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ا املعاصرةمناذج من احلفاظ على ال  بيئة يف السنة النبوية والفقه اإلسالمي وتطبيقا
 

 عارف علي عارف: األستاذ الدكتور
 حسن بن إبراهيم اهلنداوي: األستاذ الدكتور

 ١ميسون قوادري: طالبة دكتوراه
  

  مقدمة
لغا ضمن تعاليمه السامية، ومن مظاهر هذه العناية نبذه للتعسف يف حق لقد عين ا لبيئة، وأوىل هلا اهتماما  ّإلسالم 

د الشريعة اإلسالمية، صد ضروري من مقاصاستغالل اهلواء والرب واملاء؛ ذلك أن حفظ البيئة يساعد كثريا يف حفظ مق
ت وأحاديث د حفظ النفس؛ إذ كثريا ما يؤدي التلوث البيئصوهو مق ي اليوم إىل املوت وإزهاق األنفس، كما أن آ

نواعه الربي واجلوي والبحري، والفقه اإلسالمي : كثرية وردت يف  احلث على احلفاظ عليها، ونبذ كل سبل التلوث 
يت هذا البحث لبيان كيفية  ا أن تكفل محايتها من كل أنواع التلوث، لذا  رء فقهية معتربة من شأ معاجلة يزخر 

احلديث النبوي الشريف لظاهرة التلوث البيئي، واإلفادة من أقوال الفقهاء يف الفقه اإلسالمي، املستمدة من وحي 
القرآن والسنة، يف إجياد احللول الناجعة يف احلد من هذه الظاهرة، وقد اعتمد البحث على املنهج االستقرائي؛ 

صوص املوضوع، واملنهج التحليلي لتحليل أقوال الفقهاء يف املذاهب الستقراء مجلة من األحاديث النبوية الشريفة خب
وقد اتبع البحث اخلطة . الفقهية املعتربة، وإبراز بعض تطبيقات األحاديث الشريفة حلماية البيئة يف واقعنا املعاصر

نه يف احلديث والفقه، التعسف يف احلق يف جمال التلوث اهلوائي، وسبل احلفاظ على البيئة م: املبحث األول:التالية
املبحث التعسف يف احلق يف جمال التلوث األرضي، وسبل احلفاظ على البيئة منه يف احلديث والفقه، : املبحث الثاين

املبحث التعسف يف احلق يف جمال التلوث املائي، وسبل احلفاظ على البيئة منه يف احلديث والفقه، :األول
 .اخلامتة، ث الضجيجي، وسبل احلفاظ على البيئة منه يف احلديث والفقهالتعسف يف احلق يف جمال التلو:األول

 
  التعسف يف احلق يف جمال التلوث اهلوائي، وسبل احلفاظ على البيئة منه يف احلديث والفقه: املبحث األول

  .وائح الكريهةميكن تقسيم التلوث اهلوائي إىل ثالثة أنواع، تلوث بسبب الدخان واألشعة الكميائية، وتلوث بسبب الر
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لدخان وموقف احلديث الشريف والفقه منه * أ  : التعسف يف تلويث اهلواء 
لقد اعتىن اإلسالم جبو البيئة،وحث على احلفاظ عليه، وقد عرج الفقهاء القدامى يف املذاهب األربعة على موضوع 

ورد  فقهاء احلنابلة  أمثلة على وجوب ضرورة احلفاظ على اهلواء البيئي ،وذلك عند حديثهم على آداب اجلوار ،فقد أ
جلار كحفر كنيف إىل جنب :"دفع التعسف يف حق استغالل اهلواء من ذلك قول بعضهم وأمثلة إحداث ما يضر 

ستدامة دخانه  2"حائط جاره يضره، وبناء محام يتأذى بذلك،ونصب تنور يتأذى جاره 
م يقصدون به خوج الضرر عن حده املعتاد واستمراره على ذلك  ويظهر من استعمال مصطلح االستدامة أ

سف لعدم بلوغه حد  حبيث جيلب مفاسد كبرية للخلق، لذلك الجتدهم جيعلون دخان الطبخ املعتاد من مظاهر التع
أرأيت إن كانت يل عرصة إىل جانب دور قوم فأردت : قلت: "الضرر غري املعتاد حيث يقول اإلمام مالك  يف املدونة

َّأن أُحدث يف تلك العرصة محاما أو فر أو موضعا لرحا، فأىب علي اجلريان ذلك، أيكون هلم أن مينعوين يف قول  ً ًً ً ِ

ه فلهم أن مينعوك من ذلك؛ ألن مالكا قالُإن كان ما حيدث: مالك؟ قال ً ضررا على اجلريان من الدخان وما شا ً :
ُمينع من ضرر جاره، فإذا كان هذا ضررا منع من ذلك، قلت ً ِ َّوكذلك إن كان حدادا فاختذ فيها كريا أو اختذ فيها : ُ ًَّ ً

ُّأفرا يسيل فيها الذهب والفضة أو اختذ فيها أرحية تضر جبدران اجلري را أو كنيفا قرب جدران ً ًان، أو حفر فيها آ ً
  .3"نعم؛ كذلك قال مالك يف غري واحد من هذا، يف الدخان وغريه: جريانه منعته من ذلك؟ قال

سقاط ذلك على زماننا فمانراه من تلوث عارم يف اجلو نتيجة دخان السيارات واملصانع اخلارج عن احلد  و
دة درجة ثقب ااألوزون يف  املألوف ،  وخباصة مصانع تكرير البرتول واملصانع الضخمة لإل مسنت  والذي تسبب يف ز

غالف اجلوي وأثرعلى حياة الكثري من اخللق ؛حيث نرى ارتفاع نسبة الوفيات حباالت اإلختناق،فضال عن إصابة ال
مراض خطرية كمرض الربو  بسبب دخان املصانع ، ونتيجة هلذا الضرر البالغ وجب بذلك إزالة هذا  الكثري منهم 

إلكثار من املصان ع انتاج  وسائل النقل اليت تعتمد على الطاقة الشمسية الضرر ودفعه تطبيقا لنظرية التعسف وذلك 
ئية ،وكذلك حتديد عدد املصانع احملدثة لألضرار البالغة بتوجيه املستثمرين إىل االستثمار يف منتوجات  والكهر

وكذلك ضروررة تشجيع القطاع الزراعي ومنحه األولوية على القطاع الصناعي ،وجعه .التتسبب يف حدوث ضرر كبري
درا أوال يف الدخل القومي والفردي؛ ملا هلذا القطاع من ميزات أمنية أكرب حيث تكون املنتوجات طبيعية والتسبب مص

  . مرحلة انتاجها أية أضراريف الغالب على جو البيئة  
 

                                                             
 ، ص  ٣،ج) م١٩٩٧ه،١٤١٧بريوت،: عامل الكتب( ١دمحم أمني الضناوي ط: البهويت،حتقيقمنصور بن يونس بن إدريس:كشاف القناع عن منت اإلقناع2

١١٦ . 
ًاإلمام مالك ابن أنس ويليها مقدمات ابن رشد، كتاب القسمة الثاين، فيمن أراد أن حيدث يف أرضه محاما أو فر أو رحى، ط:املدونة الكربى3 دار (١ً

 .٣١٤، ص٤، ج)م١٩٩٤ه،١٤١٥بريوت،:الكتب العلمية 
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لروائح الكريهة وموقف احلديث الشريف والفقه منه *ب   :التعسف يف احلق  بتلويث اهلواء 
ومن . لفقهية األربعة على ضرورة  منع كل مايتسبب يف انبعاث الروائح الكريهة املؤذية  يف اجلولقد نصت املذاهب ا

ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهةمن أجل رائحته سواء أراد :"  ذلك قول احلنابلة
َّمن أكل من هذه الشجرة فال يقربن " :  لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص4"فإن أكله مل يقرب املسجد ....  دخول املسجد أو مل يرد

مث ألن ظاهر النهي التحرمي،وألن أذى املسلمني حرام،وهذا 5"مسجد وال يؤذينَّا بريح الثوم وقد روي عن أمحد أنه 
  .6فيه أذاهم

ويقاس على ذلك يف واقعنا املعاش تلويث اجلو بروائح دخان السجائر، مما يؤدي إىل أضرارصحية قد تلحق 
بتلي مبثل هذه املعصية فعليه أن يكف عنها ابتداء للحرمة وألذيته لغريه برائحة السجارة لعامة واخلاصة،فمن ا

سواءكان ذلك أثناء الصالة يف املسجد  أوخارجه، فإن مل يقدر وكان مدمنا أشد اإلدمان على تعاطيها وأدى منعه إىل 
ذى عن املصلني،وكذلك عليه أن ميتنع عدم حضوره للصالة، فعليه أن يتفادى استهالكها قبل وقت الصالة لرفع األ

م ا يف بيته وأمام أهله حلفظ صحتهم ،وعدم اإلضرار   .عن شر
وكذلك املغاالت يف استعمال أنواع البخور والروائح العطرية ، كإشعال أعواد العنربو دون مراعاة لرغبة اجلريان 

مال هذا احلق عند ممارسة ذلك أمام املرضى الذين أوعدم رغبتهم يف هذه األنواع من الروائح،ويشتد  التعسف يف استع
فوجب بذلك منعه وإزالة الضرروذلك حبثهم على التقليل منها .يعانون من حساسية شديدة أمام هذا النوع من الروائح

 واستعماهلا استعماال مألوفا 
ت يف طريق العامة مما يتسبب يف روائح كريهة تنتشر يف احلي،ويدفع هذ ا الضرربضرورة احلث وإلقاء النفا

ت يف العلب املخصصة هلا  .على وضع النفا
وطهي بعض األطعمة اليت تصاحبها روائح الحتتمل وممارسة ذلك كصنعة لكسب الرزق يف شقق العمارات 

ستبدال صاحب احلق   مما يسبب أذى شديدا للجريان يف العمارة فيدفع هذاالتعسف يف استعمال احلق عند غلوه 
 .ام بصنعة أخرىصنعته للطع

 
 

                                                             
 الدين أيب دمحم عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامى املقدسي، الشرح الكبري،مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن دمحم بن أمحد بن قدامى موفق املقنع ،4

بع احلدود واألميان،ط  . ٢٦١،٢٦٢،ص٢٧،ج)م ١٩٩٦ه،١٤١٧جيزة،:مؤسسة هجر(١املقدسي، اإلنصاف فيمعرفة الراجح من اخلالف،
ي من أكل ثوما أو بصال،5 ب  مصدر سابق،كتاب صفة الصالة،  صحيح البخاري، ،واللفظ له،٣٩٤،ص١،ج٥٦٢رقم صحيح مسلم،مصدر سابق،

 .١٧٠،ص١،ج٨٥٣ِّب ما جاء يف الثوم الينء والبصل والكراث، رقم 
 ٢٦٣،ص٢٧املقنع والشرح الكبري واإلنصاف،مصدر سابق،ج6
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ألشعة الكميائية وموقف احلديث الشريف والفقه منه *ـج  :التعسف يف تلويث اهلواء 
إن هذا النوع احلديث من التلوث والذي مل يعهد على زمن النبوة و الصحابة والتابعني من بعدهم إمنا يدخل حتت 

ومن تطبيقات نظرية التعسف  استعمال األسلحة الكمياوية ".ارالضرر والضر:"نطاق احلديث الشامل وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
امللوثة للجو كما حدث يف العراق وسور وماحيدث يف احلروب األهلية يف العامل ،واليت أودت حبياة عدد الحيصى من 

ا أسلحة حمرمة دوليا  وبل  الدول غ أثرها إىل سكانالبشر لتسببها يف حاالت اإلختناق لديهم على الرغم من أ
اورة ، كذلك إقامة مصانع لتخصيب  اليورانيوم يف املناطق السكانية حيث تسببت يف إحداث تلوث جوي ترتب ا

لغة اخلطورة كأمراض السرطان،وطفر وراثية غريبة جراء األشعة الكمياوية املنبعثة من هذا النوع من  عنه ظهور أمراض 
  .املصانع

 يف ضرورة دفع الضرر ؛ بغلق مصانع املواد الكميائية اخلطرية وخباصة تلك ويكمن الدور الوقائي هلذه النظرية
ت دولية قاسية على استعمال األسلحة احملرمة دوليا  .املتواجدة يف املناطق السكانية ، وفرض عقو

  
ديث ، وسبل احلفاظ على البيئة منه يف احل)البيئي(التعسف يف احلق يف جمال التلوث األرضي : املبحث الثاين

 .والفقه
وال يضر أيضا ضرر حيتمل عادة كعجن "لقد نص الفقهاء  على عدم جواز تلويث البيئة من ذلك ماجاء يف قوهلم 

طني إذا بقي مقدار املرور للناس وإلقاء احلجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة 
ء القمامات والرتاب واحلجارة واحلفر اليت بوجه األرض والرش املفرط فإنه ال النزول والركوب والرش اخلفيف خبالف إلقا

جيوز كما صرح به النووي يف دقائقه ومثله إرسال املاء من امليازيب إىل الطريق الضيقة قال الزركشي وكذا إلقاء 
ت يف طرق املارة،. 7"النجاسة فيه بل هو يف معىن التخلي إلضافة إىل حرمة إلقاء النفا  ّفدل هذا القول على  أنه 

رق الضيقة فإن الغلو يف الرش ويف استعمال أدوات البناء الذي يؤدي إىل ضرر فاحش وإرسال مياه املزاريب إىل الط
 . التعسف يف استعمال احلق غري جائزأيضا وهي تندرج ضمن صور

كما كره الفقهاء التخلي حتت شجرة مثمرة،أو مل تثمر بعد ،وذلك صيانة هلا عن التلويث عند الوقوع فتعافها 
 8.النفس

ت يف طرقات العامة مثال بقدر مايسببه من إيذاء لتلوث األرضيعالقة وطيدة إن للتلوث اجلوي فإلقاء النفا
لروائح الكريهة ،فهو كذلك يسبب مناظرقبيحة مؤذية لنفوس املارة فضال عن سكان احلي أنفسهم ،وبذلك وجب 
                                                             

شهاب الدين أمحد ابن حجر اهليثمي  :أمحد بن قاسم العبادي على حتفة احملتاج بشرح املنهاج شرواين،عبد احلميدال حواشي حتفة املنهاج بشرح املنهاج،7
 . ١٩٨، ص٥ج ،)مصر:مطبعة مصطفى دمحم(العارية ب ط–السلم  الشافعي،

 .  ٧٨،مرجع سابق ،ص١معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،جمغين احملتاج إىل 8
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ت ، لدفع املفاسد املرتتبة عن هذاالفعل  لضرر وإزالته،دفع هذا ا ومنع التعسف يف استعمال حق التخلص من النفا
على سكان احلي واملارة ،ومثله مايلقى من فضالت يف شواطئ البحار بعد تناول الوجبات ،ويف احلدائق العامة 

الكريهة مما يؤدي إىل عدم استمتاع الزائرين ،حيث يتسبب يف إساءة منظر الطبيعية ، ،إضافة إىل انبعاث الروائح 
ت بسبب  ت إىل حد التسبب يف أضرار وخيمة كإحداث حرائق يف الغا م ،بل قد يصل إلقاء هذه النفا برحال

 .إلقاء القارورات الزجاجية، وغريها من املواد القابلة لالشتعال،وكتفشي األمراض اخلطرية وسط األحياء السكنية
لبيئة والتعدي وميكن القول   ن األجيال القدمية على بساطة عيشهم  كانوا أكثر حترزا وحيطة من اإلضرار

ا مقارنة مع احرتازات أجيال عصر  ، ومن األمثلة الدالة على ذلك  : عليها، 
ور، تعامل األجداد يف معظم أحناء اجلزيرة العربية مع السيول واألمطار بقدر كبري من السعادة والفرح والسر

وكانت االحرتازات املناخية واالستعدادات املستقبيلة ملواسم األمطار والسيول تبدأ من حيث البيت واملسكن، الذي مل 
أو تنساب إىل حيث " احلسو" خيلو من مالقيف اهلواء، ومرازمي تصريف املياه اليت تصب يف - منذ تشييده-يكن 

 يف أسس البناء - أكثر ما تراعي-  للبيوت الطينية واحلجرية تراعي املزارع والنخيل، يف حني كانت اهلندسة املعمارية
أو " األستاد"والتشييد مقاومة مياه السيول واألمطار اجلارفة، ال سيما السحب اليت ال ينقطع مطرها واليت قابلها 

ألسقف املائلة والعوازل احلجرية واجللدية، اليت تعد من جلود -وإن شئت قل املهندس- املقاول  املاعز واألبقار  
لزيوت املتوفرة، كما يراعى يف ذلك متانة ونقاوة األخشاب وجذوع النخل من التسوس  واخليش، الذي يدهن 
ًوالشقوق ومتانة اجلدر اجلانبية، كما كانوا حيرصون أثناء البناء أن يكون اللنب والطني املستخدم يف اإلعمار طينا خاليا  ً

ر من املواد العضوية، ولذا فهم خي م حيتفظون ببقا حفر اآل تارون الطني البعيد عن القشرة األرضية، بل إ
ا طينا صلصاليا لزجا خاليا من املواد العضوية والكائنات الدقيقة، كما كان هلم حيل يف  ًالستخدامها يف البناء لكو ً ً ً

هيك عن معاجلة تقلصاته بعد جفافه، حيث تستخدم املواد املتجانسة كالقش والتنب اليت  تساعد على متاسك اللنب، 
ا عند جفاف اجلو، ولذا فهو حيتفظ  وفق رأي - كون الطني ميلك خاصية امتصاص رطوبة اهلواء الزائدة وإعاد

ملائة، وهذا يؤمن مناخا صحيا على مدار العام، كما خيزن احلرارة يف ليايل الشتاء، هذا - املهندسني ً بنسبة مخسني  ً
م ومنازهلم على مع خاصية إمكانية  ثري على البيئة، ولذا كانوا يقصرون بناء بيو تكرار استعماله لعدة مرات دومنا أي 

الدور األرضي؛ كي ال حيملون أعمدة الطني ماال حتتمل، كما كانوا يقدرون حني بناء امليازيب واملرازمي نزول املاء على 
ا يف الغالب قواعد منازهلم، فيلجأون إىل إطالتها كي يسقط املاء و سط الطرق واألزقة ويتجنبون الطرق الواسعة؛ أل

ألحجار والصخور اليت  هي طرق املارة، خاصة يف مثل هذه األوقات، كما كانوا حيصنون أطراف منازهلم ودورهم 
ًتدار على قواعد وأطراف املنزل؛ كي تكون حصنا منيعا ألساساته ومتنع من وصول ماء السيل وخراطيم امليازي ب ً

القصرية اليت تلقي مبائها على أسوار الدار، كذلك يراعون ارتفاع األرض عند اختيار موقع املنزل وعلوه عن منسوب 
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مني بعض القرى مسارات للسيل، ليتجمع فيها أكرب خمزون ممكن من الثروة املائية  هيك عن  ا،  الشوارع احمليطة 
 .ًمت التنقيب عنها مؤخرا وهو أمر مشاهد ومتكرر يف كثري من املدن اليت 

ال  وخالصة ملا سبق فإن الفقه اإلسالمي سبق التشريعات الوضعية يف وضع خطط عملية حلماية البيئة يف ا
الربي، بل إن من احللول الشرعية ،وما أدىل به الفقهاء القدامى ، مايصلح  اختاذه يف زماننا،من ذلك أن الشريعة 

مىت تنجست :"سة من األرض عن طريق املياه  حيث جاء يف بعض كتب الفقه على إزالة النجااإلسالمية حثت
ملاء،حبيث يذهب لون النجاسة  األرض بنجاسة مائعة، أي جناسة كانت ؛كالبول واخلمر وحنومها،فطهورها أن يغمرها 

هراق ذنوب من املاء على جناسة األعرايب"ورحيها  .، ودليل ذلك أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 ،فدلت األقوال 9"إذا أصاب األرض ماءاملطر أوالسيول فغمرها،وجرى عليها فهو كما لو صب عليها:"وقوهلم أيضا

ستعمال املياه ،ويف ملاء و على ضرورة إزالة ورفع الضرر املتمثل يف تلوث األرض   واقعنا تكون إزالة النجاسة  
بغريهامن الطرق التنظيف احلديثة مثل صب مواد التطهري،واستعمال شاحنات نقل القمامات،ووضع القمامات يف 

ا وسط طرق املارة لزجرهم  الصناديق املخصصة  هلا،  .وفرض غرامات مالية على الذين يلقون 
  

 ال التلوث املائي وسبل احلفاظ على البيئة منه يف احلديث والفقه التعسف يف احلق يف جم: املبحث الثالث
 ،لذلك حثت 10﴾وجعلنا من املاء كل شيء حي أفال يؤمنون﴿: إن املاء هو السبب األول للحياة إذ يقول رب العزة

ي شكل من األشكال وعدت ف عل ذلك تعسفا يف الشريعة على احلفاظ عليه وعلى عدم التسبب يف تلويثه 
صالح ماتسبب به من تلوث ومن أمثلة ذلك  ما ورد يف كتب الفقه  :استعمال احلق،وطالبت املسيئ 

عولته،وكانت البئر أقدم منها أي من اخلالء "    ولو ادعى إنسان أن بئره فسدت من خالء جاره أو من 
 رائحته يف البئرعلم أن فسادها بغريه،أي بغري اخلالء أو والبالوعة،طرح يف اخلالء أو البالوعة نفط فإن مل يظهر طعمه وال

ما نقلهما وإن ظهر فيها ذلك أي طعم النفط كلف صاحب اخلالء والبالوعة نقل ذلك أي  البالوعة، فال يكلف ر
يكلف وإن كانت الئر بعدمها مل . إن مل ميكن إصالحه،بنحو بناء مينع وصوله إىل البئر.اخلالء والبالوعة،دفعا لضرره

ما نقلهما مطلقا ألنه مل حيدثهما،وإمنا رب البئر أحدثها  .11ر

                                                             
املقنع ملوفق الدين أيب دمحم عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامى املقدسي والشرح الكبريلشمس الدين أيب الفرج عبد الرمحننب دمحم بن أمحدبن قدامىة املقدسي 9

عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،عبد الفتاح دمحم احللو ، :ح من اخلالفلعالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان أمحد املرداوي،حتقيقواالنصاففي معرفة الراج
  . ٢٩٥،ص٢، ج)م١٩٩٣ه،١٤١٤اجليزة ،:دار هجر(١الطهارة ط

  . ٣٠:من األنبياء10
 ، ٣،ج) م١٩٩٧ه،١٤١٧بريوت،: عامل الكتب( ١دمحم أمني الضناوي ط :حتقيق البهويت،منصور بن يونس بن إدريس  :كشاف القناع عن منت اإلقناع11

 . ١١٧ص 
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ن الزرع املسقي مباء جنس التتنجس ذاته بل يت نجس ظاهره ،والبد من غسل ظاهره لدفع قال املالكية 
ى بعض املالكية عن سقاية البقل مباء جنس إال بعد أن يقلى مبا ليس جنس. النجاسة الظاهرة   ذلك فيستنتج من.12و

ن ظهرت النجاسة يف البئر ،ولو كان  وجوب دفع اإلساءة يف استعمال حق استغالل املياه إذا تبني حدوث الضرر  
 .ذلك من دون قصد صاحب احلق

وما يقابل ذلك يف واقعنا انتشارظاهرة بيع اخلضر والفواكه املسقية مبياه اختلطت مع مياه قنوات صرف املياه 
 إحداث كوارث صحية ،كالتسممات الغذائية وتفشي أمراض عويصة ،وقد يكون الباعة والبالوعات  مما تسبب يف

م يفضلون  حتصيل الربح السريع على  على علم بذلك ويبعون سلعهم دون اعتبار أومراعاة لصحة املستهلكني،أل
 خسارة سلعهم ولو كان ذلك على حساب صحة املشرتين ، وهو عي التعسف يف استعمال احلق

بيب صرف املياه ،فيتغافلون على إصالحه ومثال  ذلك أيضا  ماحيدث لبعض اجلريان من عطب يف أ
ئية جراء  م فيؤدي ذلك إىل كارثة صحية و بيب املمدة ملياه الشرب جلريا ،فيؤدي ذلك إىل اإلختالط  مبياه  األ

م من املياه امللوثة من دون علمهم بتلوثها  .شر
ت نصوص كثرية من السنة منها ماروي عن رسول هللا صلى ويف النهي عن تلويث املي ي نوع من امللو اه 

 13"اليبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي الجيري مث يغتسل فيه:"هللا عليه وسلم أنه قال
ي نوع من  واستنادا إىل هذا احلديث الشريف نصت املذاهب الفقهية على شدة كراهة أوحترمي تنجيس املياه 

ي كراهة وإرشاد،وهو يف الق: قال القاضي عياض"النجاسات ،ففي تفسري معىن النهي يف احلديث ليل أشد ألنه هو
لبول التغوط  يفسده،وقيل النهي للتحرمي ألن املاء قد يفسد لتكرار البائلني ويظن املار أنه تغري من قراره،ويلحق 

 . وصب النجاسات 
لتحرمي مل يكن بعيد:وقال بعض الشافعية لنائية والسيما املناطق ويكثر ذلك يف واقعنا يف املناطق ا.14"ولوقيل 

م فيها بل  م مبنية فوق دعائم خشبية مغموسة يف املياه ،فتجدهم يلقون بفضال اليت يعيش فيه السكان وتكون بيو
ئية  ويف الوقت ذاته يستحمون فيها ويغسلون أوانيهم ومالبسهم منها ،وهو عني  الضرر إذ تسبب يف انتشار أمراض و

ا وموادها الكميائية الضارة يف املياه خطرية كحمى التيفويد ،وما  يقابل ذلك يف واقعنا أيضا إلقاء املصانع لنفا
إلنسان فضال عن احليوان والنبات ،فممارسة مثل هذه األفعال هو  حلاق الضرر البالغ  ار والبحار مماتسبب  واأل

 .تعسف يف استعمال احلق يستوجب منعه للحفاظ على صحة الناس من اهلالك 

                                                             
   . ١٣٨ ،مرجع سابق ،ص١، ج)م١٩٩٥ه،١٤١٦بريوت،:دار الكتب العلمية(١أيب عبد هللا احلطاب الرعيين،ط:مواهب اجلليل لشرح خمتصرخليل12
ب البول يف املاء الدائم،رقم13 بق، كتاب الطهارة، ،واللفظ له،صحيح مسلم،مصدرسا.٥٧،ص ١،ج٢٣٩صحيح البخاري،مصدر سابق، كتاب الوضوء 

 .٢٣٥،ص١،ج٢٨٢:ب النهي عن البول يف املاء الدائم ،رقم
 . ٣٩٩،ص١مواهب اجلليل املصدر السابق، ج14
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فإن زال تغريه بنفسه،أو مباء : وقد نص احلنابلة  على أن إزالة تلوث املياه ودفع هذا الضرر و يكون بطريقني
ن الحيدث فيه شيء ،كأن زال بطول املكث، أومباء انضم عليه بفعل أوغريه.طهر  أي بتكثري 15وتغريه بنفسه يكون 

 .املاء فيه 
ن معاجلة املاء املتنجس الذي خالطته جناسة ومل تغريه، تكون بصب املاء     وكذلك ذهب املالكية حيث قالوا 

ه جلميعه مث يرتك ليعلو عليه مطلقا حىت يصري كثريا، وزادالشافعية على تكثريه، حتريكه خبشبة وحنوها ؛حبيث يظن وصول
 16.مث يثقب أسفله فإذا خرج املاء سد 

مخسة أذرع ،ويف رواية سبعة ويف ذلك يقول صاحب املبسوط أن أدىن ماينبغي أن يكون بني البئر والبالوعة 
ختالف األراضي يف الصالبة والرخاوة،وقد تكون املسافة أقل من مخسة أذرع لكن املاء مل  أذرع، وذلك خيتلف 

 .17يتنجس بنجاسة، فالعربة خبلوص املاء من النجاسة أوعدمه 
ملواد الكميائية  وعمليات اعادة تطهري املياه القذرة وجعلها  وميكن مقابلة هذه املعاجلة بعمليات تصفية املياه 

  .صاحلة للشرب
 

 التعسف يف احلق يف جمال التلوث الضجيجي وسبل احلفاظ عى البيئة منه يف احلديث والفقه  : املبحث الرابع
على احملافظة على البيئة من التلوث اجلوي واملائي واألرضي فهي تعىن كذلك بضرورة إن الشريعة اإلسالمية كما حتث 

لضجيج  ، فقد وردت نصوص كثرية من الكتاب والسنة  متنع من التعسف يف استعمال  احلفاظ عليها من التلوث 
َ واقصد يف مشيك﴿: -  تعاىل - قال : حق احلديث وخماطبة الناس من ذلك قوله تعاىل ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َّ واغضض من صوتك إن َ ِ َ ِ ِْ َ ْ ْ ُ ْ َ

ِأَنكر األصوات لصوت احلمري  ِ َْ ُ ْْ َ َ ِ َ ََ ْ َ ْ﴾ 18 
لقول كجهر ﴿: -  تعاىل - وقوله  ِ  أَيـها الذين آمنوا ال تـرفـعوا َأصواتكم فـوق صوت النَّيب وال جتهروا له  ْ َْ َ ََ ِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ ِِ ُ َ ُ ََ َ ُ َْ َ ََ َّ ِ

ِ َ َ َُ ُ ِ َّ ُّ
ٍبـعضكم لبـعض  ْ َْ َِ ْ ُ ََأن حتبط َأعمالكم وأَنـتم ال تشعرون، إن الذين يـغضون َأصواتـهم عند رسول ا أُولئك الذين امتحن ِ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ َ ُْ ِ ِ َِّ َِّ َِ َّ ُِ َ ْْ َ َْ ْ ُْ َُ ْ ََ ُْ ُّ ُ َّْ ِ َ َْ ُ َ ْ

َا قـلوبـهم للتـقوى هلم مغفرة وَأجر عظيم، إن الذين يـنادونك من ور َ َ ٌ ٌ َْ ُِ َ َ ُ ََُ َ َِ ِ َِّ َّ ِ ِ ْ ٌَُ َْ ْ ْ َُ َّْ َّ ُاء احلجرات َأكثـرهم ال يـعقلون ، ولو أَنـهم صبـروا ُُ ُ ََ َ ُ َُ ُْ ْ َّْ ََ َ ُ َ ِْ ْ ُ َ ِ ْ ِ

ٌحىت خترج إليهم لكان خيـرا هلم وا غفور رحيم  َ َ َِ ٌ َُ َْ ُ ْ َّْ َ َ َ َُّ ْ َ ًْ َُ َ ِ ِ َ﴾19 . 

                                                             
  .٥١ ،ص١،ج)م١٩٩٧ه،١٤١٨بريوت،: دار املعرفة( ين،دمحم اخلطيب الشربي :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج15
 . ١٤١،ص١، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، املرجع السابق،ج١٠٠،ص١مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، املرجع السابق،ج: انظر16
  .61 ،ص١، ج) م١٩٨٩ه،١٤٠٩بريوت،: دار املعرفة ( مشس الدين السرخسي،:كتاب املبسوط17
 .١٩:لقمان18
  . ٢،٣،٤،٥ :احلجرات19
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لضجيج،وقد ذكر احلنابلة  أمثلة عن هذا وقد وردت يف كتب الفقه أمثلة كثرية على ضرورة منع  التلوث 
ز احليطان من ذلك،ونصب رحى :."..النوع من التلوث منها وعمل دكان قصارة أوحدادة يتأدى بكثر دقه،ويتأذى 

ا جاره  20"يتأذى 
ومايقابل ذلك  يف زماننا الضجيج الذي حتدثه ماكينات اخلياطة والسيما عند  اجتماع أكثر  من خائطة أو 
خائط للمالبس يف عمارة واحدة ،أو اجتماعهم يف  شقة واحدة يف العمارة مما يسبب الغلو يف استعمال هذا احلق 

م على عند عدم حتديد وقت مالئم كأن يستمروا يف خياطة املالبس  ار مما يؤدي إىل ازعاج اجلريان وعدم قدر ليل 
وكذلك غلو اجلريان يف استعمال اآلالت اإللكرتونية احملدثة للضجيج كرفع صوت .النوم  يف ظل هذا الضجيج املستمر

ع ، والتشغيل املستمر للبعض األجهزة اإللكرتونية حبيث خيرج عن احلد املألوف يف االستعمال ، التلفاز واملذ
ار ،و كإقامتهم  ألعراسهم وتشغيل  لطرق  املستمر الذي الينقطع ليل  وكمواصلة بعض اجلريان ترميم غرفهم  
م على النوم ،كما يقابل ذلك أيضا الضجيج  م؛ لعدم قدر مكربات الصوت؛ حبيث يؤدي ذلك إىل إرهاق جريا

لسكان،املستمر الذي حتدثه السيارات ووسائل النقل والسيما يف العوا ا  وضجيج املصانع كاملصانع  صم لكثرة عمرا
املنتجة لآلالت الصناعية الثقيلة ،ومصانع خياطة املالبس اليت تكثر فيها ماكنات اخلياطة ،واليت تقام يف وسط 
لسكان إىل ضرر صحي  على املدى  األحياء السكنية، مما حيدث ضجيجا صاخبا يستحيل العيش فيه ويؤدي 

لطرشالبعيد كإمكا وكإقامة املستشفيات اخلاصة وسط األحياء السكانية مما يكثر من استعمال سيارات .ن اصابتهم 
اورين للمستشفى يف ضيقوحرج شديد وأمثلة الضجيج يف واقعنا  اإلسعاف واليت حتدث ضجيجا جيعل السكان ا

االت املعاش كثرية الميكن حصرها والسيما وحنن يف زمن التطور التكنلوجي واخرتا ع األجهزة املتنوعة يف شىت ا
آلالت واألجهزة احملدثة للضجيج  ،ويدفع هذا الضرر بتطبيق نظرية التعسف وذلك بوجوب حتديد ساعات العمل 
ا أثناء أوقات راحة اجلريان ونومهم ،ونقل وحتويل املصانع واملستشفيات املعنية إىل األماكن غري العمرة  وجتنب العمل 

 .ع الضرر عنهم بقدر اإلمكانلسكان لدف
 :اخلامتة

ا  لقد منعت نصوص شرعية من القرآن والسنة واجتهادات فقهية كثرية من تعسف األفراد يف استعمال حق االنتفاع 
ووضعت حلوال جذرية لذلك قبل وقوع التعسف وبعده ،وأنواع التعسف يف جمال البيئة كثرية منها  تلويث اهلواء 

ر بدخا ن املصانع ووسائل النقل والروائح الكريهة، وتلوث املاء  بفضالت البشر واملصانع، والباخرات احلاملة آل
لضجيج،  ت، والتلوث  لقاء النفا البرتول من دون حترز وأخذكل االحتياطات ملنع تسربه يف املياه والتلويث األرض 

 . إىل غري ذلك من األمثلة اليت الميكن حصرها
                                                             

 ، ص ٣،ج) م١٩٩٧ه،١٤١٧بريوت،: عامل الكتب( ١دمحم أمني الضناوي ط:حتقيق منصور بن يونس بن إدريس البهويت،:كشاف القناع عن منت اإلقناع20
١١٦. 



 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, Selangor. 
Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

312 

هم التدابري الشرعية الوقائية للحد من مظاهر التعسف يف البيئة تتمثل يف ضرورة العودة إىل مبادئ إن أ
 .  الشريعة السمحة وإجياد حلول على ضوئها

إن األحاديث النبوية الشريفة الواردة يف محاية البيئة من كل أشكال التلوث البيئي اليسع جمال البحث 
ا لكل مشاكل احلياة اإلنسانية وإجياد حلول هلا مل تصل حلصرها وهو مايدل على كمال شري عتنا الغراء واستيعا

 .القوانني الوضعية إىل البعض من هذه احللول  إال حديثا
إن الفقه اإلسالمي ينافس القوانني الوضعية يف إجياد احللول للمشكالت اإلنسانية ويتفوق عليها يف الكثري 

قهية يف القدمي واحلديث القدرة على إجياد قواعد وضوابط حتكم التعسف يف حق من قواعده، وقد أثبتت اآلراء الف
لبيئة، على غرار نظائرها من املواد القانونية يف القوانني الوضعية  .اإلنتفاع 

ا استوعبت كل  إن الناظر يف نصوص وقواعد الشريعة اإلسالمية والسيما يف مقاصدها السامية جيد أ
انية، وأوجدت هلا حلوال فقد وضعت لتحقق مقصد حفظ النفس مثال ضوابط متعددة، ومنها مشكالت احلياة اإلنس

 .ضوابط احلفاظ على البيئة واليت ميكن استنتاجها من  النصوص القرآنية واألحاديث الشريفة
 


