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 املسا اة 

تليه بجزء  :(1) املسا اة  (1 وما  حتاج  ليقوم بسقيه  تلى آخر؛  ولو غير مغروس  ثمر مأكول  له   فع شجر 

 معلوم له من ثمره. 

 أركا ن املسا اة: الصيغ ، واملساقي، واملساقى، والشجر املساقى عليه.  (2

 الركن ا ول والثاني: املتعا دان 

 .(2) ي ترط في املتعا د ن كمال ا هلي   (3

 .(3)  ويلزم العام  ك  ما فيه صالح الثمرة (4

  .(4) وعلى رم املال ما  حفظ ا ص  (5

والعام  فيها كاملضارم    يهما، تال أن ي ترطه على العام ،تحصي  ماء وزب  والجذاذ عليهما بقدر حصتو  (6

 فيما  قب  وير  وغير ذلك. 

 : الشجر املساقى عليهالثالثالركن 

تصح (7 الشجر    املسا اة   ال  ال  ختلف  التي  الصف   أو  بالرؤي ،  والعام   للمالك  معلوم  على شجر  تال 

 .(5) معها

 . (6) فإن سا اه على بستان لم  ره ولم  وصف له، أو على أحد هذ ن الحا طين؛ لم تصح املسا اة  −

 .(7)  تصح املسا اة على شجر له ثمر  ؤك  من نخ  وغيره (8

 .(8) وال تصح على ما ال ثمر له كالحور أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرظ (9

  .(9) تصح املسا اة على شجر ذي ثمرة موجو ة لم تكم  تنمى بالعم ، كاملزارع  على زرع نابت (10

 
 . نه أهم أمرها بالحجاز من السقي؛ (1)

 .(50/4/2معيار املسا اة ) (2)

 إصالحو من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي وهو  طع ا غصان الر  ئ  من الكرم، وتلقيح وت ميس وإصالح موضعه   (3)

 . قسم طرق املاء وحصا  ونحوه كآل  حرث وبقرة، وتفريق زب ، و طع ح يش مضر وشجر  ابس، وحفظ ثمر على شجر تلى أن 

 .كآلته التي تد ره و وابه، وشراء ما  لقح به كسد حا ط وإجراء ا نهار وحفر البئر والدوالم ونحوه (4)

 (. 9/455" ال رح املمتع )لكن حفر البئر على رم املال، هذا هو العرف، والعرف املطر  كال رط اللفظي و ال ابن عثيمين: "

 (.  5/572(، وشرح املنتهى بحاشي  أبا بطين )9/15انظر: ك اف القناع ) (5)

 (.4/11انظر: حاشي  العنقري ) (6)

مى   -لحد ث ابن عمر: »عام  النبي  (7)
َّللا
ل ساااى َه وى ي 

ى
ل َ عى
َّللا
ى  
َّللا
ل جعفر:   أه  خيبر ب اااطر ما  خرج م ها من ثمر أو زرعت متفق عليه، و ال أبو -صاااى

مى   -»عام  النبي 
َّللا
ل سااااااى َه وى ي 

ى
ل َ عى
َّللا
ى  
َّللا
ل يعطون الثلث   أه  خيبر بال ااااااطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم تلى اليوم -صااااااى

 تأو الربع

ومال ال ااااااااين محمد بن تبراهيم تلى جواز املسااااااااا اة واملزارع  على ما له ورق  نتفع به وزهور، انظر: فتاول ورسااااااااا   سااااااااماح  ال ااااااااين   (8)

 (.8/59د بن تبراهيم آل ال ين )محم

 . نها تذا جازت في املعدوم مع كثرة الغرر ففي املوجو  و ل  الغرر أولى (9)
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 .(1) كالجذاذ والحصا  لم  صح ي من العم  ما ال تزيد به الثمرة أو الزرعفإن بق −

 .(2)  على شجر يغرسه في أرض رم الشجر ويعم  عليه حتى  ثمراملسا اة تصح  (11

 .املسا اة على شجر مغروس بجزء من الثمرة م اع معلوم تصح (12

 .(3)  وهو ثمرها وور ها ونحوه ،هاحمللوال تصح تجارة ا رض وشجر فيها  (13

 . لو شرطا في املسا اة الإ   حدهما أو آصعا معلوم  أو ثمرة شجرة معين ، لم تصح −

 .(4)   ، وله أجرة مثلهالثمرة، فسدتك  تن شرط للعام   (14

 . (5) اقي  د أمان  تال تن تعدل أو فرط  د املس (15

 .(7)  فسخها متى شاء الطرفين ولإ  من، (6)  عقد املسا اة واملغارس  عقد جا ز من الطرفين (16

 .(9)(8)   فإن فسخ املالك  ب  ظهور الثمرة فللعام  أجرة مثله −

  .(10) وإن فسخ العام  املسا اة  ب  ظهور الثمرة فال ش يء له −

 . (11) وإذا ترك العم  حتى فسد الثمر ضمن نصيب املالك  −

 ويلزم العام  تمام العم  كاملضارم.  ،وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بي هما على ما شرطا  −

  .(12) املسا اة، وال ي ترط  تو يت ويصح  (17

 
 (.9/10انظر: ك اف القناع ) (1)

 .احتج اإلمام بحد ث خيبر؛ و ن العوض والعم  معلومان  (2)

(، وهو اختيار 9/25(، وك اااااااااااف القناع )14/240(، واإلنصاااااااااااف )30/226واختار شااااااااااين اإلسااااااااااالم فااااااااااحته، انظر: مجموع الفتاول ) (3)

 (.6/328ال ين حمد بن معمر، انظر: الدرر السني  )

 (.  5/574(، وشرح املنتهى بحاشي  أبا بطين )9/24انظر: ك اف القناع ) (4)

 (.9/448 رح املمتع )واختار ابن عثيمين الصح ، انظر: ال

 .(50/6/3معيار املسا اة ) (5)

 .املضارب ؛  نها عقد على جزء من النماء في املال، فال  فتقر تلى ذكر مدة  ياسا على (6)

(، وهو اختيار ال ااين حمد بن ناصاار وحإاه عن اإلمام محمد بن عبد 14/202واختار شااين اإلسااالم أنه عقد الزم، انظر: اإلنصاااف ) (7)

(،  7/294(، واختيار الساااعدي، انظر: املجموع  الإامل  )6/342الوهام، واختيار ال اااين عبد الرحمن بن حسااان، انظر: الدرر الساااني  )

(، واختيار ابن عثيمين،  65-8/64و واه ال ااااين محمد بن تبراهيم، انظر: فتاول ورسااااا   سااااماح  ال ااااين محمد بن تبراهيم آل ال ااااين )

 (.9/453وال رح املمتع )

 . نه منعه من تتمام عمله الذي يستحق به العوض (8)

(،  151واختااار شاااااااااااااين اإلساااااااااااااالم وابن القيم أن لااه نصااااااااااااايااب املثاا ، وهو مااا جرت بااه العااا ة في مثلااه، ال أجرة املثاا ، انظر: االختيااارات )  (9)

 (.290-289والطرق الحكمي  )

 . نه رض ي بإسقاط حقه (10)

 (.149انظر: االختيارات ) (11)

 (.  5/581(، وشرح املنتهى بحاشي  أبا بطين )9/17انظر: ك اف القناع ) (12)
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 .(1) تلك السن ، فال ش يء للعام الثمرة  وإن سا اه تلى مدة تكم  فيها الثمرة غالبا، فلم تحم  -

تن لم  ظهر الناتج بتاًتا، أو أصابت جا ح  جميع الناتج فال ش يء للمساقي، أما تن أصابت الجا ح    -

 بعض الناتج فيقتسمان ما بقي بالنسب املحد ة في العقد.

بين أن يعم   ون أجر تلى أن  ظهر الناتج ويأخذ    تن لم  ظهر الناتج في املدة املحد ة فيخير املساقي  -

نصيبه أو أن  ترك العم  وال حق له في الناتج بعد ظهور تن لم  كن له عذر بترك العم ، فإن كان له  

 .(2) العذر فيعطى من نصيبه بمقدار فترة عمله تلى مدة ظهور الناتج

 .(4()3) ليال كره الحصا  والجذاذ  (18

19)  
ى
ل
َ
الإ في  بع 

َّللا
فَيعم     )الضرا ب(   السلطاني    فوَيت شرط  لم  كن  ما  العرف،  السلطان  التي  طلبها 

ه من العام ؛ كان عليه
َ
خذ
ى
َ املال، كان عليه، وما عرف أ

ه من رم 
َ
خذ
ى
 .(5)بمقتضاه، فما َعرف أ

 . (7() 6) في املسا اة صاحب ا رض الغراس مني ترط كون  (20

بالخيار بين  لعه ويضمن له نقصه،  صاحب ا رض  و ،  فسدت  من العام في املسا اة  فإن كان الغراس   −

 لع شجره، فله ذلك، سواء    وإن اختار العام   ،الغراس   العام   يم  في أرضه ويدفع تليهوبين تركه  

 بذل له صاحب ا رض القيم ، أو ال 

 .(8) الغراس في ا رض و فع أجرة ا رض، جازء على تبقا   إن اتفقاو  −

 أجره ا رض وسا اه على شجرها، فيصح ما لم  تخذ حيل  على بيع الثمرة  ب  بدو صالحها.    ويصح تن  (21

 .(9)  عامل  وما في معنى ذلك ولفظ تجارةولفظ املا  بلفظهوتصح مسا اة  (22

 
 (.9/18انظر: ك اف القناع ) (1)

 .(50/10معيار املسا اة ) (2)

 . نه ربما أصابه أذل من نحو حي  (3)

 (.  5/590(، وشرح املنتهى بحاشي  أبا بطين )9/28انظر: ك اف القناع ) (4)

 (.  5/588(، وشرح املنتهى بحاشي  أبا بطين )9/22انظر: ك اف القناع ) (5)

 طع به (، و 9/26واإل ناع، انظر: ك ااااااف القناع )(،  272(، و دمه في التنقيح )14/241هذا هو املذهب كما فاااااححه في اإلنصااااااف ) (6)

 (.  5/592شرح املنتهى بحاشي  أبا بطين )في املنتهى، انظر: 

اإل ناااع، وذكرا أن عليااه عماا  الناااس، و واه في فاااااااااااااححااه في  ذكره روا ا  في التنقيح و   ي اااااااااااااترط؛ لعاادم ذكره في  صاااااااااااااا  خيبر،وعنااه: ال    (7)

وابن القيم، انظر: (،  14/241(، واإلنصاااااف )219،  217شااااين اإلسااااالم، انظر: االختيارات )  هاإلنصاااااف، انظر: املصااااا ر السااااابق ، واختار 

(، وال ااااين عبد للا ابن 210(، والطرق الحكمي  ط البيان )2/11،  1/293(، وإعالم املو عين ط العلمي  )3/306)زا  املعا  ط الرسااااال  

وال اااااين عبد للا أبا بطين، انظر: حاشاااااي  شااااارح    (،310-6/308محمد بن عبد الوهام، وعبد الرحمن بن حسااااان، انظر: الدرر الساااااني  )

 (.9/460املمتع ) وابن عثيمين، انظر: ال رح  (،5/575املنتهى )

 (.  576-5/575(، وشرح املنتهى بحاشي  أبا بطين )9/11انظر: ك اف القناع ) (8)

  نه مؤ  للمعنى. (9)
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  :(1)   نتهي عقد املسا اة بأحد ا مور اآلتي  (23

   .تمام املعقو  عليه وحصول القسم  -

  . انتهاء املدة وإجراء القسم  -

   .موت املساقي أو تصفي  ال رك  املسا ي  -

 .موت الشجر املعقو  عليه -

  

 
 .(50/12معيار املسا اة ) (1)
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 املغارس :

 .  فع أرض وشجر ملن يغرسه بجزء م اع ومعلوم من الشجراملغارس :  (24

 ك مع املسا اة في أحإامها. وت تر  املغارس تصح  (25

 .(1) لى أن ا رض والغراس بي هما، فسدع لو  فع أرضه ملن يغرسها  (26

  

 
 (.14/197"، انظر: اإلنصاف ) ياس املذهب فحته ال شين اإلسالم: " (1)
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 املزارع  

وهي  فع أرض وحب ملن  زرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع  نمى بالعم  ملن  قوم عليه بجزء   :املزارع  (27

 .(2)  مما  خرج من ا رض لرم ا رض، أو للعام  والباقي لآلخر ،(1)  م اع معلوم النسب 

 فإذا عين نصيب أحدهما منه، لزم أن  إون الباقي لآلخر. −

 .(4)  فسخها متى شاء الطرفين ولإ  من، (3) املزارع  عقد جا ز من الطرفينعقد  (28

 .(6()5) في املزارع  ي ترط كون البذر من رم ا رض (29

 .وإن شرط رم ا رض أن  أخذ مث  بذره ويقتسما الباقي لم  صح −

 . ا رض وسا اه على الشجر فح فزارعه علىوإن كان في ا رض شجر  (30

 .(7)  عامل  وما في معنى ذلك ولفظ تجارةا ولفظ املمزارع  بلفظهوتصح  (31

  :(8)  بأحد ا مور اآلتي  املزارع   نتهي عقد  (32

   .تمام املعقو  عليه وحصول القسم  -

  . انتهاء املدة وإجراء القسم  -

   .املزارع أو تصفي  ال رك   املزارعموت  -

سواء كان طعاما، كالبر    بجزء م اع معلوم كالنصف والثلث مما  خرج م ها ة أرض  إجار ب املزارع   وتصح   (33

 
 .كالثلث أو الربع ونحوه (1)

 للعام  فالباقي لرم ا رض؛  نهما جزء مسمى  املسمى لرم ا رض فالباقي للعام ، وإن شرطأن شرط الجزء   :أي (2)

 .يستحقان ذلك

 .املضارب ؛  نها عقد على جزء من النماء في املال، فال  فتقر تلى ذكر مدة  ياسا على (3)

(، وهو اختيار ال ااين حمد بن ناصاار وحإاه عن اإلمام محمد بن عبد 14/202)واختار شااين اإلسااالم أنه عقد الزم، انظر: اإلنصاااف   (4)

(،  7/294(، واختيار الساااعدي، انظر: املجموع  الإامل  )6/342الوهام، واختيار ال اااين عبد الرحمن بن حسااان، انظر: الدرر الساااني  )

(، واختيار ابن عثيمين،  65-8/64هيم آل ال ااااين )و واه ال ااااين محمد بن تبراهيم، انظر: فتاول ورسااااا   سااااماح  ال ااااين محمد بن تبرا

 (.9/453وال رح املمتع )

 طع به (، و 9/26واإل ناع، انظر: ك ااااااف القناع )(،  272(، و دمه في التنقيح )14/241هذا هو املذهب كما فاااااححه في اإلنصااااااف ) (5)

 (.  5/592شرح املنتهى بحاشي  أبا بطين )في املنتهى، انظر: 

اإل ناااع، وذكرا أن عليااه عماا  الناااس، و واه في فاااااااااااااححااه في  ذكره روا ا  في التنقيح و   ي اااااااااااااترط؛ لعاادم ذكره في  صاااااااااااااا  خيبر،وعنااه: ال    (6)

وابن القيم، انظر: (،  14/241(، واإلنصاااااف )219،  217شااااين اإلسااااالم، انظر: االختيارات )  هاإلنصاااااف، انظر: املصااااا ر السااااابق ، واختار 

(، وال ااااين عبد للا ابن 210(، والطرق الحكمي  ط البيان )2/11،  1/293(، وإعالم املو عين ط العلمي  )3/306)زا  املعا  ط الرسااااال  

وال اااااين عبد للا أبا بطين، انظر: حاشاااااي  شااااارح    (،310-6/308محمد بن عبد الوهام، وعبد الرحمن بن حسااااان، انظر: الدرر الساااااني  )

 (.9/460املمتع ) وابن عثيمين، انظر: ال رح  (،5/575املنتهى )

  نه مؤ  للمعنى. (7)

 .(50/12معيار املسا اة ) (8)
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 . تجارة حقيق ، كما لو أجرها بنقد يوه (1) املزارع فتصح  وال عير، أو غيره، كالقطن والكتان،

 وتصح تجارة أرض بجزء م اع مما  خرج م ها،   (34

 أو زرعها فلم تنبت؛  املستأجر    فإن لم  زرعها (35
َ
 ن

َ
 ظر تلى معدل امل
ى
ن ملا  خرج م ها لو زرعت فيجب  املوازَ      غ

 .(2) القسط املسمى في العقد، وإن فسدت؛ فأجرة املث 

أومن غير جنس    كما لو أجرها ليزرعها برا بقفيز بر،  بطعام معلوم من جنس الخارج م ها  وتصح تجارتها (36

 بأن أجرها ب عير ملن  زرعها برا الخارج م ها، 

 .(3)فإن  ال: مما  خرج م ها؛ فسدت (37

 .(4) وا جرة على املستأجر  ون املزارع ،تن استأجر أرضا، فله أن  زارع فيها (38

  

 
 .لحد ث خيبر (1)

 (.  5/579(، وشرح املنتهى بحاشي  أبا بطين )9/10انظر: ك اف القناع ) (2)

 (.5/580(، وشرح املنتهى بحاشي  أبا بطين )9/10انظر: ك اف القناع ) (3)

 (.  9/22انظر: ك اف القناع ) (4)
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 ما ور  في عقد املسا اة واملغارس  واملزارع  

 املزارع والبساتين بجزء مما  خرج من تنتاجها من ثمر أو زرع فيالتعا د ما ور  في 

عام  أه  خيبر ب اطر ما   -صالى للا عليه وسالم    -أن رساول للا   -; -رضا ي للا ع هما-عن ابن عمر  

 البلوغ والعمدة واملحرر واملنتقى.. (1)متفق عليه   - خرج م ها من ثمر, أو زرع 

وفي روا   في الصاااحيحين: فساااألوا أن  قرهم ىها على أن  كفوا عملها ولهم نصاااف الثمر, فقال لهم 

نقركم ىها على ذلك ما شئنا ", فقروا ىها, حتى أجالهم عمر تلى تيماء    -صلى للا عليه وسلم   -رسول للا 

أن يعملوها ويزرعوها، ولهم  . وللبخاري: أعطى رسااول للا صاالى للا عليه وساالم خيبر اليهو : (2)وأريحاء  

 فع تلى يهو  خيبر نخ  خيبر   -صااالى للا عليه وسااالم   -أن رساااول للا  -وملسااالم:    (3)"شاااطر ما  خرج م ها  

البلوغ . - (4)  وأرضاااااااها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرساااااااول للا صااااااالى للا عليه وسااااااالم شاااااااطر ثمرها

 واملحرر 

 -صاااااااااااالى للا عليه وساااااااااااالم  - ال: »ملا افتتح رسااااااااااااول للا -للا ع همارضاااااااااااا ي   -للا بن عباس  وعن عبد 

أن له ا رض وك  صااااافراء وبيضااااااء،  ال أه  خيبر: نحن أعلم  -حين حاصااااارهم    -خيبر؛ اشاااااترط عليهم  

با رض منكم، فأعطناها على أن لكم نصااااااااااااف الثمرة، ولنا نصاااااااااااافها فزعم أنه أعطاهم على ذلك. رواه  

   (5) دأبو  اوو  وابن ماجه وأحم

أعطااااهاااا على   خيبر  –صااااااااااااالى للا علياااه وسااااااااااااالم    -رساااااااااااااول للاوفي الباااام عن أنس بلفظ: ملاااا افتتح  

 ، (6)رواه ابن ماجه    "النصف

 ، (7)رواه أحمد  "وعن جابر بلفظ: أفاء للا خيبر..

 
 (.1551(، ومسلم )2329(رواه البخاري )1)

 (.1551(، ومسلم )2338(رواه البخاري )2)

 (.2285)  ( رواه البخاري 3)

 ( بنحوه.2331( البخاري )5( )1551(رواه مسلم )4)

 (.2255( رواه أحمد )2468( و )1820( وابن ماجه بر م )3412( و )3411( و )3410( رواه أبو  اوو  بر م )5)

 ( وفيه مسلم بن كيسان ضعفه أحمد وابن معين.2469( رواه ابن ماجه )6)

 رجاله رجال الصحيح. 4/217الهيثمي في املجمع ( و ال 14536( رواه أحمد )7)
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خيبر أهلها على النصااااف نخلها   –صاااالى للا عليه وساااالم   -رسااااول للاوعن ابن عباس بلفظ: أعطى 

 . (1)رواه ابن ماجه    "أرضها

»ملا  دم املهاجرون من مك  تلى املد ن   دموا وليس بأ ديهم شاااااا يء  :  وعن أنس رضاااااا ي للا عنه  ال

فإانت ا نصاااار أه  ا رض والعقار فقاسااامهم ا نصاااار على أن أعطوهم نصاااف ثمار أموالهم ك  عام 

   املنتقى. (2)بخاري ومسلم  رواه ال  ."ويكفوهم العم  واملؤن 

: »ا سااام بيننا -صااالى للا عليه وسااالم - ال:  الت ا نصاااار للنبي  -رضااا ي للا عنه   –  وعن أبي هريرة

 .(3)  وبين تخواننا النخي ،  ال: ال، فقالوا: تكفونا املؤون  ون رككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنات

جعفر،  اااال: »ماااا كاااان بااااملاااد نااا  أهااا  بيااات  جرة تال عن أبي    -رحماااه للا  -وعن  يس بن مسااااااااااااالم  

 زارعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسااااااااااعد بن مالك، وابن مسااااااااااعو ت. وعن القاساااااااااام وعروة مثله، 

  أخرجه البخاري معل  "وزا : »وآل أبي بكر، وآل عثمان، وآل علي، وابن سير ن
ً
 .(4)قا

على  رل عرين ، فأمرني أن  -صااااااااالى للا عليه وسااااااااالم  -بن جب   ال: »بعثني رساااااااااول للا وعن معاذ  

 .(5)آخذ حظ ا رضت 

عن ابن عمر،  قول: ما كنا نرل باملزارع  بأساااا، حتى سااامعت رافع بن خد ج،  قول: تن رساااول للا 

صاااااااااالى للا عليه وساااااااااالم نهى ع ها، فذكرته لطاوس، فقال:  ال لي ابن عباس: تن رسااااااااااول للا صاااااااااالى للا 

  (6)علومات  عليه وسلم لم  نه ع ها ولكن  ال: » ن  منح أحدكم أرضه خير من أن  أخذ عليها خراجا م

 
 ( وفيه ضعف.2468( رواه ابن ماجه )1)

 (،.1771(، مسلم )2487(البخاري )2)

 (.249و   3/136(رواه البخاري )3)

ه عبد الرزاق (. و ال الحافظ في "الفتح ": وهذا ا ثر وصاااااال5/13(رواه البخاري تعليقا في كتام املزارع  بام املزارع  بال ااااااطر ونحوه. )4)

  ال: أخبرنا الثوري،  ال: أخبرنا  يس بن مسلم به.

(: رواه أحمااد، والطبراني في الكبير، و ااال:  ااال ا شاااااااااااااجبي: يعني الثلااث والربع. رواه الطبراني في الكبير،  6601(  ااال الهيثمي في املجمع)5)

 وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، و د وثقه شعب  وسفيان.

 (1550( ومسلم )2330( بسند فحيح. و ول ابن عباس رواه أ ضا البخاري )3389( رواه أبو  اوو  )6)
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نهى عن بيع املخابرة،   -صااالى للا عليه وسااالم  -أن رساااول للا» -رضااا ي للا عنه   –  وعن زيد بن ثابت

 .(2)أخرجه أبو  او  وأحمد   "أن  أخذ ا رض بنصف، أو ثلث، أو ربع :(1)واملخابرة  

 ما ور  في فح  كون البذر من صاحب ا رض أو من العام :

ا ساااااااااااااو   اال: »كنات أشاااااااااااااارك عباد الرحمن بن  زياد في الزراعا ، وعااما  عمر عباد الرحمن بن  عن  

  الناس على: تن جاء عمر بالبذر من عنده: فله ال اااطر، وإن جاؤوا بالبذر: فلهم كذات أخرجه البخاري 

 .(3)معلقا  

  

 
 .3/61تذا كان البذر من العام . شرح املحلي على امل هاج   بأنها( فسر ال افعي  املخابرة املنهي ع ها 1)

 (.3407( وأبو  او  )5/187(، )5/187(رواه أحمد )2)

( و ال الحافظ: وصااااله ابن أبي شاااايب ، والنسااااا ي من طريق 5/13في كتام املزارع  بام املزارع  بال ااااطر ونحوه )(رواه البخاري تعليقا  3)

 تسحاق، عن عبد الرحمن بن ا سو ، فذكره.
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 املسا اة واملزارع   اإلجماعات املروي  في 

   .531/ 7أو ثمرة غير مقصو ة كالصنوبر املغني   كالصفصافتحريم املسا اة على ما ال ثمر   (1

   .532/ 7املغني  .تحريم املسا اة فيما ال تزيد به الثمرة بعد بدو صالحها (2

 .548/ 20مجموع الفتاول    ،566/ 7بطالن املزارع  على جزء معين من الزرع املغني  (3

   .105/ 30مجموع الفتاول    .تحريم اشتراط منفع  على العام  في املزارع  مث  وعي ماشي  (4

   28/ 8جواز استئجار ا رض التي لها ماء  ا م للزرع والغرس املغني  (5

   .143اإلجماع ص  569/ 7جواز تجارة ا رض بالذهب والفض  املغني  (6

  



14 

 ( 50املعيار الشرعي رقم )

 املساقاة 

 نص املعيار

 نطاق املعيار:   .1

 تناول هذا املعيار أحإام املسا اة وضوابطها ال رعي  وتطبيق املؤسسات لها. وال  تناول ال ركات  

 الزراعي  ا خرل،  ن لها معا ير خاص  ىها. 

 تعريف املساقاة:  .2

أن   على  )املساقي(  فيها  يعم   ومن  منفع   أو  عيًنا  الشجر  مالك  بين  بنسب   عقد  بي هما  الناتج   إون 

 معلوم  تحد  عند العقد.

 حكم العقد وصفته:  .3

 . (1) املسا اة عقد م روع  لزم بال روع في العم  أو بالتعهد من الطرفين بعدم الفسخ  ب  انتهاء مدتها

 : (2) أركان املساقاة .4

 اإل جام والقبول صراح  أو بدالل  معتبرة.  1/ 4

 م  ا هلي . أن  إون ك ٌّ من العا د ن كا 2/ 4

ًنا ومن شأنه حصول الناتج ويحتاج تلى سقيا ورعا  . 3/ 4  أن  إون الشجر معيَّللا

 :(3) شروط صحة املساقاة .5

 

عام  أه  خيبر ب ااطر ما  خرج م ها من  ( مسااتند م ااروعي  املسااا اة الساان  واإلجماع؛ فمن الساان  حد ث ابن عمر أن رسااول للا 1)

ثمر أو زرع. )رواه البخاري بام املزارع  بال اااااااااااااطر ونحوه، ومسااااااااااااالم بام املساااااااااااااا اة واملعامل  بجزء من الثمر والزرع(، ومن اإلجماع طبقها  

عليهم ساانوات في خيبر حتى أجالهم الفاروق رضااوان للا عليه بال نكير من أحد، و د حإى اإلجماع أو االتفاق على الصااحاب  رضااوان للا  

،  291جوازها ك  من العالم  ابن حزم وموفق الد ن ابن  دام  وشامس الد ن ابن  دام  وابن مفحح والبهوتي. ) نظر مختصار البسايوي  

، البحر الرا ق 6/233، اإل ضااح  5/557، ال ارح الكبير  552-5/549، املغني 18/245لضاياء ، ا8/230، املحلى  4/94جامع أبي الحسان 

(، مساااااااااااتند لزوم املساااااااااااا اة بال اااااااااااروع أو التعهد عموم  وله تعالى: " ا أيها الذ ن آمنوا أوفوا 3/533، ك ااااااااااااف القناع 5/46، املبدع 8/64

 (.1بالعقو " )سورة املا دة، اآل   

: "رفع القلم عن ثالث : عن النا م حتى يساااااتيقظ وعن الصااااابي حتى  حتلم هلي  في عقد املساااااا اة  ول النبي ( مساااااتند شااااارط كمال ا  2)

ا(.  وعن املجنون حتى يعق " )أخرجه أبو  او  في سننه، بام في املجنون يسرق أو  صيب حدًّ

 نفي الغرور؛ والشجر ا
َ
 لذي ال ناتج منه ال تتحقق به غا   املسا اة.مستند شرط تعين الشجر واشتراط حصول الناتج منه عا ة أ ل 

 مستند شرط حاج  الشجر تلى سقيا ورعا   أن العم  ركن من أركان املسا اة، وال تصح املسا اة تن فقدت ركًنا من أركانها.

خرج م ها من ثمر عام  أه  خيبر ب اطر ما    ( مساتند تحد د نساب  شاا ع  معلوم  لكال املتعا د ن حد ث ابن عمر أن رساول للا 3)

 أو زرع، وتحد د أجرة مقطوع   خرج العقد عن خصا ص املسا اة، وكونها معلوم  من أج  نفي الجهال  املمنوع .
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 أن  حد  في العقد لإ  واحد من املتعا د ن نسب  شا ع  معلوم  من الناتج.  1/ 5

الثمر والشجر. وليس ملالك الشجر مطالب     2/ 5 املساقي بغير أن  إون العم  مقتصًرا على ما  نفع 

 ذلك.

 أن تإون املسا اة تلى حصول الناتج أو تلى مدة معلوم   حص  فيها الناتج غالًبا.  3/ 5

 :(1) واجبات املساقي .6

 جب على املساقي عم  ما فيه مصحح  الشجر والثمر وفق ما اتفق عليه مع مالك الشجر وما    1/ 6

  قتضيه العرف، ومن ذلك: 

بالسقي، والتأبير والتسميد و طع الح يش الضار، وإصالح طرق املاء وتنقيتها،  رعا   الشجر  1/ 1/ 6

وت ذ ب الجريد، ومإافح  اآلفات والجذاذ، وما  تكرر موسمًيا من ا عمال على حسب املعهو  لإ   

 جنس من أجناس الشجر. 

تال بإذن من مالك  أال يعقد املساقي املسا اة مع غيره على الشجر نفسه )املسا اة من الباطن(    2/ 1/ 6

 الشجر، وإن عقد بدون تذنه كان مالك الشجر بالخيار بين تتمام العقد ونقضه. 

 في بعض أو ك  أعمال املسا اة.  -كا جير– حق للمساقي أن يستعين بغيره  2/ 6

 د املساقي  د أمان  تال تذا تعدل أو  صر أو خالف شروط املسا اة فإنه  ضمن الضرر الفعلي    3/ 6

 ن ذلك، ويستحق نصيبه من الثمر.  الناتج ع

 :(2) واجبات مالك الشجر .7

على مالك الشجر أن  خلي بين املساقي وبين الشجر، وأن  قدم ما  مكنه من العم  بما ال  قوم به تال  

 املالك. 

 
 آخر كان مخالًفا  

ً
مساااااتند  صااااار العم  على ما  نفع الثمر والشاااااجر أن مور  العم  في املساااااا اة هو الشاااااجر وثمره؛ فإن شااااارط عليه عمال

  حقق مصحح  أحد الطرفين على حسام اآلخر.ملقتض ى العقد، وهو شرط 

ة مستند أن تإون املسا اة تلى حصول الناتج أو تلى مدة  حص  فيها غالًبا هو  واعد العدال  في ال ريع  بحيث ال  نفر  املالك باالستفا 

 من الناتج  ون العام ، والناتج هو غا   العقد؛ فال  صح أن  حرم العام  حقه بقصر املدة.

أحًدا   اء بعض أعمال   تند وجوم ما فيه مصاااحح  الشاااجر والثمر على املسااااقي انفرا  أه  خيبر بالعم   ون أن  رسااا  النبي ( مسااا 1)

 املسا اة.

 عن املالك، و د ال  رض ى املالك بمسا اة  
ً
ا له وليس وكيال

ً
مستند منع املساقي من مسا اة غيره من الباطن بدون تذن أن الشجر ليس ملإ

 يره.املساقي لغ

على أه  خيبر "أن يعتملوها من أموالهم" )أخرجه مساالم في فااحيحه،   مسااتند جواز اسااتعان  املساااقي بأجير ونحوه عموم شاارط النبي 

 بام املسا اة واملعامل  بجزء من الثمر والزرع، وأبو  او  في سننه، بام في املسا اة(، واالستعان  ال تقص ي مسؤولي  املساقي.

    د أمان  أنه نا ب عن املالك في حفظ شجره وثمره.مستند أن  د العام

 ( مستند وجوم التخلي  بين املساقي وبين الشجر تحقيق مقتض ى العقد بتمكين املساقي من أ اء عمله.2)
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 :(1) الواجبات املشتركة بين املساقي ومالك الشجر .8

ومالك الشجر حفظ الثمر بعد الجذاذ. أما  ب  الجذاذ فيجب حفظ الثمار     جب على املساقي  1/ 8

 على العام  تال لعرف أو شرط على خالف ذلك. 

النفقات املتعلق  باملسا اة على املساقي ومالك الشجر بقدر حصصهما ما لم  تفقا على خالف    2/ 8

 ذلك وت م  نفق  التأمين التإافلي تن وجد.

ه ك  ا عمال التي  توالها املسا ون مثله بحسب العرف. وال يستحق زيا ة على   تولى املساقي نفس   3/ 8

حصته؛  نها من واجباته، فإذا استأجر من  قوم له بذلك فأجرته من ماله الخاص وليس من الثمر  

 ويجوز له أن يستأجر   اء ما لم  جب عليه من ا عمال بحسب العرف على حسب املسا اة. 

ساقي عن تتمام املسا اة بعد ال روع أو التعهد باإلتمام تلى انتهاء مدتها، فيحق ملالك  تذا امتنع امل   4/ 8

الشجر مطالبته باإلتمام؛ فإن لم  تم وكان امتناعه  ب  ظهور الثمر فال ش يء له، أما بعد ظهور الثمر  

ر وبيعه،  و ب  صالحه فَيستأجر أجير إلتمام العم ، وتحسم أجرته من نصيب املساقي بعد صالح الثم

فإن لم  كف نصيب لسدا  ا جرة وجب على املساقي  فع الباقي، فإن زا  نصيبه من الثمر على ا جرة  

 َر  الفرق للمساقي.

تن منع مالك الشجر املساقي من العم  وكانت املسا اة تلى ظهور الناتج أو صالحيته لحجذاذ طولب    5/ 8

نه وكان امتناعه  ب  ظهور الثمر فعليه للمساقي    مالك الشجر بتمكين املساقي من اإلتمام، فإن لم 
 
 مك

 أجرة املث ، وإن كان امتناعه بعد ظهور الثمر فللمساقي نصيبه من الثمر. 

 :(2) قسمة الناتج .9

 
سااااااااااااااقي  ( مساااااااااااااتند اشاااااااااااااتراك املالك واملسااااااااااااااقي في حفظ الثمرة بعد الجذاذ أن املالك  مكنه أخذ ثمره بعد الجذاذ، وأما  ب  الجذاذ فامل1)

ى بينه وبين الشجر.
َّللا
 مسؤول عن الشجر وثمره؛  ن املالك  د خل

 مستند تقسيم النفقات على حص  املالك واملساقي أنه أ رم تلى تحقيق العدال ؛ حتى ال  قع ضرر على أحدهما لحسام صاحبه.

ق  حدهما االنفرا  بفسااااااااااخه، ومسااااااااااتند عدم مسااااااااااتند تلزام املساااااااااااقي تتمام العم  تن امتنع عنه أن املسااااااااااا اة عقد الزم بال ااااااااااروع فال  ح

اساااااااااااااتحقااق املسااااااااااااااقي لعوض تن كاان امتنااعاه  با  ظهور النااتج أناه ترك واجباه في تتماام العما  وال حق لاه في النااتج  با  ظهور؛ فاإن ظهر 

عم  فال تساقط تبعته اساتؤجر من  تم العم  على حساام املسااقي  ن للمسااقي نصايًبا منه بظهوره فال  حرم من نصايبه، وعليه تكمال ال

 عنه، فتحسم ا جرة من نصيبه.

مساااااااتند تلزام مالك الشاااااااجر بإتمام العقد تن منع املسااااااااقي من العم  أن العقد الزم بال اااااااروع أو بالتعهد بعدم الفساااااااخ، ومساااااااتند تلزامه 

منه، وإن ظهر الناتج فقد تعلق   بأجرة املث   ب  ظهور الناتج أن جهد العام  ال بد له من عوض، ولم  ظهر الناتج حتى يساااااااتحق نصااااااايبه

 حق املساقي به؛  نه يستحقه بظهوره.

( مسااااااتند شاااااامول القساااااام  لإ  ما  تكرر نتاجه هو أن للمساااااااقي  وًرا في الناتج بعمله فال  حرم نصاااااايبه، وصاااااارح بقريب من ذلك فقهاء 2)

ام  نصااايًبا في عساااب النخ  وحطب القطن تال اإلباضاااي  واملالكي ، وهو مقتضااا ى مذهب بعض الحنفي ، فعن أبي ساااعيد الكدمي أن للع

لعرف أو شااااااااااااارط، و ااال أبو عمرو القرطبي: )ومااا  طع من الجريااد والليف والزرجون فهو بي همااا على  اادر مااا لإاا  واحااد م همااا من أجزاء 

 ( وهو مقتض ى العدال .2/107، الإافي 292-40/296الثمرة( )بيان ال رع  
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ا ص  أن القسم  ت م  جميع ما  تكرر نتاجه من الشجر مث  الثمر والسعف وغيره ما لم  تفقا    1/ 9

 على ا تصار القسم  على الثمر.

 يستحق العام  نصيبه على ال يوع بظهور الناتج.  2/ 9

 :(1) طوارئ املساقاة .10

أصابت    1/ 10 تن  أما  للمساقي،  ش يء  فال  الناتج  جميع  جا ح   أصابت  أو  بتاًتا،  الناتج  لم  ظهر  تن 

 الجا ح  بعض الناتج فيقتسمان ما بقي بالنسب املحد ة في العقد.

ير املساقي بين أن يعم   ون أجر تلى أن  ظهر الناتج  تن لم  ظهر الناتج في املدة املحد ة فيخ  2/ 10

ويأخذ نصيبه أو أن  ترك العم  وال حق له في الناتج بعد ظهور تن لم  كن له عذر بترك العم ، فإن  

 كان له العذر فيعطى من نصيبه بمقدار فترة عمله تلى مدة ظهور الناتج. 

ا، أو مغصوًبا .11
ً

 :(2) ظهور الشجر مستحق

تذا ظهر أن الشجر مستحق لغير عا د املسا اة فالثمر للمالك الحقيقي، وللمساقي أجرة املث     1/ 11

 على من تعا د معه، بما ال  زيد عن حصته من الناتج. 

  –تن وجد    –تذا عقد غاصب الشجر مسا اة مع املساقي بغير علمه بالغصب وعم  فالناتج    2/ 11

 جرة املث  لكن تن علم املساقي بالغصب فال أجرة له. ملالك الشجر، وعلى الغاصب للمساقي أ

 
د ث رافع؛ فعن حنظل  بن  يس ا نصاري  ال سألت رافع بن خد ج عن كراء ا رض بالذهب  مستند أن للمساقي نصيبه على ال يوع ح

على املاااذ ااانااات وأ بااال الجااداول وأشاااااااااااااياااء من الزرع؛ فيهلااك هااذا   والورق. فقااال ال بااأس بااه، تنمااا كااان الناااس  ؤاجرون على عهااد النبي  

فلذلك زجر عنه. فأما شااااااا يء معلوم مضااااااامون فال بأس به. )رواه مسااااااالم  ويسااااااالم هذا ويسااااااالم هذا ويهلك هذا فلم  كن للناس كراء تال هذا 

 بام كراء ا رض بالذهب والورق(.

نصايبه بالظهور أن له  وًرا في الظهور، وهو مذهب بعض ال اافعي  وجمهور الحنابل  وعليه اإلمامي . )ك ااف   مساتند اساتحقاق املسااقي

 (.7/376، جامع املقاصد 5/160، الروض   5/54، املبدع 5/576، املغني 3/538القناع 

رك  أن القسااام  تنما تإون في الناتج؛ ( مساااتند عدم اساااتحقاق املسااااقي للااا يء تن تلف الناتج أو أصاااابته جا ح  أن من مقتضااايات ال ااا 1)

 فإن تلف الناتج فال  سم ، وهو مستند  سم  الباقي تن تلف بعض الناتج بالجا ح .

  مساااااااااااتند تخيير املسااااااااااااقي تن لم  ظهر الناتج في املدة املحد ة بين املواصااااااااااال  في العم  بال أجرة أو ترك العم  ويفوته الناتج مراعاة  واعد

مالك الشااجر  نتفع بالحفاظ على شااجره، وإن لم  حصاا  على ناتج، واسااتذناء املعذور باسااتحقا ه لنصاايبه بمقدار  العدال ، ال ساايما أن 

 فترة العم  تطبيًقا لقاعدة العدال .

( مستند كون الثمر للمالك تن ظهر الشجر مستحًقا أن ا ص  بقاء ملكي  الثمر للمالك تال بعقد، والعقد هنا باط ، ومستند وجوم 2)

أجرة املث  على من تعا د مع املسااااقي بما ال  زيد عن حصاااته أنه عم  بعوض مع شااابه  عقد؛ وال  مكن تعطاؤه ما تم االتفاق عليه مللكي   

البدل، وهو أجرة املث ، وتقييدها بما ال  زيد على حصاته أن من تعا د معه لم  لتزم بأكثر من حصاته، ال سايما أنه لم   الغير له فيساتحق

  قصد التعدي.

مساااااتند كون الثمر للمالك تن سااااااقى غاصاااااب الشاااااجر غيره فيه أن ا صااااا  بقاء ملكي  الثمر للمالك تال بعقد، والعقد هنا باط ، ووجوم 

غاصب للمساقي تن لم يعلم بالغصب أنه عم  بعوض مع شبه  عقد؛ وال  مكن تعطاؤه ما تم االتفاق عليه مللكي  الغير أجرة املث  على ال

له فيساااااتحق البدل، وهو أجرة املث ، وحرمانه من ا جرة تن علم بالغصاااااب  نه متعدي؛ وهو  اخ  في عموم حد ث: "وليس لعرق ظالم 

 م من أحيا أرًضا مواًتا، ومالك في املوطأ، بام القضاء في عمارة املوات(.فيه حق" )أخرجه البخاري في فحيحه، با
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 :(1) انتهاء عقد املساقاة .12

 تمام عملي  اإلنتاج وحصول القسم  تذا كانت املسا اة مرتبط  بإنتاج موسم معين. 1/ 12

 . 2/ 10املدة املتفق عليها وإجراء القسم  مع مراعاة البند  بإنتهاء 2/ 12

موت املساقي أو تصفي  املؤسس  املسا ي  تن كانت املسا اة م روط  بعمله وإال فال تبط ،    3/ 12

ويخير الخلف بين تتمام العم  ب روطه وعدمه، فإذا اختاروا تتمام العم  ب روطه فيعملون بأنفسهم  

ون حص  مورثهم في الناتج أما تن لم  ختاروا العم  فيتولى مالك الشجر  أو بمن يستأجرون ويستحق 

تتمام العم  بنفسه أو بغيره وعند ظهور الناتج يستحق الورث  أجرة املث  بقدر املدة بما ال  زيد عن  

 نصيبه من الناتج. 

 موت الشجر املعقو  عليه أو تعذر تنتاجه.  4/ 12

 .انتهاء املوسم  ون حصول اإلنتاج 5/ 12

 :(2) فسخ عقد املساقاة .13

  نفسخ عقد املسا اة بتراض ي الطرفين )اإل ال (.  1/ 13

  حق ملالك الشجر فسخ العقد في ا حوال التالي : 2/ 13

 تعذر العم  على املساقي، وحينئذ  نظر:  1/ 2/ 13

ر  تن تعذر العم  على املساقي لسبب ال  د له فيه مث  املرض ونحوه فله أجرة املث  بقد  1/ 1/ 2/ 13

 عمله.

تن تعذر العم  على املساقي بسبب منه  ؤخذ منه أجرة املث  ويتحم  الضرر الفعلي الذي  2/ 1/ 2/ 13

 
( مسااااااااتند انتهاء عقد املسااااااااا اة بتمام اإلنتاج وحصااااااااول القساااااااام  أو انتهاء املدة املتفق عليها أو انتهاء املوساااااااام  ون حصااااااااول اإلنتاج هو 1)

 تطبيق العقد الذي تم بين الطرفين.

املسااااااقي أو تصااااافي  املؤساااااسااااا  تن كانت املساااااا اة م اااااروط  بمباشااااارته العم  لفوات شااااارط املباشااااارة،   مساااااتند انتهاء عقد املساااااا اة بموت

( بين تتمام العم  ب ااروطه وعدمه هو أن الورث  
ً
ا بانتقال ملكي  املؤسااساا  مثال ومسااتند تخيير الخلف )سااواء أكان عاًما بامليراث أو خاصااً

ما اسااااااتحقا هم  جرة املث  فثن مورثهم يسااااااتحق العوض عن جهده فإن مات  ب  أو من ملك املؤسااااااساااااا  ورثوا هذا الحق من مورثهم، وأ

ظهور الناتج اساااااااااااتحق البدل، وهو أجرة املث ، وتقيده بما ال  زيد عن نصااااااااااايب مورثهم من الناتج؛ فثن مالك الشاااااااااااجر لم  لتزم بأكثر من 

 م من الناتج فكيف يستحقون أكثر م ها  ون عم ؟نصيب املساقي، وإذا كانت مواصل  الورث  العم  ال  زيدهم عن نصيب مورثه

مساتند انتهاء عقد املساا اة بموت الشاجر املعقو  عليه أو تعذر تنتاجه هو حد ث و اعدة: "ال ضارر وال ضارار"؛  ن تلزام املسااقي العم   

  ون عوض فيه ضرر بالغ.

مه عليه: "من أ ال نا ًما بيعته أ ال للا عثرته  وم القيام " ( مستند فسخ عقد املسا اة بالتراض ي مفهوم  ول النبي صلوات للا وسال 2)

 )أخرجه ابن حبان في فحيحه، بام اإل ال (.

ا عليه، ولم  كتم   مساتند وجوم أجرة املث  تن تعذر العم  على املسااقي بسابب ال  د له فيه أن املسااقي بذل جهًدا بعقد فيساتحق عوضاً

 ذا أعطي أجرة املث .العم  حتى يستحق نصيبه من الناتج فل

 مستند تحمله الضرر الفعلي الذي لحق بمالك الشجر تن كان بتسبب منه أنه تسبب في ذلك، واملتسبب ضامن.



19 

 لحق بمالك الشجر حسب تقد ر الخبراء. 

 4/ 8ترك املساقي العم  مع تعذر تلزامه. وينظر البند  2/ 2/ 13

 . 5/ 8نظر البند  حق للمساقي أن  فسخ العقد تذا لم  مكنه رم الشجر من العم . وي 3/ 2/ 13

 زكاة املساقاة: .14

 .4/9/ 5( ب أن الزكاة، البند 35 نظر املعيار ال رعي ر م )

 من تطبيقات املؤسسات للمساقاة:  .15

 للعم  املطلوم. 1/ 15
ً
  مكن أن تإون املؤسس  مسا ي  مع مالك الشجر ثم تستأجر عماال

  مكن أن تإون املؤسس  مالك  للشجر وتساقي مع الغير. 2/ 15

 صدار املعيار: تاريخ إ .16

 م.2013 نا ر  4ها املوافق 1434صفر   21صدر هذا املعيار بتارين  


