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 المساقاة والمزارعـة - 13

 ليقوم  سسوقيه وموا  ،: هي دفع شجر له ثمر كالنخيل والعنب إلى آخرالمساقاة

 ،أو نحمهموا ،أو الرسوع ،سجزء معلم  مشاع مو  ثمورك كالن و  ،يحتاج إليه

 والباقي لآلخر. 

 ويقوم  علي وا سجوزء معلوم  مشواع  ،: هي دفوع أر  لمو  يزرع واالمزارعة

 والباقي لمالك األر . ،أو نحمهما ،أو الرسع ،مما يخرج من ا كالن  

 :فضل المساقاة والمزارعة 

ْلووـْغ يَووـ سْرِ  :»×عوو  أنووي ر ووي ق عنووه قووال: قووال ر وومل ق  َمووا ْموو س ِمسس

عاً فَيَأسِكِل ْمنسـهِ َطيسٌر أَوس إنسَساٌن أَوس سَوـْ يَمةٌ إا  َكواَن لَوـهِ سْوـْه  َرِع َزرس َغرس اً، أَوس يَزس

 .(1)متفق عليه«.  ةٌ َصدَقَ 

  :حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة 

أو يملووك األر  والحووب ول وو  ا  ،موو  النووا  َموو س يملووك األر  والشووجر

يستطيع  قي ا والعناية س ا، إما لعد  معرفته، أو انشو اله، ومو  النوا  مو  

 .مل ل   ليي في مل ه شجر وا أر يملك القدرة على الع

اإل ووال  المسوواقاة والمزارعووةة عمووارة لوو ر ،  فلم وولحة الطوورفي  أسووا 

وا  ،وتنمية للثروة، وتش يالً ل يود  العاملوة التوي تملوك القودرة علوى العمول

 تملك المال والشجر. 

  المساقاة والمزارعةحكم:  

عقووود از ، وا يجووومز فسوووخ ا إا سر وووى ا خووور، المسووواقاة والمزارعوووة 

 من سر ى الطرفي . ويشترط ل ا مدة معلممة ولم طالت، وأن ت 
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 :حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة 

يجوومز الجمووع سووي  المسوواقاة والمزارعووة فووي سسووتان وا وود، سووأن يسوواقيه علووى 

سجووزء معلووم  مشوواع موو  الثموورة، وسزرعووه األر  سجووزء معلووم   ،الشووجر

 مشاع م  المزروع.

ِرِج  ×َعْ  اسسْ  ِعَمـَر َرْ َي ق َعنسـِ ـَما أَن  الن بْي   ْر َموا يَوـخس بَوَر سَْشوطس َعاَمَل َخيس

عْ. متفق عليه  .(1)ْمنسـَ ا ْم س ثََمْر أَوس َزرس

 أن يجعل المزارع ل ا ب األر  ما على الجوداول والسوماقيالمخابرة :، 

 .أو يجعل له جانباً معيناً م  الزرع

 ،وهي محرمةة ألن في ذلك غرراً وج الة وخطراً، فقد يسلغ هذا وي لك هذا

 قع الخ ممة.فت

 :حكم إجارة األرض 

وسجزء معلم  مشاع مما يخرج من ا كالن    ،تجمز إجارة األر  سالنقمد

 أو الثلث ونحمهما.

  تجمز معاملة ال فار في الزراعة وال ناعة والتجارة والبناء ونحم ذلوك سموا

 .م  رسا أو غش أو محر  ا يتنافى مع الشرع

 :حكم اقتناء الكالب 

اقتناء ال الب إا ما فيه م لحة، ك لب صيد، أو ماشية،  يحـر  على المسلغ

َم س اقستَنَى َكلسبواً لَويسَي سَْ لسوْب َصويسْد َوا »أو زرعة لقمله عليه ال الة والسال : 

ْرْك قْيسَراَطاْن ِكل  يَمس ْ  هِ يَنسقِِص ْم س أَجس ْ ، فَإنـ   .(2)متفق عليه«.  َماْشيَْة َوا أَرس

 ره بغير قصد:حكم من أحرق مال غي 
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 ،فطيرت ا الريح فأ رقت مال غيورك ،م  أوقد النار في مل ه ل ر  صحيح

 فال يضمنه. ،وا يملك ردها

This file was downloaded from QuranicThought.com


