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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع املبعوث رمحة للعاملني، نبينا حممد وىلع 
 آهل وصحبه أمجعني أما بعد:

تكاد ختلو حمكمة من حماكم اململكة فإن عقود املحاماة من العقود املهمة اليت ال 
بهذه األـهمية ينبيغ أن يوىل أـهمية كبرية بابلحث وانلظر، ال سيما  من انلظر فيها، وعقد  

وأن صوره كثرية ال يكاد يوقف ىلع قاعدة واحدة جتمع مجيع صورـها، وإن من الصور 
أـهمية  وتظهر(، عقد املحاماة ىلع نسبة مشاعة مما حيكم به: )اليت تستحق ابلحث

 : ثالث جهاتحبث ـهذه املسألة من 
 .وعمالئهم: اشتهار ـهذه الصيغة وكرثة اتلعاقد بها بني املحامني األوىل
إال أنه اذلي يظهر للناظر يف ـهذه الصورة أنها داخلة يف عقد اجلعالة،  : أناثلانية

مبلغ كون اجلُعل معلوماً، فالنسبة املشاعة من يشلك عليه ما اشرتطه الفقهاء من 
 جمهول ال جتعل اجلُعل معلوماً، ومن ـهنا تأيت أـهمية حبث ـهذه املسألة.

: أين قد اطلعت ىلع عدد من املشاراكت يف تكييف عقد املحاماة بعامة اثلاثلة
: أنه إجارة، أو جعالة، أو واكلة )تربع(، تكييفات فوجدت تكييفهم ال خيرج عن أربع

 ف ـهذا العقد بما كي فه به احلنابلة كما سيأيت.أو سلم يف املنافع، ولم أجد منهم من كي  
مبيِّناً ذلا فقد عزمت أن أحبث ـهذه املسألة وأمجع فيها ما تيرس يل الوقوف عليه، 
 واهلله صورة املسألة وخالف الفقهاء فيها مع بيان األدلة واإليرادات عليها ثم الرتجيح، 

  وآخراً.أسأل أن جيعل عميل خالصاً متقبال، واحلمد هلل أوالً 
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 تمهيد:  ❖

ال خيىف أن عقد املحاماة هل صور، وتكييفه بأنه جعالة يف لك صوره أو أنه عقد 
 اكنت، واكن العمل حمل اتلعاقد معلوماً حمدداً إجارة يف لك صوره فيه نظر بالغ، فإذا 

، وـهو بهذا الزم ال يملك واحد من الطرفني (1)فهو عقد إجارة معلومة حمددة األجرة
 (2)فسخه.

ص فيه ىلع الِعوهض فهو عقد العمل، ونُ  تفصيل ص فيه ىلع انلتيجة دونوأما إذا نُ 
كمن قال: من رد  سياريت املرسوقة فله مخسة آالف ريال، فالعمل اذلي ـهو  ،(3)جعالة

الرد غري معلوم وال حمدد، فقد جيدـها يف نفس ايلوم وقد جيدـها بعد أيام، وقد جيدـها يف 
فللك ، (4)جائز من الطرفني اجلعالة وعقدنفس املدينة، وقد جيدـها يف مدينة أخرى، 

فإن اكن الفسخ من املجعول  ،(5)وع يف العمل وبعدهالفسخ قبل الرش واحد من الطرفني
للمجعول هل أجرة هل فال يشء هل بدأ يف العمل أم لم يبدأ، وإن اكن الفسخ من اجلاعل ف

 (6)مثله إن اكن بدأ يف العمل.

 
(، وأسىن املطالب ط دار 7/493(، واتلاج واإللكيل ط دار الكتب العلمية )4/174ينظر: بدائع الصنائع ط دار الكتب العلمية )( 1)

 (. 3/546(، وكشاف القناع ط دار الفكر )3/403الكتاب اإلساليم )

جممع امللك فهد لطباعة ع الفتاوى ط بل نهقل اإلمجاع ىلع كون العقد الزماً مجع من الفقهاء منهم ابن تيمية كما يف جممو( 2)
(، 16/2(، ولم خيالف يف ذلك إال رشيح القايض نقل ذلك عنه: الرسخيس كما يف املبسوط ط دار املعرفة )30/165) املصحف

(، وقد انعقد اإلمجاع قبل رشيح كما ذكر ذلك ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ط 4/31والشافيع كما يف األم ط دار املعرفة )
 (.2/712( وينظر: موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلساليم ط دار الفضيلة )30/218) ع امللك فهد لطباعة املصحفجمم

(، ورشح املنتىه ط 3/617(، ومغين املحتاج ط دار الكتب العلمية )401ينظر: رشح حدود ابن عرفة ط املكتبة العلمية )ص( 3)
 (. 2/372اعلم الكتب )

(، 7/407(، وابليان يف مذـهب اإلمام الشافيع للعمراين ط دار املنهاج )7/65للخريش ط دار الفكر )ينظر: رشح خمترص خليل ( 4)
 (.2/372ورشح املنتىه ط اعلم الكتب )

 خالفاً للمالكية.( 5)
(، ويذـهب املالكية إىل أن عقد 4/206(، كشاف القناع ط دار الفكر )2/442ينظر: أسىن املطالب ط دار الكتاب اإلساليم )( 6)

اجلعالة جائز يف حق املجعول هل مطلقاً سواء بدأ العمل أم لم يبدأه، أما يف حق اجلاعل: فإن خياره يسقط ببدء املجعول هل= 
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وإذا اكن املحايم مترباعً بعمله، فعمل دون مقابل فالعقد واكلة، وـهو متربع بهذا 
 العمل.
م وفيه نظر؛ ألن املسله أنه عقد سلم ىلع املنافع، قود املحاماة بيِّف بعض صور عوكُ 

 (1).فيه ال بد أن يكون موصوفاً يف اذلمة ال معيناً 
سأقرص الالكم يف ـهذه ذلا فإين وأرى أن ـهذه الصور واضحة ال حتتاج إىل مزيد بيان، 

 ة واحدة فقط ويه:الورقات ىلع صور
ن م مشاعة نسبة نلفسه ملحايما، ولم ينص ىلع العمل، وجعل انلتيجةإذا نص ىلع 

 جمموع ما حيكم هل، ولم يبينوا قدره عند اتلعاقد.

 

 صورة املسألة:  ❖

اهلل حمامياً بأن هل يف ذمة عدد من األشخاص مبالغ كبرية، ويطلب  أن خيرب عبدُ 
 %50منه رفع داعوى ىلع املدينني، فيشرتط املحايم أن هل ىلع لك قضية حيكم هل بها 

 مخسني يف املئة من جمموع ما حيكم هل به. %50مخسني يف املئة، أو يشرتط أن هل 
 
 اخلالف يف املسألة:  ❖

 املسألة ىلع قولني:  اختلف أـهل العلم يف ـهذه

 
 (. 7/65ترص خليل للخريش ط دار الفكر )=ويلزم العقد يف حقه، ينظر: رشح خم

(، ودقائق أويل انلىه 5/402(، وابليان يف مذـهب اإلمام الشافيع ط دار املنهاج )6/93ينظر: مناـهج اتلحصيل ط دار ابن حزم )( 1)
ٍ وإنما يصح يف املوصوفات يفوقد نقل اإلمجاع ىلع (،  252-2/251ط اعلم الكتب ) اذلمة، ينظر:  أن السلم ال يكون يف معني 

(، ونقل اإلمجاع فيما ذكروا: الطربي، وابن املنذر، وابن عبدالرب 2/636موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلساليم ط دار الفضيلة )
 وغريـهم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 عبد الرمحن بن يوسف اللحيدان                                                                                                                   مما حيكم به عقد املحاماة ىلع نسبة مشاعة

5 

 القول األول:  •

 .(2)الشافعية، و(1)احلنفية، وبهذا قال أن ـهذا العقد ال يصح
 

 -حمل ابلحث-تكييفهم للعقد الوارد يف الصورة واختلف القائلون بهذا القول يف 
 ىلع مذـهبني:

 (3)، وبهذا قال احلنفية.فاسد عقد إجارة هأن املذهب األول:
  (4)، وبهذا قال الشافعية.فاسد أنه عقد جعالة املذهب اثلاين:

 يف ـهذه الصورة جمهول. عوض: أن الحكمهم بعدم صحة العقدووجه 
واستثىن الشافعية مسألة واحدة ويه مسألة: )العلج(، وصورتها: أن حيتاج 

مما  جارية املسلمون إىل من يدهلم من الكفار ىلع عورات حصون املرشكني ىلع أن هل
، ورشطوا ذللك أمرين: األول: أن حيتاج املسلمون إىل ذلك. اثلاين: (5)مبهمة منها يغنمون

 (6)أن يكون ادلالُّ اكفراً.
 

 أصحاب القول األول: أدلة •

أن عدم صحة ـهذه الصورة  -من احلنفية والشافعية-رأى أصحاب القول األول 
 

، ورد املحتار ط دار (273-7/272(، واملحيط الربـهاين ط دار الكتب العلمية )14/48ينظر: املبسوط للرسخيس ط دار املعرفة )( 1)
 (.6/57فكر )ال

 .(2/441ينظر: أسىن املطالب ط دار الكتاب اإلساليم )( 2)
، ورد املحتار ط دار (273-7/272(، واملحيط الربـهاين ط دار الكتب العلمية )14/48ينظر: املبسوط للرسخيس ط دار املعرفة )( 3)

 (.6/57الفكر )
 .(2/441ينظر: أسىن املطالب ط دار الكتاب اإلساليم )( 4)
 (.8/83(، ونهاية املحتاج ط دار الفكر )2/145ينظر: قواعد األحاكم يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم ط مكتبة القاـهرة )( 5)
 (.6/56(، ومغين املحتاج ط دار الكتب العلمية )4/206ينظر: أسىن املطالب ط دار الكتاب اإلساليم )( 6)
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راً ببعض ما  -وشبهه-راجع إىل: اجلهالة بالعوض، واخلطر، وكونه أعين املحايم  مستأجه
 خيرج من عمله، ويستدلون بأدلة: 

 (1)نىه عن بيع الغرر. ملسو هيلع هللا ىلصأن انليب  --عن أيب ـهريرة  ادليلل األول:

 وجه ادلاللة: 
فه ابن فارس من أـهل أن الغرر: " اخلطر اذلي ال يدرى أيكون أم ال" كما عر 

فه (2)اللغة ، ويطلق كذلك ىلع ابليوع املجهولة أو ما ُجِهل فيها أحد اثلمنني كما عر 
مشتملة ىلع  -حمل ابلحث-وـهذه الصورة  ،(3)بذلك األصميع فيما نقله عنه األزـهري

 ن عن قدر العوض، كما أنه مشتمل ىلع اخلطر مناجلهالة فإن طريف العقد ال يدريا
 .(4)جهة أنه حيتمل حصول العوض وحيتمل أال حيصل

  

 نوقش من وجهني:و
معلوم قدرـها بالنسبة  -اجلُعل أو األجرة-نه ال يسل م وجود الغرر، فإن أ :األول

 (5)املشاعة، وـهو اكٍف يف رفع اجلهالة، إذ أن مآهلا إىل العلم.
قد نقل اإلمجاع ىلع أن هو غرر يسري، وف: -بوجود الغررىلع سبيل التسليم -: اثلاين

  (6).الغرر اليسري معفو عنه
 

( ط دار إحياء 3/1153( )1513طالن بيع احلصاة وابليع اذلي يف غرر برقم )أخرجه مسلم يف صحيحه/ كتاب ابليوع/ باب ب( 1)
 الرتاث.

 (.4/381مقاييس اللغة ط دار الفكر )( 2)

 (.8/19ينظر: تهذيب اللغة دار إحياء الرتاث )( 3)

 (.14/48ينظر: املبسوط للرسخيس ط دار املعرفة ) (4)

(، واتلاج 7/10(، ورشح اخلريش ىلع خمترص خليل ط دار الفكر )8/508الغرب )ينظر: ابليان واتلحصيل البن رشد ط دار ( 5)
 (.596-7/595واإللكيل ط دار الكتب العلمية )

(، واإلقناع يف مسائل اإلمجاع ط الفاروق 5/41(، واملنتىق للبايج ط السعادة )6/338ينظر: االستذاكر دار الكتب العلمية )( 6)
(،واملجموع للنووي 814(، والقبس رشح املوطأ دار الغرب )ص2/244ط املؤسسة الوطنية ) (، واملعلم بفوائد مسلم2/222)

(، وينظر مناقشة =    3/173(، بداية املجتهد دار احلديث )3/265) بريوت-(، والفروق ط اعلم الكتب 9/258دار الفكر )
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أيب سعيد  عن ما روى سفيان اثلوري عن ـهشاٍم أيب لكيب عن ابن أيب نهعم :ادليلل اثلاين
 (1)زي الطحان.فِ نىه عن عسب الفحل وقه  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل --اخلدري 

يف معىن قفزي  قال ابن األثري(، وقفزي الطحانالشاـهد من احلديث قوهل: )وحمل 
: زْيُ فِ والقه  ،(2)زي من دقيقها"فِ : "ـهو أن يستأجر رجاًل يلطحن هل حنطة معلومة بقه الطحان

 .(3)، واملكوك: صاع ونصف-عند أـهل العراق-ثمانية ماككيك 
 ووجه ادلاللة: 

ان بقه  ملسو هيلع هللا ىلصأن انليب  حمل -زي من الطحني، وـهذه الصورة فِ نىه عن استئجار الطح 
ق من حمل  العوضداخلة يف ـهذا احلديث، ألن  -ابلحث ان (4)املعاوضةمستحه ، والطح 

واملعىن يف ذلك: أن الطحان وحنوه: ُجعل هل بعض ، يستحق العوض من عمله -وحنوه-
 (5)ه.معموهل أجراً لعمله، فيصري الطحن مستحقاً هل علي

 نوقش:
، فإن ـهذا احلديث (6)بأن أـهل العلم ضعفوا ـهذا احلديث جلهالة شيخ سفيان اثلوري

 
 (.7/596يل ط دار الكتب العلمية )(، واتلاج واإللك7/10=ـهذا ادليلل يف رشح خمترص خليل للخريش ط دار الفكر )

(، وأخرجه 4/511)( ط مكتبة الرشد 22641يف املصنف/ كتاب ابليوع واألقضية/ باب عسب الفحل برقم )أخرجه ابن أيب شيبة ( 1)
وأخرجه أبو يعىل يف مسنده/ من  ،ط الرسالة (4/426)( 4676املزارعة/ باب عسب الفحل برقم ) النسايئ يف الكربى/ كتاب

وأخرجه ادلارقطين يف سننه ط مؤسسة الرسالة / كتاب ابليوع  ( ط دار املأمون،2/301( )1024ند أيب سعيد اخلدري برقم )مس
(، وأخرجه من طريقه ابليهيق يف السنن الكربى/ مجاع أبواب اخلراج بالضمان والرد بالعيوب وغري 3/468( )2985برقم )

 (.5/554) (10854ذلك/ باب انليه عن عسب الفحل برقم )

 (.4/90انلهاية يف غريب احلديث ط املكتبة العلمية )( 2)
 (.11/178(، وينظر: رشح السنة للبغوي ط املكتب اإلساليم )2/14ينظر: معالم السنن للخطايب ط املطبعة العلمية حبلب )( 3)
(، واهلداية يف رشح بداية املبتدي 12/214الفكر )(، وفتح العزيز برشح الوجزي ط دار 8/197ينظر: نهاية املطلب ط دار املنهاج )( 4)

 (.3/240ط دار إحياء الرتاث )
 (.5/9(، وحاكه ابن قدامه عن ابن عقيل كما يف املغين ط مكتبة القاـهرة )2/405ينظر: أسىن املطالب ط دار الكتاب اإلساليم )( 5)

معلول، ألن شيخ سفيان ـهشام أبو لكيب ال يعرف، وقال اذلـهيب ( حيث قال ابن امللقن: 7/40ينظر: ابلدر املنري ط دار اهلجرة )( 6)
 ( بعد أن أورد احلديث: "ـهذا منكر، ورُجله ال يعرف".4/306يف مزيان االعتدال ط دار املعرفة )
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مداره عليه، وقد رواه عن ـهشاٍم أيب لكيب، وـهو جمهول العني، لم يرِو عنه سوى سفيان 
، وابن حبان يتوسع يف توثيق املجهولني، فال يؤثر (2)، ولم يوثِّقه غري ابن حبان(1)اثلوري

، بل قال ابن تيمية عن ـهذا احلديث: موضوع، ونقل إمجاع أـهل العلم (3)توثيقه شيئاً 
 .(4)ملسو هيلع هللا ىلصباحلديث بأنه كذب ىلع رسول اهلل 

 وأجيب عنها من وجهني:
أما القول جبهالة ـهشام فليس ذلك بمسل م، فإن ـهشاماً أبا لكيب ليس  الوجه األول:

قه غري ابن حبان، فإن عبد اهلل بن بمجهول، فقد روى عنه اإلمام سفيان اثلوري، ووث
، ورواية اثلقة عن الراوي (5)أمحد ابن حنبل سأل أباه عنه فقال: "روى عنه اثلوري، ثقة"

، فكيف إذا اكن إماماً، فسفيان اثلوري (6)ترفع عنه اجلهالة عند مجاعة من أـهل العلم
لعلل  إمام فإذا روى عن راٍو جمهول ارتفعت جهاتله، قال ابن رجب يف رشحه

إذا روى احلديث عبد الرمحن بن مهدي عن  -يف رواية األثرم-: "قال أمحد (7)الرتمذي
  رجل فهو حجة".

أن ـهذا احلديث قد روي من طريق آخر  الوجه اثلاين يف اجلواب عن هذه املناقشة:
عن أيب يوسف القايض  (8)غري طريق ـهشام، فقد رواه الطحاوي يف رشح مشلك اآلثار

 
 (.4/306(، ومزيان االعتدال ط دار املعرفة )8/196ينظر: اتلاريخ الكبري للبخاري ط دائرة املعارف العثمانية )( 1)
 (.7/568نظر: اثلقات البن حبان ط دائرة املعارف العثمانية )ي( 2)
 (.2/827ينظر: اتلنكيل للمعليم ط املكتب اإلساليم )( 3)
( ومن مجلتها ـهذا احلديث ثم قال: "إىل أمثال 7/430ذكر ابن تيمية مجلة من األحاديث يف منهاج السنة ت حممد رشاد سالم )( 4)

ا طائفة من الفقهاء ويبنون عليها احلالل واحلرام، وأـهل العلم باحلديث متفقون ىلع ذلك من األحاديث اليت يصدق بعضه
موضوعة عليه، وكذلك أـهل العلم من الفقهاء يعلمون ذلك" ا.ـه، ونقل ابن القيم يف إاغثة ملسو هيلع هللا ىلص أنها كذب ىلع رسول اهلل 

 ( حكمه ىلع احلديث بالوضع.2/44اللهفان ط دار اعلم الفوائد )

 (.2/508رفة الرجال ط دار اخلاين )العلل ومع( 5)
 (.1/376ينظر: رشح علل الرتمذي البن رجب ط مكتبة الرشد )( 6)
 (.1/377رشح علل الرتمذي ط مكتبة الرشد )( 7)
 (.2/186( )709رشح مشلك اآلثار ط الرسالة/ باب بيان مشلك ما روي عنه عليه السالم من نهيه عن قفزي الطحان برقم )( 8)
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به، وذكر احلافظ ملسو هيلع هللا ىلص عن عطاء بن السائب عن ابن أيب نعم عن بعض أصحاب انليب 
ابن حجر يف املطالب العايلة أن مسدداً رواه يف مسنده من طريق خادل بن عبد اهلل 

، وبهذا يندفع اإلشاكل الوارد يف (1)اسطي عن عطاء به، ثم قال وـهو مرسل حسنالو
 تضعيف ـهذا احلديث.

 

 :من ثالثة أوجه واعرتض عليه
ن ـهذا مقي د فإ :فيما يتعلق بتوثيق هشام أيب لكيب برواية سفيان عنه الوجه األول

الكم املذكور: بما إذا اكن الراوي ال يروي إال عن ثقة، وقد قال ابن رجب قبيل ال
رف منه أنه ال يروي إال عن ثقة =فروايته عن "واملنصوص عن أمحد يدل ىلع أنه من عُ 

ح بذلك طائفة من إنسان تعديل هل، ومن لم يُ  عرف منه ذلك فليس تعديل، ورص 
 .(2)وأصحاب الشافيع" -يعين احلنابلة-املحققني من أصحابنا 

سفيان: "اكن اثلوري يذكر الرواية عن وقال أبو زرعة الرازي يف خصوص رواية 
الرجل ىلع اإلنكار واتلعجب، فيعلقون عنه روايته، ولم تكن روايته عن اللكيب قبوهله 

، وعليه فال يطابق سفيان ـهذا الوصف، فهو يروي عن غري اثلقة ىلع اتلعجب كما (3)هل"
 قال أبو زرعة، فال يستند ىلع روايته يف اتلعديل.

أمحد: فليس ـهو هلشام أيب لكيب الراوي هلذا احلديث، وإنما ـهو  وأما توثيق اإلمام
لغريه، وقد اختلف أـهل احلديث يف ـهشام ـهذا ـهل ـهو ابن اعئذ اثلقة، أم أنه غريه، 
فالكـهما يروي عن ابن أيب نعم، وقد روى سفيان عن لكيهما، ولكن ظاـهر صنيع األئمة 

 يف اتلاريخ الكبري فذكره ولم ينسبه فإن اإلمام ابلخاري ترجم هلأنهما رجالن خمتلفان: 
 

 (.7/313ملطالب العايلة ط دار العاصمة )ينظر: ا( 1)
 (.377-1/376رشح علل الرتمذي ط مكتبة الرشد ) (2)

(، وينظر: رشح علل الرتمذي البن رجب ط مكتبة الرشد 2/36اجلرح واتلعديل البن أيب حاتم ط دائرة املعارف العثمانية )( 3)
(1/381.) 
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، وكذلك صنع ابن أيب حاتم يف اجلرح (1))ـهشام أبو لكيب(، ثم ترجم هلشام بن اعئذ
بابن اعئذ يف الاكشف ووثقه، ، وعر ف اذلـهيب (3)، وابن حبان يف اثلقات(2)واتلعديل

ـهيب: ابن ، ونقله عن اذل(4)وتكلم عن أيب لكيب يف مزيان االعتدال فقال: "ال يعرف"
، فصنيع األئمة ظاـهر (5)حجر يف اتللخيص احلبري، وذكر أن ابن القطان قال ذلك كذلك

 يف أنهما متغايران وليسا رجاًل واحداً.

املذكورين الذلين روى أحدـهما  ين اإلسنادينـهذ : أنيف اجلواب اثلاينالوجه 
 : علل ةثالث ضعيفان، ففيهما الطحاوي وروى اآلخر مسدد=

-ـهو أبو يوسف القايض  يف رواية الطحاوي أن الراوي عن عطاء العلة األوىل:
ىلع  لكرثة اخلطأ يف حديثه ضعيف الروايةىلع إمامته يف الفقه وـهو  -صاحب أيب حنيفة

 (6)ما قرره أـهل احلديث.
: ـهالل بن حيىي بن مسلم، األولأنه قد رواه عن أيب يوسف رجالن:  العلة اثلانية:

: شعيب بن واثلاين، (8)، وقد ضعفه اذلـهيب وغريه من أـهل العلم(7)ويسىم )ـهالل الرأي(

 
 (.8/199، وترمجة ابن اعئذ يف )8/196العثمانية اتلاريخ الكبري ط دائرة املعارف ( 1)
(، ثم ترجم أليب لكيب مبهماً غري منسوب 9/64ينظر: اجلرح واتلعديل ط دائرة املعارف العثمانية ترجم أواًل البن اعئذ )( 2)

(9/68.) 
 (.7/570رجم البن اعئذ )(، ثم ت7/568ينظر: اثلقات ط دائرة املعارف العثمانية ترجم أليب لكيب مبهماً غري منسوب )( 3)

 (.3/306(، ومزيان االعتدال ط دار املعرفة )2/336ينظر: الاكشف ط دار املعرفة )( 4)
 (.3/133اتللخيص احلبري ط قرطبة ) (5)

ووكيع" ينظر: الضعفاء الصغري ط مكتبة ابن عباس  -يعين ابن مهدي-فقد قال عنه اإلمام ابلخاري: "تركه حيىي وعبد الرمحن ( 6)
( قال فيه: "تركوه"، وينظر كذلك: الضعفاء الكبري للعقييل ط 8/397، واتلاريخ الكبري ط دائرة املعارف العثمانية )143ص

 (.4/438دار الكتب العلمية )

أخرج ـهذه الرواية الطحاوي يف رشح مشلك اآلثار ط الرسالة/ باب بيان مشلك ما روي عنه عليه السالم من نهيه عن قفزي ( 7)
  (.2/186( )709الطحان برقم )

 (.3/178(، والضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ط دار الكتب العلمية )88-3/87ينظر: املجروحني البن حبان ط دار الويع )( 8)
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اختلف ىلع عطاء يف وصله وإرساهل، فمرة روي  كما، (1)سليمان الكيساين: وـهو جمهول
، ومرة روي عن عطاء عن بعض أصحاب ملسو هيلع هللا ىلصب انليب عن ابن أيب نعم عن بعض أصحا

 (2).ملسو هيلع هللا ىلصانليب 
ابن حجر من رواية مسدد عن خادل بن  أن الرواية اليت حسنهاالعلة اثلاثلة: 

وخادل ممن سمع من عطاء بعد وعطاء ممن اختلط بأخرة،  عبداهلل الواسطي عن عطاء،
إن يف حتسني ـهذه الرواية وعليه ف، (3)االختالط كما ذكر ذلك ابلخاري يف اتلاريخ الكبري

 االستناد ىلع ـهذه الرواية وجعلها مقوية للرواية األخرى.يصح  نظراً، وال
 -رمحه اهلل-وألجل ذلك واهلل اعلم حكم ابن تيمية  وبهذا يتبني ضعف احلديث:

 (5)،بل حكم بأنه موضوع.(4)ببطالن ـهذا احلديث وغريه
ه يمكن محل ـهذا بأنستدالل بهذا احلديث: يف اجلواب عن هذا اال اثلالثالوجه 

، وبي نوا ـهذا احلديث ىلع أوجٍه أخرى أـهل العلم محل احلديث ىلع معاٍن أخرى، فقد
 وجه املنع منها:

، والعلة يف املنع من ـهذه الصورة: (6)أن يسيم هل قفزياً ال جزء مشااعً  فقيل ـهو: -أ
كأنه استأجره لطحن فتكون املنفعة جمهولة  أنه ال يدرى كم ابلايق بعده؛

 
 (.2/101ذكره ابن يونس يف تاريخ الغرباء من تارخيه ط دار الكتب العلمية )( 1)
 (.2/186( )710بيان مشلك ما روي عنه عليه السالم من نهيه عن قفزي الطحان برقم )رشح مشلك اآلثار ط الرسالة/ باب ( 2)

 .(3/160)اتلاريخ الكبري ط دائرة املعارف العثمانية ينظر: ( 3)

(، وإعالم 5/9(، واملغين البن قدامه ط مكتبة القاـهرة )18/63ينظر: جمموع الفتاوى ط جممع امللك فهد لطباعة املصحف )( 4)
 (.4/163 ط دار ابن اجلوزي )املوقعني

( ومن مجلتها ـهذا احلديث ثم قال: "إىل أمثال 7/430ذكر ابن تيمية مجلة من األحاديث يف منهاج السنة ت حممد رشاد سالم ) (5)
ذلك من األحاديث اليت يصدق بعضها طائفة من الفقهاء ويبنون عليها احلالل واحلرام، وأـهل العلم باحلديث متفقون ىلع 

موضوعة عليه، وكذلك أـهل العلم من الفقهاء يعلمون ذلك" ا.ـه، ونقل ابن القيم يف إاغثة ملسو هيلع هللا ىلص كذب ىلع رسول اهلل  أنها
 ( حكمه ىلع احلديث بالوضع.2/44اللهفان ط دار اعلم الفوائد )

 (.30/113) فط جممع امللك فهد لطباعة املصح، وجمموع الفتاوى (3/525ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية )( 6)
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 (1).جمهول القدر

أن املنيه عنه: طحن الصربة اليت ال يعلم كيلها بقفزي منها؛ ألن ما عداه  وقيل: -ب
جمهول، فهو كبيعها إال قفزياً منها، فأما إذا اكنت معلومة القدر فقال: اطحن 

 (2).ـهذه العرشة بقفزي منها صح  سواء أكان القفزي حباً أم دقيقاً 

أن يقول: اطحن بكذا وكذا وزيادة قفزي من نفس الطحني، وبهذا وقيل: ـهو  -ت
والصورة ىلع تفسريه: أن يقول  ،(3)فرسه ابن املبارك أحد رجال سند احلديث

والعلة يف انليه  بعرشة رياالت وقفزي من نفس الطحني،ه احلنطة اطحن يل ـهذ
ت ىلع بالعوض إن مُحلت ىلع املعاوضة، وإن مُحلعن ـهذه الصورة: اجلهالة 

ضمان دراـهم أو آصع معلومة للعامل يف املزارعة وـهذا  املشاركة: فيكون من
 .(4)يفسد املزارعة وحنوـها

ملن مر  ىلع حائط فقال: )) ملسو هيلع هللا ىلصانليب حديث رافع بن خديج: أن : ادليلل اثلالث
ال تستأجره قلت: استأجرته، قال: )) من أين هو لك؟(((( قلت: يل، قال: ))هذا

 (5)((.بيشء منه

 وجه ادلاللة:
نىه رافعاً عن أن يستأجر احلائط بيشء منه، وكذا احلكم يف لك  ملسو هيلع هللا ىلصأن انليب 

 
 (.3/73، وحاشية ابن قائد ىلع املنتىه ط مؤسسة الرسالة )(2/228ينظر: دقائق أويل انلىه ط اعلم الكتب )( 1)

(، ونيل األوطار ط دار 2/228وينظر: رشح املنتىه ط اعلم الكتب )( خمترصاً، 2/728إاغثة اللهفان ط دار اعلم الفوائد )( 2)
 (.4/10جتهد ط دار احلديث )(، وبداية امل5/349احلديث )

 (.8/263، وبهذا فرسه ابلغوي يف رشح السنة ط املكتب اإلساليم )(8/331ينظر: تهذيب اللغة لألزـهري ط دار إحياء الرتاث )( 3)
 (.536-3/535ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية )( 4)
 ( من طريق189( )ص859الكتب العلمية/ باب يف املزارعة برقم )يف اآلثار ط دار  -صاحب أيب حنيفة-أخرجه أبو يوسف ( 5)

أيب حنيفة عن أيب حصني عن ابن رافع بن خديج عن أبيه به، وأخرجه من طريقه الطرباين يف املعجم الكبري ط مكتبة ابن 
 (.4/263تيمية )
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 (1)معاوضة خترج من حمل املعاوضة.
 نوقش: 

عن شيخه أيب  -صاحب أيب حنيفة-بأن ـهذا احلديث يرويه أبو يوسف القايض 
، فال يصح االستدالل (2)يف رواية احلديث انضعيف -مع إمامتهما يف الفقه-ـهما حنيفة، و

 .بهذا احلديث

معدوم حقيقة، وليس هل حكم  -يف الصورة حمل ابلحث-أن العوض : ادليلل الرابع
 الوجود، فال يثبت ذلك يف اذلمة، ألنه إنما جيب يف اذلمة ما هل وجود يف العالم، وابلدل

 (3)يف املعامالت جيب أن يكون موجوداً حقيقة.
 

 نوقش: 
مع كونه معاوضة ىلع معدوم،  عقد السلمزون وبأن ذلك غري مسل م، فإنكم جت

 وصح  ثبوتها يف اذلمة عندكم.
يمكن أن يستدل هلم: بأن القول بصحة ـهذا العقد يؤدي باملتعاقدين : اخلامسادليلل 

إىل املخاصمة واالختالف جلهالة ما سيصريان إيله، وـهذا مؤٍد إىل إيغار الصدور ىلع 

 
 (.4/174ينظر: بدائع الصنائع ط دار الكتب العلمية )( 1)
بن ثابت اإلمام الفقيه وإيله ينسب املذـهب املشهور، وصاحبه أبو يوسف القايض يعقوب بن إبراـهيم، وـهما أبو حنيفة انلعمان  ( 2)

فقيهان ال يشك يف فقههما، ولكنهما ضعيفان يف احلديث، أما أبو حنيفة فقد كرث خطؤه يف احلديث حىت غلب ىلع صوابه 
(، والضعفاء الصغري 7/233ن سعد ط دار الكتب العلمية )كما قال ابن حبان يف املجروحني وسيأيت، ينظر: الطبقات الب

(، والكىن واألسماء لإلمام مسلم ط عمادة ابلحث العليم باجلامعة اإلسالمية 132لإلمام ابلخاري ط مكتبة ابن عباس )ص
(، 3/63لويع )(، وابن حبان يف املجروحني ط دار ا8/449(، واجلرح واتلعديل البن أيب حاتم ط دار إحياء الرتاث )1/276)

ا ذكر العالمة املعليم تضعيف أيب حنيفة يف اتلنكيل 8/236وابن عدي يف الاكمل يف الضعفاء ط دار الكتب العلمية ) (، ولم 
( قال: "والالكم يف أيب حنيفة أشهر من أن حنتاج إىل ذكره" ا.ـه، وقد تقدم بيان تضعيف أيب 2/585ط املكتب اإلساليم )

 .(10)ص يوسف القايض يف
 ( بترصف يسري.7/472املحيط الربـهاين ط دار الكتب العلمية )( 3)
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 .(1)(())ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه: ملسو هيلع هللا ىلصهم، وقد قال انليب بعض

 نوقش من وجهني:
 إىل العلم. : بعدم التسليم جبهالة العوض، فإن مآهلالوجه األول
: أن "قاعدة العدل يف املعاوضات أن يستوي املتعاقدان يف الرجاء الوجه اثلاين

واملساقاة واملضاربة وسائر ـهذه الصور امللحقة بها، واخلوف، وـهذا حاصل يف املزارعة 
ِلمت هلما، وإن تهِلفهت تهِلفهت عليهما، وـهذا من أحسن العدل،  ِلمت سه فإن املنفعة إذا سه
ألنه يف اإلجارة حيصل املؤجر ىلع سالمة العوض قطعاً، واملستأجر مرتدِّد  بني سالمة 

محل العقد ىلع املشاركة وحنوـها أبعد ، وعليه فإن (2)العوض وـهالكه، فهو ىلع اخلطر"
 عن املخاصمة واالختالف بني املتعاقدين.

 
 
 : القول اثلاين •

واختار ـهذا القول ابن ، (4)واحلنابلة ،(3)، وـهو مذـهب املالكيةأن ـهذا العقد صحيح
 

، (34/560)( 21082كتاب أول مسند ابلرصيني/ باب حديث عمرو بن يرثيب برقم ) /يف مسنده ط مؤسسة الرسالة ( أخرجه أمحد1)
الكتب العلمية / كتاب الغصب/ باب ال يملك أحد باجلناية شيئاً جىن عليه ط دار  وحنوه عن ابن عباس أخرجه ابليهيق

 (.7/200) ط مكتبة املعارف ، وصححه اإلمام ابن القيم يف تهذيب السنن(6/160)
وسية ( بتقديم وتأخري واختصار اقتضاه سياق الالكم، وقد نص عليه ابن القيم يف الفر2/727إاغثة اللهفان ط دار اعلم الفوائد )( 2)

ينظر: القواعد انلورانية ط دار ابن  -رمحه اهلل-(، وقد تكرر حنو ـهذا الالكم يف الكم ابن تيمية 173ط دار األندلس )ص
 (.4/60(، والفتاوى الكربى ط دار الكتب العلمية )234اجلوزي )ص

(، واتلاج 7/10ط دار الفكر ) (، ورشح اخلريش ىلع خمترص خليل8/508ينظر: ابليان واتلحصيل البن رشد ط دار الغرب )( 3)
(، قال ابن رشد بعد أن ذكر املسألة: "..فال اختالف بينهم يف أن ذلك حممول 596-7/595واإللكيل ط دار الكتب العلمية )

ىلع اجلعل، وأن ذلك جائز، إال ىلع مذـهب أشهب، اذلي ال يرى املجاعلة ىلع اقتضاء ادليون جائزة ىلع حال، وإن سىم  
 ، فإن بعض املالكية كأشهب ال يرى جواز أن يتوىل  الرجل اقتضاء ادليون مطلقاً علم قدرـها أو لم يعلم. عددـها" ا.ـه

(، ورشح منتىه اإلرادات 3/525(، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية )7/105ينظر: الفروع مع تصحيح الفروع ط الرسالة )( 4)
 =: ال يشلك ىلع ـهذا ما حكوهتنبيه (.137-14/136ح الكبري ط دار ـهجر )(، وينظر: اإلنصاف مع الرش2/228ط اعلم الكتب )
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املعايري الرشعية اتلابعة هليئة املحاسبة  ت، وبهذا أخذ(2)، وابن القيم(1)تيمية
 (3)واملراجعة.

 
 توجيه أصحاب القول اثلاين:  ▪

 : مذـهبانهلم يف توجيه ما ذـهبوا إيله 
 األول:  املذهب •

ْعل جزء مشاع خُيِرج اجلُ أنه عقد جعالة، وقالوا ببكي فه املالكية  عل إىل حزي أن جه
ونقله ابن قدامه احتمااًل  ،(5)وبه أخذت املعايري الرشعية بهذا قال املالكية، ،(4)املعلوم

ىلع التسليم -يف ـهذا  أن الغررجهه بعض فقهاء املالكية: بوو ، (6)يف مذـهب اإلمام أمحد
ه املرداوي من (7)يسري والعقد غري الزم لواحد منهما فللك منهما فسخه -بوجوده ، ووج 

 (8)ليس بمجهول.: بأن جعل جزء مشاع ـهذا االحتمال يف املذـهب احلنابلة
 

 
يف اجلعالة حيث حكموا بفساد اجلعالة مع جهالة اجلعل؛ ألن الكمهم ـهناك عن العوض املجهول العني ال القدر، ويظهر =

  ـهذا من األمثلة اليت ذكروـها.
 (.20/508) املصحفجممع امللك فهد لطباعة ينظر: جمموع الفتاوى ط ( 1)

 (.726-2/724ينظر: إاغثة اللهفان ط دار اعلم الفوائد )( 2)
 (.428) هليئة املحاسبة واملراجعةاملعايري الرشعية ( 3)

 (.438)ص هليئة املحاسبة واملراجعة( ، واملعايري الرشعية 167 /16ينظر: اإلنصاف مع الرشح الكبري ط دار ـهجر )( 4)
 (.428) يئة املحاسبة واملراجعةهلاملعايري الرشعية ( 5)
 (.168-16/167(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ط دار ـهجر )6/94ينظر: املغين ط مكتبة القاـهرة ) (6)
 (.7/596(، واتلاج واإللكيل ط دار الكتب العلمية )7/10ينظر: رشح خمترص خليل للخريش ط دار الفكر )( 7)
 (.16/169اخلالف ط دار ـهجر )ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من ( 8)
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 اثلاين:  املذهب •

أن ـهذا العقد ليس من قبيل اجلعالة، وال من قبيل اإلجارة، وإنما ـهو من قبيل عقود 
وهو ، -كما سبق-وبهذا قال احلنابلة  املشاراكت، فهو أشبه بعقود املساقاة واملزارعة،

ونقل ابن القيم يف ذلك نصوصاً عن اإلمام أمحد رمحه  ،األظهر يف تكييف هذا العقد
 سأذكر أقربها للصورة حمل ابلحث: اهلل: و

قال عبد اهلل بن أمحد: سمعت أيب ُسئل عن الرجل يدفع اثلوب إىل احلائك باثللث 
 والربع؟ 

 .(1)فقال: "ال بأس"
ونص  يف رواية األثرم وإبراـهيم بن احلارث ىلع وجه ذلك فقال: "ال بأس بدفع اثلوب 

 .(2)إىل من يعمله باثللث والربع اكملزارعة"
 قال ابن قدامة يف سياق نقله لالكم أمحد :

"وقد أشار أمحد إىل ما يدل ىلع تشبيهه ملثل ـهذا باملزارعة، فقال: ال بأس باثلوب 
،  وـهذا يدل (3)أعطى خيرب ىلع الشطر ملسو هيلع هللا ىلصيُدفهع باثللث والربع، حلديث جابر أن انليب 

ارعة، ال إىل املضاربة، ، لشبهه باملساقاة واملزىلع أنه قد صار يف ـهذا ومثله إىل اجلواز
 .(4)"وال إىل اإلجارة

-وـهو موضع الشاـهد-يف سياق الكمه عن ـهذه املسألة  -رمحه اهلل-يقول ابن القيم 
: "ولو اكن هل ىلع رجٍل مال  فقال لرجل: اقبضه منه ولك ربعه، أو قال: إن قبضتهه منه 

 
 (.9/472(، وينظر: اجلامع لعلوم اإلمام أمحد ط دار الفالح )304مسائل عبد اهلل ط املكتب اإلساليم)( 1)

 (.9/472(، وينظر: اجلامع لعلوم اإلمام أمحد ط دار الفالح )4/1362العدة يف أصول الفقه ت أمحد سري مباريك )( 2)

(، ومسلم يف صحيحه/ 3/94( )2285كتاب اإلجارة/ باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدـهما برقم ) /أخرجه ابلخاري يف صحيحه( 3)
 (.3/1187( )1551كتاب املساقاة/ باب املساقاة واملعاملة جبزء من اثلمر والزرع برقم )

 (.5/8املغين ط مكتبة القاـهرة )( 4)
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 .(1)فلك الربع أو اثللث فهو جائز"
)ويصح دفع عبد أو( دفع )دابة( أو قربة أو قدر  : "(2)ىهوقال ابلهويت يف رشح املنت

أو آلة حرث أو نورج أو منجل وحنوه )ملن يعمل به جبزء من أجرته. و( يصح )خياطة 
ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال وحنوه( كبناء دار وطاحون 

فصح العقد ، ل عليهاألنها عني تنىم بالعم ؛وجنر باب وطحن حنو بر )جبزء مشاع منه( 
وال يصح خترجيها ىلع  ،عليها ببعض نمائها اكلشجر يف املساقاة واألرض يف املزارعة

وـهذا  ،ألنها إنما تكون باتلجارة واتلرصف يف رقبة املال؛ املضاربة بالعروض 
 (3)".خبالفه

: أنها من باب اإلجارات ال -كما سبق- ومستند من منع صحة ـهذه الصور وحنوـها
 .(4)باب املشاراكتمن 

 ثم قال ابن القيم: 
"والصحيح: أن ـهذا ليس من باب اإلجارات، بل من باب املشاراكت، وقد نص أمحد 

 .(5)ىلع ذلك"
العمل اذلي " :-رمحه اهلل-والبن تيمية الكم مهم وتفصيل مجيل هلذه املسألة يقول 

 يقصد به املال ثالثة أنواع: 
 مقصوداً، مقدوراً ىلع تسليمه، فهذه اإلجارة الالزمة.: أن يكون العمل أحدها
: أن يكون العمل مقصوداً لكنه جمهول أو غرر، فهذه اجلعالة، ويه: عقد واثلاين

 
 (.2/724إاغثة اللهفان ط دار اعلم الفوائد )( 1)
 (.2/228أويل انلىه ط اعلم الكتب )دقائق ( 2)
(، واغية املنتىه ط 3/543(، ومطالب أويل انلىه ط املكتب اإلساليم )3/525وينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية )( 3)

 (.1/701مؤسسة غراس )
 (.2/726الفوائد )(، وإاغثة اللهفان ط دار اعلم 5/9ينظر: املغين البن قدامة ط مكتبة القاـهرة )( 4)
 (. 5/9(، وينظر: املغين البن قدامة ط مكتبة القاـهرة )2/726إاغثة اللهفان ط دار اعلم الفوائد )( 5)
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جائز ليس بالزم، فإذا قال: من رد عبدي اآلبق فله مئة فقد يقدر ىلع رده، وقد ال 
لم تكن الزمة، لكن  يقدر، وقد يرده من ماكن قريب وقد يرده من ماكن بعيد؛ فلهذا

 يه جائزة، فإن عمل ـهذا العمل استحق اجلعل، وإال فال. 
: فهو ما ال يقصد فيه العمل، بل املقصود املال، وـهو املضاربة، فإن وأما انلوع اثلالث

رب املال ليس هل قصد يف نفس عمل العامل كما للجاعل واملستأجر قصد يف عمل 
بح شيئاً لم يكن هل يشء، وإن سيم ـهذا جعالة العامل، وهلذا لو عمل ما عمل ولم ير

جبزء مما حيصل بالعمل اكن نزااعً لفظياً، بل ـهذه مشاركة، ـهذا بنفع ماهل، وما قسم اهلل 
من الربح اكن بينهما ىلع اإلشاعة، وهلذا ال جيوز أن خيص أحدـهما بربح مقدر؛ ألن 

من  ملسو هيلع هللا ىلصعنه انليب ـهذا خيرجهما عن العدل الواجب يف الرشكة وـهذا ـهو اذلي نىه 
املزارعة، فإنهم اكنوا يشرتطون لرب املال زرع بقعة بعينها وـهو ما ينبت ىلع املاذيانات 

 .(2)"(1)عن ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوأقبال اجلداول وحنو ذلك، فنىه انليب 
وحنوـهن من املشاراكت ىلع نماء حيصل، من "املساقاة واملزارعة واملضاربة  وقال: 

العام، فقد صدق. ومن قال: يه إجارة باملعىن اخلاص  قال: يه إجارة باملعىن األعم أو
 فقد أخطأ. وإذا اكنت إجارة باملعىن العام اليت يه اجلعالة، فهنالك إن اكن العوض شيئاً 

، وأما إن اكن العوض مما حيصل من من عني أو دين، فال بد أن يكون معلوماً  مضموناً 
ألمري يف الغزو: من دنلا ىلع حصن كما لو قال ا ،فيه شائعاً  العمل جاز أن يكون جزءً 

عل ـهناك مرشوط حبصول املال، مع أنه جعالة حمضة ال كذا فله منه كذا، فحصول اجلُ 
 رشكة فيه، فالرشكة أوىل وأحرى.

ويسلك يف ـهذا طريقة أخرى، فيقال: اذلي دل عليه قياس األصول أن اإلجارة 
ثلمن. فأما اإلجارة العامة اليت ، قياسا ىلع ايكون العوض غرراً  الاخلاصة يشرتط فيها أ

 
 (.3/1183( )1547أخرجه مسلم يف صحيحه ط دار إحياء الرتاث/ كتاب ابليوع/ باب كراء األرض باذلـهب والورق برقم )( 1)

 (.20/508باختصار يسري ) فهد لطباعة املصحفجممع امللك جمموع الفتاوى ط ( 2)
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ال يشرتط فيها العلم باملنفعة فال تشبه ـهذه اإلجارة ملا تقدم، فال جيوز إحلاقها بها، فتبىق 
 ىلع األصل املبيح.

فإن أراد  :أن املعتقد لكونها إجارة يستفرس عن مراده باإلجارة فتحرير املسألة:
اخلاصة: لم يصح، وإن أراد العامة: فأين ادليلل ىلع حتريمها إال بعوض معلوم؟ فإن ذكر 

 هل الفرق اذلي ال خيىف ىلع غري فقيه، فضال عن الفقيه، ولن جيد إىل أمر نيِّ بُ  قياساً 
 .(1)"فإذا انتفت أدلة اتلحريم ثبت احلل، يشمل مثل ـهذه اإلجارة سبيال

 
 إذا تبني ذلك: 

 دلة أصحاب القول اثلاين:أ •

 أدلة أصحاب القول اثلاين:
فأما املالكية فيقولون بأن العقد عقد جعالة صحيح تام األراكن والرشوط، وال ديلل 
ىلع إخراجه إىل دائرة املنع، وقد سبق مناقشة أدلة القائلني باعتبار ـهذا العقد عقد 

 دلة:جعالة فاسد، وأما احلنابلة فإنهم يستدلون جبملة من األ
أعطى خيرب ايلهود ىلع أن يعملوـها  ملسو هيلع هللا ىلصحديث ابن عمر أن رسول اهلل  :ادليلل األول

 (2)ويزرعوـها وهلم شطر ما خيرج منها.
 ووجه ادلاللة منه: 

فاألرض وانلخل واملاء أن الصورة حمل ابلحث مشابهة لصورة دفع خيرب لليهود، 
فادلين ، واستحقوا بعملهم جزًء من اثلمر كما استحقوا جزًء من الزرع، ملسو هيلع هللا ىلصاكن للنيب 

 
 (.508-20/506) جممع امللك فهد لطباعة املصحف(، وجمموع الفتاوى ط 238ينظر: القواعد انلورانية ط دار ابن اجلوزي )( 1)
(، ومسلم 3/94( )2285أخرجه ابلخاري يف صحيحه ط السلطانية/ كتاب اإلجارة/ باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدـهما برقم )( 2)

 (.3/1187( )1551يف صحيحه ط دار إحياء الرتاث/ كتاب املساقاة/ باب املساقاة واملعاملة جبزء من اثلمر والزرع برقم )
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 (1)حمل املطابلة كأرض خيرب واملطابلة اكملزارعة.
 ونوقش هذا ادليلل: 

 .(2)نىه عن عسب الفحل وقفزي الطحان ملسو هيلع هللا ىلصبأن انليب 
 وأجيب عنه: 

هل بأنه قد سبق بيان ضعف احلديث، وتوجيهه ىلع التسليم بصحته بما ليس 
دفع.  (3)مه

أن األصل يف العقود واملعامالت احلل حىت يأيت ديلل ىلع املنع منه،  :ادليلل اثلاين
، إما بالنسبة املشاعة حااًل،  فعىل القول بأن ـهذا العقد عقُد جعالة: فإن العوض معلوم 

ا وصفها ورشطه أو باأليلولة إىل العلم بعُد، وىلع القول بأنها من عقود املشاركة: فإن من
 .أال يكون معلوماً بل مشااعً، وـهو كذلك يف ـهذا العقد

 
 الرتجيح:  •

 :أن الراجح ـهو القول اثلاين -واهلل اعلم-يظهر يل 
 لقوة أدتله وسالمتها عن املعارضة.  -1

 مناقشة أدلة القول األول. -2

 عدم وجود حمظور يف القول جبواز ـهذا العقد. -3

 
 

 (. وينظر: اجلامع لعلوم اإلمام أمحد5/8املغين ط مكتبة القاـهرة )و(، 4/1362العدة يف أصول الفقه ت أمحد سري مباريك )ينظر:  (1)
  .(9/472) ط دار الفالح

(، وأخرجه من طريقه ابليهيق يف السنن 3/468( )2985أخرجه ادلارقطين يف سننه ط مؤسسة الرسالة/ كتاب ابليوع برقم )( 2)
الكربى ط دار الكتب العلمية/ مجاع أبواب اخلراج بالضمان والرد بالعيوب وغري ذلك/ باب انليه عن عسب الفحل برقم 

(10854( )5/554.) 

 (.12-9)ص (3)
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 سبب اخلالف: •

 يف أمرين: اخلالفيظهر مما سبق أن سبب 
رة من باب اإلجا اختالفهم يف تكييف العقد، فقد كي فه املانعون بأنه األول:

، فطبقوا أحاكم اإلجارة ىلع ـهذه العقود وحنوـها (1)ال من باب املشاراكت باملعىن اخلاص
 .فمنعوـها للجهالة بالعوض كما سبق بيانه

حكم اجلهالة أم ال، فمن رأى أنها : اختالفهم يف النسبة املشاعة ـهل ترفع اثلاين
 تؤول إىل العلم قال بصحة العقد، ومنعها املخالفون.

  

 
 (.2/726(، وإاغثة اللهفان ط دار اعلم الفوائد )5/9ينظر: املغين البن قدامة ط مكتبة القاـهرة )( 1)
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 أثر الفسخ ىلع العقد: •

ذلا وألـهمية ـهذه  ،أوثق املسائل صلة بمسألة ابلحث ما يتعلق بأثر فسخ العقدمن 
القول اثلاين اذلي يرى صحة  ترجحوحيث وعليه  املسألة فقد رأيت إفرادـها بابلحث،

قد، وألن فسخ العقد إنما يدرس عند من يرى صحته، فإين رأيت أن أحبث أثر الع
ة، مفصاًل مذـهب احلنابلة يف إمجااًل مبيِّناً رأي من يرى الصح من جهة العميل الفسخ

 ـهذه املسألة ألنه املذـهب املعمول به يف ـهذه ابلالد.
 

 أوالً: مذهب املالكية: 
، وعقد اجلعالة عند (1)تكييف العقد بأنه عقد جعالةسبق معنا أن املالكية يرون 

املالكية: عقد جائز قبل الرشوع يف العمل، فإذا رشع العامل يف العمل لزم العقد يف حق 
، ونصوا (2)اجلاِعل، وبيق ىلع جوازه يف حق املجعول هل، فإن اختار الفسخ فال يشء هل

 (3)ىلع ذلك عند الكمهم ىلع ـهذه املسألة.
أثر لفسخ العميل عند املالكية، بل العقد عندـهم الزم، ويلزم العميل  وعليه فال

 اجلُعله إذا تم العمل. -املجعول هل-، ويستحق املحايمبإكمال العقد حىت تمامه
 

 ثانياً: مذهب احلنابلة: 
، وأنه بعقد (4)سبق معنا أن احلنابلة يرون أن ـهذه الصورة من عقود املشاركة

 
 (.15)ص (1)
 (.7/601(، واتلاج واإللكيل ط دار الكتب العلمية )7/65ينظر: رشح خمترص خليل للخريش ط دار الفكر )( 2)

(، واتلاج واإللكيل ط دار 7/10خمترص خليل للخريش ط دار الفكر )(، ورشح 434ينظر: جامع األمهات ط ايلمامة )ص( 3)
 (.7/520الكتب العلمية )

 (.16)ص (4)
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 (1)واملساقاة أشبه من غريه.املزارعة 
 واختلف احلنابلة يف املساقاة واملزارعة من حيث اللزوم واجلواز ىلع ثالثة أقوال: 

أن العقد جائز من الطرفني قبل الرشوع يف العمل، وـهو املذـهب، وـهو  األول:القول 
فإن اكن  فينظر:فإن اكن الفسخ بعد الرشوع يف العمل  ،(2)مفردات مذـهب احلنابلةمن 

الزرع يف املزارعة ظهر أو  ،يف املساقاة قد ظهرت اكنت اثلمرةو الفسخ من رب األرض
أجرة  -أي العامل –فهو بينهما، وإن اكنت لم تظهر فال يشء للعامل مما اشرتطا، وهل 

 املثل.
، وـهربه ثلمر أو الزرع أو لم يظهروأما إن اكن الفسخ من العامل فال يشء هل ظهر ا

 (3).كفسخه
 وللوصول إىل أثر الفسخ فال بد من اتلنبه ألمر هام:

 أن حلنابلةوـهو انلظر يف احلال اليت يستحق بها العامل نصيبه، فيظهر من الكم ا
: يف رشوع العامل يف العمل، فاملرحلة األوىلعقد املزارعة أو املساقاة هل مراحل: 

 للجذاذ والزرع للحصاد.: بصالحية اثلمرة واثلاثلة: بظهور اثلمرة أو الزرع، واثلانية
فينظر يف احلال اليت يستحق املحايم به أتعابه بناء ىلع ما أجنزه من بناء عليه: و

ا اكنت الصور ال تنحرص، وال يمكن صيا غة العمل، كحال املساقاة واملزارعة، ولمَّ
 قاعدة جامعة فيبىق انلظر ىلع القايض اذلي يتبىن هذا القول، واهلل اعلم.

 

 
(، ومطالب أويل انلىه 3/525(، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية )2/228ينظر: رشح منتىه اإلرادات ط اعلم الكتب )( 1)

 (.14/137ط دار ـهجر ) (، واإلنصاف مع الرشح الكبري3/543ط املكتب اإلساليم )

 (.3/538(، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية )14/201ينظر: اإلنصاف مع الرشح الكبري ط دار ـهجر )( 2)

(، وينظر يف فسخ املزارعة: 14/203، واإلنصاف مع الرشح الكبري ط دار ـهجر )5/300ينظر: املغين البن قدامه ط مكتبة القاـهرة ( 3)
 (.2/166(، والاكيف يف فقه اإلمام أمحد ط دار الكتب العلمية )3/545كتب العلمية )كشاف القناع ط دار ال
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، وليس ألحدـهما الفسخ دون رضا اآلخر، (1)أنه عقد الزم للطرفنيالقول اثلاين: 
، والشيخ عبد الرمحن بن (3)، وابن عثيمني(2)وـهو اختيار ابن تيمية والقايض من احلنابلة

، يف عهده ، وذكر أنه اذلي عليه الفتوى(4)-حممد بن عبد الوـهاب حفيد الشيخ-حسن 
: "ويف القول بأنها الزمة قوة، -مفيت ادليار السعودية- وقال العالمة حممد بن إبراـهيم

 .(5)وأقوى نظراً"
به حق الفسخ، ، أو وجود ما يثبت دون رضا اآلخريس لواحد منهما الفسخ وعليه فل

 .-كما سيأيت-كعجز العامل أو ـهروبه وحنو ذلك 
  فما احلكم؟  فائدة: إذا قلنا بأن العقد الزم للطرفني فهرب العامل

رفع األمر إىل احلاكم  -يعين عقد املساقاة-يقول ابن قدامه: "وإن قلنا بلزومه 
فإن لم جيد فللمالك ليستأجر من ماهل من يعمل عنه، فإن لم يكن هل مال اقرتض عليه، 

 .(6)؛ ألنه تعذر استيفاء املعقود عليه"الفسخ
حال اختار املالك أنه يف ابن قدامه بني  وـهل يستحق العامل يف ـهذه احلال نصيبه؟  

 الفسخ فله حاالن: 
 : أن يكون املالك قد اختار الفسخ قبل ظهور اثلمر: فال يشء للعامل.األول
 ويف ـهذه احلال: فللك واحد منهما نصيبه. : أن تكون اثلمرة قد ظهرت:اثلانية

وللمالك كذلك: إن اختار إمضاء العقد أن ينفق ىلع األرض، وهل الرجوع بما أنفق 
 

(، وىلع القول باللزوم ىلع املذـهب: فال بد من رضب 205-14/204ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ط دار ـهجر )( 1)
 (.9/453) : الرشح املمتع ط دار ابن اجلوزي، وينظرمدة معلومة

(، 30/115(، وجمموع الفتاوى ط جممع امللك فهد لطباعة املصحف )14/203ينظر: اإلنصاف مع الرشح الكبري ط دار ـهجر )( 2)
 (.5/101والفتاوى الكربى ط دار الكتب العلمية )

 (.9/453ينظر: الرشح املمتع ط دار ابن اجلوزي )( 3)
 (.5/281ينظر: حاشية الروض املربع البن قاسم )( 4)
 (.65-8/64: فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراـهيم )ينظر( 5)
 (.2/166الاكيف يف فقه اإلمام أمحد ط دار الكتب العلمية )( 6)
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 امل إن اكن ذلك بإذن احلاكم.ىلع الع
 (1) وكذا احلكم إن امتنع العامل عن إكمال العمل.

ويدخل يف ـهذا املحايم يف الصورة حمل ابلحث، ألنه يف مقام العامل يف املزارعة 
 واملساقاة.

وذكر الشيخ  ،(2): أنه عقد الزم من جهة املالك، جائز من جهة العاملالقول اثلالث
 (3)محد بن معمر أنه اختيار اإلمام حممد بن عبد الوـهاب.

وعليه فإن الفسخ حقٌّ للعامل فقط دون املالك، فإن فسخ العامل فال يشء هل، ألنه 
ريض بإسقاط حقه، واحلال كذلك يف مسألة ابلحث: فإن اكن الفسخ من املحايم فال 

 ايم.يشء هل، وال حق للعميل بالفسخ بغري رضا املح
 وال حق للمالك يف الفسخ، كما ذكرنا يف القول اثلاين.

 
 
 

 

  

 
 (.2/166ينظر: الاكيف يف فقه اإلمام أمحد ط دار الكتب العلمية )( 1)
 (. 14/202ينظر: اإلنصاف مع الرشح الكبري ط دار ـهجر )( 2)
 (.5/281املربع البن قاسم )ينظر: حاشية الروض ( 3)
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 اخلاتمة: •

 فإين أشري إىل أبرز انلتائج اليت توصلت إيلها: وبعُد 
أن أصحاب القول األول منعهم من تصحيح العقد اجلهل بالِعوض، مع خالفهم  -1

يرونه من عقود يف تكييف العقد، فالشافعية يرونه من عقود اجلعالة، واحلنفية 
 اإلجارة.

خالفهم يف تكييفهم  أمرين: األول: أن سبب اخلالف بني الفريقني راجع إىل -2
هلذا العقد، والسبب اثلاين من أسباب اخلالف: ـهل اجلزء املشاع يرفع اجلهالة 

 أم ال.

أن احلنابلة جيعلون عقد املحاماة بنسبة مشاعة مما حيكم به عقد مشاركة،  -3
ر ابن تيمية وابن القيم، وجيعلونه من قبيل عقود املساقاة وـهو املذـهب، واختيا

 واملزارعة.

أن من احلنابلة من يرى لزوم عقد املزارعة واملساقاة وحنوه بمجرد العقد، وعقد  -4
 املحاماة ىلع نسبة مشاعة مما حيكم به داخل  فيما ذكروه.

زماً برشوع العقد قد يلزم حىت عند القائلني جبوازه: فاملالكية جيعلونه الأن  -5
العامل يف العمل، وجيعله احلنابلة الزماً إذا ظهرت اثلمرة أو ظهر الزرع، وكذا 

 احلكم يف عقد املحاماة إن اكن ىلع نسبة مشاعة مما حيكم به.

 

 وختاماً 
فإنه ال بد ىلع املحامني وغريـهم اتلنبه إىل أـهمية اتلعاقد وصيغة لك عقد، فإن للك 

ألخرى، واالتلفات إىل ذلك وإعطائه حقه من انلظر عقد صيغة حمددة قد تشتبه با
حيفظ للك واحد من املتعاقدين حقه، كما أنبِّه إىل أن بعض العقود وإن اشتملت ىلع ما 
يفسدـها عند بعض الفقهاء فإنه يمكن تصحيحها إذا ملك الشخص املهارة الفقهية 
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ع ىلع الرجوع إىل كتب الفقهاء األ وائل واتلنبه إىل ما قرروه الالزمة ذللك، وـهذا مما يشجِّ
 يف كتبهم.

 
 ـهذا ما تيرس إيراده، واحلمد هلل أواًل وآخراً.

من لليوم اثلاين من أيام عيد األضىح املبارك  اإلثننيواكن الفراغ منه يف صبيحة يوم 
  .اعم أربعني وأربعمائة وألف

 وصيل امهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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