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السنة الدراسية0227/0222:

مشرفا ومقررا

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

وصلي اللهم على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى
وقبل أن أبلأأ فل الحلأث

يوم الدين أما بعد:

عل مجمل

فقل اا

هل ا البحل

 ،اسلمحاا لل  ،وفل هل ا

المقام أن أتقأم أوال بشكا هللا تعالى على تافيقه لل بلللاط يا لل العللل والمعافل  ،و

علللى ع لليل منولله وعاالله ف ل ااجللام ه ل ا البح ل

ال ل

م ل أن أ للان قللأ قأم لله علللى

الاجلله الما ل  ،فللله مو ل الحمللأ والش للكا وال وللا الحل ل  .مللا ال تنللاتو أن اش للكا
األس اذ الأك ار ثاسف صالح ب قاب لما خصو به م علل غز ا ،ومواقشا
ييل مااح البح

قيمل

غيا مق صلا عللى مكلان ،وال مملان رسلميي فلله مول كل ال قلأثا

واالح اام والشكا الجمي  .وبونس الشكا والعافان أتاجه إلى اللادة العلما واألسات ة
األجال أعضا لجو المواقش وعلى رأسهل :
رئيس اللجو الأك ار أ.د عبد الكريم عزوق ،وأ.د.خديجة نشار ،و الأك ار عمر
بلوط ،والأك ارة هجيرة تامليكشت
ل نضللهل علل بقبلا مواقشل هل

الاسلال  ،وتحملهلل مشلا القل اا ة وتشلجل بعضلهل

عولا الللنا .فلاا ل سلادت العلملا أهل لللأ خلل هل

الاسلال  ،وتقلا ل اعاجاجهلا،

وتبيلان ملااي القصلار فيهلا ،فلاه علز وجل أسلل أن ث يلبكل و جلز كل عول خيلا
الج از  ،وأن ثبارط ف علمكل وأوقاتكل.
وال تناتو أن أشكا ل مل سلاعأا فل إاجلام هل ا البحل
تشلجيعاته ،مل قا ل

أو بعيلأ . ،ملا ال تنلاتو

بمالح اتله وتاجيهاتله و

أن أشلكا علائل

الكا مل وجميل

الحا ا ال ث شافاا بحضارهل.
أوال) :التعريف بالموضوع وأهميته:
ثلاوم البحل

 -قيلأ المواقشل اليلام -إبلاام جهلاد فقهلا االبا لي وكل ا المالكيل فل

إغوا مباح

الولاام العملاان اإلسلالم خاصل فل الغلا اإلسلالم  -فكل اا وتقعيلأا

وفقهلا ،-محاولل للخلاو بمو امل أصلالي إبا لي كاملل مل خلال أهلل مللائ

الميا و أحكامها لإلمام أبا العباس الناسطائ  ،ولل تك قصأ مل هل ا البحل
أتجلاد لللأفا عل مل ه

هل ا الشلي بلأاف ال عصل  ،او تقلا بل حاولل

أن

أن تكلان

ه الأ ارسل ما لاعي و جلادة مشل نكل مل االسـتقراء للمؤلفـا المحـددة ،ومقارا هلا
بالك لا
بح

األصلل  .وهلا ك لا

قسـمة و أصـول االرضـين .ولملا للل تكل مل اليلليا

ذلك ف ه ا المل اى ،ا ني

بما تمس الحاج إليه ،وما ت عي فيه النائأة

أ ا م غيا  ،فاق صا على إباام المعلالل الكبلاى فل النكلا االبا ل والللو  ،فل

جاا

قضاتا الميا عوأ علما الغا اإلسالم  ،ليصبح عواان البح

ها:

موارد المياه وتطبيقاتها في منطقتي الزاب ووادي ريغ من خالل كتاب

القسمة وأصول االرضين القرن الخامس الهجري الحادي عشرة الميالدي.
ثانيا) :-أهمية البحث:
ت هلا أهميل هل ا الما لا بجلال  ،مل حيل
بار محقق الم ه

االبا

 ،ب تمكل اع بلار ابله القسـمة وأصـول االرضـين

أحللأ أهللل مصللادر العم لاان االسللالم
القليل ل ال ل عالج ل

أاله ثلاوم البحل

فل أحلأ أهلل أسلنار

وجللأثا بالأ ارس ل وال حلي ل ألالله م ل الم لنللا

بأق ل ما للا العمللارة م ل وجه ل اسللالمي صللاف خللال القللان

الخامس الهجا مل عا ا ك ذللك بلسللا النقيله لجميل أاملا العملائا الصلحااو
ب للبالد المغ للا و ص للال األرض ودور اإلال للان فيه للا ،وكينيل ل اسل ل غال المي للا وه للا
ما للا د ارسل وا مل خللال الومللاذ ال طبيقيل والهوأسللي ال ل خباهللا صللاح
واح كا ه م الاسط الزراع الا ن ف موايل ك ياة جعل
وماشلأا وقا لليا لكل مللا لله عالقل بالو ازعللا
القللان الخللامس الهجللا  ،حي ل

والمشللا

الك للا

الناسطائ بحلل خبيل اا و

المائيل ال ل ارتبطل

بمج مل

صللاف لهللا الحلللا النقهي ل وح للى الهوأسللي المواسللب

وال ل تل الئل مل عصللاها .لل ا الل طي اع بللار ك ابلله هل ا امللاذ معافل وتطبيقل ذو
صبغ فقهي  ،وه ا ما تجعله مخ لنا ك االخ الف ع بقي الك

الواامليل مل حيل

يا المللال بكل أبعادهلا واإلجابل عوهلا مباشلاة وعطلا الحللا الهوأسلي واإلاشلائي
إن أمكل ذللك .وممـا يزيـد هـاا الموضـوع جـدة  :االه للل تللبل إللى م لله  -حلل

ايالع الم اا

 -وفل ال صار ال

أ ار  ،وحل

الموهج الل

اتبع له ،مل حيل

أاه تحلاو رسم قانون مـائي حسـابي دقيـي لينهـي بـه األزمـة المائيـة بـين الجماعـة
الزراعيـة .فولمل ان تكلان هل ا البحل

جااا

 -بلذذن هللا تعلالى -لبول مهمل تجلل بعل

إبأا فكا المأرس االبا ي ف المغا األوسط.

ثالثا) :-إشكالية البحث:
التحقيي(المؤلف والكتاب)

المسائل و األحكام

العمل الميداني

إشكالية المولد والنشأة

من هم أصحاب ذوي الحقوق؟

إشكالية لغة الكتاب

لمن األولوية فل استغالل الماء؟

مااااهل المصاااادك وإامكانيااااالمائية إلقليمل الدكاسة؟
-ماذا تبقى من منشا المائية؟

إشااكالية تمااكر ومااكار هااذا المؤلاا كي ا هاال العالقااة بااين األسااافل و مااااااا هاااااال التقنيااااااا المائيااااااة
المستخدمة؟
األعالل؟
فقه العماكة
تحليل طبونيميا المااء المتواكةاة
إشاااكالية نماااان ومكاااان تصاااني هاااذا كي نكفع الغبن والضكك؟
فل الوسط النكاعل
الكتاب
ماااااا هاااااو مجاااااال الخصاااااام باااااين مااا هاال عالقااة األنممااة المائيااة
إشكالية المنهج المتبع
الحديةة باألنممة التقليدية
األطكا المتنانعة؟
كياااا نحسااااب كميااااة المنسااااوب هاااال باإلمكااااان اسااااتخدام هااااذا
إشكالية التأةيك فل العامة
الموكوث الحضاكي؟
المائل المتدفق؟
إشااكالية تشاات المسااائل واألحكااام بااين ما هل الحلول الهندسية المبتككة؟
أجناء الكتاب
إن ما للا د ارسل ل وا هل ل تش للك ماس للاع قائمل ل بل ل اتها تشل ل م عل للى مجماعل ل مل ل
المعل للارف ال ار خي ل ل واأل ا ل ل والطباغاافي ل ل والعماااي ل ل  ،ال ل ل لهل للا عالق ل ل بالما ل ل
والحا للا والملل قب مباشلاة  ،و تل يااتهللا االج ماعيل واالق صللادت  .وممللا ال شللك فيلله
فللان الما للا الل ل

احل ل بص للأد معالج لله ث طلل ل

مو للا و ل ل اش للكالي عامل ل تل لاتبط

ب ار خي الملا واسل عماالته الميأاايل  ،فأ ارسل مللائ الميلا اللااردة فل ك لا

القللم ،

ه دراس إلشكالي رئيلي وه  :إشكالية اسـتالالل المـاء بـين جمـوع المنتفعـين فـي
العصـــر اإلســـالمي.؟؟.فـــي اـــل النـــدرة المائيـــة التـــي تعرفهـــا المنطقـــة وتح ل

هل

اإلشللكالي الائيلللي وجللأاا أانلللوا ملللزمي علللى اإلجاب ل ع ل مجماع ل م ل ال لللا ال
ال افي الماتبط با عيا
ل هل

ا ا و مجالي و أتضا مموي مخ لن أبامها:

أسللةل حاولوللا اإلجابل عوهللا كقضللاتا ارتبطل
عاف ها موطق ال از

واالق صادت ال

بمخ لللف ال حلاال

االج ماعيل

وواد ر غ ،وه كحال ممويل م جلأدة لليس فقلط

ف القان الخامس الهجا  ،ألن الما ومو عهلاد كلان مل األسلس الائيللي للمج مل
الز ارع ل ف ل بية ل تميللز بوللأرة ال لللاقط وت لاال سللواا

الجنللاف م ل قل ل ف ل الم لاارد

المائي وما ث ات

ع ذلك م تااج فل اإلا لا  ،وتلل يا اللللب عللى ا لام ال مللك.

ل ا فذن صاح

القلم قأ أفاض ف تنصي الملائ المائيل بداية في من لـه الحـي

في االنتفـاع بمـاء المطـر؟ .إلـى اخـر مسـ لة والمتعلـي موضـوعها بإصـالق السـاقية
وممصلها.
ل لك فلان محاول ولا هل تطلبل

اس شلارة واالسل عاا بمخ للف المصلادر والم ااجل ال ل

لهللا عالقل بما للا الميللا وأحكامهللا وتواعل

بللي المصللادر ال اا يل و الواامليل وبللي

المصادر االبا لي الماتبطل بما لاعوا مباشلاة إ لاف إللى الك ل
ما ال تناتو ذكا اع ماداا على المااج والأراسا

الاحلل والجغاافيل

الللابق المنيلأة باللغل العابيل أو

باللغ األجوبي  ،ورغل عمامي هلا أو تخصصلها فقلأ حاولولا االسل نادة موهلا عللى حلل
عالق هللا بلحللأ عواصللا ما للا الأ ارس ل  .وكك ل عم ل أ للادتم فذالله اس ل اج
ت للافيا أدوا

عليوللا

موهجيل ل تل للاعأاا عل للى تاليل للف ال للوي النقهل ل ليص للبح اص للا تار خيل للا

م حاكا ،و ذلك باالس نادة قلأر الملل طا مل مخ للف الم لان ،وصلياغ معارفهلا فل

قاال ل

موهجي ل تار خي ل  ،تحليلي ل ووصللني  ،وبلارتهللا وتاكيبهللا وفللل أالللاقها الو ا ل .

ل لك راعيوا ان تكان الموهج الم ب ف الأراس تع مأ على موهجي وهما :

 :-2منهج عام:
وفيه اع مأ

على ال مواهج رئيل وه :

أ)-المـنهج االسـتقرائي الكمـي واإلحصـائي :وذللك بالقيلام ب قصل اصلا
واألحكلام المائيل النقهيل الم علقل بالما لا  -حلل

المللائ

اإلمكلان -وتصلوينها تصلوينا

يراعي وحدا القضايا المائية لما ا األياوح .
ب)-المنهج النظري التحليلي :وقأ فا ه يبيع الا ائل والوصلا
اصللا

خللام اح اج ل

المع ملأة ،وهل

موللا الللى ال حلي ل و ال نكيللك والمقارا ل بغياهللا م ل الوصللا

ال ار خي والنقهي .
ج)-المـــنهج الميـــداني  :وق للأ فا ل ل ه يبيعل ل د ارسل ل الما للا الميأاايل ل مل ل خ للال
الوللزو الللى الميللأان مل اا
الوص للا

االم للا الل ل

عأثللأة ،ومقارال ذلللك بمللا هللا ماجللاد وبمللا هللا مل كار فل

ق للأ تل للاعأاا عل للى معافل ل مخ ل للف جااال ل

المج مل ل الز ارعل ل

خال الن اة المخصص للأراس .
-0منهج خاص :و ان تم

اج هاد ف ال عام م ك ا

مح اا وفل المقارا م م سبقو ف مواقش ه ا الك ا
وقللأ خصصل
ملائ الك ا

قلللما خاصلا جعلل
ال

انلل ااقللأا لللبع

القللم وقيلام ب حليل

.
افكللار المحققللي ومواقشل أهللل

وق عليها الخالف بي ه ال المحققي .

و اوا لك اص بمب غى ه ا البح

اع مأاا على الخط ال الي :

رابعا -:خطة البحث المعتمدة:
أقموا بح وا هل ا عللى مقأمل وملأخ علام وأربعل فصلا كبلاى ،ثوقللل فيهلا كل فصل
إل للى عواص للا تااوحل ل
ويبيع المادة الم افاة.

عواص للا هل ل النص للا ق،لل ل و وفل لاة ،حلل ل

يبيعل ل الما للا

المـــدخل العـــام :بعو لاان ":جالرافيـــة إقليمـــي الـــزاب ووادي ريـــغ" و أرداللا أن تكللانموطلقللا ل حأث للأ جغاافي ل موطقل ل ال ل از وواد ر للغ وتقللأتل و للعها الطبيع ل والمو للاخ ،
باع بللار و للعا قللأتما حللاف عبللا العصللار علللى م للاها العام ل المعاوف ل بالقحال ل

والجناف وت بل

األمطلار وق،لل الملاارد المائيل وهلا الا ل الل

سلوبو علله تحليلولا

واس و اجاتوا اع مادا على ما جمعوا م أخبار حا ه ا المجا .
فالفصـــل األول  :عوااالله :حيـــاة أبـــي العبـــاس الفرســـطائي وكتابـــه"القســـمة وأصـــول
االرضــــين" خصصل للوا لأ ارس ل ل حيل للاة و ك ل للا

بالعصللا الل
ان اجي
الك ا

أب ل ل العبل للاس الناسل للطائ  ،الماتبط ل ل

عللاا فيلله الم لللف مل إبلاام مكاا لله وأهميل ك ابلله العلميل  .ولقللأ حاولوللا

ع ك القضاتا العالق ال

لزم

مكان مالأ وتار ومكان تصلوينه لهل ا

وقضاتا اخاى سو واولها ف ه ا النص .

امــا الفصــل الثــاني :فكــان عنوانــه" :م ـوارد الميــاه بمنطقتــي ال ـزاب ووادي ريــغ" فقللأ
ال از

تعا وا فيه الى دراس الماارد المائي بموطق

وواد ر غ واردالا مل خاللله بيلان

هشاشل ل الاس للط الطبيعل ل بالااح للا  ،و لليل المل للاحا

الص للالح للز ارعل ل  ،وتب للاث

المصلادر والملاارد المائيل مل خلال د ارسل الشلبك الهيأروليكيل ال ل تعافهللا الموطقل
سلاا ا اال

ميللا ااملل او جار ل او ار للأة ومللأى اسل غال اهل الموطقل لهل الملاارد

م بعللا فل ذلللك احصللائيا
المصللادر حللي تكلم ل

حأث ل وحاولل

قللأر الملل طا ربطهللا بمللا ورد فل بعل

ع ل ه ل الموطق ل بغللاض القيللام بمقارا ل بللي الااق ل الطبيع ل

والمواخ قأتما وحأث ا.
والفصــل الثالــث  :ال ل

خصصللوا  :ألحكــام م ـوارد الميــاه فــي كتــاب" القســمة" ثللأور

لي بهللا
ما لاعه حلا مقلام المللا فل ال شلا اإلسلالم واسل عااض الموزلل ال ل خ ،
اإلسللالم المللا ف ل القللان والعبللادا  ،وش لاحوا مأوا ل المللا كمللا تصللطلح عليهللا م ل
خال بيان ماقف اإلسالم وفقهائه وخاص ماقف أبا العباس الناسطائ حلا أحكلام
الميللا  ،مبيوللي األسللس والمبللادا العام ل له ل االحكللام باالع مللاد علللى أسلللا جأثللأ
وه للا تنكي للك بويل ل ال للوي النقهل ل وتحا ل لله ال للى الن للا ومن للادا
من احي ل داللي ل لمجم ل فق ل اا

باع باره للا أاه للا ألن للا

ملللائ وأحكللام الميللا ال ل ورد

وتكللار ف ل ك للا

القل للم  ،وال ل ل أردا للا مل ل خالله للا د ارسل ل حالل ل ال للاهاة المائيل ل فل ل الق للان الخ للامس
الهجا ف مجالهلا الم نلل عليله مل خلال مجمل العواصلا المائيل الهايلل والجار ل

وال اا للأة وفل ل كل ل ذل للك حاولو للا ان اج للا بعل ل

المقارا للا

ب للي مخ ل للف المص للادر

الجغاافيل و الواامليل ومل األحكللام ال ل صللأر عل أبل العبللاس الناسللطائ كمم ل
االبا

للم ه

ممهأا للعملي اإلجاائي الهوأسي ال

أفردنــا الفصــل الرابـ  :جلا عوااالله
ووادي ريــغ" وهللا الل
للا

سوعالجها ف حيوها.

" هندســة الــري وتطبيقاتهــا الميدانيــة فــي الـزاب

ارداللا مل خالللله د ارسل مخ لللف ال طبيقللا

المائيل اللااردة فل

القلللم م ل مخ لللف القااعللأ النوي ل ال ل بوللى عليهللا الشللي أبللا العبللاس ا اتلله

وأحكامل لله النقهي ل ل الخ يل للار الح ل ل واألفض ل ل فويل للا و هوأسل لليا ل حقيل للل المل للادود المل للائ
تهأف اليهما الجماع الزراعي كهأف أخيا.

واالق صاد الل ان كاا

وإلعطا دراس وا عمقا ا با اا بهوا الى
أفع للا و جل ل اا ا

اورة تجا أ الوصا

هوأس للي فك للان عليو للا تنكي للك هل ل الوص للا

النقهي وتحا لهلا إللى

جأاو وقيل رقمي ليقان الحكل النقه فيها بالنع الهوأس ال
أبا العبلاس فل الغالل
جا
الوصللا

وتبيااه للا احص للائيا فل ل
للل تصلا بله الشلي

كل ال ت جلاوم احكامله صلن القأسلي فهل احكلام فل االصل

ل عالج لاهاة م لمم تح ا إلى مااقلف شلاعي حاممل  ،لل ا حاولولا إخل اا هل
م ل حال هللا النقهي ل وتواولواهللا بال حلي ل وال علي ل وال نللليا النو ل واإلج اائ ل

لل للاهاة المائيل ل الل للائأة فل ل ذل للك الاقل ل

وت بل ل احااله للا عب للا قل ل اا ة تار خيل ل وأ ا ل ل

أتب ْعوللا ه ل النص للا االربع ل بخالصـــة عامـــة أ  ،للأاا فيهللا ان ك ل لاة
وأشللغا ميأااي ل  .و َ
الو ازعللا ال ل كاال تحللأف قللأتما فل الاسللط النالحل سللببها اللأرة المللا وال ل كاال
تش للك ا للا االمم للا

اا ش للا ار وتاس للعا فل ل ذل للك العه للأ ،وارتبطل ل

حأت لله ب للي مج للال

العالي واللافل ل ا تأخ أبا العباس الناسطائ بذتجاد ح عمل ميز ع غيلا مل
النقها وهلا قللم الملا بلالخمس عولأ كافل ايلااف اللااد

كملان تشل ها فيله الول از .

وعمللأاا إلللى ذكللا أ للا مللا تمكل مل المصللادر والم ااجل لإلحالل الااحللأة ،و لللى إ ل اا
العأث للأ مل ل الهل لاامو ب للبع

المعلام للا

اإل للافي  ،و ل للى االسل ل عما حلل ل

المق للام

بالل ل لليا  ،و ل ل للى تا ل لليح
ل ل للبع المص ل للطلحا العابيل ل ل القأتمل ل ل ال ل ل ل له ل للا عالقل ل ل
،
مصطلحا تل اج اللليا تالينهلا لخأمل النصل المعول بال حليل  ،و للى ال طا ل
قأر اإلمكان للوصا

القأتم ال

ااج إليها أو ال شهأ بها .ما حاصوا عللى أن

اع و عوات خاصل بالجانـب التـوثيقي مل البحل  ،بملا و لعوا مل خـرائ وجـداول

وأشكال ولوحا عأثأة تأعل النصا الملل هأف وتُ ا َهلا ،واشليا بشللن الجلأاو ال ل
قأ ثلح م تق أا ه الم كاة ك اتها ف النص االخيلا وال ل قلأ تخل احياالا ب لاامن
الم للان خاص ل وان اس ل اذ المشللاف الللأك ار ب ل قاب ل صللالح قللأ ابهو ل ل ل لك وتقب ل

عل ل ر ح للي الزم ول ل
الصللعابا

للاورة الأ ارسل ل لهل ل ا المص للوف النقهل ل -ولعل ل هل ل ا مل ل اهل لل

ال ل واجه ول فل تبللليط اصاصلله وفهللل أفكللار  -وهل ب نكيكلله و حصللا

احكام لله م للا الزمول ل اسل ل خأام هل ل الج للأاو ومخ ل للف األش للكا البياايل ل واإلحص للائي

إلباامهللا وتلللهي فهمهللا للقللارا الكللا ل ،فلل لك لللل تكل المللادة اللااردة فل هل الجللأاو

صأى ع مجم الملائ واألحكام المائيل ال ل أمكل لولا رصلأها واا قا هلا ،رغلل
إال، ،
تقيووللا أاوللا لللل اه للأ إلللى ك ل ه ل االحكللام ال ل لهللا عالق ل بما للاعوا ا ل اا ل ش ل ها
الك لا  .والشل

وتناقها بي جمي ابلاا

تالحل مل تقل أا هل البحل
حي

الابل علللى العوصللا ال اابل مل
ك لاة تاكيللز فل النصل ا

ان مادته الخبا قأ غلبل

ملللائ الميللا ال ل تواولل

المهلل ال لاا الل

عللى غياهلا مل العواصلا ،وهل ا ارجل اللى ان غلبل

عوصللا ميللا االودتل والجلللار هل ال ل افللاد لهللا صللاح

القلم الجز اال با مل االحكلام لل لك راعيل

ان ال لزم فل تحليلل أل بلا قلأر ممكل

م ل احكللام ه ل ا المجللا  .و امللا ع ل الملحللل االو فلقللأ جعل ل
المل للائ واألحك للام المائيل ل ال ل ل ورد
ماا لليعها ،ال حل ل
فل ذلللك موهجيل ك للا
بع

ال غيي اا

غيللا

بع ل

فل ل ك للا

ف ل ه ل ا الملحللل ك ل

القل للم ولق للأ ج للا

ماتبل ل حلل ل

تللللللها كمللا ورد عوللأ محقق ل الللخ وكال ل الجللاماس .مق بلللا
قللااان الميللا بافا قيل فل تقللليل الملللائ واألحكللام ،يبعللا مل

الطنينل  .و ذا ألهلا هل ا البحل
الجزئيللا

ثلزمول االشلارة اليله فقلأ

بعل

اللوقي فل تحليل عوصلا أو

ف ل عوصللا خللا ،أو خل ل ف ل ال لاامن بللي العواصللا ،ف الله

للان تص للع عليو للا أن اج للأ معلامل ل غي للا م للا،فاة أو اح للأف تااما للا لم للادة محاوره للا
عامل ل  ،وو للعوا
األص لللي مشل ل  ،وغي للا م اامال ل  ،وتا،ليو للا ال ،لللر ل ح للأاف واألع للالم ،
ال ار الهجا وما تقابله بال ار الميالد ".

خامسا -:النتائج المتوصل إليها:
وف ل خ للام ه ل األياوح ل ثوبغ ل أن أقللأم عا للا مللاج از ألهللل مللا تواول لله م ل قضللاتا
إليلله مل ا للائج ،فهل الأ ارسل اه مل

وابللام مللا تاصللل

شاسع ي  ،تميز بمعطيا

بللالماارد المائيل فل موطق للي

جغاافي ويبيعي أ لا فيهلا ال بل

فل ال للاقط والهطلا

المطا  ،مما ا ا بأور ف قل وتوا المصادر المائي  ،ما جعل أهلال الل از وواد
و لعي هل فل غاتل الصلعاب  .فكلان ل ازملا علليهل البحل

ر لغ فل

الممكول والواجعل  ،باالع ملاد عللى إمكاايلاتهل الخاصل لمااجهل هل
مهم تشارك

عل

الحللا

ال لاهاة ،وهل

فيها العأثلأ مل األجيلا  ،بملا فيهلا جيل القلان الخلامس الهجلا  ،الل

عللاا فيلله أبللا العبللاس الناسللطائ  .وبللالاغل مل أن هل ا القللان تعللأ ف لاة امدهللار وتقللأم
ف ل العللالل اإلسللالم  ،ال ل
العلل للام واآلدا
ال ل ل

الص للع
اس ل طاع
أسهم

شللهأ حاك ل علمي ل وفوي ل تبلللار فيهللا وامدهللا مخ لللف

والصل للوائ  ،وقيل للام المشل للاوعا

المائي ل ل كاس ل ل جاب للا ل ل الطبيع ل ل

ك للان تح للا إل للى حل للا اج ماعيل ل واق ص للادت وهوأس للي  ،وهل ل بيةل ل

أن توج ل

شخصللي دثوي ل ف ل ة  ،قللأ تكللان مغمللارة ال تعافهللا الك يللا لكوهللا

ب ااف علمل كبيلا بلاغل مل الصلعابا

شخص للي تاتقل ل فل ل م ااتل ل

ال ل ملا بهلا فل حياتله اال ااولا رأثولا

الوب للاف والعل للل ح للى ص للار ص للاحبها أح للأ علم للا الع ازبل ل

المميللز  ،وعلللى اع بللار ان ك ابلله الماسللام" القســمة وأصــول االرضــين" ال ل

تواولوللا

بالأ ارسل لقلللما مع بل اا مل مادتلله العلميل والما للاعاتي تعللأ اماذجللا معافيللا وتطبيقيللا
مهمللا اصللبغ عليلله الجاا ل
الك

النقه ل  ،وه ل ا مللا تجعللله مخ لنللا ك ل االخ ل الف ع ل بقي ل

الوااملي والنقهي م حي

يا المللل بك أبعادها الو ا واإلجاائي .

ومل ل خ للال هل ل الأ ارسل ل فق للأ اسل ل طع
أجمل ها ف ماثل :

الخ للاو ب للبع

المالح للا

واالسل ل و اجا

خالصة البحث:
)-1الشلي أبللا العبلاس بالمقارال مل مللا ك بلله و صلونه ال تمكل أن تكلان هل ا أسلللابه
ولغ ه.
بهل اللغل ليكللان دللليال تللله اسل عماله وفهملله مل يللاف الع ازبل

)-2صللوف الك للا
والعام .

)-3صل للوف ه ل ل ا الك ل للا
القللاااا -الشللاع ال ل
تص ف بع

وخاص ل ل ف ل ل أباابل لله الم علق ل ل بما ل للا الميل للا للل للأ الن ل لااف
كاا ل

تشللهأ الموللايل الااحاتي ل للحللأ م ل الو ازعللا

ال ل قللأ

األحيان إلى حأ االق ا بي الواس.

 )-4تمكوا م تحأثأ تار بأات تصوينه لم لناته عام  ،بما فيهلا هل ا الك لا
لوا أن تصوينه للك

كاا

ولهلا

بي سو 474ه و اس ما إلى غات 494ه وكلان رأثولا
بافا قيل ولليس بلااد ر لغ ال ل تميلز بمجلا

أن تللينه لك ا

القللم كلان ب ماللل

يباغااف رتي

مغاثا لما ها ماجاد ب مالل ...

 )-5إن الشي أبا العباس لل ثل زم بقاعأة أولا األعلى ف الشلا قبل األسلن وهلا
فل ا اتلله هاتلله قللأ المم الصلاا  ،وفللل اع بللا ار يباغاافيل وكميل ماتبطل بللاألرض
والما .
 )-6وباالع مللاد علللى المللوهج الكم ل وجللأاا أن أ للا الو ازعللا

كاا ل

الجللار او ازعهلا ،لل لك أ لا فيهلا أبللا العبلاس أحكامله و اسل حاذ

حللا

إاشللا

تقا بلا عللى ربل

األحكللام المائيل ل مل ل المجمللا الكلل ل لهل ل الملللائ  ،وكل ل ذل للك للله عالقل ل بالجماعل ل
الناقااي (األعال ) أو باللنالاي (االساف ) وال
 )-7اس طعوا أتضا معاف الكيني ال

كاا

اال ا تضا ار م سابق ها.

ث ل م خاللهلا تحأثلأ خملس الملا الجلار أو

موه وفل مبأأ مجال أو يباغااف مل ا وملاحل الملا وع وب له وقللم ه باالع ملاد
علللى المقاسللل وم للا ذلللك تقللليل خوللل ال لااد أو اللللاقي عا للا بخشللب مم للأة بللي
ن يه وتقليمها إلى خمل أج از .

)-8الح وا ذلك االتنا وال شابه ف األحكام الصادرة ع الشي أب العبلاس كمم ل
للم ه

االبا

ذه

م ال أا ال

إليه ك م الماورد و ب الاام وهلا بل لك

ثا للح ال قللار الم ل هب االبا ل واللللو وتللل ا األو بال للاا وال ال ل

بللاألو ف ل

مخ لف األحكام.
 )-9باالمكان االس نادة م ه ا ال ااف العمااا والمائ ف اسل خأاماته الزراعيل فل
الحا ا مادام هواط ا از و ص اا حا عوصا الما .

الاق

 -22إن مشاهأاتوا الميأااي لشبك الميا الحالي تجعلوا اأرط أاوا أمام تقاليأ مراعي
ال تبأو أاها وليأة اليام ،أو الما

القا

جي بعأ جي  .وم خال ما جا به ك ا

ب ه تعاد إلى ف اا
القلم ومخ لف ك

بعيأة م اار

الواام ال ثبأو أن

يا تقليل وتام الميا تخ لف ك ي اا ع ما وجأاا اليام او ح ى ما وصنه ف
الميأان بع

النااليي م

لوا انس المصطلحا

" Villeو "Capot-reyف القان19م والقان24م توق
وتل عم انس أسلا

ال قليل إلى حأ بعيأ .وف

و المنادا

حقيق األما إن ك ذلك ال تخا ع اإليار العام ال

فا ه األحكام الشاعي

المطبق على مل اى دار اإلسالم وكيني اس غال جمي الميا باع مادها على القان
و اللو لكوها لل تك ل غا ى إيالقا ع ك األعااف والعادا

المحلي بي سكان

او الموايل الزراعي  ،إذ أن النقها كاااا دائما تلخ ون ف الحلبان أو ا

الااحا

موطق ولاوفها إلصأار أحكامهل ف

مخ لف الوزاعا

القائم بي الواس ف

شلن الميا .
وفي الختام وف األخيا فال تناتوا أن اقأم الشكا إللى أعضاء لجنة المناقشـة

عللى قبلا وتجشللل عولا ومشللا قل اا ة هل المل كاة لمواقشل ها فيمللا بعلأ .فلهللل مولا كل

اوا بنض اللأك ار األسـتاذ صـالح يوسـف
ال حي وال قأثا والشكا .ما ال أالى بان ،
بــن قربــة لمللا لقيوللا لأتلله م ل رعات ل وتشللجي ف ل تاجيلله بح وللا وم ل امرة جهللأاا ،فذليلله

خللالي شللكااا وبللالغ تقللأثااا ،والللى كل مل مللأ لوللا ثللأ العللان ،والحمللأ والشللكا ه ر
العالمي .

