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 مقدمـــة:

لت رألٌه  رب يي أ د ييم رب ليي اؼ رألل لييل  شيي   فييت ريي هلم رب اييهم رالييي ت رب لييلٍ     
بيييلؾ رألفييهرم  ربت  ظييي ت يَييهر ألى لييي  ىيي نلؾ ربةي يييهلؾ فييت رب لييي    فيي ألٌه ىيييت رب شييره   

 ظيي  ي شيي  ؼ هريي فه إن دؾ د يي  رب يي أ فلييو دى ليي   بلييه    للييرر ه يو  لة ليي ؾ فلييورب تيي ؼ ربيين  
رإلخيؼ بيي   ربرليهل    يق و دمى إبىرو  قل    فت قل ؽ  مؾ بألهى   رومى ه رب ل   بي   دل لل

 . ربرت ر رؼ بم هى     ه راقر  مفت ىي ي       دؾ رب  أ ل رؼ دل ى رب ل   ربوهرظل  

رخريٍيييي  بلييبم  يي ؼ قلييي ري  د    ربخيييع ظليييى رألٌه  رب يي أ  ييي ؾ لقيي  ظيي م   يي     
 قيييم     ييينبػ  ييي  ل ييي ؾ بلديييهم  يييؾ  قيييمره راليييرد م   يييؾ ىييي نلؾ رب  يييمهلؾ    ييية ب  فهوىييي 

قت  ي ييي  رهربٍيييت رألٌه ب ب ييي أ رهرب ٍييي   رلقييي   ل  يييؾ نبيييػ راهربييي ٍ فيييت   تييي  رألٌه بلل ييي
 رالرة  ات.ربوُه  رلرلق أ رب  رشت  غلهى   ؾ 

ٍيه  بيمى   ىنر ربخييع إبيى بيه و ربةمليم  يؾ ربقأي ل  د يب ت   يؼ تيمرؼ  دمى قم    
ت  ظيي  رب لييل لؾ  ييؾ دتييؼ رب  يي ؼ إبييى  ييؼ لأيي ؾ رلييرايؼ ىيينه دظليي ؾ ربدقييي أ  ربقأيي     

  فيأمى  لم   ت رو ؼ فهم ظلى   رالرد م   يي لأ ؾ بألفهرم   ظ مؼ رب  رهم بش ؼ ظ م 
 رقملؽ رقرهر  ت   لي ؼ بيينه ربقأي ل  ربة بقي  ؽ ربدقي أ   ة بتريؽ بينه رب ل اؼ نبػ إبى رىر  

بييهوت ربةملييم  ييؾ رب ابديي ت ربرييت   يييت ظبيي ه  ظييؾ  هرتيي  فقيليي  للتييأ إبلييي   بييلؾ رألفييهرم  بيينبػ
 ربقأ ل .ىنه د   قُ  ربرب ى ظلليؽ فت  خرلع   قُ  ربخيف ت ظ ت ريو رألفهرم ظيم رب

  ألبييت ربةبيي ى د  ييم بييؾ    ييم بييؾ ربقليي    د يي ؼ رألهأييلؾرب ابديي ت  ريي م    ييؾ بييلؾ ىيينه 
 ريي ى ربةملييم ر ىيي   ريي م فييت فقييو ربة يي ه  رإللييي ل    قييم ( ؽ1111ىييي/ 504)ت ب ييه ربيد لييت 

  ينبػ إشي هرت إبييى ٍيهغ إليرايبي    ليي اؼ    يؾ رأل  ي ؽ ربدقيليي  رب رةلقي  بي ألٌه  دي رظييي 
ربدقيل  ربرت ر رؼ ق ي ؾ رب ل ه ربن   ي غو  ق رظمى     ؾ ربخم ري    ر ر ى دلأ   ت  ظ  
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   لييس لييل  ؾ   ييؼ مهرليي   فييت ربدرييهرت ربليي بق  بييوؽ11ىيي/5ربقييهؾ  خيييؼدبيي  ربةبيي ى  ربليي ام 
  لردلأ  ررةلغ ب ألٌه  ربلقت.

دؾ رب ر م فيت ظ   يو لةي م إبيى و يؾ   فل   لرةلغ ب م م ربمهرل  ف إلٍ ه ربو  يت ى    
رب ابع ب ؾ  ةٍل رو ررةمى ىنر ربو ؾ إبى ظ ي ه ا قي  ب  يؽ  ة بتريو بقأي ل  نرت ٍي ب  

 ظ    .خيؼ ربة ه رب للٍ فقيت  د   رإلٍ ه رب   يت فلرةلغ ببيم رب اهم 

ربهغبيي  فييت ربخييه ر ظييؾ مهرليي  رب  رأييل  إبييى  رةيي م دلييب م رخرليي ه  بييينر رب  أييُ     
ه ربه رليليي   رب    يينبػ  نرت رب ييبا  ربدقيليي      رب لييؼ  رايتيينرم إبييى  رييؼ ىيينه ربمهرليي ت ييه 

   رب شيع ظيؾ رأليَ ي  ب بينرت ىنر رب ري م ي  فترب رأ       ب  رلللٍ ربأ أ ظلى ربقأ ل  
لييع    ربقيي ريلؾ رب رةلقيي  ب ليي   رألفييهرم   لدليي  ربرة  ييؼ  يي  رب ليي اؼ رب شييره   بلييييؽ  هب يي  رَ 

يييي  ىيينه ربمهرليي ت  ييؾ  شييع ربلييبى  ربا ييٌ  رىؾ    يي  ر     رييؼ ىيينه ربقيي ريلؾ فييت رب قييت ربييه  
ب إلأيي ف  إبييى نبييػ     بيي  إرييهرأ رب  ربيي     ترييي  ب رييؼ ىيينه   ربقأيي ل  ربدقيليي  ييؾ ظييؾ ظملييم 
 ربمهرل ت.

 لدلييي   رر ريييؼ دى لييي  رب  أيييُ  ربييين  ليييي   ؼ مهرليييرو فيييت  ةهفييي  رأل  ييي ؽ ربدقيلييي       
فيت ربقأي ل  رب رةلقي  بيي    م ه ربدقيي أ  مهراييؽ فيت ربدري ى فيت ىينه ربقأي ل   رقيملؽ  رلرايبي 

ق رظييم د ييبف رألفيهرم  ربت  ظيي ت  ٍي ببلؾ ب بة ييؼ بييي  ربقي ريلؾ   رب ىيينهرب لي ؼ ب ة بترييي  ف ريؼ 
  يييي ؾ ربيييييمع فييييت غ بييييم رأل ليييي ؾ  هرظيييي      رٍبلقييييي  فييييت إٍيييي ه ر قلييييغ رب يدةيييي   رب  ييييل  

 رب  ل   ربة     رتيم إب  غ ربأهه بت ل  دش  بو ظلى رألفهرم.

 ب   دؾ   أُ  ربمهرل  لم ه   ؼ رألٌه  ربلقت  يؾ خييؼ  ري م  ربقلي    د ي ؼ    
 :إش  بل  هاللل ٍه  إبى ر ر تت  ة بت  ىنه ربقأ ل  فقم رألهألؾ  

ؼ ربريييت رٍيييهغ إبليييي  دبييي  ربةبييي ى ربدهليييٍ ات فيييت  ر بيييو ربقلييي    ييي  ىيييت دىيييؽ ربقأييي ل   رب لييي ا
 ؟هألؾ  ربرت رةلقت ب ألٌه  ربلقت د  ؼ رأل
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 ربرل اات ربدهظل   يي     للت:  ت  ظ   ؾإبى  رتواري  تم  نبػ بإلت ب  ظلى 

    ىت دىؽ دي رُ رألهرأت ربرت ل مت فت رب اهم   لع   ؾ رألفهرم للردلم ؾ  يي ؟ -
 فل   ر رلت دىؽ رب َ ىه رب رةلق  ب ألٌه      ىت رب ل اؼ رب ةر م  فت خم ري ؟  -
ىؼ   ؾ ىي ػ ريُ  فيت   ي مه رب لي ه  ىيؼ  أي  رألفيهرم  يشيأت  يؾ شيأيي  رب دي َ ظليى  -

 رب ل ه؟ 
    ىت رألل بلم رب لرة ل  فت ربر  ؽ فت ىنر ربةي ه رب ل    رخوليو  ر ولةو؟  -
 ربق رظم  ربٍهغ رب ةر م  فت ظ لل  ربلقت؟   فل   ر رلت دىؽ -

ري  بيييت فيييت ربد يييؼ رأل ؼ ربرةهليييع   قلييي ت   أيييُ  ب ريييت إبيييى ريرييي  ف ييي ؼ  قيييم   
ب   ى  ب رييلؾ  يي ؾ رأل ؼ بل ييملس ظييؾ   ريي م ربقليي    د يي ؼ رألهأييلؾ  قييم قليي رو إبييع  بيي بَ ا 

ر رليو ىينر ربدقليو  يؾ  ي    ربةب ى ربدهلٍ ات رل و  يلبو  يشأرو  دىيؽ شيل خو  ري نريو   تدب
رب   يييي    ييي  ديرتيييو  يييؾ رب ابدييي ت   رب يييملس ظيييؾ خ ر ييي   ل ريييو   ف ريييو  د ييي  رب ب يييس ربرييي يت 

  ريييؽ ف ييي بو  دب ربيييو بلييي ؾؾ   يييدو   فخ  يييرو بل يييملس ظيييؾ  رييي م ربقلييي    د ييي ؼ رألهأيييل
 .ربةل ل  رب ملس ظؾ دى ل  ىنر رب ر م  قل رو

  يي  لرةلييغ بييي   ييؾ رأل  يي ؽ  فييغ  ريي م  ربقليي    تيي أ ربد ييؼ ربريي يت بةييي رؾ رألٌه    
ظلييى رلييرخهرر رب ةل  يي ت رب رةلقيي  بيي ألٌه  ربيي رهم  فييت  رقر ييهت لييس  د يي ؼ رألهأييلؾ  

ىييينر رب رييي م      بييي  ربر لييي  فليييي    ييينبػ رليييرخهرر ربي يييً  رب رةلقييي  بيييي   شيييه ي    قيييم 
 رظيييي    فيييت رب ب يييس رأل ؼ بييي ألٌه  ديظهفيييت فيييت قلييي ت ىييينر ربد يييؼ إبيييى دهبييي   ب  يييس 

ري  بت فلو رب َي ىه رب رةلقي  فقم رب ب س ربر يت دش  ؼ رايرد ُ ب ألٌه  د   رب ب س ربر بس 
رب رييي   راليير ق غ(  ألخييرؽ ىيينر ربد ييؼ ب ب ب ييس  بيي ألٌه )ربرةييم   ربا ييم  يييُو رب أييه   ر 

. ت فلوربهرب   ربن  ظ بت   ل اؼ خم   رألٌه
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خييؼ  ري م ربقلي    د ي ؼ   ي  رةليغ بيو  يؾ د   ربد يؼ ربر بيس ف ي ؾ بةيي رؾ ربليقت    
يييو رألهأييلؾ  لييس ا للييةيت رب ييملس ظييؾ ربلييقت قبييؼ رب ييملس ظييؾ رب يي أ ب بمهتيي  رأل بييى أل

   ىنر ربد ؼ دلأ   قلؽ إبى دهب   ب  يس ق يت فيت رب ب يس رألل ى ربن  لق ؽ ظللو ربلقت
ت   فت رب ب س ربر يت ري  بت   ي مه رب لي ه ظليى رخريفيي   يؾ رأل ؼ ب برةهلع ب ب  أ  ربلق

د مل   ديي ه  د ٍ ه  ظل ؾ  مب ه  د   رب ب س ربر بس فر مرت فليو ظيؾ دىيؽ رب يشيأت رب  الي  
 ؾ دتؼ رلرايؼ رب ل ه   ي  رليريورفي     ييت خ ر ي  ىينر ربد يؼ ربرت لةى رألفهرم إليش اي  

 قت.بق رظم  ربٍهغ رب ربة   رب يَ   بة لل  ربل  ظؾ ر ر مرت فلوب ب ب س ربهرب  

 ت  ظي   يؾ رب  ي مه  رب هرتي    ي ؾ ا بيم  يؾ راظر ي م فت مهرليرت بيينر رب  أيُ     
 ربرت ري ظت بلؾ رب رخ     ربة     ين ه  ؾ بلؾ رب   مه: 

( ب ظرب هه   أُ  ربمهرل  ؽ1111ىي/504تبدهلٍ ات )ي رب    ر م ربقل    د  ؼ رألهألؾ -
    هىيي   نبييػ ب لييرخهرر ربقأيي ل   رأل  يي ؽ رب رةلقيي  بيي ألٌه  ربلييقت   ة بترييي   ييؾ خيييؼ 

 رييي ى  ةل  ييي ت ى  ييي  ظيييؾ ربل  أيييُ   فيييينر رب رييي م   مظ  ييي ربر ليي  فليييي  ب  ييي مه   هرتييي  
 رألٌه   نبػ  ةل   ت ى    ظؾ  خرلع رب يشأت رب  ال    لدل  رلرايبي .

(  قم رأي ؾ ىينر ؽ1058ىيي/450ب   هم  )تي رب" أل   ؽ ربللٍ يل   رب ال ت ربمليل   ر م ر -
رب ري م ر ييلد  بأليييي ه  ربةلي ؾ    لدلي  رقلييلؽ  يؼ  ييع  يييي    ي  رٍيهغ إبييى رب يملس ظييؾ 

 رلرايؼ  ل ه رآلب ه.

    ؾ بلؾ  رم ربٍبق ت  ربلله:

(  ىيي   ييؾ دىييؽ رب  يي مه ؽ1271ىييي/ 670بييمهتليت )تي ربيي" ٍبقيي ت رب شيي لم بيي ب اهم" ري م  -
بقيييي ريؽ  دخبيييي ه رألا يييي  رأل ييييمرس رإلب أييييل   قييييم رأيييي ؾ رييييهرتؽ  بهتيييي ؼ  ظل يييي أ رإلب أييييل  ٍ 

 رب رةلق  بيؽ.
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 ى  دلأ  قمؽ رهت   بلةل  أ  رألظيؽ   ي  ( ؽ1522ىي/ 928)ت بش  خت ي رب  ربلله"  ر م -
 ييييو فيييت  ةهفييي  ربشيييل ل  ربري ييين  ربييينلؾ مهى ظليييليؽ ربدهليييٍ ات  ترليييردمقيييم رةليييغ بليييلهىؽ   
ربتييييوأ ربر بييييس  يييؾ ىيييينر رب رييي م ظلييييى دليييي  أ رب يييي ٍغ  ربرةهلييييع بييييي   ر رييي ى مهلييييؽ    يييي  

  ب  رقةي .
 دبهوت رب   ي  ربرت ر رلي  دب  ربةب ى     بلاو  ؾ ربشأؾ ربةَلؽ.  لله رب لل يت" -
ربه ل   ربتاهرفل   ل شع بي  ىنر ربيُ   ؾ رب   مه ظيؾ     رؽ راظر  م دلأ  ظلى  رم  -

  ييع رأل يي  ؾ  رب ييمؾ ربرييت  ييه بييي  ىييااأ ربه  بيي   ظ ليي ر ظلييى إبييهرو رأل أيي ُ ربليي ام  بييي  
 دشيي ه ر إبييى   يي مه رب ليي ه  ييؾ ديييي ه  د مليي   ظليي ؾ  مبيي ه  د يي  ؾ ر رتييمى    ييؾ بييلؾ ىيينه 

رب اييهم فييت    (ؽ990ىييي/380ب قملييت )تي ربيي" ؽد لييؾ ربرق لييلؽ فييت  ةهفيي  رألقيي بل" رب رييم يتييم:
ي بي" يوى  رب شر غ فيت رخريهرغ رآلفي غ"(  ؽ1094ىي/487تبب ه  )ي رب" ن ه بيم إفهلقل   رب اهم

بييييييييييييي  تييييييييييييي ؼ " رالرب يييييييييييي ه فييييييييييييت ظت اييييييييييييم رأل  يييييييييييي ه( ؽ1165ىييييييييييييي/560تإلمهللييييييييييييت )ر
  يييع (  ؽ1495ىيييي/900ب  ليييه  )تي ربييي" ربيييهٌ  رب ةٍييي ه فيييت خبيييه رألقٍييي ه"(ؽ12ىيييي/6.)غ

 "(ؽ1554ىي/961بي  لؾ رب ورؾ )ت بةم " إفهلقل 
ربيؾ ربةي رؽ  قيم ر يمس ظيؾ دى لي   ي أ ي بي"  ر م ربدي ي " بدي   رب رةلق  ب رم رب  ؾ بلؾ  -

 ربؾ   شل .ي ب" ربدي   ربيبٍل "رب ٍه   لدل  رلرايبو    ت  ربيب ت إبلو    ر م 
أييييييييي ف   - ربيييييييييؾ  يَييييييييي ه ي بييييييييي" ربةيييييييييهمبلييييييييي ؾ " إبيييييييييى ىييييييييينه رب  ييييييييي مه رظر يييييييييمت ظليييييييييى: ر 

 .(ؽ1414ىي/817بدله ودب م  )تي رب"  ربق   ى رب  لٍ (. ؽ1311ىي/711)ت

 د   رب هرت  ين ه  يي :

ربريي  ؾ  ربة شييه  ربيين   بييي    ييم بييؾ ل لييع دٍدييلي بتوالييو" كتــ ش حــلن ل وشــء احــي   ل   شــء" -
رٍييهغ إبييى رب ييملس ظييؾ بةييٌ رب ليي اؼ رب رةلقيي  بأشيي  ؼ رايرديي ُ بيي ألٌه   يي  د هم د  يي ؽ 

.   رةلق  بي       دش ه إبى رالر ق غ رب رةلغ ب ألٌه
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بيي:    يم  ليؾ     يم بيؾ  وم  " ربريلا  رب  ال  بتي م إفهلقل  فت ربة ه رب للٍ" ر م  -
 ىنر رب ر م فلو قل  ؾ: قلؽ  قق ر فليو ربتيوأ ربخي ً ب  أيُ  رب لي ه  يؾ  ري م   د  م    

   إأ ف ت ربقل    د  ؼ رألهألؾ بلدهلٍ ات   قلؽ مخه بشه     ت أ فت  ر م ربقل   
خ  يييي  ب ب يشييييأت رب  اليييي   قييييم رلييييردمت  ييييؾ ىيييينه رإلأيييي ف ت بلقييييهم ربتاهرفييييت بييييلؾ إفهلقليييي  

ؾ ربدهليٍ ات قأيى فريه   يؾ  ل ريو فيت تيي م إفهلقلي   تيوأ  رب اهم  رش بو رببلارلؾ   رى د
مخه فت  يٍق  هلغ ب ب اهم رأل لٍ )لبقت رإلش ه  إبى ىنر فت ربد يؼ رأل ؼ(  تي أ  ابديو 

 بلة ى رأرهه ب ببلارلؾ  ة  م ؾ دؾ ل  ؾ فلو دره بلري قٌ  ظمؽ رايلت ؽ.
ؾ رب ةييييي تؽ ظليييييى  ت  ظييييي   ييييي  يَيييييهر با يييييٌ  بةيييييٌ رب دييييي ىلؽ  رب  يييييٍل  ت رظر يييييمت -

 ربق ر لى بشه  بةٌ رب  ٍل  ت ربا  أ    نر راظر  م ظللي  فيت بةيٌ ربرةي هلع   يؾ 
رب ةتيييؽ " بيييي يوليييو   ييي م "  ةتيييؽ رب  يييٍل  ت رب  بلييي   راقر ييي مل  فيييت باييي  ربدقيييي أ"بلييييي : 

 قيي   ى رب  ييٍل  ت راقر يي مل  فييت رب أيي ه "بييي د  ييم ربشهب  ييت  " راقر يي م  رإللييي ت
 بي    م ظ  ه ." رإللي ل 

 رب ل ليي ت ربوهرظليي "  قييم رظر ييمت ظلييى بةييٌ ربهليي اؼ ربت  ةليي   ييؾ بليييي : هليي ب  م ريي هره -
بي ل ت دب  رب ة ٍت    م ظب لت   ي ؾ راظر ي م ظلليي  بشي ؼ "  مر هى  فت رب اهم  رأليمبى

 دييي رُ رألهرأييت  دشيي  ؼ رايرديي ُ بييي    يينبػ هليي ب    تلييرله بةييي رؾإبييى  رأييف فييت ربرٍييهغ 
ليردمت  ييي   ينبػ ر ظ ل ه ل لي   بي  ؽ(12  11ىي/6 5هلع رب اهم رأل لٍ فت ربقهيلؾ )"

ربرييه   رب  الي  فييت هلييع رب اييهم "  ألٌه   يتييم دلأيي  هلي ب    تلييرلهفيت ربقأيي ل  رب رةلقيي  بي
 بيي ظلي ي  ليلل  ىي(6ىيي إبيى يي لي  ربقيهؾ 1رأل لٍ خهلٍري    يشأري   رليرايبي  ) يؾ ربقيهؾ 

  ي مه رب لي ه   ينبػ رإلشي هرت إبيى رب يشيأت رب  الي .   ينبػ هلي ب   ةهف  رلردمت  يي  فت 
بييي ظٍيي بت لييي أ رظر ييمت " ربخٍيي م ربدقيييت  ربة ييهرؾ فييت رب اييهم رأل لييٍ"  تلييرله بةييي رؾ 

ظلليي  فيت رليرخهرر  شييه  ربق رظيم  ربٍيهغ رب ةر ييم  فيت ظ للي  ربلييقت   غلهىي   يؾ رب  يي مه 
  رب هرت .
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 ييي  لرةليييغ بييي ب يي  رب ةر يييم فقيييم رظر يييمت ظليييى رب ييييي  ربرييي هلخت ب بمهتييي  رأل بيييى  فل   
  ينبػ رب ييي  رب  يدت ربين  ل  ييي   يؾ   يع رب  أيُ  بمقي   شيه  ربرد  يلؼ رب رةلقي  بييو 
  ييينبػ راظر ييي م ظليييى رب ييييي  ربر للليييت فيييت رليييرخهرر ربي يييً  رب رةلقييي  بييي ألٌه  ربليييقت 

 فلي .      ب  ر لللي   شه ي   ربرد لؼ

 فييت مهرلييرت بييينر رب  أييُ   رتيريييت   يي ظم ظييم   ييؾ بليييي : قليي   يقييً رب  يي مه    
ظييمؽ   رب ييمه ىرإلب أييل   رب  يي مه رب رخ  يي   قليي  رب يي م  رب  ييمهل  رب رةلقيي  ب ب  أييُ  

رييي فه رب هرتييي  ربريييت رخيييمؽ رب  أيييُ   ليييس دؾ  ييي   تيييم ىييي  إشييي هرت بليييلٍ   ليييٍ ل   غليييه 
 رة قيي   رل ل يي ت  ردهقيي  بييلؾ رب هرتيي    ر ييهه    رشيي بي    يينبػ يقييً ربب يي س  ربمهرليي ت 

   بييت ربرييت ري  بييت رب  أييُ   لييس شيي ؼ نبييػ ظيي اغ د يي ؽ إيتيي و ىيينر ربة ييؼ    يي  نبييػ فقييم 
 قمه رإل   ؾ دؾ ديتوه.

  يي  ل  ييؾ ق بييو دؾ رب  تيي  إبييى ربر تييو إبييى مهرليي   رييؼ ىيينه رب  رأييل  أييه ه   ل يي     
  رتييم ربقليي ؽ بييي  هغييؽ رب يية ب ت  ربةهرقلييؼ رب ةرهأيي     يي  دؾ ربا ليي   ييؾ مهرليي   رييؼ ىيينه 
رب  رأيييل  ىيييت فييييؽ رب قييي ا   ربقييي ريلؾ ربريييت   ييييت لييي اه  فيييت  ييي   أيييى  يييؾ رألو ييي ؾ   ييينبػ 

ظٍ ايي   ي  ر    ب  ر لل  ربمهرل ت ف   ربرد ظيؼ  ةيي  راىر ي ؽلير غ  يؾ ت ىنه رب تي ات  ر 
ؾ   ظلييى دؾ ل يي ؾ رييي  بت بييينر ربب ييس قييم دليييؽ  بيي  بتييوأ بلييلٍ فييت ر قلييغ ىيينر رب لييةى   ر 
  ؾ ىي ػ رق له في  خ هر ظؾ إهرمرت  در يى دؾ ل  ؾ ىنر ربة يؼ قيم دفليف رب تي ؼ بلب يس 

شكالياتالتيتحتاجإلىالتعمق.إلالموضوعومحاولةاإلجابةعنبعضافت ىنر
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 المبحث األول: التعريف بالمؤلِّف.

 و:ــو ونشأتــنسب ،اسمــو ـأوال

 :اسمـــــو -1

 أ  رة أحض سمف و   ش  ، حم د ب م محم د ب م بل ر الئر  طسفو ال ئو  وأالعب سس  وب أ وه 
اهلل محم   د ب   م  أب   و  ب   دأب   ول الع   سل  الئ        أبرزه   سل   سم م   م ف الع م   سف بئر    طسو مش   ة رة ب   سلع   

 .(1)بلر

رب  سل أب  ول        الت  ىح والة   و  وأدت      م  ه ةىمذة    ف   و ح  ة    م  ه أت      أب  و  ع    وب 
 و   ب ب  م محمد.وا  د ا  سا    م  س ال  درف  و:بولس س ف  و ط   ب الت   ر فر   و ره  سم مش  ةرل م ف  و 

 .(2)بأزهد واألترحدهمس أ    أف عا  ،لا فض  ة شرلة   سم

ف ى ةوف د مع وم ست دا   ة   م ذل ي وم س  مل م اول   ، وبسل  بة ل  ة مولدل ومل سم المول د
 ش    ه  ذا الع  سل  الف    ا ف  و ب   ت   (1107-1058ه   /500-450)العسش  رة     م  م   م  سف الطب   ة أ

 .(3)( 1110-1029/ه 504-420)    سش مس ب م أحداث ح سة  الورع وةدا أو  شة ر بسلع   

                                                           

طواد، والبحر الذي ال ة سس ب  الثمسدب.   ظر: الدرف  و، طب ست بالطود الذي ةضسفلت دو   األ:اسا     أبو العبسس (/1)
واد أاسم  االبسض ة م س  اإلمس  فو  .404-403، ص: 2ج ا  ط  ة، مطبعة البعث، إبراه   طىي،: المشس خ بسلمغرب، ةح

 .والب الزاهرة وفضسفا لب رة بسهرةلث رة ول  لرامست لسلل ل بآةل   اوا د ال  رة ول  فو لا فم فم ه األمور واألحلس ، أ س 
 راب، أتذ اللى   م أبو ش ت  أبو زلر س  ةع   ال حو واإل إل اسا أبو الرب ه    مسم بم  ت ب المزاةو ةوف  مم ال  روام 

محمد    ظر: الشمستو، لةسب ال  ر، ةح: هفر ة، مست  س  أربع م وأربعمسفة ، وح  ع د بم ز غ ا ومم أب   وفدل وفد فدل
 .578-570، ص: 2، ج2009ح م، لب سم، دار المدار اإل ىمو، 

 .442ص: ، 2ج، المتدر ال سبق الدرف  و، (/2)
، ال رارة،  شر 2وأتوا األرض م، ةح: الش خ بل ر بم محمد الش خ ب حسج ومحمد تسلح  ستر، طالئر طسفو، ال  مة  (/3)

 .24، ص: 1997 فمع ة الةراث،
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 وه و إم س وه ذا الع سل  الف   ا ل   ملس  ة وأهم  ة لب  رة، ، اللة بة  ل ب و    ب إل   الع   
  م   سف االبسض    ة ف   و ال ت   ب الث   س و م   م ال    رم الت   سمس  عةب   ر م   م أش    ر ، وف       مو    و و

 .(1)ال فري

الةحت   ا ب  سذال ف  و    ب ا ذل  ي ال  رت ص و فس   ب ه  ذل المواه  ب محب  س ل ع      إل   ل  سم 
 .(2)المشسق وال ئر والةغرب مم أفا م  لة   م ة أشلا      أمرهس ةحما ، والغسلو

حم د ب م محم د أ:برح  اهلل أ    ا سامحمد   م أب و ال س     ب د ال رحمم ب م  م ر  واسا أب
    ل سم ف و ح سة   ب  ت الع     ئ  د ب   ل ا طسل ب أأله ا م ذهب س ح  س وم ة س وذل ي ف د ل سم رحم ة 
  ئست تم   ة و ش  ر م لةسب  س   وم    اللة  ب فت   ب ةت  ولمس د   ت وفسة    أودع ،ول  ا ذي حسف  ة

 .(3)تر ةرل  فو األلواحبولةسبس آ

ذل   ر داوود ب   م الش    خ  ةعف   ب م   م أح   واا ال    سس  ئع    وم ت   ىب م   س  عة    دوم و  مألم   س 
  م الح سا الة و ل س وا  ال  سس إذا أة سه  تب ر ت وب ا ة   وا ب:(4)سا    ا أ  ت  ب   م أب و العب سس
لع   ا ذل   ي ز و وأت   ذوا أل ئ       بسلح   ذر والةح   ر   ف   و ح   ر وب   رد ل   س واو ول          س اب   ا ورود التب   ر 

توف  س م  م ال   ؤ  وال  ذ  وأض   سب اهلل  أض   ئسه و   س  فب  س ال   سس  لرم  وم ، ال  ل  ومو التب  ر  ل  وم أ
    ل   ب ،(5)ب  د  ة      ب     ا  ر         د  ل   ال  إ   ا  و  ا   م  م   ظ  ئ     س        بم  أ ة   وم و اللرا  اللسةبوم مع    وه    ع م وم 

 .(6)باهلل   ر  م  أ   م  م      و   ظ  ئ  ح         ئ     ت   م  م  و         د      م     ب   م  م   ست  ب     ع  م  

                                                           

 .25-24ص: الئر طسفو، متدر  سبق،  (/4)
 .27، ص:  ئ   (/1)
 .443ص: ، 2جالدرف  و، متدر  سبق،  (/2)
 .443، ص: 2 ئ  ، ج(/ 4)
 .18 ورة ق:  (/4)
 .11: الر د  ورة (/5)
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ب   ض أ   وح    م أب  و العب  سس أ     ا  سا: بأة  س و آت ف  و م   سمو رف  ا و محم  د وأب  و رو  أب  
، ات د المح رابو ث   أة   الم  فد  (1)فة دم و واةبعة   حة   دت ا ف و ار  ة ة  زاج م م ا ر   ئ زاوة

إرث ف   سا ل  و ت  ذ ، فوف  دت ف    س د    سرا، لب   رة ات  عةحئ  ر فحئ  رت حة    ا   ةترفت ا ف   سا ل  و:
رف  ى حسذا  س بةئ    ر الرؤ   س ف   سا لو:ال ت  عة الع      رؤ   سي ة و   اسبس    م ڤ  لت ف  و  ف   ي وال  د
 .(2)الد  سر التسفو د م والديو الت ر و 

 نشأتــو:و نسبو  -2

اال ال    ة ر لسم  سلم س ف و   (3)العزابةلر مؤ س  ظس   بد اهلل محمد بم ب  و بوالدل الش خ أ
لس   ت م مة     ش  ر ةع  سل   اإل   ى  وال  د وة إل    ، ال ل  ة   ا إل    مل  سم أت  رإب    الم   س  ف  و مل  سم 

ف ف  د أتب  سرل العم    ة ب   ذا الط  سبه )أي ال  د  و( و وا  د طبع  ت ح سة    الع م   ة ، باال   ة سمةبم  ذهب 

                                                           

  ظر:الش  مستو،  .( 8ه    /2)اب    ة بربر   ة ف  و الف   وب الش  راو م  م ش  ط الفر   د، ل  سم ل   س دور   س   و ه  س  ف  و ال   رم  (/1)
 .875ص:، 3جمتدر  سبق، 

 .444، ص: سبقالدرف  و، متدر  (/1)
 بغ سر ف و ة  م    و)أوتسرة     و(أ ش ل أبو بد اهلل محمد بم بلر واد شرع فو ة ظ   مبسدئ هذا ال ظس  فو أوا ح  ة ل   (/2)

و     ب ه  ذا الغ  سر إل    ه  ذا الة  سر خ و    م  بسلغ  سر   (1018ه   /409)وذل  ي     ة  تة  وڤر وه  و ب   دة أ م  ر ب  سل رب م  م مد    ة 
الة   عو.ولسم الش   خ لث   ر ال   ئر م  ه ط بة    ف  و المغ  رب اإل   ىمو وم  م الم   سطق الة  و ا   ة ر ف    س م  ه ط بة    )ة   م      و، 

 ع  د  وا  د    رب الش   خ     د العسم  ة ب    دي محم  د ال   س ح. فرب  ة، وادي أر   غ، وتى   ة، ا ط  رارة، وارف  ىم(س   ة، ات  طسل ة، لم  
زلر  س و  و س اب  س أب و زلر  س وم م أبرزه :اب    أب و العب سس أحم د وأب و  ةىم ذ الش خ بسلمفست مم ب دام شة  ولع ا م م أواف    :

روب رةوروب  سةش  و،العزابة    ظ  ر:، الرب   ه      مسم ب  م  ت   ب المزاة  وبل  ر ب  م  ح  و و ع   وب ب  م  ع  دا ومت  سلة ب  م  ح  و، وأب  و 
  ظر ل ذلي: م  ر م ب م  .10-9 ، ص:2006)ح  ة الش خ محمد بم بلر(، ةر: لم س الشف و، ل ب س، مؤ  ة ةوالت الث سف ة، 

 و  ظ ر ل  ذلي: .32 ، ص:2009محم د البغط وري،    ر مش  س خ  ئو  ة، ة ح: ةوف   ق  ب سد الش  رو و، مؤ   ة ةوال  ت الث سف  ة، 
ة    س  ظ  س  العزاب ة، م  ذلرة    سم ة م   ري، الةع         د االبسض  ة ف  و ب ىد المغ  رب اإل  ىمو م  م    وط الدول  ة الر  ةم ة إل   

، ص: 2006فسمع ة م ة وري ا   ط  ة، ا    الة سر خ وااث سر، ل  ا ش سدة المسف ة ر فو الةسر خ الو  ط، إشراب:بوبة مف س و، 
65-66. 
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و ف د أتب سر ه ذا الع سل  أ ض س ف و العد  د م م .ال   روام والحسم ة وفرب ة وا  طسل ةو (1)فو فر طسف
 .(3)ة م    وو (2)فو أر غ الم سطق وال واحو مم ذلي

وبسد    ة ب    و  (4)مواح   ة وارف   ىه   ذل الم    سطق  ف   د بع   ض الم    سطق األت   ر  مث   ا إض   سفة إل     
  ذلر بع ض الم ؤرت م أم ، و اب   ال ذي ول د ف    هذا الة   ا ل      مح بمعرف ة المل سم .(5)متعب
م وب ذلي  ل وم م م المؤل د أ، اهلل أ ة ر فو ة م    و فو بدا ة ال رم الت سمس ال ف ريأبس  بد 

  واح  س. وأبس العبسس ولد فو أر غ أ

)الف وب الةو   و( ح  ث  (6)وةةئق المتسدر     أ   اض  فةرة مم ح سة  فو ةمول ت
ال  ذي ةت  رج ف  و ، الرب   ه ب  م  ت   ب المزاة  و ول  سم  ط   ب الع     ف  و ح    ة    سل  زمس     الش   خ أب  

وا   د     رب ب   ذلسف ح   سد ، ه بع    و  الش   ر عة اإل    ىم ةةض      .اللث    ر م   م   م   سف االبسض    ةح  ة     
 إل    فرف   ه  الرب    ه  ة ب     ل     بم    ة با زاه   ر ف   و م    دام الع     . وب   وحسفظ   ة او    ة فع   ا ش    ت  أ

ش ر م لةسب س ولة سب م معروض  م       الع   مب غس  ظ م س وت  ب ب  س   مموب غ ف  س  ،تةمول 

                                                           

 Forét_hameauأفر  و:)مت   در-ا   د   بفب   ا  ئو    ة ف   و م ط    ة الحراب   ة،  رف   ه ا    م  إل     أت   ا الة     وب    د هو  (/1)
foresta_forseta) .864-863ص: ، 3ج، متدر  سبق،   ظر: الشمستو. 

 .827ص:  ،3ج  ئ        ،   ظر: واحست شراو التحراف الفزافر ة ة م  حسل س بىد وادي ر غ. (/2)
 .847ص: ،3ج  ئ      ،   ظر:  .11ه /5ارب أف و وب و و  ا     طر ق ورڤ ة ذلرت فو ال رم ار ة بوادي أر غ،  (/3)
 هو حسل س مد  ة ورڤ ة، واحة فو الف وب الشراو مم البىد الفزافر ة، أتبحت أه  مرلز لىبسض ة بعد   وط ةسهرت (/4)

 .878: ص، 3ج،  ئ    ظر:   ستمة الر ةم  م.
( ل ت وادي مزاب واد أتبح  11ه /5بو  بد اهلل محمد بم بلر )قأالوهب ة زمم  إل  ةحولت مم الوات  ةاب  ة بربر ة  (/5)

 .872: ص، 3ج  ظر:  ئ     ،   ط ق     س ب و م زاب، أمس فبا ب و متعب فس     ه فو  سح ة وادي أر غ.
ل  ف وب ةطسو م و ط بىد ة ل  س 17ةمول ت،   ه هذا ال تر الم م  حسل س ةم  ت فو فبا دمر –أوةمو  ت  (/6)

 ،3ج :  ئ      ،  ظر ( مرلز لم سطعة فبسا ةمول ت. 11/ه  5.واد لس ت فو ال رم )ومزاةة ال بسفا الوهب ة مم لمس ة
 .841-840ص:
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ض س ف و األل واح ورح ا إل    مب    (1)أف  وه م س ت  ب ت  ر لة سب واح د ةرل   ف و   رض فم   واد
 مم ار  وارفىم. (2) ئرام  إب إل  األش سخ ووت وا 

  م أب و  و م ر  وم س روال أب ،  م ذةوف مس  رو   م ا لبسب الش خ     المطسلعة زم م الة  
ف   وا م  س واع  ت ف     الم  ذالرة أحض  ر مفسل     و العب  سس أ     اسا:بل   ت أا  رأ       الش   خ    عدوم 

وا   سا ف   و الم     لة ا   والم ول         زد        ذل   ي ، ه   ا ةؤل   ا أ  ال (3)     دل م     لة ذب ح   ة األا    ب
فىزم  ت  ،العب  سس ول  سم ال  د وام ف  و  ئو  ة مش  ةمى       ةت  س  ب ف  و الم  ذهبأبو ا  سا  (4)ش  فسب

، ط  وع الئف ر إل  الت بح الدرا ة أربعة أش ر ل  أذق ف  س  ومس ل ى وال   سرا إال ف مس ب م أذام 
 ح  و ه  و  ف  اذاف ظ  رت ف  و أث   سف ذل  ي ف م  س ه   سي م  م لة  ب الم  ذهب الة  و وت   ت م  م المش  رق 

 .(5)ة س ح  فذأفسفدة ف ر  ألثرهسفزف فةت رت  ألبثىث م و  ثىثة

والةت   ب ه و المرح  ة الة و اض سهس ف و  الة  ل بم المرح ة التت بة ف و م  دام أ وو بد
وه  ذل المرح   ة ، اإلبسض  وف  و الئ     م  م  ش  ر م مؤلئ  س  ألث  رف  و ه  ذل الئة  رة  أل  بةمول   ت ح   ث 

ذا، ( 1048/ه   440)لس  ت بع  د وف  سة وال  دل الش   خ ال  ذي ة  وفو     ة  العب  سس ة  وفو  أب  س أم  م   س  وا 
 .(6)الغز ر اإل ةسج ةوم   ة ةلوم لسف ة ل ذا و  أربهالئةرة وهو م هذل فا، ( 1110/ه 504)  ة 

 .(6)الغز ر
ه  ذل ال    ة ه  و الة  و ة  وفو ف    س ،  (1078/ه   471)ل  سم    ئرل م  م ةمول   ت ف  و ح  والو 

لم س ا د ،   بب مغسدرة   ةمول  ت و ل وم ه ذا ه     مسم بم  ت ب واد أبو الرب هش ت  وأ ةسذل 

                                                           

ص: ، 3ج، الشمستو، متدر  سبق   ظر: ب د ب و ورة زلم فو ف ة وادي أر غ ارب ةفد ت فو الف وب الفزافري. هو /(1)
825. 

 .830: ص، 3ج  ظر:  ئ     ،  (. 10/ه  4ووارفىم، شراو هذا األت ر ذلر فو ال رم ) ب د   ه ب م ة  بسمسطوس (/2)
 .617: ، ص2، ج ئ    ظر:  .أي ذب حة مم ل   تةم (/3)
 .443ص:، 2جمتدر  سبق،  الدرف  و، (/4)
 .444ص:، 2ج،  ئ       (/5)
 .30الئر طسفو، متدر  سبق، ص: (/6)
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الئة   ة الة  و واع  ت ب   م أه  ا ال  د وة  أو، أب  و  ع   وب األلب  روف  سة أت      و ل  وم ال   بب أ ض  س ه  
    واع ت فة  ة ب بىد أح  ث    وا:ب وذل ر  ف  وال در لمس  ذلر ذل ي ، م  ستروج المشس خ و ب ر غ 

ةستم  سرت و فة   ة ت   رام و وه  ، ربعمسف  ةأ   بع م و و  إح  د     ة  ب  سلبىدفة   ة واع  ت  أوار   غ وه  و أ
 إل    ف    رب ، ف       ل   م ألب   و  ع    وب اب   م الش    خ م    س ر    غ فة    ة واع   ت ب    م وهب    ة أ أواوه   و 

 ع  وب بةم سوط ب و تسلح م م وتى  ة ف ض   اهلل بوف سة أ أبووهرب  (1)وارفىم فلسم فو ةمسوط
محم  د ب  م  إل    ا   ةت ب       ة ئ   ذ وت   ة الش   خ أت  سل أب  س العب  سس فف  سف أب  و العب  سسو وت    ف 

ف  بض ، لس وا ف و    ر ش د د أل   ف    فد   دل مس   ئذ ب  وت ة والدل ت ر د  سر واحد  أت  
 .(2)ببرفق حة  أ ئذهس ل  س   ةترف سول   زا ، م   د  سرا فترف  فو أولد وفول الوت ة

بع د  وأ،  (1078ه  /471)ر  غ م  ذ ة سر خسس أحمد بوادي أالعبو ها أاس  أب وومس  ف ا ه
ذل  ي ب     ا ولل  م المؤل  د أ     أا  س  م  دة ف  و ةم  سوط ح   ث ة   لم  سف   ة أت      و   ب ال  ذي ة  وفو 

مة      ى ب       س وب     م واح    ست ر     غ ض    س أ       أا    س  ف    و أتر     ست ح سة      ف    و أ.ومم المؤل    د أ اب      
 .(3)وارفىم

ل  و  األت  حسبم  ل  وم مرف  ه أل أه ة   فس   ب ملس ة    المعةب  رة ف  و الع     والئ     الة  و  وا 
اب ا وفسة    يأ  (1109ه  /502)ع ت معرل ة    ة دف سع ح  ث وا إم س     ل سم فا، وحىا مشسل   

 ب   ر غال  ذي    زا  (4)ب    سم ب  م د      الطرف  وبا  سد ف    س حم   ة دفس    ة ض  د ت  سز    د   ، ب    ة م
هزم ول وا د اة ا م م ب  و  طوف ت و ث    زا ثس   ة ف ردول ، العبسس اب  ة مغراوة فردولو بفحشد      أ
الغسب   ة ث     لح       بع   د رح        و ف    د ال ت     ا وأ -ب   س العب    سسأي أ-أراد اة    ا الش    خ و     ة م رف   ى 

                                                           

ةموا ت، وهو واحة مم واحست ورڤ ة ا دثرت حسل س و مو الوادي الذي      س ب ذا اال  ) سا ة  وردت لذلي ةحت ا   (/1)
 .841 -840ص:  ،3ج   ظر الشمستو، متدر  سبق، .ةمسوط(

 .445: ، ص سبق الدرف  و، متدر (/2)
 . 32، ص:  سبق الئر طسفو، متدر (/3)
 .992، ص: 3ج المتدر  ئ  ، ،الشمستواسفد إبسضو متسلب ل وهب ة  حةما أم  لوم  لسر س.   ظر:  (/4)
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ا دروا واة  وا م س    ب وا م سو ف زمول ، ومع   ت ره  (1)ثىثة  شر رفى مم ب و ورة زلمو ثىثمسفة 
 .(2)اة وا

 تالمذتـوو شيوخـو  ـثانيا 

 شيوخــــو: -1

 :م(1078ىـ/471)ت يڤابسالربيع سميمان بن يخمف الوسالتي المزاتي النفطي ال وبأ

 ب   د اهلل  أب  و.أتذ الع         م الش    خ    ئسرل ب    م م  واطم االبسض   ة    ب  للث   رة أ ةع  ددت
مم م ف سزت             ة    ب ، ت سلح ال را   و أب وبو محم د و   ىم ب م وأ، محمد بم بلر

العب  سس  أب  والش   خ و  ،زلر   س أب  ووا  د أت  ذ       الع     ت   ق لث   ر م  م ب       أوالد الش   خ ال  د م 
ب م   م رو  ثم سمب و والش  خ أ،     الم ش وطووالش خ ةبغ ور م ب م   ، محمد بم بلر ال ئو و

، بالش ر  ة األت وا إفم سعف و  ل   ةت س  ب   ذلر م  س:بلة سب الةح ب المتزو  ةت  ئة ال  وفو 
لة سب  ف و مف  د مب الئ    وأت وا     الل ى  بلة سب ف و ، بالمةع   وآدابط ب الع   بلةسب فو 

       د رة ب الح   ة  وهو ال ذيالتبال ب بلة سب ال  ؤ ة  إل  لمس    ب  بالةرت بو الئضسفا بفو 
 .(3)ش ت  أبو محمد و  ىم بفربة

 :م(11ىـ/5ق)ت النفوسي  ون بيفاسعد ب

م  م ةىمذة    ، ب ئو   ة أم    سملش   خ    عدوم لس   ت ل    ح    ة       ف  و  م االمع  روب ب  
والع ز ب م ، حمد بم الش خ و فمم وأتول  حو بم الش خ و فم موأ، بو  بد اهللبم أ والش خ حم

ع زاب ال  ةة ال ذ م ةوف  وا م م بم أف ح المطلودي وه   ال ووحم، ةست سرت و بد الرح   بم  مر

                                                           

   ظر الشمستو، متدر  سبق،  (11-10/هـ 5ـ 4)، اب  ة بربر ة ابسض ة ة لم ارب ار غ فو ال ر  م ورة زلما ب و أو (/1)
 . 878ص:  ،3ج
 .617، ص: 2ج المتدر  ئ  ، ،الشمستو: أ ضس.   ظر 33، ص:  سبقالئر طسفو، متدر  (/2)
 .605 -603ص: ، 2ج،  ئ  متدر ال : الشمستو،أ ضسو  ظر  .429-425ص: ، 2جمتدر  سبق،  الدرف  و، (/3)
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ث   الةح ق ، ال  سس ال ذ م اع دوا    دل أواوه    والش خ  عد ب م ب ئ س إل بو محمد و  ىم   د أ
وت  رل  وش  خ الش  وخ   عد ب م ب ئ س أدرلتحمد واد وتب تزارة   م  ب ول : بأ أبو العبسسب   
محم د و   ىم وا د  ب و حةوي م سفا واب ف   س أ إل  وذلر وفود لةسب م  وب  (1)بأم  سمفو 

ف و بع ض  أم   سم ش  وخل  م سظرات م ه ، تزبش ت  فو  إل ف ح المطلودي أبم  ولةب س حم
 .الم سفا الئ   ة

 ـ تالمـذتـــــو: 2

 :م(12ىـ/6)ت قالسوفي المارغني عثمان بن خميفة وعمر  وأب

 (2(م   م ب   ىد     وب أت     ، ال سم   ة ل ئ   آبةالم   ذهب  أح    ساالبسض    ة الب   سرز م  أ    ى ح  د أ

 امةسز بم درة   الفدل  ة ف و ال دفسع   م الم ذهبو لس ت ل  ح  ست     ةترج م  س   مسف أفسضا 
فل سم م م ش  وت  ، أ ىم  س ة الع م  ة ب وارفىم والة    ب  برز ش  فو  تر ازدهرت ف   الحرل 

     مسم  ووأب  ، الرب   ه      مسم ب  م  ت   ب المزاة  و ووأب  حم  د ب  م محم  د ب  م بل  ر العب  سس أو ب   س أب
 م سر  ب د الل سفو  و ع وب  و ب بم إبراه   الوارفى و وأب  وومم رفسا  أب  مس  اأ وب بم إ

 .(3)طراب سو ب م وارفىم وبىد الفر د  ا ة ا،  شرلو ط ب الع    ولسم لث ر الرح ة ف

، مو              ب   م         ال ئو    و وأب   ، و ب   م الئة   وح ووم   م ةىم    ذل المع   ز ب   م ف    س
ا  سا       الش  مستو: ،  ة     ب ال  د مف  سزت             مم  م  وه  و م م  وم الة ل ت  و ال  ورتموو 

ل بلة  سب ال   ؤاالتب ة  ري ةراث  س فلر   س هسم  س م  م أب  رز  (4)ال    مس ف  و الل  ى بو ف  و الع   و   إمسم  سبل  سم 
 .(5) د مم الملةبست سلة فو الئرقب وةوفد فو العدبر و،فربةو  د دة فو م زاب  وةوفد م     خ

                                                           

 .55، ص: 2، متدر  سبق، جشمستوال (/1)
 .857: ص، 3ج ،:  ئ    ظر ة ه بىد وادي  وب فو الف وب الشراو فو البىد الفزافر ة. (/2)
 .27متدر  سبق، ص:  ،الئر طسفو (/3)
 .173 -170ص: ، 1ج،  ئ  متدر الالشمستو،  (/4)
 .483ص: ، 2ج،  سبقالدرف  و، متدر  (/5)
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 :(م1134-1041/ىـ528-432)العاصمي بن محمد المواتي محمد عبد اهلل وأب

سم  م  دة ف  و روا   ة ة  سر خ ل  ، لألتب  سرح  سفظ ،    سل  ف    ا ب  بىد أر   غ م  م  سف   ة  ر    ة
 وب  أ  س وم     :ف و ب  ىد أر   غ وةة م ذ       مش س تأف   و  إل  ه  سفر و .ولد ف  و ب ىد برا  ة االبسض  ة

    مسم داود ب م وأب و ، محم د مسل  م ب م الت  ر الفرام ووأب و الرب ه    مسم بم  ت ب المزاةو 
ةت  رج ، ول  سم ل    ر   سفا ا م  ة ف  و الم  وا ظ وال ت  سفح، األدبو ب  رع ف  و الئ     والةئ    ر   و   ب

ول سم مت در معةم د ف و ، الرب  ه     مسم ب م  ب د ال  ى  الو   س و وأب        مسف أفذاذ م   :
 .(1) ةالروا

 :م(1204-1155ىـ/600-550)بكر نب محمد بن يوسف بن نوح وأب

 اب   و  و.أح س ه ئ د الش خ محمد بم بلر الئر طسفوح وه الثس  ة  شرة الطب ة   مسف مم
 ال   و   م الم ل رو ب سلمعروب  ب سألمرولس س م ةم  م  محمد بم بلرفدهمس  مآثرزلر س  حو  وأب
وت  ئ  ال  درف  و ب ول   : بل  سم .(2)مة  سز بحئ  ظ الة  وار خ ول  سم  م  دة لة  سب ال    ر ف  و روا   سة  ا

 .(3)بأتبسر ال  بو أو ه بضسفه حئظ    ر أها الد وة 

 مكانتو العممية ـ ثالثا 

ه  ذل مرف  ه ال   سس ف  و الئة  و   لمؤهىة    وأت  بح،  س  ظ م  سالعب  سس ف  و الع     ش    وأب   ب   غ
لم  س  وا  د ل سم مم  م    وذ ب   ال   سس ح  م س   ف           الع دو ،ب ا مرف ه الئ    سف المعست ر م ل  

ف فد أبس الرب ه الو  س و لث را م س   روي  .(4)المرو ة     فو لةب ال  ر األتبسرةدا     ذلي 
رو  م  ووأب  ،ب و العب سس....الخبأ  م  وب و  م ر :ب م أا   دهس ب بو العبسس ف  وا ةت أتبسرا

                                                           

 .470ص:  ،2ج ،الدرف  و، متدر  سبق (/1)
 .29، ص:  سبقالئر طسفو، متدر  (/2)
 .510-509، ص: 2، ج ئ   الدرف  و، المتدر (/3)
 .73 ص: ،1، ج2009وزارة الةراث والث سفة، ، ةح:  مر بم ل مسم بو تبس ة،  مسم، ال  رالو  س و،  (/4)
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وا د ل سم لملس ة   الع م  ة  .إل    اإلش سرة واد  ب ت  ، ثمسم بم ت  ئة ال وفو و مر  وأب وهذا ه
رحم   اهلل ف و  و م ر  وأب ة ي  عد مم الش وخ الذ م أتذ      الد م فو  ت رل ف  د ل سم الش  خ 

ب و  ب د اهلل أ م أب و العب سس   م أب و الرب  ه     مسم ب م  ت  ب   م  و مر  وأبب  وا : إ  سدل
  م   ع د ب م محمد بم بلر  م أبو  وح  ع د بم ز غ ا  م أبو تزر  م  ح وم بم أ وب 

م االم س   ب د ال رحمم ف  ح   م وال دل  ب د الوه سب    و س  م و    بم  تر  م االمس  أ بوأ
   ت ب و لر م ة   م ف سبر ب م ز  د ب م  سفش ة   م الر  وا بم ر ة   م أبو  ب دة م    ب م أ

 .(1)باهلل      و   

ب  و الع        م وال  دل الش   خ أ   ت  ذالعب  سس ل     أب  س أمالمىح  ظ م  م ت  ىا       ة ال  رواة و 
ب  و الرب   ه      مسم ب  م  ت   ب    م ة م   ذل الش   خ أ أت  ذل وا  م  س،  ب  د اهلل محم  د ب  م بل  ر مبسش  رة

ل ذي ة وفو ب و  ب د اهلل  والدل   ا    م ح  سة الش  خ أ أوات رالعب سس ول د ف و  أب س أمالمزاة و وذل ي 
ذا ل سم أ (ه  440)  ة العب سس  ش روم    ة فس     ل وم أب و    ب د اهلل ا د م ست وف و  م ر اب  و بوا 

إل       د  وا  د  رف  ه ال   بب  ،( 1110-1029/ه   504-420) ثم  س  م     ة لسم   ةو  أربع  سا  د    سش 
الع     إل  اال  ط سع و ب س العب سس  ئض ا االتة راب أ الش خ فو ملسم واحد ممس فع ا اب    ا ة رار

 .(2)بو الرب هفو ةمول ت   د الش خ أ

بفب  ا  (3)ات  ر ول    ملةب  ة إل        ذه  ب و   ذلر أ، العب  سس ش  غوفس بط   ب الع     وب  ل  سم أ
 أربع ة ل   س ف و م دة ةة راوح ب  م ه سارأو  أح   سلةسب  ألبثىث م و  ئو ة ح ث اتةسر مم ثىثة 

                                                           

 .34الئر طسفو، متدر  سبق، ص: (/ 1)
 .35 ئ           ، ص:  (/2)
  ظر   (.9ه  / 4اتر فو فبا  ئو ة ف   تزا ة مم لةب  ئو ة فو ال رم )  ط ق      لذلي اتر أول  وهو (/3)

 .832ص:  ،3ج الشمستو، متدر  سبق،
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وه ذا ل      دا      الش غب ال ذي ةمة ه  ط  وع الئف رو الت بح  أذامب  م  إالول سم ال    س   أش ر
 .(1)ب  وحب  ل ع  

د  وام  أمفس  ب مؤلئسة   م س  رو    ال درف  و م م  إل  وممس  ؤلد م زلة  الرف عة فو الع   
 ووه   ،أفزاف   س          ول  سم مش  سرلس ف  و ة   ل ب أح  دفزاف   رض  ت بع  ض أ أل  بالعزاب  ة     دمس 

 األف زاف رضت و ،الفزف المةع ق بسلح ض واد افةمه لث ر مم الط بة     ة ل ب د وام العزابة
 إالالرب    ه : بال  طع   م ف   و ه   ذا الة    ل ب  ووا   سا أب   ، ومسل    مب   و الرب    ه        أب   و العب   سس وأ

 .(2)ش طسمب

م  ل  وم مة  ه بع  ا رت   م ورأي   د د أه  ىل ألالعب  سس إل   فس   ب   م    ة ولم س ل  سم أب 
    م األت  رة ر  غ ف و الل   ةةب  ور إال بع د ا  ة رارل ف و أ ولع ا ملس ة   ه ذل، ز    اوم   بع د أب   

م أب س العب سس ل سم  ةمة ه بشتت  ة  ظ م ة مؤم  ة مم ح سة ، األتبسر المرو ة      ة دا      أ
ح  سة   ة دا      بع د و ش ؤوم ال  سس العب سس  ظ رات ف و  ألب ولمس ل سم  ادرل،و ةثق ب ضسف اهلل 

م الظ   روب العت    بة الة   و فع ة      ةحم   ا ، فمم   س ال ش   ي ف      أ ظ   ر و    داد رأي و م   ق ةفرب   ة
م  س  رف    ت رل م  م ف ةم واىا ا طبع  ت  إل   إض سفةاألا  سرب و م األه ا ش ظب الع  ش بع   دا   

ه    ذل الظ    روب العسم    ة والتست    ة الةفرب    ة  أل     بة .وا    د الةوفسو الح     سة الة    و  سش     س ب    سلتوب 
 .(3)التبرةو 

ا  ة سج و المعرف ة و العب سس م م أ ظ   أب  سف أب و  ب د اهلل محم د ب م بل ر ف و الع     ولسم أب
 وا د اش ةري، أ ظ   م مسة  و ولسم لع م  ورش دل و  داد رأ     ش سري وال دل ف و أه   رحىة    ،ال   

                                                           

 .72ص: ، 1ج ، سبقمتدر ، الو  س و(/ 1)
 .456 ص:، 2جالدرف  و، متدر  سبق، (/ 2)
 .39الئر طسفو، متدر  سبق، ص: (/ 3)
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و أب   وا   د ة   ري لط ب   ة الم ت   رط م ف   و      ي الةع       اوا  م او ،م   ه وال   دل ف   و وض   ه  ظ   س  العزاب   ة
 (.1)فو الئ   بتئة تستة ةض هو العبسس اللث ر مم المت ئست وذلي مس  دا         تز ر 

 أثــــــــــــــــــاره ـرابعا 

ة   ري ف   و ه   ذا  ،حم   د م   م الم   ؤلئ م المةتتت    م ف   و الئ      االبسض    ةالعب   سس أ و ع   د أب   
بعض   س وت  ا إل    س وبعض   س ض  سع م  ه م  س ض  سع م   م  ، ش  ر م لةسب  سو المف  سا ح  والو تم   ة 

 :و فد مم ب م المؤلئست مس   و الةراث ال    

 جيمو وغير ذلك من مسائل الكالم:كتاب فيو مسائل التوحيد مما اليسع اإلنسان  -1

   سا أم ال دلةور ، و ل   شر إل   أت  ب م م ةل      م مؤلئ ست أب و العب سس م م المح دث م
المتط   وط ، و المتط  وط األوا ف  و البسرو    ة بفرب  ة،            تة م م     ال   سمو ا  د  ث  ر و م  ر 

 .(2)طورغالثس و فو الب

 في الدماء:  السيرة أو كتاب سيرة الدماء -2

 وت   رل م  م األحل  س  بح  ث ف  و مواا  ب الش  ر عة اإل   ىم ة وم  س  ةع   ق ب   س م  م ات  سص 
اللةسب الذي اتةترل الش خ  بد العز ز الثم  و فو لةسب ال  ا الذي  عةب ر م م المت سدر  ووه

ةوف د م       تة م س   زاا متطوط س  هذا اللة سب ف و الغسل ب، المعةمدة أ س س فو الئ   اإلبسضو
وم     ، ب  ة الش   خ محم  د ب  م        أزب  سر    تة لسم   ة ف  و ملة، و    و     فمبب وف  و ملةب  ة بسب  س 

 .(3) در بب و   فم اآأتر  فو ملةبة   تة 

 

                                                           

 .40، ص: الئر طسفو، متدر  سبق (/1)
 .42 -41، ص:  ئ        (/2)
 .43-42 ، ص: ئ        (/ 3)
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 :تكتاب الديا -3

ةوف   د م           تة لسم     ة ف   و ملةب   ة إ     روام ، أ      ت    ر لة    سب ال     رة ف   و ال    دمسف و ب   د
 .(1)بسلعطب

 الفتنة:باب في  -4

ملةب  ة    در بب   و     فم متطوط  س ل  سمى ب   ذا ا  د وف  د ف  و و ل       رد     وام ه  ذا المؤل  ب 
 .(2)واد  لوم فزف مم لةسب ال  رة فو الدمسف، بو العبسسالش خ أ إل م  وب ، الع وام

 :كتاب تبيين أفعال العباد -5

ال    وي اإل   ىمو إل    اات  رة وم  س   بغ  و أم  ةح     ب    و ح  ث ف  و األت  ىق متط  وط  ب
وأه   موض وع ، ال  سس أ  ف و  ىاسة   م ه رب    واف ف و ةعسم    م ه ، المرف مم تئست وتت سا

وا  د اتةت  رل الش   خ ال    زاا متطوط  س و ل    ثىث  ة أف  زاف وه  ، األت  ىق       وف  و ه  ذا اللة  سب ه  
ةوف د م    و وا س  الش  خ أطئ  ش ل ذلي بش رح  ض مم لة سب ش رح ال   ا ، الثم  و فو لةسب ال  ا
وةوفد م     تة أت ر  بملةب ة ،  دة   خ أتر  بملةبة إ روام بسلعطب، و   تة لسم ة بملةبة 

 (3)ربةالش خ  سل  بم  ع وب بف

 ع:الجامع في الفرو  وكتاب الجامع أ -6

ز فب    سر بسلمطبع    ة  ة     سوا ف       العب    سدات.طبه أوا م    رة ف    و ، ف    زف  م      ه ف    و  ووه    
ةمة  سز طبعة    األول    بحسش   ة ، ب  و العب  سسالوح   د ال  ذي طب  ه م  م ة  راث أ ال    طس  ة وربم  س ه  و

                                                           

 .43: ، صالئر طسفو، متدر  سبق (/1)
 .43: ص ، ئ       (/2)
ه  إل  العتر الحسضر( مر: محمد تسلح 1محمد بم مو   بسبس  مو وآتروم، معف  أ ى  االبسض ة)مم ال رم  (/3)

 .89: ، ص1، ج2009،  ستر، الفزافر،  سل  المعرفة
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وا د طب ه ةح ت  1984ة أ  د طبه هذا اللةسب بمطبعة البعث بمد   ة ا   ط  ة    واد  .أطئ ش
 .(1)ال د   ب ذا اال  م اللةسب  عرب م ذ لةب أل بو م   وام بلةسب أ

و    ذلر ال   درف  و أم     بب ة    م ة اللة   سب ب   ذلي ف     وا : ب    م أب   و محم   د أم     بب 
لة ب  (2)أب س  ب د اهلل محم د ال ئو  و ة ل ب أبو العبسس لةسب   ال ذي ة  م   العزاب ة أب س م   لة أم

ف و متةت ر مش ةما      م  سفا الئ روع فة دبر ل  ب  ض ه ه ذا  إل    رت ب  (3)أب دالممم  إل  
فو م سم  رفى   وا ل   أذل ر أب س م   لة ففع    ف و ف زف م ف  مسل العزاب ة أب س  فرأ ف س   الة ل ب
 .(4)بو العبسسأمحمد فلسم   م   فسمه  وب، وأمس أم  لة

 األلواح:كتاب  -7

واد ت ب تم ة و ش ر م  ،العبسس لمس ةدا     ذلي المتسدرأبو مس ألب  ترآ وه
ف و  ووه ، أي ةرل   ف و الم  ودة ث   رةب   ةىمذة   م م بع دل ،لةسب أت ر ةرل   ف و األل واحو لةسبس 

وأت ر  لسم  ة بملةب ة أا أفض ا ، ةوفد م     تة لسم ة بدار إ  روام ب سلعطب، (5)موضوع الئ  
لمس ةوفد م       تة    د الش  خ محم د الثم   و بة و س و   تةسم بملةب ة الب سرو و ،   فمبب و 
 .(6)بفربة

 

 
                                                           

 .50-46: ، ص سبقمتدر  الئر طسفو، (/1)
لسم   دل اللث ر مم الةىم ذ  ال ئس و تسوة ال  ب،ة و  و مسحة لسم ممم و ه اهلل      فو لثرة الع   والمسا وال (/2)

 .598-597: ص ،2ج الشمستو، متدر  سبق، : ع م   و طعم   و ل وه  مم مسل  التسص   ظر
: مست شمسال الئ ست ة ف وبس.   ظرأب دالم ب د فو فبا  ئو ة بسلحرابة،  ط ق     س حسل س ال  سفذ وة ه ب م ال ى أبدالم (/3)

 .825: ص، 3ج ئ       ، 
 .444ص:  ،2ج الدرف  و، متدر  سبق، (/4)
 .443ص: ، 2ج ئ           ،  (/5)
 .89، ص: 1، ج سبق رفهمحمد بم مو   بسبس  مو وآتروم ، م (/6)
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 كتاب تمخيص القسمة: -8

 ظ     الم ئع ة أل     ة   سوا موض وع  ظ  رة الش ر عة اإل   ىم ة ، متط وط ا     الئسف دة وه 
 إل  احة سفوا  إذا  سدل ةول ئ ة ال  مة ب     ا  مة ، بعض المعسمىت الةفسر ة ب م الشرلسف إل 
وه   ذا المتط   وط  وف   د ف   و أت    ب ال     خ مرةبط   س بمتط   وط أت   وا األرض     م.ةوفد م      ،ذلي

ول  ذلي ، الب   ض بغردا   ة ااب  سف    تة م     بملةب  ة و  وو    تة م     ف  و ف  سد،     تةسم ف  و فرب  ة
 .(1)  تة بملةبة الش خ أطئ ش

م   سفا األم  واتب ولل  م ل     عث  ر ل م  س ، و    سا أم ل    لة  سب م آت  ر م هم  س بلة  سب الف   سفز
وم   س  مل   م اول     أم أب   س العب   سس ة   ري م   م ،  ئو    ة أ  ف   و م    زابو        وف   ود     واف ف   و فرب   ة 

 .(2) ه فو الئ   بتئة تستةالمت ئست مس  دا         تز ر واد ةض   

 ــــاتووفــــــــ :خامسا

الغربو.وا د ب  غ أب س و  و ار  ة أف اف  أر  غالعبسس بعد رح      م ةمول  ت ب وادي و أاس  أب
 وفف  سف أب  ،       حةض  ر ول  سم ا  د ا   ةت ب أب  س مو           ة ئ   ذ وت   ة أ -أت     اب  م -محم  د

وم م مع    وف  تبرول ب دوم   ه ، الغرب و فوف دول ف و دار  ح و ب م فعئ ر ومحمد مبسدرا إل   أف  
 وا د أوت   ب  م  ت  و       أب  ف    دت وا      إال واد ةوفو.ول سم، أةو و ب  وب تحسب ف سا 

 . ز  بعض   بعضسو ف مس دف ول دت وا ، محمد فف زول وت        ودف ول

 محمد   د دفم الش خ أبو العبسس ب وا الشس ر: وواد ةمثا أب

 (.3)لئ  الت    م أم األرض ب   مس                       هذا     س وهذا ةحة س بسلو

                                                           

 .52الئر طسفو، متدر  سبق، ص:  (/1)
 .53 -52:  ئ           ، ص (/2)
 .446-445ص: ، 2ج،  سبق الدرف  و، متدر(/ 3)
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وف  سة أب  و العب  سس ف  و    و  التم   س الةس   ه م  م ذي الحف  ة     ة أرب  ه وتم   مسفة  ولس   ت
و ذلر أ   دفم فو ة م     و إل   فس  ب وال دل وم س   زاا ابراهم س موف ود م ،  (1111ه /504ت )

 .(1)اامحة  

 ف ـ: التعريف بالمـــــــؤل  الثانيالمبحث 

 ين أصول األرضو كتاب القسمة  ـأوال

 (2) م اللةسب: مع ومست

 اللةسب (اإل ىم ةال  مة وأتوا األرض  م)لةسب فو ف   العمسرة 
الش      خ أب     و العب     سس أحم     د ب     م محم     د ب     م بل     ر الئر      طسفو ال ئو      و )ت 

 ( 1111ه /504
 المؤلب 

الةح                          ق  الش خ بل ر بم محمد بم الش خ ب حسج والدلةور محمد تسلح  ستر 
 والةع  ق

 الطبعة   1997ه /1418( 2الثس  ة )ط
 دار ال شر الفزافر ، تردا ة ،ال رارة، فمع ة الةراث

وا د ، ب   فمع  ة الة راث درا  ة و ش را اهةم ت بسض واإلمتطوط مم الة راث الئل ري  وه
  أربه   خ مم المتطوط مم ملةب ست وادي م  زاب ةع ود أا دم س إل      ة حتا المح  وم   

و    تة ثس    ة م  م ، ب ح  سج لس   و م  م مد    ة ال   رارة وه  و م   ي لملةب  ة الش   خ،  (1877/ه   1294)
ملةبة ال  د الح سج   ع د ب م محم د ب م أ  وب الغ رداوي وه و م  ي ل    د ةزا ست م م م ب  دة ب  و 

ا أب  و محم  د ف  و ب   و     فم واألت  ر  ف  و آ    تة م إح  داهمس ف  و ملةب  ة  إل    إض  سفة،     فم
 ض  س.واد  ث  ر           تة ملةب  ة الش   خ الح  سج ت  سلح ب  م  م  ر ب  م داود لع   و بب   و     فم أ

                                                           

 .446 ، ص: سبقالئر طسفو، متدر (/ 1)
 .3-2-1ص: ، ئ      /(2)
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وةعةب  ر أا  د  ،     تت بولسل  ة الف  سموس بسل   سهرة (1778/ه   1192)أت  ر   ع  ود ة  سر خ     ت س إل   
 .(1)هو ال  تة األ  ا ةبرت  تة لسم ة  ثر     س واد 

ال   ذي فع   ا ، ف   سفت افةةسح    ة المتط   وط أي بدا ة     لسلةسلو:بالحم   د هلل المةوح   د بسلب    سف
ب ط س و  ا ل   الوتوا إل  أ  بسب م  سفع   ف   س بم    ، و وذل  س لم سفه ت    ،األرض م سدا

 .(2)مفسر  س...ب واتةىبولطئ   بحس   ال إل  ت رل ال وا فو الطرق وم سلل س 

العبسس أحمد ف و ال  رم الراب ه و  حةوي اللةسب     لا أفزاف  الةو وضع س ل  مؤلئ  أب
 .(3):وةةمثا محسور اللةسب ف مس   و ،ت ئ  وأمىل أ  و  ،ال فري

 .ال  مةو الشرلة  /1

 .م سلل سو ح وق الطرق  /2

 .ب  س  و ح وق إ شسف ال تر  /3

 .ح وق ال  و بمسف المطر /4

 .ح وق حرث األرض /5

ثبسة س /6  . زع المضرات وا 

 .ح وق الحر   وترس األشفسر /7

 .ح وق المشسع /8

                                                           

 .12-11، ص: الئر طسفو، متدر  سبق (/1)
 .55، ص:  ئ      (/2)
 .56 ، ص: ئ      (/3)
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ف   د ا      ،أب  س العب  سس ل    م    ا فل  ري واض  ح     ل  ف  و ل  ا أف  زاف لةسب    ب  ل   ؤ  الم   إم
وةح ت ل ا ب سب م  سفا لث  رة مةئر  ة   م الب سب ة درفس ، أفزاف واألف زاف إل   أب واباللةسب إل  

و    د ةةب  ه ه  ذل األب  واب بدا  ة  ىح  ظ م  ف   س الئل  ري الم   ةظ  ف  ى  ل  سد  الفزف  و إل   الل   و  م  م
وا مس  فد ةل رارا ل م  سفا.با ال  ف د م   لة واح دة  ، فد م  لة واحدة فو ت ر مح  س مم البسب

 .(1)تسرفة  م محورهس داتا البسب

بم    ةوال ال غ   وي الض   ع ب فةرل بسة     ةل   سد ةل   وم  ئالمة م   ا ف   و أ     وب اللسة   ب  ةئ   سف
.وأم س  ض عب األ   وب وةرد    (2)م ه ا  ةتدا  ت  غ ةل وم ةرفم ة حرف  ة ل بربر  ة، لىمس  سم س

م مت  ئس ب تم  ة و ش ر أل  ، هأ   وب   سل  مةض     وه ا  ع  ا أم  ل وم ه ذا ه ةطرح إش لسل ة 
وف و الةىم  ذ ، و لةسب        ةىمذة  ح أم أب س العب سس ل سم  م  والم رف  ب     ب  ت الع     وش د ل  

مةوا ه ال والذلو والب  د وال وي والضع ب.ولعا الش خ لسم    و الدرس ف شرح  بسلبربر ة لم س ه 
وم  م ه   س لس   ت األفل  سر والمع وم  ست ل ش   خ ولل  م الت   غة الة  و       أه  ا الفب  ا ووادي أر   غ 

الت  غة الة و ا  ةتدمت ف و ة  د    م س  ؤل د ه ذا ال ز  ولعا ، حرر ب س اللةسب ل ةىم ذ وال  سخ
، : با      سا:......وه      و ةف      ري           ش      لا ح      وار، المع وم      ست م      م أوا اللة      سب إل        أت      رل

 .(3).با ت:..و 

 أىمية الكتاب: ثانيا

ب ت  و بسلمع وم ست ال  م ة   م العم سرة اإل  ىم ة الة  و لة سب بال   مة وأت وا األرض   م
، وم  س اب     وم  م ذل  ي الح  د ث    م ال ت  ر، اإلبسض   ة ف  و ال   رم الت  سمس ال ف  ري رفة   س الب ف  ة 

وا د ب  م ، ب والف  راف الغرب والئ سدق والب وت والم فد وال  طرة والزر و ، الزاسق وال لة، الشسرع
ال ض   رر وال بم  س  ةع    ق ب    س م   م ح    وق وأحل   س  معةم   دا ف  و ذل   ي        ال وا    د الش   ر  ة مث   ا: 

                                                           

 .58: ، صالئر طسفو، متدر  سبق (/1)
 .61:  ئ  ، ص :  ظر. ا وت ت الغ ة   أل و و البرات ثبومثسا  م ذلي  ذلر:بإذ (/2)
 .61، ص:  ئ          (/3)
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مب   دأ     د  ،     د الةع   سرض مت    حة الفمس    ة م دم   ة        مت    حة الئ   رد، ض   رار ف   و اإل    ى 
العب سس أت وال ألحل س  و أب اةت ذهسوت ره س م م ال وا  د الة و   ت ذ حل   ال ذرافهبالو سفا ة ،الذر عة
 .(1) مسرة األرضو األمواا 

لة    سب ف    و ف       العم    سرة اإل     ىم ة ف       م    سدة ا م    ة  ل     ت ة     ثر المؤل    ب بسلب ف    ة  وه    
المسف   ة م  م ف   ة  الم ش  آتمع وم  ست تست  ة بمتة   ب  احة  و وا  د ، الت  حراو ة الة  و    سش ف    س

 .(2)ة ب الموارد المسف ة مم ف ة أتر وا ةغىا مت ا ةغىل سول ئ ة 

و   ط ةح  دث الئر   طسفو ال  ذي    سش فة  رة م  م ح سة    ف  و الم ط   ة الف وب   ة ل مغ  رب األ
 الة  و لس   ت م  م وض  ه وت ال  ري الة  و وض  ع س    لسم الر   ب أآ)ب  ىد أر   غ ووارف  ىم (   م م ش  

ت الةفم  ه والة و ةع رب بسلم  ساو و  ت د ب  س الم  سحة آض  م ش وة، الدولة وا ةئسد هؤالف م  س
 .(3)ت ر مم األحلس  التستة ب ذل الم شآواد أوضح اللث، الةفم ع ة لم سل األمطسر

ول    ب       موم  ،ه   ذا اللة   سب  ب    م ل    ب ةل   وم الش   رلة ب    م ال    سس وف م   س  ش   ةرلوم
وه سي مبسحث ةةحدث  م الط رق وم س  ،لثر وال زاهة ف مس اا م  س أالوافبست بم ة   و الح وق 
، لس   ت م  م     ر داف    الفر   سم وول   ب ة      الم   سل ول  مب  سدئ ل   س وم الم  رور وأولو سة      عةب  ر

   د ت رف   وول ب ة تذ م   ول   فوز م  س ومس   بغو أم  ت ه بذلي المسف   د ال   و ب   أ
 .(4) م األرض الم   ة

:حر   األتت    سم ت    وا      م الح    ر   ف    و متة     ب المف    سالته     سي أب    وب وفم لم    س أ
والع     وم وااب    سر واأل      سر والبح    سر واأل      وار  )الت سدق(ح    ر   ال     وااو والممست    ا ،والع    روق

                                                           

 .9، ص: الئر طسفو، متدر  سبق (/1)
ه ( 6ه  إل    س ة ال رم 1)مم ال رم ا ةغىل س،ة سآم ش ،، الثروة المسف ة فو ر ب المغرب األو ط تر طة س  وش و   ة(/ 2)

 . 9، ص: 2013، 2فسمعة ا  ط  ةا   الةسر خ، مذلرة م دمة ل  ا درفة المسف ة ر، إشراب:إبراه   بحسز، 
 .4-3      ، ص:    ئ      (/3)
 .6 -5، ص:  ئ   متدرالالئر طسفو، (/ 4)
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ة    زع و    م  ظ   س   ولم   س احة   و  فت   وال ل   ذلي     م المض   رات ل    ب ةثب   ت أ الم    سفد والم    سبرو 
ح سف الموات و م أحلس  المشسع اد لسم األفراد م ةزم م بسل وا  م واألحلس   عم  وم و ، الغرا ة وا 

أم  رف ه ف وق موض ع  فل س وا  م ع وم الم  زاب ، ب   ر مض رة و    افة سب مضسر ااتر م ول
 .(1)حة  ال  لوم فو ذلي إطىع      ورات الفسر

  ىم ة وا د مم األ مسا ال سدرة فو موض وع العم سرة م م وف  ة  ظ ر الش ر عة اإل  عةبر
ت ىح األرض ودور اإل   سم ف    سف و ب رز فض ا أب و العب  سس  ، ةعرض   لل ا فوا   ب العم سرة وا 

 ف   وز مم   س  م    ه م   م الة    سزع ب    م وم   س  ةع    ق بل   ا ذل   ي م   م أحل   س  أي م   س  ف   وز فع      وم   س ال
 .(2)ال سس

 فو معرف ة األت وا الئ   ة ل عم سرة اإل  ىم ةهذا اللةسب  به ثري   ةئ د م   الم  دس 
      ال سض  و ف  و األم  ور الة  و  حل    ب   س ف  و ال زا   ست المةع    ة ب ض  س س األم  واا وا   ةغىا  ووه  

 .(3)وح وق الف رام وأها الب دة، وا شسف س ومعرفة الحر   فو الب سف الطرق

بعض     ال  بعض ف  و  و حة  وي       ا  وا  م وأ   راب ةب   م ح   وق ال   سس ووافب  سة    ح  
ح  وق  إل  المفسل م الر ئو والحضري مم ةتط ط شوارع الم دم إل   ب  سف الم  سزا وحئ ر ااب سر 

ل  ا ه ذا م  م وف   ة  ظ ر الش  ر عة اإل   ىم ة .إل   ساألش فسر وال ت   ا وال  وااو والش  وارع المؤد   ة 
 .(4)ممس  دا     الحس الحضسري المد و الذي  رفت ب  ة ي المفةمعست

العب سس م  م مواه ب ف و الةتط  ط وم س  ةح    ب   م  م و  ب رز م س  ةمة ه ب   أب ه ذا اللة سب
ووا ب ، بل ا الةئست  ا والفزف  ست اهة إذا  ساش م  لة ف   ة مس  وف ،   ا م ظ  وفلر رت م

                                                           

 .6الئر طسفو، متدر  سبق، ص:  (/1)
 .9 ئ           ، ص:  (/2)
 .9 ئ           ، ص:  (/3)
 .15 ئ           ، ص: (/4)
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م م ول س ه سي مس   دا      ذل ي ألث ر ،   د فوا ب ال ض ة المعسلفة مواب التب ر المةبتر
 .(1) مبلةسب  ال    بأتوا األرض

 م ف  و ة ظ     العم  سرة اإل   ىم ة       ئض  ا إل    لة  سب ال    مة وأت  وا األرض   ع  ود ال
أ   سس الض  وابط الش  ر  ة ف  و ب   سف الم   سزا والح  ر   ل   س والش  وارع واألزا  ة وأ   وار المد    ة ح   ث 

 .(2)الم زاب ة  عد أه  المرافه لألم سف ل ئتا ب م ال زاع فو الدور ال د مة داتا ال تور

ال ض   س س و     مة وأت   وا األرض     م مرفع    ة ف      ة للث    ر م   م الم    سفا  عةب   ر لة   سب ال 
الم  سل وت ره س ، الط رق، الةو أشل ت     األفراد وواه ب      زاع حول س م   س م س ةع  ق بسلعم سرة

 ض   بط بدا   ة و       ش   لا ا   وا  م م     و ة ة  ف   ة المف   سل م الر ئ   و م   م ط   رق ةوز    ه الم    سل  ووه   
 .(3)ا مة و وا ةغىا األرض وة ظ م س وزر  س وتوال إل  المفسا الحضري وة  فة  

والة  و  م  د س ه  ذا اللة  سب أ ض  س ب  سللث ر م  م الط  رق الم   ةعم ة ف  و المفةم  ه اإلبسض  و 
لذلي متسدر الم سل وطرق ال   و والعد  د م م األم ور مة األرض وتدمة س و  ةدتا فو إطسر ا
 .(4)المةع  ة بسلعمسرة

ال     ذي ل     سم  حت     ا ف     و الواح     ست  ، مث     ا ه     ذا اللة     سب وث       ة ح      ة ل فس      ب العم      و
  إل    س أه  ا ال    وا م  م ا   ةغىا محل    ل م  وارد المسف   ة وب   سف ف  وتتوت  س ف  و الفب  سا الة  و الة

الفمس    ست الر ئ ة.وا   د ح   وت فت   ول  ب    ود دا     ة ف     س ال ت   ور الفب     ة وةوز    ه األرض ب    م 
 ع  د أا  د  ا  س وم ل م   سل ملة  وب ب  سلمغرب  ظ    ط  رق ةوز   ه الم   سل  ووه  ، مرا   سة الع  سدة والع  رب

                                                           

 .41، ص:الئر طسفو، متدر  سبق (/1)
 . 73: ص ،1ج الو  س و، متدر  سبق، (/2)
 .38، ص: ئ   متدرالالئر طسفو،  (/3)
 .39، ص: ئ         (/4)



 القسمة وأصول األرضين.  وبالفرسطائي وكتابالفصل األول: التعريف 

 

 31 

وم سد ر اال ةغىا ومشسرلة ا ف سز ال   وات      ض وف األ  راب ال  سفدة لةئ سدي ال زا  ست ب  م 
 .(1)أفراد المفةمه

    لث ر مم ال ضس س المةع  ة بم سفا الش رلة ب  م ال  سس وم س هذا اللةسب أل   الضوف 
وا د ا  ةعما ، (3)ل ذلي احة و  مع وم ست ةةع  ق بسلعم سرة ،(2)هو أوف  الشرلة ول ب ةة  ال   مة

المؤل   ب مت   ط حست تست   ة ب   سلئةرة الة   و  سش    س والة   و لس    ت مةداول   ة ب    م األف   راد ف   و ذل   ي 
 .(4)الوات

                                                           

 .37، ص: الئر طسفو، متدر  سبق (/1)
 .399-101-64، ص:  ئ     ظر: [ م  لة فو اشةراي الحرث، بسب فو مس  لسا ومس  وزمبسب فو الشرلة وب س  س ] (/2)
 .178 -147:  ، ص    ئ  :[   ظر بسب فو  مسرة األف ة والب سة م، بسب فو زاسق الشسرع ] (/3)
 .73-70-27:  ، ص     ئ  :، المفسزات، الئحوص.   ظرالمضسر   ومم أمث ة ذلي: (/4)
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 الفصل الثاني: األرض من خالل كتاب القسمة وأصول األرضين 

  تعريف األرض وأنواعها: األول المبحث

 أوالـ التعــــــــــــــــــريف 

 ثانياـ األنـــــــــــــــــــواع 

 / أرض المشاع1 

 / األرض البيضاء 2

 / أراضي الفيء3

 األحباسأراضي  / 4

 / أرض العنوة 5

  : أشكال االنتفاع باألرضث الثانيالمبح

 أوال: الممكـــية 

 ثانيا: الشـــركة 

 ثالثا: المزارعة 

 رابعا: المغارسة

 خامسا: اإلجارة

 : المظاهر المتعمقة باألرض الثالث المبحث

 أوال: التعـــدي 



ثباتها  ثانيا: نزع المضرة وا 

 ثالثا: االســـتحقاق

 : وسائل خدمة األرضالرابع المبحث

 أوال: األرض

 ثانيا: المحراث 

 ثالثا: الزوج، والدواب

 رابعا: الزريعة

 خامسا: العمــال

 سادسا: تقميب األرض

 سابعا: التنقية 

 ثامنا: إصالحها بالسماد

 تاسعا: تهيئة السواقي

 عاشرا: اختيار البذور الصالحة

 إحدى عشر: إراحة األرض
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 وأنواعيا : تعريف األرضاألولالمبحث 

 / تعريف األرض: أوال

  يعرفيا الفيركزأبادم في كتابو القامكس المحيط فيقكؿ: األرض مؤنثة اسـ جنس، َأُركَض
 .(1)ككؿ ما سفؿ كَأْرُضكَف كَأَراٍض، غير قياسي. كأسفؿ قكائـ الدابة

َأِرضِت األرض فيي َأْرُض َأِريَضُة: زكية، معجبة لمعيف خميقة لمخير، كاألْرَضػُة: بمعنػا الكػؤل 
 .(2)كَأِرْضُتَيا: كجدتيا كذلؾ. كَأِرَضِت األرض: كثر فييا الكؤل الكثير.

  منظػػػكر بقكلػػػو: األرض التػػػي امييػػػا النػػػاس، كيقاػػػد بيػػػا المكضػػػ  كالمكػػػاف ابػػػفكيعرفيػػػا .
 .(3)جمعيا: َأَراٍض كُأُركَض كأْرُضكفَ 

كاأَلَرُض: سفمة البعير كالدابة كما كلي األرض منو، فيقػاؿ: بعيػر يػديد األرض إذا كػاف يػديد 
 القكائـ، كاألرض أسفؿ قكائـ الدابة.

لمنبات خميقة، كما َآَرَضيذا المكػاف: أم مػا أكثػر ايػبو. كيقػاؿ كػذلؾ: مػا  يقاؿ: َأَرُض َأِريُضةُ 
 .(4)َآَرَض ىذه األرض، أم ما أسيميا كأنبتيا كأطيبيا

 (5)األرض: ىي الجـر المقابؿ لمسماء. 
 (6)كاأَلْرُض: بفتح اليمزة كسككف الراء ىي الكككب الذم نعيش اميو، أك أم جزء منو. 
 

                                                           

، 2005مؤسسة الرسالة، لبناف، ، 8الفيركزأبادم، القامكس المحيط، تح: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، ط/ (1)
 .636ص: 

 .636نفسػػػػػػػو، ص:  (/2)
 .111، ص: 7منظكر، لساف العرب، بيركت، دار اادر، ج ابف (/3)
 .114نفسػػػػػػػو، ص:  (/4)
 .40، ص: 2008نزيو حماد، معجـ الماطمحات المالية كاالقتاادية في لغة الفقياء، دميؽ، دار القمـ،  (/5)
 .41، ص: 1993محمد امارة، قامكس الماطمحات االقتاادية في الحضارة اإلسبلمية، بيركت، دار اليركؽ،  /(6)
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  (1)قكلو تعالا: " الّذم جعؿ لكـ األرض فرايا كالسماء بناءن "كفي القرآف الكريـ. 

 ـــيا: ــأنواعــثانيا/ 

لقػػػػد ارفػػػػت منطقػػػػة المغػػػػرب أنكااػػػػا مختمفػػػػة مػػػػف األراضػػػػي نتيجػػػػة لعػػػػدة اكامػػػػؿ منيػػػػا 
الطبيعية )التضاريس كالمناخ( كالتاريخية )الحركب، سقكط الدكؿ كقياميا( التي مػرت بيػا ىػذه 

القانكنيػػػػة ككػػػػذا األحكػػػػاـ الػػػػببلد منػػػػذ القػػػػديـ كحتػػػػا العاػػػػر الحػػػػديث، إضػػػػافة إلػػػػا األكضػػػػاع 
لمبحػػث التطػػرؽ إلػػا ذكػػر أنػػكاع األراضػػي التػػي ذكرىػػا الفرسػػطائي كسػػنحاكؿ فػػي ىػػذا االفقيية.

 في كتابو كالذم أمدنا ببعض األحكاـ كالقضايا المتعمقة بيا مف كجية نظره.

 :  (2)/ أرض المشاع1

كىػػػي األراضػػػي المممككػػػة جماايػػػا لمقبيمػػػة كييػػػرؼ امػػػا تكزيعيػػػا لبلسػػػتفادة منيػػػا يػػػي  
ىػك سػعة رقعتيػا كتخاػيص معظػـ مسػاحتيا لمراػي  األراضػيالقبيمة، كما يميز ىذا النكع مف 

كزرااػػة الحبػػكب، كال يحػػؽ لممسػػتفيد مػػف ىػػذه األراضػػي بيعيػػا كال ىبتيػػا كال ت جيرىػػا لفػػرد آخػػر 
 .(3)خارج القبيمة أك األقارب

كتػػػػرتبط األراضػػػػي الميػػػػااة بػػػػالنمط الراػػػػكم كالنظػػػػاـ القبمػػػػي ألنيػػػػا ليسػػػػت ممكػػػػا ألحػػػػد 
كبالتالي تستغؿ جماايا، كىذا النػكع مػف األراضػي اػادة مػا ييػمؿ الفيػافي كالقفػار حيػث تكػكف 
القبائؿ الراكية، كمف المبلحظ أف األرياؼ بالمغرب كانػت تحتػكم امػا مسػاحات ياسػعة مػف 

نظػرا لمبيئػػة الجغرافيػة التػػي تميػزه حتػػا تسػكد ىػػذه الممكيػات الجماايػػة ىػذا النػػكع مػف األراضػػي 
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فػػي السػػيكؿ كالمنػػاطؽ القريبػػة مػػف الاػػحراء أيػػف تسػػكد الزرااػػة كالنيػػاط الراػػكم الػػذم كانػػت 
 .(1)تعيش اميو أغمب القبائؿ

 حسب ما ذكره أبك العباس ما يمي: لمشاعباالمقاكد ك 

كما اتاؿ بيا مف الدكر كالغيراف كاأليجار " كالمياع إنما يككف في األرض  :01النص
كالعيكف كأيباه ذلؾ، كال يككف في غير ذلؾ مف الحيكاف كال يككف ذلؾ مف الحيكاف كال جمي  

 .(2)أنكاع المقبكض"

يكػػػػكف الميػػػػاع فػػػػي األاػػػػؿ كاليػػػػيء الثابػػػػت كمػػػػف ذلػػػػؾ األرض كالمنػػػػازؿ كاأليػػػػجار 
 مكاؿ فبل تعتبر مف المياع.كالعيكف كما ييبو ىذه األيياء، أما الحيكاف كاأل

نما : 02النص "كالمياع ىك ما اختمط بيف قكـ حتا ال يامكا إلا فرز ما لكؿ كاحد منيـ كا 
يككف ذلؾ في ييء تمؼ ليـ فيو الميراث كال يامكف إلا معرفة جمي  الكرثة، كال يكجد اند 

ا المعنا، كال أحد مف العمماء معرفة سيـ كؿ كاحد منيـ فإنما يككف ميااا بينيـ اما ىذ
ف كاف ياح فيو الذم ذكرنا في األرض كما  يسمكف غير األرض كما اتاؿ بيا ميااا كا 
اتاؿ بيا كلكف يسمكنو مختمط، كال يككف حكمو حكـ المياع كلكف يمن  كيعطؿ كال يامكف 

 .(3)إليو بكجو مف الكجكه"

ما اختمط بيف النػاس كلػـ يعػرؼ كػؿ كاحػد مػنيـ مالػو كتمػؼ كضػاع ناػيب كػؿ كاحػد 
منيـ في الميراث يككف ميااا، ككذلؾ ما لـ ياؿ العمماء إلا معرفػة مػا يكػكف لكػؿ فػرد فيػك 
ف كانػػت لػػو نفػػس الخاػػائص  ميػػاع، كمػػا اخػػتمط دكف األرض مػػف األيػػياء ال يعػػد ميػػااا كا 

                                                           

 .60ص:  مرج  سابؽ، ،اميكر سكينة(/1)
 .103الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/2)
 .103، ص: نفسػػػػػػػػػػو (/3)



 الفصل الثاني: األرض من خالل كتاب القسمة وأصول األرضين .
 

 38 

لػػػؾ مخػػػتمط، كال يجػػػكز فيػػػو نفػػػس حكػػػـ الميػػػاع كيكقػػػؼ المتعمقػػػة بػػػ رض الميػػػاع بػػػؿ يعتبػػػر ذ
 كيعطؿ كال يتارؼ فيو ب م كجو كاف.

اػػاه كال ياػػمكف إلػػا امػػـ مػػا "الميػػاع أاػػمو االخػػتبلط كالميػػاكمة فػػي أسػػيـ مػػف ادّ : 03الــنص
لكػؿ كاحػػد مػػنيـ، كال يجػػدكف امػػـ ذلػػؾ انػػد أحػػد مػف النػػاس كجميػػ  مػػا يكجػػد اممػػو انػػد النػػاس 

تحؽ حكـ المياع. كىذه الخمطة كالميػاكمة تكػكف فػي جميػ  األمػكاؿ، فميس ذلؾ بمياع كال يس
كاألاػػؿ فػػي الميػػاع األرض كمػػا اتاػػؿ بيػػا مػػف األيػػجار كالحيطػػاف كالميػػاه كجميػػ  األاػػكؿ 

 .(1)كاآلبار كالمكاجؿ كالغيراف حكمو حكـ كاحد"

ىػك ما اختمط كتياكؿ في حاة األفراد كلـ يامكا إلا فرزه كمعرفػة مػا لكػؿ فػرد مػنيـ 
أاػػؿ الميػػاع كىػػك مػػا لػػـ ياػػؿ إلػػا معرفتػػو أم فػػرد كمػػا تكػػكف فيػػو المعرفػػة كيكػػكف مػػدرؾ ال 
يعتبػر ميػػااا ك كال يحكػـ اميػػو ب نػو ميػػاع، كيكػكف أسػػاس الميػاع كأاػػمو األرض كمػا يػػرتبط 

 بيا مف األيجار كالحيطاف كالمياه كاآلبار كالغيراف.

حكػـ فيػو كاحػػد كالميػاع إنمػا يتبػيف ليػػـ " كالميػاع إنمػا يكػكف فػػي األاػكؿ كميػا كال: 04الـنص
أك يػػيد اميػػو أنػػو ميػػاع ب نػػو ميػػاع بالبينػػة العادلػػة ب نػػو ميػػاع لقبيمػػة معركفػػة أك قبائػػؿ يػػتا 

ىكذا أك بمياىدتيـ لذلؾ، ككذلؾ إذا اممكا أابل بيف قـك معركفا سيـ كؿ كاحد ممف ايػترؾ 
ناػباء بكثػرة الكرثػة كمػا كرثػكا، فيو ثـ تمؼ ليػـ كيػؼ ايػترككا فيػو كمػا لكػؿ كاحػد مػنيـ مػف األ

كال يجػػدكف امػػـ ذلػػؾ انػػد أحػػد مػػف النػػاس أك مػػا كجػػدكه أنػػو معػػركؼ أنػػو ميػػاع انػػد أكائميػػـ، 
كيككف ميااا بعد أف كاف معركفا أامو كيكػكف معػركؼ أاػمو بعػد مػا كػاف ميػااا كذلػؾ إذا 

كأمػا مػا أكثػر  لـ يبؽ مف أاحاب المياع إال رجبل، كمنيـ مف يقكؿ ثبلثة كما أكثػر مػف ذلػؾ
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فيك مياع اما حالو سكاء في ىذا قبيمة كاحدة أك قبائؿ يػتا، أك رجػؿ كاحػد كأكالده  مف ذلؾ
 . (1)كسكاء في ذلؾ مف كاف معو في درجة كاحدة أك درجات مفترقة"

ذلؾ بيػػيادة اليػػيكد امػػا ذلػػؾ كاإلثبػػات ككػػكالػػدليؿ يكػػكف الميػػاع بالبينػػة الاػػحيحة 
معينة أك ايػتركت فيػو قبائػؿ يػتا، كيكػكف أيضػا إذا اػرؼ أساسػو ؼ أنو مياع لقبيمة كما ار 

ثػـ نسػكا األسػيـ كمػا تحاػؿ اميػو بالكراثػة  بيف قـك ككاف معركؼ ناػيب كػؿ كاحػد مػنيـ مػف
أسيـ اليركاء فيتحكؿ بذلؾ إلا المياع، كيمكػف أف يحػدث الميػاع فػي األاػكؿ بعػد مػا كػاف 

عػد مػا معرفػة أاػمو ليتحػكؿ الميػاع إلػا  معركؼ ما لكؿ كاحد كما يمكف أف يككف العكس قد
مػف أاػحاب الميػاع غيػر رجػؿ كاحػد، امػا أف ىنػاؾ مػف يقػكؿ  كاف ميااا كىػذا إذا لػـ يبػؽ

 إذا بقي ثبلثة ف كثر. كما أكثر مف ىذا فيككف مياع أكاف بيف قبيمة كاحدة أك ادة قبائؿ.

 يكرد أبك العباس ما يكضح ذلؾ فيقكؿ: قسمة المشاعكبخاكص 

"يجكز ألىؿ المياع أف يقسمكا مناف  مياايـ مثػؿ قسػمة األرض لمحػرث كالبيػكت  :01النص
لمسكنا كما أيبو ذلؾ مف المناف ...فإنما يقسـ ىذا الميػاع البمػم مػف أاػحابو دكف األطفػاؿ، 
كيدخؿ معيـ في القسمة المكلا كالمقيط يقسػمكنيا كػؿ سػنة كال يترككنيػا امػا مػا مضػت اميػو 

 .(2)ضية"قسمتيـ في السنة الما

اما أاحاب المياع االستفادة مف ذلؾ بقسمة األرض لمحرث كالمنػازؿ لمسػكف كغيػر 
ىػذه األاػػكؿ، كيقػـك بقسػػمة الميػاع الرجػػاؿ البػػالغيف مػف أاػػحابو كال يقػـك بالقسػػمة األطفػػاؿ، 

كتكػكف قسػمة ، ف النسػب امػا حاػة فػي قسػمة الميػاعكما يحاؿ المكاليف لمقبائؿ كالمجيػكلي
 اما حدل كال تترؾ اما نفس القسمة في السنكات المكالية.المياع كؿ سنة 
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"كأمػا إذا أرادكا قسػمة األرض لمحػرث فػإف كانػت القسػمة فػي تمػؾ األرض قبػؿ ذلػؾ  :02النص
كينتظػػركف مػػف يجػػيء مػػف أاػػحاب الميػػاع سػػبعة فػػإنيـ يقسػػمكنيا امػػا خػػبلؼ تمػػؾ القسػػمة، 

ثبلثػػة أيػػاـ فػػإذا تمػػت ىػػذه المػػدة  أيػػاـ مػػف حيػػث ركت األرض، كمػػنيـ مػػف يقػػكؿ إنمػػا ينتظركنػػو
فبل ييتغمكف بمف بقػي مػنيـ بعػد ذلػؾ كيقسػمكنيا امػا رؤكس مػف حضػر مػنيـ لمقسػمة كمػنيـ 

 .(1)مف يقكؿ اما السكؾ، كقيؿ اما الماابيح"

فػػا لمػػا كانػػت انػػد رغبػػة أىػػؿ الميػػاع بحػػرث أرضػػيـ فػػإنيـ يعمػػدكف إلػػا قسػػمتيا خبل
مػف  لـ يحضر القسمة ينتظركنو لمدة ثبلثة أيػاـ بػدءن اميو قسمتيا مف السنكات الماضية، كمف 

ف انتيػت ىػذه المػدة  اليـك الذم رككا فيو األرض، اما أف ىناؾ مػف يحػدد المػدة بثبلثػة أيػاـ كا 
ال يحاؿ مف تجاكزىا كلـ يحضر اما قسمتو كتقسـ اما ادد الحاضريف، كىناؾ مػف يقػكؿ 
امػػػا السػػػكؾ بمعنػػػا أنيػػػا تقسػػػـ امػػػا الطػػػرؽ فييػػػترؾ أىػػػؿ السػػػكة الكاحػػػدة، أمػػػا قكلػػػو امػػػا 

سػػـ امػػا اػػدد الػػدكر ألف الماػػباح كنايػػة امػػا الػػدار الكاحػػدة كال ينظػػر فػػي الماػػابيح أنيػػا تق
 ذلؾ إلا ادد سكاف البيت الكاحد قمكا أك كثركا كيقسـ اما ادد البيكت.

لمحػرث أك سػكنا لمػدكر كالبيػكت  القسػمة مػا ذكرنػا فػي اػح فيػو غيػري"كالميػاع ال : 03النص
بعػدد األيػير كالسػػنيف فػإف لػـ تكػػف  يػػكت أكامػا قػدر مػا تسػػتقيـ ليػـ فيػو القسػػمة، إمػا بعػدد الب

القسػػمة فػػي بيػػكت الميػػاع فميترككىػػا، كيقسػػمكف مػػا أخػػذكا مػػف كرائيػػا امػػا قػػدر قسػػمة األرض 
 .(2)لمحرث"

ال يقسـ المياع فيما دكف األرض لمحػرث كالبيػكت لمسػكف امػا مػا تجػكز فيػو القسػمة 
اػػدد األيػػير كالسػػنكات، كتاػػح سػػكاء كػػاف ذلػػؾ امػػا قػػدر اػػدد البيػػكت أك كػػاف بقسػػمتو امػػا 
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ف أكركىػػا فتكػػكف قسػػمة ذلػػؾ  ف لػػـ تسػػبؽ مػػف قبػػؿ قسػػمة بيػػكت الميػػاع فتتػػرؾ بػػبل قسػػمة كا  كا 
 الماؿ اما قدر قسمة األرض لمحرث.

الدكر كالبيػكت فإنػو  كبنكا فييا األيجار "كأما إذا اقتسمكا أرض المياع فغرسكا فييا: 04النص
يرجػػ  ذلػػؾ كمػػو لمميػػاع كيكػػكف بيػػنيـ كالميػػاع. كمػػف العممػػاء مػػف يقػػكؿ فػػي الغػػرس كالبنػػاء أف 
يكػػكف ليػػـ مػػا غرسػػكا مػػف األيػػجار كمػػا بنػػكا مػػف فييػػا مػػف الحيطػػاف، كلكػػف بقعػػة األرض تبقػػا 

عػد ال ميااا بينيـ، كمف العمماء مف يقكؿ في أاحاب المياع إذا اقتسػمكا لمحػرث كالسػكنا ب
يعيػػدكف القسػػمة كػػؿ سػػنة مػػا لػػـ يتمػػكا مػػدة القعػػكد، كقيػػؿ مػػا لػػـ يتمػػكا مػػدة الحيػػازة امػػا قػػدر 

 .(1)اختبلؼ العمماء في مدة القعكد كالحيازة"

مػػا أحػػدث فػػي أرض الميػػاع يرجػػ  كمػػو ألرض الميػػاع كػػالبيكت كالػػدكر كغبرىػػا مػػف 
أحػدث امػا أرض الميػاع  كىنػاؾ مػف يػرل أف مػاأاناؼ العمػارة كىػك بمثابػة الميػاع بيػنيـ، 

يكػػكف لمػػف أقامػػو كييػػترككف فػػي األرض فقػػط، كىنػػاؾ مػػف العممػػاء مػػف يػػرخص ألىػػؿ الميػػاع 
 بالقسمة كؿ سنة طالما مازالكا قااديف باألرض كطالما األرض محازة مف طرفيـ.

ـــنص "كأمػػػا غمػػػة جميػػػ  مػػػا تكػػػكف لػػػو الغمػػػة مػػػف الميػػػاع كاأليػػػجار كغيرىػػػا مػػػف البيػػػكت :05ال
كالعيػػكف كمػػا أيػػبو ذلػػؾ، فػػإف فػػي ذلػػؾ اختبلفػػا مػػف العممػػاء مػػنيـ مػػف يمنػػ  ذلػػؾ كمػػو كالغيػػراف 

مثػػؿ سػػائر الميػػاع، كمػػنيـ مػػف يقػػكؿ يقسػػمو الفقػػراء مػػف أىػػؿ الميػػاع، كمػػنيـ مػػف يقػػكؿ ىػػك 
لجميػػ  الفقػػراء مػػف أىػػؿ الميػػاع كغيػػرىـ، كمػػف العممػػاء مػػف يقػػكؿ إف ذلػػؾ يقسػػـ امػػا مػػا تقسػػـ 

ض كمػػا اتاػػؿ بيػػا إذا انتيػػا إلػػا قػػـك امػػا مرتبػػة مػػا انتيػػا األرض لمحػػرث. كأمػػا غيػػر األر 
إلػييـ الميػاع، فػإف مػف كػاف فػي ضػمانو ذلػؾ يبيعػو كينفقػو امػا فقػراء ذلػؾ الػذم انتيػا إلػػييـ 
لمػػذكر مثػػؿ حػػظ األنثيػػيف كيػػدخؿ فيػػو الاػػغير كالكبيػػر كال يػػدخؿ فيػػو مػػف ال يػػرث، كمػػنيـ مػػف 

لػػذكر أك األنثػػا ألنػػو يمكػػف أف يكػػكف فيػػو إنمػػا يقسػػمكنو غمػػا الػػرؤكس سػػكاء فػػي ذلػػؾ ا يقػػكؿ
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لؤلنثػػا أكثػػر مػػف ممػػا يكػػكف فيػػو لمرجػػؿ بتػػداكؿ الميػػراث حتػػا ياػػؿ إلػػييـ ذلػػؾ. كقيػػؿ فػػي ىػػذا 
كمو إنما يقسمكنو اما جمي  مػف تقسػـ اميػو أرض الميػاع، كال ينظػر فػي ىػذا إلػا الطفػؿ كال 

 .(1)إلا المرأة"

نت لؤليجار أك البيػكت كالػدكر أك الغيػراف ة المياع سكاء أكاإذا أراد اليركاء قسمة غمّ 
كالعيػػكف فيكػػكف ليػػـ ذلػػؾ، كلكػػف ىنػػاؾ اخػػتبلؼ بػػيف العممػػاء فػػي ىػػذا: فينػػاؾ مػػف يػػرل أنػػو ال 
تجكز القسمة كتمن  كيككف ذلؾ كالمياع، كىناؾ مف يػرل جػكاز ذلػؾ امػا الفقػراء الميػتركيف 

ميػػاع كلغيػػرىـ مػػف الفقػػراء فػػي ىػػذا الميػػاع ككػػذلؾ يمكػػف أف يكػػكف لجميػػ  الفقػػراء مػػف أىػػؿ ال
ـ األرض لمحػػرث . كمػػف العممػػاء مػػف يػػرل أف الغمػػة تقسػػـ مثممػػا تقّسػػالػػذيف ال يػػدخمكف الميػػاع

نفاقػػو امػػا الفقػػراء كالمسػػاكيف  كمػػف يممػػؾ ضػػماف الميػػاع لػػو الحػػؽ فػػي التاػػرؼ فيػػو ببيعػػو كا 
يف انتيػا ص بقسمتو بػيف أاػحابو الػذكيمكف أيضا أف يستكم فيو جؿ الفقراء، كىناؾ مف يرخّ 

إلػييـ كلمػذكر حػظ األنثيػيف بمػرتيف كييػترؾ فػي الميػاع الاػغير كالكبيػر كال يػدخؿ فيػو مػف ال 
يرث، كىناؾ مف يرل جكاز القسمة امػا الػرؤكس بغػض النظػر إف كػاف األفػراد ذكػكرا أك إناثػا 

كباػػفة اامػػة يمكػػف  ،ألنػػو يمكػػف أف يتجػػاكز مػػا لؤلنثػػا مػػا يكػػكف لمػػذكر كذلػػؾ بتػػداكؿ الميػػراث
القكؿ أف القسمة تيمؿ جمي  مف تقسـ امييـ أرض المياع سكاء في ذلؾ األطفاؿ أك النسػاء 

 أك غيرىـ.

 بحكـ  المشـاعالمتعمقػة  كقد طرحت لدل أبػك العبػاس الفرسػطائي العديػد مػف التسػاؤالت
 كسنفاؿ فيما يمي في البعض منيا:

المبادلػة كالػرىف كالعػكض ككػؿ مػا يكجػب خػركج كالمياع ال يجكز فيو البي  كاليبة ك ":01النص
الممػػػػؾ، كيجػػػػكز ليػػػػـ االنتفػػػػاع بػػػػو كاإلذف لمػػػػف ينتفػػػػ  بػػػػو فػػػػي جميػػػػ  مػػػػا لػػػػـ يكػػػػف فيػػػػو ذىػػػػاب 
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كيجكز لمف ينتف  بإذنيـ حرا كاف أك ابدا ذكرا أك أنثا مكحػدا أك ميػركا، بالغػا كػاف أك ،العيف
 .(1)طفبل، إف أذف ليـ مف رج  إليو المياع"

يػػػػ  كاليبػػػػة كالمبادلػػػػة كالػػػػرىف كالعػػػػكض كمػػػػا يكجػػػػب خػػػػركج الممػػػػؾ امػػػػا ال يمػػػػارس الب
الميػػاع، كياػػح االنتفػػاع بػػو لمعبػػد كالحػػر، كػػذلؾ الجنسػػيف األنثػػا كالػػذكر كأاػػحاب الػػديانات 
المختمفػػػة الميػػػركيف كالمكحػػػديف، كأيضػػػا البػػػالغيف كاألطفػػػاؿ كىػػػذا كمػػػو إف سػػػمح ليػػػـ أاػػػحاب 

 المياع باالستفادة منو.

ــنص كالمعمػػكؿ بػػو أف ينتظػػركا بحرثيػػا ع إذا أرادكا أف يحرثكىػػا فػػي أرض الميػػا كالسػػيرة":02ال
أيػاـ حتػا يجػيء مػف لػـ يكػف حاضػرا، فػإذا أتػـ ثبلثػة أيػاـ أك  ثبلثة أياـ كمنيـ مف يقػكؿ سػبعة

ف أرادكا أف  ف حضػػركا كميػػـ فػػبل يحتػػاجكف إلػػا أجػػؿ كا  سػػبعة فػػبل ييػػتغمكف بمػػف لػػـ يحضػػر كا 
 .(2)رنا فميفعمكا ذلؾ"يزيدكا في األجؿ أكثر مما ذك

ما جرت اميو العادة في قسمة أرض المياع لمحرث أنو مف غاب كلـ يحضر فينتظػر 
قدكمػػو ثبلثػػة أيػػاـ كىنػػاؾ مػػف يقػػكؿ سػػبعة أيػػاـ، فػػإف لػػـ يحضػػر كانتيػػت ىػػذه الميمػػة فيقسػػمكنيا 
ف رغػػػب  ف حضػػػركا جميعػػػا فيػػػـ ال يحتػػػاجكف إلػػػا تحديػػػد الكقػػػت لمقسػػػمة، كا  دكف حضػػػكره، كا 

 لمياع في زيادة الميمة المحددة لمقسمة فجائز ليـ ذلؾ.أاحاب ا

 نجد: أرض المشاعكمما يتعمؽ بحرث 

إف اقتسػػمكا الميػػاع لمحػػرث فجػػاءىـ مػػف لػػـ يحضػػر لقسػػمتيـ مػػف أىػػؿ الميػػاع أك ": 01الــنص
ف حرثػكا  بمم الطفؿ أك أفاؽ المجنػكف أك اتػؽ العبػد أك كحػد الميػرؾ فػإنيـ يعيػدكف القسػمة، كا 
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فجػػػاءىـ مػػػف لػػػـ يحضػػػر القسػػػمة فػػػإنيـ يعيػػػدكف القسػػػمة مػػػا لػػػـ يحرثػػػكا امػػػا بعػػػض سػػػياميـ 
 .(1)رؤكسيـ"

إف غاب أحد في قسمة المياع كلـ يحضر فيذه القسػمة جػائزة كيمػـز إاادتيػا لحضػكر 
مف غاب في قسمتيا أكال أك لبمكغ الطفؿ كاقبلف المجنكف كتحرير العبد كغيرىـ مػف أاػحاب 

ف حضػر القسػمة إاادتيػا لحضػكر مػف غػاب اػف القسػمة المياع، كفي حرث األرض فعمػا مػ
 أكال كجاء فيما بعد.

ـــنص مػػػف لػػػـ يحػػػرث سػػػيمو مػػػف أرض "كمػػػف حػػػرث مػػػنيـ سػػػيمو كمػػػو فػػػبل يػػػدخؿ إلػػػا : 02ال
مػػف حػػرث كمػػف لػػـ يحػػرث امػػا رؤكسػػيـ امػػا قػػدر مػػا الميػػاع، كمػػنيـ مػػف يقػػكؿ يتحااػػص 

األرض مثػػؿ مػػا حرثػػكا فييػػا حػػرث مػػف األرض كمػػا لػػـ يحػػرث منيػػا، كمػػا بػػذر مػػف البػػذر فػػي 
يػػدخؿ القسػػمة، كأمػػا مػػا تييػػ  لمحػػرث مػػف األرض كمػػا نقػػكه كسػػككه منيػػا فإنػػو يػػدخؿ فػػي القسػػمة 

 .(2)كيدرؾ اناءىا مف نقاىا كنزع العيب"

ال يتجاكز مف حرث نايبو مف أرض المياع نايب كسيـ مف لـ يحرث أرضو، كقػد 
رث كمػا لػـ يحػرث مػف األرض، كمػا يتقاسـ مف حرث كمف لـ يحرث امػا اػدد سػياميـ مػا حػ

اػبلحيا يػدرؾ انػاء تعبػو امػا  كاف قد بذر باألرض يدخؿ القسمة، كمف قاـ بتنقية األرض كا 
 الباقيف مف أاحاب المياع.

فإنػػو إف كػػاف  "كأمػػا مػػف بػػذر فػػي أرض الميػػاع قبػػؿ القسػػمة كىػػك مػػف أىػػؿ الميػػاع: 03الــنص
كمػف  ،بذر فييا أكثر مف سيمو فإنيـ يردكف اميو أكثر مػا بػذر امػا سػيمو كيقسػمكف أرضػيـ

مات مف أىؿ المياع قبؿ القاة فميس لو سيـ ككذلؾ إف اقتسػمكا أرض الميػاع فمػات كاحػد 
مػػنيـ قبػػؿ القسػػمة فمػػيس لػػو سػػيـ، ككػػذلؾ إف اقتسػػمكا أرض الميػػاع فمػػات أحػػد مػػنيـ قبػػؿ أف 
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ف أخػػذ سػػيمو يحػرث فػػإن ف حػػرث سػػيمو أك بػذره سػػيمو فكرثتػػو بمقامػػو. كا  يـ يقسػػمكف سػػيمو، كا 
كنقاه فمات قبؿ أف يحرثو كلـ يبذره ف ىػؿ الميػاع فػي ذلػؾ بالخيػار، إف أرادكا أف ي خػذكا سػيـ 

ف أرادكا أف يتركػػػكه لكرثتػػػو  فميػػػـ ذلػػػؾ فمػػػيس امػػػييـ الميػػػت فػػػإنيـ يػػػردكف انػػػاءه امػػػا كرثتػػػو، كا 
 .(1)العناء إف ترككه"

مف بذر مف أاػحاب الميػاع قبػؿ القسػمة كتبػيف أنػو زاد فػي البػذر اػف سػيمو فيػرد لػو 
مػػا زاد امػػا ذلػػؾ كبعػػدىا يقسػػمكف أرضػػيـ، كمػػف مػػات مػػف أاػػحاب الميػػاع قبػػؿ القسػػمة فػػبل 
يكػػكف لػػو سػػيـ كمػػف مػػات بعػػد القسػػمة كلػػـ يحػػرث حاػػتو فػػإف اليػػركاء يتقاسػػمكف سػػيمو كمػػف 

كلمػػف أخػػذ سػػيمو فعمػػؿ امػػا تنقيتػػو ثػػـ مػػات  ،كػػاف يفعمػػو حػػرث سػػيمو كبػػذره فيعمػػؿ كرثتػػو مػػا
كلػػـ يبػػذره فيكػػكف أاػػحاب الميػػاع مخيػػريف بػػيف أخػػذ سػػيـ الميػػت كيػػردكف أتعابػػو قبػػؿ أ يحرثػػو 

 لكرثتو كذلؾ أف رغبكا في إاطائو لكرثتو فذلؾ جائز.

ــنص ف اقتسػػمكا أرض الميػػاع فتمػػؼ سػػيـ كاحػػد مػػنيـ أك اسػػتحؽ حػػرث أكلػػـ يحػػرث : 04ال "كا 
إف لػػػـ يحػػػرث سػػػيمو فتمػػػؼ فإنػػػو يرجػػػ  إلػػػييـ كأمػػػا إف اسػػػتحؽ بعػػػدما حرثػػػو فإنػػػو يرجػػػ   قػػػاؿ:
 .(2)إلييـ"

معنػػا ىػػذا القػػكؿ أف مػػا تمػػؼ كضػػاع مػػف ناػػيب أحػػد األفػػراد مػػف أرض الميػػاع بعػػد 
 القسمة، فمو أف يرج  إلا اآلخريف لممطالبة بحاتو سكاء أكاف حرث أك لـ يفعؿ.

ف أرادكا أف يحرثػكا أ: 05النص ف "كا  رض الميػاع، فػإنيـ يقسػمكنيا السػنة األكلػا فيحرثكنيػا كا 
أرادكا أف يحرثكىػػا بعػػد ذلػػؾ فػػإنيـ يقسػػمكنيا مػػرة أخػػرل كيعيػػدكف ليػػا القسػػمة امػػا غيػػر الكجػػو 

 .(3)الذم اقتسمكىا اميو أكال، ككذلؾ كؿ سنة أرادكا أف يحرثكىا فإنيـ يعيدكف القسمة"
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ىػػك اسػػتبداؿ القسػػمة التػػي كانػػت قائمػػة مػػا يرااػػا انػػد الرغبػػة فػػي حػػرث أرض الميػػاع 
امييا كؿ سنة لكحدىا، فإف اقتسمكىا السنة األكلا لحرثيا كرغبكا في الحرث مف جديػد امػييـ 

 .قسمتيا خبلؼ لمطريقة التي اقتسمت بيا في البداية

ف اقتسمكا أرض المياع ف خذ كؿ كاحد مػنيـ سػيمو فبػذر كػؿ كاحػد سػيمو ببػذره : 06النص "كا 
ذر اميػػػو بػػػذر آخػػػر، فميػػػرد اميػػػو اػػػاحب األرض بػػػذره ككػػػذلؾ إف بػػػذر غيػػػر ثػػػـ جػػػاء مػػػف بػػػ

األرض أكال فإنػػػو يػػػرد اميػػػو بػػػذره. كأمػػػا مػػػف بػػػذر امػػػا اػػػاحب األرض بعػػػد مػػػا بػػػذر  باػػػاح
 .(1)أرضو ف فسد بذره بذلؾ فإنو يضمف ما أفسد البذر األخير"

يػػػرد  مػػػف بػػػذر مػػػف أاػػػحاب الميػػػاع أرضػػػو ببػػػذره كجػػػاء غيػػػره كبػػػذر فكقػػػ  بػػػذره، فغنػػػو
ف بػذر اػاحب  كيرج  لو بذره أما مػف بػذر غيػر اػاحب األرض بدايػة فإنػو يرجػ  لػو بػذره، كا 

فإنػو يكػكف مجبػرا امػا تعػكيض مػا أفسػد فػي ذلػؾ  األرض أرضو ثـ جاء غيره كبذر فكؽ بػذره
 البذر لااحبو.

"كأمػػا إف بػػذر أك حػػرث كاحػػد مػػف أىػػؿ الميػػاع قبػػؿ أف يقتسػػمكا فػػإنيـ يػػردكف اميػػو : 07الــنص
ره إال مػػػا نابػػػو ثػػػـ يقتسػػػمكف أرضػػػيـ بعػػػد ذلػػػؾ، كأمػػػا إف بػػػذر كاحػػػد مػػػنيـ تمػػػؾ األرض قبػػػؿ بػػػذ

أيضا إال إف كاف الفساد  االقسمة ثـ بذر اما ذلؾ البذر رجؿ آخر فإنيـ يردكف امييما بذرىم
 .(2)في بذرىما، فإنيـ يقمبكف حرثيما كبذرىما كال يردكف ييئا"

كالمعنا مف ىذا النص أنو إف لـ تقسـ أرض المياع كقػاـ يػخص مػف أفرادىػا بحرثيػا 
ف حػػدث أك بػذرىا فعمػا البػػاقيف  رد بػذره لػػو إال مػا ظيػر أنػػو قػد كقػػ  فػي سػيمو بعػػد القسػمة، كا 

كبذر كاحد مف ىػؤالء ثػـ بػذر اميػة آخػر فعمػا اآلخػريف مػف أاػحاب الميػاع أف يػردكا امػييـ 
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ف كاف الف ساد ناتج مف البذر الذم بذركه فبل يرجعكف ليـ قيمة ىذا البػذر كامييمػا ما بذركا، كا 
 بتغيير الحرث كالبذر.

"كأما اقتسمكا أرض المياع ف خذ كؿ كاحد منيـ سيمو فتركو كلػـ يحرثػو حتػا فػات : 08النص
لػو الحػػرث بتضػػييعو فػبل يػػدرؾ امػػييـ يػػيئا. كأمػا إف أخػػذ كاحػػد مػػنيـ سػيمو فغػػاب انػػو كتركػػو 

فػإنيـ يحرثػػكف ؿ بحرثػو، فػإف تبػيف ليػـ أنػو لػـ ييػتغؿ بحرثػو كغػاب انػو كَفاتَػُو حرثػو كلػـ ييػتغ
 .(1)ألنفسيـ كيقتسمكنو إف أرادكا ذلؾ"

مف كاف لو سيـ في الميػاع فغفػؿ انػو كتركػو كلػـ يحرثػو حتػا خػرج كقػت الحػرث فػبل 
فتبػػيف  يطالػػب اليػػركاء بتعكيضػػو لػػو )السػػيـ(، كمػػف أخػػذ سػػيمو كغػػاب انػػو كتركػػو كلػػـ يحرثػػو

لميػػركاء أنػػو لػػـ يعمػػؿ فيػػو َكَفاتَػػُو كقػػت الحػػرث فػػإنيـ ي خذكنػػو كينتفعػػكف بػػو بحرثػػو كيجػػكز ليػػـ 
 القسمة فيو إف رغبكا في ذلؾ.

فإنػػو يمزمػػو جميػػ  مػػا أفسػػد مػػف ذلػػؾ فػػي الميػػاع  مػػف أىػػؿ الميػػاع "إف أفسػػد كاحػػد: 09الــنص
ع إف أفسػدكا فػي الميػاع ألىؿ المياع، كمنيـ مف يقػكؿ يحػط انػو مػا نابػو ككػذلؾ أىػؿ الميػا

 .(2)كميـ الجكاب في جميعيـ كالجراب في كاحد منيـ"

إف حػػدث فسػػاد فػػي أرض الميػػاع فعمػػا الفااػػؿ التعػػكيض كالضػػماف لمػػا أحدثػػو سػػكاء 
أكػاف مػػف قػػاـ بػػذلؾ فػػرد بعينػػو أك ايػػترؾ فػػي ىػػذا الفعػػؿ الجميػػ  فمػػا ينطبػػؽ امػػا الفػػرد الكاحػػد 

 ينطبؽ اما الكؿ.

ف ايػػترؾ فػػي الميػػاع قبائػػؿ يػػتا فحضػػر كقػػت حرثػػو كلػػـ يحضػػر لحرثيػػا إال : 10الــنص "كا 
مف تمؾ القبائؿ؟ الجكاب في ذلؾ أف يقادكا إلا ما ينػكبيـ دكف مػا ينػكب القبائػؿ قبيمة كاحدة 

                                                           

 .599، ص: الفرسطائي، مادر سابؽ(/ 1)
 .600ػػػو، ص: ػػنفسػ(/ 2)



 الفصل الثاني: األرض من خالل كتاب القسمة وأصول األرضين .
 

 48 

الػػػذيف ايػػػترككا معيػػػـ فيحرثكنػػػو امػػػا رؤكسػػػيـ، كمػػػنيـ مػػػف يقػػػكؿ إف لػػػـ يحضػػػر غيػػػرىـ كقػػػت 
 .(1)الحرث فميقتسمكىا اما رؤكسيـ"

أم أنو في حالة غياب أحد القبائؿ مف الػذيف ايػترككا فػي أرض الميػاع كقػت حضػكر 
أكاف الحػػػرث فػػػإف بػػػاقي القبائػػػؿ ال تتاػػػرؼ فػػػي ناػػػيبيا كليػػػـ حػػػرث مػػػا كػػػاف مػػػف ناػػػيبيـ 
كيحرثكنو اما ادد أسيميـ، كىناؾ مػف يػرخص انػد غيػاب أحػد األطػراؼ بقسػمة مػا كػاف لػو 

 بيف اليركاء الحاضريف.

يتفقػػكا "كاػػف قػػـك ايػػترككا فػػي أرض الميػػاع قبيمػػة كاحػػدة أك قبائػػؿ يػػتا فػػ رادكا أف  :11الــنص
أف يحػػرث بعضػػيـ سػػنة كيحػػرث آخػػركف سػػنة أخػػرل، أك إف اتفقػػكا امػػا ذلػػؾ فػػي سػػنة كاحػػدة 
امػػػا أف يحػػػرث بعضػػػيـ الاػػػيؼ كيحػػػرث آخػػػركف اليػػػتاء؟ الجػػػكاب فػػػي ذلػػػؾ أنػػػو يجػػػكز ليػػػـ 

 .(2)اتفاقيـ اما ذلؾ"

أرض المياع سكاء كانكا قبيمة أك قبائؿ متعػددة إف اتفقػكا أف يحػرث  يجكز لميركاء في
كيحرثيػػا اآلخػػركف لسػػنة أخػػرل كػػـ يجػػكز اتفػػاقيـ امػػا حرثيػػا ؼ بينػػة  ـ األرض لسػػنةيبعضػػ

 كاحدة فيعمؿ فييا البعض في الايؼ كيستفيد منيا اآلخركف في اليتاء.

ف اقتسـ أاحاب المياع أرض الميػاع امػا أف : 12النص فييػا جنسػا معمكمػا مػف  يحرثػكا"كا 
ف أذف لػػػالػػػزر  ، كأذف بع، فيػػػرطيـ فػػػي ذلػػػؾ جػػػائز كا  عض أاػػػحاب الميػػػاع فػػػي جػػػنس معمػػػـك

 ذكف ليػػػـ يحرثػػػكف األجنػػػاس التػػي أذنػػػكا ليػػػـ فييػػػا آخػػركف فػػػي غيػػػر ذلػػؾ مػػػف الجػػػنس فػػػإف المػػ
يػػر جميعػػا، إذا لػػـ يكػػف ليػػـ تمػػان  فػػإذا كػػاف التمػػان  ككػػاف اإلذف فإنمػػا ينظػػر فػػي ىػػذا فػػي األخ

 .(3)منيـ في اإلذف كالمن "
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مػػا يفيػػـ مػػف ىػػذا الػػنص أنػػو إف اقتسػػـ كايػػترط أىػػؿ الميػػاع الحػػرث بنػػكع معػػيف مػػف 
ف أذف لبعض منيـ في نػكع محػدد كأذف لغيػرىـ بنػكع مخػالؼ لبػذرىـ فميػـ  البذر فذلؾ جائز، كا 

ف كقػ  اخػتبلؼ فػي ذلػؾ بػيف الجػكاز كالمنػ  ف ف اختمػؼ. كا  ي خػذ حرث ما أذف ليـ فيػو حتػا كا 
 بعيف االاتبار الرأم سكاء كاف بالقبكؿ أك المن .

 أرض بيضاء: /2

األرض البيضػػػػػػاء ىػػػػػػي تمػػػػػػؾ األرض التػػػػػػي ال يػػػػػػجر كال نبػػػػػػات كتكػػػػػػكف تربتيػػػػػػا غيػػػػػػر 
سػػبة االيػػة مػػف الرمػػؿ أك الطمػػي فييػػا، كالحنطػػة كالرطػػب مػػف السػػمت كاليػػعير أك اماػػالية لن
كأرض بيضػاء داللػػة امػا خمكىػا مػف العمػػارة بالبنػاء أك الزرااػة كغيرىػا، كامػػا .(1)ضػرب منػو

 حد تعبير أبك العباس اف ذلؾ نجد:

"كأما مف كانت لو أرض بيضاء كفييا يجرة لغيػره كىػك يجػكز إلييػا مػف حيػث يػاء : 01النص
بػػالزرب فمػو ذلػؾ كال يمنعػػو  مػف تمػؾ األرض، ثػـ أراد اػػاحب األرض امػارة أرضػو كحياطتيػا

اػػاحب اليػػجرة مػػف حياطػػة أرضػػو، كيكػػكف الممػػر إلػػا يػػجرتو مػػف حيػػث ال يضػػر اػػاحب 
ف ايػػترط اميػػو اػػاحب اليػػجرة أف يبػػيف لػػو طريقػػو فإنػػو يػػدرؾ اميػػو ذلػػؾ إذا أراد  األرض. كا 
اػػػاحب األرض أف يعمػػػر أرضػػػو، كأمػػػا إف لػػػـ يػػػرد أف يعمرىػػػا فػػػبل يػػػدرؾ اميػػػو أف يبػػػيف لػػػو 

ف امػػر اػػاحب األرض أرضػػو كزربيػػا كجعػػؿ ليػػا بابػػا كقفػػبل، كلرجػػؿ فييػػا يػػجرة الطريػػؽ.  كا 
يعمرىػػا قبػػؿ ذلػػؾ أك كانػػت لػػو فييػػا أرض مػػف غيػػر أيػػجار أك مغػػاليؽ السػػكاقي فإنػػو ال يػػدرؾ 
اميػػو أف يجعػػؿ لػػو بابػػا آخػػر، كلػػيس لاػػاحب األرض أف يجعػػؿ  فػػي بابػػو مػػا يضػػر اػػاحب 

دخؿ مف غير مضرة ككذلؾ مػا يعمػر بػو قيػؿ ذلػؾ كيجعؿ لو مف حيث ياأليجار أك المغاليؽ 
 .(2)مف الخدـ كالدكاب"
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مػػػف كانػػػت لػػػو يػػػجرة فػػػي أرض بيضػػػاء لغيػػػره ككػػػاف يمػػػر إلييػػػا مػػػف تمػػػؾ األرض فػػػ راد 
اػػػاحب األرض غرسػػػيا كتسػػػيجيا بػػػالزرب فجػػػائز لػػػو ذلػػػؾ، كال يمنعػػػو اػػػاحب اليػػػجرة مػػػف 

يمكػػف أف ييػػترط الطريػػؽ ك  حمايػػة أرضػػو، كيقػػيـ الممػػر ليػػجرتو مػػف حيػػث ال يضػػر بػػاألرض
تيػػػا بالسػػػياج كأف يركػػػب حاطا  . كأمػػػا إف أراد اػػػاحب األرض امارتيػػػا ك امػػػا اػػػاحب األرض

ليا بابا كقفبل، فإف كانػت بيػا يػجرة لغيػره أك أرض بػبل أيػجار أك بيػا مجمػ  الماػارؼ التػي 
 يرسػػػؿ منيػػػا المػػػاء إلػػػا مختمػػػؼ السػػػكاقيالمتفراة اػػػف السػػػاقية األاػػػمية كالتػػػي سػػػميت بمغػػػاليؽ
السػػكاقي ألنػػػو ال تػػتـ امميػػػة تاػػريؼ الميػػػاه كتنظيميػػا إال بغمػػػؽ بعػػض ىػػػذه الماػػارؼ كفػػػتح 
أخرل، كال يقيـ ااحب األرض فػي بابػو مػا يضػر بغيػره سػكاء كػاف ذلػؾ أليػجار أك لممغػاليؽ 

 كيجيز لو المركر لو كلدكابو كلخدمو دكف أف يضر باألرض.

كأحػدث فييػا أيػجارا  الجسػر كجعميػا فػدانا"كأما مف كانت لو أرض بيضاء فرفػ  ليػا :02النص
كامرىا كمساقييا مف أرض غيره، فيؿ يجكز لػو أف يسػكم تمػؾ المسػاقي كينقييػا كيحػدث فييػا 

كياػمحيا فػإف امػـ اػاحب  يػيئا؟ قػاؿ ال. كأمػا مػا كاػؿ مػف المػاء إلػا أرضػو فإنػو يسػكييا
ف لػـ يعمػـ اػاحبيا فػ تا مػف تمؾ المساقي كأراد امارتيا فإنػو ال يمنعػو فيمػا بينػو كبػيف ا ، ك  ا 

أراد امارتيػػا فادااىػػا فػػبل يمنعػػو مػػف ذلػػؾ، ككػػذلؾ مػػف أراد امارتيػػا كلػػـ يػػدايا فػػبل يمنعػػو إال 
 .(1)إف تبيف أنو لبس لو فييا ييء"

كامرىػا مف أحدث ب رضو كىي بيضاء الجسكر كحكليا إلا فداف كغرس بيا األيػجار 
كمػػا دخػػؿ أرضػػو مػػف المػػاء فإنػػو يسػػكييا  يا مػػف أرض غيػػره فػػذلؾ باطػػؿ كغيػػر جػػائز،مسػػاقيك 

كيامحيا بو فإف ارؼ ااحب المسػاقي بػذلؾ كأراد االسػتفادة مػف ذلػؾ المػاء فػبل يمنعػو انػو 
ذا لػػػػـ يعمػػػػـ اػػػػاحب األرض بػػػػذلؾ ككػػػػاف ىنػػػػاؾ مػػػػف يرغػػػػب فػػػػي العمػػػػارة  اػػػػاحب األرض، كا 
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ستفادة منيا فمػو بيا)المساقي( كاداا أنيا لو فبل يمن  مف ذلؾ، كذلؾ إف لـ يدع ذلؾ كأراد اال
 ذلؾ.

 أراضي الفيء:/ 3

كىي ما لـ يتعمؽ حػؽ مسػمـ بيػا ابتػداءن كػ رض ىػرب أىميػا مػف الكفػار كاسػتكلا امييػا 
 .(1)المسممكف فيذه فيء، كأرض مف مات مف الكفار كال كارث لو فإنيا فيء

ف الناػكص ا النػكع مػف األراضػي لػدل أبػك العبػاس الفرسػطائيكمكردت اإليارة إلػا ىػذ
 الكاردة في ىذا السياؽ:

يحرثيػػا؟ قػػاؿ ىػػي امػػا كجػػكه فػػإف "قمػػت أخبرنػػي اػػف أرض الفػػيء ىػػؿ يجػػكز لمػػف  :01الــنص
كانت أرض الفيء فيافي ال امراف فييا فجائز لمف يحرثيػا مػف النػاس غنيػا كػاف أك فقيػرا فػإف 

أف  يحرثيػا، أك لمػف أذف لػوت اامرة بالحرث فمينظر في أمرىا، فإف كانػت مسػرحة فكػذلؾ كان
يحرثيا مف المسمميف فكؿ مف جاء مف الناس يحرثيا، فإف كانػت فػي يػد أحػد بإمسػاؾ أمسػكيا 
لػػو اإلمػػاـ فػػبل يجػػكز ألحػػد أف يحرثيػػا إال بػػإذف مػػف كانػػت فػػي يػػده كسػػبيميا سػػبيؿ أرضػػو فػػي 

 .(2)المن  كارض البذر كقمب األرض كأما نقاانيا فيرج  إلا بيت ماؿ المسمميف"

الفػيء إذا كانػت جػػرداء كفيػافي كخاليػة مػػف العمػارة سػكاء فعػػؿ يجػكز الحػرث فػػي أرض 
مف الناس، كأمػا إف كانػت مزركاػة كاػامرة بػالحرث فممػف أذف لػو بحرثيػا  ذلؾ الغني أك الفقير

ف كانػت بيػد أحػد كامػؿ امػا إمسػاكيا بعػد إذف اإلمػاـ لػو  فمو ذلؾ بطمب اإلذف مػف اإلمػاـ، كا 
ف الػذم ىػي بحكزتػو، كلػو المنػ  إف أراد ذلػؾ كيكػكف بذلؾ فبل يجكز حرثيػا إال بطمػب اإلذف مػ

 اميو بذرىا كتقميبيا كأما ما نقص منيا فيرج  إلا بيت ماؿ المسمميف.
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إف أذف اإلماـ لمف يحرث أرض الفيء فمات اإلماـ قبؿ أف يحرثيا ذلػؾ فػبل بػ س " :02النص
ككػػذلؾ إف تغيػػر  أف يحرثيػػا فػػي تمػػؾ السػػنة، ككػػذلؾ إف أذف لػػو العامػػؿ فيػػك امػػا ىػػذا الحػػاؿ،

ف حػػرث  السػػمطاف أك اػػزؿ العامػػؿ فإنػػو يمضػػي امػػا حرثيػػا كمػػنيـ مػػف يقػػكؿ: ال يحرثيػػا، كا 
، بػػإذف اإلمػػاـ أك ااممػػو فمػػـ ينبػػت أك نبػػت فػػ درؾ ف فسػػده البػػرد أك أفسػػده السػػراؽ أك حاػػػدكه

فنبت في العاـ المقبؿ مف غير حرث فإنو يحاد ما نبػت فػي تمػؾ األرض بغيػر إذف مػف أذف 
 .(1)ؿ مرة"لو أك 

ف  يحػػرث الفػػرد المػػ ذكف لػػو فػػي أرض الفػػيء بطمػػب أخػػذه مػػف اإلمػػاـ كيػػتـ ذلػػؾ حتػػا كا 
ف أذف لػػػو اامػػػؿ اإلمػػػاـ فمػػػو أف يحػػػرث األرض كيسػػػتفيد منيػػػا، كبتغيػػػر  مػػػات اإلمػػػاـ كحتػػػا كا 
السمطاف أك الحاكـ أك ازلو يتـ حرثيا كلو ذلؾ ميما كاف الظرؼ، اما أف ىناؾ مػف يػرفض 

ف كػػاف قػػد أخػػذ اإل ذف بػػالحرث مػػف اإلمػػاـ أك ااممػػو فمػػـ ينبػػت الػػزرع أك نبػػت كلػػـ حرثػػو ىػػذا.كا 
أك كارثػػػة طبيعيػػػة )كػػػالبرد( كانػػػت أك بيػػػرية (2)أك أاػػػبح محاػػػكؿ ففسػػػد بفعػػػؿ جائحػػػةيجنػػػا 

)الماكص(، أك حاد فػي العػاـ المقبػؿ دكف حرثػو أم ظػؿ امػا حرثػو األكؿ، فإنػو )المػ ذكف 
 لو( يحاد ما نبت اما أساس اإلذف األكؿ.

إف كانت ىذه األرض ممنكاة منعيا إماـ المسمميف أك ااممو مف بيت المػاؿ فكػؿ ": 03النص
مػػف حرثيػػا مػػف النػػاس بغيػػر إذف اإلمػػاـ فجػػائز لئلمػػاـ أف يقمػػب الػػزرع أك يعطػػي البػػذر كي خػػذ 

 .(3)"المسمميف ؿنقاانيا أيضا كيرج  إلا بيت ما
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كالمعنػػػػا مػػػػف ىػػػػذا القػػػػكؿ إف كانػػػػت أرض الفػػػػيء مكقكفػػػػة أك ممنكاػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ إمػػػػاـ 
الحػػؽ فػػي تبػػديؿ الػػزرع كيعطػػي المسػػمميف أك ااممػػو، فمػػف قػػاـ بحرثيػػا دكف االسػػتئذاف فمئلمػػاـ 

)ربما يفيـ مف يعطي يتادؽ مف كجية نظرم( كيطالب بقيمػة نقاػانيا كيرجػ  كػؿ ذلػؾ البذر
 إلا بيت ماؿ المسمميف.

ف أذف اإلمػػاـ لمػػف يحرثيػػا فحرثيػػا غيػػره بغيػػر إذنػػ :04الــنص و فػػبل يقمبيػػا كال يعػػرض البػػذر "كا 
ف لػـ يحرثيػا غيػره إال بعػد مػا نػزع ايػبيا  لمف حرثيا إال بإذف اإلماـ أك ااممو أك مػف أمػره، كا 

 .(1)كنقاىا لمحرث فإنو يقمبيا كيعرض البذر لمف حرثيا"

األرض كحرثيػا غيػره بغيػر إذف فػبل يبػذرىا إذا كاف مف أخذ اإلذف مف اإلماـ لـ يحرث 
ف كػاف  كال يبيف البذر لمف حرثيا إال بعػد مكافقػة اإلمػاـ أك العامػؿ أك مػف أمػره اإلمػاـ بػذلؾ، كا 

 قد حرثيا غير مف طمب اإلذف بعد ما نزع منيا الحيائش كنظفيا فمو أف يحرثيا.

اقتسػػػػمكىا لمحػػػػرث، "ككػػػػذلؾ قػػػػـك مخاكاػػػػكف إف أذف ليػػػػـ اإلمػػػػاـ أف يحرثكىػػػػا ف: 05الــــنص
بغيػػر إذنيػـ فػػإنيـ يقمبكنيػػا أك يػردكف لػػو البػػذر، كال يحػدثكف فييػػا القسػػمة. قمػػت: فحرثيػا غيػػرىـ 

ف أذف ليـ اإلماـ أف يحرثكىػا كلػـ يحرثكىػا تمػؾ السػنة أك حرثكىػا، فيػؿ ليػـ أف يحرثكىػا فػي  كا 
حرثيػػػا أيضػػػا غيػػػرىـ السػػػنة المقبمػػػة بغيػػػر إذف اإلمػػػاـ، قػػػاؿ: ال يحرثكىػػػا بغيػػػر إذف اإلمػػػاـ كال ي

بإذنيـ، إال إف فكضيا إلييـ اإلماـ دكف غيرىـ مف الناس فبل ب س أف يحرثكىػا متػا يػاؤكا أك 
 .(2)ي ذنكا لمف يحرثيا" 

إيػػارة إلػػا قػػـك معينػػيف امػػا كجػػو )مخاػػكص(  ربمػػا المقاػػكد مػػف لفػػظ مخاكاػػكف
رض فقسػػػػمكىا بيػػػػنيـ، ثػػػػـ قػػػػاـ غيػػػػرىـ دكف فيػػػػؤالء إف أذف ليػػػػـ اإلمػػػػاـ بحػػػػرث األ الخاػػػػكص

امميـ بحرثيػا فػإنيـ يخػالفكف مػا بػذرت بػو مػف قػبميـ )أم اػنؼ كنػكع آخػر( أك يرجعػكف ليػـ 
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ف كاف اإلماـ قد أذف ليـ بحرث تمؾ األرض فإف حرثكىػا تمػؾ السػنة أك لػـ يحرثكىػا،  بذرىـ. كا 
فػذلؾ ال يجػكز. كمػا ال يجػكز كرغبكا في حرثيػا مػرة أخػرل فػي السػنة المقبمػة بغيػر إذف اإلمػاـ 

أيضػػػا حػػػرث غيػػػرىـ ليػػػا بطمػػػب إذنيػػػـ باسػػػتثناء إف ككميػػػـ اإلمػػػاـ كفكضػػػيـ امييػػػا امػػػا كجػػػو 
الخاكص دكف غيػرىـ فيكػكف ليػـ الحػؽ فػي حرثيػا متػا مػا أرادكا كليػـ إاطػاء اإلذف لغيػرىـ 

 بحرثيا.

 أرض الوقف )األحباس(:/ 4

ف ألغػػراض دينيػػة ككانػػت تحػػبس أراضػػي الكقػػؼ ىػػي أراضػػي أكقفيػػا أاػػحابيا المسػػممك 
)كالمسػػاجد(أك العمميػػة )المػػدارس( أك لاػػالح المسػػمميف )حفػػر  لاػػالح بعػػض المرافػػؽ الدينيػػة

اآلبػػار مػػثبل ليرتػػكم منيػػا اػػابرم السػػبيؿ" آبػػار السػػابمة"، كقػػد يكػػكف مػػف معػػاني الحبػػي الاػػدقة 
 .(1)كاليبة كغيرىا مما ىك في معنا العطية ككانت أغمب األحباس لممساجد

 كيقكؿ أبك العباس في ىذا الي ف:

"كقمت: كأرض المسجد أك المساكيف إذا كانت خرابػا ال امػارة فييػا ىػؿ يجػكز لمػف  :01النص
يحرثيػػا كىػػي ليسػػت كغيرىػػا مػػف  ت لقػػـك فحرثيػػا؟ قػػاؿ: ال يجػػكز لمػػفيحرثيػػا مثػػؿ أرض ارفػػ

 .(2)األراضي التي تنسب إلا الناس، كمنيـ مف يقكؿ:ىي كغيرىا مف األرض جائز حرثيا"

ىذا النكع مف األراضي ال ييبو غيره مف األراضػي المعػركؼ أىمػو، ال ياػح حرثػو كال 
ال مػػف يػػرخص بتعميػػره كحرثػػو امػػا رأم أنػػو يكجػػد ىنػػاؾ تجػػكز إقامػػة العمػػارة اميػػو، فػػي حػػيف 

 يختمؼ اف باقي األراضي.
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 أرض الموات:/ 5

ىػػػي األرض التػػػي خمػػػت مػػػف العمػػػارة كالسػػػكاف كالمقاػػػكد بإحيػػػاء المػػػكات انػػػد الفقيػػػاء 
امارة األرض الَخِرَبُة التي ال مالؾ ليا كال ينتف  بيا أحد، كمقاكدىـ بعمارتيا التسبب لمحيػاة 

 .(1)ذلؾالنامية فييا ببناء أك غرس أك حراثة أك سقي أك نحك 

، (2)كمػػػػا ياػػػػطمح امػػػػا أرض المػػػػكات ب نيػػػػا التػػػػي ال امػػػػارة فييػػػػا كلػػػػـ يتعػػػػيف مالكيػػػػا
كتاػػبح ممػػؾ لمػػف أحياىػػا مػػف المسػػمميف بيػػرط االلتػػزاـ بالكاجبػػات المقػػررة امييػػا االستاػػبلح 

 .(3)كالتييئة كغيرىما

كيػػػذكر أف الرسػػػتمييف لمػػػا يػػػػيدت دكلػػػتيـ األمػػػف كالرخػػػاء يػػػػراكا فػػػي العمػػػارة كالبنػػػػاء 
جراء األنيار كاتخاذ األرحيةك  حياء المكات )أم إحياء األراضي الميتة( كغرس البساتيف كا   .  (4)ا 

 يقكؿ الفرسطائي: 

"ككػػذلؾ األرض التػػي ال تعػػرؼ ألحػػد كلػػيس ليػػا امػػراف فجػػائز لمػػف يحرثيػػا إذا لػػـ  :01الــنص
تكػف فييػػا حػػدكد فػػإذا كػػاف فييػػا حػػدكد فػػبل تجػػكز لمػػف يحرثيػػا. كمػػنيـ مػػف يقػػكؿ بالرخاػػة لمػػف 

، كمنيـ مػف يػرخص كلػك كانػت تعػرؼ ألحػد أف يحرثيػا مػف أراد يحرثيا كلك كانت فييا الحدكد
ف كانػػت فييػػا امػػراف كلكنيػػا خػػراب تركيػػا أىميػػا فػػبل حرثيػػا امػػا مػػا ذكرنػػاه فػػي ال تػػي قبميػػا. كا 

 .(5)يجكز لمف يحرثيا، كمنيـ مف يرخص"

                                                           

 .33نزيو حماد، مرج  سابؽ، ص:  (/1)
 .42محمد امارة، مرج  سابؽ، ص: (/ 2)
 .57اميكر سكينة، مرج  سابؽ، ص:  (/3)
براىيـ بحاز، دار الغرب اإلسبلمي، ص: (/ 4)  .31ابف الاغير المالكي، أخبار األئمة الرستمييف، تح: محمد ناار كا 
 .414الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/5)
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ىذا القكؿ يجيز أف ىذا النكع مػف األراضػي يمكػف لمػف رغػب فػي حرثػو أف يفعػؿ ذلػؾ، 
ف كانت ذات حػدكد  إف لـ تكف ىذه األرض ذات حكاجز، كىناؾ مف يرل جكاز الحرث فييا كا 
ف اػػرؼ تبعيتيػػا ألحػػد األفػػراد. كأف كػػاف بيػػا بقايػػا  امػػا أف ىنػػاؾ أيضػػا مػػف يسػػمح بحرثيػػا كا 

 .ذلؾبىجرىا أىميا فبل يجكز حرثيا كىناؾ مف يرل أنو ال ب س العمراف كلكف كانت قديمة ك 

ذا كانػػػت العمػػػارة التػػػي فػػػي ىػػػذه األرض قديمػػػة غيػػػر جديػػػدة فػػػبل يجػػػكز ألحػػػد أف :02الـــنص "كا 
يحرثيا، كمنيـ مف يرخص إذا لـ تكف فييػا األيػجار كمػنـ مػف يقػكؿ كلػك كانػت فييػا األيػجار 

 .(1)و أىمو"كىذا كمو فيما يسقا بماء المطر كلـ ييتغؿ ب

أرض المػػػكات إف كانػػػت بيػػػا امػػػارة كبنػػػاء قػػػديـ ال يجػػػكز ألم فػػػرد حرثيػػػا، كىنػػػاؾ مػػػف 
ف احتػكت  يجيز ذلػؾ إف لػـ تكػف مغركسػة باأليػجار امػا أف ىنػاؾ مػف يػرخص بػذلؾ حتػا كا 

 اما األيجار ككؿ ما يسقا بماء المطر.

 أرض العنوة: / 6

المسػػممكف بػػالقكة كالغاػػب كيمكػػف تعػػرؼ أرض العنػػكة امػػا أنيػػا األرض التػػي فتحيػػا 
 .(2)القكؿ ب نيا األرض الخراجية

أكىػػي مػػا غمػػب امييػػا أاػػحابيا بالقتػػاؿ حتػػا أخػػذت انػػكة كلئلمػػاـ الخيػػار فػػي قسػػمتيا أك أف 
 اف ىذا النكع مف األراضي فيذكر: ، كيتحدث أبك العباس(3)يتركيا فيئا لممسمميف

"كأمػا إف خػػرج قػـك مػف أرضػيـ بالسػػيؼ فترككىػا حتػا خربػػت أك خػافكا مػف اػػدكىـ : 01الـنص
فخربكا مف أرضػيـ قبػؿ أف يػركه كترككىػا حتػا خربػت كاندرسػت آثارىػا فػبل يجػكز لمػف يحرثيػا 
ف حرثيػػا امػػا ذلػػؾ الحػػاؿ فجػػاءه اػػاحبيا فإنػػو يقمبيػػا أك يػػرد لػػو البػػذر أك  إذا اػػرؼ ذلػػؾ، كا 

                                                           

 .414الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/1)
 .42محمد امارة، مرج  سابؽ، ص: (/2)
 .53اميكر سكينة، مرج  سابؽ، ص: (/ 3)
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بػالخكؼ أف يحػرث مثػؿ غيرىػا ممػا  حيػث خػرج منيػا أىميػا ي خذ نقاانيا. كمنيـ مػف يػرخص
ال يعرؼ ألحد، كقيؿ بالرخاة كلك خرجكا منيػا بالسػيؼ أك لػـ يقاػد العػدك إلػا أخػذ أرضػيـ 

 .(1)أف يحرثيا ما يياء"

األرض التػػي خػػرج منيػػا أاػػحابيا بػػالقكة كالغاػػب بعػػد تخريبيػػا أك قػػامكا ىػػـ ب نفسػػيـ 
كاػػكلو إلػػييـ فعممػػكا امػػا إفسػػاد محاػػكليا حتػػا اختفػػت آثػػار بتخريبيػػا خكفػػا مػػف العػػدك قبػػؿ 

ف فعػػؿ ذلػػؾ اػػف معرفػػة ثػػـ  ذلػػؾ، فمػػف اػػرؼ بكضػػعيا ىػػذا الػػذم اميػػو فػػبل يجػػكز لػػو حرثيػػا كا 
أتػػا اػػاحبيا فعميػػو تغييػػر البػػذر أك رده لػػو كمػػا نقػػص منيػػا يعكضػػو. فػػي حػػيف أف ىنػػاؾ مػػف 

التػػي لػػـ تعػػرؼ ألحػػد، كىنػػاؾ يػػرخص بجػػكاز ىػػذا إف تركيػػا أاػػحابيا خكفػػا كىػػي مثػػؿ األرض 
ف كاف أاحابو ترككىا انكة كمجبكريف  كلـ يقاد العدك سمب أرضيـ. مف يجيز الحرث كا 

 : أشكال االنتفاع باألرضالثاني المبحث

اختمفت األيكاؿ كالطرؽ التي استغميا األفراد كالجمااات لبلستفادة مف األراضي 
الزرااية كمحاكلة تسخيرىا لاالحيـ، كتنكات بيف الممكيات الفردية كاليركة فكانت تتيكؿ 
باالتفاؽ بيف األفراد اما خدمة األرض كبذرىا كحاادىا أحيانا كأحيانا أخرل كاف كؿ فرد 

دة منيا. كسنحاكؿ فيما يمي التفايؿ في بعض األيكاؿ التي ااتمدت يعمؿ ب رضو لبلستفا
مف قبؿ أبك العباس الفرسطائي كفاؿ لنا  االىتماـفي خدمة األرض كالتي أخذت قدرا مف 

 بعض األمكر المتعمقة بيا ككاف مف أىميا:

 الممكية:/ 1

حكؿ االحتكاء اما الييء كالقدرة اما االستبداد بو كقد  المغة تدكر معاني الممؾ في
ـَ أَف الَمَو َلُو ُمَمُؾ  ـَ َتَعَم كرد لفظ الممؾ في القرآف الكريـ كمف ذلؾ نجد قكلو تعالا:" َأَل

                                                           

 .417، ص: سابؽمادر الفرسطائي،  (/1)
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ـَ َماِلَؾ الُمَمَؾ ُتَؤَتي الُمَمَؾ َمَف َتَياُء (1)"كاألَرَض  الَسَماَكاتَ  كَتْنَزُع الُمَمَؾ ، كقكلو أيضا: "ُقِؿ الَمُي
 .(2)ِمَمَف َتَياُء كُتِعُز َمْف َتَياُء كُتِذُؿ َمْف َتَياُء"

معا، كىك اتااؿ  المممكؾىي الافة التي تمحؽ المالؾ كالييء  الشرعكالممكية في 
يراي بيف اإلنساف كبيف ييء يككف مطمقا تارفو فيو كحاجزا مف تارؼ الغير) ممنكاا ال 

 .(3)يمكف تارؼ الغير فيو(

إف اليريعة اإلسبلمية تعترؼ بحؽ الممكية لؤلفراد اما األرض كتاكف ىذه الممكية 
كتحمييا، كتطمؽ يد أاحابيا بالتارؼ فييا كاستغبلليا اما النحك الذم يريدكنو كفقا 

 .(4)لمضكابط اليراية

كقد تعددت الطرؽ التي يحاؿ بيا األفراد اما األراضي الزرااية كأىـ ىذه الطرؽ: 
حياء المكات كىي المير  اث، البي  كاليراء، التادؽ كاليبة كالكاية، الغاب، اإلقطاع كا 

 .(5)دىا اإلسبلـ لمتممؾأغمب الطرؽ التي حدّ 

أراضي الممؾ تظير الممكية الفردية كلااحبيا حرية ياممة في التارؼ فييا، كقد 
في ذلؾ أكانت  تظير أيضا الممكية القبمية لؤلرض فتككف بذلؾ ممكا لقبيمة جميعا، سكاء

 ككؿ فرد مجزأة اما األفراد أك أف ممكيتيا ميتركة يتعاكنكف اما خدمتيا كؿ حسب طاقتو

 

                                                           

 .107سكرة البقرة، اآلية:  (/1)
 .26سكرة آؿ امراف، اآلية:  (/2)
(، ـ1095-802ىػ/488-238، الممكيات الزرااية كآثارىا في المغرب كاألندلس )ييحي أبك المعاطي محمد اباس (/3)

رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه، إيراؼ: طاىر راغب حسيف، قسـ التاري  اإلسبلمي كالحضارة اإلسبلمية، جامعة القاىرة، 
 . 87، ص: 2000

 .61اميكر سكينة، مرج  سابؽ، ص:  (/4)
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 .(1)بما يممؾ مف إمكانيات

تتميز اادة ىذه األراضي بعدـ االستقرار كاغر المساحة نظرا لخضكايا ألحكاـ 
كالبعض اآلخر اغير الكراثة كالبي  كاليراء، كلذلؾ نجد االختبلؼ فبعضيا كاس  المساحة 

المساحة بالقرب مف القرل كالتجمعات الريفية، كقد أطمقت النكازؿ ادة تسميات اما ىذا 
 .(2)النكع مثؿ جنات، جناف، ضيعة، بحيرة، ركض كرياض، قرية، بستاف

 )ممكية األرض( نجد: بالممكية كمما كرد لدل أبك العباس كتعمؽ 

و الطفؿ أك خميفة اليتيـ أك المجنكف إف أذف "إف أذف األب لمف يحرث أرض ابن :01النص
لمف يحرث أرض ىؤالء، فبمم الطفؿ أك اليتيـ أك أفاؽ المجنكف فبل يحرث مف أذنكا لو في 

 .(3)أرضيـ إال بإذنيـ، فإف لـ ي ذنكا لو فميعطكا لو اناء ما أامح في أرضيـ كقيمة ما زاد"

                                                           

 الجزائػػر، ـ(،10 -9ىػػػ/ 4-3القػػرنيف) فػػي المغػػرب األكسػػط خػػبلؿجػػكدت ابػػد الكػػريـ يكسػػؼ، األكضػػاع االقتاػػادية  (/1)
 .16، ص: 1992ديكاف المطبكاات الجامعية، 

 .61اميكر سكينة، مرج  سابؽ، ص: (/ 2)
 .337الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/3)
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مف كاف مككؿ اما ابنو الاغير أك اما يتيـ أك مجنكف كأاطا اإلذف ألحد بخدمة أرض 
ىؤالء، ثـ خرجكا اف أمره )بالبمكغ لمكفؿ ككبر اليتيـ كيفاء المجنكف( فبل يبقا يحرثيا ب مر 

ف كاف قد حرثيا دكف إذنيـ مف أذنكا لو مف قبؿ،  كال يمكنو حرثيا إال بإذنيـ ب نفسيـ، كا 
 فميعطكا لو قيمة ما أامحيا بو كما ىيئيا بو ككذلؾ ما زاد بيا مف البذر.

األرض إلا أحد مف الناس فبل يحرثيا مف أذنكا لو،  ؾتم ؾمم"ككذلؾ إف انتقؿ  :02النص
إال بإذف مف انتقمت إليو كلك كرثيا أبك الطفؿ أك خميفة اليتيـ أك المجنكف، فإف لـ ي ذنكا لو 

 .(1)فميدرؾ امييـ اناء ما امؿ"

ىذا النص يبيف ممكية األرض بالكراثة، ذلؾ أف مف أذف لو بحرث األرض ثـ انتقمت 
ر ااحب اإلذف ال يجكز لو حرثيا إال بطمب مف المالؾ الجديد، كلمف كأابحت ممكا لغي

كرث أرض ابنو أك أابح خميفة ليتيـ أك مجنكف كلـ ي ذف لو بالحرث فمو المطالبة ب تعابو 
كالتعكيض امييا لما اممو في تمؾ األرض كزاده فييا، فيك إذف يدرؾ المطالبة اما أامالو 

 مف المبلؾ الجدد.

ايترل أرضا يراء انفساخف ذف لمف يحرثيا فعمميا كأامحيا كسكاىا، فتبيف "كمف : 03النص
ف لـ ي ذف لو فميدرؾ اناءه، كمنيـ مف  ليما انفساخ بيعيا فبل يحرثيا إال بإذف ااحبيا كا 

 .(2)يقكؿ إنما يدرؾ اناءه األكؿ كيرج  بو اما ااحب األرض"
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احة أحد اليركط أك نقاانيا ربما لعدـ كذلؾ  (1)ىذا اليراء باطؿ بسبب االنفساخ
فإف ايترل أحد أرض كىيئيا كأامحيا ثـ تبيف لو كلمف بااو أف بيعيا باطؿ، فبل يحرثيا إال 
 بإذف ااحبيا أم مف باايا لو، كلو أف يطالب بتعكيض لو اما أتعابو مف ااحبيا األكؿ.

كاف اند "كمف ايترل أرضا ف ذف لمف حرثيا فعمميا كأامحيا كخرج بيا ايب : 04النص
ف لـ ي ذف لو كمنعو  البائ  كلـ يرضو، فبل يحرثيا الم ذكف لو إال بإذف مف البائ  األكؿ، كا 
فإنو يدرؾ اناءه اما الميترم الذم ردىا بالعيب كيدرؾ قيمة ما زاد فييا مف العيف اما 
ااحبيا الذم رجعت إليو، سكاء في ىذا الذم ذكرناه أأذف لو أف يحرث لنفسو أك ييترؾ 

 .(2)الجكاب فييا كاحد" معو

كمف ىذا القكؿ يتضح لنا أنو مف ايترل أرضا ف امحيا كىيئيا لمحرث ثـ ظير بيا 
ايب لـ يدرب كيعمـ بو البائ ، فبل يحرثيا إال إف طمب اإلذف ممف باايا، فإف منعو كطالبو 

أذف في  برد أتعابو فإنو يحؽ لو ذلؾ كيجكز لو كيدرؾ اناءه اما مف ايتراىا، ألنو ىك الذم
حرثيا كذلؾ يدرؾ قيمة ما زاد فييا اما ما لـ تكف اميو مف قبؿ أم اند البائ ، كالذم يرج  
إليو العيب الذم ظير بيا ألف البائ  ىك الذم ينتف  بتمؾ الزيادة التي ألحقت باألرض مف 

 قبؿ الميترم مف االستابلح كالتييئة لمحرث.

 الشركة: / 2

لممكيف كاختبلط النايبيف فااادا بحيث ال يميزاف سكاء ىي خمط ا المغةاليِّْركُة في
أكاف ذلؾ في الممكية العينية أـ المعنكية، كيطمؽ اسـ اليركة اما العقد فتسما يركة العقد 

ف لـ يكجد اختبلط النايبيف.  كا 
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اختااص مف اثنيف أك أكثر بمحؿ كاحد كىي نكااف يركة ممؾ )أم يركة  اليرع كفي
يممؾ اثناف ف كثر إرثا أك يراء( كيركة اقد )أم بسبب العقد ب ف بسبب الممؾ، كىي أف 

 .(1)يقكؿ أحدىما ياركتؾ في كذا كيقبؿ اآلخر(

كأيضا نجد أف اليركة ىي أيضا االختبلط أم خمط احد الماليف باآلخر بحيث ال 
كيخبرنا أبك العباس ب ف اليركة تق  اما كجكه متفاكتة منيا ما  ،(2)يتميزاف اف بعضيما

ككف فيو اليركة بالتممؾ ككذلؾ تككف اليركة في المناف  دكف التمميؾ كتككف أيضا في ت
 ، كىك يقكؿ: (3)األمكاؿ كغير األمكاؿ

"كأما األرض كما اتاؿ بيا إذا اختمطت حتا ال يفرز كال ياؿ كؿ كاحد منيـ : 01النص
يجكز اتفاقيـ، فإف  إلا معرفة نايبو فذلؾ كمو معقكؿ حتا يتفقكا فيما بينيـ إف كانكا ممف

 .(4)لـ يتفقكا فبل يحكـ بينيـ بحكـ الميترؾ"

في حالة اختبلط األرض كادـ فرزىا مف قبؿ اليركاء كال يعرؼ كؿ كاحد منيـ 
ف اختمفكا امييا ال تككف  سيمو كحاتو، فإف كامكا إلا اتفاؽ فتككف اليركة بينيـ كا 

 ميتركة فيما بينيـ.

كسمـ )الناس ييترككف في ثبلث الماء كالكؤل كالنار( كىذا "قكلو اما ا  اميو : 02النص
االيتراؾ في المناف  دكف التمميؾ ما لـ يقبضكا ذلؾ كمو اما التمميؾ فإذا دخمت يدىـ اما 

 .(5)التمميؾ اار ليـ"
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يفيـ مف ىذا القكؿ: المنفعة العامة ليذه األيياء التي سخرىا ا  تعالا لكي يستفيد 
مف الضركريات كتككف مكممة لبعضيا البعض، فعما األفراد استغبلليا منيا اإلنساف كىي 

لممنفعة كال يجكز ألم أحد أف يعمؿ بيا ما يجعميا تدخؿ ضمف ممتمكاتو الخااة )فالمنفعة 
 العامة أكلا مف المنفعة الخااة(.

كج إليو الناس مف المجازات كالمياه كالمر  استكليركة المناف  مثؿ ما ذكرنا مما : 03النص
كالمرااي كجمي  المساكف في الفحكص التي استككا إلييا كيحتاجكف إلييا لمكايييـ كغير ىذا 
كما ييبيو، فالسابؽ إلا ىذه المعاني أكلا مف غيره فإف لـ يتسابقكا كجاءكا إلييا مف حيث 
يستككف إلييا فإف أمكنيـ جميعا المناف  بعامتيـ فميتفقكا كـ أمكنيـ، كال يجكز لبعضيـ أف 
ف كاف ال يمكنيـ االنتفاع لعامتيـ فميتفقكا فيما بينيـ اما مف  يمن  بعضا اما ىذا الحاؿ. كا 

 .(1)أك تياجركا فيقسمكف المناف " حكاحتياسبؽ مف ذلؾ كمو إف 

يرااا مبدأ األكلكية كالسبؽ في اليركة فممف كاؿ أكال إلا األرض )المرااي 
ف كامكا إلا ىذه كالمركج( أك السكف أك الماء يككف لو الحؽ  في االنتفاع بو مف غيره، كا 

ف لـ يتمكنكا مف االنتفاع جميعا يخاامكا  األيياء جميعا فميفعمكا ذلؾ اما اتفاؽ منيـ، كا 
كتياجركا اما ذلؾ يتفقكف اما مف سبقيـ إلييا أكال ثـ يقسمكف ىذه المناف  بالقراة )األكؿ 

 ثـ مف تبعو كالذم يميو كىكذا(.

اء إنما يتدارككف القسمة في جنس كاحد ال في أجناس مختمفة معا، كذلؾ "كاليرك: 04النص
الجنس مثؿ النخؿ ب انافيا كالزيتكف ب جناسيا كاألرض إذا كانت بيضاء ليس فييا ييء 
جنس كاحد...كمف العمماء مف يقكؿ األاؿ كمو جنس كاحد كاألرض كما اتاؿ بيا جنس 

 . (2)قيؿ األرض كما اتاؿ بيا جنس كاحد"كاحد كالغيراف كاآلبار كالجب انؼ كاحد، ك 
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تعتبر األرض األاؿ ألنيا إذا لـ تكف ال تقاـ العمارة كال يككف ىناؾ زرع كال مكاجؿ 
كال آبار كال غيرىا، فعند القسمة تقسـ األرض في حد ذاتيا كال يقسـ ما نبت امييا كما زاد 

 فييا، ألف األرض تبقا ثابتة.

قـك إذا امر كاحد مف اليركاء بعضا مف تمؾ األرض  "في أرض ميتركة بيف: 05النص
اما أف تككف لو كلـ يجاكز سيمو فغرس فييا أك بنا أك حفر كلـ يختر أطايب األرض، 
فإنو يككف لو ذلؾ كتاير البقية ليركائو بينيـ اما قدر حاايـ. كمنيـ مف يقكؿ يعمؿ 

ي كؿ ىك غمة امارتو حتا اليريؾ في تمؾ األرض مثؿ ما امؿ كيغرس كيبني مثؿ ما بنا ك 
 . (1)ي تي يريكو بمثؿ ما ي تي بو فميقتسمكا بعد ذلؾ إف أرادكا"

يجكز ألحد اليركاء في األرض أف ينتف  بحاتو كسيمو منيا كيعمرىا بالغرس أك 
البناء أك الحرث كغيره، يرط أف ال يتجاكز حاتو في ذلؾ كال يختار األماكف الاالحة 

ي مف األرض فيك لميركاء كجائز لغيره أف يعمؿ نفس اممو فيحرث لمزرااة كالجيدة، كما بق
ف رغبا في االيتراؾ فيما بينيما كأرادا القسمة فيجكز ليما  كيزرع نفس ما بذر كلو أف يبني، كا 

 ذلؾ.

"كال يجكز قسمة اليركاء في األاؿ إال بمحضرىـ جميعا أك بحضكر مف كاف في :06النص
بلفة كالككالة كاألمر كما أيبو ذلؾ، كلك جعمكا لذلؾ الغائب مقاميـ بكجو مف الكجكه مثؿ الخ

سيما معمكما ككذلؾ ال تجكز قسمتيـ إذا فرقكا نايب أحد منيـ اما جمي  سياميـ أك اما 
 .(2)بعض أنابائيـ"
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يجب حضكر كؿ اليركاء في قسمة األاؿ )كاألرض( مثبل كيجكز لمف غاب أف 
يفة اميو إف كاف مجنكف أك يتيـ، كال تجكز لميركاء يحضر ككيمو األب مثبل اف ابنو أك الخم

 منح الغائب حاتو لعدـ حضكره، كال يمكنيـ قسمة نايب أحد منيـ اما اددىـ.

 يكرد لنا أبك العباس ما يمي: الحرث في األرض المشتركةكاف 

"كمف ايترؾ م  رجؿ في أرض أناافا ف ذف كاحد منيما لغير يريكو أف يحرث  :01النص
تمؾ األرض فإف الم ذكف لو يحرث ناؼ تمـ األرض كميا كىك سيـ مف أذف لو، كمنيـ مف 
يقكؿ إنما يحرث الناؼ الذم لو فييا فإنو يحرثو كمو حيث أذف لو، كىك رب  الكؿ إال إف 

ف إذف يريكو أيضا أذف لو أف يحرث الناؼ الذم لو ف ييا، فإنو يحرثو كمو حيث أذف لو كا 
أف يحرث ناؼ تمؾ األرض فبل يحرث سيـ يريكو الذم أذف لو إال مناافة، كمنيـ مف 
يقكؿ يحرثيا كميا إف أذف لو في نافيا أف يحرثو، كمنيـ مف يقكؿ ال يحرث أرض الميترؾ 

 .(1)بإذف أحد اليركاء"

اليركاء لغيره ب ف يحرث ناؼ ىذه األرض فمو  في األرض الميتركة إف ايترؾ أحد
أف يحرث الناؼ كال يتجاكزه، كيككف ذلؾ السيـ مف طمب إذنو لمحرث اما أف ىناؾ مف 
يرل أنو لو أف يحرث األرض ناؼ منيـ مف أذف لو فقط، كاند الحرث ال يتجاكز مقدار 

كميا فيناؾ  الناؼ، كىناؾ مف يرل أنو مف أخذ اإلذف بحرث الناؼ يجكز حرث األرض
 مف يرل أف األرض الميتركة ال تحرث إال بإذف جمي  اليركاء.

 المزارعة:/ 3

مف الزرع كىي في األاؿ تقتضي فعبل مف الجانبيف )مالؾ األرض  المغةالمزاراة في 
 كالمزارع( كلكف فعؿ الزرع يككف مف أحد الجانبيف.
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ىي معاقدة دف  األرض ، أك (1)اقد الزرع ببعض الخارج مف ذلؾ الزرع اليرعكفي 
إلا مف يزرايا اما أف تككف الغمة بينيما اما ما يرطا، كذلؾ ب ف بقكؿ مالؾ األرض 
لمزارع دفعتيا إليؾ مزاراة بكذا كيقكؿ المزارع قبمت. أك ىي اقد حرث ببعض مف الخارج 

 .(2)منيا أم الحااؿ مما طرح في األرض مف بذر الُبر )القمح( كاليعير كنحكىما

اإلماـ أطفيش أنو ال تجكز مزاراة أرض إال بجزء مف خارج منيا في تمؾ كيذكر 
المزاراة كال يجكز بخارج منيا قبؿ أك بعد كال يحبسو الخارج مف غيرىا كال بغير حبسو كال 
بالدنانير كالدراىـ، لما ركم اف امر بف الخطاب رضي ا  انو أنو كتب إلا امالو مف 

 .(3): مف دف  البذر فمو الناؼ كمف لـ يدف  البذر فمو الثمثنجراف في مزاراة ماؿ المسمميف

كالمزاراة بيف اثنيف فيجكز أف يككف المزارع اسما لكؿ كاحد مف العاقديف لكف 
 االستعماؿ في ااطبلحو يطمؽ اما الذم أخذ األرض ليزرايا دكف الذم دفعيا إليو.

ألرض كأكرد لنا الناكص كقد تحدث أبك العباس اف ىذا النكع مف أيكاؿ االنتفاع با
 التالية: 

"قمت: فمف أذف لرجؿ أف يحرث أرضو ببذر معمـك فحرثيا بو كلـ ينبت منو  :01النص
ييء، ف راد أف يحرثيا؟ قاؿ: ال يجد ذلؾ كأما إف أذف لو أف يحرثيا بمقدار معمكـ مف البذر 

ؿ: ال يحرثيا حيث لـ فحرثيا كلـ تنبت فإنو يحرثيا بمقدار ما بذر فييا أكال. كمنيـ مف يقك 
ينبت فييا ييء، ككذلؾ إف نبت فييا بعض كلـ ينبت بعض فإنو يحرثيا ما لـ ينبت مف بذره 

 . (4)كمنيـ مف يقكؿ: ال يحرث ييئا منيا"
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إذا ايتركا يخااف أحدىما يممؾ األرض كاآلخر البذر فطمب منو ااحب األرض 
، كأراد حرثيا مف جديد فبل يجكز لو زرايا بنكع معيف مف البذر فحرثيا كلـ ينبت منو ييء

ذلؾ كلو أف يعيد حرثيا إذا لـ ينبت فييا ييء بنفس البذر، كىناؾ مف يرل أنو يحرثيا في 
ف نبت بعض البذر كلـ ينبت اآلخر فيقدر ما لـ ينبت  غير المكاف الذم حرث فيو أكال كا 

 كيعبد بذره، كىناؾ مف يقكؿ ب ف ال يحرث ييئا.

ف اختمفا فقاؿ ااحب األرض: قد مات بذرؾ كلـ ينبت كقاؿ لو ااحب البذر  :02النص "كا 
إنما منعو مف النبات الماء فإف ارؼ أنو أاابو الماء الذم ينبت بو مثمو مف البذر كلـ 
ف لـ تمطر تمؾ األرض مطرا ينبت ما زرع فييا فالقكؿ  ينبت، فبل ييتغؿ بااحب البذر كا 

 . (1)قكؿ ااحب البذر"

حالة بذر األرض كادـ نباتيا فإف كاف ذلؾ مف جراء قمة الماء كانعدامو حيث أف في 
البذر لـ يركل فيككف المسؤكؿ اف ذلؾ ااحب األرض ألنو لـ يكتفي مف الماء الذم يجعمو 

 ينمك كينبت.

كيقكؿ أطفيش أنو إذا اتفقكا اما يرط الحرث فحرث أحدىما بذره ثـ حرث ااحبو 
يعتيما فإنو يككف لكؿ كاحد منيما ما زرع مف بذره كال يدرؾ اما مثؿ ذلؾ كلـ يخمطا زر 

ااحبو العناء كالقيمة كالنقااف فيما يككف منو )ما قاـ بإحداثو مف الزيادة كالنقااف( كىناؾ 
مف يقكؿ ذلؾ جائز كمف لـ تنبت زريعتو منيـ فبل يدرؾ ااحبو ييئا، كمنيـ مف يقكؿ يدرؾ 

 .(2)اميو سيمو مف الزرع
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ف : 03النص ف أذف لو أف يحرث في األرض ىذا البذر أك ىذا فإنو يحرث أييما ياء كا  "كا 
حرث أحدىما كلـ ينبت، كأراد أف يحرث اآلخر فبل يجدد ذلؾ كأما إف ذىب أحدىما قبؿ أف 

 . (1)يحرث ييئا فإنو يحرث الباقي منيما"

ف زرع يجكز لممزارع الذم طمب إذف ااحب األرض حرث أم نكع مف البذر أراد فإ
ف كاف قد ضاع منو أحد البذريف أك ىمؾ  نكع معيف كلـ ينبت فبل يجكز لو زرع نكع آخر، كا 

 قبؿ أف يحرث ييئا فميحرث ما بقي معو.

"كأما إف أذف لو أف يحرث في أرضو كيبل معمكما مف البذر كلـ يكف انده في  :04النص
ف ايترط اميو بذرا كاف انده ذلؾ الكقت، ثـ استفاد بعد ذلؾ فبل ب س اميو أف يحرثو إال إ

 .(2)كقت اإلذف أك إنما أراد ىك ذلؾ كلـ ييترطو فبل يحرث كؿ ما استفاده بعد اإلذف"

إذا كاف ااحب األرض قد ايترط اما المزارع قدر ككيؿ معيف مف البذر كلـ يكف 
بحكزتو في ذلؾ الكقت ثـ تحاؿ اميو باستبلفو كتدينو مف غيره، فجائز لو أف يحرث بو 

ألرض. كأما إف طمب اإلذف بالحرث ككاف انده مقدار معيف مف البذر كلـ يحرثو بو كأراد ا
 الحرث بعد ما طمب اإلذف فذلؾ غير جائز.

"كأما إف أذف لو أف يحرثيا ببذر معمـك ثـ امـ أنو ليس لو فيو ييء أك ال ينبت : 05النص
ف حرث غيره فيك بمنزلة مف حرث بغير إذف.  ف اابتو آفة فبل يحرث غيره كلك مقداره، كا 
كأما إف كاف انده بذر فطمب مف ااحب األرض أف ي ذف لو أف يحرثيا، كلـ يقاد البذر 

دكف سكاه، فتمؼ ذلؾ الزرع أك لـ ينبت كامـ أنو لبس لو فيو  الذم كاف انده في ذلؾ الكقت
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ييء، فإنو يحرث ما سكاه مف البذر مما يكافقو في الجنس أك الكيؿ إال إف طمب أف  يحرث 
 .(1)تمؾ األرض بذلؾ البذر كلـ يقاده فبل يحرث بعد ذلؾ بغيره "

بذر ثـ أدرؾ مف طمب اإلذف في حرث األرض ككاف االيتراط اما نكع معيف مف ال
ااحبو أنو ليس لو أك ال يامح لمزرع أك أاابتو جائحة فبل يجكز الحرث بغير ىذا البذر 
ف  ف فعؿ كحرث بغيره فك نو لـ يست ذف مف ااحب األرض كا  ف كاف نفس المقدار، كا  حتا كا 
طمب حرث األرض ببذر معيف ثـ زرايا ببذر آخر لـ يكف بحكزتو كقت االستئذاف فتمؼ 

مك كأدرؾ أنو لـ يكف لو، فجائز لو أف يستبدلو ببذر مف نفس النكع )قمح، كضاع كلـ ين
 يعير( ككذلؾ الكزف.

كيذكر القطب أطفيش ما يمي: "كأما إف لـ ينبت الزرع كأاابتو آفة فإنيـ يتكاخذكف 
العناء كالقيمة مما يمكف فيو العناء اما قكؿ مف ال يجيز اليركة، كأما مف جكزىا فبل يدرؾ 

منيـ اما اآلخر ييئا كمف مات منيـ فكرثتو بمقامو، كأما إف اتفقكا اما ىذا كمو كؿ كاحد 
فبذر الكاحد منيـ ف راد أف ي خذ العناء كالقيمة فبل يجد ذلؾ إال إف أبرأ كؿ كاحد منيـ ااحبو 

 .(2)مف العناء أك القيمة فبذر لو فيك جائز"

ف "كأما إف أذف لو أف يحرث األرض بيذا البذر ف :06النص إنو يحرثيا كميا كما أذف لو كا 
كاف البذر ال تحممو تمؾ األرض أك ال يحرث بو فإنو يحرثيا كما يامح حرثيا، كلك بقي مف 
ف أذف لو أف يحرثيا مف  األرض أك حرث مف األرض كالبذر فبدا لو فميس اميو ييء، كا 

 . (3)بذره كلـ يبيف لو مقدار معمكما فبل يحرث منيا ييء"
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لنص أنو إف كاف مقدار البذر زائد اما األرض أك أف البذر غير يتضح مف ىذا ا
ف فضؿ  جائز لمزرع، كطمب المزارع اإلذف مف ااحب األرض فإنو يحرث ما كاف معو كا 
ف لـ يبيف  مف البذر أك مف األرض ييء، فظير لممزارع التكقؼ اف الحرث فمو ذلؾ، كا 

 )ربما كجكب تقدير الكيؿ(.ااحب األرض لو مقدار معيف فبل يحرث مف األرض ييئا 

 المغارسة: /4

المغارسة ىي أف يدف  أحد أرضو إلا مف يغرس فييا يجرا كيرل اإلباضية جكازىا 
 .(1)كتككف في جمي  األيجار كالنخؿ إال البقكؿ

بيا  بغرس األشجار وعمارةاألرضكقد ذكر أبك العباس العديد مف الناكص المتعمقة 
 ككيؼ تغرس كما يجب فعمو في ذلؾ فنجد: 

"الكاجب اميو أف ال يغرس مف الغركس إال ما يعمـ أنو حبلؿ كيعمـ  أاؿ : 01النص
األرض التي أراد الغرس امييا فييا أنو حبلؿ كال يستعمؿ ييء فييا إال بالنكل كالنية،... 

مكتو ما دامت تمؾ الغراسة  كقد قالت العمماء أف ق مف غرس غراسا يككف لو أجرىا كلك بعد
 .(2)قائمة"

يفيـ مف ىذا القكؿ أف القائـ بعممية الغرس اميو أف يتحرل اف غرسو كمادره 
فيرااي أف يككف حبلؿ ككذلؾ اميو أف يت كد مف أاؿ األرض التي يرغب بالغرس امييا أف 

ر حتا بعد تككف حبلال أيضا، كاميو العمؿ بالنية، كيقاؿ أف مف غرس يجرة يككف لو األج
 كفمتو ما دامت تمؾ اليجرة قائمة كلـ تمت.
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"كالميترؾ مف الغراس فبل يغرس كال ينزاو ككذلؾ األرض الميتركة ال يعمرىا كال : 02النص
يفعؿ فييا ييئا إال بإذف يريكو، كقكؿ آخر جائز لو أف يغرس منيا مقدار سيمو إدا لـ يختر 

 .(1)أطايب األرض"

الغراس ال ينزع كال يغرس كحكمو حكـ األرض الميتركة، ما اختمط كايترؾ فيو مف 
ال يعمرىا يخص إال بإذف يريكو أم مكافقة جمي  اليركاء اما ذلؾ، كلو أف يغرس مقدار 

 سيمو مف تمؾ األرض بغض النظر اف اختيار المكق  المبلئـ كالاالح لمغرس.

ف غرس أرضا اما أنيا لغيره فإذا ىي لو فبل يحؿ لو ن:03النص كاه في ذلؾ الغراس، "كا 
ف  ككذلؾ إف غرس غراسا في أرضو اما أف الغراس لغيره فبل يجكز لو نكاه كالغراس لو، كا 
غرس غراسا اما أنيا لو فإذا ىي لغيره قاؿ: إف نزايا مف مكضعيا فغرسيا فااحبيا 
ف ياء أف ي خذ قيمتيا في  بالخيار إف ياء أف ي خذ غراسو كي خذ ما فسد فييا أخذه، كا 

 . (2)نيا األكؿ فمو ذلؾ كيفعؿ الذم نزع بالغراس ما ياء ككرثتيـ بمقاميـ"مكا

ىذا يعني أنو مف غرس أرضا بالخط  اما أساس أنيا لغيره فظيرت أنيا لو فبل 
تجكز نيتو في ذلؾ كىي باطمة، كأما إف غرس يجرا في أرضو اما أساس أف الغراس لغيره 

جرا اما ااتقاد منو أنو لو فظير لغيره فإف كاف فنيتو باطمة أيضا كلو الغراس، كمف غرس ي
قمعيا فااحب األيجار مخير بيف أف ي خذ غرسو كيطالبو بما فسد أك لو أف يطالب بقيمتيا 

 أيف غرسيا مف كاف يظف أنيا لو، كمف كرث ذلؾ منو فالحكـ نفسو يق  اميو.

أرضو، قاؿ: فإف لـ  "كأما إف كجد غراسا مقمكاة ف خذىا اما أنيا لو فغرسيا في: 04النص
ت خذ الغراس في األرض أخذىا أك ي خذ ما فسد فييا إف كانت تنجبر فإف لـ تنجبر فااحبيا 
ف كجد غراسا مقمكاة فغمط فييا فغرسيا في أرضو فنبتت فااحب الغراس  ي خذ قيمتيا، كا 
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ا بالخيار، إف ياء أف يمسكيا في ذلؾ فمو ذلؾ كيككف لو منافعيا كميا مف الطريؽ إليي
كحياتيا مف الماء كال يدرؾ ااحب الغراس اما ااحب األرض خدمة تمؾ الغراس بعد إذا 

 . (1)أخذىا"

مف كجد يجرة مقمكاة ف خذىا كغرسيا في أرضو فإف أفسد في أرض غيره بغرسيا 
ف لـ يتمكف مف إابلحيا  فإنو مطالب بتعكيض ما أفسد مف األرض إف كانت تستامح، كا 

تامح بو، كمف كجد يجرة مقمكاة فغرسيا في أرضو فنبتت فااحب فمااحبيا أخذ قيمة ما 
الغراس مخير بيف أف يتركيا في مكانيا م  استحداث طريؽ ليا لخدمتيا كتكايؿ الماء، كال 

 يطمب مف ااحب األرض االاتناء بيا.

"قمت: أرأيت ما استغؿ ااحب األرض مف تمؾ الغراس؟ قاؿ: يعطيو لااحب  :05النص
ف أراد قمعيا  الغراس إال إف اختار قيمتو فيككف ذلؾ تبرئة مف الغمة لااحب األرض، كا 

فجائز كال يدرؾ اما ااحب األرض غير ذلؾ إذا لـ يفسد فييا ييء، كلك مات الغراس بعد 
ف حدثت الغمة في ىذا الكجو اند ااحب األرض فميعطيا لااحب  ذلؾ اند ااحبيا، كا 

الجكاب في التي قبميا كما فسد في ىذا مف  الغراس إذا انتف  بيا ااحب األرض، ككذلؾ
قبؿ ا  فميس غما ااحب األرض ييء كمنيـ مف يقكؿ: يعطي ااحب األرض قيمة 

 .(2)الغراس التي غمط فييا في كقت أخذه ليا"

يفيـ مف ىذا القكؿ أف ما انتف  بو ااحب األرض مف األيجار يرجعو لااحب 
ما غرسو أكال كيككف في ذلؾ سماحو لااحب الغراس، إال إف اتفؽ معو اما رد قيمتو ل

ف رغب ااحب األيجار بتبديميا فمو ذلؾ إف كاف ال يضر باألرض،  األرض ب خذ الغمة، كا 
كأف نضجت الغمة اند ااحب األرض يمنحيا لااحب األيجار، كما فسد مف الثمار 
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ب بسبب طبيعي )الَبَرَد( ال يعكضو ااحب األرض، كقد رأل آخركف بجكاز من  ااح
 األيجار مف أخذ قيمة غراسو.

ف أراد ااحب الغراس أف ينزع غراسو فجائز لو ذلؾ إف لـ يكف الفساد في : 06النص "كا 
األرض، كمنيـ مف يقكؿ: ينزع غراسو كلك كاف الفساد في األرض إف لـ ياؿ إلا نزايا إال 

أك لـ يكف،  بذلؾ، كيغرمو الذم غرسيا أف ينزايا فبل يجكز لو ذلؾ كاف الفساد في األرض
كمنيـ مف يقكؿ: إف لـ يكف الفساد في األرض فجائز لو نزايا كاف الفساد في الغراس أك لـ 

 . (1)يكف، كمنيـ مف يقكؿ: إف كاف فييا الفساد فبل ينزاو"

أم أنو اند رغبة ااحب األرض األيجار بنزع ما غرس فمو ذلؾ إف لـ يكف في 
ف أحدث الفساد إف لـ نزاو لو مضرة كفساد في األرض، كىناؾ مف  يرل كجكب النزع حتا كا 

يكف لينزايا إال بإحداث الفساد كلمف نزع األيجار ال يجكز أحد مطالبتو بالتعكيض، سكاء 
 أأحدث الفساد أك لـ يحدثو.

"كمف ايترل أرضا فغرسيا فخرج في يراءه انفساخ فإنو إف كانت الغراس لـ ت خذ : 07النص
ف أخذت فميعط ااحب األرض قيمة الغراس ك يمسكيا كال فالقكؿ قكؿ مف اداا نزايا، ك  ا 

يدرؾ مف غرسيا مف العناء ييئا، كمنيـ مف يقكؿ إف أخذ قيمتيا حيف غرسيا فمو العناء م  
ف أخذ قيمتيا في ىذا الكقت كقيمتيا في ىذا الكقت مقدار قيمتيا كقت غرسيا  القيمة، كا 

ف لـ يكف ف ي قيمتيا مقدار ذلؾ كمو فمي خذ قيمتيا حيف كالعناء جميعا، فبل يدرؾ غير ذلؾ كا 
 . (2)غرسيا م  العناء"

مف غرس أرضا بعد يرائيا كتبيف لو أف في ىذا اليراء انفساخ فإذا كانت األيجار لـ 
ف بدأت بالنمك فميعط ااحب األرض قيمة األيجار لمف غرسيا كال  تنبت فجائز نزايا، كا 
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د أخذ قيمتيا )مف غرسيا( في بداية غرسيا يعكض مف قاـ بالغرس ييئا، كأما أف كاف ق
 الب بإاطاء مقدار الغرس كالعناء.فااحب األرض ليس كط

يقكؿ أطفيش في نفس ىذا السياؽ )ما يتعمؽ باالنفساخ في يراء األرض( ما ناو: 
"مف ايترل أرضا يراء فاسدا فغرسيا أك بناىا أك غرس فييا أك بنا فييا خير بائيا في أحذ 

كبناءىا كيعطي قيمة النقص مبنيا كقيمة الغرس يكـ غرسو، كيعطي قيمة أرضو كغرسيا 
النخمة إف اارت نخمة ال قيمة الفسيؿ، كذلؾ إاطاء قيمة النقص غير مبني كقيمة الغرس 
ف كاف القم  ال يفسد األرض أك الغرس أك  مقمكاا القم  السابؽ اف غرسو في أرضو كا 

 .(1)النقص أخذ كؿ مالو"

ف خيؼ فساد أ رض ال غرس متعمؽ بفساد من  ربو مف قمعو كخير ربيا في أخذ كا 
ربيا في أخذ قيمتيا أك اكضيا فيمسكيا رم الغرس أك النقض، كيككف فساد األرض ببقاء 
العركؽ فييا أك فساد كحرث بجانب المقمكع أك انيداـ جرؼ مف األرض لك قم  أك ببناء 

 .(2)ؽ بفساد األرض(غرس فييا أك فساد المقمكع لك قم  )ىذا كمو متعم

كمف غاب أرضا فغرسيا ثـ استحقت أم قدر ااحب األرض اما الغااب 
 بنزايا فنزايا منو بحكـ أك بغيره أجبر قم  غرسو، كلك بفساده كأاطا لااحبيا نقاانيا. 

 اإلجارة:/ 5

، أك الجزاء اما العمؿ أك ىي: ما يعطا (3)اسـ لؤلجرة كىي كراء األجير المغةفي
 العمؿ.مقابؿ 
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تمميؾ المنفعة مف لفظ  اقد معاكضة اما تمميؾ منفعة بعكض بما يدؿ اماكيراا
ىي تمميؾ منفعة في مقابؿ اكض ىك األجر كتستخدـ كممتي اإلجارة كاإلكارة كليس كغيره، أك 

 .(1)ىناؾ فرؽ اند الجميكر بينيما

اسـ  كقد سمي الكراء بإجارة كأحكامو كاإلجارة في أركانو كيركطو، كقد يختص
 .(2)اإلجارة باستئجار اآلدمي كيختص الكراء بالدكاب كالرياع كاألرضيف

: َدْيَف أك َاْيَف )ديف أم مثمي  كما تعرؼ اإلجارة أيضا اما أنيا بي  نف  معمـك
 .(3)كالنقكد كالمكزكف كالمعدكد كالمتقارب، أك ايف أم قيمي كىك ما سكل المثمي(

مكمة لانؼ معمـك إلا أجؿ معمـك مما تجكز تجكز اإلجارة بثبلثة أكجو: ب جرة مع
فيو اإلجارة ككؿ ما كاف حاضرا فاست جر مف يعممو لو فبل يحتاج فيو إلا األجؿ مثؿ مف 
است جره أف يبذر لو ىذا البذر كيحاد لو الزرع أك يكتاؿ لو اليعير أك يطحنو أك يخبز أك 

 .(4)يقط  لو التمر

 ىك كما يمي:  اإلجارةكما أكرده الفرسطائي بخاكص 

"ككذلؾ األجير إف است جره رجؿ ب رض كلـ يدخؿ العمؿ ف ذف لو األجير فميحرث : 01النص
ف تعنا فييا الم ذكف  ف حرثيا كذلؾ فعمؿ األجير العمؿ فيما اما ما اتفقا اميو كا  بإذنو، كا 
ف امؿ بعض  كأامحيا كامؿ األجير كاستحقت تمؾ األرض فمنعو منيا، فميعطو اناءه كا 

مؿ الذم استؤجر بو، كأخرجو ااحب العمؿ أك مات األجير فبل يحرث الم ذكف لو تمؾ الع
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األرض، كيدرؾ اناءه اما األجير فيما نابو كيدرؾ اما ااحب األرض أيضا ما نابو مف 
 . (1)اناءه إف منعاه"

يدؿ ىذا القكؿ اما أنو مف است جر أجيرا كجعؿ أجرتو األرض )منحيا لو كأابحت 
ف حرث ااحب األرض أرضو ممكو( كلـ ي قـ بعممو فمو أف ي ذف لااحب األرض بحرثيا، كا 

ف كاف ااحب األرض قد  كقاـ األجير ب داء اممو اما ما اتفقا اميو أم تمميكو األرض، كا 
ىي ىا كأامحيا كقاـ األجير بعممو كبيعت األرض فمو )أم األجير( أف يعطي ااحبيا قيمة 

 كاكض تعبو.

جير أك المست جر أك ماتا جميعا فبل يحرث فييا إال بإذف الحي " كأف مات األ: 02النص
منيما أك كرثة الميت، فإف منعكه فميعطكه اناءه اما قدر ما ليـ في تمؾ األرض كمنيـ مف 
يقكؿ إف دخؿ األجير العمؿ فبل يككف لمف است جره في تمؾ األرض التي است جره بيا حكـ، 

ف لـ يدخؿ األجير العمؿ ف ذف المس ت جر لمف يعمؿ األرض كأامحيا كاستحقيا األجير فبل كا 
ف مات األجير قبؿ أف يعمؿ  يحرثيا إال بإذنو، فإف منعو فميدرؾ اناءه اما المست جر، كا 
ف منعو  ييئا أك أخرجو المست جر مف اممو قبؿ أف يعمؿ فإنو يحرث بإذف ااحبيا األكؿ، كا 

 .(2)فميعطو اناءه"

أك ااحب األرض أك مكتيما معا ال تحرث  بمعنا أنو في حالة مكت األجير
األرض إال بإذف الحي منيما أك بإذف كرثة الميت، كمف منعكه مف أف يحرث األرض يدفعكف 
ف قاـ األجير كحرث األرض فبل  لو اناءه كقيمة تعبو اما قدر ما ليـ في تمؾ األرض، كا 

ف لـ يحرث األجير األرض كأخذ ىا كأابحت ممكا يفعؿ مف است جره اما األرض ييء، كا 
لو فبل يجكز لغيره حرثيا إال بإذنو، كلو الحؽ أف يمنعو فيدرؾ المست جر قيمة ما حرثيا بو، 
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ف أراد أحد حرث األرض قبؿ أف يحرثيا األجير أك طرده منيا المست جر فيطمب اإلذف  كا 
 بخدمتيا مف ااحبيا األكؿ.

مضرة اما غيره قبؿ أف "كمف است جر أجيرا باألرض كما اتاؿ بيا فحدثت : 03النص
يدخؿ العمؿ فإنو يؤخذ بنزع ذلؾ المست جر، كأما إف دخؿ األجير العمؿ فميؤخذ كؿ كاحد 
منيما ما ينكبو، كأما ما جعؿ مف المضرة اما ذلؾ فإف كؿ كاحد منيما ي خذ مف جعميا 

ف لـ يدخؿ األجير العمؿ فإنما يدرؾ نزايا المست ج ر دكف بنزايا إف دخؿ األجير العمؿ، كا 
األجير، كمنيـ مف يقكؿ: إنما يدرؾ نزع المضرة كتدرؾ اما األجير دكف المست جر دخؿ 

 .(1)األجير العمؿ أك لـ يدخمو"

اند استئجار األجير لخدمة األرض فإف كق  بيا فساد قبؿ بدأ العمؿ فعما 
يككف المست جر )ااحب األرض( نزع المضرة كالفساد، كأما إف كاف األجير قد بدأ العمؿ ف

تعكيض الفساد كالخسارة مف كمييما كؿ كاحد اما قدر خاتو. كمف قاـ كتسبب بالفساد فإنو 
يتحمؿ المسؤكلية كيامحو، فإف لـ يدخؿ األجير العمؿ كق  ذلؾ اما المست جر كىناؾ مف 

 يرل تعكيض المضرة اما األجير سكاء باير العمؿ أك لـ يفعؿ.

ف اتفؽ ااحب األرض م  الحااديف  ف رسؿ األجراء فغمطكا اما زرع غيرىـ كا 
فحادكه فيـ ضامنكف كليس ليـ في األجرة ييء، كيتبيف مف التضميف أنو ال اناء ييـ 

 .(2)اما ااحب الزرع كما ال اناء ليـ اما مف است جرىـ
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 المظاىر المتعمقة باألرض: الثالث المبحث

 :أوالـ التعدي والغصب

بممؾ الغير دكف قاد تممؾ الرقبة أك إتبلفو أك يعرؼ التعدم اما أنو االنتفاع 
 .(1)بعضو )جزء منو( دكف قاد تممكو، كىك المجاكزة كالتارؼ بغير حؽ

أما الغاب فيك أخذ رقية الممؾ أك منفعة بغير إذف المالؾ اما كجو الغمبة كالقير 
كف في دكف محاربتو، كىك أحد أكجو الماؿ الباطؿ كيعتبر التعدم أاـ مف الغاب ألنو يك

األمكاؿ كالنفكس كاألاراض، كتحدث النزااات في األمبلؾ الزرااية بيف اليركاء كاألقارب 
 .(2)كالكرثة

كقد تحدث تعديات في األمبلؾ بيف اليركاء اما األمبلؾ الميااة كما يحدث نزاع 
 .(3)كالتي تدرس بيف األفراد اما الغمة المغركسة

 كىك يقكؿ:  حرث أرض غيره بالتعديكقد ذكر أبك العباس قضايا متعمقة بمف 

"مف حرث أرض غيره بغير إذف ااحبيا فبل يحؿ لو ذلؾ كيككف متعديا بذلؾ  :01النص
كيمنعو ااحب األرض، ككذلؾ اليريؾ يمن  مف أراد أف يحرث أرضا قد ايترؾ فييا م  

 .(4)غيره"

ه كال مف حرث أرض غيره دكف استئذاف فيك متعدم في ىذه الحالة اما أمبلؾ غير 
يجكز لو حرثيا، كلااحب األرض منعو كاليركاء يجكز ليـ من  مف أراد حرث األرض 

 الميتركة بينيـ.
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ف  :02النص "كمف كانت في يده أرض غيره يمن  مف أراد أف يحرثيا بغير إذف أاحابيا كا 
اء حرثيا المتعدم في ىذه الكجكه التي ذكرناىا، ف تا أاحابيا ف راد أف يرد بذره فمو ذلؾ سك 

في ذلؾ أبذرىا أك لـ يبذرىا أك حرثيا كلـ ينبت بذره أك نبت بذره كلـ يدرؾ، فإنو يعكض 
ف ياء تركو، كيككف الزرع لااحب األرض  كيدرؾ بذره  اميو بذره فإف أراد المتعدم أخذه كا 
متا ياء، كال يعرض اميو ااحب األرض إال جنس بذره سكاء في ىذا زرارع الايؼ أك 

 .(1)زرارع اليتاء"

مف كانت بحكزتو أرض غيره كخدميا لو الحؽ في من  مف كؿ مف أراد حرثيا دكف 
ف قاـ بحرثيا دكف االستئذاف كامـ أاحابيا ف راد أف يسترج  بذره فيحؽ  مياكرة ااحبيا، كا 
لو ذلؾ إف كاف فد زرايا أك لـ يزرايا، ككذلؾ إف حرثيا كلـ ينبت بذره أك لـ يحاده فإنيـ 

و، فإذا رغب لو أف ي خذه كيجكز لو تركو أيضا كفي ىذه الحالة يككف يرجعكف لو ما زرا
ف لـ ي ذف لمف حرثو ب خذه فبل ي خذه كيجكز لو زراو  الزرع مف نايب ااحب األرض كا 
ف أاطا ااحب األرض البذر لمف حرث فإنو يعطيو نفس ما بذر بو سكاء أكاف  متا أراد كا 

 قد بذر في الايؼ أك اليتاء.

يدرؾ المتعدم اما ااحب األرض اناءه كال اناء دكابو كال يدرؾ ييئا سكل "ال : 03النص
ف تاب المتعدم فإنو يطمب بذره اند ااحب األرض فإف أاطاه لو فالزرع لااحب  يذره، كا 
ف لـ يعطو لو كلـ يتبرأ لو مف بذره فبل ي كؿ ذلؾ الزرع كي كمو الفقراء كىذا إذا  األرض، كا 

 . (2)البذر كلـ يتحالبل" تركو حتا أدرؾ كلـ يتراددا

لممعتدم المطالبة بالبذر أما التعب كاناء الدكاب فبل يحؽ لو ذلؾ كال التعكيض لو 
ف ااترؼ بااتدائو فميطمب ما بذره مف ااحب األرض، فإف اكضو يككف الزرع  امييـ كا 
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لااحب األرض كأما إف لـ يرجعو لو كلـ يسامحو فيو فبل ي كؿ ىذا الزرع، كيكزاو اما 
ف لـ يرد أحدىما البذر لآلخر كلـ يتسامحا.  الفقراء في حالة نضج الزرع كقرب حااده، كا 

الطفؿ أك المجنكف أك اليتيـ أك  ابنو"كمف حرثت أرض مف كلي أمره بالتعدم مثؿ : 04النص
الغائب الذم استخمؼ اميو فالقكؿ في ىذا كمو مثؿ القكؿ في أرضو، في رد البذر كقمب 

 .(1)ىا أكال كيفعؿ ذلؾ كمو لمف كلي أمره"األرض التي ذكرنا

مف كاف كلي أحد اما أرضو )اما االبف أك المجنكف أك اليتيـ أك الغائب( كحرثت 
أرضيـ بالتعدم فمو أف يرد كيرج  ذلؾ البذر أك يغير ما بذرت بو األرض مف قبؿ المتعدم 

 بما يخالفو.

ف أراد أيضا أف يقم  ما "ال ي كؿ مف ينبت مف البذر المتعدم في تمؾ ا: 05النص ألرض كا 
نبت فييا مف بذر المتعدم فمو ذلؾ، أدرؾ أك لـ يدرؾ كال يككف فيما أفسد فيو مف حيف قمعو 
إياه الييء، كال فيما أكمت دابتو إف أراد أف يقمعو كال يقاد في ذلؾ إلا الفساد كال يتعمده كال 

 .(2)يككف اميو حرزه ما قم  مف ذلؾ"

يفيـ مف ىذا القكؿ أنو ما حضر كطاب مف نبت المتعدم في أرض غيره ال ي كؿ 
ف  كلااحب األرض إف رغب في نزع كقم  ذلؾ البذر، سكاء أنضج الزرع أك لـ ينضج كا 
قمعو كأفسده أك ما أكمتو دابتو فبل يعكض ذلؾ، كفي اممية القم  ال يتعمد إحداث الفساد كال 

ف غاب أحدىما كلـ يعكضو. كمف حرث أرضا لرجميف  بالتعدم فيككف ليما نفس ما ذكرناه كا 
 يحضر فإف يريكو يفعؿ ما يفعمو إف كاف حاضر كىناؾ مف يقكؿ يتارؼ سيمو بذلؾ فقط. 

 ما يمي: من تعدى عمى أرض غيره فحرثيا ببذر صاحبيا كنجد بخاكص 
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ضامف " كمف حرث أرض رجؿ بالتعدية ببذر غيره كقد غابو مف ااحبو فيك : 01النص
ف لـ  لما غاب مف البذر كيعطيو ااحب األرض ما بذر في أرضو كيككف الزرع لو، كا 
ف ياء  يعط الغااب لااحب األرض البذر ييئا فميعط لو ااحب األرض إف ياء، كا 
ف أاطا الغااب لااحب األرض ما بذر في أرضو  أاطاه لمغااب، كيككف الزرع لو كا 

رض كالبذر مضمكف لااحبو كليس لممتعدم كالحكـ في ىذا كمو: أف الزرع لااحب األ
 .(1)ييء مف اكض اما اناءه"

مف أخذ بذر غيره كزراو في أرض تعدل امييا كغابيا يككف اميو ضماف ما 
غاب مف البذر كيرج  لو ااحب األرض ما زراو في أرضو كبذلؾ يحاؿ غما الزرع. 

جعو كلو أيضا أف أما إف لـ يعط مف غاب األرض لااحبو ييئا فمااحب األرض أف ير 
ف أرج  مف غاب البذر لااحب  يعطيو لمغااب كيمسؾ ىك الزرع )ااحب األرض(، كا 
األرض فيككف الزرع مف نايب ااحب األرض كالبذر لااحبو كال يحاؿ المتعدم غما 

 ييء مف انائو كتعبو.

ف طمب ااحب البذر مف ااحب األرض ما غاب منو فميدركو اميو أك  :02النص "كا 
ف تبرأ لو مف الزرع فيك لااحب البذر أك نبت يتبرأ مف  الزرع، فإف أاطاه بذره فالزرع لو كا 

ف  فذىؿ كلـ ينتف  بو ييئا، فبل يدرؾ البذر اما ااحب األرض كيدركو اما المتعدم كا 
قمب ااحب األرض ذلؾ البذر أك أفسده، كلـ ينتف  بو فميس اميو ييء كيككف ضماف 

ف طمب البذر غما الغااب لااحبو، كأما  إف انتف  بذلؾ الزرع بمقدار البذر اما ااحبو كا 
 .(2)منو المتعدم فميدركو اميو"
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إف طمب ااحب البذر مف ااحب األرض ما غاب منو مف البذر فيحؽ لو ذلؾ 
ف سامحو  أك لو أخذ الزرع فإف أرج  لو البذر يككف الزرع لو، كفي حالة ادـ نمك الزرع كا 

البذر، كيعكض النقااف لمالؾ األرض. كفي حالة  في أخذ الزرع فيك مف نايب ااحب
ف كاف أفسد ااحب األرض  ادـ نمك الزرع أك ضيااو فيككف لممتعدم تعكيضو اميو، كا 
ف انتف  ااحب األرض بالبذر فيعطي قيمتو  البذر أك لـ يفسده فيو فبل يككف اميو ييء، كا 

نما ليرده لااحبو كلك طمب المتعدم ذلؾ منو فإنو يدركو اميو لكف ليس ام ا أساس تممكو كا 
 ىك لااحب البذر.

ف أراد ااحب البذر أف ي خذ مف ذلؾ الزرع مقدار بذره كىك قايؿ أك أدرؾ : 03النص "كا 
فذلؾ جائز، كال يككف اما ااحب األرض أك الغااب ييء منو ككذلؾ أخذ مقار 

اف األرض، بذره...فإف أراد ااحب البذر أف يحاد ذلؾ الزرع فذلؾ جائز كيككف اميو نقا
كمنيـ مف يقكؿ: نقااف األرض اما الغااب كمنيـ مف يقكؿ: ال يدرؾ ااحب البذر ذلؾ 
نما يدرؾ اما ااحب األرض كمنيـ مف يقكؿ: إنما يدرؾ الغااب كال يدرؾ اما  الزرع، كا 
ااحب األرض، كمنيـ مف يقكؿ: إنما يحاد ذلؾ الزرع الغااب كيرد البذر اما ااحبو 

حب األرض، كمنيـ مف يقكؿ إنما ي كؿ ذلؾ الزرع الفقراء كيعطي كيعطي النقااف لاا
 . (1)البذر لااحبو، كيعطي نقااف األرض لااحبيا"

كيفيـ مف ىذا أنو مف رغب في أخذ الزرع كىك قايؿ أك نضج فيجكز اميو ذلؾ 
ف أرادكا كرغب ااحب البذر حااد  كال ي خذ منو ااحب األرض كالغااب ييء...كا 

لو، كما نقص مف األرض يعكضو. كقد يككف نقااف األرض اما  أرضو فيككف ذلؾ
الغااب كىناؾ مف يرل أف ااحب البذر ال يخسر ما ضاع مف بذره كيطالب بو الغااب 
كااحب األرض، في حيف يرل البعض أف المطالبة بالبذر تككف اما مف غابو كال تق  
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البذر لااحبو كيعكض  اما غيره كاما رأم آخر فإف الغااب يحاد الزرع كيعطي قيمة
 ااحب األرض نقاانو، كىناؾ مف يرل أف الزرع يكزع اما الفقراء كالمساكيف.

ما إذا رج  البذر إلا ذلؾ الغااب بميراث أك ىبة أك ما يابو ذلؾ ف راد :04النص "كا 
ف طمب المتعدم البذر مف ااحب األرض  ااحب األرض أف يرد اميو بذره فمو ذلؾ، كا 

ف أراد أف يقم  فإنو يدركو اميو.  ف أراد ااحب األرض أف يقمب ذلؾ الحرث فمو ذلؾ كا  كا 
ف أدرؾ الزرع فالجكاب فييا مثؿ الجكاب فيما قبميا"  .(1)ذلؾ النبات أيضا فمو ذلؾ، كا 

في حالة حاكؿ الغااب اما البذر باليبة أك الادقة أك الميراث كغيرىا مف 
ف طمب المتعدم استرجاع  األمكر فإنو إف رغب ااحب األرض برده إليو فيككف لو ذلؾ، كا 

البذر مف ااحب األرض فيجكز ذلؾ، ككذلؾ إف رغب ااحب األرض بتغيير البذر فحائز 
 لو ذلؾ.

ف بذر المتعدم بذر مف كلي أمره مف اليتيـ أك المجنكف أك أيباىيـ في أرض  :05النص "كا 
ف أراد أف يقميو غيره، فإف أراد ااحب األرض أف يرد ذلؾ البذر اما المتعدم فمو ذل ؾ كا 

ف تركو حتا يترؾ فيككف سبيمو سبيؿ ما قبمو"  . (2)بما يخالؼ األكؿ فمو ذلؾ، كا 

المتعدم إف كاف ككيبل لغيره ككلي أمره كبذر في ارض غيره فإف رأل ااحب 
ف  ف طمب المتعدم إرجاع البذر منو فيرجعو لو كا  األرض إرجاع األرض لو فذلؾ جائز، كا 

ف نضج الزرع في ىذه الحالة فينطبؽ رغب في تغيير ما ب ذر بو أكال فذلؾ أيضا جائز، كا 
 اميو نفس الحكـ.

"مف غاب أرضا فحرثيا ببذره لااحب األرض فإف حرث لو اما أف يدرؾ  :06النص
ف حرثيا اما أال يدرؾ اميو البذر فبل يدركو اميو ييئا. كأما إف  اميو البذر فمو ذلؾ، كا 
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خر اما أف يككف الزرع لااحبو، فإف تركو لو ااحب غاب أرضا فحرثيا ببذر رجؿ آ
ف لـ يتركو لو فالحكـ فييا كما قمنا فيما قبميا مف  األرض فيككف الزرع لااحب البذر كا 

 .(1)مسائؿ التعدم"

ف كاف الغااب قد حرث األرض التي غابيا كاستكلا امييا ببذره فإف ايترط أف  كا 
رط إرجاع البذر لو فبل يككف اما ااحب األرض يرج  لو البذر فميرجعو لو كأما إف لـ ييت

ف كاف قد غاب أرضا فحرثيا ببذر غيره اما أف ي خذ الزرع ىك فإف سامحو  ييئا، كا 
 ااحب األرض في خذ مالؾ  البذر الزرع.

 فنجد ما يمي:   بـ من غصب أرضا ث  دخمت ممكوكفيما يتعمؽ 

بعد ذلؾ فإف كاف ما بذر فييا "كمف غاب أرضا فحرثيا بالتعدية فدخمت ممكو  :01النص
لو، فإنو يمسكيا كيعطي نقااف األرض لمف غابيا منو أكال قبؿ أف تدخؿ ممكو إف لـ 
يرثيا، كأما إف كرثيا فميس اميو ييء مف نقااف األرض كيرد اميو ااحبو ما نابو مف 

ف لـ يدخؿ ممكو إال بعد ما أدرؾ الزرع فإنو يم سكو ااحب البذر، إذا كاف لو كما فسرناه كا 
 . (2)األرض كيرد البذر اما الغااب"

في ىذه الحالة يمكف القكؿ أنو مف دخمت األرض ممكو كحرثيا فإف بذرىا بزراو فيك 
ف كرث ىذه األرض فبل  يمسكيا كما زرع فييا كيعكض النقااف لمف غابيا منو أكال، كا 

ف لـ تدخؿ يعكض ييئا مف نقااف األرض كيرد اميو ااحب األرض حاتو مف البذر،  كا 
األرض ممكو إال بعد أف نضج الزرع فإف ااحب األرض يحتفظ بو كيرد البذر اما 

 المغتاب.
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"كأما إف حرث األرض اما أنيا لغيره ببذره فيما يظف فخرجت األرض لو كالبذر : 02النص
ف تعمد حرث ذلؾ البذر كىك لغيره في  لغيره فإنو يعطي البذر لااحبو كيككف الزرع لو، كا 

اما أنيا لغيره فخرجت األرض لو، فإنو يمسؾ ااحب البذر ما نبت مف بذره في تمؾ أرض 
 .(1)األرض كليس اميو ييء مف نقااف األرض

كفي حالة ما إذا حرث أحد أرضا اما أساس أنيا لغيره كىك ال يعرؼ ب نيا لو فإف 
ف تعم د الحرث ببذر بذر فييا بذرا ليس لو، فإنو يعطي قيمة البذر لااحبو كيمسؾ الزرع كا 

غيره في أرض يظف أنيا لغيره فظيرت لو، فااحب البذر ي خذ ما نبت مف الزرع في ىذه 
 األرض كال يعكض ييئا مف نقااف األرض كفسادىا.

"كأما إف كاف حرث أرضا ببذره بالتعدية ثـ دخمت األرض ممؾ ابنو الطفؿ أك ابنو : 03النص
ببي  أك يراء أك ىبة أك غير ذلؾ مف كجكه  البالم أك ابنو المجنكف أك كؿ مف كلي أمره

الممؾ، فالزرع لمف دخمت األرض ممكو كيدرؾ اميو ااحب البذر بذره كي خذه مف ماؿ لبنو 
الطفؿ أك البالم أك اليتيـ الذم استخمؼ اميو أك المجنكف بغير خميفة، كمنيـ مف يقكؿ: ال 

إنو ي خذه مف مالو بغير خميفة، كمنيـ ي خذه مف ماؿ ىؤالء بنفسو إال بخميفة إال ابنو الطفؿ ف
مف يقكؿ: الزرع لو كيعطي نقااف األرض لااحبيا األكؿ كما كانت في ممكو كيعطي 

 . (2)نقاانيا لمف انتقمت إلييـ مف حيث دخمت ممكيـ"

مف حرث أرضا ببذره بالتعدم كاارت تمؾ األرض ممكا ألحد لمف كاف لو ككيؿ أك 
جنكف، اليتيـ( باليراء أك باليبة أك ب م كجو كاف مف كجكه كلي أمره )االبف القاار، الم

إثبات دخكؿ الممؾ كحدكثو، فيككف الزرع ليؤالء الذيف ككمكا امييـ كتكلكا أمكرىـ كلااحب 
البذر إف أراد مطالبة الككيؿ ببذره، كي خذ مف أمكاؿ ىؤالء )الطفؿ كالمجنكف كاليتيـ( كىناؾ 
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يفة ما ادا في أخذ ماؿ الطفؿ فإنو يجكز ذلؾ حتا مف يرل أنو ال يجكز أخذه بدكف خم
بدكف إذف الخميفة، كىناؾ رأم يناح بإرجاع نقااف األرض لااحبيا األكؿ كيككف الزرع 
لمخميفة، كما يجكز منح النقااف لمف أابحكا يممككف األرض مف الكقت الذم دخمت فيو 

 ممكيـ.

مره بميراث فحاد ذلؾ الزرع، فإنو "كأما إف رجعت تمؾ األرض لمف كرثيا ككلي أ: 04النص
يعطي نقااف األرض لمف كرثيا مف حيث كرثيا، إال إف انتف  ااحبيا بذلؾ الزرع بمقدار 
أرضو كأما إف كرثيا ىك فميس اميو مف نقاانيا ييء مف حيث دخمت ممكو كيككف اميو ما 

 . (1)نقص مف تمؾ األرض البنو قبؿ أف يرثيا ألف ذلؾ ايف اميو"

األرض بالكراثة فحاد الزرع فإنو يعكض نقااف األرض لمف كرثيا منو كمف ممؾ 
مف بداية دخكليا ممكو، إذا لـ يحاؿ لااحبيا االنتفاع بمقدار الزرع اما قدر ما لذره 
ف كاف كرثيا بنفسو )الكلي أك الخميفة( فإنو مطالب بما نقص مف األرض قبؿ  ب رضو كا 

 كراثتيا. 

ثباتيا  ثانيا: نزع المضرة وا 

المضرة ىي كؿ ما يحدثو الفرد في أرضو كيؤدم إلا الضرر ب رض غيره سكاء 
بقاد أك مف غير قاد، أك تككف في أرض الغير كما تحدث في األمكاؿ كغيرىا مف 
الممتمكات كىذه المضرات المتعمقة باألرض تؤدم إلا فسادىا مف خبلؿ استحداث الطرؽ 

 كالمنازؿ أك غيرىا مف أاناؼ العمارات.

 كما يتعمؽ بيا فيقكؿ: المضرةدث أبك العباس اف كيتح
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"كاليريكاف إف امر أحدىما أرضو بعمارة تككف فييا مضرة ألرض قد ايترؾ فييا : 01النص
م  غيره إما بطريؽ يجعمو فييا أك بالمماؿ أك بغير ذلؾ ىؿ تثبت تمؾ المضرة اما 

 .(1)المضرة"األرض الميتركة قاؿ: نعـ؟ كمنيـ مف يقكؿ: ال تثبت اميو 

ىناؾ اختبلفات في الرأم حكؿ إذا حدثت المضرة في األرض الميػركة مف أحد 
اليريكيف اف طريؽ بناء مسمؾ أك معبر أك إحداث خنادؽ تحفر في األجنة لارؼ المياه 

 ليا كغيرىا مف العمارات، فيناؾ مف يرل أف ىذه العمارات تثبت اما مف قاـ بإحداثيا.

أحد اليريكيف في األرض التي ايتركا فييا امارة تككف فييا مضرة  "كأما إف امر: 02النص
ألرض يريكو التي لـ ييترؾ فييا معو ؟ قاؿ: ىذه المضرة ثابتة، كأما إف امركا أرضا 
ميتركة فيما بينيـ امارة تككف فييا مضرة ألرض أخرل، قد ايترؾ فييا غير األكلا فإف 

ر ثابتة. كأما مف امر أرضو امارة تككف فييا تمؾ العمارة تثبت أيضا كمنيـ مف يقكؿ غي
مضرة اما أرض جاره كقد ايترؾ م  جاره في أرض أخرل غير التي جعؿ فييا المضرة، 

 .(2)فإف مضرتو تمؾ ثابتة اما جاره"

مف امر أرضا ميتركة )أم أحد اليريكيف( فذلؾ فيو مضرة لؤلرض ألف باقي 
ف ايترؾ اليركاء فيما بينيـ في العمارة اليركاء لـ ييترككا في ذلؾ كىذه العمارة ث ابتة، كا 

كأحدثكا فساد اما غيرىـ فيذه العمارة أك البناء ثابت ضرره اما الغير، كمف امر أرضو 
امارة كانت فييا مضرة اما أرض جاره كايترؾ معو في أرض أخرل غير التي أحدثت 

 امييا المضرة فالفساد كالمضرة ثابتاف امييا.

ف امر أرض مف كلي أمره امارة تككف فييا مضرة ألرضو فقد ثبتت اميو "كأما م: 03النص
المضرة، كأما المتعاقداف إف امر رجؿ أرضو امارة تككف فييا مضرة اما أرضيما بحضرة 
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أحدىما فيي ثابتة، كمنيـ مف يقكؿ: ال تثبت امييا تمؾ المضرة إال إف حضركا جميعا 
ـ فبل تثبت امييـ تمؾ المضرة جميعا كلك ككذلؾ إف منعو أحد اليركاء مف مضرة أرضي

اقتسمكا بعد ذلؾ، كأما إف اقتسما ف خذ أحدىـ السيـ الذم فيو تمؾ المضرة فبل تثبت اميو 
 .(1)المضرة فيو"

يفيـ مف ىذا أف الكلي إف امر امارة مف كلي أمره فكاف في ذلؾ مضرة ألرضو فمو 
أرضو ككانت في امارتو ىذه مضرة بإابلحيا، ككذلؾ مف كاف بينيما اقد فإف امر أحد 

ليا فيي ثابتة اميو كبعمؿ اما إابلحيا، كىناؾ مف يقكؿ أف ىذه المضرة ال تدرؾ كال 
تثبت إال بحضكر اليركاء، كلك اقتسـ اليركاء األرض كمن  أحدىـ غيره إحداث المضرة 

 فذلؾ جائز.

رض المساكيف أك " كؿ مف أرضو امارة تككف فييا مضرة اما أرض األجر أك أ: 04النص
المسجد فإف تمؾ العمارة ال تثبت، كأما إف امر أرض األجر أك المساكيف امارة تككف فييا 
مضرة ألرضو ىك فقد ثبتت تمؾ العمارة. أما إف امر أرض األجر أك المساكيف امارة تككف 

 .(2)فييا مضرة ألرض رجؿ فقد ثبتت تمؾ المضرة إال إف كاف مف امرىا بالتعدم"

ىذا النص أف العمارة في أرض ااحبيا إف أحدثت مضرة اما أرض  يتضح مف
األحباس كاألكقاؼ فيي ال تثبت كال تحتسب، أما إف أحدثت امارة في أرض األكقاؼ أك 
األحباس فيي ثابتة اما مف أحدثيا. كذلؾ العمارة في أرض األكقاؼ إف أحدثت مضرة اما 

 ألرض كاغتابيا.أرض رجؿ فيي ثابتة إال إف كاف تعدل اما ىذه ا
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" قمت: فرجؿ حدثت اميو مضرة في األرض أك في األيجار أك في كؿ ما يدرؾ : 05النص
نزاو كجعؿ ذلؾ لكجو مف كجكه األجر ىؿ يدرؾ نزع تمؾ المضرة اما مف جعميا؟ قاؿ: نعـ 

 .(1)ما لـ تثبت تمؾ المضرة فإذا ثبتت فبل ينزايا"

احبيا لؤلجر ك أكقفيا لخدمة مف أحدث المضرة اما أرض أك أيجار جعميا ا
المسمميف فإنو مسؤكؿ اف تمؾ المضرة، كااحب األرض بإمكانو مطالبتو بادراؾ ىذا الفساد 

 كالضرر كنزاو إف ظير.

)أم مف أحدثت اميو المضرة الدعوى في المضرة  كمما أكرده أبك العباس بخاكص
 ميو" بنزايا( ما يمي:كالفساد في أرضو "الُمَدِاي" كمطالبة مف أحدثيا "الُمدَاا ا

" قمت: فرجؿ اداا أنو أحدث المضرة ف نكر المداا اميو أف يككف اميو ييئا، : 01النص
كالمضرة قائمة سكاء أكانت امييا ابلمة الحدكث أك لـ تكف؟ قاؿ: اما المداي البّينة أنو 

كسكاء  أحدث اميو المضرة فإف لـ تكف لو بّينة حمؼ المداا اميو أنو لـ يحدث اميو ييئا
 . (2)في ذلؾ ما كانت فيو ابلمة الحدكث أك ما لـ تكف فيو"

الفرد بإحداث المضرة اميو مف طرؼ غيره في  ادااءكجكب البينة كالدليؿ في حالة 
 حالة إنكار القائـ بيا )المداا اميو( أكاف في ذلؾ أثر الفساد قائـ أك لـ يكف.

ف خااـ رجؿ جاره فقاؿ لو: ال تحدث : 02النص امي المضرة فقاؿ لو اآلخر: قد كاف " كا 
ىنا أساس البنياف كأنا أبني اميو، أك قاؿ لو قد كاف ىاىنا جذع نخمة كأنا أغرس في مكانو 
أك قاؿ لو قد كاف ىاىنا أثر الساقية كأنا أحفرىا ف جرل امييا الماء أك المماؿ أك الطريؽ 
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كمنيـ مف يقكؿ: ال ييتغؿ أك ما يابو ذلؾ، فكؿ ما كجدكا بو مف ذلؾ فبل يمنعو منو، 
 .(1)باآلثار إال إف كاف لو البينة كلكف ال يدرؾ اميو نزع ذلؾ األثر"

في حالة كقكع الخاكمة بيف الحيراف بي ف المضرة فإف طالب أحدىـ نزع المضرة 
المستحدثة اميو، ككاف مف أحدثيا فعميا اما أثر قديـ كانت اميو مف قبؿ ك ف يككف ىناؾ 

قبؿ أك أثر لجذع نخمة أك أثر لساقية كقاؿ لو أنا أايد حفرىا ليجرم بيا أساس لبناء مف 
الماء أك غير ىذه اآلثار، فبل يدرؾ ىذا الجار منعو كاما المحدث لممضرة أف يت كد مف 

 كجكد البقايا كاآلثار.

"كأما الغائب فبل يثبت لو ما أحدث مف المضرة ما داـ في غيكبتو كىذا الغائب :03النص
يثبت لو ىك الذم خرج مف الحكزة، كلـ يكف في أمباؿ كطنو...كأما ما أحدث ىؤالء  الذم ال

كميـ مف المضرات اما مف كاف حاضرا حتا ثبتت لو، فبل يايب نزايا مما حدث في 
أرضو كلـ يحدثو أحد، كأما ما أحدثو خادمو أك ابده أك أجيره أك ما أحدث الغااب في ذلؾ 

 .(2)كمف غيرىا مما يككف لااحب األرض" مما يككف أاميـ مف تمؾ األرض

أم أنو مف كاف مسافرا كغائبا ال يثبت ما كق  اميو مف المضرة إف كاف في غيابو 
ىذا خارج اف أرض ببلده، كما كق  مف المضرة اما أحد ككاف حاضرا كلـ تق  ىذه المضرة 

ك فعميا مف بفعؿ فااؿ فميس ىناؾ مف يدرؾ نزايا، كذلؾ إذا أحدثيا ابده أك أجيره أ
 غاب األرض مف ااحبيا.

 يذكر لنا أبك العباس اآلتي:   عن بيع المضرة ك

" قمت: فرجؿ أحدث المضرة اما أرض رجؿ فباع لو ااحب األرض تمؾ : 01النص
ؾ ذلالمضرة ؟ قاؿ: بيعو جائز كيجكز لااحب األرض أخذ الثمف كال يدرؾ نزايا بعد 
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نما يجكز في ذلؾ تبرئتو. كأما إف كاف في تمؾ مف يقكؿ: ال يجكز بي  المضرة  كمنيـ كا 
المضرة ايف معمكمة مثؿ البناء كالنقض كالغركس فالبي  جائز، كيجكز فيو لمبائ  أخذ 

 .(1)الثمف"

إذا باع الرجؿ أرضيكامييا أحدثيا لو غيره فبيعو جائز كلو أخذ الثمف اما بيعو 
بي  األرض التي امييا المضرة إال كىك ليس مطالب بنزايا، كىناؾ مف يقكؿ أنو ال يجكز 
 في حالة كجكد امـ بالمضرة فالبي  جائز كلمبائ  الثمف.

"كأما مف أراد أف يحدث المضرة اما أرض رجؿ فباع لو ااحب األرض تمؾ :02النص
نما يجكز في المضرة اما أف يحدثيا ففييا قكالف: ذلؾ جائز كمنيـ مف يقكؿ: ال يجكز كا  

 .(2)ذلؾ اليبة كالتبرئة"

كمعنا ىذا أنو مف رغب في إحداث مضرة فبااو ااحب األرض أرضو ألجؿ 
إحداث الفساد بيا فذلؾ جائز، كىناؾ مف يقكؿ ال يجكز ذلؾ البي  كلو أف ييب لو ىذه 

 األرض أك يتبرأ لو منيا كيسامحو فييا.

ذ كؿ كاحد "كأما إف تبايعا أرضا فيما بينيما أك تكاىباىا أك اقتسماىا اما أال ي خ: 03النص
منيما ااحبو بنزع مضرة كانت مف قبؿ ذلؾ أك مضرة تحدث، فبل يتآخذاف بعد ذلؾ بنزايا 

 .(3)كيمن  كؿ كاحد منيما ااحبو مف حدكثيا"

اليريكاف إف تبايعا أرضا أك كىبيا أحدىما لآلخر أك اقتسماىا فبل يفرض كؿ كاحد 
أك مضرة كفساد ة أك لـ تكف منيما اما ااحبو نزع المضرة، سكاء كانت قبؿ ذلؾ مكجكد

 يمن  كؿ كاحد اآلخر مف إحداثيا.اما كيؾ الحدكث، ك 
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"كأما ما أحدث البنو الطفؿ مما تككف فيو المضرة البنو مما يككف فيو نف  فبل : 04النص
يدرؾ ابنو إذا بمم مكث مقدار ما يثبت فيو أك لـ يمكث، كأما ما لـ يكف فيو نف  لؤلب كقد 

 .(1)كلـ يمكث مقدار ما تثبت فيو، فإف االبف يدرؾ نزع ذلؾ إذا بمم" كاف فيو نف  لغيره

 نجد:  إثبات المضرةكبخاكص 

" قمت: كمف غرس في أرضو ما يككف مضرة اما جاره كـ يككف مقدار ما تثبت : 01النص
لو فيو ؟ قاؿ: في ذلؾ أقاكيؿ منيـ مف يقكؿ حتا ييتغؿ، كمنيـ مف يقكؿ حتا يستغني 

حيثما نبت ذلؾ مف غرس أك نبت مف غير غرس مثؿ النكل أك غيره مف  كمنيـ مف يقكؿ
الحب، الم خكذ بو في ىذا حتا يستغؿ كتمؾ الغمة حتا تمد فحيث ما كلدت فيي ثابتة، 
أدركت أك لـ تدرؾ قؿ ذلؾ أك كثر سكاء في ىذا أاستغميا ااحبيا أك غيره، كمنيـ مف يقكؿ 

تمكث مقدار ما يجكزىا فيو كيستغؿ كييتغؿ بغمة سب  سنيف، كمنيـ مف يقكؿ ال تثبت حتا 
في أقؿ مف ىذه المدة، كمنيـ مف يقكؿ ال تثبت لو المضرة أابل فحيثما استمسؾ بو فإنو 

 .(2)يدرؾ نزايا إال إف مات مف حدثت لو، كمنيـ مف يقكؿ مف مات منيا فقد ثبتت"

فساد فيناؾ مف يقكؿ ال لقد اختمؼ الفقياء في تحديد المدة البلزمة إلثبات المضرة كال
يثبت فساد الغركس حتا تنضج كتعطي الثمار، كمنيـ مف يقكؿ حتا يكتفي مف االستفادة 
منيا، كىناؾ مف يقكؿ إذا نبتت الثمار كالغمة فيي ثابتة )سكاء في ىذا أكاف النبت بفعؿ 

رااية الغرس كالقمح ببذره كاليعير كالذرة أك مف غير غرس كالنكل فيك إذا رمي في أرض ز 
ينبت تمقائيا(، كالرأم المعمكؿ بو في ىذا كمو ىك انتظار نضج الثمار كالزيادة فييا كاالستفادة 
منيا، فحيث ما جيزت فتمؾ المضرة ثابتة سكاء في ىذا كمو استفاد مف ىذه الغمة ااحبيا 
الذم زرايا أك غيره، كىناؾ مف يرل أف المضرة تثبت لثبلث سنكات ف كثر كىناؾ مف يقكؿ 
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سب  سنيف، كىناؾ مف يقكؿ ال تثبت إال إذا حازىا اليخص كاستغميا كاستفاد منيا دكف أقؿ 
ف كجدت تنزع إال بمكت مف  مف ىذه المدة، كىناؾ مف يقكؿ الفساد كالمضرة ال تثبت كا 

 أحدثيا فيي لذلؾ ثبتت.

"كىذا إذا غرس ذلؾ أك نبت في اقؿ مف خمسة أذرع كأما إف غرس أك نبت في  :02النص
ف ترؾ خمسة أذرع لجاره  أكثر مف خمسة أذرع فبل يستغؿ بو كلك كانت فيو مضرة لجاره، كا 
فغرس أك نبت في خمسة أذرع فزادت في اينيا أك غمظت في ىذا كلـ يبؽ إال أقؿ مف 
خمسة أذرع، ككذلؾ إف غرس في أقؿ مف خمسة أذرع كثبتت اما جاره حتا زادت اما ما 

 .(1)جاره نزايا"كانت اميو في اينيا فبل يجد 

تثبت المضرة كالفساد في أكثر مف خمسة أذرع كما غرس كنبت في أكثر مف خمسة 
ف ترؾ  أذرع )أم زاد( فإنو ال يستغؿ كال يستفاد منو كلك كاف في ذلؾ مضرة اما الجار، كا 
ااحب األرض مقدار خمسة أذرع لجاره ليغرس فيو كنبت فزاد في القيمة كلـ يبؽ إال أقؿ 

ابلحو، ككذلؾ إف غرس في أقؿ مف خمسة أذرع مف خمسة أ ذرع فبل يؤخذ بنزع الفساد كا 
 كثبتت اما جاره حتا زادت فإنو ال يطمب ااحب األرض مف جاره نزايا.

"كأما ما غرس في أكثر مف خمسة أذرع فكامت اركقيا إلا جاره فإف جاره يمنعو :03النص
ة أذرع كيغرس في أكثر مف ذلؾ إف مما يجكز إليو مف ذلؾ كيترؾ ىك أيضا مف ناحيتو خمس

أراد، كىذا إذا كاف فيما بينيـ التمان  أكؿ مرة أك امركا أرضيـ بمرة كاحدة أك منيـ مف سبؽ 
 .(2)ااحبو بالعمارة، كىؤالء كميـ يمنعكف ما جاز إلييـ ما دكف خمسة أذرع"

يحدد مقدار الفساد كما يككف مضرة لآلخريف إذا تجاكز البذر أك الزرع كالعمارة 
كغيرىا الخمسة أذرع، فمف غرس مثبل في أكثر مف خمسة أذرع كنما يجرة حتا كامت 
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اركقيا أراضي جاره، فإنو يمنعو مف ذلؾ كىذا إذا كاف األساس القائـ بينيـ أكؿ مرة من  كؿ 
كا قد زراكا أرضيـ في نفس الكقت أك كاف منيـ مف سبؽ ااحبو فرد مجاكزة حدكده، أك كان

 بالغرس كالزرع، أم أنو كؿ ما جاكز خمسة أذرع فيك ممنكع.

"كىذه الخمسة أذرع إنما يحسب كؿ كاحد منيما مف ناحية خااة فإف كاف بينيما :04النص
مف غير أف  حائط كىك ميترؾ فيما بينيما فبل يحسبكنو كيترؾ كؿ كاحد منيما خمسة أذرع

ف كاف الحائط ألحدىما دكف اآلخر فميحسبو ااحبو إلا  يحسب فييا سيمو مف الحائط، كا 
ف كاف لغيرىما جميعا فميترؾ كؿ كاحد منيما مف أرضو خمسة أذرع مف غير أف  ناحيتو، كا 

 .(1)يحسبا حائط غيرىـ، ككذلؾ الجسر كالساقية كالمماؿ كالطريؽ كما أيبو ذلؾ"

ف فاؿ الخمسة أذر  أم أف ع تحسب لكؿ كاحد مف األفراد مف ناحيتو الخااة كا 
بينيما حائط كىك ميترؾ بينيما فبل يدخؿ في حساب الخمسة أذرع كال يحسب كؿ كاحد 
ف كاف ألحدىما دكف غيره فميحسبو ااحبو مف جيتو، كأما إف  منيما سيمو مف الحائط، كا 

كاحد منيما مف أرضو خمسة كاف الحائط يعكد بالممؾ لغير ىاذاف اليخااف فيترؾ كؿ 
 أذرع دكف احتسابو، كنفس الحكـ ينطبؽ اما الجسر كالساقية كأيباه الخنادؽ كالطريؽ. 

 : االستحقـــــاقلثاثا

االستيجاب م خكذ مف الحؽ كىك ما كجب كثبت، يقاؿ استحؽ فبلف األمر المغة  في
 أم استكجبو كأستحؽ فبلف العيف فيي مستحقة إذا ثبت أنيا حقو.

ىك ظيكر ككف الييء كاجبا كحقا لمغير، أم رف  ممؾ ييء بثبكت  الشرعكفي 
ممؾ قبمو بغير اكض، كما أف االستحقاؽ حسب القكانيف الفقيية ىك أف يككف ييء بيد 
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يخص ثـ يظير أنو حؽ يخص آخر، بما تثبت بو الحقكؽ يراءن مف ااتراؼ أك ياىديف 
 . (1)بوادليف أك ياىد كيميف أك غير ذلؾ فيقضي لو 

كبعض األمكر المتعمقة باألرض  االستحقاقكقد تحدث أبك العباس في كتابو اف 
 المستحقة كنجد مف ذلؾ قكلو: 

"كأما مف كانت األرض كما اتاؿ بيا في يده كلـ تعرؼ لغيره فحدثت لو المضرة  :01النص
في يده  فمكث مقدار ما تثبت فيو، ثـ جاء ااحبيا فتبيف أنو إنما كانت في يد مف كانت

باألمانة أك الكاية أك االستمساؾ أك الكراء، أك كانت في يده باالنفساخ فاستمسؾ ااحبيا 
بنزع المضرة فإنو يدرؾ نزايا إذا كاف غائبا أك يتيما أك مجنكنا، كأما أف حضر فبل يدرؾ 

 .(2)نزايا"

ر كمعنا ىذا القكؿ أنو مف ممؾ أحد األاكؿ كاألرض مثبل كما اتاؿ بيا مف اآلبا
ككانت مجيكلة كال يعرؼ ااحبيا، كأاابتيا مضرة كىي بحكزتو فإف حضر ، كالمرااي...

ااحبيا كتبيف أف مف ىي بحكزتو إنما تحاؿ امييا ب حد كجكه كجكب الممؾ )اليبة 
كالكاية كغيرىا...(، أك كانت بيده باالنفساخ فطمب منو ااحبيا بنزع المضرة فإنو يغمبو 

 يتيما أك مريضا، كأـ إف حضر فإنو ليس مجبرا بنزايا. في ذلؾ إف كاف مسافرا أك

"كأما مف أحدث المضرة فاستمسؾ بو اند القاضي ف درؾ اميو نزايا  فاستحقت : 02النص
لو تمؾ األرض المضرة فبل يدرؾ نزايا إال مف استحقيا، سكاء أاستحقيا بالتاري  قبؿ أف 

ؾ اميو نزايا، ككذلؾ إف ايتراىا بعد يككف ذلؾ الييء مضرة أك بعد ما كاف مضرة فإنو يدر 
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أف أدرؾ نزايا اما األكؿ أك دخمت ممكو بمعنا مف المعاني فإنو يدرؾ نزايا اما مف 
 .(1)دخمت ممكو"

كفي ىذا أف مف أحدث المضرة كيكاه ااحب األرض لدل القاضي فإنو يجب 
ي استحقت لو، اميو نزايا كال يككف مسؤكؿ اف نزع المضرة إال مف أحدثيا في األرض الت

أكانت قبؿ أف يحاؿ اما األرض كقعت المضرة أك بعدما استحقت األرض لو فممف أحدث 
المضرة تعكيضيا، كمف ممؾ أرضا أك ايتراىا بعد ما نزات المضرة منيا فإف المعكض لمف 

 نزايا ىك مف دخمت ممكو.

رض التي "ككؿ مضرة لـ تثبت لرجؿ أك تبرأ لمف أحدثيا فجاء مف استحؽ األ: 03النص
كانت فييا، فبل يدرؾ مف ثبتت لو أكؿ مرة نزايا إال إف ايترطيا لمف أحدثيا خااة دكف 

 .(2)غيره أك أبرأىا منو"

مف استحؽ األرض كأابحت لو ثـ أدرؾ أف المضرة أحدثيا رجؿ كسامحو فييا مف 
ف ىناؾ كانت بيده أكؿ مرة، فإف ىذه المضرة ال يدركيا مف تسبب فييا أكؿ مرة إال إف كا

 يرط يخص تخص بنزع المضرة مف قاـ بيا.

"كأما مف أحدث المضرة لرجؿ حتا ثبتت لو فجاء مف استحؽ بعض تمؾ األرض  :04النص
التي ثبتت ليا المضرة بالتاري  قبؿ أف تثبت فييا المضرة، فإنيما ال تثبت ليما تمؾ المضرة 
ف لـ  إال إف استحؽ منيا سيما معمكما بالحدكد فإنو يدرؾ ما نابو كال يدرؾ ااحبو ييئا كا 

ثبت لو ذلؾ كأما إف ثبت لو المضرة فبمم إبنو الطفؿ فاستحؽ ذلؾ  يؤرخ فبل يدرؾ ييئا قد
الذم ثبتت لو المضرة فبل يدرؾ ابنو نزع تمؾ المضرة، أما إف كاف إنما استحؽ ذلؾ يتيـ قد 
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استخمؼ اميو الذم ثبتت لو فبمم اليتيـ فاستمسؾ بنزع المضرة فإنو يدركيا، ككذلؾ المجنكف 
 .(1)كالغائب اما ىذا الحاؿ"

كىذا القكؿ يعني أف مف ثبت أنو أحدث المضرة في أرض ظير مف ارفت أنيا لو 
كاستحقيا كسجؿ ذلؾ كثبت بالتاري  فإف المضرة كالفساد ال يعكض ليما، كيجكز لكؿ كاحد 
منيما أف يطالب بما كق  لو مف المضرة في الحاة كالسيـ الذم يممكو، ككؿ فرد مسؤكؿ 

د سجميا فيعكض اف ذلؾ، كالككيؿ كالخميفة إف كاف ىك اما كق  لو مف المضرة إف كاف ق
مف تسبب في الفساد كالمضرة فيدرؾ ذلؾ كيقـك بالتعكيض مف كاف مككؿ كخميفة اميو 

ف كاف بالغا يكك   ف اميو تعكيض المضرة بنفسو.)كالطفؿ الاغير كاليتيـ كالمجنكف(، كا 
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 وسائل خدمة األرض: الرابع المبحث

كخدمة األرض اما مجمكاة مف الكسائؿ كالعناار التي تتداخؿ  تعتمد الفبلحة
فيما بينيا إلتماـ العمؿ الزرااي كالحاكؿ اما اإلنتاج، الذم يككف أساسي لؤلفراد) الثمار، 

العمؼ...( كمف بيف ىذه العناار نجد العنار  ...( ككذلؾ لمحيكانات ) المراا،القمح
عبد كغيرىـ، كالعنار التقني كالذم يتمثؿ في الحيكاف البيرم كالمتمثؿ في الفبلح كاألجير كال

كالسماد، إضافة إلا العنار المادم كالمتمثؿ في اآلالت. كقد خص أبكالعباسالفرسطائي كؿ 
انارمنيا بمجمكاة مف األحكاـ كالقضايا المتعمقة بو كالتي كانت أسس تتخذ بعيف االاتبار 

طرؽ العمؿ كاالنتفاع،ابلكة اما المسائؿ كذلؾ لمعرفة ما يجكز العمؿ بو كما اليجكز، 
المتعمقة بالضماف كما يتعمؽ بيا في حالة كقكع ضرر كفساد ك سنكرد في ما يمي أىـ ىذه 

 الكسائؿ: 

دقؽ الميرع في أحكاـ األرض سكاء أكانت أرضا خااة أك إقطااا أك  األرض: ـأوال
ف أرادكا حبسا أك ميااا، كمما كرد بخاكص يركط الحرث ما ذكره أبك  العباس بقكلو: "كا 

أف يقسمكا أرضيـ فميقسمكىا اما رؤكسيـ الرجاؿ البمم األحرار دكف غيرىـ مف أىؿ المياع 
مف النساء كمنيـ األطفاؿ...، كمنيـ مف يقكؿ في قسمة المياع اما الماابيح كمنيـ مف 

طمبكا بيا يقكؿ اما دكاب حرثيـ التي أحضركىا لمحرث، سكاء أكانت ليـ أك لغيرىـ إذا 
 .(1)االنتفاع ألنفسيـ، كمنيـ مف يقكؿ اما رؤكسيـ"

فاألرض بغض النظر اف أنكاايا ليا أحكاـ كقكانيف متعمقة بيا كقد برز ذلؾ في 
أحكاـ اليريعة اإلسبلمية، كتجكز فييا القسمة لمحرث بيف األفراد كالجمااات سكاء أكانت 
اما ادد األفراد الميتركيف فييا كيرااا في ذلؾ بعض اليركط مف بينيا: البمكغ كالذككرة 

كبخاكص األرض التي لـ ياؿ األفراد إلا فرزىا ككانت مياىا في  كاألحرار دكف العبيد،
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بينيـ فتقسـ اما حسب البيكت بغض النظر اف البيت كـ فيو مف األفراد، أك تجكز قسمنيـ 
 فييا بحسب ما ااتمدكا مف الدكاب كغيرىا اند الحرث، أك اما ادد األفراد. 

كف مف أجزاء خيبية كأخرل يستعمؿ لتقميب األرض كحرثيا كيتك المحراث: ـثانيا
حديدية كىي السكة، كقد تتعرض الحرث لتمؼ بعضيا أك انقطاايا كقد تنكسر تحت العكد، 
ف اتك  اما المحراث برجميو أك بيديو  كقد يككف ذلؾ سببو أف يتك  اما المحراث بقكتو " كا 
ره جميعا مف غير سبب حتا انكسر فيك ضامف، كأما إف خاؼ اما الزكج أف ييرب فتعق

السكة فاتك  اما المحراث بقكتو كميا فانكسر المحراث فيك ضامف، كمنيـ مف يقكؿ: ال 
لا جانب (1)يضمف إف قاد مف ذلؾ إابلح المحراث أك الزكج أك إابلحيما جميعا" . كا 

المحراث احتاج المزارع إلا ما يسما األداة أك أداة المحراث أك المااكف)كالف س، الدلك 
اما الزكج كالقرف بالحباؿ  (2)ف اناار ادة مف بينيا: المضمدكاآلنية(، كتتككف م

 .(5)كاليكاؿ (4)كالِقْتبُ  (3)كالرََّسفُ 

ما المحراثكنجد مف الناكص التي كردت لدل الفرسطائي كالتي تحدث فييا اف
 يمي: 

ف أمره أف يبذر لو ىذه األرض كيحرثيا فجاز بالمحراث اما بعض البذر كلـ  :01النص " كا 
 يجز اما بعض فيك ضامف لما لـ يجز اميو بالمحراث مف البذر مما لـ ينبت حتا فسد" 

                                                           

 .447ص:  مادر سابؽ، ،الفرسطائي (/1)
، نفسػػػػوِمْضِمَد كذا كالاكاب ِمْضَمَدُة بكسر الميـ: كىي خيبة تجعؿ اما أاناؽ الثيرة، كالثيرة أحد جمكع الثكر. ينظر: (/2)

 .439ص: 
َسُف: الحبؿ كما كاف مف زماـ اما أنؼ، أك ىك ااـ لكؿ حبؿ يقاد بو البعير. ينظر: نفسو، ص: (/3)  .445الرَّ
 .445الِقْتُب كالَقَتُب: إكاؼ البعير ما يكض  حكؿ سنامو لمحمؿ اميو. ينظر: نفسو، ص:  (/4)
كاسـ ذلؾ الحبؿ اليكاؿ. ينظر: نفسو، ص:  اليِّكاؿ: العقاؿ كيكؿ الدابة َييُكُميا يكبل كيكَّميا يد قكائميا بحبؿ (/5)

445. 
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ينبغي اما ااحب المحراث أك مف طمب منو حراثة األرض أف يعطي قيمة ما 
ف ذلؾ ال يدخمو في التربة كبالتالي يؤدم ضاع مف البذر الذم لـ يمر اميو بالمحراث، أل

 إلا فساده كادـ نباتو .

"إف أاطا لو محراثا ليحرث بو فكجد فيو زيادة أك نقاانا أك ااكجاجا، فجائز لو : 02النص
أف يزيد ما يحتاج إلا زيادة، أك ينقص ما يحتاج إلا النقااف كال يككف اميو فيو تبااة. كلك 

ذلؾ فبل يدرؾ اميو، كيرد إليو ما نزع مف ذلؾ إذا كاف ينتف  طاب منو ااحب األداة قيمة 
ف طمب المعطي لو أف ينزع ما زاد اما المحراث فإف كاف في نزاو فساد فبل يدركو،  بو. كا 
ف نزاو ففسد ذلؾ المحراث فيك ضامف لذلؾ الفساد  ف لـ يكف فيو فساد فبل يدركو، كا  كا 

 .(1)كيككف لو ما نزع"

حراثا لينتف  بو كلـ يمكنو االنتفاع إال بإحداث زيادة أك كجد بو أم أنو مف طمب أحد م
نقاا أك كاف معكجا فإف أراد أف يعدؿ فيو سكاء اف طريؽ الزيادة أك اإلنقاص أك إابلح 

ف طالبو ااحب األداة التي أحدث امييا تغيير كأامحيا  االاكجاج فيمكنو فعؿ ذلؾ. كا 
تعكيض أك قيمة فميس اميو إاطائو كيمكف لو أف يرج  ما كاف زائد باألداة كنزاو، كأما مف 
قاـ بإابلحيا )المعطي لو األداة( إف طمب نزع ما قاـ بزيادتو اما المحراث فيجكز لو ذلؾ 

 ث، أما إف حدث كقاـ بإفساده فمو ضماف ما فعؿ.إف كاف ال يضر بالمحرا

 فيك كاآلتي:  باألداة )أداة الحرث(كأما ما تعمؽ 

"... إف أاطاه تمؾ الدكاب كأداتيا ففسد فييا ييء فإنو يامحو إف لـ يفعؿ فيو : 01النص
إال ما يفعؿ ااحبو قبؿ ذلؾ، كال يككف اميو ضماف ما أفسد فييا إال إف تعمده. كمنيـ مف 
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ف أاطاه الدكاب كأداتيا ف راد يق كؿ: ىك ضامف لجمي  ما أفسد في تمؾ األداة كلـ يتعمد. كا 
 .(1)الم ذكف لو أف يبدؿ أخؼ مما يامح لو فذلؾ جائز كال يرد ذلؾ"

مف استعار الدكاب كاألداة لمعمؿ بيا كأحدث امييا فساد دكف امد فتمكف مف 
ا ما يفعؿ ااحبيا، كرأم آخر يرل أف إابلحو فبل يككف اميو ب س مف ذلؾ ألنو فعؿ بي

ف رغب في تغيير األداة ب خرل  ف لـ يتعمد ذلؾ. كا  اميو ضماف كتعكيض ما أفسد حتا كا 
 أفضؿ كأخؼ اما الدابة فيمكنو ذلؾ. 

"...كاألداة أيضا إف طمبيا ف اطيت لو فإنو يستعمميا في كؿ كقت إال إف قاد : 02النص
مح تمؾ األداة إف لـ يستقـ لو الحرث بيا ككذلؾ إف ييئا معمكما فميس لو غير ذلؾ، كيا

 .(2)انكسرت تحت العكد، كيعمؿ السكة كيفتؿ الحبؿ كيفعؿ في ذلؾ جمي  ما يامحو"

مف طمب االستفادة مف أداة الحرث فمو أف يستغميا دكف أف يقترف بكقت محدد كلو 
ف كاف قد طمبيا لمدة معمكمة فع ميو أف يمتـز بيا.كلو أف الحرية في العمؿ بيا كؿ الكقت، كا 

يقـك بإابلح األداة أف كانت استفادتو منيا ال تتـ إال بذلؾ بجمي  ما ييتمؿ اميو اإلابلح 
 فتؿ الحبؿ كيعمؿ السكة كيقـك االاكجاج كغيره.

"كأداة الحرث كميا إف حدث فييا ما ال يحرث بيا إال إف فسدت فبل يحرث بيا، : 03النص
ف أامحيا المعطا لو بزي ف طمب كا  ادة ايف أك غيره فبل ب س إف يحرث بيا المعطا لو. كا 

المعطا لو اناء ما أامح في تمؾ األداة أك قيمة ما زاد فييا مف العيف، فميدركو اما 
ف لـ يطمبو إلا ذلؾ فميس اميو ييء كينتف  ب داتو كال يمنعو المعطي لو  ااحب األداة كا 

 .(3)مف االنتفاع"
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فسدت فبل يحرث بيا، كيجكز لمف طمب األداة مف ما أحدث ألداة الحرث حتا 
ااحبيا كأحدث امييا إابلح ظاىر أف يطمب منو اناء اممو كتعكيض اف تعبو الذم قاـ 
ف لـ يطمب ذلؾ فميس اما ااحب األداة ييء كلو االنتفاع بما زاده  بو إلابلح األداة. كا 

 فييا كليس لممعطي حؽ في منعو مف ذلؾ.

فقاؿ: ااحب الدكاب أاطني قيمة أداتي فقاؿ: إنما أاطيؾ أداتؾ، أك "إف اختمفا : 04النص
قاؿ لو ااحب األداة: رد امي متااي فقاؿ لو اآلخر: إنما قيمتيا فالقكؿ قكؿ مف قاؿ برد 

 .(1)األداة إلا ااحبيا األكؿ"

في حالة كقكع اختبلؼ كادـ اتفاؽ بيف مف يممؾ الدكاب كمف لو األداة فإف طمب 
ضماف قيمة أداتو فرد اميو ااحب األداة ب ف يعطي لو األداة، أك طمب  ااحب الدكاب

ااحب األداة مف مالؾ الدكاب برد متااو )ما أامح بو األداة( فرد اميو بإاطائو قيمة ما 
 امؿ بو فالاكاب ىك رأم ااحب األداة الذم أقر بإرجاايا لو. 

كانت ابلمة ذلؾ امييا، كأما إف "إف اداا المعطا لو أنو زاد فييا فيك مدع كلك : 05النص
اداا ما انفاؿ مف تمؾ األداة مثؿ المضمد أك الحباؿ أك السكة أك غير ذلؾ مف 
المنفاؿ، فالقكؿ قكلو كلك كانت السكة اما المحراث أك المضمد اما الزكج أك قرنا 

ا بالحباؿ فااحب الدكاب مدٍع. ككذلؾ الرسف كالقتب كاليكاؿ كما أيبو ذلؾ إذا كانت ام
 . (2)الدكاب كادااىا ااحب الدكاب فيك مدٍع"

ف  ف كاف أثر الزيادة كاضح، كا  لمف استمؼ األداة كزاد فييا فيك مدع ككاذب حتا كا 
اداا المداي ما انفاؿ أك انكسر منيا كالمضمد أك الحبؿ أك السكة فيقبؿ منو ذلؾ حتا 

ف لـ يكف ذلؾ احيح ككانت األجزاء مكجكدة اما الدكاب فااحبي  ا ىك المدع. كا 
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اادة تككف مف البقر سكاء في يماؿ الببلد أك جنكبيا )مثؿ  الزوج، والدواب: ـثالثا
 .(1)جبؿ نفكسة( كتستعمؿ لجرؼ األرض بيا

كما كانت تستعمؿ الدكاب ) الحمار، البغؿ، الفرس...( كنجد مف بيف الناكص التي 
 كما يتعمؽ بو:  (2)الزوج أكردىا أبك العباس كالتي تتحدث اف

"...إف أراد أف يجعؿ فييا في كؿ يكـ أزكاجا كثيرة فذلؾ جائز إال أف يطمبيا اما : 01النص
ذلؾ، أك لـ ي ذف لو ااحب األرض بذلؾ كيحرثيا بجمي  ما يحرث بو، كيحرث فييا جمي  
ف أذف لو أف يحرث بزكج كاحدة مدة معمكمة فبل  ما يحرث إال إف لـ ي ذف لو في ذلؾ. كا 
يحرث ادد تمؾ المدة بعدد األزكاج في يـك كاحد، ككذلؾ إف أذف لو أف يحرث في يـك كاحد 
ف أذف لو أف  ب زكاج كثيرة ف راد أف يحرث في اددىا مف األياـ بزكج كاحد اما ىذا الحاؿ. كا 
يحرث في يـك كاحد بعدد معمـك مف األزكاج فإنو يحرث بيا كببعضيا، ككذلؾ إف أذف لو أف 

 .(3)مدة معمكمة فإنو يحرثيا كميا أك بعضيا"يحرث إلا 

مف أراد حرث أرضو كطمب ليا الدكاب ف راد أف يعمؿ بكؿ يـك ب زكاج كثيرة كقرف 
دابتيف معا لجر المحراث فيمكنو ذلؾ، كلو أف يحرثيا بكؿ ما يستعمؿ لمحرث كجمي  ما 

ف أذف ااحب الدكاب لمف طمبيا منو أف  يحرث كيككف ذلؾ بعد طمب اإلذف مف ااحبيا. كا 
ف رغب في  يحرث بزكج كاحدة مدة معمكمة فبل يكمؿ تمؾ المدة بعدد األزكاج في يكـ كاحد، كا 
ف  الحرث في يـك كاحد ب زكاج كثيرة كأراد أف يحرث في باقي األياـ بزكج كاحد فمو ذلؾ، كا 

                                                           

حسف حافظي امكم، الفبلحة كالتقنيات الفبلحية بالعالـ اإلسبلمي فػي العاػر الكسػيط، الػدار البيضػاء، مؤسسػة الممػؾ  (/1)
 .268، ص: 2011ابد العزيز، 

ثـ قاؿ: ككف كاحد منيما يسما زكجا كيقاؿ ىنا: زكجاف لبلثنيف كىما  ،أزكاجا: الزكج خبلؼ الفرد يقاؿ" زكج أك فرد" (/2)
نو خمؽ لكـ أثـ قاؿ: كيدؿ اما أف الزكجيف في كبلـ العرب اثناف قكلو تعالا" ك  ،لزكج، الفرد الذم لو قريفزكج ثـ قاؿ: ا

مادر  منظكر، ابفالذكر كاألنثا" فكؿ كاحد منيما زكج، كالزكج في سياؽ ذكرنا لو يقاد بو الفرد ال االثناف. ينظر: 
 .291ص:  ،2ج سابؽ،

 .432، ص: سابؽالفرسطائي، مادر  (/3)
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ف يبدؿ كاف قد أذف لو أف يحرث في نفس اليـك بعدد معمـك مف األزكاج فإنو يحرث بيا كلو أ
 بعضيا كأف كاف اإلذف الذم طمبو لمدة معمكمة فإنو يتميا كميا.

ف طمب رجؿ رجبل أف يعطيو زكجا يحرث بو فيؿ يجكز لو أف يجرؼ بيا ثـ : 02النص " كا 
ف طمب  يحرث بيا؟ قاؿ: نعـ كأما إف أاطاه ليجرؼ بيا فبل يحرث ثـ يجرؼ بعد ذلؾ، كا 

ه ممف كلي أمره مف أطفالو كاليتاما كالمجانيف الزكج ليحرث بو لنفسو فبل يحرث بو لغير 
الذيف استخمؼ امييـ، ككذلؾ إف طمب أف يحرث ليؤالء فبل يحرث لنفسو. كأما إف طمب أف 

 .(1)يحرث ىكذا مف غير أف يقاد أم ييء فإنو يحرث بيا إف ياء لنفسو كلمف كلي أمره"

ألجمو سكاء كاف  إف استعار أحد زكجا لمعمؿ بو فإنو يستغمو لمغرض الذم طمبو
ف كاف قد استعاره ليحرث  لمحرث أك لمجرؼ، فإف طمبو ليجرؼ بو فبل يحرث بو كالعكس. كا 
ف  بو لنفسو فبل يحرث بو لغيره مف الذيف استخمؼ امييـ مف اليتاما كاألطفاؿ كالمجانيف، كا 
ر كاف قد طمبو ليحرث بو لمذيف استخمؼ امييـ فبل يعمؿ بو ييئا لنفسو. كأما إف استعا

الزكج كلـ يحدد لمف يحرث بو ك ما سيفعؿ بو ىؿ يجرؼ بو أك يحرث، فتككف استفادتو منو 
 كيفما أراد.

ف أاطاه لو : 03النص "إف طمب رجؿ زكجا ليحرث بو األيجار فبل يحرث بو البذر كا 
ف طمب أف يحرث األيجار فبذر فييا فبل ب س  ليحرث بو البذر  فبل يحرث بو األيجار، كا 

ف أف يحرث ذل ف طمب الزكج أف يحرث بو فبل يسكم بو المساقي كمجارم الماء، كا  ؾ. كا 
ف لـ يسمي انفا دكف  طمبو أيضا ليحرث بذرا معمكما مثؿ القمح فبل يحرث اليعير كغيره، كا 
ف قاد إلا انؼ معمكـ مف األيجار فبل يحرث بو  انؼ فإنو يحرث بو ما ياء، كا 

 . (2)غيره"
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تككف استفادة الفرد مف الزكج الذم استعاره بحسب الغرض الذم طمبو ألجمو، فمثبل 
ف كاف قد  إف طمب الزكج ليحرث بو األيجار فميفعؿ بو ذلؾ كال يقـك بحرث البذر بو، كا 
ف طمب الزكج ليحرث بو فبل  طمبو ليحرث بو البذر فبل يستفد منو في حرث األيجار. كا 

تسكية مجارم المياه، كاف كاف قد طمبو ليحرث بو نكاا محددا يستغمو في إابلح المساقي ك 
مف البذر مثبل) قمح أك يعير( فبل يحرث بو نكع آخر، أك طمبو لانؼ محدد مف األيجار 
فبل يعمؿ بو انؼ آخر، كأما إف لـ يحدد مجاؿ االستفادة مف ىذا الزكج فإنو يعمؿ بو ما 

 أراد. 

فإنو يحرث بو في أم مكض  ياء، كلك كاف فيو " إف طمب الزكج أف يحرث بو : 04النص
النجـ كاليتيمة كأيجار البرارم كما ييبو ذلؾ، إال ما خالؼ مف ذلؾ اادة الناس مما يقكـ بو 

ف لـ يابيا ييء فميس الفساد فبل يقاده، فإف فعؿ فيك ضامف لما أااب تمؾ األداة ك  ا 
 .(1)اميو كراء"

ؾ بغض النظر اف المكاف المراد حرثو مف طمب الزكج ليحرث بو فإنو يفعؿ بو ذل
ككذلؾ دكف ااتبار لما كاف بو مف النبات، كلكنو يحرص في ذلؾ اما إتباع العادة المعمكؿ 
بيا اند أىؿ ذلؾ البمد كما يتنافا معيا فبل يعمؿ بو، ككؿ ما أااب األداة مف جراء 

ييء فميس اميو  مخالفتو لمعادة المعمكؿ بيا فيك مطالب بتعكيضو كضمانو إف لـ يحاؿ
 أم ضماف.

ف مات ذلؾ : 05النص "كأما إف طمب منو ذلؾ الزكج ليحرث بو فحرث بو حتا ىزؿ، ...كا 
الزكج مف أجؿ الحرث...فيك ضامف، كمنيـ مف يقكؿ: ال يضمف إال إف مات في حينو ذلؾ 

 .(2)بسببو"
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مف كاف قد طمب الزكج لمحرث فحرث بو إلا إف تعب كىزؿ أك مات ذلؾ الزكج 
سبب الحرث فعما الفرد الذم طمبو كاستفاد منو أف يعكض ااحبو كيعطيو قيمة خسارتو، ب

اما أف ىناؾ مف يرل أنو ال يضمف ييء كال يعطي التعكيض إال إف كاف الزكج قد مات 
 في أثناء الحرث بو.

"ككذلؾ إف أاطا لو زكجا اعبا فإنو يعمؿ لو ما يركضو بو كليس اميو ييء : 06النص
كقت استعمالو بإذاللو، كال ما قاـ انو مف الفساد كال يذلو بو في غير الحرث. في انائو 

ف  ككذلؾ إف أاطا لو الزكج ليذلو فبل يحرث بو كقت إذاللو فإف فعؿ ذلؾ فيك ضامف، كا 
 .(1)ىمؾ فيك ضامف"

إف استعار الفرد زكجا ليحرث بو فكجده اعبا فإنو يجعؿ لو ما يتحكـ بو فيو 
كال يككف اميو ييء مف اناء الزكج كتعبو في كقت إذاللو أك ما كينقص مف اعكبتو، 

أفسد، كال يعمد إلا إذاللو فيما دكف الحرث بو، كأف أاطي لو الزكج لمحرث بو فبل يحرث بو 
ف مات الزكج في أثناء إذاللو كاند  ف فعؿ فعميو التعكيض اف ذلؾ، كا  في أثناء إذاللو كا 

 مبو لمعمؿ بو أف يضمنو كيدف  تعكيض ىبلكو.محاكلة تركيضو فعما مف كاف انده كط

"كأما إف استغؿ بالحرث بذلؾ الزكج حتا نفر كانكسر المحراث أك اقرت السكة : 07النص
الزكج فيك ضامف، كمنيـ مف يقكؿ: إف لـ يكف سبب ذلؾ إال مف نفكر الزكج فميس اميو 

بالمحراث فيك ضماف المحراث كالزكج ييء، كأما أف كاف فساد ذلؾ مف جيؿ الحراث 
 .(2)ضامف"

في حالة قياـ الفرد باستغبلؿ الزكج في الحرث فنفر كىرب حتا انكسر المحراث أك 
اقرت السكة الزكج، يككف اميو ضماف ذلؾ كاما رأم البعض إف حدث ذلؾ ككاف المتسبب 
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فيو الزكج مف نفكره فميس اما الفرد الذم طمب الزكج أم ضماف سكاء لممحراث أك لمزكج، 
ف  كاف الفساد بسبب جيؿ الحراث لممحراث فيككف اميو الضماف. كا 

" كأما إف جعؿ لو المحراث في غير مكض  يحرث بو فنفر الزكج أك ىرب أك لـ :08النص
ف لـ يفسد ييء مف  ينفر كانكسر المحراث أك ضربتو السكة، فيك ضامف في ىذه الكجكه. كا 

بالمحراث كلـ ينزاو انو إلا منزلو أك ىذا فعميو اناء الزكج ككذلؾ إف نزع حرثو فاتبعو 
 .(1)غيره مف المكاض ، فيك ضامف لعنائو كقيمة ما نقص مف األداة كما فسد فييا"

إف غير الفرد الذم طمب الزكج مكض  المحراث ف دل ذلؾ إلا ىرب الزكج كنفكره، 
ه أك حدث كأف انكسر المحراث أك ضربت السكة الزكج فيككف اميو تعكيض ما فسد مف ىذ

ف لـ يحدث أم فساد فعميو اناء الزكج كأف أتـ حرثو كأبقا اما المحراث فكؽ  الكجكه، كا 
الزكج إلا أف كاؿ منزلو أك أم مكاف، فيككف ضماف العناء كقيمة ما مقص مف أداة 

 الحرث كفسادىا.

"كأما إف أاطا لو الزكج ليحرث بو األيجار كال ياؿ إلا حرثيا حتا يجثك اما : 09النص
فبل ب س اميو أف يحرث بو كذلؾ، كأما غير األيجار إف حرث بيا اما ذلؾ الحاؿ  ركبتيو

كىك يمكنيا حرثيا مف غير أف يجثك اما ركبتيو فيك ضامف لما أاابيا، كأما إف رقد لو 
ثكرا كاحد مف ذلؾ الزكج أك رقد جميعا فإنو يجعؿ لو ما ُيَقِيَمُو بو مف غير أف يقاد إلا 

 .(2)ف الجرح كالكسر كغيره مف المضار"مضرتو أك ما يفسده م

إف استعار الفرد الزكج ليحرث بو األيجار ككاف ال يحرثيا إال حتا يجثك اما قدميو 
داللة اما بمكغو أقاا األاباء، أك أف األيجار تمنعو مف أف يقؼ اما رجميو لقربيا مف 
األرض فمو أف يفعؿ ذلؾ، كاف غير األيجار كالبذكر كغيرىا فإف كاف باستطااتو أف 
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ا ركبتيو كحاؿ كأف حرثيا ب ف يجثك اما ركبتيو فيك ضامف يحرثيا مف غير أف يجثك ام
ف حاؿ كرقد أحد الثكريف أك كبلىما فيمكف لو أف يعمؿ ليما ما  لما أاابو مف ضرر. كا 
يقيمو بيما م  الحرص اما أف ال يسبب ليما المضرة أك ما يفسدىما مف الجرح أك الكسر 

 كغيرىا مف مظاىر العطب.

كما يجكز في العمؿ  الدوابكقد أكرد الفرسطائي اديد الناكص التي تتحدث اف 
 بيا كما ال يجكز، ككذلؾ األحكاـ كالقكااد المتعمقة بيا كنجد مف أمثمة ذلؾ:

ف أاطاه تمؾ الدكاب كأداتيا ف راد الم ذكف لو أف يبدؿ أخؼ مما يامح لو فذلؾ : 01النص "كا 
ف فعؿ ذلؾ فيك ضامف لؤلداة إف  جائز كال يرد ذلؾ المااكف لغيره مف الدكاب ليحرث بيا، كا 

ف طمب الدكاب كأداتيا فبل يرد أداة بعضيا لبعض فإف فعؿ ذلؾ فيك ضامف لتمؾ  أفسدىا. كا 
األداة كالدكاب إف ىمكت بسببو، كأما إف رد لبعضيا أخؼ مف أداتو أك أجكد منيا فبل يضمف 

 .(1)تمؾ الدكاب كيضمف األداة"

خذ الدكاب كاألداة مف ااحبيا أف يغير كيبدؿ أخؼ منيا إذا امح لو يجكز لمف أ
ذلؾ، كال يمكنو أف يض  ذلؾ المااكف سكاء كاف ف سا أك دلك أك آنية اما غير تمؾ الدكاب 
ف استعار الدكاب كأداتيا فبل يبدؿ أداة بعضيا كيركبيا اما البعض اآلخر  ليحرث بيا، كا 

ف حاؿ كفعؿ ذلؾ فعميو تعكيض كض ماف ما فسد مف األداة كما يضمف ىبلؾ الدكاب، كا 
ف  كلو أف يبدؿ لبعض الدكاب ما يامح ليا مف األداة إف كانت خفيفة كأجكد مف سابقتيا كا 

 حاؿ ييء فمو ضماف األداة كال يضمف الدكاب.
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ف أاطاه تمؾ الدكاب كأداتيا ففسد فييا ييء فإنو يامحو إف لـ يفعؿ فيو إال : 02النص "كا 
كمنيـ مف يقكؿ  ،احبو قبؿ ذلؾ، كال يككف اميو ضماف ما أفسد فييا إال إف تعمدهما يفعؿ ا

 . (1)ىك ضامف لجمي  ما أفسده في تمؾ األداة لك لـ يتعمد"

مف طمب الدكاب كأداتيا فحدث فييا فساد فإنو يامحو أذا لـ يفعؿ فييا إال ما يفعمو 
ف تعمد الفساد بيا فإف اميو الضماف ل ما أحدثو بيا، كقد يككف اميو الضماف ااحبيا بيا، كا 
ف لـ يتعمد ذلؾ.  كالتعكيض لجمي  ما أفسد في األداة كا 

"إف طمب تمؾ الدكاب مف رجاؿ يتا كقد كانت تحرث كؿ دابة كحدىا فبل : 03النص
يجمعيا ىك أزكاجا ليحرث بيا فإف فعؿ فيك ضامف، كأما إف جمعت لو ثـ فرقيا ليحرث بيا 

فيك ضامف لذلؾ. ككذلؾ إف خالؼ تمؾ الدكاب فيما بينيما فرد ما فتمفت كأاابتيا آفة 
يحرث منيا اما اليميف إلا اليماؿ أك ما يحرث اما اليماؿ إلا اليميف، فيي اما ىذا 
الحاؿ. ككذلؾ إف قارنيا فضيؽ امييا أك أكس  ليا أقرانيا أك تركيا كلـ يقرنيا فما أاابيا 

بعضيا م  ما يغمبيا أك يرد لو المضمد حتا مف أجؿ ذلؾ، فيك ضامف ككذلؾ إف ربط 
 .(2)ضربو فيك ضامف"

مف طمب الدكاب مف رجاؿ يتا ككانت كؿ دابة تحرث اما انفراد فبل يجمعيا 
ف كانت مجمكاة كفرقيا ليحرث بيا  أزكاجا ليحرث بيا كأف فعؿ فيك ضامف لما يمحؽ بيا، كا 

ف قاـ بتغيير اما الدكاب فبدؿ فتمفت أك أاابتيا آفة أك كارثة فعميو تعكيض ما لحؽ  بيا. كا 
ما كاف يحرث منيا اما اليميف إلا اليسار أك العكس فيك ضامف ليا، كفي حالة ما قرنيا 
فضيؽ الخناؽ امييا أك كس  أقرانيا أك تركيا دكف قرنيا، أك ربط بعضيا م  مف ىي أقكل 
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ىذه فيك ضامف كيق   منيا أك رد امييا المضمد حتا ضربيا فما حدث ليا مف جراء أامالو
 اميو التعكيض.

" كأما إف طمب الدكاب ليحرث بيا ف اطاه الدكاب كمحاريثيا، كمف يحرث بيا فبل :04النص
يبدؿ تمؾ الدكاب لمف يحرث بيا دكف مف يحرث بيا اند أاحابيا. كمنيـ مف يرخص أف 

األزكاج أك مرض يبدؿ ليـ مف يحرث بيا فيما بينيـ، ككذلؾ إف أبا مف يحرث بكاحد مف 
 . (1)أك مات فميعطيا الم ذكف لو لمف يحرث بيا"

إف استعار الفرد الدكاب مف أاحابيا ف اطيت لو م  محاريثيا كمف يحرث بيا، فبل 
يجكز لو أف يبدؿ مف يحرث بتمؾ الدكاب اند أاحابيا بآخر، اما أف ىناؾ مف يرخص 

ف رفض مف يحرث بكاحد مف ا ألزكاج أك مرض أك مات فمو أف في ىذا الفعؿ بالجكاز، كا 
 يعطييا لمف ي ذف لو لمحرث بيا.

الدكاب في كقت الحرث اما قدر العادة، كال يضربيا إال كما يضربيا  (2)"كييمز: 05النص
ف أاطاه دكاب ليحرث بيا فبل يرف  امييا بذكرا كال المحراث، كال  ااحبيا في الحرث كا 

الحرث أك رجكاو منو كال يركميا لينجي بيا  جمي  ما يحرث بو كال يركبيا في مسيره إلا
ف أراد أف يحمؿ امييا امؼ تمؾ الدابة فبل ب س في ذلؾ،  نفسو كال يحمؿ امييا زاده. كا 
كمنيـ مف يقكؿ: ال يحممو امييا ككذلؾ الماء الذم تيربو مثؿ امفيا. كيعطي تمؾ األداة 

أف يحمؿ الحباؿ، أك ينزع السكؾ أك لغيره ليحمميا لو كيفرقيا إف لـ يجد رفعيا إال بذلؾ مثؿ 
ما أييو ذلؾ مما ال يككف فيو الفساد. كيجكز أف يعطي تمؾ الدابة لمف يسكقيا كيرااىا، 
كيعمؿ ليا جمي  ما ال تستغني انو مف السقي كالعمؼ كلك كاؿ إلا ذلؾ بنفسو كاميو 
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ف ااحب الدكاب بحفظيا بالعمؼ كالسقي كالراي كما ال تستغني انو، كيجبر اميو إف لـ يك
ف برأه مف ذلؾ كمو فميس اميو ييء"  .(1)كا 

يجكز لمف أاطيت لو الدكاب كقت الحرث أف يتارؼ فييا كلو أف يضربيا كيدفعيا 
ف ضربيا فبل يتعدل في ذلؾ كال يزيد اما كاف يضربيا  كيكسرىا كما جرت اميو العادة، كا 

و بيا الغرض الذم طمبيا اميو ااحبيا، كالدكاب التي أاطيت لو ال يتجاكز في تارف
ألجمو، فإف طمبت لمحرث فبل يرف  امييا البذكر كال المحراث كال جمي  ما يحرث بو كال 
يركبيا في ذىابو إلا الحرث أك اكدتو منو كما ال يجكز لو رف  كحمؿ زاده كطعامو امييا. 

فعؿ. كلو أف كجائز لو أف يحمؿ امييا امفيا كالماء الذم تيربو، كىناؾ مف ال يرخص ىذا ال
يعطي أداة الحرث لغيره ليحمميا انو كأف لـ يتمكف مف حمميا كاممة لو أف يفاؿ أجزاءىا 
مثؿ أف يرف  الحباؿ أك أف ينزع السكؾ كغيرىا مما ال يؤدب إلا الفساد. كبإمكانو أف يعطي 

فعؿ الدابة لمف يسكقيا كيرااىا كيقكـ بجمي  ما ال تستغني انو مف السقي كالعمؼ كلو أف ي
ذلؾ بنفسو. كيجبر اما ىذه األمكر إال إف سامحو كبرأه ااحب الدكاب مف ذلؾ أم أنو 
يمن  اما الحارث بدكابو غيره أف يرف  امييا البذر كالمحراث أك يركب اميو في سيره إلا 

 الحرث.

ف استمسؾ بااحب الدكاب بما امفيا كما أنفؽ امييا في ماالحيا فإنو يدركو  :06النص "كا 
كأما إف استمسؾ بيا فيما تعنا لتمؾ الدكاب في كقت استعماليا في الحرث كمنافعو اميو، 

 .(2)فبل يدرؾ اميو ييئا"
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إف طمب مف استعار الدكاب مف ااحبيا أف يعطيو قيمة ما ارؼ اف الدكاب مف 
ف طالبو بما لحؽ الدكاب مف التعب كالمقاساة  العمؼ كسائر ماالحيا فإنو يجكز لو ذلؾ، كا 

 ء العمؿ بيا كحرثو امييا كاستفادتو منيا فميس لو حؽ في ذلؾ. في أثنا

ف : 07النص ف أاطا لو الدكاب ليحرث بيا فمرضت فبل يحرث بيا إف خاؼ تمفيا كا  "كا 
 .(1)استراحت فميحرث بيا، ككذلؾ إف حدث فييا ما ال يحرث بو فزاؿ بعد ذلؾ فميحرث بو"

احابيا لمحرث بيا فإف خاؼ إف حدث كمرضت الدكاب بعد أف طمبيا الفرد مف أ
تمفيا كخسارتيا فبل يحرث بيا، أما إف استراحت فميحرث بيا ككؿ ما يايبيا كيؤدم إلا 

 تعطيميا اف امميا غف برأت منو كزاؿ انو لو أف يستفيد منيا كيحرث ليا.

"إف طمب رجؿ مف رجؿ دابتو ليحرث بيا م  أداتيا ف ذف لو فييا فاستعمميا : 08النص
د ذلؾ قبؿ أف يقبضيا المعار لو، فيؿ تجكز لو أف ي خذىا قبؿ أف يطمبو منيا ااحبيا بع

مرة أخرل؟ قاؿ: فإف أبدؿ ااحب األداة كالدابة ييء مف تمؾ األداة فبل يحرث بيا حتا 
يطمبو مرة أخرل، كما امح مف تمؾ األداة في نفسيا كلـ يبدليا فبل ب س اميو أف ينتف  بيا، 

األداة ينتف  بيا. ككذلؾ إف أاارىا لو كلـ يقبضيا حتا أاارىا لغيره ككذلؾ الزيادة في بعض 
ف أحدث ليا المعار اآلخر األداة فبل يحرث األكؿ  فإف األكؿ ينتف  بإذف ااحبيا األكؿ، كا 
ف أاطا لو الدابة م  أداتيا ثـ  بتمؾ األداة كي خذ الدكاب كيجعؿ ليا أداة ما يحرث بيا، كا 

 .(2)فبل ب س أف يحرث بالدابة"من  انو األداة بعد ذلؾ 

مف طمب مف رجؿ الدابة كأداة الحرث لينتف  بيا ف ذف لو ب خذىا ثـ استفاد منيا 
ااحبيا بعد ذلؾ قبؿ أف يقبضيا المعار لو فإف كاف ااحبيا قد أحدث بيا تغيير كأبدؿ 

ف لـ يحدث أم تغيي ر امييا باألداة ييئا فميس اميو أخذىا إال بعد طمب اإلذف مف جديد، كا 
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ف حدث  فمو أخذىا مبايرة باإلذف األكؿ، كما كاف قد زاد مف تمؾ األداة فمو أف يستفيد منو. كا 
ف أحدث ليا  كلـ يقبضيا إال بعد أف أاارىا لغيره فبل ينتف  بيا إال بعد إذف ااحبيا، كا 

كيحرث  المعار اآلخر أداة فبل يحرث بيا )المعار لو أكال( كي خذ تمؾ الدكاب كيجعؿ ليا أداة
 بيا.

ف أاطا لو الدابة م  أداتيا ثـ من  انو األداة بعد ذلؾ فبل ب س أف يحرث : 09النص "كا 
بالدابة، ككذلؾ إف كانت األداة لغير ااحب الدابة ف اطاىا لو ااحب الدابة م  دابتو 
فانتزايا منو ااحبيا فإنو يحرث بالدابة، كمنيـ مف يقكؿ في ىذا أف ال يحرث بالدابة إف 
أاطيت لو م  األداة إال بتمؾ األداة سكاء أكانت لو أك لغيره. كأما إف طمب الدابة ف اطيت 
ف طمب األداة كالدابة ف اطيت لو  لو  م  األداة ثـ منعيا منو ااحبيا فبل ينتف  باألداة، كا 
ا، الدابة كاألداة ثـ منعو ااحب الدابة مف دابتو فإنو ينتف  باألداة ما لـ يمنعو منيا ااحبي

 .(1)ككذلؾ بعض الدكاب كبعض األداة كمف يحرث اما ىذا الحاؿ"

مف استعار الدابة كاألداة معا مف ااحبيا ثـ رفض إاطائو األداة فميحرث بالدابة، 
ف كانت األداة كالدابة ليخايف ف اطا ااحب الدابة األداة لو م  دابتو فانتزايا منو  كا 

أف ال يحرث بالدابة إف أاطيت لو م  تمؾ ااحبيا فإنو يحرث بالدابة، كىناؾ مف يرل 
األداة، كالعكس فإف طمب الدابة م  األداة كمنعو ااحب الدابة مف أخذىا فبل ينتف  
ف حدث كطمب األداة كالدابة ثـ منعو ااحب الدابة مف دابتو فإنو يستفد مف األداة  باألداةكا 

دكاب، كاألداة ككذلؾ مف ما داـ ااحبيا لـ يمنعيا انو، كنفس الحكـ ينطبؽ اما بعض ال
 يقـك بالحرث.

ف أذف رجؿ لرجؿ أف يحرث بدابتو ثـ أذف آلخر أف يحرث بتمؾ الدابة فإنيما : 10النص "كا 
يحرثاف بيا كال ينظر إلا تتابعيما في اإلذف، إال إف أذف ليما أف ي خذىا بعضيما قبؿ بعض 

                                                           

 .448، ص: الفرسطائي، مادر سابؽ (/1)



 الفصل الثاني: األرض من خالل كتاب القسمة وأصول األرضين .
 

 114 

ف حرث بيا الم ذكف لو األكؿ ثـ تركيا ف خذى ا الم ذكف لو اآلخر حتا تركيا، فميفعبل ذلؾ. كا 
ف راد الم ذكف لو األكؿ أف ي خذىا فمو ذلؾ ما لـ يمنعو ااحبيا. ككذلؾ إف أذف لو فييا 

 .(1)ااحبيا فحرث بيا لنفسو فإف الم ذكف لو ي خذىا كينتف  بيا ما لـ يمنعو ااحبيا"

بيا كال  إف طمب رجبلف كؿ لكحده مف أحد دابتو ف ذف ليما ب خذىا فإنيما يحرثاف
يقترناف بمف طمب اإلذف أكال، إال إف ايترط امييما ااحبيا أف ي خذىا أحدىما قبؿ اآلخر 
في خذكف بيرطو، فإف حرث بيا مف طمب اإلذف أكال ثـ تركيا بعد أف فرغ مف اممو بيا 
ف خذىا الم ذكف لو الثاني حتا أنيا اممو بيا فتركيا، فإنو إف أراد األكؿ أف ي خذىا مرة 

 فمو ذلؾ ما داـ ااحبيا لـ يمنعيا انو. أخرل

"كأما إف أذف رجؿ لرجميف أف يحرثا بدكابو أك ب داتو فإنو إف أذف ليما أف يحرثا : 11النص
معا، فبل يحرث بيا كؿ كاحد منيما لنفسو دكف ااحبو كيحرثاف بيا جميعا سكاء في ذلؾ 

كف كاحد بنفسو  االنفرادما أتفاضبل في الحرث أك استكيا، كمنيـ مف يرخص أف يحرثا بيا ا
ما لـ يمنعو ااحب األداة أك ايترط امييما ذلؾ. كأما إف أذف ليما أف يحرثا بيا مفترقيف 

 . (2)فإنيما يحرثاف معا، كمنيـ مف يقكؿ: ال يحرثاف بيا معا"

مف أاطا دكابو كأداتو لرجميف بعد استئذانيما منو فإنو إف كاف قد أذف ليما ب ف 
يحرث بيا أحدىما دكف اآلخر كيحرثاف بيا جميعا سكاء أكاف ليما نفس  يحرثا معا، فبل

الييء المرغكب في حرثو أك اختمفا في ذلؾ. كىناؾ مف يرخص ب ف يحرث بيا كؿ فرد 
ف أذف ليما أف  لكحده بما أف ااحب األداة لمف يمنعو مف ذلؾ كلـ ييترط امييما ذلؾ، كا 

 ؾ مف يقكؿ: ال يجكز حرثيما بيا معا.يحرثا بو مفترقيف فيحرثاف بيا معا، كىنا
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ف أذف ليما أف يحرثا بيا بذرىما الذم ايتركا فيو فإنيما يحرثانو معا كال : 12النص "كا 
ف أاطا دابتو لمف يحرث بيا فكلدت انده  يقسمانو ثـ يحرثانو، كمنيـ مف يجكز ذلؾ. كا 

ف أذف لو أف يحرث بالدابة بس نيف معمكمة فكلدت تمؾ فإنو يحرث بيا كما ال يضر بكلدىا، كا 
ف أذف لو أف يحرث بالدابة فخرجت مف ممكو  الدابة ككبر كلدىا فبل يحرث بو الم ذكف لو، كا 

 .(1)كميا أك بعض منيا فرجعت إليو لينتف  بيا الم ذكف لو باإلذف األكؿ"

اليريكاف أف طمبا االستفادة مف الدابة ليحرثا بيا بذرىما الميتركاف فيو فميما أف 
و بيا معا كال يقسمانو ثـ يحرثانو، كىناؾ مف ُيَجِكُز قسمتو قبؿ حرثو. كمف أاطا يحرثان

دابتو لمف يحرث بيا فكلدت انده فإنو يستغميا لمحرث كيحرص اما أف ال يضر بكلدىا، 
ف كاف ااحب الدابة قد أذف لغيره ب ف يحرث بيا لسنكات محددة ثـ كلدت انده تمؾ الدابة  كا 

ف خرجت الدابة مف ممؾ ااحبيا ثـ  ككبر كلدىا فبل يجكز لمم ذكف لو أف يحرث بو. كا 
 رجعت لو فالم ذكف ينتف  بيا باإلذف الذم أخذه مف قبؿ.

" كال يعير الرجؿ دابتو أك أداتو لمف يحرث بيا الحراـ أك الريبة، ككذلؾ الدكاب : 13النص
في ذلؾ أحرث بنفسو  كاألداة ال يعطييا لمف يحرث بيا األرض المغاكبة أك المسترابة سكاء

أك كلي حرثيا غيره، كال يترؾ مف ينتف  بيا كلك لـ ي مره فإف فعؿ ىذا أك أاطا الدكاب لمف 
 .(2)يحرث بيا البذر الحراـ أك األرض المغاكبة كلـ يؿ ذلؾ بنفسو فميس اميو تبااة"

دابتو أك أداتو لمف ارؼ أنو يممؾ أرضا مف الحراـ أك ميككؾ في  يعيرالرجؿ ال 
مرىا، كأيضا ال يعطي دكابو كأداتو لمف يحرث األرض التي غابيا مف أاحابيا أك كانت أ

مسترابة كال يعرؼ إف كانت تابعة لو سكاء أكاف يباير الحرث بنفسو أك يكلي غيره لمقياـ 
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بذلؾ، كمف أاطا الدكاب لمف يحرث بيا الحراـ أك األرض المغاكبة مف أاحابيا دكف 
 إنو ليس اميو ييء لجيالتو بذلؾ.كلا ذلؾ بنفسو فامـ ااحبيا كدكف أف يت

أطمقت كممة زريعة اما الحبكب كالقطاني كالفكاكو كذكرت أحيانا  الزريعة:ـ رابعا
 (1)بالساف الدارج كسميت الزراراكالزراي ، كتستعمؿ ادة مكاييؿ لكزنيا منيا الكيبة كالقفيز

 كالثمينة كغيرىا.

يق  تخفيؼ كقد يتكلا البذر اامؿ آخر غير الذم يتكلا الحرث، كيمكف أف 
 كفي ىذا الادد نجد أبك العباس يذكر: الزريعةأك البذر أك تثقيميا

ف اختمفكا في تخفيؼ الزريعة أك كثرتيا فالقكؿ قكؿ مف امتن  مف الحرث بسبب : 01النص "كا 
كف في ىذا إلا اادة أىؿ البمد كنظر أىؿ كثرة الزريعة أك خفتيا، كمنيـ مف يقكؿ إنما يرجع

"  .(2)المعرفة كينظركف فيما يبذركف في تمؾ األرض بكيؿ معمـك

في حالة االختبلؼ في مقدار الزريعة بالنقااف أك بالزيادة فمف امتن  اف الحرث 
لعدـ االتفاؽ اما ذلؾ فمو الحؽ في ما ذىب إليو، كىناؾ مف يرل كجكب الرجكع إلا العادة 

كؿ بيا اند أىؿ البمد ككذلؾ حكـ أىؿ المعرفة في ىذا الي ف كيتفقكف اما ما يزراكف المعم
.  في تمؾ األرض بكيؿ معمـك

"إف بذر ااحب الزريعة لنفسو فخفؼ الزريعة أك أكثرىا فبل يضمف الحارث بعد : 02النص
ذلؾ ييئا، كأما إف أمر مف يبذر لو فعمؿ ما قمنا مف خبلؼ العادة كحرث ااحب األرض 
فالذم بذر ضامف لما جاكز بو اادة البمد مف البذر، كال يككف اميو مف التخفيؼ اناء 

ف است جر مف ي حرث لو أك مف يبذر لو فبذر األجير البذر أكثر مف العادة الدكاب كاألداة، كا 
فحرث األجير، فالضماف اما الذم بذر كال يككف اما الحارث ييء إال إف امـ أف ااحب 
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البذر ال ينتف  بييء مف ذلؾ البذر فيك ضامف لعناء الدكاب، ككذلؾ الككبلء اما ىذا 
 .(1)الحاؿ"

فييا فبل يككف ضماف ذلؾ اما مف  مف بذر لنفسو ف نقص مف الزريعة أك زاد
ف كاف قد أمره غيره بالبذر لو فحدث كأف زاد في الزريعة أك أنقص منيا بما  يحرثيا، كا 
يخالؼ اادة أىؿ البمد كحرث ااحب األرض فالضماف في ىذه الحالة يق  اما الذم قاـ 

ف است جر أجيراف أحدىما لمبذر كاآلخر لمحرث فإذا كاف مف يبذر قد زاد  بالبذر )األجير(، كا 
في البذر اما ما جرت اميو اادة البمد فيككف الضماف اميو لما جاكزه اف اادة أىؿ البمد 
ف امـ أف ااحب البذر ال ينتف  بذلؾ البذر  مف البذر، كال يككف اما مف حرث ييء كا 

 فعميو تعكيض اناء الدكاب كاألداة. كالحكـ نفسو ينطبؽ اما الككبلء.

ف طمبو: 03النص أف يبذر كيبل معمكما في مكض  معمـك كقد تبيف في ذلؾ كثرة الزريعة  " كا 
أك خفتيا فبل يككف اما األجير أك الككبلء ييء  في ىذا الكجو مف الزريعة كاناء الدكاب 

 .(2)كاألداة، كأبك الطفؿ إف أمر أجراءه بما قمنا فيي كالمس لة األكلا"

ؿ( أف يبذرا قدرا معمكما مف البذر إف طمب ااحب البذر مف غيره )األجير أك الككي
، كتبيف فيما بعد الزيادة في الزريعة أك اإلنقاص منيا فيتحمؿ بنفسو ما أمر  كفي مكاف معمـك
بو، كال يككف اما غيره ضماف الزريعة كال اناء الدكاب كاألداة، كالحكـ نفسو ينطبؽ اما 

 خميفة الطفؿ )أبكه( إف أمر إجراءه بنفس الييء.

كيتعمؽ األمر بما فسد مف البذكر في اداد الضائعةحكاؿ تعد نسبة مف كفي كؿ األ
ذلؾ البذر أك ما طار منو كخرج مف حد الحرث أك ما التزؽ ب رجؿ الدكاب، أك حممو الماء 
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كقت السقي أك كاف اما جسكر األحكاض، أك لـ يمر امييا المحراث أك لـ تنبت أك أكمتيا 
 كمما ذكره أبك العباس:  ،(1)ياالكحكش كالطير أك زرات في غير كقت

ف بذر الككيؿ أك األجير أك اليريؾ أك الخميفة فكؿ ما ترككه كلـ يحرثكه حتا : 01النص "كا 
فسد، أك ما لقطتو الطير كجمي  ما فسد مف ذلؾ البذر بتضيي  منيـ فيـ لو ضامنكف، كأما 

ال يستمسؾ منو ذلؾ كال ما يطير مف البذر فيخرج مف الحرث أك ما يمتزؽ ب رجؿ الدكاب مما 
يتعمده، فميس اميو فيو ضماف، كما يمر بو الماء مف الزريعة في حاؿ سقييـ ليا أك ما 
يككف اما جسكر األحكاض فبل ضماف امييـ، ككذلؾ الدكاب ال يككف اميو مف اناءىا 

 . (2)ييء فيما ال يفسد منو في اادة الناس"

جير اليريؾ ككؿ ما ترككه كلـ يحرثكه يق  ضماف ما تمؼ مف البذر اما الككيؿ كاأل
حتا فسد أك ما لقطتو الطير كجمي  ما فسد مف ذلؾ البذر. كما طار منو حتا خرج اف 
الحرث، ككذلؾ ما لزؽ ب رجؿ الدكاب كلـ يتمكنكا مف إمساكو كلـ يتعمدكا فبل ضماف امييـ 

يككف اما جسكر في ذلؾ، أيضا ما يمر بو الماء مف الزريعة في حاؿ سقييـ ليا أك ما 
األحكاض فبل ضماف امييـ في ضيااو، كال يككف امييـ تعكيض ما أااب الدكاب مف 

 التعب اما ما ىك معمكؿ بو اند الناس.

 يكرد أبك العباس الناكص التالية:  البذر واختالطو اختالفكبخاكص

ا "إف زرع رجؿ بذره في أرض رجؿ بإذنو ثـ زرع اميو ااحب األرض بذره أيض: 01النص
قبؿ أف يحرثيا الم ذكف لو فيما فيو يركاء، كال يدرؾ كؿ كاحد منيما اما ااحبو رد البذر 
كال يدرؾ ااحب األرض أيضا نقااف األرض، ككذلؾ إف كانت تمؾ األرض يجكز لكؿ 
كاحد منيما حرثيا فزرع فييا أحدىما بذره ثـ زرع اميو ااحبو بذره أيضا كلـ يعرؼ األخير 
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ف ارؼ األخير بذر األكؿ بذر األكؿ، فيك بي نيما اما قدر ما لكؿ كاحد منيما مف البذر كا 
 .(1)فزرع اميو اما ذلؾ الحاؿ فإنو يعطي األكؿ بذره"

مف است ذف مف ااحب األرض فزرع بذره ثـ زرع اميو ااحب األرض بذره قبؿ أف 
البذر لآلخر كال يحرثيا الم ذكف لو فيما يركاء في ذلؾ البذر، كال يجكز ألم منيما رد ذلؾ 

ف زرع يخااف البذر أحدىما  يككف اما ااحب األرض إدراؾ ما نقص مف األرض. كا 
قبؿ اآلخر كلـ يعرؼ مف زرع التالي بذر األكؿ فيككف لكؿ كاحد منيما قيمة ما بذر، أما إف 

 كاف مف زرع التالي يعمـ بذر األكؿ فمو أف يعطي األكؿ ما بذر.

ر أحدىـ في أرض ايترككا فييا ثـ بذر اميو ااحبو أيضا "كأما اليركاء إف بذ: 02النص
ف تفاضمكا  فإف بذركا فييا اما قدر ما ليـ في األرض، فالزرع بينيـ اما قدر يركتيـ فيو كا 
في البذر كاستككا في األرض فميرد مف كاف لو األقؿ مف البذر لااحبو حتا يستكم معو 

ف حرث أحدىـ ذلؾ البذر  المختمط فميدرؾ اناءه اما ااحبو ككذلؾ كيككف الزرع بينيـ. كا 
الجكاب في كؿ ما اختمط مف البذر، إف حرثو أحدىـ دكف ااحبو فإنو يدرؾ اميو اناءه، 
ف لـ يجد مف يجبره فميحرثو لو  ف أبا أحدىـ أف يحرث ذلؾ الزرع فإنو يجبر اما حرثو كا  كا 

ف نياه أف يحرثو فبل ييتغؿ بو كيحرث زراو كيدر  ؾ اميو ما تعنا فيو. كيدرؾ اناءه، كا 
كمنيـ مف يقكؿ: ال يدرؾ كؿ كاحد منيما اما ااحبو أف يحرث تمؾ الزريعة، كلكف يحرثيا 

 . (2)مف أراد ذلؾ كيدرؾ اما ااحبيا اناءه"

إف بذر أحد اليركاء في األرض الميتركة كبذر اميو ااحبو فيككف لكؿ كاحد منيـ 
ف اختمف كا في البذر كتكافؤا في األرض فيرج  مف مف البذر اما قدر ما لو مف األرض، كا 

ف قاـ كاحد منيما  كاف لو األقؿ مف البذر لااحبو حتا يستكم كيككنا يريكيف في الزرع، كا 
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بحرث البذر المختمط فميطمب اناء تعبو مف ااحبو كنفس الييء في كؿ ما اختمط مف 
ف رفض أحد حرث  ىذا الزرع فإنو البذر فممف حرثو الحؽ في التعكيض مف قبؿ ااحبو، كا 

ف نيا أحد اليركاء غيره  ف لـ يجد مف يجبره فميحرثو لو كيطمب أتعابو، كا  يجبر اما ذلؾ كا 
مف االيتغاؿ بالزرع فإنو يحرثو كيطالبو ب تعابو. كىناؾ مف يرل: ال يجكز ألحد مف اليركاء 

 من  غيره مف حرث الزريعة كمف أراد حرثيا فمو ذلؾ كيطمب مف ااحبو أتعابو.

"إف أذف رجؿ لرجؿ أف يحرث أرضو فبذر فييا الم ذكف لو ثـ بذر فييا ااحبيا : 03صالن
ف لـ يفسد فيو ييئا فيككف بينيما اما  أيضا بذرا أفسد األكؿ، فإف أفسده كمو فميعطو بذره كا 
قدر بذرىما سكاء في ىذا أتعمد ااحب األرض أف يبذر اما بذر الم ذكف لو أك لـ 

 . (1)يتعمد"

ره بحرث أرضو فبذر فييا، ثـ بذر اميو ااحبيا بعده فإف أفسد بذر مف أذف لغي
ف لـ يفسد فيو ييئا فيك بينيما اما قدر ما كاف لكؿ كاحد  الم ذكف لو كمو فميعطو بذره، كا 

 منيما مف البذر، إف كاف ااحب األرض تعمد ذلؾ أك لـ يتعمده.

ف بذر رجؿ في أرض ثـ أذف آلخر أف يحرثيا فبذر: 04النص اما بذره فبطؿ البذر  "كا 
اآلخر بسبب األكؿ، فإف ااحب األرض يعطي لمم ذكف لو بذره كال يدرؾ اما الم ذكف لو 
ييئا. كلك امـ ببذر ااحب األرض إال إف أذف لو أف يحرث في أرضو ثـ بذر فييا بعد ما 

 . (2)أذف لو، فبذر فييا الم ذكف لو بعد ذلؾ فإنو يضمف لااحب األرض ما أفسد فييا"

إف بذر رجؿ في أرضو كأذف لغيره أف يحرثيا فبذر اما بذر األكؿ ففسد بذره فيككف 
ف كاف الم ذكف لو يعمـ أف  اما ااحب األرض كمف بذر أكال أف يرد لمم ذكف بذره، كا 
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األرض مزركاة مف قبؿ ااحبيا كبذر بيا بذره، فإف أفسد بذر األكؿ فعميو تعكيض ما 
 أفسده في تمؾ األرض.

كمف حرث أرضا ف تاىا آخر فقمبيا بما يخالؼ البذر األكؿ كىك يظف أنيا لو فإذا ": 05النص
ىي لمف حرثيا. قاؿ: ىك ضامف لما بذر فييا أكال، كيرد لو ااحب األرض ما بذر فييا ىك 
ف حرثيا رجؿ كقمبيا اما أنيا لو فإذا ىي لغيره فإنو إف جكز  أيضا كال يدرؾ اميو اناءه. كا 

فعؿ فميس اميو ييء، كيككف الزرع لو كال يضمف األكؿ ما بذر فييا لو ااحب األرض ما 
ف لـ يجكز لو ااحب األرض فيك ضامف لبذر المتعدم، كيككف  كال يدرؾ اميو اناءه. كا 
ااحب األرض بالخيار إف ياء أف يرد اميو بذره أك يقمبو بما يخالفو اك يقمعو أك يغرمو 

 .(1)تقااف أرضو فمو ما ياء مف ىذه المعاني"

في حالة ما إذا حرث أحد أرضا فقاـ غيره كبذر فييا بذرا مخالفا لبذر األكؿ ظننا منو 
أنيا لو فإذا ىي لمف حرثيا فيككف اميو الضماف لمف بذر فييا أكال، كيرد لو ااحب األرض 
ما رماه بيا مف البذر كال يطمب منو أتعابو، كمف حرث األرض كقمبيا اما أساس أنيا لو 

لغيره فإف حاؿ كأجاز لو ااحبيا ما أحدثو بيا فبل يككف اميو أم ضماف،  فتبيف أنيا
ف لـ يسمح لو ااحب  كيككف الزرع لو كليس اميو ضماف ما بذره بيا كال إدراؾ األتعاب، كا 
األرض بذلؾ فعميو تعكيض ذلؾ كيككف ااحب األرض مخير بيف أف يرد لو بذره أك يبدلو 

 يغرمو اما فعمو.لو أك ينزاو أك يطمب منو تعكيض ك 

ف زراكا فييا : 06النص ف اختمفكا فيما يحرثكف مف الزرارع فإنيـ يمنعكف حتا يتفقكا كا  "كا 
بغير اتفاؽ، فإنو إف أراد اليركاء فميترادد اليركاء زريعتيـ فيما بينيـ كتككف كميا فيما بينيـ. 

 . (2)كمنيـ مف يقكؿ: يمسككف زراريعيمكيتراددكف نقااف األرض فيما بينيـ"
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ف زراكا األرض  يمن  اليركاء مف الزرع ما دامكا لـ يتفقكا اما ما يزراكف بو، كا 
دكف اتفاقيـ فإف رغبكا برد الزريعة فميـ ذلؾ، كيمكف أف تككف ميتركة بينيـ. كىناؾ مف يرل 

 أف امييـ إمساؾ زريعتيـ كما نقص مف األرض يامحكنو فيما بينيـ.

كاألجير كالرقيؽ كالخماس كالمالؾ العقارم ككذلؾ المرأة كمنيـ الفبلح  العمال:ـ خامسا
 . كنجد مما أكرده أبك العباس ما يمي:(1)كالرجؿ اما حد سكاء ييترككف في العمؿ

ف أذف لرجؿ أف يحرث أرضو فجائز لو أف يحرثيا بنفسو أك بعبيده كأجيره ككؿ :01النص "كا 
 . (2)مف استعاف بو مف الناس"

رضو أف يعتمد اما غيره مف الناس سكاء العبيد أك يجكز لمف رغب في حرث أ
 األجراء أك الخماسة كغيرىـ.

ف أذف الزكج لمف يحرث أرض زكجتو أك أذنت الزكجة لمف يحرث أرض : 02النص " كا 
زكجيا، فبل يحرثيا الم ذكف. كىناؾ مف يرخص في الزكج كالزكجة إذا كانت تمؾ األرض في 

 .(3)يد مف أذف أف يحرثيا"

لمرأة مف يحرث ص دليؿ اما ايتراؾ المرأة كامتبلكيا لؤلرض فإف ككمت اىذا الن
الزكج مف يحرث أرض زكجتو فذلؾ غير جائز كال يحرثيا مف أذف لو أرض زكجيا أك ككؿ 

 بذلؾ، اما أف ىناؾ مف يرخص ىذا العمؿ كيجيزه.

كال  "إف طمب رجؿ العبيد لمخدمة كأاطكا لو فإنو يستعمميـ في النيار كمو: 03النص
 .(4)يستعمميـ بالميؿ إال إف رضكا بذلؾ"
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يككف استغبلؿ العبيد في الخدمة في النيار اما طكلو، كال يجكز استغبلليـ بالميؿ إال إف 
 كافقكا اما ذلؾ كسمحكا لمف طمبيـ ب ف يعمؿ بيـ في الميؿ. 

يخدمو "كأما إف أذف لو أف يحرث أرضو فحرثيا لو ابيده أك أكالده أك كؿ مف : 04النص
بغير إذنو فذلؾ جائز، كأما إف حرثيا لو غيره مف الناس بغير أمره فبل يجكز لو ذلؾ كمنيـ 

 . (1)مف يقكؿ جائز"

ف فعؿ  مف أذف لو بحرث أرضو فعمؿ ذلؾ لو ابيده كأكالده بغير إذنو فذلؾ جائز، كا 
ىذا لو ذلؾ أناس آخركف دكف أمر منو فبل يجكز لو حرثيا، اما أف ىناؾ مف يرخص في 

 العمؿ.

المسماة في ببلد المغرب الميالي كقد يككف ذلؾ لمرات اديدة  تقميب األرض: ـسادسا
ك ب نكاع مختمفة مف اآللة، كاادة ما يق  تحايي زرااة األرض لابلبتيا أك تمؾ التي لـ 
ينبت فييا ييء أك يغمبيا الماء. كقد ارفت ىذه الببلد امميات إابلح األرض كمف ذلؾ 

األراضي التي ك (3)أك أرض الحفر (2)يؽ أك الكابكر، كتييئة أرض المكات أك البكرالحرث العم
 .(4)تحتاج إلا السماد كالتراب أك إلا رف  الجسكر

 كما نستدؿ بو مف أقكاؿ أبك العباس في ىذا الي ف ما يمي: 
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"فإف طمب الدكاب ليحرث بيا كلـ يسـ المكض  الذم يحرثو، فإنو يحرث بيا في : 01النص
دكف األمياؿ كال يجاكزىا فإف جاكزىا فيك ضامف لما أااب ذلؾ كمو. ككذلؾ العبد إذا  ما

طمبو أك المحراث أك األداة كميا اما ىذا الحاؿ، ال يخرج بيا األمياؿ فإف فعؿ فيك ضامف 
 .(1)لما أاابيا"

مف استعار الدكاب لمحرث فإف يتجنب أف يحرث بيا األماكف دكف الميالي كال 
في ذلؾ كيككف ضامف لما يحدث فييا مف أذل، كنفس الييء ينطبؽ اما يتجاكزىا 

المحراث كاألداة حيث ال يجكز استغبلليا في أماكف الميالي ككف ما يحدث ليا في ىذه 
 المكاق  اميو تعكيضو.

مف األاياب كالنباتات مثؿ النجـ كاليتيمة كأيجار البرارم كنزع  التنقية: ـسابعا
"ينقييا مف الحطب كالحجارة ككؿ ما يضر بالحرث كيقمبيا أيضا  الحطب قاؿ الفرسطائي:

حتا تستكم لمحرث كيسكم مساقييا كاببيا كيحرثيا بسكة كاحدة أك بسكتيف أك ما أراد 
 .(3)كأيباه ذلؾ" (2)كيجعؿ لتمؾ األرض ما يمن  زراو مف الفساد مثؿ الزرب

يضر بالحرث،  يعمؿ ااحب األرض اما تنقية أرضو مف الحطب كالحجارة كما
كيسكييا لمحرث كيامح مساقييا كيككف حرثو ليا بآلة أك بآلتيف كلو أف يقيـ سياج كزرب 

 امييا لكي يحمييا مف الفساد.
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السماد ىك ما يككف مف األدكية لمعالجة النباتات كقد يركب  إصالحيا بالسماد: ـثامنا
حد ابارة أبي العباس  كالمكاد العضكية كغيرىا كاما(1)مف فضبلت الحيكانات )الزبؿ(

 الفرسطائي نجد: 

ف اتفؽ م  رجؿ أف ييرؾ معو في حرث أرضو كأاطا لااحب األرض دكابو،  "كا 
كنجد أيضا: "كيدرؾ قيمة ما زاد فييا مف ، (2)فنقؿ بيا السماد كغيره مما تعالج بو األرض "

 . (3)السماد كغيره" ككذلؾ "...فإنو يعطيو اناء دكابو كقيمة السماد كغيره"

كذلؾ قبؿ نزكؿ المطر الذم يعد بداية المكسـ لمحرث كالبذر  تييئة السواقي: ـتاسعا
كفي حاالت فإف الحرث يسبقو إابلح المساقي برف  الجسكر أك كنس اآلبار كالعيكف كاما 
رأم أبي العباس "كمف أذف لرجؿ أف يحرث أرضو فقمبيا كنزع منيا الحطب  كأامحيا 

 . (4)بالسماد كغيره كىي  مساقييا كماارفيا"

اإليارة إلا أنو اما الفرد إابلح المساقي كالماارؼ كذلؾ حتا تككف ميي ة تجدر 
الستقباؿ مياه األمطار كتخزينيا لكي يتمكف الفبلح كأاحاب األرض مف استغبلليا في 

 الزرااة كالرم.

مف األجناس المختمفة مف قمح كيعير كذرة كغيرىا  اختيار البذور الصالحة: ـعاشرا
. كبخاكص اختيار البذكر الاالحة (5)نيا تكجد أنكاع اديدةألف في داخؿ كؿ انؼ م

 يذكر الفرسطائي: 

                                                           

ْبؿ: َزَبؿ األرض كالزرع َيْزِبمو َزْببلن، َسْمَدُه كالَمْزَبمة كالمُ  (/1) ْزُبمة: بالفتح كالضـ ممقاة الزباؿ. ينظر: إبف منظكر، مادر الزِّ
 .300، ص: 11سابؽ، ج

 .336الفرسطائي، المادر نفسو، ص:  (/2)
 .336نفسػػػػػػو، ص:  (/3)
 .336نفسػػػػػػو، ص:  (/4)
 .270حسف حافظي امكم، مرج  سابؽ، ص:  (/5)
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ف أذف لو أف يحرث في أرضو ناؼ ىذا البذر كىك مف أجناس مختمفة فإنو : 01النص "كا 
يحرث نافيا جميعا سكاء أاستكت كميا أك تفاضمت، كمنيـ مف يقكؿ يحرث مقدار نافيا 

تمؾ الزريعة التي أذف لو أف يحرثيا اما ىذا اليرط  مما أراد منيا دكف غيره، سكاء أكانت
 . (1)لمم ذكف لو أك لغيره مف الناس أك لااحب األرض"

إف طمب أحد حرث األرض ف ذف لو بذلؾ بيرط أف يحرث نافيا ببذر مختمؼ سكاء 
كاف قمح أك يعير أك ذرة كغيرىا فمو أف يحرث ىذا الناؼ سكاء كانت متساكية أك مختمفة 

كاع، كىناؾ مف يرخص في حرث مقدار الناؼ دكف تجاكزه أكانت تمؾ الزريعة ىذه األن
 لمم ذكف لو بالحرث أك لغيره مف الناس.

"أما إف أذف لو أف يحرث في أرضو مف ىذه الزريعة كىي مف أجناس يتا فإنو : 02النص
منيا  يحرث ما ياء منيا دكف غيرىا، كيحرث تسمية منيا كميا إف أرادىا كيحرث أيضا كاحدة

أك اثنتيف، أك كاحدة كتسمية مف األخرل كال يحرثيا كميا بحيث ال يبقا منيا ييء ككؿ ما 
 .(2)بقي منيا مما يق  اميو اسـ الزريعة"

المعنا مف بعض مف ىذه الزريعة كىي مف أجناس مختمفة أم ىي متنكاة مثؿ 
 يستغرقيا كينيبيا القمح كاليعير كالسمت فإنو يحرث ما ياء منيا ككيفما ياء بيرط أف ال

كميا في الحرث بؿ يجب اميو أف يبقي ما ياح أف يق  كيقاؿ لو اسـ زريعة أم مقدار 
 كافي لمزرع.

ف حرثيا بمرة فبل يقاد أطايب األرض بقمبيا كلكف يقمب منيا اما قدر تمؾ :03النص "كا 
ف أراد أف يقمبيا مف مكض  د ناءتيا فمو الزيادة مف األرض، اما قدر جكدتيا كدناءتيا. كا 

نما يقمبيا بما  ف أراد أف يقمب مف أطايبيا مقدار تمؾ الزيادة فبل يجكز لو ذلؾ كا  ذلؾ، كا 

                                                           

 .429الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/1)
 .429نفسػػػػػػو، ص:  (/2)
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ف حرثيا بالقمح فقمبيا بما  يخالؼ البذر األكؿ مثؿ القمح أك اليعير أك الذرة أك السمت، كا 
 . (1)يخالؼ مف القمح فذلؾ جائز، ككذلؾ ما تبيف مف الزريعة مف جنسو اما ىذا الحاؿ"

مف حرث األرض مرة كاحدة فبل يختر منيا الجيدة كيبذر بيا اما ما تككف اميو 
ف  ف رغب في تغيير المكق  الردئ منيا فذلؾ جائز لو، كا  األرض مف الجكدة كالرداءة، كا 
رغب أف يبدليا مف المكاف الجيد فبل يجكز لو ذلؾ، كلو أف يغير بذرىا خبلفا لما بذرت بو 

ف كاف قد سبؽ كحرثيا بالقمح فجائز لو تغييره أكال )مثؿ القمح  كاليعير كالذرة كغيرىا( كا 
 باليعير أك غيره مف أاناؼ الزريعة مف نفس الجنس.

كيككف ذلؾ بزرايا ااـ كتركيا لمراحة العاـ الذم يميو أك  إراحة األرض:ـ إحدى عشر
حرث مكاض  بحرث كبذر أقساـ منيا، كترؾ أقساـ أخرل تستريح كاادة ما يق  تحايي 
 .(2)الابكب )المنحدرات( ككذلؾ الجسكر كالمكاض  الكارة غير المحركثة مف قبؿ

تككف الغاية مف إراحة األرض الحفاظ اما جكدتيا كجعمو ذات محاكؿ جيد فحرثيا 
سنة كتركيا سنة مثبل تككف مراا لممكايي يسااد اما تييئة التربة ككذلؾ ما تخمفو بيا 

 ابارة اف سماد يعمؿ اما تحسيف جكدتيا.المكايي مف فضبلت يككف 

ف أذف لو أف يحرثيا في ىذه السنة  كما أيار لو الفرسطائي في ىذا الادد قكلو: "كا 
فحرثيا في تمؾ السنة أك لـ يحرثيا، حاد ما حرث فييا أك لـ يحاده، فبل يحرثيا في السنة 

ف حرثيا في السنة المقبمة فااحبيا بالخيار إف ياء ر  د اميو بذره أك ضمنو المقبمة، كا 
ف أراد قم  ما نبت فييا فمو ذلؾ" ف ياء قمبيا بخبلؼ بذره كا   .(3)نقااف أرضو، كا 

                                                           

 .434الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/1)
 .270حسف حافظي امكم، مرج  سابؽ، ص:  (/2)
 .407الفرسطائي، المادر نفسو، ص:  (/3)
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اما الفرد الذم أاطيت لو األرض الحرص اما إراحتيا فإف أاطيت لو في تمؾ 
ف فعؿ فيككف ااحبيا مخير  السنة بذرىا كحرثيا فبل يجكز لو حرثيا في السنة المكالية، كا 

ر لو أك طمب منو تعكيض كما لو الحؽ في تغيير البذر الذم زرايا بو كلو أيضا بيف رد البذ
 أف يقمعو كينزاو. 
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ربما لعدـ احة أحد اليركط أك نقاانيا كذلؾ  (1)ىذا اليراء باطؿ بسبب االنفساخ
كأامحيا ثـ تبيف لو كلمف بااو أف بيعيا باطؿ، فبل يحرثيا إال  فإف ايترل أحد أرض كىيئيا

 بإذف ااحبيا أم مف باايا لو، كلو أف يطالب بتعكيض لو اما أتعابو مف ااحبيا األكؿ.

"كمف ايترل أرضا ف ذف لمف حرثيا فعمميا كأامحيا كخرج بيا ايب كاف اند : 04النص
ف لـ ي ذف لو كمنعو  البائ  كلـ يرضو، فبل يحرثيا الم ذكف لو إال بإذف مف البائ  األكؿ، كا 

فإنو يدرؾ اناءه اما الميترم الذم ردىا بالعيب كيدرؾ قيمة ما زاد فييا مف العيف اما 
ااحبيا الذم رجعت إليو، سكاء في ىذا الذم ذكرناه أأذف لو أف يحرث لنفسو أك ييترؾ 

 .(2)معو الجكاب فييا كاحد"

مف ايترل أرضا ف امحيا كىيئيا لمحرث ثـ ظير بيا كمف ىذا القكؿ يتضح لنا أنو 
ايب لـ يدرب كيعمـ بو البائ ، فبل يحرثيا إال إف طمب اإلذف ممف باايا، فإف منعو كطالبو 
برد أتعابو فإنو يحؽ لو ذلؾ كيجكز لو كيدرؾ اناءه اما مف ايتراىا، ألنو ىك الذم أذف في 

تكف اميو مف قبؿ أم اند البائ ، كالذم يرج   حرثيا كذلؾ يدرؾ قيمة ما زاد فييا اما ما لـ
إليو العيب الذم ظير بيا ألف البائ  ىك الذم ينتف  بتمؾ الزيادة التي ألحقت باألرض مف 

 قبؿ الميترم مف االستابلح كالتييئة لمحرث.

 الشركة: / 2

ىي خمط الممكيف كاختبلط النايبيف فااادا بحيث ال يميزاف سكاء  المغة اليِّْركُة في
أكاف ذلؾ في الممكية العينية أـ المعنكية، كيطمؽ اسـ اليركة اما العقد فتسما يركة العقد 

ف لـ يكجد اختبلط النايبيف.  كا 

                                                           

زالػػة  (/1) االنفسػػاخ: بفػػتح فسػػككف، ماػػدر فسػػ  األمػػر نقضػػو ضػػد العقػػد )ج( فسػػكخ، دفػػ  العقػػد بػػإرادة مػػف لػػو حػػؽ الػػدف  كا 
 .88جمي  آثاره، كالفسكخ حؿ ارتباط العقكد كالطبلؽ كالعتاؽ. ينظر: نزيو حماد، مرج  سابؽ، ص: 

 .338الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/2)
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اختااص مف اثنيف أك أكثر بمحؿ كاحد كىي نكااف يركة ممؾ )أم يركة بسبب اليراكفي
كىي أف يممؾ اثناف ف كثر إرثا أك يراء( كيركة اقد )أم بسبب العقد ب ف يقكؿ الممؾ، 

 .(1)أحدىما ياركتؾ في كذا كيقبؿ اآلخر(

كأيضا نجد أف اليركة ىي أيضا االختبلط أم خمط احد الماليف باآلخر بحيث ال 
يا ما كيخبرنا أبك العباس ب ف اليركة تق  اما كجكه متفاكتة من ،(2)يتميزاف اف بعضيما

تككف فيو اليركة بالتممؾ ككذلؾ تككف اليركة في المناف  دكف التمميؾ كتككف أيضا في 
 ، كىك يقكؿ: (3)األمكاؿ كغير األمكاؿ

"كأما األرض كما اتاؿ بيا إذا اختمطت حتا ال يفرز كال ياؿ كؿ كاحد منيـ : 01النص
نكا ممف يجكز اتفاقيـ، فإف إلا معرفة نايبو فذلؾ كمو معقكؿ حتا يتفقكا فيما بينيـ إف كا

 .(4)لـ يتفقكا فبل يحكـ بينيـ بحكـ الميترؾ"

في حالة اختبلط األرض كادـ فرزىا مف قبؿ اليركاء كال يعرؼ كؿ كاحد منيـ 
ف اختمفكا امييا ال تككف  سيمو كحاتو، فإف كامكا إلا اتفاؽ فتككف اليركة بينيـ كا 

 ميتركة فيما بينيـ.

اميو كسمـ )الناس ييترككف في ثبلث الماء كالكؤل كالنار( كىذا  "قكلو اما ا : 02النص
االيتراؾ في المناف  دكف التمميؾ ما لـ يقبضكا ذلؾ كمو اما التمميؾ فإذا دخمت يدىـ اما 

 .(5)التمميؾ اار ليـ"

                                                           

 .312محمد امارة، مرج  سابؽ، ص:  (/1)
 .170، مرج  سابؽ، ص: ي(/ يحي أبك المعاطي محمد اباس2)
 .67الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/3)
 .71نفسػػػػو، ص:  (/4)
 .72نفسػػػػو، ص:  (/5)
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يفيـ مف ىذا القكؿ: المنفعة العامة ليذه األيياء التي سخرىا ا  تعالا لكي يستفيد 
ف كىي مف الضركريات كتككف مكممة لبعضيا البعض، فعما األفراد استغبلليا منيا اإلنسا

لممنفعة كال يجكز ألم أحد أف يعمؿ بيا ما يجعميا تدخؿ ضمف ممتمكاتو الخااة )فالمنفعة 
 العامة أكلا مف المنفعة الخااة(.

كالمركج  إليو الناس مف المجازات كالمياه استكليركة المناف  مثؿ ما ذكرنا مما : 03النص
كالمرااي كجمي  المساكف في الفحكص التي استككا إلييا كيحتاجكف إلييا لمكايييـ كغير ىذا 
كما ييبيو، فالسابؽ إلا ىذه المعاني أكلا مف غيره فإف لـ يتسابقكا كجاءكا إلييا مف حيث 

يـ أف يستككف إلييا فإف أمكنيـ جميعا المناف  بعامتيـ فميتفقكا كـ أمكنيـ، كال يجكز لبعض
ف كاف ال يمكنيـ االنتفاع لعامتيـ فميتفقكا فيما بينيـ اما مف  يمن  بعضا اما ىذا الحاؿ. كا 

 .(1)أك تياجركا فيقسمكف المناف " حكاحتياسبؽ مف ذلؾ كمو إف 

يرااا مبدأ األكلكية كالسبؽ في اليركة فممف كاؿ أكال إلا األرض )المرااي 
ف كامكا إلا ىذه كالمركج( أك السكف أك الماء يككف لو  الحؽ في االنتفاع بو مف غيره، كا 

ف لـ يتمكنكا مف االنتفاع جميعا يخاامكا  األيياء جميعا فميفعمكا ذلؾ اما اتفاؽ منيـ، كا 
كتياجركا اما ذلؾ يتفقكف اما مف سبقيـ إلييا أكال ثـ يقسمكف ىذه المناف  بالقراة )األكؿ 

 ثـ مف تبعو كالذم يميو كىكذا(.

اليركاء إنما يتدارككف القسمة في جنس كاحد ال في أجناس مختمفة معا، كذلؾ "ك : 04النص
الجنس مثؿ النخؿ ب انافيا كالزيتكف ب جناسيا كاألرض إذا كانت بيضاء ليس فييا ييء 
جنس كاحد...كمف العمماء مف يقكؿ األاؿ كمو جنس كاحد كاألرض كما اتاؿ بيا جنس 

 . (2)حد، كقيؿ األرض كما اتاؿ بيا جنس كاحد"كاحد كالغيراف كاآلبار كالجب انؼ كا

                                                           

 .73الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/1)
 .76-75، ص: نفسػػػػػو(/ 2)
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تعتبر األرض األاؿ ألنيا إذا لـ تكف ال تقاـ العمارة كال يككف ىناؾ زرع كال مكاجؿ 
كال آبار كال غيرىا، فعند القسمة تقسـ األرض في حد ذاتيا كال يقسـ ما نبت امييا كما زاد 

 فييا، ألف األرض تبقا ثابتة.

ة بيف قـك إذا امر كاحد مف اليركاء بعضا مف تمؾ األرض "في أرض ميترك: 05النص
اما أف تككف لو كلـ يجاكز سيمو فغرس فييا أك بنا أك حفر كلـ يختر أطايب األرض، 
فإنو يككف لو ذلؾ كتاير البقية ليركائو بينيـ اما قدر حاايـ. كمنيـ مف يقكؿ يعمؿ 

بنا كي كؿ ىك غمة امارتو حتا اليريؾ في تمؾ األرض مثؿ ما امؿ كيغرس كيبني مثؿ ما 
 . (1)ي تي يريكو بمثؿ ما ي تي بو فميقتسمكا بعد ذلؾ إف أرادكا"

يجكز ألحد اليركاء في األرض أف ينتف  بحاتو كسيمو منيا كيعمرىا بالغرس أك 
البناء أك الحرث كغيره، يرط أف ال يتجاكز حاتو في ذلؾ كال يختار األماكف الاالحة 

ما بقي مف األرض فيك لميركاء كجائز لغيره أف يعمؿ نفس اممو فيحرث لمزرااة كالجيدة، ك 
ف رغبا في االيتراؾ فيما بينيما كأرادا القسمة فيجكز ليما  كيزرع نفس ما بذر كلو أف يبني، كا 

 ذلؾ.

"كال يجكز قسمة اليركاء في األاؿ إال بمحضرىـ جميعا أك بحضكر مف كاف في :06النص
مثؿ الخبلفة كالككالة كاألمر كما أيبو ذلؾ، كلك جعمكا لذلؾ الغائب مقاميـ بكجو مف الكجكه 

سيما معمكما ككذلؾ ال تجكز قسمتيـ إذا فرقكا نايب أحد منيـ اما جمي  سياميـ أك اما 
 .(2)بعض أنابائيـ"

                                                           

 .81، ص: الفرسطائي، مادر سابؽ (/1)
 .83نفسػػػػػػو، ص: (/ 2)
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يجب حضكر كؿ اليركاء في قسمة األاؿ )كاألرض( مثبل كيجكز لمف غاب أف 
أك الخميفة اميو إف كاف مجنكف أك يتيـ، كال تجكز لميركاء يحضر ككيمو األب مثبل اف ابنو 

 منح الغائب حاتو لعدـ حضكره، كال يمكنيـ قسمة نايب أحد منيـ اما اددىـ.

 يكرد لنا أبك العباس ما يمي: الحرث في األرض المشتركةكاف 

"كمف ايترؾ م  رجؿ في أرض أناافا ف ذف كاحد منيما لغير يريكو أف يحرث  :01النص
مؾ األرض فإف الم ذكف لو يحرث ناؼ تمـ األرض كميا كىك سيـ مف أذف لو، كمنيـ مف ت

يقكؿ إنما يحرث الناؼ الذم لو فييا فإنو يحرثو كمو حيث أذف لو، كىك رب  الكؿ إال إف 
ف إذف يريكو أيضا  أذف لو أف يحرث الناؼ الذم لو فييا، فإنو يحرثو كمو حيث أذف لو كا 

رض فبل يحرث سيـ يريكو الذم أذف لو إال مناافة، كمنيـ مف أف يحرث ناؼ تمؾ األ
يقكؿ يحرثيا كميا إف أذف لو في نافيا أف يحرثو، كمنيـ مف يقكؿ ال يحرث أرض الميترؾ 

 .(1)بإذف أحد اليركاء"

في األرض الميتركة إف ايترؾ أحد اليركاء لغيره ب ف يحرث ناؼ ىذه األرض فمو 
كيككف ذلؾ السيـ مف طمب إذنو لمحرث اما أف ىناؾ مف أف يحرث الناؼ كال يتجاكزه، 

يرل أنو لو أف يحرث األرض ناؼ منيـ مف أذف لو فقط، كاند الحرث ال يتجاكز مقدار 
الناؼ، كىناؾ مف يرل أنو مف أخذ اإلذف بحرث الناؼ يجكز حرث األرض كميا فيناؾ 

 مف يرل أف األرض الميتركة ال تحرث إال بإذف جمي  اليركاء.

 المزارعة:/ 3

مف الزرع كىي في األاؿ تقتضي فعبل مف الجانبيف )مالؾ األرض المغةالمزاراة في 
 كالمزارع( كلكف فعؿ الزرع يككف مف أحد الجانبيف.
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، أك ىي معاقدة دف  األرض (1)اقد الزرع ببعض الخارج مف ذلؾ الزرع اليرعكفي 
إلا مف يزرايا اما أف تككف الغمة بينيما اما ما يرطا، كذلؾ ب ف بقكؿ مالؾ األرض 
لمزارع دفعتيا إليؾ مزاراة بكذا كيقكؿ المزارع قبمت. أك ىي اقد حرث ببعض مف الخارج 

 .(2)منيا أم الحااؿ مما طرح في األرض مف بذر الُبر )القمح( كاليعير كنحكىما

يذكر اإلماـ أطفيش أنو ال تجكز مزاراة أرض إال بجزء مف خارج منيا في تمؾ ك 
المزاراة كال يجكز بخارج منيا قبؿ أك بعد كال يحبسو الخارج مف غيرىا كال بغير حبسو كال 
بالدنانير كالدراىـ، لما ركم اف امر بف الخطاب رضي ا  انو أنو كتب إلا امالو مف 

 .(3)سمميف: مف دف  البذر فمو الناؼ كمف لـ يدف  البذر فمو الثمثنجراف في مزاراة ماؿ الم

كالمزاراة بيف اثنيف فيجكز أف يككف المزارع اسما لكؿ كاحد مف العاقديف لكف 
 االستعماؿ في ااطبلحو يطمؽ اما الذم أخذ األرض ليزرايا دكف الذم دفعيا إليو.

اع باألرض كأكرد لنا الناكص كقد تحدث أبك العباس اف ىذا النكع مف أيكاؿ االنتف
 التالية: 

"قمت: فمف أذف لرجؿ أف يحرث أرضو ببذر معمـك فحرثيا بو كلـ ينبت منو ييء، :01النص
ف راد أف يحرثيا؟ قاؿ: ال يجد ذلؾ كأما إف أذف لو أف يحرثيا بمقدار معمـك مف البذر فحرثيا 

مف يقكؿ: ال يحرثيا حيث لـ ينبت فييا  كلـ تنبت فإنو يحرثيا بمقدار ما بذر فييا أكال. كمنيـ
ييء، ككذلؾ إف نبت فييا بعض كلـ ينبت بعض فإنو يحرثيا ما لـ ينبت مف بذره كمنيـ 

 . (4)مف يقكؿ: ال يحرث ييئا منيا"
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إذا ايتركا يخااف أحدىما يممؾ األرض كاآلخر البذر فطمب منو ااحب األرض 
منو ييء، كأراد حرثيا مف جديد فبل يجكز لو زرايا بنكع معيف مف البذر فحرثيا كلـ ينبت 

ذلؾ كلو أف يعيد حرثيا إذا لـ ينبت فييا ييء بنفس البذر، كىناؾ مف يرل أنو يحرثيا في 
ف نبت بعض البذر كلـ ينبت اآلخر فيقدر ما لـ ينبت  غير المكاف الذم حرث فيو أكال كا 

 كيعبد بذره، كىناؾ مف يقكؿ ب ف ال يحرث ييئا.

ف اختمفا فقاؿ ااحب األرض: قد مات بذرؾ كلـ ينبت كقاؿ لو ااحب البذر "ك  :02النص ا 
إنما منعو مف النبات الماء فإف ارؼ أنو أاابو الماء الذم ينبت بو مثمو مف البذر كلـ 
ف لـ تمطر تمؾ األرض مطرا ينبت ما زرع فييا فالقكؿ  ينبت، فبل ييتغؿ بااحب البذر كا 

 . (1)قكؿ ااحب البذر"

بذر األرض كادـ نباتيا فإف كاف ذلؾ مف جراء قمة الماء كانعدامو حيث أف في حالة 
البذر لـ يركل فيككف المسؤكؿ اف ذلؾ ااحب األرض ألنو لـ يكتفي مف الماء الذم يجعمو 

 ينمك كينبت.

كيقكؿ أطفيش أنو إذا اتفقكا اما يرط الحرث فحرث أحدىما بذره ثـ حرث ااحبو 
مثؿ ذلؾ كلـ يخمطا زريعتيما فإنو يككف لكؿ كاحد منيما ما زرع مف بذره كال يدرؾ اما 
ااحبو العناء كالقيمة كالنقااف فيما يككف منو )ما قاـ بإحداثو مف الزيادة كالنقااف( كىناؾ 

مف لـ تنبت زريعتو منيـ فبل يدرؾ ااحبو ييئا، كمنيـ مف يقكؿ يدرؾ مف يقكؿ ذلؾ جائز ك 
 .(2)اميو سيمو مف الزرع
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ف : 03النص ف أذف لو أف يحرث في األرض ىذا البذر أك ىذا فإنو يحرث أييما ياء كا  "كا 
حرث أحدىما كلـ ينبت، كأراد أف يحرث اآلخر فبل يجدد ذلؾ كأما إف ذىب أحدىما قبؿ أف 

 . (1)نو يحرث الباقي منيما"يحرث ييئا فإ

يجكز لممزارع الذم طمب إذف ااحب األرض حرث أم نكع مف البذر أراد فإف زرع 
ف كاف قد ضاع منو أحد البذريف أك ىمؾ  نكع معيف كلـ ينبت فبل يجكز لو زرع نكع آخر، كا 

 قبؿ أف يحرث ييئا فميحرث ما بقي معو.

 معمكما مف البذر كلـ يكف انده في ذلؾ "كأما إف أذف لو أف يحرث في أرضو كيبل:04النص
الكقت، ثـ استفاد بعد ذلؾ فبل ب س اميو أف يحرثو إال إف ايترط اميو بذرا كاف انده كقت 

 .(2)اإلذف أك إنما أراد ىك ذلؾ كلـ ييترطو فبل يحرث كؿ ما استفاده بعد اإلذف"

ذر كلـ يكف إذا كاف ااحب األرض قد ايترط اما المزارع قدر ككيؿ معيف مف الب
بحكزتو في ذلؾ الكقت ثـ تحاؿ اميو باستبلفو كتدينو مف غيره، فجائز لو أف يحرث بو 
األرض. كأما إف طمب اإلذف بالحرث ككاف انده مقدار معيف مف البذر كلـ يحرثو بو كأراد 

 الحرث بعد ما طمب اإلذف فذلؾ غير جائز.

امـ أنو ليس لو فيو ييء أك ال ينبت "كأما إف أذف لو أف يحرثيا ببذر معمـك ثـ : 05النص
ف حرث غيره فيك بمنزلة مف حرث بغير إذف.  ف اابتو آفة فبل يحرث غيره كلك مقداره، كا 
كأما إف كاف انده بذر فطمب مف ااحب األرض أف ي ذف لو أف يحرثيا، كلـ يقاد البذر 

ـ أنو لبس لو فيو الذم كاف انده في ذلؾ الكقت دكف سكاه، فتمؼ ذلؾ الزرع أك لـ ينبت كام
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ييء، فإنو يحرث ما سكاه مف البذر مما يكافقو في الجنس أك الكيؿ إال إف طمب أف  يحرث 
 .(1)تمؾ األرض بذلؾ البذر كلـ يقاده فبل يحرث بعد ذلؾ بغيره "

مف طمب اإلذف في حرث األرض ككاف االيتراط اما نكع معيف مف البذر ثـ أدرؾ 
لمزرع أك أاابتو جائحة فبل يجكز الحرث بغير ىذا البذر ااحبو أنو ليس لو أك ال يامح 

ف  ف فعؿ كحرث بغيره فك نو لـ يست ذف مف ااحب األرض كا  ف كاف نفس المقدار، كا  حتا كا 
طمب حرث األرض ببذر معيف ثـ زرايا ببذر آخر لـ يكف بحكزتو كقت االستئذاف فتمؼ 

دلو ببذر مف نفس النكع )قمح، كضاع كلـ ينمك كأدرؾ أنو لـ يكف لو، فجائز لو أف يستب
 يعير( ككذلؾ الكزف.

كيذكر القطب أطفيش ما يمي: "كأما إف لـ ينبت الزرع كأاابتو آفة فإنيـ يتكاخذكف 
العناء كالقيمة مما يمكف فيو العناء اما قكؿ مف ال يجيز اليركة، كأما مف جكزىا فبل يدرؾ 

بمقامو، كأما إف اتفقكا اما ىذا كمو كؿ كاحد منيـ اما اآلخر ييئا كمف مات منيـ فكرثتو 
فبذر الكاحد منيـ ف راد أف ي خذ العناء كالقيمة فبل يجد ذلؾ إال إف أبرأ كؿ كاحد منيـ ااحبو 

 .(2)مف العناء أك القيمة فبذر لو فيك جائز"

ف :06النص "كأما إف أذف لو أف يحرث األرض بيذا البذر فإنو يحرثيا كميا كما أذف لو كا 
ال تحممو تمؾ األرض أك ال يحرث بو فإنو يحرثيا كما يامح حرثيا، كلك بقي مف كاف البذر 

ف أذف لو أف يحرثيا مف  األرض أك حرث مف األرض كالبذر فبدا لو فميس اميو ييء، كا 
 . (3)بذره كلـ يبيف لو مقدار معمكما فبل يحرث منيا ييء"
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أك أف البذر غير  يتضح مف ىذا النص أنو إف كاف مقدار البذر زائد اما األرض
ف فضؿ  جائز لمزرع، كطمب المزارع اإلذف مف ااحب األرض فإنو يحرث ما كاف معو كا 
ف لـ يبيف  مف البذر أك مف األرض ييء، فظير لممزارع التكقؼ اف الحرث فمو ذلؾ، كا 

 ااحب األرض لو مقدار معيف فبل يحرث مف األرض ييئا )ربما كجكب تقدير الكيؿ(.

 المغارسة: /4

غارسة ىي أف يدف  أحد أرضو إلا مف يغرس فييا يجرا كيرل اإلباضية جكازىا الم
 .(1)كتككف في جمي  األيجار كالنخؿ إال البقكؿ

بيا  بغرس األشجار وعمارةاألرضكقد ذكر أبك العباس العديد مف الناكص المتعمقة 
 ككيؼ تغرس كما يجب فعمو في ذلؾ فنجد: 

مف الغركس إال ما يعمـ أنو حبلؿ كيعمـ  أاؿ "الكاجب اميو أف ال يغرس : 01النص
األرض التي أراد الغرس امييا فييا أنو حبلؿ كال يستعمؿ ييء فييا إال بالنكل كالنية،... 
كقد قالت العمماء أف ق مف غرس غراسا يككف لو أجرىا كلك بعد مكتو ما دامت تمؾ الغراسة 

 .(2)قائمة"

غرس اميو أف يتحرل اف غرسو كمادره يفيـ مف ىذا القكؿ أف القائـ بعممية ال
فيرااي أف يككف حبلؿ ككذلؾ اميو أف يت كد مف أاؿ األرض التي يرغب بالغرس امييا أف 
تككف حبلال أيضا، كاميو العمؿ بالنية، كيقاؿ أف مف غرس يجرة يككف لو األجر حتا بعد 

 كفمتو ما دامت تمؾ اليجرة قائمة كلـ تمت.
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راس فبل يغرس كال ينزاو ككذلؾ األرض الميتركة ال يعمرىا كال "كالميترؾ مف الغ: 02النص
يفعؿ فييا ييئا إال بإذف يريكو، كقكؿ آخر جائز لو أف يغرس منيا مقدار سيمو إدا لـ يختر 

 .(1)أطايب األرض"

ما اختمط كايترؾ فيو مف الغراس ال ينزع كال يغرس كحكمو حكـ األرض الميتركة، 
ريكو أم مكافقة جمي  اليركاء اما ذلؾ، كلو أف يغرس مقدار ال يعمرىا يخص إال بإذف ي

 سيمو مف تمؾ األرض بغض النظر اف اختيار المكق  المبلئـ كالاالح لمغرس.

ف غرس أرضا اما أنيا لغيره فإذا ىي لو فبل يحؿ لو نكاه في ذلؾ الغراس، :03النص "كا 
ف  ككذلؾ إف غرس غراسا في أرضو اما أف الغراس لغيره فبل يجكز لو نكاه كالغراس لو، كا 

غرس غراسا اما أنيا لو فإذا ىي لغيره قاؿ: إف نزايا مف مكضعيا فغرسيا فااحبيا 
ف ياء أف ي خذ قيمتيا في  بالخيار إف ياء أف ي خذ غراسو كي خذ ما فسد فييا أخذه، كا 

 . (2)مكانيا األكؿ فمو ذلؾ كيفعؿ الذم نزع بالغراس ما ياء ككرثتيـ بمقاميـ"

يعني أنو مف غرس أرضا بالخط  اما أساس أنيا لغيره فظيرت أنيا لو فبل ىذا 
تجكز نيتو في ذلؾ كىي باطمة، كأما إف غرس يجرا في أرضو اما أساس أف الغراس لغيره 
فنيتو باطمة أيضا كلو الغراس، كمف غرس يجرا اما ااتقاد منو أنو لو فظير لغيره فإف كاف 

أف ي خذ غرسو كيطالبو بما فسد أك لو أف يطالب بقيمتيا قمعيا فااحب األيجار مخير بيف 
 أيف غرسيا مف كاف يظف أنيا لو، كمف كرث ذلؾ منو فالحكـ نفسو يق  اميو.

"كأما إف كجد غراسا مقمكاة ف خذىا اما أنيا لو فغرسيا في أرضو، قاؿ: فإف لـ : 04النص
تنجبر فإف لـ تنجبر فااحبيا ت خذ الغراس في األرض أخذىا أك ي خذ ما فسد فييا إف كانت 

ف كجد غراسا مقمكاة فغمط فييا فغرسيا في أرضو فنبتت فااحب الغراس  ي خذ قيمتيا، كا 
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بالخيار، إف ياء أف يمسكيا في ذلؾ فمو ذلؾ كيككف لو منافعيا كميا مف الطريؽ إلييا 
إذا  كحياتيا مف الماء كال يدرؾ ااحب الغراس اما ااحب األرض خدمة تمؾ الغراس بعد

 . (1)أخذىا"

مف كجد يجرة مقمكاة ف خذىا كغرسيا في أرضو فإف أفسد في أرض غيره بغرسيا 
ف لـ يتمكف مف إابلحيا  فإنو مطالب بتعكيض ما أفسد مف األرض إف كانت تستامح، كا 
فمااحبيا أخذ قيمة ما تامح بو، كمف كجد يجرة مقمكاة فغرسيا في أرضو فنبتت فااحب 

يتركيا في مكانيا م  استحداث طريؽ ليا لخدمتيا كتكايؿ الماء، كال  الغراس مخير بيف أف
 يطمب مف ااحب األرض االاتناء بيا.

"قمت: أرأيت ما استغؿ ااحب األرض مف تمؾ الغراس؟ قاؿ: يعطيو لااحب :05النص
ف أراد قمعيا  الغراس إال إف اختار قيمتو فيككف ذلؾ تبرئة مف الغمة لااحب األرض، كا 

يدرؾ اما ااحب األرض غير ذلؾ إذا لـ يفسد فييا ييء، كلك مات الغراس بعد  فجائز كال
ف حدثت الغمة في ىذا الكجو اند ااحب األرض فميعطيا لااحب  ذلؾ اند ااحبيا، كا 
الغراس إذا انتف  بيا ااحب األرض، ككذلؾ الجكاب في التي قبميا كما فسد في ىذا مف 

نيـ مف يقكؿ: يعطي ااحب األرض قيمة قبؿ ا  فميس غما ااحب األرض ييء كم
 .(2)الغراس التي غمط فييا في كقت أخذه ليا"

يفيـ مف ىذا القكؿ أف ما انتف  بو ااحب األرض مف األيجار يرجعو لااحب 
الغراس، إال إف اتفؽ معو اما رد قيمتو لما غرسو أكال كيككف في ذلؾ سماحو لااحب 

ف رغب ااحب األيجا ر بتبديميا فمو ذلؾ إف كاف ال يضر باألرض، األرض ب خذ الغمة، كا 
كأف نضجت الغمة اند ااحب األرض يمنحيا لااحب األيجار، كما فسد مف الثمار 
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بسبب طبيعي )الَبَرَد( ال يعكضو ااحب األرض، كقد رأل آخركف بجكاز من  ااحب 
 األيجار مف أخذ قيمة غراسو.

ف أراد ااحب الغراس أف ينزع غراسو : 06النص فجائز لو ذلؾ إف لـ يكف الفساد في "كا 
األرض، كمنيـ مف يقكؿ: ينزع غراسو كلك كاف الفساد في األرض إف لـ ياؿ إلا نزايا إال 
بذلؾ، كيغرمو الذم غرسيا أف ينزايا فبل يجكز لو ذلؾ كاف الفساد في األرض أك لـ يكف، 

لفساد في الغراس أك لـ كمنيـ مف يقكؿ: إف لـ يكف الفساد في األرض فجائز لو نزايا كاف ا
 . (1)يكف، كمنيـ مف يقكؿ: إف كاف فييا الفساد فبل ينزاو"

أم أنو اند رغبة ااحب األرض األيجار بنزع ما غرس فمو ذلؾ إف لـ يكف في 
ف أحدث الفساد إف لـ  نزاو لو مضرة كفساد في األرض، كىناؾ مف يرل كجكب النزع حتا كا 

مف نزع األيجار ال يجكز أحد مطالبتو بالتعكيض، سكاء يكف لينزايا إال بإحداث الفساد كل
 أأحدث الفساد أك لـ يحدثو.

"كمف ايترل أرضا فغرسيا فخرج في يراءه انفساخ فإنو إف كانت الغراس لـ ت خذ : 07النص
ف أخذت فميعط ااحب األرض قيمة الغراس ك يمسكيا كال  فالقكؿ قكؿ مف اداا نزايا، كا 

ييئا، كمنيـ مف يقكؿ إف أخذ قيمتيا حيف غرسيا فمو العناء م   يدرؾ مف غرسيا مف العناء
ف أخذ قيمتيا في ىذا الكقت كقيمتيا في ىذا الكقت مقدار قيمتيا كقت غرسيا  القيمة، كا 
ف لـ يكف في قيمتيا مقدار ذلؾ كمو فمي خذ قيمتيا حيف  كالعناء جميعا، فبل يدرؾ غير ذلؾ كا 

 . (2)غرسيا م  العناء"

ا بعد يرائيا كتبيف لو أف في ىذا اليراء انفساخ فإذا كانت األيجار لـ مف غرس أرض
ف بدأت بالنمك فميعط ااحب األرض قيمة األيجار لمف غرسيا كال  تنبت فجائز نزايا، كا 
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يعكض مف قاـ بالغرس ييئا، كأما أف كاف قد أخذ قيمتيا )مف غرسيا( في بداية غرسيا 
 الغرس كالعناء. الب بإاطاء مقدارفااحب األرض ليس كط

يقكؿ أطفيش في نفس ىذا السياؽ )ما يتعمؽ باالنفساخ في يراء األرض( ما ناو: 
"مف ايترل أرضا يراء فاسدا فغرسيا أك بناىا أك غرس فييا أك بنا فييا خير بائيا في أحذ 
أرضو كغرسيا كبناءىا كيعطي قيمة النقص مبنيا كقيمة الغرس يكـ غرسو، كيعطي قيمة 

اارت نخمة ال قيمة الفسيؿ، كذلؾ إاطاء قيمة النقص غير مبني كقيمة الغرس  النخمة إف
ف كاف القم  ال يفسد األرض أك الغرس أك  مقمكاا القم  السابؽ اف غرسو في أرضو كا 

 .(1)النقص أخذ كؿ مالو"

ف خيؼ فساد أرض ال غرس متعمؽ بفساد من  ربو مف قمعو كخير ربيا في أخذ  كا 
أك اكضيا فيمسكيا رم الغرس أك النقض، كيككف فساد األرض ببقاء  ربيا في أخذ قيمتيا

العركؽ فييا أك فساد كحرث بجانب المقمكع أك انيداـ جرؼ مف األرض لك قم  أك ببناء 
 .(2)غرس فييا أك فساد المقمكع لك قم  )ىذا كمو متعمؽ بفساد األرض(

غااب كمف غاب أرضا فغرسيا ثـ استحقت أم قدر ااحب األرض اما ال
 بنزايا فنزايا منو بحكـ أك بغيره أجبر قم  غرسو، كلك بفساده كأاطا لااحبيا نقاانيا. 

 اإلجارة:/ 5

، أك الجزاء اما العمؿ أك ىي: ما يعطا (3)اسـ لؤلجرة كىي كراء األجير المغةفي
 مقابؿ العمؿ.
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تمميؾ المنفعة مف لفظ  اقد معاكضة اما تمميؾ منفعة بعكض بما يدؿ اماكيراا
ىي تمميؾ منفعة في مقابؿ اكض ىك األجر كتستخدـ كممتي اإلجارة كاإلكارة كليس كغيره، أك 

 .(1)ىناؾ فرؽ اند الجميكر بينيما

كقد سمي الكراء بإجارة كأحكامو كاإلجارة في أركانو كيركطو، كقد يختص اسـ 
 .(2)اع كاألرضيفاإلجارة باستئجار اآلدمي كيختص الكراء بالدكاب كالري

: َدْيَف أك َاْيَف )ديف أم مثمي  كما تعرؼ اإلجارة أيضا اما أنيا بي  نف  معمـك
 .(3)كالنقكد كالمكزكف كالمعدكد كالمتقارب، أك ايف أم قيمي كىك ما سكل المثمي(

تجكز اإلجارة بثبلثة أكجو: ب جرة معمكمة لانؼ معمـك إلا أجؿ معمـك مما تجكز 
ما كاف حاضرا فاست جر مف يعممو لو فبل يحتاج فيو إلا األجؿ مثؿ مف فيو اإلجارة ككؿ 

است جره أف يبذر لو ىذا البذر كيحاد لو الزرع أك يكتاؿ لو اليعير أك يطحنو أك يخبز أك 
 .(4)يقط  لو التمر

 ىك كما يمي:  اإلجارةكما أكرده الفرسطائي بخاكص 

ـ يدخؿ العمؿ ف ذف لو األجير فميحرث "ككذلؾ األجير إف است جره رجؿ ب رض كل: 01النص
ف تعنا فييا الم ذكف  ف حرثيا كذلؾ فعمؿ األجير العمؿ فيما اما ما اتفقا اميو كا  بإذنو، كا 
ف امؿ بعض  كأامحيا كامؿ األجير كاستحقت تمؾ األرض فمنعو منيا، فميعطو اناءه كا 

ث الم ذكف لو تمؾ العمؿ الذم استؤجر بو، كأخرجو ااحب العمؿ أك مات األجير فبل يحر 
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األرض، كيدرؾ اناءه اما األجير فيما نابو كيدرؾ اما ااحب األرض أيضا ما نابو مف 
 . (1)اناءه إف منعاه"

يدؿ ىذا القكؿ اما أنو مف است جر أجيرا كجعؿ أجرتو األرض )منحيا لو كأابحت 
ف حرث ااحب األر  ض أرضو ممكو( كلـ يقـ بعممو فمو أف ي ذف لااحب األرض بحرثيا، كا 

ف كاف ااحب األرض قد  كقاـ األجير ب داء اممو اما ما اتفقا اميو أم تمميكو األرض، كا 
ىي ىا كأامحيا كقاـ األجير بعممو كبيعت األرض فمو )أم األجير( أف يعطي ااحبيا قيمة 

 كاكض تعبو.

 " كأف مات األجير أك المست جر أك ماتا جميعا فبل يحرث فييا إال بإذف الحي: 02النص
منيما أك كرثة الميت، فإف منعكه فميعطكه اناءه اما قدر ما ليـ في تمؾ األرض كمنيـ مف 
يقكؿ إف دخؿ األجير العمؿ فبل يككف لمف است جره في تمؾ األرض التي است جره بيا حكـ، 
ف لـ يدخؿ األجير العمؿ ف ذف المست جر لمف يعمؿ األرض كأامحيا كاستحقيا األجير فبل  كا 

ف مات األجير قبؿ أف يعمؿ  يحرثيا إال بإذنو، فإف منعو فميدرؾ اناءه اما المست جر، كا 
ف منعو  ييئا أك أخرجو المست جر مف اممو قبؿ أف يعمؿ فإنو يحرث بإذف ااحبيا األكؿ، كا 

 .(2)فميعطو اناءه"

بمعنا أنو في حالة مكت األجير أك ااحب األرض أك مكتيما معا ال تحرث 
األرض إال بإذف الحي منيما أك بإذف كرثة الميت، كمف منعكه مف أف يحرث األرض يدفعكف 
ف قاـ األجير كحرث األرض فبل  لو اناءه كقيمة تعبو اما قدر ما ليـ في تمؾ األرض، كا 

ف لـ يحرث األجير األرض كأخذىا كأابحت ممكا يفعؿ مف است جره اما األرض ييء، ك  ا 
لو فبل يجكز لغيره حرثيا إال بإذنو، كلو الحؽ أف يمنعو فيدرؾ المست جر قيمة ما حرثيا بو، 
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ف أراد أحد حرث األرض قبؿ أف يحرثيا األجير أك طرده منيا المست جر فيطمب اإلذف  كا 
 بخدمتيا مف ااحبيا األكؿ.

ا باألرض كما اتاؿ بيا فحدثت مضرة اما غيره قبؿ أف "كمف است جر أجير : 03النص
يدخؿ العمؿ فإنو يؤخذ بنزع ذلؾ المست جر، كأما إف دخؿ األجير العمؿ فميؤخذ كؿ كاحد 
منيما ما ينكبو، كأما ما جعؿ مف المضرة اما ذلؾ فإف كؿ كاحد منيما ي خذ مف جعميا 

ف لـ يدخؿ األجير ال عمؿ فإنما يدرؾ نزايا المست جر دكف بنزايا إف دخؿ األجير العمؿ، كا 
األجير، كمنيـ مف يقكؿ: إنما يدرؾ نزع المضرة كتدرؾ اما األجير دكف المست جر دخؿ 

 .(1)األجير العمؿ أك لـ يدخمو"

اند استئجار األجير لخدمة األرض فإف كق  بيا فساد قبؿ بدأ العمؿ فعما 
إف كاف األجير قد بدأ العمؿ فيككف المست جر )ااحب األرض( نزع المضرة كالفساد، كأما 

تعكيض الفساد كالخسارة مف كمييما كؿ كاحد اما قدر خاتو. كمف قاـ كتسبب بالفساد فإنو 
يتحمؿ المسؤكلية كيامحو، فإف لـ يدخؿ األجير العمؿ كق  ذلؾ اما المست جر كىناؾ مف 

 يرل تعكيض المضرة اما األجير سكاء باير العمؿ أك لـ يفعؿ.

ف اتف ؽ ااحب األرض م  الحااديف ف رسؿ األجراء فغمطكا اما زرع غيرىـ كا 
فحادكه فيـ ضامنكف كليس ليـ في األجرة ييء، كيتبيف مف التضميف أنو ال اناء ييـ 

 .(2)اما ااحب الزرع كما ال اناء ليـ اما مف است جرىـ
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 المظاىر المتعمقة باألرض: الثالث المبحث

 :أوالـ التعدي والغصب

التعدم اما أنو االنتفاع بممؾ الغير دكف قاد تممؾ الرقبة أك إتبلفو أك  يعرؼ
 .(1)بعضو )جزء منو( دكف قاد تممكو، كىك المجاكزة كالتارؼ بغير حؽ

أما الغاب فيك أخذ رقية الممؾ أك منفعة بغير إذف المالؾ اما كجو الغمبة كالقير 
التعدم أاـ مف الغاب ألنو يككف في دكف محاربتو، كىك أحد أكجو الماؿ الباطؿ كيعتبر 

األمكاؿ كالنفكس كاألاراض، كتحدث النزااات في األمبلؾ الزرااية بيف اليركاء كاألقارب 
 .(2)كالكرثة

كقد تحدث تعديات في األمبلؾ بيف اليركاء اما األمبلؾ الميااة كما يحدث نزاع 
 .(3)كالتي تدرس بيف األفراد اما الغمة المغركسة

 كىك يقكؿ:  حرث أرض غيره بالتعديك العباس قضايا متعمقة بمف كقد ذكر أب

"مف حرث أرض غيره بغير إذف ااحبيا فبل يحؿ لو ذلؾ كيككف متعديا بذلؾ  :01النص
كيمنعو ااحب األرض، ككذلؾ اليريؾ يمن  مف أراد أف يحرث أرضا قد ايترؾ فييا م  

 .(4)غيره"

ي ىذه الحالة اما أمبلؾ غيره كال مف حرث أرض غيره دكف استئذاف فيك متعدم ف
يجكز لو حرثيا، كلااحب األرض منعو كاليركاء يجكز ليـ من  مف أراد حرث األرض 

 الميتركة بينيـ.
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ف  :02النص "كمف كانت في يده أرض غيره يمن  مف أراد أف يحرثيا بغير إذف أاحابيا كا 
ف راد أف يرد بذره فمو ذلؾ سكاء حرثيا المتعدم في ىذه الكجكه التي ذكرناىا، ف تا أاحابيا 

في ذلؾ أبذرىا أك لـ يبذرىا أك حرثيا كلـ ينبت بذره أك نبت بذره كلـ يدرؾ، فإنو يعكض 
ف ياء تركو، كيككف الزرع لااحب األرض  كيدرؾ بذره  اميو بذره فإف أراد المتعدم أخذه كا 

ارع الايؼ أك متا ياء، كال يعرض اميو ااحب األرض إال جنس بذره سكاء في ىذا زر 
 .(1)زرارع اليتاء"

مف كانت بحكزتو أرض غيره كخدميا لو الحؽ في من  مف كؿ مف أراد حرثيا دكف 
ف قاـ بحرثيا دكف االستئذاف كامـ أاحابيا ف راد أف يسترج  بذره فيحؽ  مياكرة ااحبيا، كا 

يحاده فإنيـ لو ذلؾ إف كاف فد زرايا أك لـ يزرايا، ككذلؾ إف حرثيا كلـ ينبت بذره أك لـ 
يرجعكف لو ما زراو، فإذا رغب لو أف ي خذه كيجكز لو تركو أيضا كفي ىذه الحالة يككف 
ف لـ ي ذف لمف حرثو ب خذه فبل ي خذه كيجكز لو زراو  الزرع مف نايب ااحب األرض كا 
ف أاطا ااحب األرض البذر لمف حرث فإنو يعطيو نفس ما بذر بو سكاء أكاف  متا أراد كا 

 لايؼ أك اليتاء.قد بذر في ا

"ال يدرؾ المتعدم اما ااحب األرض اناءه كال اناء دكابو كال يدرؾ ييئا سكل : 03النص
ف تاب المتعدم فإنو يطمب بذره اند ااحب األرض فإف أاطاه لو فالزرع لااحب  يذره، كا 
ف لـ يعطو لو كلـ يتبرأ لو مف بذره فبل ي كؿ ذلؾ الزرع كي كمو الفقراء كىذا إ ذا األرض، كا 

 . (2)تركو حتا أدرؾ كلـ يتراددا البذر كلـ يتحالبل"

لممعتدم المطالبة بالبذر أما التعب كاناء الدكاب فبل يحؽ لو ذلؾ كال التعكيض لو 
ف ااترؼ بااتدائو فميطمب ما بذره مف ااحب األرض، فإف اكضو يككف الزرع  امييـ كا 
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ي كؿ ىذا الزرع، كيكزاو اما لااحب األرض كأما إف لـ يرجعو لو كلـ يسامحو فيو فبل 
ف لـ يرد أحدىما البذر لآلخر كلـ يتسامحا.  الفقراء في حالة نضج الزرع كقرب حااده، كا 

الطفؿ أك المجنكف أك اليتيـ أك  ابنو"كمف حرثت أرض مف كلي أمره بالتعدم مثؿ : 04النص
الغائب الذم استخمؼ اميو فالقكؿ في ىذا كمو مثؿ القكؿ في أرضو، في رد البذر كقمب 

 .(1)األرض التي ذكرناىا أكال كيفعؿ ذلؾ كمو لمف كلي أمره"

مف كاف كلي أحد اما أرضو )اما االبف أك المجنكف أك اليتيـ أك الغائب( كحرثت 
أف يرد كيرج  ذلؾ البذر أك يغير ما بذرت بو األرض مف قبؿ المتعدم أرضيـ بالتعدم فمو 

 بما يخالفو.

ف أراد أيضا أف يقم  ما : 05النص "ال ي كؿ مف ينبت مف البذر المتعدم في تمؾ األرض كا 
نبت فييا مف بذر المتعدم فمو ذلؾ، أدرؾ أك لـ يدرؾ كال يككف فيما أفسد فيو مف حيف قمعو 

فيما أكمت دابتو إف أراد أف يقمعو كال يقاد في ذلؾ إلا الفساد كال يتعمده كال إياه الييء، كال 
 .(2)يككف اميو حرزه ما قم  مف ذلؾ"

يفيـ مف ىذا القكؿ أنو ما حضر كطاب مف نبت المتعدم في أرض غيره ال ي كؿ 
ف  كلااحب األرض إف رغب في نزع كقم  ذلؾ البذر، سكاء أنضج الزرع أك لـ ينضج كا 

كأفسده أك ما أكمتو دابتو فبل يعكض ذلؾ، كفي اممية القم  ال يتعمد إحداث الفساد كال  قمعو
ف غاب أحدىما كلـ  يعكضو. كمف حرث أرضا لرجميف بالتعدم فيككف ليما نفس ما ذكرناه كا 
 يحضر فإف يريكو يفعؿ ما يفعمو إف كاف حاضر كىناؾ مف يقكؿ يتارؼ سيمو بذلؾ فقط. 

 ما يمي: عمى أرض غيره فحرثيا ببذر صاحبيا  من تعدىكنجد بخاكص 
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" كمف حرث أرض رجؿ بالتعدية ببذر غيره كقد غابو مف ااحبو فيك ضامف : 01النص
ف لـ  لما غاب مف البذر كيعطيو ااحب األرض ما بذر في أرضو كيككف الزرع لو، كا 
ف ياء  يعط الغااب لااحب األرض البذر ييئا فميعط لو ااحب األرض إف ياء، كا 
ف أاطا الغااب لااحب األرض ما بذر في أرضو  أاطاه لمغااب، كيككف الزرع لو كا 
كالحكـ في ىذا كمو: أف الزرع لااحب األرض كالبذر مضمكف لااحبو كليس لممتعدم 

 .(1)ييء مف اكض اما اناءه"

أخذ بذر غيره كزراو في أرض تعدل امييا كغابيا يككف اميو ضماف ما  مف
غاب مف البذر كيرج  لو ااحب األرض ما زراو في أرضو كبذلؾ يحاؿ غما الزرع. 
أما إف لـ يعط مف غاب األرض لااحبو ييئا فمااحب األرض أف يرجعو كلو أيضا أف 

ف أرج   مف غاب البذر لااحب يعطيو لمغااب كيمسؾ ىك الزرع )ااحب األرض(، كا 
األرض فيككف الزرع مف نايب ااحب األرض كالبذر لااحبو كال يحاؿ المتعدم غما 

 ييء مف انائو كتعبو.

ف طمب ااحب البذر مف ااحب األرض ما غاب منو فميدركو اميو أك يتبرأ :02النص "كا 
ف تبرأ لو مف الزرع فيك لااحب الب ذر أك نبت فذىؿ مف الزرع، فإف أاطاه بذره فالزرع لو كا 

ف قمب  كلـ ينتف  بو ييئا، فبل يدرؾ البذر اما ااحب األرض كيدركو اما المتعدم كا 
ااحب األرض ذلؾ البذر أك أفسده، كلـ ينتف  بو فميس اميو ييء كيككف ضماف البذر 
ف طمب منو  غما الغااب لااحبو، كأما إف انتف  بذلؾ الزرع بمقدار البذر اما ااحبو كا 

 .(2)دركو اميو"المتعدم فمي
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إف طمب ااحب البذر مف ااحب األرض ما غاب منو مف البذر فيحؽ لو ذلؾ 
ف سامحو  أك لو أخذ الزرع فإف أرج  لو البذر يككف الزرع لو، كفي حالة ادـ نمك الزرع كا 
في أخذ الزرع فيك مف نايب ااحب البذر، كيعكض النقااف لمالؾ األرض. كفي حالة 

ف كاف أفسد ااحب األرض  ادـ نمك الزرع أك ضيااو فيككف لممتعدم تعكيضو اميو، كا 
ف انتف  ااحب األرض بالبذر فيعطي قيمتو  البذر أك لـ يفسده فيو فبل يككف اميو ييء، كا 
نما ليرده  لااحبو كلك طمب المتعدم ذلؾ منو فإنو يدركو اميو لكف ليس اما أساس تممكو كا 

 ىك لااحب البذر.

ف أراد ااحب ال: 03النص بذر أف ي خذ مف ذلؾ الزرع مقدار بذره كىك قايؿ أك أدرؾ "كا 
فذلؾ جائز، كال يككف اما ااحب األرض أك الغااب ييء منو ككذلؾ أخذ مقار 
بذره...فإف أراد ااحب البذر أف يحاد ذلؾ الزرع فذلؾ جائز كيككف اميو نقااف األرض، 

يدرؾ ااحب البذر ذلؾ كمنيـ مف يقكؿ: نقااف األرض اما الغااب كمنيـ مف يقكؿ: ال 
نما يدرؾ اما ااحب األرض كمنيـ مف يقكؿ: إنما يدرؾ الغااب كال يدرؾ اما  الزرع، كا 
ااحب األرض، كمنيـ مف يقكؿ: إنما يحاد ذلؾ الزرع الغااب كيرد البذر اما ااحبو 
كيعطي النقااف لااحب األرض، كمنيـ مف يقكؿ إنما ي كؿ ذلؾ الزرع الفقراء كيعطي 

 . (1)احبو، كيعطي نقااف األرض لااحبيا"البذر لا

كيفيـ مف ىذا أنو مف رغب في أخذ الزرع كىك قايؿ أك نضج فيجكز اميو ذلؾ 
ف أرادكا كرغب ااحب البذر حااد  كال ي خذ منو ااحب األرض كالغااب ييء...كا 
أرضو فيككف ذلؾ لو، كما نقص مف األرض يعكضو. كقد يككف نقااف األرض اما 

مف يرل أف ااحب البذر ال يخسر ما ضاع مف بذره كيطالب بو الغااب  الغااب كىناؾ
كااحب األرض، في حيف يرل البعض أف المطالبة بالبذر تككف اما مف غابو كال تق  
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اما غيره كاما رأم آخر فإف الغااب يحاد الزرع كيعطي قيمة البذر لااحبو كيعكض 
 اما الفقراء كالمساكيف.ااحب األرض نقاانو، كىناؾ مف يرل أف الزرع يكزع 

ما إذا رج  البذر إلا ذلؾ الغااب بميراث أك ىبة أك ما يابو ذلؾ ف راد :04النص "كا 
ف طمب المتعدم البذر مف ااحب األرض  ااحب األرض أف يرد اميو بذره فمو ذلؾ، كا 
ف أراد أف يقم   ف أراد ااحب األرض أف يقمب ذلؾ الحرث فمو ذلؾ كا  فإنو يدركو اميو. كا 

ف أدرؾ الزرع فالجكاب فييا مثؿ الجكاب فيما قبميا" ذلؾ  .(1)النبات أيضا فمو ذلؾ، كا 

في حالة حاكؿ الغااب اما البذر باليبة أك الادقة أك الميراث كغيرىا مف 
ف طمب المتعدم استرجاع  األمكر فإنو إف رغب ااحب األرض برده إليو فيككف لو ذلؾ، كا 

ذلؾ إف رغب ااحب األرض بتغيير البذر فحائز البذر مف ااحب األرض فيجكز ذلؾ، كك
 لو ذلؾ.

ف بذر المتعدم بذر مف كلي أمره مف اليتيـ أك المجنكف أك أيباىيـ في أرض :05النص "كا 
ف أراد أف يقميو  غيره، فإف أراد ااحب األرض أف يرد ذلؾ البذر اما المتعدم فمو ذلؾ كا 

ف تركو حتا يترؾ فيكك   . (2)ف سبيمو سبيؿ ما قبمو"بما يخالؼ األكؿ فمو ذلؾ، كا 

المتعدم إف كاف ككيبل لغيره ككلي أمره كبذر في ارض غيره فإف رأل ااحب 
ف  ف طمب المتعدم إرجاع البذر منو فيرجعو لو كا  األرض إرجاع األرض لو فذلؾ جائز، كا 
ف نضج الزرع في ىذه الحالة فينطبؽ  رغب في تغيير ما بذر بو أكال فذلؾ أيضا جائز، كا 

 نفس الحكـ.اميو 

"مف غاب أرضا فحرثيا ببذره لااحب األرض فإف حرث لو اما أف يدرؾ  :06النص
ف حرثيا اما أال يدرؾ اميو البذر فبل يدركو اميو ييئا. كأما إف  اميو البذر فمو ذلؾ، كا 
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غاب أرضا فحرثيا ببذر رجؿ آخر اما أف يككف الزرع لااحبو، فإف تركو لو ااحب 
ف لـ يتركو لو فالحكـ فييا كما قمنا فيما قبميا مف األرض فيككف الزرع لاا حب البذر كا 

 .(1)مسائؿ التعدم"

ف كاف الغااب قد حرث األرض التي غابيا كاستكلا امييا ببذره فإف ايترط أف  كا 
يرج  لو البذر فميرجعو لو كأما إف لـ ييترط إرجاع البذر لو فبل يككف اما ااحب األرض 

ف كاف قد غاب أرضا فحرثيا ببذر غيره اما أف ي خذ الزرع ىك فإف سامحو  ييئا، كا 
 ااحب األرض في خذ مالؾ  البذر الزرع.

 فنجد ما يمي:   بـ من غصب أرضا ث  دخمت ممكوكفيما يتعمؽ 

"كمف غاب أرضا فحرثيا بالتعدية فدخمت ممكو بعد ذلؾ فإف كاف ما بذر فييا  :01النص
ابيا منو أكال قبؿ أف تدخؿ ممكو إف لـ لو، فإنو يمسكيا كيعطي نقااف األرض لمف غ

يرثيا، كأما إف كرثيا فميس اميو ييء مف نقااف األرض كيرد اميو ااحبو ما نابو مف 
ف لـ يدخؿ ممكو إال بعد ما أدرؾ الزرع فإنو يمسكو ااحب  البذر، إذا كاف لو كما فسرناه كا 

 . (2)األرض كيرد البذر اما الغااب"

أنو مف دخمت األرض ممكو كحرثيا فإف بذرىا بزراو فيك  في ىذه الحالة يمكف القكؿ
ف كرث ىذه األرض فبل  يمسكيا كما زرع فييا كيعكض النقااف لمف غابيا منو أكال، كا 
ف لـ تدخؿ  يعكض ييئا مف نقااف األرض كيرد اميو ااحب األرض حاتو مف البذر، كا 

كيرد البذر اما األرض ممكو إال بعد أف نضج الزرع فإف ااحب األرض يحتفظ بو 
 المغتاب.
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"كأما إف حرث األرض اما أنيا لغيره ببذره فيما يظف فخرجت األرض لو كالبذر : 02النص
ف تعمد حرث ذلؾ البذر كىك لغيره في  لغيره فإنو يعطي البذر لااحبو كيككف الزرع لو، كا 

في تمؾ أرض اما أنيا لغيره فخرجت األرض لو، فإنو يمسؾ ااحب البذر ما نبت مف بذره 
 .(1)األرض كليس اميو ييء مف نقااف األرض

كفي حالة ما إذا حرث أحد أرضا اما أساس أنيا لغيره كىك ال يعرؼ ب نيا لو فإف 
ف تعمد الحرث ببذر  بذر فييا بذرا ليس لو، فإنو يعطي قيمة البذر لااحبو كيمسؾ الزرع كا 

ما نبت مف الزرع في ىذه غيره في أرض يظف أنيا لغيره فظيرت لو، فااحب البذر ي خذ 
 األرض كال يعكض ييئا مف نقااف األرض كفسادىا.

"كأما إف كاف حرث أرضا ببذره بالتعدية ثـ دخمت األرض ممؾ ابنو الطفؿ أك ابنو : 03النص
البالم أك ابنو المجنكف أك كؿ مف كلي أمره ببي  أك يراء أك ىبة أك غير ذلؾ مف كجكه 

ض ممكو كيدرؾ اميو ااحب البذر بذره كي خذه مف ماؿ لبنو الممؾ، فالزرع لمف دخمت األر 
الطفؿ أك البالم أك اليتيـ الذم استخمؼ اميو أك المجنكف بغير خميفة، كمنيـ مف يقكؿ: ال 
ي خذه مف ماؿ ىؤالء بنفسو إال بخميفة إال ابنو الطفؿ فإنو ي خذه مف مالو بغير خميفة، كمنيـ 

ألرض لااحبيا األكؿ كما كانت في ممكو كيعطي مف يقكؿ: الزرع لو كيعطي نقااف ا
 . (2)نقاانيا لمف انتقمت إلييـ مف حيث دخمت ممكيـ"

مف حرث أرضا ببذره بالتعدم كاارت تمؾ األرض ممكا ألحد لمف كاف لو ككيؿ أك 
كلي أمره )االبف القاار، المجنكف، اليتيـ( باليراء أك باليبة أك ب م كجو كاف مف كجكه 

لممؾ كحدكثو، فيككف الزرع ليؤالء الذيف ككمكا امييـ كتكلكا أمكرىـ كلااحب إثبات دخكؿ ا
البذر إف أراد مطالبة الككيؿ ببذره، كي خذ مف أمكاؿ ىؤالء )الطفؿ كالمجنكف كاليتيـ( كىناؾ 
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مف يرل أنو ال يجكز أخذه بدكف خميفة ما ادا في أخذ ماؿ الطفؿ فإنو يجكز ذلؾ حتا 
اؾ رأم يناح بإرجاع نقااف األرض لااحبيا األكؿ كيككف الزرع بدكف إذف الخميفة، كىن

لمخميفة، كما يجكز منح النقااف لمف أابحكا يممككف األرض مف الكقت الذم دخمت فيو 
 ممكيـ.

"كأما إف رجعت تمؾ األرض لمف كرثيا ككلي أمره بميراث فحاد ذلؾ الزرع، فإنو : 04النص
رثيا، إال إف انتف  ااحبيا بذلؾ الزرع بمقدار يعطي نقااف األرض لمف كرثيا مف حيث ك 

أرضو كأما إف كرثيا ىك فميس اميو مف نقاانيا ييء مف حيث دخمت ممكو كيككف اميو ما 
 . (1)نقص مف تمؾ األرض البنو قبؿ أف يرثيا ألف ذلؾ ايف اميو"

كمف ممؾ األرض بالكراثة فحاد الزرع فإنو يعكض نقااف األرض لمف كرثيا منو 
اية دخكليا ممكو، إذا لـ يحاؿ لااحبيا االنتفاع بمقدار الزرع اما قدر ما لذره مف بد

ف كاف كرثيا بنفسو )الكلي أك الخميفة( فإنو مطالب بما نقص مف األرض قبؿ  ب رضو كا 
 كراثتيا. 

ثباتيا  ثانيا: نزع المضرة وا 

المضرة ىي كؿ ما يحدثو الفرد في أرضو كيؤدم إلا الضرر ب رض غيره سكاء 
بقاد أك مف غير قاد، أك تككف في أرض الغير كما تحدث في األمكاؿ كغيرىا مف 
الممتمكات كىذه المضرات المتعمقة باألرض تؤدم إلا فسادىا مف خبلؿ استحداث الطرؽ 

 كالمنازؿ أك غيرىا مف أاناؼ العمارات.

 كما يتعمؽ بيا فيقكؿ: المضرةكيتحدث أبك العباس اف 
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امر أحدىما أرضو بعمارة تككف فييا مضرة ألرض قد ايترؾ فييا "كاليريكاف إف : 01النص
م  غيره إما بطريؽ يجعمو فييا أك بالمماؿ أك بغير ذلؾ ىؿ تثبت تمؾ المضرة اما 

 .(1)األرض الميتركة قاؿ: نعـ؟ كمنيـ مف يقكؿ: ال تثبت اميو المضرة"

الميػركة مف أحد ىناؾ اختبلفات في الرأم حكؿ إذا حدثت المضرة في األرض 
اليريكيف اف طريؽ بناء مسمؾ أك معبر أك إحداث خنادؽ تحفر في األجنة لارؼ المياه 

 ليا كغيرىا مف العمارات، فيناؾ مف يرل أف ىذه العمارات تثبت اما مف قاـ بإحداثيا.

"كأما إف امر أحد اليريكيف في األرض التي ايتركا فييا امارة تككف فييا مضرة : 02النص
ض يريكو التي لـ ييترؾ فييا معو ؟ قاؿ: ىذه المضرة ثابتة، كأما إف امركا أرضا ألر 

ميتركة فيما بينيـ امارة تككف فييا مضرة ألرض أخرل، قد ايترؾ فييا غير األكلا فإف 
تمؾ العمارة تثبت أيضا كمنيـ مف يقكؿ غير ثابتة. كأما مف امر أرضو امارة تككف فييا 

ايترؾ م  جاره في أرض أخرل غير التي جعؿ فييا المضرة، مضرة اما أرض جاره كقد 
 .(2)فإف مضرتو تمؾ ثابتة اما جاره"

مف امر أرضا ميتركة )أم أحد اليريكيف( فذلؾ فيو مضرة لؤلرض ألف باقي 
ف ايترؾ اليركاء فيما بينيـ في العمارة  اليركاء لـ ييترككا في ذلؾ كىذه العمارة ثابتة، كا 

يرىـ فيذه العمارة أك البناء ثابت ضرره اما الغير، كمف امر أرضو كأحدثكا فساد اما غ
امارة كانت فييا مضرة اما أرض جاره كايترؾ معو في أرض أخرل غير التي أحدثت 

 امييا المضرة فالفساد كالمضرة ثابتاف امييا.

"كأما مف امر أرض مف كلي أمره امارة تككف فييا مضرة ألرضو فقد ثبتت اميو : 03النص
لمضرة، كأما المتعاقداف إف امر رجؿ أرضو امارة تككف فييا مضرة اما أرضيما بحضرة ا
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أحدىما فيي ثابتة، كمنيـ مف يقكؿ: ال تثبت امييا تمؾ المضرة إال إف حضركا جميعا 
ككذلؾ إف منعو أحد اليركاء مف مضرة أرضيـ فبل تثبت امييـ تمؾ المضرة جميعا كلك 

قتسما ف خذ أحدىـ السيـ الذم فيو تمؾ المضرة فبل تثبت اميو اقتسمكا بعد ذلؾ، كأما إف ا
 .(1)المضرة فيو"

يفيـ مف ىذا أف الكلي إف امر امارة مف كلي أمره فكاف في ذلؾ مضرة ألرضو فمو 
بإابلحيا، ككذلؾ مف كاف بينيما اقد فإف امر أحد أرضو ككانت في امارتو ىذه مضرة 

يا، كىناؾ مف يقكؿ أف ىذه المضرة ال تدرؾ كال ليا فيي ثابتة اميو كبعمؿ اما إابلح
تثبت إال بحضكر اليركاء، كلك اقتسـ اليركاء األرض كمن  أحدىـ غيره إحداث المضرة 

 فذلؾ جائز.

" كؿ مف أرضو امارة تككف فييا مضرة اما أرض األجر أك أرض المساكيف أك : 04النص
ألجر أك المساكيف امارة تككف فييا المسجد فإف تمؾ العمارة ال تثبت، كأما إف امر أرض ا

مضرة ألرضو ىك فقد ثبتت تمؾ العمارة. أما إف امر أرض األجر أك المساكيف امارة تككف 
 .(2)فييا مضرة ألرض رجؿ فقد ثبتت تمؾ المضرة إال إف كاف مف امرىا بالتعدم"

يتضح مف ىذا النص أف العمارة في أرض ااحبيا إف أحدثت مضرة اما أرض 
كاألكقاؼ فيي ال تثبت كال تحتسب، أما إف أحدثت امارة في أرض األكقاؼ أك  األحباس

األحباس فيي ثابتة اما مف أحدثيا. كذلؾ العمارة في أرض األكقاؼ إف أحدثت مضرة اما 
 أرض رجؿ فيي ثابتة إال إف كاف تعدل اما ىذه األرض كاغتابيا.
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" قمت: فرجؿ حدثت اميو مضرة في األرض أك في األيجار أك في كؿ ما يدرؾ : 05النص
نزاو كجعؿ ذلؾ لكجو مف كجكه األجر ىؿ يدرؾ نزع تمؾ المضرة اما مف جعميا؟ قاؿ: نعـ 

 .(1)ما لـ تثبت تمؾ المضرة فإذا ثبتت فبل ينزايا"

دمة مف أحدث المضرة اما أرض أك أيجار جعميا ااحبيا لؤلجر ك أكقفيا لخ
المسمميف فإنو مسؤكؿ اف تمؾ المضرة، كااحب األرض بإمكانو مطالبتو بادراؾ ىذا الفساد 

 كالضرر كنزاو إف ظير.

)أم مف أحدثت اميو المضرة الدعوى في المضرة  كمما أكرده أبك العباس بخاكص
 كالفساد في أرضو "الُمَدِاي" كمطالبة مف أحدثيا "الُمدَاا اميو" بنزايا( ما يمي:

" قمت: فرجؿ اداا أنو أحدث المضرة ف نكر المداا اميو أف يككف اميو ييئا، : 01نصال
كالمضرة قائمة سكاء أكانت امييا ابلمة الحدكث أك لـ تكف؟ قاؿ: اما المداي البّينة أنو 
أحدث اميو المضرة فإف لـ تكف لو بّينة حمؼ المداا اميو أنو لـ يحدث اميو ييئا كسكاء 

 . (2)يو ابلمة الحدكث أك ما لـ تكف فيو"في ذلؾ ما كانت ف

الفرد بإحداث المضرة اميو مف طرؼ غيره في  ادااءكجكب البينة كالدليؿ في حالة 
 حالة إنكار القائـ بيا )المداا اميو( أكاف في ذلؾ أثر الفساد قائـ أك لـ يكف.

ف خااـ رجؿ جاره فقاؿ لو: ال تحدث امي المضرة فقاؿ لو اآلخ: 02النص ر: قد كاف " كا 
ىنا أساس البنياف كأنا أبني اميو، أك قاؿ لو قد كاف ىاىنا جذع نخمة كأنا أغرس في مكانو 
أك قاؿ لو قد كاف ىاىنا أثر الساقية كأنا أحفرىا ف جرل امييا الماء أك المماؿ أك الطريؽ 
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 أك ما يابو ذلؾ، فكؿ ما كجدكا بو مف ذلؾ فبل يمنعو منو، كمنيـ مف يقكؿ: ال ييتغؿ
 .(1)باآلثار إال إف كاف لو البينة كلكف ال يدرؾ اميو نزع ذلؾ األثر"

في حالة كقكع الخاكمة بيف الحيراف بي ف المضرة فإف طالب أحدىـ نزع المضرة 
المستحدثة اميو، ككاف مف أحدثيا فعميا اما أثر قديـ كانت اميو مف قبؿ ك ف يككف ىناؾ 

أثر لساقية كقاؿ لو أنا أايد حفرىا ليجرم بيا  أساس لبناء مف قبؿ أك أثر لجذع نخمة أك
الماء أك غير ىذه اآلثار، فبل يدرؾ ىذا الجار منعو كاما المحدث لممضرة أف يت كد مف 

 كجكد البقايا كاآلثار.

"كأما الغائب فبل يثبت لو ما أحدث مف المضرة ما داـ في غيكبتو كىذا الغائب  :03النص
ف الحكزة، كلـ يكف في أمباؿ كطنو...كأما ما أحدث ىؤالء الذم ال يثبت لو ىك الذم خرج م

كميـ مف المضرات اما مف كاف حاضرا حتا ثبتت لو، فبل يايب نزايا مما حدث في 
أرضو كلـ يحدثو أحد، كأما ما أحدثو خادمو أك ابده أك أجيره أك ما أحدث الغااب في ذلؾ 

 .(2)احب األرض"مما يككف أاميـ مف تمؾ األرض كمف غيرىا مما يككف لا

أم أنو مف كاف مسافرا كغائبا ال يثبت ما كق  اميو مف المضرة إف كاف في غيابو 
ىذا خارج اف أرض ببلده، كما كق  مف المضرة اما أحد ككاف حاضرا كلـ تق  ىذه المضرة 
بفعؿ فااؿ فميس ىناؾ مف يدرؾ نزايا، كذلؾ إذا أحدثيا ابده أك أجيره أك فعميا مف 

 ف ااحبيا.غاب األرض م

 يذكر لنا أبك العباس اآلتي:   عن بيع المضرة ك

" قمت: فرجؿ أحدث المضرة اما أرض رجؿ فباع لو ااحب األرض تمؾ : 01النص
ؾ ذلالمضرة ؟ قاؿ: بيعو جائز كيجكز لااحب األرض أخذ الثمف كال يدرؾ نزايا بعد 

                                                           

 .480، ص: الفرسطائي، مادر سابؽ(/ 1)
 . 483-482(/ نفسػػػػو، ص: 2)



 الفصل الثاني: األرض من خالل كتاب القسمة وأصول األرضين .

 

 91 

نما يجكز في ذلؾ تبرئتو.  كأما إف كاف في تمؾ كمنيممف يقكؿ: ال يجكز بي  المضرة كا 
المضرة ايف معمكمة مثؿ البناء كالنقض كالغركس فالبي  جائز، كيجكز فيو لمبائ  أخذ 

 .(1)الثمف"

إذا باع الرجؿ أرضيكامييا أحدثيا لو غيره فبيعو جائز كلو أخذ الثمف اما بيعو 
ة إال كىك ليس مطالب بنزايا، كىناؾ مف يقكؿ أنو ال يجكز بي  األرض التي امييا المضر 

 في حالة كجكد امـ بالمضرة فالبي  جائز كلمبائ  الثمف.

"كأما مف أراد أف يحدث المضرة اما أرض رجؿ فباع لو ااحب األرض تمؾ  :02النص
نما يجكز في المضرة اما أف يحدثيا ففييا قكالف: ذلؾ جائز كمنيـ مف يقكؿ: ال يجكز كا  

 .(2)ذلؾ اليبة كالتبرئة"

ي إحداث مضرة فبااو ااحب األرض أرضو ألجؿ كمعنا ىذا أنو مف رغب ف
إحداث الفساد بيا فذلؾ جائز، كىناؾ مف يقكؿ ال يجكز ذلؾ البي  كلو أف ييب لو ىذه 

 األرض أك يتبرأ لو منيا كيسامحو فييا.

"كأما إف تبايعا أرضا فيما بينيما أك تكاىباىا أك اقتسماىا اما أال ي خذ كؿ كاحد : 03النص
ع مضرة كانت مف قبؿ ذلؾ أك مضرة تحدث، فبل يتآخذاف بعد ذلؾ بنزايا منيما ااحبو بنز 

 .(3)كيمن  كؿ كاحد منيما ااحبو مف حدكثيا"

اليريكاف إف تبايعا أرضا أك كىبيا أحدىما لآلخر أك اقتسماىا فبل يفرض كؿ كاحد 
 أك مضرة كفسادمنيما اما ااحبو نزع المضرة، سكاء كانت قبؿ ذلؾ مكجكدة أك لـ تكف 

 يمن  كؿ كاحد اآلخر مف إحداثيا.اما كيؾ الحدكث، ك 
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"كأما ما أحدث البنو الطفؿ مما تككف فيو المضرة البنو مما يككف فيو نف  فبل : 04النص
يدرؾ ابنو إذا بمم مكث مقدار ما يثبت فيو أك لـ يمكث، كأما ما لـ يكف فيو نف  لؤلب كقد 

 .(1)يو، فإف االبف يدرؾ نزع ذلؾ إذا بمم"كاف فيو نف  لغيره كلـ يمكث مقدار ما تثبت ف

 نجد:  إثبات المضرةكبخاكص 

" قمت: كمف غرس في أرضو ما يككف مضرة اما جاره كـ يككف مقدار ما تثبت : 01النص
لو فيو ؟ قاؿ: في ذلؾ أقاكيؿ منيـ مف يقكؿ حتا ييتغؿ، كمنيـ مف يقكؿ حتا يستغني 

نبت مف غير غرس مثؿ النكل أك غيره مف كمنيـ مف يقكؿ حيثما نبت ذلؾ مف غرس أك 
الحب، الم خكذ بو في ىذا حتا يستغؿ كتمؾ الغمة حتا تمد فحيث ما كلدت فيي ثابتة، 
أدركت أك لـ تدرؾ قؿ ذلؾ أك كثر سكاء في ىذا أاستغميا ااحبيا أك غيره، كمنيـ مف يقكؿ 

كيستغؿ كييتغؿ بغمة سب  سنيف، كمنيـ مف يقكؿ ال تثبت حتا تمكث مقدار ما يجكزىا فيو 
في أقؿ مف ىذه المدة، كمنيـ مف يقكؿ ال تثبت لو المضرة أابل فحيثما استمسؾ بو فإنو 

 .(2)يدرؾ نزايا إال إف مات مف حدثت لو، كمنيـ مف يقكؿ مف مات منيا فقد ثبتت"

لقد اختمؼ الفقياء في تحديد المدة البلزمة إلثبات المضرة كالفساد فيناؾ مف يقكؿ ال 
يثبت فساد الغركس حتا تنضج كتعطي الثمار، كمنيـ مف يقكؿ حتا يكتفي مف االستفادة 
منيا، كىناؾ مف يقكؿ إذا نبتت الثمار كالغمة فيي ثابتة )سكاء في ىذا أكاف النبت بفعؿ 

ه كاليعير كالذرة أك مف غير غرس كالنكل فيك إذا رمي في أرض زرااية الغرس كالقمح ببذر 
ينبت تمقائيا(، كالرأم المعمكؿ بو في ىذا كمو ىك انتظار نضج الثمار كالزيادة فييا كاالستفادة 
منيا، فحيث ما جيزت فتمؾ المضرة ثابتة سكاء في ىذا كمو استفاد مف ىذه الغمة ااحبيا 

ناؾ مف يرل أف المضرة تثبت لثبلث سنكات ف كثر كىناؾ مف يقكؿ الذم زرايا أك غيره، كى
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سب  سنيف، كىناؾ مف يقكؿ ال تثبت إال إذا حازىا اليخص كاستغميا كاستفاد منيا دكف أقؿ 
ف كجدت تنزع إال بمكت مف  مف ىذه المدة، كىناؾ مف يقكؿ الفساد كالمضرة ال تثبت كا 

 أحدثيا فيي لذلؾ ثبتت.

غرس ذلؾ أك نبت في اقؿ مف خمسة أذرع كأما إف غرس أك نبت في  "كىذا إذا :02النص
ف ترؾ خمسة أذرع لجاره  أكثر مف خمسة أذرع فبل يستغؿ بو كلك كانت فيو مضرة لجاره، كا 
فغرس أك نبت في خمسة أذرع فزادت في اينيا أك غمظت في ىذا كلـ يبؽ إال أقؿ مف 

كثبتت اما جاره حتا زادت اما ما خمسة أذرع، ككذلؾ إف غرس في أقؿ مف خمسة أذرع 
 .(1)كانت اميو في اينيا فبل يجد جاره نزايا"

تثبت المضرة كالفساد في أكثر مف خمسة أذرع كما غرس كنبت في أكثر مف خمسة 
ف ترؾ  أذرع )أم زاد( فإنو ال يستغؿ كال يستفاد منو كلك كاف في ذلؾ مضرة اما الجار، كا 

ره ليغرس فيو كنبت فزاد في القيمة كلـ يبؽ إال أقؿ ااحب األرض مقدار خمسة أذرع لجا
ابلحو، ككذلؾ إف غرس في أقؿ مف خمسة أذرع  مف خمسة أذرع فبل يؤخذ بنزع الفساد كا 

 كثبتت اما جاره حتا زادت فإنو ال يطمب ااحب األرض مف جاره نزايا.

جاره "كأما ما غرس في أكثر مف خمسة أذرع فكامت اركقيا إلا جاره فإف  :03النص
يمنعو مما يجكز إليو مف ذلؾ كيترؾ ىك أيضا مف ناحيتو خمسة أذرع كيغرس في أكثر مف 
ذلؾ إف أراد، كىذا إذا كاف فيما بينيـ التمان  أكؿ مرة أك امركا أرضيـ بمرة كاحدة أك منيـ 

 .(2)مف سبؽ ااحبو بالعمارة، كىؤالء كميـ يمنعكف ما جاز إلييـ ما دكف خمسة أذرع"

ر الفساد كما يككف مضرة لآلخريف إذا تجاكز البذر أك الزرع كالعمارة يحدد مقدا
كغيرىا الخمسة أذرع، فمف غرس مثبل في أكثر مف خمسة أذرع كنما يجرة حتا كامت 
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اركقيا أراضي جاره، فإنو يمنعو مف ذلؾ كىذا إذا كاف األساس القائـ بينيـ أكؿ مرة من  كؿ 
كا أرضيـ في نفس الكقت أك كاف منيـ مف سبؽ ااحبو فرد مجاكزة حدكده، أك كانكا قد زرا

 بالغرس كالزرع، أم أنو كؿ ما جاكز خمسة أذرع فيك ممنكع.

"كىذه الخمسة أذرع إنما يحسب كؿ كاحد منيما مف ناحية خااة فإف كاف بينيما  :04النص
أف حائط كىك ميترؾ فيما بينيما فبل يحسبكنو كيترؾ كؿ كاحد منيما خمسة أذرع مف غير 

ف كاف الحائط ألحدىما دكف اآلخر فميحسبو ااحبو إلا  يحسب فييا سيمو مف الحائط، كا 
ف كاف لغيرىما جميعا فميترؾ كؿ كاحد منيما مف أرضو خمسة أذرع مف غير أف  ناحيتو، كا 

 .(1)يحسبا حائط غيرىـ، ككذلؾ الجسر كالساقية كالمماؿ كالطريؽ كما أيبو ذلؾ"

ف فاؿ  أم أف الخمسة أذرع تحسب لكؿ كاحد مف األفراد مف ناحيتو الخااة كا 
بينيما حائط كىك ميترؾ بينيما فبل يدخؿ في حساب الخمسة أذرع كال يحسب كؿ كاحد 
ف كاف ألحدىما دكف غيره فميحسبو ااحبو مف جيتو، كأما إف  منيما سيمو مف الحائط، كا 

ف فيترؾ كؿ كاحد منيما مف أرضو خمسة كاف الحائط يعكد بالممؾ لغير ىاذاف اليخاا
 أذرع دكف احتسابو، كنفس الحكـ ينطبؽ اما الجسر كالساقية كأيباه الخنادؽ كالطريؽ. 

 : االستحقـــــاقلثاثا

االستيجاب م خكذ مف الحؽ كىك ما كجب كثبت، يقاؿ استحؽ فبلف األمر المغة  في
 أنيا حقو.أم استكجبو كأستحؽ فبلف العيف فيي مستحقة إذا ثبت 

ىك ظيكر ككف الييء كاجبا كحقا لمغير، أم رف  ممؾ ييء بثبكت  الشرعكفي 
ممؾ قبمو بغير اكض، كما أف االستحقاؽ حسب القكانيف الفقيية ىك أف يككف ييء بيد 
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يخص ثـ يظير أنو حؽ يخص آخر، بما تثبت بو الحقكؽ يراءن مف ااتراؼ أك ياىديف 
 . (1)فيقضي لو بو ادليف أك ياىد كيميف أك غير ذلؾ

كبعض األمكر المتعمقة باألرض  االستحقاقكقد تحدث أبك العباس في كتابو اف 
 المستحقة كنجد مف ذلؾ قكلو: 

"كأما مف كانت األرض كما اتاؿ بيا في يده كلـ تعرؼ لغيره فحدثت لو المضرة  :01النص
يد مف كانت في يده فمكث مقدار ما تثبت فيو، ثـ جاء ااحبيا فتبيف أنو إنما كانت في 

باألمانة أك الكاية أك االستمساؾ أك الكراء، أك كانت في يده باالنفساخ فاستمسؾ ااحبيا 
بنزع المضرة فإنو يدرؾ نزايا إذا كاف غائبا أك يتيما أك مجنكنا، كأما أف حضر فبل يدرؾ 

 .(2)نزايا"

ا مف اآلبار كمعنا ىذا القكؿ أنو مف ممؾ أحد األاكؿ كاألرض مثبل كما اتاؿ بي
ككانت مجيكلة كال يعرؼ ااحبيا، كأاابتيا مضرة كىي بحكزتو فإف حضر ، كالمرااي...

ااحبيا كتبيف أف مف ىي بحكزتو إنما تحاؿ امييا ب حد كجكه كجكب الممؾ )اليبة 
كالكاية كغيرىا...(، أك كانت بيده باالنفساخ فطمب منو ااحبيا بنزع المضرة فإنو يغمبو 

 مسافرا أك يتيما أك مريضا، كأـ إف حضر فإنو ليس مجبرا بنزايا. في ذلؾ إف كاف

"كأما مف أحدث المضرة فاستمسؾ بو اند القاضي ف درؾ اميو نزايا  فاستحقت : 02النص
لو تمؾ األرض المضرة فبل يدرؾ نزايا إال مف استحقيا، سكاء أاستحقيا بالتاري  قبؿ أف 

ة فإنو يدرؾ اميو نزايا، ككذلؾ إف ايتراىا بعد يككف ذلؾ الييء مضرة أك بعد ما كاف مضر 
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أف أدرؾ نزايا اما األكؿ أك دخمت ممكو بمعنا مف المعاني فإنو يدرؾ نزايا اما مف 
 .(1)دخمت ممكو"

كفي ىذا أف مف أحدث المضرة كيكاه ااحب األرض لدل القاضي فإنو يجب 
األرض التي استحقت لو،  اميو نزايا كال يككف مسؤكؿ اف نزع المضرة إال مف أحدثيا في

أكانت قبؿ أف يحاؿ اما األرض كقعت المضرة أك بعدما استحقت األرض لو فممف أحدث 
المضرة تعكيضيا، كمف ممؾ أرضا أك ايتراىا بعد ما نزات المضرة منيا فإف المعكض لمف 

 نزايا ىك مف دخمت ممكو.

ف استحؽ األرض التي "ككؿ مضرة لـ تثبت لرجؿ أك تبرأ لمف أحدثيا فجاء م: 03النص
كانت فييا، فبل يدرؾ مف ثبتت لو أكؿ مرة نزايا إال إف ايترطيا لمف أحدثيا خااة دكف 

 .(2)غيره أك أبرأىا منو"

استحؽ األرض كأابحت لو ثـ أدرؾ أف المضرة أحدثيا رجؿ كسامحو فييا مف  مف
كانت بيده أكؿ مرة، فإف ىذه المضرة ال يدركيا مف تسبب فييا أكؿ مرة إال إف كاف ىناؾ 

 يرط يخص تخص بنزع المضرة مف قاـ بيا.

ض "كأما مف أحدث المضرة لرجؿ حتا ثبتت لو فجاء مف استحؽ بعض تمؾ األر  :04النص
التي ثبتت ليا المضرة بالتاري  قبؿ أف تثبت فييا المضرة، فإنيما ال تثبت ليما تمؾ المضرة 
ف لـ  إال إف استحؽ منيا سيما معمكما بالحدكد فإنو يدرؾ ما نابو كال يدرؾ ااحبو ييئا كا 
يؤرخ فبل يدرؾ ييئا قد ثبت لو ذلؾ كأما إف ثبت لو المضرة فبمم إبنو الطفؿ فاستحؽ ذلؾ 

م ثبتت لو المضرة فبل يدرؾ ابنو نزع تمؾ المضرة، أما إف كاف إنما استحؽ ذلؾ يتيـ قد الذ
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استخمؼ اميو الذم ثبتت لو فبمم اليتيـ فاستمسؾ بنزع المضرة فإنو يدركيا، ككذلؾ المجنكف 
 .(1)كالغائب اما ىذا الحاؿ"

ا لو كىذا القكؿ يعني أف مف ثبت أنو أحدث المضرة في أرض ظير مف ارفت أني
كاستحقيا كسجؿ ذلؾ كثبت بالتاري  فإف المضرة كالفساد ال يعكض ليما، كيجكز لكؿ كاحد 
منيما أف يطالب بما كق  لو مف المضرة في الحاة كالسيـ الذم يممكو، ككؿ فرد مسؤكؿ 
اما كق  لو مف المضرة إف كاف قد سجميا فيعكض اف ذلؾ، كالككيؿ كالخميفة إف كاف ىك 

اد كالمضرة فيدرؾ ذلؾ كيقـك بالتعكيض مف كاف مككؿ كخميفة اميو مف تسبب في الفس
ف كاف بالغا يكك   ف اميو تعكيض المضرة بنفسو.)كالطفؿ الاغير كاليتيـ كالمجنكف(، كا 
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 وسائل خدمة األرض: الرابع المبحث

الفبلحة كخدمة األرض اما مجمكاة مف الكسائؿ كالعناار التي تتداخؿ  تعتمد
فيما بينيا إلتماـ العمؿ الزرااي كالحاكؿ اما اإلنتاج، الذم يككف أساسي لؤلفراد) الثمار، 

العمؼ...( كمف بيف ىذه العناار نجد العنار  ...( ككذلؾ لمحيكانات ) المراا،القمح
جير كالعبد كغيرىـ، كالعنار التقني كالذم يتمثؿ في الحيكاف البيرم كالمتمثؿ في الفبلح كاأل

كالسماد، إضافة إلا العنار المادم كالمتمثؿ في اآلالت. كقد خص أبكالعباسالفرسطائي كؿ 
انارمنيا بمجمكاة مف األحكاـ كالقضايا المتعمقة بو كالتي كانت أسس تتخذ بعيف االاتبار 

اليجكز، طرؽ العمؿ كاالنتفاع،ابلكة اما المسائؿ كذلؾ لمعرفة ما يجكز العمؿ بو كما 
المتعمقة بالضماف كما يتعمؽ بيا في حالة كقكع ضرر كفساد ك سنكرد في ما يمي أىـ ىذه 

 الكسائؿ: 

دقؽ الميرع في أحكاـ األرض سكاء أكانت أرضا خااة أك إقطااا أك  األرض: ـأوال
ف أرادكا حبسا أك ميااا، كمما كرد بخاكص يركط الحرث ما ذكر  ه أبك العباس بقكلو: "كا 

أف يقسمكا أرضيـ فميقسمكىا اما رؤكسيـ الرجاؿ البمم األحرار دكف غيرىـ مف أىؿ المياع 
مف النساء كمنيـ األطفاؿ...، كمنيـ مف يقكؿ في قسمة المياع اما الماابيح كمنيـ مف 

ـ إذا طمبكا بيا يقكؿ اما دكاب حرثيـ التي أحضركىا لمحرث، سكاء أكانت ليـ أك لغيرى
 .(1)االنتفاع ألنفسيـ، كمنيـ مف يقكؿ اما رؤكسيـ"

فاألرض بغض النظر اف أنكاايا ليا أحكاـ كقكانيف متعمقة بيا كقد برز ذلؾ في 
أحكاـ اليريعة اإلسبلمية، كتجكز فييا القسمة لمحرث بيف األفراد كالجمااات سكاء أكانت 
اما ادد األفراد الميتركيف فييا كيرااا في ذلؾ بعض اليركط مف بينيا: البمكغ كالذككرة 

كبخاكص األرض التي لـ ياؿ األفراد إلا فرزىا ككانت مياىا في  كاألحرار دكف العبيد،
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بينيـ فتقسـ اما حسب البيكت بغض النظر اف البيت كـ فيو مف األفراد، أك تجكز قسمنيـ 
 فييا بحسب ما ااتمدكا مف الدكاب كغيرىا اند الحرث، أك اما ادد األفراد. 

كف مف أجزاء خيبية كأخرل يستعمؿ لتقميب األرض كحرثيا كيتك المحراث: ـثانيا
حديدية كىي السكة، كقد تتعرض الحرث لتمؼ بعضيا أك انقطاايا كقد تنكسر تحت العكد، 
ف اتك  اما المحراث برجميو أك بيديو  كقد يككف ذلؾ سببو أف يتك  اما المحراث بقكتو " كا 
ره جميعا مف غير سبب حتا انكسر فيك ضامف، كأما إف خاؼ اما الزكج أف ييرب فتعق

السكة فاتك  اما المحراث بقكتو كميا فانكسر المحراث فيك ضامف، كمنيـ مف يقكؿ: ال 
لا جانب (1)يضمف إف قاد مف ذلؾ إابلح المحراث أك الزكج أك إابلحيما جميعا" . كا 

المحراث احتاج المزارع إلا ما يسما األداة أك أداة المحراث أك المااكف)كالف س، الدلك 
اما الزكج كالقرف بالحباؿ  (2)ف اناار ادة مف بينيا: المضمدكاآلنية(، كتتككف م

 .(5)كاليكاؿ (4)كالِقْتبُ  (3)كالرََّسفُ 

ما المحراثكنجد مف الناكص التي كردت لدل الفرسطائي كالتي تحدث فييا اف
 يمي: 

ف أمره أف يبذر لو ىذه األرض كيحرثيا فجاز بالمحراث اما بعض البذر كلـ  :01النص " كا 
 يجز اما بعض فيك ضامف لما لـ يجز اميو بالمحراث مف البذر مما لـ ينبت حتا فسد" 
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ينبغي اما ااحب المحراث أك مف طمب منو حراثة األرض أف يعطي قيمة ما 
ف ذلؾ ال يدخمو في التربة كبالتالي يؤدم ضاع مف البذر الذم لـ يمر اميو بالمحراث، أل

 إلا فساده كادـ نباتو .

"إف أاطا لو محراثا ليحرث بو فكجد فيو زيادة أك نقاانا أك ااكجاجا، فجائز لو : 02النص
أف يزيد ما يحتاج إلا زيادة، أك ينقص ما يحتاج إلا النقااف كال يككف اميو فيو تبااة. كلك 

ذلؾ فبل يدرؾ اميو، كيرد إليو ما نزع مف ذلؾ إذا كاف ينتف  طاب منو ااحب األداة قيمة 
ف طمب المعطي لو أف ينزع ما زاد اما المحراث فإف كاف في نزاو فساد فبل يدركو،  بو. كا 
ف نزاو ففسد ذلؾ المحراث فيك ضامف لذلؾ الفساد  ف لـ يكف فيو فساد فبل يدركو، كا  كا 

 .(1)كيككف لو ما نزع"

حراثا لينتف  بو كلـ يمكنو االنتفاع إال بإحداث زيادة أك كجد بو أم أنو مف طمب أحد م
نقاا أك كاف معكجا فإف أراد أف يعدؿ فيو سكاء اف طريؽ الزيادة أك اإلنقاص أك إابلح 

ف طالبو ااحب األداة التي أحدث امييا تغيير كأامحيا  االاكجاج فيمكنو فعؿ ذلؾ. كا 
تعكيض أك قيمة فميس اميو إاطائو كيمكف لو أف يرج  ما كاف زائد باألداة كنزاو، كأما مف 
قاـ بإابلحيا )المعطي لو األداة( إف طمب نزع ما قاـ بزيادتو اما المحراث فيجكز لو ذلؾ 

 ث، أما إف حدث كقاـ بإفساده فمو ضماف ما فعؿ.إف كاف ال يضر بالمحرا

 فيك كاآلتي:  باألداة )أداة الحرث(كأما ما تعمؽ 

"... إف أاطاه تمؾ الدكاب كأداتيا ففسد فييا ييء فإنو يامحو إف لـ يفعؿ فيو : 01النص
إال ما يفعؿ ااحبو قبؿ ذلؾ، كال يككف اميو ضماف ما أفسد فييا إال إف تعمده. كمنيـ مف 
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ف أاطاه الدكاب كأداتيا ف راد يق كؿ: ىك ضامف لجمي  ما أفسد في تمؾ األداة كلـ يتعمد. كا 
 .(1)الم ذكف لو أف يبدؿ أخؼ مما يامح لو فذلؾ جائز كال يرد ذلؾ"

مف استعار الدكاب كاألداة لمعمؿ بيا كأحدث امييا فساد دكف امد فتمكف مف 
ا ما يفعؿ ااحبيا، كرأم آخر يرل أف إابلحو فبل يككف اميو ب س مف ذلؾ ألنو فعؿ بي

ف رغب في تغيير األداة ب خرل  ف لـ يتعمد ذلؾ. كا  اميو ضماف كتعكيض ما أفسد حتا كا 
 أفضؿ كأخؼ اما الدابة فيمكنو ذلؾ. 

"...كاألداة أيضا إف طمبيا ف اطيت لو فإنو يستعمميا في كؿ كقت إال إف قاد : 02النص
مح تمؾ األداة إف لـ يستقـ لو الحرث بيا ككذلؾ إف ييئا معمكما فميس لو غير ذلؾ، كيا

 .(2)انكسرت تحت العكد، كيعمؿ السكة كيفتؿ الحبؿ كيفعؿ في ذلؾ جمي  ما يامحو"

مف طمب االستفادة مف أداة الحرث فمو أف يستغميا دكف أف يقترف بكقت محدد كلو 
ف كاف قد طمبيا لمدة معمكمة فع ميو أف يمتـز بيا.كلو أف الحرية في العمؿ بيا كؿ الكقت، كا 

يقـك بإابلح األداة أف كانت استفادتو منيا ال تتـ إال بذلؾ بجمي  ما ييتمؿ اميو اإلابلح 
 فتؿ الحبؿ كيعمؿ السكة كيقـك االاكجاج كغيره.

"كأداة الحرث كميا إف حدث فييا ما ال يحرث بيا إال إف فسدت فبل يحرث بيا، : 03النص
ف أامحيا المعطا لو بزي ف طمب كا  ادة ايف أك غيره فبل ب س إف يحرث بيا المعطا لو. كا 

المعطا لو اناء ما أامح في تمؾ األداة أك قيمة ما زاد فييا مف العيف، فميدركو اما 
ف لـ يطمبو إلا ذلؾ فميس اميو ييء كينتف  ب داتو كال يمنعو المعطي لو  ااحب األداة كا 

 .(3)مف االنتفاع"
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فسدت فبل يحرث بيا، كيجكز لمف طمب األداة مف ما أحدث ألداة الحرث حتا 
ااحبيا كأحدث امييا إابلح ظاىر أف يطمب منو اناء اممو كتعكيض اف تعبو الذم قاـ 
ف لـ يطمب ذلؾ فميس اما ااحب األداة ييء كلو االنتفاع بما زاده  بو إلابلح األداة. كا 

 فييا كليس لممعطي حؽ في منعو مف ذلؾ.

فقاؿ: ااحب الدكاب أاطني قيمة أداتي فقاؿ: إنما أاطيؾ أداتؾ، أك "إف اختمفا : 04النص
قاؿ لو ااحب األداة: رد امي متااي فقاؿ لو اآلخر: إنما قيمتيا فالقكؿ قكؿ مف قاؿ برد 

 .(1)األداة إلا ااحبيا األكؿ"

في حالة كقكع اختبلؼ كادـ اتفاؽ بيف مف يممؾ الدكاب كمف لو األداة فإف طمب 
ضماف قيمة أداتو فرد اميو ااحب األداة ب ف يعطي لو األداة، أك طمب  ااحب الدكاب

ااحب األداة مف مالؾ الدكاب برد متااو )ما أامح بو األداة( فرد اميو بإاطائو قيمة ما 
 امؿ بو فالاكاب ىك رأم ااحب األداة الذم أقر بإرجاايا لو. 

كانت ابلمة ذلؾ امييا، كأما إف "إف اداا المعطا لو أنو زاد فييا فيك مدع كلك : 05النص
اداا ما انفاؿ مف تمؾ األداة مثؿ المضمد أك الحباؿ أك السكة أك غير ذلؾ مف 
المنفاؿ، فالقكؿ قكلو كلك كانت السكة اما المحراث أك المضمد اما الزكج أك قرنا 

ا بالحباؿ فااحب الدكاب مدٍع. ككذلؾ الرسف كالقتب كاليكاؿ كما أيبو ذلؾ إذا كانت ام
 . (2)الدكاب كادااىا ااحب الدكاب فيك مدٍع"

ف  ف كاف أثر الزيادة كاضح، كا  لمف استمؼ األداة كزاد فييا فيك مدع ككاذب حتا كا 
اداا المداي ما انفاؿ أك انكسر منيا كالمضمد أك الحبؿ أك السكة فيقبؿ منو ذلؾ حتا 

ف لـ يكف ذلؾ احيح ككانت األجزاء مكجكدة اما الدكاب فااحبي  ا ىك المدع. كا 
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اادة تككف مف البقر سكاء في يماؿ الببلد أك جنكبيا )مثؿ  الزوج، والدواب: ـثالثا
 .(1)جبؿ نفكسة( كتستعمؿ لجرؼ األرض بيا

كما كانت تستعمؿ الدكاب ) الحمار، البغؿ، الفرس...( كنجد مف بيف الناكص التي 
 كما يتعمؽ بو:  (2)الزوج أكردىا أبك العباس كالتي تتحدث اف

"...إف أراد أف يجعؿ فييا في كؿ يكـ أزكاجا كثيرة فذلؾ جائز إال أف يطمبيا اما : 01النص
ذلؾ، أك لـ ي ذف لو ااحب األرض بذلؾ كيحرثيا بجمي  ما يحرث بو، كيحرث فييا جمي  
ف أذف لو أف يحرث بزكج كاحدة مدة معمكمة فبل  ما يحرث إال إف لـ ي ذف لو في ذلؾ. كا 
يحرث ادد تمؾ المدة بعدد األزكاج في يـك كاحد، ككذلؾ إف أذف لو أف يحرث في يـك كاحد 
ف أذف لو أف  ب زكاج كثيرة ف راد أف يحرث في اددىا مف األياـ بزكج كاحد اما ىذا الحاؿ. كا 
يحرث في يـك كاحد بعدد معمـك مف األزكاج فإنو يحرث بيا كببعضيا، ككذلؾ إف أذف لو أف 

 .(3)مدة معمكمة فإنو يحرثيا كميا أك بعضيا"يحرث إلا 

مف أراد حرث أرضو كطمب ليا الدكاب ف راد أف يعمؿ بكؿ يـك ب زكاج كثيرة كقرف 
دابتيف معا لجر المحراث فيمكنو ذلؾ، كلو أف يحرثيا بكؿ ما يستعمؿ لمحرث كجمي  ما 

ف أذف ااحب الدكاب لمف طمبيا منو أف  يحرث كيككف ذلؾ بعد طمب اإلذف مف ااحبيا. كا 
ف رغب في  يحرث بزكج كاحدة مدة معمكمة فبل يكمؿ تمؾ المدة بعدد األزكاج في يكـ كاحد، كا 
ف  الحرث في يـك كاحد ب زكاج كثيرة كأراد أف يحرث في باقي األياـ بزكج كاحد فمو ذلؾ، كا 

                                                           

حسف حافظي امكم، الفبلحة كالتقنيات الفبلحية بالعالـ اإلسبلمي فػي العاػر الكسػيط، الػدار البيضػاء، مؤسسػة الممػؾ  (/1)
 .268، ص: 2011ابد العزيز، 

ثـ قاؿ: ككف كاحد منيما يسما زكجا كيقاؿ ىنا: زكجاف لبلثنيف كىما  ،أزكاجا: الزكج خبلؼ الفرد يقاؿ" زكج أك فرد" (/2)
نو خمؽ لكـ أثـ قاؿ: كيدؿ اما أف الزكجيف في كبلـ العرب اثناف قكلو تعالا" ك  ،زكج ثـ قاؿ: الزكج، الفرد الذم لو قريف
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ف يبدؿ كاف قد أذف لو أف يحرث في نفس اليـك بعدد معمـك مف األزكاج فإنو يحرث بيا كلو أ
 بعضيا كأف كاف اإلذف الذم طمبو لمدة معمكمة فإنو يتميا كميا.

ف طمب رجؿ رجبل أف يعطيو زكجا يحرث بو فيؿ يجكز لو أف يجرؼ بيا ثـ : 02النص " كا 
ف طمب  يحرث بيا؟ قاؿ: نعـ كأما إف أاطاه ليجرؼ بيا فبل يحرث ثـ يجرؼ بعد ذلؾ، كا 

ه ممف كلي أمره مف أطفالو كاليتاما كالمجانيف الزكج ليحرث بو لنفسو فبل يحرث بو لغير 
الذيف استخمؼ امييـ، ككذلؾ إف طمب أف يحرث ليؤالء فبل يحرث لنفسو. كأما إف طمب أف 

 .(1)يحرث ىكذا مف غير أف يقاد أم ييء فإنو يحرث بيا إف ياء لنفسو كلمف كلي أمره"

ألجمو سكاء كاف  إف استعار أحد زكجا لمعمؿ بو فإنو يستغمو لمغرض الذم طمبو
ف كاف قد استعاره ليحرث  لمحرث أك لمجرؼ، فإف طمبو ليجرؼ بو فبل يحرث بو كالعكس. كا 
ف  بو لنفسو فبل يحرث بو لغيره مف الذيف استخمؼ امييـ مف اليتاما كاألطفاؿ كالمجانيف، كا 
ر كاف قد طمبو ليحرث بو لمذيف استخمؼ امييـ فبل يعمؿ بو ييئا لنفسو. كأما إف استعا

الزكج كلـ يحدد لمف يحرث بو ك ما سيفعؿ بو ىؿ يجرؼ بو أك يحرث، فتككف استفادتو منو 
 كيفما أراد.

ف أاطاه لو : 03النص "إف طمب رجؿ زكجا ليحرث بو األيجار فبل يحرث بو البذر كا 
ف طمب أف يحرث األيجار فبذر فييا فبل ب س  ليحرث بو البذر  فبل يحرث بو األيجار، كا 

ف أف يحرث ذل ف طمب الزكج أف يحرث بو فبل يسكم بو المساقي كمجارم الماء، كا  ؾ. كا 
ف لـ يسمي انفا دكف  طمبو أيضا ليحرث بذرا معمكما مثؿ القمح فبل يحرث اليعير كغيره، كا 
ف قاد إلا انؼ معمكـ مف األيجار فبل يحرث بو  انؼ فإنو يحرث بو ما ياء، كا 

 . (2)غيره"
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تككف استفادة الفرد مف الزكج الذم استعاره بحسب الغرض الذم طمبو ألجمو، فمثبل 
ف كاف قد  إف طمب الزكج ليحرث بو األيجار فميفعؿ بو ذلؾ كال يقـك بحرث البذر بو، كا 
ف طمب الزكج ليحرث بو فبل  طمبو ليحرث بو البذر فبل يستفد منو في حرث األيجار. كا 

تسكية مجارم المياه، كاف كاف قد طمبو ليحرث بو نكاا محددا يستغمو في إابلح المساقي ك 
مف البذر مثبل) قمح أك يعير( فبل يحرث بو نكع آخر، أك طمبو لانؼ محدد مف األيجار 
فبل يعمؿ بو انؼ آخر، كأما إف لـ يحدد مجاؿ االستفادة مف ىذا الزكج فإنو يعمؿ بو ما 

 أراد. 

فإنو يحرث بو في أم مكض  ياء، كلك كاف فيو " إف طمب الزكج أف يحرث بو : 04النص
النجـ كاليتيمة كأيجار البرارم كما ييبو ذلؾ، إال ما خالؼ مف ذلؾ اادة الناس مما يقكـ بو 

ف لـ يابيا ييء فميس الفساد فبل يقاده، فإف فعؿ فيك ضامف لما أااب تمؾ األداة ك  ا 
 .(1)اميو كراء"

ؾ بغض النظر اف المكاف المراد حرثو مف طمب الزكج ليحرث بو فإنو يفعؿ بو ذل
ككذلؾ دكف ااتبار لما كاف بو مف النبات، كلكنو يحرص في ذلؾ اما إتباع العادة المعمكؿ 
بيا اند أىؿ ذلؾ البمد كما يتنافا معيا فبل يعمؿ بو، ككؿ ما أااب األداة مف جراء 

ييء فميس اميو  مخالفتو لمعادة المعمكؿ بيا فيك مطالب بتعكيضو كضمانو إف لـ يحاؿ
 أم ضماف.

ف مات ذلؾ : 05النص "كأما إف طمب منو ذلؾ الزكج ليحرث بو فحرث بو حتا ىزؿ، ...كا 
الزكج مف أجؿ الحرث...فيك ضامف، كمنيـ مف يقكؿ: ال يضمف إال إف مات في حينو ذلؾ 

 .(2)بسببو"
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مف كاف قد طمب الزكج لمحرث فحرث بو إلا إف تعب كىزؿ أك مات ذلؾ الزكج 
سبب الحرث فعما الفرد الذم طمبو كاستفاد منو أف يعكض ااحبو كيعطيو قيمة خسارتو، ب

اما أف ىناؾ مف يرل أنو ال يضمف ييء كال يعطي التعكيض إال إف كاف الزكج قد مات 
 في أثناء الحرث بو.

"ككذلؾ إف أاطا لو زكجا اعبا فإنو يعمؿ لو ما يركضو بو كليس اميو ييء : 06النص
كقت استعمالو بإذاللو، كال ما قاـ انو مف الفساد كال يذلو بو في غير الحرث. في انائو 

ف  ككذلؾ إف أاطا لو الزكج ليذلو فبل يحرث بو كقت إذاللو فإف فعؿ ذلؾ فيك ضامف، كا 
 .(1)ىمؾ فيك ضامف"

إف استعار الفرد زكجا ليحرث بو فكجده اعبا فإنو يجعؿ لو ما يتحكـ بو فيو 
كال يككف اميو ييء مف اناء الزكج كتعبو في كقت إذاللو أك ما كينقص مف اعكبتو، 

أفسد، كال يعمد إلا إذاللو فيما دكف الحرث بو، كأف أاطي لو الزكج لمحرث بو فبل يحرث بو 
ف مات الزكج في أثناء إذاللو كاند  ف فعؿ فعميو التعكيض اف ذلؾ، كا  في أثناء إذاللو كا 

 مبو لمعمؿ بو أف يضمنو كيدف  تعكيض ىبلكو.محاكلة تركيضو فعما مف كاف انده كط

"كأما إف استغؿ بالحرث بذلؾ الزكج حتا نفر كانكسر المحراث أك اقرت السكة : 07النص
الزكج فيك ضامف، كمنيـ مف يقكؿ: إف لـ يكف سبب ذلؾ إال مف نفكر الزكج فميس اميو 

بالمحراث فيك ضماف المحراث كالزكج ييء، كأما أف كاف فساد ذلؾ مف جيؿ الحراث 
 .(2)ضامف"

في حالة قياـ الفرد باستغبلؿ الزكج في الحرث فنفر كىرب حتا انكسر المحراث أك 
اقرت السكة الزكج، يككف اميو ضماف ذلؾ كاما رأم البعض إف حدث ذلؾ ككاف المتسبب 
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فيو الزكج مف نفكره فميس اما الفرد الذم طمب الزكج أم ضماف سكاء لممحراث أك لمزكج، 
ف  كاف الفساد بسبب جيؿ الحراث لممحراث فيككف اميو الضماف. كا 

" كأما إف جعؿ لو المحراث في غير مكض  يحرث بو فنفر الزكج أك ىرب أك لـ :08النص
ف لـ يفسد ييء مف  ينفر كانكسر المحراث أك ضربتو السكة، فيك ضامف في ىذه الكجكه. كا 

بالمحراث كلـ ينزاو انو إلا منزلو أك ىذا فعميو اناء الزكج ككذلؾ إف نزع حرثو فاتبعو 
 .(1)غيره مف المكاض ، فيك ضامف لعنائو كقيمة ما نقص مف األداة كما فسد فييا"

إف غير الفرد الذم طمب الزكج مكض  المحراث ف دل ذلؾ إلا ىرب الزكج كنفكره، 
ه أك حدث كأف انكسر المحراث أك ضربت السكة الزكج فيككف اميو تعكيض ما فسد مف ىذ

ف لـ يحدث أم فساد فعميو اناء الزكج كأف أتـ حرثو كأبقا اما المحراث فكؽ  الكجكه، كا 
الزكج إلا أف كاؿ منزلو أك أم مكاف، فيككف ضماف العناء كقيمة ما مقص مف أداة 

 الحرث كفسادىا.

"كأما إف أاطا لو الزكج ليحرث بو األيجار كال ياؿ إلا حرثيا حتا يجثك اما : 09النص
فبل ب س اميو أف يحرث بو كذلؾ، كأما غير األيجار إف حرث بيا اما ذلؾ الحاؿ  ركبتيو

كىك يمكنيا حرثيا مف غير أف يجثك اما ركبتيو فيك ضامف لما أاابيا، كأما إف رقد لو 
ثكرا كاحد مف ذلؾ الزكج أك رقد جميعا فإنو يجعؿ لو ما ُيَقِيَمُو بو مف غير أف يقاد إلا 

 .(2)ف الجرح كالكسر كغيره مف المضار"مضرتو أك ما يفسده م

إف استعار الفرد الزكج ليحرث بو األيجار ككاف ال يحرثيا إال حتا يجثك اما قدميو 
داللة اما بمكغو أقاا األاباء، أك أف األيجار تمنعو مف أف يقؼ اما رجميو لقربيا مف 
األرض فمو أف يفعؿ ذلؾ، كاف غير األيجار كالبذكر كغيرىا فإف كاف باستطااتو أف 
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ا ركبتيو كحاؿ كأف حرثيا ب ف يجثك اما ركبتيو فيك ضامف يحرثيا مف غير أف يجثك ام
ف حاؿ كرقد أحد الثكريف أك كبلىما فيمكف لو أف يعمؿ ليما ما  لما أاابو مف ضرر. كا 
يقيمو بيما م  الحرص اما أف ال يسبب ليما المضرة أك ما يفسدىما مف الجرح أك الكسر 

 كغيرىا مف مظاىر العطب.

كما يجكز في العمؿ  الدوابكقد أكرد الفرسطائي اديد الناكص التي تتحدث اف 
 بيا كما ال يجكز، ككذلؾ األحكاـ كالقكااد المتعمقة بيا كنجد مف أمثمة ذلؾ:

ف أاطاه تمؾ الدكاب كأداتيا ف راد الم ذكف لو أف يبدؿ أخؼ مما يامح لو فذلؾ : 01النص "كا 
ف فعؿ ذلؾ فيك ضامف لؤلداة إف  جائز كال يرد ذلؾ المااكف لغيره مف الدكاب ليحرث بيا، كا 

ف طمب الدكاب كأداتيا فبل يرد أداة بعضيا لبعض فإف فعؿ ذلؾ فيك ضامف لتمؾ  أفسدىا. كا 
األداة كالدكاب إف ىمكت بسببو، كأما إف رد لبعضيا أخؼ مف أداتو أك أجكد منيا فبل يضمف 

 .(1)تمؾ الدكاب كيضمف األداة"

خذ الدكاب كاألداة مف ااحبيا أف يغير كيبدؿ أخؼ منيا إذا امح لو يجكز لمف أ
ذلؾ، كال يمكنو أف يض  ذلؾ المااكف سكاء كاف ف سا أك دلك أك آنية اما غير تمؾ الدكاب 
ف استعار الدكاب كأداتيا فبل يبدؿ أداة بعضيا كيركبيا اما البعض اآلخر  ليحرث بيا، كا 

ف حاؿ كفعؿ ذلؾ فعميو تعكيض كض ماف ما فسد مف األداة كما يضمف ىبلؾ الدكاب، كا 
ف  كلو أف يبدؿ لبعض الدكاب ما يامح ليا مف األداة إف كانت خفيفة كأجكد مف سابقتيا كا 

 حاؿ ييء فمو ضماف األداة كال يضمف الدكاب.
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ف أاطاه تمؾ الدكاب كأداتيا ففسد فييا ييء فإنو يامحو إف لـ يفعؿ فيو إال : 02النص "كا 
كمنيـ مف يقكؿ  ،احبو قبؿ ذلؾ، كال يككف اميو ضماف ما أفسد فييا إال إف تعمدهما يفعؿ ا

 . (1)ىك ضامف لجمي  ما أفسده في تمؾ األداة لك لـ يتعمد"

مف طمب الدكاب كأداتيا فحدث فييا فساد فإنو يامحو أذا لـ يفعؿ فييا إال ما يفعمو 
ف تعمد الفساد بيا فإف اميو الضماف ل ما أحدثو بيا، كقد يككف اميو الضماف ااحبيا بيا، كا 
ف لـ يتعمد ذلؾ.  كالتعكيض لجمي  ما أفسد في األداة كا 

"إف طمب تمؾ الدكاب مف رجاؿ يتا كقد كانت تحرث كؿ دابة كحدىا فبل : 03النص
يجمعيا ىك أزكاجا ليحرث بيا فإف فعؿ فيك ضامف، كأما إف جمعت لو ثـ فرقيا ليحرث بيا 

فيك ضامف لذلؾ. ككذلؾ إف خالؼ تمؾ الدكاب فيما بينيما فرد ما فتمفت كأاابتيا آفة 
يحرث منيا اما اليميف إلا اليماؿ أك ما يحرث اما اليماؿ إلا اليميف، فيي اما ىذا 
الحاؿ. ككذلؾ إف قارنيا فضيؽ امييا أك أكس  ليا أقرانيا أك تركيا كلـ يقرنيا فما أاابيا 

بعضيا م  ما يغمبيا أك يرد لو المضمد حتا مف أجؿ ذلؾ، فيك ضامف ككذلؾ إف ربط 
 .(2)ضربو فيك ضامف"

مف طمب الدكاب مف رجاؿ يتا ككانت كؿ دابة تحرث اما انفراد فبل يجمعيا 
ف كانت مجمكاة كفرقيا ليحرث بيا  أزكاجا ليحرث بيا كأف فعؿ فيك ضامف لما يمحؽ بيا، كا 

ف قاـ بتغيير اما الدكاب فبدؿ فتمفت أك أاابتيا آفة أك كارثة فعميو تعكيض ما لحؽ  بيا. كا 
ما كاف يحرث منيا اما اليميف إلا اليسار أك العكس فيك ضامف ليا، كفي حالة ما قرنيا 
فضيؽ الخناؽ امييا أك كس  أقرانيا أك تركيا دكف قرنيا، أك ربط بعضيا م  مف ىي أقكل 
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ىذه فيك ضامف كيق   منيا أك رد امييا المضمد حتا ضربيا فما حدث ليا مف جراء أامالو
 اميو التعكيض.

" كأما إف طمب الدكاب ليحرث بيا ف اطاه الدكاب كمحاريثيا، كمف يحرث بيا فبل :04النص
يبدؿ تمؾ الدكاب لمف يحرث بيا دكف مف يحرث بيا اند أاحابيا. كمنيـ مف يرخص أف 

األزكاج أك مرض يبدؿ ليـ مف يحرث بيا فيما بينيـ، ككذلؾ إف أبا مف يحرث بكاحد مف 
 . (1)أك مات فميعطيا الم ذكف لو لمف يحرث بيا"

إف استعار الفرد الدكاب مف أاحابيا ف اطيت لو م  محاريثيا كمف يحرث بيا، فبل 
يجكز لو أف يبدؿ مف يحرث بتمؾ الدكاب اند أاحابيا بآخر، اما أف ىناؾ مف يرخص 

ف رفض مف يحرث بكاحد مف ا ألزكاج أك مرض أك مات فمو أف في ىذا الفعؿ بالجكاز، كا 
 يعطييا لمف ي ذف لو لمحرث بيا.

الدكاب في كقت الحرث اما قدر العادة، كال يضربيا إال كما يضربيا  (2)"كييمز: 05النص
ف أاطاه دكاب ليحرث بيا فبل يرف  امييا بذكرا كال المحراث، كال  ااحبيا في الحرث كا 

الحرث أك رجكاو منو كال يركميا لينجي بيا  جمي  ما يحرث بو كال يركبيا في مسيره إلا
ف أراد أف يحمؿ امييا امؼ تمؾ الدابة فبل ب س في ذلؾ،  نفسو كال يحمؿ امييا زاده. كا 
كمنيـ مف يقكؿ: ال يحممو امييا ككذلؾ الماء الذم تيربو مثؿ امفيا. كيعطي تمؾ األداة 

أف يحمؿ الحباؿ، أك ينزع السكؾ أك لغيره ليحمميا لو كيفرقيا إف لـ يجد رفعيا إال بذلؾ مثؿ 
ما أييو ذلؾ مما ال يككف فيو الفساد. كيجكز أف يعطي تمؾ الدابة لمف يسكقيا كيرااىا، 
كيعمؿ ليا جمي  ما ال تستغني انو مف السقي كالعمؼ كلك كاؿ إلا ذلؾ بنفسو كاميو 
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ف ااحب الدكاب بحفظيا بالعمؼ كالسقي كالراي كما ال تستغني انو، كيجبر اميو إف لـ يك
ف برأه مف ذلؾ كمو فميس اميو ييء"  .(1)كا 

يجكز لمف أاطيت لو الدكاب كقت الحرث أف يتارؼ فييا كلو أف يضربيا كيدفعيا 
ف ضربيا فبل يتعدل في ذلؾ كال يزيد اما كاف يضربيا  كيكسرىا كما جرت اميو العادة، كا 

و بيا الغرض الذم طمبيا اميو ااحبيا، كالدكاب التي أاطيت لو ال يتجاكز في تارف
ألجمو، فإف طمبت لمحرث فبل يرف  امييا البذكر كال المحراث كال جمي  ما يحرث بو كال 
يركبيا في ذىابو إلا الحرث أك اكدتو منو كما ال يجكز لو رف  كحمؿ زاده كطعامو امييا. 

فعؿ. كلو أف كجائز لو أف يحمؿ امييا امفيا كالماء الذم تيربو، كىناؾ مف ال يرخص ىذا ال
يعطي أداة الحرث لغيره ليحمميا انو كأف لـ يتمكف مف حمميا كاممة لو أف يفاؿ أجزاءىا 
مثؿ أف يرف  الحباؿ أك أف ينزع السكؾ كغيرىا مما ال يؤدب إلا الفساد. كبإمكانو أف يعطي 

فعؿ الدابة لمف يسكقيا كيرااىا كيقكـ بجمي  ما ال تستغني انو مف السقي كالعمؼ كلو أف ي
ذلؾ بنفسو. كيجبر اما ىذه األمكر إال إف سامحو كبرأه ااحب الدكاب مف ذلؾ أم أنو 
يمن  اما الحارث بدكابو غيره أف يرف  امييا البذر كالمحراث أك يركب اميو في سيره إلا 

 الحرث.

ف استمسؾ بااحب الدكاب بما امفيا كما أنفؽ امييا في ماالحيا فإنو يدركو  :06النص "كا 
كأما إف استمسؾ بيا فيما تعنا لتمؾ الدكاب في كقت استعماليا في الحرث كمنافعو اميو، 

 .(2)فبل يدرؾ اميو ييئا"
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إف طمب مف استعار الدكاب مف ااحبيا أف يعطيو قيمة ما ارؼ اف الدكاب مف 
ف طالبو بما لحؽ الدكاب مف التعب كالمقاساة  العمؼ كسائر ماالحيا فإنو يجكز لو ذلؾ، كا 

 ء العمؿ بيا كحرثو امييا كاستفادتو منيا فميس لو حؽ في ذلؾ. في أثنا

ف : 07النص ف أاطا لو الدكاب ليحرث بيا فمرضت فبل يحرث بيا إف خاؼ تمفيا كا  "كا 
 .(1)استراحت فميحرث بيا، ككذلؾ إف حدث فييا ما ال يحرث بو فزاؿ بعد ذلؾ فميحرث بو"

احابيا لمحرث بيا فإف خاؼ إف حدث كمرضت الدكاب بعد أف طمبيا الفرد مف أ
تمفيا كخسارتيا فبل يحرث بيا، أما إف استراحت فميحرث بيا ككؿ ما يايبيا كيؤدم إلا 

 تعطيميا اف امميا غف برأت منو كزاؿ انو لو أف يستفيد منيا كيحرث ليا.

"إف طمب رجؿ مف رجؿ دابتو ليحرث بيا م  أداتيا ف ذف لو فييا فاستعمميا : 08النص
د ذلؾ قبؿ أف يقبضيا المعار لو، فيؿ تجكز لو أف ي خذىا قبؿ أف يطمبو منيا ااحبيا بع

مرة أخرل؟ قاؿ: فإف أبدؿ ااحب األداة كالدابة ييء مف تمؾ األداة فبل يحرث بيا حتا 
يطمبو مرة أخرل، كما امح مف تمؾ األداة في نفسيا كلـ يبدليا فبل ب س اميو أف ينتف  بيا، 

األداة ينتف  بيا. ككذلؾ إف أاارىا لو كلـ يقبضيا حتا أاارىا لغيره ككذلؾ الزيادة في بعض 
ف أحدث ليا المعار اآلخر األداة فبل يحرث األكؿ  فإف األكؿ ينتف  بإذف ااحبيا األكؿ، كا 
ف أاطا لو الدابة م  أداتيا ثـ  بتمؾ األداة كي خذ الدكاب كيجعؿ ليا أداة ما يحرث بيا، كا 

 .(2)فبل ب س أف يحرث بالدابة"من  انو األداة بعد ذلؾ 

مف طمب مف رجؿ الدابة كأداة الحرث لينتف  بيا ف ذف لو ب خذىا ثـ استفاد منيا 
ااحبيا بعد ذلؾ قبؿ أف يقبضيا المعار لو فإف كاف ااحبيا قد أحدث بيا تغيير كأبدؿ 

ف لـ يحدث أم تغيي ر امييا باألداة ييئا فميس اميو أخذىا إال بعد طمب اإلذف مف جديد، كا 
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ف حدث  فمو أخذىا مبايرة باإلذف األكؿ، كما كاف قد زاد مف تمؾ األداة فمو أف يستفيد منو. كا 
ف أحدث ليا  كلـ يقبضيا إال بعد أف أاارىا لغيره فبل ينتف  بيا إال بعد إذف ااحبيا، كا 

كيحرث  المعار اآلخر أداة فبل يحرث بيا )المعار لو أكال( كي خذ تمؾ الدكاب كيجعؿ ليا أداة
 بيا.

ف أاطا لو الدابة م  أداتيا ثـ من  انو األداة بعد ذلؾ فبل ب س أف يحرث : 09النص "كا 
بالدابة، ككذلؾ إف كانت األداة لغير ااحب الدابة ف اطاىا لو ااحب الدابة م  دابتو 
فانتزايا منو ااحبيا فإنو يحرث بالدابة، كمنيـ مف يقكؿ في ىذا أف ال يحرث بالدابة إف 
أاطيت لو م  األداة إال بتمؾ األداة سكاء أكانت لو أك لغيره. كأما إف طمب الدابة ف اطيت 
ف طمب األداة كالدابة ف اطيت لو  لو  م  األداة ثـ منعيا منو ااحبيا فبل ينتف  باألداة، كا 
ا، الدابة كاألداة ثـ منعو ااحب الدابة مف دابتو فإنو ينتف  باألداة ما لـ يمنعو منيا ااحبي

 .(1)ككذلؾ بعض الدكاب كبعض األداة كمف يحرث اما ىذا الحاؿ"

مف استعار الدابة كاألداة معا مف ااحبيا ثـ رفض إاطائو األداة فميحرث بالدابة، 
ف كانت األداة كالدابة ليخايف ف اطا ااحب الدابة األداة لو م  دابتو فانتزايا منو  كا 

أف ال يحرث بالدابة إف أاطيت لو م  تمؾ ااحبيا فإنو يحرث بالدابة، كىناؾ مف يرل 
األداة، كالعكس فإف طمب الدابة م  األداة كمنعو ااحب الدابة مف أخذىا فبل ينتف  
ف حدث كطمب األداة كالدابة ثـ منعو ااحب الدابة مف دابتو فإنو يستفد مف األداة  باألداةكا 

دكاب، كاألداة ككذلؾ مف ما داـ ااحبيا لـ يمنعيا انو، كنفس الحكـ ينطبؽ اما بعض ال
 يقـك بالحرث.

ف أذف رجؿ لرجؿ أف يحرث بدابتو ثـ أذف آلخر أف يحرث بتمؾ الدابة فإنيما : 10النص "كا 
يحرثاف بيا كال ينظر إلا تتابعيما في اإلذف، إال إف أذف ليما أف ي خذىا بعضيما قبؿ بعض 
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ف حرث بيا الم ذكف لو األكؿ ثـ تركيا ف خذى ا الم ذكف لو اآلخر حتا تركيا، فميفعبل ذلؾ. كا 
ف راد الم ذكف لو األكؿ أف ي خذىا فمو ذلؾ ما لـ يمنعو ااحبيا. ككذلؾ إف أذف لو فييا 

 .(1)ااحبيا فحرث بيا لنفسو فإف الم ذكف لو ي خذىا كينتف  بيا ما لـ يمنعو ااحبيا"

بيا كال  إف طمب رجبلف كؿ لكحده مف أحد دابتو ف ذف ليما ب خذىا فإنيما يحرثاف
يقترناف بمف طمب اإلذف أكال، إال إف ايترط امييما ااحبيا أف ي خذىا أحدىما قبؿ اآلخر 
في خذكف بيرطو، فإف حرث بيا مف طمب اإلذف أكال ثـ تركيا بعد أف فرغ مف اممو بيا 
ف خذىا الم ذكف لو الثاني حتا أنيا اممو بيا فتركيا، فإنو إف أراد األكؿ أف ي خذىا مرة 

 فمو ذلؾ ما داـ ااحبيا لـ يمنعيا انو. أخرل

"كأما إف أذف رجؿ لرجميف أف يحرثا بدكابو أك ب داتو فإنو إف أذف ليما أف يحرثا : 11النص
معا، فبل يحرث بيا كؿ كاحد منيما لنفسو دكف ااحبو كيحرثاف بيا جميعا سكاء في ذلؾ 

كف كاحد بنفسو  االنفرادما أتفاضبل في الحرث أك استكيا، كمنيـ مف يرخص أف يحرثا بيا ا
ما لـ يمنعو ااحب األداة أك ايترط امييما ذلؾ. كأما إف أذف ليما أف يحرثا بيا مفترقيف 

 . (2)فإنيما يحرثاف معا، كمنيـ مف يقكؿ: ال يحرثاف بيا معا"

مف أاطا دكابو كأداتو لرجميف بعد استئذانيما منو فإنو إف كاف قد أذف ليما ب ف 
يحرث بيا أحدىما دكف اآلخر كيحرثاف بيا جميعا سكاء أكاف ليما نفس  يحرثا معا، فبل

الييء المرغكب في حرثو أك اختمفا في ذلؾ. كىناؾ مف يرخص ب ف يحرث بيا كؿ فرد 
ف أذف ليما أف  لكحده بما أف ااحب األداة لمف يمنعو مف ذلؾ كلـ ييترط امييما ذلؾ، كا 

 ؾ مف يقكؿ: ال يجكز حرثيما بيا معا.يحرثا بو مفترقيف فيحرثاف بيا معا، كىنا
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ف أذف ليما أف يحرثا بيا بذرىما الذم ايتركا فيو فإنيما يحرثانو معا كال : 12النص "كا 
ف أاطا دابتو لمف يحرث بيا فكلدت انده  يقسمانو ثـ يحرثانو، كمنيـ مف يجكز ذلؾ. كا 

ف أذف لو أف يحرث بالدابة بس نيف معمكمة فكلدت تمؾ فإنو يحرث بيا كما ال يضر بكلدىا، كا 
ف أذف لو أف يحرث بالدابة فخرجت مف ممكو  الدابة ككبر كلدىا فبل يحرث بو الم ذكف لو، كا 

 .(1)كميا أك بعض منيا فرجعت إليو لينتف  بيا الم ذكف لو باإلذف األكؿ"

اليريكاف أف طمبا االستفادة مف الدابة ليحرثا بيا بذرىما الميتركاف فيو فميما أف 
و بيا معا كال يقسمانو ثـ يحرثانو، كىناؾ مف ُيَجِكُز قسمتو قبؿ حرثو. كمف أاطا يحرثان

دابتو لمف يحرث بيا فكلدت انده فإنو يستغميا لمحرث كيحرص اما أف ال يضر بكلدىا، 
ف كاف ااحب الدابة قد أذف لغيره ب ف يحرث بيا لسنكات محددة ثـ كلدت انده تمؾ الدابة  كا 

ف خرجت الدابة مف ممؾ ااحبيا ثـ  ككبر كلدىا فبل يجكز لمم ذكف لو أف يحرث بو. كا 
 رجعت لو فالم ذكف ينتف  بيا باإلذف الذم أخذه مف قبؿ.

" كال يعير الرجؿ دابتو أك أداتو لمف يحرث بيا الحراـ أك الريبة، ككذلؾ الدكاب : 13النص
في ذلؾ أحرث بنفسو  كاألداة ال يعطييا لمف يحرث بيا األرض المغاكبة أك المسترابة سكاء

أك كلي حرثيا غيره، كال يترؾ مف ينتف  بيا كلك لـ ي مره فإف فعؿ ىذا أك أاطا الدكاب لمف 
 .(2)يحرث بيا البذر الحراـ أك األرض المغاكبة كلـ يؿ ذلؾ بنفسو فميس اميو تبااة"

دابتو أك أداتو لمف ارؼ أنو يممؾ أرضا مف الحراـ أك ميككؾ في  يعيرالرجؿ ال 
مرىا، كأيضا ال يعطي دكابو كأداتو لمف يحرث األرض التي غابيا مف أاحابيا أك كانت أ

مسترابة كال يعرؼ إف كانت تابعة لو سكاء أكاف يباير الحرث بنفسو أك يكلي غيره لمقياـ 
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بذلؾ، كمف أاطا الدكاب لمف يحرث بيا الحراـ أك األرض المغاكبة مف أاحابيا دكف 
 إنو ليس اميو ييء لجيالتو بذلؾ.كلا ذلؾ بنفسو فامـ ااحبيا كدكف أف يت

أطمقت كممة زريعة اما الحبكب كالقطاني كالفكاكو كذكرت أحيانا  الزريعة:ـ رابعا
 (1)بالساف الدارج كسميت الزراراكالزراي ، كتستعمؿ ادة مكاييؿ لكزنيا منيا الكيبة كالقفيز

 كالثمينة كغيرىا.

يق  تخفيؼ كقد يتكلا البذر اامؿ آخر غير الذم يتكلا الحرث، كيمكف أف 
 كفي ىذا الادد نجد أبك العباس يذكر: الزريعةأك البذر أك تثقيميا

ف اختمفكا في تخفيؼ الزريعة أك كثرتيا فالقكؿ قكؿ مف امتن  مف الحرث بسبب : 01النص "كا 
كف في ىذا إلا اادة أىؿ البمد كنظر أىؿ كثرة الزريعة أك خفتيا، كمنيـ مف يقكؿ إنما يرجع

"  .(2)المعرفة كينظركف فيما يبذركف في تمؾ األرض بكيؿ معمـك

في حالة االختبلؼ في مقدار الزريعة بالنقااف أك بالزيادة فمف امتن  اف الحرث 
لعدـ االتفاؽ اما ذلؾ فمو الحؽ في ما ذىب إليو، كىناؾ مف يرل كجكب الرجكع إلا العادة 

كؿ بيا اند أىؿ البمد ككذلؾ حكـ أىؿ المعرفة في ىذا الي ف كيتفقكف اما ما يزراكف المعم
.  في تمؾ األرض بكيؿ معمـك

"إف بذر ااحب الزريعة لنفسو فخفؼ الزريعة أك أكثرىا فبل يضمف الحارث بعد : 02النص
ذلؾ ييئا، كأما إف أمر مف يبذر لو فعمؿ ما قمنا مف خبلؼ العادة كحرث ااحب األرض 
فالذم بذر ضامف لما جاكز بو اادة البمد مف البذر، كال يككف اميو مف التخفيؼ اناء 

ف است جر مف ي حرث لو أك مف يبذر لو فبذر األجير البذر أكثر مف العادة الدكاب كاألداة، كا 
فحرث األجير، فالضماف اما الذم بذر كال يككف اما الحارث ييء إال إف امـ أف ااحب 
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البذر ال ينتف  بييء مف ذلؾ البذر فيك ضامف لعناء الدكاب، ككذلؾ الككبلء اما ىذا 
 .(1)الحاؿ"

فييا فبل يككف ضماف ذلؾ اما مف  مف بذر لنفسو ف نقص مف الزريعة أك زاد
ف كاف قد أمره غيره بالبذر لو فحدث كأف زاد في الزريعة أك أنقص منيا بما  يحرثيا، كا 
يخالؼ اادة أىؿ البمد كحرث ااحب األرض فالضماف في ىذه الحالة يق  اما الذم قاـ 

ف است جر أجيراف أحدىما لمبذر كاآلخر لمحرث فإذا كاف مف يبذر قد زاد  بالبذر )األجير(، كا 
في البذر اما ما جرت اميو اادة البمد فيككف الضماف اميو لما جاكزه اف اادة أىؿ البمد 
ف امـ أف ااحب البذر ال ينتف  بذلؾ البذر  مف البذر، كال يككف اما مف حرث ييء كا 

 فعميو تعكيض اناء الدكاب كاألداة. كالحكـ نفسو ينطبؽ اما الككبلء.

ف طمبو: 03النص أف يبذر كيبل معمكما في مكض  معمـك كقد تبيف في ذلؾ كثرة الزريعة  " كا 
أك خفتيا فبل يككف اما األجير أك الككبلء ييء  في ىذا الكجو مف الزريعة كاناء الدكاب 

 .(2)كاألداة، كأبك الطفؿ إف أمر أجراءه بما قمنا فيي كالمس لة األكلا"

ؿ( أف يبذرا قدرا معمكما مف البذر إف طمب ااحب البذر مف غيره )األجير أك الككي
، كتبيف فيما بعد الزيادة في الزريعة أك اإلنقاص منيا فيتحمؿ بنفسو ما أمر  كفي مكاف معمـك
بو، كال يككف اما غيره ضماف الزريعة كال اناء الدكاب كاألداة، كالحكـ نفسو ينطبؽ اما 

 خميفة الطفؿ )أبكه( إف أمر إجراءه بنفس الييء.

كيتعمؽ األمر بما فسد مف البذكر في اداد الضائعةحكاؿ تعد نسبة مف كفي كؿ األ
ذلؾ البذر أك ما طار منو كخرج مف حد الحرث أك ما التزؽ ب رجؿ الدكاب، أك حممو الماء 
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كقت السقي أك كاف اما جسكر األحكاض، أك لـ يمر امييا المحراث أك لـ تنبت أك أكمتيا 
 كمما ذكره أبك العباس:  ،(1)ياالكحكش كالطير أك زرات في غير كقت

ف بذر الككيؿ أك األجير أك اليريؾ أك الخميفة فكؿ ما ترككه كلـ يحرثكه حتا : 01النص "كا 
فسد، أك ما لقطتو الطير كجمي  ما فسد مف ذلؾ البذر بتضيي  منيـ فيـ لو ضامنكف، كأما 

ال يستمسؾ منو ذلؾ كال ما يطير مف البذر فيخرج مف الحرث أك ما يمتزؽ ب رجؿ الدكاب مما 
يتعمده، فميس اميو فيو ضماف، كما يمر بو الماء مف الزريعة في حاؿ سقييـ ليا أك ما 
يككف اما جسكر األحكاض فبل ضماف امييـ، ككذلؾ الدكاب ال يككف اميو مف اناءىا 

 . (2)ييء فيما ال يفسد منو في اادة الناس"

جير اليريؾ ككؿ ما ترككه كلـ يحرثكه يق  ضماف ما تمؼ مف البذر اما الككيؿ كاأل
حتا فسد أك ما لقطتو الطير كجمي  ما فسد مف ذلؾ البذر. كما طار منو حتا خرج اف 
الحرث، ككذلؾ ما لزؽ ب رجؿ الدكاب كلـ يتمكنكا مف إمساكو كلـ يتعمدكا فبل ضماف امييـ 

يككف اما جسكر في ذلؾ، أيضا ما يمر بو الماء مف الزريعة في حاؿ سقييـ ليا أك ما 
األحكاض فبل ضماف امييـ في ضيااو، كال يككف امييـ تعكيض ما أااب الدكاب مف 

 التعب اما ما ىك معمكؿ بو اند الناس.

 يكرد أبك العباس الناكص التالية:  البذر واختالطو اختالف كبخاكص

"إف زرع رجؿ بذره في أرض رجؿ بإذنو ثـ زرع اميو ااحب األرض بذره أيضا : 01النص
قبؿ أف يحرثيا الم ذكف لو فيما فيو يركاء، كال يدرؾ كؿ كاحد منيما اما ااحبو رد البذر 
كال يدرؾ ااحب األرض أيضا نقااف األرض، ككذلؾ إف كانت تمؾ األرض يجكز لكؿ 

ذره ثـ زرع اميو ااحبو بذره أيضا كلـ يعرؼ األخير كاحد منيما حرثيا فزرع فييا أحدىما ب

                                                           

 .269حسف حافظي امكم، مرج  سابؽ، ص: (/ 1)
 .399 -398، ص: سابؽمادر  الفرسطائي، (/2)



 الفصل الثاني: األرض من خالل كتاب القسمة وأصول األرضين .

 

 119 

ف ارؼ األخير بذر األكؿ  بذر األكؿ، فيك بينيما اما قدر ما لكؿ كاحد منيما مف البذر كا 
 .(1)فزرع اميو اما ذلؾ الحاؿ فإنو يعطي األكؿ بذره"

مف است ذف مف ااحب األرض فزرع بذره ثـ زرع اميو ااحب األرض بذره قبؿ أف 
الم ذكف لو فيما يركاء في ذلؾ البذر، كال يجكز ألم منيما رد ذلؾ البذر لآلخر كال يحرثيا 

ف زرع يخااف البذر أحدىما  يككف اما ااحب األرض إدراؾ ما نقص مف األرض. كا 
قبؿ اآلخر كلـ يعرؼ مف زرع التالي بذر األكؿ فيككف لكؿ كاحد منيما قيمة ما بذر، أما إف 

 ذر األكؿ فمو أف يعطي األكؿ ما بذر.كاف مف زرع التالي يعمـ ب

"كأما اليركاء إف بذر أحدىـ في أرض ايترككا فييا ثـ بذر اميو ااحبو أيضا : 02النص
ف تفاضمكا  فإف بذركا فييا اما قدر ما ليـ في األرض، فالزرع بينيـ اما قدر يركتيـ فيو كا 

احبو حتا يستكم معو في البذر كاستككا في األرض فميرد مف كاف لو األقؿ مف البذر لا
ف حرث أحدىـ ذلؾ البذر المختمط فميدرؾ اناءه اما ااحبو ككذلؾ  كيككف الزرع بينيـ. كا 
الجكاب في كؿ ما اختمط مف البذر، إف حرثو أحدىـ دكف ااحبو فإنو يدرؾ اميو اناءه، 

ف لـ يجد مف يجبره فميحرثو  ف أبا أحدىـ أف يحرث ذلؾ الزرع فإنو يجبر اما حرثو كا  لو كا 
ف نياه أف يحرثو فبل ييتغؿ بو كيحرث زراو كيدرؾ اميو ما تعنا فيو.  كيدرؾ اناءه، كا 
كمنيـ مف يقكؿ: ال يدرؾ كؿ كاحد منيما اما ااحبو أف يحرث تمؾ الزريعة، كلكف يحرثيا 

 . (2)مف أراد ذلؾ كيدرؾ اما ااحبيا اناءه"

فيككف لكؿ كاحد منيـ إف بذر أحد اليركاء في األرض الميتركة كبذر اميو ااحبو 
ف اختمفكا في البذر كتكافؤا في األرض فيرج  مف  مف البذر اما قدر ما لو مف األرض، كا 
ف قاـ كاحد منيما  كاف لو األقؿ مف البذر لااحبو حتا يستكم كيككنا يريكيف في الزرع، كا 
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بحرث البذر المختمط فميطمب اناء تعبو مف ااحبو كنفس الييء في كؿ ما اختمط مف 
ف رفض أحد حرث ىذا الزرع فإنو  البذر فممف حرثو الحؽ في التعكيض مف قبؿ ااحبو، كا 
ف نيا أحد اليركاء غيره  ف لـ يجد مف يجبره فميحرثو لو كيطمب أتعابو، كا  يجبر اما ذلؾ كا 
مف االيتغاؿ بالزرع فإنو يحرثو كيطالبو ب تعابو. كىناؾ مف يرل: ال يجكز ألحد مف اليركاء 

 حرث الزريعة كمف أراد حرثيا فمو ذلؾ كيطمب مف ااحبو أتعابو. من  غيره مف

"إف أذف رجؿ لرجؿ أف يحرث أرضو فبذر فييا الم ذكف لو ثـ بذر فييا ااحبيا : 03النص
ف لـ يفسد فيو ييئا فيككف بينيما اما  أيضا بذرا أفسد األكؿ، فإف أفسده كمو فميعطو بذره كا 

األرض أف يبذر اما بذر الم ذكف لو أك لـ  قدر بذرىما سكاء في ىذا أتعمد ااحب
 . (1)يتعمد"

مف أذف لغيره بحرث أرضو فبذر فييا، ثـ بذر اميو ااحبيا بعده فإف أفسد بذر 
ف لـ يفسد فيو ييئا فيك بينيما اما قدر ما كاف لكؿ كاحد  الم ذكف لو كمو فميعطو بذره، كا 

 يتعمده.منيما مف البذر، إف كاف ااحب األرض تعمد ذلؾ أك لـ 

ف بذر رجؿ في أرض ثـ أذف آلخر أف يحرثيا فبذر اما بذره فبطؿ البذر : 04النص "كا 
اآلخر بسبب األكؿ، فإف ااحب األرض يعطي لمم ذكف لو بذره كال يدرؾ اما الم ذكف لو 
ييئا. كلك امـ ببذر ااحب األرض إال إف أذف لو أف يحرث في أرضو ثـ بذر فييا بعد ما 

 . (2)ا الم ذكف لو بعد ذلؾ فإنو يضمف لااحب األرض ما أفسد فييا"أذف لو، فبذر فيي

إف بذر رجؿ في أرضو كأذف لغيره أف يحرثيا فبذر اما بذر األكؿ ففسد بذره فيككف 
ف كاف الم ذكف لو يعمـ أف  اما ااحب األرض كمف بذر أكال أف يرد لمم ذكف بذره، كا 
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فإف أفسد بذر األكؿ فعميو تعكيض ما األرض مزركاة مف قبؿ ااحبيا كبذر بيا بذره، 
 أفسده في تمؾ األرض.

"كمف حرث أرضا ف تاىا آخر فقمبيا بما يخالؼ البذر األكؿ كىك يظف أنيا لو فإذا : 05النص
ىي لمف حرثيا. قاؿ: ىك ضامف لما بذر فييا أكال، كيرد لو ااحب األرض ما بذر فييا ىك 

ف حرثيا رجؿ كقمبيا اما أنيا لو فإذا ىي لغيره فإنو إف جكز  أيضا كال يدرؾ اميو اناءه. كا 
لو ااحب األرض ما فعؿ فميس اميو ييء، كيككف الزرع لو كال يضمف األكؿ ما بذر فييا 
ف لـ يجكز لو ااحب األرض فيك ضامف لبذر المتعدم، كيككف  كال يدرؾ اميو اناءه. كا 

يخالفو اك يقمعو أك يغرمو ااحب األرض بالخيار إف ياء أف يرد اميو بذره أك يقمبو بما 
 .(1)تقااف أرضو فمو ما ياء مف ىذه المعاني"

في حالة ما إذا حرث أحد أرضا فقاـ غيره كبذر فييا بذرا مخالفا لبذر األكؿ ظننا منو 
أنيا لو فإذا ىي لمف حرثيا فيككف اميو الضماف لمف بذر فييا أكال، كيرد لو ااحب األرض 

مب منو أتعابو، كمف حرث األرض كقمبيا اما أساس أنيا لو ما رماه بيا مف البذر كال يط
فتبيف أنيا لغيره فإف حاؿ كأجاز لو ااحبيا ما أحدثو بيا فبل يككف اميو أم ضماف، 
ف لـ يسمح لو ااحب  كيككف الزرع لو كليس اميو ضماف ما بذره بيا كال إدراؾ األتعاب، كا 

خير بيف أف يرد لو بذره أك يبدلو األرض بذلؾ فعميو تعكيض ذلؾ كيككف ااحب األرض م
 لو أك ينزاو أك يطمب منو تعكيض كيغرمو اما فعمو.

ف زراكا فييا : 06النص ف اختمفكا فيما يحرثكف مف الزرارع فإنيـ يمنعكف حتا يتفقكا كا  "كا 
بغير اتفاؽ، فإنو إف أراد اليركاء فميترادد اليركاء زريعتيـ فيما بينيـ كتككف كميا فيما بينيـ. 

 . (2)نيـ مف يقكؿ: يمسككف زراريعيمكيتراددكف نقااف األرض فيما بينيـ"كم

                                                           

 .393الفرسطائي، مادر سابؽ، ص: (/ 1)
 .396نفسػػػػػػو، ص: (/ 2)
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ف زراكا األرض  يمن  اليركاء مف الزرع ما دامكا لـ يتفقكا اما ما يزراكف بو، كا 
دكف اتفاقيـ فإف رغبكا برد الزريعة فميـ ذلؾ، كيمكف أف تككف ميتركة بينيـ. كىناؾ مف يرل 

 ص مف األرض يامحكنو فيما بينيـ.أف امييـ إمساؾ زريعتيـ كما نق

كمنيـ الفبلح كاألجير كالرقيؽ كالخماس كالمالؾ العقارم ككذلؾ المرأة  العمال:ـ خامسا
 . كنجد مما أكرده أبك العباس ما يمي:(1)كالرجؿ اما حد سكاء ييترككف في العمؿ

ف أذف لرجؿ أف يحرث أرضو فجائز لو أف يحرثيا بنفسو أك بعبيده  :01النص كأجيره ككؿ "كا 
 . (2)مف استعاف بو مف الناس"

يجكز لمف رغب في حرث أرضو أف يعتمد اما غيره مف الناس سكاء العبيد أك 
 األجراء أك الخماسة كغيرىـ.

ف أذف الزكج لمف يحرث أرض زكجتو أك أذنت الزكجة لمف يحرث أرض : 02النص " كا 
مف يرخص في الزكج كالزكجة إذا كانت تمؾ األرض في  زكجيا، فبل يحرثيا الم ذكف. كىناؾ

 .(3)يد مف أذف أف يحرثيا"

لمرأة مف يحرث ىذا النص دليؿ اما ايتراؾ المرأة كامتبلكيا لؤلرض فإف ككمت ا
الزكج مف يحرث أرض زكجتو فذلؾ غير جائز كال يحرثيا مف أذف لو أرض زكجيا أك ككؿ 

 كيجيزه. بذلؾ، اما أف ىناؾ مف يرخص ىذا العمؿ

"إف طمب رجؿ العبيد لمخدمة كأاطكا لو فإنو يستعمميـ في النيار كمو كال : 03النص
 .(4)يستعمميـ بالميؿ إال إف رضكا بذلؾ"

                                                           

 .269حسف حافظي امكم، مرج  سابؽ، ص:  (/1)
 .409الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/2)
 .434نفسػػػػػػو، ص:  (/3)
 .434، ص: نفسػػػػػو (/4)
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يككف استغبلؿ العبيد في الخدمة في النيار اما طكلو، كال يجكز استغبلليـ بالميؿ إال إف 
 ميؿ. كافقكا اما ذلؾ كسمحكا لمف طمبيـ ب ف يعمؿ بيـ في ال

"كأما إف أذف لو أف يحرث أرضو فحرثيا لو ابيده أك أكالده أك كؿ مف يخدمو : 04النص
بغير إذنو فذلؾ جائز، كأما إف حرثيا لو غيره مف الناس بغير أمره فبل يجكز لو ذلؾ كمنيـ 

 . (1)مف يقكؿ جائز"

ف فعؿ مف أذف لو بحرث أرضو فعمؿ ذلؾ لو ابيده كأكالده بغير إذنو فذلؾ جائز،  كا 
لو ذلؾ أناس آخركف دكف أمر منو فبل يجكز لو حرثيا، اما أف ىناؾ مف يرخص في ىذا 

 العمؿ.

المسماة في ببلد المغرب الميالي كقد يككف ذلؾ لمرات اديدة  تقميب األرض: ـسادسا
ك ب نكاع مختمفة مف اآللة، كاادة ما يق  تحايي زرااة األرض لابلبتيا أك تمؾ التي لـ 
ينبت فييا ييء أك يغمبيا الماء. كقد ارفت ىذه الببلد امميات إابلح األرض كمف ذلؾ 

األراضي التي ك (3)أك أرض الحفر (2)ات أك البكرالحرث العميؽ أك الكابكر، كتييئة أرض المك 
 .(4)تحتاج إلا السماد كالتراب أك إلا رف  الجسكر

 كما نستدؿ بو مف أقكاؿ أبك العباس في ىذا الي ف ما يمي: 

                                                           

 .435، ص: الفرسطائي، مادر سابؽ (/1)
الَبْكُر: بفتح فسككف األرض التي ال نبت فييا، جمعيا ُبكر كيجكز أف نقكؿ: أرض ُبكر بالضـ تيبييا ليا بالرجؿ البكر (/ 2)

يـ دار البكار" أم اليبلؾ. ينظر: اليالؾ، كفي القرآف الكريـ: "ككانكا قكما بكرا" أم ىالكيف أك فاسديف كفيو أيضا "كأحمكا قكم
 . 56أحمد اليربااي، مرج  سابؽ، ص: 

األرض التي تحتاج إلا حفر، كما لك دفنت بسيؿ أك ريح أك ما أيبو ذلؾ. ينظر: الفرسطائي، المادر نفسو، ص: (/ 3)
395. 

 .270حسف حافظي امكم، مرج  سابؽ، ص: (/ 4)
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"فإف طمب الدكاب ليحرث بيا كلـ يسـ المكض  الذم يحرثو، فإنو يحرث بيا في : 01النص
اكزىا فيك ضامف لما أااب ذلؾ كمو. ككذلؾ العبد إذا ما دكف األمياؿ كال يجاكزىا فإف ج

طمبو أك المحراث أك األداة كميا اما ىذا الحاؿ، ال يخرج بيا األمياؿ فإف فعؿ فيك ضامف 
 .(1)لما أاابيا"

مف استعار الدكاب لمحرث فإف يتجنب أف يحرث بيا األماكف دكف الميالي كال 
ا مف أذل، كنفس الييء ينطبؽ اما يتجاكزىا في ذلؾ كيككف ضامف لما يحدث فيي

المحراث كاألداة حيث ال يجكز استغبلليا في أماكف الميالي ككف ما يحدث ليا في ىذه 
 المكاق  اميو تعكيضو.

مف األاياب كالنباتات مثؿ النجـ كاليتيمة كأيجار البرارم كنزع  التنقية: ـسابعا
ما يضر بالحرث كيقمبيا أيضا  الحطب قاؿ الفرسطائي: "ينقييا مف الحطب كالحجارة ككؿ

حتا تستكم لمحرث كيسكم مساقييا كاببيا كيحرثيا بسكة كاحدة أك بسكتيف أك ما أراد 
 .(3)كأيباه ذلؾ" (2)كيجعؿ لتمؾ األرض ما يمن  زراو مف الفساد مثؿ الزرب

يعمؿ ااحب األرض اما تنقية أرضو مف الحطب كالحجارة كما يضر بالحرث، 
مح مساقييا كيككف حرثو ليا بآلة أك بآلتيف كلو أف يقيـ سياج كزرب كيسكييا لمحرث كيا

 امييا لكي يحمييا مف الفساد.

                                                           

 .441الفرسطائي، مادر سابؽ، ص: (/ 1)
جم  زركب كىك المدخؿ كمكض  الغنـ أك ىك ما يتخذ مف الفركع كاألغااف اليائكة سياجا اما الحقكؿ كيبييا  (/2)

 .104كغالبا ما تككف اما الحدكد الفاامة. ينظر: نفسو، ص: 
 .409نفسػػػػػػو، ص:  (/3)



 الفصل الثاني: األرض من خالل كتاب القسمة وأصول األرضين .

 

 125 

السماد ىك ما يككف مف األدكية لمعالجة النباتات كقد يركب  إصالحيا بالسماد: ـثامنا
كالمكاد العضكية كغيرىا كاما حد ابارة أبي العباس (1)مف فضبلت الحيكانات )الزبؿ(

 نجد:  الفرسطائي

ف اتفؽ م  رجؿ أف ييرؾ معو في حرث أرضو كأاطا لااحب األرض دكابو،  "كا 
كنجد أيضا: "كيدرؾ قيمة ما زاد فييا مف ، (2)فنقؿ بيا السماد كغيره مما تعالج بو األرض "

 . (3)السماد كغيره" ككذلؾ "...فإنو يعطيو اناء دكابو كقيمة السماد كغيره"

كذلؾ قبؿ نزكؿ المطر الذم يعد بداية المكسـ لمحرث كالبذر  تييئة السواقي: ـتاسعا
كفي حاالت فإف الحرث يسبقو إابلح المساقي برف  الجسكر أك كنس اآلبار كالعيكف كاما 
رأم أبي العباس "كمف أذف لرجؿ أف يحرث أرضو فقمبيا كنزع منيا الحطب  كأامحيا 

 . (4)بالسماد كغيره كىي  مساقييا كماارفيا"

اإليارة إلا أنو اما الفرد إابلح المساقي كالماارؼ كذلؾ حتا تككف ميي ة تجدر 
الستقباؿ مياه األمطار كتخزينيا لكي يتمكف الفبلح كأاحاب األرض مف استغبلليا في 

 الزرااة كالرم.

مف األجناس المختمفة مف قمح كيعير كذرة كغيرىا  اختيار البذور الصالحة: ـعاشرا
. كبخاكص اختيار البذكر الاالحة (5)نيا تكجد أنكاع اديدةألف في داخؿ كؿ انؼ م

 يذكر الفرسطائي: 

                                                           

ْبؿ: َزَبؿ األرض كالزرع َيْزِبمو َزْببلن، َسْمَدُه كالَمْزَبمة كالمُ  (/1) ْزُبمة: بالفتح كالضـ ممقاة الزباؿ. ينظر: إبف منظكر، مادر الزِّ
 .300، ص: 11سابؽ، ج

 .336، ص: مادر سابؽالفرسطائي،  (/2)
 .336نفسػػػػػػو، ص:  (/3)
 .336نفسػػػػػػو، ص:  (/4)
 .270حسف حافظي امكم، مرج  سابؽ، ص:  (/5)
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ف أذف لو أف يحرث في أرضو ناؼ ىذا البذر كىك مف أجناس مختمفة فإنو : 01النص "كا 
يحرث نافيا جميعا سكاء أاستكت كميا أك تفاضمت، كمنيـ مف يقكؿ يحرث مقدار نافيا 

تمؾ الزريعة التي أذف لو أف يحرثيا اما ىذا اليرط  مما أراد منيا دكف غيره، سكاء أكانت
 . (1)لمم ذكف لو أك لغيره مف الناس أك لااحب األرض"

إف طمب أحد حرث األرض ف ذف لو بذلؾ بيرط أف يحرث نافيا ببذر مختمؼ سكاء 
كاف قمح أك يعير أك ذرة كغيرىا فمو أف يحرث ىذا الناؼ سكاء كانت متساكية أك مختمفة 

كاع، كىناؾ مف يرخص في حرث مقدار الناؼ دكف تجاكزه أكانت تمؾ الزريعة ىذه األن
 لمم ذكف لو بالحرث أك لغيره مف الناس.

"أما إف أذف لو أف يحرث في أرضو مف ىذه الزريعة كىي مف أجناس يتا فإنو : 02النص
منيا  يحرث ما ياء منيا دكف غيرىا، كيحرث تسمية منيا كميا إف أرادىا كيحرث أيضا كاحدة

أك اثنتيف، أك كاحدة كتسمية مف األخرل كال يحرثيا كميا بحيث ال يبقا منيا ييء ككؿ ما 
 .(2)بقي منيا مما يق  اميو اسـ الزريعة"

المعنا مف بعض مف ىذه الزريعة كىي مف أجناس مختمفة أم ىي متنكاة مثؿ 
 يستغرقيا كينيبيا القمح كاليعير كالسمت فإنو يحرث ما ياء منيا ككيفما ياء بيرط أف ال

كميا في الحرث بؿ يجب اميو أف يبقي ما ياح أف يق  كيقاؿ لو اسـ زريعة أم مقدار 
 كافي لمزرع.

ف حرثيا بمرة فبل يقاد أطايب األرض بقمبيا كلكف يقمب منيا اما قدر تمؾ  :03النص "كا 
ف أراد أف يقمبيا مف مكض   دناءتيا فمو الزيادة مف األرض، اما قدر جكدتيا كدناءتيا. كا 

نما يقمبيا بما  ف أراد أف يقمب مف أطايبيا مقدار تمؾ الزيادة فبل يجكز لو ذلؾ كا  ذلؾ، كا 

                                                           

 .429الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/1)
 .429نفسػػػػػػو، ص:  (/2)
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ف حرثيا بالقمح فقمبيا بما  يخالؼ البذر األكؿ مثؿ القمح أك اليعير أك الذرة أك السمت، كا 
 . (1)يخالؼ مف القمح فذلؾ جائز، ككذلؾ ما تبيف مف الزريعة مف جنسو اما ىذا الحاؿ"

مف حرث األرض مرة كاحدة فبل يختر منيا الجيدة كيبذر بيا اما ما تككف اميو 
ف  ف رغب في تغيير المكق  الردئ منيا فذلؾ جائز لو، كا  األرض مف الجكدة كالرداءة، كا 
رغب أف يبدليا مف المكاف الجيد فبل يجكز لو ذلؾ، كلو أف يغير بذرىا خبلفا لما بذرت بو 

ف كاف قد سبؽ كحرثيا بالقمح فجائز لو تغييره أكال )مثؿ القمح  كاليعير كالذرة كغيرىا( كا 
 باليعير أك غيره مف أاناؼ الزريعة مف نفس الجنس.

كيككف ذلؾ بزرايا ااـ كتركيا لمراحة العاـ الذم يميو أك  إراحة األرض:ـ إحدى عشر
حرث مكاض  بحرث كبذر أقساـ منيا، كترؾ أقساـ أخرل تستريح كاادة ما يق  تحايي 
 .(2)الابكب )المنحدرات( ككذلؾ الجسكر كالمكاض  الكارة غير المحركثة مف قبؿ

تككف الغاية مف إراحة األرض الحفاظ اما جكدتيا كجعمو ذات محاكؿ جيد فحرثيا 
سنة كتركيا سنة مثبل تككف مراا لممكايي يسااد اما تييئة التربة ككذلؾ ما تخمفو بيا 

 ابارة اف سماد يعمؿ اما تحسيف جكدتيا.المكايي مف فضبلت يككف 

ف أذف لو أف يحرثيا في ىذه السنة  كما أيار لو الفرسطائي في ىذا الادد قكلو: "كا 
فحرثيا في تمؾ السنة أك لـ يحرثيا، حاد ما حرث فييا أك لـ يحاده، فبل يحرثيا في السنة 

ف حرثيا في السنة المقبمة فااحبيا بالخيار إف ياء ر  د اميو بذره أك ضمنو المقبمة، كا 
ف أراد قم  ما نبت فييا فمو ذلؾ" ف ياء قمبيا بخبلؼ بذره كا   .(3)نقااف أرضو، كا 

                                                           

 .434الفرسطائي، مادر سابؽ، ص:  (/1)
 .270حسف حافظي امكم، مرج  سابؽ، ص:  (/2)
 .407الفرسطائي، المادر نفسو، ص:  (/3)
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اما الفرد الذم أاطيت لو األرض الحرص اما إراحتيا فإف أاطيت لو في تمؾ 
ف فعؿ فيككف ااحبيا مخير  السنة بذرىا كحرثيا فبل يجكز لو حرثيا في السنة المكالية، كا 

ر لو أك طمب منو تعكيض كما لو الحؽ في تغيير البذر الذم زرايا بو كلو أيضا بيف رد البذ
 أف يقمعو كينزاو. 
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 واصطالحا(لغة تعريف الماء ) /أوال

   (صطالحاتعريف السقي ) لغة وا /ثانيا
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 عريف الماء والسقي:ت: األولالمبحث 

 تعريف الماء:ـ أوال

 لغة:/ 1

هههف:ء فيعرفهههلفيرويهههردزفأقههه:دلفق درهههل7ير  ف هههف:ه فدير    ههه:فلق:ر ،هههر ،  دلففيسههه   ،في ههه:لفة ف:ء فدير  
هفههههه:،فدفوههههرففو هههه:هفدأ ههههده7فق هههه فير هههه:ء،فد ههههد فؤفيألرضفق ع ههههرفماههههرف :فت ف:ه ههههد  في ه ههههة ف د فد  ففة في ههههد ف  ف

ف ءفأس:رتف :ءيفمايريديرس :،فير دضعفت ديه:ف،:رفذيف :ء

:ه في فد  ففيه فد ف  فقوتحفير يمف  دددةفديرج عفأ فف7ير :ء
ف  1ل

 :اصطالحا/ 2

د  هلفيرعهذ فف-قلففيه:ةفمهلفيأل ه:مف-يرس:ئلفير طيففيرشو:ففديرجسمفيررقيقفير :ئعفهد
ه  ه  فع فج فنفيرمهريمفود فآد  لفير  حفدفه فير هرف هفن ف:ف   هفء ف  فش هفل فم هف:ء فير   و  فف 

ه:في ف  فدقدرهلفأيضه:7ود ف ف 2ل لفد فت فس 
هف فر ففدن ف  فم فو فت هفل فم ففن ف  فد فف:ج فج فأ ففح ف  فيف  فذ فه فد ففل فيق فر فش فف  ف:ئ فس ففيت فر فف فف  فذ فيف  فذ فه ففين فر فف فيرق ف هت ف:فد في هر ف:فط ف   فدن فج فر فخ فت فس 
دن فر فم فش فت ففم فم ف  فع فر فد ففل ف  فض فف ففن فديف  فغ فت فق فت فر فد ففر فيخ فد ف  ففل في فف ففك ف  فىفيرو فر فت ف:فد فه فد  فس فق ف  فت ففة في ف  فف ف

ف  3ل

ف  4لر  رف ست رهفم:رقئرفدير هيط قفف7دير :ء

فدفشيةفير :ءففي دل7فو :فجدهرفير :ءفدطقيعتلففههدفجسهمف  قسهطف رضه:،فيقنديعرفف
ج:رفق ط:فتل،دهدفف فج  تلفق  زرةفمرةف فيطةفقمهرةفيألرض،إ ه:ف  هرفسهطدفه:،فديح ه:ففديريهه:ف

                                                           

ف 3521-3521يرويردزفأق:دل،ف ،درفس:قق،فص7ف  /1ل
ف 13سدرةفيأل قي:ء،فيآلية7ف  /2ل
ف 35سدرةفف:طر،فيآلية7ف  /3ل
ف 235 ف دف  :رة،ف رجعفس:قق،فص7ف  /4ل
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ر :فم: تفف فج  ةفشم ه:فمهيئةفيرمرةفدمه:نفير ه:ءف فيطه:فقه:،،ه:رفير ه:ءفمهيئهةففألنفيألرض
ف  1لفيطيرمرةفضردرةفرتشم لفقشملف :فيف

لير ههه:ء،فير طر،يأل هههه:ر،فيرعيهههدن فإنفيرعديهههدف هههنفيآليههه:تفير رآ يهههةفدردتفقهههه:فم  ههه:تف
يمف ههنفيالهت هه:مفيرههذلفدهههذيفيههدلف  ههرفير ههدرفيرعظهه،فكفتفههداتف ههنفدرددفير هه:ءف ههنفيرسهه :ءمههذر

 هزفدجهلفرههذيفيرع ،ههر،فدقي هتفأنفير ه:ءفيرهذلفي زرههلفيهللفتعه:ررفههدفر شهر فديرطههه:رةفأدالهفيهللف
في:ءف خريجفيرا ريتفدير ق:تديح ف  2ليألرضفديح

سق فيرفي:ةفدددي ه:فدففسق فيإل س: يةفقملفأ دي ه:فق:ر :ءففهديرفض:رةففيرتقطتفدقد
،فبلف هضةفزري يةفت دمفقبلف :ء،فدالففي:ةفر م:ئ :تفدد ل،فدالفيررزقفديرغذيءفديست ريرفرذرك

ف  3لق: عدي ل، : ةف تطدرةفدفدياةف

 سقي:تعريف الـ ثانيا

 ف فق درل7يرس  ف عردففدس فيعرفل ف  ظدر فأ ف:ه ف  فس فيهللفيرغيثفدأ فف:ه ف  فيقن فدي :ل ر :شيتلففل فت في ف  فس ف،
ف7فدرلف  رف دضعفير :ء :ه ف  فس فدأ ففي: ف  فس فف:ه ف  ف،س ففة في ف  فس فديرج عفيأل فف  ف  فيرس ففدأرضل،فديالسم

فممففظه:ف نفيرشر  أرضكفألفف  ف  فهدفيرفظف نفيرشر ففي :ل7فممفس فف7  ف  فديرس ف

هديرج عفأ فف، شتقف نفقدرلفأس يتففبل :ف هريفأدف :ءيفإذيفجع تفرلفس ي:ف7:ء ف  فت فديالس ف فةي ف  فس 
ف  4لج عفيرج عف:ق فس فدأ فف:ت في ف  فس فدأ ف

 فس ف فق درل7 فأق:دل فيرويردز فدأ فيل ف  فس في فف:ه ف  فديعرفل فأدفف7:ه ف  فس ف، ف :شيتل فس ر فير :ء،أد ف  ر درل
ف :ء فأرضلفجعلفرل

                                                           

ف 13،فص7ف3دفشية،فيروبلفةفير قطية،فتح7فتدفيقففهد،فد شق،فير عهدفيرع   فيرور س فر دريس:تفيرعرقية،فجفيقنف /1ل
ف 52-51-55،فص7ف3666 قدفيرعزيزف ف ددفير ،رل،فق: دنفير ي:هفف فيإلسبلم،فد شق،فديرفيرومر،فف /2ل
ف 53،فص7ف وسههههلف /3ل
ف 165-163،فص7ف31يقنف  ظدر،ف ،درفس:قق،فجف /4ل
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هه هه  ف ههنفس ههف7:ق فدهههدفس  ههف:ء ف  فدس هه،ف:ء ف  فرفدس  ههفة ف:ء ف  فدههه فس ههفين ف:ئ ف  ف ههنفس  هه ديرزرعفير  فة ف:ي ف  فدس   ف  فس 
فل د ف  فس فم:ر  ف

ف  1لير هرفير،غيرفديرس :ق ي ة 7دس :هفيهللفيرغيثفأ زرلفرل،ف

 ههه 7فقوهههتحفيرسهههينف شهههددةفدسهههمدنفير ههه:ففرهههؤلرض7فريهههه:فق:ر ههه:ءفديرسههه :ية7فيإل ههه:ءفيرهههذلف  فه  فيرس  
هه  فدفهه فير ههرآنفيرمههريمفقدرههلفتعهه:ررفوف فف 2لسهه يهمفق:ر هه:ءيسهه رفقههل،فدقههدفيمهه:لفقههل،فدسهه :يةفيرفهه:جف :ف  

ه فر فف هفة ف:ي ف  فيرس هفل فع فج ففم فه ف:ز فه فج فق ففم فه فز فه فج ف هفم فت ف  هع فج فدقدرهلفأيضه:7فوفأ ف،ف 3ولل في هخ فأ ففل فف  هفة ف:ي ف  فس  فة ف:ر ف  ه  فد فف:ج فيرف 
ف  4لور فخ فيآل ففم فد فيري فد فف:هلل فق ففن ف  فآ ففن ف  فم ففيم فر فيرف ففد فج فس فير  ف

 : موارد المياه الثاني المبحث

هه  هه  فع فج في ههدلفيهللفتعهه:ررففهه ف فمههمفت زي ههلفود ف ههفن ف:ف   ههفء ف  فش ههفل فم ههف:ء فير   وف  فف 
 رههذركفتعتقههرف 5ل

ير يهه:هف ههنفأهههمف  د هه:تفيسههت ريرفيرفيهه:ةفسههديءففهه فيرريههففأدففهه فير دي ههة،فذرههكفأنفير يهه:هفيههددرف
يألس:سيةفيرت فت دمف  يه:فيرزري ةففدره:فف كفيرفي:ة،فد  :فالشكففيلفأنفير ي:هفتشملفيرد : ةف

دترقيههههةفيرفيههههدين،فإذفأنفدفههههرةفير يهههه:هفأدفق تههههه:فيههههؤارف ق:شههههرةف  ههههرفدفههههرةفير ف:،ههههيلف ههههنفجهههههةف
فديست ريرففي:ةفير ديش ف نفجهةفا: ية 

ر دفم:نفرت دعفير  :خفديرتض:ريسفيألارفيرمقيرفف فتدزيهعفير يه:هففه فير غهر فيألدسهط،ف
ت هه:يزيف ههنففيههثفدفههرةفير يهه:هفقههينف خت ههففير  هه:طقفقشههه:دةففم هه:ف جههدفأنفهههذهفيرههقبلدفقههدفشهههدت

                                                           

ف 3563-3562أق:دل،ف ،درفس:قق،فص7فيرويردزفف /1ل
ف 556-555 ف دف  :رة،ف رجعفس:قق،فص7فف /2ل
ف 43سدرةفيدسف،فيآلية7فف /3ل
ف 36سدرةفيرتدقة،فيآلية7فف /4ل
ف ف713فسدرةفيأل قي:ء،فيآلية /ف5ل
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يررف:رةفديرجغريفيينفيرذينفتفداديف نفههذهفيرهقبلد،فدير بلفهظفمهذركفدجهددفت ه:يزف  هدفذمهرفروهظف
ف  1لير ي:ه،فأدفيرتو،يلفف فأ دي ه:ف نف يدنفدأدديةفدأ ه:رفدمذركفيآلق:ر

 يهههه:هفد ههههنفذرههههكف جههههدفأنفدقههههدفأشهههه:رفيرعديههههدف ههههنفيررف:رههههةفديرجغههههريفيينفإرههههرفدجههههددفير
أ هلفف 3لإررفدجددف ي:هفس:ئفةفقغرق فقد ة،فدمذركفف فدهرين،م :فذمرفيإلدريس فأش:ر 2ليرقمرل

ي ههل،فريهه ،ف :دروههة،فدير  هه:طقفير فيطههةفقمههلف ههنفشرشهه:ل،ف سههتغ: م،فجقههلفأدريسففرق ريههةفسهه 
يهه:هففهه فدير  هه:طقفير فيطههةفقههلفدفتهه:هرت،فم: ههتفذيتف يهه:هفدفيههرةفدقههدفرمههزفيإلدريسهه ف  ههرفير 

فير رى 

إرهرفأنفمهبلف هنف رسهرفيرخهرزفدديرمهبلنفلديرجهبلن فم: هتفف 4لهذيفدقدفأش:رفيرف يهرل
ف  5لمايرةفير ي:ه،فم :فم: تفأرجمدكفأيض:فذيتف ي:هفده ف سمد ة

دقههه:ررومف هههنفطههه:قعفيرجوههه:ففيرهههذلفت يهههزتفقهههلفير،هههفريء،فإالفأ هههه:فرهههمفتمهههنفتخ هههدف هههنف
دقعههضفير  هه:طقفيررطقههةفف  ط ههةفجغههريفف ههابلفقعههضفير يهه:هفيرتهه فم: ههتف تديجههدةففهه فيرديفهه:تف

ده فيآلنفقريةف،غيرةفتف هلفههذيفيالسهمفقه:ر ر ف هنفدرك هة،فم: هتفذيتف يه:هفمايهرة فد هنفههذهف
يإلش:ريتفي منفأنف ست تجفأنف عظمف  :طقفير غهر فيألدسهطفم: هتفذيتف يه:ه،فأ ه:ف هنففيهثف

ف  6ليردفرةف نف د ه:ففه فرهي ةفيرظردففير  :خيةفدفيرتض:ريسية

                                                           

ف 751ف  دشفدسي ة،ف رجعفس:قق،فصف /1ل
 ف43-22،فص7ف5331يرقمرل،فير غر فف فذمرفقبلدفإفري يةفدير غر ،فتح7فج :لفط قة،فقيردت،فديرفيرمت فيرع  ية،فف /2ل

ي ظرفأيض:7ف جهدل،فيالستق،:رفف ف ج:ئ فيأل ،:ر،فتع7ف قدفيرف يدفسعدفزو دل،فيرديرفيرقيض:ء،فديرفير شرفير غرقية،ف
ف 312-354،ففص36527

،فص7ف5333 فيختريقفيآلف:ق،فتح7ف ج د ةف نفير ف  ين،ف ،ر،ف متقةفيرا :فةفيردي ية،فيإلدريس ،ف زهةفير شت:قففف /3ل
ف 353-333،فص7ف وسل ،درفيري ظرفأيض:7فيالستق،:ر،فف 323-343

فتح7فإفس:نف ق:س،فطف /4ل فيرردضفير عط:رفف فخقرفيالقط:ر، ف5يرف يرل، ف، فقيردت، فرق :ن، ف3651 متقة -215،ص7
ف 334

ف 341،فص7ف3،ف ج3644،ف عجمفيرق دين،فقيردت،فديرف،:در،ف /فيرف دل5ل
ف 52 رجعفس:قق،فص7ف  يدرفسمي ة،ف /6ل
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أ هههه:ففي هههه:فيتع ههههقفق ،هههه:درفير يهههه:هففهههه فير غههههر فيألدسههههطفف: طبلقهههه:ف ههههنفير ،هههه:درفيرجغريفيههههةف
دقههدفأشهه:رفيرورسههط:ئ فإرههرفأنففديرت:ريخيههةفدمتهه فير ههديزلفديروتهه:دىفيرو هيههة،ففههه فمايههرةفد ت د ههة

أدفف 1لوير سهه ةفجهه:ئزةففهه فج يههعفأ ههديعفير يهه:ه،فسههديءففهه فذرههكفير هه:ءفيرجهه:رلفليأل ههه:رفديألدديههة 
،فدير ديجهلفديألفهديضفدمهذركف 3ل،فدمذركفيررديمهدف هنفير يه:هف اهلفيآلقه:رفديرعيهدن 2ل :ءفير طر

فيألد يةفم ه:فتجدزففيه:فير س ةو 

فاألنهار واألودية أوال:

تعتقرفيأل ه:رفديألدديةف نفأهمفير ،:درفيرته فمه:نفير غهر فيألدسهطفيعت هدف  يهه:فدالف
ةفير تديجهههدةففهههه فير غههههر فيألدسهههطف ههههنفققههههلفيررف:رههههةفيدجهههدفت ييههههزفدقيههههقفقهههينفيأل ههههه:رفديألدديهههه

يلفيرههقعضف هههريفيسهه يلفيآلخههردنفديديهه:،فدير بلفههظفديرجغههريفيينفقههلفدفتههرفير ههؤرخين،فف هه:فيسهه  ف
  هههرفأنف عظهههمفيأل هههه:رفديألدديهههةفإنفرهههمف  هههلفج يعهههه:فير تديجهههدةفقههه:ر غر فيألدسهههطفقهههدفذمرهههه:ف

ههذهفيأل هه:رفديألدديهةفظ هتفير هدردففج يعفيررف:رةفديرجغريفيينفدهذيفدريلف  هرفديضهحف  هرفأن
ف  4لير :ئ فيألس:س فرسم:نفير غر فيألدسطفطي ةفيرع،رفيردسيط

،فدتتههدفرف  ههرف 5لأشهه:رفيرجغههريفيينفإرههرفأنف دي ههةفتيهههرتفت ههعف  ههرفسههوحفجقههلفجههزدل
 ج د ههةف ههنفيألدديههةفدقههدفذمههرفيريع ههدق فأنفشههر فأه ههه:فو ههنفأ ههه:رفد يههدنفيههوت فقعضههه:ف ههنف

أدف 7ل،فد هرفآخرفيجهرلف هنف يهدنفتسه رفته:تش 6لجقلفي :لفرلفجزدلوفير،فريءفدقعضه:ف ن

                                                           

ف 7336فصف ،درفس:قق،فيرورسط:ئ ،ف /1ل
ف 336ص7فف وسههههل،ف/ 2ل
ف 336ص7فف وسههههل،ف /3ل
ف 333ص7فف ،درفس:قق،فيإلدريس ، /ف4ل
فقت:هرتف /5ل فديس ر فيرسدسفدرن، فأهل ف  د فيس ر فأ ل فأدريسفوديذمر فجقل في ظر7ففهد فأدريسو فق:رزي  فديس ر جزدل

ف 331يالستق،:ر،ف ،درفس:قق،فص7فف7أيض:في ظر 316ص7فف،3563،فريدن،ف طقعةفقريل،فيريع دق ،فيرق دين
ف 316يريع دق ،فير ،درف وسل،فص7فف /6ل
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،فدقدفد،ففير هرفير  قعثف نفيرعيدنفقو هلفالفقهوسف 2لأدفم :فيذمره:فيردرجي  فقه :فس 1لت:تش
،ف 3لقههلف ههنففيهههثفيرمقههرفي هههرف قههرفسههههلفيرقطفهه:ءفاهههمفيتجههلفشههه :الفإرههرفأنفي،ههه ففهه فيرقفهههر

ديرتوتفقه:فيألشهج:رفدو:قهتففه فيرقسه:تينفديشيرفير  دس فإررفأنفت:هرتفوأفدقتفقه:فيأل ه:رف
ف  4لد قعتففدره:فيأل ينو

فم: تفه فيألخرىفو يةفقشهقمةفهيدردوريفيهةفه:ئ هةف هنفيأل هه:رفف 5لد نف  ط ةفيرزي 
يأل ه:رفديألدديةففو فورق فق طيدسف هرفجه:رفي فهدرفإريهه:ف هنف :فيهةفيرج هد فدمهذركفطدر هةف

ف  6لنفجقلفيألدريسم:نففدره:فأ ه:ر،فدتهدديفيرت في، فف فجدفه:ف هرف 

فباألوديـــةدقهههدفأدردفيرورسهههط:ئ فميويهههةفقسههه ةفير ههه:ءفيرجههه:رلفدقعهههضفير ضههه:ي:فير تع  هههةف
 ف جد7

 

 

ف

                                                           

 ،درففدي ظرفأيض:7فيرف يرل، ف345دي ظر7فيالستق،:ر،فير ،درف وسل،فص7ف ف33يرقمرل،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف 353ص7ففس:قق،

ف 15،فص7ف3يردرجي  ،ف ،درفس:قق،فجف /2ل
 ف525،فص37،فج3651،فديرفيرغر فيإلسبل  ،ف5فسنفيردزين،فد،ففإفري ي:،فتر7ف ف دففج فد ف دفيألخضر،فط /3ل

ف 15،فص7ف3تر7 ف دففج فدآخردن،فير غر ،ف متقةفير ع:رففر  شرفديرتدزيع،فجم:رقخ:ل،فإفري ي:،ففدي ظرفأيض:7ف :ر دل
ف 555،فص7ف3563،فقيردت،فديرف،:در،ف5ير  دس ،فأفسنفيرت :سيمفف ف عرفةفيألق:ريم،فطف /4ل
ف5ل ف  رف / فقسمرة فق:رديف:تفيرديقعةفقعد يرزي في عفقينف ديف فتقسةفدور فير سي ةف عفجقلفيألدريسفد نفيرج د فيفدد

فيرج : :تف فديختو:ء فدي تش:ر فديرديف:تلظهدر فيألدريس فجقل فقين ف  :رة، ف بلدة فدسدف ي ظر7 فأري  فإرر فير ؤدية يرطريق
-511،فص7ف 5334ل6 ج ةفير ع:رففر قفدثفديردريس:تفيرت:ريخية،فم،فتر7 قدفير :درف ق:رمية،ف6-5هه/1-5يإلق:ضيةفق

يرزي فيرمقيرف  لفقسمرةفدتدزرفدقس طي ةفدطدر ةفدقو،ةفد وزيدةفد وطةفدق:دس،فدي :لفيرزي فأيض:فمدرةف،غيرةفي :لفدف ف553
ف 316،فص7ف5ره:فأري  فديرزي فأيض:فمدرةف ظي ةفد هرفجريرفقورضفير غر  في ظر7فيرف دل،ف ،درفس:قق،ف ج

ف 45يرقمرل،ف ،درفس:قق،فص7ف /ف6ل
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ذيفأريدفيرشرم:ءفأنفي س ديفير :ءفيرجه:رل،ففن  ه:في سه د لف  هرفيرسه: :تف: 01النص وديح
دالفقهه:ألفديض،فألنفذرههكف جهههدلفدالف ف1لديألدقهه:تفدير يهه:ر فديأليهه:م،فدالفتجههدزفقسهه تلفقهه:ر ديديس

ي،هلفإرهرف عرفتههلفأل هلفرق ه:فيجهه ءفذرهكفير  هديرففهه فير هديديسفديألفهديضففهه فيهدمففه فقعههضف
هه:فرههمفيمههنفإلتي: هههلففيا ههينيألفهه:يين،فدتهه:رةفيجهه ءف  ههرفيههدمفأدف أدفابلاههةفأدفأماههرف ههنفذرههك،فف   

تهمففي هه:فذمر هه:ف  ههديرف ههنفيرسهه: :تفديألدقهه:تف،ههحفأنفذرههكف جهههدلف  ههدهم،فدقيههلفيجههدزفقسهه 
،فالف)2( هههنفير هههديديسفديألفهههديضفدج يهههعفذرهههكففي ههه:فردلف هههنفأقههه ف ف هههدف قهههدفيهللفقهههنفزرزتهههن

،ف  ههرفيرتخهه:رففديرتع:قهه فدمههذركفيرسهه: :تف 3لد تجههدزفقسهه ةفير هه:ءفيرجهه:رلف  ههرفتههديدلفير  هه
ذيفخهه:فديف ديألدقهه:تفديرتسهه ي:تف ههنفيأليهه:مفدير يهه:ر ،فالفتجههدزفير سهه ةف  ههرفشهه ءف  هه:فذمر هه:،فديح

رغههقنففي هه:فقيهه همففهه فقسهه ةفيأليهه:مفدير يهه:ر فف ي سهه ديفق:ر ي ههةفديجع ههدنفر يههدمفقي ههةفدير يههلفقي ههةفي
ديتههديرمدنففيال ت هه:   ههرفقههدرفتو:ضهه همف  ههدهم فد هه همف ههنفيجههد زفير سهه ةف  ههرففسهه فهههذيف

ف  4ليرغقنفف فقس ةفير :ءفم :فيتديرمدنفيأل،لو

ذرهكفقدقهتف فهددففه ففهينفففع ةف دمفجديزفير س ةفق:ر ديديسفه فتعذرفضهقطف  هدير
فيرطري ة فأنفه :كف نفيرخصفقجديزفإتق:عفير س ةفقهذه

                                                           

فق ديتف نفيروخ:رفتستع لفر،رففير ي:هف قرفيرسديق فق :فف وتدفةف  دددةفدد /ف1ل يلف ض د ةف  دددة،فج عفإق دد يس 
ده فف ف زي ففتفةفف ف ج:رلف ي:هفيأل ط:رفديألفديض،فدظيوته:ف،رفف ي:هفيأل ط:رفأدف   ه:ف نف م:نفإررفآخرفأدفه ف

 درفقه:ف دق:تفير :ءفير   دفةفرؤلرضفيروتفةفف فأسولفيرفدضفيخرجف  ه:فير :ءفأدف  رفجدي  فيرس:قية،فأدفهدفدسي ةفت
ير غردسة،فيستع لفف ف ظ:مفيررلفق  ط ةفدرجينف نفديفةف وطةفدهدف وخدذف نفيسمفيآل يةفير  :د دس  في ظر7ف ج د ةف نف

ف ف515،فص7ف5ج،ف2008،ف عجمف ،ط ف:تفيإلق:ضية،ف  :ن،فدزيرةفيرشؤدنفيردي يةيرق:فاين،ف
 ،ف نف ش:يخفم د ةفق:رج د فيرتد س  فق:لف  لفهه123-133يردسي:  ف نفيرطق ةفلفدهدفأقدف ف دف قدفيهللفقنفزرزتنف /2ل

يردرجي  7فهدفديفدف نف   :ءفابلاةفم د ينفم: ديفوز  :ءفز : هم،فدفخريفإلخدي هم   وفم:نفرلفيروضلفف فإق: ةف ظ:مفيرعزيقةف
فإررفج  ف عفأق ف قدفيهللف ف دفقنف فيردرجي  ،ف ،درفس:قق،فجج ق: دي ظرفأيض:7فف 166-162،فص7ف5قمر في ظر7

ف 36،فص7ف5يرش :خ ،ف ،درفس:قق،ج
ير  دقة 7فيرور،ةفديرددرة،فديرج : ةف نفير :سفدديفدةفير ُّد فت دل7فج:ءتف دقتكفد ي:قتكفدت :دقديف  رفير :ءفت :س دهفف /3ل

ف 313  رفف،:ةفير سم في ظر7فيرويردزأق:دل،ف ،درفس:قق،فص7ف
ف 333-336يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /4ل



 األرضين.الفصل الثالث: السقي من خالل كتاب القسمة وأصول 

 

 139 

ودأ هه:فإنفأريدديفأنفي سهه ديف هه:فمهه:نفرهههمففهه فأ هه:منفشههترف ههنفير هه:ءفيرجهه:رلففههن همف: 02الــنص
ي س دنف :ءفملف ينف  رفيال وريدفدالفيج عد ه:ففه فير سه ةف هعفويرهه:،فد  هرفذرهكفيجقهردن ف

 نفي دلفي سه دنف ه:فمه:نففه ف مه:نفديفهدف هنفيرعيهدنفدقهدف ضهرفير هدلفقه:ختبلفهمففه ففد  هم
ير م:نفيرديفدففه فقسه ةفيأل،هل فدأ ه:فإنفمه:نفههذيفير ه:ءفيرهذلفأريدديفأنفي سه دهف خت وه:،ف  هلف

ةف  هرفقهدرفقي هةف ه:فرمهلفديفهدفيرعذ فدير :رحفديرضهعيففيرجهرلفدير هدل،ففن  ه:في سه د لفق:ر ي ه
يرجهه:رلفإذيفمهه:نفمايههريفدالفتج عههلفيرسهه:قيةففههوريدفقسهه تلفق:ر سهه:ق ف  ههرفهههذيففمههذركفير هه:ءف هه هم

يرف:ل فديح  :فيجع دنف  :س همف  هرف سهتدىفيألرضفدالفيجع د هه:ف  هرف  فهدرفأرضفقعضههمف
ف  ف1لددنفقعضفرئبلفيمدنفيرغقنفف فذركفو

يجههدزفر شههرم:ءفقسهه ةفير هه:ءفرمههلف ههينف  ههرففههدىفدالفتج ههعففهه فير سهه ةف ههعفقعضههه:ف
يرههقعض،فدقخ،ههدصفقسهه ةف هه:فيخت ههفف ههنفير هه:ءفديخت ههففلير هه:رحفديرعههذ فدويههره    ففيمههدنف

فذركفقت ديرفقي ةفملف، ففدرملففردفف،تل 

رفأرضههلفوفدأ هه:فيرههديدلفإذيفمهه:نفففههبلفقههينفقههدمففههننف ههنفأريدفأنفيرفههعف  ههلفير هه:ءفإرهه: 03الــنص
فن لفيرفعف  لفا نفذركفيرديدل،فديرفعف نفم:نفتفتلفا نفيرق ية،فدمذركفإررفآخهرهم فدأ ه:ف هنف
إنفمهه:نفيا هه:نفأدفابلاههةففهه ف دضههعفديفههدفأدف ت هه:ق ينف ههنفير هه:فيتينففن  هه:فيرفعههدنفيرهها نفدالف

 ه:لفيج:دزد ل،فد  همف نفي دل7فيرفهعفمهلفديفهدف ه همفا  ه:فديخت وهديففه فيرها نفيرهذلفيرفعد هل،فف
قعضهمفيرديدلفيرذلفج:دزهم،فدي ، فإررف دضعفالفي توهعفقهل فد ه همف هنفي هدلفيمهدنفيروفهلف
إذيفم:نف س:ق فير ردجفإريه:فسديءفدقيلففيل7فإذيفدقففرجلفف ف س :هفددقففآخهرففه ف جهريه،ف
ددقههففآخههرففي هه:فقي ه هه:فف،هه:حفمههلفديفههدف هه همفإرههرف،هه:فقلفف ههمفيسهه علففههنذيفمهه:نف  ههرفهههذهف

ف  2ليجدزفرهمففيلف :فذمر :فوير،وةفم:نفففبلف

                                                           

ف 335-333-333يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف 331-335 وسهههههههل،فص7فف /2ل
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يخضههعفت سههيمفير يهه:هففهه فهههذيفير جههرىفليرههديدلفيرمقيههر فإرههرف سههقةفتههدفقف ي:هههل،ففيههثف
تري ههرفتغيهههريتفيرتهههدفقفديرم يهههةفدير د يهههةفد ههه:فتف  ههلفير يههه:هف هههنفيألترقهههةفير  جرفهههةفدويرهههه:ف هههنف

 يررديس  

د هههنفيرع  ههه:ءف هههنفيهههرخصففههه فيرمقيهههر،فيروفهههلفإذيفمههه:نفررجهههلفقج: قهههلفأرضهههلفأنفو :04الـــنص
يع رههه:ف  ههلفدي،ههرفف  ههلف  ههديرف شههرهفأدفا  ههلفأدفخ سههل،فدالفي،ههرفف  ههلفأماههرف ههنفذرههك،ف
دسديءفف فهذيف نفم:نف  دفرأسفيرديدل،فد هنفمه:نف  هدفآخهره،فد هنفمه:نففه فدسهطل،فدسهديءف

،فد ههنفمهه:نففهه فدسههطه:،فد ههنفمهه:نففهه فآخرههه: فأيضهه:ف ههنفمهه:نففهه فأدلفيرع هه:رةفير ريقههةفإريههل
دي،ههرفف  ههلفيرديفههدف ههنفأ هه:منفشههتر فدالفي،ههرفديف  ههلفإنفأريدديفذرههكفأماههرف ههنفيرخ ههسف ههنف
نف،هرفف  ههلفيألدلف  ،هرففديفهد،فسههديءففه فذرهكفيررجههلفيرديفهدفديالا ه:نفديرابلاههةفديرع: هة،فديح

يرمههل فدمههذركففيرخ ههسفأدفأقههلف  ههلفف ي،ههرففيآلخههرفخ ههسف هه:فق هه فأدفأقههلفدالفي،ههرففخ ههس
رهينفالفيتجه:دزفمهلفديفهدف ه همف ه:فجه:زف  يهلف هنفير ه:ء،فدأ ه:ف  نفأريدفأنفي،رفف  لفقعهدفيألد 
 ههنفسههققفإريههلفأدالففن ههلفي،ههرففخ ههسفيرمههل،فديح  هه:في ظههرففهه فهههذيفم ههلفإرههرفخ ههسفير دضههعف

ف  1ليرذلفأريدفأنفي،رفف  لفو

 فيرههديدلفيرمقيههرفيمههدنفيسههتغبللفير يهه:هفق سهه فتتههريدحفقههينفيرخ ههسفديرعشههر،ففيههرخصففهه
إذيفم:نفررجلفقج: قلفأرضهلفأنفيع رهه:ف  هلفدي،هرفف  هلف  هديرف شهرهفأدفا  هلفأدفخ سهلفدالف
يتجه:دزففهه ف،ههرفلفهههذيفأماههرف ههنفهههذهفير ي هةفقعههضفير ظههرف ههنف ههنفمهه:نف  ههدفرأسفيرههديدلفأدف
  ههدفآخههرهفأدف ههنفمهه:نففهه فدسههطل،فأدف ههنفمهه:نففهه فأدلفيرع هه:رةفير ريقههةف  ههلفأدففهه فدسههطه:ف

فنفم:نفف فآخره: دمذركف 

نفأريدفرجهههبلنفأنفي،هههرفف  هههلفق هههرةفأفهههده:ف هههنفج: ههه ،فدفيآلخهههرف هههنفيرج: ههه فودف :05الـــنص يح
نفسههققفأفههده :فد،ههرففإرههرف وسههلفيرخ ههسففههننف يآلخههرففههبلفي،ههرف:ف  ههلفأماههرف ههنفيرخ ههس،فديح

                                                           

ف 7553فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فصف /1ل
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فيألدلفشهيئ:ف هنفيرخ هس،فدي،هرففههدفأيضه:فأسهولف ل  يآلخرفالفي،رفف  :في :ق لفإالفإنفأف ض 
فدقههل،فدالفيوعههلففهه فذرههكف هه:فيضههرفق ههنفتفتههل،فدي  عههلفجهه:رهفأنفيفههدثف  يههلف هه:ف ههنفيألدلفأدف

ف  1ليضرهفقلفف فذركفو

يهههتمفير،هههرفف هههنف يههه:هفيرهههديدلفإرهههرفديخهههلفيألرضفير ع هههرةف هههنفضهههوةفديفهههدةفأدف هههنف
يرضوتينف  رفأنفالفي عفتج:دزفير سقةفير فددةفألفأ لفالفي منفتج:دزفيرخ هسفق:ر سهقةفر  يه:هف

فروردف  رف دمفإرف:قفيرضررفقغيرهفسديءف نفم:نفأسولف  لفأدفأ بله ير ،ردفةفديفرصفي

ق ت7فف :فيرذلفي ظرفإريلفف فهذيفيرخ سف؟فقه:لف ع ه:ه7فخ هسف ه:فجه:زف هنفير ه:ءفو :06النص
ف ي توههعفقههلفميو هه:فشهه:ء،فففهه فيرههديدل،فدالفي ظههرفإرههرفق عههةفيرههديدلفد ههنف،ههرفف ههنفيرههديدلفشههيئ:

إرههرفديدفآخههر،فأدفأرضفرههمفتمههنف  :رتههه:ف ههنفذرههكفدرمههنفالفي،ههرفف هه:ففضههلف ههنفذرههكفير هه:ءف
يرههديدل،فديح  هه:فيوعههلف جههرىفر هه:ففضههلفأنفيههردهفإرههرفيرههديدل،فأدف هه:فيع ههرف  ههلفيألرض،فسههديءف
أم: تفت كفيألرضفرلفأدفرغيره،فأدفرمفيع ره:فأفد،فدرلفأنفيتركفذركفيروضلفأيض:فإررف  ه:رةف

دلفيرههذلفذمر هه:فررجههلفديفههدفأدفأرضفت مههنف  :رتههه:ف ههنفذرههكفيرههديدل،فدسههديءفأمهه:نفهههذيفيرههدي
ف  2لر ع: ةفأدفر خ:،ة،فإذيفم:نفففبلو

ير  ،ددفق:رخ سفد ع :ه7فألفخ سف ه:ف هرففه فيرهديدلف هنفير ه:ءفقغهضفير ظهرف هنف
نفف، م: لفد :فزيدف نفيرديدلفالفي،رففإررفديدفآخهرفأدفأرضفرهمفت توهعف هنفققهلفقههذيفير ه:ء ديح

فدي  أ منفإفديثف جرىفي، فف فيرديدلففذركفدجلفير،

وفد  همف نفي دل7فإ  :فيمدنفهذيفف فديدلفيرع: ةفإذيفم:نفففبل،فديروفلفهدفيرهذلفف:07النص
يجرلف :ؤهفإلفيرقفرفأدفيرسق:خفأدفأرضفالفتع ر،فد  همف نفي دل7فيروفلفههدفيرهديدلفيرمقيهرف
دردفجرىف :ؤهفإررفير ردج،فد  همف نفي دلفإ  :فيمدنفيرديدلفففبلفإذيفدقففيررجهلف هنففيهثف

                                                           

ف 7553فصيرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فف /1ل
ف 7553ف،فص وسههههلف /2ل
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يسهه عفمههلفديفههدففير هه:ءف  هه:رةفيرههديدل،فددقههففيآلخههرف  ههدف،ههققل،فددقههففآخههرفقي ه هه:ففههبلفدخهل
ف  1لو  همف،يفةف،:فقل

ههدفيرهديدلفيرمقيهرفدرهدفذلفيموه ف ه:ءهفأنفي،هلفإرهرفيرقفهرفدفيروفلفهدفذركفيرديدلفير
جههرىف هه:ءهفإرههرفير ههردج،فم هه:فيمههدنفيرههديدلفففههبلفإذيفدقههففيروههردففهه فأدلفيرههديدلفد ههنففيههثف

:ءفيرع :رةفددقفففردفآخرف  دف ه:يتلفددقففآخرفقي ه :فلف فيردسهط ففهبلفيسه عفمهلفيدخلفير 
فديفدف  همف،ريخفأدف،يفةفيآلخر 

نفس:رتفيألدديةف نفيرديدلفيألدلففترف،:رتف  هرف ه:فد،هو :فأدالففه فيروفهل،فو :08النص ديح
أدفأقهلفففتمدنفم ه:فففدال،فديجدزففيه:ف الف :فذمر :فأدالفر نفي،رفف  لفأنفي،رففيرخ س

د هه:ف،ههرفف ههنفيرههديدل،ففههبلفيجههدزفر ههنفي،ههرفف ههنفذرههكفير ،ههرففشههيئ:ف اههلفيرههديدل،فف،  ههل
فر ع: ةفم:نفأدفر خ:،ة 

دأ :ف :فقينفير ،:رفف نفيرديدلفيألدلففهبلفقهوسفر هنفي،هرفف  هل،فدأ ه:فإنف،هرفديف
الفف، 2ل :ءفيرديدلفم لفففم لففممفيرديدلفيروفل،فدفيجدزفر نفي،هرفف  هلفم ه:فذمر ه:فقهدءيفو

يجههدزفير،ههرفف ههنفير ،ههرففشههيئ:فسههديءفمهه:نفذرههكفيرههديدلفر ع: ههةفأدفر خ:،ههةفدأ هه:ف هه:فقههينف
فير ،:رفف نفيرديدلفيألدلففي منفير،رفف  ل 

نو :09الــنص مهه:نفر ههدمف،ههرف،ف ههنفيرههديدلفيروفههلففههوريدديفأنفيزيههدديففيههلفف هههمفذرههك،ف هه:فرههمففديح
نفق:قهههلفيجههه:دزيفخ هههسف ههه:فجههه:زف  هههيهمف هههنفير ههه:ء فإذيفرهههمفي :قهههلف ،هههرفهمف  ،هههرففويهههرهم،فديح

:دزديفخ هسف ،رفهمف ،رففويرهمفدأريدديفأنفيردديفم همفذرهكفإرهرفأ وسههمفف ههمفذرهك،فدالفيجه
ف  3لو :فج:زف  يهمف نفير :ء

                                                           

ف 554-7553ف،فصفيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 554ص7ف وسههههههل،فف /2ل
ف 554 وسهههههههل،فص7فف /3ل
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فهه فف:رههةف هه:فإذيفمهه:نفر ههدمف ،ههرفف ههنفيرههديدلفيروفههلفدأريدديفتدسههيعلفأدفيرزيهه:دةففيههلف
نفففيجدزفرهمفذركفط:ر :فرمفيتج:دزديفيرخ سفإذيفم:نفالفيدجد  ،رففآخرف  :قهلف ،هرفهمفديح

فدثفدق:ق همف ،هرففآخهرففهوريدديفيرف،هدلف  هرفذرهكفير ه:ءفف ههمفذرهكفدرمهنفقه:فتريمف،هرفف
فيرخ سف نفذركفير :ء 

ينفإرههرف  هه:رةفدي،ههرفف هرتينف ههنفيرههديدلفإرههرف  هه:رةفديفهدة،فدي،ههرففأيضهه:فديدي ههو :10الــنص
 فذرهكفأمه:نفيرهديدلفر ع: هةفأدفديفدة فق ت7ففهلفي طعفيرديدلفم هلفر وسهلف؟فقه:ل7فالف؟فسهديءففه

ر خ:،ههة،فأدفرههمفيعههرففألفههد فدأ هه:ف  هه:رةفالفي طعههلفقههه:،ف اههلف هه:فيمههدنففهه فطرفههل،فأدف  هه:رةف
تمههدنففهه فدسههطل،فدالفي طههعفقههه:ف هه:ءهففههبلفقههوس فدأ هه:فيأل ههه:رفديرههتبلعففههبلفقههوسفر ههنفي رهههه:ف

دلفيرمقيههرففههبلفدي طعههه:فر وسههل،فدمههذركف هه:فيجههرلف ههنفيرههتبلعفديألدديههةفير،ههغ:رفم ههه:فإرههرفيرههدي
قوسف  رف نفي طعه:فر وسل،فق:رع :رة فدأ :ف :فرمفي،لفإررفيرهديدل،ففهبلفيجهدزفرهلفقطعهل،فإذيف
م: تفأقلف نفيرخ س،فد الفيرخ سفدهذيفإذيفم:نفيرديدلفرغيره،فم :فذمر :فأدال،فدأ ه:فإذيفمه:نف

ف  1ليرديدلفرلففن لفيوعلففيلف :فش:ءفو

يجدزفأخذفيرديدلفد سقلفإررففهردف عهينفدفت  مهلفسهديءفمه:نفذرهكفيرهديدلفر ع: هةفأدففال
ر خ:،هههةفأدفمههه:نف جههههدلفدالفي عهههرففألفهههد فأ ههه:فيأل هههه:رفر هههنف  رهههه:فدفوهههرسف  هههرفضهههو:فه:ف
يرفههقففهه فيالسههتو:دةف  ههه:فديسههتغبلره: فديرفمههمف وسههلفي طقههقف  ههرفيألدديههةفير،ههغيرةففهه فف:رههةف

فإفديثف  :رةفدوردسف  يه: 

ق هههت7فف هههدمفيشهههترمديففههه فديدفأدف هههرج،فدقهههدف   هههديفميهههففيشهههترمديففيهههل،ففهههوريدديفأنفو :11الـــنص
نفأريدديفأنفتمههدنفيرع هه:رةفم ههه:ف شههترمةفقيهه همفرضهههم؟فقهه:ليع ههرديفأ 7فيع ههردنفميو هه:فشهه:ؤدي،فديح

                                                           

ف 555يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
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نفأريدديفأنفي سه ديفأرضه:فددنفير ه:ءفأدفير ه:ءفددنفيألرض،فأدفي سه ديفير ه:ءف هعف ف همفذرك،فديح
ف  1ل همفذركفويألرضفف

إنفيشتركفقدمفف فديدفأدف رج،فد   ديفميففم: تفشرمتهمفدروقديففه ف  ه:رةفيألرضف
نفأريدديفأنفتمدنفيرع :رةفم هه:ف شهترمةفم ه:ف دزر ه:فديح ق:ته:،ففيفقفرهمف  :رته:فميو :فش:ؤديفديح

نفروقهديفدأريدديفأنفي سه ديفيألرضفددنفير ه:ءفأدفير ه:ءفف،م: تفشرمتهمفف فيرهديدلفف ههمفذرهك ديح
 ددنفيألرضفأدفي س ديفير :ءف عفيألرضففذركفج:ئزفرهم 

 العباس: ير أبظما يتعمق بحريم الوادي من وجهة ن 

إنفدجهههددف ،ههه:درفير يههه:هف  هههرفيختبلفهههه:فمههه:نفيطهههرحفيرعديهههدف هههنفير ضههه:ي:فدير سههه:ئلف
إذفيهذمرف ف 2لقهدفطهرحف سهورةف ه هةفجهديففهدلفيرفهريميرو هية،فد جهدفيرخطه: فيرو هه فيإلق:ضه ف

فيرورسط:ئ ف نففريمفيرديدل7

7ففه ففهريمفيرهديدلفهمف نفي هدل،فد   3لوفدفريمفيرديدلفإنفم:نفففبل7فأرقعدنفذري :: 01النص
إذيفم:نفففبلفجريي:فأنفتضمفرهلفشهعدقلفدتبل هل،فد ه:في هدفعفإريهلف هنفخهزدنفيألرضفديرتو: هل،ف
ديعدفرلف هنف قتهدأف سه:مقل،فدج يهعف،هقل،فأرقعهدنفذري ه:ففدقهل،ففهذركففري هل فديح  ه:فيمهدنفههذيف

ف  4ليرفريمفرغيرف نفم:نفرلفف فيرديدلفش ءو

                                                           

ف 556،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
فت،غرففس فف س:فةف /2ل فأد فتمقر فير س:فة فدهذه فديآلخرفخ:ص، ف :م ف   مينفأفده : فيرج:رينفأد فقين تتركفددنف  :رة

يأل،لفيرذلفيتع قفقلفيرفق فديرفريمفأ ديعف  ه:7ففريمفيرديدل،فير دي ة،فيرطريق،فيرعين،فيردير،فيرشجرة فدقدفي ت رفف ه:ءف
ر :تفدسترفيرعدريتفديرعدلفف فت سيمفير  :فعفد دمفيإلضريرفيإلق:ضيةفقوفم:مفيرفريمف  :يةفق:رغةففر،:ف  رف،دنفيرف

ف 522-521،فص7ف3،فج رجعفس:قق،ف ج د ةف نفيرق:فاينير :س في ظر7ف
دهدفيردفدةفيرشر يةفر ي:سفيألطديلفدقدرهفستفققض:تفملفققضةفأرقعفأ،:قع،فدملفأ،قعفطدلفستفشعيريتفدقدرهفف /3ل

ف 333 ف دفرديسفق علفج فدف: دف،:دقفق يق ،ف رجعفس:قق،فص7ففس تي ترف رقع في ظر7ف5413ق:ر ي:سفير ترلف
ف 214يرورسط:ئ ،فير ،درف وسل،فص7ف /ف4ل
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قهه:رديدلفديرتهه فتمههدنفت:قعههةفرههلفدت  ههعفإرفهه:قفففهه:رفريمفهههدفير مهه:نفدير سهه:فةفير فيطههة
يرضررفقلف نفيرجدي  فف فف:رةف :فإنفرو فأفدف :فقنفديثفق ه:ءفأدففوهرفدويهره   فدت هدرفقههف

ف  م53443ذريعفألف13ل

أ،هف: فيرهديدلففدالفيفدثفف ففريمفيرهديدلف ه:فيضهرفقهلف هنفرهلففه فيرهديدل فدأ ه:و: 02النص
فبلفي  عفملفديفدف  همف نف  رينف :فم:نفرهلففه فذرهكفير ،ه فإذيفمه:نفذرهكفيرع هرينفخويوه:،ف
دالفي طههعفقههلفيرههديدل،فدذرههكف اههلفأنفيفوههرففيههلفيرغهه:ر،فأدفيغههرسففيههل،فأدفيفههرث،فأدف هه:فمهه:نف

ف  1ل الفهذي فديرفعف نفهذيفيرديدلف شريفأدفا  :فأدفخ س:فو

يألشهههي:ءفيرتههه فيت،هههرفففيهههه:فددنفويهههرهفرهههلفيرفهههقففههه ف هههنفي  هههكفيرهههديدلفديعتقهههرف هههنف
يرت،رفففه ففري هلفميهفف ه:فيريهدفقشهرطفأنفيمهدنف ري يه:فد تج قه:فإلفهديثفق ه:ءفأدف  ه:رةفالف

 تضرفق:رديدلففتؤدلفإررفتغييرف جريهفأدفي  ط:عف :ءه 

وفديح  :فيفس ففريمفيرديدلف نففيهثف ه:فيق ه ف ه:ؤهففه فدقهتفيرسهيلفدرهلفيرفهريمف ه:ف :03النص
نفأفدثفيرسيلف جرىفوي رف جريهفيألدل،فف يسفرهذركفير جهرىففهريم،فإالففرم يدخلفف فير رج ديح

نفمههه:نفهههذيفيرسهههيلف  ههرف جههه:رلف أنفمهه:نفير جههرىفقهههدي :فيجههرلف  يهههلفققههلفذرهههكفف ههلفيرفههريمفديح
 وترقهة،فف مهلفديفههدف  هه:فيرفههريمفإذيفم: هتفم ههه:فقدي هة،فدأ هه:فإنفمه:نف فههدا:ف هنفهههذيفف هيسفرههلف

ف  2لو فهذيف :ءفير طرفد :ءفيرعيدنيءففيرفريم فدسدف

نفأفهههدثف  ههه:فيق غهههلفيرهههديدلفدقهههتفوزيرتهههلفددقهههتفيرسهههيلفههههدفيرهههذلفيفهههددفقهههلففري هههلفديح
يرسههيلف جههرىفآخههرفجديههدففههبلفيمههدنفرههلففههريم،ففهه ففههينفإنفمهه:نفهههذيفيرسههيلفقههديمفدسههققفدأنف

فترت ف نفهذيفيرسيلفف لفيرفريمفرلفدر  ج:رلفيرت:قعةفرلفدير  قا ةف  ل 

ف
                                                           

ف 214،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 215 وسههههههههل،فص7فف /2ل
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 األمطــــارثانـيا: 

هفل فز ف  هأ فد ففق ه:ء فف:ء ف  فيرس هد فف:د فه ه  ففض فر فيأل ففم فم هر ففل فع فج ففل فق:لفيهللفتع:رر7فوفيرذ ف هف:ء ف  فيرس هفن ف   فل فق هفج فر فخ فو فف هف:ء ف  
   1لودن ف  ف  فع فت ففم فت ف  فأ فيفد فيد فد ف  فأ ففل ف  فيفر ف د فع فج فت ففبل فف ففم فم فر ففق: فز فر ففيت فر ف  فيرا ففن ف  ف

ر  يههه:هفيرعذقهههةف  هههرفسهههطحفيألرض،ف  هههلفت سههه: فيألدديهههةفيعهههدفير طهههرف ،هههدريفرئيسهههي:ف
د  ههرفوزيرتههلفتتدقههففقههدةفجريهه:نفمايههرف ههنفيأل ههه:رفد هه:ءفير طههرفيعتقههرف ،ههدرف ههنف ،هه:درف

دي مهههههنفير هههههدلفأنفيأل طههههه:رفم: هههههتفهههههه فير ،هههههدرفيألدلفديررئيسههههه فر  يههههه:هفف 2لير يههههه:هفيرجدفيهههههة
ت هههففم يههه:تفيأل طههه:رف هههنفقههه:ر غر فيألدسهههط،فدم: هههتف دي هههةفيال تظههه:مفدمايهههرةفيرتذقهههذ ،فدتخ

  ط ههةفإرههرفأخههرى فدم: ههتفأماههرفير  هه:طقفأ طهه:ريفير ط ههةف  ههرفيرقفههرفير تدسههطفدم: ههتف عظههمف
ف  3لأق:ري ه:فخ،قةفتزرعف  رفيأل ط:ر

أ هه:فير  هه:طقفيرديخ يههةفدير ريقههةف ههنفير،ههفريء،ففمهه:نف عظ ههه:فمايههرفيرجوهه:فف هه:ف ههديف
م: تفمايرةفيأل ديءفديرضهق: فديأل طه:ر،فير  :طقفيرديقعةفف فيرهض: فيرع ي:ف الفت:هرتفيرت ف

فتهههرفأنفيرشههه سفقهههه:فقهههلفأنفتهههرى،فدههههدف ههه:فيؤمهههدف  هههرفرطدقهههةفيرههههديءفدماهههرةفيأل طههه:رفيرتههه ف
ف  4لس:ه تفف في تش:رفيألريض فيرزري يةفديرقط:ئحفير بلئ ةفر ش:طفيرر  فقه:

 هدفم: هتفدفي :فيتع قفق:ر  :طقفيرج دقيةفف:أل طه:رفقهه:ف ه:درةفجهديفإنفرهمف  هلف  عد هة،فف
ير ق:ئههلففهه فير،ههفريءفت :سهه فيرجههد فدير فههط،فدمايههريف هه:فم: ههتفت جههوفإرههرفتمههدينفأفههبلفففي هه:ف

ف  5لقي ه :،ف ظريفر،عدقةفيرعيشفف فهذهفيرقيئةفير :سية

                                                           

ف 55سدرةفيرق رة،فيآلية7ف /ف1ل
 رمزفج عيةفير :جدفر ا :فةف ريمف ف دف،:رحفيرظويرل،ف دقففيرشريعةفيإلسبل يةف نف شم ةف درةفير ي:ه،فيإل :ريت،فف /2ل

ف 556،فص7ف5335،فديرتريث
ف 336،فص7ف2،فج3655ير   ش دل،ف،قحفيأل شر،فير :هرة،فديرفير متقةفير ،رية،فف /3ل
ف 5،فص7ف5يرف دل،ف ،درفس:قق،فجف /4ل
ف 14-13،فص7ف1:رف،فيإلسم درية،فجسعدفزو دل،فت:ريخفير غر فيرعرق ،ف  شوةفير عف /5ل
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دأ هههه:مفهههههذيفيرجوهههه:ففيرشههههقلفيرههههديئم،فمهههه:نفسههههم:نفهههههذهفير  هههه:طقفي جههههؤدنفإرههههرف،ههههبلةف
  يه: ف الف :ففعلفيرشيخفأقهدف ف هدففيالستس :ءف  رفوريرفق:ق فير  :طقفيرت في فقسفير طر

،فدهههذهفإشهه:رةف ه ههةفإرههرف 2لدأهههلفدوبل ههةففهط ههتفأ طهه:ريفوزيههرة،فددي ههتفأي: هه:ف ههدة ف1لير ههديت 
 هههدىفيرتقههه:طفسههههم:نفيرديفههه:تفدفهههه:جتهمفر  طهههر فدميههههففأنفيرشهههيدخفق وههههدذهمفيرردفههه ،فمهههه: ديف

ف رجعيةفر سم:نفرط  فير :ءفدس دطفير طر 

 طر7فوفأ لفي،ه حفرسه  ف ه:فرطهفف هنفير قه:تف اهلفيرهزرعفيرعديمف نف :ءفيرفيقنفي دل
دير ط:  فدج يعفيرخضرفيرت فت هدمف  هرفسه:قفديفهدةف  ه:فأ،ه لفقريه ف هنفدجهلفيألرضفدههدف

ف  3لي، حفرس  فأق :لفيألشج:رفدهدفيرقيه:فو

،فدقههههدفأظهههههرفذرههههكفأه يههههةفهههههذيفمــــاء المطــــرأدردفيرورسههههط:ئ فقهههه: فقع ههههدينفير ههههدلففهههه ف
ير ،درف هنفير يه:هفدفذرهكفالسهتغبلرلففه فيرغهرسفديرسه  فديرزري هة فد جهدف هنفقهينفير ،هدصف

فيرت فأش:رتفإررفهذيفير دردفير :ئ 7ف

وفد هه:ءفير طههرفالفيههدخلف  ههكفأفههدفإالف ههنفققضههلففهه فأد يتههل،ف اههلفيرزقهه:قفدير  ههلفف:01الــنص
 فإ :ئهلفف هدفدخهلف  مهلفدجه:زففيهلففع هل،ف هنف  هعفدأشق:هه:ف نفيآل ية،فدملف :ففديهف نفههذيففه

دقيعفدهقةفدويرفذركف  :فيدج فإخريجفير  ك،فديجرلففيهلفير يهريثفدالفيجهدزفر هنفي توهعفقهذركف
ف  4لإالفقنذنف،:فقلفأدفسق ف نفقق لفو

                                                           

 في ظر7فيردرجي  ،ف ،درف33هدف قدفيهللف ف دفقنف :،رفقنف ي:لفقنفيدسف،فدزيرفيإل :مفأف حف نفأهلفيرطق ةفف /1ل
ف 563،فص7ف5س:قق،فج

ف 561 وسهههل،فص7فف /2ل
ف 312-311ص7فف،3،فج3535 دريد،ففيرعديم،فمت: فيروبلفة،فيقنف /3ل
ف 551يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /4ل
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 نفأخذف نف :ءفير طرفشيئ:فدأفرزهفف فآ يةفأدفأ :قي فأدف ه:فشه:قلفذرهكفأ،هقحف  مه:ف
:ءفقههه:رقيعفأدفيرهقهههةفأدفيرهديهههةفم ههه:فرهههلفيرفهههقففههه فتدرياهههلفدر هههنفأريدفرهههلفيت،هههرفففيهههلفميهههففيشههه

فيال تو:عفقهذيفير :ءفف لفذركفقعدفأخذفيإلذنف نف،:فقل 

ودأ ه:ف ه:فيجت هعف هنف ه:ءفير طهرففه فيروهديدينفديألج هة،ففهبلفقهوسفر هنفي توهعفقهل،ف ه:فف :02النص
ذرهك،فقغيهرفإذنف،ه:ف فرمفيوسدفف فأرضفيرودين،فدالفيست رف  لفر فرثفديرغردسفد ه:فأشهقلف

د ه:فأشهقهه:ففجه:ئزفر هنف،ف 1لدأ ه:فيألضهي:تفديرغهدرينفديألفهديضفيرودينفيرذلفيجت عففيلفير :ء 
ف  2لي توعفق :ففيه:فرج يعفيردجدهفو

فههههريزهففهههه فهههههذهفير  شهههه ت،في مههههنفف  ههههد تج ههههعف هههه:ءفير طههههرففهههه فيروههههديدينفديألج ههههةفديح
يالستو:دةف  لففه فيرسه  فر فهرثفديرع هلفقهلففه فيأل هدرفير تع  هةفق:رسه  فدذرهكفقعهدفط ه فإذنف

ف،:فقلفل،:ف فيرودينفيرذلفيجت عففيلفير :ء  

ذيفأريدفقهههدمفأنفيع هههرديفأرضههههمف  هههرف ههه:ءفير طهههرفد سههه:ق فيألرضف :03الـــنص يرتههه فأريدديفوفديح
  :رته:ف  ه:،ففن لفيمدنفذركفقي هم،فم ه:فيشهترمديففه فيألرض فديجهدزفر هنفدخهلف ه:ءفير طهرف
أرضههلفأنفي توههعفقههلفميو هه:فشهه:ءفسههديءفأجهه:زفقق ههلففهه فأرضفويههرهفأدفرههمفيجههز،فديح  هه:فيفههذرف ههنف

ف  3لذركفإالفأنفي،رفلف نفأرضفير :سفإررفأرضل،فدرمفيمنفرلف،رفلفققلفذركفو

 سهه:ق فيألرضفم هه:فههه فيرشههرمةففهه فيألرض،فدير هه:ءفير جت ههعفقههه:ففتمههدنفيرشههرمةففهه 
ي، حفالستغبلرلففه فزرعفيألرضفدسه يه:فد هنف هرف ه:ءفير طهرفإرهرفأرضهلفي توهعفقهلففتهرفإنف

                                                           

دأضي:ت7فيرغدير،فأدفه فيرض:يةفدتج عف  رفأضي:ت فيرغديرفلج فو د رففيألضي:ت7فأض ،فيألض:ةفلج فأضر/  3ل
درة7فير هر،فقطعةف نفير :ءفيترمه:فيرسيل فيرفدضفلج فأفديضفدفي:ضفدفيض:ن7ف جت عفير :ء فدرعلف دو د رفدو د رينفدأو 

:،فده فدفقف :فسققف ذمدرةفهذهفيرتس ي:تفتط قفج يع:ف  رف :فيجت عف نف :ءفير طرفديرسيل،فإالفأ ه:فتتو:دتفمقريفديتس: 
ف 551،فص7فس:قق  رفيرترتي  في ظر7فيرورسط:ئ ،ف ،درف

ف 551 وسههههههل،فص7فف /2ل
ف 552،فص7ف وسهههههل /ف3ل
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مهه:نفقههدف ههرفإرههرفأرضفويههرهفققههلفأنفي،ههلفإرههرفأرضههل،فدالفيجههدزفر وههردفأنفي،ههرففير هه:ءف ههنف
فأرضفويرهفققلفأنفي رفإررفأرضل 

نفيشههت: 04الــنص ركفقههدمففهه فأرضفتسهه رفق هه:ءفير طههرف ههنفيألدديههةفدير ،هه:رففأدفويههرفوفديح
ذرههكف هههنفير سههه:ق ،فدقههدف رفهههديف ههه:فرمههلفديفهههدف ههه همف ههنفذرهههكفير ههه:ء،فاههمفأريدديف  ههه:رةفأرضههههمف
ق:ألج ةفديروديدينفديرجسدر،فف  عهمف نفذركففن همفالفيت : عدنف نفيرع :رة،فديع رفمهلفإ سه:نف

نفأريدديفأنفي س ديفير :ءفيرهذلفتسه رف  همفأرضلفقولف  :رةفش:ءف نف، دففير ع :ريت   ،فديح
قههلفهههذهفيألرض،ففههن همفي سهه د لفإذيف   ههديف هه:فرمههلفديفههدف هه همفدرمههلفديفههدف هه همف جهه:زف :ئههلف

ف  1ول  رف نففدقل،فدالفيجدزفألفدف  همفأنفي توعفق :ءفويره

ألفأ ههلففهه فف:رههةفيشههتريكفقههدمففهه فأرضفت توههعففهه فسهه يه:فق هه:ءفير طههرفير جت ههعففهه ف
دديةفدير ،:رففدم:نفملفديفدف  همفيع مف :فرلف نفذركفير :ءفلير ي هةفيرته فيف،هلف  يهه:فيأل

فهههه فير سهههه ة فدمهههه:نفقعضهههههمفيروهههه ففهههه ف  هههه:رةفيألرضفق:ألج ههههةفديرجسههههدرفديروههههديدينفددقههههفف
يآلخههردنفضههدف  هه:رتهمفهههذه،ففههبلفيجههدزفرهههمف هه عهمفدأللفأفههدف هه همفيرفههقففهه ف  هه:رةفأرضههلف

 فقسه ةفير ه:ءففهننفمه:نفمهلفديفهدف ه همفيع همف ،هيقلفف هلفأخهذه،فميففيش:ءفدف فف:رةفيرروقةفف
فديمدنفرملففردف  رف :ئلف  رف نففدقلفدالفي، حفأنفيوخذفأدفي توعفأفدف  همفق :ءفويره 

ف  ه:ف7فالتساؤالت فيما يتعمق بماء المطردقدفدردتفردىفيرورسط:ئ فيرعديدف نف

نف،رفف :ءهفإرهرفأرضهلففن هلفالفيومهلفو هة :01النص يألشهج:رفيرته ف،هرففإريهه:فير ه:ءففوفديح
سقعفس ين،فد ه همف هنفي هدل7فخ هسفسه ين،فد ه همف هنفي هدل7فاهبلثفسه ين،فد ه همف هنفي هدل7ف
نفأدرمههتففههبلفقههوسف نفرههمفتههدرك،فديح سهه ة فد هه همف ههنفي ههدل7فإالفت ههكفيرغ ههةفيرتهه فم: ههتففي ئههذ،فديح

خصففه فههذيفم هلف  يه:ففيه:،فد ه همف هنفي هدل7فدرهدفأدرمهتفإذيفزيدففيهه:فير ه:ء فد ه همف هنفيهرف
إذيفتهه: فأنفيوم ههل،فدالفيمههدنف  يههلفشهه ءفد ههنفقهه:ل7فالفيوم ههه:ففهه فيردجههدهفيرتهه فذمر هه:فأدالففههننف

                                                           

ف 133،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق /ف1ل
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يرو ريءفيوم د ه:فقنذنف،:فقه:،فدالفيوم د ه:فقغيهرفإذ هل،فدتجه ف  يهلفزمه:ةفيرغ هة،فدههذيفم هلففه ف
ف  1ل :ءفير طرو

ير هه:ءففههبلفيجههدزفرههلف ههنف،ههرفف هه:ءف سهه رفويههرهفإرههرفأرضههلفدي توعههتفأشههج:رهفقههذركف
يألملف نفو ةفت كفيألشج:رفر دةفسقعفس ينفف فقدلفدخ سفس ينفف فقدلفداهبلثفسه ينففه ف
قدلفآخرفدس ةفف فقدلفده ه:كف هنفي هدلفالفيومهلف هنفت هكفيرغ هة،ف  هرفأنفه ه:كف هنفيهرخصف

فأم ه:فإذيفت: ف،:فقه: 

ق:ل7فال،فد ه همف هنففوفق تفف:ر ق:تفإنف،رففإريلفدهدفرغيره،ففهلفيجدزفرلفأم لف؟ :02النص
ي ههدل7فالفقههوسف  يههلففيههل،فد هه همف ههنفي ههدلففهه ف هه:ءفير طههر7فإنف،ههرفلفيررجههلفإرههرففدي ههلفدهههدف

ف  2لرغيرهفأنفيغرمفقي تلفر،:فقلفديجع لفف ففلفو

ذركفق ع رفأنفير ق:تفإنفي توعفق :ءفير طرفدههدفرغيهرف،ه:فقلففهي منفأنفيومهلفيروهردف
م هه:فالفيجههدزفذرههك،فد ههنف،ههرفف هه:ءفير طههرفإرههرفذرههكفير قهه:تفدالفيمههدنف  يههلفشهه ءفففهه فذرههكف

ففدي لفدهدفرغيرهففع رفيرو: لفأنفيعدضف نفأخذف  لفير :ءفدأنفيعطيلفقي ةف :فأخذ 

وفق هههتففههههلفي :تهههلفيررجهههلف هههنفأريدفأنفي،هههرفف ههه:ءهف هههنفأرضهههل،فدذرهههكففههه ف ههه:ءف :03الـــنص
نفمه:نففه ف،ههرفل ذرهكفير هه:ءففير طهر؟فقه:ل7فال،فدرمههنفيدفعهلفقهددنفذرههكف هنفويهرفأنفي :ت ههل،فديح

نف ش ءف نفيروس:دفف فأرضهلف اهل7فيرجسهرفدفير سه رفد ه:فأشهقلفذرهكففن هلفي  عهلف هنفذرهك،فديح
ف  3لرمفيجدف  علفإالفق ت:رلفف ي :ت لفو

                                                           

ف 154يرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف،فص7فف /1ل
ف 154،فص7ف وسههههههل /ف2ل
ف 155 وسههههههههل،فص7فف /3ل
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ف ههنف،ههرفف هه:ءفويههرهفإرههرفأرضههلففع ههرف،هه:ف فير هه:ءفإنفمهه:نفيسههتطيعفأنفيتج قههلف
ليرجسههههدرفف يوعههههلفذرههههك،فم هههه:فيفههههرصف  ههههرف ههههدمفإرف:قههههلفيرضههههررفديروسهههه:دففهههه فت ههههكفيألرضف

نفرمفيمنفه :كففلفدم:نفالقدف نفقت:رلفف ي :ت ل ف،دير س:ق  فدي  عف نفذرك فديح

وفق ههت7فف هه:ففضههلف ههنف هه:ءفير طههرف  ههرف  هه:رةف،هه:ف فذرههكفير هه:ء،فهههلفرغيههرهفأنف: 04الــنص
ي توعفقلفأمفالف؟فق:ل7فإنفأ منفر،:ف فير :ءفأنفي توعفقلففهبلفي توهعفقهلفويهره،فدالفيع هرف  يهلف

نف ف  1لرمفي م لفيال تو:عفقلففبلفقوسف  رف نفيع رف  يلفوإالفقنذ لفديح

 هه:فزيدف ههنف هه:ءفير طههرف ههنفف:جههةف،هه:فقلفدرههمفيعههدفي توههعفقههلفف غيههرهفأنفيسههتغ لففهه ف
نفم:نفر،:ف فير :ءفأنفي توعفقلففهبلفيجهدزفإ ط:ئهلفر غيهرفدههدف   :رةفيألرضفديال تو:عفقلفديح

فف فف:جتل 

جههلفإرههرفأرضههلفأدفأجيههرهفأدفطو ههلفإنفمهه:نفوفق ههتفف هه:ءفير طههرفإنف،ههرفلف قههدفيررف :05الــنص
تفههههرمف  يههههلفت ههههكفيألرض،ف اههههلفإنف،ههههرفلفق وسههههلفإرههههرفأرضههههلف؟فقهههه:ل7فالفإالفإنففع ههههديفذرههههكف
ق فضههره،فدرههمفيههو رهمفدرههمفيهه ههمففوعههلفيرعقههدفديرطوههلفق  زرههةففع ههلففهه فهههذي فدأ هه:فيألجيههرفد هه:ف

وسههلفديومههلفو تههلفد ههنفأشههقهلففههبلفي قغهه فرههلفأنفيترمههلفإرههرفذرههك،فدالفيمههدنفق  زرههةف هه:ففعههلفق 
يشترىفأشج:ريفف،رففإريه:ف :ءفير طرفقغيرفإذنف،:فقل،فامفظهرفقه:ف ي فم:نف  هدفيرقه:ئعف
فننفرض فيرعي ففبلفيوملفت كفيألشج:رفدأ :فيرق:ئعفإنف،رففإريه:فير :ءفاهمفرجعهتفإريهلفقعهدف

ف  2لذركفق:رعي ،ففن لفيوملفو ته:،فدالفقوسفو

دفيرعقهههدف ههه:ءفير طهههرفإرهههرفأرضفيرسهههيدفقع  هههلفدقعقههه:رةفأخهههرىفأ هههلفإنف،هههرففيرطوهههلفأ
د فضههرهففتفههرمف  يههلفو ههةفت ههكفيألشههج:ر،فأ هه:فيألجيههرففههبلفي طقههقف  يههلف وههسفيرفمههمفدرههلفأنف
يوملفت كفيرغ ة فأ :فيألشج:رفإنف،رففإريهه:فيرقه:ئعف ه:ءفير طهرفدسه :ه:فقهلفددنفيسهتئذينف هنف

                                                           

ف 156،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 115 وسههههههههل،فص7فف /2ل
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كفيرغ ههة،فديرقهه:ئعفيرههذلف،هه:فقلفف  ههنفيشههترىفت ههكفيألشههج:رفدرضهه فيرعيهه فقههه:فأنفالفيومههلفت هه
ف،رففإريه:فير :ءفامفرجعتفإريلفدرمفتق:عفرذركفيرعي فف لفأملفو ته: 

 ثالثـــا: العيـــون واآلبــــار

يألرضفه فخزينفير :ءفيرمقيرفإذفتعت دفمايرف نفيرددلفيرته فت عهدمففيهه:فيأل هه:ر،فأدف
دجه ه:فسهقف: لفدتعه:ررفإرهرفت كفيرت فتع:  ف نفشحفير ي:هفيرسطفيةف  رفير يه:هفيرجدفيهة،فدقهدف

ر ف ف  فط  فير ي:هف نفيألرضفق درلفوفأ خ    ه :ف  :ء ه :فد   ر   :ه :فوج 
ف  1ل

،فدهه فأفهدفأ هديعفير يه:هف 2لير  ،ددفق:رعينفي قدعفير ه:ءفيرهذلفيجهرلففهدقفيألرضفالعيــون:/ 1
دخ:،هةففه ففيرجدفية،فدقدفم: تفتستغلفف فيرشر فأدفيرزري ة،فم ه:فأ هه:فتهزددفيردديه:نفق:ر يه:ه

ف،هههلفير،هههيف فديعتقهههرفأو قهههه:فطقيعيههه:فد  قعهههه:ف هههنفيرجقههه:ل،فدههههدفيأل هههرفيرهههذلفأدىفق:رفمههه:مف
ديرسههبلطينفإرههرفرقههطف ي:هههه:فق:ر ههدنف ههنفخهههبللفتشههييدفق ههديتفربلسههتو:دةف  ههه:ففهه فير شههه:ط:تف

ف  3ليريد يةفل نفوسلفدشر فددضدءفدطه:رةفدويره:    

 فوفقهبلدف خهلفد ف ضه:تفد يه:هفت قهعفف فيرج د فت هعف دي هةفديرمهبلنفلديرجهبلن فدهه
،فدت هعفتيههرتف 4ل  رفدجلفيألرضففي،عدفير ه:ءفم:رسههمفإرهرفأ هدفطديهلفديسهيحففه فير هزيرعفو

قينفجق:لفدأدديةفشر فأه ه:ف نفأ ه:رفد يدنفوفيوت فقعضهه:ف هنف،هفريءفدقعضهه:ف هنفجقهلف
ف  5لجزدلفرمفيجذ فزرعفذركفيرق دفقطفإالفإنفي،يقلفريحفأدفقردو

                                                           

ف 13سدرةفير :ز :ت،فيآلية7فف /1ل
ف 236،فص7ف6،فجيقنف  ظدر،ف ،درفس:ققف /2ل
فض:رةفير غر فدف ط:ق فس :ء،فيرخط: فيرو ه فديرع رينفف فير غر فيألدسط،ف ذمرةفر يلفشه:دةفير :جستيرفف فت:ريخفف /3ل

ف  :رة،ف فإشريف7ف بلدة فيألدسطفف فيرع،رفيردسيط، فيرت:ريخ، فقس طي ةج: عةفقسم فيإلسبل ية، فير :درفر ع دم ،فيأل يرف قد
ف ف361،ص7ف5335

ص7ف،ف3643،فسعيد،فمت: فيرجغريفي:،فتح7فإس : يلفيرعرق ،فقيردت،فير مت فيرتج:رلفر طق: ةفديرتدزيعفدير شرفيقنف /4ل
ف 353

ف 7333فيإلدريس ،ف ،درفس:قق،فص7فأيض: في ظرف316يريع دق ،ف ،درفس:قق،فص7فف /5ل
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:دردلفإررفأنفيرعيدنفت  سمفإرهرفابلاهةفأقسه:م7فأفهده:فأنفتمهدنف  ه:فأ قهعفيهللفيشيرفير 
تع:ررف :ءه:فدرهمفيسهت قطلفيآلد يهدنفدفم هه:ففمهمف ه:فأجهريهفيهللفتعه:ررف هنفيأل هه:رفدر هنفأفيه:ف
أرضفق :ئههه:فأنفيوخههذف  ههلفقههدرفمو:يتههل،ففههننفيخت وههديففيههلفر  ،ههلفرد هه ف هه:فأفهه فق :ئههه:ف ههنف

عههضفيألفههريدف ههنفقعههضفمهه:نفألسههق همففهه فيإلفيهه:ءفأنفيسههتدف ف  ههه:فير ههديتففههننفت ههدمففيههلفق
نفيشههترمديففهه فيإلفيهه:ءف  ههرفيرسههديءفدرههمفيسههققفقعضهههمفقعضهه:ف شههر فأرضههلفاههمفر ههنفي يههل،فديح

ف  1لتف:،ديففيلفق س ةفهذيفير :ءفدتديف ديففي :فقي هم

 هه:فدير سمفيرا:  فأنفيست قطه:فيآلد يهدنففتمهدنف  مه:فر هنفيسهت قطه:فدي  هكف عهه:ففري
دير سههمفيرا:رههثفأنفيسههت قطه:فيررجههلففهه ف  مههلففيمههدنفأفههقفق :ئههه:فرشههر فأرضههلففههننفمهه:نفقههدرف
نففضلف نفمو:يتلفدأريدفأنفيفيه فقهلفأرضه:ف مو:يته:ففبلففقف  يلففيه:فإالفرش:ر ف ضطر،فديح

ف  2ل ديت:ففهدفأفقفرشر ف :فأفي:ه،فم :فيجدزفإ ط:ءهفألرق: فير ديش فدمذركفأرق: فيرزرع

فدهدفي دل7فالعيون ثالثة أنواع دقدفأش:رفيرورسط:ئ فمذركفإررفأنف

7ف  هه:ف ههينفأدريهة،فدير فداهةفديرته فالفتعهرففأ هه:فقدي ههةفوفديرعيهدنف  هرفابلاهةفأدجهل:01الـنص
دير فداههةف  ههه:فرههيسفرههه:ففههريمفدير دي ههةفرههه:ففههريم،فدفري ههه:ف :ئههةفذريعفد هه همف ههنفف،أدف فداههة

د هه همف ههنفي ههدلففهه فف،دلفخ سههةفد شههردنفدقيههل7ف شههردني ههدلفخ سههدنفذري هه:،فد هه همف ههنفي هه
ير فداهههة7فرهههه:ففهههريمفدفري هههه:فأرقعهههدنفذري ههه:،فد ههه همف هههنفي هههدل7فخ سهههةفد شهههردنفد ههه همف هههنف

دأ ههه:فيرتههه فالفف،ي هههدل7ف شهههردنفذري ههه:فدقيهههلففري هههه:ففهههريمفيرع ههه:ريتفم هههه:،فدهههه فخ سهههةفأذرع
مف هههنفي هههدل7ففم هههه:ففمهههمفيعهههرففف:رهههه:فأ هههه:فقدي هههةفأمف فداهههةففسهههقي ه:فسهههقيلفير فداهههة،فد ههه ه

ف  3لير دي ةفو

                                                           

،فص7ف3656،فيق  تيقةير :دردل،فيألفم:مفيرس ط: يةفديردالي:تفيردي ية،فتح7فأف دف ق:ركفيرقغديدل،فيرمديت،ف متقةفديرفف /1ل
ف 513-513

ف 513 وسهههههههل،فص7فف /2ل
ف 213يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /3ل
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ذريع فدير فداههههةفف53أدفف52أدفف23أدف333دقههههذركفيمههههدنففههههريمفيرعههههينفير دي ههههةفإ هههه:فلف
أذرعف فديرعينفيرت فالفتعهرففإنفم: هتفقدي هةفف2ذريع،فأدفف53أدفف52أدفف13ي درففري ه:فقهفلف

أدف فداههةففه هه:كف ههنفيعتقههرففري ههه:ففههريمفيرعههينفير فداههة،ففهه ففههينفيههرىفيرههقعضفأنففري ههه:ف
ف وسففريمفيرعينفير دي ةفدي طققف  يه:فيرفممف وسل 

 ففت الفف ف :في  7فحريم العيوندأ :ف :فأدردهف نف

 هنفير دضهعفيرهذلفالفيهزدلف  هلف :ؤهه:ففه فوفدفهريمفيرعهينفويهرفيرعهينفإ  ه:فيفسه ف: 01النص
دقههتفجريههه:فإرههرفيرع هه:رة،فديح  هه:في ظههرففهه فذرههكفإرههرف هه:فأدرمدههه:ف  يههلفسههديءففهه فذرههكفأيزديدتف
  ههرف  ههديرهفأدفي ت ،ههتف  ههلفدمههذركفإنفوهه:رف :ؤههه:ففههبلفيههزدلففري ههه:،فد هه همف ههنفي ههدل7فإنف

نفم: هتففيهه:فأقهلفأيسديف  ه:فدرمفيط عديفف في جق:ره:ففن ه:فيزدلففري ه:فديع ردنف أرضهم،فديح
دمذركفملف  ه:رةفاقتهتففه فأقهلف هنففهريمفمهلف ه:فف، نففريمفيرعينففبلفيج:دزديفيرفريمفيرع :رة

ف  1ليمدنفرلفيرفريمففبلفيج:دزفيرفريمفت كفيرع :رةفو

ق ع ههرفأنففههريمفيرعههينفددنفيفتسهه:قه:فيفسهه ف ههنفير مهه:نفيرههذلفالفي شههفف  ههلف :ؤههه:ف
ديري ههرففهه فذرههكفإرههرف هه:فف،يرغههرسفدويههرهف ههنفأ،هه :ففيرع هه:رةفهه فدقههتفجري: ههه:ففهه فيرههزرعفأدف

دجههدتف  يههلفيرعههينفسههديءفيرتوههعف  سههد ف :ءههه:فقعههدفذرههكفأدف  ههص،فم هه:فأ ههلفأنفف:ضههتفدوهه:رف
ف :ءه:فالفيذه ففري ه: 

دمذركفيرعينفيرت فيس دنف  ه:فير ديش ففترفاقهتفذرهكف  يهه:،فيمهدنففري هه:ف  هديرفو
يس د ه:،فدردفم:نفأمارف نففري ه:فديح  :في ظهرففه فذرهكف :فت فففيلفير ديش فف فيردقتفيرت ف

ف  2لإررفير ديش فيرع: ةفدمذركفير ديش فيرخ:،ةفتاقتفرت كفيرخ:،ةفدالفتاقتفرغيرهمفوف

                                                           

ف 213يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7ف /ف1ل
ف 214 وسهههههههههل،فص7فف /2ل
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ق:ر سقةفإررفيرعينفيرت فيعت دف  يه:فف فس  فير ديشه فقشهملفديئهمفليألو ه:م،فيألق ه:ر،ف
 مه:نفيرهذلفتشهغ لفير ديشه ففه فأا ه:ءفسه يه:فيإلقل    ففيمدنفيرفريمفيرمه:ف فرهه:فقه:ر ظرفإرهرفير

ف نفهذيفير درد 

ـــار:/ 2 ههه فير ههدعفيراهه:  ف ههنفأ ههديعفير يهه:هفيرجدفيههة،فدتخت ههففيآلقهه:رف ههنفيرعيههدنففهه فأنففاآلبــ
يرعههينفيمههدنف م  ههه:فيرجههدف فقريهه ف ههنفسههطحفيألرضفأ هه:فيرقئههرففههننف م  ههه:فيرجههدف فيمههدنف

ف  1لقعيديف نفسطحفيألرض

رديف :ئيه:فه: ه:ففه فير غهر فيألدسهطفخ:،هةففه فيألريه:ف،فدمه:نفدقدفشهم تفيآلقه:رف هدف
فوهههرفههههذهفيآلقههه:رففههه فير  ههه:طقفيرتههه فت عهههدمففيهههه:فسهههيدلفير يههه:هفديأل طههه:رفم  ط هههةفوفديرمهههبلنف
لديرجههبلن فيرتهه فمهه:نفيفوههرففيههه:فيررجههلفقئههريفقوزيههدف ههنف :ئههةفدي هه:ر،فألنفأرضهههمف،هه قةفدير هه:ءف

 يعفآقه:رهمفدقهه:فيسه دنفج ه:تهمفدزرد ههمفد خ ههمفقعيدفيدركف  رفأزيدف نف ئةفق: ة،فدهمذيفج
ف  2لو

دير يه:هفيرجدفيهةفيرته فف 3لم :فأنفأهلفير  :طقفيرج دقيةفي جؤدنفإررفيسهتغبللفيرو ه:ريت
تو، ه:ف نفيرسهطحفطق هةفرقي هةف،ه قةففيهتمفيسهتخريجه:فقفوهرفآقه:رف  ي هةفديتع: هلفقفهذرف هعف

ف  4لير ي:هفير توجرةفقعدفمسرفت كفيرطق ة

دير بلفههظفأ ههلفم: ههتفه هه:كفقعههضفير  هه:طقفيرتهه فالفي،هه حففيههه:ففوههرفيآلقهه:رفف ههدفمهه:نف
 دضههعفأزرههجفقهه:ر ر ف ههنفجغههريففقههلفأقيهه:رفيفورد ههه:فديسهه دنف  ههه:ففههبلفيمهه:دفيسههت يمفرسههم: ه:ف
يرفوههرفرضههعوه:فدي هههدي ه:،فدرتوهه:دلفتسههر ف يهه:هفيآلقهه:رفإرههرفيألرضفمهه:نفيرسههم:نفي جههؤدنفإرههرف

                                                           

ف 321 ريمف ف دف،:رحفيرظويرل،ف رجعفس:قق،فص7فف /1ل
ف 333يرف يرل،ف ،درفس:قق،فص7فف /2ل
7فف  رفق ع رففور،في :لفف رتفيرقئرففورته:فالستخريجف :ءه:فديرو يرفيآلق:رفير جت عةفيرابلاةفف :فزيدت،فدقيلفلج فف :رةف /3ل

ف 123،فص7ف33  ظدر،ف ،درفس:قق،فجفيقنه فآق:رفتفورفدي وذفقعضه:فإررفقعضفدج عه:فف   ر في ظر7ف
ف 331  يدرفسمي ة،ف رجعفس:قق،فص7فف /4ل
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 ه:فقخشه فيرعر ه:رفأدفق:رعشه فدويهره،فدرمهنفههذيفيأل هرفو:رقه:ف ه:ففوره:فف فير،خدرفأدفتقطي
ف  1لم:نفيخ ففآا:رف  رفطعمفير :ءفدريئفتلففس ف :فأش:رتفإريلفقعضفير ديزل

قههدفزخههرتف  هه:طقفير غههر فيألدسههطفق:آلقهه:رفم ههدردفجههدف هههمفدقههدفم: ههتف  تشههرةفشههرق:ف
درههمفتمههنفيآلقهه:رفف، ههه:رفديرعيههدندورقهه:فشهه :الفدج دقهه:فقهه:ررومف ههنفق ههةفيإلشهه:رةفإريههه:ف  :ر ههةفق:أل

تستغلفف فيرشر فدس  فير زرد :تفدشر فير ديشه فففسه ،فديح  ه:فم: هتفتسهتخدمفأيضه:ففه ف
د هههنفف،يألرفههه:ءفههههذيفدقهههدفيسهههتخد تفيرهههدديري فررفهههعفير يههه:هف هههنفيآلقههه:رفدم: هههتفتسهههف فق:رفقههه:ل

ف  2ليآلق:رف :فم:نف ذ ف،:ف فد  ه:ف :فم:نف :رح

ط ههسفير،ههفريدلفتتج ههعفتفههتفسههطحفيرترقههةفرتتوجههرفديههذمرفأنف يهه:هفأ طهه:رفجقهه:لفيأل
،ففههه فيرديفههه:تفيرشههه :ريةفقهههديدلفريههه فدديرجهههبلنفد،هههفريءف 3ل  هههرفشهههملف يهههدنفدآقههه:رفيرتديزيهههة

دهههرينفدتههديت،فأ هه:فق هه فير،ههفريءفلدسههطه: ففيههثفيهه خوضف عههدلفيرتسهه:قطففههه فتعت ههدف  ههرف
ف  5لج:جةأدففورف  ي ةف  ه:فيرف دةفديرعذقةفدير :رفةفيألف 4ليآلق:رف نفأفس:ء

خ ددنف نفطري ةفيست ق:طفير ي:هفيرج:ريهةففه فيرهقبلدفير،هفريدية،ففيهذمرففيقنديتفدثف
أنفوفيرقئهههرفتفوهههرف  ي هههةفقعيهههدةفير ههههدىفدتطهههدىفجدي قهههه:فإرهههرفأنفيد،هههلفقههه:رفورفإرهههرففجههه:رةف
،هه دةففت فههتفق:ر عهه:دلفديروههؤدسفو ههرفأنفيههرقفجر ههه:،فاههمفت،ههعدفيروع ههةفدي ههذفدنف  يههه:فزقههرةف

سرفطق ته:ف  رفير ه:ء،ففت قعهثف،ه: ديففهيعمفيرقئهرفاهمفتجهرلف  هرفدجهلفيألرضف نفيرفديدفتم

                                                           

ف 331  يدرفسمي ة،ف رجعفس:ققف،فص7فف /1ل
ف 333-332 وسهههههههل،فص7فف /2ل
فيإل س:نفف فير،خدرفر ف،دلف  رفير ي:هف نفق:طنفيألرضففترتوعفير ي:هف نفف /3ل ه فت كفيآلق:رفيرع ي ةفيرت فيفوره:

،ف رجعفس:قق،فأسولفإررفأ  رفقديسطةفيرضغطفيرهيدردست:تيم ففتظهرف  رفيرسطح في ظر7ف ريمف ف دف،:رحفيرظويرل
ف 131ص7ف

يرفس فق:رمسرفدسمدنفدج علفأفس:ءف7ففويرةفقريقةفير عر،فقيلفأ لفالفتمدنفإالفف فأرضفأسو ه:ففج:رةفدفدقه:فر ل،فف /4ل
ف 355ص7فف5جفقنف  ظدر،ف ،درفس:قق،يفنذيفي تهرفإررفيرفج:رةفأ سمتل في ظر7ف

ف 33ص7فف،1جفسعدفزو دل،ف رجعفس:قق،ف /5ل
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ديدي:فديز  دنفأنفير :ءفرق :فأ جلفقسر تلف نفملفش ء،فدههذهفيرطري هةف دجهددةففه فق،هدرف
ف  1لتديتفدتمريرينفدديرمبلنفلديرجبلن فدري 

 ف :في  7فحريم البئرد  :فأدرهفيرورسط:ئ ففدلف

فههه فت هههديرففهههريمفيرقئهههرففسههه ف ههه:فيقي هههلفيرورسهههط:ئ فدذرهههكففيإلق:ضهههيدن ههه:فيهههذه فإريهههلف
فق:رفديثف نفأ ديعفيآلق:رففي دلف

وفديآلقهه:رفأيضهه:ف  ههرفابلاههةفأدجههلفير دي ههةفدير فداههةفد هه:فالفيعههرففأ ههه:فقدي هههةفدالف: 01الــنص
 فداهههة فف:ر فداهههةفد ههه:فالفيعهههرففأ هههه:فقدي هههةفأدف فداهههةففهههبلففهههريمفرهههه:فدأ ههه:فير دي هههةفففري هههه:ف

،فدفري ه:فويره:ف نفملفج:  فد  همف نفي دل7ف شهردنفذري ه:ف هنفمهلفج: ه ،فأرقعدنفذري :
دالفيفسقدنفيرقئرف وسه:،فد  همف نفي دلفف فيرقئهرفير فداهةفإذيفم: هتفير ديشه فتسه رف  هلفأنف
نفم: تفير ديش فيسه د ه:ف يمدنففري ه:فأرقعينفذري :ف نفير :فيةفيرت فيس دنف  ه:فير ديش فديح

 ههه:فأرقعههدنفذري هه:ف ههنفمههلف :فيههة،فد هه همف ههنفي درههكف شههردنفذري هه:ف ههنف ديفيههه:فم ههه:،فففري
د  همف نفي دل7يمهدنفرهلفيرفهريمف  هديرف ه:فت هفففيهلفير ديشه ففه فيردقهتفيرته فتسه رففيهل،فقهلف

ف  2لذركفأدفمارو

ف:رخطهه: فيرو ههه فيإلق:ضهه فيطههرحف سههورةف ه ههةفجههديفدههه ففههريمفيرقئههرفهههذيف هه:فتفداههلف
ف:التفيرسطدفديال تديءف  رفيأل بلكفيرع: ةفديرخ:،ةف نف ش:ملفقينفيرع: ةفديرخ:،ةفدرهذيف

ف  3لم ف نفملفج:  فددنفيفتس: فيرقئر53443ذريعفلف13فو فيرف:التفيرع:ديةفي درفقهف

ف

 
                                                           

ف 45-44،فص7ف4،فج5333خ ددن،تح7فخ يلفشف:دة،ف ر7فسهيلفزم:ر،فديرفيرومر،فقيردت،ففقنييقنفخ ددن،فت:ريخفف /1ل
ف 214-213يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /2ل
ف 65 ط:ق فس :ء،ف رجعفس:قق،فص7فف /3ل
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 المنشآت المائية : الثالث المبحث

رمفيدخرفسم:نفير غر ففريدىفدج : :تفجهديفف فيرسع فرتف يقفيالسهتو:دةفير ،هدىف
 نفير ي:هفير دجددةفف ف خت ففير ديردفير دجددةفف فيرطقيعةف نفطريقفيرتس:قطفدذرهكفقنق: هةف

ف  1ل  ش تف :ئيةفديال ت :دف  رفدس:ئلف ديدةفرتف يقفهذيفيرغرض

:قلفيرعديدف نفير ض:ي:فير تع  ةفق:ر ي:هفد ه:فيت،هلفقهه:ف هنفدقدفأدردفيرورسط:ئ فف فمت
  شهه تفدويرههه:فد جههدف ههنفأ ا ههةفذرههكفير ،هه:رففدير سهه:ق ،فيرجسههدرفدير  :سههم،فد ظههريفر ف:جههةف
ير :سةفديرديئ ةفرع ،رفير يه:هفديرهذلفيشهملفير فهدرفيرهذلفت هدمف  يهلفيرفيه:ةفيالقت،ه:ديةفسهديءف

ره هه:،فدمهه:نفيهت هه:مفسههم:نفيرريههفف  ههرفيرخ،ههدصفتع ههقفذرههكفقفرفههةفيرر هه فأدفيرزري ههةفأدفوي
يهت : ههه:فق:رغههه:فقنق: هههةفير  شههه تففههه ففهههدددفإ م: ههه:تهمفيرقسهههيطةف  هههرف سهههتدىف جههه:التف ديهههدة،ف

ف  2لديم نفت،درفأق فيرعق:سفر تهيئةفير :ئيةفد ظ:مفيستغبلره:فف فير  د :تفيرطقيعيةفيرت:رية

وض:ءفيرتج يع فر ي:هفير طرفد ه:في مهنفير ج:لفيرتج يع فر  ي:هفأدفير س:ق 7فديت الفف فير/ف3
أنفي :مففيلف نفتهيئةف بلئ ةفرتج يهعفيرجريه:نفيرسهطف فدتفدي هلف فهدفير جه:رلفيرطقيعيهةفرمه ف

ف  3ليس:همفقذركفف فيالستو:دةف نف :ءفير طرفف:ر ج:لفيرتج يع فهدففض:ءفيستدريرفير ي:ه
سهههدرفديرطهههديق فدمهههلف ههه:ف جههه:لفيرهههتفممففههه فير يههه:هفق،هههدفيرع ههه:رة7فيضهههمفير  شههه تف اهههلفيرج/ف5

يس حفق:رتفممفف فيرجري:نفيرسطف فربلسهتو:دةف  هلففه فيرزري هة،فدفه فههذيفير جه:لف جهدفأيضه:ف
 خت ههههفف  شهههه تفتفديههههلفيرجريهههه:نفيرسههههطف فدتعدي ههههلف ههههنفسههههدددفتفدي يههههةفد ،هههه:رففتسهههه حف
قهه:ر ردرف ههنفير جههرىفيررئيسهه فإرههرفشههقمةفتدزيههعف يهه:هفيرسههيدلفدذرههكفقهه:رتفممففهه فم يهه:تفير يهه:هف

                                                           

ف 24  دشفدسي ة،ف رجعفس:قق،فص7فف /1ل
 رمزفير شرفيرج: ع فتد س،ف ف دففسنفدآخردن،فق: دنفير ي:هفديرتهيئةفير :ئيةفقج د فإفري يةفف فيرع،رفيردسيط،فف /2ل

ف 343،فص7ف3666
ف 343هل،فص7فههه وسهههف /3ل
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درههةفإرههرفيالسههتع :ل،فدفيههلفمههذركفير  :سههمفيرتهه فتسهه حفقهه:رتفممففهه فيرههدفقفدأدقهه:تفتدزيعههلفير ف
ف  1لدمذركفيرفدف نفسر ةفيرتي:رفير :ئ ف

 ج:لفيرتفممفف فير ي:هفق،دفيرتخهزين7فدفيهلف جهدف  شه تفجدفيهةفتفهدلفإريهه:ف يه:هفيرجريه:نف/ف1
   2لير ديجلفدير،ه:ريجيرسطف فقغرضفيرفو:ظف  يه:فديستع :ره:ففي :فقعدفده فتش لف

 أوال: المجال التجميعي لممياه
 المساقي:/ 1

ير سهه رفهههدفير سهه:فةفيرتج يعيههةفر يهه:هفيأل طهه:رف ههنفيرفههدضفيرطقيعهه  فدهههدفق ا:قههةف
 ،درفير دردفير :ئ فيرسطف فيرذلفي منف نفتفديلف ي:هفير طهرفإرهرفم يه:تف :ئيهةفأدف هدردف

ه يههةفخ:،ههةفرههؤلرضفيرتهه فأسههو لفديرتهه ف هه:ئ فق:قههلفر تخههزينفديرت،ههريف فديمسهه فير ،ههرففأ
تخضههعفر تهيئههةفقديسههطةف  شهه تفتج يههعفير يهه:هف اههلفير ديجههلفدير،ههه:ريجفديرجسههدرفديرطههديق ،ف
فقعضفهذهفير  ش تفلير ديجلف ابل فيسهتع لففه فتخهزينف يه:هفيرشهر ،فدقعضهه:فيآلخهرفيمهدنف

ف  3لرتج يعف ي:هفيررلفديرتع يرفيروبلف فليرجسدرفديرطديق  
ق يهه:هفيرجريهه:نفيرسههطف ،فرههذركففههننفيررفههعففير سهه رففهه ف ههدفت ههكفير  شهه تفديت اههلفددر

 ههههنفموهههه:ءةفير سهههه رفرتفديههههلف يهههه:هفيأل طهههه:رفإرههههرف خههههزدنف هههه:ئ فيتط هههه فهههههدفأيضهههه:فيرتهيئههههةف
دير،ههي: ة فأ هه:فيرتهيئههةففتههتمف ههنفطريههقفتمايههففيرجريهه:نفيرسههطف فق:رت  يههلف ههنفير و:ذيههةفدتدجيههلف

ير،ههي: ةففتمهدنفقنزيرههةفد هزعفيرفشهه:ئشفديرفجه:رةفد  ههعفيرجريه:نفدتج يعههلفإرهرفير  فههدريت،فدأ ه:ف
زيرةفيرفديجزفدملف :ف نفشو لفأنفي  عفجري:نفير :ءفأدفيفدرهلفإرهرف دقهعف يرفورفف فير س رفديح

ف  4لآخرفويرفذركفيرذلفي ته فقلفإررف م:نفيرتج يع

                                                           

ف 343 ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:قق،فص7فف /1ل
ف 344،فص7ف وسههههههلف /2ل
ف ف346-345،فص7ف وسههههههلف /3ل
ف 346 وسهههههههل،فص7ف /ف4ل
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ديجتههههدفأ،هههف: فير سههه:ق ففههه فير ف:فظهههةف  هههرفيال فهههديرفيرطقيعههه فرسهههطفه:فد  هههرف
قههدرته:فيرتج يعيههةفر يهه:هفيأل طهه:ر،فديعتقههرفير سهه رفي تههديديفرههؤلرضفير ع ههرةفيؤخهههذفيرزيهه:دةففهه ف

،:فقه:فقن،بلفلفي ت ه:ديف  هرفيرتهريقطفدير،ه ةفير  وعيهةفقهينفير سه رفديألرضفيرته فت،هرفف
ف  1لإريه:ف ي:هفت كفير س:ق 

فأمدفأقدفيرعق:سف  رفيرتريقطفير تينفقينفيألرضفير ع هرةفدير سه رفيرهذلفي هده:فق:ر ه:ء
دخ:،هةف  ههدفإفههديثفتهيئههةف ههنفشههو ه:فأنفتغيههرف ههنفدظيوههةفير سهه رفدهههدفيههرىفضههردرةفأنفوفالف
نفأفههداتفف ههتمن7فوفم هه:فم: ههتفأدالفدالفيههزيدف  ههرف تفههدثففيههلف  هه:رةفإذيفرههمفتمههنف ههنفققههلفو،فديح

،فدفه فج يهعف 2لذركفدالفيرفهعففيهلفجسهرفرهمفيمهنففيهلفققهلفذرهكفدالفيفوهرففيهلففوهرفي  هعفير ه:ءفو
دزف،رففير :ءفإررف :فيةفأخرىفإالفإذيفم:نفذركفديرديفد تو :ف  يلفف ف،هيغةفيرف:التفالفيج

ف  3ليرتع: لفقينف،:ف فيألرضفير  توعةفق:ر :ءفد،:ف فير س ر
،ههبلفلففن ههلفي ههدمف  ههرف قههدأفأس:سهه فدهههد7فوفالفيفههد لف  هه:ف أ هه:فيالهت هه:مفق:ر سهه رفديح

ديءف ههنفيجههرلفإريههلفذرههكفمهه:نف  يههل،فديؤخههذفق:إل،ههبلحف ههنفيعههرففأ ههلفيع  ههه:ف ههنفققههلفذرههكفسهه
 دأ ههههه:فقسههههه ةفير سههههه:ق فقهههههينفأ،هههههف: فيألرضففيمهههههدنفقفسههههه ف 4لير ههههه:ءفأدف،ههههه:ف فيألرضو

فيشتريمهمفف فيألرضفأدفقفس ف :في، همف نف :ئه:فطقيعي:فددنفألفتهيئة 
دتت اهههلفيردظيوهههةفيألس:سهههيةفر  سههه رففههه فتج يهههعف يههه:هفيأل طههه:رفدتفدي هههه:فإرهههرف  ههه:طقف

م هه:فالفيجههدزفيرفوههر7ف،ف 5لفههديثفألف  هه:رةفق:ر سهه ريجههدزفإفيإل  هه:رفيرديقعههةفأسههو ه:ففيههثفال
دالفأنفيدضعففيه:فشيئ:ف نفشهو لفأنفيهردفير ه:ءفدالفأنفي  هعف  هه:فشهجريفأدففجهريفأدفأنفيفوهرفو

                                                           

ف 346،فص7ف،ف رجعفس:ققف ف دففسنفدآخردنف /1ل
ف 135ف-133يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /2ل
ف 353ف-346،فص7ف وسل ف دففسنفدآخردن،فير رجعفف /3ل
ف 152،فص7ف وسل /فيرورسط:ئ ،فير ،درف4ل
ف 353،فص7ف وسل رجعفير ف دففسنفدآخردن،ف /ف5ل
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فيهه:ففوههرفققهرفأدففوهرةفددف ههه:7فف فم هه:فالفيجهدز 1لفيهه:ف عهد :فأدف سهتف :،فإالف هه:في  هعفير ه:ءفو
،بلفه:دي هد تففد نففورفف فير س:ق ف ط درةفو ف  2لون لفيؤخذفقدف ه:فديح

إنفير سههه:ق فهههه فير جههه:لفيرطقيعههه فير ههه:ئمفقهههينفق هههةفيرجقهههلفديرسههههلففههه فأ ههه:منفويهههرف
 بلئ ةف :دةفر تهيئةفيروبلفيهةفرعهدمفتهدفرفيرترقهةفقهه:،فدو قهةفير،هخدرف  يهه:فدتت،هففير سه:ق ف

إرههرفير  خوضههه:ت،ففو:رقهه:فق:ال فههديرفيرطقيعههه فير ههدلفيرههذلفيسههه: دف  ههرفجريهه:نف يههه:هفيأل طهه:ر
در رفهههعف هههنفموههه:ءةفير سههه رفد  سهههدقلفتفهههرصفأشهههغ:لفيرتهيئهههةفير :ئيهههةف  هههرفت ظيهههففير سههه:فةف
يرتج يعيههةفدتدجيههلفيرجريهه:نفدجع ههلفي تههه فدي،ههلفإرههرفيألرضفير ع يههةفقتج يههعف يهه:هفيأل طهه:ر،ف

ف  3لدتمدنفهذهفيألشغ:لف :دةف  ا ةفقت كفير ج:رلفير :ئيةفيرت في دمفيإل س:نفق:ستفدياه:
دفي هه:فيخههصفير سهه:ق فير خ،،ههةفرتج يههعفير يهه:هفر تخههزينففهه فير ديجههلفدير،ههه:ريجف
فتمههههدنف سهههه:فته:فيرتج يعيههههةف فههههدددةف سههههقي:،فدرههههذركفيفههههرصف،هههه:ف فير :جههههلف  ههههرفت ظيههههفف
ير سهه رفقفيههثفيمشههفف  ههرفسههطحفيرطق ههةفير،ههخريةفيرم سههيةف  هه:فيزيههدففهه فيرموهه:ءةفيرتج يعيههةف

ير يهه:هف  ههدف ههزدلفيأل طهه:رفدرههدفم: ههتفقم يهه:تفر  سهه رفدي مههنف ههنفتههدفيرف خههزدنفير :جههلف ههنف
ف  4ل فدددة

هههذيفير ههدعف ههنفيرسههديق في،هه ففضهه نف  :،ههرفيرتهيئههةفير :ئيههةفيرتهه فتسهه حفقتد،ههيلف
ير هه:ءفإرههرف مهه:نفيرع هه:رةفسههديءفمهه:نف هه:جبلفأدفجسههري فف:رسهه:قيةفتمههدنفقفوههرف جههرىفقسههيطف  ههرف

 فإرههرفأرضفيرع هه:رةفأدفسههطحفيألرضفت ،هه فإريههلف يهه:هفيرسههيبلنفقفسهه فيال فههدير،فرمهه في تههه
إرههرفأفههدفير  شهه تفيرخ:،ههةفقتج يههعفير يهه:هفدخز ههه: فدي مههنفأنفتمههدنفيرسهه:قيةفمههذركفددنففوههرف

                                                           

ف 152،فص7ففس:ققفيرورسط:ئ ،ف ،درف /1ل
ف 154 وسههههههههل،فص7فف /2ل
ف 353ف-353،فص7فس:قق ف دففسنفدآخردن،ف رجعفف /3ل
ف 353 وسههههههههل،فص7فف /4ل
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  ههرفشههملففههديجزفتريقيههةفأدف ههنفيرفجهه:رةفتدجههلفيرجريهه:نفيرسههطف فم هه:فتع ههلف  ههرفيررفههعف ههنف
ف  1ل  سدقلففدقفسطحفيألرضفرتفدي لفرؤل  ر

يرتج يعيةفديردفقفيألق،هرفيرهذلفي مهنفأنففديري رفف ف  :ييسفإق: ةفيرسديق فمو:ءته:
ي هههرف قرهههه:،فدي مهههنفأنفت تهههدفيرسههه:قيةفقهههينف :ريهههةفيرفهههدضفير ههه:ئ فد  ههه:طقففهههرشفير يههه:هفأدف
تفدي ههههه:فدي ههههدمفددرههههه:ف  ههههرفف،ههههرفيرجريهههه:نف ههههنف سهههه:ف:تف تو:دتههههةفيال تههههديدفقفسهههه فموهههه:ءةف

ضفلأرضفت:قعهةفيرتج يعفرملف  ه:،فدقدفتمدنفيرسه:قيةفهه فيرفهدفيرو:،هلفقهينف  مهينف هنفيألرف
ف  2لروردفدأخرىفت:قعةفروردفآخر 
ههلفيرورسههط:ئ  في ههدل7فوفابلاههةفأذرعف ههنفمههلفج: هه فددنفي تقهه:رففحــريم الســاقيةفيو، 

يرسههه:قيةوفم ههه:في مهههنفضهههقطففهههريمفيرسههه:قيةفأيضههه:7فوفق  هههديرف ههه:فيدضهههعففيهههه:ف هههنفتهههري فم سهههه:ف
ر هدلفقهه7فيرسهي:قفيد ج:زف نفي رف  يه:،فههذيففي ه:فددنفابلاهةفأذرعفوفديضهيففمهذركففه ف وهسف

يزف هههنفي هههرف  يهههه:فدقهههتفأنفيرسههه:قيةفيرتههه فالفتفتههه:جفإرهههرفمههه سفالفتفتههه:جفإرهههرففهههريمفإالفجهههدفو
ف  3لوف:جتلفإريه:

ف فيرقيئةفير،فريديةفتمدنفيرس:قيةفذيتفددرف همفف فإمس: فير س رفمو:ءةفتج يعيهةف
 :ريههههة،فف ههههنفخبلرههههه:فتظهههههرفم يههههةفير يهههه:هفير جت عههههة فدههههه فقخههههبلففيرسههههديق فديئ ههههةفيرجريهههه:نف
ير  ط  ههههةفدير :شههههئةف ههههنفيري هههه:قيع،فديرتهههه فالفتسههههتطيعفف ههههلفير هههه:ءفإرههههرفيرجسههههدرفأدفير ديجهههههلف

فههه فف:التههههه:فيرع:ديهههةفق:سههههتا :ءففتهههريتفيرسههههيل فيهههتمفإ،ههههبلحفدفال خوههه:ضف  سههههد فير يههه:هفقههههه:ف
ت ظيهههففيرسهههديق فو:رقههه:ففههه ف ه:يهههةف دسهههمفيرجوههه:ففإ هههديديفرهههه:فأل طههه:رفيرخريهههف،فم ههه:فيع هههلف
،:ف فيرس:قيةفأا :ءففددثفيرسيدلف  رفتفديهلف سه:رفيرجريه:نف  هه:فخه:رجفأرضهلفدذرهكفإذيف

 هنفير ه:ءففيري ه ففه فأا ه:ءف   هلففتي نف هنفأنفير :جهلفأدفيرجسهرفقهدفيسهتد  فديمتوهرفف:جتهل

                                                           

ف 355-353،فص7ف ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:ققف /1ل
ف 355،فص7ف وسهههههلف /2ل
ف 212ف-211يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /3ل
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نفرهمفيهت منف هنفذرهكفتدجه ف هذيفأنفالفي،رففإرهرفأرضفويهرهفإالف ه:فالفيفهدثفضهرريفقهه:فديح
ف  1ل  يلفردفير :ءفإررفير جرىفيرطقيع 

ف جهدف  هه:ف ه:ففبالمساقيدقدفأدردفأقدفيرعق:سفيرورسط:ئ فيرعديدف نفير ض:ي:فير تع  هةف
فيخصف  :رةفير س:ق فد نفذرك7

ههرفأفههدفير سهه:ق ففههبلفي م ههلفأنفيع ههرفأرضهه:فأخههرىفقج: قههه:،فدرههدفردفيروضههلف: 01الــنص وإنف    
نفمهه:نفإ  هه:فاقههتف  يههلففضههلفير هه:ء،ففههوريدفأنفيزيههدف  هه:رةفأخههرىفويههرف إرههرف دضههعلفيألدل،فديح

ف  2ليألدررفديردفيروضلفإررف نفاقتفرلو
 فأقههه:مفإذيفأفههدثفيروهههردف  ههه:رةفق:ر سههه:ق ففهههبلفيسههتطيعفأنفيفهههدثف  ههه:رةفقههه:ألرضفيرتههه

نفأرجهعف ه:فزيدف هنفير سه:ق ف هنفير ه:ءفإرهرفير دضهعفيرهذلفأخهذهف   يه:فهذهفير سه:ق ،ففتهرفديح
نفتومدف نف :فزيدف  يلفير :ءفف لفذركفقزي:دةف  :رةفأخرى  ف  لفف فيرقدييةفديح

وإنفم: هتفير سه:ق فررجهلفددنفير ه:ء،فد  هرفت هكفير سه:ق فأدفرهمفيع هر،ففهبلفي م هلف :02النص
 س:ق فقرفعفيرجسدرفأدفمه سفيروهديدينفأدفتدسهيعه: فد ه همف هنفي هدلفيجهدزفأنفيزيدفف فت كفير

ذرههكفدالفيفهه:ذرفإالف،ههرففير هه:ءفإرههرف :فيههةفأخههرى،فإالفإنفمهه:نفيرشههرطفقيهه همفأدالفأالفيفههدثف
قعضهههمف  ههرفقعههضف  هه:رةف،ففتمههدنف  ههرف هه:فيشههترطديفسههديءففهه فهههذيفأم: ههتفير سهه:ق فررجههلف

روهديدينفدير سه:ق فررجهلفديفهدفأدفيشهترمديففه فير سه:ق فديفدفديروديدينفآلخهر،فأدفيشهترمديففه في
ف  3لديروديدينفرديفدف  ه :ف  رف :فذمر :فأدالو

دف فف:رةف :فإذيف  هكفيروهردفير سه:ق فدمه:نفير ه:ءفرغيهره،فالفيسهعلفإفهديثفتغييهرف  هرف
ير س:ق فقق :ءفيرجسدرفديروديدينفر :ففه فذرهكف هنفإخهبللف  هرف يه:هفيآلخهرينفسهديءفق:رزيه:دةفأدف

ر  ،هه:ن،ف  ههرفأنفه هه:كف ههنفي،ههرحفقجههديزفهههذيف ههعفف ري هه:ةف ههدمفتدجيههلفير جههرىفير هه:ئ ففهه في

                                                           

ف ف351،فص7فس:ققف رجعف ف دففسنفدآخردن،ف /1ل
ف 131،فص7فس:ققفيرورسط:ئ ،ف ،درف /2ل
ف ف131 وسههههههههل،فص7ف /ف3ل
ف
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جهةفأخرىفإالفإذيفم: ديفيتو ديفف فيرقدييةف  رف دمفإفهديثف سه:ق ف  هرفيألدرهرففيظ هدنف  هرف
فشرطهمفسديءفم: ديففريدىفأدفشرم:ءفف فير س:ق  

ف جد7ففإصالح وتعهد المساقيدفي :فيخصف
و نفدرثففدي :فدمذركف نفيشترىففدي :فأدفده فرل،ففدجهدهفقهدفمه:نفرهلف سه رفدفيهلف :01النص

أارفيرع :رةفي م لفأنفيسدلفذركفير س رفدي  يلفدي زعف  لفيرفج:رةفديرفطه فد ه:فيضهرفق:ر ه:ءف
إنف  مفذركفر درالفأدفأدرمل،فدههدفيع همفذرهك فدأ ه:فإنفرهمفيع همفذرهكفر دراهلفدرهمفيدرمهلفي،ه حف

فيلفشيئ:،فدالفيفدرلف  :فم:نف  يل أ :ف ه:فمه:نففه فذرهكفيرجسهرفأدفير سه رففذركففن لفالفيع ل
أدفق :ءفير :ءفأدفيرشجرف نفيرخش فير تعرضةفأدفيرفجر،ففن لفي ز لفدي،ه فلفسهديءف  همفأنف
ذرهكف فههدثفأدفمه:نف ههنفققهلفذرههك،فإذيف  همفأنف دراههلفيع هلفذرههكفم ه:في مههنفر هنفدرثفيروههدينف

  يهه:،فدرهدفرهمفيهدركف دراهلفيع رهه:فققهلفذرهك فدههذيفير سه رفأنفيوعلفف ف سه:قيلفدفي،ه فه:فدي
يرذلفذمر :هفأدالفإذيفم:نفيجرلفإريلفير :ءفدي ،ده،فدالفي ،دفأرضفويهره فدأ ه:ف ه:فيجهرلفإرهرف
أرضفويرهفد :فرمفي ،دفأرضلف نفير :ءففن هلفالفيع:رضهلفدالفي،هرفلفإرهرفأرضهل فد ه همف هنف

ف  1لرمفي س فإررفأفدففن لفي،رفلفإررفأرضلوي دلففي :فيجرلف نفرؤدسفيرجق:لفديآلم:مفدف
إنفدخلفأفدف  ملففدينفقولفدجلف نفدجهدهفدجهد فير  هكفليردرياهةف هابل ففهننفدجهدفأاهرف
ر سهه رفقههديمفف ههلفيرفههقففهه فإ،ههبلفلفدتهيئتههلفق:رت  يههةفديرت ظيههففدمههلف هه:فالفيمههدنففيههلفضههررف

رةفيرته فتع هلف  هرف رق هةفق:ر :ء،فدالفيغيرف جريهفدملف :فم:نففيلف نفير ديدفم:رخشه فديرفجه:
ير :ءفيع لف  رف ز ه:فأم: تفهذهف دجددةف نفققلفأدفجديدة،فسديءف  لفهذيف نفمه:نفي  مهلف
أدفالففهدفيسعرفإررفإ،بلفلفدتعدي ل،فدقخ،هدصفير سه رفيرهذلفيهذه ف ه:ءهفإرهرفيألريضه ف

خيصفير ج:درةففبلفيجدزفرلف ع:رضتلفد،رفلفإرهرفأرضهلفد ه:فمه:نف جههدلفير  قهعفف  وهردفيرتهرف
في،رفلفديال تو:عفقل 

                                                           

ف 135-134-132يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7ف /ف1ل
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وإذيفم: ههتفير سهه:ق فررجههلففهه فأرضفويههره،فف: خرقههتفت ههكفير سهه:ق ففتههرفالفي،ههلف :02الــنص
ير ههه:ءفإرهههرف،ههه:ف فيرع ههه:رة،فف:ست سهههكف،ههه:ف فيرع ههه:رةفق،ههه:ف فير سههه:ق فأنفي،ههه فه:ففهههبلف
يههدركف  يههلفذرههك فدمههذركفإنفيست سههكف،هه:ف فير سهه:ق فق،هه:ف فيرع هه:رةففههبلفيههدركف  يههلفأنف

:رةف نفذرك،فدمذركفإنفرمفتمنفيرع :رةفف فت كفير س:ق فم هه: فدأ ه:فإنفم: هتفيرع هفي، حفشيئ:
ير  هههريتفد اهههلفذرهههكف هههنفج يهههعف ههه:فيهههردفير ههه:ءففن هههلفيؤخهههذففههه فت هههكفير سههه:ق ف اهههلفيرجسهههدرفدف

قن،ههههبلحفذرههههكف ههههنف ههههرففأ ههههلفيع  ههههه:فققههههلفذرههههك،فسههههديءف ههههنفيجههههرلفإريههههلفير هههه:ءفأدف،هههه:ف ف
ف فف 1ليألرضو

 فر  ه:ءفدرهمفتمهنففه فأرضهلفدم: هتفقهورضفأفهدفيألفهريدف ع رفهذيفأ هلف هنف  هكف سه:ق
فهههننفخرقهههتفأدفأ،هههقفتفالفت سهههكفير ههه:ءفدفي خرقهههتفف،ههه:فقه:فالفيط:رههه ف هههنفم: هههتفقورضهههلف
قن،بلفه:،فدالفيط  فأيض:ف نفيرذلفق :ه:فإ،بلفه:فرلفد نفق رفيرجسدرفأدفيرطرقه:تففهودىف

ط:ر فقن،بلحفيروس:دفسهديءفذركفقتعطيلفير :ءفديح :قتلفدفقسلفف نف رففقع لفهذهفيرع :رةف 
فم:نف،:ف فير :ءفأدف :ركفيألرض ففففففف

وإنفأريدف،ه:ف فيرع ه:رةفيرته فيجهرلفإريهه:فير ه:ءفأنفي،ه حفذرهكفيال خهريقف هنفت هكف :03النص
يألرض،ففن ههههلفإنفمهههه:نفي،هههه فلف ههههنفت ههههكفيألرضفققههههلفذرههههكفف ي،هههه فلفدالفيفتهههه:جفإرههههرفإذنف

نفمهه: نفالفي،هه فلف  ههه:فققههلففههبلفي،هه فلف،هه:ف فيألرضفدالفي  عههلف  ههلف،هه:ف فيألرض فديح
نفأريدفأنفي،ههه فلف هههنفأرضف نف  عهههلففهههبلفيجهههدفإ،هههبلفه:ف  هههه:،فديح   هههه:فإالفقهههنذنف،ههه:فقه:فديح
أخههههرىففههههبلفي  عههههلف،هههه:ف فيألرضفيرتهههه ففيههههه:فير سهههه:ق فأنفي،هههه حفذرههههكف،ههههبلف:فرههههيسففيههههلف

ف  2ل ضرةو
نفأريدف ههنفي توههعفق:ر هه:ءفإ،ههبلحفيال خههريقفيرههذلفأ،هه: فير سهه:ق ف ههنفيألرضفير تهه فديح

قهههه:ففن هههلفإنفمههه:نفإ،هههبلفلفققهههلفههههذيفيهههتمف هههنفههههذهفيألرضفددنفيالسهههتئذينف هههنف،ههه:فقه:فدالف

                                                           

ف ف151-151يرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف،فص7فف /1ل
ف ف151،فص7ف وسههههلف /2ل
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نفرههمفيمههنفإ،ههبلفلف  ههه:فققههلفذرههكففع يههلفط هه ف يسههتطيعف :رمههه:ف  عههلف ههنفذرههكفف ي،هه فل،فديح
نفم:نفإ،بلفه:فيتمف نفأرضفأخرىففبلفي  عهلف نفرفضففبلفي، فه:فديح يإلذنف نف،:فقه:فديح

ف نفذركفإنفم:نفف فإ،بلفلفالفيفدثف ضرةف  رفيرغير ف نفم: تف  رفأرضلفير س:ق 
وإنفم: هههتفررجهههلفويهههرينففههه ف سههه:ق فويهههرهفف: ههههد تفت هههكفيرغيهههرين،ففهههننف،ههه:ف ف :04الـــنص

نفم: هههتف ير سههه:ق فالفيوخهههذهفقن،هههبلحف سههه:قيل،فده ههه:كف هههنفي هههدلفيوخهههذهفقن،هههبلحف سههه:قيل فديح
فههه فت هههكفيألرضفرغيره ههه:فيرغيهههرينفررجهههلفديألرضفيرتههه ففيهههه:فيرغيهههرينفآلخهههر،فدير سههه:ق فيرتههه ف

ف: هد تفيرغيرينففننف،:ف فير سه:ق فإ  ه:فيهدركفإ،هبلحفذرهكف  هرف،ه:ف فيألرضفديهدركف
  يههلفمههلف هه:في،ههلفإريههلف ههنفذرههك،فد هه:فالفي ههدرف  ههرفإ،ههبلفلففههبلفيدرمههلف  يههل،فديح  هه:فيههدركف

ف  1ل  يلف نفذركفأنفي، فل،ففترفيردهف  رفيرف:لفيرذلفم:نف  يلفأدلف رةفققلفأنفي هدمو
أ لف نف  كفويرينفير :ءفدم: تفق س:ق فيرغيرفدي مسرتفف،:ف فير سه:ق فالفيط ه ف  هلففأل

نفمهه:نف ههنفي  ههكفيرغيههرينففههردف إ،ههبلحف سهه:قيل،ف  ههرفأنفه هه:كف ههنفيههرىفأ ههلفيجههدزفرههلفذرههكفديح
د،هه:ف فيألرضففههردفآخههرفد،هه:ف فير سهه:ق فآخههرفدي هههد تفهههذهفيرغيههرينفف ههنفرههلفير سهه:ق ف

قنرج:عف :في مسر،فد :فالفي درف  رفتعدي لفيهردهفإرهرف ه:فيعدضف نف :ركفيألرضف نفيروس:دف
فم:نف  يلفققلفأنفي هدم ف

ف :في  7 عمارة األرض عمى المساقيد جدففي :فيخصف
وإذيفأريدفقهههدمفأنفيع هههرديفأرضههههمف  هههرف ههه:ءفير طهههر،فد سههه:ق فيألرضفيرتههه فأريدديف :01الـــنص

ير سههه:ق  فإنفم: هههتفير سههه:ق ف  :رتهههه:ف  هههه:ففن هههلفيمهههدنفذرهههكفقيههه همفم ههه:فيشهههترمديففههه فأرضف
نفمهه: ديف رغيههرهم،فف يع ههرديف  ههرف :ئههه:،ف  ههرفقههدرفيتوهه:قهمفأدفميو هه:فتسهه:ق ديفإريههه:فقو ،ههق:ئهم فديح
فهههه فذرههههكفير هههه:ءفسههههديءففيمههههدنفقيهههه همفم هههه:فيشههههترمديففهههه فت ههههكفيألرضفيرتهههه فتجههههرلفإريههههه:فت ههههكفف

ف  2لير س:ق و

                                                           

ف 151،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 551،فص7ف وسههههل /ف2ل
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  فيألرضفدتمهههدنفد ع هههرفههههذيفأ هههلفيجهههدزفر شهههرم:ءفيالسهههتو:دةف هههنف ههه:ءفير طهههرففههه فسههه
ذيفم: ههتفير سهه:ق فرغيههرهمفف هههمفيالسههتو:دةف ير سهه:ق ف شههترمةفقيهه همفم هه:فيشههترمديففهه فيألرض،فديح
نفمه:نف   ه:ف  رف ه:فد،ه ديفإريهلف هنفيالتوه:قفأدف هنفخهبللف هنفمه:نفيألدلففه فيرسهققفإريهه:فديح

فس:ق  فير :ءفقي همف تس:دل،فف يشترمديففيلفم :فيشترمديفف فيألرضفيرت فت،لفإريه:فهذهفير 
وإنفرمفيدعفت كفير سه:ق فأفهدففهننفسهققفير هدمفإريهه:ففتمهدنفقيه همفم ه:فتسه:ق ديفإريهل،ف :02النص

نفرههمفيتسهه:ق ديفإريههه:فف:ر هه:ءفر ههنفدخههلفأرضههلفأدال،ففههننفم: ههتفيألرضفيرتهه فدخ ههه:فير هه:ءفأدالف ديح
ر شههرم:ءففهههدفقيهه همفم هه:فيشههترمديففهه فت ههكفيألرض،فديجههدزفر ههنفدخههلف هه:ءفير طههرفأرضههلفأنف

ديح  هه:فيفههذرف ههنفذرههكفأنفالففنوههعفقههلفميو هه:فشهه:ءفسههديءفجهه:زفقق ههلففهه فأرضفويههرهفأدفرههمفيجههزفي ت
ف  1لي،رفلف نفأرضفير :سفإررفأرضل،فدرمفيمنفرلفأنفي،رفلفققلفذركو

دفهه فف:رههةف هه:فإذيفم: ههتفهههذهفير سهه:ق ف جهدرههةفدالفيعههرفف :رمههه:ففههننفد،ههلفيألفههريدف
نفرمفيتس:ق ديفإريهه:فف:ر ه:ءفر هنف هرف  هرفأرضهلف إريه:ففتمدنفقي همف شترمةفم :فد، ديفإريه:،فديح
نفم: تفهذهفيألرضفيرت فدخ ه:ف شترمةفف:ر :ءفمهذركفيمهدنف شهتركفقهينفيألفهريد،فدر هنف أدالفديح

أرضهلففريهةفيرت،هرفففيهلفم ه:فروه فأمه:نف هرفإرهرفويهرهفققهلفأنفي،هلفإريهلفدخلف :ءفير طرف
فأدفالفدالفيوخذهف نفأرضفيرغيرفأنفرمفيمنفيوعلفذركفققلفهذي ف

و ههنفم: ههتفرهههمفأرضفقج: هه ف سهه:ق فويههرهمفدأرضفت ههكفير سهه:ق فرهههمفأدفرغيههرهم،ف :03الــنص
 ،فسهديءفم: هتفت هكففبلفيع ردنفأرضهمف هنفت هكفير سه:ق فإالفقهنذنفأ،هف: ف ه:ءفت هكفير سه:ق

ير س:ق فففدالفأدفأددية،فدسديءفيألدديةف،غ:ريفأدفمق:ري،فإالف :ففضلف نفأ،ف: فير سه:ق ،ف
ف  2لدخرجف نفأرضهمففيمدنفم :فذمر :فأدالو

                                                           

ف 552،فص7فس:ققفيرورسط:ئ ،ف ،در /ف1ل
ف 552 وسهههههههههل،فص7فف /2ل
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إنفم: تفيألرضفألفريدف عي ينفدقجديره:ف س:ق فرغيرهمففبلفيجهدزفيالسهتو:دةف هنف :ئهه:ف
،ههغيرةفأدفأدديههةفمقيههرةفأدفويرههه:،فد هه:فزيدف ههنففددنفإذنف :رميههه:،فسههديءفم: ههتفهههذهفير سهه:ق 

فهذهفير س:ق ف نفير :ءفدج:دزفأرضف :رميه:ففتجدزفيالستو:دةف  ل ف
وأ :فإنفم: تفرلفأرضفقيض:ءففرفعفره:فيرجسهرفدجع هه:ففهدي :،فدأفهدثففيهه:فأشهج:ريف :04النص

:فشههيئ:فد  رههه:فد سهه:قيه:ف ههنفأرضفويههره،ففن ههلفيجههدزفرههلفأنفيسههدلفت ههكفير سهه:ق فديفههدثففيههه
دي  يهه:فدي،هه فه:فر هه:فد،هلف ههنفير هه:ءفإرههرفأرضهل ففههننف  ههمف،ه:ف فير سهه:ق ففههوريدف  :رتههه:ف
نفرههمفيع ههمف،هه:فقه:ففههوترف ههنفأريدف  :رتههه:فف:د :ههه:،ففههبلف فن ههلفالفي  عههلففي هه:فقي ههلفدقههينفيهلل،فديح

دمهذركف هنفيد هرف  :رتهه:فدرهمفيهد ه:ففهبلفي  عهلفإالفإنفتقهينفرهلفأ هلفرهيسفرهلفف،ي  علف هنفذرهك
يههه:فشهه ء فدأ هه:ففهه فيرفمههمفإنف  ههرف  ههرفت ههكفير سهه:ق ففتههرفتاقههتف  يههلفيرع هه:رة،ففن ههلفي  ههعفف

 ههنفأريدفأنفي طههعف  ههلفت ههكفير سهه:ق فديمههدنف  يههلففي هه:فقي ههلفدقههينفيهللفأنفيستشهههدفديتقههرأف ههنف
نفرهمفيستشههدف  هرفذرهكفدرهمفيع همفدراتهلف ذركفأ لفريسفرلففيهلفشه ءفرهئبلفي  هعف هنف،ه:فقل،فديح

  ل،ففهننفمه:نفدراتهلفقهدف   هديفميهفف  رهه:فد   هديفأنفرهيسفرههمففيهه:فشه ءفففترف :تففدراده
اهمففي :فذمر :ف نفيالستشه:دفددفهعفير ضه:رفد ه:فيفهدثف  هيهمف  نفذركفدالفيمد دنفق  زرةف در 

ف  1لفي :فيمدنففيلفيرفمم،فد :فالفيجدد لففي :فقي همفدقينفيهللف نف  عف نفأريدف  :رةفذركو
ةففيهه:فدم: ههتفقهه:فير سهه:ق فجه:ئزفإ،ههبلفه:فدتعهدي ه:ف ههنفطههرففديألرضفيرته فالف  هه:رف

نفأريدف نفروه ف،ه:ف فير سه:ق فقع ه:رةفههذهفيألرضفف هلفذرهكفديح  نفد،لفير :ءفإررفأرضلفديح
ويرهف  :رةفهذهفيألرضفديد هرفأ هلف،ه:ف فير سه:ق ففهبلفي  عهلفأيضه:فل هنفأ،ه حفير سه:ق  ف

يروه ففه فقطهعفير ه:ءف  هل،فددراهةففد نف  رفيألرضفقهذهفير س:ق فد قتتففن لفي  هعفمهلف هن
 نف دلفير س:ق فريسهديف طه:رقينفقن،هبلحفير سه:ق فدالف هزعفير ضه:رفدالفي مه همف  هعف هنفأريدف

ف  :رةفيألرضفقه: ف

                                                           

ف 136ف-135،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق /ف1ل
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اهمفدأدرمدهفيع رفأرضلفقت هكفير سه:ق فدرهمفف:05النص وأ :فإنفرمفيع  ديفت كفيألرضفرغيرف در 
يستريقدهفدرمفيعرفده:فألفد،ففن همفي توعدنفقت كفير س:ق فدي  عف هنفيفهدثففيهه:فشهيئ:فديمد هدنف
نفتقهينفرههمفأ هرفذرهكفق:رقي هةف أقعدفف فذركفم هلف هنفويهرهمففي ه:فقيه همفدقهينفيهلل فدفه فيرفمهمفديح

يفم ههل،ففههن همفيموههدنف  ههلفديستشهههددنف  يههلفديتقههرؤدنف  ههل،فدي ز ههدنفج يههعف هه:فأفههدادهفقعههدفهههذ
ف  1لفيلفديردد لفم :فم:نفأدالو

د ههنف  ههرفيألرضفدرههمفيمههنف ههنفيردراههةفدرههمفتعههرففير سهه:ق فر ههن،ففتمههدنفيالسههتو:دةف
نفدجههدفيرههدريلف  ههرف ههنف   ههه:فقشههملف هه:دلف ههعفيرفههرصف  ههرف ههدمفإرفهه:قفألفضههررفقههه:،فديح

:ق ففهبلفي مههنفيالسههتو:دةف  هه:فقعههدفهههذيفدي د هدنفق ههزعف هه:فأضه:فدهف  يههه:فديرجعد ههه:في  هكفير سهه
فإررف :فم: تف  يلفس:ق : ف

نفأترفأفهدففهوريدفأنف :06النص وأ :ف :فأد،لف نفير :ءفإررفأرضفيردراة،ففن همفي توعدنفقلفديح
 عد هلفأنفي،رففذركفير :ءفإررفأرضل،فدقدف   ديفأ لفريسفرلفف فت كفير س:ق فشه ءففن هلفي 

ي،ههرففذرههكفير هه:ءف هه هم فد هه همف ههنفي ههدلفالفي  عد ههلفإالف ههنفجهههةفتعديههلف  ههرفأرضفويههره،ف
دمذركفير شترلفدير دهد فرلفد نفأخذه:فف فيإلج:رةفدير،دقةف  رف :فذمر :ففه فيرهديرثففي ه:ف

ف  2لي  علف :فيجدزفرلف  علو
مههلف هنفروهه ففهه فدههذيف ع هه:هفأ هلف هه:فدخهلفأرضفيردراههةف هنفير هه:ءفي توهعفقههل،فدي  عهدنف

،رففير :ءف  همفإنفأدرمديفأ لفالفي  كفت كفير س:ق ،فده :كف نفيجيزفأخذهفإنفرمفقمنففه ف
فذركفتعدل،فد وسفيرفممفير تع قفق:رديرثفي طققف  رفير شترلفدير دهدقةفرلفدير ستوجر 

وإذيف  رفيررجلفأرضلف  رف سه:قيلفأدف سه:ق فويهرهففتهرفاقتهتفرهلفت هكفير سه:ق ،ف :07النص
قه:فقعد :فاقتفرلففدي :فآخر،فامفق:عف  :رتلفيألدررفأدفدهقه:فأدفق:عف  :رتلفيألخيهرةفأدفففع ر

دهقه:فف:خت،همف هعف هنفقه:عفرهلفإفهدىفيرع ه:رتينف  هرفير سه:ق ،ففهننفم: هتفيرع :رته:نفتسه ي:نف

                                                           

ف 136،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف ف136،فص7ف وسههههلف /2ل
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نفم: هتفتسه ي:نفق:رهددلف  نفت كفير س:ق فج يع:ففن ه :فتمد :نف  رف :فم: ت:ف  يلفأدلف رة فديح
ققففن ه ه:فتمد ه:نف  هرفذرهكفأيضه: فدأ ه:فإنفمه:نففه فت هكفيرع ه:رتينف هنفي  طعهتف  هلفدق:رتس:

ت ههكفير سهه:ق فققههلفذرههك،ففههننفير سهه:ق فتمههدنفر ههذلفرههمفت  طههعف  ههلفسههديءف  ههكفت ههكفيرع هه:رتينف
  هههههديرف ههههه:فتاقهههههتفرهههههه:فير سههههه:ق فأدفرهههههمفي  مهههههه:فإذيفمههههه:نفإ  ههههه:فقطهههههعفير سههههه:ق ف هههههنفقعضهههههه:ف

ف  1ل،:فقه:و
ق سه:قيلفد سه:ق فويههرهفدأ،هقفتفرههلفههذهفير سه:ق ،فد  ههرفقهه:ففههدي :فد هنف  هرفأرضههلف

دقه:مفققيههعف هه:فزرعففهه فيرقدييههةفأدفدهقهلفأدفقهه:عفيروههدينفاههمفيخت،ههمف هعف ههنفقهه:عفرههلفيرع هه:رةفيرتهه ف
نفمه:نف   ره:فقهذهفير س:ق ،ففننفم: تفه:ت:نفيرع :رت:نفتس ي:نف نفير س:ق فتظبلنفهمهذي،فديح

قففيق هههرفههههذيفير ظههه:م،فد هههنفي  طهههعف  هههلف ههه:ءفههههذهفير سههه:ق فيرسههه  فق:ردقهههتفديرت ههه:د فدق:رتسههه:ق
ففتمدنفهذهفير س:ق فر نفرمفي  طعف  ل 

ـــنص وإنفمههه:نفررجهههلففهههدين،فدرهههلف سههه:ق ف ع د هههةفاهههمفقههه:مفرجهههلفآخهههرففع هههرف  هههرفت هههكف :08ال
ير س:ق ففترفاقتتفرلفت كفيرع :رةفف:خت،همف هعف،ه:ف فيروهدينف  هرفت هكفير سه:ق ،ففهبلفيجهدف

ه:ف  لفديس  ف  ه:فم ه:فمه:نفققهلفذرهك،فإالفإنفم: هتفيرقي هةف  هرفذرهكف،:ف فيرودينفأنفي  ع
ر،هه:ف فير سهه:ق فأنفيآلخههرفإ  هه:فيسهه  ف ههنفت ههكفير سهه:ق فق:رع:ريههةفأدف  ههرفيرفجر دأ هه:فإنف

ف  2ل  رف  رف س:قيلفقنذ لففن لف ترف :ف  رف  رفذركفق يبلفأدفمايريفف دفاقتفرلفذركو
دسه رف  هه:فاهمفيخت،همف هعف،ه:ف فيروهدينفد نف  كففدينفد رفتف سه:قيلففجه:ءفويهرهف

  يه:،ففهبلفيجهدزفر،ه:ف فيروهدينف  هلف هنفيالسهتو:دةف  هه:فإالفإنفمه:نفر،ه:ف فيروهدينفيرهدريلف
نفس رفقط ه فإذ هلففن هلفرهلف ه:ف  هرف   رفأنف،:ف فير س:ق فيس  فقه:فق:رتعدلفديرسطد،فديح

فسديءفأم:نفمايريفأمفق يبل 

                                                           

ف 153ص7ففيرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،ف /1ل
ف ف155،فص7ف وسههههل /ف2ل
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أرضفويههرهفدأريدفقيعههه:ففههننف  ههمفأ ههلف  رههه:ففوإنف  ههرفرجههلفأرضههلفد سهه:قيه:ف ههن :09الــنص
  هههرفيرفجهههر،فأدفيسهههتريقلفأ هههلف  رهههه:ف  هههرفيرفجهههرفأدفقغيهههرفإذنف،ههه:فقه:،ففن هههلفيشهههترلف  هههلف
يألرضفدالفي توههعفقت ههكفير سهه:ق فإالفقههنذنف،هه:فقه: فدأ هه:فإنفرههمفيسههترقلففهه فذرههكففن ههلفيشههترلف

دهفدج يههعف ههنفدخ ههتفت ههكف  ههلفت ههكفيألرضفدي توههعفقت ههكفير سهه:ق فأيضهه:،فدمههذركفدراتههلف ههنفقعهه
ف  1ليألرضف  ملفقدجلف نفيردجدهو

د نفس رفأرضلفد  ره:ف نف س:ق فويرهفدأريدفقيعفهذهفيألرضفف نف  همفأ هلفسه :ه:ف
ق:رتعههدلفديرسهههطدففن ههلفيشهههترلف  هههلفيألرضفدالفيسههتويدف هههنفير سههه:ق فإالفقعههدفط ههه فيإلذنف هههنف

نفرهمفيع همفقشه ءففن هلفيت،هرففقه:ألرضفقشهملف ه:دلف ههدفدمهلف هنفدخ ههتفيألرضف :رمهه:،فديح
ف  مل 
وأ هه:ف ههنفرههلففههدينفدرهلف سهه:ق ،ففههوريدفأنفيع ههرفقت ههكفير سهه:ق فأرضهه:فأخههرىففن ههلفإنف :10الــنص

م: هههتفيألشهههج:رففههه فيروهههدينففهههبلفي هههزعفرهههه:ففي:تهههه:فديترمهههه:فت هههدتفقههه:رعطشفدرمهههنفيع هههرف  هههرف
نفأريد أنفيرفهعففقعضفديتركفره:فقعض:فدالفقوسفدرهدفم: هتفته  صففتهرفالفتمهدنفرهه:فيرغ هة،فديح

  ههه:ف هه:ءهففن ههلفي طعههه:فأدفي  عههه:فديوعههلفق :ئههلف هه:فيشهه:ء فدأ هه:فإنفرههمفتمههنفيألشههج:رففهه فذرههكف
م لففن لفيرفعف  ه:ف :ءهففيثف :فشه:ء،فدأ ه:فإنفم: هتفيألشهج:رفالفيسه يه:فإالفق:رع ه:ءفديرتعه ف
د  هههه:ؤهفأماههههرف ههههنف وعههههلف اههههلفيرسههههدي  ففن ههههلفيترمههههلفدالفيمههههدنفذرههههكف اههههلفير هههه:ءفيرجهههه:رلفد هههه:ءف

ف  2لير طرو
د نف  كففدينفد س:ق فدأريدفس  فأرضفأخرىفويرفيرته ف  يهه:فههذيفيروهدينفدير سه:ق ف
فن لفالفي،رففملفير :ءف  رفيألشهج:رف هنفيروهدينفرمه فالفت هدتفقهلفي،هرففيرهقعضفديتهركف
نفرمفيمهنفه ه:كف قه:تف يرقعضفيآلخر،فدرلفق عه:فد ز ه:فإنفم:نفيريدف،رففملفير :ءف  ه:فديح

                                                           

ف 155،فص7ففيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 151-155،فص7ف وسههههلف /2ل
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نفم:نفيتع فف فسه  فههذهفيألشهج:رفدالفي توهعففن هلفيتهركفف لفيرت،رففف ف ير :ءفميو :فأريد فديح
فهذهفيألشج:ر ف

ف جد7فالتصرف في المساقي وتغيير خصائصهاد نف
وإنفيشتركفقدمففه فأرضفد سه:قيه:،فف:قتسه ديف  هرفأالفيجهدزفمهلفديفهدف ه همف ه:ءهف :01النص

يجهدزدنففيهلف ه:ءهمفأدفرهمفي مه هم،ف  رف،ه:فقل،ففهذركفجه:ئزفسهديءففه فذرهكفأي مه همف دضهعف
نفيقتس ديفير :ءفددنفير،قد فددنفير :ءفف ي توعديفق ه:فيقتسه ديف يقتس ديفير :ءفأدفرمفي تس ده فديح

ف  1لددنف :فرمفي تس ديو
فهه فف:رههةفيشههتريكفير ههدمففهه فيألرضفدير سهه:ق فدفهه فير سهه ةفمهه:نفيالتوهه:قفير هه:ئمفقيهه همف

يآلخهههرففهههذركفجههه:ئزفدفههه فههههذيفأمههه:نفرههههمف مههه:نف  هههرفأنفالفي هههررفمهههلففهههردف ههه همفير ههه:ءف  هههرف
ذيفم: ديفقدفيقتس ديفير ه:ءفددنف ي رردنف  لفير :ءفأدفرمفيمنفأدفيقتس ديفير :ءفأدفرمفي تس ده،فديح

فيرق عةفدير  فدريتففيمدنفيال تو:عففي :فيقتس دهفددنف :فرمفي سم 
رهلف سه رفدفيهلففو نفدرثففدي :فدمذركف هنفيشهترىففهدي :فأدفدهه فرهلففدجهدهفقهدفمه:ن :02النص

أاههرفيرع هه:رة،فرههيسفرههلفأنفيفوههرففهه فهههذيفير سهه رفيرغيههرينفدير طهه: يرفدير ديجههلفدهههدفرههمفيعرفههلف
ر دراههلفققههلفذرههك،فدالفيفههدثففيههلفشههيئ:ف ههنفيرع هه:ريتفم ههه:فإالفإ،ههبلفلفرمهه فيجههرلفإريههلف  ههلف

ف  2لير :ءو
زفرهلفأنفد نفأ،قحفرلففدينفق:ردرياةفأدفيرشريءفأدفيرهقهةفددجهدفقهلفأاهرفر سه رفالفيجهدف

يفورفف فهذيفير س رفير ديجلفديرغيرينفإنفم:نف نفدراهلفالفيوعهلفذرهكف هنفققهل،فدالفيع هلفقهلف
ف نفيرع :ريتفألفم: تف :ف ديف :في، فلفقلفف ط 

و ههنف  ههرفأرضههلف ههنفير سهه:ق فيرتهه فقي ههلفدقههينفشههريملففهه:رجدي ففهه فسهههمفشههريملف :03الــنص
قهت،فد ه:فيجهدزفرهلففي ه:فقي هلفدقهينفيهللفم:رجدي ففي :فذمرف نفققلففيثفياقهتفرهلففدفيهثفالفيا

                                                           

ف 135،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف ف134 وسههههههل،فص7ف /ف2ل
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د :فالفيجدز،فد :في،ي ففه فيرفمهمفد ه:فالفي،هي ،فد ه:فيجهدفدراتهلف هنفقعهدهفد ه:فالفيجدد هلف
د هه:فيمههدنفرهههمف ههنفيالستشههه:دفديح بل ههلفردراتههلفقههذركفدتقرئتههلف  ههل فديههدركف  ههرفشههريملفقسهه ةف

رغيرهفأدفدهقلفأدفأخرجهلففت كفير س:ق ففننفقس ه:ف علفف لف س:ق فسه ل،ففننفق:عفذركفيرودين
 نف  ملفقدجلف نفيردجهدهففهوريدفههدفشهريملفأنفي طعه:فير ه:ءفيرهذلف  هرفقهلفيروهدينففهننفشهريملف
يجهدفذرههكفدالفي،ههيقلفهههدفده هه:كف ههنفي ههدلفي  ههعفهههدفأيضهه:فسههه لف اههلفشههريمل،فدهههذيففي هه:فقي ههلف

يجههددنف  عههل،فدقههينفيهلل أ هه:ففهه فيرفمههمفإنفرههمفيخقههرديفير شههترلفقههذركفدرههمفيستشهههدديف  يههلففههبلف
ف  1لدأ :فإنفأذنفرلفشريملففبلفي  علفقعدفذركفدمذركف نفي ت  تفإريلفت كفيألرضف ا لو

د ع رفهذيفأ لف نفيشتركف عفويرهفف فير س:ق ففس رفقف،هةفشهريملفرق ه:فيجهدزفرهلف
نفقه:عفف،هتلف هذيفدرق :فالفيجدز،فدهدفج:ئزفرلفط  فير س ةف هنفشهريملفديت،هرففقسهه لفديح

ق:رهقةفأدفيرهديةففننفرو ففه فقطهعفير ه:ءفيرهذلف  هرفقهلفيروهدينفههدفدشهريملفرغيرهفأدفأخرجه:ف
ف ه :فذرهك،فده ه:كف هنفي هدلفي  هعف هنفسهه لفديرهريجحفههدفأ ههمفيخقهردنفير شهترلفق طهعفير ه:ءف
نفأذنفرهههلفشهههريملف نفرهههمفيمهههنفرههههمفدريهههلف  هههرفأنفير سههه:ق فرههههمفالفي،هههحفرههههمفذرهههك،فديح   هههلفديح

ذرههكفد وههسفيرفمههمفي طقههقف  ههرف ههنف  ههكفيألرضففي هه:فق:سههتغبللفير سهه:ق ففههبلفي  عههلفهههدف ههنف
فقعد 

ويجدزفر رجلفأنفيسيرفف ف س:ق فويهرهفق وسهلفدق ديشهيل،فدي يهلففيهه:فديقيهتفق وسهلف :04النص
د ديشيل،فديضعففيه:فرف هلفد ت: هلفدي توهعففيهه:فقج يهعف ه:فيجهدزفرهلفيال توه:عفقهلفدمهلف ه:فمه:نف

وسف  هرف هنفير هرف ديشهيلففه ف سه:ق فويهرهفير :سففيلفسديءف نفمهلف ه:فالفي  هعفير ه:ء،فدالفقه
ف  3لدأرضفيرزري ةفإالف :فظهرتففيلف ضرةفيألرضفدفس:ده:ففبلفي رقلو 2لد،قدقل

                                                           

ف ف153يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7ف /ف1ل
ف7ف ،درف نف، فير :ءفألفسم فدج علف،قد ،فد،قد فير :ءفه فير ديقعفيرت فيسيلف  ه:فير :ءف نفف /2ل ير،  

ف 361ير دقعفإررفيرسهل،فدير، ف  فدرف نففيثفي ، فير :ء في ظر7ف ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:قق،فص7ف
  153يرورسط:ئ ،فير ،درف وسل،فص7فف /3ل
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ر وههردفيرفههقففهه فير ههردرف  ههرف سهه:ق فويههرهفأدفق ديشههيلفدي مههثففيههه:فديقيههتفقههه:فديضههعففيههه:ف
ير هه:ءف ههنفرف:رههلفديسههتويدفقههه:ففهه فمههلف هه:فيجههدزفيال توهه:عفقههه:ف ههعفيرفههرصف  ههرفتج هه ف  ههعف

نفرههمفتمههنف ضههرةفدفسهه:دففجهه:ئزفيرر هه فقو هه:منفير سهه:ق فد هه:فج:درههه:ف ههنفيألريضهه ف ير ههردر،فديح
فيرزري ية،فدملف :فم:نفيفدثفير ضرةففلفيفرصف  رفتج قل 

والفيجدزفر نفيفوهرففه ف سه:ق فويهرهفق هيبلفدالفمايهريفدالفيضهعففيهه:فشهيئ:فيهردفير ه:ءف :05النص
ي  ههعفير هه:ء،فد هه همف ههنفيههرخصفأنفيفوههرف  ههديرفابلاههةف ههنفيرتههري فديرفجهه:رةفدويههرفذرههكف  هه:ف

أ،:قعفر :فيفت:جفإريلفدمذركفف فيالرتو:عف  رفدجهلفيألرضفي،هي ففيهلف  هديرفابلاهةفأ،ه:قعف
دقيههلفأرقعههةفدمههذركفيال خوهه:ضف  ههرفدجههلفيألرضفدقيههلفي،ههي ففهه فهههذيفم ههلف  ههديرف هه:فتق غههلف

 هتف سه رفرغيهرهفالفي،هي ففه فيرسمةفدهذيفم لفف ف س:ق فويهره،فدرهدفم: هتفيألرضفرهلفإذيفم:
ف  1لهذيفم لفإالف :فذمر :

ديوهمف نفهذيفأ لفالفيجدزفإفديثفتغييرف  رف ستدىفير س:ق فقه:رفورفسهديءفير  يهلفأدف
يرمايههرفدالفدضههعفمههلف هه:ف ههنفشههو لفأنفيعيههقفسههيرفير يهه:هف ههنفيرفجهه:رةفديرتههري ،ف  ههرفأنفه هه:كف
 هههنفيجيهههزفيرفوهههرفق  هههديرفابلاهههةفأ،ههه:قعف  هههدفيرف:جهههةفد  هههدفيالرتوههه:عفديال خوههه:ضف  هههرفدجهههلف

:قع،فده هه:كف ههنفيههرخصف  ههديرف هه:فتخ وههلفيرسههمةف  ههدفيرفههرثفهههذيفيألرضفرههلف  ههديرفابلاههةفأ،هه
فسديءفم: تفير س:ق فرغيرهفأدفم: تفأرضلف س رفرغيره ف

ورخههصفر سهه:ئرف  ههرفيرديقههةفأالفيمههدنف  يههلفشهه ءففهه فأاههرهففهه فير،ههقد فسههديءففهه ف :06الــنص
ذرههكف شههيه:فدجريههه:،فمههذركفير :شهه ف  ههرفرج يههلفدالفيرمههزففيههه:فر فههل فدي مههنفيرتههرخيصففهه ف
  ههديرف هه:فذمر هه:فأدفأقههلف  ههل،فدالفي  ههعف ههنفير سهه:ق فشههجريفدالففجههريفدالفيفوههرففيههه:ف عههد :فدالف
 ستف :فإالف :فالفي  هعفير ه:ءففهبلفقهوسفقهلفقهلفأدفماهر،فإذيفمه:نففه ف دضهعف  ،ه فدالفيفوهرف

                                                           

ف 152،فص7فس:ققفيرورسط:ئ ،ف ،درف /1ل



 األرضين.الفصل الثالث: السقي من خالل كتاب القسمة وأصول 

 

 175 

نففوهرفقهلففوهرةفاهمفدف هه:ف فيلفققريفده :كف نفي دلفف فير قرفإذيفرمفي  هعفير ه:ءففهبلفقهوسفقهل،فديح
ف  1ليمدنف  يلفش ءف :في شففيرتري فيرذلفدف ه:فقلف نفير :ءفإذيفم: تف  ت ئةوفبلف

د ع ههرفهههذيفير ههدلفأنفأاهههرفأقههديمفيرديقههةفالفيعهههدضف  ههلف،هه:فقه:فر ههه:ف ههتجف  ههه:ف هههنف
يروسههه:دفدير ههه:رف  هههرفقد يهههل،فدالفيجهههدزفق هههعفيرشهههجرفديرفجهههرفدالفيرفوهههرفر   ههه:جمفدير عههه:دنففههه ف

 هردرفير ه:ءفإذيفمه:نففه ف دضهعف  فهدر،فدالفيفوهرففيهلفققهريفير س:ق فإالفإنفم:نفذركفالفي  عف
نففورففورةفرلفأنفيط ره: ف فده :كف نفيرخصفقفورفير قرفإذيفرمفيمنفذركفيفجزفير :ء،فديح

و نففورف ط درةفف فأرضل،فده ف س رفرغيهرهفأدففورهه:ففه ف دضهعفيجهدزفرهلفأنف :07النص
نففتفهه:فدأخهرجفيفوره:ففيلفإنفدف ه:ففترفيستدتف عفيألرضفالفيمدنف   يلفشه ءف هنفذرهكفديح

ف  2ل  ه:ف :ففيه:،ففع يلفأنفيدف ه:فأدفيغ  ه:و
نفمههه:نفيروهههردفقهههدففوهههرف ط هههدرةفقورضهههلفدم: هههتف سههه:ق فرغيهههرهفأدففورهههه:ففههه ف مههه:نف ديح

:هه:فددف هه:ففتهرفرهمفيعهدفيوهرقف دضهعفيرفوهرف هعفقه:ق فيألرض،ففهبلف،:رحفر فورفد هنفاهمفوط ف
خريجف نفيفت:جفروتفه:فديح وبلقه:فقعدفذرك ف :فم:نففيه:ش ءف  يلفديح  فع يلفدف ه:فديح

د ههبلدةف  ههرفيرسههديق فيرتهه فتع ههلف  ههرفتج يههعف يهه:هفيأل طهه:رفدتد،ههي ه:فإرههرفيرجسههدرف
دير ديجههلفا ههةف  شهه تفأخههرىفتدجههدف  ههرف سههتدىفير سهه:ق فأيضهه:،فدرههه:فأدديرفأخههرىفتت اههلففهه ف

ف  3ليرفدف نفسر ةفيرجري:نفيرسطف فدي جريففيرترقة
دتتجسهههدفأههههمف  شههه تفتعديهههقفيرجريههه:نفيرسهههطف ففههه فير سههه:ط فديرفهههديجزفيرفجريهههةف
ديرتريقيةفد خت ففأ ديعفيرسدددفيرت فتفقسفيرترقةفير  جرفة،فدت :مفهذهفيرع :،هرفي ت ه:ديف  هرف
تضهه:ريسفطقيعيههةف بلئ ههةفددفههقف  هه:ييسفتري هه فطقيعههةفيرطق هه:تفيرجيدردجيههةفدقهه:طنفيألرض،ف

ي:ه،فم :فأنفإق: ةفير س:ط فيري  ف هدرجفخطهدطفيالرتوه:عفديمهدنفإض:فةفإررفقدي ينففرميةفير 

                                                           

ف ف152،فص7ففيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 153-152،فص7ف وسهههههلف /2ل
ف 33  دشفدسي ة،ف رجعفس:قق،فص7ف /ف3ل



 األرضين.الفصل الثالث: السقي من خالل كتاب القسمة وأصول 

 

 176 

يرتهه فتسهه: دف  ههرففههقسف 1ل ديزيهه:فرههه: فم هه:فتخضههعفيأل هه:منفير  جرفههةفر تهيئههةفقديسههطةفيرتريسهه 
فيرترقةفير  جرفةفد  عه:ف نفيرد،دلفإررفيرد،دلفإررفير ديجلفأدفيرجسدر 

يءفربلسهههتع :لفير ق:شهههرف هههنفخهههبللفههههذهفير  شههه تفي مهههنفيرهههتفممففههه ف يههه:هفيأل طههه:رفسهههدف
يرفي  فف فتوري فير ي:هفررلفير س:ف:تفير زرد ةفدفبلفته:،فأدفربلستع :لفير ؤجلف نفطريهقف
يرتخزينفيرسطف فأدفيرجدف  فديري رف  دفإق: ةف  ش تفتعديقفيرجري:نفيرفهدف هنفسهر ةف يه:هف

يرته فقهدفتضهيعففيرسيبلنفديرت  يلف نفيرسر ةفيرفرميةفر  ي:هف عفيرتغ:ض ف نفيرم يه:تفير :ئيهة
  دفيرتسر فيرجدف فأدفيرجري:نفيرج: ق ،فديري رفمذركف :فقدفي جرف نفيرجري:نف نفي جهريفف
ر ترقههههةفل ظههههريفرههههددرفهههههذهفيرترقههههةففهههه فخ،ههههدقةفيألرض فد هههه:فقههههدفي ههههتجف ههههنفتعريههههةفير،ههههخدرف

ف  2ليرق:ط ية
ديختوهه:ءفف ضهه :ريم هه:فأنفتج ههعفت ههكفيرترسههق:تففهه فير ديقههعفيرزري يههةفقههدفيتسههق ففهه ف

غريسهه:تفأدفيقتبل ههه:فدرههذركفمهه:نفيرههتفممففهه ف يهه:هفيأل طهه:رف  ههرفير  فههدريتفهههدففهه ف وههسفير
يردقتفتفممفف ف :فتف  لف نفأترقهةفد هديدف،ه قة،فدقهذركفف:ر  شه تفيرخ:،هةفقتفديهلفيرجريه:نف
يرسههطف فدتعدي ههلفههه ف وسههه:ف  شهه تفرفههقسفيرترقههةفير  جرفههةفدترسههيقه:فدريءففههديجزف خت وههةف

ف7 3ليثف نفأهمف  ش تفتعديقفيرجري:نفيرسطف دس و،لفف ف :في  فيرفد
 المساطب: /أ

ي ههه:مفههههذيفير هههدعف هههنفير  شههه تف  هههرفير  فهههدريتفقههههدففيرت  يهههلف هههنفسهههر ةفيرجريههه:نف
يرسطف فديرتفممفف فيرترقةفير  جرفة،فدف فيرغ:ره فت ه:مفههذهفير سه:ط فقشهملف هديزلفرخطهدطف

                                                           

ي ة فده ف نففعلفأرسرفيرش ءفألفاقتلفقا ل  فدتت الفف فإرس:ءفيرعيدينفديرف و:ءفتفتفيرفج:رةفرت،قحفف /1ل س  م لج فيرت ر 
ق:درةف  رففقسفيرترقةفير  جرفة،فدتس حفر ي:هفيرسيلفقونفت رفدقت :دمفيرز نفت،قحفيرتريس ف ،:ئدفر ترقةفير  جرفةفدتتفدلف

ف ف352ر في ظر7ف ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:قق،فص7فإررففض:ءفرئل  :رفدفتغرسففيه:فيألشج:
ف 353-352،فص7ف وسهههههلف /2ل
ف 33  دشفدسي ة،ف رجعفس:قق،فص7فف /3ل
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ذيتفوطهه:ءف قهه:ت ،فدظيوتههه:ففيالرتوهه:عفدتمههدنف و،ههدرةفق سهه:ف:تف  ههرفير  فههدريتفيرجههرديءفأد
ف  1لتج يعفير ي:هفيرج:ريةفم :فقدفتستغلفم س:ف:تفر دية

 الحواجز الحجرية:/ب
ت ههه:مفيرفهههديجزفيرفجريهههةففههه فير  فهههدريتفدفدقهههه:فدفههه فتشهههعق:تف جههه:رلفير يههه:هفد  هههدف
يرسودحفديرهدفف نفإق: ته:فيرفدف نفتدسعفير جرىفير :ئ فدفقسفيرترقةفير  جرفةفديرت  يهلف هنف

 ،فدتق ههرفهههذهفيرفههديجزف ههنفيرفجهه:رةفيرتهه فتو،هه ه:ف238صف35ر  فههقفرقههمفيرجريهه:نفليسههر ةف
جذدرفيرف و:ءفدقعضفيألو،:نفير،هغيرةففه فطق تهينفأدفاهبلث،فدههذهفيرفهديجزف هنفشهو ه:فأنف

ف  2لتفقسفيرترقةفير  جرفةفددنفإ :قةفسيبلنفير :ءف عفيرت  يلف نفسر تل
رعشهههريتفيأل تههه:ر،فدتو،هههلفقهههينفمهههلفدي مهههنفأنفتتهههديررفيرفهههديجزف  هههرفير جهههرىف وسهههلف

أ ت:ر[،فد عفتهريممفيألترقهةفير  جرفهةفيتفهدلفيرفه:جزفيرسهو  فإرهرفف33إررفف2يا ينف  ه:ف س:فةف]
 ج:لفزري  فيزرعففه فيرسه ديتفيألدرهرفشهعيريف ظهريفرضهعففسه كفيرترقهةفدق هةفير يه:هفير خز هةف
فيه:،فدقتزييدفس كفيرترقةف عف هردرفيردقهتفتغهرسفقهه:فيألشهج:رفدو:رقه:ف ه:فتمهدنفزيتد ه:فأدفتي ه:ف

ف  3لتاقيتفيرترقةفأمارأدف خبلفأدفتي :فشدمي:،فدذركفر
 ثانيا: مجال التحكم في المياه قصد العمارة

 ج:لفيرتفممفف فير ي:هف نفدجهةف ظرفأق فيرعق:سففه فير جه:لفيرطقيعه فيرهذلففيت ال
يتمهههدنف هههنف  شههه تفيالسهههتو:دةف هههنف يههه:هفيأل طههه:ر فدههههدفيو،هههلفيألفمههه:مفير تع  هههةفق:ر ،ههه:رفف
دير  :سمفديرجسدرفق: تق:ره:ف  :،رفأس:سيةفض نفيرتهيئهةفير :ئيهة،فدههذهفير  شه تفت هدمف  هرف

لفيرطقيعيهةفر  يه:هففه فتج يهعفيرسهيدلفأدف،هرفه:،فإضه:فةفإرهرف وهدمفيري ه فددرفشهقمةفير جه:رف

                                                           

ف 354ف-353،فص7ف رجعفس:قق ف دففسنفدآخردن،ف /ف1ل
ف 354،فص7ف وسههههههههههلف /2ل
ف 355هههل،فص7فه وسهههههف /3ل
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ير ج:رلفيرت فيفداه:فيإل س:نفإلي،:لفير ي:هفإررف يدينفيإل  :رفدهذيف :فيس حفقدضهعفت سهيمف
   1لدقيقفرهذهفير ي:ه

 المصارف:/ 1
ير ،هههرففهههههدفير  طههههةفيرطقيعيهههةفيرتهههه فيفههههدلف  هههده:فير هههه:ءف ههههنف جهههرىفيرههههديدلفإرههههرف

:ر ،:رففه فير  ش تفير :ئيةفيرته فتهؤ نفيردظيوهةفيرتفدي يهةفر  يه:هف هنفيألرضفير ت، ةفقلفف
ير جهههرىفيرطقيعههه فإرهههرف جههه:لفيالسهههتع :ل،فم ههه:فأنفير ،هههرففيع هههلف  هههرفيرهههتفممففههه فسهههر ةف
يرجري:نفيرطقيع فر  ي:هفف فيرديدلفدتفديلف ،ي ف  لفج: قي:فدي تجف هنفذرهكفم هلفيرت  يهلف هنف

ف  2ل يردفقفأسولفير دضعفف فير جرىفيررئيس
إنفير ،رففق:ألس:سفهدفتهيئةف :ئيهةفذيتفدظيوهةفتفدي يهةفو:يتهه:فيرهتفممففه فيرهدفقف
يرسهه:ئلفأدفير،هه  ،فم هه:فأنفير ،هه:رففتههتفممففهه فت سههيمفير يهه:هفيرسههطفيةفدطري ههةفتوريغههه:فأدف
سههر ةفتههدف ه:7فوففههننفيشههتركفقههدمففهه فديدففههوريدديفأنفيرفعههديف هه:ءهفري توعههديفقههلففههن همفيجع ههدنفرههلف

،فدهههمفيجع هههدنفير ،هه:رف7فوف  ههرفقهههدرفسههه: همففههه ف 3لسههديءف : هههةفأدفخههديصفوير ،هه:رف،ف
،فدفه فج يهعف 5ل،فدي م همفأنفي س ديفذركفير :ءفوف  هرف :فيهةفأدف ه:فيتينفو 4لير :ءفدي س د ه:و

يرفههه:التففن هههلفي  هههعفرفهههعفير ههه:ءف هههنففهههدقف ،ههه:رففقهههدمفإالفإذيفمههه:نفذرهههكفالفيتسهههق فرههههمففههه ف
فير ضرة 

،هه:رففدتهيئتههه:فهههذهفيردظهه:ئففلير ههذمدرةفسهه:ق : فدخ:،ههةف هه:فديري ههرف  ههدفإق: ههةفير 
يتع هههقف  ههههه:فق:رفهههدف ههههنفسهههر ةفيرجريهههه:نفديرهههدفق،فإضهههه:فةفإرهههرف هههه:فيتع هههقفقهههه:رتفممففههه فيرترقههههةف
ير  جرفهةف هعفير يهه:ه،فمهذركف هدمفيرتسههق ففه فيرضهررفقهه:آلخرينفسهديءفق:رت  يهلف ههنفيرهدفقفيرههذلف

                                                           

ف 7355ف ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:ققف،فصف /1ل
ف 363،فص7ف وسهههههههههههلف /2ل
ف 564يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /3ل
ف ف564 وسهههههههههل،فص7فف /4ل
ف 564 وسهههههههههل،فص7فف /5ل
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 نفي جهريففأدفردم ففمهلفيألشهغ:لفيرته فت سهمفم:نفي، همفأدفق:رزي:دةففيلفق :في منفأنفيفدالف
يردفقفإررف ج:رلففر يةفأدفتخوضف نفيرم يه:تفيرسه:ئ ةففه فير جهرىفيررئيسه فأمه:نفذرهكف ه:ء ف
أدفتريقهه:فتههدخلفضهه نفدظهه:ئففير ،ههرف،ففهه ففههينف جههدفأنفيرزيهه:دةففهه فسههر ةفيرههدفقفأدففهه ف

ف  1لدظيوةفير ،رففير ديدفير، قةفير ف درةفقديسطةفير ي:هف نفيأل درفيرت فتتع:رضف ع
دفس فيرورسط:ئ ففن لفالفيجدزفيرفوهرففه ف ديقهعفير ،ه:رففأدفتغييهرف  سهد ف،هرففير يه:هف
  ههه:فإالف  ههرفأسهه:سفيالتوهه:قففههدلف هه:فقههدفي جههرف ههنفذرههكف ههنفت  ههيصفر يهه:هفيرههديدلفأدفو ههرف

ف  2لرؤلريض فير ج:درةفرل
 فهههدفيرسههههدلفتعت هههدفتهيئهههةفير ،ههه:رفف  هههرف قهههدأفيرهههتفممففههه ف يههه:هفيرسهههيدلفدتفدي هههه:ف

ير جهههه:درةفر جههههرىفير يهههه:هفيرطقيعهههه ف ههههنفأدديههههةفأدفجدي قههههه:فلرديفههههده:فدفديشههههيه: ،فد  ههههدفإق: ههههةف
لفإريهههه:فههههذيف ير ،ههه:رففيري هههرفيرهههدفقفير ،هههردففدمهههذركفيرتوههه:عفيألرضفيرتههه فيجههه فأنفيفهههد 
يرهههدفق،فديري هههرفمهههذركف ظههه:مفيرجريههه:نففههه فير جهههرىفيررئيسههه فدخ:،هههةفيرهههدفقفيألق،هههرفدميويهههةف

قفير ،ه:رففددنفأنفيتسهق فذرههكففه فههد ه:فأدفجرفهه:فأدفإزيرهةفمهلف  شهه تفت سهي لف هنفطريه
ف  3ل 239صفف31رقمفف  فقيرتفديلفيرت:قعةفره:فلير

تمدنفير ،:رففف فيرع:دةفف فشملف تق:تفدفهديجزفذيتف  :فهذف هنفشهو ه:فأنفتفهدلف
ةفيتجهه:هفيرجريهه:نف ههنفير جههرىفيررئيسهه فإرههرفضههو:ففيرههديدل،فدو:رقهه:ف هه:فتمههدنفير ،هه:رففج: قيهه

  هههرفير جهههرىفقزيديهههةف يهههلفضهههي ةففيهههثفالفيتجهههلفإريهههه:فإالفجهههزءفق يهههلف هههنفتيههه:رفيرسهههيبلنففههه ف
ير جههرىفيررئيسهه ،فم هه:فتمههدنفير ،هه:رففأف:ديههةفير دقههعف  ههرفإفههدىفيرضههوتينفأدف تعههددةف ههنف

ف  4ليرج: قين

                                                           

ف 364-363،فص7فس:قق ف دففسنفدآخردن،ف رجعفف /1ل
ف 364،فص7ف وسههههههههههههلف /2ل
ف ف364 وسهههههههههل،فص7فف /3ل
ف 365ف-364 وسهههههههههل،فص7فف /4ل
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ت :قلفير ،:رفف :فيعرففيريدمفق:رسدددفيرتفدي يةفده ففهديجزفا:قتهةفأدفدقتيهةفت ه:مف  هدف  طهةف
 عي ههةف  ههرف ههرضفير جههرىفيررئيسهه فر ههديدل،فدذرههكفقهههدففتفديههلف ،ههي فيرههدفقفيرجهه:رلفإرههرف
يألرضفير ت،ههه ةفقههه:رديدل،فدت ههه:مفيرسهههدددفيرتفدي يهههةف ههه:دةففههه فير  ههه:طقفيرسهههو رف هههنفير جههه:رلف

ف  1لير :ئية
دت دمف ظهرةفأقه فيرعقه:سفيرورسهط:ئ ففه فخ،هدصف،هرففير يه:هف هنف جه:رلفيألدديهةف

  ه:رف  هرفي تقه:رينفأس:سهيينفه ه:7فأدالفت،هدرف تم: هلفر ظه:مفت سهيمفدتفدي ه:فإررف  :طقفيإل
ير يههه:هفد ظههه:مف  ميهههةفيألرضفير  ف هههةفقههه:رديدلفلديرتههه فت اهههلففهههريمف  شههه تفير،هههرف ،فدا: يهههه:ف

دقخ،هههدصفيرت،هههرفففههه ف ههه:ءفيرهههديدلفف،ميويهههةفيرت،هههرفففههه فههههذهفير  شههه تفدضههه :نفتعههههده:
وخهذفقعهينفيال تقه:رف دقهعفير ،هرفف هنفدميويةف،رفلفربلستع :لفيرخ:صفأدفيرج :  ،ففهدفي

يرديدلفد هنفيرشهقمةفيرطقيعيهةفر جه:رلفير يه:هفيرسهطفيةفديرهدفقفير ته:ح فدأ ه:ففهريمفيرهديدلففويهلف
يخههههتبلففقفسهههه ف ظهههه:مفيرجريهههه:نفيرطقيعهههه فدرم ههههلفيضهههه نفإق: ههههةفير ،هههه:رففديرد،ههههدلفإريههههه:ف

ف  2لرتعهده:فوفدالفيفدثفف ففريمفيرديدلف :فيضرفقلفو
عترضةفدير :ج ةف نفإق: ةفير ،ه:رففتت اهلففه فتهوايرفيرسهيدلف  يهه:فديإلشم:ري:تفير 

 ظريفإررفأ ه:فت :مف  رف جهرىفيرهديدل،فدفه فمايهرف هنفيألفيه:نفتعجهزفير ،ه:رفف هنف  :د هةف
يرسيلففت جرففدت ردمففيتغيرفقذركف  سد ف جرىفيرديدلفوففنذيفذهه فيرسهيلفق:ر ،هرفففتهرف

ف  3لفدثففيثفرمفيعرفف دضعلفوالفيعرففرلف دضعفدالفأار،ففبلفيجدزفأنفي
إنفي فرففير ،رفففترفي،قحفدخدلفير :ءفإررفيرس:قيةف تعهذريفال خوه:ضف  سهد ف
يرسيلففننف،رففير ه:ءفإرهرفيرسه:قيةفالفيهتمفإالف  هدفير دضهعفير هديمفر  ،هرففدقه وسف سهتدىف

نفمه:نف،هرففير ه:ءفإرهرفيرسه:قيةفال 4ل  سد فيرسيلفوفدالفيجدزفرفعلف نفويرف دضهعلفو ف،فديح

                                                           

ف 365،فص7ف ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:ققف /1ل
ف 214يرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف،فص7فف /2ل
ف 566،فص7ف وسهههههههههههلف /3ل
ف 566 وسههههههههههل،فص7فف /4ل
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يتمفإالفق:ر ع:رجهةفليرتهيئهةفير :ئيهةفير بلئ هةفأدفتجهيهزيتفرفهعفير يه:ه ففيمهدنفإ جه:زفههذهفيرتهيئهةف
فقعدف ديف ةفير  توعينفيآلخرينفلج يعفيرشرم:ء ف  رفإق: ته: 
ف جد7فبالمصارف د نفيألفم:مفيرت فأدرده:فأقدفيرعق:سفيرورسط:ئ فدير تع  ة

رمفيدعفذركفيرديدلفأفد،فف يرفعفملفديفدف  همف ه:فأريدففوإنفيشتركفقدمفديدي:   ففنن :01النص
نف،رفديف ،رف:ف : ةفم: ديفأمفخديصففن لفيمدنفرهمف  هرف  نفير ،:رف،فق تفأدفمارت فديح

نفرمفيتو ديف  رفش ءففهمففيلفق:رسديةو ف  1ل :فيتو ديف  يل،فديح
:رففمايههرةفم: ههتفدههذيف ع هه:هفأنفيرهديدلفيرههذلفالفيعهرففألفههدفف  شهرم:ءفأخههذف ه:فأريدف ههنفير ،ه

نفأقهه: ديف ،ههرف:فسههديءفمهه: ديف : ههةفأدفخههديصففيمههدنفقيهه همف  ههرف هه:فيتو ههديف  يههل،ف أدفق ي ههة،فديح
فدأنفرمفيف،لفيالتو:قفقي همففهمففيلفسديء 

ويجدزفر نفأريدفأنفيرفعفير ،:رفف نفتفتف ،ه:رففير هدمفإنفرهمفيضهرهمف ه:فديمف :02النص
ضلف نفير :ءفف فيرديدل،فم :في  عفير هدمف هنفأريدفير :ءفف فيرديدل،فدالفي  عد لفأنفيرفعف :فف

أنفيرفهعفير ه:ءف ههنففهدقهم،فإنفسههق ديفإرهرفيرههديدلفدأخهذدهفم ههل،فإالفإنفمه:نفيرههديدلفففهبلفف يرفههعف
نفرمفيسق ديفإررفذركفيرديدلففن لفيجدزفر نفأريدف ه همفأنفيرفهعف   لف شريفأدفا  :فأدفخ س: فديح

ف  2لف:جتلف نفذركفيرديدلو
نفيرفعفير ،رفف نفأسهولفآخهرفإنفمه:نفذرهكفالفيضهرفق ،ه:رففير هدمفيجدزفر وردفأ

يرديردفإرهيهمفير ه:ءف هنفيرهديدل،فدالفي  هعف هنفرفهعف ه:فزيدف هنفير ه:ءف  هرفيرهديدل،فدي  هعفيألفهريدف
نفمهه:نفيرههديدلفففههبلف  ههنفأريدفرفههعفير هه:ءف ههنففههدقهمفإنفمهه: ديفهههمفيرسهه:ق ينفإرههرف هه:ءفيرههديدل،فديح

نفرمفيسققفهؤالءفير دمفر ديدلففن لف نفأريدفأخذفقرفعف  لف  ديرفيرعشرفأدفيرا  نفأدفيرخ سفديح
فير :ءفرف:جتلففج:ئزفرلفذرك 

                                                           

ف ف565ف-564،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق /ف1ل
ف ف565 وسهههههههههل،فص7ف /ف2ل
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والفيع لفيررجلفير ،رففإالفف فأرضلفأدفأرضفأذنفرهلف،ه:فقه:فأنفيع  هلففيهه:،ف :03النص
ف  1لأدفأرضفرمفتعرففديستدىفير :سفإريه:فدأ :فويرفذركف نفيألرضينففبلفيع لففيه:فشيئ:و

أنفيروههردفالفيق هه فأدفي شههوف ،ههرففإالففهه فأرضههلفأدفأرضفيسههتوذنف ههنف،هه:فقه:ففدهههذيفيع هه 
قع  لففيه:فأدفيألرضفير جهدرةفديرت فالفتعددفق:ر  ميةفأللفم:نفي توهعفقهه:فمهلفيألفهريد،فدقه:ق ف

فيألريض فالفي، حف  لفير ،:رففقه: ف
 ،فدرهههه:فوإنفيشهههترىفقهههدمفأرضههه:،فأدفدرادهههه:فأدفدخ هههتف  مههههمفق ع هههرف هههنفير عههه:  :04الـــنص

 ،هه:رفف  ههدف ههنفم: ههتفرههلفقههق همففهه فأرضهههم،فأدففهه فأرضفرههمفيعههرففرههه:فأرقهه: ففن ههلفيمههدنف
رهمف س:ق فت كفيألرضفد ،:رفه:،فم :فأدرمده:ففه فت هكفيألرضفديع هردنفقهه:فأرضههمف  هرف
ف:رهههه:،فالفيزيهههددنففيهههه:فدالفي  ،هههدنف  هههه:فشهههيئ:فدالفيفدرد هههه:ف هههنف دضهههعه:فدالفيفورد هههه:فدالف

ي هههدمف  ههه:فأدفي مسههرفف ي،هه فدهفدتمههدنفرهههمف  :فعههه:فم هه:فم: ههتفرهههمفيألرضففيدسههعد ه: فد هه:
يرت فيجدزدنفإريه:،فدي  عدنف نفأريدفأنفيوسده:فأدفي،هرفه:فإرهرفأرضهلفإالفإنفم: هتفرهلفقي  هةف
نفأريدديفأنفي س ديفت هكفير ،ه:رففف ههمفذرهكف  هرف أنفت كفير ،:رففرلفف يوعلفره:ف :فأريد فديح

ف  2لمفف فيألرضفيرت فتجرلفإريه:وقدرف :فرملفديفدف  ه
د ع هههرفههههذيفير هههدلف هههنفدخ هههتفيألرضف  مههههمفأللفدجهههلف هههنفدجهههدهفدجهههد فير  هههكفأدف
يألرضفيرت فالفيعرففأ،ف:قه:،فف :فم:نفقه:ف نفير س:ق فدير ،:رففيمدنفرهمفديس دنفقهه:ف
أرضههههم،فدالفيغيهههردنفقهههه:فشههه ءفالفق:رزيههه:دةفدالفق:ر  ،ههه:نفدالفيقهههدلف دضهههعه:فدالفيفورد هههه:فأدف

مفي،ههه فد لفدي توعهههدنفقهههه:فدرههههمفيرفهههقففههه ف  هههعفمهههلف هههنفأريدفيدسهههعد ه: فد ههه:في مسهههرفأدفي ههههد
نفروهه ف إفسهه:ده:فأدف،ههرفه:فإرههرفأرضههلفإالفإنفمهه:نفرههلفدريههلف  ههرفأنفهههذهفير ،هه:رففرههل،فديح

فيرشرم:ءفف فقس ةفهذهفير ،:رفففج:ئزفرهمفذركفملف  رففس فف،تلف نفيألرض ف

                                                           

ف ف565،فص7ففيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف ف565،فص7ف وسهههههههههلف /2ل
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وإنفط عههتف ،هه:رففإرههرفأرضفرجههلففههوريدفأنفيردههه:فإرههرف ،ههرففديفههدففههبلفيجههدف :05الــنص
ذرك،فدرمنفيج عف :ءهه:فإرهرف ،هرففديفهدفإنفرهمفي هزعفويهرهف هنفير ،ه:رف فدأ ه:فإنفأريدفأنف

ف  1ليجعلف نفذركفير ،رففيا ينفأدفابلاةفف لفذركو
دههههذيفيهههدلف  هههرفأ هههلفالفيجهههدزفر هههنفي  هههكف ج د هههةف هههنفير ،ههه:رففأنفيج عهههه:ففههه ف

،ههههرففديفهههههدفدرمهههههنفيج هههههعف :ءهههههه:فإرهههههرف ،ههههرففديفهههههدفإنفمههههه:نففههههه فذرهههههكفالفيوسهههههدفقههههه:ق ف 
ير ،هه:رف،فديرعمههسفإنفروهه ففهه فتوريههعفير ،ههرففإرههرفيرعديههدف ههنفير ،هه:رففيا ههينفأدفابلاههةف

ففج:ئزفذرك 
و نفيشترىفأرض:فأدفدراهه:ففدجهدففيهه:ف ،هرف:فالفيط هعففيهلفير ه:ءفإرهرفت هكفيرع ه:رةفف:06النص

نف  عههلفأ،ههف: فيرههديدلف ههنفذرههكففههبلفيرفعههلفقعههدفذرههك،فإالفق:ر ع:رجههةففن ههلفيرف فههعفإريههلفير هه:ء،فديح
ف  2لد  همف نفي دلفيرفعفإريلفير :ءففيثفم:نفرلفأارفققلفذركو

ألفأ هههلف هههنفيشهههترىفأرضههه:فددجهههدفقهههلف ،ههه:رففدالفي هههرفقهههه:فير ههه:ءفإالفقدسههه:ئلف عي هههةف
نففههدثفد  عههلفأ،هه ف: فيرههديدلفمهه:آلالتففن ههلفيعت ههدف  ههرفذرههكفديد،ههلفير هه:ءفإرههرفأرضههل،فديح

ف نفهذيففبلفيتمفيرع لفقه: ف
وإنفرفههعفأفههدف ههنفيرههديدلف ،ههرف:ففهه: خرقفأدفي هههدمففتههرفالفيط ههعف  ههلفشهه ءف ههنفف:07الــنص

ذرهكفير مه:نفدالفي مههنفط د هلف  هل،ففههوريدفأنفيرفهعفير ه:ءف ههنففهدقفذرهكفير دضههعفأدفأسهولف  ههلف
يألدلففي هه:فقي ههلففف  عههلفأ،ههف: فيرههديدلفف هههمفذرههك،فدالفيجههدزفرههلفأنفيرفعههلف ههنفويههرف دضههعل

دقههينفيهللفدرههدفرههمفي  عههده،فد هه همف ههنفي ههدل7فإنفم: ههتفيألرضفرههلفف يرفعههلف ههنففيههثفأريدفإنفرههمف
ف  3ليضرفقجيري لو

د ههنفرفههعف ههنفيرههديدلف ،ههرففف ههمفيعههدفي ههررفير هه:ءفأدفي هههدمفدفأ،ههقحف دضههعلفويههرف
ذرهك،فدالفف،:رحففوريدفرفعفير :ءففهدقفههذيفير دضهعفأدفتفتهلفد  عهلفأ،هف: فيرهديدلففهبلفيوعهل

                                                           

ف 566،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 566،فص7ف وسههههههههههلف /2ل
ف ف566،فص7ف وسههههههههلف /3ل
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يجههدزفتغييههرف دضههعفير ،ههرففيألدلففتههرفدرههدفرههمفي  ههعف ههنفذرههكفده هه:كف ههنفيههرىفرفعههلف ههنف
ففيثفيريدفإنفم: تفيألرضفرلفدم:نفذركفالفيضرفقجيري ل فف

نفرههمفيعههرفف هه:ف :08الــنص وإنف هه:رضف ،ههرفف ،ههرف:فف:ر : ههدف  ه هه:ف هه:ف هه:رضفيآلخههر،فديح
نفي مسر ديفدف نفير ،:رففإررفآخهرففهي منفف :رضف  ه :فف ي عدفملفديفدف  ه :فرآلخر فديح

أل،هههف: فههههذيفير ،هههرففأنفي توعهههديفق :ئهههلفم هههلفددنفإذنفأ،هههف: فير ،هههرففير  مسهههرفدرهههدف
ف  1لفجزف  يهمفأ،ف:قلو

دفهه فف:رههةف ع:رضههةفأفههدفير ،هه:رففآلخههرفف:ألسهه:سفديأل،ههلف  ه هه:فهههدفيرههذلفيق ههر،ف
نفرهمفيعههرفف هنفمهه:نفيأل،ههلف  ه ه:ففيظههلفمهلفديفههدففهه ف م: هل،فدفهه فف:رهةف ي مسهه:رفأفههده :فديح

نف ف فدسطفيآلخرففيجدزفيال تو:عفق :ئلف نفطرففأ،ف: فير ،رففيرذلفرمفي مسهرففتهرفديح
فرمفيستوذ ديف نفأ،ف: فير ،رففير  مسر 

 المقاسم:/ 2
هههه ف  شههه تفت مهههنف هههنفت سهههيمفيرجريههه:نفيرسهههطف فإرهههرف هههدةف خههه:رجففيتفهههدلفيتجههه:هف

:مفير  :سههمف  ههرفير ،هه:رففأدفيرجريهه:نفد  ههديرهفقفسهه فسههعةفير  :سههمفد ههدده:،فدي مههنفأنفت هه
 ق:شرةف  رف ج:رلفير يه:هفيرسهطفيةفدذرهكف  هرفي تهديدف هرضفيرهديدلفأدف  هرف جهرىفأضهيقف

ف  2ل  ل
يمهههدنف هههددفير  :سهههمفقفسههه فيرتوريعههه:تفلير خههه:رج فير هههريدفإفهههدياه:فديت :سههه فإ شههه:ؤه:ف

توهه:عفديرههدفقفير  سههمف  ههرفأنفتمههدنفم ههه:فقهه وسفير  سههد ،فسههديءفأمهه:نفذرههكفير  سههد ف  ههرفيرف
  فدتمههدنفير  :سههمففهه فيرغ:رهه ف  ههدف240ص04  فههقفرقههمفيرههديدلفأدفأ  ههرف  ههلفأدفأخوههضفلير

فدياه:فقعيديف نفهذيفير دضعف هنفشهو لفأنفيزيهدف أقر ف  طةف نف م:نفيرت سيمفلألفيرتوريع فديح
ق: تهه:ففه ف دضهعفقريه ف ف فم ي:تفير ه:ءفيرضه:ئعةف هنفطريهقفيرتسهر فيرجهدف فأدفيرتقخهر،فديح

                                                           

ف 566،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 533 ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:قق،فص7فف /2ل
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يس حفف فيرتفممفديرفهدف هنفضهي:عفير ه:ءفديمهدنف شهترم:فد تعه:دلففه فقسه تلفقهينف نفيرتوريعف
ف  1ليرج يع

ي دمف قدأفإق: ةفير  :سمف  رفيرتوريعفير سق فردفقفير جرىفقفيهثفيهتمفتوه:دلفيرتغيهريتف
،فرسهههديءير دسههه يةفدمهههذركفيرتغييهههريتفيرديقعهههةفأا ههه:ءففتهههريتفيرجوههه:ففأدففتهههريتفيرويضههه:نف  هههرفي

دقوضههههلفير  :سهههمفي مههههنفتوريهههعفيرهههدفقفدقسهههه تلفقفسههه فيردفههههديتفف 513صف32لير  فهههقفرقهههم
ير عتقرةفقينفير شترمين،فديتمفض همفامفتوريعهمف نفأ  رفير جرىفإررفأسو لفدذرهكففسه ف ه:ف
ي هههدقهمف هههنفير ههه:ء،فدتمهههدنفإق: هههةفير  :سهههمفديح شههه:ئه:فق ههه:فيتهههدفرفرع  هههه:فوف هههنفيرق ههه:ءفق:رفجههه:رةف

ف  2ولديآلجرفديرجصفديرجيرفد :فيشقهه:ف
ديههههدر فأقههههدفيرعقهههه:سفأه يههههةفخ:،ههههةفر  :سههههمفير يهههه:هفديرجههههعف  ميتههههه:فدأشههههغ:لفتعهههههده:ف
د،ي: ته:فإررفير شترمينفف فير :ءفددنفأ،ف: فيألرضفيرت فت :مف  يه:فت هكفير  شه ت،فدههدف

،فزيه:دةف  ه:فيمهدنف 3ليرىفضردرةف  عفملفوفأخذفر  :ءف هنفتفهتفير  :سهمفأدفدفعهلف هنففدقهه:فو
ف فيال تو:عفقذركفير :ء فم :فيرىفمهذركفضهردرةفير ف:فظهةف  يهه:فدالففرملفديفدف نفير شترمين

يههرخصفقنزيرههةفير  :سههمففي ههدلفوفإذيفمهه:نفير ههدمفي توعههدنفقههه:ف ههنفققههلفدأريدفقعضهههمف ز ههه:ففههبلف
يجههددنفذرههكفوفدمههذركفالف جهه:لفإلفههدياه:فوفإذيفمهه:نفير ههدمفي توعههدنفققههلفذرههكفقغيههرفير  :سههم،فاههمف

ف  4ل همفإفدياه:فوأريدفقعضهمفير  :سمففبلفي م
م ههه:فأنفير  :سهههمفير سهههتفداةفالفتمهههدنففههه فف:رهههةفيالخهههتبلفففهههدلفيرتوههه:عف  سهههدقه:فإالف
  ههرف سههيلفيرههديدل،فألفدفههقف سههتدىفير جههرىفيرطقيعهه فر ههديدلفد  ههدفيالخههتبلفف  ههرف دقعههه:ف

،فدفههه فف:رهههةفتعهههرضفير  :سهههمفإرهههرفيرعطههه ف 5لفن ههه:7فوت جعهههلففههه فطهههرففيرع ههه:رةفدرهههيسففدقهههه:فو

                                                           

ف 531-533،فص7ف ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:ققف /1ل
ف 563يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /2ل
ف 561 وسهههههههههل،فص7فف /3ل
ف 561 وسهههههههههل،فص7فف /4ل
ف 565 وسهههههههههل،فص7فف /5ل
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:ألدررفإ :دةفإق: ته:فف ف دضعه:فيألدلفدالفيتغيرف دضعه:فإالفقعهدفيإلج ه:عف  هرفديرتخري فف
ذرك،فدتدفرفير دقعفير بلئمفيرذلفالفي جرف  لفضررفدملف :ف نفشو لفوفأنفي  عفير ه:ءفأدف ه:ف

،ففهننفأ،هف: فير ه:ءف طه:رقدنفج يعه:فق ز هلفأدف 1ليخرجلف  هه:فأدف ه:فيهردهفإرهرف :فيهةفأخهرىفو
فإ،بلفل 

رفددرفير  :سهمففه فيرهتفممففه فم يه:تفير يه:هفير ،هردفةفإرهرفيألرضفير :ئ هةفد ظريفإر
  يهه:فيرغريسه:تفديرهدفقفيرهذلفي مهنفأنفت،هلفقهلفير يه:هفإرهرفديخهلفت هكفيألرض ففهننفيألفمهه:مف
،بلفه:فيوخذففيزيفمقيريفف فت ظيمفيرعبلق:تفقهينفير  توعهينفق ي:ههه: ف ير تع  ةفقتعهدفير  :سمفديح

:سههمفدأ،ههقحف هه:في،ههلفأفههدهمفزيئههدف ههنف ،ههيقلفدأماههرف  هه:في دقههل7فوففههننففههننفأفسههدفير هه:ءفير  
أ،هههف:قلفيوخذد هههلفأنفي،ههه حفذرهههكفو فأ ههه:فإذيفي خهههرقف ههه:ف ههه: فأفهههدهمففتهههرفالفي م هههلفيال توههه:عف
قسه لفوففننفأ،ف:قلفيم سدنف  :س همفدي، فد ه:،فدردفأنفير :ءفيرجعفإرهيهمفم ههمفرمه همفالف

ف  2لرفهذيفيرسهمفير  خرقفأدفالفي جقروي ،ددنفذرك،فدسديءفف فذركفأم:نفي جق
ذيفي ههدف تفير  :سههمففههننفير  توعههينف طهه:رقدنفقتعهههده:فق:إل،ههبلحففتههرفترجههعفإرههرف هه:ف ديح
م: تف  يلف نفققلفر  ي:مفقدظيوته:،فدمذركفأنفماهرف ه:ءفير  :سهمففههمف طه:رقدنفأيضه:فقتهيئتهه:ف

ير  :سهههمفيرع:ئهههدةفرمههه فت،ههه حفر ت سهههيمفيرهههذلفأفهههداتفألج هههل،فدقخ،هههدصفدضهههعفضهههمفلج هههع ف
ه ه:ف ق:ر  ميةفإررفشخصفدتغييرف دقعفد  :ييسفير  :سمففيخضعفر عديهدف هنفيألفمه:مفيرته فيو، 
أقههدفيرعقهه:سفقمايههرف ههنفيردقههةفي ت هه:ديف  ههرف دقههفف قههدئ فدهههد7فأنفيههتمفيرفوهه:ظف  ههرف هه:فهههدف
 تع:رففد عهددفيرع لفقلفدتج  فملف :ف نفشو لفأنفيخ:رففيرعرففيرج:رلفقهلفيرع هل،فدفه ف

ف  3ل:التفيالضطريرفي عفتغييرفذركفقعدفيالجت :عف :فرمفي جرف  لف ضرةفر غيرف
ف جهههدف  هههه:ف ههه:فيتع هههقففبالمقاســـمدقهههدفف،هههلفيرورسهههط:ئ ف هههدةفقضههه:ي:فجزئيهههةفتتع هههقف

فقنفديثفير  :سمفد نفذرك7
                                                           

ف 565،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق /ف1ل
ف 565 وسهههههههههل،فص7فف /2ل
ف 532 ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:قق،فص7فف /3ل
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وإنفيقتدأفير دمفيرق :ءففوسدفقعدف :فق هدهفم هل،فأدفمه:نفققهلفذرهكففوسهدففهن همفيت خهذدنف :01النص
نفرهههمفي توعهههديفقهههلفم ههه:فمههه:نفأدالففهههن همفيع  هههدنفميو ههه:ف  يهههلف م ههه:فقهههدءفإنفمههه: ديفي توعهههدنفقهههل،فديح

ف  1لي توعدنفقلفدردفرمفيمنفققلفذركو
د ع هههرفههههذيفإنفشهههرعفيألفهههريدففههه فق ههه:ءفير  :سهههمففوسهههدفقعهههدفأدفققهههلفإت ههه:مفق :ئهههلففههههمف

نفرههمفي توعههديفقههلفم هه:فمهه: نف ههنفققههلففههن همفيرجعد ههلفإرههرف هه:فمهه:نف  يههلفإنفمهه: ديفي توعههدنفقههل،فديح
 ي، دنفإررفإيج:دففلفربل تو:عفقل 

وإنفم:نفير هدمفيسه دنفقغيهرفير  :سهمففع هلف قيهدهمفأدفدمبلئههمفأدفأطوه:رهمفير  :سهمف :02النص
  يهلفيرع ه:رة،فأدفم: هتفققهلففيقتهدأديقغيرفأ رهم،ففترمده:ف  ديرف :فياقتف  يه:ف :ف  رفقه:فردف

نفرههمفيمهههنففيهههلف هه:في،ههه حفرههههمف ذرههكففهههبلفيؤخههذدنفق ز هههه:فإنفمههه:نففهه فذرهههكف ههه:في،هه حفرههههم فديح
ف  2لف يؤخذديفق ز ل،فدمذركفخ يوةفيريتيمفدير ج دنفدأقدفيألطو:لفشو همفشونف نف  رفر وسلو
قههلفأدفإنفأفههدثفيرعقيههدفديرههدمبلءفير  :سههمف ههنفويههرفإذنفير ههدمفدرههمفتمههنف ع درههةف ههنفق

م: تف دجددةفققلفذركفف:ستو:دديف  ه:فدس ديف  ه:فأرضهم،ففهبلفيجهدزف ز هه:فقعهدفذرهكفأنفمه:نف
نفرهههمفي،ههه ديفإرهههرفيال توههه:عفقهههه:فف ي ز دهههه:فد وهههسفيرفمهههمففههه فههههذيفي طقهههقف  هههرف ذرهههكفيههه وعهم،فديح

فير ج دنفديرخ يوةفد نفم:نفرلفأطو:لف م ففقهم ف
ير  :سهههمف  هههرفأنفيع  دهههه:ف  هههرفسههههعةففوإنفيخت هههففير هههدمففي ههه:فقيههه همف  هههرف  هههل :03الـــنص

يرههديدل،فأدفيضههي ديفيرههديدلففيع  ههدنفير  :سههمفقعههدفذرههك،ففههننفمهه:نفي مههنفرهههمفأنفيع  دههه:ف  ههرف
نفمههه:نفالفي مههه همف  هههرفههههذيفيرفههه:لفف يضهههي دهفاهههمف سهههعةفيرهههديدلفف يع  دهههه:فأدالفدالفيضهههي ده فديح

ف  3ليع  دنف  :س همفقعدفذركو

                                                           

ف ف561،فص7فس:ققيرورسط:ئ ،ف ،درفف /1ل
ف ف563ف-562 وسهههههههههل،فص7ف /ف2ل
ف 564 وسهههههههههل،فص7فف /3ل
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  ههرفسههعةفيرههديدلفأدفيضههي ديففهه فيرههديدلففههننففدفهه فف:رههةفيالخههتبلفففهه ف  ههلفير  :سههم
نفرهمفيسهعهمف أ م همف  لفير  :سمف  رفسعةفيرديدلفف يوع ديفذركفددنفيرتضهييقففه فيرهديدل،فديح

فذركفإالفقتضييقفيرديدلفف يع  ديفذرك 
وإنفط:ر فقعضفير دمفقتدسيعفيرديدلففترفيت م ديف نف  هلف  :سه همففيهلفدت سهكف :04النص

:سهه همف  ههرففهه:لفيرههديدلفددنفإفههديثفشهه ءففيههل،ففههننفير  :سههمفتجعههلفيرههقعضفيآلخههرفقع ههلف  
  رفضيقفيرديدلف :فديمفذركف  م : فأ :فإذيفيستف:لفذركففي هعفتدسهيعفيرهديدلفد  هلفير  :سهمف
فيل،فدمذركفإنفأريدديفأنفيفداديف  لفير  :سمفف:خت وديففه فيرتوه:عفير  :سهمففه:خت وديففه فيرتوه:عف

يدل،فد زدره:فأسهولف هنف سهيلفيرهديدلففهننفير  :سهمفتجعهلف  هرفير  :سمفدترمه:ف  رف سيلفيردف
نفيخت ههففير ههدمففهه ف دضههعفيجع ههدنففيههلف  :سههمفيرعههينففهه فطرفههه:فأدفقعيههديف  سههيلفيرههديدل فديح

ف  1ل  ه:ففتع لفير  :سمفف فطرففيرعينو
نفرههمفي،ههلفج يههعفيرشههرم:ءفإرههرفيالتوهه:قف  ههرفتدسههيعفير  :سههمفدرأىفيرههقعضف   ههه:ف ديح

رديدلفف:ررألفير ع دلفقلفهدفجع ه:ف  رفضيقفيرهديدلفإنفمه:نفذرهكف  م ه:،فددنفيرتغييرفف في
نفيخت وهههههديفمهههههذركففههههه فيرتوههههه:عفير  :سهههههمف نفرهههههمفي،ههههه حفذرهههههكفإالفقتدسهههههيعلفف يع  هههههديفذرهههههك فديح ديح
دي خو:ضه:فق:ر سقةفر سيلفيرديدلففن ه:فتجعلف  رف سيلفيرديدل،فد هنفير دضهعفيرهذلفي،ه حف

فه: ففرع لف  :سمفيرعينففن لفيمدنفف فطرف
صالحهاد جدففي :فيخصف ف :في   فصيانة المقاسم وا 

وإنفي خرقههتفير  :سههمفدفسههدتففههوريدفير ههدمفتفدي ههه:ففهه:خت وديففهه فذرههك،فف هه:لفقعضهههمفف:01الــنص
قردهههه:فأسهههولف هههنف دضهههعه:فيألدلفدقههه:لفيآلخهههردنفقردهههه:ففهههدق،ففن  ههه:فيردد هههه:ففهههدقف دضهههعه:ف
يألدلففهههننفرهههمفيجهههدديف دضهههع:فيفدرد هههه:فإريهههلففهههدقفف يرددهههه:فأسهههول،فإنفمههه:نفرههههمففيهههلف دضهههعف

                                                           

ف 565-564يرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف،فص7فف /1ل
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نفمههه:نفذرهههكفير دضهههعفيشهههترمديففيهههلفم ههه:فيشهههترمديففههه في ر دضهههعفيألدلفيرهههذلفمههه: ديففيهههلفأدال فديح
ف  1لرقعضهمفددنفيرقعضففبلفيفدرد ه:فإريلفإالفقنذنف،:ف فيألرضو

دهذيفيع  فأ لفف فف:رةففس:دفير  :سمفديح خريفه:فددقدعفيختبلففقينفيألفريدففدلفرده:ف
:نفرتفدي ههه:ف ههنفأسههولف دضههعه:فيألدلفأدففدقههل،ففيمههدنف   ههه:ف ههنففههدقفدأ هه:فإنفرههمفيجههدديف مهه

فدقففتدضعف نفيألسولفإنفم:نفهذيفير دضعف شتركفقي همفأ :فإنفم:نفر هقعضفددنفيرهقعضف
فيآلخرففبلفيتمفتفدي ه:فإالفقنذنف :ركفيألرض فف

وإنفم: ههتفر  ههدمف  :سههمف ع د ههةففخرقههه:فير هه:ءفدفسههدتففوخههذفقعضهههمفقعضهه:ف  ههرفف:02الــنص
 ديضههعه: فأ ه:فإنفتشهه:ملف  ههرفير ههدمف ههرضفرد هه:،ففههبلفي مههنفذرههكفإذيفتشه:ملف  ههيهمف ههدده:فدف

ير  :سهمفدسههعته:فدطدرههه:،ففهبلفيؤخههذدنف  ههرفرد هه:فإالفإنفمهه: ديفخههديصفديتو هديف  يههه:فأيضهه:فأدف
أتتف  يهمفيرقي ة فدتجدزفأيض:فشه:دةفقعضهمف  رفقعضفإنفم: ديف : هة،فدأ ه:فيرخهديصففهبلف

ف  2لتجدزفشه:دةفقعضهمف  رفقعضفف فذركو
ير ههه:ءفدط:رههه فيألفهههريدفقعضههههمفقعهههضفقن،هههبلفه:ففهههننفمههه: ديفالففدير  :سهههمفإنفأفسهههده:

يههدرمدنف ههدده:ففههبلفيجههدزفذرههك،فدأ هه:فإنفيخت وههديففهه ف رضههه:فدطدرههه:ففههبلفي،هه فد ه:فإالفإنف
م: ديفخديصفديتو ديف  رفتعدي ه:فدم: هتفرههمفيرفجهةف  هرفذرهك،فدت،هحفمهذركفشهه:دةفقعضههمف

ف،حفشه:دتهمف  رفقعضهم   رفيرقعضفيآلخرفإنفم: ديف : ةفدرمنفيرخديصفالفت
وإنفأدركفير هههدمفديديهه:فدفيهههلف  :سههمفدرههمفيجهههرف  يههه:فير ههه:ءفإرههيهمفقهههط،ففههبلفيؤخهههذدنف :03الــنص

نفرجهعفإرهيهمفير ه:ءف  هرف ه:فمه: ديف قن،بلفه:فإذيففسدتفدردف   ديف :فرمهلفديفهدف ه همففيهه: فديح
نف  يههلفأدالفقههق همفدقههدف   ههديف هه:فرمههلفديفههدف هه همف ههنفير هه:ءفدير  :سههم،ففههبلفيؤخهه ذدنف  يههل فديح

نفرهمفيع  هديف ه:فرمهلفديفهدف ه همف هنفير ه:ء،فدقهدفيجهدزف    ديف :فرملفديفدف  همف هنفير  :سهمفديح
ف  3لرهمفيال تو:عفقه:،ففن همفيؤخذدنفقن،بلحفت كفير  :سمو

                                                           

ف 565يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف 561-561 وسهههههههههل،فص7فف /2ل
ف 562ف-561،فص7ف وسههههههههلف /3ل
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دير  :سمفير ع درةف هنفققهلفديرته فرهمفي هرفإرهيهمفير ه:ءف  هه:ف هنفققهلففهبلفيع هلفيألفهريدف
نفد،هلفإرهيهمفير ه:ءفد هرففف  رفإ،بلفه:فإذيففسدتففتر إنف رففملفديفدف :فرهلففيهه:،فديح

ملفديفدف :فرلف نفهذهفير  :سمففبلفيمدنف  يهمفإ،بلفه:فسهديءف   هديف ه:فرمهلفديفهدف  هه:فأدف
فرمفيع  دي،فدأنفي توعديفقه:فدج ف  يهمفإ،بلفه: ف

ف: ههدف تفدهههمفوإنفم: ههتفير  :سههمفر ههدمفدهههمفخههديص،فدرههمفيع  ههديف هه:فرمههلفديفههدف هه همف :04الــنص
يسهه دنف  يههه:فمههذرك،ففههوريدفقعضهههمفأخههذفقعههضف  ههرفم سههه:ففههن همفيههدرمدنف  ههيهمفذرههكفإالفإنف

ف  1لق: تف  يه:ف  :رةفالفي منفرهمفس يه:فإالف نفذركفيردفنو
دق:ر سقةفر  :سمفيرخديصفإنفرمفيعرففمهلفديفهدف ه:فرهلف  هه:فددف هتفدمه: ديفيسهتويددنف

سهه:ف هنفيآلخهرينففيفهقفرههمفذرهكفإذيفمه:نفه ه:كفزرعف  ه:ف  رفهذهفيرف:رةففط ه فيرهقعضفقم 
فالفي، دنفإررفس يلفإالف نف م:نفيردفن 

وإنفي ههدف تفير  :سههمففق :ههه:فير ههدمففتقههينفرهههمفأ هههمفزيدديففيههه:فأدف  ،ههديف  ههه:،ففههن همف :05الــنص
نف نفأ منفرههمفإ،هبلفه:فقغيهرف ز هه:فف ي،ه فده:،فديح يؤخذدنف  رفرد ه:فم :فم: تف نفأدال فديح

 منفرهمفذركفإالفق ز ه:فف يؤخذفق ز ه:ف هنف   هه:ف هنف :رهل،فديع  د هه:فقعهدفذرهكف هنف ه:لفرمفي
يرع: ههةفديضهه  دنفر ع: ههةف هه:فأ و ههديفأدال فدأ هه:فإنفتقههينفرهههمفإ  هه:فيع  ههه:فديفههدف هه همفف يؤخههذفقههه:ف

ف  2لد نفم:نفقعدهف نفديرثفأدفويرهو
 يههه:فرههمفيمههنف ههنفققههلفد ع ههرفهههذيفأ ههلففهه فف:رههةفإ هه:دةفق هه:ءفير  :سههمفإفههديثفتغييههرفو

نفت م ديف هنفإ،هبلفه:فددنف ز هه:فف يوع هديف ف:ألفريدف ط:رقدنفقنرج: ه:ف  رف :فم: تف  يل،فديح
نفرمفي، حفرهمفذركفإالفق ز ه:فف ي ز ه:ف نفأ شوه:فق :رلفامفيق د ه:ف هنفجديهدفق:رشهرمةف ذركفديح

نف رفديفأنفإ ش:ءه:في عف  رففردفديفدفف يوعلفذر فك فقينفأ ديلفيرع: ة،فديح

                                                           

ف ف562،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 562 وسهههههههههل،فص7فف /2ل
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وإنفي سههلفير هه:ءفتفههتفير  :سههمفأدففسههدتففتههرفجهه:زفير هه:ءف ههنفويههرف دضههعلف ههنف :06الــنص
نف ير  :سم،ففهننفمه:نفذرهكففه فديفهدف هنفير  :سهمفدههدفرديفهدف ه همففهن همفيوخهذدنفقن،هبلفل فديح
يشههترمديففيههه:فم هههمفف يؤخههذديفقههه:فج يعهه:فدالفيعطههدنفأجههرةف  ههلفير  :سههمف ههنفذرههكفير هه:ءفدرمههنف

رهم،فديرجعهدنف  هرف هنفوه: ف ه همفق ه:فأ طهدهف هنفأ هديرهمف  هرف  هلفت هكفيع  د ه:ف هنفأ هدي
و ف  1لير  :سم،فديت خذدنف  رف زعفج يعف :ففدثففيه:ف نفير ض:ر 

د ع ههرفهههذيفأنفير  :سههمفإنففسههدتفدأ،ههقحفي ههرفير هه:ءف ههنف مهه:نفآخههرف  ههه:ففههننفمهه:نف
نفيشههتركف ديههدفيألفههريدففيههه:ف هههذيف هه:جمف ههنف  سههمفديفههدفدهههدفرشههخصفديفههدف  يههلفإ،ههبلفل،فديح
ف ي،هه فده:فج يعهه:فديع  د ههه:ف ههنفأ ههديرهم،فديطهه:رقدنف ههنفرههمفيفضههرفدقههتفإ،ههبلفه:ف هه:فمهه:نف

  :فيفدثفرهذهفير  :سمف نففس:د فف  يلف نفيأل ديل،فد  يهمف زعفج يع
ف جد7فيتعمق بتحويل المقاسم وتغيير خصائصهاأ :ف :ف
والفيجههدزفر  ههدمفأنفيدسههعديف  :سهه همفأدفيضههي ده:فإالفقعههدفيالتوهه:قفيرج هه:  ف  ههرف: 01الــنص

ذرك فدالفيجدزفر نفأريدف  همفأنفيدسعفسهه لفقغيهرفإذنف،ه:فقلففهبلفيجهدفذرهك،فدأ ه:ف هنفأريدف
فهههذركفجههه:ئزفإالفإنفمههه:نففههه فتضهههيي لف ضهههرةفأل،هههف:قلفقماهههرةفير ههه:ءف  هههرفأنفيضهههيقفسهههه لف

ف  2ل  :س هم،فدالفيفدلفأفدف نفير دمف  :س لف نف دضعه:فيألدلففدقلفأدفأسولف  لو
دفهه فهههذيفير ههدلفأ ههلفالفيجههدزفرؤلفههريدفتضههييقفير  :سههمفأدفتدسههيعه:فإالفق:التوهه:قفقيهه همف

يجههدزفر ههنفأريدفتضههيي ل،فإنفرههمفيمههنففهه ففج يعهه:فدالفيجههدزفر ههنفروهه فيرتدسههيعففهه فسههه لفرمههن
ذرههكف ضههرةفرغيههرهفق:رزيهه:دةففهه فتههدفقفير هه:ءف  ههرف  :سهه همفم هه:فالفتفههدلفير  :سههمف ههنف م: ههه:ف

فيألدل 
والفيفورفأفدف نفير دمففدقفير  :سمفدالفتفته:فإالفإنفيتو ديف  هرفذرهك،فأدف هنفأذنف :02النص

ير  :سهم،ففهبلفقهوسف  يهلفأنفيفوهرهففه فرلفأ،ف:قلفف فذرك فدأ :فيرفورفيرذلفالفيضرفقلف ه:ءف

                                                           

ف 564يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف 563ف-563 وسهههههههههل،فص7ف /ف2ل
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أرضل فدمذركفي منفر نفأريدفأنفيفورففهدقفير  :سهمفرسهه لف هنفير ه:ءفأنفي هدمفقهذركفإنفمه:نف
الفيجقههذفأماههرف ههنفسههه ل فم هه:في  ههعفألفمهه:نف ههنفأنفيدسههعف ،ههرفلف ههنففههدقفير  :سههمفأدف ههنف

ف  1ل:لوأسولف  ه:،فإذيفم:نفيرتدسيعفيت،لفق:ر  :سم،فدمذركفيرفورف  رفهذيفيرف
دأيضهه:فالفيجههدزفيرفوههرفأسههولفير  :سههمفأدفأ بلههه:فددنفط هه فيإلذنف ههنفمههلفيرشههرم:ءف
ديجدزفيرفورفيرخويففيرذلفالفيضرفق :ءفير  :سمفف فأرضف نفأريدفيرفور،فم :فيسهتطيعف هنف
أريدفيرفوههرففههدقفير  :سههمفألخههذفسههه لف ههنفير هه:ءفددنفأخههذف ،ههي فيرشههرم:ءففهه فذرههكفدالفيجههدزف

فأل  رفأدفيألسولفإنفم:نفذركف ت،لفق:ر  :سم فتدسيعفير  :سمف نفي
وإنفأريدفأفههدهمفأنفيجعههلففهه:جزيفقي ههلفدقههينفشههريملففههدقف  :سهه ه :ففن ههلفي  ههعف ههنف :03الــنص

ذرك،فإنفرمفيمنفقي ه :فققلفذرك فدأ :فإنفم:نفيرف:جزففي :فقي ه ه:فف: ههدمففن هه:فيت خهذينف  هرف
نفيتوقفيرشهرم:ءف  هرفإفهديثففه:جزفرهمفيمهنفقيه  همفققهلفذرهكففق هدهفاهمفأريدديف ز هل،ففهننفرده فديح

نفم: ديف : ةففن همفي ز د لفسديءفأم:نفذرهكف م: ديفخديصفدهدفي، حفرهمففبلفيجددنف ز ل،فديح
ف  2ل :في، حفرهمفأدفرمفيمن فم :فالفيجدزفر نفرلفسه :نف نفت كفير  :سمفأنفيخ طه :و

نفمهه:نف د ع ههرفهههذيفأ ههلفالفيجههدزفإفههديثففههديجزففدياههةفقههينفيرشههرم:ءففهه فير  :سههمفديح
ه :كفف:جزفقينفيا هينف هنفققهلفدي ههدمفدي مسهرفف:رشهريم:نف جقهرينف  هرفإ،هبلفل،فدفه فف:رهةف
يتوهه:قفيرشههرم:ءف  ههرفإفههديثففهه:جزفرههمفيمههنففق ههدهفاههمفظهههرفرهههمف ز ههلففههن همفإنفمهه: ديفخههديصف

ن م: ديف : ةفي،هحفرههمف ز هديفأمه: ديفي توعهدنفقهلفأمفالفد هنفرهلففدي توعدنفقلفالفي،حف ز ل،فديح
فف،ت:نفف فير  :سمفج:ئزفرلفد جه :ف عفقعض ف

وتجههدزفقسهه ةفير  سههمفيرديفههدفر ههنفأريدفذرههكفإنفرههمفيمههنففيههلفضههررف  ههرفأ،ههف:قلف :04الــنص
نفيشههتركفقههدمففهه ف  :سههمفشههترفاههمفرجعههتفإرههرفديفههدف هه همف قماههرةفير هه:ء،ففيتدرههدف  ههلفيروسهه:د فديح

رشههريءفأدفق:رهقههةفأدفقهه:ر يريث،ففههننفأريدفأنفيردههه:فإرههرف  سههمفديفههدففي م ههلفذرههكفإالفإنفم: ههتفق:

                                                           

ف 565ف-563يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف ف565ف-563،فص7ف وسههههههلف /2ل
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نفرجعتفإررفديفدففخ طه:فاهمفقه:عفرقعه:ف هنفذرهكفير ه:ءفأدفدهقهلف قدي ةففن لفيفذرف نفذرك فديح
ف  1لأدفدرالفيردراةف نفقعده،ففبلفي منفردُّه:ف  رفف:رته:فيألدررف  دفيرت :زعف  رفذركو

 فف فتوريعفير  سمفرهلفذرهكفإنفمه:نفالفيضهرفقغيهرهفق هردرفير ه:ءفقماهرةف  هيهمففيمهدنفدر نفرو
نفم: تفير  :سمف شترمةفامفأ،قفتفقيدففردف عينفددخ تف  مهلفقدجهلف هنف ف فذركفيروس:د،فديح
نفقه:عفأدفدهه ف دجدهفدخدلفير  كففوريدفجع ه:ف  سمفديفهدففي،هحفرهلفذرهكفإنفم: هتففدياهة،فديح

فرت فرلفأدفدرادهففبلفيجدزفرده:فقعدفيرت :زعفإررف :فم: تف  يلفس:ق : ففردفرقعف :ءفير  :سمفي
وإنفم: تفيألرضفدير :ءفررجلفديفدفدريسفرهه:ف  :سهمفاهمفجعهلفرهه:فير  :سهم،ففدراهلف :05النص

يردراةفأدفق:عفذركفأدفدهقهلففت ه:زعف هنفي ت هلفإريهلف  هرفردهفم ه:فمه:نفأدالفقغيهرفير  :سهم،ففهذركف
ف  2لالفيجدزو

نف ههه:تففدههههذيفيهههدل   هههرفأنف هههنفي  هههكفيألرضفدير ههه:ءفرهههلفيرفهههقففههه فق ههه:ءفير  :سهههمفديح
فدرادهفأدفق:عفت كفير  :سمفأدفهديه:،فففدثف زيعفقي لفدقينف نفي ت  تفإريلف  هرف هزعفير  :سهمف

فأل ه:فرمفتمنف نفققلففبلفي،حفذرك 
فهننففوإنفي خرقتف  :سمفير دمففترفالفي،لفير :ءف  ه:فإرهيهمفإالف هنف دضهعفآخهر،: 06النص

نفرههمفي مهه همففههبلفيت خههذدنفأنف أ مهه همفأنفيرددههه:فإرههرف دضههعه:فيألدلفف يت خههذديف  ههرفذرههك،فديح
ف  3ليجع ديفرهمفير  :سمفف فويرفير دضعفيألدلفإررفيألرضفيألدررفأدفإررفويره:و

ن ي سدتف  :سمفيرشرم:ءفدرمفتعدفت ررفير :ءفإالف نف دضهعف غه:يرفر دضهعه:ففهننففديح
نفرمفي درديفف يغيهرديف م: هه:ف يستط: ديفرده:فإررف دضعه:فيألدلففذركفأفسنفدديج ف  يهم،فديح

فف ف وسفت كفيألرضفأدفأرضفأخرى 
يخت وههتففوإذيفمهه:نفديدلفقههينفقههدم،فد   ههديفميههففمهه:نفرهههمف هه:ؤهففدجههدديفير  :سههمفقههد :07الــنص

قس ته:،فد :فم:نفرههمف هنفير ه:ءففه فيرهديدلفدذرهكف اهلفرج هينفيشهترم:ففه ف ه:ءفيرهديدلفأ ،ه:ف:ف
                                                           

ف ف561،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف ف561 وسههههههههل،فص7فف /2ل
ف ف561 وسههههههههل،فص7فف /3ل
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فدجهههدديففههه فير  :سهههمفأابلاههه:،ففهههننف  هههبلفير  :سهههمفق وسهههه :فأدف   ههه:فأنف هههنف   هههه:فقق ه ههه:فإ  ههه:ف
نفأدركفير هههدمفير  :سهههمف    هههه:ف  هههرفأنفيمهههدنفقيههه همفير ههه:ءفأ ،ههه:ف:،ففهههن همفيردي هههه:فأ ،ههه:ف:،فديح

ف  1ل ع د ةفدرمفيدرديف  رف :فم:نف   ه:فأدال،ففن همفيترمد ه:ف  رفف:ره:و
دف فف:رةفيشتريكفيألفريدفف فيرديدل،فدم: ديفيع  هدنف ،هي فمهلفديفهدف ه همف هنف :ئهلف
دفدثفأنفدجدديفير  :سمفقدفيخت طتفدتديخ تفقس ته:فدتديخلفير :ءفديخهت ط،فف هابلفإنفم: هتف

 هبلفير  :سهمفأدف   هديف هنف   ههه:ف هنفقهق همففيمهدنف :ءههه:فير  :سهمفرشخ،هينفدم: ه:فه ه:ف ههنف 
نفدجدديفير  :سهمف هنفققهلفدرهمفيعرفهديفميهففمه:نف   هه:ف هنفققهلف   سمفقي ه :فف طفق:ر ،ف،فديح

ف  رفف:ره:فدالفيغيردنفقه:فش ء فيترمد ه:ف
 الجسور:/ 3

يرجسدرفه ف  ش تفتفدثففه فشهملفسهدددفتريقيهةفت ه:مف  هرفتور ه:تفشهقمةفير جه:رلف
يرطقيعيةفر ي:هفيأل ط:رفقينفيرسودحفديرسهدلفقغ:يةفيرتفممفف ف يه:هفيرجريه:نفيرسهطف فدتخهزينف

ق: هههةفير زرد ههه:تفل ف3ير  فهههقفرقهههمفير يههه:هفديرترقهههةفير  جرفهههةفدريءفيرجسهههرفإلفهههديثفيرغريسههه:تفديح
ف  2ل 237ص

تخت ففيرجسهدرففه فأفج: هه:فد  د ه:تفق :ئهه:فد  :،هرفتهيئتهه:،فدذرهكفقفسه فير دقهعف
تمدنففيلفق:ر سقةفر  جرىفيررئيس فأدفأفدففرد ل،فدمذركفقفس فير سه:ق فير ت،ه ةفقهه:فيرذلف

   3لدم يةف ي:هفيرسيدلفيرت فتج عه:
 فد  يهلف 4لت شوفيرجسدرف  هرفضهو:ففيأل هه:رفرمه فت  هعففيضه: ه:فمه فالفتوسهدفيرهزرع
:رةفديرتهري فتمدنفيرجسدرف ق:رةف نف  ظد ةفزري يةف تم:  ةفتتمهدنف هنفيرسهدددفير ق يهةفق:رفجه

يرتهه فتعتههرضف هه:ءفيرسههيدل،فدتفجههزف  ههلففهه فير ههدرج:تفدت،ههرففيرق يههةف ههنفطريههقفق هه:ةفههه ف

                                                           

ف ف563يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف 532،ف رجعفس:قق،فص7فدآخردنف ف دففسن /ف2ل
ف 532 /ف وسهههههههل،فص7ف3ل
ف 35  دشفدسي ة،ف رجعفس:قق،فص7فف /4ل
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  دفأق فيرعق:س،فد نفيألريض فير سهتويدةف هنفتسهر فيرط ه فقهه:فد هنف يه:هفيرسهيدلف 1لوير  :ءو
ف  2لديرت فيط قف  يه:ف ،ط حفوفيرودينو

رزيئههدةفد ههنففههدينفدهههدفيتمههدنفيرجسههرف ههنففهه:جزفتريقهه ف جهههزفق  هه:ءفر،ههرففير يهه:هفي
ف  3لي الفير س:فةفير ستغ ةفر وبلفةفخ ففيرف:جزفيرتريق 

ديقددفأ هلفالفي مهنففه فألففه:لف هنفيألفهديلفيتخه:ذفقهريرفقشهونفيرجسهرفير شهتركفقهينف
ج : ةفددنف ديف ةفيرج يع،ففننفأريدفقعضهمف ز لفدأقرفيآلخردنففهبلفي مهنف ز هلفإالفق:توه:قهمف

ف  4ل  :رةفالفت،حفرهمفإالفق ز ل،ففن همففي ئذفي ز د لفوج يع:ف  رفذركفوفأدف  رديف
يؤمدفأقدفيرعق:سف  رفير، ةفيرداي ةفير :ئ ةفقينفيرجسرفدير س رفيرذلفيج عفرلف يه:هف
يأل طهه:رفدقههينفيرجسههرفدير ،ههرففيرههذلفيفههدلفرههلف هه:ءفيرههديدل،فم هه:فيؤمههدفأيضهه:ف  ههرفيرتقهه:طف

،ي: ةفدتدسيعفق ه:في هعفتفتهلفإذفوفإ  ه:فيرجسرفف فتهيئتلفد :في منفأنفيدخلف  يلف نفأشغ:لف
يس  فأ،ف: فيألرضفيرسو رفق :ففضلف نفيألرضفيرت ففدقهمفسديءفأم: تفق:ألدديهةفتسه رف
أدفق:ر س:ق ففننفأريدفقعضهمفأنفيزيدفإررففدي لف  :رةفأخرىفأدفأريدفم سففدي لفأدفيدسهعلفأدف

نفققهلفذرهكففهننف هنفم: هتفيرفعفرلفيرجسرفأدفيفورهفريفقسف نفير :ءفأمارف  ه:فمه:نفيفهقسف ه
ف  5لتفتلفي  عل،فدالفي  علف نفم:نففدقلفو

نففدثفي جريفففه فيرجسهرفيرع هدلففهننفي مسهرتفجسهدرف هنفههمفأسهو همف هنفجهريءف ديح
ف  6لذركفوففن لفض: نفرج يعف :فأفسدفير :ءفقسققلفو

                                                           

ير  :ءفه ف نفق :،في   ،فق ي:،فدهدفيعرففف فيرج د فيرتد س فقهفوير  وسوفدقهوير ،رفوفديمدنفف فج:  فيرجسرفف /1ل
ف ف25،فص7فس:ققف،ف رجعدآخردنفأدف فدسطلفرت،ريففير ي:هفيرزيئدةف نفيرف:جة ي ظر7ف ف دففسن

ق:رتخويف7فيآلرةفيرت فيفرثفقه: في ظر7فيقنففقيلفيرودينفيرادرينفي ر :نففيفرثف  يه :،فدهدفأيض:فير زر ة،فديرودينف /2ل
ف 531،فص7ف33  ظدر،ف ،درفس:قق،فج

ف 533 ف دففسنفدآخردن،فير رجعف وسل،فص7فف /3ل
ف 134يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /4ل
ف 131ف-131 وسهههههههههل،فص7ف /ف5ل
ف 134ف-133 وسهههههههههل،فص7فف /6ل
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ديرجسههرفرههيسفإالفدفههدةفر ههتفممففهه فير يهه:هفتههرتقطفق:ر سهه رفأدفير ،ههرففيرههذلفي ههده:ف
 هههنفير  ط هههةفيرديقعهههةفأ بلهههه:ف هههنفيرفهههدضفير ههه:ئ ،فدمهههذركفق:ر  ههه:ءفيرهههذلفيفهههدلفير يههه:هففق:ر ههه:ء

يرزيئدةف نفف:جةفيرودينفإررفيألريض فير دجددةفأسو لفسديءفقرده:فإررفيرديدلفأدفق،رفه:فإررف
ف  1ليرجسدرفيألخرى

 نفيرجسرفدمهذركفير  ه:ءففه ف طه:قفف 2لديدر فأقدفيرعق:سفأه يةفخ:،ةفرف:رةفيرط:قية
عبلقهه:تفيرتهه في مههنفأنفتههرقطفقههينفيرجيههرينف ههنفأ،ههف: فيرجسههدر،فدذرههكفأل ه هه:فأسهه:سفهههذهفير

يرتهيئههةفير :ئيههةفد ههنفخبلره هه:في مههنفأنفتفههدثفأو هه فيألضههريرفيرف:،هه ةف  ههرفيرجسههدرفسههديءف
قفههقسفوف هه:فيزيههدف ههنفف:جههةفيرجسههرف ههنفير هه:ءفوفأدفقعههدمفوفير ههدرةف  ههرففههقسفير يهه:هفدتفدي ههه:ف

ف  3لف ته:فوإررف :ففدره:فد :فهدفس:
ف ظههه:مفيرجسهههدرفدفهههدةف تم:  هههةفتهههرقطففههه فمو:ءتهههه:فتج يهههعف يههه:هفيأل طههه:رفدخز هههه:ففههه ف
 طهه:قفيردفههدةفيرطقيعيههةفلديرتهه فههه فيرفههدض ،فدتههرتقطفأيضهه:فقت :سهه فخ،:ئ،ههه:فيرتج يعيههةف

ف  4لدقدرته:ف  رفيرتفممفف فير ي:هفير ،ردفةفإريه:
،فدهههه فير جهههه:لفيرههههذلفي اههههلف 5لديردفهههدةفيرطقيعيههههةفرتهيئههههةف ظههه:مفيرجسههههدرفههههه فيرش ههههعقة

يرفهههدضفيرتج يعههه فير ،هههغرفر  جهههرىفير ههه:ئ فدضههه نفيرشهههعقةفت هههدرجف خت هههفف  شههه تفتج يهههعف
ف  6لير ي:هفيرسطفيةف نفطديق فدجسدر

                                                           

ف 536 ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:قق،فص7فف /1ل
ه فيرف:جزف نفيرترقةفتوخذفق: دته:فشملف ستطيلفدتمدنفأ رضف  دفير : دةف  ه:ف  دفير  ة،فدي منفأنفتمدنفف /2ل

ف 531،فص7ف وسلي ظر7ف فم[ف2ف-5م،فيالرتو:عفف1-5،فيرعرضفمف33ف-2أفج: ه:فم :في  7ف]يرطدلف
ف 135،فص7فس:ققيرورسط:ئ ،ف ،درف /ف3ل
ف 533 ف دففسنفدآخردن،فير رجعف وسل،فص7فف /4ل
فف فف /5ل فير :ء ف سيل فدمذرك فيرجق:ل فقين في ورج ف : فديرشع  فدتورق  في  سم فأل فيشع  فشع ، ف ن فشع:   فلج، يرشعقة

 : ةفه فملف  خوضف نفف  خوضف نفيألرضفديرشعقة7فير سيلفير،غيرفده فمذركف :ف ظمف نفسديق فيألددية فدق،درة
ف 533،فص7ف وسهههههليألرضفقينفجق ينفيقدأف  دهفأفدفتور :تفيألددية في ظر7ف

ف 533 وسهههههههههل،فص7فف /6ل
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هذيفدفتوخهذفيرجسهدرف هنف :ريهةفيرفهدضفير ه:ئ فإرهرفير جهرىفيرمقيهرفر  يه:هفيرسهطفيةفيألسه :ءف
فيرت:رية7
 ههه فيرجسههرفير،ههغيرفدفضهه:ءفيرع هه:رةفيرههذلفي ههدمفدريءهفدتت يههزفيرمهه:ترةفقدجههددفف:(1)الكــاترة-أ

ف:جزفتريق فد  وسفج: ق في م ه:ف هنفت،هريفف يه:هفيرسهيدلفيرزيئهدةف هنفط:قهةفتف هلفيرط:قيهةف
ف  2لرضغطفير ي:هفير تج عةفدريءه:،فدتست لفيرط:قيةفق:رجزءفيرع دلف نفيرشعقة

يرسههيدلففهه فتج يههعفير يهه:هفير توتيههةف ههنفيرسههودحففت عهه فيرمهه:ترةفددريفأس:سههي:فأا هه:ءففتههريت
دفهه فترسههي فجههزءف  هه:فتف  ههلفير يهه:هف ههنفيرف درههةفير،هه قةفدرت ديههةفيرمهه:ترةفدرفههعفقههدرته:ف  ههرف
يرتفممفف فم يهةفأمقهرف هنفير يه:هفيهتمفيررفهعففه ف  هدفط:قيتهه: فدقهدفيهتمفتهد يمفههذهفيألخيهرةف هنف

يرف وهه:ء،فم هه:فقههدفتسههققفقفههديجزففيرخ ههففقسههدرف ههنفيرفجهه:رةفتو،ههلفطق :تههه:فقفشههدف ههنفجههذدر
   3لفجريةفر ت  يلف نفيرترقةفير  جرفةفإذيفم: تفم يته:فمقيرةفدي منفأنفت هدم

 يتمهههدنف هههنفط:قيهههةفتريقيهههةفأدف ههه وسفأدفأماهههر،فقهههدفيمهههدنففههه فيرجهههزءفير بل هههسففالجســـر: -ب
ر ه:يهههةفيرط:قيهههةفديق هههرفق:رفجههه:رةفرتهههد ي ه:،فديتمهههدنف هههنفمتهههففديت،هههلفههههذيفيألخيهههرفقههه:ر  وسف

دي اهلفيرجسهرفير جه:لفف 243صف34ير  فهقفرقهمفدي  هعفت مهلفيرط:قيهةفأا ه:ءفت،هريففيرسهيدلفل
ق فيألشههههغ:لفيروبلفيههههةف ههههنفزري ههههةفيرفقههههد فدوههههرسفيروبلفهههه فيرههههذلفي مههههنفأنفت ههههدمفدريءهفقهههه:

دتمهدنفط:قيهةفيرجسهرف ت :سهقةفيألقعه:دف هعفيرموه:ءةفيرتج يعيهةفف،يألشج:رفير ا رةفديح ت:جفيرخضهر
ر جزءفيرديقعف :ريهةفيرجسهرف هنفيرفهدضفير ه:ئ  فدقهدفيجههزفيرجسهرفق ه وسفآخهرففه ف  ت،هفف

                                                           

ير  ،ددفق:رم:ترةفيروض:ءفير  تدفقينفيرط:قيةفيرت فتمد ه:فديألرضفير :ق ةفر زري ةفير ت، ةفقه:،فدهذهفير س:فةفتتسعفف فف /1ل
يألو  فألمارف نفشجرتينفأدفابلاةفديتج  فزري ةفأ، :ففيألشج:رفيرت فتتط  فترقةفس يمةفدم ي:تفمقيرةف نفير ي:هف

،فص7فس:قق رجعف ف دففسنفدآخردن،ف فدددةف نف ي:هفيرسيدل في ظر7ففةخبللف دسمفيرجو:ف،فأل ه:فالفتج عفسدىفم ي
ف ف533

ف 533 وسههههههههل،فص7فف /2ل
ف 535ف-533 وسههههههههل،فص7فف /3ل
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فه ف  ت،هففيرط:قيهةف هنفيرخ هففيرط:قيةفأدفف فيرج: ه فيآلخهرف  هه:،فديهد مفير ه وسفإذيفمه:نف
فيرتريجع فر  ي:هفير ،ردفةفديس رفف فهذهفيرف:رةفق:ر ،رف ف  1لق درجفي  لف نفيرفت  

تد مفيرط:قيةف هنفيأل ه:مفأيضه:فق سهطقةف هنفيرف،هرفتسه رفوير،هدروفدتمهدنفقعهرضف
 هنفف ترفت ريق:،فدذركفر ت  يلف نففدةفيرط:قةفيرفرميةفر  ي:هف  دفيرتط: هه:فق:رط:قيهةفم ه:فتهد م

يرخ هههففقجهههديرف هههنفيرفجههه:رةفتو،هههلفقي ه ههه:فجهههذدرفيرف وههه:ءفير د،هههدرةفقههه:رجص فدقخ،هههدصف
 ،ههرففيرجسههرفف ههدفيمههدنف فوههدريفأدف ق يهه:ف  ههرفيرتوهه:عف هه:ف ههنف  سههد فقهه:عفيرجسههر،فديههد مف
فيرجهه: ق ف يرجسههرف ههنفج: هه فيرط:قيههةف  ههرفيألقههلفقهه:رمتففر  ههعف يهه:هفيرسههيلفيرجهه: ق ف ههنفيرفههت  

:ءفير مدنفر ودينفأدفر جسرفإررفأجزيءفتمهدنفقفسه فسه كفيرترقهةفدجرففيرط:قية،فدي سمفيروض
 7 2لقه:فد :في :ره:ف نف ي:هفيرسيلفدي منفأنف تقينفف فهذيفيروض:ءفيألجزيءفيرت:رية

 :ده فير س:فةفير ريقةف هنفيرط:قيهةففيهثفت تهه ف يه:هفيرسهيلفديتج هعفأمقهرفقهدرففقعر الجسر
  هههه:،فدهههه فأفضهههلفأجهههزيءفيرجسهههرففبلفيههه:فف:رترقهههةفير جت عهههةفقهههلفأسههه كفدأخ،ههه فدتخ،هههصف

ف  3ل 243صف4ير  فقفرقمرغريسةفيألشج:رفير ا رةفدزري ةفيرفقد فل
 ط:رفدتسهتع لفههذهفير سه:فةف7فه فير س:فةفيرت فتط:ره:ف   يةفيرفرثفقعدففترةفيأل المرجع

أيض:فرزري ةفيرفقد فدوريسةفيألشج:رفير ا هرة،فديشه لفير رجهعفقعهرفيرجسهرفدي تهديدهفيرطهدر ف
ف  4لفترف ج:لفتريجعفس كفيرترقةفقفيثفالفي منفف حفيألرض

 :دهه فير سه:فةفير سهتديةفيرته فتمهدنف  هرفجه: ق فير رجهعفدت ته:زفيرترقهةفير  جرفهةففالصفحة
 هدمفتهديترفو رهه:فق يه:هفيرسهيل،فدقهدفيمهدنفيرجسهرف فودفه:فق،هوفةف هنفإريه:فقضهعففيرسه كفدف

                                                           

ف 334-331 ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:قق،فص7فف /1ل
ف 535،فص7ف وسهههههههههلف /2ل
ف 535 وسههههههههههل،فص7فف /3ل
ف 536 وسههههههههههل،فص7فف /4ل
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مهلفج: هه فأدف هنفج: هه فديفههدفف هط فد ظههريفرضهعففسهه كفيرترقههةفقههذيفيرجههزءف هنفيرجسههرففههه ف
ف  1لتزرعففقدق:فخبللفيرس ديتفير طيرة،فدتتركفقدريفر ر  فخبللفس ديتفأخرى

 :دنف فدددةف  هرفي تهديدفطهدلفده فير،وفةفير :ئ ةف  رفأفدفجدي  فيرجسرفدتمفالساناف
يرجسرف  خوضهةفرفهقسف يه:هفيرسهودحفيرته فت تهه فإريهه:فدتهزرعففقدقه:،فم ه:فتغهرسففيهه:فأشهج:رف

ف  2ليرتينفدير دزفأل ه :فالفيتط ق:نفم ي:تفمقيرةف نفيأل ط:ر
 هدفجسرفي :مف  رفير جرىفيررئيس فأدفأفدفرديفهدهفيرمقه:رفدقهدفيط هقففالرباط أو الواد: -ج

ف  يلفيسمفيرسد فديت الفيررق:طفأدفيرديدفف فيألجزيءفيرت:رية7
 :ــــة الجنــــاح دتمههههدنفم هههه:فههههه ففهههه فيرجسههههرفيرعهههه:دلف تمد ههههةف ههههنفيرترقههههةفير جردفههههةففالطابي

ير جهرىفير هه:ئ ،فير ت،هلفقضهوت ف 3لير ر،د،هةففه فشهملفشهقلف  فهرففت تههدفق: تهديدفويرسهيحو
دقدفيمدنفيررق:طف د د :فقط:قيةف نفمهلفج: ه فليرج ه:فين ،فدتخت هففيرط:قيهةفقفسه ف دقعهه:ف
 هههنفيرمههه:ترةفأدفيرجسهههرفأدفير،هههوفةفير ت،ههه ةفق:رجسهههرفأدفق:ررقههه:ط،فتتمهههدنفأس:سههه:ف هههنفيرترقهههةف
د د د هههةف هههنفيأل ههه:مفأدف هههنفيرخ هههففقسهههدرففجهههرلفأدفق:ر،هههدرفإالففههه فف:رهههةفير،هههوفةففهههننف

ف  4لر ت، ةفقه:فتمدنفأخوضفد تمد ةف نفيرترقة فدتس رفف فهذهفيرف:رةفوفيرف يلفويرط:قيةفي
 :ف فير ،ط ف:تفير ستع  ةف  دفيرورسهط:ئ فدههدف تقهةففالقناءي :قلففالمنفس أو المصرف

 ههنفيرفجهه:رةفير شههدددةفقهه:رجصفدتسهه رف،ههودففيرفجهه:رةففيههلفوفيألسههط:روفدههه ف ههنفيرفجهه:رةف
دتمهدنفيألسهط:رففه فف،قهرةفرمه في م هه:فأنفتاقهتفأ ه:مفقهدةفيرسهيليرمقيرةفيرته فيتط ه فق :ؤهه:فيرخ

قدييههةففيهه:ةفيررقهه:طففهه ف  ههدفالفيتجهه:دزفا ههثف  ههدفيرط:قيههة فدقت هه:دمفيررقهه:طفدي جههريففيرترقههةفإريههلف

                                                           

ف 536،فص7ف ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:ققف /1ل
ف 536 وسههههههههههل،فص7فف /2ل
فف فف /3ل فدذه:قل في تش:ره فيرج:رلفألف ج:ل فير :ء فيألرضفد سيح فيرج:رلف  رفدجل فير :ء فدهد ف نفس:حفيسيح، يرسيح7

ف نف فجزء فيش ل فأن فدي من فير :ء ففيه: فيسيل فيألرضفيرت  ف ن فير  قسطة فير س:فة فمذركف  ر فديط ق يألرضفير ستدية،
فإقنف  ظدر،ف ،درفس:قق،فج فير رجعفي ظرفأيض:7ف فدف523ف،فص57ير،وفةفأدفيرس: :ف في ظر7  ف دففسنفدآخردن،

ف 553،فص7ف وسل
ف 553،فص7ف ف دففسنفدآخردن،فير رجعف وسلف /4ل
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ي هههعفيرترفيهههعفتهههدريجي:ففههه ف  سهههد فيأل طههه:رفرمههه فتفههه:فظف  هههرف وهههسفيرع هههدف هههنف سهههتدىفقعهههرف
 ي:هفير  منفتج يه:فقعدففترةفيرسيلفرتسريقه:فإرهرفيرجسر،ففت كفير سقةفه فيرت فتضقطفم يةفير

ف  1لجدففيألرض
ف ن  تههد مفيألسههط:رف ههنفيأل هه:مفق سههطقةف ههنفيرفجهه:رةفديرف،ههرفدههه فير،ههدرفيرههذلفي م ههد 
فزي :في تدفقعرضفيرهديدلفر ت     ه فيرط:قهةفيرفرميهةفر يه:هفيرسهيلفدي ت،:،هه:،فدي تهه فير ،هرفف

فيرتريجعهه فر   يه:هفقعههدفت،هريوه:،فدو:رقهه:ف ه:فيسههققفيررقه:طف  ههرف هنفيرخ ههففق هدرجفرتج هه فيرفهت 
 سههههتدىفير جههههرىفيررئيسهههه فق:رعديههههدف ههههنفيرفههههديجزفيرفجريههههةفير،هههه قةفلفهههه فشههههملفسههههطرينف ههههنف
يرفجهه:رة فقغههرضفتج يههعفيرترقههةفير  جرفههةفديرت  يههلف ههنفيرتسههر ففهه ف سههتدىفيررقهه:طف وسههل،فم هه:ف

ر طيههرةف هه:فيمويههه:ف ههنفي مههنفأنفيت،ههلفيررقهه:طفق،ههوفةفأدف،ههوفتينفتت  يهه:نفخههبللفيرسهه ديتفي
ف  2لير ي:هفرزري ةفيرفقد 

 مــا يــرتبط جههدف  هه:ففبالجسـورد هنف ج هلف هه:فأدردهفأقهدفيرعقهه:سف هنفيألفمه:مفير تع  ههةف
فد نفذرك7فبإحداث الجسور ونزعها

وإنفمهه:نفجسههرفقههينفقههدمفيجرفد ههلفقهه:رتري فققههلفذرههكففههوريدفديفههدف هه همف  ههلفيرجسههرف :01الــنص
دق هه:ءهفقهه:رفجر،فأدفمهه: ديفق ههدهفق:رفجهه:رةفققههلفذرههكفدأريدفقعضهههمفأنفيجرفههلفقغيههرففجههر،ففيجهه ف
نفرههمفيع ههمف هه:فم: ههتف  يههلفيرعهه:دةفققههلفذرههكففههن همف يالقتههديءفق هه:فم: ههتف  يههلفيرعهه:دةفققههلفذرههك فديح

ف  3ليع مفإ  :فق  فققلفذركفق:رفجرفأمفالوفيجرفد لفق:رتري ففتر
د نفهذيفأنفيرجسهرفير شهتركفقهينفيألفهريدفإنفمه:نف ع هدلفقه:رتري فدأريدفأفهدفيرشهرم:ءف
ق :ءهفق:رفج:رةفأدفم:نف ق ه فق:رفجه:رةفدروه ففه فجرفهلفقه:رتري ففه:رريجحفههدفيرع هلفق ه:فجهرتف

نفرمفي، ديفإررف عرفةف :فم:نففيق د لفق:رتري ف ففترفيتقي ديف :فيق رفقل ف  يلفيرع:دة،فديح

                                                           

ف 553،فص7ف ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:ققف /1ل
ف 551 وسهههههههههل،فص7فف /2ل
ف ف134يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7ف /ف3ل
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وإنفط:رهه فديفههدف ههنفير ههدمف،هه:فقلفق ههزعفذرههكفيرجسههرفدأقههرف  يههلفيآلخههرفذرههك،فدقههدف :02الــنص
يستغ ديف نفيرجسرفأدفرمفيستغ ديففبلفي مهنف ز هلفإالفإنفيتو هديف  يهلفج يعه:،فأدف  هرديف  ه:رةف

ف  1لالفت، حفرهمفإالفق ز لففن همففي ئذفي ز د ل،فدهذيفإذيفم: ديفخ:،ةو
دمهههذركفيرجسهههرفير شهههتركفقهههينفيألفهههريدفإنفروههه فديفهههدفق ز هههلفدط ههه فذرهههكف هههنف،ههه:فقلف
نفورسههديفأرضهه:فددجهه ف ز ههلف فههرفضففسههديءفمهه:نفي توههعفقهههذيفيرجسههرفأمفالففههبلفيجههدزف ز ههل،فديح

ففن همففي ئذفي ز د لفإنفم: ديفخديص 
ف جد7 بعمارة الجسوردفي :فيتع قف

وإنف رففجسرفقينفقهدمفيهردفير ه:ءفإرهرفآخهرينفديفراهلفآخهردن،ففهن همفي عهددنففيهلف :01النص
نفمه:نفيفراهلفديفهدف ه همف هنفجههةفديفراهلفيآلخهرف هنفيرجههةف ج يع:ف  رفقدرف  :فعهمففيل فديح
نفرهههمفيع هههمف ههه:ففهههرثفمهههلفديفهههدف  ه ههه:ففههه ف يألخهههرى،ففن هههلفي عهههدفمهههلفديفهههدف ههه همففي ههه:ف  هههرفديح

ف  2لويرجسر،ففن ه :فيمد :نففيلفسديء
أ :فقخ،دصفيرجسهرفير  سهد فر هدمف عي هينفإنفمه:نفيهردفير ه:ءف  هرفويهرهمفديفهرثف
نفم:نفيفهرثف هنفجهتهينفمهلف   يلفآخردنففيمد دنف شترمينففيلفج يع:فملففس فف:جتل،فديح
نفيخهت طف  يه ه:ف ه:فزر هديف جهةفيفراه:فشخصف عينففمهلفديفهدف ه همفيسهتويدفق ه:فزرعففيهل،فديح

فق:رسديء فيشترم:نفف فيرزرعف
وإذيفردفرجلفير :ءفإررفجسرفدرمفتعرففرهلففيهلف  ه:رةفققهلفذرهك،فد هرففرجهلفآخهرف :02النص

يع ههرفيرجسههرفديفراههلفديزيههدففيههلفديهه  صف  ههلفدي  ههعف  ههلفير ضهه:ر،فف:ر : ههدف  ه هه:ففهه فيرجسههرف
 نفيفرالفديع ره،فدههدفيرهذلفيؤخهذفقع  هلفدالفي ظهرففه فذرهكفإرهرفيرهذلفردفإريهلفير ه:ء،فديمهدنف

ف  3لإريلفير :ءفق: ديفف فت كفير  :فعفديؤخذفيرذلف  رفيرجسرفإنفي مسرفقن،بلفلوفيرذلفرد

                                                           

ف ف134ص7فف،يرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف ف134،فص7ف وسهههههههههلف /2ل
ف 135 وسههههههههههل،فص7ف /ف3ل
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نففههدثفدأدجههعففههردفير هه:ءف  ههرفيرجسههرفدرههمفيمههنفيههزرعف  يههلف ههنفققههلفدمهه:نفويههرهف ديح
يستويدف  لفف ف ضرفديعدرلفدي ظولفدي زعف  يلف ه:فمه:نف هنفير ضه:رففهننفيالسهتو:دةف هنفههذيف

 دمفق:أل  :لفير تع  هةفقهلفدفالفيسهتعينفق هنفردفير ه:ءفإريهلفيرجسرفتمدنفر ذلفير رفشؤد ل،فدي
فدرلفأنفيستويدف نف  :فعلفديرذلف  رفيرجسرفهدفيرذلف م ففقن،بلفلفدقتفي مس:ره 

و هههنف  هههرفأرضهههلففجعهههلف  هههه:فق ههه:ءفير ههه:ءفإرهههرفأسهههولف  هههل،فف  عهههلف،ههه:ف فت هههكف :03الـــنص
نفرهمفيألرضفف لفذركففهننفجع هلف  هرف  هعف،ه:ف فيألرضفففيهثفأريدفأنفي   عهلفف هلفذرهك فديح

ي  علفيرذلفي يلفد  علف نفم:نفأسولف نفيرذلفي يل،فدرمفي  علف نفم:نفأسولف  لفف هنف  عهلف
فههبلفياقههتف  يههلفشهه ءف ههنف جهه:زفذرههكفير هه:ء فديردجههلفيرههذلففجههرففيههلف  ههرف ههنفهههدففدقههلفأنف
كفيجدزف  يلفير :ء،فدقدفم:نفقي لفدقينفيرذلففجرف  يهلف  ه:رةفررجهلفآخهرفف ه:فد،هلف هنفذره

ير :ءف نفهذهفيرع ه:رةفيرته فرهمفيفجهرف  يهه:،فيمهدنف  يهلف ج:زهه:فإذيفاقتهتف  يهل فدأ ه:فيرع ه:رةف
ف  1ليرت ففجرف  يه:ففن لفي  علو

دفي :فيتع قفق نفزرعفأرضلفدأق:مفقه:فق :ءفير :ءف نفأسهولفيألرضففن هلفإنف  عهلفجه:رهف
نف  علفيرذلفقعدهفدرمفي  علف نفم: هتفأرضهلف أسهولفأرضهلففن هلفالفيفهقفرهلففج:ئزفرلفذرك،فديح

نف  هعف هنفذرهكف ذركفدالفيمدنف ردرفير :ءف  يلفدر نفأريدفت ريرفير :ءف نففدقففهذركفجه:ئزفديح
فف:ر :ءفيرذلف رفر زرعفيرذلفي يلفي توعفقلفدرمنفي  عف نفأرضفيرذلف  علف نفير ردر 

دق ه:ءفير ه:ءففو نفدرثففدي :ففدجدهفقدفم:نفرهلف سه رفدفيهلفأاهرفيرع ه:رةفدأاهرفيرجسهر :04النص
دج يهعف  :فعهل،ففيجههدزفرهلفأنفيع ههلفذرهكفير سهه رفديسهديلفديرفههعفيرجسهدرفدي ديههه:،فديق ه فت ههكف
يرفيطه:نفديع هلف هه:فدجهدف  ههرفذرهكفآاهه:رفيرفيطه:نفيرتهه فأف:طهتفقههلفديتقهعفت ههكفيآلاه:رفدي تههدلف

 دراهلفقه: فإذيف :ف  مفأ لفقدفم:نفقق لف  دف دراهل،ففن هلفيع  هلفد ه:فرهمفيع  هلفأ هلفقهدفمه:نف  هدف

                                                           

ف ف133،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل



 األرضين.الفصل الثالث: السقي من خالل كتاب القسمة وأصول 

 

 203 

ف يترمهههل،فد ههه همف هههنفي هههدلفي،ههه حفذرهههكفم هههلفديرفهههعفذرهههكفيرجسهههرفدي ديهههلفديق ههه فت هههكفيرفيطههه:نف
ف  1لديع لف :فدجدف نفت كفيآلا:رفم ه:و

أ :ف هنفدرثففهدي :ففدجهدفقهلف سه رفقهديمفدمه:نف  يهلفأاهرفيرع ه:رةفديرجسهرفدق ه:ءفير ه:ءف
ق هه فيرفيطهه:نفدويرههه:ف ههنفف ههلفأنفيعيههدفق هه:ءفذرههكفير سهه رفم هه:فرههلفأنفيرفههعفيرجسههدرفديعههدره:فدي

يآلا:ر،فدملف :فم:نف نفققلفههذيفيروهدينففن هلفيعدرهلفد ه:فرهمفيمهنف دجهددفالفيع  هل،فده ه:كف هنف
فيجيزففعلفهذهفيأل  :لفدق :ءفيرجسدرفديرفيط:نفدملف :فدجدف نفيآلا:ر ف

ف جد7فتغيير خصائص الجسوردقخ،دصف
ير هه:ء،ففههوريدفأنفيع ههلفرههلففو ههنفمهه:نفرههلففههدينفدرههلفجسههرفدرههيسفرههلفق هه:ءفيخههرجف  ههل :01الــنص

ير  هه:ءفأدفمهه:نفرههلفق هه:ءففههوريدفأنفيسههدهففههننفرههمفيمههنففهه فذرههكف وههعفدالفضههررفر ههنفمهه:نفتفتههل،ف
ف يوعلف ه:فشه:ءف هنفذرهكف هنفإفدياهلفدو  هلفديرزيه:دةففيهلفأدفير  ،ه:نف  هلفدتدسهيعلفأدفتضهيي لف

 ز هههلفدالففدخوضهههلفأدفرفعهههل فدأ ههه:فإنفمههه:نففيهههلف وهههعفر هههنفمههه:نفتفتهههلففهههبلفيجهههدزفرهههلففههه فيرفمهههم
   2لتفدي لف نف دضعل،فدالفيجدفتضيي لفدالفرفعل فدأ :ففي :فقي لفدقينفيهللففبلفقوسفقذركو

نف د ع ههرفهههذيفير ههدلفأ ههلفيجههدزفر وههردفإفههديثفألفمهه:نف ههنفيرق هه:ءف  ههرفيرجسههرفمق هه:ءفير  هه:ءفديح
فم:نف دجدديف نفققلفدأريدفإوبلقلففذركفج:ئزفأيض:فإنفرهمفي وهعفأدفيضهرفويهرهف  هنفههمفأسهول
  هل،فدمهذركفمههلفيأل هدرفير تع  ههةفق:رزيه:دةفدير  ،هه:نفيالرتوه:عفديال خوهه:ضفيرتدسهيعفديرتضههييق ف

نفم:نف نفتفتلفي توعدنفقلففبلفي ز لفدالفيغيرف م: لفدالفيضيقفأدفيدسعففيل فف فديح
ودأ :فتدسيعفير  :ءفقعدف :فم:نفضي :فدخوضلفقعدفيرتو: ل،ففن هلفيجهدزفإنفمه:نففيهلف :02النص

نفم:نففيلفضررففبلفيجدفإررفذركفسقيبلفد نفيرع  ه:ءف هنفي هدلفي  عهلف  وعفر نفم:نفتفتل فديح
 نفم:نفتفتلف  :فيفدثف  يل،فدالفي ظرفإررف ه:في وعهلفدالفإرهرف ه:فيضهرهففي ه:فأدرمهدهفقهدفمه:نف

ديف  يههلففتهرفاقتههتف  يهلفيرع هه:رة فد ه مف ههنفي هدل7في،ههي فتدسهيعلفدتضههيي لفقهق همفأدف هه:ف  هرف

                                                           

ف 133،درفس:قق،فص7ف /فيرورسط:ئ ،ف 1ل
ف 135 /ف وسههههههههههل،فص7ف2ل
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درفعههلفدخوضههل،فدمههلف هه:في وعههلفإذيفمهه:نففهه فأرضههلفإالفتفدي ههلف ههنف دضههعلفيألدلفدسههديءففهه ف
ذركف،رفف  لفير :ءفقتفدي لفأدفرهمفي،هرفل فدأ ه:فإ،هبلحفير  ه:ءففه فذيتهلف اهلف   هلفقه:رجيرف

 ههلفقههلففههبلفي  عههلف  ههلفإنفرههمفيمههنففيههلفضههرر ففههننفأدفيرجههقسفأدفيرخشهه ،فد هه:في،هه حفأنفيع
ضههرهفذرههكفف ي  عههلفدأ هه:فإنف    ههد فققههلفذرههكفقهه:رجيرفأدفق:رفجهه:رةفأدفيرجههقسفأدفيرخشهه ،ففههذه ف
ذركفق ع رف نفير ع:  ففننف نفم:نفتفتهلفيهدركف  يهلفردفذرهكفم ه:فمه:نفأدال،فإنفمه:نفرهلففيهلف

ف  1ل وعفأدفدفعفضررو
نفمههه:نفألفأ هههلفيجهههدزفر وهههردفتضهههييقفدتدسهههي عفير  ههه:ءفإنفمههه:نفذرهههكفي وهههعف هههنفأسهههو لفديح

يضههرفقهههمففههبلفيفههدثفذرههكفده هه:كف ههنفيههرىفير  ههعفسههديءفقهه:ر وعفأدفيرضههررفر هه:فدجههدفدمهه:نف ههنف
ققلفدزرعفقل،فده :كف نفي دلفقتدسيعفدتضهييقفدرفهعفدخوهضفير  ه:ءفدمهلف ه:في توهعفقهلف ه:فديمف

فل،فدقخ،هدصفتعههديلففه فأرضههلف هعفتج هه فتغييهرف م: ههلفسهديءف،ههرفف  هلفير هه:ءفأدفرهمفي،ههرف
،بلفلفأم:نفذركفق:رجقسفأدفيرجيرفأدفيرخش فدملف :فيمدنفرق :ئلففبلفي  عف  هلفإنف ير  :ءفديح
نف  ههلفير  هه:ءفققههلفهههذيفقهه:رجيرفأدف رههمفيضههرفقغيههرهففههننفمهه:نففيههلفضههررفي  ههعف ههنفإفدياههل،فديح

رجه:عفذرهكفإنفمه:نفي وعه لفدالفيرفج:رةفأدفيرخش فدويهرهففهزيلفذرهكففهننف هنفتفتهلفيط:رقهلفقهردفديح
فيضره ف
وإنفم:نفررجلف جرىف :ءف نفيرديدلفإررفأرضهلفدقه:مفرجهلفآخهرففمسهرفذرهكفير ه:ءف :03النص

إررفجسهرهفف: مسهرفجسهرهفدخهرجف  هلفير ه:ءفإرهرف،ه:ف فير جهرى،ففتهرفد،هلفذرهكفير ه:ءفإرهرف
جسههرف،هه:ف فير جههرىفف: مسههرفدي مسههرتفتفتههلفجسههدرفير هه:س،ففههنذيفيرههذلفردفير هه:ءفأدالفإرههرف

نفرههمفيههزدفأرضههلفيضهه نف هه:ففههد ثف ههنفيروسهه:دفإنفزيدففهه فير هه:ءفشهه ءفويههرفيرههذلف ههنفير هه:ء،فديح
نفدخلفير :ءفإرهرف،ه:فقلف شيئ:فددخلفير :ءفإررف،:فقلف نف جريهفيألدلففبلفض :نف  يل فديح

                                                           

ف 136-135يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
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 ههنفويههرف جههريهفيألدلففههننفيرههذلفردفير هه:ءفأدالفيضهه نفج يههعف هه:فأفسههدهفير هه:ءفر،هه:فقلفدر ههنف
ف  1لتفتلو

 جرىفر  :ءف نفيرديدلفإررفأرضهلفف ه:مفويهرهفقمسهرهفف هرفدف فف:رةف :فإذيفم:نفألفدف
ير :ءفإررفجسرهفف: مسرفامفخرجفير :ءفد :دفإررف،:ف فير جرىفف: مسرفجسرهفدق:ق فجسهدرف
ير :سفيآلخرين،ففيمدنفيرتعديضف  رفههذيفيروسه:دفديرزيه:دةففه فير ه:ءف  هرف هنفأخهذفير ه:ءفإرهرف

ىفآخههرففيمههدنفمههذركف ههنفردفير هه:ءفأدالفأرضههلفأدال،فدأ هه:فإنف ههرفير هه:ءفإرههرف،هه:فقلف ههنف جههرف
  سؤدلف  رف :فأفسدفير :ءفر،:فقلفد نفي عفتفتل ف

ورجههلفرههلفجسههرينف ت هه:قبلنففههردف هه:ءفأفههده :فإرههرفيآلخههرفف: مسههرفدي مسههرتفتفتههلف :04الــنص
جسههدرفير هه:س،ففههننفزيدفير هه:ءفإرههرفجسههرهففوفسههدفشههيئ:ففن ههلفيضهه نفسههديءفزيدهف ههنف :ئههلفأدف ههنف

دأ :فإنفخ هطفذرهكفيرجسهرينففجع ه ه:فجسهرفديفهدفف: مسهرففوفسهدفف،قغيرفإذن :ءفويرهفقنذنفأدف
نففهدلفشهيئ:ف هنفذرهكففن هلف شيئ:ففبلفض :نف  يهلفإذيفرهمفيفهدلفشهيئ:ف هنف ج:ريهلفد خ:رجهل،فديح

ف  2لض: نفرج يعف :فأفسدف نفذركو
دف فف:رةفدجددفجسرينف ت :قبلنفررجهلففوخهذف هنف ه:ءفأفهده :فدزيدهففه فيآلخهرففتهرف

رفجسههدرفير هه:س،فف هه:فزيدهف ههنفير هه:ءفسههديءفمهه:نفرههلفأدفرغيههرهفر جسههرففتههرفي مسههرفي مسههرفدمسهه
نفد هجفيرجسهرينف هعفقعهضفدأ،هقحفديفهدفف: مسهرفف،قوخذفيإلذنفأدفقدد لففن لفض: نفر وسه:د ديح

فبلفيمدنف  يلفش ءف نفيرتعديضفإنفرمفيفدثفتغييرف  رف ج:رلفد خ:رجفههذيفيرجسهر،فأ ه:ف
ففسد إنفويرففيلففع يلفتعديضفملف :فأ

ورجههلفرههلفجسههرفمقيههرفف سهه لففجعههلف  ههلفجسههدريفمايههرة،فاههمفردفير هه:ءفإرههرفأفههدفت ههكف :05الــنص
د هههنفرهههلفجسهههدرف وترقهههةففهههوريدفأنفف،يرجسهههدرفير،هههغ:ر،فف: مسهههرففوفسهههدفشهههيئ:ففههههدفيضههه نفذرهههك

يخ طه :فديجع ه :فجسريفديفدي،فأدفأريدفيرزي:دةفف فيرجسدرفف ف دضعفرهمفتمهنففيهلففهننفيرهذلف

                                                           

ف ف133ف-132،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف ف133،فص7ف وسههلف /2ل
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ي  عههلف ههنفذرههكفخههدففير ضههرة فدمههذركفإنفم: ههتفت ههكفيرجسههدرفر ههدمف وتههرقينففهه:تو ديفأنففتفتههل
ف  1ليجع ده:فجسريفديفد،ففن لفي  عهمف نفذركف نفم:نفتفتهمو

و ههنفرههلفجسههرفدرههلففيههلفق هه:ءفير هه:ءففسههدهففرجههعفير هه:ءفإرههرفيرجسههدرفيرتهه ففديريههل،ف :06الــنص
درهههدتف  هههلفير ضهههرة،ففن هههلفضههه: نفف: مسهههرتففن هههلفضههه: ن فدمهههذركفإذيفضهههي لفأدفرفعهههلففتهههرفت

رج يعف :فأفسدهفير :ءفقسققلفف فجدي قهلفدفدقهلفديدرمهلفدفدقهلفديدرمهلفأيضه:ف  هرف هنففدقهلفأالف
يضيقفق :ءفير :ءفقسققلفف فجدي قلفدفدقهلفديدرمهلفأيضه:ف  هرف هنففدقهلفأالفيضهيقفق ه:ءفجسهرهف

نفخهه:فديف  ههه:فير  ضههرةف ههنفتضههييقفرههئبلفيرجههعفير هه:ءفإرههرفجسههره فدمههذركفأ،ههف: فيرجدي هه فديح
ير  :ءف  رفهذيفيرف:ل،فد نفرلفجسرفرلفق :ءف :ءفإررفجسرفويره،ففهوريدفأنفيضهي لففه فجسهرهف
في  عههلف ههنفذرههكف ههنفمهه:نفتفتههلفرههئبلفي ت ههلفيرجسههرففي مسههرف  يههل فدأ هه:فإنفأريدفأنفيجعههلفرههلف
وهعفير  :ءفدس:دةفده فير،درفيرذلفيجع لفير :سفر جسدرففن هلفالفي  عهلف هنفذرهكف ه:فديمفرهمفيرت

ف  2لو  رفير  :ء
دقخ،دصف نفم:نفرلفجسرفدم: تفقلفق هديتفير ه:ءففسهدتلفد وهذفير ه:ءفإرهرفيرجسهدرف
ير ديريةفرلفدمسره:ففهدفيعدضف :فأفدال،فمذركفإنفضيقفأدفرفعهلففوفهدثففسه:دففن هلفيضه نف
مههلف هه:فأفسههدهفير هه:ءفر ههنفقجههديرهفأدففدقههلفأدفتفتههل،فد ههنفمهه:نففدقههلفالفيضههيقفير  ههديتففتههرفالف

ممف وسلففي نفي عدنف  هرفأطهريففدجدي ه فيرجسهر فد هنفمه:نفرهلفيرجعفير :ءفإررفيرجسرفديرف
جسرفرلفق ديتفت رفرغيرهففرو فف فتضيي لفرجسهرهففي  عهلف هنفمه:نفأسهولف  هلف هنفذرهكفرمه ف
نفجعلفير  ه:ةففه ف هرضفيرجسهرف الفيمدنفف فذركفضررف  يلفق: تبلءفيرجسرففي هدمف  يل،فديح

ففبلفي  عف نفذرك ف
نفت ههففو ههنفم: ههتفرههلف ط ههدرةف: 07الــنص فهه فجسههرفويههرهفدقههدف  ههمف دضههعه:ففن ههلفي ،ههده:فديح

ف  3ل دضعه:،ففن لفي  عف نففس:دفجسرفويرهو
                                                           

ف ف133،فص7ف ،درفس:ققيرورسط:ئ ،فف /1ل
ف 134-133،فص7فلههههههههه وسف /2ل
ف ف153ل،فص7فهههههههس وف /3ل
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نفوه: ف دأ :ف نفم: هتفرهلف ط هدرةففه فجسهرفرغيهرهفدأدركف دضهعه:فف هلفأنفي ،هده:فديح
ف  لف م: ه:،فرم فالفيوسدفجسرفويره 

ف جد7فيتعمق بإصالح الجسور وصيانتهافدفي :
وإذيفيشتركفقدمفف ففدينفف:قتس ده،ففوريدفقعضهمفأنفيم سفسه لفريرجهعفإريهلفير ه:ءف :01النص

أدفرمفيشهتغلفقهذرك،فدرم هلفأريدفأنفيع هرفأرضهلففهبلفيجهدزفرهلفأنفيفهدثففيهلف ه:فيزيهدفقهلفير ه:ءف
نفأفداههلفف يؤخههذفقههردهفم هه:فمهه:نفأدالفدمههذركفإنفخههرقفير هه:ءفسههه لف إرههرفسههه لفددنف،هه:فقل فديح

،:فقلفش ءف نفير ه:ء،ففن هلفيؤخهذفقهدفنفذرهكفده ه:كفالفيؤخهذفقدف هل،ففترفالفي،لفإررفسهمف
دمهههذركفإنفيشهههترديففههه فيألرضفف:قتسههه ديفيألشهههج:رففخهههرقفير ههه:ءف :فيهههةفديفهههدةففهههن همفيت خهههذدنف
نفيقتس ديفيألرضفديألشهج:رففهوريدفأفهدف ه همفأنفيجعهلفيرشهجرةففي ه:فقي هلف قن،بلفه:فج يع: فديح

،ه:فقلفي  عهلفإالفإنفيتو ه:ف  هرفذرهكفسهديءفم: هتفت هكفدقينف،:فقل،فدرمفيتو :ف  رفذرهكففهننف
ف  1ليرشجرةف  رفيرطدلفأدف  رفيرعرضو

دهذيفيهدلف  هرفأنفيرشهرم:ءففه فيروهدينفإنفيقتسه دهففهوريدفيرهقعضفت ظيهففسهه لفري هرف
إريههلفير هه:ءفدروهه ففهه فزرعفأرضههلففههبلفي،ههحفرههلف  ههلف هه:فيجع ههلفيوخههذف هه:فيزيههدف ههنفسههه لف ههنف

نففعلفذركففع يلف إرج: لفإررفف:رتلفيرطقيعيةفدأنفسدفير ه:ءفسهه لفدرهمفيعهدفي هرفإرهرفير :ء،فديح
،:فقلففن لفيع لف  رفط رفددفنفهذيفيال خريق،فدأ :فإنفيشترمديفف فشريءفيألشج:رففخرقهه:ف
ير :ءففهمف طه:رقدنفقن،هبلفه:فم ههم فدفه فف:رهةفقسه ةفيألشهج:رفديألرضففهوريدفأفهدفيرشهريمينف

قرفدرفههضفذرههكفد  عههلففهه:رفقف عههلفدالفيضههعفهههذهفدضههعفشههجرةفمفهه:جزفقي ههلفدقههينفشههريملففههو
فيرشجرةفسديءفق:رطدلفأدفيرعرضفإالفقعدفيالتو:قف عل فف

وإنفدفنفيرسيلفذركفيرودينففترفالفي سكفير ه:ء،ففهن همفيت خهذدنفقهونفيفوهردهفسهديءف :02النص
ف فذركفيشترمديففيلفم لفأدفيشترمديفف فيألرضفددنفيألشج:ر،فأدفيشهترمديففه فيألشهج:رفددنف

نفيقتسههمفير ههدمفيرق عههةففههننفمههلفديفههدف هه همفيؤخههذفي ألرضففههن همفيت خههذدنفج يعهه:فأنفيفوههردي فديح

                                                           

ف 131يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
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قفوههرفسههه ل،فده هه:كف ههنفي ههدل7فالفيؤخههذفقفوههرفيرههدفنفأ،ههبلفأل ههلف جهههدل فأ هه:فإنفمهه:نفقههينف
ير ههدمف ههنفيريههدفأنفيزيههدف ههنف :فيههةفديفههدةف  هه:رةفإرههرفت ههكفيألرضفسههديءفأمهه:نفددنفشههريملفأدف

ف  1لءفأيض:فيقتس ديفيرودينفأدفرمفي تس دهففننف،:فقلفي  علف نفذركوقي ه :فج يع:،فدسدي
دأ :فإنففدثفددفنفيرسيلفيرودينفدرمفيعدفيفهتوظفق:ر ه:ءفف:رشهرم:ءفيفورد هلفسهديءفمه: ديف
نف  شهههترمينففيههههلفم هههههمفأدف شههههترمينففهههه فيألرضفددنفيألشههههج:رفأدفيألشههههج:رفددنفيألرض،فديح

 ههرفأنفه هه:كف ههنفيههرىف ههدمفجههديزفيرفوههرفألنفيقتسهه ديفيألرضففمههلففههردف  يههلففوههرفسههه ل،ف 
يرههدفنف جهههدل،فد ههنفأريدفيرزيهه:دةففهه فيرع هه:رةف ههنفجهههةفديفههدةف ههنفأرضههلفأدف ههنفجهههةفيشههتريملف

فف فيألرضف عفشريملفمذركفإنفم: ديفيقتس ديفيرودينفأدفرمفيوع ديففشريملفي  علف نفذرك ف
 ه همف ز هلففهبلفي م هلفذرهكففوإنفيشهتركفير هدمففه ففهديدينفدقيه همففه:جز،ففهوريدفديفهد :03النص

مههذركفإنفيشههتركفير ههدمففهه ففههدينففههوريدفديفههدف هه همفأنفيع ههرهف  هه:رةفرههمفتمههنفف،إنف  عههلف،هه:فقل
نفمههه:نففيهههلففسههه:دفف يؤخهههذديف  هههنفققهههلفذرهههك،فدأ ههه:ف  ههه:رةفم: هههتفققهههلفذرهههكففن هههلفيؤخهههذف  يهههه: فديح

نفي مسههرففههن همفيؤخههذدنفقع  ههلفسههديءففهه فذرههكفي مسههرفق هه:فجهه :ءف ههنفقن،ههبلفلف اههلفيرجسههر،فديح
ققهههلفيهللفأدفقوع ههههمفأدفقوعهههلفويهههرهمفأدفقوعهههلفديفهههدف ههه هم،ففهههن همفيت خهههذدنف  يهههلففههه فههههذيفم هههلف
ديدرمدنف  رفويرهمفإنفمسرهفقي ةفذرك فدمذركفإنفمسرهفإنفمسرهفديفدف  همففن همفيت خهذدنف
قن،بلفل،فديدركف  يلف،:فقلفقي ةفسه لففي :فأفسد فدهذيفإنفيشهترمديففه فيرجسهرفدالفي ظهرف

ألرض،فإنفيشترمديففيه:فأدفرمفيشترمدي،فديح  :فيؤخذدنف  رفإ،بلحفيرجسرف  رفقهدرف ه:فإررفي
نفم:نفيرجسرفررجلفآخرففن لفيؤخذهفقردهفإنفي مسرو ف  2لرملفديفدف  همففيلفديح

دفههه فف:رهههةفيالشهههتريكففههه فيروهههديدينفدمههه:نفقهههينفيرشهههرم:ءففههه:جزففهههننفروههه فأفهههدف ز هههلف
قشه ءفرهمفيهزرعفقهلف هنفققهلففن هلفي  هعف  هه:فإالففد  علفويهرهفوهبلفيجهدزف ز هل،فد هنفأريدفزر هل

نفي مسههرففهن همفيعهدردهفسههديءف نفمه:نفوه فذرههكففسه:دفف ي،ه فده،فديح إنفمه:نفزرعف هنفققهلفقههل،فديح

                                                           

ف 132يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف 132،فص7ف وسههههههههلف /2ل
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قوعلفطقيع فأدفليرقشر فألفأفدفيألفريدفأدفقوع همفههمفأدفقوعهلفويهرهمفديهدرمدنفتعهديضفذرهكف
أفسهدففيرهذلديط:ره فيرشهريكف هنفف  رف نفأفسدهفهذيفإذيفم: ديفشرم:ءفف فيرجسهرفددنفيألرض

نفيشههترمديففهه فيألرضففههننف  ههيهمفإ،ههبلحفيرجسههرف  ههرف هه:ف يرجسههرفإ،ههبلحفسههه ل،فدفتههرفديح
نفمه:نفيرجسهرفرغيهرفههؤالءفديعهددفروهردفديفهدففع يهلفإ،هبلفلف ي عفرملفديفدف  همفف فسهه ل،فديح

فإنفي مسر ف
ت كفيألرضفيرته ففيهه:فويجدزفر  دمفتدسيعفيرجسرفير شتركفإنفأريدديفذركفإنفم: تف :04النص

رهم فدأ :فإنفم: تفرغيرهمففهبلفيجهددنفذرهكفديق د هلفق:رفجه:رةفإنفمه:نفق ي: هلفقهه:فققهلفذرهك،فدالف
د ههنفد هه:ف هه همفإرههرفزيهه:دةف  ههلفرههمفيمههنفققههلفذرههكففههبلفيههدركفف،يجع ههدنف  يههلفيرههزر فإنفشهه:ؤدي

ف  1ل  رف،:فقلفإالفإنفم:نففيلف،بلحف  :رتهمو
نفم: ههتفمهذركفيجههدزفر  ههدمفير شهترمينففهه  فيرجسههرفتدسهيعلفإنفم: ههتفيألرضف  مهههم،فديح

رغيههرهمفالفي،هه حف  ههلفذرههكفدرهههمفق :ئههلفق:رفجهه:رةفإنفمهه:نفقههدفق هه فقههه:ففهه فيرقدييههة،فدالفي د ههدنف
قنفديثفيرسي:جف  يل،فأ :ف هنفروه ففه فإفهديثفإضه:فةف  يهلفدط ه ف هنف،ه:فقلفيرع هلف عهلف

 فن لفريسف جقرف  رفذرك فف
وإذيفيشههتركفير ههدمففهه فيروههدينفدي مسههرفجسههرهففت هه:ز ديف  يههل،فديد  ههرفمههلفديفههدف هه همف :05الــنص

نفرهمفيتقهينف أ لفر،:فقلفدد لفف يؤخذديفقن،بلفل،ففهننفتقهينف،ه:فقلف ه همفف يؤخهذفقن،هبلفلفديح
نفم: تفيرا  هةف هنفققهلفأفهدهمففهبلفيؤخهذفقهه:فددنفأ،هف:قلفإالفإنفتقهينف ف يؤخذديفقلفج يع: فديح

نفم: ههتفقههينففههديدينفرههرج ينفأدفررجهه:لفمايههرين،فدهههمفي توعههدنفق:رجسههرفأ ههه:فرههلففيؤخههذفقههه : فديح
ف  2لم همففن همفيؤخذدنفقن،بلفه:فأ ،:ف:و

أ هه:ف ههنفيرشههرمةففهه فيروههدينففههننفي مسههرفجسههرهفدرههمفي،هه ديفإرههرفيتوهه:قف  ههرفإ،ههبلفلف
نفتقههينف ههنففعههلف دمهه:نفمههلففههردفي سهه فرغيههرهفإفسهه:دهففيمههدنفإ،ههبلفلف ههنفطههرفهمفم هههم،فأ هه:فديح

                                                           

ف ف133،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 133 وسهههههههههل،فص7فف /2ل
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فن لفيمدنف  يلفذرك فدأ :فإنفم: تفيروجدةفديرا  ففه فجههةفأفهدهمففع يهلفإ،هبلفه:فددنففذرك
نفم: ههتفهههذهفيروجههدةفقههينففههديدينفرههرج ينفأدفأماههرفدمهه: ديف نفتقههينفأ ههه:فرههلفف يوخههذه:،فديح ويههرهفديح

في توعدنفم همفق:رجسرففي، فد ه:فق:ر  :،وة 
ف فديفدف  ه:فديآلخرفررجلفآخهر،فوإنفيشتركفأ :سفمايردنفف ففديدينفأدفيشترمديفف:06النص

فن همفيؤخذدنفقهه:فج يعه:فم ه:في توعهدنفقهه:فسهديءففه فذرهكف هنفقهر فأدف هنفقعهد،فديؤخهذدنفأنف
نفمهه:نفرديفههدف يجرفههدهف ههنففيههثفيجرفد ههلف ههنفققههلفذرههك ففههننفمهه:نف ههنفير شههتركفف يههرددهف  ههلفديح

لف  لفيرتهري فإرهرف  همفددنفيآلخرينفأدفرغيرهمف نفير :س،فف يجرفدهف نفير دضعفيرذلفيجرفد 
نفرههمفيتقههينف ههنففيههثفي،هه فد لفققههلفذرههكفف يجرفههدهف ههنفأرضهههم،فدي مههنفأنف ذرههكفيرجسههر فديح
يجرفههديفيرجسههرف  هه:في يههل،فإنفرههمفي مههنفرهههمفويههرفذرههكفسههديءفأمهه:نفذرههكفرهههمفأدفرغيههرهمفد هه:رهمف

   1لأدررف نف :لفويرهمفإالفإنفم:نفير  عفديرفجرفققلفذركف  يلو
ريدففه ف ج د هةف هنفيروهديدينفأدففه فديفهدف  هه:فدمه:نفآخهرفأ :ففه فف:رهةفيشهتريكفيألفه

رغيرهم،ففننفإ،هبلفه:فيمهدنف  هيهمفم ههمفم ه:فمه: ديفي توعهدنفقهه:فقغهضفير ظهرف هنفقهرقهمف هنف
 دضههعه:فأدفقعههدهمف  ههل،فديجههرففيرجسههرف ههنففيههثفمهه:نفيههتمفجرفههلفألف ههنفير مهه:نفيرههذلفيههتمف

نفرههمفيعههرففير دضههعفيرههذلف ي،هه فد لف  ههلفف يوع ههديفذرههكف ههنفجههرففيرتههري ف  ههلفإرههرفيرجسههر،فديح
فأرضهمفم :فيجرفد لف  :ف  رففديشيلفإنفيستط: ديفذركفسديءفم:نفذركفرهمفأدفرغيرهم 

وقدمفيشترمديفف فجسرفف: مسرففع رديفتفتلفجسريفآخهر،فف،ه:رفيألدلف سه رفر هذلف :07النص
ءف  ههرديفتفتههل،فف هه:مفقعههضفأ،ههف: فيرجسههرفيرههذلفي مسههرففههوريدفإ،ههبلفلفأدفمهه:نفرغيههرفهههؤال

يرههذينف  ههرديفتفههتفيرجسههرفيألدل،ففههوريدف،هه:ف فيرجسههرفيألدلفأنفيع ههرهفدي،هه فلففههننفمهه:نف
ر خ:صففبلفيردد لفقعد :فاقتهتفيرع ه:رةفتفتهل فدفأ ه:فإنفمه:نفر ع: هةففهن همفيردد هلف  هرفف:رتهلف
يألدرهههر،فدالفتاقهههتف  هههيهمفيرع ههه:رة فد ههه همف هههنفي هههدلفيردد هههلفخ:،هههةفمههه: ديفأدف : هههةفدرمهههنفالف

م:نف  يلفأدلف رة،فد  همف نفي دلفيردد لفميففش:ؤديف هنفيرزيه:دة فدفأ ه:فإنففيزيددنف  رف :

                                                           

ف 133يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
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أريدفأ،ف: فيرجسرفأنفي ز دهفف  عهمفأ،ف: فيرع :رةفيرت فم: هتفتفتهل،ففهننفم: هتفرههمففه ف
نفرمفتمنفف ي ز لفأ،ف:قلو ف  1لذركف  وعةففن همفي  عد همف نف ز ل،فديح

دق ديفتفتلفجسريفآخرففترف،ه:رفيألدلفد نفير دمفير شترمينفف فيرجسرففنذيفي مسرف
 سهه رفر ههذلفتفتههلففههنذيفأريدفأ،ههف: فيرجسههرفير  مسههرفإ،ههبلفلفأرفمهه:نفآلخههرينفويههرفيرههذينف
،هههبلفلففهههننفمههه:نف أفهههداديفيرع ههه:رةفأسهههو ل،ففروههه ف،ههه:ف فيرجسهههرفير  مسهههرليألدل ف  :رتهههلفديح

نفمههه:نفر ع: هههةففهههن همفيرجعد هههلف إرهههرفف:رتهههلفر خهههديصفالفيرجعد هههلفقعهههدف ههه:فتهههمفيرق ههه:ءف  يهههل،فديح
يألدرههر،فده هه:كف ههنفيههرىفإرج: ههلفإرههرف هه:فمهه:نف  يههلفسههديءفأفعههلفذرههكفيرخههديصفأدفيرع: ههةف ههعف
فهديثف ه:فشه:ءف هنفيرزيه:دةف  يهل،فدأ ه:فإنف  ري :ةف دمفيرزي:دةففيل،فده ه:كف هنفيرجهعفإرج: هلفديح
روهه فأ،ههف: فيرجسههرففهه ف ز ههلففههننفمهه:نف ههنفرهههمفيرع هه:رةفتفتههلفدي توعههدنفقههلفف هههمفيرفههقففهه ف

نفرمفيمد دف  عهمفدف فيفي توعدنفقلففج:ئزفرهمف ز ل يح
وإنفي مسرفجسرفقينفرج ينففوفهدثفق ه:ءفآخهرففدقهل،فأدفيسهتغ رف هنفيألدلفدترمهلف :08النص

ف:ست سكفقلف نفم:نفتفتلفأنفيرده،فدرمفيمهنفرهلففيهلف وهعفدالفدفهعفضهررففن هلفيهدركف  يهلفردهف
 هنفههذيفير  ه:ءفير فهدث،ففهبلففده :كف نفي دل7فإنفد، تفإريلفير  :فعفيألدررفيرت فت،هلفإريهل

يههدركف  يههلفرد ه فدأ هه:فإنف  هههمفرجههلفأ ههلفمههه:نفرههلفق هه:ءفير هه:ءف  هههرف،هه:فقل،فف: ههدفنفأدفذهههه ف
ق ع ههرف ههنفير عهه:  فدأشههملف  ههيهمف دضههعل،ففههننفدجههدديفقي ههةفتقههينفرهههمف دضههعلفف يههرددهففيههل،ف

نفرمفتمنفرهمفقي ةفف يوخذهفأنفيجعلفرلفق :ءفر  :ء نفيد رف  يهلف ع هرفوف،ديح يهرف ه:فجعهلفرهلفديح
نفرمفتمنفف يف وهلفأ هلفرهمفيقهقف  يهلف هنفد دتهلفشهيئ:،ف فننفم: تفرلفيرقي ةفف يدركف  يلفذرك،فديح

ف  2لدمذركفيرشونفف فيختبلفه :فف فيرتدسيعفديرتضييقفديالرتو:عفديال خو:ضو
دف فف:رةفي مس:رفيرجسرفير دجهددفقهينفرج هينفدأ شهوفق ه:ءف هنففهدقفأدفرهمفيعهدفقف:جهةف

  لفدط  ف  نفم:نفأسولف  هلفقهردهفإرهرف ه:فمه:نف  يهلففهننفرهمفيمهنفي توهعفقهلففرؤلدلفف:ستغ ر

                                                           

ف 135ف-134يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف 136،فص7ف وسهههههههههلف /2ل
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دالفي،رهففع يلفرده،فده :كف نفي دلفالفيفقف  يلفردهفأنفي توعفق:ر :ءفيرذلفد،ه لف هنفير  ه:ةف
نف رففرجلفإنفرلفق :ةفر  :ءفقورضفويرهفدي دف تفأدفزيرتفدرمفيعرفف م: هه:،ف ير ستفداة فديح

نفرمفيمنفه :كفدريلفف لفأنفيط:رقهلفففننف ارديف  رفيرفجة ديردريلفف يرجعده:فف ف دضعه:،فديح
قع هلفق هه:ةفر  هه:ء،فد وهسفيرفمههمفي طقههقففه ففهه:التفيالخههتبلفف  هرفيرتدسههيعفديرتضههييقفدمههذركف

فيالرتو:عفديال خو:ض 
وإنفمهه:نفأاههرفير  هه:ءف دجههدديفف:د هه:هف  يههلف ههنفمهه:نفتفتههلففجفههدهف،هه:ف فيرجسههر،ف :09الــنص

دي تددنفقهذركفيألاهر ففهننف هرففأ هلفيخهرجفإريهلف  هلفير ه:ءفققهلفذرهكفي توهعفقهلففن لفيدرملف  يلف
فه:ر دلفقدرههلفإالفإنفأتههرف،هه:فقلفق ع ههرفيقطههلفد دتههل فدأ هه:فإنفرههمفيع ههمفي توهه:عفديفههدف  ه هه:فقههلف
نفيخت وههديففهه فتدسههيعلف فهه:ر دلفقههدلف،هه:فقلفدالفيههد  ف  يههل،فدالفيههدركف  يههلفير ههد  فشههيئ: فديح

:ضههل،فدقههدفظهههرفرهههمفذرههكففهه:ر دلفقههدلف ههنفديفههقفيألاههرفديمههدنفويههرهفدتضههيي لفديرتو: ههلفدي خو
ي: و   د    
ف  1ل

دأ :فإنفدجدفأارفير  :ةفدط:ر فقلف نفم:نفق:ألسولفف مرفدجهددهف،ه:ف فيرجسهر،ففن هلف
نفمهه:نفقههدف ههرففي توههعفق:ر هه:ءفيرخهه:رجف  ههلففيظههلفمههذركفإالفإنف يط:رقههلفقههلفديسههتعي ديفقهه:ألار،فديح

:فإنفرههمفيمههنفي توههعفقههلفأفههدفف ،هه:فقلفيال توهه:عفقههلفدالفيمههدنففضههرف،هه:فقلفدأقطههلفذرههك،فدأ هه
نففهههدثفديخت وهههديف  هههرفتدسهههيعلفأدفتضهههيي لفدرفعهههلف   يهههلفشههه ءفر هههنفيد هههرفأ هههلفي توهههعفقهههل،فديح

فدخوضلفف:رع لفيمدنفدفقف :فدجدف نفيألار فف
و نفم: هتفرهلف  ه:رةففهدقفأرضفرجهلفف: مسهرفجسهره:ففن هلفيوخهذهفقهرده،فدمهذركفإنف :10النص

أدفابلاههةففن ههلفيوخههذهمفم هههمفقههردف هه:في مسههرف ههنفجسههدرهمف  ههنفقههر ف هه همفأدففيا ههينمهه:نففدقههلف
قعد فدمذركفإنفم:نفأ،ف: فيرع :رةفيرسوبل يةفيا ينفأدفابلاهة،ففهن همفيوخهذدنف هنفمه:نففهدقهمف

ف  2لديوخذد همف جت عينفأدف تورقينوقردف :في مسرف نفيرجسدرف

                                                           

ف ف133،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف ف133 وسههههههههل،فص7ف /ف2ل
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دأ :ف نف  رففدقفأرضفويرهففترفمسهرفجسهرهفلجسهرفيرهذلف  هرف  هرفأرضهل ففن هلفيط:رقهلف
قردهفإررفطقيعتلفدمهذركفإنفمه:نففدقهلفيا هينفأدفابلاهةف  هرفههذهفيرف:رهةفددنفير ظهرفإرهرفقهرقهمف

نفمهه:نف ههنفي ههعفأسههولفيرجسههرفيا ههينفأدفابلاههةففيطهه: رقدنف ههنففههدقهمفأدفقعههدهمف ههنفيرجسههر،فديح
فيءفم: ديف جت عينفأدف تورقين قنرج:عف :في هدمف نفيرجسدرفسدف

و ههنفم: ههتفرههلف  هه:رةففههدقفأرضفرجههلفف: مسههرفجسههرفت ههكفيرع هه:رةف  ههرف ههنفمهه:نفف:11الــنص
تفته:،ففننف،:ف فيألرضفيوخذف،:ف فيرع :رةفقردف :في مسرف نفهذيفيرجسر،فديوخذهفق هزعف
 :فف لفير :ءفإررفأرضلف نفيألشج:رفدير قه:تفديرخشه فديرهزرد فديرفجه:رةفدمهلف ه:فتقهينفأ هلف

ز لفإالفإنفتقينفأنفهذيفيرذلفف لفير ه:ءف هنفيرشهجرفدير قه:تفرل فدأ :فيرتري ففبلفيدركف  يلف 
ف  1لديرخش فد :فأشقلفذركفررجلفآخرفويرفهذي،ففن لفيؤخذفق ز لف،:فقلففي  :فم:نو

ديوهمف نفههذيفأ هلف هنفمه:نفرهلف  ه:رةففهدقفأرضفويهرهفدي مسهرفجسهره:ف  هرف هنفههدف
دي ههزعف  ههلفمههلف هه:فق:ألسهولفف،هه:ف فيألرضفيط هه ف ههنف،هه:ف فيرع هه:رةفإ،ههبلحفهههذيفيرجسههرف

جرفههلفير هه:ءف ههنفيألشههج:رفدير ق:تهه:تفديرخشهه فدمههلف هه:ف ههرففأ ههلفر،هه:ف فيرع هه:رة،فدالفيط:رقههلف
فق زعفيرتري  فأ :فإنفم:نف :فجرفلفير :ءف نفهذهفيألشي:ءفررجلفآخرففهدفيتف لف ز ه: ف

و ههنفم: ههتفرههلف  هه:رةففههدقف  هه:رةفويههرهففههزيدفإريههه:فير هه:ءففتههرفي مسههرفجسههره:فقهههذهفف:12الــنص
رزيههه:دةفأدفسهههد فق ههه:ءف :ئهههه:،فف: مسهههرفجسهههره:ف هههنفأجهههلفذرهههكفأدفمسهههرفيرجسهههرفههههدفق وسهههلففن هههلفي

يضهه نفمههلف هه:فأفسههدهفير هه:ءف ههنفيرع هه:رةفيرتهه فم: ههتفأسههولف  ههل فأ هه:ف ههنفردفير هه:ءفإرههرف  هه:رةف
ويهرهفدسههد فق هه:ءف :ئههه:فأدفمسهرفجسههره:فق وسههل،فف هه:ففسههدفقسهققلففهه فهههذهفيرع هه:ريتفأدفيرع هه:ريتف

ف  2ل ل،ففن لفض: نفرذركفم لويرت فم: تفأسولف 
دأ :ف نفم: تفرلف  :رةففدقف  :رةفويرهفف ؤله:فق:ر :ءففترفي مسرفيرجسرف نفجهريءف
ذرههكفأدفسههدتفق هه:ءفير هه:ءفأدفمسههرفيرجسههرفق وسههلففهههدفيعههدضفمههلف هه:فأفداههلفير هه:ءف ههنفيروسهه:دف

                                                           

ف ف135يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف 131 وسههههههههل،فص7فف /2ل
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فيمهدنف  رف نفم:نفأسو ل،فدمذركف نفأرجعفير :ءفإررف  :رةفويرهفدسدفير  ه:ءفدمسهرفيرجسهرف
فيرض :نف  رف،:ف فيرع :رةففي :فأفسدهفم ل 

و نفي تؤلفجسرهفق:ر :ءففخ:ففأنفي مسرف نف دضعفيوسدف  لفذركفيرجسر،ففمسهرهف :13النص
 نفويرفذركفير دضعفر :في، حفرذركفيرجسر،فف :مف  يلففسه:دفمايهرف هنفمسهرفيرجسهدرفدق هعف

نفردف يررجلفير :ءفإررففدي لففهزيدف  هرفيألشج:ر،ففهدفض: نفرملف :فتدردفقسققلف نفيروس:د فديح
يرذلفيردُّهف هنفققهلفف: مسهرفيروهدين،فاهمفي مسهرفيرهذلفتفتهلففن هلفالفيضه نف ه:فأفسهدفيرهذلفتفتهلف

ف  1لإذيفرمفيط  ففس:دهو
د هههنفيرجسهههرفإنفي هههتؤلفق:ر ههه:ءففخههه:فف،ههه:فقلفأنفي مسهههرف هههنف دضهههعفيوسهههدفيرجسهههر،ف

كففسه:دفقجسهدرفويهرهفدق عههتففوفهدثف  يهلفيرمسهرف هنف مه:نف غه:يرففتهرفالفيوسهد،ففوفهدثفذره
يألشج:رف نفجريءفذركففي عف  يلفتعديضفملف :فأفدالف نفيروس:دفقغيهره فأ ه:فإنفأرجهعفير ه:ءف
إرههرففدي ههلففههزيدففيههلف هههنفيرم يههةفير عتهه:دةفف: مسههرفدي مسههرفمهههذركفيرههذلفتفتههلففههبلفيمههدنف  يهههلف

ف:دفيرذلفتفتلفإنفرمفيط:ر فقذرك إ،بلحفدض :نففس
وإذيفمسهرفرجهلففدي هلفدتفتهلففهدينفقهدفي مسهرفدالفيهردُّفير ه:ءففد،هلفير ه:ءفإرهرفيرهذلفف:14النص

تفههتفيروههدينفير مسههدر،فف: مسههرففن ههلفيضهه نف هه:في مسههرفقسههققل فدأ هه:فجسههدرف تريمقههةفقعضههه:ف
فهههدقفقعهههضففمسهههرف،ههه:ف فيرجسهههرفيرودقههه:  فجسهههرفيرهههذلفي يهههل،فدرهههمفي مسهههرفف: مسهههرفيرجسهههرف

ي مسهرفقسهققل فد هنفسهد فيرهديدلفيرهذلفي توهعفقهلففرفهعف :ئهلفيرا:رثفف:رذلفمسرففد ي لفيضه نف ه:ف
إرههرفأرضفويههرفذرههكفيرههديدلففههودركفير هه:ءفجسههدرفير هه:س،ففوفسههده:ففهههدفضهه: نف هه:فأفسههدفذرههكف
ير هه:ءفد ههنفيرع  هه:ءف ههنفي ههدل7فالفيضهه نفإذيفمهه:نفرفعههلففهه فط هه ف  وعههةففهه ف مهه:نفيجههدزفرههلف

ف  2لرفعلففيلو

                                                           

ف ف131يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف ف131-131،فص7ف وسههههههلف /2ل
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فتلففدينفدرمفيعدفيرجعفير ه:ءففهدخلف ه:ءفههذيفيروهدينفأ :فإنفمسرفيررجلففدي لفق وسلفدي مسرفت
إرههرفيرههذلفتفتههلففيمههدنف  يههلفتعههديضف هه:ففسههدفدي مسههرفقسههققل،فدفي هه:فيتع ههقفق:رجسههدرفيرديقعههةف
فدقفقعضه:ففننفمسرف،:ف فيرجسرفيرودق:  فجسرف نفي يلفف مفي مسرفف: مسهرفقهذركفجسهرف

نفيروس:دفيرذلفأفدال فمذركف هنفيرذلفي يلفليرا:رث ففيمدنف،:ف فيرجسرفيرودق:  ف سؤدلف 
سههدفيرههديدلفدرفههعف :ئههلفإرهههرفأرضفويههرفيرتهه ف  يههه:فيرههديدلففد،هههلفير هه:ءفإرههرفجسههدرفير ههه:سف
دأفسده:،ففيمدنف  يلفيرتعديضف نف :في جرف هنفذرهكفقسهققل،فد هنفيرع  ه:ءف هنفي هدل7فأ هلفالف

فيض نفش ءفإذيفم:نفرفعلفذركفقهدففير  عةفد نف م:نفي،حفرفعلف  ل 
رجههههلفي مسههههرفجسههههرهفدتفتههههلفجسههههريفررجههههلفآخههههر،فف:ست سههههكفقههههلف،هههه:ف فيرجسههههرفو :15الــــنص

يرسوبل  ف  رفأنفي، حفجسرهفدرمفي، فلففترفخرجف  لفير :ء،فف: مسرفيرسوبل  ففن لفويهرف
ض: ن،فد نفيرع  :ءف نفي دل7فهدفض: ن دأ :فإنفرمفيست سهكفقهلف،ه:ف فيرجسهرفيرسهوبل  ف

يدلفإرهرفأرضهلفدقهدفأماهرف  ه:فيرفهعفققهلفذرهك،ففبلفض :نف  يل أ :فإذيفرفعفرجلفير :ءف هنفيرهدف
فهه: توعفقههذركفير هه:ءففوفسههدفير هه:ءفشههيئ:فأدفرههمفيوسههد،فاههمفرجههعفذرههكفير هه:ءفإرههرفيرههديدلففوفسههدففهه ف
جسههدرفير هه:سفقعههدفرجد ههلفإرههرفيرههديدل،ففن ههلفيضهه نفج يههعف هه:فأفسههدهفير هه:ءفققههلفرجد ههلفإرههرف

ف  1ليرديدلفد :فأفسدهفقعدفرجد لفإررفيرديدلففبلفيض  لو
ع رفهذيفأ لف هنفي مسهرفجسهرهفدمه:نفتفتهلفجسهرفويهرهففط ه ف  هلف،ه:فقلفيرجسهرفد 

ير دجهههددفق:ألسهههولفإ،هههبلفلفدرهههمفيوعهههلففتهههرفأ،هههقحفي هههرف  هههلفير ههه:ءففهههودىفذرهههكفإرهههرفي مسههه:رف
يرجسرفيرسوبل  ففبلفيمدنف  يلفيرتعديضفسهديءفط ه ف  هلفذرهكف،ه:ف فيرجسهرفيرسهوبل  فأدف

نفرفههعفرجههلفير هه:ءفإرههرفأرضههلففههزيدف ههنفرههمفيط هه فده هه:كف ههنفي ههدلفيجهه ف  يههلفيرتعههديض  فديح
ير ي ههةفير فههددةففهه: توعفقههذركفير هه:ءففههونفمهه:نفأفسههدفأدفرههمفيوسههدفشهه ء،فاههمف هه:دفذرههكفير هه:ءفإرههرف
فيرههديدلففوفههدثففسهه:دف  ههرفجسههدرفير هه:سففيمههدنف  يههلفتعههديضفيروسهه:دفيرههذلفأفههدثفسههديءفققههل

فرجدعفير :ءفإررفيرديدلفأدفقعده 

                                                           

ف ف131،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
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ررجههلفآخههرفف: ههدفنفيرجسههرفيرودقهه:  ففتههرفخههرجف  ههلففورجههلفرههلفجسههرفدتفتههلفجسههر :16الــنص
يردفنفديرفج:رةفإررفيرذلفتفتل،ففن لفيوخذهفق زعفذركفده :كف نفي دل7فيوخذهفق هزعفيرفجه:رةفدالف
يوخهههذهفق هههزعفيرهههدفنف هههنفيرا  هههة،ففن هههلفيوخهههذهفقن،هههبلحفت هههكفيرا  هههةففتهههرفالفت،هههلفإريهههلفدرغيهههرهف

ف  1لير ضرةو
يرجسههرفيرودقهه:  ف ههدفدنفاههمفخرجههتف  ههلففد ههنفمهه:نفرههلفجسههرفتفههتفجسههرفويههرهفدمهه:ن

يرفج:رةفديردفنف  رف هنفتفتهل،ففهننف،ه:فقلف سهؤدلف  هرفإ،هبلحفذرهك،فده ه:كف هنفيهرىفأ هلف
فيوخذفق زعفيرفج:رةفدالفي زعفيردفنفد  يلفإ،بلحفيروجدةفديرا  ففترفالفي،لفإررفويره 

ف ههلفف: مسههرفوإذيفمهه:نفجسههرفقههينفرج ههينففههردفإريههلفأفههده :ف ههنفير هه:ءفأماههرف  هه:في: 17الــنص
يرودين،فدي مسهرتفتفتهلفجسهدرفير ه:سففن هلفيضه نفيرهذلفرد فير ه:ءفرشهريملف ه:فأفسهدهفير ه:ءففه ف
جسره :،فديض نفمذركفر ذينفي مسرتفجسدرهمفتفتلفدمذركفيرذينفتفهتهم،فدالفيوخهذفقن،هبلحف
 هه:فأفسههدفقسههققلفديح  هه:ف  يههلفير ي ههةفديؤخههذفهههدفدشههريملف  ههرفإ،ههبلحفجسههره :،فدمههذركفيرههذلف

وخههذف ههنفمهه:نفتفتههلفأيضهه: فد ههنفمهه:نففهه فجسههرهفجفههرففههورفأدفجفههرفضهه فف:ست سههكفتفههتهمفي
ف  2ل نفم:نفتفتلفأنفي، حفجسرهفرئبلفت،لفير ضرةفإريل،ففن لفيدركف  يلفذركو

دأ هه:ف ههنفيشههتريكفشخ،هه:نففهه فجسههرفقي ه هه:ففههننفأرجههعفإريههلفديفههدف  ه هه:فير هه:ءفأماههرف
نفههذيفيروسه:دفيرهذلفردفير ه:ءف نفف:جتلففترفي مسرفيرودينفدمسرتفجسهدرفير ه:سففيعهدضف ه

ف فيرجسرفير شترك،فدالفي، حف :ففسدفقسهققلفقهلفيعطه فقي هةفذرهكفدي،ه فلفيرشهريم:ن،فد هنف
 ،بلحف نفيرذلفم:نفتفتل م:نفأسو همفيط  فيإل

 
 
ف

                                                           

ف ف131يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف 134ف-132 وسههههههههل،فص7فف /2ل
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 ثالثا: مجال التحكم في المياه قصد التخزين
 المواجل والصهاريج:/ 1

  شهه تفتخهههزينفير يهه:هف  هههدفيرسههودحفأدففهه فيرسههههدل،فديرغ:يههةف هههنفإق: تههه:فتج يهههعففت ههع
م يههه:تف هههنف يههه:هفيرجريههه:نفيرسهههطف فسههههديءف  هههرفسهههطحفيألرضفأدفتفتهههل فدتت اهههلفير  شهههه تف
يرسهههطفيةفرفههههقسف يهههه:هفيأل طهههه:رف  ههههرفدجههههلفيرخ،هههدصففهههه فيرجسههههدرفد هههه:في ت هههه فإريههههه:ف ههههنف

يألفههديض فأ هه:فير  شهه تفيرجدفيههةفرفههقسف  خوضهه:تف غ  ههةفطقيعيههة7ف اههلفيألضههي:تفديرغههدرينفدف
فير ي:هففه فير ديجلفدير،ه:ريجفليروس:ق   

ت هههدمف  شههه تفيرتخهههزينفدفهههقسفير يههه:هف  هههرفسهههطحفيألرضفأدففههه فجدفهههه:،ف  هههرف قهههدأف
يرت :سهه فقههينفيرجريهه:نفيرسههطف فديرموهه:ءةفيرتج يعيههةفر سهه:فةف عي ههةف ههنفيرطق هه:تفيرجيدردجيههة،ف

ف  1لدمذيفسعةفهذهفير  ش ت
د ظههريفإرههرفدجههددفم يهه:تف تو:دتههةف ههنفيألترقههةفير  جرفههةف ههعف يهه:هفيرجريهه:نفيرسههطف ،ف

هق ق فف ضه :ريإلفننف  ش تفيرتخزينفيرت فيخشرف  يه:ف هنف تفهتفت هكفيألترقهةفير جردفهة،فقهدفت س 
قههقعضفير  شهه تفيرتهه فت ههدمفقههددرفو ،هه:ئدفأترقههةفيال جههريفوفديرغ:يههةف ههنفهههذهفير ،هه:ئدفتج يههعف

ر ي:هفإررف  ش تفير ديجهلفديروسه:ق فدتخزي هه:ف،ه:فيةفأدفخويوهةفيرترميهزفت كفيألترقة،فد،رففي
ف  2ل نفير ديدفير، قةفيرع:ر ةفقه:

دو:رقهههه:ف هههه:فتمههههدنف  شهههه تفتخههههزينفير يهههه:هفدفقسههههه:ف سههههقدقةفق:ر سهههه رفدهههههدلف سهههه:فةف
تج يعيةفر ي:هفيأل ط:ر فيسعرفإرهرفأنفتمهدنف  هرفدرجهةف :ريهةف هنفي فهديرفيرسهطح،فدضهعفف

   3لرتمايففيرجري:نف  يه:فدتج يعف ي:هفيرسيبلنفأسو ه:ير و:ذيةفدذركف
ف

                                                           

ف 551 ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:قق،فص7فف /1ل
ف 551،فص7ف وسهههههههههههل /ف2ل
ف 551 وسهههههههههل،فص7فف /3ل
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إالفف فأرضف،ه:فقلفأدفأرضفالفت سه فإرهرففس فأقدفيرعق:سفوف 1لدالفيفورفير :جل
أفههدف ههنفير هه:س،فدالفيفوههرففهه فأرضف،هه:فقلففيههثفيضههرفقههلفويههرهف ههنفير هه:سفقهه:رتري فدويههره،ف

أسهولفأدفي هرف  يهلفقه:رطريقففدالففيثفي،لفإريلفيرفورفأدفرمفيتركفرلفيرفريمف نففهدقفأدف هن
ف  2لأدفت ف لف نفقق لف ديدةفو

دقهههدفخههههصفأقههههدفيرعقهههه:سفير ديجههههلفق: تق:رهههه:ف  شهههه تفرتج يههههعف يهههه:هفيأل طهههه:رفقههههقعضف
يألفمه:مفير و،هه ةفردظ:ئوههه:،فدخ:،ههةف ه:فيتع ههقف  ههه:فق وهههدمفوفيرفهريموف ظههريفإرههرفيالرتقهه:طفقههينف

فههه فيالستسههه :ءفدههههدفي هههدل7فوففهههريمف دقهههعفير :جهههلفدميويهههةفيرد،هههدلفإريهههلفربلسهههتو:دةف هههنف :ئهههلف
يرغدرينفدير ديجلف  ديرف :في فففيلفير :سفد ديشيهمفإذيفأريدديفيالستس :ءفأدفيال توه:عف  هه:فدالف

ف  3لوغدرينيفداديفف ف س:قيهمف نفيرغرسف :فيضرفق:ر ديجلفدير
دمهههذركفير سههه:ق فيرتههه فت هههدفههههذهفير  شههه تفق:ر ههه:ءففهههه ف جههه:لفأفمههه:مف تعهههددة،ففههههنذيف

ق فير :جلف نفت قيةفف:جتلف نفير :ءفوفوريدف،:فقلفأنفيزيدفرلف س:ق فأخرىفف لفق،رتف س:
ف  4لويرت فج:زتففيه:فت كفير س:ق فش ءفذركفإنفرمفيمنفف فيألرض

در،ههه:ف فير :جهههلفأنفي  هههعفوف هههنفيفهههدثفشهههيئ:ففههه ف سههه:قيلف  ههه:فيهههردفير ههه:ءف  هههلفأدف
قه:ئمفدق ه فآدمفدمهلف ه:فيفهركفي  ،لفأدفملف :فيغيرفقلف نفيرس :دفأدفويره،ف  :فيمدنف نفير

تريقهه:فريدفعهلفير هه:ءفإرهرفذرهكفير :جههلففيدف هل،فديؤخههذفق هزعفمهلف هه:ففعهلففه ف سهه:قيلف هنفيرسهه :دف
ف  5لدويرهف  :فيضرفير :ءفف ف  علفدتغييرهفو

                                                           

ف 554،فص7س:ققف رجع ف دففسنفدآخردن،فير :جلفلج ف ديجل7فيتخذفر  :ءفديرزيتفدويره : في ظر7فف /1ل
ف 211ف-211يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /2ل
ف 216 وسههههههههههل،فص7فف /3ل
ف 113ف-212 وسههههههههههل،فص7فف /4ل
ف 213 وسههههههههههل،فص7فف /5ل
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ضههه نف  شههه تفتخهههزينفير يههه:هفيرسهههطفيةفير :ج هههةف هههنف ف1لت هههدرجفير ديجهههلفدير،هههه:ريج
تفههدثففهه فيألرضفدتوخههذفشههمبلف عي هه:فخ:،هه:فقههه:،فدههه فيرسههيدل،فدتت اههلفمههلف  ههه:ففهه ففوههرةف

فو:ئرفتفهتفسهطحفيألرضفي هعفيختيه:رف ديقهعفإق: تهه:فقريقه:ف هنفيرسهودح،ففيهثفتمهدنفير سه:ق ف
دقههر فير  ههه:زل فديفههرصف  هههرفإقع:دههه:ف هههنفيرغريسهه:تفأل هههه:فمايههريف ههه:فتسههتع لففههه فيستسههه :ءف

ر هزيرع فدقعهدفيال تهه:ءف هنفير ديش فدذرهكفتج قه:فر ضهررفيرهذلفقهدفيف،هلف هنفدخهدلفير :شهيةفي
يرفوههرفيههتمفق هه:ءفير هه:عفديرجههدرينفأدفط يههه:فف ههطفقهه:ر بلطفدذرههكفرت  ههعفتسههر فير هه:ءفير خههزنففهه ف

ف  2ليرطق :تفيألرضيةفير ت، ةفقه:
 ،ف242صفف3ير  فهقفرقهميوخذفير :جلفشملفير ه:ردرةفير سهتديرةفير : هدةفديرضهي ةفيروهمفل

تتسههعف فههدفير : ههدة،فدقع ههقفالفيتجهه:دزففهه ففديمههدنففوههرفير :جههلففهه فشههملفأسههطدي ةف هه:فت وههك
أ ته:ر[ فدقعهدفأنفيهتمفتسهطيحفقه:عفير :جهلفف2-1أ ت:ر[فف ففينفيتريدحفير طرفقينف]ف2يرغ:ر ف]

دق :ءفجدري لفق:رفجه:رةفدير هبلط،فيشهرعففه فتضهييقفيروتفهةف  هدف سهتدىفسهطحفيألرضفديخته:رف
ير  فهقف  هدففدههةفير :جهلفل 3لرذركفيرفج:رةفيرعريضةفيرت فت،طفف تريمقةففترفي غ هقفيرم هر

ف  242صف3رقمف
ههههذيفدي هههدمفأ،هههف: فمتههه: فيرتهيئهههةفير :ئيهههةفد،هههو:فدقي ههه:فألجهههزيءفير :جهههلففيهههذمردنفأنف

فر  :جلفأرقعففتف:تف  ه:فيا ت:نف  رف ستدىفسطحفيألرض7
 ر هة وفق  ه:ةفتهرقطفير :جهلفقفهدضفيرترسهي ،فديط هقف  يهه:ف: تت،لفيأل : يةف  ه :فتس روفيرد خ 

درةو فم ههه:فيت،هههلففهههدضفيرترسهههي ف وسهههلفق:ر سههه رفلقديسهههطةفق ههه:تينفألفسههه:قيتين فيسهههمفوير  جههه
فت  دينففترفأ  رفير س ر،فدتع بلنف  رفتج يعف ي:هفيرسيدل 

                                                           

م:رفي:ضفلفدض فيجت عففيه:فير :ء،فأدفهدف ، عةفيجت عففيه:فير :ء،فأ، لفير،هريج7فديفدفير،ه:ريج،فده فف /1ل
ف 363 في ظرفمذرك7فيرويردزفأق:دل،ف ،درفس:قق،فص7ف135،فص57ف:رس  في ظر7فإقنف  ظدر،ف ،درفس:قق،فج

ف 553-552 ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:قق،فص7ف /ف2ل
ف 554ه فت  يةفرق :ءفير ق:  في ظر7ف وسهههل،فص7فف /3ل



 األرضين.الفصل الثالث: السقي من خالل كتاب القسمة وأصول 

 

 220 

 ر يجة فوففده فت وهتحف أ :فيروتفةفيرا: يةففه فخ ويةفدتمدنف  :ظرةفقطري:فر  دخلفدتس رفوفيرخ 
ير يهههه:هفيرزيئههههدةف ههههنفط:قههههةفيسههههتيع: ف  ههههرفق هههه:ءفلأدفق هههه:ة ف،ههههغيرةفيههههتمف ههههنفطري ههههه:فت،ههههريفف

ف  1لير :جل
 أ هه:فيروتفتههه:نفيألخريههه:نففه ههه:فوففهههمفير :جهههلوفد ههنفطري هههلفيهههتمفيالستسههه :ء فدويرمههه: درةوفدهههه ف

فتفةف ستديرةفق طرفي :ر ف]ير ترفأدفأزيد[فتوهتحف  هدفيرف:جهةفإرهرفير هزدلفإرهرفير :جهلفرت ظيوهلف
يردالء،فده فتغ قفقديسهطةففجه:رةفضهخ ةفديستخريجفيررديس فيرطي يةف  ل،فأدف :في عففيلف نف
ف  2لر سطفةفالفي درف  رفزفزفته:فإالفشخ،:نفأدفأما

د  ههدفق هه:ءففههمفير :جههلفيتههركففيههلفتجديههففجهه: ق فيسههتد  فخشههقةفل ،ههففجههذعف خ ههة ف
   3لودقدعفألفش ءففيلفدتس رفوفيرس درةت ررف نفج:  فإررفآخرف نفيروتفة،فرم فت  عف

ف هههدفمههه:نفي جهههوفإرهههرفيختيههه:رففجههه:رةفم سهههيةف سهههتطي ة،فدقسهههق ف،هههعدقةفق ههه:ءفير ديجهههلف
تر،ففف فأدديرف تت:قعةف عفتضيي ه:فف فملفددرف نفس:ق ته:فإرهرفأنفت تهه ففيتهركففيهه:ففهمف
ير :جهههلفديرمههه: درة فد هههعفتطهههدرفت  يههه:تفيرق ههه:ءفتريجعهههتف   يههه:تفوفم هههرفير ديجهههلوفد دضهههتف

ف  4لتينفده :فيرومفديرم: درةقس فف نفيرخرس: ة،في دمف  رفيرجدرينفيرج: قيةف عفتركففتف
ليروسهه:ق  ففههه ففوهه:ئرففهه فيألرضفتوخههذفشههملف تههديزلفيألضههبلعفيههتمففالصــهاريجأ هه:ف

تسطيحفق: دته:فدق :ءفجدري ه:فإررففدفسطحفيألرضفدت :مففدقه:فأقديسفف فشملفوم روفيتهركف
أ تهه:رففيهلف جه:لفر وههمفديرمه: درةف،فدفهه فقعهضفيألفيهه:نفألماهرف هنففههمفإذيفتجه:دزفطدرههه:فيرعشهرةف

م هه:فتجهههزفيروسهه يةفأيضهه:ففهه ف سههتدىفسههطحفيألرضفقوتفتههينفرههدخدلفير هه:ءفدخردجههل،فتت،ههلف
يألدرهههرفقفههههدضفيرترسههههي فلير  جهههدرة فدمههههذركفق:ر سهههه رفأدفق جهههه:لفتج يهههعفير يهههه:هف ههههنفطريههههقف

                                                           

ف 555،فص7ف ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:ققف /1ل
ف 555 وسهههههههههل،فص7فف /2ل
ف 555ل،فص7فهههه نفيرس در7فدهدفيرخش فير  تطعف نفجذعفير خيل في ظر7ف وسف /3ل
ف 556،فص7ف وسههههههههلف /4ل
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يرسديق ،فدقتطدرفت  ي:تفيرق :ءفأ،قحفسطحفيروس يةفي ه:مففه فشهملفف،هيرف هنفيرخرسه: ةف هعف
ف تركفقعضفيروتف:ت

ف7بالمواجل نفيألفم:مفيرت فأدرده:فأقدفيرعق:سفدير تع  ةفد جدف
و ههنففوههرفقئههريففهه فأرضههلفدرههيسفرههلف جهه:زفإالففهه فأرضفويههرهفأدف  ههلف هه:جبلففهه ف :01الــنص

أرضلفدريسفرهلف جه:زفإالففه فأرضفويهرهفدرهمفيمهنفرهلف ه:فت هفففيهلفير ديشه ففيهثفتسه رف هنف
   1لذركفيرقئرفإالفف فأرضفويرهففن لفيدركفطري ةف  رفج:رهو

يوهمف نفهذيفير دلفأ لف نفق رفقئهريفأدففوهرف ه:جبلففه فأرضهلفدرهمفيمهنفرهلفطريهقفأدف
 جهه:زفإالففهه فأرضفويههرهفدرههمفيمههنفرههلف مهه:نفت ههفففيههلفير ديشهه فر سهه  ففهه فهههذيفيرقئههرفإالففهه ف

فأرضفويره،ففيجدزفرلفط  فيرطريقف نفج:ره ف
رجه:رهففهوريدفأنفيزيهدففو نف  لف :جبلفف فأرضهلفأدففوهرفقئهريففتهرفاقتهتفرهلفطري هل :02النص

 هه:جبلفآخههرفأدفقئههريففههبلفيجههدزفرههلفذرههكفدي  عههلفجهه:رهففهه فيرفمههم،فدالفيزيههدففهه فير :جههلفأدفيرقئههرف
ريدسعلففيرفعفأمارف  :فيف  لفققلفذركف نفير ي:هفدير  :فع فدأ :فإنفمه:نفير :جهلفالفي سهكف ه:ف

لفيألدلففي م لفذرهك فدخ لف نفير :ءفق: ش :قفأدففس:د،فامفأريدف،:فقلفإ،بلفلفريردهفإررفف:ر
دأ :فإنفم:نفف فأدلفيقتديئلفالفي سهكف ه:فمه:نففيهلف هنفير ه:ءفإالفأفسهدهفأريدف،ه:فقلفأنفيع  هلف

ف  2ل  بلفالفيوسدفقلف :فدخ لف نفير :ء،ففبلفي  علفج:رهف نفذركو
د نفذرهكفأ هلف هنفق هرف ه:جبلفأدففوهرفقئهريففه فأرضهلفدم: هتفرهلفيرطريهقف  هرفجه:ره،ف

أدف ههه:جبلففهههننف  عهههلفجههه:رهف هههنفذرهههكففههه:رفقف عهههلفدالفيجهههدزفرهههلفتدسهههيعففدأريدفإ شههه:ءفقئهههرفآخهههر
نفمههه:نفير :جهههلف ير :جهههلفديرزيههه:دةففيهههلففتهههرفالفيوخهههذفأماهههرف هههنف ،هههيقلففههه فير ههه:ءفدير  ههه:فع،فديح
رج: ههلفإرههرف هه:فمهه:نف  يههلفف ههلف  خههر فدالفيفههتوظفق هه:ففيههلف ههنفير هه:ءفدأريدف،هه:فقلفإ،ههبلفلفديح

                                                           

ف ف211يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /1ل
ف 212ف-211 وسههههههههل،فص7ف /ف2ل
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ق:ر هه:ءفدأريدف،هه:فقلفتعدي ههلفري،ههقحفي سههكفير هه:ءفذرههك،فدمههذركفإنفمهه:نف ههنفيرقدييههةفالفيفههتوظف
 فذركفج:ئزفرل 

وإنفأريدفويههرف،هه:ف فير :جههلفأنفيزيههدفإريههلف سهه:ق فرههمفتمههنفققههلفهههذي،فأدفيههرد فإريههلف :03الــنص
ق :ةفجسرففن لفي  علف،:ف فير :جلف نفذرك فديمدنفر،:ف فير :جلف دضهعفيضهعففيهلف ه:ف

يهههلف ههه:في،ههه فلفقهههلفيرجيهههرفديرفجههه:رةفيمههه سف هههنفذرهههكفير :جهههل،ف هههنفيرتهههري فأدف دضهههعفيضهههعفف
دويره هه:ف ههنفج يههعف هه:في،هه فلفقههل،فديمههدنف جهه:زفذرههكفم ههلف دضههع:في،ههلفقههلفإرههرفير :جههلفدالف

ف  1لي  علف نفذركو
دالفيجهههدزفيرت،هههرفففههه فير :جهههلفإالف هههنفطهههرفف :رمهههلفف هههابلفإنفروههه فأفهههدففههه فزيههه:دةف

دي هههركف،ههه:ف ف سههه:ق فرهههمفتمهههنف هههنفققهههلفأدفردفإريهههلفق ههه:ةفيرجسهههرفف،ههه:فقلفي  عهههلف هههنفذرهههك،ف
ير :جلف م:نفريضهعففيهلف ه:فأخرجهلف  هلفقعهدفت ظيوهلف هنفيرتهري ،فأدفيمهدنفههذيفير مه:نفردضهعف
 :فيست، حفقلفير :جلفم:رفج:رةفديرجيهرفدويرهه:ف هنفير هديد،فدههذيفم هلفيعتقهرف  هرفر  :جهلفدالف

في  عف  ل 
وإنفأريدف،:ف فير :جلفأنفيهد لفري، فلففبلفي  عهلفجه:رهفإالف هنفيرزيه:دةفإنفأريدفف:04النص

أنفيزيههدففيههلف ههنفف:رههلفيألدل،فدمههذركفإنفأريدفأنفيهه  صف  ههلفي  عههلفإنفضههرفذرههكف  هه:فيجههدزف
  يههههلف ههههنف هههه:ءفذرههههكفير :جههههل فدمههههذركفإنفأريدف،هههه:ف فير :جههههلفأنفيفههههدلفق هههه:ةف :ج ههههلف ههههنف

  هههلف هههنفير ههه:ءف هههنفجههه:رهفأدفيضهههي لفقعهههدفسهههعتل،فأدفف دضهههعه:فيألدلفري،هههرففقهههه:ف ههه:فيخهههرج
يدسعلفقعدفضي لففن لفي  علف نفملفههذي،فدي  عهلفأيضه:فإنفأريدفأنفيفهدثففيهلفير ديشه فم هه:ف

ف  2لإنفرمفيمنفيست  ف  لف  رفيرددي فم ه:ففن لفي  علف نفذركو
ديوهمف نفهذيفير دلفأ لفإنفأريدف،:ف فير :جهلفتخريقهلفديح ه:دةفت،ه يفلففهذركفجه:ئزف
رلف  رفأنفالفيزيدففيلفش ءفرمفيمنفققلفهذيفدمذركفي  عفإنفأريدفأنفي  صففيلفإنفمه:نفذرهكف

                                                           

ف 214ف-213-212س:قق،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفف /1ل
ف 213 وسههههههههههل،فص7فف /2ل
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يضههرفق هه:فيجههدزففيههلف ههنفير هه:ء فدأ هه:فإنفأريدف،هه:ف فير :جههلف،هه:ف فير :جههلفتفديههلفير  هه:ةف
ر هه:ءف هنفجهه:رهفأدفأريدفتضهيي لفأدفتدسههيعلففهننفذرههكفويهرفجهه:ئزف هنف دضههعه:فيألدلفر،هرففي

فدي  عف  ل،فدمذركفي  عف نفس  فقج يعفير ديش فإنفم:نفيست  ف  لفق:رددي فم ه: 
وإنف،ههرففأفههدف سهه:ق فذرههكفير :جههلف  ههلفدرههمفيدخ ههلفشهه ءففههبلفيضهه نفرههلفشههيئ: ف :05الــنص

 ه:ءففههدفضه: ن،فدمهذركفإنفأفسهدفدأ :فإنفأو قفق :تلفدرمفيخرجف  هلفير ه:ءففتهرفأفسهدهفذرهكفير
فيلفشيئ:ففترفالفيجدزففيلفير :ءفقعدففرزهفرلففهدفض: نفر ه:فأفسهدففه فير :جهلفد ه:فمه:نففيهلف
 نفير :ءفققلففس:ده فدأ :ف :فم:نفقعدففس:دهفدرمفي سكفير :جلف  هلفشهيئ:فقوسه:ده،ففهبلفيضه نف

كف  يهلففه فيرفمهمفشهيئ:،ف  همفشيئ: فدأ :فإنفجعلففيلف :فيغيرهففترفتغيرففهدفضه: نفدالفيهدرف
ف  1لديمدنف  يلفذركففي :فقي لفدقينفيهللو

ديوهمف نفهذيفير دلفأ لف نفأخذف نف س:ق فير :جلفد،هرفه:فر وسهلفدرهمفي،ه لفير ه:ءف
فبلفيعط فتعديضف  رفذرك،فدف ففينفم:نفقدفأو قفق :ةفير :جلفدرمفيخهرجف  هلفير ه:ءففوسهدف

نفأفسدففيل ش ءفدرمفيعدفي رفإريلفير :ءفقعهدفج عهلففيمهدنفففيمدنف  يلفض :نفذركفيروس:د،فديح
  يلفض :نفير :جلفدمذركفض :نف :ففسدف نفير :ءفيرذلفم:نففيهلفققهلففسه:ده،فد ه:فمه:نف هنف
نفأفهههدثفتغييهههرف  هههرف ير هه:ءفقعهههدففسههه:دفير :جههلفقهههلفدرهههمفيفوظهههلففههبلفيضههه نفألفشههه ءف  ههل فديح

فير :جلففيمدنف  يلفتعديضفذرك ف
ذرهههكفير :جهههلفالفيفههههذرف  هههلفأفهههدف ههه:فذمر ههه:ف هههنفيرسهههه :دفوإنفأدركفير هههدمف سههه:ق ف :06الـــنص

ديرتغييههر،ففههوريدديفأنفي  عههدهف ههنفذرههكففههننفيتو ههتف  يههلف هه: تهمف  ههرف  ههعفذرههكففههن همفي  عد ههلف
ديفجردنف  يل،ففن  :في،لفإريلف نفير :ءف نف س:ق فويرهف نفير ه:سفد  هرفذرهكفأدرمهده فاهمف

نفذرك،فإالفإذيفم: ديفي  عد لف  لففضه تلف هنفإنفأريدديفقعدفذركفأنفي  عديف  لفير :ءففبلفيجددف

                                                           

ف 214ف-213،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
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ير هههههه:ءفف ي ت عههههههديفسههههههديءفم: ههههههتفت ههههههكفير سهههههه:ق فر ع: ههههههةفأدفر خههههههديصفأدفير ديجههههههلفر ع: ههههههةفأدف
ف  1ليرخديصو

أ هه:فإنفدجههدفيرشههرم:ءف سهه:ق فير :جههلففمهه:نفه هه:كف ههنفيضههعفقههه:فيرسهه :دفديغيههرففيههه:،ف
رهمف  علفديفجزد هلف  يهل،فدي هرففننفروقديفف ف  علف نفهذيفديتو ديف : تهمف  رفذركففيجدزف

نفأريدديففي هه:فقعههدفقطههعفير هه:ءف  ههلففههبلفيجههدزفذرههكفرهههمفإالفإنف إريههلفير هه:ءف ههنف سهه:ق ففويههرهفديح
م:نفهذيفير :ءفيرذينفي  عد لف  لفزيئدف نفف:جتلفف همف  علف  لفسديءفم: تفير سه:ق فر ع: هةف

فأدفر خديص،فأدفم:نفير :جلفر ع: ةفأدفيرخديص 
ألفههدفأنفيع ههلفير :جههلففهه ف دضههعفالفيضههرففيههلفأرضههلففن ههلفيع  ههلفميههفففوإنفأذن :07الــنص

شههه:ءف هههنفيرمقهههرفدير،هههغرفديرسهههعةفديرضهههيق،فدالفي  هههعفرهههلفج يهههعف ج:زيتهههلفد سههه:قيلففههه فأرضف
،:ف فير :جلفإنفي مسر،فإنفم:نفالفي،لفإرهرفذرهكفديسهتغ  فقهلف هنفأرضفجه:ره فدأ ه:فإنف

نفرههمفيسههتغنف  ههلففتمههدنف ج:زيتههلفد سهه:قيلففهه فيألرضفي رتهه ففيههه:فدمههلف هه:فالفيسههتغ  ف  ههل فديح
فذركفير :جلفدأريدف،:فقلفأنفي،رففت كفير سه:ق فيرته فاقتهتفرهلففه فأرضفويهره،ففهننف خ ر   

ف  2ل،:ف فيألرضفي  علف نفذركفدردفيشترطه:ف،:ف فير :جلو
دهذيفق ع رفأ لفإنفأخذفأفدففيإلذنفقق :ءف :جلفف ف م:نفالفيضهرفقورضهلففجه:ئزفرهلف

مقيهههريفأدف،هههغيريفضهههي :فأدفديسهههع:،فدالفيجهههدزف  هههعف،ههه:ف فيألرضفيرتههه فقهههه:ففق :ئهههلفميهههففأريد
نفمهه:نفرههلفقههلف ير :جههلف،هه:فقلف ههنفج يههعفير  ههريتفديرطههرقفإريههلفإنفم: ههتف سهه:قيلفقورضههل،فديح
نففسهدفير :جهلف ف:جةففيمدنفملف :فيتع قفقلف نفيرطرقفدير  ريتفق:ألرضفيرت فق ه ف  يهل،فديح

رهلففه فأرضفويهرهفف،ه:ف فيألرضفي  عهلف هنففدرو ف،:فقلفف ف،هرففت هكفير سه:ق فيرته 
نفيشترطفذر فكف نفيرقدييةف،:ف فهذيفير :جل ذركففترفديح

                                                           

ف ف215-214،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 112-215 وسهههههههههل،فص7فف /2ل
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وأ هه:فإنفمهه:نفير :جههلففهه ف  ههزلفقههدمففيوتيههلفير هه:سف ههنفأرضفأخههرىفيسهه دنف  ههلفأدف :08الــنص
يست دن،ففبلفي  عهمف نفيرس  فديالست :ءفديال تو:عفقلفرغسلفيراي: فدويرهف هنفير  ه:فعف ه:ف هديف

رة،فد  همف هنفي هدلفي  عهد همف هنفج يهعفذرهكف ه:ف هديفيرسه  فديالسهت :ء،فد ه همف هنفي هدلفيرع :
ي  عهههد همف هههنفسههه  ف ديشهههيهمفإالفإنفيضهههطرديفإريهههل فدأ ههه:فير ديجهههلفيرتههه فيسهههت رف  هههه:فير ههه:سف
ق:ألزق:قفدويره:ف نفيألد يهة،ففهن همفي  عد هلف  هه:فج يهعفير ه:سفدالفيجهدزفألفهدفأنفي توهعف  هه:ف

ه:،فديقيعد همفديطع د همفدتجدزففيلفأفع:رهمفم ه:،ف  هرفقهدلف هنفي هدلفيجهدزفإالفقنذنفأ،ف:ق
ف  1لقيعفير :ءفف فير :جلفإنفم:نفر خ:،ة،فدأ :فيرع: ةففبلفيجدزفقيعهمفر :ءف :ج همو

في هه:فيتع ههقفق:ر :جههلفيرههذلفمهه:نففهه ف  ههزلفأفههدفيرشههرم:ءفدمهه:نفي،هه حفير هه:سف ههنفف:أ هه
 ،ففههن همفالفي  عههدنف ههنفيال توهه:عفقههلففهه فسهه  فأرضفأخههرىفويههرفيرتهه ف  يههه:فر سهه  فأدفر شههرف

ير ديش فديالستس :ءفديرشر فديرغسهلفدويرهه:فق:سهتا :ءفيرع ه:رة،فده ه:كف هنفيهرىفير  هعف هنفمهلف
هههذيفإالف ههنفيرسهه  فديالستسهه :ء،فده هه:كف ههنفيههرىف  ههعفسهه  فير ديشهه فإالف  ههدفيرضههردرة فأ هه:ف

:ففهن همفي  عهدنف  هه:فج يهعفير ه:سفير ديجلفيرت فيست  ف  ه:فير ه:سفقه:ألدي  ف هنفير هر فدويرهه
دالفي توعههدنفقههه:فإالفقعههدفط هه فيإلذنف ههنف :رميههه:فدرهههمفقيههعف :ئههه:،ففسهه فيرههرألفير :ئههلفقجههديزف

ف  عفير :ءفإنفم:نفر خ:،ةفدي  عفيرقيعفو رف نفم: ديف : ة ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف

                                                           

ف 216ف-215،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
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 المبحث الرابع: قواعد وطرق السقي

 القواعـــد: /أوال

إنفيسهههتغبللفير ههه:ءففههه فير غهههر فمههه:نفيخت هههففقههه:ختبلففدضهههعيةفير هههديردف هههنفجههههة،ف
ديختبلففدضعيةف ستغ يلف نفجهةفأخرى فدروهمفيرتجه:دزيتفيرته فم: هتفتفهدثف هنفدقهتفإرهرف
ف ههنفخههبللفير ههديزلفديألسههئ ةفير خت وههةفير دجهههةفإرههرفيرو ههه:ء،فإالفأنفيسههتغبللف ههح  آخههرفديرتهه فت     

 ظي :فدقي ه:فدفهقفقدي هدفم: هتف عت هدةففه فتدزيهعفير ه:ء،فديرته فيت اهلفير ي:هف ظري:فم:نف  ظ :فت
ف7 1لأه ه:فف ف :في  

ر هههدفأمههدفيررسهههدلف،ههه رفيهللف  يهههلفدسههه مف قهههدألفيرعههه:دةفديرعهههرفف  :رسهههة،ففالعـــادة والعـــرف:ــــ 1
دأقره هه:ففهه فيرو،ههلفقههينفير  :ز هه:ت،فألنففهه فذرههكفيرفوهه:ظف  ههرفيرف ههدقفير متسههقةفأدفيرف ههدقف

شههر ،فزري هههة    ف  هههرف ،هههي فينفأسسههديففيههه:تهمفيالقت،ههه:ديةف هههنفليرت:ريخيههةفر   توعهههين،فيرهههذ
جديههههدف ههههنفشههههو لفأنفيضههههرففهههه فمايههههرف ههههنفيألفيهههه:نف عههههينف ههههنفير هههه:ء فم هههه:فأنفير يهههه:مفقع ههههلف

ف  2لق:ر ،:رحفير دي ة

دتعتقهههرفيرعههه:دةفديرعهههرفف قهههدأفأس:سههه فيعت هههدف  يهههلففههه فيرت،هههرفففههه فير يههه:ه،فديرو هههلف
يإلق:ض فالفيخهرجف هنفههذيفيإلطه:رفدذرهكف هنفخهبللف ه:فأدردهفأقهدفيرعقه:سفو   فهننفم: هتفرههمف

ف  3لقس ةفد :دةفققلفذركف ضديف  يه:و

 

                                                           

ف 312  دشفدسي ة،ف رجعفس:قق،فص7فف /1ل
ف 313ص7 رجعفس:قق،فف قدفيرعزيزف ف ددفير ،رل،ف /2ل
ف 333يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7فف /3ل
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فننفق: دنفير ي:هفردىفأقدفيرعق:سفيست دفإررف :فم: تف  يلفيرعه:دةففه فيرتع: هل،ففدقهذي
،هبلفه:ف سديءف  دفيرت،رففف فير ي:هفأدفف فقس ته:،فأدفف فإق: ةف  :،هرفيرتهيئهةفير :ئيهةفديح

ف  1لأدف  دفيرشردعفف فتع يرفيألرض

:عفق:ر ه:ء،فف هابلفوف ه:ءفتعتقهرف هنفير دي هدفيرته فته ظمف   يهةفيال توهفحيازة الماء واستحقاقو: ـ2
 فده هه:كف هههنفيهههرىفأ هههلفيجههه فأنفالف 2لير طههرفالفيهههدخلف  هههكفأفهههدفإالف ههنفققضهههلففههه فأد يتهههلفو

يف،لفيرشخصف  رففقففي:زةفديستف :قفير :ء،فريق رفذدف  وعةف : ةفد شهترمة فدرهمفيفهددف
م:فيهةففسه ةفويهرف23يرو ه:ءفير دةفيرز  يةفيرت فتدج ففيه:زةفير ه:ء،فإالفأنفه ه:كف هنفي هررفأنف

ف  3لرذرك

دفيهه:زةفير هه:ءفالفتع هه فيسههتف :قلففهه فمههلفيألفههديل،فخ:،ههةفإذيفمهه:نفير هه:ءفر غيههرفدمهه:نف
فف:ئزهفيد يلفر وسلفددنف   هم 

تجهدرفيإلشه:رةفإرهرفأنف قهدأفيالتوه:قف هنفشهردطفت ظهيمفتدزيهعفير ه:ءفقهينفأههلففمبدأ االتفـاق: ــ3
ير  وعهةفير شهترمة،فدقههدفذمهرفأقههدفيرعقه:سفقهههذيفيرخ،هدصفوفأنف هه:ءفير شه:عفي سههمف  هرفقسهه ةف
نفيتو هههديفدرهههمفيخت وهههديفمههه:نفي توههه: همفقهههلف  هههرف ههه:فيتو هههديف  يهههلفو ف 4ليألرضفإنفيخت وهههديف  يهههل،فديح

نفم: تفير ف  5ل س:ق فرغيرهم،فف يع رديف  رف :ئه:ف  رفقدرفيتو:قهمفود جدفمذركفوفديح

ويرفأ لفإذيفرمفيفدثفتف يقفهذيفير قهدأفيهدخلفطهرففآخهرفرت ظهيمفذرهكفدههدفير :ضه ف
نفرهمفتمهنفرههمف أدفج : ةفير س  ينفرت ديرفير ، فةفيرع: ةفدتف ي ه:،فإذفي دلفأقدفيرعقه:س7فوديح

 ع رف ع دمف نفيرددرفديقتس ديف  يهلف ضهديف  هرفقس ةفدأريدديفيقتديءفير س ة،ففننفيتو ديف  رف

                                                           

ف 335 ف دففسنفدآخردن،ف رجعفس:قق،فص7ف /ف1ل
ف 551،فص7فس:ققيرورسط:ئ ،ف ،درف /ف2ل
ف 62 ط:ق فس :ء،ف رجعفس:قق،فص7فف /3ل
ف 333،فص7ف وسل ،درفيريرورسط:ئ ،فف /4ل
ف 551 وسههههههههل،فص7فف /5ل
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نف   ههرفير سه ةفدرهمفيتو هديفجعهلفرههمفير :ضهه فففديتشه:قسه تهم،فدالفيجهددنف  ضهه:فقعهدفذرهك فديح
أدفج : ههةفير سهه  ينفأدف ههنفي تهههدنفإريههلفقههو درهمفقههدريفي تسهه دنف  يههلف  ههرفقههدرف هه:فرأديفأ ههلف

ف  1لمفف فذركفوأ، حفر خ:صفديرع:م،فديجقردنف  يلفدالفيجددنف  ضف ظره

تشهه لفهههذهفير : ههدةفيرو هيههةفيألفمهه:مفير تع  ههةفقودرديههةفير ههديمف  ههرفيرفههديث،فدمههذيففاألولويــة:ـــ 4
،فدمذركف نفسهققفإرهرفير ه:ءفأدالفأدف هنف 2ليأل درفير تع  ةفق سورةفيرس  فقينفيأل  رفديألسول

نفرههمفدخههلفير هه:ءفإرههرفأرضههلففهه فيرقدييههةفو   إنفسههققفإريههه:ففتمههدنفقيهه همفم هه:فتسهه:ق  ديفإريههه:،فديح
ف  3ليتس:ق ديفإريه:فف:ر :ءفر نفدخلفأرضلفأدالفو

 :الطــــــرق /ثانيا

فتت الفأهمفيرطرقفير عت دةفف فيرس  فف ف :في  7

ــ1 ههه فطري ههةفأس:سههيةفتههمفت ههديره:ف ههنفطههرففيرخطهه: فيرو ههه ف  ههذف هههدففاألعــالي واألســافل: ـ
قه:ئبل7وففه فسهيلف ههزدرفف 4ليررسدلف، رفيهللف  يلفدس مفر :فقضرففه ف ههرلف ههزدرفد هذي  
ف  5لد ذي  في سكفير :ءففترفيرمعقينفامفيرسلفيأل  رف  رفيألسولفو

دشر فيأل  رفققلفيألسولفيمدنف شردط:فقعدفيرفقسفإررفيرمعقين،فدههذيفيع ه فأد هرف
ضهررف   هدسفل ه:دل فألفأ هلفإذيفرهمفيمتوه فيأل  هرف ،هيقلف هنفير ه:ءفظهلفقورضهلفدالفيفدرههلف
إرههرف ههنفتفتههلفده هه:فالفيف،ههلف ههنفي ههعفأسههو لف  ههرفير هه:ءفدهههذيفيضههرفقههل،فدالفيع هه فأنففههقسف

                                                           

ف 333-333،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 63 ط:ق فس :ء،ف رجعفس:قق،فص7فف /2ل
ف 552،فص7ف وسلفيرورسط:ئ ،فير ،درف /3ل
ف عردف:نفف /4ل فديدي:ن فق:رت،غير7 فد دن ف عج ة فقذيل فد  ذي   فريء، فدقعده: فيرديد فدضم فيره:ء فدسمدن فأدرل فقوتح در   ه ز 

-7321فق:ر دي ة،فيسيبلنفق:ر طرفيت :فسفأهلفير دي ةف  رفسي ه : في ظر7ف قدفيرعزيزف ف ددفير ،رل،ف رجعفس:قق،فص
ف 321

ف 63،فص7ف وسههههل ط:ق فس :ء،فير رجعفف /5ل
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نفأنفيس  فيأل  رفددنفأنفيفهقسفير ه:ء،ففهذركفجه:ئزفدق:رته:ر فير :ءفشرطفقلفإذيفم:نفق:إل م:
ف  1ليف قف دمفيرضررفق:آلخرين

دقدفأقرفيرو ه:ءفقفقفيأل  رفف فير :ءفإررفأنفي،هلفإرهرففهدفيرمعقهين،فدي مهنفت هديرهف
سههم[،فدهههذهفيرطري ههةفأماههرفشههيد :فديسههتع :الفف35هفف5  ههرففسهه فرألفيرههقعضف هه همف هه:فقههينف]

ف  2ل  دفف ه:ءفير غر 

أف:د هه:فيرو ههلفيإلق:ضهه فليرورسههط:ئ  فقد،ههففهههذهفيرطري ههة،فف ههدفم: ههتف سههتخد ةففالمســاقي: ـــ2
روكفير زيعفقينفأ،ف: فير :ءفير شترك،فقفيثفيتمفتج يهعفير ه:ءففه ف مه:نف فهددفدتوريغهلففه ف
 س:ق ف ستدية،فويرف  فدرةفدالف رتوعةفتمدنف تس:ديةفريتمفتدزيعفير :ءفقطري ةف :درهةفوفير ه:ءف

إذيفم:نفمايريفدالفتج علفيرس:قيةففوريدفقس تلفق:ر س:ق ف  رفهذيفيرف:ل،فديح  ه:فيجع هدنفيرج:رلف
  :سههه همف  هههرف سهههتدىفيألرض،فدالفيجع د هههه:ف  هههرف  فهههدرفأرضفقعضههههمفددنفقعهههضفرهههئبلف

ف  3ليمدنفيرغقنفقي همفو

درق ههه:فههههذهفيرطري هههةفت،ههه حفأماهههرففههه فيألريضههه فير سهههتديةفيرتههه فتت يهههزفقهههه:فيألريضههه ف
 اههلفديرجههبلنفدقههبلدفريهه فد هه:فشهه:قهه:فلف:رورسههط:ئ في ط ههقففهه فأفم: ههلفهههذهف ههنففير،ههفريدية،
فتوايرفقيئتل  

تعتقرف نفأهمفيرطرقفيرت فأقره:فيرخط: فيرو ه فرت ظيمفيرس  ،ففه :كفدتيهرةفتدزيهعففالوقت: ـ3
يد يةفقفيثفيمدنفر شخصف دةفأدف دت:فس  فيد يهةفدأسهقد يةفقهلفدفتهرفشههريةفأفي: ه: فويهرف

                                                           

ف 324 قدفيرعزيزف ف ددفير ،رل،ف رجعفس:قق،فص7فف /1ل
ف 63،ف رجعفس:قق،فص7فس :ءف ط:ق ف /2ل
ف 335يرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق،فص7ف /ف3ل
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ره:فف فير ي:هفيرريمدةفليآلق:ر،فيرعيدن،فير،ه:ريجفدير ديجهل فأماهرف هنفير يه:هفيرج:ريهة،فأنفي تق:
ف  1ل ف نفيألي:مفدير ي:ر فديرس: :تفوفيثفأنفأقدفيرعق:سفيذمر7فو   فديح  :فيجدزفقس تلفق:ر دف

ففيمدنفيستع :لفيردقتفم:آلت 7ف

  فإ :فرملفقدمفيدمف عينف نفأي:مفيألسقدع
  فديح :فق:رت :د فير يلفر دم،فدير ه:رفر دمفآخرين
 ديح ههه:في سهههمفير هههه:رف هههنفيروجهههرفإرهههرفيرهههزديل،فد هههنفيرهههزديلفإرهههرفيرع،هههر،فد هههنفيرع،هههرفإرهههرف

ف فف 2لير غر 

دم:نفيرخبلففيطهرحففهدلفيرعديهدف هنفير سه:ئلففي ه:فيخهصفههذهفيرت  يهةفد جهدف هنفذرهكف
درمفيوخذففظلف نفير :ءف؟فدفه فيرسؤيلفيرت:ر 7فميففي منفيرت،رففإذيفض:عف  رفأفدفدقتلف

هذيفير،ددفيدردفأقدفيرعق:سفوفإنفيقتسه دهف  هرفير هد فديألفهديضففن هلفير،هدفمهلفديفهدف ه همف
 دقتهههلفدفدضهههل،فد هههنفضهههيعف ههه همفسهههه لففتهههرفدخهههلف  يهههلفسههههمف،ههه:فقلفالفيهههدركففيهههلفشهههيئ:ف

ضههرفد ههنفضههيعف هه همف دقتههلففتههرف ف،دمههذركفيآلقهه:رفديرعيههدنفدير يهه:هفيررديمههدف  ههرفهههذيفيرفهه:ل
ف  3لدقتلففويلفيختبلفف  رف :فذمر :فو

ف

ف

ف

                                                           

ف 333،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:ققف /1ل
ف 63 ط:ق فس :ء،ف رجعفس:قق،فص7فف /2ل
ف 333،فص7ف وسل ،درفيريرورسط:ئ ،فف /3ل
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ـــ1 يخت هههففف هههه:ءفيإلق:ضهههيةففههه فيسهههتع :لفههههذهفيردسهههي ةفقهههينفيرجهههديزفدير  هههع،ففالـــدالء والقمـــل: ـ
يجهههدزفرههههمففدي تقردهههه:فدسهههي ةفويهههرف   يهههةفوفإذيفأريدفيرشهههرم:ءفأنفي سههه ديفير ههه:ءفيرجههه:رل   فدال

قسهه تلفقهه:ر ديديسفدالفقهه:ألفديض،فألنفذرههكف جهههدلفدالفي،ههلفإرههرف عرفتههل،فأل ههلفرق هه:فيجهه ءف
ذرههكفير  ههديرففهه فير ههديديسفديألفههديضففهه فيههدمففهه فقعههضفيألفيهه:ن،فدتهه:رةفيجهه ءف  ههرفيههدمفأدف

ف  1ليا ينفأدفابلاةفأدفأمارو

 
 
ف
ف
ف
ف
ف
 
ف

ف

ف

ف

                                                           

ف 335،فص7فيرورسط:ئ ،ف ،درفس:قق  /1ل
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 ما يمي: في دراسة كتاب "القسمة وأصول األرضين" عممنا وجيدنا نستنتج من خالل   

يعتبر أبو العباس أحمدد بدن محمدد بدن بكدر الئرسدلافي النئوسدي مدن عممدال النصد  ال داني  -
، كدان لدو عمدم ر يدر وتضدما فدي الادريعة ا سدالمية م11ىدد 6وبدايدة القدرن م 11ىدد 5من القدرن 

فدي العمدم والمعرفدة أىمتدو ألن  كبيدرةكما كان ايخا لمجماعة ومرجعدا لمئتدو ، و دد تمتدا بمكاندة 
مام دفاع يمجؤون إليو.  يكون مرجا األصحاب وحالل مااكميم وا 

لقدددرن الخدددامس فدددي اكدددان لدددو جيدددد فدددي الميددددان السياسدددي وابجتمددداعي لمجماعدددة ا باضدددية  -
فتدرة خدالل الئقدو كميدا  فدروعاليجري، إضافة إلى أعمالو الئكريدة فيدو فقيدو موسدوعي كتدب فدي 

 النضج من حياتو بعد أن اكتسب المعرفة والتجربة الكافيتين.
مدددا  فددديأىميتدددو  كمدددنمدددن المؤلئدددات القيمدددة ت اكتددداب "القسدددمة وأصدددول األرضدددين" واحدددديعدددد  -

تبدددين حقدددوس النددداس وواجبددداتيم نحدددو بعضددديم الدددبع  فدددي ،  واعدددديحتدددوي عميدددو مدددن  دددوانين و 
رىدا  مدن وجيدة المجالين الريئي والحضري )عمارة األر ، حئر اآلبدار، اللدرس، السدوا ي وري

 الاريعة ا سالمية.
ياددتركون وكيدد  يقسددمون الحقددوس  ىدد ا الكتدداب كيدد  تكددون الاددركة بددين الندداس وفدديم أبددر  -

 والواجبات بمنتيى الن اىة فيما  ل منيا أو ك ر.
ب ضددرر وب ضددرار فددي مددن  لدد  " ئقييددةأبددو العبدداس فددي كتابددو العديددد مددن القواعددد ال  وظ دد -

دفدددا المضدددرة مقددددم عمدددى جمدددب المصدددمحة" و" مصدددمحة الجماعدددة ا سدددالم" و"الضدددرر يددد ال" و"
صددل إبقددال مددا األو"المسددممون عمددى اددروليم " و" عددار "مقدمددة عمددى مصددمحة الئددرد عنددد الت

وريرىدا مدن القواعدد التدي ة جداف  وال يدادة ب تجدو " ا نقدا  مدن المضدر  كان عمى ما كان " و"
 اتخ ىا أصوب ألحكامو.

مجموعة من النقال والقضايا نجمميدا فدي  فقد توصمنا إلىتعمس بمسافل األر  والسقي ما وأما
 ما يمي:
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واسدتالالليا  أنواعيا احتاج األفراد والجماعدات إلدى خددمتياتعدد األراضي و  تباين بالررم من -
إ  تعدد األر  ألنيا كانت المصدر المعتمدد عميدو فدي العمدل  ىماستمرار من أجل الحئاظ عمى 

 .مصدر ا تصادي ميم خالل ى ه األ منةب ل  
أادددكال اعتمددددت فدددي ابنتئددداع بددداألر  سدددوال مدددن لدددر  مالكييدددا أو العددداممين عددددة بدددر ت  -

أد  إلى تحقيس اب دىدار  ممابأمرىم أو الماتركين فييا بالمناصئة أو األجرال والعبيد وريرىم 
 .اا ونوع  كم  اب تصادي والتنوع في ا نتاج 

ح ري )الئددددال  تعددددد الوسددددافل واألسددداليب التددددي اعتمددددت فددددي خدمددددة األر  بدددين مددددا ىدددو بادددد -
  واب  وكدد ل  مددا ىددو مددادي )اآلبت كددالمحراثماد والددد  والمالد  واألجيددر  ومددا ىددو تقنددي )كالس دد

 ا من الوسافل.وريرى
المصدددمحة العامدددة عمدددى المصدددمحة الخاصدددة ووجدددوب ابتئددداس بدددين األفدددراد والادددركال  تقدددديم -

فسداد  والعمل بالقاعددة الئقييدة "ب ضدرر وب ضدرار" والحدر  عمدى تجندب إحدداث المضدرات وا 
 أراضي الجيران.

األفددراد والجماعددات  مددنكمددا أن تنددوع مصددادر الميدداه عمددى اختالفيددا وأيضددا ندددرتيا اسددتدعى  -
بحددث والنظددر فددي ابتكددار مناددىت تعمددل عمددى تددوفير وحئددظ الميدداه والقدددرة عمددى فددي  ن واحددد ال

 تخ ينيا لمدة أكبر.
فددر  الجئددا  وندددرة الميدداه اسددتعمال عدددة تقنيددات لمددري ألن اسددتالالل األر  كددان يتلمددب  -

تكتسدي أىميدة كبدر  أك در مدن األر  أحياندا،  حيويدةمجيودا إضدافيا لمدتحكم فدي المدال كمدادة 
حيددث اكتسددب سددكان المنددالس الجنوبيددة خبددرة وتجربددة لويمددة فددي ميدددان الددري تعددود إلددى بدايددة 

 والئالحية بالمنلقة. األنالة ال راعية
السكان بنصو  األحكام الارعية وعمميم في البحث عمى أفضل السدبل بسدتالالل  اماىتم -

ا، انلال ا من منبعيا مرورا بنقدال التجميدا والتخد ين لتصدل فيمدا بعدد تو يعي ةى ه المياه وعقمن
 إلى نقال التو يا وى ا يدل عمى معرفة  يمة وأىمية ى ا المورد المافي.
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ا ويمكددن أن يسدتالل المددال يمكدن أن يكدون حددس ابنتئداع بالمددال لمخاصدة أو لمعامددة أو ماداع   -
ىندددا  مروندددة فدددي التعامدددل وابنتقدددال مدددن ل الئدددرد أو مدددن الجماعدددة )الادددركال ، كمدددا أن مدددن  بددد

صدديالة إلددى أخددر  فيمددا يخدد  أاددكال التصددر  فددي المددال، إ  يجددو  ابنتقددال مددن اددكل إلددى 
 خر إ ا وصل الاركال إلى ابتئاس الجماعي فيما بيدنيم فمدا كدان لمعامدة يصدبا لمخاصدة ومدا 

 كان لمخاصة يصبا لمعامة.
ا المنادددددىت الخاصدددددة بيدددددا وتنظيئيدددددا اعتمددددد سدددددكان المالدددددرب فدددددي اسدددددتالالليم لمميدددداه ووضددددد -

وصدديانتيا عمددى  ددوانين متبعددة و واعددد مؤسسددة عمددى نصددو  اددرعية، يرجددا فييددا عنددد التنددا ع 
إلدددى القاضدددي أو جماعدددة المسدددممين وادددكمت العدددادة والعدددر  مصددددرا ميمدددا مدددن مصدددادر ىددد ه 

 القوانين.
وعندددد  ،ريدددرهكددد ل  نجدددد العمدددل بمبددددأ األولويدددة وحدددس األسدددبس فدددي ابسدددتئادة مدددن المدددال مدددن  -

ابنتئدداع كددل الوصددول فددي نئددس الو ددت يعمددل األفددراد عمددى تحقيددس ابتئدداس فيمددا بيددنيم ويحصددل 
 فرد حسب نصيبو وحصتو.

كمددا يمكددن اعتبددار تنددا   منسددوب الميدداه و متددو فددي األوديددة مددن أعمددى المجددر  إلددى أسددئمو  -
جئدا  و مدة خاصية  ابتة وتنلبس عمى معظم األودية وت داد حددة فدي فصدل الصدي  بسدبب ال

سقول األملار، وب ا  أنيا كانت سببا في الن اعات بين من يقا في أعمى الدوادي ومدن يقدا 
فددي أسددئمو إب أن النصددو  الاددرعية أوجدددت حددال ليدد ه الخالفددات وضددبلت اسددتئادة األعددالي 

 ل بقواعد وكان أىميا منا الضرر.واألسافل من الما



 237 

 مثال لتهيئة حوض مائي فرعي (:10)الممحق رقم 

 

 712: قانون المياه والتهيئة المائية ، ص ،المرجع: محمد حسن وأخرون
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 جز حجريامنظر جانبي لح (:17) الممحق رقم
 

 

 

 .091 :المياه التهيئة المائية، ص خرون، قانونآمحمد حسن و  :المرجع
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 نموذج لمصرف  (:10)الممحق رقم

 

 .710 :خرون، قانون المياه التهيئة المائية، صآمحمد حسن و  :المرجع 
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 نموذج لمقاسم (:10)الممحق رقم 

 
 

 .710 :خرون، قانون المياه التهيئة المائية، صآمحمد حسن و  :المرجع 
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 مقاسم لتوزيع الماء (:10)الممحق رقم

 

 .717 :خرون، قانون المياه التهيئة المائية، صآمحمد حسن و  :المرجع
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 ماجل مبني بطريقة الكمر (:10)الممحق رقم

 

 

 .779-770 :خرون، قانون المياه التهيئة المائية، صآمحمد حسن و  :المرجع
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 نظام الجسور (:12)الممحق رقم

 

 مقطع طولي يبين مكونات الجسر

 
 

 

 

 .702-700 :خرون، قانون المياه التهيئة المائية، صآمحمد حسن و  :المرجع
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 المصادر: :أوال

 القرآن الكريمـ 1

ـــب الرحمـــ ن بـــن محمـــب .2 ـــبون لرب ـــبون ت : وميـــل م1405هــــ  808تابـــن وم ـــ ريب إبـــن وم (: ت
 .7  ج2001شح بة بيروت  بار الفكر  

(  كتـ   الغغراييـ   تـ : م1275هــ  673ت سعيب المغربي لأبو الحسن رمـي بـن موسـ   ابنـ 3
 .1970إسم ريل العربي  بيروت  المكت  التغ ري لمطب رة والنشر والتوزيع  

م(: أوبـــ ر اة مـــة الرســـتميين  تـــ : محمـــب ن رـــر 9هــــ  3ابـــن الرـــغير المـــ لكي لت. ق ــــ 4
براهيم بح ز لب.م(  بار الغر  اإلسالمي  لب.ت.ن(.  وا 

(  كتــــــ   الفالحة مبريــــــب  م1158هـــــــ 553االشــــــبيمي  ت  بــــــن العــــــوام ليحــــــي بــــــن محمــــــباـــــــ 5
 .1  ج1802لب.ب.ن( 

(  لســ ن العر  بيــروت  بار رــ بر  م1311هـــ  711ابــن منرــورل غمــ ل الــبين محمــب  ت ـــ 6
 .14  ج11  ج10  ج9  ج7  ج2ج

إبــن وحشــية  الفالحــة النبطيــة  تــ : توييــق يعب بمشــق  المععــب العممــي الفرنســي لمبراســ ت ـــ 7
 .1العربية  لب.ت.ن(  ج

نزهــة المشــت ق يــي   (م1164هـــ  560ت   أبــو ربــب ا  بــن محمــب بــن ربــب ا لاإلبريســي ـــ8
 .2006ت : مغمورة من المحققين  مرر  مكتبة الثق ية البينية   اوتراق اآلي ق 

المغــر  يـي  كـر بــالب (  م1094هــ 487ت   العزيــز القرطبـيربـب أبـو ربيــب ا  بـن لالبكـريــ 9
تــ : غمــ ل طمبــة  بيــروت  بار الكتــ  إيريقيــة والمغــر  لغــزت مــن كتــ   المســ لك والمم لــك(  

 .2003العممية  
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الـرو  المعطـ ر يـي وبـر اال،طـ ر  (  م1327هـ  727ت   محمب بن ربب المنعملالحميريـ10
 .1984   مكتبة لبن ن   بيروت2ت : إحس ن رب س  ط

معغـم البمـبان   ( م1229هــ 626  ت ين أبي ربب ا  ي ،وت بـن ربـب ا شع   البلالحمويـ11
 .2مج  1ج م1977بيروت  بار ر بر  

ب بـــ لمغر   ي(  طبقــ ت المشـــ م1272ه 670أبــو العبـــ س أحمــب بـــن ســـعيب  ت لالـــبرغينيـــ 12
 .2ج  1ج  1974: إبراهيم طاّلي ،سنطينة  مطبعة البعث  ت 

لبنــ ن  كتــ   الســير  ت :محمــب حســن  (  م1522هـــ 928ت لأبو العبــ س أحمــب  الشــم ويـــ 13
 .3  ج2ج  1ج  2009  بار المبار اإلسالمي

(: القســـمة م1111هــــ  504ت أبـــي العبـــ س أحمـــب بـــن محمـــب بـــن بكـــر النفوســـي لالفرســـط  يـــ14
  2وأرـــول اةر،ـــين  تـــ : الشـــيب بكيـــر بـــن محمـــب الشـــيب بمحـــ ج ومحمـــب رـــ ل  ن رـــر  ط

 .1997القرارة  غمعية التراث 

القــ موس المحــيط  تــ :  ( م1317هـــ  717ت   مغــب الــبين محمــب بــن يعقــو لالفيروزأبــ بيـــ 15
 .2005مؤسسة الرس لة لبن ن    8مكت  تحقيق التراث يي مؤسسة الرس لة  ط

 الق هرة  بار المكتبـــة رـــب  اةرشـــ (  م1418هــــ 821  ت أبـــي العبـــ س أحمـــبلالقمقشـــنبيــــ16
 .5  ج1922  المررية

ـــ 17 اةحكـــ م الســـمط نية (  م1058هــــ  450ت لأبو الحســـن رمـــي بـــن محمـــب حبيـــ   المـــ وربيـ
 .1989 ابنقتيبةمكتبة بار الكويت والوالي ت البينية  ت : أحمب مب رك البغبابي  

: ربــب الحميــب ســعب   االستبرــ ر يــي رغ  ــ  اةمرــ ر  تــ (م12/هـــ6 لت. القــرنمغعــول ـــ18
 .1985البار البي، ت  بار النشر المغربية  زغمول 
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أحســن التق ســيم يــي معريــة (  م990هـــ 380ت   شــمس الــبين أبــي ربــب ا  محمــبلالمقبســيـــ19
 .1890   بيروت  بار ر بر2 طاة، ليم

يقيـــ   تـــر: محمـــب حغـــي ومحمـــب ورـــف إير (  م977هــــ  367ت   حســـن بـــن محمـــبلالـــوزانــــ 20
 .1  ج1983 لب.م.ن(  بار الغر  اإلسالمي   2ط  اةو،ر

 .1890مطبعة بريل   ليبن  البمبان ( م897هـ 284  ت أحمب بن أبي يعقو لاليعقوبيـ 21

    ســير الوســي ني(م12هــ 6قلأبو الربيـع ســميم ن بـن ربــب السـالم بــن حسـ ن  ت ــ الوســي ني22
 .1  ج2009  رم ن وزارة التراث والثق يةت : رمر بن لقم ن بوررب نة  

 راجعـــــ: المثانيا

 الكتب: 1

  1972بار الفــت   بيــروت    2شــرح كتــ   النيــل وشــف ت العميــل  ط  (محمــب يوســفلأطفــيشـــ1
 .10 ج8ج 

ــ2 مقــرين بــن محمــب(  ســير مشــ يب نفوســة  ت :توييــق ربــ ب الشــقروني  لب.م.ن(  لالبغطــوري ـ
 .2009مؤسسة توالت الثق يية  

الرفيريلمريم محمب رـ ل (  مو،ـف الشـريعة اإلسـالمية مـن مشـكمة نـبرة الميـ ا  اإلمـ رات  ـ 3
 .2008  مركز غمعية الم غب لمثق ية والتراث

 .1999المرريلربب العزيز محموب(  ، نون المي ا يي اإلسالم  بمشق  بار الفكر  ـ 4

لمــــيس الشــــغني  ليبيــــ     بين تشــــيلروبيرتو(  العزابــــة لحمقــــة الشــــيب محمــــب بــــن بكــــر(  تــــر:ـــــ 5
 .2006 مؤسسة توالت الثق يية 
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  ، نون المي ا والتعي ة الم  يـة بغنـو  إيريقيـة يـي ومحمب ين وزبو وأحمب ممو حسنلمحمب( ـ6
 .1999العرر الوسيط  تونس  مركز النشر الغ معي  

 .4منشأة المع رف  لب.ت.ن(  ج زغموللسعب(  ت ريب المغر  العربي  اإلسكنبرية ـ 7

لحســن حــ يري(  الفالحــة والتقنيــ ت الفالحيــة ب لعــ لم اإلســالمي يــي العرــر الوســيط  رمويـــ 8
 .2011البار البي، ت  مؤسسة الممك ربب العزيز  

محمــب حغــي وآوــرون  المغــر   مكتبــة المعــ رف لمنشــر  ك ربو للمــ رمول(  إيريقيــ   تــر:ـــ 9
 .1والتوزيع  لب.ت.ن(  ج

يوســـــــفلغوبت ربـــــــب الكـــــــريم(  اةو،ـــــــ خ اال،ترـــــــ بية يـــــــي المغـــــــر  اةوســـــــط وـــــــالل .10
 .1992م(  الغزا ر  بيوان المطبور ت الغ معية  10ـ9هـ 4ـ3القرنينل

 الرسائل الجامعية  2

ــــ1 ــــبلس  ـ ــــة وآث رهــــ  يــــي المغــــر  واةن ــــ س  الممكيــــ ت الزراري ــــو المعــــ طي يحــــي محمــــب رب أب
م(  رســـ لة مقبمــــة لنيــــل برغـــة البكتوراا إشــــراف: طــــ هر راغــــ  1095ـــــ 802هـــــ 488ــــ238ل

 .2000حسين  ،سم الت ريب اإلسالمي والح، رة اإلسالمية  غ معة الق هرة  

المغــــر  اةوســــط  مــــ كرة لنيــــل شــــع بة    الوطــــ   الفقعــــي والعمــــران يــــي(ســــن تلرطــــ بي ـــــ 2
 الم غســتير يــي تــ ريب ح،ــ رة المغــر  اةوســط يــي العرــر الوســيط  إشــراف: رــالوة رمــ رة 

 .2008غ معة ،سنطينة   ،سنطينة   ،سم الت ريب 

  الثروة الم  ية يي ريـف المغـر  اةوسـط وريطتعـ  منشـ تع  إسـتغاللع  لمـن (وسيمةلرموش ـ 3
 هـــ( مــ كرة مقبمــة لنيــل برغــة الم غســتير  إشــراف:إبراهيم بحــ ز 6لقــرن هـــ إلــ  نع يــة ا1القــرن

 .2013  ،سنطينة  2غ معة ،سنطينة ،سم الت ريب 
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ـــ4 م براســـة ا،ترـــ بية 12و11هــــ 6و5  ريـــف المغـــر  اةوســـط يـــي القـــرنين (ســـكينةلرميـــور ـ
بحـ ز  ،سـم واغتم رية  م كرة مقبمة لنيل شع بة الم غستير يـي الت ريب إشـراف: إبـراهيم بكيـر 

 .2013  2الت ريب  غ معة ،سنطينة

مقري لس مية(  التعميم رنب االب ،ية يي بالب المغر  اإلسالمي من سقوط البولـة الرسـتمية ـ5
إلـــ  تأســـيس نرـــ م العزابـــة  مـــ كرة لنيـــل شـــع بة الم غســـتير يـــي التـــ ريب الوســـيط  إشـــراف:بوبة 

 .2006  غ معة منتوري  ،سنطينة ،سم الت ريب واآلث ر  مغ ني 

 :  المقاالت  3

  لبــين غبــل اةوراس والواحــ ت رعــور وانتشــ ر واوتفــ ت الغم رــ ت اإلب ،ــية رــالوة(لرمــ رةـــ1
مغمـة المعـ رف لمبحــوث والبراسـ ت الت ريويـة  العــبب م(  تر:ربـب القـ بر مب ركيــة  9ـــ8هــ 3ــ2ق
9  2017. 

 المعاجم:   4

 .1981اإلسالمي لب.م(  بار الغيل  الشرب ريلأحمب(  المعغم اال،تر بي ـ1

هــ إلـ  العرـر 1محمب بـن موسـ ( وآوـرون  معغـم أرـالم االب ،ـية لمـن القـرن لب ب  رميــ 2
 .2  ج1  ج2009الح ،ر(  الغزا ر  ر لم المعرية  

حم بلنزيـــــع(  معغـــــم المرـــــطمح ت الم ليـــــة واال،ترـــــ بية يـــــي لغـــــة الفقعـــــ ت  بمشـــــق  بار ــــــ 3
 .2008القمم 

رم رةلمحمـــب(  ،ـــ موس المرـــطمح ت اال،ترــ بية يـــي الح،ـــ رة اإلســـالمية  بيـــروت   بار ـــ 4
 .1993الشروق  
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بار  بيـــروت   2،معـــع غيلمحمـــب رواس( و ،نيبـــي لح مـــب رـــ بق(  معغـــم لغـــة الفقعـــ ت  طــــ5
 .1988النف  س  

  2008معغم مرطمح ت اإلب ،ـية  رمـ ن  وزارة الشـؤون البينيـة   مغمورة من الب حثين ـ6
 .2  ج1ج
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