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 ٥٢١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

ا   
  

نحمدك اللهم على عمیم نعمائك ، وجزیل آالئك ، ونصلى ونسلم على 

، فأتممت به ،وختمت به الرساالتأعظم كتبكبأرسلته إلینا فقد  ملسو هيلع هللا ىلصد محم

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وأكملت لنا به الدین، اللهم صل علیه النعمة ، 

  . إلى یوم الدینبهدیه وسار على نهجه

  ؛ ؛؛؛............ وبعد 

فإن الشریعة اإلسالمیة تعم بأحكامها شئون الحیاة، وتشمل سائر 

 )المعماري التصمیم في نظرة شرعیة... سترة الجار (بحث لاختیاري والجوانب،

 على عظمة الفقه اإلسالمي إثباتكد آإال نبع من فیض وأوضح دلیل وما هو 

ٕ                       الفقه ، وانما العیب في یبوصالحیته لكل زمان ومكان وعصر ، ولیس الع
لى أرض ننا لم نظهر تلك العظمة ، ولم نعمل على تفعلیها عألنا كمسلمین فی

ها باسم نها ویفعلونٕ                                                          الواقع ، واظهارها عیانا بیانا للناس ، وتركنا غیرنا یتلقفو

ن المسلمین أصحاب تلك نحالتقدم والحضارة المنسوبة لهم بعد أن كنا 

  .عالیةالالحضارة العظیمة والرایة 

 لمحاولته لربط الشریعة اإلسالمیة بالعلوم ومن هنا كانت أهمیة البحث

وحسما ، ممارسة الحیاة  بقیمكل ما یتصل لشمول اإلسالم على ا ً            األخرى تأكید

  .الحیاة عن الدین فصلب البعض لدى اصرقلفهم 

نظرة .. .ستره الجار(موضوع قمت بدراسة  غایةهذه ال إلى وللوصول

   -: یليما متبعه  )المعماريالتصمیم  في یةشرع

 والقراءات المتعددة ، القائم على االطالع الواسعاالستقرائيالمنهج : ً     أوال 

 ، والفقه بمذاهبه األربع المشهورة،امالحدیث وشروحهولكتب اللغة والتفسیر 

 استدلوا بها ، وجمع هذه األقوال التيللوقوف على آراء الفقهاء ومعرفة األدلة 

 الشریعة فيوضم تلك األدلة بعضها إلى بعض لمعرفة أحوال سترة الجار 

 بعون اهللا ـ الوقوف جمع لتلك الجزئیات أستطیعلااإلسالمیة ، ومن خالل هذا 

  .لى النظرة الشرعیة لسترة الجارع



        
 

 ٥٢٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 كان لزاما المعماريوبما أن هذه النظرة الشرعیة مرتبطة بالتصمیم 

 في مطالعة بعض المؤلفات والمقاالت المعماریة لبعض المتخصصین ّ    على

د عالقة تفعیلیة بین یجاإل هذا العلم في  ، ومعرفة موقع السترةالمعماريالمجال 

سطور إلى ال تهدف إلى إخراج هذا البحث من حیز المعماريالتصمیم الشرع و

 فيما یعید لبالد المسلمین هویتهم بیشاهد الناس آثاره عیانا بیانا لأرض الواقع 

  . قلوبهمفيها عوأبنیتهم بعد أن ی

ذا كثیر من مفردات ه بیان في أثر كبیر االستقرائيوكان لهذا المنهج 

  :البحث منها 

  سترة الجاربالتعریف. 

 الضوابط الحاكمة للسترة. 

 المواصفات الشرعیة للسترة.  

لبیان  التعرض لبعض الدراسات المعماریةمنهج المقارنة وذلك ب :ً      ثانیا

 فيوالفقه اإلسالمي دون التعرض المتعمق  المعماريتصمیم البین العالقة 

  .دراسة علم الهندسة المعماریة

ستخالص العالقة بین ال  على االستقراءالقائم يالتحلیلالمنهج  :ً       ثالثا 

 وكیفیة تفعیل السترة ،المعماري ستره الجار وعلم التصمیم فيالشرع موقف 

   .على أرض الواقع

  - :كاآلتي هذا البحث مسلكا علمیا فيوقد سلكت        

 .التعریف بالمصطلحات الفقهیة والمعماریة لغویا واصطالحیا )١(

 . الفقهاءء إلى المصادر الفقهیة للوصول إلى آراالرجوع )٢(

 .مطالعة عدد من األبحاث الهندسیة المتعلقة بالموضوع )٣(

 . هامش الصفحةفيبیان رقم اآلیات واسم السورة  )٤(

 . هامش الصفحة المذكور فیهافيتخریج األحادیث  )٥(

تصرة على ذكر اسم  الهامش الخاص بكل صفحة مقفياإلشارة للمرجع  )٦(

 فية بذكرها یفتطبعة مكوالصفحة دون ال، م الجزء ق، ورفالكتاب والمؤل

 .قائمة المراجع

 .الخاتمة وفیها ذكر ألهم نتائج البحث وبعض التوصیات )٧(

 . قائمة المراجع بمؤلفات اللغة والتفسیر والحدیثفيبدأت  )٨(



        
 

 ٥٢٣ 
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قمت بترتیب المراجع الفقهیة مرتبه حسب المذاهب الفقهیة مبتدئه  )٩(

 ، ثم مؤلفات الفقه المالكي مؤلفات الفقه  ، ثمالحنفيبمؤلفات الفقه 

 القواعد  وبعدها أوردت مؤلفاتالحنبلي ، ثم مؤلفات الفقه الشافعي

 الفقه ، في، ثم مؤلفات الحدیث صول الفقه، ثم الموسوعاتالفقهیة وأ

  .المعماريومؤلفات التصمیم 

 فإن خطته مقسمه إلى  هذا البحثووصوال إلى الهدف المرجو من

  -: التاليعلى النحو  ،المراجعذكر و، وخاتمة ، أربعة مباحث و، مقدمة 

  : على ?تشمل ...?لمقدمة

 سبب اختیار الموضوع. 

 المنهج المتبع فى البحث. 

 خطة البحث.  

  .اإلسالمي الفقه فيالتعریف بسترة الجار : المبحث األول 

  :ه ثالثة مطالب فیو     

 التعریف بالجار :المطلب األول . 

  التعریف بالسترة :يالثانالمطلب . 

  التعریف بسترة الجار:المطلب الثالث .   

   .النظرة الشرعیة لسترة الجار  :الثانيالمبحث 

  : مطالب أربعویشمل     

  األدلة على مشروعیة السترة:المطلب األول . 

  ن ه فرعافیو،  الضوابط الشرعیة إلیجاب السترة  :الثانيالمطلب: 

  . "ال ضرر وال ضرار"  :  منع الضرر :الفرع األول ـ 

 .سقاط الصلح باإل عدم قبول : الثانيالفرع ـ 

  ه ثالثة فروع فی، و المواصفات الشرعیة لسترة الجار:المطلب الثالث: 

  .االرتفاق بالعقار: ـ الفرع األول 

  . خصوصیة الساكن :الثانيـ الفرع 

   .لیس لها قوالب محددة: ـ الفرع الثالث 

  ن فرعا، وفیه كم التكلیفى للسترة  الح:المطلب الرابع: 

  .حكم سترة الجار: ـ الفرع األول 



        
 

 ٥٢٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  . األهلیة وسترة الجار :الثانيـ الفرع 

   :نه مطلبافی ، والمعماريسترة الجار فى التصمیم : المبحث الثالث 

  وفیه ثالثة فروع المعماري التعریف بالتصمیم :المطلب األول ، : 

  .میمالتعریف التص: ـ الفرع األول 

  .التعریف بالعمارة  :الثانيـ الفرع 

 .المعماريالتعریف بالتصمیم : ـ الفرع الثالث 

  المعماري التصمیم في واقع سترة الجار  :الثانيالمطلب. 

  سترة الجارفي المعماري أهمیة علم التصمیم :المطلب الثالث . 

  :ن ه مطلبافیتفعیل سترة الجار ، و :المبحث الرابع 

 سترة الجار على أرض الواقع :المطلب األول . 

  وسیلة لتفعیل سترة الجاراإلسالمي التعلیم  :الثانيالمطلب . 

  .الخاتمة

  .المراجع

  .الفهرس

  

  

  
  



        
 

 ٥٢٥ 
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  ا اول
  

ر اة ا   
 ا ا   

  
  

  :  ا و    و
  

  ولا ر: ا ا. 
 

  امة : ا ا.  
 

  ا ر: اة ا ا.   

  

  

  

  

  



        
 

 ٥٢٦ 
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ما قبل  عنه فرع من تصوره ، ولذلك كان لزاالحكم على الشيء والحدیث

   .تهاهیظرة الشرعیة لسترة الجار بیان ماالبدء في معرفة الن

  .تنقسم الكلمة إلى كلمة مفردة وكلمة مركبة

 واحدة كلمةفظ الذي ال جزء له ، والمكون من  اللوالكلمة المفردة هي

  .عناهه على جزء م ، وال یدل جزؤأحرفمركبة من عدة 

ه على جزء معناه جزأین ، ویدل جزؤ المكونة من والكلمة المركبة هي

  . ، كما تدل معاني األجزاء على معنى اللفظ المركبجزء هو حیثمن 

م فإن المعنى  ، ومن ثقطومعاجم اللغة العربیة تعرف األلفاظ المفردة ف

التعریف للسترة ، و، سوف ینقسم إلى التعریف اللغوي اللغوي لسترة الجار

نضم هذه األجزاء ونربطها ببعضها وبعد ذلك ، اللغوي للجار، كل على حده

   "سترة الجار " معنى لغوي متكامل لكل أجزاء اللفظ المركب للحصول على 

   - : في ثالثة مطالب  الذي یقع رعيالمعنى الشبیان وكذلك الحال في    

  .في التعریف بالجار: المطلب األول 

  .في التعریف بالسترة: المطلب الثاني 

  .في التعریف بسترة الجار: المطلب الثالث 

  : وذلك في المباحث التالیة 

  

  

  



        
 

 ٥٢٧ 
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   املطلب األول

  ارـجـف الـتعري
  

فه ابن منظور  الجیم والواو والراء عرمادة الجار:  )لغة( الجار معنى

 كالم العرب على في ، ومن الجوار الجار ، ویطلق )١( جار مجاورة: بقوله

  العقار ، والجارفيشریك ، والجار الك بیته بیت ، فالجار الذى یجاور)٢(وجوه

ً                       عیدا وقریبا ، والجار  النسب ، والجار الحلیف بفي، والجار الشریك المقاسم  ً
رة ، والجار امرأة الرجل ، والجار ما قرب  التجافيوالجار الشریك الناصر ، 

  .من المنازل

، یقال )٣(أو یستعظم حق غیرهن یعظم حقه، والجار یطلق على كل م     

 :   من قوله استجرته     
   :    ، وقوله )٤(

    
)٥(.  

، ن یقرب من غیره جاره وجاوره  فقیل لمتصور من الجار معنى القربیو

      : وتجاور قال اهللا تعالى   
 : ، وقوله تعالى)٦(

        
   المجاور والجار یطلق على)٧(

  .)٨(الجار من یقرب مسكنه منك:  المسكن ، قال الراغب في 

  .)٩(دنه بدن صاحبهب قارب نویطلق الجار على كل م

  .)١٠( األغلب الدار وهوفي ویطلق الجار ویراد به المجاور

 لغیره إال وذلك ا فإن الجار ال یكون جارةفوهو من األسماء المتضای

  .)١(الغیر جار له كاألخ
                                           

   .     ٧٢٣  ـ      ٧٢٢ / ١       العرب      لسان   )١ (

   .     ١٦١ ص   ر ه    الزا      كتاب   )٢ (

   .     ١٠٣ ص        القرآن      غریب    في          المفردات   )٣ (

   .    ٤٨      اآلیة   :        األنفال      سورة   )٤ (

   .    ٨٨      اآلیة   ،          المؤمنون      سورة   )٥ (

   .    ٦٠      اآلیة   ،        األحزاب      سورة   )٦ (

   .   ٤      اآلیة   ،       الرعد      سورة   )٧ (

   .     ١٠٣ ص          المفردات   )٨ (

   .        المنیر         المصباح   )٩ (

   .     ٤٤٢ / ٢        الباري     فتح   )١٠ (



        
 

 ٥٢٨ 
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قول أن من معانى نستطیع أن  نمن خالل التعریفات اللغویة السابقة

   .ن الجوار الجارالجوار المساكنة والمالصقة ، وم

 المسكن ، ومضاده فيالمجاور الجار  بحثنابوالمراد بها فیما یتعلق 

  .)٢(االطالع على سكنه الذكر من األنثىحین الجار البعید الذى ال یمیز 

فهو یعني المجاور من  :اللغويال یخرج عن المعنى تعریف الجار شرعا و 

،  أو المقابل له،لجهاتهو المالصق من جهة من اأحد الجهات األربع، أو 

   .)٣(بینهما شارع ضیق ال یفصلها فاصل كبیر كسوق أو نهر متسع

،  ، والتعریفات الشرعیة للجاریةمن خالل استعراض االطالقات اللغو

انع من دخول  م،جامع لمفردات المعرف المراد بتعریف أخرج أن ستطیعأ فإنني

 البناء في المالصق السترة هوتشریع في لجار المراد به افإن  وبالتاليغیره ، 

   .مقابل له بفاصل ضیقال جهة من الجهات األربع ، أو أيأو العقار من 

     :قیود التعریف         

فالجار على  للعاقل وتفید اإلنسان مسلما كان أو غیر مسلم ، ) :من(

ار ،  وهو المسلم القریب له حق الجوجار له ثالثة حقوق : )٤(ثالثة أقسام

األجنبي له حق  ، وهو المسلم وجار له حقان .سالم ، وحق القرابةوحق اإل

  . له حق الجوارالذمي ، وهو جار له حقو .الجوار ، وحق اإلسالم

 ینبغي نقیض الباطل والشيء الذى ال :الحق لغة  ) :م حقهتعظ(
 یشملون كل وجه مالحق الموجود : واصطالحا  ، )٥( إنكارهغوال یسو

  .)٦(العبادحقوق اهللا ، وحقوق 

على األدلة من خالل استعراض  سیأتي كما وحق الجار مستعظم شرعا

من یعظم حقه أو یستعظم حق غیره الشرع عبر عن كل ، لدرجة أن المشروعیة

اهللا وحقوق اآلدمیین ، حقوق مشترك بین بالجار ، عظم هذا الحق من كونه 

                                                                                                  
   .     ١٠٣ ص          المفردات   )١ (

   .     ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه   )٢ (
  

   .    ٩٠ / ٢          الموقعین      اعالم   ،     ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه   )٤ (

   .          للجرجاني           التعریفات     )٥ (

   .     ١٣٤ / ٤        األسرار     كشف   )٦ (



        
 

 ٥٢٩ 
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 من حقوق اهللا أما ما ینكر من الحقوق المشتركة : )١(یقول الماوردىحیث 

الناس وال یلزم من عال بناءه وحقوق اآلدمیین فكالمنع من اإلشراف على منازل 

، وهو قید یشمل كل من ٕ                                            أن یستر سطحه وانما یلزم أن ال یشرف على غیره 

  :وهو  لمزید تخصیص التالي بالقید ءجيلذا عظم الشرع حقه ، 

  أن من قرب منك لبیان )  البناء أو العقارفيبناء على المالصقة (   

 كل هي التي البناء هو المراد ، ولیس المراد بذلك المالصقة الحقیقیة في

 أي نفس العقار في اً                                                   من قارب بدنه بدن صاحبه ، وأن هذا القرب قد یكون قرب

حیث أن العقار اسم لم یقع على األبنیة مع ،  نفس المبنى فيمجاور لك 

 عقار آخر ، حیث فياور لك  البناء المجبخالفقصر النظر عن األرض ، 

        .)٢(لفظ البناء ال یطلق إال مع األرض

  .لبیان حدود الجوار المرادة)  جهة من الجهات األربعأيمن (

     .لیخرج الجار البعید) أو مقابل له بفاصل ضیق(

  

  

  

  

  

  

                                           
   .     ٢٤٠   ،     ٢٢٢ / ٢           السلطانیة        األحكام   )١ (

   .     ٥٧٧ / ١         المنهاج       توضیح    في         الدیباج   )٢ (
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 اما   
   اة

  

بقوله  منظورفها ابن ه السین والتاء والراء عر مصدر مادت) :لغة(السترة 

أستره إذا َّ                               والستر بالفتح مصدر سترت الشيء ستر الشيء یستره سترا أخفاه : 

ُ                   والسترة ما استترت  ،  تغطى ، والستر ما ستر بهأيغطیته ، فاستتر وتستر 
َّ                       لستارة والجمع الستائرا وِّ                                 كائنا ما كان وهو أیضا الستار ،شيءبه من  ِّ)١(.  

  -: ویراد منها عدة أمور منها تطلق) : شرعا(والسترة 

الشيء ستره  المعنى ، فغطى فيتغطیة مترادفان  الستر وال:التغطیة )١(

ن ٕ  ا وعن غیركوالستر ما یسترك   ،وستر الشيء غطاه ، والستر اإلخفاء

،  ال یكون إال مالصقا والغطاءلك مثل حائط أو جبل ، لم یكن مالصقا 

ٕ                         ا ، وانما تغطیت بالثیاب تسترت بالحیطان وال تقول تغطیت به: یقول 
دن اإلنسان أو عورته یعبر بالستر إذا أرید تغطیة بألنها مالصقة ، لكن 

  غطى السحاب: ، بینما على غیر اإلنسان یعبر بكلمة تغطیة ، فیقال 

 .)٢(الشمس

تغطیة اإلنسان ما یقبح ظهوره ویستحى منه ذكرا  : وستر العورة شرعا

  .)٣(كان أم أنثى

   ألجل إخفاءالتغطیة الجار هو ة بین ستر العورة وسترقةوالعال     

  قبح أن یظهر للغیر وقت خلوده إلى داره للراحة ، وذلك اإلنسان ما ی

  .إلى العورات  یمنع النظرما  بإقامة

، ولذلك أطلق على بین شیئین یحول  الذيه الشيء ویراد بالحجاب  )٢(

، وما جاب الحاجزوالرئة اسم الح األمعاء والقلب الغشاء الموجود بین

من االطالع علیه فیقال إما على وجه المنع یجعل حاجبا بین شیئین 

ما على وجه ٕ  او .)٤(ت بالبیت إذا قصدت منع غیرك من مشاهدتكاحتجب

                                           
   .      ١٩٣٥ / ٣       العرب      لسان   )١ (

   .     حسن    با         منتدیات   )       والحجاب          والتغطیة       الستر     بین       الفرق (       مقالة   )٢ (
COM.YAHOSEIN.WWW 

   .     ١٨٥ / ١         المحتاج      معنى   ،     ٢٦٤ / ١        القناع      كشاف   )٣ (

   .     حسن    با         منتدیات   )       والحجاب          والتغطیة       الستر    ین ب       الفرق (       مقالة   )٤ (
COM.YAHOSEIN.WWW  



        
 

 ٥٣١ 
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غرز أو ینصب أمام المصلى  سترة المصلى وهى ما یفيالفصل كما 

  .)٢(وما یستتر به من جدار أو شيء شاخص )١( عصا وغیرهمن 

 لما ینصبه المصلى أمامه عالمة على مصاله ستره ألنه یستر :قال      فی

  المصلي ومن یمر أمامه،فاصال بین ویكون  یحجبه أيالمار من المرور 

  .وغیره

أو ،  إیجاد وجعل حائل ترة الجار هووالعالقة بین سترة المصلى وس 

ا على كیدفاصل ینبه الخارج من مجاوزة الحدود الفاصلة بینه وبین الداخل تأ

 والفصل عن العالم الخارجي ومنع احترام الخصوصیة له ، وال یعنى العزل

  .الدخول علیه

 عرف السترةستطیع أن نن ومن خالل التعریفات اللغویة والشرعیة
 وتغطیه ما ، كشفهما ال یصححجبا للنظر إلى ما ینصب أو یغرز :  بأنها

بأنها شىء یغرز ) الحقیقه(وهو تعریف لها بحدهح ظهوره ویستحى منه قبی

  .)ینصب(الیتحرك من مكان أو شىء ىمكن أن یوضع و یزال 
    ة(واا ( ،    ا ا  و

 رهظ  و  
  
  

ا ا  
   ة ار 

  

 ، ولذلك فإن التعریف بسترة الجار الحكم على الشيء فرع من تصوره

ستطیع معرفة مواصفات هذه السترة والضوابط نبمكان حتى من األهمیة 

 الفقه في لم أقف على تعریف بعینه لسترة الجار أننيالحاكمة لها ، والحقیقة 

السترة مركب الجار و ، ولكن من مجموع التعریفات السابقة المتعلقة باإلسالمي

والعقار الجار حكام المتعلقة بالسترة باعتبارها حق من حقوق أل، والفهم العام ل

علق بستره الجار على كل ما یت، كما كان لإلطالع  غالب وأن حق اهللا فیها

 األحكام فيمراعاة مقاصد الشریعة و أبواب فقهیة شتى في من بعید أو قریب

                                           
       الشرح   ،     ٢٣٣ ص          لألصفهاني        القرآن      غریب   ،     ٢٠٠       الفالح       مراقي     على          الطحطاوى   )١ (

   .     ٣٣٤ / ١          للدردیرى        الصغیر

   .        القناع      كشاف   )٢ (
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سترة تعریف لب خرجت بفضل اهللا فإنيالح الخلق، الشرعیة من تحقیق مص

   :بأنهاالجار 

حقا ، اختصاصا للجار  ،ناء المالصق ارتفاقا والبما ینصب أو یغرز بالعقار"

  ."هللا غالب

  

  :شرح التعریف      

كونه جامعا لكل مفردات المعرف ب  إنما یكونالحكم على صحة التعریف

   : التالیةمانعا من دخول غیره فیه ، وهذا ما یوضحه قیود التعریف

   :)ما(: القید األول     

 ولیس البشر المراد هو الجمادلغیر العاقل ، وفى ذلك داللة على أن 

      :التالي لكن ما هو ذلك الشيء هو ما یبینه القید 

  ) :ینصب أو یغرز : (الثانيالقید     

َّ                     والغرز كل ما سمر  ،)١(إقامة الشيء ورفعه: النصب     شيء فقدفيُ

)٢(غرز 
والغرز إشارة إلى الثابت  ، السترة من للمتحرك إشارة فالنصب 

  .منها

 هذا الشيء المراد نصبه أو غرزه لیس له قید للداللة على أنوفى ذلك 

  .ا معینا أو قالبا محددشكال

  :التالي ولكن هذا النصب والغرز ما مكانه هذا ما یبینه القید 

  ) :بالعقار والبناء: (القید الثالث     

  .قید لبیان ما یراد فیه الغرز والنصب

 سواء  ،)٣(نظر عن األرض اسم یقع على األبنیة مع قصر ال:فالعقار 

یكون من سكن واحد، أو عدة مساكن، ویدخل فیه المساكن المتعددة في بناء 

  .واحد

                                           
   .      ٤٤٣٦ / ٦       العرب      لسان   )١ (

   .      ٣٢٣٩ / ٥       العرب      لسان   )٢ (

     .     ٥٧٧ / ١         المنهاج       توضیح    في         الدیباج   ) ٣ ،  ٣ (
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فهو  )١(األرضناء ال یطلق إال مع لفظ البألن عقار آخر لالمجاور  هو :والبناء

 وتعلقهان مختلفین ، مبنیی  فيى عقار واحد ، أونصب لشيء بین شقتین ف

  .ا مرادتین بالسترت فلیسالبعیدةنه األبنیة یخرج م بالعقار والبناء

لذلك نجد من أقوال الفقهاء ما  ، نیة المحیطة بالبناءفكذلك یخرج األ

 یمهرحستر  یجب امقر تعد ال حیث یقول بأنه ال سترة للحدیقة المحیطة بالسكن

لیس له أن فمقر نساء جاره لكن ترى حدیقته ،  فإذا كان ألحد دار ال یرى منها

ین خروجهن ح  رؤیة نسائه من الداربداعيمنع نظارته عن تلك الحدیقة یكلفه 

  .)٢( بعض األحیانفي حدیقةإلى ال

  وبناء أم عقار بعینه هذا ما یوضحههذا النصب لكل عقارهل ولكن 
   : التاليالقید 

  ) :المالصق ( :القید الرابع 

 العقارات  المراد بالعقار الذى فیه النصب والغرز إنما بینقید لبیان أن

وحد ، المتقاربة من بعضها تقاربا مالصقا ، ولیست المتباعدة عن بعضها 

 ال ینكشف ساكنوها انكشافا قویا التي هى  :المتباعدة التى ال تحتاج إلى سترة

قید المالصق یخرج أیضا ، كما أن ، بحیث ال یمیز الذكر من األنثى 

  .)٣(االطالع علیها كنیمى تكون غایة من االرتفاع بحیث الالعقارات الت

 على ب فى العقارات ینشئ حقوقا بین المتجاورین یجومن ثم فإن الجوار

  . صاحب عقار مراعاتهاكل

  ) :ارتفاقا: (القید الخامس 

ب وأن الذى ینص) ما( المراد من وهو قید آخر یوضح صفة هذا الشيء

 العقار ه الزم من لوازمین لبعضهم صفته أنویغرز بالعقار والبناء المالصق

یقال : االنتفاع : )لغة( ، حیث أن االرتفاق م بدوامه بداللة ارتفاقاوالبناء دائ

  . وهو أثر من االرفاق الذى هو نفع الغیر)٤(ارتفقت بالشيء إذا انتفعت به

                                           
 
  

   .   )    ١٢٠٤ (   ،   )  ٧٤ (     رقم        المادة         العدلیة        األحكام      مجلة   )٢ (

   .     ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه   )٣ (

   .      ١٦٩٥ / ٣       الراء     حرف       العرب      لسان   )٤ (
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:  هوواإلرفاق  ، )١( غیره حق مقرر على عقار لمنفعة عقار  : وشرعا

واالرتفاق هو تحصیل المنافع  واعطاءها ، )٢(منافع تتعلق بالعقار تحصیل

ٕ                                         بها مادام العقار موجودا وان تعدد مالكهةالمتعلقة بالعقارات مرتبط ً
)٣(   

 تثبت لعقار على عقار مجاور له یتمكن حقوقالمجاورة و ةلمالصقفل     

  .)٤( من بعض التصرفاتملكه أو بمنع جارهبالجار بسببه من تمام االنتفاع 

   )٥(سیل الماء وطریقه ومنافع الدارم منها ثیرةولكن منافع العقار وحقوقه ك

ٕ                            لمزید تخصیص وادخال ألفراد التاليفیشمل السترة وغیرها لذا كان القید 
  .ج لما لیس منهاخرٕ     ، واالمعرف 

  ) :للجار: (القید السادس     

 منفعته في العقارات قاطني داللة على اشتراك جمیع األشخاص )الجار(

ال  المتضایقة ، فإن الجار، فالجار من األسماء   اآلخرلیس أحد على حساب

ً                                     یكون جارا للغیر إال وذلك الغیر جار له
)٦(.  

االنتفاع بالسترة جعلت  ولدیمومة ،جوارالاالرتفاق هو  في ثبوتالسبب 

 الشرع لشخص على شيء معین قائم  یقررهاة بهالسترة من حقوق العقار متعلق

 .ٕ                                منه وانما كل منتفع به على حدهمشاركة للجمیع، لیس على وجه ال بذاته

   :التالي؟ هذا ما یوضحه القید ألجل ماذا 

  :القید السابع     

 ، فما المصلحة من إقرار الشرع لسترة لكل شيء یقرره الشرع مصلحةو

  العقار ؟في الجار 

  .)اختصاصا(هذا ما یبینه قید 

                                           
   .    ١٠ ص         الحیران      مرشد   )١ (

   .     ١٤٨ / ٦        الرائق       البحر   ،     ٢٥١ / ٢        التحفه     شرح    في        البهجة   )٢ (

   .     ٥٠٠ / ٥         الزحیلي      وهبه   / د        وأدلته        اإلسالمي       الفقه   )٣ (

    في       منشور     بحث   ،     ٦٢٢ ص           السجیبانى     عمر    اهللا     عبد   / د            المعاصرة           وتطبیقاته         االرتفاق    حق   )٤ (

   .    هـ    ١٤٣٤   ،   ١ ج    ١٥       العدد          الدقهلیة  ـ         اإلشراف       تفهنا  ـ           والقانون         الشریعة      كلیة      مجلة

   .     ١٩٨ / ٥        عابدین     ابن       حاشیة   )٥ (

   .     ١٠٣ ص          المفردات   )٦ (
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 اختصصته بالشيء فاختص به ، ومتى اختص االختصاص مصدر

ء فقد امتنع على غیره االنتفاع به إال بإذن منه ومنه االنفراد شخص بشي

بالشيء دون الغیر ، وفى ذلك تأكید على أن المراد من هذا الشيء المراد 

ن لیس على وجه یستفید منه أشخاص معینوت بالعقار ثابنصبه واعتباره شيء 

تى ٕ                                                               المشاركة بینهم وانما على وجه تحقیق الخصوصیة لكل واحد منهم ، فم

غیره االنتفاع به إال بإذن منه ، اختص شخص بشيء فقد امتنع على 

لذا ،  هخالفی االنتفاع ولكن االختصاص في ه المشاركةفیصور تفاالرتفاق ت

لیبین أن تحقیق الخصوصیة ال یتعارض مع االرتفاق جيء بهذا القید ، 

بت ات ثافالخصوصیة تعنى أنه نوع من أنواع االنتفاع مرتبط بالعقاربالعقار 

أحد مزاحمته منه وغیر قابل للشمول ملك  وال ی، یختص باالنتفاع به،للشخص

كان القید لذلك  شرعت لمصلحة العباد التي هذا حال الحقوق )١(المعاوضاتو

 المراد من سترة الجار ستر العورة بحسب ولیس سترا ، ألنه لیس) اختصاصا (

صوصیة االتصال والتواصل ٕ                                            وانما ترمى إلى ما هو أبعد من ذلك من توفیر خ

 سترة فهي،  )٢(السمعها بالنظر وكواحترام خصوصیة اآلخرین وعدم انتها

  .ول اآلخرینضلمزاولة النشاط دون مراقبة من ف

  ) :حقا هللا غالب: (القید الثامن      

هذه السترة ،  الذى ینتج عن تساءل مفاده جيء بهذا القید إلزالة اللبس      

  ؟ من حقوق الجار معقار ثابتة معه أ من حقوق الهيهل 

 وفى ذلك تأكید على عدم تعلقه والقید یؤكد أنها من حقوق اهللا تعالى     

خالف الباطل وهو مصدر حق الشيء :  اللغة فيبشخص بعینه ، فالحق 

یحق إذا ثبت ووجب ویطلق على المال والملك والموجود الثابت ومن معانى 

  .)٣(ب والیقین وحقوق العقار مرافقه اللغة النصیب والواجفيالحق 

   النفع به یتعلق  ما)٤(اهللا فحق ، العبد وحق اهللا حق نوعین على والحقوق    

  ه فی یختص به أحد لعظم خطره ، وشمول نفعه وال مدخل للصلح الالعام ف

                                           
   .     ١٤٨ / ٦        الرائق    حر   الب   ،     ١٩٥  ـ      ١٨٨ ص     رجب     ابن       قواعد   ،   ١ / ١         الفوائد       بدائع   )١ (

   .   ٢ ص      محمد     هالل      أحمد   / د          المعاصرة         المصریة       المدن       عمارة    في          الخصوصیة       مفهوم   )٢ (

   .     ١٩٨ / ٥        عابدین     ابن       حاشیة   )٣ (

   .     ١٣٤ / ٤        األسرار     كشف   ،     ٢٨٧  ـ      ٢٨٤ / ٢           الموافقات   :      انظر   )٤ (
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ما یتعلق به مصلحة خاصة له كحرمه مال وتقبل  فهوحق العبد وأما 

 ، لهذا یباح مال الغیر بإباحة المالك وال یباح ضةوالصلح واالسقاط والمعا

  .الزنى بإباحة المرأة وال بإباحة أهلها

بمعنى  نفع عام من یتعلق  مامن جهة لبغا هافی اهللا حق ارالج وسترة

ها وفى نفس فی للصلح تختص بأحد وال مدخل فاللیس لشخص على حده 

ٕ               بعینه وانما الوقت تتعلق بها مصلحة خاصة لمن سكن العقار لیس لشخص
د من جهة تحقیق الخصوصیة إال أنه باعتبار سكنه لهذا العقار ففیها حق للعب

 غالبفیها والمعارضة لذا كان حق اهللا سقاط بهذا االعتبار ال تقبل الصلح واإل

أي  فیه للمكلف على ةخیر ، ألن ما كان من حقوق اهللا فال )١(ولیس محضا

ً                            واذا كان الحكم دائرا بین ح.. .حال ه قق اهللا وحق العبد لم یصح للعبد إسقاط حٕ

  .إذا أدى إلى إسقاط حق اهللا

بهذا القید للتأكید على مصدر هذا الحق وهو اهللا وفى ذلك ٕ           وانما جيء 

 الدنیا في اءسعدتأكید على أهمیته لما فیه من تنظیم حیاة الخلق حتى یكونوا 

  .واآلخرة

    

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                           
   .     ٢٨٤ / ٢           الموافقات   )١ (



        
 

 ٥٣٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  
  
  
  
  
  

 اما  
  

ة اراة ا   
  

  
 و  :  

  

  ولا ة: اا و  دا. 
 

  امة : اب ا ا اا. 
 

  ا ا :ا  تا ة.   

  

  

  

  

  

  



        
 

 ٥٣٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  ا اول
 اد  و اة

 والسنة  الكریم،القرآنمشروعة ب سترة الجار بالمعنى المشار إلیه       

  .النبویة، والمعقول

  :القرآن : ً     أوال 

  :قوله تعالى                            

                                

                          
 )١(.  

اإلحسان بعد ) البعید( والجار الجنب )القریب( ذي القربى  ذكر الجارفي

 تعنى الطاعة الخالصة فى األقوال التي اهللا ه بعبادوقرنهاین قربالوالدین واألإلى 

. )٢( ذمتهیةوجوب إحسان العشرة للجار والقیام بحقه ورعاعلى واألفعال دلیل 

وكف األذى عنه على  بیته ، وعیاله وأهلولیس أقل من ذلك ستر عوراته 

هذه ومن ، أهمیتها لتأكید خاصة أو معنویة ، ه كانت یاختالف أنواعه حس

تة ، تحقق ثاب، إقامة سترة دائمةب الجار القریب األذى عن كفالحقوق 

شخاص األال  بدوام العقار دائمةجعلها بى إال الخصوصیة له، وهذا ال یتأت

  . حتى ال یستطیع شخص إسقاطها

       

  :السنة : ً       ثانیا 

واهللا ال یؤمن ، واهللا ال یؤمن ، ( : قال  ملسو هيلع هللا ىلص النبيأن عن أبى شریح  )١(

 .یؤمن واهللا ال

  ؟ ا رسول اهللا من ی:  قیل    

)٣("قهئ ال یأمن جاره بواالذى: قال     
.  

شروره وقه ئ لمن ال یأمن جاره بواعلى نفى كمال اإلیمان ملسو هيلع هللا ىلص قسمهفي     

ر أكثر من كشف  شفأي،  له لى أن السترة للجار حق ثابت واجبدلیل ع

ٕ                                      ة الشخصیة داخل منزله ، خاصة واذا كان ی بالحرهشعورعورة الجار وعدم 

                                           
   .    ٣٦      اآلیة   ،        النساء      سورة   )١ (

   .     ١٨٥  ـ      ١٨٤  ـ      ١٨٣ / ٥        القرآن       أحكام   )٢ (

   .     ٤٤٣ /  ١٠        بالجار        الوصیة     باب   .      األدب      كتاب  ـ        صحیحه    في         البخاري       أخرجه   )٣ (



        
 

 ٥٣٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 ، وفى الحدیث مبالغة تنبئ بعیده حیث یتأكد ویعظم حقه أكثر من القریبا من

  .)١(ضراره من الكبائرإأن  توضحعن تعظیم حق الجار و

فإلى أیهما  جارین إن ليیا رسول اهللا ( : أنها قالت  لعن عائشة و )٢(

 ؟أهدى 

 .)٢()أقربهم منك بابا:  ملسو هيلع هللا ىلصقال    

ر له وكف یالخٕ                 المالصق وایصال  الحدیث تأكید على حق الجارفي

  .)٣(أسباب الضرر عنه

  )٤() یحب الحیاء والسترریإن اهللا حیى ست:( قالملسو هيلع هللا ىلصالنبيأن ما روى  )٣(

 فإن لمالصق أمر واجب الجارل الحدیث داللة على أن تحقیق الستر في

حب اهللا للشيء داللة على الوجوب خاصة وأن الحدیث یدل على أن اهللا 

ن ون لعباده ، فما بالك إذا كإ                                     عز وجل من شأنه وارادته حب الستر والص

 النبي حتى ظن مهبین الذین وصى اهللا هذا الستر بین الجیران المالصق

 التوریث للداللة على أنه لیس المراد منه فيأنه سیورث وهذا الظن  ملسو هيلع هللا ىلص

منزلة بإنزاله ٕ       وانما  المال بفرض سهم یعطى له مع األقارب فيالمشاركة 

ً                من یرث برا وصله
: أنها قالت  للیه حدیث عائشة  وهذا ما یدل ع)٥(

 بالجار حتى ظننت أنه یوصینيمازال جبریل ( :  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا

  .)٦() سیورثه

  : المعقول : ً       ثالثا      

عدم دخول وت المساكن ا على حرم تأمر بالحفاظالتياألحكام الفقهیة 

  .خل المسكندا  الخارجععدم تطلو ،البیوت إال باستئذان

                                           
   .     ٤٤٤  ـ      ٤٤٣ /  ١٠        الباري     فتح   )١ (

   .     ٤٤٢ /  ١٠        بالجار        الوصیة     باب   .      األدب      كتاب  ـ        صحیحه    في         البخاري       أخرجه   )٢ (

   .     ٤٤٣ /  ١٠        الباري     فتح   )٣ (

   .     ٣٠٢ / ٤      سننه    في      داود     أبو       أخرجه   )٤ (

   .     ٤٤١ /  ١٠        الباري     فتح   )٥ (

     فتح    مع   ٤٤١ /  ١٠        بالجار         الوصایة     باب   .      األدب      كتاب  ـ        صحیحه    في         البخاري       أخرجه   )٦ (

   .        الباري



        
 

 ٥٤٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  ترتفع على البیوت المجاورةالتيود المئذنة منع المؤذن من صعو
 دلیل على مشروعیة السترة للجار كشف حرمات المساكن منمكنه  توالتي

  . الجملةفي

  

  

  



        
 

 ٥٤١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  

  

  

  

  

 اما  
  

  اا ا ا ة
  

 و و  :  
  

    ر و ار : ار  : اع اول     
  

    ا  عمل  :ا  اء ا  
 

  

  

  

  

  



        
 

 ٥٤٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  
ألمر یحدده من الضبط وهو لزوم شيء مشتق  الضوابط جمع ضابط

  .)١(كل شيء فيال یفارقه ویمیزه عن غیره، و

محافظة على ضرورة حفظ والقامة السترة إلضمان  وهذه الضوابط

ما ال ة یكون الشيء بها معلوما علما تاكماحالعرض ، وهى ضوابط كلیة 

بمثابة ثوابت یتبدل بتغیر الزمان واختالف المكان ، ومن ثم فإن هذه الضوابط 

  . قد تتغیر بتغیر الزمان والمكانالتيشرعیة تندرج تحتها جمیع الجزئیات 

  

  :نوعین وهذه الضوابط على     

 .منع الضرر )١(

 .باإلبراءالصلح عدم قبول  )٢(

سأجعل لكل نوع فرعا،     وسأتحدث في هذا المطلب عن هذین النوعین، و

  -: وذلك فیما یلي 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
   .      ٢٥٤٩ / ٤       العرب      لسان   )١ (



        
 

 ٥٤٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  

  : ضر?? ?ال ضر? ال : ?لضر? منع : ?أل?? ?لفر?

 المالك حر في ملكه یتصرف فیه كما یشاء بشرط عدم إضرار غیره أو 

  .إضرار نفسه في تصرفه

بفتح المیم وكسرها وضمها هو احتواء الشيء والقدرة  : )لغة( والملك

  .)١(ه والتصرف بانفرادبعلى االستبداد 

إلیه  تمكن من یضاف یقتضى المنفعة أو العین في شرعي حكم : )شرعا(

  .)٢(من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه حیث هو

فعل ی المملوك في على التصرف الملك التام قدرة أثبتها الشارع ابتداءو

 فیه من التصرف ملكه ما یشاء وعلى الوجه الذى یختاره ، كما یمنع غیره في

رفع ما شاء من بناء ، فمن ملك موضعا له أن یبنى فیه ویمن غیر اذنه ورضاه

  .)٣(ما لم یأت المنع من أمور خارجه كأن یكون فیه ضرر باآلخرین ،أو حائط

 یقتضى أن یفعل ما یرید ولموجب األدلة الدالة على عدم فلموجب الملك  

  .بما یضر بشریكه ملكه في یمتنع أن یتصرف )٤(المضارة السیما للجار

(  :ال  قملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ما روى عن أن المضارةواألدلة الدالة على عدم 
  . أي ال ظلم منك أو علیك)٥() ال ضرر وال ضرار

  أنك ال تضر من لم یضرك)ال ضرر( فمعنى وهما لفظان مترادفان

  .)٦( ال تضر من ضرك)ال ضرار(ومعنى 

   للشخص المتضرر وماله ال یجوز ، ر شخص آخر فى ذاتهأضفلو       

 بالصورة الضرریطلب إزالة بل یجب أن ، ضرربل ذلك الشخص بیقاأن 

  .)١( الشرعیة

                                           
   .      ٤٢٦٧ / ٦       العرب      لسان   )١ (

   .     ٢٠٩ / ٣        الفروق   )٢ (

   ،     ٢٥٦   ،     ٢٤٩ / ٣        الجرار       السیل   ،     ١٩٠ / ٣        األحكام      مجلة   ،    ٢٨ / ٣   ،    ٤٠ / ٤        الفروق   :      انظر   )٣ (

   .     ٣٤٦ ص    یم ج ن     البن          والنظائر        االشباه

     .     ٢٥٠ / ٣        الجرار       السیل   )٤ (

        العلوم   /       الصالح     ابن       وحسنه         وخرجها،      طرقه     رجب     ابن     ذكر   ،     ٧٤٥ / ١        الموطأ    في      مالك       أخرجه   )٥ (

   .     ٣٣٣ ص        والحكم

   .     ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه   )٦ (



        
 

 ٥٤٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 كثیر من األحكام وتشمل على في دها الفقهاءموهذه قاعدة اعت       

   -:  )٢(حكمین

  . ال یجوز االضرار ابتداء:األول 

فى تطبیقها و،  ال یجوز مقابلة الضرر بمثله وهو الضرار  :الثاني

 الذى قصد الشراع رفعه هو ضرر سوء )٣( ابن القیمیقول .مجال الجوار

ا أو بالغوار جفإن الجار قد یسئ ال،  العقار واألرض فيوالشركة ، الجوار 

 ،العورةعلى ویشرف ، ویمنع الضوء ، ویبیع العقار ، فیعلى الجدار ا، ً     كثیر

  .ویطلع على الغیر

الضرار باآلخر لیس على فإن حرمة ا،   ضرر ثمةفإذا كان هناك

  :ٕ                  وانما یقدر بقدره ، إطالقه 

 الضرر فإن ملكه ما یشاء ما لم یضر في یفعل كان لإلنسان أنفإذا 

   :لآلتيٕ                                      لیس على طالقه وانما یقدر بقدره ، وذلك 

ال   حیث عامة مخصوصة)ال ضرر وال ضرار(القاعدة الشرعیة  )١(
 فيد  كطبخ أح : أضرار كثیرةفهناكتضمن نفى كل ضرر ، ت

 هاتضرروا منیف ، جیرانه الفقراءفیشمها ،رائحتها تنتشروأطعمة بیته 
 طعامه  الشخص من طبخ فال یمنع ذلك   ،المرضى منهم وال سیما 

 .)٤(للضرر المذكور    

بل الضرر فى كل ،  یوجد ضررال  أنه )ال ضرر(ال یفهم من كلمة  )٢(

 هو الضرر مند ٕ                 ، وانما المقصوهوقت موجود والناس ال یزالون یفعلون

 إیقاع الضرر مقابلة الضرر ، )الضرار( ومناالضرار ابتداء ، 

 .)٥(فالتعازیر الشرعیة ضرر ولكن اجراؤها جائز

أنه بلغ حد الضرورة وهو  على الضرر بالضرر المقدر بقدره دلیلتقیید  )٣(

ما یترتب علیه سوء حال وفقر وشدة فى بدن وهى التى البد فیها من 

بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على ،  والدنیا قیام مصالح الدین

                                                                                                  
   .    ١٩ م    ٣١ / ١        األحكام      مجلة   ) ٢   ،  ١ (

  

   .    ٨٩ / ٢          الموقعین      إعالم   )٣ (

   .   ٩ م         العدلیة        األحكام      مجلة   )٤ (

   .    ١٩ م    ٣١ / ١        األحكام      مجلة   )٥ (



        
 

 ٥٤٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

ؤدى یأو یؤدى إلى ضیق ، وت حیاة فاستقامة بل على فساد وتهارج و

     .)١(إلى حرج ومشقة تفوت المصلحة

 على أنه )٢( حق الجوار اتفق الفقهاءفي یقدر بقدره الذيوالضرر 

ة من المنفعة د هذا الضرر هو ما یمنع الحوائج األصلیح، والضرر الفاحش

أو یمنع عن ، أو یوجب انهدامه ، أو یضر به ، األصلیة المقصودة من البناء 

  .االنتفاع بالكلیة كسد الضوء

هو أن رؤیة المحل الذى  حیث وستر الجار على جاره إزالة لهذا الضرر

 المادة ً                        ضررا فاحشا كما تنص علیهعد یمقر النساء كالمطبخ وصحن الدار 

 هي التي ومنع من االنتفاع بالمنافع :حكام العدلیة  من مجلة األ١٢٠٢

 نم  لیستالتي منع المنافع وبالتالي،  السكنى من ستر العورات فياألساس 

الحوائج األصلیة كسد هواء دار أو نظارتها أو منع دخول الشمس لیس بضرر 

  .)٣(فاحش

مقر نساء  ، فإذ كان ألحد دار ال یرى فیها وال تعد الجنینة مقر نساء       

 بداعيجاره لكن ترى جنینته فلیس له أن یكلفه منع نظارته عن تلك الجنینة 

  .)٤( بعض األحیانفيرؤیة نسائه من الدار حین خروجهن إلى الجنینة 

  :وجب إزالته قدر اإلمكان  ٕ                       واذا تقدر االضرار بقدره

 بأن أصبح ضرورة أو حاجة تنزل والضرر الذى قدر بقدره المراد شرعا

  . هذه الحالة یجب إزالتهفي الضرورة فإن الضرر منزلة

 یزال هذا الضرر سواء كان أي) الضرر یزال (وذلك للقاعدة الشرعیة

  .)٥( حیث أنه فاحشدائما أو غیر دائمضررا 

 من وجب علیه إزالةلفبطرق عدة إال أن الضرر لو أمكن إزالته 
ملكه بصورة  في له أن ال یتصرف یح تتالتيضرره أن یزیله بأحد الطرق 

  .مخالفة الختیاره

                                           
   .   ٧ / ٢           الموافقات   )١ (

   .       ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه   ،     ٣٥٩ ص         الفقهیة           والقوانین   ،     ١٩٨ / ٥        عابدین     ابن   :      انظر   )٢ (

   .     ٣٥٩ ص         الفقهیة          القوانین   ،      ١٢٠١        المادة         العدلیة        األحكام      مجلة   )٣ (

   .    ٧٤   ،      ١٢٠٤        المادة         العدلیة        األحكام      مجلة   )٤ (

   .      ١٢٠٤ / م         العدلیة        األحكام      مجلة   )٥ (



        
 

 ٥٤٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 لمذكور بإصالح حائط باألغصان فالدفع الضرر الكان ممكنا  فإذا

  .)١(یجبر على أن یبنى حائطا حیث أن الضرورات تقدر بقدرها

 على غایة من  بأن كانتالجارلذلك إذا كانت النافذة بعیدة عن 

 حائال یمنع  لها أو قریبة لكن جعل،االرتفاع بحیث ال یمكن االطالع منها

 تكشف الواقف علیها التيالكشف فال یمنع من فتحها ، كما أن المنارة 

یمنع من الصعود علیها إال إذا كان المؤذن  بجوانبها التيأصحاب الدور 

فال یمنع الصعود علیها بخالف  أولها حاجز یمنع النظر لما حولها ،أعمى

 ةر وال یؤمر بقطعها لند، أنذر جیرانهلة فال یمنع من الصعود علیها إذاالنخ

  .الصعود علیها

 في الذى یزیله ولیس مطلق التقیید فاألمر بإزاله الضرر مقدر بالقدر

  .)٢( الملك بحجة الستر على الجارفيالتصرف 

 فيتصرف  ، فإجبار المالك أن ی)٣(فما أبیح للضرورة یتقدر بقدرها

الذي  والشيء ،من الضرورةملكه تصرفا على غیر مراده حفاظا على حق جاره 

 إلزالة تلك الضرورة فقط الكافي على الضرورة یجوز إجراؤه بالقدر یجوز بناؤه

  .وال یجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة

  عدم توفیر السترة وأن الفي ضرارإلبا لمبدأ عدم االبتداء وتطبیقا    

  .ینفیواجه الضرر بضرر مثله بل یزال بطریقة تحقق المنفعة للطر

    قضایا تتعلق بسترة الجارفي آرائهم الفقهیة في راعوها الفقهاء أن نجد    

  :یدل على ذلك من أقوال الفقهاء ما یلى،  بالضرر یؤمر برفعه ئدتالمبف

 داره في إذا أحدث أحد  : في الدستور)٤( فتح الكوةفي ١٢٠٢المادة  )١(

ساء جاره نافذة أو بنى بناء وفتح فیه نافذة على المحل الذى هو مقر ن

المالصق أو جاره المقابل الذى یفصل بینهما طریق وكان یرى مقر نساء 

اآلخر فیؤمر برفع الضرر ویكون مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة 

                                           
   .    ٢٠ م   ،     ٢٠٩ / م         العدلیة        األحكام      مجلة   )١ (

   .     ٣٨٦  ـ      ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه   )٢ (

   .    ٢٠   م         العدلیة        األحكام      مجلة   )٣ (

   .     ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه      انظر   ،        الطاقة    أي       الواو     وشد       الكاف      بفتح   :       الكوة   )٤ (



        
 

 ٥٤٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع ستارة من الخشب لكن ال 

 .)١(یجبر على سد النافذة وال یجبر على هدمه

وقضى على شریك فیما ال ینقسم أن ( : لكیة من الما)٢(قال الخطاب )٢(

ً                       ن هدمه ضررا ال إلصالح أو إبإعادة الساتر لغیره .. .ّ             یعمر أو یبیع
      .)...سد كوة فتحت أرید سد خلفهایو.. .هدم

 لم یحدث فتحه بأن كانت قدیمة فال وإذا لم یكن مبتدأ بالضرر أما

  .)٣(تیقضى سدها ویقال للجار الجدید استر على نفسك إن شئ

  الكوة السابقة على بیت الجارإن : )٤(یقول صاحب الفواكه الدوانى
  .یقضى بسدها ولكن یمنع من التطلع على الجار منهاال 

 بین الملكین من قدیم وأراد أما إذا لم تكن السترة موجودة وقائمة

 في بناء )٥(هیباالشتراك مع اآلخر فهذا مما سئل عنه ابن تیمالبناء أحدهما 

ً                    نه وبین جاره جدارا مة فأراد أحد الشریكین أن یبنى بی حصلت فیه القسمشترك
، بر على ذلك یج :  یبنى أو یقوم معه على البناء فأجابدعهفامتنع أن ی

  .ویؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حقه

  قال،وأبى اآلخر  یبنيوأراد أحدهما أن، م فهدٕ                      وان كان الجدار قدیما (

 أن ینبغيألنه البد أن یكون بینهما ستر ، وقیل ، بر جنا ی زمانفي: اللیث أبو 

یكون الجواب على تفصیل إن كان أصل الجدار یحتمل القسمة یمكن لكل 

ان كٕ     وان ، ي على البناء ب نصیبه سترة ال یجبر االفيواحد منهما أن یبنى 

   )٦()ي بالبناءبأصل الحائط ال یحتمل القسمة على هذا الوجه یؤمر اال

وابن إن شئت  لطالب البناء استر على نفسك )٧(یتان یقالروالك عن ماو

الروایة الثانیة یؤمر وها فیها لنفسه ، ین یب)٢( الحائط)١(ةص عروله أن یقسم معه

  . وذلك أحب إلینا:قال ابن عبد الحكم ، بالبنیان ویجبر علیه 

                                           
         العدلیة        األحكام      مجلة   )١ (

   .     ١٢٨   ،     ١١٥   ،     ١٠٥ / ٧        الجلیل       مواهب   )٢ (

   .        السابق      مرجع  ال   )٣ (

   .     ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه   )٤ (

   .     ٤٦٠ / ٤        المغنى   ،    ٣١ /  ٣٠         الفتاوى   )٥ (

   .     ١٠٠ / ٤         الهندیة         الفتاوى   )٦ (

   .     ١١٥ / ٧        الجلیل       مواهب   )٧ (



        
 

 ٥٤٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  فال یؤمر صاحبها بإقامتها لئالٕ                                    واذا كانت السترة قائمة وهدمت بنفسها

هدم بنفسه فال یقضى على ٕ                            واذا هدم الجدار إلصالحه أو ان، یكلف فوق طاقته 

  .)٣( إن شئتكده ویقال للجار استر على نفسیصاحبه أن یع

  

  ?لثاني ?لفر?

? ?لصلح يقبل ال    باإلسقا

فهل ما ال یضر بملكه مقید بٕ                                   واذا ثبت أن حریة المالك فى التصرف 

  !على إسقاط السترة یسقطها ؟التصالح 

 اسم بمعنى المصالحة والتصالح خالف المخاصمة ) :لغة(الصلح و

  .)٤(والتخاصم

انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف  : وفى االصطالح

 )٦(من الصالح وهو استقامة الحال إلى ما یدعو إلیه العقلمأخوذ  )٥(وقوعه

  .)٧(ضد الفساد

عوض  أو دعوى ب الطرفین أو كالهما عن حق انتقال،وفیه ینزل أحد

  .لرفع نزاع أو خوف وقوعه

أو متوقع بین الناس إذ أكثر ما یكون ،   رافع لفساد واقع)٨(فالصلح

عه وهو صلح من فالصلح عند النزاع ، والنزاع سبب الفساد والصلح یهدمه ویر

  .حیث ذاته مندوب إلیه

                                                                                                  
         الصبیان    ألن      بذلك      سمیت       عرصات     على      یجمع        البناء    من         الخالیة        الساحة   :        العرصه   )١ (

   .     ٢٤٩ / ٢         الدوانى         الفواكه   .         یتفسحون    أى      فیها         یتعرصون

     جدر       وجمعه          واالرتفاع         بالنتوء        اعتبار      یقال         والجدار         بالمكان         باإلحاطة  ً      ً اعتبارا      یقال        الحائط   )٢ (

     .    ٨٩ ص          المفردات   ،

   .     ١١٥ / ٧      خلیل        لمختصر         واإلكلیل       التاج   )٣ (

   .      ٢٤٨٠  ـ       ٢٤٧٩ / ٤       العرب      لسان   )٤ (

   .   ٣ / ٧        الجلیل       مواهب   )٥ (

   .    ٦٩ / ٨        عابدین     ابن       حاشیة   )٦ (

   .      ٢٤٧٩ / ٥       العرب      لسان   )٧ (

        الجلیل       مواهب .    ١٥٣٣   ،      ١٥٣٢   ،      ١٥٣٤   ،      ١٠٢٦   ،      ١٥٣١   م         العدلیة        األحكام      انظر   )٨ (

٣ / ٧   



        
 

 ٥٤٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 بأن یتضمن إسقاط،   یحل الحرام ویحرم الحاللالذيأما الصلح       

  فیما رواه أبو هریرة   ملسو هيلع هللا ىلص واجب أو ظلم ثالث فال جوز ، وذلك لقول النبيال

:  ) ١()حالال أو أحل حراماالصلح جائز بین المسلمین إال صلحا حرم(.  

ه بل هو متفرع عن غیره بمعنى أنه  قائما بذات مستقالً  افالصلح لیس عقد     

به  عقد الذى اعتبرلى الصلح أحكام العفیجرى أقرب العقود  أحكام علیه یسرى

وأحد أركان عقد الصلح المصالح عنه وهو الشيء ، وترعى فیه شروطه 

حق اهللا وحق العبد ، أما حق اهللا فال خالف بین  وهو نوعان ،المتنازع فیه

 حق فيألن المصالح بالصلح متصرف ،  عدم صحة الصلح فیه فيالفقهاء 

ضة ، أو بالمعاوالباقي قاطٕ                                               نفسه إما باستیفاء كل حقه أو باستیفاء البعض واس

 حقوق اهللا وجب رد ما فيٕ                واذا بطل الصلح ، وكل ذلك ال یجوز فى غیر حقه 

فهو الذى  المحل فيللمصالح د بأخذ ، ألنه أخذ بغیر حق ، وأما حق الع

  .حقا ثابتایصح الصلح عنه عند تحقق شروطه الشرعیة من كونه 

 خیرة فیه للمكلف على كل ما كان من حقوق اهللا فال : )٢(يیقول الشاطب

حتى إذا كان دائر بین .. . نفسه فله فیه الخیرةفيحال ما كان من حق العبد 

  .حق اهللا وحق العبد لم یصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق اهللا

  ین أحدهما یطلب إزالتها فإن الصلح بین جارومن ثم فإن حدث نزاع

   غالب وحق للعقار )٣(فیه حق اهللاعلى إسقاط السترة ال یجوز ، ألنه صلح 

متعین ، ٕ                                            اسقاط السترة فیه ظلم لثالث وهو الجار الغیر ولجار غیر معین وحق 

إزالة الملك أو الحق ال إلى مالك أو مستحق :  واصطالحا .واإلسقاط اإلزالة

لذمه ، وتسقط المطالبة به ألن اكأن یقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به 

  .الشى وال ینتقلالساقط ینتهى ویت

بالشرع لم تشعل به ذمه شخص  ثابت للعقار وحق هللا حق : السترة وحق

ٕ                                                                     بعینه وانما لتحقیق الخصوصیة ألى ساكن یشغل هذا العقار فهى دائمة بدوام 
  .العقار غیر مرتبطة باألشخاص ، ولیست حقا ثابتا فى ذمة شخص آخر

                                           
   .         المعبود     عون    مع     ٣٧٢ / ٩       الصلح    في     باب   ،        القضاء      كتاب   ،      سننه    في      داود     أبو       أخرجه   )١ (

   .     ٢٨٤   /   ٢           الموافقات     )٢ (

   .     ٦٦٤ / ٥   ،     ٢٣٠ / ٨        عابدین     ابن       حاشیة   ،     ٢٨٤ / ٢           المرافقات   )٣ (



        
 

 ٥٥٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 یكون حق العبد یرجع إلى المصالح عنه أن الذي: )١ (یقول الكاسانى
وال .. . وال دیننال حق اهللا سواء كان ماال ، عینا أو دینا أو حقا لیس بمال عی

 حق نفسه فيألن المصالح بالصلح متصرف  حقوق اهللا في یجوز الصلح 

وكل ، ضة ، أو بالمعاوالباقيٕ                ء البعض واسقاط  أو باستیفا،استیفاء حقهبإما 

صالح من حد القذف بأن قذف رجال  غیر حقه ، ولهذا إذا فيذلك ال یجوز 

ٕ                          ألنه وان كان للعبد فیه حق ،  أن یعفو عنه  لهفصالحه على مال لیس
 حكم فيوكان ، والمغلوب ملحق بالعدم شرعا ، فالمغلب فیه حق اهللا تعالى 

  . حقا هللا وأنها ال تحتمل الصلحضهالحقوق المتمح

 إال به لما فیها  الذى ال یتم الواجب إال من الواجبهيوسترة الجار ما 

كمال العقول واألجسام من حق  ، وٕ                                   ستر األجسام واألعراض ، واحیاء النفوس

 من )٣( ، كما أن ستر العورات)٢( العباد ال من حقوق العبادفياهللا تعالى 

تحریم الحالل وتحلیل بیل وهتك ستر العورات من ق،  أمر بها اهللا التيمور األ

 على التشریع الذى الزم اهللا بها والتعدي، الحرام وذلك من حق اهللا تعالى 

كما أن الحقوق ، یم الحالل وتحلیل الحرام تحرل یعباده إنما هو من قب

على ما ألف فیها  كان تصرفه ااالعتیاض عنها إذوالخالصة للعبد له إسقاطها 

  .من محاسن العادات
  

  

                                           
   .     ٤٨٣ / ٧         البدائع   )١ (

   .     ٢٨٤ / ٢           الموافقات   )٢ (

   .     ٢٨٦ / ٢           الموافقات      انظر   )٣ (



        
 

 ٥٥١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  :?لخالصة 
  

   : د علىك   الضوابط الحاكمة للسترة تؤ

وال مجال للصلح على ،  مزایدة علیه السترة ال فيأن حق الجار  )١(

على إیجاد الستر ٕ                                                 إسقاطه إسقاطا كلیا ، وانما هو التزام من طرف آلخر 

 لبعض الموجود یراد به كمال الستر ال االخالل جزئيقد یتضمن إسقاط 

،  السترة فيأما الصلح ، تنازل عن السترة وال إسقاطها فمن ثم ال  ،به

اق على إیجاد نوع سترة لدفع ضرر ما تكون جمیع القائم على االتف

ه فی تكون اعالج واقعار بین الناس ، وتفاألطراف متوافقة علیه ، تزیل الن

 ألنه قائم على االلتزام ا مطلوبا أصال ، فیكون صلحةالسترة غیر متواجد

  .من الطرف اآلخر بتلك السترة دون إسقاطها

الذى هو حق من ستر العورات عالى ت  أمر به اهللالذيااللتزام بالواجب  )٢(

 یؤكد على حریة والذي )ال ضرر وال ضرار(تأكید على مبدأ المع ، اهللا 

 ملكیة تامة شریطة أال تضر، هذا هملكت الذي المسكن فيالتصرف 

ٕ                     ولیس على إطالقه واذا الخصوصیة الضرر مقدر بالقدر الذى یحقق 

 تؤثركنه وحریته ثبت أن ملكیة الشخص لسإذا ، تقدر الضرر بقدره 

 تتیح الحریة الشخصیة لكال التي وجب علیه وضع السترة هعلى جار

  .منهما

  

  

  



        
 

 ٥٥٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  المطلب الثالث
  

  ات اة 
  

  

  -: وع و،    و 
  

  .ارق ر:  اع اول 
  

  .ا  : ام اع 
  

 ع اا  :   دة. 

  

  

تقرر ،  كل زمان ومكان في الشریعة اإلسالمیة شریعة صالحة للتطبیق

  .الثوابت وتترك مساحة للمتغیرات

حاكمه لها ، ثابتة ا ضوابطت لها الشریعة اإلسالمیة ضع ووسترة الجار

بوضع  المطلب السابق ولم تكتف فيوبینا فى كل زمان ومكان ، كما سبق 

اصفات لهذه السترة تعمل على االلتزام ٕ                             الضوابط الكلیة وانما وضعت مو

، فالمواصفات لتغیرات الزمان والمكان بالكلیات والثوابت مع ترك مساحة 

، عینه بمصدر مادته الواو والصاد والفاء من وصفك الشيء بخلقته و

 ، وهذا ال یعنى )١(واتصف الشيء أمكن وصفه، واستوصفه سأله أن یصفه له 

  والا وهیئة محددة لها ال تتغیر وال تراعى عرفان معیاریعة وضعت قالبشأن ال

 مجالها السترة عند فيٕ                           وانما أرست صفات عامة تعمل ،  )٢(عادة محكمه

وعلى ذلك فإن لسترة ،  صفه عن األخرى أيمجتمعه ال یمكن فصل إقامتها 

  - :هيالجار مواصفات 

 . بالعقاراإلرفاق )١(

                                           
   .      ٤٨٤٩ / ٦       العرب      لسان   )١ (

   .     ٣٩٢ ص         العدلیة        األحكام      مجلة   )٢ (



        
 

 ٥٥٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 .الخصوصیة للساكن )٢(

 .لیس لها قالب محدد )٣(

  

 

  اول اع 
  ارق ر 

رفاق بالعقار هذا  تحقیق اإلهي فالصفة األولى من مواصفات السترة

  باعتباره حق من)١(التعلق من باب الشيء الثابت الذى ال یسوغ إنكاره
 إضافة إلى أن المجاورة توجب من الحق  ،العقار ویطلق علیها اإلرفاقحقوق 

  .رم على األجنبيما ال یجب لألجنبي وتحرم علیه ما ال یح

  .رفق من الرفقواإلرفاق مادتها 

  :  تأكید على ووصف السترة بأنها من منافع العقار

 ولیس لجار على حساب الجیران أن السترة للجار حق مشترك لجمیع )١(

  .اآلخر ألن الجار یستر نفسه ویستر على غیره

 ٕ                                  وان تعدد المستأجرین لهذا العقارامهدودائمة بأن السترة بالبناء  )٢(
  .أو امالكه

 كما الشخصينتفاع حق االمن منافع العقار معارضتها لوال یعنى أنها  )٣(

 .الشخصي ذلك ضمان لحق االنتفاع فية التالیة بل  الصففيسیتضح 

تلك الحریة ل وضبط السلوك ،أنها تنظم العالقة بین الحریة والملكیة )٤(

یحقق الحد الفاصل بین الحریة المطلقة والفوضى المطلقة واختالط 

  .)٢(األمور بعضها ببعض

  

 مع اا  
    

                                           
   .          للجرحاني           التعریفات   )١ (

   .        القرآن    في        الحریة        لمفهوم       جدیدة       قراءة       مقالة   )٢ (
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 ٥٥٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 ، للساكن  تحقق الخصوصیةهاأن سترةالالصفة الثانیة من مواصفات 

 حیث أن تحقیق الخصوصیة جزء ،وهذه الصفة امتداد للصفة األولى مكمله لها

  .من تحقیق المنفعة األصلیة من البناء

 التيالفائدة  : وفى االصطالح،  )١(كل ما ینتفع به :  اللغةفيفالمنفعة 

  .)٢(تحصل باستعمال العین

 تحقیق فوائد ومنافع والذى یحصل من استعمال العقار أو البناء هو

تحقق ألننا بصدد الكالم عن سترة الجار فإن المراد بالمنفعة هنا و ،متعددة 

قاصرة على تحقیق الخصوصیة وال یعنى أن سترة الجار الخصوصیة للساكن 

یع ، لذا كانت السترة لجمٕ                         ، وانما المراد تحقیقها للى حساب اآلخرین للساكن ع

وفى ذلك ، بدوامهدائمة  على العقار ةمقرر، حق االرتفاق  لللجار جامعة

  .تحقیق الخصوصیةل ضمان

حق من  هي التي ألجل تحقیق الخصوصیة فالسترة حق من حقوق العقار   

  . سكنه بالنظر وغیرهحقوق العباد بحیث ال یملك أحد مزاحمته داخل

 هي یقرر بموجبه ما ومن ثم فإن الخصوصیة حق مكتسب لإلنسان

  .)٣( أن تصل إلى اآلخرینفي ال یمانع والتيالمعلومات الخاصة به 

  . قائماجتماعي كیان عن الكلى فال تمنع التواصل وال تعنى االنعزال

ى وه، سار حمن خاصة الشيء وتعنى االنفراد أو االن :فالخصوصیة 

 الشخصي على المستوى الماديوتعنى بمعناها ، عكس العموم واالنطالق 

وعلى المستوى ، ملكیة الخاصة للمسكن والدفاع عنه الستر العورة والملبس و

العام خصوصیة االتصال والتواصل واحترام خصوصیة اآلخرین وعدم انتهاكها 

  .)٤(بالنظر أو بالسمع

راد لمزاولة األنشطة المختلفة دون  توفیر احتیاج األفوتعرف أیضا بأنها

یة  وحماول اآلخرینضكما تعنى الحمایة من ف، مراقبة أو متابعة من اآلخرین 

مرغوب فیه مما یهیئ سبل الراحة الغیر  الخارجيأصحابها من االتصال 

                                           
   .      ٤٥٠٧ / ٦       النون     حرف       العرب      لسان   )١ (

   .     ٢٣٠ / ٣         للزركشى         القواعد    في         المنثور   ،     ١٠٠ / ١   ،     ١٢٥   م        الحكام     درر   )٢ (

   .      محمد     هالل      أحمد   / د   ،          المعاصرة         المصریة       المدن       عمارة    في          الخصوصیة       مفهوم   )٣ (

   .      محمد     هالل      أحمد   / د          المعاصرة         المصریة       المدن       عمارة    في          الخصوصیة       مفهوم   )٤ (



        
 

 ٥٥٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

واالستمتاع بالحیاة مع توفیر الحد المناسب من العالقات االجتماعیة والتعامل 

  .)١(مع اآلخرین

 یعمل بها أفراد من أجل تحدید غیرهم التي الطریقة عرف أیضا بأنهاوت

  .)٢(من الوصول إلیهم سواء بالنظر أو المخاطبة أو كلیهما

سان داخل فراغ  لإلنفالخصوصیة ال تعنى الفصل التام والعزلة الكاملة

ً                               كذلك آثارا نفسیة سیئة باإلنسان مغلق ألن هذا یؤدى إلى نتیجة عكسیة تماما و
من  تحقیق القدر المطلوب هيٕ       وانما  یناآلخر عن بمعزل العیش یستطیع ال فهو

البیئیة ، بالعناصر  وكذلك االتصال المعقول الخصوصیة من العزل المطلوب

  .)٣( قائماجتماعيواالستخدام مع الحفاظ على كیان  الحركة في الكفاءة وتحقیق

د الفقهاء  وحربةلذا كانت السترة مطلوبة بین العقارات واألبنیة المتقا

یمیز الذكر بحیث   یكشف جاره انكشافا قویا وهو أن ال،للعقارات البعیدة حدا

  .)٤(بما یؤكد على أن المراد من السترة هو تحقیق الخصوصیةمن األنثى 

من آداب : بقوله )٥(يعالبثها ال عنربعالسابقة والخصوصیة بمعانیها      

ة یإنسان وهو ما یعبر عنه بالحرً                      جعل احتراما خاصا لكل أن  ت البیلدخو

وسدل الحجاب بین الرجال والنساء االجنبیات محافظة على النسل ، الشخصیة 

  .ٕ                          وابعادا للظنة وراحة البال

الخلوص فیقال رجل حرا إذا خلص من  الثعالبي قول في الخصوصیة 

 جبر أو أيٕ                           اإلكراه وامكانیة الفرد دون  غیاب هيالختالط بغیره ، والحریة من ا

تحدید خیار من عدة امكانیات موجودة  أو ، على اتخاذ القرارخارجيضغط 

حتى ال یحدث خلل بین  )٦( اإلنسانیة تكبل الطاقاتالتيوالتحرر من القیود 

                                           
   .      محمد     هالل      أحمد   / د          المعاصرة     ریة    المص       المدن       عمارة    في          الخصوصیة       مفهوم   )١ (

   .      محمد     هالل      أحمد   / د          المعاصرة         المصریة       المدن       عمارة    في          الخصوصیة       مفهوم   )٢ (

     .      محمد     هالل      أحمد   / د          المعاصرة         المصریة       المدن       عمارة    في          الخصوصیة       مفهوم   )٣ (

   .     ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه   )٤ (

   .     ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه   )٥ (

   .    ٦٩ / ١        السامى       الفكر   )٦ (



        
 

 ٥٥٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 سلوكیات وأفعال غیر في قد تؤدى إلى خلل والتيالعالقات الناشئة بین األفراد 

  .)١(یكون لها آثارها الضارة على المجتمع والتي، مرغوبة 

  

ع اا  
     د 

  أنها متغیرة ولیس لها قالب من مواصفات السترةةلصفة الثالثا         
  .معین ومحدد

  تظهر به ،لها قالب محدد لیس صیةللخصو المحققة الجار سترة

  المجتمع الواحد ، ولكنفيفاحتیاج اإلنسان إلیها ثابت على اختالف درجاتها 

 یختلف باختالف الوسط الذى یعیش فیه ، وهذا یتطلب من  أمر)٢(شكلها

 تؤثر على المصمم التيألى فراغ مراعاة تلك االختالفات والدرجات المصمم 

  .مهیصمیراد ت الفراغ الذى مع تعامله في

   :)٣(ة السترةبال یعنى عدم قولو      

ٕ                                           وانما المراد مراعاة االحتیاجات والفراغات  التخطیطفيالعشوائیة  )١(
 ، ولیس مراعاة كل العمراني المجتمع فيین نمجتمعة لجمیع القاط

 .مسكن على حده بدون اآلخر

معیشته وعاداته وتقالیده وثقافته  ومراعاة أسلوب حیاة اإلنسان عدم )٢(

 . حیاتهفیهتصمیم الفراغ الذى یمارس اإلنسان  فيفلذلك دور 

  :)٤(یعنى أنها متغیرة أنهاو       

 التياألنشطة ، منها  الخصوصیة في مؤثرة محددات تراعى  )أ (

 الحي، األسرى، الشخصيرسها اإلنسان على المستوى یما

 .السكنى

                                           
   .        القرآن    في        الحریة        لمفهوم       جدیدة       قراءة        الحریة      معنى       مقالة   )١ (
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   .      محمد     هالل      أحمد   / د          المعاصرة         المصریة       المدن       عمارة    في          الخصوصیة       مفهوم   ) ٤   ،  ٢ (
 
  

   .      محمد     هالل      أحمد   / د        معاصرة  ال         المصریة       المدن       عمارة    في          الخصوصیة       مفهوم   )٤ (



        
 

 ٥٥٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 تحقق الغایة من السترة التي تشمل جمیع المعالجات المعماریة  )ب (

 فيوقد یكون استخدام نباتات ، أسوار ، بروزات ، دخوالت 

 . ، أو تجنب الوحدات المتوازیة المتقابلةالمباني

 الذى یحقق العزل در المطلوب من الخصوصیةتحقیق الق  )ج (

ال  یثح، وكذلك االتصال المعقول بالعناصر البیئیة ، المطلوب 

  الخصوصیة تساعد على معرفة القدر المطلوب منتوجد معاییر 

 وتحقیقا للخصوصیة قائم رفاقا للعقارفالتكلیف بإیجاد السترة للجار إ

 والتيدة التحسین والتزیین  إطار قاعفيولكن على غیر قالب معین وذلك 

 تختلف بتغیر الزمان والمكان والتيیدخل فى إطارها المباحات والمنافع العامة 

 تحسیني زمان فيفالتحسینات أمر نسبى یتغیر بتغیر األزمان ، فما یكون 

بعد أن كان الصالح والتقوى یكفیان :  مثال ذلك حاجى زمن آخر فيكون ی

مر ، أصبح إقامة هیئات األئمة ووالة األمر مندوب  احترام األئمة ووالة األفي

 فيسبب أن المصالح والمقاصد الشرعیة ال تحصل إال بعظمة الوالة بإلیها 

ٕ       وانما ،  زماننا ال یتأتى بالعلم والصالح فقط فيبح ، وهذا أصنفوس الناس 

  .)١(حسن الهیئاتأیضا ب

 والرفق، رفق لمرافق من الاوأصل ،  وبما أن السترة من مرافق العقار

    فالنا فالنا إذا أمكنه مما یرتفق بهأرفق: النفع ومنه یقال:  اللغة في
   )٢( ینتفع بها على زیادة ما البد منهالتيالمواضع  : ومرافق البیت

 التي ق الطرفي اإلبداع واالبتكار ىدعوة إل) البد منهما زیادة  (ففي

ة الساكن ، وهذا ما  المحافظة على خصوصیفيیتحقق من خاللها السهولة 

ال یلزم الستر بإقامة  وبالتالي )لیس لها قالب معین(یحققه وصف السترة بأن 

ٕ                                         جدار بعینه أو نافذة وانما ما یمنع اإلشراف
 وهذا یأخذ صورا متعددة ، وقد )٣(

 في واالبتكارات ، وهذا یقع اإلنسانيیتغیر هذا النوع من الستر مع تغیر الفكر 

                                           
   .     ١٥٦ / ١           الموافقات   ،    ٩٦ / ٢         للزركشي         القواعد      انظر   )١ (

   .    ٨٠ ص         اللغویة        الفروق   )٢ (

   ،         ارتفاعه        الموضع       إشراف   ،      أعلى    من       الشيء     على      اطلع    أي      أشرف      مصدر        اإلشراف   )٣ (

    من       االطالع       بمعنى        البیوت       إشراف   ،       العلو       بمعنى        اإلشراف   ،           والمقاربة       الدنو         واإلشراف

   .     ٣٦١ / ٤        عابدین     ابن   .    لى  أع



        
 

 ٥٥٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

وذلك ) ال ینكر تغیر اإلحكام بتغیر األزمان ()١(قاعدة تحت اإلسالميالفقه 

 األحكام المستندة على العرف والعادة هي تتغیر بتغیر الزمان التيألن األحكام 

تبدل یتغیر احتیاجات الناس وبناء على هذا التغییر تتغیر األزمان ب، وألنه 

  .عادةتبنى على العرف وال التي األحكام  وتتغیراتف والعاداعرأیضا األ

أو ، ٕ                            وانما ما لم یكن مخالفا لنص ،  إطالقهوالمراد بالعرف لیس على 

 العمل موافقا لقصد الشارع من المحافظة على فيشرط وأن یكون قصده 

به العبد الضروریات وما رجع إلیها من حاجیات وتحسینات وهو عین ما كلف 

    إقامة هذه المصالحفي   حقیقة ذلك أن یكون خلیفة اهللا و  ،

  .)٢(طاقته بحسب

 السترة بأنواعها من نافذة وجدار في وهذا ما نلحظه من أقوال الفقهاء

عماال لمواصفتها ولیس لقولبتها إٕ                                      لیس المراد التقیید بسترة معینة وانما ، وسطح 

  :بقالب معین ، فمثال 

لیس لجاره أن فقامه اإلنسان  محل أعلى من فيإذا كانت ألحد نافذة  )١(

 .)٣(ر النساءقل أنه یضع سلما وینظر إلى میطلب سدها الحتما

 .فاالرتفاع للنافذة یعتبر نوع من السترة

ٕ                                                              كما أنه ال یلزم من عال بناءه أن یستر سطحه وانما یلزم أن ال یشرف  )٢(
   .)٤(على غیره

  : اتصاف السترة بأنها متغیرة األبعاد فهذا یعنى من ثمو

  :اتخاذها أشكاال متعددة  :ً     أوال 

 .)المشربیات(جیة على النوافذ وضع حواجز خارك  )أ (

 .عدم تقابل فتحات المساكن المطلة على الشوارع والطرقات  )ب (

     .الخ.. .علو النافذة  )ج (

 أشكالها ونبذ التقلید بإعمال في ترك مساحة واسعة لالبتكار :ً       ثانیا 

إن من أعمل فكره  : )١(الجوزيالمقامات یقول ابن الفكر الذى هو أشرف 

                                           
   .    ٩٦ / ٢         للزركشى         القواعد   ،    ٣٩ م         العدلیة        األحكام      مجلة   )١ (

   .     ٢٥٢  ـ      ٢٥١ / ٢           الموافقات   )٢ (

   .     ٣٨٥ / ٢         الدوانى         الفواكه   ،      ١٢٠٣ م         العدلیة        األحكام      مجلة   )٣ (

   .     ٢٤٠ / ٢           السلطانیة        األحكام   )٤ (
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،  كل حال فيرف المقامات ونهاه عن النقص دله على طلب أش الصافي

 لضتحت كسب اإلنسان تحسینه وتزینه لما معه ، فیجتهد لیتفوالذى یدخل 

 وشریعتنا .ح النقص التقلید ، فإن المقلد أعمى یقوده مقلدهقبفمن أعلى غیره ، 

 تعنى أن ال یكون المسلم حاله مستنكره عند ذوى التيالتحسینات  تهتم بالتي

 ٕ                                                                  لنیرة لما هو علیه من الدنو عن غیره وامعه لما حوله ، وهذا أمر یأبىالعقول ا
على المؤمن القوى أن یتمثل فیه ، ودینه یأمره بعلو الهمه وربه متصف بالبدیع 

 التحديوهذا یعنى أن یعمل فكره باالبتكار واالبداع وعدم التقلید اذكاء لروح 

           .الحضاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
   .     ١٣٩ ص        الخاطر     صید   )١ (
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ااا   
  
ا راة ا   
  

 و   و:  
  

  . ة ار:  اع اول 
  

  .ا وة ار : ام اع 
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 من كلفت الرجل إذا الزمته التكلیف مصدر مادته الكاف والالم والفاء           

  .)١(ما یشق علیه

ارع ما فیه كلفه من فعل أو ترك ، وهذا الطلب  طلب الش:واصطالحا 

ضاء أو وهو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفین باالقت: من الشرع بطریق الحكم 

ییر وعالقة التكلیف بالحكم عالقة الفعل بالفاعل ألن التكلیف یقع من التخ

  .ً         تخییراالحاكم على المكلفین اقتضاء أو

  .لتكلیف به عملیاوصله التكلیف بالمحكوم به أن یكون ا

 یهدف إلى إیجاد اجتماعي عقد  عبارة عنهيوألن الشریعة اإلسالمیة 

 ت السطور والصدور فقط كانفيبنود هذا العقد على أرض الواقع عملیا ولیس 

تكلیفیة لذلك عند بیان حكم سترة الجار ال یلیق بیان ا ً                      أحكامها الشرعیة أحكام

من المكلف القائم على بیان ون فقط د، أو عدمه حكمها من حیث الوجوب 

   فإن هذا المطلب مقسم إلى فرعین تنفیذ هذا الحكم لذلك

  .حكم سترة الجار: ـ الفرع األول 

  .األهلیة وسترة الجار : الثانيـ الفرع 

  

  

  

  

                                           
   .       العرب      لسان   )١ (
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  اع اول
   ة ار 

الشرعیة ا مواصفات السترة نض استعرمن خالل المطلبین السابقین

 لها قائم على مدى توافر الشرعيم ن الحكومن ثم فإمة لها ، والضوابط الحاك

العقار  فية الجار سترمراعاة فإن وحینئذ ومراعاة الضوابط  المواصفات تلك

تاركها ول بإقامتها فیثاب فاعلها ویعاقب  على كل مكلف مسؤشرعيواجب 

  .وجوبا یتعلق بأصل إیجادها

     :لآلتي وذلك لیه أشكالها وأماكنها فمندوب إفيأما االبتكار 

، أو طلب ) بالواج(خطاب اهللا المتعلق بأفعال المكلفین بطلب فعل  )١(

، یوفر ) االباحة(، أو التخییر بین الفعل والترك )الحرام(ترك مع جزم 

الرؤیة السلیمة وقوة التمییز عندما یقدم المكلف على اختیار المواقف 

  یعنى أن)١()یجاباال(فطلب الفعل طلبا فیه جزم  ، حریتهواستعمال 

 حالة عجزه عن في أداءه إال فيلیس لإلنسان الحریة وال حق االختیار 

 ولیس له فعلهالنهوض بهذه المهمة ، وعند التحریم ال یجوز لإلنسان 

فالحرام  والجماعي الفردي ممارسته على المستوى  فيالحق وال الحریة 

، أما  من الحریة والواجب إنما جعال لیحدد لإلنسان المساحة المطلوبة

وال حراما فهو قائم على االباحة األصلیة وترك  اإذا كان األمر ال واجب

 . االختیارفيالحریة 

 أهمیة توافر المواصفات الشرعیة ومن ثم فإن تأكید الشرع على     

دد یح البناء في السترة ، ومراعاة الضوابط الحاكمة لحقوق المالصقة في

 وهى خلوص حكمي  الملكفي التصرف في من الحریة الشرعيالمراد 

ٕ                          واال عدم وجود محدد لهذه )٢( النقطاع حق الغیر منهیظهر في األدمي
المساحة یعنى تحول المجتمع إلى غابة واعتماد مبدأ الفردیة واالنفصالیة 

  .اإلنساني مجال السلوك في

                                           
   .      ٢٠١٣ / ٢ /  ٢٨       البالغ      ألسرة        لإلنسان       شخصیة  ال        الحریة      نطاق       تحدید   )١ (

COM.BALAGH.WWW 

   .     ٣٩٨ / ١          التهانوى        الفنون         اصطالحات      كشاف   )٢ (



        
 

 ٥٦٣ 
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ا العالقة نعندما وصف لمن ذلك،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذرنا رسولنا الكریم      

 وبین سالم المجتمع وخیر اإلنسانیة بقوله  ،ارسة الحریة الشاذةبین مم

مثل القائم على حدود اهللا (  :  بن بشیر نفیما رواه النعما ملسو هيلع هللا ىلص

والواقع فیها كمثل قوم استهموا على سفینة فأصاب بعضهم أعالها 

وا مروا على من قسفلها ، فكان الذین فى أسفلها إذا استأوبعضهم 

ؤذ من فوقنا ، فإن ننا خرقنا فى نصیبنا خرقا فلم لو أ: فوقهم قالوا 

ٕ                                وان أخذوا على أیدیهم نجو ونجوا  وما أرادوا هلكوا جمیعا، میتركوه

  .)١( )جمیعا

 مجال السلوك فيفأحكم العالقة ونفى الفردیة واالنفصالیة        

 التصرف فیما یملك تعنى أن اإلنسان فيالحریة ، حیث أن  اإلنساني

ل ما حرمه الشرع ،  الخاصة ما لم یحلوشئونهحقوقه نفسه و فيحر 

األمور بعضها ببعض  تالطواخ الفوضى تعنى ال ةیالحرحیث أن 

فهذا مانع لنمو الطاقات اإلنسانیة ، اإلنسان وتحرره من كل قید  وانعتاق

   . لحریتهاوتقیید

 علیها قامت الشریعة على المحافظة التي  من الضروراتحفظ األعراض )٢(

كما ، ده الفوضى والمفاسد فق من الضروریات تعم ببضروري لفاإلخال :

 یحتاج الناس إلیها لتیسیر لهم مشاق التي في األمور الحاجیة ؤثری

أما تصمیماتها  .وجوب الستر وعدم كشف العورات فيالمتمثل التكلیف 

 ةیها المروء تقتضالتيالتحسینیة  مور فهو من األ،واالبداع في أشكالها

 بحجة السترة في ركب المتخلفین عن كون تعنى أن ال نلتيوا، دب واأل

وفى تقدیر العقول الراجحة وكل ما أدى إلى ، ة التطور واالبداع فینس

 فهو األعراض حفظ فيالمحافظة على الضروریات والحاجیات المتمثلة 

 )٢(يیقول ابن الجوز لجوارح ، ضبط ایحققوالستر على الجار ، واجب 

 عنه السالمة ، ومن ادعى الصبر وكل إلى بعدت الفتنة بمن قار: 

                                           
     فتح    مع   ١٣٢ / ٥        القسمة    في      یقرع    هل     باب   ،        الشركة      كتاب   ،       صحیحه    في         البخاري       أخرجه   )١ (

   .        الباري

   .    ١٠ ص        الخاطر     صید   )٢ (
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نفسه ، ورب نظرة لم تناظر ، وأحق األشیاء بالضبط والقهر اللسان 

 .ر بعزمك على ترك الهوى مع مقارنة الفتنة، فإیاك أن تغتوالعین 

 أو اختالس النظر بقدر،  فالسترة ال تعنى اتهام اآلخر بالخیانة     
ٕ                               هر حتى وان كان الجار من أصحاب ون للعین بالضبط والقع هيما 

 .العزائم والصالح

 من الضروریات وهى ضروري فإذا كانت السترة مهمة لمحافظتها على )٣(

، فإیجادها موافق غض البصربوجوب لیف  مشقة التكبتیسیرعراض األ

  .لقصد الشریعة وهى مراعاة المصلحة

ل وصیة الشارع من المكلف أن یكون قصده فى العم:  یقول الشاطبي

 لمصالح العباد والشریعة موضوعة،  التشریع فيموافقا لقصده 

ال یقصد خالف أ أفعاله وفيوالمطلوب من المكلف أن تجرى على ذلك 

 ظاهره وباطنه فيفإذا كان األمر  :)٢(وقال الشاطبى .)١(ما قصد الشارع

 ٕ                                  هو المطلوب وان كان الظاهر موافقعلى أصل المشروعیة فهذا

 لفعل غیر صحیح وغیر مشروع  فالفلمصلحة مخالو

وتحقیق الخصوصیة بإیجاد ،  الحاجة الخاصة تنزل منزلة الضرورة )٤(

أو أفراد ،  یحتاج إلیها فرد التيالسترة تعتبر من الحاجة الخاصة 

والمراد بتنزیلها منزلة الضرورة أنها ، أو طائفة خاصة ، محصورون 

ما منع الجار یح المحظور وتجیز ترك الواجب وب األحكام فتفيتؤثر 

ل ، ومن أسباب الحاجة فتح نوافذه وغیرها إال من هذا القبی فيالتصرف 

كل و شقةة والدنیویة دون حرج ومینیحاجة اإلنسان لتحقیق مصالحة الد

ما یلحق اإلنسان من مشقة وحرج لعدم تحقق المصلحة یعتبر من 

  .أسباب الحاجة

، لحاجیات اات و على الضرورتهامحافظ لجوارلحق من حقوق االسترة  )٥(

فهم هذا  ، التنفیذفي قوة ابل إن ذلك یعطیه، وال تعارض بین الحقین 

إن  :  یقول)٣(هیالجلیل ابن تیمفهذا اإلمام   السابقوننااؤلمالمعنى ع

                                           
   .     ٣٣١ / ٢           الموافقات   )١ (

   .     ٣٨٥ / ٢           الموافقات   )٢ (

   .    ١٣ /  ٣٠    وى     الفتا   )٣ (
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ویحرم علیه ما ال ، لألجنبي المجاورة توجب لكل من الحق ما ال یجب 

ن حقوق الجار ویكفى فى سترة الجار أنها حق م،  يجنبیحرم على األ

 هذا اإلحسان بعبادته قرنالذى أمرنا اهللا سبحانه وتعالى باإلحسان إلیه 

 :  ، یقول اهللا بهعدم االشراك و        

                  

                   

        
وهذا إن دل فإنما یدل على أن  )١(

 أصولها في  ال تتبدل وال تتغیرالتياإلحسان للجار من ثوابت الدین 

حیث ورد األمر باإلحسان ، ومفهومها بتغیر الزمان والمكان واألشخاص 

وذلك ألن ، ال تحتمل التأویل وال تثیر االختالف   آیات محكماتفيإلیه 

اهللا أراد أن تكون هذه األمور ثابتة على مر العصور كأكثر أحكام 

  .المواریث واألحوال الشخصیة

بلة  فاعتبرها الشرع من المسائل القاكلهاأما كیفیة هذه السترة وش    

خطوط الرئیسیة من ضوابط ووضع لها ال، جاال لالختالف مللتطور و

، إضافة إلى لتحافظ على روح الشریعة فى مراعاة حقوق الجار ومواصفات 

شعار أن هذا هو  تحت بعینها نقطة عند یقف ال بحیث لتطورل اإلنسانة مواكب

  .الشرع

 مع اا  
 ا  رة او  

ها إیجاد سترة الجار على أرض من والتي منظومة الحقوق والواجبات    

یطلق التي  مواصفات شرعیة تؤهله لتلك المهمة ، مكلف ذيتحتاج إلىالواقع 

 وهى صالحیته لصدور الفعل،  أهلیة األداء الكاملةاإلسالمي الفقه فيعلیها 

 تأتى من توافر  األهلیة ،  مناطیة ،وهذه الصالح )٢(د به شرعاتعیعلى وجه 

  -:ما یلى 

ٕ                                                  إذا أطلق اإلسالم على حده كان بمعنى اإلیمان ، واذا :اإلسالم : أوال 
جتمعا ، ٕ                                            معنى مختلف فإذا اجتمعا افترقا واذا افترقا ا منهما بكل اجتمعا أرید

                                           
   .    ٣٦      اآلیة   ،        النساء      سورة   )١ (

) ٢(     



        
 

 ٥٦٦ 
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هو باإلسالم هنا والمراد ر ، خفإذا جاء أحدهما دون اآلخر شمل معنى األ

، نبیا  ملسو هيلع هللا ىلصربا وبمحمدا  والتصدیق باهللا ، الباطنيعان واالعتقاد ذاإل

 مقام شروط یجب توافرها حتى یصح في ، خاصة وأننا وبالقرآن كتابا مشرعا

 .توجیه التكلیف بأعمال ظاهرة یترتب على العمل بها ثواب وجزاء

 موطن یراد به اإلیمان للداللة في  اشتراط اإلسالموالنص على     

 بدون إیمان وال یوجد إیمان عتبر شرعامزمهما فال یوجد إسالم على تال

  إیمانال یدخل صاحبه النار بدون اإلسالم ، فإن وجد إسالم بدون

ٕ         واخالص   ها االستسالم هللاكالمنافق یفعل أعماال ظاهرة ال یرید ب
ال  رعا ألنهٕ                                            له وانما ألجل الناس ـ فلیس هذا اإلسالم معتبر شالعبادة 

  .ه من النارى صاحبجین

 صالحیة صدور الفعل على وجه في الباطنيالتصدیق فشرط اإلسالم       

تفرد اهللا باأللوهیة مما یترتب على ذلك التزاما ، إنما هو إقرار بیعتد به شرعا

جمیع التصرفات ومن هذه  فيیظهر  أخالقيتشریعیا ینبثق عنه سلوك 

، اقعلعمل على أرض الو اط به هذاأنیإیجاد سترة الجار لمن :  التصرفات

 نزل منزلة الضرورة،ت وحاجة ضروريأمر أنها  الفهم العام لمنهج اهللا واعتبارب

وهذا ما یفرق الشریعة اإلسالمیة عن القوانین الوضعیة فى ربط األعمال 

،  التكلیفیة بالعقیدة ، فال تعلق للقوانین الوضعیة بأمر العبادة واآلداب النفسیة

   )١(لة األفراد واألمم بتبادل المصالح ضبط لمعامهيٕ       وانما 

ٕ             تها ، وانما ال یعني قولب المكلف المنوط به تفعیلها فيط اإلسالم اواشتر    
  - :یؤكد على 

 تتفاوت فیها التياألمور المستحسنة لكونها من  هافیاالبتكار واإلبداع  )١(

 امتثاال وابتغاء لمرضات اهللا الذي یحب ،مجاال للتنافس ، وتكون الهمم 

رضى ار شع یعنى استالعقديفاإلسالم بمعناه  اإلحسان في كل شيء ،

، البدیع   صفةها منوالتياف بصفاته تصالوا،  كل عمل تقوم به فياهللا 

والعلم بصفات  باألشیاء لیس على مثال سابق اإلتیان ا من معناهوالتي

على بأن ال یقتصر اهللا تعالى یقتضي عمال بها ، وتطبیقا لها ، وذلك 

                                           
   .    ٧٢   ،    ٧١   ،    ٧٠ / ١        السامي       الفكر   )١ (
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فیبدع  فةألو غیر مةٕ                               ، وانما ینظر إلى المألوف بطریقتیان بالمألوفاال

  .كرتویب

 .ٕ                                    لیس للمسلمین فحسب ، وانما هو للجمیع العصريوالتمدن ، التطور )٢(

د على أنه نظام ؤكالمرتبطة باإلسالم تالتصرفات والتكالیف الشرعیة ف 

  فكان أصال للتمدنللمجتمع ولإلنسانیة جمعاء ولیس للمسلمین فقط ،

 في األول ر الصدفي كان دخول الناس اب إذج ، وال عالعصري

 من ا غیرها الدولة اإلسالمیة غایة لم تدركهتغبلاإلسالم أفواجا ، حیث 

ومن ثم فإن سترة ،  العدل والنظام وصیانة الحقوق واحترامها فيالدول 

 .ن مسلم وغیر مسلمار عامة لجمیع الناس بدون تفرقه بیالج

  واألخالقیة فى كل عملماعیةمراعاة المصالح االجتالتزام المسلم ب )٣(
حیث  :یكون هو الرقیب على نفسه ولیس القانون التزاما تعبدیا ه بیقوم 

 ة جامع، بل هيه بین العبد وربهی عباداعنى شعائرتالتكالیف ال أن 

 في بایفدیننا أرشدنا إلى تجمیل الث، واألخالقیة ، للمصالح االجتماعیة 

وأرشدنا إلى تحسین حال المجتمع العام ، ین ومس الطیب الجمعة والعید

وجعل احتراما خاصا ، وجعل آدابا لدخول البیوت ، ما یحفظ الصحة ب

ما یعبر عنه بالحریة الشخصیة وسدل الحجاب بین  لكل إنسان وهو

ٕ                                           ، وایجاب السترة على وجه تحمى بها اإلعراض )١(الرجال والناس
 دلیل على مراعاة اإلسالم للمصالح حقق الخصوصیة ألكبرتحفظها وتو

 فياالجتماعیة لألشخاص كل على حده ، واعالء القیم األخالقیة 

المجتمع ، فلم یوجد شرع مزج بین المصالح الدینیة والدنیویة وصیر هذه 

عم جمیع یوجه ب وبین قانون االجتماع البشرى والعدالة التامة  هذه،عین

 .)٢(ياإلسالمرع ش االجتماعیة كالالحمصال

دورها ضامن لتفعیل  بالتي فاإلسالم شرط من شروط أهلیة ألداء      

              یراقبها الضمیر والقانون إلزامیةحضاریة بطریقة  الواقع فيالسترة للجار 

 صفة إن شاء هي القدرة على الشيء ، والقدرة هي :االستطاعة :      ً  ثانیا   

 .ٕ                    فعل وان شاء لم یفعل

                                           
   .    ٦٨ / ١        السامى       الفكر   )١ (

   .    ٧٢ / ١        السامى       الفكر   )٢ (
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ان بشيء إال وعنده أدوات ذلك الفعل وله القدرة علیه فاهللا لم یكلف اإلنس

وال  ال أمرف، فإن كانت القدرة علیه معدومة واألدوات غیر محصلة 

 :  هذا الدین یقول تعالى فيوالحرج منتف ، ٕ                     تكلیف واال كان الحرج 

           
)١(.  

أو بالغیر تحقق ،  سواء بالنفس حقیقةفوجود هذه االستطاعة       

شرط التكلیف به ، ویعتبر المكلف مستطیعا بمقتضى االستطاعة 

  . على األداءاالمتاحة لدیه ، ألنه یعتبر قادر

  .والرشدها العقل والبلوغ تأداوهذه االستطاعة         

 مادته العین الذي الثالثي الماضيأصله هنا  مصدر یراد به :العقل 

المراد به هنا ـ باعتبار المكلف المراد منه إیجاد السترة ، ووالالموالقاف 

   )٣(ولیس حاله أخالقیة شعوریة )٢(هیئه لقبول العلمتقوة م) المصمم(هو

  أن القرآن لم یرد فیه العقل بصیغة المصدرالمعنىهذا یؤكد على 
ـ عقلوه یعقلون ـ تعقلون (ٕ                                                 وانما فى حال الفعل من األلفاظ المشتقة من فعل عقل 

  .)ـ یعقل

 إنما هو االستخالص القرآني كما عبر عنه الخطاب ومن ثم فإن العقل   

  .إلى وجود العلم والتفوق فیهیؤدى مما ،بالمسببات وربط األسباب ، لنتائجل

ه فیلبناء یشترط ا العقار وفي فالمصمم المراد منه إیجاد السترة وجوبا

 اً           جانب علممن) الوجوب (الشرعيإضافة إلى اإلسالم والبلوغ وفهم الخطاب 

ت الجیران جمیعا وفر حاجایوجه بیؤهله إلیجاد هذا الحكم على أرض الواقع 

حیث أن أهلیة األداء المنوطة ، لجار على حساب اآلخر دون تضارب ولیس 

لصالحیة صدور التصمیم المناسب  تؤهله والتي،  هذا المجال فيبالمسلم 

، وفاء بحاجات الجیران إضافة إلى االبتكار لالیدخل به شرعا یعتد على وجه 

ٕ                      واال كان تكلیف المسلم ،  علم الهندسة الشرعيإنما تكون إضافة إلى العلم 

 والتكلیف، مجردا عن هذا العلم تكلیف بما یصعب علیه االمتثال وهو محال

وهذا یحدث عندما ، إنما یكون استدعاء حصول الفعل على قصد االمتثال 

                                           
   .    ٧٨      اآلیة   ،      الحج      سورة   )١ (

   .     ٢٣٣ / ١         الدوانى         الفواكه   )٢ (

   .     ١٣٧   ،     ١٣٦   ،     ١٣٣   ،     ١٣٢   ،     ١٣١ ص          القرآنیة         البوصله   )٣ (
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ره على تصور ذلك األمر وفهمه بقدر یتوقف علیه االمتثال ، یكون للمكلف قد

  ، یراد بها علم باألسباب والمسبباتالتيتوفر ملكه العقل توهذا یحدث عندما 

 لذلك فإن العلوم شرعي وتطبیقه فهو الشرعيهم الخطاب فوكل ما أدى إلى 

ذه  إطارها هفيل یدخٕ               وانما تمتد لطبیعة علوم الشرع والفيلیست محصورة 

 لإلنسان طبیعيصنف :  للتحصیل والتعلیم وهى على صنفین هي التيالعلوم 

) الشرعیات وعلوم اللسان( إلیه بفكره ، وصنف نقلى یأخذه عمن وضعه یهتدي

 وهى من العلوم المتعارفة .)١(ومنها ما هو وسیلة وآله للعلوم األخرى كالحساب

ه العلوم على أرض  إلى تطبیق هذ وسیلةهي والتي )٢(بین أهل العمران

أن العقل هو مناط على ع الفقهاء اأجمفإن لذا :  )٣( یقول ابن خلدون.الواقع

ه ویعارضه هنا الجنون إذ به یرتفع التكلیف ال یضاد )٤( اإلنسانفي التكلیف

 وهما،  العلم قبول هنا بالعقل دالمرا أن باعتبار والسفه ا الجهلٕ       وانم،من أساسه

أ ر بمقدور المكلف أن یتجنبهما وهى أحوال تطوالتيقل  قوة العفيالمؤثرات  من

 أو تغیر بعض تها، فتؤثر فیهزالترك إكسبه أو على اإلنسان بعد الكمال بسبب 

  .)٥( أهلیتهفيحكام بالنسبة لمن عرضت له من غیر تأثیر األ

خفة تعترى : صله الخفة ، اصطالحا  العقل وأفي نقص :السفه 

 تاللخ ماله بخالف مقتضى العقل مع عدم االفيمن التصرف فتمنعه اإلنسان 

  .)٦( العقلفي

قاصرة  ه خفه تجعل نظرته لألمورن تعتری لكوالسفیه ال یشابه المجنون

 األهلیة وال ینافى شیئا من األحكام فيسطحیة ال عمق فیها ، والسفه ال یؤثر 

  فیأثم  )٧(الشرعیة فیتوجه إلیه الخطاب بحقوق اهللا وحقوق العباد

  .فعله ینتج عن الذيقصیر بالت

                                           
   .     ٥٣٥   ،     ٤٠٦ ص   ن    خلدو     البن         المقدمة     )١ (

   .        السابق        المرجع   )٢ (

 . السابق المرجع )٣( 

   .     ٩٤١ م        األحكام      مجلة   ،     ٢٤٦ / ٧         البدائع   ،     ١٤٣   ،     ١٢٧   ،     ١١٣ ص         الفقهیة          القوانین   )٤ (

   .     ٢٦٢ / ٤        األسرار     كشف   )٥ (

   .     ٣٦٩ / ٤        األسرار     كشف   )٦ (

   .     ١٥٧ /  ٢٤         المبسوط   )٧ (
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  . عدم العلم ممن شأنه العلموهو والجهل خالف العلم

 مناط هي التي  األهلیةفيفعل اإلنسان وتقصیره ال یؤثر بوالجهل الذى 

ر الجاهل ألجل جهله لكان الجهل خیرا عذلو  : (الشافعيالتكلیف ، ولهذا قال 

 ح قلبه من ضروبیرمن العلم ، إذا كان یحط عن العبد اعباء التكلیف وی

   )والتمكین التبلیغ بعد بالحكم لههج في للعبد حجة فال ، التعسف

فال یصح أن یكلف  التكلیف بإیجاد سترة الجار فيوكالهما لهما تأثیر 

عنده ولیست ، یتقن كیفیة التصمیم ال هو و السكنیة المبانيیصمم شخص ل

   .ا العلم وتطویر نفسه فیهداع نتیجة لجهله أو عدم اهتمامه بأهمیة هذبملكه لإل

  : كونها وسیلة فيتكمن : وأهمیة العقل بالمعنى السابق     

 بإدراك الشيء على ما هو علیه عن دلیل ، الشرعيلمعرفة الحكم  )١(

فاإلنسان ال یتبع شيء إال بعد معرفته ، وكلما زادت معرفته بموضوع 

 .له كلما زادت عواطفه واتباعه

وال وحى ال عقل فقط وحى وعقل، م الدنیویة  العلوفي ةوأدوات المعرف

وثمرة العقل فهم ،  لم یعمل صاحبه إال على أقوى دلیل اذا ما وجدفقط فإ

ومن فهم المقصود عمل على ، الخطاب وتلمح المقصود من األمر 

شرف  على أساس وثیق ، وكالبانيدلیل كان الدلیل ومن عمل على ال

 والشرع فال الرأيه فیواصطحب زدوج فیها العقل والسمع االعلوم ما 

 ه وال محض تقلید ال یشهد ل، العقل دون تقبل الشرع لهضصرف بمحت

   .عقل بالتأیید والتشدید

 غیر ما وضع له ، فيلشيء ا ، والجمود استخدام البعد عن الجمود )٢(

 علوم في الربط بین مدخالت السمع والبصر في للعمل )١(فالعقل وسیلة

إطار الثوابت الشرعیة ،  في متغیرات هي التيضیة الطبیعة والعلوم الریا

ٕ       وانما  تقلیل من قیمة العقل ذلك في، ولیس اله األمور الغیبیة جولیس م

 ال بما یعطله ویهدره علیه من التنمیة مجاله بما یعود فيدعوة بأعماله 

الخاتمة   الرسالةهيا كانت رسالة اإلسالم  ، وبهذ لهما ال قیمةفی

عمال إأساسها  )القرآن(ها الفریدة بمعجزتیة السابقة للرساالت السماو

                                           
   .    ٤٦   :    ٤٠ ص          القرآنیة         البوصله       بتصرف   )١ (
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التكالیف لیكون لصاحبه  في، وجعلها شرطا النهوض به وٕ         وایقاظه العقل 

 .هعینم  كل زمان ومكانفيفعاال  ادورا إیجابیا وأثر

 ألن الحق الواصل وعقلي شرعيتأكید على أنه ال فصل بین ما هو  )٣(

اصل عن طریق العقل عن طریق الوحى ال یتعارض مع الحق الو

  .الصحیح بالبحث والنظر

، العصور وتصلحها تصلح لكل حیةالقرآن الكریم لغة لغة فإن ذلك ل

حس والعقل بأفعال خارقة السابقة فإنها قائمة على إعجاز البخالف المعجزات 

 یستلزم تسلیم وانقیاد العقليالطبیعیة والمادیة یتبعها اعتراف بالعجز للقوانین 

 أهلیة األداء للتأكید على في فالعقل شرط ،صدیق بالرسول وقضیتهومن ثم الت

  .حریة االختیار وأهمیة االبداع

واعتدال العقل جعل الشرع علیه دلیال : البلوغ من االستطاعة : ً      ثانیا

 الوصول ، یقال بلغ الشيء )١(، وذلك بالبلوغ ، ومعناه لغة  على اعتدالهیدل 

  .تنهي یبلغ بلوغا وصل ما

 انتهاء حد الصغر في اإلنسان لیكون أهال للتكالیف )٢( :ً     وشرعا

  .الشرعیة ، وهو قوة تحدث في الصبي یخرج بها عن حالة الطفولة إلى غیرها

واعتدال العقل الذي یدلل علیه الشرع بالبلوغ ال یكفیان : الرشد : ً                  ثالثا

ض الواقع ،  بالسترة وتفعیلها على أراإلتیانإلثبات استطاعة المكلف على 

  .ٕ                                                                   وانما یجب أن یضم إلیهما الرشد حتى تتم االستطاعة ، وتكمل أهلیة األداء

االهتداء إلى الطریق إصابة وجه األمر وبأنه  )٣( حیث یعرف الرشد لغة

 ، وتعني الهادي إلى الصراط ، والذي حسن ، والرشید من صفات اهللا 

  .تقدیره

لدین والمال ، وهو المرحلة فإن المراد به الصالح في ا : )٤(      ً وشرعا  

  .األخیرة من األهلیة ، فإذا بلغ رشده كملت أهلیته

   

                                           
  بلغ ادةم العرب لسان )١( 

 . ٢٩٠ / ٥ الزرقاني شرح )٢( 

 )رشد ( مادة البقاء ألبي اتالكلي )٣( 

 . ٣٥٣ – ٣٤٦ / ٤ المحتاج نهاية : انظر )٤( 
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  ?لخالصة 
  

  : قول نستطیع القول بأن خالصة ال

 وهو یعنى فهم لما وراء ة الفهمالفقه اإلسالمي والذي من معانی -١

هم ینظم فهم للجزیئات لیس لكل على حده وانما ف،  السطور ولیس قراءة لها

عها معنى شامل یؤكد على حسم مواد الفساد لبقاء جمی عقد فيجزیئات تلك ال

  شمولیة الشریعة تؤكد علىوالتيق المصالح الحقیقیة یحق طریق لىالعالم ع

   .وصالحیتها لكل زمان ومكان

سترة الجار عند توافر مواصفات عامة وضوابط حاكمة على  وجوب -٢

حیث  ، شمولیة هذه الشریعةى عل دلیل ألكبر ،هانعیبشرائط لى فمكلف مستو

ف  كجدار وارتفاع نافذة وعدم اشراةقامة سترإتعلقة بالسترة من م الأن الجزیئات

  من زوایة كونها خالف بین الفقهاءصر على قراءة الجزیئاتتتوحى لمن یق

عینه ب يءدة عن المعنى الجامع لها بالتناقض والمشقة واالقتصار على شیعب

  معین دون مراعاة االختالفات الزمانیة والمكانیة ، امتثاال لسمتهغیردون 

 المواصفات العامة والضوابط مراعاهولكن عند ،  التطور السریع ومواكبة

، وحرصها على التجدید ، ها توشمولی، هذه الشریعة ة یطوس یتضحالحاكمة 

التكلیف فال تكامل عملیة : ما هو جدیدمواكبة كل  م هذه الشمولیةصمیومن 

على تفعلیها كد ٕ        انما تؤ ویرا،ظ سترة الجار تنبإیجابسالمیة لشریعة اإلتكتفى ا

منه على دور هذا الفعل لى مكلف تكون له صالحیة صإسنادها إوتطبیقها ب

التنفیذ على  یضمن الذي العلميتخصص د به شرعا من حیث توافر الیعتوجه 

وتجعل ، یرات مراعاة المتغو المجتمعيالرتقاء ا علمیة تجمع بین التنفیذ وسسأ

  .ركهاویعاقب ت علهافدیا یثاب بهذا التنفیذ لهذا الحكم تع
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  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

ال یستجیب لألهواء الجامحة ألن إال أنه  اإلسالمي الفقه فيفال عیب 

الجادة الواضحة والمحجة الحیاة على واضعه اهللا الذى أراد أن یقیم به أمر 

ا نحلون هذا حیة لذوى األهواء یطیال أن یكون م، البیضاء لیلها كنهارها 

 أحكامه أن تكون المصالح فيا أخرى ، فالشارع الحكیم قاصد ا حینویحرمونه

 فيدیا وكلیا عاما بعلى االطالق فالبد أن یكون وضعها على ذلك الوجه أ

   .)١(جمیع أنواع التكلیف والمكلفین وجمیع األحوال

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                           
   .    ٢٩ / ٢           الموافقات   )١ (



        
 

 ٥٧٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  
  
  

ا ا  
  

  ة ار 
 ا ريا  

  
  

        و:  
  

  ولا ا :  رياا. 
  
  امر  : اة ا وا ري اا. 

 
  ا ا : ا ريأا رة ا .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        
 

 ٥٧٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  

  

  

  

  

  ا اول
  

  رياا  
  

  :ع و  و
  

  .ا :  اع اول 
  

  .ا رة : ام اع 
  

 ع اا  :  رياا.  

 

  

  

  

  



        
 

 ٥٧٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

  اع اول 

  ا   

 )١( والمیم عرفه ابن منظور، والمیم،مادته الصادالتصمیم مصدر 
 مضى على رأیه أيالن على كذا  األمر ، صمم ففيُ               التصمیم المضى : بقوله 

  .بعد إرادته

 جمع العناصر من أي عملیة التكوین واالبتكار هي  :)٢(واصطالحا

  . أو مدلولوظیفة تكوین معین إلعطاء شيء له فيالبیئة ووضعها 

مجموعة الخطوات : بأنه ) حقیقته (ویعرف التصمیم أیضا باعتبار حده

نة وصیاغة ذلك الحل على شكل  یتم اتخاذها إلیجاد حل لمشكلة معیالتي

  . وعالمات ورموز ومخططات وغیر ذلكأفكار

بأنه تهیئة المكان لتأدیة  : الثمرة المترتبة علیه) رسمه(أما باعتبار 

  .)٣(وظائفه بأقل جهد بطریقة تستعمل جمیع العناصر على نحو جمالي

 مع اا  
   ا رة 

 المیم والراء عرفه ابن منظور مصدر مادته العین والعمارة لغة
)٤(بقوله

ُ        العمر :  ْ ُ         والعمر َ ُ ُ         والعمر ُ ْ  الرجل وعمر ، ُْ    رهمَ  ع طال قد  :یقال،  الحیاة : ُ

َّ                                                  تعمر عمر وعمارة عاش وبقى زمانا طویال وعمر نفسه  َ ْ   .ً             قدر لها قدرا: َ

وأعمره  عمر اهللا بك منزلك: ویطلق على ما یعمر به المكان ، یقال 

ّ                                                      امرا بك ، وعمر الخراب أعمره عماره أحییته ، فهو نقیض جعله أهال ع ً
  .الخراب

العمارة بما تشتمل علیه من البنیان أو البناء ، فیمكن  : وفى االصطالح

ویمارس من خالل اإلنسان  یعیش فیها التيالبنیة المادیة : أن نعرفها أنها 

 المادير مباینها مختلف األنشطة الحیاتیة وهو تعریف عام یتعدى التعبی

                                           
   .      ٢٥٠٣ / ٤       الصاد     حرف       العرب      لسان   )١ (

   .    ٩٦       العدد        البناء        دیسمبر   / ٢         الردادى        الرحمن     عبد / د   ،         الداخلي         التصمیم         أساسیات   )٢ (

COM.DDESIGNERS٢D٣.WWW  

   .        السابق        المرجع   )٣ (

   .     ١٠٨ / ٣          القلیوبي   )٤ (



        
 

 ٥٧٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 لذا فنحن بحاجة إلى تعریف والعاطفي والجمالي الروحيللعمارة إلى التعبیر 

  . موضوع البحثهي التيأخص له عالقة بسترة الجار 

حیاء م بما یصلح العقار أو البناء من إ القیالذا یمكن تعریفه بأنه

 ، والبناء وضع )١(األرض وترمیم البناء وتخصیصه وغیر ذلك مما یصلحه

 ، والبناء نوع من العمارة ، )٢(على شيء على وجه یراد به البیوتشيء 

  .)٣( البناءإصالحوالترمیم 

 ع اا  
   ا  اري 

  

 وبناء إصالحمن خالل تعریف العمارة نجد أنها تتعلق بالبناء من 

 یسبقه الجانب عمليوترمیم ، إضافة إلى تخصیص البناء بسترة وذلك جانب 

من ،  هو مجموعة خطوات إلیجاد حل لمشكلة ما الذي وهو التصمیم النظري

  . الفراغدة منحیث كیفیة االستفا

 )٤(المعماري ، فإن المراد به التصمیم ٕ                                  واذا ما أضفنا التصمیم إلى العمارة

تفاع والمتانة والجمال  یتوافر فیها شروط االنمباني إلقامة العلميوهو الفن 

  .اجات الناس المادیة والنفسیة والروحیة والفردیة والجماعیة بح وتفيواالقتصاد،

 حاجات الناس بعمومها سواء كانت ةبالرغم أنه تعریف یدخل فیه مراعا

 أم ال ، إال أنه یؤكد بمفهومه أن لكل مجتمع وزمان اإلسالميتوافق المجتمع 

ت احتیاجاته ، ألن حاجات الناس تختلف باختالف الزمان والمكان والثقافا

  .والدیانات والشعائر

  

 اما  
  اري ا وا ة ار 

                                           
   .     ٤١٧ / ١         الكلیات   )١ (

   .      ٣١٠٠   ،      ٣٠٩٩ / ٤       العین     حرف       العرب      لسان   )٢ (

   .        البالغة      أساس   )٣ (

) ٩                                                                                                             )٤ / ١٠ / ٢٠٠٨           

COM.ENGASWAN.WWW  



        
 

 ٥٧٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 نجد أن من أهداف المعماريمن خالل التعریف السابق للتصمیم 

  :، وذلك من زاویة  تحقیق السترة للساكن هيالتصمیم 

   المنفعة والمتانة والجمالهي من ثالثة مكونات ةجتا ن)١(العمارة :    ً أوال  

 یصمم من أجله البناء ، وهى قائمة على الذي  تعنى الغرضالمنفعة

 بارتباطاته الدینیة واالجتماعیة والثقافیة وهو معنى اإلنسانيالمقیاس 

عدم الضرر الفاحش : یؤكد علیه الشرع حیث أن المنفعة معناها شرعا 

  .بانعدام الحوائج األصلیة

 الماديعدین  ال یمكن أن ینفصل فیها البلذلك فإن العمارة       

 المختلفة لإلنسان وتحقیق النواحي بل یجب أن یتكامال لخدمة والروحي

  .حاجاته

 أن یقترن بالوظیفة الملموسة للمبنى وبغیاب هذا وشرط المنفعة   

 صفة الوجود للمبنى ، لذلك فإن شرط المنفعة هو أهم ما تنتفيالشرط 

  .یمیز العمارة عن بقیة الفنون

 على تحقیق أغراض كثیرة تنبني من كونها منفعتهاوالعمارة تنطلق     

للمستخدم تندرج من الحمایة من الظروف البیئیة المحیطة به وتحقیق 

 له إلى إیجاد فراغات وأماكن یمارس واالجتماعي النفسياألمن واألمان 

 الوصول المعماريفیها مختلف األنشطة الحیاتیة ، فإذا استهدف العمل 

ال  ته باالرتكاز على مدارس فنیة فإنه هنا قد حد ذافي فنيإلى عمل 

ولذا كان الجمال إضافة إلى یحقق الهدف المطلوب منه وهو المنفعة ، 

 ألنه المعماري التصمیم في المنفعة من المكونات المعماریة المطلوبة

 مجرد الوصول إلى المعماري التصمیم فيً                      لیس مرادا من االبتكار 

 فإنها بذلك النسبي الفنيحقیق الجمال  الهدف منها توأشكالتشكیالت 

                                           
   .      ٢٠٠٧ / ٨ / ٨          والتصمیم        اإلبداع        عملیتي     بین        العالقة     ضوء     على          المعماري         التصمیم       تعلیم   )١ (

VB/ORG.ENG.ARAB.WWW 

 في منشور بحث ، حسن محمد نوني /د معاصرة صیاغة المعماریة والنظریة الوقف قیم

  . الكویت أوقاف مجلة
VOLUME ,EARCH FOR ENGINEERING RESURNALEMIRATES JA

٢٠٠٣DEC ,٢ISSUE,٨ 



        
 

 ٥٧٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

ٕ                                                                 تصبح من فروع الفنون الجمیلة ، وانما المراد به الجمال المبنى على 
  .الوظیفة واألسس واالشتراطات

ومن فروع :  یقول ابن خلدون ،فالتصمیم والبناء فن وصناعة     

.. .یة والمخروطاتَّ                                              العلوم الهندسیة الهندسة المخصوصة باألشكال الكر

 األجسام المخروطة من األشكال فيخروطات علم ینظر فیما یقع والم

ا األجسام مثل م موادهع العلمیة التي الصنائفيوالقطوع وفائدتها تظهر 

  .)١(النجارة والبناء

 تعرف بأنها العمل على اتخاذ البیوت والمنازل للسكن وصناعة البناء      

ذق والبصر وربما یرجع  تختلف باختالف الح)٢( المدنفيوالمأوى لألبدان 

وذلك أن الناس ، الحكام إلى نظر هؤالء فیما هم أبصر به من أحوال البناء 

 الفضاء والهواء لألعلى في المدن الكثیرة االزدحام والعمران یتشاحون حتى في

  استحقاق الطرقفي، ویختلفون أیضا  االنتفاع بظاهر البناء في واألسفل

مة دار أو عرصه بین شریكین بحیث ال یقع أو یحتاج إلى قس... .والمنافذ

 الدار وال إهمال لمنفعتها ، ویخفى جمیع ذلك إال على أهل فيمعها فساد 

البصر بالبناء العارفین بأحواله ، وقد یعرف صاحب هذه الصناعة أشیاء من 

  .)٣(الهندسة

 : )٤( یقول ابن خلدون.وكثرة الصنائع عالمة على التحضر والعمار       

 الكثرة والقلة في األمصار وعلى نسبة عمرانها فيصنائع إنما تكثر وال(

 الجودة والكثرة ألنه أمر زائد على فيوالحضارة والترف تكون نسبة الصنائع 

    .)المعاش

 كل ما هي من خالل النظرة المعماریة )٥( البیئة:مراعاة البیئة :      ً  ثانیا   

 وراحة الناس .وطبیعة التربةیحیط باإلنسان من مؤثرات طبیعیة مثل المناخ 

الذین یستخدمون المبنى من خالل توفیر االحتیاجات الشخصیة ، لذلك فإن 

                                           
   .     ٤٧١   ،     ٤٧٠ ص       خلدون     البن         المقدمة   )١ (

   .     ٣٧٦ ص       خلدون     البن         المقدمة   )٢ (

   .     ٣٧٩ ص       خلدون     البن         المقدمة   )٣ (

   .     ٤٠٥ ص       خلدون     البن         المقدمة   )٤ (

) ٩                                                                                                             )٥ / ١٠ / ٢٠٠٨           

COM.ASWANENG.WWW 



        
 

 ٥٨٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 في ویظهر والدیني الثقافي تصمیم الوحدات السكنیة العامل )١(من أسس

 تمنع والتيوضوح عن طریق استخدام الفتحات الضیقة العمارة اإلسالمیة ب

   .الرؤیة وتضع األولویة للخصوصیة

 المباني لتحقیق الكفاءة الوظیفیة في رئیسي مكون هيهذه الزوایا إنما و

 المبانيویعد هذا الجانب من الجوانب المهمة في النظریة المعماریة ، حیث أن 

  فسیكون هناك جح في أداء وظائفها بكفاءة عالیة، إن لم تن

  .)٢(خلل یؤثر على فكرة تواجد المبنى أصال 

 المجاور یتمیز بها  عالقة العقار بالعقار تراعىالتيوهذه الزوایا 

  : العصور السابقة عن طریق استخدام في اإلسالمي المعماريالتصمیم 

 تمنع الرؤیة وتضع األولویة للخصوصیة والتي الفتحات الضیقة )١(

 .الخارجیة

 وحجب إطالله البناء على المسكن المجاور ، وسائل الفصل المختلفة )٢(

  :)٣(وذلك عن طریق

 . فتحات المساكن المطلة على الشوارع والطرقاتعدم تقابل  )أ (

 . تعلو أسطح المنازل والساللمالتيإنشاء السترات البنائیة   )ب (

 .توجیه المسكن على أفنیة داخلیة  )ج (

 .تقلیل الفتحات ومعالجتها وتغطیتها بالمشربیات  )د (

 اهتمت بتحقیق الخصوصیة متأثرة بالعمارة والتصمیمات الحدیثة )٣(

 :اإلسالمیة حیث یعمدوا 

عاملة  السكنیة المتالمبانيإلى تحدید الحد األدنى للمسافة بین   )أ (

 . متر٣٦ــ ـ١٨ توفر الخصوصیة من والتي

یة عن طریق تجنب الوحدات التصمیم والمعالجات المعمار  )ب (

والتحكم في ارتفاعات جلسات النوافذ المتقابلة ، ة المتقابلةالمتوازی

                                           
   .          المعماري        اإلظهار        لمعالم        البیوت        خصوصیة   )١ (

COM.DDESIGN٢D٣.WWW 

   .     حسن      محمد      نونى   / د           المعماریة          والنظریة       الوقف     قیم   )٢ (

   .      محمد     هالل      أحمد   / م . د          المعاصرة         المصریة       المدن       عمارة    في          الخصوصیة       مفهوم   )٣ (



        
 

 ٥٨١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 المبانيت في واستخدام النباتات واألسوار والبروزات والدخوال

  .واستخدام المداخل المنكسرة

  
ا ا  
 ا  ريأا  

    ة ار

 في الحركيٕ                         نبوغه وابداعه هو العنصر و العلمي بتفوقه المعماريالمصمم      

إیجاد سترة الجار على أرض الواقع ، وتأخره وتخلفه عن النبوغ في هذا العلم 

 اإلنسانیة وتحمل مسئولیة تفعلیها على أرض الواقع  الحاجاتةألجل خدم

 الحیاتيیعرض الخصوصیة في المسكن إلى الفوضى واالنكشاف وتهدد البناء 

  .إلى عدم االستقرار

 وسخر كل شيء لخدمته ، الجماد یخدم ة اهللا في األرضفاإلنسان خلیف

 ال  ، بالطبعخدمخدم اإلنسان وال یُ                           یخدم الحیوان ، ولكن هل یواإلنباتالنبات 

 ٕ         واتباعها بعقله القائم على العلم والفكر والربط بین األسباب الجمیع یخدم فهو

  .ٕ                                                                بالغوص بعمق حتى یصل إلى الحقیقة ال حیثما یرید هو وانما حیث تأخذه

م ألجل الفكر وما جبل علیه اإلنسان  والصنائع ثفمن الفكر تنشأ العلوم

كر راغبا في تحصیل ما لیس عنده من تحصیل ما تستدعیه الطباع ، یكون الف

أو أخذه  من االدراكات فیرجع إلى من سبقه بعلم أو زاد علیه بمعرفة أو إدراك

  .)١(ممن تقدمه

 اإلبداعٕ                              األخذ عن اآلخرین فقط ، وانما ولیس المراد الوقوف بالفكر عند

 وینظر ما ، ونظره إلى واحد من الحقائق)٢(وهذا یحدث عندما یتوجه فكره

ویتمرن على ذلك حتى یصیر إلحاق ، ً                 واحدا بعد أخر ولذاته یعرض له

  بما یعرض لتلك العوارض بتلك الحقیقة ملكه له فیكون حینئذ علمه 

  .الحقیقة علما مخصوصا

وذلك بحصول ملكه فى فیه، والتفنن ومن ثم یحدث الحذق فى العلم 

 أصوله وما اإلحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائلة واستنباط فروعه من

                                           
   .     ٤٠١ ص         المقدمة   )١ (

   .     ٤٠٢ ص         المقدمة   )٢ (
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 المعماري وعلم التصمیم .)١( ذلك الفنفيلم تحصل هذه الملكة لم یكن الحذق 

 اإلبداعإلى  علم یمر بمراحل جمیع العلوم من األخذ عن السابقین وصوال

سترة الجار  في المعماريومن ثم فإن أهمیة التصمیم واالبتكار والتمییز 

:-  

 )٢(مرتبط بقدرات إنسانیة كعلم المعماريأنه یعزز من قیمة التصمیم  )١(

 وأشكال لتحقیق الجمال ،لتحقیق حاجات بشریة ، ولیس مجرد تشكیالت

الفن   منفصال عن تحقیق الحاجات اإلنسانیة ، فهو ارتباطالنسبي الفني

      .بالعمارة

 في سترة الجار من كونه حقا سلبیا یمنع الضرر فقط تحویل حق الجوار )٢(

 یتیح إیجابي لم یضر بجاره إلى حق ویقید تصرف المالك في ملكه ما

للطرفین اتساع دائرة الحریة في االنتفاع بملیكهما وتقلیل دائرة الضرر 

 في التصمیمات القائمة على أسس علم واإلبداععن طریق االبتكار 

 .الهندسة المعماریة

إیجاد الشكل والحیزات الفراغیة المالئمة لالستعمال بإبداع تصمیمات  )٣(

اطالع  بسعة اة في األداء ، وهذا اإلبداع یتطلب تمتعذات كفاءة عالی

 على الخلق والتجدید في إطار ه قدراتلتنمیةن سبقه على علم م

 للبیئة من خالل اإلحاطة والحضاري التراثيالمحافظة على الطابع 

 ولیس والقانونیة المتعلقة بعلم البناء ،) علم االجتماع (بالعلوم اإلنسانیة 

 .لغیرالتقلید األعمى ل

 ألن االرتقاء والتخصصیة بعد األخذ باألسباب العلمیة یأتيوهذا التطور 

والتطور یوحى بطریقة ما بتسخیر العلم لتحسین أسباب العیش لدى 

  .)٣(الناس ألنه إنسان ولیس سلعة

ن ا یعتقد البعض من أ ورقیة وتمیزه ال كماإلسالميتطور المجتمع  )٤(

قط اعتقادا لوفور ذكائهم عن المسلمین التقدم والرقى للمجتمعات الغربیة ف

                                           
   .    ٤٢ ص         المقدمة   )١ (

   .      ٢٠٠٧ / ٨ /          والتصمیم        اإلبداع        عملیتي     بین        العالقة     ضوء     على          المعماري         التصمیم       تعلیم   )٢ (
VB/ORG.ENG.ARAB.WWW 

   .     ١٢٥   ،     ١٢٤   ،     ١٢١ ص          القرآنیة         البوصله   )٣ (
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 فيوحسن الملكات ، ٕ                                           ، وانما لسیرهم على خطوات وأسس علمیة متقنه 

 عقله فيالتعلیم والصنائع وسائر األحوال العادیة تزید اإلنسان ذكاء 

 الذي هذا التطور واالرتقاء )١( فكره بكثرة الملكات الحاصلةفي ٕ       واضاءة

تحسین أسباب العیش لدى الناس اعتبارا  یعنى تسخیر العلم ل،یدعو إلیه

 اإلسالمي فیصبح حاضر المجتمع )٢(إلنسانیتهم ولیس اعتبارهم سلعة

فارق تطور العتبار لى من كماضیه مجتمعا یؤخذ منه ، فال ننظر إ

 وعزیمة على التمیز ، وهذا ما یؤكد ، ولكن همةذكاء وال تفاوت عقل

 الحقیقة فيأن هناك تفاوتا  العاميوقد یظن : علیه ابن خلدون بقوله 

 البدوي تجده بالذكاء ممتلئا حتى أن فالحضرياإلنسانیة ولیس كذلك ، 

ٕ                                              حقیقته وانسانیته وعقله ولیس كذلك إال إلجادته فيلیظنه أنه قد فاته 
 من الحضري فلما امتأل البدويمن ملكات الصنائع واآلداب ما ال یعرفه 

من قصر عن تلك الملكات الصنائع وملكاتها وحسن تعلیمه ظن كل 

 الفهم فيأنها لكمال عقله مع أنا نجد من أهل البدو من هو أعلى رتبة 

 ظهر على أهل الحضر من ذلك الذي ٕ                               والكمال فى عقله وفطرته ، وانما

  .)٣(هو رونق الصنائع والتعلیم، 

داب یلتزم باآل، أصبح مجتمعا متحضرا ،  رت العلوم      فإذا ما تجذ  

الحضر لهم  : )٤(حید عنها وهذا ما یوضحه ابن خلدون بقوله یین الوالقوان

 فيوأمور الدین والدنیا فلهم ،  والبناء ، والمسكن، المعاشفي أحوالهم فيآداب 

ویتلبسون به من أخذ ،  جمیع ما یتناولونه فيیوقف عندها ، ذلك كله آداب 

ر عن اآلخوترك حتى كأنها حدود ال تتعداه ، وهى مع ذلك صنائع یتلقاها 

 یتعداه إلى بقیة ،حیاتي جانب فيااللتزام بالرقى والتحضر األول منهم ، ف

وال شك أن كل صناعة مرتبه یرجع فیها إلى  : )٥(الجوانب بقول ابن خلدون

                                           
   .     ٤٠٥   ،     ٤٠٤ ص         المقدمة   )١ (

   .     ١٢٥   ،     ١٢٤   ،     ١٢١ ص          القرآنیة         البوصله   :       بتصرف   )٢ (

   .     ٤٠٥  ـ      ٤٠٤ ص       خلدون     البن         المقدمة   )٣ (

   .     ٤٠٤ ص     دمة    المق   )٤ (

   .     ٤٠٤ ص         المقدمة   )٥ (
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ً                                                                        النفس أثرا یكسبها عقال جدیدا تستعد به لقبول صناعة أخرى ویتهیأ بها العقل 
  .بسرعة اإلدراك للمعارف

 األبنیة والعقارات على أساس في المعماريتمام بالتصمیم االه           

إنما هو حلقة من ،  )سترة الجار( العلمي لتحقیق الخصوصیة التخصص 

ألنه علم ینظر  جمیع المجاالت،في للمجتمع الحقیقيحلقات التطور والرقى 

المناطق الغنیة كالفقیرة ، اإلنسان أخ ولیس ، لجمیع الناس على حد سواء 

 من الحضاري التحدي روح إذكاءهدف إلى ومقید لحریته ، وهذا یولد وینافس م

 وصنائعهم ، ، فیصبح مجتمعا متحضرا بأبناءهواإلبداع االبتكار في الهمةعلو 

 االستفادة منه واألخذ من علومه وابتكاراته في المجتمعات باقيمحط أنظار 

  . ذیلهافي مقدمة األمم ال فيفیكون 

 دله على طلب أشرف الصافيمن أعمل فكره :  )١(یقول ابن الجوزى

  . كل حالفي بالنقص الرضيالمقامات ونهاه عن 

     .)٢(ومن أقبح النقص التقلید :  موضع آخرفيویقول 

: التأكید على أن السترة من األساسیات للبناء ولیس من الكمالیات  )٥(

لضمان اإلفادة من تلك العلوم وتطبیقها على أرض الواقع ، البد من 

ٕ                                                            وضعها في هیئه قوانین وال تترك للضمائر واألذواق واال ضاعت هباء 
ً                                                           منثورا ، ألنه ولألسف الضمائر ماتت فهل نضیع على المجتمع فرصة 

ٕ           ،والى هذا ! لتحضره دون توثیق تلك العلوم وفرض تطبیقها على أرض ؟
أنه ال یجبر أحد  : )٣(المعنى یشیر صاحب مجلة األحكام العدلیة بقوله

الح ملكه وهذا كان فى زمن الصالح غیر أنه لما تكاثر الفساد على إص

 ..بین الناس فقد رأى بعض المجتهدین لزوم اإلجبار على اتخاذ السترة

المتقدمون من فقهاء الحنفیة أفتوا أن المالك  : )٤(     یقول اإلمام أبو زهرة

جار إال حر فیما یملك ، فلیس للقضاء أن یتدخل في تنظیم ما بین الجار وال

فیما یتصل بالشفعة ، وتركوا ذلك التنظیم إلى الدیانة ، فلما فسد الناس ، 

                                           
   .     ١٣٩ ص        الخاطر     صید   )١ (

   .     ١٤٠ ص        السابق        المرجع   )٢ (

   .     ٢١١ /         ،      ٢١٩٢        المادة     شرح   )٣ (

 . ٣٩٦ص زهرة أبو لإلمام حنيفة أبو اإلمام )٤( 
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یتصرف في ملكه تصرفا یضر بعض المالك وضعف الوازع الدیني ، وصار 

 أبا حنیفة أن الحال واعتقدوا احشا ، فجاء المتأخرون ورأوا هذهبجاره ضرا ف

جار للدین موازعة ، ولو كان الذي أطلق حریة المالك ، وترك تقیدها بالنسبة لل

 المالك یمنع إن ، وقید المالك بحق الجار ، ولذا قالوا أفتىحیا ألفتى بغیر ما 

ٕ                                          ا فاحشا ، وان القضاء یتدخل لتنظیم العالقة ریضر بالجار ضركل ما من 
     .ابینهم

ا الهندسة المعماریة لضامن منهالتخصصات العلمیة المتنوعة والتى  )٦(

 وهو معنى .ٕ                اعاقة كل ما یضر، وع المجتمع لتحقیق كل ما ینف

عالقة عة اإلسالمیة وهو تحقیق المصلحة ، وقامت علیه الشری

إال به فهو  ما ال یتم الواجب(التصمیم المعمارى بسترة الجار عالقة 

 هذه العالقة تأكید على مقصد اهللا من بعث الرسل وأنه ،)واجب

ة غلب على الظن لتحصیل المصالح للعباد ، فمهما وجدت المصلح

أنها مطلوب الشرع ، والتكالیف كلها راجعه إلى مصالح العباد في 

 وحاجیات ضرورات )١(دنیاهم وأخراهم ، مصالح الدنیا على مراتب

فعل واجبات واجتناب محرمات : ، ومصالح اآلخرة  وتحسینات

   .)تحسینات(والمندوبات ) حاجى(فعل المؤكدات ) ضروري(

ٕ                                وان كانت أدنى رتبة من الضرورات ) خصوصیةتحقیق ال(والحاجیات 

، إال أن هي األصلباعتبار أن الضروریات )  المنازلفيستر العورات (

 والمحافظة علیها وسیلة للمحافظة على الضروریات ، ،الحاجیات مكملة لها

 النهایة إلى ترك الضروریات ، ألن المتجرئ فيكما أن ترك الحاجیات یؤدى 

، والمتجرئ على اإلخالل معرض للتجرؤ على ما سواهاإلخالل باألخف على 

 كما أن من شروط اعتبار  ، بالضروریاتاإلخاللبالحاجیات یتجرأ على 

كل تكمله فلها شرط  : الشاطبي یقول .األذى أال یعود على األصل باإلبطال

 في تكلمه وهو أن ال یعود اعتبارها على األصل باإلبطال ألن هيمن حیث 

  .بطال للتكملةإبطال األصل إ

 أشكالها وأماكنها بشكل یحقق مزید في االبتكار أما التحسینات فتشمل

  .  فتحقیق مصلحة الخلق بمراتبها الثالثواإلبداعمن الجمال 

                                           
   .    ١٦  ـ     ١٣ / ٢         موافقات   )١ (
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اا ا  
  

   ة ار
  

      و:  
  

  ولا ر: اة ا  ا. 
 
  اام :  ا ا ا.  
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  ا اول
  ا  ة ار

  

 المبحث األول فيمن خالل استعراض النظرة الشرعیة لسترة الجار 

معینة  الشریعة عند توافر مواصفات فيوالخلوص من خالله إلى أنها واجبة 

مكان ومراعیة للتغیرات وضوابط حاكمه من شأنها تجعلها مالءمة لكل زمان و

الطارئة  هذا الوجوب منوط بمكلف ذو أهلیة تمكنه من صالحیة صدور الفعل 

  .منه بطریقة معتبره شرعا

 القائم على استعراض النظرة الثانيوكذلك من خالل المبحث      

 التصمیم مراعاة فيالمعماریة لسترة الجار وكیف أنها من األساسیات المعتبرة 

 إیجادها على أرض في المعماريیئة ، ومدى أهمیة علم التصمیم للمنفعة والب

 وخلصنا أن العامل . هذا المجالفيالواقع بإیجاد العالم المسلم المبدع 

 تحقیق هذه السترة إنما هو قائم على فيالمشترك بین الشرع وعلم المعمار 

هللا بما أودعه ا)  الشرعفيمكلفا (، ) المعماري العلم فيمصمما (اإلنسان 

  .سبحانه وتعالى فیه من عقل به یعرف ویفكر ویبدع

 على أرض الواقع ، ولیس أن واإلیجاد  التطبیقفائدة العلم فيوبما أن 

صورا  بالد المسلمین قفي ــألسف ـــ ولجد  الصدور والعقول ، فإننا نفيیكون 

ت ، وأنها من مكونامر الشریعة وا تلك السترة على الرغم من أإیجاد فيشدیدا 

وفى هذا المطلب محاولة للوقوف على األسباب المعوقة  .المعماريالعلم 

  -:لتفعیلها على أرض الواقع ، ومنها 

 هو حلقة من حلقات التسلسل والترابط الذيفقد المكلف القائم بالتكلیف  )١(

والتشابك بین البیئة والمجتمع ، فالمكلف وحدة البناء الفعالة فى التغیر 

القة بینهم عالقة دوائر متداخلة ولیست متسلسلة هبوطا وصعودا ، فالع

تخدم المجتمع  أسباب التكیف مع البیئة بطریقة فيفحسب ، فالبحث 

ال  تم إال عن طریق فرد واع كما أن هذا الفردوتطوره ال یمكن أن ت

ال أن یكون نتیجة مجتمع یهتم بتعلیمه وثقافته ، فعالقة الفرد یمكن إ

بالفرد متداخلة ومعقدة من حیث نوعیة التأثیر بالمجتمع وعالقة المجتمع 

 .)١( یمارسه كل منهماالذيالمتبادل 

                                           
   .     ١٤٧  ـ      ١٤٦ ص          القرآنیة         البوصله      انظر   )١ (
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 یعرف أمور دینه الذي تأهیل المسلم إعادة فيوللمجتمع المسلم دوره 

 خدمة اإلنسانیة على مستوى الفرد المهتم بحقوق جاره من فيودنیاه 

ال  عدة منها قاوالتي علمه مبادئ دینه فيالعالم المتوخى وجهة ، 
 .ضرر وال ضرار

 فيخلل اإلنسان : اعتبار بأن السترة من الكمالیات ولیس من األساسیات )٢(

 إلى سترة )١(فهم دینه وضیاع ثقافته اإلسالمیة أدى إلى جعل نظرته

 سابق عهده على أنها من في اإلسالمي تعود علیها المجتمع التيالجار 

فیما  ة المجتمع ، والحقیقة أن ثقافشرعيولیس لها أصل الفنون، 

مضى معبره ومرتبطة بفهم اإلنسان ألمور دینه ولكن مع تطاول الزمن 

 ال التيوضعف المسلمین ، مع ما حدث من نقل وتقلید للعمارة الغریبة 

جزء من الثقافة اعتبرت لألسف والتي تتوافق مع تقالیدنا وعاداتنا ، 

مما أدى إلى  ، ة كانت سائدالتيالعادات والتقالید العربیة مع تغیر 

، وأصبح الجیرانضیاع القیم القدیمة مثل روح الجوار والمشاركة بین 

 االهتمام بحقوق الجار مفقودة ومنها حق خصوصیة

 . المسكن

 كانت مرتبطة بالدین إلى مفاهیم التيوهذا أدى بدوره إلى تغیر المفاهیم 

م مستوردة نابعة من نظریات وتجارب غریبة ال ترتبط بمفاهیم اإلسال

فأصبح هدف كل فرد هو إبراز مبناه لیطغى على المبنى المجاور دون 

اعتبار للجیران ، وكأن جاره منافس له یجب أن یتقدم علیه ولیس أنه أخ 

 .له یحرص على حقوقه

 اشتراطات منظمة ألماكن أي المطبقة خلت من وجود المبانيأن قوانین  )٣(

السكان  ب علیه لجوءأو البروزات لتحقیق الخصوصیة مما یترت الفتحات

 .إلى استخدام أسالیب قد تحقق الخصوصیة للبعض على حساب اآلخر

 ، العالي االجتماعيارتباط وجود سترة الجار باألماكن ذات المستوى  )٤(

 هذه األماكن غیر فيوالمجتمعات العمرانیة الفارهة وكأن اإلنسان 

      . األماكن األقلفياإلنسان 
  

                                           
   .      محمد     هالل      أحمد   / م . د . أ         المعاصر    یة     المصر       المدن       عمارة    في          الخصوصیة       مفهوم   )١ (
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 اما  
    ار ة

  

 وأنها لتحقیق الخصوصیة بعد أن عرفنا النظرة الشرعیة لسترة الجار

للساكن داخل مسكنه ذات ثوابت تحكمها ضوابط ، وتبرزها مواصفات ، 

ومتغیرات تراعیها تلك الضوابط وهذه المواصفات ، وأن السترة للجار أمر واقع 

  .المعماري علم التصمیم في

لفقد على مستوى المجتمع المسلم  علةمفوعرفنا أن هذه السترة غیر 

اته ، و بالتكلیف المطلوب منه المستوفى لشرائط تنفیذه وأدالواعيالمكلف 

 فيوسیطرة الثقافة الغربیة على المسلمین ، بما یمثل جرح من جراح كثیرة 

 ، وبما وتألقهابریقها  وأضعفت شوكتها ، وأفقدتها أنهكتهاجسد األمة اإلسالمیة 

 یقترح حلوال  ونحاول مداوته ، فإن هذا المطلب یحاول أنالجرحأننا نتحسس 

وتفعیل سترة الجار على ، والتئام الجرح ،  هذا الصدع عملیة تساعد على رأب

 المنظومة إصالحأرض الواقع ، ومن هذه الحلول وأولها بل وأهمها هو 

ى وجه  أرید علفإني أكون أكثر تركیزا ولكي األمة اإلسالمیة ، فيالتعلیمیة 

 یمیز العالم المسلم عن غیره من علماء العالم ميالخصوص إیجاد تعلیم منظو

 وهو تعلیم نوعى بالدرجة إسالمي منظومي بتعلیم العلميبربط التخصص 

 ، فلیس مرادا به مطلق مواد شرعیة مع مواد كمياألولى أكثر مما هو تعلیم 

ق كان هذا مهما یتحقٕ     وان ور دینه،  لیعرف العالم المسلم أمالعلميالتخصص 

ٕ                   وانما المراد به العلمي وال عالقة له بتخصصه الجامعي التعلیم ما قبل في
 شرعیة ذات عالقة مع تلك التخصصات كتدریس أصول ومبادئ اأبحاث

الشریعة ذات عالقة مع تلك التخصصات بزاویة تطبیقیة على التخصص 

هذا   بوجه عام منً                                                  تظهر مدى المصلحة الراجعة على المجتمع تطورا وتقدما

خاص  التخصص ، وعلى المكلف العالم المتخصص القائم بهذا العمل بوجه

  .واآلخرة الدنیا في عنه اهللا رضي ابتغاء شرعا إلیه الموكولة أداء المهمة بدافع

 إلى التخصصات اإلسالمي المنظومي التعلیم وهذا یتحقق بإضافة

  .ظومي فما هو التعلیم المن.العلمیة المختلفة
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 اسم مفعول مصدر مادته النون والظاء والمیم : اللغة فيالمنظومة 

 ، )١(النظم التألیف ، نظمه ینظمه نظما ونظاما: عرفه ابن منظور بقوله 

بمعنى المضموم بعضه إلى بعض وهو خالف المنثور ، یقال عقد منظوم من 

  .)٢( مرتب بعضه إلى بعضأيلؤلؤ ومرجان ، 

أو شبكة من األجزاء ، أو مجموعة ، یج   نس عبارة عن)٣(والمنظومة

 تنشأ من نشاط أعضاء المكون ككل التيأو من العملیات الحیویة ، المتناسقة 

  .بوصفها نظاما متكامال متناسق األجزاء من كل ال یتجزأ

بأنها مجموعة من العناصر والمكونات المترابطة  : )٤(الفارابيوعرفها 

یالت تحكمها قوانین وقواعد تشكل النظام والمتفاعلة فیما بینها ، تخضع لتحو

  .الضابط للنظام من أجل بلوغ غایة ما

  :شرح التعریف 

  هذا هو المكون للمنظومة وطبیعة) مجموعة من العناصر والمكونات(     

 تجمعهم التيبیان للعالقة ) المترابطة والمتفاعلة فیما بینهم( بینهم التي العالقة 

ضها بما یحدث ترابط یؤدى إلى التفاعل  عناصر مضمومة إلى بعفهي، 

بحیث ال یبقى كل عنصر منفصل عن اآلخر ال عالقة بینهم ، وذلك بأن 

 في إطار الروحيتهتم بالجانب و الماديتفعل الجانب ) تخضع لتحویالت(

المنشود من   تحدث التفاعل والترابطالتيتحكم هذه التحویالت ) قوانین وقواعد(

النظام (ٕ                                بح رص للعناصر فقط واال لما تشكل المنظومة ، وحتى ال یص

  . من أجلها وضع هذا النظامالتيلبلوغ الغایة ) الضابط للنظام

 لیس المقصود منه إضافة كم من مواد ي المنظوماإلسالميوالتعلیم 

ٕ                                                                   شرعیة للتخصص دون إیجاد عالقة بینهما ، وانما المراد منه إضافة أبحاث 
كمل جمیع الجوانب المرادة لتخریج عالم شرعیة ذات عالقة تتفاعل معه ، وت

متخصص ذو شخصیة مكتملة الجوانب جسدا وروحا وعقال وقلبا بحیث ال 

 فیحدث خلال في الهدف المراد بلوغه روحي على جانب ماديیطغى جانب 

                                           
   .      ٤٤٦٩ / ٦       النون     حرف       العرب      لسان   )١ (

          المحیط         القاموس   )٢ (

   .          المنظومي       المخل       مقالة    من     نقال   ) ٤   ،  ٣ (
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س علما في الكتب وهو إخضاع العلم للمصلحة الحقیقة لإلنسان ، ولی

م  ال نحكرى فالتعلیم المنظوميعلى حساب أخلمصلحة والسطور فقط ، أو 

 ، فهو أجزاء مكملة لبعضها بینهما عالئق ٕ                               علیه من أجزاءه وانما من مجموعه

تفاعل مع خارج حدوده ، ألنه ال یقتصر جامعة تحدث ترابط ، هذا الترابط ی

العلماء  على مادة علمیة دون ربطها بالواقع المحیط بتلك المنظومة ، حیث أكد

 في الفعليتفتیتها یجعلها غیر قابلة للتطبیق أو االستخدام أن تجزئه المعرفة و

  .الحیاة

من   الحقیقة للمجتمع بإیجاد هذا النوعٕ                                وانما كان المدخل لتفعیل المصلحة     

  :لألتي التعلیم 

وسائل ابتغاء رضاء اهللا القائم على كونه وسیلة من  ألن التعلیم :أوال 

مختلف الجوانب ولیس لجانب واحد أو یمثل بدایة التنمیة المتكاملة لتعالى 

ٕ                                                                         جوانب محددة وانما كان المدخل لتفعیل المصلحة الحقیقیة للمجتمع بإیجاد هذا 
في تفعیل الكفاءة  النوع من التعلیم ، ألن التعلیم یعتبر من أكبر الوسائل

     . تساعد على رقى المجتمع وتطورهالتي من أهم الموارد هي التيالبشریة 

 ً             أحدث قصوراللمتعلم  التعلیم بجمیع جوانب الشخصیةفإن لم یرتبط
نراه في أداء الموارد البشریة ، وربط التخصصات العلمیة بالعلم الشرعى ألكبر 

رضاه نیل حافز على التطبیق والعمل به في إطار من العبادة وطاعة اهللا و

یعنى أنه نوع من العبادة فتكون حافزا یتعبد العالم المسلم به على وجه 

  .الخصوص

َ                                                 واذا فعلت الموارد البشریة بطریقة تزید كفاءتها ّ ُ  بتنمیة جمیع الجوانب ٕ

الصالحة ،  وقلب وعواطف وجوارح نموا متناسقا وجدت المدینة وروح جسم من

والمجتمع المتطور ، وقد أثبتت التجربة أنه ال یكون ذلك إال إذا كانت قیادة 

ون بالروح والمادة معا ، فإذا كان فیهم ٕ                                         الحیاة وادارة دفه المدینة بید الذین یؤمن

 عاد ذلك النقص في مدینتهم وظهر في تربیتهم في أو عقیدتهم في نقص

عاشت هذه المدینة .. .فإذا تغلبت جماعة ال تعبد إال المادة.. .مظاهر كثیرة

... وماتت القلوب واألرواح.. .ّ                                في الجص واألجر وفى الورق والقماش

ورواء ویشكو في قلبه  متورم یمأل العین مهابة وأصبحت المدینة كجسم ضخم

ذبلت .. . وأوجاعا ، فإذا تغلبت جماعة تجحد المادة وال تهتم إال بالروحأالما



        
 

 ٥٩٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

زهرة المدنیة ولكان هذا مضاد للفطرة ال تلبث أن تثور علیه وتنتقم منه بمادیة 

ادیة أو لتهجم على هذه الجماعة الراهبة جماعة م حیوانیة لیس فیها تسامح ،

 وتستسلم لها وتمد ید االستعانة إلى الطبیعيقویة فتعجز عن المقاومة لضعفها 

 بالعبادات والتقالید هي وتكتفيوتسند إلیهم أمور السیاسة ورجالها ، المادیة 

  .)١(الدینیة

 والتخصص المراد عالقة الشرعي بین العلم الجامعة العالقة :ً       ثانیا 

  .تكاملیة توافقیة

 كل مشترك یحول في كل واحد أو في األجزاء وحدت التكامل یعنى

  وأكد.وحدات كانت سابقا منفصلة إلى مكونات لنظام أو جهاز متناسق
العلماء أن تجزئه المعرفة وتفتیتها یجعلها غیر قابلة للتطبیق أو االستخدام 

   .)٢( الحیاةفي الفعلي

عتماد  وجود درجة معینة من االفي نظام تكمن ألي فالخاصیة األساسیة

المتبادل بین مكوناته ، فال یعنى أن كل جزء هو عین اآلخر ، بل قد یكون 

 اآلخر بطریقة تغطى فيالجزء مخالف لآلخر ولكن یكمل كل منهما جزء 

 یدرس مع الطب البشرى ولكن یراد )٣(التكمیليجمیع الجوانب ، فمثال الطب 

  .منه كل ما هو خارج العالج بالعقاقیر والجراحة

 ، فإنه یترك فرصة اإلسالمي الذي یحدثه التعلیم المنظومي توافقوأما ال

 فلكها ، ولكن مركز االتزان فيكبیرة لالنفتاح على علوم الواقع مع الدوران 

وهذا ناتج عن قدرة للعلوم الشریعة ، وقوته تكون مؤثرة مهما بعد عن مركزها 

  :الفقه على 

أي وقت تظهر  فيمل معها ٕ                 وامكانیة التعا السریعة للمتغیراتاالستجابة )١(

 واقعا مناسبا للحالة والظرف إنشاءر الوضع تقدیرا واقعیا بما یكفل وتقد

 وجد وطرأ فیه بما یحقق التوازن المنشود بین جمیع الجوانب مادیة الذي

                                           
   .     ١٢٠  ـ      ١١٩ ص          المسلمین         بانحطاط        العالم     خسر      ماذا       یتصرف   )١ (

   .          المنظومي        المدخل   )٢ (
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كانت أم معنویة ، جسدیه أم روحیة من جهة ، وبین الفرد والبیئة 

عا عنصریا یهتم بطبقة المحیطة من جهة أخرى ، وبهذا ال نرى مجتم

دون أخرى أو ینظر نظرة خاطئة إلى األمور الحاجیة على أنها كمالیة ، 

 .والثقافي التعلیميفهذه النظرة الخاطئة مردها إلى القصور 

ٕ                                          وادراك الواقع بعناصره المتغیرة من زمان فهم النص من كتاب وسنه )٢(
اقع ، وهذا ٕ                                                      ومكان وأحوال وأشخاص ، وادراك كیفیة تنزیل النص على الو

 متفاعلة یحدث التوازن ومن ثم بها تكون المنظومة الذيالتوافق هو 

  .ةمترابط

لثا                  بــما یــواــفــق ـرــوـح                        من تنظیم العلم الجدید      اإلسالمي           البد للعالم    :ً      ًثا

      اـلـتي                                    عـلى اـلـعالـم اـلـقدیـم بـزعـامـته اـلـعلمیة       اـإلـسالمـي                        رـسالـته ،ـ وـقـد سادـ اـلـعالـم 
                                     ته وظل العالم قرونا یفكر بعقله ویكتب                          تشربت عقلیة العالم ثقاف            تمیز بها حین

   . )١ (                 بقلمه ویؤلف بلغته

  : ویكون عن طریق  )٢(ي المنظوماإلسالميكیفیة تفعیل التعلیم 

ضافة إلى تركیزه على  باإلالعلوم الشرعیةفي المتخصص  :ً     أوال 

 إال أنه یجب أال یغفل االطالع على التخصصات العلمیة تخصصه الشرعي

 متعدد البحثين ونشر ثقافة الفریق یعن طریق تكوذات الصلة بالواقع 

التخصصات القائم على التحاوریة بین العلوم بالتعاون خارج نطاق المناهج 

   التخصص الواحد بهدف في العلمیة النوعیة واالنشغال بالخالفات

 ة قائمة على التركیز على األهداف المشتركة لعالقة صحیإرساءه )١(
 مما یساعد على حل المشكالت نهجيالمأكثر من إبراز اختالفها 

 .المشتركة بینهم

 تخصص ما في یعمل على توفیر معلومات صحیحة علمي تكامل إیجاد )٢(

 آخر بما یؤدى إلى الفهم الصحیح المتبادل وقبول تخصصيباحث ل

  .أحدهم لآلخر

                                           
   .     ٢٤٥ ص          المسلمین         بانحطاط        العالم     خسر      ماذا       بتصرف   )١ (

   .          المنظومي        المدخل   )٢ (
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 أن  من خالل اشتراطلتخصصاتا المتعدد البحثيتفعیل الفریق  :ً       ثانیا 

 عن طریق تفعیل الفریق الشرعيت ذات صلة بالجانب  أبحاث الترقیاتكون

لعلمیة  بإشراف الكلیات اوموجهة البحثي وأن تكون هذه األبحاث موزعة

 فيیة التعلیمیة لطالب الجامعة والدراسات العلیا لمالمختلفة بطریقة تخدم الع

الفقه مواقیت الصالة طالب  فيفعلى سبیل المثال المراد ،  العلميالتخصص 

 والجانب التطبیقيعلمها بطریقة نظریة وهو موضوع له عالقة بالجانب  یالفقه

ومدرس ت،  لیشرح المصطلحافلك علم الفي یحتاج إلى متخصص التطبیقي

 والتواصل بینهما قد یصعب إال فلك علم الفي حاجة إلى المتخصص فيالفقه 

 في  الطرفین على العمل المشترك بینهمابتخطیط مسبق یقوم على إلزام كال

  .بحث بعینه

ومدرس الفقه البد أن ،  الحائض تمنع من الصالة والصوم :ومثال آخر 

 هذه الفترة وهذا أمر یوضحه طبیب فيیبین للطالب حالة الحائض الصحیة 

ر یسهل مسبق القائم على مدى حاجة كل لألخالنساء والوالدة ، والتخطیط ال

    .هذا التواصل

 بهذا البحث حیث مر يتعلیم المنظوم الفيضرب مثاال على التكامل ولن

  :بمرحلتین 

 بإعمال المعماريعلم الفقه مع االطالع على العلم  :المرحلة األولى

المعماري وهذه مهمة  یحكم الواقع الذي الدلیل الستنباط الحكم فيالعقل 

،  فقطالشرعي وال إحالل للعلم المعمارين فال إلغاء للعلم المتخصصین الشرعیی

د على قدرة الفقه على أن یسع المستجدات بحیث یعطى لها حكما ، ٕ           وانما تأكی

  .ولكن بعد أن یعرف الواقع ، فالحكم على الشيء فرع من تصوره

 على أنها من تعامل مع تصمیم شكل سترة الجارالشرعي البحث 

  . نطاق العفوفي األصل فیها اإلباحة ، وهو ما یقع التيالمتغیرات 

 تضبط بضوابط التيالثوابت أنها من قبیل ف خصوصیة الجارأما تحقیق 

  -: وفق األصول التالیة شرعي، ویدل علیها دلیل 

 ) الدالة على أهمیة الجار وحقوقهاألدلة (من كتاب وسنهإدراك النص  )١(

 واألشخاص المتغیرة إدراك الواقع بعناصره الزمان والمكان واألحوال )٢(

نى وهى لیست بتغیر تلك العناصر ، فالسترة تختلف باختالف المب
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شخص بعینه ولكن متعلقة بالعقار ، وتعلقها بالعقار ال یعنى التزامها 

ٕ       وانما أو نافذة فقط ، إسالمي نص علیه الفقهاء القدامى بجداربسمت 

 .فیهادور البتكار ل

 ، بعد أن یعلم الفقیه النص الدال إدراك كیفیة تنزیل النص على الواقع )٣(

صیة ، وأنها مرتبطة بالعقار على أن من حقوق الجار تحقیق الخصو

 السترة فيكما أكد البحث على ذلك ، ویدرك واقع التصمیمات المعماریة 

 االبتكار فیها ، فإن تنزیل النص على الواقع یقتضى أن فيوالتسابق 

 السترة یجعلها صالحة لكل زمان ومكان فيتراعى ضوابط ومواصفات 

 .بتكار واالاإلبداعوال تشترط سترة بعینها تقتل روح 

 ینتج من ذلك علوم ولیدة شرعیة تزاوج بین العلوم الشرعیة وعلوم الواقع )٤(

  .)اإلسالمي المعماريعلم التصمیم العمارة اإلسالمیة، أو (واقعیة كعلم 

عمال العقل في الحكم  وذلك إالمعماريفقه التصمیم  :المرحلة الثانیة 

 من وجوب الفقهيلحكم  أنشأه االذي حصلنا علیه من الفقه ، أو الواقع الذي

 ال من اإللزامتحقیق الخصوصیة في السكن أیا كان الساكن ، وأنه من قبیل 

 التصمیم وشكله ومكانه ، أما التنفیذ فيالكمالیات أما الكمالیات فإنما تكون 

على أرض الواقع هو المقصود بالتحلیل والتفسیر ، وهذه مهمة المصممون 

علم (قا في االستفادة بالمتغیرات الموجودة في المعماریون ، فالثوابت لیست عائ

ٕ                                                   وال عیبا نخجل منه في زمن المتغیرات السریعة ، وانما ) المعماريالتصمیم 
 تحرص على اإلنسان أیا كان التيلیظل االنطالق محكوما بالقواعد والمقاصد 

 وأینما كان ، وأن العائق لالستفادة بالمتغیرات في ظل الثوابت إنما هو القصور

العلوم األخرى   تعنى االطالع علىالتي) إقرأ(المسلمین بـ  عالقة في الواضح

ا یالءم الزمان ً                                                  تساعد على تصور األمور تصورا صحیحا یولد حكما شرعیالتي

، وینعكس على عالقة المسلمین بالمجتمع والواقع والتاریخ والمكان واألشخاص

 على الماضيول قصر والمستقبل ، عالقة قائمة على الحوار ، ولیست تحا

  .)١(الحاضر مما یمثل اغتیاال واضحا لإلبداع واالبتكار

                                           
   .    ٢٩   ،    ٢٨ ص          القرآنیة         البوصله       بتصرف   )١ (
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 یأخذون من التخصص اآلخر ما  كال المرحلتینفيوالمتخصصون   

 بین المفكرین الذین )١(انتهى إلیه متخصصوا هذا العلم بما یدعم مبدأ التحاور

على احترام  كید ، للتأوالواقعي الشرعيساهموا في العلم والتوافق بین العلم 

 في عقلي مجرد أو نظر عقليالشرع لكل ما كتبه العلماء بناء على نظر 

  .الواقع والتجربة

 في العلمي في تراث المسلمین واضحةهذه التحاوریة نجدها 

تخصصات علمیة كثیرة استفادوها من علماء سابقین على اإلسالم ، بما یدل 

 الحیاة مناحي كامال شامال لكل على أن اإلسالم قد شكل عقلیة المسلم تشكیال

، وتؤكد على أن عقل اإلنسان إذا تجرد عن الهوى وتخلص من العصیبة 

 فطره اهللا علیها ، فإن هذا العقل یكون في التيوكان على الفطرة السلیمة 

  .مع اإلسالم توافق كامل

                                           
        الدورة    في       منشور     بحث        العوضى     سید      رفعت   / د          واالقتصاد         الشریعة      علوم     بین      انظر   )١ (

   /  ١٨  ـ     ١٧          ـوـاــلــكونــیة           ـوـاــإلــنــسانــیة           اــالــجــتماعــیة         ـوـاــلــعلومــ         اــلــشریــعة      عــلومــ     بــین (           اــلــتدـرـیــبیة

     )    كامل      صالح      مركز         القاهرة   م    ٢٠١٢ /  ١٠
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  اخلامتة 

  خالصة ?لبحث  

واب فقهیة شتى كباب  المتناولة في أبسترة الجار من األحكام الشریعة

الصلح والشركة ، حقوق اهللا والعباد ، وحقوق العقار ، وتناولتها قواعد فقهیة 

عدیدة ولیس في باب حقوق الجار فقط ، مما یبدد ما قدر یتبادر إلى الذهن 

للوهلة األولى من سهولة الوصول إلى النظرة الشرعیة للسترة تحت موضوع 

ً                    هذا الموضوع جهدا دعى البحث فيبعینه ، أو باب مخصوص ، مما است

  وكانت أهم النتائج المستخلصة ما یلى، واستغرق وقتا

 خالصة فهم لمعان لغویة  لسترة الجار قائم علىالشرعيالتعریف  )١(

وشرعیة ذات صلة بها ولیس على تعریف بعینه ، لذا فأنى عرفت سترة 

صق ما ینصب أو یغرز بالعقار والبناء المال: (الجار شرعا بأنها 

 .) للجار اختصاصا ، حقا هللا غالب،ارتفاقا

 التقید بضوابط ، ومراعاة النظرة الشرعیة لسترة الجار قائمة على )٢(

  :فهي أما الضوابط مواصفات ،

 .ال ضرر وال ضرار  )أ (

 .ال تقبل الصلح واإلسقاط  )ب (

   :فهيوأما المواصفات 

 . بالعقاراإلرفاق  )أ (

 .الخصوصیة للساكن  )ب (

 .لیس لها قالب محدد  )ج (

 جمیع  ، إنما هو طلب یلزم بإزالة من المكلف بإیجاد السترةطلب الشرع )٣(

  ٕ                     ، وایجاد جمیع الحلول  إیجادها قدر المستطاع  تمنع  التيالعوائق 

 وذلك لیترك مساحة الختیار مواقف صحیحه قائمة على توافر ، المتاحة

الرؤیة السلیمة ، وأیضا لیستطیع أن یوازن بین المحافظة على الضروریات 
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ات وال یهمل التحسینات فتصبح بالد المسلمین في ظل التطور والحاجی

 . مستنكرة متخلفةالعمراني

وذلك أهلیته ألدائها ،  : یشترط في المكلف المطلوب منه إیجاد السترة )٤(

 :بأن یكون 

 فلیس المراد به اإلسالم ما یضاد الكفر فقط ولكن أیضا مسلما  )أ (

 الذي  األمرباإللوهیة  بتفرد اهللاإلقراربه التأكید على جانب  یراد

 ملتزم به في أخالقيیترتب علیه التزاما تشریعیا ینبثق عنه سلوك 

 .جمیع التصرفات

  مرافق له یكون هذا االلتزام مجدیا البد له من شرطولكي  )ب (
والمراد به قوة العلم المتمثلة في : رشیدا العقل وهوال یتخلف عنه 

 حیث یجمع اريالمعم المتمثل في علم التصمیم العلميالتخصص 

 قع والحیلولة دون التخلف والجمودبین إیجاد السترة على أرض الوا

أخرى من جهة  ببعض الجوانب على حساب جوانب واإلخالل

   .والمحافظة على مقاصد الشریعة من جهة أخرى

 في  لیس متمثال في إیجاد السترة للجارالمعماريأهمیة علم التصمیم  )٥(

 التيٕ                                اجیات ، وانما مراعاة التحسینات إقامة الضروریات ومراعاة الح

تزین الحیاة وتجعلها مستحسنه في عقول العقالء والمبدعین ، فالعلوم إذا 

 فضالمتحضرا،  مجتمع أصبح مجتمعا أيما تجذرت في 

  الدول المتقدمة  في مصاف یكون عن تحقیقه للحقوق والواجبات ، بل

 شرعیة كان توصیةفي تفعیل األحكام الوألهمیة التخصصات العلمیة  )٦(

الباحث بالربط بین الدراسات الشرعیة وغیر الشرعیة في جمیع فروع 

ــ كما أطلق  اإلسالمي المنظوميكلیات جامعة األزهر عن طریق التعلیم 

 المشترك بین التخصص البحثيـ وذلك بإیجاد الفریق علیه الباحث ـــ

اهج النوعیة  خارج نطاق المنالشرعي وغیره ذا الصلة بالموضوع الشرعي
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 یعمل على توفیر علميبهدف إیجاد تكامل )  تترك للمتخصصینوالتي(

معلومات صحیحه في تخصص ما عند باحث في تخصص آخر بما 

یضمن الفهم الصحیح المتبادل ، ولیس مطلق مواد شرعیة تضاف إلى 

 شرعي بالفصل بین ما هو توحي والتيالكلیات غیر شرعیة فقط ، 

الجمع بینهما إال كل حصیف ذو دراسة وعلم  ، ال یستطیع وعلمي

 عملیة متبادلة بین هيٕ                                                بالشرع ، وهذا ال یقدر علیه إال في النادر ، وانما 

جمیع الكلیات بما فیها كلیة الدراسات اإلسالمیة من خالل األبحاث 

،  الشرعيالعلمیة المطلوبة للترقیة بأن تكون مشتركة بین التخصص 

ضوعاتها من خالل أقسام الكلیات وتوزع على  ، تنظم مواد المروالعلمي

كل حسب غیر الشرعیین طالب جامعة األزهر لأبحاث الترقیة ، وتدرس 

 .تخصصه

 عند خط وما هذه التوصیة وال ذلك البحث إال بمثابة نقطة      

 لإلنسانیة أن الشریعة  لیبین،ق لسباق یأمل أن یكتمل فریقهاالنطال

مكان ، كما كان علیه المسلمین في اإلسالمیة صالحة لكل زمان و

 من وعى بشریعتهم ، إال أن حاضرهم ولألسف مخالف لما كان الماضي

  .علیه السلف ، ولكن نأمل في المستقبل أن یلتزموا بها
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 قائمة املراجع   

  .القرآن الكریم -

  :كتب ومؤلفات  -

  :في ?لمعاجم ?للغوية :    ? ??ال  

 لمعارفلسان العرب البن منظور طبعة دار ا. 

  المفردات في غریب القرآن ألبى القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب

 . ، دار الخلود للتراثاألصفهاني

 القاموس المحیط. 

  ألحمد بن محمد بن علي للرافعيالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، 

 . ، طبعة دار الفكرالفیومي المقرئ

 الكلیات. 

 م١٩٨٣هـ ـ ١٤٣٠ دار الكتب العلمیة  ، طبعةالتعریفات للجرحاني. 

  دار الكتب القدسي ـ حققه حسام الدین العسكريالفروق اللغویة ألبى هالل ، 

 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١العلمیة بیروت ـ لبنان 

 وضع الحنفي ن لمحمد علي بن علي محمد التهانويكشاف اصطالحات الفنو 

م ، دار الكتب ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨حواشیه أحمد حسن بسبح ، الطبعة األولى 

 .العلمیة

 أساس البالغة. 

  :?لتفسير ?علومه :       ثاني ا 

  دارالقرطبي األنصاري   ألبى عبد اهللا محمد: الجامع ألحكام القرآن ،  

 .م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣ الكتب المصریة 

 :?لحديث :     ?  ثالث ا 

  أشرف على العسقالني ألحمد بن علي بن حجر البخاري بشرح صحیح الباريفتح 

 .الدین الخطیب ، دار المعرفة بیروت ـ لبنانطبعه محب 

  أباديعون المعبود شرح سنن أبى داود ألبى الطیب محمد شمس الحق العظیم 

 .مع شرح الحافظ شمس الدین ابن قیم الجوزیة دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان

 ج جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم لزین الدین أبى الفر

 . ، دار المنارالبغدادي الحنبليعبد الرحمن بن شهاب الدین ابن أحمد بن رجب 

  :?لفقه :       ??بع ا 

  :الحنفيالمذهب ) ١(
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 ضاح لحسن بن عمار بن على  الفالح شرح نور اإلیمراقي على الطحطاوي

 مذهب اإلمام أبو حنیفة ، منشورات محمد على بیضون ، دار الكتب الشربتلي

 م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ األولى . ـ لبنان ، طالعلمیة ، بیروت

  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الطبعة األولى 

  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاسانى ، تحقیق على محمد معوض ، عادل

ت ـ لبنان ، الطبعة األولى أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة ، بیرو

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

  :المالكيالمذهب ) ٢(

 یخ أحمد بن غنیم بن سالم  للشالفواكه الدواني على رسالة ابن زید القیرواني

 .هـ١٤٢٠ ، دار الفكر النفراوي المالكي

  الغرناطي ، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة لمحمد بن أحمد بن جزى

 ـ المكتبة العصریة ـ صیدا ـ بیروت الطبعة األولى ریم الفصیليتحقیق عبد الك

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠

  ـ المكتبة العصریة ـ صیدا ـ بیروت البن خلدون ، تحقیق درویش الجویديالمقدمة 

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، الطبعة الثانیة 

  :الشافعيالمذهب ) ٣(

  على  المحلىحاشیتان قلیوي وعمیرة على شرح جالل الدین محمد بن أحمد

هـ ـ ١٤١٥وي ، دار الفكر ن ألبى زكریا یحیي بن شرف النومناهج الطالبی

 .م١٩٩٥

  م ، مطبعة ١٩٠٩هـ ـ ١٣٢٧األحكام السلطانیة للماوردي ، الطبعة األولى

 .السعادة

  العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ألبى القاسم عبد الكریم بن محمد بن

ویني الشافعي ، تحقیق علي محمد معوض ، عادل أحمد عبد الكریم الرافعي القر

 .م١٩٩٧هـ ١٤١٧ األولى .عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ط

  منهاج   على متنمعاني ألفاظ المناهج للشربینيمغنى المحتاج إلى معرفة

 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ دار الفكر .الطالبین ألبى زكریا النووي ط

  د  ، تحقیقاألزهري ألبى منصور الشافعيغریب ألفاظ كتاب الزاهر في/ 
أبو غدة ،  الستار عبد /د ، يناألدلی بشیر محمد /د راجعه ، األلفي جبر محمد

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩الطبعة األولى 

  :الحنبليالفقه ) ٤(



        
 

 ٦٠٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 الموقعین عن رب العالمین ألبى عبد اهللا محمد بن أبى بكر المعروف بابن إعالم 

 .الحدیثالقیم ، دار 

  لشحات الطحان ، عبد  ، تحقیق االغزاليإحیاء علوم الدین ألبى حامد بن محمد

م ، ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ ، مكتبة اإلیمان ، المنصورة ، الطبعة األولىاهللا المنشاوي

 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠م ، والثانیة ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥وطبعة دار الفكر األولى 

  بن یونس بن إدریس البهوتى ،  للشیخ منصوراإلقناعكشاف القناع على متن 

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣طبعه عالم الكتب ، بیروت 

 حمد فارس مسعد عبد  ، حققه مالمقدسي في فقه اإلمام أحمد البن قدامه الكافي

 ، طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة األولى الحمید السعدني

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

  د الرحمن بن محمد ابن تیمیة جمع وترتیب عبمجموع فتاوى شیخ اإلسالم أحمد

 .النجدي بن قاسم العاصمي

 :?صو? ?لفقه :       خامس ا 

 شرح فضیلة الشیخ عبد اهللا دراز وضع لموافقات في أصول الشریعة للشاطبيا ، 

 محمد الشافعي، فهرس موضوعاته عبد السالم عبد درازمحمد عبد اهللا /أ تراجمه 

 .ـ لبنان، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 محمد أمین المعروف بأمیر بادشاه على كتاب التحریر في / تیسیر التحریر د

 . ، طالسكندري الحنفیة والشافعیة البن همام الدین اصطالحيأصول الفقه بین 

 .دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان

  لعالء الدین عبد العزیز بن ىالبزدوكشف األسرار على أصول فخر اإلسالم ، 

 .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤ ، بیروت ـ لبنان ، طبعة العربي ، دار الكتاب البخاري أحمد

 :قو?عد ?لفقه :       سا?س ا 

  الحسیني فهميدرر الحكام شرح مجلة األحكام لعلي حیدر ، تعریب المحامى ، 

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١ األولى . دار الجیل ، بیروت ، ط.ط

  مد حسن محمد إسماعیل ،  ، تحقیق محالشافعي للزركشيالمنثور في قواعد فقه

 دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة .منشورات محمد علي بیضون ، ط

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١األولى 

 وبهامشه تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیة ، طبعة الفروق للقرافي 

 .علم الكتب ـ بیروت

 دار الكتب .البن نجیم ، ط والنظائر عن مذهب أبى حنیفة النعمان األشباه 

 .م١٩٩٣هـ ، ١٤١٣العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة األولى 



        
 

 ٦٠٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

 بهادر بن عبد اهللا الزركشي بن محمد الدین بدر ، المنهاج توضیح في الدیباج ،

 م ، دار الحدیث ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧عة یحیي مراد ، طب: تحقیق

 :كتب تا?يخ ?لتشريع :       سابع ا 

  الثعالبي  الحموي لمحمد بن الحسن اإلسالمي الفقه  في تاریخالساميالفكر

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦ األولى . ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، طالفاسي

 :كتب عامة :       ثامن ا 

 أبى   ، تحقیقن أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزيصید الخاطر لجمال الدی

  .٢٠٠٨ ـ هـ١٤٢٨  األولى.عاصم بن محمود آل سلیم ، مكتبة مصر ، ط

  العربيأصول الفقه ألبى زهره ، دار الفكر. 

 دار القلم ـ القاهرة ، نحطاط المسلمین ألبى الحسن الندويماذا خسر العالم با ، 

 .م٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢الطبعة الثامنة عشر 

 م ، ٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢ ، الطبعة الخامسة العمري خیريأحمد / البوصلة القرآنیة د

 .دار الفكر ـ دمشق

? منشو??  :      تاسع ا  :?بحا

 بحث منشور عبد اهللا بن عمر السجیباني/ صرة دحق االرتفاق وتطبیقاته المعا ، 

 ، ١ جـ ١٥في مجلة كلیة الشریعة والقانون ـ تفهمنا األشراف ، الدقهلیة ، العدد 

 .م٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤ینایر 

 بحث منشور في الدورة العوضيرفعت سید / بین علوم الشریعة واالقتصاد د ، 

 ـ ١٧) بین علوم الشریعة والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة والكونیة(التدریبیة 

 . ، القاهرة ، مركز صالح كامل١٨/١٠/٢٠١٢

 محمد حسن أستاذ نوني/ قیم الوقف والنظریة المعماریة ـ صیاغة معاصرة د 

مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء ـ كلیة العمارة والتخطیط ، منشور في مجلة 

      .م٢٠٠٥مایو   ،٨ األمانة العامة لألوقاف ـ الكویت ، العدد أوقاف

  :?لشبكة ?لعنكبوتية :       عاشر ? 

 أحمد هالل محمد/ م.د.مفهوم الخصوصیة في عمارة المدن المصریة أ. 

www.kau.edu.sa/files/٠٠٥٣٥٦٩/researches/٢٤٧٣٦ 

 بر البناء ، دیسم/٢ الداخلي ، مجلة أساسیات التصمیم عبد الرحمن الردادي/ د

 .٩٦العدد 

www.٣d٢ddesigners.com 

  المعماري اإلظهارخصوصیة البیوت عالم. 

www.٣d٢ddesign.com 

  المعماريالتصمیم. 



        
 

 ٦٠٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثااملجلد 
  نظرة رشعية يف التصميم املعامري ســرتة اجلــار  

www.engaswan.com٩/١٠/٢٠٠٨ 

  المعماريمبادئ التصمیم. 

Deplibrary.iagaza.edu.ps/courses saterday.٢٠.٢.٢٠١٠ 

  اإلبداع والتصمیم عملیتيقة بین  على ضوء العالالمعماريتعلیم التصمیم 

 .م٨/٨/٢٠٠٧

www.arab.eng.org/vb 

 محمد حسن أستاذ نوني/ اغة معاصره ، دقیم الوقف والنظریة المعماریة صی 

 .مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء كلیة العمارة والتخطیط

Emirates journal for engineering research, volume٨, issue٢, 

dec٢٠٠٣ 

 منتدیات یا حسن) الفرق بین الستر والتغطیة والحجاب(ة مقال. 

www.yahosein.com 

  قراءة جدیدة لمفهوم الحریة في القرآن(مقالة(. 

www.annabaa.org 

 مقالة معنى الحریة. 

www.wikipedia.org 

  ٢٨/٢/٢٠١٣أسرة البالغ / تحدید نطاق الحریة الشخصیة لإلنسان. 

www.balagh.com 

 يالمدخل المنظوم. 

Uqu.edu.sa/page/av/٣٩٦٥٦ 

  عبد اهللا القشیري/ التكمیلي دالطب. 

www.aleqt.com/٢٠١٢/٠٢/٠٦/article٦٢٣٧٨htm        


