 صاحل بن قرية/د. أ،  صيد عاشور:الباحث......................جملة علوم اإلنسان واجملتمع
م)من خالل1110/هـ405فقه العمارة عند أبي العباس أمحد بن حممد الفرسطائي (ت
كتابه القسمة و أصول األرضني
 اجلزائر، جامعة قاملة، صيد عاشور:الباحث
 اجلزائر،2  جامعة اجلزائر،صاحل بن قرية:األستاذ الدكتور
:امللخص
سنتناول يف هذه الدراسة كتاب "القسمة وأصول األرضني" للعامل واملفكر اإلباضي
 الذي قضى شبابه طلبا،) م1110/ هـ405الكبري أبو العباس امحد بن بكر الفرسطائي (ت
للعديد من

 وكرس حياته وتعليما وتأليفا،ببالد املغرب

هذا الكتاب الذي عع من صاحبه

للعلم على يد أئمة عصره

 باخلصو،اليت نال بها ثناء املفكرين واملؤرخني،املؤلفات

 وتطورهما،أشهر مفكري فقه العمارة والعمران اإلسالمي ببالد املغرب األدنى واألوسط
، و سنتحدث يف هذا املقال بنوع من التفصي عن حمتوياته،

بالبيئة اإلباضية على اخلصو

 و اليت هي عبارة عن إعابات لقضايا وفتاوى عرضت عليه كانت،واملوضوعات اليت عاجلها
مبثابة املرآة لواقع اجلبال والواحات خالل القرن اخلامس اهلجري احلادي عشر امليالدي وما
 كما سنتطرق ملنهجه وأسلوبه يف الكتابة من،عمارة القصور الصحراوية

 وباخلصو،قبله

.خالل بعض األمثلة والشواهد
Abstract:
We will discuss in this study book alqisma wa’osul al aradayn to the world and
the great thinker Ibadi Abu Abbas Ahmed bin Bakr Alfferstaiy (d. 504 AH / 1110 AD),
who spent his youth a request for information by the imams of his time in the Maghreb, and
devoted his life and education and synthesizes many of the compositions, which won by
praise thinkers and historians, in particular this book, which made its author very famous
thinkers of the jurisprudence of architecture and Islamic Urbanization in Near Maghreb and
Middle Maghreb, and their development environment Ibadi in particular, and we will talk in
this article sort of detail about its contents, and the topics dealt with, which is a answers to
issues The opinions offered him You serve as a mirror of the reality of the mountains and
oasis during the fifth century AH Tenth century AD and before, especially the desert palaces,
list, as we will look for his approach and his style of writing through some examples and
evidence.
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مقدّمة:
حثت الشريعة اإلسالمية على األعمار يف األرض؛ وذلك لتحقيق واعب
العبودية هلل تعاىل واستمرارية احلياة ومن األمور اليت تتحقق من خالهلا هذه املهمة
هو اإلعمار بالبناء ،وقد بينت الشريعة اإلسالمية أن البناء هو من مقاصد
الشريعة؛ ولكن مثة أمور جيب مراعاتها يف البناء ،ضمن ضوابط حددتها
النصو الشرعية ،والقواعد الفقهية ،وآراء العلماء واليت مسيت بفقه العمارة.
وميث كتاب القسمة وأصول األرضيني للعامل أبي العباس أمحد بن عبد اهلل
الفرسطائي وثيقة حية للجانب العملي الذي كان حيص يف الواحات وخصوصا
يف اجلبال اليت التجأ إليها أه السهول من استغالل حمكم للموارد املائية وبناء
للقصور اجلبلية وتوزيع لألرض بني اجملموعات الريفية ،خالل القرن اخلامس
اهلجري ببالد املغرب ،وقد حوت فصوله على بنود دقيقة فيها مراعاة العادة
والعرف يف ضوء القواعد الشرعية مث مبدأ " ال ضرر وال ضرار ،ودفع املضرة
مقدم على علب املصلحة ".
وسنحاول يف هذا املقال اإلعابة على بعض التساؤالت منها حتديد مولد
نشأة الشيخ؟ ونقدم عرضا ألهم مؤلفاته و وصفا للكتاب وشرحا مفصال حملتوياته
؟ وحملة عن أهم املسائ و األحكام اليت تطرق هلا ؟ وإعطاء تفسري إلشكالية لغته
ومنهجه يف الكتابة.
-1نبذة عن املؤلف وكتابه :
أ_ املؤلف:
هو أبو العباس أمحد بن حممد بن بكر الفرسطائي الولي الصاحل
العالمة( )1أص أسرته بفرسطاء* بنفوسة( )2وهو ابن عبد اهلل بن بكر الفرسطائي
النفوسي والذي ولد سنة543هـ 999/م وتويف سنة  444هـ 5493/م ب " تني
يسلي" *( بلدة عمر" حاليا( ،ودفن بها( ،)3وهو مؤسس نظام العزابة ذلك النظام
( )5
الذي مازال إىل يومنا هذا ،نظاما دينيا واعتماعيا لدى اإلباضية.
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أما الشيخ أبو العباس فنحن جنه سنة مولده بالتحديد ،وذلك يعود إىل
عدم اهتمام كتب السري بتفاصي حياته  -إال القلي منها -وهذا رمبا يعود إىل أن
الشيخ مل يشتهر إال أواخر حياته وتعرف الناس عليه ،ويرعح املؤرخ مصطفى
باعو( )3تاريخ والدته إىل أواسط القرن اخلامس اهلجري ،بينما يرى حمققا كتاب
القسمة ،أن الشيخ قد عاش يف الفرتة املمتدة من 424هـ344-هـ5429/م-
 1110 - 1111م ،ومن املمكن أنه ولد يف أريغ أو نواحيه(.)6
ومن املرعح أن الشيخ قد ولد فعال سنة 424هـ ،والدلي على ذلك أن ع
املصادر تذكر ان الشيخ قضى السنوات األوىل من حياته يف التنق مع والده زمن
التلمذة أي قب وفاة الوالد سنة 444ه،حيث نشأ يف أحضان والده فرتبى على
الصالح والتقوى ،وأدخله مع تالميذه ،يف حلقته العلمية مع أخيه أبي يعقوب
يوسف بن حممد ،وقد متيزا حببهما الشديد لطلب العلم ،فإن كان أحدهما أعلم
فاآلخر أزهد( )9وقد قضى الشيخ أبو العباس فرتة شبابه بتمولست * حيث أخذ
العلم عن شيخه وأحد البارزين يف حلقة أبيه وهو أبو الربيع سليمان بن خيلف
املزاتي ** املتوفى سنة 495هـ 5499-5491/م ،ويبدو أن هذه الفرتة اليت
(.)1
قضاها هناك خصوصا بعد وفاة والده كانت هامة يف حياته العلمية خاصة
وقد انكب الشيخ على املطالعة زمن التلمذة ،حيث تورد لنا املصادر
اإلباضية قصة اهتمام الشيخ بالبحث واملطالعة مث الطبقات للدرعيين( )9كنت
أقرأ على الشيخ سعدون وأحضر جمالسه  ،فأول ما وقعت فيه املذاكرة عنده مسألة
ذبيحة األقلف*  ،ه تؤك أم ال ؟ ،وقال :يف املسألة قوالن ،ومل يزد على هذا
شيئا ".ثم انتق إىل ديوان بقصر "ولّم " جبب نفوسة حيث عكف على املطالعة
والبحث والدراسة ،قال الدرعيين( )10قال أبو العباس :وكان الديوان يف نفوسة
مشتمال على تصانيف يف املذهب  ،فالزمت الدراسة أربعة أشهر مل أذق فيها نوما
ليال وال نهارا إال فيما بني أذان الصبح إىل طلوع الفجر  ،فنظرت يف أثناء ذلك
فيما هناك من كتب املذهب اليت وصلت من املشرق فإذا هي حنو من ثالثة وثالثني
ألف عزء فتخريت أكثرها فائدة فقرأتها ."....وتعترب مسألة ذبيحة األقلف  ،السبب
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الرئيسي يف تفرغ الشيخ للمطالعة  ،إلجياد عوابا مقنعا لتلك املسألة  ،بعد أن رأى
أن عواب شيخه غري كاف وينقصه التوضيح ،بسبب منهجيته يف التدريس ،وأيضا
مستواه الثقايف ،وذلك فيما يفهم من قوله" ومل يزد على هذا شيئا ".
ثم رعع الشيخ إىل قرية متولست ليؤلف عشرين مصنفا  ،ثم زار قابس ،
ثم انتق إىل وادي أريغ سنة 495هـ5499-91 /م ،وهي السنة نفسها اليت تويف
فيها شيخه وأستاذه أبو الربيع بن خيلف املزاتي ،مما زاد من عزمه على الرحي
وقد يكون هناك سبب آخر النتقاله  ،وهو وفاة أخيه األكرب أبي يعقوب يوسف
وهذا ما ذكره الدرعيين( )11وذكر أنه وقعت فتنة يف بالد أريغ سنة إحدى وسبعني
خريانو "تاغمارت" وهي أول فتنة وقعت بني وهبية أريغ ،فلم
"
وأربعمائة ،وهي فتنة "
ميكن أبي يعقوب بن الشيخ مقام فهرب إىل وارعالن (ورقلة) فكان" بتماواط "*
وهرب أبو صاحل من "وغالنة"* فقضى الشيخ اهلل بوفاة أبي يعقوب بتماواط تنفيذ
وصية الشيخ أخاه أبا العباس...إىل حممد بن أخيه فلم جيد عنده ما ينفذ منه وصية
والده غري دينار واحد فيصرفه يف "أوكد" وعوه وصيته ومل يزل يستخرعها حتى
أنفذها كلها(.)52
وبهذا كانت وفاة أخيه أبي يعقوب بتماواط بوارعالن سببا ألبي
العباس لقضاء فرتة زمنية لتنفيذ وصية أخيه ولرعاية أيتامه( ،)13وبعد سنة 495هـ،
تسكت املصادر التارخيية ،وعلى رأسها طبقات الدرعيين وغريه من املؤرخني
للسري( ،)15وكذا املستشرق البولوني تاديوس ليفتسكي((tadeusz
 )14(livetskyالذي قال " وعاد الحقا إىل وادي أريغ ،ثم انتق حوالي سنة
495هـ5491/هـ 99 -م إىل متاواط يف واحة وارعالن لتمضية بعض الوقت
بالقرب من عائلة أخيه املرحوم يوسف ،ونلتقي به جمددا حنو نهاية حياته يف وادي
أريغ حيث تويف سنة344هـ 11-1110/م ودفن يف حملة امسها أعلو الغربية".
وسبب عدم ذكر املصادر اإلباضية تفاصي حياة الفرسطائي بعد تلك
السنة ،يعود رمبا إىل كثرة تنقالته بني واحات ورعالن ووادي أريغ ،وقد سطع
جنمه يف أواخر حياته -بوادي أريغ -حيث ساهم يف ح العديد من النزاعات
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حول املياه ،إذ يذكر أنه اثر حدوث إشكال حول املياه يف بواحات مزاب طلب من
"بين ويلني" إعراء ماء عيونهم إىل أعلو( )16هذه املواقف أبي العباس من األعيان
احملليني لواحات ورعالن وأريغ وسوف وقسطيلية يف تلك احلقبة العصيبة ،اليت
شهدت حتركات طارئة عديدة من النُ َّكار* والزناتيني واألعراب اهلالليني ،حيث
توالت الفنت اليت ما تتخلص من إحداها حتى تثور األخرى.
حيث كانت الطرق تكاد تكون مقطوعة مما هدد القواف اليت تربط بني
تلك الواحات تكاد تتوقف ،وهنا جند دور الشيخ أبي العباس يف الوقوف يف وعه
الغزاة ،كلما اقتضى األمر ومن ذلك مقاومته يف مناسبتني لعنان بن ديلم الطريف
الذي" نزل بأريغ فحشد عليه أبو العباس مغراوة فردوه ،ثم نزل ثانية فحشدهم
فردوه وهزموه ،وقد قت من بين يطوفت ستني رعال ومح رؤوسها فلما هزمهم
استقد الرؤوس ودفنها وسرد علينا الشماخي( )12مقاومة الشيخ ألبي العنان
الطريف ،واليت انتهت بهزمية الشيخ "..ومجع أيضا مجعا عظيما وأراد غدر الشيخ
وتبييته ...وسرى ليال وقصد أبا العباس فلم جيد وهدم قصره ،فطلب عنان رؤية
أبي العباس إن خيرج إليه فافسد عنان النخي والغابة و ذلك عام اثنني ومخسمائة
ثم حلقه بعد أن ارحت ثالمثائة وثالثة عشر رعال من بين ورتيزلن ومعهم غريهم
فهزموه و نهبوا ما قدروا وقتلوا ما قتلوا ( .)11إن هذه املواقف ععلت من أبي
العباس يسطع جنمه ،ويكون حبق من األعيان احملليني مبنطقة الواحات(.)11
ب-وفاته:
استقر به املقام أواخر حياته-كما ذكرنا سلفا -بقرية أعلوا الغربي بوادي
أريغ ،حيث تويف هناك يف العاشر من ذي احلجة سنة  344هـ املوافق ل51
يسلي ،إىل عانب والده وقربهما موعود إىل
"
بتني
عوان55-5554،م ،وقد دفن "
يومنا هذا( ،)24وقد قي يف رثاء الشيخ التالي:
هذا عليها وهذا حتتها بالي

حَسْبُ اخلَليلني أنّ األرض بينهما
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 -2مكانته العلمية ومؤلفاته:
أ-مكانته العلمية:
يعد أبو العباس الفرسطائي ،من أشهر علماء املغربني األدنى واألوسط،
فقد ترك لنا مِؤلفات عديدة( ،)22وقي أنه رأى يف منامه ما يبشر بأخذ العلم
الدرعيينأن أبا العباس قال:أتاني يف منامي رع أبيض فتقدمته واتبعته
"
الغزير،قال
حتى دخ يف قرية" تنزاح" من قرى نفزاوة ،ثم أتى املسجد وقصد احملراب فقال
احفر فحفرت حتى استخرعت قصعة كبرية ،فوعدت فيا دينارا فقال لي خذ ارث
والدك ،وقد سأل أبو العباس بقابس ،عن تفسري تلك الرؤية ،واليت مت تفسريها
على النحو التالي" القصعة العلم واخلري ،والدينار الدين الصايف" وقد عاد إىل
متولست وقد بلغ بها مبلغا عظيما(.)23
وقد ظهرت النجابة وحدة الذكاء ،عند أبي العباس منذ الصغر مما عع
شيخه أبا الربيع يتنبأ له مبستقب زاهر يف ميدان العلم ،فقد روى عن أبي العباس
أنه رأى فرعة يف اجمللس عند شيخه فجاء فسدها ،ثم بعد ذلك عاء عزابي آخر
فتزحزح له فقعد مما عع أبا الربيع يقول فيه ":إن كنت أعق وأتفرس فإن هذا
الفتى حييي دين اهلل ،)24("..وإىل عانب هذه املوهبة ،فقد كان حمبا للعلم والتحصي ،
قال الدرعيين ":رحم اهلل أمحد بن حممد ،فقد كان رمحة أله مذهبنا حيا وميتا،
وذلك أنه كان يف حياته يبث العلم ويفيد ب ك طالب وك ذي حاعة "(.)24
وقد بذل أبو العباس عهودا كبرية من اع الوصول إىل املعرفة ،حيث
كان يف شبابه مرافقا لوالده ،الذي كان عواال ال يستقر به املقام يف مكان لينتق إىل
مكان آخر ،بني الدعوة إىل املذهب اإلباضي ونشر تعاليم اإلسالم ،حيث جند
أخباره يف األمكنة اليت انتق إليها :يف فرسطاء ،القريوان ،احلامة ،عربة ،قسطالية،
وأريغ،وارعالن ،وبادية بين مصعب" مزاب"(.)26
وقد ألف الشيخ خالل حياته أكثر من عشرين مؤلفا يف الفقه اإلباضي
متولستباجلنوب التونسي(افريقية)( ،)22يقص
"
خاصة يف املرحلة اليت قضاها يف "
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لكتابهأبي مسألة قائال..":وسبب تأليفه
"
علينا الشماخي سبب تأليف أبي العباس
املسمى أبي مسألة أن أبا عبد اهلل حممد بن سليمان النفوسي كتب إليه من "أبدالن"
أن يضع تأليفا خمتصرا يف الفروع رأى يف منامه أن قائال قال له أذكر أبا مسألة
فسموه أبا مسألة ،وأبو حممد يسميه اجلامع هو يف عزئني(.)21
أجماج ،ومشاركته يف تأليف ديوان
"
كما ساهم يف حترير كتاب " ديوان غار
العزابة* ،فضال عن نشاط الرتبوي ،والدعوي لفض النزاعات وح املشكالت مما
أكسبه خربة ميدانية وسعة معرفية مكنته من وضع تآليف ناضجة ورائدة ،وسعة
علمه ععلته حمط الرحال ومقصد الرعال من ك مكان ،وكان إىل عانب علمه
يتمتع برصانة العق وسداد الرأي مما أهله ألن يكون زعيم قومه،بعد والده أبي
عبد اهلل ،وقد ازدادت شهرته بعد استقراره يف أريغ يف السنني األخرية من حياته،
ويقول حممد ناصر أن أبا العباس كان يتمتع بشخصية علمية ونفس مؤمنة ،تثق
بقضاء اهلل وقدره" ويتجلى ذلك حني أخفي عليه وفاة ولده إسحاق بوغالنة ملدة
تالت ،أخربه الشيوخ وعزوه فنهرهم أشد النهر
"
ثالثة أشهر ،وعند وصوله " تني
وقال ال تعتادوا هذا من فع ...أرأيتم إن مت قب أن أعلم كم حرمتموني من
أعر ،وكم حرمتموني منذ ذلك الوقت إىل اآلن ولعلي أنزعه به من نزوع ساعة
والدعاء والرتحم له وعليه ،وسنة األولني ال يكتمون شيئا من ذلك شيئا من
ذلك ،إذ لو كان يكتم موت الرسول ( )(.)21
ونظرا ملا متيز به أبو العباس من إميان،فقد استطاع أن ينتقد واقع اجملتمع
الذي كان يعيش يف وسطه ،حيث ابتعد الناس نوعا ما عن الوازع الديين
بقوله"...إن الناس أتاهم خرب خوف انتقلوا من احلال اليت كانوا عليها قب ورود
اخلرب ولو كانوا يف حر أو برد وأخذوا أنفسهم باحلذر والتحرز ولع ذلك اخلرب
يكون أولي ،وقد أنذرهم اهلل النار وحذرهم من الشيطان ،على لسان رسولنا عليه
السالم ،وصدقوا املرس واملرس  ،فرتكوا االستعداد واحلذر ،ويا عجبا يكرمون
أضيافهم خوفا من اللوم والذم ،وأضياف اهلل الكرام الكاتبني معهم ،وقد تيقنوا
أنهم يكتبون عليهم ما فعلوا وال يكرتثون بذلك(. )30
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كما كان أبو العباس يشدد النكري على القبائ اليت ال تتقي الشبهات ،وال
حتر على مراعاة احلالل يف كسب األموال ،مث التطفيف يف الكي وتقديم غري
األكفاء يف املصاحل العامة ،وهذا ما أشيع عن قبيلة مغراوة ،فاعتمع املشايخ وعلى
رأسهم أبو العباس الفرسطائي ،وعبد السالم بن وزعون ،وحيي بن رجيمني،
ويونس بن أبي احلسن ،وأمثاهلم فحكموا على مغراوة كلها باهلجران وأخرعوها
إىل اخلطة ،لكن قبيلة مغراوة سرعان ما أعلنت توبتها عن تلك املعامالت
واملنكرات واستعدادها لتنفيذ أوامر األشياخ(.)31
ورغم الظروف العصيبة ،اليت ععلت الشيخ أبي العباس يتحم شظف
العيش ،ومشاق التنق  ،بعيدا عن األه واألقارب ،إضافة إىل ما متيز به عصره
من فنت وقالق واليت طبعت احلياة آنذاك باخلوف والتوعس ،إال أن ذلك مل مينعه
من إمعان النظر يف شؤون الناس وحياتهم ،كما أن هذه الظروف أكسبته جتربة
وعلمته دروسا ،مما ععله حبق أحد أعالم اإلباضية يف ذلك العصر ،فكان خري
خلف خلري سلف(.)32
ب  -آثـاره
لقد نبغ الشيخ أبي العباس يف جمال التشريع والتخطيط فيما خيتص
باملذهب اإلباضي ،حيث ترك ما يقارب من مخسة وعشرين مؤلفا( ،)33يف شتى
االختصاصات سواء أكانت فقهية ،أم أخالقية ،أم يف العمارة اإلسالمية،
وشروطها وضوابطها الشرعية( )35منها ما وص إلينا ومنها ما ضاع وقد متيزت
دراساته بالتنظيم والرصانة ،حيث اهتم بك اجلزئيات والتفاصي إذا ما ناقش
مسألة فقهية ،فقد كان يشبه دائرة معارف جيول يف ك ميدان ،فكانت دروسه تشبه
أن تكون حماضرات تلقى يف ميع الفنون ،يتلذذ بسماعها طلبته املتفوقون ،نظرا
إلحاطته جبميع عوانب القضية(.)34
ويعترب حمققا كتاب القسمة وأصول األرضني أن هذا الكتاب يعد بدعا يف
الفقه اإلسالمي قاطبة ،وليس على مستوى املذهب اإلباضي ،إضافة إىل تأليفه
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عددا كبريا من املصنفات ،البعض منها ال يزال جمهوال ،أو حمفوظا مث السرية يف
الدماء وتبيني أفعال العباد ،والبعض اآلخر نشر مث كتاب اجلامع وكتاب القسمة
وأصول األرضني وميكن تصنيف هذه املؤلفات كما يلي:
*-كتاب أبي مسألة :سبب تأليفه-كما ذكر آنفا -أن عبد اهلل حممد النفوسي كتب
إليه من أبيدالن يرغب إليه يف خمتصر مشتم مسائ الفروع ورأى يف منامه قائال
يقول له" أذكر أبا مسألة ،فسماه العزابة أبا مسألة وتسمى أيضا باجلامع ،وهو كتاب
يف األحكام الفقهية مقسم إىل عزأين وإىل اثين عشرة بابا ويتناول فقه العبادات،
وقد طبع ألول مرة يف زجنبار باملطبعة السلطانية ،ومتتاز طبعته األوىل حباشيته
للشيخ أطفيش ،وأعيد طبع هذا الكتاب مبطبعة البعث مبدينة قسنطينة سنة 5914
حتت عنوان كتاب أبي مسألة لكنها منقوصة من تعريف بصاحب الكتاب أو حتقيق
أو مقدمة بقيمة الكتاب(.)36
*-كتاب األلواح :وهو كتاب يف الفقه تضمن تفسري احلديث وتوعد منه نسخة يف
عربة ووادي مزاب وقد تركه أبو العباس قب وفاته على األلواح ،فعرضه ابنه
على األشياخ بايفران بوارعالن ،واألشياخ هم :إمساعي  ،ومحو بن املعز ،أيوب
بن إمساعي  ،وداود بن وايسالن ،وأبو سليمان الزواغي(.)32
*-كتاب تبيني أفعال العباد :وهو مؤلف يف أدب السلوك ذو مضمون اعتماعي،
ودراسة نفسية للظواهر االعتماعية( ،)51وقد اختصر الشيخ عبد العزيز الثميين يف
(.)59
كتاب الني كما قام الشيخ أطفيش بشرحه ضمن كتاب شرح الني
مؤلفات يف الفروع:كتاب السرية يف الدماء :وهو كتاب ال يزال حمفوظا،وهو يبحث يف مواقف الشريعةاإلسالمية ،من قصا ومث وضمان وقد اختصره الشيخ الثميين يف كتاب الني
والذي يعترب أساسا من املصادر املعتمدة يف الفقه اإلباضي.
كتاب الديات :إن هذا الكتاب توعد منه نسخة كاملة يف مكتبة ايروان بالعطفتعود إىل سنة 5232هـ من 59ورقة و 22سطرا (594 × 233مم) جملدرقم59
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الفتنةتوعد منه نسخة ببين يسجن يعود
"
نسخها حممد بن عمر العطفاوي" باب
تاريخ نسخها اىل 4حمرم5551هـ ،ويقع يف  9أوراق24 ،سطرا ()593×233
نسخة سعيد بن موسى بن صاحل الفقيه ،ولعله عزء من كتاب الدماء( ،)44وقد قدم
حمققا كتاب القسمة وأصول األرضني ،النسخ املعتمدة يف التحقيق واملقارنة بني
النسخ املخطوطة و وصفا حملتواها ،وبعد التدقيق يف حمتوى تلك النسخ واليت
وعدها احملققان بقصر بين يسجن ،ونسخة مبدينة القرارة ،ونسختان جبب نفوسة
حيث وعد أن ك هذه النسخ كاملة وغري منقوصة ،كما أشارا إىل وعود نسخ
أخرى لكنها ناقصة وخمرومة أو ممزقة منها نسخة مبكتبة اآلباء البيض بغرداية،
ونسخة باملكتبة البارونية مبدينة عربة  ،وبعد دراسة مضمون الكتاب وبداية نسخه،
قام احملققان مبقارنته بكتاب آخر عاء بعدها بسبعة قرون للشيخ عبد العزيز
الثميين(.)45
 -5كتاب القسمة وأصول األرضني:
هذا الكتاب ينمُّ عن مدى الوعي احلضاري لدى الشيخ أبي العباس
الفرسطائي ،فهو حيدد للناس كيفية بناء مساكنهم وفقًا للشريعة اإلسالمية وختطيط
الشوارع وحفر اآلبار ،وسقي الزّروع و رسم املسالك بني املساكن واملزارع،
وتأمني حقوق ك حقوق ك مستفيد بال إعحاف وال حماباة ،إرساء لقواعد
والعدل واملساواة ومنعا للضرر والظلم.
ويقول الدكتور حممد ناصر( )42يف شأن هذا الكتاب" واملتأم يف هذا الكتاب
يلحظ أهميته ملا حيتوي عليه من قوانني وأعراف تبني حقوق الناس وواعباتهم حنو
بعضهم يف اجملالني الريفي واحلضري....مما يدل داللة قاطعةً على احلس احلضاري
املدني املمتاز الذي عُرفت به تلك اجملتمعات اليت يُخي لبعض النًاس أنًهم كانوا
يعرفون هذه القوانني واملعامالت ،وإمنا هم بدو رح ال فكر وال علم لديهم،
وأنً هذه القوانني عاءت اجملتمع اإلسالمي احلديث من الغرب الالتيين حبكم
االحتكاك واالستعمار.
688

جملة علوم اإلنسان واجملتمع......................الباحث :صيد عاشور  ،أ.د /صاحل بن قرية
أ -وصف كتاب القسمة وأصول األرضني:
رغم نفاسة وطرافة موضوعه ،وحاعة املسلمني إليه ،ب ظ كتابا خمطوطا
تذكره املصادر والنسخة اليت بني أيدينا هي من حتقيق الشيخ بكري بلحاج والدكتور
حممد ناصر ،وقد صدرت الطبعة األوىل عن مكتبة الضامري بسلطنة عُمان سنة
5452هـ5992/م ،والثانية عن مجعية الرتاث بغرداية سنة 5451هـ5991 /م
وعدد صفحاته 253صفحة ،أما صلب الكتاب فحجمه 335صفحة وكانت
الطبعة الثانية أحسن من الطبعة األوىل ،اليت عاءت خالية من التعريف ،وخرج
الكتاب يف حلة مناسبة ،حيث ضبط النص ،ووضعت التعاليق عليه ،مع ترمجة
وافية للمؤلف وإنتاعه ،وبيانا ألهمية الكتاب(.)45
ب -حمتويات كتاب القسمة وأصول األرضني:
إن هذا الكتاب حيتوي على ك أعزائه اليت وضعها له مؤلفه أبو العباس
الفرسطائي يف القرن اخلامس اهلجري ،يوم أماله أو صنفه وقد تتبعنا حماور الكتاب
من الوعهة املوضوعية فوعدناها كالتالي:
الشركة والقسمة.
-5
حقوق الطرق ومسالكها.
-2
حقوق إنشاء القصر وبيانه.
-5
حقوق السقي مباء املطر.
-4
حقوق حرث األرض.
-3
نزع املضرًات وإثباتها.
-2
حقوق احلريم ونزع األشجار.
-9
حقوق املشاع.
-1
فاملوضوع كما هو واضح بيًن املعامل ،كام األطراف ،مستوعب لك
كلياته ،وجند حتت ك حمور مسائ متعددة تتفرع عن احملور أو الباب كما يسميه
املؤلف "(.)44
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فهذا الكتاب حيتوي قوانني وأعراف تفص نزاعات النًاس يف ك ً مايهم
معامالتهم وشركتهم وقسمتهم بناءً على حقوقهم وواعباتهم وكذلك تهيئة
اجملالني الريفي واحلضري( )43فهو ميث موسوعة ثرية باملعلومات عن العمارة
اإلسالمية ميكن أن يستفيد منها الفقيه واملهندس والطالب(.)42
وقد احتوى كتاب " القسمة وأصول األرضني" على جمموعة هامة من
األحكام الفقهية يف خمتلف أعزائه ،حيث يالحظ التوافق بني مضمون الكتاب
وواقع املنطقة اليت ترعرع فيها وجتول فيها املؤلف ،وهو يعدُّ مبثابة املرآة لواقع
اجلبال والواحات واليت شهدت إعادة تنظيم ،من بناء القصور وعمارة األرض
واستغال مُحكم للموارد املائية(.)49
وهو مقسم إىل مثانية أعزاء وك ُّ عزء حيتوي على أبواب ،وك ُّ باب
حيتوي على جمموعة من املسائ وهذا التقسيم هو نفسه الذي وضعه الشيخ عبد
العزيز الثميين يف كتابه " التكمي " ،والذي عاء بعد املؤلف أبي العباس بتسعة قرون
كاملة ،حيث مل يضف شيئا على هذه احملاور ،وهذا ما يقرُّ به حمققا كتاب القسمة
بالقول" أن كتاب التكمي هو اختصار لكتاب القسمة وأصول األرضني...أن
التقسيم احلقيقي ملؤلف أبي العباس هو الذي أختاره الشيخ الثميين لكتابه
التكمي  ،وحنن نوافقه عليه ألنه يتماشى بك دقة وموضوعية مع حمتويات كتاب
القسمة.)41("..
وقد عاءت أعزاء الكتاب -من خالل الفهرس -على النحو التالي :
تناول أبو العباس يف افتتاحية كتابه ضبط ملصطلح الشركة وبيانا ألنواع
الشركات وأحكامها ،ثم يتعرض إىل قسمة املال املشرتك ،وأنواع املال الذي جيوز
قسمته وماال جيوز ،سواء كانت أصوال أم عروضا ،مما يُكال أو يوزن وكيف تتم
قسمة املال وقسمة غلّته ومنافعه ،إضافة إىل قسمة املال املشاع ،وقسمة املاء ،وما
يقع من خطأ يف قسمة املواريث(.)49
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و يف اجلزء الثالث :تطرق املؤلف إىل أحكام العمران ،حيث افتتحه بأحكام الطرق
ومسالكها ،وأنواعها وثبات حق الطريق ألصحاب العمارات واملساكن ،وكيفية
(.)34
إنشائها
كما تطرق إىل أصحاب البساتني والطرق والقناطر ،ثم أردف مسألة
أحكام امليزاب ،وبابا ألحكام إنشاء القصر وبنيانه.
ويف اجلزء الرابع :خُصًص لبناء القصر ،من أحكام وحقوق أه القصر ،من بناء
ومحاية لسكانه ،وما يلزمهم ملنع املضار ،من حراسة وحتصني وحريم ،ثم تطرق
ألحكام بناء البيوت والدور و القصر
يف اجلزء اخلامس :عرج املؤلف ألحكام املياه ،من عمارة األرض مباء املطر وما
يتص باالنتفاع باملاء ،وما قد حيدثه من أضرار على املساكن واملزارع ،عند فيضانه
وانكسار سواقيه.
يف اجلزء السادس :باب خا حبراثة األرض حيث شرح فيه عدة مسائ  ،منها
حراثة أرض الغري وأرض مشاع ،سواء كانت بالرتاضي أو بالتعدي أو بالغلط،
وكيف يتم الفص يف النزاع بني الشركاء ،يف مسائ الزراعة و حراثة األرض.
يف اجلزء السابع :حتدث أبو العباس عن مسائ نزع املضرات وإثباتها ،حيث عع
بابا ألحكام األضرار بني الناس ،فيما خيص احلرمة أو احلريم بأنواعه من حريم
عروق الشجر ،وحريم الطرق ،وحريم الساقية ،والعيون واآلبار والوادي والبحر،
واملدينة والغريان وأحواض املياه.
يف اجلزء الثامن :حتدث الشيخ عن أحكام غراسة األرض من األشجار ،حيث
أعاب عن عدة مسائ فيما خيص الشركة يف الغرس أو األرض وما يقع من نزاع،
بني األحياء أو ينتق النزاع إىل األحياء أو الورثة.
ثم خصص بابا يف حكم املشاع وكيف يتم التصرف فيها وقسمتها ،وإصالح
غراستها من شجر وتنقيته ،ودفع املضار وعلب املنفعة هلذا املشاع.
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ج -مناذج عن فقه العمارة يف الكتاب:
يعرض الكتاب تطبيقا ميدانيا مفصال للقاعدة الشرعية " ال ضرر وال
ضرار" بناء على ضوابط وقواعد فقهية* ومقاصدية** منها:علب املنافع ودرء
املفاسد واليت هي أوىل – إن اقتضت الضرورة -عن علب املنفعة أو املصلحة ،
واملوازنة بينهما عند االعتماع.يف قوله " وأن األرض اليت عمرها أربابها  ،فجائز له
أن يسلك حيث ال يضر بأربابها ويشتغ مبنع أربابها وحجرهم وأما ال مير فيها
إال بفسادها فال يشقها إال إىل إصالح ما خياف فساده ".
ومنها قضايا الطرق وحقوق االرتفاق يف العقارات كاختاذ الطرق إىل
األموال دورا كانت أم مزارع أم أشجارا مفردة ،وشق الطرق يف أرض الناس أو
مفازة ال عمران فيها ،وبيان السكوت عن احلق يف االنتفاع بالطرق يف قوله" عائز
للرع أن جيوز يف األرض القفار اليت ال تنسب ألحد بنفسه أو جبميع مواشيه
سواء أثر الطريق فيها أو مل يؤثر ،ويكون له ذلك إن أراد دون غريه " (.)41
كما تعرض لضوابط بناء القصر و تسويره وكيفية اختيار أرض البناء إذا
كانت ملكيتها خلا أو عام أو كانت مشاعة ومواد البناء يف قوله " إن اتفق قوم
أن يبنوا قصرا واختلفوا فيما بينهم فإنه أن كان ذلك القصر قب ذلك فليبنوه مبا
بنوا به أول مرة ،فإن كان باجلبس فباجلبس وإن كان وإن كان بالطني فبالطني "(.)32
وعرض الشيخ إىل أحكام بناء القصر يف ارض ميلكها املعنيون ،أو أرض
أذن هلم صاحبها بالبناء عليها ،أو أرض مل يدعها أحد وال تعرف له ،وما سوى
ذلك ،كلها صورة عائزة وإال كان عدوانا ممنوعا شرعا يف قوله ":إذا اشرتك قوم يف
ارض فاتفقوا ...وإما إن أذن الشريك لشريكه أن يبين لنفسه يف األرض،)35("..
ومسألة الدار املشرتكة بني رعلني اشرتاها معا ،أو ورثاها معا ،أو وهبت هلما ،أو
دخلت بوعه من وعوه التملك املشروعة ،ثم انهدمت فعلى من يقع عبء جتديد
بنائها ،وكيف يفص عند النزاع بينهما (.)34
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وحتى يكون القصر مكانا لالستقرار ال بد متوفر شرط األمن وهذا ما
تطرق إليه الشيخ بتوفري احلراسة  ،وعلى من جتب  ،وه احلراسة باألعر أو
بدونه ؟ ،وإن كانت بدون مقاب فكيف يتم تقسيم املناوبة ؟ ،بني املعنيني أفرادا
كانوا أم قبائ يف قوله  ":أأريت قوما بنوا قصرا فأرادوا أن جيعلوا له حارسا ؟ قال
إن اتفقوا على ذلك فجائز ،وإن أبى بعضهم يف ذلك فإنه أجلأهم إىل ذلك اخلوف
من عدوهم يف األموال واألنفس ...." ،"..وكذلك إن اتفقوا أن حيرسوه بالدول (
التداول) على الشهور أو األيام ."..و يف قوله أيضا"..وعن قوم أرادوا أن جيعلوا
حارسا لقصرهم باألعرة ؟قال ذلك فجائز سواء ما جيعلون من احلرس قلُّوا أو
كثروا."..
وذكر مسألة إذا كان يف القصر ظامل أو غاصب حق فه تصح احلراسة،
واحلال إن الغاصب منتفع بها وهو ليس أهال هلا ،ثم ما شروطها حتى يعتد بها يف
قوله ":ال جيوز ملن حيرس قصر الغصب أو قصرا كانت فيه الغصب ،وال حيرسه إن
كان فيه مانع احلق ،ملن يأخذ منه احلق ،أو قات النفس ألولياء املقتول.)44( "..
َتجَنُّبْ الكشف و اإلطالع على خصوصية اجلريان ،حيث يُمنع اجلار من
كشف عاره من خالل اإلشراف عليه  ،وهذا بتحديد علو وارتفاع املنازل بشك
متساو ال يتعدى 2354م على أقصى تقدير يف الطابق األرضي( ،)46وال حيرم عاره
من أشعة الشمس بقوله ":يُمنع اجلار أن جيع الظ على عاره ،الظ القبلي
والظ الغربي ،إال إن كانت بينهما عمارة ،أو ترك ثالثة أذرع.)42("..
ومبا أن املنطقة حيكمها العرف املستمد من الشّرع ،فإن القاعدة الشرعية
()41
تقول" إن العادة حمكمة" ،لذا جند العرف هو الذي يتحكم يف ارتفاع املنازل،
فالبنيات ال يتعدى ارتفاعها طابقني وسطح ،ومن زاد عن ارتفاع مسكن عاره
فعليه ،ترك فضاء من مسكنه ،بقدر االرتفاع الذي يريده على أن ال يتعدى العلو
الكام 9334م.)41( .
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كما يُمنع على اجلار استحداث فتحات( نوافذ) ،مهما كانت مساحتها إال
برخصة من اجلريان ،ليحددوا له املكان الذي حيدث فيه الفتحة أو الكوة ،وإن
حدث تكون هذه الفتحة مالصقة لسطح مسكنه ،فال يستطيع اإلطالع على عاره
()60
مهما حاول ألن السقف حيده.
بالنسبة لألبواب أن ال تُفتح يف الطرق اخلاصة إال بإذن أهلها ،واتفاق
أصحابها كلهم بدون استثناء ،ويف حال الطريق عامة فيمكن إحداثها ما مل تضر
باجلريان )61(،أي عدم مقابلة بعضها البعض ،كما مينع فتح دكاكني مقابلة للبيوت،
وإن حدث يتم ازالتها (.)62
ومينع ك فرد أن يفتح مدخال يف سور القصر ،وذلك لدواعي أمنية ،حتى
ال تكون منفذا للغريب أو العدو ويسه على احلراس حراسته ()25أما امليزاب،
فقد أعطاه الشيخ يف كتابه أهمية كبرية ،وفقه العمران بصفة عامة ،وهو موعود
مبساكن القصور بشك كبري ،ومقتصر على السطح مهمتها تصريف مياه األمطار
خاصة ،وقد خصها الشيخ مبسألة أمساها مسألة امليزاب ،يف باب التمانع يف
الطرق ،وجممله أنه يسمح للساكنة استحداث ميازيب سواء يف الطرق العامة أو
اخلاصة أو الفحص بشرط أن ال تضر باجلار أو تعيق حركة املرور (.)65
وهناك العديد من املسائ اليت ختص عمران القصر و الدور بصفة خاصة
من عدار مشرتك بني أثنني ،وأساس اجلدران ،عتبة املسكن،الدروج ،تطرق إليها
الشيخ ،و قد ذكرت هاته ،كنماذج فقط الن اجملال ال يكف لذكرها كلها.
و تطرق الشيخ للشراكة يف األعنة واحلقول ،من بيع أو انتفاع بهذه
األموال بني الشركاء ،وإصالح سور البستان وبيع األعنة املسورة ،إذا باعها
صاحبها ومل يذكر السور فه يدخ يف املبيع أم يبقى ملكا للبائع ،كما أعطى
صورا عديدة للتنازع مفصلة أحكامها ( .)64
كما فص فيما يقع يف البساتني املشرتكة من فساد الزُروع واألشجار
وعلى من يقع يف عبء إصالح الفساد مع تفصي أنواع األضرار احلاصلة ،سواء
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يف سقوط األشجار أو ميالنها ،أو زوال اجلذور بسي أو حنوه ،أو اقتالع األشجار
وما يلزم لردها ،ووقوع األشجار على املباني واألسوار وما حتدث فيها من
أضرار(.)66
وباعتبار أن ساكنة القصور آن ذاك كان ع
والزراعة ،فقد تطرق الكتاب إىل مسألة تـأبري* النخي
عبئها يف البساتني املشرتكة ،وكيف يتم استئجار رع
غرسها ،فكيف يتم حتديد أعرته بوزن معلوم أو كي
أو عاع (.)62

أفرادهم يشتغلون بالغرس
وتذكري* األشجار وما يقع
للقيام بعملية تذكري خنلة أو
أو بصفة حمددة وبثمن آع

ويف أحكام املياه ينطلق الشيخ يف أحكامه للمياه من قول الرسول صلى
اهلل عليه وسلم" الناس شركاء يف ثالث ،املاء والنار واحلطب أو املاء والكأل
واحلطب" وقدم تفصيال ملن له االنتفاع مباء املطر ،وه تصح الشركة فيه ،ويف ماء
املواعن وأشباهها وما خيتزن فيها من ماء املطر ،ومن حيق له االنتفاع به ومن ميلك
تلك املياه( ،)61وإذا متت عمارة األرض مباء املطر كيف يستحق الناس هذه العمارة
( ،)61وتطرق أيضا الستغالل مياه الوادي ،وكيفية تصريفه وتوسعة مصارفه
ووضع احلواعز يف مسار املاء ،ثم ضبط مقاسم املاء إذا فسدت واختلطت وكيف
يتم إصالح ما فسد من هذه املقاسم ( ،)20وقد حيص نزاع بني الناس يف اقتسام
املاء واحلصول عليه وكلهم مستحق لنصيب فيه(.)21
ويف مسائ عمارة املياه من بناء عسور للعبور أو لوص املاء لقطع أرضية
خمتلفة ،فقد أعطى الشيخ تفصيال وإعابات لتلك املسائ  ،ويف حالة انكسار تلك
اجلسور ،فينجر عنه ضرر ألحد من الناس ،يف أرضه أو حرمانه حلقه من املاء أو
حيدث انتفاع طارئ لشخص بذلك املاء فينجم عن ذلك خصام ونزاع وك ذلك
حباعة إىل بيان حكمه الشرعي( ،)22كما يفص احلكم على من يقع عبء إزالة
األضرار ،اليت حيملها املاء اجلاري يف الوادي إىل أرض املالك سواء كانت أحجارا
أو أشجارا وبني من له احلق يف االنتفاع( ،)23ويستفيض الشيخ يف عرضه حلق
االنتفاع باملاء سواء للسقي أو لشرب املواشي ( ،)25ويف حالة حدوث أضرار أو
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تعدي على حقوق الغري ،كيف يتم إصالح تلك األضرار وعلى من جتب ،واحلكم
على من صرف املشرتك بينه وبني غريه ،واستحوذ على حق غريه ،فيلزمه التوبة
والغرم (.)24
ويف حراثة األرض قدم الشيخ حلوال ألنواع النزاع اليت قد تقع ،أو وقعت
بالفع  ،وصورا متعددة لالنتفاع و االشرتاك واالعتداء والغضوب الواقعة بني
الناس يف هذا اجملال( )26وغريها من املسائ املتعلقة باملياه والزراعة .
ويف حقوق احلريم* ،قدم لنا الشيخ مسائ متعددة ،يف حريم العمارة ،بدءا
بالطريق ،واألشجار واملباني ،من بيوت ومساعد ،واألودية واألنهار والصحاري،
مع ضمان حقوق ك املنتفعني بعناصر احلياة ،من سكن ،وغذاء ،وهواء ،وماء،
وحق العبور والراحة والظالل ،حيث قدم حريم األشجار ماهلا من حقوق وحدود
يف أغصانها وعروقها سواء وقعت يف ملكية خاصة أو مشرتكة ،أم نبتت على
حافة ساقية أو كانت يف ارض قوم آخرين يف مسجد أو مقربة.....اخل (.)22
ومن أمثلة ما قاله يف هذا احلريم " ..وأما من له شجرة يف ارض غريه،
وأراد صاحب األرض أن يعمر أرضه ،فمنعه صاحب األرض أن يقطع عروق
شجرته ،فك مارد له احلريم شجرته فإنه مينعه من عمارته ،سواء أقطع العروق أم
مل يقطعها وما عاوز حرميها ،فإنه يعمره عمارة ،ال يضر به الشجرة بغري قطع
العروق ،ولصاحب األرض أن مينع العروق إن جتاوز املوضع الذي بلغته فيما
عوز احلريم ،وإن عاوزته فليقطعها .وكذلك ورثته من بعده ،وال تكون عليه
تباعة"(.)91
ويف حريم الطرقات ،قدم تفصيال ملقاسات الطريق بالقصر ،اليت مازالت
قواعده صاحلة للتطبيق إىل يومنا هذا ،أساسها العدول ،واملساواة ،واملصلحة
العامة ،واليت هلا أولوية عن املصلحة اخلاصة يف حالة التعارض ومن أمثلة ما ذكره
يف هذا احلريم ما يلي:
 طريق الرعالة أو املشاة على األرع ثالثة اذرع أي ( مرت ونصف).
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طريق السقاية (مجع ساقي) واحلطابة (مجع حطاب) مخسة أذرع أي (
مرتين ونصف)أو ستة اذرع (ثالثة أمتار).
طريق حمام احلمري و الزناب والغرائر والراويات سبعة أذرع ( ثالثة
أمتار ونصف).
طريق احلمري واخلي والبغال والبقر سبعة أذرع(.ثالثة أمتار ونصف)
طريق اجلمال على اختالف ما حيم عليها ،اثنا عشر ذراعا ( ستة أمتار).
طريق اجلوائز ( القواف ) أو مرور القواف احململة أربعة وعشرون
ذراعا(اثنا عشر مرتا).
طريق القطيع إىل املاء أو املراعي أربعون ذراعا(عشرون مرتا) ،ونفس
الشيء بالنسبة للحجاج

 والطريق الذي ختتلط فيه هذه األصناف فإنهم يأخذون الطريق األكثر
منها.)99(.
د -منهجية الكتاب :سنحاول التعرف على أسلوب املؤلف أبي العباس يف كتابه
القسمة وأصول األرضني.
استه كتابه يف البداية بافتتاحية" احلمد هلل املتوحد بالبقاء ،الذي عع
األرض مهادا ،وذللها ملنافع خلقه ،بسطها وسه هلم الوصول ،إىل أسباب
منافعهم فيها ،مبنه ولطفه سبحانه ال إله غريه ،القول يف الطرق ومسالكها
واختالف جماريها.)14("..
وهي بداية طبيعية ملوضوع عمارة األرض ،إذ سلك منهجا متدرعا من
العام إىل اخلا  ،حبيث عند تناوله لقضايا العمران بدأ مبوضوع الطريق أو الطرق
ومسالكها ،وما جيوز وما مينع ،والطريق تعترب األص يف العمران ثم تدرج إىل
البيوت وحقوقها ،فالقصر(املدينة) وحقوقها ،ثم انتق إىل حميط هذا اجملال
العمراني من حرث وشركة وسقي وحريم ،حيث بني لنا من خالل هذا التدرج،
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حقوق املدينة بطرقها ودورها ،وحقوق الريف بأشجاره وزرعه وآباره وسواقيه،
كما مت تبيان كيفية رفع النزاعات ،اليت قد تقع بني الناس يف تعامله اليومي (.)15
كما سلك يف تقسيم كتابه منهجا فكريا واضحا ومنتظما يف ك أعزاء
كتابه ،فقد قسم الكتاب إىل أعزاء واألعزاء إىل أبواب ،وحتت ك باب مسائ
كثرية متفرعة عن الباب.
و عند قراءتنا ملضمون الرسائ جند عدم التكرار ،رغم تعددها مع إيراد
ك الصور احملتملة لتلك املسألة .و إن وعد هناك تداخ فهذا يعود -حسب حمققا
الكتاب -إىل النساخ بالقول" إن النساخ هم الذين تسببوا يف هذا التداخ املشوش
بني األبواب حني قسموها ذلك التقسيم وضعوا عناوين األبواب يف غري حملها
فقدموا وأخروا وتصرفوا يف ك شيء ،)12("..وهذا اخللط-توص إليه احملققان من
خالل النسخ اليت حتصلوا عليها ،قب أن يتم إعادة ترتيبها مبا يتماشى ومضمون
الكتاب.
هـ -نقد منهجية الكتاب:
أسلوب الكتاب كان ضعيفا ،فرتكيباته تكاد تكون عامية ،وقد برز ذلك يف
الرباغيث ،أو نسبة ضمري العاق لغري العاق  ،واستخدام
"
استعمال مثال "..أكلوني
صيغ تكاد تكون ترمجة حقيقية للرببرية يف قوله"..إذا وصلت الغلة "..وهو يقصد إذا
نضجت ،هذا راعع إىل أن أبا العباس كان ميلي كتابه على تالمذته،الذين كانوا من
الرببر أو لعله كان يلقي الدرس ثم يشرحه بالرببرية ،نظرا ألن أغلب سكان
املنطقة كانوا من الرببر يف ذلك العهد والدلي على أن كتاب أبا العباس هذا ،كان
على شك دروس يلقيها على تالمذته والدلي على ذلك استعمال صيغة احلوار
مث "قال" "وقلت".
وركاكة األسلوب مردها إىل شيوع استخدام املصطلحات العرفية آنذاك،
وطبيعة املوضوع وضخامة مادته العلمية(.)15
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وقد قام احملققان مبقارنة أسلوب املؤلف يف كتب أخرى فوعدوا إن هناك
فرق شاسع ،من فصاحة وتوازن يف اجلم  ،ووضوح ودقة املعاني واختيار األلفاظ
والكلمات ،والدلي على ذلك أيضا هو منهجه الفكري املنظم ،حيث كان يقسم
موضوعه إىل قضايا كبرية وأخرى صغرية ويفرق بني الباب واملسألة(.)14
وهذا التفاوت يف أسلوب املؤلف-إضافة إىل األسباب السابقة -هو
استعمال أسلوب اخلطابة ،مع اجلمهور العامي ،والذي كان من الرببر ،فجاء
األسلوب ركيكا واللغة ضعيفة ،ويف بعض األحيان معميات وأحاج ،ال يعرف
كنهها أو سرها إال اخلرباء ،وال يستطيع معرفتها إال أصحاب االختصا أو
املطلعون على معاني تلك املصطلحات(.)14
كما الحظنا أنه يف سياق حديثه عن الطريق ،يستعم ثالث مسميات
وهي :الطريق والسكة والشارع الذي يسلكه العامة ،حمددا خصوصيته
واستعماالته يف قوله " من كانت له فيه دار فيكون له اجلواز على ذلك الشارع
بنفسه وعياله ومواشيه ومجيع منافعه ،وكذلك من مل يكن له فيه دار مسافرا كان
أومن أه املنزل ،جيوز له السلوك جبميع ماال يضر أه الدور ،وال مينع بعضهم
بعضا عن اجلواز فيه.)16("...
ثم يستطرد بعد ذلك يف شرح دور السكك وجماالت استعماالتها ،وما قد
يلحق بها من أضرار بفع السكان أنفسهم ،كالسكة غري النافذة حيث يقول" فإن
كانت للخوا فإن بعضهم مينع بعضا من إحداث ما مل يكن قب ذلك ،مل يكن
قب ذلك ،ومينع منهم من كان على باب السكة من كان يف آخرها " ( ،)19وإذا
كانت السكة للعامة فحكمها حكم الشارع ،سواء تعلق األمر بالدور والبيوت
واحلوانيت والفنادق والبساتني احملاطة بسور وغريها ،ومن هنا تتحدد خصوصية
الشارع بعدم إحلاق الضرر به ،كإحداث مبنى عديدا أو أي شيء آخر مهما كانت
طبيعته.
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لكن بالرغم من الشروح اليت قدمها املؤلف ،إال أن هناك خلطا يف
مسميات الطريق ،فنجده مرة يذكر السكة والشارع ثم الطريق ،يف آن واحد ،وتارة
أخرى يذكر الزقاق واألزقة النافذة أو غري النافذة وهكذا يسود هذا االضطراب
()11
واخللط يف مجيع أعزاء كتابه ،الشيء الذي يُصعب مهمة الباحث والدارس
وهذا مرده -كما ذكرنا -رمبا إىل أن الشيخ ،كان ميلي الدروس على
تالمذته ،الذين كانوا غالبيتهم من الرببر فكان يستعم اللغة الدارعة إليصال
الفكرة ،فوقع هذا اخللط واالضطراب من قب النساخ.
ومن خالل ما سبق ميكن أن نستنتج أن أسلوب ولغة الشيخ يف الكتابة ال ميكن
أن تكون بهذه الصورة نظرا لعلمه الغزير وللكم اهلائ من املؤلفات اليت كتبها
وصنفها.
 تأليفه هلذا الكتاب كان اهلدف من ورائه ح النزاعات اليت كانت تقع بني
الفينة واألخرى فيما خيص تقاسم مياه الشرب والسقي و ذلك باإلعابة
عن عدة مسائ فيما خيص الشركة يف الغرس أو األرض وحقوق املدينة
واألحياء بطرقها ودورها ،والشركة
 بساطة لغة الكتاب كان سببها على األرعح ،أن الشيخ كان ميلي كتابه
يف شك دروس ،على تالميذه الذين كان غالبيتهم من الرببر ورمبا كان
اهلدف من ورائه أيضا ،تسهي الفهم واالستعمال من طرف العامة
ومجاعة العزابة على اخلصو .
 استخدام الفع "قال" "وقلت" يف معظم أعزاء الكتاب ،ويدل على أن
الشيخ ،كان جييب على املسائ أو النوازل اليت تطرح عليه ،من طرف
الناس (قال) ،وهو جييب عنها(قلت) ،أم أن هذه األحكام كانت يف
شك دروس-كما قلنا سلفا -كان يلقيها الشيخ على تالمذته ،يف شك
حوار.
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 تشابه آراء وأحكام املؤلف أبي العباس الفرسطائي اإلباضي يف كتابه
القسمة وأصول األرضني مع آراء مفكري فقه العمارة من املذاهب السنية
مث ابن الرامي واملاوردي و والتيطلي..اخل هذا نتيجة التأثري والتأثر.
خــامتــــة:
يعترب كتاب القسمة وأصول األرضني مساهمة قيمة ،ولبنة هامة يف بناء
الفكر العمراني اإلسالمي ،تنظريا وتطبيقا ،حيث يعطي صورة حية لواقع
جمتمعات القصور الصحراوية ،خالل القرن اخلامس اهلجري ،بالواحات واجلبال،
خصوصا القصور اإلباضية ،باملغرب األدنى كقصور نفوسة ،ومطماطة ،وتطاوين،
وقصور وارعالن ،ومزاب ،ووادي أريغ  ..باملغرب األوسط ،وهو من املصنفات
اإلباضية القليلة ،اليت تعرضت ملفهوم العمارة مبعناها الشام  ،من إقامة للمدن
والقرى وتشييد الدور واملنازل ،إضافة إىل ك ما يؤدي إىل عمارة األرض بالبناء
واستصالح األراضي ،وما يتفرع عنها من حقوق وواعبات ،كحق اجلوار
واالرتفاق واحلريم ،حيث قدم حلوال مناسبة ملشاك العمارة ،وح للنزاعات
ولذلك عاء كتابه هذا مرععا فريدا ،يف معاجلته للقضايا العمرانية ،اليت تناوهلا
بذكاء وموهبة يف التشريع ،ميكن استغالله يف فهم و ح مشاك العمران يف
عصرنا هذا.
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ُرمَ فال ُي ْنتَهك (ععلوا من ذلك حرميا) ،واحلريم أيضا
حرَامْ ،وما ح ِّ
حرُمْ أو َأ ْ
*احلريم :مجع ُ
موضع متسع حول قصر امللك جيتمع فيه األعناد وغريهم ،وما حول البلد وك موضع تلزم
محايته ،وحريم الدار ما أوضيف إليها من حقوقها ومرافقها ،وحريم النهر أو القناة أرض عامة
ال تُملك ،تكون ممشى .أنظر :معجم مقاييس اللغة
الفقهية
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 649و معجم املصطلحات واأللفاظ

جملة علوم اإلنسان واجملتمع......................الباحث :صيد عاشور  ،أ.د /صاحل بن قرية
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صاحل بن قربة ،أحباث ودراسات يف تاريخ املغرب اإلسالمي وحضارته ،د ط دار اهلدى
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