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ملخص
ستتتتلاهل ال الورتة تتبب هبت رل مظلوع معالجة ال المستتتائل المائية التي هركت بي اتا
المصنف بي جزئه السابب عشر ،همن ثمة ملاهلة إحصائها هتلظيظها بي زمانها همكانها ،هتثمين البع
الهن ستي لهال المستائل ،مرازين بي ال ال راستة عظال ثالثة ملاهر رئيستة ،ببع تق يمنا لمُصتننفف
اا المُ صنننف املور أهل ،سنتناهل بي الملور الثاني نماذل مف صظة ألحكام هت ضايا الميال الواركة بي
اا الكتا  ،لتُختتم ال ال راستتة بالترايز عظال أ م القواع الفنية هالهن ستتية الرتيار اللل األبضتتل
اتتصتتتاكيا املور ثالخ أريره ه اا ما نرهم له بي اا البلخ ،تماشتتتيا مب الغاية التي اان يه ف إليها
الشتتتيخ أبو بكر أح م النزهي بت ل ي ز مان هم كان النزاع حول ال ماء؛ الرت يار ال لل هالمركهك ال مائي
األبضله

كلمات مفتاحية  :الميال؛ النزهي؛ األبالل؛ السواتي؛ اآلبار.
Abstract
This paper will try to address, with remarkable progress, all the issues
mentioned in the book "Al- Musannaf", counting and analyzing them by focusing on
three main axes : first, introducing the author of the book, then presenting detailed
examples of water suppl, together with the topics mentioned in this book, in the second
axis. This study will conclude by focusing on the most important technical and
engineering rules for choosing the best economic solution as a third axis. This is the
goal of "Sheikh Abi Bakr Ahmed Al-Nazawi" to determine the time and place of the
water dispute to choose the best water solution.
Keywords: Waters; Nazawi; El aflaj; irrigation; wells.
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مقدّمة
مما ال شك بيه أن تضية الماء من القضايا التي انشغل بها المسظمون ،هنالت ا تمامهم
منا الق يم ،هيتجظال ذلك بي اثرة المصنفات الجغرابية هالتاريخية هالفقهيةه
هألن الماء ت ت الاي و مص ر اللياة ت تفق أهلال له الفقهاء هألحكامه أ مية بالغة ،بتنوعت ال
األحكام حستتم مضتتامينها الوةيفية ال نيوية أه ال ينية ،هراح الفقهاءيجمعون أحكاما متنوعة
لظ ميال بي أبوا  ،هأجزاء متكامظة تعكس م ى ما هصتتل إليه المستتظمون من تق م بي حل ال
اإلشكاليةه
هلعل من أبرز ؤالء الفقيه "أبو بكر أحم بن عب اهلل النزهي العُماني"الاي عاش بي
القرن الساكس الهجري ،الثاني عشر الميالكيه حيخ رصص جزءا اامال من موسوعته الفقهية
التي عربت " بالمُ صننف" ليتناهل بيها اللظول المنا سبة لمختظف م سائل الميال من رالل طرحه
لمجموعة امة من األحكام الفقهية ،تجيم عظال اثير من المستتتائل هالنوازل المائية الئارئة
التي ارتبط حكمهتتا بتتالمجتتال الز راعي هاالتتصتتتتتاكي المتتتكزم بي اثير من األحيتتان ،بين
المستفي ين هالمستغظين لظمصاكر المائية بي تظك الفترةه

 هدف الدراسةته ف ال الورتة لملاهلة ا إلجابة عن إشتتكالية تراثية ال يزال صتت ا ا مترككا إلال يوم
الناس اا ،متئورا من نزاع بين أبراك همجموعات إلال نزاع بين أتئار هكهل ،ه اا اظه بسبم
تظة هن رة هتناتص الماءه
لكن المجتمعات اإلستتتالمية التقظي ية القرهستتتئية تجظت عبقريتها بي نموذل مجتمب
يعرف عنه حستتن استتتغالله لمواركل المائية بي بترات طقستتية متباينة ،تعكس طبيعة مناخ
هبيئة أرض اا القئر العُماني منا ترهنهههكرءا لكل األزمات هالمشكالت التي اانت تل ثبين
المنتفعين بي الو سط الزراعي ،انبرى له بقهاء اإلباضية ،هعظال رأ سهم ال شيخ النزهي صاحم
المُصتتتن نف ،إليجاك اللظول لهال األزمات المرتبئة بع م استتتتقرار الوضتتتب المناري بي بترات
مت باي نة انموذل حي ،ليس بقط ل هاا المجتمب  ،بل ل كل المجتم عات اإلستتتالم ية لمختظف
العصوره
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 أهمية املوضوعمن المعرهف أن الكتابات األهلال بي التراث العربي اتجهت نلو التوثيق هالتسجيل بي
مجال الميال هالري ،هت نتج عن اا التسجيل إرث غني ضخم ،همن بين أ م الكتم التراثية
اتا البئر البن األعرابي ،هاتا إنباط الميال الخفية الاي صننفه الكرجي بي القرن الساكس
الهجريه هإضابة إلال ال المصاكر التراثية يمكننا اعتبار اا المص ر أيضا من أ م المصاكر
التراثية التي تناهلت مختظف األحكام حول موضوع الميال ،بهال المؤلفات ي هاح ة من بين
أ م التصانيف المبكرة التي ا تمت بموضوع عنصر الميال بشمول هاستقصاء ،بشكظت
مق مة ال ب منها لألعمال المعجمية العربية التالية التي هج ت بيه ماكة لغوية ثرية ،ارتصت
بي كراسة اآلبار هاألبالل هالقناطر هالسواتي ،هإن تلظيظنا لهال األحكام هربئها بما و هاتب ه
ما و معاصر ،سيظهر لنا م ى االتساع هالعمق الاي هصظت إليه تضايا الماء بي التراث
العربي حتال القرن الساكس الهجريه

 منهج الدراسةإن تلظيظنا لهاا المص ر من منظور عظمي ح يخ ،سيظهر م ى االتساع هالعمق الاي
هصظت إليه األحكام المائية بي التراث اإلسالمي حتال القرن الساكس الهجري ،هسيفرض عظينا
إعاكة تراءة شامظة لظجزء السابب عشر من اا الكتا من رالل اتباع المعايير التالية:
-1أكاء المعنال :إن الفصل بين األلفاع يؤكي إلال توةيف الظفظ ؛ألكاء معنال مل ك بع أن اان
ائما مضيعا بعي ا عن التصنيفه
 - 2الصفات المائية هالتئبيقية :بي اا المصنف مجموع من األلفاع التي ت ل عظال الصفات
التئبيقية هالهن سية المائية ،متعظقة بتنوع اللاالت هالصفات التي اان المسظمون يتعامظون
بها بي اا المجاله
 -3يلتوي الكتا

عظال رصي ابير من األلفاع الق يمة  ،هباإلمكان تلويل ع ك منها إلال

مصئظلات عوضا عن المصئظلات التي كرظت اتاباتنا العظمية ،عن طريق التعريم أه الترجمة
اللربية المعتم ةه
 -4تفكيك بنية النص بملاهلة صبغه بالصبغة التاريخية الوةيفية هإرراجهما من هاتعهما
الفقهيه
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 -5كراسة هتلظيل األلفاع ن سيا باستخ ام ال األلفاع بي مجال المصئظلات الهن سية
المائية هالهي رهلوجيا ،هتلريك المعظومات الهن سية التراثية باتجال تلريكها نلو اللاضر
هتكصيل ال العظومه
 -6الهن سة المائية :ضرهرة تراءتها تراءة ج ي ة تكسبها أ مية إضابية ،بالبلخ بي التراث ال
يعني اشفا بلسم ،هإنما إةهار إمكانيات ج ي ة تابظة لظعصرنةه

مشكلة الدراسة وتساؤالتها
إن الموضوع الاي نلن بص ك معالجته يتئظم منا هضب إشكالية عامة ترتبط بتاريخية
الماء هاستعماالته المي انية ،ب راسة مسائل الميال الواركة بي الكتا  ،ي كراسة إلشكالية
رئيسة معرهبة ه ي بق ان الماء بي هتت الن رة ،حيخ يكون الئظم عظيه متزاي ا هبإللاح
هاللاجة إليه تكون ضرهريةه لكن نلن نؤسس لمعربة الخظل الاي ت يتكرر بي المكان هالزمان
نفسه ،لاا هجم أن يكون السؤال كتيقا ،حتال نلصل عظال إجابة كتيقة ،بسؤالنا إذن و :
 أين يكمن الخظل الاي اانت تعاني منه المنظومة المائية التي أكت إلال تكرار النزاع بينجموع المنتفعين بي ذلك العصر ؟ه
ال اإلشكالية تلتم عظينا اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت المتفرعة أ مها:
 ما ي األسس هالقواع الفقهية التي استنبط منها النزهي جل أحكامه المائية؟ه ما ي أ م المصاكر الفقهية التي ارتكزت عظيها جل ال األحكام؟ ثم ل ناك عالتةهرهابط بقهية بين الما م اإلباضي الاي ينتمي إليه الشيخ النزهي مب مختظف األحكام المائية
التي هركت بي الماا م اإلسالمية األررى؟
 ثم ل ناك تواع بنية بنال عظيها الشيخ النزهي نظرته هأحكامه لتل ي الخظل هالرتياراللل األبضل بنيا ،هاتتصاكيا لتلقيق المركهك المائي هاالتتصاكي الاي ته ف إليه الجماعة
الزراعية اه ف أرير؟ه
ال بعض التساؤالت التي سنلاهل اإلجابة عنها بي اا المقاله

أوال :تقديم للمؤلف أبي بكر أحمد النزوي وكتابه املصَنَف
 -1ترجمة لحياة أبي بكر أحمد بن عبد اهلل بن موسى النزوي
يلستتتن بنا تبل تناهل المستتتائل المائية التي جاء ذار ا بي الجزء الستتتابب من اا
الكتا  ،أن نعرف بمؤلفه الاي يع ّا أح أ م عظماء سظئنة عمان البارزينه
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اا المؤلف و أبو بكر أحم بن عب اهلل بن موستتال بن ستتظيمان الكن ي النزهي الفظوجي (ت:
نلو 557تتتتتت 1162/م) ،صتتاحم اتا المصتتنف ه و اتا بي الفقه ،جاء بي هاح هأربعين
مجظ ا أه جزءا(الستتتالمي)71 :1914،ه هيع من أ م اتم الفقه اإلستتتالمي ،عاصتتتر ع كا من
األئمة ،هشتتارك بي اللياة الستتياستتية(األزاوي)954: 1971،ه ه و من الملققين المجي ين بي
التكليف ،أرا العظم عن شتتتيخه أحم بن ملم بن صتتتتالغ الغالبقي النزهي ،له ع ة مؤلفات
اكتا التخصتتيص بي الوالية هالبراءة هاتا الجو ري المقتصتتر ،صتتنفه بي أصتتول الكالم
ستتمال بالك ألن الستتبم بي تكليفه الكالم بي تستتمة الجو ر الفركه هاتا اال ت اء له أيضتتا،
صنفه بي ابتراق أ ل عمان إلال نزهانية هرستاتية (السالمي)71 :1914،ههاتا التسهيل بي
الفرائض ،هاتا التيسير بي النلو (النخظي)295 :2009 ،ه هله سيرة سما ا سيرة البررة،كابب
بيها عن اإلمام ملم بن غ سان ،اانت له ركهك بي اا المقام عظال شيخه أحم بن ملم ركا
بظيغا مسظما حول صلة أصل اإلمامة بي ةل الصراع الاي اان تائما بين الرستاتية هالنوزهية
(السالمي ،1931،ل ،)290 :1توبي الشيخ أحم بن عب اهلل عشية اإلثنين منتصف ربيب الثاني
سنة سبب هرمسين هرمسمائة ،هتبرل بالمض من سم نزهى (السالمي)301 :1931،ه

 -2منهج الكتاب ومضمونه
بالرجوع لمضمون اتا (المصنف بي جزئه ال سابب ع شر) الاي يلتل مكانة امة بين
مختظف المصتتنفات ،بق ستتظك صتتاحبه منهجا مت رجا من العام إلال الخاد ،ب ءا باألبوا ثم
الم سائله هتنتظم الم سائل بي ن سق مترابط متكامل ،ي شكل رؤية ها ضلة لظلكم ال شرعي
الاي يلكم ذلك المجاله
إن تلظيظنا ألبوا هم سائل هأحكام الميال لهاا الجزء من الكتا – با ستثنائنا البا األهل"البلر
هحريمه" -يجعظنا نلصي ع ك المسائل الواركة بيهه
بالبا الثاني اان لمعالجة عنصتتر حريم النهر هبيه (ستتت مستتائل) ،هالبئر هاالشتتتراك
بيها (ستتتبب مستتتائل)  ،باألبالل ه ي جمب لكظمة "بظج" هالفظج بفتغ أهله هثانيه ،هآررل جيم:
الماء الجاري من العين ،هال ج هل شتتتق من عين عظال هجه األرض بهو بظجه يصتتتتل ارتفاع
مقئب الفظج إلال 5ه1م ،أما عرضه بيصل إلال80:ه0م (عسالن)24: 2000،ه هاظمة بظج مشتقة
من جاهر ستتامية ت يمة تعني" تقستتيم" هما يقابل بظج بي الظغة العربية الق يمة و تقستتيم
المظكية إلال أنصبة ،هيمكن إطالق الكظمة عظال نظام تقسيم الميال بين المسا مينه ه اا و
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معنال الكظمة بي ستتظئنة عمان ،إذ إنه عبارة عن تنظيم معين لتوزيب الميال بين ؤالء الاين
لهم حقوق الماء(هلكنسون)46 :1981 ،ه
هحريم ال األبالل جاءت بي (عشترة مستائل)  ،هبي حال استر ا(أربب مستائل)  ،ثم المنازف
من األبالل(ثالث مستتائل) ،هبي حال كرول الستتيل األرضتتين هاألنهار(ستتتمستتائل) ،ثم الميال
التي تل سم ا سورا( سبب م سائل) ،أه ي التي أعئيتها ا سم الم سائل ال سظئانية ،هااا الماء
الاي يوجل(مستتكلة هاح ة)  ،هعن الزياكة بي أكاء الفظج(أربب مستتائل)  ،هبي حفر األبالل(،أربب
عشتترة مستتكلة) ،هبي جبال الفظج هبعظهم بي حفرل (عشتترة مستتائل)  ،هبي شتتجم الستتواتي ه
أ حكام ذلك (سبب مسائل) هالسواتي هحريمها (ثماني مسائل) هبي إررال السواتي من األرض
(عشتترة مستتائل) ،هبي تصتتريج ستتواتي األبالل (أربب مستتائل) ،هبي ابس الستتواتي (أربب
مستتائل) ،هبي الستتواتي هأحكامها (ثماني عشتترة مستتكلة) ،هبي القناطر هالغما عظال الستتواتي
(رمس مستتائل) ،هالبناء عظال الستتواتي (رمس مستتائل) ،هبي بتغ األجايل (ثماني مستتائل)،
هبي س ت

ا (مستتكلة هاح ة) ،هبي س ت

ا هح ر ا(رمس مستتائل) ،هبيمن له مستتقال هأراك أن

يسقي غير ا(ثالث عشرة مسكلة) ،هبيمن عظيه شر لغيرل (ثماني مسائل) ،هبي ضمان الماء
هالخالد بيه هاالنتفاع بالستتتقي من الفظج(ستتتبب عشتتترة مستتتكلة) التي أطظق عظيها مستتتائل
الفقراء ،هبي تلو يل ال ماء عن الستتتواتي(رمس مستتتتا ئل)،هبي إررال الم جاري بي الئرق
هاألموال(إح ى عشتتترة مستتتكلة) ،بيما يجوز لظمق م الستتتواتي(رمس مستتتائل)  ،هبي إررال
المجاري بي الئرق هاألموال(إح ى ع شرة م سكلة) ،بيما يجوز لظمق م بي م ساتات األبالل هما
يجوز منه لغيرل هما ال يجوز من الزياكة الم ضابة (م سكلة هاح ة)ه بمجموع ثمان هع شرين بابا
همائتين هتسب مسائله
هيظهر مب ب اية ال مستتتكلة استتتتخ ام رهاية أح الفقهاء بقوله" أربرناهه" أه" تالهه" أه
"عن بالنهه" أه يكون و ال سائل بقوله " :سكلت الفقيه بالنههه" بك سظو حواري حول م سكلة أه
إ شكالية معينة أه إعئاء رأي أح الفقهاء بي ال الم سكلة(النزهي)15 :1983 ،ه من رالل حوار
ي هر بينهوبين أح ال شيوخ حول إح ى الم سائل التي ترأ ا هيعظق عظيها (النزهي)48 :1983،ه
أه إلال بعض رهايات هجوابات بقهاء ستتتتابقين اكبي اللواري(النزهي)85 :1983 ،ه هملم بن
ملبو  ،أه متتا اطظب عظيتته همتتا صتتتنفتته من اتتتم اتتالجتتامب(النزهي)48 :1983 ،ه هاتتتا
األشتتتياخ(النزهي)29 : 1983 ،ه هبيان الشتتترع (النزهي)61 : 1983 ،ه هاتا المجموع (النزهي،
)98 : 1983ه
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ه نا يمكننا القول:إن الشتتتيخ النزهي اانت له هتفات مي انية للل النزاعات التي اانت
تقب بين المنتفعين هأصتتت لا البستتتتاتين(النزهي)1983:34 ،ه م ما يؤ ا أن معظم األح كام
الواركة بي اا المصتتنف اانت عن ربرة هرؤية ثاتبة لظواتب الزراعي الستتائ بي تظك الفترة
من القرن الستتتاكس الهجريه بتلظيظنا لهاا الكتا هلمستتتائظه هأحكامه المائية بي الستتتظم أه
اللر (النزهي)26 : 1983 ،ه تظهر أن أ با بكر أح م النزهي ت اعت م هارتكز بي استتتتن باط
أح كامه ال مائ ية عظال ع ي من الم باكئ هالقواع بي نت منه جه بي تصتتتنيف اا الجزء من
الكتا ه

 -3األسس والقواعد الفقهية املعتمدة يف كتاب املصنف
أهلال ال القواع التي أشار إليها اثيرا بي صفلات اا الكتا

 تاع ة نفي الضررم ست شه ا بقول النبي صظال اهلل عظيه ه سظم " ال ضرر بي اإل سالم هال ضرار" (ح يخ
حسن رهال ا بن ماجه) (النزهي)15 : 1983 ،ه ( الضرر يزال) هالمشهور عن بقهاء السنة ما رهال
هلل صظال اهلل عظيه هسظم
لا ٍ
نن نر سُو ن
ري رضي اهلل عنه أ َّ
خ ِّ
ن ال ُ
سننا ٍ
ن ف
ن منالفك ب ف
ْ أنبو سنعي ٍ سنع ف ب ف
تنالن":ال ضرر هال ضرار" بال ضرر نا و إللاق مف س ة بالغير ،هال ضرار مقابظة ال ضرر بال ضرر،
بال يجوز ألح أن يظلق ضتتتررا هال ضتتترارا ب رر،ه ال القاع ة تع ّا من القواع الكبرى التي
يعتم عظيها الفقهاء بي تقرير األحكام الشرعية لظلواكث هالمسائتل المستجت ةه

 تاع ة االشتراك هالتشاركاعت ماكا عظال تو له ستتتب لا نه هت عالال( :هنجنعنظْ ننا مفنن الْ مناءف اُلنّ شتتتنيْءٍ حنيٍّ أبال يُؤْمفنُونن)
(األنبياء )30،بالماء وأصتتل ال األحياء؛ باألحرى أن ال يتمظكه أح  ،ه اا مص ت اتا لقول النبي
شرنااءُ بي ثالثٍ  :بي الكأل  ،هالماءف  ،هالنَّارف"( أررجه أبو كاهك
صظال اهلل عظيه هسظم" :المسظفمونن ُ
هالظفظ له) هبي رهاية أررى"إن ثالثا ال يمنب الناس منهن الكأل هالماء هالنار"ه هبي رهاية تيل
"اللجارة"(النزهي)93 : 1983 ،ه هنالحظ أن النزهي ت رصتتص لمستتائل الشتترااة ،هاالشتتتراك
بين الجماعة الزراعية الكثير من األحكام ،تبعا لما نزل عظيه من مسائل مائيةه

 تاع ة األرا بما جرى به العمل435
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استناكا لل يخ الرسول عظيه الصالة هالسالم عن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها
تالت :تال رستتتول اهلل " :مننْ عنمفلن عنمنظًا لنيْسن عنظنيْهف أن ْمرُننا بنهُون رنكٌّ" أررجه( :البخاري  ،همستتتظم،
هالظفظ له) هت استتتتقر رأي الفقيه أبي بكر أحم النزهي عظال األ را بنظرية العمل هاللكم
هاإلبتاء بها ،كرءا لظمفستتت ة أه رعيا لمصتتتظلة عامة ،هما ت تقتضتتتيه األحوال االتتصتتتاكية
هاالجتماعية لظجماعة (النزهي)29 :1983،ه

 القياسيمكن تعريف القياس عن اإلباضتتية هجمهور األصتتوليين ،باعتبارل حجة مُئظقاً ،أتامها
الشتتتتارع لالستتتت الل بها عظال حكم ما ،لم يرك به نص بي األحكام الشتتترعيةه هاإلجماع و
التئبيق العمظي لظقياس ،هإبانة اللكم ال شرعي هالك شف عنه ال سيما من ال صلابة ،بهم رير
القرهن هأعظم الناس بم ارك األحكام ،هبهاا ع ل اإلباضتتتيون هجمهور األصتتتوليين من أتوى
اللجج بي حجية القياسه ب العمل به كبب ضتتترر مظنون ،هإنه هاجم :بيكون العمل بالقياس
هاجبا (حموكي)405 :2007،

 العرف وعادة الناس يف التعامل ،وما اتفقت عليه الجماعةاان الشتتتيخ مرازا بي اثير من أحكامه عظال ال القاع ة موضتتت لا ذلك بصتتتريغ
العبارة(هالاي يعجبني بي اا الفظج ،هبي ال األموال أن تقتفال الستتنة بي ذلك هيكون لهم
هعظيهم ما ثبت بي الستتنةهه)(النزهي)1983:42،؛ ألن بي ذلك اللفاع عظال اللقوق المكتستتبة
أه اللقوق التاريخية لظمنتفعين ،الاين أسسوا حياتهم االتتصاكية من (شر  ،زراعة،حصاك هه)
عظال نصيم معين من الماءه

 االجتهاد الخاصتظهر اجتهاكات الشتتتيخ النزهي هال عوة إلال اجتهاك الفقهاء(النزهي)80 :1983،ه هيظهر
ذلك بي مستتتتائل ع ة تبين أ نه اان يبال الجه برهية هحكمة ؛إلكراك اللكم الشتتترعي بي
مختظف األ حكام المائية ،بق اان يق ظم المستتتتكلة ببع ي ها الزماني هالمكانيه هياار أتوال
الفقهاء بي المستتكلة التي طرحها هأحيانا يصتترح بكنه يلتال الستتؤال عن ال المستتكلة ت تيقا
هتلريا لألمر(النزهي)1983:89 ،ه

 -4العالقة والروابط ال فقهية بني املذهب اإلباضي والسني
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ال شتك أن التقار الما بي الستني اإلباضتي عمظي بما يؤا ل الواتب الفقهي ،ال ينكرل
إال جاح  ،رصتتوصتتا ما يتعظق بلقوق ههاجبات األبراك (هلكنستتون)85 :1989،ه هما كمنا نتكظم
بي

ال الور تة عن األح كام ال مائ ية ،بإن االم نا عن الرهابط الفقه ية بين

مرتبط بجمظة من القواع هالشوا

ال ال ماا م

النظرية هالتئبيقية ،هسنراز عظال بعض منها:

 الحظنا اعتماك ال شيخ صراحة عظال رهاية عن عائ شة تالت" :نهال ر سول اهلل صظال اهلل عظيههستتظم أن يمنب نقب البئر"(رهال أحم هابن ماجه)هرهاية جاءت عن أحم أح شتتيوخ أ ل الستتنة
،اما هرك عن مالك بن أنس ،هملم بن إكريس الشابعي(النزهي)11 :1983 ،ه هاظهم من أ ل
الستتتنة ،ه اا من بين عوامل االتفاق بين بقهاء الستتتنة هاإلباضتتتية ،حول أحكام مظكية البئر
هحريمها بالتل ي ه
 لق الحظنا بي تضتتية (األعالي هاألستتابل) تشتتابه األحكام الصتتاكرة عن مشتتايخ اإلباضتتيةاالنزهي هالكن ي هأبي العباس الفرستتتئائي ،مب الرأي الاي ذ م إليه ال من الماهركي ه ابن
الرامي (عناق ،)104 : 2018 ،ه و بالك يوضغ التقار الما بي اإلباضي هالسني بي مختظف
األحكام ،بكانوا اظهم متفقين عظال ضترهرة مراعاة الخصتوصتية المجالية همميزاتها الئبيعية
المرتبئة بالعناصتتتر البيئ ية ،هالئبوغرابية بي مختظف األحكام ،هأن تكييفهم لهال األحكام
الفقهية مب استتتتواء األرض هانل ار ا ،همب توة الت بق المائي هضتتتعفه من منئظقات إيجابية
طالما ال تتعارض مب نص شرعيه
 هاستناكا لما رهته عائشة رضي اهلل عنها عن الرسول صظال اهلل عظيه هسظمكنه تال":مننْ عنمفلنعنمنظًا لنيْسن عنظنيْهف أن ْمرُننا بنهُون رنكٌّ " ،هالاي عمل به جمهور بقهاء المالكية هاإلباضتتتية ،بق استتتتقر
رأي الفق يه النزهي عظال األ را بنظر ية الع مل هاللكم هاإلب تاء ب ها ،كرءا لظمفستتتت ة أه رع يا
لمصتتظلة عامة ،هما ت تقتضتتيه األحوال االتتصتتاكية هاالجتماعية لألمة ،هالمعرهف تاريخيا أن
ابت اء العمل بهال النظرية من طرف الفقهاء المالكية ،هبإجماع المصتتتتاكر التاريخية اان مب
مئظب القرن الثامن الهجري ،أي بع زهال كهلة اإلستتتالم باأل ن لس (العستتتري ،)04 :1996،
هبالك نستتتنتج أن الما م اإلباضتتي اان و الستتباق بي العمل بهال النظرية بلوالي ثالثة
ترهن ،ه اا يمثل بُع نظر عظماء هبقهاء اإلبا ضية ،عظال رأ سهم الفقيه أبو بكر أحم النزهي،
هالشيخ أبو العباس الفرسئائيه

ثانيا نماذج تفصيلية ألحكام وقضايا املياه الواردة يف الكتاب
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 -1حريم النهر والبئ ر والساقية واألفالج
إن عناية الشتتريعة اإلستتالمية بموارك الميال ةهرت جظية من رالل األحكام التفصتتيظية
بمظكية الميال ،إذ تتجه ال األحكام بي مجمظها إلال جعل مظكية الميال مظكية عامة تضتتتيق
نئاق المظكية الخاصتتة ،ذلك من أجل توستتيب كائرة االستتتفاكة من الموارك المائيةه لالك راعت
الشتتتريعة اإلستتتالمية أحكاما تتعظق بلماية مصتتتاكر الميال الجارية هالجوبية ،هتي ت الستتتلم
المفرط منهاه بإيجاك ح هك يتم بها حماية المصاكر ي «اللرم» (المصري)79: 1999،ه هاللرم
جمب حريم هاللريم بي الظغة و الشتتتيء الملمي ،أه الاي ال يمكن انتهااه ،هحريم النبب و
المنئقة المليئة بهه (الشيهاني)241 :2008 ،ه
هح كت لكل منها حريما يختظف بارتالف نوع المصتت ر المائي هأ ميته من حيخ الغزارة
من أجظتلقيق الع الة بي توزيب الميال ،هع م إنضتتتتا الماء بي الستتتلم المتقار (بغ اك،
 ) 101 :1993هت اان اا األمر موضتتتوع اجتهاك ع ك ابير من الفقهاء هالقضتتتاة الاين هركت
أستتت ماؤ م اثيرا بي

اا الك تا  ،ها لاين اعت م عظيهم الشتتتيخ النزهي امصتتتتاكر بقه ية

الستخالد أ حكامه المائية حول ال المسائل ،هنخص بالاار نا أربار ملم بن رال  ،هعمر
بن شتتتها  ،هأبي بكر ب ن ملم  ،هاللواري ،أتوال موستتتال بن عظي ،العال بن أبي حنيفة ،أربار
اشم بن رال البهالنيه
هحين البلخ عن اظمة "حرم" :بالمقصتتتوك منها ،أنها تضتتتمن اللماية لظمصتت ر المائي
الئبيعي هحمايتها أيضتتتا بع مرحظة عمظية اإلنشتتتاء ،هتنفيا أي مشتتترهع مائي هحمايته رالل
بترة االستهالك ،هتلقيق الع الة بي ذلك أيضاه
أ .حريم البئر
ما حريمان :حريم يكون ملال لالنتفاع ،هحريم ل رء المضرةه
هإذا رجعنا إلال األحكام الشتترعية بي ماء اآلبار هطرق االستتتفاكة ،بإن الشتتيخ النزهي ت تستتم
اآلبار إلال ثالثة أهجه ي:
 الق يمة هلم ياار حريمها (النزهي)09 :1983،ه هت جعل لها الفرستتتئائي أربعين ذراعاهيلسم لها من ال جانم (الفرسئائي)431 :1999 ،ه
 العاكية هحريمها رمسون ذراعاه -المل ثة رمسة هعشرهن ذراعا(النزهي)1983:09،
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هالبئر التي يعظم مضتتترتها عظال الئريق ،بلريمها عشتتترهن ذراعا بما ال تصتتتل الرطوبة من
المستتتتقيين هالمتوضتتتئين إلال الئريق(النزهي)11 :1983 ،ه هحريم ها عن الزرع ثال ثة أذرعه
هتيل يق ر حريمها بق ر عمقها مئظقا( الشيهاني )242 :2008،ه
ب  .حريم النهر
حريم النهر امجرى طبيعي ارتظف الفق هاء بي ت ل ي حري مه ،ه و رمستتت ما ئة ذراع
ه ناك من تال ثالثمائة ذراعهههه ناك من يقول أتل بالك بكثير أربعون ذراعا ،هلعل اا
االرتالف مركل إلال المضرة التي يظلقها النهر ،هأيضا مركل القر هالبع عن ما يجاهرل من آبار
أه أهكية (النزهي) 10 :1983 ،ه ه ناك من تال حريم النهر ثالثمائة ذراع من ال االتجا ات من
أعظال همن أسفل هعن يمين هشمالهههه هاألي ي عنه مصرهبة(النزهي)1983:13،ه
ج -حريم األفالج
تعتم المقاربة الفقهية ألبي بكر أحم النزهي بي حريم األبالل عظال الشتتترااة ،هكبب
المضتتترة هجظم المنفعة لكل المستتتتغظين لهاا المصتتت ر المائي المهم ،فلجُل األحكام المائية
الثالثة ع شر التي أح صينا ا ،حيخ ابت أ بإعئاء األهلوية لظم شاراة "إن أراك أ ل القرية الاين
لهم الماء بي بظج ذي أرس((بي نستتت خة ج ي ة ملققةه ،18 :2016اتبت أرش :هتعني بي
المعامالت ما ينقص به ثمن المبيب لعيم ب يه ،هبي اا الموضتتتب نُستتتبت الكظمة الستتتم
الفظج)(،مجمو عة من ال باحثين)26 :2011 ،ه أن يستتتتعينوا هيجتمعوا معهم هالخرهل معهم"
(النزهي)13 :1983 ،ه هيرتبط حريم ال األبالل اما تظنا سابقا ب بب الضرر بي توله( :هحريم
الفظج بع استتتفرام ماء األصتتل ثالثمئة ذراع ،هتال من تال مق ار من ال يضتتر به و حريمه
هتال من تال رم سمائة ذراع) (النزهي)13 :1983 ،ه هرغم ذلك ،بق ارتظف بي تل ي هتثبيت
حريم ال األبالل،اما جاء جوا أبي اللستتن عظي بن عمره إلال أي حفص من عمره بن معين
عن حريم الفظج ام و؟بقال( :ليس و له شتتتيء مل هك هليس بظج المظكي عن ي افظج تبا
هإنما لكل بظج عظال ت رل)(النزهي)16 :1983 ،ه
د -حريم الساقية
حريم ال ساتية الاي أ شير إليه بي الم صنف يبت ئ من مفترق األبالل من أ سفل ،حيخ
يضر الماء ،ه وذراعان همنهم من يقول ذراع (النزهي)11 :1983 ،ه هعن حريم الساتية التي
بين األموال (بستتتتاتين هحقول المنتفعين) تال ذراع (النزهي)45 :1983 ،ه هبي المجمل بإن
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أحكام حرمة الستتتاتية  ،ت ارتبئت أستتتاستتتا بقيمة هامية الماء الجاري بيها ،ال بتضتتتيق هال
بتوستتعة ،هال عمل يضتتاف عظيها يع ّا إرالال بقيمة هامية الماء الاي بي الستتاتية هالاي اتفق
عظيهه ه اا الفعل سيضر ببقية المنتفعين هالشرااء ،هبي اا حرمة استغالل ماء الساتيةه

 -2أحكام استغالل مياه األفالج
ل ق تنو عت مستتتتا ئل هأح كام م يال األبالل بي ز مان ها هم كان ها مرتب ئة بالمعئ يات
الزراعية لظمنتفعين ،لالك نرى الشتتيخ النزهي بع تل ي حريم األبالل ينتقل بع

ا مباشتترة

إلال مشتتكالت الجماعة الزراعية مثل :مستتكلة استتر الفظج ،هالتجاء أصتتلابه إلال ربب ماء الواكي
هبي غفظة منهم جاء رجل ه س مجرى الماء ،يلكم لهم بكن ليس ألح ممن ليس له بي الفظج
شيء أن يس ل (النزهي)17 :1983 ،ه
أما حريم الستتتتاتية عن صتتتتاحم القستتتمة ،و ثالثة أذرع من ال جانم كهن اعتبار
الساتيةه اما يمكن تل ي حريم الساتية بمق ار ما يوضب بيها من ترا أه انسها ،همجاز من
يمر عظيهاه (الفرستتتئائي )534 :1997،هبي أررى ،عن ما انكستتتر بظج ضتتتوت بكيف مستتتاتاة
الناس؟ه يصتتترح بالتزام العاكة هالستتتنة التي تعوك عظيها الناس هالشتتترااء إذا استتتر بظجهم،
أصتتلا النهار بي النهار هأصتتلا الظيل بي الظيل إذا أصتتظلوا بظجهم(النزهي)1983:19،ه عظال
حالته التي أنجزهل بيها أهل مرة(النزهي)20 :1983 ،ه هبي ستتتؤال( :حول أرض هطية إذا جرى
الستتتيل عظيها هلها أ طوى لقوم بعضتتتهم أستتتفل من بعض ل عظال األعظين أن يمستتتكوا عن
األستتفظين ،همنهم من ت زرع ه و أعظال؟ ل له إن يمستتك عظال من و أستتفل منه؟ بكجا :
بالاي يرهي -هاهلل أعظم  -إذا اان الستتيل باستتئا عظال األرض اظها لم يمستتك عما اان يجري
عظيه حتال يبظغ حيخ شتتتتاء اهلل) (النزهي)1983:22،ه هبي اا اللكم عين الع ل بين األعالي
هاألسابل  ،حيخ رهعي بيه انبساط المكان ،ببت بق ماء النهر سيتساهى بيه العالية هالسابظةه
هرغم أن األحاكيخ النبوية ت أةهرت لنا أن رستتول اهلل صتتظال اهلل عظيه هستتظم ت بصتتل بي
الخصتتومة حول الميال الستتئلية بي شتتر األعظال تبل األستتفل ،هيكون اا مشتترهطاً بع
اللبس إلال الكعبين حصتتترًا بي حالة ما إذا اان الستتتيل (المجرى المائي) يمر من األعظال إلال
األسفل ،سيصبغ اا المجرى يسمال بالمجرى المائي التعاتبي ،هسيكون الشر أه اللصة بي
ال اللال لكل منهما هبقاً لضوابط معينة ،همنها احتيال األراضي لظرّي- ،ه اا ما أشارت إليه
الماكة رتم ( ) 6من تانون استتتتخ ام المجاري المائية ال هلية بي األغراض غير المالحية ،هما
ستتبقها من تواع

ظستتنكي هغير ا التي أشتتارت إلال هجوك بعض العوامل المل كة لظلصتتة

العاكلة ،هت عو الئربين إلال المفاه ضات هالجظوس معاً ،هح سا االحتياجات لكل أطراف النزاع
ههضب صيغة التقسيم عظال أساس الع له(المصري)1999:158 ،ه
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من الزياكة المضابة هتيل بي السيل إذا كرل الفظج
بإنما يكون ل صاحم الفظج مق ار ماء األ صل ،هما زاك عظال ذلك بظظجميب(النزهي:1983 ،
) 23ه الحظ نا إذا اانت عاكة الزياكة ألصتتتلا الماء تضتتتر بمنتفعين آررين ،بفي ال اللال
نزع المضرة هاجم ،هإن اانت سنة هعاكة هليس لهم إال أصل الماءه

هبي المسائل السظئانية
إذا أرا من الفظج يوما من ماء تل أه اثر هههيقضتتيه بي حوائجههههبالستتظئان معنا مثل
الستتيل يكون من أصتتلا الفظج جميعا ،هيكون استتورا ،هينقص من كهر الفظج ،هيستتقي ال
هاح من ذلك اليوم بق ر حصتتتته(النزهي)1983:26،ه بالجميب متستتتاههن هلو اان الستتتظئان،
بالفظج إذا اان مغصوبا لم يجز أن يلفر بكمر السظئان (النزهي)33 :1983 ،ه

هبي حفر األبالل
بالجميب مؤا را عظال إصتتتالح ها هحفر ا حتال عظال األي تام هال غائبين هعظال ال ت ر
ح صته ،لكن ليس عظال األيتام تئب ال صفا (اللجر ال صظ ) هإنما عظيهم حفر الئينهه هعن بظج
ذي أ رس له ثقا هماء تبيل يستتمال أح

ما ج ي هاآلرر ت يمههههاال ما يخظئان بي ستتاتية

هاح ةه ل يجم عظال أصلا الق يم حفر بظج الل يخ إن أراها بالك؟ه تال :إن اان ذلك سنة
متق مة ،أعجبني اتباع السنة بي اا ،هإن لم يكن لهم سنة لم يظزمهم عن ي إصالح ما ليس
لهم بي األصتتل إال بلجة يظهرهنها عظيهم ت غابت عني (النزهي)33 :1983 ،ه بنصتتيم الماء
يكرال صتتاحبه عظال ت ر باله لظجه  ،هإذا انه م الفظج انه اما ال يئاق نبشتته ،لم تترك القرية
تهظك ،هجبر أ ل الفظج إن اان أ صال أه سهاما عظال ترح بظج بي غير المو ضب الاي انه م ،إذا
اان أ ون من إصتتتالح األهل (النزهي) 36 :1983 ،ه يالحظ استتتت امة العمل بالعاكة بي حالة
انه ام الفظج ،ه صعوبة إ صالحه بالت را عظال ترح بظج ج ي تعوي ضا أل صل الفظج هالت سا م
بيما بينهم عظيه ،هبي الت صريج ه ي اظمة مكروذة من بعل " صرل صارهجا " هال صارهل نوع
من الئين الملظي يتميز بالصتتتالبة ،تبنال به المواجل هاألبالل ،هالمواتب المهمة االلصتتتون
(النزهي)454 :2016 ،ه

سواتي األبالل
تع ّا عمظية تصتتريج الستتواتي من األشتتغال الضتترهرية لظلفاع عظال المنستتو المائي،
هالجريان المستت يم لظميال بي ةل اللرارة هعوامل التبخر،هبخاصتة بي بصتل الصتيف ،لالك
ر صص النزهي لها بابا من أربعم سائل ا شتكال بيها ال شااون حول تصريج األهكية هال سواتي
هالم ضار التي تظلق باأل سفظين من تبل األعظين بي حال ت صريج سواتيهم ،هت أبان النزهي
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عن رؤيته من رالل م ى ال ضرر هالمنفعة التي تظلق باأل سفظين أه الم ستفي ينه بفي حال لم
يرغم األستتفل تصتتريج الواكي هأراك الباتون تصتتريجه أيجوز ذلك أم ال؟ ،تال :جائز ذلك بيما
عربت ،إذا اان بي ذلك الصالح ،هلم تكن بيه مضرة عظال أح من أ ظه الاين لم يرغبوا هاهلل
أعظمه"(النزهي)54 :1983 ،ه

هبي بتغ األجايل
ه ي من اإلجالة بي الظغة تعني التلويل (الشتتتيهاني )213 :2008،إذا أراك رجل بتغ
إجالة بي ستتتتاتية مظكه تضتتتر تظك اإلجالة ب ررين ،هاان و المل ث لالك هطظم منههههأن
يس

ا عنهم ،بالرأي نا يظزمه أن ي س

ال اإلجالة التي ت ضر بماء اآلررين (النزهي:1983 ،

)71ه

هبي ضمان الماء هاالنتفاع بالسقي من الفظج
بعن رجل ليس له عظم بالل سا هله ماء ه و جا ل إال ما يل سم له ،بي س له عظال ما
يؤمر به ،ثم لم يجيءأ ح يرك عنه الماء ه و اليعظم متال يمسك عنه ،ت هجم عظيه ماء غيرل،
هعظيه ضتتمان ما أتظف بالعظم هالجهل هالعظم أشت حرما ،هالجهل غير مزيل لما يظزمه من اللق
إال عظيه أن يسكل عما يجهل مما يقول أه يفعل بابهم (النزهي)88 :1983 ،ه

 -3أحكام استغال ل مياه السواقي
أعئال الشتتيخ النزهي أ مية ابيرة ألحكام ميال الستتواتي من رالل تخصتتيصتته لستتبعة
أبوا بي مصتتنفه ،ليعالج بيها مختظف المستتائل التي جاءت تئرح إشتتكاالت هنزاعات مجالية
بين الفئات الزراعية ،هأهل ال المسائل التي طرحت عظيه ي:

بي با تنقية هتصفية السواتي هأحكام ذلك
بفي حال ستتتاتية بين مالين أه بستتتتانين ،هأراك أح

ما أن يئرح شتتتلم الستتتاتية-أي

تنقيت ها من الترا هاأله حال رب عا لظضتتترر(-مجمو عة من ال باحثين:2011،ل )533 ،1ب ماذا
يفعل؟ يجيبنا النزهي :لظشتتاحم أن يئرح الشتتلم حيخ شتتاء من المالين ،إذا لم يكن لظشتتلم
تيمة هلم يكن بيه مضرةه(النزهي)41 :1983 ،ه

هبي إررال السواتي من األرض
عن رجل أررل ستتتاتية بي أرض توم عاكية أه اغتصتتتابا ه ي هاجبة له هاستتتتغظها بي
الزراعةهه برك تترك زراعته إلال حصاك ا أه تئف ثمر اهه(النزهي)51 :1983 ،ه

هأما عن إنشاء القناطر هالغما عظال ال سواتي
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بمن أراك أ ن يقنئر تنئرة عظال ستتتاتيته بهل له ذلك؟ تيل ليس له أن يقنئر تنئرة
هال يفتغ تنئرةه هتول يقول :إن له ذلك هأع ل ،لكن بق ر ما تظتقي المسلاتان -جمب مساح ،
ه ي المجربة (لسان العر  ،اظمة سلا) -من ح ي لشلم الساتية (النزهي)67 :1983 ،ه

ثالثا  :ال قواعد الفنية والهندسية الختيار الحل األفضل اقتصاديا
 -1الهندسة اإلجرائية واإلنشائية
لق استتتتئعنا من رالل إلقائنا نظرة باحصتتتة عظال المصتتتنف ،أن نتوصتتتل إلال مجمل
القواع المرتبئة باألشتتتغال المائية ،هالهن ستتتية بي القرن الستتتاكس الهجريه هم ى امتالك
تظك المرحظة التاريخية لمختظف هسائل التخئيط الهن سي الكابية إلنجاز المشرهعات المائيةه
هأ ما عن أ م

ال المرا حل التي رأ يت أن النزهي ت اعت م

بيظخصها اا الج هل:
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الجدول رقم ( :)01مراحل املنهجية اإلنشائية عند النزوي
أ –المرحظة النظرية

– المرحظة التجريبية

تتضتتتت من م عربتتة

ي المرح ظة التي يتم اللظول الهن ستتتية بي مرحظة اإلن شاء

هإحتتاطتتة بتتكهضتتتتتاع

من رال لهتتا ت ع ي ين الممكن تنفيتتا تتا

تتتتكتتتون التتتمتتتواك

التتمتتيتتال التتجتتاريتتة

هتتتلتت يتت متتنتتاطتتق إليصتتتتال الماء مب التتمستتتتتتتتختت متتة

هالجوبيتتة هحراتهتتا

التتتتتجتتهتتيتتز التتمتتائتتي تلمل مشتتاق ذلك هتصنيعها هنسبها

همستوياتهاه

هتقسيم ميا هاه

ل– مرحظة التنفيا

ه

ك– مرحظة اإلنشاء

عتتمتتظتتيتتة متتهتتمتتة
هأساسية بق تم
استتتتخ ام المواك:

اتتاآلجر هاللجتتارة
 الماء الجاري حريمه  -متتعتتربتتة متتنتتاطتتق ط ب يعتتة ا ل تربتتة إجراءات متسظسظةهالئينه
هالتتتتتتتوضتتتتتتتتتتب همتترتتتبتتة ه تتي
الصبو المائيه
مساابه -مصبه-
تفرعاته-ضفابه-
حمولته-تصريفه-
تيمته
اماء النهر هاألبالل
هالسواتي

 معربة األرضين التي التتئتتوبتتوغتترابتتي ااآلتي:لألرض هالمستتابة  -التعمير:

بيها ماءه

 األرض التتتتتي عتتظتتال –التتتتتتتتئتتتتتتتتول - -صتتتتترف متتيتتالهجهها م سايل ال سيول هالتتتمستتتتتتاحتتتة -األبالل
النواحيه

هالمساتيه

 -التسابق

 -المناطق المنبستتتئة

 -تلت يت أستتتهم

 -الماء الراا

التتتتتي تتتقتتام عتتظتتيتتهتتا

المشتراين حسم

الجوبي :حريمه

مستتتتتجمعتتات الميتتال

بال الجه ه

هشرهط تسمته،

هتوجيهها الستتتتغاللها

-تلتت يتت المجتتال

بي العمارةه

إلتتتامتتة م خ ت ظف

 -معربة منا سيم الماء

األشغاله

الجاريه

-األعتتتتتتتتمتتتتتتتتال

 -متعتربتتة مستتتتتتوى

هاألشتتتغال المائية

األرض

-الكسر هاالنخراق،

اماء اآلباره

انتتتتتلتتتتت ار

هانبستتتتتاطهتتا إلتتتامتتة
الستتتتوا تي هال قنتتاطر
هتقسيم ميا هاه
المص ر :النزهي ،1983،الصفلة10
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هأما عن كراستتتة اا الكتا بي أحكامه المائية ،ستتتتفي بي تلظيل آلية التئور الاي أراته
عمظيات اإلنجاز ه اإلنشتتاء ه التستتيير ،همن ثمة استتتثمار المورك المائي الستتيظي إلال أتصتتال ح
ممكن ،هسيظهر لنا المستوى الاي هصظت إليه الهن سة المائية بي القرن الساكس الهجريه

 -1املفهومات وا ملصطلحات الهيدرولوجية والهندسية
يوج بي اتا المصتتتنف الئلة من التعابير هاألبعال الهن ستتتية الهي رهلوجيةالتي
أجمظتها بي الج هل رتم02:ه
أ -املصطلحات الهيدرولوجية التي تخص املاء
الجدول رقم ( :)02املصطلحات الهيدرولوجية التي تخص املاء
المصئظلات

المصئظلات

صفلة الكتا

الهي رهلوجية

صفلة الكتا

الهي رهلوجية

ريغ القئران

10

يغسل عظال الوجين

45

رطوبته من الماء

11

ساتية تائ ة

46

البئر همجاريها

11

البئر بين نفسين

11

جال الساتية التي
تظي األرض

47

طوى عورا

12

بئر تزجر

13

أيام اإلرصا
الزائ ة

14

بظجهه بيه عيون
هسواع تجري إليه
األنهار التي بيها
ثقا
غزر الماء ه إساله
بي أرض ههه
اغتسرت الميال

14
14

يستقرح له ساتية

48

تصريجهم بظجهم

53

ابس السواتي

58

الساتية التي يضب
بيها الصوكق

58

ينتق الساتية
لكبسها

16

لئال يضر بكرضه
هيجرحها الماء

20
21

الرجل الاي اان له
المسقال عق أرضه

22
22
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59
60
60
63
67
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ينزبوا ماء الناسه

22

السيل باسئا عظال
األرض

22

اتكك الماء بي موضب
آرر من الواكي

23
27

الساتية يجعل عظيها
مظيال
الساتيةهههتسقي
اآلررين ه ي مغمال
عظيها

68
69
73
73

يك ف لظماء حتال
ي رل أرضه

30

ساتية م مومة

33

أصل الماء

38

لهاا الرجل أن يقشب
ال الساتية

76

أن يسقي هيغبل
لظبناء

40

ساتية تائ ة عاض ا

77

ماء الجابية
تئب الصفا
بظج ذي أرس له
ثقا هماء

41
42

السواتي الفوارق
بظج يزجرل أه يتربه
من الل ر أه الربب
بي األجايل

43
44

إذا اان اا الماء
يتقالبونه بينهم

يئنو الماء

تئعة أرض رابقة

شلم الساتية

لصاحم النخل أن
يغسل أصولها

هجين الساتية
سفاتج اا الفظج
اا الفظج لو جرى
عظيه سبعون ساع ا
يشلم المجرى

بإن بسظوا مكان
النخل
عظال المشتري طناء
ما سقال من الماء
الفظج هعرهته
الصبغ عظال الفظج
ساتية األغيا
المص ر :النزهي ،1983،الصفلة10
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74

80
84
84
85
93
93
99
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الجدول رقم ( :)03بنية وتكوين اآلبار
صفلة

المعنال

الكظمة بي الكتا
بئر طوى

13

الجمب أطواء ه ي البئر المئوية أه

راية

15

بئر الصفا

13

بئر زاجرة

15

الجابية

27

الرس

33/13

المبنية باللجارة
بئر ذات ماء تل أه اثر لم تئو
باللجارة هيئظق عظيها عاكة الجمه
ه ي عكس بئر طوى هالصفا أي
تلفر بي الصخره
ي التي تص ر صوتا عن احتكاك
عجظة باللئبة التي تخترتها من
هسئها بي أثناء عمظية استخرال
الماء من اآلبار
اللوض الاي يجبال بيه الماء
لإلبل أه و اللوض الكبيره
البئر الكبيرةه

المص ر :النزهي ،1983،الصفلة13

ب -املصطلحات واألفعال الهندسية التي تخص اآلبار واأل فالج والسواقي و اآلبار
ال المصتتئظلات التي تم ذار ا بي الج هل رتم 03يعبر بعضتتها عن طريقة تبئين
ال ج ران ا ل ارظ ية لظبئر ه ي :ثالث مفركات (الئوى – الرا ية–الصتتت فا) إضتتتتا بة إلال المواك
المستخ مة إن اانت حجارة أه رشبا هنسبتها ،بالئوي ي ل عظال البئر المئوية باللجارة ،هبئر
الصفا التي تلفر بي الصخر ،أما عن الراية تئظق عظال الجم بشكل عام ،هأما الزاجرة باسمها
مرتبط بلالة استتتتخرال الماء هستتتلبه من البئر بواستتتئة ال لو هالبكرة ه ي أتر إلال (البئر
المتوح)(النزهي)10 :1983 ،ههالرس يرتبط استتتم ها بلجم ها ها فاءت ها ب ما تلو يه من م يال،
هتبقال الجابية التي تع ّا من أطقم البئر الوض يستخ م لري الليواناته
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 -1األفعال الهندسية املتعلقة باآلبار واألفالج
 إلبعاك األذى عن الئريقأح

م يري حفر بئر ،لكنها جنم الئريق ام يف سغ ثم يلفر؟ بق رما ال ي ضر هي صل

رطوبته من الماء إلال أح من المستتتقين ،هالمتوضتتئين إلال الئريق هالمستتابة مق رة بلوالي
عشرين ذراعا(النزهي)10 :1983 ،ه

 معربة سبم نقص ميال الفظجهركت بي الكتا مستتكلة يشتتكو بيها أ ل الستتر تناتص ميال بظجهم بستتبم راايا هآبار
اانت بجانبه ،بكان اللل عمظي بوتوف رجال ع هل عظال اا الفظج ه ال البئر حين ال تزجر،
هينظرهن موضتتتب منتهال الماء بي جريه ،ثم يعي هن النظر إلال مجرى ماء الفظج بي حالة زجر
ال البئر ،بإن لم يرها أن الماء نقص بي حالة زجر البئر ،ترك أصتتتلا البئر ،أما إذا نقص
جريان الفظج بي حالة زجر ا ،منعت ال البئر(النزهي)16 :1983 ،ه

 همن أنقص ماء أبالل الناسبليخ إن أح

م لجك إلال جبل هبيه ماء يقئر منه ،هحفر بيه هنقر ت ر تامة أه تامتين

حتال غزر الماء ،هأستاله بي أرضته ،لكنه أنقص من منستو ميال أبالل أررىه بال يلل له اا
الماء عظال اعتبار أنه أنقص من ماء الناس (الشيهاني)419 :2008 ،ه

 تل ي حريم النهر باستخ ام الرائلةحستتتم ال اللكم الاي جاء بيه " أنه يئرحون بيه القئران (أي النهر) ثم تال" :هإذا
ةهر بيه ريغ القئران عظم أنه "يجا ماءل"(النزهي)10 :1983 ،ه بماأن رائلة القئران توية
بإنه لجك إلال حل عمظي جي ،بليخ تصل رائلة القئران يتل ك مجال حريم النهره

 بي الزياكة بي كهر الفظج ربورةه اا عن طريق تئيينها لتكون بي صتتتالح الفظج ،همن أكى ما عظيه من حفر ،اان له
نصتتيبه من الخبورة عظال حستتا ما له من الماء ،بإن اان له الست س بست س ،هإن اان عشتتر
بعشر(النزهي)29 :1983 ،ه

 الزياكة بي األنهار ترايغ أه بناء بالجص أه اآلجره -إ صالح عيو الفظج
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إن اان الصتتتفا أه األحجار تمنب األبالل عن الماء جريه هحبستتته ،بإررال الصتتتفا هذلك
العيم عظال الجميب(النزهي)32 :1983 ،هأه إصتتتالحه بفعل ررا أه
يلفرل بثمن ،هربما اان

م بكن يستتتتكجرها من

 10آالف أه  20ألفا هنلو ذلك (النزهي)37 :1983 ،ه

 مواصفات اللفارينيختارل اللاام ،أن يكون رجال صتتتاللا ثقة ع ال ،ال امرأة أه عب ا ممظواا أه صتتتبيا ،هإن
اان أجنبيا بكجر معظوم يق مه أصلا الفظجه(النزهي)44 :1983 ،ه

 شلم الساتيةتنظيف الستتتاتية مرتبط بقط بتنظيف المجرى المائي لها ،ه ال يتجاهز ذلك إلال أرض
المالك (النزهي)50 :1983 ،ه

 كليل عظال الوبرة المائية بي ق 06لمن رالل ما اان يلصتتتت م ثل البر ها لارة هم ما يقئف االر مان ،هاألترل ه ال قت
هالموزهالقئن هالستتمستتم(،النزهي)86 :1983 ،هه ي منتوجات يتئظم بعضتتها الوبرة المائية
مثل الموز (هلكنسون)56:1981،

تصريج سواتي األبالل
يتم ت صريج سواتي األبالل باللجارة هال صارهل( سبق شرحه) ،همن أراك أن يل ث بي
ساتية ما من تئب لظساتية ،هرفقها هتصريجها إلال منتهال كرول الماء من الواكي إلال الساتية
بعتتل ،هال حرل عظيتته (النزهي)67 :1983 ،ه هيالحظهنتتا ،أن الترايز عظال المضتتترة ليس بي
الستتتاتية ،بل بي الماء ،ألنه إذا اانت المضتتترة بي الماء تل منستتتوبه أه أرات نوبته ه اا ما
يضر الشرااء اآلررينه

 شرهط بناء القنئرةبإمكان الشخص أن يبني تنئرة بق ر ما تظتقي المسلاتان لظشلمه

-

ج ار مبني عظال ساتية بسقاف

إذا لم يضر بالماء الجاري بي الساتية من ضيق بي العرض هاالرتفاعه

-

حياض النخل

اما يئظق عظيها بي الجزائر"ال هاير"لتجميب ميال الساتية لشر النخظةه
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 س األجايلي شترط األرا من طين ال ساتية لي س به اإلجالة ،هأن يكون الئين من ه سط ال ساتية
الجائزة ال من اإلجالة ،هال بكس استخ ام حجارة اإلجالة لس

ا(النزهي)76 :1983 ،ه

 مقاكير عينية لشر النخيل هاسم العمظةهذلك إذا اانت النخل ثمنها بغير شتتتر

و مائة كر م ،أما إذا اانت بشتتتربها بثمنها

مائتا كر م (النزهي)85 :1983 ،ه

 بي حالة تغيير أه إ زالة مجرى مائي يجري بي مزرعة رجل آررالعمظية تكون بمشتتي صتتاحم الماء مشتتيا ال إستتراع بيه هال إبئاء ،بإن ستتبقه الماء إلال
زراعته أ مكنه تغيير موضتتتب المجرى ،هله أن يلوله إلال أربعين ذراعاه أما إن ستتتبقه الماء إلال
زراعة غيرل بال يمكنه إزالة المجرى هتغييرل (النزهي)96 :1983 ،ه

 مواصفات عريف الماءو من موةفي األبالل ،هعظال رأستتتهم الوايل الاي تقب مستتتؤهليته عظال توزيب الماءه
(هلكنستتون  )56:1981،لالك اشتتترط عظال عريف الماء أن يكون أمينا ،صتتاللا ،بصتتيرا ،ثقة،
هرعا ،تقيا ،عاربا بككهار ميال ذهي اللقوق من األيتام هالضعفاء ،عاكال بينهم هبين بقية الناس،
بإذا أعئال اا مرة ليال،أعئال الثانية نهارا هالعكس ،إذا أعئال اآلرر مرة نهارا ،أعئال الثانية
لياله(النزهي)105 :1983 ،ه

 -1نظام توزيب هتقسيم ميال األبالل
م ن المعظوم أن األبالل ب ع ترهيض م يا ها هتوجيه ها إلال منئ قة االستتتتغالل ،ت ب أ
عمظية تستتتمتها حستتتم حاجات ذهي اللقوق بالبيب هالشتتتراء هالكراء أه الهبة ،همن حظنا بإن
النزهي يعئينا نموذجا كتيقا لقستتتمة ميال بعض أبالل ستتتظئنة عمان بي القرن الستتتتاكس
الهجري:

 بظج القسواتالا ي يع صتتتورة مصتتتغرة لتاريخ نظام األبالل المظكية بي عمان ،ه و يمثل صتتتورة
مصغرة لتنظيم الماء هاألرض بين مالكي األرضالاين يصنعون القواع المنظمة لميال األبالل
(هلكنستتون ،)119:1981بليخ يتم تقستتيم ال األبالل أشتتئرا ،هبي ال شتتئر اثنا عشتترة
ربورة ،هتستتتمال أيضتتتا الباكة ،ه ي هح ة تياس زمنية يستتتتخ مها العمانيون بي توزيب ميال
الفظج ،هتق ر بكربعة هعشتتترين أثرا ،هإذا اان األثر نصتتتف ستتتاعة ،بإن م ة الباكة تكون اثنتي
عشتتترة ستتتاعةه ه ناك باكة النهار هباكة الظيل ،هيعتم بي تل ي باكة النهار عظال الظم  ،هأما
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باكة الظيل ببواستئة النجوم ،بق رها الوتت بين ال نجمين بين طظوع النجم هالاي يظيهه هبي
ال ربورة أه (باكة)ستتتتون أثرا تقستتتم إلال ثظثي أثر بي موضتتتب بليخ اثنان هثالثون أثرا بي
موضتتب ،هثمانية هعشتترهن أثرا بي موضتتب( ،الشتتيهاني)2008:99 ،ه تكرا من اا الموضتتب
رمسة هنصفا بي موضب ،هالباتي ه و اثنان هعشرهن هنصف بي موضبه

 بظج س ىهأل ل ست ى ربورة (ستتتون أثرا) تجمعهم باكة هاح ة(،التي تتكون من  12ستتاعة) بين
أصتتلا النهار هأصتتلا الظيل جريا عظال العاكة هالستتنة التي عربو ا هتوارثو ا ،ه ال العاكة
تجعظهم إذا استتر الفظج أه تعئل م ة من الزمن ،لم يب أ عن إصتتالحه باليوم الاي تعئل بيه
بل يلسم بالوتت الاي اسر بيه الفظج (النزهي)18 :1983 ،ه

 بظج السعالالبإن شتتترااء ل يزي هن بي الماء بي أهتات معرهبة من الشتتتتاء عظال أاثر من كهرة؛ ألنه
زمن الوبرة ،أما بي بصتتتل اللر ،تكون تستتتمة الماء بنلو الثظخ ،هيزي هن بيه إذا زاك الهئل
هارتفب منستو ميال الفظج زياكة باكة أررى بي حالة صتالحه ،ه ال الزياكة تقستم عظال الميال
المستتتلقة من طرف أصتتلابها ،بمن اان له أثر،أي نصتتف ستتاعة اان له زياكة النصتتف ،أي أثر
هنصف ،أي ساعة اامظة موزعة عظال عشرة أيام بي اللر ،هعظال نلو ستة عشر يوما بي الشتاء
(النزهي)18 :1983 ،ه

خاتمة ونتائج الدراسة
مما ستتبق ،همن رالل اا العمل الاي حاهلنا بيه اإلجابة عن جميب التستتاؤالت التي تباكرت لنا
من رالل معالجة هتلقيق جزء بسيط من ال الموسوعة الفقهية القيمة بي جزئها السابب عشر ،حيخ
حاهلنا إيجاك جمظة من اللظول إل شكاالت اان يعاني منها المجتمب الزراعي بي القرن ال ساكس الهجريه
هإن انا نرى أن ال األحكام هاللظول تتالءم زمانا همكانا مب ال المجاالت الزراعية التي تعاني من
ن رة بي الماء ،همن تشتتاحن هتغابن بين مالك األراضتتي حول اا العنصتتر المائي النفيس راصتتة بي
زمن القيظ هالجفافه بإنه أمكننا أيضا بع إحصائنا لمجمل ال المسائل من تل ي مكان الخظل الاي
عانت منه منظومة الميال المرتبط بالستتتاتية ،امنشتتتكة هاشتتتريان حيوي يربط مباشتتترة بين األرض
الزراعية هجهاز األبالل ،ه و المكان الاي تكثر بيه الخصتتتومات  ،ما يستتتبم الخظل بي النظام الزراعي
اكل ،لالك أبرك له النزهي أاثر من  485مستتكلة اان ي هر موضتتوعها حول الستتاتية ،هأاثر من 480
مستتتكلة تخص األبالل ،ثم تكتي بع

ا بي الترتيم من حيخ األ مية ال من المستتتاتي  118مستتتكلة

هاآلبار  64مستتكلةه هأما بالنستتبة لظفعل الهن ستتي ببع إحصتتاء ال المستتائل ،بق هج نا ا مرتبئة
بفعل اللفر هالبناء ثم ال سقي ه الك سر ،هبع ل بعل الت صريج بلوالي  455م سكلة مجتمعة ،ه و رتم
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يظهر أ مية الفعل الهن سي المرتبط بالجهاز المائي الاي يعمل عظال كيمومة الجريان هال صبيم نلو
أراضي االستغالله
هأرير ،يمكننا اعتبار ال من أبي بكر أحم بن عب الظهالنزهي ه أبي العباس الفرستتتئائي هما
جاء بي أ ساني يهما متفقين اثيرا بقها هما با مب الجماعة ال سنية حول ايفية إيجاك اللظول المنا سبة
لألزمة المائية بي تظك اللقبةه هيمكننا القول أيضا :إن ال الكتم هاألساني الفقهية اإلباضية تلتال
إلال اال شتغال بها ،ها ستخرال مكنوناتها النفي سة هبق معئيات ع صرية ست ساع عظال إيجاك اثير من
اللظول لمشكالت العمارة هاألرضينه
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