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ABSTRACT 

Based to the Almighty God's saying: "We have neglected noting in the book 

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء﴾)1(   I went forward to research the aspect of building design in the light ,﴿َما فَرَّ

of Quran and Sunnah, to understand some symbols in both of them which related to scientific 

aspects in our life. 

The topic consist four aspects: 

1. Before starting the design; we should consider the five jurisprudential rulings and the 

three purposes of Sharia, and not to forget the tradition, neighbor's rights, plots limit, and 

not causing harmful to the surroundings. 

2. Design of the internal and external rooms: we should consider the climate; protect the 

privacy, segregation between genders, and living and praying spaces. 

3. Considering the rules of internal yards and services, such as bathrooms and the 

importance of water. Those toilets not facing the Qibla, and taking care of comfortable 

yards. 

4. The last aspect is looking for the interior decoration which should respect Sharia 

regarding Statues and idols, and use another engineering methods which covering the 

needs and causing comfort.    

Keywords:  jurisprudential rulings , building design,  neighbor's rights,  Sharia regarding,  

engineering methods. 
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 مقدمة:

فلم يكن يف كتابه أي تفريط بل وجعل فيه من  (3)يقول هللا تعاىل يف حمكم التنزيل: ﴿َما فَ رَّْطَنا يفي اْلكيَتابي ميْن َشْيٍء﴾
للتفكر ؛ ذلك دعوة (4﴾)ن ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرو كل مثل، كما قال تعاىل: ﴿

والعمل، وإذ قامت كثري من األحباث والدراسات على األصل األول: كتاب هللا تعاىل، كذلك قامت دراسات ال حصر 
 انْ تَ ُهوا َوات َُّقوا  هلا حول السنة وعلومها للعمل هبا أيضاً؛ امتثااًل ألمر هللا تعاىل ﴿َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعْنُه فَ 

 

 امللخص

 
من هذا املنطلق انطلقت لبحث فكرة تصميم  (2)يقول هللا تعاىل يف حمكم التنزيل: ﴿َما فَ رَّْطَنا يفي اْلكيَتابي ميْن َشْيٍء﴾

املباين اهلندسية يف ضوء القرآن الكرمي والُسنة النبوية، من أجل فهم بعض إشارات نصوص القرآن والسنة النبوية يف 
عملية قبل البدء يف جماالت العلم املتعلقة ببعض أمور حياتنا الدنيوية، وقد حبثت فيه جوانب أربعة، أوالها: مرحلة ما  

، وقلنا فيها ضرورة األخذ يف احلسبان األحكام الفقهية اخلمسة، ومقاصد الشريعة الثالثة، وهي: الضروري، تصميم البناء
 واحلاجي، مث املستحسن، مراعني العرف السائد، وحقوق اجلوار، وعدم اإلضرار، وااللتزام حبدود األرض.

جيا، فيؤخذ يف االعتبار عوامل الطقس واملناخ، وحفظ واثنيها: ما يتعلق أبسس تصميم غرف البيوت داخليا وخار   
 اخلصوصية والسرت، والتفريق بني اجلنسني يف املضاجع، وأماكن تناول الطعام واحلاجة للصالة.

تها، مثل احلمامات، وأمهية املاء يف استعماالهتا، وعدم استقبال بيوت وأفنيالبيوت  رافق  مضوابط  أما الثالث: فقد حبث  
 لة، أما أفنية البيوت فهي هامة جداً لراحة أهل البيت، ويراعى عند تصميمها حرمة البيت وأهله.اخلالء القب

، فهي هامة لراحة القاطنني، يُراعى فيها عدم وجود التماثيل ملبايناضوابط زينة وتدبيج  واجلانب األخري منها؛ فكان يف    
 احلاجة ويبعث الراحة. والصور واالنصراف إىل طرق هندسية أخرى يف الزينة مبا يليب
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، مث ُبين على هذين األصلني وعلومهما كثري من األحباث العلمية اليت تستند إليهما (5﴾)َّللََّ إينَّ اَّللََّ َشدييُد اْلعيَقابي ا
 ابختالف مشارهبا، وصدق أهدافها ورصانة مادهتا.

ياة العملية، ذلك وعلى نفس اهلدي ارأتيت البحث يف جانب مل يتم تناوله بطريقة عملية تطبيقية ُيستفاد منها يف احل
هو بناء املباين اهلندسية وتشييدها؛ وتفاصيل أعمال البناء متنوعة وكثرية ومتداخلة يف نفس الوقت، والبحث يف تكامل 
تلك املراحل مع نصوص القرآن والُسنة النبوية حيتاج جلهود مضنية من أصحاب املهنة املتفقهني يف دينهم. ولكين يف 

ة سراج صغري ينري بعض هذا الطريق، وسأسلط الضوء على إحدى املراحل اهلامة يف مشاريع حبثي هذا سأجتهد يف إانر 
 األبنية اهلندسية، وهي: مرحلة تصميم البناء، ضمن ما يُيسر هللا لنا من فهم وعلم بصورة جمملة ودون استطراد كبري.    

 مشكلة البحث:
ة عند العاملني يف قطاع تصميم املباين اهلندسية؛ مما نشأ إن مشكلة البحث تتجلى يف غياب مفاهيم األصول اإلسالمي

عنه غياب الشخصية اإلسالمية املميزة يف أبنية املسلمني، ومن مثَّ تقليد النماذج الغربية اليت خالفت عقائدان ومفاهيمنا 
 وأعرافنا.

 أمهية البحث:
صميم البناء اهلندسي لعله يكون مقدمة تنبع أمهية البحث يف تسليط الضوء من خالل نصوص الوحي على جانب ت

للباحثني يف كيفية تناول هذا اجملال العلمي بصورة تطبيقية لنصوص الشرع احلنيف. كما أنه يزيد الوعي ببعض القواعد 
 واألسس والنظم اليت ينبغي مراعاهتا قبل اإلسراع يف تصميم مبان يستخدمها اجملتمع املسلم.

 أسئلة البحث:
 البحث واليت تبني أهدافه فهي على النحو التايل:أما أسئلة  
 ما الضوابط اإلسالمية قبل البدء يف تصميم البناء. -1
 ما هي األسس اليت تتعلق بتصميم غرف البيت. -2
 ما هي الضوابط املتعلقة ابملرافق واألفنية. -3
 ما هي ضوابط الزينة والتدبيج )الديكور( للمباين. -4
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املوضوع اهلام، لكن األمل أن تكون مشعة تضيء بعض الظلمة. وعلى هللا وهذه األسئلة هي فيض من غيض هلذا 
 التوكل.

 املطلب األول: الضوابط اإلسالمية قبل البدء يف تصميم البناء.

فإذا كان "الغرض األساسي من تشريعات اإلسالم حتقيق مصاحل العباد  البد بداية أن نبحث فكرة البناء، ومشروعيتها
جبلب املنافع هلم، ودفع املضار عنهم، وإخالء اجملتمع من املفاسد حىت يقوم الناس بوظيفة اخلالفة يف يف الدنيا واآلخرة؛  

فإن على املصمم للبناء األخذ يف احلسبان األحكام الفقهية اخلمسة، وهي: اإلابحة، والندب، والوجوب،  (6)األرض."
، فما كان يف مؤداه منفعة الناس ضمن مقاصد الشرع، فهو واجب، وما أدى إىل ضرر أو إىل أي (7.)والكراهة، واحلُرمة

ا ال يتم الواجب إالَّ به فهو واجب" واليت هي جزٌء من شيء من املفاسد فهو ممنوع بناء على القاعدة األصولية: "م
قاعدة: "الوسائُل هلا أحكاُم املقاصد". فالوسيلُة إىل الغايةي أتخُذ حكمها؛ فوسائل الواجبات واجبٌة، ووسائل احملرَّمات 

 ن هللا تعاىل إذا أمر حمرَّمة، ووسائُل املستحبَّات مستحبة، ووسائُل املكروهات مكروهة، ووسائُل املباحات مباحة. فإ

وابلتايل فإن ( 8) أبمٍر، فإنه قد أمر مبا ال يتم إالَّ به، وإذا َنى عن فعٍل، فقد َنى عن الوسائل الداعية إليه ... وهكذا.
البناء ينقسم إىل: بناء واجب: كاملساجد، واحلصون، واألسوار، واألربطة. وبناء مندوب: كبناء املنائر لآلذان ، وبناء 
األسواق، وحنو ذلك. وبناء مباح: كبناء املساكن الىت تُبىن لُتستغل، وبناء احملظور: كبناء دور املنكر، أو البناء على 

 املقابر، أو البناء يف أرض الغري.

لذلك فعند بروز فكرة العمل يف مشروع بناء ما؛ فإننا ننظر إذا ما كان هذا البناء ألجل ممارسة شيء حرمه هللا تعاىل، 
 و أنه يؤدي لذلك احلرام فننصرف ومنتنع عنه.! أما ما كان دون ذلك فيبقى العمل به مباحاً. أ

ما رواه ابن    ، كمثل:ضروريا كذلك ال يفوتنا أن نراعي أولوية هذا العمل ضمن مقاصد التشريع الثالثة، وهي: ما كان 
بنيت بيدي بيًتا يكنين من املطر، ويظلين من  عمر رضي هللا عنهما، إذ قال: "رأيتين مع النيب صلى هللا عليه وسلم

، حاجياا فغايته من البناء أن حيفظه من عوارض املناخ والبيئة. مث ما كان   (9)الشمس، ما أعانين عليه أحد من خلق هللا"
، كذا "ما خري رسول (10)"تنفروا وال وبشروا، تعسروا، وال يسروا: "ملسو هيلع هللا ىلصاحلرج واملشقة، كما قال  من ابب التيسري ورفع 

مما تتحسن أو ما كان   (11)..." منه، الناس  أبعد كان  إمثًا كان  فإن  إمثًا، يكن  مل ما  أيسرمها،  أخذ إال أمرين  بني  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  
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به احلياة، ومن ذلك وجود املرافق كما يف احلديث:" ثالث من السعادة، وثالث من الشقاوة، فمن السعادة:  وتتجمل
املرأة تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطية فتلحقك أبصحابك، والدار تكون واسعة 

 (12)كثرية املرافق، ..."

 

ْلُعْرفي مث بعد دراسة  املشروعية، ومدى أولويته، أنخذ ابلعرف من وحي قول هللا سبحانه وتعاىل: ﴿ُخذي اْلَعْفَو َوْأُمْر ابي
وهذه اآلية الكرمية ُتشكل األساس الذي اعتمده فقهاء املسلمني يف تناوهلم ألحكام البنيان،   (13)َوأَْعريْض َعني اجْلَاهيلينَي﴾

وهي يف البناء حتتمل ثالث معاٍن؛ األول: هو ما يقصده الفقهاء يف   (14) العادة حمك مةوتعين احرتام العرف السائد، وأن  
استنباط األحكام يف ما ليس فيه نص من املسائل اليت قد تؤثر يف البيئة العمرانية، والثاين: إقرار الشريعة ملا هو متعارف 

ط البنائية، ولذلك نقول أن هناك عرفاً بنائياً أو منطاً بنائياً عليه بني اجلريان لتحديد األمالك واحلقوق، والثالث: هو األمنا
  (15)ما.

، ُروي عن جابر بن عبد هللا رضي (16)مث على املصمم دراسة موقع املشروع قبل تصميمه، فرياعي حقوق اجلار ابلشفعة
ا وقعت احلدود، وصرفت الطرق هللا عنهما، قال: "قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذ

وعلى أساس ومفهوم مراعاة العرف املتبع بني الناس وحقوق اجلوار،. "كانت اهلندسة اإلسالمية القدمية   (17)فال شفعة"
 تراعي يف تصاميم بناء الدور والشوارع واألزقة والسكك دفع الضرر عن سكان البلدة عامة، واجلريان خاصة، 

 

الدكاكني يف الزنقة الواسعة النافذة، وكانوا يقيدون ذلك بعدم مقابلتها ألبواب املنازل، وال حيث كانوا يسمحون بفتح 
يسمحون بفتحها يف الزنقة الضيقة غري النافذة. .... ]ولقد كان[ الفقهاء والقضاة واملهندسون والبناؤون يراعون خطورة 

أن أضرار املروءة والشرف والعفة هي أشد على الناس من هذه األضرار، ومينعون كل الذرائع املؤدية إليها، علمًا منهم 
 . (18)األضرار األخرى، وأن احلفاظ على أخالق األمة، وصيانة أعراضها على رأس أولوايت الرعاية واحلفظ"

"الضرر على وجوه كثرية، وينحصر يف قسمني: قدمي وحمدث. ، و(19)كل ذلك انبع من قاعدة ال ضرر وال ضرار"
فالقدمي ينقسم إىل قسمني: منه ما يكون قبل التأذي. ومنه ما يكون بعده. فما كان من الضرر الذي يكون قبل التأذي 
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ألن األصل يف ذلك عدم التعدي، قال  (20)فال يغري عن حاله وإن أضر جبريانه ابتفاق، ألنه ضرر دخل عليه ..."
، فإن كان هناك حاجة ما، يُنظر فيها، ويتحايل عليها حىت ال يتأذى (21) اْلُمْعَتدييَن﴾تعاىل: ﴿َواَل تَ ْعَتُدوا إينَّ اَّللََّ اَل حيُيب  

اجلار بسببها. وبناء عليه فإن مبدأ الضرر، الذي أخذت به بعض املذاهب الفقهية كاملالكية واحلنابلة، كأصل لتقييد 
 ات األخرى دون أن ُيضر هو بذاته.، فالعقار له احلق يف اإلضرار ابلعقار حيازة الضررحق امللك، أدى إىل 

كذلك ال بد أن يكون العمل يف حدود ملك صاحب املشروع، فال جيوز االعتداء على ما جاوره من أراضي الناس؛   
للحديث الذي رواه البخاري يف صحيحه؛ أن سعيد بن زيد رضي هللا عنه، قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 أو يف رواية: "من أخذ من األرض شيئاً بغري حقه ُخسف   (22)شيئاً طوقه من سبع أرضني"  يقول: "من ظلم من األرض

"ولتطويقه معنيان أحدمها: أن يكلَّف نقل ما ظلم منها يف القيامة إىل احلشر ...  (23)به يوم القيامة إىل سبع أرضني"
ولذلك فقبل البدء   (24)ويطول عنقه حىت يسع ذلك"اثنيهما: أن خيسف به األرض املغصوبة فيصري يف عنقه، كالطوق  

إبنشاء أي مبىن ينبغي التأكد من حدود أرض املشروع، مبا ُيسمى "عالئم املساحة"، والتأكد من ملكية تلك األرض 
لصاحب املشروع، فتطمئن النفس لعدم التعدي على حقوق اجلوار، وااللتزام ابحلد احلقيقي لألرض دون غصب أو 

 ق.أخذ بغري ح

 املطلب الثاين: تصميم غرف البناء داخلياا وخارجياا من وحي القرآن والسنة النبوية.

يتكون املسكن أو البناء يف عمومه، من غرف ُتستعمل ألغراض عدة، كغرف النوم، أو غرف الطعام، أو الضيوف، أو 
استعماالت أخرى كمكاتب، أو أماكن ألداء الصالة، أو العلم والتعلم، وغريها. والتصميم املعماري هلذه األماكن خيتلف 

ويُراعى عند التصميم موقع تلك الغرف يف البناء، من حيث يف ذلك.  ابختالف العوامل املؤثرة وتطور التقنية اهلندسية
االعتبارات املتعلقة ابملناخ وشروق الشمس وغروهبا من وحي ما أحملت إليه اآلية الكرمية يف قوله تعاىل: ﴿ُمتَّكيئينَي فييَها 

"فهم يف جلسة مرحية مطمئنة واجلو حوهلم رخاء انعم دافئ يف  (26)"(25)﴾َعَلى اأْلَرَائيكي اَل يَ َرْوَن فييَها مَشًْسا َواَل َزْمَهرييرًا
كذلك االعتبارات املتعلقة   (27)غري حر، ندي  يف غري برد. فال مشس تلهب النسائم، وال زمهرير وهو: الربد القارس!"

ْم َوحَيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذليَك أَزَْكى هَلُْم ﴿ُقْل ليْلُمْؤمينينَي يَ ُغض وا ميْن أَْبَصاريهي ابلسرت وحفظ اخلصوصية، من وحي قول هللا تعاىل:  
َا َيْصنَ ُعوَن    أَْبَصاريهينَّ َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبدييَن زيينَ تَ ُهنَّ إيالَّ   َوُقْل ليْلُمْؤميَناتي يَ ْغُضْضَن مينْ   إينَّ اَّللََّ َخبيرٌي مبي
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ن َْها ...﴾ وألجل ذلك البد من تصميم النوافذ والفتحات اخلارجية للغرف بصورة متنع اسرتاق النظر   (28)َما َظَهَر مي
 للداخل واالستعاضة عن الفتحات املطلة حنو اخلارج بنوافذ تطل حنو مركز البيت وفنائه.

بن عازب، قال: الرباء    وعند تصميم غرف النوم يُراعى فيها الُسنة يف االضجاع على اجلانب األمين للحديث الذي رواه  
، أما مسألة النوم متجهاً إىل القبلة فلم (29) كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه انم على شقه األمين

أجد فيه حديثاً صحيحاً، وما منى لعلمي إال حديث ضعيف السند، رواه أبو يعلى املوصلي يف مسنده عن عائشة رضي 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم " أيمر بفراشه فيفرش له فيستقبل القبلة، فإذا أوى إليه توسد هللا عنها أَنا قالت: كان ر 

. ولذا، فال ميكننا العمل به إال من ابب الندب للعمل الصاحل؛ خصوصاً أن هناك أحباث ودراسات (30)كفه اليمىن، ..."
لذا يكون التصميم   (31)ناطيسي ورجلك حنو اجلنوبعلمية تقول أن األفضل يف النوم أن تنام ورأسك ابجتاه الشمال املغ

املعترب يف اجلدران اليت عن ميني القبلة أال يكون فيها أبواابً أو فتحات تعيق وضع األسرة فيها. وتكون الفتحات يف أي 
ا بلغوا سبع من اجلدران الثالثة األخرى. والبُد عند تصميم غرف األوالد مراعاة مسألة التفريق بينهم يف املضاجع إذا م

سنني، كما يف احلديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مروا 
واألوىل، يف  (32)"وفرقوا بينهم يف املضاجعأوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، 

 يف غرف منفصلة، متتاز مبرافقها اخلاصة لكل جنس، فيكون للذكور غرفهم، نظري إن كان ذلك ممكناً، التفريق بينهم  

 

وفيها ألعاهبم وخزائنهم، ولإلانث غرفهم ملحق هبا محام، كذا خزائنهم وأدراجهم. وغرف النوم يف املباين األخرى، 
 اة وجود إشارة الجتاه القبلةمراعكالفنادق وغريها، ينطبق عليها ما ينطبق على غرف النوم يف املساكن، إال أنه ينبغي 

يف كل غرفة لصعوبة الصالة مجاعة وكذلك ملساعدة النساء واألطفال يف الصالة. وأن تكون احلمامات يف الغرف مراعاة 
 (33)للخصوصية، وكذلك احرتام خلوة الشاغل لتلك الغرف وإنسانيته، من وحي قول هللا تعاىل: ﴿َواَل جَتَسَُّسوا﴾

ُهْم َعْن َضْيفي أما ما يتعلق مبواضع الطعام إذ   كانت سنن األنبياء استقبال الضيوف يف البيوت، كما قال تعاىل: ﴿َونَ ب يئ ْ
وقال على لسان نيب هللا لوط: ﴿قَاَل إينَّ  (35)وقال أيضاً: ﴿َهْل أَََتَك َحدييُث َضْيفي إيبْ رَاهييَم اْلُمْكَرمينَي﴾ (34)إيبْ رَاهييَم﴾

 النَّيبي ي  بُ ُيوتَ  َتْدُخُلوا اَل  آَمُنوا الَّذيينَ  ﴿اَيأَي  َها: ملسو هيلع هللا ىلصكذا ما كان يف حق نبينا املصطفى   (36)ءي َضْيفيي َفاَل تَ ْفَضُحوني﴾َهُؤاَل 
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ُروا﴾ إيَذا ُدعييُتْم فَاْدُخُلوا فَإيَذا َوَلكينْ  إياَنهُ  اَنظيريينَ  َغرْيَ  طََعامٍ  إيىَل  َلُكمْ  يُ ْؤَذنَ  َأنْ  إيالَّ  حديث املصطفى مث  (37)طَعيْمُتْم فَانْ َتشي
"من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته" إذ يقول فيه:    ملسو هيلع هللا ىلص

عليه، ومن كان قال: وما جائزته اي رسول هللا؟ قال: "يوم وليلة، والضيافة ثالثة أايم، فما كان وراء ذلك فهو صدقة 
؛ فالذي أدركه من قول رب العاملني األخري، وحديث رسوله الكرمي: (38)"يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت

ضرورة فصل غرف الطعام واملطبخ وما شاهبما من أمور البيت عن املكان الذي يكون فيه الضيوف، وإذا كان يف البيت 
كون على غرار غرف نوم أهل البيت، لكنها منفصلة عن البيت األساسي وملحق هبا متسع لنوم األضياف، فالبد أن ت

حينما أيكل اجللوس   ملسو هيلع هللا ىلصوال ينبغي التكلف يف غرف الطعام فقد كان فعل رسول ما يصلحها من خدمات ومرافق.  
هللا عليه وسلم أكل على أرضاً؛ كما جاء يف احلديث عن قتادة، عن أنس رضي هللا عنه، قال: "ما علمت النيب صلى 

َواٍن قط" قيل لقتادة: فعالم كانوا أيكلون؟ قال: "على الس َفري  ُسْكُرَجٍة قط، وال خبز له مرقق قط، وال أكل على خي
"(39). 

َا أَتُْكُلوَن َوَما ك ُروَن يفي ذلك، فمن وحي قول هللا تعاىل على لسان نبيه عيسى عليه السالم: ﴿َوأُنَ ب يُئُكْم مبي َتدَّخي
نفهم اإلشارة القرآنية يف عادة الناس قيامهم إبنشاء خمازن حلاجياهتم يف بيوهتم من طعام وغريه، ويدخل  (40)بُ ُيوتيُكْم﴾

يف ذلك أجهزة التربيد كالثالجة وحنوها، فهي خمزن مربد حيفظ الطعام لئال خيرتب. وال يكاد خيلو بيت من وجود مكان 
 يها ختزين األطعمة، واملواد واألدوات املختلفة، واملالبس وحنو ذلك.أو عدة أمكنة يتم ف

ري  َلًة َوأَقييُموا الصَّاَلَة َوَبش ي كذلك فمن األمهية مبكان جعل مصلى يف البيوت، قال تعاىل: ﴿َواْجَعُلوا بُ ُيوَتُكْم قيب ْ
وإمنا ذلك   .(42)"قبورا  تتخذوها  وال  بيوتكم،  يف  صلوا: "ملسو هيلع هللا ىلصواألحاديث النبوية يف ذلك كثرية، مثل قوله    (41)اْلُمْؤمينينَي﴾

 يف الصالة أحدكم قضى إذا: "ملسو هيلع هللا ىلصيف صالة النوافل، كما يف احلديث؛ عن جابر رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا 
. كذلك السنة عند الولوج أو (43)"خريًا صالته من بيته يف جاعل هللا فإن  صالته، من نصيًبا لبيته فليجعل مسجده،

منزلك فصل  دخلت وإذا السوء، خمرج متنعانك ركعتني فصل منزلك من خرجت إذا: "ملسو هيلع هللا ىلصاخلروج من املنزل، قال النيب 
  (44)ركعتني متنعانك مدخل السوء".

األنصاري، عن عمته أم والشك أن احلاجة ماسة ألجل النساء والصبيان يف البيوت؛ فقد أخربان عبد هللا بن سويد 
محيد، امرأة أيب محيد الساعدي أَنا جاءت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت: اي رسول هللا، إين أحب الصالة معك 
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قال: "قد علمت أنك حتبني الصالة معي، وصالتك يف بيتك خري من صالتك يف حجرتك، وصالتك يف حجرتك 
من صالتك يف مسجد قومك، وصالتك يف مسجد قومك خري خري من صالتك يف دارك، وصالتك يف دارك خري 

فبين هلا مسجد يف أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حىت لقيت   من صالتك يف مسجدي" قال: فأمرت
 (45)هللا جل وعال."

 املطلب الثالث: الضوابط املتعلقة ابملرافق واألفنية يف ضوء نصوص الوحي.
مفرد، ومجعها: َمرافيُق، والريْفق: ما يُنتفع به وُيستعان، وفيها قول هللا تعاىل: ﴿َويُ َهي يْئ َلُكْم ميْن أَْمريُكْم   هو  املَْرِفق أو امِلْرَفق

ميْرفَ ًقا﴾، واملرافق العامَّة: ُكل  نشاط يُدار ملصلحة اجلمهور ووفق أساليب القانون العام كمرافق النقل. ومرافق الدَّار:  
واحلمامات واليت أصبح هلا  (47)أو املراحيض (46)تُعرف ابملنافع مثل املطبخ ودورة املياه."مصاب  املاء وحنوها، و 

استعماالت عدة، أوالها: قضاء احلاجة، واثنيها: االغتسال، واثلثها: الوضوء. وأحياانً: غسل املالبس. يستعمل يف كل 
ُنوَن﴾  ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا وألمهيته أيمران ر  (48)منها املاء، وهللا تعاىل يقول فيه: ﴿َوَجَعْلَنا ميَن اْلَماءي ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ  أََفاَل يُ ْؤمي

 ،"  سعد؟  اي  السرف  هذا  ما: "فقال  يتوضأ،  وهو  بسعد  مرَّ   ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا بن عمرو بن العاص: أن النيب    روى  هدره؛  عدم
 : قال

وهذا احلديث وإن كان ال يرقى لدرجة الصحة يف سنده،   (49)"جار  َنر  على  كنت  وإن   نعم،: "قال  سرف؟،  الوضوء  أيف
عن أنس، قال:  ُروي حيث ووضوئه، غسله يف ملسو هيلع هللا ىلصلكن دالئله عظيمة يف أمهية احملافظة على املاء، وكذلك هي سنته 

، أي يتوضأ بنصف ليرت ماء، ويغتسل مبا (52)إىل مخسة أمداد" (51)، ويغتسل ابلصاع (50)ابملد  يتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص"كان النيب 
 يقارب ليرتين إىل ليرتين ونصف من املاء. 

نسوة من أهل محص ]وقد[ استأذن على عائشة  وقد جاءواإلسالم دين حضري حيرص على السرت والعفة، والتيسري، 
ميا امرأة وضعت ثياهبا يف يقول: "أ  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنها،  فقالت: لعلكن من اللوايت يدخلن احلمامات، مسعت رسول هللا  

إذا، فذلك مطلب هام ينيب عليه ضرورة إحلاق احلمامات يف   (53)غري بيت زوجها، فقد هتكت سرت ما بينها وبني هللا"
 البيوت.
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، وهي: بيوت اخلالء، فيوصى يف تصميمها أن ال تكون مستقبلة املراحيضذلك، ما كان خبصوص احلمامات، أما بيوت  
وال القبلة،أو مستدبرة القبلة؛ فعن أيب أيوب األنصاري، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا  

قبل القبلة فننحرف، ونستغفر تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب: "فقدمنا الشأم فوجدان مراحيض بنيت 
فوق ظهر وهو على سبيل الندب للحديث السابق وما روي عن عبد هللا بن عمر، ]أنه[ قال: ارتقيت  (54)هللا تعاىل"

 (55)بيت حفصة لبعض حاجيت، فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، مستقبل الشأم"
حذيفة رضي هللا عنه، قال: لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال: "لقد أتى  واقفاً، كما روى ملسو هيلع هللا ىلصوإذ ابل 

فال ضري أن يكون يف محامات الرجال مباول، ولكن ليس كما  (56)النيب صلى هللا عليه وسلم سباطة قوم، فبال قائما"
ازم الطهارة. )فاحلياء شعبة من نراه اليوم من كوَنا مكشوفة، بل البد من أن تكون يف غرف مستورة مزودة بلو 

 (57)اإلميان(.

 اثنياا: األفنية الداخلية.
ويطلق على األفنية الداخلية: األحواش، وهي كلمة حمدثة، وتعين   (58)واجلمع: أفنية."  ،فناء الدار: ما امتد من جوانبها"

َواب"  (60)ويف اللغة أيضًا يسمى فناء الدار: ابلَعذيرَة (59)"حوش الدَّار: فناؤها َوشبه َحظيريَة حتفظ فييهي اأْلَْشَياء َوالدَّ
ٌط 61وكذلك: "الوصيد") يدي﴾( ومنها قوله تعاىل: ﴿وََكْلبُ ُهْم اَبسي ْلَوصي إذاً، "الفناء ]لغة[ هو السعة أمام  (62)ذيَراَعْيهي ابي

العقار سواًء كان ذلك العقار بيتًا أو غرفة يف الدار أو  الدار نفسها، وليس كما هو شائع ... أبنه الفسحة بداخل 
الدار فقط. ... والفناء عادة هو مكان خمصص الستخدام سكان العقار املالصق للفناء، سواء كان ذلك العقار مبىن 

ك املساحة املفتوحة اليت تقع داخل أو خارج املبىن وتطل عليها بعض نوافذ تلإذا  فهو    (63)سكنياً أو جتارايً أو صناعياً."
وهو يعترب قلب الدار الرئيسي الذي تلتف حوله مجيع العناصر والفراغات الرئيسية للمنزل، وعادة ما كان "احلجرات 

أساسيًا  كمنظم لدرجات احلرارة حيتوي على حديقة، وانفورة لتلطيف اجلو داخل هذا الفناء، حيث كان يلعب دورًا 
رُي (  64)داخل املسكن" ومن وظائفها توفري الظالل داخل البيت، وهللا سبحانه وتعاىل يقول: ﴿َوَما َيْسَتويي اأْلَْعَمى َواْلَبصي

    َواَل الظ ُلَماُت َواَل الن وُر ﴾عث على الراحة، مث إن  يف قول فوجود الظل يف داخل األفنية يب  (65)َواَل الظ يل  َواَل احْلَُروُر
إشارات  (66)َوفُ ُرٍش َمْرُفوَعٍة﴾ اَل َمْقطُوَعٍة َواَل مَمُْنوَعٍة  َوفَاكيَهٍة َكثيريٍَة  َوَماٍء َمْسُكوٍب  هللا تعاىل: ﴿َوظيلٍ  مَمُْدوٍد 

هندسية إىل ما ميكن أن يكون عليه فناء املنزل، والذي هو متنفس أهل البيت، يقضون فيه ُجل  األوقات، فالبُد أن 
يكون مبعثاً على السعادة والراحة، فالظل ينتقل من جزء إىل آخر فيه، فيتغلب على امللل والرَتبة، مث يف زراعة الفناء ما 
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 ( 67)"أجر رطبة كبد  كل  يف: "يقول ملسو هيلع هللا ىلصمنه اإلنس والطري، والرسول  ى، فيأكلطاب من أشجار الفاكهة متعة أخر 
والفرش تكون مرفوعة بعيدة عن أي دنس أو جنس. خصوصًا حينما نقوم مبا أمران به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

موجل للقادمني، فعلى املصمم مراعاة وإذ كان فناء الدار  (68)حيث قال: "طهروا أفنيتكم، فإن اليهود ال تطهر أفنيتها"
األخذ يف االعتبار ُحرمة أهل البيت واملكان، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال حيل المرئ مسلم أن ينظر إىل جوف 

، وذلك إبنشاء مدخل منكسر حيث ال يؤدي إىل فناء املنزل مباشرة، (69)بيت حىت يستأذن، فإن فعل فقد دخل ..."
، وتلك بدورها إىل الفناء. وتكون الغرف يف عمق البيت، أو يف طابق (70)رحبة مربعة، ومنها إىل ردهةبل يوصل إىل 

أي: "هلم يف اجلنة غرف طباق   (71)آخر منه، تشبهاً بغرف اآلخرة، إذ يقول هللا تعاىل: ﴿ُغَرٌف ميْن فَ ْوقيَها ُغَرٌف َمْبنييٌَّة ﴾
أي: "وهم يف غرفات اجلنات  (73)تعاىل: ﴿َوُهْم يفي اْلُغرُفَاتي آميُنون﴾ كذلك قوله  (72)فوق طباق، مبنيات حمكمات"

  (74)آمنون من كل خوف وأذى، ومن كل شر حيذر منه."

التدبيج والزينة، أو ما ُيسمى حالياً  املطلب الرابع: التدبيج والتزيني )الديكور( يف ضوء القرآن والسنة النبوية.
َن هللا تعاىل: ﴿ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة اَّللَّي الَّيتي َأْخرََج ليعيَباديهي َوالطَّي يَباتي ميَن الر يْزقي ُقْل هيَي ليلَّذييابلديكور خيرج من وحي قول 

ُل اآْلاَيتي ليَقْوٍم يَ ْعَلُموَن﴾ نْ َيا َخاليَصًة يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َكَذليَك نُ َفص ي  سبحانه وتعاىل يقول: مث أن هللا (75)آَمُنوا يفي احْلََياةي الد 
و"التحدث بنعمة هللا كناية عن ذكر نعمة هللا وشكر هللا عليها وأداء الواجب على  (76)﴿َوأَمَّا بينيْعَمةي َرب يَك َفَحد يْث﴾

كذلك جاء يف احلديث "عن أيب األحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه قال: أتيت   (77)صاحبها حنو هللا والناس."
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان قشف اهليئة, فقال: "هل لك من مال"؟ فقلت: نعم, قال: "من أي مال"؟ قلت: 

قال: قلت: اي رسول هللا أرأيت  "إذا آَتك هللا ماال, فلري عليكمن كل قد آَتين هللا من اإلبل والرقيق والغنم, قال: "
روى عبد هللا ويف صحيح مسلم    (78)رجال نزلت به, فلم يكرمين, ومل يقرين, فنزل يب أجزيه مبا صنع؟ قال:" ال بل أقره"

بن مسعود، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب" قال رجل: إن 
  ( 79)، الكرب بطر احلق، وغمط الناس"إن هللا مجيل حيب اجلمالكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: "الرجل حيب أن ي

قييَل هَلَا ومن أشكال الزينة البهية اليت جاء هبا القرآن الكرمي ما كان يف ُملك ُسليمان، عليه السالم، قال سبحانه: ﴿
َها قَاَل إينَُّه َصرٌْح مُمَرٌَّد ميْن قَ َوارييَر قَاَلْت َرب ي إيين ي ظََلْمُت ن َ اْدُخليي الصَّرَْح فَ َلمَّا َرأَْتُه  بَ ْتُه جلًَّة وََكَشَفْت َعْن َساقَ ي ْ ي َحسي ْفسي

يماً فقد أعد ُسليمان، عليه السالم، لنزول )بلقيس، ملكة سبأ( قصراً عظ (80)﴾َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن َّلليَّي َرب ي اْلَعاَلمينيَ 
مبىن من الزجاج الشفاف، فرشت أرضه ابلزجاج أيضا، وىف أسفله ماء جار فيه صنوف السمك، فلما دخلت ىف هبوه 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 13 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ولقد أضحينا   (81)جيرى حتته املاء"خالته جلة من املاء، فكشفت عن ساقيها لتخوض فيه، فأنبأها سليمان أبن هذا زجاج  
فهذه إشارات ودالئل على حب اإلسالم إلظهار والعامة من بالد املسلمني. نرى مثل هذا يف كثري من األبنية اخلاصة 

مجال رزق هللا ونعمته على العبد، دون غلو، وال مباهاة، وال كرب. وابلتايل فالبد أن يعمل املصمم على إدخال البهجة 
لكن ضابط األمر ما جاء يف جمموعة من األحاديث النبوية روهتا أم املؤمنني  يف البيوت، وتزيينها مبا أحل هللا تعاىل.

: ملسو هيلع هللا ىلصكان لنا سرت فيه متثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال يل رسول هللا : مثل، رضي هللا عنها عائشة
 (82)"حرير، فكنا نلبسها.  َعَلُمَها  نقول  كنا  قطيفة  لنا  وكانت:  قالت"  الدنيا  ذكرت  فرأيته  دخلت  كلما  فإين  هذا،  حويل"

: قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سفر، وقد سرتت بقرام يل على سهوة يل فيها متاثيل، ويف حديث آخر قالت
فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هتكه وقال: "أشد الناس عذااب يوم القيامة الذين يضاهون خبلق هللا" قالت: 

يف بعض مغازيه وكنت أحتني قفوله، فأخذت  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: خرج رسول هللا ويف رواية  ( 83)دة أو وسادتني فجعلناه وسا
كان لنا فسرتته على العرض، فلما جاء استقبلته، فقلت: السالم عليك اي رسول هللا ورمحة هللا وبركاته، احلمد   (84)ًً منطا

، ورأيت الكراهية يف وجهه، فأتى النمط ًً هلل الذي أعزك وأكرمك، فنظر إىل البيت فرأى النمط، فلم يرد علي شيئا
زقنا أن نكسو احلجارة واللنب" قالت: فقطعته، وجعلته وسادتني، حىت هتكه، مث قال: "إن هللا عز وجل مل أيمران فيما ر 

قالت رضي هللا عنها: حشوت للنيب صلى هللا عليه وسلم وسادة فيها متاثيل و   (85)"وحشوهتما ليفا، فلم ينكر ذلك علي
ابل هذه الوسادة؟"، قالت:   وجهه، فقلت: ما لنا اي رسول هللا؟ قال: "ماكأَنا منرقة، فجاء فقام بني البابني وجعل يتغري  

وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها، قال: "أما علمت أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب 
: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ، قالابن عباس ويؤيده حديث( 86)يوم القيامة يقول: أحيوا ما خلقتم"

 ًً "إن أشد الناس عذااب، والرواية: (87)ا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ""من صور صورة يف الدني
أن يصمم يف بيوت املسلمني أو غريها من األماكن لمعماري املسلم  ل  ، فال جيوزولذلك  (88)عند هللا يوم القيامة املصورون"

روى ابن عباس، عن أيب طلحة، رضي هللا فال يكون عواًن على حمرم، وإن مل يقم به بيده. زخرفة فيها تصاوير حمرمة. 
أبن "ميكن القول و (89)"فيه كلب وال تصاوير ًً عنهم قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال تدخل املالئكة بيتا

العقيدة هي اليت دفعت الفنان املسلم إىل اإلبداع يف اجملاالت اليت تبتعد عن احملاكاة احلرفية للطبيعة. وابنصراف املسلمني 
إىل إتقان أنواع أخرى من الزخارف البعيدة عن جتسيد الطبيعة احلية أو تصويرها؛ أصبحت الرسوم اهلندسية، واخلط 
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ملسحة اهلندسية عنصرًا أساسيًا يف الفن اإلسالمي، يسودها مبدأ الرمزية يف التعبري العريب، والزخارف اهلندسية ذات ا
 بعيداً عن التصاوير والتجاسيد احملرمة.  (90)الذي حيول الصورة إىل طراز حتليلي إنشائي  ..."

 

 اخلـــــــــــــــامتـــــة

 والسالم على من هبديه ُتستنار الطرقات، وبعد.احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة  

فلقد تلمسنا يف ثنااي موضوعات هذا البحث، إشارات قرآنية جلية، وهدي حممدي واضح يف كثري من أمور تتعلق 
جبانب التصميم اهلندسي للبناء، وال أدعي أن هذه املادة قد غطت جوانب هذا العمل، إمنا كانت دالئل على سعة 

دين، ومشوله وصالحيته لكل األزمان، وكافة العلوم واملهن واحلرف. ولست يف ذلك مبتدعاً، فقد كان ورحابة هذا ال
أصحاب املهن يف العصور اإلسالمية السابقة، يبنون حرفهم يف ضوء فقههم لدينهم، وضمن عقيدهتم السليمة، مثال 

ع يف كتابه "اإلعالن أبحكام البنيان" كثري م. الذي مج1334ه /  734على ذلك: ابن الرامي التونسي املتوىف يف سنة  
من القضااي والنوازل املتعلقة حبرفة البناء وكذلك األحكام املنظمة ألهل املدينة ضمن الفقه املستند على القاعدة الشرعية 

 "ال ضرر وال ضرار"

القوانني واألعراف والنظم، فاهلندسة يف عمومها متشعبة، والبناء يف خصوصه ذو تفاصيل كثرية تتداخل بصورة كبرية مع  
وملا كان اجملتمع اإلسالمي ذو طبيعة خاصة وضوابط رابنية لزمه وزن كل تفصيل يف ميزان الشرع من خالل فهم نصوص 
الوحي والقواعد واآلراء الفقهية، وإعمال تلك النصوص والقواعد يف هتذيب وتصحيح مسار العمل يف اإلنشاء حىت 

كما كانت يف تلك العصور الذهبية. وذلك ال يتناىف مع العلم أبي صورة من الصور، إمنا   خترج شخصية املسلمني جلية،
دراسته وتطبيقه يف حدود ما أحل هللا تعاىل وأابح، فتسعد اجملتمعات وترجع لفطرهتا بعدما حادت عن طريقها واتبعت 

َسَنَن من كان قبلكم، شربًا شربًا وذراًعا سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى. قال صلى هللا عليه وسلم: "لتتبعن 
 .  (91)بذراع، حىت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم"، قلنا: اي رسول هللا، اليهود والنصارى؟ قال: "فمن"

 الفوائد واالستنتاجات: •
 وميكننا أن خنرج من حمتوى هذا البحث مبا يلي من فوائد واستنتاجات:
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 قبل البدء يف تصميم البناء ضمن األحكام الفقهية اخلمسة.البُد من البحث يف مشروعية العمل   -1
 

 تطبيق قاعدة: "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"، و"الوسائل هلا أحكام املقاصد." -2
ضرورة إعمال مقاصد التشريع الثالثة قبل البدء يف التصميم وأثنائه، وهي: الضرورايت، واحلاجيات،  -3

 والتحسينات.
ْلُعْرفي البد من األخذ  -4 ابلعرف ودراسته قبل البدء ابلتصميم من وحي قول هللا تعاىل: ﴿ُخذي اْلَعْفَو َوْأُمْر ابي

 (92)َوأَْعريْض َعني اجْلَاهيلينَي﴾
 إعمال قاعدة "ال ضرر وال ضرار" أثناء التصميم، واألخذ مببدأ "حيازة الضرر" قبل التصميم. -5
 داء يوجب اللعن، وعالئم املساحة تضبط هذه املسألة.تغيري حدود األرض اململوكة لصاحبها ظلم واعت -6
يُؤخذ يف االعتبار عند تصميم الغرف أبنواعها اعتبارات شىت، مثل: املناخ، وشروق الشمس وحركتها،  -7

 والسرت، وحفظ اخلصوصية.
ئم يُراعي عدم وجود فتحات للجدار الذي على ميني اجتاه القبلة، ليتسىن وضع أسرة فيها يكون اجتاه النا -8

 على ميينه إىل القبلة.
 يُراعى وجود ُغرف لألوالد، وُغرف أخرى للبنات إن أمكن، للتفريق بني اجلنسني. -9

البُد من ختصيص مكان للطعام واستضافة الضيوف، وإذا أمكن ختصيص مكان لراحة الضيوف ومبيتهم   -10
 إن لزم األمر.

 افة أشكاهلا.من األمهية إنشاء مكان حلفظ الطعام، وختزين حاجات املنزل بك -11
من األمهية ختصيص مكان كمصلى ألهل البيت من النساء واألطفال، أو لصالة النوافل أو عند احلاجة  -12

 للرجال.
 .املاء عصب احلياة، وهو هام جداً يف البيوت ألجل الطهارة والنظافة، فال ينبغي هدره -13
جل احملافظة على السرت، وتيسري حياة البُد من إرفاق احلمامات واملرافق األخرى املتعلقة هبا يف البيوت أل -14

 املسلم، إضافة أَنا أحد أسباب السعادة.
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يعترب فناء الدار قلبها الرئيسي الذي تلتف حوله مجيع العناصر والفراغات الرئيسية للمنزل، ومتنفس أهل  -15
اخلصوصية وغض البصر، وذلك البيت، وألنه املوجل إىل عمق البيت فيؤخذ يف االعتبار عند التصميم حفظ  

 إبدخال اإلنكسارات اهلندسية يف املمرات واجلدران.
 لغري منفعة وضرورة ويؤدي ملفسدة فهو غري مندوب.الطبقات يف األبنية غري ممنوعة، ولكن إذا كان التعايل   -16
ي والتفاخر والزينة والتدبيج هامة من ابب ادخال السرور على أهل البيت دون أن يصبح ذلك مظهراً للتباه -17

 أو التكرب.
 ال جيوز التزيني ابلصور واألصنام، وكل ما يشغل عن ذكر هللا أو مينع دخول املالئكة للبيت. -18

 .ملسو هيلع هللا ىلصهذا، واحلمد هلل رب العاملني الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على رسول هللا 
 املصادر واملراجع مرتبة أجبديا  •
. اإلعالن أبحكام البنيان م. 1999م(. 1334ه /734ابن الرامي، أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم. )ت  -1

 حتقيق:  فريد بن سليمان. د ط. تونس: مركز النشر اجلامعي.
صحيح ابن م. 1993/  ه1414 ه (.354حممد بن حبان بن أمحد بن معاذ بن َمْعبَد )ت  ،بن حبان ا -2

 مؤسسة الرسالة.    :. بريوت2حتقيق شعيب األرنؤوط. ط.  حبان برتتيب ابن بلبان 
 -ه  1416ه (.  241ابن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت  -3

 . القاهرة: دار احلديث.1. حتقيق أمحد حممد شاكر. طاملسند م.  1995
حتقيق دقي مجيل  سنن ابن ماجه.م.  2004ه/ 1424(. 275ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين )ت  -4

 العطار. د ط. بريوت: دار الفكر.
لسان م. 1993ه  /  1414ه (.  711ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن على )ت -5

 . بريوت. دار صادر.3. طالعرب
. حتقيق صدقي مجيل سنن أيب داودم. 2005ه / 1425ه(. 275أبو داود. سليمان بن األشعث )ت  -6

 . بريوت: دار الفكر.1العطار. ط
 1404ه (. )307أبو يعلى، أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي. املوصلي )ت:  -7

 دمشق: دار املأمون للرتاث..  1م( مسند أيب يعلى. حتقيق: حسني سليم أسد. ط1984 –ه  
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عمارة األرض يف اإلسالم )مقارنة الشريعة أبنظمة العمران م. 1998ه / 1419أكرب، مجيل عبد القادر  -8
 . بريوت: مؤسسة الرسالة.3. طالوضعية(

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من م. 1995ه /1415ه (. 1420األلباين، حممد انصر الدين )ت  -9
 . الرايض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع.1. طفقهها وفوائدها

. 3. طصحيح اجلامع الصغري وزايداتهم. 1988ه / 1408ه (. 1420األلباين، حممد انصر الدين )ت -10
 بريوت: املكتب اإلسالمي.

. صحيح األدب املفرد لإلمام البخاريم.  1997ه  /    1418ه(.  1420األلباين، حممد انصر الدين. )ت   -11
 . اجلبيل الصناعية )اململكة العربية السعودية(: دار الصديق للنشر والتوزيع.4ط

 -ه  1426ه (.   926األنصاري، زكراي بن حممد بن أمحد أبو حيىي السنيكي املصري الشافعي )ت  -12
حققه وعلق عليه سليمان بن دريع منحة الباري بشرح صحيح البخاري املسمى )حتفة الباري(.  م.2005

 الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.  .1العازمي. ط
 . بريوت: دار الفكر.صحيح البخاريم.  2008ه /  1429ه(.  256البخاري، حممد بن إمساعيل )ت   -13
البحر الزخار املعروف  م.2006ه / 1427ه (. 292ق )ت البز ار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلال -14

. املدينة املنورة: 1حتقيق حمفوظ الرمحن زين هللا وعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعي. ط  مبسند البز ار.
 مكتبة العلوم واحلكم.

من  .  توضيح األحكامم 2003 -ه   1423ه (. 1423البسام، عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل )ت  -15
 . مك ة املكر مة: مكَتبة األسدي.5ط  بلوغ املرام.

 م2012نوفمرب    4جريدة اإلمارات اليوم يف العدد الصادر يف   -16
ه (. 405احلاكم النيسابوري، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب )ت   -17

. بريوت: دار 1فى عبد القادر عطا. ط م. املستدرك على الصحيحني. حتقيق  مصط1990ه / 1411
 احلديث.  الكتب العلمية

 م. اإلهلام املعماري. د ط. الرايض: دار جامعة امللك سعود للنشر.2014ه /  1435حسن، نويب حممد.  -18
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. تعريب فهمي درر احلكام يف شرح جملة األحكامم. 1991ه / 1411ه(. 1353حيدر، علي)ت  -19
 اجليل.. بريوت: دار  1احلسيين. ط

 . القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.2. طالتفسري احلديثم.  1966ه /  1386دروزة، حممد َعزَّة.  -20
حتقيق: حممد صديق املنشاوي.   معجم التعريفات.م.  2004ه(.  816الشريف اجلرجاين، علي بن حممد )ت   -21

 د ط. القاهرة: دار الفضيلة. 
 . د ط. بريوت: دار النهضة العربية.ه اإلسالميأصول الفقم. 1986ه /  1406شليب، حممد مصطفى.  -22
. حتقيق طارق بن عوض هللا املعجم األوسطه(.  360الطرباين. أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب )ت -23

 بن حممد و عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين. د ط. القاهرة: دار احلرمني.
كراسات مراصد   ود الفاصلة واملشرتكة(.السياسة الشرعية وفقه العمارة )احلدم. 2012عزب، خالد.  -24

. 16)كراسات علمية حمكمة(. اإلسكندرية، مصر: مكتبة اإلسكندرية، وحدة الدراسات املستقبلية. عدد 
 فرباير. 

م. معجم اللغة العربية املعاصرة. 2008  -ه     1429ه ( وآخرون.  1424عمر، أمحد خمتار عبد احلميد )ت   -25
 .252ص.    .1. القاهرة: عامل الكتب. ج.1ط

 . بريوت: دار الشروق.17. طيف ظالل القرآن م.  1991ه/  1412ه (.  1385قطب، سيد )ت    -26
. القاهرة: القدس لإلعالن والنشر  2ط  املكاييل واملوازين الشرعية.م.  2001ه  /    1421حممد، علي مجعة.   -27

 والتسويق. 
. القاهرة: شركة 1ط تفسري املراغي.م. 1946ه  /  1365ه (. 1371املراغي، أمحد بن مصطفى )ت  -28

 مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده.
القاهرة:  صحيح مسلم.م. 2001ه / 1422ه(. 261مسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري )ت  -29

 مكتبة الثقافة الدينية.
قاعدة ال ضرر والضرار )مقاصدها وتطبيقاهتا الفقهية قدميا م.  2005ه / 1426اهلاليل، عبد هللا.  -30

 . ديب: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث.1. طوحديثاً(
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جممع م. 1994ه /1414ه (.  807اهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان )ت  -31
 ط . القاهرة: مكتبة القدسي.  . حتقيق حسام الدين القدسي. دالزوائد ومنبع الفوائد 

. من سلسلة عامل املعرفة إصدار اجمللس الوطين للثقافة إلسالمية والبيئةالعمارة ام.  2004وزيري، حيىي.  -32
 . الكويت: مطابع السياسة.1والفنون واآلداب يف الكويت. ط

 

1An'am. 6: 38-Quran. Al) 

 38 :6 .األنعامالقرآن.  ((2
 38 :6 .األنعامالقرآن.  ((3
 27 :39القرآن. الزمر.  ((4
 7 :59. احلشرالقرآن.  ((5
 .511د ط. بريوت: دار النهضة العربية. ص.  .أصول الفقه اإلسالميم. 1986ه / 1406شليب، حممد مصطفى. ( (6
 .26 - 25أنظر املرجع نفسه.  ص. ( (7

مك ة املكر مة: مكَتبة . 5ط  .توضيح األحكام من بلوغ املرام . م 2003 -ه   1423 .ه (1423 )تعبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل  ،البسام( (8
 65 . ص.1ج.  .األسدي

يف البناء.  رقم . بريوت: دار الفكر. كتاب االستئذان . ابب ما جاء  صحيح البخاريم.  2008ه /  1429ه(.  256البخاري، حممد بن إمساعيل )ت    ((9
 . 1592ص.   6302احلديث 

 .38.  ص 69يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي ال ينفروا  رقم احلديث املرجع نفسه.كتاب العلم . ابب ما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ((10

 .872.  ص 3560املرجع نفسه. كتاب املناقب . ابب صفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص رقم احلديث  ((11

م. املستدرك على 1990ه / 1411ه (. 405احلاكم النيسابوري، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب )ت  (12)
. قال: "هذا حديث صحيح اإلسناد 175. ص.  2. ج.2684  .احلديث  ار الكتب العلمية . بريوت: د1الصحيحني. حتقيق  مصطفى عبد القادر عطا. ط  

"حممد  من خالد بن عبد هللا الواسطي إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تفرد به حممد بن بكري، عن خالد إن كان حفظه فإنه صحيح على شرط الشيخني". علق الذهيب:
سلسلة األحاديث .  م1995  /ه   1415  .ه (1420)ت    حممد انصر الديناأللباين،  )ه األلباين  قال أبو حامت صدوق يغلط وقال يعقوب بن شيبة ثقة". وحسن 

فقال: "ونص عبارة أيب حامت يف "اجلرح والتعديل  (.39ص.  .3 . ج.مكتبة املعارف للنشر والتوزيع :الرايض. 1. طالصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
 )صدوق عندي يغلط أحياان ( مث نقل توثيقه عن مجع، فمثله ال يقل حديثه عن درجة احلسن . وهللا أعلم."

 199: 7القرآن. األعراف.  ((13
. من جملة األحكام، وقد جاء يف شرحها أن : "العادة عامة كانت أو خاصة جتعل حكما إلثبات حكم شرعي ... ومعىن حمكمة أي هي املرجع  36املادة    ((14

كراره املرة بعد املرة، على الطباع السليمة بت  عند النزاع؛ ألَنا دليل يبىن عليه احلكم، ... تعريف العادة: هي األمر الذي يتقرر ابلنفوس ويكون مقبوال عند ذوي
. تعريب فهمي درر احلكام يف شرح جملة األحكامم. 1991ه / 1411ه(. 1353)حيدر، علي)ت  أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته 

 .(44. ص 1ج . بريوت: دار اجليل.1احلسيين. ط
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. بريوت: مؤسسة الرسالة. 3. طعمارة األرض يف اإلسالم )مقارنة الشريعة أبنظمة العمران الوضعية(م.  1998ه /  1419انظر: أكرب، مجيل عبد القادر    ((15
. كراسات مراصد )كراسات علمية حمكمة(  السياسة الشرعية وفقه العمارة )احلدود الفاصلة واملشرتكة(.م. 2012عزب، خالد. : وكذلك. 367ص. 

 .26 – 25. فرباير. ص.  16اإلسكندرية، مصر: مكتبة اإلسكندرية، وحدة الدراسات املستقبلية. عدد 

م. معجم التعريفات. حتقيق: حممد 2004ه(. 816)ت  )الشريف اجلرجاين، علي بن حممد    متلك البقعة جربًا مبا قام على املشرتي ابلشركة واجلوارهي:    ((16
 ( .113القاهرة: دار الفضيلة. ص صديق املنشاوي. د ط. 

رقم احلديث  . 532الش    فعة يف ما مل يقس    م فإذا وقعت احلدود فال يُقس    م. ص  اببالش    فعة .  . كتابص    حيح البخاري  .البخاري، حممد بن إمساعيل  ((17
 .(6976و  2496و  2495و  2214و  2213. )كذلك هو عند البخاري 2257

ديب: دار البحوث للدراسات .  1ط.  قاعدة ال ضرر والضرار )مقاصدها وتطبيقاهتا الفقهية قدميا وحديثاً(م.   2005ه /  1426عبد هللا.  ،  اهلاليل  ((18
 بتصرف بسيط.  .83 - 82ص . 2ج.  .اإلسالمية وإحياء الرتاث

كتاب   حتقيق دقي مجيل العطار. د ط. بريوت: دار الفكر. .سنن ابن ماجه م. 2004ه/ 1424 .(275)ت  حممد بن يزيد القزويين ،ابن ماجه ((19

 قال الشيخ شعيب األرانؤؤط: احلديث صحيح بشواهده. . 737. ص 1. ج2341احلديث. رقم األحكام. ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره. 

تونس: .  حتقيق:  فريد بن سليمان. د ط.  أبحكام البنيان اإلعالن  م.  1999م(.  1334ه /734أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم. )ت  ،  ابن الرامي  ((20
 .58ص  .مركز النشر اجلامعي 

 . 87. 5القرآن. املائدة:  ((21

. ص 2452رقم احلديث  .إمث من ظلم ش          يئاً من األرض ابب. املظامل والغص          ب . كتابص          حيح البخاري. ه(256-البخاري، حممد بن إمساعيل )  ((22
587. 

إمث من ظلم   ابب. املظامل والغص           ب كتاب  . بريوت. دار الفكر.ص           حيح البخاريم.  2008ه / 1429.  ه(256ت إمساعيل )البخاري، حممد بن   ((23
 .3196طرفه يف البخاري  .2454رقم احلديث  .588. ص شيئاً من األرض

بشرح صحيح البخاري  منحة الباري .م2005 -ه  1426 . ه ( 926 ت، زكراي بن حممد بن أمحد أبو حيىي السنيكي املصري الشافعي )األنصاري( (24
 .228. ص. 5ج.  .الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع .1. طسليمان بن دريع العازمي حققه وعلق عليه (. حتفة الباري) ملسمىا

 13 :76 .اإلنسان القرآن.  ((25
الكويت:  .1املعرفة إصدار اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب يف الكويت. ط. من سلسلة عامل العمارة اإلسالمية والبيئة م. 2004حيىي.  وزيري،( (26

 . 37 ص.مطابع السياسة. 

 .3782 ص. . 6 ج.. بريوت: دار الشروق. 17. طيف ظالل القرآن م. 1991/ه 1412 .ه (1385 )ت  سيد ،قطب ((27

 31 – 30 :24. النورالقرآن.  ((28
 .1596. ص. 6315. احلديث  النوم على الشق األمين. ابب الدعواتالبخاري، حممد بن إمساعيل. صحيح البخاري.كتاب  ((29
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ق: يق. حتمسند أيب يعلىم( 1984 –ه  1404) .ه (307: تاملوصلي ) .أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي ،أبو يعلى ((30
 . قال احملقق: إسناده ضعيف. 210. ص. 8. ج. 4774جزء من احلديث  .دمشق: دار املأمون للرتاث. 1. طحسني سليم أسد

م يف موضوع بعنوان )النوم الصحي بوضع الرأس ابجتاه الشمال  2012نوفمرب  4ذكرت هذه املعلومة يف جريدة اإلمارات اليوم يف العدد الصادر يف  ((31
   البيولوجيا األرضية يُدعى مارايان بوينواملغناطيسي( نقالً عن خبري يف 

كتاب  . بريوت: دار الفكر.  1حتقيق صدقي مجيل العطار. ط. سنن أيب داودم. 2005ه / 1425. ه(275)ت  أبو داود. سليمان بن األشعث ((32
إسناده حسن وقد تفرد به. قال الشيخ األلباين: "قلت  .104. ص 495. رقم احلديث  مىت يؤمر الغالم ابلصالة. ابب تفريع أبواب املساجد  الصالة.

 .(401. ص. 2. ج. األم –صحيح أيب داود ) " صحيح. وقال النووي: " إسناده حسن 

 12: 49. احلجراتالقرآن.  ((33

 51 :15. احلجرالقرآن.  ((34
 24 :51. الذارايتالقرآن.  ((35
 68 :15. احلجرالقرآن.  ((36
 53 :33. األحزابالقرآن.  ((37
ص   .6019 رقم احلديث. فال يُؤذ جارهمن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر  ابب. األدب . كتابصحيح البخاري .البخاري، حممد بن إمساعيل ((38

1526.  
سكرجة( هي قصاع يوضع فيها ال) .1385 . ص.5386. احلديث  اخلبز املرقق واألكل على اخلوان والسفرة . ابب األطعمة.كتاب املرجع نفسه ((39

فر( مجع سفرة وهي جلد مستدير حوله حلق وان( طبق مرتفع يوضع عليه الطعام وهو ما يسمى اآلن ابلطاولة واملنضدة. )السُ اخلاملشهيات كالسلطة وحنوها. )
ما يوضع على األرض ويوضع عليه الطعام[ ]تعليق من حديد يضم به ويعلق وكان يوضع فيه زاد املسافر الذي هو السفرة يف األصل وميكن أن تطلق على كل  

 [على احلديث مصطفى البغا

 49 :3. آل عمران القرآن.  ((40
 87 :10. يونسالقرآن.  ((41

  صحيح مسلم. كتاب القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.  صحيح مسلم.م. 2001ه / 1422 .ه(261)ت  مسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري ((42
 .187. ص. 777رقم احلديث  استحباب صالة النافلة يف بيته، وجوازها يف املسجد. ابب صالة املسافرين وقصرهاكتاب 

 .187. ص. 877رقم احلديث املرجع نفسه،  ((43

 حمفوظ الرمحن زين هللا حتقيق  .ارسند البز  املعروف مب البحر الزخار م.2006ه / 1427 .ه (292)ت  أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق ،ارالبز   ((44
. 15. ج. 8567. ابب مسند أيب محزة أنس بن مالك. احلديث مكتبة العلوم واحلكم: املدينة املنورة. 1. طعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعيو 

الوجه. صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها.   هذا  من  إال  هريرة  أيب  عن  يروى  نعلمه  ال  احلديث   . قال املصنف: وهذا187ص.  
 .315. ص. 3ج.  ."كالم يسري ال يضر  وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال البخاري، ويف حيىي بن أيوب املصري" وقال:

. شعيب األرنؤوطحتقيق . صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان م. 1993 / ه1414 . (ه354ت ) حممد بن حبان بن أمحد بن معاذ بن َمْعبدَ  ،بن حبان ا ((45
عبد هللا بن سويد  .: حديث قوييف حاشية الكتاب الشيخ شعيب األرنؤوطوقد علق . 595. ص. 5ج. . 2217احلديث  .مؤسسة الرسالة :بريوت. 2ط

 وابقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. ؛وال تعديال، وقد توبع مل يذكر فيه جرحاً  األنصاري
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