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ملخص :

للشريعة موقف صارم يف حماربة اإلفساد البيئي متثل مبصفوفة من التعاليم واآلداب والواجبات
وحبثنا هذا يدرس ظاهرة اإلفساد البيئي من الناحية التشريعية يف اإلسالم.
استهل البحث يف مبحثه األول بيان مفهوم اإلفساد البيئي ابلنظر ملفرداته مث ابلنظر إىل تركيبه

اللقيب ،فالبيئة هي مقر احلياة االنسانية ومقوماهتا ومسخراهتا بريها وحبريها وجويها.
واالفساد البيئي كل تصرف ضار مناف للمصلحة يرتتب عليه إخراج مكوانت البيئة عن إمكان
االنتفاع هبا كال أو بعضا ،وكل جزئية يف التعريف مقصودة الذكر كما وضحناه يف حمله من
البحث ،مث ميضي البحث يف مطلبه الثاين ليكشف عن أهم مظاهر الفساد وآاثرها وأسباهبا مبا
خيدم تصور احلكم على املسألة ،ألن احلكم على الشيء مبين على صحة تصوره.
ويف هذا املطلب بني الباحث مظاهر اإلفساد البيئي املتعلقة أبكرب وأهم مفردات البيئة كاملاء
واهلواء والرتبة  ،وأهم أسباهبا اليت برزت يف عصر الطفرة الصناعية االستثنائية ،وانتقل الباحث اىل
املبحث الثاين  :الذي بني التشريعات والتعاليم واآلداب يف الشريعة اإلسالمية اليت حتمي البيئة
من ال فساد ،وتدعو إىل حماربته والقضاء عليه وتطرق البحث لكثري من التشريعات من القرآن
والسنة وما نص عليه فقهاء األمة يف محاية البيئة من الفساد يف مفرداهتا العامة واخلاصة ـ املاء
واهلواء والنبات واحليوان واالرض ،وما يتعلق بذلك من أحكام هامة وتشريعات ضرورية وحاجية
وحتسينية.
الكلمات املفتاحية :اإلسالم والبيئة ،اإلفساد البيئي ،محاية البيئة.
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Abstract:
Islamic law strongly condemns environmental destruction, represented in a
wide variety of teachings, moral prescriptions and legal duties. This research
paper examines the environmental destruction phenomenon according to the
legal aspects in Islam.
The paper begins by explaining the concept of environmental destruction based
on a linguistic (denotative) and connotative analysis of the term. Thus, the
environment is the place where humans live; it is their most important asset
and tool whether on the earth, in the sea or in the sky.
Environmental destruction is any act, which harms or impedes public
interest. Consequently, it refers to over-exploiting resources till they cannot be
used completely or partially. Every word in the definition is intended as is
explained in the paper. The paper then proceeds to discuss the most important
manifestations, effects and causes of environmental destruction to illustrate the
reality on which the legal ruling is based, because the legal ruling must be
based on a correct evaluation of reality. Here the paper looks at the most
important aspects of environmental destruction- water, air and soil– and causes
due to the extraordinary industrial boom.
The paper then discusses the legislation, teachings and moral obligations in the
Islamic legislation, which protect the environment destruction and fight it. In
fact, this section of the paper cites many legislations from the Qur’an, the
prophetic teachings, and the statements of the Muslim jurists related to
protecting the environment generally or specifically, whether water, air, plants,
animals or the earth. This is furthermore linked to significant legislations
related to the concepts of absolute, relative and ameliorative necessities.
Keywords: Islam and environment, environmental corruption, environmental
protection.

148

د .فضل مراد

اإلفساد البيئي مفهومه ومظاهره وموقف الشرع منه

احلم ـ ـ ــد ة والص ـ ـ ــالة والس ـ ـ ــالم عل ـ ـ ــى الرس ـ ـ ــول الك ـ ـ ــر وبع ـ ـ ــد .فالبيئ ـ ـ ــة واحلي ـ ـ ــاة واإلنس ـ ـ ــان
واالســتخالف تشــكل أركــان احليــاة البش ـرية عــل االرض ،وإ ا كــان مفهــوم الــركن هــو مــا يلــزم مــن
عدمه العدم فإن اختالل أي واحد من هذه األربعة يعود ابلضرورة علـى اخـتالل البقيـة ،والبيئـة يف
مقــدم هــذه األمــور ،فممــا ال ــك فيــه أن اختالهلــا يــنعكى علــى احليــاة كلهــا؛ لــذلك وضــعها
{وَال تـُ ْف ِسـ ـ ـ ُـدوا ِيف ْاألََْر ِ
ض بـَ ْعـ ـ ـ َـد
صـ ـ ــاحلة للعـ ـ ــي واالسـ ـ ــتخالف ،وهنـ ـ ــى عـ ـ ــن إفسـ ـ ــاد صـ ـ ــالحها َ
صـ َـال ِح َها[ ألاألعـراف ]55 :وحــذر يايــة التحــذير مــن عواقــب اإلفســاد بقولــه ســبحانه َ :ظَ َهـ َـر
إِ ْ
الْ َفســاد ِيف الْب ـ ِـر والْبح ـ ِر ِمبــا َكســبا أََيـ ِـدي النـ ِ ِ ِ
ـم الـ ِـذي َع ِملُ ـوا لَ َعل ُهـ ْـم يـَ ْرِجعُ ـو َن َ
َ ُ َل َ َ ْ َ ََ ْ ْ
ـاس ليُــذي َق ُه ْم بـَ ْعـ َ
ألالروم. ]41 :
إن هذا الـنص يلخـص مـدا اهتمـام الشـريعة ابلبيئـة برهـا وحبرهـا والـيت تشـكل عوامـل احليـاة
االســتخالفية علــى وجــه البســيطة  .ومــع ،ن الشــرع حيــارب الفس ـاد بكــل أنواعــه وأ ــكاله وبس ـ
البيــان فيــه  ،لكنــه خصــص لإفســاد البيئــي مســاحة تشـريعية مســتقلة تكشــف آاثره وأســبابه ملــا لــه
مــن أةيــة قصــوا .ويف عص ـران تعــاين احليــاة كلهــا مــن الفســاد يف األرض أبنواعــه ،فاحليــاة البحريــة
والربيــة والفــالف اوــوي واحليــاة النباتيــة قــد مســها الضــرر واخلطــر بســبب اســتفحال التصــرفات يــري
املســلولة الــيت صــاحبا الطفــرة الصــناعية؛ وخلطــورة هــذا األمــر فقــد حــدفا انتفاضــة دوليــة علــى
أعلى املستوايت وعقدت امللمترات واستعرضا الدراسات اليت تكشف مـدا الكارفـة الـيت تنتظـر
العامل أبكمله نتيجة لإفساد البيئي.
ويف حبثنا هذا سنسل الضوء على جزئيـة مهمـة مـن موضـوع البيئـة هـو اإلفسـاد البيئـي؛ ألن
موضوع البيئة واسع متشعب ال ميكن االحاةة وجوانبه املرتامية األةـرف ؛لـذلك تركـز البحـث علـى
هذه اوزئية.
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أمهيةةة الث ة  :حبثنــا هــذا ســيقدم موقــف االســالم مــن العبــث الــذي ةــال البيئــة وأفــر علــى احليــاة

عموم ــا؛ إ أن االخ ــتالل يف مف ــردات البيئ ــة امل ــاء واهلـ ـواء والنب ــات واحليـ ـوان والف ــذاء يه ــدد احلي ــاة
وتوازهنــا  .ومــن هنــا تظهــر أةيتــه ،وقــد قامــا جهــات عديــدة علــى مســتوا العــامل بســن ق ـوانني
متعلقة ابلبيئة ،وقد كان للتشريع االسالمي السبق يف هذا الباب.
وتساؤالت الث

 :تدور حول ما هو اإلفساد البيئي وما مظاهره؟ وما موقف االسالم منه؟

أه ة ال الث ة  :هــي انعكــاس لتلــك التســايفالت لــذلك دف يف الصــدارة كهــدف أول :معرفــة

مفهـوم االفسـاد البيئــي ومعنـاه الشــامل والكشـف عــن مظـاهره وأهــم أسـبابه  ،ودف كهــدف ل :
بيان موقف التشريع االسالمي من االفساد البيئي.
الس ة ةةثت ا ااتي ة ةةا امل ة ة ة  :ظه ـ ــور االخ ـ ــتالل البيئ ـ ــي الواضـ ـ ـ يف عصـ ـ ـران احلاض ـ ــر نتيج ـ ــة
للممارســات اخلاةئــة يف التعامــل مــع البيئــة  ،بــا يســتدعي بيــان ق ـوانني الش ـريعة وأحكامهــا حيــال
لك مساةة من الباحث يف خدمة الشريعة الفراء.
فر ةةيات الث ة  :قائمــة علــى أن االســالم لــه موقــف حاســم يف حماربــة االفســاد البيئــي هــو مــا
سنثبته.
منهجية الث

اسـتقرائي وصـفي وأمـا يف التوفيـق فـأخرج اآليـة يف صـلب البحـث  ،واحلـديث يف

احلا ية مبينا درجته من مظان لك  ،وأحيل إىل املصادر األصلية  ،وأبـدأ بـذكر املصـدر مث مللفـه
وأترك التفاصيل إىل فبا املراجع يف النهاية جتنبـا إلرهـاق احلوا ـي مبـا ال يتحملـه البحـث ا كـم ،
مث ختما البحث ابلنتائج مث املراجع ،وهذا جهد املقل  ،ونسأل االخالص والقبول .
ال اسات السابقة :هناك دراسات سابقة عـن البيئـة كلـل  ،ومل أةلـع بعـد حبـث عـن حبـث حمكـم
أو رســالة خاصــة ابإلفســاد البيئــي فقـ لــذلك اخــرتت هــذه اوزئيــة  ،وال أدعــي أنــه مل يــتكلم عنهــا
أحد ،ألن أحباث البيئة قد كرت جوانب مـن هـذا  ،فعزمـا أن أمجـع هـذه اوزئيـة فقـ ابلرجـوع
إىل فقه الكتاب والسنن واستنباط األحكام املتعلقة هبذا املوضوع  ،ومل أنقل بواسطة يف أي جزئية
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بل رجعا إىل املصادر األصول وة احلمد وما نقلا عنه من املراجع املعاصرة وضحا لك.
ح ة ة وح الث ة ة  :األحكـ ــام التش ـ ـريعية املتعلقـ ــة ابإلفسـ ــاد البيئـ ــي مـ ــن خـ ــالل مصـ ــادر التش ـ ـريع

االس ــالمي ،وال يتع ــرض ملس ــائل يف التخص ــص البيئ ــي إال مب ــا خي ــدم مس ــائل البح ــث .وعل ــى ه ــذا
سينقسم البحث إىل مبحثني :
املبحث االول :مفهوم االفساد البيئي ومظاهره وفيه مطلبان
املطلب األول :مفهوم اإلفساد البيئي
املطلب الثاين :مظاهر اإلفساد البيئي وأسبابه
املبحث الثاين  :موقف االسالم من االفساد البيئي وفيه مطلبان :
املطلب األول  :جتر اإلفساد يف االرض بكافة صوره وأ كاله
املطلب الثاين  :االجراءات التشريعية حلماية البيئة من الفساد
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األول :مفه م االفساح الثيئي ومظاهره وأسثابه
املث
ض َع َها لِ ْْلَ ََانِم َ ألالرمحن]10 :
ض َو َ
َو ْاألََْر َ
وضع تعاىل االرض ملصلحة اخللق قال سبحانه َ :
فهي موضوعة لعمـوم االنتفـاع ،صـاحلة للحيـاة والعمـارة بكـل إمكاانهتـا االسـتخالفية؛ لـذلك
َوَال تـُ ْف ِس ُـدوا ِيف ْاألََْر ِ
ص َـال ِح َهاَ ألاألعـراف]55 :؛
ض بـَ ْع َـد إِ ْ
هنى سبحانه عن افسادها فقـال َ :
لـذلك ســنتكلم عـن البيئــة الـيت هنــى الشـرع عــن إفسـادها مــن جهـة مفهومهــا  ،وعـن معـ االفســاد
البيئي ومظاهره وأسبابه يف مطلبني :
املطلت األول :مفه م االفساح الثيئي

وألنه مركب من مفردف البيئة واالفساد نبدأ يف بيان مفهومهما على وجـه االفـراد مث الرتكيـب

يف مسألتني .
املسألة األوىل  :مفه م الثيئة

أـ ـ ـ مفه ــوم البيئ ــة لف ــة ابلنظ ــر إىل الكث ــري م ــن مص ــادر اللس ــان تب ــني أهن ــا ت ــدور عل ــى مع ــان
متع ــددة  ،وتعط ــي دالالت جوهري ــة هام ــة يف معـ ـ البيئ ــة  ،وق ــد أورده ــا علم ــاء اللس ــان بلفظه ــا
املتداول يف وقتنا احلاضر وهو البيئة :
جاء يف لسان العرب :
واالسم البيئة .واستباءه أي اختذه مبـاءة .وتبـوأت منـزال أي نزلتـه .وقولـه تعـإىل :والـذين تبـويفا الـدار
واإلميان ،جعل اإلميان حمال هلم على املثل...
وتبـوأ املكــان :حلــه .وإنــه حلســن البيئــة أي هيئــة التبــوء .والبيئــة والبــاءة واملبــاءة :املنــزل ،وقيــل منــزل
()1
القوم حيث يتبويفون من قبل واد أو سند جبل.
( )1لسان العرب ( )38 /1وانظر مجهرة اللفة (. )1094 /2
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واملالحظ من هذا النقل أمور فالفة:
 .1استعمال اسم البيئة .
 .2اةالق البيئة على املنزل الذي يعي فيه االنسان.
 .3ميكن اةالق البيئة على االمر املعنوي ومنه اآلية َوال ِذين تَـبَـوءوا الدار و ِْ
اإلميَا َنَ
ََ
َ َ ُ

ألاحلشر]9 :
 .4فتبــوءا الــدار أي  :املدينــة وتب ـويفا االميــان  ،فوجــدت هلــم بيئتــان ســكنية مبــا تشــمله مــن كــل
متعلقاهتا  ،وبيئة إميانية .
وبا ورد يف اللفة من استعماالت هذه اللفظة :
 .5إةالقها على احلالة والوضع
فـَالبِيئَةُ ِابلْ َك ْس ِر احلالَةَُ ( )1يقال :
()2
َهو بِبيئَ ِة َسوء ،أي حبالة سوء ،وإنه حلسن البيئةَ.

ومن هذا املع ما يسمى اليوم ابلبيئة االقتصادية والبيئة العلمية ويريها من االةالقات املتداولة .
 .5وتطلــق كــذلك علــى َ منــزل القــوم يف كــل موضــع َ( ، )3س ـواء كــان َ حيــث يتبــوءون مــن
قبل واد أو سند جبـلَ )4( .فالتجمعـات السـكانية  ،وسـكن االنسـان عمومـا يف احلضـر أو
الريف يف السهل أو اوبل هي من ضمن مفردات البيئة يف لفة العرب .
وليى هذا مقتصرا على االنسان فحسب بل اةالق البيئة ومشـتقاهتا علـى حمـل العـي
احليواين وارد يف اللسان :فـ"املباءة بـيا النح ِل ِيف اوب ِل ..وهو املر ِ
يا فِ ِيهَ.
اح الذي يَبِ ُ
َ َ َْ ُ ْ
ََ
ُ َ َُ ُ
( )1ج العروس (.)157 /1
( )2منتخب من صحاح اووهري (ص.)435 :
( )3الصحاح ج اللفة وصحاح العربية (.)37 /1
( )4لسان العرب (. )38 /1

153

جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (اجمللد  35العدد  )1ربيع 1438هـ 2017 /م  ،علمية حمكمة ،جامعة قطر

ِ
ِ
يسـتَـ ْعمل
ويُسـمى كِنَ
ـاس الثـ ْـوِر الوحشـ ِلـي َمبـاءَة و َكـ َذلك امل ْع ِط ُـن  ..ل ِإبـ ِـل َحْي ُ
ـث تـُنَـا يف املََـواردَ .و ْ
ُ
َ
للفنمَ(. )1
عامة املنَا ِزل واألََْوةانَ ،و كر املراعي والراعيةَ
 7ـ وقد بوب بن سيدة يف املخصص َأمساءُ ْ
َ
فذكر حتا هذا البيئة وتصاريفها؛ با يدل على مشول البيئة للبناء والـوةن عمومـا ،والبيئـة الطبيعيـة
م ــن املراع ــي والنب ــات واملي ــاه وس ــائر املتعلق ــات ،وه ــذا يف احلقيق ــة ه ــو م ــا تطابق ــا علي ــه كلم ــتهم
بتعبريات متقاربة تعطي هذا املع (.)2
ب ـ ومن خالل ما تقدم من اةالقات نستطيع أن نعرف البيئـة اصـطالحا تعريفـا جامعـا ملعانيهـا
ومفرداهتا :أبهنا مقر احلياة االنسانية ومقوماهتا ومسخراهتا بريها وحبريها وجويها.
فقولنا :مقر احلياة االنسانية مشل املنزل والوةن واملظاهر املعمارية .
وقولنا :ومقوماهتا يشمل كـل وسـائل احليـاة بتنوعهـا بريـة وحبريـة  ،انسـانية ونباتيـة وحيوانيـة  ،وميـاه
وتربة وهواء.وقولنا :ومسخراهتا مشل كل ما يف االرض وما عليها ومشل مساءها ألنه مـن املسـخرات
َســخر لَ ُكــم مــا ِيف الســماو ِ
ات َوَمــا ِيف ْاألََْر ِ
ضَ أللقمــان ،]20 :وعنــدي أن معـ مــا يف الســموات
َ َ َْ
ََ

يشــمل ةبقــات اهل ـواء مــن املســتوا االد إىل الفــالف اوــوي  ،ومــن مظــاهر التســخري البينــة يف
عصـ ـران املالح ــة اووي ــة ال ــيت قف ــزت ابلعالق ــات البشـ ـرية واحلض ــارة االنس ــانية إىل جم ــاالت واس ــعة
ومتقدمة.

( )1ج العروس (157/1ــ) وانظر لسان العرب ( )38 /1و النهاية يف يريب احلديث واألفر ()159 /1عند الكالم
على الصالة يف مباءة الفنم .
( )2املخصص ( )287 /3( )502 /1وانظر ج العروس (157/1ــ) و لسان العرب (. )38 /1
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وهنــاك تعــاريف أخــرا للبيئــة منهــا  َ :مكــان تت ـوافر فيــه العوامــل املناســبة ملعيشــة كــائن حـ لـي أو

جمموعــة كائن ــات حي ــة خاص ــة ،كالبيئ ــة االجتماعيــة ،والطبيعي ــة ،واوفرافي ــة ( ، )1وك ــل َم ــا يتعلــق
مبحــي اإلنســان أو وســطه الــذي يعــي فيــهَ( ،)2وعرفــا كــذلك أبهنــا :املكــان الــذي يوجــد فيــه
االنســان ،ومــا يف لــك املكــان مــن عوامــل وعناصــر تــلفر يف تكــوين لــك اإلنســان ويف أســلوب
حياتــه ،) 3( .وهنــاك كثــري مــن التعــاريف كلهــا تــدور حــول مفــردات البيئــة وعالقــة االنســان واحليــاة
هبا.
املسألة الثانية  :مفه م الفساح و االفساح الثيئي

الفســاد ابعتبــار كونــه مفــردا ال مركبــا دف يف االســتعمال اللفــوي  :نقــيم الصــالح .. ،وتفاســد
القوم :تدابروا وقطعوا األرحام؛ ..
واستفس ــد الس ــلطان قائ ــده إ ا أس ــاء إلي ــه ح ـ ـ استعص ــى علي ــه .واملفس ــدة :خ ــالف املص ــلحة.
واالستفساد :خالف االستصالح(.)4
فالفســاد إ ا هــو خــالف االصــالح ؛ لــذلك حينمــا يضــاف إىل ــيء حيمــل مع ـ خــروج لــك
الشيء عن ةريقتـه السـوية املصـلحية  ،وهكـذا إ ا أضـفناه إىل البيئـة يكـون لـه معـ لقـيب مركـب،
وعليه ميكننا تعريف االفساد البيئي ابعتباره لقبا مركبا معينا على أمر معني أنه:

( )1معجم اللفة العربية املعاصرة (.)258 /1
( )2نفى املصدر .
( )3البيئة واإلنسان ،علي رضا أبو زريق ،ص ،7العدد ( )159من سلسلة دعوة احلق إصدار رابطة العامل اإلسالمي،
1415هـ 1995م.
( )4لسان العرب ( )335 /3بتصرف.
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كل تصرف ضار مناف للمصلحة يرتتب عليه إخراج مكوانت البيئة عن إمكان االنتفـاع هبـا كـال
أو بعضــا؛ وامنــا قيــدان التصــرفات بكوهنــا منافيــة للمص ــلحة املعتــربة ؛ألن مــن التص ــرفات م ــا خي ــرج
بعـم البيئــة عــن إمكــان االنتفــاع هبــا لكــن ملصـلحة أخــرا  ،كإزالــة بعــم مــن الفــاابت لشــق ةــرق
مــثال  ،فهــذا ل ــيى فس ـاد ألن ــه عمــل مصــلحي ابلنظــر الكل ــي ،وقولن ــا :ك ــال أو ج ـزأ ؛ ألن م ــن
االفساد ما يكون أتفريه يف الضرر على مفرد معني مـن البيئـة معطـل لكـل منافعـه  ،ومنـه مـا يعطلـه
جزئيا لكن بكثرة ؛ ألنه لو كان تعطيل مصاحله املعينة جزءا يسريا كان يري معترب يف النظـر الكلـي
علــى هــذا العمــل أنــه مــن الفســاد ،وإن قيــل عنــه أنــه عــدوان علــى البيئــة ؛ألن االفســاد البيئــي ال
يدخل يف اسم الفساد يف االرض اال ابجتماع جزئيات كثرية مـن العـدوان واالضـرار ،هـذا مـا ظهـر
يل بتتبـ ــع اةالقـ ــات القـ ــرآن يف هـ ــذا اوانـ ــب .هـ ــذا وقـ ــد اسـ ــتلهما هـ ــذا التعريـ ــف مـ ــن دالالت
َوَال تـُ ْف ِسـ ُـدوا ِيف ْاألََْر ِ
صـ َـال ِح َهاَ ألاألع ـراف ]55 :فنهــى
ض بـَ ْعـ َـد إِ ْ
النصــوص منهــا :قولــه تع ـإىل َ :

عــن التصــرف املــلدي إىل ختريــب صــالح االرض ؛ ففهــم منــه أن االفســاد هــو عبــارة عــن تصــرفات
يــري مصــلحية تتعامــل مــع البيئــة الصــاحلة تعــامال خاةئــا ضــارا  ،فتخــرج مقومــات البيئــة الــيت هــي
صاحلة على أصل اخللقة الرابنية عن كوهنا صاحلة .
ِ
ِ
وقول ــه تعـ ـإىل َ :وإِ َا تَـ ــوىل س ــعى ِيف ْاألََر ِ ِ
ث َوالن ْس ـ َـل َوا ُ َال ُِحي ــب
ـك ْ
احلَـ ْـر َ
ض ليُـ ْف ِس ـ َـد ف َيه ــا َويـُ ْهل ـ َ
َ َ ََ
ْ
ـاد َألالبقــرة ،]205 :فــذكر مــن مفــردات الفســاد أهــالك احلــرث والنســل  ،وهــو أ ــد أن ـواع
الْ َف َسـ َ
الضرر  ،فهو إخراج هلا عن إمكان االنتفاع هبا كال ،وقد يكون جزئيا يف يري هذا املوضع.
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ومن ـه قولــه تع ـإىلَ :ظَهــر الْ َفســاد ِيف الْب ـ ِـر والْبح ـ ِر ِمبــا َكســبا أََيـ ِـدي النـ ِ ِ ِ
ـم الـ ِـذي
ََ َ ُ َل َ َ ْ َ ََ ْ ْ
ـاس ليُــذي َق ُه ْم بـَ ْعـ َ
َع ِملُـوا لَ َعل ُهـ ْـم يـَ ْرِجعُــو َن َ ألالــروم ،]41 :فجعــل بعــم التصــرفات الكســبية مــن البشــر ســببا لظهــور

خلــل وضــرر بيئـي يف الــرب والبحــر  ،وهــذا الفســاد كثــر حـ ظهــر  ،فلــم يعــد جمــرد حادفــة هنــا أو
هنــاك  ،بــل تصــرفات مجــة خارجــة عــن التصــرف املصــلحي ؛حتولــا هبــذا إىل ظــاهرة الفســاد البيئـي
برا وحبرا؛ لذلك عرب القرآن (بظهر ) و أعلم.
املطلت الثاين :مظاهر االفساح الثيئي وأسثابه

هنـاك مظــاهر متعــددة بــرزت للعيــان كتلــوث للبيئــة وآاثره خطــرية علــى احليــاة احليوانيــة والنباتيــة
عل ــى وج ــه االرض ؛ ــكلا قلق ــا عاملي ــا؛ ب ــا اس ــتدعى هب ــة عاملي ــة دولي ــة لدراس ــة ه ــذه الظ ــاهرة
اخلطــرية والتحــذير مــن مفبــة إيفاهلــا  ،وعقــدت نــدوات ومـلمترات دوليــة ملناقشــة الوضــع  ،وقــدما
الدراســات واحللــول  ،ولكــن مــع هــذا ال زالــا متواض ـعة يف أفرهــا علــى احلــد مــن مظــاهر االفســاد
البيئي  ،وإن كان هناك جهود بذلا يف هذا الباب .
وهنا أحاول أن أسل الضوء على أهم مظاهر االفساد البيئي وأسبابه يف:
أوال :اإلفساح ا الثيئة املائية

وهو ميثل واحدة من أكثر مشكالت البيئة خطورة  .وحيدث حينمـا يتلـوث املـاء مبـواد ضـارة
مثــل نفــاايت اإلنســان واحلي ـواانت والكيميائيــات الســامة ،والــنف  .وميكــن أن يــلفر التلــوث علــى
املطر واألهنار والبحريات وا يطات واملياه اووفية اليت تفذي الينابيع واآلابر.
ويعزا تلوث املياه إىل فالفة اسباب رئيسية لذلك هي :
 1ـ النفاايت الصناعية.
 2ـ مياه الصرف الصحي (اجملاري).
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 3ـ الكيميائيات والنفاايت الزراعية(.)1
ويــلدي تلــوث امليــاه إىل مفاســد كثــرية علــى االنفــى واالمـوال واحليــاة عمومــا ؛ فاملــاء هــو احليــاة ؛
لذلك يعزا أكثر من مليوين وفاة كل عام إىل تلوث املياه  ،إضافة إىل مئات املاليني مـن املرضـى
يف العــامل أبمـراض ســببها تلــوث املــاء كــالكولريا والتيفوئيــد والبلهارســيا واملــالراي ويريهــا  ،إضــافة إىل
تضرر االحياء البحرية والنباتية بشكل فادح (.)2
اثنيا :االفساح ا الثيئة الربية
وهــذا ال يقــل خطــورة عــن النــوع الســابق  ،ويظهــر لــك يف عــدة جوانــب مــن أةهــا تلــوث الرتبــة
ابمل ـواد والســموم واملبيــدات واالمســدة الــيت تســتعمل ألي ـراض متعــددة  ،وكــذلك املــدفوانت النوويــة
واال عاعية اليت كلا خطرا هائال على احلياة عموما .
وأهـم املركبات امللوفـة :املعادن السامة للنبات والفازات السامة واملواد املسرةنة.
أسباب تلوث الرتبـة :
• التسرب النفطي ومنتجاته.
• ختزين ونقل املواد اخلام والنفاايت .
• انبعاث امللواثت من أماكن جتميعها إىل البيئة ا يطة هبا.
• انتقال املواد امللوفة مع مياه السيول أو املياه اووفية.
• انتقال الفازات اخلطرة من املناةق اجملاورة.

( )1محاية البيئة والتنمية املستدامة
http://env-pro.org/environmental_info_water.htm

( )2ضرورة املعاوة االقتصادية للنفاايت لتومي ميلود حبث جمللة العلوم االنسانية جامعة حممد خيضر اوزائر العدد الثاين
ص .189
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األ را النامجة عن الرتبة املل ثة:
الت ة ةةأثصات ال ة ة ة ية :و لـ ـ ــك م ـ ــن خـ ـ ــالل مالمس ـ ــة الرتب ـ ــة امللوف ـ ــة للجـ ـ ــلد ،أو اب ـ ــتالع ال ـ ـ ـرتبة
امللوف ــة،أو رب امليــاه الــيت قــد يكــون تس ـربا إليهــا امللــواثت مــن الرتبــة ،أو استنشــاق الفــازات
السامة والفبار الذي حيتوي على مواد ضارة ،أو تناول املنتجات الزراعية من املناةق امللوفة .

الت ةةأثصات الثيئي ةةة  :ق ــد تس ــبب املل ــواثت يف تس ــمم النب ــا ت واحليـ ـواانت والنظ ــام البيئ ــي كك ــل.
التــأفريات االقتصــادية :مــن أهــم نتــائج األراضــي امللوفــة فقــدان قيمتهــا وقــد تتوقــف عــن اإلنتــاج
الزراعي (.)1
اثلثةةا :التل ة ئ ا ة ة ائي تعــد ع ـوادم الســيارات وأدخن ــة املصــانع مــن أخطــر مصــادر تلــوث املــدن
واخـتالل توازهنـا ،واإلصـابة ابلعديـد مـن األمـراض اخلطـرية ،مثـل الربـو الشـعيب ،وتشـوهات األجنــة،
والتخلف العقلي لـدا األةفـال ،ملـا حتتويـه مـن يـازات سـامة وقاتلـة ،كمـا تتسـبب أدخنـة املصـانع
وعوادم السيارات يف تدهور احلالـة النفسـية لسـكان املـدن ،وتراجـع أدائهـم الـوظيفي ورضـاهم العـام
مبســتوا املعيشــة.وقد أفبتــا الدراســات أن استنشــاق اهل ـواء امللــوث بعـوادم الســيارات ،يعتــرب أكثــر
خط ــورة عل ــى الص ــحة العام ــة لإنس ــان م ــن تن ــاول األيذي ــة امللوف ــة(.)2وي ــلدي إىل هت ــيج األيش ــية
املخاةية اإلرهاق العصيب ،وحدوث حساسية يف اجملرا التنفسي وملحمة العني .
واإلصـ ــابة بـ ــبعم األم ـ ـراض ومنهـ ــا تسـ ــمم الـ ــدم وأم ـ ـراض القلـ ــب والسـ ــرةان واألم ـ ـراض اولديـ ــة

( )1محاية البيئة والتنمية املستدامة
http://env-pro.org/environmental_info_earth.htm

وانظر املشكالت البيئية املعاصرة يف العامل ص  51د .كاظم مقدادي نشر األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك كلية
اإلدارة واالقتصاد قسم إدارة البيئة.
( )2املشكالت البيئية املعاصرة يف العامل ص  29د .كاظم مقدادي نشر األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك كلية
اإلدارة واالقتصاد قسم إدارة البيئة  ،والبيئة ومشكالهتا ص 41وما بعدها لر يد احلمد وحممد سعيد ،عامل املعرفة
الكويا.
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والرئتني()1ومن امللكـد أن املتسـبب الـرئيى يف زايدة درجـة احلـرارة علـى سـط الكوكـب هـو التلـوث
اهلوائي ،الناتج عن األنشطة اإلنسانية املختلفة.
وأن استمرار معدالت انبعاث يازات الصوبة اخلضـراء  ،Greenhouse Gasesوعلـى
رأســها اثين أكســيد الكربــون يف مســتواها احلــايل ،قــد يعــين كارفــة حمققــة؛ حيــث حيتمــل زايدة درجــة
احل ـرارة إىل معــدالت فيفــة مــع هنايــة هــذا القــرن ،بــا يعــين الــنقص الشــديد يف م ـوارد امليــاه العذبــة
نتيج ــة لتبخره ــا وارتف ــاع مس ــتوا املي ــاه يف البح ــار وا يط ــات ،نتيج ــة ل ــذوابن ال ــثلج يف األقط ــاب
املتجمدة ،مبعدل قد يصل إىل عشرة أقدام؛ با سيلدي إىل يرق معظم الدول الساحلية(.)2
املث

الثاين  :م قف االسالم من االفساح الثيئي

املطلةةت االول :ت ةر م االفسةةاح ا اال ك بكافةةة ة ه وأشةةكاله؛ وهــذا االمــر بــني واض ـ يف
الشرع بل هو من االمور القاةعة وعليه أدلة كثرية ال حتصى من الكتـاب والسـنة  ،ومـا دلـا عليـه
قواعد الشريعة ومقاصدها  ،فمن النصوص يف لك :
ِ
ِ
1ـ ـ قولــه تع ـإىل ( :وإِ َا تَــوىل ســعى ِيف ْاألََر ِ ِ
ث َوالن ْسـ َـل َوا ُ َال ُِحيــب
ـك ْ
احلَـ ْـر َ
ض ليُـ ْف ِسـ َـد ف َيهــا َويـُ ْهلـ َ
َ َ ََ
ْ
ـاد) ألالبقـرة ،]205 ،205 :وهــذا الـنص سـاقه ســبحانه وتعـاىل جمرمـا لإفســاد يف االرض
الْ َف َس َ
بكــل أنواعــه ،مبينــا أن ج ـزاءه جهــنم يف ختــام اآليــة التاليــة ؛وهــذا دليــل علــى أن هــذا الفعــل مــن
او ـرائم الكــربا يف الشــرع ومجــع يف اآليــة بــني افســاد البيئــة الزراعيــة تربــة ونبــا كم ــا يعطيــه لفــظ
احلــرث ،وب ــني لف ــظ النس ــل ال ــذي يش ــمل الوج ــود احلي ـواينَ ،ف ــاحلرث :ال ــزْرع .والنس ــل :ول ــد ك ــل
( )1محاية البيئة والتنمية املستدامة
http://env-pro.org/environmental_info_earth.htm

( )2وانظر ريفية الشريعة يف احلفاظ على البيئة ص 158د.حممد ل نشر جامعة القدس املفتوحة .
( )3املشكالت البيئية املعاصرة يف العامل ص 101د .كاظم مقدادي نشر األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك كلية اإلدارة
واالقتصاد قسم إدارة البيئة ،وانظر البيئة ومشكالهتا ص 41وما بعدها لر يد احلمد وحممد سعيد  ،عامل املعرفة الكويا.
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َدابــةَ( )1قــال ال ـرازي :واعلــم أنــه علــى مجيــع الوجــوه فــاملراد بيــان أن لــك الفســاد فســاد عظــيم ال
أعظــم منــه؛ألن امل ـراد منهــا علــى التفســري األول :إهــالك النبــات واحلي ـوان ،وعلــى التفســري الثــاين:
إهــالك احلي ـوان أبصــله وفرعــه ،وعلــى الــوجهني فــال فســاد أعظــم منــه ،فــإ ن قولــه :ويهلــك احلــرث
والنسل من األلفاظ الفصيحة جدا الدالة مع اختصارها املبالفة الكثرية (.)2
ويســتنب مــن اآليــة أن للسياســات دور كبــري يف مكافحــة الفســاد  ،أو فشــوه ؛ ووجــه الداللــة قولــه
تع ـاىل (وإ ا تــوىل ســعى )  ،والواليــة هنــا علــى ظاهرهــا مبع ـ واليــة االمــر كمــا هــو أحــد تفس ـرييها
وهــو مــا قالــه جماهــد( ،)3والســعي يف االرض فســادا وإهــالك احلــرث والنســل مــع حتــد واض ـ عــن
االنزجار ابلوعظ  ،بل أتخذه العزة ابإلمث والتباهي والتحدي كمـا تعطيـه اآليـة يـرج أهنـا الواليـة ؛
ألن الفــرد مهمــا كــان إ ا أفســد يف االرض يكــون مــذموما مــدحورا مطلــواب للنــاس  ،فكيــف أتخــذه
العـزة  ،بـل العـادة جاريــة أن قطـاع الطـرق و ــوهم مـن املفسـدين ال أتخـذهم العــزة بـل الذلـة علــيهم
واونب واخلوف من املالحقة .
وهــا ــن نــرا اليــوم يف زماننــا أن املفســدين يف االرض املهلكــني للحــرث والنســل  ،هــم مــن هــذا
النــوع أعــين مــن الــذي هلــم واليــة و ــوكة  ،فهــذه الــدول الكــربا الــيت ســعا يف االرض فســادا ،
وأ ــعلا احل ــروب  ،وق ــدما للبشـ ـرية أس ــلحة أهلك ــا احل ــرث والنس ــل مسي ــا أبس ــلحة ال ــدمار
الشامل  ،وهكذا الدول الصناعية الكربا اليت اختذت البيئة مكبا للنفاايت والسموم والفازات.
وقد عقدت ملمترات دولية حتثهم على احلد من لك بال جدوا  ،كـل هـذه صـور مـن بـا يشـمله
قوله تعاىل وإ ا توىل سعى يف االرض ليفسد فيها .

( )1مفاتي الفيب أو التفسري الكبري للرازي (.)347 /5
( )2تفسري السمعاين (.)208 /1
( )3تفسري السمعاين ( ، )208 /1والبحر ا ي يف التفسري ()328 /2
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2ـ وقال تعاىل (ظَهـر الْ َفسـاد ِيف الْبـ ِـر والْبحـ ِر ِمبـا َكسـبا أََي ِـدي الن ِ ِ ِ
ـم ال ِـذي َع ِملُـوا
ََ َ ُ َل َ َ ْ َ ََ ْ ْ
ـاس ليُـذي َق ُه ْم بـَ ْع َ
لَ َعل ُه ْم يـَ ْرِجعُو َن) ألالروم،]41 :والفساد يف الرب والبحر امل لكثري من املعاين فمنها :
أـ ـ ـ ـ او ــدب ،والقحـ ـ  ،وقل ــة الري ــع يف الزراع ــات وال ــرب يف التج ــارات ،ووق ــوع امل ــو ن يف الن ــاس
والدواب ،وكثـرة احلـرق والفـرق ،وإخفـاق الصـيادين والفاصـة ،وحمـق الربكـات مـن كـل ـيء ،وقلـة
املنافع يف اوملة وكثرة املضار(.)1
ب ـ ـ حصــول املتف ـريات املناخيــة الكــربا بــا يــلدي إىل فيضــاانت ويــرق املــدن الســاحلية وارتفــاع
منس ــوب املي ــاه وعل ــو االم ـواج ،وه ــذا م ــا كشــفته التق ــارير احلديث ــة عــن االحتب ــاس احل ـراري وفق ــب
االوزون النـاتج عــن الفاســد البيئــي بـرا وحبـرا والعجيــب أن مجاعــة مــن العلمــاء املفسـرين تنبهـوا هلــذا
فبينـ ـوا أن َ املـ ـراد خ ــوف الطوف ــان يف ال ــرب والبح ــر َ(َ )2وكث ــرة الزواب ــع احلائل ــة ع ــن األس ــفار يف
البحرَ(.)3
ج ـ ـ ـ اخــتالل الت ـوازن البيئــي كمــا أفادتــه التقــارير والدراســات الــيت أ ـران اليهــا يف املبحــث الســابق
()4

وهذا ما أ ار اليه الرازي بقوله  :وقال بعضهم عدم فبات بعم األراضي وملوحة مياه البحار

()1
()2
()3
()4

الكشاف عن حقائق يوامم التنزيل للزفشري ( ،)482 /3تفسري السمعاين (.)208 /1
مفاتي الفيب أو التفسري الكبري للرازي (.)105 /25
التحرير والتنوير البن عا ور (.)110 /21
مفاتي الفيب أو التفسري الكبري للرازي (.)105 /25
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د ـ ـ ـ وم ــن مع ــاين الفس ــاد م ــوت االمس ــاك أو هجرهت ــا بس ــبب الص ــيد العش ـ ـوائي لْلمه ــات ورم ــي
املخلفات ،والنفاايت اخلطرة يف البحار واالهنار فتقل االمساك والصيد  ،وتتعطل مصـا اقتصـادية
كثرية هبذا .
وهــذا التفســري هــو مــا أ ــار اليــه بــن عبــاس فقــال :الفســاد يف البحــر انقطــاع صــيده بــذنوب بــين
آدم(. )1
ه ـ ـ ـ ــحة امليــاه  ،ونضــوب اآلابر واالهنــار نتيجــة ألمــور كثــرية يف املنــا  ،وبســبب االســتعمال
املسرف للمياه بدون تر ـيد وهـذه االمـور تـلدي إىل َنضـوب ميـاه األهنـار وا بـاس فيضـاهنا الـذي
به يستقي الناسَ(.)2
ويف هــذه اآلي ــة داللــة عل ــى ارتب ــاط ظه ــور الفس ــاد يف البيئــة الربي ــة والبحري ــة ه ــو بس ــبب الكس ــب
البشــري  ،فاإلنســان هــو الــذي يفســد البيئــة  ،مث بــني مــا ســيرتتب علــى لــك مــن عقــوابت اهليــة
(لي ــذيقهم بع ــم ال ــذي عملـ ـوا ) ،مث ب ــني عل ــة العقوب ــة وه ــي ردع البشـ ـرية ع ــن الس ــري اإلفس ــادي
والرجوع إىل االصالح يف االرض كما أمر  ،فبني سبحانه يف اآلية ما يلي :
• حجم الفساد بقوله (ظهر ) مبا تدل عليه من الكثرة والعلو والفلبة(.)3
• مك ــان الفس ــاد ب ـرا وحب ـرا  ،وال ــك أن فس ــاد الف ــالف او ــوي انت ــج ع ــن فس ــاد البيئت ــني الربي ــة
والبحريــة ابمللــواثت والســموم واال ــعاعات  ،وســينعكى هــذا علــى كارفــة مســتقبلية كمــا بينــا فيمــا
سبق.
•سبب الفساد البيئي (مبا كسبا أيدي الناس ).

( )1ا رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية (.)340 /4
( )2التحرير والتنوير البن عا ور (.)110 /21
( )3روح البيان إلمساعيل حقي ( )44 /7تفسري القامسي حماسن التأويل ( )18 /8تفسري السمعاين (، )208 /1
والبحر ا ي يف التفسري (.)328 /2
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•العقوبة احلتمية علي لك (ليذيقهم بعم الذي عملوا).
•علة العقوبة وهي الرجوع إىل وما أمر به من االصالح يف االرض (لعلهم يرجعون).
 3ـ ـ ـ واالدلــة علــى جتــر الفســاد كثــرية يــري مــا تقــدم ففــي نــص آخــر يقــرر أن الفســاد منهــي عنــه ،
ووصــف املفســدين يف االرض ابلظلــم واالج ـرام  ،وأن ســبب هــالك االمــم هــو الفســاد يف االرض
كمــا قــرر ســبحانه ســنته يف اخللــق الثابتــة وهــي أن االصــالح يف االرض حيفــظ االمــم مــن الــزوال
واهلــالك  ،هــذا مــا يــدل عليــه قولــه تعـإىل(:فَـلَوَال َكــا َن ِمــن الْ ُقــر ِ
ون ِمـ ْـن قَـْـبلِ ُك ْم أُولـُـو بَِقيــة يـَْنـ َهـ ْـو َن َعـ ِن
ْ
َ ُ
الْفس ِاد ِيف ْاألََر ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ني َوَمـا
ين ظَلَ ُمـوا َمـا أُتْ ِرفـُوا فيـه َوَكـانُوا ُْجمـ ِرم َ
ْ
ض إال قَليال ب ْـن أَ َْجَْيـنَـا مـْنـ ُه ْم َواتـبَ َـع الـذ َ
ََ
َكا َن رب ِ ِ
صلِ ُحو َن ) ألهود ،]117 ،115 :وهـالك االمـم بسـبب
ك ليُـ ْهل َ
َ َ
ك الْ ُقَرا بِظُْلم َوأَ َْهلُ َها ُم ْ
ِ
ـك َس ـ ْـو َط
ص ــب َعلَ ـ ْـي ِه ْم َرب ـ َ
فس ــادها كث ــري يف النص ــوص كقول ــه تعـ ـإىل ( :فَـ ـأَ ْكثَـ ُروا ف َيه ــا الْ َف َس ـ َ
ـاد فَ َ
َعـ ـ َذاب ) ألالفج ــر،]13 ،12 :وه ــذه االدل ــة ويريه ــا كث ــر ت ــدل عل ــى جت ــر الفس ــاد يف االرض ،
وتصنيفه رعا من كبائر املوبقات والذنوب .
املطلت الثاين  :االجراءات التشريعية حلماية الثيئة من الفساح
أوال:املياه

املــاء هــو أســاس احليــاة البشـرية واحليوانيــة والنباتيــة وقوامهــا (وجع ْلنــا ِمــن الْمـ ِ
ـاء ُكــل َ ـ ْـيء َحـ لـي أَفَـ َـال
َ ََ َ َ َ
يـُ ْلِمنُــو َن ألاألنبيــاء،)]30 :ومتثــل املســطحات املائيــة املســاحة الكــربا مــن االرض  ،ومل ـا كــان املــاء
هبــذه األةيــة املتعلقــة مبا ــرة ابلبقــاء والوجــود للحيــاة ككــل ؛ اختــذ الشــارع تشـريعات صــارمة كثــرية

واضــحة تــنظم عمليـة اســتهالكه وتر ــيده واحلفــاظ عليــه ،وربـ لــك ابلتعبــد ة ســبحانه ؛ لتطــال
الرقابة الذاتية ة على التصرفات عموم تعامالت املكلف أينما كان.
 1ـ ـ ـ لقــد ارتــب املــاء أبكــرب العبــادات يف االســالم تش ـريعا كمــا هــو م ـرتب ابحليــاة خلقــة  ،فأحتــل
املرتبة األوىل من مفردات البيئة اهتماما وتشريعا وتوجيها .
حـ مــاء البحــر مل يـرتب فقـ ابملنــافع االنســانية بــل ابلعبــادات الركنيــة يف الــدين االســالمي لــذلك
ســأل عنــه الصــحابة كمــا يف احلــديث عــن أيب هريــرة  -رضــي عنــه  -قــال« :ســأل رجــل رســول
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 صلى عليه وسلم  -فقـال :اي رسـولفإن توضأان به عطشنا ،أفنتوضأ ،مباء البحر؟

د .فضل مراد

إان نركـب البحـر ،و مـل معنـا القليـل مـن املـاء،

فقال رسول  -صلى عليه وسلم  :-هو الطهور مايفه ،احلل ميتته» (.)1
2ـ ـ ـ ـ لقــد ــدد االســالم يف محايــة امليــاه كث ـريا ح ـ ال يطاهلــا العبــث والفســاد والتلــوث  ،وح ـ ال
تصب بيئة لْلمراض والوابئيات .
لذلك منع االيتسال يف املاء الـدائم الـذي ال رـري خاصـة مـن اونابـة ؛ دفعـا إلفسـاده  ،وتنويهـا
ابحلفــاظ عليــه ،عــن أيب هريــرة أن النــيب  -صــلى عليــه وســلم  -قــال« :ال يفتســلن أحــدكم يف
املاء الدائم وهو جنب فقـالوا :اي أاب هريـرة كيـف يفعـل؟ قـال :يتناولـه تنـاوال» رواه مسـلم ويف روايـة
الرتمذي َ مث يتوضأ منه َ(.)2
 3ـ ـ ورب يف الشرع احلفاظ على املوارد املائية مـن ملـواثت الصـرف الصـحي  ،فيحـرم قطعـا تلويثـه
هب ــا سـ ـواء بتعم ــد ،أو ة ــال ــبكات الص ــرف الص ــحي م ــن الص ــيانة واالص ــالحات والكش ــف
الــدوري  ،بــا يــلدي إىل تسـرهبا إىل امليــاه اووفيــة واالابر و ــبكات الــري والينــابيع  ،وتقــع حينئــذ
الكوارث الصحية  ،واحلميات  ،واالمراض الفتاكة .
وقد هنـى الشـرع عـن البـول يف املـاء وخاصـة الراكـد بـا يسـتنب منـه ابلقيـاس األوىل النهـي عمـا هـو
اعظــم كميــاه الصــرف الصــحي  .وقــد جــاء يف احلــديث الصــحي عــن أيب هريــرة  :عنــد أمحــد وأيب
داود( :ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ،وال يفتسل فيه من جنابة ) (.)3
4ـ ـ بل بلغ احلد يف احلفاظ على املياه إىل حتديد للماء الكثري واملاء القليل ولكل أحكام

( )1مسند أمحد ط الرسالة بتحقيق األرانيفوط ( )171 /12برقم  ، 7233سنن أيب داود ( )21 /1برقم  ، 83سنن
الرتمذي حتقيق بشار عواد ( )125 /1برقم  59وقال الرتمذي حسن صحي  ،سنن النسائي ( 50 /1برقم
 ،59سنن ابن ماجه ( )135 /1برقم . 387
( )2صحي مسلم ( )235 /1برقم  ، 282سنن الرتمذي ت بشار ( )124 /1برقم 58
( )3صحي مسلم ( )235 /1برقم . 282
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تتعلق به .
كما يف احلديث أنه صـلى عليـه وسـلم سـئل عـن املـاء يكـون ابلفـالة مـن األرض ومـا ينوبـه مـن
السباع والدواب ،فقال :إ ا كان املاء قلتني مل ،حيمل اخلبث»  .رواه اخلمسة ،ويف لفظ ابن ماجـه
ورواية ألمحد َ :مل ينجسه يء َ)(.)1
 5ـ ـ بل حدد الشرع كيفيات معينة يف حال تلـوث بعـم امليـاه بـبعم امللـواثت الضـارة الـيت حتملهـا
بعــم الكائنــات احليــة املرتبطــة ابجملتمــع (عــن أيب هريــرة قــال :قــال رســول  -صــلى عليــه
وسلم « :-إ ا ولغ الكلـب يف إانء أحـدكم فلريقـه مث ليفسـله سـبع مـرات أوالهـن ابلـرتاب »  .رواه
()2
مسلم)
ونبــه يف االنـواع االخــرا مــن احليـوان علــى أحكــام أخــرا كمــا جــاء ( «عــن كبشــة بنــا كعــب بــن
مالــك وكانــا حتــا ابــن أيب قتــادة :أن أاب قتــادة دخــل عليهــا فســكبا لــه وضــوءا ،فجــاءت هــرة
تشرب منه فأصـفى هلـا اإلانء حـ ـربا منـه ،قالـا كبشـة :فـرآين أنظـر ،فقـال :أتعجبـني اي ابنـة
أخي؟ فقلا :نعم ،فقال :إن رسول  -صلى عليه وسلم  -قال :إهنا ليسـا بـنجى ،إهنـا
من الطوافني عليكم والطوافات» ) (.)3
وهذه الدقة التفصيلية تدل بوضوح على االةية البالفة يف رعاية االسالم للبيئة املائية .
 5ـ ـ ـ ومــن عنايــة االســالم ابمليــاه تش ـريع منــع تلويثهــا واحلفــاظ عليه ــا ح ـ جمل ــرد ظــن النجاســة أو
امللوث فشـرع اال تـدخل االيـدي بعـد النـوم يف املـاء مبا ـرة  ،بـل رـب أو يسـن يسـلها قبـل لـك
فــالاث مــع أن املســتيقظ مــن النــوم قــد ال تكــون يــده مســا جســا أو قــذرا  ،لكــن لوجــود احتمــال
بـذلك ابلظــن كمــا يقــول الفقهــاء ويـزاد هنــا وجــه آخــر هــو احتمـال تلوفهــا مبــا يضــر ابلصــحة .وقــد
ورد ه ــذه م ــن ح ــديث أيب هري ــرة أن رس ــول  -ص ــلى علي ــه وس ــلم  -ق ــال« :إ ا اس ــتيقظ
( )1مسند أمحد ط الرسالة ( 4505 )211 /8قال األرانيفوط يف حتقيق املسند صحي .
( )2صحي مسلم ( )234 /1برقم 279
( )3سنن الرتمذي ت بشار ( )152 /1برقم  92وقال الرتمذي هذا حديث حسن صحي .
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أحدكم من نومه فال يفمى يده ح يفسلها فالاث فإنه ال يدري أين ابتا يده» (.)1
7ـ ـ ويف تنظيم االنتفاع ابلبيئة دفعا لضرر االستئثار ابملوارد اليت تعود ابلضرر على البيئة وسـاكنيها؛
ــرع اال ـرتاك العــام يف امل ـوارد الضــرورية البيئيــة وهــي املــاء والنــار والكــْل  ،فقــال صــلى عليــه
وس ـلم «املس ــلمون ــركاء يف فالف ــة :يف امل ــاء والك ــإ والن ــار »(، )2ب ــل توع ــد يف من ــع امل ــاء بوعي ــد
ـديدَ فالفــة ال يكلمهــم  ،وال ينظــر إلــيهم وال يــزكيهم وهلــم عــذاب ألــيم :رجــل علــى فضــل مــاء
بطريــق ،مينــع منــه ابــن الســبيلَ(،)3وبــني صــلى
()4
نقع البئر»
قال بن قدامة  :فأما املياه اوارية ،فما كان انبعا يف يري ملـك ،كاألهنـار الكبـار ،ويريهـا ،مل متلـك
()5
حبال
عليــه وســلم أنــه ال «ال مينــع فضــل املــاء ،وال مينــع

والنصــوص هــذه تــدل علــى أن َمنــع املــاء بعــد الــري مــن الكبــائرَ(َ ،)5وال خــالف بــني العلمــاء أن
صــاحب املــاء أحــق ابملــاء حـ يــروا؛ ألنــه  -عليــه الســالم  -إمنــا هنــى عــن منــع فضــل املــاء ،فأمــا
م ــن ال يفض ــل ل ــه م ــاء ف ــال ي ــدخل يف ه ــذا النه ــي؛ ألن ص ــاحب الش ــيء أوىل ب ــهَ(َ.)7واختل ــف
العلمــاء يف أتويــل هــذا النهــي ،فحملــه مجاعــة مــن العلمــاء علــى عمومــه ،فقــالوا :ال حيــل بيــع املــاء
حبــال كــان مــن بئــر ،أو يــدير ،أو عــني يف أرض بلكــة ،أو يــري بلكــة ،يــري أنــه إن كــان متملكــا

()1
()2
()3
()4
()5
()5

صحي البخاري ( ،152 )43 /1صحي مسلم (87 )233 /1
مسند أمحد ط الرسالة ()174 /38برقم  )23082وصححه األرانيفوط ،سنن أيب داود
()278 /3برقم .3477
صحي البخاري ()178 /3برقم . 2572
سنن ابن ماجه ()828 /2برقم  2479وصححه االلباين يف تعليقه بنفى الرقم والصفحة .
املفين البن قدامة (.)52 /4
التوضي لشرح اوامع الصحي (.)319 /15

( )7التوضي لشرح اوامع الصحي (.)319 /15
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كــان أحــق مبقــدار حاجتــه منــه... ،وبعضــهم خصــص هــذه األحاديــث مبعارضــة األصــول هلــا ،وهــو
أنه ال حيل مال أحـد إال بطيـب نفـى منـهَ ( ،)1قـال الشـوكاين :فحصـل مـن جممـوع األدلـة الـواردة
يف املــاء بعــد تقييــد بعضــها بــبعم أنــه رــوز للســابق إىل املــاء املتقــدم حقــه فيــه أن مينــع مــا تــدعو
حاجتــه إليــه ويرســل مــا فضــل ملــن ينتفــع بــه إمــا لســقي أرض أو لســقي دوابــه أو للشــرب منــه أو
للتطهر به ويزداد اإلمث إ ا منعه لفرض منع الكالء فإنه قد مجـع بـني املنـع لشـيئني قـد أفبـا الشـرع
اال ـرتاك فيهمــا بــني النــاس وةــا املــاء والكــالء فاحلاصــل أن كــل مــاء موجــود علــى ظهــر األرض
فاألصل فيـه الشـركة بـني العبـاد إال قـدر مـا حيتاجـه السـابق األحـق فـإن لـك قـد اسـتثناه لـه الشـرع
وسويه له وأما ما زاد على قدر احلاجة فليى له منعه وال ميلكه حراز وال يريه بل هو متعد(.)2
اثنيا  :اال ك والنثات
لقد ظهرت عناية االسالم هبذا اوانب يف تشريعات كثرية فمنها :
 1ـ ـ النهي عن تعطيل االرض الزراعية فإما أن يزرعها املالك أو يعطها من يزرعها
جابر بن عبد  ،قال :قال رسول صلى عليه وسلم« :من كانـا لـه أرض فليزرعهـا ،فـإن
مل يزرعها ،فليزرعها أخاه»(.)3
2ـ وقد نقل البخاري فعل الصحابة بـذلك قـائال« :مـا ابملدينـة أهـل بيـا هجـرة إال يزرعـون علـى
الثلث والربع» وزارع علي ،وسعد بن مالك ،وعبد بن مسعود وعمر بن عبد العزيز ،والقاسـم،
وعــروة ،وآل أيب بكــر ،وآل عمــر ،وآل علــي ،وابــن سـريين وقــال عبــد الــرمحن بــن األســود« :كنــا
أ ارك عبد الرمحن بـن يزيـد يف الـزرع» وعامـل عمـر« ،النـاس علـى إن جـاء عمـر ابلبـذر مـن عنـده
فلــه الشــطر ،وإن جــاءوا ابلبــذر فلهــم كــذا» وقــال احلســن« :ال أبس أن تكــون األرض ألحــدةا،
فينفق ــان مجيع ــا ،فم ــا خ ــرج فه ــو بينهم ــا» ورأا ل ــك الزه ــري وق ــال احلس ــن« :ال أبس أن رتـ ـ
( )1بداية اجملتهد وهناية املقتصد ( )185 /3وانظر جمموع الفتاوا (. )219 /29
( )2السيل اورار املتدفق على حدائق األزهار (ص.)510 :
( )3صحي البخاري ( ، )107 /3صحي مسلم ( )1175 /3واللفظ له.
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القطــن علــى النصــف» وقــال إبـراهيم ،وابــن سـريين ،وعطــاء ،واحلكــم ،والزهــري ،وقتــادة« :ال أبس
أن يعطــي الثــوب ابلثلــث أو الربــع» و ــوه وقــال معمــر« :ال أبس أن تكــون املا ــية علــى الثلــث،
والربع إىل أجل مسمى»(.)1
ويستفاد من احلديث َ احلم على عمـارة األرض لتعـي نفسـه أو مـن دف بعـده بـن يـلجر فيـه،
و ل ــك ي ــدل عل ــى ج ـواز اخت ــا الص ــناع ،وأن  -تع ـاىل  -أابح ل ــك لعب ــاده امل ــلمنني ألقـ ـواهتم
وأقوات أهليهم ةلبا للف هبا عن النـاسَ( ، )2وبـذل االرض لخخـر لالنتفـاع هبـا  ،حـ ال تعطـل
االرض  ،وأمــره صــلى عليــه وســلم بــذلك َقالــه حتريضــا للنــاس علــى اإلحســانَ( )3وحثــا علــى
االستصالح الزراعي ملا له من أةية ابلفة على احلياة االنسانية واحليوانية .
 3ـ ـ ـ والعلمــاء متفقــون علــى أنــه ينبفــي علــى املالــك أن يــزرع ارضــه  ،واتفق ـوا أنــه يســتحب لــه أن
رعلها عند يريه لزراعتها من يري أن دخذ عوضا على لـك  ،ألنـه مـن االحسـان  ،وإمنـا اختلفـوا
يف آليـ ــة أن يـ ــدفعها لفـ ــريه لزراعتهـ ــا بعـ ــوض مـ ــع اتفـ ــاقهم علـ ــى املنـ ــع مـ ــن اوهالـ ــة الفاحشـ ــة يف
العوض(.)4
قال النووي  :وقال بـن أيب ليلـى وأبـو يوسـف وحممـد وسـائر الكـوفيني وفقهـاء ا ـدفني وأمحـد وبـن
خزميـة وبــن ـري وآخــرون جتـوز املســاقاة واملزارعـة جمتمعتــني وجتـوز كــل واحـدة منهمــا منفـردة وهــذا
هو الظاهر املختار حلديث خيرب وال يقبـل دعـوا كـون املزارعـة يف خيـرب إمنـا جـازت تبعـا للمسـاقاة
بــل جــازت مســتقلة وألن املعـ اجملــوز للمســاقاة موجــود يف املزارعــة قياســا علــى القـراض فإنــه جــائز
ابإلمجــاع وهــو كاملزارعــة يف كــل ــيء وألن املســلمني يف مجيــع األمصــار واألعصــار مســتمرون علــى

( )1صحي البخاري ( )104 /3وانظر فت الباري البن حجر (.)24 /5
( )2رح صحي البخاري البن بطال (.)455 /5
( )3حا ية السندي على سنن ابن ماجه (. )88 /2
( )4املفين البن قدامة ( ، )310 /5وانظر عون املعبود وحا ية ابن القيم ( ، )184 /9وانظر الفت الرابين من فتاوا
اإلمام الشوكاين (.)3855 /8

169

جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (اجمللد  35العدد  )1ربيع 1438هـ 2017 /م  ،علمية حمكمة ،جامعة قطر

()1

العمل ابملزارعة
وقــال بــن قدامــة :وهــذا أمــر صــحي مشــهور عمــل بــه رســول  -صــلى عليــه وســلم  -حـ
مــات ،مث خلف ــايفه الرا ــدون ح ـ م ــاتوا ،مث أهل ــوهم مــن بع ــدهم ،ومل يب ــق ابملدين ــة أه ــل بي ــا إال
وعمل به ،وعمل به أزواج رسول  -صلى عليه وسلم(. )2
 4ـ ـ ـ وقــد جــاء مبا ــرة العمــل الزراعــي واستصــالح االرض عــن اخللفــاء الرا ــدين  ،بــا يشــري إىل
مدا اهتمام الدولة وويل األمر هبذا  ،خاصة وهو قدوة للشعب واالمة  ،فمما ورد من لك :
ـ ـ ـ عــن عمــارة بــن خزمي ــة بــن اثبــا :مسعــا عمــر ب ــن اخلطــاب يق ــول أليب :م ــا مينع ــك أن تف ــرس
أرضك؟ فقال له أيب :أان يخ كبري أموت يدا ،فقال له عمـر :أعـزم عليـك لتفرسـها ،فلقـد رأيـا
عمر بن اخلطاب يفرسها بيده مع أيب.
ـ ـ وهكذا عثمان رضي عنه ،فعن عبد الرمحن بن عبد بن معقل بن يسـار قـال :دخـل رجـل
علــى عثمــان بــن عفــان وهــو يفــرس يراســا ،فقــال لــه :اي أمــري املــلمنني الفــرس وهــذه الســاعة قــد
()3
جاءت؟ فقال :أن أتف وأان من املصلحني خري وأحب إيل من أن أتتيين وأان من املفسدين.
 5ـ ـ ومن خالل تتبع نصوص الشرع يف مزارعـة االرض يتبـني أن هنـاك خيـارات حمـدودة يف التعامـل
مــع االرض الزراعيــة  ،وكلهــا تصــب يف مصــلحة اإلحيــاء الزراعــي للحفــاظ علــى البيئــة الزراعيــة مــن
جهة  ،ولتوفري مصادر الدخل والكفاية لْلسـرة واجملتمـع ومـا يرتتـب علـى لـك مـن أمـور مصـاحلية
متعددة .

( )1رح النووي على مسلم (. )210 /10
( )2املفين البن قدامة ( ، )310 /5وانظر عون املعبود وحا ية ابن القيم ( ، )184 /9وانظر الفت الرابين من فتاوا
اإلمام الشوكاين (.)3855 /8
( )3كنز العمال ( )909 /3وقد رجعا إىل ابن جرير يف التفسري والتاريخ ومل أجد لك فقد يكون السيوةي رمحه نقل
من كتب ابن جرير اليت ليسا بني أيدينا  ،واالمر قضية اهدة ال حديثا ح نقف على سلسلة السند فنقلنا
لك استشهادا كنقل رخيي ال يري وهذا مفتفر يف مثلها .
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وقــد حــذر العلمــاء مــن تعطيــل األرض عــن الزراعــة؛ ألن فيــه تضــييع املــال ،وقــد هنــى الشــرع عــن
إضاعة املال ،مع َما يف املزارعة من احلاجة إليها ،واملصلحة ،وقيام أمر الناسَ(. )1
5ـ ـ ـ ومث مالحظــة مهمـة هــي تقــد االنتفـاع مــن رب االرض هبــا قبـل يــريه تنبــه هلـا االمــام الشــوكاين
مبينا أنه إمنا
َقــدم يف هــذا احلــديث زراعــة األرض مــن املالــك نفســه ملــا يف لــك مــن الفضــيلة ،فــإن اال ــتفال
ابلعمــل فيهــا واالســتفناء عــن النــاس مبــا حيصــل مــن القــرب العظيمــة مــع مــا يف لــك مــن اال ــتفال
عن الناس والتنزه عن فالطتهم اليت هـي ال سـيما يف مثـل هـذا الزمـان سـم قاتـل ،و ـفل عـن الـرب
ج ــل جالل ــه ــايل ،إ ا مل يك ــن يف اإلقب ــال عل ــى الزراع ــة تث ــب ع ــن ــيء م ــن األم ــور الواجب ــة
كاوهاد(. )2
7ـ ـ ـ وقــد حــاول بــن حــزم اســتقراء النصــوص ،فوصــل إىل حصــر التصــرفات يف زرع االرض يف أمــور
فق ــال :وال حي ــل يف زرع األرض إال أح ــد فالف ــة أوج ــه  :إم ــا أن يزرعه ــا امل ــرء هلت ــه وأعوان ــه وب ــذره
وحيوانــه .وإمــا أن يبــي لفــريه زرعهــا وال دخــذ منــه ــيئا ،فــإن ا ــرتكا يف اآللــة واحلي ـوان ،والبــذر،
واألعوان دون أن دخذ منه لـْلرض كـراء فحسـن ،وإمـا أن يعطـي أرضـه ملـن يزرعهـا ببـذره وحيوانـه
وأعوانــه وآلتــه وجــزء ويكــون لصــاحب األرض بــا خيــرج تع ـاىل منهــا مســمى ،إمــا نصــف ،وإمــا
فلــث ،أو ربــع ،أو ــو لــك أكثــر أو أقــل ،وال يشــرتط علــى صــاحب األرض البتــة ــيء مــن كــل
لــك ،ويكــون البــاقي لل ـزارع قــل مــا أصــاب أو كثــر فــإن مل يصــب ــيئا فــال ــيء لــه ،وال ــيء

( )1عون املعبود وحا ية ابن القيم (.)187 /9
( )2نيل األوةار ( )333 /5وانظر سبل السالم (.)114 /2
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()1

عليه ،فهذه الوجوه جائزة ،فمن أىب فليمسك أرضه.
 8ـ ـ ـ وألةيــة االرض الزراعيــة هنــى الشــرع عــن بيعهــا؛ ملــا يف بيعهــا مــن اخ ـراج هلــا عــن االنتاجيــة ،
والنهي وارد يف صحي مسلم من حديث جابر بـن عبـد  :أن رسـول صـلى عليـه وسـلم
قــال :مــن كــان لــه فضــل أرض فليزرعهــا أو ليزرعهــا أخــاه وال تبيعوهــا(، )2وقــد فســرها ال ـراوي عــن
جــابر أبن معـ ال تبيعوهــا هــو النهــي عــن الكـراء  ،وهــو بعيــد  ،واحلمــل علــى ظــاهره أوىل ؛لــورود
النهــي عــن بيــع االرض مــن أحاديــث اثبتــة كحــديث عمــرو بــن حريــث قــال :قــال رســول صــلى
عليــه وســلم :مــن ابع دارا أو عقــارا فلــم رعــل كنهــا يف مثلــه كــان قمنــا أن ال يبــارك لــه فيــه(،)3
واخــرج أمحــد  :أن يعلــي بــن ســهيل مــر بعم ـران ابــن حصــني فقــال :لــه اي يعلــي أمل أنبــأ أنــك بعــا
دارك مبائة ألف؟ قال :بلى قد بعتها مبائة ألف ،قال :فإين مسعا رسـول صـلى عليـه وسـلم
عــز وجــل عليهــا لفــا يتلفهــا( .)4قــال أبــو عبــد حممــد بــن
يقــول :مــن ابع عقــدة مــال ســل
احلكــم الرتمــذي قائال(:وإمنــا نزعــا الربكــة مــن كــن العقــار ،ألنــه فــالف لتــدبري تع ـاىل ،ألن
خلــق األرض وجعلهــا مهــادا ومســكنا ال ليتجــر فيهــا ،وجعــل اوبــال أو دا وابرك فيهــا وقــدر فيهــا
أقواهتا وجعل أكان األ ياء يف الذهب والفضة ،فإ ا اجتر فيما خلق له بـورك لـه فيـه وإ ا اجتـر فيمـا
خلق مهادا ومسكنا نزعا عنه الربكة ،وهلذا مساه عقدة ألنه مهاد لك قد عقد مسكنا) (.)5
()1
()2
()3

()4
()5

ا لى ابآلاثر (. )44 /7
صحي مسلم ( )1177 /3برقم . 1535
(مسند أمحد ط الرسالة ( )35 /31برقم 18739أي :من ابع دارا ينبفي أن يشرتي بثمنها مثلها  ,أي :دارا أخرا
وإن مل يشرت دارا بعد أن ابع داره  ,كان حقيقا أن ال يبارك له فيه .وأما مع (قمنا) أي جديرا وخليقا .من فت امليم
جعله مصدرا ومن كسرها جعله وصفا وهو األقرب ].حا ية السندي على سنن ابن ماجه ( )97 /2وهو يف صحي
اوامع , 5119 :والصحيحة لْللباين :برقم 2327
مسند أمحد ط الرسالة ( )207 /33برقم  20002وهو حديث حسن لفريه يشهد له ما قبله وصححه األرانيفوط يف
تعليقه على املسند
سنن أيب داود ( )351 /4قال العالمة االلباين بعد تصحيحه يف سلسلة األحاديث الصحيحة و يء من فقهها
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 9ـ ـ وقــد ــدد االســالم يف قطــع اال ــجار العامــة الــيت تفيــد النــاس  ،إن كــان قطعهــا بــال مصــلحة
راجحــة فقــد جــاء يف حــديث عبــد بــن حبشــي ،قــال :قــال رســول صــلى علي ـه وســلم:
«مــن قطــع ســدرة صــوب رأســه يف النــار» ســئل أبــو داود عــن معـ هــذا احلــديث فقــال« :هــذا
احلديث فتصر ،يعين من قطع سدرة يف فالة يستظل هبـا ابـن السـبيل ،والبهـائم عبثـا ،وظلمـا بفـري
()1
حق يكون له فيها صوب رأسه يف النار»
اثلثا :إحياء اال ك

 1ـ ـ أمــا أحيــاء املـوات فقـد عقــد لــه الفقهــاء اباب مســتقال واســتنبطوا احكامــه مــن خــالل النصــوص
ال ـواردة وقواعــد ومقاصــد الش ـريعة  ،وامل ـوات بفــت املــيم وال ـواو اخلفيفــة وهــي األرض الــيت مل تعمــر
بها العمارة ابحلياة وتعطيلهـا بفقـد احليـاة ( ،)2قـال الفقهـاء  :هـي أرض ال ينتفـع هبـا ، ،ولـيى
هلا مالك معـني  ،وال هبـا مـاء وال عمـارة وال ينتفـع هبـا  ،وليسـا مـن حقـوق عـامر وال مـن حقـوق
وفوائدها ( )177 /2برقم : 514
إ ا فبا احلديث عن رسول  -صلى عليه وسلم  -فقد أ كل على بعم العلماء ،فتأوله أبو داود بقوله:
احل ِد ِ
يث أَن َم ْن قَطَ َع ِس ْد َرة ِيف فَ َالة يَ ْستَ ِظل ِهبَا ابْ ُن السبِ ِيل َوالْبَـ َهائِ ُم َعبَـثا َوظُلْما بِفَ ِْري َح لق  ,يَ ُك ُ
ون لَهُ
وم ْع َ َه َذا َْ
َ َ
ِ
أسهُ ِيف الن ِ
ار.
صو َ
ف َيها َ
ب ُ َر َ
و هب الطحاوي إىل أنه منسو  ،واحتج أبن عروة بن الزبري  -وهو أحد رواة احلديث  -قد ورد عنه أنه قطع
السدر  ,مث روا لك سناده عنه  ,وأخرجه أبو داود ( )5241أبمت منه من ةريق حسان بن إبراهيم قال :سألا
هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستَنِد إىل ِ
قصر عروة  ,فقال :أترا هذه األبواب واملصاريع؟  ,إمنا هي من
سدر عروة ،كان عروة يقطعه من أرضه ،وقالَ :ال أبس به.
قلا (األلباين) :وإسناده جيد  ,وهو صري يف أن عروة كان يرا جواز قطع السدر.
قال الطحاوي َ :ألن عروة مع عدالته وعلمه وجاللة منزلته يف العلم َال يدع يئا قد فبا عنده عن النيب  -صلى
ِِ ِ ِ
كران نَ ْس ُخ احلديث َ
عليه وسلم  -إىل ض لده إال ل َما يُوجب لك له ،فثبا مبا ْ
قلا (األلباين) :وأوىل من لك كله عندي أن احلديث حممول على قطع سدر احلرم كما أفادته زايدة الطرباين يف
حديث عبد بن حبشي ،وبذلك يزول اإل كال  ,واحلمد ة الذي بنعمته تتم الصاحلات .أ .هـ
( )1نوادر األصول ص . 57
( )2ىفت الباري البن حجر (.)18 /5
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املس ــلمني أومل ــك معص ــوم فيمل ــك حي ــاء ك ــل م ــا مل ر ــر علي ــه مل ــك ألح ــد ،ومل يوج ــد في ــه أف ــر
عمارة( ،)1وهذه الشروط اليت وضـعها الفقهـاء جـاءت هبـا النصـوص ،فعـن جـابر أن النـيب  -صـلى
عليه وسلم قال َ من أحيا أرضا ميتة فهي له ،وما أكلا العافية فهـو لـه صـدقة َ ( . )2فالبـد
 -صــلى

أن تكــون مـوا بــنص احلــديث ،وتفســريه بينــه حــديث عائشــة قالــا :قــال رســول
عليه وسلم « :-من عمر أرضا ليسا ألحد فهو أحق هبا» (.)3
فشـرط إحيــاء املـوات كوهنــا ليســا ألحــد ،ال مســلم وال يــري مســلم ( ، )4ومل يــرتك التشـريع تســايفال
حــول هــذا األمــر اال بينــه أبصــول تســتنب منهــا كافــة االحكــام املتعلقــة حيــاء االرض  ،ومل يعســر
الشرع يف كيفية إحيـاء املـوات تسـهيال للنـاس يف اسـتثمار االرض وإحيائهـا  ،وكيفيـة االحيـاء الـيت
يقـع هبــا التملــك يكفــي فيهــا جعـل حــائ عليهــا ملــا فبــا عـن رســول صــلى عليــه وســلم أنــه
قال َ :من حاط حائطا على أرض فهي له َ(.)5
 2ـ ـ ـ واملســألة راجعــة إىل مــا يســمى إحيــاء يف اللفــة والعــرف .فعلــى هــذا يكــون اإلحيــاء مــا عرفــه
النــاس إحيــاء ملثــل ا يــا  ،إن كــان مســكنا ،فــأن يب ـ مبثــل مــا يب ـ بــه مثلــه مــن بنيــان حجــر ،أو
لنب ،أو مدر يكون مثله  ...وعمارة الفراس والـزرع أن يفـرس الرجـل األرض فـالفراس كالبنـاء  ،إ ا

()1
()2

()3
()4
()5

الدر املختار وحا ية ابن عابدين (رد ا تار) ( ، )432 /5مواهب اوليل يف رح فتصر خليل ( ، )2 /5حتفة
ا تاج يف رح املنهاج وحوا ي الشرواين والعبادي ( ، )202 /5منتهى اإلرادات (. )259 /3
مسند أمحد ط الرسالة ( )8 /23برقم  14535واللفظ له ،سنن الرتمذي ت بشار ( )57 /3برقم  1379وقال:
حسن صحي وصححه االلباين يف تعليقه على الرتمذي واألرانيفوط يف تعليقه على املسند كالةا بنفى الرقم
والصفحة
صحي البخاري ( )105 /3برقم . 2335
لدر املختار وحا ية ابن عابدين (رد ا تار) ( ، )432 /5مواهب اوليل يف رح فتصر خليل ( ، )2 /5حتفة
ا تاج يف رح املنهاج وحوا ي الشرواين والعبادي ( ، )202 /5منتهى اإلرادات (.)259 /3
مسند أمحد ط الرسالة ( ،15088 )312 /23وصححه األرانيفوط.
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أفبته يف األرض ..كان مالكا لْلرض ملكا ال حيول عنه إال منه وبسببه (. )1
وكــذلك مــن أحــاط اإلحيــاء وجوانبهــا األربعــة  ،أو ضــرب عليهــا املســناة أو ــق هلــا هن ـرا أو بــذرها
فهو إحياء(.)2
 3ـ ـ ـ واخلالص ــة أن َإحي ــاء املـ ـوات أن يعم ــد الش ــخص ألرض ال يعل ــم تق ــدم مل ــك عليه ــا ألح ــد
فيحييهــا ابلســقي أو الــزرع أو الفــرس أو البنــاء فتصــري بــذلك ملكــه س ـواء كانــا فيمــا قــرب مــن
العمران أم بعد سواء أ ن له اإلمـام يف لـك أم مل د ن وهـذا قـول اومهـور وعـن أيب حنيفـة ال بـد
من إ ن اإلمام مطلقا وعن مالك فيما قرب وضاب القرب ما أبهل العمران إليه حاجةَ(.)3
4ـ ـ ـ ولــيى مع ـ اإلحيــاء أن يعطلهــا بتحجريهــا فق ـ ،بوضــع عالمــة مــن حجــر أو يــريه مث أةلهــا
فلو فعل لك دفعا إىل يريه ألنه إمنا ميلكها ابإلحياء والتعمري ال مبجرد التحجـري ،فهـذا خـالف
مقصود الشرع يف إحياء االرض(.)4
ـ ـ وهــذا االجتــاه التشــجيعي مــن النــيب صــلى عليــه وســلم حــث النــاس ودفعهــم ــو االستصــالح
ل ــْلرض ألن االنس ــان حي ــب التمل ــك ل ــذلك ابدر الن ــاس وتس ــابقوا يف االحي ــاء وق ــد وص ــف ه ــذه
الظــاهرة اجملتمعيــة العامــة الصــحايب بــن مضــرس فقــال« :أتيــا النــيب  -صــلى عليــه وســلم -
فبايعته ،فقال :من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو له قال :فخرج النـاس يتعـادون يتخـاةون»
رواه أبو داود) (.)5
()1
()2
()3
()4
()5

األم للشافعي ()42 /4
الدر املختار وحا ية ابن عابدين (رد ا تار) (.)433 /5
فت الباري البن حجر ( ،)18 /5وانظر املفين البن قدامة (، )415 /5ا لى ابآلاثر (، )80 /7البدر التمام
رح بلوغ املرام ()377 /5
األم للشافعي ( ، )42 /4الدر املختار وحا ية ابن عابدين (رد ا تار) (.)432 /5
سنن أيب داود ( . 3071)177 /3وصححه الضياء وحسنه احلافظ وتعقبهما االلباين يف إرواء الفليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ()9 /5قائال :فالعجب من الضياء كيف أورده ىف َ املختارة َ؟ وأقره احلافظ ىف َ التلخيصَ
(. )53/3
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ـ ـ ـ واســتمرت هــذه الفاعليــة لــدور الدولــة وويل االمــر يف التوجيــه واحلــث يف إحيــاء االراضــي امل ـوات
إلنقا هــا مــن اخل ـراب  ،ح ـ بعــد النــيب صــلى عليــه وســلم  ،ألن للدولــة وويل االمــر أتف ـريا يف
التوجيــه لــذلك  ،وهــذا مــا أدركــه اخللفــاء  ،فقــد جــاء رجــل إىل علــي رضــي عنــه فقــال( :أتيــا
أرضــا قــد خربــا وعجــز عنهــا أهلهــا فحفــرت أهنــارا وزرعتهــا ،قــال :كــل هنيئــا وأنــا مصــل يــري
فرب) (.)1
عنــه ( :م ــن عطــل أرضــا فــالث س ــنني مل يعمره ــا فجــاء يــريه فعمره ــا فه ــي

وقــال عمــر رضــي
له)(.)2
ـ ـ ـ وهنـاك إجـراء آخـر لــويل األمـر وللدولـة عملــه وهـو توزيــع االراضـي ملـن يعمرهــا وحييهـا بشــرط أن
تك ــون أراض عام ــة ال ميلكه ــا أح ــد وال يش ــرتك الن ــاس يف منفعته ــا انتفاع ــا حاجي ــا  .وق ــد أعط ــى
رسول كثريا من الصحابة من لك.
ـ ـ لكن لـيى لإمـام وال للدولـة توزيـع أو متليـك مـا هـي فلوقـة علـى اال ـرتاك العـام بـني النـاس مـن
املوارد الطبيعية  ،ح لو أرد بيعها يف انزلة على الدولة  ،فماء األهنار ال روز لإمام متليـك لـك
أحـدا ،خبــالف لــو ملــك رجـال أرضــا ميتــة ملكهــا بــذلك ،ولـو احتــاج اإلمــام إىل بيــع االرض امليتــة
يف انئبة للمسلمني جـاز بيعـه هلـا ،وال رـوز لـك يف مـاء هنـر  ،وال صـيد بـر ،وال حبـر ،فهـذه لـيى
لإمام بيعهما وال متليكهما أحدا ،واإلمام فيهما كسائر الناس (.)3
ابعا :احملميات
ومن التشريعات االسالمية الرائدة إراد حمميات ةبيعية ملصلحة تعود على اجملتمع ابملنافع .

( )1التحرير والتنوير البن عا ور (.)110 /21
( )2اخلراج ليحىي بن آدم (ص.)85 :
( )3رح صحي البخاري البن بطال (.)475 /5
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وقد فبا «أن النيب  -صلى عليه وسلم  -محى النقيع للخيل خيل املسلمني» (.)1
لقد أخرج اإلمام البخاري القانون املنظم يف تقـد أصـحاب االحتيـاج وجعـل حمميـات هلـم ،
وض ــعه عم ــر رض ــي عن ــه ..وفي ــه البن ــود التالي ــة :بع ــد أن ق ــال ل ــه اي ه ــين اض ــمم جناح ــك ع ــن
املسلمني ،واتق دعوة املظلوم ،فإن دعوة املظلوم مستجابة.
 .1اي هين أدخل رب الصرمية والفنيمة (القليل من اإلبل والفنم).
 .2وإايي ونعم ابن عوف وابن عفان فإهنما إن هلكا ما يتهما رجعا إىل خنل وزرع.
 .3ورب الصـرمية ورب الفنيمـة إن هلكـا ما ـيتهما جـاءين ببنيـه علـى ابيب يقـول أي عمـر
أةعم بين.
 .4أفتاركهم أان ال أاب لك؟!
 .5إن املــاء والكــْل ،أيســر علــي مــن الــذهب وال ــورق()2هــذا األم ــر الرا ــد دخــال إبــل ويــنم
ا تــاجني لرتعــى يف ا ميــات العامــة ومنــع إبــل ويــنم األينيــاء ونــص علــيهم ابالســم حـ ال
يكون هناك أتويل للقرار لقد علل هذا القانون أبن األينياء أمثال بن عوف وبـن عفـان هلـم
موارد بديلة ،يف حالة هالك فروهتم احليوانيـة رجعـوا إىل الثـروة الزراعيـة خبـالف ا تـاج إنـه لـن
رــد بــديال إال أن دخــذ بنيــه إىل ابب عمــر أو ابب وزاراتــه مطالبــا اخلليفــة أن يكفــل ويــلمن
هلم املعيشة وال بد.
مث خ ــتم عم ــر ه ــذا الق ــانون التشـ ـريعي ب ــنص اقتص ــادي عظ ــيم حت ــل ب ــه مش ــاكل كث ــرية مبين ــا في ــه
أن تـوفري بــدائل زراعيــة (املــاء والكــْل) جمانيــة مدعومــة مـن بيــا املــال ..أهــون مــن راتــب ــهري أو

( )1صحي البخاري ( )113 /3ولفظه  :أن رسول صلى عليه وسلم قال« :ال محى إال ة ولرسوله» وقال :بلفنا «أن
النيب صلى عليه وسلم محى النقيع» ،وأن عمر «محى السرف والربذة» وما يف املنت لفظ أمحد برقم 5438

( )2صحي البخاري ( 3059 )71 /4وجاء يف رح القسطالين إر اد الساري لشرح صحي البخاري ()174 /5

(رب الصرمية) بضم الصاد املهملة وفت الراء وهي القطيعة من اإلبل بقدر الثالفني (ورب الفنيمة) بضم الفني
دل عليه التصفري .
املعجمة وفت النون تصفري ينم واملراد القليل منهما كما ل
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معونــة اثبتــة يكفــل بــه ا تــاج ألن البــديل الزراعــي يــلدي إىل كفالــة دائمــة ،وتــوفري فــرص عمــل،
واستثمار األرض وتشفيل العاةلني.
اامسا :الثيئة السكانية

لقد اهتم االسالم ابلبيئة السكانية واحلفاظ عليها من الفساد والتلوث بتشريعات كثرية منها :
 1ـ ـ أمــر الشــرع بنظافــة االفنيــة وهــذا يشــمل الفنــاء الشخصــي وهــو فنــاء الــدار ،واالفنيــة الســكانية
املشــرتكة كمــا يفيــده عمــوم قــول رســول صــلى عليــه وســلم َ :ةهــروا أفنيــتكم فــإن اليهــود ال
()1
تطهر أفنيتها َ
 2ـ ـ ومـن التشـريعات املهمـة إبعـاد الصـرف الصـحي عـن البيئـة السـكانية وقـد فبـا عـن النـيب صـلى
علي ــه وس ــلم أن ــه وك ــان إ ا ه ــب امل ــذهب أبع ــد» ( )2وه ــذا تشـ ـريع يف إبعاده ــا ع ــن االحي ــاء
()3
السكنية َإ ا ابل أحدكم فلريتد لبولهَ .
 3ـ وأوجــب الشــرع احلفــاظ علــى ةهــارة ونظافــة الطرقــات والش ـوارع واملتنفســات واحلــدائق وأمــاكن
االستظالل والراحة واالنتظار ونقاط التجمعات فعن أيب هريرة أن النيب  -صلى عليه وسلم
 قال« :اتقوا الالعنني ،قالوا :وما الالعنان اي رسول ؟ قـال :الـذي يتخلـى يف ةريـق النـاس أو()4
يف ظلهم»
ويف حديث آخر «اتقوا املالعن الثالث :الرباز يف املـوارد وقارعـة الطريـق والظـل» ( )5وقـد تقـدم يف
كالمنا على املياه «أنه عليه الصالة والسالم هنى أن يبال يف املاء الراكد».
()1
()2
()3
()4
()5

املعجم األوس ()231 /4برقم  4057وهو يف صحي اوامع3935 :
سنن أيب داود ( )1 /1برقم  1،2وصححه االلباين يف تعليقه على أيب داود بنفى الرقم .
رح صحي البخارا البن بطال (.)475 /5
صحي مسلم ()225 /1برقم . 259
سنن أيب داود ()7 /1برقم  25وصححه االلباين يف تعليقه على أيب داود بنفى الرقم .
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واللعــانني أي :صــاحيب اللعــن وةــا اللــذان يلعنهمــا النــاس يف العــادة ..وامل ـراد ابلظــل هنــا مســتظل
النــاس الــذي اختــذوه مقــيال ومناخــا ينزلونــه ويقعــدون فيــه ...والــذي يتخلــى يف ةريــق النــاس معنــاه
يتف ــوط يف موض ــع مي ــر ب ــه الن ــاس  ،وم ــا هن ــى عن ــه يف الظ ــل والطري ــق مل ــا في ــه م ــن إي ــذاء املس ــلمني
بتنجيى من مير به ونتنه واستقذاره و أعلم (. )1
4ـ ـ وكذلك احلفاظ على النظافة الشخصية وردت فيهـا مـن التعـاليم والتشـريعات النصـوص الكثـرية
ويكفي أن االسالم جعل أهم مظاهر الطهارة والنظافة الشخصية من سنن الفطر كمـا يف حـديث
عائش ــة  -رض ــي عنه ــا  -قال ــا :ق ــال رس ــول  -ص ــلى علي ــه وس ــلم « :-عش ــر م ــن
الفطرة :قص الشارب ،وإعفاء اللحية والسواك ،واستنشاق املاء ،وقص األظفـار ،ويسـل الـرباجم،
ونتــف اإلبـ وحلــق العانــة ،وانتقــاص املــاء يعــين االســتنجاء  -قــال زك ـراي :قــال مصــعب :ونســيا
()2
العا رة إال أن تكون املضمضة»
ساحسا :الثيئة احلي انية
1ـ ـ ـ لقــد قــرر الفقهــاء حقــوق اإلكـرام حـ للحيـوان وإليــك نــص اإلمــام بــن عبدالســالم يف القواعــد
(حقـوق البهــائم واحليـوان علــى اإلنسـان ،و لــك أن ينفـق عليهــا نفقـة مثلهــا ولـو زمنــا أو مرضــا
حبيث ال ينتفع هبا ،وأال حيملهـا مـا ال تطيـق وال رمـع بينهـا وبـني مـن يل يهـا مـن جنسـها ،أو مـن
يــري جنســها بكســر أو نط ـ أو جــرح ،وأن حيســن حبهــا إ ا حبهــا ،وال ميــزق جلــدها وال يكســر
عظمه ــا ح ـ ت ـربد وت ــزول حياهت ــا ،وأال ي ــذب أوالده ــا مب ـرأا منه ــا ،وأن يفرده ــا وحيس ــن مباركه ــا
وإعطاهنا ،وأن رمع بني كورها وإانفهـا يف إابن إتياهنـا ،وأال حيـذف صـيدها ،وال يرميـه مبـا يكسـر
()3
عظمه أو يرديه مبا ال حيلل حلمه)
( )1رح النووي على مسلم ()152 /3
( )2صحي مسلم ( )223 /1برقم . 251
( )3قواعد األحكام يف مصا األانم ج.158 /1
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ومــن الق ـرارات الفقهيــة يف املــذاهب األربعــة وجــوب اإلنفــاق علــى احلي ـوان داينــة وإ ا امتنــع فريفــع
للقضاء ورربه القاضي قاله املالكية والشافعية واحلنابلة وابو يوسف مـن احلنفيـة  ،ونصـوا أنـه رـب
يف البقـ ــر احللـ ــوب و وهـ ــا إ ا أخـ ــذ اللـ ــنب أن يـ ــرتك لطفلهـ ــا مـ ــا يكفيـ ــه وإال حـ ــرم ،وهـ ــذه بعـ ــم
نصوصهم
قةةال اا ةةان احلنفةةي :واإلجبــار علــى النفقــة إمنــا وجــب ألنــه حــق يثبــا للمملــوك علــى املــوىل،
كسـائر حقــوق النــاس ،ولكنــه يفـ فيمــا بينــه وبــني

تعـإىل ،ألن فيــه تعــذيب احليـوان ،وقــد روي

ع ــن الن ــيب ص ــلى علي ــه وس ــلم أن ــه َهن ــى ع ــن تع ــذيب البه ــائم ،وأن يتخ ــذ ــيء م ــن ال ــروح
يرضاَ.وأيضــا :فيــه إتــالف مالــه ،وقــد َهنــى النــيب صــلى عليــه وســلم عــن إضــاعة املالَ.وكمــا
َهنى عن ترك سقي زرعه و له ح يتلفَ.
وال ررب عليه يف القضاء .قال أبو جعفـر( :وقـد روا أصـحاب اإلمـالء عـن أيب يوسـف ،ومل حيـك
فيه خالفا :أنه ررب أرابب البهائم على النفقة عليها ،أو على بيعهـا) .ويشـبه أن يكـون هـب فيـه
إىل ما روي من اآلاثر يف النهي عن تعذيب احليوان(.)1
وا م اهت االيل للمالكية  :وررب الرجل على أن يعلـف دابتـه أو يرعاهـا إن كـان يف رعيهـا مـا
يكفيها أو يبيعها أو يذب ما روز حبه ،وال يرتك يعذهبا ابوـوع ،قلـا :والزم هـذا القضـاء عليـه؛
ألنه منكر وتفيري املنكر واجب القضاء به ،وهذا أصوب(.)2
وا شةةرا املنهةةا للشةةافعية ( :فــإن امتنــع  ..أجــرب يف املــأكول علــى بيــع أو علــف أو بـ  ،ويف
يريه على بيع أو علف)؛ صيانة هلا عن اهلالك ،فإن مل يفعل  ..فعل احلاكم ما تقتضـيه املصـلحة،
فإن كان له مال ظاهر  ..بيع يف النفقة ،فإن تعذر مجيع لـك فمـن بيـا املـال ،وال رـوز إرسـال
الطي ــور و وه ــا؛ ألن ــه يف مع ـ الس ـوائب .ق ــال( :وال حيل ـب م ــا ض ــر ول ــدها)؛ ألن ــه ي ــذايفه كول ــد
( )1رح فتصر الطحاوي للجصاص (.)334 /5
( )2مواهب اوليل يف رح فتصر خليل (.)207 /4
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األمة(.)1وعن احلنابلة َ :و َعلِ ِيه علف هبائمه وسـقيها ،وان عجـز اجـرب علـى بيـع اَْو اجـارة اَْو بـ
َمأْ ُكول َوحرم حتميلها مشقا ولعنها وحلبها َما يضر بَِولَ ِد َها َوضرب َوجه ووسم فِ ِيه (.)2
2ـ ـ وليسا والرفـق ابحليـوان مقتصـرة علـى هبيمـة االنعـام بـل علـى كـل كبـد رةـب  :فقـد جـاء عـن
النــيب صــلى عليــه وســلم« :،دخلــا امـرأة النـار يف هــرة ربطتهــا ،فلــم تطعمهــا ،ومل تــدعها أتكــل
من خشاش األرض»(.)3
3ـ ـ وكما كان تعذيب احليوان سببا يف دخول النار كما سبق جـد أن الرمحـة هبـا مـن أسـباب املففـرة
ودخول اونة فعـن أيب هريـرة رضـي عنـه :أن رسـول صـلى عليـه وسـلم قـال َ :بينـا رجـل
ميشي ،فا تد عليه العط  ،فنزل بئرا ،فشرب منهـا ،مث خـرج فـإ ا هـو بكلـب يلهـث دكـل الثـرا
من العط  ،فقال :لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ يب ،فمـْل خفـه ،مث أمسـكه بفيـه ،مث رقـي ،فسـقى
الكلــب ،فشــكر لــه ،فففــر لــه َ ،قــالوا :اي رســول  ،وإن لنــا يف البهــائم أجـرا؟ قــال« :يف كــل
كبد رةبة أجر»( ،)4ولذلك ورد النهي عن قتل احليوان صرحيا ( )5اال ملل ضار.
 4ـ ـ وحفاظــا علــى احلي ـوان مــن اوشــع التجــاري ورد النهــي صــرحيا صــحيحا َهنــى عــن لــبى جلــود
السباع والركوب عليها؟ قال :نعم» (. )5
5ـ ـ وحلماية احليوان من التهلكة رع متليكه ملن يعتين به .ففـي احلـديث «مـن وجـد دابـة قـد عجـز
عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له» ويف رواية « :من ترك دابة مبهلكة

()1
()2
()3
()4

النجم الوهاج يف رح املنهاج (.)318 /8
أخصر املختصرات (ص ،)242 :الروض املربع (.)145 /7
صحي البخاري ( )130 /4برقم . 3318
صحي البخاري ()111 /3برقم  ، 2353صحي مسلم ( )1751 /4برقم .2244

( )5صحي البخاري ()103 /3برقم .2322
( )5سنن أيب داود ()58 /4برقم  4131وصححه االلباين يف تعليقه على السنن بنفى الرقم .

181

جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (اجمللد  35العدد  )1ربيع 1438هـ 2017 /م  ،علمية حمكمة ،جامعة قطر

فأحياهــا رجــل فهــي ملــن أحياهــا» رواه أبــو داود ( ،)1والتش ـريعات كثــرية يف هــذا االمــر نكتفــي مبــا
كـرانه  ،واحليـوان جــزء مــن البيئــة منهــي عــن التعامــل معهــا إال ابملصــلحة ،فالصــيد العشـوائي مــثال
م ــلد إىل خل ــل بيئ ــي ي ــنعكى مبا ــرة عل ــى الت ــأفري فيم ــا حول ــه ،وك ــذلك ع ــدم العناي ــة املص ــلحية
ابحلي ـوان مــلد إىل حــدوث أم ـراض بيئيــة كمــا حصــل يف أنفلــونزا الطيــور واألبقــار وهــذا فق ـ علــى
سبيل املثال .
اخلامتة والنتائج  :حفاظ االسالم على الثيئة سلما وحراب
(وعن حيـىي بـن سـعيد أن أاب بكـر بعـث جيو ـا إىل الشـام ،فخـرج ميشـي مـع يزيـد بـن أيب سـفيان،
وكان يزيد أمري ربع من تلك األرابع ،فقال :إين موصيك بعشر خـالل :ال تقتـل امـرأة ،وال صـبيا،
وال كبريا هرما ،وال تقطع ـجرا مثمـرا ،وال ختـرب عـامرا ،وال تعقـرن ـاة ،وال بعـريا إال ملأكلـة ،وال
تعقرن خنال وال حترقه وال تفلل ،وال جتنب .رواه مالك يف املوةأ عنه)
 ومن خالل البحث يتبني أن االسالم حارب االفساد البيئي.
 وأوجب احلفاظ على البيئـة مـن الفسـاد ـ ـ و ـرع تعـاليم كثـرية منهـا الواجبـة واملندوبـة والضـرورية
والتحسينية لدفع الفساد عن البيئة .
 البيئة تتأفر بتصرفات البشرية وينعكى أفرها مبا رة على احلياة عموما.

 احلفاظ على البيئة ودفع الفساد عنها تكليف عام على اجملتمع واالفراد والدول
 للدولة دور أساسي يف محاية البيئة واحلفاظ عليها من اإلفساد .

( )1داود ( 3524 )287 /3وصححه االلباين يف تعليقه على السنن بنفى الرقم .
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امل اح واملراجع
اوال-امل اح واملراجع ابلعربية:

 ابــن األفــري ،جمــد الــدين أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن عبــد الكــر
الشـيباين اوــزري (املتـوىف505 :هــ) النهايـة يف يريــب احلـديث واألفــر ،ط :املكتبـة العلميــة -
بريوت1399 ،هـ 1979 -م حتقيق :ةاهر أمحد الزاوا  -حممود حممد الطناحي.
 اب ــن امللق ــن ،س ـراج ال ــدين أب ــو حف ــص عم ــر ب ــن عل ــي ب ــن أمح ــد الش ــافعي املص ــري (املت ــوىف:
804ه ــ) ،التوضــي لشــرح اوــامع الصــحي  ،ا قــق :دار الف ــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق
الرتاث ط :دار النوادر ،دمشق – سوراي.

 ابــن النجــار الفت ــوحي ،تقــي الــدين حممــد بــن أمحــد احلنبلــي الش ــهري اببــن النجــار (972ه ــ)
منته ــى اإلرادات  ،ا ق ــق :عب ــد ب ــن عب ــد ا س ــن الرتك ــي ط :ملسس ــة الرس ــالة الطبع ــة:
األوىل1419 ،ه ـ ـ ـ 1999 -م ا ق ـ ــق :د .عص ـ ــما عنايـ ـ ـة حمم ـ ــد  -أ .د .س ـ ــائد
بك ــداش  -د حمم ــد عبي ــد خ ــان  -د زين ــب حمم ــد حس ــن فالت ــة أع ــد الكت ــاب للطباع ــة
وراجعه وصححه :أ .د .سائد بكداش ط :دار البشائر اإلسالمية  -ودار السراج.

 ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك (املتوىف449 :هـ) رح صـحي البخـاري
البن بطال ،حتقيق :أبو متيم ايسر بن إبـراهيم دار النشـر :مكتبـة الر ـد  -السـعودية ،الـرايض
الطبعة :الثانية1423 ،هـ 2003 -م.

 اب ــن بلب ــان ،حمم ــد عب ــد احل ــق احلنبل ــي (ت 1083.ه) ،أخص ــر املختصـ ـرات يف الفق ــه عل ــى
مذهب أمحد بن حنبل ،حتقيق :العجمي ،دار البشائر األسالمية ،بريوت 1415 ،هجرية.

 ابــن تيميــة تقــي الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احللــيم احل ـراين (املتــوىف728 :ه ــ) ،جممــوع
الفتــاوا ،ا ق ــق عب ــد ال ــرمحن ب ــن حمم ــد ب ــن قاس ــم ط :جمم ــع املل ــك فه ــد لطباع ــة املص ــحف
الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية عام النشر1415 :هـ1995/م.
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 ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي فت الباري ـرح صـحي
البخاري ،ط :دار املعرفة  -بريوت. 1379 ،

 ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحـد بـن سـعيد األندلسـي القـرةيب الظـاهري (املتـوىف455 :هــ)،
ا لى ابآلاثر ،ط :دار الفكر – بريوت الطبعة :بدون ةبعة وبدون ريخ.

 ابن حنبل ،أبو عبد

أمحد بن حممد بن هالل بـن أسـد الشـيباين (املتـوىف241 :هــ) ،مسـند

اإلمـام أمحــد بــن حنبــل ،ا قــق :ــعيب األرنـلوط  -عــادل مر ــد ،وآخــرون إ ـراف :د عبــد
بن عبد ا سن الرتكي ط :ملسسة الرسالة الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.

 ابن دريد ،أبو بكـر حممـد بـن احلسـن األزدي (املتـوىف321 :هــ) مجهـرة اللفـة  :،ا قـق :رمـزي
منري بعلبكي ط :دار العلم للماليني – بريوت الطبعة :األوىل1987 ،م .

 ابــن ر ــد ،أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد القــرةيب الشــهري اببــن ر ــد احلفيــد
(املتوىف595 :هـ) ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد  :،ط :دار احلديث – القاهرة .
 ابــن ســيده ،أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل املرســي (املتــوىف458 :ه ــ)،املخصص  :،ا قــق:
خليـ ــل إب ـ ـراهم جفـ ــال ط :دار إحيـ ــاء ال ـ ـرتاث العـ ــريب – بـ ــريوت الطبعـ ــة :األوىل1417 ،هـ ـ ـ
1995م.

 اب ــن عاب ــدين ،حمم ــد أم ــني بـ ــن عم ــر ب ــن عب ــد العزيـ ــز عاب ــدين الدمش ــقي احلنف ــي (املتـ ــوىف:
1252ه ـ ـ ــ) رد ا ت ـ ــار عل ـ ــى ال ـ ــدر املخت ـ ــار  :،ط :دار الفك ـ ـ ـر-ب ـ ــريوت الطبع ـ ــة :الثاني ـ ــة،
1412هـ1992 -م .

 ابن عا ور ،حممـد الطـاهر بـن حممـد بـن حممـد الطـاهر التونسـي (املتـوىف 1393 :هــ) التحريـر
والتنوير «حترير املع السديد وتنوير العقل اوديد مـن تفسـري الكتـاب اجمليـد»  : ،ط  :الـدار
التونسية للنشر – تونى سنة النشر 1984 :هـ .
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 ابن عبد السـالم ،أبـو حممـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـالم بـن أيب القاسـم بـن احلسـن
الســلمي الدمشــقي ،امللقــب بســلطان العلمــاء (املتــوىف550 :هــ) ،قواعــد األحكــام يف مصــا
األانم ،راجعه وعلق عليه :ةه عبد الريفوف سعد ط :مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة.
 ابن عطية ،أبو حممد عبد احلق بن يالب بـن عبـد الـرمحن بـن متـام األندلسـي ا ـاريب (املتـوىف:
542هـ) ،ا رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيـز :ا قـق :عبـد السـالم عبـد الشـايف حممـد ط:
دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :األوىل  1422 -هـ.

 اب ــن عمـ ــر ،أمحـ ــد فت ـ ـار عبـ ــد احلميـ ــد (املتـ ــوىف1424 :ه ـ ـ)معجم اللفـ ــة العربيـ ــة املعاصـ ــرة :،
مبساعدة فريق عمل ط :عامل الكتب الطبعة :األوىل 1429 ،هـ  2008 -م .

 ابن قدامة ،أبو حممـد موفـق الـدين عبـد

بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة اومـاعيلي املقدسـي

مث الدمشقي احلنبلي( ،املتوىف520 :هـ) املفين البن قدامة ،ط :مكتبة القاهرة
 اب ــن ماج ــة ،أب ــو عب ــد

حمم ــد ب ــن يزي ــد الق ــزويين (املت ــوىف273 :هـ ــ) س ــنن اب ــن ماج ــه ت

األرنلوط  -ا قق :عيب األرنلوط  -عادل مر د  -حممد كامل قره بللي َ -عبـد اللطيـف
حرز ط :دار الرسالة العاملية الطبعة :األوىل 1430 ،هـ  2009 -م.

 ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علـى ،أبـو الفضـل ،مجـال الـدين األنصـاري الرويفعـى اإلفريقـى
(املتوىف711 :هـ) لسان العرب  :،ط :دار صادر – بريوت.
 أب ــو القاس ــم الطـ ـرباين ،اب ــن مط ــري س ــليمان ب ــن أمح ــد ب ــن أي ــوب اللخم ــي الش ــامي (املت ــوىف:
350هـ) املعجم األوس  ،ا قق :ةـارق بـن عـوض

بـن حممـد  ,عبـد ا سـن بـن إبـراهيم

احلسيين ط :دار احلرمني – القاهرة.

 أبــو حيــان ،حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان أفــري الــدين األندلســي (املتــوىف:
745ه ــ) البحــر ا ــي يف التفســري  :،ا قــق :صــدقي حممــد مجيــل ط :دار الفكــر – بــريوت
الطبعة 1420 :هـ.
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ِ
الس ِج ْسـتاين
 أبو داود ،سليمان بن األ عث بن إسحاق بن بشري بن داد بن عمرو األزدي ل
(املتوىف275 :هـ) سنن أيب داود  :ا قق :ـعيب األرنـلوط  -حممـد ِ
كامـل قـره بللـي ط :دار
َ
َ
الرسالة العاملية الطبعة :األوىل.
 أبــو زريــق ،علــي رضــا البيئــة واإلنســان  ،العــدد ( )159مــن سلســلة دعــوة احلــق إصــدار رابطــة
العامل اإلسالمي1415 ،هـ 1995م.
 األلبــاين ،أبــو عبــد الــرمحن حممــد انصــر الــدين ،بــن احلــاج نــوح بــن جــاف بــن آدم ،األ ــقودري
(املتــوىف1420 :هــ) سلســلة األحاديــث الصــحيحة و ــيء مــن فقههــا وفوائــدها ،ط :مكتبــة
املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض الطبعة :األوىل( ،ملكتبة املعارف)
 األلبــاين ،أبــو عبــد الــرمحن حممــد انصــر الــدين ،بـن احلــاج نــوح بــن جــاف بــن آدم ،األ ــقودري
(املتوىف1420 :هـ) صحي اوامع الصفري وزايداته  ،ط :املكتب اإلسالمي .
 األلباين ،حممد انصر الدين (املتوىف 1420 :هـ) إرواء الفليـ ـ ـ ــل يف خت ـ ـ ـ ـريج أحاديـ ـ ـ ــث منـ ـ ـ ــار
السبيل ،إ راف :زهري الشاوي ط :املكتب اإلسالمي – بريوت الطبعة :الثانية 1405ه ـ-
1985م.

 اآللوسي ،إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللـوف  ,املـوىل أبـو الفـداء (املتـوىف:
1127هـ).
 البخاري ،حممـد بـن إمساعيـل أبـو عبـد اوعفـي ،اوـامع املسـند الصـحي املختصـر مـن أمـور
رســول صــلى عليــه وســلم وســننه وأايمــه  ،صــحي البخــاري ،ا قــق :حممــد زهــري بــن
انصر الناصر ط :دار ةوق النجاة الطبعة :األوىل1422 ،هـ
 البه ــوتى ،منص ــور ب ــن ي ــونى ب ــن ص ــالح ال ــدين اب ــن حس ــن ب ــن إدري ــى احلنبل ــى (املت ــوىف:
1051هـ) الروض املربع رح زاد املستقنع  ،ومعه :حا ية الشيخ العثيمني وتعليقـات الشـيخ
 .28السعدي خرج أحاديثه :عبد القدوس حممد نذير .ط :دار املليد  -ملسسة الرسالة.
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 الرتمــذي ،حممــد بــن علــي بــن احلســن بــن بشــر ،أبــو عبــد
األص ــول يف أحادي ــث الرس ــول ص ــلى
اويل– بريوت.

(املتــوىف :ــو 320ه ــ) ن ـوادر

علي ــه وس ــلم ا ق ــق :عب ــد ال ــرمحن عم ــرية ط :دار

 الرتمذي ،حممد بن عيسى بـن َس ْـورة بـن موسـى بـن الضـحاك  ،أبـو عيسـى (املتـوىف279 :هــ)
اوــامع الكبــري  -ســنن الرتمــذي  ،ا قــق :بشــار ع ـواد معــروف ط :دار الفــرب اإلســالمي –
بريوت سنة النشر 1998 :م.

 ت ــومي ،ميل ــود ،ض ــرورة املعاو ــة االقتص ــادية للنف ــاايت ،جمل ــة العل ــوم اإلنس ــانية ،جامع ــة حمم ــد
خيضر ،اوزائر ،العدد الثاين ،ص .189

 اوصاص ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي احلنفي (املتوىف 370 :هـ) رح فتصر الطحاوي .
 او ــوهري ،أب ــو نص ــر إمساعي ــل ب ــن مح ــاد الف ــارايب (املت ــوىف393 :ه ـ ــ) منتخ ــب م ــن ص ــحاح
اووهري .

 اوـوهري ،أبـو نصـر إمساعيـل بـن محـاد الفـارايب (املتـوىف393 :هــ)الصحاح ج اللفـة وصـحاح
العربيــة  :،حتقيــق :أمحــد عبــد الففــور عطــار ط :دار العلــم للماليــني – بــريوت الطبعــة :الرابعــة
 1407هـ 1987 -م.

 احلطاب ،مشى الدين أبو عبد

حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسـي املفـريب ،املـالكي

(املت ــوىف954 :ه ــ) مواه ــب اولي ــل يف ــرح فتص ــر خلي ــل ،ط :دار الفك ــر الطبع ــة :الثالث ــة،
1412هـ 1992 -م
 احلالق ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم القامسي (املتوىف1332 :هـ)،
حماس ــن التأوي ــل ،ا ق ــق :حمم ــد ابس ــل عي ــون الس ــود ،ط :دار الكت ــب العلمي ــه – بـ ــريوت
الطبعة :األوىل  1418 -هـ.
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 الــد ِمريي ،كمــال الــدين ،حممــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي ا أبــو البقــاء الشــافعي (املتــوىف:
808ه ـ ــ)النجم الوهـ ــاج يف ـ ــرح املنهـ ــاج  ،ط :دار املنهـ ــاج (جـ ــدة) ا قـ ــق :ونـ ــة علميـ ــة
الطبعة :األوىل1425 ،هـ 2004 -م

 الرازي ،أبو عبد

حممد بن عمر بن احلسـن بـن احلسـني التيمـي امللقـب بفخـر الـدين الـرازي

خطي ــب ال ــري (املت ــوىف505 :ه ــ) ،مف ــاتي الفي ــب  ،التفس ــري الكب ــري ط :دار إحي ــاء ال ـرتاث
العريب – بريوت الطبعة :الثالثة – .1420
 ر يد ،احلمد وحممد سعيد ،البيئة ومشكالهتا ،عامل املعرفة الكويـا .ريفيـة الشـريعة يف احلفـاظ
على البيئة د.حممد ل نشر جامعة القدس املفتوحة.
ـرزاق احلســيين ،أبــو الفــيم ،املل لقــب مبرتضــى( ،املتــوىف:
حممــد بــن عبــد الـ ل
حممــد بــن ل
 الزبيــدي ،ل
1205هـ) ج العروس من جواهر القاموس  :،ا قق :جمموعة من ا ققني ط :دار اهلداية
 الزفشري ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،جار

(املتوىف538 :هـ) الكش ــاف ع ــن

حقائق يوامم التنزيل  :،ط :دار الكتاب العريب – بريوت الطبعة :الثالثة  1407 -هـ .

 الســمعاين ،منصــور بــن حممــد بــن عبــد اوبــار ابــن أمحــد املــروزا التميمــي احلنفــي مث الشــافعي
(املتوىف489 :هـ) تفسري السمعاين وهو أبو املظفر ،ا قق :ايسر بن إبراهيم وينيم بـن عبـاس
بن ينيم ط :دار الوةن ،الرايض – السعودية الطبعة :األوىل1418 ،هـ1997 -م.
 السـندي ،حممــد بــن عبــد اهلـادي التتــوي ،أبــو احلســن ،نـور الدين،حا ــية الســندي علــى ســنن
ابن ماجه  ،كفاية احلاجة يف رح سنن ابن ماجه ( :،املتوىف1138 :هــ) ط :دار اويـل -
بريوت ،بدون ط.
 الشافعي ،أبو عبد حممد بن إدريـى بـن العبـاس بـن عثمـان بـن ـافع بـن عبـد املطلـب بـن
عبد مناف املطليب القر ي املكي (املتوىف204 :هـ) األم  :،ط :دار املعرفة – بريوت .


ل  ،حممد ،ريفية الشريعة يف احلفاظ على البيئة ،جامعة القدس املفتوحة.
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 الشــوكاين ،حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد

اليمــين (املتــوىف1250 :ه ــ) الســيل او ـرار

املتدفق على حدائق األزهار  :،ط :دار ابن حزم الطبعة :الطبعة األوىل.

 الشـوكاين ،حممـد بـن علـي بـن حممـد بـن عبـد

اليمـين (املتـوىف1250 :هــ) الفـت الـرابين مـن

فتــاوا اإلمــام الشــوكاين  ،حققــه ورتبـه :أبــو مصــعب «حممــد صــبحي» بــن حســن حــالق ط:
مكتبة اويل اوديد ،صنعاء – اليمن.
 الشــوكاين ،حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد اليمــين (املتــوىف1250 :ه ــ)نيل األوةــار ،
حتقي ـ ــق :عص ـ ــام ال ـ ــدين الص ـ ــبابطي ط :دار احل ـ ــديث ،مص ـ ــر الطبع ـ ــة :األوىل1413 ،ه ـ ـ ـ -
1993م

 الصديقي ،عـون املعبـود ـرح سـنن أيب داود ،ومعـه حا ـية ابـن القـيم :هتـذيب سـنن أيب داود
وإيضاح علله ومشكالته :،حممد أ رف بن أمري بن علي بن حيدر ،أبـو عبـد الـرمحن ،ـرف
احل ــق ،الص ــديقي ،العظ ــيم آابدي (املت ــوىف1329 :ه ـ ــ) ط :دار الكت ــب العلمي ــة – ب ــريوت
الطبعة :الثانية 1415 ،هـ
 الص ــنعاين ،حمم ــد ب ــن إمساعي ــل ب ــن ص ــالح ب ــن حمم ــد احلس ــين ،الكح ــالين األم ــري (املت ــوىف:
1182ه ـ ــ) ،سـ ــبل السـ ــالم  :،ط :دار احلـ ــديث الطبعـ ــة :بـ ــدون ةبعـ ــة وبـ ــدون ريـ ــخ :دار
الفكر– بريوت
 القس ــطالين ،أمح ــد ب ــن عب ــداملالك املص ــري (ت 923.ه) ،ار ــاد الس ــاري لش ــرح ص ــحي
البخاري ،املكبة األمريية الكربا ،القاهرة 1323 ،هجرية.
ـدر التمــام ــرح بلــوغ
 املَفـِـريب ،احلســني بــن حممــد بــن ســعيد الالعـ لـي( ،املتــوىف 1119 :هــ) البـ ُ
املرام ،ا قق :علي بن عبد الزبن ط :دار هجر الطبعة :األوىل.
 مقــدادي ،كــاظم املشــكالت البيئيــة املعاصــرة يف العــامل د .نشــر األكادمييــة العربيــة املفتوحــة يف
الدمنارك كلية اإلدارة و االقتصاد قسم إدارة البيئة.
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 النووي ،أبـو زكـراي حميـي الـدين حيـىي بـن ـرف (املتـوىف575 :هــ) املنهـاج ـرح صـحي مسـلم
بن احلجاج  ،ط :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :الثانية. 1392 ،

 النيســابوري ،مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي( ،املتــوىف251 :ه ــ) ،املســند الصــحي
املختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول
عبد الباقي ط :دار إحياء الرتاث العريب.

صــلى

عليــه وســلم  ،ا قــق :حممــد ف ـلاد

 اهليتمــي ،أمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن حجرحتفــة ا تــاج يف ــرح املنهــاج  :،املكتبــة التجاريــة
الك ــربا مبص ــر لص ــاحبها مص ــطفى حمم ــد الطبع ــة :ب ــدون ةبع ــة ع ــام النش ــر 1357 :ه ـ ـ -
1983م.
 مصادر اإلنترنت:



http://env-pro.org/environmental_info_earth.htm

حماية البيئة والتنمية املستدامة /األرض.

http://env-pro.org/environmental_info_water.htm

محاية البيئة والتنمية املستدامة /املياه.
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