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  املقدمة

الصالة والسالم على البشري النذير، وعلى آله ، واحلكيم اخلبرياحلمد هللا 

  :وبعدوم الدين، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل ي

قد من اهللا سبحانه على أهل اإلسالم خاصة والبشرية عامة ل

فجعل يف فقهاء املسلمني على مر العصور من يدرك حاجات جمتمعام، 

فيجتهدوا يف صياغة األحكام الفقهية وفقاً ملتطلبات العصر، منطلقني من 

 من رعايةهداية القرآن الكرمي والسنة النبوية، وما جاءت به الشريعة 

درأ املفاسد واملظامل، ولقد حظيت سائر احلقوق واملصاحل واحلقوق، 

 حق االرتفاقبالدراسة والبحث من فقهائنا األجالء، ومن تلك احلقوق 

أن هذا املتعلق بتحصيل منافع العقارات بأنواعها اخلاصة والعامة، ومع 

 هفيابات الفقهية ال أن الكتأخذ اليوم طابعاً خمتلفاً، إالنوع من احلقوق قد 

الذي جدت فيه أنواعاً ال تزال قاصرة عن الوفاء مبا يتطلبه هذا العصر، 

من حقوق االرتفاقات اليت آلت إىل أنواع من املشكالت واملخالفات 

وإن كانت بعض بسبب غياب النظام املستمد من الشرع املطهر، 

كن أن تعرب  ميإال أا ال اليوم متوفرةيف هذا اجلانب النظريات القانونية 

  .عن الرأي الفقهي، املستمد من أصول التشريع يف الكتاب والسنة

نفها شيء من التداخل والغموض، صرح تومسائل االرتفاق يك

:" )١(، حيث قال حسام الدين الشهيد املتقدمنيبذلك بعض الفقهاء

                                 
 احلنفية فقهاء أكابر من الشهيد، بالصدر املعروف مازة بن عبدالعزيز بن عمر هو  (١)

 اجلامع وشرح واملستفيت، املفيت وعمدة الكربى، والفتاوى الصغرى الفتوى صاحب
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وجدت مسائل دعوى احليطان والطرق ومسيل املاء من أصعب املسائل 

)٢("رها التئاماًمراماً، وأعس
ومعقدة ولئن كانت مسائل االرتفاق صعبة  ،

يف ذلك الوقت فهي اليوم أصعب، وأكثر إشكاالً، فقد تعددت أمناط 

املعامالت والعادات واألعراف، واستجدت ألوان كثرية من احلقوق 

ضرورة املتعلقة حبق االرتفاق يف العقارات اخلاصة والعامة، مما يعين 

فقهاء املتقدمون مع مراعاة هذا التغري أو التحول يف مراجعة ما كتبه ال

  .عصرنا احلاضر

إضافة جديدة إلثراء بعض جوانب هذا البحث يعترب لعل و

 املعاصرة، ومسامهة يف تتبع بعض صيغه وتطبيقاته، موضوع حق االرتفاق

موقناً بأن حبث هذا املوضوع حيتاج إىل دراسة أكثر توسعاً وعمقاً 

ة مبا هو موجود ومعمول به يف األنظمة الدولية، اليت ، ومقارنوحتليالً

  .أخذت ا بعض البلدان اإلسالمية

وميكن انتظام مسائل هذا البحث وتقسيمها إىل ستة مباحث هي 

  :كالتايل

  .تعريف حق االرتفاق، وعالقته باحلقوق العينية: املبحث األول 

  . ااألصل يف حقوق االرتفاق، واحلكمة منه: املبحث الثاين 

  .أسباب ثبوت حقوق االرتفاق: املبحث الثالث

  .حقوق االرتفاق قدمياً، وما تشمله يف هذا العصر: املبحث الرابع 

                                                                           
 طبقات يف املضيئة اجلواهر (ه٥٣٦ عام خبارى يف ودفن مسرقند يف استشهد الصغري،

 ).٥/٥١ األعالم ،١/٣٩١ احلنفية

 ).٢٢ (ص احليطان كتاب  (٢)



 - ٥٩٥ -

  .األولوية يف االرتفاق باملنافع العامة: املبحث اخلامس 

  .حقوق االرتفاق يف العصر احلاضر: املبحث السادس 

  .ل والعمل       واهللا سبحانه أسأل التوفيق والسداد يف القو
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 وعالقته باحلقوق  االرتفاق،تعريف حق: املبحث األول 

  .العينية

   :االرتفاق تعريف : أوالً

 به، انتفعت إذا بالشيء ارتفقت: يقال, االنتفاع : لغة االرتفاق

  /M : سبحانه قال به، يرتفق ما هو الفاء وفتح امليم بكسر واملرفق

0  1  2  3L )٣(
.  

  »  M ª : تعاىل قال مرتفق، : ارتفق من املكان واسم

¬  ®    L )٤(
.  

 اليت املنافع على طلقي ما فأكثر : الفقهاء استعمال يف االرتفاق أما

 من املتقدمني عند يشتهر مل متأخر اصطالح وهو ،للعقار تتحقق

 أن وميكن متفرقة، أبواب يف له متفرقة أحكاماً ذكروا وإمنا ،)٥(الفقهاء

 :تعريفني مع  هنا نقف

                                 
 . الكهف سورة من) ١٦ (اآلية من جزء (٣)

 . الكهف سورة من) ٣١ (اآلية من جزء (٤)

 :" احلنفية من احلريان مرشد يف باشا قدري تعريف ذكر بعد اخلفيف علي الشيخ يقول (٥)

 مث القانون، رجال عن أخذه قد أنه وأظن -أعلم فيما -حنفي به يسبقه مل تعريف وهذا

الشرعية املعامالت أحكام خمتصر". اإلسالمي الفقه يف بعده كتب ممن كثري فيه قلّده

 ).١٥(ص  
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 آخر عقار ملنفعة عقار على مقرر حق أنه : احلنفية تعريف : األول
)٦(

.  

)٧( بالعقار تتعلق منافع حتصيل أنه : املالكية تعريف: الثاين
.  

 يشمل ألنه احلنفية، عند منه أعم املالكية فقهاء تعريف أن ويالحظ

 شربال كحق بالعقار، العقار انتفاع عن فضالً بالعقار الشخص انتفاع

  .لذلك ميكن أن يكون تعريف املالكية أعم وأصح املرور، وحق

 صور يف )٩( واحلنابلة )٨( الشافعية فقهاء أورده مما يستفاد والذي

 إطالق فيشمل ،ذلك يف املالكية فقهاء ذكره ما مع يتفقون أم االرتفاق

 الشخص وارتفاق بالعقار العقار ارتفاق عندهم االرتفاق مصطلح

  .بالعقار

 املتعلقة املنافع حتصيل هو االرتفاق حق مفهوم أن يعلم ذاو

 يتصل وما بالعقار انتفاع إذن فاالرتفاق العقارات، مالك أو بالعقارات،

 يف يشترك عاماً كان أو خاصاً، العقار كان سواء وحنوه، ماء من به

  . الناس عموم منفعته

  :العينية باحلقوق االرتفاق حق عالقة : ثانياً

                                 
 ).١٠ (ص احلريان مرشد (٦)

 .٢/٢٥١ التحفة شرح يف البهجة (٧)

 .٦/٢٥٣ للعمراين لبيانا ،١٦/٥٧١ املذهب دراية يف املطلب اية ،٢/٢٩٧ املهذب (٨)

 .٢/١٥٠ اإلرادات منتهى شرح ،١٠٩ ،٥/١٠٨ املبدع ،٢/٢٤٧ الكايف (٩)
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 على لشخص الشرع يقررها اليت احلقوق تلك هي: العينية احلقوق

)١٠( بالعقار املتعلقة كاحلقوق بذاته، قائم معني شيء
.  

 فهو عقار، على متقرر حق – ظاهر هو كما – االرتفاق وحق

 الطريق، بذات متعلق-  مثالً – املرور كحق شيء، ذات على منصب

  .العقار بعني أساساً مرتبط فهو

  :االنتفاع حقو االرتفاق حق بني الفرق: ثالثاً

 عن خيتص االرتفاق حق لكن ، االنتفاع أنواع من نوع االرتفاق

 بني سريعة مقارنة يف جلياً ذلك يظهر خبصائص، االنتفاع حقوق سائر

  :كالتايل وبياا االنتفاع، وحق االرتفاق حق

 غري فهو االنتفاع حق أما بالعقارات، مرتبط حق االرتفاق حق – ١

 ورمبا املوقوف، بالعقار كاالنتفاع العقار يف كان رمبا بل بالعقار، طمرتب

  .وحنوه الكتاب بإعارة كاالنتفاع املنقوالت من العقار بغري كان

 االنتفاع حق بينما عقار، أو لشخص ثابت حق االرتفاق حق – ٢

  .فقط لألشخاص إال يثبت ال

 تعدد وإن موجوداً العقار دام ما دائم حق االرتفاق حق – ٣

  .معينة أحوال يف ينتهي مؤقت فهو االنتفاع حق أما مالكه،

                                 
 إىل املؤلف أشار وقد ،) ١٦ (ص حبيلي لسامي اإلسالمي املايل الفقه يف اردة احلقوق (١٠)

 املعاصرون الفقهاء نقله جديد اصطالحي تقسيم وعيين شخصي حق إىل احلق تقسيم أن

 كتبهم يف الفقهاء من املتقدمون ذكرها فقهية وصوراً أمثلة وأوردوا ونيني،القان كتب من

 .والتقسيم االعتبار هذا على نصهم عدم مع متفرقة مواضع يف
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 يعتربونه ال الذين احلنفية فقهاء عند حىت يورث االرتفاق حق – ٤

  الفقهاء بني إرثه يف خمتلف االنتفاع حق بينما للعقار، تابع ألنه ماالً؛
)١١(

.  

  . واحلكمة منها االرتفاق،األصل يف حقوق : املبحث الثاين

 منفصوص نبوية كرمية تدل على بعض حقوق االرتفاق جاءت ن

  : ذلك

 ما جاء يف ارتفاق اجلار  جبدار جاره، فقد ثبت يف السنة - ١

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة رضي اهللا عنهالصحيحة 

، مث يقول » ال مينع جار جاره أن يغرز خشبه يف جداره«: وسلم قال

 »عنها معرضني، واهللا ألرمني ا بني أكتافكمما يل أراكم «: أبو هريرة
)١٢(

.  

وهذا احلديث دليل ظاهر على حق اجلوار، وهو من أسباب حق 

االرتفاق، وقد أورد اإلمام مالك يف املوطأ هذا احلديث يف باب القضاء 

 وكل ما :" قوهلمامطرف وابن املاجشونيف املرافق،  ونقل الباجي عن 

أو خمتلف يف طريق، أو فتح اق مباء، ، وإرفطلبه جاره من فتح باب

 ال ينبغي يف الترغيب ، فهو مثل ذلك، وشبه ذلك،طريق يف غري موضعه

)١٣( "  وال حيكم به عليه،أن مينعه مما ال يضره وال ينفعه
.  

                                 
 . ٥/٥٠٠ الزحيلي وهبة للدكتور وأدلته اإلسالمي الفقه (١١)

 رقم٣/١٣٢ خشبه يغرز أن جاره جار مينع ال باب يف البخاري أخرجه  (١٢)

 ).١٦٠٩ (رقم ٣/١٢٣٠اجلار جدار يف اخلشب غرز باب املساقاة يف ومسلم)٢٤٦٣(

 .٦/٤٤ املوطأ شرح املنتقى  (١٣)
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وذا احلديث وما كان مثله احتج من رأى :"قال ابن عبدالرب

 وال ، جداره وأن ال مينع اجلار جاره وضع خشب يف،القضاء باملرفق

)١٤(" كل شيء يضره
.  

ال (والقضاء باملرفق خارج بالسنة عن معىن قوله  :"-أيضاً- وقال 

 ألن هذا معناه التمليك ؛)حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد ،واالستهالك وليس املرفق من ذلك

فرق رسول اهللا صلى  فغري واجب أن جيمع ما ،فرق يف احلكم بينهما

)١٥(" اهللا عليه وسلم
.  

عن عروة بن الزبري، أن عبد اهللا بن الزبري،  ويف الصحيحني – ٢

 من األنصار خاصم الزبري عند رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثه أن رجالً

سرح : وسلم، يف شراج احلرة اليت يسقون ا النخل، فقال األنصاري

عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، املاء مير، فأىب عليهم، فاختصموا 

اسق يا زبري مث أرسل : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزبري

يا رسول اهللا أن كان ابن : املاء إىل جارك، فغضب األنصاري، فقال

يا زبري اسق، «: عمتك فتلون وجه نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال

واهللا إين ألحسب : فقال الزبري» رمث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلد

                                 
 .٧/١٩٥ االستذكار  (١٤)

 .٧/١٩٣ االستذكار  (١٥)
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فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما {هذه اآلية نزلت يف ذلك 

)١٦( ]٦٥: النساء[} شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا
.  

  .وهذا احلديث أصل يف ارتفاق الناس وحقهم يف الشرب

 وفيه من الفقه أن أصل املياه األودية والسيول اليت:" قال اخلطايب 

 وأن الناس شرع عها ومل تستنبط حبفر وعمل اإلباحة،ال متلك مناب

 منها فأحرزه كان أحق سواء يف االرتفاق ا، وأن من سبق إىل شيء

)١٧(" به من غريه
.  

عن مسرة بن جندب،  الباقر جعفر حممد بن علي  ما رواه – ٣

ومع :  من خنل يف حائط رجل من األنصار، قال)١٨(أنه كانت له عضد

فكان مسرة يدخل إىل خنله فيتأذى به ويشق عليه، : جل أهله، قالالر

                                 
 وجوب باب يف ومسلم)٢٣٥٩ (رقم٣/١١١ األار سكر باب يف البخاري أخرجه (١٦)

 الشني بكسر) حلرةا شراج(و). ٢٣٥٧ (رقم ٤/١٨٢٩ وسلم عليه اهللا صلى اتباعه

 حجارة فيها امللسة األرض هي واحلرة شرجة واحدها املاء مسايل هي وباجليم املعجمة

وأما اجلدر فبفتح اجليم وكسرها وبالدال املهملة، وهو اجلدار ومجع اجلدار  سود،

جدر، ككتاب وكتب، ومجع اجلدر جدور كفلس وفلوس، ومعىن يرجع إىل 

 باجلدر أصل احلائط، وقيل أصول الشجر، والصحيح اجلدر أي يصري إليه، واملراد

األول، وقدره العلماء أن يرتفع املاء يف األرض كلها، حىت يبتل كعب رجل 

 .١٠٨ ،١٠٧ / ١٥ مسلم على النووي شرح. اإلنسان

  .٤/١٨١ السنن معامل (١٧)

 من يدعض هو وإمنا عضداً داود أبو رواه):"١٨١ / ٤ (السنن معامل يف اخلطايب قال  (١٨)

 منه يتناول جذعة للنخلة صار إذا األصمعي قال تطل، ومل تنسق مل خنالً ،يريد خنيل

 ".عضيدات ومجعه العضيد النخلة فتلك املتناول
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فطلب إليه أن يبيعه فأىب، فطلب إليه أن يناقله فأىب، فأتى النيب صلى اهللا 

 أن ب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فطل،عليه وسلم، فذكر ذلك له

» ا ولك كذا وكذ،فهبه له«:  فطلب إليه أن يناقله فأىب، قال،يبيعه فأىب

فقال رسول اهللا صلى اهللا ، » أنت مضار«:  رغبه فيه فأىب، فقالأمراً

)١٩( »اذهب فاقلع خنله«: عليه وسلم لألنصاري
.  

وهذا احلديث فيه داللة على نوع من أنواع حق االرتفاق وهو 

حق املرور، وثبوته يف حال عدم الضرر، أما مع وجود الضرر فيمنع 

أمحد يف رواية حنبل بعد أن ذكر له منه، وقد نقل ابن رجب عن اإلمام 

كل ما كان على هذه اجلهة وفيه ضرر، مينع من ذلك، ": هذا احلديث

 يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه فإن أجاب وإال أجربه السلطان، وال

)٢٠(" مرفق له
.  

                                 
 والبيهقي ،)٥٣٥٣ (رقم ٣/٣١٥: القضاء من أبواب: األقضية يف داود أبو أخرجه  (١٩)

 بن مسرة من الباقر اعمس يف: املنذري وقال ،)١١٨٨٣ (رقم ٦/٢٦٠ الكربى السنن يف

 ما فيه وقيل منه، مساعه معه يتعذر ما: مسرة ووفاة مولده من نقل وقد. نظر جندب

 وقال. ٥/٢٤٠: للمنذري السنن خمتصر. أعلم وجلّ عز واهللا منه السماع معه ميكن

 ضعيف، إسناد وهذا): ٥٥٦ / ٣ (واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة يف األلباين

 مات فقد مسرة، من يسمع مل الباقر وهو هذا جعفر أبا أن غري مسلم الرج ثقات رجاله

 من وكل. ستني سنة: وقيل ومخسني، ست سنة جعفر أبو وولد. ومخسني مثان سنة هذا

 مسرة من يسمع مل فهو األرجح كان وأيهما . التهذيب " يف احلافظ وجههما القولني

 .بعضهم بذلك صرح وقد قطعا،

 .٢/٢١٨ واحلكم العلوم جامع ،)١٤٩ (ص جبر البن القواعد (٢٠)
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  وقد عمل الصحابة رضوان اهللا عليهم مبا حفظوه عن – ٤

لك احلقوق، فمن ذلك ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف إجراء ت

 له من ساق خليجاًأنه  الضحاك بن خليفة رواه مالك وغريه عن

العريض، فأراد أن مير به يف أرض حممد بن مسلمة، فأىب حممد، فقال له 

، وال يضرك،  وآخراًمل متنعين، وهو لك منفعة تشرب به أوالً: الضحاك

 بن اخلطاب فأىب حممد، فكلم فيه الضحاك عمر بن اخلطاب فدعا عمر

مل : " ال، فقال عمر: حممد بن مسلمة فأمره أن خيلي سبيله، فقال حممد

، وهو ال  وآخراًمتنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع، تسقي به أوالً

واهللا ليمرن به، ولو على : فقال عمر. ال واهللا: يضرك، فقال حممد

)٢١( "بطنك، فأمره عمر أن مير به، ففعل الضحاك
.  

يعين ما ورد يف عدم منع (فحمل عمر األمر  :" يقول ابن حجر

وعداه إىل كل ما  على ظاهره )اجلار جاره من غرز خشبه على جداره

 ويف دعوى العمل ،حيتاج اجلار إىل االنتفاع به من دار جاره وأرضه

)٢٢(" على خالفه نظر
.  

                                 
 املسند " يف والشافعي الليثي، برواية) ٢١٧٣ (رقم ٢/٧٤٦ " املوطأ " يف مالك أخرجه (٢١)

 له ، "املعرفة " ويف ،)١١٨٨٢(رقم ٦/١٥٧ والبيهقي ،) ١٤٩٥ (رقم ١/٢٤٤" 

 ،٥/١١١ الباري فتح يف حجر ابن احلافظ إسناده وصحح).٣٧٦٩(رقم ٩/٣٥

 ".الشيخني شرط على صحيح سند وهذا:"وقال ،٢٥٤/ ٥ الغليل إرواء يف باينواألل

 .٥/١١١ الباري فتح (٢٢)



 - ٦٠٤ -

وهذا نظري قصة " :وجاء يف سبل السالم يف شرح هذا األثر

 االنتفاع به مه عمر يف كل ما حيتاج اجلار إىل وعم،حديث أيب هريرة

)٢٣(" من دار جاره وأرضه
.  

عن عمرو بن حيىي املازين،  -أيضاً-رواه مالك  ومثل هذا األثر ما

كان يف حائط جده ربيع لعبد الرمحن بن عوف، : عن أبيه، أنه قال

فأراد عبد الرمحن بن عوف أن حيوله إىل ناحية من احلائط هي أقرب 

ه، فمنعه صاحب احلائط فكلم عبد الرمحن بن عوف عمر بن إىل أرض

)٢٤( »فقضى لعبد الرمحن بن عوف بتحويله«اخلطاب يف ذلك 
.  

أكثر أهل األثر يقولون يف هذا مبا روي عن :" يقول ابن عبدالرب

 ويقولون ليس للجار أن مينع جاره مما ال ،عمر رضي اهللا عنه

)٢٥("يضره
.  

:" أثورة عن عمر رضي اهللا عنهوقال معقباً على الروايات امل

ال حيل ( عن معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم القضاء باملرفق خارج

يب هريرة يف أبدليل حديث ) مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه

اء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بأنه  وقض،غرز اخلشب على اجلدار

 حينئذ معىن قول النيب  فيكون،ن مينع جاره ما ال يضرهال جيوز للجار أ

) ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه(صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
 .٢/٨٥سبل السالم   (٢٣)

 ٣٦/ ٩واآلثار السنن معرفة يف والبيهقي ،٢/٧٤٦ املوطأ يف مالك أخرجه  (٢٤)

 ).٤٧/ ٦ (املوطأ شرح املنتقى .الظاهرة الساقية هو والربيع). ١٢٢٦٥(رقم

  .٧/١٩٥ ستذكاراال (٢٥)
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 ،خرج على األعيان والرقاب واستهالكها إذا أخذت بغري إذن صاحبها

ال على املرافق واآلثار اليت ال تستحق ا رقبة وال عني شيء وإمنا 

)٢٦("  تستحق ا منفعة
.  

مام مالكاً وأصحابه لروايتهم هذه وقد عذل اإلمام الشافعي اإل

 :"األحاديث واآلثار وترك العمل ا، حبجة أنه ليس عليها العمل، فقال

  حديثاً- صلى اهللا عليه وسلم -فرويتم يف هذا الكتاب عن النيب 

 فقلتم ، وحديثني عن عمر بن اخلطاب مث خالفتموها كلها ثابتاًصحيحاً

 ومل ، وليس عليها العمل،لناسيف كل واحد منها ال يقضى ا على ا

 وال خالف واحد منها فعمل ،ترووا عن أحد من الناس علمته خالفها

 فينبغي أن - صلى اهللا عليه وسلم -من تعين ختالف به سنة رسول اهللا 

 ألنه يضيق ؛ وختالف عمر مع السنة، عندنايكون ذلك العمل مردوداً

 مع أنك ،ه أضيق فإذا كانت معه السنة كان خالف،خالف عمر وحده

نا هذا ، وما أرانا وما عرفنا ما تريد بالعمل إىل يوم، أحلت على العمل 

)٢٧(" نعرفه ما بقينا
.  

هذه بعض النصوص اخلاصة يف بعض أنواع االرتفاق، وهي تدل 

على ما سواها من حقوق االرتفاق يف األمالك اخلاصة والعامة، ذلك 

ل حقوق االرتفاق املذكورة أن الشريعة ال تفرق بني  املتماثالت، فك

يف كتب الفقهاء أو اليت مل تذكر واستجدت يف حياة الناس هلا حكم 

                                 
  .٧/١٩٧ االستذكار (٢٦)

 .٢٤٤/ ٧األم   (٢٧)
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تلك احلقوق اليت قضى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضوان 

اهللا عليهم، إذا احتاج إليها الناس، وتضررت األمالك واألموال بدوا، 

عه، يف مثل قول  ومننصوص على نفي الضرروقد دلّت عمومات ال

 "ال ضرر وال ضرار"املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املشهور

)٢٨(
.  

                                 
) ٢/٧٨٤ (جباره يضر ما حقه يف بىن من: باب األحكام، كتاب يف ماجة ابن أخرجه (٢٨)

 وال ضرر ال أن: قضى - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن: (،بلفظ)٢٣٤٠ (رقم

 ،٤/٥١ والدارقطين ،١/٣٠٧ األوسط يف والطرباين الرسالة، ط ،٥/٥٥ وأمحد ،)ضرار

 عدد عن خمتلفة، مواضع يف األئمة من هؤالء وغري ،٢/٣٠٣ والبيهقي ،٢/٦٦ واحلاكم

 , اخلدرى سعيد وأىب , عباس بن اهللا وعبد , الصامت بن عبادة منهم الصحابة، من

 مالك أىب بن وثعلبة , الصديق بكر أىب بنت وعائشة , اهللا عبد بن وجابر, هريرة وأىب

 هذا طرق اهللا رمحة عليه األلباين الشيخ ساق وقد عنهم، اهللا رضى لبابة وأىب , القرظى

 جاوزت قد احلديث هلذا كثرية طرق فهذه:"قال مث) ٤١٣ / ٣ (الغليل إرواء يف احلديث

 ضم فإذا, ضعفها يشتد مل منها كثرياً فإن , مفرداا ضعيفة كانت وإن وهى, العشر

".  تعاىل اهللا شاء إن الصحيح درجة إىل وارتقى ا احلديث تقوى بعض إىل بعضها

 هذه من طرفاً) ٢١٠ -٢/٢٠٧(واحلكم العلوم جامع يف رجب ابن ساق وكذلك

 البن شرحها مع النووية األربعني يف كما  النووي عن ونقل- أيضاً- الطرق

: رجب ابن قال ببعض، بعضها يقوى طرق وله" وقوله احلديث، حتسني)١/١٠٦(دقيق

 عليه اهللا صلى النيب قال: وقال احلديث، ذا أمحد اإلمام استدل وقد... قال، كما وهو

 الدارقطين أسنده احلديث هذا: الصالح بن عمرو أبو وقال ،"ضرار وال ضرر ال: "وسلم

 به، واحتجوا العلم أهل مجاهري تقبله وقد وحيسنه، احلديث ويقوي وجمموعها وجوه من

 .ضعيف غري بكونه يشعر عليها الفقه يدور اليت يثاألحاد من إنه: داود أيب وقول
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ظ عام وهو لف:" يقول ابن عبدالرب معقباً على هذا احلديث

فقهاء  إال أن ال،وال يكاد أن حياط بوصفهمتصرف يف أكثر أمور الدنيا، 

)٢٩(" يرتعون به يف أشياء خمتلفة
.   

يف  أن اإلمام مالك جعل هذا احلديث ولذلك ذكر ابن عبد الرب

 مث أردفه حبديث أيب هريرة يف ،باب القضاء باملرفقأول موطئه يف 

مث أردف ذلك حبديثي عمر املذكورين يف قصة ابن مسلمة اجلوار، 

 :"، مث قال ابن عبدالربوقصة املازين مع الضحاك وعبد الرمحن بن عوف

 ال :"اهللا عليه وسلموكأنه جعل هذه األحاديث مفسرة لقوله صلى 

)٣٠(" ضرر وال ضرار
.  

فاحلكمة إذن من مشروعية حقوق االرتفاق دفع الضرر وتقليه 

على أصحاب األمالك، ومراعاة حاجام ومصاحلهم، ولو مل تكن تلك 

احلقوق مشروعة للحق الناس يف أمالكهم أنواع من الضرر، ورمبا كرب 

، واتساع رقعة العمران الضرر مع تطور احلياة ومنوها وكثرة احلاجات

والزراعة واإلنتاج، فثبوت تلك احلقوق فيه مصلحة ظاهرة، ورفع 

للحرج واملشقة، وسيتضح هذا املعىن أكثر ويالحظ يف املباحث القادمة 

  .إن شاء اهللا

  

                                 
  .٧/١٩١ االستذكار (٢٩)

 
  .١٠/٢٣٠التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد   (٣٠)

 



 - ٦٠٨ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أسباب ثبوت حقوق االرتفاق: املبحث الثالث

  : يثبت حق االرتفاق على العقار بأحد األسباب التالية

   :الشركة العامة : السبب األول 

ارات املخصصة للنفع العام، اشتراك اجلميع مبنافع العقويعين ذلك 

، ار الكبرية، ومصارف املياه العامةاألو ،كالطرق واجلسور العامة

وق ارتفاق يترتب على هذه العقارات حقواحلدائق واملواقف العامة، و

عة ما خصص له ذلك املرتفق جلميع العقارات املتصلة ا، حبسب طبي
)٣١(

.  

                                 
 القناع كشاف ،٤/٢٠٤ الطالبني روضة ،١٥٢/ ٥ اجلليل مواهب ،٨/١٤٤ اهلداية (٣١)

٤/١٩٩. 
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 الطريق العام هلا حق ارتفاق على الدار الواقعة على: مثال ذلك 

عند روضة الطالبني يقول النووي يف ليها، إ هو حق املرور فيه الطريق

أما النافذ، فالناس كلهم :" ذكره لتزاحم احلقوق يف حق الطريق 

مبا يبطل املرور، وال يستحقون املرور فيه، وليس ألحد أن يتصرف فيه 

 يضر باملارة، فإن مل ، أو يتخذ على جدرانه ساباطاًأن يشرع فيه جناحاً

  ويرجع يف معرفة الضرر وعدمه إىل حال الطريقيضر، فال منع منهما،

من ملكه إىل الشارع بواب وجيوز لكل أحد أن يفتح األ: إىل أن قال ... 

)٣٢(" كيف شاء 
.  

لى ر عام هلا حق ارتفاق عليه هو حق الزراعية الواقعة عواألرض 

األرض املتصلة مبصرف و وإجراء املاء لسقي زرعها وشجرها، ،الشرب

)٣٣(املسيلهلا عليه حق ارتفاق هو حق عام للمياه 
.  

 مشروط بعدم – الشركة العامة -وثبوت هذا احلق ذا السبب 

ال إحداث الضرر عند استعمال هذا احلق ، كما أشار النووي يف املث

  .السابق 

بل نص الفقهاء على أنه لكل أحد أن يطالب أو يعترض ملن خيلّ 

بالطريق العام ببناء فيه أو حنو ذلك مما يضر ويضيق على الطريق، حفاظاً 

)٣٤(على احلق املشروع للجميع 
.  

                                 
 .٤/٢٠٤ الطالبني روضة (٣٢)

 .٨/١٤٤ اهلداية (٣٣)

 .٥/١٥٢ اجلليل مواهب ،٨/٣٣٠ القدير فتح شرح (٣٤)
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  :املعاوضة على حق االرتفاق  : السبب الثاين

تفاق،  عقد املعاوضة على حقوق االرخيتلف الفقهاء يف حكم

وهلم يف كل حق من تلك احلقوق خالف خاص، وذكر هذا اخلالف 

يطول جداً، وخيرج بالبحث عن مقصوده، إال أن الغالب يف تلك احلقوق 

)٣٥(جواز أخذ العوض يف مقابلتها عند مجهور الفقهاء 
.  

وإمنا منع من ذلك بعض الفقهاء ملا يترتب على املعاوضة من 

قوق عندهم ليست أمواالً، فتصح املعاوضة اجلهالة والغرر، وألن تلك احل

)٣٦(عليها 
.  

- لكن الذي يظهر من كالم أكثر الفقهاء هو جواز املعاوضة 

 على حق االرتفاق، للحاجة الداعية لذلك، -بالبيع أو اإلجارة أو الصلح

وألن اجلهالة اليسرية مغتفرة يف الشرع، وهي جهالة حمتملة ال تؤدي إىل 

  .فاق حق مايل جتوز املعاوضة عليهالرتاع، وألن حق االرت

  :اشتراط حق االرتفاق يف عقد معاوضة  : السبب الثالث

اشتراط حق االرتفاق يف عقد املعاوضة على العقار جائز عند  

، حىت الذين منعوا من املعاوضة على حق االرتفاق )٣٧(عامة الفقهاء

رض مع ولو باع األ:"استقالالً أجازوه تبعاً للعقار، يقول الكاساين

                                 
 .٤/٥٥٩ املغين ،٤/٢١٠ الطالبني روضة ،٤/٤٦٣ املدونة (٣٥)

 املعاوضة وجواز والتعلي، واملسيل الشرب حق على املعاوضة من املنع احلنفية مذهب (٣٦)

 القدير فتح وشرح اهلداية ،١٨٣ ،١٨٠ ،٢٣/١٧٠ املبسوط: ينظر غريها، على

 .٤/١١٨ راحملتا رد ،٥/٢٠٥

 .٢٧ ،٧/٢٦ املغين ،٥/٣١٢ الطالبني روضة ،٤/٤٦٣ املدونة ،٦/١٨٩ الصنائع بدائع(٣٧) 
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 لغريه وإن كان ال  لألرض، وجيوز أن جيعل الشيء تبعاًالشرب جاز تبعاً

)٣٨("  بنفسه كأطراف احليوانجيعله مقصوداً
.  

لو باع شخص قطعة أرض له آلخر واشترط عليه  :  ذلكمثالو

أن يكون عليها حق مرور أو حق جمرى أو حق مسيل لقطعة أرض 

  . جاز ذلك يف العقدأخرى مملوكة له 

  :التربع حبق االرتفاق: بب الرابعالس

يثبت حق االرتفاق بالتربع به، ومل أطلع على خالف يف هذا بني 

، أما )٣٩(الفقهاء، فهو الزم قول من جوز املعاوضة على حق االرتفاق 

 فقد أجازوا التربع به، جاء يف - وهم احلنفية –من منعه يف بعض الصور

شجره من ر هذا الرجل، وليس له أن يسقي أرضه وخنله و:"اهلداية

وله أن مينعه من ذلك؛ ألن املاء مىت دخل يف ، وبئره وقناته إال بإذنه نصاً

املقاسم انقطعت شركة الشرب بواحدة؛ ألن يف إبقائه قطع شرب 

 وألن املسيل حق صاحب النهر، والضفة تعلق ا حقه، فال ،صاحبه

به يف ذلك أو أعاره فإن أذن له صاحميكنه التسييل فيه، وال شق الضفة، 

)٤٠(" فال بأس به؛ ألنه حقه فتجري فيه اإلباحة
.  

  : حلق االرتفاقاإلرث: السبب اخلامس

                                 
 .٦/١٨٩ الصنائع بدائع (٣٨)

 ".هبته جاز بيعه جاز وما):" ٢/٣٩٩ احملتاج مغين مع الطالبني منهاج (يف النووي يقول(٣٩) 

 .٤/٣٨٩ اهلداية (٤٠)
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اق تثبت بسبب اإلرث؛ ألا أموال  جيوز املعاوضة حقوق االرتف

عليها، كما هو رأي مجهور الفقهاء، بل حىت الذين منعوا املعاوضة عن 

 ألا تثبت بطريق احلكم التبعي بعض حقوق االرتفاق قالوا جبواز إرثها؛

غري املقصود، خبالف املعاوضة اليت تثبت بطريق القصد، يقول ابن 

،  ال قصداًألن امللك باإلرث يقع حكماًويورث الشرب؛ :" عابدين 

 كاخلمر متلك ، وإن كان ال يثبت قصداً،وجيوز أن يثبت الشيء حكماً

)٤١(" اب امللك بسائر أسب باملرياث، وإن مل متلك قصداًحكماً
.  

نتفاع بعينه، وال ويورث الشرب، ويوصى باال:"ويقول الزيلعي

 والفرق أن الورثة خلفاء امليت فيقومون مقامه يف يباع، وال يوهب،

حقوق امليت وأمالكه، وجاز أن يقوموا مقامه فيما ال جيوز متليكه 

)٤٢("  باملعاوضات والتربعات كالدين والقصاص واخلمر فكذا الشرب
.  

  : حبق االرتفاقالوصية: سبب السادسال

)٤٣(  أخت املريات- قال فقهاء احلنفيةكما –الوصية 
، فهي مثله  

وإن :"لسرخسي جيوز فيها أن تكون سبباً يف حصول االرتفاق، يقول ا

  .)٤٤(" أوصى فيه بوصية جاز؛ ألن الوصية أخت املرياث

                                 
 .٦/٤٤٥ عابدين ابن حاشية (٤١)

 .٦/٤٣ قائقاحل تبيني (٤٢)

 .٦/٤٤٥ عابدين ابن ،حاشية٨/٢٤٦ الرائق البحر ،٦/٤٣ احلقائق تبيني(٤٣) 

 عابدين ابن ،حاشية٨/٢٤٦ الرائق البحر ،٦/٤٣ احلقائق بيني.٢٣/١٨٣ املبسوط (٤٤)

٦/٤٤٥. 
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 حىت لو أوصى - يعين حق الشرب-ويوصي به:"وقال الكاساين

ل أن يسقي أرضه مدة معلومة من شربه جازت الوصية وتعترب من لرج

 لكنها متليك بعد املوت، أال ترى أن الثلث؛ ألن الوصية وإن كان متليكاً

املوصى له ال ميلك املوصى به يف احلال وإمنا ميلك بعد املوت فأشبه 

)٤٥( " فإذا احتمل اإلرث احتمل الوصية اليت هي أخت املرياث،املرياث
.  

 عند فقهاء احلنفية، أما سائر الفقهاء الذين جيوزون املعاوضة هذا

  .على حقوق االرتفاق فهم جيوزون الوصية فيها من باب أوىل

  :حق االرتفاقتقادم : السبب السابع

 هو ما الذي رتفاقاالحق اعتبار التقادم سبباً من أسباب ثبوت  

قدمي دون يذكره عامة الفقهاء، ذلك أن ثبوت االرتفاق منذ زمن 

عن سبب صحيح وإن كان أن احلق نشأ  يدل على ضة من أحدمعار

، ألن القدم وإن كان مبجرده ال ينشئ حقاً إال أنه أمارة على جمهوالً

وإذا :" ت احلق ونشوئه عن سبب صحيح معترب، يقول ابن قدامةثبو

وجد بناؤه أو خشبه على حائط مشترك، أو حائط جاره، ومل يعلم 

ل فله إعادته؛ ألن الظاهر أن هذا الوضع حبق من صلح أو سببه، فمىت زا

 وكذلك لو وجد مسيل  يزول هذا الظاهر حىت يعلم خالفه،غريه، فال

مائه يف أرض غريه، أو جمرى ماء سطحه على سطح غريه، وما أشبه 

 وإذا  حبق فجرى ذلك جمرى اليد الثابتة،هذا، فهو له؛ ألن الظاهر أنه له

                                 
 .١٩٠/ ٦بدائع الصنائع  (٤٥)
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هو حبق أو بعدوان؟ فالقول قول صاحب اخلشب اختلفا يف ذلك، هل 

)٤٦(" املسيل مع ميينه؛ ألن الظاهر معهوالبناء و
.  

)٤٧(ومثل هذا ذكره فقهاء احلنفية 
)٤٨(املالكية و 

)٤٩(والشافعية  
.  

 ما حيفظ ال أن هو القدم حد يف املعترب أن احلنفية فقهاء وذكر

 هذا وراء أقرانه ظفحي ال أن القدمي وحد:" الربهاين احمليط يف جاء قبله،

)٥٠("كان كيف الوقت
.  

  :، وهو خاص حبق ارتفاق اجلواراجلوار: السبب الثامن 

 جيب على كل ينشئ حقوقاً بني املتجاورين،يف العقارات اجلوار 

صاحب عقار مراعاا، واألصل يف ذلك ما ثبت يف السنة الصحيحة 

: يه وسلم قالأن رسول اهللا صلى اهللا عل: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

: ، مث يقول أبو هريرة» ال مينع جار جاره أن يغرز خشبه يف جداره«

)٥١( »ما يل أراكم عنها معرضني، واهللا ألرمني ا بني أكتافكم«
.  

                                 
 .٧/٣٩ املغين (٤٦)

 .٥/٣٧١ اهلندية الفتاوى (٤٧)

 ويرى مضراً، كان لو قدمه على يبقى القدمي االرتفاق أن يةاملالك فقهاء بعض يرى بل(٤٨) 

 .٢/٣٦٣ احلكام تبصرة ،٦/٤٣ املنتقى. قدمياً يكون ال الضرر أن آخرون

 .٤/٢١٣ الطالبني روضة (٤٩)

 .٧/٣٨٨ النعماين الفقه يف الربهاين احمليط (٥٠)

 ).٦ (ص الثاين املبحث يف خترجيه تقدم  (٥١)
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وقد أخذ أهل احلديث ومجاعة من الفقهاء ذا النص النبوي 

ومحلوه على الوجوب، فيجب على اجلار متكني جاره من املنافع املشتركة 

)٥٢(ينهما ما مل يكن بذلك ضرر عليهب
.  

ومحل مجاعة من الفقهاء هذا احلديث على الندب واالستحباب 

فلم يروا ذلك الزماً، ألن اإلنسان حر يف ملكه، وال حيلّ شيء منه إال 

)٥٣(عن طيب نفس 
.  

فدل صلى اهللا عليه وسلم بذلك أن إرفاق الرجل جاره :" قال الطربي 

اره، من أخالق الناس ومجيل أفعاهلم، ال حبمل أطراف خشبته على جد

"  أن ذلك حق واجب له عليه، يقضى له به عليه إن امتنع من إرفاقه به
)٥٤(

.  

                                 
 وأمحد وأصحابه الشافعي ذا قال وممن):"١٩٣ / ٧ (الستذكارا يف عبدالرب ابن قال  (٥٢)

 فقهاء من مجاعة به وقال ،"احلديث أهل ومجاعة علي بن وداود ثور وأبو وإسحاق

 ،١٣/٤٠٧ اموع ،١٠/٣١٥العزيز فتح ،٦/٤٣ للباجي املنتقى: وانظر املالكية،

 شرح ،٥/١١٠ الباري فتح ،٩/١٠٧ احمللى ،٤/٢٧٦ املبدع ،٥/٣٨الكبري الشرح

 .١١/٤٧ للنووي مسلم

 ،١/٤٠٩ احلكام لسان : انظر الشافعية، وبعض واملالكية، احلنفية فقهاء أكثر قول وهو (٥٣)

 املنتقى ،٩/١٧٦ والتحصيل البيان ،٧/٣٣ الرائق البحر ،٣/١٠٨ اخلانية الفتاوى

 رحش ،٥/١١٠ الباري ،فتح٢/١٨٧ احملتاج مغين ،١٠/٣١٥العزيز فتح ،٦/٤٣ للباجي

 .١١/٤٧ للنووي مسلم

 .٢/٧٩٠ اآلثار ذيب (٥٤)
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لكن العمل بظاهر النص هو األوىل، خاصة يف حال عدم الضرر 

البين على اجلار، وهلذا فاجلوار سبب من أسباب حق االرتفاق على 

  .الراجح

لية بالقول بالوجوب، ففي نص وقد أخذت جملة األحكام العد

أما إذا أراد أحدمها بناء بيت يف عرصته فله أن يضع ):" ١٢١٠(املادة

ضع أنت : رؤوس جذوعه على احلائط، وليس لشريكه منعه، بل يقال له

)٥٥(" مثل ذلك إن شئت
.  

قدمياً، وما تشمله يف حقوق االرتفاق : املبحث الرابع 

  .هذا العصر

 كتب املتقدمني من الفقهاء يف مواضع جاءت أحكام االرتفاق يف

أن : متفرقة، وحتت عناوين خمتلفة، فمن ذلك على سبيل املثال ال احلصر

بعض فقهاء احلنفية قد أوردوا تلك احلقوق يف باب أو كتاب 

، بينما )٥٧() القسمة واالستحقاق(، وبعضهم يف كتاب )٥٦()الشرب(

، )٥٨()  يف الشركةلضررنفي ا(املالكية يف باب مجاعة من فقهاء أوردها 

،  )٥٩() إحياء املوات(كما أوردها بعضهم وبعض الشافعية يف كتاب 

                                 
 .١/٦٦٤ العدلية األحكام جملة (٥٥)

 .٦/٣٩ احلقائق تبيني ،٦/١٨٨ الصنائع بدائع  (٥٦)

 .٧/١٤٩ الربهاين احمليط ،١٥/٤٣ املبسوط  (٥٧)

 .٦/١٤٩ اجلليل مواهب ،١٠/٣٣٧ والتحصيل البيان  (٥٨)

 .٥٠٧ -٧/٤٧٤ للعمراين البيان ،٦/١١٨٣ الذخرية  (٥٩)
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وأوردها احلنابلة يف باب ، )٦٠( )تزاحم احلقوق(يف باب وبعض الشافعية 

  .)٦١( )الصلح(

ولعل السبب يف عدم انتظام تلك احلقوق حتت باب أو عنوان 

رتفاق مصطلح جديد، واحد متفق عليه بني مجاعة الفقهاء أن مصطلح اال

وهو أيضاً حمل خالف فيما يشمله، لذلك جتد بعضهم يقتصر يف تسمية 

، أو منافع الدار، وبعضهم )٦٢(حقوق االرتفاق على حقوق اجلوار

احلنفية يطلقون يقصرها على حقوق العقارات بني بعضها فقط، و

 كالشرب ومسيل االرتفاق على ما يرتفق به، وخيتص مبا هو من التوابع،

من احلنفية خص يوسف وأبو املاء والطريق واملرور وارى واجلوار، 

  .وقد تقدم جزء من هذا يف املبحث األول ، )٦٣(االرتفاق مبنافع الدار 

ولعلي يف هذا املبحث أن أعرض حقوق االرتفاق كما ذكرها 

الفقهاء املتقدمون ونصوا عليها، وإن كان بعضها مل يعد موجوداً يف 

 على صورته السابقة ، لكن ال بد من ذكرها هنا عصرنا احلاضر

                                 
 .٣/١٧٠ احملتاج مغين ،٢/٢١٨ املطالب أسىن ،٤/٥٤ الوسيط  (٦٠)

 .٦/٤٣٣ الفروع ،٢/١١٨ الكايف  (٦١)

 .٦/٤٣٣ الفروع ،٢/١١٨ الكايف  (٦٢)

:" ٦/١٤٩البحر الرائق شرح كرت الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري  يف جاء  (٦٣)

دار، ويف جامع الفصولني من الفصل السابع، فاحلاصل أن املرافق مطلقاً فيه لغتان إال مرفق ال

وما يذكر يف دعوى العقار من قوله حبقوقه، ومرافقه فحقوقه عبارة عن مسيل املاء وطريق، 

وغريه وفاقاً، ومرافقه عند أيب يوسف عبارة عن منافع الدار، ويف ظاهر الرواية املرافق هي 

 ـ".احلقوق
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كالتوطئة ملا سيأيت من حقوق ارتفاق معاصرة، نص عليها فقهاؤنا 

املعاصرون، ليعلم القارئ أن أشكال حق االرتفاق ال ينبغي أن تقف عند 

ولكل حد معني، بل قد تأيت بأشكال خمتلفة حسب حاجات كل عصر، 

وأحكام وتفصيالت يف كل ص به، مصطلح خااآليت ذكرها من املرافق 

 مع بيانكل واحد من هذه املرافق،  سأكتفي بتعريف ولذلكمذهب، 

وترك التفصيل للمصطلحات اخلاصة بكل مذهب؛ مراعاة حكمه، 

ملوضوع البحث وحاجته، واملشهور يف كتب الفقهاء ستة حقوق هي 

  :كالتايل

 :ربحق الِش: أوالً 

)٦٤( اءالنصيب من املاحلظ و:  لغة: ربالِش
.  

غري احملرز، واخلاص النصيب من املاء  احلظ و هو:ويف االصطالح

)٦٥(بسقي املزروعات فقط
. 

، وهو خيتلف )٦٦(وحق االرتفاق بالشرب متفق عليه بني الفقهاء 

حبسب أنواع املياه اليت ينتفع ا العقار، من مياه األار الكبرية 

، وقد أورد الفقهاء والصغرية ومياه اآلبار والعيون والسيول وغريها

مسائل كثرية تتعلق حبق الِشرب، ال أرى حاجة إلثقال البحث فيها، 

 .خاصة وأن أكثرها من املسائل قليلة احلدوث اليوم

                                 
 . ٢٨٧/ ٢ العرب لسان (٦٤)

 .٥/٢٨١ عابدين ابن حاشية ،٢٣/١٦١ املبسوط (٦٥)

 اإلنصاف ،٢/٢٦٢ احملتاج مغين ،٦/٣٣ للباجي املنتقى ،٦/١٩٠ الصنائع بدائع (٦٦)

 .٩/١٠٢ احمللى ،٦/٣٨٥
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ن حكم الشيء ما يفعل  اإلرواء، ألأما مقدار حق الشرب فهو

ألجله، وهو خيتلف باختالف األرضني، وما فيها من شجر ونبت، 

تاء، وحال املاء يف استمراره واقطاعه، وهلذا ووقت الشرب صيفاً وش

فاملعترب يف حق الشرب هو قدر الكفاية، والكفاية معتربة بالعرف 

والعادة املعهودة عند احلاجة، وهذا ما رجحه اإلمامان املاوردي وأبو 

)٦٧(يعلى 
.  

 سقي اإلنسان واحليوان، - بالكسر–وال يدخل يف حق الشرب 

)٦٨(لشفة بل ذاك يسميه الفقهاء حق ا
. 

  : ارىحق : ثانياً 

)٦٩( اسم مكان، صيغ من مصدره وهو اجلري: ارى لغة
.  

حق إجراء املاء الصاحل يف أرض الغري إليصاله : ويف االصطالح

)٧٠(سقيها إىل األرض املراد 
.  

 فالشرب هو النصيب وحق ارى يف حقيقته مرتبط حبق الشرب،

ي فيه، إال أنه قد ينفصل من املاء، وارى هو موضعه الذي جير

الشرب عن ارى يف حال كون األرض اليت هلا النصيب واقعة على 

  .موضع الشرب من األار أو العيون وحنوها

                                 
 . ٢١٥ ص يعلى أليب السلطانية األحكام ،١٨١ ص للماوردي السلطانية األحكام  (٦٧)

 .٥/٢٨١ عابدين ابن حاشية ،٦/٣٩ احلقائق تبيني (٦٨)

 .١٤/١٤٠ العرب لسان (٦٩)

 ).٢٣٥(ص زيدان عبدالكرمي. د اإلسالمية الشريعة لدراسة املدخل (٧٠)
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وحق ارى خيتلف حبسب اختالف مكانه وامللك الذي هو فيه، 

فقد يكون احلق يف االرتفاق بارى اخلاص الذي يكون يف عقار الغري، 

رى مشتركاً، وقد يكون عاماً، ويندرج حتت كل نوع وقد يكون ا

من هذه األنواع مسائل وأحكام خاصة، ناقشها الفقهاء املتقدمون يف 

)٧١(املذاهب سائر 
.  

وجماري املياه العامة يف العصر احلاضر صارت حتت نظر الدولة 

  .ومسؤوليتها، فليس ألحد أن يتصرف فيها إال بعد إذن الدولة

 ارى يف عصرنا احلاضر كل شيء حيتاج وميكن أن يلحق حبق

إىل إيصاله إىل العقارات واألراضي احملتاجة من كهرباء ووقود وزيوت، 

وحنو ذلك مما حتتاجه العقارات ومير بعقارات أخرى مملوكة ألشخاص 

  .أو غري مملوكة

  :حق املسيل: ثالثاً

) مسل(و) مسايل(واجلمع ،  وموضعهجمرى السيل: املسيل لغة

)٧٢(والسيل مياه األمطار إذا سالت ، بضمتني
. 

 هو حق صرف املاء الزائد عن احلاجة أو غري :ويف االصطالح

الصاحل بإرساله يف جمرى سطحي أو يف أنابيب أعدت لذلك، حىت 

)٧٣(يصل إىل مقره من مصرف عام أو مستودع
.  

                                 
 الكبري الشرح ،٦/٤٥ للباجي املنتقى ،٦/٤١ احلقائق تبيني ،٦/١٩٠ الصنائع بدائع (٧١)

 املغين ،٢/٣٧٦ احملتاج مغين ،٥/٣٠٧ الطالبني روضة ،٤/٦٧ الدسوقي وحاشية

 .٤/٢٠٠ القناع كشاف ،٨/١٧٤

 .١/١٥٩ الصحاح خمتار ،٧/٢٩٩ العني  (٧٢)
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فقهاء أحكاماً خاصة يف حق االرتفاق باملسيل، وال وقد ذكر ال

 فيها هنا، إال أن من املهم أن نذكر أن املسيل على أرى حاجة للخوض

  :أربعة أنواع

وهو الذي يشترك يف حق االتفاق فيه :  املسيل العام -١

عموم الناس يف عقارام، فيسيل مياهه عربها، بشرط 

عدم الضرر، وهذا النوع من االرتفاق يف العصر احلاضر 

عرب بوزارات ومؤسسات خاصة،  الدول ترعاه وتنظمه

مطار أو الصرف الصحي من ات لتصريف مياه األقنو

العقارات، مما حيفظ للناس هذا احلق العام، ويدفع عنهم 

 .الضرر

بأن يكون لإلنسان حق : املسيل اخلاص يف عقار الغري -٢

تصريف مياه عقاره إىل عقار غريه، وهذا النوع جيري بني 

أصحاب األمالك املشتركة أو اجلريان، وثبوت حق 

هذا النوع حيكمه تغري العرف والعادة حسب االرتفاق يف 

 .األمكنة واألزمنة

وهذا النوع كالنوع : املسيل اململوك يف عقار الغري -٣

السابق، إال أن املسيل هنا مملوكاً لصاحبه يف أرض غريه، 

 .فاحلق ثابت له فيه

                                                                           
 ).٢٣(ص للخفيف املعامالت أحكام خمتصر  (٧٣)
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وهو الذي يكون بني جمموعة من : املسيل املشترك -٤

ون اليوم يف أصحاب العقارات، ويدخل يف هذا ما يك

مباين امعات السكنية أو التجارية اليت يكون تصريف 

مياهها وجماريها مشتركاً، فلكل منهم احلق يف االرتفاق 

)٧٤ (فيه، من غري إحداث ضرر باآلخرين
.  

  :حق املرور: اً ابعر

مصدر مر مير مراً ومروراً، مبعىن جاء وذهب، ومر به : املرور لغة

)٧٥(موضع املرور : رجاز عليه، واملم: ومره
.  

 عام  هو حق مرور اإلنسان إىل ملكه من طريق:ويف االصطالح 

)٧٦( أو من طريق خاص يف ملك غريه
.  

فاق يف حق املرور حبسب الطريق الذي يكون وختتلف طبيعة االرت

  : أن الطرق ثالثة )٧٧(فيه املرور، وقد ذكر فقهاء احلنفية 

امة اليت ال  وهو ما يسمى بالطرق الع:الطريق األعظم -١

خيتص ا فرد أو مجاعة معينون، فلكل أحد من الناس حق االرتفاق 

باملرور فيها، ويتبع حق املرور يف الطرق العامة أنواع ارتفاقات أخرى 

                                 
 التاج ،١٠/٣٢٨ العزيز فتح ،٦/٢٦٥ الصنائع بدائع ،١٧/٩٥ املبسوط: ينظر  (٧٤)

 ،٤/٢٨٠ الفروع ،٤/٢٢٢ الطالبني روضة ،٧/٤٧٥ اجلليل منح ،٧/١١٠ واإلكليل

 .٥/٢٦٤ اإلنصاف

 .٥/١٦٥ العرب لسان ،)١٩٥ (ص الصحاح خمتار  (٧٥)

 .٥/٥٠ الباري فتح (٧٦)

 .٥/٧٧ عابدين ابن وحاشية املختار الدر ،٦/٣١٠ الربهاين احمليط (٧٧)
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منها مؤقتة كاجللوس أو البيع والشراء ، وإلقاء الطني وحنوه، ومنها 

حة، حقوق دائمة كفتح األبواب والنوافذ وإخراج الشرفات واألجن

والبناء والغرس، وغري ذلك مما يذكره الفقهاء هنا، ويف بعضها تفصيل 

وخالف يطول ذكره، كما يلحق حبق املرور يف الطرق العامة حقوق 

كحق استعمال الطريق يف الوقوف فيه : ارتفاقات استجدت يف زمننا

 .) ٧٨(بالسيارات، أو جعله مكاناً للدعاية واإلعالن، وحنو ذلك 

لضرر مة الفقهاء لالرتفاق بالطرق العامة انتفاء اوقد اشترط عا

عند االرتفاق أياً كان نوع االرتفاق، وذكروا لذلك صوراً من األضرار 
، وهي ختتلف من زمن لزمن، ويرجع يف تقدير حجم الضرر ) ٧٩(

 .) ٨٠( -   كما سيأيت-ونوعه واملنع منه إىل نظر الدولة 

 الكبرية أوالصغرية سواء كانت خمصصة للسياراتوالطرق العامة 

تكون حتت إشراف الدولة تعبيداً ومحاية وصيانة، وينبغي أن أو للمشاة 

تراعى يف الطرق سعتها ليتمكن الناس من االنتفاع فيها على الوجه 

الصحيح، وقد جاء يف صحيح مسلم وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا 

لطريق، جعل إذا اختلفتم يف ا«: عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

)٨١(» عرضه سبع أذرع
.  

                                 
 ).٣٦(السادس املبحث يف احلقوق تلك ذكر يأيت (٧٨)

 حاشية ،٥/٢٠٣ احملتاج حتفة ،٥/٢٧١ اجلليل مواهب ،٦/١٩٢ الصنائع بدائع (٧٩)

 .٥/٢٥٥ اإلنصاف ،٣٤ -٧/٣١ املغين ،٣/١٠٦ اخلطيب على البجريمي

 ).٢٧(ص العامة باملنافع االرتفاق يف األولوية يف اخلامس املبحث يف (٨٠)

 ).١٦١٣(رقم٣/١٢٣٢ فيه اختلفوا إذا الطريق قدر باب صحيحه يف مسلم أخرجه  (٨١)
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هذا يف الطرق الشارعة، والسلُك النافذة، اليت كثر :"قال اخلطايب

فيها املارة أمر بتوسعتها؛ لئال تضيق عن احلمولة، دون األزقة الروابع اليت 

 ودون الطرق اليت يدخل منها القوم إىل بيوم إذا اقتسم ،ال تنفذ

صهم وتركوا بينهم طريقاً يدخلون منه الشركاء بينهم ربعاً وأحرزوا حص

ويشبه أن يكون هذا على معىن االرفاق واالستصالح دون احلصر ، إليها

)٨٢(" والتحديد
.  

 فاحلديث املقصود به حصول ،هو الصواباخلطايب وما قاله 

مصلحة الناس يف االرتفاق بالطريق من غري حصر أو حتديد، بل كل 

 إىل أنواع االستطراق، حبسب احلاجةزمان له ما يناسبه من سعة الطرق، 

  .)٨٣(واالرتفاق باملرور وغريه 

 واملقصود ذا هو الطريق : طريق إىل سكة غري نافذة- ٢

اخلاص جلماعة معينني، فهي مشتركة بينهم، وإن كان لغريهم حق املرور 

فيها للحاجة، ولذلك ال جيوز هلم سدها أو بيعها وإن كانت يف األصل 

                                                                           
 االختالف عند كله هذا: القاضي قال):"٥١ / ١١ (مسلم على شرحه يف النووي  قال

 منها طريق وإخراج قسمتها على األرض أهل اتفق إذا فأما ديث،احل يف عليه نص كما

 ".ملكهم ألا عليهم اعتراض وال ذلك، فلهم شاؤا كيف

 .٤/١٨٠ السنن معامل  (٨٢)

 مواهب (املالكية فقهاء بعض ذكره كما ملزماً، النبوي النص اعترب من العلماء من (٨٣)

 الشافعية وبعض ،)٢١٣ص يعلى يبأل السلطانبة األحكام (واحلنابلة ،)٥/١٧٠ اجلليل

 ).٤/٢٠٦ الطالبني روضة(
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ال جيوز ألحد منهم إحداث شيء فيها إال بإذن الشركاء ملكاً هلم، كما 
)٨٤(.  

 قد يتقرر حق االرتفاق : طريق خاص يف ملك إنسان- ٣

باملرور يف عقار ملصلحة عقار آخر، وقد ترجم اإلمام البخاري يف 

باب الرجل يكون له ممر أو : "صحيحه مبيناً هذا احلق فقال يف املساقاة

احلافظ ابن حجر عن ابن املنير ، ونقل "شرب يف حائط أو خنل

وجه دخول هذه الترمجة يف الفقه التنبيه على إمكان اجتماع :"قوله

)٨٥(" احلقوق يف العني الواحدة، هذا له امللك وهذا له االنتفاع
.  

: "  العدليةمن جملة األحكام) ١٢٢٥( ما نصت عليه املادة وهذا

صة أن  العرإذا كان ألحد حق املرور يف عرصة آخر، فليس لصاحب

)٨٦(" مينعه من املرور والعبور 
.  

  :اجلوارحق : اً خامس

مصدر جاور جياور جماورة وجواراً، واجلار ااور يف : اجلوار لغة

 على الشريك يف العقار، واخلفري الذي جيري غريه :السكن، ويطلق اجلار

)٨٧(ويؤمنه، واحلليف والزوج 
.  

                                 
: املثال سبيل على وانظر ذكره، يطول وخالف تفصيل السابقة املسائل هذه بعض يف (٨٤)

 حاشية ،٥/١٧٤ واإلكليل التاج ،٥/٣٨١ عابدين ابن حاشية ،٥/٥٠٥ القدير فتح

 .٣/٤٠٧ القناع كشاف ،٥/٢٥٧ اإلنصاف ،٣/٣٣٣ الدسوقي

 ).٣٢(ص للخفيف الشرعية املعامالت أحكام رخمتص (٨٥)

 .١/٦٧٢ الة شرح  (٨٦)

 .٤/١٥٣ العرب لسان  (٨٧)
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لعقار حق يثبت  :وميكن تعريف حق اجلوار يف االصطالح بأنه

 مبلكه، أو  من متام االنتفاععلى عقار جماور له، يتمكن اجلار بسببه

  .مينعه من بعض التصرفات

السليب وهو ما يثبت للجار هو احلق والغالب على حق اجلوار 

،  وتقييد التصرف يف ملكه مبا يضر جباره ،نع الضررعلى جاره من م

 ال وجود الرتفاق اجلوار؛ وألجل ذلك ظن بعض الفقهاء املعاصرين أنه

ألن حقوق اجلوار تقوم على منع الضرر باجلار ضرراً بيناً يف سبيل 

انتفاع الشخص مبلكه، فهي تقييد النتفاع الشخص مبلكه حبيث ال 

يضر بغريه، فهو بذلك حق سليب ليس إال ملنع الضرر، وهذا خبالف 

 ملنفعة حق االرتفاق فهو حق إجيايب، فهو عبء وتكاليف على عقار

)٨٨(عقار آخر
.  

لكن هذا االعتراض حمل نظر؛ فحق اجلوار ليس سلبياً دائماً، بل 

يف حقوق اجلوار ما هو إجيايب، يقوم على متكن اجلار من االنتفاع بعقار 

، وأوضح مثال على ذلك ما صح فيه احلديث من أحقية )٨٩(جاره 

حني اجلار باالنتفاع من جدار جاره بوضع خشبه عليه، ففي الصحي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة رضي اهللا عنهوغريمها 

، مث يقول » ال مينع جار جاره أن يغرز خشبه يف جداره«: وسلم قال

                                 
 اإلسالمي الفقه يف اجلوار أحكام ،)١١١ (ص زهرة أليب العقد ونظرية امللكية  (٨٨)

 ).٢٩(ص

 ).٧٩ ،٧٨ (ص التوجيري سليمان د مقارنة فقهية دراسة االرتفاق حق  (٨٩)
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 »ما يل أراكم عنها معرضني، واهللا ألرمني ا بني أكتافكم«: أبو هريرة
)٩٠(

.  

وقد تقدم أن األمر ذا احلديث على سبيل الوجوب إذا مل يكن 

يف ارتفاق اجلار ضرر بين على جاره، وهو قول مجاعة من الفقهاء 

)٩١(وأهل احلديث 
.  

ويقاس على حكم وضع اخلشب على جدار اجلار كل مصلحة 

ومنفعة حيتاجها اجلار يف عقاره من عقار جاره، وقد تتجدد الصور مع 

 جتدد طريقة البناء، فيشمله احلكم جبواز االرتفاق وإجبار اجلار عليه إذا

امتنع؛ عمالً بالنص، لكن ذلك مقيد بعدم ادعاء اجلار وجود أي ضرر 

  .على عقاره املنتفع به، وإال فإنه ال ضرر وال ضرار

  :  حق التعلي :سادساً 

 ِسفْل:  يقال مأخوذ من العلو، وهو ضد السفل،: التعلي لغة

وعالوته  وِعلْوه وعلْوه كل شيءعلْو ، وسفْلها وعلْوها، وار وِعلْوهاالد

يتعدى إليه الفعل حبرف وبغري حرف كقولك  ،أرفعه: وعاِليه وعاِليته

)٩٢(قعدت علوه ويف علوه
.   

  : أما تعريف حق التعلي يف االصطالح

                                 
 ).٦ (ص الثاين املبحث يف ثاحلدي ختريج تقدم  (٩٠)

  .)١٢(ص االرتفاق أسباب يف الثالث املبحث يف تقدم ما ينظر  (٩١)

 .١٥/٨٣ العرب لسان ،٣/١١٨ اللغة ذيب  (٩٢)
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 حق القرار الدائم، أو االستناد لصاحب الطبقة العليا :فقيل هو 

طوابق على الطبقة السفلى، واالنتفاع بسقوفها، مثل امللكية املشتركة لل

)٩٣( احلديثة
.  

  هو أن يكون لشخص احلق يف أن يعلو بناؤه بناء غريه:وقيل 
)٩٤(

.  

  .ولعل التعريف األول أعم وأمشل

وحق التعلي هو نوع من حقوق اجلوار، فهو جوار رأسي، وقد 

جعل فقهاء الشافعية واحلنابلة السقف الذي بني العلو والسفل كاجلدار 

)٩٥(، فهو ملك بينهما املشترك بني اجلارين املتالصقني
.   

أنه حاجز بني ملكيهما، ينتفعان به، :" ومن ذلك قول ابن قدامة

غري متصل ببناء أحدمها اتصال البنيان، فكان بينهما، كاحلائط بني 

)٩٦(" امللكني
.  

وهذا السقف ينتفع به كل واحد منهما؛ ألنه مساء : "وقال 

)٩٧("ا فيهرض صاحب العلو تقله، فاستويصاحب السفل يظله، وأ
.  

                                 
 .٥/٦٠٨ وأدلته اإلسالمي الفقه  (٩٣)

 ).٢٤(ص اخلفيف علي للشيخ الشرعية املعامالت أحكام ،١٧٣ الفقهاء لغة معجم  (٩٤)

 أنه: األول : أقوال ثالثة السقف ملكية يف قيل وقد. ٥/٢٧١ نصافاإل ،٣/٢٢٦ األم (٩٥)

 ألن السفل؛ لصاحب هو: ومالك حنيفة أبو وقال الشافعي، اإلمام قال وذا بينهما،

 شرح: ينظر. عليه جيلس ألنه العلو، لصاحب أنه مالك، عن وحكي ملكه، على السقف

 .٧/٤٤ يناملغ ،٢٣٢ ص الفقهية القوانني ،٦/٢٨٢ القدير فتح

 .٧/٤٤ املغين  (٩٦)

 .٤٥ ،٧/٤٤ املغين  (٩٧)
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كل يتصرف يف ملكه كيفما :" وجاء يف جملة األحكام العدلية

الك من تصرفه على وجه  لكن إذا تعلق حق الغري به فيمنع املشاء،

األبنية اليت فوقانيها ملك ألحد وحتتانيها آلخر فبما أن :  مثالًاالستقالل،

قف لصاحب الفوقاين حق القرار يف التحتاين ولصاحب التحتاين حق الس

يف الفوقاين أي حق التستر والتحفظ من الشمس واملطر فليس ألحدمها 

)٩٨(" بدون إذنه وال أن يهدم بناء نفسه باآلخر  مضراًأن يعمل عمالً
.  

وحق التعلي من أهم حقوق االرتفاق اليت أخذت اليوم طابعاً 

جديداً مبا أحدثته املدنية احلديثة، من وجود األبراج والعمائر الشاهقة، 

يت جتمع مالكاً كثريين يف بناية واحدة، فقد جيتمع يف البناية مئات ال

الوحدات السكنية، ولكل وحدة منها طبقة سفلى وعليا، ولكل 

صاحب طبقة أو ملك من الطبقة حق االرتفاق بالعلو أو السفل مبا ال 

  .حيدث ضرراً يف الطبقة األخرى

صرف ومثال حق التعلي يف هذا العصر حق متديد املاء وال

الصحي، ومتديد الغاز والكهرباء، واهلاتف وسائر وسائل االتصال، 

واملنافع األخرى اليت من حاجات ملك صاحب العلو أو السفل، واليت 

ال ميكن حصوهلا إال عن طريق مرورها بطبقة جاره يف العلو أو السفل، 

  .مع ضمان عدم الضرر حاالً أو مآالً 

انوا يف العلو أو السفل ال وتصرفات املالك يف أمالكهم سواء ك

  :خترج عن ثالثة أنواع

                                 
 ).١١٩٢(رقم املادة ،١/٢٣٠ العدلية األحكام جملة (٩٨)
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 التصرفات العادية غري الضارة، فهي جائزة اتفاقاً، كتعليق – ١

  .القناديل واملراوح يف السقوف

 التصرفات الضارة، كحفر صاحب العلو، أو زيادة بنائه، – ٢

مبا يضر بالسفل، أو هدم صاحب السفل شيئاً من اجلسور أو األعمدة 

ضر بالعلو، فهذه تصرفات ممنوعة بال خالف، ألا تدخل يف ي اليت ت

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الضرر

 التصرفات اليت تدور بني النفع والضرر، فهذه حمل خالف – ٣

)٩٩(بني الفقهاء
.  

والذي نص عليه مجاعة من الفقهاء أن لصاحب العلو والسفل أن 

 بصاحبه، وهذا القول هو يتصرف يف ملكه مبا شاء إذا كان ال يضر

 واألصح )١٠١(وهو املذهب عند املالكية ) ١٠٠(قول صاحيب أيب حنيفة 

  .)١٠٣( ومقتضى مذهب احلنابلة )١٠٢(عند الشافعية 

وقد قيد املالكية تصرف صاحب العلو أو السفل، ووضعوا له 

هو أال حيصل بذلك التصرف ضرر حاالً أو مآالً، : ضابطاً فقالوا 

   .)١٠٤(  املعرفةويرجع يف ذلك ألهل

                                 
 .٢/٥٩٢ الفايز للدكتور اإلسالمي، الفقه يف وأحكامه البناء  (٩٩)

 .٧/٣٢٢ اهلداية ،٦/٢٦٤ الصنائع بدائع  (١٠٠)

 .٣/٣٦٦ الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح  (١٠١)

 .٤/٢١٩ الطالبني روضة ،١٠/٣٢٤ يزالعز فتح  (١٠٢)

 .٣/٤٠٨ القناع كشاف ،٥/٢٦٠ اإلنصاف  (١٠٣)

 .٣/٣٦٦ الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح  (١٠٤)



 - ٦٣١ -

وهذا القيد هو املتعين خاصة مع اختالف تقدير األضرار 

باختالف البنايات واختالف األزمنة، فريجع يف كل زمن ألهل اخلربة 

املختصني بالبناء والعمارة، فيقدرون ما ميكن أن يكون مضراً فيه فال 

  .جيوز، وما ال يعترب ضرراً فيجوز

  .رتفاق باملنافع العامةاألولوية يف اال: س املبحث اخلام

قسم مجاعة من الفقهاء ارتفاق الناس باملنافع العامة إىل ثالثة 

 ، وهو تقسيم اجتهادي، حبسب األماكن املرتفق ا يف )١٠٥(أقسام

يف االرتفاق، ومع ) الدولة(زمام، وحبسب احلاجة إىل إذن السلطان 

عليها غريها، أو تغري طبيعة حياة الناس فقد تتغري تلك املرافق، فيزاد 

ينتهي حكم بعضها، لكين آثرت أن أنطلق من ذلك التقسيم، مضيفاً 

إليه يف طريقة العرض والتمثيل ما استجد من أشكال االرتفاقات اليت 

  .حيتاجها الناس اليوم

  : االرتفاق فيه بالصحاري والفلواتخيتص: القسم األول 

ن والقرى األماكن البعيدة عن املداالرتفاق ب: املقصود هنا

  .ومواطن الناس

وقد ذكر القاضي املاوردي والقاضي أبو يعلى أن هذه األماكن 

  :نيضربتكون على 

                                 
وأبو يعلى  يف وما بعدها، ) ١٨٧(األحكام السلطانية ص هو تقسيم املاوردي يف (١٠٥) 

 .وما بعدها)٢٠٨( ص األحكام السلطانية
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يقصد الناس باالرتفاق باملكان زمناً يسرياً،  أن :األولالضرب 

أحق يكون السابق إىل املرتل فهذا  كاستراحة املسافرين يف مرتل معني،

البادية  بأهل -أيضاً-فقهاء هلذاوميثل ال حبلوله من املسبوق حىت يرحتل،

 من أرض إىل  وانتقاالً، باملرعىوارتفاقاً للكأل،  طلباً؛إذا انتجعوا أرضاً

  .أرض

لو اعتاد نازلو الصحراء تنظيف املوضع عن :"جاء يف حتفة احملتاج 

حنو شوك وحجر وتسويته لضرب خيمة وبناء معلف وخمبز ففعلوا ذلك 

ن ارحتلوا عنها أو بقصد االرتفاق فهم  وإ،بقصد التملك ملكوا البقعة

  .)١٠٦(" أوىل ا إىل الرحلة

؛ مبعىن فيهللدولة هذا الضرب ال نظر وقد نص الفقهاء على أن 

أا ال تتدخل يف استحقاق الناس للمكان، بل جيب عليها ختلية املكان 

بني الناس ونزوله؛ البتعاده عن نظر الدولة، وألن املسافرين وحنوهم 

ما فيه من خلل، إصالح ليه، وإمنا جيب على الدولة القيام بمضطرين إ

  .وما حيتاج إليه من ترميم، أو جلب مياه أو طاقة وحنو ذلك

وميكن أن يكون من هذا الضرب يف العصر احلاضر استراحات 

املسافرين اليت جتعلها بعض أنظمة املواصالت يف الدول يف الطرق 

جلميع املارين بالطريق، فهذه السريعة، واليت تكون منافعها متاحة 

  .األحق ا هو األسبق، يف غرفها وصالتها ومجيع مرافقها

                                 
 .٦/٢١١حتفة احملتاج (١٠٦) 
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 باملخيمات اليت تكون يف الرباري -أيضاً-وميكن أن ميثل هلذا 

البعيدة عن العمران، سواء كانت خميمات لالستثمار أو خميمات 

خاصة، تكون يف أوقات معينة، فهذه األصل يف أماكنها أن تكون 

حة للجميع، والسابق للمكان هو األحق به، وليس للدولة منع شيء متا

من ذلك، ما مل حيدث ضرراً، لكن للدولة حق النظر يف تنظيم مثل هذه 

املخيمات، ويف فرض رسوم على أصحاا إذا كانوا مستثمرين، حلاجة 

رعاية املكان، ونظافته، وعدم اإلخالل بالطبيعة من حوله، ورمبا كان 

ة حينئذ واجباً؛ للمحافظة على مصاحل الناس ومنافعهم نظر الدول

  .املشتركة من البيئة الطبيعية

أن يقصد الناس برتوهلم بالصحاري والفلوات : الضرب الثاين

فيجب على الدولة حينئذ النظر فيما هو األصلح اإلقامة واالستيطان، 

ضرر م هلؤالء، وملن جيتاز هذه احملال من املسافرين، فإن مل يكن ثَّم 

أو بغريهم كان على الدولة متكينهم من ذلك، وليس هلا حق منعهم، 

  .مواتاًأرضاً كما ال مينع من أحيا 

   :ما خيتص بأفنية املنازل واألمالك: القسم الثاين

االرتفاق باألمكنة احمليطة باملنازل اململوكة أو : واملقصود ذا

رس وحنوها، مما هو هلا احملالت التجارية  اململوكة أو املساجد واملدا

االرتفاق :  ، وميكن أن ميثل لالرتفاق ذه األماكن)١٠٧(كاحلرمي 

  .باجللوس فيها، أو اختاذها مكاناً للبيع وحنوه، أو موقفاً للسيارت

                                 
ما أضيف : وحرمي الدار): "٣٢٩ / ٣( يف احملكم واحمليط األعظم البن سيده جاء(١٠٧) 
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وقد نص املاوردي وأبو يعلى على أن هذا القسم من االرتفاق له 

  :حاالن

 األمالك،  أن يكون يف هذا االرتفاق ضرر بأصحاب تلك:األول

حبيث يضايقهم ويضر م، فهذا حكمه املنع؛ استناداً على قاعدة 

  .الشرع املشهورة يف منع الضرر، حيث ال ضرر وال ضرار

فهل   أن يكون االرتفاق غري مضر بأصحاب األمالك،:الثاين

 :قوالنأصحاب امللك؟ يف هذا للفقهاء إذن جيوز االرتفاق من غري 

 وإن مل يأذن الرتفاق بتلك األماكن أن لعموم الناس ا:أحدمها

 ألن احلرمي مرفق إذا وصل أهله إىل حقهم منه ساواهم الناس صحاا؛أ

 .فيما عداه

من غري   أنه ال جيوز االرتفاق حبرمي هذه األمالك:والقول الثاين

لألمالك فكان أصحابه به أحق،  تبع إذن أصحاا، ألن احلرمي

  .وبالتصرف فيه أخص

ثاين هو الصواب، فإن حرمي امللك اخلاص غالباً ما وهذا القول ال

يكون تابعاً له يف عرف الناس، ومنازعة غريه له وإن مل يكن مثّ ضرر 

  . للملكن كونه حرمياًعخترجه 

                                                                           
املواضع القريبة اليت :" ، واملقصود باحلرمي عند الفقهاء"إليها وكان من حقوقها ومرافقها

 .٥/٢٨٢روضة الطالبني ". حيتاج إليها، لتمام االنتفاع، كالطريق ومسيل املاء وحنومها
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وهلذا جوز بعض الفقهاء أخذ األجرة مقابل ارتفاق الغري بفناء 

  .)١٠٨(املرتل اخلاص 

:" بفناء املنازل  فقالواوقد أحلق مجاعة من الفقهاء فناء املساجد 

فناء املسجد إن كان يف اجللوس فيه إضرار بأهل املسجد منعوا منه، 

وإن مل يكن فيه إضرار بأهل املسجد فهل يلزم استئذان اإلمام فيه أم 

لزم  إن قيل إن فناء امللك ال يلزم استئذان ربه فيه مل ي:ال؟ على وجهني

مام إذن اجتهاد يف األصلح، مام يف فناء املسجد، وإذن اإلاستئذان اإل

   .)١٠٩(" وسواء يف فناء املسجد جريانه واألباعد

واملدارس وحنوها مما متلكه حرمي املساجد إن حكم : ورمبا يقال

فإن كان الدولة خيتلف عن هذا من جهة أنه ليس هلا مالك معني، وهلذا 

ز واملدارس فيمنع منه، وال جيواملساجد تلك  بأهل االرتفاق ا مضراً

 أحق، للدولة أن تأذن فيه، ألن املرتادين من املصلني والدارسني وحنوهم

 .فهو جائز، وال حاجة إلذن أحد مضراًاالرتفاق وإن مل يكن 

  :)١١٠( ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات: القسم الثالث

 هو االرتفاق بفناء الشارع يف حال سعته، أو :املقصود ذا

واع االرتفاق من جلوس فيها، وإجراء الطريق العام بأي نوع من أن

                                 
 .٣/٣٦٨ الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح : ينظر لكية،املا فقهاء ذلك ذكر (١٠٨) 

 .٧/٤٩٥ الكبري احلاوي (١٠٩) 

 ذكر بعض أهل اللغة أن الطريق هو املكان املطروق واملمر الواسع، وأنه أوسع من (١١٠) 

 .٢/٥٥٦املعجم الوسيط . الشارع
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مبايعات ومعامالت، أو جعلها مكاناً للدعاية واإلعالن، وحنو ذلك من 

  .املصاحل واملنافع

نص ومع أن هذه الطرقات للمرور واالستطراق إال أنه قد 

 واستخدام الواسع منها لغرض البيع ،الفقهاء على جواز اجللوس فيها

أي بأحد، فإن حصل ك عدم اإلضرار لكنهم شرطوا جلواز ذلوحنوه، 

رتفاق يف تلك األماكن هو ضرر منع منه، واألحق باالنوع من ال

   .)١١١(األسبق 

جيوز االرتفاق بالقعود يف الواسع من ذلك للبيع :"يقول ابن قدامة

والشراء، على وجه ال يضيق على أحد، وال يضر باملارة؛ التفاق أهل 

ر الناس على ذلك، من غري إنكار، األمصار يف مجيع األعصار على إقرا

   .)١١٢(" م مينع منه، كاالجتيازوألنه ارتفاق مباح من غري إضرار، فل

ني يف السابق إىل دكاك ونقل ابن قدامة عن اإلمام أمحد قوله 

كان هذا يف سوق املدينة فيما  وفهو له إىل الليل،: السوق غدوة

مىن مناخ من «: -ليه وسلم صلى اهللا ع-وقد قال النيب ، )١١٣(مضى

  .)١١٤(» سبق

                                 
املغين  ،٧/٤٩٦ الكبري احلاوي ،٣/٣٦٨ الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح (١١١) 

٨/١٦١. 

 .٨/١٦١املغين (١١٢) 

 .املرجع السابق(١١٣) 

 مناخ مىن أن يف جاء ما باب احلج، يف والترمذي ،)٢٠٦ و٦/١٨٧ (أمحد أخرجه(١١٤) 

 مكة، حرم حترمي باب املناسك، يف داود وأبو) ٨٨١ (رقم ٣/٢١٩ سبق، من
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 فهذا حكم املواضع اليت:"قال ابن بطال معلقاً على هذا احلديث

   .)١١٥(" الناس فيها سواء وال ملك ألحد عليها

أن هذا احلديث دليل : وكذا نص غري واحد من شراح احلديث

على اعتبار السبق يف مىن، وأن حكم الشوارع، ومقاعد األسواق 

   .)١١٦(كذلك 

هاء املالكية جلواز استخدام أفنية الشوارع وقد ذكر بعض فق

  : والطرق شروطاً أربعة

  .يكون اجللوس خفيفاًن  أ- ١

  . ال يضر باملارة التساع الطريق أن- ٢

  .أن تكون الطريق نافذة  - ٣

  .)١١٧(، فيمنع غريه أن يكون جلوسهم للبيع - ٤

  - كما سبق –والذي عليه أكثر الفقهاء اشتراط عدم الضرر 

أما اشتراط أن يكون اجللوس خفيفاً أو أن يكون للبيع أو حىت فقط ، 

لعموم للحاجة أو حنو ذلك، فهذا تقييد ال دليل عليه، وهلذا نص فقهاء 

                                                                           
 رقم ٢/١٠٠٠ مبىن، الرتول باب املناسك، يف ماجة وابن) ٢٠١٩ (رقم١/٦١٧

 / ٢  مبىن، البنيان كراهية باب املناسك، يف السنن، يف والدارمي ،)٣٠٠٧ (و) ٣٠٠٦(

 من مناخ مىن باب احلج، يف ٤٦٧ / ١ املستدرك يف واحلاكم ،)١٩٤٣ (رقم ،٧٣

 احلال، جمهولة وهي ماهك، بن يوسف أم مسيكة على عندهم احلديث ومدار سبق،

 .هيبالذ ووافقه احلاكم، وصححه الترمذي، حسنه فقد ذلك ومع

 .٤/٢٧٠شرح صحيح البخارى البن بطال (١١٥) 
 .٣/٥٢٩ األحوذي حتفة ،٥/١٨١٨ املفاتيح مرقاة (١١٦) 

 .٣/٣٦٨ الدسوقي حاشية (١١٧) 
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الشافعية على جواز االرتفاق باجللوس يف الشوارع ولو كان زمن 

 ، وهذا هو الذي يظهر من مفهوم االشتراك يف )١١٨(اجللوس طويالً 

اق يكون بأي شكل، وأي ووقت، من غري تقييد يف اإلباحة أن االرتف

طريقة االنتفاع، وال يستثىن من ذلك إال ما أحدث ضرراً بعموم 

  .املنتفعني

نعم رمبا كان من الضرر أن يطيل يف املكان، كما أن من الضرر 

أن يبين يف الطريق أو يضع مظالت فيه، أو خيرج إليه من مرتله أو 

   .)١١٩(دكانه ما يضر باملارة

وملا كانت هذه الطرقات وما يتبعها حتت نظر الدولة، فإنه جيب 

على الدولة رعايتها وصيانتها وإصالحها، ومنع كل ضرر ميكن أن 

  .حيدثه أحد يف طريقة انتفاعه ا

وهل للدولة حق التدخل يف أحقية االرتفاق ذه الطرق، وذلك 

  بأن متنع بعضاً، وتأذن لبعض، أو تقدم أحداً على أحد ؟ 

  :ذكر املاوردي وأبو يعلى يف هذا للفقهاء قوالن

 أن دور الدولة يف هذا النوع من االرتفاق مقصور :القول األول

، وليس للدولة حق  ومنعهم من اإلضرار، عن التعديعلى كف املرتفقني

  .يف منع جالس وال  تقدمي أحد

                                 
 .٣/٣٦٨ الدسوقي حاشية (١١٨) 

وإن قعد وأطال، منع من ذلك؛ ألنه يصري كاملتملك،  :"٨/١٦١جاء يف املغين (١١٩) 

مل أن ال يزال؛ ألنه سبق إىل ما مل يسبق وخيتص بنفع يساويه غريه يف استحقاقه، وحيت

 ".إليه مسلم
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، من راه صالحاًتفيما  أن للدولة حق االجتهاد، :القول الثاين

س ومنع، وتقدمي أحد على أحد ، كما أن هلا حق االجتهاد يف إجال

  .أموال بيت املال

ولعل القول األول هو األقرب للصواب، ألنه أقرب للعدل، 

وأبعد من احملاباة، خاصة يف حال عدم وجود أنظمة واضحة جتب 

  .مراعاا وتطبيقها، وتوجب احملاسبة على خمالفيها

لة يف أموال بيت املال فهو قياس أما قياس ذلك على اجتهاد الدو

مع الفارق فإن أموال بيت املال ملك للدولة ال تباح ألحد حىت تأذن 

الدولة يف متلكه، أما أفنية الشوارع والطرقات وحنوها فهي مباحة يف 

  .األصل حيق لكل من مر أن يرتفق فيها مبا ليس فيه مضرة على أحد

االرتفاق يف أفنية الطرقات وما سبق ال يعين أنه حيق للدولة تنظيم 

بالبيع وحنوه،  فإذا وجدت أنظمة تبين وجه االستحقاق، وتراعي حق 

اجلميع يف هذا امللك املشترك وجب على اجلميع مراعاا والتسليم هلا، 

  .دفعاً للضرر، ورعاية للمصلحة

وقد نص الفقهاء على أحكام حاالت التنازع يف استحقاق 

على  أن هذا مبين )١٢٠(، ويف كتب الشافعية االرتفاق يف تلك األماكن

على الوجه الذي جيعل نظر اخلالف السابق يف نوع نظر الدولة فيه، ف

 على منع الضرر وقطع التنازع، فيلجأ إىل القرعة، حلل  مقصوراًالدولة

 حيق  نظر اجتهاد ومصلحة،الرتاع، وعلى الوجه الذي جيعل نظر الدولة

                                 
 .١/٢٤٢العقود جواهر ،٧/٤٩٦ الكبري احلاوي (١٢٠) 
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حسب ما تراه، وقد ذكر االحتماالن فقهاء للدولة االجتهاد يف التقدمي 

  .)١٢١(احلنابلة 

، وهو الراجح كما )١٢٢(والوجه األول هو األظهر عند الشافعية 

  .سبق

 ،األفنية ذه االرتفاق استحقاق طريقة على الفقهاء نص وقد

ومىت ينتهي حق املرتفق فيها، وهلم يف ذلك اجتهادات يطول تتبعها 

 :"اوردي يف احلاوي الكبري حيث قالوذكرها، فمن ذلك ما ذكره امل

فلو جلس رجل مبتاعه يف مكان فجاء غريه ليقيمه منه وجيلس مكانه مل 

 مبتاعه، فلو قام ومتاعه يف املكان فهو على جيز ما كان األول جالساً

حقه فيه ومنع غريه منه، فإذا قاموا من مقاعدهم بأمتعتهم عند دخول 

 كل من سبق إىل مكان أحق به، وال الليل مث غدوا إليها من الغد كان

إذا : يستحق العود إىل املكان الذي كان فيه وعرف به، وقال مالك

 ملا فيه من ،عرف أحدهم مبكانه طال جلوسه فيه فهو أحق به من غريه

 - صحيح، لقوله غري ووقوع االختالف وهذا ،املصلحة بقطع التنازع

وألنه لو جعل أحق  ،"مىن مناخ من سبق  " - ليه وسلم  صلى اهللا ع

  .)١٢٣(" وحلماه عن غريه،به لصار يف حكم ملكه 

                                 
 . ٨/١٦١ املغين(١٢١) 

 .١/٢٤٢العقود جواهر ،٧/٤٩٦ الكبري احلاوي (١٢٢) 

 .٧/٤٩٦ الكبري احلاوي (١٢٣) 
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 من الباعة لألفنية إن نازعه فيه للسابققضي و:" وقال الدردير

تشبيه يف القضاء للسابق ) كمسجد (، ولو اشتهر به ذلك الغري،غريه

  .)١٢٤(" من مكان منه

  للمعاملة مث فارقه تاركاً)الشارع(ولو جلس فيه:"وقال النووي

 إال أن ، وإن فارقه ليعود مل يبطل، إىل غريه بطل حقهلحرفة أو منتقالًل

  .)١٢٥("   ويألفون غريه،تطول مفارقته حبيث ينقطع معاملوه عنه

والسابق أحق به ما دام فيه، فإن قام وترك :"ويقول ابن قدامة

متاعه فيه، مل جيز لغريه إزالته؛ ألن يد األول عليه، وإن نقل متاعه، كان 

  .)١٢٦(" أن يقعد فيه؛ ألن يده قد زالتلغريه

وهل حيق للدولة استثمار تلك الطرقات، بأي نوع من أنواع 

  االستثمار؟ 

ذكر املاوردي من فقهاء الشافعية أنه ليس لإلمام أن يأخذ ممن 

فإذا أخذ الباعة مقاعدهم يف :" يرتفق بالطرقات باجللوس أجرة، قال

م أال يضروا مبار وال يضيقوا نية األسواق والطرقات روعي يف جلوسهأف

  .)١٢٧("إلمام أن يأخذ منهم أجرة مقاعدهمعلى سائل، وليس ل

                                 
 .٣٦٨/ ٣ الشرح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي(١٢٤) 

 . ١/١٦٦ نيالطالب منهاج(١٢٥) 

 . ٨/١٦١ املغين(١٢٦) 

 .٧/٤٩٦ الكبري احلاوي (١٢٧) 
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وهذا القول مبين على أن نظر الدولة يف هذه املرافق نظر رعاية 

 أن تصرف الدولة يف -يل–ومصلحة ليس إال، لكن الذي يظهر 

  :االستثمار هلذه الطرق نوعان

ه املرافق من الشوارع أو  استثمار متليك، حبيث خترج هذ:األول 

غريها عن ملك الدولة كأن يباع الطريق أو جزء منه، فهذا ال شك يف 

املنع منه، وقد نص الفقهاء على منع ما هو أقل من هذا، مما يضيق 

وما :" الطريق أو حيدث فيه ضرراً، وعلى سبيل املثال يقول ابن قدامة

فليس ألحد كان من الشوارع والطرقات والرحاب بني العمران، 

، وسواء ضيق على الناس بذلك أو  أو ضيقاًإحياؤه، سواء كان واسعاً

مل يضيق؛ ألن ذلك يشترك فيه املسلمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه 

  .)١٢٨(" مساجدهم

 االستثمار باإلجارة، وذلك بأن تقوم الدولة بتأجري مواضع :الثاين

ي أو غريه، وهذا من تلك األفنية والطرقات ملن يقوم بأي نشاط جتار

النوع من االستثمار جائز، عمالً باألصل يف عموم العقود وهو 

اإلباحة، وألن الدولة يف العصر احلديث تتكلف على الطرق يف إنشائها 

وصيانتها، مما حتتاج معه إىل إيرادات خاصة يف غري الدول الغنية، وألنه 

  .عموم الناسقد حيصل يف االستثمار  مصاحل شىت للمستثمر وللدولة ول

                                 
 . ٨/١٦١ املغين (١٢٨) 
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وهلذا فاالستثمار اجلائز ملثل هذه املرافق العامة هو الذي حيقق 

املصلحة العامة، وشرطه الرئيس أن ال يضر بأحد، وال يضيق على 

  .الطريق

، يقول ابن قدامة منبهاً على منع االرتفاق بالطريق يف حال الضرر

ارة، وإن كان اجلالس يضيق على امل :"وعدم جواز أخذ العوض حينئذ

  .)١٢٩("ل لإلمام متكينه بعوض، وال غريهمل حيل له اجللوس فيه، وال حي

وميكن أن يكون من أنواع االستثمارات اليوم ما تقوم به وزارة 

املواصالت أو البلديات من تأجري لوحات إعالنية بأنواعها، تكون يف 

، )الصرافات اآللية(حافة الطريق وفنائه، أو تأجري بعض حمالت الصرافة

  .و غريها من املصاحل اليت تتجدد وتتغري بتغري الزمنأ

ويدخل يف استثمار الدولة للطرق ما تفعله بعض الدول من أخذ 

رسوم أو أجرة على من يستخدم الطريق العام، خاصة تلك الطرق 

السريعة اليت تربط بني املدن، فتأخذ رسوماً على كل سيارة، ورمبا 

 إذا رأت الدولة حاجة إليه للقيام اختلفت األجرة حبسب أنواعها، فهذا

  .بواجبها جتاه تلك الطرق فهو جائز، حبسب ما يترتب عليه من املصاحل

 رعاية حتت بأكمله السريع الطريق جتعل أن للدولة جيوز كما

 تشاء ما الطريق هذا يف الدولة وتشترط معينة، مدة استثمارية، شركة

  .واملنافع املصاحل من

  

                                 
 . ٨/١٦١ املغين(١٢٩) 
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  .يف العصر احلاضر االرتفاق وققح : لسادساملبحث ا

لقد أفرزت املدنية املعاصرة أمناطاً جديدة يف احلياة مل تكن 

معهودة عند املتقدمني، أمناطاً يف املعامالت والعالقات واحلقوق، خاصة 

حقوق االرتفاق يف األمالك املشتركة، أو ما يسمى باملرافق العامة، وهي 

كام الشرعية املستمدة من أصول التشريع بأمس احلاجة إىل بيان األح

اإلسالمي، لبيان مدى األحقية فيها، عند االنفراد والتنازع، وهذه 

االرتفاقات املعاصرة بعضها داخل يف شيء من حقوق االرتفاق اليت 

العرف يذكرها املتقدمون، وبعضها جديد يف اعتباره، جرى فيها 
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مها ما ذكره الفقهاء يف وهي بكل حال تشبه يف أحكاواستعمال الناس، 

  .حقوق االرتفاقات القدمية

وسوف أذكر هنا على وجه التمثيل واإلمجال أبرز أشكال 

  :)١٣٠(وتطبيقات حقوق االرتفاق املعاصرة، وما يلتحق ا من أحكام 

  :حق االرتفاق يف احلدائق والشواطئ العامة: أوالً 

ة والشواطئ الناس يف االرتفاق مبنافع احلدائق العاميشترك عموم 

، فلكل أحد اجللوس يف املكان الذي خيتاره، ما مل يضر )١٣١(واملترتهات 

بغريه، وإذا كان هناك أمكنة منظمة للجلوس أو غرفاً أو مظالت فالسابق 

للمكان هو األحق به، كما أن عموم الناس يشتركون مبا يف تلك 

هو األماكن من مصاحل أو وسائل ترفيه أو حنو ذلك، واألحق فيها 

  .األسبق

                                 
 إذ للزيادة؛ قابلة وهي اجتهاداً، هنا ذكرها ورد االرتفاق حلق املعاصرة األشكال هذه (١٣٠)

 من شي على والتمثيل والداللة اإلشارة من قصدت ما بقدر االستيعاب، هنا أقصد مل

 جداً، يطول ونظاماً فقهاً أحكامها ودراسة احلقوق تلك استيعاب ألن احلقوق، كتل

 . مستقلة علمية رسائل أو حبوث إىل حيتاج ورمبا مقصوده، عن بالبحث وخيرج

 يف) ه ٥١٦ ت (احلريري حممد أبو قال الرتهة، مكان وهو مترته، مجع املترتهات (١٣١)

 قوهلم العبارة هذه يف أوهامهم من ): "١/٢٧٠ (اخلواص أوهام يف الغواص درة كتابه

) نزه (الثالثي الفعل من يؤخذ املكان اسم ألن واضح، وهم وهو ،منتزهاً الرتهة ملكان

 ... يطيب عيش( :األندلسي زهر بن بكر أيب قول ومنه مرته، أي مفعل، وزن على

 إىل تضاف فيه الزيادة فإن ،مزيداً الفعل كان إذا أما ،)جتلى عندما كالعروس ومرته

 ."منتزه: نقول وال مترته،: ترته ويف متدرج،: تدرج ويف متعثر،: تعثر يف فنقول املوزون،
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وميكن أن يقاس االرتفاق يف هذه األماكن على ما ذكره الفقهاء 

من االرتفاق بالطريق العام، فقد نصوا على جواز االرتفاق بالطريق العام 

ما مل حيدث املرتفق فيه ضرراً، فإن أحدث ضرراً مل جيز، ويشهد هلذا ما 

هللا صلى  أن رسول اعن أيب هريرة رضي اهللا عنهصحيح مسلم جاء يف 

وما اللعانان يا رسول اهللا؟ : قالوا» اتقوا اللعانني«: اهللا عليه وسلم قال

)١٣٢( »الذي يتخلى يف طريق الناس، أو يف ظلهم«: قال
.  

يريد األمرين اجلالبني ) اتقوا الالعنني(قوله :"قال اإلمام اخلطايب

ن للّعن احلاملني الناس عليه والداِعيني إليه، وذلك أن من فعلهما لع

هما الفعل فكان كأما الالعنان  لذلك أضيف إلي فلما صارا سبباً،وشتم

"  يرتلونهومناخاً والظل هنا يراد به مستظل الناس الذي اختذوه مقيالً... 
)١٣٣(

.  

وإجراءاً لقياس حق االرتفاق بتلك األماكن من الشواطئ 

  فليس للدولة حق يف التصرف- أيضاً-واملترتهات على حق الطريق العام

ذه األماكن ببيعها على الناس، وال أن تأخذ على الناس عوضاً مقابل 

جلوسهم، ما مل يكن هناك منافع ومصاحل زائدة على جمرد اجللوس، كأن 

يكون فيها أبنية أو غرفاً أو حنو ذلك فيجوز أن تستثمرها الدولة حينئذ، 

صرف وذا يعلم أن مهمة  الدولة هي صيانة هذه األماكن وإصالحها، و

)١٣٤(نفقاا من بيت املال 
.  

                                 
 ).٢٦٩(رقم ١/٢٢٦ والظالل الطريق يف التخلي عن النهي باب يف مسلم أخرجه (١٣٢)

 .١/٢٢السنن معامل (١٣٣)

 .٥/٣٤٣ احملتاج اية (١٣٤)
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 أن ختصص بعض األماكن يف تلك -  أيضاً–وجيوز للدولة 

  .الشواطئ واملنتزهات فتستثمرها، ما مل يضيق ذلك أو يضر بعموم الناس

كما جيوز للدولة أن تأذن من غري استثمار ملن شاء بإجراء أنواع 

)١٣٥( املعامالت من غري ضرر بعموم املنتفعني يف تلك األماكن
.  

  :حق االرتفاق يف مواقف السيارات: ثانياً

وهذا احلق من أهم احلقوق املعاصرة، وميكن أن يتنوع هذا احلق حبسب 

  : ثالثة أنواع، هي كالتايلمكان الوقوف إىل

  :الوقوف يف املواقف العامة أو الطريق العام: ع األولالنو

ن وهذا حق عام لكل أحد، األحق به هو األسبق، لكن ال بد أ

يكون ذلك خاضعاً ألنظمة املرور والسالمة يف الدولة حىت ال حيدث 

  .ضرر من هذا الوقوف،خاصة ما كان من املواقف يف الطريق العام

كما أن صفة العموم يف هذه املواقف توحي بأنه ال جيوز استئثار 

  .أحد بالوقوف زمناً طويالً فيها خيرجه إىل صفة االختصاص

ض رسوم على بعض أماكن الوقوف وتلجأ بعض الدول إىل فر

العامة للسيارات، وهو إجراء جائز إذا روعيت يف املصلحة، ومل يكن فيه 

  .إجحاف أو مضرة على الناس

  :)١٣٦(  مواقف خمصصة جلهات خاصة الوقوف يف: النوع الثاين

                                 
 .٢/٤٥٠ املطالب أسىن ،٥/١٥٦ اجلليل مواهب (١٣٥)

 كانت إذا السيارات مواقف:" الدويل اإلسالمي الفقه جممع قرار نص يف جاء (١٣٦)

 الوقوف أُبيح اليت العني تتبع التجارية واحملال واألسواق كالبنايات خاصة مواقف
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جترب أنظمة البلديات أصحاب املؤسسات واحملالت التجارية 

هة الطريق العام مبواقف للسيارت؛ واألسواق على أن تكون حماطة من ج

متكن الناس من الوقوف يف سيارام للدخول واخلروج إىل تلك األماكن 

  .من غري مشقة أو حرج ملرتاديها

وهذه املواقف يف األصل خمصصة ملرتادي تلك اجلهات من 

املؤسسات احلكومية أو األهلية أو احملالت التجارية وغريها، واألحق ا 

امل خيصص صاحب اجلهة والصالحية أماكن معينة هو األسبق، م

  لشخصيات معينة فيجب إلتزام 

وال جيوز يف مثل هذه املواقف استخدامها يف غري الوقوف 

للسيارات زمناً يسرياً، بقدر احلاجة، وذلك كأن يستخدمها مكاناً لتقدمي 

العروض التروجيية أو للبيع أو الوقوف فيها زمناً طويالً، فكل ذلك يضر 

  .  بأصحاب اجلهة، والضرر مرفوع يف الشريعة

األمالك الوقوف يف الطرق الصغرية أمام : النوع الثالث

  :اخلاصة

 من البيوت أو احملالت التجارية الصغرية جرى األمالك اخلاصة

العرف أن هلا حرمياً من الشارع يوازي العقار، فوقوف السيارة فيه 

 صاحب البيت وضيوفه، أما خاص بصاحب احملل أو زبائنه، ويف الدار

                                                                           
 املنعقد اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق الدويل اإلسالمي الفقه جممع قرار "أجلها من

 اآلخرة مجادى٢٩ إىل ٢٤ من) ماليزيا (بوتراجايا يف عشرة الثامنة دورته يف

 .م٢٠٠٧) يوليو (متوز ١٤-٩ املوافق. هـ١٤٢٨
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وقوف سائر الناس فإنه ممنوع منه يف حال وجود الضرر، وهذا ما نص 

 ، ويف حال -كما سبق- عليه فقهاء املذاهب يف حرمي األمالك اخلاصة  

عدم الضرر فهل حيتاج إىل إذن صاحب العقار أو ال ؟ تقدم أن يف 

 بد من إذن ذلك للفقهاء خالفاً على قولني، الراجح منهما أنه ال

صاحب امللك، فإن أذن وإال مل جيز له الوقوف بسيارته أمام بيته، أو 

 غالباً ، وهو لملك اخلاصحمله التجاري؛ ألن هذه األماكن كاحلرمي ل

   .)١٣٧(ما يكون تابعاً له يف عرف الناس

  :حق االرتفاق اجلوي للمطارات: ثالثاً

 اليت وجدت املعاصرةاالرتفاقات يعترب حق االرتفاق اجلوي من 

بعد وجود الطائرات واملطارات، وهو نوع من تقييد االنتفاع جبو 

العقارات اململوكة ااورة؛ وذلك ألن إنشاء املطار ال بد أن تراعى فيه 

سالمة املالحة اجلوية، وضمان حسن أداء األجهزة واملنشآت املوجودة يف 

األمان حىت أن حياط املطار بسياج من مناطق : املطار، ويستدعي ذلك

تتمكن الطائرات من التحليق على ارتفاع منخفض والدوران حول 

املطار، وهو األمر الذي تستلزمه عمليات اهلبوط واإلقالع، ويكون ذلك 

عن طريق إجياد منطقة خالية من العوائد واملوانع سواء كانت طبيعية أو 

 من صنع اإلنسان، وقد قسمت القوانني احلديثة هذا السياج األمين

  :للمطار إىل ثالثة مناطق على النحو التايل

                                 
 .) ٢٧(ص يراجع ما تقدم يف املبحث اخلامس (١٣٧) 
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 هي املالصقة للمطار مباشرة، وتسمى مبنطقة :املنطقة األوىل

  .األمان، حيث مينع إقامة أي بناء أو غرس أو أي عقبة مهما كان نوعها

 وهي اليت حتظر إقامة أي بناء فيها أو أي عائق أو :املنطقة الثانية

  .وجب ترخيص من سلطة الطريان املدينتغيري يف طبيعة القائم، إال مب

 وتسمى مبنطقة ارتفاع أنوار املالحة اجلوية أو :املنطقة الثالثة

اتصاالا الالسلكية، فال جيوز وضع أنوار تبهر النظر فتحجب إشارات 

  .وأنوار املطار

ولسلطات الطريان املدين التدخل يف إزالة أو تعديل أو فرض قيود 

كون يف جو العقارات متنع سالمة املالحة اجلوية الزمة على أي عراقيل ت
)١٣٨(

.  

ويالحظ هنا أن حق االرتفاق اجلوي حق سليب سببه اجلوار يف 

العقار، وقد تقدم أن الغالب يف حقوق ارتفاق اجلوار هي احلقوق السلبية 

     .)١٣٩(القائمة على منع حدوث الضرر يف العقارات املتجاورة 

  :ل املواصالت العامةاالرتفاق يف وسائحق : رابعاً

يلحق بعض املعاصرين حبق االرتفاق االرتفاق بوسائل املواصالت 

العامة من حيث أن فيها شيئاً من الشركة يف املال العام، وهلا تعلق 

)١٤٠(بالعقارات من حيث أا تسري يف طريق عام 
.  

                                 
. د اجلوي القانون ،)٣١(ص فؤاد عمر. ود بريري . د اجلوي القانون (١٣٨)

 ).٨٦(ياملكيص

 . ص ميكن أن يراجع ما تقدم يف املبحث الرابع (١٣٩) 

 .٣/١٥ الكويتية الفقهية املوسوعة (١٤٠)
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وتتمثل وسائل املواصالت والنقل العامة يف العصر احلاضر 

  .احلافالت الكبريةات ورئابالقطارات والط

ختصص، فيكون لكل راكب إما أن هذا الوسائل واملقاعد يف 

وز ، فإن خصص لكل راكب مقعد معني فال جي ختصصمقعد معني أو ال

لغريه أن جيلس فيه إال بإذنه، وذلك مثل حجز رقم املقعد يف الطائرات، 

  .وبعض مقاعد القطارات

ل راكب أن جيلس يف املقعد وأما إذا مل تعني املقاعد للراكبني فلك

وذلك كما يف بعض وسائل النقل الربية واحلافالت الذي سبق إليه، 

الكبرية، فيكون السابق هو األحق، فإذا جلس فيه مل يبطل حقه بالقيام 

منه لقضاء حاجة أو نزول وركوب وحنو ذلك، ويكون اية حقه يف هذا 

ألمر يف كل ما وهكذا اار، املقعد هو اية رحلته يف تلك احلافة أو القط

  .كان من هذا القبيل مما هو مباح للجميع

مقاعد الدراسة يف املدارس االرتفاق يف حق : خامساً

  :واجلامعات

مقاعد الدراسة يف املدارس واجلامعات يف غالب األحيان ليس هلا 

مستحق على وجه التعيني، بل هي متاحة لكل دارس، فالعدل أن يستوي 

مقاعد احلفالت أو احملاضرات - أيضاً–مثل ذلك فيها اجلميع، و

واملؤمترات والندوات العامة، إذا كانت غري مملوكة جلهة أو شخصية 

 ما ذكره الفقهاء يف السبق ملكان الصالة يف - أيضاً–معينة، ومثل ذلك 

املساجد، وغريها من األماكن العامة اليت ليست ملكاً ألحد، فإن األحق 
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بق إليه، وال حيق لغريه أن يقيمه منه، وإذا قام منه واألوىل باملقعد السا

  .لريجع قريباً ألي غرض فهو أحق به

وكذا كل ما يكون املسلمون فيه سواء :" ويف كتب احلنفية

كالرتول يف الرباطات، واجللوس يف املساجد للصالة، والرتول مبىن أو 

هو عرفات للحج، حىت لو ضرب فسطاطه يف مكان كان يرتل فيه غريه ف

أحق، وليس لآلخر أن حيوله، فإن أخذ موضعا فوق ما حيتاجه فللغري 

)١٤١( " أخذ الزائد منه
.  

من سبق غريه باجللوس يف حمل من :"وذكر فقهاء املالكية أن 

 وإذا قام ،املسجد ألجل صالة أو قراءة قرآن أو علم فإنه يقضى له به

ا يف صحيح  مل،لقضاء حاجة أو جتديد وضوء فهو أحق به إذا رجع إليه

إذا قام أحدكم من جملسه مث « قال - صلى اهللا عليه وسلم - مسلم عنه 

)١٤٢(  »رجع إليه فهو أحق به
.  

جلالس يف موضع من وصرح مجاعة من فقهاء الشافعية أن حكم ا

اجلالس يف طرف من  حكم املسجد ليفيت الناس أو ليقرأ عليهم القرآن

  .الشارع للمعاملة

 يفيت فيه ويقرئ ن املسجد موضعاًومن ألف م: "قال النووي

 ولو جلس فيه لصالة مل يصر أحق به يف ،لمعاملةلكاجلالس يف شارع 

                                 
 .١/٦٢٢ عابدين ابن حاشية (١٤١)

 هصحيح يف مسلم أخرجه واحلديث .٣/٣٦٨ الكبري الشرح على الدسوقي حاشية (١٤٢)

 .)٢١٧٩( رقم) ١٧١٥ / ٤ (به أحق فهو عاد مث جملسه من قام إذا باب
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 فلو فارقه حلاجة ليعود مل يبطل اختصاصه يف تلك الصالة يف ،غريها

،  ولو سبق رجل إىل موضع من رباط مسبل، وإن مل يترك إزاره،األصح

 يزعج ومل يبطل حقه  مل،أو صويف إىل خانقاهأو فقيه إىل مدرسة، 

)١٤٣(" خبروجه لشراء حاجة وحنوه
.  

 يفيت فيه من ألف من مسجد أو مدرسة موضعاًأن : وذكر الرملي

، أوىل ممن جيلس يف الشارع  شرعياًأو يقرئ فيه قرآنا، أو علماً الناس،

 وحديث ك املوضع ليألفه الناس، يف مالزمة ذلملعاملة، ألن له غرضاً

   .)١٤٤("  خمصوص مبا عدا ذلك د وطناًالنهي عن اختاذ املساج

من جلس يف :" وقريباً من هذا ما ذكره احلنابلة، ففي املبدع

مسجد أو جامع لفتوى، أو إلقراء الناس فهو أحق به ما دام فيه، أو 

، وإن جلس فيه لصالة فهو أحق به فيها، وإن غاب لعذر وعاد قريباً

باط، أو نزل فقيه ، فوجهان، ومن سبق إىل رغاب لعذر وعاد قريباً

، وال يبطل حقه خبروجه مبدرسة، أو صويف خبانقاه، رجح به يف األقيس

)١٤٥(" منه حلاجة
.   

ومىت ينتهي حق األسبق إىل املقعد يف قاعات وفصول الدراسة، 

هل ينتهي بانتهاء الدرس، أو بنهاية دروس اليوم، أو بنهاية الفصل 

  الدراسي؟

                                 
 .١/١٦٦ الطالبني منهاج (١٤٣)

 .١٠٣/ ١بن ماجه للسيوطي وغريه شرح سنن ا، ٥/٣٤٥اية احملتاج (١٤٤) 
 .٥/١١٣ املبدع (١٤٥)
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رس يقاس على األسبق إىل رمبا يقال إن األسبق إىل موضع الد

موضع الصالة يف املسجد، وقد نص الفقهاء على أن السابق إىل موضع 

  يف املسجد للصالة يكون أحق به يف تلك الصالة فقط؟

وإن جلس للصالة مل يصر أحق به يف ":جواهر العقودجاء يف 

، حىت ولو غاب حلاجة وكان أحق به يف تلك الصالة، سائر الصلوات

)١٤٦("  على األظهر، مل يبطل اختصاصه باملفارقة،إليهعلى أن يعود 
.   

 األحقية يف تلك الصالة حىت لو استمر إىل :"مغين احملتاجزاد يف 

)١٤٧(" وقت صالة أخرى فحقه باق
.  

 ورمبا يقال إن موضع الدرس خيتلف حبكم العادة عن موضع 

الصالة، فالدارس حيتاج إىل موضع يألفه ويعرف فيه خبالف موضع 

  .ةالصال

أما املساجد فمن سبق إىل موضع للصالة ال يثبت :" قال الغزايل

وإن جلس ليقرأ .. ،له حق االختصاص يف صالة أخرى إذ ال غرض فيه

فهذا يظهر إحلاقه ، عليه القرآن أو يتعلم منه العلم وألفه أصحابه مث فارقه

، وأما الرباطات واملدارس فالسابق إىل بيت أوىل به... ،مبقاعد األسواق

وإن غاب بعذر فإذا عاد فهو أوىل به لوقوع اإللف بوجه االرتفاق 

                                 
 .١/٢٤٢ العقود جواهر (١٤٦)

 ٣/٥١١ احملتاج مغين (١٤٧)
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ولو طال مقام واحد إن كان له غرض كما يف ، بالبقعة خبالف املساجد

)١٤٨(.." املدارس فال يزعج إىل متام الغرض
.  

والذي يظهر يل أن األمر يف األحق باملقعد يف قاعات وفصول 

  . تلك اجلهة أو املنطقةالدراسة حيكمه العرف السائد والعادة يف

ورمبا يكون العرف خمتلفاً يف مراحل التعليم، فريجع يف مقاعد 

  .طالب كل جهة إىل العرف السائد يف ذلك

وقد يكون إلدارة اجلهة أو املدرسة حق يف ختصيص املقاعد لكل 

دارس، حىت يألفه معلمه، ويعرف به، فيجب حينئذ حتري العدل ورعاية 

  .احلقوق املشتركة خبس أو تقصري يف بذل هذه املصلحة، حىت ال يقع

أما يف حال وجود املشاحة والتنازع، وال نظام حيكم ذلك، 

فاملرجع يف فصل الرتاع إىل القرعة، وقد نص على استعمال القرعة عموم 

الفقهاء يف حال التنازع على املواضع املشتركة كما يف هذه احلال؛ 

)١٤٩(يزة لوجود االستواء يف احلق، والقرعة مم
.  

  :حق االرتفاق يف مرافق امعات املشتركة اخلاصة: سادساً

جرى يف العصر احلاضر يف كثري من الدول عمل جممعات سكنية 

 بوابة واحدة ال تكون يف حميط واحد، ورمبا كان هلذه امعاتخاصة 

يدخل فيها إال من حيمل تصرحياً بالدخول، وحتتوي هذه امعات على 

                                 
 .٢٢٩ ،٤/٢٢٨ املذهب يف الوسيط (١٤٨)

 املبدع ،١٦/٢٨٩ الكبري احلاوي ،٧/٧٧ اخلرشي شرح ،٧/١٣ الصنائع بدائع (١٤٩)

٥/١٠٩. 



 - ٦٥٦ -

 ومسابح ورمبا صاالت للمناسبات، فاألحق ذه املرافق حدائق ومالعب

 أن  من عامة الناسهم أهل هذا امع، وال جيوز لغريهميف كل جممع 

  .ترك معهم يف هذه املرافق إال بإذميش

وخيرج هذا على ما ذكره الفقهاء يف الطريق اخلاص أو غري النافذ 

هله، وأنه ال جيوز لغريهم  الفقهاء أن الطريق غري النافذ ملك ألفقد ذكر

)١٥٠(التصرف فيه وإن مل يضر، إال برضاهم؛ ألنه ملكهم فأشبه الدور 
.  

كما أن استغالل أهل هذا امع لتلك املرافق يف طريقته، واألحق 

فيه جيب أن خيضع ألنظمة ولوائح يتفق عليها كل من أراد أن ميتلك 

  .عقاراً يف تلك امعات

فق وعوائدها إن كان هلا عوائد جيب أن كما أن صيانة تلك املرا

  .تكون مشروطة يف نظام امتالك تلك املساكن

  :االرتفاق يف خدمات الشقق املشتركة يف عقار: سابعاً

 إمرار االرتفاق حقوق من جعله على املعاصر العرف استقر مما"

 والغاز، واملاء، والكهرباء، االتصال، كوسائل العامة، اخلدمات وسائل

)١٥١("ياملركز والتكييف لصحي،ا والصرف
.  

                                 
 كشاف ،٢/٢٢١ طالبامل أسىن ،٣/٣٦٨ الدسوقي حاشية ،٥،٣٨٢ احملتار رد (١٥٠)

 .٣/٤١٠ القناع

 اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق الدويل اإلسالمي الفقه جممع قرار نص هو هذا (١٥١)

 اآلخرة مجادى٢٩ إىل ٢٤ من) ماليزيا (بوتراجايا يف عشرة الثامنة دورته يف املنعقد

 .م٢٠٠٧) يوليو (متوز ١٤-٩ املوافق. هـ١٤٢٨
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وهذا االرتفاق يكون يف األمالك املشتركة بني اجلريان، يف 

البنايات وامعات الكبرية، خاصة تلك اليت تتكون من عدة طوابق، 

يكون فيها علو وسفل، وقد تقدم نص الفقهاء على حق التعلي، وبيان 

رك بينهما فيما أحقية صاحب العلو والسفل يف االرتفاق يف السقف املشت

  .ال حيدث ضرراً بيناً على اآلخر، وتقدم ذكر بعض األمثلة هناك

ومن األمثلة غري ما تقدم اشتراك أصحاب الشقق يف مدخل 

واحد، أو سلم أو مصعد واحد، فلكل منهم حق استعماله مبا ال يضر 

  . باآلخرين

إذا كان باب الفوقاين والتحتاين :"جاء يف جملة األحكام العدلية

 وال ، فصاحبا احمللني يستعمالن ذلك الباب مشتركاًمن الشارع واحداً

)١٥٢("يسوغ ألحدمها أن مينع اآلخر من الدخول واخلروج
.  

هذه أبرز مظاهر وأشكال االرتفاقات املعاصرة، وإن كان بعضها 

 ال يدخل يف معىن حق االرتفاق يف تعريف بعض - كما هو ظاهر–

اق يف منافع العقارات خاصة، لكن الفقهاء الذين حصروه على االرتف

جاء ذكره هنا من باب التوسع يف مفهوم االرتفاق، لشمل منافع 

  .العقارات، وما يتصل ا من وسائل تشبهها يف طبيعة االنتفاع منها

  

                                 
 ).١١٩٣(رقم املادة ،١/٢٣٠ العدلية األحكام جملة (١٥٢)
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  اخلامتة

ختاماً هلذا البحث حيسن أن أقف مع القارئ الكرمي على أهم 

  :توصياتالنتائج، وال

  :أما النتائج فهي

  .حق حتصيل املنافع املتعلقة بالعقارات: حق االرتفاق معناه – ١

 جاءت نصوص خاصة يف بعض أنواع االرتفاق، وهي تدل على – ٢

ما سواها من حقوق االرتفاق يف األمالك اخلاصة والعامة، القدمية 

واجلديدة، كما تدل لعموم حقوق االرتفاق عمومات النصوص الدالة 

  .شريعةعلى نفي الضرر ورفعه يف ال

الشركة العامة، :  يثبت حق االرتفاق على العقار بأسباب منها- ٣

واملعاواضة، واالشتراط يف املعاوضة، والتربع، واإلرث، والوصية، 

  .والتقادم، واجلوار

:  ذكر الفقهاء املتقدمون يف كتبهم ستة حقوق لالرتفاق هي– ٤

جلوار، حق الِشرب، وحق ارى، وحق املسيل، وحق املرور، وحق ا

  .وحق التعلي، وقد أخذت بعض هذه احلقوق صوراً خمتلفة يف عاملنا اليوم

 اجتهد الفقهاء يف بيان األولوية يف االرتفاق باملنافع العامة، وبيان -٥

دور أنظمة الدولة يف ذلك، واحلكم يف هذا خيتلف حبسب نوع تلك 

ومنها األفنية املرافق، فمنها األفنية البعيدة عن العمران وحاجات الناس، 

القريبة للدور واملساكن، ومنها أفنية للشوارع والطرقات، ولكل نوع 

  .منها أمثلة قدمية ومعاصرة، ولكل منها ما خيصه من أحكام
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من أبرز أشكال وتطبيقات حقوق االرتفاق املعاصرة حق  -٦

حق االرتفاق يف مواقف واالرتفاق يف احلدائق والشواطئ العامة، 

حق االرتفاق يف وسائل واالرتفاق اجلوي للمطارات، حق والسيارات، 

حق االرتفاق يف مقاعد الدراسة يف املدارس واملواصالت العامة، 

وحق حق االرتفاق يف مرافق امعات املشتركة اخلاصة، وواجلامعات، 

وأكثر تلك احلقوق االرتفاق يف خدمات الشقق املشتركة يف عقار، 

مول مبا ذكره الفقهاء املتقدمون من جديد يف صورته وشكله، لكنه مش

  . أحكام

  :وأما التوصيات فهي

بأنظمة االرتفاق املعاصر مسؤولية عدة وزارات يعترب العمل   - ١

وهيئات يف الدول احلديثة فالواجب على تلك الوزارات تبين أنظمة 

على أن حقوق االرتفاق املعاصر، وجعلها جزءاً واضحاً يف بنود نظامها، 

  .التشريع اإلسالميالنظام مستمداً من يكون ذلك 

 مل حتظ حقوق االرتفاق بالعناية والدراسة الكافية من طالب العلم -٢

والدارسني يف الدراسات العليا، علماً أن هذا املوضوع بتفاصيله حيتمل 

أكثر من حبث أو رسالة علمية، وميكن أن يكون حبث ذلك مع دراسة 

وعاً علمياً، مفيداً للخرباء واملختصني أنظمة وقوانني الدول احلديثة مشر

 .عند إقرار القوانني واألنظمة املتعلقة باألمالك املشتركة

هذا واهللا سبحانه املسؤول أن يلهمنا رشدنا، ويغفر لنا زللنا، 

  .ويكتب لنا األجر فيما نقول ونعمل
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وصلى اهللا وسلم على اهلادي البشري وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 

  .م الدينإىل يو
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 فهرس املصادر واملراجع

أليب بكر حممد بن املنذر، دار الكتب العلميـة بـريوت، ط الثانيـة،              . اإلمجاع )١

 .هـ١٤٠٨

إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد،حممد بن علي بن وهـب              )٢

ط الثانيـة   القشريي، ت حمب الدين اخلطيب، وعلي بن حممد اهلندي، املكتبة السلفية بالقاهرة،             

 .ه١٤٠٩

أحكام اجلوار يف الفقه اإلسالمي، عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن فـايع، ، دار                )٣

 . ه١٤١٦األندلس اخلضراء للنشر والتوزيع، جدة، ط األوىل 

 دار: الناشـر  باملاوردي، الشهري ، حممد بن علي احلسن أبواألحكام السلطانية،    )٤

 .القاهرة – احلديث

 وعلق صححه الفراء، ابن احلسني بن حممد ، يعلى أبو قاضيالاألحكام السلطانية،  )٥

  الفقي حامد حممد : عليه

 .هـ ١٤٢١ ، الثانية : الطبعة لبنان، ، بريوت - العلمية الكتب دار : الناشر

حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسـالمي، بـريوت،         : للشيخ. إرواء الغليل  )٦

 ).هـ١٣٩٩(دمشق، ط األوىل 

 .لزكريا األنصاري، املطبعة امليمنية. لب شرح روض الطالبأسىن املطا )٧

تأليف عبدالرمحن السيوطي، حتقيق . األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية )٨

 ).هـ١٤٠٦(حممد البغدادي، دار الكتاب العريب، ط األوىل، عام 

 ابن تيمية،   أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد األمني الشنقيطي، مكتبة          )٩

 .ه١٤١٣

حممد هاشم ،   : إعانة الطالبني ، أليب بكر عثمان بن حممد شطا الدمياطي ، حتقيق              )١٠

 .هـ ١٤١٥األوىل /دار الكتب العلمية ، بريوت، ط

حممد حميي الدين : بابن قيم اجلوزية، حتقيق: تأليف. إعالم املوقعني عن رب العاملني )١١

 .عبد احلميد

حتقيق حممد زهري النجار، دار املعرفة، بريوت، لبنـان، ط    الشافعي،  :لإلمام. األم )١٢
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 ).هـ١٣٩٣(الثانية 

. اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل             )١٣

حممد حامد الفقي، دار    : عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي، حتقيق الشيخ         : تأليف

 .إحياء التراث ، ط الثانية

الختيار لتعليل املختار، لعبداهللا بن حممود املوصلي، حتقيق حممد أو دقيقة، املكتبة            ا )١٤

 .ه١٣٧٠اإلسالمية ، اسطنبول، ط الثانية 

حممد حامد الفقـي، ط الـسنة       : أليب احلسن البعلي، حتقيق   . االختيارات الفقهية  )١٥

 ).هـ١٣٦٩(احملمدية 

 النمري، حتقيق د عبد املعطي االستذكار، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب )١٦

 .ه١٤١٣أمني قلعجي، دار قتيبة دمشق، ودار الوعي ، حلب والقاهرة، ط األوىل 

لزين الدين إبراهيم بن حممد بن جنيم، دار املعرفة ، . البحر الرائق شرح كرت الدقائق )١٧

 .ط الثالثة 

دار الكتب . يأيب بكر بن مسعود الكسائي احلنف. بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )١٨

 ).هـ١٤٠٦(العلمية، بريوت، لبنان، ط الثانية 

للشيخ أمحد بن حممد الصاوي، دار الكتب العلمية ، . بلغة السالك ألقرب املسالك )١٩

 ) .هـ ١٤١٥(بريوت، ط األوىل األوىل عام 

البهجة يف شرح التحفة ، أليب احلسن علي بن عبد الـسالم التـسويل ، علـى                  )٢٠

دار الرشاد  :  هـ ، الناشر     ٨٢٩بتحفة احلكام ، البن عاصم األندلسي ت        : األرجوزة املسماة   

 .هـ ١٤١٢احلديثة ، 

أليب عبداهللا حممد بن يوسف املواق، دار الفكر، ط         . التاج واإلكليل ملختصر خليل    )٢١

 ).هـ١٤١٢( الثالثة 

 ابن حممد، بن علي بن إبراهيم،  األحكام ومناهج األقضية أصول يف تبصرة احلكام  )٢٢

 . ه١٤٠٦ األوىل،: الطبعة األزهرية، الكليات مكتبة: الناشر اليعمري، الدين برهان ن،فرحو

لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعـي احلنفـي،         . تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق     )٢٣

 ).هـ١٣١٤(املطبعة الكربى األمريية ببوالق مصر احملمية، ط األوىل 

ن حجر اهليتمي، دار إحياء التـراث،       أمحد ب : تأليف. حتفة احملتاج بشرح املنهاج    )٢٤

 .بريوت، لبنان
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ألمحد بن حجر، عين بتصحيحه . التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري    )٢٥

 .عبداهللا هاشم اليماين، دار املعرفة، بريوت: السيد

التعريفات لعلي بن حممد اجلرجاين، حتقيق حممد عبدالكرمي القاضي، دار الكتـاب     )٢٦

 .ه١٤١١رة، ط األوىل املصري، القاه

تغليق التعليق على صحيح البخاري، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين،             )٢٧

   .ه١٤٠٥حتقيق سعيد القرين، املكتب اإلسالمي بريوت، ودار عمار األردن، ط األوىل 

 أبـو  جريـر،  بن حملمد األخبار، من اهللا رسول عن الثابت وتفصيل اآلثارذيب   )٢٨

 .القاهرة - املدين مطبعة: الناشر شاكر، حممد حممود: احملقق الطربي، جعفر

اجلامع ألحكام القرآن حملمد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، حتقيق مركـز حتقيـق        )٢٩

 .ه١٩٨٧التراث باهليئة العامة للكتاب، مصر، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة ط الثانية، 

 إبـراهيم   -ألرنـؤوط جامع العلوم واحلكم، البن رجب احلنبلي، حتقيق شعيب ا         )٣٠

 .ه١٤٢٢باجس، ط السابعة، مؤسسة الرسالة بريوت، 

 :الناشر احلنفي، القرشي، حممد بن القادر عبداجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية، ل      )٣١

 .كراتشي خانه، كتب حممد مري

حملمد بن عيسى بن سورة، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض،          . جامع الترمذي  )٣٢

 ).هـ١٤٢٠(ط األوىل 

 .حاشية اجلمل على شرح املنهج لسليمان اجلمل، دار إحياء التراث العريب، بريوت )٣٣

 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، للشيخ حممد عرفة الدسوقي، دار الفكر )٣٤

لعلي العدوي، دار الكتاب اإلسـالمي ، القـاهرة،         . حاشية الشيخ علي العدوي    )٣٥

 .مصر

حملمد أمني الشهري بابن عابدين، دار الفكر،ط       . حاشية رد احملتار على الدر املختار      )٣٦

 ).هـ١٣٨٦(الثانية 

شهاب الدين القليويب،   : للشيخ. حاشية قليويب وعمرية على شرح احمللي للمنهاج       )٣٧

 .والشيخ عمرية، دار إحياء الكتب العربية، مصر

علـى  : لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري، حتقيق الشيخ        . احلاوي الكبري  )٣٨

وض، وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان، ط األوىل                حممد مع 

 ).هـ١٤١٤(
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مهـدي حـسن    : أيب عبداهللا الشيباين، حتقيـق    : لإلمام. احلجة على أهل املدينة    )٣٩

 .الكيالين، عامل الكتب، لبنان

،ط األوىل، دار ابـن     التـوجيري  سـليمان  د مقارنة، فقهية دراسة االرتفاق حق )٤٠

 .ه١٤٣٢اجلوزي، 

حملمد الشاشي، حققه أمحد درادكه، مكتبة . حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء )٤١

 ).   م١٩٩٨(الرسالة احلديثة، دار الباز، مكة، ، ط األوىل، عام 

عبد : للشيخ. حواشي الشرواين وابن قاسم العبادي على حتفة احملتاج بشرح املنهاج )٤٢

 . العبادي، دار إحياء التراثأمحد بن قاسم: احلميد الشرواين، والشيخ

للشيخ أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا اخلرشـي،        . اخلرشي على خمتصر سيدي اخلليل     )٤٣

 .دار الكتاب اإلسالمي إلحياء ونشر التراث اإلسالمي، القاهرة، مصر

للحافظ سراج الدين   . خالصة البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري للرافعي         )٤٤

محدي بن عبد ايد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، ط األوىل          : مللقن، حققه عمر ابن علي بن ا    

 ).هـ١٤١٠(

مطبوع مع حاشية رد احملتار البن عابدين، دار الفكـر،ط الثانيـة            . الدر املختار  )٤٥

 ).هـ١٣٨٦(

عبـداهللا  : للحافظ بن حجر العسقالين، حتقيق    . الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية     )٤٦

 .ة ، بريوت اليماين،دار املعرف

حممـد حجـي ، دار      . الذخرية لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق د           )٤٧

 .م١٩٤٤الغرب اإلسالمي، بريوت، ط األوىل 

لإلمام شرف الدين حييي بن زكريا النووي، املكتب . روضة الطالبني وعمدة املفتني )٤٨

 ). هـ١٤٠٥(اإلسالمي، بريوت، دمشق، ط الثانية 

ليمان بن األشعث السجستاين، دار ابن حزم، لبنان، ط األوىل          لس. سنن أيب داود   )٤٩

 ).هـ١٤١٩(

 .حملمد بن يزيد القزويين، بيت األفكار الدولية، الرياض. سنن ابن ماجه )٥٠

عبداهللا ميـاين ، دار املعرفـة     : سنن الدارقطين ، لعلي بن عمر الدارقطين ، حتقيق           )٥١

 . هـ ١٣٨٦بريوت ، 

عبد املعطي قلعجي، دار الوفـاء،، ط       : قي، حتقيق د  لإلمام البيه . السنن الصغرى  )٥٢
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 ).هـ١٤١٠(األوىل 

يوسف عبدالرمحن  : أليب بكر بن احلسني البيهقي، إعداد الدكتور      . السنن الكربى  )٥٣

 .املرعشلي، دار املعرفة، لبنان

أليب عبدالرمحن النسائي، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، ط         . سنن النسائي  )٥٤

 .)هـ١٤٢٠(األوىل 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة حملمد ناصر الدين األلباين، ط دار املعارف،            )٥٥

 .ه١٤١٢األوىل 

ألمحد الدردير، مطبوع يف ذيل بلغـة الـسالك للـصاوي، دار            . الشرح الصغري  )٥٦

 .البخاري، السعودية، بريدة

هلمام حملمد البابريت، مطبوع مع شرح فتح القدير البن ا        . شرح العناية على اهلداية    )٥٧

 .احلنفي، دار الفكر، ط الثانية

أليب الربكات أمحد الدردير، مطبوع مع حاشية الدسوقي، للشيخ         . الشرح الكبري  )٥٨

 .حممد عرفة الدسوقي، دار الفكر

عبداهللا بن عبد   : البن أيب عمر ابن قدامة املقدسي، حتقيق الدكتور       . الشرح الكبري  )٥٩

 ).هـ١٤١٥(ىل احملسن التركي، هجر للطباعة والنشر، ط األو

للشيخ حممد العثيمني، مؤسسة آسام ، ط األوىل،        . الشرح املمتع على زاد املستقنع     )٦٠

 ).هـ١٤١٧(عام 

شرح النووي على صحيح مسلم ، أليب زكريا حيي بن شرف النووي ، دار إحياء                )٦١

 .هـ ١٣٩٢التراث العريب ، بريوت ، ط الثانية ، عام 

حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمـام        لإلمام كمال الدين    . شرح فتح القدير   )٦٢

 .احلنفي، دار الفكر، ط الثانية

منصور بن يونس بن إدريس البـهويت، املكتبـة         : للشيخ. شرح منتهى اإلرادات   )٦٣

 .الفيصلية، مكة املكرمة

أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري، دار طوق النجاة ،  ط            . صحيح البخاري  )٦٤

 ).هـ١٤٢٢(األوىل، عام 

أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النسيابوري، بيت        : لإلمام. صحيح مسلم  )٦٥

 .األفكار الدولية، الرياض
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علي حممد  : أليب القاسم عبد الكرمي القز ويين، حتقيق الشيخ       . العزيز شرح الوجيز   )٦٦

 .هـ ١٤١٧عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، لبنان، ط األوىل عام : معوض، الشيخ

البن حجر اهليتمي، دارالكتب العلميـة، بـريوت ، ط          . الفتاوى الفقهية الكربى   )٦٧

 ). هـ١٤١٧(األوىل ، عام 

حممد عبـد القـادر عطـا،       : لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق    . الفتاوي الكربى  )٦٨

 ).هـ١٤٠٨(ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، ط األوىل 

ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، عبـد        . خاريفتح الباري بشرح صحيح الب     )٦٩

 .العزيز بن عبداهللا بن باز، حممد فؤاد عبد الباقي، مكتبة الرياض احلديثة

 .تأليف حممد بن علي بن حممد الشوكاين، دار الفكر، لبنان. فتح القدير )٧٠

أليب عبداهللا حممد بن مفلح، دار عـامل الكتـب ، ط الرابعـة ، عـام                 . الفروع )٧١

 ).هـ١٤٠٥(

 .أليب العباس الصنهاجي املشهور بالقرايف، دار املعرفة، بريوت، لبنان. الفروق )٧٢

 .الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبه الزحيلي، ط الرابعة، دار الفكر، دمشق )٧٣

للعالمة املناوي، دار الكتب العلمية ، بريوت،       . فيض القدير شرح اجلامع الصغري     )٧٤

 ).هـ١٤١٥(ط األوىل 

حممد : تأليف أيب احلسن عالء الدين ابن اللحام، حتقيق       . صوليةالقواعد والفوائد األ   )٧٥

 .حامد الفقي،  مكتبة السنة احملمدية

 . ، مطبعة دار النهظة العربيةفؤاد عمر. ود بريري خمتار حممد . دالقانون اجلوي،  )٧٦

 .القانون اجلوي، د أكرم ياملكي، مطبعة دار الثقافة )٧٧

بن عبد الرب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط        أليب عمر   . الكايف يف فقه أهل املدينة     )٧٨

 ).هـ١٤٠٧(األوىل، عام 

ملوفق الدين ابن قدامة، املكتبة التجارية مصطفى أمحد        . الكايف يف فقه اإلمام أمحد     )٧٩

 .الباز، مكة املكرمة

ملنصور بن يونس بن إدريـس البـهويت، عـامل       . كشاف القناع عن منت اإلقناع     )٨٠

 .الكتب، بريوت

 معرفة األحكام، ألمحد بن حممد أبو الوليد، لسان الـدين ابـن             لسان احلكام يف   )٨١

 . ه١٣٩٣الشحنة احلليب، نشر البايب احلليب القاهرة، ط الثانية 
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لسان العرب، حملمد بنمكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين، ابـن منظـور، دار                )٨٢

 .ه١٤١٤صادر، بريوت ط الثالثة

املكتب اإلسالمي، دمشق، بريوت، ط     إلبراهيم بن مفلح،    . املبدع يف شرح املقنع    )٨٣

 .األوىل

 ).هـ١٤٠٦(لشمس الدين السرخسي، دار املعرفة بريوت . املبسوط )٨٤

 حيـدر  علـي جملة األحكام العدلية مع شرحها درر احلكام، لعدة علماء، شرح            )٨٥

  ه١٤١١ األوىل،: الطبعة اجليل، دار: الناشر احلسيين، فهمي: تعريب أفندي أمني خواجه

للهيثمي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنـان، ط الثالثـة          . ئد ومنبع الفوائد  جممع الزوا  )٨٦

 ).هـ١٤٠٢(

 .لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، دار عامل الكتب، الرياض. جمموع الفتاوى )٨٧

 .حمليي الدين بن شرف النووي، دار الفكر. اموع شرح املهذب )٨٨

د بن شـاكر، دار التـراث،       أمح: لعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم، حتقيق       . احمللّى )٨٩

 .القاهرة

 مازةَ بن أمحد بن حممود الدين برهان املعايل أبو النعماين، الفقه يف الربهايناحمليط     )٩٠

 لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار: اجلندي،الناشر سامي الكرمي عبد: احلنفي،حتقيق البخاري

 .ه ١٤٢٤ األوىل،: الطبعة

ه، مطبعة ١٣٧١ة، للشيخ علي اخلفيف، ط الرابعة،خمتصر أحكام املعامالت الشرعي )٩١

 .السنة احملمدية، القاهرة

املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، د عبدالكرمي زيدان، ط اخلامـسة، مؤسـسة             )٩٢

 .ه١٣٩٦الرسالة، مكتبة القدس،

البن حـزم، دار الكتـب      . مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واملعتقدات      )٩٣

 .العلمية، بريوت

 احلريان إىل معرفة أحوال الناس يف املعامالت الشرعية، حملمد قدري باشـا،             مرشد )٩٤

 .مطبعة املكتبة املصرية

 .أمحد شاكر، دار املعارف املصرية: لإلمام أمحد بن حنبل ، حتقيق. املسند )٩٥

موسى : ألمحد بن أيب بكر البوصريي، حتقيق  . مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه      )٩٦

 .عزت علي عطية، دار الكتب احلديثة: حممد علي، والدكتور
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حبيـب الـرمحن    : أليب بكر عبد الرازق بن مهام الصنعاين، حتقيـق          . املصنف   )٩٧

 ).هـ١٤٠٣(األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط الثانية 

: مصنف ابن أيب شيبة ، أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف ، حتقيق                   )٩٨

 .هـ١٤٠٩الرشد الرياض ، ط األوىل كمال احلوت ، مكتبة 

حممود الطحان، مكتبـة املعـارف،      : للحافظ الطرباين، حتقيق د   . املعجم األوسط  )٩٩

 ).هـ١٤٠٧(الرياض، الطبعة األوىل 

ملصطفى السيوطي الرحيباين، ط الثانية     . مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى       )١٠٠

 ).هـ١٤١٥(عام 

ن أيب الفتح البعلي احلنبلي، املكتب اإلسـالمي،        حملمد ب . املطلع على أبواب املقنع    )١٠١

 ).هـ١٤٠١(بريوت، دمشق، 

عبد السالم عبد   : أليب سليمان اخلطايب، حتقيق   . معامل السنن شرح سنن أيب داود        )١٠٢

 .هـ ١٤١٢الشايف حممد ، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط األوىل 

ر النفائس، بريوت، ط دحممد رواس قلعه جي و حامد قنييب، دا. معجم لغة الفقهاء )١٠٣

 ).هـ١٤٠٥(األوىل، عام 

حملمد اخلطيب، مطبعة مصطفى البايب احلليب      . مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج      )١٠٤

 ).هـ١٣٧٧(وأوالده مبصر 

عبد : عبداهللا بن عبد احملسن التركي، والدكتور     : البن قدامة، حتقيق الدكتور   .املغين )١٠٥

 ).هـ١٤٠٨(لنشر، القاهرة، ط األوىل الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة وا

أليب اخلري حممد بن عبدالرمحن السخاوي، حتقيق عبداهللا بن حممد          . املقاصد احلسنة  )١٠٦

 ).هـ١٣٩٩(الصديق، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األوىل 

ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي، دار الكتب العلميـة،         . املقنع يف فقه اإلمام أمحد     )١٠٧

 .انبريوت، لبن

أليب الوليد سليمان الباجي، دار الكتاب العـريب، بـريوت، ط           . املنتقى شرح املوطأ   )١٠٨

 ).هـ١٣٣٢(األوىل، عام 

لتقي الدين حممد بن أمحد . منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع والتنقيح و زيادات      )١٠٩

 .عبد الغين عبد اخلالق، عامل الكتب: الفتوحي الشهري بابن النجار، حتقيق

حممد عليش ، دار الفكر ، لبنان عـام         : للشيخ  . جلليل شرح خمتصر خليل     منح ا  )١١٠
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 ).هـ١٤٠٩(

حممـد  : أليب إسحاق الشريازي، حتقيق الدكتور    . املهذب يف فقه اإلمام الشافعي     )١١١

 ).هـ١٤١٧(الزحيلي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، ط األوىل 

دار الفكر، ط الثالثة،    . مد املغريب حملمد بن حم  . مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل     )١١٢

 ).هـ١٤١٢(عام 

. موطأ اإلمام مالك، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العريب، بريوت            )١١٣

 ).ه١٤٠٦(عام

إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت، . املوسوعة الفقهية الكويتية )١١٤

 . )هـ١٤٠٩(طباعة ذات السالسل، ط الثانية، عام 

أليب حممد عبداهللا الزيلعي، دار نشر الكتـب اإلسـالمية، ط األوىل            .نصب الراية  )١١٥

 ).هـ١٣٥٧(

حملمد بن أمحد بن محزة الرملي، شـركة مكتبـة          . اية احملتاج إىل شرح املنهاج     )١١٦

 ).هـ١٣٨٦(ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مبصر، ط األخرية 

حملمـد بـن علـي      . حاديث سيد األخيار  نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أ       )١١٧

 .الشوكاين، دار الفكر 

 




