
 



 
1 

 

شقق التمليك 

 أحكام وضوابط
يف اململكة العربية  حبث فقهي مقارن مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

  السعودية
 هـ4192/  08ر مبجلة البحوث الفقهية املعاصرة عدد نش

 
 د. صاحل بن علي الشمراين

 جامعة أم القرى
 معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي

 
 
 
 



 
2 

 رمحن الرحيمبسم اهلل ال
احلمـــد ل الـــ خ قلـــو قلقـــص أهـــوارا ر وصـــرفهك يف أهـــوار ال  ليـــو  يـــ   ـــاء عـــ ة 

 .واق دارا ر وأرسل الرسل إىل املكلفني إع ارا منص وإن ارا 
وأ ـــهد أن ل إلـــص إل   وحـــدل ل  ـــري  لـــص ر وأ ـــهد أن  مـــدا عبـــدل ورســـولص ر 

 وحيـص ر أرسـلص ر ـة للعـاملني  روقريتص من قلقص ر وحج ص على عبـادل ر وأمينـص علـى 
 نـدين ر وحسـرة علـى الكـافرينوقدوة للعاملني ر و جة للسالكني ر وحجـة علـى املعا

 وبعد :               ر صلى   عليص وعلى آلص وصحبص أمجعني
مـن مجلـة مـا جـاءت أمـوال النـاك  انـ  فإن الشريعة احملمديـة ر ـة وعـدل  لهـا ر و 

ر فهي ضمان يف مواجهة  ل ما يسعى إىل فسادها وإتالفها  برعاي ص وحفظصالشريعة 
وهـي يف جانـا العقـود واملعاوضـات ل ر ا بـابحىت ولو  ان السعي من مال ها وأر ر 

ترضى بكل ما مـن  ـهنص أن يكـون سـبيال لل تـومات واملنازعـات وافـرتاب القلـو    
علــى يايــة الوضــو  ر  علــى أن تكــون العقــود يف البيــع واإلجــارة و و ــا    ص ــر  ولــ ا ح  

و ل ما من  هنص أن يكـون هريقـا ل ـل ر وال دليس والغش والبعد عن الغرر وال غرير 
ومن القواعد املقررة يف الشريعة والـ  هـي ر يـ ة يف هـ ا البـا  ر أموال الناك ابلباهل 

: 
 .(4)ر وأصلها حديث : " ل ضرر و ل ضرار "قاعدة : الضرر ي ال 

 .(9)ي ال ابلضررالضرر ل وقاعدة : 

                                                 

ة بن التام  ر واحلا ك يف مس در ص من حديث ابن عباك وعباد 9418(_ روال ابن ماجص يف سننص   4) 
 من حديث أيب سعيد. 88ر9/00
 .4/04(_ ال بال والنظائر 9) 
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صارت ظاهرة يف حياة الناك اليـوم حينمـا عجـ وا عـن بنـاء البيـوت  ومن المور ال 
 صورة النقد أو ابلجل ر وال خ يهكالسعي إىل متل  وحدات سكنية على   والدور 

ه ل من حيث سالم ها وان فاء الغرر عنها ر مث مـا (4)هنا هو النظر يف عقود ال ملي 
ر ومسـائل   ملي  من جهـة ا ـرتاا املـالا يف بعـا منـافع الوحـداتتؤول إليص بعد ال
 .الضمان فيها

 ط  ســل  ت  العقــود الــ  بــرخ بــني النــاك يف هــ ا البــا   بعــاوالــداعي اــ ا البحــث أن 
ون النظـــر إىل مـــا لـــص صـــلة بـــا مـــن ر د(9))الشـــقة مـــ ال(فقـــط علـــى الوحـــدة الســـكنية 

ملـا يك نفهـا مـن   قـود يف اب  احملظـور ل هـ ل العإدقـاإيفااا يف م علقات قد يكون 
 ومن ذل  :ر وأ ل أموال الناك ابلباهل من جهة أقرى ر الغرر من جهة 

إيفال ال نتيص علـى الر  املشـرت ة اـ ل الوحـدات واع بارهـا ل زالـ  يف  -4
 .أو املسوب( املؤسس للمشروع) مل  املال  الساسي اا

ر أو  وأفني ـصسطح مجلـة البنـاء  اس تحا  املال  الساسي )املسوب( مللكية -9
 .احملالت ال جارية وال ترف فيها زايدة ونقتا واس  مارا

 .(4)لألساسات واخلدمات املشرت ة عدم وضو  مسائل الضمان والتيانة -4

                                                 

 ل    وامل ل   : وهو اح واء الشيء والس بداد بص ر وأ م ل كص الشيء ومل كص إايل 4) 
(_ ال ملي  : متدر من امل

 متليكا جعلص م ل كاً لص مي ل كص. اللسان مادة مل .
و :  (_ الش و  9)  ق ة الشاة ر والش   و  الشاة ر و   ق ة ابلكسر : نت  الشيء إذا   و  . يقال : أق ت    والش  

ق ة  : القطعة املشقوقة ر وهي يف اس عمال الناك اليوم تطلو على نت  البي  أو انحية  الناحية من اجلبل ر والش  
ق ة : تطلو أيضا على السفر البع يد ومنص قولص تعاىل : " ولكن بعدت عليهك الشقة ". لسان منص . والش ق ة والش  

 العر  والتحا  مادة :  قو .
 الوحدة السكنية هنا : إما أن تكون  قة من مجلة  قو ر أو بي  من عدة هوابو )فلة (.

 (_  اخلدمات  الكهرابء ر والترف التحي ر واملاء و وها.4) 
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اســــ مرار حــــو الن فــــاع ابق تــــاا البنــــاء للمالــــ  الساســــي ) ومــــن ذلــــ   -1
 (.ر أو العو  عن ن ع امللكيةالقر  العقارخ 

 .ودقوليات اخلدمات امل  لفة رسوم البناءحتمل يف الق الف  -0
وعليص فه ا البحث إمنا هو إاثرة لبعا ه ل اجلوانا الـ  يـرى الباحـث احلاجـة إىل 

الكــــالم فيهــــا ر ول يســــ بعد وصــــول بعــــا اخلتــــومات إىل احملــــا ك للبــــ  يف  عــــثب
 .ببحث ر ومل أجد ابل  بع القاصر من أفرد ه ا  رمنازعات  ان أصلص إيفال ما ذ  

ر واملرسـوم هــ 2/9/4194واتريـ   18وقد صدر قرار جملس الوزراء ابلسعودية رقك 
القاضـــــي ابملوافقـــــة علـــــى نظـــــام ملكيـــــة هــــــ 44/9/4194واتريـــــ   0امللكـــــي رقـــــك م/

سـيه  ال عـر  اـ ل املـواد ر مكوان مـن تسـعة عشـر مـادة ر الوحدات العقارية وفرزها 
وي ر و  تعـــاىل  مـــا يظهـــر ي اقـــد حســـمـــع املقارنـــة والنر مباح هـــا  رودحســـا و 
 .ال وفيو

 :تنبيهات 
 :رفة الحكام يف ه ا البا  لمرينأن النظام املشار إليص يري  اف يف معاألول : 
 عدم الس يعا  واملقارنة. أوهلما :
ادة ال ال ـة  مـا يف املـ  مـوادل المـر عنـد ال نـازع إىل القضـاء يف بعاأنص رد  اثنيهما :
 .عشر ر والسادسة عشر ر والرابعة
أن هناا   اابت عامة يف ه ا املوضوع سوى ما حررل امل قدمون يف  الثاين :التنبيه 

تلـ  ومن  - والشروط يف البيعر واب  بيع الصول ر  با  التلح  -أبوا  الفقص 
 :  الك اابت
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ملكيــــــة الشــــــقو والطبقــــــات دراســــــة مقارنــــــة يف القــــــوانني الوضــــــعية والشــــــريعة  -4
م للباح ــة ســعاد حســني 4280رســالة ماجســ ري يف جامعــة بغــداد عــام  –اإلســالمية 

 علي.
رســــالة مــــن املعهــــد العــــاي للقضــــاء  –البنــــاء وأحكامــــص يف الفقــــص اإلســــالمي  -9

 هـ للباحث : إبراهيك  مد الفائ .4181قدم  سنة 

 –جامعـــة اإلمـــام  –رســـالة ماجســـ ري  –أحكـــام اجلـــوار يف الفقـــص اإلســـالمي  -4
د الــر ن بــن أ ــد بــن فــائع ر مــن مطبوعــات دار النــدلس هـــ للباحــث / عبــ4148
 اخلضراء.

ـــان اإلعـــالن أ  ـــا   -1 ـــراهيك الل مـــي حتقيـــو / عبـــد حكـــام البني حملمـــد بـــن إب
  .الر ن بن صاحل الهرم

 متلي  الشقو والطوابو معاجلة قانونية لـ/ أ د منري فهمي. -0

مللكيـة الشـقو يف  حو امللكيـة يف الفقـص والقضـاء وال شـريع مـع دراسـة تطبيقيـة -1
 اململكة العربية السعودية والقانون املقارن لـ/ أ د عبد العال أبو قرين.

يف ذات املوضــــوع إل أين مل أهلـــع عليـــص ر ويبـــدو مــــن أمـــا البحـــث الول وإن  ـــان 
حيث قد   ا قبل ثالثني سنة أن ما هرأ على املوضوع من مس جدات جيعل اترخيص 

 قــ الف العــرف والنظــام بــني البلــدينمــة ر ابإلضــافة إىل ااحلاجــة إىل الك ابــة فيــص قائ
 . عك من موضع البحث: ال اين وال الث والرابع فهر وأما البحوث  السعودية والعراب

فلـــك أهلـــع عليـــص ر ويبـــدو مـــن عنوانـــص  مس فبحـــث قـــانوين ر وأمـــا الســـادكاوأمـــا اخلـــ
 الرت ي  على حو امللكية واملقارنة بني الشريعة والقانون.

الكــالم ســيكون يف الوحــدات الــ  تبــل مث تبــاع علــى املــالا ر أمــا الثالهه: : نبيههه الت
فيمــا لــو ا ــرتا اثنــان أو أ  ــر يف تشــييد بنــاء فــإرك يع ــلون مجيعــا  ــر اء يف ملكي ــص 
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ملكيــص  ــائعة يف  ــل هبقاتــص ووحداتــص العقاريــة ومالحقــص ر  ــل بنســبة ر أرضــا وبنــاء 
 مــا مل ي فقــا علــى قــالف ذلــ  ر وهــ ا منتــوا مســا  ص يف رأك املــال واملتــروفات

 املادة ال انية من نظام الوحدات العقارية يف فقرتص اخلامسة.
ولكن مىت ما أراد الشر اء قسمة احلتص الشائعة فلهـك ذلـ  ر وقـد جـاء يف املـادة 
ال ال ة : للشر اء أن ي قامسوا حتتهك الشائعة يف البناء املشرتا ر وخيـ ص  ـل مـنهك 

 إىل القضاء. ءارية أو أ  ر ر فإن مل ي فقوا فلطالبها اللجو بوحدة عق
من الر ائ  ال  يقوم عليها البحث أن من ملـ  أرضـا ملـ  مساءهـا ر وقـد الرابع : 

 وو ــر بــع للقــرار فقــالوا : الســماء أو ااـواء اتر  عــن هــ ا املعـل   ــري مــن الفقهـاء عـل  
 .(4)  من العباراتذل

 .(9)لبي  لص أر انص ر و ل قالف أن لص العلو إىل السماءفمن لص ا قال القرطيب :
ص يع ـل  السـكنية يف أر  مجلـة البنـاء ومسائـولو قيل م ال أن ا رتاا مالا الوحدات 

يفيــد قـــالف بعـــا املســوقني واقــع فــإن فيــص نص عليـــص  املشــروط يف العقــد وإن مل يـ ـ
 املشـروع كك يف واجهـاتوالـ حر  ابلـ ايدة يف عـدد الدوار كلس مرار تتـرفاه  ذل  

و ــو والرتــدادات واملــداقل ر واملواقــ  ر والنــوافري ر وقــدمات البنــاء  غرفــة الســائو 
ر وأ  ر ما يقع هـ ا اإليفـال حينمـا يـ ك تبـادل الوحـدات بتـور   تـية دون  ذل 

أن ال مليــ  يف   ابــة العــدل ي ملــ  املشــرتخ الوحــدة الطــرب الرمسيــة   إذ الرجــوع إىل 
نص يف التــ  أن يل ــ م مبــا ورد يف نظــام ملكيــة الوحــدات العقاريــة الــ خ الســكنية ويــ

 ر وقد جاء يف املادة السابعة منص : سبق  اإل ارة إليص

                                                 

 .1/911ر البيان للعمراين  4/181قناع ر  شاف ال 911(_  انظر : الرو  املربع 4) 
 .41/80(_  اجلامع للقرهيب 9) 
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تــ ك إجــراءات نقــل امللكيــة أمــام اجلهــة امل  تــة يف توثيــو العقــود وإصــدار التــكوا 
 م.امل علقة با وفقا لإلجراءات الناف ة ر مع مراعاة ما ورد يف ه ا النظا

وممــا ورد يف هــ ا النظــام ال نتــيص علــى ال ــرتاا يف الجــ اء املشــرت ة مــن البنــاء ر 
 ففــي الفقــرة الوىل مــن املــادة الرابعــة : يكــون مــالكو الوحــدات العقاريــة يف بنــاء واحــد

  ر اء يف الج اء املشرت ة ما مل ي فو على قالف ذل .
أو الن فــاع أو الضــمان إمنــا  ــل مــا يشــار إليـص مــن حقــوب امللـ  اخلهها : : التنبيهه 

هـــو يف حالـــة املشـــاحة واخلتـــومة ر وإل فمـــن هابـــ  نفســـص  ســـقاط حقـــص أو حتمـــل 
مــا مل يرتتــا علــى هــ ا اإلســقاط لــص مــا وجــص إليــص   ر و  ضــمان يــريل فــال إ ــكال فيــص

إل أن ذ ر ذلـ  عنـد العقـد والتفـاب عليـص ممـا ي يـل الغـرر ويقطـع إضرار ابآلقرين ر 
 ة ر وه ا مقتد من مقاصد الشريعة يف مجيع العقود.بواعث اخلتوم

 
 
 
 
 
 
 
 

 بداية البح: : 
يالبــــا مــــا تكــــون م حــــدة يف جهــــة أو عــــدة جنــــدها منــــازل ال مليــــ  عنــــد النظــــر يف 

 ول     أو ال :ختال جهات ر وهي ب ل  
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و ـل منهمـا ر  أو م الصـق ني نيم جـاورت)فل ـني(  نيوحـدتأن تكون  احلالة األوىل :
 . وقدماتصر  ومداقلصر وجدارل ر ومسال ر ص مس قل أرض

إل أن  ال منهما مس قل  ر بينهما جدار مشرتاأن تكون وحدتني  احلالة الثانية :
ـــصر  ومداقلـــصر ومســـال ر أرضـــص  ـــوم بــــ  وقدمات ـــاك الي ر وهـــو مـــا يســـمى يف عـــرف الن

 .دبلو س(ال)
وابــو مبــدقل عــدة ههــابو أو أن ب مــع عــدة وحــدات ) ــقو( يف  احلالههة الثالثههة :

 .جلملة البناء وأر  ومساء واحدةر أو مداقل واحد 
و ـــل ر ل فيهـــا ظـــاهر الفليســـ   ـــل البحـــث إذ أن الســـ ق:  فأ ههها احلالهههة األوىل

جـــواز ال تـــرف فيـــص ر ول يلحـــو جـــارل مـــن ضـــمان مالـــ  يســـ قل بضـــمان ملكـــص ر و 
 .رخ عليهما أحكام اجلوار العامةبر و   يءملكص 

: فمحـــل البحـــث فيهـــا يرت ـــ  يف ضـــمان اجلـــدار  ()الهههدبول  : وأ ههها احلالهههة الثانيهههة
وهــ ا اجلــدار ل ومــدى ان فــاع اجلــارين بــص ر وجــواز ال تــرف فيــص ر ر املشــرتا بينهمــا 

 : حالت مخسخيلو من 
 .دون اآلقر لحد ابناؤل قرارل و أن يكون  : األوىل
 .أن يكون قرارل لحد ا وبناؤل لآلقر:  ةالثاني
 كون قرارل لحد ا وبناؤل بينهما.أن ي : ةلثالثا

 .قرارل بينهما وبناؤل لحد اأن يكون الرابعة : 
 .وهو حال )الدبلو سات اليوم(ر  يف القرار والبناء أن يكون بينهمااخلا سة : 
 يكون يف ثالث جهات :ه ل احلالت والبحث يف 

 .) ب ايدة أو نقتان (من جهة جواز ال ترف فيص. األوىل :اجلهة 
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أو متديـد قـدمات ر أو اإلسناد عليـص ر ) ابل عليو جواز الن فاع بص. الثانية :هة اجل
 (.املاء والكهرابء عليص أو فيص

 ضمان سقوهص أو تلفص.  الثالثة :اجلهة 
 :فأوال : إذا  ان بناؤه وقراره ألودمها دون اآلخر 

لــى وجــص ل عوجــواز الن فــاع بــص ر فلمالكــص جــواز ال تــرف فيــص ابلــ ايدة والنقتــان 
فــإن ااــواء تبــع   بــص إىل إحلــاب الذى  ــارل ر أو الن فــاع بــواء جــارل إل  ذنــص  يتــل
 .(4) ما تقدم  للقرار

إل  وأما اجلار فالصل أنص ليس لص ال عر  جلدار جارل ر ولـيس لـص حـو الن فـاع بـص
 .إل  ذنص أر  جارلل ين فع  ما    ذن جارل

 ن فاع  دار جارل فما احلكك  يف ال ولكن إن ظهر لص حاجة
 : من وجهنيوقبل اإلجابة ميكن حتر حاج ص إىل جدار جارل 

ص قشبة أو  ـو ذلـ  أن حي اج إليص لإلسناد وال عليو  هن يسند علي األول : ال جه
 ـــهن يبـــ  ر   ر وي عـــ ر عليـــص حتقيـــو هـــ ل احلاجـــة إل ابســـ  دامصلل ســـقي  أو يـــريل 

ـــص ذلـــ   رابعـــا يســـق  عليـــص ر ثالثـــة جـــدر وحي ـــاج جـــدار جـــارل وهـــل جيـــل   فهـــل ل
 صاحا اجلدار على السما  لص ب ل  أم ل   

لن الضـرر    ان ان فاعص يضر ابجلدار فال قالف أنص ل جيـوز   أنص مىت :واجل اب 
فــي جــواز إن  ــان الن فــاع ل يضــر ابجلــدار و ل بتــاحبص فأمــا ر و (9)ل يــ ال ابلضــرر

 قولن لهل العلك :ذل  

                                                 

 .8/41(_  املغ  4) 
 .4/181ر شاف القناع  8/41(_  املغ  9) 
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وبــص قــال أ ــد ر جيــل مالــ  اجلــدار علــى متكــني جــارل مــن الن فــاع  ــدارل  ألول :ا
: " ل مينـــع قـــال  حلـــديث أيب هريـــرة امل فـــو عليـــص أن النـــيب   والشـــافعي يف القـــد  

أحـــد ك جـــارل أن يغـــرز قشـــبص يف جـــدارل " مث قــــال أبـــو هريـــرة : مـــا ي أرا ـــك عنهــــا 
 .(4)كمعرضني ر و  لرمني با بني أ  افك

:  جلار على ذل    لقولص وهو م ها اجلمهور قالوا : ل جيل ا والق ل الثاين :
. ومـا يف معنـال مـن الحاديـث   (9)" ل حيل مال امرئ مسلك إل بطيـا نفـس منـص "

ولنص ان فاع مبل  الغري من يري ضرورة فلك جي  من يري إذنـص ر   راعـة أرضـص أو البنـاء 
 .(4)على الس حبا  ومنهك من أتولصا ر و لوا احلديث فيه

هـــــــو القـــــــول الول لل ـــــــل   ولنـــــــص ان فـــــــاع ل يضـــــــر   -و  أعلـــــــك  -والتـــــــحيح 
 فــرب بينــص وبــني الــ رع والبنــاء أن الــ رع والبنــاء الســ ظالل بــص أو الســ ناد إليــص ر وي

 يضر و مل تدع احلاجة إليص.
و أسـالا الكهـرابء و وهـا علـى جمـارخ امليـال أ من وجول الن فاع متديـدالثاين   جهال

جــدار اجلــار ر فــإن  ــان ذلــ  ممــا يضــر ابجلــدار فــال جيــوز بغــري إذن صــاحبص ر وإن مل 
 يكن يف إمرار ذل  ضرر وام نع مال  اجلدار فهل جيل على ذل  أم ل   

نص الفقهاء ر هك   يف مسهلة ما لو اح اج يف القـد  إىل إجـراء جمـرى أو مسـيل 
 : (1)ح اجلار على ذ ر اخلالف يف ذل يف أر  أو سط

                                                 

 .4182ر ومسلك يف املساقاة    9114(_  م فو عليص : روال الب ارخ يف املظامل   4) 
 .0/89(_  روال أ د يف مسندل 9) 
 .44/00ر اجملموع  8/40املغ  ر  1/914(_  البيان 4) 
 .44/01ر اجملموع  1/900(_  البيان 1) 
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و ل حيــل بغــري هيــا نفــس منــص   ر ل جيــل   لن الصــل حرمــة مــال الغــري : فقيهه 
  ما مر يف مسهلة وضع اخلشا على جدار اجلار.

جيــل لن فــاء الضــرر ر وملــا ر وخ أن الضــحاا و مــد بــن مســلمة اق لفــا يف  وقيهه  :
د بــن مســلمة ر فــام نع منــص ر فرتافعــا إىل قلــيأ أراد الضــحاا أن جيريــص يف أر   مــ

 .(4)نص و لو على بطن  "ر  م   فقال : و  ل   عمر بن اخلطا  
والتــوا  و  أعلـــك أنـــص جيـــل لن فـــاء الضــرر بـــ ل  قياســـا علـــى وضـــع اخلشـــا ن 

 .ولقضاء عمر 
 

 ضمان اجلدار :
ال عـدخ مـن  ضـرر فهـو علـى مالكـص مـا مل حيتـل الأو  سق طيف والة ال هأ ا ضمان

 اجلار أو من يريل.
 :اما تعلو حبقوب  ل منهما ويبقى أن يشار إىل مسهل ني 

إذا تقـــرر أن ااـــواء اتبــع للقـــرار يف امللـــ  فكــل تتـــرف مـــن اجلـــار : األوىل سههألة امل
يؤدخ إىل إ غال هواء أر  جارل يل مص إزال ص ر م الـص : لـو  انـ  لـص  ـجرة ان شـرت 

لجار أن يطالبص  زالة ما ان شر فوب ملكـص   لن ااـواء أيتارا فوب مل  جارل ر فل
اتبع للقرار ر ولنص ليس لص الن فـاع أر  جـارل بغـري إذنـص فكـ ل  هـواء أر  جـارل 

. 
وإن حتــــل يف هوائــــص اململــــوا لــــص هــــو أو منفع ــــص أو يف هــــواء قــــال يف الكشــــاف : 

  اليتـان علـى جدار لص فيص  ر ة يف عينص أو منفع ص أيتان  جرة يريل أو حتل

                                                 

 .9/811(_  روال مال  يف املوهه 4) 
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يتـــان صـــاحا ال - أخ هالـــا ر  العقـــار أو بعضـــص أو منفع ـــص -جـــدارل فطالبـــص 
إزالــة مــا لن ااــواء اتبــع للقــرار فوجــا   مــص أخ لــ م ر  اليتــان إزال هــا ل    زال هــا

وهريقص إما ابلقطع أو ليص إىل انحية  رالدابة إذا دقل  ملكص  يشغلص من مل  يريل  
أي لنـــص   فـــإن أب ر  اليتـــان إزال هـــا مل جيـــل  .ا أو ل وســـواء أثـــر ضـــرر  رأقـــرى 

 ويضههم  ر هها أي األ صههان  هها تولهه   هها بعههد .وصهه هلا يف ا ا ههه لههي:  هه  فعولههه 
وملـــن حتـــل  اليتـــان يف هوائـــص إزال هـــا إذا أب مالكهـــا بـــال حكـــك ...... املطالبـــة 
 .(4)لن ذل  إقالء ملكص الواجا إقالؤل  حا ك 

 ة السادسة    نظام ال ودات  ا نصه : وقد جاء يف املاد
علــى  ــل مالــ  وفقــا اــ ا النظــام أل يغلــو يف اســ عمال حقــص إىل احلــد الــ خ يضــر 
 ارل ر وليس للجار أن يرجع على جارل يف مضار اجلوار املهلوفة ال  ل ميكن بنبهـا 

قع  ل ر ..... على أن يراعي يف ذل  اآلدا  الشرعية والعرف وهبيعة العقار ر ومو 
 ال خ قتت  لص  ل وحدة.وحدل عقارية ابلنسبة لألقرى ر والغر  

إذا اق ل  ارتفاع سطحيهما و ان إ ـراف اجلـار يضـر  ـارل فهـل  : املسألة الثانية
 جيل العلى على وضع سرتة   قولن للعلماء :

ن جيـل علـى بنـاء ر من اإل راف فقط فيمنع منص دون أل جيل   لن الضر  األول :
 رتة ر وه ا م ها الشافعية.س

جيل   حلتول الضرر ابإل راف ر واإلنسان ممنوع من الن فـاع مبلكـص علـى الثاين : 
 مــا ل جيــوز أن يــدب يف ملكــص مــا يه ــ  بــص حــائط جــارل ر ر  وجــص يس ضــر بــص يــريل 
 .(9)وه ا م ها احلنابلة

                                                 

 . 4/181(_   شاف القناع 4) 
 .8/40ر املغ  1/911(_  البيان 9) 
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 : ألودمها وبناؤه لآلخر اثنيا : أن يك ن قرار اجلدار
فيكــون ة م تــورة إذا أذن صــاحا القــرار جلــارل أن يبــ  بينهمــا جــدارا ر وهــ ل احلالــ

ر ين فعـان بـص فهمـا  ـريكان فيـص على أحد ا القرار وعلـى اآلقـر البنيـان ر فـإذا فعـال 
 .على وفو ما اتفقا عليص 

وأمــا لــو بــل اجلــار يف قــرار جــارل جــدارا بينهمــا بغــري إذنــص فإنــص يضــمن إزال ــص ر  و ل 
لنــص وضــع علــى   حا القــرار   لن البنيــان جلــارل ر ول ين فــع بــص البــاين صــاين فــع بــص 

 .قرار يريل حىت يتطلحا 
  أراد أحـــد ا بنـــاءل مل يكـــن لـــص البنـــاء إل يف ملكـــص قاصـــة   لنـــص ل ميلـــ ومـــىت مـــا

 .(4)قال ابن قدامة : ل أعلك يف ه ا قالفا ال ترف يف مل  جارل امل  ص بص .
 ره ألودمها وبناؤه بينهما.اثلثا : أن يك ن قرا

وه ل احلالة  سابق ها إل أن صـاحا القـرار سـاعد جـارل يف تكلفـة البنيـان ر فهمـا 
 على ما اتفقا عليص يف البنيان و يفية الن فاع.

 ألودمها وقراره بينهما : ك ن بناء اجلدارأن ي :ا رابع
 : مسائل ه ل احلالة يف والبحث يكون يف

   ترف فيـص علـى وجـص ل يلحـو الضـرر  ـارللص الوز جين بنال مأن  : املسألة األوىل
 لنص ملكص قاصة .  ص هدمص إن أراد ر ول ما تقدم 

قـــولن   إذا مـــا ارـــدم فهـــل للشـــري  أن جيـــل  ـــريكص علـــى بنائـــص  : املسهههألة الثانيهههة
 :وقولن للشافعي للعلماء  ا رواي ان عن أ د 

                                                 

 .8/18(_ املغ  4) 
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نــص إنفــاب علــى ملــ  مشــرتا ي يــل الضــرر   لر وهــو مــ ها املالكيــة جيــل  األول :
 وعلى إهعام العبد املشرتا.ر عنهما ر وقياسا على اإلجبار على القسمة 

  لنص إنفاب ل جيل عليص لو انفرد بص فلك  ر وهو م ها أيب حنيفةل جيل  الثاين :
 .(4)ر والضرر ل ي ال ابلضرر جيا مع ال رتاا

 ال الية. وسيه  القولن نفسهما يف احلالة
لنـص يعيـد مـا  ـان مؤسسـا إن أراد  ـريكص بنـاءل مل مينعـص  ـريكص    : الثالثهة سألةامل

وينقضـــص إذا  ـــاء ر ولـــيس ر يف مشـــرتا ر ويكـــون املعـــاد ملكـــص يضـــع عليـــص مـــا يشـــاء 
 .(9)لآلقر أن يقول ل تنقضص ليرم حت  من القيمة

فـع نتـ  قيم ـص وان فـع ر وجيـل مىت ما أراد الشـري  الن فـاع بـص د : املسألة الرابعة
البــاين علــى أقــ ها أو إزالــة بنائــص ليبــ  معــص   لن القــرار مشــرتا بينهمــا فلــك جيــ  أن 

 . (4)يسقط حو  ريكص
 

 واي :،  و ىت  ا بنياه  عا صار أيخذ وكم احلالة التالية
 ن يك ن بينهما يف القرار والبناء :أ: خا سا 

 مسائل : اوفيه
لكـل واحـد فيـص ر و  يكانهمـا  ـر ذا  ان بينهما يف البنـاء والقـرار فإ املسألة األوىل :

 الـدب ر  منهما حو الن فاع وال ترف على وجص ل يضر ابلشري  أو يفسـد اجلـدار 
 .(4)ال خ يه  احليطان و و ذل 
                                                 

 .9/499ر الكايف لبن قدامص  1/910(_  البيان 4) 
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لكــل واحــد اإلفــادة منــص يف متديــد أســالا الكهــرابء ومواســري امليــال  املسههألة الثانيههة :
  قدم.و وها ابلشرط امل

قــال يف ال وضــيح : وحيــرم إحداثــص يف ملكــص مــا يضــر  ــارل ... فــإن فعــل فلــص منعــص  
 .(9) اب داء إحيائص ر و دب وسقي ي عدى إليص

وقـــد جـــاء يف املـــادة الرابعـــة مـــن نظـــام الوحـــدات العقاريـــة : تكـــون احلـــواج  اجلانبيـــة 
ا مـــا مل ي بـــ  واحليطـــان بـــني وحـــدتني م الصـــق ني يف بنـــاء قـــائك مشـــرت ة بـــني أصـــحاب

 قالف ذل  ر و ل حيو لخ منهما اس عمال حت ص فيما يلحو ضررا ابآلقر.
 فلص حال ان : إن هدمص أحد ا  املسألة الثالثة :

 .ل م على بنائص   فيحلاجة أو لغري حاجة أن يهدمص  األوىل :
فعل  لنص   ما لو اردم بنفسص ر فال يل م ببنائص  يهدمص خلوف سقوهص  أن الثانية :

 .(4)الواجا وأزال الضرر احلاصل بسقوهص
ر (1)إن اردم بنفسص فاتفقا على بنائـص ويكـون بينهمـا نتـفني جـاز املسألة الرابعة :

لنـص ل ميلـ  ال تـرف   وإن أراد أحد ا بناءل مل يكن لـص البنـاء إل يف ملكـص قاصـة 
 .(0)ايف مل  جارل امل  ص بص ر قال ابن قدامة : ل أعلك يف ه ا قالف
 .(1)وإن  ان أساسص عريضا فلص البناء يف نتيبص قاصة بعد القسمة

                                                                                                                                            

ر  4/148ر  شاف القناع  4/498ر دليل الطالا  9/949ر الكايف لبن قدامة  9/109(_  ال وضيح 4) 
 .8/48ر البحر الرائو  44/01ر اجملموع  0/408مواها اجلليل 

 ..8/09ر وانظر : املغ   9/109(_  ال وضيح 9) 
 .8/18(_ املغ  4) 
 .8/18(_ املغ  1) 
 .8/18(_ املغ  0) 
 . 8/494 ر  ف ح القدير  8/48(_البحر الرائو 1) 
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اآلقر أحد ا فطالا ومل متكن قسمة عرص ص إذا اردم أو تل   املسألة اخلا سة :
  : (4)ي ان عن أ دارو  ا قولن للعلماء   فهل جيل عليص ببنائص معص 
وبــص قــال ر  حملــرر والفــروعنقلــص اجلماعــة وصــححص القاضــي وقدمــص يف انعــك  األوىل :

ل ضــرر ول : "لقولــص عليــص الســالم   والشــافعي يف القــد  ر مالــ  يف إحــدى رواي يــص 
مــا جيــل علــى القســمة إذا هلبهــا  ولن يف تــرا بنائــص إضــرارا فيجــل عليــص  " ر إضــرار 
 أحد ا.

 ةقــال ابــن قدامــة : وهــي أقــوى دلــيال ر وهــ ا مــ ها أيب حنيفــل جيــل :  والثانيههة :
 .ورواية عند املالكية ر وهو اجلديد من قوي الشافعي

 ودليل ه ا القول :
أنــص ملــ  ل حرمــة لــص يف نفســص فلــك جيــل مالكــص علــى اإلنفــاب عليــص  مــا لــو   -4

 .بصانفرد 
 .ولنص ل جيل على بنائص اب داءً   -9

القسـمة  أن اإلجبـار هنـا خيـال  اإلجبـار علـى: وأجاب اؤالء عولى أدلة اجملربي  
ر وإنفـاب املـال البناء فيـص ضـرر ملـا فيـص مـن الغرامـة را دفع للضرر مبا ل ضرر فيص ر و فإ

أو يكــون الضــرر ر  احلــائط وقــد يكــون املم نــع ل نفــع لــص يفر والضــرر ل يــ ول مب لــص 
 .أو يكون معسرا ر عليص أ  ر من النفع 

مبهدخ   عهدة ط ابه( طهاب( أو احلالة الثالثة : أن جتتمع عدة وودات )شهق(( يف
 .جلمولة البناء وأرض ومساء واودةأو  داخ  ، واود 

 والبح: يف اذه احلالة يك ن يف  سا   :
                                                 

ر احملرر للرافعي  1/910ر اليان  4/441ر امله    9/109ر ال وضيح  1/484ر املبدع  8/10(_ املغ  4) 
 . 8/494 ر  ف ح القدير  8/48ر البحر الرائو  0/408ر  مواها اجلليل  401
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يموله  أوههدام تتعهدد األيهدي يف البنهاء ال اوهد فاه  يصهأ أن األوىل : املسهألة 
 السف  وميول  اآلخر العول ؟.

ل خيلــو ر إذ مــن عدمــص واإلجابــة علــى هــ ا الســؤال أصــل يف جــواز متليــ  الشــقو 
فهمـا السـفل )الطـابو أو عـدة هبـاب ر  ةلبناء يف الدور من أن يكون مـن هبقـة واحـدا

لعلو فال إ كال ر وأمـا إذا أفـرد فإن ابع معص ار (4)لنص عقار  ز بيعص جو في( الرضي
ن يكــون الســفل لواحــد والعلــو أهــل يتــح وهــو ر ابلبيــع فيكــون  ــل البحــث العلــو 
 آلقر  

  حدى هرب ثالث :العلو يكون بيع   يفاملال  تترف وللجوا  يقال : 
، ويشهم   مها تقهدم فه  إشهكال يف اهذه احلالهة   البنهاء  ا   ع  أن يبيعه  -1

مما ا   تص   ها واه   ه   البيع  ا اقتضاه العرف    الفناء والفضاء وحن  ذل 
 .(2) صولحتها

لينشه  عوليهه املشهبي بنهاء جديهدا ، ففهي ) السطأ ( عول  البناء  أن يبيع -2
 ا ق الن لولعولماء :ج از اذ

  ( اعـدد الدوار وصـف هبنيـان )أن يتـ  من هـى ال اجلواز بشرط الوص  األول :
 ر واحلنابلـةوهـ ا مـ ها الشـافعية لق الف البيوت يف قوة ال حمل ابل ايدة عليهـا ر 

 .(4)واملالكية وأجازل بعا احلنفية

                                                 

 .4/04الفقهاء  (_  حتفة4) 
 .1/414(_ املغ  9) 
 .0/411ر مواها اجلليل  9/940(_ الفوا ص الدواين 4) 
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لنــص لـــيس    انوأمــا يف بيــع العلــو وحــدل فقيــاك واس حســقــال يف حتفــة الفقهــاء : 
لن حــــو ال علــــي ي علــــو ابلبقعــــة علــــى ال هييــــد فهــــو مبن لــــة   بعقــــار ولكــــن يف معنــــال 

  .(4)البقعة
قبل نقضص  ما جيوز بيع البنـاء إىل جواز بيع سق  السفل (9)وأ ار يف البحر الرائو

 .قبل هدمص
إذا ا ــرتى علــو بيــ  علــى أن يبــ  علــى حائطــص أو يســكن علــى : قــال الشــافعي و 

 األرض يف اوتمهال  ها يبه    ألنه لي: ؛ إذا مسى  نتهى البنيانفهو جائ   سطحص
 . (4)عوليها

على أن للمشرتخ أن يب   ال بناء عوليهعلو بي   ولو أن رجال ابعقال يف الم : "
 مـا أجيـ  أن   ر ومسهى  نتههى البنهاء أجهلت ذله على جدارل ويسكن على سطحص 

أن من ابع دارا ل بناء فيها : هما إل يف قتلة ول فرب بينر يبيع أرضا ل بناء فيها 
ــــ  مــــا  ــــاء  ورءوك جــــدران ومــــن ابع ســــطحا أرضــــص أو أرضــــا ر فللمشــــرتخ أن يب

  .(1)"لن من البناء ما ل حتملص اجلدران  ن أعلك  ك مبلغ البناء أاح ج  إىل 
  صـوفا وجيوز أن يشرتخ علو بي  يب  عليص بنياان مو :  من احلنابلةوقال ابن مفلح 

  .(0)ومعل موصوفا أخ معلوما ر لنص مل  للبائع فجاز بيعص  الر 
 .(4)ليب  عليص إذا بل جاز إذا وصفا مب ي  ومن ا رتى علو   ويف احملرر :

                                                 

 .4/04(_ حتفة الفقهاء 4) 
 (9 _)1/00. 
ر واق ل  الشافعية هل يكون ذل  بيعا أم إجارة ر وفائدة اخلالف  490/ 4خم تر اق الف الفقهاء (_4) 

  .1/908فيما لو سقط البنيان . البيان 
 .4/991_ الم (1) 
 .4/184ر وانظر  شاف القناع  1/924(_ املبدع 0) 
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  وعللــوا قــول عنـد الشــافعية حكــي و ر ر وهـ ا مــ ها احلنفيـة  عــدم اجلــواز الثهاين :
لن املال عـني   و ال علي ليس مبال وح ر ن املبيع حينذ  ليس إل حو ال عليذل  أ

ر ول هــو حــو م علــو ابملــال بــل هــو حــو م علــو اباــواء ر ميكــن إحرازهــا وإمســا ها 
أخ مــال أو حقــا م علقــا  – واملبيــع ل بــد أن يكــون أحــد ار ولــيس ااــواء مــال يبــاع 

  .(9)مبال
جـل لـص سـفل يف ر  قال يف خم تر اق الف الفقهاء ر يافا رتط احلنفية أن يكون مبن

وإمنـا جيـوز ر مل جيـ  :ص العلو  لو بيوبي  وآلقر بي  وهو علول فوقعا فباع صاحا الع
  .(4)لنص ابعص البنا   البيع إذا  ان مبنيا

وجيوز بيع بي  العلـو دون السـفل إذا  ـان علـى العلـو بنـاء قال يف بدائع التنائع : 
 .(1)على النفرادلنص بيع ااواء    وزوإن مل يكن عليص بناء ل جير 
ل جيوز أن يقسما دارا على أن : وقال يف أد  القاضي :  من الشافعية قال امل ينو 

 . (0)فل حىت يكون السفل والعلو لواحديكون لحد ا العلو ولآلقر الس
ههر  فهه ن إذا تقههرر اخلهه ف و  القهه ل  ه يفاإلفههادة  هه  القهه ل بههفههيمك  اجلهه از  أ  ج  
وا   عرفة  نتهى البنيان وصفته  مها سهيأ   ساب(بشرطه الجازة لمولي  الشق( إب

واه  ووهده ،  تعول( جب از بيهع السهطأ آخر ، ولك  ينشأ سؤال  يف احلالة الثالثة
 بيع سطأ البناء ووده ؟ استثناء سطأ البناء ألنفسهم أو ا  ملس قي الشق( : 

                                                                                                                                            

 .4/414(_ احملرر 4) 
 0/09(_ حا ية ابن عابدين 9) 
 .     4/440ر وانظر : بداية املب دخ 490/ 4خم تر اق الف الفقهاء (_ 4) 
 .0/411بدائع التنائع (_ 1) 
 .490/ 4خم تر اق الف الفقهاء (_ 0) 
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 تقــدم أن مــن ملــ  أرضــا فلــص علوهــا إىل الســماء بغــري قــالف ر وعليــص واجلهه اب :
فمــالا الوحــدات العقاريــة ميلكــون ســطح البنــاء ملكــا مشــاعا ر يق ســمون منفع ــص إن 

للمسـوب أن  جيوزقبل  القسمة و ل ما ي اد عليص فهو مل  للجميع بشرهص ر ولكن 
 دثـــة ينشـــل عليـــص وحـــدات جديـــدة لنـــد بيـــع الوحـــدات )الشـــقو( يســـ    الســـطح ع

أو أبقـى نفسـص  ـريكا لسـائر ح الـ  أنشـهها علـى السـطالوحدات اجلديـدة  سواء ابع
 : طو شر ث ثة لك  باملالا ر 
 .أن يب  عليص بناء معلوما يف عدد هبقاتص ومساحاتص حبيث ل يضر ابلبناء األول :
ـــد متلكـــص  أن يعلـــك  ـــل م ملـــ  الثهههاين : ـــاء بتـــورتص عن ـــص إىل  امـــل البن نســـبة وحدت
دات ر لن نســـبة حـــر ويكـــون ذلـــ  قبـــل بيـــع ســـائر الو  وفـــو خمططـــص املع مـــدالنهائيـــة 

 ب ايدة عدد الدوار.مالا الوحدات من أر  البناء ومسائص وحقوقص تقل 
ملـــا تقـــرر أن فضـــاء  يعـــود الســـطح النهـــائي ملكـــا مشـــاعا بـــني اجلميـــعأن الثالههه: : 

 .البنيان تبع لقرارل
وقــد اح ــاط نظــام الوحــدات العقاريــة اــ ل اجل ئيــة فــنص يف الفقــرة ال ال ــة مــن املــادة 

على أنص جيا أن يبقى  كل وحدود الر  وأهوااا والبناء ومقاييسص مطابقـا  ال انية
 للم طط املع مد.

 اويف جه از بيعهه، أن يبيعه العول  املبين ، واذا وال شق( التمولي  اليه م  -3
 وجهان لولعولماء :

ر (4)رواملالكيـــة(4)احلنفيـــةعليـــص فقهـــاء نـــص  وهـــو مـــ ها اجلمهـــور اجلـــواز : األول :
جـ م عنـد احلنابلـة اآلقـر الشـافعي يف املسـهلة السـابقةر وهـو الوجـص  وهو مق ضى قـول

                                                 

ر البحر  0/09. حا ية ابن عابدين 41/449املبسوط ر  4/088احلنفي خ ف اوى السغد(_ 4) 
 .1/00الرائو
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لنص مل  للمتاحل فجـاز لـص أقـ  العـو    بص يف احملرر والوجي  وصححص يف الفروع 
ويتــح فعــل ذلــ  ر و ــرهص إذا وصــ  العلــو والســفل ليكــون معلومــا ر عنــص  ــالقرار 

 .(9)لحا أبدا وإجارة مدة معلومة أيضاص
بع ـ  علـو هـ ا السـفل : لو  ان العلو لتاحا السفل فقال  ين :قال ابن عابد  

ر وللمشـــرتخ حـــو القـــرار ر ويكـــون ســـطح الســـفل لتـــاحا الســـفل ر صـــح ر بكـــ ا 
لن الســفل اســك   حــىت لــو ارــدم العلــو  ــان لــص أن يبــ  عليــص علــوا آقــر م ــل الول 

 . (4)فكان سطح السفل سقفا للسفل ر ملبل مسق 
علو والسفل وهو التـحيح وص  ال يتح إذايف اإلنتاف : لي املرداوخ احلنبقال و 

 . (1)من امل ها
لنـص بيـع العلـو دون القـرار فلـك   عدم اجلواز وهـو وجـص عنـد احلنابلـة  الثاين :الق ل 

 وملا قد يكون يف ذل  من الغرر. .(0) جي   املعدوم
نبغــي ال ه يــد وعلــى القــول ابجلــواز يفــرع القــول  ــواز متليــ  الشــقو اليــوم ر ولكــن ي

علــى وصــ   ــل وحــدة ومعرفــة نســب ها مــن  امــل البنــاء وأرضــص ومســال ر وقــد جــاء يف 
الفقـرة الرابعــة مـن املــادة ال انيــة مـن نظــام الوحـدات العقاريــة مــا نتـص : تبقــى   ــوايت 
ص  امللكية مطابقة لوصاف الر  وحدودها و ـكلها وأوصـاف الوحـدة العقاريـة 

ر فـــإذا اق لـــ  الوصـــاف عـــن الواقـــع بـــرخ اجلهـــة  ر وحـــدودها و ـــكلها ااندســـي

                                                                                                                                            

 .9/940ر الفوا ص الدواين  4/40(_حا ية الدسوقي 4) 
 .1/924(_ املبدع 9) 
 0/09(_ حا ية ابن عابدين 4) 
 .0/904(_ اإلنتاف1) 
 .0/904ر اإلنتاف 1/924(_ املبدع 0) 
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امل  تـــة تتـــحيح بيـــاانت التـــ  وفقـــا لإلجـــراءات النافـــ ة ر وميكـــن إصـــدار صـــ  
 لكل وحدة.

ظـــاهر هـــ ل املـــادة أنـــص ل يبـــدأ ب مليـــ  الوحـــدات إل بعـــد أن يـــ ك اع مـــاد التـــورة و 
 ل  الوصـاف واايكل النهائي للبناء ر ولكن يبقى هناا إ كال يف قواا : فإذا اق

عــن الواقــع ر فإنــص إن  ــان هــ ا القــ الف قبــل بدايــة ال مليــ  وأجريــ  ال عــديالت 
على الوحدات قبل ذلـ  فـال إ ـكال ر ولكـن إن  ـان القـ الف بعـد ال مليـ  فـال 
جيوز إل برضى مجيع املالا  ما مـر يف  ـروط جـواز إحـداث املؤسـس واملسـوب علـى 

 بقة.أصل البناء  ما مر يف الفقرة السا
 
 

نسبة الغنم يف  ، وه  أرض البناء ومسانسبة ال ودة العقارية    الثانية : املسألة 
والغههههههرم يف الضههههههما ت ، االختصاصههههههات )  ههههههالقروض وقيمههههههة نههههههل  املولكيههههههة ( 

 واخلد ات )  املاء والصرف الصحي ( :
 يــانتقــدم  اإل ــارة إىل أن مــن ملــ  أرضــا ملــ  فضــاءها ر وحيــث أن فضــاء البن

عقاريـــة فـــإن مســـاء هـــ ا البنيـــان ملـــ  للجميـــع مـــن يـــوم وحـــدة أ  ـــر مـــن  ىعلـــيكـــون 
 دت عليص قرائط البناء النهائية .الشراء على حسا ما اع م

وقـد جـاء يف الفقــرة الوىل مـن املـادة الرابعــة مـن نظـام الوحــدات العقاريـة أن مــالكي 
فـو علـى قــالف الوحـدات العقاريـة يف بنـاء واحـد  ـر اء يف الجـ اء املشـرت ة مـا مل ي 

 ذل .
ات )الشقو( وإن اتفق  مسـاحاها إل أن قيمهـا ل لـ  ابقـ الف مواقعهـا والوحد

 السطح بني مالا الوحدات  يح مل يف قسمة احلقوب املشاعة ومواصفاها ر وعليص ف
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ة ثالثــ –أو الر  فيمــا لــو ارــدم البنــاء واصــطلحوا علــى قســم ها أو اق ســام قيم هــا 
 : أوجص

أو اق تاصـاتص أو أرضـص ون حو ال مل  أو الن فـاع بسـطو  البنـاء يك أن األول :
 عدد الوحدات العقارية بغا النظر عن مساحاها ومواقعها.على و  ا نسبة الغرم 

)  قـدر حتـص املـالا فيمـا يسـمى يف عـرفهك اليـوم ابل رعـةأن يكون على  الثاين :
 .ومواصفاها قعهااغا النظر عن مو ب املساحة (
ر فإنــص ر مهمــا  انــ  مســاح ها وموقعهــا يكــون حســا قيمــة الشــقة  نأ الثالهه: :

رمبا زادت قيمة الشقة عن نظريها وحىت عن بعا مـا هـو أ ـل منهـا نظـرا ملوقعهـا أو 
 مواصفاها. 

ر  9م988 مسـاحة  ـل واحـدة منهـا ر اثن ـان ـقو  أربـعء ي كون مـن البنا نلو  اف
 : 9م488 واثن ان مساحة الواحدة

 . املساحات إىلدون النظر  تقسك احلقوب ابل ساوخ: األول فعولى ال جه 
قيمـة الر   4/4ا مـلكل واحد منه لتاحيب الوليني يكون: وعولى ال جه الثاين 

وثلـــث معـــاو  نـــ ع ر  فيمـــا يقبـــل القســـمة  ع ابلســـطححـــو ال ملـــ  والن فـــا وثلـــث 
ر  قيمــــة ال 4/1ني يالقــــر الشــــق ني  يكالولكــــل واحــــد مــــن مــــامللكيــــة وهكــــ ا ر 

 .مما سبو مما يقبل القسمة حو الن فاع بكل ما هو مشاعوسدك 
تكـــون النســـبة وفـــو قيمـــة  ـــل  ـــقة بعـــد أن ي منهـــا أهـــل :  وعولهههى ال جهههه الثالههه:

 ر ألــــ  188قيمــــة إحــــدى الشــــقو ر ففــــي امل ــــال الســــابو لــــو  انــــ   الق تــــاا
ا يـراد أل  ر فعليص تقسـك قيمـة الر  أو مـ 988وال الث الباقيات قيمة  ل واحدة 

قســم ص إىل مخســة أســهك لتــاحا الوىل ســهمان ر وللبقيــة ســهك لكــل واحــد مــنهك 
 دون النظر يف مساحة الشقة.
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فهمــا الوجــص الول فــال يع مــد عليــص   لن فــاء العــدل فيــص ر حــني يســاوى بــني املــالا 
لقـــ الف مســـاحات ومواقـــع ومواصـــفات    علـــى وجـــص يكـــون فيـــص إضـــرار ببعضـــهك

 وحداهك.
نتـ  الفقــرة اخلامســة مـن املــادة الرابعــة ر وقــد لنظــر يف الـوجهني اآلقــرين ويبقـى ا  

فحكـك احلـا ك هنـا ر وعنـدها علـى اع مـاد الوجـص ال الـث من نظام الوحدات العقارية 
جــاء فيهــا : تكــون حتــة  ــل مالــ  يف الجــ اء املشــرت ة بنســبة يرفــع اخلــالف ر وقــد 

 .قيمة اجل ء ال خ ميلكص مفرزا
 
 

 : الت  نهاذه املسألة يك ن يف واوفا دة حب: ا
الر  تكـــون بــني اجلميـــع علــى حســـا مثــن فيمــا لــو ارـــدم البنــاء ر فـــإن  األوىل :

 . ما تقدمة  ل وحدة  قيم
ِ  فيمــا لـو م ـ :الثانيهة  ل تكــون  ار فإرـ عليــصعـدد الدوار زايدة ن أهــل البنـاء مــن    

لبنـــاء ر ويكـــون اســـ  مار الـــ ايدة إل برضـــا مجيـــع املـــالا بشـــرط عـــدم اإلضـــرار أصـــل ا
علـى حسـا نسـبة فيمـا يغـرم أو يغـنك ر ونتـيا  ـل صـاحا وحـدة ال ايدة للجميـع 

 قيمة وحدتص بني الوحدات.
عـــو  املـــالا بـــدل عـــن نـــ ع ملكيـــة املوقـــع مـــنح البنـــاء قرضـــا أو فيمـــا لـــو  الثالثهههة :

ة مــن نظــام الوحــدات ر وهــو مــا نتــ  عليــص املــادة ال امنــ ف كــون قســم ص  مــا تقــدم
 العقارية يف فقرتيها حيث جاء فيها :

إذا اق ضــ  املتــلحة العامــة نــ ع ملكيــة البنــاء ر فــإن  ــان املنــ وع لكامــل البنــاء أو 
بعضــص أو ملــا هــو مشــرتا  احلديقــة والرتــداد   فــإن لكــل مالــ  مــن ال عــويا بقــدر 
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ـــاء فـــإ ـــاء ر أمـــا إذا  ـــان املنـــ وع جـــ ءا مفـــرزا مـــن البن ن نســـبة قيمـــة مـــا ميلكـــص مـــن البن
 .ال عويا لتاحا اجل ء املن وع

جــاء يف الفقــرة الرابعــة مــن هــ ا فيمــا يقبــل القســمة ر أمــا مــا ل يقبــل القســمة فقــد 
يف الجـ اء املشـرت ة فيمـا املادة الرابعة من نظام الوحدات : يكون نتـيا  ـل مالـ  

اتمـا ل يقبل القسمة ج ءا مشاعا يف الر  والبناء ر ويلحو ابلوحدة العقارية إحلاقـا 
 يف ال ترفات مجيعا ما مل ي فو على قالف ذل .

 
 
 

 ضمان اخلد ات املشب ة :
تسـديد و ر مـن تكلفـة التـيانة  ى املالـ علـنسـبة مـا كـون ته  بناء عولى  ا سب( ف
وضـمان املنـافع املشــرت ة )  املـدقل الرئيسـي ر ويرفـة الســائو ر ر اسـ حقاقات البنـاء 

ـــان ر والســـرتة و وهـــا (والـــدرج ر والســـطو  ر واملتـــعد ر والوا ـــة للبني  جهـــات اخلارجي
  مة وحدتص على القول امل  ار آنفا وفقا لقي

أمــا نظــام الوحــدات العقاريــة فقــد جــاء يف املــادة اخلامســة منــص أن  ــل مالــ  وحــدة 
عقارية أو أ  ر يشرت ون يف تكالي  صيانة الج اء املشرت ة امل  ورة يف املـادة الرابعـة 

  ل بقدر ما ميل  من البناء.وإدارها وترميمها  
ولكــن قــد يكــون يف ذلــ   ــيء ل فــاوات املــالا يف الن فــاع والق تــاا بــبعا 

)فههه ات   جرة اخلهههد ات العا هههة الههه  تنهههت  عههه  االسهههته   واالسهههت دامأفهههاملنـــافع 
 ميك  تقسيمها إىل أقسام : صيانة أو است دام ( 
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ــــص ول ت ــــهثر فــــواتري قسههههم  ــــع يف الن فــــاع ب ل بك ــــرة الســــكان أو قلــــ هك  يشــــرتا اجلمي
 . احلديقة والفناء واملدقل 

 .الدرج واملتعد  مواقع وحداهك   لق الفي فاوت فيص املالا قسم 
 التحي. ر وأجرة الترف ملياةي فاوتون فيص لق الف اس هال هك  اوقسم 

مــن  قيمــة  ــل وحــدة لنســبة  افهمــا القســك الول فيكــون الضــمان وال حمــل فيهــا وفقــ
 ول إ كال.ناء  امل الب

وفقــــا  النظــــر إليهــــا يكــــونوأمــــا القســــمني اآلقــــرين فهــــل ميكــــن أن يقــــال بــــ ا ر أو 
 لقاعدة الغنك ابلغرم.

ــــدور الرضــــي ر  ــــل بــــل اندر جــــدا مــــن أصــــحا  ال فمــــ ال : الن فــــاع ابملتــــعد قلي
فتــيان ص أو تر يبــص أو تســديد فاتورتــص الكهرابئيــة و ــ ل  صــيانة وتعــديل مــا حي ــاج إىل 

 وصيانة يف الدرج ينبغي النظر فيص.تعديل 
نوخ مقابــل وقــد جــرت  ــر ات ال مليــ  علــى إلــ ام مجيــع املــالا مببلــغ  ــهرخ أو ســ

لكـن هـل يغ فـر ملشـقة تقـدير و ر ات ر ول  ـ  أن يف هـ ا نـوع يـرر التيانة واخلـدم
 أجرة ان فاع  ل مال  .

ذلـ  يعـد أرى و  تعاىل أعلك أن حتمل صـاحا الـدور الرضـي لشـيء مـن ولكن 
جــورا عليــص ر وال ســوية بــني مــن يكــون يف الــدور ال ــاين ومــن هــو يف الــدور العا ــر يف 

ر فللقاضــي النظـر يف هــ ا عنـد اخلتــومة  ذلـ  مـن الظلــك ل فـاوت الن فــاع بـص بينهمـا
 .واملشاحة

علــى توزيــع اخلــدمات علــى الوحــدات الســكنية ال مليــ  وقــد جــرت بعــا جهــات 
ر وقطــــوط وحــــاوايت اانت مســــ قلة للميــــاة حبيــــث يكــــون لكــــل  ــــقة قطــــوط وقــــ  

وهــ ا حســن ر مســ قلة للكهــرابء ر وعــدادات  متديــداتر و مســ قلة للتــرف التــحي 
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 فــــواتري   مــــع تفــــاوت الســــ  داماخلــــدمات العامــــة تبقــــى ال ســــوية يف حتمــــل ولكــــن 
ر ويفـاوت بـني املـالا  والسطو  أتر ها لينظر فيهـااملتعد والدرج اس  دام أو صيانة 

 .بعاهايف حتمل ت
ص  ــل مالــ  ويشــرتط عليــص فقــد ومــىت مــا نــص يف العقــد علــى إجــراء معــني يرضــى بــ

واملسلمون على  روههك ر ول حيو لص حينها ال  لي عن ال  اماتص بال سائر ر ي وجص 
اء يف الفقــرة الرابعــة مــن املــادة جــاملــالا ر وممــا نــص عليــص نظــام الوحــدات العقاريــة مــا 

حــدة عقاريــة ال  لــي عــن حتــ ص يف الجــ اء املشــرت ة اخلامســة : لــيس لخ مالــ  و 
 بغية ال  لص من ال رتاا يف تكالي  حفظها أو صيان ها أو ترميمها.

ــأو ح  ر أو  نــ  ر لــو ع ــر علــى ر ــاز  ة :لثههاملسههألة الثا ــمــاء ر أو     بذــر   ر  ف   عــن    ش 
ر معــدن أو نفــط يف أر  البنيــان أو يف فنائهــا فمــن ميلكــص   هــل هــو لتــاحا الــدو 

 الرضي   أم للجميع   وهل للمؤسس  يء منص.
قــد تقــرر أن املــالا  ــر اء يف أر  البنــاء ميلــ   ــل مــنهك حقــا مشــاعا واجلهه اب : 

ع ـر ولكـن لـو ر إذا مل تقبل القسمة ر وقد قرج  من مل  البـائع ) املسـوب (  منها
وسـوب هل تكـون ملالـ  الر  الول الـ خ أنشـه البنـاء على ما لص قيمة ف الر  يف

  لهل الوحدات  ل بنسبة قيمة اجل ء ال خ ميلكصالشقو   أم تكون 
  فـيمن ل ـاق   ر و  ل قالف أن مـن ملـ  أرضـا أن لـص العلـو إىل السـماءواجلوا  : 

 : (4)حت ها من ابهن الر  ( على قولنيمل  أرضا هل ميل  سفلها )ما 
أيب ل لـص حبـديث در واسـ   لـيس لـص يف ابهـن الر   ـيء من مل  أرضا فاألول : 

فوجد الرجل ال خ ر ا رتى رجل من رجل عقارا لص  : قال النيب  : قال هريرة 
قـ  ذهبـ  : فقال لص ال خ ا رتى العقار ر ا رتى العقار يف عقارل جرة فيها ذها 

                                                 

 .41/80(_  اجلامع للقرهيب 4) 
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إمنـا : وقال الـ خ لـص الر  . ومل أب ع من  ال ها ر من  الر   إمنا ا رتي  م 
 ألكمـا ولـد: فقـال الـ خ حتا مـا إليـص ر ف حا مـا إىل رجـل  .بع   الر  وما فيهـا 

ر أنكحوا الغالم اجلاريـة : قال . ي جارية  : وقال اآلقرر ي يالم : قال أحد ا   
 .(4)وأنفقوا على أنفسهما منص وتتدقا

 .(9)ووجص الدللة من احلديث أن احلا ك مل حيكك بص لحد ا
ر ما يف بطنها    ما ميل  ترابـا وحجارهـا  أن من مل  أرضا مل  الثاين :الق ل 

 تــلح لال هريقــةمت علــى ص ر وقــد جيــا  عــن احلــديث أنــوهــ ا التــحيح و  أعلــك 
 .ر مث هو داقل يف مسهلة  رع من قبلنا ككاحل

الوحـدات ذا بيعـ  نـص متل  مبلكها  ما هو التـحيح   فإأرا تبع لألر  وإذا قيل 
 .الر  تبعا اا وقرج ما يف ابهن ر سوبقد قرج  من مل  املفالعقارية 

ر والفضــة ر معـادن جامــدة  معـادن الــ ها  فــإن  ــان يف الر قـال ابــن قدامـة : 
وملكـــ  مبلـــ  الر  ر والرصـــاا و وهـــا دقلـــ  يف البيـــع ر والنحـــاك ر واحلديـــد 
وإن ظهـر فيهـا ومل يكـن ر (4)فهـي  رتابـا وأحجارهـا لرا من أج ائهـا  ي فيها ال  ه

 .(1)مص البائع فال قياريعل

                                                 

 .4894ر ومسلك    4900 (_  م فو عليص : روال الب ارخ ا أحاديث النبياء  4) 
فيهق  حكك الر از إن علك أنص من دفن اجلاهلية ر أو يكون لقطة ر وإن جهل حالص وضع يف بي  (_ 9) 

 .1/140املال.ف ح البارخ 
 .1/410(_  املغ  4) 
لكها ) املسوب ( ابإلرث أو اإلقطاع فلص اخليار ملا روى أبو (_  ه ا إن  ان قد ملكها ابلبيع أما فيما لو م1) 

قد اقطعها  أن ب  بالل بن احلارث ابعوا من عمر بن عبد الع ي  أرضا  ان رسول    440عبيد يف الموال 
  ابلك ا  بالل ر فظهر فيها معدن ر فهتوا عمر وقالوا : إمنا بعنا الر  ومل نبع املعدن ر وأتوا عمر بن عبد الع ي

 لبيهك ر فهق ل عمر فقبلص وجعل ميسحها على عينيص ر ورد عليهك املعدن. ال خ فيص قطيعة النيب 
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وأما البذر حتفر يف فنـاء البنـاء فإرـا ملـ  اجلميـع ر وملـن حفرهـا أن يعـود علـى البقيـة 
فيهــا ويــنمهك منهــا يكــون علــى وفــو نســبة  كأجــرة احلفــر وتكلفــة م علقاهــا ر ويــرمه

وحداهك السـكنية  مـا تقـدم يف املسـهلة ال انيـة ر واـك منـع مـن ام نـع مـن الن فـاع بـا 
  ما سيه  يف مبحث الم ناع.  حىت يؤدخ ما عليص

 
 ال ودتني )الشقتني ( : بنيالذي السق  احليطان و  ضمان:  ةاملسألة الرابع

و حتل تشـقو يف سـطو  البنـاء لف أم بينهما   هل هو على ر  السفل أم العلو  
ر أو تســر  مــن دورات امليــاة فمــن يضــمنها   هــل هــو صــاحا الــدور العلــى   أم 

  ضرر السفل   أم يكون الضمان بينهما  امل
مــا  ــان منهــا يف الدوار الســفلى ر حــوائط  ــل  ــقة ملــ  صــاحبها مــن املعلــوم أن 

ولكـل ال تـرف ر (4)  لنص املن فع بـا وهـي مـن مجلـة البيـ وما  ان يف الدوار العليا 
 فليس لتاحا السفل أن حيدث فيها ما ر يف حيطان  ق ص على وجص ل يضر بغريل

يضــعفها ويــؤدخ إىل ســقوط مــا فوقهــا ر  مــا أنــص لــيس لتــاحا العلــو الــ ايدة علــى 
 .(9)احيطانص على وجص يضر  ملة البناء ويضع  حتمله

اههه  اههه  بينهمههها ؟ أم لصهههاو  اختول  العولمهههاء فهههلسهههق  بهههني الشهههقتني وأ ههها ا
 لصاو  العول  ؟ ث ثة أق ال :أنه السف  ؟ أم 

                                                                                                                                            

لن الر  قد أحدث فيها البنيان ر وقد حيمل من عمر على ال ورع واإلي ار ر و    وحي مل هنا أل قيار لص 
 أعلك.
 .8/11(_  املغ  4) 
 .41/80(_  اجلامع للقرهيب 9) 
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افعية واحلنابلـــة   لنـــص حـــاج  بـــني ملكيهمـــا أنـــص بينهمـــا وهـــ ا مـــ ها الشـــ األول :
السق  امل وسط بني سفل أحد ا قال النووخ :  .(4)ين فعان بص  احلائط بني امللكني

  .(9)اآلقر  اجلدار بني ملكيهماوعلو 
 أنص لتاحا السفل   لن السق  على ملكص   وه ا م ها أيب حنيفةالثاين : 

و ل و ل  أ ن ي ك ون  الن اك  أ م ًة }تعاىل :  دل ا ا بقولصواس    .(4)وحكي عن مال 
ا ي ظ ه ر ون   لر    ن  ل بـ ي وه  ك  س ق فًا م  ن ف ض ةي و م ع ار ج  ع ل يـ ه  ف ر  اب  ًة جل  ع ل ن ا ل م ن ي ك  د  و اح 

فلما أضاف السق  إىل البي  وجا أن حيكك ابلسق  لتاحا  ر 44ال قرف{
 . (1))السفل(  ما أن البوا  لص البي 

وي تــــرف فيــــص ر و ل ميكنــــص أنـــص لتــــاحا العلــــو   لنــــص جيلـــس عليــــص ر  الثالهههه: :
 وه ا  كي عن مال  أيضا. ل بص رالسكل إ

لنص مسـاء صـاحا السـفل يظلـص ر  ر وأنص بينهما  ال ا ين فع بص  والتحيح الول 
 .(0)وأر  صاحا العلو تقلص ر فاس واي فيص

فضــــمان تلفــــص عليهمــــا ر ومــــن تســــبا فيــــص أو يف أذى جلــــارل فعليــــص ا تبــــني هــــ ا وإذ
ل فـإن فلو حتل لتاحا السفل أذى مـن أعلـى ب سـر  ميـال احلمـام و ـو ضمانص ر 

لــ م صــاحا العلــو إزال ــص ر ومــىت تســبب  إزال ــص يف تغيــري القاعــدة أن الضــرر يــ ال ر وت
 سطح صاحا السفل فيشمل الضمان إعادتص على حالص.

                                                 

 .0/984ر اإلنتاف  10-8/11(_  املغ  4) 
 991/ 1روضة الطالبني (_  9) 
 0/418ر مواها اجلليل  8/48ر البحر الرائو  10-8/11(_  املغ  4) 
 .41/81(_  اجلامع للقرهيب 1) 
 .10-8/11(_  املغ  0) 
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 :، وفيها  باو: يف البناء والتعدي  ودود التصرف املسألة اخلا سة : 
 ه ـانلـص جزايدة ونقتـاان يف البنـاء واإلحـداث ال ـدقل وال تـرف املبح: األول : 

: 
ر ولــــص  ملتــــلحة نفســــص ووحدتــــص فقــــطمــــن أحــــد املــــالا يكــــون أن  األوىل : هههههةاجل

  : هريق ان
 : من حال ني ال خيلو ر فالغري ة( ) قوحدة طال ال دقل أن ي األوىل :الطريقة 
ر يســ دعي هــ ا ال ــدقل ة البنــاء عامــعلــى عليــص و ل مثــة ضــرر أل يكــون  األوىل :

كمـا أن يف حتسـني وحدتـص علـى وجـص قـد يضـر مبـن فوقـص أو حت ـص   ففقـط وإمنا يريا 
ـــفكـــ ل  ل مي   الصـــل أن الضـــرر ل يـــ ال ابلضـــرر  ن مـــن أمـــر حتســـي  يرتتـــا عليـــص ك 

مــىت مــا أذن لــص جــارل لــيس لــص ذلــ  إل  ذن امل ضــرر مــن الشــر اء ر و ر و لغــريل الضــرر 
 العلى أو السفل ب ل  فيل مص إعادة البناء على ما  ان عليص.

ر قـال ويدقل يف ه ا منعص من ال ايدة يف وحدتص  هن ي يد  اما أو يرفة فـال جيـوز 
كــن قبــل ذلــ  إل الشــيء القــرهيب : ولــيس لــر  العلــو أن يبــ  علــى علــول  ــيذا مل ي

 .(4)اخلفي  ال خ ل يضر بتاحا السفل
وقد جاء يف الفقرة ال انيـة مـن املـادة اخلامسـة الح يـاط اـ ل اجل ئيـة ر ففيهـا : لخ 
مالــ  بعــد موافقــة مجعيــة املــالا أن حيســن علــى نفق ــص الن فــاع ابلجــ اء املشــرت ة أو 

 الضرر ابآلقرين.ج ء منها دون أن يغري من لتيتها أو ما يلحو 
 ـــهن حي ــاج إىل هـــدم الســق  لضـــرر أن يكـــون تدقلــص انتــأ عـــن ضــرر ر   الثانيههة :
ر وعليـص إزالـة الضـرر عـنهك  اـك أن مينعـولر ولـيس الضرر ي ال الصل أن فر لحو بص 

                                                 

 .41/80(_ اجلامع للقرهيب 4) 
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وقد جاء يف الفقرة السادسة من املادة اخلامسة ما نتص : إذا دعـ  الضـرورة إجـراء ر 
المة البنـاء املشـرتا أو حلسـن الن فـاع ابلجـ اء املشـرت ة أو بعا العمال حفظـا لسـ

صــيان ها أو ترميمهــا داقــل أخ وحــدة مــن هــ ا البنــاء فلــيس ملالكهــا أو مجعيــة املــالا 
معارضــة امل ضــرر يف ذلــ  ر علــى أن تعــاد احلــال يف هــ ل الوحــدة إىل مــا  انــ  عليــص 

 على نفقة املبا ر فور ان هاء اإلصالحات الالزمة.
فالصل أن ر نفسص  ( قة)ال دقل وال ترف يف وحدة  أن يكونالثانية :  ريقةالط

لتــاحا الســفل لكنــص ل ميكنــص ال تــرف  املكــوإن  انــ  جــدران وحــدات الســفل 
والصــل يف ر واـك منعـص ر  لن منفع هـا عامــة  فيهـا علـى وجـص يضــر بتـاحا العلـو 

علـى : م ـل القـائك قـال  لنـيب ا أنالنعمان بن بشـري رضـي   عنهمـا ذل  حديث 
فهصــا  بعضــهك أعالهــا ر اســ هموا علــى ســفينة  دود   والواقــع فيهــا  م ــل قــومحــ

 ر فكان ال ين يف أسفلها إذا اس قوا من املاء مروا على من فـوقهكر وبعضهك أسفلها 
فـــإن يرت ـــوهك ومـــا أرادوا ر لـــو أان قرقنـــا يف نتـــيبنا قرقـــا ومل نـــؤذ مـــن فوقنـــا  : فقـــالوا

 .(4)على أيديهك جنوا وجنوا مجيعا أق واوإن ر يعا هلكوا مج
علــى وجــص يعــر  مــن يف  -ســطحص أو حيطانــص  -فمــىت مــا هــدم صــاحا الســفل 

العلـــو إىل اخلطـــر فإنـــص يضـــمن الســـفل والعلـــو الســـاقط معـــص  مـــا تقـــدم ر ولـــيس علـــى 
 صاحا العلو مساعدتص.

إل أن خياف سـقوهص وأيهما هدم احلائط أو السق  فعليص إعادتص قال ابن قدامة : 
 . (9)تري  املنهدم بنفسصوجيا هدمص في

                                                 

 .9414(_  روال الب ارخ   4) 
 .9/941(_  الكايف 9) 
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الفقــرة اخلامســة مــن ففــي  ر ي فــو مــع هــ اوقــد جــاء يف نظــام الوحــدات العقاريــة مــا 
ة : على صاحا السـفل القيـام ابلعمـال والرتميمـات العاديـة ملنـع ضـرر املادة اخلامس

ر ابلســـفل ر وأن العلـــو وســـقوهص ر وعلـــى صـــاحا العلـــو أل حيـــدث يف بنائـــص مـــا يضـــ
 يقوم ابلعمال والرتميمات الالزمة ملنع ضرر السفل.

ال ــدقل لجــل  امــل البنــاء ومتــلحة اجلميــع ر فعنــدها  أن يكــوناجلهههة الثانيههة : 
يكـــون ااـــدم والبنـــاء علـــى اجلميـــع مبـــوافق هك مجيعـــا ر  ـــهن حيـــدث يف املبـــل حريـــو أو 

و ذلـــ  ر فيشـــرتا اجلميـــع يف ســـقوط جـــ ء منـــص يـــؤول ابلبنـــاء  لـــص إىل الســـقوط أو  ـــ
الضــــمان  مــــا تقــــدم يف احلــــائط بــــني الوحــــدتني   لن منفع هــــا للجميــــع فوجــــا أن 

 يشرت وا يف البناء.
وإن  ــان الســفل لحــد ا والعلــو لآلقــر فارــدم الســق  الـــ خ قــال ابــن قدامــة : 

 .(4)لنص ينفعهما فهو  احلائط بينهما  بينهما فاحلكك فيص  احلائط املشرتا سواء 
ودفعا ا ل املفسدة فالزم على  ـل صـاحا وحـدة أن ي عاهـد  ـق ص مبـا مينـع إحلـاب 
الضرر بكامل البناء ر  هن مينع تسر  املياة ال خ يؤدخ إىل هبـوط البنـاء و ـو ذلـ  
ر وقــد جــاء يف الفقــرة ال ال ــة مــن املــادة اخلامســة : علــى مالــ  الوحــدة صــيانة حتــ ص 

لـــدفع الضـــرر عـــن اآلقـــرين أو عـــن  -ين فـــع بـــا  ولـــو مل يكـــن –املســـ قلة وترميمهـــا 
 الج اء املشرت ة.

 املبح: الثاين : طريقة البناء :
 ميكن أن يكون للبناء هريق ان :

                                                 

 .9/941(_ الكايف 4) 
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أن يشــرتا مجيــع املــالا يف القواعــد والساســات ر مث يســ قل  ــل صــاحا  األوىل :
هـــو وحـــدة ببنـــاء وتكلفـــة وحدتـــص ر ومـــا  ـــان مشـــرت ا بـــني اثنـــني مـــن حيطـــان ودرج ف

 بينهما ر و ل أهل هبقة ي حملون  لفة الدرج إليهك.
بني اجلميع  ل حسا قيمة وحدتص  ما ترجح يف البناء كون أن ي الطريقة الثانية :

املسهلة ال انية ر فتـاحا الوحـدة )الشـقة( الـ  تكـون علـى واجهـة البنـاء ويف املكـان 
فكمـا يغـنك لـو ابعهـا  املمي  منص حت مل أ  ر من يريها بغـا النظـر عـن املسـاحات ر

 أ  ر مما يبيع يريل فك ل  يغرم يف البناء والتيانة أ  ر من يريل ر و  تعاىل أعلك.
 
 

 اال تنا  :املبح: الثال: : 
املم نـــع إمـــا أن يكـــون صـــاحا الســـفل ر أو صـــاحا فـــال خيلـــو  إذا ام نــع أحـــدهكو 

   مباانتص  على لإجبار  السفل ميل  صاحا فهلالعلو . فإن  ان صاحا العلو 
 :(4)رواي ان عن أ د  ا قولن عند احلنفية

ن ل   ر وهــ ا مــ ها الشــافعية قــول واحــدالنــص ملكــص قاصــة ل جيــل    األوىل :
 .(9)فال جيل صاحا العلو على بنائصر  السفل لتاحا السفلحيطان 

  .لرما ين فعان بص فه بص احلائط املشرتا  جيل  والثانية :
منع صـاحا العلـو مـن بنائـص إن  صليس لفالم ناع من صاحا السفل   انإن   أماو 

عنـــد الشـــافعية  فيـــص قـــولن  علـــى البنـــاء ل لتـــاحا العلـــو إجبـــار  ر ولكـــن هـــلأرادل 
 . (9)م ها املالكية وهو ر(4)صحح يف اإلنتاف اإلجبارواحلنابلة 

                                                 

 .8/494 ر  ف ح القدير  8/48ر البحر الرائو  9/941(_  الكايف 4) 
 .1/984ر البيان  1/941روضة الطالبني ر  4/448(_  امله   9)  
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ا مـن ا ـرتى علـوا علـى سـفل فيلـ م صـاحا السـفل إذقال الدسوقي يف حا ـي ص : 
 .(4) مكن صاحا العلى ابلن فاعلجل أن ي  اردم إعادتص 

فـإن     ولو قيل بعدم اإلجبار فبنال أحد ا فهـل للبـاين أن مينـع  ـريكص مـن الن فـاع
قـولن ل ـد    ان املم نع صاحا السفل فيمنع من سكنال حىت يدفع نتيبص أم ل

: 
: الوىل   اإلنتـــــــافوقـــــــال يفر  صـــــــححص يف الفـــــــروعر  أن لـــــــص أن مينعـــــــص : األول

 .(1)املنع
 .(0) ل ين فع بص صاحا السفل حىت يؤدخ القيمة:  قال أ د 
الســكل يف فلتــاحا الســفل عــدم املنــع ر وهــو مــ ها الشــافعية ر وعليــص  الثههاين :

 ر ولـــيس لـــص الن فـــاع بـــص بفـــ ح  ـــوة ويـــرز وتـــد و و ـــار لن العرصـــة ملكـــص    املعـــاد
 .(1)لنص ملكص  ولألعلى هدمص 

                                                                                                                                            

وإن مل يكـن لـص ر فـإن مل يفعـل ولـص مـال ابع احلـا ك عليـص مالـص وأنفـو عليـص  ر جيل أل مـص احلـا ك يل :فإن قل(_  4) 
ر وتكــون النفقــة يف ذم ــص  ر نــص بــل لــصل  فــإذا بــل احلــائط  ــان احلــائط ملكــا لتــاحا الســفل  ر رت  عليــصمــال اقــ

 وتكون النفقة على الغرفـة وحيطارـا مـن ملـ  صـاحا العلـو دون صـاحا السـفلر ويعيد صاحا العلو يرف ص عليص 
ر احملـــــرر 9/428غــــ  احمل ــــاج ر م 1/984ر البيــــان  4/448ص.املهــــ   رــــا ملكــــص ل حــــو لتــــاحا الســـــفل فيل  
 .0/984ر اإلنتاف 1/940الفروع ر4/414
 .41/80ر اجلامع للقرهيب 0/418ر مواها اجلليل  41/099(_  املدونة 9)  
فـإن سـقط العلـى علـى السـفل فهدمـص أجـل ر  الســفل . ويف الشـر  لكبـري : 4/40(_  حا ـية الدسـوقي 4) 

 .0/411مواها اجلليل ر وانظر : 4/911الشر  الكبري .العلو علول عليص  على البناء أو البيع ممن يب  ليب  ر 
 .0/984ر اإلنتاف 1/940الفروع ر  4/414(_  احملرر 1) 
 .9/941(_ الكايف 0) 
 .9/428ر مغ  احمل اج  1/984(_  البيان 1) 
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فــهقيك البنــاء فلــيس لــص مطالبــة مــن بــل أجــرة مقابــل صــاحا الســفل م نــع مــىت مــا او 
 البناء فوقص   لنص ل ميل  البناء وقرارل ل ين فع بص من يف العلو ر و  أعلك.

وإن  ــان الم نــاع مــن صــاحا العلــو فبــل صــاحا الســفل فلــص منــع صــاحا العلــو 
ؤدخ ما عليـص مـن تكلفـة الساسـات والقواعـد من الن فاع ابلبناء على السطح حىت ي

 ا.هل رت هك في
 
 
 
 

 ضمان العمر االفباضي لولبناء :ة : السادساملسألة 
ت الســكنية )الشــقو( وخيلــي يــدل مــن املبــل مــا يقــوم املؤســس ببيــع مجيــع الوحــداحين

  أم أن  مـدة معينـة نصافهل تبقى جودة البناء من حيث الساسات وال حمل يف ضم
 يف ضمان املالا اجلدد  من حني ال فرب ويتبح البناء ر ن ابخليار مامل ي فرقا البيعا

البنــاء يف أقــل مــن عمــرل املفــرت  والــ خ حيــددل لــو ارــدم وتوضــيح ذلــ  حبيــث مــا 
   فهل يعود مالا الشقو على املؤسس بشيء ر أهل الق تاا
ـــاء يف مـــدد قتـــري وســـبا هـــ ا  ـــ ةأن بعـــا املشـــاريع ت عـــر  للفن ة عمرهـــا قبـــل راي

 .(4)يالفرتاض
علـى وجـص وال تـدع هريـو ال شـقو  سقوط البناء أو هيـؤل للسـقوط عـنول    أن 

عنــد  ــل صــفة تــنقص بــا قيمــة العــني ر إذ أن  يفــوت الن فــاع بــص أنــص عيــا مــؤثر فيــص 
                                                 

وعمرها مل  (_ وقد نشرت التح  قل مدرسة حدي ة تعرض  لل تدع ال خ أوجا للي ها من الطال 4) 
 (.4190/  0/ 42أو 40ي د على ثالث سنوات.جريدة الوهن 
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مىت ما علك املشرتخ ابملبيـع عيبـا مل يكـن عاملـا الصل أنص و ر (4)فهي عياأهل العرف 
و مل يعلك ر واء  ان البائع علك العيا و  مص أبني اإلمساا والفس  ر سبص فلص اخليار 

 .(9)نعلك بني أهل العلك يف ه ا قالفاقال ابن قدامة : ل 
ت ولكــن يبقــى النظــر يف هــ ا احلــادث هــل ي بــ  بــص قيــار العيــا   لنــص مــؤثر يفــو   

 مان املشرتخ يف ضالبناء الن فاع ر أم ل ي ب    لن يد البائع قد أقلي  وأصبح 
 أجد ببح ي القاصر من ينص من الفقهاء على ه ل املسـهلة بعينهـا ر مل واجل اب :

  عــل  ب  ولكــن ابلنظــر يف  المهــك وأتصــيلهك يف العيــو  املــؤثرة وأحكــام الــرد ميكــن أن 
 ما قـال ابـن ر ـد  القـانون والدسـ ور الـ خ يعمـل عليـص فيمـا مل جيـد فيـص نتـا عمـن 

 .(4)  على نص فيص لغريلتقدمص ر أو فيما مل يق
احلاصـل أن هـ ا احلـادث )وهـو السـقوط أو ال تـدع ( وابلنظر يف ه ل املسـهلة جنـد 

  :(1)ومتلي  الشقو ل خيلو من حال نيبعد العقد 
للمشـــرتخ  عنـــدها ل يكـــونفيســـ ند حدوثـــص إىل ســـبا بعــد القـــبا ر  أن أوالمههها :
 مــا قــد حيتــل ريــار يف الر   ر وم الــص هنــا أن حيــدث ا(0)والضــمان عليــص دقيــار الــر 

                                                 

 .1/940ر املغ   0/982(_ البيان 4) 
 .1/990(_ املغ  9) 
 .4/4918(_ بداية اجمل هد 4) 
 .0/980(_ البيان 1) 
عندل (_  سواء حدث ه ا قالل ثالثة أايم أو بعدها قالفا لق ادة حيث ي ب  لص اخليار يف مدة العهدة 0) 

 .0/980ر البيان  1/944ر املغ   4/4912وهي ثالثة أايم ر وملال  عهداتن يف الرقيو قاصة. بداية اجمل هد 
 وأما إذا ابعص الشقة على أنص ابخليار مدة معلومة فال خيلو المر من ثالث حالت :
قال ابن قدامة  يف ثبوت الرد الوىل : أن يردها يف مدة اخليار قبل حدوث العيا فال إ كال و ل ضمان عليص ر 

ابلعيا أو فيما لو  رط لنفسص اخليار مدة معلومة : ل قالف بني أهل العلك يف ثبوت الرد ب ين 
 .1/48المرين.املغ 
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انبـة عـن هـ ة أو  هـ ة أرضـية هبيعيـة رأو ر أو قسـ  يف الراضي امللحيـة و وهـا ر 
م ــل هــ ا ل حي ملهــا أو فيضــاانت أو أمطــار  ري و ــول مــن العــوار  اخلارجيــة رتفجــ

 عــر  حي مــل الالبنــاء يف العــادة ر أو  ــان م ــل هــ ا البنــاء بشــهادة أهــل الق تــاا 
فلــيس ملــالا الشــقو أن يرجعــوا علــى املؤســس ر وال لــ  يف م ــل هــ ل املــدة للســقوط 

 .  لن الشقو صارت يف يدهك وضمارك بشيء ر ول ضمان عليص
قال ابن ر د : و ل قالف بني املسلمني أنـص مـن ضـمان املشـرتخ بعـد القـبا إل 

 .(4)يف العهدة واجلوائح
و ــان هــ ا الســبا انبــا عــن ر  أن يســ ند حدوثــص إىل ســبا قبــل العقــد اثنيهمهها :

 : فال خيلو من حال ني   رداءة البناء وسوء تنفي ل تدليس البائع ويشص  
  .(9)حينذ  فال قيار لص بص أن يعلك املشرتخ ب ل  ويرضى احلالة األوىل :

                                                                                                                                            

ال ــاين : أن حيــدث العيــا يف مــدة اخليــار ويكــون املشــرتخ قــد اســ غل الشــقة قــالل مــدة اخليــار فضــمان البنــاء عليــص 
 .1/40ر املغ  0/11س عمال. البيانلنقطاع اخليار ابل

 ال الث : مل يكن اس غلها بعد و ل زال  يف مدة اخليار فهل يكون ضمارا عليص   ثالثة أقوال للعلماء :
القــول الول : أن لــص الــرد و ل  ــيء عليــص ر والبنــاء يف ضــمان البــائع ر ســواء  ــان اخليــار امــا أو لحــد ا ر وهــ ا 

ن ا ــرتي  دارا علــى أين ابخليــار ثــالاث فارــدم  إأرأيــ   : قلــ :  41/114ث جــاء فيهــا : ظــاهر مــا يف املدونــة حيــ
مالـ  ول يكــون عليـ  فيمــا  عنــدنعـك لــ  أن تردهـا : قــال    يف أايم اخليـار أيكــون ي أن أردهـا أم ل يف قــول مالـ 

 .4/4449.وانظر بداية اجمل هداردم منها  يء
  لرـا صـارت يف ضـمانص مبجـرد العقـد وهلكـ  وهـي يف يـدل ر و مـا أن قراجهـا القول ال اين : ليس لص قيار الرد 

ر بدايـــة اجمل هـــد  0/18ر البيـــان  1/94لـــص فضـــمارا عليـــص ر وهـــ ا مـــ ها احلنابلـــة ر وأحـــد أقـــوال الشـــافعي. املغـــ  
4/4449. 

عليــص ر وهــ ا مــ ها  القــول ال الــث : أرــا مــن ضــمان البــائع إل أن يكــون اخليــار للمشــرتخ وحــدل فيكــون الضــمان
 .1/48 ااداية مع نتا الراية أيب حنيفة.

 . والعهدة مرت يف ااامش السابو.4/4911(_ بداية اجمل هد 4) 
 .0/902(_ البيان 9) 
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مـــن ال مليـــ  فـــال خيلـــو عقـــد   (4)أن ل يعلـــك املشـــرتخ بـــ ا العيـــااحلالهههة الثانيهههة : 
 : هرب ثالث

ول  البنـــاء مـــدة معينـــةأن البـــائع يضـــمن أن يـــنص يف العقـــد علـــى  األوىل :الطريقهههة 
فــال إ ــكال يف هــ ل احلالــة ر فــإن حتــل ارــدام أو اريــار يف البنــاء   يضــمن بعــدها ر

ن فـإ  فـاع بـص و ـان ذلـ  يف مـدة الضـمان لص أو يف جهة منص ي ع ر مع وجودهـا الن
ر وإن حتــل ذلــ  (9)وحــداهك الشــقو الرجــوع عليــص بقيمــةاملســوب يضــمن ر وملــالا 

 ال  رضيها الطرفان فال يضمن املسوب. بعد مدة الضمان
آل نص يف عقد ال ملي  على مدة معينة للضمان ر فمىت ما أل ي  الثانية :  الطريقة

عــن تقتــري املؤســس للمشــروع )املســوب( فإنــص البنــاء إىل ال تــدع أو الســقوط النــاتأ 
 .(4)يضمن

ر فهل يلأ أم ل   ثالثة أقـوال على اللاءة من  ل عيا  بيعصين أ الطريقة الثالثة :
ر والرجــوع فيهــا إىل  ووجــول عنــد الشــافعية لهــل العلــك هــي رواايت عــن اإلمــام أ ــد

 . (4)ر وأتر ها لينظر فيها اج هاد القاضي

                                                 

. روضة ول يشرتط رؤية أساك البناء ر (_ لن الصل يف  راء البيوت والدور ال  فاء برؤية ظواهرها4) 
 . 0/921ر بدائع التنائع  1/44البحر الرائو9/98 اجمغ  احملر 4/484الطالبني 

(_ وما  ان من اس غالل للمبيع فهو مقابل الضمان ر و ل يعطي املشرتخ املال  يف مقابل ذل   يذا   قال 9) 
: " اخلراج ابلضمان " روال الرتم خ يف  ر والدليل قولص  1/991ابن قدامة : و ل نعلك يف ه ا قالفا . املغ  

وع ر اب  ما جاء يف من يشرتخ عبدا فيس غلص مث جيد بص عيبا ر وقال : ه ا حديث حسن صحيح والعمل على البي
 ه ا عند أهل العلك ر وروال أبو داود يف الييوع ر اب  يف من ا رتى عبدا فاس غلص مث وجد بص عيبا.

املبيع وأيق  ال من  امال أو  (_  وللمشرتخ عند مال  وأ د وإسحاب وهائفة اخليار بني أن ميس  أو يرد4) 
ميس  وأيق  أرش العيا ر وعند احلنفية والشافعية ليس لص إل اإلمساا أو الرد وأق  ال من. بداية اجمل هد 

 .0/980ر البيان للعمراين  1/90ر ااداية  ر  البداية مع نتا الراية  1/992ر املغ   4/4909
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 :بني     الشق( : و( الشفعة  السابعةاملسألة 

 ـــريكة املن قلـــة عنـــص مـــن يـــد مـــن الشـــفعة هـــي : اســـ حقاب الشـــري  ان ـــ اع حتـــة 
 .(9)ر وهي اثب ة ابلسنة واإلمجاع ان قل  إليص

إذا ابع أحـدهك وحدتـص ) ـق ص( فهـل وحيث  ان الكالم خبتوا  قو ال ملي  فـ
قيـل ب بوهـا فهـل إذا ابع  إذاو   يف نفـس البنـاء  شقومن مالا ال ت ب  الشفعة لحدي 

أو ابع مـن يف السـفل هـل ميلـ  مـن    من يف العلو هل ميل  من يف السـفل الشـفعة
يف احلـائط اور لـص اجملـهل هو من فوقص أو حت ـص أم  اومن هو أوىل ب  يف العلو الشفعة 

   لدوريف نفس ا
قبــل اإلجابــة حيســن ال نبيــص علــى أن الفقهــاء اق لفــوا فــيمن بــا لــص الشــفعة علــى و 

 قولني :
  ها اجلمهـور مـن املالكيـةأرا ل با إل للشري  يري املقاسك ر وه ا م األول :

 .(4)واحلنابلة ر والشافعي ر
مث ر مث للشـــري  املقاســـك ر الشـــفعة مرتبـــة : ف جـــا للشـــري  يـــري املقاســـك  الثهههاين :

 .(1)للجار املالصو

                                                                                                                                            

ا احلنفية ر وال انية : يلأ من  ل عيا مل يعلمص وهو م ها (_  الوىل : يلأ من  ل عيا ر وهو م ه4) 
ر ااداية  ر  البداية مع  0/490ر البيان  1/910مال  ر وال ال ة : ل يلأ إل أن يعلك املشرتخ ابلعيا.املغ  

 .4/4919ر بداية اجمل هد  1/48نتا الراية 
 .8/140(_ املغ 9) 
ر  9/949ر الكايف  9/4184ر بداية اجمل هد  8/141ر املغ   0/449(_  مواها اجلليل 4) 

 .1/89ر الوسيط 4/481امله  
 .0/414ر البحر الرائو  4/988(_ بداية املب دئ 1) 
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وقـــد اتفقـــوا علـــى أن الشـــفعة تكـــون يف العقـــار ومـــا يكـــون تبعـــا لـــألر  مـــن البنـــاء 
 .(4)ن أثب  الشفعة قالفاقال ابن قدامة : ول نعرف فيص بني م. والغراك 

 ـرتا هك يف لبيـنهك  ـر ة مـن جهـة أقـرى و ر ومالا الشقو بينهك جوار مـن جهـة 
فالشــفعة وا ــرتاا بعضــهك يف احليطــان والســق  ر الر  والســماء واملرافــو العامــة ر 

الر  املالصـــقة والشـــر ة يف ت بـــ  علـــى قـــول احلنفيـــة بـــال إ ـــكال حلتـــول اجلـــوار و 
 . (9) ب  حو الشفعة لكل منهما على اآلقرفيبعا املرافو   و 

  حلتــول  وجــود الشــر ة يف الر    أم ل ت بــ وهــل ت بــ  علــى قــول اجلمهــور ل
 :(4)الل الوحدات عن بعضها ر اح مالنواس قر لقسمة ا

وحلتـول السـ قالل يف  ر أن  بههما ابجلارين أ ل مـن  ورمـا  ـريكني  وجص املنع
 ولن الر  تبع للبناء ل العكس. اء منفرد رمنها بن  ال  لنو   ل وحدة  

  حتول الشر ة يف املشاع وهو الر .ووجص ثبوت الشفعة 
ا هنـا مـع الشـر ة يف وإذا  ان القول ب بوت الشـفعة للجـار لـص وجهـص ر فـالقول ب بوهـ

ل لطـــــة يف الطريـــــو لر و لتتـــــال امللـــــ  اتتـــــال أتبيـــــد وقـــــرار    وجيـــــص جـــــداالر  
 واملداقل .

 ؟     الشق( األخرىفم  ا  أوىل  ا    ت و( الشفعة إذا ثبو 
 :تكون لألقر  فالقر  أرا  واجل اب :

                                                 

 .1/40ر ااداية  1/420ر البحر الرائو  4/488ر وانظر : امله   0/408(_ املغ  4) 
 .0/408ر البحر الرائو  1/40(_ ااداية 9) 
ر مغ   0/994ر النجك الوهاج  4/488امله    ر4/104ر حا ية الدسوقي  0/442ليل اج واإل (_ ال 4) 

 .1/418ر واحلنابلة  شاف القناع 9/928احمل اج 
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ف كون لل ليط يف نفس املبيـع ر  ـهن يكـون معـص  ـري  يف الوحـدة العقاريـة )  -4
 الشقة(.

)الـــدرج ( الطريــو يف مث تكــون لل لــيط يف حــو املبيـــع ر وهــو مــن يشـــرتا معــص  -9
 و ول.
 مث القر  فالقر . -0 .مث للجار املقابل -1 مالصو.مث تكون لل -4

مـــن ثالثـــة أدوار و ـــان البـــائع صـــاحا الرضـــي أو املكونـــة الـــدار  فـــإذا بيـــع  ـــقة يف
 .(4)ني السفلي والعلوخبلوسط ففالشفعة لألوسط ر وإن  ان البائع االعلوخ 

ور الصــــق ني إحــــدا ا مــــع الشــــقة املباعــــة يف نفــــس الــــد ولــــو  ــــان هنــــاا  ــــق ني م
يل تـــقان يف اجلـــدار ر والقـــرى أســـفل أو أعلـــى منهـــا يل تـــقان يف الســـطح فهيهمـــا 

هل تكون بني صاحا العلو والسـفل   أم تكـون للمالصـو يف  يكون أوىل ابلشفعة 
و ـل مـا   رىل أعلـك إىل حتـول الضـرر نفس الدور   فيـص اح مـال ومـرد ذلـ  و  تعـا

فلـيس ر لقوة املوجـا اـا   حو با ن أقص ضررا وأ د فكان أا ان أ  ر اتتال  
 . (9)لألضع  أن أيق ل مع وجود القوى إل إذا ترا فلص أن أيق  إن  هد

 املسألة الثا نة : مجعية امل   :
جـــاء يف املـــادة ال اســـعة مـــن نظـــام الوحـــدات العقاريـــة أن علـــى املـــالا الـــ ين بـــاوز 

ملتـلحة العقـار ت م ـع  عددهك مخسة لوحدات ت يد عن عشر أن يكونـوا بيـنهك مجعيـة
مـوارد هـ ل اجلمعيـة يف السـاك  بش تية معنوية ر واا ذمة مالية مس قلة ر وتكـون 

علــى حســا  املــالا ر وتقــوم اجلمعيــة بوضــع لــوائح لضــمان حســن الن فــاع ابلعقــار 
املشــــرتا وحســــن إدارتــــص ر وت  ــــ  القــــرارات املل مــــة ابليلبيــــة ر وحيــــث أن املتــــلحة 

                                                 

 .4/088احلنفي ف اوى السغدخ (_ 4) 
 .414/ 0البحر الرائو (_ 9) 
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ينبــص  ــل مالــ  عنــد فإنــص أمــر حســن ينقطــع بــص النــ اع ر علــى أن العامــة تق ضــي هــ ا 
وت يـل  متنـع الغـرر هـ ا العقـد علـى بينـة مـن أمـرل حـىت يـدقل يف متلكص مبا لص ومـا عليـص

 .والعضاء بطرب ن يهة ر وأن ي ك اق يار املدير الضرر
 :البح:  راجع 

ـــار الســـبيل   للعالمـــة  مـــد ان -4 صـــر الـــدين اللبـــاين    هبعـــة إرواء الغليـــل يف لـــريأ أحاديـــث من
 هـ.4180الطبعة ال انية  -املك ا اإلسالمي     

دار الك ــــا العلميــــة:: بـــــريوت ::  -ال ــــبال والنظــــائر:: عبــــد الــــر ن بـــــن أيب بكــــر الســــيوهي -9
 .الطبعة :: الوىل  -4184

حتقيــو/ د/رفعــ   -هـــ  981الم ليب عبــد    مــد بــن إدريــس الشــافعي   امل ــو  ســنة  -4
 هـ.4190الطبعة ال انية - -املنتورة  –خ        هبعة دار الوفاء فوز 

علـي بـن سـليمان  -اإلنتاف يف معرفة الراجح من اخلالف على م ها اإلمام أ د بن حنبل -1
حتقيــو/  مــد حامــد  -تبــريو  -دار إحيــاء الــرتاث العــريب  -دار النشــر  -املــرداوخ أبــو احلســن

              .الفقي

يف ترتيـا الشـرائع:: عـالء الـدين الكاسـاين :: دار الك ـا  العـريب :: بـريوت :: بدائع التـنائع  -0
 .الطبعة :: ال انية - 4209

 -هـــــ  020ت  -بدايـــة اجمل هـــد ورايـــة املق تــــد للقاضـــي أيب الوليـــد  مـــد بــــن ر ـــد القـــرهيب  -1
الطبعــــــة الوىل  -بــــــريوت   –مك بــــــة املعــــــارف  –ت/ماجــــــد احلمــــــوخ  هبعــــــة دار ابــــــن احلــــــ م 

 هـ. 4141

دار النشـر :: دار -زين بن إبراهيك بن  مد بـن  مـد بـن بكـر /البحر الرائو  ر   ن  الدقائو  -8
 املعرفة:: بريوت.

حتقيــو/ قاســك  -للعالمــة أيب احلســني حيــي بــن أيب اخلــري العمــراين  -البيــان يف مــ ها الشــافعي  -0
  النورخ    هبعة دار املنهاج.

 – العــــالء املبــــارا فــــورخ ط دار الك ــــا العلميــــة حتفــــة الحــــوذخ  ــــر  الرتمــــ خ للحــــاف  أيب -2



 
44 

 بريوت.

 –دار الك ـا العلميـة  -دار النشـر  - مـد بـن أ ـد بـن أيب أ ـد السـمرقندخ -حتفة الفقهـاء -48
 .الوىل –الطبعة  -4180 بريوت

 -بــريوت  -دار الك ــا  العــريب  -دار النشــر  -علــي بــن  مــد بــن علــي اجلرجــاين -ال عريفــات -44
 .حتقيو/ إبراهيك البيارخ -الوىل -الطبعة  -4180

 -أ ـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين  -تل يص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري -49
 .حتقيو/ السيد عبد  ها ك اليماين املدين -4211 - 4401 -املدينة املنورة 

الــل امل ــو  ســنة  ال مهيــد ملــا يف املوهــه مــن املعــاين والســانيد للحــاف  أيب عمــر يوســ  بــن عبــد -44
 هـ.4191هبعة  -هبعة الفاروب احلدي ة  -براهيك ر وحامت أبو زيدحتقيو/ أسامة إ -هـ 114

وزارة هبعـة  -خأبـو عمـر يوسـ  بـن عبـد الـل النمـر  -ال مهيد ملا يف املوهه من املعاين والسـانيد -41
 مـــد رحتقيـــو/ متـــطفى العلـــوخ  -4408 -املغـــر   -عمـــوم الوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية 

 .عبد الكبري البكرخ

مرعـي بـن يوسـ  احلنبلـي:: املك ـا -دليل الطالا على م ها اإلمام املبجـل أ ـد بـن حنبـل -40
 .هـ4402اإلسالمي :: بريوت :: 

 هـ.4148حتقيو يوس  الشي    -هبعة املك بة العترية  -منتور البهو -الرو  املربع  -41

 –الطبعــــة  -4180 -بـــريوت  -المي املك ـــا اإلســـ هبعـــة -روضـــة الطـــالبني وعمـــدة املف ـــني -48
 .ال انية

حتقيــــو/ عبـــد الــــرزاب  -اجلـــامع لحكـــام القــــرآن       ليب عبـــد    مــــد بـــن أ ــــد القـــرهيب   -40
 هـ.4140الطبعة الوىل  -املهدخ       هبعة دار الك ا  العريب  

 –دار الفكــــر  -دار النشــــر  - مــــد عرفــــص الدســــوقي -حا ــــية الدســــوقي علــــى الشــــر  الكبــــري -42
 .حتقيو/  مد عليش -  بريوت

دار  -دار النشـــر  - مـــد أمـــني -ا ـــية رد احمل ـــار علـــى الـــدر امل  ـــار   ـــر  تنـــوير البتـــارح -98
 .ال انية –الطبعة  -4401 -بريوت - الفكر

سلسلة الحاديث التـحيحة للعالمـة  مـد انصـر الـدين اللبـاين هبعـة مك بـة املعـارف الـراي    -94
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 هـ.4140

:  مد فؤاد  حتقيو -دار الفكر : بريوت -و عبد  الق وي مد بن ي يد أبسنن ابن ماجص::   -99
 .عبد الباقي

دار  -دار النشــــر  --ســــليمان بــــن ال ــــعث أبــــو داود السجســــ اين الزدخ  -ســــنن أيب داود -94
 .حتقيو/  مد  يي الدين عبد احلميد-الفكر 

 -دار النشـر  -كـر البيهقـيأ ـد بـن احلسـني بـن علـي بـن موسـى أبـو ب -سنن البيهقـي الكـلى -91
 .حتقيو/  مد عبد القادر عطا -4221 - 4141 -مكة املكرمة  -مك بة دار الباز 

 -دار املعرفــة  -دار النشــر  -علــي بــن عمــر أبــو احلســن الــدارقط  البغــدادخ -ســنن الــدارقط   -90
 .حتقيو/ السيد عبد   ها ك مياين املدين -4211 - 4401 -بريوت 

ادات للشــــي  منتــــور بــــن يــــونس البهــــو  ت/ عبــــد   الرت ــــي ط / مؤسســــة  ــــر  من هــــى اإلر  -91
 الرسالة.

بـريوت  -  ريدار اخلـ -أبو ز ـراي حيـب بـن  ـرف بـن مـرخ النـووخ -صحيح مسلك بشر  النووخ -98
 إعداد / علي عبد احلميد أبو اخلري. -ةل الطبعة ال ا -الطبعة  -هـ4141 –

ــــاوى الســــغدخ( -90 دار النشــــر :: -ن احلســــني بــــن  مــــد الســــغدخالن ــــ  يف الف ــــاوى/علي بــــ )ف 
الطبعـة ::  -4181سنة النشـر :: -الردن -بريوت ر عمان  -مؤسسة الرسالة ر دار الفرقان 

 اسك احملقو :: د. صال  الدين الناهي -ال انية

 –دمشـــو  –ودار الفيحـــاء  –الـــراي   –فـــ ح البـــارخ  ـــر  صـــحيح الب ـــارخ ط دار الســـالم  -92
 هـ.4140

دار الك ــــا العلميــــة :: -ح الفــــروع::  مــــد بــــن مفلــــح املقدســــي أبــــو عبــــد  الفــــروع وتتــــحي -48
 .اسك احملقو :: أبو ال هراء حازم القاضي -هـ الطبعة :: الوىل4140 -بريوت

 -أ ـد بـن ينـيك بـن سـامل النفـراوخ املــالكي  -الفوا ـص الـدواين علـى رسـالة ابـن أيب زيـد القـريواين -44
 .4140 –بريوت  -دار الفكر  -دار النشر 

هبعـــة دار الك ـــا  –حتقيـــو /  مـــد فـــارك ومســـعد الســـعدين  -الكـــايف يف فقـــص اإلمـــام أ ـــد   -49
 هـ.4141 –لبنان  –بريوت  –العلمية 
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 -دار النشـر  -أبو عمر يوس  بـن عبـد   بـن عبـد الـل القـرهيب  -الكايف يف فقص أهل املدينة -44
 .الوىل –الطبعة  -4188 -بريوت  -دار الك ا العلمية

هبعـــــــة دار إحيـــــــاء الـــــــرتاث العـــــــريب             هــــــــ144لســـــــان العـــــــر  للعالمـــــــة ابـــــــن منظـــــــور ت ســـــــنة  -41
 هـ.4142الطبعة ال انية    -لبنان      –بريوت 

دار النشـر  -إبراهيك بن  مد بن عبد   بن مفلح احلنبلـي أبـو إسـحاب -املبدع يف  ر  املقنع -40
 .4188 –بريوت  -املك ا اإلسالمي  -

 .بريوت -دار صادر -مال  بن أنس/لكلىاملدونة ا -41

مك ـــــا  -دار النشـــــر  -أ ـــــد بـــــن  ـــــعيا أبـــــو عبـــــد الـــــر ن النســـــائي -اجمل ـــــا مـــــن الســـــنن  -48
حتقيــو/ عبــدالف ا   -ال انيــة -الطبعــة  -4201 - 4181 -حلــا  -املطبوعــات اإلســالمية 

 .أبو يدة

 -بــريوت  -الفكــر دار  -دار النشــر  -النــووخ  ــب الــدين بــن  ــرف -اجملمــوع  ــر  املهــ   -40
 .حتقيو/  مود مطرحي -الوىل -الطبعة  -4221 - 4148

/ عبـد الســالم بـن عبــد   بـن أيب القاســك -احملـرر يف الفقــص علـى مــ ها اإلمـام أ ــد بـن حنبــل -42
 .الطبعة :: ال انية -هـ4181 -الراي  -مك بة املعارف -بن تيمية احلراين

ـــــة الوىل  –يـــــو  مـــــد حســـــن حتق -احملـــــرر لإلمـــــام أيب القاســـــك الرافعـــــي  -18 ـــــا العلمي  –دار الك 
 هـ.4191-لبنان-بريوت

هـــ       ت/أ ــد 101احمللــى     لإلمــام أيب  مــد علــي بــن أ ــد بــن حــ م        امل ــو  ســنة  -14
 هـ.4140الطبعة الوىل  -لبنان     - ا ر  هبعة دار إحياء الرتاث العريب    بريوت

بــريوت    8– بكــر الــرازخ     هبعــة دار الفكــر العــريب خم ــار التــحا      للشــي   مــد بــن أيب -19
 م. 4228الطبعة الوىل  -

دار  -دار النشـر  -اجلتـاا /أ ـد بـن  مـد بـن سـالمة الطحـاوخ -خم تر اقـ الف العلمـاء -14
 .حتقيو/ د. عبد   ن ير أ د -ال انية -الطبعة  -4148 -بريوت  -البشائر اإلسالمية 

 -نشـر دار الك ـا العلميـة  - مد بن عبد  احلـا ك النيسـابورخ -املس درا على التحيحني -11
 .حتقيو/ متطفى عبد القادر عطا -الوىل -الطبعة  -4228 - 4144 -بريوت 
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حتقيـــو/  ـــعيا  -الـــراي          –مســـند اإلمـــام أ ـــد       هبعـــة وزار الشـــؤون اإلســـالمية  -10
 هـ.4198ة الطبعة ال انية         هبع -الرأنووط وآقرون      

 -دار النشـر  -أبو بكر عبد   بن  مد بن أيب  ـيبة الكـويف -املتن  يف الحاديث واآلاثر -11
 .حتقيو/  مال يوس  احلوت -الوىل -الطبعة  -4182 -الراي   -مك بة الر د 

بـريوت  -املك ـا اإلسـالمي  -دار النشـر  -أبـو بكـر عبـد الـرزاب بـن  ـام التـنعاين -املتن  -18
 .حتقيو/ حبيا الر ن العظمي -الطبعة ال انية -هـ 4184 –

 هـ.4148 –هبعة دار عامل الك ا  –حتقيو /عبد   الرت ي  –املغ  لبن قدامة  -10

بي     للشــي    ــس الــدين  مــد بــن  مــد الشــر  -مغــ  احمل ــاج إىل معرفــة ألفــا  املنهــاج  -4
لبنـــــان   هبعـــــة   -هبعـــــة دار الك ـــــا العلميـــــة   بـــــريوت -حتقيـــــو/ علـــــي  مـــــد معـــــو  

 هـ.4140

املهــ   يف فقــص اإلمــام الشــافعي:: إبــراهيك بــن علــي بــن يوســ  الشــريازخ أبــو إســحاب :: دار  -9
 الفكر :: بريوت .

 -دار النشـر  - مـد بـن عبـد الـر ن املغـريب أبـو عبـد   -مواها اجلليـل لشـر  خم تـر قليـل -4
 .ال انية –الطبعة  -4420 -بريوت  -دار الفكر 

-دار إحيـاء الـرتاث العـريب:: متـر -مال  بن أنس أبو عبد  الصبحي-م مال  موهه اإلما -1
 .اسك احملقو ::  مد فؤاد عبد الباقي

 هـ.4190 –هبعة دار املنهاج  –النجك الوهاج يف  ر  املنهاج لكمال الدين  مد الدمريخ  -0

 -لبنـان -بـريوت – ط دار الك ـا العلميـة حبا ـية اادايـة -نتا الراية جلمال الـدين ال يلعـي  -1
 هـ.4149

 مــــد بــــن علــــي بــــن  مــــد  -نيـــل الوهــــار مــــن أحاديــــث ســــيد القيــــار  ــــر  من قـــى القبــــار -8
 .4284 –بريوت  -دار اجليل  -دار النشر  -الشو اين 

 -لبنـان -بـريوت –ط دار الك ا العلمية  -ااداية  ر  بداية املب دئ للهان الدين املريناين   -0
 هـ.4149
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 عات شاف امل ض  

 املوضوع                                                                  التفحة
                                                                    مقدمة

                                                                 تنبيهات
                                                                دراسات سابقة

                                                              :  حالت أبنية ال ملي 
 أن تكون وحدتني )فل ني( م جاورتني  احلالة األوىل :
 أن تكون وحدتني بينهما جدار مشرتا )دبلو س( احلالة الثانية :
 أن ب مع عدة وحدات ) قو( يف هابو أو عدة هوابو : احلالة الثالثة

 حالت اجلدار الفاصل 
                      قرارل وبناؤل لحد ا دون اآلقر أن يكون الوىل :
                      أن يكون قرارل لحد ا وبناؤل لآلقرال انية : 
                أن يكون قرارل لحد ا وبناؤل بينهما       ال ال ة :
                      اأن يكون قرارل بينهما وبناؤل لحد الرابعة : 

 اء                                           أن يكون بينهما يف القرار والبناخلامسة : 
  قو ال ملي                                                                

                           ت عدد اليدخ يف البناء الواحد ىل : املسهلة الو 
املســهلة ال انيــة : نســبة الوحــدة العقاريــة مــن أر  البنــاء ومسائــص ر و نســبة الغـــنك يف 
الق تاصات )  القرو  وقيمـة نـ ع امللكيـة ( ر والغـرم يف الضـماانت واخلـدمات )  

                                            املاء والترف التحي ( 
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                                                                ضمان اخلدمات املشرت ة 
                          ر أو  ن  ر أو ح ف ر  بذر  ماء  لو ع ر على ر ازاملسهلة ال ال ة : 

                      لشق ني (  ال خ بني الوحدتني )ااملسهلة الرابعة : ضمان احليطان والسق
                      ل عديل يف البناء ر وفيها مباحث املسهلة اخلامسة : حدود ال ترف وا

                      زايدة ونقتاان لص جه ان ال دقل وال ترف واإلحداث يف البناء : املبحث الول
                                                                املبحث ال اين : هريقة البناء
                                                                املبحث ال الث : الم ناع

                                           املسهلة السادسة : ضمان العمر الفرتاضي للبناء 
                                                                ا الشقواملسهلة السابعة : حو الشفعة بني مال

 املسهلة ال امنة : مجعية املالا
 املراجع                                                                                    
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   ول ص البح: 

مقـــاران ســـكنية يف اجملمعـــات ال البحـــث يـــ كلك عـــن أحكـــام وضـــوابط متليـــ  الشـــقو
واتريــــ   18رقــــك  بنظــــام الوحــــدات العقاريــــة التــــادر بقــــرار جملــــس الــــوزراء الســــعودخ

هـــــ ر وينــــاقش 44/9/4194واتريــــ   0هـــــ ر واملرســــوم امللكــــي رقــــك م/2/9/4194
 البحث مسائل منها :

 حالت ال ملي  العقارخ السك  -
 حالت اجلدار الفاصل بني الدبلو سات -
 :ئل  قو ال ملي  ومنها مسا -
 ت عدد اليدخ يف البناء الواحد  -
 من أر  البناء ومسائص )الشقة( نسبة الوحدة العقارية -
 نسبة الغنك يف الق تاصات )  القرو  وقيمة ن ع امللكية ( -
                                           الغرم يف الضماانت واخلدمات )  املاء والترف التحي ( نسبة  -
 ضمان اخلدمات املشرت ة                                                                 -
 لو ع ر على ر از ر أو  ن  أو نفط و ول يف أر  البناء                           حكك ما -
   ال خ بني الوحدتني )الشق ني (                     ضمان احليطان والسق -
 ل عديل يف البناء حدود ال ترف وا -
                                           ضمان العمر الفرتاضي للبناء  -
 حو الشفعة بني مالا الشقو                                                                -
 


