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مقدمة
إف الحمػػد ح دحم ػػدتع كد ػػتغفده كد ػػتبارتع كدغػػكذ و ػػنح تغ ػػنلس م ػػف ػػركر دا ػػدن كم ػػف ػػف نت

عمنلد ػ ػ ػ ػ ػػنع م ػ ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػ ػػدت اح ف ػ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػ ػػؿ لػ ػ ػ ػ ػ ػػهع كم ػ ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػ ػػمؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػو ػ ػ ػ ػ ػػندم لػ ػ ػ ػ ػ ػػهع ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ د ف

ال إلػه إال اح كحػػدت ال ػرفؾ لػػهع ك ػ د ف ػػفددن محمػ نػدا عوػػدت كر ػػكلهع الم ػـ ىػػؿ عمػػس محمػػد كعمػػس

آله كىحوه ك مـ.

وبعد،،،
لقػػد ا ػػتـ ال ػػدفف اب ػػومف ونلوف ػػس وما كم ػػن الكا ػػل كمكارد ػػن الم تما ػػس الحف ػػس ك ف ػػر الحف ػػسع
س التغنمؿ مغ ن وحفث فمكف حمنفت ن كالحانظ عمف ػنع كزاد فف ػن يفمػس م ػنفس ك ػف روػط

كظ ر

الحاػػنظ عمف ػػن كحمنفت ػػن و ػػنابر كالآل ػكاب ف ػػف ار ػرةع ك ػػذا فغتوػػر م ػػف ػػـ ال ػػدكافل الذاتفػػس لمقف ػػنـ
وناعمنؿ.

كد ػس اب ػػوـ عػػف اب ػراؼ وكػػؿ

ػػكنله ال ػػموفس ػكال فػػف الم كػػؿ كالم ػػرب ك فػػر ذلػػؾ مػػف

المكارد الطوفغفس اا رلع ك ذا من تؤكدت ارفنت القرآدفس كااحندفث الدوكفس ال رفاس.

فنلوف س عمس مفت ن لإلد نفع كت آلر ن ومن تككف عمفه مف ومس ك طكرة لـ ف تمؿ التراث

عم ػػس إفراد ػػن ونل ػػذكر ك التدظف ػػر و ػػنع و ػػنلر ـ م ػػف الغدنف ػػس الان ق ػػس وتطوفقنت ػػن كعدنى ػػر ن ك ػ ػزارة
الدىكص ال رعفس فف الحانظ عمف نع كالتحذفر مف إف ند ن.

عمس ف تمؾ التاىفوت كالبز فنت كردت مداىمس كمتونعدة دكف راوط وفد من ككنف اال تمػنـ

ػدفو عػػف التدظفػػر ال ػػنمؿ ل ػػن ونعتوػػنرت اامػػر اا ػػـ كادطوين ػن مػػف ف تغػػدفؿ
ونلبندػػب التطوفقػػف وػ ن
ال مكؾ المدمر ك ال نر ونلوف س ال ف ـ ىحنب ت ىص عممف ك م دف وغفدهع كادمن ف ـ بمفػل
ودنل المبتمل ينطوس ك نىس إذا تانيمت م كمس تمكفث الوف س ك دم ن كتدمفر ن كاالعتدال عمف ػن فػف

ي ػػفس المبتمػػل كم ػه ف ػرادا كبمنعػػنت ك ف ػػنت كمؤ ػػنتع كادارة كحككمػػس إذ ػػف ي ػػفس مبتمغفػػس
كطدفس.
إف مػف الم ػـ ب نػدا طػرح ػذا المك ػكع لموحػث كالد ار ػس لبكادػب اال تمػنـ الغػنلمف كابيمفمػػف
كالمحمػ ػػف ونلوف ػ ػػس كد ػ ػػكل كآلفػ ػػر مػ ػػف الػ ػػك ازرات كالمؤ ػ ػػنت كعقػ ػػد الغدفػ ػػد مػ ػػف المػ ػػؤتمرات كاىػ ػػدار

المبوت كالقكادفف و ف الحانظ عمس الوف سع كاف مف الدتن ج المرتقوس لمد ار ػنت التػف فؤمػؿ تقػدفم ن
كمدني ت ن دفنف:

ااكؿ :مغدكمع ك ك الت ىفؿ كافبند الدلفؿ الغممف عمس وؽ اال تمنـ لػدل الم ػممفف ونلوف ػس

دكف ابفىنح عف مىطمح الوف سع كمدل إف ند ن وتمكفآل ن ف نػو عػف تكػكفف المؤ ػنت لحمنفت ػنع

مآلؿ :مؤ س الح وسع كمدنطؽ المحمفنت كالحث عمس البرس كالت
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فر  ...إلخ.

ك دف ن الآلندف :عممفع ك ك وفنف الحكـ ال رعف لكؿ مف حمنفت ن ك ابف ند ل ن.
وسوف يقسم ىذا البحث إلى مبحثين وخاتمة ،وذلك عمى النحو التالي:
المبحث األول :ما كـ الوف س فف القندكف الك غف كالاقه اب ومف.
المبحث الثاني :حمنفس الوف س فف القندكف الك غف كالاقه اب ومف.
كد تتـ ذا الوحث و نتمس تت مف بممس و ـ الدتن ج كالتكىفنت.
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المبحث األول
مفيوم البيئة في القانون الوضعي والفقو اإلسالمي
فودك ده لفس مف ال ؿ تحدفد مدلكؿ الوف سع ك وغونرة دؽ تغرفا ن وؿ إف ذا التحدفػد ك
تحفو .كفربل وب ذلؾ فف كايل اامر إلس طوفغس الوف س ذات نع
التغرفؼ فودك فف دظر الوغض م
ن
ف ذت اا فرة كمن عور عد ن حد الكتنب – كوحؽ -متن س كآلفرة القدكات كمتدكعػس الم ػنلؾ كمتغػددة

اا ػػونب كمت ػػنوكس ارآلػػنر تبطػػف تقر نفو ػن كػػؿ مبػػنالت الحفػػنة الو ػرفس(ٔ) .كمػػف آلػػـ ػ حنكؿ تغرفػػؼ
الوف س مف المدظكر المبكم كالقندكدف كال رعف .لذا فق ـ ذا الموحث إلس آلوآلس مطنلب ففمن فمف:
 المطمب األول :الما كـ المبكم لموف س.
 المطمب الثاني :ما كـ الوف س فف القندكف الك غف.
 المطمب الثاني :ما كـ الوف س فف الاقه اب ومف.

المطمب األول
المفيوم المغوي لمبيئة
الوف س مىطمح ن ل اال ت داـ فف ااك نط الغممفس كعدد عنمس الدػنسع ك دػنؾ الغدفػد مػف

التغػػنرفؼ لموف ػػس ت تمػػؼ وػػن توؼ عويػػس ابد ػػنف و ػػنع ف ػػف لاظػػس ػػن غس اال ػػت دـ فػرتوط مػػدلكل ن

وػػدمط الغويػػس وفد ػػن كوػػفف م ػػت دم نع فدقػػكؿ الوف ػػس ال ازرعفػػسع الوف ػػس الىػػدنعفسع الوف ػػس االبتمنعفػػسع
الوف ػػس ال فن ػػفس  ..ك فر ػػنع ك مػػنـ ػػذت التى ػكارت المتدكعػػس لبكادػػب الوف ػػس فػػفف لكػػؿ ما ػػكـ عويػػس
ونلوف س.

إف كممػػس وف ػػس كممػػس عروفػػس فىػػفحس ل ػػن فػػف القػرآف الكػرفـ كال ػػدس الدوكفػػس ككػػوـ الغػػرب بػػذكر

ك ىكؿع كااىؿ الذم تربل إلفه ك مندة (وك ) الذم

(ٔ)

ذ مده الاغؿ ونلع فوكل.

 .ر ػػفد الحمػػدع  .محمػػد ال ػػغفد ىػػونرمع الوف ػػس كم ػػكوت نع م ػػمس عػػنلـ المغرفػػسع المبمػػس الػػكطدف لمآلقنفػػس

كالادكف كاادبع الككفتع الغدد ريـٕٕٕ :ع ٜٜٔٚع ص .ٜٔٗ
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فت ػ تف الوف ػػس فػػف المبػػس ومغػ و
ػنف متغػػددةع كلكػػف مػػن ػػك المغدػػس الػػذم فكآلػػر ا ػػتغمنل ن ففػػه حتػػس

فك ػػكف م ػػنرة عم ػػس إرادة المغد ػػس الحقفق ػػف ل ػػن دكف المبازم؟ اف كآلػ ػرة اال ػػتغمنؿ م ػػف الغوم ػػنت

المربحس لممغدس الحقفقف(ٔ).

فمف المغندف التف تدؿ عمف ن كممس (وف س):
ٔ -المدزؿ :ينؿ ىنحب القنمكس المحفط" :كالمونلة :المدزؿع كنلوف س كالونلةع كوفت الدحػؿ فػف
البوؿع كمتوك الكلد مف الرحـع ِ
ككدنس الآلكرع كالمغطفع ك ونل ابوؿ رد ن إلفػهع كمدػه :ف ،ػرع
(ٕ)
َم ُنوا َو َع ِممُوا
كاادفـ بغمه فف الدونغ" ع ك ذا المغدس ك المراد فف يكله تغػنلسَ  :وال ِذ َ
ين آ َ
الصالِح ِ
ات لَ ُن َب ِّوَئن ُي ْم ِم َن ا ْل َجن ِة ُغ َرفًا.)ٖ( ...
َ
ٕ -إىوح المكنف كت ف ته لمموفػت ففػهع فقػنؿ :توػك تع م :ىػمحه ك فػ ت كبغمػه مو نمػن لموفتػه

محو له.
آلـ ات ذت ن

ٖ -المك ػػل الػػذم فربػػل إلفػػه ابد ػنفع فقػػنؿ :وػػنل إلػػس ال ػػفل فوػػكل وػػكنع م :ربػػل إلفػػهع ك
ادقطل(ٗ).

ٗ -الدكنح كالتزكفج :كمن فف حدفث ر كؿ اح " :فن مغ ر ال ونب مف ا تطنع مػدكـ الوػنلة
فمفتزكج"(٘)؛ اف مف تزكج امرة وك ن مد نزال.

٘ -ال ػكال كالددفػػس :ففقػػنؿ :وػػنل فػػوف واػػوفع م :كػػنف دػ نػدا لػػه فػػف مكندتػػه كمدزلتػػهع كالوػكال ػػك
ال كال(.)ٙ
 -ٙاالعتراؼ ونلذدب كابيرار وهع ففقنؿ :ونل له وذدوهع م :اعتػرؼ لػه وذدوػهع كوػنل وػدـ فػوفع
ير وه(.)ٚ
مّ :

(ٔ)

التحرفػػر كالتدػػكفرع محمػػد الطػػن ر وػػف عن ػػكرع الطوغػػس ال نم ػػسع الػػدار التكد ػػفس لمد ػػر كالتكزفػػل مػػل المؤ ػػس

الكطدفس لمكتنبع تكدسع ٜٜٔٛع ج ٜع ص .ٔٚٙ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

القنمكس المحفطع الافركزآوندمع الطوغس الآلنمدسع مؤ س الر نلسع وفركتع  ٕٔٗٙػع ص ٖٗ.
كرة الغدكوكتع ارفس.٘ٛ :
القنمكس المحفطع مربل نوؽع ص ٖٗ.
فتح الونرم و رح ىحفح الو نرمع اوف حبر الغ قودفع كتنب الدكنحع ونب يكؿ الدوػف " :مػف ا ػتطنع مػدكـ

الوػنلة فمفتػػزكج"ع ح ريػـ٘ٓٙ٘ :ع وفػػت اافكػػنر الدكلفػسع ع ،مػػنفع ٕٓٓٓع ج ٕع ص ٖٕٕٗ؛ ىػحفح م ػػمـع ابمػػنـ

م مـ (ت ٕٙٔ/ػ)ع تحقفؽ :د .محمد فؤاد عودالونيفع كتنب الدكنحع ونب ا تحونب الدكنح لمف تنيػت دا ػه إلفػهع ح
ريـٔٗٓٓ :ع الطوغس ااكلسع دار الحدفثع القن رةع ٕٔٗٔ ػع ج ٕع ص .ٔٓٔٛ

( )ٙل نف الغربع اوف مدظكرع الطوغس ااكلسع دار ىندرع وفركتع ودكف دس د رع ج ٔع ص .ٖٚ
()ٚ

م تنر الىحنحع محمد عودالقندر الرازمع مكتوس لودنفع وفركتع ٜٔٛٙـع ج ٔع ص ٕٛ؛ ل نف الغربع مربل
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ىكوه ك ددت(ٔ).
 -ٚالتى ػػكفب كالت ػ ػػدفدع كمد ن :وك الرمح دحكتع مّ :
كفػػف المغػػنبـ الغروفػػس الحدفآلػػسع دوحػػظ ف ي ػ نػمن مد ػػن يػػد كػ ّػرر مػػن ذكػػر فػػف المغػػنبـ الغروفػػس
ػطوحفن كا ػ نػغن
القدفمػػس(ٕ)ع كيػػد وػػرز الػوغض ار ػػر التطػػكر الػػداللف لماظػػس وف ػػسع لتحمػػؿ مغدػػس اىػ
ن
تغمو فف مبنالت حفنتفس م تماس(ٖ).
ك كآلر مكنال مف ذلؾ المغدس المبكمع كم
ن
 وجاءت مادة البيئة في القرآن الكريم عمى أكثر من وجو ،منيا:ػر .فنلمن ػف
فقد بػنل ػذا الاغػؿ فػف القػرآف الكػرفـ وىػفغ الاغػؿ الآلوآلػس من نػفن كم ػنرنعن ك م نا
ااب ولِ ْم َكا ِ
ضا ٍ
ااين)ٗ(ع كيكلػػه تغػػنلس:
اب ُم ِيا ٌ
اااف ِر َ
ااب َعمَاااى َغ َ
اااءوا ِب َغ َ
ين َعااا َذ ٌ
ضا ٍ َ
فػػف يكلػػه تغػػنلس... :فَ َبا ُ
ض تَت ِخا ُذ َ ِ
َ وَبااوأَ ُك ْم ِفااي ْاأل َْر ِ
اال ُب ُيوتًااا فَااا ْذ ُك ُروا آَََل َء الما ِاو َوََل
صا ًا
اون ا ْل ِج َبا َ
اور َوتَ ْن ِحتُا َ
سا ُ
ايولِ َيا َُ ُ
ون ما ْان ُ
تَ ْعثَْوا ِفي ْاأل َْر ِ
ين.)٘(
ض ُم ْف ِس ِد َ

ين تََبو ُءوا الد َار َو ِْ
ااج َر إِلَ ْاي ِي ْم
ان ِم ْن ََ ْبمِ ِي ْم ُي ِحب َ
يم َ
كالم نرع فف يكله تغػنلسَ  :وال ِذ َ
ُّون َم ْن َى َ
اإل َ
وََل ي ِج ُد َ ِ
ص ُاد ِ
اصا ٌة َو َم ْان
ون َعمَاى أَ ْنفُ ِسا ِي ْم َولَ ْاو َك َ
اجا ًة ِمماا أُوتُاوا َوُي ْاؤِث ُر َ
ورِى ْم َح َ
َ َ
ص َ
اان ِب ِي ْام َخ َ
ون في ُ
)
ٙ
(
اك
اوء ِباِمثْ ِمي َ موِاثْ ِم َ
شح َن ْف ِس ِاو فَ ُولَ ِئ َ
وق ُ
ياد أ ْ
اون ع كفػف يكلػه تغػنلس :إِ ِّناي أ ُِر ُ
ُي َ
اك ُى ُام ا ْل ُم ْفمِ ُح َ
َن تَُب َ
فَتَ ُك َ ِ
َص َح ِ
اب الن ِ
ين)ٚ(ع كاامػر فػف يكلػه تغػنلس عمػس ل ػنف اوػف آدـ:
اار َوَذلِ َ
اء الظاالِ ِم َ
ون م ْن أ ْ
اك َج َاز ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ِ
وأَوح ْي َنا إِلَاى موساى وأ ِ
يماوا الص َاالةَ
ياو أ ْ
ص َار ُب ُيوتًاا َو ْ
ََْ
َن تََباوَآ لقَ ْو ِم ُك َماا ِبم ْ
ُ َ َ
اج َعمُاوا ُب ُياوتَ ُك ْم َ ْبمَا ًة َوأََ ُ
()ٛ
َوَب ِّ
ين. 
ش ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
كف ػػتدؿ مػػف ػػفنؽ لاػػظ "وػػك " كم ػػتقنته ف ػف ارفػػنت القرآدفػػسع دػػه فحمػػؿ مغدػػس مطمقنػػنع فت ػػل
مدلكله وف نفس عدنىر ك لانظ بدفدة إلفه حتس ىػوح عمػس ػذا الدحػك مػف ال ػمكؿ .كلكػف الداللػس

ااكآلػر ػػفكعن لماػػظ وػػك فػػف ال ػػفنؽ القرآدػػفع تغدػػف المدػػزؿ ك الم ػػكف ومغدػػنت ال ػػنمؿ كالكا ػػل .ك ف

نوؽع ج ٔع ص .ٖٙ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ل نف الغربع مربل نوؽع ج ٔع ص .ٖٛ
عمس وفؿ المآلنؿ :وطرس الو تندفع محفط المحفطع مكتوس لودنفع وفركتع ٜٔٚٚع ص .ٜ٘

مآلػػنؿ عمػػس ذلػػؾ :مػػن كرد فػػف المغبػػـ الك ػػفط (مبمػػل المبػػس الغروفػػسع الطوغػػس الراوغػػسع مكتوػػس ال ػػركؽع القػػن رةع

ٕ٘ٗٔ ػع ص )ٚٚ؛ فقد

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

كرة الوقرةع ارفس.ٜٓ :

دكعن آلنلآلنن لموف سع ك ف الوف س ال فن فس.
نؼ ن

كرة ااعراؼع ارفس.ٚٗ :
كرة الح رع ارفس.ٜ :
كرة المن دةع ارفس.ٕٜ :
كرة فكدسع ارفس.ٛٚ :

-ٙ-

الكمم ػػس المرادف ػػس لموف ػػس ف ػػف القػ ػرآف ػ ػف لاظ ػػس اارض الم فػ ػ ة لإلينم ػػس كال ػػكفع كت ػػمؿ ك ػػؿ م ػػف
الم مكينت الحفس ك فر الحفسع كالظكا ر كالغوينت الم تماس(ٔ).

ػر ك كآلػ ػػر تحدف ػ ػ نػدا لممغدػ ػػس االىػ ػػطوحف الم ػ ػراد ونلوف ػ ػػس
كالكايػ ػػل ف كممػ ػػس "اارض" دؽ تغوفػ ػ نا
ػنمو ف ف ػ لإلد ػػنف كلبف ػرت مػػف الكن دػػنت الحف ػس مقكمػػنت
دظنمػػن وف نفػػن متكػ ن
الطوفغفػػس .فػػنارض تمآلػػؿ ن
ِ
ِ
ِ
ييا ِم ْان ُك ِّال
ض َم َد ْد َن َ
الحفنة كعكامؿ الوقنلع فقكؿ بؿ دهَ  :و ْاأل َْر َ
ييا َرَواس َي َوأَ ْن َبتْ َنا ف َ
اىا َوأَْلقَ ْي َنا ف َ
ِ
ستُ ْم لَ ُو ِب َر ِ
شي ٍء َم ْوُز ٍ
ين)ٕ(ع (ٖ).
ييا َم َعا ِي َ
ازَِ َ
ش َو َم ْن لَ ْ
ون (َ )99و َج َع ْم َنا لَ ُك ْم ف َ
َْ
 وجاءت مادة البيئة في السنة المطيرة عمى النحو التالي:كفػػف ال ػػدس الدوكفػػس ف ن ػػن بػػنل وىػػفبس الم ػػنرع كاامػػرع فنلم ػػنرع فػػف يكلػػه " :الم ػػـ دػػت
روفع ال إله إال دتع مقتدف ك دػن عوػدؾع ك دػن عمػس ع ػدؾ ككعػدؾ مػن ا ػتطغتع وػكل لػؾ ودغمتػؾ

(ٗ)
ػذون
عمفع ك وكل لؾ وذدوف فن ار لفع ففدػه ال فباػر الػذدكب إال دػت" ع كاامػر فػف يكلػه " :إف ك ن
ّ
(٘)
الدػنر" ع وػؿ إدػه كردت كممػس
متغمدا
عمف
ن
فمفتوك مقغػدت مػف ّ
ّ
عمف لفس ككذب عمس حدع مف كذب ّ
ّ
(وػػنلة) فػػف ال ػػدس ك ػػف يرفوػػس مػػف كممػػس (وف ػػس)ع كذلػػؾ فػػف الحػػدفث ال ػػنوؽ" :فػػن مغ ػػر ال ػػونب مػػف

ا تطنع مدكـ الونلة فمفتزكج"(.)ٙ

كال وىػػس مػػف ػػذا ال ػػرد لمغػػندف كممػػس (وف ػػس) كمكايػػل ا ػػتغمنل ن فػػف الق ػرآف كال ػػدس ككػػوـ
الغربع ف ػذت الكممػس تربػل فػف ىػم ن إلػس المدػزؿع ك المكػنف الػذم فغػفش ففػه ابد ػنفع كفربػل

ػتغمنالع
إلفه وغد فنبع كفتغ دت ونبىوح كالت ف سع ك ذا ك المغدس الحقفقف لمكممػس ادػه كآلػر ا
ن

كوقفس المغندف تدؿ عمف ن كممس (وف س) ودكع مف المباز.

(ٔ)

 .إفمنف ي قكشع مكيػؼ ال ػرفغس اب ػومفس مػف مك ػكع حمنفػس الوف ػسع ر ػنلس منب ػتفرع كمفػس اردابع بنمغػس

حفانع فم طففع ٕٓٓٚع ص .ٜ

(ٕ)
(ٖ)

كرة الحبرع ارفنت.ٕٓ-ٜٔ :
د .ح ػػفف مى ػػطاس ػػندـع اب ػػوـ كحمنف ػػس الوف ػػس مػ ػػف التم ػػكثع بنمغ ػػس ـ القػػػرلع مرك ػػز وحػػػكث الد ار ػ ػػنت

اب ومفسع مكس المكرمسع ٜٜٔٚع ص ٗٔ.

(ٗ)

فتح الونرم و رح ىحفح الو نرمع كتنب الػدعكاتع وػنب مػن فقػكؿ إذا ىػوحع ح ريػـٖٕٖٙ :ع مربػل ػنوؽع ج

ٖع ص ٓ.ٕٚٚ

(٘)

فتح الونرم و رح ىحفح الو نرمع كتنب البدن زع ونب من فكرت مف الدفنحس عمس المفتع ح ريـٕٜٔٔ :ع مربػل

مربل نوؽع ج ٔع ص ٕٓ.ٛ

()ٙ

وؽ ت رفبه.

-ٚ-

المطمب الثاني
مفيوم البيئة في القانون الوضعي
لقػػد ػػند اعتقػػند لػػدل فق ػػنل القػػندكف فػػف فت ػرة مػػف الػػزمفع و ػ ف فك ػرة الوف ػػس ػػف فك ػرة وػػو م

كوفر مف فق نل القندكفع حتس
م مكف يندكدف حقفقف(ٔ)ع كيد بؿ ذا االعتقند دطنينن كا نغن كلافانن نا
يفؿ إف ربنؿ القندكف اعتندكا عمس التغنمؿ مل الوف س كبفر ـ دكف إفراد تغرفؼ محدد ل ن(ٕ).

كلقػػد ادػػدآلر ػػذا االعتقػػند ك نىػػس فػػف الغىػػر الحػػدفثع ذلػػؾ ف فق ػػنل القػػندكف كبفػػر ـ مػػف

الم تىػػفف عكاػكا عمػػس إفبػػند تغرفػػؼ محػػدد لما ػػكـ الوف ػػسع كما ػػكـ مو ػػـ ل ػػن ممػػن دل إلػػس تغػػدد

التغػنرفؼ فػػف ػػذا ال ػ فع كمػن كردت تغرفاػػنت لموف ػػس فػػف الغدفػػد مػف االتانيفػػنت الدكلفػػسع كفػػف كآلفػػر

مػػف المػػؤتمراتع كمػػن دربػػت كنفػػس الػػدكؿ ما ػػكـ الوف ػػس فػػف الت ػرفغنت الوف فػػس التػػف ىػػدرت نع كاف
رلع كففمػن فمػف كرد ػـ ػذت التغػنرفؼ التػف

ا تمات ف اا رل فف ما كـ الوف س مف دكلس إلس

كردت لدل الاق نل القندكدففف كفف االتانيفنت الدكلفس كالت رفغنت الدا مفسع كذلؾ عمس الدحك التنلف:
أوًَل :تعريف البيئة لدى بعض الفقياء القانونيين
فػػرل وغػػض الوػػنحآلفف ف الوف ػػس ػػف :ذلػػؾ ابطػػنر الػػذم فحفػػن ففػه ابد ػػنف كفحىػػؿ مدػػه عمػػس

مقكمنت حفنتهع كفمنرس ففه عويته مل ودف الو ر(ٖ).

كيفػ ػ ػؿ ف ن ػ ػػن ػ ػػف :مبمكعػ ػ ػس الغكام ػ ػػؿ الطوفغف ػ ػػس كالحفكف ػ ػػس كالغكامػ ػ ػؿ االبتمنعف ػ ػػس كالآلقنفف ػ ػػس
كااليتىندفس التف تتبنكز فف تكازف ديفؽ كتؤآلر عمس ابد نف كالكن دنت اا ػرل وطرفػؽ مون ػر ك
فر مون ر(ٗ).

(ٔ)

د .حمػػد محمػػد ح ػػفشع الما ػػكـ القػػندكدف لموف ػػس فػػف

ػػكل موػػد

ػػممس القػػندكف المغنىػػرع الطوغػػس ااكلػػسع دار

الاكر البنمغفع اب كددرفسع ٕٔٓٓع ص ٓ.ٚ

(ٕ)

 .حمد ونوكر ال فخ حمدع تمكفث الوف س كمكارد المفنت مف مدظكر يندكدفع الطوغس ااكلسع دار الد

(ٖ)

 .إوػػ ار فـ ػػمفمنف عف ػػسع تمػػكث الوف ػػس ػػـ ي ػػنفن الغىػػرع الم ػػكمس كالحػػؿع دار الكت ػػنب الح ػػدفثع الق ػػن رةع

القن رةع ٕ٘ٓٓع ص ٔٔ.ٕٔ-

ٕٕٓٓع ص .ٔٛ

س الغروفسع

(ٗ) د .حمػػد عوػػدالكرفـ ػػومسع يػػندكف حمنفػػس الوف ػػس اب ػػومف مقنرندػػن وػػنلقكادفف الك ػػغفسع الطوغػػس ااكل ػسع بنمغػػس
الممؾ غكدع ال غكدفسع ودكف دس د رع ص .ٕٛ

-ٛ-

كف ػػرل ال ػػدكتكر زف ػػف ال ػػدفف عودالمقى ػػكد ف الوف ػػس وما كم ػػن الغ ػػنـ ػػف :الك ػػط ك المبػ ػنؿ

المكػػندف الػػذم فغػػفش ففػػه ابد ػػنف فت ػ آلر وػػه كف ػؤآلر ففػػهع وكػػؿ مػػن ف ػػممه ػػذا المبػػنؿ المكػػندف مػػف
عدنىػػر كمغطفػػنت ػكال كندػػت طوفغفػػس كنلى ػ كر كمػػن ت ػػمه مػػف مغػػندف كمىػػندر طنيػػس كتروػػس

كمكارد مفنتع كعدنىر مدن فػس مػف حػ اررة ك ػبط كرفػنح ك مطػنر كدونتػنت طوفغفػس كحفكادػنت وحرفػس
الد ػ ػ ة ورفػ ػػس كمن فػ ػػسع ك مغطفػ ػػنت و ػ ػرفس

ػ ػ ـ ابد ػ ػػنف فػ ػػف كبكد ػ ػػن مػ ػػف عم ػ ػراف كطػ ػػرؽ دقػ ػػؿ

كمكاىوت كمزارع كمىندل ك دكد كمن فر ذلؾ (ٔ).

كذ ػػب الػػوغض و د ػػن :المحػػفط المػػندم الػػذم فغػػفش فف ػه ابد ػػنف ومػػن ف ػػمؿ مػػف مػػنل ك ػكال

كف نل كتروس ككن دنت حفس كمد آت فد ن ب ونع حنبنته(ٕ).

كعرفػػت ف ن ػػن و د ػػن :الك ػػط المكػػندف الػػذم فغػػفش ففػػه ابد ػػنف مػػل فػرت مػػف الكن دػػنت الحفػػس
ك فر نع تبمغ من عوينت مدظمس ين مس عمس الت آلفر كالت آلر(ٖ).
كذ ػػب ال ػػوغض عم ػػس د ػػه فقى ػػد ونلوف ػػس ػػف :م ػػن ت ػ ػممه الوف ػػس الطوفغف ػػس مػ ػف الم ػػنل كال ػ ػكال

كالا نل كالتروس كمن عمف ن ك و ن مف كن دنتع ككذلؾ الوف س الك غفس كتتمآلؿ ففمػن ك ػغه ابد ػنف
فف الوف س الطوفغفس مف مارفؽ كمد آت كموندف ب ونع حنبفته(ٗ).

كمن فؤكد البنلوفػس ال ػنحقس مػف الماكػرفف الػذفف در ػكا عمػـ الوف ػس عمػس حمنفت ػن ال تحتػنج إلػس

تكنلفؼ ون ظس كح بع وؿ إلس تغنكف دكلف ىػندؽ ف ن ػنع ك ػذا مػن دربػكت مػف ػوؿ د ار ػتدن ل ػذا
المك كع نىس فف مبنؿ حمنفت ن.
ثانيا :تعريف البيئة في المواثيق الدولية
ً
لقد حرىت الغدفد مف االتانيفنت الدكلفس عمس إدراج تغرفؼ لموف س

مف التغنرفؼ الكاردة و ن

فمآلو:
ككنف فتـ إوراز ما كـ الوف س ح ب الت ىص الذم تتدنكله االتانيفس ن

(ٔ)

د .زفف الدفف عودالمقىكدع الوف س كابد نف – عوينت كم كوتع دار عطكةع القن رةع ٜٔٔٛع ص .ٚ

(ٖ)

د .عوػػدالغزفز ػػنكر الكوف ػػفع مػػد ج اب ػػوـ فػػف حمنفػػس الوف ػػس فػػف مكػػس المكرمػػسع وحػػث مقػػدـ إلػػس دػػدكة مكػػس

(ٕ)

د .منبد ار ب الحمكع يندكف حمنفس الوف س فف

كل ال رفغسع مد ة المغنرؼع اب كددرفسع ٕٕٓٓع ص ٖٔ.

المكرمسع  ٕٔٗٙػع ص .ٕٛٚ

(ٗ)

 .روفغػػس ػػطفع حمنفػػس الوف ػػس آلدػػنل الد ازعػػنت الم ػػمحسع مػػذكرة لدفػػؿ ػ ندة المن ػػتر فػػف الحقػػكؽع بنمغػػس محمػػد

ف رع كمفس الحقكؽ كالغمكـ ال فن فسع الب از رع ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ-ع ص .ٜ

-ٜ-

بػػنل تغرفػػؼ ما ػػكـ الوف ػػس فػػف مػػؤتمر اامػػـ المتحػػدة لموف ػػس الو ػرفس الػػذم ادغقػػد فػػف ػػتكك كلـ

ٕ ٜٔٚو د ػػن :رىػػفد الم ػكارد المندفػػس كاالبتمنعفػػس المتنحػػس فػػف كيػػت مػػنع كفػػف مكػػنف مػػن ب ػػونع
ػػنر إلػػس د ػػن ال

حنبػػنت ابد ػػنف كتطمغنتػػه .كيػػد عطن ػػن مػػؤتمر ػػتكك كلـ ف نم ػن كا ػ نػغنع حفػػث
تت ػػمف الغكامػػؿ ك الم ػكارد المندفػػس فقػػط (كنلمػػنل كال ػكال كالتروػػس)ع كادمػػن تت ػػمف ف ن ػن الغكامػػؿ
كالظركؼ االبتمنعفس التف تتكافر فف كيت من كفف مكنف من ب ونع حنبنت ابد نف(ٔ).
مػػن اامػػـ المتحػػدة فقػػد عرفػػت الوف ػػس وقكل ػػن :إف الوف ػػس ػػف مبمػػكع الدظػػنـ الافزفػػن ف ال ػػنربف

كالوفكلكبف الذم فغفش ففه البدس الو رم كالكن دنت الحفس(ٕ).

من المؤتمر الذم عقدته مدظمس الفكد كك فػف وػنرفس عػنـ  ٜٔٙٛفمقػد عػرؼ الوف ػس و د ػن :كػؿ
م ػػن ػػك ػػنرج ابد ػ ػنف م ػػف

ػػفنل تح ػػفط و ػػه و ػػكؿ مون ػػر ك ف ػػر مون ػػرع كف ػػمؿ ذل ػػؾ بمف ػػل

الد ػػنطنت كالم ػؤآلرات التػػف ت ػؤآلر عمػػس ابد ػػنف مآلػػؿ يػػكم الطوفغػػس كالظػػركؼ الغن مفػػسع كالمدر ػػفس
كاالبتمنعفػػػس كالتػ ػػف فػػػدرك ن مػػػف ػػػوؿ ك ػ ػػن ؿ االتىػ ػػنؿ الم تما ػػس المت ػػكفرة لدف ػػه كك ػػذلؾ الت ػ ػراث

المن ف(ٖ).

كعرف ػن ف ن ػػن المػػؤتمر الػػدكلف لمتروفػػس الوف فػػس الػػذم عقػػد فػػف مدفدػػس تومػػفس وبم كرفػػس بكربفػػن
ال كففتفس وؿ الاترة مف ٖٔ ٕٙ-كتكور ٜٔٚٚع فقد عرؼ الوف س و د ن :ابطنر الذم فغفش ففه
كفحىؿ مده عمس مقكمنت حفنته مػف ػذال كك ػنل كدكال كمػ كل كفمػنرس ففػه عوينتػه مػل إ كادػه

مف الو ر(ٗ).

ككا ح مف ذت التغػنرفؼ ف مغظػـ االتانيفػنت كالمػؤتمرات الدكلفػس التػف ادغقػدت و ػ ف الوف ػس

يػػد تودػػت الما ػػكـ الكا ػػل لموف ػػس ك ػػك التػػردد الػػذم كيػػل ففػػه الاقػػه الػػدكلف و ػ ف تحدفػػد ما ػػكـ ديفػػؽ
لموف س ممن فتح المبنؿ إلس ظ كر عدة مىطمحنت متغمقس ونلوف س.
ثالثًا :تعريف البيئة في بعض التشريعات العربية
كاذا من تتوغدن وغض الت رفغنت الغروفس الوف فس دبد د ن مكت فف تحدفد مغدس الوف س م نلؾ

م تماس وك ل تغرفؼ محدد لموف س فمكف مف وله

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

فرابل فف ذلؾ :تقرفر المبنلس القكمفس المت ىىس فف

وط حدكد ن كتحدفد مغنلم ن.

ف :مىر كاتانيفنت يمس اارضع ٕٜٜٔـ.

فرابل كآلفقس اامـ المتحدة تحت عدكاف :البم كر كالوف س  ٜٔٛٛ/٘/ٜٔتحت ريـ.)NA.19.5.8( :
-UNESSO: international conference Education, Final part (Porisuneçco1989) P.20
د .حمد محمد ح فشع مربل نوؽع ص ٖٔ.
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مف ذت الت رفغنت  -عمس وفؿ المآلنؿ  -يػندكف الوف ػس المىػرم ريػـ ٗ ل ػدس ٗ ٜٜٔالػذم

دص عمس دػه :فقىػد ونلوف ػس فػف تطوفػؽ حكػنـ ػذا القػندكف المحػفط الحفػكم الػذم ف ػمؿ الكن دػنت
الحفس كمن فحتكفه مف مكاد كمن فحفط و ن مف كال كمنل كتروسع كمن فقفمه ابد نف مف مد آت(ٔ).

ف حمنفس الوف سع

ك ف ن ن الت رفل الككفتف الىندر ونلمر كـ وقندكف ريـ ٕ ٙل دس ٓ ٜٔٛفف
حفػػث بػػنل فػػف ىػػدر مندتػػه ااكلػػس دػػه :فقىػػد ونلوف ػػس فػػف تطوفػػؽ حكػػنـ ػػذا القػػندكف كالق ػ اررات

المداذة :المحفط الحفػكم الػذم ف ػمؿ الكن دػنت الحفػس مػف إد ػنف كحفػكاف كدوػنت ككػؿ مػن فحػفط و ػن
مػػف ػكال كمػػنل كتروػػس كمػػن فحتكفػػه مػػف م ػكاد ىػػموس ك ػػن مس ك نزفػػس ك إ ػػغنعنتع كالمد ػػآت

الآلنوتس كالمتحركس التف فقفم ن ابد نف.

كع ػػرؼ ف ن ػػن الم ػػرع التكد ػ ػف الوف ػ ػس تغرفانػػن كا ػ نػغن ف ػػف الق ػػندكف ري ػػـ ٔ ٜالىػ ػندر ف ػػف ػػدس
ٖٜٔٛع حفػث دىػػت المػػندة الآلندفػػس عمػػس ف الغػػنلـ المػػندم ومػػن ففػػه اارض كال ػكال كالوحػػر كالمفػػنت
البكفف ػػس كال ػػطحفس ككػ ػذلؾ الم ػػنحنت الطوفغفػ ػس كالمد ػػنظر الطوفغف ػػس كالمكاي ػػل المتمفػ ػزة كم تم ػػؼ
ىػدنؼ الحفكادػنت كالدونتػػنتع كت ػػمؿ ف ن ػػن مبمكعػس الػػدظـ االبتمنعفػػس كالآلقنففػػس التػػف فغػػفش فف ػػن
ابد نف كالكن دنت اا رل كف تمدكف مد ن يكت ـ كفؤدكف فف ن د نطه.
كفػػف دكلػػس ابمػػنرات الغروفػػس المتح ػدة بػػنل القػػندكف االتحػػندم ريػػـ ٕٗ ل ػػدس  ٜٜٜٔفػػف ػ ف
حمنفػػس الوف ػػس كتدمفت ػػن لفغػػرؼ ف ػػف مندتػػه ااكلػػس الوف ػػس و د ػػن :المح ػػفط الحفػػكم الػػذم تتبمػػس فف ػػه

مظ ػػن ر الحف ػػنة و ػػكنل ن الم تما ػػس كفتك ػػكف ػػذا المح ػػفط م ػػف عدىػ ػرفف :عدى ػػر طوفغ ػػف :ف ػػـ
الكن دنت الحفس مف إد نف كحفكاف كدونت ك فر ن مف الكن دنت الحفسع كمكارد طوفغفس مف كال كمنل

كتروس كمكاد ع كفس ك فر ع كفس ككذلؾ اادظمس الطوفغفس .كعدىر فر طوفغف :ف مؿ كؿ مػن
د مه ابد نف إلس الوف س الطوفغفس مف مد ػآت آلنوتػس ك فػر آلنوتػس كطػرؽ كب ػكر كمطػنرات كك ػن ؿ

دقؿ كمن ا تحدآله مف ىدنعنت كموتكرات كتقدفنت.
كح ػػفف تود ػػت مغظ ػػـ الت ػ ػرفغنت الغروف ػػس الما ػػكـ الكا ػػل لموف ػػس

ػػذ الم ػػرع المفو ػػف و ػػنلما كـ

ال فؽ ل نع كالذم فتدنكؿ الغدنىر الطوفغفس لموف س فقطع فقد عرؼ الوف س وقكله :الوف س ف المحػفط
الذم فغفش ففه ابد نف كبمفل الكن دنت الحفسع كف مؿ ال كال كالمنل كالتروس كالبذال.

إف مػػن فمكددػػن ا ت وىػػه مػػف ػػوؿ كػػؿ ػػذت اادظمػػس فػػف تحدف ػد ما ػػكـ الوف ػػس د ػن عك ػت

كب ػػس دظػػر الت ػرفغنت الك ػػغفس لغدفػػد م ػف الػػدكؿ فػػف ما كم ػػن لموف ػػس مػػف ػوؿ عدنىػػر ن التػػف
(ٔ)

المػػندة ااكلػػس مػػف القػػندكف المىػػرم ريػػـ ٗ الىػػندر فػػف ٜٜٗٔٗ/ٗ/ع البرفػػدة الر ػػمفس الغػػدد ٘ع الىػػندر فػػف

ٖ.ٜٜٔٗ/ٕ/
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ػػرل ا ػػتوؼ اادظم ػس القندكدفػػس عدػػد تدنكل ػػن الغدنى ػر

ت ػػمم ن الحمنفػػسع كم ػن فوحػػظ مػػف دنحفػػس

الطوفغفسع كف نؼ إلف ن الغدنىر المد ػ ة وكا ػطس ابد ػنفع كلكد ػن تتاػؽ فػف ابطػنر الغػنـ الحػنكـ
لمما كـ.
ابعا :التعريف الخاص بالبيئة
رً
كالػػذل فوحػػظ عمػػس التغ ػنرفؼ ال ػػنوقس فػػس مبمم ػػن ف بمفغ ػػن تمتقػػس عدػػد دقطػػس كاحػػدة ك ػػس

مغػن كفػؤآلر كػػؿ
الت ػػمفـ وػ ف الوف ػػس محػػؿ الحمنفػػس القندكدفػػس تتكػػكف مػف عدىػرفف ر ف ػػففف فتاػػنعوف ن
مد مػػن فػػس ار ػػرع كل مػػن :ف ػػمؿ الغدنىػػر الطوفغفػػس التػػس كبػػد ن اح تغػػنلسع كآلندف مػػن :الغدنىػػر
الىػػدنعفسع ل :تمػػؾ التػػس ىػػدغ ن ابد ػػنف ك كبػػد ن فػػس الوف ػػسع ك ػػس ت ػػمؿ كػػؿ مػػن كبػػدت تػػد ؿ
ابد ػػنف كتغنممػػه مػػل المككدػػنت الطوفغفػػس لموف ػػسع كنلمػػدف كالمىػػندل كالمغػػنلـ  ...إلػػخٓ كمػػن فوحػػظ
عمس ذت التغنرفؼ كذلؾع د ن تتاؽ فس تحدفد ن لموف ػس ك ػركرة ػمكل ن لمغدىػرفف ػنلاف الػذكرع

مػػل المغدػػس المبػػكم لموف ػػس كالػػذم فوىػػر و ػ ف الوف ػػس ذات م ػػمكف مركػػب مػػف الغدنىػػر الطوفغفػػس
كالغدنىر الىدنعفس التف كبد ن ابد نف فف الوف س.
كعمس

كل ذلػؾ فمكددػن ف دغػرؼ الوف ػس و د ػن :مبمػكع الغكامػؿ الطوفغفػس كتمػؾ التػس كبػدت ن

د ػػطس ابد ػػنفع كالتػػس تتبػػنكر ف ػف ت ػكازف ديفػػؽ كت ػؤآلر عمػػس ابد ػػنف كالكن دػػنت اا ػػرل وطرفػػؽ
مون ر ك فر مون ر.
ك ػػذا التغرفػػؼ فمف ػزت دػػه ف ػػفر إلػػس ف الوف ػػس محػػؿ الحمنفػػس القندكدفػػس ذات م ػػمكف مركػػب

لف مؿ الوف س الطوفغفس كالوف س االىطدنعفسع كمن ف ػذا التغرفػؼ تمفػز ونال تمػنـ ونلغدىػر الانعػؿ
فػػف ػػذت المدظكمػػس الوف فػػسع ك ػػك ابد ػػنف القػػندر عمػػس إحػػداث التبفػرات ابفبنوفػػس فػػف المكػػنف الػػذم

فغفش ففه كفؤآلر فف المحفط الذم فحكفه.

المطمب الثالث
مفيوم البيئة في الفقو اإلسالمي
فتمتػػل اب ػػوـ ودظػرة عمػػؽ ك ك ػػل لموف ػػس ػػوؼ التغػنرفؼ المتنحػػس لما ػػكـ الوف ػػس التػػف تتاػػؽ

بمفغ ن فف ابطنر الغنـع كلكد ن ت تمؼ فف البز فنت كفقنن لدكع الد ار س ككا غف التغرفؼع ف دػنؾ
مػػف فدظػػر لموف ػػس عمػػس د ػػن م ػػتكدع ك م ػػزف لممػكارد الطوفغفػػس كالو ػرفسع ك دػػنؾ مػػف فدظػػر لموف ػػس
دظرة بمنلفسع م د ن مكرد لم مل الطوفغفس كالمدتز نت الغنمػس كالمدػنطؽ الترفف فػسع فػف حػفف فدظػر
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الػػوغض إلػػس الوف ػػس مػػف حفػػث ت آلفر ػػن فػػف حفػػنة كدمػػك الكن دػػنت الحفػػس ك دػػنؾ مػػف ف ػػتـ ونلبكادػػب
االبتمنعفس كااليتىندفس لموف س(ٔ).

دظر لذكر ا تقنينته فف عدة كر مف القػرآف الكػرفـ
فمىطمح الوف س ك مىطمح إ ومف نا
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ِ
ينؿ تغنلس :وأَوح ْي َنا إِلَى موسى وأ ِ
يماوا
يو أ ْ
ص َار ُب ُيوتًاا َو ْ
ََْ
َن تََبوَآ لقَ ْو ِم ُك َما ِبم ْ
ُ َ َ
اج َعمُاوا ُب ُياوتَ ُك ْم َ ْبمَا ًة َوأََ ُ
(ٕ)
الص َالةَ َوَب ِّ
ين" ع م :ات ذ ل ـ وفكتنن لمىوة كالغوندةع كينؿ تغنلسَ  :وا ْذ ُك ُاروا إِ ْذ َج َعمَ ُك ْام
ش ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ض تَت ِخ ُذ َ ِ
اء ِم ْن َب ْع ِد َع ٍاد َوَبوأَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
اال ُب ُيوتًاا فَاا ْذ ُك ُروا
ص ًا
اون ا ْل ِج َب َ
ور َوتَ ْن ِحتُ َ
س ُيولِ َيا َُ ُ
ون م ْن ُ
ُخمَفَ َ
آَََل َء الم ِو َوََل تَ ْعثَْوا ِفي ْاأل َْر ِ
ين.)ٖ(
ض ُم ْف ِس ِد َ
ظػن فػف القػرآف الكػرفـ كال ػدس الدوكفػس الم ػرفس إال دػه إذا
فكممس الوف ػس لػـ فػرد ذكر ػن لا ن

ػذدن

وما كـ الوف س  -كمن وؽ ذكرت فف المطمب ااكؿ– و د ن اارض كمن تت مده مف مككدنت فر حفس
متمآلمػػس فػػف مظ ػػن ر ػػطح اارض م ػػف بوػػنؿ ك

ػػنب ك ػ ػ كؿ كى ػ كر كمغ ػػندف كتروػػس  ...إلػ ػخع

كمككدنت حفس متمآلمس فف ابد نف كالدونت كالحفكاف ػكال كندػت عمػس الفنو ػس ك فػف المػنل؛ تبػد ف

الوف س و ذا الما كـ يد كردت فف القرآف فف  ٜٜٔآفس فف كر م تماس.
ففتمفػػز ما ػػكـ الوف ػػس فػػف اب ػػوـ و ػػمكلفتهع ف ػػك فغدػػف اارض كال ػػمنل كالبوػػنؿ كمػػن فف ػػن

مف م مكينت ومن فف ن ابد نف كمن فحفط وه مف دكافل كعكاطؼ ك ار ز .ك ذا من فظ ر مف ػوؿ

التغنرفؼ التنلفس(ٗ):

فقػػكؿ الػػدكتكر القر ػػنكم فػػف كتنوػػه رعنفػػس الوف ػػس فػػف ػرفغس اب ػػوـ" :الوف ػػس ػػف المحػػفط

وغفدا عده ف ك مربغه فف الد نفس"(٘).
الذم فغفش ففه ابد نف كفوكل إلفه إذا نفر كا ترب ن

(ٔ)

د .حمػػد عوػػدالرحفـ ال ػػنفحع د .حمػػد عوػػدت عػػكضع ي ػػنفن الوف ػػس مػػف مدظػػكر إ ػػومفع الطوغػػس ااكلػػسع مركػػز

الكتنب لمد ر كالتكزفلع القن رةع ٕٗٓٓع ص ٕٖ كمن وغد ن.

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

كرة فكدسع ارفس.ٛٚ :
كرة ااعراؼع ارفس.ٚٗ :
كاف كنف دػنؾ وغػض الاق ػنل

ػذكا وػنلما كـ ال ػفؽ عدػد تغػرفا ـ لموف ػس كنلاقفػه اوػف عوػد روػه – ىػنحب الغقػد

الارفد -كؿ مف عطس تغرفانن ل ن فف كتنوه "البمندس"ع حفث ينؿ :إف الوف س ف الك ط الطوفغف البب ارفػف كالمكػندف
كابحفن ف الذم تغفش ففه الكن دنت الحفس ومن فف ذلؾ ابد ػنف .ف اربػل :د .حمػد عوػدالرحفـ ال ػنفحع د .حمػد عوػدت
عكضع مربل نوؽع ص .ٔٚ
(٘)

د .فك ػػؼ القر ػػنكمع رعنف ػػس الوف ػػس ف ػػف ػ ػرفغس اب ػػوـع الطوغ ػػس ااكل ػػسع دار ال ػػركؽع الق ػػن رةع ٕٔٗٔ ػ ػ-

ٕٔٓٓـع ص ٕٔ.
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ك ذت الوف س ت مؿ الوف س البنمدة كالحفس.
 فنلبنمدة ت مؿ :الطوفغس التف مق نع كالىدنعفس التف ىدغن ابد نف. من الحفس فت مؿ :ابد نف كالحفكاف كالدونت.م ػػن ال ػػدكتكر يط ػػب الرف ػػكدف ففغ ػػرؼ الوف ػػس ف ػػف اب ػػوـ و د ػػن" :المح ػػفط الطوفغ ػػف ال ػػذم
فكتدؼ م مكينت اح تغنلس حفس ك فر حفسع كمن فدظـ ذت الم مكينت مف عو ؽ تانعؿ كتكنمػؿ فػف

إطنر ال دف الككدفس كالدكامفس ابل فس التف تدتىب مفزنادن
كالتغمفر(ٔ).

نوطنن لتىرفنت الم ت مؼ فف الت

فر

كدكعػن ككظفاػس فػو تػرل فػف ىػدغه مػف
كمػن ن
كيد تقف اح وحنده كتغنلس ىدل ػذت الوف ػس ن
يار ِب َماا
ان ُكال َ
اي ٍء إِن ُ
صا ْن ََ الم ِاو ال ِاذي أَتْقَ َ
تانكت ك فتكرع ينؿ تغنلس فف كتنوػه الغزفػزُ ... :
او َخ ِب ٌ
شْ
ون.)ٕ(
تَ ْف َعمُ َ
كما كـ الوف س فف المدظكر اب ومف فغدف كآلر مف مبػرد ػرد لمككدػنت الوف ػس ك الدظػنـ
الوف ػفع ف ػػك فػروط ػػذت المككدػنت وػػنلداس الو ػرفس؛ اف ػرفغس اب ػوـ ال تقػػؼ ونبد ػػنف عدػػد حػػدكد

المندفػػنت ك ػػكم نع كادمػػن تبغم ػػن ك ػػفمس لومػػكغ ال ػػدؼ اا ػػمسع ك ػػك تزكفػػس الػػداس كتط فر ػػنع كاعػػندة
ىفن ت ن عمس دحك و
نؿ مف الغقد كاالداىنمنتع ك ك من تدارد ففه الحدافس ال محنل عمن كا ن مػف
ار ل الو ر كيكادفد ـ الك غفس.
كمف دن ففف ما كـ الوف س فف التىكر اب ومف فتمفز ونامكر التنلفس:
ٔ -شاامولية مفيااوم البيئااة :م ف الوف ػػس تغدػػف الكػػكف كمػػهع حفػػث ف ػػمؿ بمفػػل المككدػػنت المندفػػس

(ٖ)
اق ِْ
او
اان (َ )3عم َما ُ
َن (َ )2خمَا َ
سا َ
الحفػػس ك فػػر الحفػػس ع يػػنؿ تغػػنلس :الاار ْح َم ُن (َ )9عما َام ا ْلقُا ْارآ َ
اإل ْن َ
س ُج َد ِ
س َب ٍ
اَ
ا ْل َب َي َ
اء َرفَ َع َياا َو َو َ
ضَ
ان (َ )5والن ْج ُم َوالش َج ُر َي ْ
س َوا ْلقَ َم ُر ِب ُح ْ
ان (َ )6والس َام َ
ان ( )4الش ْم ُ
ِ
ِ
يز ِ
ض
س ِط َوََل تُ ْخ ِس ُروا ا ْل ِم َ
ان ( )7أََل تَ ْط َغ ْوا ِفي ا ْل ِم َ
ا ْل ِم َ
ان (َ )9و ْاأل َْر َ
يز َ
يز َ
يموا ا ْل َو ْز َن ِبا ْلق ْ
ان (َ )8وأََ ُ
ااب ُذو ا ْلعص ِ
ااام (ِ )91فييااا فَ ِ
ات ْاألَ ْكم ِ
ضااعيا لِ ْ َ َن ِ
ااان
ااام (َ )99وا ْل َح ُّ
اك َياا ٌة َوالن ْخ ا ُل َذ ُ
ااف َوالرْي َح ُ
َ ْ
َ
َو َ َ َ
َ

(ٔ)

د .يطػػب الرف ػػكدفع المحنفظػػس عمػػس الوف ػػس مػػف مدظػػكر إ ػػومفع الطوغػػس ااكلػػسع دار اوػػف حػػزـع  ٕٜٔٗػ ػ-

ٕٓٓٛـع ص .ٕٜ-ٕٛ

(ٕ)

(ٖ)

كرة الدمؿع ارفس.ٛٛ :
د .عمر الدفبع مدلكؿ الوف س فف ال رفغس اب ومفسع مبمس ااز رع الغدد ٓٛع ٕٓٓٚع ص .ٜٔٙ
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اإل ْنس َ ِ
ص ٍ
اال َكا ْلفَخ ِ
َي آَََل ِء َرِّب ُك َما تُ َك ِّذ َب ِ
اق ا ْل َجاان
( )92فَ ِب ِّ
اار (َ )94و َخمَ َ
ان (َ )93خمَ َ
ص ْم َ
ان م ْن َ
ق ِْ َ
ار ٍج ِم ْن َن ٍ
ِم ْن َم ِ
ار (.)ٔ()95
ٕ -اَلرتباااط القااوي بااين مختمااف مكونااات الكااون :توػػفف ارفػػنت القرآدفػػس يػػكة االرتوػػنط وػػفف مككدػػنت
الككف كالغويس ال ووفس التف تبمل وفف عدنىرتع فقكؿ الحؽ عز كبػؿُ  :ي ْخ ِر ُج ا ْل َحي ِم َن ا ْل َم ِّي ِت
َن َخمَقَ ُك ْم
ون (َ )99و ِم ْن آ ََي ِات ِو أ ْ
ت ِم َن ا ْل َح ِّي َوُي ْح ِيي ْاأل َْر َ
َوُي ْخ ِر ُج ا ْل َم ِّي َ
ض َب ْع َد َم ْوِت َيا َو َك َذلِ َك تُ ْخ َر ُج َ
ِم ْن تُر ٍ
ون.)ٕ(
اب ثُم إِ َذا أَ ْنتُ ْم َب َ
شٌر تَ ْنتَ ِش ُر َ
َ
ٖ -الت اوازن البيئااي :ومغدػػس ف اح ػػوحنده كتغػػنلس يػػد كبػػد ػػذا الوف ػػس ومغطفػػنت ك مككدػػنت ذات
مقندفر محػددةع كوىػانت ك ىػن ص مغفدػس وحفػث تكاػؿ ل ػن ػذت المقػندفر كتمػؾ الىػانت القػدرة

عمس تكففر الحفنة المو مس لإلد ػنف ك فػرت مػف الكن دػنت الحفػس اا ػرلع و ػرط ح ػف اال ػتبوؿ
(ٗ)
(ٖ)
او
كاال تمتنع و ن ع ينؿ تغنلس :إِنا ُكل َ
ش ْي ٍء َخمَ ْق َناهُ ِبقَ َد ٍر ع كيػنؿ تغػنلسْ ََ... :اد َج َع َال الم ُ
ش ْي ٍء ََ ْد ًار.)٘(
لِ ُك ِّل َ
كتغدف نتنف ارفتنف الكرفمتنف ف :الوف س فف حنلت ن الغندفس دكف تد ؿ مدمر كم رب مف

بندػػب ابد ػػنف تك ػػكف متكازدػػس عم ػػس

ػػنس ف ك ػػؿ عدىػػر م ػػف عدنى ػػر الوف ػػس الطوفغف ػػس ي ػػد م ػػؽ

اىا
ض َما َاد ْد َن َ
وىػػانت محػػددة كوحبػػـ مغػػفف ومػػن فكاػػؿ لموف ػػس تكازد ػػن .كفؤكػػد ذلػػؾ يكلػػه تغػػنلسَ  :و ْاأل َْر َ
ِ
ِ
شي ٍء َم ْوُز ٍ
اسي َوأَ ْن َبتْ َنا ِف َ ِ ِّ
ون.)ٙ(
َوأَْلقَ ْي َنا ف َ
ييا م ْن ُكل َ ْ
ييا َرَو َ
ٗ -انقيااااد الكاااون ألمااار ا﵀ :م ف كػػؿ مككدػػنت الوف ػػس كعدنىػػر ن الحفػػس كالبنمػػدةع الغنيمػػس ك فػػر
الغنيمػسع ن ػغس كمدقػػندة امػر احع ك ػف ت ػػترؾ مػل ابد ػنف فػػف ػبكد ن ح تغػنلسع كابذعػػنف
اان َداب ٍ
ااو يسااج ُد مااا ِفااي السااماو ِ
ِ ِ
ات َو َمااا ِفااي ْاأل َْر ِ
ااة
ض ِم ْ
ََ
ل ػػدته فػػف ال مػػؽع كقكلػػه تغػػنلسَ  :ولم َ ْ ُ َ
ِ
ون.)ٚ(
ستَ ْك ِب ُر َ
َوا ْل َم َال ئ َك ُة َو ُى ْم ََل َي ْ

(ٔ)
(ٕ)

كرة الرحمفع ارفنت.ٔ٘-ٔ :
كرة الركـ :ارفنت.ٕٓ-ٜٔ :

(ٖ) د .محمػػد مدفػػر حبػػنبع التمػػكث كحمنفػػس الوف ػػسع ي ػػنفن الوف ػػس مػػف مدظػػكر إ ػػومفع الطوغػػس ااكلػػسع دار الابػػر
لمد ر كالتكزفلع القن رةع ٜٜٜٔع ص ٔٙ؛ د .منبد ار ب الحمكع مربل نوؽع ص ٓٔ.

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

كرة القمرع ارفس.ٜٗ :
كرة الطوؽع ارفس.ٖ :
كرة الحبرع ارفس.ٜٔ :
كرة الدحؿع ارفس.ٜٗ :
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س ِّاب ُح لِم ِاو َماا
ك ف كذلؾ ت ترؾ مل ابد ػنف فػف ت ػوفح ن ح رب الغػنلمففع كمػن يػنؿ تغػنلسُ  :ي َ
ض لَ ُو ا ْلم ْم ُك ولَ ُو ا ْلحم ُد و ُىو عمَى ُك ِّل َ ٍ ِ
ِفي السماو ِ
ات َو َما ِفي ْاأل َْر ِ
ير.)ٔ(
َْ َ َ َ
ُ َ
ََ
ش ْيء ََد ٌ
 -5البيئة كيان حي :وفدت كآلفر مف دىػكص القػرآف كال ػدسع وػ ف الوف ػس كفػنف حػف كدػنوضع لػه مػف
ااحن ػػفس كاالداغػػنالت مػػن فتىػػؿ إلػػس حػػد الاػػرح ورؤفػػس عوػػند اح الىػػنلحففع ك الح ػزف كالوكػػنل
(ٕ)
ين
عدػػد فقػػد ـع لمػػن اعتندتػػه مػػد ـ مػػف عمػػؿ ال فػػر فف ػػن ع كقكلػػه تغػػنلسَ  :و ِع َبا ُ
ااد الاار ْح َم ِن الا ِاذ َ
طبيم ا ْلج ِ
ون َعمَى ْاأل َْر ِ
س َال ًما.)ٖ(
َي ْم ُ
اىمُ َ
ش َ
ض َى ْوًنا َ موِا َذا َخا َ َ ُ ُ َ
ون ََالُوا َ
كمػن د ػن ال ت وػػه واقػد الطػنلحفف ك وك ػػـع لمػن فرتكوكدػػه فف ػن مػف ػػاه كحمنيػس(ٗ)ع كقكلػػه

ين .)٘(ت ػفر ػذت ارفػس الكرفمػس إلػس يػكـ
ض َو َما َكا ُنوا ُم ْن َ
اء َو ْاأل َْر ُ
ظ ِار َ
تغنلس :فَ َما َب َك ْت َعمَ ْي ِي ُم الس َم ُ
فرعػكف الػػذفف لػػـ تكػػف ل ػػـ فػف اارض آآلػػنر ىػػنلحسع كلػػـ فكػػف فىػغد مػػد ـ فػػر إلػػس اح عػػز كبػػؿع
فمذلؾ لـ توؾ عمف ـ ال منل كاارض(.)ٙ

أخيرا ،ىاذا المفياوم لمبيئاة الاذى أتاى باو اإلساالم مناذ أكثار مان أربعاة عشار َرًناا ،مان
و ً
الزمان لم تتوصل إليو العموم اإلنسانية واَلجتماعية إَل منذ فترة وجيزة َل تتعدى الثالثة عقود مان

الزمااان ،وىااو مااا يشااير بوضااوح إلااى عظمااة الشااريعة اإلسااالمية وسااموىا وصااالحيتيا لكاال زمااان
ومكان1

(ٔ)

كرة التبنوفع ارفس.ٔ :

(ٕ) د .عوػدالحكـ الىػػغفدمع الوف ػػس فػف الاكػػر ابد ػػندف كالكايػل ابفمػػندفع الػػدار المىػرفس المودندفػػسع القػػن رةع ٜٜٗٔع
ص ٖٓٔ.

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

كرة الارينفع ارفس.ٖٙ :

د .عودالحكـ الىغفدمع مربل نوؽع ص ٗٓٔ.
كرة الد نفع ارفس.ٕٜ :

( )ٙتا فر القرآف الغظفـع ابمنـ اوف كآلفر (ت ٚٚٗ/ػػ)ع تحقفػؽ :ػنمف محمػد ال ػومسع الطوغػس الآلندفػسع دار طفوػسع
الرفنضع ٕٓٗٔ ػع ج ٖع ص ٖٖٓ.
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المبحث الثاني
حماية البيئة في القانون الوضعي والفقو اإلسالمي
لػػـ تحػػظ الوف ػػس ونلحمنفػػس القندكدفػػس الوزمػػس إال مدػػذ كيػػت يرفػػبع عمػػس الػػر ـ مػػف ف الم ػػنس

ونلوف س كاالعتػدال عمف ػن يػد وػد مدػذ وػدل ال مفقػسع إال ف اال تمػنـ الاغمػف ونلوف ػس يػد تػ ر كآلفػ نار إلػس
نفس القرف الغ رفف.

كيػد حظفػػت الوف ػػس ونلحمنفػػس فػػف وػػندئ اامػػر فػػف المحنفػػؿ الدكلفػػس حفػػث كندػػت ال طػػكة ااكلػػس

مػػف بندػػب المبتمػػل الػػدكلف الػػذم درؾ مػػن آلػػت إلفػػه الوف ػػس مػػف ف ػػند كمػػن لحق ػػن مػػف دمػػنر دتفبػػس

التغدفنت الىنر س عمف ن كعمس عدنىػر ن الم تماػسع اامػر الػذم ا ػطر عمػس إآلػرت يفػنـ المدظمػنت
الدكلفس وفوراـ االتانيفنت كعقد المؤتمرات الرامفس لحمنفس الوف س كعدـ االعتدال عمف نع ػذا مػف كب ػس

دظػػر القػػندكف الػػدكلف كال ف ػػنت القن مػػس عمفػػه(ٔ) .مػػن ونلد ػػوس لم ػرفغس اب ػػومفس فقػػد كلػػت مك ػػكع
ػدلا مػػف ح ػث ابد ػػنف عمػػس دظنفػػس وددػػه كى ػكنال إلػػس حآلػػه إلػػس عػػدـ
حمنفػػس الوف ػػس عدنفػػس نىػػس وػ ن
ابف ند فف اارض كابىوح فف ن من ا تطنع.

كلم ػػن كند ػػت م ػ ػ لس حمنف ػػس الوف ػػس تمآل ػػؿ حب ػػر الزاكف ػػس لك ػػؿ م ػػف الق ػػندكف الك ػػغف كالت ػ ػرفل

اب ومف ففددف رفت ف تدنكل ن فف مطموفف ونلتاىفؿ عمس الدحك التنلف:
 المطمب األول :حمنفس الوف س فف القندكف الك غف.
 المطمب الثاني :حمنفس الوف س فف الاقه اب ومف.

(ٔ)
توغػػن لوتانيفػػنت الدكلفػػس التػػف تدنكلػػت م ػ لس حمنفػػس
مػػن ونلد ػػوس لحمنفػػس الوف ػػس فػػف الت ػرفغنت الكطدفػػس لقػػد كندػػت ن
الوف سع كالتف دىت فف ودكد ن عمس ف تقكـ الدكؿ و ف الت رفغنت الوزمس لحمنفس الوف س عمس الم تكل الكطدف.
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المطمب األول
حماية البيئة في القانون الوضعي
ونلب ػن  -كاف كػػنف مت ػ نار وغػػض
تمنم ػن ن
لقػػد ا ػػتـ القػػندكف الك ػػغف وم ػ لس حمنفػػس الوف ػػس ا ن
ال فل؛ كلغؿ ذلؾ رابل لككف مك كع الوف س مف المكا فل الحدفآلػس الد ػ ة التػف لػـ تػر الدػكر إال فػف
زمف مت ر مف القرف الغ رفف.
كمف بؿ ابحنطس ومك كع حمنفس الوف س فبدر ودن التغرض لما كـ الحمنفس كتحدفد المقىكد

مد ػػنع ككػػذا الكيػػكؼ عمػػس المىػػطمحنت التػػف ا ػػتغممت فػػف الكآلػػن ؽ الدكلفػػس لمداللػػس عمػػس حمنفػػس

الوف سع ك تدنكؿ من وؽ عمس الدحك التنلف:

الفرع األول
المفيوم القانوني لمصطمح الحماية
الحماية لغة :تدؿ الحمنفس فف المبس عمس مغ و
ػنف متغػددة ػف .ٔ :مىػدر حمػسع حمنفػس الوف ػس:
كينفت ن مف التمكث – حمنفس بكفس .ٕ .دظنـ ا تغمنرم فق ف و ف تظؿ الحككمس الكطدفس فف إيمفـ

مػػن ين مػػس عمػػس ف تتػػكلس الدكلػػس الحنمفػػس ػػؤكف ابيمػػفـ الدفنعف ػس كال نربفػػس كتقػػدـ ل ػػن الدىػػح فػػف
بمف ػػل ال ػػؤكف اا ػػرل .ٖ .حى ػػندس

ال غب(ٔ).

ػػد االعتق ػػنؿع فق ػػنؿ :رفغ ػػت الحمنف ػػس ع ػػف ع ػػك مبم ػػس
ػد الم ػنطرع ك ػمنف مدػه ك ػومته عػف طرفػؽ

اصطالحا :كينفػس ػ ص ك مػنؿ
الحماية
ً
ك ػ ػػن ؿ يندكدف ػ ػػس ك مندف ػ ػػس(ٕ)ع ك ػ ػػف مبمكع ػ ػػس دظم ػ ػػس مكب ػ ػػس لحمنف ػ ػػس وغ ػ ػػض اا ػ ػ ػ نص ك

ممتمكنت ـ(ٖ).

من ما كـ الحمنفس مف كب ػس دظػر المبدػس الدكلفػس لمىػمفب ااحمػر :ف ػف تغتوػر مبمكعػس مػف
ابب ػرالات التػػف تت ػػذ لك ػػل كد ػػر كتطوفػػؽ المغػػنففر كالموػػندئ ابد ػػندفسع كمػػن ت ػػمؿ يفػػنـ ػػذت

(ٔ) مغبػػـ المبػػس الغروفػػس المغنىػرةع د .حمػػد م تػػنر عمػػرع الطوغػػس ااكلػػسع عػػنلـ الكتػػبع القػػن رةع  ٕٜٔٗػػع ج ٔع
ص.ٜ٘ٙ

(ٕ)

ف ارب ػػل :بفػ ػرار ككرد ػػكع مغب ػػـ المى ػػطمحنت القندكدف ػػسع تربم ػػس :مدى ػػكر القن ػػفع الطوغ ػػس ااكل ػػسع المؤ ػػس

البنمغفس لمد ر كالتكزفلع القن رةع ٜٜٔٛع ص .ٕٚٙ

(ٖ) المربل دا هع ص .ٕٚٙ
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المبدػػس و د ػػطس ت ػػدؼ إلػػس ىػػكف حقػػكؽ ال ػػحنفن كالحاػػنظ عمف ػػن مػػف المػػكت كاالعتػػدال كالحػػرب
دتفبس ك غ ـ فر الم مكف.

إذف فنلحمنفس ونلد وس لمبدس الدكلفس لمىمفب ااحمر ف المبمكعس الكنممس مف ال طكات التف

تت ذ لك ل كد ر كتطوفؽ المغنففر كالموندئ ابد ندفس(ٔ).

الفرع الثاني
حماية البيئة في التشريعات اإلَميمية والدولية والعالمية
إف حمنفس الوف س لف ت ينىرة عمػس دكلػس دكف

ػرل ك مدطقػس وغفد ػنع وػؿ إد ػن ت ػدد الو ػرفس

بمغػنلع كتمآلػػؿ كؿ ا توػػنر عممػف حقفقػػف مػػنـ المبتمػل الػػدكلف لتقػػدفـ االيت ارحػنت كالمغنلبػػنت فػػف
ػػوفؿ إوقػػنل الت ػكازف الوف ػػفع كمكنفحػػس اا طػػنر كارفػػنت الوف فػػسع لػػذا ف ػػدؼ ػػذا الاػػرع إلػػس ك ػػؼ

كعنلمفػػن لحمنفػػس الوف ػػسع كوفػػنف اا ػػس التػػف ترتكػػز عمف ػػن اادظمػػس
كدكلفػػن
إيمفمفػػن
الب ػػكد الموذكلػػس
ن
ن
ن
الدكلفس فف إىدار ت رفغنت ن الوف فس.
إف اال تمنمنت الدكلفس ونلوف س كم ػكوت ن لف ػت ا تمنمػنت حدفآلػسع إذ حظفػت ػذت الم ػكوت

ون تمنـ إيمفمف كدكلف كعنلمف مدذ فتػرات طكفمػس عمفقػس البػذكر فػف التػنرفخع كلكػف فدقىػه التدظػفـ
آلر و فن س الدظنـ الدكلف فف تكبفه المدظمنت كال ف نت الدكلفس لمغنلبس ي نفن الوف س.
كالدكاـع مت نا

ككذلؾ ففف التطكر كالتقدـ الىدنعف الػذفف حػدآلن فػف المبتمػل الػدكلف عقػنب الحػرب الغنلمفػس
الآلندفس ك نىس فف فترة ال تفدنت كمن وغد نع كبدا الحنبس بىدار ت رفغنت تغدف ونلوف سع كفت تس

الػػدقص فػػف مكنفحػػس بكادػػب مػػف الم ػػكوت الوف فػػس مػػف دقػػص ك يىػػكر الت ػرفغنت الوف فػػس عمػػس

الدطنؽ ابيمفمف ك الدطنيفف الدكلف كالغنلمف.
أوًَل :التشريعات اإلَميمية لحماية البيئة

إف لمتغػػنكف ابيمفمػػف مفػػس نىػػس فػػف حمنفػػس المىػػندر الوف فػػس الم ػػتركس كالمحنفظػػس عمف ػػن.
ك دنؾ عدة اتانيفنت إيمفمفسع مف وفد ن:

(ٔ) ف ارب ػػل :مقتطا ػػنت م ػػف تقرف ػػر المبد ػػس الدكلف ػػس لمى ػػمفب ااحم ػػر :الحمنف ػػس كالم ػػنعدة (٘)ٜٜٔع عم ػػس مكي ػػل:
.www.cicr.org
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اتفاَية برشمونة :ت مدت ذت االتانيفس اتانينن وفف الدكؿ المطمس عمس الوحر ااوفض المتك طلحمنفػػس ػكاط ه كمفن ػػه مػػف التمػػكث .كيػػد عقػػدت االتانيفػػس عػػنـ  ٜٔٚٙتحػػت رعنفػػس اامػػـ المتحػػدة

لموف س.

ك ممت مغن ػدة ور ػمكدس موػندئ نمػسع مػف ورز ػن :التػزاـ الػدكؿ ونت ػنذ اببػرالات ال ػركرفس
التف مف

د ن حمنفس ذا ابيمفـ مف التمكث الدنتج عف م مىدر ك ب س(ٔ).

اتفاَيااة الكوياات اإلَميميااة :تغنيػػدت عمف ػػن عػػنـ  ٜٔٚٛالػػدكؿ الآلمػػندفع المطمػػس عمػػس ال مػػفجعك ػػف( :الككف ػػتع ال ػػغكدفسع ابم ػػنرات الغروف ػػس المتح ػػدةع يط ػػرع عم ػػنفع الغػػراؽع الوحػػرففع إفػ ػراف).
كت ػػدؼ المغن ػػدة ابيمفمفػػس و ػػكؿ ر ف ػػف إلػػس تد ػػفؽ الد ػػنطنت الوف فػػس لمػػدكؿ الآلمػػندف ومػػن فكاػػؿ

حمنفػػس ال ػكاحؿ الوف فػػس الوحرفػػس كمفن ػػنع كتطػػكفر الكآلػػن ؽ القندكدفػػس التػػف ت ػػكؿ اا ػػنس القػػندكدف
لمب ػػكد الم ػػتركس لحمنفػػس المدطقػػس الوحرفػػس كتدمفت ػػن عمػػس

ػػس آلنوتػػس .كتتػػكلس المدظمػػس ابيمفمفػػس

ػر ل ػػن  -اب ػراؼ عمػػس تدافػػذ
لحمنفػػس الوف ػػس الوحرفػػس ( - (ROPMEالتػػف تت ػػذ مػػف الككفػػت مقػ نا
االتانيفس.
اتفاَية البحر اَلحمر وخميج عدن اإلَميمية :عقدت عنـ ٕٜٔٛع كتـ تدافذ ن عنـ ٘.ٜٔٛكمف وفف الدكؿ المتغنيدة عمف ن :ااردفع ال غكدفسع فم ػطففع الػفمفع الىػكمنؿ .كتت ػذ ػذت الػدكؿ

كنفس التداوفر لحمنفس الوحر ااحمر ك مفج عدف مف التمكث.
ثانيا :التشريعات الدولية لحماية البيئة
ً

مػػن ونلد ػػوس لوتانيفػػنت الدكلفػػسع ف دػػنؾ وركتككػػكؿ مػػكدتاع و ػ ف ت اػػفض إدتػػنج كا ػػت وؾ
الم ػكاد الم ػػتدزفس لح ػزاـ ااكزكف .كيػػد داػػذ الوركتككػػكؿ عػػنـ ٜٜٔٛع كتػػـ تغدفمػػه عػػنـٓ ٜٜٔو ػػوب
تد كر حنلس حزاـ ااكزكف .كومقت س وركتكككؿ مكدتا اتاقت ااطراؼ الم نركس ففه عمس التقمفؿ

مػ ػػف إدتػ ػػنج كا ػػػت وؾ الم ػ ػكاد الم ػػػتدزفس لطوقػ ػػس ااكزكفع كتتغ ػػد ااط ػ ػراؼ وت ػ ػ فؿ ت ػػكفر الم ػ ػكاد
كالتقدفنت الودفمس ارمدس مف الكب س الوف فس لألطراؼ مف الومداف الدنمفس(ٕ).

(ٔ) د .عىػػنـ دػػكرع ابد ػػنف كالوف ػػس فػػف عػػنلـ متبفػػرع مؤ ػػس ػػونب البنمغػػسع اب ػػكددرفسع ٕٕٓٓع ص -ٕٔٛ
.ٕٜٔ
(ٕ) د .ػػرؼ عوػػدالغزفزع التمػػكث الوف ػػف حن ػرت كم ػػتقومهع مركػػز اب ػػكددرفس لمكتػػنبع اب ػػكددرفسع ٕٓٓٓع ص
ٔ.ٔٚ

- ٕٓ -

ك دػػنؾ اتانيفػػس االتبػػنر الػػدكلف لمحفكادػػنت كالدونتػػنت الورفػػس الم ػػددة وػػنالدقراضع كاتانيفػػس وػػنزؿ

و ف التحكـ فف دقؿ الدانفنت ال طرة كالت مص مد ن عور الحدكد.

كي ػػد كيغ ػػت وغ ػػض ال ػػدكؿ الغروف ػػسع كمى ػػرع ااردفع ال ػػغكدفسع ابم ػػنرات الغروف ػػس المتح ػػدةع
حرىن مد ن عمس الغدنفس و ؤكف الوف س.
الفمفع الككفت عمس االتانيفنت الدكلفس – المذككرة عوت –
ن
ثالثًا :التشريعات العالمية لحماية البيئة
إف الكعف و وغػند آآلػنر الوف ػس ك طػنرت لػـ فدحىػر فػف دا ػرة الب ػكد ابيمفمفػس كالدكلفػس فقػط وػؿ

ادت ر وػفف ال ػغكب كالحككمػنت كالبمغفػنت الغنلمفػسع ك دل إلػس ادغقػند المػؤتمرات الوف فػس الغنلمفػس؛

لد ار س اا نلفب كالك ن ؿ الكابب ات نذ ن فف تقدفـ المغنلبنت عمس المكارد الوف فس.

نمػن لتر ػفخ القكاعػد
كيد ورز ذلؾ وبػول فػف ب ػكد مدظمػس اامػـ المتحػدةع كالتػف لغوػت نا
دكر ن
كالموندئ الوزمس دحك االعتراؼ وحػؽ ابد ػنف فػف الغػفش كالتمتػل ووف ػس ػمفمس كدظفاػس ك نلفػس مػف

التمكثع كيد ىدر ابعوف الغػنلمف لحقػكؽ ابد ػنف عػنـ ٜٔٗٛع كيػد دػص فػف المػندة (ٕ٘) مدػه
عمس ف" :لكؿ

ص الحؽ فف م تكل مغف ف مدن ب لمحانظ عمس ىحته ككفنده".

وفػػد دػػه فغػػزل لمػػؤتمر الوف ػػس ابد ػػندفس الػػذم عقدتػػه البمغفػػس الغنمػػس لألمػػـ المتحػػدة فػػف مدفدػػس

إ تك كلـ ونل كفدع كذلؾ وؿ الاتػرة مػف ٘ ٔٙ-فكدفػه عػنـ ٕٜٔٚع لمكاب ػس الم ػكوت كمدني ػس
ي نفن الوف س الم تماسع الا ؿ فف ت مفط ال كل كتكآلفؼ اال تمنـ ونلوف س كوكفافس الػدفنع عد ػن كيػد
ػػار م ػػؤتمر إ ػػتك كلـ ع ػػف إيػ ػرار مبمكع ػػس م ػػف المو ػػندئ كالتكى ػػفنتع الت ػػف تغ ػػد ومآلنو ػػس القنع ػػدة

اا ن ػػفس لكنفػػس الت ػرفغنت الوف فػػس كلبمفػػل ااوحػػنث القندكدفػػس فػػف مبػػنؿ الوف ػػس(ٔ)ع كيػػد كػػد الموػػد

الحندم كالغ ركف مف الموندئ التف ير ػن المػؤتمر المػذككر عمػس إلػزاـ الػدكؿ ونلحاػنظ عمػس الوف ػسع
كالتغنكف ففمن وفد ـ لمتىدم لمق نفن الوف فس الدكلفس الم تماس كتطوفؽ المغنففر كاال تراطنت الوزمس

لمدػػل التمػػكث مػػل

ػػركرة تطوفػػؽ يكاعػػد القػػندكف الػػدكلف ال نىػػس وحمنفػػس الوف ػػس كمدػػل الم ػػنس و ػػن.

كعقب مؤتمر إ تك كلـ تكالس عقػد المػؤتمرات كالدػدكات المتغمقػس ومبػنالت الوف ػس الم تماػسع ك ورمػت

الغدفد مف االتانيفنت الدكلفس(ٕ).

(ٔ) د .حمد عودالكرفـ ومسع مربل نوؽع ص ٓٔ.
(ٕ) د .محمػػد مػػؤدس محػػب الػػدففع الوف ػػس فػػف القػػندكف البدػػن فع د ار ػػس مقنردػػسع مكتوػػس اادبمػػك المى ػرفسع القػػن رةع
ٜٜ٘ٔع ص ٗ ٛكمن وغدھا.
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كازال ذا التطكر ال ن ؿ فف مبنؿ اال تمنـ وق نفن الوف ػس كم ػنكم ن الم تماػس وػد فػدغكس ػذا

التطكر عمس بمفل دكؿ المبتمل الدكلفع حفث ود ت كؿ دكلس تىدر ت رفغنت ن ال نىػس ومكنفحػس
التمكث كحمنفس الوف س كعدنىر ن الم تماس مف كنفس فغنؿ الم نس و ن.

الفرع الثالث
حماية البيئة في التشريعات الوطنية
ت آلر الم رع فف بمفل دكؿ الغنلـ ونلتطكر ال ن ؿ الذم تكىؿ إلفه المبتمل الدكلف فف مبنؿ

المحنفظس عمس الوف ػسع كيػد ترتػب عمػف ذلػؾ ىػحكة ت ػرفغفس وف فػس ن مػس وػد ت مػف مدتىػؼ القػرف

ػنر مػػف ال ػػوغفدنت عقػػب ادغقػػند م ػػؤتمر إ ػػتك كلـع إال دػػه ك ػػنف
المدىػػرـع آلػػـ ومبػػت ذركت ػػن اعتوػ نا
الموحظ يوؿ مؤتمر إ تك كلـ إف الدكؿ تقكـ وفدراج اافغنؿ التف تدطكم عمس اب رار ونلوف س فػف

ىمب يكادفف الغقكونت الىندرة فف ذت الدكؿع كذلؾ إد ار نكن مد ن و مفػس الوف ػس ك ػركرة المحنفظػس
عمف ن كعدـ الم نس و ن.
كمل تطكر دمنط الحفنة كازدفند م نطر التمكث كتراكـ الم كوت الوف فسع كمن ترتب عمس ذلؾ
مػػف آآلػػنر ػػموفس فندحػػس عمػػس كػػؿ مػػف ابد ػػنف كالوف ػػسع وػػد الم ػػرعكف فتب ػػكف دحػػك االتبػػنت فػػف
إى ػػدار ت ػ ػرفغنت مت ىى ػػس و ػػدؼ تدظ ػػفـ كا ػػتبوؿ ح ػػد عدنى ػػر الوف ػػس م ػػل ال ػػدص ف ػػف تم ػػؾ

الت رفغنت عمس البزالات البدن فس الوزمس ل منف احتراـ اافراد ل ذت الت رفغنت(ٔ).

وفػػد دػػه م ػل تطػػكر ال فن ػػس البدن فػػس لحمنفػػس الوف ػػس مػػف بندػػب كتدػػنمف الػػكعف الوف ػػف دتفبػػس
ابح ػػنس الغمفػػؽ ونل

ػػن ر التػػف تمحػػؽ ونلوف ػػس مػػف بندػػب

ػػرع وػػد االتبػػنت الت ػرفغف فمفػػؿ دحػػك

إىدار يكادفف نىس م تقمس وذات ن نممس لكنفس الغدنىر الم تماس لموف س مف منل ك كال كتروس كمن
فػػر ذلػػؾع طمػػؽ عمف ػػن الػػوغض لقػػب القػكادفف المكحػػدة لحمنفػػس الوف ػػس(ٕ)ع كيػػد تدنكلػػت ػػذت الق ػكادفف

(ٔ) مف مآلمس ھذت الت رفغنت :فف مىر القندكف ريـ  ٗٛل دس ٕ ٜٔٛفف

ف حمنفس د ر الدفؿ كالمبػنرم المن فػس

مػػف التمػػكثع كفػػف الككفػػت القػػندكف ريػػـ ٕٔ ل ػػدس ٗ ٜٔٙو ػ ف مدػػل تمكفػػث المفػػنت الىػػنلحس لمموحػػس ونلزفػػتع كفػػف
فرد ػػن الق ػػندكف ري ػػـ  ٜٜ٘ل ػػدس  ٜٔٚٙو ػ ػ ف حظ ػػر تمكف ػػث المف ػػنت الدا مف ػػس ك الدكلف ػػس ع ػػف طرف ػػؽ اب ػ ػراؽ ف ػػر
الم ركع.
(ٕ) فرابل :د .فرج ىنلح ال رفشع ب ار ـ تمكفث الوف سع المربل ال نوؽع ص ٕ٘ٔ كمن وغدھا.
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ااحك ػػنـ الوزم ػػس و ػ ػ ف تبػ ػرفـ فغ ػػنؿ االعت ػػدال عم ػػس م عدى ػػر م ػػف عدنى ػػر الوف ػػسع كالغقكو ػػنت

المترتوس عمس م نلاس تمؾ اافغنؿ(ٔ).

كحرىػػت الػػدكؿ عمػػس إىػػدار المػكا ح التدافذفػػس لمقػكادفف المكحػػدة لػػدف ن كال نىػػس و ػ ف حمنفػػس
الوف ػسع كيػد ات ػمت ػذت المػكا ح و ػمس ممفػزة ك ػف كآلػرة الػدظـ كاال ػتراطنت كالمغػنففر الػكاردة فف ػػنع
كالتف تتغمؽ وكنفس الغدنىر الم تماس لموف س مف بؿ تدظفـ ا تبول ن ومن فكاؿ الحانظ عمف نع كمدل
م م نس و ن.

المطمب الثاني
حماية البيئة في الفقو اإلسالمي

ا ػػتـ الق ػرآف الك ػرفـ كال ػػدس الدوكفػػس المط ػرة كمػػف وغػػدت الغممػػنل وك ػػل

كالمحنفظ ػػس عمف ػػن م ػػف م

ػكاوط لحمنفػػس الوف ػػس

ػػرر ك ذل فمك ػػف ف فمح ػػؽ و ػػن كفػ ػؤآلر عمف ػػنع فك ػػغت القكاع ػػد

كااحكػػنـ الوزمػػس لمدػػل االعتػػدال عمف ػػن ك الم ػػنس و ػػنع وبفػػس االدتاػػنع و ػػن كومكارد ػػن الم تماػػسع
ك كؼ تدنكؿ حمنفس الوف ػس فػف القػرآف الكػرفـ كال ػدس الدوكفػسع كوفػنف المقىػكد مػف ف حمنفػس الوف ػس

مػػف مقنىػػد ال ػرفغسع كالقكاعػػد كال ػكاوط الاق فػػس التػػف ك ػػغ ن الاق ػػنل لحمنفػػس الوف ػػسع كذلػػؾ ففمػػن

فمف:

الفرع األول
حماية البيئة في القرآن الكريم
لقد ا تمؿ القرآف الكرفـ عمس دىكص كآلفرة تدؿ داللس كا حس عمس الغدنفس الكوفرةع كالمكندس

المتمفزة لموف ػسع كذلػؾ فكػكف تػنرة مػف ػوؿ الدىػكص الغقدفػسع كتػنرة مػف ػوؿ ذكػر مػدلكالت لاػظ
الوف سع كتنرة

رل مف وؿ الد ف عف الا ند فف اارضع كوفنف ذلؾ ففمن فمف:

أوًَل :مكانة البيئة من خالل بعض النصوص العقدية
ِ
ش ْيء َخمَقَ ُو.)ٕ(...
س َن ُكل َ
ٔ -ينؿ تغنلس :الذي أ ْح َ
ش ْي ٍء.)ٖ(...
ص ْن ََ الم ِو ال ِذي أَتْقَ َن ُكل َ
ٕ -ينؿ تغنلسُ ... :
(ٔ) ف اربػػل :القػػندكف المىػػرم ريػػـ ٗ ل ػػدس ٗ ٜٜٔوفىػػدار يػػندكف فػػف حمنفػػس الوف ػػسع القػػندكف الفمدػػف ريػػـ  ٕٙل ػػدس
٘ ٜٜٔو ف حمنفس الوف سع القندكف الارد ف لحمنفس الوف س ريـ ٗٔ ٕٓٓٓ-ٜالىندر فف  ٔٛفتمور ٕٓٓٓ.

(ٕ)
(ٖ)

كرة ال بدةع ارفس.ٚ :
كرة الدمؿع ارفس.ٛٛ :

- ٕٖ -

ٖ -ينؿ تغنلسَ ... :ما تََرى ِفي َخ ْم ِ
ق الر ْح َم ِن ِم ْن تَفَ ُاو ٍت.)ٔ(...
ش ْي ٍء َخمَ ْق َناهُ ِبقَ َد ٍر.)ٕ(
ٗ -ينؿ تغنلس :إِنا ُكل َ

وجو الدَللة من اآليات:

متقد ػػنع
تػػدؿ ػػذت ارفػػنت القرآدفػػس عمػػس ف اح تغػػنلس م ػػؽ كػػؿ ػفل فػػف ػػذ الكػػكف ح ػ نػدنع ن
متكازند ػػنع كل ػػفس آلم ػػس دق ػػص ك عف ػػب ف ػػف مق ػػه تو ػػنرؾ كتغ ػػنلسع كالوف ػػس م ػػؽ م ػػف م ػػؽ اح تو ػػنرؾ
كتغنلسع كلذلؾ ففف ذت ارفنت الغقدفس التف تتحدث عف روكوفته تونرؾ كتغػنلس تػدؿ عمػس ف الوف ػس
مقػت ىػنلحسع ح ػدسع متكازدػسع فكػؿ ف ػند ػك فػ تس مػف ىػدل الو ػر كلػفس مػف اح تغػنلسع كودػػك

الو ر مد فكف عف الا ند فف اارض.
ثانيا :مكانة البيئة من خالل استخدام مدلوَلت لفظ البيئة
ً
لقػد كلػػت دىػػكص القػرآف الكػرفـ لموف ػػس مكندػس نىػس كم ػػنحس كا ػػغس مػػف ػوؿ ا ػػت دام ن

لمدلكالت لاظ الوف س:

ٔ -فقػد تحػػدآلت عػف اارض الػػذلكؿ التػف م ػػد ن اح تغػنلس لودػػف آدـ كفر ػ ن ل ػػـع يػنؿ تغػػنلس:
اىا فَ ِنعم ا ْلم ِ
ون.)ٖ(
ض فَ َر ْ
َ و ْاأل َْر َ
اى ُد َ
ش َن َ ْ َ َ
ٕ -كتحػػدآلت عػػف اا ػػبنر ال ػرال كالحػػدا ؽ ذات الو بػػس الدػػنظرة كمػػن تبػػكد وػػه مػػف آلم ػرات
َع َنا ٍ
طااٌَ ُمتَ َجا ِ
م تماػػس كمتغػػددةع يػػنؿ تغػػنلسَ  :وِفااي ْاأل َْر ِ
ض َِ َ
ااب َو َزْرعٌ
ات َو َجنا ٌ
ااو َر ٌ
اات ِما ْان أ ْ
اء و ِ
ٍ
ان و َغ ْير ِ
ِ
ِ
ض َيا َعمَاى َب ْع ٍ
ص ْن َو ٍ
اض ِفاي ْاألُ ُك ِال إِن
اح ٍد َوُنفَ ِّ
ض ُل َب ْع َ
ان ُي ْ
سقَى ِب َم َ
َوَنخي ٌل ص ْن َو ٌ َ ُ
ِفي َذلِ َك َآلَي ٍ
ون.)ٗ(
ات لِقَ ْوٍم َي ْع ِقمُ َ
َ
ٖ -ك فن ػػت فػػف ذكػػر المػػنل كمىػػدر لمحفػػنة كىػػكرته فػػف بمفػػل

ػػكنله :مػػف مطػػنرع د ػػنرع

مفػػنت بكففػػسع فدػػنوفل ىػػنففسع ذكػػر الوحػػنر كعظمػػس مق ػػنع كمػػن كدع فف ػػن مػػف رزاؽ كففػرةع
ِ
او ِح ْم َي ا ًة
او لَ ْح ًمااا َ
سااتَ ْخ ِر ُجوا ِم ْنا ُ
سااخ َر ا ْل َب ْحا َار لِتَ ا ْ ُكمُوا ِم ْنا ُ
ط ِريااا َوتَ ْ
فقػػنؿ تغػػنلسَ  :و ُىا َاو الااذي َ
اخر ِف ِ
ِ
ون.)٘(
ضمِ ِو َولَ َعم ُك ْم تَ ْ
يو َولِتَ ْبتَ ُغوا ِم ْن فَ ْ
ش ُك ُر َ
تَ ْم َب ُ
سوَن َيا َوتََرى ا ْل ُف ْم َك َم َو َ

ٗ -كعر ت ىكر الرفنح كال حنب كالورؽ كالرعد كمن فبرم فػف البػوؼ البػكم لػألرض مػف
الرياح فَتُِثير سحابا فَي ْبسطُ ُو ِفاي السام ِ
ِ
ِ
اء
عممفنت مدن فسع فقنؿ تغنلس :الم ُو الذي ُي ْرس ُل ِّ َ َ
ُ ََ ً َ ُ
َ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

كرة الممؾع ارفس.ٖ :
كرة القمرع ارفس.ٜٗ :
كرة الذارفنتع ارفس.ٗٛ :
كرة الرعدع ارفس.ٗ :
كرة الدحؿع ارفس.ٔٗ :

- ٕٗ -

ِ ِ ِِ
شاء وي ْجعمُ ُ ِ
ااء ِم ْان
ااب ِب ِاو َم ْان َي َ
َك ْي َ
سافًا فَتَ َارى ا ْل َاو ْد َ
َص َ
ش ُ
ق َي ْخ ُار ُج م ْان خ َال لاو فَاِم َذا أ َ
او ك َ
ف َي َ ُ َ َ َ
ِ ِِ
ون.)ٔ(
ستَ ْب ِش ُر َ
ع َباده إِ َذا ُى ْم َي ْ

٘ -كىػػكرت عػػنلـ الحفػكاف كالطفػػر كوفدػػت عظػػفـ يػػدرة اح تغػػنلس فػػف ا ػػتوؼ مقػػه كا ػػتوؼ
ِ ِ
ىن ى ـ كطون غ ـع فقنؿ تغنلسَ  :و َماا ِم ْان َداب ٍاة ِفاي ْاأل َْر ِ
اح ْي ِاو
يار ِب َج َن َ
ض َوََل طَاائ ٍر َيط ُ
إَِل أُمم أ َْمثَالُ ُكم ما فَر ْط َنا ِفي ا ْل ِكتَ ِ
ون)ٕ(ع (ٖ).
ش ْي ٍء ثُم إِلَى َرِّب ِي ْم ُي ْح َ
اب ِم ْن َ
ش ُر َ
ْ َ
ٌَ

ثالثًا :مكانة البيئة من خالل النيي عن إفساد عناصرىا

ظير ا ْلفَس ُ ِ
س َاب ْت أ َْي ِادي الن ِ
اض ال ِاذي
ااس لِ ُي ِاذيقَ ُي ْم َب ْع َ
اد في ا ْل َبِّر َوا ْل َب ْح ِار ِب َماا َك َ
َ
ٔ -ينؿ تغػنلسَ َ َ  :
ون.)ٗ(
َع ِممُوا لَ َعم ُي ْم َي ْر ِج ُع َ
وجو الدَللة:
ف اح تونرؾ كتغنلس

ور وظ كر الا ند فف الور كالوحر كادت نرت و ػوب ػكل عمػنؿ الدػنسع

يمفو كنف ال ركج عدػهع ك كآلف نػراع كف ػندت الىػوحع كف ػتغمؿ
كالا ند ركج ال فل عف االعتداؿ ن
ػكر لما ػػندع
ذلػػؾ فػػف الػػداسع كالوػػدف كاا ػػفنل ال نربػػس عػػف اال ػػتقنمس(٘) .كيػػد ذك ػر الما ػػركف ىػ نا
ااد ِفااي ا ْل َبا ِّار َوا ْل َب ْحا ِار( :كنلبػػدبع كالمكتػػنفع ككآلػرة
مد ػػن :فػػف يػػكل ـ فػػف تا ػػفر ارفػػسَ  :
سا ُ
ظ َيا َار ا ْلفَ َ
الحرؽع البرؽع كا انؽ الىفندفف كالبنىسع كمحؽ الوركنت مف كؿ فلع يمس المدنيل فف البممسع
كآلرة الم نر)(.)ٙ

ودنل عمس من تقدـع ففف لاظ الا ند عنـ فراد وه اال طراب كال ركج عف االعتداؿع فا ػند
ن
الور كالوحرع ف مؿ :ا طراب اامكرع كاال توؿ فف الحفنة فف الورع كفف الوحرع كفف المنلع
س َب ْت أ َْي ِادي الن ِ
ااس" :فغدػف و عمػنؿ
كفف ال كالع كفف التروسع ك ذا ك ف ند الوف س وغفدػهِ " .ب َما َك َ

(ٔ)
(ٕ)

كرة الركـع ارفس.ٗٛ :
كرة اادغنـع ارفس.ٖٛ :

(ٖ) د .محمد زرمػنفع التىػكر اب ػومف لموف ػس – دالالتػه ك وغػندتع مبمػس ال ػرفغس كالد ار ػنت اب ػومفسع الغػدد ٘٘ع
الغراؽع ٕٕٓٓع ص ٘ ٖٙكمن وغد ن.

(ٗ)

كرة الركـع ارفس.ٗٔ :

(٘) الماردات فف رفب القرآفع وك القن ـ الح فف وف محمدع تحقفؽ :محمد فد كفودفع دار المغرفسع لودنفع ودكف
ودكف دس د رع ج ٔع ص .ٖٜٚ

()ٙ

الغومس

نب الػدفف االك ػف الوبػدادم (ت ٕٔٚٓ/ػػ)ع ركح المغػندف فػف تا ػفر القػرآف الكػرفـ كال ػول المآلػندفع

دار إحفنل التراث الغروفع وفركتع ودكف دس د رع ج ٕٔع ص .ٗٚ

- ٕ٘ -

الدػػنسع فنلا ػػند المقىػػكد فػػف ارفػػس عػػنـ ف ػػمؿ الا ػػند المغدػػكم كمدػػه" :محػػؽ الوركػػنت مػػف كػػؿ
فلع كيمس المدنفل فف البممس"ع كف مؿ ف ن ن الا ند المندم "كآلرة الم نر"ع ك ك ف ند الوف س.

ٕ -يػػنؿ تغػػنلسَ  :وََل تُ ْف ِسا ُادوا ِفااي ْاأل َْر ِ
صا َاال ِح َيا َو ْاد ُعااوهُ َخ ْوفًااا َوطَ َم ًعااا إِن َر ْح َما َة الما ِو
ض َب ْعا َاد إِ ْ
ين.)ٔ(
يب ِم َن ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
ََ ِر ٌ
وجو الدَللة:
ينؿ القرطوف فػف تا ػفرت ل ػذت ارفػس " :دػه ػوحنده كتغػنلس د ػس عػف كػؿ ف و
ػند يػؿ ك كآلػر وغػد

ىوح يؿ ك كآلرع ف ك عمس الغمكـ عمػس الىػحفح مػف اايػكاؿع كيػنؿ ال ػحنؾ :مغدػنت ال تبػكركا
المنل المغففع كال تقطغكا ال بر المآلمر

رناراع كيد كرد يطل الددندفر مف الا ند فف اارض"(ٕ).

ػفو
كيػػنؿ ال ػػككندف" :د ػػن ـ اح ػػوحنده كتغػػنلس عػػف الا ػػند فػػف اارض وكبػػه مػػف الكبػػكت يمػ ن

كآلفراع كمده يتؿ الدنسع كت رفب مدنزل ـع كيطل
كنفع ك ن

بنر ـع كتبكفر د نر ـ"(ٖ).

كينؿ الحنفظ اوف كآلفر فف تا فر ارفس" :فد س اح تغنلس عف ابف ػند فػف اارضع كمػن

وغػػد ابىػػوح ففدػػه إذا كندػػت اامػػكر من ػػفس عمػػس ال ػػدادع آلػػـ كيػػل ابف ػػند وغػػد ذلػػؾ كػػنف

فككف عمس الغوند"(ٗ).

ػرت

ػػر مػػن

ص َال ِح َيا :م :إىوح اح تغنلس ل نع ك مق ن عمس الكبه المو ـ لمدػنفل ال مػؽ كمىػنلح
َب ْع َد إِ ْ
المكمافف(٘).

الفرع الثاني
حماية البيئة في السنة النبوية المطيرة
كمػػن ػػك الحػػنؿ فػػف القػرآف الكػرفـ فقػػد ا ػػتممت ال ػػدس الدوكفػػس عمػػس الكآلفػػر مػػف الدىػػكص التػػس

تحػػض الم ػػمـ عمػػس اال تمػػنـ و ػ مر الوف ػػس كبػػرس اا ػػبنر كالػػزرع كحمنفت ػػنع كعػػدـ يطغ ػػن لبفػػر
مىمحس عنمسع كيد روط البرس كالزرع ونابر مف اح كالىديس البنرفسع كمف ـ ذت الدىكص:

(ٔ)
(ٕ)

كرة ااعراؼع ارفس.٘ٙ :
تا فر القرطوفع البنمل احكنـ القرآفع القرطوف (ت ٙٚٔ/ػ)ع تحقفؽ :عوداح التركفع الطوغس ااكلػسع مؤ ػس

الر نلسع وفركتع  ٕٔٗٚػع ج ٚع ص .ٕٕٙ

(ٖ) فػػتح القػػدفر البػػنمل وػػفف فدػػف الركافػػس كالد ارفػػس مػػف عمػػـ التا ػػفرع ال ػػككندفع تحقفػػؽ :فك ػػؼ البك ػػفع الطوغػػس
الراوغسع دار المغرفسع وفركتع  ٕٔٗٛػع ج ٕع ص ٖٕٔ.

(ٗ)

تا فر اوف كآلفرع مربل نوؽع ج ٕع ص ٖٕٕ.

(٘) تا فر ركح المغندف لآللك فع مربل نوؽع ج ٛع ص ٓٗٔ.

- ٕٙ -

ٔ -من كرد مف دىكص دوكفس توفف ا تمنـ اب وـ الحدفؼ ونلطرفؽع حتس بغؿ إمنطس ااذل
ػػغوس مػػف ػػغنب ابفمػػنفع فغػػف وػػف رف ػرة  يػػنؿ" :يػػنؿ ر ػػكؿ اح " :ابفمػػنف و ػػل

ك ػػوغكف ك و ػػل ك ػػتكف ػػغوسع ف ف ػػم ن يػػكؿ ال إلػػه إال احع ك ددن ػػن إمنطػػس ااذل عػػف

الطرفؽع كالحفنل غوس مف ابفمنف(ٔ).

وجو الدَللة :ف ر كؿ اح  وفف ف إمنطس ااذل عف الطرفؽ مف غب ابفمنفع كابفمنف
عنمػن ف ػمؿ
ك مرتوس عنلفس مف مراتب الدففع وؿ ك اا نس الػذم تودػس عمفػهع كلاػظ ااذل بػنل ن
ااذل الح ف كمده تمكفث الوف سع كااذل المغدكمع ف ذا فدؿ داللس ينطغس عمس ف حمنفس الوف س فف

اب وـ ف مف ىمفـ ابفمنف كمف مقت فنتهع مآلؿ :إمنطس ااذل كرفل اازوػنؿ كالدانفػنت ال ػنمس
عػػف الطريػػنت كاامػػنكف التػػف فت ػػرر و ػػن ال ػػكنفع ففدػػه ذل كاب ػػوـ فغطػػف اابػػر لمػػف فرفػػل
ااذلع و وؼ القكادفف الك غفس ففد ن تقتىر عمس مغنيوس الم ػنلافف ل ػنع كال تت ػمف مكنفػ ة مػف

طكعن.
فقكـ ورفل ااذل ن
ٕ -الدىػػكص التػػف تحػػرـ الت مػػف كي ػػنل الحنبػػس فػػف طرفػػؽ الدػػنس كفػػف ظم ػػـ كفػػف المػكاردع

ػدفن :د ػػن ت ػػوب التم ػػكثع كتك ػػكف دنيم ػػس
كالحكم ػػس م ػػف ذل ػػؾ ونب ػػنفس إل ػػس ككد ػػن مػ ػ نار تغو ػ ن
لألمراض؛ اف ذلؾ فبغم ن وف س مو مس لمبراآلفـع كمف ذت الدىكص:

عػف وػف رفػرة  ف ر ػكاؿ اح  يػنؿ" :اتقػكا الم، ،غػندففع يػنلكا :كمػن المغندػنف فػن ر ػكؿ اح؟ع
ينؿ :الذم فت م،س فف طرفؽ الدنس ك فف ظم ـ"(ٕ).
كفف ركافس عف مغنذ وػف بوػؿ  يػنؿ :يػنؿ ر ػكؿ اح " :اتقػكا الموعػف الػآلوث :الوػراز فػف

المكاردع ينرعس الطرفؽع الظؿ"(ٖ).

(ٔ)

ىحفح م مـع كتنب ابفمنفع ونب وفنف عدد غب ابفمنف ك ف م ن ك ددن نع ح ريػـٖ٘ :ع مربػل ػنوؽع ج ٔع

ص ٖ.ٙ

(ٕ)

ىحفح م مـع كتنب الط نرةع ونب الد ف عف الت مف فػف الطػرؽ كالظػوؿع ح ريػـٕٜٙ :ع مربػل ػنوؽع ج ٔع

ص .ٕٕٙ

(ٖ)

ػدف وػف داكدع ابمػنـ وػػك داكدع كتػنب الط ػنرةع وػنب المكا ػػل التػف د ػس الدوػف عػػف الوػكؿ فف ػنع ح ريػػـٕٙ :ع

ت رفج كتغمفؽ :غفب ااردنؤكطع محمد كنمؿ يرةع الطوغس ااكلسع دار الر نلس الغنلمفػسع دم ػؽع ٖٓٗٔ ػػع ج ٔع
ص ٚ؛ ػػف اوػػف منبػػسع ابمػػنـ اوػػف منبػػسع كتػػنب الط ػػنرةع وػػنب الد ػػف عػػف ال ػػول عمػػس ينرعػػس الطرفػػؽع ح ريػػـ:
ٖٕٛع ت ػرفج كتغمفػػؽ :محمػػد دنىػػر االوػػندفع الطوغػػس ااكلػػسع مكتوػػس المغػػنرؼع الرفػػنضع وػػدكف ػػدس د ػػرع ج ٔع
ص .ٜٔٔ

- ٕٚ -

كمػػن ركات وػػك رف ػرة  ف ر ػػكؿ اح  يػػنؿ" :ال فوػػكلف حػػدكـ فػػف المػػنل الػػدا ـ كال فبت ػػؿ ففػػه مػػف

البدنوس"(ٔ).

كفف ركافس عف بنور  عف ر كؿ اح  " :ده د س ف فونؿ فف المنل الراكد"(ٕ).
ينؿ ال طنوف" :المراد ونلوعدفف :ارمرفف البنلوفف لمغفع الحنممفف الدنس عمفه كالػداعفف إلفػهع
كذلؾ ف مف فغم من تـ كلغفع فغدف عندة الدنس لغدهع فممن ىن ار نوون لذلؾ
ينؿ :كيد فككف الوعف ومغدس الممغكفع كالموعف مكا ل المغف(ٖ).

فؼ المغف إلف من.

كالم ػكارد :المبػػنرم كالطػػرؽ إلػػس المػػنل ك حػػد ن مػػكرد فقػػنؿ :كردت المػػنل إذا ح ػرته لت ػػربع

كالكرد المنل الذم ترد عمفه(ٗ).

كينرعس الطرفؽ :م الطرفقس التف فقرع ن الدنس و ربم ـ كدغػنل ـع م فػديكد ن كفمػركف عمف ػنع

ف ذت إ نفس الىاس إلس المكىكؼع م :الطرفقس المقركعس ك ف ك ط الطرفؽ"(٘).
مقفو كفدزلكده ال كؿ ظؿ(.)ٙ
كالظؿ :الذم ف تظؿ وه الدنس كفت ذكده ن
ٖ -الدىكص التف ت مر ونلبرس كالزرع:

كمد ن من ركم عف دس  ينؿ :ينؿ ر كؿ اح " :إف ينمػت ال ػنعس كفػف فػد حػدكـ ف ػفمس

فنف ا تطنع ف ال تقكـ حتس فبر ن فمفبر ن"(.)ٚ
(ٔ)

ىحفح الو نرمع ابمنـ الو نرمع كتنب الط ػنرةع وػنب الوػكؿ فػف المػنل الػدا ـع ح ريػـٕٖٙ :ع الطوغػس اامفرفػسع

القن رةع ٖٔٔٔ ػع ج ٔع ص ٜٗ؛ ىحفح م مـع كتػنب الط ػنرةع وػنب الد ػف عػف الوػكؿ فػف المػنل ال اركػدع ح ريػـ:

ٕٕٛع مربل نوؽع ج ٔع ص ٖٕ٘.

(ٕ)

ىحفح م مـع كتنب الط نرةع وػنب الد ػف عػف الوػكؿ فػف المػنل ال اركػدع ح ريػـٕٛٔ :ع مربػل ػنوؽع ج ٔع ص

ٖٕ٘.
(ٖ)

المد ػنج فػف ػرح ىػػحفح م ػمـ وػف الحبػنجع ابمػػنـ الدػككل (ت ٙٚٙ/ػػ)ع وفػت اافكػػنر الدكلفػسع ع ،مػنفع وػػدكف

دس د رع ج ٖع ص ٔ.ٔٙ

(ٗ)

عكف المغوػكد عمػس ػدف وػف داكدع الغظػفـ آوػندمع تقػدفـ :ار ػد ىػورم وػك عماػسع وفػت اافكػنر الدكلفػسع عمػنفع

ودكف دس د رع ج ٔع ص ٖٔ.

(٘)

ل نف الغربع مربل نوؽع ج ٛع ص ٕٙٛ؛ عكف المغوكد عمس رح دف وف داكدع مربل نوؽع ج ٔع ص

()ٙ

دفؿ ااكطنرع ال ككندفع تحقفؽ :محمد ىوحف حوةع الطوغس ااكلسع دار اوف البكزمع الرفنضع  ٕٔٗٚػع ج

ٖٔ.

ٔع ص ٕٔٔ.ٖٔٔ-

()ٚ

م ػدد ابمػػنـ حمػػد وػػف حدوػػؿ (ت ٕٗٔ/ػػ)ع تحقفػػؽ :محمػػد عوػػدالقندر عطػػنع ح ريػػـٕٜٕٔ٘ :ع الطوغػػس ااكلػػسع

دار الكتب الغممفسع وفركتع ٕٓٓٛـع ج ٖع ص ٖ.ٔٛ

- ٕٛ -

فقػػد حػػث الدوػػف الك ػرفـ عمػػس ف فظػػؿ ابد ػػنف الم ػػمـ فبػػرس ر ػػه لتبمفػػؿ الوف ػػس كتح ػػفد ن

كد ر الظؿ حتس لك ينمت ال نعس.

كمػػن ركات دػػس وػػف منلػػؾ  يػػنؿ :يػػنؿ ر ػػكؿ اح " :مػػن مػػف م ػػمـ فبػػرس ر ن ػػن إال كػػنف مػػن
كؿ مده له ىديسع كمن رؽ مده له ىديسع كمن كؿ ال ول مده ف ػك لػه ىػديسع كمػن كمػت الطفػر
ف ك له ىديسع كال فزرؤت

(ٔ)

حد إال كنف ىديس"(ٕ).

ٗ -الدىػػكص التػػف فف ػػن اامػػر ونبح ػػنف إلػػس الحفكادػػنت كتد ػػس عػػف ذفت ػػنع كمد ػػن :مػػن ركم
عف

ؿ وػف حدظمػس " :ف ر ػكؿ اح  مػر ووغفػر يػد لحػؽ ظ ػرت ووطدػهع فقػنؿ :اتقػكا اح

فف ذت الو ن ـ المغبمس اركوك ن ىنلحس ككمك ن ىنلحس"(ٖ).
كمن ركم عف

نـ وف زفد اوف دس وف منلؾ ينؿ :د مت مل بدم دس وف منلؾ دار الحكـ

وػػف فػػكب فػػفذا يػػكـ يػػد دىػػوكا دبنبػػس فرمكد ػػنع يػػنؿ :فقػػنؿ :دػػس" :د ػػس ر ػػكؿ اح  ف تىػػور

الو ن ـ"(ٗ).

كع ػػف عو ػػداح و ػػف عو ػػنس ر ػػف اح عد م ػػن ف الدو ػػف  ي ػػنؿ" :ال تت ػػذكا ػػفنن فف ػػه ال ػػركح
ر ن ن"(٘).
ف ذت ااحندفث ك فر ن ومآلنوس كآلفقس مف الر كؿ  كوردنمج كيػن ف امتػه فػف كفافػس المحنفظػس
عمس الغدنىر الم مس فف الوف س.

الفرع الثالث
حماية البيئة من مقاصد الشريعة
مػػف الغوػػنرات المتداكلػػس عمػػس ل ػػدس الغممػػنل فػػف كتػػب ااىػػكؿ كالاػػركع مػػن دقػػؿ عػػف ابمػػنـ
البزالف فف الم تىػاس" :كمقىػكد ال ػرع مػف ال مػؽ م ػس :ك ػك ف فحاػظ عمػف ـ دفػد ـع دا ػ ـع
عقم ػـع د ػػم ـع مػنل ـ .فكػػؿ مػن فت ػػمف حاػظ ػػذت ااىػكؿ ال م ػػس ف ػك مىػػمحسع ككػؿ مػػن فاػػكت

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ال فزرؤت م :ال فدقىه كف ذ مده.
ىحفح م مـع كتنب الم نينةع ونب ف ؿ البرس كالزرعع ح ريـٕٔ٘٘ :ع مربل نوؽع ج ٖع ص .ٔٔٛٛ

وػػك وكػػر إ ػػحنؽ وػػف زفمػػس الدف ػػنوكرم (ت ٖٔٔ/ػػ)ع ىػػحفح اوػػف زفمػػسع ح ريػػـٕ٘ٗ٘ :ع تحقفػػؽ :د .محمػػد

مىطاس ااعظمفع المكتب اب ومفع وفركتع ودكف دس د رع ج ٗع ص ٖٗٔ.

(ٗ)

ىحفح م مـع كتنب الىفد كالذون حع وػنب الد ػف عػف ىػور الو ػن ـع ح ريػـٜٔ٘ٙ :ع مربػل ػنوؽع ج ٖع ص

.ٜٔ٘ٗ

(٘)

ىحفح م مـع كتنب الىفد كالذون حع ونب الد ف عف ىور الو ن ـع ح ريـٜٔ٘ٚ :ع ج ٖع ص .ٜٔ٘ٗ

- ٕٜ -

ذت ااىكؿ ف ك ما دةع كدفغ ن مىمحس"(ٔ).
ػػذت ػػف الآلكاوػػت اب ػػومفس التػػف فدوبػػف عمػػس الم ػػمـ ف فراعف ػػن فػػف دا ػػه ك ف فتغ ػػد ن

ففمف فرعنت كف ؿ عدهع ك ذت المقنىد تمتػنز و د ػن مقنىػد إل فػس روندفػس تتىػؼ ونبتقػنف كابحكػنـ
ِ ِ
ِ
ااس
كالكمػػنؿع كت ارعػػف حنبػػنت ابد ػػنف ك ار ػزت التػػف بوػػؿ عمف ػػن ...﴿ :ف ْطا َارةَ المااو الت اي فَطَا َار النا َ
يل لِ َخ ْم ِ
ِّين ا ْلقَ ِّي ُم  .)ٕ(﴾...كلذلؾ كىا ن ال نطوف وقكله" :ال ود مد ن فػف
َعمَ ْي َيا ََل تَ ْب ِد َ
ق الم ِو َذلِ َك الد ُ
يفػػنـ مىػػنلح الػػدفف كالػػددفنع وحفػػث إذا فقػػدت لػػـ تبػػر مىػػنلح الػػددفن عمػػس ا ػػتقنمسع وػػؿ عمػػس ف ػػند

كت ػػنرج كفػػكت حفػػنةع كفػػف اا ػػرل فػػكت الدبػػنة كالدغػػفـع كالربػػكع ونل

المقنىد:

ػراف الموػػفف(ٖ) .ك ػػـ ػػذت

ٔ -حاػػظ الػػدفف وفينمػػس ركندػػه المبمػػل عمف ػػنع كتػػرؾ المحرمػػنت المتاػػؽ عمػػس حرمت ػػن(ٗ).

كحاظ الدفف عمس ذا الكبه فرتوط ارتونطنن كآلفقنن ورعنفس عدنىػر الوف ػس التػف مق ػن اح
ك ر ن لدال عوندت ك راد ل ن اال تمرارع كحذر مف االعتػدال عمف ػن ك محنكلػس إفدن ػنع
طا ِ
اان َدابا ٍ
ااائ ٍر َي ِطيااار ِب َج َن َ ِ ِ
ااة ِفاااي ْاأل َْر ِ
اام
ض َوََل َ
يػػنؿ اح عػػز كبػػؿَ ﴿ :و َماااا ِما ْ
ُ
اح ْياااو إَل أ َ
ُما ٌ
أ َْمثَالُ ُك ْم .)٘(﴾...ففذا ينـ ابد نف و كر اح عمػس مػن دغػـ زادت اح مػف ال فػر فػف الػددفن
كار ػرةع كاذا طبػػس كوبػػس ك ف ػػد فف ػػن وبفػػر مػػن تػػدعك إلفػػه ال ػػركرة محػػؽ اح وركػػنت
ش َك ْرتُ ْم َأل ِ
يدن ُك ْم َولَ ِئ ْن َكفَ ْرتُ ْم إِن َع َذا ِبي
عممهع ينؿ عز مف ين ؿ َ ﴿ :موِا ْذ تَ َذ َن َرُّب ُك ْم لَ ِئ ْن َ
َز َ
يد﴾( .)ٙك كر الدغمس ك ا ت دام ن ففمن مقت لهع كالحانظ عمس تكازد نع كالحػذر
لَ َ
ش ِد ٌ
اد ِفي ا ْل َبِّر َوا ْل َب ْح ِر ِب َما
سُ
كالحذر مف إف ند ن ك تبففر طوفغت نع ينؿ تغنلس﴿ :ظَ َي َر ا ْلفَ َ
س َب ْت أ َْي ِدي الن ِ
ون﴾(.)ٚ
اس لِ ُي ِذيقَ ُي ْم َب ْع َ
ض ال ِذي َع ِممُوا لَ َعم ُي ْم َي ْر ِج ُع َ
َك َ

ٕ -كيد عدفت ال رفغس وحاظ ااداس المغىكمسع كذلؾ وتحػرفـ االعتػدال عمف ػن مون ػرة ك

(ٔ)

الم تىاس فف عمـ ااىكؿع حبس اب وـ وػك حنمػد الب ازلػف (ت ٘ٓ٘ /ػػ)ع الطوغػس ااكلػسع المكتوػس التبنرفػس

الكورلع القن رةع ٜٖٔٚع ج ٔع ص ٕٔ٘.

(ٕ)
(ٖ)

كرة الركـ :ارفس.ٖٓ :
المكافقػػنت فػػف ىػػكؿ ال ػرفغسع وػػك إ ػػحنؽ ال ػػنطوف (ت ٜٚٓ /ػػ)ع

الغروفع القن رةع ودكف دس د رع ج ٕع ص .ٜ

(ٗ)

مبمػكع الاتػنكلع تقػف الػدفف حمػد وػف عوػدالحمفـ وػف تفمفػسع تحقفػؽ . :دػكر الوػنزع  .عػنمر البػزارع الطوغػس

الآلنلآلسع دار الكفنلع وفركتع ٕ٘ٓٓع ج ٕٕع ص .ٖٔٙ

(٘)
()ٙ
()ٚ

ػػوط . :محمػػد عوػػداح درازع دار الاكػػر

كرة اادغنـ :ارفس.ٖٛ :
كرة إو ار فـع ارفس.ٚ :
كرة الركـع ارفس.ٗٔ :

- ٖٓ -

ده إفقنع ال رر و نع ذلؾ ف حؽ الحفنة  -فف اب وـ-

ت نوونع كتبدب كؿ من مف
وس مف اح تغنلسع كال فبكز الم نس وهع كفبب عمس اامس ككػؿع كعمػس كالة اامػكر
نىس رعنفس ااداس كىفندت ن كتكففر الوف س الىحفس المو مس ل نع ينؿ تغنلسِ ﴿ :م ْان
اس أَو فَس ٍ
ااد ِفاي ْاأل َْر ِ
ض
س َرِائ َ
إِ ْ
ساا ِب َغ ْي ِار َن ْف ٍ ْ َ
يل أَن ُو َم ْن ََتَ َل َن ْف ً
ِ
يعا.)ٔ(﴾...
َح َي َ
اىا فَ َك َن َما أ ْ
َو َم ْن أ ْ
اس َجم ً
َح َيا الن َ

َج ِل َذلِ َك َكتَ ْب َنا َعمَى َب ِني
أْ
ِ
يعا
اس َجم ً
فَ َك َن َما ََتَ َل الن َ
ٖ -من حاظ الغقؿع فألده مدنط التكمفؼع كفحرـ كؿ من مف

ده إد نؿ ال مؿ عمفهع ك ذا

عممفػن -ف التمػػكث
فػرتوط ارتون ن
طػن كآلفقنػن ورعنفػس الوف ػس كالحاػػنظ عمػس دقن ػن؛ فقػػد آلوػت  -ن
اب غنعف كالتمكث الىكتف ل من آلر طفر كمون ػر عمػس وفػن المػخع كيػد فوكػر فػف

ابى ػػنوس وم ػػرض الز ػػنفمر" .فم ػػف حا ػػظ الوف ػػس ف دح ػػنفظ عم ػػس التاكف ػػر ال ػػكم ف ػػف

ابد ن ف الذم فكازف وفف الفكـ كالبدع كوػفف المىػنلح كالمان ػدع كوػفف المتغػس كالكابػبع
كوػفف القػػكة كالحػػؽع كال فتغنمػؿ مػػل الوف ػػس تغنمػػؿ الم مػكر ال ػػكرافع ك الم ػػدر التن ػػهع

الذم لبس عقمه ون تفنرتع فمـ فغد فغرؼ من فداغه ممن ف رت"(ٕ).

ٗ -كحاظ الد ؿ فت مف المحنفظس عمس الاركج كااعراض كىػحس ااد ػنبع كفكابػه ػذا

نفر مف الما دفف فف اارض كممػكآلف الوف ػس التػف فطػر اح
تحدفن نا
المقىد ال ركرم ن
الدػػنس عمف ػػن؛ فنلغوػػث ونلبفدػػنت الكراآلفػػسع كتبػػنرب اال تد ػػنخ الو ػػرمع كاونحػػس الػػزكاج
ػر لمتػكازف الوف ػف .كيػد اعتوػر القػرآف الكػرفـ يػكـ لػكط
ػدفن طف نا
المآلمف كدحك ذلؾ فغػد تح ن
اال
مػػف الما ػػدفف فػػف اارض لتبففػػر ـ فطػرة اح فػػف ال مػػؽع يػػنؿ تغػػنلسَ ﴿ :ولُو ً
طااا إِ ْذ ََا َ
ِ
ون ا ْلفَ ِ
ون
اح َ
ين ( )28أ َِئن ُك ْم لَتَا ْتُ َ
َح ٍد ِم َن ا ْل َعالَ ِم َ
لِقَ ْو ِم ِو إِن ُك ْم لَتَ ْتُ َ
س َبقَ ُك ْم ِب َيا م ْن أ َ
ش َة َما َ
َن ََاالُوا
ال َوتَ ْق َ
ِّ
ون الس ِب َ
الر َج َ
اب ََ ْو ِم ِاو إَِل أ ْ
ون ِفي َن ِادي ُك ُم ا ْل ُم ْن َك َر فَ َما َك َ
يل َوتَ ْتُ َ
ط ُع َ
ان َج َو َ
ااان الص ِ
اب الم ِ
ا ْئ ِت َناااا ِب َعااا َذ ِ
اااوِم
اااال َر ِّ
ين (َ ََ )29
اااو إِ ْن ُك ْن َ
ااااد َِ َ
ااات ِم َ
ااارِني َعمَاااى ا ْلقَ ْ
ب ا ْن ُ
صْ
ين﴾(.)3
ا ْل ُم ْف ِس ِد َ

٘ -كحاظ المنؿ مقىد فحتنج إلس كياس مت دفس لغويته الكطفدة ورعنفس الوف س كالحانظ عمس
مقػػدرات ن؛ فنلم ػػمـ مكمػػؼ ػػرنعن ونل ػػغف لك ػػب المػػنؿ الحػػوؿ مػػف طريػػه الم ػػركعسع
كادانيه عمس دا ه ك مه دكف رؼ ك ايتنرع ك دال حقه ال رعف فف مىنرفه المقررةع
كال فبكز له ف ف كؿ منؿ فرت إال وكبه م ركع كر ن مف ىنحوه.

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

كرة المن دةع ارفس.ٖٕ :
د .فك ؼ القر نكمع مربل نوؽع ص ٔ٘.
كرة الغدكوكتع ارفنت.ٖٓ-ٕٛ :

- ٖٔ -

كلاػظ "المػػنؿ" فطمػؽ عمػػس كػؿ منلػػه يفمػس :كػػنارض كالمتػنع كالحفػكاف كال ػبر كالدقػػد كدحػػك

مدتاغ ػن وػػه()9ع كنل ػػمؾ فػػف المػػنلع كالطفػػر فػػف ال ػكالع
ذلػػؾع كمػػن فطمػػؽ عمػػس مػػن فمكػػف ف فىػػفر
ن
كالحفكاف فر الم ت دسع كمن فمكف حفنزته كتغو ته ك بطه مف المنل كال كال كال كل ك فر ذلؾ.
غمنال متكازند ػن وػػدكف تقتفػػر كال
كيػػد كبػػه اب ػػوـ إلػػس ا ػػتغمنؿ مػػن مقػػه اح فػػف الكػػكف ا ػػت ن
إ ػراؼ؛ حتػػس ال فكػػكف د ػػنؾ اعتػػدال عمػػس حقػػكؽ اابف ػػنؿ الم ػػتقومسع كا ػػتدزاؼ لػػوغض المػ ػكارد
ِ
سِ
ش َارُبوا َوََل
اج ٍد َو ُكمُاوا َوا ْ
الطوفغفس المككدس لموف سع ينؿ تغنلسَ ﴿ :يا َب ِني آ َ
َد َم ُخا ُذوا ِزي َناتَ ُك ْم ع ْن َاد ُك ِّال َم ْ
(ٕ)
ِ
س ْط َيا ُكل
س ِرفُوا إِن ُو ََل ُي ِح ُّ
س ِرِف َ
ب ا ْل ُم ْ
تُ ْ
ين﴾ ع ينؿ تغػنلسَ ﴿ :وََل تَ ْج َع ْل َي َد َك َم ْغمُولَ ًة إِلَى ُع ُنق َك َوََل تَ ْب ُ
ا ْلب ِ
اور﴾(ٖ)" .كحاػػظ الوف ػػس فكبػػب عمفدػػن ف دحػػنفظ عمػػس المػػنؿ وكػػؿ بدن ػػه
سا ًا
َْ
ومااا َم ْح ُ
سااط فَتَ ْق ُعا َاد َممُ ً
ك دكاعه :دحنفظ عمس مكاردت فو دتما ن ونل ػاهع كد ػتدزف ن وػو ػركرة كال حنبػس مغتوػرةع كال دح ػف
تدمفت ػ ػػن كال ىػ ػػفندت نع فدتغػ ػػرض لم ػ ػػوؾ كال ػ ػػفنعع كال د ػ ػػرؼ ف ػ ػف ا ػ ػػت دام نع فد ػ ػػفغ ن يو ػ ػػؿ

ااكاف"(ٗ).

د مص ممن تقدـ إلس ف مقنىد ال رفغس ترتوط ارتونطنن كآلفقنػن وحمنفػس الوف ػس كالحاػنظ عمف ػن
مػػف اال ػػتدزاؼ ك التمػػؼ ك الا ػػندع ك ػػذا مػػن تدوػػه إلفػػه عممنؤدػػن ااكا ػػؿ؛ فقػػد بػػنل فػػف تا ػػفر يكلػػه
تغػػنلسَ ﴿ :وََل تُ ْف ِسا ُادوا ِف اي ْاأل َْر ِ
صا َاال ِح َيا﴾(٘) ،مػػن ف ػ تف " :ػػذا د ػػف عػػف إفقػػنع الا ػػند فػػف
ض َب ْعا َاد إِ ْ
اارضع كاد ػػنؿ من فتػػه فػػف الكبػػكدع ففتغمػػؽ وبمفػػل دكاعػػه مػػف إفقػػنع الا ػػند فػػف اارض :إف ػػند
الداكس كااد نب كاامكاؿ كالغقكؿ كاادفنف"(.)ٙ

الفرع الرابَ
َواعد وضوابط حماية البيئة
القنعدة الاق فػس :ي ػفس كمفػس ػرعفس عممفػس بز فنت ػن ي نف ػ ػػن كمفػس ػ ػ ػػرعفس عممفػس()ٚع كمػف

مبمكع القكاعد الاق فس التف تداكل ن الاق نل مكف الكيكؼ عمس كآلفر مف القكاعد كال كاوط المتغمقس
(ٔ)

د .محمػػد فك ػػؼ مك ػػسع اامػكاؿ كدظرفػػس الغقػػد فػػف الاقػػه اب ػػومفع دار الاكػػر الغروػػفع القػػن رةع ٜٔٛٚع ص

ٕ.ٔٙ
(ٕ) كرة ااعراؼع ارفس.ٖٔ :
(ٖ) كرة اب رالع ارفس.ٕٜ :

(ٗ) د .فك ؼ القر نكمع مربل نوؽع ص ٔ٘.
(٘) كرة ااعراؼ :ارفس.٘ٙ :
( )ٙالوحر المحفطع وك حفنف ااددل فع دار الكتنب اب ومفع ٖٔٗٔ ػع ج ٗع ص ٖٔٔ.ٖٕٔ-
( )ٚفغقكب الونح ففع القكاعد الاق فسع ص ٗ٘.

- ٖٕ -

وحمنفس الوف سع كمد ن عمس وفؿ المآلنؿ:
ػػرر كال

ٔ -ال

ػرار(ٔ) :ال ػػرر إلحػػنؽ ما ػػدة وػػنلبفرع كال ػرار مقنومػػس ال ػػرر ونل ػػرر .ك ػػذت

القنعدة دص حدفث فف رتوس الح فع كل ن كا د مف الكتنب كال دسع كتغتوػر ن ن ػن ف ػتدد إلفػه
فف بمب المىنلح كدرل المان دع كعويت ن وحمنفػس الوف ػس كا ػحس؛ فكػؿ مػن فترتػب عمفػه ػرر
مككدنت الوف س مف تروس كمنل كدونت كحفكاف ك كال ممدكع رنعنع ككؿ من فؤدم إلس ا توؿ فف
التكزاف الوف ف ممدكع رنعن.
كفتارع عف ذت القنعدة عدة يكاعد تؤدم مغندف

رنعنع مف ذلؾ:

صع ككم ن تدكر فف فمؾ مدل اب رار

-ال رر فػزاؿ(ٕ) :م دػه فبػب رفػل ال ػرر كاىػوح مػن فترتػب عمفػه مػف آآلػنرع ػكال كػنف

نىن.
عنمن ك
ن
ال رر ن
ب -ال رر ال فزاؿ ومآلمه(ٖ) :فو فبكز ارتكنب مػن فػؤدم إلػس

ػرر وانعػؿ ال ػرر ك وبفػرت

فف وفؿ إزالس اا رارع كعمس ذلؾ :فدوبف إ ازلػس ال ػرر مػف فػر إفقػنع
عظـ مده.

ت -فتحمؿ ال رر ال نص لدفل

ػرر مآلمػه ك

رر عنـ(ٗ) :فغدػد تغػنرض حػؽ الاػرد كحػؽ البمنعػس فقػدـ

حؽ البمنعس كف حس وحؽ الارد فف وفؿ الحانظ عمس البمنعس.

ث -ال رر اا د فزاؿ ونل رر اا ؼ(٘) :فغدد المكازدس وفف عدة
كيكع نع فبكز إزالس ال رر اا د و رر آ ر

ؼ مده.

رار ال ود مػف كيكع ػنع

كفػػف مغدػػس ػػذت القنعػػدة مػػن بػػنل فػػف المػػندة ( )ٕٛمػػف المبمػػس" :إذا تغػػنرض ما ػػدتنف ركعػػف
عظم من

رر ونرتكنب
نا

ا من"ع كمن بنل فف المندة ( )ٕٜمد ن" :ف تنر كف ال رفف".

ج -ال ػػرر" فػػدفل وقػػدر ابمكػػنف( :)ٙففبػػب دفػػل ال ػػرر يوػػؿ كيكعػػه؛ اف الكينفػػس فػػر مػػف
الغوج .كاذا كيل ال رر ففده فدفل وح ب اال تطنعس.

(ٔ) المػندة ( )ٜٔمػف مبمػس ااحكػنـ الغدلفػسع حمػد وػف ال ػفخ محمػد الزريػنع ػرح القكاعػد الاق فػسع الطوغػس الآلندفػسع
دار القمـع دم ؽع ٕٔٓٓع ص .ٜٔٚ

(ٕ) المندة (ٕٓ) مف مبمس ااحكنـ الغدلفسع مربل نوؽع ص .ٜٔٚ
(ٖ) المندة (ٕ٘) مف مبمس ااحكنـ الغدلفسع مربل نوؽع ص ٓ.ٔٛ
(ٗ) المندة ( )ٕٙمف مبمس ااحكنـ الغدلفسع مربل نوؽع ص ٓ.ٔٛ
(٘) المندة ( )ٕٚمف مبمس ااحكنـ الغدلفسع مربل نوؽع ص ٓ.ٔٛ
( )ٙالمندة (ٖٔ) مف مبمس ااحكنـ الغدلفسع مربل نوؽع ص ٔ.ٔٛ

- ٖٖ -

(ٔ)
فندن كتك نػغن كنلكوػنل كالحرفػؽع فمػف
ٕ -درل المان د كلػس مػف بمػب المىػنلح " :اف لممان ػد ػر ن
الحكمػػس كالحػػزـ الق ػػنل عمف ػػن فػػف م ػػد نع كلػػك ترتػػب عمػػس ذلػػؾ حرمػػنف مػػف مدػػنفل ك ت ػ فر

ل ن"(ٕ).

ػكرع
مرعػنة تبدػب المحظػكر مػر عظػـ محظ نا
ٖ -ال ركرات توفح المحظكرات (ٖ) :ففذا ترتب عمػس ا
ر ػػص لمم ػػطر فػػف ابتفػػنف وػػنلمحظكرع مآلنلػػه :ىػػفندس الػػداس عػػف ال ػػوؾ عظػػـ مػػف احت ػراـ

حؽ البفر فف منله.

كفتارع عف ذت القنعدة يكاعد

رل تؤدم مغندف

صع مد ن:

 ال ركرات تقدر وقدر ن(ٗ) :ك ذت القنعدة يفد لمقنعدة ال نوقسع فو فونح ونل ركرة إال مػنمن فدفل ال طرع كاذا زاؿ ال طر عند المدل.
ب -الحنبس تدزؿ مدزلس ال ركرةع عنمس كندت ك نىس(٘) :م " :ف الت ػ فوت الت ػرفغفس
الت ػرفغفس اال ػتآلدن فس ال تقتىػػر عمػس حػػنالت ال ػركرة الممب ػسع وػػؿ حنبػنت البمنعػػس

ممن دكف ال ركرة تكبب الت فوت اال تآلدن فس ف ن ن"(.)ٙ

ح -اال ػػطرار ال فوطػ ػػؿ حػ ػػؽ البف ػػر( :)ٚذلػػػؾ ف الم ػػطر ف ػػقط عد ػػه ابآل ػػـ كفغاػػػس مػػػف
الم ؤكلفس عف التبنكز كالتغدم عمػس حػؽ البفػر بدن نفػنع مػن آلوػكت حػؽ البفػر فػف المآلػؿ
ك القفمس فو فوطمه اال طرارع كال ف قط.

ك وىس القكؿ إف ال رفغس اب ومفس إدمن بنلت لتر ف ينعدة مف القكاعد الم مػس تتمآلػؿ فػف

حمنفس الوف س؛ اف وحمنفت ن فحاظ الدفف كالداس كالمنؿ كالغػرض كالغقػؿع فمػن عظػـ ػذا الػدفف كمػن
عظـ موند ه كيكاعدت!.

(ٔ) المندة (ٖٓ) مف مبمس ااحكنـ الغدلفسع مربل نوؽع ص ٔ.ٔٛ
(ٕ) د .مىطاس الزرينع المد ؿ الاق ف الغنـع الطوغس ااكلسع دار القمـع دم ؽع ٜٜٔٛع ج ٕع ص .ٜٜٙ
(ٖ) المندة (ٕٔ) مف مبمس ااحكنـ الغدلفسع مربل نوؽع ص ٘ٔٛ

(ٗ) المندة (ٕٕ) مف مبمس ااحكنـ الغدلفسع مربل نوؽع ص .ٔٛٚ
(٘) المندة (ٕٖ) مف مبمس ااحكنـ الغدلفسع مربل نوؽع ص .ٕٜٓ
( )ٙد .مىطاس الزرينع مربل نوؽع ج ٕع ص ٘ٓٓٔ.ٔٓٓٙ-
( )ٚالمندة (ٖٖ) مف مبمس ااحكنـ الغدلفسع مربل نوؽع ص ٖٕٔ.

- ٖٗ -

الخاتمااة
يد مص الوحث لوغض الدتن ج كالتكىفنتع دكبز م ن ففمن فمف:
أوًَل :النتائج
ٔ -الوف س ف مبمكع الغكامؿ الطوفغفس كتمؾ التس كبدت ن د طس ابد ػنفع كالتػس تتبػنكر فػف
تكازف ديفؽ كتؤآلر عمس ابد نف كالكن دنت اا رل وطرفؽ مون ر ك فر مون ر.

ٕ -ػػار الوحػػث عػػف توػػنفف الق ػكادفف المقنردػػس كالمغدفػػس وحمنفػػس الوف ػػس فػػف تحدفػػد ما ػػكـ الوف ػػس
محػػؿ الحمنفػػسع حفػػث تودػػت وغػػض الػػدكؿ فػػف يكادفد ػػن الما ػػكـ الكا ػػل لموف ػػس كالػػذم ف ػػتمؿ
عمػػس عدنىػػر ن الطوفغفػػس التػػف مػػف ىػػدل المػػكلس عػػز كبػػؿع ككػػذلؾ عدنىػػر ن الىػػدنعفس

التػػف مػػف ىػػدل ابد ػػنفع كتودػػت دكؿ

ػػرل الما ػػكـ ال ػػفؽ لموف ػػس كالػػذم فقتىػػر عمػػس

الغدنىػػر الطوفغفػػس فقػػط دكف الغدنىػػر الىػػدنعفسع ك ػػك مػػن فبغػػؿ الحمنفػػس القندكدفػػس لموف ػػس

كفقنن ل ذا الما كـ اا فر فر متكنممس كينىرة.
ٖ -لقػػد بػػنلت ال ػرفغس و ىػػكل ن كفركع ػػن كيكاعػػد ن الاق فػػسع كمقنىػػد ن الت ػرفغفسع ومػػد ج
ػنمؿ فت ػمف رعنفػس الوف ػػس كحمنفت ػن مػف كػػؿ مػؿع كفقػكـ ػذا المػػد ج عمػس

ػنس الػروط

الكآلفػػؽ وػػفف عقفػػدة ابد ػػنف كا ػػتقنمته كوػػفف ىػػوح وف تػػه كازد نر ػػنع كبغمػػت اب ػػوؿ و ػػن

ركبن عف مد ج رب الغنلمفف.
إ ن
وال ونلدفف ك ن
ٗ -فحكـ الدظنـ الوف ف القنعدة الروندفس" :إِ،دػن كػ ،ؿ ْ و
م ا ػتوؿ فػف عدىػر
ػفل ْ مْ ْق ْدػنت وِقْ ْػد ور"ع ك ّ
ْ
مف عدنىػر الدظػنـ الوف ػف فػؤدم إلػس ا ػتوؿ متغنيػب فػف الغدنىػر التنلفػس لػه فػف المدزلػس
كفؤدم إلس إ رار مندم ونبد نف كم تقوؿ اابفنؿ القندمس.

٘ -تؤفػػد ال ػرفغس اب ػػومفس ك ػػؿ االتانيفػػنت ال ػػنوطس لق ػػنفن الوف ػػس عمػػس الم ػػتكل المحم ػػف
كابيمفمػػف كالغػػنلمف التػػف ت ػػغس لمػػن ففػػه فػػر ابد ػػنف ك فػػر الػػدكؿ البدفػػس كالاقف ػرة عمػػس

ال ػ ػكالع كال تبفػ ػػز االتانيفػ ػػنت التػ ػػف تاػ ػػرض عمػ ػػس ال ػ ػػغانل كالاق ػ ػرال لمىػ ػػمحس اايكفػ ػػنل

كاا دفنل.

 -ٙيد روس اب وـ متوغفه عمس يفـ كموندئ كيكاعد لتحكـ تىرفنت ـ فف اارض كالككف كمػه.
كم ػػف ػػـ ػػذت الق ػػفـ كالمو ػػندئ كالقكاع ػػد ف الك ػػكف كم ػػه م م ػػكؽ ح تغ ػػنلسع ك ف ابد ػػنف
م ت مؼ فف اارض مف اح تغنلسع ك ف بمفل من فف الكػكف م ػ ر لمدػنفل ابد ػنفع ك ف

اال تمتنع ومن فف اارض مف مدنفل عنـ لبمفػل مػف فحتػنج إلف ػن مػف م مكيػنت اح تغػنلس
عمس اارضع ك ف اح مؽ كؿ فل فػف اارض ومقػدار حنبػس الم مكيػنت فف ػنع ككبػكب
المحنفظس عمس ابد نف كالوف سع كتحرفـ ت رفب الغمراف كابف ػند فػف اارض وكػؿ دكاعػهع
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ك ف الكاػػر وػػنح تغػػنلس كارتكػػنب المغنىػػف ف ػؤآلر عمػػس الوف ػػسع ك ف عػػدـ تطوفػػؽ حكػػنـ اح
تغنلس فؤآلر عمس الوف س.

ثانيا :التوصيات
ً
ٔ -تقل عمس مؤ نت الدكلس الم تماس م ؤكلفس كوفرة فف رعنفس الوف س؛ كذلؾ مف وؿ ت رفل
القػكادفف الم مػػس التػػف تحػػنفظ عمػػس الوف ػػس كترعن ػػن ك ػػمنف تطوفػػؽ ػػذت القػكادفف كالمحن ػػوس

عمف ن كادزاؿ الغقكوس وكؿ مف ف نلا ن كفغتدم عمس الوف س.

ٕ -تدمفس الكعف الوف ف لدل ابد نف عف طرفؽ تزكفدت ونلرؤفس الىحفحس عف الوف س كمككدنت ن
ومن فحقؽ دكرت المطمكب فف اارض ونعتونرت مفاس اح فف ن.

ٖ -إد ػػنؿ م ػكاد عػػف الوف ػػس فػػف م تمػػؼ م ارحػػؿ التغمػػفـ كالتركفػػز عمػػس اافك ػنر اا ن ػػفسع ك
المك كعنت المتغمقس وناوغند الوف فس لممبنالت اا رل دا ؿ ػذت المبػنالتع مد ػن :تروفػس

الد ػ ػ ع كتكعف ػػس كتآلقف ػػؼ الكو ػػنرع كالتغ ػػنكف م ػػل البمنع ػػنت كالمؤ  ،ػػنت اا م،ف ػػس كالر ػػمف،س
ابيمفمف،س ك ُّ
الد ْكلِف،س.

ٗ -تكبفه ابعوـ كك ن مه الاغنلس إلس د ر الػكعف الوف ػفع كتكآلفػؼ ورامبػه الداعفػس لممحنفظػس
عمف ػػنع كاطػػوع اافػراد عمػػس م ػػنطر التمػػكثع ككػػذلؾ زفػػندة الد ػراتع كالوحػػكث كالػػدكرفنت

المت ىىسع كالتف تحمػؿ طػنول التكبفػه كابر ػند لمتغنمػؿ مػل الوف ػس؛ ب ػراج بفػؿ م ػول
كداعفن ل ن.
ونلتروفس الوف فس
ن
٘ -حث بمفل الدكؿ عمس الم نركسع كاالد منـ فػف م تبمػل ف ػدؼ إلػس حمنفػس الوف ػس كعػدـ
الت ػكادف فػػف ذلػػؾع كالتىػػدفؽ عمػػس االتانيفػػنت الدكلفػػس كابيمفمفػػس التػػف تىػػب فػػف مىػػمحس
الوف س.

 -ٙاتوػػنع آلفػػس ف ػػؿ لتوػػندؿ المغمكمػػنت وػػفف الػػدكؿ كالمدظمػػنت الدكلفػػس الحككمفػػس مدػػه ك ف ػر
الحككمفػػس و ػ ف الم ػػنكؿ الوف فػػس تتىػػؼ ونل ػػرعس كالدي ػس كوغفػػدة عػػف البكادػػب ابب ار فػػس
كال كمفس؛ كذلؾ لودتانع و ن كا ت دام ن فف مكاب س م طر ف دد الوف س.

طػػر مػػن فمػػكث الوف ػػس مػػف

كفاغػػؿ وػػنلتطوفؽ عمػػس المت ػػووفف فػػف
 -ٚال وػػد ف فتػػد ؿ القػػندكف ّ
كػكارث دتفبػػس الحػػركب كالد ازعػػنت الم ػػمحسع ك حتػػس المدػػنكرات كالتػػدرفونت الغ ػػكرفس التػف
ت تبؿ الطوفغس

ك ا تبوؿع كعدـ الت ن ؿ فف موحقس مف ف دد وف س ابد نف ارمف.

 -ٛاب راع فف إد نل محنكـ كدفنونت مت ىىس فف مبػنؿ بػ ار ـ الوف ػسع عمػس ف فػتـ تػدرفب
ع ن ـ كتآلقفا ـ وم تمؼ المغمكمنت الوف فػس التػف يػد فحتػنبكف إلف ػن آلدػنل عمم ػـ؛ كذلػؾ

حتس فتنح ل ـ الاىؿ فف ي نفن الوف س و كؿ إفبنوف كعمس كبه ال رعس.
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أوًَل :القرآن الكريم.

َائمة المصادر والمراجَ

ثانيا :التفسير وعموم القرآن
ً
ٔ -الماػػردات فػػف رفػػب القػرآفع وػػك القن ػػـ الح ػػفف وػػف محمػػدع تحقفػػؽ :محمػػد ػػفد كفودػػفع
دار المغرفسع لودنفع ودكف دس د ر.

ٕ -تا ػػفر الوحػػر المحػػفطع محم ػد وػػف فك ػػؼع ال ػ فر و ػ وف حفػػنف ااددل ػػف (ت ٚٗ٘/ػػ)ع
تحقفؽ :عندؿ حمد عودالمكبكدع عمف محمد عكضع الطوغس ااكلسع دار الكتب الغممفسع

وفركتع ٖٔٗٔ ػٜٜٖٔ-ـ.

ٖ -تا ػػفر الق ػرآف الغظػػفـع الحػػنفظ وػػف الاػػدال إ ػػمنعفؿ وػػف عمػػر وػػف كآلفػػر القر ػػف الدم ػػقف
(ت ٚٚٗ/ػ ػػ)ع تحقفػ ػػؽ :ػ ػػنمف محمػ ػػد ال ػ ػػومسع الطوغػ ػػس الآلندفػ ػػسع دار طفوػ ػػسع الرفػ ػػنضع
ٕٓٗٔ ػ.

ٗ -تا فر القرطوفع البنمل احكنـ القرآفع وك عوداح محمػد وػف حمػد وػف وػف وكػر القرطوػف
(ت ٙٚٔ/ػ ػ ػػ)ع تحقف ػ ػػؽ :عو ػ ػػداح الترك ػ ػػفع الطوغ ػ ػػس ااكل ػ ػػسع مؤ ػ ػػس الر ػ ػػنلسع وف ػ ػػركتع
 ٕٔٗٚػ.

٘ -ػ نب الػػدفف االك ػػف الوبػػدادم (ت ٕٔٚٓ/ػػ)ع ركح المغػػندف فػػف تا ػػفر الق ػرآف الك ػرفـ
كال ول المآلندفع دار إحفنل التراث الغروفع وفركتع ودكف دس د ر.

 -ٙفػػتح القػػدفر البػػنمل وػػفف فدػػف الركافػػس كالد ارفػػس مػػف عمػػـ التا ػػفرع محمػػد وػػف عمػػف وػػف محمػػد
ال ككندف (ت ٕٔ٘ٓ/ػ)ع تحقفؽ :فك ؼ البك فع الطوغس الراوغسع دار المغرفػسع وفػركتع
 ٕٔٗٛػ.

ثانيا :الحديث وعمومو
ً
 -ٚالمد ػػنج فػػف ػػرح ىػػحفح م ػػمـ وػػف الحبػػنجع ابمػػنـ الدػػككل (ت ٙٚٙ/ػػ)ع وفػػت اافكػػنر
الدكلفسع ع ،منفع ودكف دس د ر.

 -ٛػػدف اوػػف منبػػسع وػػك عوػػداح محمػػد وػػف فزفػػد القزكفدػػفع ال ػ فر وػػنوف منبػػه (ت ٕٖٚ/ػػ)ع
ت ػرفج كتغمفػػؽ :محمػػد دنىػػر االوػػندفع الطوغػػس ااكلػػسع مكتوػػس المغػػنرؼع الرفػػنضع وػػدكف
دس د ر.

 -ٜػػدف وػػف داكدع الحػػنفظ وػػك داكد ػػمفمنف وػػف اا ػػغث اازدم ال ب ػػتندف (ت ٕٚ٘/ػػ)ع
ت رفج كتغمفؽ :غفب ااردنؤكطع محمد كنمؿ يرةع الطوغس ااكلسع دار الر ػنلس الغنلمفػسع

دم ؽع ٖٓٗٔ ػ.

ٓٔ -ػػدف الترمػػذمع وػػك عف ػػس محمػػد وػػف عف ػػس وػػف ػػكرة الترمػػذم (ت ٕٜٚ/ػػ)ع تحقفػػؽ:
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حمد محمد نكرع الطوغس الآلندفسع مكتوس مىطاس الحموفع القن رةع  ٖٜٔٛػ.

ٔٔ-

ىحفح اوف زفمسع وك وكر إ حنؽ وف زفمس الدف نوكرم (ت ٖٔٔ/ػػ)ع تحقفػؽ:

محمد مىطاس ااعظمفع المكتب اب ومفع وفركتع ودكف دس د ر.

ٕٔ -ىػػحفح الو ػػنرمع عوػػداح محمػػد وػػف إ ػػمنعفؿ وػػف إو ػ ار فـ وػػف المبف ػرة الو ػػنرمع الطوغػػس
اامفرفسع القن رةع ٖٔٔٔ ػ.

ٖٔ -ىحفح م مـع وك الح ف م مـ وف الحبنج الق ػفرم الدف ػنوكرم (ت ٕٙٔ/ػػ)ع تحقفػؽ:
محمد فؤاد عودالونيفع الطوغس ااكلسع دار الحدفثع القن رةع ٕٔٗٔ ػ.

ٗٔ -عػكف المغوػكد عمػس ػػدف وػف داكدع عوػدالرحمف ػرؼ الحػػؽ الغظػفـ آوػندمع تقػدفـ :ار ػػد
ىورم وك عماسع وفت اافكنر الدكلفسع عمنفع ودكف دس د ر.

٘ٔ -فتح الونرم و رح ىحفح الو نرمع الحنفظ وك الا ؿ حمد وف عمف وف محمدع ال فر
ونوف حبر الغ قودف (ت ٕٛ٘/ػ)ع وفت اافكنر الدكلفسع ع ،منفع ٕٓٓٓـ.

 -ٔٙم ػػدد ابم ػػنـ حم ػػد و ػػف حدو ػػؿ (ت ٕٗٔ/ػ ػػ)ع تحقف ػػؽ :محمػ ػد عو ػػدالقندر عط ػػنع الطوغ ػػس
ااكلسع دار الكتب الغممفسع وفركتع ٕٓٓٛـ.

-ٔٚ

دفػػؿ ااكطػػنر مػػف

ػرار مدتقػػس اا وػػنرع محمػػد وػػف عمػػف وػػف محمػػد ال ػػككندفع

تحقفؽ :محمد ىوحف حوةع الطوغس ااكلسع دار اوف البكزمع الرفنضع  ٕٔٗٚػ.

ثالثًا :الفقو المذىبي

 -98الم تى ػػاس ف ػػف عم ػػـ ااى ػػكؿع حب ػػس اب ػػوـ و ػػك حنم ػػد و ػػف محم ػػد الطك ػػف الب ازل ػػف
(ت ٘ٓ٘/ػ)ع الطوغس ااكلسع المكتوس التبنرفس الكورلع القن رةع .ٜٖٔٚ

 -99المكافقنت فف ىكؿ ال رفغسع وك إ حنؽ ال نطوف (ت ٜٚٓ/ػ)ع
درازع دار الاكر الغروفع القن رةع ودكف دس د ر.

وط :محمد عوػداح

 -21مبمكع الاتنكلع تقف الدفف حمػد وػف عوػدالحمفـ وػف تفمفػس الح اردػف وػك الغوػنسع تحقفػؽ:
دكر الونزع عنمر البزارع الطوغس الآلنلآلسع دار الكفنلع وفركتع ٕ٘ٓٓ.

ابعا :المعاجم
رً
التحرفػػر كالتدػػكفرع محمػػد الطػػن ر وػػف عن ػػكرع الطوغػػس ال نم ػػسع الػػدار التكد ػػفس
ٕٔ-
لمد ر كالتكزفل مل المؤ س الكطدفس لمكتنبع تكدسع .ٜٜٔٛ

ٕٕ -القنمكس المحفطع الافركزآوندمع الطوغس الآلنمدسع مؤ س الر نلسع وفركتع  ٕٔٗٙػ.
ٖٕ -المغب ػ ػػـ الك ػ ػػفطع مبم ػ ػػل المب ػ ػػس الغروف ػ ػػسع الطوغ ػ ػػس الراوغ ػ ػػسع مكتو ػ ػػس ال ػ ػػركؽع الق ػ ػػن رةع
ٕ٘ٗٔ ػ.

ٕٗ -محفط المحفطع وطرس الو تندفع مكتوس لودنفع وفركتع .ٜٔٚٚ
ٕ٘ -م تنر الىحنحع محمد عودالقندر الرازمع مكتوس لودنفع وفركتع .ٜٔٛٙ
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مغبػػـ المىػػطمحنت القندكدفػػسع بف ػرار ككردػػكع تربمػػس :مدىػػكر القن ػػفع الطوغػػس

ااكلسع المؤ س البنمغفس لمد ر كالتكزفلع القن رةع .ٜٜٔٛ

 -ٕٚمغبـ المبس الغروفس المغنىرةع حمد م تنر عمرع الطوغس ااكلسع عنلـ الكتبع القػن رةع
ٕٜٔٗق.

 -ٕٛل نف الغربع اوف مدظكرع الطوغس ااكلسع دار ىندرع وفركتع ودكف دس د ر.

خامسا :الكتب الفقيية الحديثة
ً
 -29حمػد وػف ال ػفخ محمػد الزريػنع ػرح القكاعػد الاق فػسع الطوغػس الآلندفػسع دار القمػـع دم ػؽع
ٕٔٓٓ.

 -31حمد عودالرحفـ ال نفحع حمد عودت عكضع ي نفن الوف ػس مػف مدظػكر إ ػومفع الطوغػس
ااكلسع مركز الكتنب لمد ر كالتكزفلع القن رةع ٕٗٓٓ.

 -39حمد عودالكرفـ ومسع يندكف حمنفس الوف س اب ومف مقنرندن ونلقكادفف الك غفسع الطوغس
ااكلسع بنمغس الممؾ غكدع ال غكدفسع ودكف دس د ر.
 -32ح ػػفف مى ػػطاس ػػندـع اب ػػوـ كحمنف ػػس الوف ػػس م ػػف التم ػػكثع بنمغ ػػس ـ الق ػػرلع مرك ػػز
وحكث الد ار نت اب ومفسع مكس المكرمسع .ٜٜٔٚ

 -33عوػ ػػدالحكـ الىػ ػػغفدمع الوف ػ ػػس فػ ػػف الاكػ ػػر ابد ػ ػػندف كالكايػ ػػل ابفمػ ػػندفع الػ ػػدار المى ػ ػرفس
المودندفسع القن رةع ٗ.ٜٜٔ

 -34يطػػب الرف ػػكدفع المحنفظػػس عمػػس الوف ػػس مػػف مدظػػكر إ ػػومفع الطوغػػس ااكلػػسع دار اوػػف
حزـع  ٕٜٔٗػٕٓٓٛ -ـ.

 -35منبد ار ب الحمكع يندكف حمنفس الوف س فف
ٕٕٓٓ.

كل ال رفغسع مد ة المغنرؼع اب ػكددرفسع

 -36محمػػد مدفػػر حبػػنبع التمػػكث كحمنفػػس الوف ػػسع ي ػػنفن الوف ػػس مػػف مدظػػكر إ ػػومفع الطوغػػس
ااكلسع دار الابر لمد ر كالتكزفلع القن رةع .ٜٜٜٔ

 -37محمػػد فك ػػؼ مك ػػسع اام ػكاؿ كدظرفػػس الغقػػد فػػف الاقػػه اب ػػومفع دار الاكػػر الغروػػفع
القن رةع .ٜٔٛٚ

 -38مىطاس الزرينع المد ؿ الاق ف الغنـع الطوغس ااكلسع دار القمـع دم ؽع .ٜٜٔٛ

 -39فك ػػؼ القر ػػنكمع رعنف ػػس الوف ػػس ف ػػف ػ ػرفغس اب ػػوـع الطوغ ػػس ااكل ػػسع دار ال ػػركؽع
القن رةع ٕٔٓٓ.

سادسا :المراجَ القانونية
ً
 -41إو ػ ار فـ ػػمفمنف عف ػػسع تمػػكث الوف ػػس ػػـ ي ػػنفن الغىػػرع الم ػػكمس كالحػػؿع دار الكتػػنب
الحدفثع القن رةع ٕٕٓٓ.

- ٖٜ -

 -49حمد ونوكر ال فخ حمدع تمكفث الوف س كمكارد المفنت مف مدظكر يندكدفع الطوغس ااكلسع
دار الد

س الغروفسع القن رةع ٕ٘ٓٓ.

 -42حمػػد محمػػد ح ػػفشع الما ػػكـ القػػندكدف لموف ػػس فػػف

ػػكل موػػد

الطوغس ااكلسع دار الاكر البنمغفع اب كددرفسع ٕٔٓٓ.

ػػممس القػػندكف المغنىػػرع

 -43زفػػف الػػدفف عودالمقىػػكدع الوف ػػس كابد ػػنف – عويػػنت كم ػػكوتع دار عطػػكةع القػػن رةع
ٔ.ٜٔٛ

 -44ػ ػػرؼ عو ػ ػػدالغزفزع التمػػ ػػكث الوف ػ ػػف حن ػ ػ ػرت كم ػ ػػتقومهع مرك ػ ػػز اب ػ ػػكددرفس لمكتػػ ػػنبع
اب كددرفسع ٕٓٓٓ.

 -45عىػػنـ دػػكرع ابد ػػنف كالوف ػػس فػػف عػػنلـ متبفػػرع مؤ ػػس ػػونب البنمغػػسع اب ػػكددرفسع
ٕٕٓٓ.

 -46محمػػد مػػؤدس محػػب الػػدففع الوف ػػس فػػف القػػندكف البدػػن فع د ار ػػس مقنردػػسع مكتوػػس اادبمػػك
المىرفسع القن رةع ودكف دس د ر.

سابعا :الرسائل العممية
ً
 -47إفمػنف ي ػقكشع مكيػؼ ال ػرفغس اب ػومفس مػػف مك ػكع حمنفػس الوف ػسع ر ػنلس منب ػػتفرع
كمفس اردابع بنمغس حفانع فم طففع .ٕٓٓٚ

 -48روفغػػس ػػطفع حمنفػػس الوف ػػس آلدػػنل الد ازعػػنت الم ػػمحسع مػػذكرة لدفػػؿ ػ ندة المن ػػتر فػػف
الحقكؽع بنمغس محمد ف رع كمفس الحقكؽ كالغمكـ ال فن فسع الب از رع ٕ٘ٔٓ.ٕٓٔٙ-

ثام ًنا :الدوريات والمؤتمرات

 -ٜٗر ػػفد الحمػػدع محمػػد ال ػػغفد ىػػونرمع الوف ػػس كم ػػكوت نع م ػػمس عػػنلـ المغرفػػسع المبمػػس
الكطدف لمآلقنفس كالادكف كاادبع الككفتع الغدد ريـٕٕٕ :ع .ٜٜٔٚ

 -51عودالغزفز نكر الكوف فع مد ج اب وـ فف حمنفس الوف س فف مكس المكرمسع وحث مقػدـ
إلس ددكة مكس المكرمسع  ٕٔٗٙػ.

ٔ٘ -عمر الدفبع مدلكؿ الوف س فف ال رفغس اب ومفسع مبمس ااز رع الغدد ٓٛع .ٕٓٓٚ

ٕ٘ -محمػػد زرمػػنفع التىػػكر اب ػػومف لموف ػػس – دالالتػػه ك وغػػندتع مبمػػس ال ػرفغس كالد ار ػػنت
اب ومفسع الغدد ٘٘ع الغراؽع ٕٕٓٓ.

- ٗٓ -

