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هذا البحث يدرس أثر حشرة النخيل الحمراء بين المتعاقدين 
العدلية لمعرفة حدود  الجهات  لحاجة  المساقاة؛  في عقد 
النخلة  إصابة  عند  العقد  طرفي  على  الملقاة  المسؤولية 

بالسوسة.
الحمراء،  النخيل  بحشرة  ال��م��راد  بتبيان  للبحث  م��ّه��د  وق��د 
وبيان  بالمساقاة،  والمراد  وأحكامها،  مكافحتها،  ووسائل 
وال��ت��زام��ات  ال��م��ال��ك،  ال��ت��زام��ات  ف��ي  فّصل  ث��م  مشروعيتها. 

العامل وأثر السوسة، وضمان تلف النخلة. 
العقود  من  المساقاة  عقد  أنَّ  ترجيح  إل��ى  البحُث  وخلص 
ن  الجائزة، التي يجوز فسخها، إالَّ أنَّ العقد الجائز متى تضمَّ
دفعًا  ال��ل��زوم  إل��ى  تحول  العاقدين  أح��د  على  ض���رًرا  فسخه 
النخلة  ح��ال  عن  العامل  إب��اغ  النخلة  مالك  وعلى  للضرر.  
وسامتها من األم��راض؛ ألّن هذه النخلة هي محل العقد، 
وعلى العامل إباغ المالك عند إصابة النخلة بسوسة النخيل 
الحمراء، وعدم التزام ذلك يعتبر تفريط منه موجب للضمان. 
المصابة،  النخلة  ع��اج  في  الجهد  ببذل  العامل  يلتزم  كما 
وإذا  المزرعة،  داخ��ل  الحشرة  مكافحة  وعليه  بها،  والعناية 
كان العاج يحتاج إلى خبرة فنية ال يملكها العامل، فإنَّ على 
المالك أن يعين العامل بما يحتاجه للقيام بعاج النخلة. وإذا 
المالك  وادع��ى  النخلة،  تلف  في  والمالك  العامل  اختلف 
تقصير العامل في حفظ النخلة وأنكره العامل، فالقول قول 
ه أمين، واألصل عدم التقصير. وإذا انتقلت حشرة  العامل ألنَّ
إلى ملك غيره دون  الجار  الحمراء من ملك  النخيل  سوسة 
تعمد من الجار، فإنَّ الجار ال يضمن ما تسببه السوسة في 

ه لم يتسبب في ذلك. ملك اآلخرين؛ ألنَّ
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المقدمة

الأنبياء واملر�سلني،  اأ�رشف  العاملني، وال�سالة وال�سالم على  احلمد هلل رب 
نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد:

فيعاين بع�ض املزارعني من انت�سار �سو�سة النخيل احلمراء يف مزارعهم، مما 
يوؤدي اإلى تلف النخيل امل�سابة بهذه احل�رشة، وقد يح�سل خالف بني املتعاقَديِن 
يف عقد امل�ساقاة عن التزامات كل طرف يف هذا العقد عند اإ�سابة النخلة بهذه 

احل�رشة.
ولأهمية املو�سوع، وكرثة ال�ستف�سارات الواردة حوله؛ فقد حر�ست على 
كتابة بحث بعنوان: »اأثر �سو�سة النخيل احلمراء على عقد امل�ساقاة- درا�سة 
التي  الآث��ار  ومعرفة  احلمراء،  النخيل  ب�سو�سة  املراد  لبيان  تطبيقية«  فقهية 

ت�سببها على عقد امل�ساقاة.

أهمية الموضوع: 

النخيل  من  كثري  يف  احلمراء  النخيل  �سو�سة  بح�رشة  الإ�سابة  انت�سار   -1
واملزارع، مع احلاجة املا�سة ملعرفة اأثر الإ�سابة بهذه ال�سو�سة على عقد امل�ساقاة.

2- حاجة اجلهات العدلية ملعرفة حدود امل�سوؤولية امللقاة على طريف العقد 
عند اإ�سابة النخلة ب�سو�سة النخيل احلمراء.

أسباب اختيار الموضوع:

1- قلة الدرا�سات الفقهية التي تناق�ض م�سائل املو�سوع.
2- رغبة الباحث يف جمع الآثار املتعلقة ب�سو�سة النخيل احلمراء على عقد 

امل�ساقاة.
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أهداف الموضوع:

اإ�سابة النخلة ب�سو�سة  1 - بيان م�سوؤولية طريف عقد امل�ساقاة وغريهما عند 
النخيل احلمراء.

املجتمع؛  يحتاجها  التي  امل�سائل  بع�ض  بدرا�سة  الفقهية  املكتبة  اإث��راء   -2
وخا�سة املزارعني والتجار.

الدراسات السابقة: 

هذا  اأجد من حتدث عن  املعلومات؛ مل  وقواعد  املكتبات  البحث يف  بعد 
بالبحث  لها عالقة  قد يكون  درا�سة واحدة  فقد وجدت  املو�سوع، ومع ذلك 
وهي: اأحكام احل�رشات يف الفقه الإ�سالمي، وهي ر�سالة ماج�ستري مقدمة لق�سم 
اإعداد الباحث:  الفقه بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 1425ه�، من 
كمال بن �سادق يا�سني، وقد بنينَّ الباحث يف هذه الدرا�سة م�سطلح احل�رشات 
عند الفقهاء، ثم ذكر اأنواعها، ثم ذكر اأحكام احل�رشات يف اأبواب الفقه، ومل 

يتحدث عن اأثرها يف عقد امل�ساقاة. 

منهج البحث: 

�سيكون منهجي يف هذا البحث على النحو الآتي:
اأقت�رش على املذاهب الفقهية املعتربة.. 1
 اأنقل الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�سه.. 2
 اأذكر اأدلة الأقوال مع بيان وجه الدللة، وذكر ما يرد عليها من مناق�سات، . 3

وما يجاب به عنها.
 اأذكر القول الراجح، مع بيان �سببه وذكر ثمرة اخلالف اإن وجدت.. 4
والتوثيق . 5 التحرير  يف  الأ�سلية  واملراجع  امل�سادر  َهات  اأمنَّ على  اأعتمد   
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والتخريج واجلمع. 
اأرّقم الآيات واأبنينِّ �سورها.. 6
ال�ساأن يف درجاتها -اإن مل تكن يف . 7 اأهل  ج الأحاديث واأبنينِّ ما ذكره  اأخرنَّ

ال�سحيحني اأو اأحدهما-  فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجها منهما.
اأتبع البحث بالفهار�ض الفنية املتعارف عليها. . 8

خطة البحث: 

ي�ستمل البحث على مقدمة، ومتهيد، واأربعة مباحث، وخامتة، وفيها اأهم النتائج.
المقدمة: 

وفيها: اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره، واأهداف املو�سوع، والدرا�سات 
ال�سابقة، ومنهج البحث.

التمهيد: 

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: املراد بح�رشة �سو�سة النخيل احلمراء.

املطلب الثاين: و�سائل مكافحة ح�رشة �سو�سة النخيل احلمراء واأحكامها.
املطلب الثالث: املراد بامل�ساقاة وبيان م�رشوعيتها.

املبحث الأول: التزامات املالك يف عقد امل�ساقاة، وفيه مطلبان:
ب�سو�سة  امل�سابة  النخلة  اإ�سابة  عن  العامل  باإبالغ  اللتزام  الأول:  املطلب 

النخيل احلمراء.
املطلب الثاين: اللتزام مبوؤونة عالج النخلة امل�سابة. 

املبحث الثاين: التزامات العامل يف عقد امل�ساقاة، وفيه مطلبان:
املطلب الأول: اللتزام باإبالغ املالك عن اإ�سابة النخلة ب�سو�سة النخيل احلمراء.
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املطلب الثاين: اللتزام ببذل اجلهد يف عالج النخلة امل�سابة.
املبحث الثالث: اأثر �سو�سة النخيل احلمراء يف ف�سخ عقد امل�ساقاة، وفيه 

مطلبان:
املطلب الأول: ف�سخ عقد امل�ساقاة قبل اإ�سابة النخلة ب�سو�سة النخيل احلمراء.
املطلب الثاين: ف�سخ عقد امل�ساقاة بعد اإ�سابة النخلة ب�سو�سة النخيل احلمراء.
املبحث الرابع: �سمان تلف النخلة يف عقد امل�ساقاة، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: �سمان العامل عند اإ�سابة النخلة ب�سو�سة النخيل احلمراء.
املطلب الثاين: �سمان اجلار عند انتقال ح�رشة من ملكه اإلى ملك غريه.

املطلب الثالث: �سمان تلف النخلة امل�سابة من بيت املال.

الخاتمة:

وفيها اأهم النتائج.
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التمهيد: 

وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول: 

المراد بحشرة سوسة النخيل الحمراء
َح�رَشَاَت،  على:  مع  وتجُ الأر���ض،  دوابنِّ  من  ال�سغرية  الدابنَّة  هي  ةجُ  احَل�رَشَ

يت بذلك لكرثتها وان�سياقها وانبعاثها )1(.  �سمنِّ
الأَْر�ض؛ كاخلناف�ض  هَوامنِّ  الهاّمة من  الو�سيط: »)احل�رشة(  املجمع  جاء يف 
)ِعْند  و  الأَْر�ض؛ كالفئران وال�سباب  َدَوابنِّ  ِغرَية من  ال�سنَّ ابنَّة  َوالدنَّ والعقارب، 
فدودًة،  ًة،  بَْي�سَ )يكون  اأطوار  ثاََلثَة  خلقه  يِف  يقطع  َكاِئن  كل  احْلَيََوان(  َلَماء  عجُ

ففرا�سة(«)2(.
فها:  وتعريف احل�رشات عند الفقهاء ل يختلف عن معناه اللغوي، وممن عرنَّ
ح�رشة  واحدتها  وال�سني،  احْلَاء  ِبَفْتح  »احَل�رَشات  قال:  حيث  النووي،  الإمام 

ِباْلَفْتح، َوِهي هَوامُّ الأَْر�ض و�سغار دوابنِّها«)3(.
وح�رشة �سو�سة النخيل احلمراء The red palm weevil  والتي تجُ�سمى علمياً:  
تهاجم  التي  اخلناف�ض  من  لنوع  ا�سم  هي   Rhynchophorus ferrugineus
النخيل، وتعترب من اأخطر الآفات احل�رشية، وقد مت اكت�سافها يف الهند، ولذلك 
ت�سمى ب�سو�سة النخيل الهندية، وقد ظهرت اأول معلومات عن هذه احل�رشة يف 
اإ�سابة  اأول  اكت�ساف  مت  وقد  عام 1891م )1308ه�(،  الهندي  املتحف  ن�رشات 

ينظر: مقايي�ص اللغة 67/2، خمتار ال�شحاح �ص73، ل�شان العرب 191/4، مادة )ح�شر( فيهم.   )1(
  .175/1  )2(

حترير األفاظ التنبيه �ص167، ومثله جاء يف بدائع ال�شنائع 146/4، املطلع على األفاظ املقنع 273/1.    )3(
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من  احل�رشة  هذه  وتعترب  )1407ه���(،  1987م  عام  بداية  يف  ال�سعودية  يف  بها 
وح�رشة  والعذراء،  والريقة،  البي�سة،  مبراحل  متر  اأي:  التطور؛  كاملة  احل�رشات 

كاملة، كما يف ال�سكل التايل:

البي�ض يف  تقريباً، حيث ت�سع  بي�سة  الأنثى خالل فرتة حياتها 300  وت�سع 
الغ�ض  الن�سيج  يف  بخرطومها  ال�سو�سة  حتدثها  التي  احلفر  اأو  اجلروح  اأماكن 
للنخلة، ثم تجُغطي البي�ض مبادة �سمغية، ويفق�ض البي�ض خالل فرتة خم�سة اأيام 
خ�سب  اخ��رتاق  على  ق��ادرة  قوية  فكوك  ذات  يرقات  تخرج  وبعدها  تقريباً، 

النخلة، مما يوؤدي اإلى تلف النخلة بكاملها)4(.
ولها  املحمر،  البني  اإلى  الكاملة  احل�رشة  لون  ومييل 
بني  ما  الكاملة  احل�رشة  طول  وي��رتاوح  طويل،  خرطوم 
ويحمل  ملم،   14-12 بني  ما  وعر�سها  ملم،   40-35
ال�ست�سعار  وقرنا  قار�سة  فم  اأجزاء  نهايته  اخلرطوم يف 

بقرب قاعدته، كما يف ال�سكل التايل:

ينظر: اآفات النخيل والتمور يف العامل العربي، ملحمد اإبراهيم عبد املجيد واآخرون، �ص52-49.   )4(
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 المطلب الثاني: 

وسائل مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء وأحكامها
نظراً خلطورة ح�رشة �سو�سة النخيل احلمراء فقد حر�ض املزارعون واملوؤ�س�سات 
هذه  واأهم  احل�رشة،  هذه  مكافحة  �سبل  عن  البحث  على  والأكادميية  الر�سمية 

الو�سائل ما يلي)5(:

أواًل: مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء عبر المكافحة الكيميائية.

اأكرث الأ�ساليب انت�ساراً يف مكافحة �سو�سة النخيل  وتعترب هذه الطريقة من 
طريقتان  وهناك  ال�سو�سة،  هذه  على  الق�ساء  يف  وتاأثريها  ل�سهولتها  احلمراء؛ 

للمكافحة الكيميائية هي:
الطريقة الأولى: الطريقة الوقائية، ويتم فيها ر�ض النخيل باملبيدات احل�رشية 

ملنع دخول �سو�سة النخيل احلمراء داخل اأن�سجة النخلة.
الطريقة الثانية: الطريقة العالجية، ويتم فيها حقن النخلة امل�سابة باملبيدات 
ال�سائلة املخففة باملاء، حول مكان الإ�سابة، واإذا كان يف النخلة فجوات فيمكن 
الرتبة  خلط  ميكن  كما  الكيمائية،  الأقرا�ض  بوا�سطة  التبخري  طريقة  ا�ستخدام 
النخلة،  على  ال�سو�سة  تاأثري  يقلل  مما  الكيميائية  املواد  ببع�ض  بالنخلة  املحيطة 
من  ال�ستفادة  من  ولبد  لآخر،  بلد  من  امل�ستخدمة  املبيدات  نوعية  وتختلف 

الو�سائل ال�سابقة والتعامل معها بحكمة؛ كي تكون املكافحة ناجحة وموؤثرة)6(.
وهذه املبيدات احل�رشية باأنواعها املختلفة لها تاأثري يف مكافحة هذه ال�سو�سة 

كم���ا ميك���ن اأن تك���ون مكافح���ة ح�شرة �شو�ش���ة النخيل قبل الإ�شاب���ة بها، ومن ذل���ك: العناية بحو�ص   )5(
النخل���ة، وتنظيف���ه، وتعاهد النخل���ة بال�شيانة، والتقلي���م، ومعاجلة اجلروح، واإزال���ة النخلة امل�شابة 

واإبعادها؛ للحد من انت�شار احل�شرة. 
ينظر: الإدارة املتكاملة ل�شو�شة النخيل احلمراء، �ص12.    )6(
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وغريها من احل�رشات الناقلة لالأمرا�ض والآفات الزراعية، والتقليل من خ�سائرها. 
وا�ستخدموها  احل�رشية  املبيدات  من  اأنواعاً  الأوائ��ل  امل�سلمون  عرف  وقد 
ملكافحة احل�رشات، ومن ذلك ا�ستخدامهم لبع�ض النباتات؛ كاحلنظل وغريه يف 

قتل الرباغيث، واأ�ستهر ذلك عنهم من غري نكري)7(.
اأحمد:  الإمام  قال  لأذاها،  دفعاً  للزنابري  التدخني  جواز  على  الفقهاء  ن�ضنَّ  كما 
اآذاه  اإذا  والنمل  حتريقها،  من  اإيلنَّ  اأح��بُّ  هو  اأذاه��م،  خ�سي  اإذا  للزنابري  نجُ  »يجَُدخنَّ

يقتله«)8(.
ول�سكنَّ اأننَّ ا�ستعمال املبيدات الكيمائية لقتل ح�رشة �سو�سة النخيل احلمراء 
فيه حفظ ملال الإن�سان وغذائه، ويف ترك قتل هذه احل�رشة ف�ساٌد للنخيل والثمار، 
اأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز  لالأموال، وقد  وخ�سارةٌ 

قتل احل�رشات املوؤذية با�ستخدام املواد واملبيدات الكيميائية)9(.
ويت�سح مما �سبق جواز ا�ستعمال املواد الكيميائية يف مكافحة ح�رشة �سو�سة 
ل  واأن  احلاجة،  قدر  على  اجلرعات  تكون  اأن  مراعاة  مع  احلمراء،  النخيل 
توؤدي اإلى �رشر بالإن�سان اأو بيئته؛ لأننَّ من قواعد ال�رشيعة اأننَّ »ال�رشر ل يزال 

بال�رشر«)10(.

ثانيًا: مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء عبر المصائد.

النخيل  �سو�سة  ل�سيد  عم  الطجُ ا�ستعمال  املزارعني  عند  املعروفة  الطرق  من 

ينظر: عجائب املخلوقات واحليوانات وغرائب املوجودات للقزويني، �ص233.    )7(
الإن�شاف 489/3، والزنابري مفردها: زنبور وزنبورة، وهي َح�َشَرٌة طاِئرٌة تعي�ص يف جمموعات كبرية   )8(

ذات ل�شعٍة ُموؤملٍة،   ينظر: ل�شان العرب 331/4.  
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 206/26، رقم 20484.  )9(

ينظر: الأ�شباه والنظائر لل�شيوطي �ص86، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ص74، اأحكام احل�شرات �ص267.  )10(
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احلمراء، وت�سمى بطريقة الفرمونات)11(، وهي عبارة عن مزيج من التمر وبع�ض 
من  مكونة  م�سيدة  يف  عم  الطجُ هذا  ويو�سع  للح�رشة،  اجلاذبة  الكيميائية  املواد 
ى بحجم خم�سة ليرتات، وله منافذ جانبية ت�سمح بدخول ال�سو�سة،  �سطل مغطنَّ
فاإذا دخلت ال�سو�سة يف امل�سيدة فاإننَّ�ها تنزلق وت�سقط يف قاع ال�سطل ثم متوت 
منا�سبة،  بطريقة  النخيل  امل�سائد بني  توزيعجُ  ويجُراعى  املبيد احل�رشي،  ملالم�ستها 

مع متابعتها ب�سكل دوري ل�ستبدال الغذاء واملبيدات)12(.   

وقد ا�ستخدم امل�سلمون قدمياً وحديثاً امل�سائد ل�سيد الطيور واحليوانات، كما 
البيوت؛ كالفئران ونحوها،  التي ت�سكن  ا�ستخدموها ل�سيد احل�رشات املوؤذية 

وكان ذلك من غري نكري منهم)13(.
ومما �سبق يتبني اأننَّ احل�رشات املوؤذية -ك�سو�سة النخيل احلمراء- يجوز قتلها 

با�ستخدام هذه امل�سائد ونحوها؛ حفاظاً للمال والزروع والثمار.

ينظ���ر: الفرم���ون )Pheromone( عب���ارة عن م���واد كيميائية، ت�شتخدمها احل�ش���رات لتبليغ جن�شها   )11(
الآخر عن موقعها للتزاوج، وي�شتخدمها املزارعون جلذب احل�شرات واإبادتها.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Pheromone :ينظر  
ينظر: الإدارة املتكاملة ل�شو�شة النخيل احلمراء، �ص16، وقد اأخربين اأحد املهتمني مبكافحة هذه ال�شو�شة   )12(
ولذلك  ال�شليمة،  النخيل  اإل��ى  امل�شابة  النخيل  من  ال�شو�شة  انتقال  اإل��ى  ت��وؤدي  قد  الفرمونات  رائحة  اأنَّ 
فرياعى عند ا�شتخدام هذه الطريقة ال�شتعانة باأهل اخلربة لتفادي انتقال ال�شو�شة اإلى النخيل ال�شليمة. 

ينظر: اأحكام احل�شرات �ص255.   )13(



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أثر سوسة النخيل الحمراء على عقد المساقاة »دراسة فقهية تطبيقية«

182

ثالثًا: مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء عبر حرق النخيل المصابة وإتالفها.

النخلة  عالج  ي�سعب  قد  النخلة؛  يف  احلمراء  النخيل  �سو�سة  انت�سار  عند 
بالطرق الكيميائية والأدوية التقليدية، ولذلك يعمد املزارعون اإلى �رشعة اتالف 
اإلى النخلة ال�سلمية، ويكون ذلك بقطع  النخلة وحرقها؛ منعاً لنتقال احل�رشة 
النخلة اإلى قطع �سغرية، ثم ر�سها مببيد ح�رشي، ومن ثمنَّ حرقها بالكامل للتاأكد 

من قتل جميع اأطوار احل�رشة)14(.
والأ�سل يف حرق احل�رشات التحرمي؛ لورود النهي عن ذلك، فقد جاء عن 
ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه اأننَّه قال: كننَّا مع ر�سوِل اهلل �سلنَّى اهلل عليه و�سلم يف 
، قال: »اإننَّه  ق هذه؟ »قلنا: نحنجُ �َسَفٍر، وراأى قريَة منٍل قد َحَرْقناها، فقال: »من َحرنَّ

ب بالنار اإل َربُّ النار«)15(. ل ينبغي اأن يعذنِّ
وي�ستثنى من هذا الأ�سل: جواز حرق احل�رشات املوؤذية، ويدل على ذلك 
حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأننَّ الننَّبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »نزل نبي 
اأمر  ثم  فاأجُخِرج من حتتها،  فاأمر بجهازه  فلدغته منلة،  الأنبياء حتت �سجرة،  من 

ببيتها فاأجُحِرق بالنار، فاأوحى اهلل اإليه: فهالنَّ منلٌة واحدة«)16(.
اإحراق احليوان املوؤذي  قال ابن حجر: »وا�ستجُِدَل بهذا احلديث على جواز 
بالنار من جهة اأننَّ �رشع من قبلنا �رشع لنا اإذا مل ياأت يف �رشعنا ما يرفعه، ول 
�سينَّما اإن ورد على ل�سان ال�سارع ما يجُ�سعر با�ستح�سان ذلك، لكن ورد يف �رشعنا 

ينظر: الإدارة املتكاملة ل�شو�شة النخيل احلمراء، �ص21، �شو�شة النخيل احلمراء The red palm weevil  �ص18.    )14(
رواه اأب���و داود يف �شنن���ه: كتاب اجلهاد، باب يف كراهية حرق العدو بالنار 309/4، رقم 2675، و�شححه   )15(

الألباين يف ال�شل�شة ال�شحيحة 878/1.
رواه البخاري يف �شحيحه: باب خم�ص من الفوا�شق يقتلن يف احلرم 120/4، رقم 3319، ورواه م�شلم   )16(

يف �شحيحه: باب النهي عن قتل النمل 1759/4، رقم 149.  
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النهي عن التعذيب بالنار«)17(.
وقد اأجاز الفقهاء حرق احل�رشات املوؤذية اإذا مل تندفع اأذيتها اإل بذلك، ومن 

ن�سو�سهم يف ذلك:
باأ�ض باإحراق حطب فيه منل ...  جاء يف العقود الدرية لبن عابدين: »ول 
ِفع؛ كال�سائل، فاإن تعني  ر بجراد اأو منل دجُ ويجوز حرق النمل ال�سغري، ولو ت�رشنَّ
اإن �ساء  باأ�ض  لدفعه جاز«)18(، وجاء يف الفواكه الدواين: »)ول  اإحراقه طريقاً 
اهلل بقتل النمل( ولو بالنار ب�رشطني اأ�سار لهما بقوله: )اإذا اآذت ومل يقدر على 
تركها( وظاهره �سواء كانت الأذية يف البدن اأو املال«)19(، وجاء يف حتفة املحتاج 
اإل باحلرق جاز، وكذا  »يدفع عن نحو زرع بالأخف فالأخف، فاإن مل يندفع 
نحو القمل«)20(، وجاء يف ك�ساف القناع: »)ويباح تفيف دود القز بال�سم�ض 
)فاإن مل  بالأ�سهل  لأذاها  دفعاً  الزنابري(  املعتاد )وتدخني  ا�سَتكمل( كما هو  اإذا 

يندفع �رشرها اإل باإحراقها جاز( اإحراقها«)21(.
ر  اأننَّ الأ�سل يف حرق احل�رشات هو التحرمي، لكن لو ت�رشنَّ ويظهر مما �سبق 
الننَّا�ض ب�سو�سة النخيل احلمراء فيجوز لهم الدفع بالأخف، فاإن مل ميكن الدفع 
اأننَّ  ال�رشيعة:  يف  املقررة  القواعد  ومن  وامل�سقة،  لل�رشورة  جاز  بالتحريق  اإلنَّ 

ال�رشورات تبيح املحظورات)22(.
وما  بع�ساً،  بع�سها  ل  يكمنِّ احلمراء  النخيل  �سو�سة  ح�رشة  مكافحة  وو�سائل 

فتح الباري 358/6.    )17(
  .328/2  )18(
  .353/2  )19(
.318/9  )20(

  .495/5  )21(
ينظر: الأ�شباه والنظار لل�شيوطي �ص84، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ص73.   )22(
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ينا�سب يف مكان فقد ل ينا�سب يف مكان اآخر، واجلهود املبذولة من وزارة البيئة 
الوزارة  تقوم  حيث  فتجُ�سكر،  تجُذكر  احل�رشة  هذه  مكافحة  يف  والزراعة  واملياه 
بربامج نوعية، واأن�سطة خمتلفة يف �سبيل مكافحة هذه احل�رشة، ول �سك اأننَّ هذه 
للق�ساء  موؤثرة  املكافحة  تكون  كي  م�ستمر  وتقومي  مراجعة  اإلى  بحاجة  اجلهود 

على هذه احل�رشة)23(.  

 المطلب الثالث: 

المراد بالمساقاة وبيان مشروعيتها.
امل�ساقاة لغة من ال�َسقي باملاء، وال�سنيجُ والقافجُ واحلرفجُ املعتّل اأ�سٌل واحٌد، 
وهو اإ�رشابجُ ال�سيء املاَء وما اأ�سبهه، تقول: �سقيتجُه بيدي اأ�سقيه �سقياً، واأ�سقيتجُه، 
يقال:  اأ�سبه،  الثلث والربع وما  النخيل على  له �سقياً، وامل�ساقاة يف  اإذا جعلت 
�ساَقى فالٌن فالناً نخَله اإذا دفَعه اإليه وا�ستعمله فيه على اأن يعمره وي�سقيه ويقوم 

مب�سلحته، وللعامل �سهم مما تغّله، والباقي ملالك النخل)24(.
وامل�ساقاة يف ال�سطالح هي: اأن يدفَع الرجلجُ اإلى الرجِل حائَط نخٍل على 

www.mewa.gov.sa  :23( ينظر: مركز النخيل والتمور على موقع وزارة البيئة واملياه والزراعة على الرابط(
ومم����ا يح�ش����ن بيان����ه يف نهاية هذا املطلب ه����و الإ�شارة اإلى اجله����ود املبذولة من اجله����ات احلكومية يف اململكة،   
�ش����واء عل����ى م�شتوى الأبحاث واملوؤمترات العلمية، اأو على م�شتوى الدوائر احلكومية املختلفة التي تقوم بدور 
التوعي����ة والإر�ش����اد، وامل�شارك����ة امليدانية يف مكافحة �شو�شة النخيل احلمراء، ومن ذلك ما تقوم به وزارة البيئة 
واملياه والزراعة ممثلة يف مركز النخيل والتمور يف متابعة الأعمال اليومية لفرق املكافحة باململكة، وا�شتقبال 
التقاري����ر ال�شهري����ة لأعم����ال الف����رق م����ن املناط����ق اخلا�شع����ة لربنامج املكافح����ة ومراجعته����ا، كما يق����وم املركز 
بالإ�ش����راف الفن����ي على اأعمال مكافحة �شو�شة النخيل احلمراء مبناط����ق اململكة، وتقدمي الدورات املتخ�ش�شة 
لف����رق الفح�����ص والع����اج، وال�شتعان����ة باخلرباء من �شت����ى اأنحاء الع����امل، وكان من اأثر ذل����ك: انخفا�ص اأعداد 
النخيل امل�شابة يف مناطق اململكة، كما تقوم الوزارة بعقد اللقاءات الدورية وور�ص العمل لبحث امل�شتجدات يف 

و�شائل مكافحة ح�شرة �شو�شة النخيل احلمراء، وو�شع التو�شيات ورفعها اإلى جهات الخت�شا�ص.
ينظر: مقايي�ص اللغة 84/3، ل�شان العرب 394/14، مادة )�شقى( فيهما.    )24(
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اِبها واإباِرها وِعَماَرتها ويجُقطع له �َسْهَماً معلجُوَماً مما يخرج من  اأن يقوَم ب�سقيها وِق�سَ
ثمارها، واأجُخذت امل�ساقاة من ال�سقي لأننَّ �سقيها من اأهمنِّ اأمرها، وكانت النخيل 

َحاً فتعظم موؤنتها)25(. باحلجاز تجُ�سقى نَ�سْ
ومما �سبق يتبني اأننَّ امل�ساقاة عند الفقهاء هي: دفع ال�سجر اإلى من ي�سلحه 
بجزء من ثمره، واإ�سالح ال�سجر يكون ب�سقيه، وتلقيحه، وعمارته، والعناية 
من  معلوماً  ج��زءاً  العامل  اأج��رة  وتكون  للمالك،  ملكاً  يكون  فال�سجر  به، 

الثمرة)26(.
وتعترب امل�ساقاة من عقود امل�ساركة، وال�سرتاك حا�سل يف الثمرة بني مالك 
الأر�ض  لرب  ملك  و�سجر-  اأر���ض  -من  فالأ�سول  ال�ساقي،  وبني  الأ�سجار 
ا هي  اإمننَّ يخت�ض به، والعَمل -من �سقي وحرث- يخت�ض بال�ساقي، وامل�ساركة 
على الثمرة، بحيث يجُق�سم الثمر احلا�سل بني املالك وال�ساقي، فلي�ست امل�ساقاةجُ 
ل�ساحبها،  ملك  والعني  العني،  متليك  عن  عبارة  البيع  لأننَّ  البيع؛  عقود  من 
ولي�ست من عقود الإجارة؛ لأننَّ العو�ض الذي هو الثمرة جمهول، ويجب اأن 

تكون الأجرة معلومة، فامل�ساقاة فيها �سبه بامل�ساربة)27(. 
وقد ثبتت م�رشوعية امل�ساقاة بال�سنة، والإجماع، واملعقول، وبيان ذلك كالآتي:
اأما ال�سنة: فقد روى ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأننَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
»عاَمل خيرب ب�سطر ما يخرج منها من ثمر اأو زرع«)28(، قال ابن حجر: »وهذا 

الزاه���ر يف غري���ب األف���اظ ال�شافع���ي ����ص166، وينظ���ر: اأني����ص الفقه���اء ����ص102، �شرح ح���دود ابن عرفة   )25(
�ص386، املطلع على اأبواب املقنع �ص314، واملراد بالق�شاب: ق�ص جريد النخل، واملراد بالإبار: التلقيح.

ينظر: التعريفات للجرجاين �ص212.   )26(
ينظر: املعامات املالية اأ�شالة ومعا�شرة 167/15.    )27(

رواه البخ���اري يف �شحيح���ه: كتاب املزارعة، باب املزارع���ة بال�شطر ونحوه، 104/3 رقم 2328، وم�شلم   )28(
يف �شحيحه: كتاب املزارعة، باب امل�شاقاة 1186/3 رقم 1551.
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احلديث هو عمدة من اأجاز املزارعة واملخابرة لتقرير النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
لذلك، وا�ستمراره على عهد اأبي بكر اإلى اأن اأجالهم عمر«)29(، قال ابن عبدالرب: 

»والأحاديث يف امل�ساقاة متواترة«)30(.
النووي يف �رشحه  قال  امل�ساقاة،  تدل على جواز  املتواترة  الأحاديث  فهذه 
وجميع  واأحمد،  وال�سافعي  والليث  والثوري  مالك  قال  »وبه  احلديث:  لهذا 

فقهاء املحدثني واأهل الظاهر وجماهري العلماء«)31(.
اأما الإجماع: فقد نقل ابنجُ قدامة الإجماَع على م�رشوعية امل�ساقاة، وقال: 
جعفر  اأبو  فقال  الإجماع،  واأما   .. والإجماع  ال�سنة  جوازها  يف  »والأ�سل 
اأبي طالب -ر�سي اهلل عنه- وعن  بن  بن علي  بن احل�سني  بن علي  حممد 
اآبائه: )عامل ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم اأهَل خيرب بال�سطر، ثم اأبو بكر 
والربع، وهذا  الثلث  يعطون  اليوم  اإلى  اأهلوهم  ثم  وعثمان وعلي،  وعمر 
ينكره  فلم  ذلك،  وا�ستهر   ، خالفتهم(  مدة  يف  الرا�سدون  اخللفاءجُ  به  عمل 

منكر، فكان اإجماعا«)32(.
النخيل  اأهل  من  كثرياً  فاإننَّ  امل�ساقاة،  اإلى  داعيٌة  احلاجة  فاإننَّ  املعقول:  واأما 
وال�سجر يعجزون عن عمارته و�سقيه، ول ميكنهم ال�ستئجار عليه، وكثرٌي من 
النا�ض ل �َسَجر لهم، ويحتاجون اإلى الثمر، ففي تويز امل�ساقاة دفٌع للحاجتني، 

وحت�سيٌل مل�سلحة الفئتني، فجاز ذلك)33(. 
فتح الباري 13/5.   )29(

التمهيد 473/6.  )30(
�شرح النووي على �شحيح م�شلم 209/10.  )31(

املغن���ي 290/5، وخال���ف يف ذل���ك الإمام اأب���و حنيفة رحم���ه اهلل، قال اخلطابي يف مع���امل ال�شنن 98/3   )32(
»والعم���ل بامل�شاق���اة ثاب���ت يف ق���ول اأكرث الفقه���اء ول اأعلم اأحداً منه���م اأبطلها اإّل اأب���ا حنيفة، وخالفه 

�شاحباه فقال بقول جماعة اأهل العلم«.
ينظر: املغني 290/5.   )33(
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المبحث األول: 
التزامات المالك في عقد المساقاة

وفيه مطلبان:
 المطلب األول: 

 االلتزام بإبالغ العامل عن إصابة النخلة المصابة 
بسوسة النخيل الحمراء

ُي�شرتط يف عقد �مل�شاقاة �أن يكون حمل �لعمل -�هو �ل�شجر- معلوماً �إما بر�ؤية، 
�أ� �شفة، �قد �تفق �لفقهاء على هذ� �ل�رشط)34(، ومن عباراتهم يف ذلك ما يلي: 

جاء يف بدائع ال�سنائع: »اأن يكون حمل العمل وهو ال�سجر معلوماً«)35(، وجاء 
يف مواهب اجلليل: »توز امل�ساقاة على احلائط، ولو كان غائباً وظاهره �سواء كان 
قريب الغيبة، اأو بعيدها، وهو كذلك اإذا ح�سل ال�رشطان املذكوران؛ الأول: اأن 
يو�سف للعامل، واملراد بالو�سف اأن يجُذكر جميع ما يحتاج اإليه من العمل فيذكر 
ما فيه من الرقيق والدواب، اأو ل �سيء فيه، وهل هو بعل، اأو �سقي بالعني، اأو 
بالغرب؟ وتو�سف اأر�سه، وما هي عليه من ال�سالبة، اأو غريها، ويذكر ما فيه من 
اأجنا�ض الأ�سجار وعددها والقدر املعتاد مما يوجد فيها«)36(، وجاء يف احلاوي: »اأن 
اأو  باأن قال قد �ساقيتك اأحد حوائطي  تكون النخل معلومة، فاإن كانت جمهولة 
على ما �سئت من نخلي كان باطاًل؛ لأننَّ النخل اأ�سٌل يف العقد، فبطل باجلهالة؛ 
كالبيع«)37(، وجاء يف املغني: »ول ت�سح امل�ساقاة اإلنَّ على �سجر معلوم بالروؤية، اأو 

ينظر: بدائع ال�شنائع 185/6، مواهب اجلليل 380/5، احلاوي الكبري 360/7، املغني 538/7.    )34(
.185/6  )35(

 .380/5  )36(
 .360/7  )37(
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بال�سفة التي ل يختلف معها؛ كالبيع، فاإن �ساقاه على ب�ستان بغري روؤية ول �سفة، 
مل ي�سح؛ لأننَّه عقٌد على جمهول فلم ي�سح؛ كالبيع«)38(.

وهذه الن�سو�ض ال�سابقة توؤكد على اأننَّ مالك النخلة يلتزم باإبالغ العامل عن 
حال النخلة و�سالمتها من الأمرا�ض؛ لأننَّ هذه النخلة هي حمل العقد، وهي التي 
�سيجني العامل منها اأجرتَه وهي الثمرة، فمعرفة العامِل بحالة النخلة و�سالمتها من 
�لأمر��ض �رشٌط ل�شحة �لعقد؛ كي يقدم �لعامل على �لعقد بد�ن غرر �أ� جهالة، 
�سالمة  على  �سيوؤثر  هذا  فاإننَّ  احلمراء  النخيل  ب�سو�سة  م�سابة  النخلة  كانت  فاإذا 
النخلة، مما يوؤدي اإلى زيادة العمل الذي �سيبذله العامل، اإ�سافة اإلى تاأثر ثمر النخلة 
وجودته، ورمبا توؤدي هذه الإ�سابة اإلى تلف النخلة، مما يفوت على العامل الأجرة.

 المطلب الثاني: 

االلتزام بمؤونة عالج النخلة المصابة. 
بالأ�سل  وامل��راد  الأ�سل)39(،  يحفظ  مبا  يلتزم  املالك  اأننَّ  على  الفقهاء  اتفق 
عندهم: املكان الذي تزرع فيه النخيل وغريها، فحفظ الأ�سل من عمل املالك؛ 

ك�سد احليطان، و�سيانة الأبواب، واإن�ساء الأنهار)40(.
احليطان،  ك�سد  الأ�سل؛  حفظ  فيه  ما  املال  رب  »وعلى  قدامة:  ابن  يقول   
ح به، وعربنَّ بع�ض  واإن�ساء الأنهار، وعمل الدولب)41(، وحفر بئره، و�رشاء ما يجُلقنَّ
لُّ ما يتكرر كلنَّ عام فهو على العامل،  اأهل العلم عن هذا بعبارة اأخرى، فقال: )كجُ
وما ل يتكرر فهو على رب املال(، وهذا �سحيح يف العمل، فاأما �رشاء ما يلقح 

  .538/7  )38(
ينظر: بدائع ال�شنائع 187/6، الذخرية 100/6، مغني املحتاج 433/3، ك�شاف القناع 540/3.    )39(

ينظر: املغني 539/7.    )40(
ابَّة لي�شتق���ى بَها، ينظ���ر: حترير األفاظ  ال���دولب بفت���ح ال���داء و�شمه���ا، وهي اْلآَل���ة الَِّتي تديره���ا الدَّ  )41(

التنبيه �ص217، املطلع على اأبواب املقنع �ص167.  
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به، فهو على رب املال، واإن تكرر؛ لأننَّ هذا لي�ض من العمل«)42(.
فاإذا اأجُ�سيبت النخلة ب�سو�سة النخيل احلمراء فاإننَّ املالك يلتزم ب�رشاء الدواء، 
والأدوات الالزمة لعالج النخلة، ومكافحة احل�رشة ملنعها من النت�سار يف بقية 
اإلى  يحتاج  العالج  كان  اإذا  املعالج  باأجرة  املالك  يلتزم  كما  الأخرى،  النخيل 

خربة ودراية ل توجد عند العامل)43(.
ومما يدل على ذلك ما يلي:

1- اأننَّ الفقهاء و�سعوا �سابطاً لبيان حدود م�سوؤولية املالك يف عقد امل�ساقاة، وقالوا: 
اإننَّ كل ما يق�سد به حفظ الأ�سل ول يتكرر كل �سنة فهو على املالك)44(، وعالج �سو�سة 

النخيل مما يحفظ به الأ�سل، ول يتكرر كل �سنة، فيكون من م�سوؤولية املالك.
2- اأننَّ الفقهاء اتفقوا على اأننَّ النخلة اإذا احتاجت اإلى �سماد لعالج الرتبة، 
ابن  قال  العامل)45(،  املالك، وتفريقه يكون على  ال�سماد يكون على  فاإننَّ �رشاء 
رب  على  ذلك  ف�رشاء  اإليه،  احتاجت  اإن  بالزبل  الأر�ض  ت�سميد  »فاأما  قدامة: 
ح به«)46(، فيقا�ض �رشاء الدواء  املال؛ لأننَّه لي�ض من العمل، فجرى جمرى ما يلقنَّ
الأ�سل  اأننَّ كاًل منهما يحفظ  ال�سماد، بجامع  امل�سابة على �رشاء  النخل  لعالج 

ولي�ض فيه عمل، فيكون على املالك.
3- اأننَّ يف تكليف العامل مبوؤونة عالج النخل امل�سابة مع بقاء اأثره بعد فراغ 

امل�ساقاة اإجحافاً بالعامل، وزيادًة يف تكليفه بدون مقابل)47(.
املغني 539/7.    )42(

ينظر: املغني 540/7.   )43(
ينظر: بدائع ال�شنائع 182/6، حتفة املحتاج 117/6، املغني 539/7، وينظر يف حجية الكليات الفقهية   )44(

بحث: الكليات الفقهية، للدكتور نا�شر امليمان، جملة العدل، العدد )30(.  
ينظر: بدائع ال�شنائع 182/6، منح اجلليل 407/7، مغني املحتاج 432/3، املغني 540/7.     )45(

املغني 540/7.    )46(
ينظر: منح اجلليل 407/7، مغني املحتاج 432/3.    )47(
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 المبحث الثاني:
التزامات العامل في عقد المساقاة

وفيه مطلبان:

 المطلب األول: 

 االلتزام بإبالغ المالك عن إصابة النخلة 

بحشرة سوسة النخيل الحمراء
اتفق الفقهاء على اأننَّ العامل يلتزم بحفظ الثمرة، واأننَّه اأمني على ما يف يده، 
ط)48(، قال ابن قدامة: »والعامل اأمني، والقول قوله  ى �أ� فرَّ ل ي�شمن �إل �إذ� تعدَّ
عى عليه من خيانة؛ لأننَّ ربنَّ املال ائتمنه بدفع ماله  فيما يدعيه من هالك، وما يجُدنَّ

اإليه، فهو كامل�سارب«)49(.
وبالنظر اإلى حقيقة عقد امل�ساقاة؛ فاإننَّ العامل يتولى العمل يف املزرعة، ويقوم 
ب�سقي ال�سجر والنخل، وي�ستلزم ذلك التخلية بينه وبني املزرعة؛ حلاجته للرتدد 
عليها با�ستمرار، فالغالب اأننَّ املالك يكون بعيداً عن مزرعته، والعامل ا�ستلم من 
املالك النخَل ملتزماً بحفظه و�سقايته مقابل جزء معلوم من الثمرة، فهذا النخل 
اأمانة عند العامل، ويتولى حفظ املزرعة مما يتلفها من الدواب، اأو الل�سو�ض اأو 
الآفات، وغري ذلك مما يوؤثر على اأ�سل ال�سجرة اأو ثمرتها، فهذا النخل اأمانة عند 
العامل، ي�سمنه بالتعدي اأو التفريط، واإلزام العامل باإبالغ املالك مبا يحدث من 
�رشر يلحق بالنخلة هو من متام احلفظ وكماله، ول �سكنَّ اأننَّ ترَك العامل اإبالَغ 

ينظر: البحر الرائق 190/8، �شرح خمت�شر خليل 239/6، رو�شة الطالبني 163/5، ك�شاف القناع 541/3.   )48(
املغني 547/7.  )49(
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املالِك عن ال�رشر الذي ح�سل للنخلة نتيجة اإ�سابتها ب�سو�سة النخيل احلمراء هو 
تفريط منه موجب لل�سمان)50(، ومما يوؤكد ذلك ما يلي:

1- جاء يف احلديث اأننَّه �سلى اهلل عليه و�سلم عاَمَل خيرب ب�سطر ما يخرج منها 
من ثمر اأو زرع«)51(، حيث اإننَّه �سلى اهلل عليه و�سلم ترك ليهود خيرب م�سوؤولية 

حفظ الأ�سول والثمار)52(.
امل�سارب،  مع  يكون  فاملال  امل�ساربة،  مال  يف  امل�سارب  على  القيا�ض   -2
وحتت نظره ورعايته، فكذلك العامل يف عقد امل�ساقاة، يكون احلائط حتت نظره 

وحفظه)53(.
وي�ستثنى من ذلك فيما اإذا كان املالك قريباً من مزرعته ويرتدد عليها، وبيده 
مفاتيح اأبوابها؛ فاإننَّ حفظ املزرعة من م�سوؤوليته، ول يكلف العامل بذلك؛ لأننَّ 
العامل مل يقب�ض املزرعة قب�ساً كاماًل، ومثل ذلك لو ا�سرتك املالك مع العامل يف 
العمل، فاإننَّ العامل ل ي�سمن ما ي�سيب النخلة من تلف لأننَّه مل يقب�ض املزرعة 
قب�ساً كاماًل، جاء يف منح اجلليل: »)ل( توز )م�ساركة ربه( اأي احلائط العامل 
ولك  حائطي  واأنا  اأنت  ا�سق  لرجل:  قال  من  القرينان  �سمع  امل�ساقاة،  عمل  يف 
ن�سف ثمره فال ي�سلح؛ لأننَّ امل�ساقاة اأن ي�سلنَّم احلائط اإليه، قال ابن ر�سد: اإن وقع 
ا �أعطاه  �فات فالعامل �أجري؛ لأنَّ ربه �رشط �أن يعمل معه فكاأنه مل ي�شلَّمه �إليه، �إنَّ

جزءاً من الثمرة على اأن يعمل معه«)54(.   

ينظر: بدائع ال�شنائع 211/4، �شرح خمت�شر خليل 239/6، احلاوي الكبري 426/7، ك�شاف القناع 33/4.  )50(
�شبق تخريجه.  )51(

ينظر: �شرح النووي على �شحيح م�شلم 211/10، فتح الباري 17/5.  )52(
ينظر: املبدع 398/4.    )53(

 .409/7 )54(
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 المطلب الثاني:

االلتزام ببذل الجهد في عالج النخلة المصابة
اتفق الفقهاء على اأننَّ العامل يلتزم مبا فيه �سالح الثمرة)55(، يقول ابن قدامة: 
»ويلزم العامل باإطالق عقد امل�ساقاة ما فيه �سالح الثمرة وزيادتها، مثل حرث 
الأر�ض حتت ال�سجر، والبقر التي حترث، واآلة احلرث، و�سقي ال�سجر، وا�ستقاء 
املاء، واإ�سالح طرق املاء وتنقيتها، وقطع احل�سي�ض امل�رش وال�سوك، وقطع ال�سجر 
واإ�سالح  الثمرة،  وت�سوية  قطعه،  اإلى  يحتاج  ما  وقطع  الكرم،  وزبار  الياب�ض، 

الأجاجني، وهي احلفر التي يجتمع فيها املاء على اأ�سول النخل..«)56(.
�سواء  امل�ساقاة،  العمل يف عقد  يتولى  العامل  اأننَّ  ال�سابق  الن�ض  فيوؤخذ من 
كان عماًل  اأو  ما حتتها،  النخلة، وحرث  العقد؛ ك�سقي  عند  معلوماً  كان عماًل 
جمهوًل يوؤول اإلى العلم؛ كقطع احل�سي�ض امل�رش، وال�سوك، وال�سجر الياب�ض، 
فهذا مما قد يح�سل بعد العقد، ول يوؤثر هذا العمل؛ لأننَّه عمل ي�سري معتاد، ول 

ياأخذ جهداً، اأو وقتاً من العامل.
بقيمة  يتكفل  املالك  فاإننَّ  �سماد،  اإلى  النخلة  احتاجت  لو  فيما  ذلك  ومثل 
ال�سماد، ويتولى العامل تفريقه يف حو�ض النخلة، قال ابن قدامة: »فاأما ت�سميد 
الأر�ض بالزبل -اإن احتاجت اإليه- ف�رشاء ذلك على رب املال؛ لأننَّه لي�ض من 
العامل؛  على  الأر���ض  يف  ذلك  وتفريق  به،  حجُ  يلقنَّ ما  جمرى  فجرى  العمل، 

كالتلقيح«)57(.
وقد اأجمع الفقهاء على اأننَّ تلقيح النخلة على العامل، و�رشاء اللقاح يكون 

ينظر: البحر الرائق 186/8، �شرح خمت�شر خليل 233/6، رو�شة الطالبني 158/5، ك�شاف القناع 540/3.    )55(
املغني 538/7.    )56(
املغني 540/7.   )57(
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اأننَّ الذي يجب  اأجمعوا على  على املالك)58(، قال ابن ر�سد: »العلماء باجلملة 
حجُ به على  على العامل هو ال�سقي والإبار«)59(، وقال النووي: »الطلع الذي يجَُلقنَّ

ا يكلنَّف العاملجُ الَعَمَل«)60(. املالك؛ لأننَّه عني مال، واإمننَّ
فيوؤخذ مما �سبق اأننَّ املالك اإذا قام بتوفري الدواء الالزم ملكافحة احل�رشة؛ فاإننَّ 
على العامل بذل اجلهد يف عالج النخلة امل�سابة، والعناية بها، وعليه مكافحة 
احل�رشة داخل املزرعة، والق�ساء عليها، واإذا كان العالج يحتاج اإلى خربة فنية ل 
ميلكها العامل؛ فاإننَّ على املالك اأن يجُعني العامل مبا يحتاجه للقيام بعالج النخلة، 
ذكره  ما  على  قيا�شاً  �ذلك  �لعقد،  عند  �بتد�ء�ً  ذلك  ��شرت�ط  للعامل  �يجوز 
�لفقهاء من �أنَّ �لعامل له �أن ي�شرتط على رب �ملال �أن يعينه بالد�بة �أ� �لغالم �إذ� 

كان احلائط كبرياً ي�سق عليه العمل فيه لوحده)61(.
الثمرة،  اأجرته من  النخلة ل مينعه من ح�سوله على  العامِل بعالج  واإخالل 
واإننَّ�ما يلحقه ال�سمان بقدر تق�سريه يف تقدمي العالج، وقد ن�ضنَّ الفقهاء على اأننَّ 
�ملالك لو �رشط على �لعامل �أعماًل تلزمه، فاأثمرت �لأ�شجار ��لعامل مل يعمل 
بع�ض تلك �لأعمال؛ ��شتحق جميع ما �رُشط له كما لو مل يعمل �شيئاً؛ لأنَّه �رشيك 

ولي�ض باأجري)62(.

ينظر: حا�شية ابن عابدين 291/6، الذخرية 101/6، رو�شة الطالبني 159/5، ك�شاف القناع 540/3.  )58(
)59( بداية املجتهد 30/4. 

رو�شة الطالبني 159/5.    )60(
)61( ينظر: الذخرية 97/6، مواهب اجلليل 384/5.

ينظر: مغني املحتاج 346/3، نهاية املحتاج 206/5.  )62(
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 المبحث الثالث:
أثر سوسة النخيل الحمراء في فسخ عقد المساقاة

وفيه مطلبان:

 المطلب األول:

 فسخ عقد المساقاة قبل إصابة النخلة 

بسوسة النخيل الحمراء
وهل  جائز؟  اأو  لزم  عقد  هو  هل  امل�ساقاة،  عقد  �سفة  يف  الفقهاء  اختلف 
يجوز لأحد املتعاقدين ف�سخه منفرداً اأم ل؟ اختلفوا يف ذلك على ثالثة اأقوال:
القول الأول: اأننَّ عقد امل�ساقاة عقد لزم، فال يجوز لأحد املتعاقدين ف�سخه 
منفرداً، وهو قول جمهور الفقهاء؛ وهم: احلنفية)63(، واملالكية)64(، وال�سافعية)65(، 

وبع�ض احلنابلة)66(، وهو اختيار �سيخ ال�سالم ابن تيمية)67(.
ف�سخه  املتعاقدين  لأحد  ويجوز  جائز،  عقد  امل�ساقاة  عقد  اأننَّ  الثاين:  القول 
ظاهر  »وهو  قدامة:  ابن  قال  احلنابلة)68(،  عند  امل�سهور  املذهب  وهو  منفرداً، 

كالم الإمام اأحمد«)69(.

ينظر: تبيني احلقائق 278/5، حا�شية ابن عابدين 274/6.    )63(
ينظر: الكايف يف فقه اأهل املدينة 767/2، مواهب اجلليل 408/5.   )64(

ينظر: الأم 224/8، اأ�شنى املطالب 398/2، وهذا هو امل�شهور عند ال�شافعية، ونقل ال�شربيني يف مغني   )65(
املحت���اج 433/3 ق���ول ال�شبك���ي: »مل يتب���ني يل دلي���ل ق���وي عل���ى لزومه���ا، وكن���ت اأود لو ق���ال اأحد من 

اأ�شحابنا بعدم لزومها حتى كنت اأوافقه«.  
ينظر: املغني 542/7، املبدع 395/4.   )66(

)67( ينظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية 115/30. 
ينظر: املغني 542/7، ك�شاف القناع 537/3.    )68(

املغني 542/7.  )69(
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القول الثالث: اأننَّ عقد امل�ساقاة عقد جائز من جهة العامل، ولزم من جهة 
املالك، وهو قول لبع�ض احلنابلة)70(.

اأدلة القول الأول:
ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول بالأدلة التالية:

الدليل الأول: اأننَّ عقد امل�ساقاة عقد معاو�سة، فيكون لزماً؛ قيا�ساً على عقود 
املعاو�سات الأخرى، قال ابن قدامة: »هو عقد لزم، وهو قول اأكرث الفقهاء؛ 

لأننَّه عقد معاو�سة، فكان لزماً؛ كالإجارة«)71(. 
بيع،  الإجارة  لأننَّ  �سحيح؛  غري  الإجارة  على  امل�ساقاة  قيا�ض  باأننَّ  ويناق�ش: 

ر معلوم فاأ�سبهت البيع)72(. فكانت لزمة كبيع الأعيان، ولأننَّ عو�سها مقدنَّ
واجلواب: اأننَّنا ن�سلنَّم اأننَّ الإجارة بيع، لكننَّها بيع ملنافع العني، فاأ�سبهت امل�ساقاة 
من جهة اأننَّها بيع ملنافع العامل بعو�ض، وكالهما يقت�سي العمل على العني مع 

بقائها)73(.
اإذا  ف�سخه  املال  لرب  جلاز  جائزاً،  كان  لو  امل�ساقاة  عقد  اأننَّ  الثاين:  الدليل 

اأدركت الثمرة، في�سقط حقُّ العامل، فيلحقه �رشر بذلك)74(.
ي�سقط حق  لِكهما، فال  مجُ الثمرة متى ظهرت فهي تظهر على  باأننَّ  ويناق�ش: 
العامل منها بف�سخ ول غريه؛ كما لو ف�سخ املالك امل�ساربة بعد ظهور الربح فال 

ي�سقط حق امل�سارب)75(.

ينظر: الإن�شاف 202/14، حا�شية ابن قا�شم على الرو�ص املربع 28/5.    )70(
املغني 542/7.  )71(

ينظر: املرجع ال�شابق.    )72(
ينظر: املرجع ال�شابق.   )73(

ينظر: حا�شية اجلمل 528/3، املغني 542/7.  )74(
ينظر: املغني 542/7.     )75(
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ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين بالآتي:
افتجُِتحت خيربجُ  اأننَّه قال: ملا  الدليل الأول: ما رواه ابن عمر ر�سي اهلل عنهما 
اأن يعملوا  فيها، على  هم  يجُقرنَّ اأن  �ساألْت يهودجُ ر�سوَل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  فقال  والزرع،  الثمر  من  منها  ما خرج  ن�سف  على 

ْم ِفيَها َعَلى َذِلَك َما �ِسْئَنا«)76(. كجُ و�سلم: »اأجُِقرُّ
وجه الدللة: اأننَّ العقد لو كان لزماً مل يجز بغري تقدير مدة حمددة، ول اأن 
يجعل اخلرية اإليه يف مدة اإقرارهم، وهذا يدل على اأننَّ العقد جائز، كما اأننَّ النبي 
ر مل يجُرتك نقله؛  ر لهم ذلك مبدة، ولو قدنَّ �سلى اهلل عليه و�سلم مل يجُنقل عنه اأننَّه قدنَّ

لأننَّ هذا مما يحتاج اإليه، فال يجوز الإخالل بنقله)77(.
ويناق�ش: باأننَّ احلديث حممول على مدة العهد؛ لأننَّه �سلى اهلل عليه و�سلم 
كان عازماً على اإخراج الكفار من جزيرة العرب، قال النووي: »قال العلماء: 
ثم  �سئنا،  ما  املقام يف خيرب  ا منكنكم من  اإمننَّ واملراد  العهد،  مدة  اإلى  عائد  وهو 
نخرجكم اإذا �سئنا؛ لأننَّه �سلى اهلل عليه و�سلم كان عازماً على اإخراج الكفار من 
اآخر عمره، وكما دل عليه هذا احلديث وغريه  اأمر به يف  جزيرة العرب، كما 
اة وكانت �سميت مدة،  ... وقيل معناه اأننَّ لنا اإخراجكم بعد انق�ساء املدة امل�سمنَّ
ويكون املراد بيان اأننَّ امل�ساقاة لي�ست بعقد دائم كالبيع والنكاح، بل بعد انق�ساء 
املدة تنق�سي امل�ساقاة، فاإن �سئنا عقدنا عقداً اآخر، واإن �سئنا اأخرجناكم، وقال اأبو 

ثور اإذا اأطلقا امل�ساقاة اقت�سى ذلك �سنة واحدة واهلل اأعلم«)78(.
الدليل الثاين: اأننَّ امل�ساقاة عقد على مال بجزء من منائه، فكان جائزاً كامل�ساربة، 

رواه م�شلم يف �شحيحه: كتاب امل�شاقاة واملزارعة، باب امل�شاقاة 1187/3، رقم 1551.   )76(
ينظر: املغني 542/7.    )77(

ينظر: �شرح النووي على �شحيح م�شلم 511/10.   )78(
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قال ابن قدامة: »ولأننَّه عقد على جزء من مناء املال، فكان جائزاً،؛كامل�ساربة، اأو 
عقٌد على املال بجزء من منائه؛ اأ�سبه امل�ساربة، وفارق الإجارة؛ لأننَّها بيع، فكانت 

لزمة؛ كبيع الأعيان؛ ولأننَّ عو�سها مقدر معلوم، فاأ�سبهت البيع«)79(.
ويناق�ش: باأننَّ امل�ساقاة تخالف امل�ساربة من جهة اأننَّها حتتاج اإلى عمل العامل 
عمل  اإلى  حتتاج  فال  كذلك،  لي�ست  وامل�ساربة  الثمرة،  �سالح  بدو  بعد  ولو 
امل�سارب بعد ظهور الربح، كما اأننَّ العمل يف امل�ساقاة مف�ض اإلى ظهور الثمرة 

غالباً، بخالف امل�ساربة فاإننَّ الربح غري متحقق حتى ولو مع العمل)80(.
مال  على  عقٌد  للعامل  بالن�سبة  العقد  حقيقة  باأننَّ  الثالث:  للقول  وي�ستدل 
بجزء من منائه، فكان جائزاً بالن�سبة اإليه؛ كامل�ساربة، واأما بالن�سبة للمالك فهو 
اأدركت الثمرة، في�سقط حقُّ  اإذا  عقد لزم؛ لأنه لو كان جائزاً، جلاز له ف�سخه 

العامل، فيلحقه �رشر بذلك)81(.
الراجح:

اأننَّ  يت�سح  الواردة عليها  واأدلتهم واملناق�سات  الفقهاء  اأقوال  ا�ستعرا�ض  بعد 
عقد امل�ساقاة هو من عقود امل�ساركات، ل من جن�ض عقود املعاو�سات، فال�سرتاك 
حا�سل يف الثمرة بني مالك ال�سجر وبني ال�ساقي )العامل(، فالأ�سول من اأر�ض 
و�سجر ملك لرب الأر�ض، وال�سقي وما يتعلق به يخت�ض بالعامل، وامل�ساركة 

ا هي على الثمرة، بحيث يجُق�سم الثمرجُ احلا�سل بني املالك وال�ساقي. اإمننَّ
العني،  متليك  عن  عبارة  البيع  عقد  لأننَّ  البيع؛  عقود  من  امل�ساقاة  فلي�ست 
هو  الذي  العو�ض  لأننَّ  الإج��ارة؛  عقود  من  ولي�ست  ل�ساحبها،  ملك  والعني 

املغني 542/7.   )79(
ينظر: احلاوي الكبري 181/9، املغني 543/7.   )80(
ينظر: حا�شية اجلمل 528/3، املغني 542/7.  )81(
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الثمرة جمهول، وقد يوجد العو�ض، وقد ل يوجد، بينما العو�ض يف الإجارة 
يجب اأن يكون معلوماً، فعقد امل�ساقاة فيها �َسَبه بامل�ساربة، وامل�ساربة من العقود 
ن ف�سخه �رشًرا على اأحد  اجلائزة فكذلك امل�ساقاة، اإلنَّ اأننَّ العقد اجلائز متى ت�سمنَّ

العاقدين حتول اإلى اللزوم دفًعا لل�رشر)82(.
��إن ف�شخ �لعامل قبل ظهور �لثمرة فال �شيء له؛ لأنَّه ر�شي باإ�شقاط حقه من 
الثمرة بف�سخ العقد، ف�سار كعامل امل�ساربة اإذا ف�سخ قبل ظهور الربح، وعامل 
اجلعالة اإذا ف�سخ قبل اإمتام عمله، واإن ف�سخ رب املال قبل ظهور الثمرة، فعليه 
اأجر املثل للعامل؛ لأننَّه منعه اإمتام عمله الذي ي�ستحق به العو�ض، فاأ�سبه ما لو 
ف�سخ اجلاعل قبل اإمتام عمل اجلعالة، وفارق رب املال يف امل�ساربة اإذا ف�سخها 
قبل ظهور الربح؛ لأننَّ عمل ال�ساقي مف�ٍض اإلى ظهور الثمرة غالباً، فلول الف�سخجُ 
لظهرت الثمرة، فَمَلك ن�سيبه منها، وقد قطع ذلك بف�سخه، فاأ�سبه ف�سخ اجلعالة، 

بخالف امل�ساربة، فاإننَّه ل يعلم اإف�ساوؤها اإلى الربح)83(.

 المطلب الثاني:

فسخ عقد المساقاة بعد إصابة النخلة بسوسة النخيل الحمراء
تكون  اأن  من  احلال  يخلو  فال  احلمراء  النخيل  ب�سو�سة  النخلة  اأ�سيبت  اإذا 
النخيل، وبيان  اأو تكون الإ�سابةجُ منت�رشًة يف كافة  بال�سو�سة حمدودًة،  الإ�سابةجُ 

ذلك كالآتي:
الثمرة: ففي  بال�سو�سة حمدودًة ول توؤثر يف  اأن تكون الإ�سابة  احلالة الأولى: 
معلوٌم،  العمَل  لأننَّ  العقد؛  يف  ال�ستمرار  يف  العامل  على  �رشر  ل  احلالة  هذه 

ينظر: املعامات املالية اأ�شالة ومعا�شرة 214/15.    )82(
ينظر: املب�سوط 101/23، �شرح خمت�شر خليل للخر�شي 234/6، اأ�شنى املطالب 399/2، املغني 43/7.    )83(
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والثمرة �سليمٌة، فعلى العامل ال�ستمرارجُ يف العمل �سيانة للعقد، ولعدم ح�سول 
ال�رشر على طريف العقد)84(، ولو ف�سخ العاملجُ عقد امل�ساقاة فال حرج عليه؛ لأننَّ 
العقَد جائز)85(، قال ابن قدامة: »واإن هرب العامل، فلرب املال الف�سخ؛ لأننَّه عقد 
جائز، واإن قلنا بلزومه فحكمه حكم ما لو مات واأبى وارثه اأن يقوم مقامه ..«)86(.  
مما  النخيل؛  كافة  يف  منت�رشًة  بال�سو�سة  الإ�سابة  تكون  اأن  الثانية:  احلالة 
اإلى عمل وجهد من  الثمرة، وحتتاج  النخيل قبل ح�سول  اإلى موت  قد يوؤدي 
عليه  ال�رشر  حل�سول  العقد؛  ف�سخ  للعامل  فيجوز  ال�سو�سة،  ملكافحة  العامل 
باإلزامه بالعمل و�سقي ال�سجر مع عدم حتقق خروج الثمرة)87(، وقد ن�ضنَّ الفقهاء 
القائلون بلزوم عقد امل�ساقاة على جواز الإقالة يف عقد امل�ساقاة، خا�سة اإذا ترتب 
على ال�ستمرار يف العقد �رشر على املتعاقدين اأو اأحدهما)88(، واأما من قال باأننَّ 
عقد امل�ساقاة عقد جائز فال يرى حاجة اإلى الإقالة؛ لأننَّ العامل ي�ستطيع اأن يتحلل 
من العقد متى ما اأراد ولو مل ير�َض �ساحبه)89(، �ي�شرتط يف ف�شخ �لعامل للعقد 
اأن ل يكون الف�سخ فيه �رشر على املالك؛ كاأن يكون املالك م�سافراً، اأو بعيداً عن 

مزرعته مما يلحقه �رشر بالبحث عن بديل عن العامل. 
باإ�شقاط  ر�شي  لأنَّه  �لثمرة؛  من  �شيئاً  ي�شتحق  ل  فالعامل  �حلالتني  كال  �يف 
حقه من الثمرة بف�سخ العقد، ف�سار كعامل امل�ساربة اإذا ف�سخ قبل ظهور الربح، 

وعامل اجلعالة اإذا ف�سخ قبل اإمتام عمله)90(. 
ينظر: املغني 548/7، مطالب اأويل النهى 571/3.    )84(

)85( ينظر اخلاف يف لزوم عقد امل�شاقاة يف املطلب ال�شابق، �ص23.
املغني 547/7.    )86(

ينظر: العناية �شرح الهداية 482/9،    )87(
ينظر: الهداية 521/11، منح اجلليل 407/7، نهاية املحتاج 260/5.  )88(

)89( ينظر: املعامات املالية اأ�شالة ومعا�شرة 387/15. 
ينظر: املب�سوط 101/23، �شرح خمت�شر خليل للخر�شي 234/6، اأ�شنى املطالب 399/2، املغني 43/7.    )90(
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ومما يلحق بامل�ساألة ال�سابقة فيما اإذا تلف الزرع باآفة فال �سيء للعامل؛ لأننَّه مل 
تيمية:  ابن  قال �سيخ ال�سالم  امل�ساربة)91(،  للمالك �سيء كما يف عقد  يح�سل 

»فكذلك اإذا تلفت الثمرة قبل التمكن من اجلذاذ �سقط الثمن..)92(.
واأ�سار بع�ض الفقهاء اإلى اأننَّ العامل يلزمه اإكمال العمل ورعاية ال�سجر حتى 
مع تلف الثمرة؛ �سيانة للعقد، وحفظاً لأ�سول الزرع، جاء يف اأ�سنى املطالب 
»)فرع لو تلفت الثمار( كلها بجائحة اأو غريها كغ�سب )اأو مل تثمر مل ينف�سخ( 
عقد امل�ساقاة )بل يتم( العاملجُ )العمَل( واإن ت�رشر به )ول �سيء له( كما اأن عامل 
القرا�ض يكلف التن�سي�ض، واإن ظهر خ�رشان )فاإن تلف بع�سها فله الف�سخ اإن 

�سمح برتك الباقي( للمالك، واإل فيتم العمل .. »)93(. 
وقد اختلف القائلون بلزوم عقد امل�ساقاة فيما اإذا ادعى املالك على العامل 
، فهل يجُعدُّ هذا �سبباً  خيانة اأو تق�سرياً يف العمل وَحَلَف على ذلك ونََكَل العاملجُ

لف�سخ عقد امل�ساقاة، اختلفوا يف ذلك على ثالثة اأقوال، هي:
القول الأول: اأننَّ هذا الت�رشف من العامل يجُعدُّ عذراً تجُف�سخ به امل�ساقاة، وهو 

قول احلنفية)94(.
على  العامل  ويجُجرب  العامل،  بنكول  امل�ساقاة  عقد  ينف�سخ  ل  الثاين:  القول 

العمل، وهذا قول املالكية)95(.  
القول الثالث: ل ينف�سخ عقد امل�ساقاة بنكول العامل، وللمالك اأن ي�سمنَّ اإلى 
العامل من يجُ�رشف عليه اإلى اأن يتمنَّ العمل، ول تزال يده من العمل، وهو قول 

)91( ينظر: البيان 255/7. 
)92( جمموع فتاوى ابن تيمية 236/30. 

)93( 399/2، وذلك بناء على لزوم عقد امل�شاقاة عندهم، وقد �شبق بيان اأن الراجح بخافه، ينظر �ص23. 
)94( ينظر: الهداية 345/4، البناية �شرح الهداية 520/11

)95( ينظر: املدونة 571/3، مواهب اجلليل 388/5.
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ال�سافعية)96(، واحلنابلة)97(.
وي�ستدل للقول الأول: اأننَّ ا�ستمرار عقد امل�ساقاة ي�ستلزم �رشراً على املالك، 
فتف�سخ به، قال املرغياين: »وتجُف�سخ بالأعذار .. ومن جملتها: اأن يكون العامل 
�سارقاً يخاف عليه �رشقة ال�َسَعف والثمر قبل الإدراك؛ لأننَّه يلزم �ساحب الأر�ض 

�رشراً مل يلتزمه فتف�سخ به«)98(.
وي�ستدل للقول الثاين: اأننَّ العقد لزم، وميكن اإزالة ال�رشر احلا�سل مبتابعة 
العامل، واإجباره على توكيل اأمني ل�سقي الزرع، جاء يف املدونة: »اأراأيت اإن 
اكرتى رجل مني داراً، اأو اأخذ حائطي م�ساقاة، فاإذا هو �سارق مربنٌِّح، اأخاف عليه 
اأبوابها،  اأو يبيع  ب داري  ع جذوعي، اأو يخرنِّ اأو يقطنِّ اأن يذهب بثمرة حائطي، 
اأيكون يل اأن اأخرجه يف قول مالك؟ قال: مل اأ�سمع من مالك فيه �سيئاً، واأرى 

امل�ساقاة والكراء لزماً له، وليحتفظ منه اإن خاف، ولي�ض له اأن يخرجه«)99(. 
وي�ستدل للقول الثالث: باأننَّ العمل حق على العامل، وميكن ا�ستيفاوؤه منه 
بوجود م�رشف عليه، واأجرة امل�رشف تكون على العامل اإن ثبت منه تق�سري اأو 
خيانة، قال املاوردي: »اعلم اأننَّ على العامل يف الثمرة حقني: اأحدهما: حفظها، 
والثاين: اأداء الأمانة فيها، فاإن ظهر منه تق�سري يف احلفظ اأجُِخذ به وا�ستجُوؤجر عليه 
من يحفظها من ماله، واإن ظهرت منه خيانة يف الثمرة و�رشقة لها باإقرار منه اأو 
ِنع من الثمرة، ورفعت يده عنها،  بينة قامت عليه، اأو بيمني املدعي عند نكوله مجُ
)قال املزين ههنا( ويجَُكارى عليه من ماله من يعمل يف الثمرة، وقال يف مو�سع 
ه اإليه ليقوم بحفظ الثمرة، ولي�ض ذلك على  اآخر ا�ستاأجر عليه احلاكم اأميناً ي�سمُّ

)96( ينظر: احلاوي الكبري 382/7، حتفة املحتاج 121/6. 
)97( ينظر: املغني 547/7، مطالب اأويل النهى 571/3.

)98( الهداية 345/4.
)99( املدونة 571/3. 
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ا هو مردود اإلى اجتهاد احلاكم ليحكم مبا يراه  اختالف قول منه يف احلكم، واإمننَّ
اأمني،  »والعامل  قدامة:  ابن  وقال  جائز«)100(،  وكالهما  الأمرين،  هذين  من 
املال  َعى عليه من خيانة؛ لأننَّ رب  يجُدنَّ فيما يدعيه من هالك، وما  والقول قوله 
ائتمنه بدفع ماله اإليه، فهو كامل�سارب، فاإن اتجُِهَم َحَلف، فاإن ثبتت خيانته باإقرار 
منَّ اإليه من يجُ�رشف عليه، فاإن مل ميكن حفظه، ا�ستجُوؤجر من  اأو ببينة اأو نكوله، �سجُ

ماله من يعمل عمله، وبهذا قال ال�سافعي«)101(.
الرتجيح:

العقد  لطريف  يجوز  جائز،  عقد  امل�ساقاة  عقد  اأننَّ  بيانه  �سبق  كما  والراجح 
يف  �ملالك  �شكَّ  فاإذ�  �لآخر،  �لطرف  ت�رشر  عدم  ب�رشط  �قت،  �أي  يف  ف�شخه 
اأمانة العامل، اأو ظهر من العامل تق�سري يف العمل؛ فاإننَّ املالك له احلق يف ف�سخ 

العقد، وا�ستبدال العامل باآخر.

)100( احلاوي الكبري 382/7. 
)101( املغني 547/7. 
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المبحث الرابع:
ضمان تلف النخلة في عقد المساقاة

وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول:

ضمان العامل عند إصابة النخلة بسوسة النخيل الحمراء
ى اأو  اتفق الفقهاء على اأننَّ العامل اأمني على ما يف يده، ول ي�سمن اإلنَّ اإذا تعدنَّ
ط)102(، قال ابن قدامة: »والعامل اأمني، والقول قوله فيما يدعيه من هالك، وما  فرَّ
عى عليه من خيانة؛ لأننَّ ربنَّ املال ائتمنه بدفع ماله اإليه، فهو كامل�سارب«)103(. يجُدنَّ

العامل  تق�سري  املالك  النخلة، وادعى  تلف  العامل واملالك يف  فاإذا اختلف 
يف حفظ النخلة واأنكره العامل؛ فالقول قول العامل لأننَّه اأمني، والأ�سل عدم 
التق�سري، ومن ن�سو�سهم يف ذلك: قال املاوردي: »فاأما اإن ادعى رب النخل 
اخليانة وال�رشقة، والعامل منكر لهما، ول بينة تقوم بها فالقول فيها قول العامل 
مع ميينه، وهو على ت�رشفه يف الثمرة ل ترفع يده عنها مبجرد الدعوى، فاإن اأراد 
رب النخل بدعوى ال�رشقة الغرم مل ت�سمع الدعوى منه اإل معلومة«)104(، قال 
اأو �رشقة، وبنينَّ الدعوى،  العمراين: »اإذا ادعى رب النخل على العامل خيانة 
، ول بينة لرب النخل فالقول قول العامل مع ميينه؛ لأننَّه اأمني، فكان  واأنكر العاملجُ
القولجُ قولَه، فاإذا حلف �سقطت دعوى رب املال، وكان العامل على عمله«)105(.

)102( ينظر: البحر الرائق 190/8، رو�شة الطالبني 163/5، �شرح خمت�شر خليل 239/6، ك�شاف القناع 541/3. 
)103( املغني 547/7.

)104( احلاوي الكبري 195/9.
)105( البيان 269/7. 
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 المطلب الثاني:

ضمان الجار عند انتقال حشرة من ملكه إلى ملك غيره
اإذا انتقلت ح�رشة �سو�سة النخيل احلمراء من مزرعة اجلار اإلى ملك غريه، 

فهل ي�سمن اجلار ما اأف�سدته هذه احل�رشة يف ملك غريه؟ بيان ذلك كالآتي:
غريه  ملك  يف  احلمراء  النخيل  �سو�سة  ح�رشة  اإلقاء  اجلار  د  تعمنَّ اإذا  اأوًل: 
وقد  الآخرين،  ملك  على  واعتداء  جناية  ويعترب  ي�سمن،  فاإننَّه  اأف�سدته،  حتى 
ن�ضنَّ الفقهاء على اأننَّ من اأر�سل بع�ض الهوام على اإن�سان اأو حيوان فاإنه يكون 
�سامناً)106(، قال ال�رشخ�سي »لو طرح بع�ض الهوام على رجل فلدغه ذلك فهو 
�سامن له؛ لأننَّه متعٍد يف هذا الت�سبب«)107(، ويدلُّ على ذلك قوله �سلى اهلل عليه 
و�سلم: »ل �رشر ول �رشار«)108(، فاحلديث يدل على مبداأ ال�سمان مطلقاً، وبناًء 
ومنها  ال�سمان،  باب  القواعد يف  من  عدداً  الفقهاء  و�سع  احلديث  هذه  على 
قاعدة: »اإلقاء الهوام يوجب ال�سمان«)109(، فالت�سبب يف اإتالف اأموال النا�ض 

وزروعهم اأمر حمرم، موجب لل�سمان.
ملك  اإلى  اجلار  ملك  من  احلمراء  النخيل  �سو�سة  ح�رشة  انتقلت  اإذا  ثانيًا: 
غريه دون تعمد من اجلار؛ كاأن تطري احل�رشة وتنتقل اإلى ملك الغري، فاإننَّ اجلار 
ل ي�سمن ما ت�سببه ال�سو�سة يف ملك الآخرين؛ لأننَّه مل يت�سبب يف ذلك، �سواء 

، وذلك لالآتي: ق�رشنَّ يف عالج نخله اأو مل يق�رشنِّ

)106( ينظر: جممع ال�شمانات �ص190، الفتاوى الهندية 42/6.
)107( املب�سوط 5/27. 

)108( رواه ابن ماجه يف �شننه: كتاب الأحكام، باب من بني يف حقه ما ي�شر جاره 784/2 رق�م 2341، ورواه 
الدارقطن���ي يف �شنن���ه 77/3 رق���م 288، و�شحح���ه احلاك���م يف م�شتدركه 66/2 وق���ال: »حديث �شحيح 

الإ�سناد على �سرط م�سلم ومل يخرجاه”.
)109( ينظر: مو�شوعة القواعد الفقهية ملحمد اآل بورنو 264/1.
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اأننَّ عالج النخلة امل�سابة بال�سو�سة لي�ض واجباً على مالكها؛ لأننَّ زراعة   -1
اأو  اإذا كان يف عالج النخلة م�سقة  ة  اأ�ساًل، خا�سنَّ النخلة واقتناءها لي�ض واجباً 

ْلَفٌة على مالكها، ثم اإننَّ النخلة قد تجُ�سفى من هذه ال�سو�سة بدون عالج. كجُ
2- ن�ضنَّ الفقهاء على اأننَّ مالك النحل ل ي�سمن ما يت�سبب فيه النحل من تلف 
يف الزروع؛ لأننَّه ل ميكن التحكم به ومنعه من الأذى، ول التحرز عنه)110(، يقول 
فياأكل  فيخرج  ب�ستانه  يف  ي�سعه  نحل  له  عمن  ال�ستفتاء  وقع  »وقد  عابدين:  ابن 
عنب النا�ض وفواكههم هل ي�سمن رب النحل ما اأتلفه النحل من العنب ونحوه اأم 
ل وهل يوؤمر بتحويله عنهم اإلى مكان اآخر اأم ل؟ وجوابه: اأننَّه ل ي�سمن ربه �سيئاً 
مطلقاً اأ�سهدوا عليه اأم ل؛ اأخذاً من م�ساألة الكلب بل اأولى«)111(، فاإذا ثبت ذلك يف 
النحل؛ ففي غريه من احل�رشات التي تنتقل من اجلار اإلى ملك غريه من باب اأولى.

 المطلب الثالث:

ضمان تلف النخلة المصابة من بيت المال
مالك  تعوي�ض  يتم  فهل  احلمراء  النخيل  ب�سو�سة  امل�سابة  النخلة  تلفت  اإذا 
اأن يكون التلف خا�ساً بهذه  اإما  النخلة امل�سابة من بيت املال؟ ل يخلو احلال 
النخلة اأو يكون التلف عاماً لنخيل البلد، وهو ما ميكن اأن ي�سمى بكارثة وقعت 

على اأهل البلدة فاأتلفت نخيلهم.
اأو بعدد حمدود من النخيل، فاإننَّ هذا  بنخلة معينة،  فاإذا كان التلف خا�ساً 
بلد  يخلو  ل  التلف  هذا  مثل  لأننَّ  املال؛  بيت  تدخل  ت�ستوجب  كارثة  يعترب  ل 

)110( ينظ���ر: حا�شي���ة ابن عابدي���ن 611/6، الفواكه الدواين 238/2، اأ�شنى املطال���ب 171/4. ولبن القيم 
تف�شيل يف الطرق احلكمية 240/1 حول حكم اقتناء احلَمام والنحل داخل البيوت.

)111( حا�شية ابن عابدين 611/6.
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منه، ول يوؤثر على جودة الثمار وا�ستقرار اأ�سعارها، وغالب اأ�سحاب الزروع 
واملوا�سي تتعر�ض بع�ض اأمالكهم اإلى �سيء من التلف، ومل يجُنقل عن اأحد من 

الفقهاء بلزوم �سمان هذا التلف من بيت املال.    
اأما اإذا كان التلف عاماً، بحيث ل تخلو نخلة من الإ�سابة بهذه احل�رشة، فاإننَّه 
ميكن القول باأننَّ هذه كارثة عامة اأ�سابت نخيل البلد، وهل ي�سمن بيت املال هذا 
التلف؟ واجلواب: اأننَّ هذه الكارثة مل يت�سبب بها بيت املال، وبناء عليه فال يجُلزم 
بالتعوي�ض، ومع ذلك فهل يقال: يجب على بيت املال تقدمي امل�ساعدة للتخفيف 

من اآثار هذه الكارثة؟ ميكن اأن يذكر يف هذه احلال قولن)112(:
القول الأول: اأننَّ على بيت املال تقدمي تعوي�سات للمت�رشرين من الكوارث 

الطبيعية، ومنها: الكوارث الناتة من �سو�سة النخيل احلمراء.
القول الثاين: لي�ض على بيت املال تقدمي تعوي�سات للمت�رشرين من �سو�سة 

النخيل احلمراء. 
باأننَّ بيت مال يدفع دية املقتول عند تعذر  وي�ستدل لأ�سحاب القول الأول 
اأخذها عن امل�سوؤول عن ال�رشر، كما ثبت يف حديث الق�سامة)113(، وكما جاء 

)112( مل اأجد من الفقهاء من حتدث عن هذه امل�شاألة، وميكن ال�شتئنا�ص ببع�ص الدرا�شات حول م�شوؤولية الدولة عن 
تعوي�شات �شحايا الكوارث، ومن ذلك بحث الدكتور حمدي اأبو النور ال�شيد، من�شور يف جملة البحوث القانونية 
والقت�شادية، العدد )42( �ص353-421، وبحث التعوي�ص عن ال�شرر للدكتور عفيف اأبو كلوب، من�شور يف جملة 
اجلامع���ة الإ�شامي���ة للدرا�ش���ات الإ�شامي���ة، العدد الث���اين، 555-592، وقد ذكرت القول���ني يف امل�شاألة دون ن�شبة 
لأينَّ مل اأقف على اأ�شحابها، واإمنا كانت ُتذكر اأثناء درا�شة امل�شاألة للموازنة بني القولني واختيار الراجح منهما. 
يَّ�َشُة بن م�شعود  )113( وحديث الق�شامة هو حديث �شهل بن اأبي َحْثَمة ر�شي اهلل عنه قال: »انطلق عبد اهلل بن �شهل، وُمَ
����ُط يف دمه قتيًا،  ب����ن زي����د اإل����ى خيرب، وهي يومئ����ذ �شلح فتفّرقا، فاأت����ى ُمّي�شة اإلى عبد اهلل ب����ن �شهل وهو يَت�َشحَّ
فدفن����ه، ث����م ق����دم املدينة فانطلق عب����د الرحمن بن �شهل ومي�شة وُحَويَّ�َشة ابنا م�شع����ود اإلى النبي �شلى اهلل عليه 
و�شل����م فذه����ب عب����د الرحمن يتكلم فقال: َك����رب َكرب، وهو اأحدث الق����وم ف�شكت، فتكلما فق����ال: حتلفون وت�شتحقون 
قاتلَك����م، اأو �شاحَبك����م، قال����وا: وكي����ف نحلف ومل ن�شهد ومل نر؟ ق����ال: َفُترْبْيُكم يهود بخم�ش����ني، فقالوا: كيف ناأخذ 
اأَمياَن قوٍم كفار؟ َفَعَقلَه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ِمن ِعنده” واحلديث رواه البخاري يف باب الق�شامة، 9/9، برقم 

6898، وم�شلم يف �شحيحه: كتاب الق�شامة واملحاربني والق�شا�ص والديات، باب الق�شامة، 1229/3، برقم 1669.
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فاأفرجوا  يوم اجلمعة  بالكوفة  امل�سجد اجلامع  ازدحموا يف  النا�ض  اأننَّ  الأثر  يف 
عن قتيل، فوداه علي بن اأبي طالب من بيت املال)114(، وروي اأننَّ رجاًل قجُتل يف 
الطواف فا�ست�سار عمر ر�سي اهلل عنه النا�َض فقال علي ر�سي اهلل عنه: »ديته على 
امل�سلمني« اأو قال »من بيت املال«)115(، فاإذا ثبت ذلك يف الدية فيثبت فيما دونها 

من اأموال)116(.
وي�ستدل لأ�سحاب القول الثاين بالآتي:

ي�سكل  للمت�رشرين  التعوي�سات  بتقدمي  املال  بيت  اإلزام  اأننَّ  الأول:  الدليل 
اإثقال كاهل  اإلى  اإلى جانب الأعباء املالية الأخرى، مما يوؤدي  عبئاً مالياً جديداً 

بيت املال بتعوي�سات مل يت�سبب بها)117(. 
املالية  الأعباء  عن  اأهمية  يقل  ل  اجلديد  امل��ايل  العبء  هذا  ب��اأننَّ  ويناق�ش 

الأخرى؛ لأننَّ فيه اإغاثة ملنكوب، واإعانة ملت�رشر)118(. 
بذل  املزارعني يف  ت�ساهل  اإلى  يوؤدي  قد  التعوي�ض  اأننَّ هذا  الثاين:  الدليل 

اجلهد لعالج نخيلهم من اآثار هذه ال�سو�سة. 
ويناق�ش باأننَّ هذا التعوي�ض لي�ض مقابل ما اأ�سابهم من تلف النخيل والثمار، 
والهدف من هذا التعوي�ض هو تخفيف ال�رشر عن املزارعني يف هالك نخيلهم، 
كما ميكن اأن يكون التعوي�ض عبارة عن اأدوية جمانية وا�ست�سارات فنية لعالج ما 

)114( رواه عبدال���رزاق يف م�شنف���ه، ب���اب م���ن قت���ل يف زح���ام 51/10، رق���م 18316، ورواه اب���ن اأب���ي �شيبه يف 
م�شنفه، باب الرجل يقتل يف الزحام 446/5، رقم 27856.

)115( رواه عبدال���رزاق يف م�شنف���ه، ب���اب م���ن قت���ل يف زح���ام 51/10، رق���م 18317، ورواه اب���ن اأب���ي �شيبه يف 
م�شنفه، باب الرجل يقتل يف الزحام 446/5، رقم 27857.

)116( ينظر: ال�شتذكار 155/8.
)117( ينظر: م�شوؤولية الدولة عن تعوي�شات �شحايا الكوارث للدكتور حمدي اأبو النور ال�شيد �ص366. 

)118( ينظر: املرجع ال�شابق �ص368.
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اأ�ساب النخيل والثمار)119(.
من  للمت�رشرين  تعوي�سات  دف��َع  امل��ال  بيت  على  يجب  ل  اأننَّ��ه  والراجح: 
الكوارث الطبيعية، والأمرا�ض املنت�رشة التي تجُتلف املحا�سيل؛ لأننَّه مل يت�سبب 
بتلك الكوارث، ومع ذلك فاإننَّ التعوي�ض يحقق التكافل الجتماعي، وال�ستقرار 
النف�سي بني اأبناء املجتمع، كما اأننَّ فيه اإعماًل للقواعد العامة التي تنفي ال�رشر 
عن النا�ض، ولي�ض بال�رشورة اأن يكون التعوي�ض اأمواًل نقدية؛ بل على ح�سب 
من  ومنهم  الغذاء،  يحتاج  قد  وبع�سهم  اخليام،  يحتاج  قد  فالبع�ض  احل��ال؛ 
يحتاج الدواء لعالج نف�سه اأو حما�سيله، وقد حر�ست اململكة حر�سها اهلل على 
املعدية،  والأمرا�ض  كال�سيول  الكوارث؛  اآثار  من  للمت�رشرين  الدعم  تقدمي 
اجلهات  قامت  كما  الكوارث،  هذه  اآثار  من  للتخفيف  الكبري  الدعم  وقدمت 
املخت�سة بو�سع اللوائح والأنظمة ل�سبط امل�ساعدات املقدمة للمت�رشرين، فقد 
�سدر عن جمل�ض الدفاع املدين القرار رقم )1( واملوؤرخ يف 1435/1/7ه�، 
امل�ساعدات  الطارئة وتقدير و�رشف  الكوارث واحلالت  اأ�رشار  »لئحة ح�رش 
احلكومية للمت�رشرين منها«)120(، وتت�سمن هذه الالئحة اآلية �رشف امل�ساعدات 
هو  اأم��وال  من  املت�رشر  ياأخذه  ما  اأننَّ  على  الالئحة  ن�ست  وقد  للمت�رشرين، 

م�ساعدة من الدولة ولي�ض تعوي�ساً عن ال�رشر.

)119( ينظر: التعوي�ص عن ال�شرر للدكتور عفيف اأبو كلوب �ص584.
)120( ينظر ن�ّص الائحة على موقع املديرية العامة للدفاع املدين، على الرابط:

https://www.998.gov.sa/Ar/Documents/wwwwww000129%281%20%.pdf
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الخاتمة:

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:
َ من اإمتام هذا البحث، واأ�ساأله �سبحانه اأن  فاإيننِّ اأحمد اهلل تعالى على ما ي�رشنَّ

يجعله خال�ساً �سواباً، ويف ختام هذا البحث اأجُ�سري اإلى اأبرز النتائج، وهي: 
• تعريف احل�رشات عند الفقهاء ل يختلف عن معناه اللغوي، واملراد بها: 	

هَوام الأَْر�ض و�سغار دوابها.
• ح�رشة �سو�سة النخيل احلمراء The red palm weevil  هي ا�سم لنوع 	

من اخلناف�ض التي تهاجم النخيل، وتعترب من اأخطر الآفات احل�رشية، وقد 
مت اكت�ساف اأول اإ�سابة بها يف ال�سعودية يف بداية عام 1987م )1407ه�(.

• حر�ض املزارعون واجلهات الر�سمية والأكادميية على البحث عن �سبل مكافحة 	
امل�سائد  الكيميائية، واملكافحة عرب  املكافحة  الو�سائل:  هذه احل�رشة، ومن هذه 
الفرمونية، واملكافحة عرب حرق النخيل واإتالفها، وكل هذه الطرق مباحة �رشعاً.

• ثمره، 	 من  بجزء  ي�سلحه  من  اإلى  ال�سجر  دفع  هي:  الفقهاء  عند  امل�ساقاة 
فال�سجر  به،  والعناية  وعمارته،  وتلقيحه،  ب�سقيه،  يكون  ال�سجر  واإ�سالح 
الثمرة؛  م�ساعاً من  العامل جزءاً معلوماً  اأجرة  للمالك، وتكون  يكون ملكاً 
كالن�سف والربع، وقد ثبتت م�رشوعية امل�ساقاة بال�سنة، والجماع، واملعقول.

• يلتزم مالك النخلة باإبالغ العامل عن حال النخلة و�سالمتها من الأمرا�ض؛ لأّن 	
هذه النخلة هي حمل العقد، وهي التي �سيجني العامل منها اأجرتَه وهي الثمرة، 

فمعرفة �لعامِل بحالة �لنخلة ��شالمتها من �لأمر��ض �رشٌط ل�شحة �لعقد.
• يلتزم املالك ب�رشاء الدواء املنا�سب لعالج النخلة امل�سابة بح�رشة �سو�سة 	
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اإلى  يحتاج  العالج  كان  اإذا  املعالج  باأجرة  يلتزم  كما  احلمراء،  النخيل 
خربة ودراية ل توجد عند العامل.

• باإبالغ املالك عند اإ�سابة النخلة ب�سو�سة النخيل احلمراء، 	 يلتزم العامل 
وعدم التزام ذلك يعترب تفريطاً منه موجب لل�سمان.

• يلتزم العامل ببذل اجلهد يف عالج النخلة امل�سابة، والعناية بها، وعليه مكافحة 	
احل�رشة داخل املزرعة، واإذا كان العالج يحتاج اإلى خربة فنية ل ميلكها العامل، 

فاإننَّ على املالك اأن يعني العامل مبا يحتاجه للقيام بعالج النخلة.
• العقد 	 اأننَّ  اإلنَّ  ف�سخها،  يجوز  التي  اجلائزة،  العقود  من  امل�ساقاة  عقد  اأننَّ  الراجح 

ن ف�سخه �رشًرا على اأحد العاقدين حتول اإلى اللزوم دفعاً لل�رشر. اجلائز متى ت�سمنَّ
• �إذ� ف�شخ �لعامل �لعقد قبل ظهور �لثمرة فال �شيء له؛ لأنَّه ر�شي باإ�شقاط 	

الثمرة،  ظهور  قبل  املال  رب  ف�سخ  واإن  العقد،  بف�سخ  الثمرة  من  حقه 
فعليه اأجر املثل للعامل؛ لأننَّه منعه اإمتام عمله الذي ي�ستحق به العو�ض.

• اإذا اختلف العامل واملالك يف تلف النخلة، وادعى املالك تق�سري العامل يف حفظ 	
النخلة واأنكره العامل، فالقول قول العامل لأننَّه اأمني، والأ�سل عدم التق�سري.

• اإذا انتقلت ح�رشة �سو�سة النخيل احلمراء من ملك اجلار اإلى ملك غريه 	
ملك  ال�سو�سة يف  تف�سده  ما  ي�سمن  اجلار ل  فاإننَّ  اجلار،  تعمد من  دون 

الآخرين؛ لأننَّه مل يت�سبب يف ذلك.
• ل يجُلزم بيت املال ب�سمان ما تف�سده �سو�سة النخيل احلمراء؛ لأننَّه مل يت�سبب 	

وال�ستقرار  الجتماعي،  التكافل  يحقق  التعوي�ض  فاإننَّ  ذلك  ومع  بذلك، 
تنفي  التي  العامة  للقواعد  اإعماًل  فيه  اأننَّ  كما  املجتمع،  اأبناء  بني  النف�سي 

ال�رشر عن النا�ض.


