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 الشكر والتقدير

ؿَّ :)  تأسيًا بقول النبي          ـٍ يىٍشكيٍر المَّوى عىزَّ كىجى ـٍ يىٍشكيٍر النَّاسى لى (, أتقدم مىٍف لى
ساعد الدكتور بالشكر الجزيل والعرفان الجميل الى استاذي المشرف  االستاذ الم

رشاد وصبر طويل  وعناء كبير طوال  حسين كاظم حسين عمى ما بذلو من نصح وا 
مدة كتابة البحث , و الذي كان لو األثر  الواضح والجمي في إخراج البحث المخرج 
العممي الالئق, ومما يجعمو جديرا بالمناقشة , فقد كان لي خير ناصح فجزاه اهلل 

 عني خير الجزاء.

بالشكر الجزيل الى اساتذة قسم الشريعة األفاضل الذين لم يألوا عمي  وأتقدم   
نصحا وتوجييا فجزاىم اهلل تعالى عني خير الجزاء ,وكذلك كل من مد  يد العون 

 لي  من زمالء وأصدقاء فكانوا لي خير عون لي .
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 اإلىداء

 إلى إمام األنبياء والمرسمين ....

 الصالة والسالم ..سيدنا محمد عميو 
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 من زرع في قمبي حب اإليمان ...

 وحببني فيو ...

 إلى من رّبياني فأحسنا تربيتي ...

 والدّي الكريمين...

 

 أىدي بحثي ىذا ....
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 بسم الرحمن الرحمن الرحيم

 المقدمة 

الحمدهلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد الصادؽ األميف كعمى     
كمف تبعيـ بإحساف الى يـك   , كعمى أصحابو الغر المياميف ,آلو الطيبيف الطاىريف

 ا بعدي مَّ أٌ  . الديف

فقد جاء الديف  االسالمي  لمحفاظ عمى اإلنساف كما يحيط بو كما يساعد عمى       
اليالؾ كاالضمحالؿ شرم مف ,فقد لمحفاظ عمى النسؿ الب حيكيتو كديمكمتو في الحياة

كتحقيؽ مصالح الخمؽ جميعا في الدنيا  اإلنساف قيمتيا العميا,فسعى أف يككف 
ىي ك  ,ة اإلسالميةيحكاـ الشرعاأل مف كيتحقؽ ىذا مف خالؿ جممة , كاآلخرة

األىداؼ التي تسعى الشريعة إلى تحقيقيا في مجاؿ خاص مف مجاالت الحياة 
كذلؾ عف طريؽ األحكاـ التفصيمية التي ,كالنظاـ االقتصادم أك األسرم أك السياسي

كىي ما ال يستغني  ىذه بالضركيات الخمس , كتعرؼشرعت لكؿ مجاؿ عمى حدة
 أم حاؿ مف األحكاؿ كىي الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿالناس عف كجكدىا ب

كيسعى االسالـ أيضا لمحفاظ عمى الحاجيات:كىي ما يحتاج الناس إليو لتحقيؽ 
مصالح ىامة في حياتيـ, يؤدم غيابيا إلى المشقة كاختالؿ النظاـ العاـ لمحياة, دكف 

 زكاج كسائر المعامالتزكالو مف أصكلو, كما يظير في تفصيالت أحكاـ البيكع كال
:كىي ما يتـ بيا اكتماؿ كتجميؿ أحكاؿ الناس كتصرفاتيـ, مثؿ  ياتن,ك التحسي

عداد المأكؿ كجميع محاسف العادات في سمكؾ الناس.  االعتناء بجماؿ الممبس كا 
.كجب عمى  أما مف جية االستمرار كالدكاـ: فقد شرع عدة كسائؿ لحفظ النفسك      

بكسائؿ اإلبقاء عمى حياتو مف تناكؿ لمطعاـ كالشراب كتكفير  اإلنساف أف يمد نفسو
المباس كالمسكف, فيحـر عمى المسمـ أف يمتنع عف ىذه الضركريات إلى الحد الذم 
ييدد بقاء حياتو. كما اعتبر الحصكؿ عمى ىذه الضركريات ىك الحد األدنى الذم 

عف تكفيره ألنفسيـ, بؿ أكجب يمـز المجتمع ممثال في الدكلة بتكفيره لألفراد العاجزيف 
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يالؾ بأكؿ ماؿ غيره بقدر أف يدفع عف نفسو ال -إذا كجد نفسو ميددة-عمى اإلنساف 
أكجب عمى الدكلة إقامة األجيزة الكفيمة بتكفير األمف العاـ لألفراد, مف , الضركرة

أكجب المحافظة عمى كرامة ,فكغيرىا, مما يحقؽ األمف لممجتمع قضاء كشرطة
نع القذؼ كالسب, كمنع الحد مف نشاط اإلنساف مف غير مبرر, كبيذا اآلدمي بم

حـر اإلسالـ قتؿ النفس ,كالرأم كاإلقامة كالتنقؿ ككفميا حمى حريات الفكر كالعمؿ
 كشنع عمى ىذه الجريمة فاعتبر قتؿ نفس,سكاء قتؿ اإلنساف نفسو أـ قتمو غيره 

ف يدفع عف نفسو إذا ىاجمو مف كما شرع لإلنساف أكاحدة: بمثابة قتؿ الناس جميعا,
كثبت أنو كاف يريد يريد االعتداء عميو دكف تحمؿ أية مسؤكلية إذا مات المياجـ, 

لمعقؿ في اإلسالـ أىمية كبرل فيك مناط المسؤكلية, كبو كـر اإلنساف ,ك االعتداء عميو
ؿ األمانة مف كفضؿ عمى سائر المخمكقات, كتييأ لمقياـ بالخالفة في األرض كحم

كسف مف التشريعات  ,ىذه األىمية الخاصة حافظ اإلسالـ عمى العقؿ كؿكح ,د اهللعن
بحث في المكضكع الميـ الى أف أ  ,كىذا ما دعانيما يضمف سالمتو كحيكيتو

كالخطير في الكقت نفسو, كاقتضت طبيعة البحث أٍف يككف في مقدمة كثالثة 
ا,كالبيئة لغة مباحث,جاء في المبحث األكؿ منو الحماية لغة كاصطالح

كاصطالحا,كجاء في المبحث الثاني: األدلة مف القرآف الكريـ في حماية البيئة,كجاء 
,كأردفتيا في حماية البيئة في المبحث الثالث منو: األدلة مف الحديث النبكم الشريؼ

كآخر دعكانا أف بأىـ النتائج التي تكصمت إلييا,كمشفكعة بثبت لممصادر كالمراجع, 
 العالميف. الحمدهلل رب
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 المبحث األول

 المطمب األول : الحماية لغة واصطالحا.    

ا التي  عمى ات العربية إلى أصؿ اشتقاؽ لفظ الحماية  كدالالتيمجأشارت المع     
قىاؿى المٍَّيث: الًحمىى مىكًضع ًفيًو كىأله ,قاؿ األزىرم:) المنع مف غيرىا أف يعتدم عمييا كى

سمـ , أىف ييٍرعىىييٍحمىى مف النَّاس  مىٍيًو كى قىاؿى الشافعٌي ًفي تىٍفًسير قىكؿ النبٌي صمى اهلل عى كى
سيكًلًو( ًلرى )الى ًحمىى ًإالَّ لمًَّو كى
كىافى الشريؼي مف اٍلعىرىب ًفي الجاىميَّة ًإذا نزؿ بىمىدا ًفي  ,(ُ)

مىى لخاٌصتىًو مىدىل عيكىاء ذىًلؾ الكٍمًب, فىمـ  كىافى عشيرتو استعكل كىٍمبا فىحى ده كى يىٍرعىوي مىعىو أحى
سمـ أىف ييٍحمىى  ,شريؾى اٍلقىٍكـ ًفي سىاًئر المراتع حكلو مىٍيًو كى : فىنيى النبيُّ صمى اهلل عى قىاؿى

سيكًلًو( يقكؿي  ,ىميَّة يىٍحميكفعمى النَّاس ًحمىن كىمىا كىانيكا ًفي الجا ًلرى قىكلو:)إاٌل هلل كى قىاؿى كى
مىٍييىا ًفي إاٌل مىا ييٍحمىى لخيؿ اٍلميس دىًة لجياًد اٍلميٍشركيف كالحمًؿ عى مميف كركابيـ الميٍرصى

ٍيًؿ المعىدًَّة ًفي سىًبيؿ اهلل, دىقىًة كالخى مىى عيمىري النًَّقيعى ًلنىعىـً الصَّ قىاؿى  سىًبيؿ اهلل, كىمىا حى كى
مىى فالفه األىٍرض يىٍحًمييا ًحمىن  ييقىاؿ  ,بى ًإذا مىنىعيا مف أىف تيٍقرى  األصمعٌي: ييقىاؿي حى كى

: ,الى تيٍقرىب أٍحمىاىا إٍحمىاءن ًإذا جعميىا حمى كأٍحمىٍيتي الحديدةى فىأىنا أيٍحًمييا إٍحمىاءن قىاؿى
ًميىًت الشٍَّمس تى  كىذىًلؾى حى ًميىٍت تىٍحمىى, كى تَّى حى ٍميان حى قىاؿى اٍبف السٌكيت: أٍحمىٍيتي , ٍحمىى حى كى

مىى ىىبه جيده يخرج عمى اإلحماء كىالى ييقىاؿ عمالمسمار إٍحماء فىأىنا أٍحًميو, كىىىذىا ذى  ى الحى
مىٍيتي القكـى ًحمايةن,  ,أًلىنَّوي مف أىٍحمىيت مىٍيت اٍلمىًريض كىأىنا أٍحًميو مف الٌطعاـ, كحى ييقىاؿ حى كى

ًميَّةو ميٍنكىرىةو ًإذا كىافى ذىا غى  ٍحًميىةن, كفالفه ذيك حى ًميَّةن كمى مىى فالفه أٍنفىوي يحًميو حى بو كحى ضى
ًميتي مف ىىذىا الشٍَّيء أٍحمىى ًمٍنوي , مىى أٍىمىوي ًفي الًقتاؿ ًحمايةن كأنىفىةو, كحى  : حى قىاؿى الميثي كى

ًميّّ  نَّوي لرجؿ حى ًمٌيةن أىم: أنفنا كغيظان, كىا  ييقىاؿيىٍحتىًمؿي الضَّ الى  حى ًميُّ األٍنؼ, كى  ٍيـ, كحى
مىى نٍفسو,  كالرجؿي , المريضي اٍحًتماءن مف األٍطًعمة اٍحتىمىى: يىٍحتىًمي ًفي الحٍرب ًإذا حى

                                                             

ىػ( ُّٓمعمر بف أبي عمرك راشد األزدم مكالىـ أبك عركة البصرم )جامع معمر بف راشد:  (ُ
ببيركت  ,المجمس العممي بباكستاف, كتكزيع المكتب اإلسالمي ,المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي

مسند أبي داكد الطيالسي:أبك داكد سميماف ك (,َُٕٓٗ, رقـ الحديث:)ىػ َُّْة الثانية, الطبع
ىػ(, المحقؽ: الدكتكر محمد بف عبد المحسف َِْالبصرل )  بف داكد بف الجاركد الطيالسي

 (.ُِّٔ,)ـ ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗمصر, الطبعة األكلى,  ,التركي, دار ىجر 
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ًميى الفرسي ًإذا عىًرؽ يىٍحمى  مىى الشَّدُّ مثمىوكحى ٍميان كحى مىٍيتيوي كقاؿ الجكىرم:),(ِ)(ى حى حى
,كقاؿ (ّ)(شئ حمى, عمى فعؿ, أم محظكر ال يقرب  كىذا ًحمايىةه, إذا دفعت عنو,

,ال ي كىك حمى, قاؿ أبك زيد:حمينا مكاف كذاابف فارس:) فإذا امتنع منو كتنكذر  قربي
مىى الشٍَّيء حميان كحمين كًحمايىةن ):األندلسي ة,كقاؿ ابف سيد(ْ)(قيؿ: أحميناهي  حى

:كمىٍحمً  ٍيوو ًفيو اٍليىاء أًلىنَّوي ًإف يىةن: مىنعو, قىاؿى ًسيبىكى ٍرب عمى مفعؿ ًإالَّ كى الى يىًجيء ىىذىا الضَّ
اءى عمى مفعؿ ًبغىيٍ  مىٍيتي األىٍرض  ,ًإلىى األخؼ ر ىىاء اعتؿ, فعدلكاجى قىاؿى أىبيك حنيفىة: حى كى

ميَّةن كحً  ٍميان كحى ٍمكىةن حى نَّمىا ًىيى مف بىاب أشاكم,ةاأٍلىًخيرىة نادر  مايىةن كحى كالًحٍميىةي كالًحمىي: , كىاً 
ًميى  يقصر, مىا حي ياًف عمى اٍلقيىاسمف شىٍيء,يمد كى م )أ:كقاؿ ابف منظكر,(ٓ)(كتثنيتو ًحمى
ذىٍتو  ًميَّة,كىًىيى األىنىفىة كالغىٍيرةأىخى ًميَّةن, بالتشديد, كمىٍحًميىةن إذا أىًنٍفت ,الحى ًميت عىٍف كىذىا حى كحى

فه أىٍحمىى أىٍنفان  : فيالى مىؾى عاره كأىنىفىةه أىف تٍفعىمو. ييقىاؿي فو  ًمٍنوي كداخى ماهي  ,كأىٍمنىعي ًذماران ًمٍف فيالى كحى
ٍربً  الرجؿي كالحاًميىةي:,مىنىعىوي :كًحمايةن  الناسى يىٍحًميو إياىـٍ ًحمىن   يىٍحًمي أىصحابو ًفي اٍلحى

مىاعىةي يىٍحميكف أىنفيسىيـ؛ قىاؿى لىًبيده   :(ٔ)كىـ أىيضان اٍلجى
ٍعفرو  اًميةه ًمٍف جى  ... كؿَّ يٍكـو نىٍبتىمي مىا ًفي الًخمىؿً  كمىًعي حى

                                                             

ىػ(, المحقؽ: محمد َّٕأحمد بف األزىرم اليركم )محمد بف  : أبك منصكرتيذيب المغة (ِ
 , مادة )حمى(.ـََُِبيركت, الطبعة األكلى,  ,عكض مرعب, دار إحياء التراث العربي

ىػ(, تحقيؽ: ّّٗأبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )صحاح المغة كتاج العربية : (ّ
,مادة ـُٕٖٗ ق/َُْٕ ,لطبعة الرابعةبيركت, ا ,أحمد عبد الغفكر عطار, دار العمـ لممالييف

 )حمى(.
ىػ( ّٓٗأحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم أبك الحسيف)مجمؿ المغة: (ْ

 ,ـُٕٗٗ /ىػ ُّٗٗالمحقؽ:عبد السالـ محمد ىاركف, دار الفكر,بيركت, 
  : مادة )حمى(. 
ىػ[,   ْٖٓ]ت: ( المحكـ كالمحيط األعظـ: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ٓ

 َََِ /ىػ ُُِْبيركت, الطبعة: األكلى,  ,المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم, دار الكتب العممية
 مادة)حمى(. ـ,
ديكاف لبيد بشرح الطكسي,لبيد بف ربيعة العامرم,تعميؽ الدكتكر حنا ناصر الحتي,دار الكتاب  (ٔ

 .ٓٗـ.:ُّٗٗق/ُُْْالعربي,بيركت,الطبعة األكلى,
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اًمية اٍلقىٍكـً أىم آًخري مى  مىى حى فه عى فيالى ـٍ ًفيكى عىمىوي  ,اٍنًيزاًميـ ٍف يىٍحًميًي : جى كأىٍحمىى المكافى
دىه ًحمىن  ًديثً  ,ًحمىن الى ييٍقرىب. كأىٍحمىاهي: كجى ًفي حى : كى مىٍيًو )عىاًئشىةى كذكىرىت عيٍثمىافى عىتىٍبنا عى

ماه(ٕ)(مىٍكًضعى الغىمامة الميٍحماةً  : ,؛ تيًريدي الًحمىى الًَّذم حى أىٍحمىٍيت اٍلمىكىافى فىييكى ميٍحمىن ييقىاؿي
ٍمتىوي ًحمىن  عى مىٍتوي عىاًئشىةي ًإذىا جى عى ًضيى المَّوي عىٍنيىا", كىجى ألىنيا تىٍسًقيًو ,مىٍكًضعنا ًلٍمغىمىامىةً ,"رى

ـٍ يىكيٍف مىٍمميككنا فىًمذىًلؾى عىتىبيكا  ًباٍلمىطىًر كىالنَّاسي شيركاء ًفيمىا سىقىٍتوي السَّمىاءي ًمفى الكىإًل ًإذىا لى
قىاؿى أىبك زى  مىٍيًو. كى :عى فكا أىنو ٍيدو : فىًإذىا امتىنع ًمٍنوي الناسي كعىرى نىٍعتو, قىاؿى ٍميان مى مىٍيتي الًحمىى حى حى

مىى ,: مىٍحًميّّ كعيٍشبه ًحمىن ,قيٍمتى أىحمىٍيتيو ًحمىن  : ييقىاؿي حى قىاؿى  مكانىو كأىٍحماه قىاؿى اٍبفي بىرّْمٍّ
الشَّاًعري 
(ٖ): 

مىى  ماًتو فتيًرٍكفى قىٍفران حى  مىى مىا ًسكاه ًمفى اإًلجاـً ... كأىحٍ  أىجى
بَّؿي  و؛ قىاؿى الميخى ييقىاؿي أىٍحمىى فالفه ًعٍرضى : كى قىاؿى
(ٗ): 

وأىتىٍيتى اٍمرى  مىى الناًس ًعٍرضى تَّى أىٍنتى ميٍقعو تيناًضميوٍ  أن أىٍحمىى عى  ...فىمىا ًزٍلتى حى
ٍيمان فٍكقىو مىى اٍسًتًو, ... رأىل أىفَّ رى   (َُ)(الى ييعاًدليوٍ  فأىٍقًع كىمىا أىٍقعى أىبكؾى عى

يعتدم  أفٍ  منع  غيرؾأف ت ىي لحماية في المغة تعنيا فتبيف مف كؿ ما تقدـ آنفا أفَّ 
 كتمنع العرض كاألرض مف انتياكيا. عف يمحقؾ بؾ األذل, كتدفعو ,عميؾ

 
 

     

                                                             

أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني  آثار الصحابة: األمالي في (ٕ
 .(ٖٔ)رقـ: :القاىرة,)د.ت( ,ىػ(, المحقؽ: مجدم السيد إبراىيـ, مكتبة القرآفُُِ)
د. إميؿ بديع يعقكب, دار  المعجـ المفصؿ في شكاىد العربية: قائمو مجيكؿ, ينظر: (ٖ

 ـ.ُٔٗٗ /ىػُُْٕى, الكتب العممية, الطبعة األكل
ىػ( المحقؽ: ُّٓعمي بف سميماف بف الفضؿ, أبك المحاسف األخفش األصغر) االختياريف: (ٗ

 /ىػ َُِْفخر الديف قباكة,دار الفكر المعاصر, بيركت, دار الفكر, دمشؽ,الطبعة األكلى, 
 . ََٕ: ـ ُٗٗٗ

نظكر األنصارم محمد بف مكـر بف عمى أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف ملساف العرب:  (َُ
 ـ.ُّٖٗىػ/ ُُْْ ,بيركت, الطبعة الثالثة,ىػ(, دار صادر ُُٕاإلفريقى) الركيفعى 
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 المطمب الثاني: الحماية  اصطالحا.
مىى النَّاًس قىاؿى اٍلبىاًجيُّ ىيكى أىٍف يىٍحمً قاؿ ابف عرفة:)     ٍكًضعنا الى يىقىعي ًبًو التٍَّضًييؽي عى يى مى

دىقىةً  ًة اٍلعىامًَّة ًلذىًلؾى ًلمىاًشيىًة الصَّ اجى ٍيًؿ الَّ  ,ًلٍمحى مىٍييىاكىاٍلخى ـً  قيٍمتي , ًتي ييٍحمىؿي عى ظىاًىري كىالى
ـى ًلمٍَّخًميّْ مى  -رىًحمىوي المَّوي  - الشٍَّيًخ  ٍس ـى ىىذىا الرَّ مَّ عى أىفَّ ًفيًو مىا ييكًجبي الدٍَّكرى ًفي أىنَّوي سى

وي  ظىاًىري التٍَّعًريًؼ أىفَّ اٍلًحمىى إنَّمىا ىيكى ًلمىا خىصَّصى أىف ,كقاؿ السيكطي:)(ُُ)(التٍَّعًريًؼ كى
مىٍييىا شىٍيء ييؤدل ًفي الٌسنة ًإلىى بىيت  ع عى ييكضى ٍيعىة فىالى يدخميىا عىامؿ, كى يحمي ضى

قد ييقىاؿ لىيىا كتكضع ليا  فخص الحماية باألراضي الزراعية,,(ُِ)(اإليغار المىاؿ, كى
 عالمة تدؿ عمى أنيا مف األراضي المحمية فال يجكز دخكليا بغير أذف صاحبيا.

تخصيصيا بمنع المرعى الفقياء القدامى بنقمكا لنا ما قالو ف الباحثكف المعاصرك      
 حمى كيدافع عنوبكسر الحاء, كؿ ما ي:الحمى:)أف يرعى فيو غير أذف صاحبو

اٍلمكضع :) كجاء المعجـ الكسيط ,(ُّ)(إذا منعتو مف الرعي: كحميت المكاف كأحميتو
ارمو ,كقيؿ (ُْ)(ًفيًو كأل يحمى مف النَّاس أىف يٍرعىى كىالشٍَّيء المحمي كىحمى اهلل مىحى

كفي الشرع: أف ,كقيؿ أيضا:)(ُٓ)(أف يحمي االماـ مكانا خاصا لحاجة غيرهأيضا:)
جزية كصدقة كحاجة ـ مكانا خاٌصا مف المكات لحاجة غيره كرعى نعـ يحمى اإلما

قاؿ الباجى: ىك أف يحمى مكضعا ال يقع بو التضييؽ عمى الناس , ضعفاء المسمميف
                                                             

اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية: محمد بف قاسـ األنصارم, أبك  (ُُ
 ىػَُّٓ, ىػ(,المكتبة العممية,بيركت,الطبعة األكلىْٖٗعبد اهلل, الرصاع التكنسي المالكي )

 .َُْ:ص
عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيكطي) مقاليد العمكـ في الحدكد كالرسكـ:  (ُِ

 -ىػ ُِْْالقاىرة, الطبعة األكلى, ,ىػ(, المحقؽ: أ. د محمد إبراىيـ عبادة,مكتبة اآلداب ُُٗ
 ـ. ََِْ

ئس لمطباعة محمد ركاس قمعجي ,كحامد صادؽ قنيبي, : دار النفا معجـ لغة الفقياء: (ُّ
 . ُٖٓ:ـ ُٖٖٗ /ىػ  َُْٖكالنشر كالتكزيع, الطبعة الثانية, 

: ,القاىرة مجمكعة مف العمماء, دار الدعكة مجمع المغة العربية بالقاىرة, المعجـ الكسيط: (ُْ
 مادة) حمى(.

 ُٖٖٗ /ىػ  َُْٖ,الطبعة الثانية  دار الفكر دمشؽ أبك جيب,  سعدمالقامكس الفقيي:  (ُٓ
 مى(.مادة )حـ.:
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 كقيؿ أيضا:),(ُٔ)(كالخيؿ التي يحمؿ عمييااجة العامة لذلؾ,لماشية الصدقة,لمح
اًمفى اٍلمىكىاًت يىٍحًميًو اإلٍ  مىٍكًضعه  ةو ـي ًلمىكى مى كصى :كىأىٍصؿ اٍلًحمىى أىنَّوي  قىاؿ الشَّاًفًعيُّ ,اًشيى مىٍخصي

 , ٍبؿو ًإٍف كىافى مىى حى بنا أىٍكفىى ًبكىٍمبو عى عى بىمىدنا ميخىصَّ ًب ًإذىا اٍستىٍنجى ؿ اٍلعىًزيزي ًمفى اٍلعىرى كىافى الرَّجي
قىؼى لى  كى بىؿه ثيَـّ اٍستىٍعكىاهي, كى ـٍ يىكيٍف جى مىى نىشىزو ًإٍف لى ٍيثي أىٍك عى ٍكًتًو, فىحى وي مىٍف يىٍسمىعي ميٍنتىيىى صى

ٍكتي  ,بىمىغى صى مىاهي ًمٍف كيؿ نىاًحيىةو يىٍرعىى مىعى اٍلعىامًَّة ًفيمىا ًسكىاهي, وي حى يىٍمنىعي غىٍيرىهي ًمٍف أىٍف  كى كى
فنجد أف ال فرؽ بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي  ,(ُٕ)(ييشىاًركىوي ًفي ًحمىاهي 

 المصطمحك  ,داللة المعنى المغكم تدؿ عمى العمـك كلكف المنع, فكالىما تعني
فأصبح يخص  يدا فأصبحت داللتو تدؿ عمى الخصكص,تطكر تطكرا جد الشرعي
 المرعى.

فأصبح يشمؿ عدة , الت أخرلكفي العصر الحديث أخذ مصطمح الحماية دال      
يَّةأيضا  ىي,ك  يتيا مف التمٌكثكقا حماية البيئة: مصدر حمىىفيي معاني   حماية جكّْ
نظاـ استعمارٌم يقضي بأف تظٌؿ الحككمة الكطنٌية في إقميـ ما قائمة  أيضا: ,كىك 

عمى أف تتكلَّى الدَّكلةي الحاميةي شئكف اإلقميـ الدفاعٌية كالخارجٌية كتقٌدـ ليا النصح في 
جميع الشئكف األخرل "كانت المغرب تحت حماية فرنسا قبؿ إعالف استقالليا: 

حصانة ضٌد االعتقاؿ "ريفعت الحماية عف عضك  ,كىي ض/ إعالف الحماية"فر 
عالميـ مف  حماية المستيمؾ: ,كىي مجمس الشعب" حركة لحماية المستيمكيف كا 

حماية تجاريَّة:  كىي ,خالؿ ممارسات معٌينة كاإلعالف "جمعية حماية المستيمؾ"
ؿ الدَّكلة لتكجيو االقتصاد ال خارجٌي لتحقيؽ أىداؼ اقتصادٌية اتّْجاه يدعك إلى تدخُّ

ناعات الكطنٌية كحمايتيا ,كىي (ُٖ)كاجتماعيَّة كسياسٌية معٌينة مف أىميا تشجيع الصّْ

                                                             

 محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ, دار الفضيمة كتكردمعجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية:ال (ُٔ
 .ٖٗٓ/ُالقاىرة, :

 الككيت,الطبعة الثانية, دار,المكسكعة الفقيية الككيتية:كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية (ُٕ
 ىػ( ُِْٕ- َُْْمصر, )مف  ,الككيت,الطبعة األكلى, مطابع دار الصفكة,السالسؿ 

 مادة)حمى(   
ىػ( بمساعدة فريؽ ُِْْد أحمد مختار عبد الحميد عمر )ال معجـ المغة العربية المعاصرة: (ُٖ

 .ٗٔٓ/ُ: ,ـ ََِٖ /ىػ  ُِْٗالطبعة األكلى, , بيركت عمؿ, عالـ الكتب,
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:الحماية االجتماعٌية التي تكفّْر لضعاؼ الحاؿ العالجى  لحيطة االجتماعٌيةأيضا 
كغيرىه
(ٜٔ). 
  األلفاظ المرادفة:المطمب الثالث :    
 كمنيا: ؽ معيا في المعنى,لمحماية الفاظ تتف     
  ةي  ,الدٍَّفعي: مىٍصدىري دىفىعى اجَّ ادًَّتًو ًفي المُّغىًة: التٍَّنًحيىةي كىاٍلميمىاطىمىةي كىاٍلميحى ًمٍف مىعىاًني مى كى

اؿ عىًف  ًديعىًة مىثىالن, كىااًلٍرًتحى دَّ غىٍيًرًه كىاٍلكى دَّ اٍلقىٍكؿ كىرى يىٍشمىؿ رى دُّ, كى عىًف اٍلغىٍيًر كىالرَّ
ٍعنىى االً ا ذىا بيًنيى ًفٍعميوي ًلٍممىٍفعيكؿ كىافى ًبمى ٍنًتيىاًء ًإلىى ٍلمىٍكًضًع, كىاٍلمىًجيءى ًبمىرَّةو. كىاً 

 .(َِ)الشٍَّيءً 
  اءى ًفي اٍلكيمّْيَّاتً كىأىمَّا مىٍعنىاهي ًفي ااًلٍصًطالىًح: فىييكى كىمى ٍرؼي الشٍَّيًء قىٍبؿ ا جى : صى

ذىا عيدّْمى ًفٍعمي  كًد, كىاً  ـٍ }فىاٍدفىعي و تىعىالىى:نىالىةى نىٍحكى قىٍكلوي ًبًإلىى كىافى مىٍعنىاهي اإلٍ اٍلكيري كا ًإلىٍيًي
ذىا عيدّْمى ًبعىٍف كىافى مىٍعنىاهي اٍلًحمىايىةى كىمىا ًفي قىٍكلو تىعىالىى: }ًإفَّ المَّوى (ُِ){أىٍمكىالىييـٍ  , كىاً 

 (ِِ){دىاًفعي عىًف الًَّذيفى آمىنيكايي 
 يَّة. سَّمبٌي:الدّْفاع ال: الدفاع  كسائؿ الحماية ضٌد الغارات الجكّْ
  :مجمؿ الكسائؿ التي يمجأ إلييا بمده ما لتأميف سالمة أراضيو.الدّْفاع الكطنٌي 
  ٌٌية الم :الدّْفاع الجٌكم  . عٌدة لمدّْفاع عف الفضاء الجٌكمٌ مجمكعة األسمحة الجكّْ
 :اية المدنيّْيف مف الككارث النظـ كالخطط كاألبنية الميصمَّمة لحمالدّْفاع المدنٌي

 الطَّبيعٌية كاعتداءات العدٌك.
 :عالف الحرب عمى األعداءكزارة تتكٌلى الدّْفاع عف  كزارة الدّْفاع  البالد كا 

 كيطمؽ عمييا كزارة الحربٌية.
 :ؽه يعطيو القانكف لمشَّخص بحيث يبيح لو االلتجاء إلى قدر الدّْفاع الشَّرعٌي حى

 تداء عمى نفسو كمالو,أك عمى نفس الغير كمالو.مف القٌكة لمنع خطر االع
                                                             

 ,مادة:)حمى(.ْٖٓ/ُمعجـ المغة العربية المعاصرة: (ُٗ
أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي الحمكم أبك :كبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ال (َِ

 دفع(.مادة:))د.ت(, بيركت, ,ىػ(, المكتبة العممية َٕٕالعباس ) 
 .ٔسكرة النساء مف اآلية: (ُِ
 . ّٖسكرة الحج مف اآلية: (ِِ
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 .الدّْفاع عف النٍَّفس: حالة مىف ييضطر إلى اإلقداـ عمى فعؿ لحماية نفسو 
 :الحٌؽ في حماية النَّفس مف العنؼ أك التيديد بو بأٌية  حؽُّ الدّْفاع عف النَّفس

 قكَّة أك كسيمة ضركرٌية.
  يىٍحًميىوي ٍف آخى طىمىبي شىٍخصو مً ارىةي  ليغىةن:ااًلٍسًتجى ى كىالى يىٍخريجي اٍلمىٍعنى , رى أىٍف يىٍحفىظىوي كى

ُـّ؛ألً ,ااًلٍصًطالىًحيُّ عىٍف ذىًلؾى  ارىةي أىعى  نَّيىا تىٍشمىؿ كيؿ أىٍحكىاؿ طىمىًب اٍلًحمىايىةً فىااًلٍسًتجى
ٍسالىـً ًلغىٍيًر اٍلميٍسمً  ًِ ـً كىعىٍكًسوً ًبًخالىًؼ ااًلٍسًتٍئمىاًف, فىًإنَّوي ًفي ديخيكؿ دىاًر اإٍل

(ِّ). 
  :مىافي اٍلعىيٍ اًني الذّْمًَّة ًفي المُّغىًة:ًمٍف مىعى الذمة , كىالضَّ ًمٍف مىعىاًنييىا ًفي  ,دي, كىاأٍلمىافي كى

, ًبشىٍرًط بىٍذؿ اٍلًجٍزيىًة, كىاٍلًتزىاـً  ـٍ مىى كيٍفًرًى ااًلٍصًطالىًح: ًإٍقرىاري بىٍعًض اٍلكيفَّاًر عى
ٍقدى أىٍحكىاـً اٍلًممًَّة. فىاٍلفى  , كىعى ٍقدى ااًلٍسًتٍئمىاًف ميؤىقَّته ٍرؽي بىٍيفى الذّْمًَّة كىااًلٍسًتٍئمىاًف, أىفَّ عى

بَّده ًفي اأٍلٍصؿ الذّْمًَّة ميؤى
(ِْ). 

  ثيَـّ اٍستيٍعًمؿ :العيد , اؿو االن بىٍعدى حى ميرىاعىاتيوي حى اأٍلٍصؿ ًفي مىٍعنىاهي: ًحٍفظي الشٍَّيًء كى
ـي ميرىاعىاتيوي. فىاٍلفىٍرؽي بىٍيفى اٍلعىٍيًد كىااًلٍسًتٍئمىاًف: أىفَّ اٍلعىٍيدى ًفي اٍلميكثىًؽ الًَّذم يىمٍ  ُـّ  زى أىعى

ًمفى ااًلٍسًتٍئمىاف
(ِٓ). 

  كىاٍستىٍأمىفى اسٍ ييقىاؿ: ,افي ًفي المُّغىًة: طىمىبي اأٍلمىافً ااًلٍسًتٍئمى , تىٍأمىنىوي: طىمىبى ًمٍنوي اأٍلمىافى
ؿ ًفي أىمىاًنًو, كى ًإلىٍيًو:  قىٍد أىمَّنىوي كىآمىنىوي.دىخى

  ميٍسًممنا كىافى الدَّاًخؿ أىٍك , ًفي ااًلٍصًطالىًح: ديخيكؿ دىاًر اٍلغىٍيًر )أىٍم ًإٍقًميًمًو( ًبأىمىافو كى
ٍرًبيِّا  .ِٔ))حى

 
 
 
 

                                                             

 .ُُٔ/ّ:المكسكعة الفقيية الككيتية (ِّ
 .ُُٔ/ّ:المكسكعة الفقيية الككيتية (ِْ
 .ُِٔ-ُُٔ/ّ:يةالمكسكعة الفقيية الككيت (ِٓ
 .ُُٔ/ّ:المكسكعة الفقيية الككيتية (ِٔ
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 المطمب الرابع: البيئة لغة واصطالحا
 

كبكأه  ند جبؿنزؿ بو إلى سمنزال:كلو معاف عدة, فبكأه  ,بكأ مف الفعؿالبيئة لغة :     
أىٍف ),كما في قكلو تعالى:(ِٕ)كتبكأ(: نزؿ كأقاـ:ىيأه لو كانزلو كمكف لو فيو,)لو كبكأه فيو

الةتىبىكَّأىا ـٍ ًقٍبمىةن كىأىًقيميكا الصَّ       .(ِٖ)(ًلقىٍكًمكيمىا ًبًمٍصرى بيييكتان كىاٍجعىميكا بيييكتىكي

بما يضـ مف ظاىرات ىي اإلطار الذم يعيش فيو اإلنساف البيئة اصطالحا:    
طبيعية ,كبشرية ,يتأثر كيؤثر بيا, كيحصؿ عمى مقكمات حياتو مف غذاء ككساء 

ىي كؿ شيء يحيط ك ,(ِٗ)كمأكل, كيمارس فيو عالقاتو مع أقرانو مف البشر
كىي المكاف الذم نتخذ منو مكطنا كمعاشا بكؿ ما تحممو ىذه العبارة , (َّ)باإلنساف
ىك خمؽ بيئة  :المقصكد بعمـ صحة البيئة سالـفصحة البيئة في اإل,(ُّ)مف معنى

صحية ال تنفذ إلييا األمراض بفضؿ النظافة, كاىتماـ اإلسالـ بالنظافة أمر ال يدانيو 
ذا كانت أكؿ سكرة  فيو أم ديف سماكم, أك حتى مذىب أرضي قديـ أك حديث.. كا 

ؾ الذم باسـ رب نزلت في القرآف الكريـ تحدثت عف العمـ في قكلو تعالى:)اقرأ
فإف ثاني سكرة نزلت بعدىا مباشرة أمرت بالنظافة في قكلو تعالى:)فثيابؾ , (ِّ)(خمؽ

كاإلسالـ ىك الديف الكحيد الذم يجعؿ النظافة جزءان مف العبادات, بؿ في ,(ّّ)فطير(

                                                             

 :مادة:)بكأ(. لساف العرب (ِٕ

                                                                                        .  ٕٖ: مف اآلية سكرة يكنس  (ِٖ
الككيت  كالفنكف كاآلداب, صابريني ,المجمس الكطني لمثقافةك حمد :ينظر البيئة كمشكالتيا  (ِٗ
                                             َ ُْص ُْٖٗسنة  ِط

 ُّٔ/ُ ُٖٗٗسنة ,ُ ,ط ,جامعة قطر سعيد الحفار : لمكسكعة البيئية العربيةا ينظر (َّ
 . َِص 
دار المطبكعات  ماجد الحمك,:  قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة اإلسالمية رينظ  (ُّ
           .ٕٕ ة,)د.ت(, ص:اإلسكندري امعية,الج
 .ُسكرة العمؽ اآلية: (ِّ
 .ّسكرة المدثر اآلية:  (ّّ
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أصكؿ الديف نفسو, فأكؿ خطكة لمدخكؿ في ديف اإلسالـ ىي الغسؿ, أم االستحماـ, 
إال اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل, كال صالة إال بعد كضكء, أم حتى قبؿ شيادة أال إلو 

غسؿ األيدم كالكجو كاألقداـ, كلإلسالـ اصطالحات خاصة في مسائؿ النظافة, فيك 
يكني عف الميكركبات أك الطفيميات الضارة باسـ الشيطاف أك الخبث أك الخطايا, 

 .(ّْ)نجاسةكييعبر عف النظافة بكممة الطيارة, كعف القذارة بكممة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .ّ: مف صحة األركاح إلى صحة األجساد كالبيئة في اإلسالـالطب الكقائي  (ّْ
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 .الكريم القرآن من األدلة: الثاني المبحث
 كجو عمى كليس إجمالية بصكرة البيئة حماية جكانب الكريـ القرآف تناكؿ     

 كمقكمات الزرع كىالؾ القتؿ مف االنساف عمى بالحفاظ  إشارات كفيو, التفصيؿ
ذا:) اهلل قكؿ ذلؾ كمف, كتنميتيا إدامتيا العمؿ عمى تقـك اإلنساف لَّى كىاً   سىعى تىكى

ٍرثى كىالنٍَّسؿى كىالمَّوي ال ييًحبُّ اٍلفىسادى  ييٍيًمؾى اٍلحى قاؿ  عبد ,(ّٓ)(ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييا كى
{ادىةى , ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى:عىٍف قىتى نا مىٍعمىره ,الرزاؽ:)  ٍرثى كىالنٍَّسؿى ييٍيًمؾى اٍلحى : ,}كى رٍ  قىاؿى : اٍلحى ثي

: ينىًسؿي كيؿَّ شىٍيءو  , كىالنٍَّسؿي ٍرثي كركل اإلماـ أبك جعفر الطبرم في سبب  ,(ّٔ)(اٍلحى
نزكؿ اآلية ما يبيف معاني اآلية الكريمة كالمراد المحافظة عمى البيئة مف التمؼ 

دَّثىنً إذ قاؿ:) كاليالؾ, :حى , قىاؿى كفى مَّادو ي ميكسىى ٍبفي ىىاري ك ٍبفي حى : ثنا عىٍمري ثنا , قىاؿى
مىى  أىٍسبىاطه, ييٍشًيدي المَّوى عى يىاًة الدٍُّنيىا كى ًمفى النَّاًس مىٍف ييٍعًجبيؾى قىٍكليوي ًفي اٍلحى عىًف السُّدّْمّْ " }كى

{مىا ًفي قىٍمًبًو كىىي  اـً ًميؼه  ,كى أىلىدي اٍلًخصى , كىىيكى حى لىٍت ًفي اأٍلىٍخنىًس ٍبًف شىًريؽو الثَّقىًفيّْ : نىزى قىاؿى
ـى, ًلبىًني زيىٍ  ٍسالى ًدينىًة, فىأىٍظيىرى لىوي اإٍلً ـى ًباٍلمى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىةى. كىأىٍقبىؿى ًإلىى النًَّبيّْ صى

ـى, كىالمَّوي  ٍسالى : ًإنَّمىا ًجٍئتي أيًريدي اإٍلً قىاؿى ـى ذىًلؾى ًمٍنوي, كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى بى النًَّبيَّ صى  فىأىٍعجى
ـي أىنّْي صى  ذىًلؾى قىكٍ يىٍعمى مىى مىا ًفي قىٍمًبًو{ ]البقرة: ليوي:اًدؽه. كى ييٍشًيدي المَّوى عى رىجى َِْ}كى [ ثيَـّ خى

ٍرعو  ـى, فىمىرَّ ًبزى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ,فىأىٍحرىؽى  ًمٍف ًعٍنًد النًَّبيّْ صى ميرو ,كىحي ًلقىٍكـو ًمفى اٍلميٍسًمًميفى
ٍرعى, ميرى الزَّ أف ىذه اآلية الكريمة عامة في كؿ  رمباإلماـ الط ,كيرل(ّٕ)(كىعىقىرى اٍلحي

, المعاصي  التي تكلد  فسادا في األرض إذ قاؿ:) سىٍيفي : ثنا اٍلحي ـي, قىاؿى دَّثىنىا اٍلقىاًس ذىًلؾى حى
, ًفي قىٍكًلًو:}سىعىى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا{ ]البقرة:  ٍيجو رى اجه, عىًف اٍبًف جي جَّ : ثني حى قىاؿى

كىذىا؟ قىاؿى [ قىطى َِٓ ـى تىٍفعىؿي كىذىا كى : ًل , فىًإذىا ًقيؿى سىفىؾى الدّْمىاءى, ًدمىاءى اٍلميٍسًمًميفى ـى, كى عى الرًَّح

                                                             

 .َِٓسكرة البقرة اآلية:   (ّٓ
       ني الصنعانيأبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماتفسير عبد الرزاؽ: (ّٔ
 قَُُْالرياض, الطبعة األكلى,  ,تحقيؽ: د. مصطفى مسمـ محمد, مكتبة الرشد  ىػ(ُُِ) 
 .َّّ/ُ, :ـَُٗٗ/

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك  جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف: (ّٕ
الرسالة,بيركت, الطبعة:  ىػ(, المحقؽ: أحمد محمد شاكر, مؤسسةَُّجعفر الطبرم )المتكفى: 

 .ِٕٓ/ّـ,: َََِ -ىػ  َُِْاألكلى, 
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كىابي ًمفى الٍ  ؿَّ " كىالصَّ ًإفَّ المَّوى تىبىارىؾى : قىٍكًؿ ًفي ذىًلؾى أىٍف ييقىاؿى أىتىقىرَّبي ًبًو ًإلىى المًَّو عىزَّ كىجى
تىعىالىى كىصىؼى ىىذى  ـى كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى سيكًؿ المًَّو صى لَّى ميٍدًبرنا عىٍف رى ا اٍلمينىاًفؽى ًبأىنَّوي ًإذىا تىكى

ؿي ًفي اإٍلً , عىًمؿى ًفي أىٍرًض المًَّو ًباٍلفىسىادً  قىٍد يىٍدخي ًميعي اٍلمىعىاًصي,كى ذىًلؾى أىفَّ اٍلعىمىؿى  ٍفسىاًد جى كى
ٍصفىوي ًببىٍعًض مىعى ًباٍلمىعىاًصي ًإٍفسىاده ًفي اأٍلىرٍ  ًص المَّوي كى ـٍ ييخىصّْ ٍفسىاًد ديكفى ًض, فىمى اًني اإٍلً

ٍفسىادي ًمٍنوي كىافى بً  بىٍعضو  اًئزه أىٍف يىكيكفى ذىًلؾى اإٍلً ٍعنىى قىٍطًع الطًَّريؽً كىجى اًئزه أىٍف يىكيكفى , مى كىجى
, كىأىمُّ ذىًلؾى كىافى غىيٍ  مًَّو عىزَّ أًلىفَّ ذىًلؾى ًمٍنوي لً , ا ًفي اأٍلىٍرضً كىافى ًإٍفسىادن " ًمٍنوي فىقىٍد رى ذىًلؾى

ؿَّ مىٍعًصيىةه  ييًخيؼي  يىٍقطىعي الطًَّريؽى  غىٍيرى أىفَّ اأٍلىٍشبىوى ًبظىاًىًر التٍَّنًزيًؿ أىٍف يىكيكفى كىافى  كىجى ,كى
فىوي ًفي ًسيىاًؽ اآٍليىًة ًبأىنَّوي , السًَّبيؿى  سىعىى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا  أًلىفَّ المَّوى تىعىالىى ًذٍكريهي كىصى
ييٍيًمؾى  ٍرثى كى (, كىالنٍَّسؿى  اٍلحى ذىًلؾى ًبًفٍعؿو ميًخيًؼ السًَّبيًؿ أىٍشبىوى ًمٍنوي ًبًفٍعًؿ قيطَّاًع الرًَّحـً كى

((ّٖ 
,ككذلؾ أشار  ىنا أطمؽ لفظ اإلفساد ليشمؿ كؿ يقع أمامو مف بشر كحجرك 

ذا فارقؾ رجع عنؾ, سعى في األرض أم مضى إالسمرقندم إلى ىذا المعنى بقكلو:)
,  في األرض بالمعاصي ًلييٍفًسدى ًفييا ٍرثى كىالنٍَّسؿى ييٍيًمؾى اٍلحى ,أم يعصي اهلل في األرض كى

أم ال يرضى بعمؿ المَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسادى,كى  أم يحرؽ الكدس كيعقر الدكاب,
قتصر عمى الكبائر ,كىذا أيضا يدؿ عمى الفساد في اآلرض ال ي(ّٗ)المعاصي(
عقر الدكاب ىك تدمير  لمبيئة الحكانية كليذا لجأت الحككمات الكطنية ,ف المعركفة

لبرنامج المحميات الطبيعية لمحفاظ عمى الجنس الحيكاتي مف االنقراض,كقد عممت 
الحككمات عمى سف القكانيف كاألنظمة التي تنظـ حياة الحيكاف, كرتبت عمى مف 

قاؿ المفٌسركف: الحرث كاألنظمة العقكبات الرادعة,كركل الثعمبي:)كانيف ينتيؾ ىذه الق
النضر بف عدم عف ,ما تحرثكف مف النبات, كالنسؿ نسؿ كؿ دابة كالٌناس منيـ

لَّى سىعى:)مجاىد في قكلو ذا تىكى إذا كلى خاؼ فعمؿ بالعدكاف كالعالـ  اآلية قاؿ: (كىاً 
عف سعيد بف المسيب ,ال ييًحبُّ اٍلفىسادى  كىالمَّوي ,فأمسؾ اهلل المطر كأىمؾ الحرث كالنسؿ

قتادة عف عطاء: إف رجال يقاؿ لو العالء , : قطع الدرىـ مف الفساد في األرضقاؿ
قاؿ قتادة: فقمت , صٌمى اهلل عميو كسٌمـ أف ينزعيا بف منبو أحـر في جٌبة فأمره النبيٌ 

                                                             

 .ِٖٓ/ّجامع البياف في تأكيؿ آم القرآف: (ّٖ
ىػ(, تحقيؽ: ّّٕبحر العمكـ:أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم)  (ّٗ

 .ُّٔ/ُبيركت,)د.ت(,: ,د.محمكد مطرجي, دار الفكر
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, إذا كاف قطع (َْ)(اٍلفىسادى  اهلل ال ييًحبُّ  إف ء:إٌنا كنا نسمع أف شٌقيا فقاؿ عطا: لعطاء
 فكيؼ بالذم يقطع األشجار ليبني بدال منيا البيكت؟ الدرىـ كشؽ الثكب مف الفساد,

  كىذا األمر يؤدم الى دمار األرض.,
قكلو عز ,إذ قاؿ السمرقندم:) كركم أيضا سبب آخر في نزكؿ اآلية الكريمة     
كًليا)خمة مف ن (ُْ)(ا قىطىٍعتيـٍ ًمٍف ًلينىةو يعنيمى )كجؿ: مى أيصي ٍكتيميكىا قاًئمىةن عى فمـ  (أىٍك تىرى

لما دخؿ المسممكف عمى بني : كقاؿ عكرمة ,بأمر اهلل: ًإٍذًف المًَّو يعنيفىبً , تقطعكىا
لَّى سىعى )كتأكلكا قكلو تعالى:ذكا يقطعكف النخؿ, فنياىـ بعضيـ,أخ , النضير ذا تىكى كىاً 

ييٍيمً  ٍرثى كىالنٍَّسؿى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييا كى يقطع كيتأكؿ قكلو كقاؿ بعضيـ:(,ؾى اٍلحى
ٍكتيميكىا ,فأنزؿ اهلل تعالى:(ِْ)(كىال يىناليكفى ًمٍف عىديكٍّ نىٍيالن )تعالى: مىا قىطىٍعتيـٍ ًمٍف ًلينىةو أىٍك تىرى

كًليا فىًبًإٍذًف المَّوً  مى أيصي  ة شجرةيتعالى عف قطع النخمة أك أ ,فنياىـ اهلل(ّْ)(قاًئمىةن عى
سكؼ يغير    طع األشجار المثمرة أك حتى غير المثمرةقفمثمرة يستفيد منيا البشر,

ار الممكثات الصناعية  شتكقفار كان حكليا الى صحارمرض الطبيعية كيفي معالـ األ
يس كراء نزكؿ كىذا ما جاء كاضحا في السبب الرئمف الغازات المنعبثة مف المصانع 

كىافى شىًديد نزلت ًفي اأٍلىٍخنىس ٍبف شريؽ الثَّقى )ًبٌي:قىاؿى اٍلكىمٍ اآلية الكريمة,إذ  ًفيّْ كى
اـ؛ ٍرث كالنسؿاٍلًخصى بىيف قطع الرًَّحـ الَّذً فيعني: فىأىما إىالكو اٍلحى م كىافى بىينو كى
,كأحرؽ حرثيـ؛فبيتثىًقيؼ؛ كىافى يـ لىٍيالن فىأٍىمؾ مىكىاًشييـٍ ًنيىة سيئ السريرة كى  (ْْ)(حسف اٍلعىالى

                                                             

ف: أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي, أبك إسحاؽ )المتكفى: الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآ (َْ
األكلى  الطبعة,ىػ(, تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر, دار إحياء التراث العربي, بيركتِْٕ

 .ُِْ/ِ: ـ, ََِِ -, ىػ ُِِْ
 .ٓسكرة الحشر مف اآلية: (ُْ
 .َُِسكرة التكبة مف اآلية: (ِْ
 .َّْ/ّ:بحر العمكـ (ّْ
عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل, ابف أبي الربيع القرشي األمكم  كتاب العزيز:تفسير ال (ْْ

الجامعة اإلسالمية بالدينة مجمة ىػ(, المحقؽ: عمي بف سمطاف الحكمي, ٖٖٔالعثماني اإلشبيمي )
 ُُّْذك الحجة  -ىػ  َُُْالمحـر  ِٓ - ِِالسنكات , ََُ - ٖٓالمنكرة, األعداد 

 .ُِّ/ُ:ق
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فقد   ,(ّٓ)(ُكُموا َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق المَِّو َوال َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ )الىككما قاؿ تع
كىذه الكممة تحتمؿ معافو ” ال تعثكا ” عبَّر المكلى عز كجؿ بالنيي عف الفساد بمفظ 

كعميو فالنيي عف الفساد في األرض  “كال ترضكا, كال تفعمكا, كال تتمادكا ” عدَّة منيا 
كىذا مف تماـ  (ّٔ)فيو   نيي عف الفعؿ كنيي عف الرضا بو كنيي عف التمادم

َواَل ) الحفاظ عمى البيئة, كقد أكَّد القرآف عمى ىذا المعنى في مكاضع عدَّة فقاؿ تعالى
ِمَن  ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَيا َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت المَِّو َقِريبٌ 

كفييا أفَّ اهلل خمؽ األرض صالحة ماتعة, فيي مف حيث األصؿ ,(ّٕ) )اْلُمْحِسِنينَ 
مستكممة كؿ مقكمات الصالحية لسدّْ حاجات اإلنساف, فيي بكؿ ما فييا كما عمييا 
مقت عمى الكجو المالئـ لمنافع الخمؽ كمصالح الناس, كقد نيانا ربنا عف اإلفساد  خي

منيا ىك كتخريبيا كميا, فاستخداـ   لمساس بالتخريب في جزءفييا بعد ذلؾ, كأفَّ ا
القرآف لمصطمح )األرض( الجامع الكمي لتككف محؿ اإلفساد كليس بقعة منيا أك 
عنصران مف عناصرىا مثؿ اليكاء أك الماء يدؿُّ عمى أفَّ فساد أم جزء أك عنصر فييا 

, (ّٖ)شو كمكطف حياتوىك فساد لبقية األجزاء كالعناصر, فيي مقر اإلنساف كمعا
فساد كغيره, بالقتؿ النفكس إفساد عف النيي فيو يدخؿ اإلفساد عف كالنيي  األمكاؿ كا 
فساد كغيرىا, كالغش بالسرقة فساد األدياف كا  فساد األنساب كا   ألف كذلؾ العقكؿ, كا 

 الكجكد في اإلفساد ماىية إدخاؿ فمنع الخمسة, ىذه ىي الدنيا في المعتبرة المصالح
(ّٗ)أنكاعو جميع مف المنع يقتضي

اْلَبر  َواْلَبْحِر ِبَما  َظَيَر اْلَفَساُد ِفي  (كقاؿ تعالى 
كفيو أفَّ ما )(ْٓ)  َعِمُموا َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُيم َبْعَض الَِّذي 

في ىذه  نحياه مف سكء األحكاؿ البيئية فيك بسب ما اقترفت أيدم البشر مف عبث
البيئة كعمى ظير ىذه األرض, كأفَّ ىذا السكء قد طاؿ ما ينتفع بو الناس مف خيرات 
األرض برىا كبحرىا, كفساد البر يككف بفقداف منافعو كحدكث مضارّْه, مثؿ حبس 
األقكات مف الزرع كالثمار كالكأل كفي مكتاف الحيكاف المنتفع بو, كفي انتقاؿ الكحكش 

حط األرض إلى أرضيف أخرل, كفي حدكث الجكائح مف جراد التي تصاد مف جراء ق
كحشرات كأمراض كفساد البحر كذلؾ يظير في تعطيؿ منافعو مف قمة الحيتاف 

                                                             

 .ُْكـ اآلية:سكرة الر  ) ْٓ
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 (ْٔ)كالمؤلؤ كالمرجاف كنضكب مياه األنيار كانحباس فيضانيا الذم بو يستقي الناس
يفرطكف بصيد ليـ فال  فعمى الناس أف يحافظكا عمى ىذه المنافع التي أكدعيا اهلل

الحيتاف خشية انقراض كانتياء جنسياعمى األرض,كعمى الحككمات تشريع القكانيف 
استعمف الفساد في البر  التي تكفؿ حمايتيا مف االنقراض, كتزيد مف تكاثرىا كنمكىا,

كفي أنفسيـ مف األمراض عايشيـ كنقصيا كحمكؿ اآلفات بيا,كالبحر أم:فساد م
 األعماؿ الفاسدة المفسدة بطبعيا ب ما قدمت أيدييـ مفكالكباء كغير ذلؾ,كذلؾ بسب

كأشارالشيخ الشعراكم الى جممة مف األمكر التي أفسدت األرض قد ارتكبيا اإلنساف 
كنفصؿ النظرة الجزئية عف النظرة الكمية ا ننظر إلى التجربة بأٍفؽ محدكد,كلكننبقكلو:)

كف؛ فنتسبب بيذا المٍيث في المطمكب منا أٍف ننظرى بيا لكيؿ ما يحيط بنا في الك
التجارب في إفساد الكثير مف أسرار حياتنا عمى األرض؛ حتى ًبٍتنىا نشكك مف 

كذلؾ بتدٌخؿ اإلنساف المختار فيما ,كحران فكؽ االحتماؿدان كصقيعان؛اضطراب الجك بىرٍ 
قكؿ الحؽ كاقرأ إف شئت ,فيو إال بعد أف يدرسى كؿ جكانبو ال يجب أٍف يتدخؿى 

كلذلؾ البيدَّ مف دراسة ,حر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم الناس{ظىيىرى الفساد ًفي البر كالب}سبحانو:
ـ مف تجاربنا التي  كلذلؾ أيضان قد تضر البشر؛الميقٌدمات كالنتائج جيدان قبؿ أف نيضخّْ

شر مف إف عمينا أف ندرس اآلثار الجانبية لكؿ اختراع عممي كي نحميى البأقكؿ:
ؼي مىا لىٍيسى لىؾى ًبًو }كىالى تىقٍ كلنتذكر قكؿ الحؽ سبحانو: جانبيةسيئات تمؾ اآلثار ال

ـه  منا  كلعؿ ما نعيش فيو مف ميٍشًكالت تتعمؽ بالجك كالصحة ىك,(ْٕ){ًعٍم نتيجة تدخُّ
ذلؾ أننا لٌما خرجنا بالميٍخترعات ذا يؤكد لنا حكمة الخالؽ األعمى؛كىبغير عمـ مكتمؿ؛

ية؛ ظننا أف في ذلؾ مكسبان كبيران؛ كلكنو كاف كباالن في العممية كانبيرنا بفائدتيا السطح
بما اكتسبت أيدم »كلذلؾ لـ يىقيًؿ الحؽ سبحانو: ,ض األحياف نتيجة اآلثار الجانبيةبع

فظكاىر الككف أشياء كقضايا لكؿ العامة, ,}ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم الناس{:بؿ قاؿ« الناس
اهلل تعالى يريد لمككف البقاء, كلـ يٍأًت أكاف كمف الحكمة إاٌل تناليا يد اإلنساف؛ ألف 

انتيائو, لذلؾ الحؽ سبحانو يجعؿ فينا مناعة تجعمنا نقبؿ الفساد إلى حيف, إلى أف 
                                                             

محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي  تفسير التحرير كالتنكير: (ْٔ
 .َُُ/ُِـ, ُٕٗٗ ,تكنس,ىػ(, دار سحنكف لمنشر كالتكزيع ُّّٗ)

 . ّٔسكرة اإلسراء مف اآلية: (ْٕ
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كما داـ الحؽ سبحانو كقاؿ أيضا:),(ْٖ) (يصؿ إلى درجة التشبُّع, فتتفجر األكضاع
مف ناحيتيـ, كباهلل ىؿ اشتكينا فال بيٌد أف الفساد جاء  : }ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم الناس{ قاؿ

أزمة في اليكاء مثالن؟ لكف نشتكي تمكث اليكاء بما كسبٍت أيدم الناس, أٌما حيف 
الحؽ سبحانو ,نجد اليكاء نقيان كما خمقو اهلل نذىب إلى الخالء حيث ال يكجد اإلنساف,
قىدَّرى ًفييىآ أىٍقكىاتىيىا{ تكفَّؿ لنا بالغذاء فقاؿ:}كى
زمة طعاـ, لماذا؟ ألف لكنا نشتكي أ (ْٗ)

الطعاـ يحتاج إلى عمؿ, كنحف تكاسمنا, كأسأنا التصرُّؼ في الككف, إما بالكسؿ 
ما باألنانية حيث يضفُّ الكاجد عمى  كالخمكؿ عف استخراج خيرات األرض كأقكاتيا, كا 

 .غير الكاجد
 كالتلبحر, كتعدـ الكثير مف المحصكقد قرأنا مثالن أف أمريكا تسكب المبف في ا     

كفي العالـ أيناس يمكتكف جكعان,إذف:ىذه أنانية, أما التكاسؿ فقد حدث منا في 
كيؼ اخضرت اآلف  انت جرداء قاحمةكانظر اآلف إلى صحرائنا التي ك,الماضي

كصارت مصدران لمخيرات لما اىتممنا بيا كيسَّرنا ممكيتيا كلذلؾ قمت في ىيئة األمـ: 
إنيا  نت لو الرخاء كاالستقرار كاألمافلعالـ بيا لضمإف في القرآف آية كاحدة, لك أخذ ا

} عىيىا ًلألىنىاـً فاألرض كؿ األرض لألناـ كؿ األناـ, لكف  (َٓ)قكلو تعالى: }كاألرض كىضى
الكاقع خالؼ ذلؾ, فقد كضعكا لألرض حدكدان, كأقامكا عمييا الحكاجز كاألسكار, فإٍف 

ذلؾ كثيران مف المشاؽ في إجراءات أردتى التنٌقؿ مف قطر إلى آخر تجشَّمت في سبيؿ 
استعمف الفساد في البر كالبحر أم: فساد معايشيـ كنقصيا كحمكؿ ,(ُٓ) (كتأشيرات

اآلفات بيا, كفي أنفسيـ مف األمراض كالكباء كغير ذلؾ, كذلؾ بسبب ما قدمت 
م عىًمميكا{ ىذه المذككرة }ًلييًذيقىييـٍ بىٍعضى الَّذً ,أيدييـ مف األعماؿ الفاسدة المفسدة بطبعيا

أم: ليعممكا أنو المجازم عمى األعماؿ فعجؿ ليـ نمكذجا مف جزاء أعماليـ في الدنيا 
{ عف أعماليـ التي أثرت ليـ مف الفساد ما أثرت, فتصمح أحكاليـ  ـٍ يىٍرًجعيكفى }لىعىمَّيي

                                                             

 اىرة,الق ىػ(, مطابع أخبار اليكـُُْٖالشيخ محمد متكلي الشعراكم ) تفسير الشعراكم: (ْٖ
 .َٕٓٓ/ُِـ:ُٕٗٗ

 .َُسكرة فصمت مف اآلية: (ْٗ
 . َُسكرة الرحمف اآلية: (َٓ
 .ُُْٕٔ/ُٖتفسير الشعراكم: (ُٓ
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,كىذا ما رأيناه في كقنا الحاضر كيؼ تفسد الحككمات التي عرفت (ِٓ)كيستقيـ أمرىـ
ا عف حقكؽ الحيكاف في الحياة كيؼ حكلت باطف المحيطات الى دمار بدفاعي

مدمر التي بالتالي سيككف ليا آثار سمبية كخراب,عندما جعمتو حقال لتجاربيا النككية 
ككذلؾ ما كعمى تمكث البيئة البحرية كالقضاء عمييا, المحيطات كالبحار, عمى بطف

    الصحراء مما سيككف أثرا كخيا. تفعمو  مف دفف كطمر النفايات النككية في عمؽ 
كا كىٍيؼى كىافى عىاًقبىةي الًَّذيفى ًمٍف      كا ًفي اأٍلىٍرًض فىيىٍنظيري ـٍ يىًسيري لى كمنو قكلو تعالى:)أىكى

اءىٍتييـٍ  كىىا كىجى كىىا أىٍكثىرى ًممَّا عىمىري كا اأٍلىٍرضى كىعىمىري ـٍ كىانيكا أىشىدَّ ًمٍنييـٍ قيكَّةن كىأىثىاري ريسيميييـٍ  قىٍبًمًي
) ـٍ يىٍظًمميكفى لىًكٍف كىانيكا أىٍنفيسىيي , ركل ابف أبي حاتـ (ّٓ)ًباٍلبىيّْنىاًت فىمىا كىافى المَّوي ًليىٍظًممىييـٍ كى

عف جمع مف المفسريف أفَّ عمارة األرض ىي عمارتيا بالزراعة كالمحافظة عمى 
ًضيى اهللي عىنٍ أنيارىا كبستانييا,إذ قاؿ:) اًىدو رى وي ًفي قىٍكًلًو: كأثاركا األرض قاؿ: عىٍف ميجى

عف الضحاؾ في قكلو:كأثاركا األرض يقكؿ: جنانيا, كأنيارىا كزركعيا ,حرثكا األرض
كىىا أىٍكثىرى ًممَّا , كقاؿ (ْٓ)عمركىا يقكؿ:عاشكا فييا أكثر مف عيشكـ فييا( كىعىمىري

كا ًفي اأٍلىٍرضً "ثـ خكفيـ,فقاؿ عز كجؿ:السمرقندم:) ـٍ يىًسيري لى كا كىٍيؼى كافى  أىكى فىيىٍنظيري
يعني األمـ الخالية كانت عاقبتيـ اليالؾ, ثـ أخبر عنيـ  ",عاًقبىةي الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًيـٍ 

كا اأٍلىٍرضى "فقاؿ:  كقاؿ  ,قاؿ مقاتؿ: يعني ممككا األرض ",كانيكا أىشىدَّ ًمٍنييـٍ قيكَّةن كىأىثاري
كىا يعني عمركا كيقاؿ:أثاركا األرض إذا ق,الكمبي يعني حرثكىا مبكىا لمزراعة كىعىمىري

كىا يعني أىؿ مكة( ,فكصؼ الكفار في األمـ السابقة الذيف (ٓٓ)األرض أىٍكثىرى ًممَّا عىمىري
أىٍم: سبقكا كفر قريش بعمارة األرض بالزراعة أكثر مما عمركىا ىـ,كقاؿ الماكردم:)

                                                             

عبد الرحمف بف ناصر  :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف"" ينظر:تفسير السعدم (ِٓ
ىػ َُِْكلى ىػ(,المحقؽ:عبد الرحمف بف معال المكيحؽ, الطبعة األُّٕٔبف عبد اهلل السعدم )

 .ّْٔـ, َََِ-
 .ٗسكرة الركـ اآلية : (ّٓ
أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي :( تفسير ابن أبي حاتم54

لمحقؽ: أسعد محمد الطيب, مكتبة نزار مصطفى الباز اىػ(, ِّٕالحنظمي الرازم ابف أبي حاتـ )
 .َّٖٖ/ٗ,:ق ُُْٗ ,المممكة العربية السعكدية, الطبعة الثالثة -

 ٔ/ّبحر العمكـ: (ٓٓ
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راعة }كعمركىا أكثر مما عمركىا{ يعني: إفَّ الذي ف أيىمككا مف األمـ الخالية قمبكىا لمزّْ
 .(ٔٓ)(كانكا أكثر حرثاى كعمارةن مف أىؿ مكَّة

كقيؿ الستنباًط المياه كاستخراًج  ,قمبيكىا لمزراعًة كالحرثً  :أمكقاؿ أبك السعكد:)    
راعًة كالغرًس  كىىا{ أم عمَّرىىا أكلئؾ بفنكًف العماراًت مف الزّْ المعادًف كغيًر ذلؾ }كىعىمىري

كىىا{ أم عمارةن أكثرى كمَّا ككيفان كالبناًء كغي رىا ممَّا ييعدُّ عمارةن ليا }أىٍكثىرى ًممَّا عىمىري
كزمانان مف عمارًة ىؤالًء إيَّاىا كيؼ ال كىيـ أىؿي كادو غيًر ذم زرع التبسط ليـ في 
يف بالدُّنيا مفتخريفى بمتاًعيا مع ضعًؼ حاًليـ  غيرًه كفيو تيكُّـ بيـ حيثي كانكا مغترّْ

عطًنيـ إٍذ مداري أمًرىا عمى التبسًط في البالًد كالتسمًط عمى العباًد كالتقمًب في  كضيؽً 
أكناًؼ األرًض بأصناًؼ التصرفات كىـ ضعفة ممجئكف إلى كادو ال نفعى فيو يخافيكف 

, فأضاؼ أفَّ عمارة األرض باستغالؿ خيراتيا مما أكدعو اهلل  (ٕٓ)(أٍف يتخطَّفىيـ النَّاسي 
األرض كبنائيا بشتى فنكف البناء,كىذا  الينافي المحافظة عمييا  تعالى في باطف

كحمايتيا اذا كانت تمؾ العمارة فييا مصالح لمناس, كليس االضرار بيـ,كأكد ىذا 
أكلئؾ كانكا  ألفَّ  ,عمركىا عمارة أكثر مما عمرىا ىؤالء:أمالمعنى الشككاني بقكلو:)

ألسباب المعاش فعمركا األرض  أطكؿ منيـ أعمارا كأقكل أجساما كأكثر تحصيال
 .(ٖٓ)(باألبنية كالزراعة كالغرس

                                                             

أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم النيسابكرم الشافعي  :( التفسير الوجيز56
دمشؽ, بيركت, الطبعة  ,ىػ(, تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم, دار القمـ , الدار الشاميةْٖٔ)

 .ّٖٗ:ص ,ق ُُْٓاألكلى, 
كتاب الكريـ: : أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف إلى مزايا ال ( إرشاد العقل السليم57

 .ِٓ/ٕبيركت,)د.ت(: –ىػ(, دار إحياء التراث العربي ِٖٗمصطفى )
 ىػ(َُِٓمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى:  ( فتح القدير:58

 .ُِٓ/ْ:ق ُُْْ -دمشؽ, بيركت, الطبعة: األكلى  -, دار ابف كثير, دار الكمـ الطيب 
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ميكـً ااًلٍجًتمىاًع كىاٍلعيٍمرىاًف كقاؿ الشيخ القممكني:)    كًؿ عي قىٍد ذىكىٍرنىا ىىًذًه اأٍليمَّيىاًت ًمٍف أيصي كى
ارنا,كىىيكى كىاؼو ًلتىٍذًكيًر ميٍسًمًمي ىىذىا الٍ  مىى سىًبيًؿ ااًلٍسًتٍطرىاًد اٍخًتصى عىٍصًر ًبأىفَّ اٍلقيٍرآفى قىٍد عى

سىاًئًؿ سىعىادىًة اأٍليمىـً كىاأٍلىٍفرىاًد ًفي أىٍمرىًم اٍلمىعىاًش كىاٍلمىعىادً  ًميًع كى  .(ٗٓ)(أىٍرشىدى اٍلبىشىرى ًإلىى جى
 

كمف مظاىر  أثر االسالـ في حماة البيئة ىي حمايتو لمدماء أف تفسح, كالعكاقب    
ي في األرض بالفساد بكؿ أنكاع مف تغيير معالـ التي يناليا صاحبيا,كعدـ السع

زىاءي الًَّذيفى األرض مف قطع البستانيف كقطع الماء عف األنيار,قاؿ اهلل تعالى:) ًإنَّمىا جى
مَّبيكا أىٍك تيقىطَّعى أىٍيدً  يىٍسعىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف ييقىتَّميكا أىٍك ييصى سيكلىوي كى رى اًربيكفى المَّوى كى ـٍ ييحى يًي

لىييـٍ ًفي اآٍلًخرىًة  ؼو أىٍك ييٍنفىٍكا ًمفى اأٍلىٍرًض ذىًلؾى لىييـٍ ًخٍزم ًفي الدٍُّنيىا كى ميييـٍ ًمٍف ًخالى كىأىٍرجي
ٍكـً اٍلفىسىاًد ًفي ,قاؿ أبك جعفر:)(َٔ)(عىذىابه عىًظيـه  كىىىذىا بىيىافه ًمفى المًَّو عىزَّ ًذٍكريهي عىٍف حي

مىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىنَّوي مىٍف قىتىؿى نىٍفسنا اأٍلىٍرًض الًَّذم ذىكىرىهي فً  ي قىٍكًلًو: }ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى كىتىٍبنىا عى
ـى ًعبىادىهي مىا الًَّذم يىٍستىًحؽُّ اٍلميٍفًسدي ًِّبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي اأٍلىٍرًض{ ]المائدة:  [ أىٍعمى

زىاءى لىوي ًفي الدٍُّنيىا ًإالَّ اٍلقىٍتؿي ًفي اأٍلىٍرًض ًمفى اٍلعيقيكبىًة كىالنَّكىاًؿ,فى  جى تىعىالىى:الى قىاؿى تىبىارىؾى كى
؛ كىأىمَّا ًفي  ؼو أىًك النٍَّفي ًمفى اأٍلىٍرًض, ًخٍزينا لىييـٍ قىٍطعي اٍليىًد كىالرٍّْجًؿ ًمٍف ًخالى ٍمبي كى كىالصَّ

ـٍ يىتيٍب ًفي    (ُٔ)(اآٍلًخرىًة ًإٍف لى
      

 
   

                                                             

تفسير القرآف الحكيـ: محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف  تفسير المنار (ٗٓ
ىػ(, الييئة المصرية العامة ُّْٓمحمد بياء الديف بف منال عمي خميفة القممكني الحسيني )

 .ِٔٓ/ٖ:,ـ َُٗٗلمكتاب, 
 .ّّسكرة المائدة اآلية: (َٔ
 .ِّْ/َُ:( جامع البيان في تأويل آي القرآن61
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دلة مف الحديث النبكم الشريؼ الث: األالمبحث الث                  

عمى كثيرو مف   عمى صاحبيا أفضؿ الصالة  كالسالـ اشتممت السنة النبكية      
التكجييات كاإلرشادات التي تحثُّ عمى حماية البيئة مف التمكث, كرسمت منيجان رائعان 

ؿ جممة كبيرة مف في كيفية التعامؿ مع البيئة, كحمايتيا كتطكيرىا, كذلؾ مف خال
األحاديث التي كردت في كتب السنة النبكية المطيرة, كلقد راعت السنة في تكجيياتيا 

 البيئة المائية كالبرية كالجكية عناصر البيئة المختمفة, فدعت إلى المحافظة عمى
 آلتي:عض تمؾ األحاديث عمى النحك ابكيمكننا ذكر  

 نيى فقد ,(ِْ)(فيو يغتسلُ  ثم الدائم الماء في أحدكم يبولنَّ  ال): منو قكؿ النبيّْ     
 شربيـ في الناس يستخدمو الذم العاـ الماء في حاجتو يقضي أف مف المسمـ النبيُّ 

 في يغتسؿ أف نياه ككذلؾ لممجتمع, المائية المكارد عمى لمحفاظ كذلؾ ,كطيارتيـ
 كيفكت عفكنتيا الى كيؤدم المياه تمكيث مف التصرؼ ىذا فيو يتسبب لما الماء ىذا
ؿي  خالليا مف الجراثيـ انتقاؿ عف فضالن  بيا, االنتفاع الناس عمى ا ااًلٍسًتٍدالى كىأىمَّ

ًس ًإنَّمىا ييًفيدي تىنىجُّسى  مىى التٍَّحًريـً كىالتَّنىجُّ لىًتًو عى ًديًث الى يىبيكلىفَّ فىألىنَّوي بىٍعدى تىٍسًميـً دىالى اٍلمىاًء  ًبحى
ٍممى  ٍكًض الدَّاًئـً ًفي اٍلجي مىى اٍلكيمّْيًَّة لىمىًزـى تىنىجُّسي اٍلحى ًمؿى عى لىٍك حي ًس كيؿّْ مىاءو كى مىى تىنىجُّ ًة الى عى

ًديًث ااًلٍسًتيقىاًظ فىًإنَّوي الى يىديؿُّ ًإالَّ  ؿي ًبحى كىذىا ااًلٍسًتٍدالى ا ًباٍلبىٍكًؿ كىالى قىاًئؿى ًبًو كى  اٍلكىًبيًر أىٍيضن
ًس اٍلمىاًء ًفي  مىى تىنىجُّ مىى عى مىى اٍلكيمّْيًَّة فىالى يىٍنتىًيضي ىىذىا كىأىٍمثىاليوي ًإالَّ ًإٍلزىامنا عى ٍممىًة الى عى اٍلجي

ليكًغ اٍلكىٍمًب  ًديثي كي كىذىا حى ًنيفىةى كى مىٍف قىاؿى ًبالطَّيىارىًة ميٍطمىقنا الى تىٍحًقيقنا ًلمىٍذىىًب أىًبي حى
كىأىٍمثىاليوي 
ـي لنجاسة بو,كقد قاؿ اهلل تعالى:,الختالط ا"ال يتكضأ منو"قكلو: ,(ِٔ) رّْ ييحى }كى

} بىاًئثى ـي اٍلخى مىٍيًي عى
 بيف حالىتٍي انفرادىا كاختالطيا كالنجاسة مف الخبائث, كلـ يفرّْؽ ,(ّٔ)

                                                             

 (.ِّٔصحيح البخارم:) (ِٔ
 .ُٕٓسكرة األعراؼ مف اآلية: (ّٔ
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ال يبكٌلفَّ ), ككرد في السنَّة:(ْٔ)فكجب تحريـ استعماؿ كؿ ما تيقَّنىا فيو اختالط النجاسة
, كمعمـك أف البكؿ في الماء الكثير ال يغيّْر (ـ في الماء الدائـ, ثـ يغتسؿ منوأحدك

كزيادة في الحرص كالدقة فأكثر مف مادة إذا أصابت إحداىا أم ,طعمو كلكنو كريحو
شيء مثؿ ثكب اإلنساف أك جسمو أك طعامو أك شرابو أك إناء الطعاـ, بؿ أرض 

. كلك الغرفة, أرض الشارع,أك إذا أصابت الماء الدائـ المستعمؿ لمشرب أك الكضكء
كاف الماء بئرا أك نيران,فإنيا تينجس ىذا الشيء كال يتطير إال بإزالة ىذه النجاسة 
بشرط إزالة لكنيا أك رائحتيا,كمف ىذه المكاد النجسة الدـ,البكؿ كالبراز, المني القيء, 

فنظافة , (ٓٔ)الخمر, لعاب الكمب, لحـ الخنزير ككؿ شيء عفف كبقايا الحيكاف الميت
كمياه االنيار كاآلبار, فقد شدد اإلسالـ عمى تجنب تمكيثيا بإلقاء مصادر المياه 

الزبالة أك النجاسة فييا, كينيى عف التبرز أك التبكؿ في الماء أك عمى شكاطئو 
فالماء الممكث ينقؿ الككليرا كالتيفكد كشمؿ األطفاؿ كالتياب الكبد المعدم, كينقؿ 

نكمستكما عف طريؽ التبرز في الطيف قرب ديداف البميارسيا عند التبكؿ فيو, كينقؿ اال
 .(ٔٔ) الشاطئ
ثو اٍلمىاًء كىاٍلكىإلىً كىالنَّاًر(:) كمف قكؿ النبي       كىاءي ًفي ثىالى اٍلميٍسًمميكفى شيرى

 أفاد فقد,(ٕٔ)
 فيك العاـ الممؾ كاف مما النار بو يكقد كما كاألعشاب الماء مف ذكر ما أفَّ  الحديث
 كعميو ,(ْٓ)غيره عف يحجزه أك غيره دكف لنفسو بو يستأثر أف ألحدو  يجكز ال لمجميع,

 في فيـ سكاء منو االنتفاع في كانكا فكما الجميع, مسؤكلية عمييا المحافظة فإفَّ 

                                                             

 األلككة الكبيسي شبكة حمداف شاكر العزيز السنة المطيرة, عبد ضكء في البيئة حماية (ْٔ
   .ِٓالعممية, ص:

 .ٓ:ص:مف صحة األركاح إلى صحة األجساد كالبيئة الطب الكقائي في اإلسالـ (ٓٔ
 .ٕ:ص:مف صحة األركاح إلى صحة األجساد كالبيئة ـالطب الكقائي في اإلسال(  66

أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني مسند اإلماـ أحمد:اإلماـ  (ٕٔ
بيركت, الطبعة  عادؿ مرشد,كآخركف, مؤسسة الرسالة, ىػ(, المحقؽ:شعيب األرنؤكطُِْ)

 (.َِِّٖ:)ـ ََُِ /ىػ  ُُِْاألكلى, 
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ٍرعنا أىٍك يىٍغًرسي غىٍرسنا ): , كمنو قكؿ النبي (ٖٔ)سكاء عميو الحفاظ ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍزرىعي زى مى
دىقىةه فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طىٍيره أى  حماية الى دعكة كفيو   ,(ٗٔ)(ٍك ًإٍنسىافه أىٍك بىًييمىةه ًإالَّ كىافى لىوي ًبًو صى

 النيكض عمى المسمميف تشجيع خالؿ مف كذلؾ الزراعية, كالمكارد النباتي الغطاء
 في الترغيب خالؿ مف كذلؾ ,كزراعتيا األشجار غرس في التشجير,المتمثمة بعممية
 كتعمير الزراعة عمى الحثّْ  في غايتو الكريـ النبكم ألمرا  يبمغك  ,األخركم األجر
ـٍ فىًسيمىةه فىًإٍف اٍستىطىاعى أىٍف ):يقكؿ عندما كتشجيرىا األرض ًدكي ًبيىًد أىحى ًإٍف قىامىٍت السَّاعىةي كى

تَّى يىٍغًرسىيىا فىٍميىٍفعىؿٍ   ألفَّ  بالبيئة؛ اإلسالـ مف االىتماـ بالغ ىذا كفي ,(َٕ)(الى يىقيكـى حى
 المضر الكاربكف أككسيد ثاني غاز مف كبيرة كمياتو  مف البيئة تيخمّْص ألشجارا

 لحياة الالـز األككسجيف مف كبيرة كمية إنتاج في كبير دكر ليا كما بالصحة,
 تحيط التي كالمدف الصناعية المناطؽ في أيضان  األشجار تقـك كما كالحيكاف, اإلنساف

 حيث اليكاء في المكجكدة الممكثة كالماد ألتربةا كمية بتقميؿ الصحارل أك الجباؿ بيا
 قد اليـك عالمنا في المدف مف كثيران  أفَّ  نجد ىنا كمف لميكاء, منقية كمصفاة تعمؿ
 كبيران  دكران  لألشجار أفَّ  كما المدف, حكؿ األخضر بالحزاـ ييسمى ما إنشاء إلى لجأت
 كثيران  تيدّْدي  التي التصحر ةظاىر  منع الى تؤدم زحفيا,كبالتالي كمنع الرماؿتثبيت  في
ا مىيّْتىةن فىًييى لىوي, ):كسمـ عميو اهلل صمى الحبيب يقكؿ,(ُٕ)الدكؿ مف مىٍف أىٍحيىا أىٍرضن

ؽّّ  لىٍيسى ًلًعٍرؽو ظىاًلـو حى  ظاىرة حارب قد اإلسالـ أف يبيّْف الحديث ,كفي ىذا(ِٕ)(كى
صالحيا كزراعتيا المكات األرض إحياء عمى بتشجيعو التصحر قامة كتنميتيا كا   كا 

                                                             

محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  الشيخياض الصالحيف:ينظر:شرح ر  (ٖٔ
 .ْْٗ/ّ:,ـََِٔىػ/ ُِْٔ: األكلى ىػ(, دار الكطف لمنشر, الرياض,الطبعةُُِْ

 (.ُِْٓٗمسند اإلماـ أحمد:) (ٗٔ
 (.ُُِٖٗمسند اإلماـ أحمد:) (َٕ
 األلككة شبكة الكبيسي, حمداف شاكر العزيز عبد المطيرة : السنة ضكء في البيئة حماية (ُٕ

 (.ُٗص)العممية ,
أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم سنف أبي داكد: (ِٕ

 بيركت  ,ىػ(, المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد, المكتبة العصرية,صيدإِٓالسًّْجٍستاني )
(:َّّٕ.) 
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 إياىا, تمميكيـ مقابؿ األرض إحياء عمى الناس بتشجيع كذلؾ فييا, المعيشة أسباب
 استصالح في العمؿ لباب كفتح المجتمع, في كالنشاط الجد لحركة تكسيع ذلؾ كفي

 الميـ الجانب ىذا في لمعمؿ فرص كخمؽ بيا, يتعمؽ كما كالزراعة األراضي
آدـ كذريتو عمى كككب األرض, كىيأ ليـ فييا أسباب خمؽ المَّو تعالى  ,لممجتمع

عمارتيا, ككسائؿ االنتفاع منيا. أخرج منيا ماءىا كمرعاىا, كأرسؿ السماء عمييا 
مدرارنا, كأنبت فييا الزرع كالزيتكف كالنخيؿ كاألعناب كمف كؿ الثمرات, ككاف عمى 

ء, كعمى اهلل أف يشؽ اإلنساف أف يحرث األرض, كيبذر فييا البذر, كأف يسقييا بالما
األرض, كيفمؽ الحب كالنكل, كيخرج الحي مف الميت, ينشئ جنات معركشات كغير 
معركشات, كالزرع كالنخؿ مختمفنا أكمو كالزيتكف كالرماف, متشابينا كغير متشابو, 
صنكاف كغير صنكاف, يسقى بماء كاحد, كينبت في مكاف كاحد, كيفضؿ بعضيا 

 تبارؾ اهلل رب العالميف. عمى بعض في األكؿ كالطعـ.
خمؽ األرض, كقدر فييا أقكاتيا, كطمب منا أف نثير األرض, كنضع البذر, كنرعاه 
بالسقي كغيره لمصمحتنا نحف. كمع ذلؾ كعدنا عمى ذلؾ باألجر كالثكاب "ما مف 
مسمـ يغرس غرسنا أك يزرع زرعنا فيأكؿ منو إنساف أك طير أك بييمة إال كاف لو بو 

ا يسرؽ منو, لو بو أجر, ما ينزؿ عميو مف آفة لو بو أجر, ما يقع لو صدقة" حتى م
في زرعو مف ابتالء كمصيبة لو بو أجر, أجر مستمر متكرر متجدد كمما انتفع بيذا 
الزرع حي مف األحياء, حتى لك مات الزارع بقي زرعو كغرسو صدقة جارية يصمو 

ي بعض الركايات "مف غرس ثكاب نفعو, كىك في قبره, طيمة انتفاع الناس بو. فف
غرسنا في غير ظمـ كال اعتداء كاف لو أجر جار, ما انتفع مف خمؽ الرحمف تبارؾ 
كتعالى أحد" كفي ركاية "مف نصب شجرة, فصبر عمى حفظيا, كالقياـ عمييا حتى 
تثمر, كاف لو في كؿ شيء يصاب مف ثمرىا صدقة عند اهلل عز كجؿ" كلقد بمغ مف 

ع, كالحرص عميو حتى آخر لحظة مف الحياة أف قاؿ رسكؿ حث الشريعة عمى الزر 
أم نبتو شجر  -اهلل صمى اهلل عميو كسمـ "إف قامت الساعة, كبيد أحدكـ فسيمة 

 .(ّٕ)صغيرة أك نخمة صغيرة "شتمة زرع
                                                             

 كر مكسى شاىيف الشيف, دار الشركؽألستاذ الدكتافتح المنعـ شرح صحيح مسمـ: ينظر: (ّٕ
 .ِٓٔ/ٔ,: ـ ََِِ -ىػ  ُِّْالقاىرة الطبعة األكلى , 
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دىقىةه, ):كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كقاؿ       ًإٍفرىاغيؾى ًمٍف دىٍلًكؾى ًفي دىٍلًك أىًخيؾى صى
دىقىةه, كىأى تىبىسُّميؾى ًفي كىٍجًو أىًخيؾى صى دىقىةه, كى نىٍيييؾى عىًف اٍلميٍنكىًر صى كًؼ كى ٍمريؾى ًباٍلمىٍعري

ؿى ًفي  دىقىةه, كىًىدىايىتيؾى الرَّجي ـى عىٍف طىًريًؽ النَّاًس لىؾى صى رى كىالشٍَّكؾى كىاٍلعىٍظ جى مىاطىتيؾى اٍلحى كىاً 
دىقىةه  الًَّة صى  مف كذلؾ البيئة, نظافة عمى المحافظة في ترغيبال كفيو ,(ْٕ)(أىٍرًض الضَّ

 جماؿ عمى الحفاظ في ترغيبو ككذا الطريؽ, عف األذل إماطة الى الدعكة خالؿ
 . البيئة

 بياف في رائعة معالـ أرست المطيرة النبكية السنة أفَّ  يتبيف سبؽ ما خالؿ كمف      
 كالعبث التدمير مف كيصكنيا الفساد, مف كيحمييا البيئة, عمى يحافظ الذم جزاء
 تعالى اهلل أعده ما بياف خالؿ مف كذلؾ كالدنيكم, األخركم الجزاء في ذلؾ كتمثؿ
 ترغيبان  البيئة بعناصر العناية عمى الجزاء ىذا تعمؽ كقد لممطيعيف, الثكاب مف لعباده
  .(ٕٓ)كمقكماتيا كمصادرىا البيئة بعناصر اإلسالـ اىتماـ مدل يكشؼ بما كترىيبان 

, :) ذلؾ قكؿ النبي مفك        مىى طىاًئفىةو ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى , أيٍرًسؿى عى الطَّاعيكفي ًرٍجزه
قىعى ًبأىٍرضو  ذىا كى مىٍيًو, كىاً  ميكا عى , فىالى تىٍدخي , فىًإذىا سىًمٍعتيـٍ ًبًو ًبأىٍرضو ـٍ مىى مىٍف كىافى قىٍبمىكي أىٍك عى

كا ًفرى  مقد ف ,مكافحة األكبئةالى  اإلسالـ  ,فمقد سعى(ٕٔ)(ارنا ًمٍنوي كىأىٍنتيـٍ ًبيىا, فىالى تىٍخريجي
جاء اإلسالـ في ىذا المجاؿ بتعاليـ سبؽ بيا الطب الحديث فمف ذلؾ:األمر بعزؿ 

مىى :المريض المعدم عف غيره مف األصحاء, إذ يقكؿ رسكؿ اهلل دي ميٍمًرضه عى )الى ييكرى
الذم قد يمرض غيره أم ينقؿ ككممة الممرض ىنا معناىا المريض ,(ٕٕ)(ميًصحٍّ 

                                                             

ق(, تحقيؽ : عمي ِٔٓاألدب المفرد: محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي) (ْٕ
 ُِّْاألكلى  مصر, الطبعة,كعمي عبد المقصكد رضكاف, مكتبة الخانجي  ,عبد الباسط مزيد

 (.ُٖٗـ,) ََِّ /ىػ 
 .  ِٓالكبيسي , ص: حمداف شاكر العزيز عبد المطيرة : السنة ضكء في البيئة حماية (ٕٓ
اإلماـ مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ) مكطأ اإلماـ مالؾ بركاية يحيى: (ٕٔ

 .(ُِِٔ:) بيركت,)د.ت( ,ىػ(, تحقيؽ : الدكتكر بشار معركؼ, دار الغرب اإلسالميُٕٗ
 (.ِّٔٗماـ أحمد:)مسند اإل (ٕٕ



31 
 

أمر اإلسالـ األصحاء بعدـ مخالطة  ,العدكل إليو كىك تعبير آية في البالغة
 رض, المريض المعدم )الممرض( إلى أف تزكؿ فترة العدكل, كيصبح غير ناقؿ لمم

مبدأ الحجر الصحي, أم عزؿ المريض الذم ال ييرجى  كقد سف الرسكؿ الكريـ
, كفي ى   :)اجعؿ بينؾ كبيف المجذـك قدر رمح أك رمحيفذا يقكؿشفاؤه كالمجذـك

ـٍ ًمفى اأٍلىسىدً كقاؿ النبي:),( كي كا ًمفى اٍلمىٍجذيكـً ًفرىارى عىٍف عىٍمًرك  ,كفي حديث آخر(ٖٕ)(ًفرُّ
ؿه مىٍجذيكـه , فىأىٍرسىؿى ًإلىٍيًو ال ٍفًد ثىًقيؼو رىجي نًَّبيُّ ٍبًف الشًَّريًد , عىٍف أىًبيًو , قىاؿى :) كىافى ًفي كى

ـى ًإنَّا قىٍد بىايىٍعنىاؾى فىاٍرًجٍع( مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى
في التعامؿ مع الكباء يضع اإلسالـ ك ,(ٕٗ)

:)إذا سمعتـ بالكباء بأرض , إذ يقكؿقاعدة خطيرة تيطابؽ أحدث ما ىك في عصرنا
عمماء في ىذه ,كلمفال تقدمكا إليو, فإذا كقع بأرض كأنتـ فييا فال تخرجكا فراران منو(

 المسألة أقكاؿ:
قاؿ فريؽ: بؿ األمر باجتناب المجذـك كالفرار منو عمى االستحباب كاالختيار      

 كاإلرشاد, كأما أكمو معو ففعمو لبياف الجكاز كأف ىذا ليس بحراـ.
كقالت فرقة أخرل: بؿ الخطاب بيذيف الخطابيف جزئي ال كمي, فكؿ كاحد     

ميو كسمـ بما يميؽ بحالو, فبعض الناس يككف قكم اإليماف, خاطبو النبي صمى اهلل ع
قكم التككؿ تدفع قكة تككمو قكة العدكل, كما تدفع قكة الطبيعة قكة العمة فتبطميا, 

 كبعض الناس اليقكل عمى ذلؾ, فخاطبو باإلحتياط كاألخذ بالتحفظ.
ي, كىك انتقاؿ كذىبت فرقة أخرل إلى أف األمر بالفرار منو, كمجانبتو ألمر طبيع    

الداء منو بكاسطة المالمسة كالمخالطة كالرائحة إلى الصحيح, كىذا يككف مع تكرار 
المخالطة كالمالمسة لو, كأما أكمو معو مقداران يسيران مف الزماف لمصمحة راجحة, فال 
بأس بو, كال تحصؿ العدكل مف مرة كاحدة كلحظة كاحدة, فنيى سدان لمذريعة, كحماية 

        المصمحة, فال تعارض بيف األمريف.لطو مخالطة ما لمحاجة ك لمصحة, كخا
                                                             

ىػ( ُّٓمعمر بف أبي عمرك راشد األزدم مكالىـ أبك عركة البصرم نزيؿ اليمف)  الجامع: (ٖٕ
ببيركت  ,المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي, المجمس العممي بباكستاف, كتكزيع المكتب اإلسالمي

 (.َُٖٓٗ) ىػ, َُّْالطبعة الثانية, 
ق(, المحقؽ : ُِٔالقشيرم النيسابكرم)أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج صحيح مسمـ: (ٕٗ

 (.ُِٔ,) بيركت,)د.ت( –دار الجيؿ , مجمكعة مف المحققيف



31 
 

كقالت طائفة أخرل: يجكز أف يككف ىذا المجذـك الذم أكؿ معو بو مف الجذاـ       
 أمريسير ال يعدم مثمو.

كقالت فرقة أخرل: إف الجاىمية كانت تعتقد أف األمراض المعدية تعدم بطبعيا     
 مـ اعتقادىـ ذلؾبحانو, فأبطؿ النبي صمى اهلل عميو كسمف غير إضافة إلى اهلل س

كأكؿ مع المجذـك ليبيف ليـ أف اهلل سبحانو ىك الذم يمرض كيشفي, كنيى عف 
القرب منو ليتبيف ليـ أف ىذا مف األسباب التي جعميا اهلل مفضية إلى مسبباتيا, ففي 

لرب سبحانو إف شاء نييو إثبات األسباب, كفي فعمو بياف أنيا التستقؿ بشيء, بؿ ا
ف شاء أبقى عمييا قكاىا فأثرت.  سمبيا قكاىا فالتؤثر شيئان, كا 

كقالت فرقة أخرل: بؿ ىذه األحاديث فييا الناسخ كالمنسكخ, فينظر في تاريخيا,     
ال تكقفنا فييا  .(َٖ)فإف عمـ المتأخر منيا, حكـ بأنو الناسخ, كا 

الكاضح منيا نفي حدكث العدكل  ليس (العدكل)قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:ف     
البتو, كيتضح ذلؾ في رد النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى األعرابي "فمف أعدل 
األكؿ" أم قد يككف تمقى المرض مف مصدر آخر مثؿ مراقد اإلبؿ أك غيرىا. 
كيتضح أيضان في تتمة الحديث "خمؽ اهلل كؿ نفس ككتب حياتيا كمصابيا كرزقيا" . 

كشؼ الطب الحديث حقائؽ جمة عف ,فكل كلكف بأمر اهلل كتقديرهفممكف حدكث العد
كثير مف األمراض المعدية كانت قد خفيت عمى الناس, فأكضحت كشرحت الكثير 
مف أقكاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كأفعالو ما لـ يستطع السمؼ الصالح تفسيرىا 

مرض الجذاـ حيث تفسيران محددان أك أف يكفقكا بيف الخالؼ في النصكص. مف ذلؾ 
 .(ُٖ)أف األحاديث الكاردة حكؿ ىذا المكضكع التحمؿ في رأم تعارضان في مضمكنيا

ينيى اإلسالـ عف العطس في كجكه الناس, إذ إف ذلؾ ينتشر بينيـ كاالنفمكنزا       
ٍيرىةى  كالتياب الحمؽ, مَّ ): عىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى سيكؿي المًَّو صى ـى ًإذىا عىطىسى كىافى رى

                                                             

عداد:د.فيصؿ نائؿ كردمب :العدكل بيف الطب النبكم ك الطب الحديثينظر: (َٖ  حث كا 
 ق/ُِْْ/ٗ/ِتخصصي كمركز األبحاث قسـ األطفاؿمستشفى الممؾ فيصؿ ال

 .ّ-ِ, ص:ِ:ٖٕٓٓ/َُ/ِٕ
 .ّكل بيف الطب النبكم ك الطب الحديث:العدينظر: (ُٖ
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ٍكتىوي  فىضى أىٍك غىضَّ ًبيىا صى مىى ًفيًو, كىخى عى يىدىهي أىٍك ثىٍكبىوي عى ىذه نبذة ضئيمة مف ,(ِٖ)(كىضى
فانظر  باب صحة البيئة كمكافحة األكبئة تعاليـ اإلسالـ التي اتسع المجاؿ لذكرىا في

 .ف عقيدة كسمككافي أثر ىذه التعاليـ في كقاية الشعكب عندما كانكا يطبقكف ىذا الدي
لقد ألؼ األكركبيكف الذيف احتككا بالعرب في عصكر ازدىار  أثر ىذه التعاليـ    

اإلسالـ في األندلس أك الشرؽ أثناء الحركب الصميبية مئات مف الكتب يقركف فييا 
المدف اإلسالمية مثؿ بغداد كدمشؽ كالقاىرة كانت أنظؼ مدف الدنيا قاطبة, كىي  افَّ 

لتاريخ ميدت شكارعيا كريصفت كأيضيئت, ككاف لدل العرب مستشفيات أكؿ مدف في ا
 اـ لمعزؿ الصحي كالمراقبة الصحيةككاف لدييـ نظ,متخصصة تيعزؼ فييا المكسيقى

  Doctorsكبئة,كيذكر برناردشك في كتابو حيرة الطبيب أدث لدييـ كلـ تح
Dilemma مي عممت عمى نو عندما ابتدأت بريطانيا في استعمار العالـ اإلسالأ
فما أف نجحت في ذلؾ حتى ابتدأت جزر السندكيتش عمى ترؾ اإلسالـ, إجبار سكاف

األكبئة الفتاكة تظير بينيـ كتقضي عمييـ بسبب تركيـ لتعاليـ النظافة في ىذا 
الديف..كىكذا يككف اإلسالـ أكؿ ديف في تاريخ اإلنسانية يخمؽ األسمكب العقائدم في 

جاح, قبؿ أف تمجأ إليو الدكؿ األخرل كتنسبو إلييا بأكثر مف الطب الكقائي كيطبقو بن
اىتمامو الشديد بتعاليـ الطب  مف رغـكعمى الىذا نجد أف اإلسالـ ..قرنان  ُْ

الكقائي, ترؾ الطب العالجي الجتياد الناس, كليس ىذا عف قصكر في الديف, كلكف 
جتمع كالجماىير ؿ صحة الملحكمة عظيمة مقصكدة لذاتيا, فالطب الكقائي يتناك 

  صحة األدياف مف صحة األبداف فيك يدخؿ في رسالة األدياف باعتبار أفَّ  العريضة
أما الطب العالجي أم لمبيئة التي يعيشيا فييا اإلنساف, كأف في كقاية المجتمع حماية

تشخيص المرض كعالجو بالكصفات الطبية أك العمميات الجراحية فميس مف عمؿ 
لى جانب ىذا فإف قكاعد الطب الكقائي مف الحقائؽ العامة الديف كال رسالتو, ك  ا 

كالثابتة التي تصمح لكؿ زماف كمكاف, أما الطب العالجي فيتغير باكتشاؼ األدكية 
الحديثة كاألجيزة العممية.. كما كاف اهلل كرسكلو ليقيد أمة اإلسالـ بعالج معيف 

الدراسة كالبحث كال  يمتزمكف بو في كؿ العصكر, فال يتطكركف كال يجتيدكف في

                                                             

 (.َِٗٓسنف أبي داكد) (ِٖ
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مجاؿ الطب الكقائي, كأضرب بعض األمثمة مف , ك يستفيدكف مف االختراعات الحديثة
تعاليـ اإلسالـ في مجاالتو المختمفة كبخاصة مجاؿ الصحة, أم مجاؿ صحة البيئة 

لمقصكد بعمـ صحة البيئة ىك خمؽ اصحة البيئة في اإلسالـ , ك كعمـ مقاكمة األكبئة
فذ إلييا األمراض بفضؿ النظافة, كاىتماـ اإلسالـ بالنظافة أمر ال بيئة صحية ال تن

 .(ّٖ)يدانيو فيو أم ديف سماكم, أك حتى مذىب أرضي قديـ أك حديث
يأمر اإلسالـ بنظافة المساكف كالشكارع ككؿ أرجاء المدينة, فيمنع إلقاء الزبالة      

إذا كجد أم شيء ممقى في كتجميعيا في البيكت أك تركيا في الشكارع, كيأمر المسمـ 
الطريؽ أف يزيحو, كيحـر التبكؿ أك التغكط في الطريؽ أك حتى البصؽ فيو, كفي 

, نىًظيؼه ييًحبُّ النَّظىافىةى, كىًريـه )سكؿ الكريـىذا يقكؿ الر  ًإفَّ المَّوى طىيّْبه ييًحبُّ الطَّيّْبى
كدى, فىنىظّْفيكا  كىاده ييًحبُّ الجي ـى, جى ـٍ كىالى تىشىبَّييكا ًباليىييكدً  -أيرىاهي قىاؿى  -ييًحبُّ الكىرى تىٍجمىعي  أىٍفًنيىتىكي

مىى )في منع التبكؿ بالطريؽ: كيقكؿ ,(ْٖ)(اأٍلىٍكنىاؼى ًفي ديكًرىىا مىٍف سىؿَّ سىًخيمىتىوي عى
ًئكىًة كىالنَّا مىٍيًو لىٍعنىةي المًَّو,كىاٍلمىالى ,فىعى ًؽ اٍلميٍسًمًميفى  (ٖٓ)(ًس أىٍجمىًعيفى طىًريؽو عىاًمرو ًمٍف طيري

, فىمىٍف كىبَّرى  ): كيقكؿ ًثًمائىًة مىٍفًصؿو ثىالى مىى ًستّْيفى كى ـى عى ًمؽى كيؿُّ ًإٍنسىافو ًمٍف بىًني آدى ًإنَّوي خي
رنا عىٍف طىًريًؽ النَّاًس, أىكٍ  جى ؿى حى سىبَّحى اهللى, كىاٍستىٍغفىرى اهللى, كىعىزى ًمدى اهللى, كىىىمَّؿى اهللى, كى  اهللى, كىحى
, عىدىدى ًتٍمؾى  كؼو أىٍك نىيىى عىٍف ميٍنكىرو شىٍككىةن أىٍك عىٍظمنا عىٍف طىًريًؽ النَّاًس, كىأىمىرى ًبمىٍعري

قىٍد زىٍحزىحى نىٍفسىوي عىًف النَّارً  ًئذو كى مىى, فىًإنَّوي يىٍمًشي يىٍكمى ًثًمائىًة السُّالى كفي  ,(ٖٔ)(السّْتّْيفى كىالثَّالى

                                                             

 .ٗ-ٖالطب الكقائي في اإلسالـ.. مف صحة األركاح إلى صحة األجساد كالبيئة: (ّٖ
محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أبك عيسى )  سنف الترمذم: (ْٖ

(, ِٕٗٗـ,) ُٖٗٗبيركت,  ,سالميىػ(, المحقؽ: بشار عكاد معركؼ, دار الغرب اإلِٕٗ
مسند أبي يعمى المكصمي: أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىالؿ 

 ـُْٖٗ ,قَُْْدمشؽ, الطبعة: األكلى,  ,ىػ(, دار المأمكف لمتراثَّٕالتميمي, المكصمي )
(ُٕٗ.) 

 بف محمد بف حمدكيو بف أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهللالمستدرؾ عمى الصحيحيف: (ٖٓ
ىػ(, تحقيؽ: مصطفى َْٓنيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )

 (.ٓٔٔ, )ـَُٗٗ /قُُُْبيركت,الطبعة األكلى,  ,عبد القادر عطا, دار الكتب العممية
 (.ََُٕصحيح مسمـ:) (ٖٔ
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اؽي ):صؽ يقكؿمنع الب تيوي أىٍف تيكىاًريىوي  اٍلبيصى كىفَّارى ًطيئىةه, كى كفي حديث ,(ٕٖ)(ًفي اٍلمىٍسًجًد خى
: آخر ٍيرىةى, كىافى ييعىمّْمينىا قىاؿى : أىفَّ أىبىا ىيرى ًشيّْ ًف ٍبًف عىبَّاسو اٍلقيرى ـى )عىٍف عىٍبًد الرٍَّحمى ا ًإذىا صى

مىيٍ  ٍكـً عى تَّى الى ييرىل أىثىري الصَّ ـٍ فىٍميىدًَّىٍف حى ديكي اقىوي ًبيىدىٍيًو, أىحى ؽى فىٍمييكىاًر بيصى ذىا بىصى ًو, كىاً 
اؽي ًإلىى اأٍلىٍرضً  تَّى يىقىعى اٍلبيصى ٍعييمىا ميقىاًبؿى ًفيًو حى ٍليىضى البصؽ عمى  كمعركؼ أفَّ  ,(ٖٖ)(كى

كعمى الرغـ في ,مف األمراض كأخطرىا كىك مرض السؿاألرض قد ينقؿ الكثير 
التقدـ المذىؿ في مجاالت الطب  مف غـر ,كعمى المكافحة األكبئة كتحسيف الصحة

العالجي باألدكية الحديثة كاألجيزة المبتكرة فما زاؿ المبدأ الرئيسي في الطب ىك: 
كليذا ال بد مف اتباع األسمكب العقائدم, أم ربط تعاليـ  ,)الكقاية خير مف العالج(

ية السياسية الصحة كالنظافة بعقيدة األمة كجعميا جزءان ال يتجزأ مف حياتيا اليكم
قرنان مف الزماف كنجح في  اربعة عشر ىذا ما فعمو اإلسالـ قبؿ أكثر مفكالمدنية ك 

 .(ٖٗ)تحقيقو أعظـ نجاح
كمف مظاىر أثر في حماية البيئة الحفمظ عمى الجنس الحيكاني مف االنقراض     

ـ لحـك الحمر األىمية  كاليالؾ أك إلحاؽ األذل بو, كمف ذلؾ أفَّ النبي  قد حرَّ
حفاظ عمييا مف االنقراض لما أخبر مف أحد أصحابو أف الذبح قد أتى عمى أكثرىا 

ف كانت ص  كمف ذلؾ نيي النبي فخاؼ مف انقراضيا, غيرة عف قتؿ الحيكانات, كا 
التي التضر ضررا كبيرا, كالمحافظة عمى البيئة التي الحجـ كالنمؿ إال لمنفعة أك 

ٍت نىٍممىةه نىًبيِّا ًمفى ديث الصحيح أنو قاؿ:)تعيش فييا, فنيى عف قتميا,فكرد في الح قىرىصى
ٍتؾى نىٍممىةه أىٍحرىٍقتى أي  ى المَّوي ًإلىٍيًو: أىٍف قىرىصى مَّةن األىٍنًبيىاًء, فىأىمىرى ًبقىٍريىًة النٍَّمًؿ, فىأيٍحًرقىٍت, فىأىٍكحى

                                                             

بد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف المصنؼ في األحاديث كاآلثار: أبك بكر بف أبي شيبة, ع (ٕٖ
 –ىػ(, المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت, مكتبة الرشد ِّٓعثماف بف خكاستي العبسي )المتكفى: 

 (.ّْٕٔـ,)ُٖٗٗق/َُْٗالرياض, الطبعة: األكلى, 
ٍكًجردم الخراساني أبك بكر شعب اإليماف: (ٖٖ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

راجع نصكصو كخرج أحاديثو:الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد ىػ(, حققو ك ْٖٓالبييقي )
 (.ْٗٗٔ,) ـ ََِّ /ىػ ُِّْمكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض, الطبعة األكلى, 

 .ُُ-َُالطب الكقائي في اإلسالـ.. مف صحة األركاح إلى صحة األجساد كالبيئة: (ٖٗ
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فاظ عمى لمح  ,كفي الحديث النبكم الشريؼ دعكة مف النبي(َٗ)(ًمفى األيمىـً تيسىبّْحي 
البيئة الحكانية مف اليالؾ كاالنقراض,كعدـ قتميا بطرؽ غير طبيعية كالحرؽ,قاؿ 

مىى أىفَّ شىٍرعى ذىًلؾى النًَّبيّْ الحافظ العراقي:) ًديثي مىٍحميكؿه عى ًكمُّ قىاؿى اٍلعيمىمىاءي ىىذىا اٍلحى قىاؿى النَّكى
ٍحرى  كىازي اإٍلً كىازي قىٍتًؿ النٍَّمًؿ,كىجى مىٍيًو ًفي أىٍصًؿ اٍلقىٍتًؿ كىافى ًفيًو جى ـٍ ييٍعتىٍب عى لى اًؽ ًبالنَّاًر,كى

ٍحرىاؽي ًبالنَّ  مىى النٍَّممىًة اٍلكىاًحدىًة,كىأىمَّا ًفي شىٍرًعنىا فىالى يىجيكزي اإٍلً يىادىًة عى ٍحرىاًؽ بىٍؿ ًفي الزّْ اًر كىاإٍلً
ٍحرىاؽً  يىكىاًف إالَّ إذىا أىٍحرىؽى إٍنسىاننا فىمىاتى ًباإٍلً اًني,  ًلٍمحى اصي ًبًإٍحرىاًؽ اٍلجى ًليًّْو ااًلٍقًتصى فىًمكى

ًديًث اٍلمىٍشييكًر  ٍحرىاًؽ ًبالنَّاًر اٍلقيمَّؿي كىغىٍيريهي ًلٍمحى سىكىاءه ًفي مىٍنًع اإٍلً الى ييعىذّْبي ًبالنَّاًر إالَّ »كى
, كىاٍحتىجَّ ,«المَّوي  ًديًث اٍبًف عىبَّاسو أىفَّ  كىأىمَّا قىٍتؿي النٍَّمًؿ فىمىٍذىىبينىا أىنَّوي الى يىجيكزي ابينىا ًفيًو ًبحى أىٍصحى

ـى "النًَّبيَّ  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نىيىى عىٍف قىٍتًؿ أىٍربىعو ًمٍف الدَّكىابّْ النٍَّممىةي كىالنٍَّحمىةي كىاٍلييٍدىيدي »",صى
دي  رى مىى شىٍرًط اٍلبيخى « كىالصُّ ًحيحو عى د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي قىاؿى رى ميٍسًمـو اٍنتىيىى, كى اًرمّْ كى

مىى التَّشىفّْي  كيؿّْ ميٍؤذو لىًكفَّ المَّوى تىعىالىى عىتىبىوي عى مىى قىٍتًؿ النٍَّمًؿ كى اٍلقىاًضي ًعيىاضه ًفيًو دىًليؿه عى
ًقيؿى كى  ةى ًبسىبىًب كىاًحدىةو, كى مىى ذىًلؾى ًلنىٍفًسًو ًبقىٍتًمًو ىىًذًه اأٍليمَّةى اٍلعىًظيمىةى اٍلميسىبّْحى ٍتبيوي عى افى عى

ـٍ  بىرو أىنَّوي مىرَّ ًبقىٍريىةو أىٍىمىكىيىا المَّوي تىعىالىى فىقىاؿى يىا رىبّْ قىٍد كىافى ًفيًي اءى ًفي خى ًبسىبىًب مىا جى
ٍت لىوي ىىًذهً  رى رىةو فىجى ؿى تىٍحتى شىجى ـٍ يىٍقتىًرٍؼ ذىٍنبنا ثيَـّ أىنَّوي نىزى مىٍف لى , كى دىكىابُّ ةي  ًصٍبيىافه كى اٍلًقصَّ

مىى مىا سىبىؽى ًمٍنوي( مىى يىًدًه تىٍنًبيينا لىوي عى الًَّتي قىدَّرىىىا المَّوي تىعىالىى عى
 ,كقاؿ ابف المقمف:)(ُٗ)

كليس مخالفا لما أسمفتو مف عدـ التحريـ كفيو تسبيح كفيو:كراىة إحراؽ الحيكاف,
:ال يحرؽ قىاؿى ابف التيف:كىك دل,النمؿ, كفي ركاية:"ىالَّ نممة كاحدة" يؿ لمف قىاؿى

فأما إف أدت ضركرة إلى ذىًلؾى فجائز أف يفرؽ أك يحرؽ ,النحؿ. كأجازه ابف حبيب

                                                             

ق(, المحقؽ: محمد ِٔٓخارم الجعفي)محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البصحيح البخارم: (ٜٓ
, دار طكؽ النجاة, الطبعة مع تعميقات الشيخ مصطفى ديب البغا زىير بف ناصر الناصر

 (.َُّٗ,)ـََِِ/ ىػُِِْاألكلى, 
أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد طرح التثريب في شرح التقريب: (ُٗ

ف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم الرازياني المصرم أكممو ابنو:أحمد ب,ىػ(َٖٔالعراقي) الرحمف
 .َُٗ/ٕ القاىرة,)د.ت(, ,ىػ(, الطبعة المصرية القديمةِٖٔأبك زرعة كلي الديف ابف العراقي)
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في ىذا الحديث مف ,كقاؿ ابف ىبيرة:)(ِٗ)(ليكتفي أذاىا أك يتناكؿ ما في أجناح النحؿ
ف شرفت منزلتو  الفقو التحذير مف التعدم في االقتصاص, كأنو ال ينبغي لإلنساف, كا 

ىذا كىك نبي مف األنبياء لـ  كز في استيفاء القصاص حد المشركع, فإفَّ أف يتجا
,كيستفاد مف ىذا الحديث الحفاظ  (ّٗ)(يسامح في الحيؼ عمى نممة, كعكتب في ذلؾ

عمى البيئة الحكانية,كعدـ المعاقبة الجماعية لتمؾ الحيكانات,كىذا ما عيًرؼى بالمحمية 
ر األىمي عندما رأل الناس أسرفكا في ذبحيا عف قتؿ الحماالطبيعية ليا,كمنو نييو 

فقد جاء في الحديث الصحيح  عف  في غزكة مف الغزكات التي غزاىا النبي
ـى  أنو قاؿ:)  الصحابي الجميؿ أنس بف مالؾ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى سيكؿى المًَّو صى أىفَّ رى

اءىهي  , ثيَـّ جى ميري : أيًكمىًت الحي , فىقىاؿى اءو اءىهي جى اءو,  جى اءىهي جى , ثيَـّ جى ميري : أيًكمىًت الحي , فىقىاؿى اءو جى
, فىأىمىرى مينىاًدينا فىنىادىل ًفي النَّاًس: ميري : أيٍفًنيىٍت الحي ـٍ عىٍف »فىقىاؿى سيكلىوي يىٍنيىيىاًنكي رى ًإفَّ المَّوى كى

ميًر األىٍىًميًَّة, فىًإنَّيىا ًرٍجسه  كـً الحي , كىا ً « ليحي , فذكر في (ْٗ)(نَّيىا لىتىفيكري ًبالمٍَّحـً فىأيٍكًفئىٍت القيديكري
أخبر أنو  العمة في النيي عف أكميا أفَّ النبي  سياؽ الحديث النبكم الشريؼ أفَّ 

 اٍبًف عىبَّاسو  خيؼ عمييا مف الفناء كاالنتياء,كىك ما جاء مصرحا في ما ركاه
: مَّى ا)قىاؿى سيكؿي اهلًل صى ميكلىةى الى أىٍدًرم ًإنَّمىا نىيىى عىٍنوي رى ـى ًمٍف أىٍجًؿ أىنَّوي كىافى حى مَّ سى مىٍيًو كى هللي عى

,النَّاًس, فىكىًرهى أىٍف تىٍذىىبى  ـٍ ميكلىتييي ميًر اأٍلىٍىًميًَّة(حى كـى اٍلحي ٍيبىرى ليحي مىوي ًفي يىٍكـً خى رَّ أىٍك حى
,قاؿ (ٜ٘)

يا, كركل خالؼ ذلؾ عف ابف عباس فأباح أكمابف بطاؿ في بياف الحديث النبكم:)
قاؿ الطحاكل, كقد افترؽ الذيف  ,كقد ركل عنيـ خالفو ,مو عف عائشة, كالشعبيمث

                                                             

ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد التكضح لشرح الجامع الصحيح: (ِٗ
حث العممي كتحقيؽ التراث, : دار النكادر, ىػ(, المحقؽ: دار الفالح لمبَْٖالشافعي المصرم )

 .َِِ/ُٖـ, ََِٖ /ىػ  ُِْٗدمشؽ, الطبعة األكلى, 
اإلفصاح عف معاني الصحاح: يحيى بف )ىيبىٍيرىة بف( محمد بف ىبيرة الذىمي الشيبانٌي, أبك  (ٖٜ

 : قُُْٕ ,القاىرة ىػ(, المحقؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمد, دار الكطف,َٔٓالمظفر, عكف الديف)
ٔ/ُّٓ. 

 (.ِٖٓٓصحيح البخارم:) (ْٗ
ىػ(, المحقؽ: محمد ُِٔمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )صحيح مسمـ: (ٓٗ

 بيركت,)د.ت(. ,فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي
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أباحكا أكؿ الحمر عمى مذاىب فى معنى نييو صمى اهلل عميو كسمـ عف أكميا, فقاؿ 
: إنما نيى رسكؿ اهلل عنيا إبقاء عمى الظير ليس عمى كجو التحريـ. كرككا فى  قـك

بف أبى ليمى  : حدثت عف عبد الرحمفذلؾ حديث يحيى بف سعيد, عف األعمش قاؿ
)ما نيى رسكؿ اهلل يـك خيبر عف أكؿ لحـك الحمر األىمية إال قاؿ: قاؿ ابف عباس:

نيى رسكؿ اهلل عف "مف أجؿ أنيا ظير( كابف جريح, عف نافع, عف ابف عمر قاؿ:
, قاؿ الطحاكل:فكاف مف "أكؿ الحمار األىمى يـك خيبر, ككانكا قد احتاجكا إلييا

أطعميـ يكمئذ لحـك الخيؿ, كنياىـ عف  يعمييـ أف جابرنا قد أخبر أف النبة الحج
تركو منعيـ أكؿ لحـك  فدؿَّ  ,لحـك الحمر, فيـ كانكا إلى الخيؿ أحكج منيـ إلى الحمر

 الخيؿ أنيـ كانكا فى بقية مف الظير,كلك كانكا فى قمة منو حتى احتيج لذلؾ أفَّ 
إلى المنع مف أكؿ لحـك الخيؿ أحكج؛ألنيـ  يمنعكا مف أكؿ لحـك الحمر لكانكا

يحممكف عمى الخيؿ كما يحممكف عمى الحمر, كيركبكف الخيؿ بعد ذلؾ لمعاف ال 
,فالعمة ىاىنا (ٔٗ)العمة التى ذكركىا ليست ىى عمة منعيا( أفَّ  يركبكف ليا الحمر,فدؿَّ 

نما ىي اإلبقاء عمييا مف االنقراض كاالنتياء,كىذ ه دعكة مف ليس تحريـ لحكميا,كا 
لبيئة الحيكانية التي يعيش اإلنساف بمحيطيا,فيذه رحمة المحفاظ عمى  النبي 

االسالـ بالمخمكقات كميا السيما الحيكانات التي تخدـ اإلنساف,فيي دعكة صريحة 
نس الحيكاني بأنكاعو مف االنقراض,كعدمالمعاقبة الجماعية في المحافظة عمى الج

نما   أجاز قتؿ الحيكاف ما ألحؽ الضر باإلنساف. لذلؾ الجنس الحيكانية,كا 
 
 

 

 

                                                             

 ىػ(ْْٗابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )شرح صحيح البخارم: (ٔٗ
 / ىػ ُِّْبف إبراىيـ, مكتبة الرشد, السعكدية, الرياض, الطبعة الثانية,  تحقيؽ:أبك تميـ ياسر

 .ّْْ/ٓ:, ـََِّ
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 الخاتمة

يمكف أف أكجز أىـ النتائج التي تكصمت إلييا :       

كفي كؿ ما يحيط بو مف أرض كسماء  ,جاء االسالـ لممحافظة عمى اإلنساف-ُ
,كجاء أيضا لسعادة البشر في الدنيا  كاآلخرة حيكانية كغيرىا  اتكمجتمع كماء كىكاء
البالغ الضرر شرع العقكبة الرادعة عمى تناكؿ المسكرات كذلؾ لخطكرتيا كأثرىا ف معا

فقد منع األغذية الضارة  Nutritionأكامره في التغذية  ككذلؾ,عمى الفرد كالمجتمع
بالصحة كالميتة كالدـ كلحـ الخنذير كالمخدرات,كمف األشربة منع الخمر, كشجع أكؿ 

, كشجع عمى أكؿ ما لو قيمة المحـك سكاءن لحـ البر كالبحر كك ؿ مشتقات المحـك
غذائية, إلى جانب االىتماـ بنكعية الغذاء, كاىتـ اإلسالـ أيضان بنظاـ الغذاء كمنع 

  اإلسراؼ في األكؿ, كاألكؿ دكف جكع, كاألكؿ حتى التخمة.

فاإلسالـ لـ يأًت لعالج األمراض الجسمية, كالقرآف الكريـ ليس كتاب طب أك -ِ
ف اإلسالـ قد جاء لمديف كالدنيا معان, كجاء لبناء مجتمع مثالي عمى ظير صيدلة, كلك

األرض,حيث يككف ىذا المجتمع متكامالن في جميع النكاحي األخالقية كالسياسية 
كاالقتصادية كاالجتماعية كالعسكرية كأيضان الصحية؛كلذلؾ فقد حرص اإلسالـ عمى 

التي تؤدم إلى ما نسميو )بالمجتمع إعطائنا األكامر كالتعاليـ الطبية الكقائية 
 كقد تناكلت تعاليـ اإلسالـ الصحية جميع أبكاب الطب الكقائي كفركعيا,الصحي(
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كمف ذلؾ نظافة البدف كاأليدم كاألسناف كاألظافر كالشعر, كنظافة الممبس كنظافة 
  ر.الطعاـ كالشراب, كنظافة الشكارع كالبيكت كالمدف, كنظافة المياه كاألنيار كاآلبا

كعمى حماية ضركريات حياتو الخمس كىي  حرص االسالـ عمى حماية اإلنساف -ّ
كىي ما ال يستغني الناس عف كجكدىا بأم حاؿ , العقؿ كالنفس كالديف كالماؿ كالنسؿ

اف كحياتو فشرع القكانيف كاألحكاـ الفقيية التي تكفؿ حماية اإلنس ,مف األحكاؿ
كىي ما يحتاج الناس إليو لتحقيؽ مصالح يات كديمكميتو كما يحيط بو,كحماية الحاج

ىامة في حياتيـ, يؤدم غيابيا إلى المشقة كاختالؿ النظاـ العاـ لمحياة, دكف زكالو 
 مف أصكلو, كما يظير في تفصيالت أحكاـ البيكع كالزكاج كسائر المعامالت.

كىي األىداؼ التي تسعى الشريعة إلى ,تحقيؽ المصالح العامة كالخاصة -ْ 
قيقيا في مجاؿ خاص مف مجاالت الحياة كالنظاـ االقتصادم أك األسرم أك تح

 كذلؾ عف طريؽ األحكاـ التفصيمية التي شرعت لكؿ مجاؿ عمى حدة. ,السياسي
دعا االسالـ الى حماية البيئة اإلنسانية كالحيكانية  في كثير مف اآليات القرآنية -ٓ

ة انتياؾ ضمالؿ,فدعا عمى تعظيـ حرمكاألحاديث النبكية مف اليالؾ كاالنقراض كاال
,كفي الذنب العظيـ شأف العقكبة التي تترتب عمى ذلؾ النفس اإلنسانية,كعظـ مف

حرح أكؿ لحـك الحمر األىمية إبقاء عمييا  الحديث النبكم الشريؼ,فقد كرد النبي
 مف االنقراض. 

كؿ لمطعاـ أكجب عمى اإلنساف أف يمد نفسو بكسائؿ اإلبقاء عمى حياتو مف تنا-ٔ
كالشراب كتكفير المباس كالمسكف, فيحـر عمى المسمـ أف يمتنع عف ىذه الضركريات 
إلى الحد الذم ييدد بقاء حياتو كما اعتبر الحصكؿ عمى ىذه الضركريات ىك الحد 
األدنى الذم يمـز المجتمع ممثال في الدكلة بتكفيره لألفراد العاجزيف عف تكفيره 

يالؾ إذا كجد نفسو ميددة أف يدفع عف نفسو ال نساف ألنفسيـ, بؿ أكجب عمى اإل
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,كمف ىذه الكسائؿ الحفاظ عمى بيئة نظفية مف التمكث بأكؿ ماؿ غيره بقدر الضركرة
 .كأنيار خالية مف النجاسات كالقاذكرات التي تنقؿ األمراض المعدية كاألكبئة الخطيرة

فؿ حماية البيئة مف أشارت السنة النبكية الى طائفة مف التشريعات التي تك-ٕ
التمكث, كحمايتيا مف األمراض كاألكبئة التي تقتؿ البشر بصكرة كاسعة كالطاعكف 

إذا كقع بأرض فال يجكز الخركج منيا خشية انتقاؿ المرض الى  الذم أمر النبي
أراض أخرل كال يجكز الدخكؿ فييا خشية اإلصابة بالمرض,كىك ما يعرؼ في 

أكامر ب الكقائي, كىي ما تعرؼ بالعصر الحديث بصطمح الطبي الحديث بالطالم
كتشمؿ الحجر  كالككليرا,كأنفمكنزا الكبائية, Epidimiologyلمنع األمراض المعدية 

تعقيـ األيدم قبؿ ك عدـ الفرار منو,ك عدـ الدخكؿ عمى الكباء,ك  عزؿ المريضك الصحي,
لتطعيـ في الدخكؿ عمى المريض كبعد الخركج منو االستعانة بالطب كالدكاء, كا

 الكقاية كالعالج.

دعت السنة النبكية الشريفة الى تحريـ التبكؿ كالتغكط في المياه الدائمة كالبرؾ -ٖ
ليـ   كاآلبار كالعيكف,أك التبكؿ كالتغكط في طرقات الناس لما يمحؽ كيسبب األذل

 نظافة مصادر المياه كمياه االنيار كاآلبار, فقد شددكانتقاؿ األمراض مف طريقيا,ف
اإلسالـ عمى تجنب تمكيثيا بإلقاء الزبالة أك النجاسة فييا, كينيى عف التبرز أك 
التبكؿ في الماء أك عمى شكاطئو, فالماء الممكث ينقؿ الككليرا كالتيفكد كشمؿ األطفاؿ 
كالتياب الكبد المعدم, كينقؿ ديداف البميارسيا عند التبكؿ فيو, كينقؿ االنكمستكما عف 

 لطيف قرب الشاطئ.طريؽ التبرز في ا

كتدفع ىذه  بيئة نقية اظ عمى البيئة مف التصحر, فدعا الىدعا االسالـ لمحف-ٗ
ف كانت في نياية  المشكمة الحيكية, كذلؾ بالترغيب بكثرة زراعة األشجار كالنخيؿ, كا 
 .العالـ كانتياء أجمو
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يدة األمة ال بد مف اتباع األسمكب العقائدم, أم ربط تعاليـ الصحة كالنظافة بعق-َُ
كىذا ما فعمو اإلسالـ  ,كجعميا جزءان ال يتجزأ مف حياتيا اليكمية السياسية كالمدنية

,فرتب عمى كنجح في تحقيقو أعظـ نجاح ,قرنان مف الزماف اربعة عشر قبؿ أكثر مف
    ذلؾ مبدأ الثكاب كالعقاب عمى فاعمو.

 

 المصادر والمراجع  

 القرآف الكريـ. 
 ق(,ِٔٓف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي)األدب المفرد: محمد ب 

كعمي عبد المقصكد رضكاف, مكتبة الخانجي  ,:عمي عبد الباسط مزيدتحقيؽ
 .ـ ََِّ /ىػ  ُِّْ ,األكلى مصر, الطبعة

  إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ: : أبك السعكد العمادم محمد بف
 .بيركت,)د.ت( ,تراث العربيدار إحياء الىػ(, ِٖٗمحمد بف مصطفى )

  اإلفصاح عف معاني الصحاح: يحيى بف )ىيبىٍيرىة بف( محمد بف ىبيرة الذىمي
ىػ(, المحقؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمد, َٔٓالشيبانٌي, أبك المظفر, عكف الديف)

 م.ٜٜٙٔ/قُُْٕ ,القاىرة دار الكطف,
 :فع الحميرم أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نا األمالي في آثار الصحابة

 ,ىػ(, المحقؽ: مجدم السيد إبراىيـ, مكتبة القرآفُُِاليماني الصنعاني )
 .القاىرة,)د.ت(

 :أبك المحاسف األخفش األصغر عمي بف سميماف بف الفضؿاالختياريف       
ىػ( المحقؽ: فخر الديف قباكة,دار الفكر المعاصر, بيركت, دار ُّٓ) 

 .ـ ُٗٗٗ /ػى َُِْالفكر, دمشؽ,الطبعة األكلى, 
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 أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم:  بحر العمـك
 .بيركت,)د.ت( ,ىػ(, تحقيؽ: د.محمكد مطرجي, دار الفكرّّٕ)
 المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف صابرينيك حمد :البيئة كمشكالتيا,

                                           .ُْٖٗسنة  ,الطعبة الثانية,الككيتكاآلداب,
  محمد بف إدريس بف المنذر تفسير ابف أبي حاتـ:أبك محمد عبد الرحمف بف

الطيب  لمحقؽ:أسعد محمداىػ(,ِّٕالحنظمي الرازم ابف أبي حاتـ ) التميمي
 ق. ُُْٗ ,,الطبعة الثالثة,مكة المكرمةمكتبة نزار مصطفى الباز

 :حمد الطاىر بف محمد الطاىر بف محمد بف م تفسير التحرير كالتنكير
 .ـ ُٕٗٗ ,تكنس,ىػ(, دار سحنكف لمنشر كالتكزيع ُّّٗعاشكر التكنسي )

 عبد الرحمف  :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف"" تفسير السعدم
ىػ(,المحقؽ:عبد الرحمف بف معال ُّٕٔبف ناصر بف عبد اهلل السعدم )

 .ـ َََِ-ىػ َُِْالمكيحؽ, الطبعة األكلى 
 رآف الحكيـ:محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف تفسير الق

ىػ(, الييئة ُّْٓمحمد بياء الديف بف منال عمي خميفة القممكني الحسيني )
 .ـ َُٗٗالمصرية العامة لمكتاب, 

 :عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل, ابف أبي الربيع القرشي تفسير الكتاب العزيز
مجمة ػ(,المحقؽ:عمي بف سمطاف الحكمي, ىٖٖٔاألمكم العثماني اإلشبيمي )

 ِٓ - ِِالسنكات , ََُ - ٖٓ, األعداد الجامعة اإلسالمية بالدينة المنكرة

 .ق ُُّْذك الحجة  -ىػ  َُُْالمحـر 
  تفسير عبد الرزاؽ:أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني

 الرشد, الرياض ىػ( تحقيؽ: د. مصطفى مسمـ محمد, مكتبةُُِالصنعاني) 
 ـ.َُٗٗق /َُُْالطبعة األكلى, 
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  التفسير الكجيز:أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم
ىػ(, تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم, دار القمـ  ْٖٔالنيسابكرم الشافعي )

 .ق ُُْٓالدار الشامية, دمشؽ, بيركت, الطبعة األكلى, 
 بف  محمد بف أحمد : أبك منصكرتيذيب المغة

ىػ(, المحقؽ: محمد عكض مرعب, دار إحياء التراث َّٕاألزىرم اليركم )
 .ـََُِبيركت, الطبعة األكلى,  ,العربي

 :ابف الممقف التكضح لشرح الجامع الصحيح
سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي 

دار  ىػ(,المحقؽ: دار الفالح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث,َْٖ)المصرم
 ..ـ ََِٖ /ىػ  ُِْٗدمشؽ, الطبعة األكلى, كادر,الن

 :معمر بف أبي عمرك راشد األزدم مكالىـ أبك عركة البصرم نزيؿ  الجامع
ىػ(,المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي, المجمس العممي بباكستاف, ُّٓاليمف)

 .ىػ َُّْالثانية,  الطبعة كتكزيع المكتب اإلسالمي ببيركت,
  محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب  القرآف:جامع البياف في تأكيؿ آم

ىػ(,المحقؽ:أحمد محمد شاكر, مؤسسة َُّاآلممي, أبك جعفر الطبرم )
 .ـ َََِ /ىػ َُِْالرسالة,بيركت, الطبعة األكلى, 

 الكبيسي شبكة حمداف شاكر العزيز السنة المطيرة,عبد ضكء في البيئة حماية 
 .العممية األلككة

 لطكسي,لبيد بف ربيعة العامرم,تعميؽ الدكتكر حنا ناصر ديكاف لبيد بشرح ا
 .ٓٗـ.:ُّٗٗق/ُُْْالحتي,دار الكتاب العربي,بيركت,الطبعة األكلى,
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 :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف سنف أبي داكد
ىػ(, المحقؽ: محمد محيي الديف عبد ِٕٓعمرك األزدم السًّْجٍستاني )

 .بيركت  ,ة العصرية,صيداالحميد, المكتب
 :محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم,  سنف الترمذم

ىػ(, المحقؽ: بشار عكاد معركؼ, دار الغرب اإلسالمي ِٕٗأبك عيسى ) 
 .ـ ُٖٗٗبيركت, 

 :محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  الشيخشرح رياض الصالحيف
 .ـََِٔىػ/ ُِْٔ: األكلى الرياض,الطبعةىػ(, دار الكطف لمنشر, ُُِْ

 :ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ شرح صحيح البخارم
ىػ( تحقيؽ:أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ, مكتبة الرشد, السعكدية, الرياض ْْٗ)

 . ـََِّ / ىػ ُِّْالطبعة الثانية 
 :ٍكًجردشعب اإليماف ٍسرى م الخراساني أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

ىػ(, حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو:الدكتكر عبد ْٖٓأبك بكر البييقي )
 األكلى العمي عبد الحميد حامد مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض, الطبعة

 .ـ ََِّ /ىػ ُِّْ
 : أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي صحاح المغة كتاج العربية

بيركت  ,بد الغفكر عطار, دار العمـ لممالييفىػ(, تحقيؽ: أحمد عّّٗ)
 .ـُٕٖٗ ق/َُْٕ ,الطبعة الرابعة

 :ق(, المحقؽ: ِٔٓمحمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي)صحيح البخارم
, دار طكؽ النجاة, مع تعميقات الشيخ مصطفى ديب البغا محمد زىير بف ناصر الناصر

 ـ.ََِِ/ ىػُِِْالطبعة األكلى, 
 ق(ُِٔالحجاج القشيرم النيسابكرم)أبك الحسيف مسمـ بف ـ:صحيح مسم 

 .بيركت,)د.ت( ,دار الجيؿ, المحقؽ : مجمكعة مف المحققيف
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 مف صحة األركاح إلى صحة األجساد كالبيئة الطب الكقائي في اإلسالـ 
مقالة المكتبة  الدماـ ,الشيخ سعيد بف صالح بف حسيف الحمداف:

 الشاممة,)د.ت(.
 أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف شرح التقريب: طرح التثريب في

أكممو ابنو:أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف ,ىػ(َٖٔالعراقي) بف عبد الرحمف
ىػ(, الطبعة ِٖٔالكردم الرازياني المصرم أبك زرعة كلي الديف ابف العراقي)

العربي,  كصكرتيا دكر عدة منيا )دار إحياء التراث ,القاىرة,المصرية القديمة
 .كمؤسسة التاريخ العربي,كدار الفكر العربي

 عداد:د.فيصؿ نائؿ ب :العدكل بيف الطب النبكم ك الطب الحديث حث كا 
 كمركز األبحاث قسـ األطفاؿ,مستشفى الممؾ فيصؿ التخصصي,كردم
 .ِ:ٖٕٓٓ/َُ/ٕٚ,ق/ُِْْ/ٗ/ِٕ

 :ىػ(َُِٓمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )فتح القدير 

 .ق ُُْْ,دمشؽ, بيركت, الطبعة األكلى,دار ابف كثير, دار الكمـ الطيب  

  :ألستاذ الدكتكر مكسى شاىيف الشيف, دار افتح المنعـ شرح صحيح مسمـ
 .ـ ََِِ /ىػ ُِّْاألكلى ,  القاىرة الطبعة الشركؽ

  :الطبعة الثانية  دار الفكر دمشؽ أبك جيب,  سعدمالقامكس الفقيي,َُْٖ 
 .ـ ُٖٖٗ /ىػ 

 ماجد الحمك,دار المطبكعات : قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة اإلسالمية
 ة,)د.ت(.اإلسكندري الجامعية,

  الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف: أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي, أبك
ىػ(, تحقيؽ:اإلماـ أبي محمد بف عاشكر, دار إحياء التراث ِْٕإسحاؽ )

 .ـ ََِِ /, ىػ ُِِْاألكلى  بعةالط,العربي, بيركت
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 أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر  يمحمد بف مكـر بف عم: لساف العرب
الطبعة السادسة ,دار صادر بيركت,ىػ(ُُٕاألنصارم الركيفعى اإلفريقى )

 .ُٕٗٗسنة
 :ىػ( ّٓٗأحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم أبك الحسيف)مجمؿ المغة

 .ـُٕٗٗ /ىػ ُّٗٗد ىاركف, دار الفكر,بيركت, المحقؽ:عبد السالـ محم
  المحكـ كالمحيط األعظـ: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي

بيركت ,دار الكتب العمميةعبد الحميد ىنداكم,ىػ[,المحقؽ:ْٖٓ]ت: األندلسي
 .ـ َََِ /ىػ ُُِْاألكلى,  الطبعة

 :بد اهلل بف محمد أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عالمستدرؾ عمى الصحيحيف
بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف 

ىػ(,تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العممية َْٓالبيع )
 .ـَُٗٗ /قُُُْبيركت,الطبعة األكلى, 

  مسند أبي يعمى المكصمي: أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف
دمشؽ  ,ىػ(, دار المأمكف لمتراثَّٕالمكصمي ) ؿ التميميىال عيسى بف

 .ـُْٖٗ ,قَُْْاألكلى,  الطبعة
  أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف مسند اإلماـ أحمد:اإلماـ

 كآخركفعادؿ مرشد,, ىػ(, المحقؽ:شعيب األرنؤكطُِْأسد الشيباني )
 .ـ ََُِ /ىػ  ُُِْبيركت, الطبعة األكلى,  مؤسسة الرسالة

 أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
 )د.ت(.بيركت, ,ىػ(, المكتبة العممية َٕٕالحمكم أبك العباس )

  المصنؼ في األحاديث كاآلثار: أبك بكر بف أبي شيبة, عبد اهلل بف محمد بف
قؽ: كماؿ ىػ(, المحِّٓإبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي )المتكفى: 

 .ـُٖٗٗق/َُْٗالرياض, الطبعة: األكلى,  –يكسؼ الحكت, مكتبة الرشد 
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  : عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف مقاليد العمـك في الحدكد كالرسـك
القاىرة, ,ىػ(, المحقؽ: أ. د محمد إبراىيـ عبادة,مكتبة اآلداب ُُٗالسيكطي) 

 .ـ ََِْ -ىػ ُِْْالطبعة األكلى, 
 محمد ركاس قمعجي ,كحامد صادؽ قنيبي, : دار النفائس  اء:معجـ لغة الفقي

 . ُٖٓ:ـ ُٖٖٗ /ىػ  َُْٖلمطباعة كالنشر كالتكزيع, الطبعة الثانية, 
 :ىػ( ُِْْد أحمد مختار عبد الحميد عمر )ال معجـ المغة العربية المعاصرة

 /ىػ  ُِْٗالطبعة األكلى, , بيركت بمساعدة فريؽ عمؿ, عالـ الكتب,
 .ـ ََِٖ

 محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ,  كتكردعجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية:الم
 ,القاىرة,)د.ت(.دار الفضيمة

 :د. إميؿ بديع يعقكب, دار الكتب العممية,  المعجـ المفصؿ في شكاىد العربية
 ـ.ُٔٗٗ /ىػُُْٕالطبعة األكلى, 

 :ء, دار مجمكعة مف العمما مجمع المغة العربية بالقاىرة, المعجـ الكسيط
 : مادة) حمى(.,القاىرة الدعكة

 بعة األكلى طال, ,جامعة قطر سعيد الحفار , لمكسكعة البيئية العربيةا 
 .ـُٖٗٗ

 الككيت,الطبعة ,المكسكعة الفقيية الككيتية:كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية
مصر  ,الككيت,الطبعة األكلى, مطابع دار الصفكة,السالسؿ  الثانية, دار

 .    ىػ( ُِْٕ- َُْْ)مف 

 :اإلماـ مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر مكطأ اإلماـ مالؾ بركاية يحيى
ىػ(, تحقيؽ : الدكتكر بشار معركؼ, دار الغرب ُٕٗاألصبحي المدني ) 

  .بيركت,)د.ت( ,اإلسالمي
  اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية: محمد بف قاسـ

ىػ(,المكتبة ْٖٗد اهلل, الرصاع التكنسي المالكي )األنصارم, أبك عب
  .ىػَُّٓالعممية,بيركت,الطبعة األكلى, 


