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 القواعد الشرعية ودورها في دفا أضرار التلوث المالي

 الدكتور/ عدنان صادق ضاهر
  فلسطين-غزة-مالتربية والتعلي وزارة-حكوميمعلم 

 الملخص: 
لاد جاا  الغرلعة اإلسالمةة باوا د واضحة تعمل  لى د ع التلوث    المةاه، وذلك لما ةسببه 
هذا التلوث م  ذضرار ومخاطر  لى صحة اإلنسا ، ولما ةغيله م  إحداث ألزمة بيئةة تضر بالحيوانا  

مهم م  موارد ايقتصاد اإلسالم ، وم  هنا جاا هذا البحث لةضع الحلول     مورد المائةة، وتحدث خلال  
 الغر ةة للملوثا  المائةة     صرنا الحاضر.

 .(البيئة، المسطحا ، الضرر التلوث، المائ ،)الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

The Islamic Shari'a has clear rules that push pollution from water because 

of pollution and damage to human health, and because it creates an environmental 

crisis that harms aquatic animals and causes imbalance in an important resource 

of the Islamic economy. To develop legitimate solutions to water pollution in our 

time. 

 مقدمة:
  م  يل خا، ومنطاة قطاع غزة بغمر بها منطاتنا العربةة بغيل  امإ  األزما  المائةة الت  ت

ُولي  للبحث    حلول لهذه األزمجهة تلوث مصادر المةاه   ا، تستد   بذل جهود جمةع المختصي  والمس
ا، وتغيل وتزدادالمائةة حتى ي تتصا د     .اإلنسا وتكدر صفو حةاة  ،للبيئة بغيل  ام تهديد 

، وذلك م  خالل  رض ة الغر ةة لمواجهة التلوث المائ وم  هنا جاا هذا البحث لةعط  الصبل
عالجةة ، والت  بدورها وضع  األسح الوقائةة والالنبوةةالاوا د الفاهةة المستمدة م  نصو  الارآ  والسنة 

ر ةة غلدور الغرلعة اإلسالمةة الت  جاا  بمااصد  إظهار ا، وذلك وث    المسطحا  المائةةلد ع التل
، دنهاألضرار والمخاطر إلى صحته وب، وتحمةه م  ذنواع الملوثا  الت  تجلب تعمل  لى حفظ حةاة اإلنسا 
يقتصاد م م  موارد ا   مورد مه خلال  ، وتحدث مة بيئةة تضر بالحيوانا  المائةةولما تغيله م  إحداث ألز 

 اإلسالم .
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 البحث: إشكالية
ُي  عديديجيب البحث    ال  ذهمها: م  التسا

دور الغرلعة اإلسالمةة وقوا دها الفاهةة    العمل  لى حفظ المسطحا  المائةة وحمايتها م   ما .1
 الحديث.المخاطر الت  تواجهها    العصر 

 المائةة.واألزما  الت  تواجه المسطحا   يال لمغل بةا  العالج الوقائ  .2
 المائةةحا  حفظ المسطلاضاةا المتعلاة بل بةا  قوا د الغرلعة وما يندرج تحتها م  تطبةاا  معاصرة .1

 .م  التلوث
 أهمية البحث:

 ذلخ  ذهمةة الموضوع    ناا  يالتال :
ا م   ناصر البيئة  نصر اإ َّ المسطحا  المائةة با تبارها  -1 ا مصدر ا، و رئةس  نسا  رار حةاة اإليستم رئةس 

 ،ااصد الغرعلم حفظ ا، يا  م  الواجب بةا  ذهمةة الحفاظ  ليها؛ أل   يها وبناا يةانه ونموه الطبةع 
 والت  منها الحفاظ  لى النفح والحفاظ  لى المال.

، انا  المائةةحيو حةاة اإلنسا  والب إضرار اتعاظم خطر التلوث البيئ     العصر الحديث، والذي غيَّل  -2
لمترتب بعظةم الخطر امما ينذر جهل الكثير مم  ةعةغو  بجوار هذه المسطحا  المائةة  باإلضا ة إلى
يا  ي بد م  مساهمة غر ةة لدرا هذه األخطار    هذا المورد الهام م  موارد البيئة  ،  لى تلوثها
 الرئةسة.

ُتمرا  لوضع األسح الاانونةة  ،فاقةا وجود ايهتمام الدول  واإلقلةم  م  خالل  اد ايت -1 قامة الم وا 
ا  لى ي  .للتعامل مع الملوثا  المائةة، واتباع يا ة اإلجرااا  الت  تعمل  لى حفظها وحمايتها ا  لزام 

ُتمرا   لى الصعيد  طالب العلم الغر   ذ  ةيو  لهم حضور ويلمة  ةما ةعاد م  اتفاقةا  وةاام م  م
ذ َّ الغرع الحنيف قد سبق الجمةع    وضع األسح والاوا د    حماةة  المحل  والدول ، يسةما

 المسطحا  المائةة واستثمارها، وم  ثمَّ تفصيل ذحيامها  لى ذتم الوجوه.
 أهداف البحث:

 الحديث.    العصرإ طاا التوصيل الغر   لحاي  التلوث المائ   -1
 السميةة.وضع الحلول الغر ةة ل،زما  الت  تتعرض لها الثروة  -2
 ةة.لوضع قواني  زاجرة لكل م  يتعدى  لى المسطحا  المائمجالح النةابةة والتغرلعةة تفعيل دور ال -1

 منهج البحث:
الفاهاا م  قوا د  ما يتبه ، حيث قم  باستارااايستارائ  التحليل العلم  اتبع     البحث المنهج 

ام  باختةار الاوا د   ،غر ة ا ها وتوصيلها توصةال  ، وبعد تحليلتتعلق بالحفاظ  لى الميونا  البيئةة  اهةة
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  العصر  الفاهةة الت  ةستفاد منها    حفظ المسطحا  المائةة وحمايتها م  ذنواع التلوث الت  تاع  ليها 
 .الحاضر

 خطة البحث:
  :ت لى النحو اآل سيتم تاسةم الدراسة

 :التلوث المالي ومصادِر وحكمه الشرعي ماهية-األولالمبحث 
 ولتكو  م  مطلبي  هما:

 .التلوث المائ  ماهةة-األولالمطلب 
  روع:و ةه ثالثة 

 التلوث المائ . تعرلف-األولالفرع 
 .التلوث المائ  مصادره-الثان الفرع 
 الناتجة    التلوث المائ . اآلثار-الثالثالفرع 

 .الغر   للتلوث المائ  الحيم-الثالثالمطلب 
 الوقالية والعّلجية للتلوث المالي القواعد-الثانيالمبحث 

 ولتكو  م  مطلبي  هما:
  .الوقائةة للتلوث المائ  الاوا د-األولالمطلب 
  .العالجةة للتلوث المائ  الاوا د-الثان المطلب 

 .خاتمة: ألهم النتائج والتوصةا 
 التلوث المالي ومصادِر وحكمه الشرعي اهيةم :المبحث األول

حا  لمسطا للبيئة، حيث انتغر    يثير م  اا بالل     العصر الحديث إضرار   لاد غيل التلوث المائ 
التسمم ب والنهرلة تهدد الحيوانا  البحرلة ؛، وذصبا ينذر بمخاطر متعددةالمائةة نهرلة يان  ذو بحرلة

به وسا  ا    غر وم  ثم يتلذَّى  ليها وةستخدمه ،والهالك، وتضر بصحة اإلنسا  الذي ةاوم بصيدها
، ويذلك تضر    مورد هام م  موارد اقتصاد الدول وهو الثروة السميةة، وةضاف لكل رو اته وبهائمهمز 

 الغعوب.ما سبق اإلضرار بالسواحل البحرلة الت  ه  محل ايستجمام لكثير م  
سطحا  الموم  هنا جاا  الغرلعة اإلسالمةة بوحيام واضحة تد ع  ةه يل إضرار ذو إ ساد بهذه 

ومخاطره  لى المسطحا  المائةة  ،ومصادره  مفهوم التلوث المائيسو رض    هذا المبحث و  .المائةة
ثم ذبي  الموقف الغر   م  تلوث المسطحا  المائةة، وذلك  .والبيئة م  حوله بغيل  ام ،بغيل خا 

 م  خالل مطلبي   لى النحو التال :
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 :التلوث المالي ماهية-األولالمطلب 
 :التلوث المالي تعريف-األولالفرع 
  التلوث في اللغة:تعريف 
 لى  ا الت  تلوث النبا  بعضه، واللوثاالتلوث م  لوث واللوث الغر، وتمرلغ اللامة    اإلهالة"
 .(1)، والتلوث: التلطخ ألنه    التراب لوثه"بالا ، يما تلوث التب  بعض

لةه األمور   إلتاث  قولهم:، وم  ، وصعوبة األمر وغدتهواإللتةاث: ايجتماع وايختال  وايلتباح
 .إذا التبس  واختلط 
ابه بالطي  ، ولوث ثةما خلطته ومرسته  اد لثته ولوثته: الخلط والمرح ياللوث، ويل والتلولث

ث الماالطخها ره، ولوَّ  .(2): يدَّ
ُدي إلى  االصطّلح: المالي فيالتلوث تعريف  ث حدو " هو إحداث تلف ذو إ ساد لنو ةة المةاه، مما ي

 .(3)"خلل    نظامها البيئ  بصورة ذو بوخرى، مما ةالل م  قدرتها  لى ذداا دورها الطبةع 

 ،تال ايخ :يتبي  لنا مما سبق ذ  مفهوم التلوث المائ     الللة وايصطالح يرجع إلى معنى
 ،رهابحيث يدخل  لى المادة الناةة ما لةح منها  يختلط بها وةيد ؛واإل ساد    المادةا  ،والتكدير ،والتلطيخ

 بها.ولذهب بخصائصها الت  تتميز  ،وبالتال  ةفسدها
ضرار االماا و  لهذا تلولث ا ةعتبر-تعالى–ومعلوم ذ َّ إحداث ذي خلل  لى طبةعة الماا الذي خلاه هللا   ا 

به؛ ألنه بذلك ةمنع استخدامه وتوظةفه    سد حاجةا  اإلنسا  وايستفادة منه  لى ذوسع نطال، ولتسبب 
 بخلل ذكبر مع باق  الميونا  البيئةة م  يائنا  حةة تعةش  ةه ذو بجواره ويذا الهواا والجو م  حوله.

  :التلوث المالي مصادر-الثانيالفرع 
  الوق  الحاضر، وذثبت  الدراسا  وقوع ذضرار  ادحة بالبيئة لاد تعدد  مصادر التلوث المائ   

  :ت ، والت  سو رضها  لى النحو اآلالمائةة بغيل  ام والثروة السميةة بغيل خا  م  جراا هذه الملوثا
اخل د والت  تتد ق م  المنازل وتصب مباغرة    ،الصح  مجاري الصرف :وم  ذهمها منزلية: مصادر-1

ستمرار وم  جهة ذخرى  إ  ا، غار الفيروسا  والمريبا  العضوةةالمائةة؛ والت  تتسبب بانتالمسطحا  
ُدي لتعف  الماا ومو  العديد م  األحةاا المائةة، تالل ذ تد ق مجاري الصرف الصح  كسجي  الماا وت

                                                           

، رفالمعا دار النغر: دار الغاذل  هاغم محمدو  هللا حسب محمد ذحمدو  الكبير  لى هللا  بد المحاق:العرب، اب  منظور: لسا   (1)
 (.2/195) ،الااهرة

بيدي بمرتضى، الملا ب الفةض ذبو محم د الحسين ، ، توليف:الااموح جواهر م  العروح تاج الزبيدي: (2)  الزَّ
 (.5/111،116) الهداةة دار ،المحااي  م  مجمو ة تحايق:

 .61   م،2010ه/ 1111-( 1) -العرب ميتبة المجتمع  ،ث  هد و ادل ربةعد. حار  التلوث المائ ،  هد وربةع: (3)
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ه األنهار ا   نال العديد م  األمراض الخطيرة لإلنسا ، خاصة إذا حدث التلوث    مة تتسببوبالتال  
 واألودةة والبحيرا .

  زراعية: مصادر-2
وذلك م  خالل  ضال  الحيوانا  وبااةا النباتا  واألسمدة الكةماوةة والمبيدا  والت  تتسرب إلى 

 المسطحا  المائةة بطرل متعددة.
ضرار بالثروة السميةة. ،وا  ساد لها ،للمةاه م  تلولثومعلوم ما تسببه هذه المخلفا    وا 

  صناعية: مصادر-1
وهذه المصادر تنتجها مخلفا  المصانع م  مواد يةماوةة ذو إغعا ةة بسبب المفا ال  النووةة 
خاصة الارلبة منها م  المسطحا  المائةة؛ والت  تتسبب بتلوث خطير للمةاه، سواا يا  تلوثا اغعا ةا  ذو 

 مرة للثروة السميةة والبحرلة.يةماوةا  م  ذحماض ومنظفا  ومعاد  ثايلة سامة تعتبر قاتلة ومد
 البحري:النقل  مصادر-4

ك م     البحار والمحةطا ، وذل يبير ا تلوث اوهذه المصادر تعتبر م  ذكثر المصادر الت  تحدث 
خالل انسياب النفط والسوير والبنزل  وغيرها م  مواد ايحترال م  البواخر البحرلة بسبب غرقها ذو حدوث 

 خلل  يها.
وم  جهة ذخرى  اد يتسرب النفط للمسطحا  المائةة م  خالل التنايب واستخراج النفط ذو غسل 

 .(1) البحرلةيبيرة بالحيوانا   إضرار اخزانا  البواخر    البحار؛ وقد ذلحا  مثل هذه الحاي  
  :التلوث المالي الناتجة عن اآلثار-الثالثالفرع 
صابة بعضها بومراض  وتسممها،مو  العديد م  الكائنا  البحرلة الحةة  .ذ دورها والت  ب خطيرة،وا 

 تضر بجسم اإلنسا  الذي يتلذى  ليها.
ها الهواا مع الحيوانا  البحرلة مما ةسبب ل تمنع تبادلتغيل طباة نفطةة  ازلة  لى سطا البحر  .ب

 ايختنال وضيق التنفح.
 .(2) آلخراإحداث خلل    التواز  الطبةع  لعناصر البيئة البحرلة، نتيجة يناراض بعضها وهجرة بعضها  .ج
 : ضا ة لما سبق ذيره م  المتخصصي باإل

                                                           

،  ةاض- 61، 61م 2010ه/ 1111-( 1) -العرب ميتبة المجتمع  ،ث  هد و ادل ربةعد. حار  التلوث المائ ، انظر:  هد وربةع، (1)
 .15تلوث البحار،   

د.  بد الرحم  السعدن   و ودة، السعدن - 79-72  م 2010- ما -الفرقا  دار-البحار تلوث- ةاضم. صايل  ةاض  ( انظر:2)
 .55،56 ، م2006-الااهرة-الحديثالكتاب  دار-بيئةة مغيال -وثناا  ودة
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ديد وحدوث ذزما  مائةة    الع اآلدم ، دم صالحةة المةاه الجو ةة والنهرلة واآلبار ونحوها للغرب  .د
ُدي لصعوبة العةش لإلنسا   ة    الحيوا  والنبا  وما يتبعه م  إصابا  مرضة  ضال  م  البلدا  ت

 تلوثها.بسبب 
 :الشرعي للتلوث المالي الحكم-الثانيلمطلب ا

مااصده الت  و إ َّ الحيم الغر   للتلوث المائ  ةظهر جلةا  م  خالل نصو  الارآ  والسنة، وقوا د الغرع 
جاا  بالنَّه     اإلضرار واإل ساد للميونا  البيئةة والت  منها البيئة المائةة، ووجوب درا المفاسد الت  
تلحق الضرر باإلنسا  الذي ينتفع م  هذه المةاه م  خالل غرابه وغذائه واستجمامه وتناله وارتحاله، ولدل 

  لى ذلك ما يل :
  :القرمن الكريم من-أواًل 

وا  والموارد الت  ذود ها هللا تعالى     لاد ديد    الارآ  الكرلم    إ ساد الثَّر  جاا النَّه  الغَّ
 األرض والت  منها الثروة المائةة، وتو َّد هللا تعالى المفسدي   يها بسوا المنالب وغدة العااب، قال تعالى:

ًيب ا ۗ ق ال  ة ا ق ًوم  اً ب د  ) ع  اه ًم غ  ًدي    ذ خ  ًتك ًم ب ي   و ا  ل ٰى م  اا  ً  إ لٰ ٍه غ ًير ه  ۖ ق ًد ج  ًم ۖ   و ًو  وا اًلك ًيل  وا َّللاَّ  م ا ل ك ًم م  ب  ي  ً  ر  ن ةن م 
ًيرن ل   ا ۚ ذٰ ل ك ًم خ  ه  ح  وا     اأًل ًرض  ب ًعد  إ ًصال  د  وا النَّاح  ذ ًغة اا ه ًم و ي  ت ًفس  س  يز ا   و ي  ت ًبخ  ًنت ًم و اًلم  ن ي   ك ًم إ ً  ي  م  ًُ ( م 

ا ۚ ) ، وقال تعالى:(1) ط م ع  ًو  ا و  ا و اًد  وه  خ  ه  ح  وا     اأًل ًرض  ب ًعد  إ ًصال  د  م    َّللاَّ  ق ر لبن م    إ  َّ ر حً و ي  ت ًفس 
ن ي     .(2) )اًلم ًحس 

ث ر، والاص   -هللارحمه -ةاول اب   طةة  لَّ إ ساد ق لَّ ذو ي  د تفسيره: "اآلةة ذلفاظ  امة تتضمَّ  ي 
بالنَّه  هو  لى العموم، وتخصة  غ ا دو  غ ا    هذا تحيم، إيَّ ذ  ةاال  لى وجهة المثال، قال 

 . (3("ارر  ض وي تاطعوا الغجر المثمر – ذي ي تد نوها وي ت طمووها –الضحاك: معناه ي ت لو  روا الماا المعي  
  وقد وصف  اآلةا  بدقة حالة األرض     صرنا الحاضر، بعد ذ  امتد  يد التلوث بجمةع

ذغياله إلى جمةع األحةاا  لى ظهرها؛ بسبب انحراف اإلنسا     الحق، ومجاوزته لحدود الغرع، وانحرا ه 
اد       ظ ه ر  ) وذلك م  خالل قوله تعالى: تعالى،   المعتاد الصحةا والمنهج الاوةم الذي ذقامه هللا  اًلف س 

مً  ةا ه  ب ً  ذ ًيد ي النَّاح  ل ي ذ  س  ع و    اًلب ر   و اًلب ًحر  ب م ا ي  ًم ي ًرج  لَّه  ل وا ل ع   . (4) )ب ًعض  الَّذ ي   م 
اد    ،  اال: "واإل سساد ومظاهره الت  تضمنتها اآلةا وقد جمع الغيخ الارضاوي مدلوي  الف

ماتة األحةاا، وتلولث الطاهرا ، وتبديد الطاقا ،  :اإل ساد المادي ةغمل ،األرض بتخرلب العامر، وا 
                                                           

 .95سورة األ راف: آةة  (1)
 .56آةة سورة األ راف: (2)
-بيرو -لمةةالعالكتب  دار-العزلزالوجيز    تفسير الكتاب  المحرر-األندلس ذبو محمد  بد الحق ب  غالب ب   طةة  اب   طةة: (3)
 (.2/110) ،م1771-هـ 1111، 1 
 .11سورة الروم: آةة  (4)

https://equran.me/tafseer-1039-7.html
https://equran.me/tafseer-1039-7.html
https://equran.me/tafseer-1010-7.html
https://equran.me/tafseer-1010-7.html
https://equran.me/tafseer-3450-30.html
https://equran.me/tafseer-3450-30.html


 

11 
 

معصةة غمل اإل ساد المعنوي: يةيما  .جة وي مصلحة، وتعطيل المنا ع وذدواتهاغير حاواستنزاف الموارد    
غا ة الفواحش ما  هللا تعالى ومخالفة ذمره، والكفر بنعمته، والتمرد  لى غرلعته، واي تداا  لى حرماته، وا 

دي مرة لما يسب  ذيظهر منها وما بط ،...والمراد به    اآلةة األخيرة الفساد المادي الذي هو نتيجة وث
 ( 1)الناح م  المعاص  والمفاسد األخالقةة".

ذ  تلولث المسطحا  المائةة واإلضرار بها داخل ضم  النه     اإل ساد     :يدلنا ما سبق  لى
وهذا ياف لبةا  تحرلم اي تداا  لى المسطحا  المائةة  الكرلم،األرض الذي جاا  به نصو  الارآ  

  يها. الت  تعةشم  خالل تلولثها واإلضرار باإلنسا  الذي ةستفيد منها، والكائنا  الحةة 
 :السنة النبوية من-ثانًيا

ة دلاد جاا  السنة النبوةة بوحاديث  ديدة تنهى    اإلضرار بالمةاه سواا يا  ذلك باستنزا ها بما ي  ائ
 المختلفة.ذو يا  بإ سادها بالملوثا   ، ةه

 هذه األحاديث ما يل : وم  ذبرز
ةاول: " ي يبول َّ ذحديم     -=ذب  هرلرة رض  هللا  نه ذنَّه قال سمع  الرسول    -األولالحديث 

 . (2)الماا الدائم الذي ي يجري ثم ةلتسل  ةه"
ًنه  ذ  اًلب ًول  : "-رحمه هللا-قال اإلمام النووي  ال    ةه  ذ ًو م  ًغت س  و اان ذ ر اد  اي  َّللاَّ    ةه  م ًنه  ر   ًنه  س  ًم ي  و 

ق ًول ه   ،ذ ً ل م   ائ م    ه و  الرَّاك د  و  ل ًةه  -و ذ مَّا الدَّ لَّى َّللاَّ     لَّم  ص  س  ًعن اه  ي  ي ًجر ي ت   الَّذ ي-و  احن ل م  ائ م  و ا  ةض  يرن ل لدَّ  ،ًفس 
ة حً  ن ًحو ه او  اًلب ر ك  و  ه  ي  ز  ب ه    ً  ر اك ٍد ي  ي ًجر ي ب ًعض   .ت م ل  ذ نَّه  اًحت ر 

ة اه  ل لتًَّحر لم   ا ل ًلك ر اه ة   ،و ه ذ ا النًَّه       ب ًعض  اًلم  ه  ذ  ذ   ،و     ب ًعض  ًُخ  ل  ا   و  ًيم  اًلم ًسو ل ة    إ ً  ي  ً  ح  ل ك  م 
ار ل ا ث ير ا ج  يث   ،اًلم اا  ي  د  ًفه وم  اًلح  ل ك  َّ اأًل ًول ى اًجت ن اب ه  و   ،ل ًم ة ًحر م  اًلب ًول    ةه  ل م  ار ل او  ا   ق ل ةال  ج   .ا  ً  ي 

اب ن ا ً  ذ ًصح  م ا  ةن م  ل   ؛و اًلم ًخت ار  ذ نَّه  ة ًحر م   ،ة ًير ه   :  ا ًد ق ال  ج  ر ه  و  ل ى اًلم ًغه ور  م ً  أل  نَّه  ة ا ذ   ه     س  ن ج  
ل ه  م ع  ذ نَّه  ن ج حن  ًير ه    ة ًست ًعم  ة ل رو غ  ا  ع     و غ ًير ه  و  ا   اًلم اا  ي   ،م ًذه ب  الغَّ اب ن او ا  ً  ي  ا   ا ال  ذ ًصح   و ي   ة ًير ه   :ث ير ا ر اك د 

ل ًو ق يل   ا ة ًحر م   :ة ًحر م  و  يد  ً  ب ع  ً    إ  َّ النًَّه   ة ًات ض   التًَّحر لم   لى المختار  ند المحا ؛ل ًم ة ي  ةاي  و اأًل ًيث ر ل   م 
ول   ر ه   و   ةه  م     ،ذ ًهل  اأًل ص  ه  ب اإًل  ، اًلم ًعن ى ذ نَّه  ة ا ذ   ةس  ا ذ دَّى إ ل ى ت ًنج  بَّم  ر  ًند  ذ ب   ًجم  و  ه     ةس  اع  ل ت ل يور ه  ذ ًو إ ل ى ت ًنج 

ٍح     ق وع  ن ج  ر  ي ًنج ح  ب و  روك  ط ر   ه  اآًلخ  رَّك  ب ت ح  ير  الَّذ ي ي ت ح  م ً  و ا  ا ه      ذ  َّ اًلل د  ن ةف ة  و  ل يل   ،ةه  ح  و ذ مَّا الرَّاك د  اًلا 
ً  ذ ًص  م ا  ةن م  اب ن ا  ا ًد ذ ًطل ق  ج  و اب  اًلم ًخت ار  ذ نَّه  ة ًحر م  اًلب ًول    ةه   :ح  وهن و الصَّ ال يَّت ه   ؛ذ نَّه  م ًير  ل ًتل ف  م  ه  و  س  أل  نَّه  ي ن ج  

ًير ه  ب اًست ًعم ال ه   ة ل رو غ  َّللاَّ  ذ ً ل م   ،و   .و 
                                                           

 م،2001-هـ1121-الااهرة-الغرول  دار-اإلسالمالبيئة    غرلعة  ر اةة-الارضاوي الديتور/ يوسف  بد هللا  ي:الارضاو  (1)
 مختصرا . 220، 69،67 
، يتاب الطهارة، باب النه     البول مسلم-( 217، رقم)69الدائم،   ( متفق  لةه: البخاري، يتاب الوضوا، باب البول    الماا 2)

 (.292، رقم)116   الماا الراكد،  
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ل م اا   اب ن ا و غ ًير ه ًم م    اًلع  اًلب ًول    ةه  و ذ ًقب ا   و التَّل وو    :ق ال  ذ ًصح  ذ ل ك  إ ذ ا ب ال      إ ن اٍا ث مَّ  ،    اًلم اا  ي  ي  و 
بَّه      اًلم اا   ًيث  ي ًجر ي إ ل ًةه  اًلب ًول   ،ص  ذ ا إ ذ ا ب ال  ب ا ًرب  النَّه ر  ب ح  ي  لوه  م   ،و  يل    ي  ل ى التًَّفص  ًنه     ًذم ومن قبةا م ًنه  ر   

ور   " اًلم ًذي  ل م اا  دن م    اًلع  ال ًف     ه ذ ا ذ ح  ل ًم ي خ  و 
(1 ) 

ل ذحيامه  ند الفاهاا  دال بصراحة  لى ذ َّ النَّه     تلولث :وهذا الذي ذيره اإلمام النووي و صَّ
، خاصة إذا يان  المةاه راكدة غير متجددة؛ وذلك لسر ة تعفنها و سادها، اوا  سادها مذموم غر    ،المةاه
وذ سد   ،مفهومه ةع مو جمةع المسطحا  المائةة جارلة ذو راكدة، طالما ذ َّ يد التلوث قد امتد  إليهالك  َّ 

امة ذو اإلغعا ةة والنَّووةة والمخلَّفا  الصنا ةة  امةاهها بما هو ذغد ضرر      وقتنا المعاصر، يالملوثا  السَّ
ُلد ذلك  األخرى.الرواةا   ونحوها، مما يدل  لى حرمته وحظره م  باب ذولى، ول

اذ  ًب      -الثانيالحديث  ب لٍ م ع  ول  َّللاَّ  ق ال  - نههللا  رض -ج   اتَّا وا»: -سلمصلى هللا  لةه و -: ق ال  ر س 
ل   ق ار   ة  الطَّر لق  اًلم و ار د  و      اًلم ال      الثَّال ث  اًلب ر از    ( 2) «و الظ  

 ) ال ب  اللًَّع   قال صاحب المرقاة: ")اًلم ال      ن ه م  اًلم ارو ل ف ًعل ه م  اًلا ب   ؛ذ ًي: م ج  ا ي ًلع  اب ه  ذ ًو أل  نَّه ًم  ،ةا  أل   َّ ذ ًصح 
ًلع و ن " لو ظ ال ٍم م  ي  ا   ظ ًلم ا، و  ًم   ي  ت ه  ًنف ع  ل ى النَّاح  م  وا    د  ذ ً س 
(3 ) 

ل ى الً -رحمه هللا-وقال الغويان  ل     يث ي د  د  ة     اًلم و ار د و الظ   : و اًلح  اج  اا اًلح  ً  ق ض  ًنع م  ق ار   ة م  ل  و 
سً  اد  و اي  ًبع  ًبط ه      ب اب اإًل  ب ق  ض  ، و اًلب ر از  ق ًد س  ي   ةَّة ل ًلم ًسل م  ً  اأًل ذ  : ت  الطَّر لق ل م ا     ذ ل ك  م  . و اًلم ر اد  ب اًلم و ار د  ت ار 

ار ي و الطور ل  إل   ه ا م ًور د.اًلم ج  د  ، و اح  ى اًلم اا 
 (4 ) 

ُذي المسلمي     مةاههم وةفسد )الرسول  انظر ييف ا تبر  ليهم مصادرها  صلى هللا  لةه وسلم( م  ي
 :، ويل ذلك يدلنا  لى  ظةم خطر م  يتجرذ  لى الثروة المائةة الت  ه  ذساح الحةاةاومسطحاتها ملعون  

 والحيوا . ،والنبا  ،والطير ،لإلنسا 
   صلى هللا  لةه وسلم( قال:" اتَّاوا الم ال   )النب   ذ - نهمارض  هللا  –اب   باح    -الثالثالحديث 

ل  ة ًست ظلو   ةه  ذًو     ط رلٍق ذًو     ن ًاع  م اا" ًم     ظ  ي  : ذً  ة ًاع د  ذحد  الثَّالث 
(5 ) 

 :يذ (،بنو  مفتوحة ثم قاف ساكنة)باإلضا ة ذي ماا ناقع  ناع ماا()ذو    :-رحمه هللا-قال المناوي 
 .مجتمعه (بالفتا)مجتمع ومستناع الماا 

                                                           
-األولى عةالطب-الااهرة-الصفا ميتبة-النووي مسلم بغرح  صحةا-النووي / مح  الدي  ذبو زيرلا ةحي  ب  غرف اإلمامالنووي:  (1)

 (.1/199) ،م2000-هـ1121
 (.1/291وصححه الحاكم    المستدرك ووا اه الذهب ) (،129رقم ) الطرلق،باب النه     الخالا  لى قار ة  السن ،اب  ماجة:  (2)
-( 1 )-لبنا -بيرو -الفير دار-المفاتةا مرقاة-الااري  ل  ب  سلطا  محمد ذبو الحس  نور الدي  المال الهروي  الااري: (3)

 .(1/195) ،م2002ه/1122
: دار رالناغ-:  صام الدي  الصبابط  تحايق-األوطار نيل-الةمن لغويان    ب  محمد ب   بد هللا امحمد ب   لالغويان :  (4)

 (1/111)م 1771-هـ 1111: األولى، الطبعة-مصرالحديث، 
 (.111رقم) الجامع،األلبان     صحةا  (، وحسنه1/169(، وصححه الحاكم    المستدرك)2915(، رقم)1/211: المسند )ذحمد (5)
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قال الزمخغري: ناع الماا    بط  الوادي وانتاع ثب  واجتمع وم  المجاز اناع له الغر ذثبته له 
 (.1)"اربه تنزلهونحوه  ةيره  ةه ويذا با ،وذدامه وماصود الحديث النه     البول    الماا الراكد

ُيد ما سبق ذيره م  يو  التعدي  لى المةاه ومصادرها ةستحق صاحبها  وهذا الحديث األخير ي
ضر ة؛ لما -تعالى–وهو الد اا  لى صاحبه بإبعاده    رحمة هللا  ،اللع  ، بل المةاهار بسببه م  إ ساد وا 

 .اا لذرلعة وصولها للمةاه وا  سادهسدًّ الملوثا  بالارب م  مصادر المةاه؛ وذلك إ  الفاهاا يرهوا إلااا 
 :القواعد الشرعية من-ثالًثا
لاد جاا  قوا د الغرلعة اإلسالمةة بمنهج  ام يجلب يل ما  ةه نفع ومصلحة لإلنسا     دنةاه   

تمثل ذلك  ، وقدذو ماله ،ذو بدنه ،سواا يان  هذه المضرة لدينه ،وذخراه، ود ع يل ما  ةه مضرة تلحق به
والت   ؛إرساا قوا د  اهةة جامعة تندرج تحتها العديد م  المسائل الفر ةة الجديدة والمستحدثةم  خالل 

سوقوم بتفصيلها    المبحث الثان ، لك  ذبي  هنا ذهم وذبرز هذه الاوا د الت  تعمل  لى د ع ضرر الملوثا  
    المسطحا  المائةة  لى النحو التال :  

 .(2)قا دة: " الضرر يزال" -
 .            (3)درا المفاسد مادم  لى جلب المصالا"" :ةقا د -

  واضحة  لى وجوب د ع ومنع يل ما ةضر اإلنسا  وةفسد  لةه حةاته، ي  الاا دتيديلة هات إ  
اإلميانا   بتاليله بحس، ذو لوث بونوا ه    المسطحا  المائةةوم  ذلك المفاسد واألضرار الت  ةحدثها الت

 المتاحة.
ب يَّنَّا األضرار الخطيرة الت  تحدثها هذه الملوثا  م  إ ساد لميونا  المةاه، واألحةاا النباتةة وبعد ذ  

 والحيوانةة الت  تعةش  يها، وما تلحاه م  ضرر  لى صحة اإلنسا ،  إننا نصل إلى نتيجة واحدة وه :
ضرار بصحة إا يترتب  لةه م  ، لما ةضر بالمسطحا  المائةة وةفسدهاذ َّ الغرلعة اإلسالمةة ت حر  م يل م

                                                           
ُوف ب  تاج العار ي  ب   ل  ب  زل  العابدي  المناوي  المناوي: (1)  الميتبة-ديرالا  ةض-الااهري زل  الدي  محمد المد و بعبد الر

 (.1/119) ،ه1156-( 1) -مصر-الكبرى التجارلة 
اه والنظائر يب  النواظر  لى األغبوللةه نزهة -األغباه والنظائر -اإلمام/ زل  الدي  ب  إبراهةم المعروف باب  نجةم الحنف اب  نجةم:  (2)

 -اإلمام/ جالل الدي   بد الرحم  السيوط  السيوط : -71،  م1791 -هـ 1101 -الطبعة األولى -دمغق -دار الفير - ابدي 
المرداوي  - 91،  م1791-هـ1111 -الطبعة األولى -بيرو  -دار الكتب العلمةة -األغباه والنظائر    قوا د و روع  اه الغا عةة

الجبرل   تحايق:  بد الرحم  -التحبير غرح التحرلر    ذصول الفاه - الا الدي  ذبو الحس   ل  ب  سلةما  المرداوي الدمغا  ،
الديتور/ محمد رنو، البو  -(9/1916)م 1769ه/1121 -(1 ) -الرلاض -السعودةة -ميتبة الرغد -و وض الارن  وذحمد السراح

 . 251،  م1776 -هـ1116 -1  -بيرو  -مُسسة الرسالة -إةضاح الاوا د الفاهةة الكلةة الوجيز    -صدق  البورنو
اإلمام/ تاج اب  السبي :  – 99،  د و روع الفاه الغا ع غباه والنظائر    قوا األ :السيوط -99  ،نظائروالاألغباه  اب  نجةم: (3)

-( 1/105) م1771-هـ1111-1 -بيرو -العلمةةالكتب  دار-والنظائر األغباه-السبي الدي   بد الوهاب ب   ل  اب   بد الكا   
 (.9/1951)الفاه، غرح التحرلر    ذصول التحبير  المرداوي،
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هم    ليها مدار حةات، وحرما  الناح م  اينتفاع م  مصادر المةاه التا هدار للمةاه بال  ائدة، و اإلنسا 
إذا يا  الضرر  ةما، ولتوكد التحرلم  النباتةة والحيوانةة ، مع ما تسببه م  ذذةة بالبيئة وميوناتهاوهناا  ةغهم

  واألنهار، وتو ر   ةه دوا  ،والعيو   ،ذو داخل البحيرا  ،  سواحل البحارةصل لمساحا  واسعة م ا ام  
ًمد واإلهمال.  الع 

 الوقالية والعّلجية للتلوث المالي القواعد-الثانيالمبحث 

ومااصد تغرلعةة تضم  حفظ المسطحا  المائةة  ،سالمةة باوا د ذصولةةلاد جاا  الغرلعة اإل
 لوقاةة م  وقوع التلوث قبلوذلك م  خالل وضع قوا د ل ؛الملوثا  الضارة الت  تتعرض لها م  ذنواع
 ، وقوا د ذخرى لعالج التلوث بعد حصوله ومنع تكرره وازدةاده.حصوله

وذصحاب السلطة الاضائةة والتنفيذةة    الدولة،  ،وقد وضع  ذلك يله تح  ذيدي ذولةاا األمور
 وذلك للعمل بها    يل زما  وميا  بما تاتضةه المصلحة ولتطلبه هذا العصر.

م  يل ما  وحمايته ،لتحايق النفع العام للمجتمع بوسره حسب اإلميانا  المتو رة والمتاحةوذلك ب  
 ةضر به ذو ةفسد  لةه حةاته.  

 :الوقالية للتلوث المالي القواعد-األولالمطلب 
 وسو رض ألهم هذه الاوا د التغرلعةة وذلك  لى النحو التال :

 " الدفا أسهل من الرفا "                                                   قاعدة-1
 " سد الذرالا " قاعدة-2
 .(1)" ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" قاعدة-1

الوقاةة والسالمة، وذلك م  خالل  الثالث م  الاوا د المهمة الت  توصل لمبدذإ َّ هذه الاوا د 
لى النحو ، وسوقوم بتفصيل الاول بها  بيل الطرل والوسائل المتاحة توجيهها لد ع ذضرار الملوثا  المائةة

 التال :
   (2)":"الدفا أسهل من الرفا قاعدة-األولىالقاعدة 

 المنع ذسهل م  الر ع".و  بَّر  نها البعض: بلفظ " 
 ، وةصعب ر عها بعد وقو ها.عها ذو منعها قبل ثبوتها ووقو هاومعناها: ذ َّ م  األمور ما ةمي  د 

                                                           

-بيرو -لمةةالعالكتب  دار-والنظائر األغباه-السبي اإلمام/ تاج الدي   بد الوهاب ب   ل  اب   بد الكا   ظر: اب  السبي ، ( ان1)
لمسائل ذصول الفاه وتطبةااتها  لى  الجامع-النملة بد الكرلم ب   ل  ب  محمد ، النملة-( 2/99)( 1/129) م1771-هـ1-1111 

 .171،  م2000ه/1120-( 1) -السعودةةالعربةة  المملكة-الرلاض-الرغد ميتبة-الراجاالمذهب 
-بيرو -العلمةةدار الكتب – يو  البصائر غرح يتاب األغباه والنظائر  غمز-الحموي الغيخ/ ذحمد ب  محمد الحنف  الحموي:  (2)
ب  ذحمد   بد الرحم اإلمام/ زل  الدي   رجب: اب -( 1/129) ،األغباه والنظائر ( _ اب  السبي :2/191) م1795-هـ 1-1105 

 (.1/100)-1 -السعودةة-فا  اب   دار-الفوائدالاوا د وتحرلر  تارلر-ب  رجب 
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الوقاةة خير م  العالج، ودرهم وقاةة خير  الصحةة:ولوضا ذلك الزحيل   ةاول:" وهو قرلب م  الاا دة 
 م  قنطار  الج" )1(

حتةاطا  ايزمة لد ع التلوث ذسهل وذةسر م  ر ع التلوث بعد وقو ه داخل وهذه الاا دة تفيد بو  األخذ باي
 المسطحا  المائةة.

م  خالل منا  وذلك المائةة، إنه ةستفاد م  هذه الاا دة منهجا  تغرلعةا     حماةة المسطحا    لةه:وبناا  
، ةمسطحا  المائةالاضاا اإلسالم  جمةع الصالحةا     إصدار التغرلعا  الت  تعمل  لى حماةة ال

 ووقايتها م  يل ما ةضر بها وةفسدها قبل وقوع الضرر وتعذر إزالته بعد ذلك.
 :"سد الذرالا" قاعدة-الثانيةالقاعدة 

وسوف ذستعرض مفهوم هذه  المااصد،إ َّ قا دة "سد الذرائع" م  الاوا د الهامة  ند األصوليي  و لماا 
ومدى ايستفادة منها    حماةة المسطحا  المائةة م  الملوثا   الغرلعة،الاا دة وارتباطها بمااصد 

 المتعددة.
و لم ةاصد ذ مفسدة،قصد بها التوصل إلى " الذرائع جمع ذرلعة: وه  يل وسيلة مباحة  ":مفهوم "سد الذرائع

 . (2(ومفسدتها ذرجا م  مصلحتها" غالبا ،بها التوصل إلى مفسدة لكنها مفضةة إليها 
 اآلت :وةستدل لهذه الاا دة بعدة ذدلة ذوردها  لى النحو 

بووا َّللاَّ  ) :قوله تعالى - ي   ي ًد  و   م ً  د و   َّللاَّ    ة س  بووا الَّذ  ل ه ًم    ًدو ا ب ل ًير     و ي  ت س  لَّنَّا ل ك ل   ذ مٍَّة   م  ذٰ ل ك  ز  ًلٍم ۗ ي 
ان وا ة ًعم ل و    ًم   ي ن ب  ئ ه ًم ب م ا ي  ع ه  ب  ه ًم م ًرج     (3) )ث مَّ إ ل ٰى ر 

ب   هللا رب العالمي .  ب   آلهة المغريي  حتى ي ةيو  ذرلعة لس    اد نه  اآلةة    س 
ب ةال  ) وقوله تعالى: - اا  س  س  ة  و  غ  ا     اح  ب وا الز  ن ا ۖ إ نَّه  ي   . (4( )و ي  ت ًار 

 للزنا. نه  اآلةة    وسائل الزنا يالنظر المحرم والخلوة باألجنبةة حتى ي ةيو  ذرلعة 

                                                           

-الرلاض-لرغدا ميتبة-الراجالمسائل ذصول الفاه وتطبةااتها  لى المذهب  الجامع-النملة بد الكرلم ب   ل  ب  محمد الزحيل :  (1)
 (.2/961) م2000ه/1120-( 1) -السعودةةالعربةة  المملكة

-الرلاض-دالرغ ميتبة-الراجالمسائل ذصول الفاه وتطبةااتها  لى المذهب  الجامع-النملة بد الكرلم ب   ل  ب  محمد النملة:  (2)
 .171،  م2000ه/1120-( 1) -السعودةةالعربةة  المملكة

 .109سورة األنعام: آةة  (3)
  .12سورة اإلسراا: آةة  (4)

https://equran.me/tafseer-897-6.html
https://equran.me/tafseer-897-6.html
https://equran.me/tafseer-2061-17.html
https://equran.me/tafseer-2061-17.html
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ين ة الذي ة فض   إلى مفسدة  الاا دة:وم  األمثلة الت  ذيرها الفاهاا  لى هذه  وبةع العنب لم   ا،الر  ببةع الع 
سة ذو وبةع األرض لم  يتخذها ينة والعدوا ،وبةع السالح للير المسلمي  ذو ألهل الفتنة  خمرا ،ةعصره 

 .(1(للرغوة ةة لئال ةيو  ذرلعةمعبدا  للير هللا تعالى، ومنع الااض  م  ذخذ الهد
 يتبيَّ  لنا م  المفهوم السابق لاا دة "سد الذرائع": 

ذنها قا دة ذصولةة وقائةة تعمل  لى الحفاظ  لى مااصد الغرع م  خالل حماةة المصالا األساسةة ودرا 
 ينبل  لجمه  غر ةة، يل م  يتذرع بوسيلة مباحة للوصول لماصود  اسد ذو تعطيل مصلحة   نها،المفاسد 

 ورد ه ومعاملته بخالف قصده.
  (2(:اَل َيِتمُّ الَواِجُب ِإالَّ ِبِه َفُهَو َواِجب َما-الثالثةالقاعدة 

ل إلى هذا الغَّ ا  ب ل الت  ت وص  رَّم  يل  ا  ا ه،وت ح  ومعناها: ذ َّ هللا تعالى إذا ذمر بغ ا  اد ذمر بيل السو وح 
 ما ةمنع الوصول إلى هذا الغ ا الواجب تحاةاه.

بر هذا الغ ا  ةعت معي ، يل واجب غر   داخل تح  قدرة الميلف ي يتم تحاةاه إي بغ ا   لةه:وبناا  
 .(3(سواا ذكا  غرطا   ةه ذو يا  سببا  له واجبا ،

 المالية:ومن تطبيقات هذِ القواعد في حماية المسطحات 
لوائا تعمل  لى تفتةش السف  والبواخر والتوكد م  صالحيتها قبل إبحارها وقبل دخولها للسواحل  إصدار-ذ

 اإلقلةمةة.
م  المصانع الماامة بجوار السواحل البحرلة والمسطحا  المائةة، ومدى سالمة مصباتها وبعد  التوكد-ب

 مخلفاتها    الوصول لسواحل البحار واإلضرار بها.
مصبا  المجاري والصرف الصح  م  الوصول للمسطحا  المائةة وا  سادها بجمةع الوسائل منع  وجوب-ج

 الحديثة المتاحة.
 والت  تعمل  لى منع تلوث مصادر المةاه الت  النفاةا ،مغارلع الصرف الصح  ومصانع تدولر  إقامة-د

 ذو تلوث األ غاب والحغائش الت  تتلذى  ليها. غربها،تعتمد الحيوانا   ليها    
 .(4) لمةاهاوتنظيف خزاناتها بعيدا     مصادر  النفط،ذرصفة نفطةة خاصة يستابال ناقال   إنغاا-ه

 :العّلجية للتلوث المالي القواعد-الثانيالمطلب 

                                                           
م، 1772ه/1112-( 2) -اإلسالم العالمةة للكتاب  الدار-الغاطب المااصد  ند اإلمام  نظرلة-الرلسون ذحمد  سون ،الرلانظر:  (1)

 95 ،96. 
والفوائد  الاوا د-اللحامالغيخ/ ذبو الحس   الا الدي   ل  ب   باح ب   اللحام: اب -( 2/99) األغباه والنظائرالسبي : اب   (2)

 (.2/721) غرح التحرلر التحبير :المرداوي -110،  م1756-1195-الااهرة-المحمدةةالسنة  ميتبة-األصولةة
 .171الفاه،  ، الوجيز    إةضاح قوا د البورنو-( 2/721) التحبير غرح التحرلر    ذصول الفاه ر: المرداوي،انظ (3)
 .111-115( انظر:  ةاض، تلوث البحار،   4)
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 قاعدة " الضرر يزال " -
َُ المَفاسِد َأوَلى ِمن َجل ِب المَصاِلحقاعدة "  -  " َدر 
 قاعدة " تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة " -
 . (1)قاعدة " المصالح المرسلة " -

لى ةستند  لةه لد ع خطر التلوث ور عه إذا وقع   غر ة اإ َّ هذه الاوا د األربع تصلا لتكو  ذساسا  
 المسطحا  المائةة، وسوقوم بتفصيلها  لى النحو التال :

 :الضرر يزال""-األولىالقاعدة 
ذي يجب ر ع الضرر بعد  ،إضرار امعناها: ذنه ي يجوز غر ا  ألحد ذ  يلحق بوحد ضررا  ذو و 
ر ار" وقو ه، ر  وي ض  ر   . (2(وذصلها موخوذ م  قوله صلى هللا  لةه وسلم:" ي ض 

ر": ذي ي ةضر الرجل ذخاه  يناصه غيئا م   ر  ر، ذي  حاه،"ي ض  ر  ر ار":  هو  عال م  الضَّ  يذما "الض  
 . (3) يجازله  لى إضراره بإدخال الضرر  لةه

و   هذه الاا دة الجامعة إغالل لمنا ذ الظلم والفساد، ومنع للمسلم بو  يتصرف بو ي   ذمر ةضر به 
د  ليهم مة والنباتةة، ذوذو يت ع دَّى به  لى ممتلكاتهم الحيوانةة  المسلمي ،م  حوله م    .وهوااهماههم ة ًفس 

َُ -ةالثانيالقاعدة    :(4(المَفاسِد َأوَلى ِمن َجل ِب المَصاِلح َدر 
يا  درا المفسدة ذولى م  جلب  مصلحة،ذ َّ األمر إذا دار بي  درا مفسدة وجلب  ومعناها:

  بالمومورا .أل َّ ا تناا الغرع بالمنهةا  ذغد م  ا تنائه  غالبا ،المصلحة 
  منها:وةستدلو  لى هذه الاا دة بعدة ذدلة 

ي   ي ًد  و   م ً  د و   َّللاَّ  )قوله تعالى:  - بووا الَّذ  ًلٍم ۗ ي  و ي  ت س  بووا َّللاَّ    ًدو ا ب ل ًير     ل ه ًم   ة س  لَّنَّا ل ك ل   ذ مٍَّة   م  ذٰ ل ك  ز 
ان وا ة ًعم ل و    ًم   ي ن ب  ئ ه ًم ب م ا ي  ع ه  ب  ه ًم م ًرج   . (5( )ث مَّ إ ل ٰى ر 

                                                           

اإلمام/ ذبو ، الغاطب -121،91،91   ، األغباه والنظائر،السيوط - 91،71،101والنظائر،  ( انظر: اب  نجةم، األغباه 1)
-مصر-ةالجيز - فا اب   دار-سلما : مغهور ب  حس  آل تحايق-الموا اا -بالغاطب  الغهير-اللخم إسحال إبراهةم ب  موسى 

 (.1/12)-هـ1-1121 
 (.1/109األذيار)(، وحسنه النووي    2111)، رقم100  بجاره،اب  ماجه: السن ، يتاب األحيام، باب م  بنى    حاه ما ةضر  (2)
 دار-واألثر   غرلب الحديث  النهاةة-األثيراإلمام/ مجد الدي  ذبو السعادا  المبارك ب  محمد الجزري اب    األثير، انظر: اب (3)

-2 -دمغق-الالم دار-الفاهةةالاوا د  غرح-الزرقاالغيخ/ ذحمد ب  الغيخ محمد ، الزرقا-( 1/91) الحلب   ةصل-العربةةإحةاا الكتب 
 .165،  م1797-هـ1107

: المرداوي -( 1/105اب  السبي : األغباه والنظائر) – 99والنظائر،  : األغباه السيوط -99اب  نجةم: األغباه والنظائر،   (4)
 (.9/1951التحبير غرح التحرلر)

 .109سورة األنعام: آةة  (5)

https://equran.me/tafseer-897-6.html
https://equran.me/tafseer-897-6.html
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ب  ها مصلحة وه  تحاير دينهم الباطل  ب   آلهة المغريي ، مع ذ     س   اد نه  اآلةة الكرلمة    س 
ب   هللا تعالى اإلل باهلل،وا هانتهم بسبب غريهم  ب بس  ه ولك  لما تضم  ذلك مفسدة ذ ظم وه  ماابلتهم السَّ

ب  ها، دراا  للمفسدة   .(1) األ ظمالحق نهى هللا تعالى    س 
سنة النبوةة: ما رواه ذبو هرلرة رض  هللا  نه    النب  صلى هللا  لةه وسلم قال: "د ون  ما وم  ال -

ُالهم واختال هم  لى ذنبةائهم،  إذا نهيتكم    غ ا   اجتنبوه، تريتكم،  إنما ذهلك الذي  م  يا  قبلكم بس
ذا ذمرتكم بومر  وتوا منه ما استطعتم"  .(2)وا 

د تارر ذ  ألنه ق النه ؛" إذا تعارض ذمر ذو نه  ي رجَّا   ةاول:-هللا حمهر -الصنعان ولوضا ذلك اإلمام 
ا  لم م  لم المصالا،ود ع المفاسد ذهم  ند الغارع م  جلب  المصلحة،النه  لد ع المفسدة واألمر لجلب 

 .(3)ذ َّ مبنى األحيام الغر ةة  لى جلب المصالا ودرا المفاسد وا   جهلنا  ةما نرجحه "
يدلنا ما سبق  لى ذنه يجب  لى المسلمي  ذ رادا  يانوا ذو جما ا  ذو ذصحاب سلطة ذو جهة 
تنفيذةة بالعمل  لى د ع ضرر الملوثا     مصادر المةاه وبيا ة اإلميانا  سواا يان     البحار ذو 

 منها.أل  مفاسدها ذكبر م  المصلحة المتوخاة  واألودةة؛األنهار ذو البحيرا  
 حفظ المسطحات المالية: القاعدتين فيقات هاتين ومن تطبي

د ع ضرر الفضال  النفطةة والمخلفا  الكةماوةة والنووةة    حيوا  البحر    ذسطا البحار  -ذ
 والمحةطا  لما ةسببه م  هالك العديد م  الحيوانا  البحرلة.

 األنهار،و د ع ضرر ملوثا  المجاري وروث البهائم    سواحل البحار و    يو  الماا والبحيرا    -ب
 واستخدام يا ة الوسائل المتاحة    ذلك.

 (4(":"تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة-الثالثةالقاعدة 
 ر ه،تصومعناها: ذ َّ تصرف الرا    لى الر ةة ولزومه  ليهم متوقف  لى وجود المنفعة    

ي ر د.  ما، إ  تضم  ذمره منفعة  دنيوةة،سواا يان  تصر اته دينةة ذو   وجب  ليهم تنفيذه وا 
و ذ ة،الدولسواا يا  السلطا  األ ظم يرئةح  العامة،يل م  ول  ذمرا  م  ذمور  بالرَّا  :والمراد 

ُولةة  لى  ك وذل الدولة،يومير ذو قاض ذو موظف     غيره،خاصا  مم  هو دونه م  العمال ولتحمل مس

                                                           
 .265الفاه،  الوجيز    إةضاح قوا د  البورنو،-99انظر: اب  نجةم، األغباه والنظائر،   (1)
-( 9299، رقم )1197،1170  (،باب ايقتداا بسن  رسول هللا )صلى هللا  لةه وسلم اي تصام،يتاب  البخاري،متفق  لةه:  (2)

 (.1119) ، رقم527باب  رض الحج مرة    العمر،    الحج،يتاب  مسلم،
ةة الفاه المسمى" اجابة السائل غرح بل ذصول-الصنعان د الحسن  الكحالن  ثم محمد ب  إسما يل ب  صالح ب  محمالصنعان :  (3)

 .121  م،1796-( 1) -بيرو -الرسالة مُسسة-وحس  األهدل: حسي  السةاغ  تحايق-"اآلمل
-الزريغ محمد ب  بهادر ب   بد هللا يغ : الزر  – 121والنظائر،  األغباه  السيوط : – 101والنظائر،  األغباه  نجةم:اب   (4)

 (. 1/110)م 1795ه/1105-( 2) -الكولتةةاألوقاف  وزارة-الفاهةة   الاوا د  المنثور
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ُونها،با تبار ذنهم ويالا    األمة    الاةام    يا  الواجب  ليهم الاةام بو ضل التدابير إلقامة العدل بغ
زالة يل ضرر ةفسد  ليهم حةاتهم  نهم،ور ع الظلم  بينهم،  .(1(وا 

م ةاول: سمع  رسول هللا صلى هللا  لةه وسل قال:ولدلو  ليها حديث معال ب  ةسار رض  هللا  نه 
د  لهم  المسلمي ،" م ا م   ذميٍر ي ل   ذ مر  ا،ثم ي ي جه   .(2(إي ل ًم يدخل معهم الجنَّة" ول نص 
ًَ عليه ُولي     الدولة العمل  لى د ع يل ضرر ةصيب وبنا     الناح:  الواجب  لى المس

مةاههم ذو مزار هم ذو مواغيهم، ووضع اللوائا وس     الاواني  الت  تحفظ  لى الناح مصادر مةاههم وذماك  
 ةطا ،والمحل،سماك والحيوانا  البحرلة الت  تعةش    األنهار والبحار  ومواضع صيدهماستجمامهم 
 .مصدر ا لرزقهم وقوة    اقتصاد بالدهموتو ر للناح 
  :المصالح المرسلة""-الرابعةالقاعدة 

ارها ذو ولم يدل دليل غر    لى ا تب ةحااها، غر ة االمصلحة الت  لم ةغرع لها حيما   :والمراد بها
   (3(ولك  اقتضتها مااصد التغرلع الخمح. إللائها،

 ولم نجد لها دلةال  م  ميا ،وةفهم م  التعرلف: ذ َّ ذي حادثة تحصل وتستجد    ذي زما  ذو 
لك  وجدنا هذه الحادثة تتناسب مع مااصد الغرع    جلب مصلحة ومنفعة  معتبر،ن  غر   ذو إجماع 

 ذو د ع مفسدة ومضرة  هذه مصلحة مرسلة ةعمل بها.
 ذمرل :وقد ذهب جمهور العلماا للعمل بها بناا  لى 

لغرلعة ولضاق  ا يناسبها،دث والمستجدا     حيم  دم األخذ بها يلزم منه خلو يثير م  الحوا إ َّ -األول
    تحايق مصالا الناح وتلبةة حاجاتهم الت  تختلف باختالف ذحوالهم وذزمانهم وذماكنهم.

 جمع المصحف     هد ذب  ذلك:وم  ذمثلة  زمنهم،الصحابة الكرام بالمصالا المرسلة      مل-الثان 
مضاا  مر رض  هللا  نه للطالل ثالثا   بعده،طاب م  واستخال ه لعمر ب  الخ  نه،بير رض  هللا   وا 

ُلفة قلوبهم م   واحدة،بيلمة  نسخ  ثما  و  للسجو ،واتخاذه  للدواول ،وتدولنه  الصدقا ،ومنعه سهم الم
 وزلادته ل،ذا  األول يوم الجمعة.  للمصاحف،رض  هللا  نه 

ه   ، وم  ذهم ل ك  َّ  لماا األصول وضعوا غروطا  للعمل بالمصلحة  المرسلة حتى ي يدخلها الهوى والتَّغ 
 هذه الغرو  ما يل :

 ذ  تكو  المصلحة حاةاةة ولةس  وهمةة، بحيث يتم الاطع بحصولها ذو ةللب  لى الظ  وجودها. -1
 ولةس  مصلحة غخصةة. المسلمي ،ذ  تكو  مصلحة  امة يلةة تعم جما ة  -2

                                                           
 .119الفاه،  الوجيز    إةضاح قوا د  البورنو،-107الفاهةة،  غرح الاوا د  الزرقا،انظر:  (1)
 (.1927، رقم)961 الجائر،  باب  ضيلة اإلمام العادل و اوبة  اإلمارة،يتاب  الصحةا، مسلم: (2)
-91،  -الالم دار-( 9) -الد وة ميتبة-الفاهذصول   لم-خالف بد الوهاب ، خالف-( 1/12اا  )انظر: الغاطب ، الموا  (3)

 .196الفاه،  ، الجامع لمسائل ذصول النملة
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 .(1(بالن  ذو اإلجماعذي تتعارض هذه المصلحة مع حيم غر   ثاب   -1
 ةستفاد م  الاا دتي  الساباتي : ذنه يجب  لى الحاكم والجها  التنفيذةة والاضائةة    الدولة وضع لوائا 
قانونةة و اوبا  قضائةة تعمل  لى ردع المفسدي  وزجرهم    التهاو     إ ساد المسطحا  المائةة 

واآلثار المترتبة  لةه، واتخاذ يا ة الوسائل المعاصرة واإلضرار بها، وذلك بحسب قدر الجرم المرتكب 
بعاد ضرر التلوث  نها.  لتحايق مصالا الناح    ايستفادة م  مةاه المسطحا  المائةة وا 

وقد ذكَّد  ايتفاقةا  الدولةة  لى حق الدول الت  لها سواحل بحرلة م  وضع مخالفا  و اوبا  
 حري.       جزائةة  لى م  يرتكب جرلمة التلوث الب

 ومن تطبيقات هذِ القواعد في حماية المسطحات المالية:
ما قام  به العديد م  الحيوما  العربةة واإلسالمةة ب س     تغرلعا  و اوبا  قضائةة  لى م  ةحدث ضررا 

 وتلوثا بالمسطحا  المائةة، وقد تفاوت  هذه العاوبا   لى النحو التال :                                                        
محددة تتراوح ما بي  سنة إلى ثالث سنوا  وذلك بحسب نوع    حق مرتكب  التلوث لفترا   السج -ذ

 التلوث ودرجته.
غراما  مالةة  لى السف  المخالفة لاواني  اإلبحار والت  تعرض سواحل البحار لخطر التلوث،   رض-ب

 ويذا    حق م  يتكرر منه تلولث مةاه المسطحا  المائةة
ا حتى وثا  ضارة بالسواحل البحرلة، وةستمر احتجازهالسف  والبواخر الت  يثب  تصرلفها لمل مصادرة-ج

 .(2) حاهاتاام  ليها د وى قضائةة تحدد مدى الجزاا المارر    
ويل ما سبق بةانه م   اوبا   ه  داخلة ضم  العاوبا  التعزلرلة الت  جاا  بها الغرلعة ايسالمةة، 

 نو ه؛و وجعل  تاديرها يرجع للاضاة    يل وق  و صر ليتخذوا العاوبة الت  تتناسب مع درجة الجرم 
ق باإلنسا  يل ضرر يلح وذلك لردع يل مفسد للبيئة البحرلة، ولتباى المسطحا  المائةة طاهرة وسلةمة م 

 الذي ةستفيد منها    ضروراته وحاجاته اليومةة.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .170، 197الفاه،  ، الجامع لمسائل ذصول النملة- 99-95الفاه،   لم ذصول  خالف،انظر:  (1)
ُولةة-الناصرذحمد خالد  ( انظر: الناصر،2) -( 1) - ما -والتوزلعالثاا ة للنغر  دار-البحرلةالمدنةة    ذضرار تلوث البيئة  المس

 مختصرا . 17-10،  م2010ه/1111
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 أهم النتالج والتوصياتخاتمة: 
 :النتالج أهم-أواًل 

لاد جاا  الغرلعة اإلسالمةة بوصولها وقوا دها الفاهةة ومااصدها التغرلعةة، بمنهج  ام ةضم    -1
حفظ المسطحا  المائةة وحمايتها م  يل خلل ذو ضرر، وجعل  اي تداا  ليها بلير حق اخالي  

 بالدي  وخروجا     منهج رب العالمي .
ُولةة    حفظ المسطح  -2 ُولةة مغترية بي  الفرد جعل  الغرلعة اإلسالمةة المس ا  المائةة مس

والمجتمع والدولة، وجعل  الرقابة الدائمة واإلغراف الكامل  ليها م  قبل هيئا  ومُسسا  الدولة 
 الاضائةة.خاصة الهيئة 

ُولةا  الحاكم إقامة مغارلع   -1 الصرف الصح  ومصانع تدولر جعل  الغرلعة اإلسالمةة م  مس
ألجل حماةة المسطحا  المائةة، يما ذ ط  للنظام الاضائ  الحق    وضع لوائا قانونةة  النفاةا 

تن   لى  اوبا  زاجرة لكل م  ةعتدي  لى المسطحا  المائةة وةعمل  لى إ سادها واإلضرار 
 بها، وذلك م  خالل العاوبا  التعزلرلة.

م  إضرار  لما يترتب  لةه وةفسدها،ئةة إ َّ الغرلعة اإلسالمةة ت حر  م يل ما ةضر بالمسطحا  الما  -1
وحرما  الناح م  اينتفاع م  مصادر المةاه الت   ليها   ائدة،وا هدار للمةاه بال  اإلنسا ،بصحة 

  ةغهم.مدار حةاتهم وهناا 
الوقائةة الت  تعمل  لى حفظ المسطحا  المائةة قا دة "الد ع ذسهل م  الر ع" والت   م  التدابير  -5

خذ بايحتةاطا  ايزمة لد ع التلوث ذسهل وذةسر م  ر ع التلوث بعد وقو ه داخل تفيد بو  األ
 المائةة.المسطحا  

إ  إبعاد المصانع الكةماوةة واإلنغائةة ونحوها    السواحل البحرلة والمسطحا  المائةة، داخل    -6
 ضم  قا دة "سد الذرائع" وه  م  الاوا د الوقائةة    الغرلعة اإلسالمةة.

صدار لوائا قانونةة توجب تفتةش السف  والبواخر والتوكد م  صالحيتها قبل إبحارها وقبل إ  إ  -9
دخولها للسواحل اإلقلةمةة، داخل ضم  قا دة "ما ي يتم الواجب إي به  هو واجب" وه  م  الاوا د 

 الوقائةة.الغر ةة 
  موقعه وميانه ذ ذةا  يا إ  قا دة "الضرر يزال" م  الاوا د العالجةة الت  توجب  لى المسلم    -9

 لك.ذيد ع ذي ضرر ذو تلوث وصل لمصادر المةاه وةستخدم غتى الطرل والوسائل الحديثة    
إ  د ع ضرر ملوثا  المجاري وروث البهائم    سواحل البحار و    يو  الماا والبحيرا    -7

 داخل تح  قا دة واستخدام يا ة الوسائل المتاحة    ذلك واألنهار،
 لمفاسد ذولى م  جلب المصالا"." درا ا
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إ َّ وضع اللوائا وس  َّ الاواني  الت  تحفظ  لى الناح مصادر مةاههم وذماك  استجمامهم  -10
اخل د ل،سماك والحيوانا  البحرلة الت  تعةش    األنهار والبحار والمحةطا  ومواضع صيدهم

 ضم  قا دة "تصرف اإلمام  لى الر ةة منو  بالمصلحة".
إ   رض العاوبا  م  الجها  الاضائةة م  سج  و رض لللراما  ومصادرة للسف  المخالفة  -11

داخل ضم  العاوبا  التعزلرلة الت  ةادرها الااض  لردع يل م  يتهاو     تلولث المسطحا  
وضم  قا دة "المصالا المرسلة" الت   مل بها الصحابة والعلماا  الغرب،المائةة ومصادر مةاه 

 مخالفا .     يل  صر بحسب ما ةستجد  ةه م  المجتهدو 

 :التوصيات أهم-اثانيً 
وضع استراتيجةة  امة تعمل  لى نغر التو ةة تجاه حفظ المسطحا  المائةة لجمةع ذ راد المجتمع،  -1

وبةا  مدى ارتباطها بوحيام الغرلعة اإلسالمةة، وتعمةم ذلك  لى جمةع المستوةا  اإل المةة والتعلةمةة 
 والد وةة.

بعاد ضرر الملوثا   نها،   -2 العمل  لى إبراز دور الغرلعة اإلسالمةة    حفظ المسطحا  المائةة، وا 
ُتمرا  العلمةة محلةا  و المةا .  وذلك م  خالل الم

 وذلك م  خالل التغجةع  لى إقامة مغارلع الدولة،م  قبل  العمل  لى حفظ المسطحا  المائةة  -1
وانغاا األرصفة النفطةة، واستخدام يا ة التانةا  الحديثة  النفاةا ،الصرف الصح  ومصانع تدولر 

 الت  تد ع    المسطحا  المائةة يل ما ةعمل  لى إ سادها واإلضرار بها.
تادةم يل م  ، و م  قبل الدولة الاةام بتفعيل الدور الرقاب  واإلغرا    لى الغواطئ والبحار والسف   -1

حةة السلةمة للاضاا ووضع العاوبة التعزلرلة المالئمة لهم حتى ي يخالف ذحيام الغرع والضوابط الص
 ل    إ ساد المةاه واإلضرار بهاةاع اإلهما
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 المصادر والمراجا

 الارآ  الكرلم. 
  غرلب   النهاةة-األثيراب  األثير: اإلمام/ مجد الدي  ذبو السعادا  المبارك ب  محمد الجزري اب   .1

 .-الحلب   ةصل-العربةةإحةاا الكتب  دار-واألثرالحديث 
 دار-النظائرو  األغباه-السبي اب  السبي : اإلمام/ تاج الدي   بد الوهاب ب   ل  اب   بد الكا    .2

 م.1771-هـ1111-1 -بيرو -العلمةةالكتب 
-ولةةاألصوالفوائد  الاوا د-اللحاماب  اللحام: الغيخ/ ذبو الحس   الا الدي   ل  ب   باح ب   .1

 م.1756-1195-الااهرة-المحمدةةالسنة  ميتبة
 .-الااهرة-قرطبة مُسسة-المسند-الغيبان اب  حنبل: اإلمام/ ذحمد ب  حنبل ذبو  بد هللا  .1
 دار-دالفوائالاوا د وتحرلر  تارلر-ب  ذحمد ب  رجب   بد الرحم اب  رجب: اإلمام/ زل  الدي    .5

 م.1779-هـ1117-1 -السعودةة- فا اب  
 الوجيز    تفسير الكتاب المحرر-األندلس حمد  بد الحق ب  غالب ب   طةة اب   طةة: ذبو م .6

 م.1771-هـ 1111، 1 -بيرو -العلمةةالكتب  دار-العزلز
-اجهماب   سن -ماجه( اب  ماجه: اإلمام/ ذبو  بد هللا محمد ب  يزلد الازولن  الغهير ب )اب   .9

 (.1 ) –الرلاض  –المعارف  ميتبة-األلبان المحدث: محمد ناصر الدي   تعليق
 مدمح هاغم و هللا حسب ذحمد محمد الكبير و  ل  هللا  بد المحاق: العرب،اب  منظور: لسا   .9

 .المعارف، الااهرة دار النغر: دار الغاذل 
وللةه نزهة -والنظائر األغباه-الحنف اب  نجةم: اإلمام/ زل  الدي  ب  إبراهةم المعروف باب  نجةم  .7

 م.1791-هـ 1101-األولى الطبعة-دمغق-الفير دار- ابدي النواظر  لى األغباه والنظائر يب  
-لدولةةااأل يار  بي -البخاري  صحةا-البخاري البخاري: اإلمام/ ذبو  بد هللا محمد ب  إسما يل  .10

 م.1779-هـ 1117 الرلاض
-الرسالة سسةمُ -الكلةة   إةضاح الاوا د الفاهةة  زالوجي-البورنوالبورنو: الديتور/ محمد صدق   .11

 م.1776-هـ1116-1 -بيرو 
 يو  البصائر غرح يتاب األغباه والنظائر  غمز-الحموي الغيخ/ ذحمد ب  محمد الحنف  الحموي:  .12

 م.1795-هـ 1105-1 -بيرو -العلمةةدار الكتب –
 .-الالم ارد-( 9) -الد وة ميتبة-الفاهذصول   لم-خالفخالف:  بد الوهاب  .11
-إلسالم االعالمةة للكتاب  الدار-الغاطب المااصد  ند اإلمام  نظرلة-الرلسون الرلسون : ذحمد   .11

 م.1772ه/1112-( 2) 
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 مرتضى،ب الملا ب الفةض ذبو محم د الحسين ، الااموح، توليف: جواهر م  العروح تاجالزبيدي:  .15
 .الهداةة دار المحااي ، م  مجمو ة تحايق: الزَّبيدي

ذهب لمسائل ذصول الفاه وتطبةااتها  لى الم الجامع-النملة بد الكرلم ب   ل  ب  محمد  الزحيل : .16
 .م2000ه/1120-( 1) -السعودةةالعربةة  المملكة-الرلاض-الرغد ميتبة-الراجا

-2 -دمغق-الالم دار-الفاهةةالاوا د  غرح-الزرقاالزرقا: الغيخ/ ذحمد ب  الغيخ محمد  .19
 م.1797-هـ1107

ألوقاف ا وزارة-الفاهةة   الاوا د  المنثور-الزريغ الزريغ : محمد ب  بهادر ب   بد هللا   .19
 م .1795ه/1105 -(2) -الكولتةة

-الحديثالكتاب  دار-بيئةة مغيال -وثناا  ودةالسعدن  و ودة: د.  بد الرحم  السعدن   .17
 م.2006-الااهرة

والنظائر    قوا د و روع  اه  غباهاأل-السيوط السيوط : اإلمام/ جالل الدي   بد الرحم   .20
 م.1791-هـ1111-األولى الطبعة-بيرو -العلمةةالكتب  دار-الغا عةة

: حايقت-الموا اا -بالغاطب  الغهير-اللخم الغاطب : اإلمام/ ذبو إسحال إبراهةم ب  موسى  .21
 .-هـ1121-1 -مصر-الجيزة- فا اب   دار-سلما مغهور ب  حس  آل 

نيل  -هـ(1250  ب  محمد ب   بد هللا الغويان  الةمن  )المتو ى: الغويان : محمد ب   ل .22
الطبعة: األولى،  -الناغر: دار الحديث، مصر -تحايق:  صام الدي  الصبابط   -األوطار
 م . 1771 -هـ 1111

الفاه  ذصول-الصنعان محمد ب  إسما يل ب  صالح ب  محمد الحسن  الكحالن  ثم  الصنعان : .21
-رسالةال مُسسة-وحس  األهدل: حسي  السةاغ  تحايق-"ائل غرح بلةة اآلملالمسمى" اجابة الس

 م.1796-( 1) -بيرو 
ه/ 1111-( 1) -العرب المجتمع  ميتبة-المائ  التلوث-ربةع هد وربةع: د. حارث  هد و ادل  .21

 م .2010
 م 2010- ما -الفرقا  دار-البحار تلوث- ةاض ةاض: م. صايل  .25
 دار-المفاتةا مرقاة-الااري  ل  ب  سلطا  محمد ذبو الحس  نور الدي  المال الهروي  الااري: .26

 م.2002ه/1122-( 1 )-بنا -بيرو -الفير
-الغرول  دار-اإلسالمالبيئة    غرلعة  ر اةة-الارضاوي الارضاوي: الديتور/ يوسف  بد هللا  .29

 م.2001-هـ1121-الااهرة
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ر    غرح التحرل التحبير-الدمغا سلةما  المرداوي   الا الدي  ذبو الحس   ل  ب المرداوي:  .29
-السعودةة-الرغد ميتبة-السراح:  بد الرحم  الجبرل  و وض الارن  وذحمد تحايق-الفاهذصول 
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أل يار ا بي -مسلم صحةا-النةسابوري مسلم: اإلمام/ ذبو الحسي  مسلم ب  الحجاج الاغيري  .27
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 ه.1156-( 1) -مصر-الكبرى التجارلة  الميتبة-الادير  ةض-الااهري 

ُولةة-الناصرالناصر: ذحمد خالد  .11 اا ة للنغر لثا دار-البحرلةالمدنةة    ذضرار تلوث البيئة  المس
  م.2010ه/1111-( 1) - ما -والتوزلع

 لمسائل ذصول الفاه وتطبةااتها  لى المذهب الجامع-النملةالنملة:  بد الكرلم ب   ل  ب  محمد  .12
 م.2000ه/1120-( 1) -السعودةةالعربةة  المملكة-الرلاض-الرغد ميتبة-الراجا

 ميتبة-النووي مسلم بغرح  صحةا-النووي النووي: اإلمام/ مح  الدي  ذبو زيرلا ةحي  ب  غرف  .11
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 مليته وتطبيقاته (2لسياسة الشرعية )ف الفقهي في ايالتكي
 عصام صبحي شرير الدكتور/

 أستاذ الفقه وأصوله المساعد 
  فلسطين –جامعة األقصى بغزة 

 ملخص البحث
للغرلعة اإلسالمةة  امة ولسةاستها خاصة،  هو الذي ةيفل خلودها، إ  التكييف الفاه  ضروري  

وصالحيتها للتطبيق إلى يوم الاةامة، وتمح الحاجة إلةه    السةاسة الغر ةة،  هو  لم تكثر نوازله، 
وتتغابك حوادثه، وهو معترك صعب، زل   ةه األقدام، وضل  به األ هام،  يا  ي بد م  إ مال آلةاته، 

 ا. ا، والحيم سديد  يجتهاد قوةم  واته؛ لةيو  اوتطبيق خط
لتناول هذا البحث آلةة التكييف الفاه  للسةاسة الغر ةة وخطواته الثالث، وه : تصور النازلة، و  

وتحرلر األصل المغابه لها، ثم تطبةاه  ليها، ثم يبي  دور األدلة ايجتهادةة    تكييف ذحيام السةاسة 
 لك بنوازل معاصرة، تةسر الفهم، وتجل  الاوا د.الغر ةة، ثم التطبيق  لى ذ

ل  م  : إباحة التصولر اآلوخل  البحث بعد دراسة جملة م  النوازل و ق آلةة التكييف الفاه  إلى 
باحة  اد التورلد، وجواز التطهر بالمةاه العادمة المعالجة نهائة    ا.حيث المبدذ، وا 

الغر ةة بمزلد م  البحث والدراسة، وخاصة المسائل موضو ا  السةاسة  تناولب ى الباحثوصيما ذ 
 المعاصرة منها، و ق آلةة التكييف الفاه ، وخطواته، وضوابط.

 .التكييف الفاه ، السةاسة الغر ةة الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

Jurisprudence adaptation is essential for Islamic Sharia law in general and for its 

policies in particular. It guarantees sustainability and relatedness of Sharia till the 

day of resurrection and touches upon the need for it in Sharia policies. 

Jurisprudence adaptation is a science that is numerous in contemporary 

overlapping applications. It is also a complicated field in which feet slipped and 

conceptions went astray. Thus, it was incumbent to promote its mechanisms and 

implement its steps so that diligence could be sound and decision could be right. 

This research paper deals with jurisprudence adaptation mechanism of Sharia law 

and the three steps of it which include conceptualizing the incident, determining 

the origin similar to it and applying the conceptualized incident on it. Afterwards, 

the research shows the role of diligence evidences in adapting Sharia law policies 

to make it applicable on contemporary incidents ease understanding and clarify 

rules. 

The study concluded after studying a number of calamities according to the 

mechanism of adapting the jurisprudence to: permitting automated imaging in 
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principle, permitting the contract of supply, and permissible purification of treated 

wastewater. 

The researcher also recommended dealing with the topics of Shariah policy in 

more research and study, especially contemporary issues, according to the 

mechanism of adapting the jurisprudence, and steps, and controls. 

Key words: Jurisprudence adaptation, Islamic Sharia.    

 المقدمة:
الحمد هلل رب العالمي ، والصـــــالة والســـــالم  لى ذغـــــرف المرســـــلي ، ســـــيدنا محمد الصـــــادل األمي ، 

   وبعد: 
إ  الغـــرلعة اإلســـالمةة غـــرلعة ربانةة؛  ه  خالدة صـــالحة لكل زما  وميا ، والذي ةضـــم  باااها 

ذي ةعط  مها،  هو اليـذلـك، إ مـال ايجتهـاد بـونوا ـه وآلةـاتـه، والتكييف الفاه  ذحـد آلةـا  ايجتهاد بل ذه
حيما  للنوازل، ولجيب  لى الحوادث، م  خالل تصورها، و همها  هما  دقةاا ، ودراسة ظرو ها ومالبساتها، 

 ثم تحرلر األصل المغابه لها وتنزلله  ليها؛ بلةة ذخذ حيمه. 
وتمحو الحاجة إلى التكييف الفاه     نوازل الســــــةاســــــة الغــــــر ةة  لى وجه الخصــــــو ؛ لتغــــــابك 

 صالحها وتناز ها، ويثرة مسائلها وتعادها. م
وقد  رضـ     بحث ل  سابق حاةاة التكييف الفاه ، وحاةاة السةاسة الغر ةة، وذنوا ه، والتمثيل 

تتمة لســـاباه،  فةه  رض  (2(التكييف الفقهي في السةةياسةةة الشةةرعية  لكل نوع منه، وهذا البحث 
آللةة التكييف الفاه  للســـــــــةاســـــــــة الغـــــــــر ةة، ودور األدلة ايجتهادةة  ةه، ثم التطبيق  لى ذلك بمســـــــــائل 

 معاصرة، وقد  رض  بحث  هذا و ق البنود اآلتةة:  
   :مشكلة البحث 

 ةحاول البحث ذ  يجيب  لى تساُل رئةح، وةحل مغيلة تتمثل    اآلت :
 الشرعية؟هي دور في السياسية الفق هل للتكييف 

 ولتفرع  نه األسئلة اآلتةة:
 الغر ةةلما آلةة التكييف الفاه  للسةاسة  .1
 الغر ةةلما دور األدلة ايجتهادةة    تكييف ذحيام السةاسة  .2
 ما تطبةاا  التكييف الفاه     السةاسة الغر ةة. .1
 :منهج البحث 

المنهج العلم  المالئم لطبةعة البحث؛ حيث الوصف، ا تمد     بحث  هذا المنهج التكامل ؛ ألنه  
 والتحليل، واستاراا األقوال، والماارنة، والناد؛ للوصول إلى الراجا، واستخال  النتائج.

 


