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،واآلداباألاألسرة
جنة المسلم ) (صلى هللا علیھ وسلم(وبناءه المادي لقول الرسول ) القیمي والروحي(المعنوي 

األحكامفجوة.) داره
لحوظ والمعاصر الذي اغلب ل م في 

لمعدمة الفاقدة (بنوعیھا اإلسالمیةالمدن  ا اكن  المس فة و تر لم بسطالمساكن ا أسبابأل
تمع والموإحدى أسباب ھذا التباین ، )الكریمة مج ل دى ا ل اضح  تصور و ن عم صمعدم وجود 

ءت في واآلداباإلسالمیةالمعاییر  ا لتي ج ا
وأثرھاالمستنبطة األحكامالسنة النبویة الشریفة والقران الكریم ومن ثم طرح 

.تنفیذعسى ان یتقبلھا هللا وتكون فاتحة لبحوث الحقة في مجالي التصمیم والاإلسالميالدین 
.)إفراطال تفریط وال (سطيالواإلسالميمسكن الإلشاعة
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Abstract

The Islamic house conceders the basic building unit of the society
and the basic formation of the city fabric. Islam has tended to stabilize
the morals and spirituals constructive of the house, according to the
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words of the Prophet (the Muslim home blessings and peace be upon
him). problem of the search Lies in the presence of a gap between the
ordinances and the rules of Islamic house, and the contemporary
housing which noticeably rose the proportion of non-approval housing
with the Shari in the most cities of Islam, including both (the
glamorous housing and destitute housing which lost its simplest
means of a dignity life), one of the reasons for this disparity is the
absence of a clear perception of society and the designer about the
criteria of the Islamic house. research aims to clarify concepts and
morals which came in the Holy Qumran and the Sunni of the Prophet,
then offering derived provisions showing its impact on the
contemporary design standards .Ends by offering new standards and
dwelling concepts derived from the Islamic religion, hoping that God
tolerates and leads for later research in the areas of design and
implementation. To promote Central Islamic housing (not forsake nor
excessive).

:تمھید
تعني محال یوسكنا )١٦/٨٠()وهللا جعل لكم من بیوتكم سكنا(قال هللا تعالى 

أنإالفي
. على غالب الحال 

تعالى ألسرةوالبیت ھو األغلبساكن لوجود السكون فیھا على ملھذا سمیت  ال  احدة ، ق و
أماوسمیت الكعبة بیتا الن ربھا واحد، )١٠٦/٣()رب ھذا البیتفلیعبدوا (

.ومترابطةمتالصقةعادةاسر متعددة، والبیت عناصره
)إلىمستقر ومتاع األرضفي ولكم(وبناء البیت ھو تلبیة لحاجة فطریة، قال تعالى 

، األرضالالإلنسانىنلوالذاتو)٧/٢٤(
أقومإلىفیھا السبیل وارشد أنارإالدین الفطرة لم یترك ناحیة من نواحي الحیاة واإلسالم

.. …السبل 
،

تعاد أنأكدتوخلوھا من اآلفات حیث  االب
إلى خراب المساكن وعن مبادئ الدین الحنیف یؤدي

قلیال وكنا نحن إالمن قریة بطرت معیشتھا فتلك مساكنھم لم تسكن من بعدھم أھلكناوكم (
ومن واألرضلفسدت السموات ھمءأھواولو اتبع الحق (وقال تعالى )٢٨/٥٨()الوارثین

..)الناس… (وقال تعالى )٢٣/٧١()فیھن
مسكن ا)٣٠/٤١( ل لة ل ا كام بطة با واحكام مرت

نسانأخالقيبقانون  اإل
.األرض لمبدأ

جلب ودرء المفاسد (األصولیةلقاعدة حفظ مقاصدھا في الخلق ضمن اإلىتھدفالشریعة 
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تعتبر من حیث تقام الحیاة الدنیا إنماالمصالح وان المصالح المستجلبة والمفاسد المستدفعة 
،:وال )

)٦-٤، ص١ج،الشاطبي(،تحسینیةو
أن) (، وقد بین الرسول والنسلالعقل و

لیس البن آدم حق(:قال) صلى هللا علیھ وسلم(عن النبي )رضي هللا عنھ(عثمان بن عفان 
لماءوجلف،سكنھبیت ی:الخصالسوى ھذه في بز وا سنن () الخ

إال ) (وھذا الحق دولیاً لم یقر وتحدد لھ معاییر .)٢٣٤١/الترمذي
، من حقوق االنسان ١٩٩١في الدورة السادسة )١١) (١(في الفقرة 

(قرناً ١٤المالئم وأعطت محددات عامة جداً وغیر تفصیلة، وقد س
).المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

:آداب وأحكام المسكن في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة :المبحث االول 
:أحكام وآداب اختیار الموقع-١

شرعا بان یكون ملك حالل وغیر مغتصب و، لیمشروط بناء المسكن ھو الموقع السأولى
() صلى هللا علیھ وسلم(لقول الرسول 

نتجدون الرجلین جاری
و)١٧٢٩٣/()ىفإذا إقتطعھ طوقھ من سبع ارضین ال

لموقع ثوتلالأنواعا

في الحضر لتوفر فرص العمل والخدمات وإلقامة الخالفة في األرض بتعمیرھا وھو أول 
افة 

.)(
).راجع الھذلول وكتب السیرة(والعوائل والعشائر كاساس فى توزیع االراضى 

سكناالداب االخالقیة و السلوكیة المؤثرة على تصمیم الم-٢
:آداب االستئذان وغض البصر-ا

أمراآلدابأھمومن 
اال تدخلو(

تجدوا ون۞مذلكأھلھاوتسلموا على تستأنسوابیوتكم حتى  لم  فان 
بما أزكىفال تدخلوھا حتى یؤذن لكم وان قیل لكم ارجعوا فارجعوا ھو أحدافیھا  وهللا  لكم 

نما، وھذا )٢٤/٢٧()تعملون علیم وال ) (إ
جاءت : واألماكنفي الخانات ناستئذا

في أكونإنيهللا لیا رسووقالت ) صلى هللا علیھ وسلم(رسول هللا إلىاألنصارمن مرأةا
أنأحداأحببیتي على حال ال 

ل)(
أن(توالمساكن التي لیس فیھا 

أن)التوحیدي) (٢٤/٢٩()فیھا متاع لكم
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(كما قال تعالى فان لم یؤذن لھ فلیرجع
.)٢٤/٢٨)(م وهللا بما تعملون علیموان قیل لكم ارجعوا فارجعوا ھو ازكى لك

أن) صلى هللا علیھ وسلم(وقد وضح الرسول 
أن(قال ) (الرسول 

) سلمصلى هللا علیھ و(ي حجر النبي فاطلع رجل من حجر(وروى البخاري ) عینةیفقأوا
لو اعلم انك : فقالیحك بھ رأسھ دید حمن )مشط(مدري) صلى هللا علیھ وسلم(ومع النبي 

بخاري ()جعل االستئذان من اجل البصرإنماتنظر لطعنت بھ في عینك،  وقد ))٥٨٨٧(ال
سفي استخدام المدخل المنكاالدب تصمیمیاانعكس ھذا 
(فىفي موقع 

أنخالء المكان دون وخاصة النساء أل
أطلق،طبقا للسنة

أسلوباإلسالمء في البناأحكامالسترة ومنع ضرر الكشف الذي كان مؤثرا في  و
.المسكن حفظا لھذا الحق ودفعا لضرر الكشف

من وترا اإلسالمصآداب سلوكیة تفاإلسالمأعطىوكما 
أیھایا(وقع علیھ، قال تعالى في سورة النور إالالنفس أوتار

ون ضعتمن قبل صالة الفجر وحین مراتیبلغوا الحلم منكم ثالث والذین لم أیمانكمملكت 
واللكم لیس علیكمعوراتمن الظھیرة  ومن بعد صالة العشاء ثالث ثیابكم

تأذناسكما فلیستأذنوامنكم الحلم األطفالبلغ وإذاحكیم۞
ثالث )٢٤/٥٨()لكم 

األطفالأباحالتي األوقاتمن عموم ااستثناھلالستئذان داخل البیت  الدخول و
قبل )١٩٥-١٩٦ص ٥(. 

. الصالة الفجر، ووقت القیلولة وبعد صالة العشاء وھو وقت النوم
تحترم وأنداخل المسكن خصوصیات یجب أنتبین یوھنا 

الم حمید الساعدي ) صلى هللا علیھ وسلم(قال رسول هللا ،ذات خصوصیات مختلفةغرف 
،كصالت(

اإلمامرواه ()في دارك خیر لك من صالتك في مسجد قومكوصالتك،صالتك في دارك
، فھناك البیت وھو بمثابة غرفة النوم أقسامعدة إلى، وھنا یقسم المسكن ))٢٧١٣٥(احمد

والدار . يوھي عالیة الخصوصیة والحجرة ھي بمثابة غرفة الجلوس وھ
أجزاءأحكام) (كأكثر
أماكنأماكنإلىالمسكن  لعائلة معاو أخرىة ل والد ثم لألو

) صلى هللا علیھ وسلم(الرسول أمروالد فیما بینھم، حیث األتأتي خصوصیة 
لرسول المضاجع بین البنات والبنین، و وضع ا لك  لسلوك ) (بذ اب  آد
أنجرأیما(المسلم بعدم كشف السترة قائالً 

لرجل أن)١٨١٥مسنداالمام احمد ص () یأتیھأنحداً ال یحل لھ أتى ا
(رة وقال الستایةعلیھ وھذا ما یوجب تعلبمحجورعلى سطح لیس 

هللا
ا حرم ) .)١٩٨١٦(٤٢٤ص٤( عكم

ونحدیث قوم إلىمن استمع () صلى هللا علیھ وسلم(قائالً إذنالحدیث بدون 
))٦٦٣٥(حدیث ٢٥٨١ص٩البخاري ج()یوم القیامةأالنكأذنیھفي صب
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كالمطبخ والحمام والمرافق الصحیة فقد ،وفضاءات خدمیة،للخادم وللضیفأماكنوھناك 

غتسل) (النبى،٦ ) حمام(م
اإلسالم) .٧١-٦٩(

تقوّ توالحرما
. خصائص حقوق السترة ومنع ضرر الكشف

: داب المجالسآ-ب
لمتعلقة اآلداب ا

أماكن) (
صلى هللا علیھ (الجلوس في الطرقات والصعدات واالقنیة فقد روى الشیخان قول الرسول 

مجالسنا بد نتحدث بد إنما ھيمالناقالوا یا رسول هللا والجلوس في الطرقاتإیاكم) (وسلم
وماالطریق حقھ قالوا یا رسول هللا فأعطوافإذا أبیتم إال المجالسفیھا قال 

لسالم،األذى: قال  األمر، ورد ا )و
. ))٢٣٣٣(٨٧٠ص٢ج/ بخاري ال() الملھوف ویھدوا الضالغیثواوی(داود أبووزاد 

) (وبذلك نھى الرسول 
وإعطاءوالشوارع المعدة للحركة 

عن ) (
. ))٢١٦١(١٧٠٣ص٤ج/مسلم (الجلوس في الصعدات

نما ،(لم تحوي فضاءات عامة اإلسالمیةالمدن أنولذلك نجد  وا
وذلك) 

كسر ال) ناءفجمع (نیة فأالالجلوس في  تسع فب لم ان ا نجد أماملمك لك  ار، وبذ د أنال
إطار) (

نضمام إلىأحكامأوضمن حیز لھ حدود  إلىاال
العلم  الس  أحكامأومج ب
رةواألخرمصلحة الدنیا 

) (
.)صلى هللا علیھ وسلم(یدخل منھ الصحابة وباب یخرج منھ الرسول 

اإل
) صلى هللا علیھ وسلم(

إذا) الرسولأن
أالماكنأفضلأناألرض

ةأنمن المفضل فموقع المجلس وأما.المضللة المسقفة
أجزاءعن باقي 

ألحلل
یھدرثالثة مجالس مجلس إالباألمانةالمجالس ) (صلى هللا علیھ وسلم(الرسول 

تمان لىوھذا یدل ع) ال من غیر حقھمحل فیھ فرج حرام، ومجلس یستحل فیھ تومجلس یس ك
احمد في تفسیر سورة اإلمام، قال وأعطاھا تصمیما خاصا یمنع استراق السمعسر المجالس 

مجادلة  ل ألصواتھ: ا ا
عما اسمفي ناحیة البیت وأناتكلمھ ) صلى هللا علیھ وسلم(النبي إلىالمجادلة 

)٥٨/١()(هللا 
حیث ال یسمع الجالسون فیھ ما یدور ) صلى هللا علیھ وسلم(
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كل إن(قابل القبلة فقد روى الطبراني میكون أنخارج المجلس ما یقال فیھ، ویفضل للمجلس 
فضلأي )  أ

) (ل 
اآلن) (الحجرة التي 

. )٧٥أبا الخیل ص(األولیةبناؤھا فقد تم ذلك على القواعد 
أن) (

إذاأیھایا (یفسحوا للقادمین لقولھ تعالى یتوسعوا و
ص رب یخأن)٥٨/١١()واززوإذا

قعدأنجلیس أليوال ینبغي مجلسانفسھ لالبیت  م
()بإذنھإالالیقعد في بیتھ على تكرمتھ ) (یھ وسلمصلى هللا عل(لحدیث الرسول 

)٧٩-٧٦أبا الخیل ص ()مسلمأوالفراش من المسریر والمكان المخصص لرب البیت 

:واجتماعیة آداب ومفاھیم أخالقیة واقتصادیة-ج
)القران الكریم والسنة النبویة الشریفة(اإلسالملقد وضع 

المساواة ونروح الجما وو
نظومة األسراألسرةھا طبیعة العالقات داخل لجمماالجتماعي والتي حددت ب نة م مكو

متكاملةاجتماعیة 
.الشریعة ومبادئھاراضأغوعناصر تالءمت مع 

االرض ویتم ذلك ضمن ضوابط معینة، وتھیئة اماكن مالئمة للراحة والسكن واماكن للعبادة، 
)تحقیق الوظیفة االساسیة(وغیرھا،… واماكن للعمل، واماكن للتعلم

. )(الظروف البیئیة غیر المالئمة ویحقق االمان للشاغلین

) .(

، والتباھي

.والتبذیرالى عدم االسراف 

)
) (٢٠/٨١ (

)) (٦/١٤١) (
) (١٧/٢٦) (

 ()٢٥/٧٦) (
). البسط  فتقعد ملوما محسورا

 .
 .

لضرر … الحالل فوق الحاجة دخل ا تى  فرط ح ان ا صارف
)١٨ال(
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لشيء ( رف ا ص
وعرفھ ابن ) فیما ینبغي زائدا على ما ینبغي، بخالف التبذیر فھو صرف الشيء فیما ال ینبغي

)
 ()

)٧/٣٢ .(
لشاطبى ج ( . )٣٣ص٢ا

ان التجمل بالثیاب واالطعمة والبناء مباح في جنسھ ویصیر اسرافا (ام الغزالي رحمھ هللا االم
غزالى ج()باعتبار حال الرجل وثروتھ ل وقد حثت العدید. )٣٤٢ص،٢ا

)١٩٠-١٦٠النووى ص(

 .

.لى نقصان منھاع

(: ) صلى هللا علیھ وسلم(فقد روي ان النبي
 (

ان دار (قلت یا رسول هللا ما یكفیني من الدنیا قال : قال

.)١٩٧الماوردى ص()االزار

نجد .  لك  بن خلدون وفي ذ ا
نعمة إذا ( رف وال ت ال

 …

حال
ابن ()

.)٢٦١خلدون ص

) . ٢٨/٨٣) ((تعالى 
(وفي تفسیر ایة ). ٥٧/٣) (وهللا ال یحب كل مختال فخور(وقولھ تعالى 

). ٢٦) (تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون
إال ان وقیل القصور المحكمة البناء والحصون واالبراج)س)٢٣٦ص٣الزمخشرى ج(كان المرتفعبالم

ابن منظور فسرھا على انھا الحال الفائض ومعنى االیة انكسار البناء على صورة العبث كما 
ھویفعل المترفون في الدنیا، وكان التعلیل في البناء 

. )٣٥-٣٢ص،٧(على
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) (تكن اطالة البنیان معروفة في زمن النبيمفل)ابن منضور(التكبر
ان رسول هللا .  وي  ) (فقد ر

سنال لھم ابنوا لي عریشا كعریش موسى، فقیل للحعند بناء مسجده ق
ري كنت )١السمھودى(یعني السقف–إذا رفع یده بلغ العریش  لبص الحسن ا لزركشي قول  ا وذكر 

كشى ص() صلى هللا علیھ وسلم(ادخل بیوت النبي لزر )٣٤٢ا

) علیھ وسلمصلى هللا(وقد بنیت احادیث الرسول 
)) ()

) ()مسند االمام احمد()یتطاولون في البنیان
).لبنیانال تقوم الساعة حتى یتطاول الناس في ا(

) السقف وحتى االدوار(وانما المقصود االرتفاع بالبناء المسلم
وھذه القیم ل. والتفاخر وھي من المحرمات

.ویجلب الضر في االخرة

: ة یالنفسیة و البیئالسالمةمفاھیم آداب و-د
فيعھادأوباالستعدادات التي اإلنسانلقد كرم هللا 

(، األرضر، وكاألرض
فتعلق المسلمون بما ینزل من السماء معنویا ومادیا من وحي والھام )٢/٢٩()جمیعاً األرض
رصد البآیاتھعلى التفكر والتدبر اإلنسانقد حث هللا تعالى ل، ووأرزاقوبیان وإفھام شمس و

آیاتوالقمر والنجوم وذلك في العدید من 
ن وما كوبروعة الىأوقاتمن معرفة 

نسان(قاستنفیھ من  إزاء)اإل
آیاتاالنقطاع عن التفكیر في أنیخر ساجداً یتعبد، حیث یجعلھ

أفلم(
(أن)٥٠/٦()نین

احة اً أسلوبمسلم یرسم لل) وسلم لر ل
أنبلوغالم یكن ممعلى العاقل ) (صلى هللا علیھ وسلم(الرسول :قالالنفسیة 

وھ
وبذلك )٧٨ص/٢()

لتأموإذاهللا ، ) (
مسلم اأننجد ،األحادیث إذال

وذلك یترجم باستخدام الفناء .ون ذلك في مسكنھیكأنیجلس یومیاً للتفكر في خلق هللا أنأراد
فالأو
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اكن
لعقول  ذي ا ب تؤدي 

بسنن الكون وعدم التناقض باإلحساسإخالص
.ع الكونمبخلق بیئة متسقة معھا والتفكیر

وشكلت فكرة تسخیر الكون مفھوم
ُ جَ (وھي من نعم هللا تعالى اإلنسان َّ هللا وَ

ینٍ  ْ مِ )٨٠(إِلَى حِ م عَلَ لَكُ َ ُ ج َّ هللا وَ
()٨١-١٦/٨٠(.

نسانوامل البیئیة غیر المالئمة الستقرار الحمایة من العآخروھومفھوم إلىإضافة والتي اإل
لسعد بن ) رض(

مطراأذىوناب( اإلسالم) ل
ك(بنیانلامنع الضرر فيألحكام، والتي كانت منبعاً عمرانالبیئیة لل

(،)()
دت من األحكام) ()والضرار لتي حد ا

الأحكامأكدتقدو.وإبعادومواقع وأحجاملبناء ارتفاع ا
علىضرورة المحافظة 

البیئیة حفاظا على سالمة  وصحة المسلم بدنیا ونفسیا

: داب بناء المسكنآ-٣
اآلیاتالعدید من أوضحتحضارة، فقد لما كان البناء احد خصائص ال

إلىخروجھعند ) صلى هللا علیھ وسلم(عمل قام الرسول أولوالدین والبناء كما كان 
) (

میةألھحضارة جدیدة ومجتمع جدید ونظراً 
أو

عن ضباب قال سمعنا رسول فقد روى . الوسطیة واالتقان والبساطة والتواضع وعدم التفاخر
قال ) (أو قال ) قتھ إال الترابیؤجر الرجل في نف(یقول ) صلى هللا علیھ وسلم(هللا 

في ) (
من بنى بنیانا من () علیھ وسلمصلى هللا(مسند االمام احمد عن معاذ عن ابیھ عن رسول هللا 

()١٥٠٦٣() (
)٤٥٥٩ا()(

اف في الب ائدة فال اسر فعة والف ن الم اجة و الح قدر  ء على  نا الب

() (یسأل عنھ یوم القیامة لقولھ 
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وروى االمام احمد في مسنده عن انس ق) القیامة ان یحملھ على عاتقھ
) صلى هللا علیھ وسلم(

(: لفالن فقال

احمد()هللا ام  االم )١٢٨٢٣مسند 

() (احكام القرآن ان النبي 
وال ترفا) (ولم یعد ذلك … وناھیك بآدم الطائف غالء في الثمن) كالظلة

عربى ص( ل بن ا . )١١٥٥ا

مساكن المسلمین وفیھا كسر قلوب الفقراء وال تفید البناء إال من حیث المظھر والخیالء و
مكروه

صلى هللا (ىرو
) علیھ وسلم

) (وقول الرسول. االمر اسرع من ذلك: اصلحھ فقال

البناء والتباھي بھ في الدنیا ینسي اإلنسان انھ غیر مخلد وان البناء وان قصر عمره فان عمر 
.)٣٤ابا الخیل ص(اإلنسان اقصر

).(اال
وي عن النبي . العمل واتقان البناء ) (فقد ر

) ( :)(
) صلى هللا علیھ وسلم(مة ان رسول هللا خلدون في المقد

ابن (

)٣٠خلدونص

هللا ورضوان خیر ام من اسس بنینھ منأفمن اسس بنینھ على تقوى(تعالى ساكنیھ فقد قال
 ()٩/١٠٩( .

استعارة المكان القوي للتقوى استعارة مكنیة، واستعارة شفا جرف ھار للكفر وللنفاق استعارة 
)١٦٩ص٤الخطیب ج(تمثیلة

 .
)) (١٥٨٢ .(

فالمتانة شرط من شروط ال

.العلمیة والھندسیة

على ) صلى هللا علیھ وسلم(وللمحافظة على الدین حث الرسول وفیما یخص المسكن
لرسول( تخاذ )(امرنا ا با

 (
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) (
) (صلى هللا علیھ وسلم(القبلة لقول الرسول واالغتسال وان ال توجھ المرافق الصحیة باتجاه

()١
لرسول)).١٤٤(٦٦ص ا )(واشار 

ابن )((
)حبان فى صحیحھ

احكام تصمیم وبناء المسكن المستنبطة: المبحث الثاني 
كما وترتبط ، ونفسیاواجتماعیاً اخالقیاً سكن مكاملة للوآداباأحكاماأعطىاإلسالمأن

) (
لم حقوق فأعطى، .مر لمس ل

اطر  من  اسعة ض اء و أوجاره أوأن ال اآلداببن
مطاً فتولد وبمستوى تفصیلي لم تصلھ حتى المواثیق العالمیة المعاصرة،المسلمین، ن

ة عوناءالبأحكامملل
اإلفراطأووالمحافظة على توازن واستقامة ھذه الفطرة ومنعھا من االنحراف اإلنسانفطرة 

. اإلسالميوالتفریط ، وخلق توازن بین حق المسلم وحق المجتمع 
ھ للمسكن االسالمي ، یر تصمیمیة وتنفیذان االداب واالحكام التي فرضھا االسالم تحدد معایی

بدا منضع عدة معاییر للمسكنوستنبط من المبحث االول ان الدین االسالمي ن
یكون نظیف بیئیا لوالذي یجب ان یكون غیر مغتصب وان:الموقع

و ضمن لىعمثمن االفات البیئیة هبخلو
وھو ما التجمعات الحضریة لیوفر الخدمات وفرص العمل والتكاتف والتعاون بین المسلمین،

تمد ك، اعتماد المستوى المادى والطبقى كاساس للتوزیع لمع اوا
قل والنفس والدینالحفاظ على سالمةثم وضع معاییر تضمن .العالم فى العصر الحدیث لع ا

:والنسل والمال
حكام أع،: اوال 

وھي المجلس(المسكن اوالً الى فضاءات عامة تي قسمتحق السترة ومنع ضرر الكشف وال
(،)

تضم ) (، وفضاءات خاصة ) والمصلى و المطبخ وغیرھاالداخلی غرفة(و
 (

،
الستئذاناالمجامیع المختلفة والتي فرض فیھا 

عماري
. والحرمات 

تحات : ثانیا ) (الف
بصروغض(مكن اعتبارھا یالخصوصیات وتمنع ضرر الكشف وھذه  ) ال

 .
بذلك فحددت) (:و ثالثا

. والتنظیم حجومفي الذلكر في التصمیم للحفاظ على ھذه الخصوصیة ومعایی
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قة الذكر( كام المجالسأح:و رابعا لی)الساب
توقیع المجالس وغرف النوم ، 

.المسكن في 
امس (:ا خ

االستفادة و) (وحق الضوء ) التھویة(والمتضمنة حق الھواء )وشاملة حق 
الصحنبذلك اعطت ف

ومن ضرر الكشف ، ع نعالیة تمحریةوبوالھواءالشمسلالستفادة من اشعة)الفناء(
االرتباط بطبیعالال و ة 

. من راحة نفسیة یحققھالكون وما 
و وضع االسالم:و سادسا

بدون فاخر والتعليالتمیز والت(تطاول في البناء ، فحرم السرافیر واالذالتبوالتفاخر مةحر
اشاع.القبةحدیث على ذلككما دل ) حاجة عدم (ة یو

ع) االفراط والتفریط
نستنتج لمسكن بناء اعلىاساس احكام كل شيء في االسالم فعند اسقاطھا  ان  كن  مم

جاح: (ثالث) (في عملیات البناء ستویاتثالثة م
دحاوالاالول ھومستوىال) .الكفاف والزھد ، الكفایة ، الكفاءة(او ) والتحسینیة

(منوب الكفاف
الثانىفھو تفریط في احكام المسكن ، والمستوى ) والسكینة

 .
هوھي زیادة متطلبات المسكن ومعاییر

ی،والجمالیة 

ی،معاییر التصمیم والتنفیذالثالثة تكون في كافة
  .

امة)(وسنة الرسول )اً وتنفیذتصمیماً (یم ودراسة العملیات البنائیة وتق ع
االخالل (او التفریط) یرذوالتبرفالت(فراطمیم والتنفیذ لمنع االھو التوسط في مستوى التص

اجعكتب ()صلى هللا علیھ وسلم(وبیوتھ،)بالحقوق واالحكام السابقة ر
).السیرة النبویة

ب: 
متطلبات  حةاومعدل الم) وظیفي(و

لوسط یا
(الوظیفیة واالنماط التقلیدیة واالستفاده من نظم الحاسوب 

األحكاموبأعلىلمساحات وعدم ھدر ا) وظیفیةكفاءة أعلىتحمل  و
)٨-١(األشكال. السابقة 

بأما. الكفاف إلى مستوى الكفاءة مع االلتزام باألحكام
االمانوالمتانة واسالیب التنفیذ التي تحفظ المبنى  قوة و وبدون، وال

ألنظم اال
. والمسبقة الصنع وغیرھا

ة
لوسط )(الضرورات ىمستووطرحیا
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توسط م
المعاییر والقیم الجمالیة من) التحسینات(مستوة الكفاءةوھوواالحكام ، وطرح مستوى اعلى
ما السبب ھدر یل باحكام االسالم وخواعتماد البساطة ایضا لكي ال ی

تشجیع التوسط في البناء حتى لالوفي الدنیا ویجلب الھوان في االخرة، 
اكن ھالذي اغناه هللا ولكن) ص(

ا 
ان مما ) (ص(هللا فقد قال الرسول رضاءبالوسطیة وحتى التحسینات غیر المسرفة ، سعیاً ال

صالجاً تركھ او مصحفاً ورثھ ولداً علماً ینشره او..من عملھ وحسناتھ بعد موتھالمؤمنیلحق
اامسجداً او

.) ابن ماجھ(وحیاتھ یلحقھ بعد موتھ 
) (

ذلك 
نة النبویة الشریفة وتغني المحتاجین  ِ بأشاعة ثقافة إسكانیة جدیدة تعود بالمجتمع المسلم الى الس

. بمعاییر خاصة تلیق بمجتمع مسلم رباني

)الكیالنى والكاظمیة(مساكن تقلیدیة في مدینة بغداد)٨-١(األشكال

م ٧٠(من المساكن الصغیرة ) الكفاءة،الكفایة،الكفاف(الحجوم والمستویات تباین المساحات و
ى)٤٠٠-
أمانة بغداد/تقریر)((J.Warren and I.Fathi.(المسكن

:االستنتاجات والتوصیات
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احكاماآآقرل-١ او
ود،

و. والنفس والنسل 
مرجعھا أساسیةمبادئ أعطىوإنما، أشكااللم یحدد فاإلسالم. االرض وتحقق كرامة االنسان

نماطفولدتسدرء المفادالمقاصد في الشریعة في جلب المصالح و بناء وأ
.كالشناشیل والمشربیات األخرىال نجدھا في المجتمعات وعناصر معماریة، إسالمیة

٢-
دول رقم ) (التوسط في المسكن 

)١(.

)اقتصادیاً (مستویات المسكن االسالمي 

)١(مجدول رق

مستوى التحسینات  مستوى الحاجیات مستوى الضروریات 
) الكفاءة(
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موضع ونوع التأثیرالحكم التفصیلىاألحكام الشرعیة
الضرورة

الدین

ارسالمة الموقع
مغتصبة      

ضرورى

فضاء مصلى

ضرورىمتصل

حاجىمنفصل

اھمیة واثر اتجاه القبلة
الخاصة

حاجى

ضرورىالمرافق الصحیة

واالمان

سالمة االسس

والتنفیذىواالنشائى

ضرورى

ضرورىمتانة المبنى

ضرورىسالمة المواد

البناء
تحسینى/حاجى

البیئیة والنفسیة

ضرورىاختیار الموقعالسالمة البیئیة للموقع

االرتباط بسنن الكون

ضرورى  حوش او منور

تحسینى/حاجىمسطحات مائیة،حدیقة

الضاءةحق،الھواء حق ،ا
،

الماء

منع ضرر الدخان

منع ضرر الضوضاء

،

تصمیم الفتحات

ضرورى و

حاجى و 

یحسینى وفق

الحاجة

نوعحجماتجاه

ءاتاتجاه الفضا

عناصر بیئیة

كالمالقف والمشربیات
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)اعداد الباحثة(أثر و اتواع الحكم الشرعي على نوع و مستوى التصمیم و )  ٢(جدول رقم

الرائحة الكریھة

احكام اخالقیة

واالسراف والتبذیر

الحاجةلغیر
البساطة

احترام المقیاس 
االنسانى

لكم  فى ا وسط  ت ال
والنوع

ضرورى

وتحسینى
والنوع لغیر الحاجة

لغرض التفاخر

التفصیلىالشرعى
االثر التصمیمى العام

التفصیلى
مستوى

الضرورة

السترة

اجتماعیة

والوظیفة

اء
لبن

ع ا
نوا

أ
 )

ات
اء

فظ
ال

 (
جة

حا
 ال

فق
و

فضاءات عامة

ضروري)فضاءاستقبال( المجلس

فضاء طعام

حاجیة

تحسینیة

خدمات إضافیة

،مضیف(فضاءاتاضافیة
....)مكتبة

ات شبھ عامةفضاء

ضروري)فضاء مفتوح(الصحن

معیشة
أو حاجي

تحسینیةمكتبة

تحسینیة)لعأطفال(خدمات أخرى 

ضروریةغرفة نوم الوالدینفضاءات خاصة
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ضروریةغرفة لألناث

ضروریةغرفة للذكور

١عدد خاصفضاءات لالغتسال
ضروري

حاجي

تحسیني یةخاصصح

٣-٢عدد 

عام
٤عدد 

ضرورىخاصفضاءاتإعدادالطعام 

صر
الب

ة 
صی

صو
خ

الفضاءات

بین العام وشبھ العام

ضروري

ضروري

ضروري

الخاص والخاص

+ وضع أبواب
موقع

بین العام والخاص

 ،
ن الخاص والخاصبی

مدخل المسكن
موقع 

عالمة مع الجار
ضروري

عالمة مع الداخل

ضروريغیر نافذ بصریاً نوع

تصمیم النوافذ

ضروريغیر نافذ بصریاً نوع

نحو الخارج والداخلموقع

تحسینى غیر محددحجم

مع
لس

ة ا
صی

صو
فات ومفاصلمساالموادموقع الفضاءاتخ

تحسینى
الفتحات

المواقع

الحجوم

المواد
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)اعداد الباحثة(اثر احكام حق السترة على تصمیم ونوع فضاءات المسكن ) ٣(جدول رقم 

التطبیقالضرورة
توصیة الباحثة واثرھا على التصمیم والتنفیذنوع االثر

االول

الضروریات
فالكفا(

)والزھد

الكم 

التصمیم 

اال

ل ال ی
بالحقوق

واالداب

عدد الفضاءات 
و

السترة

وبشكل سلیم ات الفضاء

الجمال فى البساطة واالبداع

الفضاءات 

التزیین و

اسلوب 

التنفیذ 
البیئى

)الكیف(

التصمیم 

لنظم المتطورة استخدام االتصامیم الشعبیة والتقلیدیةاستخدام 
.كالحاسوب لتحقیق تصامیم اعلى كفاءة

المواد والحجوم

اسالیب

التنفیذ 

او استخدام النظم المتطورة النظم الشعبیة والتقلیدیةاستخدام .
الرخیصة 

)٤(
)الباحثةاعداد(

التصمیم الكم 
الحد  اعتماد 

من متوسطال
و 

الفضاءات الفضاءات 

ضرورىغزل بیئىمواد البناء
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الثانىى 

ت
)یةالكفا(

البرنامج

الوظیفى
الفضاءات

الد ااع
المخصصة للفرد وحجم الفضاءات 

التزیین و
بمستوى 

اعلى من السابق

التنفیذ 
الحد المتوسط من المواد البنائیة والعزل البیئى

)
(

التصمیم 

االنماط التقلیدیةالتصامیم واستخدام 

استخدام النظم المتطورة كالحاسوب لتحقیق تصامیم اعلى كفاءة 

. والحجوم واالبعاد 

الكلفة التنفیذ 

)٥()
)الباحثة

التطبیقالضرورة
توصیة الباحثة واثرھا على التصمیم والتنفیذنوع االثر

الفضاءات التصمیم الكم 

و
،

عدم اضافة فضاءات (مثال

)عن الحاجة
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ات یتحسینال
)الكفاءة(

والتبذیر 

الفضاءات 

اعطاء حد اعلى للمساحة 

برق
و

اعات  ارتف فة حجوم و اضا
للتفاخر 

التزیین

والتباھي والتمییز 

)

لكل مجتمع ) وعرفیاً 

التنفیذ 
 .
) . ص(والتذكیر بسنة الرسول . والبصري والسمعي 

)الكیف(

التصمیم 

) (استخدام التصمیم المفرد 
. سراف واالبداع فیما ینفع ولیس في اال

استخدام النظم المتطورة كالحاسوب لتحقیق تصامیم اعلى 
. كفاءة وبخصوصیة وفردیة في التصمیم 

. في المواد والحجوم واالبعاد 

التنفیذ 
فوق رفة وت

. وخاصة للتمیز والتفاخر اجةالح

اعداد (مستوى التحسینات على معاییر التصمیم والتنفیذ للمسكناثر)٦(جدول رقم 
)الباحثة

٣-
تصاأحكامولحفظ النسل                والعقل و النفس كحقوق السترة   أحكامدیة واق و

)٦-٥-٤-٣-٢_للسالمة 
.ةتصمیمیة و تنفیذی
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٤-
إلىاإلىلتحدید المعاییر بشكل دقیق وعلمي وتقریبھا 

. لیستعین بھا المعماري والمالك والدولة من قبل المؤسسات المعنیة بذلكوتعتمد وتثبت
عجزإن-٥ ل تصادي ا االق

قصور اإلسكانأزمةأساسھو أوبب 

إذاواالقتصادیة والموضحة في البحث مھمة جدا األخالقیةاألحكام
مستوى المذكورة ،األحكام ب
دخل الواطئ(الكفاف ل ) ا

مال ()صلى هللا علیھ وسلم(

، )١٣٥٤ص٣لم ج) (
.

) الواطئ ، المتوسط ، العالي(المصطلحات الغربیة 
لكفاءة(،)الحاجیة–الكفایة (،)الكفاف–الضروریات (المصطلحات  والتي ) -ا

،) وال تفریطأفرادال (تحدد بقیود واضحة
.اإلسكان 

واألغنیاءحث المعماریین یوصى البحث ب-٦
).صلى هللا علیھ وسلم(سول وحتى مستوى الزھد الذي اختاره الر)صلى هللا علیھ وسلم(
٧- ،

.والطبقي والذي آثاره السلبیة ثقافیا واجتماعیا بدت واضحة على مدننا واغلب مدن العالم
بحوث مواإلسكانفي ت-٨

تصل أكثرمستقبلیة  قة  إلىد

. مدروس 

:المصادر و المراجع 
.القرآن الكریم-١
لكة اإلسالمیةتأویل العمارة أساسة مقتبسة، الكتاب والسنابا الخیل، عبد العزیز، -٢ لمم ، ا

.٣٦-٣٢، ص ١٩٨٩العربیة السعودیة 
أحكاماإلعالنعبد هللا محمد البلخي أبيابن الرامي، -٣ ب

.١٩عثمان، مصر، ج 
لعربي، -٤ ا البكر، ابن 

.١١٦٠، القسم الثالث ص١٩٥٨العربیة، عیسى البابي الحلي وشركاه، 
.٣٤٨، دار البیان، صالعبر، المقدمةابن خلدون، -٥
.بیروت، لبنان–، معجم لغوي عربي قدم لھ دار لسان العرب ، لسان العربابن منظور-٦
.٤٥٥٩، رقم الحدیث األدبكتاب ابو داود، -٧
، ١، ج١٩٥٢ھ، االندلسي، ابن عبد رب-٨

٢٢٢ص
.مصر،القاھرة ،دار إحیاء التراث العربي،صحیح بخارى،ابى عبد هللا،البخارى-٩

)التفسیر الكبیر(البحر المحیط التوحیدي، ابو حیان، -١٠
.٢٩، ص٤الریاض، السعودیة، ج
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، ١٩٧٣، ما قبل في أولىتفسیر القران العظیم المسمى یب، رشید، الخط-١١
.١٦٩، ص٤ج

١٢-
اإلسالميالتراث إحیاءالعربیة المتحدة، المجلس االعلى للشؤون الدینیة، لجنة 

.٢٢٤ھـ، ص١٣٨٤
الزمخشري، جار هللا محمود، -١٣

.٣٢٦ص٣، جفي وجوه التأویل
مكتبة ،ة،،السامرائي-١٤

.العراق،نسائم الموصل 
.٢٣٤-٢٣٣ص دار المصطفىإخبارب، وفاء الوفاء الحسن بن عبد هللاأبوالسمھودي، -١٥
مجلد، ١٩٨٣فقھ السنةالسید سابق، -١٦ ل ، ا

.ص
، مكتبة ومطبعة  محمد علي األحكامأصولالموافقات في الشاطبي، ابي اسحاق ابراھیم، -١٧

.١٧-١٦ص٢، ج١٩٦٩صبیح واوالده، القاھرة، مصر، 
أزمة١٣٩٤، العبادي، داود-١٨

.١٨، ص١٩٩٣، ٥١لدى المسلمین، مجلة المھندس االردني، ع
٢-١٩ ،

٣٤٢ص
، ١٩٨١روت، لبنان، النووي، -٢٠

.٤٤ص
.١١٦، صالدنیا والدینأدبالحسن علي بن محمد، أبيالماوردي، -٢١
.المملكة العربیة اإلسالمیة،اإلسالمیةینة العربیةدالم، صالح،الھذلول-٢٢
٢٣-

.٤٨-٤٧، ص١٩٩٠والشؤون الدینیة، دولة قطر، األوقافة ي، وزاروالتغیر الحضار
.١٥٠٦٣، رقم الحدیث مسند المكییناحمد، اإلماممسند -٢٤
كتب السنة النبویة الشریفة،قرص لیزرى-٢٤

٢٦-
)موقع على االنترنیت(ناإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا
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