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 المساقاة والمزارعة -17

 هي دفع شجر له ثمر إلى آخر ليقوم بسقيه بجزء معلوم مشاع المساقاة :

 من ثمره كالربع أو النصف ونحوهما، والباقي للمالك.

 هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع مما يخرج المزارعة :

 منها كالنصف أو الربع ونحوهما، والباقي لمالك األرض.

 ة والمزارعة:فضل المساقا 

 ِلـمٍ َما ِمْن ُمسْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرضَي هللاُ َعنهُ قَ 

، أْو ْيـر  طَ  ْنـهُ أُْكُل مِ فَـيَ ، ا  أْو يَْزَرُع َزْرع ا  يَْغِرُس َغْرس يَمة ، بَـهِ ، أْو إِْنَسان 

 .(1)متفق عليه .«َصدَقَة   بِـهِ  لَـهُ إِال َكاَن 

 روعية المساقاة والمزارعة:حكمة مش 

هللا عز وجل قّسم األرزاق والطاقات بين الناس، فمن الناس من يملك 

األرض والشجر، أو يملك األرض والحب، ولكنه ال يستطيع سقيها 

والعناية بها، إما لعدم معرفته، أو النشغاله، أو لعدم قدرته، ومن الناس 

 رض والشجر.من يملك القدرة على العمل، لكنه ال يملك األ

فلمصلحة الطرفين أباح اإلسالم المساقاة والمزارعة؛ عمارة لألرض، 

وتنمية للثروة، وتشغيال  لأليدي العاملة التي تملك القدرة على العمل، وال 

 تملك المال والشجر.

 

                                                 

 (.1553ومسلم برقم ) (,2320أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 :حكم المساقاة والمزارعة 

تجوز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الزرع  -1

  كالنصف أو الربع ونحوهما. والثمر

 والمساقاة والمزارعة عقد الزم، ال يجوز فسخهما إال برضاهما. 

َعاَمَل أَْهَل َخْيبََر بَِشْطِر ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَماَعِن اْبِن ُعَمَر 

 .(1)متفق عليه .ا ِمْن ثََمٍر أَْو َزْرعٍ ْنـهَ ُرُج مِ يَـخْ َما 

مساقاة والمزارعة إذا كان النصيب معينا  من الثمر أو الزرع ال تجوز ال -2

كالذي على الجداول أو السواقي، أو يحدد بقعة معينة من الزرع، أو 

نخال  أو شجرا  معينا ، أو يقول المالك هذه الجهة لي، وهذه الجهة لك، 

فهذه مزارعة ومساقاة مجهولة؛ ألنه ال يعلم عاقبة األمر، فربما صح 

المزارعة تسمى هذه لف هذا، فُمنع من أجل جهالته وخطره، وهذا، وت

 المخابرة.

َ  قَاَل: قَْيٍس األَْنَصاِريّ  بن َحْنَظلَةَعْن  ُت َرافَِع ْبَن َخِديجٍ َعْن ِكَراِء لَسأ

إِنََّما َكاَن النَّاُس يَُؤاِجُروَن  ،بِـهِ َوِرِق؟ فَقَاَل: ال بَأَْس الاألَْرِض بِالذََّهِب وَ 

ْرعِ الَماِذيَانَاِت، َوأَْقبَاِل الى ـَعلَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ النَّ  ْهـدِ عَ  لَـىعَ  َجدَاِوِل َوأَْشيَاَء ِمَن الزَّ

يَُكْن ِللنَّاِس ِكَراء   لَـمْ ِلُك َهذَا، فَ يَـهْ َهذَا، وَ  لَـمُ َهذَا، َويَسْ  لَـمُ ِلُك َهذَا َويَسْ فَـيَـهْ 

ا َشيْ  ْنـهُ إِال َهذَا، فَِلذَِلَك ُزِجَر عَ  أخرجه  .بِـهِ ء  َمْعلُوم  َمْضُمون  فَال بَأَْس فَأَمَّ

 .(2)مسلم

 وهذه المزارعة فاسدة ممنوعة، منهي عنها.

                                                 

 .واللفظ له(, 1551ومسلم برقم ) (,2328أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1547برقم ) جه مسلمأخر (2)
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اكِ  ْبنِ  ثَابِتِ َعْن  ى َعِن نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الضَّحَّ

 .(1)أخرجه مسلم. ُمَزاَرَعةِ ال

 :حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة 

ن المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على يجوز الجمع بي

الشجر بجزء معلوم مشاع من الثمرة، ويزرعه األرض بجزء معلوم 

 مشاع من المزروع.

َخْيبََر بَِشْطِر َما ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  : َعاَمَل النَّ الَ قَ  اُهـمَ َي هللاُ َعنَعِن اْبِن ُعَمَر َرِض 

 .(2)متفق عليه .عٍ ا ِمْن ثََمٍر أْو َزرْ ْنـهَ ُرُج مِ يَـخْ 

 :شروط المزارعة 

 يشترط لصحة المزارعة ما يلي:

 أهلية العاقدين ورضاهما. -1

 صالحية األرض للزراعة. -2

 تسليم األرض للعامل. -3

 بيان َمْن عليه البذر منعا  للنزاع. -4

 بيان نصيب كل من العاقدين بجزء مشاع كالنصف أو الربع ونحوهما. -5

 وقدره.معرفة جنس البذر  -6

 :أحوال المزارعة 

 للمزارعة أربعة أحوال هي:

                                                 

 . (1549برقم ) أخرجه مسلم ( 1)

 .(1551ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2329أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 أن تكون األرض والبذر من واحد، والعمل وآلة العمل من واحد. -1

 أن تكون األرض لواحد، والبذر والعمل وآلة العمل من واحد. -2

 أن تكون األرض والبذر وآلة العمل لواحد، والعمل من واحد. -3

 راثة لواحد، والعمل والبذر من واحد.أن تكون األرض وآلة العمل كالح -4

وكل هذه الصور جائزة بين الطرفين متى حصل التراضي، وانتفى 

 الجهل والغرر والضرر.

 :ما يجوز به إجارة األرض 

تجوز إجارة األرض بالنقود.. وبالذهب والفضة.. وبجزء معلوم مشاع 

ل مما يخرج منها من ثمر، أو زرع كالنصف، أو الربع ونحوهما.. وبك

 ما يعد ماال .

هُ أَ  َعْن َحْنَظلَةَ ْبِن قَْيٍس  -1 َسأََل َرافَِع ْبَن َخِديجٍ َعْن ِكَراِء األَْرِض؟ فَقَاَل:  نَـّ

 :َوِرِق؟ فَقَالَ الُت أَبِالذََّهِب وَ لفَقُ  :َعْن ِكَراِء األَْرض،ِ قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ 

ا بِالذََّهِب وَ   .(1)أخرجه مسلم .بِـهِ َوِرِق فاَل بَأَْس الأَمَّ

ودَ، اليَـهُ أْعَطى َخْيبََر ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا اَعنُهـمَ  َعِن اْبِن ُعَمَر َرضَي هللاُ وَ  -2

 .(2)متفق عليه .اْنـهَ َشْطُر َما َخَرَج مِ  لَـُهـمْ أْن يَْعَملُوَها َويَْزَرُعوَها، وَ  لَـىعَ 

 :حكم المساقاة والمزارعة مع الكفار 

عقود المعاوضة التي تجوز مع المسلم والكافر  المساقاة والمزارعة من

 بشروطها الشرعية المعتبرة.

هُ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسوِل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَماْبِن ُعَمَر  ٬َعْن َعْبِدا  لَـىدَفََع إِ  نَـّ
                                                 

 . (1547برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .(1551ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2331أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 ِلـِهـمْ لُوَها ِمْن أَْمَواتَـمِ أَْن يَعْ  لَـىوِد َخْيبََر نَْخَل َخْيبََر َوأَْرَضَها، عَ يَـهُ 

 .(1)متفق عليه .َشْطُر ثََمِرَهاملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوِل اِلـرَ وَ 

 :عقوبة التوسع في األعمال 

ِمْن آلَِة  ا  َوَرأى ِسكَّة  َوَشْيئ-َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِلـّيِ بَاهِ الأَماَمةَ  بِـيَعْن أ

لَـهُ أْدخَ  َت قَْوٍم إِالبَـيْ ال يَْدُخُل َهذَا »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ فَقالَ  -َحْرثِ ال

 .(2)أخرجه البخاري .«هللاُ الذ لَّ 

 :فضل المواساة في المزارعة 

األفضل للمسلم مواساة أخيه المحتاج، فإذا ملك أرضا  وهو ال يريد أن 

 يزرعها فاألحسن أن يعطيها ألخيه ليزرعها وله أجرها وثوابها.

بُعِ َوالنِّْصِف، نَـهَ : َكانُوا يَْزَرُعوالَ َعْن َجابٍِر َرضَي هللاُ َعنهُ قَ  -1 لُِث َوالر 
ا بِالث 

 لَـمْ نَْحَها، فَإِْن ِلـيَـمْ يَْزَرْعَها، أْو لأْرض  فَ  لَـهُ َمْن َكانَْت ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  فَقال النَّ 

 .(3)متفق عليه .«ِسْك أْرَضهُ ليُـمْ فَ  ليَْفعَ 

تَز  تَـهْ أْرٍض  لَـىإِ  َخَرجَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  اُهـمَعبَّاٍس َرضَي هللاُ َعن اْبنِ  َوَعنِ  -2

، فَقال: تَـرَ فَقالوا: اكْ «. ؟ْن َهِذهِ ِلـمَ »، فَقال: ا  َزْرع هُ أَما إِ »اَها فاُلن  لَْو  نَـّ

 .(4)متفق عليه  .«ا  َمْعلُوم ا  ا أْجرلَـْيـهَ ِمْن أْن يَأُْخذَ عَ  لَـهُ  ْيـرا  َمنََحَها إِيَّاهُ، َكاَن خَ 

 :صفة الزراعة في الجنة 

ُث، َوِعْندَهُ يُـحَ  ا  َكاَن يَْومملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ دِّ

                                                 

 .واللفظ له(, 1551(, ومسلم برقم )2285قم )أخرجه البخاري بر ،متفق عليه( 1)

 .(2321برقم )أخرجه البخاري  ( 2)

 . (1536ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2340أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (1550ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2634أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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هُ َجنَِّة اْستَأْذََن رَ الأنَّ َرُجال ِمْن أْهِل »بَاِديَِة: الَرُجل  ِمْن أْهِل  ْرعِ،  فِـي بَـّ الزَّ

أْن أْزَرَع، قال:  أِحب   نِّـي، َولَكِ لَـىَما ِشئَْت؟ قال: بَ فِـي: ألَْسَت لَـهُ فَقال 

ِجبَاِل، الَصادُهُ، فََكاَن أْمثَاَل تِـحْ َواْستَِواُؤهُ َواسْ  تُـهُ فَبَذََر، فَبَادََر الطَّْرَف نَبَا

هُ قُوُل هللاُ: دُونََك يَا اْبَن آدََم، فَإِ فَـيَ   .(1)أخرجه البخاري .«ال يُْشبِعَُك َشْيء   نَـّ

 :حكم المغارسة 

جل أرضه لمن يغرس فيها شجرا  أو نخال ، : هي أن يدفع الرالمغارسة

ويكون للعامل نصيب مقدر من األرض والشجر كالربع والنصف 

 ونحوهما. 

 وهي جائزة إذا حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر.

 :حكم بيع المحاقلة والمخاضرة والمخابرة 

 : بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه ُمصفى.المحاقلة -1

 صورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والربا.وهذه ال

: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صالحها مع عدم القطع في المخاضرة -2

 الحال.

 وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والغرر.

: هي أن يكري األرض، ويكون لصاحب األرض جانب معين المخابرة -3

 من الزرع، وللمزارع الجانب اآلخر.

هي المزارعة الفاسدة، وهي محرمة؛ لما فيها من الجهالة  وهذه

 والضرر.

                                                 

 . (2348برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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ابََرةِ الُمـخَ َعِن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ى النَّ نَـهَ  قَاَل: َعنهُ  َرضَي هللاُ  ٬َعْبِدا ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  -1

ىعِ الثََّمِر حَ بَـيْ ُمَزابَنَِة، َوَعْن الاقَلَِة، َوَعِن الُمـحَ وَ  ال يَْبدَُو َصالُحَها، َوأْن  تَـّ

رْ  ينَاِر َوالدِّ  .(1)متفق عليه عََرايَا.الإِال  َهـمِ تُبَاَع إِال بِالدِّ

هُ َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرضَي هللاُ َعنهُ أوَ  -2 َعِن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ قال:  نَـّ

أخرجه  .ُمَزابَنَةِ الُمنَابَذَةِ، وَ الُمالَمَسِة، وَ الاَضَرةِ، وَ الُمـخَ اقَلَِة، وَ الُمـحَ 

  .(2)ريالبخا

 :حكم منع فضل الماء 

 يجب على المسلم إذا استغنى عن بعض الماء أن يعطيه ألخيه المحتاج.

ْمنَعُوا فَْضَل ـال تَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ هُرَ  بِـيَعْن أ

 .(3)متفق عليه .«َكألالفَْضَل  بِـهِ نَعُوا تَـمْ َماِء لِ ال

 :فضل سقي الماء 

نَا َرُجل  بَـيْ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأ َعنْ 

ا، ثُمَّ َخَرَج فَإِذَا ُهَو ْنـهَ فََشِرَب مِ  ا  عََطُش، فَنََزَل بِئْرال لَـْيـهِ ِشي، فَاْشتَدَّ عَ يَـمْ 

بَلََغ  ذَا ِمثُْل الَِّذيعََطِش، فَقال: لَقَْد بَلََغ هَ الَهُث، يَأُْكُل الثََّرى ِمَن لٍب يَ لبِكَ 

هُ خُ  بِـي، فََمأل فَغَفََر  لَـهُ َب، فََشَكَر هللاُ لكَ الِه، ثُمَّ َرقَِي فََسقَى ِفـيثُمَّ أْمَسَكهُ بِ  فَـّ

ُكّلِ َكبٍِد  فِـي»؟ قال: ا  ائِِم أْجرالبَـهَ  فِـي، َوإِنَّ لَنَا ٬وا: يَا َرُسوَل االُ قَ «. لَـهُ 

 .(4)همتفق علي .«َرْطبٍَة أْجر  

                                                 

 (.1536ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2381أخرجه البخاري برقم ) ،تفق عليهم( 1)

 . (2207برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 . (1566ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2354أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (2244ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2363أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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مساقاة ال                                                                            كتاب المعامالت            

 والمزارعة
594 

 :حكم من منع ابن السبيل الماء 

ثاَلثَة  ال يَْنُظُر ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ لَ قاَعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  أبِـي َعنْ 

ياليَْوَم  لَـْيـِهـمْ هللاُ إِ   لَـهُ م : َرُجل  َكاَن ِلـيَعذَاب  أ لَـُهـمْ وَ  ِهـمْ ِقيَاَمِة َوال يَُزّكِ

ال يُبَايِعُهُ إِال  ا  ِل، َوَرُجل  بَايََع إَِمامبِـيَمنَعَهُ ِمِن اْبِن السَّ فَْضُل َماٍء بِالطَِّريِق فَ 

ا َسِخَط، َوَرُجل  أقَاَم ْنـهَ يُْعِطِه مِ  لَـمْ ا َرِضَي َوإِْن ْنـهَ ا، فَإِْن أْعَطاهُ مِ ْنـيَ ِلدُ 

ا َكذَا بِـهَ ْعَطْيُت هُ، لَقَْد أْيـرُ غَ  لَـهَ الَِّذي ال إِ  ٬عَْصِر فَقال: َواالبَْعدَ  تَـهُ عَ لسِ 

متفق  .(  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)  :ثُمَّ قََرأ َهِذِه اآليَةَ «. َوَكذَا، فََصدَّقَهُ َرُجل  

 .(1)عليه

                                                 

 . (108ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2358أخرجه البخاري برقم ) ،يهمتفق عل( 1)
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