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 شروط النشر
  کامل املسؤولیة   ريدة إلکرتونیة. ويتحمل الکاتبلنشر أصیلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جاملقاالت أوالبحوث املقدمة لأن تکون

 للنشرـة يف حال اكتشاف بأن مسامهته منشورة أو معروض
  :الفارسیة وأاإلجنلیزية  وأالعربیة أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالیة. 
  كلمة. 0222 إىل 0222أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قیا  العربیة املباللغة  قول الدراسیـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عرويني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالیة 

o .عنوان املقالة باللغة العربیة واإلجنلیزية 
o  ودرجته العلمیة، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إلیها، باللغة العربیة واإلجنلیزية. الباحث اسم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربیة.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o لخص.الكلمات املفتاحیة بعد امل 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئیة والفواصل اإلضايیة. أن تكون املقالة خالیة 
 رجاعات املقتبسة ويق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن منظور، يف 
  داخل البلد وثانیهما خارج البلد. املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمهااألحباث و سیتم احلكم على 
 قابلة للتطبیق.التعلیم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي يیما يتعلق بالنشر، ستكون مجیع قواعد 
  يیما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديریقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخیص امل جنة التحريرللسیكون

 ري.بأي تغی
  العربیة. إىلتسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصیت العاملیة للكاتب العريب أو املرتمجة 
  الباحث لیس من الضروري أن يوايق جملس اإلدارة على آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنیت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هیئة التحرير.ى اجمللة یة املقاالت ستكون يقط على املؤلفني ولیس علمسؤول 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
 .أن يريق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه إلی جملة 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 
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ق  دورية، علمیة، حمكمة، مفهرسة((  ةاجمللة العربیة الدولیة للبحوث اخلّلا
Preioud 21، Vo:1 ، No:0 (0200/3666): 3020/1366 -لثانياال العدد – ثالثال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 التحرير...كلمة 
 األستاذة الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

 

 أسرار اختیار اجلملة اإلمسیة يف اللغة العربیة

 541-521 فضل الرمحن فائز، جامعة مسنجان )أفغانستان(                               لألستاذ املعيد 
 

 رغائب الفرقانالقرآن و اإلمام النیشابوري وترجیحاته الفقهیة ومصطلحاته يف تفسريه غرائب 
 571-541قارن )الينن(                    املالوصايب، دکتوراه يف فقه  يمهدي ناصر عل الدکتور

 

 العريب نازك املّلئكة ومسامهتها يف األدب
 األستاذ الدکتور مشس كنال أجنم، جامعة بابا غالم شاه، جامو وكشنري )هند(

 511-577 عنر رياض، جامعة بابا غالم شاه، جامو وكشنري )هند(                 للباحث الدكتوراه
 

 حق التعلاي يف الفقه اإلسّلمي والقانون املدين

 لألستاذ احملاضر برکت هللا ودودي، جامعة بغالن )أفغانستان(
 221-512 ستاذ احملاضر صبغت هللا حیيني، جامعة بغالن )أفغانستان(                          لألو 

 

  عبد السّلم هارون وجهده يف حتقیق النحو والصرف
 251-227                                                              ند(هجامعة لكناؤ، )للباحث الدكتوراه مظفر أمحد الشيخ، 

اهلادف وتنمیة التّلمیذ األيغاين من خّلل  كعلى تعلام در  Maple 0220 تأثري برجمة الرياضي
 املنحنیات: دراسة حالة يف حمايظة مسنجان

 لألستاذ احملاضر عبد البصري دجلوي، جامعة مسنجان )أفغانستان(
 232-222                                                    ، جامعة مسنجان )أفغانستان(عنايت هللا عنايتلألستاذ احملاضر 

 

    ترتیب املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
وليَّة للبحوث اخلاّلقة" بني يدي قُ رّائها وُمتابعيها األعزّاء العدد ال -اشرعتُقّدم "اجملّلة العربّية الدَّ

م من سفرها الفصلّي احملّكم، والَّذي تأمل منه أن يكون خري رافٍد 2222اجملّلد الثّالث من العام 
للنكتبة العربّية واإللكرتونّية، لُطاّلهبا، وناهلي علومها، وآداهبا، من منريها الَّذي ال ينضب، 

اجملاالت اللُّغويّة تُعىن بمجلًة من البحوث اّليت –مثل األعداد الّسابقة للنجّلة –وتضّنن هذا العدد 
ّي قد إلسالماواألدبّية، أسهم يف إعدادها خنبة طّيبة من األساتذة من خمتلف بلدان العامل العريّب و 

 مجعهم هبا، وقّرهبم منها وحدة اهلدف الّسامي أال وهو ُحّب اللُّغة العربيَّة، لغة كتاب هللا العزيز.
يه ر ابن خلدون، واللُّغة هي األساس املتني الَّيت تقوم علإّن قّوة األُّمة من قّوة لغتها كنا أشا

حياة األُّمة كنا يقول أندرسون؛ إذ إّن اللُّغة تُعّد مدار اهتنام األُمم احلّية، واللُّغة هي اآلصرة 
كنا تقّرر ذلك يف ُمسّلنات البحث االجتناعّي املعاصر؛   اإلنسان األقوى يف شّد عواطف بين 

د االجتناعّي، وباألخّص يف وقتنا احلاض ر إذ ُُتّثل اللُّغة العربّية وآداهبا رافًدا عظيًنا من روافد التَّوحُّ
 ّية.اإلسالماّلذي يشهد هزّات عنيفة يف أركان جمتنعاتنا العربّية و 

ضاًل قدرات العلنّية ملعاجلة املشكالت اللُّغويّة املعاصرة، فمن أهداف جمّلتنا الغرّاء تعبئة ال
 عن تكثيف الّتواصل العلنّي واملعريّف بني الباحثني.

اهبا، تُعّد "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحوث اخلاّلقة" من اجملاّلت الرّائدة يف جمال اللُّغة العربّية وآد
غة ة الّضاد، من أجل اإلسهام يف َمهّنة إعادة املكانة لِلُ وهي حتظى باالهتنام واملتابعة من قُ رّاء لغ

الّضاد اّليت ال تقّل شأنًا عن بقّية اللُّغات احليَّة األخرى، مثل: اإلجنليزيّة، واإلسبانّية، والصينّية، 
تحّدثني هبا، أو من ناحية تطويرها، ومنائها، وثباهتا يف وجه 

ُ
واألملانّية، وغريها من ناحية عدد امل

 
ُ

 تغرّيات احلياتّية اّليت تعصف هبا. ومذ ذلك، فهي تسري ُقُدًما يف نشر البحوث والّدراسات...امل
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كنا نأمل أن يتحّسن أداؤها مذ مرور الوقت على املستويني: املعريّف، والفيّنّ؛ بفضل ما 
بتنا تيردها من تقومي. منتظرين طلًبا لنوال الغاية من هذا اإلصدار، وإسهاًما يف شرف إثراء مك

 العربّية واإللكرتونّية.
ى يِّني وتُراثّيني يف آٍن مًعا، َسَدنًة يف هيكل اللُّغة العربّية وحمراهبا، أُمناء علحداث اولنغدو 

اعر القواعدها وأصل استخدامها، وليكن شعارنا  لغٍة فلنكتب أفكارًا جديدًة ب: عريبّ قول الشَّ
غة اقية؛ أي عربّية خالصة، وذلك كّله من أجل اللُّ قدمية؛ أي كالسيكّية، مجيلة، صارمة، صرحية، ر 

 العربّية، ومستقبلها، وإنساهنا.
نلتقيكم قرّاءنا األعزّاء، يف جمّلتكم "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحوث اخلاّلقة"، ومذ دراسات 

 ُمتنّوعة، وأحباث قّينة، خطّتها أنامل أساتذة ُمتخّصصني يف دراساهتم...
 .اليت بني أيديیم الغرّاء ةلّ اجمل ستة أحباث واملقاالت يف هذهد تضّنن هذا العد

نأمل أن جتدوا يف هذه الدراسات ما يغين تطّلعاتكم املعرفّية، ويُوّسذ جماالت دراساتكم 
 .اءأعداد جديدة من جمّلتكم الغرّ  املستقبلّية. آملني أن نلقاكم دوًما على اخلري واهلدى، ومذ

 علي دخیلالدكتورة سیدة زهراء 
 بريوت: لبنان



قةالدولية لل العربية جلةامل
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                                                          International Arabic Journal of Creative Research   
E - ISSN 0132-1133 P - ISSN 0122-4216 

 221-512 م ص2222 -2العدد، 3املجلد

www.iajcr.comURL:  

                                         

يحق 
ا

ي والقانون املدنياإلسّلمفي الفقه  التعل  
 جامعة بغالن، بکلیة الشریعة، والقانون فقه في قسم الألستاذ املحاضر ابرکت هللا ودودي، 

 بغالن جامعة تربیة،یة، بکلیة الاإلسالمفي قسم الدراسات ستاذ املحاضر أل اصبغت هللا حکیمي، 
Barakatullah.Wadod@gmail.com 
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 لخصصم املم 
 تحيتالو  يجار الفوقملا کان کل من  نواع اجلوار، إذ هو جوار علوي، وأهو نوع من  التعّلي

. فليس ارهمضرّا جبا تصرفً  خراآل كيتصرف يف ملاآلخر، فليس لواحد منهنا أن  كمتعلقا مبل
 كو ذلأو يیسر خشبة من السقف أو حنأن يهدمه أو يفتح فيه فتحات أو نوافذ  يالسفل ملالك

ه أن يبنی علي يلو الع ملالكيرتتب عليها إعادة اهندام البناء أو وهنه، کنا ليس  من التصرفات اليت
ا شديدً ا دقً  يب العلو صاح قُّ دُ ن يَ اقل عليه، أو کسفل بزيادة الثاأل ءبنا طبقة أو أکثر حبيث يضرّ 

 .سباب بيتهوعلی أ يالسفل جارهالرتاب علی  علی السقف فيتساقط
ألنه   يباع إستقالاًل العند احلنفية  يف املذاهب األربعة، التعّليحق بيان  إىلاملقالة هذه هتدف 

لة والشافعية حتی ابية واحلنملالكليس مبال، وإمنا يباع ضنن علو بناؤه قائم فعال، وجیوز بيعه عند ا
فل، إذا بني قبل بناء الس التعّليسفل، کنا جیوز عندهم بيذ حق أال أعلی وال  كمل يین هناإذا 

 ا للخالف بني املتبايعني.وحسنً للنزاع ا مقدار ما يبنی من السفل والعلو، منعً 
 .املدين ، القانوناإلسّلمحق، التعلاي، الفقه،  فتاحیة:الكلمات امل
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 املقدمة
له بالبينات، وحرم الظلم علی نفسه وجعله بني العباد حمرما وأمر و احلند هلل الذي أرسل رس

بالعدل إذ به حتفظ احلقوق، وتصان احلرمات، والصالة والسالم علی من أقام العدل، وأمر به 
ريعة هدی اهلل به الناس وألف به بينهم، ومجذ به القلوب، وأکنل به الشوقضی باحلق وحث عليه، 

  عليه وسلم وعلی آله وصحبه ومن هنجه إلی يوم الدين، أما بعد:وأمره بتحیينها، صلی اهلل
باإلصالح االجتناعي، فال إحقاق للحقوق يف ِظلِّ الفساد  اإلنسانيرتبط إحقاق حقوق 

د الشرعية ية الغراء قد أقرَّت املقاصاإلسالمواإلفساد القائم على اجلور والظلم، ولذلك فإن الشريعة 
ه يف وإعطائه كامل حقوق اإلنسان ح االجتناعي القائم على إنصاف ية لتحقيق اإلصالاإلسالم

ظلِّ العدل واملساواة، وبناءً على ذلك تتطابق نتائج ِحْكَنِة احلُْكم وعلته، ويتجلى ذلك يف املقصد 
 الذي ترمي إليه األحكام من خالل درء املفاسد، وجلب املصاحل للنخلوقات.

الشرعي ال تقتضي ظلم الرعية ألن ظلنها يتعارض مذ أو غري  إن طاعة احلاكم الشرعي،
عة اخلالق، كبري بني طاالرق اإلنسان الوضعية، والف شرعة حقوقة، ومذ مقاصد الشريعة الشرعيّ 

وطاعة املخلوق، إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وإمنا جتب طاعة املخلوق من أجل طاعة 
عي القاضي باإلنصاف، والناهي عن الظلم، وميزان اخلالق، وبناء على ذلك يتضح الواجب الشر 

تقييم تأدية الواجب هو مدى التزام احلكام عامًة وخاّصًة بتطبيِق العدل املأمور به شرعًا وعقاًل 
 ونقاًل، وجَتَنُِّب اجلَْور املنهي عنه شرعاً وأخالقياًّ وإنسانياًّ وفلسفياًّ. 

ية قد جاءت من أجل محاية اإلسالمأن الشريعة  إنسان هو واضح لیل : أمهیة التحقیق
، وحتريره من الظلم، وفرضت أحكام احلالل واحلرام، وأباحت اإلنسان الكون، ويف مقدمته إنصاف

الرخص بشروطها املعقولة يف حاالت استثنائية من أجل حفظ املهجة، ورعاية املصاحل العامة 
ة عنال ية العامة واخلاصاإلنسان وإقرار فقه احلقوقنوم واخلصوص، واخلاصة، واعتناد تقعيد الع

 بقاعدة "ال ضرر وال ضرار".
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 . املوضوع ةأمهي هييعرف حقه واليتجاوز حبق آخر  اإلنسان ل هذا  کلجأل
 ب اختیار املوضوع اسبأ

 .ماسة إليها واحلاجة وسريعة، كثرية ومتغرياهتا متجددة، مادة املعاصرة املسائل أن .1
ملسئلة هذه ا لی ما هو احلق والصواب يفإاخرتت حتقيق هذا املوضوع حتی اتوصل  .2

 املهنة.
سهولة وقت الضرورة واالحتياج بجل هذا املوضوع كي يستفاد منه ألالعلناء  أقوالوأمجذ  .3

 ويسٍر.
 جًدا. مهم وهو يةاإلسالم الشريعة حبقوق العبد يف يتعلق أنه .4

كن ُكتب لاألشياء اليت امجذ واكتب يف هذا البحث ليست اشياء جديدة،  ق:خصائص التحقی
من کتب فقه اء العلن أقوالرتب آراء و اُ ن أواملباحث املختلفة، واردُت يف كتب شىت حتت عناوين 

 .كي يستفاد منه يف وقت الضرورة واالحتياج بسهولة ويسرٍ لحتت عنوان واحد ربعة واملذاهب األ
اللغات من  بينت معاين، و حسب وسعي ةفصيحبلغة العربية كتبُت البحث   :بحثمنهج ال

ىل قائله إل اقو يضاً عزوت األأو  ،مصادره األصلية إىلحاديث وبعد قد عزوت األيات واأل معاجم،
 لةواستفدُت يف كتابة هذا البحث من كتب املكتبة الشام ،اليت تناسب لكل كاتب مانةأمذ كل 

منهج و مهية التحقيق، سبب اختيارها، خصائصها أتنل تش املقدمةو  الوسائل.لك من إىل ذوما 
 الكتابة.

ح من وأن يسدد خطاياي وأن يؤيدين برو  ،وهللا سبحانه أسال أن يوفقين ملا حيبه ويرضاه
 عنده هوحسيب ونعم الوكيل.
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  صطلحاتامل معنی
 حق_ 1

حيق، وحق الشيء: وجب، حيق و  احلق: نقيض الباطل، واحلقة: مثله، هذه حقيت: أي حقي.
وهو حقيق وحمقوق. وبلغت حقيقة األمر: أي يقني شأنه. واحلقيقة: الراية. واحلرمة أيضا، من 

ن قوله عز وجل:" وأحق الرجل: قال حقا؛ أو ادعى حقا فوجب له، م قوهلم: حامي احلقيقة.
 ".ليحق احلق

بيهقي، ) ."فالعصبة أوىل هبانساء نص احلقاق إذا بلغ ال" ويف حديث علي رضي هللا عنه
( يعين: اإلدراك، وهو أن تقول: أنا أحق، ويقولون: حنن أحق. وحققت ظنه 3/22م: 1191

 (.1/121م: 1194رملي، )
 التعلاي_ 2

يف اللغة له معان، منها: أنه من العلو، وهو: االرتفاع وعلو كل شيء وعلوه وعلوه:  التعّلي
لها وعلوها، : سفل الدار وعلوها وسفارتفذ، قال ابن السیيت: ىفهو عل اأرفعه. وعال الشيء علوً 

يضا يقول أو أی ارتفذ إلی اجلبل ( عال فالن اجلبل)وعال الشيء علوا فهو علي، كنا يقول العرب 
  .(12/93ه: 1414ابن منظور، ) ) وعال فالن فالنا ( إذا قهره وغضب عليه

 ،الفقهاء: رفذ بناء فوق بناء آخروهو يف االصطالح ال خيرج عن هذا، إذ يراد به عند 
 (.۱/131د.ت: شريازي، ) حق البناء على سطح البناءوبعبارة آخر 

 القانون_ 3
اها العصا (، ومعنKanunالكلنة اليونانّية ) إىل قانونالقانون يف اللغة يرجِذ أصل كلنة 

ستقينة، وكانت ُتستخدم للّداللة على االستقامة والنِّظام، مّث انتقلت من اليونانّية 
ُ

اللغة  ىلإامل
 الفارسّية بِنفس اللفظ كانون مبعىن أصل الشيء وقياسه، مّث مت تعريبها لِتأُخذ أحد املعنينْي، إّما

 هو: )أمٌر ُكّلي ينطِبق على مجيذ ُجزيئاته، اليت القانوناألصل أو االستقامة، ويف االصطالح 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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ابن ) نون هو: )ِمقياس كل شيء وطريقهتعرف أحكامها منه(، وجاء يف معجم املعاين أّن القا
 (.۱/134عباد، د.ت: 

  التعلايقسام حق أ
 :استعنال صاحبه لنفسه :والأ

ت إما أن يستعنله صاحبه لنفسه، وإما يبيعه لغريه، أما استعناله لنفسه فقد نص التعّليحق 
ناء على حائطه امللك، وب التعّلي( من جملة األحكام العدلية على أن: كل أحد له 1119املادة )

 ما يريد، وليس جلاره منعه ما مل يكن ضررا فاحشا.
وقال األتاسي يف شرح املادة: وال عربة بزعنه أنه يسد عنه الريح والشنس، كنا أفىت به يف 
احلامدية؛ ألنه ليس من الضرر الفاحش ويف األنقروية: له أن يبين على حائط نفسه أزيد مما كان، 

 (.۸/424م:۱۹۹۱أفندي، نعه وإن بلغ عنان السناء )وليس جلاره م
 :بيعه لغريهـــ   ثانیا

على التفصيل  جوازه إىلما بيعه لغريه فقد ذهب اجلنهور )املالكية والشافعية واحلنابلة( وأ
 التايل:

 یةملالكـــ عند ا2
ل متصل حمأجازه املالكية مىت كان املبيذ قدرا معينا، كعشرة أذرع مثال من حمل هواء، فوق 

بأرض أو بناء، بأن كان لشخص أرض خالية من البناء أراد البناء هبا، أو كان له بناء أراد البناء 
عليه، فيشرتي شخص منه قدرا معينا من الفراغ الذي يكون فوق البناء الذي أراد إحداثه، فيجوز 

غبته يف فل ر مىت وصف البناء الذي أريد إحداثه أسفل وأعلى، ليقل الضرر؛ ألن صاحب األس
خفة األعلى، وصاحب األعلى رغبته يف متانة األسفل، ولصاحب البناء األعلى االنتفاع مبا فوق 
بنائه بغري البناء، إذ ميلك مجيذ اهلواء الذي فوق بناء األسفل، وليس لصاحب األسفل االنتفاع 

 (.۳/342دسوقي، د.ت: مبا فوق بناء األعلى، ال بالبناء وال بغريه )
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  ياالمام الشايع ندــــ ع0
وأجازه الشافعية، مىت كان املبيذ حق البناء أو العلو: بأن قال له: بعتك حق البناء أو العلو 

، ض للبناء عليهمل يتعر  ا باعه وشرط أن ال يبين عليه، أوللبناء عليه بثنن معلوم، خبالف ما إذ
 (.۱/329د.ت: شريازي، ) لكن للنشرتي أن ينتفذ مبا عدا البناء من مكث وغريه

 احلنابلة  ـــ عند3
وأجازه احلنابلة ولو قبل بناء البيت الذي اشرتى علوه، إذا وصف العلو والسفل ليكونا 
معلومني، ليبين املشرتي أو يضذ عليه بنيانا أو خشبا موصوفني، وإمنا صح ذلك ألن العلو ملك 

 .(۳/344مجل، د.ت: ابن منصور ) للبائذ، فكان له بيعه، واالعتياض عنه كالقرار
 ـــ عند االحناف 6

ق متعلق غري جائز، ألنه ليس مبال، وال هو ح التعّليأن بيذ حق  إىلوأما احلنفية: فقد ذهبوا 
باملال، بل حق متعلق باهلواء )أي الفراغ( وليس اهلواء ما ال يباع، إذ املال ما ميكن قبضه وإحرازه. 

 ، فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلووصورته: أن يكون السفل لرجل، وعلوه آلخر
 .التعّليعلوه، فإنه ال جیوز؛ ألن املبيذ حينئذ ليس إال حق 

وعلى هذا: فلو باع العلو قبل سقوطه جاز، فإن سقط قبل القبض بطل البيذ، هلالك املبيذ 
السفل  ، وهو ليس مبال. فلو كان العلو لصاحبالتعّليقبل القبض، وهو بعد سقوطه بيذ حلق 

فقال: بعتك علو هذا السفل بكذا صح، ويكون سطح السفل لصاحب السفل، وللنشرتي حق 
القرار، حىت لو اهندم العلو كان له أن يبين عليه علوا آخر، مثل األول؛ ألن السفل اسم ملبىن 

 (.4/121م: ۱۹۹۱ابن عابدين، ) مسقف، فكان سطح السفل سقفا للسفل
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 االهندام والبناءأحكام العلو والسفل يف 
 حناف األ وال ــ عندأ

رب على البناء لم جیاهندم بنفسه بال صنذ صاحبهعنىنا  ىفلالسجار أن  إىلذهب احلنفية 
لعدم التعدي، فلو هدمه جیرب على بنائه؛ ألنه تعدى على صاحب العلو، وهو قرار العلو، ولذي 

 اء يوم بىن.إذن قاض، وإال فبقينة البنالعلو أن يبين السفل مث يرجذ مبا أنفق إن بىن بإذنه أو 
فذ إليه مثل يدف، له أن مينذ صاحب السفل من السكين بىن صاحب العلو السفل: كان إذاو 

 ما أنفقه يف بناء سفله لكونه مضطرا.
فلكل منهنا حق يف ملك اآلخر: لذي العلو حق قراره، ولذي السفل حق دفذ املطر 

سفله وذو العلو علوه، ألزم ذو السفل ببناء سفله، إذ  والشنس عن السفل، ولو هدم ذو السفل
 فوت على صاحب العلو حقا أحلق بامللك، فهو كنا لو فوت عليه ملكا.

فإذا بىن ذو السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه جیرب؛ ألن لذي السفل حقا 
ل بال تعد، لو اهندم السفيف العلو، وأما لو اهندم العلو بال صنعه فال جیرب لعدم تعديه، كنا 

 (.321   321 /4م: 1112ابن عابدين: ) وسقف السفل لذي السفل
 یة ملالكا ثانیا ــــ عند

وقال املالكية إن السفل إن وهى وأشرف على السقوط وخيف سقوط بناء عليه آلخر غري 
صاحب السفل فإنه يقضى على صاحب السفل أن يعنر سفله فإن أىب قضي عليه ببيعه ملن 
يعنره، فإن سقط األعلى على األسفل فهدمه أجرب رب األسفل على البناء، أو البيذ ممن يبين، 

 عليه.  ليبين رب العلو علوه
ل، وعليه حىت يبين السف ق لألعلى أي محله على خشب وحنوهالتعّليوعلى ذي السفل 

السقف الساتر لسفله، إذ ال يسنى السفل بيتا إال به، ولذا فإنه يقضى به لصاحب السفل عند 
ادة بناء على ذي العلو بعدم زي يويقض، الط الذي فوقه: فهو لصاحب األعلىالتنازع. وأما الب
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ال، اعلى السفل؛ ألهنا تضر السفل، إال الشيء اخلفيف الذي ال يضر السفل حاال وم العلو
 .(3/342دسوقي، د.ت: ) ويرجذ يف ذلك ألهل املعرفة

 الشايعیة  ثالثا ـــ عند
ويرى الشافعية أنه لو اهندم حيطان السفل مل يكن لصاحبه أن جیرب صاحب العلو على 

يطرح و  ،، فال جیرب صاحب العلو على بنائهالسفل لصاحب السفلالبناء قوال واحدا؛ ألن حيطان 
 هل لصاحب العلو إجبار صاحب السفل على البناء؟فی هذا السوال 

اكم عليه باع احل -وله مال-رب، ألزمه احلاكم، فإن مل يفعل : جیالقول األولفيه قوالن،  
ماله، وأنفق عليه، وإن مل يكن له مال اقرتض عليه. فإذا بىن احلائط كان احلائط ملكا لصاحب 

ة السفل؛ ألنه بين له، وتكون النفقة يف ذمته، ويعيد صاحب العلو غرفته عليه، وتكون نفقة الغرف
حب السفل وحيطاهنا من ملك صاحب العلو دون صاحب السفل؛ ألهنا ملكه، ال حق لصا

 فيه.
وأما السقف فهو بينهنا، وما ينفق عليه فهو من ماهلنا، فإن تربع صاحب العلو، وبىن من 
غري إذن احلاكم، مل يرجذ صاحب العلو على صاحب السفل بشيء. مث ينظر: فإن كان قد بناها 
بآلتها كانت احليطان لصاحب السفل، ألن اآللة كلها له، وليس لصاحب العلو منعه من االنتفاع 

  ميلك نقضها؛ ألهنا لصاحب السفل، وله أن يعيد حقه من الغرفة. هبا، وال
وإن بناها بغري آلتها كانت احليطان لصاحب العلو، وليس لصاحب السفل أن ينتفذ هبا 
من غري إذن صاحب العلو، ولكن له أن يسكن يف قرار السفل؛ ألن القرار له، ولصاحب العلو 

ليرتك  ل صاحب السفل القينةحق لغريه فيها، فإن بذأن ينقض ما بناه من احليطان؛ ألنه ال 
زي، شريا)ض عو دا، فال يلزمه تبقيتها ببذل المل يلزمه قبوهلا؛ ألنه ال يلزمه بناؤها قوال واحنقضها

 (.۱/334د.ت: 
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 احلنابلة  ا ــ عندرابعً 
حدمها أعند احلنابلة إن كان السفل لرجل والعلو آلخر، فاهندم السقف الذي بينهنا، فطلب 

وإن ، البيتني لى روايتني. كاحلائط بنياملباناة من اآلخر، فامتنذ، فهل جیرب املنتنذ على ذلك؟ ع
 روايتني:للاهندمت حيطان السفل فطالبه صاحب العلو بإعادهتا، 

 فعلى هذه الرواية جیرب على البناء وحده؛ ألنه ملكه خاصة. ،جیرب: ولیة األالرواي
جیرب، وإن أراد صاحب العلو بناءه مل مينذ من ذلك على الروايتني مجيعا، ال  :لثانيةة الرواي

فإن بناه بآلته فهو على ما كان، وإن بناه بآلة من عنده فقد روي عن أمحد: ال ينتفذ به صاحب 
السفل، يعين حىت يؤدي القينة، فيحتنل أن ال يسكن، ألن البيت إمنا يبىن للسكن فلم ميلكه  

أراد االنتفاع باحليطان خاصة من طرح اخلشب ومسر الوتد وفتح الطاق، ويكون  كغريه، وحيتنل أنه
له السكىن من غري تصرف يف ملك غريه؛ ألن السكىن إمنا هي إقامته يف الفناء بني احليطان من 

وأىب  فأما إن طالب صاحب السفل بالبناء،، ها، فأشبه االستظالل هبا من خارجغري تصرف في
 :نیتتانصاحب العلو، ففيه 

     ال جیرب على بنائه، وال مساعدته ألن احلائط ملك صاحب السفل خمتص به، فلم  واًل أ
 جیرب غريه على بنائه وال املساعدة فيه، كنا لو مل يكن عليه علو.

      جیرب على مساعدته والبناء معه، وهو قول أيب الدرداء؛ ألنه حائط يشرتكان يف االنتفاع ثانیا
 (.4/49ه: ۱۰۴۱ابن قدامة، ) ئط بني الدارينبه، أشبه احلا

 !جعل علو الدار مسجدا
أجاز الشافعية واملالكية واحلنابلة جعل علو الدار مسجدا، دون سفلها، والعكس؛ ألهننا 

 (.۱/449شريازي، د.ت: ) عبدينال، فجاز وقف أحدمها دون اآلخر، كعينان جیوز وقفهنا
زله عن الطريق، وع إىلومن جعل مسجدا حتته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب املسجد 

، لبقاء حق ىلإملكه، فال يكون مسجدا، فله أن يبيعه، وإن مات يورث عنه ألنه مل خيلص هلل تع
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ابن مهام، ) العبد متعلقا به ولو كان السرداب ملصاحل املسجد جاز، كنا يف مسجد بيت املقدس
 (.2/442د.ت: 

هذا مذهب أيب حنيفة، خالفا لصاحبيه. وروى احلسن عن أيب حنيفة: أنه جیوز جعل السفل 
مسجدا وعليه مسكن، وال جیوز العكس؛ ألن املسجد مما يتأبد، وروي عن حمند عكس هذا؛ 
ألن املسجد معظم، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل فيتعذر تعظينه. وعن أيب يوسف أنه جوزه 

املسجدية مث  أما لو ُتت، حني قدم بغداد، ورأى ضيق املنازل، فكأنه اعترب الضرورة  يف الوجهني
 (.۳/312م: ۱۹۹۱ابن عابدين، ) أراد البناء منذ

 !نقب كوة العلو أو السفل
قب كوة أنه ليس لصاحب علو حتته سفل آلخر أن ين إىلذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة: 

 أن لكل منهنا فعل ما ال يضر إىليف علوه، وكذا العكس، إال برضا اآلخر. وذهب الصاحبان: 
باآلخر، فإن أضر به منذ منه، كأن يشرف من الكوة على جاره وعياله فيضر هبم، واملختار أنه 

دين، ابن عاب) علم أنه ال يضر ميلك فتحها إذا أشكل أنه يضر أم ال؟ ال ميلك فتحها، وإذا
  .(4/329م: ۱۹۹۱

أنه يقضى على من أحدث فتحها بسدها إذا مل تكن عالية، ويشرف  إىلوذهب املالكية: 
منها على جاره. وأما القدمية فال يقضى بسدها، ويقال للجار: اسرت على نفسك إن شئت، فقد 

دث فتحها يقضى بسدها، وإن أريد سد خلفها قال الدسوقي من املالكية: إن الكوة اليت أح
 فقط بعد األمر بسدها فإنه يقضى بسد مجيعها، ويزال كل ما يدل عليها.

إال صعود على سلم وحنوه، و  إىلوهذا إذا كانت غري عالية ال حيتاج يف كشف اجلار منها 
 فال يقضى بسدها.
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ال مقال جرب عليه، و  -ومل ينكر-ليه فتح الكوة وحنوها عشر سنني وإذا سكت من حدث ع
دسوقي، ) دعاء( وهذا قول ابن القاسم، وبه القضاءله، حيث مل يكن له عذر يف ترك القيام )اإل

 (.۳/341د.ت: 
 !ي الذمي على املسلم يف البناءتعلا 

ال خالف بني الفقهاء: أن أهل الذمة ممنوعون من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جرياهنم 
يعلو وال  سالماإلقال النيب صلى هللا عليه وسلم:  -رضی اهلل عنه-ابن عباس املسلنني، وعن 

  .(۳/221م: ۱۹۹۰أزدي ) يعلى عليه
وألن يف ذلك رتبة على املسلنني، وأهل الذمة ممنوعون من ذلك. على أن بعض احلنفية قد 

للحفظ من اللصوص فإهنم ال مينعون منه؛ ألن علة املنذ مقيدة  التعّليأنه إذا كان  إىلذهب 
دسوقي، د.ت: ) مل يكن ذلك بل للتحفظ فال مينعونيف البناء على املسلنني، فإذا التعّليب

۳/312.) 
 وأما مساواهتم يف البناء، فللفقهاء يف ذلك قوالن:

وبعض  املالكية، واحلنابلة،ول: منعه بعض احلنفية، وأجازه بعضهم. فقد أجازه القول األ
وا بقوله صلى هللا عليه لاحلنفية؛ ألنه ليس فيه استطالة على املسلنني. ومنعه بعض احلنفية، واستد

 (.۳/221م: ۱۹۹۰أزدي " )ى عليهيعلو وال يعل اإلسالموسلم " 
 وألهنم منعوا من مساواة املسلنني يف لباسهم وشعورهم وركوهبم، كذلك يف بنائهم.

، وال إلسالماوأصح قويل الشافعية: املنذ، ُتييزا بينهم؛ وألن القصد أن يعلو  :لثاينالقول ا
 .(۱/222شريازی، د.ت: ) حيصل ذلك مذ املساواة

أما لو اشرتى الذمي دارا عالية جماورة لدار مسلم دوهنا يف العلو، فللذمي سكىن داره،  -
ألنه مل يعل عليه شيئا، إال أنه ليس له وال مينذ من ذلك، وال يلزمه هدم ما عال دار املسلم؛ 
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 اإلشراف منها على دار املسلم، وعليه أن مينذ صبيانه من طلوع سطحها إال بعد حتجريه. أيّ 
 بناء ما مينذ من الرؤية.

فإن اهندمت دار الذمي العالية مث جدد بناءها، مل جیز له أن يعلي بناءها على بناء املسلم. 
تكن له إعادته. هذا ما عليه احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، وهو: املعتند  وإن اهندم ما عال منها مل

 (.۳/214م: ۱۹۹۱ابن عابدين، ) عند املالكية
ه إمنا يكون فإنه ال مينذ منه؛ ألن علو سلنني وأما تعلية بنائه على من ليس جماورا له من امل -

مل يشرف ما عتند عند احلنفية، واملالكية،ضررا على اجملاور لبنائه دون غريه عند احلنابلة، وهو امل
 أحدمها: عدم املنذ، وهو أصحهنا؛ ألنه يؤمن مذ منه على املسلنني. وللشافعية يف ذلك قوالن:

 البعد بني البناءين أن يعلو على املسلنني، والنتفاء الضرر.
شريازی، ) نيالثاين: املنذ، ملا فيه من التجنل والشرف؛ وألهنم بذلك يتطاولون على املسلن و

 (. ۱/224د.ت: 
 

 يغانستان!أيف القانون املدين  التعلايحق 
حقوق اجلوار تنقسم إلی قسنني وهي: حقوق اجلوار اجلانيب: وهو حق ثابت لكل من 
اجلريان بعضهم من البعض هو عدم إيذاء اجلوار. حق التعايل: وهو حق صاحب الطبقة العليا 
على صاحب الطبقة السفلی وهذا هو احلق يف حالة تدمري الطبقة السفلی، جیرب مالك هذه 

املطالبة  ىلإكن إذا أقام املالك العليا ببنائها من ممتلكاته، فيحق له الطبقة استعادهتا مرة أخرى، ول
 لتعّلياهبا من الطبقة السفلی ولوكان يف غيابه بإذن من احملكنة. ينص القانون املدين على احلق 

عليا احلق يف ، ولصاحب البيت الباعتباره "ملكية طبقات املنازل"، السقف ملالك البيت السفلي
 قرراه.
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الحيق لكل من أصحاب املنازل العليا والسفلی اإلضافة أو الطرح أو التغيري، ويف حالة 
ء منزل آخر ال حيق لصاحب الدور العلوي بناإتالف الطابق السفلي يلتزم املالك بإعادة بنائه کنا

 أو ارتفاع منزله إال بإذن صاحب البيت السفلي ودون اإلضرار به.
ان أحدمها مالك الطبق العليا واآلخر مالك الطابق السفلي من م: إذاك.ق1111املادة 

فيحق ملالك الطابق العليا أن يكون اويعيش على السطح، السقف يستحق مبالك الطبقة  البناء،
 السفلي.

العليا والسفلي من البناء واحدا، فإن : إذاكان مدخل أو باب الطبقني م.ق 1192املادة 
نا منذ استخدامه مًعا وال ميكن ألي منهق ملالك کل الطبقني ،وحيك صاحب كال املبنيني مشرت 

 استخدام اآلخر. 
 : إذا اهندم صاحب الطبقة السفلی الدور املذکورة فعليه بناء وإعادة داره. م.ق 1191املادة 

 :م.ق 1192
إذا اهندم الطبقة السفلي للبئاء دون فعل صاحبه، فإنه ملزم ببنائه، إذا انیر مالك الطبق  -1

السفلي إعادة بنائه، جیوز علی مالك الطبق العليا بإعادة بنائه بإذن من مالك الطبق السفلي أو 
 احملكنة، فينكن احلصول مصاريف البناء من مالك الطابق السفلي.

صاحب الطبقة العليا بدون إذن صاحب الطبقة السفلي أو بدون إذن احملكنة،  إذا بين -2
 السفلي منحصر على مثن البناء وحيدد السعر أهل اخلربه. مالك الطابق إىلالرجوع يف حقه 

( من 1192ق.م: جیوزملالك الطبقة العليا يف احلالتني املشار إليهنا يف املادة ) 1193 ةاملاد
وز حصول الفائدة حىت يدفذ حقه. کنا جیمالك الطبقة السفلی من اإلقامة و هذا القانون أن مينذ 

 أن حيق له تأجريها.و  له أن يؤجر ها بإذن من احملینة
ق.م: ال جیوز لصاحب الطبقة العليا فوق املنزل بناء مبىن  اجلديد أو ارتفاع  1194 ةاملاد

 هذه مل يثبت أن هذا الفعل ال يضر بااملنزل السفلي، يفإال بإذن صاحب الطبقة السفلي ما منزله
 .یاحلالة ميكن بناؤها أو رفعها دون إذن صاحب الطبقة السفل
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سقوط االرتفاق: حبسب حكم القانون املدين أسباب سقوط االرتفاق أربعة أسباب أسباب 
اشرتاک العقارين يف ملك  -3هدم العقار املرتفق. -2انقضاء املدة إذا کان املدة معينا. -1هي 

  (.م1194-1111/ة: ماددينمانون ق) سنة على األقل 12مرور الوقت  -4شخص واحد.
 

 اخلامتـة والنتائج
علی  ، أمحدهالعظينة ، وأجل الشیر هلل الواحد علی نعنة الیرمية وآالئهأفضل احلند       

يف خاُتة وصلنا  نانمث إ ، فله احلند والثناء أوال وآخرا ،حسن توفيقه، وأشیره علی مجيل تيسريه
 أهم النتائج: مشل وأ اهذ يحتقيق

إما أن يستعنله صاحبه لنفسه، وإما يبيعه لغريه ، وليس جلاره منعه ما   التعّليحق  -1       
 مل يكن ضررا فاحشا.

 إىل لة() املالكية والشافعية واحلناب وأما بيذ حق التعلی  لغريه فقد ذهب اجلنهور  -2       
 جوازه .
ال، وال هو يس مبغري جائز، ألنه ل التعّليأن بيذ حق  إىلوأما احلنفية: فقد ذهبوا  -3       

حق متعلق باملال، بل حق متعلق باهلواء )أي الفراغ( وليس اهلواء ما ال يباع، إذ املال ما ميكن 
 قبضه وإحرازه.

 أن السفل إن اهندم بنفسه بال صنذ صاحبه مل جیرب على البناء، إىلاحلنفية  يقول  -4       
 لو.ى صاحب العلو، وهو قرار العلعدم التعدي، فلو هدمه جیرب على بنائه؛ ألنه تعدى عل

أجاز الشافعية واملالكية واحلنابلة جعل علو الدار مسجدا، دون سفلها، والعكس؛  -2       
 ألهننا عينان جیوز وقفهنا، فجاز وقف أحدمها دون اآلخر.

أن  أنه ليس لصاحب علو حتته سفل آلخر إىلذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة:  -4       
 ينقب كوة يف علوه، وكذا العكس، إال برضا اآلخر.
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أنه يقضى على من أحدث فتحها بسدها إذا مل تكن عالية،  إىلوذهب املالكية:  -1       
 ويشرف منها على جاره. وأما القدمية فال يقضى بسدها.

الحيق لكل من أصحاب املنازل العليا والسفلی ، املدين قانون  1191اشار فی املادة  -9      
 اإلضافة أو الطرح أو التغيري فی منازله، ويف حالة إتالف الطابق السفلي يلتزم املالك بإعادة بنائه

 إذا اهندم صاحب الطبقة السفلی الدور املذکورة فعليه بناء وإعادة داره.
 

 يهرس املصادر واملنابع
 القرآن الیرمي 

رد ( م1112 -ه  1412)الطبعة الثانية،  ند أمني بن عنر بن عبد العزيز،ابن عابدين، حم .1
 بريوت. -الناشر: دار الفكر، تار على الدر املختارخامل
حملیط يف ا) دون طبعة ودون تاريخ(  املعروف بصاحب بن عباد، إمساعيل بن عباد بن العباسا .2

 ، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي   باكستان.اللغة
تبصرة احلكام  (م1194 -ه  1424فرحون، إبراهيم بن علي بن حمند، )الطبعة: األوىل، ابن  .3

 ، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية.يف أصول األقضیة ومناهج األحكام
الناشر : دار الفكر  ، املغين( ه1422) الطبعة األوىل،  ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد املقدسي، .4

 بريوت.
لى حاشیة اجلمل ع )دون طبعة ودون تاريخ( سلينان بن عنر بن منصور،بن منصور مجل، ا .2

 الناشر: دار الفكر.، شرح املنهج
، الناشر: لسان العربه (  1414-) الطبعة الثالثة  ابن منظور، حمند بن مكرم بن على، .4

 بريوت.  -دار صادر
لناشر: ا، القديريتح ( دون تاريخنال الدين حمند بن عبد الواحد،)دون طبعة و ابن مهام، ك .1

 دار الفكر.
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( .ون تاريخددون طبعة و برهان الدين، )السيد ابن على و  أىب املكارم وخوارزمي، ناصر بن عبد .9
 ، الناشر: دار الكتاب العريب.ترتیب املعرب املغرب يف

شرح .( م 1114ه ،  1414-)الطبعة األوىل أزدي، أبو جعفر أمحد بن حمند بن سالمة، .1
 الناشر: عامل الكتب.، مبركز خدمة السنة باملدينة النبوية باحث، معاين اآلثار
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