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 الجعالة -12

 هي َجْعل مال معلوم لمن يعمل له عمالً مباحاً.الجعالة : 

مثل أن يقول: من رد ضالتي فله مائة لاير، أو من بنى هذا الجدار فله 

 خمسون رياالً.

 والجعالة التزام من جانب واحد، فهي عقد جائز.

 :حكمة مشروعية الجعالة 

ون عاجزاً عن معرفة قد يفقد اإلنسان ماله أو دابته أو سيارته، ويك

مكانها، أو البحث عنها، فأباح الشرع له أن يبذل شيئاً من المال لمن يرد 

 عليه ضالته، أو يقضي له حاجته.

 :حكم الجعالة 

الجعالة من العقود الجائزة التي يجوز ألحد المتعاقدين فسخها، ويجوز 

 أن تكون على عمل معلوم كبناء حائط، أو مجهول كحفر بئر ماء ونحو

 ذلك، وتجوز في مدة معلومة، أو مجهولة.

 .[72]يوسف:   (ڄٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) قال هللا تعالى: -1

ِ َرِضَي هللاُ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أَ وَ  -2 ً أَنَّ نَاس َعْنـهُ  ُخدِْري  ِ ِمْن أَْصَحاِب النَّ  ا  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ٍ ِمْن أَْحيَاِء  لَـىأَتَْوا عَ  َكذَِلَك، إِْذ لُِدَغ  ُهـمْ نََما بَـيْ ، فَ ُهـمْ ويَْقرُ  لَـمْ عََرِب فَ الَحي 

تَْقُرونَا، َوال  لَـمْ َمعَُكْم ِمْن دََواٍء أَْوَراٍق؟ فَقَالُوا: ِإنَُّكْم  لَسي ِدُ أُولَئَِك، فَقَالُوا: هَ 

ىنَْفعَُل حَ  ً قَِطيع لَـُهـمْ عَلُوا لَنَا ُجْعالً، فََجعَلُوا تَـجْ  تَـّ يَْقَرأُ  ِمَن الشَّاِء، فََجعَلَ  ا

ُع بَُزاقَهُ َويَتِْفُل، فَبََرأَ فَأَتَْوا بِالشَّاِء، فَقَالُوا: ال نَأُْخذُهُ يَـْجـمَ قُْرآِن، وَ البِأُم ِ 

ىحَ  هَ َوَما أَْدَراَك أَ »: ، فََسأَلُوهُ فََضِحَك َوقالَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ نَْسأََل النَّ  تَـّ ا ُرْقيَةٌ، نَـّ
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 .(1)متفق عليه .«ْهـمٍ بِسَ  ِلـيُخذُوَها َواْضِربُوا 

 :الفرق بين الجعالة واإلجارة 

 الجعالة تشبه اإلجارة في بذل المال، وحصول المنفعة.

 وتختلف الجعالة عن اإلجارة في أمور:

تصح الجعالة مع معين وغير معين، وال تصح اإلجارة إال مع شخص أو  -1

 جهة معينة.

إال على  تصح الجعالة على عمل معلوم أو مجهول، وال تصح اإلجارة -2

 عمل معلوم.

ال يشترط في الجعالة قبول العامل، أما اإلجارة فال بد فيها من إيجاب  -3

 المؤجر، وقبول المستأجر.

الجعالة عقد جائز غير الزم، أما اإلجارة فهي عقد الزم ال تفسخ إال  -4

 برضا الطرفين.

اإلجارة فيجوز تعجيل  الُجْعل يُستحق في الجعالة بعد تمام العمل، أما -5

 األجرة وتأجيلها حسب االتفاق. 

الجعالة أوسع من اإلجارة؛ ألنها تجوز على أعمال القرب، بخالف  -6

 اإلجارة فال تجوز.

 

 :شروط الجعالة 

 يشترط في الجعالة ما يلي:

                                                 

 (.2201ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5736أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 أن يكون الجاعل أهالً للتصرف غير محجور عليه. -1

 أن يكون الُجْعل معلوماً. -2

 الُجْعل حالالً، فال يصح الُجْعل بخمر، أو مسروق، أو مغصوب. أن يكون -3

 أن تكون المنفعة معلومة كحفر، أو بناء، أو خياطة، أو نقل ونحو ذلك. -4

 :حكم من بذل منفعة 

من بذل منفعة من غير ُجْعل، كمن رد لقطة، أو ضالة أو نحوهما لم  -1

 مثله. حق عوضاً، ويستحب إكرامه بما يعطىيست

استنقذ مال غيره من هلكة، ورده إلى صاحبه، استحق أجرة المثل،  من -2

 ولو بغير شرط.

 :صفة الجعالة 

أن يقول اإلنسان مثالً: من بنى لي هذا الجدار، أو خاط هذا الثوب، أو 

 رد هذا الفرس، أو نقل هذا األثاث، فله مائة لاير.

 فإذا قام بهذا العمل أحد من الناس استحق الُجْعل.

 الجعالة: حكم فسخ 

الجعالة عقد جائز، فيجوز لكل من الطرفين فسخها، فإن كان الفسخ من 

العامل لم يستحق شيئاً، وإن كان الفسخ من الجاعل: فإن كان الفسخ قبل 

، وإن كان الفسخ بعد الشروع  ََ ً الشروع في العمل لم يستحق العامل شيئا

 في العمل فللعامل أجرة ما عمل.

 امل:حكم اختالف المالك والع 

إذا اختلف المالك والعامل في أصل الُجْعل، ولم تكن بينة، فيصدَّق المنكر 
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مع يمينه، كأن يقول العامل: شرطَت لي ُجعالً، فينكر المالك، فيصدَّق 

المالك مع يمينه؛ ألن األصل عدم اشتراط الُجْعل، وإن اختلفا في نوع 

ا فيمن قام بالعمل، العمل كرد الجمل الضائع، أو المتاع الضائع، أو اختلف

فيصدَّق صاحب العمل مع يمينه؛ ألن األصل عدم العمل، وإن اختلفا في 

رد الضال، فيصدَّق المالك؛ ألن األصل عدم الرد، وإن اختلفا في قدر 

الُجْعل، أو قدر المسافة، فالقول قول المالك مع يمينه؛ ألن األصل عدم 

 ة المثل.الزائد، أو يتحالفان فينفسخ العقد، وتجب أجر
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