
 "63-77" 2022، نوفمبر 23مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية(، العدد 

63 
 

 للشيخ األجهوري لمغارسة وأحكامهاا

 دراسة وتحقيق
 طارق محمد جهيمة                                                                  محمد عمار أبوحجر

               تدريس كلية الشريعة والقانونعضو هيئة                                عضو هيئة تدريس كلية الشريعة والقانون 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية                                                      الجامعة األسمرية اإلسالمية
 

استلمت الورقة 

 1/11/2022بتاريخ 

وقبلت بتاريخ 

27/11/2022 

 ونشرت بتاريخ 

29/11/2022 

 

:    الكلمات المفتاحية

 جهوري،اال

 المغارسة

 

 الملخص 

  
 المغارسفة بتعريفف مبتدئا   وأحكامها المغارسة عن المخطوط هذا في المؤلف تحدث

 وآراء وقعففت إذا وحكمهففا الفاسففد  المغارسففة فففي تكلفف  ثفف  وشففروطها  أركانهففا ثفف 
 إذا األحبفا  ففي المغارسة كمسألة المغارسة في مهمة مسائل أورد ث  فيها  العلماء
  وقعت. إذا وحكمها ألجنبي مغارسة القاصر أرض إعطاء مسألة وكذلك وقعت
 التوفيق ولي وهللا

 

 المقدمة
 بس  هللا الرحمن الرحي 

الحمد هلل رب العالمين  عليه نتوكل وبه نستعين  وصلى هللا علفى المبعفوث رحمفة للعفالمين  تفرك النفا  
  على المحجة البيضاء  ال يزيغ عنها إال هالك.

 أما بعد:
أجالء تركوا لنا ثرو  علمية  ومن حقه  علينفا إخراجهفا بالصفور  التفي أرادوهفا  فقد مّن هللا علينا بعلماء 

 لينتفع المسلمون بها  وينهل طلبة العل  من معينها.
وقد وقعت أبصارنا على هذا المخطوط النفي  في موضوعه وذلك لحاجة النفا  إليفه ففي زماننفا  ور ف  

قد جمع فيه وأوعى فجاء بعنوان "المغارسة وأحكامها"  – رحمه هللا –صغر حجمه وقلة أوراقه إال أن المصنف 
ألفف مغارسفة  –رحمفه هللا  –لمؤلفه شيخ اإلسال  علي بن عبد الرحمن األجهوري نفعنا هللا بعلمه  فإن المؤلفف 

 مستقلة في أوراق قليلة جمع فيها أقوال العلماء وآراءه  وترجيحاته  وفصل القول في هذا الباب.
متوكلين على المعين سبحانه لنخرج هذا المخطوط كما أراده المؤلف  متبعين خطا مفن قبلنفا فعقدنا العز  

 في التحقيق فقسمنا العمل إلى قسمين: قس  دراسي والثاني تحقيقي.
 اشتمل على مبحثين: القسم األول:

 المبحث األول: في الحديث عن الشيخ األجهوري  وحوى ثالثة مطالب:
 ونسبه  ونشأته.المطلب األول: اسمه  

 المطلب الثاني: شيوخه  وتالميذه.
 المطلب الثالث: مؤلفاته ووفاته.

 المبحث الثاني: الحديث عن المخطوط ونسبته لمؤلفه  وحوى مطلبين:
 المطلب األول: المخطوط ونسبته لمؤلفه.
 المطلب الثاني: وصف نسخ المخطوط.

 القسم التحقيقي:
سخة المكية لنسخها في حيفا  المؤلفف ورمزنفا لهفا بفالرمز مأ   مفع قمنا فيه باعتماد نسخة أ  وهي الن -1

 مقابلتها بالنسخة الزهرية التي رمزنا لها بالرمز مب   ودّونا المقابلة في الهامش.
قمنا بنسخ النص بالكتابة اإلمالئية الحديثة ليسهل قراءته كما صححنا ما وقفع فيفه مفن سفهو او سفقط  -2

 .وأثبتنا ذلك في الهامش

 ألقوال ألصحابها ما أمكن ذلك وتوفر.عزو ا -3
 ترجمنا لألعال  والكتب التي وردت في المخطوط. -4
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 الجانب الدراسي

 المبحث األول: الحديث عن الشيخ األجهوري.
 المطلب األول: اسمه ونسبه ونشأته:

هفوري  هو العال  الفقيه اللغوي الحبر الفهامة شيخ زمانه أبو اإلرشاد علي بفن محمفد بفن عبفدالرحمن األج
ه ثف  صفار شفيخ المالكيفة بالقفاهر   نسبة إلى أجهور  قرية بريف مصر  شيخ المالكية ففي زمانفه  نشفأ ففي قريتف

 .(1)هــ1066جمع بين العل  والعمل  كان محدثا  فقيها   دّر  وأفتى وصنّف وعّمر كثيرا   توفي عا  

 المطلب الثاني: شيوخه وتالميذه:

 أوالً: شيوخه:
 األجهوري عن مشائخ كثر منهم:أخذ الشيخ علي 

الشيخ شمس الدين البنوفري المالكي، شيخ المالكية بمصر، توفي أواخر القرن العاشر -1
(2)

. 

كررريا الرردين البرمرروني المصررراتي، اإلمررار المنررد  ترررجا لنوضررا فرري كتابررا رو ررة األ هررار، ترروفي  -2

ـهـ981
(3)

. 

ـهـ1008المالكية في عصره، وتوفي العالمة بدر الدين القرافي المصري المالكي القا ي شيخ  -3
(4)

. 

الشيخ سالا بن منمد الضنهوري، المالكي، بلغ الضبعين من عمره اجتمع فيا من العلرور مرالا يجتمرع فري  -4

ـهـ1015غيره، توفي 
(5)

. 

 ثانيا: تالميذه:
 أخذ عن الشيخ علي األجهوري خلق كثير نذكر منهم:

النورر ، مرراي شررهيداا بالفرراعون فرري الج ا ررر سررنة علرري بررن عبررد الواجررد الضررجلماني، بلررغ ال ايررة فرري  -1

ـهـ1057
(6)

. 

، كران لرا مكانرة بمصرر، وولري -ر ي هللا عنرا  –ينيى بن جعور بن عبيد هللا يرجع نضبا لإلمار علي  -2

ـهـ1065القضاء بمنكمة طولون، توفي سنة 
(7)

. 

ـهـ1080أجمد بن أجمد بن منمد العجمي الشافعي، توفي  -3
(8)

. 

ـهـ1090عبد هللا بن منمد العياشي، الم ربي، اإلمار الرجالة توفي اإلمار أبوسالا،  -4
(9)

. 

عبد الباقي بن يوسف بن أجمد ال رقاني، العالمة، النجة، ل ر األجهوري سنين وشهد لا بالوضل، ألف  -5

ـهـ1099شرجاا على مختصر خليل وشرجاا على الع ية، توفي 
(10)

. 

ترولى مشريخة األ هرر، لرا شررجان علرى مختصرر خليرل، منمد بن عبد هللا الخرشي، المالكي، أول من  -6

ـهـ1101توفي 
(11)

. 

  

                                                             
(

1
 – هرـ1424لبنران، ط: األولرى،  –، تنقير:: عبدالمجيرد خيرالي،  ار الكترع العلميرة 1/439: هـ1360( ينظر: شجرة النور ال كية، لمنمد مخلوف ي: 

 ،  ار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.3/157في اعيان القرن النا ي عشر، للمنبي: ر، خالصة األثر 2003

(
2

 .1/406( ينظر: شجرة النور: 

(
3

 .1/406( شجرة النور: 

(
4

 .1/417، وشجرة النور: 4/258( خالصة األثر: 

(
5

 .1/418، وشجرة النور: 2/204( خالصة األثر: 

(
6

 .1/445، وشجرة النور: 4/34( خالصة األثر: 

(
7

 .4/235( خالصة األثر: 

(
8

لبنران، ط: الاانيرة،  –ن تنقير:: حجضران عبراس،  ار ال ررب اإلسرالمي، بيرروي 1/115: هـ1302( فهرس الوهارس واألثباي، لعبد الني الكتاني، ي: 

 ر.1987

(
9

 .1/454( شجرة النور: 

(
10

 .1/441، وشجرة النور: 2/287( خالصة األثر: 

(
11

 .1/459( ينظر شجرة النور: 
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 :مؤلفاته ووفاتهالمطلب الثالث: 
صنف الشيخ علي األجهوري التصانيف الغزير   منها شروحه على مختصر خليل  وحاشفية علفى شفر  

ولفه وريقفات ففي مناسفك التتائي للرسالة  وعلى شر  اللقاني  ومجلفد ففي المعفراج  وشفر  التهفذيب للتفتزانفي  
 الحج  وفي المغارسة التي هي موضوع التحقيق  وقد رزق في كتبه البركة والقبول.

توفي رحمه هللا بمصر مستهل جمادى األولفى سفنة سفت وسفتين وألفف للهجفر   وقفد بلفغ إحفدى وتسفعين 
سنة  رحمه هللا رحمة واسعة
(1)

. 

 المبحث الثاني: الحديث عن المخطوط ونسبته لمؤلفه

 المطلب األول: المخطوط ونسبته لمؤلفه:
مخطوط المغارسة نفي  في بابه على المذهب المالكي  جمع فيه الشيخ أقفوال علمفاء المالكيفة المتقفدمين  
وبين فيه أحكا  المغارسة ومسائلها  اعتمد في كثير من نقولفه عفن الفذخير  والتقييفد  وتكميفل التقييفد  ومختصفر 

 . المتيطية  ومختصر البرزلي
ومما يثبت أن هذا المخطوط لمؤلفه الشيخ األجهوري ما جاء في النسخة األزهرية حيث كتب الناسفخ ففي 

ونفعنا به في الدنيا واآلخر "   ث   –رحمه هللا تعالى  –مقدمتها: "المغارسة تأليف شيخنا الشيخ علي األجهوري 
ببت إلحاقها بما قبلها لما في ذلك من المناسفبة  قال: "فإن المؤلف رحمه هللا ألف مغارسة مستقلة في أوراق  فأح

 وزياد  الفائد   والصون عن الضياع"
وكذلك ما جاء في النسخة المكية في اولها كتب الناسخ: "الحمد هلل مستحق الحمد  فوائد تشتمل على تتمفة 

 لشيخنا شيخ اإلسال  علي األجهوري".
 هذا مما اليدع شك في نسبة المخطوط لمؤلفه؟

 ب الثاني: وصف نسخ المخطوطالمطل
ت  العثور على نسفختين للمخطفوط الموسفو  بالمغارسفة وأحكامهفا مفن المكتبفة المركزيفة بمكفة المكرمفة  

 ومن المكتبة األزهرية حرسها هللا.
: نضرخة جامعرة الملرب عبرد هللا بررن عبرد الع ير  مرن مخفوطراي المكتبرة المرك يرة بمكررة النسخةة األولخ  -1

 المكرمة.

 مخفوط يشتمل على الم ارسة وأجكامها، للمؤلف: علي بن عبدالرجمن أبو اإلرشا  األجهوري.

وقد اخترناها لتكون األر؛ وذلب ألنها كتبت في جياة المصنف كما أشار حلى ذلرب الناسرخ بقولرا فري المقدمرة: 

 اطال هللا بقاءه لنوع المضلمين آمين

 . الخط مشرقي وا ح، وقد رم نا لها بالرم  )أ( -

 لوجاي. 5عد  اللوجاي:  - -

 كلمة تقريبا. 15سفراا في كل سفر  44عد  األسفر  -

االسركندرية  133785، فقرا مرالكي( 3735األ هرية من المكتبة األ هريرة أرقرار النور  ) النسخ الثانية -2

 (.5/13األعالر )

 عنوانها: الم ارسة وأجكامها، لألجهوري. -

 الخط مشرقي معتا . -

 .15×  21القياس:  -

 لوجاي. 5اللوجاي:  عد  -

 سفراا. 25عد  األسفر:  -

 وقد رم نا لا بالرم  )ب(.

 

 

 

 

 

 

                                                             
(

1
،  ار البنو  للدراسراي اإلسرالمية وحجيراء 320، 319وما بعدها، اصفالح المذهع عند المالكية، لمنمد حبراهيا علي ص:  3/158( خالصة األثر: 

 .1/439ر، شجرة النور: 2000 بي، ط: األولى،  –الترا ، اإلماراي 
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 صور من نسخ المخطوط

 للوجة األولى من النضخة )أ(
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 اللوجة األخيرة من النضخة )أ(

 



 محمد عمار أبوحجر                        طارق محمد جهيمة

68 
 

 اللوجة األولى من النضخة )ب(

 
 

 اللوجة األخيرة من النضخة )ب(
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المغارسة وأحكامهاتتمة تشمل على 

 أوالً: تعريف المغارسة
: ففإن قلفته هفل عفّرف الشفيخ المغارسفة بقولفه: "عقفد (3)وقال الّرصفاع (2)المغارسة (1)ل  يعّرف ابن عرفة

  وذلك بجميفع أصفنافها (6)  أو بجزء من أصله(5)  أو كالجعالة(4)على تعمير أرض بشجر بقدر معلو   كاإلجار 
لعله رآها ليست بعقد  وهذا بعيد  ألنه صّر  في آخرها بأن الخالف يجري فيها قياسا   الصحيحة والفاسد ؟ قلُت:

فتلز   أو على الجعالفة ففال تلفز   وأيضفا  فقفد صفّر  ففي حفّد اإلجفار  بفأن المغارسفة تفدخل فيفه  (7)على المساقا 
في عمار  األرض بشجر  وتخرج منه بقوله: فيه بعوض ناشئ عنها  فيقال على هذا في رسمها: بيع منفعة عاقد

 (8)بقدر إجار   أو جعالة  أو بجزء من أصفل  ومفا زلفت استشفكل عفد  رسفمه لهفا  ولف  يوهفر لفي جفواب عنفه"
 . (9)المغارسة ُجعل أو إجار  وذات شركة في األصل" –رضي هللا عنه  –انتهى  وقال قبل ذلك: "قال الشيخ 

ك  عليها بذلك معرفتها وتمييزها  و ايته أنه بيّن أنها في ولي  ذلك بحد لها  وإنما هو تقسي  لها فيقيد الح
ومن  في كتاب الدور واألراضين: " (11)قال في المدونة (10)األصول  وسنذكر بقية كال  ابن عرفة ]إن شاء هللا[

أو قطنيفة  علفى أن مفا أنبتفت   أو شفعيرا    أو قمحفا    أو بقفال    يال  أو قّصف  يزرعهفا قصفبا   ا  أرضفأكرى مفن رجفل 
كفذا أو كفذا  وإن قال له: ا رسها شجرا   أو قال: نخال  فإذا بلغت النخلُ   ا  أو هو مع األرض بينهما ل  يجزبينهم

قفال: فاألصفول بيننفا فقفط  ففإن كفان  إنفن  فذلك جائز. اكذا  فاألصول والشجر بينهما نصف سعفة  والشجر قدر
ن وإ  األصول في أرضه حتى تبلى ل  يجفز وإن ل  يشترط ذلك  وشرط له تركمع مواضعها من األرض جاز  

ألنك أكريته األرض بمفا   ليزرع لك فيها حنطة بطائفة من أرضك يزرعها لنفسه ل  يجزأعطيت لرجل أرضك 
عة طائفة أخرى من أرضك  ير مزرو/أ 2 ك  على أن له بّ  حه ك يزرعها ب  ا  ل  وإن دفعت إليه أرضاألرضُ  نبتُ تُ 

ألنفك   (13) جفازم أخفرى مفن أرضفيوإن قلت له: ا ر  لي أرضي هذه نخفال  أو شفجرا  بطائففة   (12)[لك]جاز 
: "قولفه (15)انتهى. قال أبو الحسفن (14)"ذلك  وهذا ككراء األرض بالخشباكتريت منفعة بأرضك  أجر  منفعتها 

                                                             
(

1
حمار تونس وعالمها وخفيبها في عصره، مولده ووفاتا فيهرا. ترولى حمامرة الجرامع منمد ابن عرفة الورغمي، )أبو عبد هللا(،  بن هو منمد ابن عرفة:( 

ـ من تصانيوا: "المختصر الكبير" في فقا المالكية، و"المختصرر الشرامل " فري هـ773وللوتوى سنة  772هـ وقدر لخفابتا سنة  750األعظا سنة 

، 1/463: هرـ1036ينظرر نيرل االبتهرات بتفرير  الرديبات، ألجمرد بابرا التنبكتري ي: ــ. هـ803التوجيد، و"الندو " في التعاريف الوقهية. توفي سنة 

 1/326ر، وشجرة النور 2000طرابلس ليبيا، ط: الاانية،  –تنقي:: عبدالنميد الهرامة،  ار الكتاب 

(
2

شررح جردو  ابرن عرفرة، ألبري عبرد هللا  ( الم ارسة هي: عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلرور؛ كاإلجرارة والجعالرة، أو بجر ء مرن األصرل. ينظرر:

 .هـ1350،  ار الكتع العلمية، ط: األولى، 391، ص: هـ849منمد األنصاري الرّصاع التونضي، ي: 

(
3

ذ الشريخ ( الرصاع هو أبو عبد هللا منمد األنصاري التونضي، فقيا، موتي، أخذ العلا عن جماعة منها: البر لي وابن عقراب وعمرر القلشراني، وعنرا أخر

- هرـ894 روق وغيره، من تصانيوا: )شرح جدو  ابن عرفة(، لا فتاوى بعضها فري المعيرار، والمارونيرة، تروفي سرنة أربرع وتضرعين وثمانما رة 

 . 375/ 1، شجرة النور ال كية 204-2/203ر. ينظر  كواية المنتات 1488

(
4

وأجرة ومنوعة وعاقدان. معجا غريع الوقا واألصرول لمنمرد النونراوي: ( اإلجارة: بكضر الهم ة تمليب منوعة بعوض بشروط وأركانها أربعة: صي ة 

25. 

(
5

 .526( الجعالة: عقد معاو ة على عمل آ مي بعوض. شرح جدو  ابن عرفة: 

(
6

 ( في ب: أصل.

(
7

( المضاقاة
 

 .386هي عقد على عمل مؤنة النباي بقدر ال من غير غلتا ال بلو  بيع أو حجارة أو جعل. جدو  ابن عرفة ص 

(
8

 .1/391( ينظر جدو  ابن عرفة: 

(
9

 ( المصدر نوضا.

(
10

 .أ( ساقط من : 

(
11

 ( المدونرة هري: أصررل علرا المررالكيين، وتضرمى برراألر، وهري عبررارة عرن أسررئلة وجههرا سررننون البرن القاسررا و ّونهرا فرري كتراب فكانررت المدونرة. ينظررر:

 .146اصفالح المذهع عند المالكية، ص: 

(
12

 ( ساقط من: أ.

(
13

 ذلب. ( في ب:

(
14

الشريخ،  ار البنرو  وحجيراء التررا ،  بري، ط:  برن األمرين بن ، تنقي:: منمد505، 3/504: هـ372( التهذيع في اختصار المدونة، للبراذعي، ي: 

 ر.2002 – هـ1423األولى، 

تح العرين واليراء المشرد ة، أخرذ عرن الوقيرا الن: ال رويلي يكنى أبا النضن، ويعرف بالصُّ َيّر بضرا الصرا  وفر عبد بن منمد بن ( أبو النضن هو: علي15)

سليمان، وأبي عمران النوراني وغيرها، قيدي عنا تقاييد على تهذيع المدونة، وعلى رسالة ابرن أبري  يرد،  بن راشد، وعن أبي النضن بن راشد

ا تقييد أبي سالا هرـ: 799ي طبقراي المالكيرة، البرن فرجرون ي: هـرـ. الرديبات المرذهع فر719أبري ينيرى، تروفي سرنة  برن قيدها تالميذه وأبر ها تأليوا

 .1/309القاهرة،  .ط.ي، شجرة النور:  –، تنقي:: منمد ابو النور،  ار الترا  للنشر 2/119



 محمد عمار أبوحجر                        طارق محمد جهيمة

70 
 

كتففاب المغارسففة  ولففي  فففي  (1)العتبيففةوإن قفال لففه ا رسففها شففجرا  أو نخففال   المسففألة هففذه المغارسفة. وهففي فففي 
 (5)وهفيكتفاب المغارسفة : " (4). وقفال ففي الفذخير (3)انتهفى (2)المدونة منهفا إال هفذه  ومسفألة ففي كتفاب العاريفة

  ين نحففو المضففاربةن اثنففبففيوأصففلها أن تكففون لصففدور الفعففل   المقدمففة فففي لفوهففا وهففي مفاعلففة  مقدمفة وبابففان
ن أن بل أحدهما الغفار  فيتعفيّ   لصاحبه ولي  كذلك ن يكون كل واحد يغر ُ أاها فمقتض  والمدافعة  والمناور 

 .األولسرعة الباب والمضاربة فيطالع   يجاب بما تقد  في المساقا 
 أركان المغارسة وشروطها

ففإن المغارسفة   ويشترط فيهما أهلية الشركة واإلجار   األول والثاني المتعاقدان :في أركانها وهي ثالثة 
 . اممركبة منه

... إلففى آخففر مففا ذكففره مففن  (7)المغارسففة ثالثففة أقسففا  :(6)قففال صففاحب المقففدمات: العمففل :الففركن الثالففث
 :(9)قفال صفاحب النفوادر :ففرعإلى آخفره...  وقفال ففي الفذخير  "  (8)المقدمات  ث  قال: الباب الثاني في أحكامها

عل بل لإلثمار ألنها في معنى الجُ   متنع الى أجليو  في األصول الثابتة بل  وال تكون المغارسة فيما يزرع سنة"
 انتهى.  (10)"أو قبله

 ثانياً: أقسام المغارسة:
الشفيخ: صفوابه ان يُقفال:  (12)في المقدمات: "المغارسة تنقس  إلفى ثالثفة أقسفا " (11)قال أبو الوليد بن رشد

 المعاملة في الغر  " 
 القسم األول:

به اشفمفا أو   أو تينفا    : ا فر  لفي هفذه األرض كرمفا  مثفل أن يقفول  ن على وجه اإلجفار أحدها: أن تكو
ما   دى له عُ فال إشكال في جوازه  سمّ  األرض فهذا إن كانت الغرو  من عند ربّ  درهما  مثال  ذلك  ولك كذا و

في الصغر والكبفر   أن يصف قدر الغرو    ألن ذلك معروف عند النا   وال بدّ أو ل  يس ّ   يغر  في األرض
 انتهى.  (13)"في ذلك على عرف فيستغنى به عن الصفة مشقة في ذلك مختلفة  إال أن يدخلألن ال

"إال أن يكفون ففي ذلفك عفرف فيصفار  (15)موهي  (14)وقوله: إال أن يدخل. .. إلى آخره عبار  ابن هارون
 انتهى". (16)إليه"

                                                             
(

1
( العتبية
 

أصرل  الع ي  العتبي، القرطبي، وتضمى المضتخرجة عند أهل العلا بإفريقيا، ثالارة األمهراي والردواوين، وهري عبد بن أجمد بن نضبة حلى منمد

 (314، 1/149، اصفالح المذهع عند المالكية )2/1124البيان والتنصيل. ينظر: كشف الظنون 

(
2

نيبري: ( العارية: مشد ة الياء على المشهور، جمع عواري الشيء المعار، وهي تمليب المنافع ب ير عوض. معجرا ل رة الوقهراء، لمنمرد قلعجري وجامرد ق

 ر.1988 – هـ1408: الاانية، ،  ار النوا س للفباعة والنشر، ط1/300

(
3

 .411( التقييد ألبي النضن الص ير،  ونا طلبتا الذين كانوا ينضرون مجلضا، ولا يكتبا الشيخ بنوضا. ينظر: اصفالح المذهع ص: 

(
4

والقيروانيرة، جيرا اعتمرد  ( كتاب الذخيرة في الوقرا: مرن أجرل كترع المالكيرة، جمرع برين  فتيرا آراء المرذهع المرالكي ومدارسرا: العراقيرة، والمصررية،

القرافي فري الرذخيرة علرى ننرو أربعرين مرن تصرانيف المرذهع المرالكي، وخرا خمضرة منهرا وهري: )المدونرة( و)التوريرع( و)الرسرالة( و)التلقرين( 

يرر، وسرعة األفر:، وجرو ة و)الجواهر(؛ كما بين فيا آراء المذاهع الوقهية الضنية األخرى في المضا ل التي يتعرض لها. تمي ي الرذخيرة بدقرة التعب

 .407 – 1/405، واصفالح المذهع عند المالكية 1/237التقضيا والتبويع. ينظر: الديبات المذهع 

(
5

 ( في ب: وفيا.

(
6

 .311. ينظر: اصفالح المذهع عند المالكية، ص: هـ520رشد، المتوفى سنة  بن اجمد بن ( صاجع المقدماي هو: أبو الوليد منمد

(
7

 ر.1994، تنقي:: منمد ججي وآخرون،  ار ال رب اإلسالمي، بيروي، ط: األولى، 6/137: هـ684ة، لشهاب الدين القرافي، ي: ( ينظر: الذخير

(
8

 .6/140( الذخيرة: 

(
9

 وما بعدها. 234. ينظر: اصفالح المذهع، ص: هـ86أبي  يد القيرواني، المتوفى سنة  بن ( صاجع النوا ر هو: أبو منمد عبد هللا

(
10

 .6/142الذخيرة: ( 

(
11

أجمرد(، لرا  بن أجمد ابن رشد، )أبو الوليد(، قا ي الجماعة بقرطبة. من أعيان المالكية. وهو جدّ ابن ُرْشد الويلضوف )منمد بن : هو منمدابن رشد( 

، وشرجرة  249-2/248المرذهع  ـــ . ينظر: الرديباتهـ520تآليف منها: " المقدماي الممهداي" و" البيان والتنصيل " و" المضا ل " ، توفي سنة 

 .1/190النور 

(
12

 .2/236( المقدماي الممهداي: 

(
13

 ( المصدر نوضا.

هرارون األندلضري، وعنرا جلرة مرنها: ابرن  برن هارون الكناني التونضي المالكي، فقيا، أصولي، أخذ عرن جلرة مرنها: أبرو عبردهللا بن ( أبو عبدهللا منمد14)

جيدرة، من تصانيوا: )شرح مختصر الناجرع األصرلي ومختصرره الورعري( . تروفي سرنة خمضرين وسربعما ة  بن وأجمدعرفة وابن مر وق الجد 

 .303-302/ 1، شجرة النور ال كية 407ر، نيل االبتهات ص 1349- هـ750

(
15

 ( في ب: في هذه.

(
16

 هرـ1442ي خلواني،  ار ابن ج ر، بيروي، ط: األولرى، ، تنقي:: جمراو3/1514: هـ750هارون، ي:  بن ( مختصر المتيفية، ألبي عبد هللا منمد

 ر.2021 –
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على أن يبني له  ا  أجيراستأجر  منمسألة يجوز  وهي كفال من عند الغار  /ب 2وأما إن كانت الغرو  
إذا كفان  أحكامهفا مختلففةففال يجفوز  ألن   (2)ذلفك إجفار  وسفل   واءمن عنفد البنّف (1)على أن اآلجر والجصّ  دارا  

 تعجفل لفهال يجفوز أن فف المعفيّن   واألجيفر مفالالفيه ضرب األجل وتعجيفل رأ   يجباألجير بعينه  ألن السل  
ينفه علفى الغفر  ال يجوز استئجار األجير بععلى هذا األجل  ف فيه عد شروعه في العمل الذي ضرب لهب األجر 

 : تعجيل اإلجار   أحدهالها قيمة إال بثالثة شروط   (3)كون الغر  من عنده إذا كانيبشرط أن 
 ع في العمل  شرالثاني: أن ي

تفأخر ييها ما تعجل مفن الغفرو  ففي جنفب مفا ن يكون الغر  ال يت  إال في مد  طويلة يستحق فالثالث: أ
أستأجره إجار  ثابتة في ذمته على أن الغرو  من عنفده  ولهفا قيمفة  ففذلك جفائز   نوأما إ إلى أجل السل   منها

أجفل السفل  مثفل  ضفرب للغفر  أجفال   (4)[و]  إليفه إجارتفه ألن حك  اإلجار  الثابتة في الذمة حك  السفل   ففإن قفدّ 
أن يقول: أستأجرك على  ر  هذه األرض في شهر كذا والغرو  من عندك بكذا وكذا  وهفو معنفى    مثلجاز
   نقده.إذا قدّ  جازول  يشترط عمل رجل   إذا كان ذلك على وجه القبالة الكتابغير في القول 

 القسم الثاني: 
  أو كرمفا    ألرض تينا  ا ر  لي هذه ا :والوجه الثاني: أن تكون المغارسة على وجه الجعل مثل أن يقول

  جائز على حك  الجعل المحض. ذلككذا  فكرمة بقيت ولك في كل 
 القسم الثالث:

زتفه السفنة مفن علفى مفا جوّ  قياسفا   اءوالوجه الثالث: أن يغارسه األرض على جزء منها فهفذا أجفازه العلمف
شفبه الجعفل ففي أن الغفار  ال يجفب لفه شفيء إال بعفد ثبفوت يبالعقفد  و لفزو الشفبه اإلجفار  ففي ي وهوالمساقا   

 (7)"وجفه ال تجفوزهفذا السفة علفى راغن ال"أ (6)ابفن القاسف  عفن (5)عيسفىوروى الغر  وبلو فه الحفد المشفترط  
 .(8)انتهى من أبي الحسن واختصار المتيطية

: "جعففل ابففن عرفففة (9)وقففول أبففي الحسففن صففوابه ان يقففال: المعاملففة فففي الغففر   قففال فففي تكميففل التقييففد 

/أ 3المغارسة جنسا  لألنواع الثالثة فقال: المغارسة جعل وإجفار  وذات شفركة ففي األصفل  كمفا فعفل ابفن رشفد 

 انتهى.  (10)خالف ما صوبه صاحب التقييد أن يكون جن  الثالثة المعاملة في الغر "
 بفل أصفل  وال جعالفة  نففرد أن يغارسه في األرض على جزء منها فليسفت إجفار  م :لثالثالقس  وقوله: 

والجعالة لبطالن حق المغفار  إذا بطفل الغفر  وال يعيفده   فيشبه اإلجار  في اللزو  بالعقد  مستقل فيه الشبهان
ومنففع  إلففى أن قففال: ن يكففون لففه التففرك متففى شففاءأو  ال علففى الجعففلإال يجففوز "وعففن ابففن القاسفف    مففر  أخففرى

  جفوزيففال الثالثفة وال إجفار  لعفد  شفروط األقسفا   (12)ضاليست شفركة وال قفر األنه  القس  الثالث (11)افعيشال
 انتهى.  (13)"وقاسها مالك على المساقا 

 

                                                             
(

1
 ، تنقي:: مجمع الل ة العربية،  ار الدعوة،  :ي.1/124( الجا: من موا  البناء وهو الجبس، ينظر: المعجا الوسيط، ألجمد ال ياي وآخرون: 

(
2

 .291و ين. شرح جدو  ابن عرفة ص ( الضلا: عقد معاو ة يوجع عمارة ذمة ب ير عين وال منوعة غير متماثل الع

(
3

 ( في ب: كانت.

(
4

 ( ساقط من: أ.

وهع القرطبي، الوقيا العابد، با انتشر العلا عن مالب في األندلس، سمع ابن القاسرا وصرنبا وعرول عليرا  بن ( عيضى هو:  أبو منمد عيضى ابن  ينار5)

ا في سماعا عنا، ألف كتاب الهدية في الوقا، أخ ـ. ينظرر: الرديبات المرذهع: هـر212ذ عنا ابنا أبان وغيره، توفي ببلدة طليفلة سنة لا عشرون كتابا

 .1/95، شجرة النور: 2/66

(
6

جنا ة العتقّي المصري، )أبو عبد هللا(، ويعرف بابن القاسا: فقيرا، جمرع برين ال هرد والعلرا. وتوقرا  بن خالد بن القاسا بن : هو عبد الرجمنابن القاسم( 

ـرـ. هـ191ط( ، وهي من أجّل كتع المالكية، رواهرا عرن اإلمرار مالرب، تروفي سرنة  –ــ، لا )المدونة هـ132ظرا ا. ولد بمصر سنة باإلمار مالب ون

 .1/465، والديبات المذهع1/88ينظر: شجرة النور 

(
7

 ( لا أقف عليا.

(
8

 3/1515( مختصر المتيفية: 

(
9

غا ي كمل با تقييد أبي النضن ال ويلي على المدونة وجل مشكل كالر ابن عرفة في مختصره وسرماه اتنراف ذوي  بن أجمد بن ( تكميل التقييد لمنمد

 .491 -490الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي النضن وتنليل تعقيد ابن عرفة. ينظر: اصفالح المذهع 

(
10

 ( لا أقف عليا في تكميل التقييد.

ا، بررع فري الشرعر والل رة وأيرار  بن ح ريس بن ( هو: منمد11) ا مورطرا العباس الهاشمي المفلبي الشافعي أجرد األ مرة األربعرة عنرد أهرل الضرنة، كران ذكيرا

ـ الكبررى، العرب والنديا والوقا، لا تصانيف كايرة منها: األر في الوقا، والمضند في النديا، والرسالة في أصول الوقرا. ينظرر: طبقراي الشافعيةر

 .هـ1413، تنقي:: منمد الفناجي وآخرون،  ار هجر للفباعة والنشر، ط: الاانية، 72 – 2/71: هـ771لتات الدين الضبكي ي: 

(
12

 .480 ( القراض: عقد بين طرفين يدفع أجدهما حلى اآلخر ماالا يتجر فيا على أن يكون الربح بينهما جضع ما يتوقان. معجا غريع الوقا واألصول:

(
13

 .138 – 6/137( الذخيرة: 
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 ثالثاً: أحكام المغارسة:
يغرسفها  ا  ن يعطيفه أرضفأالمغارسفة  :(1)قفال ابفن يفون  لبفاب الثفاني ففي أحكامهفاا ث  قال في الذخير : "

 انفت األرض والشفجر بينهمفا علفى جفزءسفماه ففي ارتفاعهفا ك ذا بلغت حدا  إف  من الشجر يسميها نوعا أو أنواعا  
فقفد آجفر   نصفف الثمفر  لفه إلفى ذلفك الحفد له ألن العامل يكون  ما بعد اإلثمار بويمتنع التحديد   (2)معلو محد  

  ر الحفد جفازن سكتا عن ذكإ :(4)فيها قال ابن حبيب (3)وما ينبت  وبنصف األرض  صالحها نفسه بثمر  ل  يبدُ 
  .(5)ويكون الى الكمال التا 
وال يفت    ولو سميا سنين جاز إذا كانت األرض مأمونة النبفات  هو فاسد حتى يبينا حدا  ] :وقال ابن القاس 

وعلفى أنفه إن شفاء تفرك   وال شفيء لفه فيهفا ال تنبفت  ن كل نخلفة تنبفت لفه فيهفا حفقأ ن اشترطإو  الشجر قبلها
فهفي بينفي  (7)ن نبتفتإف  ذا قلت استأجرتك لتغرسها كذا وكذا نخلةإ :قال ابن القاس و (6)[جاز معلوما   حدا   وشرط

 (9)"ألنها في معنى الجعل  تمتنع المغارسة الى أجل :(8)وعن مالك  جار  وله الترك إن شاءإعل ال وبينك فهو جه 
أو علفى عملفه بعينفه امتنفع   ن العمل مضمون مات أو عاش جفازأإن  ارسه على  :قال ابن القاس  إلى أن قال: 

 انتهى.  (11)"ألنه جعل وبيع  نع مطلقا  متمهذا  :(10)قال سحنون  للغرر بتوقع موته
دون  حففّد  كففون تأن  إال وال يجففوز المغارسففة علففى جففزء مففن األرضثفف  قففال أبففو الحسففن عففن المقففدمات: "

ففي ذلفك أو  سفكتا عفن الحفدّ   أو اإلطعفا إلفى أجفل مفن السفنين دون أو عفا  ها اإلطكفان حفدّ  ذا  واختلف إاإلطعا 
: أحدها: أنه كراء فاسد لألرض  والثاني: أنه إجفار  فاسفد  للعامفل  فأمفا إن كفان الحفّد إلفى مفا األجل على قولين

فوق اإلطعا  فال يجوز المغارسة على جزء من األرض  إال أن تكون إلى حفّد دون اإلطعفا  ففال يجفوز  وكفذلك 
انتهفى  وذكفر ذلفك ففي الفذخير  فقفال: "وتمتنفع المغارسفة  /ب3 (12)بينهمفا دون األرض"إن كانت الغلة والشجر 

باإلطعففا  أو السففنين دون اإلطعففا   أو التحديففد علففى جففزء مففن األرض إال أن تكففون إلففى حففّد دون اإلطعففا  وفففي 

فففي  (13)قففال ابففن بشففير  ن يكففون الشففجر أو الغلففة بينهمففا دون األصففلأويمتنففع   قففوالنالسففكوت عففن التحديففد 

   ير محصور  لئال ينتفع العامل باألرض مد     ن تكون األرض بينهما مع ما فيهاأ :يشترط أمران" :(14)نوائره
انتهى  وقال في تكميفل التقييفد ففي سفماع ابفن القاسف   (16)"اإلطعا  أو دونه دون ما فوقه (15)[االنتهاء]ن يكون أو

 جواز حّدها باإلثمار  وذكر ابن رشد قولين في حّدها باإلثمار.

                                                             
(

1
( ابن يونس
 

يونس الصقلي، اإلمار الناف  الوقيا، أخذ عن علماء صقلية كالقا ي ابرن النضرن وابرن الور ري، وعرن  بن عبد هللا بن هو: أبو بكر منمد

 1/164، شرجرة النرور: 369بات: ـ، ينظر: الديهـ445شيوخ القيروان كابن عمر الواسي، وأبي جضن القابضي، لا كتاب جافل على المدونة، توفي 

- 165. 

(
2

 ( ساقط من: ب.

(
3

 ( في ب: تنبت.

(
4

( ابن جبيع
 

جبيرع الضرلمي القرطبري البهيرري الوقيرا، ألرف كتبرا فري الوقرا واأل ب والتراريخ، منهرا الوا رنة فري الوقرا،  برن هو: أبو مرروان عبرد الملرب

 .1/111، شجرة النور: 2/88ر: ترتيع المدارك: ـ . ينظهـ238والضنن، وكتبا في غريع النديا وغيرها، تـوفي 

(
5

 ار.م: الكمال التأ( في 

(
6

 ( ساقط من: أ.

(
7

 ( في ب: لا ينبت.

(
8
مالب األصبني، أبو عبد هللا حمار األ مة وحمار  ار الهجررة وأجرد األ مرة األربعرة عنرد أهرل الضرنة، سرمع مرن علمراء  بن أنس بن : هو اإلمار مالبمالك (

أسرلا وال هرري وغيررها، وأخرذ عنرا خلر: كايرر مرنها اإلمرار الشرافعي وابرن القاسرا وابرن وهرع وابرن  برن مرولى ابرن عمرر و يرد كار، مرنها نرافع

 –، تنقي:: مجموعة من المنققرين، مفبعرة فالرة 1/104: هـ544موسى ي:  بن ـ. ينظر: ترتيع المدارك، للقا ي عياضهـ179الماجشون، ي: 

 .1/82، ونيل االبتهات: 1/82والديبات المذهع: الم رب، ط: األولى،  –المنمدية 

(
9

 .6/139( الذخيرة: 

(
10

جبيع التنوخى، الملقع بضننون ، قاٍض ، فقيا ، أصلا شامي، من جما، ومولده بالقيروان ، كان رفيرع القردر  بن سعد بن هو عبد الضالر: سننون( 

 4/45ينظرر: ترتيرع المردارك ه.  240بالقيروان، واستمر حلى أن توفي سرنة  ، عويف النوس، روى المدونة في فروع الوقا المالكي ، ولي القضاء

 وما بعدها. 2/30وما بعدها، الديبات المذهع 

(
11

 .6/140( الذخيرة: 

(
12

 ( لا أقف عليا.

المهردوي، اإلمرار الوقيرا النراف ، تربفرا قرابرة برأبي النضرن اللخمري، توقرا عليرا وأخرذ عرن اإلمرار  بشير التنروخي بن عبد الصمد بن ينيى بن ( هو أبو الفاهر حبراهيا13)

 .1/309، شجرة النور: 142الضيوري وغيره، ألف كتاب التنبيا، وكتاب جامع من األمهاي، وكتاب المختصر، ماي شهيداا ولا أقف على وفاتا. الديبات المذهع: 

(
14

 .7، 6بشير، وهو كتاب مختصر ينوظا الفالب. ينظر: مقدمة المنق: ص  بن أنس، ألبي حسناق ابراهيا بن على مذهع اإلمار مالب( التنرير في نظا ر الوقا 

(
15

 ( ساقط من: أ.

(
16

 .6/138( الذخيرة: 
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ووجففه المنففع بأنففه ال يففدري متففى تثمففر  وذكففر قففولين أيضففا  فففي حففّدها بأجففل مسففمى دون اإلطعففا   وفففي 
ين العديد  ال فيما يزرع مفن كفل سفنة  إذ سكوتهما عن التحديد  وفي جوازها في أصل الزعفران الذي يبقى السن

 انتهى.  (1)من شرطها كونها في أصل ال في زرع وال بقل"

 العمل إذا وقعت المغارسة فاسدة
وأما إذ وقعت المغارسة فاسد   ففإن لف  يجعفل لفه جفزءا  مفن األرض  كفأن  فار  علفى أن تكفون الثمفر  

ك بحك  الكراء الفاسد فيكون الغر   للعامل بناء على والغر  بينهما دون مواضعهما من األرض فهل يحك  لذل
 أن المغرو  على ملك رب األرض؟ قوالن. 

وإن جعل له جزءا  من األرض  كالمغارسة إلى أجل بعد اإلطعفا  فففي ذلفك ثالثفة أقفوال: أحفدها: أن ذلفك 
ففي  رسفه إيفاه  إجار  فاسد  فعلى رب األرض قيمة  ر  العامل يو  وضعه ففي أرضفه  وأجفر  مثفل العامفل 

وقيامه عليه  وجميع الغلة لرب األرض  فإن أخذ الغار  منها شيئا  رّد مكيلته إن علمت  وقيمته إن جهلت. قاله 
عفن ابفن رشفد ففي المقفدمات  وقفال ففي الفذخير  أيضفا :  (3)  وأبا الحسفن(2)سحنون وهو الصحيح" انور الذخير 

 (4)قففال عبففد الملففك  قبففل أن ينوففر بينهمففاالفاسففد   فففي المغارسففة وإذا أبطلففت الشففجر بعففد تمامهففاثانيهففا: فففرع "
ض عنفه وإنمفا عفو  خرج من يفده شفيء ليُ ل  يُ /أ 4ألنه   ما أنفق وال ردّ   ال شيء له من قيمة ما عمل :(5)ومطرف

ذي أو الغفار  الف هفا جميعفا  التا   أنفق ليأخذه من الثمر  وقد ذهبت وتمضي الغلة لمن ا تلها قبل ذهفاب الشفجر
كشرائه بثمن فاسد  يعطى قيمة عمله يو  ت  ّ : ثالثها (6)وقال أصبغ  وفات موضع تصحيحه بالقيمة  تعامال عليه

 انتهى المراد منه. (7)إلّي" واألول أحبّ  :قال  فوت والغلة كلها لرب األرضيف
أن يففدفع الرجففل أرضففه لمففن يغرسففها نخففال  أو  :النففوع الرابففع: المغارسففة: وهففي: "(8)قففال صففاحب اللبففاب

ا  علفى أنهف بينهمفا علفى مفا يتفقفان عليفه مفن إذا بلغفت حفد ا يتفقفان عليفه كانفت األرض بمفا فيهفا مفن ذلفك  اشجر 
ا يثمفر الشفجر قبلفه لف  يجفز  جزاءاأل وال   ولو جعال ذلك إلى اإلثمار كفان حسفن ا  ألنفه معفروف  ولفو سفميا قفدر 

ن. قفال ابفن حبيفب: وذلفك جفائز  دد  ألنفه معفروف  وففي فسفادها بعفد  تعيفين المفد  قفواليضره ترك تسفمية العف
اسفد  وإذا كانفت األرض عفن ابفن القاسف  أن ذلفك ف (9)يكون إلى اإلثمار والنبات التا . وروى حسين بن عاصف و

ففي ذلفك  فهفو أن يعمفل جفدران حفول األرض  ألن النفقفة تكثفر  طإن اشفتر ال  تجز المغارسة  وكذ اءكلها شعر
 . (10)"زياد  في ذلك  ويجوز ما خف من ذلك.

وقال ابن هارون في مختصر المتيطية: "فرع ويسمي عدد ما يغر  من الشجر في األرض  فإن ل  يفعل 
 انتهى.  (11)جاز  ألن بُعد ما بين كل أصلين معلو  عند النا "

 . (12)معروف" وهذا معنى قول صاحب اللباب: "وال يضره ترك تسمية العدد  ألنه
 

                                                             
(

1
 ( لا أقف عليا في تكميل التقييد.

(
2

 .6/141( ينظر: الذخيرة: 

(
3

 وما بعدها. 2/239( لا أقف عليا في التقييد، وينظر: المقدماي: 

(
4

الماجشون، فقيا المدينة، من بيرت علرا وجرديا، توقرا بأبيرا ومالرب وغيرهمرا، وبرا توقرا أ مرة  بن عبد الع ي  بن ( عبد الملب هو: أبو مروان عبد الملب

 .1/85ـ. شجرة النور: هـ212كابن جبيع وسننون، توفي سنة: 

(
5

( مفرف هو:
 

سليمان ابن يضار الاقة المند  الوقيا، روى عن جماعة مرنها مالرب وبرا توقرا، وعنرا أبرو  بن مفرف بن هللاعبد  بن أبو مصعع مفرف

 .1/66وما بعدها، شجرة النور:  3/133ـ، ينظر: ترتيع المدارك: هـ220 رعة والبخاري، وخرت لا في الصنيح، توفي سنة: 

(
6

برار المالكيرة بمصرر، صرنع ابرن القاسرا وابرن وهرع وأشرهع وسرمع مرنها، وعليرا توقرا ابرن نافع، فقيا من ك بن سعيد بن الورت بن أصبغ : هوأصبغ( 

الموا ، وابن جبيع، وابن الم ين، قال ابن الماجشون: ما أخرجت مصر مال أصبغ. وكان كاتع ابن وهع. لا تصرانيف، منهرا:" آ اب القضراء"، 

 .1/302وما بعدها، الديبات المذهع  7/159ر: ترتيع المدارك ــ. ينظهـ225" توضير غريع الموطأ"،" آ اب الصيار". توفي سنة

(
7

 .6/142( الذخيرة: 

(
8

، هرـ736راشرد القوصري، ي:  برن عبرد هللا برن ( لباب اللباب في تضمنتا أبواب الكتاب من األركان والموانع والشروط واألسرباب، ألبري عبرد هللا منمرد

 .417المدونة من ما ة فقهية سلب فيا طري: المختصراي. ينظر: اصفالح المذهع ص وهو اختصار وتنظيا وترتيع في أسلوب جديد لما في 

(
9

ا باألنردلس. رجرل  بن مرة بن منمد بن مضلمة بن خباب بن علقمة بن منمد بن كعع بن عاصا بن ( جضين عروف الاقوري. يكنرى: أبرا الوليرد، كران فقيهرا

 هرـ208عتبي سماعا في المضتخرجة، ويعتمد عليرا فري ابرن جبيرع فري األسرمعة ي: فضمع من ابن القاسا، وأشهع، وابن وهع، وغيرها. أ خل ال

 .121، 4/120باألندلس. ترتيع المدارك 

(
10

طراهر،  ار البنرو   برن ، تنقير:: منمرد المردنيني والنبيرع573 -1/572: هـ736( لباب اللباب في تضمنتا أبواب الكتاب البن راشد القوصي، ي: 

 ر.2007 – هـ1428اإلماراي، ط: األولى،  –جياء الترا ،  بي والدراساي واإلسالمية وح

(
11

 .3/1516( مختصر المتيفية: 

(
12

 .1/572( لباب اللباب: 
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وقوله: في فسادها لعد  تعيين المد  إلى آخفره.. "ففإن تغارسفا ولف  يسفميا بلفور الشفجر اإلطعفا   وال قفدرا  
 (2)والنبات التا   وروى حسين بن عاص  ]عن ابن القاس [ (1)معلوما   فقال ابن حبيب: ذلك جائز ويكون لإلطعا 

أن ذلك فاسد  وإن سميا عدد سنين يعمل العامفل إليهفا جفائز إن كانفت األرض مأمونفة النبفات  وال يثمفر الشفجر 
ذلك مشاعا  إن شاء أت  إن ملك الشجر بعد ذلك   (3)قبل ذلك  فإذا انقضى األجل اقتسما األرض والشجر أو يتركا

 انتهى.  (4)فاألرض بينهما على ما شرطا"
 /ب4ألة: وإذا كانت األرض شعراء ل  تجز المغارسة فيها  ألن لتنقيتهفا مفن الشفعراء وقال قبل ذلك: "مس

قدرا  هي زياد  على العامل  وكذلك إن شرط عليه بنيان جفدار  حفول األرض ممفا تكثفر النفقفة فيفه لف  يجفز  ألن 
الغر  قد ال يت  فترجع األرض إلى ربها وقد انتفع بالتنقية والبنيان باطال   فإن كان فيها لُمع يسير  من الشعراء 

 انتهى.   (5)فر بئر"جاز اشتراط ذلك على العامل  وكذلك إقامة زرب  او ح
 انتهى. (7): "الشعراء الشجر الكبير حكاه أبو عبيد "(6)قال في الصحا 

وقوله والشباب التا  قلُت البن القاس  ما الشفباب الفذي وصففه مالفك؟ قفال: حفّد الشفجر ففي ارتفاعهفا يريفد 
السعفات جمع سعفة بالتحريفك قدرا  معلوما   كالقامة ونصفها  وما أشبه ذلك من سعفات يلقيها الشجر معروفة  و

:ابفن (10)وأصفله البفن عرففة. وقفال ففي مختصفر البرزلفي (9)انوفر تكميفل التقييفد (8) صن النخل قالفه الجفوهري
:"ال يجوز أن يشترط على المعاملة في المغارسة ضرب طابية  فإنفه يفسفد المغارسفة. قلفت: حكف  ذلفك (11)الحاج

 . (12)خارج  فكما جاز في المساقا  جاز في هذا" انتهىحك  المساقا  فيما يشترط من قليل داخل او 
أو حففر   مفع  فر  الشفجر بنفاء جفدار حولفه (13)إذا اشفترط :قفال قفال أصفبغ :ففرع وقال في الذخير : "

ال يخفاف  وكذا إذا كان  لكثر  المواشي ويكون جميع ذلك بينهما جاز  سياج وكان يخاف أال يت  الغر  إال بذلك
 . (14)"وإال امتنع المشترط يسير  جاز أيضا  ونة ؤوم  ذلك

وقال في مختصر المتيطية: "المسألة: وإن  ارسه إلى اإلثمار فأثمر بعض الشجر ول  يثمر بعضها  فقال 
ابن حبيب: إن كان الذي أثمر أكثرها كان الباقي تبعا له  يريد ويقتسمان الجميع  ومثله عن ابن القاس  قفال: وإن 

وقاله سفحنون  وقفال بعضفه : إال أن يكفون المطعف  إلفى  (15)الجل فال شيء للعامل فيما بقيتنبتت اليسير وبطل 
: إذا ماتفت (16)ناحية من األرض فيقس  بينهما وتبطل المغارسة فيما سواه  وروى أصبغ عن ابن القاسف  وأشفهب

ر النصفف مفن الغفر  أو النخل كلها إال ثالث نخالت فهي بينهما وبقية األرض لربها  وقال ابفن حبيفب: إذا أثمف

                                                             
(

1
 ( في ب: حلى اإلطعار. ولعلا الصواب.

(
2

 ( ساقط من: أ.

(
3

 ( في ب: تركا.

(
4

 .3/1516( مختصر المتيفية: 

(
5

 ( المصدر نوضا.

(
6

حبرراهيا الورارابي، ينظرر: كشرف الظنرون  بن ـ،كان من فاراب، أخذ عن خالدهـ393جما  الجوهري، تـ:  بن سماعيل( الصناح كتاب في الل ة، لإلمار ح

 2/1071عن أسامي الكتع والونون لناجي خليوة: 

(
7

للماليررين، بيرروي، ط: تنقيرر:: أجمررد عبررد ال وررور عفررار،  ار العلررا  2/700جمررا  الجرروهري:  بررن ( الصررناح تررات الل ررة وصررناح العربيررة، إلسررماعيل

 ر.1987 – هـ1407الرابعة، 

(
8

ا فري الل رة واأل ب، قررأ الل رة علرى أبري  بن ( الجوهري: هو أبو نصر حسماعيل َجّما  الجوهري الوارابي، وأصلا من فاراب من بال  الترك، كران حمامرا

لل رة، قرال عنرا يراقوي: كران مرن أعاجيرع ال مران ذكراء علي الوارسي والضيرافي ، لا مصنواي: في العروض، ومقدمة في الننو، والّصناح فري ا

ا، ماي سنة   .2/267، معجا المؤلوين 1/446، ب ية الوعاة 12/526ـ وقيل غير ذلب. ينظر سير أعالر النبالء هـ396وففنة وعلما

(
9

 لا أقف عليا.( 

(
10

، اختصرر فيرا كتراب نروا ل البر لري وهرو اختصرار جيرد. هـ898عبدالرجمن الي ليتني المعروف بنلولو المتوفى سنة  بن ( مختصر البر لي، ألجمد

 .479، 478ينظر اصفالح المذهع ص 

(
11

( ابرن النرات
 

منمررد العبردري الواسري المعررروف برابن النرات الم ربرري، العرالا المشررهور، أخرذ عرن: أبرري حسرناق المفرراطي  برن هللا منمررد هررو أبرو عبرد

ا غ يرراا، مراي سرنة هللا ال أبري جمر ة، وعنرا أخرذ: عبرد برن وصنع أبا منمد منروفي والشريخ خليرل وغيرهمرا، صرنف المردخل وقرد جمرع فيرا علمرا

 . 1/313ـ بالقاهرة. شجرة النور هـ737

(
12

لبنران، ط:  –علري،  ار ابرن جر ر، بيرروي  برن ، تنقير: أجمرد1/290عبردالرجمن الي ليفنري القرروي:  برن ( ينظر مختصر فتاوى البر لري ، ألجمرد

 ر.2011 – هـ1432األولى، 

(
13

   .( في ب: اشترطت

(
14

 .6/143( الذخيرة: 

(
15

 ( في ب: نبت.

(
16
 او  القيضي العامري الجعدّي، )أبو عمرو(: فقيا الديار المصرية في عصره. كران صراجع اإلمرار مالرب. قرال  بن عبد الع ي  بن : هو أشهعأشهع (

ـرـ. ينظرر: الرديبات هـ204وأشرهع لقرع لرا. مراي بمصرر سرنة الشافعّي: مرا أخرجرت مصرر أفقرا مرن أشرهع لروال طريي فيرا. قيرل: اسرما مضركين، 

 .1/89، شجرة النور 1/307المذهع
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حتفى يفت    /أ5نحوه  وكان إلى ناحية من األرض كانت بينهما وسقط عن العامل العمل فيها ولزمه العمل ففي البفاقي 
فإن كان مختلطا  لزمه السقي  والعمل في الجميع حتى يثمر كلّه أو جلّه  ويكون ثمر  ما أثمر بينهما  قلّت أو كثرت. 

بعض فما مات منه بعد بلور القدر الذي اشترطاه فهو بينهما  وما مات قبفل ذلفك ففال وإن جنى بعض  رسه ومات ال
 شيء للعامل فيه وحقه باق  فيما يبلغ قّل أو كثر.

: وإن  ارسه على أن يكون الشجر ومواضفعها مفن األرض بينهمفا نصففين  وبقيفة األرض لربهفا جفاز  فصل
 وإن كان على أن يكون الشجر فقط بينهما دون مواضعها من األرض  أو على األرض بينهما دون الشجر ل  يجز. 

 قلت: وتقد  نحوه عن المدونة  فإن نزل ذلك فاختلف فيه على قولين: 
 يحك  فيه بحك  الكراء الفاسد   أحدهما: أن

 والثاني: أن يحك  فيه بحك  اإلجار  الفاسد   فيكون األرض والشجر لربها وللعامل أجر مثله. 
فإن كانت المغارسة إلى شباب معلو  أو سنين يكون اإلثمار قبل ذلك ل  يجز  وفسخ قبل العمل  فإن فات وقد 

على العامل نصفف قيمفة األرض يفو  قبضفها خاليفة  ولفه علفى رب  عامله على النصف فذلك بينهما نصفان  ويكون
األرض قيمة عمله و راسفه ففي النصفف الفذي صفار إليفه إلفى يفو  الحكف   وإن ا فتاّل  لفة قبفل ذلفك نصففين مضفت 

 بينهما  وإن ا تلها الغار  وحده رّد نصفها إلى رب األرض.
شجر فإن كان إطعامها واحدا   أو متقاربا  جاز ذلفك  إلى اإلطعا  في أنواع من ال (1)وإن كانت المغارسة فرع:

 (2)وإن كان من ذلك بُعد ل  يجز  وفسخ العقد قبل العمل  فإن عمل فلفه أجفر مثلفه  والشفجر واألرض لفرّب األرض"
 انتهى.

 حكم المغارسة في األحباس "إعطاء أرض الحبس مغارسة"
األرض المحبسفة مغارسفة  ألنفه يفؤدي إلفى بيفع وفي مختصفر البرزلفي "مسفألة: ابفن الحفاج ال يجفوز إعطفاء 

للمسجد  وإن ل   (3)بعضها  فإن وقع وفات وكان للمسجد المحب  عليه  لة أعطي منها حتى تخلص األرض والشجر
تكن  لة اشتركا في ذلك على الق يه  وال يجبر على إعطاء قيمة األرض  وتقد  لسحنون ان له ان يعطيه قيمة األرض 

 رى تكون حبسا . بجعل في ارض أخ

 حكم إعطاء أرض القاصر مغارسة
ب عهفف   أو علففى المعاوضففة (5)مغارسففة لألجنبففي (4)مسففألة: إعطففاء ارض الصففغار   يجففري عنففدي علففى بيففع ره

بع  ألنه أُخذ أصال  عن أرض  وهو أسهل من البيع" بالر 
ذا  فر  النصفف إ :قال أصبغ :فرع   قال في الذخير : "(6)

وكفذلك الحاضفر إذا   هعمل ما بقي أو عملته بنفسك ث  قد  فهو على حقّف فأقمت من /ب5 عجز قبل التما  أو  اب ث 

 .ا لو وليه هو لزمهاه ممّ ل قدر ما كفّ المكّم   ىويعط    ورضي بالخروجون أنه ترك وسلّ ل  يُ 
 مسألة: 

عى نصفف وادّ   مر  فقط أو الشجر بينكماإذا ادعيت أن المغارسة وقعت على أن الث :قال قال ابن القاس  :فرع
  ألنهفا أصفل معاملفة اإلسفال   عي الصفحةق مدّ دّ وإال صُ   عيها صحيحة أ  الق مدّ دّ وللبلد عاد  صُ   األرض بغرسها

 .ل األمرين يتحالفان ويتفاسخانعم  تُ وعنه إذا كانت عاد  البلد 
 مسألة الرحى

ففإذا تمفت فلفه نصففها أو  يفر ذلفك   يجوز أن يعمل لك رحى بصفة معلومة بجميع أدواتهفا :قال سحنون :قال :فرع

 وتنعقفد الشفركة واالسفتحقاق بعفد  ألنكما شريكان  في المستقبل عليكما فُ له والكُ   ألنه جعل  من األجزاء بجزء ذلك األرض
ولفه   اء فعليفه نصفف قيمفة األرض بغيفر شفرطففإن ففات بالبنف  امتنع للغفرر تفإن شرطت أن عليه إصالحها ما بقي  التما 

ففإن لف  يعثفر علفى ذلفك حتفى   وعليكما إصفالحها  صير الرحى بينكمايو  ويبطل الشرط  وأصلح ىعليك نصف قيمة ما بن
وإن ولي هو الطحن فيها للنا  فله الغلة وعليه كراء نصفها وتأتنفان في أمرها مفا   فهي بينهما من يو  طحنت طحنا زمانا  

إذا لف   :وقفال  يفره  العامفل فيهفا فلفك الغلفة وعليفك كفراء نصففها وإن كنفته   ة من عندك فهو سواءفلو كانت المرمّ   تماحيي
وعليفك لفه نصفف قيمفة مفا   ولفك قيمفة نصفف أرضفك  كفون بينكمفات  أو بمفا ففي فسفخه ضفرر  ت بالبناءتالبناء وفا يصفّ 
ما أن الغلفة بينكمفا دون الرحفى تولفو شفرط    ألنهفا مجاعلفة فاسفد   وتبقى بينكما على ما هي عليه يومئذ فر فت أ  ال  عمل

وإنمفا اشفترى   ألنه ل  تقع المبايعة ففي شفيء مفن األصفل  وفات ال يكون له في الرحى وال في البناء وال في األرض شيء
ت" انتهفى كفال    تمفومفا وضفع فيهفا بقيمتفه يفو  وعليفك قيمفة البنفاء  ففالرحى بمفا فيهفا لفك  ه وما يدخل من الكسفبئمن ما

 .(7)الذخير "
 وهللا أعل 

                                                             
(

1
 ( في ب: ال راسة.

(
2

 1518، 1517،  3/1516( مختصر المتيفية: 

(
3

 ( في ب: ال رس.

(
4

 الص ار يقصد بها القصر.( 

(
5

 .يقصد ل ير الولي، أي ولي القاصر( 

(
6

 .1/290( مختصر البر لي: 

(
7

 .144، 6/143الذخيرة: ( 
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 الخاتمة
 الحمد هلل الذي بفضله تت  الصالحات  والصال  والسال  على سيد الكائنات وبعد 

فهذا البحث عالج مسائل المغارسة وحل كثيرا من الخصومات والخالفات التي تقع بفين المتخاصفمين ففي 
المغارسفة فيهفا وعفد  فهف  العامفة ألحكامهفا  وإخفراج هفذا البحفث هذا الزمان  وخاصة في بالدنا  لكثر  إعمفال 

 ونشره يساعد في وضع الحلول لها.

 هذا البحث يوهر أن المذهب مذلل المسائل متنوعُ الحلول صالح لكل زمان ومكان. -
 يعتمد البحث كثر  النقوالت وشمولية الشر  الحتوائه على أقوال وفتاوى وأعال  وكتب. -

وفيق فمن هللا  وما كان من عجفز أو تقصفير فمفن أنفسفنا نسفأل هللا القبفول واإلخفالص  هذا فما كان من ت
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 الباحثان
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