح
	فصل : وإن شرط على المكتري النفقة الواجبة على المكري
	فصل : لا خلاف بين أهل العلم في جواز كراء الإبل وغيرها من الداوب إلى مكة وغيرها 
	فصل : إذا كان الكراء إلى مكة ، أو طريق لا يكون السير فيه إلى اختيار المتكاريين
	فصل : فإن شرط حمل زاد مقدر، كامئة رطل ، وشرط أنه يبدل منها ما نقص بالأكل أوغيره
	فصل : إذا اكترى جملا ليحج عله، فله الركوب عليه إلى مكة
	فصل : قال أصحابنا  : يصح كراء العقبة
	فصل : قال الشيخ، رحمه الله والإجارة عقد لازم من الطرفين ، ليس لأحدهما عقد من الطرفين ، ليس لأحدهما فسخها
	مسألة : وإن بدا قبل تقضى المدة، فعليع الأجرة
	فصل : قد ذكرنا أن المستأجر يملك المنافع بالعقد، كما يملك المشتري المبيع بالبيع
	مسألة : وإن حوله المالك قبل تقضيها فليس له أجرة لما سكن
	فائدة : وكذا الحكم لو امتنع الأجير من تكميل العمل 
	مسألة : وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة، وإن كانت على عمل ، خير المستأجر بين الفسخ والصبر
	مسألة : وإن هرب الجمال، أو مات وترك الجمال ، أنفق عليها الحاكم من مال الجمال ، وأذن للمستأجر في الإنفاق
	مسألة : وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها 
	مسألة : وموت الصبي المرتضع
	فصل : وتنفسخ الإجارة بموت المرضعة
	مسألة : وموت الراكب ، إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة
	مسألة : وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعة أو برئه
	مسألة : وإن اكترى دارا فانهدمت ، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة
	فائدة : لو أجر أرضا بلا ماء صح
	مسألة : ولا تنفسخ بموت المكتري أو المكرى
	تنبيه : قال ابن منجي ...... : فإن قيل كيف الجمع بين قول المصنف : تنفسخ بموت الراكب . وبين المكرى ولا المكتري ؟ قيل
	مسألة : ولا تنفسخ بعذر لأحدهما ، مثل أن يكترى للحج فتضيع نفقته ، أو دكانا فيحترق متاعه
	مسألة : وإن غصبت العين، خير المستأجر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل 
	فصل : فإن حدث خوف عام يمنع من سكنى المسكن الذي فيه لاعين المستأجرة 
	فائدتان : إحداهما ، لو كان الغاصب هو المؤجر
	الثانية : لو حدث خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه العين المستأجرة
	مسألة : ومن استؤجر لعمل شيئ فمرض، أقيم مقامه من يعمله، والأجرة عليه 
	مسألة : وإن وجد العين مصيبة
	تنبيه : ظاهر كلامه ، أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجانا
	فوائد : إحداها ، العيب هنا ما يظهر به تفاوت الجرة
	الثانية : لو لم يعلم بالعيب حتى فرغت المدة
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