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ملخص: 
�لكتب  �لفقهاء يف  له  �أوىل  �حلياة  �لذي هو ع�ضب  �ملاء  �إن 
تطـور  مع  ذلك  ونلحظ  خا�ضة،  �أهمية  �لنو�زل  وكتب  �لفقهية 
�لفقهاء  لنجد  �لكتـابات.  هذه  فـي  للمـياه  �ملتـناثرة  �لأحـكام 
مدى  تعك�ض  متكاملة  و�أجز�ء  �أبو�ب  يجمعونها يف  �ملياه  وخرب�ء 
ما و�ضلت �إليه هذه �لأحكام، وما و�ضل �إليه �مل�ضلمون من تقدم يف 
حل �إ�ضكاليات �ملاء ونو�زله. ولعله من �أبرز هذه �ملوؤلفات �لفقهية 
�بن  �أحمد  �لعبا�ض  �أبي  �لأر�ضني« ملوؤلفه  و�أ�ضول  �لق�ضمة   « كتاب 

حممد �لفر�ضطائي. 
�لأر�ضني -  ق�ضمة  �لفر�ضطائي -  �ملياه -  Ú:الدالة Úالكلمات

�لأودية - �لعيون - �جل�ضور - �حلرمي

Water issues that were tackled in the book «Al 
Qisma - wa - osoul Al ardain» to: Abu Abbas Al 

forusta - i. (Century 5 A. H - 11 A. D) 

Abstract: 

Scholars gave great importance to water 
because it is the core of living and it is indispensable 
to humans. This importance has appeared in many 
books where scholars have addressed the problems 
of water. One of the most prominent literature and 
jurisprudence books is “Al Qisma - wa - osoul Al 
ardain’ for Abu Albas and Ahmed Ibn Mohammad 
Alfista’ee that reflects the achievement of Muslims in 
solving water problems,
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2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (1) - كانون 

مقدمة: 
لقد �نعك�ض �هتمام �مل�ضلمني على �لنتفاع مب�ضادر �ملياه 
�ملختلفة; على كرثة ت�ضانيفهم يف مو�ضوع �ملياه و�رصوط و�أحكام 
�ل�ضتفادة منها، ويتجلى ذلك يف �مل�ضنفات �جلغر�فية و�لتاريخية 
 « �ملوؤلفات كتاب  �أبرز هذه  و�لفقهية منها على �خل�ضو�ض. ومن 
حممد  بن  �أحمد  �لعبا�ض  �أبي  ملوؤلفه  �لأر�ضني«  و�أ�ضول  �لق�ضمة 

�لفر�ضطائي. 

1( ترمجة حلياة أبي العباس أمحد: 
�لتي جاء  يح�ضن بنا قبل تناول �مل�ضائل و�لأحكام �ملائية 
ذكرها يف كتاب �لق�ضمة و�أ�ضول �لأر�ضني، �أن نعطي تعريفا موجز� 
عن هذه �ل�ضخ�ضية �ملغمورة با�ضمها �للمعة بفكرها. فاأبو �لعبا�ض 
ق�ضمة  كتابه  ر�أ�ضها  وعلى  ت�ضانيفه،  خمتلف  خلل  من  �أحمد 
�لإ�ضلمي.  �لعمر�ين  �لفكر  �لبارزين يف  �لعلماء  �أحد  ُيعد  �لأر�ضني 
لكن للأ�ضف ففي حميط حملي �ضيق، مل يلق مقارنة مع غريه من 

علماء �لقرن �خلام�ض �لهجري �لهتمام و�لذكر �للئقني. 
Úالعبا�صÚباأبيÚاملعروفÚحممدÚبنÚاأحمدÚاإذنÚيكونÚفمن

Úالفر�سطائي؟
يعد �أبو �لعبا�ض بن حممد بن بكر �لفر�ضطائي �لنفو�ضي )1( ، 
�أحد �أعمدة �ملذهب �لإبا�ضي �ملنت�رص بجنوب �فريقية وو�د ريغ و 
و�رجلن، ن�ضاأ يف �أ�رصة علمية ��ضتهر معظم �أفر�دها بالعلم، وياأتي 
يف طليعتهم و�لد �ملوؤلف �لفقيه �أبو عبد �هلل حممد بن بكر بن �أبي 
به  �لعمل  يز�ل  ل  �لذي  �لعز�بة  نظام  وقو�عد  �أ�ض�ض  و��ضع  بكر، 
كموؤ�ض�ضة جمتمعية قائما حتى �ليوم. )2( و �إن �لكثري من �ملر�جع 
)3( تقول �نه عا�ض بني �ضنتي )420ه  �لتي تناولت تاريخ حياته 
- 504ه( )1029 م - 1110م( . )4( ولئن عرف �أبوه حممد بن 
�أخبار  على  نعرث  فاإننا  تنقلته،  بكرثة  440هـ(  �ضنة  )تويف  بكر 
�جلريد  و  �لقريو�ن  و  نفو�ضه  جبل  و  بتمول�ضت  �ضتى  باماكن  �بنه 
و كذلك و�دي ريغ وو�رجلن. ق�ضى �أبو �لعبا�ض �أحمد فرتة �ضبابه 
فيها  وتتلمذ  در�ض  �لتي  �فريقية  بجنوب  تطاوين  قرب  بتمول�ضت، 
على يد �أ�ضتاذه �أبي �لربيع �ضليمان بن يخلف �ملز�تي �ملتوفى �ضنة 
بعد  خ�ضو�ضا  هناك  ق�ضاها  �لتي  �لفرتة  هذه  �أن  ويبدو  471ه. 
وفاة و�لده كانت هامة يف حياته �لعلمية، فقد ��ضتفاد �أثناء �إقامته 
بجبل نفو�ضة )�أربعة �أ�ضهر( من مكتبة �لديو�ن �لتي �حتوت على ما 
يقارب من ثلثة وثلثني �ألف م�ضنف. ولئن ذهب �لبع�ض مذ�هب 
��ضتغل  �أحمد  �لعبا�ض  �أبا  �أن  ن�ضاأته، فالثابت  و  خمتلفة يف مولده 
فرتة �إقامته يف متول�ضت وجبل نفو�ضة، فاأّلف ع�رصين م�ضنفا، ثم 
�أن تويف �ضنة  �أريغ �إىل  بعدها ظل متنقل بني و�حات و�رجلن و 
�إىل  �ي�ضلي  تني  يف  دفن  فاإنه  �ليقظان،  �أبي  وح�ضب   )05( 504ه، 
جانب و�لده. وميد�نيا مل جند �إل �أطلل من �لرمال وبع�ض �لقبور 
�ملنت�رصة يف حميط �لز�وية �لتي تن�ضب �إىل �أبيه، وهي معروفة عند 
�لي�ضار  على  ربوة  يف  تقع  و�لتي  �ل�ضايح،  �ضيدي  بز�وية  �لأهايل 
ونعتقد  تقرت.  عرب   )06( ورقلة  �إىل  �لعابر  �لوطني  �لطريق  من 

�أي�ضا �أن هذه �ملقربة ت�ضم جثمان هذ� �لعامل �لذي �فتقدنا معامل 
وجود قربه �ليوم. )�ل�ضورة رقم01( وبالرجوع لكتاب ) )�لق�ضمة 
و�أ�ضوللأر�ضني( ( �لذي يحتل مكانة هامة بني خمتلف �مل�ضنفات 
جند �أن �أبا �لعبا�ض كان �ضامل �لت�ضور دقيق �مللحظة، و�ملعاجلة 
�أخذ� بقو�عد �ل�رصع يف �لجتهاد مبا يحفظ �حلقوق، ويجتهد ليقيم 
�لعدل بني �لنا�ض يف �أكرث جمالت �حلياة تعقيد� وت�ضابكا يف ذلك 

�لع�رص، ول يز�ل وهي م�ضكلة قلة وندرة �ملياه. 
�إن حتليلنا لهذ� �لكتاب ومل�ضائل �ملياه �ملوجودة يف �أجز�ئه 
�لثاين و�خلام�ض و�ل�ضابع، يظهر مدى �لت�ضاع و�لعمق، �لذي و�ضلت 
حتى  �ل�ضلمي  �لرت�ث  يف  وهند�ضتها   )7( �ملائية،  �لدر��ضات  �إليه 

�لقرن �خلام�ض �لهجري. 

2( إشكالية الدراسة: 
�إن در��ضتنا لأحكام وم�ضائل �ملياه �لو�ردة يف كتاب �لق�ضمة، 
هي در��ضة لإ�ضكالية رئي�ضية وهي: ق�ضية ��ضتغلل �ملاء يف �لع�رص 
�ملائية،  �ملعرفة  وتاأثر  تاأثري  مدى  وما  �لو�ضيط.؟؟  �لإ�ضلمي 
�لز�ب  منطقة  عرفتها  �لتي  و�لقت�ضادية  �لجتماعية  بالتحولت 
�ملتلحقة.  و�لقرون  �لهجري،  �خلام�ض  �لقرن  خلل  ريغ؟؟  وو�د 
ولأن �ملاء كان من �لأ�ض�ض �لرئي�ضية للمجتمع �لفلحي خا�ضة يف 
�جلفاف مبا يرتتب على  �ضنو�ت  وتو�يل  �ملياه  بندرة  يتميز  �إقليم 
ذلك من تر�جع يف �لإنتاج وما يوؤثر �ضلبا على نظام �لتملك. فاإن 
�ضاحب �لق�ضمة قد �أفا�ض يف تف�ضيل �مل�ضائل �ملائية بد�ية يف من 
له �حلق يف �لنتفاع مباء �ملطر؟ �إىل �آخر م�ضاألة و�ملتعلقة باإ�ضلح 

�ل�ضاقية ومم�ضلها. 
�إ�ضكالية  در��ضة  على  �أ�ضا�ضا  يرتكز  و�لذي  �ملو�ضوع  فهذ� 
�لتي  كالنز�عات  �لق�ضايا  من  بكثري  مرتبطة  هي  �ملاء،  ��ضتغلل 
ب�رصية  جمموعة  بني  �أو   )8( و�لأ�ضافل،  �لأعايل  بني  تتفجر  كانت 
فاإن  و�لو�قع  معني.  مائي  م�ضدر  من  متكافئ  ب�ضكل  ت�ضتفيد  ل 
حتليل هذه �مل�ضائل وتاأطريها يف زمانها ومكانها �ضي�ضاعدنا على 
�خلروج بالعديد من �ل�ضتنتاجات حول بع�ض �لعنا�رص �لتي كانت 
توؤثر يف �ملجتمع �لزر�عي يف تلك �حلقبة. حيث يبدو من منطوق 
�لفتاوى �لتي عالج فيها �أبو �لعبا�ض هذه �لق�ضايا يف �لبيئة �جلافة 
�لتي عا�ض فيها، �أنه مل يرتك ق�ضية �أو م�ضاألة �إل �أبدى ر�أي �ل�رصيعة 
و�لبئر  و�لعني  �ملم�ضل  و  و�ل�ضاقية  و�لق�رص  �لد�ر  وكذلك   « فيها. 
�لعر�ض  �ملقد�ر يف  يبنو�  �تفاقهم حتى  على ما ذكرنا، فل يجوز 
لق�ضايا  تعر�ضت  �لتي  �مل�ضائل  هذه  ولأن   .  )9( �ل�ضعة«  و  و�لطول 
بطريقة  �ملياه  �إ�ضكالية  تطرح  مل  �ملكان،  و  �لزمان  يف  حمددة 
جذرية وكاملة، ول يف �ضكل قو�نني تاأخذ بعني �لعتبار يف �لآن 
�ملجال  وكذ� طبيعة  �ملجتمع،  �حلا�ضل يف  و�لتطور  �لعرف  نف�ضه 
�لو�ردة  �ملياه  مل�ضائل  بالن�ضبة  �لأمر  هو  مثلما  وطوبوغر�فيته 
�لأر�ضني يف  �أ�ضول  لنا كتاب  ي�ضجله  ما  �لق�ضمة. وهذ�  يف كتاب 
متثل  �لتي  �لفقهية  �لأحكام  من  هامة  كمجموعة  �أجز�ئه  خمتلف 
�مل�ضائل �ملائية، و�لذي �ضاغها �أبو �لعبا�ض �أحمد �لتي �ضادت يف 

عهده و يف �لفرت�ت �ل�ضابقة له. 
توفري  علينا  ي�ضتوجب  فاإنه  �لإ�ضكالت  هذه  عن  وللإجابة 
�أدو�ت منهجية ت�ضاعدنا على توظيف �لن�ض �لفقهي لي�ضبح ن�ضا 
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تاريخيا، ومن �لبدهي �أن ت�ضكل �ملادة �مل�ضدرية �أ�ضا�ضا لكل در��ضة 
علمية، لذلك �ضنحاول �ل�ضتفادة قدر �مل�ضتطاع من خمتلف �ملتون، 
و�ضياغة معارفها يف قو�لب منهجية تاريخية، حتليلية وو�ضفية، 
روؤية  بناء  لتمكننا من  �لنظرية  �أن�ضاقها  وتركيبها وفق  وبلورتها 

لإ�ضكالية �ملو�ضوع. 

3( جمموع املسائل املائية اليت جاء ذكرها يف كتاب القسمة: 
�لثاين  �جلزء  يف  �لق�ضمة  كتاب  يف  �ملائية  �مل�ضائل  جاءت 
من باب ق�ضمة �ملاء �لذي �حتوى على 11 م�ضاألة. و�جلزء �خلام�ض 
�لذي �حتوى على �ضبعة �أبو�ب فقد ت�ضمن حو�يل 180 م�ضاألة، �أما 
�ل�ضو�قي، و�لعيون  �لذي تناول ق�ضايا تخ�ض حرمي  �ل�ضابع  �جلزء 
كلها  مرتبة  م�ضاألة  و32  �أبو�ب  �أربعة  يف  فجاء  وغريها  و�لآبار 
�إىل �جلزء فالباب فامل�ضاألة، وتظهر هذه  ترتيبا ت�ضل�ضليا من �لكل 
�مل�ضائل يف �ضكل حو�ر با�ضتخد�م كلمتي » قلت« و«قال« �أي قال: 
�ل�ضائل حول م�ضاألة ��ضت�ضكلت عليه وقلت: وهي �إجابة �لفر�ضطائي 
على هذه �مل�ضاألة �لنازلة عليه من طرف هذ� �ل�ضائل. و يف�ضل �أبو 
�لعبا�ض يف هذه �مل�ضائل ويربطها بقاعدة �لت�ضارك و�لعرف و�لعادة 
و�مل�رصة، و�أنه »ل �رصر ول �رص�ر على �أحد، ول يجوز منع �ضاحب 

�حلق من حقه، �أو �لنتفاع مبلكه دون ر�ضاه �أو علمه« )10( . 

4( مناذج تفصيلية ألحكام وقضايا املياه يف كتاب القسمة: 
�ملتاأمل للإطار �لت�رصيعي للماء باملغرب �لإ�ضلمي ل بد له 
من �لوقوف على ثلثة �أ�ض�ض جوهرية مفادها » �لت�ضارك« و«نفي 
�لعد�لة  من  نوعا  يعني  �لذي  �لأول،  فاملبد�أ  »�لعرف«؛  و  �ل�رصر« 
Úاملاء Úاأن Úونبئهم} �لكرمية  �لآية  م�ضتمد من منطوق  �لجتماعية، 
ق�سمةÚبينهمÚكلÚ�رسبÚحمت�رس} )11( كما �أنه من�ضو�ض عليه يف 
�ملاء  ف�ضل  مينع  )ل   (  :  - و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى   - �لر�ضول  قول 
�أن ذلك يعود  �لباحثني يرى  �أحد  و�إذ� كان   )12(  ) �لكلأ(  به  ليمنع 
�إىل �لطبيعة �جلغر�فية �جلافة للعامل �لإ�ضلمي عموما، فاإنه يعتقد 
�ملالكي  �لفقه  مقا�ضد  �إىل  يعزى  �لأمر  لأن  ذلك،  من  �لعك�ض  على 
�لقاعدة �ملذكورة  �إقر�ر  �لإ�ضلمي من ور�ء  و�لبا�ضي يف �ملغرب 
�ملاء  يف  �رصكاء...  )فالنا�ض   ( �ملاء،  وظائف  بتعدد  �رتباطا 
ل�ضفائهم، ومنافعهم من �لغت�ضال وغريه مما يرتفق فيه، وي�ضقي 
دو�بهم( ( )13( وما يرتتب على ذلك �ملبد�أ من �إباحة وم�ضاو�ة يف 
�لنتفاع. )14( و��ضتناد� لهذه �لأ�ض�ض، فقد ق�ضم �لفر�ضطائي �ملياه، 

من حيث �مللكية و�حليازة و�ل�ضتغلل، �إىل خم�ضة �أق�ضام: 
◄ÚÚ:فيهÚالت�رسفÚوجمالÚاملطرÚماءÚملكيةÚ:اأول

�أنو�ع �ملياه  تعد مياه �لأمطار من حيث �لنوعية من �أف�ضل 
و�لأكرث  للأملح  �حتو�ئها  ولقلة  لعذوبتها  ولل�رصب،  للمزروعات 
�حتفاظا يف �لأر�ض وبقاء، و�أقلها حاجة للت�ضميد �لع�ضوي. لذلك 
ولأهميتها جند �أنه يف �لقدمي ل يخلو بيت من ميز�ب على �ل�ضطح، 
 )15( �لأو�ين  من  �لعديد  حتتها  تو�ضع  حيث  �ملياه  هذه  لت�رصيف 
�أن ت�ضبح �ضيول وفق نظاما مائيا  �أي�ضا هذه �ملياه بعد  وت�ضتغل 
حمكما. )�ضكل رقم01( لهذ� جند �أن �لفقهاء وبالأخ�ض عند م�ضائل 
�ملياه لأبي �لعبا�ض �لفر�ضطائي ولكي ل ت�ضيع قد خ�ض�ضو� له بابا 
مفرد� يف عن�رص ملكية �لإن�ضان ملاء �ملطر. حيث حدد ملكيته » بقدر 

�لقب�ض عليه يف �لأوعية �ملنزلية مثل �لزقاق و�لقلل و�أ�ضباهها من 
�لآنية �ملنزلية. �أما فيما عد� ذلك من �أوجه �لتحكم يف هذ� �ملاء من 
�أو ت�رصيبه على باطن  �لعمل على زيادة �رصعة جريانه  �أو  جتميع 
�لأر�ض، فاإن ذلك ل يخول حق �لنتفاع، وبذلك يخرج هذ� �ملاء من 
نطاق �مللكية، ويبقى يف جمال �لت�رصف. كما تعتمد �أي�ضا مقاربة 
�لعبا�ض يف ت�ضوره بجانب ملكية ماء �ملطر، و�لت�رصف فيه  �أبي 
عن  �ملنجزة  �ملنفعة  يف  �لنا�ض  �إ�رص�ك   « وهو  �أ�ضا�ضي  مبد�أ  على 
وتقت�رص  حمدودة  تظل  �ملاء  ملكية  فاإن  لذ�   .« �مللك  دون  �ملاء 
يتم ح�رصه  وما  �أنو�عها،  بجميع  �لآنية  يتم حت�ضيله يف  ما  على 
�لت�رصف  �لأوعية ي�ضبح ملكا ل�ضاحبه وي�ضح له »  من �ملاء يف 
فيه باملنع �أو �لبيع �أو للهبة وباإخر�ج �مللك وباإجر�ء �ملري�ث. �أما 
�لنتفاع  باأ�ض  �لفد�دين و�لأجنة فل  ما �جتمع من ماء �ملطر يف 
�لإذن من  �لب�ضتان �لنتفاع به ما مل ياأخذ  به ول يجوز ل�ضاحب 
)�ل�ضورة02(  و�لأحو��ض  و�لغدر�ن  )�ل�ضاية(  �لأ�ضيات  �أما  عنده. 
Úكانت Úواإذا  )16( �لوجوه  بها مبختلف  �لنتفاع  �أ�ضبهها فجائز  وما 
ÚوذلكÚاأرا�سيهمÚحاجةÚقدرÚعلىÚق�سمتهÚفاإنÚاملطرÚماءÚيفÚال�رساكة

Ú:وجهنيÚعلى
ÚÚ .ق�ضمته بامل�ضاقي يف �ضب �ملاء
ÚÚ إىل� به  ينتهو�  حتى  و�حد  م�ضتقى  يف  يجمعوه  �أن 

عمارتهم )مز�رعهم( فيق�ضمونه باملقا�ضم )�ضياأتي ذكرها( على قدر 
�ل�ضهاريج  و  �ملو�جل  �أ�ضحاب  وقد كان   )17( �لزر�عية.  حاجاتهم 
�ل�ضيول  �لطرق منها حتويل مياه  �لأمطار مبختلف  يجمعون مياه 
عن طريق �ل�ضو�قي، ومنها �إحد�ث جماٍر مائية يف �ضطوح منازلهم 
عن طريق �إحد�ث �مليز�ب بحيث تن�ضب هذه �ملياه �ملتجمعة على 
بها.  للنتفاع  �ملو�جل  �إىل  �مليز�ب  طريق  عن  وتتحول  �لأ�ضقف 
)18( وكذلك جلب مياه �لأمطار يف قو�دي�ض �أو قنو�ت �أو �ضو�قي من 

�أنهر وعيون لبلد ما �أو مدينة ما » تزود به م�ضاجدها وحماماتها 
و�ضقاياتها و�ضائر �لنا�ض لأجبابهم«. )19( 

الجدول رقم: 01
األحكام الشرعية الستغالل ماء المطر

Úاحلكم
Úال�رسعي
Úل�ستغلل
Úماء
)املطر(

التملك

التجميع
Úوالزيادة

يف
�رسعته

Úت�رسيبه
Úباطن
Úالأر�ص

ÚهÚال�رساكة
ÚمائهÚيف
دونÚامللك

Úجمعه
Úيف
Úالآنية
Úوبيعه
وتوريثه

Úالنتفاع
ÚيفÚبه
الغدران

Úوالأحوا�ص

++++++�جلو�ز

عدم 
�جلو�ز

++
++++

◄ÚÚ:ا�ستغللهاÚوطرقÚالأوديةÚمياهÚ:ثانيا
و�أما عن ق�ضمة مياه �لأودية فقد وجدنا بع�ض �لختلفات 
�أن كل  بني كتب �لنو�زل وبني ما جاء به �لفر�ضطائي. فاملعروف 
على  �ملاء  من  حقها  يف  �لأعايل  �أ�ضبقية  على  تتفق  �لنو�زل  كتب 
�ل�ضلة  عليه  �لر�ضول  فيه  ق�ضى  ما  على  �عتماد�  وهذ�  �لأ�ضافل، 
فالأعلى،  �لأعلى  �أحقية  وهو  ومذينب  مهزور  �ضيل  يف  و�ل�ضلم 
�لأ�ضفل  �إىل  مائه  فائ�ض  يرتك  ثم  �لكعبني  �إىل  �لأعلى  ي�ضقي  �أي 
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�لفقهاء هي  كل  فيها  يت�ضارك  �لتي  �لأهم  و�لقاعدة   )20( وهكذ�.... 
»�لعادة« وهذ� ما يعرب عنه �بن ر�ضد: « وجرت �مل�ضالة على طول 
�لون�رصي�ضي ومن بعده مع هذ� �حلل، بل  �لآماد و�ل�ضنني« ويذهب 
ي�ضت�ضهدون كلهم بقول �أو حكم �بن ر�ضد، )21( لكن �ل�ضتثناء هو عند 
�بن �لر�مي )... وكان من حتديد حكمه يف ذلك �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
�إليه �ضيلأحدهما( للأعلى يدخل �ملاء  �أن جعل �ملاء كله )�إذ� جاء 
كله حائطه، فاإذ� )عم �ملاء حائطه كله( �أر�ضله على من حتته ممن 
�لأعايل  ت�ضاهل مع  �لر�مي  �بن  �أن  �ضبق نلحظ  )22( ومما  يليه...( 
�لقاعدة  �عتماد� على  �أي ل توجد �رصوط لل�ضتفادة  ب�ضكل مطلق. 
�ل�رصعية �لتي تقول باأنه »ل �جتهاد مع �لن�ض«. لكن هناك م�ضاألة 
�أخرى تتناول �أ�ضبقية �لأ�ضفل �إىل �لغر�ض و�لعمارة. يف هذه �حلالة 
�لتفاق  هذ�  مع  لكن   )23( باملاء  �أحق  �لأ�ضفل  �أن  �لفقهاء  يجمع 
�لأعلى  يحتفظ  بع�ضهم:  فقال  �لتف�ضيل،  يف  �ختلفو�  قد  جندهم 
بهذه �لأ�ضبقية حتى و�إن عمر وغر�ض هو و�لأ�ضفل يف وقت و�حد، 
وحتى �إن وجد �ضك لتحديد �ملبتدئ منهما بالتعمري و�لغر�ض، وقال 
�لأعلى  �ضبق  �إذ�  �لأ�ضفل  �إىل  �لنتفاع  �أ�ضبقية  ت�ضند  �لآخر:  �لبع�ض 
بالتعمري و�لغر�ض، وقال فريق ثالث: ل مينح �لأ�ضفل هذه �لأ�ضبقية 
 )24( بني.  باأمر  �أو  عادلة  ببينة  و�لغر�ض  بالتعمري  تقدمه  �أثبت  �إذ� 
ويف �إطار هذه �لجتهاد�ت �ملختلفة بني فقهاء �ملالكية يف �لغرب 
�لإ�ضلمي، و�لتي يبدو �أنهم تعاملو� مع هذه �لعو�ئد من منطلقات 
�أحد  جند   )25( �رصعي.  ن�ض  مع  تتعار�ض  ل  �أنها  طاملا  �إيجابية، 
يعطينا  �لفر�ضطائي  �لعبا�ض  �أبو  وهو  �لبا�ضي  �ملذهب  �أعمدة 
�ملذهبني  بني  �لكبريين  و�لت�ضابه  �لتقارب  يثبت  نظريا  وهو   -
�ملالكي و �لإبا�ضي يف بلد �ملغرب - حلولاً عملية وتقنية لهذه 
�مل�ضائل و�لإ�ضكالت من منظور �لفقه �لإبا�ضي مر�عيا �خل�ضائ�ض 
ق�ضايا  بها  عالج  �لتي  �لأحكام  خمتلف  يف  و�لطبيعية  �ملناخية 
�ملاء يف ع�رصه، و�جتهد يف �أن يكيف �أحكامه �لفقهية مع عذوبة 
�ملاء  تدفق  قوة  ومع  و�نحد�رها،  �لأر�ض  و��ضتو�ء  وملوحته  �ملاء 
و�ضعفه بعالية �لو�دي و�ضافلته )26( ، وما يحمله �لو�دي من تربة 
توزيع  �رصورة  على  و�أكد  �ضيلنه،  خلل  �جنر�ف  من  يحدثه  وما 
نحو  �لو�دي  من  تنطلق  م�ضارف،  يف  �ملز�رعني  بني  �لو�دي  ماء 
�لع�رص،  �أو  �لثمن  �أو  �ملز�رع �لأول ح�ضب ن�ضب ترت�وح بني �خلم�ض 
من �مل�ضتقى عند نقطة �لتقاء �مل�رصف بالو�دي، وترتك �لبقية ملن 
هو يليه �أ�ضفل �لو�دي ياأخذ بدوره �لن�ضبة �خلم�ض �أو �لثمن �أو �لع�رص، 
03( يت�ضاوى يف هذ� من  ثم ملن يليه وهكذ� دو�ليك، )�ضكل رقم: 
�آخره،  �لو�دي، ومن كان يف و�ضطه، ومن كان يف  ر�أ�ض  كان عند 
وكذلك من كان يف �أول �لعمارة، ومن كان يف و�ضطها، ومن كان 
يف �آخرها، )27( ويتم �ل�رصف من مياه �لو�دي �إىل �لد�خل �لأر�ض 
�أن تعترب يف ذلك  �ل�ضفتني، على  �أو من  و�حدة  �ملعمرة من �ضفة 
�لن�ضبة �ملحددة من �لدفق ول يقع جتاوزها يف جممل ما ي�رصف 
من �ل�ضفتني. )28( . و�ضمح �لفر�ضطائي للمز�رع �لو�حد باأن ي�ضحب 
�ملاء من �أماكن خمتلفة لكن ب�رصط �أن ل يتجاوز ن�ضبة خم�ض كمية 
�لو�دي  يف  �لباقي  �لدفق  �أن  ذلك   ،  )29( �لو�حد  �ملو�ضع  من  �ملاء 
�أنه يكون  �أي  يتناق�ض د�ئما بعد كل مو�ضع حتويل بقيمة ثابتة، 

�ملقا�ضم  وعدد  �لو�دي،  �أعلى  من  �لو�رد  �لأول  �لدفق  مع  متنا�ضبا 
ÚاجلوازÚمبداأÚاعتبارÚلتي عندها حتويل ن�ضبة ذلك �لدفق. )30( . وعلى�
ÚطرائقÚعنÚالفر�سطائيÚيخرجهاÚلÚق�سمتهاÚفاإنÚاملياهÚجميعÚيف

Ú:وهيÚثلث
ÚÚ و�لأيام �لليايل  �لأوقات،  �ل�ضاعات،  على  �ملياه  ق�ضمة 

و�لأف�ضل ق�ضمة �ملاء على �لقيمة �أو �حلجم ل �لزمن و�إل م�ضو� على 
عادتهم �ل�ضالفة يف �لق�ضمة. )31( 

ÚÚ تق�ضيم خنق �لو�دي عر�ضا بخ�ضبة )32( ممتدة بني �ضفتيه
بها ثقب مقدرة حلقوقهم �ملائية يف كل ثقب منها قدر ما ��ضتحق 

�ضاحبها �أو ما ت�ضتحقها �لو�حة ح�ضب �لدور. )33( 
ÚÚ �مقدر �رصبا  �أر�ضه  وجه  يف  �ل�رصكاء  من  كل  يحفر  �أن 

باتفاقهم، ليوؤخذ من ماء �لنهر قدر حقه 
�لتق�ضيم  عملية  �أن  ويلحظ  �رصكائه.  جميع  فيه  وي�ضاوي 
باحلجم �أو بالوقت ل ز�ل �لعمل بها لوقت متاأخر يف �لإقليم �لذي 
عليه  ركز  ما  وهو  ريغ،  وو�دي  �لز�ب  وهو  له  در��ضتنا  تناولت 
يف  �لغنب  يتد�ركون  و  عندهم  تفا�ضلهم  قدر  »على  �لفر�ضطائي 
ق�ضمة �ملاء« )34( لذلك وجدنا ومن خلل وقوفنا ميد�نيا �أن �أودية 
�لتغيري�ت  ذ�ت  بالز�ب  مرور�  �ل�ضحر�ء  يف  ت�ضب  و�لتي  �لأور��ض 
فيها  �لتق�ضيم  يتم  و�آخر  ف�ضل  بني  مياهها  من�ضوب  يف  �لكمية 
باحلجم �أول، ثم بعدها �لتق�ضيم بالوقت. و ير�عى يف ذلك م�ضاحة 
�ملنطقة �ملزروعة �أو عدد �لنخيل )35( . فمن خلل ما ورد يف �إحدى 
�لوثائق �لتي عرثنا عليها، فاإن �ضالح باي )36( يف زيارته �ل�ضهرية 

�إىل �لز�ب عام 1776م قد ق�ضم �ملاء على عدد �لنخيل. )37( 
Úق�سمة Úساحب� Úجعل Úغريه Úمن Úومتييزه Úالوادي Úملعرفة Úو

Ú:خ�سائ�صÚعدةÚلهÚالأر�سني
ÚÚ أولها: �أن يكون فحل �أو كبري�، وهذ� ح�ضب مكان م�ضبه�

�أو ح�ضب حجمه  �أر�ضا،  �أو  �ضباخا  �أو  بحر�  �مل�ضب  هذ�  كان  �ضو�ء 
�للذ�ن  �لرجلن  ي�ضمعه  ومل  رجل  �إذ� �ضاح  فمثل  �أو طوله،  �لكبري 
يعترب  �لو�دي  فهذ�  �ضافلته.  يف  و�لآخر  �لو�دي  عالية  يف  �أحدهما 

فحل. 
ÚÚ لفحل� �لو�دي  يف  ت�ضب  �لتي  �لأودية  ويعترب  ثانيا: 
فحول. 
ÚÚ بني �لفر�ضطائي  �أوجده  �لذي  �حلل  يف  ويتمثل  ثالثا: 

�أر�د  �إذ�  �أي  كمي  تقني  حل  وهو  �لو�دي،  ملياه  �مل�ضتغلني  جميع 
�أحد� ��ضتغلل مياهه فيجوز �أن ي�رصف منه مقد�ر ع�رصه �أو ثمنه �أو 

خم�ضه يت�ضاوى يف ذلك �جلميع. )38( 
ÚÚ ....ذر�عا �أربعون  فحل  كان  �إذ�  �لو�دي  وحرمي   « ر�بعا: 

وت�ضم �إليه �ضعوبه وتلعه... و�إنا يكون هذ� �حلرمي لغري من كان 
له يف �لو�دي �ضيء. « )39( وهناك من قال وحرمي �لأنهار ثلثمائة 
ذر�ع �أو �أربعون ذر�عا )40( . وت�ضاق مياه �لأودية عادة يف �ضاقية 

�أو قناة تعرف بامل�ضارف )41( . )�ل�ضورة 03( 
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الجدول رقم: 02
أحكام وشروط استغالل الوادي

Úنوع
�رسوطÚخ�سائ�سهالوادي

ق�سمته

ÚيفÚالأولوية
ÚمنÚال�سقي
الوادي

Úا�سحاب
حق

Úالنتفاع
مبياهه

ÚيجبÚما
عليهم

�لو�د 
�لفحل

 - كبري �حلجم
 - حرميه 40 

ذر�عا
�وما يبلغ ماوؤه يف 

وقت �ل�ضيل وله 
�حلرمي ما مل يدخل 

يف �ملرج. 
 - له م�ضب بحر �أو 

�ضباخ �أو �أر�ض 

 - باخلم�ض
 - ي�رصف 
منه مرتني
بالوقت - 

بالتناوب - 
 - باحلجم

�لت�ضاوي يف 
��ضتغلل �ملاء 

بني �لأعايل
و�لأ�ضافل من 
جميع جو�نب 

�لو�دي

�أ�ضحاب 
�خل�رص

على 
�أ�ضحاب 

�ضجر 
�خل�رص

 - �لكن�ض
 - 

�لتطهري
 - 

تعوي�ض 
�ل�رصر

من  عدد  �إىل  تق�ضم  حيث  �لبلد  �أو  �ملدينة  �ضور  قرب  �إىل 
�ل�ضو�قي �أو �ملقا�ضم )�ل�ضورة رقم04( 

ويعطى لكل و�حدة ��ضم خا�ض وحقوقها �ملائية. ويف حالة 
�إىل عقد  �أي خلف( بني �ل�رصكاء تتم ت�ضوية ذلك بالعودة  حدوث 
�أحد�ث �ل�ضاقية. )42( هذ� وقد تناولت �لكثري من �مل�ضائل �لفقهية، 
حول  �ملياه  ق�ضمة  تناول  مو�ضوعها  جاء  �لتي  �لنو�زل  وكتب 
�لنز�عات �لتي كانت حتدث بني �لأعايل و �لأ�ضافل )43( . ففي عملية 
�ملناوبة و�ل�رص�كة يف ق�ضمة �ملياه يجيبنا �لفر�ضطائي ) )و�أما �إذ� 
مل يعلمو� ما لكل و�حد منهم يف �ملاء ومل يدعوه باأجمعهم، فاإنهم 
ي�ضقونها �أي �لأر�ض على �لت�ضابق �أي �لتناوب �لأول فالأول، حتى 
ينتهي �ملاء على �أ�ضفلهم، ول يجوز لأحدهم �أن ي�رصف ما ف�ضل من 
�رصبه من �ملاء �إىل غري �لذي حتته( ( �أي ل يجوز �أن ي�رصف ما بقي 
من �ضقي �أر�ضه �إل للذي �أ�ضفله. )44( وجاء �أي�ضا عن �ضاقية هي يف 
�أر�ض مو�ت ل ميلكها �أحد �إل �أن بع�ض �لأ�ضخا�ض تعاونو� يف حفر 
هذه �ل�ضاقية و �رصفو� فيها �ملاء فرد �لربزيل ) )فقد �ضارو� عندي 
�أحيوه كلهم يتناوبونه  �ضو�ء، وكاأنهم مو�ت  يف هذ� �ملاء �رصكاء 
بينهم فهم فيه �رصكاء يتد�ولون ق�ضمته �أي �ملاء بينهم �إىل �آخرهم( 
)45( ويكون طرح �لكنا�ضة وفق �لعرف �جلاري ولكن ل يجوز طرحها 

على حافة �لنهر �أو �لقناة �إن وجدت �ضعة وقد كان »كثري� ما تهيج 
�خل�ضومات بينهم )�لفلحني( ب�ضبب ذلك وي�ضقط �لقتلى« )46( و�أما 
»�إن �نك�رص �جل�رص )وهو �حلاجز �أو �ل�ضد( فاإن بانوه ياأخذون باإعادة 
ترميمه �ضو�ء يف هذ� �نك�رص مبا جاء من قبل �هلل �أو بفعلهم �أو بفعل 
غريهم �أو بفعل و�حد منهم فاإنهم يتاآخذون عليه يف هذ� ويدركون 
 )48( �جل�ضور  م�ضاألة  ويف   )47( ذلك«  قيمة  ك�رصه  �أن  غريهم  على 
)�ل�ضورة رقم05( فلقد �أعطانا �أبو �لعبا�ض �أحمد �إجابة �ضافية عن 
كل �مل�ضائل �ملتعلقة بهذ� �جلانب، لأن �جل�ضور تعترب حمور �لعلقة 
بني �لأر�ض �ملزروعة، وعملية �لري و�لدور �لذي تقوم به يف كفاية 
�لأر�ض �ملزروعة باملياه، لذلك �أعطى �لفر�ضطائي لها هذه �لأهمية 
عمارة  �جل�ضور،  �إحد�ث  حول  �ملختلفة  مو��ضيعها  يف  كتابه  يف 
 )49( �لخ  و�ضيانتها...  �إ�ضلحها  �جل�ضور  خ�ضائ�ض  تغري  �جل�ضور 
وتبنى هذه �جل�ضور �أو �ل�ضدود عادة بالرت�ب، وتكون كثرية �لعر�ض 

وقليلة �لرتفاع ويغطى بعدها باأغ�ضان �لأ�ضجار و �لزرب. )50( وقد 
تبنى �جل�ضور �أي�ضا باحلجارة )�ل�ضورة رقم06( كما قال �ضاحب 
ق�ضمة �لأر�ضني عند تناوله لعن�رص �جل�ضور« ويبنونه باحلجارة �إن 
كان بنيانه بها قبل ذلك ويجعلون عليه �لزرب �إن �ضاءو�« )51( ويف 
حالة �نك�ضاره فاإ�ضلحه يف ذ�ته مثل عمله باجلري �أو �حلجارة �أو 
�أن يبنى يف مو�ضع �جل�رص جد�ر  �لعادة  » ومن  �أو �خل�ضب  �جلب�ض 
من �حلجارة و�جلري مما يلي جمرى �ملاء، ثم يكد�ض �لرت�ب« خلف 
�جلد�ر فهذ� �جلد�ر �لذي �ضماه �لفر�ضطائي بالو�ضادة مرة و �ضدر� 
مرة ثانية، وهو �لذي يتلقى �ضغط �ملاء ويخفف �لعبء عما ور�ءه 
من تر�ب )52( )�ضكل رقم: 03( وقد تاأتي �ضنة من �ل�ضنو�ت يقل فيها 
�إل بك�رص �ل�ضدود �لذي يحل م�ضكل �لأ�ضفلني  �ملاء و ل يكون �حلل 

دون �ل�رصر بالأعلني فيكون �حلكم يف هذه �حلالة �لك�رص )53( . 
◄ÚÚ:الآبارÚمياهÚا�ستغللÚاأحكامÚ:ثالثا

ب�ضفة  �ملياه  لإنتاج  وحيوية  �أ�ضا�ضية  و�ضيلة  �لآبار  تعترب 
عامة، وقد تختلف �أهميتها باختلف �ملجال �جلغر�يف �ملوجودة 
وهذ�  عامة.  ب�ضفة  �لطبيعية  �لظروف  باختلف  و�أي�ضا  فيه، 
�لت�رصيعي  �لفقهي  �جلانب  على  مبا�رصة  ب�ضفة  �نعك�ض  �لختلف 
)54( �لذي يتناول هذه �لأحكام و�مل�ضائل. و�إذ� رجعنا �إىل �لأحكام 

Úمنها Úال�ستفادة Úوطرق رقم07(  )�ل�ضورة  �لآبار  ماء  �ل�رصعية يف 
Ú:وهيÚاأوجهÚثلثةÚاإىلÚالآبارÚق�سمÚقدÚالفر�سطائيÚفاإن

ÚÚ لها �أربعون ذر�عا بحيث يح�ضب  �لقدمية وحرميها  �أول: 
من كل جانب. )�ضكل رقم: 04( 

ÚÚ إذ� كانت �ملو��ضي ت�ضقى منها فحرميها� ثانيا: �ملحدثة 
�أربعون ذر�عا من �لناحية �لتي ت�ضقى منها �ملو��ضي. �أما �إن كانت 
كل  من  ذر�عا  �أربعون  فحرميها  �لنو�حي  كل  من  وت�رصب  ت�ضقى 

ناحية. 
ÚÚ يذكر مل  حمدثة،  �أو  قدمية  �أنها  يعرف  ومال  ثالثا: 

�لبئر  وحكم  حرمي  مثل  وحكمها  حرميها  يكون  وقد  حرميا.  لها 
�ملحدثة كما ر�أينا يف حرمي �لعيون. )55( و�أما �لنزوي فيجعل للبئر 
 )56( ذر�عا  وع�رصون  فخم�ضة  و�ملحدثة  ذر�عا،  خم�ضني  �لعادية 
�لبئر وحرميها حمل �تفاق بني �لفقهاء،  وعلى �لعموم فاإن ملكية 
�أو حفرها يف  �أر�ض �ملو�ت بق�ضد �لتملك  �إذ� حفرها �ضاحبها يف 
�مللك  �لتملك يح�ضل به  نية  ملكه، لأن �حلفر و��ضتخر�ج �ملاء مع 
)58( : «ما يت�ضل بها من  )57( ، وحرمي �لبئر عند �لقا�ضي عيا�ض 

�لأر�ض، من حقها �أن ل يحدث فيها ما ي�رص بها ل باطنا، كحفر 
فيه  تطرح  مرحا�ض  كحفر  يغريه  �أو  يذهبه،  �أو  ماءها  ين�ضف  بئر 
�أنه  �لفقهاء يف  بني  ول خلف  و�ضخها«.  �إليها  وي�ضل  �لنجا�ضات 
ل يجوز �إحياء حرمي �لبئر، و�لنهر، وكل مملوك ل يجوز �إحياء ما 
�مللك  لبطل  �إحياوؤه  فلو جوز  للمملوك،  تابع  لأنه  تعلق مب�ضاحله 
على �لعامر« وقد لحظنا من خلل �ملعلومات �لتي نتوفر عليها �أن 
�لآبار �لتي كانت حتفر من طرف �مل�ضتغلني كانت تتم باخل�ضو�ض 
عن طريق ��ضتغلل �لقوة �حليو�نية �لتي تقوم با�ضتخر�ج �ملاء من 
�لآبار، وين�ضاب �ملاء يف �ضهاريج، ومنها يوزع بو��ضطة �ل�ضو�قي 

و�لقو�دي�ض )59( .
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الجدول رقم: 03
أحكام استغالل مياه اآلبار

ماÚيباحÚمنÚخ�سائ�سهاحرميهانوعÚالبئر
ماÚليجوزماءها

�لبئر �لقدمية
�لبئر 

�ملحدثة
مال يعرف 

نوعها

40 - ذر�عا
40 - ذر�عا
40 - ذر�عا

�ل�ضابلة
ملكية ثابتة 

�أو وقتية
بئر ما�ضية �أو 

بئر م�ضرتكة

بيع ف�ضل مائها 
�كرت�ء ف�ضل 

مائها 
�ل�رص�كة يف 

مائها 

�ل�رصر
�لبئر �لعمومية

بيع ماء بئر �ملا�ضية
بئر �ل�ضدقة

بيع ماء �ل�ضفعة

◄ÚÚ:ا�ستغللهاÚوجمالÚالعيونÚمياهÚ:رابعا
Úتق�سيمها Úيختلف Úل Úوهو Úالعيون Úمياه Úالفر�سطائي Úويق�سم

Ú:اأوجهÚثلثةÚاإىلÚاملاورديÚتق�سيمÚعن
ÚÚ . )لعني �لأولية )�أي �لقدمية�
ÚÚ .لعني �ملحدثة�
ÚÚ ،لعني �لتي ل تعرف ماذ� تعني هل هي �أولية �أو حمدثة�

وحرميها يف �لعني �لقدمية مئة ذر�ع �أو يقل، وفيها �ختلف ومنهم 
من يقول �أي�ضا يف �ملحدثة لها حرمي، وحرميها �أربعون ذر�عا. وقد 
يقل وفيها �ختلف �أي�ضا، وكذلك يف �لعني �لتي تعرف �أقدمية هي 
�أم حمدثة لكن مثالها مثال �ملحدثة. ويحدد �لفر�ضطائي بدقة حرمي 
�لعني من ح�ضاب �لو�ضع �لذي ل يزول منه ماوؤها يف وقت جريها 
�إىل مكان ��ضتغللها. وبذلك هو حدد حرمي �لعني وفق موقعها من 
�لب�ضتان �أو �حلقل عند جريان مياهها �إليه وهذ� حتديد عام يختلف 
من مكان لآخر. و�أما حرمي �لعني �لتي ت�رصب منها �ملو��ضي فيكون 
�لفر�ضطائي  زودنا  وقد   )60( و�ل�رصب  للري  وقوفها  حرميها مكان 
�أي�ضا ب�رصوط ق�ضمة ماء �لعيون �جلاري و�لذي ينطبق عليه �رصوط 
ق�ضمة ماء �لأودية، و�ل�ضيول �أو �ملاء �جلاري حيث« يق�ضمه �ل�رصكاء 
ول   ،  )61( بالقو�دي�ض  ق�ضمته  جتوز  ول  و�لأوقات  �ل�ضاعات  على 

بالأحو��ض لأن ذلك جمهول ول ي�ضل �إىل معرفته« )62( . 
وخل�ضة �لقول يف م�ضاألة �حلرمي فاإنها مرتوكة لعرف كل 
�إل  �لد�عية لتحديد �حلرمي،  ع�رص، وما تقت�ضيه �حلاجة و�لظروف 
على  دللة  به  �لفقهاء  و�هتمام  باحلرمي  �لإ�ضلمي  �لفقه  �إقر�ر  �أن 
�أفر�د  بني  توزيعها  وح�ضن  �ملياه  ب�ضاأن  للفقهاء  �لعميقة  �لنظرة 
�ملجتمع. وقد �أو�ضحت هذه �لجتهاد�ت مدى �لعمق �لذي نوق�ضت 

به ق�ضايا �ملياه. 
الجدول رقم: 04

أحكام استغالل مياه العيون. 

Úاأنواع
ماÚيجوزÚا�ستغللهÚحدودهاحرميهاالعيون

يفÚالق�سمة
ÚيفÚيجوزÚمال

الق�سمة

عيون قدمية
عيون 
حمدثة

عيون ل 
يعرف 
نوعها

 100
ذر�ع 

�أو �أقل 
 40

ذر�عا
 40

ذر�عا

من منبع �ملاء 
�إىل مكان 
��ضتغلله

 // //
من مكان 

وقوفها للري 
و�ل�رصب

على �لوقت
على �لقيمة

�لن�ضيب �ملعلوم من 
�ل�رصب

يق�ضم ماء كل 
عني منفرد� 

 - �ل�رص�ء وكر�ء 
�ملياه

 - 
بالقو�دي�ض

 - 
بالأحو��ض 
ماء �لعيون 
جمتمعا - 

 - �أ�ضل 
�لعيون

◄ÚÚ:ال�سهاريجÚوÚاملواجلÚيفÚالت�رسفÚاأحكامÚ:خام�سا
و�ل�ضهاريج  �ملو�جل  مياه  يف  �لت�رصف  حكم  يعتمد 
و�لأحو��ض )�ل�ضورة رقم08( على �عتبار كل ما �حتفره �لرجل يف 
فيه  يت�رصف  به  �أحق  فهو  لنف�ضه  يريده   )63( منها  د�ره  �أو  �أر�ضه 
بحرية، وميكن بيعه. و �أما ما عمل منها يف �ل�ضحاري فاإن مالكا 
مثل  هي  �إذ  حر�ما«  ير�ه  �أن  غري  من  بيعها  يكره  كان   « �أن�ض  بن 
�لآبار �لتي حتفر للما�ضية فاأهلها �أوىل مبائها حتى يروو�، و يكون 
للنا�ض ما ف�ضل عنهم »�إل من مر بها ل�ضفتهم ودو�بهم، فاإن �أولئك 
ل مينعون من �رصبهم منها كما ل مينعون من بئر �ملا�ضية« )64( . 
و�إن �أر�د بع�ض �لنا�ض من �أر�ض �أخرى �ل�ضتقاء من ماجل يف منزل 
قوم فل مينعهم من �ل�ضقي و�ل�ضتقاء و�لنتفاع به لغ�ضل �لثياب، 
وغريه من �ملنافع ما خل �لعمارة » �أي ماعد� ري �لزر�عة فاإنها 
متنع. »�أما �ملو�جل �لتي ي�ضتقي منها �لنا�ض بالأزقاق كما يطلق 
منها  مينعون  فاإنهم  �لأوعية،  من  وغريها  )�لقرب(  �ليوم  عليها 
�أ�ضحابها  باإذن  �إل  منها  ينتفع  �أن  لأحد  يجوز  ول  �لنا�ض،  جميع 
)65( و�إذ� �ضبق و�أن بني ماجل » يف مكان ما فل يجوز ملن �أحدث 

�ضاقية على �ملجرى �لذي يزوده باملاء �أن يحجز ذلك �ملاء ويرده 
�لأ�ضبقية  ملبد�أ  ووفقا   « �ملاجل  ميتلئ  ما  بعد  �إل  �ضاقيته،  �إىل 
للأقدم. )66( وحرمي �ملاجل خم�ضة �أذرع من �ضعة �أ�ضفله ولي�ض يف 
فمه يح�ضبون خم�ضة �أذرع » �أي يتم ح�ضاب حرمي �ملاجل �بتد�ء من 
�أ�ضفله �إىل من �أعله، لأنه غالبا ما تكون قاعدته �أو�ضع من �أعله )67( 
)�ضكل رقم: 05( ، ول يبدو� كما قلنا �ضابقا �أن تق�ضيم مياه �ملو�جل 
و�ل�ضهاريج ذ�ت �مللكية �لعامة و�خلا�ضة يخرج عن �لإطار �لعام 
�لإ�ضلمية. فمن خلل حتقيقنا �مليد�ين وجدنا  �ل�رصعية  للأحكام 
�أن مياه �ملو�جل و�ل�ضهاريج يتم ق�ضمة مياهها وفق نظام دقيق 
و�ضارم ترجع يف �أ�ضولها �إىل قرون م�ضت، ول يز�ل يتم �لعمل به 
�إىل يومنا هذ� حيث تخزن مياه �لعيون و�ل�ضيول يف �ل�ضهاريج �أو 
�ملياه  ثم جتمع  �ملائي،  ي�ضغر ح�ضب حجم  �أو  يكرب  �لذي  �ملاجل 
ليل ليفتح �ل�ضهريج نهار� لعملية �ل�ضقي وير�عى يف كل ذلك �لقيام 
على هذه �ملقا�ضم بتنظيفها وكن�ضها. ولئن كان �لق�ضاة و�لفقهاء 
قد �جتهدو� يف ��ضتنباط قانون �رصعي يحكم وي�ضري تنظيم �ملياه، 
فاإن �أبا �لعبا�ض �لفر�ضطائي وهو �أحد �أعمدة �ملذهب �لإبا�ضي يف 
�لغرب �لإ�ضلمي يف �لقرن �خلام�ض �لهجري، تعمقت نظرته �أكرث �إىل 
وظيفة ودور عن�رص �ملاء باعتباره عاملا وفقيها وم�ضاركا، لأن كل 
هذه �مل�ضائل �لنظرية �لتي جاءت يف كتاب �لق�ضمة، تثبت �أن �لرجل 
كانت لديه خربة بالأعمال �ملائية. ونظر� �إىل هذه �لتجربة ��ضتطاع 
�أ�ضحاب  �قت�ضام �ملاء بني  �أن يخالف غريه يف ق�ضية  �لفقيه  هذ� 
�لأر��ضي �لعليا، و�أ�ضحاب �لأر��ضي �ل�ضفلى بالرجوع �إىل �لقاعدة 

�ل�رصعية �مل�ضهورة �لتي ت�ضند �ولوية
الجدول رقم: 05

أنواع العيون وطرق استغاللها

ماÚلÚيجوزÚلغريÚا�سحابهاماÚيجوزÚمنÚمائهاÚحدودهاحرميهااملواجل

05 �أحكامها 
�ذرع

�بتد�ء من 
قاعدتها

 - بيعه
 - ل مينع ماءها 

لغري �أ�ضحابها 
لل�ضقي �أو �ل�ضتقاء 

�أو �لغ�ضل 

 - ري �لزر�عة
 - �ل�ضقي بالأزقاق �أو �لقرب

 - حجز �ملاء من جمرى 
ماء �ملاجل وفق قاعدة 

�لأ�ضبقية للأقدم

�ل�ضقي �إىل �لأعلى ثم �إىل من يليه. كما �أنه مل يعتمد على مبد�أ 
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على  �لأر�ض  �ضاحب  ي�ضاعد  ما  �أي  �لكعبني،  بارتفاع  �ملاء  ترك 
�خلم�ض  ن�ضبة  بتعيني  �أفتى  لكنه  بعينها.  �أر�ضه  �إىل  �ملاء  �ضيلن 
يف  �لو�دي  من  ي�ضغلونه  �لذي  �ملوقع  عن  �لنظر  بقطع  جلميعهم، 
�أو  �أو �لثمن  �أو يف �ضافلته، لكن تعيني �خلم�ض  �أو يف و�ضطه  �أعله 
�لإجابة  له  جتد  ومل  �لغمو�ض.  يكتنفه  ظل  قيا�ضه  وكيفية  �لع�رص، 
�لفر�ضطائي  �أن  فرغم  �ملياه،  م�ضائل  در�ضو�  �لذين  �لباحثني  عند 
�أو �لع�رص.  �أو �لثمن  مل يعِط ومل ويو�ضح كيفية ح�ضاب هذ� �خلم�ض 
ولأنه يف باب عمارة �لأر�ض مباء �ملطر مل يحدد �لطريقة �ملنا�ضبة 
�إجابته  وحتى  و�لأ�ضافل  �لأعايل  بني  �خلم�ض  هذ�  كمية  حل�ضاب 
�إليه يف  ينظر  �لذي  « قلت فما  كانت غام�ضة فعندما يقول مثل: 
�لو�دي، ول  �ملاء يف  قال معناه: خم�ض ما جاز من  هذ� �خلم�ض. 
�إجابته كانت تدور  �أن  )68( نلحظ جيد�  �إىل بقعة �لو�دي. «  ينظر 
ماء  ق�ضمة  كيفية  حول  تكن  ومل  �خلم�ض  هذ�  ق�ضمة  مو�ضع  حول 
يف  و�ختلفو�   « له:  نقر�أ  ملا  مثل  �ملاء  ق�ضمة  باب  ويف  �خلم�ض. 
�لثمن �لذي يرفعونه، فقال بع�ضهم: يف �لأر�ض وقال بع�ضهم هو 
�لثمن يف  �لثمن هل هو  يعِط قيمة هذ�  للأ�ضف مل  �ملاء«  ثمن يف 
�لأر�ض �أم �لثمن يف �ملاء؟! ، مع �أنه ذكر �لختلف بني �لفقهاء يف 
هذ� �لثمن. )69( ول جند تناق�ضا لهذ� �لفقيه يف ق�ضمة ماء �لو�دي 
بهذه  �إفتاءه  �إن  بل  بالثمن  ومرة  باخلم�ض  مرة  يحدده  �لفحل ملا 
�لقيمة بني �مل�ضرتكني يعترب بالن�ضبة �إليه �أمر� بدهيا ومعروفا لدى 
�جلماعة �لفلحية لذ� مل يذكر كيفية ح�ضاب هذه �لقيم �لعددية وهو 
مرتبط بالتعاقب و�لختلف �لزمني، ح�ضب زيادة ونق�ض من�ضوب 

�ل�ضيلن و�جلريان �ملائي. 

اخلامتة: 
�ملياه  من  لل�ضتفادة  �ملتكامل  �لنظام  هذ�  فاإن  ختاما  و 
�لنازلة، و�جلارية و�جلوفية لل�ضتفادة منها يف خمتلف �ملجالت 
مع  يتاأقلمو�  �أن  �لأقدمون  ��ضتطاع  حد  �أي  �إىل  يربز  �حليوية، 
�ملعطيات  خمتلف  مع  ويكيفوها  �ل�ضعبة،  �لبيئية  �لظروف  هذه 
�لقا�ضية،  �لطبيعة  هذه  بتطويع  �إىل  ذلك  لهم  يتاأَت  ومل  �لطبيعية. 
لكي ي�ضهل ��ضتغللها فيما بعد، وفق خلفية معرفية لنظام �لأمطار 

و�ل�ضيلن وعلقاتها بالت�ضاري�ض و�لرتبة. 
هي  �لظروف،  هذه  مثل  يف  �ملائية  �لتجهيز�ت  فعنا�رص 
ومن  وحت�ضينها،  جتميعها  يف  �لأجيال  �ضاركت  خرب�ت  ح�ضيلة 
معطيات  وفق  �ملائية  �لندرة  عقبة  لتجاوز  منها  �ل�ضتفادة  ثم 
�لق�ضمة  �ضاحب  وجدنا  ذلك،  على  وكمثال  خا�ضة.  طبوغر�فية 
يعطي لها �حللول �ملنا�ضبة ل�ضبط عمليات �لدفق �ملائي، وتوزيعه 
بالعدل بني خمتلف �ل�رصكاء، �أو �ملتنازعني حول م�ضدر �أو مورد 
مائي ب�ضو�بط �رصعية، �أو �جتهاد�ت �ضخ�ضية. ولعل حر�ضه �ل�ضديد 
باخلم�ض،  قدرها  و�لتي  �جلاري،  للماء  �ملائية  �لقيمة  على حتديد 
لدليل على نظرته �لثاقبة و�حلكيمة لإيجاد �حللول، و�إر�ضاء �ضائر 
�لطوبوغر�يف  و�لو�ضع  �ملائي  �ل�رصف  مع  يتنا�ضب  مبا  �ل�رصكاء، 
�لإجر�ئية،  �لعملية  هذه  بذلك  و�أ�ضبحت  �لنتفاع.  حق  �أولوية  مع 
يومنا  �إىل  تو�بعها  ز�لت  وما  �لزر�عي  �ملجتمع  منت�رصة يف  عادة 

هذ�. 
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�ملد�رك، ت 544 هـ )�ضجرة �لنور �لزكية لل�ضيخ خملوف 1/ 40( . 

بنمرية عمر، �ملرجع �ل�ضابق، �ض �ض 300 - 301. . 59

�لفر�ضطائي; �مل�ضدر �ل�ضابق، �ض �ض 308 - 309. . 60

جمع قادو�ض: وهو �إناء من فخار به ثقب من �لأ�ضفل لقيا�ض �ملاء �ملوزع . 61
قيا�ض  وحدة  فهو  وبذلك  حو�ض.  يف  �لتقطري  طريق  عن  �لأر�ض  مللكية 
 - 37  :  ،2009 �إ�ضماعيل و�ضيم،  )�نظر  �أ�ضا�ضي فيها.  نوبة �ملاء وركن 

 . )69

�مل�ضدر نف�ضه، �ض 310. . 62

با�ضيليو . 63 مالدونادو  �ي�ضا:   543 �ض  �ل�ضابق،  �مل�ضدر  �لفر�ضطائي، 
بابون، �ملرجع �ل�ضابق، �ض �ض88 - 89. 

للإمام . 64 �لكربى  �ملدونة   ،1986  )240 )ت  �لتنوخي  �ضعيد  بن  �ضحنون 
عن  �لتنوخي  �ضعيد  بن  �ضحنون  �لإمام  رو�ية  �لأ�ضبحي  �ن�ض  بن  مالك 
�لإمام عبد �لرحمان بن قا�ضم، �جلزء03، ن�رص د�ر �لفكر بريوت. �ض289

�لفر�ضطائي، �مل�ضدر �ل�ضابق، �ض �ض 548 - 549 . 65

�لون�رصي�ضي، �مل�ضدر �ل�ضابق، ج8، �ض 426. . 66

�لفر�ضطائي، �مل�ضدر �ل�ضابق، �ض547. 67

�مل�ضدر نف�ضه، �ض 286. 68

�مل�ضدر نف�ضه، �ض 112. . 69

فقد �أورد لنا وبالتف�ضيل �لفقيه �لنووي �أبو زكريا يحيى بن �رصف و�لذي . 70
عا�ض يف �لقرن07ه و�أي�ضا �لون�رصي�ضي �لذي عا�ض يف �لقرن 9ه و 10ه 
ملا قال على من لهم �ملاء« يق�ضمونه على خم�ض �ضو�قي.... و�تفقو� على 
 )M. Ville( توزيع �ملاء« بالإ�ضافة �إىل �أن �أحد �لباحثني �لفرن�ضيني وهو
يف عام 1861 ملا ز�ر منطقة �لدر��ضة وهي و�حة �لدروع بالز�ب �ل�رصقي 
مياه  لتوزيع  م�ضتخدما  �لتق�ضيم  هذ�  وجد  قد   - �جلز�ئر  �رصق  - جنوب 

و�دي �لأبي�ض �إىل و�حات قرطة، �رصيانة، تهودة و�ضيدي عقبة. وذكر �أن 
هذ� �لتوزيع يتم بو�ضع جذع نخلة على �ضفة �لقناة �ملوزعة وهذ� �جلذع 
5 عر�ضا بعمق   ،4  ،3  ،2  ،1 �أجز�ء مت�ضاوية  �إىل خم�ضة  – ب( مق�ضم  )�أ 
مت�ضاٍو على م�ضتوى خم�ضة �أمتار ومن�ضوب مياهها هو 0،04 م3 )�ضكل 
رقم02( حيث �أن كل جزء من جذع �لنخلة هو ق�ضمة مياه خم�ض�ضة �إىل 
ت�ضتفيد منه و�حة  �آخر  ق�ضم  و  ت�ضتفيد منه و�حة قرطة  كل و�حة: فق�ضم 
فهما  �ملتبقيني  �لق�ضمني  �أما  تهود�  و�حة  منه  ت�ضتفيد  �آخر  و  �رصيانة 
خم�ض�ضني لو�حة �ضيدي عقبة نظر� لكرثة غابات نخيلها حيث لكل و�حة 

تاأخذ ما جمموعه من �ملياه. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية:

باأحكام . 1 �لعلن  �للخمي،  �بر�هيم  بن  حممد  �هلل  عبد  �بي  �لر�مي،  �بن 
�لبنيان، ت فريد بن �ضليمان، مركز �لن�رص �جلامعي، تون�ض، 1999، �ض 

�ض 229 - 230. 

و�أ�ضول . 2 �لق�ضمة  �لفر�ضطائي1997.،  �لعبا�ض،  �أبو  حممد  بن  �أحمد 
�لأر�ضني، ت بكري بن حممد �ل�ضيخ بلحاج وحممد �ضالح نا�رص، ط02، 

ن�رص جمعية �لرت�ث �لقر�رة، غرد�ية. 

�لبخاري: �لإمام �حلافظ �أبو عبد �هلل حممد )ت256ه/ 869م( 1404هـ/ . 3
1984 م، �جلامع �ل�ضحيح، ج3، �ملطبعة �لعربية �حلديثة - �لقاهرة. 

�لربزيل، �أبي �لقا�ضم بن �أحمد �لبلوي �لتون�ضي، )ت 841 هـ - 1438 م( . 4
دون تاريخ. فتاوى �لربزيل، جامع م�ضائل �لأحكام ملا نزل من �لق�ضايا 
�لغرب  د�ر  �لر�بع،  �جلزء  �لهيلة،  حلبيب  حممد  ت  �حلكام  و  باملفتيني 

�لإ�ضلمي، بريوت. 

�حل�ضن بن حممد �لوز�ن �لإفريقي، 1983 و�ضف �فريقيا، ت حممد حجي، . 5
حممد �لخ�رص، ج 1، ط 2، د�ر �لغرب �لإ�ضلمي، بريوت. 

�لد�ودي: د. ت، كتاب �لأمو�ل، تقدمي و حتقيق: ر�ضا حممد �ضحادة، مركز . 6
�إحياء �لرت�ث �لعربي بالرباط/ د�ر �لثقافة للطباعة و �لن�رص. 

للإمام . 7 �لكربى  �ملدونة   ،1986  )240 )ت  �لتنوخي  �ضعيد  بن  �ضحنون 
عن  �لتنوخي  �ضعيد  بن  �ضحنون  �لإمام  رو�ية  �لأ�ضبحي  �أن�ض  بن  مالك 
دون  بريوت.  �لفكر  د�ر  ن�رص  �جلزء03،  قا�ضم،  بن  �لرحمن  عبد  �لإمام 

تاريخ. 

�ملاوردي: �أبو �حل�ضن بن حممد بن حبيب: د. ت: �لأحكام �ل�ضلطانية، د�ر . 8
�لكتب �لعلمية. بريوت. 

م�ضلم: �حلجاج �بو �حل�ضني )261ه/ 874م( د. ت، �جلامع �ل�ضحيح، ج5، . 9
د�ر �لفكر للطباعة و�لن�رص - بريوت. دون تاريخ. 

�ملرجي �لثقفي، 1994، كتاب �حليطان، ت حممد خري رم�ضان، ط1، د�ر . 10
�لفكر �ملعا�رص، بريوت، )ن�ضخة رقمية( . 

عبد . 11 زغلول  �ضعد  ت  �لم�ضار،  عجائب  يف  �ل�ضتب�ضار  جمهول،  موؤلف 
�حلميد، د�ر �ل�ضوؤون �لثقافية، بغد�د، دون تاريخ. 

12 . ،1983  ، 1162م(  )ت557ه/  �هلل  عبد  بن  �أحمد  بكر  �أبو  �لنزوي، 
�مل�ضنف، ج17، وز�رة �لرت�ث �لقومي و�لثقافة، )ن�ضخة رقمية( . 

�لنووي �أبو زكريا يحيى بن �رصف، رو�ضة �لطالبني وعمدة �ملفتني، �جلزء . 13
�خلام�ض، �ملكتب �لإ�ضلمي، 1991م.  

�لون�رصي�ضي: �أبو �لعبا�ض حممد بن يحي، 1981 �ملعيار �ملعرب و�جلامع . 14
حممد  د  �إ�رص�ف.  و�ملغرب،  و�لندل�ض  �فريقية  �أهل  فتاوى  يف  �ملغرب 
حجي، وز�رة �لوقاف و�ل�ضوؤون �ل�ضلمية، �ململكة �ملغربية، د�ر �لغرب 

�ل�ضلمي، بريوت. 

1278 ه، �ضاأن �ضقي ماء ق�ضبة ب�ضكرة، رقم . 15 وثيقة تاريخية خمطوطة، 
�مللف 132 - 11 �أر�ضيف ولية ق�ضنطينة. 

�بن وزدو �لهادي، حممد ح�ضن، �حمد ممو، ، قانون �ملياه و�لتهيئة �ملائية . 16
بجنوب �فريقية، مركز �لن�رص �جلامعي، تون�ض. 1999. 

بكر . 17 بن  حممد  �هلل  عبد  �أبو  �لإمام  �ليقظان  �أبو  عي�ضى،  بن  �إبر�هيم 
�لفر�ضطائي. طبعة �لقر�رة1986. 

�إ�ضماعيل و�ضيم، ، �ل�ضقاية �لتقليدية يف و�حة توزر، �لندوة �لدولية �لثالثة: . 18
�ملاء و�لتعمري ببلد �ملغرب، تون�ض. 2009. 

منويف . 19 ت  �ملياه،  عمارة  �لندل�ضية  �لعمارة  مالدونادو،  بابون  با�ضيليو 
علي �بر�هيم، ط1، مكتبة زهر�ء �ل�رصق، �لقاهرة. 2008. 

�لطليعة للطباعة . 20 بنحمادة �ضعيد، �ملاء و�لن�ضان يف �لندل�ض، ط1، د�ر 
و�لن�رص، بريوت. 2007. 

�لإ�ضلمي . 21 �ملغرب  �آثار  و  تاريخ  يف  ودر��ضات  �بحاث  �ضالح،  قربة  بن 
وح�ضارته د�ر �لهدى، عني مليلة. 2011. 

بنمرية عمر، 2012، �لنو�زل و�ملجتمع، كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�ضانية1، . 22
�لرباط. 2012. 

طر�بل�ض . 23 �جلديد،  �لكتاب  د�ر   ،1 ط  �لتاريخية،  �جلغر�فية  حممد،  ح�ضن 
�لغرب. 2004. 

�لآد�ب و�لعلوم . 24 �لفقهية و�ملجتمع، من�ضور�ت كلية  �لنو�زل  فتحة حممد، 
�لن�ضانية، د�ر �لبي�ضاء 1999. 

روبار برون�ضفيك، ، تاريخ �إفريقية �لعهد �حلف�ضي، ت حمادي �ل�ضاحلي، . 25
�جلزء �لثاين، ط1، د�ر �لغرب �لإ�ضلمي، بريوت. 1988

ورميا . 26 جر�ر  ماهر  ت  �لإبا�ضيون،  �ملوؤرخون   ، تاد�يو�ض،  ليفيتي�ضكي 
جر�ر، من�ضور�ت موؤ�ض�ضة تاو�لت �لثقافية. 2007. 

�ملو�ضوعة �لفقهية، 1309 هـ/ 1998م، مادة حرم 17/ 212، 213. . 27

ثانياً - املراجع األجنبية:
1. Brunchvig (R)  . la Berbèrie orientale sous les Hafsides , T2, 

librairie d’Amérique et D’orient. Paris , , 1947
2. Capot - rey. Le Sahara Français, T, 02, Paris1953. 
3. Ville. M. Voyage d’exploration dans les Bassins du Hodna 

et du Sahara, Paris,. 1865. 
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