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 أثر الجوار في تقييد التصرف في الممك في الفقو اإلسالمي
 الطالبة إعداد

نياية عبد الرحمن حسين نعمان 
إشراف 

مروان القدومي الدكتور 
 المم ص

 :الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد، كعمى أصحابو أجمعيف أما بعد

فقد قىدٍَّمتي ىذا البحث، بما فتح اهلل تعالى عمي، فأحمده كأثني عميو عمى حسف تكفيقو،فقد 
 .كلـ أبًغ حكالى عنيا اجتزت ىذه المرحمة،

بدأت ىذا البحث بالفصؿ األكؿ فبحثت فيو تعريؼ الجكار كأىميتو مف حيث اىتماـ 
اإلسبلـ بالجار كالحض عمى اإلحساف إليو، عممان أف نصكص السنة قد استفاضت بالحث عمى 

معاممتو بمطؼ كبإحساف، فالمؤمف ال يبمغ اإليماف الكامؿ، إال إذا أحسف إلى جاره، كتجنب أذيتو، 
: ككصكالى إلى المقصكد الذم حث عميو اإلسبلـ، كانطبلقاى مف قكلو تعالى

"

"
(1)

ثـ كاف الحديث عف خير  .
 .الجيراف كأفضميـ عند اهلل ىك مف تجنب جاره أذاه

كبعد ذلؾ تـ البحث في حد الجكار كمقداره، فيؿ المقصكد بالجار ىك المبلصؽ لبيتؾ أـ 
يشمؿ غيره فيتسع نطاقو؟ كذلؾ كي يترتبى عمى ىذا الحدِّ أحكاـه فقييَّةه تقيِّد تصرفات الجار مع 

 . جاره، كبعدىا كاف المبحث السادس تحدثت فيو عف حقكؽ الجيراف

بحثت في مفيـك الضرر فيما يتعمؽ بالحقكؽ العقارية بيف الجيراف،  كفي الفصؿ الثاني،
ابتداء بتعريؼ معنى الضرر لغةن كاصطبلحان، ثـ األدلة التي تدؿ عمى تحريـ إيقاع الضرر بالجار 
في الكتابة كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ، ثـ في بياف أقساـ الضرر كماذا يترتب عمى تصرؼ الجار 

                                                 
 (.36)سكرة النساء، اآلية  (1)



ك

بممؾ جاره إف أضرَّ تصرفو بجاره، ثـ تحدثت عف  أثر الجكار في تقييد التصرؼ في الممؾ عتد 
الفقياء، ثـ ما ىك التصرؼ الميًضرُّ بالجار، ثـ بحثت في ضماف الضرر الناتج عف تصرؼ الجار 

. في ممؾ جاره

أما الفصؿ الثالث، كقبؿ األخير تحدثت فيو عف األحكاـ المتعمقة بممؾ الجار كأحكاـ العمك 
 .كالسُّفؿ، ثـ بحثت في انتفاع الجار بممؾ جاره

كفي الفصؿ الرابع كاألخير كاف البحث فيو عف الحقكؽ المشتركة بيف الجيراف، كأحكاـ 
الحائط المشترؾ بيف الجيراف، ثـ كاف الحديث عف حقكؽ الطريؽ كالتنازع فييا بيف الجيراف، كأخيران 

. كىي حؽ الجكار في الشرب كالمجرل كالمسيؿ: في حقكؽ اإلرتفاؽ



 مقدمة

 أعمالنا، سيئات كمف أنفسنا شركر مف باهلل كنعكذ كنستغفره، بو كنستعيف نحمده هلل الحمد إف

 كرسكلو عبده محمدان  كأفَّ  اهلل إال الو ال أف كأشيد لو، ىادمى  فبل يضمؿ كمف لو، مضؿ فبل اهلل ييده مف

 :كبعد

 صمةو  مف أبنائو بيف كالتكاتؼً  المحبة إلي يدعك كديفه  كالتآلؼ الترابط ديفي  ىك اإلسبلـى  إفَّ 
 إلى بيا كالسير القكل تمؾ حفظ عمى تعيفي  كأعماؿه  كآداب أحكاـ الشرع ففي كمحبة، كتيادو  كمكدةو 

 منو كيحظى العقاب، كشديد العذاب أليـ مف المكمؼ معو يىٍأمىفي  الذم القكيـ كالنيج المستقيـ الصراط
 الدنيا في السعادة تدرؾ حتى كأفرادىا البشرية الجامعة أمكر بو كتنتظـ الثكاب، كعظيـ األجر بجزيؿ

 .كاآلخرة

 كالقياـ كرعايتو الجار حق حفظ كبرل أىمية الشرع أعارىا التي كاآلداب األحكاـ تمؾ فمف

 . اإلنسانية حقكؽ أعظـ مف حقو كجعؿ عميو كالتعدم إيذائو كحرمة بكاجبو

 كال السنكات بؿ الشيكر تمر فأصبحت بعض، عف بعضيـ الجيراف تباعد الزمف ىذا ففي
 عمى كاالطبلع جيرانيـ، مف يىتىأىذٍَّكنىوي  مما الجيراف بعض شكاكل ككثرت كأحكالو، جاره منا الكاحد يعرؼ

ٍكفً  في كاألخبلؽ الذكؽ أدب مراعاة كعدـ العكرات ريماتً  صى  التي القطيعة عف ناىيؾ ،البيكت تمؾ حي

 بالسيارة،  البيت مدخؿ إغبلؽ أك الجار، منزؿ أماـ القمامة رمي أك ،األكالد مشاكؿ بسبب بينيـ تىدبُّ 

 .اإليذاء صكر مف ذلؾ غير ك

 .كسمـ عميو اهلل صمى محمد نبيو كسنة كجؿ عز اهلل بكتاب المسمميف لجيؿ نتيجةه  كمو كىذا

 إيذائو كحرمة الجار حؽ عظيـ بياف في العمماء أقكاؿ تعالى بإذنو القادمة السطكر ستحمؿ لذا

 . بيا ينفعنا أف كجؿ عز المكلى سائبلن 

 :البحث ا تيار  أسباب

 .بو الخاصة األحكاـ كمعرفة المكضكع ىذا حقائؽ عمى الكقكؼ في الرغبة -1



2
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 الصمح أبكاب تحت متفرقة بصكرة الجكار أحكاـ مكضكع تناكلت القديمة الفقيية الكتب إف -4

ـى  أىفٍ  فأردت. ذلؾ كنحك كالحجر، كالكصايا  في األحكاـ ىذه جمع في المتكاضع بجيدم أيٍسًي

 .كاحد بحث

 :البحث منيج

 الفقياء أقكاؿ أىًعًرضي  سكؼ أنني حيث كالتحميمي، الكصفي المنيجيف ىذا بحثي في سأىسيري  
 الذم الراجح بالرأم أًلٍخريجى  األدلة أناقشي  ثـ منيـ، فريؽ كؿ أدلة أىًعًرضي  ثـ كفركعو، البحث مسائؿ في

 .اليكـ المسمميف كاقع مع يتناسب
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 .أمكف
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 .أمكف إف عمييا الحكـ مع البحث في الكاردة النبكية األحاديث تخريج -6

  .ةالرساؿ ىذه في ذكرىـ مرَّ  الذيف األعبلـ ترجمة -7

 .لذلؾ البلزمة كالتكصيبلت النتائج أىـ تسجيؿ -8

 .كاالنجميزية العربية بالمغتيف لمبحث ممخص عمؿ -9

 .البلزمة الفيارس إعداد -10

 :البحث مشكالت

 مف بياف مف بد ال فكاف  بينيـ، المشاكؿ ككثرت الجيراف بيف اإليذاء كأشكاؿ صكر تعددت لقد -1

 الجيرة؟ حدكد ىي كما ؟ حقكقو ىي كما الجار؟ ىك

 كتجاكرو  تقاربو  مف المجتمع طبيعة تقتضيو ما بسبب  الجيراف، بيف مشتركة أىحكاـ ىناؾ إفٌ  -2
 عند سيما ال المشتركة كاألحكاـ الحقكؽ مف الكثير عميو ينبني التجاكر ىذا فإفَّ  المساكف، في

 الحقكؽ؟ تمؾ ىي فما التنازع،

 اإلسبلمي؟ الفقو في الممؾ في التصرؼ يقيد الجكار ىؿ -3

  شرط؟ اك قيد دكف الحرية بمطمؽ ممكو في يتصرؼ فلئلنساف أ يجكز ىؿ -4
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: الدراسات السابقة

. 1كتاب البر كالصمة، ابف الجكزم-  1

الكتاب مقسـ إلى أربع كخمسكف بابان، كميا تتعمؽ بالبر كالصمة ابتداء مف بر الكالديف 
كمركران ببر الجار لجاره، تحدث الكتاب عف اإلحساف إلى الجار كالبر بو في الباب 

. الخامس كالثبلثكف، حيث جمع األحاديث المتعمقة بيذا المكضكع

. 2تيذيب األخبلؽ، الحسني. 2

تحدث الكتاب عف تيذيب األخبلؽ كتزكية النفكس ككيؼ أنيا تشغؿ مكانان كبيران في دائرة 
عىؿى لمجار  الدعكة النبكية كأنيا أم األخبلؽ مف أىـ مظاىر الحكمة كمف ىذه األخبلؽ أفٍ جى

. بابان سماه باب حؽ الجار كالكصية بو كمف ثـ تخرجيا كالحكـ عمييا

. 3أحكاـ الشفعة في الفقو اإلسبلمي، الدرعاف. 3

ىذا البحث عبارة عف دراسة فقيية مقارنة بيف أحكاـ الشفعة في الفقو اإلسبلمي كبيف 
تحدث فيو بإسياب عف الشفعة مف  (المصرم، العراقي، المبناني)القانكف الكضعي المدني 

حيث تعريفيا كأقكاؿ العمماء في أصؿ مشركعيتيا مع األدلة عمييا كتناكؿ شفعة الذمي 
عمى المسمـ إف كاف جاران لو كتكمـ في شفعة الجار بسبب الجكار في القانكف المدني 

. كفصمو بدقة

 

 
                                                 

1 (597-510) صكتاب البر والصمة،، (597-510)اإلماـ أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي البغدادم، ص: ابف الجكزم ،
  . القاىرة–سعيد بف محمد السنارم، دار الحديث : تحقيؽ

2 السيد أبي الحسف عمي الحسيني الندكم، عيًنيى بطبعو : ، تقديـتيذيب األ القالعبلمة عبد الحي بف فخر الديف، : الحسيني
 .(لبناف–صيدا )عبد اهلل بف إبراىيـ  األنصارم، المطبعة العصرية : كمراجعتو

3 مكتبة التكبة(ـ1994-ىػ1415 )1، طأحكام الشفعة في الفقو اإلسالميعبد اهلل بف عبد العزيز، : الدرعاف ، . 
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: 1الشفعة كسبب مف أسباب كسب الممكية، مساد. 4

ىذا البحث عبارة عف رسالة ماجستير كىي دراسة مقارنة بٌيف فييا الباحث الشفعة مف حيث 
شركطيا كالتزاحـ بيف الشفعة كأدرج تحت ىذا الباب فرع في شفعة الجار كشركطيا كرأم 
القانكف المدني في ثبكت الشفعة لمجار في المباني المبلصقة مع تحديد جيات التبلصؽ 

. كقدره

: 2مكاـر األخبلؽ، ابف أبي الدنيا. 5

تحدث الكتاب عف مكاـر األخبلؽ مف خبلؿ جمع األحاديث المتعمقة بمكاـر األخبلؽ 
فى تمؾ األبكاب، فجعؿ لمجار بابان  ٍنكى ككضعيا في أجزاء كقسـ تمؾ األجزاء إلى أبكاب كعى

. سماه جامع حؽ الجار، جمع فيو األحاديث المتعمقة بحؽ الجار

: 3اإلنساف في اإلسبلـ، الدكتكر أمير. 6

ىذا كتاب قيـ، تحدث فيو عف منيج اإلسبلـ كأسمكبو التفصيمي في صكف اإلنساف كتكريمو 
كدرئ األذل كالشر عنو، كذلؾ بالحفاظ عميو طيمة كجكده كمكقؼ اإلسبلـ مف اإلنساف في 
مكاضعو االجتماعية المختمفة،كمف تمؾ المكاقؼ ككنو جاران، فبيف أف شاف الجار عظيـ عند 

 .اهلل، فىبىيَّفى حقكقو كاستدؿ عمى ذلؾ باآليات القرآنية كاألحاديث النبكية

                                                 
1 رسالة ماجستير في جامعة النجاح (دراسة مقارنة)الشفعة كسبب من أسباب الممكية منصكر فؤاد عبد الرحمف، : مساد ،

 .(ـ2008)عمي السرطاكم، .د: الكطنية، إشراؼ

2 محمد  :، تحقيؽمكارم األ الق، (ىػ281)الحافظ اإلماـ أبي بكر عبد اهلل بف محمد بف عيد المتكفي سنة : ابف أبي الدنيا
 .(لبناف–بيركت )، دار الكتب العممية (ـ1989-ىػ1409 )1عبد القادر أحمد عطا، ط

3 مؤسسة الرسالة، دار الفرقاف(ـ1984-ىػ1404  )1، طاإلنسان في اإلسالمأمير، .د: عبد العزبز ،. 
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  :الدراسة محتوى

 كخاتمة فصكؿ كأربعة كاإلنجميزية، العربية بالمغتيف كممخص مقدمة عمى البحث ىذا اشتمؿ  

 تكضيحي ىيكؿ يمي كفيما كالمراجع، المصادر بأىـ قائمة كأخيران  كالتكصيات، النتائج أىـ تتضمف

 :الرسالة ىذه كمباحث لفصكؿ

 : طة البحث

  .وأىميتو الجوار مفيوم :األول الفصل

 :اآلتي النحك عمى مباحث خمسة عمى اشتمؿ كقد

 .كاصطبلحان  لغةن  الجكار تعريؼ :األول المبحث - *

 .الجار الى باإلحساف تحث التي كاألحاديث اآليات: الثاني المبحث - *

 .الجار أىمية :الثالث المبحث - *

 .عمييـ التعدم كحرمة اهلل عند كأفضميـ الجيراف خير :الرابع المبحث - *

  .الجكار حد :ال امس المبحث - *

  .الجيراف حقكؽ: السادس المبحث - *

 .الجيران بين العقارية بالحقوق يتعمق فيما الضرر مفيوم  :الثاني الفصل

 :مباحث خمسة عمى اشتمؿ كقد

 .كالسنة الكتاب في الضرر تحريـ عمى كاألدلة كاالصطبلح المغة في الضرر معنى :األول المبحث-*

 .الفقياء عند الًمٍمؾ في التصرؼ تقييد في الجكار أثر :الثاني المبحث-*

 .قبجار الجار في ممكو بما يضرُّ  تصرؼ :الثالث المبحث-*
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 .يضره بما جاره ممؾ في الجار تصرؼ :الرابع المبحث-*

 .جاره ممؾ في الجار تصرؼ عف الناتج الضرر ضماف في :ال امس المبحث-*

 .والسُّفل العمو وأحكام الجار بممك المتعمقة األحكام :الثالث الفصل

 :مبحثيف عمى اشتمؿ كقد

 .قجار بممؾ الجار انتفاع :األول المبحث-*

 .كالسُّفؿ العمك أحكاـ :الثاني المبحث-*

 . الجيران بين المشتركة الحقوق :الرابع الفصل

 :مباحث ثبلثة عمى اشتمؿ كقد

 .الجيراف بيف المشترؾ الحائط أحكاـ :األول المبحث-*

 .الجيراف بيف فييا كالتنازع الطريؽ حقكؽ :الثاني المبحث-*

  .كالمسيؿ كالمجرل الشرب في الجكار حؽ :اإلرتفاؽ حقكؽ :الثالث المبحث-*

 .النتائج كالتكصيات-*
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 الفصل األول

 مفيوم الجوار وأىميتو

: وقد اشتمل عمى ستة مباحث وىي

 تعريف الجور وأىميتو: المبحث األول

 كراموإلى الجار ومشروعية إاآليات واألحاديث التي تحُث عمى اإلحسان : المبحث الثاني

 أىمية الجوار:  الثالثثالمبح

  وأفضميم عند اهلل و حرمة التعدي عمييم أو إيذائيمن ير الجيرا: المبحث الرابع

 حد الجوار: المبحث  ال امس

حقوق الجيران : المبحث السادس

 : وقد اشتمل عمى مطمبين

 األسس والضوابط لمتعامل مع الجيران: المطمب األول

 حقوق الجار في السنة النبوية الشريفة: المطمب الثاني
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 الفصل األول

 مفيوم الجوار وأىميتو

المبحث األول 

 تعريف الجور وأىميتو

 : تأتي الجكار في المغة عمى عدة معافو 

اكر الرجؿي مجاكرةن كًجكىاران : المساكنة كالمبلصقة، يقاؿ: الجكار -1  .1أم ساكىنىوي : جى

 في المسجد، أما المجاكرة بمكة كالمدينة، فىييرىادي بيا المقاـ 2ىي االعتكاؼ: كقيؿ الجكار -2
ككاف يجاكر في العشر : "مطمقان غير ممتـز بشرائط االعتكاؼ الشرعي، كمنو الحديث

 .  أم يعتكؼ3"األكاخر

ٍسفي الجكار أم معاىدة صداقة بيف دكؿ متجاكرة مف 4العيد كاألماف: الجكار -3  كمنيا حي
 .   اثنتيف فأكثر

                                                 
1 عبد : ، تحقيؽ543، ص7، جالمحكم والمحيط األعظم: (ىػ458)أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيدة، كفاة : المرسي

 .، دار الكتب العممية(ـ2000-ىػ1421: )1الحميد ىندامي، ط
2 369، ص1، جالقاموس المحيط: (ىػ817)مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، كفاة : الفيركزأبادم ، كىرى ، مادة جى

، مؤسسة الرسالة (ـ2000-ىػ1426: )8محمد نعيـ العرقاسكسي، ط: مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة، إشراؼ: تحقيؽ
، 1، جم تار الصحاح: (ىػ666)زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، كفاة : الرازم. (لبناف-بيركت)

كىر، تحقيؽ64ص -ىػ1420 )5، ط (صيدا-بيركت)الدار النمكذجية –يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية : ، مادة جى
 .(ـ1999

3 كتاب صبلة التراكيح، باب تحرم ليمة  (3/2813)صحيح الب اري : محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي: البخارم
 .، دار طكؽ النجاة(ىػ1422)1زىير بف ناصر الناصر، ط: القدر في الكتر مف العشر األكاخر، تحقيؽ

4 1المعجـ الكسيط، ج": مجمع المغة العربية بالقاىرة" إبراىيـ مصطفى كأحمد الزيات كحامد عبد القادر كمحمد النجار ،
 .، مادة ج، دار الدعكة146ص
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أما المعنى االصطبلحي لمجكار فيك ال يخرج عف المعنى المغكم كثيران، قاؿ اإلماـ 
الجار ىك مف قارب بىدىنو بىدىف صاحبو، كالجكار ىك المبلصقة في السكف : " رحمو اهلل1الشافعي

 ".كنحكه كالبستاف كالحانكت

                                                 
1 باليمف،:كقيؿ كلد بغزة مف ببلد الشاـ، دريس بف العباس بف عثماف بف عبد المطمب،إ عبد اهلل محمد بف أبكىك  :الشافعي  

كخرج إلى مصر فنزؿ  كحٌدث بيا،  كقىًدـ بغداد مرتيف،،نزؿ بمدينة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نشأ بمكة ككتب العمـ فييا،
ىؿ زمانو أكاف الشافعي رحمو اهلل فقييان فىسىاد  كغيرىـ، ككاف قد سمع مف مالؾ بف أنس كسفياف بف عيينة، لى حيف كفاتو،إبيا 

 بف عثماف بف أحمدشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف  :الذىبي :انظر (.ػق204)تكفي رحمو اهلل  كلـ تكف لو معرفة بالحديث،
دار  ،(ـ2006-ػق1427): ط اإلماـ الشافعي، محمد بف إدريس، ،(8/1538) سير أعالم النبالء: (ػق748) كفاة قايماز،
محمد بف  ،(2/350 )تاريخ بغداد: (ػق463) كفاة  بف عمي بف ثابت بف أحمد،أحمدأبك بكر  :البغدادم. القاىرة-الحديث

. بيركت-دار الغرب اإلسبلمي ،(ـ2002-ػق1422): 1ط  بشار عكاد معركؼ،.د :تحقيؽ ادريس بف عباس،
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 المبحث الثاني

 كراموإلى الجار ومشروعية إاآليات واألحاديث التي تحُث عمى اإلحسان 

لقد أكصى اإلسبلـ بالجار، كأعمى مف شأنو حيث قرف اهلل حؽ الجار بعبادتو عز كجؿ 
 : "لى الكالديف كاليتامي كاألرحاـ، قاؿ اهلل عز كجؿإكباإلحساف 

      

  

   

   

   

   

     

       

"(1) . 

 .نصبان عمى اإلختصاص" كالجار ذا القربى"قرلء 

ىك الذم : الجار ذم القربى ىك الذم قىريبى جكاره، أما الجار الجنب: (2)جاء في الكشاؼ
جكاره بعيد، كقيؿ الجار ذم القربى أم الجار القريب النسب، أما الجار الجنب فيك الجار األجنبي، 

 :كفي ىذا المعنى أنشد الشاعر

 . مجاكره أبدان      ذك رحـو أك مجاكره جنب(3)ال يىٍجتكينا

                                                 
 (.36) سكرة النساء، اآلية (1)

، 509ص، 1، جالتنزيلغوامض الكشاف عن حقائق  :(ىػ538)ك بف أحمد،  أبك القاسـ محمكد بف عمر: الزمخشرم(2)
 .  بيركت– دار إحياء التراث العربي ، (ىػ1407 )3 طعبد الرزاؽ الميدم،: تحقيؽ



12

ىك : ىك الذم لو مع حؽ الجكار حؽ القرابة كأما الجار الجنب: كقيؿ الجار ذم القربى
 .(4)الجار البعيد عنؾ في النسب

أم الجار القريب الذم لو حقاف، حؽ الجكار ك حؽ القرابة، فمو : كقيؿ الجار ذم القربى
ىك الذم ليس لو قرابو، ك كمما كاف الجار أقرب بابا : حساف كأما الجار الجنبإعمى جاره حؽ ك

 .(1)كاف آكد حقا ن ك كؿي ذلؾى راجع الى العرؼ

 : "قاؿ ابف كثير في تفسير قكلو تعالى

  

 
 . (3)، كالجار ذم الجنب يعني الجار الييكدم كالنصراني"(2)

اجتنبت عنو إذا تىركتوي : الجنب أصمو في الجارحو، ثـ قيؿ في المكاف اعتباران بو، فنقكؿ
: كبىعيدتي عنو كاألجنبي ىك الغريب كالجنابة ىي اإلعتزاؿ كالتباعد، فالجار ذم القربى كالجار الجنب

 .عني بو قيربي الرحـ ك بعده

                                                                                                                                               
تاج : الزبيدم: انظر. كىًرىىوي : إذا كره نزكليا، كاجتكل الطعاـ: أم ال ييكىًرىينا أك ال يبغضنا، كمنو اجتكل المدينة: ال يجتكينا (3)

، مادة 149، ص1، المعجـ الكسيط، ج(مجمع المغة العربة بالقاىرة)الزيات كآخركف . ، مادة جكل383، ص37، جالعروس
 .جكل

دار  ،(1415 )1ط صفكاف عدناف داككدم، :، تحقيؽ264ص، 1ج ،تفسير الواحدي : الحسفبفعمي بف أحمد :  الكاحدم(4)
 .(بيركت-دمشؽ )الدار الشامية القمـ،

، 2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل :( ىػ685) ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم، : البيضاكم(1)
. بيركت– ، دار إحياء التراث العربي ( ىػ1418 )1محمد عبد الرحمف المرعشمي، ط: ، تحقيؽ73ص

 .(36) االية  سكرة النساء،(2)

–  دار الفكر ،(ىػ1401) سنة النشر ،495ص، 1، جتفسير ابن كثير أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر الدمشقي، : ابف كثير(3)
كلد ابف كثير بعد السبعمائة أك فييا، كسمع مف ابف الشًِّحنة، لو عناية بالرجاؿ، كالمتكف كالتفقو، صاحب المؤلفات . بيركت

، كقد نشا في دمشؽ كسمع مف الحافظ الذىبي، (كتاب البداية كالنياية)، ك(بتفسير بف كثير)الكثيرة أعظميا تفسيره المشيكر 
فىوي الحافظ الذىبي في معجـ شيكخو الكبير بالفقيو المفتي المحدِّث ذم الفضائؿ ، سير أعالم النبالء: الذىبي: انظر. كىصى

، 1، جاألعالم: (ىػ1396)خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي، كفاة : الزركمي. ، ابف كثير(1/7)
  .(ـ2002 )15، ابف كثير، دار العمـ لممبلييف، ط320ص
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:  ذيًكرىٍت أقكاؿ عدة في تفسير قكلو تعالى(4)كفي زاد المسير
"   

  :" 

                                                 
، 1، جزاد المسير في عمم التفسير: (ىػ597 )، كفاة جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد: الجكزم(4)

، أبك محمد عز (سمطاف العمماء)العز بف عبد السبلـ  .بيركت– عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي : ، تحقيؽ404ص
، تفسير العز بن عبد السالم :(ىػ660)الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، كفاة 

 . بيركت–  دار ابف حـز ،(ـ1996- ىػ1416) 1عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي، ط: ، تحقيؽ322 ص،1ج
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 .  كٌاخركف(1)نو الجار الذم بينؾ ك بينو قرابة، قالو ابف عباسإ: القول األول

إنو الجار المسمـ، فيككف المعنى ذم القربى منؾ في اإلسبلـ، قالو نكؼ : وأما القول الثاني
 .(2)الشامي

نيبً : "أما قكلو تعالى اًر اٍلجي نو إ: أحدىما: فيو ثبلثة أقكاؿ عمى تقدير حذؼ المضاؼ: "كىاٍلجى
 .الغريب الذم ليس بينؾ ك بينو قرابة، قالو ابف عباس كاخركف

 .نو جارؾ عف يمينؾ كعف شمالؾ كبيف يديؾ كمف خمفؾإ: ثانييما

 . كعف ابف عباس(3)ركم ىذا عف الضحاؾ

 .إنو الييكدم كالنصراني، قالو نكؼ الشامي: ثالثيما

                                                 
 ىك عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب بف عبد مناؼ، كلد قبؿ اليجرة بثبلث سنكات، كتكفي صمى اهلل عميو كسمـ كىك ابف (1)

، "الميـ فقيو في الديف كعممو التأكيؿ: "ثبلث عشرة سنة، كاف يقاؿ لو البحر لكثرة عممو، دعا لو النبي صمى اهلل عميو كسمـ
ابف عباس فتى الكيكؿ، لو : ككاف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو يدنيو كيقربو منو كيشاكره في شؤكنو، حيث كاف يقكؿ عنو

. يمقب بترجماف القرآف، تكفي رحمو اهلل سنة ثمافو كستيف-رضي اهلل عنو- ككاف عبد اهلل بف عباس. لساف قئكؿ، كقمب عقكؿ
أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد : القرطبي. ، عبد اهلل بف عباس البحر(4/4273 )سير أعالم النبالء: الذىبي: انظر

عمي محمد البجاكم، : ، عبد اهلل بف العباس، تحقيؽ(3/8851)اإلستيعاب في معرفة األصحاب : (ىػ463)بف عبد البُّر، كفاة 
 .بيركت-، دار الجيؿ(ـ1992-ىػ1412 )1ط

 :كقيؿ  رشيد،أبك: كقيؿ  يزيد،أبييكنى ب انو نكؼ بف فضالة البكالي الحميرم، :كيقاؿ  ىك نكؼ بف فضالة البكالي الشامي،(2)
كمف ال  حبو اهلل،أمف ال يحبكـ ال  :قبؿ عمى الناس بكجيو قاؿأذا إفكاف   ألىؿ دمشؽ،ان ماـإالي ؾكاف نكؼ الب  عمر،أبك

باب عمرك بف سعيد  ،49ص، 46ج ،تاريخ دمشق:  القاسـ عمي بف الحسفأبك: ابف عساكر :انظر .يرضكـ فبل رحمو اهلل
أحمد بف عمي : ابف حجر .دار الفكر ،(ـ1995-ىػ1415) ط عمرك بف عزامة العمركم، :تحقيؽ  بكر األكزاعي،أبك

-دار الرشيد ،(ـ1986-ىػ1406)1ط محمد عكامة، :تحقيؽ باب حرؼ النكف، ،567ص، 1ج ،تقريب التيذيب: العسقبلني
. سكريا

، كاسمو الضحاؾ بف قيس بف معاكية بف حصيف، نكي أبا بحر، أدرؾ زماف رسكؿ اهلل  األحنؼ بف قيسىك: الضحاؾ (3)
صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يىٍمقىوي، لكنو ييعٌد مف الصحابة، ألانو أسمـ عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كاف ثقة مؤمكنان 

أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف : ابف سعد: أنظر. قميؿ الحديث، كقد ركل عف عمر بف الخطاب كعمي بف أبي طالب كأبي ذر
 1محمد عبد القادر عطا، ط: ، األخنؼ بف قيس، تحقيؽ(7/2977 )الطبقات الكبرى: (ىػ230)منيع الياشمي، كفاة 

 .، األخنؼ بف قيس(1/160 )االستيعاب في معرفة األصحاب: القرطبي.  بيركت–، دار الكتب العممية (ـ1990-ىػ1410)
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كخبلصة القكؿ إف ىذه اآلية درس في تنظيـ العبلقات اإلنسانية في المجتمع المسمـ كىي 
أكسع مدل مف عبلقات األسرة كمتصمة بيا كذلؾ، فتحدثت عف رعاية الكالديف ثـ تكجييات إلى 

 .(1) ثـ كصكال إلى رعاية حؽ الجار– اإلنسانية – كاألسرة الكبيرة – العائمة –رعاية األسرة القريبة 

كجاء في اآلية تعميـ الجيراف باإلحساف إلييـ، ك الكصاية بيـ سكاء كانت الديار متقاربة أـ 
متباعدة، ك فييا ردٌّ عمى مف يظف أف الجار مختص بالمبلصؽ دكف مف بينو حائؿ أك مختص 

بالقريب دكف البعيد، فجميعيـ حثنا اإلسبلـ عمى مراعاة حقكقيـ كأمرنا باإلحساف إلييـ كالسعي في 
 .كسب مكدتيـ

لقد استفاضت نصكص السنة النبكية الشريفة في بياف عظيـ حؽ الجار : أما السنة النبوية
كالكصاية بو، كاألمر باإلحساف إليو كصيانة عرضو كالحفاظ عمى ستر عكرتو كغض البصر عف 
محارمو كالبعد عف كؿ ما ييريبو كيسيء إليو، كليذا أكصى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بمراعاة 
ىذا الحؽ كالسعي إلى تحقيقو في الكاقع، كركز عمى ذلؾ باعتباره مف كصايا اهلل تعالى لو، فيا ىك 

 .(2)"ما زاؿ جبريؿ يكصيني  بالجار حتى ظننت أنو سيكرثو: "عميو السبلـ يقكؿ

يفيـ مف الحديث أفَّ النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد بالغ في حفظ حقكؽ الجار كعدـ 
اإلساءة إليو حيث أنزلو منزلة الكارث تعظيمان لحقو ككجكب اإلحساف إليو كعدـ اإلساءة لو بأم نكع 

 . (3)مف أنكاع األذل

                                                 
– دار الشركؽ ، (ىػ1412 )7، ط659ص، 2، جفي ظالل القرآن الكريم :(ىػ1385) حسيف الشاذلي، كفاة : سيد قطب(1)

. القاىرة- بيركت
 كتاب االدب، ،(8/6014) ،(8/6015) صحيح الب اري :(ػق256) كفاة  عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ الجعفي،أبك: لبخارما (2)

. دار طكؽ النجاة ،(ىػ1422)1ط محمد زىير بف ناصر الناصر، :تحقيؽ ،(باب الكصاة بالجار
كتاب البر، باب الكصية بالجار كاإلحساف  ،(4/2625 )صحيح مسمم:  الحسف بف الحجاج القشيرم النيسأبكرمأبك: مسمـ
. بيركت-حياء النراث العربيإدار  محمد فؤاد عبد الباقي، :تحقيؽ إليو،

، دار نو سيورثوأباب حتى ظننت : أبي اسماعيؿ ىشاـ بف إسماعيؿ السقا: ، تحقيؽ11 ص،1 حؽ الجار، ج: الذىبي(3)
. (ـ1985- ىػ1405)– عالـ  الكتب 
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معناه أف يجعؿ لو مشاركة في الماؿ بفرض : ، فقيؿ1لكف اختيًمؼى في معنى ىذا التكريث
" : إلى قكلو تعالىان سيـ معطاة لو مع األقارب، استناد







"2. 

كقيؿ المراد أف ينزؿ منزلة مف يرث بالبر كالصمة كالمعنى األكؿ أظير، : قاؿ ابف حجر
فإف المعنى الثاني استمر كالخبر مشعر بأف التكريث لـ يقع، كىذا يؤيده ما أخرجو البخارم مف 

 .3حديث جابر نحك حديث الباب بمفظ حتى ظننت أنو يجعؿ لو ميراثا

حسِّي كمعنكم، فالحسِّي ىك المراد بو ىنا، كالمعنكم ىك ميراث : كقيؿ الميراث عمى قسميف
العمـ فحؽ الجار عمى الجار أف ييٍعًممىوي ما يحتاج إليو كاهلل أعمـ، كاسـ الجار شامؿ لممسمـ كالكافر 

 .4كالعابد كالفاسؽ كالصديؽ كالعدك كالنافع كالضار كالقريب كاألجنبي

كاهلل ال يؤمف كاهلل ال يؤمف كاهلل ال يؤمف قيؿ مف يا رسكؿ : "5كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 . 6"الذم ال يأمف جاره بىكاًئقيو: اهلل؟ قاؿ

                                                 
1قكلو باب الكصاة ،441ص ،10، جفتح الباري شرح صحيح الب اري :، أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني ابف حجر 

 .بيركت –  دار المعرفة ،(ىػ1379)محمد فؤاد عبد الباقي، ط : بالجار، تحقيؽ

2،(.8 )األية  سكرة النساء 

3  (.1)نفس المصدر في رقـ 
4(ـ1995 )2، ط42ص، 14، جعون المعبود شرح سنن أبي داوود :(ػق1329) كفاة  محمد شمس الحؽ،:م العظيـ أباد، 

تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم، ،  محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ أبك العبلء: المباركفكرم.بيركت– دار الكتب العممية 
 .بيركت– دارالكتب العممية ، 62ص، 6ج
5(1/73)، صحيح مسمم: مسمـ. ، كتاب األدب، باب إثـ مف ال يأمف جاره بكائقو(8/6016 )صحيح الب اري:  البخارم ،

 .كتاب اإليماف، باب بياف تحريـ إيذاء الجار
6قىوي أم:  بكائقو ؽى، كبىكى ، م تار الصحاح :الرازم: انظر. أم غكائمو كشره:  بكائقوقي، قاؿ الكسائيـى كغىشى  ظىمىمىوي : مف الثبلثي بىكى
الزاىر في معاني كممات : (ػق 228) كفاة  بكر محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار،أبك: نبارمألا. ؽكمادة ب ،42ص، 1ج

. بيركت-مؤسسة الرسالة ،(ـ1992-ػق1412)1ط تحقيؽ الدكتكر حاتـ صالح الضامف، مادة بكؽ، ،203ص، 2ج ،الناس
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ىذا الحديث دليؿ عمى أنو ال يؤمف اإليماف الكامؿ كال يبمغ أعمى درجاتو مف كاف بيذه 
الصفة فينبغي لكؿ مؤمف أف يحذر أذل جاره أك أف يظممو، فمف فعؿ ذلؾ لف يصؿ إلى أعمى 

 :1درجات اإليماف، فقد كاف أىؿ الجاىمية يقكلكف

ليو قبمي ينزؿ الًقٍدري .... نارم كنار الجار كاحدة   كا 

 أف ال يككف ًلباًبو ًستري .... ما ضرَّ جاران لي أجاكره 

 حتى يكارم جارتي الًخدري ... أعمى إذا ما جارتي برزت 

إف مف سعادة المرء المسمـ الجار الصالح؛ ألف في جكاره قيرة عيف لجاره، كمبعث عمى 
السعادة كاليناء كالعيش في ييسٌر كطمأنينة كراحة باؿ، فمقد جعؿ رسكلنا الحبيب صمكات ربي 

كسبلمو عميو مف أسباب السعادة في الدنيا لممؤمف أف يرزقو اهلل الجار الصالح كما كرد في الحديث 
مف سعادة المرء الجار الصالح كالمركب الينيء : "النبكم الشريؼ، قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 .2"كالمسكف الكاسع

كلقد أكصى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أىصحابو باإلحساف إلى الجار، كربط ذلؾ 
 ، كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ في 3"فالمسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده" اإلحساف باإلسبلـ،

 .(1)"أحسف مجاكرة مف جاكرؾ تكف مسممان :" الحديث النبكم الشريؼ يكصي فيو أبا ىريرة كيقكؿ لو

                                                 
19ج ،شرح صحيح الب اري: (ػق449) كفاة  الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ البكرم القرطبي،أبك:  ابف بطاؿ ،

أبك عبد :  الراميني.(الرياض-السعكدية) مكتبة الرشد ،(ـ2003-ػق1423) 2ط أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، :تحقيؽ ،222ص
، فصؿ في حسف 15، ص2، جاآلداب الشرعية والمنح المرعية: (ىػ763)اهلل محمد بف مفمح بف محمد المقدسي، كفاة 

 .الجكار، عالـ الكتب
2أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى :  البييقي.، باب الجار الصالح(1/116 ) بالتعميقاتاألدب المفرد : البخارم

 1عبد الغني عبد الحميد حامد، ط. د: ، باب إكراـ الجار، تحقيؽ(12/9111 )شعب اإليمان: ( ىػ458)الخسركجردم، كفاة 
، (1/55 )صحيح األدب المفرد: (ىػ1420)األلباني، محمد ناصر الديف، كفاة . الرياض-، مكتبة الرشد(ـ2003-ىػ1423)

 .صحيح لغيره: قاؿ األلباني. باب المسكف الكاسع (1/191). باب الجار الصالح
3صحيح مسمم: مسمـ. ، باب المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيدهكتاب اإليمان :(1/10) صحيح الب اري:  البخارم 
 .فضؿأمكره أم أ، كتاب اإليماف، باب بياف تفاضؿ اإلسبلـ، ك(1/64)
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مف كاف يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر، فبل يؤًذ جاره، كفي حديث : "(2)كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ
.  (3)"فميكـر جاره: آخر

فتبميغ كصية الرسكؿ الكريـ بالجار حدان بالغ األىمية كالخطكرة، فيجعؿ اإلحساف إليو كالتنزه 
 .عف أذيتو، عبلمة مف عبلمات اإليماف باهلل كاليـك اآلخر

كالمسمـ المتفتح الذىف، الكاعي ألحكاـ دينو، يعمـ إف لـ يًؼ بحؽ جاره  أك آذل جاره، أك 
نازعو كخاصمو، فإنو تعالى ينتقـ لمجار المظمـك مف الظالـ كيفصؿ بالقضاء بينيما، كيككناف أكؿ 
مف يعرض لمحساب يكـ القيامة، بسبب تمؾ الخصكمة، كالمشاحنة بينيما، فقد حٌذر عميو السبلـ 

 ".أكؿ خصميف يـك القيامة جاراف: "(4)مف ذلؾ حيث قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

إف لي :  يشكك جاره قائبلن – صمى اهلل عميو كسمـ –كركم أف رجبلن جاء إلى النبي محمد
انطمؽ فأخرج متاعؾ إلى الطريؽ، فانطمؽ فأخرج متاعو فاجتمع الناس عميو :  فقاؿ(1)جارا يؤذيني

                                                                                                                                               
باب الميـ،  ،(2/1057)المعجم الصغير: (ىػ360)أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي، كفاة : الطبراني (1)

 بيركت، –، المكتب اإلسبلمي، دار إعمار(ـ1985-ىػ1405)1محمد شككر محمكد الحج إمرير، ط: مف اسمو محمد، تحقيؽ
كجردم الخرساني، كفاة . عماف ٍسرى ، كتاب (1/323 )اآلداب: (ىػ458)البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسينبف عمي بف مكسى الخى

أبك عبد : عمؽ عميو. ( لبناف–بيركت )، مؤسسة الكتب الثقافية، (ـ1988-ىػ1418 )1اآلداب، باب كراىية كثرة الضحؾ، ط
صحيح صحيح لغيره، : قاؿ األلباني(. لبناف-بيركت)، مؤسسة الكتب الثقافية (ـ1998-ىػ1408 )1اهلل السعيد المندكه، ط

 .، كتاب البيكع كغيرىا، باب الترغيب في الكرع كترؾ الشبيات كما يحكؿ في الصدكر(2/1741 )الترغيب والترىيب
سميماف بف  أبك داككد،. باب مف كاف يؤمف باهلل كاليـك األخر كتاب اآلداب، ،(8/6018) صحيح الب اري : البخارم(2)

محمد  :تحقيؽ باب في حؽ الجكار، ،(4،5154) سنن أبي داوود: (ػق 275) كفاة االشعث بف اسحاؽ بف بشير السجستاني،
. (بيركت-صيدا) المكتبة العصرية محي الديف عبد الحميد،

 صحيح مسمم :مسمـ. ، كتاب اآلداب، باب مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر(8/6019 )صحيح الب اري :البخارم (3)
 . كتاب اإليماف، باب الحث عمى إكراـ الجار كالضيؼ:(1/74)

، حديث عقبة (28،17372 )مسند أحمد بن حنبل: (ىػ241)أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، كفاة  (4)
. (ـ2001-ىػ1421 )1عادؿ مرشد كٌاخركف، ط-كشعيب األرنؤكط: بف عامر الجيني عف النبي صمى اهلل عيو كسمـ، تحقيؽ

، مكتبة بف 2عمرك بف الحارث، عف أبي عشانة، حمدم بف عبد المجيد السمفي، ط: (17،836) المعجم الكبيرالطبراني، 
، الترغيب في بر الوالدين وصمتيما(: 2/2557)حديث حسف في صحيح الترغيب كالترىيب : قاؿ األلباني. القاىرة-تيمية
، باب حرؼ األلؼ ركاه أحمد كالمفظ لو كالطبراني بإسناديف أحدىما (1/2563 )صحيح الجامع الصغير وزياداتوفي : كقاؿ
 .جيد

 ابف أبي شيبة، أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف .باب ما جاء في ذكر ابف صياد: (4/5153 )سنن أبي داود :أبك داكد (1)
كماؿ يكسؼ : ، تحقيؽباب ما جاء في حق الجوار(: 5/25419)، مصنؼ ابف أبي شيبة (ىػ235)إبراىيـ العبسي، كفاة 
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انطمؽ فأخرج : لي جار يؤذيني فذكرت لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: ما شانؾ؟ قاؿ: فقالكا
ارجع إلى منزلؾ فكا : الميـ العنو، الميـ اخزه فبمغو، فأتاه، فقاؿ: متاعؾ إلى الطريؽ، فجعمكا يقكلكف

 .هلل ال أؤذيؾ

 يؤذم النبي صمى اهلل (2)كقد تحمَّؿ صمى اهلل عميو كسمـ أذل قكمو لو فقد كاف أبك ليب
عميو كسمـ كىك عمو كجاره، ك كاف بيتو لصيقان ببيتو، ككاف جيراف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

يؤذكنو كىك في بيتو، كقد كاجو صؿ اهلل عميو كسمـ إيذاء جيرانو لو بالصبر كتحمؿ األذل كبالصفح 
 .(3)"أف ما زاد اهلل عبدان بعفكو إال عزان : "كالعفك عمف أساء إليو ألف شعاره كاف صمى اهلل عميو كسمـ

فعمينا جميعان أف نصبر عمى أذية جيراننا لنا كنعفك كنصفح ألف لنا في رسكؿ اهلل صمى اهلل 
 .عميو كسمـ قدكة حسنة

                                                                                                                                               

، باب (2/2558 )صحيح الترغيب والترىيبصحيح لغيره، : قاؿ األلباني. الرياض-، مكتبة الرشيد(ىػ1409 )1الحكت، ط
 .شكايو الجار

. 1، باب اإلضطيادات، دار اليبلؿ، ط76ص، 1، جالرحيق الم توم صفي الرحمف، :م المباركفكر(2)
 .كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب استحباب العفك كالتكاضع: (4/2588 )صحيح مسمم:  مسمـ (3)
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 الثالث ثالمبح

 أىمية الجوار

الجار ىك أقرب الناس إلى مسكنؾ كىك الذم يعمـ عنؾ ما ال يعممو غيره كىك أسرع الناس 
 .(1)"الجار قبؿ الدار: "استجابة لؾ في جميع مناسباتؾ، سكاء في فرحؾ أك في حزنؾ، كقديمان قالكا

ففي القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة الكثير مف اآليات كاألحاديث التي تأمرنا باإلحساف 
إلى الجار كبعدـ إيذائو، كتحث عمى رعاية ىذا الحؽ كتعظمِّو كتضع األسس كالضكابط لمتعامؿ مع 

الجار فمقد بالغ جبريؿ عميو السبلـ في الحفاظ عمى حؽ الجار حتى ظفَّ النبي صمى اهلل عميو 
كسمـ أنو سيكرثو، ك كأف الجار صار بمثابة الكارث مف شدة كصية جبريؿ عميو السبلـ فقد قاؿ 

كقاؿ صمى اهلل . (2)"قما زاؿ جبريؿ يكصيني بالجار حتى ظننت أنو سيكرث: "صمى اهلل عميو كسمـ
. (3)"مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فميكـر جاره: "عميو كسمـ

أما حسف . إذف اإلحساف إلى الجار مأمكر بو ألنو مف أسباب السعادة في الدنيا كاآلخرة
الجكار فيك مصطمح يطمؽ عمى العبلقات الطيبة كاألخبلؽ الكريمة كالمساىمات الخيِّرة مف الجار 

 .(4)تجاه جاره

نما حسف الجكار ىك الصبر عمى أذل الجار أك  ٍسفي الجكار كؼ األذل فحسب، كا  كليس حي
كارو مف بني النجار (1)احتماؿ األذل عنو، فعندما قدـ  النبي صمى اهلل عميو كسمـ المدينة استقبمتو جى

                                                 
". إلتمسكا الجار قبؿ الدار كالرفيؽ قبؿ الطريؽ: "أصؿ ىذا المثؿ ىك حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الذم يقكؿ فيو (1)

كقد كرد ىذا المثؿ في كتب األمثاؿ . ، سعيد بف أبي رافع بف خديج، عف أبيو عف جده(4/2479 )المعجم الكبير: الطبراني
كتاب االمثال في الحديث ، (ىػ369)أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم، كفاة : األصبياني: كمنيا
 (ـ1987_ ىػ 1408 )2، ط(اليند/ بكمبام)عبد العمي عبد الحميد حامد، الدار السمفية . د: ، تحقيؽالنبوي

 (.14)سبؽ تخريجو في ص  (2)
 (.17)سبؽ تخريجو في ص  (3)
 كما 175)، صرسالة الحقوق: (ىػ1031) زيف العابديف، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف، كفاة  (4)

، األ الق في ضوء القرآن والسنو: أحمد عمر. د: ىاشـ: انظر. ـ2004 1، شرحيا السيد طاىر عيسى دركيش، ط(بعدىا
السيد أبي الحسف عمي : ، تقديـ153-150، صتيذيب األ الق: العبٌلمة عبد الحي بف فخر الديف: الحسيني. 131-129ص

 كما بعدىا، دار 55ابف عربي، الشيخ األكبر محي الديف، الكصايا، ص. (لبناف- صيدا)الحسني الندكم، المطبعو العصريو 
 .(لبناف- بيركت)المعرفو 



21

كارو مف بني النجار: يقمف جى كاهلل إني : "فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ. حبذا محمدان مف جارً ... نحف ى
 ".ألحبكـ

كاإلحساف إلى الجار قد يككف بمعنى المكاساة أك بمعنى حسف العشرة ك بكؼ األذل عنو 
قكالن ك فعبلن أك قد يككف بالرحمة كالتكاد كالتعاطؼ بيف الجيراف فقد قاؿ عميو أفضؿ الصبلة كأتـ 

مثؿ المؤمنيف في تكادىـ ك تراحميـ ك تعاطفيـ، كمثؿ الجسد الكاحد إذا اشتكى منو عضك : "التسميـ
المؤمف لممؤمف كالبنياف : "كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ. (2)"تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى

 . (3)"يشد بعضو بعضا

 بجميع أفرادىا في المجتمع اإلسبلمي الكبير مسؤكلة عف تعميؽ أكاصر الكد (4)فاألسرة
كالمحبة كالكئاـ مع المجتمع الذم تعيش فيو، كال يتحقؽ ىذا إال بالمداكمة عمى حسف الخمؽ 

 .كالمعاشرة الحسنة

كممارسة أعماؿ الخير كالصبلح، كتجنب جميع ألكاف اإلساءة، كليذا كضع اإلسبلـ منياجا 
. متكامبل ن في العبلقات قائما عمى أساس مراعاة حقكؽ أفراد المجتمع فردان فردان أك جماعة جماعة

يذائو، فعندما جاء اإلسبلـ إبؿ إفَّ العرب في الجاىمية كانكا يتباىكف في حفظ حؽ الجار كفي عدـ 
 .أكدَّ عمى ىذا الحؽ كدعا إلى الحفاظ عميو

حفظ الجار مف كماؿ اإليماف فمقد كاف : (1)كفي ذلؾ يقكؿ الشيخ أبك محمد بف أبي حمزة
أىؿ الجاىمية يحافظكف عميو، كيحصؿ امتثاؿ الكصية بو بإيصاؿ ضركب اإلحساف إليو بحسب 

                                                                                                                                               
 أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم األمكم القرشي، كفاة :  ابف أبي الدنيا(1)
 .( السعكديو–الرياض)، مكتبة الرشد (ـ1990- ىػ1411 )1، ط314، ص1، جاإلشراف في منازل األشراف: (ىػ281)

 .، باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـكتاب البر والصمة واآلداب- 17، (4/65)، صحيح مسمم: مسمـ (2)
-17(4/56 )صحيح مسمم: مسمـ. ، كتاب المظالـ كالغصب، باب نصر المظمـك(3/2446 )صحيح الب اري: البخارم (3)

 .كاب البر كالصمة كاآلداب، باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ
اإلماـ أبي الفرج عبد الرحمف بف : البغدادم . 59-57، صالشيخ عباسك  مسون درسًا في األ الق: القمي: انظر (4)

 .القاىره–سعيد بف محمد السنارم، دار الحديث : ، تحقيؽ ك تقديـ201-197، صكتاب البر والصمو: عمي
 http،www.najaf-org،Arabic،book،q،osraO.5.html 



22

الطاقة كاليدية كالسبلـ كطبلقة الكجو عند لقائو كتفقد أحكالو، كمعاكنتو فيما يحتاج إليو، كغير ذلؾ 
 .2مف ضركب اإلحساف كالمكدة

كبما أفَّ اسـ الجار يشمؿ المسمـ كالكافر كالعابد كالفاسؽ كالصديؽ كالعدك، فاإلحساف 
مطمكبه إلييـ جميعا، كذلؾ بإرادة الخير ليـ كبعدـ اإلضرار بيـ بالقكؿ أك بالفعؿ كبالدعاء ليـ 

كبتفقد أحكاليـ لكف الجار المسمـ يستحؽ منا أعمى صكر اإلحساف، كأشمميا، فعمينا أف نعطي كؿ 
 .حقو حسب حالو

كعمى الجار أف يستر ما يراه مف جاره، كأف ال يفضحو إف رأل سيئة صدرت منو، ألف اهلل 
يحب الساتريف كيكره التجسس كالمراقبة، بؿ عمى الجار أف يكتـ ما يراه كأف يككف حصنان مانعان 

 :لجاره يرد عنو كؿ أذل أك شبية، كال يراقبو في كؿ صغيرة ككبيرة، قاؿ تعالى
"













"(3) .

                                                                                                                                               
 ىك محمد بف كعب بف سميـ بف أسد القيرظي، المدني، يكنى أبا حمزة، أك أبا عبد اهلل، ثقة عالـ، سكف الككفة ثـ تحكؿ إلى (1)

المدينة فسكنيا، كاشترل بيا ماالن، كاف كثير الحديث كرعان ككاف عالمان بالقرآف كرجبلن صالحان، لو ركايات كثيرة عف جماعة مف 
، محمد (1/691 )تيذيب التيذيب: ابف حجر: انظر. عمي ابف أبي طالب كابف مسعكد، كابف عباس كغيرىـ: الصحابة منيـ

 .، القرظي محمد بف كعب بف سميـ(5/23 )سير أعالم النبالء: الذىبي. بف كعب بف سميـ

2 المكتبة 448، ص6، جفيض القدير شرح الجامع  الصغير: زيف العابديف. 442، ص10ابف حجر، فتح البارم ج ،
 (.1356 )1مصر، ط- التجارية الكبرل

 (.12)سكرة الحجرات، اآلية  (3)
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 كىك الجار الذم يؤذم جاره بؿ قد يتعمد إذايتو بالقكؿ أك بالفعؿ: أما الجار السيئ
فقد دعانا اإلسبلـ إلى الصبر عمى أذاه كمحاكلة المداكاة بالحسنى حفاظا عمى األكاصر كالركابط 
االجتماعية كرغبة في امتصاص المشاكؿ كتطكيقيا كعدـ تأجج الصراعات، كألٌف الجار متعمؽ 

بجاره، كسيحاسب عمى كؿ صغيرة ككبيرة إف أساء إلى جاره أك ظممو أك جار عميو، كفي ىذا يقكؿ 
يا رب سؿ ىذا بما أغمؽ عني بابو : كـ مف جار متعمؽ بجاره يقكؿ: " صمى اهلل عميو كسمـ

 .(1)"كمنعني فضمو

  سكؼ يحممؾ عمى أف ءككاف صمى اهلل عميو كسمـ يستعيذ مف جار السكء ألف جار السك
تكره مسكنؾ كربما ترتحؿ منو ك كـ مف جار غيَّر مسكنو ك ىرب مف سكء جكار جاره، كفي ىذا 

كالحديد ككؿ حمؿ ثقيؿ   (2)يا بني حممت الجندؿ: "قكؿ جميؿ لمقماف عميو السبلـ حيث قاؿ البنو 
 .(3)"فمـ أجد شيئان أثقؿ مف جار السكء

، رضي اهلل عنيا قصة ألبييا أبي بكر الصديؽ عندما خرج (4)كلقد ركت السيدة عائشة
 كىك سيد قكمو، فقاؿ لو أيف تريد؟ فقاؿ لو أبك بكر رضي (5)مياجران قبؿ الحبشة، لقيو ابف الدُّغٌنو

                                                 
أباف ىك مجيكؿ كما : قاؿ األلباني. باب مف أغمؽ الباب عمى الجار- 60، (1/111 )األدب المفرد بالتعميقات:  البخارم(1)

، أك قاؿ: قاؿ ابف أبي حاتـ، كلكف الحديث يقكل بركاية عبد السبلـ عف ليث عف نافع عف ابف عمر قاؿ : لقد أتى عمينا زمافه
كما أحد أحؽ بديناره كدرىمو مف أخيو المسمـ ثـ اآلف الدنيا كالدرىـ أحب إلى أحدنا مف أخيو المسمـ كرجالو ثقات رجاؿ - حيف

سمسمة األحاديث : األلباني. الشيخيف غير ليث كىك ابف أبي سميـ عمى الراجح، لكف الحديث عمى الركاية األكلى ضعيؼ
 .، باب كـ مف جار متعمؽ بجاره(6/2646 )الصحيحة وشيء من فقييا

الزبيدم، تاج العركس، . ، مادة جند55، ص1، جم تار الصحاح: الرازم: انظر. ما ُيِقلُّ الرجل من الحجارة: الجندؿ (2)
 .، جند245، ص28ج
 شعب اإليمان: البييقي. ، كتاب الزىد، كبلـ لقماف عميو السبلـ(7/34296 )مصنف ابن أبي شيبة: ابف أبي شيبة (3)
 .حفظ المساف عما ال يحتاج اليو-34، (6/4548)
عائشة بنت أبي بكر ىي زكج النبي صمى اهلل عميو كسمـ، أبكىا صاحب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، أبك بكر الصديؽ،  (4)

أميا أـ رماف بنت عامر، كأختيا أسماء زكجة الزبير بف العكاـ، تزكجيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بمكة قبؿ اليجرة بسنتيف 
قبؿ بثبلث سنيف، كىي بنت ست سنيف، كقيؿ بنت سبع، دخؿ بيا كىي بنت تسع، كانت رضي اهلل عنيا عالمة بالفقو : كقيؿ

اإلصابة في تمييز : ابف حجر: انظر. ىػ58: ىػ، كقيؿ57كالشعر كالطب، تكفيت رضي اهلل عنيا بالمدينة كدفنت بالبقيع سنة 
 .، عائشة بنت أبي بكر(8/4128)الطبقات الكبرى : ابف سعد. ، عائشة بنت أبي بكر(8/11461 )الصحابة

ىك ربيعة بف رفيع بف أىباف بف ثعمبة بف ضبيعة بف امرئ القيس بف بيتة بف سميـ السممي، كاف يقاؿ لو ابف : ابف الدغنػػٌة (5)
نىٍينىان، ثـ قدـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في كفد  الدغنػٌة كىي أمو، فغمبت عمى اسمو، كيقاؿ اسميا لذعة، شيد حي

نىٍيف، انظر مة أدركو يـك حي ، (2/2604)، اإلصابة في تمييز الصحابة: ابف حجر العسقبلني: تميـ، كىك قاتؿ دريد بف الصُّ
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إف مثمؾ ال : اهلل عنو أخرجني قكمي فأنا أريد أف أسيح في األرض فأعبد ربي قاؿ لو ابف الدغنو 
يىخريج كال ييخرىج، فإنؾ تكسب المعدكـ ك تصؿ الرحـ كتحمؿ الكؿ، ك تقرم الضيؼ، كتعيف عمى 
نكائب الحؽ، كأنا لؾ جار فارجع فاعبد ربؾ بببلدؾ،فرجع ابف الدغنو مع أبي بكر فطاؼ في 

 .(1)أشراؼ قريش، فأنفذت قريش جكار ابف الٌدغٌنو ك أمٌنكا أبا بكر

 .كىكذا يككف الجكار كالجيرة في اإلسبلـ، ألف الجكار يعطي األماف ك يعطي الحمية

                                                                                                                                               

االستيعاب في معرفة :  (ىػ436)أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البير بف عاصـ، كفاة : ربيعة بف رفيع، النمرم
أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكاحد الشيباني : ابف األثير. ، ربيعة بف رفيع(2/757 )األصحاب

عادؿ - عمي محمد معكض : ، ربيعة بف رفيع، تحقيؽ(2/1639 )أسد الغابة في معرفة الصحابة: (ىػ630)الجزرم، كفاة 
 .، دار الكتب العممية(ـ1994- ىػ1415 )1أحمد عبد المكجكد، ط

ٍقًده98، ص3، جصحيح الب اري: البخارم (1)  .، كتاب الحكاالت، باب جكار أبي بكر في عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعى
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 المبحث الرابع

  وأفضميم عند اهلل و حرمة التعدي عمييم أو إيذائيمن ير الجيرا

 .1"خير الجيراف عند اهلل خيرىـ لجاره: "قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

حساف إلى جاره  معنى ىذا الحديث أف خير الجيراف ك أفضميـ عند اهلل مف كاف فيو خيره كا 
 .كذلؾ برفع األذل عنو

: 3 أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ2كيستدؿ في ىذا المقاـ بماركاه جابر بف عبد اهلل
جار لو حؽ كاحد ك ىك أدنى الجيراف، كجار لو حقاف ك جار لو ثبلثة حقكؽ، فأما : الجيراف ثبلثة"

 ال رحـ لو، لو حؽ الجكار، كالذم لو حقاف فجار مسمـ لو حؽ ؾالذم لو حؽ كاحد فجار مشر
اإلسبلـ كحؽ الجكار، كأما الذم لو ثبلثة حقكؽ، فجار مسمـ ذك رحـ، لو حؽ اإلسبلـ كحؽ الجكار 

                                                 
1 الترمذم، أبك عبسى محمد بف سكرة بف مكسى بف . باب خير الجيراف- 63، (1/115 )األدب المفرد بالتعميقات: البخارم

، مصطفى البابي (ـ1975-ىػ1395 )2أحمد محمد شاكر، ط: ، تحقيؽ(4/1944 )سنن الترمذي: (ىػ279)الضحاؾ كفاة 
ىذا : قاؿ الترمذم. أبكاب البر كالصمة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب ما جاء في حؽ الجكار:  مصر–الحمبي

 .حديث حسف غريب

2 أبك عبد : ىك جابر بف عبد اهلل بف عمر بف حراـ األنصارم السممي، أمو نسيبة بنت عقبة، اختمؼ في كنيتو، فقيؿ
الرحمف، لكف أصح ما قيؿ أبك عبد اهلل، شىًيدى العقبة الثانية مع أبيو كىك صغير، كلـ يشيد األكلى، غزا تسع عشرة غزكة 

- رضي اهلل عنو–ككانت لو في أكاخر أيامو حمقة في المسجد النبكم يؤخذ عنو العمـ، ركل لو البخارم كمسمـ كغيرىما، تكفي
، جابر بف (11/1062 )تاريخ دمشق: (ىػ571)ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل، كفاة : انظر. ىػ78عاـ 

 اإلستيعاب في معرفة االصحاب: القرطبي. ، دار الفكر(ـ1995-ىػ1415)عمرك بف غرامة العمركم : عبد اهلل، تحقيؽ
 .، جابر بف عبد اهلل بف عمرك(1/286)
3 كأخرجو أبك نعيـ، أحمد بف عبد اهلل  . ، باب ما جاء في حفظ الجار كحسف مجاكرتو(1/104 )مسند الشاميين: الطبراني

، عطاء بف ميسرة 207، ص5، جحمية األولياء وطبقات األصفياء: ( ىػ430)بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف، كفاة 
مجمع الزوائد كأخرجو الييثمي في . إكراـ الجار- 67، (12/9113 )شعب اإليمانكأخرجو البييقي، . (ـ1974-ىػ1394)

ركاه البزار عف شيخو عبد اهلل بف محمد الحارثي، كىك : ، باب حؽ الجار كالكصية بالجار، قاؿ(8/13536)ومنبع الفوائد
كشف ال فاء ، في (ىػ1162)الفداء اسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم الجراحي، كفاة : ككذلؾ ضعفو العجمكني. كٌضاع

، المكتبة (ـ2000-ىػ1420)1عبد الحميد بف أحمد بف يكسؼ ىنداكم، ط: ، حرؼ الجيـ، تحقيؽ(1/1055)ومزيل اإللباس 
العصرية، كأخرجو الحسف بف سفياف كالبزار في مسنده كأبك الشيخ في كتاب الثكاب مف حديث جابر كابف عدم مف حديث عبد 

 ت ريج أحاديث اإلحياء: (ىػ806)أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسف، كفاة : العراقي. اهلل بف عمر ككبلىما ضعيؼ
، إذف فالحديث (لبناف-بيركت)، دار بف حـز (ـ2005-ىػ1426)1، ط675، ص1، ج(الميٍغًني عف حمؿ األسفار في األسفار)

 .ضعيؼ بناء عمى الكبلـ المتقدـ
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كألٌف الجكار يقتضي حقان كراء ما تقتضيو أخكة : "يقكؿ االماـ الغزالي رحمو اهلل". كحؽ الٌرحـ
اإلسبلـ، فيستحؽ الجار المسمـ ما يستحقو كؿ مسمـ كزيادة، انظر كيؼ أثبت لممشرؾ حقابمجرد 

 .1الجكار

سكاء أكاف اإلحساف بتبادؿ الزيارات أك : كاالحساف إلى الجار يشمؿ جميع صكر اإلحساف
بالتيادم بينيـ أك بمشاركتيـ في جميع مناسباتيـ سكاء في فرحيـ أك في حزنيـ، فجارؾ ىك مف 

سييب إلى مساعدتؾ إف نزلت بؾ النكازؿ قبؿ أم إنساف، فمنتؽ اهلل في جيراننا ك لنعظـ حؽ 
 .الجكار ك نحافظ عميو كما عظمو صمى اهلل عميو كسمـ ك دعا لمحفاظ عميو

كلقد نبو عميو أفضؿ الصبلة ك أتـ التسميـ عمى عظـ خطر إيذاء الجار كأٌف لو اثران عمى 
: يا رسكؿ اهلل: إف رجبل قاؿ  : 2أعماؿ الخير كالطاعات إلى اهلل،جاء في الحديث النبكم الشريؼ

ىي : إف فبلنو يذكر مف كثرة صبلتيا ك صياميا ك صدقتيا غير أنيا تؤذم جيرانيا بمسانيا، قاؿ
في النار، قاؿ يا رسكؿ اهلل فاف فبلنة يذكر مف قمة صياميا ك صدقتيا ك صبلتيا ك أنيا تصٌدؽ 

 .4ىي في الجنة:  مف األقط كال تؤذم جيرانيا بمسانيا قاؿ3باألثكار

كعدـ إذاية الجار حض عمييا اإلسبلـ سكاء كاف في مالو أك عرضو أك دمو، فعف المقداد 
:   رضي اهلل عنو قاؿ(5)بف األسكد

                                                 
1  بيركت-، دار المعرفة53، ص2، جإحياء عموم الدين: (ىػ505)الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد، كفاة. 
2ابف حنبؿ. مسند أبي ىريرة (9673، 2 )مسند أحمد بن حنبل:  أحمد بف حنبؿ. 
3 ىك لبف جامد مستحجر، جمع مفردىا أىقًػطة، كىك ييػتخذ مف المبف : جمع ثكر، كىي قطعة مف األقط، كاإلقط: األثكار

أبك : الفراىيدم. ، مادة ثكر111، ص4، جلسان العربابف منظكر، : انظر. المخيض، يطبخ ثـ يترؾ حتى يجؼ منو الماء
. د: ، مادة ثكر، تحقيؽ194، ص5، جكتاب العين، (ىػ170)عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم، كفاة 

 .  إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ. ميدم المخزكمي كد
4 باب ال (1/127 )صحيح األدب المفرد: األلباني. باب ال يؤذم جاره-66( 1/119)األدب المفرد في التعميقات : البخارم ،

 .حديث صحيح االسناد: فاؿ األلباني. مف آذل  جاره حتى يخرج

باعة بنت الزبير بنت عبد  أىك ابف عمرك بف ثعمبة بف مالؾ بف ربيعة بف عامر، : المقداد بف االسكد(5) سمـ قديمان كتزكج ضي
كثير الشعر،  كشيد بدرٌا كالمشاىد بعدىا، كاف المقداد طكيبلن، ىاجر اليجرتيف،  اهلل عميو كسمـ،لالمطمب ابنة عـ النبي صؿ

مات سنة ثبلث  .خركفآنس كأكركل عنو عمي ك حاديث كثيرة،أ اهلل عميو كسمـ لركل المقداد عف النبي صؿ يصٌفر لحيتو،
 األعالم :الزركمي .المقداد بف االسكد ،(6/8201 )صابة في تمييز الصحابةإلا :ابف حجر :انظر. كثبلثيف في خبلفة عثماف

 .المقداد بف االسكد ،282ص، 7، ج
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حراـ إلى يـك القيامة، فقاؿ رسكؿ : ما تقكلكف في الزنا؟ قالكا: 1قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
ألف يزني الرجؿ بعشرة نسكة أيسر عميو مف أف يزني بامرأة : اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ألصحابو

ألف يسرؽ الرجؿ مف : حرميا اهلل كرسكلو،فيي حراـ، قاؿ: جاره، فقاؿ ما تقكلكف في السرقة قالكا
 .عشرة أبيات أيسر عميو مف أف يسرؽ مف جاره

كعمى المسمـ أف يغضَّ الطرؼ عف ىفكات الجار كيتمقاىا بالصفح عف زالتو كال سيما 
إساءة صدرت مف غير قصد أك إساءة ندـ عمييا فجاء الجار معتذران مقدمان أسفو، فاتماؿ أذل الجار 

:  قاؿ(2)كمقابمة إساءتو باإلحساف مف أرفع األخبلؽ كأعمى الشيـ، فقد ركم عف ابي عامر الحمصي
، فييمؾ أحدىما، فماتا كىما عمى ـ يتصارماف فكؽ ثبلثة أيا(4)ما مف رجميف:  يقكؿ(3)كاف ثكباف

ذلؾ مف المصارمة إال ىمكا جميعان، كما مف جار يظمـ جاره كيقيره، حتى يحممو ذلؾ عمى أف 
 .(5)يخرج مف  منزلو إال ىمؾ

                                                 
1 أبك بكر أحمد بف عمرك بف : البزار. ، بقية حديث المقداد بف األسكد(39/23854 )مسند أحمد بن حنبل: أحمد بف حنبؿ

: ، أبك طيبة الكبلعي، عف المقداد، تحقيؽ(6/2115 )مسند البزار،: (ىػ292)عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد هلل العتكي، كفاة 
صحيح الترغيب : األلباني.  المدينة المنكرة–، مكتبة العمـك كالحكـ (ـ2009-ـ1988 )1محفكظ عبد الرحمف زيف اهلل، ط

 .حديث صحيح: قاؿ األلباني.  الترغيب في بر الكالديف كصمتيما1،(2/2549 )والترىيب
ىك لقماف بف عامر األكصأبي، يكنى أبا عامر، تابعي، ثقة، صدكؽ، مف أىؿ الشاـ، ركل عف أبي : أبك عامر الحمصي (2)

سير : أبك القاسـ اسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي األصبياني القرشي. قوام الّسنة: انظر. الدرداء كأبي أمامة كغيرىـ
: ابف حجر. الرياض-كـر بف حممي بف فرحاف بف أحمد، دار الراية. د: ، باب البلـ، تحقيؽ909، ص1، جالسمف الصالحين
 .، مف اسمو لقماف(8/829 )تيذيب التيذيب

، (تقع بيف مكة كاليمف) كسمـ كاصمو مف اىؿ السراة ق اهلل عميلمكلى رسكؿ اهلل صؿ با عبد اهلل،أ ىك ثكباف بف يجدد، يكنى (3)
 الشاـ فنزؿ الرممة في فمسطيف، ثـ لؿإ اف مات، خرج ثكباف لؿإاشتراه النبي صمى اهلل عميو كسمـ ثـ اعتقو، فمـ يزؿ يخدمو 

م تصر تاريخ : ابف منظكر .ثكباف ،102ص، 2ج ،األعالم :الزركمي :انظر . حمص فابتنى فييا داران، كتكفي بيالؿإانتقؿ 
. (سكريا–دمشؽ  )دار الفكر ،(ـ1984-ػق1402)1ط ،299ص، 3،جدمشق 

، كالمصارمو بيف اثنيف :مف المصارمة:  يتصارماف(4) ىك االنقطاع فقد جاءت مف تصريـ : كىي اسـ لمقطيعة كفعمو الصـر
مادة  ،272ص، 4ج ،لسان العربابف منظكر،  :انظر. الحباؿ بمعنى تقطيعيا كتأتي المصارمة بمعنى التدابر كاليجراف

 .صـر

(5)
، مسند (1/391 )مسند أحمد بن حنبل: أحمد بف حنبؿ. ، باب مف ال يشبع دكف جاره(1/112 )األدب المفردالبخارم، 

 .باب ال يشبع دكف جاره ،(1/112) صحيح األدب المفرد حديث صحيح، :قاؿ األلباني .بف الخطاب رضي اهلل عنوعمر 
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 المبحث  ال امس

 حد الجوار

قبؿ البحث في األسس كالضكابط لمتعامؿ مع الجيراف كاف ال بد مف معرفة حد الجكار كقد 
 في حد الجكار المعتبر شرعان كما مقدار ىذا الحد الذم يترتب عميو – رحميـ اهلل –اختمؼ الفقياء 

 :أحكاـ الجكار في اإلسبلـ فيؿ الجار ىك المبلصؽ فقط أـ يشمؿ غيره؟ ىناؾ عدة أقكاؿ

 .الجار ىك المبلصؽ فقط :القول األول

 .(2) كبعض المالكية(1)كبيذا القكؿ قاؿ اإلماـ أبك حنيفة

 :كاستدلكا بما يمي

أف النبي صمى اهلل عميو -  رضي اهلل عنو– (3)استدلكا بما ركاه أبك رافع: مف السنة النبكية: أكال
 .5،(4)"الجار أحؽ بسبقو: "كسمـ قاؿ

                                                 
 3، ط351، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (ىػ87)أبك بكر عبلء الديف بف مسعكد بف أحمد، كفاة : الكاساني (1)
، اإلختيار لتعميؿ (ىػ683)أبك الفضؿ عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد، كفاة : المكصمي. ، دارالكتب العممية(ـ1986-ىػ1406)

القاىرة، دار - ، مطبعة الحمبي(ـ1937-ىػ1356)، فصؿ الكصية لمجيراف كاألصيار كاألحفاد، ط 77، ص5المختار، ج
 .بيركت- الكتب العممية

، باب أحكاـ الكصية، ط 530، ص9، جمنح الجميل شرح م تصر  ميل، (ىػ1299)عميش، محمد بف أحمد، كفاة  (2)
 .بيركت- ، دار الفكر(ـ1989-ىػ1409)

تيًمؼ في اسمو، فقيؿ: أبك رافع (3) أسمـ، كقيؿ ىرمز، كقيؿ ثابت، : إبراىيـ، كقيؿ: ىك مكلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ايخي
كاف أبك رافع مكلى  العباس عـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فكىبو لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، فمما أسمـ العباس بشَّر أبك 

 في –رافع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، فأعتقو، ككاف إسبلمو قبؿ بدر كلـ يشيدىا كشيد أيحد كما بعدىا، تكفي رحمو اهلل 
اإلستيعاب في معرفة : ابف حجر: انظر. خبلفة عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، كقيؿ في خبلفة عمي بف أبي طالب

 .أبك رافع القبطي (7/9883)اإلصابة في تمييز الصحابة . أبك رافع (4/2948 )االصحاب

 .كاخرجو. ، كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة عمى صاحبيا قبؿ البيع(3/2258 )صحيح الب اري: البخارم (4)

5 عبد السبلـ : ، مادة سقب، تحقيؽ85، ص3، جمقاييس المغةالرازم، : انظر. القرب، كقيؿ المبلزؽ كالمبلصؽ: السقب
: ، مادة سقب، تحقيؽ1115، ص3، جغريب الحديثأبك أسحاؽ إبراىيـ بف اسحاؽ، : الحربي. (ـ1979-ىػ1399)ىاركف، ط

 .مكة المكرمة-جامعة أـ القرل. (ىػ1405)1سميماف إبراىيـ محمد العايد، ط
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إفَّ الحديث جاء لبياف حؽ الشفعة كىي ال تثبت إال لمجار : كجو الداللة في الحديث
 .1المبلصؽ فقط فدؿ ذلؾ عمى أنو ىك المقصكد كحده

 :من األدلة العقمية: ثانيا

أف الجكار ىك عبارة عف القرب كحقيقة ذلؾ أف تككف في الجار المبلصؽ أما غيره فيك  -1
 .بعيد بالنسبة إليو

إف المجاكرة تعني المبلصقة فيي متحققة في الجار المبلصؽ فقط ألنو لمَّا تعذر صرفو  -2
كجب صرفو إلى أخص الخصكص كىك  (الجار أحؽ بسبقو)الى الجميع في حديث 

كيمكف أف يجاب عمى ىذا الدليؿ بأف استعماؿ الجار لغير المبلصؽ دلت عميو . المبلصؽ
النصكص الشرعية الكاردة في بداية ىذا الفصؿ كبالتالي ال يختص معنى الجكار 

 .بالمبلصؽ فقط

 .ىك المبلصؽ كغيره ممف يجمعيـ المسجد إذا كانكا أىؿ مىحمَّة كاحدة: القول الثاني

 كىك قكؿ عند (4) مف الحنفية(3)، كمحمد بف الحسف(2)القاضي أبك يكسؼ: كبيذا القكؿ قاؿ
 .(5)المالكية

 :استدلكا بما يمي: األدلة

                                                 
1710، ص2، جمجمع األنير في شرح ممتقى األبحر، (ىػ1078)عبد الرحمف بف محمد بف سميماف، كفاة :  داماد أفندم) ،

 .باب الكصية لؤلقارب كغيرىـ، دار إحياء التراث العربي
ىك يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب الككفي البغدادم صاحب اإلماـ أبك حنيفة كتمميذه كأكؿ مف نشر مذىبو كاف : أبك يكسؼ (2)

فقييان عبلمة مف حفاظ الحديث، كلد أبك يكسؼ بالككفة، ككلي القضاء ببغداد أياـ الميدم كاليادم كالرشيد، كىك أكؿ مف لقب 
بقاضي القضاة، كيقاؿ لو قاضي قضاة الدنيا، ككذلؾ ىك أكؿ مف كضع الكتب في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أبك حنيفة، 

يعقكب بف  (ىػ748)الذىبي، كفاة . ، أبك يكسؼ193، ص8، جاألعالم: الزركمي: انظر. (ىػ182)تكفي رحمو اهلل سنة 
 .(ـ2006-ىػ 1427) القاىرة، ط –دار الحديث . سيرأعالم النبالءإبراىيـ، 

ىك أبك عبد اهلل الشيباني، طمب الحديث ك سمع سماعا كثيران مف سفياف الثكرم كاألكزاعي، كجالس أبي : محمد بف الحسف (3)
. (ىػ189) سنة –رحمو اهلل - حنيفة كتفقو عمى يده، نظر الرأم فغمب عميو، تكلى قضاء الرقة زمف ىاركف الرشيد، تكفي 

 .، محمد بف الحسف(7/5305 )الطبقات الكبرى: ابف سعد: انظر

أبك المحاسف جماؿ الديف  يكسؼ بف : الممطي. ، باب الكصية  لمجيراف461، ص13، جالبناية شرح اليداية: العيني (4)
 . بيركت–، باب الكصية لمجيراف، عالـ الكتب 66، ص2، جالم تصرمن مشكل االثار: (ىػ803)مكسى بف محمد، كفاة 

، الكصية 461، ص13، جالبحر الرائق شرح كنزالدقائق، (ىػ970)زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، كفاة : ابف نجيـ (5)
 .لمجيراف
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 :من السنة النبوية: أوال

ال : قاؿ:  عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ– رضي اهلل عنو –(1)استدلكا بما ركاه أبك ىريرة
 .(2)"صبلة لجار المسجد إال في المسجد

 باف الجيراف ىـ الذيف يجمعيـ مسجد –رضي اهلل عنو - كقد فسره عمى بف أبي طالب
بأف الحديث خاص بالصبلة فقد ذكر في كتب متكف :  كيمكف أف يجاب عمى ىذا االستدالؿ(3)كاحد

الحديث في أبكاب الصبلة فدؿ عمى أنو خاص بيا ثـ إف الحديث ال يقكل عمى أف يككف دليبل قكيا 
 .فالحديث ضعيؼ ال يصمح لبلستدالؿ بو

 :من األدلة العقمية: ثانياً 

 .(4)إف المقصكد مف الجكار البر بالجيراف ك اإلحساف إلييـ كىذا ينتظـ في المبلصؽ كغيره

                                                 
ىك عبد الرحمف بف صخر الدكسي، كقد اختمؼ في اسمو اختبلفا كبيرا، يكنَّى أبا ىريرة، ليرة صغيرة كاف : أبك ىريرة  (1)

ـى المدينة فأسمـ سنة  ىػ، ك لـز 7يضعيا في كمِّو فمقبو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بذلؾ، نشأ يتيما ضعيفان في الجاىمية، قىًد
 حديثان، كًلي إمرة 5374النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ككاف رحمو اهلل مف أكثر الصحابة حفظان لمحديث كركاية لو فركل عنو 

، أبك 308، ص3األعبلـ، ج: الزركمي: انظر. ىػ59المدينة ثـ البحريف كاف حاد الذىف ككثير العبادة ،تكفي بالمدينة سنة 
، باب أبك ىريرة، 91، ص18، جالوافي بالوفيات، (ىػ764)صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل، كفاة : الصفدم. ىريرة

 .(ـ2000- ىػ1420) بيركت، ط –دار إحياء التراث 

أبك بكر عبد الرزاؽ بف : الصنعاني. ، كتاب الصبلة، باب التشديد في ترؾ الجماعو(3/4942 )السنن الكبرىالبييقي،  (2)
حبيب الرحمف : ، باب أبك ىريرة، تحقيؽ(1/1915)مصنف الصنعاني : (ىػ211)ىماـ بف نافع الحميرم اليماني، كفاة 

. ، كتاب الصبلة، باب مف سمع النداء(1/1915)مصنؼ الصنعاني .  بيركت–، المكتب اإلسبلمي (1403 )2األعظمي، ط
مدكية بف نيعيـ بف الحكـ، المعركؼ بابف البيع، كفاة : الحاكـ ، (ىػ405)أبك عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف محمد حى

 1مصطفى عبد القادر عطا، ط: تحقيؽ. ، كتاب الصبلة، باب أما حديث عبد الرحمف بف ميدم(1/898 )المستدرك
مشيكر بيف الناس كىك ضعيؼ : قاؿ ابف حجر في تعميقو عمى الحديث.  بيركت–دار الكتب العممية  (ـ1990-ىػ1411)

قاؿ عنو األلباني في اركاء . ، كتاب صبلة الجماعة77، ص2، جالتم يص الحبير: ابف حجر: انظر. ليس لو اسناد ثابت
 .حديث ضعيؼ (2/491)الغميؿ 

، باب 200، ص6، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: (ىػ743)عثماف بف عمي بف محجف البارعي، كفاة : الزيمعي (3)
 .القاىرة-  بكالؽ–الكصية لؤلقارب كغيرىـ، المطبعة الكبرل االميرية 

اليداية شرح بداية : (ىػ593)أبك الحسف برىاف الديف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني، كفاة : المرغيناني (4)
.  (لبناف-بيركت)طبلؿ يكسؼ، دار إحياء التراث العربي : ، باب الكصية لبلقارب كغيرىـ، تحقيؽ529، ص4، جالمبتدي
 .، الكصية لؤلقارب كغيرىـ 505، ص8، جالبحر الرائق: ابف نجيـ
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 .أف الجكار أربعكف داران مف كؿ جانب: القول الثالث

 .(2) كالحنبمية(1)كبيذا القكؿ قاؿ الشافعية

:  األدلة

 :من السنة النبوية

حؽ : " استدلكا بحديث أبي ىريرة  رضي اهلل عنو  أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ -1
 . (3)"الجار أربعكف داران ىكذا كىكذا كىكذا، يمينان كشماالن، كقدامان كخمفان 

أنو نص عمى أف حد الجكار أربعكف داران مف كؿ جانب كالنص ال : كجو الداللة في الحديث
 .(4)يجكز العدكؿ عنو

ف أقربيـ إلي : أف رجبلن جاء إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ -2 إني نزلت ًمٌحمة قكـ كا 
جكارا أشدىـ لي أذل فبعث النبي صمى اهلل عميو كسمـ أبا بكركعمر رضي اهلل عنيما أف 

                                                 
، باب 35، ص2، جالميذب في فقو اإلمام الشافعي، (ىػ476)أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ كفاة : الشيرازم (1)

مغني المحتاج إلى : (ىػ0977)شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب، كفاة : الشربيني. جامع الكصايا، دار الكتب العممية
  (ـ1994- ىػ1415) 1، فصؿ في أحكاـ الكصية الصحيحة، دار الكتب العممية، ط95، ص4، معرفة معاني ألفاظ المنياج

، فصؿ في 57، ص4، منيج الطبلب، جحاشية الجمل: (ىػ1204)سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي، كفاة : الجمؿ
 .األحكاـ المفظية لممكصى بو ك لممكصى لو، دار الفكر

، 234، ص6 جالمغني: (ىػ620)أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد الجماعمي المقدسي، كفاة : ابف قدامو (2)
، 2، جشرح منتيى اإلرادات: (ىػ1051)البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس كفاة . مكتبة القاىرة

كشاف القناع عن : البيكتي. عالـ الكتب. (ـ1993- ىػ1414 )1، فصؿ كال تصح الكصية لكنيسة أك بيت نار، ط469ص
 .قتؿ المكصي لو المكصي: ، فصؿ363، ص4، جمتن االقناع

أبك يعمى المكصمي، مسند أبي . ، باب الرجؿي يقكؿي ثمث مالي الى فبلف يضعو حيث أراه اهلل(6/12611)السنف : البيقي (3)
، باب حؽ الجكار الى (1/276 )سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة: األلباني. ، مسند أبي ىريرة(10/5982)يعمى 

 .ىذا الحديث ضعيؼ جدان : اربعيف داران، قاؿ األلباني
 .، فصؿ أكصى بشيء لزيد كلممساكيف234، ص6، جالمغني: ابف قدامو (4)



32

أال أف أربعيف داران جار، كال يدخؿ الجنة مف ال : "يأتكا باب المسجد فيقكمكا عميو ك يصيحكا
 .(1)"يأمف جاره بكائقو

 .أنو نص عمى أف حد الجيرة أربعكف داران : كجو االستدالؿ في ىذا الحديث

 . إٌف ىذا الحديث ضعيؼ فبل يقكل عمى االستدالؿ بو لقكة ضعفو

 .أف أىؿ البمدة أك المدينة الكاحدة ىـ جيراف: القول الرابع

 .(3) كالشافعية(2)كىذا القكؿ ىك قكؿ عند المالكية

:" كاستدلكا بقكلو تعالى









"(4). 

 .(5)إف اهلل جعؿ اجتماع الناس في المدينة جكاران : كجو الداللة في اآلية السابقة

                                                 
، عف يكسؼ بف السفر عف األكزاعي عف يكنس بف زيد الزىرم بف عبد الرحمف بف (19/143 )المعجم الكبير: الطبراني (1)

نصب : الزيمعي: انظر. ك يكسؼ بف السفر أبك الفيض فيو مقاؿ: قاؿ عنو الزيمعي في نصب الراية. كعب بف مالؾ عف أبيو
، باب ما جاء في أذل الجار كفيو (8/13566 )في مجمع الزوائدكقاؿ الييثمي . ، باب الكصية لبلقارب414، ص4 جالراية

حديث ضعيؼ، كيكسؼ بف السفر فيو مىقاؿ، إنما يقاؿ فيمف ىك مختمؼ في : قاؿ عنو األلباني. يكسؼ بف السفر كىك متركؾ
 سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا: األلباني: انظر. تكثيقو تخريجو كابف السفر ىذا متفؽ عمى تركو بؿ كذبو

 .، أال إفَّ أربعيف داران جار(1/275)

 .، باب أحكاـ الكصية530، ص9، جمنح الجميل شرح م تصر  ميل: عميش (2)

، فصؿ في أحكاـ الكصية 95، ص4مغني المحتاج، ج: الشربيني. ، فصؿ531، ص8، جالحاوي الكبير: الماكردم (3)
 .الصحيحة

 (.60)سكرة األحزاب، االية  (4)

 .، فصؿ في أحكاـ الكصية الصحيحة95، ص4، جمغني المحتاج: الشربيني (5)
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 :كأيجيبي عمى ىذا االستدالؿ

بأف مف الصعب جعؿ جميع أىؿ البمدة جيرانان خصكصان كأننا نشيد في زماننا ىذا اتساعان 
 .ىائبلن في العمراف كالبناء كمع ىذا التكسع الكبير مف الصعب األخذ بيذا القكؿ

 .(2)كقيؿ األفخاذ. (1)إف جيراف اإلنساف قبيمتو: القول ال امس

 غير (4) يغمؽ ك قيؿ ىـ أىؿ الزقاؽ(3)إٌف الجار مف ليس بينؾ ك بينو درب: القول السادس
 .(5)النافذ

ف ذلؾ يرجع الى العرؼ: القول السابع  .الجار ىك مف قاربت داره دار جاره كا 

 .كىذا القكؿ قاؿ بو الحنابمة في قكؿ عندىـ

 :الترجيح

يظير لي صحة القكؿ السابع كىك القكؿ األخير كذلؾ ألف األقكاؿ الستة اآلخرل استندت 
 .عمى أدلة بعضيا ضعيفة ال تصمح لبلستدالؿ بيا

ثـ إٌف أحكاؿ الجكار تختمؼ في مفيكميا مف بمد آلخر فبل بد حينيا مف اعتبار العرؼ 
 .كاألخذ بو في تعييف حد الجكار ك مقداره فمف قىريبىت داره دار جاره اعتبر جاران 

                                                 
ف : ، مسألة491، ص6ج: الشرح الكبير. أكصى بشيء لزيد كلممساكيف: ، فصؿ234، ص6، جالمغني: ابف قدامة (1) كا 

 :.... .أكصى لرجؿ بشيء ثـ قاؿ

، تاج العروس: الزبيدم. ، مادة جمع56، ص8لساف العرب، ج: ابف منظكر: انظر. جمع فخذ كىي القبائؿ: األفخاذ (2)
 .، مادة جمع454، ص20ج

، لسان العرب: ابف منظكر. ، مادة درب402، ص2الزبيدم، تاج العركس، ج: انظر. الباب الكاسع عمى رأس السكة: درب (3)
 .، مادة درب374، ص1ج

، لسان العرب: ابف منظكر: انظر. الطريؽ الضيؽ دكف السكة، كالجمع أزقة كزقاؽ كقد يككف نافذان أك غير نافذ: الزقاؽ (4)
 .، مادة زقؽ136، ص1 ،جم تار الصحاح: الرازم. ، مادة زقؽ143، ص1ج

 .مف الصفحة نفسيا (1) نفس المصدر في تكثيؽ رقـ (5)
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 المبحث السادس 

 حقوق الجيران

 :األسس والضوابط لمتعامل مع الجيران: المطمب األول

 المجتمع المسمـ مجتمع تسكده المكدة كالمحبة كالتعاكف كاألخبلؽ الحميدة، كتربطو عقيدة 
 .كاحدة ىي عقيدة التكحيد، فيك مجتمع متضامف متكامؿ متعاكف عمى البر كالتقكل

إفَّ مف أيسيًس تقكل اهلل كاإليماف بو أف يعبده المسمـ كأنو يراه، كأف يحب ألخيو ما يحب 
لنفسو، كأف يدافع عف دينو كعرضو كمالو، كأف يرعى حقكؽ أىمو كجيرانو ككطنو، كحتى نراعي 

حقكؽ الغير ال بد مف اإللتزاـ باأليسيًس كالضكابط التي كضعيا لنا الشارع الحكيـ، كبيَّنىيا لنا رسكؿ 
 :اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كمنيا

 : االستئذان- 1

إف مف السنة طرؽ باب اآلخريف قبؿ دخكليا كذلؾ بطرقيا ثبلثان، أما الدخكؿ بشكؿ مفاجئ 
أك بغتة كعمى غفمة فيذا غير جائز كمخالؼ لما جاء بو القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة، قاؿ 

: " تعالى




(1) 

                                                 
االستفعاؿ مف األنس، كىك أف يستأذف أىؿ البيت في الدخكؿ : بمعنى تستعممكا كتستكشفكا الحاؿ، كاالستئناس: تستأنسكا(  1)

كلييٍؤًذٍنييـ أنو داخؿ عمييـ، فميأنس إلى إذنيـ لو في ذلؾ، كيأنسكا إلى استئذانو . عمييـ، مخبر بذلؾ مف فيو، كىؿ فيو أحد
، (تفسير القاسمي) محاسن التأويل: (ىػ1332)محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ، كفاة : القاسمي. إياىـ
أبك محمد بف جزِّم بف يراعد : الطبرم. ، دار الكتب العممية(ىػ1418)1محمد باسؿ عيكف السكد، ط: ، تحقيؽ368، ص7ج

أحمد مجد : ، تحقيؽ(27)، الباب 149، ص19، ججامع البيان في تأويل القرآن: (ىػ319)بف كثير بف غالب اآلممي، كفاة 
 .، مؤسسة الرسالة(ـ2000-ىػ1429 )1شاكر، ط
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"(1). 

 

: "كقاؿ تعالى

"(2). 

أم شيًرعى مف أجمو ألف المستأذف لك دخؿ بغير إذف لرأل بعض ما يكره مف يدخؿ إليو أف 
 .2يطمع عميو

االستئناس، فالذم يطرؽ باب غيره ال يدرم أيؤذف لو أـ ال؟ فيك : 3ئذاف ىككقيؿ االست
 .كالمستكحش، كذلؾ مف خفاء الحاؿ عميو، فإذا أذيف لو استأنسى 

كيندرج تحت باب االستئذاف، اختيار الكقت المناسب لمدخكؿ عمى الغير، كىنا أخص 
بالذكر الجار، فعمى المسمـ صاحب الذكؽ السميـ أف يتجنب كقت راحة جاره، ككقت نكمو كاألكقات 
المتأخرة في الميؿ، باستثناء الحاالت االضطرارية حيث يككف فييا الجار محتاج إلى مساعدة جاره، 
كحاالت المرض المفاجئ ال قدر اهلل، أك في حاالت الفرح أك الحزف، بؿ فمف اإلحساف كمف أعمى 

 .مراتبو أف يقؼ إلى جانب جاره كأف يىييبَّ لمساعدتو

أما كثرة طرؽ باب الجار لجاره فيك يؤذيو كيزعجو كيقمؿ مف راحتو، كفي ىدم الحبيب 
ال فميرجع  . المصطفى أسمى قاعدة في اإلستئذاف كىي طرؽ باب الجار ثبلثان كا 

                                                 
 (.27) سكرة النكر، اآلية (1)

 (.58)سكرة النكر، االية ( 2)

2 قكلو باب االستئذاف مف أجؿ النظر24، ص11، جفتح الباري: ابف حجر ،. 

3 أبك حفص سراج الديف : النعماني. 226 ص3، ج(تفسير الزمخشرم) الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل: الزمخشرم
، دار الكتب (ـ1998-ىػ1419 )1، ط341 ص14، جالمباب في عموم الكتاب: (ىػ775)عمر بف عمي بف عادؿ، كفاة 

 .(لبناف- بيركت)العممية 
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كىنا ال أعني أك أدعك إلى القطيعة بيف الجيراف، ألنو قد يككف الجار شقيقان لجاره أك مف 
أقاربو، كلكف الذم أعنيو ىك تكرار طرؽ باب الجار ألكثر مف مرة في اليـك لحاجة أك بدكف حاجة 
فيذا يزعجو كيؤذيو، كيقمؿ مف راحتو كقد نيانا صمى اهلل عميو كسمـ عف إيذاء الجار بالقكؿ كالفعؿ، 

، فبيت اإلنساف ىك مكاف أنسو 4"المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده: "فقاؿ عميو السبلـ
 .كراحتو

 :أن يوطن المسمم نفسو عمى حسن الظن باآل رين، واجتناب سوء الظن والشك- 2

إف المسمـ مأمكر بأف يحسف الظف بإخكانو، كأف يحمؿ ما يصدر عنيـ مف قكؿ أك فعؿ 
، فالشارع الحكيـ  عمى محمؿ الخير، ال الشؾ كالظف السيء، ما لـ يتحكؿ الظف إلى يقيف جاـز

 : "يأمرنا بالتثبيت فيما يصدر مف الغير، حيث يقكؿ عز مف قائؿ

   

     

   "(1) .

   )قكلو تعالى : (2)قاؿ الماكردم

) أف يتكمـ بما ظنو فيككف إثمان، فإف : والثاني يعني ظف السىكء، أحدىما: فيو كجياف
 . لـ يتكمـ بو لـ يكف إثمان 

إياكـ كالظف فإنو : "(3)كقد ركل أبك ىريرة رضي اهلل عنو أنو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
 ".أكذب الحديث كال تجسسكا كال تحسسكا كال تباغضكا كككنكا عباد اهلل إخكانان 

                                                 
47 سبؽ تخريجو، ص. 

 (.12)سكرة الحجرات، اآلية ( 1)

: ، قاؿ تعالى334، ص5، جتفسير الماوردي: (ىػ450)الماكردم، أحمد عمي بف محمد بف نحند بف حبيب البصرم، كفاة ( 2)
 . ( لبناف–بيركت )السيد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العالمية : ، تحقيؽ(إف بعض الظف إثـ

: مسمـ. ، كتاب النكاح، باب ال يخطب الرجؿ عمى خطبة أخيو حتى ينكح أك يدع(7/2563 )صحيح الب اري: البخارم(3)
 . كتاب البِّر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ الظف كالتجسس كالتنافس كالتناجش كنحكىا (4/2563 )صحيح مسمم
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ىك تحقيؽ الظف كتصديقو دكف ما ييجس في القمب مف خكاطر الظنكف، : (1)قاؿ الخطابي
 .فإنيا ال تيممؾ

 .أف المحـر مف الظف ما يستمر صاحبو عميو كيستقر في قمبو: كمراد الخطابي

كم في الحديث النبكم  ثـ إفَّ سكء الظف ىك مف عمؿ الشيطاف كالعياذ باهلل تعالى، فقد ري
ني خشيت أف : "الشريؼ، قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ إف الشيطاف يبمغ مف اإلنساف مبمغ الدـ، كا 

 .5"يقذؼ في قمكبكما شيئان 

                                                 
، باب في حديث النبي صمى 83، ص1، جغريب الحديثأبك سميماف محمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب، : الخطابي( 1)

 . ، دار الفكر(ـ1982-ىػ1402)عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم، ط : ، تحقيؽ(إياكـ كسكء الظف)اهلل عميو كسمـ 

5 كتاب االعتكاؼ، باب ىؿ يخرج المعتكؼ لحكائجو إلى باب المسجد(3/2035) صحيح الب اري: البخارم ،. 
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 .(2)كىي عند مسمـ بمفظ يمقي شران . (1)ككممة شيئان تعني سكء الظف

كسكء الظف ال يصدر إال عف إنساف ضعيؼ االيماف، أما المؤمف الحؽ سميـ الصدر 
ال تظٌنٌف : "(3)ييٍحًسف الظف بإخكانو المسمميف، فما أركع حكمة الفاركؽ عمر بف الخطاب حيث قاؿ
 ". بكممة خرجت مف في أخيؾ المسمـ سكءان أك قاؿ سران كأنت تجد ليا في الخير محمبلن 

أف أسرار القمكب ال يعمميا إال عبٌلـ الغيكب، فميس لؾ أييا : ىك (الظف)كسبب تحريـ 
 .(4)المسمـ أف تعتقد في غيرؾ سكءان إال إذا انكشؼ لؾ ذلؾ بالعياف

فالمسمـ يأخذ بالظاىر كال يبحث عف البكاطف كالخفايا كيفكر فييا كيشكؾ في أمر جاره بؿ 
يأخذ بالظكاىر مف األمكر كيحممو عمى محمؿ الخير، ألف لو في ىدم المصطفى صمكات ربي 

ما أطيبؾ، : "كسبلمو عميو مناران كىاديان حيث قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ كىك يطكؼ بالكعبة المشرفة
كأطيب ريحؾ، ما أعظمؾ كأعظـ حرمتؾ، كالذم نفس محمد بيده، كلحرمة المؤمف أعظـ عند اهلل 

 .(5)"حرمة منؾ، مالو، كدمو، كأف تظف بو إال خيران 

كليذا يجب عمى المسمـ أف يتحرز كثيران، كأف يحترس مف سكء الظف، فكـ أكقع سكء الظف 
 . مف فراؽ بيف المتحابيف كقطيعة بيف المتكاصميف، كىجراف بيف الجيراف المسمميف

                                                 
، كتاب االعتكاؼ، (3/2035 )صحيح الب اري: البخارم.  البغا لمحديث الكارد في صحيح البخارملمصطؼ. تعميؽ د  (1)

 .باب ىؿ يخرج المعتكؼ لحكائجو إؿ باب المسجد

، كتاب السبلـ، باب بياف انو يستحب لمف ركئي خاليا بامرأة ككانت زكجة أك محرما لو (4/2175 )صحيح مسمم: مسمـ (2)
 . أف يقكؿ ىذه فبلنة ليدفع ظف السكء بو

الدر المنثور في : السيكطي. (4)، سكرة النساء اآلية 469، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشرم (3)
 (.11)، سكرة الحجرات اآلية 565 ص7، جالتفسر بالمأثور

 .، كتاب آفات المساف150، ص3 ، جإحياء عموم الدين: الغزالي (4)

، كتاب الفتف، باب حرمة ذـ (2/3932 )سنن ابن ماجة، (ىػ237)أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكينب، كفاة : ابف ماجو (5)
، طاككس، (11/10966)المعجم الكبير: الطبراني. محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية: المؤمف كمالو، تحقيؽ

اسنداه ضعيؼ، لكنو ليس شديد الضعؼ، فيستشيد بو، كلو شاىد مف حديث عبد اهلل بف عمرك : قاؿ األلباني. عف ابف عباس
، باب ما أعظمؾ كما أعظـ (7/3420 )سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا: األلباني: أنظر. أك ابف عمر مرفكعا

 .حرمتؾ



39

كعمى المسمـ أف يتدارؾ ما صدر منو مف سكء الظف بالتكبة إلى اهلل تعالى كاالستغفار، 
كاإلكثار مف االستعاذة، كاإلكثار مف ذكر اهلل تعالى كاالعتماد عميو كمبلزمة طاعتو، كأف يحسف 
كيصؿ مف أساء الظف بيـ كخصكصان إف كانكا جيرانان لو، كما أكثر اإلساءة إلى الجيراف بالظف 

، فقاؿ (1)ثبلثه الزماته ألمتي، الطيرةي : "كالتأكيؿ؟ فقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  كالحسدي كسكء الظفِّ
ذا : فما يذىبيف يا رسكؿ اهلل ممف كٌف فيو؟ قاؿ: رجؿ ذا ظننت فبل تحقؽ، كا  إذا حسدت فاستغفر كا 

 .(2)"تطيرت فامض

االبتعاد عن التجسس والمراقبة وعدم تتبع  طوات الجار واحترام  صوصياتو وشؤون بيتو - 3
 :الدا مية

، أما بالجيـ:  في المغة(3)كالتجسس فيك البحث عف العكرات، : ىك مف الثبلثٌي جسَّ أك حسَّ
فيك أف : ىك أف يطمبو لغيره، أما التحسس: التجسس: ىك االستماع ألحاديث الناس، كقيؿ: كبالحاء

 . يطمبو لنفسو، ككبلىما معناىما كاحد في تطمُّب معرفة األخبار

التفتيش عف بكاطف األمكر، كأكثر ما يقاؿ في الشركر، كالتجسس يككف : (4)التجسس: كقيؿ
 .كاهلل أعمـ في الخير كالشر

أف بأنو طمب المعايب مف الغير، أم :  فقد عٌرؼ التجسس(5)أما الشيخ ابف عثيميف
نساف ينظر كينصت كيستمع شران مف أخيو، أك لعمو ينظر سكءان مف أخيو، كالذم ينبغي لئلنساف اإل

                                                 
أم ما يىتىشاءىـ ييتىشاءـ بو مف الفأؿ، كقد كاف صمى اهلل عميو كسمـ ييحبُّ الفأؿ كيكره : اسـ مف تطيَّر، كقيؿ مف طيَّر: الطيرة( 1)

 .، باب طيَّر453 ص12، جتاج لعروس: الزبيدم. ىك التفاؤؿ، كيككف في الخير بعكس الطيرة: الطيرة، كالفأؿ

أحمد بف عمرك بف : أبي عاصـ. ، باب مف اسمو حارثة، حارثة بف النعماف األنصارم(3/3227 )معجـ الكبير:   الطبراني(2)
. د: تحقيؽ. ، باب حارثة بف النعماف بف زيد بف عبيد بف ثعمبة(4/1962 )اآلحاد والمثاني، (ىػ287)الٌضحاؾ بف مخمد، كفاة 

: انظر. حكـ األلباني عمى الحديث بأنو ضعيؼ. الرياض-، دار الراية(ـ1991-ىػ1411 )1باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، ط
 . ، ثبلث الزمات ألمتي(1/2526)ضعيؼ الجامع الصغير كزياداتو: األلباني

 .، باب جٌس 499، ص5، جتاج العروس من جواىر القاموس: الزبيدم (3)

سىسى 38، ص6، جلسان العرب: ابف منظكر (4)  .، مادة حى

، باب سكرة الحجرات، اآلية 50، ص1، جتفسير ابن عثيمين: (ىػ1421)ابف عثيميف، محمد بف صالح بف محمد، كفاة  (5)
 الرياض- ، دار الثريا(ـ2004-ىػ1425)1، ط(12)
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أف ييٍعًرضى عف معايًب الناس، كأف ال يحرص عمى االطبلع عمييا، كليذا ركم عف النبي صمى اهلل 
ال ييبىمِّغيني أحده مف أصحابي عف أحدو شيئان، فإني أيحبُّ أف أخرج إليكـ كأنا سميـ : عميو كسمـ أنو قاؿ

 .(1)"الصدر

إف اهلل سبحانو كتعالى نيانا عف التجسس كالمراقبة لمغير في كؿ صغيرة، ككبيرة، فقد أنزؿ 
  : "في محكـ آياتو قاؿ تعالى

   

     

      

     

     

 "(2). 

ىذه اآلية اشتممت عمى األسس كالضكابط لمتعامؿ بيف بني البشر فابتدأت بنيي المسمـ عف 
اجتناب سكء الظف كالشؾ في الغير ثـ نيت المسمـ عف التجسس كتتبع عكرات الغير، كالذم مف 
نتاجو تككف الغيبة كنقؿ ما سمع كرأل مف الغير، فكاف كمف أكؿ لحـ أخيو ميتان كىذا مما تأنفو 

 . كتشمئز منو الطباع البشرية

ثـ إف حٌب االستطبلع غريزة جعميا اهلل في كؿ إنساف ليستطمع ما في الككف مف أسرار 
دالة عمى قدرة الخالؽ كعظمتو، فبل يتعدل ىذا الغرض، كال ينحرؼ ىذا الدافع إلى التجسس عمى 

ٍمؽ كالكقكؼ عمى أسرارىـ  .الخى

                                                 
 سنن الترمذي: الترمذم. ، كتاب األدب، باب في رفع الحديث مف المجمس(4/4860 )سنن أبي داود: أبك داككد (1)
أحمد بف . ، أبكاب المناقب عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب في فضؿ أزكاج النبي صمى اهلل عميو كسمـ(5/3896)

: انظر. حديث ضعيؼ: قاؿ األلباني. ، مسند عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو(6/3759 )مسند أحمد بن حنبل: حنبؿ
 .، باب رياض الصالحيف(1/1547 )رياض الصالحينتحقيؽ : األلباني

 (.12)سكرة الحجرات، اآلية  (2)
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إٌف مراقبة الجار لجاره في تصرفاتو ثـ تأكيميا كتفسيرىا كنقميا لمغير يُّعىدُّ مف الكبائر المنيي 
إياكـ كالظف فإنو أكذب الحديث، كال تجسسكا : "عنيا المسمـ، فقد جاء في الحديث النبكم الشريؼ

 .(3)"كال تباغضكا كككنكا عباد اهلل إخكانان 

 كلكف قد يطًَّمع الجار عمى بعض أمكر جاره فينبغي أف يكطف نفسو عمى ستر جاره 
مستحضران أنو إف فعؿ ذلؾ ستره اهلل في الدينا كاآلخرة، كأما إف نقؿ أخبار جيرانو لمغير كىتؾ ستره، 

فقد عٌرض نفسو لجزاءو مف جنس عممو، فقد كانت العرب في الجاىمية تعيش في ظمـ كجيؿ إال 
 :(1)أنيـ كانكا يتفاخركف بصيانيـ ألعراض الجيراف، كفي ىذا قاؿ عنترة بف شداد

 كأغٌض طرفي إف بدت لي جارتي حتى يكارم جارتي مأكاىا

فاهلل يحب الساتريف كيكره الفضيحة،  فعمى الجار أف يككف حصنان حصينان لجاره يكتـ كؿ 
ما يعرفو عف جاره، كال يذيع لو سران، فيك أقرب الناس إلى جاره كىك المطمع عمى أحكالو، إف رأل 

 . فيو سكءان كفحشان، فبل يفضحو، بؿ يساعده كيستر عميو كيقدـ لو النصيحة، إف إستطاع

 : ترك الحسد والغيرة، والرضا بقضاء اهلل ونعمو- 4

ٍسف كخير عند : الحسد ىك تمني زكاؿ النعمة، كىك البغض كالكراىية لما يراه اإلنساف مف حي
 .(3 )فيي تمني ما عند الغير مف نعمة دكف أف يتمنى زكاليا: أما الغبطة. (2)الغير

كالحسد داء دفيف في النفس كمرض عضاؿ بغيض يستقر في نفس الحاسد كمرده ضعؼ 
اإليماف كتسمط الشيطاف في قمب اإلنساف، فعدـ الرضا بما قسـ اهلل تعالى لئلنساف فينظر إلى ما 

 .(4 )فيو غيره مف نعـ أنعميا اهلل تعالى عميو

                                                 
 .، مف ىذه الرسالة(35)تـ تخريجو في ص  (3)

 .226ص، 1، جديوان عنترة بن شداد:  عنترة بف شداد(1)

 .، باب حسد72، ص1، جم تار الصحاح: الرازم (2)

سىدى 149، ص3، جلسان العرب: ابف منظكر (3)  .، مادة حى

، 429، ص1، جأثر اإليمان في تحصين األمة اإلسالمية ضد األفكار اليدامة: عبد اهلل بف عبد الرحمف: الجربكع: انظر (4)
 .، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية(ـ2003-ىػ1423)1عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، ط
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": قاؿ تعالى

"(5) . 

": كالحسد خمؽ ذميـ، ذـٌ اهلل بو الييكد مصداقا لقكلو تعالى





"(1). 

كالحسد يسرم في األقراف، كذلؾ كبيف الزمبلء، كبيف الجيراف، إال مف رحـ اهلل تعالى، 
فالحاسد يكره أف يفكقو أحد في شيء أك مف أف يساكيو، كيكره أف يعيش غيره في خير كنعمة أكثر 
منو، فيتمنى ما عند غيره لو، كخصكصان الجيراف، فالغيرة كالحسد أمر شائع بينيـ، كلنا في نيي 

إياكـ : "(2)الحبيب المصطفى المثؿ االعمى، فقد ثبت في السنف أنو قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 ".كالحسد، فإف الحسد يأكؿ الحسنات، كما تأكؿ النار الحطب

فالحسد مف األمراض الفتاكة بالمجتمع، فيك يبعد صاحبو عف تقكل اهلل تعالى، كيؤدم إلى 
 .التقاطع كالتياجر، كالبغضاء كالعداكة بيف الناس

  :اجتناب الغيبة والنميمة- 5

إف ديننا الحنيؼ أكصانا باإلحساف إلى الجار كليس مف اإلحساف بو ذكره بما يكره، كفي غيابو، فقد 
   : "نيانا المكلى عزكجؿ عف الغيبة، فقاؿ تعالى

                                                 
(5)

 (.54)سكرة النساء، اآلية 

 (.109) سكرة البقرة، اآلية (1)

 سنن أبي داود: (ىػ276)، سميماف بف األشعث بف اسحاؽ بف بسير بف عمرك األردم السجستاني، كفاة ككدأبك دا( 2)
ابف . ( بيركت–صيدا )محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية : ، كتاب األدب، باب في الحسد، تحقيؽ(4/4903)

رياض تحقيؽ : األلباني. حديث ضعيؼ: قاؿ األلباني. ، كتاب الزىد، باب الحسد(2/4210: )سنن ابن ماجو: ماجو
 . ، باب رياض الصالحيف(1/266 )الصالحين
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    "(1). 

فعمى المسمـ أف يذكر أخاه المسمـ بخير في حاؿ غيابو كما لك كاف حاضران، ليذا عٌد اهلل 
 . عزكجؿ المغتاب كشبيو كمف يأكؿ لحـ أخيو ميتان، كىذا مما تأنفو الطباع البشرية

اهلل : أتدركف ما الغيبة؟ قالكا: "(2)ركل أبك ىريرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
إف كاف فيو ما تقكؿ فقد : قيؿ إف كاف في أخي ماأ؟ قاؿ. ذكرؾ أخاؾ بما يكره: قاؿ. كرسكلو أعمـ

ف لـ يكف فقد بيتو  .(3)"اغتبتو، كا 

كالمسمـ الكاعي ال يقتصر عمى حفظ لسانو فقط، كىك يعي أف استماع الغيبة ىك نكع مف 
الغيبة، فبل يكفي السككت، دكف نكير، بؿ ينصح أخاه المسمـ كيمنعو مف الغيبة كينياه عنيا، 

 . مستعينان بيدم المكلى عزكجؿ كسنة نبيو المصطفى صمكات ربي كسبلمو عميو

كالنميمة ليست بأدنى في الحرمة مف الغيبة، كىي أيضان خمؽ ذميـ كطبع لئيـ، كفييا إيقاد 
: لنيراف الغيرة كالحسد كالحقد كالعداكة بيف الناس عامة كبيف الجيراف خاصة، قاؿ تعالى

""(4). 

أال : كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ. (2)،(1)"ال يدخؿ الجنة قتٌات: "قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ
ف محمدان قاؿ ة؟ ىي النميمةي القالةي بيف الناس، كا  إٌف الرجؿ يصدؽ حتى يكتب : أينبئكـ ما الًعضى

 .(3)"صٌديقان، كيكذب حتى ييكتب كذابان 

                                                 
 (. 12)سكرة الحجرات، اآلية ( 1)

 . ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ الغيبة(4/2589 )صحيح مسمم: مسمـ( 2)

ذكر العيب بظير : تأتي أيضان بمعنى قىذىفو ككذب عميو، كقاؿ عنو ما لـ يفعمو، كقيؿ: أم كذىٍبت كافترٍيت، كبىيىتوى : بيتو( 3)
الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي . ، باب بىيىر165، ص1، جالنياية في غريب الحديث واألثر: ابف األثير: انظر. الغيب

، تحقيؽ163، ص1، جالتعريفات: (ىػ816)الشريؼ، كفاة  -ىػ1403 )1جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، ط: ، باب بىيىتى
 .( لبناف–بيركت )، دار الكتب العممية (ـ1983

 (. 11)سكرة القمـ، اآلية ( 4)
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كالنمَّاـ صحيفة قاتمة سكداء كىك مف حزب الشيطاف يستمع لكساكسو كىك إنساف قد عيٌرم 
مف نعمة اإليماف، بسبب سعيو في اإلفساد بيف الناس بسبب كبلمو المفسد، فكـ مف العبلقات 

االجتماعية ىٌدمت بسبب تناقؿ الكبلـ مف النماميف المشائيف بالشرِّ بيف الناس، فالنماـ ىك مف شر 
الناٌس، كىك إنساف متمكف ذك كجييف كما أخبر عنو الحبيب المصطفى حيث قاؿ صمى اهلل عميو 

 ".تجدكف شرَّ الناس ذا الكجييف الذم يأتي ىؤالء بكجو، كىؤالء بكجو: "(4)كسمـ

لكٌف المسمـ الحصيؼ الكاعي، ال يصدؽ كؿ ما ينقؿ لو مف كبلـ الغير عنو، بؿ يكاجو 
ذلؾ بالصفح كالعفك، فالجار ىك عكف لجاره يفرح لفرحو كيتأسى لحزنو، كالكاجب عمى المسمميف أف 

 . يتحابكا كيتقاربكا كيتعاكنكا عمى الخير كالبر كالتقكل

 :حقوق الجار في السنة النبوية الشريفة: المطمب الثاني

 عظيمة في األدياف كميا كفي جميع الشرائع، فالعرب كانكا (2) إف لمجار عمى جاره حقكقان 
يعظمكف حؽ الجار كيحترمكنو قبؿ اإلسبلـ، كيعتزكف بثناء الجار عمييـ كيفخركف بذلؾ، فالضعيؼ 
إذا جاكر القكم صار قكيان بقكة جاره ألنو يحميو كيذكد عنو، كلما جاء اإلسبلـ أعزه اهلل كأكد عمى 

 .  حؽ الجكار كحث عمى المحافظة عميو كجعمو بعد القرابة ككاد أف يكرثو

                                                                                                                                               
: مسمـ". ىٌماز مشاءو بنميـ: "، كتاب اآلدب، باب ما يكره مف النميمة، كقكلو تعالى(8/6056 )صحيح الب اري: البخارم( 1)

 . ، كتاب اإليماف، باب بياف غمظ تحريـ النميمة(1/169 )صحيح مسمم

إذا مشى : لمنمَّاـ القٌتات، مف باب قىتَّ يىقيتي قتان : ىك مف يىقيتُّ األحاديث قتان، أم يسمعيا كينقميا بيف الناس، كييقاؿ: القٌتات( 2)
: اليركم: انظر. ىك الذم ال يمسؾ األحاديث كال يحفظيا، كيسمى النماـ بالقٌساس، كالقٌماـ، كبالٌدراج ايضان : بالنميمة، كالنٌماـ

 . رجؿه نٌماـ: ، باب قكليـ379، ص1، جالزاىر في معاني كممات الناس: األنبارم. ، مادة قىتىتى 222، ص8، جتيذيب المغة

 .، كتاب الًبر كالصمة كاآلداب باب تحريـ الغيبة(4/2606)، صحيح مسمم: مسمـ(3)

يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى كجعمناكـ : "، كتاب المناقب، باب قكلو تعالى(3/3304 )صحيح الب اري: البخارم( 4)
كينيى " كاتقكا اهلل الذم تساءلكف بو كاألرحاـ إف اهلل كاف عميكـ رقيبان : "كقكلو" شعكبان كقبائؿ لتعارفكا إف أكركـ عند اهلل أتقاكـ

 . مف دعكل الجاىمية

قَّؽه أم : الحؽ(2) النياية في ، ابف االثير:انظر. رصيف: ضد الباطؿ، جمعو حقكؽ كًحقاؽ، كالحقيقة ضد المجاز ككبلـه ميحى
. مادة حقؽ، 77ص، 1ج، م تار الصحاح: الرازم .مادة حقؽ، 413ص، 1ج، غريب الحديث كاألثر
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مىف التـز شرائع اإلسبلـ لزمو إكراـ جاره كضيفو كبرىما كقد أكصى : قاؿ القاضي ًعيىاض
 . (3)اهلل تعالى باإلحساف إلى الجار ألف ىذا مف محاسف الشريعة كمكاـر األخبلؽ

ككذلؾ يقسـ صؿ اهلل عميو كسمـ بأنو لف يؤدم حقكؽ الجار إال مف رحمو اهلل تعالى، ففي 
عصرنا ىذا قؿَّ ميزاف الجار كنرل النقص الكاضح في حفظ حقكقو، كليذا تنكعت ألكاف األذل 

كقد جمع حقكؽ الجار األستاذ محمد محمكد الشنقيطي في قصيدة لو في مجمة . بالجار قكالن كفعبلن 
 :  فقاؿ(1)المنار

  أال قؼ بالديار كقكؼ دار
 حقكؽ الجار محتـر الجكار  

   
  كغادر ظممة ما دمت حيان 

 كباًدر نػصػرة الحؽ البدار  

   
 كعظـ قدره سران كجيران 

 

 تحز فخر المدا يـك الفخار

   
  تذكر قكلي الحربي صخرا

 كجار أبي داكد لممحار  

   
ف تعمؿ بما قااله تفمح  كا 

 كتندب في الكرل يا خير جار  

   
ييؿ السفيو حقكؽ جار ٌف جى   كا 

 كسيـ الخسؼ مف غاك كزاد  

   
  فعممي الجار محمي حماه

 كجار الدار محفكظ الكقار  

   
 فجار الدار أجعمو دثارم

 كجار العمـ أجعمو شعارم  

   
 ككؿ منيما عندم منيع

 بمنزلة الرداء مع اإلزار  

   
 :كمف حقكؽ الجار

 :التيادي بين الجيران- 1

رى الصدر: "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  .(3) (2 )"تيادك فإف اليدية تذىب كىحى

                                                 
، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصأبيح: (ىػ1014) اليركم، كفاة  عمي بف سمطاف محمدأبك الحسف نكر الديف :رمقا اؿ(3)
 (.لبناف-بيركت)، دار الفكر (ـ2002-ىػ1422 )1، ط2731، ص7ج

، باب حقكؽ الجار كمدح المنار بما ييٍبديو مف 2، رقـ المجمد مجمة المنار: محمد رشيد عمي كمجمكعة مف المؤلفيف: رضا (1)
 .ىدم الكبار

، أبكاب الكالء كاليبة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو (4/2130 )سنن الترمذي: الترمذم. ىذا حديث غريب: قاؿ الترمذم (2)
ىذا حديث حسف كىذا : كفي ىامش مسند أحمد بف حنبؿ قاؿ. كسمـ، باب في حثِّ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عميو التيادم

، مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو (15/9250 )مسند أحمد بن حنبل: أحمد بف حنبؿ. إسناد ضعيؼ لضعؼ أبي معشر
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 .(2) (1)"يا نساء المسممات ال تحقرٌف جارة لجارتيا كلك فرسف شاة: "كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

زالة ما يكدر  ففي ىذا الحديث داللة عمى أف ما لميدية مف أثر فعاؿ في تصفية القمكب كا 
صفكىا مف الغؿ كالحقد كالكراىية، فالمسمـ عندما يقدـ ألخيو المسمـ ىدية، إنما يعبر فييا عف 

صفاء قمبو اتجاىو كعف مكدتو كحبو لو، فينجذب الميدم إليو نحك الميدم فيرتاح لو كيصفك قمبو 
 .نحكه

ٍنة كأسيؿ عمى الميدم  كقيؿ إف كانت اليدية يسيره فيي أدىؿُّ عمى المكدة كأسقط لممؤي
 .إلطراح التكمؼ، كالكثير قد ال يتيسر كؿ كقت، عممان أف المكاصمة باليسير تككف كالكثير

 الذم أخرجو اإلماـ البخارم رحمو اهلل مف حديث السيدة عائشة رضي اهلل (2)كفي الحديث
 . إلى أقربيما منؾ بابان : يا رسكؿ اهلل إف لي جاريف فإلى أييما أىدم؟ قاؿ: عنيا قاؿ

ألف الجار األقرب بابان ىك المطمع عمى ما يدخؿ إلى بيتؾ كيرل ماال يراه غيرؾ ففي 
يىنسىرُّ  اليدية إليو معنى المكدة كالبر كالترغيب بالخير كالحث عميو، فيك حتمان سيبادلؾ اليدية كى

 . (3)لذلؾ، كلقد جعؿ اإلماـ البخارم رحمو اهلل بابان في صحيحو سماه باب بمف يبدأ باليدية

                                                                                                                                               

، كما ركل سعيد (4/2453 )مسند أبي داوود الطيالسي: (ىػ204)أبك داككد سميماف بف داككد بف الجاركد، كفاة : الطيالسي
 .مصر- ، دار ىجر(ـ1999- ىػ1419 )1محمد بف عبد المحسف التركي، ط. د: بف أبي سعيد، عف أبي ىريرة، تحقيؽ

رى الصدر (3) ران، أم: الكحر: كىحى : انظر. امتؤل القمب غيظان كحقدان : كىغىره في الصدر مف الغيظ كالحقد، نقكؿ كىًحرى صدره كىحى
، تحقيؽ290، ص3، جكتاب العين: الفراىيدم رى أبك حفص : النسفي. إبراىيـ السامرائي. ميدم المخزكمي كد. د: ، مادة كىحى

، 106، ص1، جطمبة الطمبة في االصطالحات الفقيية: (ىػ537)عمر بف محمد بف أحمد بف اسماعيؿ، كفاة  رى ، مادة كىحى
 .المطبعة العامرة

 صحيح مسمم: مسمـ. ، كتاب اليبة كفضميا، باب فضميا كالتحريض عمييا(2/2427 )صحيح الب اري: البخارم( 1)
 . ، باب الحث عمى الصدقة كلك بالقميؿ كال تمتنع مف القميؿ الحتقاره(2/1030)

فرسىف : بالنكف ىك لمبعير، كالحافر لمدابة كالفرسف طرؼ خؼ البعير، كجمعو فراسف، كىك عظـ قميؿ المحـ، كيقاؿ: الفرسف (2)
 .، مادة فىرىسى 163، ص6، جلسان العرب: ابف منظكر. بمعنى الظيٍمؼ عند الشاه: شاه أم

باب أم الجكار . ، كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عمييا، باب بمف يبدأ باليدية(3/2595 )اريصحيح البخ: البخارم( 2)
 . أقرب

، سبل السالم :(ىػ1182) راىيـ محمد بف اسماعيؿ بف محمد الحسني، المعركؼ باألمير، كفاةإبأبك : الصنعاني: انظر (3)
تسييل : عبد اهلل بف عبد العزيز بف حمادة: الجبريف. ث، حؽ الجار أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو، دار الحدم634ص، 2ج

 .، دار العصيمي3، باب ما يجكز أك يجب التعامؿ بو مع الكفار، ط612، ص1، جالعقيدة اإلسالمية
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فتبادؿ اليدية بيف المسمميف بشكؿ عاـ أمر مندكب إليو محمكد عميو دعانا إليو نبينا صؿ 
. اهلل عميو كسمـ، كبشكؿ خاص بيف الجيراف كذلؾ يحفظ الكد كالمحبة بينيـ

 

 :ومن حقوق الجار أيضًا، الوصية لو- 2

اختمؼ أصحاب المذاىب األربعة فيمف أكصى لجيرانو، مف الذم يستحؽ الكصية ىؿ ىك 
 الجار المبلصؽ أـ غيره أـ ىما معان؟

 :فكانت أقكاليـ عمى النحك التالي

إٌف مف أكصى لجيرانو فالكصية  لجيرانو المبلصقكف ال غيرىـ،كيشترط اإلماـ أبي  : القول األول
حنيفة في صحة الكصية لمجيراف  ىك السكنى في الممؾ المبلصؽ لممؾ المكصي، فإف كجد صار 
اٌل فبل، كبيذا القكؿ قاؿ اإلماـ أبك حنيفة، ككافقو في ىذا الرأم اإلماـ  جاران كاستحؽ الكصية لو كا 

 .(1)زفر رحمو اهلل

 :ودليميم في ىذا

، 3(2)"الجار أحؽ بصقبو: "استدلكا بحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: من السنة النبوية: أوالً 
: فالمقصكد بالجار عنده ىك المبلصؽ لداره سكاء قربت األبكاب أـ بىعيدىت، فمك أكصى رجؿ كقاؿ
ثمث مالي لجيراني، فالثمث لجيرانو المبلصقكف لداره مف السكاف سكاء كانكا مسمميف أك ذمييف 

 .كسكاء كانكا رجاالن أـ نساءن 

                                                 
تبيين الحقائق : الزيمعي. ، فصؿ الكصية لمجيراف كاألصيار كاألختاف77، ص5، جاإل تيار لتعميل الم تار:  المكصمي(1)

، 461، ص13، جالبناية شرح اليداية: العيني. ، باب ما تجب فيو الشفعة كما ال تجب253، ص5، جشرح كنز الدقائق
 .باب الكصية لمجيراف

  .، كتاب الًحيؿ، باب في اليبة كالشفعة(9/6981 )صحيح الب اري: البخارم( 2)

سىٍقًبو أم قيٍربو، كفي الحديث أراد بالٌصقب ىك القرب كالمبلصقة، : ىك القرب، كتأتي بالسيف بدؿ الصاد فيقاؿ:  كالصقب(3)
معجم مقاييس : الرازم. ، كما بعدىا، مادة صقب525، ص1، جلسان العرب: ابف منظكر: انظر. كقيؿ الصقب ىك المجاكرة

 .، مادة صقب296، ص 3، جالمغة
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، كىك 4استدلكا بأف مف يستحؽ الشفعة ىك الجار المبلصؽ ال غيره: من األدلة العقمية: ثانياً 
 .أيضا مف يستحؽ الكصية

 :القول الثاني

إٌف مف أكصى لجيرانو بثمث مالو فثمث ما ترؾ لجيرانو المبلصقكف كغيرىـ ممف يجمعيـ 
 .(1)"أبك يكسؼ كمحمد رحميـ اهلل تعالى"كبيذا القكؿ قاؿ الصاحباف . مسجد كاحد

 :ودليميم في ىذا

 : من السنة النبوية: أوال

 .(2)ال صبلة لجار المسجد إاٌل بالمسجد:    استدلكا بقكلو صمى اهلل عميو كسمـ

 :من األدلة العقمية: ثانيا

استدلكا بأٌف المقصكد مف الكصية لمجار ىك البر بو، كاإلحساف إليو، كىذا ال يختص 
بالجار المبلصؽ دكف غيره، فاإلحساف يشمميـ جميعان، كيستكم في ذلؾ الساكف كالمالؾ كالصغير 

 .كالكبير كالمسمـ كالذمي، فاسـ الجار يتناكليـ جميعان 

إٌف الجكار المطمؽ ينصرؼ إلى الحقيقة، : كقد رٌد اإلماـ أبك حنيفة عمى الصاحبيف بقكلو 
كىي االتصاؿ بيف الممكيف ببل حائؿ بينيما كىذا ىك حقيقة الجكار، ثـ إف الجيراف المبلصقيف ىـ 
الذيف يككف لبعضيـ عمى بعض حقكؽه يمـز الكفاء بيا حاؿ حياتيـ، كالظاىر أنو أراد ليذه الكصية 

 .(3)قضاء حؽ كاف عمى المكصي

                                                 
4الشرط الذم يرجع المكصي351ص، 7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  الكاساني ، . 

-ػق1412 )3، ط475ص، 4، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار :محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز:  ابف عابديف(1)
، 824ص، 2، جالنتف في الفتاوي :(ػق461) أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد، كفاة: دمغالس. ، دار الفكر(ـ1992

 .األردف - المحامي الدكتكر صبلح الديف الناىي، دار الفرقاف، مؤسسة الرسالة عماف: باب الكصية لممجيكؿ، تحقيؽ

 .، مف ىذه الرسالة(29) سبؽ تخريجو في ص(2)

 .، الشرط الذم يرجع الى المكصي351ص، 6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  الكاساني(3)
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  :القول الثالث

إذا أكصى شخص لجيرانو أعطي منيا الجار الذم اسـ المنزؿ لو، كال يعطي أتباعو كال 
كبيذا .الصبياف كال ابنتو البكر كال خدمو كال كصيفو، كتعطى زكجتو ككلده الكبير البائف عنو بنفقتو

 .(1)القكؿ قاؿ المالكية

 :القول الرابع

إذا أكصى شخص لجيرانو، فإنو يصرؼ إلى أربعيف داران مف كؿ جانب مف الجكانب األربع 
 .(3) كالحنابمة(2)كبيذا القكؿ قاؿ الشافعية. عمى الصحيح

 :ودليميم في ىذا

أٌف النبي صمى اهلل عميو كسمـ سئؿ عف حد : ما ركتو السيدة عائشة رضي اهلل عنيا
 .(4 )ىكذا، كىكذا كىكذا، كىكذا، يمينان كشماالن كقدامان كخمفان ‘ أربعكف داران : الجكار؟ فقاؿ

كفي نفس المذىب اختمؼ أصحابو في الجار المحاذم عمى اعتبار أف الجيراف يقسمكف 
. (5)جار مبلصؽ كجار مقابؿ: إلى قسميف

 

 
                                                 

، التاج واإلكميل لم تصر  ميل :(ػق897 )اهلل محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم الغرناطي، كفاة أبك عبد:  المكاؽ(1)
أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبداهلل، : القرافي. ، دار الكتب العممية(ـ1994-ػق1416)1، ط530ص، 8ج

 .بيركت- رب اإلسبلميغ، دار اؿ(ـ1994)1تحقيؽ محمد بف خبزة، ط ،24ص، 6، جالذ يرة :(ػق684) كفاة

 1القاىرة، ط– ر السبلـ اأحمد محمكد إبراىيـ كمحمد محمد تامر، د: ، تحقيؽ445ص، 4، جالوسيط في المذىب:  الغزالي(2)
(1417.) 

 .275ص، 2، جالكافي في فقو اإلمام أحمد:  ابف قدامة(3)

 .مف ىذه الرسالة (30)تـ تخريجو في ص  (4)

نياية : (ىػ478)عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد أبك المعالي ركف الديف الممقب بإماـ الحرميف، كفاة : الجكيني (5)
، 1عبد العظيـ محمكد الديب ، ط. د.أ: ، باب ركف نكاح المريض، تحقيؽ318، ص11، جالمطمب في دراية المذىب

 .، دار المنياج(ـ2007-ىػ1428)
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 :ثبوت حق الشفعة بالجوار- 3

:  الشفعة في المغة

مف الثبلثي شىفىعى، كالشفعة مأخكذة مف الزيادة، ألنو يضـ ما شفع فيو إلى نصيبو، كالشفعة 
 .(1)ىك القضاء بيا لصاحبيا: في الدار كاألرض

ألف الشفيع يضـ المبيع إلى ممكو فيشفعو بو كأنو كاف كاحدأ ًكٍتران : (2)كقيؿ سميت بالشفعة
 .فصار زكجان شفعان 

:   فيياإلصطالح الفقييأما الشفعة في 

 .(3)حؽ تممؾ قيرم يثبت لمشريؾ القديـ عمى الشريؾ الحادث فيما ممؾ بعكض

تممؾ الممؾ المشترل : أف الشفعة ىي: مف مجمة األحكاـ العدلية (950)كجاء في المادة 
.  (4)بمقدار الثمف الذم قاـ عمى المشترم

لكف الفقياء ليسكا عمى السكاء في اثبات الشفعة لمجار، فمنيـ مف أثبتيا لو بمجرد الجكار، 
 .كمنيـ مف لـ يعطو ىذا الحؽ بؿ أثبتو لمشريؾ فقط

                                                 
 . ، مادة شىفىعى 284، ص21تاج العركس، ج: الزبيدم. مادة شىفىعى . 184، ص8، جلسان العرب:  ابف منظكر(1)

، 1، جالمطمع عمى ألفاظ المقنع، (ىػ708)أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ، كفاة :  البعمي(2)
 . (ـ2003- ىػ1423 )1محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب، ط: ، تحقيؽ335ص

 (. سكريا- دمشؽ)، دار الفكر (ـ1988-ىػ1408 )2، مادة شىفىعى، ط199، ص1، جالقاموس الفقيي: سعدم.د:  أبك حبيب(3)

، المقدمة في االصطبلحات الفقيية المتعمقة 185ص، 1، جمجمة األحكام العدلية : عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية(4)
 .نجيب ىكاكيني، نكر محمد كارخانو: بالحجر كاإلذف كاإلكراه كالشيفيعىة، تحقيؽ
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إٌنو ال شفعة إاٌل لمشريؾ ما لـ يقاسـ، كىذا ينفي الشفعة لمجار قريبان كاف أك بعيدان، : القول األول
 . بإستثناء الحنفية1كبيذا قاؿ الجميكر

 :أدلة أصحاب ىذا القول

 :استدلكا بما يمي: من السنة النبوية

جعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : " رضي اهلل عنو2ما ركم مف حديث جابر بف عبداهلل-  1
 .3"كسمـ الشفعة في كؿ ماؿ لـ يقسـ، فإذا كقعت الحدكد، كصرفت الطرؽ، فبل شفعة

قضى بالشفعة فيما لـ يقسـ، فإذا كقعت الحدكد : "ككذلؾ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ-  2
 ". 4فبل شفعة

                                                 
1 ط 40، ص4، جبداية المجتيد ونياية المقتصد: (ىػ595)أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد، كفاة : ابف رشد ،
خمؼ بف أبي : البراذعي. 367، ص7، جالتاج واإلكميل لم تصر  ميل: المكاؽ. القاىرة- ، دار الحديث(ـ2004-ىػ1425)

محمد األميف كلد محمد سالـ بف : ، تحقيؽ125، ص2، كتاب الشفعة، جالتيذيب في ا تصار المدونةالقاسـ محمد األزدم، 
حياء التراث(ـ2002- ىػ1423 )1الشيخ، ط . ، فصؿ الشيفيعة116، ص3، جاألم: الشافعي. دبي- ، دار البحكث اإلسبلمية كا 

، (ـ1990-ىػ1410)، ط218، ص8، جم تصر المزني، (ىػ264)أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ، كفاة : المزني
، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (ىػ926)زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم، كفاة : السُّنيكي. بيركت- دار المعرفة

اسحاؽ بف : إبف راىكية. ، باب كتاب الشيفيعةالكافي في فقو اإلمام أحمدابف قدامة، . ، دار الكتاب اإلسبلمي364، ص2ج
- ىػ1425)1، باب الشيفيعة، في أم شيء تككف، ط597، ص6، جمسائل اإلمام أحمد واسحاق بن راىويةمنصكر بف بيراـ، 

شمس الديف : الزركشي. المممكة العربية السعكدية- ، عمادة البحث العممي، الجامعة اإلسبلمية في المدينة المنكرة (ـ2002
، باب متى تجب الشفعة، 187، ص4، جشرح الزركشي عمى م تصر ال رقي، (ىػ772)محمد بف عبداهلل ، كفاة 

 . ، دار العبيكاف(ـ1993-ىػ1413)1ط

2  ىك جابر بف عبداهلل بف عمرك بف حراـ األنصارم السُّممي، مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أمو نسبية بنت
عقبة، كىك آخر مف مات مف أىؿ العقبة عف اربع كتسعيف سنة، كىك أيضان مف أىؿ بيعة الرضكاف، كمف السباقيف لئلسبلـ، 

: انظر. (ىػ78)كاف جابر بف عبد اهلل كثير العمـ ، استشيد أبكه عبد اهلل بف عمرك في احد ، تكفي جابر رضي اهلل عنو عاـ 
، 11ج) تاريخ دمشقابف عساكر، . ، جابر بف عبد اهلل بف عمر(1/286 )اإلستيعاب في معرفة األصحاب: النمرم
 . ، جابر بف عبد اهلل بف عمرك(315ص

3 كتاب اإلعتكاؼ ، باب بيع الشريؾ مف شريكو(3/2213 )صحيح الب اري: البخارم ،. 

4 باب إاذا (2/2497 )سنن ابن ماجة: ، باب ما تقع فيو الشفعة، ابف ماجة((586/2633/)4 )موطأ مالك: اإلماـ مالؾ ،
. ، باب الشفعة فيما لـ يقسـ(6/11562 )السنن الكبرى: البييقي. كقعت الحدكد فبل شفعة، بإسقاط بيف الشركاء مف الحديث

، حديث (5/1532 )إرواء الغميل في ت ريج أحاديث منار السبيلاأللباني، : أنظر. حكـ األلباني عمى ىذا الحديث بالصحة
 .  جابر مرفكعان 
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 .1كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية. تثبت الشفعة لمجار: القول الثاني

 :استدلكا بما يمي: األدلة

، قاؿ جاء الًمٍسًكر بف (2)ما ركم عف ابراىيـ بف ميسرة، قاؿ سمعت عمرك بف الشريد -1
مىٍخرىمة
أال  :  لممسكر(5)، فقاؿ أبك رافع(4) فكضع يده عمى منكبي، فانطمقت معو إلى سعد(3)

ال أزيده عمى أربع مائةو، إما ميقىطَّعة : تأمر ىذا أف يشترم مني بيتي الذم في دارم؟ فقاؿ
مة، قاؿ  نىٍعتيوي، كلكال أني سمعت النبي صمى اهلل عميو : أك مينَّجى أعطيت خمسى مائة نقدا، فىمى

ٍقًبوً : "كسمـ يقكؿ إٌف معمران، : ما اعطٍيتىكيوي، قمت لسفياف: ، ما بٍعتيكىوي أك قاؿ"الجار أحؽ ًبصى
إذا أراد اف يحتاؿ حتى يبطؿ : "لكنو قاؿ لي ىكذا، كقاؿ بعض الناس: لـ يقؿ ىكذا، قاؿ

 ". الشفعة، فييب البائع لممشترم الؼ درىـ، فبل يككف لمشفيع فيو شفعة

                                                 
1 باب كتاب الشفعة، 94، ص14، جالمبسوط: (ىػ483)محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة، كفاة : السرخسي ،
، كتاب الشفعة، دار 143، ص8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابف نجيـ. بيركت- ، دار المعرفة(ـ1993-ىػ1414)ط

 .الكتاب اإلسبلمي

ىك عمرك بف الشريد بف سكيد الثقفي كيكنى بأبي الكليد الطائفي، حجازم تابعي ثقة، ركل عف سعد بف أبي كقاص، ككذلؾ  (2)
: انظر. ركل عف أبيو الشريد بف سكيد الثقفي، كعبداهلل بف عباس، كركل عنو الزىرم كآخركف، كركل لو البخارم كمسمـ

أبك الحسف أحمد بف عبداهلل بف صالح الككفي، كفاة : العجمي. ، عمرك بف الشريد(2/451 )تيذيب األسماء والمغاتالنككم، 
 . ، عمرك بف الشريد(2/1387 )معرفة الثقات من رجال أىل العمم والحديث، (ىػ261)

ىك المسكر بف مخرمة بف نكفؿ بف أىيب بف عبد مناؼ بف زىرة القرشي، يكنى أبا عبد الرحمف، لو صحبة، كأمو عاتكة  (3)
بنت عكؼ أخت عبد الرحمف بف عكؼ، كلد بمكة بعد اليجرة بسنتيف ككاف فقييا مف أىؿ العمـ كالديف، أقاـ المدينة الى أف 
قيًتؿ عثماف ثـ سار الى مكة فمـ يزؿ بيا حتى تكفي معاكية، قيًتؿ المسكر بف مخرمة سنة أربع كستيف، حيث صمى عميو 

. المسكر بف مخرمة (4/282 )سير أعالم النبالءالذىبي ، . ، المسكر بف مخرمة(5/4926)ابف األثير : انظر. الزبير
 .، المسكر بف مخرمة225، ص7ج. الزركمي، األعبلـ

ىك سعد بف أبي كقاص مالؾ بف أىيب بف عبد مناؼ القرشي الزىرم، يكنى أبا أمير، كقيؿ أبا إسحاؽ، كاف سعد سابع  (4)
سبعة في اإلسبلـ، ىك أكؿ مف رمى بسيـ في سبيؿ اهلل، كأحد العشرة المبشريف بالجنة، يقاؿ لو فارس اإلسبلـ ، أسمـ كىك ابف 

ٍمًؽ ًجبىةو لو مف صكؼ، فقاؿ17 كفنكني فييا كفإني كنت لقيت :  سنة، فاتح العراؽ كمدائف كسرل، لما حضرتو الكفاة دعا ًبخى
نما كنت أخبؤىا لذلؾ، ركل رحمو اهلل جممة صالحة مف الحديث، حٌدث عنو عمر  المشركيف فييا يـك بدر كىي عمٌي، كا 

 سير أعالم النبالءالذىبي، : انظر. 54كعائشة كابف عباس رضي اهلل عنيـ أجمعيف، تكفي سعد بف أبي كقاص سنة 
 .    ، سعد بف أبي كقاص87، ص3 جاألعالم: الزركمي. ، سعد بف أبي كقاص(3/10)

 .، مف ىذه الرسالة(27)سبؽ ترجمتو في ص  (5)
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الجار أحؽ : "ما ركم مف حديث جابر بف عبد اهلل أٌف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ -2
ف كاف غائبا إذا كاف طريقيما كاحدا  .1"نبشفعة جاره، ينتظر بيا كا 

فإف عفا الجار عنيا كانت لمف يميو في القرب ثـ لمف يميو إلى آخر الجكار، إال أف تككف 
الطريؽ نافذة فبل يجب لغير الجار المبلصؽ، كذلؾ استدالالن بركاية عمرك بف الشريد عف 

 . 2"الجار أحؽ بشفعتو: "أبي رافع أنو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

جار الدار أحؽ بدار الجار أك : "ككذلؾ استدلكا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ -3
 . 3"األرض

 :القول الراجح

 الكسط الجامع بيف األدلة الذم ال يحتمؿ سكاه، ىك قكؿ البصرييف كغيرىـ مف 4القكؿ
إذا كاف بيف جاريف حؽ مشترؾ مف حقكؽ األمبلؾ مف طريؽ أك ماءو : فقياء الحديث، ىك أنو

كنحك ذلؾ، فإنو يثبت حؽ الشفعة لمجار إذا أراد جاره بيع ممكة أك جزء منو أما إف لـ يكف بينيما 
.  حؽ مشترؾ ألبتة بؿ كاف كؿ كاحد منيـ متميزان ممكو كحقكؽ ممكو فبل شفعة حينئذ

 

 

                                                 
1باب الشفعة (8/14369 ) عبد الرزاقمصنف: الصنعاني. ، باب ما جاء في الشفعة لمغائب(3/1369 )السنن : الترمذم ،

حكـ األلباني عمى ىذا الحديث بالصحة، . بيركت- ، المكتب اإلسبلمي(1403) 2حبيب الرحمف، ط:  تحقيؽ.لمغائب
 ....... .حؽ بشفعة جارهأالجار : ، حديث جابر(5/1540 )رواء الغميلإاأللباني، 

2تـ تخريجو في الصفحة السابقة . 

3أبكاب األحكاـ (3/1368)سنن الترمذيالترمذم، . ، أبكاب اإلجارة، باب في الشفعة(3/3517 )سنن أبي داود : أبك داكد ،
 إرواء الغميلحكـ األلباني عمى الحديث بالصحة، األلباني، . عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب ما جاء في الشفعة 

 . ، باب في الشفعة(5/1539)

4إعالم الموقعين عن رب العالمين، (ىػ751)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف الجكزية، كفاة :  ابف القيـ ،
: عفانة. (ـ1991-ىػ1411 )1محمد عبد السبلـ إبراىيـ، ط: ، باب الفرؽ بيف الشفعة كأخذ ماؿ الغير، تحقيؽ100ص، 2ج
  http://yasaloonqk.net,2010 الكتاب ىك أرشيؼ لمدكتكر عمى مكقعو كىك، ىذاحسام عفانة .فتاوى دحساـ،  .د
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:  كمف حقكؽ الجار-  4

، كاالستناد عمى 1حرمة االعتداء عمى ممتمكاتو، كالتعاكف عمى إنجاز حقكؽ االرتفاؽ
ال يمنع جار : "جدار الجار، أك غرز خشبة في حائطو، فقد ركم عنو صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ

 .(2)"جاره أف يغرز حشبة في جداره

ككذلؾ قد يككف اعتداء عمى الجار في امتداد أغصاف شجره عمى جدار الجار فيحجب 
 .3الضكء كاليكاء عف الجار فيتأذل بذلؾ

ككذلؾ حؽ الطريؽ المشترؾ بيف الجيراف كحؽ الشرب كحؽ المسيؿ كحؽ التعمي عمى ما 
 .سيأتي في الفصؿ الرابع إف شاء اهلل

 : كمف حقكؽ الجار ستر عكرتو-  5

فالجار قريب منؾ مكانان، تسمع صيحتو كتعمـ حالو كتعمـ الكثير مف أسرار بيتو، كتعرؼ 
أبناءه كبناتو كما يككف مف شأنيـ، فمذلؾ كاف مف حقو العظيـ عميؾ أف تستر عكرتو كال تفضح 

مف ستر مسممان ستره اهلل، كمف : "شيئان مف ذلؾ، أخذان بقكؿ المصطفى صمكات ربي كسبلمو عميو
 .(4)"تتبع عكرة مسمـ تتبع اهلل عكرتو

                                                 
1 ىك تكميؼ مفركض عمى عقار معيف لمنفعة عقار معيف جار، في ممكية شخص غير مالؾ العقار األكؿ، : حؽ اإلرتفاؽ

كحؽ االرتفاؽ ىك أحد الحقكؽ العينية المتفرعة عف حؽ الممكية، كاإلرتفاقات تختمؼ فيما بينيا مف حيث مكضكعيا، فيناؾ 
، كارتفاؽ بالصرؼ، كنحك ذلؾ، كاالرتفاؽ إما أف يككف طبيعيان، (حؽ الطريؽ)، كارتفاؽ بالمركر (مجرل الماء)ارتفاؽ بالمجرل 

أك قانكنيان أم يقرره القانكف، كحؽ الشرب كحؽ المجرل كحؽ المسيؿ كحؽ المركر، عمى ما سيأتي تفصيمو في الفصؿ الرابع 
 . ، باب حؽ االرتفاؽ735، ص4، جالفقو اإلسالمي وأدلتو: كىبة. الزحيمي، د: انظر. إف شاء اهلل

جاره أف يغرز خشبو في جداره(3/2463 )صحيح الب اري البخارم، (2) : مسمـ. ، كتاب المظالـ كالغصب، باب ال يمنع جار ه
 .، كتاب المساقاة ، باب غرز الخشب في جدار الجدار(3/136 )صحيح مسمم

3 فصؿ في حقكؽ اإلرتفاؽ كالجكار، المكسكعة الفقيية 118، ص2، جالكافي في فقو اإلمام أحمد: ابف قدامة: انظر ،
 .، باب التصرؼ في حقكؽ اإلرتفاؽ15، ص3الككيت، ج–الككيتية تصدرىا كزارة األكقاؼ كالشؤكف الككيتية 

مصنف عبد : عبد الرزاؽ. ، كتاب الحدكد، باب الستر عمى المؤمف كدفع الحدكد(2/2544 )سنن ابن ماجو: ابف ماجة (4)
، حديث جنادة بف أبي أمية (27/16597 )مسند أحمد بن حنبل: أحمد بف حنبؿ. ، باب ستر المسمـ(10/18599 )الرزاق

 .كرجاؿ مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ
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فعمى المسمـ أف ال يبالي إف كاف لدار جاره بابان مغمقان أـ ال، فيك يغض بصره عف محاـر 
جاره كيستر عمييـ، كىذا حرم بكؿ مسمـ أف يتصرؼ مع جاره بعظيـ األدب ككماؿ األخبلؽ فيجب 

عميو أف يتجنب ذكر عكرات الجار، كأف يستر عمى أخيو المسمـ كجاره ألف اهلل يحب الساتريف 
 . كيكره الفضيحة كالتشيير

 : تقديـ النصحية لمجار-  6

: فتقديـ النصيحة أمر مندكب إليو،حث عميو الشارع الحكيـ،  قاؿ تعالى
"

"(1) . 

 .(2)كالنصح ىك تحرم فعؿ أك قكؿ فيو صبلح صاحبو

فيي الترغيب في الطاعة كالتحذير مف المعصية كذلؾ باالعتماد عمى : كأما النصيحة
حى الرجؿ ثكبو إذا خاطو، فشبيكا فعؿ : كقيؿ. (3)كسائؿ الترغيب كالترىيب ىي مأخكذة مف نىصى

مىؿ الثكب، كيقاؿ ىي مف  الناصح فيما يتحراه مف صبلح حاؿ المنصكح لو بما يسده الخياط مف خي
ٍحتي العسؿ إذا صفيتو مف الشكائب  .(4)نىصى

طىأن،  لىةن أك خى فمف تكمـ بعدؿ كعمـ مريدان النصيحة مبينان ما ينفع أخاه المسمـ إف رأل منو زى
فاهلل تعالى يثيبو عمى ذلؾ، كيجعمو في ميزاف حسناتو يـك القيامة فقد ركم أنو قاؿ صمى اهلل عميو 

 . (5)"هلل كلكتابو كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ: الديف النصيحة، قمنا لمف؟ قاؿ: "كسمـ

                                                 
 (.55)سكرة الذاريات، اآلية  (1)

 .، مادة نصح808، ص1، جالمفردات في غريب القرآن: (ىػ502)أبك القاسـ الحسيف بف محمد، كفاة : الراغب األصفياني (2)

 .دمشؽ-، دار الفكر المعاصر(ىػ1418 )2، ط257، ص8، جالتفسير المنير: الزحيمي (3)

، دار احياء التراث (ىػ1392)، باب بياف أف الديف النصيحة، ط 38، ص2، جشرح النووي عمى صحيح مسمم: النككم (4)
 .بيركت–العربي 

مسمـ، صحيح ". الديف النصيحة: "، كتاب اإليماف، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ(1/56 )صحيح الب اري: البخارم (5)
 . ، كتاب اإليماف، باب بياف أف الديف النصيحة(1/95)مسمـ 
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   ثـ إف النصيحة سيمة كالمشكؿ قبكليا كمف أراد اهلل تعالى ىدايتو كسبقت منو لو عناية 
يجذبو ال محالة إلى باب ناصح لو في ظاىره كباطنو فييتدم بنكر العظة كالتذكير، كيرتقي مف 

 . (1)حضيض ىكل النفس إلى أكج ىدل الركح الذم لو كقار كاطمئناف كعمك شأف

:  كمف حؽ الجار-  7

إف طمب العكف كالمساعدة أف نساعده كنسانده كال نرده، كىك ما دعانا إليو الحبيب 
المسمـ أخك المسمـ ال يظممو كال يسممو كمف كاف في : "(2)المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ

 فٌرج اهلل عنو كربة مف كربات يكـ (3)حاجة أخيو كاف اهلل في حاجتو كمف فٌرج عف مسمـ كربة
 ". القيامة كمف ستر مسممان ستره اهلل يكـ القيامة

:  كمف حؽ الجار-  8

 .انو إذا طمب مف جاره شيئان يقرضو فميقرضو إياه كال يرده خائبان 

استقرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سنان، فأعطى سنان فكقو، : كعف أبي ىريرة قاؿ
 .(4)"خياركـ محاسنكـ قضاء: "كقاؿ

: كمف حؽ جارؾ عميؾ مشاركتو في أفراحو كأحزانو-  9

ألف ذلؾ يخفؼ عنو أحزانو كيشعره أنو ليس كحيد حزنو بؿ ىناؾ مف يشاركو آالمو 
كىمكمو سكاء كاف ذلؾ بالقكؿ الطيب أـ بالفعؿ كتقديـ الطعاـ لو كىذا أمر مندكب إليو محمكد 

 . عميو
                                                 

،  (75-71)، سكرة األنعاـ مف اآليات، 52، ص3، جروح البيان: إسماعيؿ بف مصطفى االستانبكلي الخمكتي: أبك الفداء (1)
 .بيركت–دار الفكر 

صحيح  :مسمـ. ، كتاب المظالـ كالغصب، باب ال يظمـ المسمـ المسمـ كال يسممو(2/2310) صحيح الب اري : البخارم(2)
 .كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ الظمـ (4/2580) مسمم

فتح الباري : ابف حجر: انظر. أم الغـ الذم يأخذ النفس، ككربات ىي جمع كربة كيجكز فتح راء كربات كسككتيا: الكرب (3)
 . 97، ص5، جشرح صحيح الب اري

 . ، كتاب المساقاة،  باب مف استسمؼ شيئان فقضى خيران منو(3/121 )صحيح مسمم: مسمـ (4)
تحفة : المباركفكرم. باب ما جاء في استقراض البعير كالشيء مف الحيكاف أك السف (3/1316 )حسن صحيح: قاؿ الترمذم

 .بيركت-، دار الكتب العممية454، ص4، جاألحوذي بشرح جامع الترمذي



57

 

ني الفصل الثا

 مفيوم الضرر فيما يتصل بالحقوق العقارية بين الجيران

: وقد اشتمل عمى  مسة مباحث

. معنى الضرر في المغة واالصطالح واألدلة عمى تحريم الضرر في الكتاب والسنة: المبحث األول

 : وقد اشتمل عمى مطمبين

. معنى الضرر في المغة واالصطالح :المطمب األول

. األدلة عمى تحريم الضرر: المطمب الثاني

. أثر الجوار في تقييد التصرف في الممك عند الفقياء: المبحث الثاني

 .تصرف الجار في ممكو بما يضرُّ جاره: ثالثالمبحث ال

 . في ممك جاره بما يضره الجارتصرف: الرابعالمبحث 

. في ضمان الضرر الناتج عن تصرف الجار في ممك جاره: المبحث ال امس

: وقد اشمل عمى مطمبين

. تعريف الضمان في المغة واالصطالح: المطمب األول

بعض تصرفات المالك في ممكو والُمضرة بجاره منيا ما يوجب الضمان : المطمب الثاني
. ومنيا ما ال يوجبو
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ني الفصل الثا

مفيوم الضرر فيما يتصل بالحقوق العقارية بين الجيران 

 المبحث األول

معنى الضرر في المغة واالصطالح واألدلة عمى تحريم الضرر في الكتاب والسنة 

 :كقد اشتمؿ عمى مطمبيف

 مف أحكاـ الممؾ التاـ أف ييعطى المالؾ كالية التصرؼ في المممكؾ عمى الكجو الذم 
يختار، كييمنع غيره مف التصرؼ فيو مف غير إذنو كرضاه، كىذا ال يككف إال عندما يخمك الممؾ مف 

.  أم حؽ عميو لآلخريف، لكف ىذا الحكـ قد ييقيد بسبب الجكار، كذلؾ لتجنب اإلضرار بالجار

. ىذا يقكدنا ابتداءن إلى تكضيح مفيكـ الضرر عند أىؿ المغة ثـ في االصطبلح الشرعي

: معنى الضرر في المغة واالصطالح :المطمب األول

: معنى الضرر في المغة

رُّ إضرارةن كمىضارةن : (1)قاؿ ابف األثير رىان كًضراران كأضرَّ بو يىضي ٌرهي ضى ٌرهي يىضي .  ضى

". ىك ضد النفع:" فالضير

، كىي بالضـ اسـ، كبالفتح مصدر، كىي خبلؼ النفع، : (2)قاؿ ابف منظكر رُّ رُّ أك الضى الضي
. "(3): "كفي ىذا المعنى جاء قكلو تعالى

                                                 
رى . 81، ص3، جالنياية في غريب الحديث واألثر: ابف األثير( 1) ري ى .  مادة ضى
 . ، مادة ضرر482، ص4، جلسان العرب: ابف منظكر( 2)

 (. 120)سكرة آؿ عمراف، اآلية ( 3)
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رر في االصطبلح الشرعي :  أما مفيكـ الضى

فبعد االطبلع عمى كتب أصحاب المذاىب األربعة، لـ أكفؽ في العثكر عمى تعريؼ محدد 
لمضرر، إال ما ذكره بعض األئمة في شركحيـ ألحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ التي تنيى 

: عف إيقاع الضرر بالغير كذلؾ عمى ثبلثة معافو 

: منيـ مف استعمؿ الضرر في مقابؿ النفع: أوالً 

رر ىك األلـ الذم ال نىٍفعى فيو ييكازيو أك ييربي عميو، كىك نقيض النفع: فالضى
1                 .

ا لىؾى فيو منفعة كعمى جارؾ فيو مضرة: قيؿ . 2الضرر ىك مى

ما قصد : كمعنى ذلؾ كاهلل أعمـ، أف الضرر: قاؿ الباجي في التعميؽ عمى ىذا المعنى
.  3اإلنساف بو منفعة نفسو ككاف فيو ضرر عمى غيره

ررىان بما ينتفع ىك بو: كقيؿ . 5الضرر ىك ضد النفع: كقيؿ.4الضرر أف ييدخؿ عمى غيره ضى

: استعماؿ الضرر بمعنى إلحاؽ المفسدة بالغير: ثانياً 

. 6فالضرر ىك إلحاؽ مفسدة بالغير مطمقا

                                                 
حقيقة : ، مسألة81، ص1، جأحكام القرآن: (ىػ543)القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر المالكي، كفاة : ابف العربي( 1 )

 (.لبناف- بيركت)، دار الكتب العممية (ـ2003-ىػ1424 )3الضرر كالمضطر، ط

26، جالمنتقى شرح الموطأ: (ىػ474)أبك الكليد سيمماف بف خمؼ بف سعد بف كارث التجيبي القرطبي، كفاة :  الباجي ،
 .، مطبعة السعادة(ىػ1332 )1، باب القضاء في المرفؽ، ط40ص

 .المرحع السابق نفسو (3)

4 ال ضرر كال : ، الحديث الثاني كالثبلثكف212، ص2، ججامع العموم والحكم شرح  مسين حديثاً : ابف رجب الحنبمي
 .ضرار

5 باب تحريـ الضرر. 22، ص2، جسبل السالم: الصنعاني. 

6 باب حرؼ ال431، ص6، جفيض القدير بشرح الجامع الصغير: زيف العابديف ،. 
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ٍمؿ الضرر عمى نفس ىذا المعنى(2) كشرح الزرقاني(1)جاء في شرح سنف ابف ماجة .  حى

:  (3)استعماؿ الضرر بمعنى أف ينقص الرجؿ أخاه شيئان مف حقكقو: ثالثاً 

 في سبؿ السبلـ في تعريفو لمضرر، ككذلؾ صاحب فيض (4)كبمثؿ ذلؾ قاؿ الصنعاني
.  القدير

يقكؿ الدكتكر أحمد مىكاقي
مف المبلحظ أف ىذه االستعماالت الثبلث لمضرر التي أشار : "(5)

إلييا شراح الحديث في كتبيـ، نجد أف بينيا قدران كبيران مف التداخؿ، فالضرر ىك ضد النفع أك 
ف حصؿ  نقيضو كىك أيضان إلحاؽ مفسدة بالغير، كفيو تفكيت لمصمحة الممؾ في االنتقاع بممكو، كا 

".  ىذا التفكيت لممصمحة، صار فيو انتقاص مف حقكؽ الغير

اإلخبلؿ بمصمحة مشركعة لمنفس أك الغير تعديان، : كانتيى بعدىا إلى تعريؼ الضرر بأنو
.  (6)أك تعسفان أك إىماالن 

بدالن مف " التعسؼ في استعماؿ الحؽ"عممان أف بعض الفقياء المعاصريف يستعمؿ مصطمح 
.  (7)الضرر كالمضارة، فمف أدخؿ عمى أخيو أك جاره ضرران ميًنع

ف كاف عمى اإلنساف أف يستعمؿ حقو كفقان لما أمر كأذف اهلل بو، فميس لو ممارسة حقو  كا 
عمى نحك يترتب عميو اإلضرار بالغير، فردان أك جماعةن سكاء قصد اإلضرار أـ ال، فاستعماؿ 

                                                 
، باب قكلو مف كرل في يمينو مف التكرية، قيديمي كتاب 169، ص1، جشرح سنن ابن ماجة: السيكطي كغيره مف العمماء (1)

 .كراتشي–حانة 

: ، باب القضاء في المرفؽ، تحقيؽ66، ص4، جشرح الزرقاني عمى الموطأ: محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ: الزرقاني (2)
 .القاىرة-، مكتبة الثقافة العربية(ـ2003-ىػ1424)1طو عبد الرؤكؼ سعد، ط

 .(ال)، باب حرؼ431، ص6،جفيض القدير: زيف العابديف (3)

 . ، باب تحريـ الضرر122، ص2، جسبل السالم: الصنعاني (4)

ر في الفقو اإلسبلمي، المجمد األكؿ، ص. د: مىكاقي (5)  .، دار ابف عفاف(ـ1997-ىػ1418 )1، ط90أحمد، الضرى

 .، تعريؼ الضرر90، صالمصدر السابق (6)

، باب فقو الحياة كاألحكاـ، 48، ص11، جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج: الزحيمي الدكتكر كىبة: انظر (7)
 .دمشؽ - ، دار الفكر المعاصر(ىػ1418 )3ط
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اإلنساف حقو عمى كجو يضر بو أك بغيره ىك ما يعرؼ بالتعسؼ في استعماؿ الحؽ عند فقياء 
.  القانكف الكضعي

: كخبلصة ما نحف بصدده

إف المفظ الكارد في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة كما تناقمتو ألسنة الصحابة رضي 
اهلل عنيـ جمعيان، ىك لفظ الضرر كالمضارة بتصاريفيا بدالن مف نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ، 

.  كىك األكلى في االعتبار كاهلل أعمـ

:  األدلة عمى تحريم الضرر: المطمب الثاني

.  جاءت األدلة الشرعية بالنيي عف الضرر بالغير سكاء كاف ىذا الضرر بالجار أـ بغيره

: من القرآن الكريم: أوالً 

:  كمشتقاتيا" ضرر"استعماؿ القرآف الكريـ لمادة 

 كسبعيف مكضعان، عمى عدة (1)كمشتقاتيا في القرآف الكريـ في أربعة" ضرر"كردت مادة 
.  كجكه كمعاف، كضحيا الفيركزآبادم كالمعنى الثامف لمضرر ىك مدار بحثي كىك الذم يعنيني

يصاؿ المختار في معارضة المنفعة كالراحة، منيا  جاء في القرآف الكريـ الضرر بمعنى اإليذاء كا 
: "قكلو تعالى

"(2) .

: "كقاؿ تعالى



                                                 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب : (ىػ817)مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، كفاة : الفيركزآبادم: انظر (1)

المجمس األعمى لمشؤكف : محمد عمي النجار، الناشر: تحقيؽ (ضر)، كما بعدىا، باب بصيرة في مادة 468، ص3، جالعزيز
 .(ـ1996-ىػ1416)اإلسبلمية كلجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة، بدكف طبعة، تاريخ النشر 

 (.13)سكرة الحج، اآلية  (2)
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"(3) .

:"كقاؿ تعالى



"1  .

 : "كقاؿ تعالى







"2 .

 :"كقاؿ تعالى



"3 .

 : "كقاؿ تعالى



"4 .

                                                 
 (.49)سكرة يكنس، اآلية  (3)

1  (.76)سكرة المائدة، اآلية 

2  (.3)سكرة الفرقاف، اآلية 

3  (.55)سكرة الفرقاف، اآلية 

4  (.106)سكرة يكنس، اآلية 
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كقد كردت كممة الضرر بمعنى الضرر كاإليذاء في ثماينة عشرى مكضعان في القرآف الكريـ، 
كمشتقاتيا ككاف ييقصد منيا الضرر  (ضرر)كمما يمفت النظر أٌف ما مف آيةو ذكر فييا مادة 

كاإليذاء إال كذكر نقيضيا كضدىا كىك النفع، كىذا ما قالو أصحاب المعاجـ المغكية في تعريفيـ 
.  بأنو نقيض النفع أك خبلفو: لمضرر حيث قالكا
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: من السنة النبوية الشريفة: ثانياً 

: جاء في السنة النبكية المطيرة أحاديث تدؿ عمى تحريـ إيقاع الضرر بالجار كمنيا

رري كال ًضرار: "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ-  أ . (1)"ال ضى

ىذا الحديث لو مكانتو في التشريع اإلسبلمي، فانبثؽ منو عدد مف القكاعد الفقيية التي 
ررى كال ًضرار"كانت أساسان لقكاعد انبعثت مف قاعدة أساسية لدل الفقياء قاعدة  ". ال ضى

ًر كالًضرار عمى  رى َـّ إف المعاجـ المغكية تناكلت ىذا الحديث كبينت أف ىنا فرقان بيف الضى ث
ررى : النحك التالي أم ال يضر الرجؿ أخاهي فىينيقًص شيئان مف حقو كممكو، أما قكلو ال : فمعنى ال ضى

اره مجازاةن  .  (2) ًضرار أم ال ييضاٌر الرجؿ جى

ر: كقيؿ ري : فعؿ الكاحد، كالًضرار: الضرى ىك ابتداء الفعؿ، أما : فعؿ االثنيف، كقاؿ الٌضرى
. (3)ىك الجزاء عميو: الٌضًرار

                                                 
ركم مف حديث عبادة بف الصامت، كابف عباس، كأبي سعيد الخدرم، كأبي ىريرة، أبي لبابة، كثعمبو بف مالؾ كجابر بف  (1)

، باب ما ييحدثو 384، ص4، جنصب الراية ألحاديث اليدايةالزيمعي، : عبد اهلل، كعائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنيا، انظر
، دار القبمة لمثقافة (لبناف-بيركت)، مؤسسة الرياف (ـ1997-ىػ1418 )1محمد عكامة، ط: الرجؿ في الطريؽ، تحقيؽ

أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ معنى أف ال "كرد الحديث بركاية عبادة بف الصامت بمفظ . (السعكدية-جدة)اإلسبلمية، 
رى كال ًضرار رى ، كتاب األحكاـ، باب مف بنى في حقو ما يضرُّ بجاره، كعمؽ عميو (2/2341( )2/2340 )سنن ابن ماجة": ضى

ككذلؾ أخرجو الدارقطني في سننو مف طريؽ أبي سعيد الخدرم . رجالو ثقات إال أنو منقطع: محمد فؤاد عبد الباقي قاؿ
، كتاب الصمح، باب ال ضرر كال ًضرار، قكلو عميو (6/11384 )السنن الكبرىكتاب البيكع كأخرجو البييقي في . (4/3079)

رى كال ًضرار، كمف ضاٌر ضاٌره اهلل، كمف شاؽَّ شاٌؽ اهلل عميو: السبلـ رى ، (2/2345 )المستدرككأخرجو الحاكـ في . ال ضى
كأخرجو أحمد بف . ىذا حديث صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه: كتاب البيكع، حديث معمر بف راشد، قاؿ الحاكـ

ال ضرر كال إضرار، كلمرجؿ أف يجعؿ خشبةن في حائط جاره، )مسند عبد اهلل بف عباس، بمفظ  (5/2865)حنبؿ في مسنده 
، (1/407) ألبي داككد المراسيلكفي . ، باب القضاء في المرفؽ(4/2758)كفي مكطأ مالؾ . كالطريؽ الميتاء سبعة أذرع

:  البف دقيؽ العيد قاؿ في الحديثشرح األربعين النووية، أما في (ال ضرر في اإلسبلـ كال ضرار)باب اإلضرار، بمفظ 
إف : قاؿ األلباني في إركاء الغميؿ. ، باب ال ضرر كال ًضرار106، ص1حديث حسف، كلو طرؽ يقكم بعضيا بعضان، ج

ف كانت ضعيفة بمفرداتيا، فإف كثيران منيا لـ يشتد ضعفو، فإذا ضـ بعضيا  لمحديث طرؽ كثيرة، كقد جاكزت العشر، كىي كا 
، باب كقاؿ صمى (3/896 )ارواء الغميل: األلباني. إلى بعض تقٌكل الحديث بيا كارتقى الى درجة الصحيح إف شاء اهلل تعالى

 ".ال ضرر كال ضرار: "اهلل عميو كسمـ

 .، مادة ضرر8، ص2، جغريب الحديث: ابف الجكزم (2)

(3)
 .، مادة ضرر81، ص3، جالنياية في غريب الحديث واألثر: ابف األثير
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َـّ إٌف شرَّاح الحديث اختمؼ عندىـ مفيكـ الٌضرر كالًضرار استنادان إلى المعنى المغكم  ث
ًرار ىما لفظاف بمعنى كاحد: قيؿ: الكارد ليما في المعاجـ المغكية رر كالضِّ : ، قاؿ بعضيـ(1)أف الضى
. (2)ييحتمؿ أف يككف التكرار لمتأكيد

ٌر بو صاحبؾ كتنتفع أنت بو، كالٌضًرار ىك أف تضٌره مف غير أف : كقيؿ الضرر ما تضي
. (3)تنتفع بو

رر ىك إلحاؽ مفسدة بالغير مطمقان، أما الًضرار فيك : (4)كجاء في فيض القدير أف الضى
. إلحاقيا عمى كجو المقابمة

مف المبلحظ أف األئمة في شركحيـ قد اٍلتىقىكا مع أصحاب المعاجـ في استعماالتيـ لمعنى 
الضرر كالًضرار الكارد في حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أك أنيـ قد استمدكا معانييا مف 

المعاجـ العربية، إال أف كبلىما أعطى نفس المعنى، فقد نيى الحبيب المصطفى عف الضرر 
.  كالضرار بغير حؽ

ررى كال ًضرار" اتخذكا مف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (5)عمى أف الفقياء " ال ضى
ر كال ًضرار"قاعدة أساسية كبرل كىي قاعدة  رى عمت بعد " ال ضى فكجدت في كتب القكاعد الفقيية، كجي

حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أساسان في نفي الضرر أك نفي لجنس الضرر ليككف ذلؾ 
. أبمغ في النيي كالزجر

                                                 
ابف دقيؽ العيد، ". ال ضرر كال ضرار" ، الحديث الثاني كالثبلثكف911، ص3، ججامع العموم والحكم: ابف رجب الحنبمي( 1)

 . ، باب ال ضرر كال ًضرار106، ص1شرح األربعيف النككية، ج

 . ، باب القضاء في المرافؽ40، ص6، جالمنتقى شرح الموطأ: الباجي( 2)

 . ، باب تحريـ الضرر121، ص2، جسبل السالم: الصنعاني( 3)

 ". ال"، باب حرؼ 431، ص6، جفيض القدير: الصنعاني( 4)

 1، باب الفرؽ بيف القاعدة كالضابط، ط28، ص1، جالقواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة، :الزحيمي( 5)
القواعد والضوابط الفقيية المتضمنة : عبد الرحمف بف صالح: العبد المطيؼ: انظر.  دمشؽ–، دار الفكر(ـ2006-ىػ1427)

، عمادة البحث العممي (ـ2003-ىػ1423 )1الضرر ييزاؿ، ط: ، باب القاعدة الثامنة عشر281-277، ص1، جلمتيسير
 .بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية
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، ىي قاعدة مف قكاعد الديف "ال ضرر كال ًضرار" أف قاعدة (1)فقد بٌيف اإلماـ الشككاني
. تشيد لو كميات كجزئيات

. إعمـ أف ىذه القاعدة ينبني عمييا كثير مف أبكاب الفقو: (2)أما اإلماـ السيكطي فقد قاؿ

رر" قد أكردىا بصيغة (3)عمى أف اإلماـ الزركشي رر ال ييزاؿ بالضى ، أخذان مف المفظ "الضى
رر كال ًضرار"النبكم الكارد في حديثو عميو السبلـ  . (4)"ال ضى

 كغيرىـ مف الفقياء، في كتبيـ القاعدة (7) كابف نجيـ(6) كاالسبكي(5)كذكر اإلماـ السيكطي
رر ييزاؿ"بصيغة  . أف كؿ ضرر كاجب اإلزالة: كتعني ىذه القاعدة" الضى

رر كال ضرار"عمى قاعدة  (8)كقد أكرد البكرنك ، أربع قكاعد فرعية، قاـ بشرح جميع "ال ضى
القكاعد المتفرعة مف حيث بياف معانييا ثـ أمثمة عمى تمؾ القكاعد، كقاعدة الضرر يدفع بقدر 

االمكاف، كقاعدة الضرر ييزاؿ، كقاعدة الضرر ال ييزاؿ بمثمو، كقاعدة الضرر األشد ييزاؿ بالضرر 
.  األخؼ

فحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يبيف لنا مدل حجيتو في نفي سائر أنكاع الضرر، إال 
باحتو . إذا قاـ دليؿ عمى تخصيص ذلؾ الضرر كا 

                                                 
 . 311، ص5، جنيل األوطار: الشككاني( 1)

رر يزاؿ، ط: ، القاعدة الرابعة83، ص1، جاألشباه والنظائر: السيكطي( 2)  .(ـ1990- ىػ1411 )1الضى

، شرح الزركشي عمى م تصر الُ َرقي. الككيت-، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية317، ص2، جالدر المنثور: الزركشي( 3)
 (. لبناف-بيركت)، دار الكتب العممية (ـ2002-ىػ1423 )1عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، ط: ، تحقيؽ170، ص2ج

 .، مف ىذه الرسالة(61)سبؽ تخريجو في ص  (4)

(5)
 .في شرح القكاعد الخمس: ، الكتاب األكؿ7، ص1، جاألشباه والنظائر: السيكطي

(6)
 .، دار الكتب العممية(ـ1991-ىػ1411 )1الضرر يزاؿ، ط: ، باب القاعدة الثانية41، ص1، جاألشباه والنظائر: السيبكي

(7)
 1الضرر يزاؿ، ط: ، القاعدة الخامسة72، ص1، جاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان: ابف نجيـ
 (.لبناف-بيركت)، دار الكتب العممية (ـ1999-ىػ1419)

(8)
، 1، جالوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية: الشيخ الدكتكر محمد صدقي بف أحمد بف محمد أبك الحارث الغربي: البكرنك
 (.لبناف-بيركت)، مؤسسة الرسالة (ـ1996-ىػ1416 )4مصادر القكاعد، ط- ، باب المقدمة الخامسة32ص
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ال "كقد ذيكر أف بعض فقياء المالكية قد خصَّ حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
.  (1)بالجار دكف غيره" ضرر كال ًضرار

:  رحمو اهلل تعالى قاؿ بعد ذكره الحديث(2)إال أف الشككاني

ىذا فيو دليؿ عمى تحريـ الًضرار عمى أم صفة كاف، مف غير فرؽ بيف الجار كغيره، فبل - "أ
كَّزى الميضارة في  يجكز في صكرة مف الصكر إال بدليؿ يخص بو ىذا العمكـ، فعميؾ بمطالبة مف جى

ال ضربت بيذا الحديث كجيو ". بعض الصكر بالدليؿ، فإف جاء قبمتو، كا 

.  لكف الراجح كاهلل أعمـ أف الحديث عاـ في تحريـ إيقاع الضرر بالجار كبغيره

ف كاف خبران إال أنو في معنى -  1 ألف ال النافية الكاردة في الحديث تعـ الجنس، كالحديث كا 
اترككا كؿ ضرر ككؿ ًضرار، فالضرر ىك نكع مف الظمـ : "النيي فيصير معنى الحديث

".  كقد نيى اهلل عنو

ررى : "ثـ إف في الحديث قكلو صمى اهلل عميو كسمـ-  2 رر ىي نكرة، كقعت بعد " الضى فكممة ضى
. (3)نفي، كمعمـك أف النكرة في سياؽ النفي تعـ

.  (4)"ممعكف مف ضارَّ مؤمنان أك مىكرى بو: "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ- ب

 بعد أف أكرد األحاديث السالفة الذكر أف المراد مف ىذه (5)يقكؿ ابف رجب الحنبمي
:  إلحاؽ الضرر بغير حؽ، كأف ىذا عمى نكعيف: األحاديث ىك

                                                 
 .، باب القضاء في المرفؽ40، ص6، جالمنتقى شرح الموطأ:  الباجي(1)

 .، باب ما جاء في كضع الخشب في جدار الجار387، ص5، جنيل األوطار: الشككاني (2)

. ، مؤسسة الرسالة(ـ1997-ىػ1418 )3طو جابر فياض عمكاني، ط .د: تحقيؽ. 343، ص2، جالمحصول: الرازم( 3)
، تحقيؽ194، ص1، جالتنقيحات :القرافي  .(ـ1941-ىػ1393 )1طو عبد الرؤكؼ، ط: ، باب ألفاظ العمـك

أبكاب الًبر كالصمة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب ما جاء في الخيانة  (4/1941 )سنن الترمذي: الترمذم( 4)
. ممعكف مف ضاٌر مسممان أك غىٌرهي : كرد الحديث بمفظ (1/43)البزَّار، مسند البزار . ىذا حديث غريب: قاؿ الترمذم. كالغش

ضعيف : األلباني: أنظر. حديث ضعيؼ: قاؿ األلباني. باب ذكر مف اسمو ىاشـ (9/9312 )المعجم األوسط: الطبراني
 .، ممعكف مف ضارَّ مؤمنان (1/5275 )الجامع الصغير وزياداتو

 ". ال ضرر كال ًضرار: "، الحديث الثاني كالثبلثكف217، 213، 212، ص2، ججامع العموم والحكم: ابف رجب الحنبمي( 5)
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، كىذا ال شؾ في "قصده اضرر"أف ال يككف في ذلؾ غرض سكل الضرر بذلؾ الغير : أحدىما
. قبحو كتحريمو

النيي الكارد في القرآف الكريـ عف الميضارة في عدة مكاضع أىميا في : كذكر مثاالن عميو
 : "الكصية، قكلو تعالى

"(1) .كأف يخص المكصي : كاإلًضرار في الكصية
وي اهلل سبحانة كتعالى لو، فيتضرر بقية الكرثة  بعض الكرثة بزيادة عمى فىٍرًضًو الذم فىرىضى

. بتخصيصو

كىك أف يككف لو غرض آخر صحيح، مثؿ أف يتصرؼ في ممكو بما فيو مصمحة لو، : ثانييما
كأف يأجج ناران في يكـ عاصؼ، فيحترؽ ما يميو : كمثاؿ ذلؾ. فيتعدل ذلؾ إلى االضرار بغيره

. كيضر بجاره، فإنو في ذلؾ متعدو كعميو الضماف

. (2)"ال تيضاركا في الحفر: "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ-  ج

. كمثاؿ ذلؾ أف يحفر بئران بالقرب مف بئر جاره فيذىب ماؤىا

الميحدثة تيطُـّ في ظاىر مذىب اإلماـ مالؾ" أم البئر"فإنيا 
، كذلؾ (4) كأحمد بف حنبؿ(3)

ألف جاره تتضرر بذىاب ماء بئره، فقد تسرب إلى البئر المحدثة، فمنعان لمضرر ييؤمر صاحب البئر 
. المحدثة بطميا

                                                 
 (.12)سكرة النساء، اآلية ( 1)

أبك داكد، مراسيؿ أبي داكد . باب الرجؿ يحفر البئر في داره: (4/21927 )مصنف ابن أبي شيبة: ابف أبي شيبة( 2)
، كتاب إحياء المكات، باب ما جاء في حريـ اآلبار، كزاد عمى (6/11874)السنف الكبرل لمبييقي . ، باب اإلضرار(1/408)

 .كذلؾ أف يحفر الرحؿ إلى جنب الرحؿ ليذىب بمائو: الحديث

 . ، كتاب تحريـ اآلبار398، ص4، جالتيذيب في ا تصار المدونة: البراذعي( 3)
 

 . ، فصؿ التصرؼ في ممكو تصرفان يضر بجاره388، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 4)
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ال يمنع جار جاره أف : "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: كعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ- د
. (1)"يغرز خشبة في جداره

إف في . مالي أراكـ عنيا معرضيف، كاهلل ألرميٌف بيا بيف أكتافكـ: ثـ يقكؿ أبك ىريرة
الحديث نيي عف المشاحنة بيف الجيراف كندبيـ إلى التساىؿ كالتسامح فيما ينفع الجار مف كضع 

.  خشب أك أخشاب عمى جدار جاره، إف كاف ال يضر بذلؾ الجار

. (2)"كاهلل ألرميٌف بيا بيف أكتافكـ: "ثـ أىكدَّ أبك ىريرة رضي اهلل عنو ىذا المعنى بقكلو

أم أللقيٌف ىذه المقالة كألشيعٌنيا بينكـ، كألقرعٌنكـ بيا كما ييضرب اإلنساف : قاؿ ابف حجر
.  (3)بالشيء بيف كتفيو ليستيقظ مف غفمتو

: في منع الضرر- من أقوال الصحابة رضوان اهلل عمييم أجمعين: ثالثاً 

لقد كردت مف اآلثار المكقكفة عمى الصحابة رضي اهلل عنيـ جممة مف اآلثار استعممت 
ررى "فييا مادة  : ، كفييا يىٍحريـ عمى المسمـ أف يتصرؼ في ممكو بما يضر جاره، كمف ىذه اآلثار"ضى

ميجان (5)، أف الضحاؾ بف خميفة(4)ما ركاه اإلماـ مالؾ في المكطأ  لو مف العيرىٍيض(6) ساؽ خي
، فأراد (1)

                                                 
 ..، مف ىذه الرسالة(52)سبؽ تخريجو في ص (1)

 .، مف ىذه الرسالة(52)سبؽ تخريجو في ص ( 2)

فيصؿ بف عبد : الحريممي: انظر. ، قكلو ال يمنع جار جاره أف يغرز خشبة في داره111، ص5، جفتح الباري: ابف حجر(  3)
، باب حؽ الجار كالكصية بو، 218، ص1، جتطريز رياض الصالحين: (ىػ1376)العزيز بف فيصؿ بف محمد المبارؾ، كفاة 

 .الرياض-، دار العاصمة(ـ2002-ىػ1423 )1عبد العزيز بف عبد اهلل بف إبراىيـ الزير آؿ محمد، ط. د: تحقيؽ

ىذا مسند صحيح : صححو األلباني ثـ قاؿ. كتاب األقضية، باب القضاء في المرفؽ (4/2760 )موطأ مالك: اإلماـ مالؾ (4)
 ، حديث أبي ىريرة، يرفعو(5/1427 )إرواء الغميل: األلباني: أنظر. عمى شرط الشيخيف

حاؾ بف خميفة بف ثعمبة بف عدم بف عبد األشيؿ األنصارم، يكف بأبي ثابت، شيد أحدان، قيؿ (5) ىده غزكة اكؿ مشأ ىك الضَّ
، (2/1249 )االستيعاب: ابف حجر: انظر. قتكفي في آخر عيد عمر رضي اهلل عف كال يعرؼ لو ركايو، بني النضير،

 .، الضحاؾ بف خميفة(3/2552 )أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابف االثير. الضحاؾ بف خميفة

، 2، جالنياية في غريب الحديث واألثر: ابف األثير. ىك نير ييقتطع مف النير األعظـ إلى مكضع ينتفع بو فيو: الخميج (6)
مجى 60ص مىجى 257، ص2، جلسان العرب: ابف منظكر. ، مادة خى  .، مادة خى

باب ( 1426، 4/1463)الزرقاني، شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ . ىك كادو بالمدينة بو أمكاؿ ألىميا: العيرىٍيض (1)
 .القاىرة-، مكتبة الثقافة الدينية(ـ2003-ىػ1424 )1طو عبد الرؤكؼ سعد، ط: ، تحقيؽالقضاء في المرفق
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لـ تمنعني كىك لؾ منفعة بو أكالن : ، فأبى محمد، فقاؿ لو(2)أف يمرَّ بو مف أرض محمد بف مسممة
كآخران كال يضرؾ؟ فأبى محمد، فكمـ فيو الضحاؾ عمر بف الخطاب، فدعا عمر محمد بف مسممة 

ـى تمنع أخاؾ ما ينفعو كىك لؾ نافع تسقي بو : ال، فقاؿ عمر: فأمره أف يخمي سبيمو، فقاؿ محمد ًل
كاهلل ليمرفَّ بو كلك عمى بطنؾ، فأمره : ال كاهلل، فقاؿ عمر: أكالن كآخران كىك ال يضرؾ؟ فقاؿ محمد

. عمر أف يمرَّ بو، ففعؿ الضحاؾ

اعتىبىر عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو محمد بف سممة ميضران بالضحاؾ بف : في ىذا األثر
خميفة فذلؾ ألف محمدان منع إجراء الماء مف أرضو إلى أرض جاره الضحاؾ فميذا، حمؼ عمر بف 

. الخطاب كأقسـ أف محمدان سيجرم الماء كلك عمى بطنو كذلؾ لمنفعة جاره في ذلؾ

 :اإلجماع: رابعاً 

أجمع أىؿ العمـ ككذلؾ الفقياء عمى منع الضرر، كجعمكا حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
ألف األحكاـ إنما شرعت . قاًعدىةن كبرل تيٍبني عمييا الكثير مف األحكاـ" ال ضرر كال ًضرار"كسمـ 

لجمب المنافع أك لدفع المضار، كقد قيؿ إٌف الفقو يدكر عمى خمسة أحاديث، ذكر منيا ىذا 
.  (3)الحديث

                                                 
أحمد محمد بف مىٍسمىمة بف خالد بف عدم بف مىٍجدىعةى بف حارثة بف الحارث بف الخىزرج بف عمرك، أسمـ في المدينة عمى يىد  (2)

مصعب بف عمير، آخى بينو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كبيف أبي عبيدة عامر بف الجراح، شارؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل 
الطبقات : ابف سعد: انظر. ىػ كقيؿ غير ذلؾ47ىػ، كقيؿ 46ىػ، كقيؿ 43عميو كسمـ في غزكاتو كميا ما خبل تبكؾ، تكفي سنة 

 .، محمد بف مسممة(4768/ 5 )أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابف األثير. ، محمد بف مسممة443، ص3، جالكبرى

، 8، جالتحبير شرح التحرير في أصول الفقو: (ىػ885)عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف، كفاة : المرداكم (3)
أحمد .عكض القرني، د. عبد الرحمف الجبريف، د. د: ، كما بعدىا باب ال ضرر كال ضرار في اإلسبلـ، تحقيؽ3846ص

، القاعدة 72، ص1، جاألشباه والنظائر: ابف نجيـ(. الرياض-السعكية)مكتبة الرشد  (ـ2000-ىػ1421 )1السراح، ط
 ".الضرر يزاؿ"الخامسة 
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: من المعقول:  امساً 

أف كؿ إنساف ىك حارسه عمى ممكو ال يرضى أف يضره أحد مف الخمؽ أك أف يعتدل عمى 
ؿ الضرر عميو، كذلؾ اآلخريف ال يجكز االعتداء  ممكو بإدخاؿ الضرر عميو فكما ال يرضى أف ييدخى

.  (1)عمى حقكقيـ أك إدخاؿ الضرر عميو

                                                 
 .، باب تحريـ الضرر122، ص2، جسبل السالم: الصنعاني (1)
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المبحث الثاني 

 أثر الجوار في تقييد التصرف في الممك عند الفقياء

لقد اعتنت الشريعة المطيرة بتصرفات اإلنساف كأحاطتيا بسياج مف األحكاـ كاآلداب حتى 
ال يضر نفسو، كال يضر غيره، حفاظان عمى حقكقو كممتمكاتو، كفي الكقت نفسو راعت حقكؽ 

اآلخريف كممتمكاتيـ، فالمالؾ ييعطى حرية التصرؼ في ممكو عمى الكجو الذم يختار، كيمنع غيره 
. مف التصرؼ فيو مف غير إذنو كرضاه، كىذا اليككف إال عندما يخمك الممؾ مف أم حؽ لآلخريف

لكف ىذا الحكـ قد ييقيد بسبب الجكار، كذلؾ لتجنب اإلضرار بالجار، كبسبب الجكار فقد 
. (1)اختمؼ الفقياء مف أصحاب المذاىب األربعة في تقييد الممؾ لتجنب اإلضرار بالجار

: ىناؾ ثبلثة أقكاؿ لمفقياء في تقييد التصرؼ في الممؾ في الفقو االسبلمي

: القول األول

يذىب أصحابو إلى تقييد كؿ حؽ ثابت لئلنساف بعدـ الضرر، كلجاره منعو مف أم تصرؼ 
لى ىذا ذىب فقياء المالكية ، كىك كذلؾ الصحيح مف (3) كىك كجو عند الشافعية(2)يضر بو، كا 

.  (4)مذىب الحنبمية

                                                 
 .، باب أثر الجكار في تقييد التصرؼ في الممؾ في الفقو اإلسبلمي222، ص16، جالموسوعة الفقيية الكويتية: انظر( 1)

. ، فرع اقتطاع شيء مف األفننية كالتحكيز عمييا160، ص5، جمواىب الجميل في شرح م تصر  ميل: الحطاب الرُّعيني( 2)
، حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني: (ىػ1189)أبك الحسف عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم، كفاة : العدكم

 . بيركت- ، دار الفكر (ـ1994-ىػ1414)يكسؼ الشيخ محمد البقاعي : باب مسائؿ في االستحقاؽ، تحقيؽ. 359، ص2ج

 . ، باب إقطاع المعادف كغيرىا346، ص8، جنياية المطمب في دراية المذىب: الجكيني( 3)

، 2، جشرح منتيى اإلرادات. ، فصؿ في الصمح عمى اإلنكار385، ص1، جالروض المربع شرح زاد المستقنع: البيكتي( 4)
، 343، ص1، جالمحرر في الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل: ابف تيمية الحراني. ، فصؿ في حكـ الجكار150ص

 . باب أحكاـ الجكار



73

: أدلة القول األول

رر كال ًضرار: "ما ركم أنو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ- 1 . (1)"ال ضى

ٍسنييا في رفع الضرر كاإلضرار بمعنى النيي عف : إنو يستفاد مف الحديث كماؿ الشريعة كحي
. (2)الضرر كالًضرار

 عمى مف أخذ بيذا الحديث مستدالن بو عمى (3)لكٌف ىناؾ اعتراض مف ابف حـز الظاىرم
: تقييد التصرؼ في الممؾ بعدـ اإلضرار بالغير

خبر ال يصح، ألنو جاء مرسبلن أك عف طريؽ فييا " ال ضرر كال ًضرار"قاؿ إف الخبر - أ
. ، إال أف معناه صحيح(4)ضعيؼ

ف كرد مرسبلن، إال أنو جاء مكصكالن مف طرؽ  كيجاب عمى ىذا االعتراض، بأف الحديث كا 
يو حتى ارتقى إلى درجة الحديث الحسف . (5)كثيرة تيقىكِّ

إنو ال ضرر أعظـ مف أف ييمنع اإلنساف مف :  عمى أصحاب ىذا المذىب(6)كذلؾ رٌد ابف حـز- ب
.  التصرؼ في ممكو لتضرر غيره بتصرفو كىذا ىك الضرر حقان 

                                                 
 .، مف ىذه الرسالة(61)سبؽ تخريجو في ص  (1)

(2)
، 1ككية، جفتح القوي المتين في شرح األربعين النعبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد، : البدر
المممكة العربية - الدماـ)، دار ابن القيم، (ـ2003-ىػ1424 )1، ط"ال ضرر كال ًضرار: "، الحديث الثاني كالثبلثكف113ص

 .(السعكدية

(3)
 ".ال ضرر كال ضرار"، حديث 85، ص7، جالمحمى: ابف حـز

(4)
 .85، ص7، جالمحمى: ىك زىير بف ثابت، كقد ضعفو ابف حـز في الظاىرم

(5)
و : كالحديث الحسف ىك. ، حديث ال ضرر كال ًضرار(1/32 )شرح األربعين النووية: ابف دقيؽ العيد ما عيرؼ مىخرىجي

كاشٍتيىرى رجاليو، كعميو مدار أكثر الحديث كىك الذم يقبمو أكثر العمماء، كيستعممو عامة الفقياء، كيقسـ الحديث الحسف إلى 
مقدمة : (ىػ643)تقي الديف عثماف بف عبد الرحمف أبك عمرك، كفاة : ابف الصبلح: انظر. حسف لذاتو، كحسف لغيره: قسميف

-ىػ1406)نكر الديف عتر، سنة التشر : معرفة الحسف مف الحديث، تحقيؽ: ، النكع الثاني30، ص1، جابن الصالح
 .بيركت-سكريا، دار الفكر المعاصر- ، دار الفكر(ـ1986

(6)
 .85، ص7، جالمحمى: ابف حـز
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اعمـ أف مف : حيث يقكؿ فيو مستندان لحديث ال ضرر كال ًضرار (1)يقكؿ ابف دقيؽ العيد
يا " :أضٌر بأخيو فقد ظممو، كالظمـ حراـ، ألنو جاء عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ

. (2)"عبادم إني حرمت الظمـ عمى نفسي كجعمتو بينكـ محرمان فبل تظالمكا

. (3)"إف دماءكـ كأمكالكـ كأعراضكـ عميكـ حراـ: "كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

ٍنديب- 2 ما ركاه سىميرىة بف جي
ده (4) :  مف نخؿ في حائط رجؿ مف األنصار، قاؿ(5)، أنو كانت لو عىضي

كمع الرجؿ أىمو، قاؿ، فكاف سىميرة يدخؿ إلى نىٍخًمو فيتأٌذل بو كيشؽي عميو، فطمب إليو أف يبيعو 
، فأبى، فأتى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فذكر ذلؾ لو فطمب إليو 7فأبى، فطمب إليو أف ييناًقمىوي 

فيبو لو كلؾ كذا : "النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف يبيعو فأبى، فطمب إليو أف ييناقًموي فأبى، قاؿ
: ، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لؤلنصارم"أنت ميضار: "، أمران رىٍغبةه منو، فأبى، فقاؿ"ككذا

.  8اذىب فاقمع نىٍخمىوي 

                                                 
 . ، حديث ال ضرر كال ضرار(1/32 )شرح األربعين النووية: ابف دقيؽ العيد( 1)

مة كاآلداب، باب تحريـ الظمـ(4/2577 )صحح مسمم: مسمـ( 2)  .، كتاب البِّر كالصِّ

، (1/1679 )صحيح مسمم: مسمـ. ًلييبمِّع الًعٍمـ الشاىد الغائب: ، كتاب الًعٍمـ، باب(1/105 )صحيح الب اري: البخارم( 3)
 .كتاب القسىامة كالمحاربيف كالقصاص كالدِّيات، باب تغميط تحريـ الدماء كاألغراض

ىك سيمىرة بف جندب بف ىبلؿ بف فزارة، غزا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ فنزؿ بعد ذلؾ البصرة ثـ أتى الككفة كاشترل بيا ( 4)
أنو تكفي سنة ستةو كستيف قبؿ : أبك عبد الرحمف، قيؿ: ييكنى أبا سعد، كقيؿ" أكالد"دكالن في بني أسد كمات بيا، كلو بقية كعىًقب 

أبك القاسـ عبد اهلل : البغكم. ، سيمىرة بف جندب1415، ص3، جمعرفة الصحابة: أبك نعيـ: انظر. معاكية رضي اهلل عنو بسنو
محمد األميف : ، سيمىرة بف جندب، تحقيؽ207، ص3، جمعجم الصحابة، (ىػ317)بف محمد بف عبد العزيز بف سأبكر، كفاة 

 . الككيت-، مكتبة دار البياف(ـ2000-ىػ1421 )1بف محمد الجكني، ط

. ىك إذا صار لمنخمة جذع يتناكؿ منو المتناكؿ، كجمعو عيضيدات: ىك نخؿه لـ تىٍنسيؽ كلـ تىطيؿ، كقيؿ: عضد مف نخؿ( 5)
 .، باب القضاء180، ص4، جمعالم السنن: الخطأبي: انظر

7 العظيـ أبادم: انظر. لؾ كذا ككذا أم مف األجر: أم ييبادلو بنخيؿ مف مكضع آخر، كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: يناقمو :
 .، باب في القضاء(10/3636 )عون المعبود

8 باب مف (9/12269 )السنن الكبرى: البييقي. ، كتاب القضاء، باب مف القضاء(3/3636 )سنن أبي داود: أبك داكد ،
كىك مف يركم سمرة "أف ىناؾ انقطاع بيف أبك جعفر الباقر : كجاء في عكف المعبكد. قضى فيما بيف الناس لما فيو صبلحيـ

. ، كبيف سىميرة، ألنو نيقؿ أف بينيما مف الكالدة كالكفاة ما يتعذر معو سماعان لمحديث، كقيؿ منو ما يمكف سماعو كاهلل أعمـ"عنو
، باب تىمىمُّؾ زرع 382، ص5، جنيل األوطار: الشككاني. ، باب في القضاء(10/3636 )عون المعبود: العظيـ آبادم: انظر

 .الغالب بنفقتو كقمع غرسو
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إفى في الحديث داللة عمى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمر بإزالة الضرر عنو، كليس 
في الخبر ما يشعر أنو أمىرى صمى اهلل عميو كسمـ ًبقىٍمع نىٍخمًو، إنما قالو ليردعو عف اإلضرار
(1) .

رَّ سىميرةن األنصارم، فقالو لو صمى اهلل عميو كسمـ . (2)"إنما أنت ميضاره : "أم كي ال يىضُّ

كفيو أنو صمى اهلل عميو كسمـ قد ضٌر سيمىرة إما بالبيع أك باليبة أك بإزالة الضرر، فمما رفض سىميرةى 
الحمكؿ التي عرضيا عميو النبي صمى اهلل عميو كسمـ، أمىرى األنصارم بإزالة الضرر عف نفسو، فدىٌؿ 

. عمى أف المالؾ إذا تصرؼ في ممكو بما يضرر بو جاره فيذا ممنكع شرعان 

: القول الثاني

 (3)يعطى المالؾ كالية التصرؼ المطمؽ في ممكو الخاص بو، كبيذا القكؿ قاؿ اإلماـ أبك
، كىك أيضان ركاية نقمت عف اإلماـ أحمد (4)حنيفة رحمو اهلل كصاحباه، ككذلؾ الراجح عند الشافعية

. (6) رحمو اهلل، كبو صٌرح ابف حـز– (5)بف حنبؿ

أف لممالؾ أف يتصرؼ في ممكو أم تصرؼ شاء سكاء كاف : (7)جاء في بدائع الصنائع
ف  رره إلى غيره أك ال يتعدل، فمو أف ينبي في ممكو مرحاضان أك رحىن أك تنكران، كا  تصرفان يتعدل ضى

.  ألٌف الٍمًمؾ ميٍطمىؽه لمتصرؼ في األصؿ.  مف ذلؾ  البناء كيتأذل بو جاره(8)كاف يييفٌ 

                                                 
. ، كمف باب القضاء180، ص4، جمعالم السنن: الخطابي (1)
أم تريد إضرار الناس كمف يريد إضرار الناس جاز دفع : سبؽ تخريجو في الصفحة السابعة مف ىذه الرسالة، أنت ميضاره  (2)

ره رى . ، باب إحياء المكات كالشرب2002، ص5، جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصأبيح: القارم: انظر. ضى
(3)

بدائع : الكاساني. ، فصؿ أراد صاحب العمك أف يبني العمك بيتان 196، ص4، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيمعي
 .فصؿ في بياف حكـ الممؾ كالحؽ الثابت منو. 264، ص6، جالصنائع في ترتيب الشرائع

(4)
الييتمي، تحفة . ال يضمف المالؾ التصرؼ المعتاد: ، فصؿ72، ص4، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب: السنيكي

 .، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة208، ص5المحتاج في شرح المنياج، ج

(5)
، باب الصمح، 532، ص1، جم تصر اإلنصاف والشرح الكبير: (ىػ1206)محمد عبد الكىاب بف سميماف، كفاة : التميمي

 .، مطابع الرياض1سيد الحجاب، ط. محمد بمتاجي، د. عبد العزيز بف زيد الركمي، د: تحقيؽ

(6)
 .، باب لكؿ أحد أف يفتح ما شاء في حائطو85، ص7، جالمحمى: ابف حـز

 .، فصؿ في بياف الممؾ كالحؽ الثابت في المحؿ264، ص6، جبدائع الصنائع: الكاساني(  (7)

، 6، جتيذيب المغة: اليركم. ، مادة كىىىػفى 346، ص1، جم تار الصحاح: الرازم: انظر. أم يىضعؼ البناء: ييًيفُّ  (8)
 .، مادة كىىىفى 234ص
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إٌف لممالؾ حرية التصرؼ في ممكو، كليس لجاره منعو :  في كتبيـ قالكا(1)ثـ إفَّ الشافعية
مف تصرفو، كقاسكا كؿ تصرؼ لو كدخاف النار، ألنو يدخؿ ضمف المسامحة كالعفك، لكف ليس كؿ 

تصرؼ يضر بالجار ىك كدخاف النار، فضرره يسير كال يمكف االحتراز عنو، بالمقارنة مع غيره 
. مف التصرفات المضرة بالجار، كاهلل أعمـ

إنو إذا تجاكر مالكاف، فمصاحب كؿ ممؾ أف يتصرؼ في ممكو بما ييعتاد : (2)كعند الشافعية
ف كاف ييخاؼ منو اختبلؿ ممؾ صاحبو كمف حفر بئران في داره فأدل إلى اختبلؿ . مف التصرفات، كا 

.  دار الجار، فعندئذ ال ضماف عمى الحافر ألنو متصرؼ في خالص ممكو

أم أف . فالتحرز عف سكء المجاكرة مستحؽ دينان، كلكنو ال ييجبر عمى ذلؾ في الحكـ
فإنو مؤاخذه ديانةن ال . اإلنساف إذا تصرؼ في ممكو تصرفان مطمقان، دكف اعتبار لتضرر جاره بتصرفو

. قضاءن 

: أدلة أصحاب ىذا القول

أنو لـ يىًرد في كتاب اهلل كال في سنة نبيو صمى اهلل عميو كسمـ كال في ركاية صحيحو كال -  1
. (3)سقيمو، كال في قكؿ صحابي ما يمنع اإلنساف أف يتصرؼ بمطمؽ الحرية في ممكو

ال ضرر كال : "إٌف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: كأجيب عمى ىذا االستدالؿ
، ييقيد تصرؼ الممؾ في ممكو، ألنو حديث حسف، كرد بعدة طرؽ تقكم بعضيا (4)"ًضرار

. (5)بعضان، كما قاؿ عنو النككم

                                                 
 .لممالؾ حرية التصرؼ في ممكو كليس لجاره منعو مف تصرفو: ، مسألة407، ص6، جالحاوي الكبير: الماكردم (1)

، المجموع شرح الميذب: النككم. ، باب اقطاع المعادف كغيرىا336، ص1، جنياية المطمب في والية المذىب: الجكيني (2)
 .الببلد نكعاف: ، مسألة475، ص7، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني. ، باب الحجر413، ص13ج

، فكائد، كىذا الرأم لئلماـ أحمد قد يككف تخريجان مف 260ص، 5، جاإلنصاف في معرفة الراجح من ال الف : المرداكم(3)
 .يت عنورك، أك ركاية قد قأصحاب

 .مف ىذه الرسالة (61)سبؽ تخريجو في ص  (4)

 .، الحديث الثاني كالثبلثكف325، ص1، جشرح األربعين النووية: العثيميف (5)
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ٍف تأذَّل جيرانو -  2 أنو يثبت لممالؾ حرية التصرؼ في ممكو، كما ال يمنعو مف إيقاد النار كا 
.  بالدخاف

 باألحاديث التي (1)لقد استفاضت السنة النبكية الشريفة: كأردُّ عمى االستدالؿ الثاني بالقكؿ
تأمرنا باإلحساف إلى الجار كبالمحافظة عمى حقكقو، كعدـ إيذائو، فميس مف اإلحساف كال مف البِّر 

. أف يتصرؼ الجار في ممكو، كيتضرر جاره بتصرفو، كال يأبو لذلؾ الضرر

: القول الثالث

قالكا إف المالؾ يمنع مف التصرؼ في ممكو إذا أضٌر بجاره، كلكف المنع عندىـ يختص 
 أك البٌيف فقط، أما ما سكاه مف الضرر فبل يمنع، كبيذا القكؿ قاؿ متأخر (2)بالضرر الفاحش

. (3)كالحنفية

: األدلة

: استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يمي

رَّ بغيره، لكف تيرؾ -  1 أف القياس يقتضي أف مف تصرؼ في خالص ممكو ال ييمنىع كلك أضى
رران بينان  . (4)القياس في محؿ يضرُّ بغيره ضى

رر، ىي أحاديث عامة، لـ : كيمكف الرد عمى ىذا االستدالؿ بأٌف أحاديث النيي عف الضى
. تيفٌرؽ بيف الضرر اليسير أك الضرر الفاحش، بؿ ىي عمى العمكـ في منع المضارة

                                                 
 .، مف ىذه الرسالة(11)انظر المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ، ص (1)

ما كاف يضر بالبناء كيسبب انيدامو أك يمنع الحكائج األصمية المقصكدة مف البناء : الضرر الفاحش في نظر الحنفية ىك (2)
 .في حؽ المعامبلت الجكارية: ، الفصؿ الثاني232، ص1، جمجمة األحكام العدلية: انظر. كالسكنى

: ابف مازة. دىبىغى في داره كتأذل الجيراف: ، مطمب237، ص5، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف (3)
 . في المتفرقات: ، الفصؿ الثالث عشر388، ص7، جالمحيط البرىاني في الفقو النعماني

 .، مطمب شرل ًبذر بطيخ فكجده بذر قثاء237، ص5، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف (4)
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إفَّ التكسع في منع كؿ ضرر، يىسيدُّ باب انتفاع اإلنساف في ممكو، فمك كانت لو شجرة -  2
. (1)مممككة يستظؿ بيا جاره كأراد قطعيا لك قمنا بالمنع في كؿ ضرر، لكجب قطعيا

: الترجيح

إف منشأ الخبلؼ بيف الفقياء يرجع إلى اختبلفيـ في فيـ حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
، كغيرىا مف األحاديث التي تنيى عف إيقاع الضرر بالغير، فقد (2)"ال ضرر كال ًضرار: "كسمـ

اختمؼ الفقياء، فيؿ لممالؾ حرية التصرؼ المطمؽ في ممكو دكف النظر إلى تضرر جاره مف 
تصرفو، أـ أنو مقيد بعدـ اإلضرار؟ أـ أنو مقيد فقط ما إذا كاف الضرر فاحشان أك بينان؟ 

القكؿ الراجح كىك القكؿ األكؿ ألنو يمنع المالؾ مف التصرؼ بممكو إف أضر بجاره، كذلؾ 
لؤلدلة التي كردت عند االستدالؿ ليذا القكؿ، ثـ إف ضعؼ اإليماف الناتج عف ضعؼ الكازع الديني 

عند الناس، قد يؤدم إلى أف يضرَّ الجار جاره بشتى أشكاؿ الضرر، فمك قيد التصرؼ بالممؾ 
. بالضرر الفاحش فقط لتمادل الناس في االنتفاع في أمبلكيـ دكف النظر إلى ممؾ اآلخريف

 

                                                 
 .، مسائؿ متفرقة448، ص5، جحاشية رد المحتار: ابف عابديف (1)

 .، مف ىذه الرسالة(61)سبؽ تخريجو في ص  (2)



79

 ثالثالمبحث ال

 تصرف الجار في ممكو بما يضرُّ بجاره

 تقدـ الحديث في المبحث السابؽ عف أقكاؿ الفقياء في حكـ تصرؼ الجار في ممكو، 
ككيؼ أٌف حؽ الجكار أثبت أٌف المالؾ ليس لو مطمؽ التصرؼ في ممكو إٍف أضٌر تصرفو بجاره 

. مف أقكاؿ الفقياء- كىك الراجح

كلكٌف الفقياء عندما تكممكا عف تصرؼ الجار في ممكو، بما يضر جاره أكردكا ذلؾ عمى 
ك سأسير كفؽ ما ساركا عميو كسنفرد كؿ مسألة عمى ًحده، إف -  في غالب كتبيـ–شكؿ مسائؿ 
. شاء اهلل تعالى

:  تعمية البناء عمى الجيران: المسألة األولى

 البناء عمى الجار يمحؽ بو ضرران كثيران، كحجب الشمس (1)مما ال شؾ فيو أف تعمية
كالضكء عنو، أك كسدِّ الريح كاليكاء مثبلن، كىذا مما قد يؤذم الجار كيمحؽ ضرران بو، كلكف قد 

يتصرؼ اإلنساف في خالص ممكو، فيعمي البناء عمى جاره لحاجتو إلى ذلؾ، فيؿ يمنع مف تعمية 
بنائو أـ ال؟ 

:  قوالنلمفقياء في ىذه المسألة

لى .  اليمنع الجار مف التعمي في البناء عمى جاره، كلك أدل ذلؾ إلى الضرر بالجار:القول األول كا 
، كىك المشيكر عند (2)ىذا القكؿ ذىب المتقدمكف مف الحنفية، كىك ظاىر مذىب أبي حنيفة

                                                 
ميكان، كفيو العبلء كالعيميك: تعمية( 1) ارتفاع أصؿ : أم ارتفع، كالعيميك: كمنو تىعىالى النيار. أم اإلرتفاع: مف الثبلثي، عبل يعمك عي

 .، مادة عمك245، ص2، جكتاب العين: الفراىيدم. ، مادة عمك112، ص4، جمعجم مقاييس المغة: الرازم: انظر. البناء

، فصؿ في 28، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني. ، كتاب القسمة21، ص15، جالمبسوط: السرخسي( 2)
 . ، فركع تتعمؽ بالنساء223، ص8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابف نجيـ. بياف حكـ القسمة
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دىثى كىكىلن (2)، إال أنيـ(1)المالكية  أك أبكابان يشرؼ منيا عمى جاره، فيمنع عندىا (3) استثنكا ما إذا أىحى
.  مف التعمية كييؤمر ًبسىٌدىا

، لكف قيده بعضيـ بعدـ التعنت كالفساد، فإف ظير (4)كىذا القكؿ ىك أيضان مذىب الشافعية
. (5)لمحاكـ قصد التعنت كالفساد منع مف التعمي

.  رحمو اهلل(7)، كبو  قاؿ ابف حـز(6)ككذلؾ ىذا القكؿ ىك أحد قكلي اإلماـ أحمد بف حنبؿ

:  األدلة

: استدٌؿ أصحاب ىذا القكؿ، باألدلة العقمية فقط كمنيا

إٌف لئلنساف أف يتصرؼ في ممؾ نفسو بما يبدك لو، كليس لجاره منعو مف ذلؾ؛ ألنو -  1
. (8)يتصرؼ في خالص ما يممؾ، فمو أف يعمي بناء بيتو كيفما يشاء

أنو ليس لممالؾ أف يتصرؼ في ممكو إف أضرَّ تصرفو : كيمكف الرد عمى ىذا االستدالؿ
.  بجاره، فيك عندىا لـ يبؽى تصرفو ضمف حدكد دائرة ممكو بؿ إف آثار تصرفاتو قد تضرُّ بجاره

                                                 
 . ، ما جاء في قسمة العيف475، ص4، جالمدونة: اإلماـ مالؾ( 1)

، منح الجميل شرح م تصر  ميل: عميش. ، كتاب تحريـ اآلبار398، ص4، جالتيذيب في ا تصار المدونة: البراذعي( 2)
 . ، باب الشركة327، ص6ج

الخىرؽي في الحائط كالثيقبي في البيت، كأصميا مف كىكم ثـ أيدغمت الكاك في الياء، فجعمت كاكان : جمعه كمفردىا كىٌكة ىى: ككىلن  (3)
، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية: الفارأبي: انظر. ىى فتحة في الجدار يمرُّ منيا ضكء الشمس كشعاعيا: مشددة، كقيؿ

 .، مادة كيًكمى 236، ص15، جلسان العرب: ابف منظكر. ، مادة ككل2477، ص6ج

نياية المطمب في دراية : الجكيني. ، فرع جكاز فتح نافة مشرفة265، ص6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني (4)
 . ، كتاب الصمح467، ص6، جالمذىب

ىذا القيد ذكره النككم نقبلن عف بعض فقياء . ، كتاب إحياء المكات285، ص5، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: النككم (5)
.  الشافعية
 . ، باب إحياء المكات337، ص5، جنياية المحتاج إلى شرح المنياج: الرممي

مصطفى بف سعد بف عبده، : السيكطي. ، فصؿ في أحكاـ الجكار409، ص3، جكشاف القناع عن متن اإلقناع: البيكتي (6)
، فصؿ يحـر عمى المالؾ أف ييحدث بممكو ما 358، ص3، جمطالب أولي النيي في شرح غاية المنتيى، (ىػ1234)كفاة 

 . (ـ1994-ىػ1415 )2يضر جاره، المكتب اإلسبلمي، ط

 .، مسألة لكؿ أحد أف يفتح ما شاء في حائطو85، ص7، جالمحمى: ابف حـز (7)

 .، كتاب القسمة21، ص15، جالمبسوط: السرخسي (8)
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كيمكف أف أجيب : إٌف تعمية البناء عمى الجار، ال تىمنىع الجار منفعتو المقصكدة مف داره-  2
إٌف في تعمية البناء عمى الجار منع لدخكؿ الشمس كاليكاء، فيما مف المنافع : عمى ىذا االستدالؿ

رر عف جاره . (1)المقصكدة ألم بناء، فيتضرر الجار بدكنيما، كالمسمـ مأمكر بدفع الضى

لقد أجمع المسممكف عمى جكاز البنياف، لكف ما ًمٍف أحدو يبني حائطان في آخر ممكو إال -  3
. (2)كحجب الشمس عف جاره كمىنع الريح عنو

بأف الجار إف أعمى بناء داره كحجب الشمس عف جاره، فالشمس ستدخؿ : يجاب عمى ىذا
. إلى بيتو مف الجيات األخرل

 يمنع الجار مف التعمي في البناء إذا ألحؽ الضرر بجاره، لكفَّ خصَّ أصحاب ىذا :القول الثاني
لى ىذا ذىب بعض الحنفية ، كفقان لما نصت (3)القكؿ الضرر بأف يككف ضرران فاحشان أك بينان، كا 

. (4)مف مجمة األحكاـ العدلية (1197)عميو المادة 

كبمثؿ ىذا قاؿ بعض فقياء . (5)ىذا كقد عدَّ الحنفية سىدُّ اليكاء بالكمية مف الضرر الفاحش
. (8)ككذلؾ المشيكر مف مذىب الحنابمة.  كغيره(7)، كإبف نافع(6)المالكية

                                                 
 . ، باب القضاء في المرافؽ41، ص6، جالمنتقى شرح الموطأ: الباجي( 1)

 .المصدر السابق نفسو( 2)

ابف . أراد صاحب العمك أف يبني عمى العمك بيتان : ، فصؿ196، ص4، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيمعي( 3)
 . لكؿ مف الشركاء السكنى في بعض الدار: ، مطمب272، ص6، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: عابديف

عمى أف ال : كتنص المادة. في بياف بعض قكاعد أحكاـ األمبلؾ: ، الفصؿ األكؿ230، ص1، جمجمة األحكام العدلية( 4)
 . ييمنع أحد مف التصرؼ في ممكو ما لـ يكف فيو ضرر فاحش بالغير

 (. 1201)، المادة مجمة األحكام العدلية( 5)

، 2النمرم، الكافي في فقو أىؿ المدينة، ج. حريـ اآلبار كالعيكف: ، مسألة251، ص10، جالبيان والتحصيل: ابف رشد( 6)
، باب أركاف الشركة كأحكاميا 136، ص7، جالتاج واإلكميل لم تصر  ميل: المكاؽ. ، باب جامع األحكاـ كاألقضية940ص

 . كالنزاع بيف الشركاء

، يكنى أبا محمد، كاف قد لـز اإلماـ مالؾ بف أنس لزكمان شديدان، : ابف نافع ىك( 7) عبد اهلل بف نافع الصائغ مكلى بني مخزـك
: انظر.ىػ، كقيؿ غير ذلؾ186كىك مف كبار فقياء المدينة، ككاف يفتي أىؿ المدينة برأم اإلماـ مالؾ، تكفي في رمضاف سنة 

 . ، باب مف اسمو عبد اهلل(5/564 )تيذيب التيذيب: ابف حجر. ، عبد اهلل بف نافع(8/1633)، سير أعالم النبالء: الذىبي

حاشية الروض المبع شرح : العاصمي. التصرؼ في ممكو تصرفان يضر بجاره: ، فصؿ388، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 8)
 . يحـر أف يىٍحدث في ممكو ما يضر بجاره: ، باب155، ص5، جزاد المستقنع
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 :إعالء الذمي البناء عمى جيرانو المسممين: المسألة الثانية

يمنع الجار الذمي مف تعمية بنائو عمى بناء المسمميف إذا جاكىرىىـ، كىذا باتفاؽ األئمة 
. (1)األربعة

 عالية البناء بيف (2)كىناؾ استثناء في مذىب الحنفية كىك أنو إذا سكف الذمي داران 
األدلة عمى منع الذمي مف إعبلء بنائو عمى جيرانو . المسمميف إذا كاف ذلؾ لمتحفظ مف المصكص

: المسمميف

 :استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يمي: األدلة

: من السنة النبوية: أواًل 

كم أنو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ . (3)"اإلسبلـ يعمك كال ييعمى:" ما ري

ىذا المنع ىك لحؽ اإلسبلـ ال لحؽ الجار، كحتى لك رضي الجار بتعمية بناء جاره الذمي، 
. (4)لـ يكف لرضاه أثر في الجكاز

كبما أف المسمميف مأمكرف بإعبلء شأف اإلسبلـ في كؿ شيء، فيمنع غيرىـ مف التعمي 
. عمييـ

                                                 
: عميش. ، مطمب في سكنى أىؿ الذمة بيف المسمميف211، ص4، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تارابف عابديف،  (1)

، باب تحديد اإلماـ ما ييؤخذ مف 218، ص4، جاألم: الشافعي. ، باب الشركة325، ص6، جمنح الجميل شرح م تصر  ميل
، 356، ص9، جالمغني: ابف قدامة. ، كتاب الصمح206، ص4، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: النككم. أىؿ الذمة

ابف قيـ . ، كيؤخذ في كؿ عاـ مرة618، ص10، جالشرح الكبير عمى متن المقنع. فصؿ ال يجكز ألىؿ الذنة سكنى الحجاز
 . ببلد أينشئت قبؿ اإلسبلـ كفتحيا المسممكف صمحان : ، القسـ الثالث1206، ص3، جأحكام أىل الذمة: الجكزية

(2) مطمب في سكنى أىؿ الذمة بيف المسمميف211 ص4، جحاشية رد المحتار: ابف عابديف ،. 

، كتاب الجنائز، باب إذا أسمـ الصبي فمات، ىؿ يصمي عميو، كىؿ يعرض عمى 93، ص2، جصحيح الب اري: البخارم (3)
 .الصبي اإلسبلـ

 .، فصؿ في حكـ أىبنية كدكر أىؿ الذمة1220، ص3، جأحكام أىل الذمة: ابف قيـ الجكزية (4)



83

: استدلكا بما يمي: من األدلة العقمية: ثانياً 

تبتيـ عمى المسمميف، فأىؿ الذمة ممنكعكف مف ذلؾ، كليذا -  1  إف في تعمي أىؿ الذمة إعبلء لري
يمنعكف مف صدكر المجالس، ألف اإلسبلـ ىك الذم لو الشرؼ كالعمك، كيمجئكف إلى أضيؽ 

كالجمكس فييا لعارض، فكيؼ ييمكنكف مف السكنى البلزمة فكؽ رؤكس - الطرؽ 
. (1)المسمميف

إف في تعمية بنياف أىؿ الذمة عمى المسمميف تحقيؽ مفسدة كضرر الحؽ، فقد ينكشؼ حاؿ -  2
المسمميف كتنكشؼ عكراتيـ، كمعمكـ أٌف صاحب البناء العالي، يستطيع أف يطمَّع عمى 

. (2)النازؿ كليس العكس، فكجب منعيـ مف ذلؾ

لك تممؾ الذمي داران عالية مف مسمـ، سكاء : كىناؾ مسألة تندرج تحت ىذه المسألة كىي
: قولينأكاف ذلؾ بشراء أك ىبة فقد اختمؼ الفقياء في حكـ ىذه الدار عمى 

. 5ال يجب نقض ىذه الدار العالية، كبيذا القكؿ قاؿ جميكر الفقياء: القول األول

أف الذمي إذا ممؾ مف مسمـو داران عالية ال يكٌمؼ: قاؿ رحمو اهلل (4)إال أف الماكردم

                                                 
، 3ابف مفمح، المبدع شرح المقنع، ج. ال يجكز ألىؿ الكتاب سكنى الحجاز: ، فصؿ935، ص6، جالمغني: ابف قدامة( 1)

في حكـ أبنية كدكر أىذ : فصؿ. 1220، ص3ابف قيـ الجكزية، أحكاـ أىؿ الذمة، ج. ، فصؿ ما يمنع منو أىؿ الذمة377ص
 . الذمة

. كيمنعكف مف تعمية بنيافه عمى مسمـ: باب. 314، ص4، جحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: العاصمي( 2)
 . ، يمنعكف مف تعمية البنياف عمى المسمـ79، ص8العثيميف، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ج

النفراكم، . ، مطمب في سكنى أىؿ الذمة بيف المسمميف211، ص4، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف( 3)
، فصؿ في مجمة أحكاـ عقد 296، ص9الييتمي، تحفة المحتاج، ج.، بعض مسائؿ االستحقاؽ236، ص2الفكاكو الدكاني، ج

البيكتي، شرح منتيى . ، فصؿ القياـ ألىؿ الذمة610، ص2السيكطي، مطالب أكلي النيي في شرح غاية المنتيى، ج. الذمة
 . يمنع أىؿ الذمة مف حمؿ السبلح: ، فصؿ665، ص1اإلرادات، ج

(4)
ىك أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم الشافعي، كلي قضاء ببلد كثيرة، لو مصنفات كثيرة في الفقو : الماكردم

الحاكم الكبير، اإلقناع، كأدب الدنيا كالديف، تكفي سنة : كالتفسير كأصكؿ الفقو كاآلداب، ككاف حافظان لممذىب، مف مؤلفاتو
 .، باب الماكردم327 ص4، جاألعالم: الزركمي: ، الماكردم(13/4120)سير أعالم النبالء : الذىبي: ىػ، انظر450
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. (1)بيدميا، بؿ يمنع ىك كأكالده مف اإلشراؼ عمى المسمميف كمف صعكد سطح الدار ببل تحجير

، فمـ يحصؿ منو "التعمية"أٌف الذمي ممؾ ىذه الدار عمى ىذه الصفة : كحجة ىذا القكؿ ىك
. (2)تعمية بنياف، كالتعمية مف حقكؽ الممؾ، فتبقى الدار عمى ما ىي عميو كال يؤمر بنقضيا

أننا ال نيسمِّـ أف التعمية مف حقكؽ الًممؾ، بؿ ىي مف : كيمكف أف أجيب عمى ىذا االستدالؿ
. 3"فاإلسبلـ يعمك كال ييعمىى عميو"حقكؽ اإلسبلـ، 

. أنو يجب نقض ىذه الدار العالية التي تممكيا الذِّمي: القول الثانيأما 

ليو ذىب ابف القيـ4كبيذا القكؿ قاؿ بعض الحنابمة -. رحمو اهلل تعالى - 5، كا 

: األدلة

  :من السنة النبوية: أوالً 

 .6"اإلسبلـ يعمك كال يعمى: "استدلكا بما ركم أنو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

إفَّ المفسدة الحاصمة في تممؾ الذمي داران عالية عمى دار المسمـ لـ تكف في نفس البناء، 
فُّعيو عمى المسمميف، كىك ممنكع، فكاجبه نقضيا إنما كانت في تىرى
7  .

                                                 
ٍيرىميٌ  . ىك بناء ما يمنع الرؤية: التحجير( 1) حاشية البجيرمي عمى شرح : (ىػ1221)سميماف بف محمد بف عمر، كفاة : البيجى

 .، مطبعة الحمبي(ـ1950-ىػ1369)، فصؿ في أحكاـ الذمة، ، سنة النشر 278، ص4، جالمنيج

 . ، فصؿ القياـ ألىؿ الذمة610، ص2، جمطالب ًأولي النيى: السيكطي( 2)

3  مف ىذه الرسالة(79)سبؽ تخريح في ص ،. 

4 باب يمنعكف مف إحداث كنائس كبيع315، ص4، جحاشية الروض المربع: العاصمي ،. 

5 ىك محمد بف أيكب بف سعد، مف أعبلـ اإلصبلح الديني في القرف الثامف اليجرم، كلد في دمشؽ كتتممذ عمى : ابف القيـ
كتاب الطرؽ : "يد ابف تيمية، حيث تأثر بو تأثران كبيران كىك الذم نشر عممو، سجف ابف قيـ الجكزية عدة مرات، مف أبرز كتبو

نقبلن عف المكسكعة العربية . ، كغيرىا الكثير"ككتاب زاد المعاد"، "ككتاب أعبلـ المكقعيف"، "الحكمية في السياسة الشرعية
 http:www.mawsoah.net: العالمية

6  مف ىذه الرسالة(79)سبؽ تخريجو في ص ،. 

7 فصؿ الحيمة فيما إذا عبل كافر بناءه عمى مسمـ238، ص3 جإعالم الموقعين عن رب العالمين: ابف قيـ الجكزية ،. 
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:  مف األدلة العقمية:ثانياً 

: استدلكا بما يمي

معمكـ أنو إذا بنى المسمـ داران كباعيا لذمٌي فقد أراحو مف كيمفة البناء كمشقتو : قالكا-  1
مُّكىا فكؽ رؤكس المسمميف، فكيؼ ييمٌكنو مف السكنى، عممان  كغرامتو، كمىكَّنيـ مف سيٍكناىا كعي

دُّر المجالس، كأف ييطرد إلى أضيؽ الطرؽ إٌف مٌر مف طريؽ  أف الٌذمي ممنكع مف تىصى
. (1)مشترؾ، فعدـ تمكينو مف السكنى ىك مف باب أكلى

مَّمنا كقمنا بجكاز سكنى أىؿ الذمة الدار العالية -  2 إف تممككىا مف المسمميف بشراء –لك سى
َـّ يشترييا منو لتحؿَّ لو، فبل - كغيره فيذا يفضي إلى التحايؿ فيبيعيا الذمٌي مف المسمـ ث

. (2)يخفى عمى أحد ما في ذلؾ مف الفساد

: الترجيح

 إف القكؿ الراجح في ىذه المسألة ىك القكؿ الثاني كذلؾ لقكة األدلة التي استندكا إلييا في 
. تحريـ تممؾ الذمي داران عالية فكؽ رقاب المسمميف، فالعمكَّ كالٌرفعةي ىي لئلسبلـ كالمسمميف

: اإلشراف عمى الجار: المسألة الثالثة

إذا سكف الجار في دار عالية، فقد يشرؼ الجار عمى بيت جاره، كيطمع عميو فيكشؼ 
. عكرات بيتو كبذلؾ يتضرر الجار، فيؿ يؤمر الجار بإزالة الضرر

: قولينكالفقياء في ىذه المسألة عمى 

ال يمنع الجار مف اتخاذ ما يشرؼ بو عمى جاره، مف فتح ككلن أك أبكاب كغيرىا، : القول األول
. حتى لك أدل ذلؾ إلى اإلضرار بجاره

                                                 
 . كما بعدىا، فصؿ حكـ أبنية كدكر أىؿ الذمة1221، ص3، جأحكام أىل الذمة: ابف قيـ الجكزية( 1)

 . نفس المصدر السابق( 2)
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ليو ذىب أشيب(1)كىذا القكؿ ىك ما ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة ، كأبك (3) مف فقياء المالكية(2)، كا 
.  مف الظاىرية(6)، كابف حـز(5) مف الشافعية(4)حامد اإلسفراييني

.  اٍستير عمى نفسؾ إف شئت:  أف الجار يقكؿ لجاره(7)كقد ذكر ابف حـز

قاؿ أبك القاسـ صمى اهلل عميو : أما االطبلع فمنعو كاجب، لما ركاه أبك ىريرة، قاؿ: كقاؿ أيضان 
ناح: "كسمـ . (8)"لك أٌف اٍمرأن اٌطمعى عميؾ بغير إذف فحذفتو بعصان، ففقأت عينو لـ يكف عميؾ جي

: استدؿ اصحاب ىذا القكؿ بما يمي: األدلة

: من السنة النبوية: أوالً 

أىشىرىؼى النبي صمى اهلل عميو:  رضي اهلل عنيما، قاؿ(9)استدلكا بما ركاه أسامة بف زيد
                                                 

 . ، فصؿ في بياف حكـ القسمة28، ص7، جبدائع الصنائع: الكاساني. ، كتاب القسمة21،ص15، جالمبسوط: السرخسي( 1)

، ككنيتو أبا عمرك، كلد سنة ( 2) في  (ىػ1410)اإلماـ العبلمة مفتي مصر أشيب بف عبد العزيز بف داكد بف إبراىيـ القيسيُّ
، قاؿ عنو ابف عبد البىر ـٍ شى كاف فقييان : مصر، ييقاؿ اسمو مسكيف كليقٌب بأشيب، سمع الفقو مف اإلماـ مالؾ، كاف ذك ماؿو كحى

تيذيب : ابف حجر. أشيب بف عبد العزيز، طبعة الرسالة (9/190 )سير أعالم النبالء: الذىبي: انظر. حسف الرأم كالنظر
 . مف اسمو أشعث كأشيب كأشيؿ (1/654 )التيذيب

 . ، في الرجؿ يفتح كيكة في داره يطؿ فييا عمى جاره475، ص4، جالمدونة: اإلماـ مالؾ( 3)

، انتيت إليو رياسة الدنيا (ىػ344)ىك أحمد بف أبي ظاىر اإلسفراييني، ككنيتو أبك حامد، كلد سنة : أبك حامد اإلسفراييني( 4)
طبقات : الشيرازم: انظر. كالديف ببغداد، كمما ييركل عنو أنو كاف رحمو اهلل ذك جكدة في الفقو كحسف النظر كنظافة العمـ

 . ، أبك بشر123، ص1، جالفقياء

: الشربيني.... . قاؿ الشيخ أبك حامد اإلسفراييني: ، باب الحجر، فرع411، ص13، جالمجموع شرح الميذب: النككم( 5)
 . ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة177، ص3، جمغني المحتاج

 . ، مسألة لكؿ أحد أف يفتح ما شاء في حائطو85، ص7، جالمحمى: ابف حـز( 6)

 . المرجع السابق نفسو( 7)

صحيح : مسمـ. كتاب الديات، باب مف اٌطمع في بيت قـك ففقىؤكا عينو، فبل دية لو (9/6902 )صحيح الب اري: البخارم( 8)
 . ، كتاب اآلداب، باب تحريـ النظر في بيت غيره(3/2158)أخرجو بمفظ بحصاةو، . مسمم

ىك أسامة بف زيد بف حارثة بف شراحيؿ بف كمب، ًحبُّ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ييكٌنى أبا محمد، كأٌمو أـ أيمف، ( 9)
حاضنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كمىٍكالتيو، لـ يىعرؼ غير اإلسبلـ دينان، كلـ ييًدٍف بغيره، كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
ييحبو حبان شديدان، كقد ىاجر معو إلى المدينة، استعممو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عمى جيش، فمـ ينفذ حتى تكفي رسكؿ اهلل 

. صمى اهلل عميو كسمـ، فبعثو أبك بكر إلى الشاـ، كشيد مع أبيو غزكة مؤتة كقدـ دمشؽ مدة ثـ انتقؿ إلى المدينة فمات فيو
 تاريخ دمشق: ابف عساكر. ، أسامة الحب بف زيد بف حارثة بف شراحيؿ62، ص4، جالطبقات الكبرى: ابف سعد: انظر

 .أسامة بف زيد بف حارثة بف شراحيؿ (8/596)
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ىؿ تركف ما أرل؟ إني أرل مكاقع الفتف خبلؿ بيكتكـ :  مف آطاـ المدينة ثـ قاؿ(1)كسمـ عمى أيطيـٍ 
. (3( )2)كمكاقع القىٍطر

يجكز اتخاذ الغرفة المشرفة إذا أيًمفى مف اإلشراؼ عمى : ككجو الداللة في ىذا الحديث
ٍف لـ ييجبر عمى سىدِّه بؿ ييؤمر بعدـ اإلشراؼ، كلمف ىك أسفؿ مف عميو  عكرات المنازؿ، فإف لـ ييؤمى

. (4)"أف يستركا أنفسيـ. "بالتحفظ

: مف األدلة العقمية: ثانياً 

:  استدلكا بما يمي

أف اإلنساف ال يمنع مف التصرؼ في ممؾ نفسو، كأىف إشراؼ الجار عمى جاره ىك تصرؼ -  1
. (5)في خالص ممكو

لك رفع صاحب البناء جميع بنائو أك رفع جدار بيتو لـ يكف لجاره منعو، فاتخاذ الكىكَّة : قالكا-  2
. (6)يرفع نىٍقصى الحائط كيككف مف باب أكلى عدـ منعو

رى : القول الثاني رى يمنع الجار مف اإلشراؼ عمى دار جاره إف كاف ذلؾ ييؤذم جاره كيسبب لو ضى
كشؼ بيتو، كاالطبلع عمى عكرات المنازؿ، سكاء كاف ذلؾ بإعبلء منزلو عمى منزؿ جاره، أك بفتح 

.  كىكنل أك أبكاب يطؿ بيا عمى منزؿ جاره

                                                 
. يعني أبنية المدينة المرتفعة كالحصكف. حصفه بناه أىؿ المدينة مف حجارة، كقيؿ ىك بناء مرتفع، جمعو آطىاـه : األيطيـ: أطـ( 1)

: (ىػ393)الفارأبي، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، كفاة . ، باب أطـ463، ص7، جكتاب العين: الفراىيدم: أنظر
.  بيركت- أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف : ، مادة أطـ، تحقيؽ1862، ص5، جالصحاح تاج المغة

، كتاب (3/1878 )صحيح الب اري: البخارم. أم مثؿ سقكط المطر الكثير الذم يعـ األنحاء كاألماكف: كمكاقع القطر( 2)
 . ، باب آطاـ المدينة(3/1878)شرح مصطفى البغا في صحيح البخارم، . فضائؿ المدينة، باب آطاـ المدينة

 . نفس المصدر السابق (3)

 . ، قكلو باب الغيرفة116، ص5، جفتح الباري: ابف حجر( 4)

 . ، فصؿ في بياف القسمة28، ص7، جبدائع الصنائع: الكاساني( 5)

، فصؿ في التزاحـ عمى 177، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني. ، كتاب القسمة21، ص15، جالمبسوط: السرخسي( 6)
 . الحقكؽ المشتركة
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لى ىذا القكؿ ذىب الحنفية - رحمو اهلل -(2) في الراجح عندىـ، كىك قكؿ اإلماـ مالؾ(1)كا 
، كىك قكؿ ضعيؼ في المذىب، كبو قاؿ الحنابمة (3)كأكثر المالكية، كبعض فقياء الشافعية

. (4)الحنابمة

جعمكا رؤية المحؿ الذم ىك مقر النساء كالمطبخ كساحة البيت ييعدُّ : كفي مذىب الحنفية
ضرران فاحشان، فيجبر الميشرؼ عمى جاره بكضع ًستار مف الخشب أك غيره
(5) .

، كضعكا ضابطان في منع اإلشراؼ عمى الجار، منيا أنو إذا (6)ككذلؾ فقياء المالكية
.  انكشؼ لمناظر إلى بيت جاره انكشافان قكيان يىمٌيزي بو الذكر مف األنثى، ييمنع منو، كالعكس صحيح

: استدٌؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يمي: األدلة

: استدلكا بما يمي: من السنة النبوية الشريفة: أوالً 

رر كال ًضرار: "قكلو صؿ اهلل عميو كسمـ-  1 أف : ككجو الداللة في ىذا الحديث. (7)"ال ضى
.  االطبلع عمى الجار ككشؼ حالو كالنظر إلى نسائو، ىذا مما يتضرر بو الجار فيجب المنع منو

                                                 
، 33، ص7، جالبحر الرائق: ابف نجيـ. ، مسائؿ متفرقة448، ص5، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف( 1)

 . مسائؿ شتى مف كتاب القضاء

النمرم، الكافي في فقو أىؿ . ، في الرجؿ يفتح ككة في داره ييطؿُّ منيا عمى جاره474، ص4، جالمدونة: اإلماـ مالؾ( 2)
الرجؿ يككف أىٍنديرًه : ، مسألة263، ص9، جالبيان والتحصيل: ابف رشد. ، باب جامع األحكاـ كاألقضية940، ص2المدينة، ج

 .الصقان بأرض رجؿ

مغني : الشربيني. ، باب الصمح ما ييذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة404، ص4، جنياية المحتاج: الرممي( 3)
 . ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة17، ص3، جالمحتاج

، 205، ص2، جاإلقناع: المقدسي. ، فصؿ كاف سطح أحدىما أعؿ مف سطح اآلخر388، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 4)
 .حكـ إعبلء السترة بيف الجاريف

 .، باب دعكل الطريؽ كالحائط90، ص17، جالمبسوط: السرخسي( 5)

، مسائؿ 359، ص2، جحاشية العدوي: العدكم. ، باب بعض مسائؿ االستحقاؽ236، ص2، جالفواكو الدواني: النفراكم( 6)
، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (ىػ1335)األبي، صالح بف عبد السميع األزىرم، كفاة . مف االستحقاؽ

 . بيركت-، باب في األقضية كالشيادات، المكتبة الثقافية618، ص5ج

 .مف ىذه الرسالة (61)سبؽ تخريجو في ص ( 7)
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أنو كيًتب إليو في رجؿ أىحدثى غيرفةن عمى -  رضي اهلل عنو–ما ركم عف عمر بف الخطاب - 2
، أك يقـك (1)أف ييكضع كراء تمؾ الكيكل سرير: جاره،  ففتح عميو كيكنل، فكتب إليو عيمر في ذلؾ

ٍف كاف يىٍنظيري إلى ما في دار  عميو رىجيؿ، فإف كاف يىٍنظيري إلى ما في دار الرجؿ ميًنعى مف ذلؾ، كا 
ٍف كاف لـ ينظر لـ ييمنع مف ذلؾ الٌرجؿ مينع مف ذلؾ، كا 
(2) .

:  كجو الداللة في ىذا األثر

 (3)في اإلشراؼ عمى الجار كالنظر إليو ىذا-  رضي اهلل عنو–إٌف نيي عمر بف الخطاب 
إضراره بو، عممان أف النظر –استحساف كاجتياد مف عمر رضي اهلل عنو ألٌف في النظر إلى الجار 

فية كبغير إذفو منو، كفي ىذا، اطبلع عمى عكرات البيكت ككشؼ لحاليا كىذا  إلى الجار، يككف خي
اةو فىفىقىأتى : حراـ كممنكع، لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ ذىٍفتىوي ًبحىصى لك أٌف إمراءن اٌطمىع عميؾ بغير إذفو فىحى

ناح . (4)عميو عينو لـ يكف عميؾ جي

: كذلؾ لسببيف-: كاهلل أعمـ–ىك القكؿ الثاني : القول الراجح

. أدلتيـ التي استدلكا بيا مف السنة النبكية الشريفة لقكة- 1

كذلؾ البٌد لممسمـ أف يعامؿ أخاه المسمـ بمثؿ ما ييحبُّ أف ييعامؿ بو، فما مف مسمـ يرضى - 2
، كالمرأة تظير  بأف يطمع كاحد مف الناس عمى أحكاؿ بيتو كيكشؼ نسائو، فممبيت حيرماته
في بيتيا براحةو كحرية كال ترضى بأف يكشؼ حاليا أم إنساف، كال يخفى عميؾ ذلؾ، أٌف 
عيؼ، ناىيؾ عند االجيزة الحديثة التي ال يكاد يخمك  الكازع الديني عف المسمميف قىٍد ضى

                                                 
، كمثميو الكرسي كًشٍبييو: السرير( 1) مَّـي . ىك السرير المعمـك مَّـ إيذاءن كالصعكد : قاؿ بعضيـ ىك السُّ كىك بعيد، ألف في كضع السُّ

عميو تىكىمُّفىان ال ييفعىؿ إال ألمر ميـ، كليس يىسييؿ صعكده لكؿ أحد، كقيؿ السرير فرش الغرفة ألف الغرفة ال تسمى غرفة إال إذا 
قاد عميو كاهلل أعمـ"يكضع كراءىا: "كانت بفرش كىك بعيد أيضان لقكلو : انظر. ، كالظاىر أف السرير ىك التخت الذم يكضع لمرُّ

، فرع اقتطاع شيء مف 160، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الٌرعيني. باب الشركة. 321، ص6، جمنح الجميل: عميش
 . ، كصؿ الشعر315، ص2، جالفواكو الدواني: النفراكم. األفنية كالتحكيز عمييا

أخبرنا ابف لييعة أنو كتب إلى عمر بف الخطاب : ، قاؿ، قاؿ ابف القاسـ474، ص4ىذا األثر ذكره سحنكف في المدكنة، ج( 2)
 ..... .في رجؿ

 . ، باب جامع األحكاـ كاألقضية939، ص2، جالكافي في فقو أىل المدينة: النمرم( 3)

 .، مف ىذه الرسالة(83)سبؽ تخريجو في  ص( 4)
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، ككـ تيسىٌببَّ ذلؾ في خراب "بالكاميرا"جيازه منيا إال ككاف فيو آلة تصكير، كىي ما تسمى 
.  كدمار بيكت كثيرة، كفي حاالت طبلؽ تكاد ال تيحصى

: حفر البئر التي يتضرر منيا الجار: المسألة الرابعة

، كلكف ىذا التصرؼ في ممؾ  ال يكاد يخمك بيتان مف البيكت القديمة إال ككجد فيو بئره
اإلنساف الخاص، قد يتضرر منو جاره، فقد ينقص ماء بئر جاره أك قد ييٍذًىبىوي بالكيمٍّية، كقد يحفر ما 

، فىييغىٌيري ماء بئر جاره، كليذا فقد اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة 1يشبو البئر مف بالكعةو أك كينيؼو 
، أيكردىا عمى النحك اآلتي :  عمى ثبلثًة أقكاؿو

أف لممالؾ أف يحفر في ممكو ما شاء، فمو أف يحفر بئران أك بالكعةن أك ًدٍيمىاسان : القول األول
2 ف ، كا 

 اشترطا أٍف ال يضر الحفر 4، إال أف الصاحبيف3كبيذا القكؿ قالت الحنفية. تتضرر الجار بالحفر
 في ىذه المسألة، كىك الركاية األكلى (6) كىك مذىب الشافعية5بالمارة ىك أحد االقكاؿ عند المالكية

.  رحمو اهلل تعالى7لئلماـ أحمد

                                                 
1بمعف:  الكنيؼ ، حظيرة مف خشب أك شجر تتخذ لئلبؿ ًلتىًقيىيا الريح كالرد، : كالكنيؼ ىك.  ستر كأحاطلىك مف الثبلثي كىنىؼى

: المرسي: انظر. ق يىٍكنيفييا أم يسترىا كيقييا، كيقاؿ لممرحاض كينىيؼ ألنو يستر قاضي الحاجة، كجمعو كينيؼفكسمي بذلؾ، أل
، تحقيؽ59ص، 7، جالمحكم والمحيط األعظم أبك :  الحمكم.(ـ2000-ىػ1421 )1عبد الحميد ىنداكم، ط: ، مادة كىنىؼى

، 542، ص2، جالمصباح المنير في غريب الشرح األكبير: (ىػ770)العباس أحمد بف محمد عمي الفيكمي، كفاة  ، مادة كىنىؼى
 . بيركت–المكتبة العممية 

2 مادة دىمىسى 264، ص12، جتيذيب المغة: اليىركم. ىك الحماـ: الٌديماس ،. 

3 مجمة األحكام العدلية. ، فصؿ في بياف حكـ الممؾ كالحؽ الثابت في المحؿ264، ص6، جبدائع الصنائع: الكاساني :
في بياف : ، الفصؿ السابع247، ص1ج. (1194)في حؽ المعامبلت الجكارية، المادة : ، الفصؿ الثاني231، ص1ج

 (.1291)المسائؿ التي تتعمؽ بأحكاـ الصيد 

4 باب البئر كما يحدث فييا16، ص27، جالمبسوط: السرخسي ،. 

5 4، جالتيذيب في ا تصار المدونة: البراذعي. ، مسألة تحريـ اآلبار كالعيكف252، ص10، جالبيان والتحصيل: ابف رشد ،
 .، كتاب تحريـ اآلبار389ص

حاشيتا قميوبي : قميكبي كعيميرة. ، باب إحياء المكات357، ص3، جالغرر البيية في شرح البيجة الوردية: السنيكي (6)
 .، كتاب إحياء المكات91، ص3، جوعميره

7 351، ص3، جمطالب أولي النيى: السيكطي. ، فصؿ في حكـ الجكار148، ص2، جشرح منتيى اإلرادات: البيكتي ،
 .فصؿ في حكـ الجكار
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:  استدؿ أصحاب ىذا القكؿ باألدلة العقمية:األدلة

 بما يبدك لو كمنيا حفر البئر في ممكو، ألنو يتصرؼ (1)لممالؾ أف يتصرؼ في ممؾ نفسو-  1
ف كاف كؼُّ األذل عف الجار أحسف، لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ ما : "في خالص ممكو، كا 

". (2)زاؿ جبريؿ يكصيني بالجار حتى ظننت أنو سيكِّرثو

ألٌف الميبلؾ ال يستغنكف عف حفر اآلبار، فبل يمنعكف منو-  2
(3) .

رران بينان، كأف يقصد الحافر استفراغ : القول الثاني ذا أضرَّ بجاره ضى ييمنع الجار مف حفر البئر كا 
يِّرىه إلى بئره، فذلؾ ضرره بٌيف ، كالصحيح (4)كىذا ىك القكؿ الثاني عند المالكية. ماًء بئًر جارًه كييصى

.  الحنابمة(5)مف مذىب

كييؤمر عند الحنابمة حافر البئر بسدِّ بئره، ألٌف الظاىر انقطاع الماء بسببو، أما إف فسدى ماء 
بئر الجار مف خبلء الجار أك مف بالكعتو، ككانت البئر أقدـ منيا أم الخبلء كالبالكعة، طريح فييما 

أك في أحدىما ًنٍفطه، فإف لـ يظير طعمو كال رائحتو، فالظاىر فساد ماء البئر بغير الخبلء أك 
.  البالكعة، فبل يكمؼ الجار بتحكيؿ الخبلء أك البالكعة

أما إف ظير طعـ النفط، كمؼ صاحب الخبلء أك البالكعة بتحكيؿ مسارىما، دفعان لمضرر 
. (6)الحاصؿ لمجار في بئره

                                                 
: ، مسألة482، ص7، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني. ، كتاب القسمة21، ص15، جالمبسوط: السرخسي (1)

 .المعرؼ في إحياء المكات

 .، مف ىذه الرسالة(14)تـ تخريجو في ص  (2)

(3)
 .، فصؿ319، ص9، جروضة الطالبين: النككم

(4)
فىر بئران إلى جنب بئر جاره474، ص4، جالمدونة: اإلماـ مالؾ ، باب جامع 944، ص2، جالكافي: النمرم. ، فيمف حى

 .، كتاب تحريـ اآلبار397، ص4، جالتيذيب في ا تصار المدونة: البراذم. األحكاـ كاألقضية

(5)
، 440، ص5، جالمغني: ابف قدامة. ، حكـ ما لك امتدت األغصاف في ىكاء الجار202، ص2، جاإلقناع: المقدسي

 .لو بئر فييا ماء فحفر آخر قريبان منيا بئران يىٍنسىًرؽي إلييا ماء البئر األكلى: فصؿه 

(6)
: ، فصؿ358، ص3، جمطالب ُأولي النيى: السيكطي. ، فصؿ في أحكاـ الجكار409، ص3، جكشاف القناع: البيكتي

 .يىٍحريـ عمى المالؾ أف يحدث في ممكو ما يضر بجاره
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:  استدؿ أصحاب ىذا القكؿ مف السنة النبكية المطيرة: أدلة

رى كال ًضرار: "بما ركم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ . (1)"ال ضرى

: كىجو الداللة في الحديث

أٌف حافر البئر قد قصد اإلضرار بجاره، فقد يحفر بئران أعمؽ مف بئر الجار فيجتذب ماء 
وي نقصان بينان  . (2)بئر جاره بالكمية أك قد ييٍنًقصى

: الترجيح

ران  القكؿ الراجح ىك القكؿ الثاني، كذلؾ ألٌف المسمـ ال يرضى أف يضرَّ أخاه المسمـ ضرى
 ، كثيران، استفراغ ماء بئر الجار بسبب ظاىر كىك قصد اإلضرار بو ىذا حراـ كىك ضرره محضه

ثنا عمى اإلحساف إليو، فميس مف اإلحساف  كقد نيانا اهلل تعالى عف اإليذاء القكلي كالفعمي بالجار كحى
رَّ المسمـ أىخاهي المسمـ في ممكو .  بالجار أف يىضي

                                                 
 .، مف ىذه الرسالة(61)سبؽ تخريجو في ص  (1)

(2)
 حفر بئره في مكات لمتمميؾ؟: ، مسألة438، ص5، جالمغني: ابف قدامة



93

 الرابع المبحث 

  في ممك جاره بما يضره الجارتصرف

 اتفؽ فقياء المذاىب األربعة عمى أنو ليس لئلنساف أف يتصرؼ في ممؾ جاره بغير إذنو، 
ًتدان في حائط جاره، ليس لو ذلؾ، . سكاء أضٌر بجاره أـ ال فمف أراد أف يفتح بابان أك كىكَّةن أك يضع كى

. (1)ألٌنو تصرؼ في ممؾ جاره بما يىضٌره، كبغير إذنو كرضاه

، "جاره"لكٌف الفقياء قد اختمفكا في تقدير الضرر الناتج عف تصرؼ اإلنساف في ممؾ غيره 
سنتناكؿ ىذا المبحث عمى شكؿ مسائؿ، كسنفرد كؿ مسألة عمى ًحدىة عمى . في بعض المسائؿ

: النحك اآلتي

:  امتداد أغصان شجر الجار في ممك جاره: المسألة األولى

 فطالبو جاره (2)إذا امتدت أغصاف شجر الجار إلى دار جاره أك جداره كانتشرت في ىكائو
بإزالتيا، فيؿ يمزمو ذلؾ؟  

: قوالنلمفقياء رحميـ اهلل في ىذه المسألة 

ييمـز صاحب األنغصاف بإزالتيا إذا طمب الجار ذلؾ، إما بشدِّىا بحبؿ إف أمكنو: القول األول

                                                 
، البحر الرائق: ابف نجيـ. ، فصؿ في بياف حكـ الممؾ كالحؽ الثابت في المحؿ365، ص6، جبدائع الصنائع:  الكاساني(1)
البيان في : العمراني. ، باب أركاف الشركة كأحكاميا151، ص7، جالتاج واإلكميل: المكاؽ. ، شركة الممؾ180، ص5ج

، 36، ص5، جالشرح الكبير: ابف قدامة. إحداث مجرل أك مسيؿ في أرض: ، فرع258، ص6، جمذىب اإلمام الشافعي
 .مسألة، كليس لو أف يفتخ في حائط جاره كال الحائط المشترؾ، كزنىة كال طاقا بغير إذف صاحبو

.  اليكاء، ما فكؽ األرض، كذلؾ بأف يككف اإلنساف عنده شجرة في بيتو، كليا أغصاف ميتدلية عمى ممؾ جاره فذلؾ ىكاء(2)
ف حصؿ غصف شجرتو في ىكاء غيره250، ص9، جالشرح الممتَع عمى زاد المستقنعالعثيميف، : انظر  .، كا 
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لى ىذا القكؿ ذىب الحنفية ما بقطعيا، كا   في المشيكر عندىـ، كبو قاؿ (2)، كالمالكية(1)ذلؾ، كا 
. (5) كالظاىرية(4)، كالحنبمية(3)الشافعية

إذا امتنع صاحب األغصاف مف إزالتيا، كاف لصاحب اليكاء : (7) كالحنبمية(6)كعند الشافعية
. إزالتيا، بأحد األمريف، كذلؾ ًبمىيِّ األغصاف إلى ناحية أيخرل، أك يقطعيا

:  استدؿ أصحاب ىذا القكؿ: أدلة

: من السنة النبوية الشريفة: أوالً 

استدلكا بحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث الذم يركيو جابر بف عبد اهلل 
". (8)إٌف دماءكـ كأمكالكـ عميكـ حراـ: "رضي اهلل عنو قاؿ

فبل يحؿ ألحد االنتفاع بماؿ غيره إال بطيب نفس منو، كمنو خركج أغصاف الشجر إلى 
ممؾ الجار فقد يتأذل الجار كييطالب صاحب األغصاف بإزالتيا فكجب إزالتيا لتأذيو كتضرره 

. (9)بخركجيا

: استدلكا بما يمي: مف األدلة العقمية: ثانياً 
                                                 

أبك الكليد أحمد بف محمد بف محمد لساف : ابف الشٍِّحنىة. ، كتاب الصمح في العقار159، ص20، جالمبسوط:  السرخسي(1)
 2، فصؿ في مسائؿ البيع كالممؾ، ط411، ص1، جلسان الحكام في معرفة األحكام: (ىػ882)الديف الحمبي، كفاة 

 . ، كتاب الصمح406، ص8، جقرة عين األ يار لتكممة رد المحتار: ابف عابديف. القاىرة،-البأبي الحمبي (ـ1973-ىػ1393)

منح : عميش. كقضى بقطع ما أضر مف شجرة بجدار: ، تنبيو486، ص3، جُبمغة السالك ألقرب المسالك:  الصاكم(2)
 .، باب الشركة324، ص6، جالجميل شرح م تصر  ميل

. ، باب الصمح223، ص4، جروضة الطالبين: النككم. ، باب الصمح104، ص1، جالتنبيو في الفقو الشافعي:  الشيرازم(3)
ًميٌ  ٍيرى  . ، فصؿ في الصمح103، ص3، جحاشية البجيرمي عمى ال طيب: البيجى

، 199، ص2، جاإلقناع: المقدسي. ، فصؿ حصمت أغصاف شجرتو في ىكاء ممؾ غيره365، ص4، جالُمغني: ابف قدامة (4)
 .، فصؿ في أحكاـ الجكار404، ص3، جكشاف القناع: البيكتي. حكـ ما لك امتدت األغصاف في ىكاء الجار

 .، مسألة غرس أشجاران في أرض مكات83، ص7، جالمحمى: ابف حـز (5)

، منح العزيز بشرح الوجيز: الرافعي. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة186، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني (6)
 .، كتاب الصمح329، ص10ج

 .، فكائد252، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. ، فصؿ حقكؽ االرتفاؽ كالجكار119، ص2، جالكافي: ابف قدامة (7)

 .، مف ىذه الرسالة(71)سبؽ تخريجو في ص  (8)

 .83، ص7، جالمحمى: ابف حـز (9)
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. (1)إٌف اليكاء ممؾه لصاحب القرار، فكجب إزالة ما يشغمو مف ممؾ غيره كالقرار-  1

إٌف امتداد أغصاف شجر الجار في ىكاء جاره، ىذا تصرؼ في ممؾ اآلخريف بغير إذنيـ، -  2
فقد تصرؼ في محؿ تعمؽ بو حؽ محتـر لمغير ببل إذنو، كفيو ضرر بيـ، فكجب إزالة 

. (2)األغصاف منعان لمضرر

ىذا القكؿ قد فٌرؽ فيما إذا كاف الجدار أقدـ في الكجكد مف األغصاف، أـ األغصاف : القول الثاني
. (3)ىي األقدـ كالجدار ىك األحدث

.  إذا كاف الجدار أقدـ في الكجكد مف األغصاف:الحالة األولى

.  إذا كانت األغصاف قديمة قبؿ بناء الجدار:الحالة الثانية

.  تقطع األغصاف الميؤذية لمجار كالداخمة في ممكو:في الحالة األولى

.  ال تقطع األغصاف، حتى لك أضرت بالجار:أما في الحالة الثانية

لى ىذا القكؿ   أحد فقياء (4)ذىب بعض المالكية، منيـ ابف الماجشكف" في الحالتيف"كا 
. (5)المذىب المالكي

                                                 
 . ، فصؿ جعمت أغصاف شجرتو في ىكاء ممؾ غيره365، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(1)

 . ، التصرؼ في محؿ تعمؽ بو حؽ محتـر لمغير65، ص9، جالبناية شرح اليداية:  العيني(2)

، 3، جالشرح الكبير: الدردير. ، باب أركاف الشركة كأحكاميا كالنزاع بيف الشريكيف135، ص7، جالتاج واإلكميل:  المكاؽ(3)
 .، أقساـ الشركة370ص

ىك أبك مركاف عبد الممؾ بف عبد العزيز بف عبد اهلل بف أبي سممة الماجشكف، كاسمو ميمكف، كقيؿ دينار :  ابف الماجشكف(4)
القرشي التميمي، كاف فقييان فصيحان تفقو عمى يد اإلماـ مالؾ كعمى يد كالده عبد العزيز رضي اهلل عنيـ أجمعيف، قيؿ إنو 

عيًميى في خر عمره، ككاف مكلعان بسماع األغاني، ككممة الماجشكف تعني المىكًرد، كيقاؿ األبيض األحمر، مات ابف الماجشكف 
أبك العباس شمس الديف أحمد بف : ابف خمِّكاف: انظر. تكفي سنة اثنتي عشرة، كقيؿ غير ذلؾ: سنة ثبلث عشرة كمائتيف، كقيؿ
إحساف : ، ابف الماجشكف، تحقيؽ(3/377 )وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: (ىػ681)محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر، 

 .ابف الماجشكف (8/1629 )سير أعالم النبالء: الذىبي. عباس

، 486، ص3، جحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير: (ىػ1241)أبك العباس أحمد بف محمد الخمكم، كفاة : الصاكم (5)
 .كقضى بقطع ما أضٌر مف شجرة بجدار، دار المعارؼ
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إف أضرت األغصاف :  قاؿ(1)كخالفو في الحالة الثانية بعض فقياء المذىب منيـ ميطىرِّؼ
مف األغصاف كقطع منيا ما أضرَّ بالجدار فقط، كىك الراجح " الجار المتضرر"بجدار الجار شىمَّرى 

 .(2)في المذىب

كاستٌدؿ ابف الماجشكف عمى قكلو بعدـ القطع إف كانت األغصاف قديمة كالجدار ىك 
، بأٌف الباني لمجدار دىخؿ عمى ممؾ صاحب األغصاف كتىعدَّل عمى حريميا، فمف "الجديد"الحادث 

شأف الشجر االمتداد كاالنتشار، لذلؾ ال ييمـز بقطع أغصاف الشجر، ففي قطعيا إضرار 
. (3)بصاحبيا

بأف صاحب األغصاف قد تىعدل عمى ممؾ غيره كتصرؼ في : أما ميطىرِّؼ فدليمو عمى ذلؾ
، استنادان لحديث (4)ممؾ الغير بما يضره بغير رضاه، فكاف الكاجب عمى صاحب األغصاف قطعيا

. (5)"ال ضرر كال ًضرار: "رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

:  القول الراجح

ىك القكؿ الثاني، ألنو يتناسب مع كاقع المسمميف اليكـ، ألف كجكد األغصاف عؿ جدار 
الجار سكؼ تحدث ضرران ال محالو منو، فيمـز صاحب األغصاف بإزالتيا دفعان لمضرر الحاصؿ 

. بجدار الجار

                                                 
 ىك مطرِّؼ بف عبد اهلل بف يسار اليسارم، يكنَّى أبا مصعب، كاف مطرِّؼ مف أصحاب مالؾ بف أنس، ككاف ثقةن، ككاف بو (1)

صمـ، حدَّث عف أبيو كعف عمي كعمَّار كأبي ذر كعائشة كغيرىـ، كحٌدث عف الحسف البصرم كسعيد بف المسيب، مات 
سير : الذىبي. ، مطرؼ بف عبد اهلل438، ص5، جالطبقات الكبرىابف سعد، : انظر. بالمدينة في أكؿ سنة عشريف كمئتيف

 .، مطرؼ بف عبد اهلل(4/77 )أعالم النبالء

 .، كتاب إحياء المكات179، ص6، جالذ يرة: القرافي (2)

الرجؿ يغرس في : ، مسألة409، ص9، جالبيان والتحصيل: ابف رشد. ، باب الشركة324، ص6، جمنح الجميل: عميش (3)
 .داره شجره فتطكؿ حتى يشرؼ عمى دار جاره

 .، شركة العناف61، ص6، جشرح م تصر  ميل: الخرشي (4)

 .، مف ىذه الرسالة(61)سبؽ تخريجو في ص (5)
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: د ول عروق شجر الجار في ممك جاره: المسألة الثانية

إذا كاف لمجار شجر كامتدت عركقو إلى ممؾ جاره، فيؿ ييٍمزىـ صاًحبي الشجر بإزالتيا؟ 

 :قولينقد اختمؼ الفقياء رحميـ اهلل في ىذه المسألة عمى 

 إف امتداد عركؽ الشجر إلى ممؾ الجار يأخذ حكـ األغصاف، فإذا أضٌرت العركؽ :القول األول
ذا لـ تسبب الضرر بممؾ الجار، فبل يجب إزالتيا لى ىذا القكؿ . بممؾ الجار كجب إزالتيا، كا  كا 

.  في ركاية عندىـ(2)، كالحنابمة(1)ذىب المالكية

استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأفَّ عركؽ الشجر تككف عادةن تحت األرض كال ضرر في ذلؾ، : األدلة
. (3)إنما الضرر بظيكرىا عمى كجو األرض، لكف إف حصؿ منيا ضرر كجب إزالتيا

مما ال خبلؼ فيو بأف عركؽ الشجر تككف تحت األرض : كيمكف الرد عمى ىذا االستدالؿ
َـّ " كأشجار التكت مثبلن "كلكٌف بعض عركؽ الشجر  تضٌر بأساسات البيكت كتسبب تشققيا كمف ث

. ، فكجب إزالتيا منعان لمضرر"الجيراف"تسبب ضرران فقد تنيدـ نتيجةن المتدادىا في أمبلؾ اآلخريف 

 إٍف نبتت عركؽ أشجار إنساف في أرض جاره، كجب إزالتيا، فالعركؽ ىي :القول الثاني
، كالمشيكر (5)، كالشافعية(4)كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية. كاألغصاف في المنع، ككجكب القطع كاإلزالة

.  (6)في مذىب الحنابمة

:  األدلة
                                                 

 .، فرع256، ص7، جالذ يره:  القرافي(1)

 .، فصؿ حقكؽ االرتفاؽ كالجكار120، ص2، جالكافي في فقو اإلمام أحمد:  ابف قدامة(2)

 .أسباب الضماف: ، القاعدة التاسعة كالثمانكف204، ص1، جالقواعد:  ابف رجب(3)

 . ، أنكاع األراضي كبياف حكـ كؿ نكع منيا195، ص6، جبدائع الصنائع:  الكاساني(4)

حاشيتا قميوبي : قميكبي كعميرة. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة222، ص5، جتحفة المحتاج:  الييتمي(5)
 . ، فصؿ الطريؽ النافذ ال يتصرؼ فيو بما يضر396، ص2، جوعميرة

، 26، ص5، جالشرح الكبير. ، فصؿ ما امتدَّ ًمٍف عركؽ شجرة إنساف إلى أرض جاره367، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(6)
. ، حكـ ما إذا امتدت األغصاف في ىكاء الجار200، ص2، جاإلقناع: المقدسي. كال يجكز أف يشرع إلى طريؽ نافذ: فصؿ

 . ، فصؿ في أحكاـ الجكار405، ص3، جكشاف القناع: البيكتي
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: استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يمي

إٌف ىذه العركؽ قد نبتت في أرض الجار في مكضع ال يستحؽ أف تنبت فيو، كأف في ذلؾ -  1
ظمـ لمجار، كالظمـ ىك عبارة عف تحصيؿ الشيء في غير مكضعو، فتمؾ العركؽ الممتدة 

، كلقكلو صمى اهلل (1)إلى ممؾ الجار ىي عركؽ ظالمة كجب إزالتيا لتضرر الجار منيا
.  (2)"كليس ًلًعٍرؽ ظالـو حؽ: "عميو كسمـ

. (3)كالعرؽ الظالـ ىك كؿ ما احتفر أك أىخذ أك غيًرس بغير حؽ: قاؿ اإلماـ مالؾ

العركؽ كاألغصاف في االنتشار، فالعركؽ أصكؿ لمشجر كاألغصاف فركع عنيا، ككبلىما -  2
يشغؿ ىكاء ممؾ الجار، كلممالؾ ما انتشر فكؽ ممكو، ألف اليكاء تابع لمقرار، فكجب إزالتو 

. (4)منعان لمضرر

:  القول الراجح

ىك القكؿ الثاني كذلؾ لقكة ككجاىة ما استدؿ بو أصحابو، كألٌف بعض عركؽ األشجار 
تضرُّ بأساسات البيكت كتسبب تشقؽ جدراف كحائط بيت الجار، كبالتالي تحدث ىذه العركؽ ضرران 

. بممؾ الجار، فكجب إزالتيا دفعان لمضرر

                                                 
 . ، كتاب الشرب167، ص23، جالمبسوط:  السرخسي(1)

 . ، كتاب المزارعة، باب مف أحيا أرضان مىكاتان (3/2319)، صحيح الب اري:  البخارم(2)

 . ، كتاب إحياء المكات149، ص6، جالذ يرة:  القرافي(3)

مح329، ص10، جالشرح الكبير:  الرافعي(4)  . ، باب الحجر410، ص13النككم، المجمكع، ج. ، كتاب الصي
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ْوَشن ونحوىما إلى ممك الجار: المسألة الثالثة : إ راج الجناح والرَّ

ٍكشىنان (1)ال م جكز ألحد أف ييخرج جناحان   كال رى
 كال غيره مف األبنية إلى ممؾ جاره بغير (2)

لى ىذا القكؿ، ذىب الجميكر مف الفقياء. إذنو  .(3)كا 

  : األدلة

 :استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يمي

إٌف مف أراد أف يخرج جناحان أك ركشنان فكؽ دار غيره أك جاره، فإف ذلؾ غير جائز، ألٌف -  1
. (4)الجار ال يممؾ اإلرتفاؽ بقرار أرض جاره إال بإذنو، فصار كمف أكؿ ماؿى غيره

إٌف اليكاء تابع لمقرار، كالجار ال يممؾ االرتفاؽ بقرار دار جاره، فكذلؾ ال يممؾ االرتفاؽ -  2
 .(1 )بيكاء أرض جاره

                                                 
 .  الجناح، ما يشبو البمككنة في عصرنا(1)

ٍكشىف عند الحنفية، ىك الممر عمى العمك، قيؿ ىك مثؿ الرؼ(2) كقيؿ الركشف ىك أف يضع الخشبة عمى جدارىٌم السطحيف .  الرى
ابف . أشرع بابًا في الطرق أو ميزابًا أو نحوه، فصؿ 231، ص13العيني، البناية شرح اليداية، ج: انظر. ليتمكف مف المركر

ىك الجناح : عند المالكية: أما الركشف. ، باب ما يحدثو الرجؿ في الطريؽ كغيره592، ص6، جحاشية رد المحتارعابديف، 
: كقيؿ. ، أقساـ الشركة370، ص3، جالشرح الكبيرالدردير، : انظر. الذم ييخرجو الشخص في حائطو، ليبني عميو ما شاء

منح : عميش: انظر. ىك جناحه في أعمى الحائط لتكسعة الدار كالتطٌمع عمى السِّكة، كمف المالكية مف يسمي الركاشف بالعساكر
ىك ما يبنيو : الركشف كالجناح ىما بمعنى كاحد، كقاؿ بعضيـ الركشف: عند الشافعية. ، باب الشركة328، ص6، جالجميل

، نياية المحتاج: الرممي: أنظر. صاحب الجدار في الشارع كال يصؿ بو إلى الجدار المقابؿ لو سكاء كاف مف خشب أك حجر
حاشية : ىػ1087أبي الضياء نكر الديف بف عمي، كفاة : الشبراممسي. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة392، ص4ج

: كعند الحنابمة الركشف. بيركت- ، دار الفكر(ـ1984ىػ1404)، ط أخيرة 392، ص4، جالشبراممسي بيامش نياية المحتاج
ما يمتد مف البناء عمى : الركشف ىك: ما يككف عمى أطراؼ خشبة مدفكنة في الحائط كأطرافيا خارجة في الطريؽ، كقيؿ

، فصؿ ال يشرع إلى طريؽ نافذ 373، ص4، جالمغني: ابف قدامة. أطراؼ الخشبة، كىك ما يسمى عند الحنابمة أيضان بيرجان 
 . ، حكـ ما لك امتدت األغصاف في ىكاء الجار200، ص2، جاإلقناع: المقدسي. جناحان 

، 2، جمجمع األنير: داماد أفندم. ، أشرع بابان في الطريؽ أكميزابان أك نحكه231، ص13، جالبناية شرح اليداية: العيني(  3)
: السنيكي. ، فتح الباب في السكة النافذة173، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرُّعيني. ، باب مايحدث في الطريؽ653ص

، 630، ص3، جحاشية الجمل: الجمؿ. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، الباب الثاني220، ص2، جأسنى المطالب
. ، عدـ جكاز اشراع جناح إلى طريؽ نافذ273، ص4، جالمبدع: ابف مفمح. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: فصؿ

 .، فصؿ في أحكاـ الجكار407، ص3، جكشاف القناع: البيكتي

 . ال يرتفؽ بيكاء الجار إال بإذنو: ، مسألة255، ص6، جالبيان في فقو اإلمام الشافعي:  العمراني(4)
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كذلؾ إٌف في إخراج الجناح كنحكه إلى ممؾ الجار، ىك تصرؼ في ممؾ الغير بغير إذنو، -  3
فمـ يىجز، ألٌف حدكد تصرفات اإلنساف ىي في دائرة ممكو، أما ممؾ الغير فيك محظكر 

. (2)التصرؼ فيو بغير إذنو

                                                                                                                                               
، كيجكز في 257، ص9، جالشرح الممتع عمى زاد المستنقع: العثيميف. ، باب الحجر400، ص13، جالمجموع:  النككم(1)

 . الدرب النافذ فتح األبكاب

 . ، ما يجكز فعمو في الطريؽ ك ماال يجكز153، ص5، جحاشية الروض المربع:  العاصمي(2)
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المبحث ال امس 

في ضمان الضرر الناتج عن تصرف الجار في ممك جاره 

: تعريف الضمان في المغة واالصطالح: المطمب األول

:  الضمان في المغة

، كىي : كردت كممة الضماف في معاجـ المغة عمى عدة معافو

، نقكؿ: الٌضماف ًمفى انان : مف الثبلثي ضى مى ًمفى الشيء كبو ًضٍمنىان كضى . أم  كىًفؿ بو:ضى

ٌمنو إياه . 1ىك الكفيؿ: كىفىمَّوي، كالضميف: كضى

مَّنىو عني ًمنتىو تىضمينان فىنىضى . 2أم غرَّمتو فالتزمو: كىضى

صمى اهلل عميو  ، جاء في الحديث الشريؼ قكلو3الحفظ كالرعاية: كيأتي الضماف بمعنى
.  4"اإلماـ ضامف كالميٌؤذف ميؤتمف:"كسمـ

إٌف صبلة المقتدم في عييدتو كصحتيا مقركنة : 5فاإلماـ يحفظ عمى القكـ صبلتيـ، كقيؿ
.  بصحة صبلتو فيك كالمتكفؿ ليـ صحة صبلتيـ، فيككف معنى الضماف ىنا الكفالة

. 6الكفالة كااللتزاـ أك الغرامة أك الحفظ كالرعاية: فيككف معنى الضماف

                                                 
1 ًمفى 257، ص13، جلسان العرب: ابف منظكر ًمفى 372، ص3، جمقاييس المغة: الرازم. ، مادة ضى  .، مادة ضى

2 ًمفى 333، ص35، جتاج العروس: الزبيدم  .، كتاب الكفالة كالحكالة140، ص1النسفي، طمبة الطمبة، ج. ، مادة ضى

3 حديث اإلماـ ضامف636، ص1، جغريب الحديث: الخطابي ،. 

4 سنن : الترمذم. ، كتاب الصبلة،  باب ما يجب عمى المؤذف مف تعاىد الكقت(1/10098 )سنن أبي داود: أبك داكد
حكـ . ، أبكاب الصبلة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب ما جاء أف اإلماـ ضامف، كالمؤذف مؤتمف(1/207 )الترمذي

 .، الفصؿ الثاني(1/663 )مشكاة المصأبيح: األلباني: أنظر. األلباني بصحتو

5 ًمفى 102، ص3، جالنياية في غريب الحديث واألثر: ابف األثير  .، مادة ضى

6 ط224، ص1، جالقاموس الفقيي: سعدم. د: أبك جيب ، ًمفى -دمشؽ)، دار الفكر (ـ1988-ىػ1408 )2، مادة ضى
 .(سكرية
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أما تعريؼ الضماف عند الحنفية، فمـ أكفؽ في : أما معنى الضماف في اصطبلح الفقياء
 الضماف (1)العثكر عميو أثناء البحث في كتبيـ، إال أنني اىتديت لمعنى الضماف عند اإلماـ الحمكم

.  شيغؿ ًذمَّةو أيخرل بالحؽ: ىك(2)عند المالكيو

التزاـ حؽ ثابت في ذمة الغير، أك إحضار مف ىك عميو أك : الضماف ىك (3)كعند الشافعية
. عيف مضمكنة

ضـ ذمة المضمكف عنو في التزاـ الحؽ، فثبت في ذمتيما : كعند الحنابمة الضماف ىك
 .(4)جميعان، فمصاحب الحؽ مطالبة مف شاء منيما

أما تعريؼ الضماف عند الحنفية، فمـ أكفؽ في العثكر عميو أثناء البحث في كتبيـ، إال 
الضماف عبارة عف رد مثؿ اليالؾ إٍف كاف : (5)أنني اىتديت لمعنى الضماف عند اإلماـ الحمكم

. (7)، أك قيمتو إٍف كاف قيميان (6)مثميا

        

                                                 
غمز عيون البصائر شرح األشباه . (ىػ1098)أحمد بف محمد مكي، أبك العباس، شياب الديف الحسيني، كفاة : الحمكم (1)

 .(ـ1985-ىػ 1405 )1، القكؿ في الديف، دار الكتب العممية، ط6، ص4، جوالنظائر

، باب الضماف 198، ص6عميش، منح الجميؿ، ج. ، باب أركاف الضماف كحكمو30، ص7، جالتاج واإلكميل: المكاؽ (2)
 .شغؿ ذمة أخرل بالحؽ

، كتاب السمـ، دار 240، ص1، السراج الكىاج عمى متف المنياج، ج(ىػ1337)، كفاة العالمة محمد الزىري: الغمراكم (3)
 .بيركت-المعرفة

، 5المرداكم، اإلنصاؼ، ج. ، باب الضماف، مسألة ضمف عنو حؽه بعد كجكبو399، ص4، جالمغني: ابف قدامة (4)
 . ، تعريؼ الضماف كحكمو233ص

 .، مرجع سابؽغمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر: الحمكم (5)

 .المصدر السابق نفسو (6)

ماال يكجد لو مثؿ في السكؽ أك يكجد لكف مع التفاكت : ما يكجد ًمٍثميو في السكؽ بدكف تفاكت ييعتدُّ بو، كالًقيمي: الًمثمي (7)
، المقدمة في بياف 146، 145كما بعدىا، المادة ، 32ص، 1، جمجمة االحكام العدلية: انظر. المعتد بو في القيمة

 .االصطبلحات الفقيية
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الضرر  (1)كىذا التعريؼ يتضمف معنى الغرامة كىك ما ييمني، فمدار بحثي ىك في ضماف
. الناجـ عف تصرؼ الجار في ممؾ جاره، كىك يتضمف معنى الغرامة، كفيو ردُّ ٍمثؿي اليالؾ

بعض تصرفات المالك في ممكو والُمضرة بجاره منيا ما يوجب الضمان ومنيا ما : المطمب الثاني
: ال يوجبو

تتعدد صكر تصرفات المالؾ في ممكو، كربما ينتج عف تصرفو ضرر بجاره، كذلؾ لتقارب 
:  األمبلؾ فيما بينيـ، كمف ىذه الصكر

شعال النار إذا تعَدت إلى ممك الجار: الصورة اأَلولى : ىناؾ حالتاف: استعمال الماء وا 

 :عدم الضمان: الحالة األولى

، إلى إٌف مف سقى أرضو عمى قىدى ما تحتممو األرض في العادة، (2)ذىب جميكر الفقياء
ار فغرقت، لـ يضمف . كعمى الكجو المعتاد بيف الناس في السقي، فىسىاؿى مف مائيا إلى أرض الجى

                                                 
: فَّ أسباب الضماف عند المالكية ثبلثة ىيإ (1)

كإيقاد النار قريبان مف زرع الغير، ككحفر الطريؽ : التفكيت لئلتبلؼ- 2. كإحراؽ الثكب، كىدـ الدار: التفكيت المباشر- 1
.   العيف المبيعةسكاء كاف ذلؾ باالعتداء كالسرقة، أبك بغير اعتداء كقبض: كضع اليد- 3 .العامة التي يمر بيا الحيكاف

كىي إيجاد عمة اليبلؾ، : المضماف بالمباشرة- 2. كالغصب: الضماف باليد- 1: أما أسباب الضماف عند الشافعية ىي أربعة
كىك إيجاد ما : الضماف بالشرط- 4. كاإلكراه عمى القتؿ: كىك إيجاد عمة المباشرة: الضماف بالتسبب- 3. كالذبح كاإلحراؽ

.  يتكقؼ عميو اإلتبلؼ، كليس بمباشرة كال تسبب، مثؿ تقديـ الطعاـ المسمـك لمضيؼ
تبلؼه : كأسباب الضماف عند الحنابمة ثبلثة ىي كعقد البيع، كالضماف بالبيد، كاستيبلء الغاصب، : الضماف بالعقد. عقد، كيده، كا 

القواعد : الزحيمي: انظر .كالضماف باإلتبلؼ في األنفس كاألمكاؿ، كتأجيج نار في يـك عاصؼ فيتعدل إلى إتبلؼ ماؿ الغير
 .، أسباب الضماف 479ص، 1، جالفقيية

(2)
، قالكا فيمف 341، ص12، جالبناية: العيني. ، مطمب في ضماف الساعي214، ص6، جحاشية رد المحتار: ابف عابديف

، ، كتاب إحياء 617، ص4القرافي، الذخيرة، ج. ، مسائؿ الشرب43، ص6الزيمعي، تبيف الحقائؽ، ج. أكقد ناران في داره
عميش، منح الجميؿ، . ، باب حد الشارب كأشياء تكجب الضماف111، ص8، جشرح م تصر  ميل: الخرشي. المكات

ذا أشعؿ الرجؿ في داره ناران : ، فصؿ225، ص7، جالشرح الكبيرالماكردم، . ، باب في بياف أحكاـ الغصب116ص7ج . كا 
، المغني: ابف قدامة. ، كتاب الغصب287، ص14، جالمجموع: النككم. ، كتاب الغصب210، ص2، جالميذب: الشيرازم

، 4، جكشاف القناعالبيكتي، . ، فصؿ أكقد في ممكو نارا أك في مكات، فطارت شرارة الى دار جاره فأحرقتيا227، ص5ج
، فصؿ أتمؼ ماال محترما لغيره 326، ص2، جشرح منتيى اإلرادات. ، فصؿ أجج ناران في مكات أك أججيا في ممكو121ص
 .، باب في أحكاـ الجكار343، ص1 جالمحرر في الفقو،: ابف تيمية. 
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ككذلؾ لك أكقد ناران في ممكو، ككانت بمثميا يكقد الناس كعمى عادتيـ كفي يكـ ساكف 
 النار إلى ممؾ الجار، فأحرقت دار الجار أك شيئان مف أمبلكو، ال يجب الضماف (1)ريحيا، فتعدت

:  التي ذىب إلييا الجميكر كىيلألدلةعمى المتسبب في الدار، استنادان 

: من السنة النبوية: أوالً 

قكلو صمى اهلل  عميو كسمـ فيما يركيو أبك ىريرة رضي اهلل عنو عف رسكؿ اهلل صمى اهلل 
بار: "عميو كسمـ أنو قاؿ . (2)"الٌناري جي

كىذا الحديث يدؿُّ عمى أف مف أكقد ناران في ممكو، فتعٌدت إلى غيره، لـ ييغىٌرـ ميكقدىا ما 
. (3)أتمفتو النار

: استدلكا بما يمي: من األدلة العقمية: ثانياً 

إٌنو في ىذا الفعؿ غير متعًد، بؿ ىك متصرؼ في خالص ممكو، كلو مطمؽ التصرؼ فيما -  1
نما حصؿ اإلتبلؼ بغير تعدٍّ فبل يككف ضامنان كمف حفر بئران في ممكو، فسقط فيو  يممؾ، كا 

. (4)شخص، فبل يضمف صاحب البئر ذلؾ

إذا سقى الرجؿ أىرضو أك مؤلىما بالماء، فسىاؿى مف مائيا في أرض رجؿ : (5)جاء في البناية
، ككذلؾ (6)فغرقت، أك نٌزت  أرضي جاره مف ىذا الماء لـ يكف عميو ضمانيا، ألنو غير متعدو

                                                 
 . ، مادة عىدىكى 213، ص2، جالعين: الفراىيدم: انظر. أم تجازكت ما ينبغي أف تقتصر عميو:  تعىٌدت(1)

، كتاب (2/2676 )سنن ابن ماجة: ابف ماجة. ، كتاب الِّديات ، باب في النار تىعىدَّم(4/4594 )سنن أبي داود: أبك داكد( 2)
بار إف صٌح الحديث عمى ما ركل فإنو متأكؿ عمى النار يكقدىا الرجؿ في ممكو لحاجة لو : قاؿ الخطابي. الدِّيات، باب الجي

غريب : الخطابي:انظر . فييا فتطيرىا الريح فتشعميا في ماؿ غيره نمت حيث ال يممؾ ردىا فيككف مقدران غير مضمكف عميو
 . (ـ1982-ىػ1402 )1عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم، ط: ، تحقيؽ600، ص6، جالحديث

 . ، فصؿ475، ص13، جالشرح الكبير:  الماكردم(3)

 . ، كتاب الشرب188، ص23، جالمبسوط:  السرخسي(4)

 . ، كما بعدىا، كانت في أرضو جحر فأر فتعدل إلى أرض جاره340، ص12، جالبناية:  العيني(5)

مَّبى منيا النىزُّ فصارت منابع، كيقاؿ:  نىٌزت األرض(6) : انظر. رجؿ اٌتخذ بالكعة فنزَّ منيا حائط جاره: صارت ذات نىٌز كتىحى
زى 117، ص13، جتيذيب المغة: اليركم ناصر بف عبد السيد أبي المكاـر بف عمي، برىاف الديف : الميطرزم. ، مادة نىزى

ك، دار الكتاب العربي460، ص1، جالُمْغرب في ترتيب الُمعرب: (ىػ610)الخكارزمي، كفاة  زى تاج : الزبيدم. ، مادة نىزى
ز، دار الكتاب العربيى 352، ص15، جالعروس  . ، مادة نىزى
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إذا كانت في أرضو جحر فأر فتعدل إلى أرض جاره، ككاف ال يعمـ بالجحر، ال يضمف إف 
.  كاف مقدار ما يفتح مف الماء في مثؿ ذلؾ، بالعرؼ كالعادة

جَّ : كفي المييىذَّب  عمى سطحو ناران فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتيا؛ أك سقى (1)إذا أجى
أرضو فنزؿ الماء إلى أرض جاره فغرَّقيا، فإف كاف الذم فعمو ما جرت بو العادة لـ 

. (2)يضمف، ألنو غير ميتىعىدٍّ 

الشخص أف في إشعالو النار ممايحتمميا " أحسَّ "اإلنساف رزقو اهلل حكاسان كعممان، فمك عمـ -  2
ممكو كلف تخرج عف حدكد ممكو في العادة، كلف تتعىدَّ إلى جاره، ًعٍممان أنو أيضان غير ميقيد 

. (3)في تصرفو بسبلمة العامة، كلك شيًرط ذلؾ، لمنع المبلؾ مف التصرؼ في أمبلكيـ

إذا أشعؿ الرجؿ في داره ناران فانتشرت حتى : كيدعـ ىذا ما جاء في الحاكم الكبير قكلو
، فإف كانت النار إذا انتشرت فيما ىي فيو، كلـ تخرج  تعدَّت إلى دار الجار، فأحرقتيا، نيًظرى

. كمثؿ ىذا ييقاؿ في سرياف الماء إلى ممؾ الجار. (4)عف حدكد داره، فبل ضماف عميو

ألنيا ًسرىايو-  3
فسراية القصاص مضمكنةن عمى . (6) فعؿو مباح، فمـ يضمف كسراية القصاص(5)

. (7)عمى المقتص، كما أٌف سراية الجناية مضمكنة عمى الجاني

                                                 
. ، باب اليمزة6، ص1، جالمعجم الوسيط. إذا سىًمٍعت صكت ليبيا: أجت النار تئجُّ أجيجان :  أجج النار، أليبيا، كيقاؿ(1)

 . ، أجج397، ص5، جتاج العروس: الزبيدم

 . ، كتاب الغصب210، ص2، جالميذب:  الشيرازم(2)

 .، كتاب الغصب300، ص7، جنياية المطمب في دراية المذىب:  الجكيني(3)

ذا أشعؿ الرمؿ في داره ناران : ، فصؿ225، ص7، جالحاوي الكبير:  الماكردم(4)  .كا 

، 1، جالمغرب في ترتيب المعرب: المطرزم: انظر. أم تىعىدَّل عف الجرح فصار قتبلن : مف باب تسرم سرايةن :  كسراية الجيرح(5)
كى 225ص  . ، مادة سىرى

 .أكقد في ممكو ناران أك في مكات: ، فصؿ227، ص5، جالمغني: ابف قدامة (6)

 .، فصؿ116، ص12، جالحاوي الكبير: الماكردم (7)
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: الضمان: الحالة الثانية

إلى أٌف مف أكقد ناران في ممكو، بخبلؼ العادة، كأف أشعميا  (1)كذىب الجميكر مف الفقياء
، فتعدت النار إلى ممؾ الجيراف فأحرقتو ضمف . (2)في يكـ ريحو

أما مف سقا أرضو عمى كجو غير معتاد كبما ال تحتممو أرضو، أك عمـ ثقبان في أرضو 
. (3)فغرقت أرض الجار، ضمف، لعممو

 أف صاحب جامع الفصكليف قٌد فٌرؽ بيف الماء كالنار، (4)كقد ذيًكر في حاشية ابف عابديف
، بخبلؼ النار، إذ مف  ًمفى ألنو لك أساؿى الماء إلى ممكو فساؿ إلى أرض غيره كأتمؼ شيئان، ضى
طبعيا الخمكد، كالتعدم يككف بفعؿ الريح، كىذا خارج عف إرادة اإلنساف، أما الماء فمف طبعيا 

.  السيبلف، فاإلتبلؼ، لذلؾ ييضمف في الماء كال يضمف في النار عنده

االعتبار ىك القيرب، فمف قىريب ممكو مف ممؾ جاره، فأشعؿ ناران كىك يعمـ أنو : كعند المالكية
لك ىبت ريح ستحمؿ النار إلى ممؾ جاره فتحرقو، ضمف؛ ألنو متسبب في اإلفساد، كسرياف الماء 

.  (5)إلى ممؾ الجار لو حكـ النار كذلؾ عندىـ

                                                 
(1)

الزيمعي،تبييف الحقائؽ، . ، ضماف الفعؿ الضار كالتعسؼ في استعماؿ الحؽ791، ص2، جالنتف في الفتاوي: السنغدم
، 9، جمنح الجميل: عميش. ، كتاب مكجبات الضماف439، ص8، جالتاج واإلكميل: المكاؽ.، مسائؿ الشرب43، ص6ج

: البيجيرمي. ، فصؿ319، ص9، جروضة الطالبين: النككم.، باب في بياف حد شارب المسكر كأشياء تكجب الضماف362ص
ف أجج ناران في ممكو أك 446، ص5، جالشرح الكبير: ابف قدامة. ، فصؿ في الغصب166، ص3، جحاشية البجيرمي ، كا 

 .، باب أجج ناران في ممكو أك سقى أرضو فتعدل إلى ممؾ غيره51، ص5، جالمبدع: ابف مفمح. سقى أرضو

فيما يضمف بالماء : ، الفصؿ الرابع162، ص1، جمجمع الضمانات: (ىػ1030)أبك محمد غانـ بف محمد، كفاة : البغدادم (2)
، 14، جالمجموع: النككم. أكقد ناران في ممكو فأحرقت دار جاره: ، مسألة86، ص7، جالبيان: العمراني. كما ال يضمف

دليل : الكرمي. مف أتمؼ محترمان لمعصـك كمثمو يضمنو: ، فصؿ256، ص7، جالفروع: المقدسي. ، متاب الغصب287ص
 .، مدخؿ171، ص1، جالطالب لنيل المطالب

 .، فصؿ في الشرب446، ص6، جرد المحتار حاشية: ابف عابديف (3)

 . ، كتاب إحياء المكات174، ص6، جالذ يرة: القرافي. ، كتاب كراء الدكر كاألرضيف478، ص3، جالتيذيب: البراذعي (4)

، باب في بياف حد 362، ص9 ، جمنح الجميل: عميش. ،  كتاب مكجبات الضماف439، ص8، جالتاج واإلكميل: المكاؽ (5)
 .شارب المسكر كأشياء تكجب الضماف
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 جميكر الفقياء، فذىب إلى أف كؿ ماؿ تمؼ بالنار فيك ىىٍدر، ال (1)كقد خالؼ ابف حـز
ضماف فيو، إال ناران اتفؽ الجميع عمى تضميف طارحيا، كليس ذلؾ إال ما تعمد اإلنساف طرحيا 

.  لئلفساد، كاإلتبلؼ

بار . كأما نار أكقدىا فيك غير متعدو فيي جي

بار:" بحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ-  رحمو اهلل–كاستدؿَّ ابف حـز  .  (2)"النار جي

ىذا خبر صحيح كال يحؿ خبلفو، كىذا عمكـ ال يجكز : ثـ قاؿ ابف حـز عف الحديث
. تخصيصو إال ما ٌخٌصو نص أك إجماع، كال إجماع فيما ذكرنا

:  الرأي الراجح

ىك رأم الجميكر، كذلؾ لقكة األدلة التي استندكا إلييا كلكجاىة تعميبلتيـ، ثـٌ لضعؼ ما 
، مف عدـ الضماف فيما أتمفت النار في ممؾ الغير كأضرت بو .  ذىب إليو ابف حـز

: ضمان الحائط المائل إلى ممك الجار أو إلى الطريق: الصورة الثانية

: كالميؿ في الحائط ينقسـ إلى قسميف

مىٍؿ األصمي في الحائط منذ إنشائو:القسم األول .  الخى

مؿ الطارئ عمى الحائط، كبعد إنشائو:القسم الثاني .   الخى

كلكؿ قسـ مف ىذه األقساـ حكـ شرعي يختص بو مف حيث الضماف كعدمو، إف أضٌر 
. بالغير أك أتمؼ لو ممكان 

                                                 
 . ، مسألة أكقد ناران ليصطمي فاشتعمت تمؾ النار فأتمفت أمتعة كناسان 221، ص11، جالمحمى: ابف حـز (1)

 .، مف ىذه الرسالة(101)تـ تخريجو في ص  (2)
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إلى أٌف  (1)ذىب جميكر الفقياء:  كىك الميؿ المكجكد في الجدار منذ إنشائو كتأسيسو:القسم األول
مالؾ الجدار المائؿ يضمف جميع ما يتمؼ بو، كلك لـ يطالبو أحد بنقضو، كىذا باتفاؽ أصحاب 

. (2)ال أعمـ فيو خبلفان : المذاىب األربعة، فقد قاؿ صاحب المغني

:  األدلة التي استند إلييا الجميور ىي

إف بنى حائطان مائبلن إلى ممؾ جاره أك إلى طريؽ عاـ أك مشترؾ، فيك تىعىٌدل بشغؿ ىكاء -  1
. (3)غيره ببنائو

بلن -  2 ـٌ إٌف صاحب الحائط المائؿ قد يعرض حياة غيره لممكت، فأشبو ما لك نصبى ًمٍنجى ث
(4) 

. (5)يىصيد بو

:   الميؿ الذم طرأ عمى الحائط بعد إنشائو:القسم الثاني

لك أٌف شخصان بنى حائطان بناءن سميمان، ثـ ماؿى الحائط إلى ممؾ الجار أك الطريؽ، بعدما 
. فقد يطالب صاحب الحائط أك البناء بنقضو، كيشيد عمى ذلؾ، أك ال يطالب. كاف سميمان 

قد أيشيدى عميو قبؿ سقكطو : أما في الحالة األولى أنو إذا طيمب مف صاحب الحائط المالؾ إزالتو، كى
كتمكفَّ صاحب الحائط مف إزالتو كلـ يفعؿ، فسقط الحائط أك تمؼ بو شيء، فالفقياء في ىذه الحالة 

:  قولينعمى 

                                                 
. في الحائط المائؿ: ، فصؿ477، ص4، جاليداية: المرغيناني. ، باب الحائط المائؿ8، ص27، جالمبسوط:  السرخسي(1)

. ، كتاب مكجبات الضماف258، ص12، جالذ يرة: القرافي. ، فصؿ في الحائط المائؿ404، ص8، جالبحر الرائق: ابف نجيـ
، 19، جالمجموع: النككم. ، باب في بياف حد شارب المسكر كأشياء تكجب الضماف363، ص9ج: منح الجميل: عميش
، باب مف تجب الدية بقتمو، كما 207، ص3، جالميذب: الشيرازم. ، باب مف تجب الدية بقتمو، كما تجب بو الدية24ص

، فصؿ بنى في ممكو حائطان مائبلن إلى الطريؽ أك إلى ممؾ غيره فتمؼ بو 427، ص8، جالمغني: ابف قدامة. تجب بو الدية
 .، فصؿ أتمؼ ماالن محترمان لغيره328، ص2، جشرح منتيى اإلرادات: البيكتي. شيء

 . ، فصؿ بنى في ممكو حائطان مائبلن 427، ص8، جالمغني:  ابف قدامة(2)

 . ، باب الحائط المائؿ9، ص27، جالمبسوط:  السرخسي(3)

ؿى 457، ص30، جتاج العروس: الزبيدم: انظر. ىك حديدة ذات أسناف ييقطع بيا الزرع:  الًمٍنجىؿ(4) : ابف األثير. ، مادة نجى
دى 394، ص1، جالنياية في غريب الحديث واألثر  .، مادة حىصى

 . ، فصؿ بنى في ممكو حائطان مائبلن إلى الطريؽ427، ص8، جالمغني:  ابف قدامة(5)
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: القول األول

طكلب صاحب الحائط  (1)ال ضماف عميو، إذ ال فرؽ، في ذلؾ عندىـ بيف إذا ما كاف
.  عمى ذلؾ أـ لـ ييشيد(2)بنقضو أـ ال، كسكاء أشيد

 (5)، كىك أحد الكجييف(4)، كبو قاؿ الشافعية(3)ىذا القكؿ ىك مقتضى القياس عند الحنفية
.  ابف حـز(6)في مذىب الحنابمة، كبو قاؿ

:  أدلة أصحاب القول األول

إٌف مف بنى حائطان ككاف ميستكيان، ثَـّ طرأ عمى الجدار ميؿ إلى ممؾ الجار أك إلى الطريؽ -  1
العاـ، فميبلف الجدار لـ يكف مف فعؿ المالؾ لو، أك لـ يكف مف عمؿ يده، فقد بناه صاحبو 

                                                 
إف حائطؾ : طمبي النقض ممف يممكو، فيقكؿ المطاًلب- 1كىي :  إٌف المطالبة بالنقض ليا شركط كضعيا فقياء الحنفية(1)

أف تككف الميطالبة بالنقض ممف لوي حؽ المصمحة في - 2. ميخكؼه أك مائؿه أك متصدعه، فاٍىًدٍموي، حتى ال يسقط كيتمؼ شيئان 
في الصكرة . الطمب، كىنا فٌرؽ الفقياء بيف ما إذا كاف الحائط مائبلن إلى الطريؽ العاـ كبيف إذا كاف مائبلن إلى ممؾ الجار

يىصح المطالبة مف كؿ مكمؼ، مسمـ، أك غيره، كليس لمميطالب كال لمقاضي حؽ إبراء صاحب الحائط كال تأخيره بعد : األكلى
فبل يصح المطالبة : أما في الصكرة الثانية. المطالبة ألنو حؽ العامة، كتصرفو في حؽ العامة نافذ فيما ينفعيـ ال فيما يضرىـ

، في مجمة األحكاـ (928)كنصت المادة . إال مف المالؾ الذم شغؿ الحائط ىكاء ًمٍمكو، كلو كذلؾ حؽ اإلبراء كالتأخير
أف - 3. أنو لك كاف الحائط مائبلن إلى الطريؽ الخاص، يمـز أف يككف الذم تقدـ ممف لو حؽ المركر مف ذلؾ الطريؽ: العدلية

أف يككف الطمب بعد ميؿ الحائط، فمك طيمب قبؿ الميؿ لـ يصح، - 4. يككف الطمب قبؿ السقكط بمدة يقدر عمى النقض خبلليا
، 147، ص6، جتبيين الحقائق: الزيمعي: انظر. أف يككف الطمب إلى مف يممؾ النقص، كالمالؾ مثبلن - 5. لعدـ التعدم

 .في الحائط المائؿ: ، الفصؿ الرابع182، ص1، جمجمع الضمانات: البغدادم. فصؿ في الحائط المائؿ

اشيدكا أني تقدمت إلى ىذا الرجؿ في صدـ حائطو، كييشيد أناس عمى :  كصكرة اإلشياد أف يقكؿ المطالب بنقض الحائط(2)
، فصؿ في 403، ص8، جالبحر الرائق: ابف نجيـ: انظر. ذلؾ، أما إذا قاؿ ينبغي لؾ أف تيدمو، فيذا ليس بطمب كال إشياد

.  ، فصؿ في الحائط المائؿ598، ص6، جحاشية رد المحتار: ابف عابديف. الحائط المائؿ
 .، باب الحائط المائؿ8، ص27، جالمبسوط:  السرخسي(3)

البيجيرمٌي، حاشية البجيرمي عمى شرح . ، باب مكجبات الدية85، ص5، جحاشية الجمل عل شرح المنيج:  الجمؿ(4)
 . ، باب مف تجب الدية بقتمو كما تجب بو الدية22، ص19، جالمجموع: النككم. ، باب مكجبات الدية179، ص4المنيج، ج

، كتاب 7، ص4، جالكافي: ابف قدامة. ، فصؿ بنى في ممكو حائطان مائبلن إلى الطريؽ427، ص8، جالمغني:  ابف قدامة(5)
 . الديات

 . ، مسألة الحائط يقع فيتمؼ نفسان أك ماالن 192، ص11، جالمحمى:  ابف حـز(6)
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نحف نقرُّ أف الميؿ الطارئ عمى : كييمكف الرد عمى ىذا اإلستدالؿ. (1)عمى أساس السبلمة
الحائط، لـ يكف مف فعؿ المالؾ، لكٌف كجكد الحائط المائؿ قد يضرُّ بالجار أك بالماره، فقد 

. يسقط عمى إنساف كيقتمو، كىذا مف الضرر الكاجب دفعو عف المسمميف

لـ تشترط المطالبة "في حالة الميبلف الطارئ : "إٌنو لك كجب الضماف: قاؿ ابف قيدامة-  2
إٌف مف بنى : كيمكف الرد عمى ىذا اإلستدالؿ. (2)بنقضو كما لك بناه مائبلن إلى غير ممكو

حائطان مائبلن منذ أف أنشأه، فيناؾ احتماؿ في أف يقع في أم كقت كيقتؿ إنسانان، فمك طمب 
.  شخص مف صاحب الحائط بنقضو، فامتنع، عيٌد بامتناعو متعديان 

إٌف صاحب الحائط، قد أنشأه ككضعو في ممكو، كسقط بغير فعمو، فأشبو الجرة التي ألقتيا -  3
. (3)الريح عمى إنساف

: كأجيب عمى ىذا اإلستدالؿ

أٌف الحائط قد أيسس في دائرة ممؾ شخص، فيك إذان مف ضمف ممتمكاتو، فمك طرأ عمى ىذا -  1
.  الحائط تغيرات قد تكقع ضرران بالغير، كجب دفع ذلؾ الضرر حيث كيجد

إف قياسكـ ىنا قياس مع الفارؽ، ألٌف ما ألقتو الريح، كاف بتقدير مف اهلل ال حكؿ لئلنساف -  2
فيو، أما ميبلف الحائط ففيو ضرر متكقع، كاإلنساف بطبيعتو قادر عمى دفع الضرر، ما 

.  أمكف دفعو، كذلؾ إما بإصبلحو أك بنقضو

                                                 
، باب الحائط 567، ص4، جاألصل المعروف بالمبسوط: (ىػ189)أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد، كفاة :  الشيباني(1)

، 477، ص4، جاليداية: المرغيناني. كراتشي–إدارة القرآف كالعمـك اإلسبلمية : أبك الكفا األفغاني، الناشر: المائؿ، تحقيؽ
 . فصؿ في الحائط المائؿ

 . ، فصؿ بنى في ممكو حائطان مائبلن إلى الطريؽ428، ص7ج: المغني:  ابف قدامة(2)

ف بنى حائطان مائبلن إلى الطريؽ: ، كتاب الديات، فصؿ7، ص4، جالكافي:  ابف قدامة(3)  . كا 
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إف صاحب الجدار الذم طرأ عميو الميبلف يضمف ما يحصؿ مف تمؼ نتيجة سقكط : القول الثاني
. (1)ىذا الجدار، إذا طكلب بالنقض، كأشيد عميو، كمضت ميدة يقدر عمى النقض خبلليا، كلـ يفعؿ

 كغيرىـ مف أئمة التابعيف، كىك قكؿ (5) كالشعبي(4) كالنخعي(3) كشريح(2)الحسف: كبو ىذا القكؿ قاؿ
. (7)، كالكجو الثاني لمحنابمة(6)جميكر فقياء المالكية

                                                 
الخمؿ األصمي : ، الحالة األكلى285، ص28ج. الموسوعة الفقيية الكويتيةالككيت، – كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية (1)

 .في البناء

 ىك الحسف بف أبي الحسف بف يسار البصرم ييكنى أبا سعيد، مكلى زيد بف ثابت، الفقيو، القارئ الزاىد، العابد، سيد زمانو، (2)
ماـ أىؿ البصرة بؿ إماـ أىؿ العصر، كلد في المدينة سنة إحدل كعشريف في خبلفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو،  كا 

كانت أمَّوي تيخرجو إلى أصحاب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كىك صغير فأخرجتو يكمان إلى عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، 
ٌببو إلى الناس: "فدعا لو : ابف حجر. الحسف البصرم (223/4 )سير أعالم النبالء: الذىبي: انظر". الميـ فقيو في الديف، كحى

 . مف اسمو أحمد (2/502 )تيذيب التيذيب

 ىك شيريح بف الحارث بف قيس بف الجيـ، القاضي الكندم، ييكنى أبا أيمية، أدرؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يىٍمقىوي كاف (3)
، كاله عمر بف الخطاب (ال شعر في كجيو)أعمـ الناس بالقضاء، ذا فًطنة كمعرفة كذكاء، كاف قاضيان كشاعران، ككاف كيٍكسىجان 

رضي اهلل عنو القضاء في الككفة ستيف سنة، كقضى في البصرة سنة، تكفي سنة سبع كثمانيف لميجرة، كعاش مئة عاـ كقيؿ 
، شريح بف (2/2419 )أسد الغابة: ابف األثير. ، مف اسمو شريح(23/273 )تاريح دمشق: ابف عساكر: انظر. غير ذلؾ
 . الحارث

 ىك إبراىيـ بف يزيد بف األسكد بف عمرك بف ربيعة بف النخع، ييكنى أبا عمراف، ككاف أعكران، فقيو كأحد األئمة المشاىير، (4)
تابعي، رأل عائشة رضي اهلل عنيا، كدخؿ عمييا، كلـ يثبت لو منيا سماع، كليًقبَّ بالنخعي، ألنو انتخع عف قكمو أم بىعيدى 

: انظر. تكفي سنة ست كتسعيف كقيؿ سنة خمس كتسعيف لميجرة، كلو تسع كأربعكف مف سنو كقيؿ ثماف كخمسكف سنة. عنيـ
، دار الكتب (6/2325)، الطبقات الكبرى: ابف سعد: انظر. ، باب إبراىيـ النخعي25، ص1ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج

 .، في األسباب 318، ص4ديكاف اإلسبلـ، ج. العممية

 ىك عامر بف شيراحيؿ بف عبد الٌشعبي، مف شعب ىمذاف مف أىؿ الككفة، كنيتو أبا عمرك، كاف فقييان كشاعران سمع مف (5)
ًلدى كنشأ كمات  الكثير مف الصحابة، فسمع مف عمي بف أبي طالب، كعبد اهلل بف عباس، كغيرىـ رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف، كي

ما كتبت سكداء في بيضاء، كال حٌدثني رجؿ بحديث إال حفظتو، فكاف : فجأة في الككفة، كقد سيًئؿ عما بمغ إليو حفظو، فقاؿ
ابف حباف، الثقات، : انظر. رحمو اهلل ييضرب المثؿ بحفظو، ككاف كافر العمـ، كجميؿ القىٍدر، تكفي رحمو اهلل سنة سبع كمائو

 . ، عامر بف شراحيؿ(12/6680)، تاريخ بغداد: الخطيب البغدادم. ، عامر بف شراحيؿ(5/4487)

، باب حد 111، ص8، جشرح م تصر  ميل: الخرشي. ، كتاب مكجبات الضماف258، ص12، جالذ يرة:  القرافي(6)
 . ، باب حد الشارب356، ص4، جالشرح الكبير: الدردير. الشارب كأشياء تكجب الضماف

، كما بعدىا، فصؿ بنى في ممكو حائطان مائبلن إلى 427، ص8، جالمغني. ، كتاب الديات7، ص4، جالكافي:  ابف قدامة(7)
 . الطريؽ
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: استدل أصحاب ىذا القول بما يمي: األدلة

رُّ بالجار كبالمارة، -  1 إف ميبلف الحائط سكاء إلى ممؾ الجار أك إلى الطريؽ العاـ، فذلؾ يىضي
كدفع الضرر العاـ كاجب، كلو تعٌمؽ بالحائط ألنو ًمٍمكيوي، فكجب دفع الضرر، فكـ مف 

.  (1)ضرر خاص ييحٌمؿي لدفع ضرر عاـ

إٌف الحائط المائؿ قد أشغؿ ىكاء الطريؽ، فإف كاف أحده : ىذا القكؿ ىك مقتضى االستحساف-  2
مف الناس قد طالبو بالنقض أك التفريغ كأشيد عمى ذلؾ فامتنع، صار متعديان ككاف ضامنان، 
كىذا بمنزلة ما لك ىىبَّت ريحه بثكب إلنساف فألقتو في ًحٍجًره، ثـ طالبو صاحب الثكب بالرد، 

فامتنع حتى ىمؾ الثكب، فإنو يضمف ألنو ييعدُّ متعديان المتناعو مف التسميـ، ألٌف في 
المطالبة ينعدـ معنى العيذر في حؽ صاحب الحائط كىك الجيؿ بميؿ الحائط كمثؿ ذلؾ 
يقاؿ في الحائط المائؿ، كىذا كمو بخبلؼ ما قبؿ اإلشياد، حيث ال يضمف فييا، ألٌف 

. (2)اإلشياد يستفاد منو في حالة اإلنكار فيككف مف باب االحتياط

رر عمى الجار أك الطريؽ -  3 ، كقد كجد في الحائط ميبلف فيو ضى إفَّ دفع الضرر العاـ كاجبه
.  العاـ

  :الترجيح

القكؿ الراجح ىك القكؿ الثاني، الذم ينص عمى الضماف بعد المطالبة بالنقض كاإلشياد، 
كذلؾ دفعان لمضرر الذم قد يحصؿ بانيداـ الحائط المائؿ مف قتؿ إنساف أك أكثر، كشريعتنا الحقة 
تدعكنا إلى الحفاظ عمى النكع اإلنساني كصيانتو كتحريـ إنزاؿ الضرر بو، كفيو حفاظان عمى حقكؽ 

.  الجكار في كؼ األذل عف الجيراف بأم صكرة كاف ذلؾ األذل

                                                 
. ، فصؿ في الحائط المائؿ147، ص6، جتبيين الحقائق: الزيمعي. ، كتاب الديات7، ص4 جالكافي،:  ابف قدامة(1)

، 237، ص13، جالبناية شرح اليداية: العيني. ، فصؿ في الحائط المائؿ321، ص10، جالعناية شرح اليداية: البابرتي
 . فصؿ في الحائط المائؿ

 . ، باب الحائط المائؿ9، ص7، جالمبسوط:  السرخسي(2)



113

مؿي أك الميؿ قد طرأ عمى البناء، كلـ تكف ىناؾ مطالبة بالنقض : أما الحالة الثانية فيي إذا كافى الخى
، فيؿ يجب عمى صاحب الحائط المائؿ الضماف أـ ال؟ الفقياء "الميطالب باإلزالة"كلـ ييشيد عميو 

:  كىما قولينفي ىذه الحالة عمى

:  القول األول

كذىب إليو . (1)الحسف البصرم، كالنخعي، كالثكرم: كبيذا القكؿ قاؿ: أنو ال يضمف
، كقد ذيكر مذىب الشافعية (5)، كقكؿ عند الشافعية(4) مف المالكية(3)، كبو  قاؿ ابف القاسـ(2)الحنفية

.  عند الحنابمة(7)كىك أحد الكجييف. (6)في كتب الحنابمة

                                                 
 ىك سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم، الككفي، كيكٌنى أبا عبد اهلل، كلد سفياف سنة سبع كتسعيف في خبلفو سميماف بف (1)

مىمان مف أعبلـ الديف، كأجمع الناس عمى  عبد المالؾ، ككاف ثقة مأمكنان ثبتان كثير الحديث حجة، كاف إمامان مف أئمة المسمميف، عى
ابف : انظر. دنيو ككرعو كزىده كثقتو، كىك أحد األئمة المجتيديف، تكفي في البصرة، سنة إحدل كستيف لو أربع كستكف سنة

ابف . سفياف بف سعيد (10/4716 )تاريخ بغداد: الخطيب البغدادم. سفياف بف سعيد (6/2641 )الطبقات الكبرى: سعد
سفياف  (2/266 )وفيات األعيان: (ىػ681)أبك العباس شمس الدينأحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر، كفاة : خمكاف
 .  بيركت–، دار صادر (1970 )1إحساف عباس ط: تحقيؽ. الثكرم

 ىك عبد الرحمف بف القاسـ بف محمد بف أبي بكر، الصدِّيؽ، القيرشي، المديني، ييكنى أبا محمد، أٌموي أسماء بف عبد الرحمف (2)
بف أبي بكر، إماـ ثبت فقيو، حجة، كرع، كبير الشأف، ككاف أفضؿ أىؿ زمانو، أدركو أجمو بحكراف في سنة ست كعشريف 

مف اسمو  (6/504 )تيذيب التيذيب: ابف حجر. ، عبد الرحمف بف القاسـ(6/831 )سير أعالم النبالء: الذىبي: انظر. كمائة
 . عبد الرحمف

، 182، ص1، جمجمع الضمانات: البغدادم. ، فصؿ في الحائط المائؿ659، ص8، جحاشية رد المحتار:  ابف عابديف(3)
 .في الحائط المائؿ: الفصؿ الرابع

ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي بف . ، باب حد الشارب كأشياء تكجب الضماف111، ص8، جشرح م تصر  ميل:  الخرشي(4)
كمف األفعاؿ : ، فصؿ339، ص2، جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكام: (ىػ799)محمد اليعمرم، كفاة 
معين الحكام : (ىػ844)أبك الحسف، عبلء الديف، عمي بف خميؿ، كفاة : الطرابمسي. (ـ1986-ىػ1406 )1المكجبة لمضماف، ط

 . ، فصؿ في القضاء بنفي الضرر، دار الفكر212، ص1، جفيما يتردد بين ال صمين من األحكام

، المجموع: النككم. ، باب كضع الجمر حيث ال يجكز كضعو572، ص16، جنياية المطمب في دراية المذىب:  الجكيني(5)
، 4، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب: السنيكي. ، باب مف تجب الدية بقتمو كما تجب بو الدية22، ص19ج

 . ، فصؿ كاف الكيزاب كمو أك بعضو خارجان عف الجدار فيمؾ72ص

ف تمؼ417، ص5، جحاشية الروض المربع:  العاصمي(6)  . ، باب ما ال يضمنو كا 

، فصؿ أتمؼ ماالن 328، ص2، جشرح منتيى اإلرادات: البيكتي. ، كتاب الغصب235، ص6، جاإلنصاف:  المرداكم(7)
 . محترمان لغيره
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، كالميؿ حادث (1)بأف صاحب البناء، قد بنى الحائط في ممكو: كاحتج أصحاب القكؿ األكؿ
.  كما لك سقط الحائط مف غير فعمو(2)كالسقكط كاف بغير فعمو، فأشبو

: عميو الضماف: القول الثاني

سحاؽ. (5)، كأبي ثكر(4()3)كبيذا القكؿ، قاؿ ابف أبي ليمى  (7)، كبيذا القكؿ قاؿ سحنكف(6)كا 
 ال يجب الضماف إال إذا بمغ الحائط – (9)، كعند المالكية(8) مف المالكية ككذلؾ أشيب(7)سحنكف

.  ميبلن شديدان ال يمكف تداركو بعدىا
                                                 

روضة : النككم. ، مسألة بنى جداران مستكيان يأثـ إف سقط461، ص11، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي:  العمراني(1)
 . ، فىٍرعه 321، ص9، جالطالبين وعمدة المفتين

ف ماؿ حائطو124، ص4، جكشاف القناع:  البيكتي(2)  . ، فصؿ كا 

محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى األنصارم، ييكنى أبا محمد، مفتي الككفي كقاضييا كفقيييا، صاحب :  ابف أبي ليمى ىك(3)
. سيٌنة، صدكقان، جائز الحديث، ككاف قارئان لمقرآف عالمان بو، كًلدى رحمو اهلل سنة أربع كسبعيف كتكفي سنة ثماف كأربعيف كمائة

، محمد بف عبد 84، ص1، جطبقات الفقياء: الشيرازم. ، محمد بف عبد الرحمف(6/133 )سير أعالم النبالء: الذىبي: انظر
 . الرحمف بف أبي ليمى

 . ، فصؿ بنى في ممكو حائطان مائبلن إلى الطريؽ428، ص8، جالمغني:  ابف قيدامة(4)

ىك إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف، الكمبي، البغدادم الفقيو، ييكنى أبك عبد اهلل، كيمقب بأبي ثكر، ركل عف اإلماـ :  أبك ثكر(5)
مسمـ، ككاف أحد األئمة األعبلـ في الديف، كلو كتب مصنفة في األحكاـ جمع فييا بيف الحديث كالفقو، كىك صاحب اإلماـ 

ىك عندم : قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ عندما سئؿ عف أبي ثكر. ، نقؿ أقكاؿ الشافعي القديمة عنو- رضي اهلل عنو–الشافعي 
ابف . ، إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف(6/3053)، تاريخ بغداد: البغدادم: انظر. ىػ240في مسبلخ سفياف الثكرم، تكفي سنة 

 . ، أبك ثكر98، ص1، جطبقات الشافعيين: ابف كثير. ، أبك ثكر صاحب الشافعي26، ص1، جوفيات األعيان: خمكاف

 ىك إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ الحنبمي، أبك يعقكب الحنظمي المركزم، المعركؼ بابف راىكيو، كاف أحد أئمة (6)
المسمميف، كعممان مف أعبلـ الديف، جمع بيف الحديث كالفقو كالحفظ كالصدؽ كالكرع، ركل عف الشافعي رحمو اهلل، قاؿ عنو 

ف كاف يخالفنا في أشياء: اإلماـ أحمد بف حنبؿ ىػ، كقيؿ سنة 238تكفي سنة . لـ يعبر الجسر إلى خرساف مثؿ إسحاؽ، كا 
، إسحاؽ بف (7/2157 )تاريخ بغداد: البغدادم. ، اسحاؽ بف إبراىيـ(11/79 )سير أعالم النبالء: الذىبي: انظر. ىػ237

 . ، اسحاؽ بف إبراىيـ128، ص8، جتاريخ دمشق: ابف عساكر.إبراىيـ 

ديد ًلًحدًَّتو في المسائؿ، أصمو :  سحنكف ىك(7) أبك سعيد سحنكف بف سعيد بف حبيب التنكخي، ليًقبَّ سحنكف باسـ طائر حى
شامي مف حمص، كاف أحد األئمة مف أصحاب مالؾ فقيان كًعٍممان، جالىس اإلماـ مالؾ بف أنس مدة كبيرة، كىك الذم أظير 

مذىب اإلماـ مالؾ، رحمو اهلل، في المغرب، كصنؼ المدكنة في فقو اإلماـ مالؾ رضي اهلل عنو، تكفي سحنكف رحمو اهلل سنة 
. ، ذكر سحنكف بف سعيد التنكخي1117، ص1، جسير السمف الصالحين: قكاـ السنة: انظر. كمائتيف، كلو ثمانكف سنة

، 160، ص1، جالديباج الُمَذىب: ابف فرحكف: انظر.  الرياض–كـر بف حممي بف فرحاف بف أحمد، دار الراية . د: تحقيؽ
 . مف اسمو عبد السبلـ

.  ، باب التعزير506، ص4، جحاشية الصاوي: الصاكم (8)
حاشية الدسوقي عمى الشرح : الدسكقي. ، فصؿ كمف األفعاؿ المكجبة لمضماف339، ص2، جتبصرة الحكام:  ابف فرحكف(9)

 . باب حد الشارب، دار الفكر. 356، ص4، جالكبير
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. (1)كىذا القكؿ ىك الكجو الثاني عند الحنابمة

إٌف صاحب الحائط المائؿ، ييعدُّ متعديان بترؾ حائطو مائبلن، فقد : واحتج أصحاب ىذا القول
. (2)يسقط كيقتؿ إنسانان أك يتمؼ لو ماالن، فصار كمف بنى حائطو مائبلن منذ أف أنشأه

:  القول الراجح

القكؿ الثاني الذم ينص عمى الضماف في الحائط المائؿ، حتى لك لـ ييٍشًيٍد عمى ذلؾ، 
.  كذلؾ دفعان لضررو متكقع قد يصيب الغير أك الجار، كحفاظان عمى أركاح الناس

 

 

                                                 
لى ممؾ غيره428، ص8، جالمغني: ابف قدامة( 1)  .، فصؿ بنى في ممكو حائطان مائبلن إلى الطريؽ كا 

 . ، كتاب الديات7، ص4، جالكافي: ابف قدامة (2)
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الفصل الثالث 

 األحكام المتعمقة بممك الجار وأحكام العمو والسُّفل

: وقد  اشتمل عمى مبحثين

انتفاع الجار بممك جاره : المبحث األول

  وضع ال شب عمى جدار الجار: المطمب األول

بعض المسائل المتعمقة بانتفاع الجار بممك جاره : المطمب الثاني

المصالحة عمى االنتفاع بممك الجار : المطمب الثالث

إجراء ماء في أرض الجار : المطمب الرابع

تحويل مجرى النير إلى أرض الجار : المطمب ال امس

أحكام العمو والسفل  :المبحث الثاني

: وقد اشتمل عمى ثالثة مطالب

ضوابط االنتفاع بالعُّمو والسُّفل : المطمب األول

اال تالف في ممكية بعض المرافق بين صاحب العمو والسفل : المطمب الثاني

 أحكام العمو والّسفل في اإلنيدام والبناء:المطمب الثالث 
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الفصل الثالث 

. األحكام المتعمقة بممك الجار وأحكام العمو والسُّفل

المبحث األول 

انتفاع الجار بممك جاره 

 (1)وضع ال شب عمى جدار الجار: المطمب األول

إٌف مف أىـٌ ما يتعرض لو الفقياء في كتبيـ في معًرض حديثيـ عف انتفاع الجار في ممؾ 
: جاره ما يمي

نيوي أك (2)إٌف كضع خشب الجار عمى جدار جاره مشركط  بأف ال يضرَّ الخشب بالجدار فًيكىو
. (3)"ال ضرر كال ًضرار: "يىٍيًدميوي، استنادان لحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 في كضع الخشب عمى جدار الجار أف يككف لمجار حاجة في كضعو، (4)كيشترط الفقياء
:  أٌما إذا لـ يكف لو حاجة فبل ييجبر مالؾ الجدار عمى ذلؾ

فإذا كاف الجار بحاجة إلى كضع خشبو عمى جدار جاره لقياـ بنائو أك لتسقيؼ بيتو، فيؿ 
يجبر الجار عمى تمكيف جاره مف كضع خشبو عمى جداره أـ ال؟  

: قولينإٌف لمفقياء رحميـ اهلل في مسألة كضع الخشب عمى جدار الجار 

                                                 
. االنتفاع- ، ج181، ص5، جالموسوعة الفقيية الكويتية. ىك حؽ المنتفع في استعماؿ العيف كاستغبلليا:  االنتفاع(1)
إمكان : ، مسألة261، ص6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني. ، مدخؿ139، ص2، جالُميذب:  الشيرازم(2)

، 5، جالشرح الكبير. ، فصؿ كاف لو كضع خشبو عمى جدار جاره377، ص4، جالمغني: ابف قدامة. االنتفاع بجدار الجار
.  ، مسألة، كليس لو كضع خشبة عميو إال عند الضركرة36ص

.  ، مف ىذه الرسالة(61) تـ تخريجو في ص (3)
، فصؿ كاف لو كضع 377، ص4، جالمغني: ابف قيدامة. ، باب الحجر408، ص13، جالمجموع شرح الميذب:  النككم(4)

.  خشبة عمى جدار غيره
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شبو عمى جدار جاره، كييجبري الحاكـي صاحبى الجدار إف : القول األول ع خى يجكز لمجار أىف يىضى
امتنع مف تمكيف صاحب الخشب مف كضع خشبة عمى جداره ليسقؼ بيتو، كال ييمـز صاحب 

الخشب باالستئذاف مف صاحب الجدار، أما إٍف تىمىٌكفى الجار مف تسقيؼ بيتو بدكف استخداـ حائط 
. جاره، فبل ييٍجٍبر عندىا

ليو ذىب اإلماـ الشافعي(2) مف المالكية(1)كقد اختار ىذا القكؿ ابف حبيب رحمو  – (3)، كا 
، كبو قاؿ اسحاؽ بف راىكيو كأبك (4)في القديـ، كىك أحد قكليو في الجديد، كىك مذىب الحنابمة- اهلل

. (6)، كىك أيضان ما ذىب إليو ابف حـز(5)ثكر، كجماعة مف أىؿ الحديث

: كلكٌف أصحاب ىذا القكؿ مف الشافعية كضعكا شركطان لئلجبار، كىي

. أف ال يحتاج مالؾ الجدار إلى كضع جذكعو عميو -1

                                                 
 ىك عبد الممؾ بف حبيب بف سميماف بف مركاف بف مرداس، يكنى أبا مركاف، كقد اشتير بالحفظ كالعمـ كالفقو كالنحك (1)

كالعركض كاألدب كالتاريخ، كاف فقييان في األندلس، حيث كلد كمات فييا رحمو اهلل، لو تصانيؼ كثيرة، قيؿ تزيد عمى األلؼ 
حركب اإلسبلـ، كطبقات المحدثيف، كتفسير مكطان مالؾ كمصأبيح اليدل كاستفتاح األندلس، لما نيقؿ لسحنكف خبر كفاة :منيا

لساف الديف محمد بف عبد اهلل بف سعيد : ابف الخطيب: انظر. مات عالـ األندلس: عبد الممؾ بف حبيب، استرجع كقاؿ
، دار (ىػ1424 )1، باب عبد الممؾ بف حبيب بف سميماف، ط420ص، 3، جاإلحاطة في أ بار غرناطة: السمماني المكشي
، باب ابف 157، ص4، جاألعالم: الزركمي. ، مف اسمو عبد الممؾ(6/739 )تيذيب التيذيب: ابف حجر. الكتب العممية

.  حبيب
الكافي في فقو : النمرم. ، مسألة طمب الجار مف جاره نزع الخشب مف جداره175، ص9، جالبيان والتحصيل:  ابف رشد(2)

، باب 71، ص4، جشرح الزرقاني عمى الموطأ: الزرقاني. ، باب جامع األحكاـ كاألقضية942، ص2، جأىل المدينة
.  القضاء في المرفؽ

، 405، ص13، جالمجموع: النككم. ، فصؿ، كفي كضع الجذكع عمى حائط الجار139، ص2، جالميذب:  الشيرازم(3)
، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ 178، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني. فصؿ، كفي كضع الجذكع عمى حائط الجار

.  المشتركة
، 4، جالمغني: ابف قدامة. ، باب القضاء285، ص1، جمسائل اإلمام أحمد رواية داود السجستاني:  السجستاني(4)

، حكـ كضع الخشب عمى جدار 276، ص4، جالمبدع: ابف مفمح. ، فصؿ كاف لو كضع خشبة عمى جدار غيره377ص
.  حؽ االنتفاع: ، النكع الثالث191، ص1، جالقواعد: ابف رجب الحنبمي. الجار

، باب القضاء في 192، ص7، جاالستذكار: النمرم. (36)، سكرة النساء اآلية 186، ص5، جتفسير القرطبي:  القرطبي(5)
.  ، باب غرز الخشب في جدار الجار47، ص11، جشرح النووي عمى مسمم: النككم. المرفؽ

. ال يمنع جاره مف أف يدخؿ خشبان في جداره: ، مسألة 86، ص7، جالمحمى:  ابف حـز(6)
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ان -  2 . (1)أف ال يزيد صاحب الخشب في ارتفاع جدار الجار، كأف ال يبني عميو أىٍزجى

أف ال يممؾ الجار شيئان مف جدار البيقعة التي يريد تسقيفيا، كأف ال يممؾ إال جداران كاحدان، -  3
. (2)فإف ممؾ جداريف، فميسقؼ عمى اآلخر، كليس لو إجبار صاحب الجدار

: أدلة أصحاب ىذا القكؿ

ال يمنع :" أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ- رضي اهلل عنو- ما ركاه أبك ىريرة  -1
مالي أراكـ عنيا معرضيف؟ كاهلل :  في جداره، ثـ قاؿ أبك ىريرة(3)جار جاره أف يغرز حشبة

". (5) بيا بيف أكتافكـ(4)ألرميفٌ 

نييه  (ال يمنع)أف النيي الكارد في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : كجو الداللة مف ىذا الحديث
، إذ ال (6)صريح عف منع الجار مف االنتفاع بجدار جاره، كأٌف ظاىر النيي يقتضي التحريـ

. ال يجكز لمجار منع جاره مف االنتفاع بجداره عند الحاجة
                                                 

، 208، ص2، جلسان العرب: ابف منظكر. بيت ييبنى طكالن، كجمعو آزيج كآزاجه، كقيؿ ىك ضىربه مف األبنية:  األىزىٍج ىك(1)
األىزىج، أم غير ميسىٌقؼ بخشب كالقيبَّة : قاؿ البجيرميٌ . ، مادة أىزىجى 179، ص1، جالقاموس المحيط: الفيركزآبادم.  مادة أزىجى 

.  ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة18، ص3البجيرمي، حاشية البجيرمي، ج: انظر. مثبلن 
بعد ذكر الشرط األخير : قاؿ النككم. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة178، ص3، جمغني المحتاج:  الشربيني(2)

يشترط ككف الجكانب الثبلثة مف البيت : كلـ يعتبر اإلماـ ىذا الشرط ىكذا، بؿ قاؿ: كىك أف ال يممؾ إال جداران كاحدان، قاؿ
كقاؿ " أم ال يضع الخشب عمى جدار الجار"لصاحب البيت، كيحتاج رابعان، فأٌما إذا كاف الكؿ لغير، فبل يضع قكالن كاحدان، 

كلـ يعتبر األصحاب ىذا الشرط، كاعتبر في التتمة مثؿ ما ذكره اإلماـ، كحكى الكجييف فيما إذا لـ يممؾ إال جانبان أك : أيضان 
.  ، فصؿ 226، ص4، جروضة الطالبين: النككم: انظر. جانبيف

كم في ىذا الحديث (3) كم بالجمع كما جاء في الحديث، كالمعنى كاحد، ألٌف المراد " خشبةن " ري بالتنكيف داللةن عمى اإلفراد، كري
ال فالمعنى قد يختمؼ باعتبار أٌف أمر الخشبة الكاحدة أخؼ في  بالكاحد الخشب، كىذا الذم يتعيف لمجمع بيف الركايتيف، كا 

، قكلو باب ال يمنع جار جاره أف يغرز خشبة 110، ص5، جفتح الباري: ابف حجر. مسامحة الجار بخبلؼ الخشب الكثير
ُعمدة القارئ : العيني. ، باب ما جاء في كضع الخشب في جدار الجار310، ص5، جنيل األوطار: الشككاني. في جداره

.  ، باب ال يمنع جار جاره أف يغرز خشبة في جداره9، ص13، جشرح صحيح الب اري
أم ألشيعٌف :  لٌما تكلى أبك ىريرة اإلمارة عمى المدينة ذكر الحديث لعامة الناس، كقصد مف قكلو ألرميٌف بيا بيف أكتافكـ(4)

اٌل ألجعمٌف الخشبة بيف رقابكـ كارىيف، : ىذه المقالة فيكـ فبل يمكف لكـ أف تغفمكا عنيا، أك قيًصدى منو إف رضيتـ بيذا الحكـ كا 
ٍف ثىقيؿى عمييـ حاشية : (ىػ1138)أبك الحسف محمد بف عبد اليادم التتكم، كفاة : السندم. كالمراد منو إجراء الحكـ فييـ كا 

شرح : الزرقاني. بيركت- باب الرجؿ يضع خشبة عمى جدار جاره، دار الجيؿ. (2/2335 )السندي عمى سنن ابن ماجة
.  ، باب القضاء في المرفؽ(1425-4/1462)، الزرقاني عمى الموطأ

. مف ىذا البحث (52) سبؽ تخريجو في ص (5)
.  النيي يقتضي التحريـ: ، المسألة األكلى66، ص2، جاإلبياج في شرح المنياج:  السبكي(6)



120

 رحمو اهلل مف ىذا الحديث السابؽ عمى أىٌف الجدار إذا كاف لكاحد (1)كقد استدٌؿ ابف حجر
ـٌ إف  ، ث ـٍ ال، فإف امتنع أيٍجًبرى كلو جاره فأراد أف يضع جذعو عميو جاز سكاء أًذفى المالؾ أ

ال ما كاف ليكجب  أبا ىريرة فيـ فيما سمع مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ معنى الكجكب، كا 
.  عمييـ غير كاجب

كمى أفَّ أىخكيف مف بني المغيرة أىعتؽى أحدىما-  2 كقد ري
 أف ال يغرز خشبان في جداره، فمقيا (2)

مٍِّع بف يزيد األنصارم ميجى
أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمىرى أف ال "إني أشيد : ، فقاؿ(3)

". يمنع جار جاره أف يغرز خشبة في جداره

مىٍفتي فاٍجعؿ أيسطيكانان : فقاؿ الحالؼي  ، كقد حى ممتي أنؾ مقضيٌّ لؾى عميَّ  دكفى (4)أىٍم أخي قد عى
فأنا نظرتي إلى : فقاؿ لي عمرك. ًجدارم، ففعؿ اآلخر، فغرزى في األيسطكاف خشبةن 

. (6)،(5)ذلؾ

                                                 
.  ، قكلو ال يمنع جار جاره أف يغرز خشبة(5/2463)، فتح الباري:  ابف حجر(1)
مىؼى باٍلًعٍتؽً :  أعتؽ أحدىما(2) ، باب ما جاء في كضع الخشب في جدار 383، ص5، جنيل األوطار: الشككاني: انظر. أم حى

ٍف كرىه .  الجار كا 
مٍِّع بف يزيد بف جارية، األنصارم، أخك عبد الرحمف بف يزيد، كقيؿ:  ىك(3) ىما : إٌنو ابف أخي مجمع بف جارية، كقيؿ: ميجى

ال يمنع أحدكـ أخاه أف يغرز : كاحد، كاف ممف حفظ القرآف عمى عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ، حيث أدرؾ النبي كركل عنو
معرفة : األصبياني. ، باب مجمع(7/1791)، حكاشي محمكد خميؿ التاريخ الكبير: البخارم: انظر. خشبة في جداره

.  ، مجمع بف يزيد بف جارية(5/4681)، أسد الغابة: ابف األثير. ، مجمع بف يزيد أخك عبد الرحمف2545، ص5، جالصحابة
األسطكاف ىك السارية، كالغالب أنيا تككف مف بناء بخبلؼ العمكد، فإٌنوي مف حجر كاحد، كأيسطكاف ميعىرَّب أيستكف، :  أيسطكانان (4)

، 208، ص13، جلسان العرب: ابف منطكر. ، مادة سىطىفى 186، ص5، جتاج العروس: الزبيدم: انظر. كىي فارسية األصؿ
.  مادة سىطىفى 

يح، كىك أحد رجاؿ السند في ىذا الحديث فقد نظر عمرك إلى ىك عمرك فقاؿ لي عمرك، (5)  بف دينار، حيث قاؿ البف جيرى
.  ، حديث مجمع بف يزيد(25/15939 )مسند اإلمام أحمد: أحمد ابف حنبؿ: انظر. الخشبة المغركزة في األسطكف

 سنن ابن ماجة: ابف ماجو. ، حديث مجمع بف يزيد(25/15939 )مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أحمد بف حنبؿ( 6)
، كتاب األحكاـ، (6/11382 )السنن الكبرى: البييقي. ، كتاب األحكاـ، باب الرجؿ يضع خشبة عمى جدار جاره(2/2336)

، كتاب (3/1248)التم يص الحبير: ابف حجر: انظر. كذكره ابف حجر كسكت عنو. باب الرجؿ يضع خشبة عمى جدار جاره
.  ، حديث أبي ىريرة يرفعو(5/1430 )إرواء الغميل: األلباني. اسناده حسف في الشكاىد: قاؿ األلباني. الصمح، مدخؿ
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ال يىمنع جار جاره أف يغرز خشبة في : "قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: كجو الداللة في الحديث
فدٌؿ عمى تحريـ منع الجار مف االنتفاع بجدار جاره، فقد فىيـى صاحب القصة . (1)"جداره

.  قد عممت أٌنؾى مقضيٌّ لؾى عميَّ : " ذلؾ فقاؿ–" مف بني المغيرة"

فقاؿ . تكفي رجؿ مف الصحابة: رضي اهلل عنو قاؿ– عف أنس بف مالؾ (2)ما ركاه األعمش-  3
َـّ فيما ال : "أىٍبًشٍر بالجنة، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: رجؿ أك ال تدرم فىمىعىمَّوي تكم
وي (3)يىٍعًنيو ". (4) أك بىًخؿى بما ال ييٍنًقصي

نىٍع اإلنساف لما ال يىٍنقيصو : كجو الداللة في الحديث عىؿى مى أٌف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جى
.  كال يضره مانعان مف دخكؿ الجنة، كمنو منع الجار لجاره مف اإلنتفاع بجداره

:  استدلكا بما يمي: األدلة العقمية: ثانياً 

رُّ بو، يشبو االستناد إلى حائط الجار -  1 إف في انتفاع الجار بحائط جاره عمى كجو ال يىضي
. (5)كاالستظبلؿ بو، فبل يمكف التحرز عنو

                                                 
(1)

 .، مف ىذه الرسالة(52)سبؽ تخريجو في ص 

(2)
ىك سميماف بف ميراف األسدم الكاىمي، ييكنى أبا محمد، شيخ اإلسبلـ كشيخ المقرئيف كالميحدِّثيف، ثقة ككفي، قيؿ : األعمش

دِّث أىؿ الككفة في زمانة، ككاف األعمش  - رحمو اهلل–كلد سنة إحدل كستيف، سنة عاشكراء يـك قتؿ الحسيف، كاف ميحى
محافظان عمى الصبلة مع الجماعة، ككاف يقؼ في الصؼ األكؿ، حيث لـ تىفيٍتوي التكبيرة األكلى في أم صبلة، فكاف أقرأ الناس 

تاريخ : الخطيب البغدادم: انظر. ىػ149، كقيؿ -ىػ148سنة - رحمو اهلل–لمقرآف، كأعرفيـ بالفرائض كأحفظيـ لمحديث، تكفي 
 .، األعمش(6/941 )سير أعالم النبالء: الذىبي. ، سميماف بف ميراف أبك محمد األعمش(10/4564 )بغداد

 .أم فيما ال يضره كال ينفعو: فىمىعىمَّوي تكمـ فيما ال يعنيو (3)

. أم مما ال ييغنيو فيما يجب عميو بذلو مف العبادات المالية أك إعطاء الماعكف بالعارية كشبو ذلؾ: أك بخؿ بما ال ييٍنقصو (4)
، في سننو سنن الترمذي: ، الترمذم(أبشر بالجنة)كحديث . مرقاة المفاتيخ شرح مشكاة المصأبيح: القارم: انظر

 المقصد العمي في زوائد أبي يعمى الموصميالييثمي، . ىذا حديث غريب: قاؿ الترمذم. ، كتاب الزىد، باب(4/2316)
كرجالو رجاؿ الصحيحيف إال سميماف بف عبد الجبار البغدادم، . ، باب مف بخؿ لما ال ينقصو أك تكمـ فيما ال يعنيو(4/1979)

 تيذيب التيذيب، باب حفظ المساف كالغيبة كالشتـ، كذكر الحافظ في (7/4842 )مرقاة المفاتيح: القارئ. شيخ الترمذم
األعمش لـ يسمع مف أنس : قاؿ عمي بف المديني. في ترجمتو لؤلعمش أنو ركل عف أنس كلـ يثبت لو منو سماع (4/386)

كحكـ األلباني عمى الحديث بأنو صحيح . 3، ص1، جتحفة األحوذي: المباركفكرم.بف مالؾ إٌنما رآه بمكة يصمي خمؼ المقاـ
، باب الترغيب في الصمت إال عف خير كالترىيب مف كثرة (3/2882 )صحيح الترغيب والترىيب: األلباني: أنظر. لغيره
 .الكبلـ

 .كليس كضع خشبة عميو إال عند الضركرة: ، مسألة36، ص5، جالشرح الكبير عمى متن المقنع: ابف قدامة (5)
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ألنو إذا كجب بذؿ فضؿ الماء لمكؤل الستغنائو، كحاجة غيره إليو، كجب بذؿ فضؿ الحائط -  2
. (1)الستغنائو عنو، كحاجة جاره إليو

ف كاف األصؿ في كجكب بذؿ فضؿ الماء، ما ركاه أبك ىريرة رضي اهلل عنو، عف النبي  كا 
". (2)ال يمنع فضؿ الماء ليمنع بو الكؤل:" صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

 كىك أحد فقياء المذىب الشافعي قد قاؿ بعد إيراد الدليؿ الثاني، أٌف الماء (3)لكٌف الشيرازم
: يفارؽ الحائط في أمريف

. ، كالحائط مممكؾ(4 )أٌف الماء غير مممكؾ عند بعض الفقياء: األول

. (5)أٌف الماء ال تنقطع مادتو، بخبلؼ الحائط: الثاني

:  القول الثاني

                                                 
 .، مدخؿ139، ص2، جالميذب: الشيرازم (1)

: مسمـ. أف صاحب الماء أحؽ بالماء حتى يركم: ، كتاب المساقاة، باب مف قاؿ(3/2353 )صحيح الب اري: البخارم (2)
، كتاب المساقاة، باب تحريـ بيع فضؿ الماء الذم يككف بالفبلة كيحتاح إليو لرعي الكؤل، كتحريـ بىذليو، (3/36 )صحيح مسمم

أف تككف إلنساف بئر مممككة ًبفىبلة، كفييا ماء فاضؿ عف حاجتو كيككف ىناؾ كؤل : كمعنى الحديث. كتحريـ بيع ًضراب الفىٍحؿ
ليس عنده ماء، كال يمكف ألصحاب المكاشي رعيو إال إذا حصؿ ليـ السقي مف ذاؾ البئر المممككة، فيحـر عمى صاحبو منع 

 (.3/36 )صحيح مسممشرحو محمد فؤاد عبد الباقي بيامش . ىذا الماء الفاضؿ عف الحاجة لمماشية كيجب بذلو بدكف عكض

إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ بف عبد اهلل الشيرازم الفيركزآبادم، يكنى أبا اسحاؽ العىبلَّمة المناظر، كاف ييمقبُّ جماؿ : ىك (3)
الديف، كلد سنة ثبلث كتسعيف كثبلثمائة في قرية فيركزآبادم مف قيرل شيراز، نشأ بيا ثـ دخؿ شيراز سنة عشر كقرأ الفقو عمى 

أبي عبد اهلل البيضاكم ثـ دخؿ البصرة كقرأ بيا عمى الجزرم ثـٌ دخؿ بغداد سنة خمس عشرة كأربعمائة، فقرأ األصكؿ عمى 
أبي حاتـ القزكيني، فكاف مىٍرجع الطبلب، كمفتي األمة في عصره، كاشتير بقكة الحجة في الجدؿ كالمناظرة، بنى لو الكزير 
نظاـ الممؾ المدرسة النظامية عمى شاطئ دجمة، فكاف ييدًَّرس فييا حتى كفاتو، كمع ىذا كاف ال يممؾ شيئان مف الدنيا، حيث 

عاش فقيران صابران، فكاف ال يجد في بعض األكقات قكتان كال لباسان، كلـ يحج بسبب ذلؾ، كمع ذلؾ كاف طمؽ الكجو دائـ الًبٍشر 
طبقات "، "التبصرة"، "المييذب: "كثير البسط حسف المجالسة، ككاف رحمو اهلل ينظـ الشعر كيحفظو لو تصانيؼ كثيرة منيا

أبك بكر بف أحمد بف محمد األسدم، كفاة : ابف قاضي شيبة: انظر. ىػ رحمو اهلل476، تكفي ببغداد سنة "التنبيو"، ك"الفقياء
، الطبقة الحادية عشرة، كىـ الذيف كانكا في العشريف الرابعة مف المائة الخامسة، 238، ص1، جطبقات الشافعية: (ىػ851)

، أبك (18/237 )سير أعالم النبالء: الذىبي. بيركت-، دار عالـ الكتب(ىػ14087 )1الحافظ عبد العميـ خاف، ط. د: تحقيؽ
 .إسحاؽ الشيرازم إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ

 .، مدخؿ139، ص2، جالميذبنٌص عمى ىذا الشيرازم في  (4)

 .نفس المصدر السابق (5)
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ليس لمجار كضع خشبو عمى جدار جاره إال بإذف مف الجار كبرضان منو، فإذا امتنع الجار 
.  عمى بىٍذؿي جداره لجاره لـ ييجبر عمى ذلؾ، كلكف ييستحبُّ لو بىٍذليو

لى ىذا القكؿ ذىب اإلماـ أبك حنيفة كىك "، كالشافعي في القكؿ الجديد (2) كاإلماـ مالؾ(1)كا 
 كأبك (5)، لكف القاضي(4) كىذا القكؿ ىك الركاية الثانية عند اإلماـ أحمد(3)"األظير عندىـ

 مف الحنابمة اشترطكا لجكاز كضع خشبة عمى جدار الجدار أف يككف لمجار حائط كاحد، (6)الخطاب
كاحد، كلجاره ثبلثة، كقد يتعذر التسقيؼ عمى الحائطيف غير المتقابميف أك كاف البيت كاسعان يحتاج 

. (7)إلى أف يجعؿ عميو جسران ثَـّ يضع الخشب عمى ذلؾ الجسر

: األدلة التي استدٌؿ بيا أصحاب ىذا القكؿ مف السنة النبكية الشريفة

                                                 
المعتصر من الم تصر من مشكل : (ىػ803)يكسؼ بف مكسى بف محمد، أبك المحاسف جماؿ الديف، كفاة :  الممىطىي(1)

.  بيركت-، باب في منع الجار مف غرز الخشب، عالـ الكتب16، ص2، جاآلثار
، باب 171، ص2، جالتمقين في الفقو المالكي: (ىػ422)أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصرالبغدادم، كفاة :  الثعمبي(2)

حياء المكات، تحقيؽ ، دار الكتب (ـ2004-ىػ1425 )1أبي أكيس محمد بك خبزة الحسني التطكاني، ط: في الصمح كالمرافؽ كا 
.  ، باب جامع األحكاـ كاألقضية942، ص2، جالكافي في فقو أىل المدينة: النمرم. العممية

، نياية المطمب في دراية المذىب: (إماـ الحرميف)الجكيني . ، فصؿ392-391، ص6، جالحاوي الكبير:  الماكردم(3)
.  ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة178، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني. ، كتاب الصمح482ج
عبد الرحمف بف عبد اهلل بف : البعمي. ، فصؿ في أحكاـ الجكار410، ص3 البيكتي، كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع، ج(4)

محمد بف ناصر العجمي، دار البشائر : ، تحقيؽ432، ص1، جكشف الم درات والرياض المزىرات: (ىػ1192)أحمد، كفاة 
.  (بيركت-لبناف)اإلسبلمية 

 ىك محمد بف محمد بف الحسيف بف أحمد الفراء، أبك يعمي القاضي الحنبمي، كاف مف أنبؿ الفقياء كأعرفيـ بالخبلؼ (5)
العيدة في أصكؿ الفقو، كلد رحمو اهلل سنة : كالمناظرة، تفقو عمى يد أبيو كعمو أبي الحسيف مف بيت عمـ كفضيمة، مف تصانيفو

، باب (15،219 )ال طيب البغدادي: انظر. أربع كتسعيف كأربعمائة، كتكفي في ربيع اآلخر سنة ستيف كخمسمائة في بغداد
.  محمد بف محمد بف أحمد الفراء

ىك الشيخ العبلمة الكرع محفكظ بف أحمد بف حسف الكمكادني، البغدادم الحنبمي، بؿ شيخ الحنابمة، تمميذ :  أبك الخطاب(6)
 فقييان، كافر العقؿ، غزير العمـ، كلو –القاضي أبي يعمي الفىرَّاء، كلد في سنة اثنتيف كثبلثيف كأربعة مائة، كاف رحمو اهلل 

، تكفي رحمو اهلل "اليداية، كرؤكس المسائؿ"، ك"االنتصار في المسائؿ الكبار"، ك"التمييد في أصكؿ الفقو: "تصانيؼ كثيرة منيا
. ، الكمكذاني291ص، 5، جاألعالم :الزركمي .، أبك الخطاب(14/4629 )سير أعالم النبالء :الذىبي: انظر. ىػ510سنة 

ع خشبة عمى حائط غيره376، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(7) . ، فصؿ حقكؽ اإلرتفاؽ كالجكار120، ص2، جالكافي. ، كىضى
.  ، حكـ كضع الخشب عمى جدار الجار277، ص4، جالمبدع في شرح المقنع: ابف مفمح
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ال يحؿ ماؿ : "ما ركاه أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو أٌف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ-  1
.  (1)"امرئ مسمـ إال بطيب نفس منو

إف دماءكـ : "ما ركاه جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما أٌف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ-  2
. (2)"كأمكالكـ عميكـ حراـ

: كجو الداللة مف ىذيف الحديثيف

إف اهلل حٌرـ أخذ أمكاؿ اآلخريف بغير رضاىـ، كبالتالي فإٌف االنتفاع بيا محـر إال برضاىـ 
كبطيب نفس مف مالكو، فكضع الخشب عمى جدار الجار ال يجكز بغير إذف الجار كرضاه كال 
. يجبر الجار عمى السماح لجاره بكضع الخشب عمى جداره ألٌف فيو تعدم عمى مالو كىذا حراـ

:  كييردُّ عمى أصحاب ىذا القكؿ في استدالليـ بالحديثيف السابقيف

" ال يحؿَّ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيب نفس منو: "إفَّ حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: أوالً 
.  (3)حديث في سنده مقاؿ، كفي االحتجاج بو نظر

. (4)"ال يمنع جار جاره أف يغرز خشبة في جداره: " إٌف ىذا الحديث كحديث:ثانياً 

. (5)بينيما عمـك كخصكص، فاألكؿ عاـ كالثاني خاص، فيبنى العاـ عمى الخاص

                                                 
قاشٌي، أبك يعمي(34/30695 )مسند أحمد بن حنبل: أحمد بف حنبؿ (1)  مسند أبي يعمي: ، حديث عِـّ أبي حيرة الرَّ
 صحيح الجامع الضغير وزياداتو: األلباني: أنظر. حديث صحيح: قاؿ األلباني. مسند عـ أبي حرة الرقاشي (3/1570)
 ...".ال يحؿ إمرم"، حرؼ البلـ ألؼ (2/7662-2780)

 .، مف ىذه الرسالة(71)تـ تخريجو في ص (2)

البدر المنير في ت ريج الحاديث : (ىػ804)سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف احمد الشافعي، كفاة : ابف الممقف (3)
مصطفى أبك الغيظ كعبد اهلل سميماف كياسر بف : ، الحديث الخامس، تحقيؽ693، ص6، جواآلثار الواقعة في الشرح الكبير

 .( الرياض–السعكدية )، دار اليجرة (ـ2004-ىػ1425 )1كماؿ، ط

 .، مف ىذه الرسالة(52)تـ تخريجو في ص (4)

(5)
 .، باب ما جاء في كضع الخشب في جدار الجار310، ص5، جنيل األوطار: الشككاني
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لـ نجد في السنف الصحيحة ما يعارض ىذا الحكـ إال عمكمات ال ييستنكر : (1)قاؿ البييقي
. (2)أف يخصيا

إٌف النيي في الحديثيف السابقيف ينصرؼ إلى التمميؾ كاالستمبلؾ كليس الًمرفؽ كذلؾ، ككيؼ : ثالثاً 
. (3)يككف االنتفاع منيي عنو كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ فٌرؽ بيف ذلؾ فأكجب أحدىما كمنع اآلخر

. (3)اآلخر
: األحاديث الكاردة في نيي إيقاع الضرر بالغير عامة، كضرر الجار خاصة كمنيا-  3

ال ضرر كال : "ما ركاه أبك سعيد الخدرم رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ-  أ
 .(4)"ضرار

مف كاف يؤمف باهلل : "ما ركاه أبك ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ-  ب
 .(5)"كاليـك اآلخر فبل يؤذ جاره

إٌف النبي صمى اهلل عميو كسمـ نيى عف إلحاؽ الضرر بالغير : كجو الداللة في الحديثيف
جاران كاف أـ غير جار، كصاحب الجدار مالؾ لجداره، فكضع الخشب عميو بدكف رضاه فيو ضرر 

.  بيِّف ينبغي منعو

بأٌف صاحب الجدار يككف عمى ًعمـ بحائط بيتو، فإذا كاف : كلئلجابة عمى ىذا االستدالؿ
فيذا يككف مف باب البر -  إذا كاف الجار بحاجة إلى ذلؾ–جدار كيتحمؿ كضع خشب الجار عميو 

                                                 
كاف أكحد زمانو كفرد أقرانو مف كبار أئمة الحديث، كتصانيفو في الحديث ليست كثيره، لكف بكرؾ لو في مركياتو :  البييقي(1)

ٍسًف تصانيفو كخبرتو في الرجاؿ فمف تصانيفو إفَّ تصانيفو : كغيرىا، قيؿ" كدالئؿ النبكة"، "السنف الصغرل"، "السنف الكبرل: "كحي
. ىػ458بمغت ألؼ جزء عاش في قرل بييؽ ثـ رحؿ الى بغداد كالككفة كمكو ثـ إلى نيسابكر، كلـ يزؿ فييا حتى مات سنة 

.  االماـ البييقي الشافعي219، ص6، جالوافي بالوفيات: الصفدم: انظر
، (4/353 )تحفة األحوذي: المباركفكرم. ، باب قصاص المظمـك إذا كجد ما ظالمو(5/2331)، سبل السالم:  الصنعاني(2)

.  باب ما جاء في الرجؿ يضغ عمى حائط جاره خشبان 
(3) باب أركاف الشركة كأحكاميا كالنزاع بيف الشريكيف150، ص7، جالتاج واالكميل: المكاؽ ، .
 .، مف ىذه الرسالة(5613)سبؽ تخريجو في ص  (4)

 .، مف ىذه الرسالة(17)سبؽ تخريجو في ص  (5)
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كاإلحساف إلى الجار الذم دعانا إليو رسكلنا الكريـ صمكات ربي كسبلمو عميو، أٌما إذا كاف الجدار 
ال يتحمؿ أك يتضرر بكضع خشب الجار عميو فينا يمنع الجار مف االنتفاع بجدار جاره، فبل يجكز 

.  ألحد أف يجبر أحدان عمى أف يفعؿ في ممكو ما يضٌر بو

ال يمنع :" استدلكا كذلؾ بحديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو أٌف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ- 4
مالي أراكـ عنيا معرضيف؟ كاهلل ألرميٌف : ثـ يقكؿ أبك ىريرة". جار جاره أف يغرز خشبة في جداره

. 1بيا بيف أكتافكـ

أم ىذا "إف الحديث محمكؿ عمى الندب كحسف المجاكرة ال عمى الكجكب، كىك : قالكا
ما زاؿ جبريؿ يكصيني بالجار حتى ظننت أنو : "مثؿ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ" الحديث
. 2،3"سيكرثو

كبالتالي فإفَّ السماح لمجار بكضع الخشب عمى جدار جاره ىذا يككف مف باب االستحباب 
: ال الكجكب كيدؿي عمى ذلؾ ما يمي

يدؿُّ عمى أف العمؿ كاف في " مالي أراكـ عنيا معرضيف"أفَّ قكؿ أبي ىريرة رضي اهلل عنو -  1
حيف كاف أبك ىريرة قد تكلى إًمرىةى المدينة نيابة عف مركاف"ذلؾ العىٍصر 

4 " عمى خبلؼ ما
يؿ الصحابة تأكيمو كال أعرضكا عف  ذىب إليو أبك ىريرة، ألنو لك كاف عمى الكجكب لما جى
دَّثيـ بو، فمكال أف الحكـ قد تقرر عندىـ بخبلفو لما جاز عمييـ جيؿ ىذه  أبي ىريرة حيف حى

. 5الفريضة، فدؿَّ عمى أنٌيـ حممكا األمر في ذلؾ عمى االستحباب

                                                 
1 مف ىذه الرسالة(52) سبؽ تخريجو في ص ،. 

2 مف ىذه الرسالة(14)سبؽ تخريجو في ص ،. 

3 النمرم، االستذكار . ، باب ال يمنع جار جاره أف يغرز خشبة في جداره586، ص6، جشرح صحيح الب اري: ابف بطاؿ
 .، باب القضاء في المرفؽ(7/1453)

4  ىك مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد فايض بف قصي األمكم، كىك ابف عـ عثماف بف
عفاف، ييكىنى أبا عبد الممؾ كلدى عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سنة اثنتيف مف اليجرة، كقيؿ عاـ الخندؽ، كعمى قكؿ 
اإلماـ مالؾ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تكفي كىك ابف ثماف سنيف أك نحكىا، مات بدمشؽ سنة خمس كستيف كىك ابف 

، 232، ص7، جتاريخ دمشق، :ابف عساكر. ، مركاف بف الحكـ(5/4848 )أسد الغابة: ابف األثير: انظر. ثبلث كستيف سنة
 .مركاف بف الحكـ (3/2370)، االستيعاب في معرفة األصحاب: النمرم. مركاف بف الحكـ

5 قكلو باب ال يمنع جار جاره أف يغرز حشبة في جداره(5/2463 )فتح الباري: ابف حجر ،. 
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كيحتمؿ أف يككف جماعة مف التابعيف عممكا مف أبي ىريرة أنو كاف يحممو : "(1)قاؿ الباجي
عمى الندب كالترغيب، كيعيب مف يتركو كال يعمؿ بو فيعرضكف عما يدعكىـ إليو، كيؤثركف 
التمسؾ بما ليـ التمَّسؾ بو، كيؤيد ىذا التأكيؿ أٌنو لك كاف أبك ىريرة يرل إلزاميـ ذلؾ لحكـ 
ًبخ الناس عمى ترؾ اإلباحة لما يمزميـ إباحتو،  بىخى الحكاـ عمى ترؾ الحكـ بو، كلـ ييكَّ كى بو كى

. (2)"ألٌف الحكاـ ليـ إجبارىـ

كما أدرم : "فقاؿ- رحمو اهلل–كأيجيب عمى ىذا االستدالؿ بما أجاب ابف حجر العسقبلني 
حابة، كأنيـ كانكا عددان ال يجيؿ مثميـ " أم لممخالؼ"مف أيف لو  أف المعرضيف كانكا صى

ـى ال يجكز أف يككف الذيف يخاطبيـ أبك ىريرة بذلؾ كانكا غير فقياء، بؿ ذلؾ ىك  الحكـ، كًل
ال فمك كانكا صحابة أك فقياء ما كاجييـ بذلؾ . (3)"المتعيف، كا 

ىك مثؿ قكلو صمى اهلل " ال يمنع أحدكـ جاره: "إف معنى قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: قالكا-  2
إذا استأذنت إمرأة أحدكـ : "عميو كسمـ فيما يركيو عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ

. (4)"إلى المسجد، فبل يمنعيا

. (5)كىذا معناه عند الجميع الندب، عمى ما يراه الرجؿ مف الصبلح كالخير في ذلؾ

                                                 
ىك سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب األندلسي، ييكنى أبك الكليد، القاضي الفقيو المتكمـ المحدِّث المفسر األديب :  الباجي(1)

الشاعر، أصمو مف باجو باألندلس، تفقو عمى يد الشيخ أبي إسحاؽ الشيرازم ثـ رجع إلى األندلس فركل كدرسى كألؼ ككاف 
طىر، كقد كًلدى  إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ : "في سنة ثبلثو كأربع كمائة، كمف مصنفاتو- رحمو اهلل–جميان رفيع القدر كالخى

، (22/660 )تاريخ دمشق: ابف عساكر: انظر. ىػ474، تكفي الباجي رحمو اهلل سنة "المنتقى شرح مكطأ مالؾ"، ك"األصكؿ
معجم : (ىػ626)شياب الديف أبك عبد اهلل بف عبد اهلل الركمي، كفاة : ياقكت الحمكم. باب سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب

، دار (ـ1993-ىػ1414 )1إحساف عباس، ط: ، باب سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث، تحقيؽ(3/564 )األدباء
.  ، أبك الكليد الباجي(14/4369 )سير أعالم النبالء: الذىبي. بيركت- الغرب اإلسبلمي 

.  ، كما بعدىا43، ص6، جالمنتقى شرح الموطأ:  الباجي(2)
. ، قكلو باب ال يمنع جاره أف يغرز خشبة11، ص5، جفتح الباري:  ابف حجر(3)
: مسمـ. ، كتاب اآلذاف، باب استئذاف المرأه زكجيا بالخركج الى المسجد(7/5238)، (1/857 )صحيح الب اري:  البخارم(4)

. ، كتاب الصبلة، باب خركج النساء إلى المساجد إذا لـ يترتب عمييا فتنو كأنيا ال تخرج ميطىيَّبة(1/134 )صحيح مسمم
.  ، باب القضاء في المرفؽ(1452، 4/1462 )شرح الزرقاني عمى الموطأ:  الزرقاني(5)
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فبل "بأف النيي في الحديث في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : كيمكف الرد عمى ىذا االستدالؿ
. (1)، نيي تنزيو ألٌف حؽ في ممكو"يمنعيا

بأف كضع الخشب عمى جدار الجار انتفاع يممؾ غيره مف غير : كأجيب عمى ىذا التعميؿ
. (2)ضرركة فمـ ييجز كزراعتو في ممكو، كالبناء في أرضو

: القول الثالث

لمجار أف يضع خشبة عمى جدار جاره إذا احتاج إلى ذلؾ، كلكف عميو أف يستأذف مف 
ٍف لـ يستأذنو  صاحب الجدار، فإف استأذنو فأذف لو بكضع الخشب فميس لمجار منعو مف ذلؾ، كا 

.  فمو منعو

كقىيَّدى بعضيـ الكجكب بما إذا تقدـ : كقد ذكر ابف حجر ىذا القكؿ كلـ ينسبو ألحد، فقد قاؿ
. (3)استئذاف الجار في ذلؾ

فإذا تقدَّـ االستئذاف لـ يكف لمجار : كمثؿ ىذا القكؿ قاؿ الشككاني رحمو اهلل كلـ ينسبو ألحد
. (4)المنع إاٌل إذا لـ يتقدَّـ

:  كالدليؿ عمى ىذا القكؿ ما يأتي

قاؿ : ما جاء في سنف أبي داكد في الحديث الذم يركيو أبك ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ-  1
إذا استأذف أحدكـ أخاه أف يغرز خشبة في جداره فبل : "رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

. (5)مالي أراكـ قد أعرضتـ؟ أللقيٌنيا بيف أكتافكـ: فنكَّسيكا فقاؿ". يمنعو

                                                 
، 139، ص2، جالميذب: الشيرازم. كضعو في جدار المسجد خشب الحائط: ، فصؿ376، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(1)

.  مدخؿ
.  كليس لو كضع خشبة عميو إال عند الضركرة: ، مسألة37، ص5، جالشرح الكبير:  ابف قيدامة(2)
. ، باب قكلو ال يمنع جار جاره أف يغرز خشبة في جداره(5/2463 )فتح الباري: ابف حجر (3)
.  ، باب ما جاء في كضع الخشب في جدار الجار(5/2331 )نيل األوطار:  الشككاني(4)
، أبكاب (3/1353 )سنن الترمذي: الترمذم. ، كتاب األقضية، أبكاب مف القضاء(3/363 )سنن أبي داود:  أبك داكد(5)

. األحكاـ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب ما جاء في الرجؿ يضع عمى حائط جاره خشبان 
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إذا استأذف أحدكـ أف يغرز : كقد كرد الحديث بمفظ، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
. (1)خشبة في جداره فبل يمنعو

مف :" ككذلؾ ما ركاه أبك ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ-  2
". (2)سألو جاره أف يغرز خشبة في جداره فبل يمنعو

أنو صمى اهلل عميو كسمـ صٌرحى في الحديثيف أنو ال بدَّ مف : كجو الداللة مف ىذيف الحديثيف
استئذاف الجار قبؿ كضع الخشب عمى جداره، كال ييجبر صاحب الجدار عمى بذؿ جداره لصاحب 

.  الخشب قبؿ االستئذاف

  :القول الراجح

بعد عرض األقكاؿ الثبلثة كأدلتيا يظير لي رجحاف القكؿ الثاني، كذلؾ لقكة األدلة التي 
استدؿ بيا أصحابو فمف البر بالحار كاإلحساف اليو أف ييمىكنف مف كضع خشبو عمى جدار جاره 
عمى أف يككف ذلؾ بإذف منو كبطيب نفس، كأكدُّ أف أشير إلى أف العرؼ السائد كطريقة البناء 
ككسائمو في ذلؾ الزماف، كاف لو األثر البيِّف في االختبلؼ في ىذه المسألة، لكف اليكـ نجد أف 

السمطات المحمية لتنظيـ البناء في كؿ مدينة أك قرية أك مطنقة سكنية، أخذت تضع قكانيف لمبناء 
كاالرتداد كتنظيـ المساكف، كتشترط لمف أراد أف يبني بناءن أف يرتد أك يبعد عف الشارع مسافة 

معينة، قد تككف ثبلثة أمتار أك أربعة أمتار، كذلؾ بحسب بعد كاجية البناء عف الشارع، أك بعده 
عف بيت جاره، كذلؾ حتى يأخذ كؿ جار ككؿ بناء حظو مف اليكاء كدخكؿ الشمس إلى بنائو، كىذا 
أمر حسف كتنظيـ جيد لتخطيط المدف كاألبنية، كىك ما تقره الشريعة االسبلمية، كيخضع لمعرؼ، 

                                                 
..  ، مف ىذه الرسالة(125) سبؽ تخريجو في ص(1)
، حجيف بف المثني، (1/220 )الموطأ: اإلماـ مالؾ. ، مسند أبي ىريرة(1/9961 )مسند أحمد بن حنبل:  أحمد بف حنبؿ(2)

إف : قاؿ األلباني. ، باب فيمف قضى بيف الناس بما فيو صبلحيـ(6/11880 )السنن الكبرى: أبك عمر البغدادم، البييقي
، مف بنى بناءن فميدعمو (6/947 )سمسمة األحاديث الصحيحة:  األلباني.إسناده صحيح مف طريؽ عكرمة عف ابف عباس

. حائط جاره
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نني أرل أف يصبح األمر إلزاميا حتى نحقؽ حديث رسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو كسمـ  فبل مانع منو، كا 
 .(1)"ال ضرر كال ضرار:"

صبُّ الخرسانًة المسمحة عمى : كمف التطبيقات المعاصرة في مجاؿ االنتفاع بجدار الجار
. (2)جدار الجار

فقد يحتاج اإلنساف إلى صب خرسانة مسمحة عمى جدار الجار، ألغراضو متعددة، فإذا 
احتاج الجار إلى ذلؾ، فيجب  أف ييؤخذ بعيف االعتبار، جانب الضرر الكاقع عمى الجدار، استنادان 

" ال ضرر كال ًضرار: "لحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ في دفع الضرر، قكلو صؿ اهلل عميو كسمـ
  .

:  كلكفَّ صىبَّ الخرسانًة المسمحًة عمى جدار الجار، يكقع أضراران بجدار الجار منيا

أف فييا ارتباط البناء القديـ بالبناء الحديث بحيث ال يمكف فصميما إذا اضطر إلى ذلؾ، -  1
.  ككذلؾ لك أراد صاحب الجدار أٍف ييعىدِّؿى في جداره لـ يستطع

إف الخرسانة المسمحة يكضع ليا في األرض دعامات كأساسات بخبلؼ الحجر كالطيف،  -2
 .بحيث يحمؿ ثقؿ الخرسانة، فقد ال يحتمؿ الجدار ثقميا، كىذا بخبلؼ الخشب

: بعض المسائل المتعمقة بانتفاع الجار بممك جاره: المطمب الثاني

 إذا أىًذفى جار لجاره بكضع خشبة عمى جداره، فزاؿ الخشب بسقكط الحائط أك :المسألة األولى
بانيدامو، ثـ أيعيد بناء الحائط، فيؿ يحتاج صاحب الخشب إلى إذف جديد إلعادة خشبو عمى جدار 

جاره أـ ال؟  

                                                 
 .، مف ىذه الرسالة(61) سبؽ تخريجو في ص (1)

الخراسنة . ـ2011لعاـ  (5)رقـ . نظام األبنية والتنظيم لمييئات المحمية، (كزارة الحكـ المحمي)السمطة الكطنية الفمسطينية  (2)
ىي خرسانة عادية مضافان إلييا الحديد كيسمى حديد التسميح، تتحمؿ الخرسانة قكل الضغط بشكؿ جيد، لكنيا : المسمحة

 :، كيكابيدياالموسوعة الحرة. ضعيفة جدان أماـ قكل الشد لذلؾ تستعمؿ في اإلطارات كالحكائط كاألرضيات المختمفة

www.ar.wikipedia.org 
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ـي صاحب الخشب ًإٍذفه جديد :فعمى القول األول  الذم ييجبر الجار عمى بذؿ جداره لجاره، ال يىمزى
مستأنؼ، فمو إعادة خشبو بشرط أٍف ال يتمكف مف التسقيؼ إال بو كبدكف إلحاؽ ضرر بصاحب 

، ألف (1)الحائط، أما إذا خيؼ عمى الحائط مف السقكط بإعادة الخشب عميو، لـز ًإزالتو منعان لمضرر
.  السبب المجكز لكضعو مستمر فاستمٌر استحقاؽ ذلؾ

فإف كضع الجار خشبةن عمى جدار جاره برضان منو كبغير عكض، : أما القول القائل بعدم اإلجبار
، فصاحب الجدار قد أعار حائطو (2)فيمزمو إذف جديد مف صاحب الجدار، ألٌف فيو معنى العاٌرية

. (3)لصاحب الخشب، فبل ضرر عمى المستعير في الرجكع

أما إذا رجع صاحب الخشب باإلذف مف صاحب الجدار بعد كضعو الخشب أك بعد البناء 
:  عمى جدار الجار فممقائميف بعدـ اإلجبار مف الشافعية كجياف

أنو يممؾ الرجكع، باعتباره عاٌرية فحكمو كحكـ سائر العكارم كىك األصمح عند : الوجو األول
.  الشافعية

:  كفي فائدة رجكعو كجياف عندىـ، ىما

يَّر-  1 بيف أف ييبقي الخشب بأيًجرة كبيف أف يقمع ذلؾ كييغىٌرـ أىٍرشى نىٍقًصًو " صاحب الجدار"أٍف ييخى
، كما لك أعاره أرضان لمبناء، كىذا القكؿ ىك القكؿ "كىك الفرؽ بيف قيمتو قائمان كميدكمان "

كىي تممؾ البناء بقيمتو، : إال أف في إعارة األرض خيصمة أخرل. األظير عند الشافعية

                                                 
مطالب ُأولي النُّيى في شرح : السيكطي. ، فصؿ كاف لو كضع خشبة عمى جدار غيره377، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(1)

. ، فصؿ يحـر عمى المالؾ أف ييحدث بممكو ما يضر بجاره361، ص2، جغاية المنتيى
ىي إباحة االنتفاع بالشيء : أما عند الشافعية كالحنابمة. ىي تمميؾ منفعة مؤقتة ببل عكض:  العاٌرية عند الحنفية كالمالكية(2)

، 296، ص7، جالتاج واإلكميل: المكاؽ. ، العارية حكميا كصحتيا218، ص3، جاليداية: المرغيناني: انظر. مع بقاء عينو
.  ، الباب األكؿ، أركاف العارية324، ص2، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب: السنيكي. في أركاف العارية كأحكاميا

، 6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني. ، باب الحجر409، ص13، جالمجموع شرح الميذب:  النككم(3)
.  إمكاف االنتفاع بجدار الجار: ، مسألة263ص
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كليس لمالؾ الجدار ذلؾ؛ ألفَّ األرض أصؿه فجاز أف يىستتبعى الخشب البناء، أٌما الجدار 
فتابعه ال ييٍستىتبىع
(1) .

إٌف في الرجكع فائدة أخرل كىك طمب األجرة مف صاحب الخشب في المستقبؿ فقط، كال -  2
يممؾ صاحب الجدار القمع أصبلن؛ ألٌف ضرر القمع يصؿ إلى ما ىك خالص ممؾ 

. (2)المستعير، فؤلٌف الجذكع إذا رفعت أطرافيا لـ تستمسؾ عمى الجدار الباقي

ليس لو الرجكع بعد البناء، كال طمب األجرة في المستقبؿ ألٌف مثؿ ىذه اإلعارة، ييراد : الوجو الثاني
. (3)بيا التأبيد، كاإلعارة لدفف الميت

: القول الراجح

 أنو يمـز صاحب الخشب إذف جديد مف صاحب الحائط، كذلؾ تجنبان لمخصكمات التي قد 
تحدث إف كضع الجار خشبو عؿ حائط جاره دكف إذف جديد مف جارىف كذلؾ أف الخصكمة 

. ستؤدم إؿ القطيعة كالعداكة كىذا ما نيى عنو الحبيب صمكات ربي كسبلمو عميو

 لك أراد صاحب الحائط إعارة الحائط أك إجارتو عمى كجو يمنع ىذا المستحؽ مف :المسألة الثانية
كضع خشبة، فيؿ لو ذلؾ؟ 

فمـ يممكو، . ليس لو ذلؾ، ألنو كسيمة إلى منع ذم الحؽ مف حقو: فعمى القكؿ باإلجبار
. (4)كما أنو ال يممؾ منعو مف كضع الخشب عمى جداره

                                                 
، باب الصمح كما يذكر 407، ص4، جنياية المحتاج: الرممي. ، كتاب الصمح317، ص10، جالحاوي الكبير:  الماكردم(1)

. معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة
، فصؿ في التزاحـ عمى 179، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني. ، كتاب الصمح213، ص4، جروضة الطالبين:  النككم(2)

. الحقكؽ المشتركة
البيان : العمراني. ، فصؿ الطريؽ النافذ ال يتصرؼ فيو بما يضر393، ص2، جحاشيتا قميوبي وعميرة:  قميكبي كعميرة(3)

. ، مسألة، استعار الجدار ليثبت فيو خشبة524، ص6، جفي مذىب اإلمام الشافعي
.  ، مسألة، كعنو ليس لو كضع خشبة عمى جدار المسجد40، ص5، جالشرح الكبير:  ابف قدامة(4)



133

َـّ إفَّ مف كاف لو كضع خشبو عمى جدار جاره، فبل يممؾ إعارتو كال إجارتو ألنو كضعو لحاجتو  ث
شىًب غيره فمـ يممكو . (1)الشديدة إلى كضع الخشب، كال حاجة لو إلى كضع خى

أنو لك أراد صاحب الحائط ىدـ حائطو لغير حاجة، لـ يممؾ ذلؾ، لما : (2)جاء في المغني
، أٌما إف احتاج إلى ىدمو لمخكؼ "أم حؽ الجار في االنتفاع بحائط الجار"فيو مف تفكيت الحؽ 

مف سقكطو أك لتحكيمو إلى مكاف آخر، أك لغرض صحيح ممؾ ذلؾ؛ ألف صاحب الخشب ثبت 
حقو لبلرتفاؽ بو مشركطان بعدـ الضرر لصاحب الحائط، فمتى أفضى إلى الضرر زاؿ االستحقاؽ 

.  لزكاؿ شرطو

فإف رضي صاحب الجدار بكضع الخشب عمى جداره : (3)أما عمى القكؿ بعدـ اإلجبار
 عند وجيانبدكف عكض فيك عاٌرية كما تقدـ، فإف قىمىعى المستعير خشبتو أك سقطت ففي إعادتيا 

: القائميف بعدـ اإلجبار

.  لو ذلؾ؛ ألٌنو قد استحؽ دكاـ بقائيا: األول

ليس لو أف يعيد كضع الخشب بغير إذف مالؾ الحائط، كىك الصحيح مف مذىب الشافعية، : الثاني
رر عمى المستعير في الرجكع كطمب اإلذف مف صاحب الحائط . ألٌنو ضى

أٌما إذا لـ يكف الحائط مستيدمان، كأراد صاحب الحائط ىدـ حائطو، لـ يكف لو ذلؾ، ألٌف 
ف كاف مستيدمان، فمو ذلؾ، كعمى صاحب الخشب  المستعير كاف قد استحؽَّ بقاء خشبو عميو، كا 

. نقميو

ذا أعادى صاحب الحائط حائطو، فإف بناه بماٌدة أخرل لـ يكف لصاحب الخشب إعادة  كا 
أٌما إف بناه بمادتو األكلى، ففيو كجياف، كالكجييف . خشبو بغير إذف، ألٌف ىذا الحائط غير األكؿ

. السابقيف
                                                 

. ، فصؿ، كاف لو كضع خشبة جدار غيره377، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(1)
.   نفس المصدر السابؽ(2)
: الشيرازم. إمكاف االنتفاع بجدار: ، مسألة263، ص6، جالبيان: العمراني. ، باب الحجر409، ص3، جالمجموع:  النككم(3)

.  ، مدخؿ141، ص2، جالميذب
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: المصالحة عمى االنتفاع بممك الجار: المطمب الثالث

قد ينتج عف التجاكر احتياج الجار إلى االنتفاع بشيء مف ممؾ جاره، كقد ال تككف تمؾ 
الحاجة ميمحة كضركريةن، كربَّما ال تطيب نفسي جاره باالنتفاع ببعض ممكو بغير ًعكض، فيمجأ 

. (1)الجار إلى أف يصالح جاره عمى ما يحتاج مف ممكو

كيجب التنكيو ىنا إلى أنَّو ليست كؿ منفعة ييصالىح عمييا، فبل ييصالح إال عمى المنفعة 
ذات القيمة، أما المنفعة التي ال قيمة ليا عادة كاالستظبلؿ بجدار الجار أك النظر في سراجو فبل 

. (2)يصالح عمييا، كال يصحُّ أف يىًردى عمييا عقدي بيعو أك إجارة

: سأكتفي بذكر  بعض صكر الصمح بيف الجيراف

 :المصالحة ِبِعَوض عمى وضع ال شب عمى جدار الجار :الصورة األولى

ذكرت في المبحث السابؽ أنو ال يصح المصالحة بعكض عمى كضع الخشب عمى جدار الجار إٍف 
. (3)كاف الجار مستحقان لكضع الخشب عمى جدار جاره؛ ألنو يأخذ عكض ما يجب عميو بذلو

                                                 
مح في المغة(1) . كالصمح، ضد الفساد، ييذَّكر كيؤنث. التكفيؽ، كىك اسـ لممصالحة، كتعني الميسالمة، كقطع المنازعة:  الصُّ

مىحى 178، ص1، جم تار الصحاح: الرازم: انظر أنيس : (ىػ978)قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي، كفاة : القكنكل. ، باب صى
. ، دار الكتب العممية(ىػ1424-ـ2004 )1، ط: ، كتاب الصمح، تحقيؽ92، ص1، جالفقياء في تعريفات األلفاظ المتداولة

عقد : أما الصمح شرعان فيك عند الحنفية. ، المصالحة432، ص1، جمعجم لغة الفقياء: يحيى حسف مراد، قمعجي كقنيبي
أنو : كعند المالكية. ، كتاب الصمح5، ص3المكصمي، االختيار لتعميؿ المختار، ج. يرتفع بو التشاجر كالتنازع بيف الخصـك

، 5، جمواىب الجميل في شرح م تصر  ميل: الحطاب الرعيني. انتقاؿ عف حؽ أك دعكل بعكض لرفع نزاع أك خكؼ كقكعو
كعند الشافعية كالحنابمة . ، تعريؼ الصمح405، ص3، جحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير: الصاكم. ، باب الصمح79ص
، مغني 161، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني: انظر. الصمح ىك العقد الذم ينقطع بو خصكمة المتخاصميف: قالكا

: المرداكم. ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة382، ص4، جنياية المحتاج: الرممي. المحتاج
، 1، جالروض المربع شرح زاد المستقنع: البيكتي. ، باب الصمح234، ص5، جاإلنصاف في معرفة الراجح من ال الف

.  ، باب الصمح379ص
. ، باب الصمح كحكـ الجكار478، ص1، جاال تيارات الفقيية: ابف تيمية. ، فكائد264، ص5، جاإلنصاف:  المرداكم(2)
.  ، فصؿ حقكؽ االرتفاؽ كالجكار121، ص2، جالمغني:  ابف قدامة(3)
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أٌما إذا لـ يكف صاحب الخشب صاحب حؽ فيجكز لصاحب الجدار مصالحتو بعكض 
عمى كضع الخشب، سكاء كاف إجارة في مدة معمكمة، أك عمى التأبيد، أٌما إذا زاؿ الخشب بسقكطو 

. (1)أك سقكط الحائط، أك غير ذلؾ، فمصاحب الخشب إعادة خشبو ألنو استحؽ بقاءه بعكض

الىح جارىه في البناء عمى جداره بًعكىض جاز أيضان، كلكف ييٍشتىرط بياف ما يمي فَّ مف صى : كا 

. (2)أف يككف البناء معمكمان مف حيث الطكؿ كالعرض كالسُّمؾ لمجدراف-  1

دةه؟-  2  كىؿ البناء مف حجر أك طكب؟ (3)أف ييعمـ كيفية الجدراف، أىي خاليةي األجكاؼ أـ مىنىضَّ

. (4)بياف كيفية السقؼ المحمكؿ عمى الجدار-  3

. (5)بياف قدر المكضع المبني عميو طكالن كعرضان -  4

 8؟(7) أك اآلجر(6)بياف آلة البناء، ىؿ ىي مف الحجارة أك المبف-  5

. فبل بدَّ إذف مف أف يككف كؿ شيء مما ذكر معمكمان كذلؾ قطعان لمنزاع كالمخاصمة بيف الجيراف

  :المصالحة عمى أغصان شجر الجار الحاصمة في ممك جاره: الصورة الثانية

                                                 
، 2، جشرح منتيى اإلرادات: البيكتي. ، فصؿ حقكؽ االرتفاؽ121، ص2، جالكافي في فقو اإلمام أحمد:  ابف قدامة(1)

.  ، فصؿ في حكـ الجكار148ص
.  ، فصؿ221، ص4، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: النككم. ، فركع61، ص4، جالوسيط في المذىب:  الغزالي(2)
. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة213، ص5، جتحفة المحتاج: الييتمي. أم ممتصؽ بعضيا ببعض:  مينىٌضدة(3)

. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة181، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني
.  ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة409، ص4، جنياية المحتاج:  الرممي(4)
.  ، فصؿ الطريؽ النافذ ال يتصرؼ فيو بما يضر394، ص2، جحاشيتا قميوبي وُعميرة:  قميكبي كعميره(5)
: الحمكم: انظر. ىك المضركب مف الطيف مربعان لمبناء: كقيؿ. ىك ما ييعمؿ مف الٌطيف كييبنى بو، كمفرده لىًبنىةه :  المًِّبفي (6)

.  ، مادة ًلبف87، ص36، جتاج العروس: الزبيدم. ، مادة ًلبف548، ص2، جالمصباح المنير
 . ، مادة أجر13، ص1، جم تار الصحاح: الرازم: أنظر.  اآلجر، الطكب الذم ييبنى بو، كأصؿ الكممة فارسي معرَّب(7)
8 المبدع في : ابف مفمح. ، فصؿ أًذفى لو في كضع خشبو أك البناء عمى جداره بعكض378، ص4، جالمغني: ابف قدامة

، 3، جكشاف القناع عمى متن االقناع: البيكتي. ، حكـ كضع الخشب عمى جدار الجار278، ص4، جشرح المقنع
 .، فصؿ في أحكاـ الجكار411ص
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إذا كاف لمجار أشجار فامتدت أغصانيا إلى ممؾ جاره كشغمت ىكاء جاره فأراد صاحب 
األغصاف أف ييصالح جاره عمى إبقائيا في ىكاء جاره بعكض فيؿ لو ذلؾ؟ 

: إٌف لمفقياء رحميـ اهلل في ىذه الصكرة ثبلثة أقكاؿ كىي

:  القول األول

ٍطبىو، أـ يابسة .  يجكز المصالحة بعكض عف ىذه األغصاف مطمقان، سكاء أكانت األغصاف رى

 مف 3 كابف عقيؿ(2) كبو قاؿ ابف حامد(1)كبيذا القكؿ قاؿ أكثر البصرييف مف الشافعية
. 4الحنابمة

.  أم صحة ىذا الصمح مطمقان . 5"كالبلئؽ بمذىب أحمد  صحتو: "قاؿ ابف قدامة

: األدلة

                                                 
.  لك خرجت أغصاف شجرة إلى ىكاء ممؾ جاره: ، فرع223، ص4، جروضة الطالبين وعمدة المفتين:  النككم(1)
الحسف بف حامد بف عمي بف مركاف البغدادم كييكنى بأبي عبد اهلل الكىرَّاؽ، كاف رحمو اهلل إماـ :  ابف حامد الحنبمي ىك(2)

، يحكم عمى أكثر مف أربع مائة جزء كيشتمؿ عمى "كتاب الجامع: "الحنابمة  كميدرسيـ كفقيييـ في زمانو، كمف مصنفاتو
، كغيرىا، ككاف "كتيذيب األجكبة"، "ككتاب أصكؿ الفقو"، "ككتاب شرح أصكؿ الديف"، "كتاب شرح الخيرقي"اختبلؼ الفقياء، ك

، 2، جاألعالم: انظر، الزركمي. (ىػ403)رحمو اهلل ينسخ الكتب كيقتات مف أيجرتيا، تكفي رحمو اهلل كىك راجعه مف الحج سنة 
أبك : ابف أبي يعمى. ، باب الجسف بف حامد بف عمي(3769)، تاريخ بغداد: الخطيب البغدادم. ، باب الحسف المثنى187ص

.   بيركت–محمد حامد الفقي، دار المعرفة : ، تحقيؽ171، ص2، جطبقات الحنابمة: (ىػ526)الحسف محمد بف محمد، كفاة 
3 ىك عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ بف عبد اهلل البغدادم، الظَّفرم، الحنبمي، ىك اإلماـ العبلمة البحر، : ابف عقيؿ

صاحب التصانيؼ، كلد ابف عقيؿ رحمو اهلل سنة إحدل كثبلثيف كأربع مائة، كاف رحمو اهلل، إمامان كبيران، يتكقر ذكاء ككاف 
أىٍنظىري أىؿى زمانو، صاحب كتاب الفنكف، الذم بمغ أربعمائة كسبعيف مجمدان، تكفي ابف عقيؿ رحمو اهلل سنة ثبلث عشرة 

غاية النياية في طبقات : (ىػ833)شمس الديف أبك الخير، محمد بف محمد بف يكسؼ، كفاة : ابف الجزرم: انظر. كخمسمائة
، (2682 )سير أعالم النبالء: الذىبي. (ىػ1351)، باب العيف، مكتب ابف تيمية، عيني بنشره ألكؿ مرة عاـ (2278)القراء 

 . ابف عقيؿ

4 3، جكشاف القناع: البيكتي. ، فصؿ، حصمت أغصاف شجرتو في ىكاء ممؾ غيره365، ص4، جالمغني: ابف قدامة ،
 .، فكائد252، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. 405ص

5 الشرح الكبير عمى : ابف قدامة. ، فصؿ، حصمت أغصاف شجرتو في ىكاء ممؾ غيره365، ص4، جالمغني: ابف قدامة
 .فإف صالحو عف ذلؾ بعكض لـ يجز: ، مسألة25، ص5، جمتن المقنع
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:  فقط كىي كما يميواستدلَّ أصحاب القول األول باألدلة العقمية

إٌف الجيالة في المصالح عنو ال تمنع صحة المصالحة عمى األغصاف الحاصمة في ىكاء -  1
. (1)الغير لككنيا ال تمنع التسميـ

إٌف الزيادة المتجددة في األغصاف ييعفى عنيا، كالسٍَّمًف الحادث في الميٍستأجر لمرككب، -  2
كالميستأجر لمغرفة يتجدد لو األكالد، كالًغراس التي يٍستأجر ليا األرض يىعظـ كيمتد
(2) .

:  كأجيب عمى ىذا االستدالؿ

نحف ال نسمِّـ بأف الزيادة المتجددة في األغصاف معفكه عنيا، فامتداد األغصاف أمر غير 
. منضبطو كغير معمكـ قدىريه، ألٌف مف شركط الصمح أف يككف المصالح عميو معمكمان 

إٌف الحاجة داعية إلى ىذا الصمح عف األغصاف لكثرتيا في األمبلؾ، المتجاكرة، كأف في  -3
. (3)قمعيا أك إزالتيا إتبلؼ كضرر

:  كيمكف الرد عمى ىذا االستدالؿ

بأٌف الضرر الحاصؿ بقطع األغصاف ليس بأكثر مف الضرر الحاصؿ بصاحب الجدار 
.  فيذه األغصاف تنمك كتمتد في كؿ كقت

تصح المصالحة عف األغصاف الحاصمة في ممؾ الغير، كلكف يشترط أف تككف تمؾ : القول الثاني
األغصاف المصالح عمييا يابسة، كأف تككف معتمدة عمى حائط الجار، أما إذا كانت تمؾ األغصاف 

.  رطبة خضراء فبل تصح المصالحة

                                                 
. حصمت أغصاف شجرتو في ىكاء ممؾ غيره: ، فصؿ365، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(1)
كشاف القناع عن متن : البيكتي. ، فصؿ، حصمت أغصاف شجرتو في ىكاء ممؾ غيره366، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(2)

.  ، فصؿ في أحكاـ الجكار405، ص3، جاالقناع
، 272، ص4، جالمبدع في شرح المقنع: ابف مفمح... . ، فصؿ، حصمت أغصاف366، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(3)

.  ، باب الحجر410، ص13، جالمجموع شرح الميذب: النككم. الصمح عف القصاص
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كىذا القكؿ ىك مذىب الشافعية كما صٌرح بذلؾ اإلماـ النككم رحمو اهلل كاختاره القاضي 
.  أبك يعمى الفراء مف الحنابمة

: كاحتج أصحاب ىذا القكؿ بما يمي

إٌف األغصاف إذا كانت يابسة كمعتمدة عمى جدار الجار، فإف امتدادىا كالزيادة فييا تككف -  1
غير منضبطة، بخبلؼ األغصاف الرطبة حيث تزيد في كؿ كقت كال ييعرؼ قدر ثقميا 

. (1)كضررىا

إف األغصاف إذا لـ تكف معتمدة عمى جدار الجار، فبل يصح الصمح عمييا، ألٌنو إفراد -  2
. (2)لميكاء بالعقد، كاليكاء ال ييفرد بالعقد

:  القول الثالث

.  ال تصح المصالحة عف األغصاف سكاء كانت رطبة أـ يابسة

فإف صالحو : .... كىذا ما أشار إليو بعض أئمة الحنفية، كمنيـ السرخسي رحمو اهلل قاؿ
ربُّ النخمة عمى أف يترؾ السعؼ عمى دارىـ ميسمَّاه لـ يجز، ألٌف ىذا ال يجكز استحقاقو مف ىكاء 

ًممؾ الغير بالبيع كاإلجارة، فكذلؾ ال يجكز استحقاقو بالصمح كىذا؛ ألنو تمميؾ جزء مف اليكاء 
. (3)بعكض كىك غير معمكـ في نفسو إذ أفَّ السعؼ يطكؿ بمىًضيِّ الكقت

. (4)كبيذا القكؿ قاؿ أبك الخطاب مف الحنابمة

                                                 
.  ، فصؿ223، ص4، جروضة الطالبين وُعمدة المفتين: النككم. ، باب زكاة الثمار455، ص5، جالمجموع:  النككم(1)
، فصؿ، حصمت أغصاف شجرتو في 365، ص4، جالمغني: ابف قدامة. ، باب الحجر411، ص13، جالمجموع:  النككم(2)

.  ىكاء غيره
.  ، كتاب الصمح في العقار159، ص20، جالمبسوط:  السرخسي(3)
، فصؿ، حصمت 365، ص4، جالمغني: ابف قدامة. ، فصؿ، حقكؽ االرتفاؽ كالجكار119، ص2، جالكافي:  ابف قدامة(4)

. أغصاف شجرتو في ىكاء ممؾ غيره 
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أٌف الرٍَّطب مف األغصاف يزيد كيتغير، كاليابس منيا يىنقيص، كربما ذىب كمو، : كدليميـ
. (2)كبالتالي ال يجكز أف يصالح اإلنساف عمى شيء غير منضبط

:  الترجيح

.  الذم يظير لي رجحاف القكؿ األكؿ، كذلؾ لكجاىة األدلة التي استدلكا بيا مع تعميبلتيـ ليا

:  الصمح عمى إجراء ماء المطر أو غيره عمى سطح الجار أو في أرضو: الصورة الثالثة

 إلى جكاز الصمح عمى إجراء ماء المطر عمى سطح الجار، (4) كالحنابمة(3)ذىب الشافعية
ف كاف غير ذلؾ فيك بيع .  فإف كاف بًعًكض، مع بقاء ممؾ الغير، فيك إجاره، كا 

. ىك أٌف الحاجة تدعك إليو: كسبب جكاز مثؿ ىذا الصمح

: ، كىي(5)كقد اشترط الشافعية كالحنابمة شركطان لمصمح عمى إجراء الماء عمى سطح الجار

ما بمعرفة مساحة السطح، أك األرض التي يجرم -  1 أف يككف السطح معمكمان إما بالمشاىدة، كا 
. فييا الماء، كذلؾ ألٌف الماء يختمؼ بصغر السطح كاألرض كًبكيٍبًرًىمىا

كىك القناة التي يجرم منيا "كذلؾ يشترط معرفة المكضع الذم يجرم منو الماء إلى السطح -  2
. أك إلى األرض، دفعان لمجيالة" الماء

                                                 
، فصؿ 120، ص2، جالكافي. صالحو عمى ارض بجزء معمـك مف ثمرىا: ، فصؿ366، ص4، جالمغني: ابف قدامة (2)

 .، فصؿ حقكؽ االرتفاؽ كالجكار271، ص4، جالمبدع: ابف مفمح. حقكؽ االرتفاؽ كالجكار

مغني : الشربيني. ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة414، ص4، جنياية المحتاج: الرممي (3)
 .في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ185، ص3، جالمحتاج

ف صالحو أف يجرم عمى أرضو أك سطحو ماء: ، مسألة20، ص5، جالشرح الكبير: ابف قدامة (4) ، 6، جالفروع: الراميني. كا 
، يصمح الصمح عمى 198، ص2، جاإلقناع: الحجاكم. ، فصؿ، مف صكلح بعكض عمى إجراء ماء معمـك في أرضو437ص

 .كؿ مالو عكض

 (.2)ك (1) في نفس المصادر (5)
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مصرؼ إلى الطريؽ " لمجار المحتاج إلى إجراء الماء عمى سطح أك أرض الغير"أال يككف -  3
.  إال بمركره عمى سطح أك أرض الغير

ال فبل يصح، كذلؾ ألٌف المستأجر ال يممؾ الحفر-  4 .  أف يككف مكضع اإلجراء محفكران كا 

صالحتؾ عمى إجراء ماء المطر عمى : كصكرة الصمح إٍف عيقدى بصيغة اإلجارة أف يقكؿ
يرى في ذلؾ إف لـ تيعمـ األجرة. (1)دارؾ كؿ سنة بكذا . كال ضى

.  بعتؾ مسيؿ الماء، أك بعتؾ حؽ مسيؿ الماء: أما صكرتو إٍف عيقد بصيغة البيع فيقكؿ

لكف يشترط بياف الطكؿ كالعرض، كفي بياف العمؽ كجياف عند الشافعية بناء عمى أٌف 
؟ (2)المشترم، ىؿ يممؾ مكضع المجرل، أـ ال يممؾ إال حؽ اإلجراء

لكٌف أصحاب المذىب الشافعي يرجحكف الكجو األكؿ، كىذا ما أشار إليو النككم رحمو اهلل 
. (3)"كمقتضى كبلـ األصحاب ترجيح األكؿ: "حيث قاؿ

. (4)ككذلؾ اشترط الشافعية، بياف قدر المدة إف كانت إجارة-  5

:  في ذلؾ، فمـ يشترطكا تحديد المدة كذلؾ لسببيف كىما(5)كقد خالؼ الحنابمة

.  إٌف الحاجة تدعك إلى إجراء الماء في العادة-  1

. إنو يجكز العقد عمى المنفعة في مكضع الحاجة مف غير تقدير كما في عقد النكاح-  2

                                                 
.  في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ368، ص3، جحاشية الجمل:  الجمؿ(1)
: الييتمي. مف احتاج إلى إجراء ماء المطر مف سطحو عمى سطح غيره: ، فصؿ222، ص4، جروضة الطالبين:  النككم(2)

. ، فصؿ، في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة219، ص5، جتحفة المحتاج
.  ، فصؿ222، ص4، جروضة الطالبين:  النككم(3)
(.  2) المصادر السابقة المذككرة في تكثيؽ (4)
: الحجاكم. ، فصؿ، صالح رجبلن عمى إجراء ماء سطحو مف المطر عمى سطحو370، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(5)

، 3، جمطالب ُأولي النيى: السيكطي. كيصح الصمح عف كؿ ما يجكز أخذ العكض عنو: ، فصؿ198، ص2، جاإلقناع
.  في الصمح عما ليس بماؿ: ، فصؿ349ص
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أما إذا كاف السطح الذم يجرم عميو الماء مستأجران أك عاريَّة مع إنساف، لـ ييجز أف 
يصالح عمى إجراء  الماء عميو، ألنو يتضرر بذلؾ، كلـ ييؤذىف لو فيو، فمـ يكف لو أف يتصرؼ 

. (1)بو

: أما األرض المستأجرة أك الميعارة، فالحكـ في إجراء الماء فييا لو حالتاف

 (3) محفكرة، عندىا يجكز(2)أف تككف األرض المستأجرة أك الميعارىة فييا ساقية: الحالة األولى
لممستأجر أك المستعير أف يصالح جار األرض عمى إجراء الماء في الساقية، فاألرض ال تتضر 

:  بو، كلكف يشترط ما يمي

.  أف يككف ىذا الصمح في مدة ال تتجاكز مدة اإلجارة أك مدة اإلعارة-  أ

ال يجكز لمميصالح أف يحفر ساقيةن جديدة، كالسبب في ذلؾ أٌف ىذا إحداث شيء جديد لـ -  ب
.  تتناكلو اإلجارة

.   أال يككف في أرض الجار ساقية إلجراء الماء فييا:الحالة الثانية

لمفقياء قكالف في جكاز المصالحة عمى إجراء الماء في أرض الجار، عند عدـ كجكد ساقية 
: فييا

                                                 
شرح : البيكتي. صالح رجبلن عمى إجراء ماء سطحو مف المطر عمى سطحو: ، فصؿ371، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(1)

.  ، فصؿ في الصمح عما ليس بماؿ147، ص2، جمنتيى اإلرادات
قمعجي . ، مادة سقى175، ص1، جالقاموس الفقيي: أبك جيب: انظر. ىي القناة الصغيرة التي يجرم فييا الماء:  السَّاقية(2)

. ، الساقية238، ص1، جمعجم لغة الفقياء: كقنيبي
، المجموع: النككم. إمكاف االنتفاع بجدار الجار: ، مسألة260، ص6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي:  العمراني(3)
شرح منتيى : البيكتي. ، فصؿ حقكؽ اإلرتفاؽ كالجكار118، ص2، جالكافي: ابف قدامة. ، باب الحجر404، ص13ج

أسنى : السنيكي. ، فكائد249، ص5المرداكم، اإلنصاؼ، ج. ، فصؿ في الصمح عما ليس بماؿ147، ص2، جاإلرادات
. كاف يجرم ماء في ممؾ غيره، فادعى المالؾ أنو كاف عارية: ، فرع227، ص2، جالمطالب في شرح روض الطالب

، 198، ص2، جاإلقناع: الحجاكم. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة186، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني
.  ، فصؿ في الصمح عما ليس بماؿ147، ص2، جشرح منتيى اإلرادات: البيكتي. يصمح في الصمح كؿ مالو عكض
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يجكز ذلؾ، إذا لـ يىٍحتىٍج إلى حفر، كلـ تكف فيو مىضرة باألرض كىذا قكؿ عند : القول األول
. (1)الحنابمة

. (2)ال يجكز المصالحة عمى إجراء الماء في أرض الجار إذا لـ تكف فييا ساقية: القول الثاني

أف حفر ساقية لـ تكف مكجكدة في أرض الجار المستأجرة أك الميعارة، : كحجتيـ في ذلؾ
بَّما اٌدعى ربُّ الماًء الًمٍمؾ عمى صاحب األرض . (3)ىذا يجعؿ لصاحب األرض رسمان، فري

: الترجيح

. القكؿ الراجح ىك القكؿ الثانيف كذلؾ استنادان لما احتج بو أصحاب ىذا القكؿ

:  مصالحة الجار عمى إ راج جناح أو ميزاب إلى ممكو: الصورة الرابعة

، أك ميزاب لو إلى ممؾ جاره، فيؿ لو "بمككنة"ربما احتاج الجار إلى إخراج جناح مف داره 
أف يصالح جاره بعكض عمى ذلؾ؟ 

 :قوالنلمفقياء في حكـ ىذه الصكرة 

. ال يجكز لمجار أف يصالح جاره عمى إخراج جناح أك ميزاب إلى ممؾ جاره بعكض: القول األول

                                                 
.  صالح رجبلن عمى أف يسقي أرضو مف نير لو: ، فصؿ370، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(1)
.  ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة414، ص4، جنياية المحتاج إلى شرح المنياج:  الرممي(2)
(. 2) رقـ المصدر نفسو (3)
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، فبل يجكز أف ييفرد اليكاء (2)، كىك كجو عند الحنابمة(1)كبيذا قاؿ الشافعية في الكجو األكؿ
. (3)بالعقد صمحان، كإفراد الحمؿ عف األـ

إٌف قياس الجناح عمى الحمؿ قياس مع الفارؽ، : كيمكف أف يجاب عمى ىذا االستدالؿ
كذلؾ ألٌف الحمؿ ال ينفصؿ عف األـ، فيك متصؿ بيا اتصاالن كثيقان، كفيو جيالة كغىرر، بخبلؼ 
.  اليكاء فإنو ًمٍمؾه لصاحب القرار، كلمالؾ القرار أف يأخذ العكض عف شغؿ ىكائو بما ينتفع بو جاره

 يجكز مصالحة الجار عمى إخراج الجناح أك الميزاب لجاره بعكض معمـك كلكف :القول الثاني
أف يككف الجناح أك الميزاب معمكـ المقدار في الخركج كالعمك تجنبان لمجيالة التي : يشترط لجكاز ذلؾ

 في الكجو الثاني عندىـ، كىك مذىب الحنابمة في الكجو (4)كبيذا القكؿ قاؿ الشافعية. قد تحصؿ
:  كاستدلكا بما يمي. (5)اآلخر

إٌف مصالحة الجار عمى نصب ميزاب في ممؾ جاره، ال يمنع انتفاع صاحب القرار -  1
. (6)بممكو

أنو مثمما جاز لمجار أف يخرج الجناح إلى ىكاء جاره بإذنو كبغير عكض، جاز لو ذلؾ -  2
.  (1)بعكض

                                                 
أبك بكر محمد بف عبد المؤمف بف : الحصني. ، كتاب الصمح207، ص4، جروضة الطالبين وُعمدة المفتين:  النككم(1)

عمي عبد الحميد : ، باب الصمح، تحقيؽ262، ص1، جكفاية األ يار في حل غاية اال تصار: (ىػ829)حريز الحسني، كفاة 
.  دمشؽ- ، دار الخير (1994 )1بمطجي كمحمد كىبي سميماف، ط

، فصؿ 119، ص2، جالكافي: ابف قدامة. ال يشرع إلى طريؽ نافذ جناحان : ، فصؿ373، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(2)
.  ، فكائد254، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. حقكؽ االرتفاؽ كالجكار

تحفة : الييتمي. ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة397، ص4، جنياية المحتاج:  الرممي(3)
، 389، ص2، جحاشيتا قميوبي وعميرة: قميكبي كعميرة. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة201، ص5، جالمحتاج

.  ، مدخؿ138، ص2، جالنووي: الشيرازم. فصؿ، الطريؽ النافذ ال يتصرؼ فيو بما يضر
، 3، جحاشية البجيرمي: البجيرمي. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ363، ص3، جحاشية الجمل:  الجمؿ(4)

.  ، فصؿ في الصمح101ص
، 1، جاإلنصاف: المرداكم. كعنو ليس لو كضع خشبة عمى جدار غيره: ، مسألة41، ص5، جالشرح الكبير:  ابف قدامة(5)

حَّ 442، ص6، جالفروع: الراميني. ، باب الصمح530ص .  ، فصؿ، مف صكلح بعكض عمى إجراء ماء معمـك في ممكو صى
، 4، جنياية المحتاج: الرممي. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة208، ص5، جتحفة المحتاج:  الييتمي(6)

.  ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة397ص
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. (2)ألٌف اليكاء ًممؾه لو فجاز أف يأخذ العكض عنو كالقرار، جاز أخذ العىكض عنو-  3

: الترجيح

الذم يظير لي أف القكؿ الراجح ىك القكؿ الثاني، كذلؾ مف باب اإلحساف إلى الجار في 
قضاء حكاجو، إذا كاف مضطران الى نصبو، كيظير فيو ركح التعاكف، كفيو قطع لممشاكؿ التي قد 

.  تحدث فيما لك رفض الجار تمبية حاجة جاره

: إجراء ماء في أرض الجار: المطمب الرابع

لك أراد الجار أف يجرم الماء في أرض جاره ليسقي زرعو، كال طريؽ لو إلييا إال أرضي 
الجار، فيؿ ييمىكَّف مف إجراء الماء في أرض جاره سكاء كاف ذلؾ ليسقي بيا زرعو أك يستخدميا 

لحاجاتو األيخرل غير السقي؟  

:  لمفقياء أربعة أقكاؿ في ىذه المسألة

ليس لمجار إجراء الماء في أرض جاره حتى لك كاف ذلؾ اإلجراء ألمر ضركرم : القول األول
.  كبرضاه، فإف أذف لو جاره جاز لو ذلؾ

، (2)، كىك قكؿ لئلماـ مالؾ في ركاية ابف القاسـ عنو(1)كىذا القكؿ ىك مقتضى كبلـ الحنفية
، كىك إحدل الركايتيف في مذىب (4)، كالمشيكر مف مذىب الشافعية(3)كاختاره عيسى بف دينار

. (5)الحنابمة
                                                                                                                                               

، 407، ص3، جكشاف القناع: البيكتي. إخراج الميازيب إلى الطريؽ األعظـ: ، فصؿ375، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(1)
. * ، تتمة ال يحفر في الطريؽ النافذ بئران لنفسو356ص3، جمطالب ُأولي النيي: السيكطي. فصؿ في أحكاـ الجكار

لـ أكفؽ في العثكر عمى رأم لمحنفية في مكضكع الصمح عمى إخراج ميزاب أك جناح إلى ممؾ الجار إال ما قالو : مبلحظة
فإف كاف مسيؿ ماء الميزاب فذلؾ يختمؼ بقمة المطر ككثرتو : قاؿ. األماـ السرخسٌي بعد أف قاؿ بعدـ جكاز بيع مسيؿ الماء

سىًبًو يختمؼ ككذلؾ لـ أكفؽ في العثكر . ، كتاب الصمح في العقار154، ص20، جالمبسوط: السرخسي: انظر. كالضرر بحى
ٌرهي بو: "عمى رأم لممالكية في ىذه الصكرة، إال أنيـ قالكا : اإلماـ مالؾ: انظر" بأنو ال يجكز أف ييحيدث الجار عمى جارىهي ما يىضي

، باب أركاف 137، ص7، جالتاج واإلكميل: المكاؽ. ، في الرجؿ يريد أف يفتح بابان في زقاؽ نافذ316، ص4، جالمدونة
.  الشركة كأحكاميا

.   المصادر السابقة ذاتيا(2)
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:  أدلة أصحاب القكؿ األكؿ

: من السنة النبوية: أوالً 

ال يىٍحمِّبىفَّ أحد: " أٌف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ(6)استدلكا بما ركاه عبد اهلل بف عمر

                                                                                                                                               
كلك أٌف رجبلن احتفر بئران أك نيران أك قناة في : " كىذا الرأم ىك مقتضى كبلـ أبك يكسؼ مف الحنفية، حيث ركم عنو أنو قاؿ(1)

أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد األنصارم، كفاة : انظر". أرض لرجؿ بغير إذنو، فمو أف يمنعو مف ذلؾ
طو عبد الرؤكؼ سعد : فيمف اتخذ مشرعة في أرضو عمى شاطئ نير، تحقيؽ: ، فصؿ113، ص1، جال راج: (ىػ182)

.  كسعد حسف محمد، طبعة جديدة مضبكطة، المكتبة األزىرية لمتراث
شرح الزرقاني عمى الزرقاني، . ، في الرجؿ يسكؽ عينو إلى أرضو في أرض رجؿ471، ص4، جالُمدونة:  اإلماـ مالؾ(2)

، الموسوعة الفقيية الكويتيةالككيت، -كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية. ما جاء في أمر الغنـ (1765 -4/1812)، الموطأ
ىك عبد الرحمف بف القاسـ العتقي، ييكنى بأبي عبد اهلل، عالـ الديار : ابف القاسـ. ، إجراء ماء في أرض الغير130، ص36ج

. ، عبد الرحمف بف القاسـ(9/39)األعبلـ : انظر. المصرية، صاحب اإلماـ مالؾ
ىك عيسى بف دينار بف كاقد الغافقي، ييكنى أبا محمد، صحب ابف القاسـ كتفقو بو، ككاف ابف القاسـ ييجٌمو كيكرمو، ككاف (3)

رحمو اهلل إمامان في الفقو في مذىب اإلماـ مالؾ بف أنس، ككاف عمى درجة عالية مف الزىد كالعبادة، تكفي رحمو اهلل سنة 
تاريخ : (ىػ403)عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر األزدم، كفاة : ابف الفرضي: انظر. في طميطمة مسقط رأسو (ىػ212)

سير أعالم : الذىبي. القاىرة- ، مكتبة الخانجي(ـ1988-ىػ 1408 )2، باب مف اسمو عيسى، ط(1/975)، عمماء األندلس
.  عيسى بف دينار (8/1677 )النبالء

، فصؿ، مف احتاج إلى 221، ص4، جروضة الطالبين: النككم. ، كتاب الصمح327، ص10، جالشرح الكبير:  الرافعي(4)
ف أراد اف يعمؿ ساباطان كيضع أطراؼ جذكعو عمى حائط : ، فصؿ403، ص13، جالمجموع: النككم... . إجراء ماء كا 

.  كأشار النككم إلى أف ىذا القكؿ ىك مذىب الشافعي في الجديد. الجار
منار : ابف ضكياف. ، فكائد247، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. حقكؽ اإلرتفاؽ: ، فصؿ118، ص2، جالكافي:  ابف قدامة(5)

.  في تىصرؼ الشخص في ممؾ غيره: ، فصؿ372، ص1، جالسبيل في شرح الدليل
 ىك عبد اهلل بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ القرشي، يكنى أبا عبد الرحمف، أمو زينب بنت مظعكف، أسمـ كىك صغير كأكؿ (6)

مشاًىًده غزكة الخندؽ، كقد ذكر الكاقدم أٌف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ رده يـك بدر لصغر سنو كأجازه يـك أحد، كقد شيد 
 أسد الغابة: ابف األثير: أيضان الحديبية، كقد مات رحمو اهلل كىك ابف ست كثمانيف سنة كقيؿ أربع كثمانيف سنة، انظر

، باب عبد اهلل بف عمر (3/1612 )االستيعاب في معرفة األصحاب: النمرم. ، باب عبد اهلل بف عمر بف الخطاب(3/3082)
.  بف الخطاب
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بىتيو ماشية امرئ بغير إذنو، أيحبُّ أحدكـ أف تيؤتى مىٍشري
، فإنما (3)، فىيىٍنتىفؿي طعامو(2)، فتكسر ًخزانتو(1)

، فبل يحمبفى أحده حاشية أحد إال بإذنو ـٍ اًتًي . (4)"تىٍخزيفي ليـ ضركع مكاشييـ أىٍطًعمى

:  كجو الداللة مف ىذا الحديث

ٍمٌب حاشية الغير ألجؿ المَّبف بغير إذف  نيى صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث عف حى
مفوي غيره يخي مالكيا، بالرغِـّ مف أٌف المَّبف يتجدد كى

، ككذلؾ إجراء الماء في أرض الغير ال يجكز (5)
. (6)بغير إذف مالكيا، ألف ىذا مف القياس كالحكـ لمشيء بحكـ نظيره

نما  ففي الحديث نييه عف أف يأخذ المسمـ لممسمـ شيئان، إال بإذنو الخاص، أك العاـ، كا 
. (7)خٌص المبف بالذكر لتساىؿ الناس فيو، فىنىبَّوى بو عمى ما ىك أكلى منو

 :استدلكا بما يمي: من األدلة العقمية: ثانياً 

ٍز مف غير إذف مالؾ األرض، ألنو حمؿ عمى ممؾ -  1 إٌف إجراء الماء في أرض الجار، لـ يىجي
. (8)غيره، كالحمؿ عمى بييمة غيره، ال يجكز بغير إذف مالكيا

                                                 
بة(1) : كقيؿ المىٍشربة. فيي اإلناء الذم ييشرب منو: أما بكسر الراء. بفتح الراء ىي المكضع الذم ييشرب منو كالمشرعة:  المىٍشرى

بضـ الراء كبفتحيا، كىي الغرفة كالًعمِّية التي ييجمع فييا الطعاـ، كقد شبو صمى اهلل عميو كسمـ ضركع المكاشي في حفظيا ما 
فييا مف المبف بالمشريبة في حفظيا ما فييا مف الطعاـ، فكما أٌف ىذه يحفظ فييا اإلنساف طعامو فتمؾ الضركع تحفظ لو شرابو، 

، 1مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، ج. ، مادة شرب489، ص1، جلسان العرب: ابف منظكر: انظر. كىك لبف الماشية
ابف . ، باب النيي أف يؤكؿ طعاـ اإلنساف بغير إذنو174، ص8 جنيل األوطار: الشككاني. ، باب الشيف، مادة شرب477ص
.  ، قكلو باب ال تحتمب ماشية أحد بغير إذنو(5/2435)، فتح الباري: حجر

 صحيح الب اري: مصطفى البغا. شرحيا البغا، د. ىي المكضع أك الكعاء الذم ييخزَّف فيو ما يراد حفظو:  الخزانة(2)
.  ، كتاب المقطة، باب ال تحتمب ماشية أحد بغير إذنو(3/2435)
ؿ مف مكاف إلى آخر:  فينتفؿ طعامو(3) كَّ (. 3)نفس المصدر السابؽ في تكثيؽ : انظر. بضـ الياء كىي مف النقؿ، أم ييحى
 صحيح مسمم: مسمـ. ، كتاب المقطة، باب ال تحتمب حاشية أحد بغير إذنو(3/2435 )صحيح الب اري:  البخارم(4)
.  ، كتاب المقطة، باب تحريـ حمب الماشية(3/1726)
.  ، باب القضاء في المرفؽ46، ص6، جالمنتقى شرح الموطأ:  الباجي(5)
.... .  ، باب مف قاؿ ال يحمب265، ص2، جمعالم السنن:  الخطابي(6)
.  ، ما جاء في أمر الغنـ(1765-4/1812)، شرح الزرقاني عمى الموطأ:  الزرقاني(7)
، 6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني. ، باب الحجر403، ص13، جالمجموع شرح الميذب:  النككم(8)

.  إحداث مجرل أك مسيؿ في أرض أك سطح الجار: ، فرع258ص
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أٌف إجراء الماء عمى أرض الجار ىك تصرؼ في أرض غيره بغير إذنو، فمـ ييجز، كما لك -  2
لـ تدعي إلى اإلجراء ضركرة، ككذلؾ ألٌف  مثؿ ىذه الحاجة إلى اإلجراء ال تبيح ماؿ غيره، 
بدليؿ أنو ال يباح لو الزرع في أرض غيره كال البناء فييا، كال االنتفاع بشيء مف منافعيا 

. (1)المحرمة عميو كذلؾ ىذه الحاجة، فكاف ىذا القكؿ مكافؽ لؤلصكؿ فكاف أكلى

يجكز لمجار إجراء الماء في أرض جاره، إذا دعتو الضركرة إلى إجرائو في ممؾ : القول الثاني
غيره، كلـ يكف عمى صاحب األرض ضرر بىٌيف، فإف امتنع صاحب األرض مف السماح لجاره 

. بإجراء الماء في أرض جاره أيجبر عمى ذلؾ

لى ىذا القكؿ ذىب اإلماـ مالؾ  رحمو اهلل في إحدل الركايات عنو، كىك قكؿ عند (2)كا 
. (4)، كركاية عند الحنابمة(3)الشافعية

. (5)جكاز ذلؾ في حالة الضركرة فقط: أما الركاية الثانية عند الحنابمة

: أدلة ىذا القول

ال : "عمـك قكلو صمى اهلل عميو كسمـ فيما يركيو أبك سعيد الخدرم رضي اهلل عنو أنو قاؿ-  1
. (6)"ضرر كال ًضرار

                                                 
، 14، ص3، جالشرح الكبير. صالح رجبلن عمى أف يسقي أرضو مف نير: ، فصؿ371، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(1)

ف صالحو أف يجرم عمى أرضو أك سطحو ماء معمكمان : مسألة .  كا 
، 45، ص6، جالمنتقى: الباجي. باب القضاء في المرفؽ (1426-4،1463)، شرح الزرقاني عمى الموطأ:  الزرقاني(2)

.  القضاء في المرفؽ
: الرافعي. ركاه البند نيجي كغيره عف الشافعي في القديـ: قاؿ الرافعي. ، باب الحجر403، ص13، جالمجموع:  النككم(3)

. ىك شاذ: قاؿ اإلماـ النككم رحمو اهلل تعميقان عمى رأم الشافعية. ، كتاب الصمح327، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيز
أك إجراء ماء في أرض .... مف احتاج إلى إجراء ماء : ، فصؿ221، ص4، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: النككم
. الغير

، الصمح عف 270، ص4، جالمبدع: ابف مفمح. ، فصؿ حقكؽ االرتفاؽ كالجكار118، ص2، جالكافي:  ابف قدامة(4)
في تصرؼ : ، فصؿ372، ص1، جمنار السبيل: ابف ضكياف. ، فكائد248، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. القصاص

.  الشخص في ممؾ غيره
ف صالحو أف يجرم عمى أرضو أك سطح ماء: ، مسألة22، ص5، جالشرح الكبير:  ابف قدامة(5) ، 371، ص4، جالمغني. كا 

.  صالح رجبلن عمى أف يسقي أرضو مف نير: فصؿ
. ، مف ىذا البحث(61) سبؽ تخريجو في ص (6)
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:  كجو الداللة في ىذا الحديث

إٌف منع الجار مف االنتفاع بممؾ جاره، كمنيا إجراء الماء في أرضو عند الحاجة إلى ذلؾ 
. (1)مف الضرر المنيى عنو في الحديث

قضاء عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو بإجبار محمد بف مسممة رضي اهلل عنو عمى إجراء -  2
الماء في أرضو، لينتفع بو الضحاؾ بف خميفة فيسقي زرعو، كال ضرر فيو عمى أرض 

، كلـ يىركى عف أحدو مف الصحابة خبلفىو فكاف إجماعان (2)محمد بف مسممة
(3) .

: وقد أجاب الباجي عمى ىذا االستدالل بما يأتي

أف محمد بف مسممة ىك ممف خالؼ قضاء عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كامتنع مف -  1
إجراء الماء في أرضو، كلك اعتقدى أٌنو مف حقكؽ الضحاؾ بف خميفة لما أقسـ عمى منعو 

ٍضرة عمر بف الخطاب كغيره .  ًبحى

ييحتىمىؿ أف يككف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو لـ يىٍقًض بذلؾ عمى محمد بف : قاؿ أيضان -  2
ان عميو في الرجكع إلى األفضؿ، فقد ييقسـ الرجؿ  كُّمى نما أقسـ عميو لمَّا أقسـ تىحى مسممة، كا 

ف كاف ىك قد أقسـ عمى  عمى الرجؿ في مالو تىحكمان عميو كثقةن بأنو ال ييحًنثيوي فىيىًبرُّ ًبقىسمو كا 
يجابان الٌ سيما إذا دعاه ألمر ىك أفضؿ مما  خبلؼ ذلؾ كىفىرَّ ىك عف يمينو إكرامان لو كا 

.  ذىب إليو في الديف كالدنيا

 يجكز إجراء الماء في أرض الجار إذا احتاج إلى ذلؾ، ككاف يغمب الصبلح كالديف :القول الثالث
عمى أىمو، فىيىحترزكفى عما ال يىحؿُّ ليـ، أما إٍف كاف أىؿ الزماف ممف يغمب عمييـ الفساد كقمة الديف 

. فيجب بالمنع مف إجراء الماء في أرض الجار

                                                 
.  ، القضاء في المرافؽ45، ص6، جالمنتقى شرح الموطاً : الباجي( 1)
 .، مف ىذه الرسالة(66)تخريجو في ص تـ  (2)

(3)
 .، باب القضاء في المرفؽ69، ص4، جشرح الزرقاني عمى الموطأ: الزرقاني
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. (1)كىذا القكؿ ىك قكؿه ثافو لئلماـ مالؾ ركاه عنو أشيب

: أدلة ىذا القكؿ

إٌف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو لمَّا حكـ عمى محمد بف مسممة بإجراء الماء في -  1
، فقد (2)أرضو  إٌنما كاف في زماف يىغميب عمى أىمو الصبلح كالديف كالتحرجي عما ال يىحؿُّ

يختمؼ الزماف عما كاف عميو أىؿ زماف عمر رضي اهلل عنو، فىيستحؿُّ الجاري ماؿ أخيو 
: الجار، فىييٍمنىعي الجار عندىا مف إجراء الماء في أرض جاره، فقد ركل أشيب أنو كاف يقكؿ

. (3)ييحدىثي لمناسو أقضيةه بقدر ما ييحدثكف مف الفجكر

كيىٍفسيدى الناس فيدعي صاحب الماء " في إجراء الماء في أرض الجار"إف األمر قد يطكؿ -  2
الممر في أرض مف قيضيى لو بإمراره في أرضو فيدعي ممؾ رقبة الممر أك المجرل، 

، فيمنع اإلمرار سدان لمذريعة، كسد الذريعة (4)كيدعي فييا حقكقان فيشيد لو ما قضى لو بو
. (5)مف أدلة الشريعة عند المالكية

:  كيمكف الرد عمى أدلة أصحاب ىذا القكؿ

مىب عمى أىمو الديف  نحف نقرُّ بأف أىؿ زماف عمر رضي اهلل عنو ليس كأم زماف، فقد غى
كالصبلح، أما أىؿ ىذا الزماف فقد خؼ عندىـ ميزاف الديف كالصبلح، فاستباحة أمكاؿ 
اآلخريف قد شاع ككثر بيف الناس، لكف ىناؾ مف الكسائؿ الشرعية ما يىحدُّ مف التبلعب 

في أمكاؿ الناس، كمنيا كتابة الكثائؽ كاإلشياد عميو في المحاكـ، فيذا يدفع احتماؿ ادعاء 
.  ممكية المجرل الذم أكردتمكه

                                                 
، باب 71، ص4، جشرح الزرقاني عمى الموطأ: الزرقاني. ، باب القضاء في المرافؽ46، ص6، جالمنتقى:  الباجي(1)

.  القضاء في المرفؽ
. ، مف ىذه الرسالة(66) سبؽ تخريجو في ص (2)
(. 2) المصادر نفسيا في رقـ (3)
(. 3) المصادر نفسيا في رقـ (4)
، باب إجراء ماء في 130، ص36، جالموسوعة الفقيية الكويتية الككيت، –كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية :  انظر(5)

.  أرض الغير
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:  القول الرابع

إذا كانت األرض التي يمر فييا المجرل متأخرة في اإلحياء عف أرض صاحب المجرل 
جاز إجراء الماء فييا، أما إذا كانت األرض التي ييراد إجراء الماء فييا متقدمة في اإلحياء فميس لو 

.  ذلؾ

إف كانت أرضؾ أيحييىت بعد إحياء : كبيذا القكؿ قاؿ أشيب مف فقياء المالكية، حيث قاؿ
ف كانت أرضؾ  عينو كأرضو كاف لو الممر في أرضؾ، كأف يجرم ماءىه فييا إلى أرضو بالقضاء، كا 

. (1)قبؿ عينو كقبؿ أرضو فميس في أرضؾ ممره إلى عينو كال ًلعىٍيًنو ممره في أرضؾ إلى أرضو

أف أرض محمد بف مسممة إنما صارت إليو ألنو أحياىا بعد أف أحيا : ودليل ىذا القول
. (2)الٌضحاؾ بف خميفة أرضو

.  بأنو مجرد احتماؿ لـ يستند إلى دليؿ: كيجاب عمى ىذا الدليؿ

:  تحويل مجرى النير إلى أرض الجار: المطمب ال امس

لوى عف أرضو إلى أرض جاره ًليىٍسيؿى عميو  كِّ إذا أراد صاحب المجرل أك الساقية أف ييحى
: قوالنالسقي فيؿ لو ذلؾ أـ ال؟ إٌف لمفقياء في تحكيؿ مجرل النير أك الساقية 

يجكز تحكيؿ الماء إلى أرض الجار أك غيره، كذلؾ إذا لـ يكف ىناؾ مضرة عمى مف : القول األول
ؿ الماء كَّ ؿ إليو الماء، كفيو منفعة لمف حى كِّ لى ىذا القكؿ ذىب اإلماـ مالؾ في إحدل الركايتيف . حي كا 

. (3)عنو

                                                 
، باب 69، ص4، جشرح الزرقاني عمى الموطاً : الزرقاني. ، باب القضاء في المرافؽ46، ص6، جالمنتقى:  الباجي(1)

.  القضاء في المرفؽ
.  نفس المصدر السابق (2)
، باب 71، ص4، جشرح الزرقاني عمى الموطأ: الزرقاني. ، باب القضاء في المرافؽ47، ص6، جالمنتقى:  الباجي(3)

كذكر بعض المالكية أف ىذا القكؿ ىك قكؿ اإلماـ الشافعي في القديـ، لكف بعد البحث في كتب الشافعية . القضاء في المرفؽ
، كما 227، ص10، جالتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: النمرم: انظر. لـ أكفؽ في العثكر عمى ىذا القكؿ

.  بعدىا، باب الحديث األربعكف
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 المازنٌي (1)بما ركاه اإلماـ مالؾ بف أنس عف عمرك بف يحيى: كاحتجَّ أصحاب ىذا القكؿ
كاف في حائط جده ربيعه : عف أبيو أنو قاؿ

 (3) لعبد الرحمف بف عكؼ، فأراد عبد الرحمف بف عكؼ(2)
أف يحكلو إلى ناحيةو مف الحائط ىي أقرب إلى أرضو، فمنعو صاحب الحائط فكمـ عبد الرحمف بف 

. (4)عكؼ عمر بف الخطاب في ذلؾ فقضى لعبد الرحمف بف عكؼ بتحكيمو

أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كاف قد قضى بتحكيؿ نير عبد : وجو الداللة في ىذا الحديث
َـّ إٌف عمر رضي اهلل  الرحمف بف عكؼ إلى ناحيةو مف حائط جاره، حيث أنيا األقرب إلى أرضو، ث

، عمى ظاىره كىعىداهي (5).... "ال يمنع جاره جاره: "عنو، حمؿ حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
. (6)إلى كؿ ما يحتاج الجار إلى االنتفاع بو مف دار جاره كأرضو

ال يجكز تحكيؿ الماء إلى أرض الجار أك غيره، بغض النظر سكاء حصؿ ضرره : القول الثاني
ؿى الماء إلى  كِّ بسبب ذلؾ التحكيؿ أـ ال، كسكاء كاف فيو مصمحة أك لـ يكف، إال أف يأذف مف حي

.  جيتو

                                                 
: ثقة، كقاؿ يحيى بف معيف: قاؿ النسائي عنو.  ىك عمرك بف يحيى بف عيمارة بف أبي حسف، المازني، األنصارم الميدينيُّ (1)

كركل عف عمرك بف يحيى، يحيى بف سعيد األنصارم، كيحيى بف أبي كثير، . ثقة صالح: صكيمح كليس بقكم، كقاؿ أبك حاتـ
ابف أبي حاتـ، . ، عمرك بف يحيى بف عمارة(1/184 )الطبقات الكبرى: ابف سعد: انظر. (ىػ140)كتكفي رحمو اهلل سنة 

.  ، عمرك بف يحيى بف سعيد بف عمرك(2/4475 )تيذيب الكمال: القضاعي. ، عمرك(6/1485)الجرح كالتعديؿ 
بىعى 88، ص2، جالنياية في غريب الحديث واألثر: ابف األثير: انظر. ىك النير الصغير:  الربيع(2) : ابف الجكزم. ، مادة رى

بىعى 376، ص1، جغريب الحديث . ، مادة رى
 ىك الصحأبي الجميؿ عبد الرحمف بف عكؼ بف عبد عكؼ بف الحارث بف زىرة بف كبلب، ييكنى بأبي محمد، كاف اسمو في (3)

ككاف عبد الرحمف بف عكؼ رضي اهلل عنو جميبلن . الجاىمية عبد الكعبة، فسٌماهي الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عبد الرحمف
بان حيمرة، أبيض الرأس كالمحية، أسمـ عمى يد أبي بكر الصديؽ صاحب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  حسف الكجو، أبيض ميٍشرى

كسمـ، كىك أحد العشرة المبشريف بالجنة، ىاجر اليجرتيف، فقد آخى عميو السبلـ بينو كبيف سعد بف الربيع، كقد شيد بف عكؼ 
ميى عميو . بدران كغيرىا مف المشاىد، تكفي رحمو اهلل سنة اثنيف كثبلثيف كىك يكمئذو ابف خمس كسبعيف سنة، كدفف في البقيع كصي

عبد الرحمف بف  (35/3911 )تاريخ دمشق: ابف عساكر. ، عبد الرحمف بف عنكؼ(3/38 )الطبقات الكبرى: ابف أسعد: انظر
.  عكؼ

.  محمد مصطفى األعظمي: ، باب القضاء في المرفؽ، تحقيؽ(4/2761 )موطأ مالك:  اإلماـ مالؾ(4)
. ، مف ىذه الرسالة(52) تـ تخريجو في ص (5)
.  ، باب القضاء في المرفؽ(1427-4/1464 )شرح الزرقاني عمى الموطأ:  الزرقاني(6)



152

 رحمو اهلل، كركاه ابف القاسـ عف (1)كبيذا القكؿ قاؿ أكثر الفقياء، كمنيـ اإلماـ أبك حنيفة
: أدلة أصحاب القكؿ الثاني ىي. (2)اإلماـ مالؾ

إف : "عمـك قكلو صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث الذم ركاه جابر بف عبد اهلل أنو قاؿ-  1
. (3)"دماءكـ كأمكالكـ عميكـ حراـ

كىذا الحديث يدؿ عمى أٌف دماء المسمميف كأمكاليـ بعضيـ عمى بعض حراـ إال بطيب 
ال يحؿُّ ماؿ امرئ مسمـ إال : "نفس مف صاحب الماؿ خاصة، فقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

. (4)"بطيب نفس منو

: أٌف غبلمان استشيد يكـ أحد فجعمت أمو تمسح التراب عف كجيو كتقكؿ: ككذلؾ حديث-  2
كما يدريؾ لعٌموي كاف يتكمـ فيما ال ييٍعًنيو كيمنع :" ىنيئان لؾ الجنة، فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

. (5)"ماال يضره

:  الترجيح

الذم يظير لي رجحاف القكؿ الثاني، كذلؾ لقكة األىدلة التي استندكا إلييا مف سنة اليادم 
صمكات ربي كسبلمو عميو، كىذا القكؿ فيو حفاظه عمى حقكؽ الجار في ممتمكاتو بعدـ االقتراب 

إف اختبلؼ الفقياء في ىذه المسائؿ كاف مبينا عؿ العرؼ، كما يتناسب : منيا إال بإذف منو، كذلؾ
مع حياة الناس في ذلؾ الزماف، أما اليـك فقد تغيرت األحكاؿ، فبل حاجة إلى إجراء الماء عمى 
سطح الجار اك أرضو، ألف الزمف تغير كالعرؼ كذلؾ، فقد تغيرت طريقة ككسائؿ نقؿ الماء في 

زماننا ىذا، فأصبح ال حاجة إلى إجراء الماء في أرض الجار أك عمى سطحو، كذلؾ نظران لمتطكر 
. العمراني الكاسع الحاصؿ ىذه األياـ

                                                 
، كىك (1427-4/1464 )شرح الموطأ، كالزرقاني في 47، ص6، جالمنتقىالباجي في .  نيًسبى ىذا القكؿ ألبي حنيفة(1)

. ، فصؿ في حكـ تعارض الدعكتيف في قدر الممؾ(259-258)، ص6، جبدائع الصنائعالمفيـك مف كبلـ الكاساني في 
الزرقاني، . 47، ص4الباجي، المنتقى، ج. 224ص10، جالتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد:  ابف عبد البر(2)

.  باب القضاء في المرفؽ (1427-4/1464)شرح الزرقاني عمى المكطأ 
.  بعد البحث في كتب الفقو لمحنفية كالشافعية لـ أكفؽ في العثكر عمى كبلـ ليـ في ىذا المكضكع: تنبيو

. ، مف ىذه الرسالة(71) تـ تخريجو في ص (3)
. ، مف ىذه الرسالة(121) تـ تخريجو في ص (4)
. ، مف ىذه الرسالة(118)تـ تخريجو في ص  (5)
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المبحث الثاني 

أحكام العمو والسفل 

البناء المككف مف طبقتيف أك أكثر كيككف لكؿ طبقة مالؾ : (1)ييقصد بأحكاـ العمُّك كالسُّفؿ
. كأكثر، كأصحاب ىذه الطبقات أك الطكابؽ جيراف، حيث يشترككف في بعض الحقكؽ كالمنافع

ٍبرى المطالب التالية :- كسأتحدث عف بعض ىذه الحقكؽ كأحكاميا مف كجية نظر الفقياء، عى

ضوابط االنتفاع بالعُّمو والسُّفل : المطمب األول

لصاحب العمك كالسفؿ التصرؼ في ممكو، كلكف تصرفو قد يضٌر بصاحبو كقد ال يضر فما 
. معيار ىذا الضرر مف كجية نظر الفقياء

:  مع حكـ كؿ كاحد منيما عمى النحك التاليتقسيم ىذه التصرفاتكيمكف 

ما ليس فيو ضرر ببل شؾ، فإنو يجكز كإيقاد النار لمطبخ أك لمخبز، أك كصٌب الماء -  1
.  لمغسؿ أك الكضكء أك إثارة الغبار، أك غرز مسمار في الجدار، كنحك ذلؾ

ما فيو ضرر ظاىر كأف ييدـ صاحب السفؿ سفمو، ككذلؾ البناء فكؽ العُّمك إذا كاف يؤدم -  2
إلى إيقاع الضرر كذلؾ بزيادة الثقؿ عميو، فذلؾ ييمنع لما مف الضرر المؤكد كقكعو، كالذم 

. (2)"ال ضرر كال ًضرار: "نيى عنو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في قكلو

                                                 
االرتفاع، كمنو العمي أم الرفيع، كالعمك كذلؾ ما ارتفع : عبل الشيء كعيمكه كعبلكتو بمعنى ارتفع، كالعيمك:  العيمك في المغة(1)

الزبيدم، . ، مادة سىفىؿى 83، ص15، جلسان العرب: ابف منظكر: انظر. فيك ضد العيمك كنقيضو: أما السُّفؿ. مف أصؿ البناء
مىكى 82، ص39تاج العركس، ج : (ىػ395)أبك الحسيف أحمد لف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، كفاة : ابف فارس. ، مادة عى

، تحقيؽ625، ص1، جُمْجمل المغة مىكى العيمك في . ، بيركت(ـ1986-ىػ1406 )2زىير عبد المحسف سمطاف، ط: ، مادة عى
ابف . اسـ لمبنى ميٌسقؼ: كالسفؿ في االصطبلح. ىك رفع بناء فكؽ بناء آخر، أك حؽ البناء عمى سطح البناء: االصطبلح

. 52، ص5، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف. 52، ص5، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق: نجيـ
. ، تعمِّي292، ص12، جالموسوعة الفقيية الكويتية

. ، مف ىذه الرسالة(61) سبؽ تخريجو في ص (2)
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يبقى بعد ذلؾ التصرفات التي تحتمؿ الضرر كعدمو، كليذا ال بدَّ مف كضع ضابط يحكـ -  3
. تصرفات صاحب العمك أك السفؿ في ممكو

:  في ىذه الجزئيةقوالنكلمفقياء 

ليس لصاحب العمك أك السفؿ أف يتصرؼ في ممكو إال برضا اآلخر سكاء أضٌر ذلؾ : القول األول
التصرؼ بصاحبو أـ ال؟ 

لى ىذا القكؿ ذىب أبك حنيفة . (2)، كىك أحد قكلي الشافعية(1)كا 

بأٌف مثؿ ىذه التصرفات األصؿ فييا الحظر، ألنو تصرؼ في : كدليميـ عمى ىذا القكؿ
، ككذلؾ حؽ المستأجر في "في بيع العيف المرىكنة"محؿ تعمؽ بو حؽ محتـر لمغير، كحؽ المرتيف 

ر العيف المؤجرة، يككف بيعيا مكقكفان عمى رضا الميؤجِّ
(3) .

. لصاحب العمك كالسفؿ أف يتصرؼ في ممكو بما شاء إذا كاف ال يضرُّ بصاحبو: القول الثاني

 كالصاحبيف، كىك مذىب المالكية إال أنيـ (4)كىذا القكؿ ىك الركاية الثانية عف أبي حنيفة
 كيرجع في تقديره ألىؿ المعرفة، كذلؾ ألف (5)اشترطكا أف ال يحصؿ معيا ضرر حاالن كال مآالن 

                                                 
مجمع : داماد أفندم. ، فصؿ في بياف حكـ الممؾ كالحؽ الثابت في المحؿ264، ص6، جبدائع الصنائع:  الكاساني(1)

.  ، مسائؿ شتى مف كتاب القضاء175، ص2، جاألنير
 .في السقؼ: ، الفصؿ الثالث219، ص4، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: النككم (2)

، مسائؿ شتى مف 322، ص7البابرتي، العناية، ج. مسائؿ شتى مف كتاب القضاء. 109، ص3، جاليداية: المرغيناني (3)
 .، مسائؿ شتى مف كتاب القضاء29، ص7، جالبحر الرائق: ابف نجيـ. كتاب القضاء

، 3، جاليداية: المرغيناني. ، فصؿ في بياف حكـ الممؾ كالحؽ الثابت لو265، ص6، جبدائع الصنائع: الكاساني (4)
، الفصؿ الخامس 489، ص7، جالمحيط البرىاني في الفقو النعماني: ابف مازه. مسائؿ شتى مف كتاب القضاء. 109ص
كأكرد الكاساني في البدائع، الخبلؼ بيف أبي حنيفة كالصاحبيف، إال أنو . في بياف ما يجكز مف اإلجازات، كما ال يجكز: عشر

، 6، جبدائع الصنائع: الكاساني: انظر. بأنو ال خبلؼ بينيـ في الحقيقة كقكليما تفسير لقكؿ أبي حنيفة رحمو اهلل: عاد كقاؿ
شتى مف : ، مسائؿ321، ص7ج. العناية شرح اليداية: البابرتي. ، فصؿ في بياف الممؾ كالحؽ الثابت في المحؿ265ص

 .كتاب القضاء

، منح الجميل شرح م تصر  ميل: عميش. ، أقساـ الشركة366، ص3، جحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير: الدسكقي (5)
 .، باب الشركة305، ص6ج
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، كالمفيـك مف كبلـ (1)األضرار تختمؼ في الشدة كالخفة كىذا القكؿ ىك القكؿ األصح عند الشافعية
. (2)الحنابمة في منع الجار مف التصرؼ المضر بجاره

أٌف األصؿ في التصرفات اإلباحة، ألنو : كالدليؿ الذم استند إليو أصحاب ىذا القكؿ
تىصىرؼ في ممكو، كالممؾ يقتضي اإلطبلؽ، كالحرمة تككف بعارض الضرر، فإذا أيشكؿ لـ يجز 

. (3)المنع

:  الترجيح

الذم يظير لي كاهلل أعمـ رجحاف القكؿ الثاني، ألنو القكؿ الذم ذىب إليو أكثر الفقياء، 
فالضرر الميحدث في البناء يختمؼ في الشدة كالخفة، كلعؿَّ تحديد ضابط الضرر يحتاج في تقديره 

إلى أىؿ االختصاص كالخبرة، كىذا ما أشار إليو المالكية في المذىب الراجح عندىـ، ككذلؾ 
، فإف تصرُّؼ الجار في ممؾ "ال ضرر كال ضرار: "استنادان لحديث رسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو كسمـ

نفسو بما يحقؽ اإلضرار ممنكع منو سكاء كاف الجار بالجنب كاإللتصاؽ، أـ بالعمك كالسفكؿ، فإنو 
ال فرؽ بيف الجيراف في ذلؾ، فإنو مف الممكف أف تنطبؽ أحكاـ الجار المبلصؽ عمى الجار األعمى 

. أك األسفؿ، الشتراكيما بنفس االسـ كالمعنى كالمفيكـ

: اال تالف في ممكية بعض المرافق بين صاحب العمو والسفل: المطمب الثاني

إف صاحب العمك كصاحب السفؿ بينيما مرافؽ مشتركة، ربما أدت الشراكة في بعض 
: ثالث مسائلالمرافؽ إلى المنازعة كاالختبلؼ بينيـ، فسنبحث ىذا المطمب في 

                                                 
، 70، ص5، جروضة الطالبين: النككم.  كما بعدىا، كتاب الصمح324، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيز:   الغزالي(1)

.  كتاب الشفعة
. ، فكائد260، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. ، فصؿ كضع خشبة عمى حائط غيره376، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(2)

.  ، فصؿ في حكـ الجكار150، ص2البيكتي، شرح منتيى اإلرادات، ج
، 321، ص7، جالعناية شرح اليداية: البابرتي. ، مسائؿ شتى مف كتاب القضاء109، ص3، جاليداية:  المرغيناني(3)

.  مسائؿ شتى مف كتاب القضاء
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:  النزاع في ممكية السقف: المسألة األولى

إذا كاف السفؿ لشخص كالعمك آلخر، فتنازعا في ممكية السقؼ ىؿ : كصكرة ىذه المسألة
ىك ممؾ لصاحب السفؿ أـ لصاحب العمك، كال بينو؟ 

: اختمؼ الفقياء  فيمف يممؾ السقؼ، عمى قكليف

ي بالسقؼ لصاحب السفؿ : القول األول أف السقؼ لصاحب السفؿ ألنو جزء منو كمتمـه لو، فىييٍقضى
كبيذا القكؿ . عند التنازع مع صاحب العمك عمى ممكيتو، كيككف لصاحب العمك حؽ السكنى عميو

. (2) كالمالكية(1)قالت الحنفية

:  التي استدلكا بيا ىي ما يمياألدلة

. من القرآن الكريم: أوالً 

 ": قاؿ تعالى







"3 سيقيفان مف فضةو : "مكطف الشاىد في اآلية قكلو تعالى ."

                                                 
، كتاب 158، ص20، جالمبسوط: السرخسي. ، مسائؿ شتى في كتاب الفقياء30، ص7، جالبحر الرائق:  ابف نجيـ(1)

.  ، ضماف الفعؿ الضار كالتعسؼ في استعماؿ الحؽ790، ص2، جالنتف في الفتاوى: السغدم. الصمح في العقار
، باب في الصمح 171، ص2، جالتمقين في الفقو المالكي: الثعمبي. ، أقساـ الشركة366، ص3، جالشرح الكبير:  الدردير(2)

حياء المكات : العدكم. في المرافؽ كمنع الضرر: ، الباب الخامس عشر223، ص1ابف جزم، القكانيف الفقيية، ج. كالمرافؽ كا 
.  ، مسائؿ في االستحقاؽ359، ص2، كفاية الطالب الرباني، جحاشية العدوي

3  (.33)سكرة  الزخرؼ، اآلية 
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أنو تعالى أضاؼ السقؼ لمبيت، كالبيت لؤلسفؿ كألف صاحب : كجو الداللة مف ىذه اآلية
السفؿ أسبؽ زمانان في إقامة البناء، فكجب أف يحكـ لصاحب السفؿ في ممكية السقؼ إذا تنازع ىك 

. 4كصاحب العمك في ممكيتو

 

:  من األدلة العقمية: ثانيا

: استدلكا بما يمي

إٌف السُّفؿ اسـ لمبنى ميسىقَّؼ فكاف سطح السفؿ سىٍقفىان لو-  1
كال يسمى السُّفؿ بيتان إال . (1)

. (2)بالسقؼ، فيككف تابعان لو في الممؾ

ف كاف لصاحب الٌسفؿ فيك أرضه لصاحب : كيمكف الرد عمى ىذا االستدالؿ بأف السقؼ كا 
العمك، فصار فيو شيبيةي ممؾ لصاحب العمك، كبالتالي ال يككف لصاحب السفؿ مطمؽ 

.  التصرؼ فيو

كألف السقؼ عمى ممؾ صاحب السفؿ، فكاف القكؿ قكلو، كما لك تنازعا سيٍرجان عمى دابة -  2
.  (3)أحدىما، كاف القكؿ قكؿ صاحبيا

                                                 
4 منح الجميل : عميش. ميؤنة إصبلح السقؼ المنكسر بيف الشريكيف: مسألة. 178، ص9، جالبيان والتحصيل: ابف رشد

 .، باب الشركة305، ص6، جشرح م تصر  ميل

، 5، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف. باب البيع الفاسد. 89، ص6، جالبحر الرائق:  ابف نجيـ(1)
. ، قكلو كالمعدـك كبيع حؽ التعمي52ص

. 480، ص3، جحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير: الصاكم. ، أقساـ الشركة366، ص3، جالشرح الكبير:  الدردير(2)
. باب االختبلؼ عمى تعيـ الماؿ المشترؾ

، 12، جالشرح الكبير: ، فصؿ تنازع صاحب العمك كالسفؿ في حكائط البيت السفبلني382، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(3)
ف تنازع صاحب العمك كالسفؿ السمـ كالدرجة: مسألة. 170ص . كا 
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بأف السقؼ ليس كالسرج عمى الدابة، ألٌنو ال ينتفع بو : كيمكف الرد عمى ىذا االستدالؿ
غير صاحبيا، كال ييراد السرج إال لمدابة، فكاف في يد صاحبيا، بخبلؼ السقؼ، ينتفع بو 

.  كؿ كاحد منيما

 أف السقؼ المتكسط بيف صاحب السفؿ كالعمك، إنما ىك كالجدار بيف ممكييما، :القول الثاني
. ينتفعاف بو، فإذا تنازعا عمى ممكيتو كال بينة ألحدىما، يتحالفاف كيككف بينيما نصفيف
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. (2) كالحنابمة(1)كبيذا القكؿ قاؿ الشافعية

إٌف السقؼ المتكسط بيف عمك أحدىما :  لكٌف متأخرم الشافعية قد فٌصمكا في ىذا القكؿ فقالكا
إف لـ يكف إحداثو بعد بناء العمك :ى كسيفؿ اآلخر كالجدار المتكسط بيف الممكيف فإف تداعيا، نيًظر

الذم ال يمكف عقده عمى كسط الجدار بعد امتداده في العمك فيجعؿ في يد صاحب السفؿ  كاألزج
التصالو ببنائو عمى سبيؿ الترصيؼ، أما إف أمكف إحداثو بعد بناء العمك بأف يككف السقؼ عاليان 

فيثقب كسط الجدار كتكضع رؤكس الجذكع في الثقب فيصير البيت بيتيف فيك في أيدييما 
. (3)الشتراكيما في االنتفاع بو

: كاحتٌج أصحاب ىذا القكؿ بما يمي

إٌف السقؼ الذم بيف السفؿ كالعمك ينتفع بو كؿ كاحد منيما، حيث إنو أرض لصاحب -  1
. (4)العمك، كسماء لصاحب السفؿ، فكاف بينيما

إٌف السقؼ الذم بيف السفؿ كالعمك، إنما ىك حاجز تكسط بيف ممكييما غير متصؿ ببناء -  2
. (5)أحدىما اتصاؿ البنياف، فكاف بينيما كالحائط بيف الممكيف

                                                 
: الرممي. ، كتاب الصمح332، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيز: الرافعي. ، مدخؿ142، ص2، جالميذب:  الشيرازم(1)

.  في التنازع عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ419، ص4، جنياية المحتاج
، اإلنصاف: المرداكم. تنازع صاحب العمك كالسفؿ في حكائط البيت السفبلني: ، فصؿ382، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(2)
ف 253، ص8، جالمبدع: ابف مفمح. ، مدخؿ422، ص4، جاإلقناع: الحجاكم. ، فائدتاف الدعكل كاإلنكار376، ص11ج ، كا 

.....  . تنازعا في السقؼ
، 4، جنياية المحتاج: الرممي. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة188، ص3، جمغني المحتاج:  الشربيني(3)

، 4، جروضة الطالبين: النككم. ، باب الحكالة398، ص2، جحاشيتا قميوبي وعميره: قميكبي كعميرة. ، كتاب الحكالة419ص
. ، فصؿ226ص

ف تنازع صاحب . 170، ص12، جالشرح الكبير: ، فركع ابف قدامة64، ص4، جالوسيط في المذىب:  الغزالي(4) مسألة، كا 
ابف مفمح، . ، فصؿ تنازع صاحب العمك كالسفؿ في حكائط البيت السفبلني382، ص4، جالمغني: ابف قدامة.... العمك كالسفؿ
. ، باب ككف العيف في يدم المتداعىٍييف258، ص8المبدع، ج

، 209، ص13، جالبيان: العمراني. ، باب الدعكل كالتِّبياف، كالعمك أك السقؼ لدارىما423، ص3، جالميذب:  الشيرازم(5)
، فصؿ تنازع صاحب العمك 382، ص4، جالمغني: ابف قدامة. مسألة، تنازعا في حيطاف السفؿ أك العمك أك السقؼ لدارىما

.  ، باب الدعاكم263، ص4، جالكافي: ابف قدامة..... . كالسفؿ
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إٌف صاحب السفؿ كالعمك، تساكت أيدييما عمى السقؼ كتصرفيما فيو، فيك لصاحب السفؿ -  3
سقؼ كًمٍرفؽ، كلصاحب العمك أرض كمقعد، فالسقؼ الذم بينيما متصؿ بماليما كمجاكره 

. (1)لممكييما فكجب أف يستكيا فيو كالحائط إذا كاف بيف دارييما

إذا كاف السقؼ يمكف إحداثو بعد بناء : أما متأخركا الشافعية فحجتيـ فيما ذىبكا إليو قالكا-  4
العمك فيك بينيما الشتراكيما في االنتفاع بو، فيك سيترةه لصاحب السفؿ كأرض لصاحب 
العمك، أما إذا لـ يمكف إحداثو بعد بناء العمك، فيك لصاحب السفؿ التصالو ببنائو عمى 

. (2)سبيؿ الترصيؼ

:  القول الراجح في مسألة

َـّ إف مذىبيـ كسطه بيف القكليف، كما  ىك القكؿ الثاني كذلؾ لكجاىة ما استدؿ بو أصحابو، ث
أنو ال يمكف الفصؿ بيف صاحب العمك كالسفؿ في السقؼ، كال يمكف أف يستغني أحدىما عنو، فيك 

بمثابة الجدار بينيـ ال عف لكؿ مف الجاريف عنو بؿ السقؼ أىـ كأخطر مف الجدار، فيك يمثؿ 
. السقؼ لؤلسفؿ منيما، كيمثؿ األرضية بالنسبة لؤلعمى

:   الذي بين العمو السُّفل(4) أو السَُّمم(3)التنازع في ممكية الدرج: المسألة الثانية

إذا تنازع صاحب العمك كالسفؿ لدرج أك السُّمـ الذم بينيما، فقد اختمؼ الفقياء رحميـ اهلل 
: قولينفي ىذه المسألة عمى 

                                                 
.   كما بعدىا، مسألة398، ص6، جالحاوي الكبير:  الماكردم(1)
. ، فصؿ226، ص4، جروضة الطالبين: النككم. ، كتاب الصمح334، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيز:  الرافعي(2)

، 188، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة325، ص5، جتحفة المحتاج: الييتمي
.  فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة

، الصحاح تاج المغة: الفارأبي: انظر. جمع دىرجة، كىي الًمٍرقاة، كمنيا دىرىجي البناء، ألنيا مراتبه بعضيا فكؽ بعض:  الدَّرىج(3)
.  ، درج103، ص1، جم تار الصحاح: الرازم. ، باب الدرج511، ص1، جلم صصا: المرسي. ، مادة درج313، ص1ج
مـ مفرد كجمعيا سىبللـ، التي ييرتقى عمييا(4) مىـ1950، ص5، جالصحاح تاج المغة: الفارابي: انظر.  السُّ ابف . ، مادة سى

. ، مادة سمـ299، ص12، جلسان العرب: منظكر
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:  القول األول

إذا تنازع صاحب العمك السفؿ في درج معقكده بأزجو في سفميا، كىك في يد أحدىما، كظير 
الدرج طريؽه لآلخر إلى منزلو، فإنو ييقضى بالدرج كمو لصاحب السفؿ، كىذا القكؿ قاؿ بو 

. (1)الحنفية

أف الظاىر شاىد لو أم لصاحب السفؿ فإنيا في يده، غير أف : كحجتيـ في ىذا القكؿ
. لصاحب العمك طريقان عميو عمى حالو، ألف صاحب اليد بالظاىر يدفع االستحاؽ كال تىٍستًحؽي ابتداءن 

كقد عيرؼ طريؽ صاحب العمك عمى ىذه الدرج فبل يككف لو أف يمنعو طريقو بالظاىر، كما لك كاف 
ٍضع، فاختمفا فيو،  إلنساف حائط كلآلخر عميو جذكع، فإف كاف متصبلن ببناء أحدىما اتصاؿ كى
فالحائط لصاحب اإلتصاؿ، كلكف تيترؾ جذكع اآلخر عمى حاليا، ألنو بالظاىر ال يستحؽ رفع 

. (2)جذكع اآلخر

:  القول الثاني

. إما أف يككف تحت الدرج مرفؽ لصاحب السفؿ أك ال يككف لو مرفؽ: قالكا: فيو تفصيؿ

لى ىذا القكؿ ذىب الشافعية . (4)، كالحنابمة(3)كا 

                                                 
، باب 144، ص3، جالغرر البيية في شرح البيجة الوردية: السنيكي.  فصؿ227، ص4، جروضة الطالبين:  النككم(1)

، 289، ص1، جمجمع الضمانات: البغدادم. ، كتاب الصمح334، ص10الرافعي، فتح العزيز بشرح الكجيز، ج. الحكالة
.  في شركة األمبلؾ: الفصؿ األكؿ

.  158، ص10، جالمبسوط:  السرخسي(2)
، كتاب 505، ص6، جنياية المطمب في دراية المذىب: الجكيني. ، مسألة414، ص6، جالحاوي الكبير:  الماكردم(3)

، باب الدعكل 202، ص20، جالمجموع: النككم. ، كتاب الصمح336، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيز: الرافعي. الصمح
.  في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ225، ص5، جتحفة المحتاج: الييتمي. كالبنات

ف كانت بيد ثالث فادعاىا : ، فصؿ261، ص11، جالفروع: المقدسي. ، باب الدعاكم263، ص4، جالكافي:  ابف قدامة(4) كا 
ف تنازع 388، ص6، جكشاف القناع: البيكتي. ، مدخؿ421، ص4، جاإلقناع: الحجاكم. لنفسو حمؼ لكؿ كاحد يمينان  ، كا 

.  صاحب العمك كالسفؿ سممان منصكبان 
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أما إذا لـ يكف تحت الدرج ًمٍرفؽ لصاحب السفؿ، فيي لصاحب العمك، ألنيا بمثابة ممر 
إلى العمك، فصاحب العمك أحؽ في التصرؼ بالدرج كيده عميو، فكاف أحؽ بو، كال فرؽ في ككف 

. (1)الدرج مف الخشب أك مف غيره

 : فعمى ضربينأما إذا كاف تحت الدرج مرفؽ،

أف يككف ًمٍرفقان كامبلن كبيتو صغيرو أك ًخزىانة تصمح لمسكنى، ففي ىذه الحالة يككف الدرج : أحدىما
. (2)مناصفة بيف صاحب العمك كصاحب السفؿ

:  كحجتيـ في ىذا

إٌف لكؿ كاحد منيما تصرفان كلو عمييا يدان، فصارا فييا سكاء، ال فرؽ بينيما في االستحقاؽ 
، كاالرتفاؽ بو، كليس لو الصعكد عمى "أم سفؿ الدرج"إال أف صاحب السفؿ يتصرؼ في سفمو 

.  الدرج

كصاحب العمك يختص بالصعكد عميو كليس لو التصرؼ فيما تحت الدرج، فيك كالسقؼ 
. بيف صاحب العمك كالسفؿ، فميس لكؿ كاحدو منيما أف يتصرؼ فيو إال بما ىك مختص فيو

، كما جرل : والِضرب الثاني أف يككف المرفؽ ناقصان، مثؿ أف يككف تحت الدرج رىؼُّ أك مكضع حىبٍّ
:  مجراه، ففيو كجياف

. أنيا تككف بينيما نصفيف، الرتفاقيما بو: حدىماأ

أنيا لصاحب العمك، ألٌف تصرفو في الدرج أكمؿ كيده عمييا أقكل، كىذا قكؿ اإلماـ : والوجو الثاني
. (1)الغزالي

                                                 
، باب الدعاكم 202، ص20، جالمجموع: النككم. ، كتاب الصمح335، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيز:  الرافعي(1)

. كالبينات
تنازع صاحب العمك كالسفؿ :  فصؿ382، ص4، جالمغني: ابف قدامة. ، مسألة415، ص6، جالحاوي الكبير:  الماكردم(2)

: ، فصؿ261، ص11، جالفروع: المقدسي. ، باب الدعاكم263، ص4، جالكافي: ابف قدامة. في الدَّرجة التي يصعد عمييا
ف كانت بيد ثالث فادعاىا لنفسو حمؼ ف تنازع صاحب العمك كالسفؿ388، ص6، جكشاف القناع: البيكتي. كا  .  ، كا 
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بالنسبة لمسَّمـ الذم بيف العمك كالسفؿ، لك تنازع صاحب العمك السفؿ فيو،حمؼ صاحب 
. (3) كالحنابمة(2)العمك كقضيى لو بو، كبيذا القكؿ قاؿ الشافعية

: كحجتيـ في ىذا القكؿ

، كألٌف لو اليدى كالتصرؼى (4)إٌف السَّمـ لصاحب العمك يختص باإلنتفاع بو كالصعكد عميو
ـي مصعدي صاحب العمك ال غير كىٍحدىه، فالٌسم
(5) .

: الترجيح

الذم يظير لي رجحاف القكؿ الثاني الذم فصؿَّ ككضٌح في كضع الدٌرج الذم بيف العمك 
كالسفؿ، فمو أحكاؿه متعددة ككؿ حالة ليا حكـي كما كضحيا أصحاب الرأم الثاني، كأرل أف ىذا 
االتبلؼ مبنيٌّ عمى العرؼ في ذلؾ الزماف، أما اليكـ فإف لكؿ عمارة أك لكؿ بناء متعدد الطكابؽ 

سبللـ أك أدرج مشتركة بيف الجميع، كال يمكف ألحد مف سكاف تمؾ الطكابؽ أف يستغني عف 
استعماؿ الدرج، فأصبح كجكده ضركرة لمجميع، فيك مف األمكر المشتركة بينيـ، كيمكف أف يمحؽ 

". المصعد"بو اليـك السمـ الكيربائي أك ما يسمى 

:  أو الساحة التي بين العمو السفل، والتي تكون عمييا الدرجة(6)العرصة: المسألة الثالثة

: ثالثة أقوالفقد اختمؼ الفقياء فيمف يممؾ تمؾ العرصة أك الساحة عمى 
                                                                                                                                               

، باب 262، ص1، جالتنبيو في الفقو الشافعي: الشيرازم. ، مسألة415-413، ص6، جالحاوي الكبير:  الماكردم(1)
. الدعاكم كالبينات

، التنبيو في فقو الشافعي: الشيرازم. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة225، ص5، جتحفة المحتاج:  الييتمي(2)
. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة262، ص1ج
ف كانت بيد ثالث فادعاىا لنفسو حمؼ: ، فصؿ261، ص11، جالفروع: المقدسي( 3) ، 4، جاإلقناع: الحجاكم..... .كا 

. ، مدخؿ421ص
ابف . ، باب الدعكل كالبينات202، ص20، جالمجموع: النككم. ، باب الدعكل كالبينات423، ص3، جالميذب:  الشيرازم(4)

.  ، أف تككف العيف في يد أحدىما كحده388، ص6، جكشاف القناع: البيكتي. ، باب الدعاكم263، ص4، جالكافي: قدامة
.  تنازع صاحب العمك كالسفؿ في الدرجة التي يصعد منيا: ، فصؿ382، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(5)
ة(6) ، الصحاح تاج المغة: الجكىرم: انظر. ىي كؿ بقعة بيف الدكر كاسعة ليس فييا بناء، كجمعيا ًعراص كعرصات:  العىرىصى
. ، مادة عىرىصى 1044، ص3ج
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:  القول األول

إٌف الساحة التي بيف العمك السفؿ ىي لصاحب السفؿ كلصاحب العمك حؽ المركر، كىك 
ييقضى لصاحب السفؿ بجميع السفؿ، فيك صاحب : كحجة الحنفية فيما ذىبكا إليو. (1)قكؿ الحنفية
.  اليد عميو

يضعي فييا األمتعة، كيربط الدابة كغير ذلؾ مف المنافع، كليس "كالساحة كذلؾ ىي ممكو، 
. (2)لصاحب العمك منفعة إال السكنى فقط كحؽ المركر مف تمؾ الساحة

بأف صاحب العمك أيضان لو حؽ في كضع األمتعة كربط الدابة : كيجاب عمى ىذا التعميؿ
. كغيرىا مف المنافع، فميس أحدىما بأكلى مف اآلخر

: القول الثاني

در الدار، جعمت العرصة بينيما، "الدرج"فيو تفصيؿ، فإف كاف المرقى  يشترككف "، في صى
ذا كاف (3)، أما إذاكاف الدرج في الدٍِّىميز"فييا  أك الكسط، فمف أكلى الباب إلى المرقى بينيما، كا 

.  المرقى خارجان عف الدار، فبل تعمؽ لصاحب العمك بالعرصة بحاؿ

                                                 
، باب 184، ص8، جقرة عين األ يار: ابف عابديف. ، باب اإلجبار عمى القسمة272، ص5، جتبيين الحقائق:  الزيمعي(1)

. دعكل الرجميف
في االستحقاؽ كما ىك في معنى : ، الفصؿ السادس86، ص9، جالمحيط البرىاني في الفقو النعماني:  ابف مازه(2)

.  االستحقاؽ
، 1، جم تار الصحاح: الرازم: انظر. كممة فارسية معٌربة، كىي تعني ما بيف الباب كالدار، كجمعيا الدىاليز:  الًدٍىميز(3)

. ، مادة دىمز349، ص5، جلسان العرب: ابف منظكر. ، مادة دىٍىمز108ص
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. (1)كبيذا القكؿ قاؿ الشافعية

: كاستدؿَّ الشافعية بما يمي

. (2)إٌف لكؿ مف صاحب العمك كالسفؿ يدان كتصرفان باالستطراؽ ككضع األمتعة كغيرىما

:  كجياف في ىذه الحالة(3)أما إذا كانت العرصة كراء الدرج فممشافعية

أنيا لصاحب السفؿ، النقطاع صاحب العمك عنو، كاختصاص صاحب السفؿ : أصحيما
. بالعرصة يدان كتصرفان 

إنيا تجعؿ بينيما، ألٌف صاحب العمك قد ينتفع بو بكضع األمتعة كطرح القمامة : والوجو الثاني
:  فييا

.   إٌف العرصة التي بيف العمك السفؿ، ىي ممؾ لصاحب العمك، النتفاعو بيا كحده:القول الثالث

. (4)كبيذا القكؿ قاؿ الحنابمة

: القول الراجح

يظير لي رجحاف القكؿ الثاني، كذلؾ لكجاىة ما استدلكا بو، ككذلؾ ألف العرصة التي بيف 
. العمك السفؿ ينتفع بيا كبلىما صاحب العمك كالسفؿ، كليس أحدىما أكلى مف اآلخر

                                                 
، كتاب 335، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيز: الرافعي. ، كتاب الصمح503، ص6، جنياية المطمب:  الجكيني(1)

. ، فصؿ226، ص4النككم، ركضة الطالبيف، ج. الصمح
، 3، جمغني المحتاج: الشربيني. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ225، ص5، جتحفة المحتاج:  الييتمي(2)

.  في التنازع: ، الباب الثالث229، ص2، جأسنى المطالب: السنيكي. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ188ص
، باب 144، ص3، جالغرر البيية في شرح البيجة الوردية: السنيكي. ، فصؿ227، ص4، جروضة الطالبين:  النككم(3)

.  ، كتاب الصمح335، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيز: الرافعي. الحكالة
كشاف : البيكتي. تنازع صاحب العمك كالسفؿ في الدرجة التي يصعد منيا: ، فصؿ382، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(4)

ف تنازع 252، ص8، جالمبدع في شرح المقنع: ابف مفمح. ، إذا تنازعا العرصة التي يحمميا الدرجة388، ص6، جالقناع  كا 
.  ، مدخؿ422، ص4، جاإلقناع: الحجاكم. صاحب العمك كالسفؿ في سمـ منصكب أك درجة
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: أحكام العمو والّسفل في اإلنيدام والبناء:المطمب الثالث 

إذا كاف السفؿ لكاحد كالعمك آلخر، كتيدـ البناء األسفؿ فانيدـ البناء األعمى بانيدامو، أك 
ـى العمك أك جزء منو، فترتب عمى انيدامو انيداـ السفؿ، فإما أف يككف اليدـ قد حصؿ دكف فعؿ  تيٌد
ٍعؼو في البناء، أك نتيجة حدكث ظكاىر غير طبيعية في  فاعؿ، كاالنيداـ الذم يحصؿ نتيجةى ضى

ما أف يككف االنيداـ قد حصؿ بفعؿو مف صاحب  منطقة ما، كالزالزؿ أك البراكيف، أك األعاصير، كا 
. السفؿ أك العمك في البناء مف غير رضا صاحبو

: فمكؿ حالة حكميا عند الفقياء

: انيدام السفل بنفسو دون فعل فاعل: الحالة األولى

فإذا انيدـ السفؿ كمو أك بعضو فتأثر العمك بذلؾ االنيداـ فسقط، ككاف االنيداـ بما ال صنع 
لئلنساف فيو، فطالب صاحب العمك صاحب السفؿ بإعادة بنائو، فامتنع، فيؿ يجبر صاحب السفؿ 

عمى البناء؟ 

:  في ىذه الحالةقوالنلمفقياء 

، (2)، كالشافعية في القديـ(1) يجبر صاحب السفؿ عمى البناء، كبيذا القكؿ قاؿ المالكية:القول األول
. (3)كىذا القكؿ أيضان ىك إحدل الركايتيف عند الحنابمة

                                                 
ذا سقط العمك222، ص4، جالتيذيب في ا تصار المدونة: البراذعي( 1) ، 185، ص6، جالذ يرة: القرافي. ، كتاب القسـ، كا 

. إصبلح أحد الشريكيف الشيء المشترؾ إذا تمؼ: ، فرع147، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرُّعيني.كتاب إحياء المكات
.  ، أقساـ الشركة366، ص3، جالشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: الدردير

فتح : الرافعي. ، فرعاف58، ص4، جالوسيط في المذىب: الغزالي. ، كتاب الصمح216، ص4، جروضة الطالبين: النككم( 2)
. ، كتاب الصمح321، ص10، جالعزيز بشرح الوجيز

: ، فصؿ384، ص4، جالمغني. حقكؽ االرتفاؽ كالجكار: ، فصؿ122، ص2، جالكافي في فقو اإلمام أحمد: ابف قدامة( 3)
، فصؿ، مف صكلح بعكض عمى إجراء ماء معمـك في 447، ص6، جالفروع: المقدسي. كاف السفؿ لرجؿ كالعمك آلخر فانيدـ

. ، حكـ األشياء المشتركة بيف الجيراف280، ص4، جالمبدع: ابف مفمح. ممكو صح
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يجبر صاحب : (1)إال أٌف أصحاب ىذا القكؿ قد اختمفكا في طريقة اإلجبار، فقاؿ المالكية
. كىك كذلؾ ما ركاه عف اإلماـ مالؾ: السفؿ عمى البناء أك البيع ممف يبني، كىذا مذىب ابف القاسـ

يجبر صاحب السفؿ عمى البناء، كال يجكز أف يبيع البناء : أما سحنكف مف المالكية قاؿ
، غرران فبل يجكز "شرط البناء"لشخص آخر إال إذا عجز عف بنيانو، ألفَّ في البيع عمى ىذا الشرط 

. إال عند الضركرة

يجبره الحاكـ، فإف لـ يفعؿ كلو ماؿ باع الحاكـ عميو مالو : (3) كالحنابمة(2)كعند الشافعية
ف لـ يكف لو ماؿ اقترض عميو كبنى ما كىىىيى مف البناء، كبنى سفمو، كيككف  كأنفؽ عمى البناء، كا 

.  دينان في ذمة صاحب السفؿ إلى أف يكسر

: كاستدؿى أصحاب القكؿ األكؿ بما يمي

: "استدلكا بقكلو تعالى: مف القرآف الكريـ: أكالن 







"(4) .

                                                 
التيذيب في ا تصار : البراذعي. ، مؤنة إصبلح السقؼ المنكسر بيف الشريكيف179، ص9، جاليبان والتحصيل:  ابف رشد(1)

. ، ككتاب القسـ222، ص4، جالمدونة
. ، فصؿ217، ص4، جروضة الطالبين. ، باب الحجر418، ص13، جالمجموع: النككم( 2)
، 2، جشرح منتيى اإلرادات: البيكتي. كاف السفؿ لرجؿ كالعمك لآلخر فانيدـ: ، فصؿ381، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 3)

. في حكـ الجكار: ، فصؿ152ص
(. 33)سكرة الزخرؼ، اآلية ( 4)



168

لما أضاؼ عزكجؿ السقؼ إلى البيت كجب أف ييحكـ عميو أنو : ككجو الداللة مف ىذه اآلية
لو، فيمـز صاحب السفؿ إذا انكسر سقؼ سفمو أف يصمحو، ككذلؾ لك انيدـ جدار السفؿ كاف عميو 

. (1)أف يبنيو حتى يىٍسقيفىوي 

نحف نقر بأف السقؼ تابع لمبيت، كلكٌف اآلية ليس : كيمكف أف يجاب عمى ىذا االستدالؿ
. فييا ما يدؿُّ عمى إجبار صاحب السفؿ عمى بناء ما تيدـ مف البيت

: استدلكا بما يمي: من األدلة العقمية: ثانياً 

إف في مسألة إجبار صاحب السفؿ عمى البناء صيانةن لؤلمبلؾ المشتركة عف : قالكا-  1
. (2)التعطيؿ

ف -  2 إف السبب في إجبار صاحب السفؿ عمى البناء ىك كصكؿ صاحب العمك إلى حقو، كا 
. في ترؾ بناء السفؿ إضرار بصاحب العمك، فيجبر عمى

كألٌنو لٌما استحقت الشفعة لزكاؿ الضرر بيا، ككجبت القسمة إذا ديعي إلييا أحد الشريكيف -  3
. (3)لينتفي اإلضرار معيا، كاف كجكب المباناة مع ما فييا مف تضاعؼ الضرار أكلى

: كيمكف أف أجيب عمى ىذه األدلة

". ال ضرر كال ًضرار: "أما الجكاب عمى االستدالؿ بحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ-  1
بأنو ليس في نفي الضرر عف الطالب بإدخالو عمى المطمكب، أكلى مف نفيو عف المطمكب 

                                                 
. إصبلح أحد الشريكيف الشيء المشترؾ إذا تمؼ بدكف إذف الشريؾ: ، فرعه 147، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرُّعيني( 1)

: ، مسألة178، ص9، جالبيان والتحصيل: ابف رشد. ، باب الشركة305، ص6، جمنح الجميل شرح م تصر  ميل: عميش
. مؤنة

حاشية : الجمؿ. ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة411 ص4، جنياية المحتاج: الرممي( 2)
. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ366، ص3، جالجمل عمى شرح المنيج

يمـز أعبل الجاريف بناء : ، فصؿ414، ص3، جكشاف القناع: البيكتي. ، مسألة400، ص6، جالحاوي الكبير:  الماكردم(3)
.  يجكز لغير مالؾ الجدار االستناد إليو: ، فصؿ362، ص3، جمطالب ُأولي النيى: السيكطي. سترة
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إذ ليس ييمكف نفيو عنيما، فتناكب األمراف فيو فسقط االستدالؿ . بإدخالو عمى الطالب
. (1)بو

َـّ إٌف البناء ممؾه ال حرمة لو في نفسو، فبل ييجبر مالكو في اإلنفاؽ عميو، كما لك انفرد في -  2 ث
. (2)البناء كلـ يشاركو فيو أحد

أف قياسكـ غير صحيح، ألف ىناؾ فرؽه بيف اإلجبار عمى البناء ىنا كاإلجبار عمى -  3
القسمة، ألٌف القسمة ما شفعو إنما شرعت لدفع الضرر عف الشريكيف بما ال ضرر فيو، 

قرار الحقيف، كفي إعادة البناء غيرـه  نما ىي لتمييز الممكيف كا  كالقسمة ليست غيرمان، كا 
. (3)، فافترقا"الضرر ال يزكؿ بمثمو: "محض، كالقاعدة الشرعية تقكؿ

 ال يجبر صاحب السفؿ عمى إعادة بناء ما تيدـ مف سفمو، كذلؾ إذا انيدـ البناء :القول الثاني
.  بنفسو ككاف ال دخؿ لئلنساف في انيدامو، فيترؾ كؿ كاحدو منيما إلى أف يختار إعادة البناء

، حيث قاؿ اإلماـ النككم (5)، كىك قكؿ اإلماـ الشافعي في الجديد(4)كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية
.  كاهلل أعمـ(6)فالمختار الجارم عمى القكاعد أف ال إجبار مطمقان : رحمو اهلل

. (1)كىذا القكؿ أيضان ىك الركاية الثانية

                                                 
. ، مسألة401، ص6، جالحاوي الكبير: الماكردم( 1)
فإف كاف : ، مسألة44، ص5، جالشرح الكبير. ، فصؿ كاف بينيما حائط مشترؾ فانيدـ383، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 2)

..  ، حكـ كضع الخشب عمى جدار الجار279 ص4، جالمبدع: بينيما حائط فانيدـ ابف مفمح
ف كاف بينيما حائط : ، مسألة44، ص5، جالشرح الكبير: ابف قدامة. ، مسألة401، ص6، جالحاوي الكبير: الماكردم( 3) كا 

.  فانيدـ
، تحفة الفقياء: السمرقندم. ، فصؿ في بياف حكـ الممؾ كالحؽ الثابت في المحؿ264، ص6، جبدائع الصنائع: الكاساني( 4)
. ، كتاب المزارعة274، ص6، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف. ، كتاب الدعكل كالبينات191، ص3ج

. في شركة األمبلؾ المشتركة: ، الفصؿ األكؿ289، ص1، جمجمع الضمانات: البغدادم
، كتاب 495، ص6، جنياية المطمب في دراية المذىب: الجكيني. ، باب الصمح204، ص8، جم تصر المزني: المزني( 5)

. ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة411، ص4، جنياية المحتاج: الرممي. الصمح
.  كتاب الصمح. 216، ص4، جروضة الطالبين: النككم( 6)
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: كاحتجَّ أصحاب ىذا القكؿ بما يمي

: من السنة النبوية: أوالً 

. (2)"ال يحؿُّ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيب نفس منو: "قكلو صمى اهلل عميو كسمـ

: كجو الداللة في الحديث

قد تقرر شرعان أنو ال يجكز لمسمـ أف يتصرؼ في ممؾ غيره إال برضان مف الشريؾ اآلخر، 
كىنا اشترؾ صاحب العمك كصاحب السفؿ في البناء، كنتيجة ليذه الشراكة ليس ألحد الشريكيف 

. (3)إجبار صاحبو عمى الًعمارة

: من األدلة العقمية: ثانياً 

: استدلكا بما يمي

بما أف اإلنساف ال ييجبر عمى ًعمىارة ممكو في حاؿ انفرد بالبناء، فاألحرل بو أف ال يجبر -  1
عمى عمارة ممؾ غيره، في حاؿ االشتراؾ، مثؿ األرض المشتركة، فبل يجبر أحد الشريكيف 

. (4)عمى الزراعة أك الغىٍرس

ككذلؾ ال يخمك إما أف ييجبر عمى بنائو لحؽ نفسو، أك لحؽ جاره، أك لحقيما جميعان، كال -  2
يجكز أف ييجبر عميو لحؽ نفسو، بدليؿ ما لك انفرد بالسفؿ، كال لحؽ غيره، كما لك انفرد بو 

. (1)جاره، فإذا لـ يكف كؿ كاحد منيما مكجبان عميو، فكذلؾ إذا اجتمعا

                                                                                                                                               
فإف : ، فصؿ48، ص5، جالشرح الكبير. ، فصؿ كاف السفؿ لرجؿ كالعمك آلخر فانيدـ384، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 1)

ىؿ يجبر الممتنع مف بناء : ، المسألة األكلى448 ص6، جالفروع: الراميني.... . كاف السفؿ لرجؿ كالعمك آلخر فانيدـ العمك
.   كما بعدىا، باب الصمح531، ص1، جم تصر اإلنصاف: التميمي.... . السفؿ

.  ، مف ىذه الرسالة(12)تـ تخريجو في ص ( 2)
حاشية : ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة، الجمؿ411، ص4، جنياية المحتاج: الرممي( 3)

. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ366، ص3، جالجمل عمى شرح المنيج
.  ، كتاب الدعكل كالبينات191، ص3، جتحفة الفقياء: السمرقندم( 4)
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: الترجيح

يبدك لي رجحاف القكؿ الثاني، كذلؾ لكجاىة ما استدلكا بو كلضعؼ أدلة أصحاب القكؿ 
األكؿ، فقد أيجيب عمييا كميا، لكف اليـك يمكف أف نأخذ بما عميو العمؿ في السمطات المحمية مف 
بمديات كمجالس محمية مف مكاد قانكنية تنظـ عمؿ البناء، داخؿ المدف كالقكل كالمناطؽ السكنية، 

، مف قانكف التزامات مالكي الطبقتيف، السفمى "انيداـ البناء"كالتي بعنكاف " 14"فقد نصت المادة 
إذا انيدـ البناء كجب عمى صاحب الطبقة السفمى أف يعيد بنائيا، فإذا امتنع : كالعمكل، عمى أنو

جاز لممحكمة أف تأمر ببيعيا، كيجكز لصاحب الطبقة العميا أف يحصؿ عمى إذف مف المحكمة 
إلعادة بناء الطبقة السفمى عمى نفقة مالكيا لدفع الضرر المحقؽ حصكلو في الطبة العميا، أك لو 
أف يمنع صاحب الطبة السفمى مف السكف كاالنتفاع حتى يؤدم ما في ذمتو، كلو أف يمنع صاحب 
الطبقة السفمى مف السكنى كاالنتفاع حتى يؤدم ما في ذمتو، كلو أف يحصؿ عمى إذف مف المحكمة 

. 1لتأجير ىذه الطبقة أك سكناىا استيفاءن لحقو

:  انيدام العمو أو جزء منو، وما يترتب عميو: الحالة الثانية

إذا انيدـ أك جزء منو كترتب عمى انيدامو انيداـ السفؿ أك سقفو ككاف اليدـ دكف تعدو مف 
صاحب العمك، أك بغير فعمو، كالمطر الشديد أك الريح الشديدة أك زلزاؿ، كنحك ذلؾ، فيؿ ييجبر 

صاحب العمك عمى إعادة البناء؟  

ال يجبر صاحب العمك عمى بناء السفؿ،ألنو غير متعد، ككذلؾ ال يجبر عمى بناء عمكه؛ 
كبيذا القكؿ . لعدـ تعديو باليدـ أيضان، ككذلؾ ألٌف العمك ًمٍمكىوي كاإلنساف ال ييجبر عمى عمارة ممكو

. 2قاؿ الجميكر مف الفقياء

                                                                                                                                               
، 5، جالشرح الكبير عمى متن المقنع. كاف بينيما حائط مشترؾ فانيدـ: ، فصؿ383، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 1)

ف كاف بينيما حائط فانيدـ مطالب: ، مسألة44ص . في أحكاـ الجكار: ، فصؿ411، ص3، جكشاف القناع: البيكتي ... .كا 
1 uqtafi. Brizeit.edu\ legislation\getlegFT_printable.aspx?legPath=1996&mid=7285 
2 7، جر الرائق البح:ابف نجيـ. ، أراد صاحب العمك أف يبني عمى العمك بيتان 195 ص،4، جتبيين الحقائق :الزيمعي ،

 .، مسائؿ متفرقة443 ص،5، جالدر الم تار حاشية رد المحتار عمى :ابف عابديف. مف كتاب القضاء: ، مسائؿ شتى30ص
، 10، جالعزيز بشرح الوجيز فتح: الرافعي. ، كتاب الصمح495، ص6، جنياية المطمب في دراية المذىب: الجكيني
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:  انيدام السفل أو العمو بفعل أحدىما: الحالة الثالثة

إذا ىدـ أحدىما السفؿ، أك انيدـ السفؿ بفعؿ مف صاحب العمك، فإنو ييجبر صاحب : القول األول
العمك عمى بناء السفؿ، ككذلؾ لك انيدـ العمك بفعؿ مف صاحب السفؿ فيجبر صاحب السفؿ عمى 

 . بناء العمك، سكاء كاف اليدـ لحاجة أك غيرىا، كسكاء التزاـ بإعادية أك لـ يمتـز

. (1)كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية

: كحجتيـ فيما ذىبكا إليو

أنو إذا ىدـ صاحب السفؿ العمك، صار متعديان باليدـ، لما لصاحب العمك في بناء السفؿ -  1
ككذلؾ فإف ىدـ صاحب العمك السفؿ، صار أيضان متعديان باليدـ . (2)مف حؽ القرار لمعمك

كألحؽ ضرران بصاحب السفؿ، ألف لو حؽ االستظبلؿ مف الشمس كحؽ الحماية مف المطر 
.  كالريح كغيره

إف امتنع صاحب السفؿ عف الًعمارة، جاز لصاحب العمك أف يبني السفؿ مف مالو ثـ : القول الثاني
. يمنع صاحب السفؿ مف االنتفاع بو حتى يرد عميو نفقتو

 .(3)كبيذا القكؿ قاؿ المالكية

، فقد فرقكا بيف ما إذا كاف صاحب السفؿ مكسران أـ معسران، فيناؾ (4)أما عند الشافعية
: حاالتاف كىما

                                                                                                                                               

، فصؿ ىدـ 385، ص4، جالمغني: ابف قدامة. ، فصؿ137، ص1، ججواىر العقود: المنياجي. ، كتاب الصمح320ص
 .أحد الشريكيف الحائط المشترؾ

حاشية رد ابف عابديف، . ، فصؿ في بياف حكـ الممؾ كالحؽ الثابت في المحؿ264، ص6، جبدائع الصنائع: الكاساني (1)
، مسائؿ شتى مف كتاب 30، ص7، جالبحر الرائق: ابف نجيـ. ، مسائؿ متفرقة444، ص5 ، جالدر الم تار المحتار عمى

 .القضاء

 .، كتاب الصمح216، ص4، جروضة الطالبين: النككم (2)

: شياب الديف... تصرؼ أحد الشريكيف في شيء بدكف إذف: ، فرعاف151، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرُّعيني (3)
، 950، ص2، جالكافي في فقو أىل المدينة: النمرم. االرتفاؽ: ، فصؿ101، ص1، جإرشاد السالك إلى أشرف المسالك

 .باب جامع األحكاـ كاألقضية
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:   إذا كاف صاحب السفؿ مكسران :الحالة األولى

اختص صاحب السفؿ بعمارة سفمو، كانفرد صاحب العمك بعمارة عمكه، كاشتركا االثناف في 
.  عمارة السقؼ الذم بينيما

.  إذا كاف صاحب السفؿ معسران :الحالة الثانية

قيؿ لمطالب الداعي إلى العمارة، إٌف صاحبؾ معسران، كأنت لؾ الخيار بيف أف تيعمٌر جميعو 
، ثـ ترجع عمى صاحبؾ إذا أيسر بقدر حصتو أك ال تعمرٌ " العمك كالسفؿ" .  بماًلؾى أنتى

: أنو إذا بادر صاحب العمك بالعمارة، مف غير حؽ الحاكـ، فيو نظر: كأضافكا أيضان 

فإف كاف صاحب السفؿ مكسران، لـ يكف لممعمٌر الرجكع عميو بشيء، كصار متطكعان 
".  نفقة العمارة. "بالنفقة

: وجيانفيو : (1)أما إف كاف معسران 

 يرجع صاحب العمك عمى صاحب السفؿ بالنفقة، إذا أىٍيسىرى بيا، ألنيا مستحقة شرعان، :الوجو األول
كمان  ف لـ ييؤذف فييا حي .  كا 

 أنو ال يرجع الميعٌمر عمى المعسر، كذلؾ لبلختبلؼ في القيمة المدفكعة عمى :والوجو الثاني
. الًعمارة، فمـ يستقر كجكبيا إال بحكـ، كىذا الكجو ىك األظير

: الترجيح

كالتي " 15"القكؿ الراجح ىك القكؿ الثاني، كذلؾ لكجاىة ما ذىبكا إليو، فقد نصت المادة 
التزامات مالكي الطبقتينف السفمى : ، في الفصؿ الثالث"انيداـ البناء بخطأ صاحب العمك"بعنكاف 

إذا كاف انيداـ المبنى بخطأ صاحب العمكف كاف لصاحب الطبقة السفمى اف : كالعمكل، عمى أنو

                                                                                                                                               
 .، كما بعدىا، مسألة401، ص6، جالحاوي الكبير: الماكردم (4)

.  ، مسألة402، ص6، جالحاوي الكبير: الماكردم( 1)
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ان بإعادة بناء الطبقة السفمى، كلكف إذا أعاد البناء  مى يرجع عميو بالتعكيض المناسب كال يككف ميٍمزى
. (2)كاف لصاحب الطبقة العميا حؽ العمك عميو بعد آداء التعكيض

                                                 
(2)  uqtafi. Brizeit.edu\ legislation\getlegFT_printable.aspx?legPath=1996&mid=7285 



175

الفصل الرابع 
الحقوق المشتركة بين الجيران 

: وقد اشتمل عمى ثالثة مباحث
أحكام الحائط المشترك بين الجيران : المبحث األول

: وقداشتمل عمى سبعة مطالب
حكم البناء عمى الحائط المشترك : المطمب األول
فتح الِكَوى والنوافد في الحائط المشترك : المطمب الثاني
انتفاع الشريك بالحائط المشترك الذي بناه شريكو : المطمب الثالث
إجبار الشريك عمى العمارة مع شريكو في الحائط المشترك : المطمب الرابع

ىدم الحائط المشترك بفعل أحد الشريكين : المطمب ال امس
ىدم الجدار المشترك لغير مصمحة أو ضرورة تستدعي ذلك اليدم : المطمب السادس
في قسمة الحائط المشترك بين جارين، اذا كان عميو  شب : المطمب السابع

حقوق الطريق والتنازع فييا بين الجيران : المبحث الثاني
: وقد اشتمل عمى  مس مطالب

ال اص  الطريق: المطمب االول
ممكية الطريق ال اص : المطمب الثاني
الحقوق في الطريق ال اص لغير أىمو : المطمب الثالث
حقوق أىل الطريق ال اص في ىذه الطريق : المطمب الرابع

الطريق العام : المطمب ال امس
 والمسيل حق الجوار في الشُّْرب والمجرى: حقوق االرتفاق:  الثالثالمبحث

: وقد اشتمل عمى ثالث مطالب
الموارد المشتركة بين الجيران : المطمب األول
مقدار حبس الماء : المطمب الثاني

 سيلمحق ال: لمطمب الثالثا
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الفصل الرابع 

الحقوق المشتركة بين الجيران 

المبحث األول 

أحكام الحائط المشترك بين الجيران 

: حكم البناء عمى الحائط المشترك: المطمب األول

لك أراد أحد الشريكيف في الحائط المشترؾ الذم يقع بيف ممكييما أف يبني عمى ىذا الحائط 
مكاف ذلؾ بغير إذف شريكو، ككاف فيو ضرر عمى جاره فيؿ لو ذلؾ؟ 

:  ، كحجتيـ في ذلؾ(1)ال يجكز لو ذلؾ بإتفاؽ فقياء المذاىب األربعة

مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أنو ليس ألحد صاحبي الحائط  (1210)لقد نصت المادة -  1
المشترؾ أف ييعميو بدكف إذف اآلخر كال أف يبني عميو قصران أك شيئان آخر سكاء كاف ميضران 

. (2)باآلخر أك ال

أم نقضي . "(4)، فمـ ييجز كنقضو(3)إٌف البناء عمى الحائط المشترؾ يكىي الحائط كيضر بو-  2
. ، فاإلرتفاؽ بحؽ الغير ال يجكز مع اإلضرار"الجدار

                                                 
، 945، ص2، جالكافي في فقو أىل المدينة: النمرم. ، كتاب الصمح في العقار157، ص20، جالمبسوط:  السرخسي(1)

أراد أف يطيف داخؿ داره كلجاره : ، فرعاف152، ص5، جمواىب الجميلالحطاب الرُّعيني، . باب جامع األحكاـ كاألقضية
، باب ال يجكز 256، ص6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني. ، مدخؿ138، ص2الشيرازم، الميذب، ج. حائط

: المرداكم. ، فصؿ كال يفتح في الحائط المشترؾ طاقان كال بابان 376، ص4، جالمغني: ابف قدامة. استعماؿ حائط الجار
.  ، فصؿ أحكاـ الجكار410، ص3البيكتي، كشاؼ القناع، ج. ، فكائد261، ص5، جاإلنصاف

(. 1210)، المادة 234، ص1، جمجمة األحكام العدلية (2)
. ، باب الحجر403، ص13، جالمجموع النككيؾ (3)
. ال يفتح في الحائط المشترؾ طاقان كال بابان : ، فصؿ376، ص4، جالمغني:  ابف قدامة(4)
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، أما إذا (1)إٌف في ذلؾ انتفاعان بممؾ غيره مف غير ضركرة، فمـ ييجز الشتراكيما في الممؾ-  3
لـ يكف في البناء عمى الحائط المشترؾ ضرر، فيؿ يشترط إذف الشريؾ في ذلؾ؟  

 :قوليناختمؼ الفقياء في ىذا عمى 

 ييشترط إذف الشريؾ في البناء عمى الجدار المشترؾ أك االنتفاع بو، فإذا لـ ييؤذف لو، :القول األول
. فبل يجكز لو أف يبني عمى حائط الجار أك أف ينتفع بو بأم كجو مف كجكه االنتفاع

، كىك المشيكر (2)كىك مقتضى القياس كشركة الممؾ عند الحنفية كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية
. (5)، كىك كجو عند الحنابمة(4)،  كىك قكؿ الشافعي في الجديد(3)عند المالكية

: أدلة أصحاب ىذا القول

استدلكا بما ركاه أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو : من السنة النبوية: أوالً 
. (6)"ال يحؿُّ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيبو نفسو منو: "كسمـ قاؿ

بٌيف صمى اهلل عميو كسمـ حرمة االنتفاع بأمكاؿ الغير إال : كجو الداللة في ىذا الحديث
. (7)برضاىـ، كالحائط المشترؾ فيو شبية ممؾ لكبل الشريكيف، فبل بٌد مف أخذ رضا صاحبو

                                                 
. كليس لو كضع خشبة إال عند الضركرة، بأف ال يمكف التسقيؼ إال بو: ، مسألة37، ص5، جالشرح الكبير: ابف قدامة( 1)
.  ، باب دعكل الرجميف167، ص8، جقرة عين األ يار لتكممة رد المحتار: ابف عابديف( 2)
مواىب الجميل في : الحطاب الٌرعيني. ، باب جامع األحكاـ كاألقضية945، ص2، جالكافي في فقو أىل المدينة:  النمرم(3)

تصرؼ أحد : ، فرعاف152، ص5أراد أف يطيف داخؿ داره كلجاره حائط، ك ج: ، فرعاف150، ص5، جشرح م تصر  ميل
.  الشريكيف في شيء بدكف إذف شريكو

.  ، باب الحجر403، ص13، جالمجموع: النككم. ، مدخؿ138، ص2، جالميذب:  الشيرازم(4)
: ، مسألة36، ص5، جالشرح الكبير. ال يفتح في الحائط المشترؾ طاقان كال بابان : ، فصؿ376، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 5)

، 261، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. كليس لو أف يفتح في حائط جاره كال الحائط المشترؾ ركزنة كال طاقان بغير إذف صاحبو
.  فكائد

.  ، مف ىذه الرسالة(121)تـ تخريجو في ص ( 6)
، 3، جحاشية الجمل عمى شرح المنيج: الجمؿ. ، باب الصمح248، ص1، جفتح الوىاب بشرح منيج الطالب: السنيكي( 7)

حاشية : البجيرمي. ، باب الحجر408، ص13، جالمجموع: النككم. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ364ص
.  في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ13، ص3، جالجيرمي شرح المنيج
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: استدلكا بما يمي: من األدلة العقمية: ثانياً 

ٍضعي ًحٍمؿو زائدو عمى حائطو مشترؾو كفيو ضرر عمى -  1 إٌف في البناء عمى الحائط المشترؾ كى
. (1)الحائط ال محالة

إٌف في البناء عمى الحائط المشترؾ انتفاعه بممؾ الغير مف غير ضركرة، فمـ ييجز كحمؿ  -2
. (2)المتاع عمى بييمة الغير، ككالبناء في أرضو

:  كيمكف أف أجيب عمى ىذا االستدالؿ

إٌف ىناؾ فارقان بيف البناء عمى الحائط المشترؾ كبيف الحمؿ عمى بييمة الغير أك البناء في 
أرضو، فإٌف الحمؿ عمى بييمة الغير أك البناء في أرضو، ييعطؿُّ المنفعة بالكمية، أما في البناء عمى 

الحائط المشترؾ، فإنو يعطؿ المنفعة بشكؿ جزئي كذلؾ ألٌف لكبل الشريكيف حقان في الحائط 
. المشترؾ، فبل يممؾ كاحد منيما منع اآلخر مف اإلنتفاع بو، ففي البناء منفعة لمباني

يجكز لمشريؾ أف يبني عمى الحائط المشترؾ كينتفع بو إذا كاف البناء ال يضرُّ : القول الثاني
 .بالجار كال بالحائط المشترؾ

لى ىذا القكؿ ذىب الحنفية ، كىك القكؿ الصحيح عند (4)، كىك قكؿ الشافعي في القديـ(3)كا 
. (5)عند الحنابمة

                                                 
.  ، كتاب الصمح في العقار157، ص20، جالمبسوط: السرخسي( 1)
إمكاف : ، مسألة262، ص6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني. ، مدخؿ139، ص2، جالميذب: الشيرازم( 2)

، 3، جكشاف القناع: البيكتي. ال ييفتح في الحائط المشترؾ طاقان كال بابان : ، فصؿه 376، ص4، جالمغني: ابف قدامة. االنتفاع
.  في أحكاـ الجكار: ، فصؿ410ص

.  ، باب دعكل الرجميف176، ص8، جقرة عين األ يار: ابف عابديف( 3)
إمكاف : ، مسألة262، ص6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعيالعمراني، . ، مدخؿ138، ص2، جالميذب: الشيرازم( 4)

.  االنتفاع بجدار الجار
: ، فصؿ411، ص3، جكشاف القناع: البيكتي. ، فصؿ كضع خشبة عمى جدار الجار376، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 5)

.  ، فكائد262، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. في أحكاـ الجكار
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أف تككف ىناؾ حاجة في االستناد إلى الجدار كأف ال يقدر : لكف اشترط الشافعية كالحنابمة
. (1)عمى التسقيؼ إال بو

: كاستدٌؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يمي

: من السنة النبوية: أوالً 

ال يمنع جار جاره : "حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
. (2)"أف يغرز خشبة في جداره

: استدلكا بما يمي: من األدلة العقمية: ثانياً 

إٌف في البناء عمى الحائط المشترؾ انتفاعان بحائط لو فيو شركة عمى كجو ال يضر بشريكو، -  1
. (3)فأشبو االستناد إلى الحائط كاالستظبلؿ بو

إف الشريكيف في الحائط استكيا في أصؿ الممؾ، فينبغي أف يستكيا في االنتفاع، كمف ذلؾ -  2
. (4)االنتفاع كضع الخشب عمى الجدار كالبناء عميو لمتسقيؼ

: القول الراجح

يظير لي رجحاف القكؿ الثاني، كذلؾ لكجاىة ما استدلكا بو في قكليـ، فإف لمشريؾ نصيبان 
كحظان في الجدار المشترؾ، فمو االنتفاع بو مف غير إلحاؽ ضرر بشريكو، فالحائط المشترؾ بمثابة 
دعامة كستر لمجاريف، كعمى ذلؾ يككف لمشريؾ أف يضع فكقو عكارض ليستند عمييا سقؼ بناءه، 

ال فممشريؾ المطالبة بإزالة ما قاـ بو شريكو . بشرط أال يحمِّؿ الحائط فكؽ طاقتو، كا 

                                                 
. كضع خشبو عمى جدار الجار: ، فصؿ376، ص4، جالمغني: ابف قدامة. ، مدخؿ138، ج، صالميذب: الشيرازم( 1)
.  ، مف ىذه الرسالة(52)سبؽ تخريجو في ص ( 2)
: ، مسألة36، ص5، جالشرح الكبير. ال يفح في الحائط المشترؾ بابان كال طاقان : ، فصؿ376، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 3)

.  كليس لو كضع خشبة عميو إال عند الضركرة
. ، كتاب الشركط191، ص30، جالمبسوط: السرخسي( 4)
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: فتح الِكَوى والنوافد في الحائط المشترك: المطمب الثاني

 أك النكافذ في الحائط 2 إلى أنو ال يجكز ألحد الشريكيف فتح الككل1ذىب جميكر الفقياء
. المشترؾ بينو كبيف جاره إال برضان مف شريكو

: األدلة

: استدٌلكا بما يمي: من السنة النبوية: أوال

ال : "استدلكا بما ركاه أبك سعيد الخدرم رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
. 3"ضرر كال ًضرار

. إف في فتح الككل كالنكافذ إلحاؽ ضررو بالشريؾ فيمنع منو: كجو الداللة في الحديث

: استدلكا بما يمي: من األدلة العقمية: ثانياً 

إف فتح الككل في الحائط المشترؾ، يككف فيو رفعان لبعض الحائط كىك ال يتمكف مف أف -  1
يرفع جميع الحائط عميو، ألف فيو كضع حمؿ زائد عمى حائط مشترؾ، كىذا فيو ضرر 

. 4عمى الحائط ال محالة

                                                 
1 باب 176، ص8، جقرة عيون األ يار: ابف عابديف. ، كتاب الصمح في العقار157، ص20، جالمبسوط: السرخسي ،

النمرم، . أراد أف يطيف داخؿ داره كلجاره حائط: ، فرعاف150، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرُّعيني. دعكل الرجميف
، 13، جالمجموع: النككم. ، مدخؿ138 ص2، جالميذب: الشيرازم. ، باب جامع األحكاـ كاألقضية945، ص2الكافي، ج

، المغني: ابف قدامة. ، باب الحكالة263، ص1، جكفاية األ يار في حل غاية اال تصار: الحصني. ، باب الحجر403ص
كشاف : البيكتي. ، فكائد261، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. ال ييفتح في الحائط المشترؾ طاقان كال بابان : ، فصؿ376 ص4ج

 .، فصؿ في أحكاـ الجكار410، ص3، جالقناع

2 كىي ركازف البيت اٍستيعيرت لمثقب التي تثقب في الخشب ليجرم الماء إلى المزازع، "بفتح الكاؼ كضميا"جمع ككة : الًككىل ،
كا، : انظر. ىي كالخكخة التي تعمؿ في الباب: كقيؿ ، فصؿ الماء 308، ص1، جدرر الحكام شرح غرر األحكاممنبل ًخٍسري
 .نكعاف

3  مف ىذه الرسالة(61) سبؽ تخريجو في ص ، .
4 كتاب الصمح في العقار157، ص20، جالمبسوط: السرخسي ،. 
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إٌف فتح الككل في الحائط المشترؾ يكىف البناء، كيضعفو، كقد ال يظير ذلؾ في الحاؿ، بؿ -  2
. (1)قد يؤثر عمى الحائط في المآؿ

إف في ذلؾ انتفاعان بممؾ الغير، كتصرؼ فيو بما يضرُّ بالحائط المشترؾ، فيمنع منو بدكف -  3
. (2)إذف شريكو

: انتفاع الشريك بالحائط المشترك الذي بناه شريكو: المطمب الثالث

عادتو كما كاف قبؿ االنيداـ،  إذا انيدـ الحائط المشترؾ بيف جاريف، كقاـ أحدىما ببنائو كا 
فيؿ يحؽ لمشريؾ اآلخر أف ينتفع بالحائط الذم أعيد بناؤه كما كاف ينتفع بو قبؿ انيدامو؟ 

: قوليناختمؼ الفقياء رحميـ اهلل في ىذا عمى 

 ال يحؽُّ لمجار الشريؾ االنتفاع بالحائط المشترؾ إال إذا أدل لشريكو نصؼ ما أنفؽ :القول األول
إف بنى الحائط : لكنيـ فرقكا بيف إف فعؿ ذلؾ بقضاء القاضي أك بدكف قضاء، فقالكا. عمى بنائو

.  بإذف مف القاضي، فإف الباني يستكفي مف شريكو نصؼ ما أنفؽ عميو

لى ىذا القكؿ ذىب الحنفية ، (3)أما إف بناه بغير إذف، فإنو يستكفي نصؼ قيمة البناء، كا 
. (5)، كبو قاؿ الشافعي في القديـ(4)كىك قكؿ عند المالكية

                                                 
 .، كتاب الصمح في العقار157، ص20، جالمبسوط: السرخسي (1)

، 276، ص4، جالمبدع: ابف مفمح. ال ييفتح في الحائط المشترؾ طاقان كال بابان : ، فصؿ376، ص4، جالمغني: ابف قدامة (2)
 .حكـ كضع الخشب عمى جدار الجار

حاشة رد المحتار عمى الدر : ابف عابديف. شتى مف كتاب القضاء: ، مسائؿ30، ص7، جالبحر الرائق: ابف نجيـ (3)
مجمع : البغدادم. ، باب دعكل الرجميف182، ص8، جقرة عين األ يار. القكؿ لمنكر الشركة: ، فركع333، ص4، جالم تار

 .في شركة األمبلؾ: ، الفصؿ األكؿ288، ص1، جالضمانات

، 6، جمنح الجميل: عميش. إذا كاف أحد الشريكيف غائبان : ، فركع144، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرُّعيني (4)
 .، باب أركاف الشركة كأحكاميا كالنزاع بيف الشريكيف105، ص7، جالتاج واإلكميل: المكاؽ. ، باب الشركة304ص

كعند الشافعية، إذا بنى . ، كتاب الصمح205، ص4، جروضة الطالبين. ، باب الحجر415، ص13 جالمجموع،: النككم (5)
الحائط المشترؾ بإذف مف الحاكـ أك القاضي فإنو يرجع عمى شريكو بحصتو مف النفقة، أما إف كاف بغير إذف مف الحاكـ، فبل 

 .يرجع عمى شريكو بما أنفؽ، ألنو متطكع باإلنفاؽ
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:   فيو تفصيؿ:القول الثاني

إذا بنى الشريؾ الحائط المشترؾ بعد انيدامو، ككانت التكمفة عالية، ككاف البناء بآلة مف 
.  عنده، فالحائط لمباني، كليس لشريكو االنتفاع بو، كلمباني نقضو متى شاء، ألنو ممكة خاصة

أما إف بناه بآلتو األكلى، عاد الحائط بينيما كما كاف قبؿ انيدامو، كبكامؿ حقكقو، ألنو 
.  عاد بعينو، كليس لمباني فيو إال أثر تأليفو

.  (2) كالحنابمة(1)كبيذا القكؿ قاؿ الشافعية

أف الباني يخٌير بيف أخذ نصؼ قيمة بناء الحائط، كبيف أخذه في حاؿ : كأضاؼ الحنابمة
. (3)طمب الشريؾ االنتفاع بالحائط المشترؾ

: الترجيح

يظير لي القكؿ الثاني لكجاىة التفصيؿ الكارد في مذىبيـ، كالذم يأخذ بعيف االعتبار زيادة 
.  التكمفة في البناء إذا كاف بآلة جديدة

: إجبار الشريك عمى العمارة مع شريكو في الحائط المشترك: المطمب الرابع

إذا انيدـ أك ىيًدـ الحائط المشترؾ بيف جاريف، كأراد أحدىما عمارتو فيؿ يجبر شريكو عمى 
العمارة معو؟  

فقد ينيدـ الجدار بنفسو، أك بفعؿ أحد الشريكيف فإذا انيدـ بنفسو ككاف ال دخؿ ألحد في 
انيدامو، ففي ىذه الحالة، ىؿ يجبر الشريؾ عمى العمارة مع شريكو؟  

                                                 
فتح العزيز بشرح : الرافعي. انيداـ جدار بيف جاريف: ، مسألة269، ص6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني( 1)

. ، باب الحجر415، ص13، جالمجموع شرح الميذب: النككم. ، كتاب الصمح321، ص10، جالوجيز
حقكؽ : ، فصؿ122، ص2، جالكافي. اتفقا عمى بناء الحائط المشترؾ بينيما: ، فصؿ385 ص4، جالمغني: ابف قدامة( 2)

، 5، جاإلنصاف: المرداكم. ، حكـ كضع الخشب عمى جدار الجار279، ص4، جالمبدع: ابف مفمح. االرتفاؽ كالجكار
. ، فكائد269ص

(.  1) في رقـ نفس المصادر السابقة( 3)
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: قولينلمفقياء في ىذه الحالة 

.   يجبر الشريؾ عمى العمارة مع شريكو إذا انيدـ الحائط المشترؾ الكاقع بيف ممكييما:القول األول

، كىك (2)، كالشافعي في القديـ(1)كبيذا القكؿ قاؿ اإلماـ مالؾ في إحدل الركايتيف عنو
. (4)، في أصح الركايتيف عنو(3)مذىب اإلماـ أحمد

: األدلة

: كاستدلكا بما يمي

: من السنة النبوية: أوالً 

ال : "استدلكا بما ركاه أبك سعيد الخدرم رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
. (5)"ضرر كال ًضرار

: كجو الداللة في ىذا الحديث

إٌف الشريؾ يجبر عمى العمارة مع شريكو في الحائط المشترؾ، ألنو كشريكو يتضرراف في 
. (6)ترؾ بنائو

: من األدلة العقمية: ثانياً 

                                                 
. إصبلح أحد الشريكيف الشيء المشترؾ إذا تمؼ بدكف إذف الشريؾ: ، فرع150، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرُّعيني( 1)

.  ، باب جامع األحكاـ كاألقضية(946-945)، ص2، جالكافي في فقو أىل المدينة: النمرم
: قميكبي كعميرة. ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة411، ص4الرممي، نياية المحتاج، ج( 2)

حاشية الجمل عمى شرح : الجمؿ. الطريؽ النافذ ال يتصرؼ فيو بما يضر: ، فصؿ395، ص2، جحاشيتا قميوبي وعميرة
. ، باب الحجر414، ص13، جالمجموع: النككم. 366، ص3، جالمنيج

إتفقا عمى بناء الحائط : ، فصؿ385، ص4، جالمغني. حقكؽ االرتفاؽ كالجكار: ، فصؿ122، ص2، جالكافي: ابف قدامة( 3)
.  في تصرؼ الشخص في ممؾ غيره: ، فصؿ375، ص1، جمنار السبيل: ابف ضكياف. المشترؾ

.  ، فكائد265 ص5، جاإلنصاف: المرداكم( 4)
.  ، مف ىذه الرسالة(61)سبؽ تخريجو في ص ( 5)
.  كاف بينيما حائط مشترؾ فانيدـ: ، فصؿ383، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 6)
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:  استدلكا بما يمي

إف خيؼ سقكط الحائط المشترؾ فيدمو أحد الشريكيف، فقد فعىؿى الكاجب، كأزاؿى الضرر -  1
. (1)الحاصؿ بسقكط الحائط

إف في ىدـ الحائط المشترؾ اعتداء عمى ممؾ الشريؾ في الحائط، فبل يمكنو الخركج مف -  2
. (2)عيدة ذلؾ، إال باإلجبار عمى إعادتو جميعو

إٌف السبب في إجبار الشريؾ عمى إعادة بناء الحائط المشترؾ، إذا ًخٍيؼى سقكطو، أنو قد -  3
يسقط عمى ما يتمفو، فقد يسقط كيقتؿ إنساف أك حيكاف أك قد يتمؼ ماالن ألحد، فكجب 

. (3)اإلجبار دفعان لمخطر المحتمؿ الحدكث

.  ال يجبر الشريؾ في الحائط المشترؾ عمى إعادة بناء الجدار مع شريكو:القول الثاني

ال يجبر الشريؾ :  في الجديد، قاؿ(5)، كاإلماـ الشافعي(4)كبيذا القكؿ قاؿ بعض المالكية
نما يغٌرـ أرشى النقض، كحجتيـ في ذلؾ أف الجدار ليس مثميان حتى ييبنى  عمى إعادة بناء الحائط، كا 

.  مثمو قبؿ ىدمو

                                                 
.  اتفقا عمى بناء الحائط المشترؾ: ، فصؿ385، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 1)
.  ، تتمة إذا كاف بعض شركاء في نير أقرب إلى أكلو مف بعض364، ص3، جمطالب أولي النيى: السيكطي( 2)
ف كاف : ، مسألة44، ص5، جالشرح الكبير. كاف بينيما حائط مشترؾ فانيدـ: ، فصؿ383، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 3) كا 

. بينيما حائط فانيدـ
، 1، ججامع األميات: ابف الحاجب. ، اإلجبار عمى ىدـ الجدار المائؿ392، ص9، جالبيان والتحصيل: ابف رشد (4)

.  ، كتاب إحياء المكات180، ص6، جالذ يرةالقرافي، . ، كتاب الشركة396ص
، 4النككم، ركضة الطالبيف، ج. ىدـ الجدار المشترؾ بيف اثنيف: ، فصؿ224، ص2، جأسنى المطالب: السنيكي( 5)

مغني : الشربيني. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ215، ص5، جتحفة المحتاج: الييتمي. ، كتاب الصمح215ص
. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ183، ص3، جالمحتاج
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: الترجيح

يبدك لي رجحاف القكؿ األكؿ، كذلؾ لكجاىة ما استدؿ بو أصحابو في تدعيـ قكليـ، كما أف 
. أصحاب القكؿ الثاني لـ يستندكا إلى دليؿ يدعـ رأييـ

: ىدم الحائط المشترك بفعل أحد الشريكين: المطمب ال امس

إذا ىىدىـ أحد الشريكيف الحائط المشترؾ، فقد يككف اليدـ لضركرة كأف يخاؼ سقكطو بسبب 
: ثالثة أقوالإف كاف اليدـ لضركرة، فممفقياء في ىذه الحالة . كىنو، أك لغير ضركرة

 إذا ىدـ أحد الشريكيف الحائط المشترؾ بينيما، ككاف ىذا اليدـ لضركرة، كخكؼ :القول األول
.  سقكطو، فيجبر عندىا الشريؾ عمى البناء مع شريكو

ككذلؾ ىذا . (3)، كأحد قكلي اإلماـ الشافعي(2)، كبعض المالكية(1)كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية
. (4)القكؿ ىك مذىب الحنابمة

 

                                                 
، الفصؿ 410، ص1، جلسان الحكام: ابف الٌشحنة. ، مسائؿ شتى مف كتاب القضاء30، ص7، جالبحر الرائق: ابف نجيـ( 1)

في : ، الفصؿ األكؿ290، 288، ص1، جمجمع الضمانات: البغدادم. في الحيطاف كما يتعمؽ فييا: الخامس كالعشركف
ىذا كقد . القكؿ لمنكر الشركة: ، فركع333، ص4، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف. شركة األمبلؾ
إذا حصؿ لمحائط المشترؾ بيف جاريف كىفه كخيؼ سقكطو، كأراد : مف مجمة االحكاـ العدلية عمى أنو (1318)نصت المادة 

. 251، ص1، جمجمة األحكام العدلية. أحدىما نقضو كامتنع اآلخر، فيجبر عمى النقض كاليدـ باالشتراؾ
، 9، جالبيان والتحصيل: ابف رشد: انظر. مثؿ مطرؼ كابف الماجشكف كسحنكف مف المالكية، ككذلؾ ابف الحاجب( 2)

: المكاؽ. ، كتاب الشركة396، ص1، ججامع األميات: ابف الحاجب. ، ىدـ الحائط الساتر لمغير لمضركرة222-221ص
بأٌف الشريؾ لو : كمف المالكية كعبد السبلـ، كالتممساني، فقد قالكا. ، باب أركاف الشركة كأحكاميا115، ص7، جالتاج واإلكميل

أف يبني الحائط مع شريكو مف غير إجبار، فإف أبى قيسِّـ الحائط بينيما إف أمكف، فإذا لـ يمكنو ذلؾ، أجبر عمى البناء مع 
تصرؼ أحد : ، فرعاف151، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الٌرعيني: انظر.شريكو أك أف يبيع ممف يقدر عمى البناء

. ، ىدـ الحائط الساتر لمغير لمضركرة221، ص9، جالبيان والتحصيل: ابف رشد. الشريكيف في شيء بدكف إذف شريكو
، 5، جتحفة المحتاج: الييتمي. ىدـ الجدار المشترؾ بيف اثنيف: ، فصؿ224، ص2، جأسنى المطالب: السنيكي( 3)

. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشركة: ، فصؿ215ص
: ، مسألة44، ص5، جالشرح الكبير. اتفقا عمى بناء الحائط المشترؾ بينيما: ، فصؿ385، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 4)

ف كاف بينيما حائط فانيدـ .  في حكـ الجكار: ، فصؿ153، ص2، جشرح منتيى اإلرادات: البيكتي. كا 
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:  األدلة

: استدٌؿ أصحاب ىذا القكؿ

: من السنة النبوية: أوالً 

. (1)"ال ضرر كال ًضرار: "استدلكا بحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

. كجو الداللة في ىذا الحديث

إٌف ترؾ إعادة بناء الحائط المشترؾ بيف جاريف، ال شؾَّ أف فيو ضرر حاصؿ بكبل 
. (2)الشريكيف

:  من األدلة العقمية: ثانياً 

: استدلكا بما يمي

إٌف الشريؾ يجبر عمى البناء مع شريكو في حاؿ ىدـ أحدىما الحائط، ألنو أتمؼ محؿ حؽ -  1
. (3)أحدىما، فيجب جبره بإعادة بنائو

إف اإلجبار عمى عمارة الحائط المشترؾ فيو انفاؽ عمى ممؾ مشترؾ يزكؿ بو الضرر عنو -  2
. كعف شريكو، فأجبر عميو كاإلنفاؽ عمى العبد

بأف ىناؾ فارقان بيف اإلنفاؽ عمى المشترؾ عند عمارتو، : (4)كييمكف الرد عمى ىذا االستدالؿ
كبيف اإلنفاؽ عمى العبد المشترؾ، فالحائط يمكف قسمتو بيف الشريكيف بخبلؼ العبد، 

.  كبالتالي فيك قياس مع الفارؽ

                                                 
.  ، مف ىذه الرسالة(61)تـ تخريجو في ص ( 1)
.  اتفقا عمى بناء الحائط المشترؾ: ، فصؿ385، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 2)
.  في بياف الممؾ كالحؽ الثابت في المحؿ: ، فصؿ264، ص6، جبدائع الصنائع: الكاساني( 3)
. انيداـ جدار بيف جاريف: ، مسألة268، ص6، جالبيان: العمراني. ، باب الحجر414، ص13، جالمجموع: النككم( 4)

.  ، مدخؿ141، ص2، جالميذب: الشيرازم
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ألف في ترؾ الشريؾ بناء الحائط المشترؾ مع شريكو إضراران بالشريؾ، فيجبر عميو كما -  3
. (1)يجبر عمى القسمة إذا طمبيا أحدىما، كعمى النقض إذا خيؼ سقكطو

: كأجيب عمى ىذا االستدالؿ

بأف قياسكـ اإلجبار عمى بناء الحائط المشترؾ عمى اإلجبار عمى القسمة قياس مع الفارؽ، -  1
كذلؾ ألٌف القسمة، فييا دفع الضرر عف كبل الشريكيف بما ال ضرر فيو، أما البناء ففيو 
نفاؽ الماؿ، كال يىٍمزىـ مف إجباره عمى إزالة الضرر بما ال  مضرةه، لما فيو مف الغرامة كا 

ر، بدليؿ قسمة ما في قسمتو ضرر رى ر فيو، إجباره عمى إزالتو بما فيو ضى رى . ضى

كذلؾ قياسكـ ىذه المسألة عمى ىدـ الحائط المشترؾ إذا خيؼ سقكطو، قياسه مع الفارؽ، -  2
ألنو يخاؼ سقكط حائطو عمى إنساف أك غيره، فيقتمو، حينيا يجبر عمى إزالة ما فيو خطر 

. أك ضرر باألخريف، بخبلؼ مسألتنا ىذه

نما ترؾ البناء لما يحصؿ -  3 ال نسٌمـ أٌف في تركو إضرار، فإٌف الضرر إنما حصؿ بانيدامو، كا 
".  في بناء الجدار"النفع بو، كىذا ال ييمنع اإلنساف منو، بدليؿ حالة اإلبتداء 

ف سمَّمنا أنو إضرار، لكف في اإلجبار عمى البناء إضرار، كال يزاؿ الضرر بالضرر فقد -  4 كا 
يككف الممتنع ال نفع لو في الحائط، أك يككف الضرر عميو أكثر مف النفع، فقد يككف معسران 

.  (2)ليس معو ما يبني بو الحائط، فيكٌمؼ الغرامة مع عىٍجًزهً 

                                                 
ف كاف : ، مسألة44، ص5، جالشرح الكبير. كاف بينيما حائط مشترؾ فانيدـ: ، فصؿ383، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 1) كا 

.  بينيما حائط فانيدـ
  . كاف بينيما حائط مشترؾ فانيدـ: ، فصؿ383، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 2)
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:  ال يجبر الشريؾ عمى العمارة مع شريكو في الحائط المشترؾ:القول الثاني

، كبو قاؿ اإلماـ (2)، كىك المعمكؿ بو عندىـ(1)كىذا القكؿ ىك الركاية الثانية لئلماـ مالؾ
. (4)، كىك الركاية الثانية عند الحنابمة(3)الشافعي في الجديد

: األدلة

:  التاليةباألدلة العقميةكاستدٌؿ أصحاب ىذا القكؿ 

إٌف عمارة الحائط المشترؾ فيو اتفاؽ عمى ممؾ لك انفرد بو لـ يجب، فإذا اشتركا لـ يجب -  1
". المشتركة"أيضان، كزراعة األرض 

إف ترؾ العمارة في الحائط المشترؾ مف ًقبؿ : كيمكف الرد عمى استدالليـ ىذا، بالقكؿ
الٌشريؾ فيو ضرر عمى الشريؾ اآلخر، أك عمى الجار، بخبلؼ زراعة األرض، فالضرر 
بترؾ زرعتيا ليس كمثؿ الضرر بترؾ العمارة في الحائط المشترؾ، إذ أف الضرر فيو بيَّف 

.  كحاصؿ ال محالة

. (5)ألنو بناء حائط، فمـ ييجبر عميو، كاإلبتداء-  2

إنو ليس كحاؿ اإلبتداء، فقد تعمؽ بالحائط المنيدـ حؽ كبل : كأجيب عمى ىذا االستدالؿ
.  الشريكيف فيو، كفي انيدامو ضرر حاصؿ ال محالة

                                                 
، مواىب الجميل: الحطاب الٌرعيني. ، باب جامع األحكاـ كاألقضية946، ص2، جالكافي في فقو أىل المدينة: النمرم( 1)
.  إصبلح أحد الشريكيف الشيء المشترؾ إذا تمؼ: ، فرع150، ص5ج
.  ، باب جامع األحكاـ كاألقضية946، ص2، جالكافي: النمرم( 2)
. ، كتاب الصمح494، ص6، جنياية المطمب في دراية المذىب: الجكيني. ، مدخؿ141، ص2، جالميذب: الشيرازم( 3)

.  320، ص10الرافعي، فتح العزيز، ج
، 265، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. حقكؽ االرتفاؽ كالجكار: ، فصؿ122، ص2، جالكافي في فقو اإلمام أحمد: النمرم( 4)

. ، فصؿ، كاف بينيما حائط مشترؾ فانيدـ383، ص4، جالمغني: ابف قدامة. فكائد
.  كاف بينيما حائط مشترؾ فانيدـ: ، فصؿ383، ص4، جالمغني: ابف قدامة( 5)



189

إما أف ييجبر عمى بنائو لحؽ نفسو، أك لحؽ : كألنو ال يخمك بناء الحائط مف أحكاؿ كىي-  3
.  جاره، أك لحقيما معان 

فبل يجبر عميو لحؽ نفسو، بدليؿ ما لك انفرد بو، كال لحؽ غيره، كما لك انفرد بو جاره، 
. (1)فكما ال يجب البناء في حاؿ االنفراد، فبل يجب إذا اجتمعا

:  القول الثالث

بيف الجدار الذم عميو حمكلة مف جذكع أك بناءو كنحكىما، كبيف الجدار الذم : فيو تفصيؿ
.  ال شيء عميو

: (2)كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية

إذا كاف عمى الجدار حمكلة أجبر الشريؾ عمى البناء مع شريكو، ألف في ترؾ البناء : قالكا
معو، تعطيؿ لحؽ الشريؾ في االنتفاع بمنافع الحائط المشترؾ مف كضع الجذكع كنحكه عمى 

.  الحائط المشترؾ

أٌما إذا لـ يكف عمى الجدار حمكلة فبل يجبر الشريؾ عمى بناء الحائط المشترؾ بشرط أف 
تككف العرصة التي عمييا الجدار عريضة، بحيث لك قيسِّمت أصاب كؿ كاحد منيما ما ييمكنو أف 
يبني حائطان لنفسو، كألنو ال يجبر الشريؾ عمى البناء مع شريكو إال إذا تضرر شريكو كال ضرر 

. (3)ىنا

أما إذا كانت العرصة عريضة فيجبر الشريؾ عمى البناء، إذ بتركو يتضرر الشريؾ في 
. (4)الحائط، بتعطيؿ منافع الحائط، كالباني ال يتضرر إذ يحصؿ لو بدؿ ما أنفؽ

                                                 
ف كاف بينيما حائط فانيدـ: ، مسألة44، ص5، جالشرح الكبير: ابف قدامة( 1) .  كا 
.  ، باب دعكل الحائط كالطريؽ93، ص17، جالمبسوط: السرخسي( 2)
.  القكؿ لمنكر الشركة: ، فركع334 ص،4، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار :ابف عابديف( 3)
. ، باب دعكل الرجميف179 ص،8، جقرة عين األ يار :ابف عابديف( 4)
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:  الترجيح

يبدك لي رجحاف القكؿ األكؿ، كىك إجبار الشريؾ عمى العمارة مع شريكو، كذلؾ لكجاىة ما 
استدلكا بو، ككذلؾ بما أٌف كبل الشريكيف ينتفعاف بالحائط المشترؾ، كجب عمى كمييما عمارتو في 

.  حاؿ انيداـ الحائط أك كًىفَّ كسقط

: ىدم الجدار المشترك لغير مصمحة أو ضرورة تستدعي ذلك اليدم: المطمب السادس

ففي ىذه الحالة، ىؿ يجبر الشريؾ في الجدار عمى إعادة بنائو مع شريكو حاؿ ىدمو أحد 
 :قوليناختمؼ الفقياء في ىذا عمى . الشريكيف

 . يجبر الشريؾ عمى اعادتو مع شريكو:القول األول

لى ىذا القكؿ ذىب الحنفية ، كبو قاؿ 3، كالصحيح مف مذىب الشافعية2، كالمالكية1كا 
  4.الحنابمة

: كحجة أصحاب ىذا القكؿ

إذا نقض أحد الشريكيف الجدار المشترؾ الكاقع بيف ممكييما لىًزموي اعادة بنائو، كذلؾ : قالكا -1
 .(5)لتعدم الشريؾ عمى حصة شريكو

 

                                                 
1 حاشية رد : ابف عابديف.  في بياف حكـ الممؾ كالحؽ الثابت في المحؿ:، فصؿ264 ص،6، جبدائع الصنائع :الكاساني

، باب دعكل 182 ص،8، جقرة عين األ يار.  القكؿ لمنكر الشركة:، فركع333 ص،4، ج الدر الم تارالمحتار عمى
 . في شركة األمبلؾ:، الفصؿ االكؿ287،290 ص،1، جمجمع الضمانات :البغدادم. الرجميف

2 مواىب الجميل :الحطاب الرُّعيني.  اإلرتفاؽ:، فصؿ101 ص،1، جارشاد السالك ألقرب المسالك :شياب الديف المالكي ،
. ، باب الشركة312 ص،6، جمنح الجميل :عميش .تصرؼ أحد الشريكيف بدكف اذف شريكو: ، فرعاف151ص، 5ج
3 كتاب الصمح215 ص،4النككم، ركضة الطالبيف، ج. ، كتاب الصمح320 ص،10، جفتح العزيز :الرافعي ، .
4 فإف :، فصؿ49 ص،5، جالشرح الكبير.  ىدـ احد الشريكيف الحائط المشترؾ:، فصؿ385 ص،4، جالمغني :ابف قدامة 

 . يمـز أعبل الجاريف بناء ستره:، فصؿ415 ص3البيكتي، كشاؼ القناع، ج. كاف بيف البيتيف حائط ألحدىما فانيدـ
، 415، ص3، جكشَّاف القناع: البيكتي. ىدـ أحد الشريكيف الحائط المشترؾ: ، فصؿ385، ص4، جالمغني: ابف قدامة (5)

 .يمـز أعبل الجاريف بناء سترة: فصؿ
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 .(1)كألٌف الضرر حصؿ بفعؿ اليادـ، فمزمو إعادتو: قالكا كذلؾ -2

 ال يجبر الشريؾ عمى اعادة بناء الحائط المشترؾ الذم ىدمو، كىذا القكؿ ىك قكؿه :القول الثاني
اٌف اليادـ يمزمو أٍرشي ما : ، كىك قكؿ عند الشافعية، حيث قالكا(2)عند المالكية كما ذكره ابف  نجيـ

. (3)نقض ال إعادتو

أف الجدار ليس بمثميان، فبل يجبر الشريؾ عمى اعادة : كحجة الشافعية فيما ذىبكا اليو
 .الحائط المشترؾ

 :كيمكف أف أجيب عمى ىذا االستدالؿ

إذا كاف الجدار ليس بمثمي، فإف الشريؾ فيو قد يتضرر بيدمو ثـ إنو قد تصرؼ في ممؾ 
 .غيره فأتمفو، فميزمو إعادة ما أتمؼ

 :الترجيح

يظير لي رجحاف القكؿ األكؿ، كذلؾ ألفَّ اإلنساف منييه عف إيقاع الضرر بغيره، ال سيما 
الشريؾ في األمبلؾ المشتركة كمنيا الحائط المشترؾ، لذلؾ كجب عمى الشريؾ إعادة ما ىىدىـ، ال 

أرش النقض فقط حسبما قاؿ الشافعية، كمما يدٌعـي رجحاف القكؿ األكؿ أيضان أف أكثر فقياء 
 .المذاىب االربعة قالكا بو

: في قسمة الحائط المشترك بين جارين، اذا كان عميو  شب: المطمب السابع

إذا كاف عمى الحائط المشترؾ خشب لكبل الجاريف، كأراد احدىما قسمة ىذا الحائط، فكيؼ 
 تككف قسمتو؟

                                                 
 .فإف كاف بيف البيتيف حائط ألحدىما فانيدـ: ، فصؿ49، ص5، جالشرح الكبير: ابف قدامة (1)

 .، مسائؿ شتى مف كتاب القضاء30 ص،7، جالبحر الرائق :ابف نجيـ (2)

 .، كتاب الصمح320 ص،10، جفتح العزيز :الرافعي .، كتاب الصمح25 ص،4، جروضة الطالبين :النككم (3)
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اختمؼ الفقياء رحميـ اهلل في قسمة ىذا الحائط، كذلؾ بالنظر إلى عدد الخشب المكضكع 
فإذا كاف ألحد الجاريف عىٍشري خشبات عمى الحائط المشترؾ، كاآلخر عميو خشبة كاحدة، . عميو

 :ىناؾ أربعة أقكاؿ

 إف لكؿ منيما ما تحت خشبتو، كال يككف الحائط بينيما نصفاف، كبيذا القكؿ قاؿ :القول االول
 .1االماـ ابك حنيفة رحمو اهلل

أنو قد كجد سببه لئلستحقاؽ، كذلؾ بكضع الخشب عمى الجدار، فيستحؽ : كحجتة في ذلؾ
 .2كؿ كاحدو منيما ما تحت خشبتو

 إف الحائط يككف بينيما نصفاف، كىذا القكؿ ينطبؽ كذلؾ عمى ما إذا كاف ألحدىما :القول الثاني
 .عشر خشبات كاآلخر ثبلث فصاعدان 

، كبو قاؿ 4 كىك أيضان كجو القياس عند الحنفية3كبيذا القكؿ قاؿ أبك يكسؼ رحمو اهلل
 .6كىذا القكؿ ىك المعتمد في المذىب عند الشافعية. 5أشيب مف المالكية

 :وحجتيم في ذلك ما يمي

إف كبلن مف الجاريف قد استكيا في أصؿ االستعماؿ كذلؾ بكضع الخشب عمى الجدار  -1
 .7المشترؾ، فاستكيا في قسمتو مناصفةن 

                                                 
1 كتاب 190 ص،3، جتحفة الفقياء :السمرقندم .، باب دعكل الحائط كالطريؽ89 ص،17، جالمبسوط :السرخسي ،

 .الدعكل كالبينات

2  (. 1)نفس المصادر السابقة في
3 172ص، 8 ج،األ يارقرة عين  :ابف عابديف .، فصؿ في التنازع باأليدم287 ص،8، جالعناية شرح اليداية :البابرتي ،

 .باب دعكل الرجميف

4 باب دعكل الحائط كالطريؽ89 ص،17، جلمبسوط ا:السرخسي ،. 
5 فرع، قاؿ أشيب اذا تداعيا جداران متصبلن ببناء 29 ص،22، كتاب إحياء المكات، كج181 ص،6، جالذ يرة :القرافي ،

 .ما كعميو جذكعقأحد

6 كتاب 479 ص،6، جنياية المطمب في دراية المذىب :الجكيني .، باب الصمح204 ص،8، جم تصر المزني ؾالمزني ،
 .الصمح

7 باأليدم، فصؿ في التنازع  287 ص،8، جالعناية شرح اليداية : البابرتي. 
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إف استعماؿ الحائط بكضع الخشب عميو ييثبت يد صاحبيا عميو، فصاحب القميؿ فيو  -2
يستكم بصاحب الكثير، فبل عبرة بالعدد ىنا، كما لك تنازعا في ثكب عامتو في يد أحدىما، 

 .1كطرؽه منو في يد اآلخر، كاف الثكاب بينيما نصفيف

إف كؿ ما لـ يكف قميمو داالن عمى الممؾ لـ يكف كثيره داالن عمى الممؾ، كالقصب كالرفكؼ  -3
 .2المكضكعة عمى الحائط المشترؾ

 .3كألف ما أمكف إحداثو بعد كماؿ البناء لـ يكف داالن عمى ذلؾ البناء كالجٌص كالنقش -4

إف ككف الجدار بيف داريف مثبته لمنصب اليد في حؽ كؿ كاحد منيما، كىك جزء مف كؿ  -5
 .4تحتيا، كىذا القكؿ قاؿ بو بعض الحنفية. دار

 يحكـ بالحائط لصاحب العشر خشبات إال مكضع الخشبة، فإنو لصاحبيا ما :القول الثالث
 .5تحتيا،كىذا القكؿ قاؿ بو بعض الحنفية

إف العشر خشبات حمؿه مقصكده ييبنى الحائط الجمو، بخبلؼ الخشبة : وحجتيم في ذلك
الكاحدة، فإنو ال ييبنى ألجميا حائط بؿ ينصب الجميا اسطكانة، فكاف صاحب العشر خشبات أكلى 
بالحائط مف صاحب الخشبة الكاحدة، إال انو ال يرفع خشبة اآلخر لمضركرة، فالثابت بالضركرة، ال 

كما لك تنازع اثناف في دابة، ككاف ألحدىما حمؿ مقصكد كلآلخر عمى الدابة . يعدك مكاضعيا
 .7، فانو ييقضى بيا لصاحب الًحٍمؿ6ًمخبلة

                                                 
1 كتاب الصمح389 ص،6، جالحاوي الكبير :الماكردم ،. 

2 نفس المصدر السابق. 

3 كتاب الصمح479 ص،6، جمذىبلي دراية افنياية المطمب  :الجكيني ،. 

4 كالطريؽط، باب دعكل الحائ89 ص،17 ج،المبسوط :السرخسي . 

5 17، جالمبسوط: السرخس. في دعكل الرجؿ كالنكاح:، الفصؿ العاشر137، ص9، جالمحيط البرىاني: ابف مازة ،
 .، باب دعكل الحائط كالطريؽ390ص

6 م مف الثبلث:الًمخبله، مىسى أبك محمد عبداهلل بف : الدينكرم: انظر.  الرطبه مف الحشيش كىك خىبل، كىي ما ييجعؿ فيو الخى
مسعكد بكبك . د: محمد جاسـ الحميدم، قدـ لو: ، مادة خبل، تحقيؽ65، ص2 ، جالجراثيم: (ىػ276)مسمـ بف قتيبة، كفاة 

 .، مادة خبل243، ص14 ، جلسان العرب: ابف منظكر. دمشؽ- ككزارة الثقافة

7 باب دعكل الحائط كالطريؽ89، ص17، جالمبسوط: السرخسي ،. 
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 يحمؼ كؿ كاحد منيا أف لو انصؼ الحائط، كلك حمؼ أحدىما عمى جميع الحائط :القول الرابع
 . بينيما إف تشاحا في اليميف(1)جاز، دكف النظر الى الحائط ىؿ عميو خشب أـ ال؟  كيقرع

 :(2)كبيذا القكؿ قاؿ الحنابمة

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عرض عمى قـك اليميف :  عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو:ودليميم
 .(3)أييـ يحمؼ

أف القرعة انما شرعت عند تساكم الحقكؽ كالمصالح كعند : كجو الداللة في الحديث السابؽ
 .(4)التنازع دفعان لمضغائف كاألحقاد

 :الترجيح

يبدك لي رجحاف القكؿ الثاني كذلؾ لقكة االدلة التي استدؿ بيا أصحاب ىذا القكؿ، ككذلؾ 
الف الحائط قد كاف مكجكدان قبؿ كضع الخشب عميو، حيث ينتفع بو كؿ منيما، حتى بعد كضع 

 .الخشب عميو، فكاف مف العىدؿ جعمو مناصفةن بينيما

 

 

 

 

                                                 
ذا لـ يكف إمثالو أك نصيب مف بيف أ ييضرب بينيـ بالقرعة، كىي طريقة تهعمؿ لتعييف ذات ك ييسيـ بينيـ، أأم : ييقرع بينيـ (1)

، 728ص، 2، جالمعجم الوسيط :الزيات كآخركف. ، مادة قرع548 ص،21، جتاج العروس : الزبيدم:انظر. تعينو بحجة
 .باب القاؼ، مادة قىرىع

 . ت العيف في يد أحدىماكجدف إ باب .387 ص،6، جكشاف القناع .556 ص،3 ج،شرح منتيى اإلرادات :البيكتي (2)

. ، كتاب الشيادات ، باب إذا تسارع قـك في اليميف(3/2674 )صحيح الب اري: البخارم (3)
. ، القضاء بالقرعة247ص، 1، جةيتيالموسوعة الفقيية الكو (4)
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المبحث الثاني 

حقوق الطريق والتنازع فييا بين الجيران 

: الطريؽ نكعاف خاصه ك عاـه، كلكؿ كاحد منيما أحكامو

: كيشتمؿ ىذا المبحث عمى خمسة مطالب

: ال اص 1الطريق: المطمب االول

حدُّ السِّكة الخاصة أف يككف فييا :  مف فقياء الحنفية الطريؽ الخاص بأنو2عٌرؼ الحمكاني
ٍكفى  ٍكف، فإف لـ يكف فييا قكـ ييٍحصى .  4 فيي ًسكِّة عامة3قكـ ييٍحصى

ىي السِّكة تككف ميٍسنىدىة مف أحد الطرفيف: كقيؿ الطريؽ الخاص
5 .

: ممكية الطريق ال اص: المطمب الثاني

 فيمف يممؾ الطريؽ الخاص ليتصرؼ فيو بأم نكع مف قوالنلمفقياء رحميـ اهلل تعالى 
: أنكاع التصرؼ

الطريؽ الخاص ًممؾ مف نفذت أبكاب بيكتيـ إليو كمف لو المركر فيو إلى بئره أك : القول األول
. حانكتو كنحك ذلؾ ال مف الصؽ جداره جدار جاره مف غير نفكذ بابو منو

                                                 
1 انظر. الطريؽ األعظـ ك الطريؽ العيٍظمى، كتيٍجمع عمى أٍطرقىو ك طيرؽ: ىي السبيؿ، ييذىٌكر ك يؤنث، نقكؿ: الطريؽ :

 .، مادة الطريؽ189، ص1، جم تار الصحاح: الرازم. ، مادة طريؽ1513، ص4، جالصحاح تاج المغة: الجكىرم

2 ىك عبد العزيز بف أحمد بف نصر بف صالح، الفقيو البخارم رئيس الحنفية شمس األئمة األكبر، ككاف يمقب : الحمكاني
" النكادر"في الفقو، ك" المبسكط: "بالحمكانيف يكنى بأبي محمد، تفقو عمى يد القاضي أبي عمي النسفي، لو تصانيؼ عديدة منيا

 .ىػ، ك قيؿ غير ذلؾ449،  تكفي رحمو اهلل سنة "شرح أدب القاضي"في الفركع، ككتاب 

3 ٍكف أم قميمكف، فيـ جماعة خاصة عادة ما يككنكف مف األقارب، أك المعارؼ، أم يمكف أف يككنكا سكاف : ككممة ييٍحصى
 . عمارة كاحدة مثبلن، أك حي خاص بيـ، كعددىـ بالعادة يككف قميبلن 

4 في المتفرقات : ، الفصؿ الثاني ك الثبلثكف399، ص5، جالمحيط البرىاني: ابف مازه. 

5 فتح الباب في السكة النافذة166، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرُّعيني ،. 
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. (3)، كالحنابمة(2)، كالشافعية(1)كىذا رأم بعض الحنفية

. إف الطريؽ الخاص كالمممكؾ لجميع أىمو ك ليس مممككا ممكان تامان : القول الثاني

. (5) كبو قاؿ المالكية(4)كىذا القكؿ ىك قكؿ عند الحنفية

أنو لك كاف مممككان ممكان تامان لكاف ليـ أف يحجزكه عف الناس : كحجتيـ في ىذا القكؿ
. (6)كيغمقكه عنيـ كذلؾ غير جائز

: الحقوق في الطريق ال اص لغير أىمو: المطمب الثالث

تقدـ أف الطريؽ الخاص ىك ممؾ مف نفذت أبكاب بيكتيـ إليو كمف لو حؽ المركر فيو إلى 
. بئره كحانكتو كنحك ذلؾ، كبالتالي ليـ الحؽ في االنتفاع بيذا الطريؽ بأم كجو مف كجكه االنتفاع

: أما غير أىؿ ىذه الطريؽ فميـ مف الحقكؽ فييا ثبلثان 

: حؽ المركر فيو: أوال

اختمؼ الفقياء رحميـ اهلل تعالى في جكازالمركر مف الطريؽ الخاص لغير أىمو عمى 
: قولين

                                                 
 .، باب ما يحدثو الرحؿ في الطريؽ145، ص6، جتبيين الحقائق: الزيمعي( 1)

، 2، جحاشيتا قميوبي وعميره: قميكبي كعميره. ، باب الصمح248، ص1، جفتح الوىاب بشرح منيج الطالب: السنيكي( 2)
، باب الصمح كما يذكر معو 399، ص4، جنياية المحتاج: الرممي. ، فصؿ الطريؽ النافذ ال يتصرؼ فيو بما يضر390ص

 .مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة

، 408، ص3 جكشاف القناع،: البيكتي. إخراج الميازيت الى الطريؽ األعظـ: ، فصؿ375ابف قدامو، المغني، ج ، ص (3)
 .فصؿ في احكاـ الجكار

 .، باب ما يحدثو الرجؿ في الطريؽ كغيره594، ص6، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف( 4)

 .، شركة العناف62، ص6، جشرح م تصر  ميل: الخرشي( 5)

 (.5،4)المصادر السابقة في تكثيؽ رقـ   نفس (6)
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كىك المفيـك مف . 1يجكز المركر مف الطريؽ الخاص ببل إذف، كىذا قكؿ الحنفية: القول األول
. 4 كىك كجو عند الحنابمة3 كبو قاؿ الشافعية2كبلـ المالكية

بأف المركر في ىذا الطريؽ مف الحبلؿ المستفاد بقرينة الحاؿ، كذلؾ : وحجتيم في ذلك
 .5ألنو جرت العادة بالمسامحة بالمركر مف الطريؽ الخاص

 .6 ليس ألحد المركر في الطريؽ الخاص بغير إذف أىمو كىذا قكؿ الحنابمة: القول الثاني

أف الطريؽ الخاص ىك ممؾ ألىمو كال يجكز لغيرىـ أف يىميرَّ فيو إال : وحجتيم في ما قالوه
. 7بإذنيـ كليس لغيرىـ حؽ فيو

:  الترجيح

يظير لي رجحاف القكؿ الثاني، كذلؾ ألنو البد مف إذف أصحاب الطريؽ الخاص قبؿ 
المركر منيا مف غير أىميا ألف مركرىـ مف ىذه الطريؽ قد يسبب الضرر كاألذل بأىؿ تمؾ 

الطريؽ، ال سيما إذا مرَّ منيا دكاب كما شابو ذلؾ، كالعرؼ اليكـ يؤيد ذلؾ، فمف كاف ليـ مكاف 
ًحمَّة، كليـ عمى ذلؾ طريؽ خاص بيـ، فيك ليـ كحدىـ،  سكف أك عمارة خاصة بيـ مثبلن، أك ليـ مى

كال ييسمح لغيرىـ المركر فيو إال بإذنيـ، كلك كاف ىذا الطريؽ الخاص يكصؿ إلى أماكف أخرل، 
                                                 

1 قرة . ، باب ما يحدثو الرجؿ في الطريؽ كغيره593، ص6، جحاشية رد شرح المحتار عمى الدر الم تار: بف عابديفا
 .، باب ما يحدثو الرجؿ في الطريؽ كغيره165، ص7عيف األخيار، ج

2 ال كاف ليـ أف يحجزكىا عمى : "قاؿ الخرشي إنيا أم الطريؽ الخاص كالممؾ لجميعيـ إشارة إلى أنيا ليست ممكان تامان كا 
 . ، شركة العناف62، ص6، جحاشية ال رشي عمى م تصر  ميل: الخرشي.... .". الناس بغمؽ

3 4، جنياية المحتاج: الرممي. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، الباب الثاني221، ص2، جمغني المحتاج: الشربيني ،
، الباب 221، ص2السنيكي، أسنى المطالب، ج. ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة399ص

 .في التزاحـ عمى الحقكؽ: الثاني

4 كال يجكز : ، مسألة28، ص5، جالشرح الكبير. كال يبني دكانا كال يخرج ركشنان : ، فصؿ374، ص4، جالمغني: ابف قدامو
ناحان   .أف يهٍشًرع إلى طريؽ نافذ جى

5  مف ىذه الصفحة(2)الصفحات نفسيا، مف المصادر ذاتيا في تكثيؽ رقـ ،. 

6 257، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. كال يحفر في الطريؽ النافذ بئران لنفسو: ، فصؿ375، ص4، جالمغني: ابف قدامو ،
 .، فصؿ في أحكاـ الجكار407، ص3، جكشاف القناع: البيكتي. فكائد

7 باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة400، ص4، جنياية المحتاج: الرممي ،. 
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فيـ كحدىـ مف شؽَّ الطريؽ كتكمفكا نفقتو، كفي استخداـ غيرىـ ليذا الطريؽ كبغير إذنيـ، سكؼ 
يصبح طريقان عامان ال خاصان، كفي ذلؾ ضرره عمييـ، خاصةن إذا مرَّ فيو دكاب كحيكانات، كما ينتج 
مَّفىات في تمؾ الطريؽ الخاص، كفي ىذا ضرره محضه بأىؿ تمؾ  عف ذلؾ مف إلقاء القاذكرات كالميخى

. الطريؽ، فكجب منع غير أىؿ طريؽ الخاص مف المركر فيو

:  حؽ الجمكس فيو: ثانياً 

األكجو حممو : ، كقالكا1ال يحؽ لغير أىؿ الطريؽ الخاص الجمكس فيو بغير إذف أىمو
.  كىذا القكؿ ىك قكؿ الشافعية. 2عمى جمكس ال ييتسامح بو عادة

. 3يجكز الجمكس مف غير إذف أىمو ألف الجمكس ال يدـك ك ال يمكف التحرز منو: كعند الحنابمة

إذا كاف الشرع قد منع مف الجمكس في الطريؽ العاـ، فما بالؾ بالطريؽ : لكن أقول
الخاص، فاألفضؿ منع الجمكس فيو، ألف حقكقو متعمقة بأصحابو، فبل يسمح ألحد بالجمكس أك 

المركر فيو  إال بإذف منيـ، خاصة أف الجمكس يستمـز كقتان، كقد يترتب عمى ذلؾ أضرار االطِّبلع 
. عمى العكرات أك االستماع لكبلـ أىؿ تمؾ الطريؽ، كىذا مما يتأذل بو الناس عادةن 

: فتح الباب في الطريؽ الخاص: ثالثاً 

لك أراد صاحب الجدار المجاكر لمطريؽ الخاص فتح باب فيو لئلستطراؽ ككاف ىذا 
الشخص ليس مف أىؿ ىذا الطريؽ فيؿ لو ذلؾ أـ ال؟ 

: قوليناختمؼ الفقياء رحميـ اهلل تعالى في ذلؾ عمى 

                                                 
1 باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة400، ص4، جنياية المحتاج: الرممي ،. 

2 7، ج ميل التاج واإلكميل لم تصر: المكاؽ. ، كتاب القسـ225، ص4، جالتيذيب في ا تصار المدونة: البراذعي ،
عميش، . ، فتح الباب في السكة النافذة166، ص5، جمواىب الجميل: ، باب أركاف الشركة كأحكاميا الحطاب الرعيني137ص

 .، باب الشركة329، ص6منح الجميؿ، ج

3 كال يجكز : ، مسألة28، ص5 جالشرح الكبير،. ال يبني دكانان كال يخرج ركشنان : ، فصؿ374، ص4، جالمغني: ابف قدامة
 .أف يشرع إلى طريؽ نافذ
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 يجكز فتح باب لئلستطراؽ في الطريؽ الخاص كلك لـ يكف صاحبو مف أىمو، كحتى :القول األول
 لكنيـ اشترطكا لجكاز فتح (1)كىذا القكؿ ىك قكؿ عند المالكية. لك كاف بغير إذف مف أىمو أيضان 

: (2)شرطينالباب 

 . أف تككف الطريؽ كاسعة: األول

 . أال يقابؿ باب أحد مف أىؿ ذلؾ الطريؽ: الثاني

. (3)ككافقيـ في ىذا القكؿ الحنابمة في كجو عندىـ

أف لمجار رفع حائطو كمو، فيممؾ رفع بعضو، كألف ما يمي : وحجة أصحاب ىذا القول
ٍعؿي بابو حيث  حائطو فيئان لو، فممؾ فتح الباب فيو، كحالة ابتداء البناء، فإف لو في ابنتداء البناء جى

. (4)شاء، فتىٍركيوي لو ال يسقط حقو منو

ال يجكز فتح باب في الطريؽ غير النافذ إذا كاف صاحبو مف غير أىؿ الطريؽ إف : القول الثاني
كاف فتح الباب لئلستطراؽ أما إف كاف لئلستضائة فبل يمنع ألف لو رفع جميع الجدار فبعضو 

 (8) كالحنابمة(7) كبو قاؿ الشافعية(6) كىك الصحيح عند المالكية(5)كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية. جائز
ىي أف فتح الباب في سكة غير نافذة ضرر بأىميا، ألنو قد يفتح بابان قيبالىةى باب : كحجتيـ في ذلؾ

                                                 
، فتح الباب 166، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرعيني. ، كتاب225، ص4، جالتيذيب با تصار المدونة: البرادعي (1)

. بالسكة النافذة
 .، فصؿ إحداث الباب ًقبىؿ باب الجار356، ص2، جتبصرة الحكام: بف فرحكفا (2)
، 4، جالمغني: ابف قدامو. حقكؽ اإلرتفاؽ كالجكار: ، فصؿ121، ص2، جالكافي في فقو االمام أحمد: ابف قدامو( 3)

 .، فكائد258، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. كاف لرجميف باباف في زقاؽ غير نافذ: ، فصؿ386ص

 .نفس المصادر السابقة  (4)

 .، باب ما يحدثو الرجؿ في الطريؽ كغيره594، ص6، جحاشية رد الم تار عمى الدر المحتار: ابف عابديف( 5)

 .، كتاب القسـ225، ص4، جالتيذيب في ا تصار المدونة: البراذعي. ، باب الشركة329، ص6، جمنح الجميل: عميش (6)

، 3، جحاشية البجيرمي: البجيرمي. في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة: ، فصؿ173، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني( 7)
 .، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة173ص

ف كاف : ، مسالة32، ص 5، جالشرح الكبير. كال يبني دكانان كال يخرج ركشنان : ، فصؿ374، ص4، جالمغني: ابف قدامو (8) كا 
: المرداكم. ، عدـ جكاز إشراع جناح إلى طريؽ نافذ274، 237، ص4ابف مفمح، المبدع، ج. ظير داره في درب غير نافذ

 .، فكائد258، ص5، جاإلنصاف
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أصحاب تمؾ السكة أك الطريؽ فييٍمنىع مف فتح الباب مف ليس مف أىمو، ألنو قد يرتفؽ في مكاف 
يككف لصاحب أىؿ السكة غير النافذة فيو إرتفاؽ بباب فيتخذ صاحب الباب عميو فيو المجالس 

 .(1)فيضايقو فكجب منعو مف ذلؾ

: القول الراجح

يبدك لي رجحاف القكؿ الثاني الذم يقكؿ بالمنع، كذلؾ لعمة الضرر، كىي مزاحمة كمضايقة 
. أىؿ الطريؽ الخاص كمف ثـ يسبب ليـ اإلزعاج كالمضايقة بكثرة اإلستطراؽ

: حقوق أىل الطريق ال اص في ىذه الطريق: المطمب الرابع

: ذكرنا مف قبؿ أف ممكية الطريؽ الخاص يككف ألىمو كأف ليـ فيو حقكقان منيا

: إحداث باب أك تىحكيمو: أوال

إذا أراد أىؿ الطريؽ الخاص إحداث باب في ممؾ أحدىـ أك أراد تحكيؿ الباب عف مكانو 
 :قولينإلى مكاف آخر فقد اختمؼ الفقياء رحميـ اهلل تعالى في ذلؾ عمى 

: (2)قاؿ بو المالكية ك ليـ فيو آراء : القول األول

اختمؼ فقياء المالكية في فتح الباب أك تحكيمو عف مكضعو في الطريؽ الخاص دكف 
 ثالثة آراءتفريؽ بيف ككنو أقرب إلى أكؿ الطريؽ أك أقرب إلى آخر الطريؽ ك ليـ في ذلؾ 

: كاآلتي

                                                 
، 137، ص7، جالتاج واألكميل: المكاؽ. ، فتح الباب في السكة النافذة166، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرعيني (1)

 .باب أركاف الشركة كأحكاميا

، 7، جالتاج واإلكميل: المكاؽ. الرجؿ تككف داره الصقة:  كما بعدىا، مسالة404، ص9، جالبيان والتحصيل: ابف رشد (2)
. ، أقساـ الشركة371، ص3، جالشرح الكبير: الدردير. ، باب أركاف الشركة بسكة كأحكاميا كالنزاع بيف الشريكيف148ص

. ، باب الشركة329، ص6، جمنح الجميل: عميش
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. 1أف ذلؾ ال يجكز إال بإذف جميع أىؿ الزقاؽ كىك ما ذىب إليو ابف ًزرب: الرأي األول

أف ذلؾ يجكز إذا لـ يقابؿ دار جاره أك يقترب منو فيقطع عنو ًمٍرفىقىان كىذا قكؿ ابف : الرأي الثاني
. 4 مف المالكية(3) كابف كىب2القاسـ

أف لو تحكيؿ بابو ك لكف يشترط أف يىسيدَّ الباب األكؿ كأف ال يمحؽ بجاره ضرر كليس : الرأي الثالث
. 5لو أف يفتح بابان لـ يكف قبؿ بحاؿ كىذا القكؿ ىك قكؿ أشيب

ال يجكز فتح باب أقرب إلى أكؿ الطريؽ مف بابو األصمي مع بقاء الباب األصمي : القول الثاني
كبيذا . إال أف يأذف لو شركاؤه، كلك سىدَّ الباب األصمي ثـ أراد فتح باب آخر جاز ذلؾ بدكف إذف

. 6القكؿ قاؿ الشافعية

بأف إبقاء الباب األصمي كفتح باب آخر جديد يكرث الزحمة : كاحتج أصحاب ىذا القكؿ
. 7كالضرر بأىؿ الطريؽ الخاص

التعميؿ بالزحمة ضعيؼ ألفَّ لو جعؿ داره حمامان : "إال أنو أجيب عف ىذا االستدالؿ
كحانكتان مع أف الزحمة ككقكؼ الدكاب في الطريؽ الخاص كطرح األثقاؿ بإضعاؼ ما عساه يقع 

. (1)"نادران في فتح باب آخر لمدار
                                                 

1 ىك محمد بف يبقى بف زرب، يكنى أبا بكر القرطبي، كاف شيخان صالحان كقكران ككاف فقييان نبيبلن كقاضيان جميبلن، : ابف زرب
، تكفي رحمو اهلل "الرد عمى ابف ًقسره"، ك"الخصاؿ في فركع الفقو المالكي: "سمع مف قاسـ بف أىصبغ، لو عدة تصانيؼ منيا

ابف . ، ابف يبقى محمد بف يبقى بف زرب القرطبي(16/298 )سير أعالم النبالء: الذىبي: انظر. (ىػ381)في قرطبة سنة 
. ، ابف زرب135، ص7، جاألعالم: الزركمي. ، محمد بف يبقى9، ص1، جالديباج المذىب: فرحكف

2  مف ىذه الرسالة(142)سبؽ ترجمتو في ص ،. 

ىك عبد اهلل بف كىب بف مسمـ القرشي بالكالء المصرم المالكي، ييكنى أبا محمد، فقيو كمفسر ك محدِّث : ابف كىب (3)
، تكفي "تفسير القرآف"، ك"المكطأ الكبير"، ك"المكطأ الصغير"، ك"أىكاؿ القيامة"، ك"الجامع في الحديث: "كميقرمء، مف تصانيفو

، معجـ (ىػ1408)كحالة عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني الدمشقي، كفاة : انظر. (ىػ197)رحمو اهلل سنة 
 .، مىف اسمو عبد اهلل(6/141 )تيذيب التيذيب: ابف حجر. ، عبد اهلل بف كىب162، ص6المؤلفيف، ج

4 أقساـ الشركة371، ص3، جالشرح الكبير: الدردير ،. 

5 باب أركاف الشركة كأحكاميا148، ص7، جالتاج واإلكميل: المكاؽ. ، باب الشركة329، ص6، جمنح الجميل: عميش ،. 

6 تحفة : الييتمي. ، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة401، ص4، جنياية المحتاج: لرمميا
. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة208، ص5، جالمحتاج

7 فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة176، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني ،. 
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يجكز لئلنساف أف يفتح في ممكو بابان آخر أقرب إلى أكؿ الطريؽ مف بابو األصمي : القول الثالث
. لكف يشترط في ذلؾ عدـ الضرر بأىؿ الطريؽ كأف يقابؿ بابا لجاره أك يبلصقو فيضيؽ عميو

. (4) كىك مذىب الحنابمة(3) كىك قكؿ عند الشافعية(2)كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية

بأف صاحب الباب الميحدث يترؾ بعض حقو في االستطراؽ، : كاحتج أصحاب ىذا القكؿ
و أكلى . (5)كألف لو االستطراؽ إلى آخر الدرب الخاص كما أف لو كضع جميع حائطو فىبىعىضي

:  القول الراجح

يظير لي رجحاف القكؿ الثالث، كذلؾ لقكة ما احتج بو أصحابو فاإلنساف ال ييٍمنىع مف 
. التصرؼ في ممكو إال إذا أضرَّ بغيره

إذا أراد كاحد مف أىؿ الطريؽ الخاص أف ييخرج إلى : إخراج جناح إلى الطريؽ الخاص كنحكه: ثانياً 
 أك الميزاب كغير ذلؾ، فيؿ يجكز لو ذلؾ؟ (7) أكالدَّكة(6)الطريؽ جناحان كنحكه كالسَّاباط

  :قوالنالفقياء رحميـ اهلل تعالى ليـ في ىذا 

كىذا القكؿ .  يجكز إحداث جناح ك نحكه في الطريؽ الخاص إذا لـ يضر بشركائو:القول األول
. (2) كىك قكؿ عند الشافعية(1)ىكالمشيكر عند المالكية

                                                                                                                                               
 .، باب الشركة329، ص6، جمنح الجميل: عميش (1)

درر الحكام : منبل خسركا. ، مسائؿ شتى مف كتاب القضاء109، ص3، جاليداية في شرح بداية المبتدي: المرغيناني (2)
 .، مسائؿ شتى في القضاء416، ص2، جشرح غرر األحكام

 .، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة208، ص5، جتحفة المحتاج: الييتمي (3)

، 4، جالمبدع: ابف مفمح. حقكؽ اإلرتفاؽ كالجكار: ، فصؿ121، ص2، جالكافي في فقو اإلمام أحمد: ابف قدامو (4)
 .، عدـ جكاز إشراع جناح إلى طريؽ نافذ274ص

 .، باب الصمح530، ص1، جكشاف القناع: البيكتي (5)

سقيفة بيف حائطيف تحتيا طريؽ، كسمي بذلؾ المتداده بيف الداريف، : كىك االمتداد كالطكؿ، كالساباط: الساباط، مف السٍِّبط (6)
أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد يف يحيى بف ميراف، كفاة : العسكرم: انظر. كالجمع سكأبيط كساباطات

محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ : حققو كعمؽ عميو. ، الفرؽ بيف الكلد كالسبط383، ص1، جالفروق المغوية: (ىػ395)
 .، مادة سىبىطى 141، ص1، جم تار الصحاح: الرازم. (مصر-القاىرة)

الزٌيات : انظر. المكاف المرتفع ييٍجًمس عميو، كىك مقعد مستطيؿ مف خشب غالبان ييٍجمىس عميو، كجمعو ًدكىاؾ: الدَّكة (7)
 .، الدَّكة210، ص1، جمعجم لغة الفقياء: قمعجي ك قنيبي. ، مادة دىكىؾى 292، ص1، جالمعجم الوسيط: كآخركف
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أف كؿ كاحد مف أىؿ الطريؽ الخاص يجكز لو اإلنتفاع بقراره، : كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ
. (3)فيجكز لو اإلرتفاؽ بيكائو كإخراج جناحو كنحكه إلى الطريؽ الخاص

 ال يجكز ألحد مف أىؿ الطريؽ الخاص إخراج جناح أك نحكه إال بإذف مف أىؿ ذلؾ :القول الثاني
. الطريؽ سكاء أضر بيـ ىذا اإلخراج أـ ال

، كىك مذىب (6)كىك األصح عند الشافعية(5) بعض فقياء المالكية(4)كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية
. (7)الحنابمة أيضان 

بأف إخراج الجناح إلى الطريؽ الخاص ال يجكز بغير إذف أىؿ : كاحتج أصحاب ىذا القكؿ
. (8)الطريؽ فيي ممكيـ كىـ يممككف اإلذف أك عدمو

:  إلقاء القيمامة في الطريؽ الخاص:ثالثاً 

إذا ألقى أىؿ الطريؽ الخاص القمامة فيو ككاف فيو ضرر عمى أىؿ تمؾ الطريؽ كجب 
. (1)إزالتو، كىذا ما أشار إليو الحنابمة مف غير تفصيؿ في ذلؾ

                                                                                                                                               
كباف رفعان بينان، كأف ال يضر بضكء  (1) لكف اشترط المالكية في جكاز إحداث الساباط ك الجناح كأف يرفعيا عف رؤكس الرَّ

: الدردير... . كال يمنع مف إحداث ركشف: ، قكلو487، ص3، جحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير: الصاكم: انظر. المارة
 .، باب الشركة328، ص6، جمنح الجميل: عميش. ، أقساـ الشركة370، ص3، جالشرح الكبير

ص 4، ج نياية المحتاج:الرممي. ، فصؿ في التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة173، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني (2)
 .، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عمى الحقكؽ المشتركة398

، 4، جنياية المحتاج: الرممي. ، فصؿ في التزحـ عمى الحقكؽ المشتركة173، ص3، جمغني المحتاج: الشربيني (3)
 .، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ عؿ الحقكؽ المشتركة398ص

قرة عين . ، باب ما يحدثو الرجؿ في الطريؽ كغيره594، ص6، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف (4)
، باب ما 307، ص10، جالعناية شرح اليداية: البابرتي. ، باب ما يحدثو الرجؿ في الطريؽ كغيره165، ص7، جاأل يار

 .يحدث الرجؿ في الطريؽ

(5)
، باب 329، ص6، جمنح الجميل: عميش. ، فتح الباب في السكة النافذة171، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرعيني

 .الشركة

، 3، جمغني المحتاج: الشربيني. ، فصؿ الطريؽ النافذ ممؾ مف نفذت بيكتيـ إليو173، ص3، جأسنى المطالب: السُّنيكي (6)
، باب الصمح كما يذكر معو مف التزاحـ 398، ص4، جنياية المحتاج: الرممي. ، فصؿ الطريؽ النافذ ممؾ مف نفذت173ص

 .عمى الحقكؽ المشتركة

ال : ، فصؿ374، ص4المغني، ج. ، فصؿ حقكؽ االرتفاؽ كالجكار119، ص2، جالكافي في فقو اإلمام أحمد: ابف قدامة (7)
 .، فكائد255، ص5، جاإلنصاف: المرداكم. يشرع إلى طريؽ نافذ جناحا

 (.7)المصادر نفسيا مف تكثيؽ رقـ  (8)
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 الحاصمة في طريؽ المسمميف كليـ في (3) فقد تكممكا عف إزالة المزابؿ(2)أما فقياء المالكية
 :أقوال ثالثةذلؾ 

 أف يككف تنظيؼ الطريؽ مف القمامة كاألكساخ عمى الجيراف جميعان، كيؤخذ األقرب :القول األول
. فاألقرب عمى اإلجتياد، فاألغمب أنيـ جميعان يىٍمقيكف القمامة في ىذا الطريؽ

 أنو ال يجبر مف قاـ برمي القمامة كالزبؿ في الطريؽ الخاص عمى تنظيفو ك حتى لك :القول الثاني
. ثبت اإلضرار بأىؿ تمؾ الطريؽ

 ييجبر عمى تنظيؼ األكساخ مف يقكـ برمييا في الطريؽ الخاص، ألف في رمييا :القول الثالث
. ضرر حاصؿ بأىؿ تمؾ الطريؽ، كبيذا القكؿ قاؿ سحنكف مف المالكية

: القول الراجح

يظير لي رجحاف القكؿ الثاني، كىك أنو ال يجبر مف قاـ برمي القمامة كالزِّبؿ في الطريؽ 
الخاص عمى تنظيفو، أما في أيامنا فيككف تنظيؼ الطريؽ عادةن مف اختصاص السمطات المحمية 
مف بمديات أك مجالس بمدية، أك قركية، كلكف ليس مف األخبلؽ كال مف الذكؽ إلقاء األكساخ عمى 

. قارعة الطريؽ، سكاء كاف الطريؽ عامان أك خاصان، كيكمؼ مف ألؽ النفايات بإزالتيا كتنظيفيا

: الطريق العام: المطمب ال امس

ىك ما ال يحصى قكمو، أك ما تركو لممركر قكـ بنكا دكران : الطريؽ العاـ: تعريؼ الطريؽ العاـ: أوالً 
. 1في أرض غير مممككة فيي باقية عمى ممؾ العامة

                                                                                                                                               
، الممحق الفقيي: الفكزاف. ، ما يجكز فعمو في الطريؽ كما ال يجكز153، ص5، جحاشية الروض المربع: العاصمي (1)
 .، باب في أحكاـ الجكار كالطريؽ113، ص2ج

 .، مسألة360، ص2، جتبصرة الحكام: ابف فرحكف (2)

كىي مكضع الزِّبؿ كىك السِّرًقٍيف أك السِّرًجيف، كىك ما يخرج مف الدُّبر، أما اليـك فيطمؽ عمى المكضع : جمع مزبمة: المزابؿ (3)
بىؿى 388، ص1، جالمعجم الوسيط: الزيات كآخركف: انظر. الذم تتجمع فيو القمامات في مكاف ما : قمعجي كقنيبي. ، مادة زى

 .، المزبمة424، ص1، جمعجم لغة الفقياء



205

إذا أراد أحد مف الناس أف يخرج إلى : إ راج جناح أو ميزاب ونحوىا إلى الطريق العام: مسألة
 الطريؽ العاـ جناحان أك ميزابان كنحك ذلؾ فيؿ يمنع مف ذلؾ أـ ال ؟

: قوليناختمؼ الفقياء رحميـ اهلل تعالى في حكـ إخراج جناح ك نحكه إلى الطريؽ العاـ عمى 

يجكز إخراج جناح كنحكه إلى الطريؽ العاـ إذا لـ يضر بالمارة ك لـ يمنعو أحد مف : القول األول
كخبلصة . ىذا اإلخراج كلكؿ كاحد مف أىؿ الطريؽ مطالبتو بالنقض سكاء كاف فيو ضرر أـ ال

كبيذا القكؿ قاؿ . أنو ال يجكز إخراج جناح ك نحكه إال بإذف مف أىؿ ذلؾ الطريؽ: القكؿ األكؿ
 .(2)اإلماـ أبكحنيفة رحمو اهلل تعالى

ًعؿ في حؽ كؿ كاحد :  في ذلؾوحجتو إفَّ الكصكؿ إلى إذف جميع أىؿ الطريؽ متعذر فىجي
 فكؿ كاحد لو حؽ المركر (3)كأنو ىك المالؾ كحده حكما كي ال يتعطؿ عميو طريؽ اإلنتفاع بالطريؽ

بنفسو ك ًبدىكابًِّو، فكاف لو حؽُّ النقض كما في الممؾ المشترؾ فإف فمكؿ كاحد حؽ النقض ما لك 
. (4)أحدث غيره فيو شيئا، ألف الطريؽ مممككة ليـ جميعا، كليذا أيكًجبىت الشفعة ليـ عمى كؿ حاؿ

 .ال يجكز إخراج جناح إلى الطريؽ العاـ مطمقان سكاءن أذف اإلماـ في ذلؾ أـ  لـ يأذف: القول الثاني
 .(1)كىذا القكؿ ىك الذم عميو جماىير األصحاب مف الحنابمة

:  في ذلؾوحجتيم

                                                                                                                                               
1 باب ما يحدثو الرجؿ في الطريؽ كغيره593-592، ص6، جحاشية رد المحتار عمى الدر الم تار: ابف عابديف ، .

 .، أسباب ما يحدث الرجؿ في الطريؽ307، ص10، جالعناية شرح اليداية: البابرتي

، تبيين الحقائق: الزيمعي. ، فصؿ أخرج إلى الطريؽ األعظـ كنيفان أك ميزابان 229، ص3، جالبناية شرح اليداية: العيني (2)
، باب ما يحدث 395، ص8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابف نجيـ. ، باب ما يحدثو الرجؿ في الطريؽ142، ص6ج

 .، باب ما يحدث في الطريؽ651، ص6، جمجمع األنير: داماد أفندم. الرجؿ في الطريؽ

، 6، جتبيين الحقائق، :الزيمع. ، أخرج إلى الطريؽ األعظـ كنيفان أك ميزابان 229، ص3، جالبناية شرح اليداية: العيني (3)
، باب ما يحدث الرجؿ 395، ص8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابف نجيـ. ، باب ما يحدثو الرجؿ في الطريؽ142ص

 .، باب ما يحدث في الطريؽ651، ص6، جمجمع األنير: داماد أفندم. في الطريؽ

 .، باب ما يحدث في الطريؽ651، ص6، جاليداية في شرح بداية المبتدي: المرغيناني (4)

، عدـ جكاز 273، ص4، جالمبدع: ابف مفمح. ، فصؿ ال يشرع في طريؽ نافذ جناحا371، ص4، جالمغني: ابف قدامو (1)
 .إشراع جناح الى طريؽ نافذ
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أفَّ إخراج الجناح ك نحكه بناء في ممؾ غيره بغير إذنو، فمـ يجز فيك كمف أخرج جناحا في -  1
 .(2)درب غير نافذ بغير إذف أىمو

نحف نقر بأنو بناء في ممؾ غيره لكف يبقى الباني مف : كيمكف الرد عمى ىذا االستدالؿ
عامة الناس كبالتالي ىك مف أىؿ الطريؽ العاـ فجاز لو البناء، فدؿ ذلؾ عمى أف ىذا 

. القياس قياس مع الفارؽ فبل يصمح االستدالؿ بو

أف في إخراج الجناح إلى الطريؽ مضرة بأىمو، فإنو ييظىمِّـ الطريؽ كيسد الضكء، كربما سقط -  2
عمى المارة أك سقط شيءه منو عمى أىؿ الطريؽ، باإلضافة إلى أنو قد تعمك األرض بمركر 

 .(3)الدكابِّ باألحماؿ فيقطع الطريؽ عمييـ، أما الماشي فبل يتضرر بكجكد ذلؾ الجناح

أٌف ما يفضي إلى الضرر في المآؿ يجب المنع منو ابتداءن، كما لك أراد بناء حائط مائؿ -  3
  .(4)إلى الطريؽ يخشى كقكعو عمى مف يمر فييا

 يجكز إخراج جناح كنحكه إلى الطريؽ إذا لـ يكف في إخراجو ضرر، كلكف يشترط :القول الثالث
 مف (6)رحمو اهلل تعالى كاختاره ابف عقيؿ (5)كقد ركم ىذا عف اإلماـ أحمد. إذف اإلماـ أك نائبو

. الحنابمة

 :من السنة النبوية: أوالً : األدلة

كاف لمعباس ميزاب : " استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما ركاه ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ
عمى طريؽ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنيما فمبس عمر ثيابو يكـ الجمعو كقد كاف ذيًبحى 

 فمما كافى الميزاب صيبَّ ماء بدـ الفرخيف، فأصاب عمر فيو دـ الفرخيف فأمر (2) فرخاف(1)لمعباس
                                                 

 .، فصؿ ال يشرع في طريؽ نافذ جناحان 373، ص4، جالمغني: ابف قدامو (2)

، فصؿ حقكؽ اإلرتفاؽ 119، ص2، جالكافي. ، فصؿ ال يشرع في طريؽ نافذ جناحان 373، ص4، جالمغني: ابف قدامو (3)
 .، باب الصمح529، ص1، جم تصر اإلنصاف والشرح الكبير: التميمي. كالجكار

 .، فصؿ ال يشرع إلى طريؽ نافذ جناحا373، ص4، جالمغني: ابف قدامو (4)

 .، فصؿ حقكؽ اإلرتفاؽ كالجكار119، ص2، جالكافي: ابف قدامة (5)

 .، فكائد254، ص5، جاإلنصاف: المرداكم (6)

العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ رضي اهلل عنو، ييكنى أبا الفضؿ، مف خطباء قريش كبمغائيـ كذكم  (1)
الفضؿ منيـ، كلد العباس قبؿ مكلد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حيث كلد قبؿ كالدتو بسنتيف، كىك عـ الرسكؿ صمى اهلل 
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عمر بقمعو ثـ رجع عمر فطرح ثيابو كلبس ثيابا غير ثيابو ثـ جاء فصمى بالناس فأتاه العباس 
كأنا أىعـز : كاهلل إنَّو لممكضع الذم كضعو النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ عمر لمعباس:" فقاؿ

عىوي في المكضع الذم كضعو النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ًعٍدتى عمى ظيرم حتى تىضى عميؾ لما صى
. (3)"ففعؿ ذلؾ العباس رضي اهلل عنو

أف إخراج العباس لمميزاب كاف بإذف النبي صمى اهلل عميو : كجو الداللة في ىذا الحديث
كسمـ، كىك إماـ المسمميف، فكاف جائزان، كلذلؾ قاـ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو بإعادة كضعو 

. كما كاف بعد أف عمـ أف إخراجو كاف بإذف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

استدلكا بأف المعتبر ىك إذف األماـ ألنو نائبيـ فجرل مجرل إذف : من األدلة العقمية: ثانيا
 .(4)المشتركيف في الدرب الذم ليس بنافذ

يجكز لئلنساف أف ييٍخرج الجناح كنحكه إلى الطريؽ العاـ إذا لـ يكف في ذلؾ ضرر : القول الرابع
 كىك قكؿ (1)كسكاء كاف ذلؾ بإذف اإلماـ أك بغير إذنو، كبو قاؿ أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية

.  (3) كالشافعية(2)المالكية

                                                                                                                                               

ٍتوي قريش فأعمف إسبلمو، كمات آخر أياـ عثماف بف عفاف اإلماـ : المرزباني: انظر. عميو كسمـ لكنو أىسَّر بإسبلمو إلى أف أىسىرى
-ىػ1402 )2، ذكر مف اسمو العباس، ط262، ص1، جمعجم الشعراء: (ىػ384)أبي عبد اهلل محمد بف عمراف، كفاة 

 .العباس بف عبد المطمب (26/5569 )تاريخ دمشق: ابف عساكر. (لبناف–بيركت)دار الكتب العممية . (ـ1982

، 1، جالصحاح تاج المغة: الجكىرم: انظر. كىك كلد الطائر كاألنيثى فرخة، كجمعو أفراخ كأفيٍرخ كًفرىاخ: الفرخاف، مثنى فرخ (2)
 .، مادة فرخ42، ص3، ج لسان العرب:ابف منظكر. ، مادة فرخ428ص

إسناده منقطع ألف ىشاـ بف سعد : ، قاؿ في ىامش مسند أحمد بف حنبؿ(3/1790 )مسند أحمد بن حنبل: أحمد بف حنبؿ (3)
كتاب معرفة الصحابة، باب مياجمة العباس كعمر بف الخطاب  (3/5428 )المستدرك: الحاكـ. لـ يدرؾ عبد اهلل بف عباس

شراع الجناح(6/11363 )السنن الكبرى: البييقي. إلى حذيفة قاؿ عنو ابف حجر في . ، كتاب الصمح، باب نصب الميزاب كا 
، كقاؿ ركاه البييقي في السنف الكبرل "ىك خطأ: ذكر ابف أبي ىاشـ انو سأؿ أباه عنو فقاؿ" ،(3/1247 )التم يص الحبير

 . كفي إسناده عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ كىك ضعيؼالمستدرككقد أكرده الحاكـ في . بأكجو أيخىر ضعيفة أك منقطعة

 .، فصؿ ال يشرع إلى طريؽ نافذ جناحا373، ص4، جالمغني: ابف قدامو (4)

 .، باب ما يحدث في الطريؽ307، ص10، جالعناية شرح اليداية: البابرتي (1)

التاج : المكاؽ. لك سقط الركشف أك الساباط عمى أحد فمات: ، فرع173، ص5، جمواىب الجميل: الحطاب الرُّعيني (2)
، أقساـ 371، ص3، جالشرح الكبير: الدردير. ، باب أركاف الشركة كأحكاميا كالنزاع بيف الشريكيف145، ص7، جواإلكميل
 .الشركة
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:  األدلة

:  استدلكا بحديث عبد اهلل بف عباس المتقدـ: من السنة النبوية: أوالً 

عى الميزاب بنفسو فدىؿَّ عمى جكاز  ككجو الداللة عندىـ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىضى
ذلؾ، كما فعمو النبي صمى اهلل عميو كسمـ جاز لغيره ًفٍعميو ما لـ يقـ دليؿ عمى اختصاصو بو، كقد 

. نص عمى الميزاب في الحديث، فيقاس عميو الجناح كغيره بجامع شغؿ اليكاء في الجميع

: من األدلة العقمية: ثانيا

: استدلكا بما يمي

أف الناس يخرجكف األجنحة مف لىديٍف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى يكمنا ىذا مف -  1
. (4)غير إنكار، فدىؿَّ عمى أنو إجماع

كألنو ارتفاؽ بما لـ يتعيف عميو ممؾ أحد مف غير إضرار، فجاز كما لك مشى في -  2
. (5)الطريؽ

كما أف اليكاء تابع لمقرار فمما ممؾ االرتفاؽ بالطريؽ مف غير إضرار مىمىؾى االرتفاؽ باليكاء -  3
. (1)مف غير إضرار

: الترجيح

 يظير لي رجحاف القكؿ األكؿ، كذلؾ لكجاىة ما استدؿ بو أصحابو في جكاز إخراج جناح 
كنحكه إلى الطريؽ العاـ إذا لـ يتضرر بأىؿ ذلؾ الطريؽ كما أثبت ىذا القكؿ الحؽ لمف تضايؽ 

                                                                                                                                               
، 13، جالمجموع. جكاز اتخاذ الركشف النككم: ، مسألة253، ص6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني (3)

 .، باب الحجر396ص

 .جكاز اتخاذ الركشف: ، مسألة252، ص6، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي: العمراني (4)

 .، باب الحجر379، ص13، جالمجموع: النككم (5)

 .، مدخؿ137، ص3، جالميذب: الشيرازم (1)
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بإخراج الجناح أف ييطىاًلب بنقضو إف حصؿ لو ضرر بسببو، أما اليكـ فإنو ال حاجة إلخراج 
الميزاب إلى الطريؽ الخاص أك العاـ، كذلؾ لكجكد شبكات الصرؼ الصحي في المدف كبعض 

القرل، كالتي تقـك بتصريؼ جميع مياه األمطار ككذلؾ مياه المجارم، فبل حاجة إلى إخراج ميزاب 
أك غيره إلى طريؽ الناس، كذلؾ لتجنت الضرر بالغير، أما الخبلؼ الذم كاف بيف الفقياء، فقد 

. كاف يقكـ عمى العيرؼ حيث لـ يكف في زمانيـ شبكات صرؼ صحي أك غيره
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 الثالث المبحث

 3والمسيل 2 والمجرى1حق الجوار في الشُّْرب: حقوق االرتفاق

: كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب

ىناؾ حقكؽ ارتفاؽ مشتركة بيف الجيراف مثؿ حؽ الشرب كالسقي كحؽ مجرل الماء في 
:  أرض الجار كحؽ المسيؿ كذلؾ كقد اشتمؿ ىذا المبحث عمى المطالب التالية

 :الموارد المشتركة بين الجيران: المطمب األول

: قسمينتنقسـ ىذه المكارد المشتركة إلى 

نير دجمة كالفرات كنير النيؿ، فيذه المياه كأمثاليا :  األنيار العظيمة أك الكبيرة مثؿ:القسم األول
ليست مممككة ألحد مف الناس بؿ ىـ جميعا شركاء فييا، كىي حؽ لعامة المسمميف فكاف الناس 

: الناس في ثبلثة شركاء: " كميـ في حؽ اإلنتفاع بمياىيا عمى السكاء، لقكلو صمى اهلل عميو ك سمـ
، لكف يشترط عدـ الضرر بالنير، كاإلنتفاع بالنير عف طريؽ شؽ مجرل 4"الماء كالنار كالكؤل 

. 5ليا في طريؽ المسمميف، فإف كاف يضر بيـ منع مف ذلؾ

                                                 
11، جم تار الصحاح :الرازم. ، مادة شىرىبى 488ص، 1ج ،لسان العرب :ابف منظكر: انظر. الحظُّ مف الماء:  الشٍُّرب ،

ابف : انظر. بأنو نىٍكبىةي اإلنتفاع بالماء سقيا لمزراعة كالدكاب: الشرب في االصطبلح، عرٌفو الحنفية. ، مادة شرب163ص
، الفصؿ (1262) المادة ،مجمة األحكام العدلية. ، فصؿ الشرب438ص، 6عابديف، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار،ج

 .في بياف حؽ الشرب الشَّفة: الرابع

2كالماء الجارم:  المجرل في المغة ، الفيكمي، المصباح : انظر. ىك المتدافع في انحدارأك استكاء: مف جرل الماء بمعنى ساؿى
 .المجرل ،163ص، 1ج ،معجم لغة الفقياء :قمعجي ك قنيبي. ، مادة جرل97ص، 1المنير، ج

3الزيات كآخركف: انظر. مكضع سيمو، كجمعو مسايؿ:  المسيؿ، مف سىاؿى الماء سىٍيبلن كسىيبلنان، بمعنى جرل، كمسيؿ الماء: 
. ، مادة سىٍيؿ1733ص، 5، جالصحاح تاج المغة "الجكىرم. ، مادة ساؿى 870ص، 2، جالمعجم الوسيط

4 كتاب (2/2472 )سنن ابن ماجو: ابف ماجو. ، أبكاب اإلجارة، باب في منع الماء(3/3477 )سنن أبي داود: أبك داكد ،
حكـ األلباني عمى . ، مجاىد عف ابف عباس(11/11105 )المعجم الكبير: الطبراني. اليكف، باب المسممكف شركاء في ثبلث

 .، كتاب إحياء المكات، الفصؿ الثاني(2/3001 )مشكاة المصأبيح: األلباني. الحديث بأنو صحيح

5النككم. باب مكات أرض ،101ص، 8 ج،فتح الجميل :عميش. ، كتاب الشرب192ص، 6ج ،بدائع الصنائع : الكاساني: 
في إحياء : ، الباب الخامس عشر268ص، 1، جاألحكام السمطانية :الماكردم. ، باب حكـ المياه244ص، 15، جالمجموع
 .المكات
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: نوعينكىي عمى :  األنيار الصغيرة:القسم الثاني

ف لـ ييٍحبىس، كيكفي جميع أىمو مف غير تقصير، :النوع األول  األنيار الصغيرة التي يقؿ ماؤىا كا 
فيجكز لكؿ ذم أرض مف أىمو أف يأخذ مف النير شيٍربى أرضو كقت حاجتو، كال يعارض بعضيـ 

 .(1)بعضان 

 األنيار الصغيرة التي يىٍستىًقؿُّ ماؤيىا كال يعمك لمشُّرب إال بحبسو، فقد ال يكفي الماء :النوع الثاني
. (2)جميع أىمو، ك بالتالي يزدحـ عميو أصحاب األراضي المجاكركف لو، كيتشاحكف في مائو

ٍكًرد عمى ،فيمف ييقىدَّـ لمشٍُّرًب أكالن تعالى قد اختمؼ الفقياء رحميـ اهلل ك  كذلؾ عند ازدحاـ المى
 :قولين

ف جيؿ السابؽ باإلحياء :القول األول  إفَّ األىٍكلى شيٍربان مف ىذا المكرد ىك األقدـ في اإلحياء، كا 
يقدـ األقرب فيحبس الماء ليسقي بيا أرضو حتى تكتفي كترتكم، ثـ يحبسو مف يميو قربا ثـ يرسمو 

 .(3)لؤلقرب منو كىكذا حتى يصؿ الماء إلى آخرىـ أرضان 

. (6)، كىك المذىب عند الحنابمة(5)، كالشافعية(4)المالكية: كبيذا القكؿ قاؿ

: األدلة

: صحاب ىذا القكؿ بما يميأاستدؿ 

                                                 
 .في إحياء المكات: كما بعدىا، الباب الخامس عشر، 268ص، 1ج ،األحكام السمطانية : الماكردم(1)

 .، فصؿ كمف األفعاؿ المكجبة لمضماف339ص، 2، جتبصرة الحكام : ابف فرحكف(2)

 .، فصؿ كمف األفعاؿ المكجبة لمضماف339ص، 2، جتبصرة الحكام : ابف فرحكف(3)

بعدىا، ماء  كما، 399ص، 17ج ،البيان والتحصيل :ابف رشد .باب مكات األرض ،101ص، 8ج ،منح الجميل:  عميش(4)
 .ريـ اآلبارحكتاب  ،296ص، 2ج ،المقدمات والمميدات :ابف رشد. لى قـك دكنيـإغير متممؾ يجرم عمى قـك 

: العمراني. باب حكـ المياه ،301ص، 2ج ،الميذب :الشيرازم. باب حكـ المياه ،244ص، 15ج ،المجموع : النككم(5)
فصؿ  ،229ص، 6ج ،تحفة المحتاج :ميتاليي.  السقي مف األنيار:فرع ،506ص، 7ج ،البيان في مذىب اإلمام الشافعي

 .عياف المشتركةألفي بياف حكـ ا

حكاـ أباب  ،249ص، 2ج ،أحمدالكافي في فقو اإلمام . حكاـ المياهأفصؿ في  ،431ص، 5ج ،المغني : ابف قدامو(6)
 .ذا كاف الماء في نير غير مممكؾإك ،110ص، 5ج ،المبدع :ابف مفمح. المياه
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: من السنة النبوية: والً أ

: استدلكا بما يمي

ًكمى -  1 ًسؾ حتى  يىـٍ ، أف(1)فَّ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قضى في السَّيؿ الميزكرأ" ما ري
. (2)"يبمغ الكعبيف، ثـ يىٍرًسؿ األعمى إلى األسفؿ

ـى الزبير في ًشرىاًج مف اؿ(3)ما ركاه عركة بف الزبير - 2  (4)رَّةح، أف رجبلن مف األنصار خاصى
بىٍير" :يسقي مف النخؿ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ثـ ، فأمره بالمعركؼ،اٍسًؽ يا زي

ف: فقاؿ األنصارم. "أٍرًسؿ الماء إلى جارؾ  كجو رسكؿ اهلل (5)أف كاف ابف عمتؾ؟ فىتىمكَّ
دير: صمى اهلل عميو كسمـ ثـ قاؿ لو  (1)، كاستكعى(6)اٍسًؽ ثـ احبس حتى يرجع الماء الى الجي

قَّوي، فقاؿ الزبير    "فَّ اآلية أيٍنًزلت في ذلؾ إكاهلل : حى

                                                 
، 10ج ،البيان والتحصيل: ابف رشد: انظر. ىؿ المدينةأكدية المدينة يسيؿ بالمطر، يتنافس فيو أكادم مف :  الميزكر(1)

 ،33ص، 6ج ،المنتقي شرح الموطأ : الباجي.لييـإف يسدكا مصرؼ الكادم عف مرج اآلخريف حتى يرجع أليـ  ،266ص
  .القضاء في المياه

 كتاب ،(2/2482 )سنن ابن ماجو:  ابف ماجو.باب مف القضاء كتاب القضاء، ،(3/3639 )سنن أبي دواود:  داكدأبك (2)
 .باب الشرب مف األكدية كمقدار حبس الماءالرىكف، 

 بكر الصديؽ، أبيسماء بنت أمو أ عبد اهلل، كأبي ييكنى ب،سد بف العزم بف قصي بف كبلبأ عركة بف الزبير بف العكاـ بف (3)
المان غحد العشرة المبشريف بالجنة، كىك ابف عمة النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ككاف عركة رحمو اهلل أق الزبير بف العكاـ أبكك

صابتو األىكىمىةي في رجمو كىك بالشاـ عند مجمس الكليد بف عبد الممؾ فقطعت رجمو في مجمس الكليد، فمـ يشعر الكليد أصالحان، 
حد فقياء  أ حيث شـ رائحة الكٌي، كعاش رضي اهلل عنو بعدىا ثماني سنكات، ككاف عركة،ال عندما ككيتإنيا قطعت أ

مىٍموي يعمـ شيئان أعمـ مف عركة بف الزبير، كما أجد أ ما :ث قاؿ عنو عمر بف عبد العزيزم ح،المدينة  ثقة، جيمو، كىك تابعي،أعى
 سير:  الذىبي:انظر. كغير ذلؾ، (ىػ93)، كقيؿ(ىػ91 ) سنة تعالىرجؿ صالح لـ يدخؿ في شيء مف الفتف، تكفي رحمو اهلل

 .مف اسمو عركة، (7/381) تيذيب التيذيب: ابف حجر، ، عركة بف الزبير بف العكاـ(4/168) عالم النبالءأ

 ىي األرض التي قد :رةحكاؿ .لى السيؿإك ىك مجارم الماء مف الًجرار أجمع ًشرج، كىك نير صغير،   شراج،: ًشرىاج الحرة(4)
، حدثنا عبد اهلل بف يكسؼ، (5/2359 )فتح الباري : ابف حجر:انظر.  كىك مكضع معركؼ بالمدينة،لبست حجارة سكداءأي 

  .......فَّ رجبلن مف األنصارأعف عركة بف الزبير 

فى كجو النبي صمى اهلل عميو كسمـ(5)  تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي : المباركفكرم:انظر.  أم تغيَّر لكنو غضبان : فىتىمىكى
باب  ،528ص، 6ج ،شرح رياض الصالحين:  العثيميف.سفؿ مف اآلخرأحدىما أ، باب ما جاء في الرجميف يككف (4/1363)

 تحريـ الشفاعة في الحدكد

دير (6)  .، باب الشرب مف األكدية كمقدار حبس الماء(2/2480 )حاشية السِّندي: السِّندم: انظر. ىك الجدار: الجي

ذىه كموأى ذا  إ: استكعى لو حقو(1) كم . مادة كعى،396ص، 15ج ،لسان العرب: ابف منظكر :انظر .خى ، تيذيب المغة: الييرى
 .مادة كعى، 167ص، 3ج
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  "(2)،... ..(3)الحديث.  

 كال ...أف السقي يككف أكالن لمف سبؽ في اإلحياء ثـ الذم يميو كىكذا: كجو الداللة في الحديثيف
عبرة بالقرب مف النير أك البعد عنو كذلؾ ألف مف أحيا بقعة فإٌنو يحرص عمى قيربيا مف الماء ما 

أمكف لما فيو مف سيكلة السقي، كًخفة الميٍؤنىة كقرب عركؽ الشجر مف الماء
(4) .

 :من األدلة العقمية: ثانياً 

استدلكا بأف مف مىمىؾى أرضان كانت لو حقكقيا كمرافقيا فاستحقاؽ السقي مف ىذا النير مف 
 .(5)حقكقيا أيضان فبل يممؾ غيره إبطاؿ ىذه الحقكؽ في السقي

س بً  فيىحٍ ، يقدـ في السقي مف المكرد مف كاف الماء مف ناحيتو ككاف أقرب لممكرد:القول الثاني
. الماء حتى يتـ الشرب ثـ يرسمو إلى مف يميو كىكذا حتى آخر كاحد

. كال فرؽ بيف األقدـ في اإلحياء مف األبعد، بؿ العبرة بالقرب مف النير أكالبعد عنو

ليو ذىب ابف حـز(7) مف الحنابمة(6)كىذا القكؿ اختاره الحارثي . (8) كا 

                                                 
 (.65)سكرة النساء، اآلية  (2)

، (4/129 )صحيح مسمم: مسمـ. ، كتاب المساقاة، باب شرب األعمى إلى الكعبيف(3/2362 )صحيح الب اري:  البخارم(3)
 .كتاب الفضائؿ، باب كجكب اتباعو صمى اهلل عميو كسمـ

، 3، جمغني المحتاج: الشربيني. تزاحمكا عمى سقي األرض التي ليـ: ، فرع454، ص2، جأسنى المطالب: السنيكي (4)
 .، فصؿ في حكـ األعياف المشتركة517ص

 .، باب أحكاـ المياه249، ص2، جالمغني: ابف قدامة (5)

ىك مسعكد بف أحمد بف مسعكد بف زيد العراقي المصرم الحنبمي نسبة إلى الحارثية، كىي مف قرل بغداد، كىك : الحارثي (6)
الشيخ اإلماـ الفقيو الحافظ المتقف قاضي القضاة، كلد سنة اثنيف كخمسيف كستمائة، حيث نشأ في طمب العمـ، ككاف رحمو اهلل 

: انظر. تعالى ثقةن متيقنان عارفان بمذىبو، شىرىحى بعض سنف أبي داكد، كتكفي رحمو اهلل تعالى سنة إحدل عشرة كسبعمائة
 .، الحارثي216، ص7، جاألعالم: الزركمي. ، الطبقة الحادية كالعشريف(1/1140 )طبقات الحفَّاظ: السيكطي

 .، كما بعدىا، باب إحياء المكات385، ص6، جاإلنصاف: المرداكم (7)

 .، مسألة الشرب مف نير غير متممؾ83، ص7، جالمحمى: ابف حـز (8)
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: األدلة

ف استدؿ بيما أصحابيا القكؿ األكؿ، إال ماستدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالحديثيف السابقيف المذ
أنيـ قالكا بأف كجو الداللة في الحديث األكؿ عندىـ أنو صمى اهلل عميو كسمـ قضى بالسقي أكالن 
لؤلعمى كىك األقرب إلى الماء ثـ األسفؿ منو، فدؿَّ ذلؾ عمى أف األقرب إلى المكرد كىك األحؽ 

. بالسقي مف األبعد عنو

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حكـ بأف يسقي الزبير : أما كجو الداللة في الحديث الثاني
أكالن، ألنو ىك األقرب إلى مكرد الماء ثـ يرسؿ الماء إلى مف يميو، فدؿَّ عمى أف األقرب مف المكرد 

 .1ىك األحؽ في السقي أكالن 

: القول الراجح

 كذلؾ لكجاىة ما استدؿ بو أصحابو ألفَّ مف سبؽ في ،يظير لي رجحاف القكؿ األكؿ
 فمك قىدَّمنا ،ك في البعد عنوأاإلحياء يككف أكلى مف غيره في السَّقي كال عبرة بالقرب مف المكرد 

جحاؼ بحؽ مف سب ؽ، أما اليـك فبل حاجة األقرب ككاف المتأخر في اإلحياء ألدل ذلؾ إلى ظمـ كا 
إلى ىذا الخبلؼ، ألنو مبني عمى العرؼ، حيث إفَّ الماء اليكـ ييقىسَّـ عمى كؿ الناس بالسًَّكيَّة، 

كذلؾ بكاسطة أنابيب كشبكات المياه، فمثبلن في القرل يسقي المزارعكف أراضييـ مف اآلبار 
االرتكازية، حيث تصؿ المياه مف ىذه اآلبار إلى أراضييـ عف طريؽ مكاسير المياه، فمف المزارعيف 

مف يحضر أكالن يسقي أكالن قبؿ غيره، كبحسب ما يحتاج نكع زرعو، حيث إفَّ بعض المزركعات 
. تحتاج إلى المياه أكثر مف غيرىا

                                                 
1 طابي . ، كمف باب القضاء81، ص4، جمعالم السنن: الخى
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 :مقدار حبس الماء: المطمب الثاني

تقدـ الحديث في المطمب األكؿ أفَّ المستحؽ لمسقي يحبس الماء حتى يسقي، ثـ ييٍرًسميو إلى 
مف يميو لكف ما مقدار ىذا الحبس؟ 

: قولين في ىذا تعالىلمفقياء رحميـ اهلل 

. ييٍحبىٍس الماء حتى يبمغ الكعبيف: القول األول

كبو ، 3، كقاؿ بو جميكر الشافعية2، كىك كجو عند الشافعية1كبيذا القكؿ قاؿ المالكية
.  4قاؿ الحنابمة

: استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بمايمي :األدلة

ٍبس، كذلؾ حتى يبمغ الكعبيف حسبما جاء في -  1 دَّدى مقدار الحى أنو صمى اهلل عميو كسمـ حى
 5.األحاديث السابقة الذكر

كالناس قكؿ ر  فىقىدَّرىٍت األنصا6جاء في حديث عركة بف الزبير قكؿ ابف شياب الزيىرم-  2
دير" :النبي صمى اهلل عميو كسمـ لى إ ككاف ذلؾ ،"اٍسًؽ ثـ احبس حتى يرجع الى الجي
                                                 

1ف إمسألة،  ،312ص، 10ج ،البيان والتحصيل :ابف رشد. حياء المكاتإباب  ،76ص، 7، جشرح م تصر  ميل : الخرشي
 .حياء المكاتإكتاب  ،161ص، 6ج ،الذ يرة: القرافي .تشاحا فميس لكؿ رجؿ إال نصؼ النير

23ج ،مغني المحتاج: الشربيني. فصؿ في بياف حكـ األعياف المشتركة ،229ص، 6، جتحفة المحتاج: ميت اليي ،
فصؿ في بياف حكـ  ،547ص، 3ج ،حاشية الجمل عمى شرح المنيج:  الجمؿ.فصؿ في حكـ األعياف المشتركة ،517ص

 .األعياف المشتركة

3فصؿ ،305ص، 5ج ،روضة الطالبين:  النككم. 

45، جحاشية الروض المربع: العاصمي .باب أحكاـ المياه ،249ص، 2ج ،الكافي في فقو اإلمام أحمد:  ابف قدامو ،
 .مف في أعمى الماء المباح لو السقي إلى كعبو ،490ص

5  مف ىذه الرسالة(207)ىي األحاديث النبكية التي كردت في ص ،. 

6ف الحديثؿ كىك أك، كىك محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف شياب بف زىرة، يكنى أبا بكر: الزُّىرم  كأحد أكابر ، مف دكَّ
لى عمالو، عميكـ إتابعي مف أىؿ المدينة ككاف يحفظ ألفيف كمئتي حديث نصفيا مسند، كتب عمر بف العزيز ، الحفاظ كالفقياء
 في منطقة تقع آخر حد ،(ػق124)سنة  تعالى رحمو اهللم نكـ ال تجدكف أحدان أعمـ بالسنة الماضية منو، تكؼإبابف شياب ؼ

، يخ دمشقتار: ابف عساكر. ، الزىرم(1/70 )الطبقات الكبرى: ابف سعد:  انظر.الحجاز كأكؿ حد فمسطيف اسميا شهعب
 .، الزىرم97، ص7، سير أعبلـ النببلء، جاألعالم: الزركمي. ، باب محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل344، ص55ج
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ٍدر يختمؼ أيعني أنيـ لما ر" :الحديثقاؿ ابف حجر في شرح ىذا . الكعبيف كا أف الجي
بالطكؿ كالقصر قاسكا ما كقعت فيو القصة فكجدكه يبمغ الكعبيف فجعمكا ذلؾ معياران 

 .(1)"الستحقاؽ األكؿ فاألكؿ

 كالحاجة كليس التقدير بالكعبيف في كؿ األزماف ،لى العادةإ يرجع في قدر السقي :القول الثاني
. (3) مف فقياء الشافعية، كىك الكجو الثاني عند الشافعية(2)كبيذا القكؿ قاؿ الماكردم .فكالبمدا

أف السقي ميٍقدر بالحاجة، كالحاجة تختمؼ باختبلؼ األرض :  فيما ذىبكا إليووحجتيم
. (4)شجر كبكقت الزراعة ككقت السقيككباختبلؼ ما فييا مف زرع 

: لقول الراجحا

 عممان أف أدلة القكؿ األكؿ ليا مف القكة كالكجاىة ما تقكل بو ،يبدك لي رجحاف القكؿ الثاني
 :لسببينالقكؿ الثاني أرجح  كلكف ،عمى أف يككف القكؿ األكؿ ىك الراجح

 فقد تككف األرض ، كىك أف طبيعة األرض مف حيث نكعية تيٍربىًتيا تختمؼ مف منطقة آلخرل:األول
 كقد ال يحصؿ ىذا في األرض المنخفضة إال ببمكغ الماء إلى ،العالية ترتكم إذا بمغ الماء الكعبيف

. الركبتيف

إف طبيعة النبات تختمؼ في السقي، كذلؾ أف الشجر يختمؼ عف الزرع في الرم كالسقي، : الثاني
خرل ال ترتكم إال أي يرتكم بعضيا بكصكؿ قدر معقكؿ مف الماء إلييا لعمو يككف إلى الكعبيف بينما 

. قيبكميات كبيرة مف الماء كشجر النخيؿ مثبل، كليذا اعتبرنا األساس ىك العادة كالحاجة في الس

                                                 
 . قكلو باب شرب األعمى إلى الكعبيف،(5/2362 )فتح الباري :ابف حجر (1)

 .، مف ىذه الرسالة(80)تـ ترجمتو في ص  (2)

، 5ج ،الطالبين روضة :النككم. ، فصؿ في بياف حكـ األعياف المشتركة199ص، 3ج ،حاشية البجيرمي: البجيرمي (3)
 .راضييـ مف مثؿ ىذا الماءأراد قـك سقي أذا إ :عفر ،305ص

 .كتاب إحياء المكات ،517ص، 3ج ،مغني المحتاج: الشربيني (4)
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:  سيلمحق ال: لمطمب الثالثا

 فميس لصاحبو منعو ،ذا كاف لشخص مجرل ماء جار بحؽ قديـ في ممؾ شخص آخرإ
كبيذا القكؿ قاؿ . ألٌف الشيء القديـ يبقى عمى حالو كال يىتغير إال أف يقكـ الدليؿ عمى خبلفو

. 3كالحنابمة 2كالمالكية 1الحنفية

ييعتبر الًقدىـ في حؽ المركر حؽ المجرل ":  مف المجمة عمى أنو"1224"كقد نصت المادة 
كحؽ المسيؿ يعني تترؾ ىذه األشياء كتبقى عمى كجييا القديـ الذم كانت عميو، ما لـ يقـ دليؿ 

 .4"عمى خبلفو

أما اليكـ كمع التطكر العممي اليائؿ، فمـ يىعيد ىذا قائمان، فشبكات المياه كالصرؼ الصحي 
. قد حمَّت ىذه المشكمة، كسيمت عمى الناس ذلؾ

                                                 
1 فصؿ في 565، ص2، جمجمع األنير: داماد أفندم. ، باب دعكل الحائط كالطريؽ95، ص17، جالمبسوط: السرخسي ،

 .كرم األنيار

2 باب في بياف أحكاـ اإلجارة ككراء الدكاب475، ص7، جمنح الجميل: عميش ،. 

3 كحتى 362، ص3، جمطالب أولي النيى: السيكطي. ، فصؿ في أحكاـ الجكار412، ص3، جكشاف القناع: البيكتي ،
 .كجده أك كجد بناءه أك مسيؿ مائو

4 في بياف حؽ المركر كالمجرل كالمسيؿ: ، الفصؿ الرابع236، ص1، جمجمة األحكام العدلية. 
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 : والتوصيات النتائج

 :النتائج :أوالً 

 كمف أجمعيف كصحبو ألو كعمى محمد، سيدنا عمى كالسبلـ كالصبلة العمميف، رب هلل الحمد

 -:كبعد الديف، يكـ إلى بيديو اىتدل

 لكجيو خالصة يجعميا أف تعالى اسألو الدراسة، ىذه بإتماـ عميٌ  – تعالى - اهلل مفٌ  فقد

 إلييا تكصمت التي كالتكصيات النتائج ألىـ عرض يمي كفيما العظيـ، األجر بيا لنا يكتب كأف الكريـ،

 :الدراسة ىذه في

 كباإلحساف بعبادتو الجار حؽ تعالى قىرىفى  حيث شانو مف كأعمى بالجار اإلسبلـ أكصى لقد •

 : كجؿ عز اهلل قاؿ كاألرامؿ، كاليتامى لمكالديف














(1). 

 .العرؼ إلى راجع ذلؾ كأفى  جاره، دار داره قاربت مف ىك اإلسبلـ في الجكار حد إف •

 كسبلمو ربي صمكات الكريـ رسكلنا عمييا حض الجيراف مع لمتعامؿ كضكابط أسس ىناؾ •

 تتبع كعدـ ،كالمراقبة التجسس عف االبتعاد الجار، بيت دخكؿ قبؿ االستئذاف: منيا عميو،

 .الداخمية بيتو كشؤكف خصكصياتو كاحتراـ الجار خطكات

                                                 
 .(36)  ااٌلية النساء، سكرة (1)
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 كأكد اإلسبلـ جاء كقد الشرائع، جميع كفي كميا األدياف في عظيمةن  حقكقان  جاره عمى لمجار إف •

 ىذه كمف يكرثو، أف ككاد القرابة بعد كجعمو عميو المحافظة عمى كحث الجار حؽ عمى

 .ذلؾ كغير لو الشفعة حؽ كثبكت، لمجار كالكصية ،الجيراف بيف التيادم: الحقكؽ

 ذلؾ النبكية،كأساس كالسنة الكريـ القرآف أكدىا الجار عف الضرر بدفع متعمقة أحكاـ ىناؾ •

 ".ضرار كال ضرر ال "كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ حديث

 .جاره يضر بما ممكو في يتصرؼ فأ لمجار ليس •

 .جاكرىـ إذا المسمميف بناء عمى بنائو تعمية مف الذمي الجار يمنع •

 أـ بجاره ضرأ سكاء بإذنو الإ جاره بممؾ يتصرؼ أف لمجار ليس أنو عمى األربعة الفقياء اتفؽ •

 .ال

 بغير جاره ممؾ إلى األبنية مف غيره كال ركشنان  كال جناحان  يخرج أف المسمميف مف ألحد يجكز ال •

  .إذنو

 .يكجبو ال ما كمنيا الضماف يكجب ما منيا بجاره كالمضرة ممكو في  المالؾ تصرفات بعض •

 عمى طرأ الذم الميؿ تمؼ،أما ما جميع يضمف جاريف ممكي بيف الكاقع المائؿ الجدار مالؾ إفٌ  •

 .ذلؾ عميو كجب إزالتو المائؿ الحائط صاحب مف طمب إذا إنشائو بعد الحائط

 مستحقا الجار كاف إف الجار جدار عمى الخشب كضع عمى بعكض المصالحة ال يجكز •

 .أك أم شيء آخر الخشب لكضع

 كلكف بصاحبو، تصرفو يٌضر ال أف عمى ممكو، في التصرؼ كالسفؿ العمك صاحب مف لكؿ •
 عنيا، معفك التصرفات فيذه لمخبز، أك لمطبخ النار كإيقاد ضرر، فييا ليس تصرفات ىناؾ
، ضرر فيو كاف ما أما  . يمنع محضه
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 أك الدرج ككذلؾ ممكييما، بيف الكاقع كالسقؼ كالسفؿ، العمك صاحب بيف مشتركة مرافؽ ىناؾ •

 مكاد كفؽ فييا الحكـ فيتـ المرافؽ، ىذه أحد ممؾ عمى كالسفؿ العمك صاحب يتنازع فقد السمـ،

 .اىذ زماننا في المحاكـ في العمؿ عميو يجرم ما كىك االحكاـ، ىذه عمى تنطبؽ قانكنية

 فعؿ دكف بعضو أك كمو السفؿ انيدـ فإذا كالبناء، اإلنيداـ حالة في كالسفؿ لمعمك حكاـأ ىناؾ •
 كاحد كؿ يترؾ نماإك سفمو، مف تيدـ ما البناء عادة إعمى السفؿ صاحب يجبر فبل فاعؿ،
 انيداـ انيدامو عمى كترتب منو جزء كأ العمك انيدـ اذا اما البناء، عادةإ يختار أف إلى منيما
 .ذلؾ كنحك فعمو، بغير كأ العمك صاحب مف تعدو  دكف اليدـ ككاف السفؿ

 الحائط، ىذا عمى يبني أف جاريف بيف يقع الذم المشترؾ الحائط في الشريكيف أحد أراد إذا •
 في يكف لـ ذاإ ما أاألربعة، المذاىب فقياء بإتفاؽ ذلؾ لو يجكز ال جاره، عمى ضرر فيو ككاف

 كينتفع المشترؾ الحائط عمى يبني أف لمشريؾ يجكز فإنو ،ضرر المشترؾ الحائط عمى البناء

 .شريكو مف إذفو  دكف بو

 مف برضان  إال جاريف بيف المشترؾ الحائط في النكافذ كأ الككل فتح الشريكيف ألحد يجكز ال إٌنو •

 .شريكو

 فالحائط اليدـ، قبؿ كاف كما بنائو بإعادة أحدىما كقاـ جاريف، بيف المشترؾ الحائط انيدـ إذا •
 .خاصة ممكو ألنو ،شاء متى ضونؽ كلمباني بو، اإلنتفاع لشريكو كليس لمباني

 الطريؽ في المركر ألحد ، إذ ال يجكزعاـ كطريؽ خاص، طريؽ: الطريؽ مف نكعاف ىناؾ •
 باب فتح يجكز ال ككذلؾ، أىمو إذف بغير فيو الجمكس ألحد يحؽ كال ،أىمو إذف بغير الخاص

 .أىميا غير مف الخاص الطريؽ في

 لكف األصمي، بابو مف الطريؽ أكؿ إلى أقرب ٌاخر بابان  ممكو في يفتح أف لئلنساف يجكز •
 .عميو فيضيؽ يبلصقو أك لجاره بابان  يقابؿ الطريؽ،كأف بأىؿ الضرر عدـ ذلؾ في يشترط
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 فاألنيار الصغيرة، كاألنيار الكبيرة األنيار: قسميف إلى الجيراف بيف المشتركة المكارد تنقسـ •

 ىـ بؿ الناس مف ألحد ممكان  ليست فمياىيا كغيرىا، النيؿ كنير كالفرات دجمة كنير، الكبيرة

 .بالنير الضرر عدـ يشترط لكف المسمميف، لعامة حؽه  كىي فييا، شركاء جميعان 

ف ماؤىا يقؿ التي الصغيرة األنيار: نكعيف عمى ىي الصغيرة األنيار •  كيكفي يحبس، لـ كا 
 شيٍربى  النير مف يأخذ أف اىمو مف أرض ذم لكؿ تقصير،يجكز غير مف أىمو جميع ماؤىا

ا بعضيـ يعارض كال حاجتو، كقت أرضو  .بعضن

 أىمو، جميع يكفي ال فقد بحبسيا، إال لمشرب يعمك كال ماؤىا يستقؿ التي الصغيرة األنيار •
 الشرب في فيقدـ مائو، في كيتشاحكف لو، المجاكركف األراضي أصحاب عميو يزدحـ كبالتالي

 .األحياء في األقدـ

 .كالبمداف األزماف كؿ في بالكعبيف تقدير كليس كالحاجة العادة إلى السقي قدر في يرجع •

 :التوصيات: ثانياً 

 ال بو، اإلضرار أك إيذائو مف كالتحذير حقكقو، كبياف الجار بأىمية كتكعيتو المجتمع، تثقيؼ •
 .كالدعاة المساجد، خطباء طريؽ عف سيما

 الضرر بدفع متعمقة أحكامان  ىناؾ كبأفى  الممؾ، في التصرؼ يقييد الجكار بأف المجتمع تعريؼ •

 .الجار ممؾ عف

 . كالعاـ الخاص بنكعيو الطريؽ بحقكؽ المجتمع تكعية •
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فيرس اآليات القرآنية الكريمة 

رقم  السورة اآلية الرقم
 اآلية

 الصفحة

1    
  

   
  

  
  

 

 40 109 سورة البقرة

2   
 

سورة آل 
 56 120 عمران

3   
 

 
 

 
 

  
  

  

 15 8 سورة النساء

4    
   

 
 65 12 سورة النساء

5 "  
  

   
 

  
 

 
 

  
 
 
 

 
 

  
  

   
     

 " 

 11 36 سورة النساء

6   
 
 

ي  36 سورة النساء
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7 " 
 

 
 

 12 36 سورة النساء

8   
  

   
 

  
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 213 36 سورة النساء

 اآلية الرقم
رقم  السورة

 اآلية
 الصفحة

9   
   

   
 

 39 54 سورة النساء

10    
  

  
  

 208 65 سورة النساء

11    
    

   
    

  
 

 60 76 سورة المائدة

12    
   

    
    

    
  

 
   

 

 59 49 سورة يونس

13     
    
    

   
  

 60 106 سورة يونس

14    59 13 سورة الحج 
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15   
  
  

  
  

  
   

   
 

 33 27 سورة النور

16  
  

 
 34 58 سورة النور

17   
   

  
   

  
    

   
   

 60 3 سورة الفرقان

 اآلية الرقم
رقم  السورة

 الصفحة اآلية

18 










 

 60 55سورة الفرقان 

19    
    
   

  
  

  

 60 3 سورة الفرقان

20    
 

  
  

  
 
  

   

 31 60 سورة األحزاب
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21    
  
  

  
 
  

   
  

 163، 153 33 سورة الز رف

22   
 

 
  
   
    

   
   
  

   
  

  
   

   
 

 21 12 سورة الحجرات

23   
 

 
  
   
    

   
   
  

   
  

 

 38 12 سورة الحجرات

24   
 

 
  
   
  

 35 12 سورة الحجرات

25    
  

 35 12 سورة الحجرات
رقم  السورة اآلية الرقم

 الصفحة اآلية

26    
   

   
   

 

 40 12 سورة الحجرات
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27   
  

 

سورة 
 53 55 الذاريات،

28   
 

 41 11 سورة القمم
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فيرس األحاديث  

 رقم الصفحة طرف الحديث الشريف الرقم

 9 .أم يعتكؼ  "ككاف يجاكر في العشر األكاخر 1

 14،19،88،123 .ما زاؿ جبريؿ يكصيني  بالجار حتى ظننت أنو سيكرثو 2

3 
كاهلل ال يؤمف كاهلل ال يؤمف كاهلل ال يؤمف قيؿ مف يا رسكؿ 

 .الذم ال يأمف جاره بىكاًئقيو: اهلل؟ قاؿ
15 

4 
مف سعادة المرء الجار الصالح كالمركب الينيء كالمسكف 

 .الكاسع
16 

 16،36.المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده 5

 17.أحسف مجاكرة مف جاكرؾ تكف مسممان  6

 17،122. مف كاف يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر، فبل يؤًذ جاره 7

 17. مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فميكـر جاره 8

 17.أكؿ خصميف يـك القيامة جاراف 9

10 
انطمؽ فأخرج متاعؾ إلى الطريؽ، فانطمؽ فأخرج متاعو 

ما شانؾ؟ : فاجتمع الناس عميو فقالكا
18 

 18.أف ما زاد اهلل عبدان بعفكو إال عزان  11

19. التمسكا الجار قبؿ الدار كالرفيؽ قبؿ الطريؽ 12

 20. كاهلل إني ألحبكـ 13

 20.المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضان  14

15 
يا رب سؿ ىذا بما أغمؽ : كـ مف جار متعمؽ بجاره يقكؿ

. عني بابو كمنعني فضمو
22 

16 
كالحديد ككؿ حمؿ ثقيؿ فمـ أجد شيئان  يا بني حممت الجندؿ
. أثقؿ مف جار السكء

22 

24. جار لو حؽ كاحد: الجيراف ثبلثة 17

 24.خير الجيراف عند اهلل خيرىـ لجاره 18

23. إٌف مثمؾ ال يىخرج كال ييخرج 19

20 
إف فبلنو يذكر مف كثرة صبلتيا : يا رسكؿ اهلل: إف رجبل قاؿ

 . كصياميا كصدقتيا غير أنيا تؤذم جيرانيا
25 
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 رقم الصفحة طرف الحديث الشريف الرقم

21 
. حراـ إلى يـك القيامة: ما تقكلكف في الزنا؟ قالكا


26 

26. ما مف رجميف يتصارماف إال ىمكا جميعان  22

27 .الجار أحؽ بسبقو 23

 29 .ال صبلة لجار المسجد إال في المسجد 24

25 
حؽ الجار أربعكف داران ىكذا كىكذا كىكذا، يمينان كشماالن، 

كقدامان كخمفان 
30 

 31. أال أف أربعيف داران جار 26

27 
ني خشيت أف  إف الشيطاف يبمغ مف اإلنساف مبمغ الدـ، كا 

 .يقذؼ في قمكبكما شيئان 
35 

28 
إياكـ كالظف فإنو أكذب الحديث، كال تجسسكا كال تباغضكا 

. كككنكا عباد اهلل إخكانان 
35

29 
ما أطيبؾ، كأطيب ريحؾ، ما أعظمؾ كأعظـ حرمتؾ، كالذم 

. نفس محمد بيده، كلحرمة المؤمف
36 

37. ثبلث الزمات ألمتي 30

31 
ذا تطيرت  ذا ظننت فبل تحقؽ، كا  إذا حسدت فاستغفر كا 

.فامض
37 

38. ال يبمغني أحد مف أصحابي عف أحد شيئان  32

33 
إياكـ كالحسد، فإف الحسد يأكؿ الحسنات، كما تأكؿ النار 

. الحطب
40 

34 
ذكرؾ أخاؾ : قاؿ. اهلل كرسكلو أعمـ: أتدركف ما الغيبة؟ قالكا

. بما يكره
41 

 41. ال يدخؿ الجنة قتٌات 35

ة؟ ىي النميمةي القالةي بيف الناس 36  41.أال أينبئكـ ما الًعضى

42. تجدكف شر الناس ذا الكجييف 37

رى الصدر 38  43.تيادكا فإف اليدية تذىب كىحى

39 
. يا نساء المسممات ال تحقرٌف جارة لجارتيا كلك فرسف شاة

 
44 
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 رقم الصفحة طرف الحديث الشريف الرقم

40 
إلى : يا رسكؿ اهلل إف لي جاريف فإلى أييما أىدم؟ قاؿ

. أقربيما منؾ بابان 
44 

 45،50.الجار أحؽ بصقبو 41

42 
جعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الشفعة في كؿ ماؿ لـ 

. يقسـ، فإذا كقعت الحدكد، كصرفت الطرؽ، فبل شفعة
49 

 49قضى بالشفعة فيما لـ يقسـ، فإذا كقعت الحدكد فبل شفعة  43

44 
ف كاف غائبا إذا كاف  الجار أحؽ بشفعة جاره، ينتظر بيا كا 

. طريقيما كاحدا
51 

 51. جار الدار أحؽ بدار الجار أك األرض 45

52. مف ستر مسممان ستره اهلل 46

،52،66،116،118. ال يمنع جار جاره أف يغرز خشبة في جداره 47

121،123،148،174 

 53. الديف النصيحة 48

49 
المسمـ أخك المسمـ ال يظممو كال يسممو كمف كاف في حاجة 

. أخيو كاف اهلل في حاجتو
54 

 54. خياركـ محاسنكـ قضاء 50

51 
رري كال ًضرار ،61،75،89،93،114.ال ضى

122،127،144،150،

175،178،181 

 64 .ممعكف مف ضارَّ مؤمنان أك مىكرى بو 52

 65. ال تيضاركا في الحفر 53

54 
يا عبادم إني حرمت الظمـ عمى نفسي كجعمتو بينكـ محرمان 

. فبل تظالمكا
71 

71،91،121،149إف دماءكـ كأمكالكـ كأعراضكـ عميكـ حراـ  55

 71.أنت ميضار 56

 79،81 .اإلسبلـ يعمك كال ييعمى 57

58 
لك أٌف اٍمرأن اٌطمعى عميؾ بغير إذف فحذفتو بعصان، ففقأت عينو 

ناح . لـ يكف عميؾ جي
83،86 

أىشىرىؼى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى أيطيـٍ  59
 83. مف آطاـ المدينة 

 رقم الصفحة طرف الحديث الشريف الرقم
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 98.اإلماـ ضامف كالميٌؤذف ميؤتمف 60

بار 61  101،104.الٌناري جي

وي  62 َـّ فيما ال يىٍعًنيو أك بىًخؿى بما ال ييٍنًقصي  118،149. أك ال تدرم فىمىعىمَّوي تكم

 119.ال يمنع فضؿ الماء ليمنع بو الكؤل 63

 121،149،172.ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيب نفس منو 64

 124.إذا استأذنت إمرأة أحدكـ إلى المسجد، فبل يمنعيا 65

 125،126. إذا استأذف أحدكـ أخاه أف يغرز خشبة في جداره فبل يمنعو 66

 142. ال يىٍحمِّبىفَّ أحد ماشية امرئ بغير إذنو 67

68 
كاف في حائط جده ربيعه لعبد الرحمف بف عكؼ، فأراد عبد 

.الرحمف بف عكؼ أف يحكلو إلى ناحيةو مف الحائط
148 

 189.عرض عمى قـك اليميف أييـ يحمؼ 69

70 
كاف لمعباس ميزاب عمى طريؽ عمر بف الخطاب رضي اهلل 

 .عنيما
202 

205. الناس في ثبلثة شركاء 71

دير 72  207 .اٍسًؽ ثـ احبس حتى يرجع الماء الى الجي

207 .أف يمسؾ حتى يبمغ الكعبيف 73
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 قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم  :أوالً 

: كتب التفسير: ثانياً 

كفاة  ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الرازم:بي حاتـأابف 
، مكتبة نزار (ػق1419) 3طأسعد محمد الطيب، : تحقيؽ، تفسير القرآن العظيم (:ىػ327)

 .المممكة العربية السعكدية- مصطفى الباز

 :(ىػ741 )كفاة  أبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل الكمبي الغرناطي،:ابف جزم
، دار األرقـ بف أبي (ىػ1416 )1 عبد اهلل الخالدم، ط.د: ، تحقيؽالتسييل لعموم التنزيل

 .بيركت– األرقـ 

التحرير  ،(ىػ1393)كفاة  محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر التكنسي،: ابف عاشكر
 .تكنس– ، الدار التكنسية (ىػ1984)ط ، والتنوير

، (ىػ774)كفاة   أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي،:ابف كثير
، دار ( ـ1999 -ىػ1420 )2سامي بف محمد سبلمة، ط: تحقيؽ ،تفسير القرآن العظيم

 .طيبة

المعاني في تفسير  روح :(ىػ1270 )كفاة  شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني،:األلكسي
، دار (ىػ1415 )1ط عمي عبد البارم عطية،: ، تحقيؽالقرآن العظيم والسبع المثاني

 .بيركت– الكتب العممية 

، حققو معالم التنزيل في تفسير القرآن :(ىػ510 )كفاة  أبك محمد الحسيف بف مسعكد،:البغكم
                     سميماف مسمـ، - عثماف جمعة ضميرية - محمد عبد اهلل النمر: كخرج أحاديثو

 .، دار طيبة( ـ1997-ىػ1417) 4ط
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الدرر في  نظم :(ىػ885  )كفاة،  إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر:البقاعي
 . القاىرة-، دار الكتاب اإلسبلميتناسب اآليات والسور

أنوار  :(ىػ685 ) كفاة، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم:البيضاكم
، دار إحياء (ػق1418 )1محمد عبد الرحمف المرعشمي، ط: ، تحقيؽالتنزيل وأسرار التأويل

 .بيركت– التراث العربي 

في تفسير  الجواىر االحسان :(ىػ875 )كفاة  أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ،:الثعالبي
    1الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، ط: ، تحقيؽالقرآن

 .بيركت– ، دار إحياء التراث العربي (ىػ1418)

، الثوري تفسير: (ىػ161 )كفاة  أبك عبد اهلل سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم الككفي،:الثكرم
 .(لبناف–  بيركت  )، دار الكتب العممية( ـ1983 -ىػ1403 )1ط

في عمم  زاد المسير :(ىػ597  ) كفاة، الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد:الجكزم
 .بيركت– ، دار الكتاب العربي (ػق1422 )1ط عبد الرزاؽ الميدم،: ، تحقيؽالتفسير

 كفاة، الحمبي المعركؼ بالسميف  أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ،:الحمبي
الدكتكر أحمد محمد الخراط، : ، تحقيؽالدر المصون في عموم الكتاب المكنون :(ىػ756)

 . دمشؽ-دار القمـ

لباب ، (ىػ741 )كفاة  عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف،:الخازف
، دار (ىػ1415)1 ط، محمد عمي شاىيف:تصحيح ك، تحقيؽالتأويل في معاني التنزيل

 .بيركت– الكتب العممية 

الممقب بفخر الديف الرازم ،  أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي:الرازم
– ، دار إحياء التراث العربي (ػق1420) 3 طمفاتيح الغيب، :(ىػ606 )كفاة خطيب الرم،

 .بيركت
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، األصفياني تفسير الراغب :(ىػ502 )كفاة،  أبك القاسـ الحسيف بف محمد:الراغب األصفياني
 -، كمية اآلداب( ـ1999-ىػ1420 )1محمد عبد العزيز بسيكني، ط. د :تحقيؽ كدراسة
 .جامعة طنطا

– ، دار الفكر المعاصر (ػق1418 )2ط ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج :الزحيمي
 .دمشؽ

(. ىػ1422 )1، طالتفسير الوسيط :الزحيمي

(. ىػ1422 )1، طالتفسير الوسيط :د كىبة بف مصطفى الزحيمي: الزحيمي

عن حقائق  الكشاف :(ىػ538 ) كفاة،  أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار اهلل:الزمخشرم
 .بيركت– ، دار الكتاب العربي (ىػ1407 )3، طغوامض التنزيل

في تفسير  تيسير الكريم الرحمن :(ىػ1376 )عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل، كفاة: السعدم
، مؤسسة (ـ2000-ػق1420 )1عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، ط: ، تحقيؽكالم المنان

 .الرسالة

 أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل التميمي الحنفي ثـ :السمعاني
ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف : ، تحقيؽتفسير القرآن :(ىػ489) كفاة ،الشافعي
 .(السعكدية– الرياض )، دار الكطف(ـ1997- ىػ1418)1غنيـ، ط

، (ىػ1412 )17ط ،في ظالل القرأن: (ىػ138  ) كفاة،سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي: سيد قطب
 .(القاىرة-  بيركت)دار الشركؽ 

 أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد :الشافعي
، جمع كتحقيؽ تفسير اإلمام الشافعي :(ىػ204 )كفاة مناؼ المطمبي القرشي المكي،

المممكة - ، دار التدمرية ( ـ2006- ىػ1427) 1ط أحمد بف مصطفى الفرَّاف،. د: كدراسة
 .العربية السعكدية
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 .، مطابع أخبار اليكـتفسير الشعراوي :(ىػ1418 )كفاة،  محمد متكلي:الشعراكم

 1، طفتح القدير :(ىػ1250)كفاة   محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل  اليمني،:الشككاني
 .( بيركت-دمشؽ)، دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب (ىػ1414)

(. ـ1997-ىػ1417 )1، طصفوة التفاسير : محمد عمي:الصابكني

 :(ىػ310)كفاة   محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم،:الطبرم
 1عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، ط.د: ، تحقيؽجامع البيان عن تأويل آي القرآن

 .، دار ىجر(ـ2001-ىػ1422)

كفاة   أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف،:القرطبي
براىيـ أطفيش،: ، تحقيؽالجامع ألحكام القرآن :(ىػ671)   )2 ط       أحمد البردكني كا 

 .القاىرة– ، دار الكتب المصرية (ـ1964-ىػ1384

 أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي :الماكردم
الدكتكر عبد اهلل :  تحقيؽ،تفسير القرآن :(ىػ660 ) كفاة،الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء

(. ـ1996ىػ، 1416)1بف إبراىيـ الكىبي، ط

تفسير : (ىػ104 )كفاة  أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي،:مجاىد
، دار الفكر ( ـ1989- ىػ1410 )1ط  محمد عبد السبلـ أبك النيؿ،.د: ، تحقيؽمجاىد

 . مصر-اإلسبلمي الحديثة

، مقاتل تفسير: (ىػ150 ) كفاة، أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخى:مقاتؿ
 .بيركت– ، دار إحياء التراث (ىػ1423 )1عبد اهلل محمكد شحاتو، ط: تحقيؽ

النسفي  تفسير :(ىػ710 )كفاة،  أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف:النسفي
     - ىػ1419 )1يكسؼ عمي بديكم، ط: تحقيؽ ،(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)

 . بيركت-، دار الكمـ(ـ1998
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المباب ، :(ىػ775) كفاة ، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي:النعماني
 .الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض: ، تحقيؽفي عموم الكتاب

الوجيز  :(ىػ468 )كفاة،  أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي النيسابكرم الشافعي:الكاحدم
، دار القمـ، (ىػ1415) 1، طصفكاف عدناف داككدم: ، تحقيؽفي تفسير الكتاب العزيز

 .(بيركت- دمشؽ)الدار الشامية 

: نآكتب عموم القر :ثالثاً 

حكام أ: (ىػ543)كفاة   القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر المعافرم اإلشبيمي المالكي،:ابف العربي
 ، دار الكتب العممية( ـ2003-ىػ1424 )3 طمحمد صادؽ القمحاكم: ، تحقيؽالقرن

 .(لبناف– بيركت )

ط ، أحكام القرآن :(ىػ370)كفاة   أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي،:الرازم
 .بيركت– ، دار إحياء التراث العربي (ػق1405)

: ، تحقيؽالقرآن اإلتقان في عموم :(ىػ911 )كفاة،  عبد الرحمف بف أبي بكرجبلؿ الديف: السيكطي
 .، الييئة المصرية العامة( ـ1974 -ىػ1394)محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط

: كتب الحديث النبوي الشريف وشروحو وت ريجو: رابعاً 

 كفاة  أبك بكر، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي،:ابف أبي شيبة
، مكتبة (ىػ1409 )1كماؿ يكسؼ الحكت، ط:  تحقيؽ،مصنف ابن أبي شيبة :(ىػ235)

 .الرياض– الرشد 

صحيح  شرح، (ىػ449 )كفاة،  ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ:بطاؿابف 
      ، مكتبة الرشد(ـ2003-ىػ1423 )2أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، ط: ، تحقيؽالب ارى

 .( الرياض-السعكدية)
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ٍعبدى التميمي الدارمي البيستيأبك حاتـ: ابف حباف   كفاة، محمد بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
 – ىػ1414 )2شعيب األرنؤكط، ط: ، تحقيؽصحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان :(ىػ354)

 .بيركت–  مؤسسة الرسالة (ـ1993

التم يص  :(ىػ852 )كفاة العسقبلني،  أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد:ابف حجر
 .، دار الكتب العممية(ـ1989-ىػ1419 )1، طالحبير في ت ريج أحاديث الرافعي الكبير

. بيركت–  دار المعرفة ،(1379) ط ،الب اري فتح الباري شرح صحيح :ابف حجر

 :(ىػ702 )تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القشيرم، كفاة:ابف دقيؽ العيد 
، ( ـ2003- ىػ1424 )6، طشرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية

 . مؤسسة الرياف

  زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف الحسف السىبلمي البغدادم، ثـ الدمشقي الحنبمي،:ابف رجب
 .د: ، تحقيؽجوامع الكمم جامع العموم والحكم في شرح  مسين حديثًا من :(ىػ795  )كفاة

 .، دار السبلـ( ـ2004- ىػ1424 )2محمد األحمدم أبك النكر، ط

محمد : ، تحقيؽسنن ابن ماجو :(ىػ273 )كفاة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني،: ابف ماجة
. فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية

 أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم :بك داكدأ
أبك تميـ ياسر بف : ، تحقيؽالزىد ألبي داود السجستاني :(ىػ275 )كفاة، السجتساني

، دار (ـ1993- ىػ1414)1ط ابراىيـ بف محمد، أبك ببلؿ غنيـ بف عباس بف غنيـ،
 .المشكاة، حمكاف

 :(ىػ316 )كفاة أبك عكانة يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ النيسابكرم اإلسفراييني،: بي عكانةأ
، دار (ـ1998- ىػ1419)1أيمف بف عارؼ الدمشقي، ط: ، تحقيؽ عوانوبيمست رج أ
 .بيركت– المعرفة 
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  أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي المكصمي،:أبي يعمى
دار ، (ـ1984– ىػ1404 )1حسيف سميـ أسد، ط: ، تحقيؽمسند أبي يعمى :(ىػ307 )كفاة

 .دمشؽ– المأمكف لمتراث 

 :(ىػ241 )كفاة  أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني،:أحمد بف حنبؿ
 1كآخركف، ط  عادؿ مرشدكشعيب األرنؤكط : ، تحقيؽمسند اإلمام أحمد بن حنبل

 .(ـ2001- ىػ1421)

 إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي أبك القاسـ: األصبياني
أيمف بف صالح بف شعباف، : ، تحقيؽالترغيب والترىيب :(ىػ535 )األصبياني، كفاة

 .القاىرة– الحديث  ، دار(ـ1993-ىػ1414)1ط

 مكتبة، (لمكتبة المعارؼ) 1، طسمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا :أللبانيا
 ، الرياضالمعارؼ

 -ىػ1412)1ط سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة، :األلباني
 .(الرياض-الممكمة العربية السعكدية)، دار المعارؼ، (ـ1992

 .الرياض– ، مكتبة المعارؼ 5، طصحيح الترغيب والترىيب :األلباني

 .، المكتب اإلسبلميصحيح الجامع الصغير وزياداتو :األلباني

، مكتبة المعارؼ ضعيف الترغيب والترىيب :(ىػ1420)كفاة   محمد ناصر الديف األلباني،:األلباني
 .الرياض– 

 كفاة  أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف،:لعينيأ
بيركت، – ، دار إحياء التراث العربي عمدة القاري شرح صحيح الب اري :(ىػ855)

 .بيركت– مؤسسة الكتب الثقافية 
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، مؤسسة زايد ( ـ2004- ىػ1425 )1محمد مصطفى األعظمي، ط: ، تحقيؽالموطأ :اإلماـ مالؾ
 .(اإلمارات– أبك ظبي )بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية

اإلمام  موطأ :(ىػ179 )كفاة  مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني،:اإلماـ مالؾ
- ىػ 1406 )محمد فؤاد عبد الباقي،: ، صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميومالك

 .(لبناف–  بيركت  )، دار إحياء التراث العربي(ـ1985

  أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي،:الباجي
بجكار محافظة -  مطبعة السعادة ،(ىػ1332 )1ط، المنتقى شرح الموطأ :(ىػ474 )كفاة

 .مصر

 دار (1989 – 1409 )3ط محمد فؤاد عبد الباقي،: ، تحقيؽ بالتعميقاتاألدب المفرد :البخارم
 .بيركت– البشائر اإلسبلمية 

، (الب اري صحيح) الجامع المسند الصحيح: أبك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ الجعفيالبخارم، 
 .، دار طكؽ النجاة(ىػ1422 )1محمد زىير بف ناصر الناصر، ط: تحقيؽ

ٍكًجردم الخراساني أبك بكر:البييقي ٍسرى  :(ىػ458 )كفاة،  أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
. عبد العمي عبد الحميد.د: حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو ،شعب اإليمان

، دار الكتب (ـ2003- ىػ1424 )3محمد عبد القادر عطا، ط: ، تحقيؽالسنن الكبرى :البييقي
 .(فلبنا– بيركت  )العممية

الجامع  :(ىػ279 )كفاة  محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ،أبك عيسى: الترمذم
، دار الغرب (ـ1998): بشار عكاد معركؼ، سنة النشر:  تحقيؽ،(سنن الترمذي)الكبير 

 .بيركت– اإلسبلمي 

 .بيركت– أحمد محمد شاكر كآخركف، دار إحياء التراث العربي :  العمل الصغير:الترمذم
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صبحي : أبك طالب القاضي، تحقيؽ: ، رتبو عمى كتب الجامععمل الترمذي الكبير :الترمذم
، عالـ الكتب، (1409 )1السامرائي، أبك المعاطي النكرم، محمكد خميؿ الصعيدم، ط

 .بيركت– مكتبة النيضة العربية 

 2أحمد محمد شاكر، ط: ، تحقيؽ كتعميؽسنن الترمذي :(ىػ279 )كفاة الترمذم، أبك عيسى،
 .                                                                                                                                  مصر– ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي (ـ1975-ىػ1395)

 .                                                                                                                                  محمد عبد المحسف صاحب المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة، 1، ط الموضوعات:الجكزم

المتناىية في  العمل :(ىػ597 )كفاة،  جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد:الجكزم
، إدارة العمـك (ـ1981ىػ،1401 )2إرشاد الحؽ األثرم، ط: ، تحقيؽاألحاديث الواىية

 .األثرية، فيصؿ آباد، باكستاف

 أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي :الحاتـ
، الصحيحين المستدرك عمى :(ىػ405 )كفاة الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع،

– ، دار الكتب العممية (ـ1990– ىػ1411 )1مصطفى عبد القادر عطا، ط: تحقيؽ
 .بيركت

 (ـ1988– ىػ1408)1عبد اهلل عمر الباركدم، ط: ، تحقيؽالمنتقى من السنن المسندة :الحاتـ
 .بيركت– مؤسسة الكتاب الثقافية 

، معالم السنن :(ىػ388 )كفاة  أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي،:الخطابي
 .حمب– كىك شرح سنف أبي داكد، المطبعة العممية 

اإلمام   شرح الزرقاني عمى موطأ: محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ المصرم األزىرم:الزرقاني
– ، مكتبة الثقافة الدينية (ـ2003-ىػ1424 )1طو عبد الرءكؼ سعد، ط: ، تحقيؽمالك
 .القاىرة
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نصب الراية ألحاديث  :(ىػ762 )كفاة، جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد: الزيمعي
عبد : الحاشية ، صححو ككضعاليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في ت ريج الزيمعي

محمد يكسؼ البىنيكرم، : العزيز الديكبندم الفنجاني،محمد يكسؼ الكاممفكرم، قدـ لمكتاب
، دار القبمة (لبناف– بيركت )مؤسسة الرياف  (ـ1997ىػ،1418)1محمد عكامة، ط: تحقيؽ

. جدة - لمثقافة اإلسبلمية

 زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف :زيف العابديف
 1، طالصغير فيض القدير شرح الجامع :(ىػ1031 )كفاة الحدادم ثـ المناكم القاىرم،

 .مصر– المكتبة التجارية الكبرل  ،(1356)

حاشية  :(ىػ1138 )كفاة  محمد بف عبد اليادم التتكم، أبك الحسف، نكر الديف السندم،:السندم
-  دار الجيؿ ،(كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجو)السندي عمى سنن ابن ماجو 

 .بيركت، بدكف طبعة

 مكتب ،(ـ1986– ىػ1406 )2 ط،(مطبوع السنن)سنن النسائي  حاشية السندي عمى :السيكطي
 .حمب– المطبكعات اإلسبلمية 

: ، تحقيؽنيل األوطار :(ىػ1250 )كفاة  محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل  اليمني،:الشككاني
 . مصر-، دار الحديث(ـ1993-ىػ1413)1طعصاـ الديف الصبابطي، 

 محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني، المعركؼ كأسبلفو ٍ أبك ابراىيـ:الصنعاني
 .، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار الحديثسبل السالم :(ىػ1182 )كفاة باألمير،

، المصنف :(ىػ211 )كفاة  أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني،:الصنعاني
 .بيركت–  المكتب اإلسبلمي ،(1403 )2حبيب الرحمف األعظمي، ط: تحقيؽ

المعجم  :(ىػ360 ) سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، كفاةأبك القاسـ: الطبراني
 .القاىرة– ، مكتبة ابف تيمية 2حمدم بف عبد المجيد السمفي، ط: ، تحقيؽالكبير
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طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، عبد المحسف بف إبراىيـ : ، تحقيؽالمعجم األوسط :الطبراني
. القاىرة– الحسيني، دار الحرميف 

،  أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم:الطحاكم
 ،(ـ1494 -ىػ1415)1شعيب األرنؤكط، ط: ، تحقيؽشرح مشكل اآلثار :(ىػ321 )كفاة

 .مؤسسة الرسالة

  محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر شرؼ الحؽ، الصديقي،أبك عبد الرحمف: العظيـ ٌابادم
تيذيب سنف : ، كمعو حاشية ابف القيـعون المعبود شرح سنن أبي داود :(ىػ1329 )كفاة

يضاح عممو كمشكبلتو، ط  .بيركت–  دار الكتب العممية ،(ىػ1415 )2أبي داكد كا 

مرقاة  :(ىػ1014 )محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم، كفاة (سمطاف) عمي بف :القارم
(. لبناف–  بيركت  ) دار الفكر،(ـ2002-ىػ1422 )1ط، المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد عبد السبلـ بف خاف محمد بف أماف اهلل بف حساـ الديف :المباركفكرم
-ىػ1404 )3، طمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :(ىػ1414 )الرحماني،كفاة

 .بنارس اليند- الجامعة السمفية - ، إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء (ـ1984

الم تصر  المسند الصحيح :(ىػ261 )كفاة  ابف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم،:مسمـ
محمد فؤاد عبد الباقي، :  إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، تحقيؽبنقل العدل عن العدل

 .بيركت– دار إحياء التراث العربي 

، لكبرىاالسنن  :(ىػ303 )كفاة  أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني،:النسائي
 .بيركت– ، مؤسسة الرسالة (ـ2001-ىػ1421 )1حسف عبد المنعـ شمبي، ط: تحقيؽ

 مكتب (ـ1986–ىػ1406 )2عبد الفتاح أبك غدة، ط: ، تحقيؽالمجتبى من السنن :النسائي
 .حمب– المطبكعات اإلسبلمية 
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 :(ىػ463)كفاة   أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ القرطبي،:النمرم
مصطفى بف أحمد العمكم، محمد : ، تحقيؽالتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد

– ، كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية (ػق1387 ):عبد الكبير البكرم، عاـ النشر
 .المغرب

 دار ،(ـ2000-ىػ1421 )1سالـ محمد عطا، محمد عمي معكض، ط: ، تحقيؽاالستذكار :النمرم
 .بيركت– الكتب العممية 

موارد  :(ىػ807 )كفاة  أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي،:الييثمي
 .محمد عبد الرزاؽ حمزة، دار الكتب العممية: ، تحقيؽالظمآن إلى زوائد ابن حبان

سيد كسركم حسف، دار الكتب : ، تحقيؽالمقصد العمي في زوائد أبي يعمى الموصمي :الييثمي
 .(لبناف– بيركت  )العممية

 ىػ، 1414 ):حساـ الديف القدسي، عاـ النشر: ، تحقيؽمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الييثمي
 .، مكتبة القدسي، القاىرة(ـ1994



243

: كتب الرجال والتراجم : امساً 

محمد حامد : ، تحقيؽالحنابمة طبقات :(ىػ526 )كفاة محمد بف محمد،  أبك الحسيف:لبي يعؿأابف 
. بيركت– الفقي، دار المعرفة 

 عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد  عز الديف أبك الحسف:ثيرألابف ا
عمي محمد  :، تحقيؽأسد الغابة في معرفة الصحابة :(ىػ630 )الشيباني الجزرم، كفاة

. ، دار الكتب العممية( ـ1994- ىػ1)1معكض، عادؿ أحمد عبد المكجكد، ط

عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض، : ، تحقيؽاإلصابة في تمييز الصحابة :ابف حجر
 .بيركت– دار الكتب العممية  ،( ىػ1415 )1ط

 .، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند(ىػ1326 )1، طتيذيب التيذيب :ابف حجر

، (ـ1971-ىػ1390  )2، طاليند– دائرة المعرؼ النظامية : ، تحقيؽلسان الميزان :ابف حجر
 .(لبناف– بيركت  )مؤسسة األعممي

 كفاة  ابك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر البرمكي اإلربمي،:ابف خمكاف
 - ىػ1405) 3إحساف عباس، ط:  تحقيؽوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، :(ىػ681)

 .بيركت–  دار صادر ،، مؤسسة الرسالة( ـ1985

الطبقات  :(ىػ230 )كفاة، البغدادم  أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي البصرم:ابف سعد
 .المدينة المنكرة- ، مكتبة العمـك كالحكـ (1408 )2طزياد محمد منصكر، : ، تحقيؽالكبرى

 :(ىػ463  )كفاة  أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم،:البغدادم
، دار الغرب (ـ2002- ىػ1422 )1ط بشارعكاد معركؼ،. د: تحقيؽ ،تاريخ بغداد
 .بيركت– اإلسبلمي 
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، (ـ2000- ىػ1421 )1محمد األميف بف محمد الجكني، ط: ، تحقيؽ معجم الصحابة :البغكم
 .الككيت– مكتبة دار البياف 

ميزان  (:ىػ748 )كفاة  شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز،: بيالذه
، دار (ـ1963- ىػ1382 )1عمي محمد البجاكم، ط: ، تحقيؽاالعتدال في نقد الرجال

 .لبناف– المعرفة، بيركت 

 حقيقيف بإشراؼ الشيخ شعيبالـمجمكعة مف : ، تحقيؽعالم النبالءأسير : الذىبي

، األعالم :(ىػ1396 )كفاة، الدمشقي  خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس:الزركمي
 .، دار العمـ لممبلييف( ـ2002)15ط

أحمد : ، تحقيؽلوافي بالوفياتا: (ىػ764 ) صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل، كفاة:الصفدم
 .بيركت– العربي، دار إحياء التراث (ـ2000- ىػ1420)  طاألرناؤكط كتركي مصطفى،

، (ـ1992-ىػ1412)1طعمي محمد البجاكم، : ، تحقيؽاالستيعاب في معرفة األصحاب :النمرم
. بيركت- دار الجيؿ

 :وقواعده كتب أصول الفقو، :اً سادس

اإلحكام  :(ىػ456 )كفاة  األندلسي القرطبي الظاىرم،دأبك محمد عمي بف أحمد بف سعي: ابف حـز
األستاذ الدكتكر إحساف : الشيخ أحمد محمد شاكر، قدـ لو: ، تحقيؽفي أصول األحكام

 .عباس، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت

 .، دار الكتب العمميةالقواعد :ابف رجب

اأْلَْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَمى َمْذَىِب  :(ىػ970) كفاة ،المصرم  زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد:ابف نجيـ
-ىػ1419)1الشيخ زكريا عميرات، ط: ، كضع حكاشيو كخرج أحاديثوَأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَمانِ 

 .(لبناف– بيركت  ) دار الكتب العممية،(ـ1999
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كشف األسرار  :(ىػ730) كفاة ،عبد العزيز بف أحمد بف محمد، عبلء الديف   الحنفي: البزدكم
 .، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار الكتاب اإلسبلميشرح أصول

الوجيز في إيضاح  :الشيخ الدكتكر محمد صدقي بف أحمد بف محمد أبك الحارث الغربي: البكرنك
 (. لبناف-بيركت)، مؤسسة الرسالة (ـ1996-ىػ1416 )4، طقواعد الفقو الكمية

غمز عيون  :( ىػ1098)أحمد بف محمد مكي، شياب الديف الحسيني، كفاة أبك العباس : الحمكم
.  ، دار الكتب العممية(ـ1985-ىػ1405 )1،  طالبصائر شرح األشباه والنظائر

الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي،الممقب بفخر الديف الرازم خطيب 
العمكاني،  طو جابر فياض . د:، دراسة كتحقيؽالمحصول: (ىػ606 ) كفاة،الرم
. ،مؤسسة الرسالة (ـ1997-ىػ1418)3ط

 –، دار الفكر (ـ2006-ىػ1427 )1، طالقواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة: الزحيمي
. دمشؽ

المنثور في القواعد ، (ىػ794) كفاة ، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر:الزركشي
 .، كزارة األكقاؼ الككيتية(ـ1985-ىػ1405) 2، طالفقيية

-ىػ1411 )1ط ،األشباه والنظائر (:ىػ771 ) كفاة،تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف: السبكي
 .، دار الكتب العممية(ـ1991

 .، دار الكتب العممية(ـ1990- ىػ1411) 1، طاألشباه والنظائر :السيكطي

أبك : ، تحقيؽالموافقات :(ىػ790) إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي، كفاة :الشاطبي
. ، دار ابف عفاف(ـ1997 -ىػ1417) 1عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، ط
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 1، طالقواعد والضوابط الفقيية المتضمنة لمتيسير : عبد الرحمف بف صالح:العبد المطيؼ
عمادة البحث العممي بالجماعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، : ، الناشر(ـ2003-ىػ1423)

 .المممكة العربية السعكدية

: (ىػ684)كفاة  ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي: القرافي
 .، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، عالـ الكتبالفروق

 التحبير شرح التحرير في (:ىػ885)عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف، كفاة : المرداكم
 1أحمد السراح، ط .عكض القرني، د. عبد الرحمف الجبريف، د. د:  تحقيؽ،أصول الفقو

  .الرياض-السعكدية–، مكتبة الرشد (ـ2000-ىػ1421)

: كتب الفقو اإلسالمي :اً سابع

: كتب الفقو الحنفي -أ

-، دار الفكر(ـ1992- ىػ1412 ) 2، طرد المحتار عمى الدر الم تارحاشية : ابف  عابديف
 .بيركت

 :(ىػ882)، كفاة لثقفي الحمبي اأحمد بف محمد بف محمد، أبك الكليد، لساف الديف: ابف الشحنَّة
 .القاىرة– البابي الحمبي ،( ـ1973– ىػ1393) 2، طلسان الحكام في معرفة األحكام

  كفاة، عبلء الديف محمد بف محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز الحسيني الدمشقي:ابف عابديف
 ،رالدر الم تار شرح تنوير األبصا ى قره عين األ يار لتكممة رد المحتار عل: (ىػ1306)

 .(لبناف–  بيركت )دار الفكر 

 كفاة  أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر البخارم الحنفي،:ابف مازة
، المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو :(ىػ616 )

       ، دار الكتب العممية( ـ2004- ىػ1424) 1عبد الكريـ سامي الجندم، ط: تحقيؽ
 .(لبناف– بيركت )
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 .، بدكف تاريخ، دار الكتاب اإلسبلمي2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق :ـمابف نج

محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ : البابرتي
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار ،العناية شرح اليداية: (ىػ786 ) كفاة،جماؿ الديف الركمي

 .الفكر

مجمع  :(ىػ1078 ) عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده، كفاة:فندمأداماد 
 .، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار إحياء التراث العربياألنير في شرح ممتقى األبحر

الحقائق  تبيين :(ىػ743 )كفاة عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف  الحنفي،: الزيمعي
.  القاىرة -بكالؽ–  المطبعة الكبرل األميرية ،(ىػ1313 )1، طشرح كنز الدقائق

، بدكف طبعة، المبسوط :(ىػ483 ) محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة، كفاة:السرخسي
 .بيركت– ، دار المعرفة (ـ1993-ىػ1414): تاريخ النشر

: ، تحقيؽالنتف في الفتاوى :(ىػ461 )أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد، كفاة: السغدم
 دار الفرقاف، مؤسسة ،(ـ1984– ىػ1404) 2المحامي الدكتكر صبلح الديف الناىي، ط

.  ( لبناف–بيركت)، (األردف-عماف)الرسالة 

، تحفة الفقياء :(ىػ540) محمد بف أحمد بف أبي أحمد، أبك بكر عبلء الديف، كفاة :السمرقندم
 .(لبناف– بيركت  )، دار الكتب العممية( ـ1994- ىػ1414) 2ط

  كفاةم، محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنؼ بدر الديف أبك محمد:العيني
 -بيركت)، دار الكتب العممية (ـ2000- ىػ1420) 1، طالبناية شرح اليداية :(ىػ855)

 .(لبناف

بدائع الصنائع في  :(ىػ587 )كفاة  عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الحنفي،:الكاساني
 .، دار الكتب العممية(ـ1986-ىػ1406) 2، طترتيب الشرائع



248

نجيب  :، تحقيؽمجمة األحكام العدلية :لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية
 .ىكاكيني، نكر محمد، كارخانو تجارًت كتب، آراـ باغ، كراتشي

 .القاىرة– ، مكتبة كمطبعة محمد عمي صبح بداية المبتدي في فقو اإلمام أبي حنيفة :المرغيناني

 :(ىػ593) كفاة عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني، أبك الحسف برىاف الديف،: المرغيناني
– بيركت )، طبلؿ يكسؼ، دار احياء التراث العربي اليداية في شرح بداية المبتدي

 .(لبناف

المعتصر  :(ىػ803 ) كفاة، يكسؼ بف مكسى بف محمد، أبك المحاسف جماؿ الديف الحنفي:الممطي
 .بيركت– ، عالـ الكتب من الم تصر من مشكل اآلثار

 :(ىػ683) كفاة  عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد البمدحي الحنفي،أبك الفضؿ مجد الديف: المكصمي
كصكرتيا دار )القاىرة - ، مطبعة الحمبي (ـ1937-ىػ1356) ط ،اال تيار لتعميل الم تار

 .(بيركت، كغيرىا- الكتب العممية 

: كتب الفقو المالكي- ب

بداية المجتيد  :(ىػ595 )كفاة القرطبي،  أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد:ابف رشد
 .القاىرة– ، دار الحديث ونياية المقتصد

التيذيب في  :(ىػ372 )كفاة  ،  المالكيالقيركاني األزدم   خمؼ بف أبي القاسـ محمد:البراذعي
 1محمد األميف كلد محمد سالـ بف الشيخ، ط. د: ، دراسة كتحقيؽا تصار المدونة

حياء التراث( ـ2002- ىػ1423)  . دبي -، دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كا 

 كفاة ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي: الحطاب الرعيني
 .، دار الفكر(ـ1992- ىػ1412 )3، طمواىب الجميل في شرح م تصر  ميل :(ىػ954)
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، بدكف شرح م تصر  ميل :(ىػ1101) محمد بف عبد اهلل المالكي أبك عبد اهلل، كفاة :الخرشي
 .بيركت– طبعة كبدكف تاريخ، دار الفكر

 ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير: (ىػ1230) كفاة ، محمد بف أحمد بف عرفة المالكي:الدسكقي
 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار الفكر

إْرَشاُد ، (ىػ732)، كفاة زيد أك أبك محمدالمالكي البغدادم، أبك  عبد الرحمف بف محمد:شياب الديف
، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى 3، طالسَّاِلك إلَى َأشَرِف الَمَساِلِك ِفي فقِو اإلَماِم َماِلك

 .البابي الحمبي كأكالده، مصر

بمغة السالك ألقرب  :(ىػ1241 ) كفاة،الصاكم، أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي  المالكي
 . بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار المعارؼ،المسالك

حاشية العدوي عمى  :(ىػ1189 ) أبك الحسف، عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم، كفاة:العدكم
، (ـ1994-ىػ1414)، طمحمد البقاعي  يخيكسؼ الش: ، تحقيؽشرح كفاية الطالب الرباني

.  بيركت-دار الفكر

منح الجميل شرح م تصر  :(ىػ1299) كفاة ، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد المالكي:عميش
. دمشؽ–بيركت، دار الفكر – ، دار الفكر (ـ1989-ىػ1409)، ط  ميل

، (ـ1994      )1 طمحمد بك خبزة، ك  سعيد أعراب كجزء محمد حجي: ، تحقيؽ الذ يرة:القرافي
 .بيركت- دار الغرب اإلسبلمي

 محمد حجي .د:  تحقيؽ، البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المست رجة:القرطبي
 .(لبناف– بيركت  )، دار الغرب اإلسبلمي(ـ1988-ىػ1408 )2كآخركف، ط

 .، دار الغرب اإلسبلمي(ـ1988- ىػ1408) 1، طالمقدمات المميدات :القرطبي
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الثمر الداني شرح رسالة ابن  :(ىػ1335) كفاة ، صالح بف عبد السميع اآلبي األزىرم:القيركاني
 .بيركت– ، المكتبة الثقافية أبي زيد القيرواني

-ىػ1415 )1، طالمدونة :(ىػ179 )كفاة  ،بف مالؾ بف عامر األصبحي المدنيا : بف أنس مالؾ
. ، دار الكتب العممية(ـ1994

 محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي، المالكي، كفاة أبكعبد اهلل :المكاؽ
 .، دار الكتب العممية(ـ 1994-ىػ1416)1 ط،التاج واإلكميل لم تصر  ميل :(ىػ897)

  كفاة األزىرم المالكي،بف سالـ ابف مينا، (أك غنيـ) أحمد بف غانـ شياب الديف: النفراكم
، (ـ1995- ىػ 1415) ط،الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني :(ىػ1126)

 .دار الفكر

: (ىػ463)  القرطبي، كفاة أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ:النمرم
 2محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني، ط: ، تحقيؽالكافي في فقو أىل المدينة

. (الرياض-المممكو العربية السعكدية) ، مكتبة الرياض الحديثة(ـ1980-ىػ1400)

 

 :كتب الفقو الشافعي - ج

، فتاوى ابن الصالح :(ىػ643 )كفاة  أبك عمرك تقي الديف عثماف بف عبد الرحمف،: ابف الصبلح
–  مكتبة العمـك كالحكـ، عالـ الكتب ،(ىػ1407)1مكفؽ عبد اهلل عبد القادر، ط. د: تحقيؽ
 .بيركت

حاشية البجيرمي عمى  :(ىػ1221) كفاة ،المصرم الشافعي  سميماف بف محمد بف عمر:البجيرمي
 .، مطبعة الحمبي(ـ1950-ىػ1369 ) ط،شرح المنيج
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فتوحات الوىاب بتوضيح  (:ىػ1204)كفاة   سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرم،:الجمؿ
 .، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار الفكرشرح منيج الطالب المعروف بحاشية الجمل

، الممقب بإماـ ركف الديف عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد أبك المعالي: الجكيني
   د. أ: ، حققو كصنع فيارسونياية المطمب في دراية المذىب :(ىػ478 )كفاة الحرميف،

 .، دار المنياج(ـ2007-ىػ1428 )1عبد العظيـ محمكد الٌديب، ط

 .، دار الفكرالوجيزفتح العزيز بشرح  :(ىػ623 )كفاة، القزكينيد عبد الكريـ بف محـ:الرافعي

نياية ، (ىػ1004)يف، كفاة  شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الد:الرممي
 . بيركت-، دار الفكر(ـ1984-ىػ1404)، ط أخيرة المحتاج إلى شرح المنياج

منيج  :(ىػ926 ) كفاة،زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم  زيف الديف أبك يحيى:السنيكي
صبلح بف محمد بف عكيضة، : ، تحقيؽالطالب في فقو اإلمام الشافعي رضي اهلل عنو

 .بيركت–، دار الكتب العممية (ـ1997-ىػ1417) 1ط

 . بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،أسنى المطالب في شرح روض الطالبالسنيكي، 

 . ، بدكف طبعة كبدكف تاريخالغرر البيية في شرح البيجة الورديةالسنيكي، 

   .، دار الفكر(ـ1994-ىػ1414 )، طفتح الوىاب بشرح منيج الطالبالسنيكي، 

أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد  :الشافعي
 دار المعرفة ،(ـ1990-ىػ1410)، ط األم ،(ىػ204  )كفاة مناؼ المطمبي القرشي المكي،

.  بيركت–

 مغني المحتاج إلى :(ىػ977) كفاة ،الشافعي  شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب:الشربيني
 .، دار الكتب العممية(ـ1994- ىػ1415)1، طمعرفة معاني ألفاظ المنياج



252

الميذب في فقة اإلمام  :(ىػ476 )كفاة  أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم،:الشيرازم
 .، دار الكتب العمميةالشافعي

 .، عالـ الكتبالتنبية في الفقو الشافعي :الشيرازم

البيان في  :(ىػ558 )كفاة، أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ اليمني الشافعي: العمراني
، دار ( ـ2000- ىػ1421 )قاسـ محمد النكرم، ط: ، تحقيؽمذىب اإلمام الشافعي

 .جدة– المنياج 

أحمد : ، تحقيؽالوسيط في المذىب، (ىػ505 )كفاة  أبك حامد محمد بف محمد الطكسي،:الغزالي
 .القاىرة– دار السبلـ  ،(ىػ1417 )1محمكد إبراىيـ، محمد محمد تامر، ط

، دار السراج الوىاج عمى متن المنياج :(ىػ1337 بعد  كفاة) العبلمة محمد الزىرم، :الغمراكم
 .بيركت–  المعرفة

-ىػ1415) بدكف طبعة، ،حاشيتا قميوبي وعميرة :أحمد سبلمة كأحمد البرلسي: قميكبي كعميرة
 .بيركت– دار الفكر ، (ـ1995

 :(ىػ450) أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، كفاة :الماكردم
الشيخ - الشيخ عمي محمد معكض : ، تحقيؽالحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي

 .(لبناف– بيركت  )، دار الكتب العممية(ـ1999-ىػ1419  )1عادؿ أحمد عبد المكجكد، ط

ط  م تصر المزني،: (ىػ264 ) كفاة، أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ:المزني
بيركت -، دار المعرفة(ـ1990-ىػ1410)

 ،شمس الديف محمد بف أحمد بف عمي بف عبد الخالؽ األسيكطي ثـ القاىرم الشافعي: المنياجي
: ، حققيا كخرج أحاديثياجواىر العقود ومعين القضاة والموقعين والشيود :(ىػ880)كفاة 

(. ـ1996- ىػ1417) 1مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط
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منياج الطالبين وعمدة المفتين في  :(ىػ676 )أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، كفاة: النككم
 .، دار الفكر(ـ2005-ىػ1425) 1عكض قاسـ أحمد عكض، ط: تحقيؽ ،الفقو

 .، دار الفكرالمجموع شرح الميذب: النككم

، (ـ1991-ىػ1412) 3زىير الشاكيش، ط: ، تحقيؽروضة الطالبين وعمدة المفتينالنككم، 
 .(عماف- دمشؽ )المكتب اإلسبلمي، بيركت

-ىػ1357)، ط تحفة المحتاج في شرح المنياج:  أحمد بف محمد بف عمي بف حجر:الييتمي
.  المكتبة التجارية الكبرل بمصر،(ـ1983

 :كتب الفقو الحنبمي - د

: (ىػ652)كفاة  الحراني، عبد السبلـ بف عبد اهلل بف الخضر بف محمدأبك البركات : بف تيميةا
، مكتبة (ـ1984-ىػ1404 )2، طالمحرر في الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل

 .الرياض- المعارؼ

: ، تحقيؽمنار السبيل في شرح الدليل :(ىػ1353 )كفاة  إبراىيـ بف محمد بف سالـ،:ابف ضكياف
 .، المكتب اإلسبلمي(ـ1989-ىػ1409) 7زىير الشاكيش، ط

 :(ىػ682 )كفاةلي، عبد الرحمف بف محمد بف أحمدالمقدسي الجماعيمي الحنبأبك الفرج : ابف قدامة
محمد رشيد رضا صاحب المنار، : ، أشرؼ عمى طباعتوالشرح الكبير عمى متن المقنع

 .دار الكتاب العربي

أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي : ابف قدامة
. (ـ1968-ىػ1388 )، بدكف طبعة، تاريخ النشريالمغن، (ىػ620 )كفاة، الحنبمي

 .، دار الكتب العممية(ـ1994- ىػ1414 )1، طالكافي في فقو اإلمام أحمد :ابف قدامو
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المبدع  :(ىػ884 ) إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد، كفاةأبك اسحاؽ برىاف الديف: ابف مفمح
(. لبناف–  بيركت  )، دار الكتب العممية( ـ1997-ىػ1418) 1، طفي شرح المقنع

 سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم :داكد السجستانيأبي 
أبي : ، تحقيؽأبي داود السجستانيمسائل اإلمام أحمد رواية  :(ىػ275 )كفاة السًِّجٍستاني،

. ، مكتبة ابف تيمية، مصر(ـ1999- ىػ1420 )2معاذ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، ط

كشف الم درات  :(ىػ1192 ) كفاة، عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد الخمكتي الحنبمي:البعمي
 1محمد بف ناصر العجمي، ط: ، تحقيؽوالرياض المزىرات لشرح أ صر الم تصرات

 .(بيركت–  لبناف)، دار البشائر اإلسبلمية (ـ2002-ىػ1423)

- ىػ 1414 )1، طدقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح منتيى اإلرادات: البيكتي
 .مؤسسة الرسالة-  دار المؤيد ،، عالـ الكتب(ـ1993

           كفاة منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس الحنبمى،: البيكتي
 .، دار الكتب العمميةكشاف القناع عن متن اإلقناع :(ىػ1051)

 الصالحي،   مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ المقدسيأبك النجا: الحجاكم
عبد المطيؼ :تحقيؽ، اإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن حنبل :(ىػ968 )كفاة شرؼ الديف،

 .(لبناف–  بيركت )محمد مكسى السبكي، دار المعرفة

 1، طشرح الزركشي :(ىػ772 )كفاة المصرم الحنبمي، شمس الديف محمد بف عبد اهلل: الزركشي
 .، دار العبيكاف(ـ1993-ىػ1413)

           كفاة،  أبك محمد عبد العزيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد المحسف:السمماف
 .األسئمة واألجوبة الفقيية :(ىػ1422)

مطالب  :(ىػ1243 )كفاة  الرحيبانى الدمشقي الحنبمي، مصطفى بف سعد بف عبده شيرة: السيكطي
 .، المكتب اإلسبلمي(ـ1994- ىػ1415) 2، طأولي النيى في شرح غاية المنتيى



255

حاشية الروض  :(ىػ1392 )كفاة  عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ الحنبمي النجدم،:العاصمي
.  (ػق1397 )1، طالمربع شرح زاد المستقنع

المممكو ) ، دار العاصمة(ىػ1423)1، ط المم ص الفقيي: صالح بف فكزاف بف عبد اهلل:الفكزاف
 .(الرياض-العربية السعكدية

 :(ىػ885 )كفاة الدمشقي الصالحي الحنبمي، الحسف عمي بف سميماف المرداكم، عبلء الديف أبك
 .دار إحياء التراث العربي بدكف تاريخ، - 2، طاإلنصاف في معرفة الراجح من ال الف

 الرامينى الصالحي الحنبمي،  محمد بف مفمح بف محمد بف مفرجأبك عبد اهلل شمس الديف: المقدسي
 . مؤسسة الرسالة،عبد اهلل بف عبد المحسف التركي: ، تحقيؽ الفروع:(ىػ763 )كفاة

  -، دار الحديث( ـ2003-ىػ 1424 )بدكف طبعة، تاريخ النشر ،العدة شرح العمدة :المقدسي
 .القاىرة

 :كتب الفقو الظاىري - و

. بيركت- ، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار الفكرالمحمى: ابف حـز

 :كتب معاجم المغو: ثامناً 

 مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني :ابف األثير
- طاىر أحمد الزاكل: ، تحقيؽالنياية في غريب الحديث واألثر :(ىػ606 )كفاة، الجزرم

 .بيركت- المكتبة العممية، (ـ1979-ىػ1399 )محمكد محمد الطناحي،

         كفاة اإلفريقى،رم  محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف األنصا:ابف منظكر
 .بيركت– ، دار صادر (ىػ1414) 3، طلسان العرب :(ىػ711)

 .(سكرية–  دمشؽ  )، دار الفكر(ـ1988-ىػ1408 )2، طالقاموس الفقيي : د سعدم:ك حبيبأب
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كممات  الزاىر في معاني :(ىػ328 )كفاة،  محمد بف القاسـ بف محمد بف بشارأبك بكر: نبارماأل
. ، مؤسسة الرسالة(ـ1992-ىػ1412 )1حاتـ صالح الضامف، ط. د: ، تحقيؽالناس

المطمع عمى  :(ىػ709 )كفاة، محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ شمس الديف  أبك عبد اهلل:البعمي
، ( ـ2003-1423)1 طمحمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب،: ، تحقيؽألفاظ المقنع

 .مكتبة السكادم

، ضبطو كتاب التعريفات :(ىػ816 )كفاة،  عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ:الجرجاني
، دار الكتب (ـ1983-ىػ1403 )1 جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، ط:كصححو
 .(لبناف –  بيركت)العممية

 الحديث، غريب :(ىػ597 )كفاة،  جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد:الجكزم
، دار الكتب العممية (ـ1985– ىػ1405 )1 عبد المعطي أميف القمعجي، ط.د: تحقيؽ

 .(لبناف– بيركت )

المصباح المنير في  :(ىػ770 نحك )كفاة،  أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي أبك العباس :الحمكم
 .بيركت– ، المكتبة العممية غريب الشرح الكبير

، المكتبة (ـ1999 -ىػ1420 )5يكسؼ الشيخ محمد، ط: ، تحقيؽم تار الصحاح :الرازم
 .(صيدا– بيركت  )العصرية، الدار النمكذجية

، (ـ1979- ىػ 1399 )عبد السبلـ محمد ىاركف، عاـ النشر: ، تحقيؽمعجم مقاييس المغة: الرازم
 .دار الفكر

وصحاح  الصحاح تاج المغة :(ىػ393 )كفاة أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم،: الفارابي
– ، دار العمـ لممبلييف (ـ1987- ىػ1407) 4أحمد عبد الغفكر عطار، ط: ، تحقيؽالعربية
 .بيركت
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كتاب ، (ػق170)ة كفا،  أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم:الفراىيدم
 .د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ: ، تحقيؽالعين

: ، تحقيؽالقاموس المحيط :(ىػ817 )كفاة، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب: الفيركزٌابادم
، ( ـ2005    - ىػ 1426 )8ط، محمد نعيـ: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ

 .(لبناف– بيركت  )مؤسسة الرسالة

 .(ـ1988- ىػ1408) 2، طمعجم لغة الفقياء :حامد صادؽ كمحمد ركاس: قمعجي كقنيبي

المعجم  :(إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار )مجمع المغة العربية
. ، دار الدعكةالوسيط

 ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى  برىاف الديف الخكارزمي، كفاةأبك الفتح :المطرزم
 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار الكتاب العربي ،المغرب :(ىػ610)

 .ىػ، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد1311: ، بدكف طبعة، تاريخ النشرطمبة الطمبة :النسفي

  الزاىر في غريب ألفاظ :(ىػ370)كفاة ،  محمد بف أحمد بف األزىرمأبك منصكر: اليركم
. مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطبلئع: ، تحقيؽالشافعي

: الموسوعات :تاسعاً 

   . (ىػ1427-ىػ1414)ط  ،الموسوعة الفقيية الكويتيةالككيت، - كالشؤكف االسبلميةكزارة األكقاؼ

: كتب عامة: عاشراً 

-  ىػػ 1418) 1محمد خير رمضاف يكسؼ، ط: ، تحقيؽالصبر والثواب عميو: ابف أبي الدنيا
 . (ـ1997

 .، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، مكتبة دار البيافالطرق الحكمية :ابف القيـ
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إعالم : (ىػ751)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف الجكزية، كفاة : ابف القيـ
- ىػ 1411 )1محمد عبد السبلـ إبراىيـ، ط: ، تحقيؽالموقعين عن رب العالمين

 .ييركت– ، دار الكتب العممية (ـ1991

مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن  :(ىػ1420 )كفاة عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز،: ابف باز
 .محمد بف سعد الشكيعر: ، أشرؼ عمى جمعو كطبعوباز رحمو اهلل

: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل الحراني، جمعو: ابف تيمية
 دار ،(ـ1987-ىػ1408) 1ط ابف المحاـ عبلء أبي الحسف عمي بف محمد بف عباس،

. الكتب العممية

 -ىػ1416 )عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، عاـ النشر: ، تحقيؽمجموع الفتاوى :ابف تيمية
(. ـ1995

دار  عبد الرحمف مداراتي، :اعتنى بو كشرح غريبو ،الوصايا: الشيخ االكبر محي الديف :ابف عربي
 .(لبناف- بيركت ) المعرفة

األقضية  تبصرة الحكام في أصول (:ىػ799)ابراىيـ بف عمي بف محمد اليعمرم، كفاة : ابف فرحكف
 .(ـ1986-ىػ1406 )1، طومناىج األحكام

شعيب :عمؽ عميو  حمد دىماف، أاالستاذ محمد  :قدـ لو ،م تصر منياج القاصدين: ابف قدامة
 .مؤسسة عمكـ القرٌاف ،كطكعبد القادر االرنؤ االرنؤكط،

يكسؼ أحمد بكرم كشاكر بف تكفيؽ العاركرم، رمادم : ، تحقيؽأحكام أىل الذمة: ابف قيـ الجكزية
 .(ـ1997-ىػ1418 )1الدماـ، ط –

 دار الروح في الكالم عمى أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة،: ابف قيـ الجكزية
 .بيركت-الكتب العممية
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: (ىػػ1293)ة  عبد المطيؼ بف عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب، كفا:آؿ الشيخ
مصباح الغالم في الرد عمى من كذب الشيخ اإلمام ونسبو إلى تكفير أصل اإليمان 

- ىػػ 1424 )1عبد العزيز بف عبد اهلل بف ابراىيـ الزم آؿ حمد، ط:  تحقيؽ،واإلسالم
. إلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد اكزارة الشؤكف (ـ 2003

سعيد بف محمد  :، تحقيؽكتاب البر والصمة: بي الفرج عبد الرحمف بف عمى أاإلماـ : البغدادم
 .لقاىرةا  -دار الحديث السنارم،

 .دار العصيمي ،3، طتسييل العقدية اإلسالمية :عبد اهلل بف عبد العزيز بف حمادة: الجبريف

، اليدامة اإليمان في تحصين األمة اإلسالمية ضد األفكار أثر :عبد اهلل بف عبد الرحمف: الجربكع
عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ، (ـ2003-ىػ1423)1ط

. المممكة العربية السعكدية

المؤسسة  ،(ـ2006-ػق1426) 1ط ،العالقات الدولية في االسالم:  عدناف السيد.د: حسيف
 .مجد –الجامعية لمدراسات 

المؤسسة  ،(ـ2006-ػق1426) 1ط ،العالقات الدولية في االسالم: عدناف حسيف. د: حسيف
 .مجد -الجامعية لمدراسات

السيد اب الحسف عمي  :تقديـ ،تيذيب اال الق : العبلمة عبد الحي بف فخر الديف:الحسيني
 .(لبناف -صيدا)المطبعة العصرية  الحسني الندكم،

 3، مؤسسة الرسالة، بيركت، طالحق ومدى سمطان الدولة في تقديره :فتحي. د: الديريني
  .(ـ1984-ىػ1404)

 -مطابع الؼ باء ،(ـ1968-ـ1967)ط ، سالمي في ثوبو الجديدفقة اإلال: حمد أمصطفى: الزرقا
 .دمشؽ -األديب
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 . (ـ 2004) 1، شرحيا السيد طاىر عيسى دركيش، طرسالة الحقوق :زيف العابديف

 .اإلسكندرية –دار المعارؼ ،الشفعة عمًما وعماًل : نبيؿ ابراىيـ: سعد

نظام األبنية والتنظيم لمييئات : كزارة الحكـ المحمي،  كتيب تصدره السمطة الكطنية الفمسطينية
. (ـ2011)لعاـ  (5)رقـ ، المحمية

 كتاب البر والصمة، :(ـ246)أبك عبد اهلل الحسيف بف الحسيف بف حرب المركزم، كفاة : السممي
. (ىػ1419 )1الرياض ، ط– محمد سعيد نجارم، دار الكطف : تحقيؽ

 .دار الفكر ،(ـ1995) 2ط ،حكام الشفعة والقسمةأ : عبد الحميد.د: الشكاربي

 .، دار ابف حـز1، طالسيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار :الشككاني

جامعة  ،(ـ2007-ػق1428) ط ،العالقات الدولية في االسالم:  عثماف جمعة.د:  ضميرية
 .الشارقة

 مجموع فتاوى ورسائل فضيمة :(ىػ1421)كفاة ، محمد بف صالح بف محمد العثيميف: العثيميف
- ، دار الكطف (ىػ1413)خيرة أفيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف، ط : تحقيؽ ،الشيخ

. دار الثريا

المكتب الفني لممكسكعات  ،الشفعة كسبب لكسب الممكية في العقار: السيد عبد الكىاب: عرفة
 .االسكندرية -القانكنية

، مكتبة الصغار، ففروا إلى اهلل :عبد المنعـ بف حسيف بف حنفي بف حسف بف الشاىد: العممكني
 . القاىرة–  (ىػ1424) 5ط

  . ديوان عنترة بن شداد "عنترة، ابف شداد

 .، كتاب آفات المسافإحياء عموم الدين :الغزالي
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 .دار الكتب الحديثة ،(ـ1974-ػق1394) 8ط ، مق المسمم: الغزالي

 .دار اليادم ، مسون دراسا في اال الق: الشيخ عباس القمي،

 .اإلسكندرية- دار المعارؼ ،الحقوق العينية االصمية: حسف. د : كيرة

. ، بيركت1، باب اإلضطيادات، دار اليبلؿ، طالرحيق الم توم : صفي الرحمف:لمباركفكرما

 .عالـ الكتب ،اآلداب الشرعية والمنح المرعية :المقدسي

قرة العيون المبصرة بتم يص كتاب : الشيخ أبي بكر بف الشيخ محمد االحسائي: المبل الحنفي
. منشكرات المكتب اإلسبلمي بدمشؽ التبصرة،

 .(ـ1997-ىػ1418 )1، طالضَرر في الفقو اإلسالمي: أحمد. د: مىكاقي

 .دار الفاركؽ ،(ـ2006) 1ط ،اال الق في ضوء القران والسنة: حمد عمرأ د. أ : ىاشـ

 .دار البشائر العممية ،(ـ1986-ػق1406) 2، طش صية المسمم : محمد عمي. دالياشمي،

: األطروحات الجامعيو :حادي عشر

مركاف . د :شراؼ إ،حكامو في الشريعة اإلسالميةأالنظر و : عبد الرحيـ إبراىيـعناية: الجابي
 .جامعة النجاح الكطنية القدكمي،

 .د: اشراؼ ،(دراسة مقارنة) سباب الممكية أالشفعة كسبب من: منصكر فؤاد عبد الرحمف: مساد
. جامعة النجاح العممية عمي السرطاكم،

 :الدوريات: ثاني عشر

   .مجمة المنار:  مجمكعة مف المؤلفيفكمحمد رشيد بف عمي : رضا
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مجمة  - مجمة البحوث اإلسالمية :الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد
 .دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد

: المواقع اإللكترونية :ثالث عشر

، مأخكذ مف دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع شرح األربعين النوويةعطية بف محمد، : سالـ 
 .رقـ الجزء ىك رقـ الدرس  . http،، www.islamweb.netالشبكة اإلسبلمية،

 ،،httpحساـ عفانة، ىذا الكتاب ىك أرشيؼ لمدكتكر عمى مكقعو كىك .حساـ، فتاكل د .د: عفانة

www.yasaloonqk.net 

  كيكابيديا  المكسكعة الحرة،

http//www.suhuf.net.sa,2000jaz,may,12,ar6,htm 

uqtafi.birzeita.edu/legislation/getlegft-printable.Legpath=1996&MID=7285 
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Abstract 

All thanks are due to Allah and prayers and peace are upon the 

Prophet Mohammad and his companions. 

This study falls into four chapters. Chapter one, of six sections, dwelt 

on meaning and importance of neighborliness and Islam’s interest in 

neighbor and its encouragement to be friendly with him/her. The Prophetic 

teachings abound with references to the importance of treating him/her 

friendly and politely. It’s said that a true believer (male/female) does not 

achieve perfect faith unless he/she treats him/her neighbor  well and 

refrains from causing him/her any harm/injustice. Then the chapter moved 

to identify what is meant by  a neighbor whom Islam has urged to be 

friendly and nice with, in accordance with Allah’s saying: “Worship 

Allah.... and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the 

near neighbor and the farther neighbor away”. 

Chapter one focused on the best neighbors in the eyes of Allah. This 

best neighbor is one who does not harm his/her neighbor. The chapter, 

furthermore, looked at the limit of good neighborliness and its size. In this 

context, the researcher sought to find out whether the neighbor is one who 

lives very close to you or the neighbor includes others and is a wider circle. 

This definition of who a neighbor is is important because there are fiqh 

provisions, in this limit, which restrict a person’s behavior with his/her 

neighbor. The last section dealt with the rights of the neighbor, the 
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foundations and  general rules governing dealing with neighbors and the 

rights of neighbor in the prophetic teachings. 

Chapter two examined the concept of harm  pretinent to the real 

estate rights between neighbors. Divided into five sections, this chapter 

provided a definition of harm  in language and usage, and it also fielded 

some evidence, from the Holy Qur’an, the Prophet teachings consensus and 

common sense, that prohibit causing any harm to a neighbor. It also 

examined the effect of neighborliness on restriction of excercising the right 

of ownership in Islamic fiqh. It also explained acts of harm caused to 

neighbor types of harm and the consequences of neighbor’s exercise of 

his/her neighbor’s property in a way that harms him/her. The chaper ended 

with a look at the consequences resulting from the neighbor’s use of his/ 

her neighbor’s property. 

Chapter three dwelt on the neighbor’s making use of his/her 

neighbor’s property in terms of placing wood on the neighbor’s wall and 

compromising on benefiting from his/her property. One such compromise 

is allowing the branches of a neighbor’s trees to extend to neighbor’s wall. 

There are other examples of compromises between neighbors. The 

researcher examined the flow of water in a neighbor’s land and then 

surveyed the opinions of the four schools of Islamic fiqh (law) and their 

evidence for every opinion. The chapter also dealt with the rules and 

provisions of the up and  the down and making use of them. In this context, 

the researcher detailed the difference in ownership of some facilities 

between the owner of the ups and the owner of the downs. This was given 

in the form of ordered questions coupled with fiqh scholars’ argument and 

their evidence. One such dispute btween owner of the up and owner of the 
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down is over ownership of the roof.  Another dispute is over ownership of 

the stairs or the ladder  shared by both of them. The chapter ended with a 

look at the rules governing  the up and down when it comes to construction 

and demolition. 

Chapter  four  investigated the provisions governing the joint wall 

between  the neighbors. The researcher first  explained  the  rule  governing  

the  building of a joint wall. This  includes  opening  windows and holes in 

the joint wall. The researcher also elaborated on making use of joint wall 

by the partners, on rights to have shared  road  (private and public). In this 

context the researcher explained the rights of each to use that road and the 

others’ rights to use it. This chapter concluded with a discussion of the 

rights of benefiting  from things by neighbors. These  rights  include  

drinking rigths, water flow right and river bed right. 

 

 




