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املقدمة

إن الحمد هلل، نحمده، ونس�تعينه، ونس�تغفره، ونعوذ به من شرور 
أنفس�نا، ومن س�يئات أعمالنا، من يهد اهلل فال مض�ل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأش�هد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش�ريك له، وأشهد أن 

محمدًا عبده ورسوله.
والص�الة والس�الم على رس�ول اهلل، ال�ذي بعثه اهلل بالحق بش�يرًا 
ونذي�رًا، وهادي�ًا إل�ى اهلل بإذنه وس�راجًا مني�رًا، فبلغ الرس�الة، وأدى 
األمانة، ونصح األم�ة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، 

ال يزيغ عنها إال هالك.
أما بعد:

ف�إن موض�وع البيئ�ة والدراس�ات البيئية م�ن الموضوع�ات التي 
حظي�ت باهتم�ام المتخصصي�ن وال�رأي العام ف�ي اآلون�ة األخيرة، 
وأصبح يش�كل هاجسًا كبيرًا في العالم بأسره، بل بدأت بعض الدول 
باالهتم�ام به، من خالل تعيين الوزارات والهيئات المنظمة لش�ؤون 
البيئ�ة ومش�كالتها، وم�ن هنا فق�د تع�ددت الدراس�ات العلمية التي 
تناول�ت قضايا البيئة ومش�كالتها، خصوصًا بع�د أن أخذت الموارد 
الطبيعي�ة في النضوب واالس�تنزاف، وباتت مكون�ات البيئة من تربة 
وه�واء وماء وموارد غذائية ملوثة بأنواع ش�تى من الم�واد الكيميائية 
والسموم، وذلك ما أسهم بأثر كبير في زيادة األمراض وتنوعها على 

سطح األرض.
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وف�ي الحقيقة يمكن أن يقال: إن قضايا البيئة فرضت نفس�ها بقوة 
في اآلونة األخيرة على حياة اإلنسان، وفتحت مجااًل للنظر في مصير 
األرض ومكوناته�ا، ف�ي ضوء التعدي�ات اإلنس�انية المتواصلة على 
الطبيع�ة، وتعدد قضاي�ا التلوث المختلف�ة، واإلش�عاعات الكيمائية 
والنووي�ة وغيره�ا، الت�ي طال�ت جمي�ع عناص�ر األرض، وأضحت 

مؤثرة في التقلبات المناخية والحياة اإلنسانية.

لق�د خل�ق اهلل تعال�ى بحكمته ورحمته اإلنس�ان، وهيأ له أس�باب 
الحياة والعيش الكريم في األرض، كما قال تعالى في محكم التنزيل: 

)ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ر له  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]اإلس�راء: 70[، وقدرّ
فيها ما يقيم حياته ويصونه، ويحفظه إلى يوم الدين.

وإن البيئ�ة بش�قيها الطبيعي والمش�يرّد تع�درّ كاًل متكام�اًل، تتضمن 
مكون�ات وعناصر دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة، وينظر إلى اإلنس�ان 
ذاته باعتباره أحد مكونات البيئة أيضًا، يتفاعل معها ويتأثر بها ويؤثر، 
وإذا كان�ت البيئ�ة به�ذه المثابة واألهمي�ة في حياة اإلنس�ان، فإن من 
أه�م الواجبات الملقاة على عاتق�ه الحفاظ على هذه الحياة، ومعرفة 
البيئة معرفة صحيحة بكل عناصرها ومقوماتها وتفاعالتها المتبادلة، 
ث�م القيام بكل عم�ل فردي أو جماعي أو مؤسس�اتي ج�اد لحمايتها 
وتحس�ينها، والسعي لالس�تفادة منها وممارس�ة حياته وعالقاته دون 

إتالف أو إفساد.

إن كثيرًا من المس�ائل المعاصرة والمستجدة المتعلقة بالبيئة باتت 
محل س�ؤال من الناحية الشرعية من قبل شرائح المجتمع المختلفة، 
خصوص�ًا م�ن قبل المعنيي�ن بقضايا البيئ�ة وخبرائه�ا؛ وذلك لعموم 
البلوى بها وعظم الحاجة لها عند الجميع على حد س�واء، وال ش�ك 
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أن التأصي�ل والتقعي�د لذل�ك من الناحي�ة الفقهية يغني ع�ن كثير من 
التفصي�الت الت�ي يصع�ب حصره�ا، كم�ا أن�ه يفيد من جه�ة أخرى 
إمكاني�ة إلحاق الصور الحادثة بقواعده�ا وأصولها، متى ما تحررت 

وتقررت واتضحت وُعمل بشروطها وضوابطها ومجال عملها.

ث�م م�ن جهة أخ�رى فإن م�ن المالح�ظ أن كت�ب الفق�ه وأصوله 
وقواعده ثرية وغنية بما يساعد على استنباط فقه البيئة أو الفقه البيئي 
-إن ص�ح التعبي�ر- لتك�ون مادة خصب�ة تعين القائمين على ش�ؤون 
البيئ�ة وغيره�م في مج�ال عمله�م، وليتمكن�وا من خ�الل ذلك من 
معالجة المشكالت المعاصرة التي تواجه البيئة نتيجة التطور والتقدم 
التقن�ي، وفي ضوء ما تقدم عقدت العزم على دراس�ة موضوع رعاية 
البيئ�ة من خ�الل التقعيد األصول�ي والفقهي؛ طلبًا لتقريب�ه للباحثين 
من جهة، وبيانًا لمدى إس�هام علماء الشريعة في خدمة قضايا الساعة 

ومشكالت العصر.

أمهية املوضوع:
تظهر أهمية موضوع البحث من خالل النقاط اآلتية:

أن قضايا البيئة والتلوث والمش�كالت المترتبة على ذلك تعدرّ . 1
من القضايا المتش�عبة الجوانب والمتعددة األطراف، فكانت 
بحاج�ة إلى ط�رح كل م�ن التقعي�د األصولي والفقه�ي لهذه 
القضايا، واألس�اس ال�ذي يمكن أن يرجع إلي�ه، ويعمل على 

وفقه.

أهمية إبراز جانب التش�ريع اإلس�المي ف�ي التعامل مع قضايا . 2
البيئة ومشكالتها، خاصة في المجتمعات اإلسالمية.

ما تش�هده اآلونة األخيرة من اهتمام ملح�وظ ومتزايد بقضايا . 3
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البيئ�ة ومش�كالت التلوث، س�واء عل�ى الصعي�د المحلي أو 
العالمي، فكان ال بدرّ من إجالء وإظهار موقف قواعد الشريعة 
اإلسالمية األصولية والفقهية من ذلك، وطرح أنسب الوسائل 
لمواجهة األخطار المحدقة بالحياة البشرية على وجه األرض.

أن قواعد الش�ريعة اإلسالمية وأسسها تعدرّ منهج حياة متكامل . 4
م العالقات  وش�امل، حيث تتن�اول كل جوانب الحي�اة، وتنظرّ
اإلنسانية كافة، وتضع لها األحكام والتشريعات المناسبة على 
مقتض�ى الحق والعدل، وتس�تجيب اس�تجابة س�ريعة وفاعلة 
لجمي�ع متطلب�ات الحياة اإلنس�انية، وتتس�ع بحكم�ة ومرونة 
لتش�مل كل التطورات والمتغي�رات، ولذلك كان من الثوابت 
والمس�لمات يقينًا إمكاني�ة تقديم رؤية إس�المية خاصة وفذة 
لقواعد تعامل اإلنس�ان مع البيئة التي يعيش داخلها وينهل من 

خيراتها التي أودعها اهلل فيها.

الدراسات السابقة:
لم أعثر فيما اطلعت عليه من قوائم الكتب والمؤلفات والرس�ائل 
العلمي�ة أي دراس�ة علمي�ة أصولي�ة تقعيدي�ة لقضايا البيئ�ة ورعايتها 
ف�ي الش�ريعة اإلس�المية، لك�ن يستحس�ن هنا بي�ان أن مجم�ع الفقه 
اإلس�المي الدول�ي المنبث�ق عن منظم�ة المؤتمر اإلس�المي قد عقد 
موضوع�ًا عن البيئة في دورته التاس�عة عش�رة في إمارة الش�ارقة عام 
1430ه��)1(، وُقدم�ت إليه أبح�اث جيدة غالبها موج�ز في موضوع 
رعاي�ة البيئة في الش�ريعة اإلس�المية، ويغلب على كثي�ر منها الناحية 

)1(  وه�ذا أم�ر ي�دل عىل أمهية موض�وع البحث يف هذا الع�رص، وكان مما ق�رر املجمع: نرش 
الثقافة البيئية بمختلف الوس�ائل التي ت�ؤدي إىل نظافة البيئة ومحايتها من كافة األخطار، 
عن طريق االهتامم بفقه البيئة من دراسات الفقه اإلسالمي بكليات الرشيعة والدراسات 

اإلسالمية.
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الثقافي�ة والنظرية، كما أنها أبحاث ل�م تدرس رعاية البيئة من الناحية 
األصولي�ة والتقعيدي�ة، وإنم�ا يس�تفاد منه�ا في الوق�وف على بعض 
األح�كام الفقهي�ة لطائفة م�ن القضاي�ا المتعلقة بالبيئة، وال ش�ك أن 
التقعي�د األصولي والفقه�ي لقضايا العصر أمر س�ارت عليه كثير من 

األقسام العلمية، وأخرجت رسائل علمية مميزة في هذا الشأن.

خطة البحث:
ن البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. تكورّ

المقدمة: واش�تملت على بيان موض�وع البحث، وأهميته، وخطة 
البحث، ومنهج الدراسة.

التمهي�د: تعري�ف البيئة وأهمي�ة التقعيد األصول�ي والفقهي، وفيه 
مطلبان:

المطلب األول: تعريف البيئة.
المطلب الثاني: أهمية التقعيد األصولي والفقهي.

المبح�ث األول: رعاي�ة البيئ�ة من خ�الل التقعي�د األصولي، وفيه 
تمهيد، وأربعة مطالب:

المطلب األول: القياس ورعاية البيئة.
المطلب الثاني: المصالح المرسلة ورعاية البيئة.

المطلب الثالث: سد الذرائع ورعاية البيئة.
المطلب الرابع: مقاصد الشريعة ورعاية البيئة.

المبحث الثاني: رعاية البيئة من خالل التقعيد الفقهي، وفيه تمهيد، 
وستة مطالب:

المطلب األول: قاعدة: )ال ضرر وال ضرار(.
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المطلب الثاني: قاعدة: )يدفع الضرر بقدر اإلمكان(.
المطل�ب الثال�ث: قاعدة: )يتحم�ل الضرر الخ�اص لدفع الضرر 

العام(.
المطلب الرابع: قاعدة: )درء المفاسد أولى من جلب المصالح(.
المطلب الخامس: قاعدة: )إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما 

ضررًا بارتكاب أخفهما(.
المطل�ب الس�ادس: قاع�دة: )تص�رف اإلم�ام على الرعي�ة منوط 

بالمصلحة(.

الخاتمة: وفيها أوردت أهم النتائج والتوصيات.

منهج البحث:
يتلخص المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث في النقاط اآلتية:

االس�تقصاء في جم�ع المادة العلمي�ة للبحث م�ن مظانه قدر . 1
اإلمكان.

جم�ع أقوال أهل العل�م وآرائهم في موض�وع البحث، وذلك . 2
من خالل الرجوع إلى المصادر األصيلة في ذلك.

وضع أمثلة تطبيقية لجل المسائل الواردة في البحث.. 3

عزو اآليات القرآنية، وتخريج األحاديث النبوية من مصادرها، . 4
فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه 
منهما، وإن لم يكن في أي منهما أخرجه من المصادر األخرى 

المعتمدة، مع ذكر حكمه.

بالنس�بة لألعالم فإني اكتفيت بذكر س�نة الوفاة بعد اسم العلم . 5
عند ذكره ألول مرة في البحث.
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المعلوم�ات المتعلق�ة بالمراج�ع )الناش�ر، ورق�م الطباع�ة، . 6
ومكانها، وتاريخها... إلخ( أكتفي بذكرها في قائمة المراجع.
ه�ذا وأس�أل اهلل تعالى التوفيق والس�داد في الق�ول والعمل، وأن 
يتج�اوز عني ما في ه�ذا البحث من جوانب النق�ص والتقصير، وأن 
يغف�ر لي م�ا قدمت وأخرت، وما أس�ررت وأعلنت، والحمد هلل رب 
العالمي�ن، وصل�ى اهلل وس�لم عل�ى نبين�ا محم�د وعلى آل�ه وصحبه 

أجمعين.
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التمهيد
تعريف البيئة وأمهية التقعيد األصويل والفقهي

وفيه مطلبان:

املطلب األول
تعريف البيئة

أواًل: تعريف )البيئة( لغة:
البيئ�ة ف�ي اللغة: اس�م مش�تق م�ن الفعل الماض�ي )ب�اء( و)بوأ(، 
ومضارع�ه )يبوء(، وقد ذكر ابن فارس )ت395ه�( في مادة )ب وأ( أن 
الباء وال�واو والهمزة أصالن: أحدهما الرجوع إلى الش�يء، واآلخر 

تساوي الشيئين)1(.

وم�ن خالل تتب�ع إطالق�ات م�ادة )ب وأ( في معاج�م اللغة يجد 
الناظر أنها تدل على المعاني اآلتية:

أ( المن�زل أو الموض�ع: يق�ال: أب�أت بالم�كان، أي: أقم�ت ب�ه، 
وبوأت�ك بيتًا: اتخذت لك بيتًا، والتب�وؤ: أن يعلم الرجُل الرجَل على 
الم�كان إذا أعجبه لينزله)2(، والبيئة والب�اءة والمباءة: المنزل، وقيل: 

)1(  انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )ب وأ( )312/1(.
)2(  انظر: لسان العرب، مادة )ب وأ( )38/1(.
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من�زل القوم في كل موضع)1(، ومن ذلك يس�مى النكاح: باءة؛ وذلك 
بالنظ�ر إل�ى أن األصل في الباءة المنزل، ثم قي�ل لعقد التزويج: باءة؛ 

ألن من تزوج امرأة بوأها منزاًل)2(.
ب( التهيئة واإلصالح: ومنه يقال: تبوأ المكان: إذا أصلحه وهيأه، 
ويق�ال: تب�وأ فالن منزاًل: إذا نظر إلى أس�هل ما يرى وأش�ده اس�تواء 
وأمكنه لمبيته فاتخذه، ويقال: أباءه منزاًل، وبوأه إياه، وبوأه له، وبوأه 

ن له فيه)3(. فيه، بمعنى: هيأه له وأنزله ومكرّ
ج�( الرجوع: ومنه يقال: باء إلى الشيء يبوء بوءًا: رجع)4(، ومن ذلك 
قول اهلل تعالى: )ې ى ى ائ( ]البقرة: 61[، أي: رجعوا به وصار 
عليه�م، وقوله تعالى أيضًا: )ڍ ڍ ڌ ڌ( ]البقرة: 90[، أي: 
احتملوا، يقال: قد بؤت بهذا الذنب، أي: احتملته، وفي الحديث: »أبوء 

.)6( لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي«)5(، أي: ألتزم وأرجع وأقررّ
د( الح�ال: ومن�ه يق�ال: ب�اءت ببيئة س�وء، أي: بحال س�وء، وإنه 

لحسن البيئة، قال ابن منظور: وعمرّ بعضهم به جميع الحال)7(.
ه�( تس�اوي الشيئين: ومنه يقال: إن فالنًا لبواء بفالن، أي: إن قتل 
ب�ه كان كف�وًا، ويقال: أبأت بف�الن قاتله، أي: قتلته، واس�تبأتهم قاتل 

أخي، أي: طلبت إليهم أن يقيدوه)8(.

)1(  انظر: الصحاح، مادة )ب وأ( )21/1(، لسان العرب، مادة )ب وأ( )38/1(.
)2(  انظر: لسان العرب، مادة )ب وأ( )36/1(.
)3(  انظر: لسان العرب، مادة )ب وأ( )38/1(.

)4(  انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )ب وأ( )312/1(، لسان العرب، مادة )ب وأ( )36/1(.
، كتاب الدعوات،  )5(  احلدي�ث رواه البخ�اري يف صحيحه من حديث ش�داد ب�ن أوس 

باب أفضل االستغفار، )153/4(، حديث رقم )6306(.
)6(  انظر فيام سبق: لسان العرب، مادة )ب وأ( )37/1(.

)7(  انظر: لسان العرب، مادة )ب وأ( )39/1(.
)8(  انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )ب وأ( )312/1(.
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األقرب من المعاني اللغوية السابقة:
عند تدقيق النظر يف املعاين السابقة ملادة )ب وأ( جيد الناظر أن املعنى 
األول هو الذي يتفق مع موضوع البحث، كام أنه أشهر املعاين وأكثرها 
تداواًل، ومنه يؤخذ تعلق البيئة باملوضع الذي حييط بالفرد أو املجتمع.
وال شك أن منزَل اإلنسان مقرُّ راحته وسكنه الذي يأوي إليه حني 
يأخذه التعب واإلرهاق، وحني تأخذ منه مش�كالت احلياة وتعقيداهتا 
مأخذه�ا، ك�ام أن منزل�ه منس�جم مع بيئت�ه فه�و يف الس�هول واجلبال 
وال�رباري واجلزر والبحار، وهو م�ن جهة أخرى من الطني والقصب 
واحلدي�د وس�ائر مكون�ات األرض، ب�ل إن اختاذ املن�ازل مما ال خيتص 
اإلنس�ان به، وإنام يش�رتك معه فيه س�ائر الكائنات احلية التي تش�اركه 

العيش عىل هذه األرض.

ثانيًا: تعريف البيئة اصطالحًا:
اتض�ح لن�ا مما م�ى أن البيئة لفظ عهد اس�تعامله يف اللغ�ة العربية، 
ولك�ن مع ميض الوق�ت وحتدد املصطلحات وتبلوره�ا وتعدد العلوم 
والفن�ون التي احتاج اإلنس�ان إىل تصنيفها، أصبح هل�ذا اللفظ مدلول 
جديد يعرف به عند املتخصصني، ومن ثم أصبح حيمل أبعادًا أكرب من 
البعد اللغوي الذي كان حيمله، بل ال يستغرب إن قيل: إن هذه األبعاد 
أصبح�ت تتزايد وتتوس�ع مع م�يض الوقت والزمن، وذل�ك نتيجة ملا 
يكتش�فه اإلنسان من أثر عنارص األرض يف حياته، فكلام ُاكتشف يشء 

منها له عالقة بذلك أضيف إىل مفهوم البيئة.
وإذا كانت البيئة يف معناها اللغوي حتمل معنى املنزل الذي يأوي إليه 
اإلنسان وخيلد إليه طلبًا للسكينة من عناء التعب واإلرهاق يف معيشته 
وحياته، فإن البيئة يف املصطلح األخري أصبحت بمعنى املنزل األوسع 
واألشمل من ذلك، كام نبرّه إليه الدكتور عبداملجيد النجار بقوله: »وقد 
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أخ�ذ ه�ذا املعنى اللغوي للبيئ�ة لُيحمل معنى اصطالحي�ًا يعني منزاًل 
لإلنس�ان أوس�ع وأكثر ش�مواًل من ذل�ك املعنى اللغ�وي، فأصبحت 
البيئة تعني املنزل الكبري لإلنسان الذي يشمل كل ما له عالقة بمامرسة 
نش�اطه، ب�ل كل ما ل�ه عالقة بحياته م�ن موجودات أرضي�ة وفضائية 
سواء كانت متمثلة يف أفراد وأنواع أو يف أنظمة وأوضاع، حتى ليصح 

القول: إهنا أصبحت تعني كل املجال الذي يعيش فيه اإلنسان«)1(.

وإذا أري�د الوق�وف ع�ىل التعريف�ات احلديث�ة التي تناول�ت البيئة، 
فيمكن إمجال أبرزها من خالل اآليت:

البيئ�ة -وفق�ًا ملا ُأق�ر يف مؤمتر البيئ�ة يف اس�توكهومل )1972م( . 1
ومؤمتر تبلييس )1978م(- ه�ي: »جمموعة من النظم الطبيعية 
واالجتامعي�ة والثقافي�ة الت�ي يعيش فيه�ا اإلنس�ان والكائنات 
فيه�ا  وي�ؤدون  زاده�م،  منه�ا  يس�تمدون  والت�ي  األخ�رى، 

نشاطهم«)2(.

ف آخ�رون البيئة بأهنا: »الوس�ط أو املجال امل�كاين الذي . 2 وع�ررّ
يعيش فيه اإلنس�ان، بام يض�م من ظواهر طبيعي�ة وبرشية يتأثر 

هبا ويؤثر فيها«)3(.

وُعرفت بأهنا: »مجيع األشياء أو العوامل املنظورة وغري املنظورة . 3
التي حتيط بالكائنات احلية يف هذا العامل«)4(.

كذل�ك ُعرفت بأهن�ا: »املحيط املادي الذي يعيش فيه اإلنس�ان . 4
بام يش�مل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنش�آت 

)1(  قضايا البيئة من منظور إسالمي )ص19-18(.
)2(  انظر: تلوث البيئة، للدكتور إبراهيم سليامن )ص19(، اإلسالم والبيئة، ملريس )ص19(.

)3(  انظر: البيئة واإلنسان، للدكتور زين الدين عبداملقصود )ص11(.
)4(  انظر: البيئة يف الفكر اإلنساين، للدكتور الصعيدي )ص17(.
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أقامها إلشباع حاجاته«)1(.
فت كذلك بأهنا: »كل ما حييط بحياة اإلنسان يف هذا الكون . 5 وُعررّ

من ظواهر وعنارص مادية حمسوسة«)2(.
لكن إذا ُأريد الوقوف عىل التعريف املناس�ب من منظور اإلس�الم، 
فإنه البد من التأمل والتدقيق بنظرة فاحصة حول املفهوم الذي جاءت 
به كلمة )بوأ( يف النصوص الرشعية مع ما جاء فيها من ألفاظ وعبارات 

متثل عنارص البيئة بمفهومها احلديث.
وال ش�ك أن م�ن املالح�ظ أن تل�ك النص�وص مل تس�تعمل كلم�ة 
)البيئ�ة( للداللة عىل املحيط أو املكان الذي يعيش فيه اإلنس�ان، وإنام 
اس�تعملت كلمة )األرض( ش�املة م�ا عليها من جبال وس�هول، وما 

فيها من نباتات وحيوانات ومياه للداللة عىل هذا املعنى)3(.
وق�د قرر كث�ري من الباحث�ني يف مفهوم التنمية من منظور اإلس�الم 
أن كلم�ة )األرض( يف الواق�ع أدق تعب�ريًا، وأكث�ر حتدي�دًا للمعن�ى 
االصطالحي املراد بالبيئة؛ ألن األرض متثل نظامًا بيئيًا متكاماًل، هييئ 

لإلنسان ولغريه من الكائنات احلية مقومات احلياة وعوامل البقاء)4(.
نًا  إن املطلع عىل كتاب اهلل تعاىل جيد احلديث عن البيئة فيه جاء متضمَّ
ث عن نعمة اهلل وتس�خريه ما يف األرض لصالح  يف اآليات التي تتحدَّ
اإلنس�ان أو املخلوقات، ويتأكد ذلك بورود ذكر األرض وما فيها من 
نظ�ام بديع حيكم م�ا حتويه يف باطنها وظاهرها م�ن أحياء ومجاد، أو ما 

)1(  انظر: اإلسالم والبيئة، ملريس )ص19(.
)2(  انظر: البيئة والتنمية، للدكتور السلوم )ص11(.

)3(  انظر: التنمية والبيئة، للدكتور شوقي أمحد )ص14-13(.
)4(  انظر: البيئة واإلنسان، للدكتور زين الدين عبداملقصود )ص11-12(، اإلنسان والبيئة، 
للدكتور الرشنويب )ص15(، محاية البيئة النباتية واملائية من التلوث، للدكتور الدريويش 

)ص13-14(، اإلسالم ومحاية البيئة، للدكتور حسني غانم )ص14(.
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حييطه�ا من ه�واء وفضاء، وقد ذكرت األرض يف الق�رآن الكريم أكثر 
ة إمجااًل، وكان أكثر هذا العدد له صلة بموضوع البيئة. من مئتي مرَّ

وإن الباحث يرى أن املفهوم اإلس�المي للبيئة يمكن أن يستمد من آية 
قرآنية ش�املة جاءت عىل لسان النبي الكريم صالح عليه الصالة والسالم 
موجه�ًا ال�كالم إىل قوم�ه يف معرض تذكريه�م بنعم اهلل تعاىل ع�ىل العباد 

الت�ي تقتيض الش�كر والعبادة، فق�ال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]األع�راف: 74[؛ ف�إن هذه 
اآلية تقرر بإمجاٍل حمكٍم األس�س الت�ي يمكن أن ينظر إليها لتحديد مفهوم 

البيئة من منظور اإلسالم، وذلك من خالل تقرير الركائز اآلتية:

النظ�ر إىل َمن هيأ ه�ذه البيئة وخلقها لإلنس�ان، وأكرمه وأنعم . 1
علي�ه هبا، وه�و اهلل اخلالق عزرّ وجل، وُيؤخ�ذ ذلك من قوله يف 
اآلية: )ٻ(، وقوله: )پ(، ثم يتأكد ذلك بقوله: 

)ٿ ٿ ٿ(.

ف فيها  وعلي�ه فالبيئ�ة يف مفهوم اإلس�الم خملوق�ة مهيأة مت�رصَّ
م�ن قب�ل اخلالق عزرّ وجل، وال يصح نس�بة ذل�ك إىل طبيعة وال 
إىل غريه�ا م�ن الق�وى املدبَّ�رة املخلوق�ة، وقد ج�اء تأكيد ذلك 

يف كث�ري من اآلي�ات، كام يف قول اهلل تع�اىل: )ۈ ۈ ٴۇ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
د ذلك بقوله: )ڤ ڤ ڦ  وئ( ]النح�ل: 14[، ثم أكرّ

ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]النحل: 18[.
النظر إىل من ُهيئت له هذه البيئة، وهو اإلنسان الذي يمثل أهم . 2

املخلوق�ات عىل األرض، وُيؤخذ ذلك م�ن الضمري يف قوله يف 
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اآلية: )ٻ(، وقول�ه: )پ(، كام يؤكد ذلك قوله: 
)ڀ(، وقوله: )ٺ(.

وال�ذي يظهر أن اإلنس�ان ُيذك�ر يف كثري من النص�وص الرشعية 
باعتباره رأس املخلوقات؛ ملا اختصه اهلل تعاىل من فضل وتكريم، 
وإال ف�األرض خملوقة له ولغ�ريه من املخلوقات، س�واء املكلف 
منها كاجلن، أو غري املكلف كسائر املخلوقات من حيوان ونبات.

امل�كان املهيرّ�أ للمخلوق�ات، وه�و األرض بام تتضمنه م�ن منافع . 3
خلقه�ا اهلل تع�اىل لس�ائر خملوقاته، وب�ام تتضمنه أيضًا م�ن منافع 
متبادلة فيام بينهم، فبعضهم خلق لنفع بعض يف تكامل وانسجام، 

)ٹ ٹ  يؤك�د ذل�ك ق�ول اهلل تع�اىل ع�ن األرض: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
وقول�ه:   ،]20-19 ]احلج�ر:  چ(  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ۈ(  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے 

]األع�راف: 10[، وقول�ه: )ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ 
]الزخ�رف:  ۈئ(  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ 
32[، فاملخلوقات عىل هذه األرض مسخر بعضها لبعض، يعيش 

بعضها عىل اآلخر، وال يمكن أن يستغني عنه.

وإذا تق�ررت األس�س والركائ�ز التي يمكن أن ينظ�ر إليها لتحديد 
مفه�وم البيئة يف ه�ذه الثالث: اخلال�ق الذي هيأ، واملخل�وق املهيأ له، 
واألرض املهي�أة، فإنه يمك�ن أن ينبني عىل ذلك حتديد البيئة يف منظور 
اإلس�الم بأهن�ا: ما خلق�ه اهلل تع�اىل يف األرض من عن�ارص ومكونات 

وأحياء هيأها حلياة اإلنسان وقضاء حاجاته.

وإن الباح�ث ههن�ا ال يزع�م أن�ه وض�ع تعريف�ًا جامع�ًا مانع�ًا كام 
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ه�و املعه�ود يف تعريف�ات أهل العلم؛ ف�إنَّ هذا أمر يعج�ز عنه َمن هو 
مثله، ولكْن حس�به أن يضع تعريفًا يصور امل�راد بالبيئة وحيدد مالحمها 
ومعاملها، يف ضوء ما درس�ه من النصوص، ثم يف ضوء ترصفات أهل 

العلم وخرباء البيئة.

ثالثًا: مصطلح البيئة واملصطلحات املتعلقة به:
يتعلق مصطلح البيئة ببعض املصطلحات التي ترد معه يف السياق ذاته 
أحيانًا، وقد ُتش�كل عىل بعض املطلعني، مما يبعث عىل استحس�ان بياهنا، 
وحتدي�د املقص�ود هبا، واملصطلح�ات التي يمكن بحثه�ا ههنا هي: علم 

البيئة، النظام البيئي )النظام اإليكولوجي(، التوازن البيئي، التلوث.

وبيان الكالم عنها يتحدد من خالل اآليت:

)Ecology :1. علم البيئة: )باإلنجليزية

هو علم دراس�ة أماكن معيش�ة الكائنات احلية وكل ما حييط هبا، أو 
حماولة فهم العالقات بني الكائنات احلية واملحيط الذي تعيش فيه)1(.

ف بأنه: دراس�ة العالقة املتبادلة بني الكائن�ات احلية والبيئة  ك�ام ُيعررّ
الت�ي تعيش فيه�ا فيزيائي�ًا وحيوي�ًا، وتس�مى البيولوجي�ا البيئية، ومما 
تش�تمل عليه دراس�ة أثر الفعاليات البرشية عىل باق�ي الكائنات وعىل 

طبيعة البيئة)2(.

وهب�ذا يمكن أن يتبني أن مفهوم البيئ�ة أعم من علم البيئة؛ نظرًا إىل 
ك�ون البيئ�ة يف احلقيقة متقدم�ة يف وجوده�ا الذهن�ي والواقعي عليه، 
فعلم البيئة يعنى بدراس�ة عالقة الكائنات احلية بالوس�ط الذي تعيش 

)1(  انظ�ر: مقدم�ة يف علوم البيئ�ة، ملحمد إس�امعيل )ص29(، علم البيئة، للدكتور حس�ني 
السعدي )ص22(.

)2(  انظر: قاموس البيئة العامة )ص75(.
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في�ه، فه�و علم خ�ادم للبيئة، هيت�م بالكائن�ات احلي�ة وتغذيتها وطرق 
معيش�تها وتواجده�ا يف جمتمعات معينة، ولذلك نج�ده يتضمن أيضًا 
دراسة العوامل غري احلية مثل خصائص املناخ، واخلصائص الفيزيائية 

والكيميائية لألرض واملاء واهلواء.

2. النظام البيئي )النظام اإليكولوجي(:
ف بأنه: مصفوفة العالقات التفاعلي�ة التكاملية داخل وحدة  ويع�ررّ
بيئية معينة ب�ني مكوناهتا الطبيعية غري العضوية )غري احلية( ومكوناهتا 
العضوي�ة )احلي�ة(، وفق نظام دقيق ومتوازن من خ�الل دينامية )طاقة 
متج�ددة( ذاتية حتكمها النواميس الكونية اإلهلية، التي تضبط حركتها 

وتفاعلها بام يعطي للنظام القدرة عىل إعالة احلياة)1(.
فالنظ�ام البيئ�ي ُيعت�رب الوحدة الرئيس�ة يف عل�م البيئ�ة، وهو يعنى 
بتجم�ع الكائن�ات احلية وغريه�ا، بصفتها جمتمع�ًا حيوي�ًا تتفاعل مع 
بعضه�ا يف نظ�ام بديع بال�غ الدقة والتوازن، ال يس�مح ب�أي خلل فيه 
ق�د ينتج عنه هتديم وختريب، وعليه يمك�ن عدرّ النظام البيئي جزءًا من 

عالقة مكونات وعنارص البيئة فيام بينها.

3. التوازن البيئي:
وهو متعلق بالنظام البيئي؛ ألن أهم ما يميز النظام البيئي هو التوازن 
الدقيق القائم بني مكوناته وعنارصه، ولذلك يعرف بأنه: املحافظة عىل 
مكونات النظام البيئي بأعداد وكميات مناسبة عىل الرغم من نقصاهنا 

وجتددها املستمرين)2(.

)1(  انظ�ر: املنظور اإلس�المي لقضاي�ا البيئة، للدكت�ور الرسياين )ص20(، أساس�يات علم 
البيئة، د. نحال )ص15(. 

)2(  انظر: أساسيات علم البيئة والتلوث، للدكتور حسني السعدي )ص52(، النظام البيئي والتلوث، 
للدكتور السيد اخلطيب )ص16(، التلوث البيولوجي للبيئة، أمحد الرسوي )ص46(.
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وق�د انته�ى علامء البيئ�ة إىل أن اهلل س�بحانه وتع�اىل وضع لألرض 
نظامًا بيئيًا دقيقًا للغاية، يكفل وجود احلياة واس�تمرارها، ويتمثل هذا 
النظام يف جمموعة من املكونات ذات الرتكيب البنائي املتناسق واحلركة 
املتوافق�ة، جتعل النظام قادرًا عىل إنتاج مقومات احلياة وعوامل البقاء، 

بالنسبة لإلنسان ولغريه من الكائنات احلية)1(.

وهذا الذي انتهى إليه هؤالء العلامء قرره اإلس�الم منذ أربعة عرش 
قرنًا، كام قال اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل: )ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]احلج�ر: 19[، فاآلي�ة تتضم�ن معن�ى 
التوازن املخلوق يف األرض، وذلك بكون املخلوق فيها مقدرًا بمقدار 
مع�ني وموزون�ًا بمي�زان احلكمة، بحي�ث تتوافر في�ه كل معاين اجلامل 

والتناسق والتكامل)2(.

4. التلوث:

التل�وث أمر حادث عىل اخللقة التي أنش�أ اهلل تعاىل األرض عليها، 
ولذل�ك يعد أمرًا طارئًا عىل البيئة، واعتداًء س�افرًا عليه�ا، نظرًا إىل ما 

يسببه النشاط البرشي غري املدروس من إحلاق بالغ الرر هبا.

ف التلوث بأنه: التغيري الذي حيدث بفعل التأثري املبارش وغري  ويعررّ
املب�ارش لألنش�طة اإلنس�انية يف تكوين أو يف حالة الوس�ط البيئي، عىل 
نحو خيل ببعض االس�تعامالت أو األنشطة التي من املستطاع القيام هبا 

يف احلالة الطبيعية لذلك الوسط)3(.

)1(  انظر: اإلسالم ومحاية البيئة، للدكتور حسني غانم )ص22(.
)2(  انظر: مفاتيح الغيب )136/19(، التفسري الوسيط )35/8(.

)3(  انظر يف تعريف التلوث: التطورات احلديثة يف علم البيئة، للدكتور عبدالرمحن السعدين، 
والدكت�ورة ثن�اء عودة )ص25(، محاية البيئة يف الفقه اإلس�المي، للدكتور أمحد س�المة 

)ص275(.
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ويف هذا الصدد يؤكد اإلس�الم أن ترصفات اإلنس�ان املنحرفة هي 
الس�بب الرئي�س يف ظهور الفس�اد ع�ىل األرض يف بره�ا وبحرها، كام 

يف ق�ول اهلل تع�اىل: )ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
خب مب ىب يب جت حت( ]ال�روم: 41[، والفس�اد ههنا يراد 
ب�ه مجيع صوره، فإن معنى اآلية صالح لع�دة وجوه، وهي من جوامع 
كل�م القرآن، وذلك يش�مل ما حي�دث لألرض من الترصف�ات الظاملة 
الطائش�ة، كاجلدب واملوتان وكثرة احلرق والغرق، وإخفاق الصيادين 
والغاص�ة، وحم�ق الربكات من كل يشء، وقل�ة املنافع يف اجلملة وكثرة 

املضار)1(.

املطلب الثاين
أمهية التقعيد األصويل والفقهي

تربز أمهية كل من التقعيد األصويل والفقهي جلية يف عملية استنباط 
األحكام للوقائع احلادثة، وذلك من خالل وضع األطر والنظم العامة 
الت�ي حتكم هذه العملي�ة، ودون ذلك يواجه املش�تغلون يف الفقه تراثَاً 
متناثرًا من األدلة يصعب اس�تخدامها واالس�تفادة منها يف االس�تنباط 

عىل الوجه الصحيح.

ف علم أصول الفق�ه باعتباره لقبًا موضوع�ًا للداللة عىل فن  ويع�ررّ
معني بأنه: القواعد التي يتوصل هبا إىل اس�تنباط األحكام الرشعية من 

األدلة)2(.

)1(  انظر: روح املعاين، لأللويس )48/8(، رعاية البيئة، للدكتور القرضاوي )ص220(.
)2(  انظ�ر يف تعري�ف أص�ول الفقه بمعن�اه اللقبي: املس�تصفى، للغ�زايل )5/1(، اإلحكام، 
لآلمدي )8/1(، البحر املحيط، للزركيش )24/1(، رشح الكوكب املنري، البن النجار 

.)44/1(
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وامل�راد بالقواع�د هنا األح�كام الكلي�ة التي تنطبق ع�ىل جزئياهتا، 
ليتع�رف أحكامه�ا منها، وهذه القواعد مما توص�ل إليه أهل العلم عن 
طريق اس�تقراء م�ا ورد يف األدل�ة اإلمجالية، كالنهي مثاًل اس�تقرأ أهل 
العلم موارد صيغته يف الكتاب والس�نة مس�تعينني بام قرره علامء اللغة 
، وتوصلوا إىل قاعدة أصولية مفادها أن األصل  وما فهمه الصحابة 
يف النه�ي التحري�م، وبذلك أصبحت هذه القاع�دة قانونًا عامًا تندرج 

حتته جزئيات كثرية، كتحريم الرسقة والغش والتدليس)1(.

وأم�ا القواع�د الفقهي�ة فهي أص�ول فقهية كلي�ة تتضم�ن أحكامًا 
ترشيعي�ة عام�ة م�ن أب�واب متع�ددة يف القضاي�ا الت�ي تدخ�ل حت�ت 
موضوعها، فالقواعد الفقهية تعد قواعد حمتوية عىل زمرة من األحكام 

الرشعية من أبواب خمتلفة، يربطها جانب فقهي مشرتك)2(.

وال ش�ك يف أمهي�ة القواع�د األصولي�ة والفقهي�ة يف االس�تنباط، 
وهل�ذا أدرك أه�ل العلم ع�ىل اخت�الف مذاهبهم الفقهية ه�ذه األمهية 
وقرروه�ا، ونبه�وا إليها يف كتبهم، فنجد ش�هاب الدين القرايف -رمحه 
اهلل- )ت684ه��( مث�اًل يق�رر أن ه�ذه القواع�د تع�د األس�لوب األمثل 
الس�تنباط األحكام الفقهية، ولمرّ ش�تاهتا، وتس�هيل مسالك الفقه عىل 
املش�تغلني ب�ه، فيقول: »إن الرشيع�ة املعظمة املحمدي�ة- زاد اهلل تعاىل 
منارها رشفًا وعلوًا- اش�تملت عىل أصول وفروع، وأصوهلا قس�امن: 
أحدمها املس�مى بأصول الفقه، وهو يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد 
األحكام الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك األلفاظ 
من النس�خ والرتجي�ح، ونح�و: األمر للوج�وب، والنه�ي للتحريم، 
والصيغ�ة اخلاصة للعموم، ونحو ذلك، وم�ا خرج عن هذا النمط إال 

)1(  انظر: أصول الفقه احلد واملوضوع والغاية، للدكتور الباحسني )ص68-67(.
)2(  انظر: القواعد الفقهية، للدكتور الندوي )ص45-43(.
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كون القياس حجة وخرب الواحد وصفات املجتهدين، والقسم الثاين: 
قواعد كلية فقهية جليلة، كثرية العدد، عظيمة املدد، مشتملة عىل أرسار 
ال�رشع وحكمه، لكل قاع�دة من الفروع يف الرشيع�ة ما ال حيىص، ومل 
يذك�ر منها يشء يف أصول الفقه، وإن اتفقت اإلش�ارة إليه هنالك عىل 
س�بيل اإلمجال فبقي تفصيله مل يتحصل، وهذه القواعد مهمة يف الفقه، 
عظيم�ة النف�ع، وبقدر اإلحاطة هبا يعظم ق�در الفقيه ويرشف، ويظهر 
رون�ق الفقه ويع�رف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكش�ف، فيها تنافس 
العل�امء، وتفاض�ل الفضالء، وبرز الق�ارح عىل اجل�ذع، وحاز قصب 
الس�بق من فيها برع، ومن جعل خيرج الفروع باملناس�بات اجلزئية دون 
القواعد الكلية، تناقض�ت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره 
فيه�ا واضطرب�ت، وضاقت نفس�ه لذلك وقنطت، واحت�اج إىل حفظ 
اجلزئي�ات الت�ي ال تتناه�ى، وانتهى العم�ر ومل تقض نفس�ه من طلب 
مناه�ا، وم�ن ضبط الفق�ه بقواعده اس�تغنى عن حفظ أكث�ر اجلزئيات 
الندراجه�ا يف الكلي�ات، واحتد عن�ده ما تناقض عند غريه وتناس�ب، 
وأجاب الشاس�ع البعيد وتق�ارب، وحصل طلبت�ه يف أقرب األزمان، 
وانرشح صدره ملا أرشق فيه من البيان، فبني املقامني ش�أو بعيد، وبني 

املنزلتني تفاوت شديد«)1(.

وهكذا نجد الشاطبي -رمحه اهلل- )ت790ه�( يقرر أيضًا أن: »األدلة 
الرشعي�ة رضبان: أحدمها ما يرجع إىل النقل املحض، والثاين ما يرجع 
إىل الرأي املحض، وهذه القس�مة هي بالنس�بة إىل أصول األدلة، وإال 
فكل واحد من الربني مفتقر إىل اآلخر؛ ألن االس�تدالل باملنقوالت 
ال بد فيه من النظر، كام أن الرأي ال يعترب رشعًا إال إذا استند إىل النقل، 
فأما الرب األول فالكتاب والسنة، وأما الثاين فالقياس واالستدالل، 

)1(  الفروق )3-2/1(.
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ويلح�ق بكل واح�د منهام وجوه، إم�ا باتفاق وإما باخت�الف، فيلحق 
بال�رب األول اإلمج�اع ع�ىل أي وجه قي�ل به، ومذه�ب الصحايب، 
ورشع م�ن قبلن�ا؛ ألن ذل�ك كله وم�ا يف معن�اه راج�ع إىل التعبد بأمر 
منقول رصف ال نظر فيه ألحد، ويلحق بالرب الثاين االستحس�ان، 
واملصال�ح املرس�لة إن قلن�ا إهنا راجع�ة إىل أمر نظري، وق�د ترجع إىل 

الرب األول إن شهدنا أهنا راجعة إىل العمومات املعنوية«)1(.

إن إدراك القواع�د األصولية والفقهية تس�تلزم م�ن الفقيه وطالب 
االس�تنباط حتصي�ل كل ما يدخ�ل يف داللة التقعيد، وذل�ك بأن يكون 
خب�ريًا بأس�اليب ومناهج تركيب القاع�دة وصياغتها، م�دركًا حلقيقة 
القاعدة وضوابطها وعنارص تكوهنا وطرق إجيادها، كام يتطلب منه أن 
يكون عاملًا بفقه الفروع، حاذقًا يف منهج االس�تنباط وطرق اس�تخراج 

األحكام الرشعية من مصادرها)2(.

ويف�رق بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية بفوارق، أبرزها ما 
يأيت)3(:

1. اختالف االس�م )قاعدة أصولية وقاعدة فقهي�ة(، فهذه مرتبطة 
باألص�ول وتلك مرتبط�ة بالفقه، والفرق بني األص�ول والفقه معلوم 
وظاهر؛ فاألصول أصل، والفقه فرع يبنى عليه، والقواعد الفقهية من 

الفقه، لكن جاءت عىل صورة القضايا الكلية ال األحكام الفقهية.

2. املوض�وع ال�ذي ترتب�ط به القواع�د الفقهية فع�ل املكلفني كنية 
املكل�ف ومش�قته وعادات�ه وأعرافه وبيع�ه ورشائه ونح�و ذلك، وأما 
القواع�د األصولي�ة فمرتبط�ة باألدل�ة الرشعي�ة واألح�كام الرشعية 

)1(  املوافقات )228-227/3(.
)2(  انظر: نظرية التقعيد الفقهي، للدكتور الروكي )ص30(.

)3(  انظر: القواعد الفقهية، للدكتور الباحسني )ص141-135(.
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وعوارضهام، كحجية القرآن والسنة واألمر للوجوب والنهي للتحريم 
ونحوها.

3. القواعد األصولية متقدمة عىل القواعد الفقهية فإن أصول الفقه 
ينتج عنه الفقه، وم�ن الفقه ينتج القواعد الفقهية، فالقواعد األصولية 

سابقة زمنًا عىل القواعد الفقهية.
4. اهلدف والغاية من القواعد األصولية اس�تنباط األحكام الفقهية 
م�ن األدلة التفصيلي�ة عن طريق القواعد األصولي�ة كاألمر للوجوب 
والنه�ي للتحري�م، بين�ام الغاي�ة م�ن القواع�د الفقهي�ة ح�رص الفروع 

واألحكام وتسهيل الرجوع إليها.
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املبحث األول
رعاية البيئة من خالل التقعيد األصويل

وفيه متهيد، وأربعة مطالب:

متهيد
يف رعاية البيئة من خالل التقعيد األصويل

توصل أهل العلم من خالل استقراء نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوي�ة الكريمة إىل إدراك مدلوالت ألفاظها، ومن ثم صياغتها ضمن 
قواعد أصولية تعني الفقيه وطالب العلم عىل االس�تنباط وفق منهجية 
س�ليمة، مم�ا يعط�ي القدرة ع�ىل اس�تنباط األح�كام الفقهي�ة للقضايا 
املستجدة التي مل ينزل فيها نص رشعي مبارش، وإنزال األحكام املجردة 
يف النصوص الرشعية عىل وقائع احلياة التي حتدث للناس وتتجدد عىل 

مررّ األزمان.

وإن عملي�ة االس�تنباط تتطلب م�ن الفقيه املجتهد دراس�ة الواقعة 
املعروض�ة دراس�ة وافي�ة، وذلك م�ا يتضم�ن التحلي�ل الدقيق جلميع 
عنارصه�ا وظروفها ومالبس�اهتا، زمانًا ومكانًا، ك�ام تتطلب منه أيضًا 
النظر يف مآالت األفعال املتوقعة؛ ألن النظر إىل النتائج واملآالت أصل 

معترب مقصود رشعًا)1(.

)1(  انظر: املوافقات، للشاطبي )380/3(.
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ويف احلقيقة إن إدراك ما س�بق خيدم املس�ائل املستجدة يف رعاية 
البيئ�ة بجميع مكوناهت�ا وعنارصها، وذلك ببي�ان احلكم الرشعي 
حي�ال الترصف�ات الصحيح�ة واخلاطئ�ة جتاهه�ا؛ نظ�رًا إىل ك�ون 
كث�ري من هذه الترصف�ات نبعت وتنوعت مع التط�ور اهلائل الذي 
وصلت إليه البرشية اليوم، مما حيتم عىل الفقهاء واملش�تغلني بالعلم 
الرشع�ي االجتهاد واالس�تنباط والنظر املبني عىل حس�ن التصور 
لتل�ك القضاي�ا والترصف�ات؛ ألن احلك�م الصحي�ح مبن�ي ع�ىل 
التصور الصحيح، كام يقرر العلامء قاعدة: )احلكم عىل اليشء فرع 

عن تصوره()1(.

إن املطلع عىل الرشيعة اإلسالمية بجميع أدلتها ليدرك أن رعاية البيئة 
واملحافظة عىل مكوناهتا وعنارصها ال يقررها نصوص الكتاب والسنة 
فحسب، بل األمر يتجاوز ذلك إىل األدلة التبعية االجتهادية)2(وقواعد 
األصول املعتربة، ومن أبرز ذلك: القياس، واملصالح املرس�لة، وس�د 

الذرائع، ومقاصد الرشيعة.

وتفصي�ل الكالم ع�ن هذه األدل�ة والقواعد، وداللتِه�ا عىل رعاية 
البيئة واملحافظة عىل مكوناهتا وعنارصها، سيكون يف املطالب اآلتية.

)1(  انظ�ر يف القاع�دة: جمموع الفت�اوى، البن تيمي�ة )225/3(، رشح الكوكب املنري، البن 
النجار )50/1(.

)2(  أود أن ألفت النظر إىل أن مصادر الفقه اإلس�المي هي: األدلة التي نصبها الش�ارع دلياًل 
عىل األحكام، وهذه األدلة بعضها حمل إمجاع بني العلامء وهي الكتاب والسنة واإلمجاع، 
واجلمه�ور من أهل العلم عىل االعتداد بالقياس وجعل�ه دلياًل رابعًا، ويضاف إىل ذلك: 
املص�ادر التبعي�ة االجتهادية، ومنها: االس�تصحاب، واملصالح املرس�لة، وس�د الذرائع 
واالستحس�ان والعرف، وغريها، كذلك جيدر التنبيه إىل أن هذه املصادر كلها يف احلقيقة 
ترجع إىل مصدر واحد وهو النص، فكل مصدر بعد ذلك منبعث منه ويعتمد عليه، ولذا 
كان الشافعي -رمحه اهلل- يقول: »إن األحكام ال تؤخذ إال من نص، أو محل عىل نص«. 

انظر: أصول الفقه، للشيخ حممد أبو زهرة )ص75-74(.
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املطلب األول
القياس ورعاية البيئة

ه  للقياس أثر ظاهر وعظيم يف اس�تنباط األحكام الرشعية، وهلذا عدرّ
كثري من أهل العلم األصل الرابع بعد الكتاب والسنة واإلمجاع)1(، وقد 
تضافرت األدلة الرشعية عىل العمل واالحتجاج به؛ كام قال اهلل تعاىل: 

ڳ  گ  )گ  تع�اىل:  وق�ال   ،]2 ]احل�رش:  ۉ(  ۉ  )ۅ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]النساء: 83[.
ف القياس يف االصط�الح الرشعي باعتباره دلي�اًل يفزع إليه  ويع�ررّ
املجته�د ألجل اس�تنباط األحكام بأن�ه: محل فرع ع�ىل أصل يف حكم 
بعل�ة جامع�ة بينه�ام)2(، فه�و راجع إىل إحل�اق أمر غ�ري منصوص عىل 
حكمه بأمر آخر منصوص عىل حكمه لالش�رتاك بينهام يف علة احلكم، 
فكان من باب اخلض�وع حلكم التامثل بني األمور الذي يوجب التامثل 
يف أحكامه�ا، فكان مش�تقًا من أمر فطري تقرره ب�داءة العقول؛ لكون 
أساس�ه رب�ط ما ب�ني األش�ياء باملامثلة إن تواف�رت أس�باهبا، وُوجدت 
الصف�ات املترّح�دة املكونة هلا، وإذا ت�مَّ التامثل يف الصف�ات، فال بدرّ أن 

يقرتن به حتاًم التساوي يف احلكم عىل قدر ما توجبه املامثلة)3(.

وتكمن أمهية القياس يف اس�تنباط األحكام الرشعية يف أن نصوص 
الوح�ي حمص�ورة، وأن احلوادث والنوازل متج�ددة ال هناية هلا، وهلذا 

)1(  انظ�ر: قواط�ع األدلة، للس�معاين )31/1(، املحصول، لل�رازي )169/1(، اإلحكام، 
لآلم�دي )226/1-227(، وذكر ابن النجار يف رشح الكوكب املنري )5/2( أن مجاهري 

العلامء يرون عدرّ القياس من األدلة املتفق عليها.
)2( انظ�ر: الع�دة، أليب يع�ىل )174/1(، قواطع األدل�ة، للس�معاين )4/4(، التمهيد، أليب 

اخلطاب )358/3(، رشح خمترص الروضة، للطويف )219/3(.
)3(  انظر: أصول الفقه، للشيخ حممد أبوزهرة )ص219-218(.
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كان من أهم مصادر الفقه اإلس�المي وأكثرها اتساعًا؛ فإننا حني ننظر 
إىل م�ا خلف�ه لنا الفقهاء عىل مررّ العصور من مس�ائل متعددة ومتجددة 
نج�د تراث�ًا ضخ�اًم مأل األس�فار وط�ار يف اآلفاق، وح�ني نبحث عن 
مص�ادره التي غذته حتى كان عىل هذه الصف�ة نجد من بينها القياس، 
الذي يبني أحكام قضايا الساعة واحلوادث املتجددة، وهلذا قال اإلمام 

أمحد -رمحه اهلل-: »ال يستغني أحد عن القياس«)1(.

يقول إمام احلرم�ني اجلويني -رمحه اهلل- )ت478ه�( يف هذا الصدد: 
»القياس مناط االجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتش�عب الفقه وأساليب 
الرشيع�ة، ... وال�رأي املبت�وت به عندن�ا أنه ال ختلو واقع�ة عن حكم 
اهلل تع�اىل متلقى من قاعدة الرشع، واألصُل الذي يسرتس�ل عىل مجيع 
الوقائع القياُس، وما يتعلق به من وجوه النظر واالس�تدالل، فهو إذن 

أحقرّ األصول باعتناء الطالب«)2(.

ويف احلقيق�ة إذا أدركنا مغزى القي�اس وهدفه باعتباره دلياًل رشعيًا 
ُيس�تند إليه يف اس�تنباط األح�كام املتج�ددة والنوازل احلادث�ة، أمكننا 
اس�تثامره يف بي�ان احلكم الرشعي واملوقف اإلس�المي حي�ال كثري من 
القضاي�ا املتعلقة بالبيئة، وذلك لتعلق ه�ذه القضايا باملصالح املتوخاة 
م�ن رعايته�ا وحفظها، ودف�ع املفاس�د احلاصلة من إمهاهل�ا وإغفاهلا، 
والقي�اس يع�ود يف كثري من أحكامه إىل حتقيق املصالح ودفع املفاس�د، 
وذل�ك بالتحق�ق من أن الواقع�ة التي يراد معرف�ة حكمها الرشعي يف 

احلادثة أو النازلة املسكوت عنها جيلب املصلحة أو يدفع املرة)3(.

وإذا أردن�ا الوق�وف ع�ىل كيفية اس�تثامر دلي�ل القياس يف املس�ائل 

)1(  انظر: املسودة )ص372(، أدلة الترشيع املختلف فيها، للدكتور الربيعة )ص147(.
)2(  الربهان يف أصول الفقه )485/2(.

)3(  انظر: نرباس العقول، للشيخ عيسى منون )ص7-6(.
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واملس�تجدات املتعلق�ة بالبيئ�ة، فيمكن اإلش�ارة إىل يشء من ذلك من 
خالل اآليت:

1. أن�ه ج�اء يف احلديث النب�وي النهي عن االس�تجامر وإزالة فضالت 
: أنه كان حيمل  اإلنس�ان عنه بالعظ�م أو روث البهائم، فعن أيب هري�رة 
مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص إداوة لوضوئه وحاجته، فبينام هو يتبعه هبا، قال: »من هذا؟«، 
فقال: أنا أبو هريرة، فقال: »ابغني أحجارًا أس�تنفض هبا، وال تأتيني بعظم 
وال بروثة«، فأتيته بأحجار أمحلها يف طرف ثويب حتى وضعُت إىل جنبه، ثم 
انرصف�ت، حتى إذا فرغ مش�يت، فقلت ما بال العظ�م والروثة؟قال: »مها 
م�ن طعام اجلن، وإنه أت�اين وفد جن نصيبني، ونعم اجلن، فس�ألوين الزاد، 
فدع�وت اهلل هل�م أن ال يمروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعامًا«)1(، 
ويف رواية ابن مس�عود  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا س�أله اجلن الزاد، قال: لكم كل 
عظم ُذكر اسم اهلل عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلاًم، وكل بعرة علف 

لدوابكم، وقال: »فال تستنجوا هبام؛ فإهنام طعام إخوانكم«)2(.

ففي احلديث الرشيف النهي عن إفس�اد طعام إخواننا من اجلن، أو 
طع�ام دواهب�م، ولكن ال يعد ه�ذا النهي إذنًا يف االس�تجامر بكل يشء 
س�وامها، كام نبه إىل ذلك ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية -رمحه اهلل- بقوله: 
»بل االس�تجامر بطع�ام اآلدميني وعل�ف دواهب�م أوىل بالنهي عنه من 
طع�ام اجل�ن وعلف دواهب�م، ولكن مل�ا كان من ع�ادة الن�اس أهنم ال 
يتوقون االس�تجامر بام هني عنه من ذلك، بخالف طعام اإلنس وعلف 

دواهبم فإنه ال يوجد من يفعله يف العادة الغالبة«)3(.

)1(  رواه البخ�اري يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر اجلن، )56/3(، حديث 
رقم )3860(.

)2(  رواه مس�لم يف صحيح�ه، كت�اب الص�الة، باب اجلهر بالق�راءة يف الصب�ح والقراءة عىل 
اجلن، )ص209(، حديث رقم )450(.

)3(  جمموع الفتاوى )206-205/21(.
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فهنا نرى كيف اس�تثمر شيخ اإلس�الم -رمحه اهلل- إدراكه للقياس 
ومعرفت�ه ب�ه، يف النه�ي عن صورة س�كت عنه�ا الن�ص، وهي حكم 
االس�تجامر بطعام اآلدميني أو دواهبم، وأن ذلك أوىل بالنهي عنه، ويف 
ذل�ك حفظ أطعمة ال�دواب والبهائ�م وأعالفها من العب�ث الذي قد 

ير هبا أو خيل بتوازن البيئة واستمرار حياة الكائنات عىل األرض.
2. كذل�ك ج�اء يف حديث معاذ ب�ن جبل  أنه قال :  قال رس�ول 
اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  »اتق�وا املالع�ن الثالث: ال�رباز يف املوارد، وقارع�ة الطريق، 
رّرّ«)1(، ويف حديث جابر  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنه هنى أن يبال  والظل 

يف املاء الراكد«)2(.
فإننا نلحظ هنا أنه إذا كانت السنة النبوية قد هنت عن تلويث املاء 
والطرق�ات بالرباز والبول ونحومها، وه�ي ملوثات طبيعية تقتضيها 
احلاج�ة البرشية، فإنه يمكن أن يلح�ق بذلك النهي عام هو أعظم من 
ذلك وأش�د خطرًا، وذل�ك من باب القي�اس األوىل، وذلك نظرًا إىل 
أن التلوي�ث يف عرصنا احلارض اختذ صورًا أش�د خط�رًا، وأبعد أثرًا، 
وأوس�ع نطاقًا من هذه الصور البسيطة للتلويث عىل خطورهتا أيضًا، 
فالتلوي�ث بمخلفات األف�راد من زي�وت ومواد كيميائي�ة ومبيدات 
احلرشات املنزلية ال زالت تفتك بكثري من مكونات البيئة وعنارصها، 
ناهي�ك ع�ن املخلف�ات الض�ارة الناجت�ة ع�ن العملي�ات واألنش�طة 
الصناعي�ة والزراعية والتجارية والعس�كرية التي تلحق أش�د الرر 

)1(  رواه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب املواضع التي هني عن البول فيها )161/1(، 
حديث رقم )27(. وابن ماجه يف س�ننه، كتاب الطهارة وس�ننها، باب النهي عن اخلالء 
ع�ىل قارع�ة الطري�ق، )119/1(، حدي�ث رق�م )328(. والبيهقي يف الس�نن الكربى، 
كت�اب الطهارة، ب�اب النهي عن التخ�يل يف طريق الناس وظله�م، )97/1(. واحلديث 

حسنه األلباين يف إرواء الغليل )100/1(.
)2(  رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول يف املاء الراكد، )ص143(، 

حديث رقم )281(.
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بجميع الكائنات احلية بال اس�تثناء، فالنهي عن مثل هذه النش�اطات 
الضارة من باب أوىل)1(  .

كذلك نلحظ يف هذا التوجيه النبوي الكريم الوارد يف حديث معاذ 
اب�ن جب�ل ريض اهللَّ عنه الدع�وة إىل أن تبق�ى موارد املي�اه -أي طرقه 
الت�ي جيري فيها- نظيفًة بعيدة عن األذى، حت�ى ال يقع التلوث للامء، 
وإذا كان ق�د ذك�ر الرباز، فهو دلي�ل أيضًا ع�ىل رضورة إبعاد املجاري 
الصحيرّ�ة عن منابع املاء، ويمكننا االس�تفادة من ه�ذا احلديث بوضع 
األنظمة الالزم�ة للمحافظة عىل جماري املياه املتمثلة بمجاري األهنار، 
والشالالت، والعيون، والينابيع، والقنوات املائية، واألفالج، وكذلك 
األوعي�ة الت�ي تكون جمرى للمياه يف وقت م�ن األوقات، بحيث تبقى 
ه�ذه املوارد املائية س�ليمة من الناحي�ة البيئية، ويكون ذل�ك بصيانتها 
واملحافظ�ة ع�ىل نظافتها، وعدم حتويل يشء من املكبرّ�ات امللوثة إليها، 
وبإبع�اد جماري الرصف الصحي إىل أمكن�ة نائية بحيث ال يعود هلا أثر 

سلبي عىل أي جانب من اجلوانب البيئية املختلفة)2(  .
3. هنت الس�نة عن ترك النار موقدة يف البيوت؛ حذرًا من انتشارها 
يف أثناء النوم، مما يرتتب عليه أشد الرر عىل الناس وعىل بيئتهم التي 
يعيش�ون فيه�ا، فعن أيب موس�ى  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »إن هذه 
الن�ار ع�دو لكم، ف�إذا نمتم فأطفئوه�ا عنكم«)3(، وه�ذا النهي يمكن 
أن يقاس عليه س�ائر الترصفات املتعلقة برتك النار مش�تعلة بال رقيب 

)1(  انظر: رعاية البيئة، للدكتور القرضاوي )ص102(.
)2(  انظر: بحث النهج اإلسالمي يف محاية البيئة، للدكتور حممد الصاحب، جملة كلية الرشيعة 

والقانون - جامعة قطر، عدد 18 )ص482(.
)3(  رواه البخ�اري يف صحيح�ه، كتاب االس�تئذان، ب�اب ال ترتك النار يف البي�ت عند النوم 
)150/4( رقم )6294(. ومسلم يف صحيحه، كتاب األرشبة، باب األمر بتغطية اإلناء 
وإيكاء الس�قاء وإغالق األبواب وذكر اس�م اهلل عليها وإطفاء ال�رساج والنار عند النوم 

)ص970(، حديث رقم )2016(.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 440

حيوطها ويتنبه هلا)1(، ألنه إذا هنت السنة عن ترك النار موقدة يف البيوت 
م�ع اقتص�ار الرر عىل صاحبه�ا يف األغلب، فكيف بم�ن يرتك النار 
مشتعلة يف املتنزهات والغابات ونحوها، مما يتعدى رضره إىل غريه من 

الناس، وإىل مجيع مكونات البيئة.

4. هنت الس�نة النبوية الكريمة عن إفس�اد اهل�واء بالروائح الكرهية 
املنبعث�ة م�ن بعض األطعم�ة التي ق�د يتناوهلا اإلنس�ان، فقد صح عن 
اب�ن عمر  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف غزوة خيرب: »من أكل البصل والثوم 

والكراث، فال يقربن مسجدنا«)2(.

وإذا تق�رر من الس�نة النبوي�ة النهي عن إحل�اق األذى بالناس ببث 
الروائح الكرهي�ة يف جمامعهم، وهي روائح صادرة من أطعمة طبيعية، 
فإنه يلحق به ما هو أش�د من ذلك مما يؤذي س�ائر الكائنات عىل وجه 
األرض، مم�ا تنتج�ه املصانع من خ�الل مداخنها، وامل�زارع من خالل 
ح�رق خملفاهتا، فال ش�ك أن ذلك أش�د رضرًا بالبيئة الت�ي تعيش فيها 

املخلوقات، وهو بالتايل أعظم هنيًا.

5. دع�ت تعالي�م اإلس�الم إىل األخ�ذ باهل�دوء والس�كينة يف مجيع 
جماالت حياة اإلنس�ان، ب�ل حتى فيام يتعلق بعبادات�ه، التزامًا بقول اهلل 
]لق�امن: 19[،  )حت خت متىت يت جث مث ىث يث(  تع�اىل: 
ويف احلدي�ث النب�وي ع�ن ابن عم�ر  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج عىل 
الن�اس وهم يصلون، وقد علت أصواهت�م بالقراءة، فقال: »إن املصيل 
يناج�ي ربه عز وج�ل فلينظر بام يناجيه، وال جيه�ر بعضكم عىل بعض 

)1(  انظر: رشح صحيح مسلم )187/13(.
)2( رواه هبذا اللفظ مس�لم يف صحيحه، كتاب املس�اجد ومواضع الصالة، باب هني من أكل 
ثوم�ًا أو بص�اًل أو كراث�ًا أو نحوها مما ل�ه رائحة كرهية عن حضور املس�جد )ص253(، 

حديث رقم )564(.
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بالقرآن«)1(  ، وذكر بعض أهل العلم أن النهي هنا يتناول من هو داخل 
الصالة وخارجها؛ ملا يف ذلك من إحلاق األذى بالناس، واإليذاء ليس 
من ش�أن املس�لمني، فضاًل عن املصل�ني)2(  ، وذكر آخ�رون أنه إذا كان 
رفع الصوت بق�راءة القرآن ممنوعًا حينئذ؛ ملا حيصل من أذى املصلني، 
فبغريه من احلديث أوىل، وأنه إذا هني املس�لم عن أذى املس�لم يف عمل 

الرب وتالوة القرآن، فأذاه يف غري ذلك أشدرّ حترياًم)3(  .
كذلك يمكن أن يلحق هبذا النهي س�ائر أنواع التس�بب بالضجيج، 
ال�ذي يعد م�ن أب�رز مظاهر التل�وث اجل�وي، كالضوض�اء الصاخبة 
الصادرة من اآلالت واملصانع ووسائل املواصالت املختلفة، ومعامل 
التكري�ر وحمط�ات القوى)4(  ، ف�ال يصح وضع هذه األش�ياء املؤذية يف 

املجامع السكنية، وقرب النشاطات البرشية.
6. وج�اء يف احلدي�ث الكري�م ع�ن عبداهلل ب�ن مغفل  ق�ال: قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها كلها«)5(، 
وذكر ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية -رمحه اهلل- أن يف احلديث ما يقتيض أن 
كوهن�ا أمة وصٌف يمنع من اس�تيعاهبا بالقتل)6(، فهن�ا وصف كوهنا أمة 

)1(  رواه اإلمام أمحد يف املسند، )251/9(، حديث رقم )5349(. وابن خزيمة يف صحيحه 
)351/3(، حديث رقم )2237. واحلديث صححه األرناؤوط يف تعليقه عىل املسند.

)2(  انظر: مرقاة املفاتيح )535/1.
)3(  انظر: تنوير احلوالك، للسيوطي )102/1(.

)4(  انظر: اإلسالم والبيئة، للدكتور اجلمييل )ص22(.
)5( رواه أب�و داود يف س�ننه، كت�اب الصيد، باب يف اخت�اذ كلب للصيد وغ�ريه، )383/3(، 
حدي�ث رق�م )2838(. والرتمذي يف س�ننه، كت�اب األحكام والفوائد، ب�اب ما جاء يف 
قت�ل ال�كالب، )66/4(، حديث رق�م )1486(، وقال: حديث حس�ن صحيح. وابن 
ماج�ه يف س�ننه، كتاب الصيد، باب النهي عن اقتن�اء الكلب، )1069/2(، حديث رقم 
)3205(. واإلم�ام أمح�د يف املس�ند )343/27(، حدي�ث رق�م )16788(. واحلديث 

صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )199/2(.
)6(  انظر: رشح العمدة )145/3(.
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يع�د علة ومناطًا للحك�م، وعليه فيمكن أن يش�مل النهي إبادة أي نوع 
من الكائنات احلية املوجودة عىل األرض؛ لكونه أمة من األمم املخلوقة 
عىل األرض، له وظائفه ومصاحله، فكان نوعًا من األنواع املكونة للبيئة، 

فينبغي صيانته عن اإلتالف ليقوم بدوره البيئي املنوط به.
7. كذل�ك ورد يف احلدي�ث عن ابن عباس  ق�ال: »إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
د«)1(،  َ هنى عن قتل أربع من الدواب، النملة، والنحلة، واهلدهد والرصُّ
وقد علل طائفة من أهل العلم هذا النهي بأنه ال فائدة تعود عىل القاتل 
م�ن قتل هذه الكائنات)2(، فعاد األمر إىل جمرد العبث واللعب، فيلحق 
به النهي عن قتل مجيع ما ال فائدة يف قتله إال اللعب والعبث، خصوصًا 
إذا مل يق�ع منه�ا رضر وإفس�اد، نظرًا إىل ما خلقت ل�ه هذه الدواب من 
مصالح ووظائف عىل األرض، فكل كائن منها يشكل حلقة يف سلسلة 
مرتابطة تس�تمر هب�ا احلياة، فإذا حص�ل انقطاع أو إضع�اف أو إرضار 
بحلق�ة من هذه احللق�ات أدى ذلك إىل خل�ل يف دورة احلياة، ومن ثم 

خلل كبري يف البيئة ومكوناهتا)3(.

املطلب الثاين
املصالح املرسلة ورعاية البيئة

املصال�ح مجع مصلحة، ضد املفس�دة، وهي: جل�ب املنفعة أو دفع 

)1(  رواه أب�و داود يف س�ننه، كت�اب األدب، ب�اب يف قت�ل ال�ذر )5/ 455(، حدي�ث رق�م 
)5225(. واب�ن ماجه يف س�ننه، كت�اب الصيد، باب م�ا ينهى عن قتل�ه، )1074/2(، 
حدي�ث رق�م )3224(. واإلم�ام أمح�د يف املس�ند )295/5(، حديث رق�م )3242(. 

وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )293/3(.
وال�رصد ن�وع من الغربان يك�ون يف الرباري يقفز من ش�جر إىل ش�جر، األنثى رصودة، 

واجلمع رِصدان. انظر: لسان العرب )250/3(، مادة رصد.
)2(  انظر: رشح مشكل اآلثار )331-328/2(.

)3(  انظر: املنظور اإلسالمي لقضايا البيئة، للدكتور الرسياين )ص188-187(.
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ة، واملراد باملصلحة املرس�لة عند أه�ل العلم: »كلرّ منفعة مالئمة  املررّ
لترصف�ات الش�ارع، دون أن َيْش�َهَد هل�ا باالعتب�ار أو اإللغ�اء أص�ٌل 
«)1(، واملقص�ود أن ال يدل دليل خاص عىل اعتبار مناس�بة تلك  ُمَع�نيَّ
املصلحة، وال عىل إلغائها وإهدارها، وُيعرب عنها باملصلحة املس�كوت 
عنه�ا، أي: التي س�كت عنها الش�ارع، فلم يش�هد هلا دلي�ل معني وال 
إمجاع، ال باإللغاء وال باالعتبار، لكن ال بدرّ أن يش�هد هلا أصل كيلرّ من 
ال�رشع؛ بأن تكون داخلة ضمن معنى وأصٍل قامت عىل صحته األدلة 

الرشعية املعتربة)2(.

وحجية االستدالل باملصالح املرسلة ثابتة بالكتاب الكريم، والسنة 
املطه�رة، وإمج�اع املس�لمني يف اجلمل�ة)3(، واس�تقراء الرشيعة، كذلك 
أمج�ع الصحاب�ة  إمجاعًا س�كوتيًا عىل العم�ل هبا، وذل�ك يف وقائع 
كث�رية، وبانضامم بعضها إىل بعض حيصل اجل�زم بذلك؛ من مثل: مجع 
، وتدوي�ن الدواوين،  املصح�ف، وعهد أيب بك�ر باخلالفة إىل عمر 
وجتني�د اجلند، وعقوبة ش�ارب اخلم�ر بثامنني جلدة، وأمث�ال هذا عن 
أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص كثري، ومل يكن يف ذلك نكري وال معارض يف اجلملة؛ 

فدل داللة واضحة عىل العمل باملصالح املرسلة)4(.

إن العم�ل باملصالح املرس�لة راجع إىل االجته�اد املنضبط بضوابط 
تعاليم الكتاب والس�نة، وهلذا يذكر ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية -رمحه 
اهلل- أهن�ا تكم�ن يف رؤي�ة املجته�د أن ه�ذا الفعل املعني جيل�ب منفعة 

)1(  انظر: املس�تصفى، للغزايل )286/1(، البحر املحيط، للزركيش )76/6(، أدلة الترشيع 
)ص190(.

)2(  انظر: االعتصام، للشاطبي )114/2-115(، أصول الفقه، أليب زهرة )ص279(.
)3(  انظر: البحر املحيط )77/6(، مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي )ص170(.

)4(  انظر: البحر املحيط )80/6(، رفع النقاب، للشوشاوي )177/6(، أصول الفقه، أليب 
زهرة )ص281(، أدلة الترشيع املختلف يف االحتجاج هبا، للدكتور الربيعة )ص242(.
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راجح�ة، وليس يف الرشع م�ا ينفيه)1(، وهلذا نبه -رمح�ه اهلل- إىل أمهية 
الت�وازن يف العم�ل هبا ب�ال تفريط وال إفراط، فالعمل هبا س�ائغ يف أمر 
الدي�ن والدني�ا، ويف جل�ب املناف�ع ودف�ع املض�ار، قال -رمح�ه اهلل-: 
»لك�ن بعض الناس خيص املصالح املرس�لة بحف�ظ النفوس واألموال 
واألع�راض والعق�ول واألدي�ان، ولي�س كذلك بل املصالح املرس�لة 
، وما ذكروه م�ن دفع املضاررّ عن هذه  يف جل�ب املناف�ع وىف دفع املضاررّ
األمور اخلمس�ة فهو أحد القس�مني، وجل�ب املنفعة يك�ون يف الدنيا، 
ويف الدي�ن، فف�ي الدنيا كاملعامالت واألعامل الت�ي يقال فيها مصلحة 
للخلق من غري حظر رشعي، ويف الدين ككثري من املعارف واألحوال 
والعب�ادات والزه�ادات التي يقال فيها مصلحة لإلنس�ان من غري منع 
رشع�ي، فمن َق�رَص املصالح عىل العقوبات التي فيها دفع الفس�اد عن 
، وهذا فصل عظيم ينبغي  تلك األحوال ليحفظ اجلس�م فقط فقد قرصرّ
االهت�امم به؛ ف�إن من جهته حص�ل يف الدين اضط�راب عظيم، وكثري 
م�ن األم�راء والعلامء والعب�اد رأوا مصالح فاس�تعملوها بناء عىل هذا 
األص�ل، وق�د يكون منه�ا ما هو حمظ�ور يف الرشع ومل يعلم�وه، وربام 
ق�دم عىل املصالح املرس�لة كالمًا بخالف النص�وص، وكثري منهم من 
أمهل مصالح جيب اعتبارها رشعًا بناء عىل أن الرشع مل يرد هبا، ففوت 
واجب�ات ومس�تحبات، أو وقع يف حمظ�ورات ومكروه�ات، والقول 
اجلام�ع أن الرشيع�ة ال هتم�ل مصلحة قط، ب�ل اهلل تعاىل ق�د أكمل لنا 

الدين وأتم النعمة«)2(.
إن العمل باملصالح املرس�لة يفتح آفاقًا واس�عة يف جمال رعاية البيئة 
وصيانتها، وذلك يف كثري من مستجدات العرص، التي تقتضيها مصالح 
الن�اس والكائنات احلية عىل وجه األرض، م�ن تنظيامت وترتيبات ال 

)1(  انظر: جمموع الفتاوى )342/11(.
)2(  جمموع الفتاوى )344-343/11(.
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ختال�ف نص�وص الرشيعة، وتس�توجبها مالحظة حف�ظ البيئة بجميع 
مكوناهت�ا م�ن العب�ث والترصفات غري املس�ؤولة، التي يرتت�ب عليها 

أسوأ النتائج يف عاجل حياة الناس وآجلها.
واملقص�ود أن كثريًا م�ن الترصفات اخلاطئة حي�ال البيئة ومكوناهتا 
يمكن أن تدل املصالح املرس�لة عىل منعها، وهي مصالح اعتربها أهل 
العلم عىل اختالف مذاهبهم وعصورهم، فإنه بالنظر إىل ما حيصل من 
تدم�ري للبيئة وإرضار هبا عىل املس�توى الف�ردي واجلامعي، فإنه يمكن 
اس�تحداث أنظمة وترتيبات تعنى بوقف ذل�ك أو التقليل منه، وذلك 
م�ا يمكن اندراجه حتت باب املصالح املرس�لة، بالنظر إىل أهنا مصلحة 

كلية ختدم املجتمعات البرشية بأرسها)1(.
وإذا أردن�ا الوقوف عىل كيفية اس�تثامر العمل باملصالح املرس�لة يف 
املسائل واملستجدات املتعلقة بالبيئة، فيمكن اإلشارة إىل يشء من ذلك 

من خالل اآليت:
1. يس�تند وض�ع املحمي�ات الطبيعي�ة، ومحاي�ة احلي�اة الفطري�ة، 
وإنش�اء الش�بكات الوطني�ة واملحلي�ة لكافة أن�واع البيئات الس�احلية 
والبحري�ة واجلبلي�ة والصحراوية ع�ىل املصالح املرس�لة، فلوالة أمور 
املس�لمني ونواهبم وضع هذه املحميات يف أماك�ن معينة يرون احلاجة 
إىل وضعه�ا؛ مل�ا يف ذلك من حتقيق املصالح العام�ة، من محاية النباتات 
واألش�جار من االس�تنزاف، واملحافظة عليها من الندرة واالنقراض، 
أو محاي�ة احليوانات املعرضة لالنقراض بس�بب الصيد اجلائر من ذوي 

النفوس الضعيفة.
2. أن األخذ باملصالح املرسلة يتطلب من والة األمور ونواهبم من 
الس�لطات اإلدارية والقضائية والبلدية وأجهزة محاية البيئة ورعايتها، 

)1(  انظر: املنظور اإلسالمي لقضايا البيئة، للدكتور الرسياين )ص265(.
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العم�ل عىل حتقي�ق املصالح واملنافع العامة ودفع املفاس�د واملضار عن 
كاف�ة املجتم�ع، وم�ن ذلك محاي�ة البيئ�ة ومواردها، واملحافظ�ة عليها 
وتنميته�ا، وذلك ما يس�تدعي أيضًا التطوير املس�تمر للمعرفة العلمية 
واملعرف�ة الفنية بالبيئة الطبيعية، ووس�ائل املحافظ�ة عليها، وذلك عن 
طريق األبحاث واملراقبة العلمي�ة املتواصلة، ونرش املعلومات الدقيقة 
حي�ال ذلك عىل أوس�ع نطاق ممك�ن، وتضمينها يف خدمات اإلرش�اد 

والوعي االجتامعي والزراعي واالقتصادي، وسائر مناحي احلياة)1(.

3. كذلك منع املصانع من نفث أدخنتها الضارة يف اهلواء، أو إرسال 
ما يصدر منها من س�وائل مرة إىل األهنار والبحار واجلداول وس�ائر 
موارد املياه، يمكن أن يس�تند فيه إىل املصالح املرس�لة، التي تش�هد هلا 

أصول الرشيعة العامة الكلية، من مثل قول اهلل تعاىل: )ک ک 
ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
]األحزاب: 58[، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال رضر وال رضار«)2(، وال ش�ك أن 

األرضار احلاصل�ة من تس�اهل كثري من املصانع ونحوها تلحق س�ائر 
الناس، بل ويمتد أثرها إىل مجيع الكائنات احلية من نباتات وحيوانات 
وأس�امك، ويف ذل�ك خط�ورة عظيم�ة ع�ىل البيئ�ة، وتعري�ض توازهنا 

الطبيعي لرر كبري يصعب تالفيه وعالجه.

ومم�ا ينبغ�ي أن ال يفوت ذك�ره أن املقصود ب�األذى ال يتوقف عند 
ح�دود معين�ة، وإنام يمت�د إىل جم�االت بيئية متع�ددة، تش�كل امتدادًا 

)1(  انظر: رؤية الدين اإلسالمي يف احلفاظ عىل البيئة، للدكتور شحاتة )ص109(.
)2(  رواه من حديث ابن عباس  ابن ماجه يف سننه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه 
م�ا ير بج�اره، )784/2(، حديث رقم )2341(. واإلمام أمحد يف املس�ند )55/5(، 
حديث رقم )2865. والدارقطني يف الس�نن )228/4(. والطرباين يف املعجم األوس�ط 
)125/4(، حدي�ث رق�م )3777(. واحلدي�ث صحح�ه األلباين يف صحيح س�نن ابن 

ماجه )258/2(.
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ملفهوم األذى الواسع النطاق وبأنامط جديدة، فلعل القطع واالجتثاث 
األهوج للغابات واألشجار رضب من رضوب األذى، ولعل التلوث 
اإلش�عاعي النابع من س�باق التس�لح النووي هل�و رضب من رضوب 
األذى، ولعل التلوث الكيميائي واس�ع االنتش�ار واملرتتب عىل جشع 
البلدان الصناعية هلو رضب من رضوب األذى... وإذا ما أردنا حرص 
ه�ذه األش�كال ضمن واقعن�ا املعاش نج�ده جهدًا عصي�ًا علينا، طاملا 
ظهرت وبوترية متس�ارعة أن�امٌط جديدة من أش�كال األذى مصدرها 

اإلنسان، ولكنها ليست بإنسانية يف حقيقتها)1(.

4. كذلك يمكن بواسطة العمل باملصالح املرسلة حتديد نطاق كثري 
م�ن الترصف�ات املتعلقة بالبيئ�ة ومكوناهتا، إذا ترت�ب عىل ذلك حتقيق 
املصال�ح العامة ودفع املض�ار العامة، كتحديد أوقات للصيد أو أمكنة 
ل�ه، أو منع صي�د أنواع من احليوان�ات املعرضة لالنق�راض أو الصيد 
اجلائ�ر، وك�ذا حتديد أوق�ات االحتطاب أو أماكن خاص�ة به، وحتديد 
أوقات لصيد األس�امك أو الروبيان ونح�وه، لتأخذ الدورات الطبيعية 

للحياة جماهلا.

5. ويمك�ن بواس�طة املصال�ح املرس�لة إل�زام األف�راد واملنش�آت 
وال�رشكات إزال�ة األرضار الناش�ئة ع�ن اس�تعامالهتم ومرشوعاهتم، 
أو طل�ب نقله�ا إىل أماك�ن أخرى أكثر س�المة وبعدًا ع�ن التجمعات 

السكانية أو املحيطات البيئية املهمة للكائنات واملخلوقات احلية.

6. مرشوعية منح احلوافز البيئية، وذلك عن طريق تقديم القروض 
املي�رسة أو اهلبات للجه�ات املتعلقة بالبيئة، للتح�ول إىل تقنيات البيئة 
النظيف�ة، وتقديم املس�اعدات التقنية املؤدية إىل محاي�ة البيئة عن طريق 

)1(  انظر: بحث التدابري الرشعية يف املحافظة عىل البيئة بني النظرية والتطبيق، للدكتور حممد 
الزغول، )ص9( ضمن بحوث الدورة التاسعة عرشة، ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل.
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التش�جيع أو رشاء املؤسس�ات احلكومي�ة أو ش�به احلكومي�ة منتجات 
املصانع واملؤسسات التجارية امللتزمة بمبادئ محاية البيئة، فإن املصالح 
املرس�لة ك�ام تدع�و إىل دفع املضار ع�ن البيئة، كذلك تدع�و يف الوقت 

نفسه إىل كل ما من شأنه جلب املصالح واملنافع للبيئة ومكوناهتا.

7. كذلك يمكن االس�تفادة من املصالح املرس�لة يف وضع األنظمة 
والسياس�ات التي تس�هم يف احلد من التلوث البيئي بمختلف أنواعه، 

وذلك عن طريق اآليت)1(:

- رضورة نرش الثقافة املحافظة عىل البيئة البرشية والطبيعية، بحيث 
يعي الناس خطورة التلوث البيئي عىل اإلنس�ان ومجيع الكائنات 

احلية.

- أمهي�ة االح�رتاز واخت�اذ مجي�ع التداب�ري للوق�وف أمام املش�اريع 
والفعاليات التي تسهم يف إنتاج التلوث البيئي.

- احل�رص عىل اإلكثار من محالت التش�جري التي ال حتتاج إىل س�قي 
مبارش باملاء، لتكون مصدات طبيعية للهواء املشبع بالتلوث البيئي.

- من�ع ترصيف املياه احلارة وامللوثة الناجت�ة عن املفاعالت النووية 
أو مراكز التحلية أو توليد الطاقة إىل اآلبار واألهنار والبحار.

- س�عي مؤسس�ات محاي�ة البيئة إىل احلد من نس�بة التل�وث البيئي 
إىل الق�در الطبيعي الذي ال ير بصحة اإلنس�ان، وذلك بضبط 
مص�ادر التل�وث مثل إنش�اء أجه�زة لتنقي�ة اهلواء م�ن الغازات 
واجلس�يامت، خصوصًا قرب التجمعات الس�كانية ويف األماكن 

العامة، كاملستشفيات واملدارس والدوائر الرسمية.

)1(  انظر: بحث دور الدولة يف محاية البيئة، للدكتور كامل رزيق )ص97( جملة الباحث، عدد 
.2007/5
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املطلب الثالث
سد الذرائع ورعاية البيئة

م�ن األص�ول الفقهي�ة املقررة عن�د أكثر أه�ل العلم قاعدة: )س�د 
الذرائ�ع(، وه�ي قاعدة عظيم�ة، هلا تطبيقات عديدة متنوعة، س�يام يف 
العرص احل�ارض، حيث كثرت الن�وازل، وتعقدت املس�ائل، وتنوعت 
احل�وادث، وه�و أص�ل معم�ول ب�ه يف االجته�اد يف فق�ه الصحاب�ة 
والتابعني، ويف املذاهب الفقهية االجتهادية األربعة، عىل تفاوت بينهم 
يف األخذ به، أو درجة األخذ، ملا يتضمنه من سياس�ة منهجية حكيمة، 
لتحقي�ق مقاصد الرشيعة العام�ة، وتربية األمة واجلامع�ات واألفراد، 
وإرس�اء معامل الس�رية واألخ�الق نحو حتقيق الغاي�ات الكربى لألمم 

والشعوب)1(.

ويقص�د بس�د الذرائ�ع: املن�ع م�ن أم�ر جائ�ز لئ�ال يتوص�ل به إىل 
املمن�وع)2(، أو ه�و: املنع م�ن أمر غري ممنوع لنفس�ه، قوي�ت التهمة يف 
أدائ�ه إىل أمر حمظور)3(، قال ابن القيم -رمحه اهلل-: »باب س�د الذرائع 
أحد أرباع التكلي�ف، فإنه أمر وهني، واألمر نوعان: أحدمها: مقصود 
لنفس�ه، والثاين وس�يلة إىل املقصود، والنهي نوعان: أحدمها: ما يكون 
املنهي عنه مفس�دة يف نفس�ه، الثاين ما يكون وس�يلة إىل املفسدة، فصار 

الذرائع املفضية إىل احلرام أحد أرباع الدين«)4(.

)1(  انظر: بحث سد الذرائع، للدكتور وهبة الزحييل )ضمن بحوث الدورة التاسعة، ملجمع 
الفقه اإلسالمي الدويل(. أصول الفقه، للشيخ حممد أبو زهرة )ص287(.

)2(  انظر: املوافقات )257/3(.
)3(  انظ�ر: اجلامع ألح�كام القرآن، للقرطبي )57/2(، بحث س�د الذرائ�ع، للدكتور أمحد 

القري )ضمن بحوث الدورة التاسعة، ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل(.
)4(  إعالم املوقعني )3/ 159(.
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وق�د درس جمل�س جمم�ع الفقه اإلس�المي املنعق�د يف دورة مؤمتره 
التاسع بأيب ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة موضوع سد الذرائع 
يف الرشيعة اإلس�المية، وبعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع 

بخصوص هذا املوضوع، قرر ما يأيت:

س�درّ الذرائ�ع أصل من أص�ول الرشيعة اإلس�المية، وحقيقته: . 1
منع املباحات التي يتوصل هبا إىل مفاسد أو حمظورات.

س�درّ الذرائع ال يقترص عىل مواضع االش�تباه واالحتياط، وإنام . 2
يشمل كل ما من شأنه التوصل به إىل احلرام.

س�درّ الذرائع يقت�يض منع احليل إىل إتيان املحظ�ورات أو إبطال . 3
يشء م�ن املطلوبات الرشعية، غري أن احليلة تفرتق عن الذريعة 

باشرتاط وجود القصد يف األوىل دون الثانية.

الذرائع أنواع:. 4
األوىل: جمم�ع ع�ىل منعه�ا: وه�ي املنص�وص عليه�ا يف القرآن 
الكريم والس�نة النبوية الرشيفة، أو املؤدية إىل املفسدة قطعًا، أو 
كثريًا غالبًا، س�واء أكانت الوسيلة مباحة، أم مندوبة، أم واجبة، 
وم�ن هذا الن�وع العقود الت�ي يظهر منها القص�د إىل الوقوع يف 

احلرام بالنص عليه يف العقد.
والثاني�ة جممع عىل فتحها: وهي الت�ي ترجح فيها املصلحة عىل 

املفسدة.
والثالثة خمتلف فيها: وهي الترصفات التي ظاهرها الصحة، لكن 
تكتنفها هتمة التوصل هبا إىل باطن حمظور، لكثرة قصد ذلك منها.

ضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إىل املفس�دة نادرًا، أو . 5
أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.
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وضابط منع الذريعة: أن يكون من ش�أهنا اإلفضاء إىل املفس�دة 
ال حمالة قطعًا، أو كثريًا، أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد 

يرتتب عىل الوسيلة من املصلحة)1(.

وإذا كان األصل يف اعتبار س�د الذرائع النظ�ر إىل مآالت األفعال، 
فيأخ�ذ الفعل حكاًم يتف�ق مع ما يؤول إليه، س�واء أكان الفاعل يقصد 
ذل�ك ال�ذي آل إلي�ه الفع�ل أو ال يقصده، ف�إذا كان الفع�ل يؤدي إىل 
مطل�وب فهو مطل�وب، وإن كان ال ي�ؤدي إال إىل رشرّ فهو منهي عنه، 
حت�ى ول�و كان يف األصل مرشوعًا، وذل�ك أن النظرة إىل هذه املآالت 
ال يلتف�ت إىل نية الفاعل وقصده، بل إىل نتيجة ذلك الفعل وثمرته)2(، 
وإذا كان األصل هو ما تقرر فإنه يمكن اس�تثامر ذلك يف املنع من كثري 
م�ن الترصفات الت�ي تنت�ج رشورًا يف البيئة ومكوناهت�ا، وإن كانت يف 
األص�ل مباحة، أو مل يقصد فاعلها إحل�اق األذى هبا أصاًل، بل جاءت 

تلك االعتداءات كنتيجة حتمية لذات فعله.

إن األخذ بقاعدة سد الذرائع يفتح املجال للوقوف عىل حكم كثري 
م�ن الترصف�ات حي�ال البيئة ومكوناهت�ا، ذلك أن هذه األح�كام التي 
ال نج�د هل�ا دلياًل خاصًا من الكتاب أو الس�نة أو اإلمج�اع، وال ملحلها 
نظريًا نقيس�ه عليه، يمك�ن أن ترجع إىل احلكم بالع�دل والعمل بمبدأ 
سد الذرائع)3(، وذلك مراعاة للمالبسات الطارئة والعوارض املقارنة 
للن�وازل الت�ي مل تكن موجودة وق�ت الترشيع، ومل تتضم�ن أحكامها 
األدل�ة اخلاص�ة، وال ش�ك أن الرشيع�ة اإلس�المية بحك�م ش�موهلا 
وكامهل�ا تضمنت األس�س املوجه�ة والقواعد الضابطة ل�كل جوانب 

)1(  انظر: قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي )ص210-209(.
)2(  انظر: أصول الفقه، للشيخ حممد أبو زهرة )ص288(.

)3(  انظ�ر: بحث البيئ�ة واحلفاظ عليها، للدكت�ور حممد النجيم�ي، )ص25( ضمن بحوث 
الدورة التاسعة عرشة، ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل.
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احلي�اة، وتظهر أمهية مبدأ س�د الذرائع من خالل التدخل الوقائي عند 
اختالل املوازين والتعس�ف يف استعامل احلق بام يؤدي إىل إيقاع الرر 
باآلخرين، س�واء عن قصد أْو ال، فإمه�ال هذا األصل يعترب ظلاًم ينذر 
ال حمالة بوقوع نتائج تشتمل عىل أرضار ناشئة عن اإلطالق يف استعامل 

احلق، رغم مرشوعيته يف األصل)1(.

وبن�اء علي�ه يمك�ن أن يس�تثمر هذا األص�ل يف املنع م�ن الصيد يف 
أوقات معينة أو يف موس�م التكاثر، أو ما يس�مى بتنظيم نشاط الصيد، 
س�واء كان ذلك يف البيئة الربية أو البحرية، وإن كان الصيد يف أساس�ه 
مرشوعًا ومباحًا، لكن ملا ترتب عىل فتح ذلك طوال العام إرهاق البيئة 
احليواني�ة أو البحري�ة والتس�بب يف انقراض كثري من األن�واع الالزمة 
للت�وازن البيئ�ي، كان املن�ع رضوريًا للحف�اظ عىل البيئ�ة وعىل موارد 

الناس مستمرة بال انقطاع.

ومن ذلك ما تعمل عليه وكالة وزارة الزراعة واملياه لشؤون الثروة 
الس�مكية باململكة العربية السعودية من القيام باملحافظة عىل الثروات 
السمكية يف البحر األمحر واخلليج العريب، قصدًا إلنامء الثروة السمكية 
وخش�ية من تعرضها لالنقراض، وذلك من خالل س�نرّ األنظمة التي 
تنظ�م عمليات الصيد بطريقة مس�تديمة، بحيث يس�تغل املخزون من 
األحياء البحرية االس�تغالل األمثل، فأوجدت نظامًا يمكن أن يستند 
إىل قاعدة سد الذرائع، ملنع صيد بعض األنواع من األسامك والروبيان 
يف أوق�ات معينة من الس�نة، بناء عىل نتائج الدراس�ات التي قامت هبا 
الوزارة، حيث يمنع صيد أس�امك الطرادي والناجل من فصيلة الكرش 
يف ش�هري مايو ويونيو، وكذلك يمنع صي�د الروبيان من يناير إىل 21 

)1(  انظر: نظرية التعس�ف يف اس�تعامل احل�ق، للدكتور الدرين�ي )ص310(، اعتبار املآالت 
ومراعاة نتائج الترصفات، للدكتور السنويس )ص263-261(.
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أبري�ل م�ن كل ع�ام يف البحر األمح�ر، ومنع صيده من فرباي�ر إىل هناية 
يولي�و يف اخللي�ج الع�ريب، أيض�ًا يمن�ع الصيد باس�تخدام ش�باك اجلررّ 
القاع�ي لألس�امك والروبي�ان يف بع�ض املحمي�ات يف اخللي�ج العريب 
والبح�ر األمحر، ومن خال�ف تلك التنظيامت يعاقب حس�ب الالئحة 
التنفيذي�ة لنظ�ام صيد ومحاية واس�تثامر الث�روات املائية احلي�ة يف املياه 

التابعة للمملكة العربية السعودية)1(.

كذلك مما يمكن اس�تناده إىل قاعدة س�د الذرائ�ع املنع من عمليات 
الدف�ان والتجري�ف التي تؤث�ر تأثريًا س�لبيًا عىل صغار األحي�اء املائية 
البحري�ة والس�احلية، بش�كل ع�ام، وعىل املخزون الس�مكي بش�كل 
خاص، نظرًا إىل أن معظم األسامك والكائنات البحرية األخرى تتكاثر 
قرب السواحل، فدفن املناطق الساحلية بمخلفات املدن لغرض إقامة 
بعض املش�اريع الس�ياحية أو التوس�ع العمراين يؤدي إىل تدهور البيئة 
البحري�ة م�ن جراء تأث�ري تلك املخلفات وم�ا حتتويه من مع�ادن ثقيلة 
وم�واد هيدروكربونية، وأيضا مواد غري قابل�ة أو صعبة التحلل، نظرًا 

إىل أن املناطق الساحلية شديدة احلساسية بيئيًا)2(.

وعلي�ه يمك�ن أن يقرر أن النتائج املرتتبة ع�ىل الترصفات املباحة يف 
األص�ل حيال البيئة هلا أمهيتها الكب�رية يف التأصيل الفقهي، الذي جاء 
شاماًل ومتكاماًل، حيث يتم إقرار صاحب احلق عىل ترصفه واستعامله 
أو عدم إقراره بالنظر إىل ما يؤول إليه ذلك الترصف أو الفعل، وذلك 
ما يؤدي إىل تقييد كثري من الترصفات التي تستند إىل فكرة التعسف يف 

استعامل احلق، التي تعرفها أيضًا القوانني الوضعية)3(.

)1(  انظر: صحيفة اجلزيرة السعودية، العدد )10013(، عام 1420ه�.
)2(  انظر: املصدر السابق.

)3(  انظر: املنظور اإلسالمي لقضايا البيئة، للدكتور الرسياين )ص258(.
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املطلب الرابع
مقاصد الرشيعة ورعاية البيئة

تعرف مقاصد الرشيعة بأهنا: هي املعاين واحِلَكم امللحوظة للش�ارع 
يف مجيع أحوال الترشيع أو معظمها، بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون 
يف ن�وع خاص م�ن أحكام الرشيعة، فيدخل يف ه�ذا أوصاف الرشيعة 
وغاياهتا العام�ة، واملعاين التي ال خيلو الترشيع عن مالحظتها ويدخل 
يف هذا أيضًا معاٍن من احِلَكم ليس�ت ملحوظة يف س�ائر أنواع األحكام 
ولكنها ملحوظة يف أنواع كث�رية منها)1(، وبعبارة أكثر اختصارًا يمكن 
أن يق�ال هي: الغاي�ات التي وضعت الرشيعة ألج�ل حتقيقها ملصلحة 

العباد)2(.

واملقاص�د الرشعية تتفاوت مراتبها لتباي�ن آثارها؛ لذا جعلها أهل 
العل�م عىل أقس�ام باعتب�ار املصال�ح التي ج�اءت بحفظه�ا أو باعتبار 

رتبها، واستقر اصطالحهم عىل أهنا مراتب ثالث:

األوىل: مقاصد رضورية: وهي املصالح التي تتضمن حفظ مقصود 
من الروري�ات اخلمس التي جاءت هب�ا كل الرشائع، وهي: الدين، 
والنفس، والعقل، واملال، والنس�ل، فهي كام يقول الغزايل -رمحه اهلل- 
)ت505ه�(: »حتريم تفويت هذه األصول اخلمسة يستحيل أن ال تشتمل 

عليه ملة وال رشيعة ُأريد هبا إصالح اخللق، وقد علم بالرورة كوهنا 
مقص�ودة لل�رشع، ال بدليل واحد وأصل معني، ب�ل بأدلة خارجة عن 

احلرص«)3(.

)1(  انظر: مقاصد الرشيعة، البن عاشور )ص51(.
)2(  انظر: نظرية املقاصد عند الشاطبي )ص7(.

)3(  املستصفى )295/1(.



455 العدد ال�شابع ع�شر: �شوال/املحرم 1434-1435هـ/2013م

واملعنى من رضورية هذه األصول: »أهنا ال بدَّ منها يف قيام مصالح 
َر مصالح الدنيا عىل اس�تقامة، بل  الدين والدنيا، بحيث إذا ُفِقدت مل جُتْ
عىل فس�اد وهت�ارج وفوت حي�اة، ويف اآلخرة: فوت النج�اة والنعيم، 

والرجوع باخلرسان املبني«)1(.

الثاني�ة: مقاصد حاجية: وه�ي املصالح التي ُيفتق�ر إليها من حيث 
التَّْوِس�عة ورفع الضيق امل�ؤدي يف الغالب إىل احلرج واملش�قة الالحقة 
ف�ني يف اجلمل�ة احَلَرُج  بف�وت املطل�وب، فإذا مل ت�راَع دخل ع�ىل املكلَّ
�ع يف املصالح  واملش�قُة؛ ولكن�ه ال يبل�غ َمْبل�غ الفس�اد الع�ادي الُمَتَوقَّ

العامة)2(.

وعلي�ه فهذه املقاص�د مل تبلغ فيها احلاجة مبل�غ الرورة بحيث لو 
فق�دت الختلرّ نظام احلياة، وتعطل�ت املنافع وعدمت الروريات أو 
ُش عليهم  بعضها، بل لو ُفقدت َلَلِحَق الناَس عنٌت ومشقٌة وحرٌج يشورّ
َف�ة؛ كالفطر زمن وجوب  َخُص املخفِّ صف�و حياهتم، وم�ن أمثلتها: الرُّ
الصيام بسبب املرض أو السفر، ومثل: إباحة الصيد والتمتع بالطيبات 

مما هو حالل)3(.

اسن  الثالثة: مقاصد حتس�ينية: وهي ما يتعلق باألخذ بام يليق من حَمَ
نُّب األحوال املدنِّس�ات التي تأنفها العقول الراجحات،  العادات، وجَتَ
وجَيْم�ع ذل�ك: قس�م مكارم األخ�الق، فه�ي يف احلقيق�ة ال ترجع إىل 

رضورة وال إىل حاجة، ولكن تقع موقع التحسني والتزيني)4(.

)1(  املوافقات، للشاطبي )8/2(.
)2(  انظر: املوافقات، للشاطبي )11/2(.

)3(  انظ�ر: قواع�د األح�كام، للعز ب�ن عبدالس�الم )60/2(، مقاصد الرشيعة اإلس�المية، 
للدكتور اليويب )ص317(.

)4( انظر: الربهان، للجويني )924/2(، املوافقات، للش�اطبي )11/2(، مقاصد الرشيعة، 
للدكتور اليويب )ص328(.
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إن مقاص�د الرشيعة اإلس�المية ترتبط ارتباطًا وثيق�ًا بمجال رعاية 
البيئة، س�واء من خ�الل بنائها واملحافظة عليه�ا، أو من خالل محايتها 
م�ن االس�تنزاف أو التلف أو الفس�اد أو األرضار الت�ي قد تتعرض هلا 
ع�ن قصد أو ال، وُيلمس ذلك جلي�ًا بالتأمل يف كالم أهل العلم حول 
املقاصد الرورية بالذات، حيث يقول الش�اطبي -رمحه اهلل- يف هذا 
الص�دد: »واحلفظ هلا يك�ون بأمرين: أحدمها: ما يقي�م أركاهنا وُيَثبِّت 
قواعده�ا، وذلك عب�ارة عن مراعاهتا من جانب الوج�ود، والثاين: ما 
يدرأ عنها االخت�الل الواقع أو املتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاهتا 

من جانب العدم«)1(.

ويبني الدكتور القرضاوي -حفظه اهلل- كيفية اس�تثامر هذا التوجيه 
يف جم�ال البيئ�ة بقول�ه: »هب�ذا أعطان�ا ه�ذا التوجيه األص�ويل طريقني 
إلصالح البيئة ورعايتها، طريق إجيايب أو عالجي أو وجودي -بتعبري 
الشاطبي- وطريق سلبي أو وقائي بتعبري عرصنا... وال ريب أن محاية 
البيئة واملحافظة عليها تدخ�ل يف الروريات اخلمس كلها، إذا تأملنا 

األمر بعمق وتدبر«)2(.

ويف احلقيق�ة إن�ه إذا اس�تعرضت املقاص�د اخلم�س الروري�ة، 
يمك�ن أن يصل املنصف إىل أن مقصد حف�ظ البيئة يمكن أن يكون 
مقصدًا كليًا داخ�اًل ضمن كل مقصد منها، ولعل ذلك يتضح جليًا 
م�ن خالل تفصيل الكالم ع�ن كل مقصد منها عىل حدة عىل النحو 

اآليت)3(:

)1(  املوافقات، للشاطبي )8/2(.
)2(  رعاية البيئة )ص47-46(.

)3(  ذك�ر ذل�ك الدكتور القرض�اوي يف كتابه: رعاي�ة البيئ�ة )ص47-51(، والدكتور حممد 
األلف�ي يف بحثه: البيئ�ة واملحافظة عليها من منظور إس�المي )ص5-7( ضمن بحوث 

الدورة التاسعة عرشة، ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل.
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أواًل: مقصد حفظ الدين:
يرتب�ط مقصد حف�ظ الدين ارتباطًا وثيقًا برعاي�ة البيئة، وعنارصها 
ومكوناهت�ا، ذل�ك أن اهلل تع�اىل خلقه�ا وس�خرها لنف�ع عب�اده وأراد 
هل�ا االس�تمرار، وحذر م�ن االعت�داء عليه�ا أو حماولة إفنائه�ا، ودعا 

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  تع�اىل:  اهلل  ق�ال  ك�ام  إىل ش�كرها، 
يتحق�ق  النع�م  ه�ذه  ش�كر  أن  ش�ك  وال   ،]7 ]إبراهي�م:  ڄ( 
باستخدامها فيام خلقت له، واحلفاظ عىل توازهنا، واحلذر من إفسادها 

أو تغيري طبيعتها.

وم�ن جه�ة أخ�رى ف�إن اجلناي�ة ع�ىل البيئ�ة ين�ايف جوه�ر التدين 
احلقيق�ي، ويناق�ض مهمة اإلنس�ان يف األرض، كام ين�ايف أيضًا العدل 

واإلحس�ان اللذي�ن أمر اهلل هب�ام يف كتابه، كام قال تع�اىل: )چ چ چ 
ڇ ڇ( ]النحل: 90[، وهي تنايف ما أمر اهلل به عباده من عامرة 
األرض وإصالحها، وما هنى عنه من إفسادها وإتالفها، كام قال تعاىل: 
)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]األع�راف: 56[، ف�كان مقص�د 

الدين داعيًا بكل ظهور إىل رعاية البيئة والعناية هبا)1(.

ث�م إن رعاية البيئة تدخل ضمن مقص�د الدين من حيث إن احلكم 
بالدي�ن والعم�ل ب�ه رضورة م�ن رضورات حفظه، وإن امل�راد بحفظ 
الدي�ن أن يؤدي غرض�ه يف األرض وأن حيكم ترصفات البرش، وذلك 
م�ن خالل إظهار أحكام اإلس�الم وش�عائره وإقامة ح�دوده، وجعله 
مهيمن�ًا عىل احلي�اة كلها بام يتناس�ب مع طبيعة هذا الدي�ن ومقاصده، 
وم�ن املعل�وم ما حيقق�ه ذلك م�ن حفظ للدي�ن، برتس�يخ مفاهيمه يف 

النفوس، وحتقيق مقاصده من جلب املصالح ودرء املفاسد)2(.

)1(  انظر: رعاية البيئة، للدكتور القرضاوي )ص48-47(.
)2(  انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، للدكتور اليويب )ص198، 218(.
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ثانيًا: مقصد حفظ النفس:
ج�اءت رشيع�ة اإلس�الم باملحافظ�ة أش�د املحافظة ع�ىل األنفس، 
ورشع�ت م�ن األح�كام كل م�ا يكون س�ببًا يف إجي�اد النف�س وبقائها 
حمفوظ�ة، وما جيل�ب هلا املصالح، ويدفع عنها املفاس�د، وذلك حرصًا 
عىل صيانته�ا ورعايتها، ودرء االعتداء عليه�ا؛ ألنه بتعريض األنفس 
للضي�اع واهل�الك يفقد اإلنس�ان املكلف ال�ذي يعب�د اهلل يف األرض، 

ويقيم شعائر دينه)1(.
ومما ال ش�ك فيه أن إفس�اد البيئة وتلويثها، أو التعرض باس�تنزاف 
مواردها، أو التس�بب باإلخالل بتوازهن�ا وتكاملها، كل ذلك يعد من 
األمور اخلطرية يف عرصنا احلارض التي أضحت هتدد األنفس البرشية، 
وه�ي تتعارض بش�كل أس�اس م�ع مفه�وم مقصد حف�ظ النفوس يف 

رشيعة اإلسالم.
وبناء عىل ما سبق فإنه ينظر من خالل هذا املقصد إىل أسلحة الدمار 
الش�امل الت�ي اخرتعه�ا اإلنس�ان باعتبارها جناي�ة عظيمة ع�ىل البيئة 
بجميع مكوناهتا بام فيها اإلنسان نفسه، ويدخل فيها األسلحة النووية 
والكيميائي�ة والبيولوجي�ة، فه�ي بجمي�ع صوره�ا تتناىف م�ع التصور 
اإلس�المي، ال�ذي ال يبي�ح الدمار الش�امل ملخلوق�ات اهلل عز وجل، 
ولع�ل أقىص ما يمكن الس�امح به هو وجود قوة تردع أعداء املس�لمني 

من االعتداء عليهم)2(.
إن رشيعة اإلسالم بتوجيهاهتا احلكيمة ومقاصدها العظيمة يتكامل 
فيها الفهم الشامل لكل ما حيقق مصالح اإلنسان عىل األرض ومصالح 

)1(  انظر: مقاصد الرشيعة اإلس�المية، للدكتور اليويب )ص209(، مقاصد الرشيعة تأصياًل 
وتفعياًل، للدكتور حممد بابكر )ص315-314(.

)2(  انظر: البيئة يف الفقه اإلس�المي وقاية وتنمية، للش�يخ خليل امليس )ص32-33( ضمن 
بحوث الدورة التاسعة عرشة، ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل.
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األجيال املتعاقبة، ولكل ما حيقق أيضًا درء املفاسد ورفعها، وذلك فيام 
إذا س�ار اإلنس�ان عىل اهلدي القويم يف التعامل م�ع بيئته ومكوناهتا بام 
فيه�ا من خ�ريات، وحافظ عليها حتى ال تتأث�ر حياته وحياة الكائنات 
باملفس�دات واملنغص�ات، التي تول�د األرضار والفس�اد الذي يصعب 

تالفيه، ويعرض احلياة اإلنسانية إىل ما ال حتمد عقباه.

ثالثًا: مقصد حفظ النسل:
حفظ النس�ل م�ن الركائز األساس�ية يف احلياة، ومن أس�باب عامرة 
األرض، وفي�ه تكم�ن قوة األمم، وب�ه تكون مرهوب�ة اجلانب، عزيزة 
الق�در حتم�ي أدياهن�ا، وحتفظ نفوس�ها، وتص�ون أعراضه�ا وأمواهلا، 
واإلسالم قد عني بحامية النسل ودعا إىل تكثريه وَمَنَع ُكلَّ ما من شأنه 

أن يقف يف طريق سالمته أو إجياده)1(.
وتدخ�ل رعاي�ة البيئ�ة والعناية هب�ا ضمن مقصد حفظ النس�ل من 
حي�ث إن االعتداء ع�ىل البيئة أو بع�ض مكوناهتا هيدد حي�اة األجيال 
املتعاقبة أو يعرضها للخطر العظيم، الذي قد يصعب تالفيه، فإن بعض 
الترصفات اخلاطئة حيال البيئة ال يظهر أثره مبارشة للجيل الذي أفسد 
واس�تنزف املوارد، بل تبقى آثاره تراكمية ومتعاقبة ومتسلسلة، بحيث 
تش�تد وتتفاق�م وتصبح ظاهرة خطرية بعد أجي�ال عدة، مما يولد لتلك 
األجي�ال خماطر يصع�ب عليهم دفعه�ا، ويلقى بالالئم�ة فيها عىل من 

سبقهم، وورثهم أسباب تلك الرشور واملفاسد.
إن »م�ن املفاهي�م اإلس�المية املهمة...تكافل األجيال اإلس�المية 
بعضه�ا مع بعض، بحيث ال جيوز أن يس�تأثر جيل باخلري والنعمة عىل 
حس�اب جي�ل أو أجي�ال قادمة، ك�ام ال جي�وز أن يطغى ع�ىل حقه، أو 
يس�تنفد مصادر رزقه، أو جيور عىل موارد معيش�ته، فإن هذا من الظلم 

)1(  انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، للدكتور اليويب )ص256(.
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ال�ذي حرم�ه اهلل عىل عب�اده«)1(، ولعلنا يمكن أن نلح�ظ أمهية مراعاة 
حق األجيال القادمة يف مثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري 

من أن تذرهم عالة يتكففون الناس«)2(.

رابعًا: مقصد حفظ العقل:
إن املقصد العام من الترشيع اإلسالمي حفظ نظام األمة، واستدامة 
صالح�ه بصالح املهيمن عليه، وهو نوع اإلنس�ان، ويش�مل صالحه 
صالح عقله وصالح عمل�ه وصالح ما بني يديه من موجودات العامل 

الذي يعيش فيه)3(.
وحف�ظ العقل إن�ام كان مطلوبًا من الرشع من حي�ث إن العقل مناط 
التكلي�ف، فيح�رم حينئذ كل ما من ش�أنه إدخال اخلل�ل عليه، وهذا ما 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا برعاية البيئة واحلفاظ عىل نقائها؛ فإنه ثبت علميًا أن 
التلوث اإلش�عاعي والتلوث الصويت هلام أث�ر خطري ومبارش عىل خاليا 
امل�خ، وقد يبكر يف اإلصابة بأمراض تعود عىل العقل بالرر واآلفات، 
فمقص�د حفظ العقل يلزم أن نتجنب كل ت�رصف حيال البيئة أو بعض 

عنارصها يعود عىل اإلنسان باألرضار واآلفات يف عقله وتفكريه)4(.

خامسًا: مقصد حفظ املال:
إن املال من األس�س املهمة التي ُتبنى عليها احلضارات اإلنس�انية، 
وه�و م�ن الروريات التي ال تس�تقيم املصالح إال هبا، وقد أش�ارت 

)1(  انظر: رعاية البيئة، للدكتور القرضاوي )ص50(.
)2(  رواه البخ�اري يف صحيح�ه، كت�اب الوصاي�ا، ب�اب أن ي�رتك ورثته أغنياء خ�ري من أن 
يتكففوا الناس )287/2(، حديث رقم )2742(. ومسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، 

باب الوصية بالثلث، )ص767(، حديث رقم )1628(.
)3(  انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور )ص273(.

)4(  انظر: بحث البيئة واملحافظة عليها من منظور إس�المي، للدكتور األلفي )ص6( ضمن 
بحوث الدورة التاسعة عرشة، ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل.
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النصوص اإلس�المية إىل األمهية الكبرية للامل يف حياة اإلنسان، ويعدرّ 
م�ن أبرز ما ج�اء يف ذلك قول اهلل تع�اىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ( ]النساء: 5[.
ويف عرصنا احلارض ال يمكن قراءة املتغريات االقتصادية بمعزل عن 
كثري من املؤثرات البيئية، فإنه بات من املؤكد علميًا أن كل واحد منهام 
يؤث�ر ويتأثر باآلخر س�لبًا وإجياب�ًا، وإذا كان اإلنس�ان لديه ميل فطري 
المت�الك بع�ض ما يوج�د يف بيئته؛ فكل ف�رد من أف�راد املجتمع أيضًا 
يش�ارك يف الوق�ت ذاته غريه االنتفاع بأش�ياء أخ�رى ال ختضع مللكيته 
اخلاصة، كاألهنار وش�واطئ البح�ار والغابات ونحوه�ا، وقد حيصل 
اإلرضار من قبل كثري من الناس حيال هذه امللكيات العامة، مما يؤدي 

إىل تدهور خطري يف البيئة، يرتتب عليه تكاليف مادية ال حرص هلا.

إن مقصد حف�ظ املال حيتاج إىل وقفة متأنية لعالقته الوطيدة برعاية 
البيئ�ة واحلف�اظ ع�ىل مقدراهتا؛ حي�ث إن الدراس�ات املتعلق�ة بكلفة 
التده�ور البيئي خلصت إىل أن تقدير الكلف�ة البيئية الناجتة عن العبث 
بمكون�ات البيئ�ة يمكن تقديرها من خالل حس�اب الرتاجع يف نوعية 
حي�اة الناس وتردي نوعية البيئة، مث�ل التعرض لألمراض الناجتة عن 
تلوث البيئة، وكلفة عالج هذه األمراض جس�ديًا ونفس�يًا، وس�نوات 
العمل واحلياة التي تتم خس�ارهتا بس�بب األمراض، إضافة إىل خسارة 
قيم�ة اخلدمات البيئية واملوارد )الرتبة، املي�اه، اهلواء، التنوع احليوي(، 
وخاصة غري املتجددة منها، وكذلك خس�ارة الفرص وامليزات البيئية، 

مثل املعايري اجلاملية للمناطق السياحية.

ويف احلقيق�ة عىل الرغم من أن تكاليف تدهور البيئة خفي وصعب 
التقدير، إال أنه يف كثري من العامل حقيقي وكبري ويف نمو مس�تمر، وعىل 
س�بيل املثال نجد يف العامل العريب أن املوارد الطبيعية تس�تغل بطريقة ال 
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تضم�ن اس�تدامتها، مما أدى إىل إعاقة مس�رية التنمي�ة وجهود تقليص 
ر -لألس�ف- البنك الدويل التكلف�ة الناجتة عن تدهور  الفقر، وقد قدرّ
البيئ�ة يف العامل الع�ريب من )4-9%( م�ن الناتج املح�يل لبعض الدول 
العربي�ة، مقارن�ة ب�� )2%( ل�دول منظم�ة ال�دول املتط�ورة اقتصاديًا، 

و)5%( لدول أوروبا الرشقية)1(.
إن عملي�ة تقدي�ر الكلفة االقتصادي�ة للتدهور البيئ�ي تتم عرب عدة 

مراحل، يمكن تلخيصها كام يأيت:
التقدير الكمي والرقم�ي للتدهور البيئي )تلوث اهلواء، تلوث . 1

املياه، تراجع إنتاجية الرتبة، ...إلخ(
التقدير الكمي والرقمي لنتائج التدهور البيئي )التأثري الس�لبي . 2

ع�ىل الصح�ة بس�بب تل�وث اهل�واء واملي�اه، تغ�ريات اإلنت�اج 
الزراعي بسبب تلوث ومتلح الرتبة، استنزاف املوارد الطبيعية(

تقدي�ر م�ايل لنتيجة التده�ور البيئي )قيمة العالج، والس�نوات . 3
الضائعة من العمل بسبب اإلصابات املزمنة، إلخ...(.

وإذا أردن�ا الوق�وف ع�ىل حج�م مش�كلة التل�وث البيئ�ي يف العامل 
الع�ريب، وم�ا ينتج عنه من تكاليف مادية ال يمكن تعويضها بس�هولة، 
يمكنن�ا النظر بع�ني الوجل والرتقب إىل دراس�ة قام هب�ا البنك الدويل 
حيال ذلك، حيث تم تقس�يم قطاعات البيئة إىل ست قطاعات، وهي: 
املي�اه، اهلواء، الرتب�ة، املخلفات، البيئة الس�احلية، وكذلك التأثري عىل 
البيئ�ة العاملي�ة، وق�ام البنك الدويل بإجراء س�بع دراس�ات تقويمية يف 
الدول العربية ما ب�ني 2004-2006، ويوضح اجلدول اآليت النتائج 

الرتاكمية املقارنة هلذه الدراسات)2(: 

)1(  انظر: صحيفة الراية القطرية، عدد يوم اخلميس 2009/4/9م.
)2(  انظر: مقال: )تقدير كلفة التدهور البيئي يف العامل العريب( لألس�تاذ باتر وردم، من موقع 

.http: //www.arabenvironment.net/arabic مرصد البيئة األردين عىل اإلنرتنت
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جمموع كلفة التدهور البيئي الدولة
)مليون دوالر أمريكي سنويًا(

نسبة التدهور البيئي
من الناتج املحيل اإلمجايل 

3.6%1693اجلزائر

4.8%4280مرص

3.4%565لبنان

3.7%1230املغرب

3.5%624سوريا

2.1%440تونس

3.1%205األردن

إن ه�ذه النتائ�ج يف احلقيق�ة مفزعة لذوي العق�ول الراجحة، وهي 
تكش�ف بج�الء كي�ف أن تضييع مقصد حف�ظ املال ال�ذي دعت إليه 
الرشيع�ة اإلس�المية أدى إىل آث�ار تراكمي�ة خطرية للن�اس ولألجيال 

الالحقة.

ونخل�ص مما س�بق كله إىل أن مقاصد الرشيعة ترتب�ط ارتباطًا وثيقًا 
برعاية البيئة واحلفاظ عليها من كل اعتداء عليها، س�واء باالس�تنزاف 
أو التل�ف أو الفس�اد، وإذا كانت رعاي�ة البيئة واملحافظ�ة عليها حتقق 
مقاصد الرشيعة ورضورياهتا اخلمس، فإن إفس�ادها أيضًا بأي ش�كل 
من األش�كال يضيع ه�ذه املقاصد وجين�ي عىل الروري�ات كلها)1(؛ 

ويؤي�د ذلك ما جاء يف تفس�ري قول اهلل تعاىل: ) ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ( ]األعراف: 56[ أن هذا النهي ش�امل إليقاع أي فساد يف 
األرض، أو إدخال ملاهيته يف الوجود، فيتعلق بجميع أنواعه من إفساد 

النف�وس واألنس�اب واألموال والعقول واألدي�ان، وأن معنى ) ۇ 

)1(  انظر: رعاية البيئة، للدكتور القرضاوي )ص52(.
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ۇ(، أي: بع�د أن أصل�ح اهلل خلق األرض ع�ىل الوجه املالئم 
ملنافع اخللق ومصالح املكلفني)1(.

)1(  انظر: البحر املحيط، أليب حيان )70/5(.
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املبحث الثاين
رعاية البيئة من خالل التقعيد الفقهي

وفيه متهيد، وستة مطالب:

متهيد
يف رعاية البيئة من خالل التقعيد الفقهي

أوىل الفقه�اء ع�ىل اخت�الف مذاهبه�م الفقهي�ة عناي�ة كب�رية بعلم 
القواع�د الفقهي�ة، وعنوا بتحري�ر تلك القواع�د وتقريره�ا، وبيان ما 
ين�درج حتتها م�ن الصور والوقائع، وال ش�ك أن الضب�ط والتقعيد يف 
ذات�ه يغني عن كثري من التفصيالت التي يصعب حرصها، كام أنه يفيد 
من جهة أخ�رى إمكانية إحلاق الصور احلادث�ة بقواعدها وضوابطها، 

متى ما حتررت وتقررت واتضحت رشوطها وجماالت عملها.
وإن م�ن املق�رر عند أه�ل العل�م أن للقواعد الفقهي�ة أمهية ظاهرة 
يف ضب�ط األمور املنترشة املتعددة، ونظمها يف س�لك واحد، مما يمكن 
املطل�ع عليه�ا والعامل هبا م�ن إدراك الروابط بني اجلزئي�ات املتفرقة، 
وتصور الصفات اجلامعة بينها، ومس�اعدته ع�ىل فهم مناهج الفتوى، 

وحقائق الفقه ومقاصد الفقهاء ومآخذهم)1(.
ومما يؤكد ذلك قول القرايف -رمحه اهلل- يف عبارة جامعة مانعة: »من 

)1(  انظر: القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحسني )ص114(.
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ضبط الفقه بقواعده اس�تغنى عن حف�ظ أكثر اجلزئيات؛ الندراجها يف 
الكليات«)1(.

وال شك أن كتب الفقه وقواعده ثرية وغنية بام يساعد عىل استنباط 
أح�كام كثري من الترصفات حيال قضايا البيئة، س�واء منها الترصفات 
واألفع�ال اإلجيابية أو الس�لبية، لتك�ون تلك األحكام املس�تنبطة مادة 
خصبة تعني القائمني عىل ش�ؤون البيئ�ة واملهتمني هبا يف جمال عملهم، 
وليتمكن�وا م�ن خالل ذلك م�ن معاجلة كثري من املش�كالت املعارصة 

التي تواجههم، نتيجة التطور والتقدم التقني.

وإن م�ن الروري ع�ىل املعنيني هبذا األمر أن يلم�وا بمعرفة يشء 
م�ن عل�م القواعد الفقهية؛ ألن من ش�أن ذلك أن تتبل�ور لدهيم ملكة 
يس�تطيعون بواسطتها إدراج املسائل اجلديدة الواقعة أو املتوقعة ضمن 
هذه القواعد، ومعرفة احلكم الرشعي هلا، ومن نافلة القول التأكيد عىل 
أن قضايا البيئة ومش�كالهتا يف تطور مستمر، فكان عىل هؤالء وهم يف 
جمال عملهم أو يف جمال بثرّ الوعي البيئي بني الناس أن يتابعوا أحدث 
الدراس�ات واألبحاث يف جمال البيئة ورعايته�ا؛ ليكون ذلك دافعًا إىل 
حتس�ني عملهم، واالطالع من خالل نظرة قواعد الفقه اإلس�المي إىل 

األحكام املرتتبة عىل هذه التطورات.

ويف جم�ال البحث هنا يقف الناظر ع�ىل قواعد فقهية متعددة ختدم 
قضاي�ا البيئة، وهلا عالقة مبارشة هبا، وتكش�ف ع�ن أحكام كثري من 
الترصف�ات حياهلا، كام قال الدكت�ور القرضاوي -حفظه اهلل-: »عىل 
أن الفق�ه ال يتص�ل بالبيئ�ة بوصف�ه أحكامًا فق�ط، بل يتص�ل بالبيئة 
اتص�ااًل وثيق�ًا بوصف�ه قواعد كلية كذل�ك، فمام ال يرت�اب فيه فقيٌه: 
أن القواع�د الفقهي�ة الش�هرية -الت�ي ُألف�ت فيها كتب كث�رية قديمة 

)1(  الفروق )3/1(.
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وحديث�ة- يدخل كثري منها يف أمر البيئة، وينظمها وحيميها، ويوفر هلا 
الرعاية املنشودة«)1(.

وتفصي�ل الكالم عن أب�رز القواعد الفقهية التي هل�ا عالقة مبارشة 
ورصحي�ة يف ه�ذا املج�ال، وداللتِه�ا عىل رعاي�ة البيئ�ة واملحافظة عىل 

مكوناهتا وعنارصها، سيكون يف املطالب اآلتية.

املطلب األول
قاعدة: )ال رضر وال رضار(

هذه القاعدة لفظ حديث كريم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حيث روى أبو سعيد 
اخلدري  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الرضر وال رضار«)2(.

وال�رر يف اللغ�ة ضد النفع، وه�و بمعنى إحلاق املك�روه واألذى 
باآلخري�ن)3(، واختلف يف الفرق بني ال�رر والرار، فذهب بعض 
أه�ل العلم إىل كوهنام بمعنى واحد، وأن تكرارمها يف لفظ احلديث من 
ب�اب التأكيد، فالثانية توكيد لألوىل، واملش�هور املرتج�ح أن بينهام فرقًا 
دقيقًا؛ نظرًا إىل أن التأسيس أوىل من التأكيد، وقد قال بعض العلامء إن 
الرر إحلاق اإلنس�ان مفس�دة بغريه بحيث ينتفع هو بذلك اإلحلاق، 
وأما الرار فهو إحلاق اإلنسان مفسدة بغريه بحيث ال ينتفع هو بذلك 
اإلحل�اق، وقال آخرون: إن الرر اس�م، والرار مص�در، فاملصدر 
الذي هو الرار يشري إىل فعل الرر والوقوع فيه، واالسم الذي هو 
الرر يش�ري إىل ما يوص�ل إىل فعل الرر الوقوع فيه ويكون وس�يلة 
إليه، وعليه فيكون النهي يف احلديث شاماًل ارتكاب الرر وارتكاب 

)1(  رعاية البيئة )ص40-39(.
)2(  تم خترجيه سابقًا.

)3(  انظر: القاموس املحيط )107/2(.
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وس�يلته، وقالت طائفة: إن الرر إحلاق اإلنسان مفسدة بغريه ابتداء، 
وأما الرار فهو إحلاق اإلنسان مفسدة بمن أرضَّ به عىل سبيل املجازاة 
عىل وجه غري جائز، ولعل أحس�ن ه�ذه األقوال القول الثالث، وذلك 
باعتب�ار أن لف�ظ )الرار( مصدر قيايس ع�ىل وزن )فعال(، وهو يدل 

عىل املشاركة بني اثنني فأكثر)1(.

ومعنى القاعدة: أنه ال جيوز يف رشيعة اإلسالم اإلرضار باآلخرين 
ابت�داًء؛ ألن ال�رر ظلم، والظل�م ممنوع، كام ال جي�وز مقابله الرر 
بمثل�ه، فليس ألحد أن يلح�ق رضرًا بغريه، وإذا وق�ع الرر فال بدرّ 
أن ي�زال، وقد س�يقت القاعدة بأس�لوب نفي اجلن�س ليكون أبلغ يف 
النه�ي والزجر؛ ألنه من املعلوم قطعًا أن النفي الوارد فيها ليس لنفي 
الوق�وع، لك�ون ال�رر والرار يقعان كث�ريًا يف حياة الن�اس، وإنام 
املقصود به نفي اجلواز، ويرتتب عىل ذلك حتريم إيقاع الرر بجميع 
أنواعه؛ رضورة أن النكرة يف سياق النفي تفيد العموم، وعليه فيحرم 
اإلرضار ب�كل خمل�وق ابتداء، أو عىل س�بيل املج�ازاة، وكذلك حيرم 
ال�رر مطلقًا من حيث اخلصوص والعموم، وكذلك حيرم اإلرضار 
احل�يس واملعن�وي، فكل ذل�ك داخل بحك�م العموم ضم�ن مفهوم 

القاعدة)2(.

إن ه�ذه القاعدة هلا أمهي�ة كبرية يف الفقه اإلس�المي، نظرًا إىل كثرة 
الفروع املندرجة حتتها، وهذا ما نبه إليه جالل الدين الس�يوطي -رمحه 
اهلل- )ت 911ه��( بقول�ه: »اعل�م أن ه�ذه القاعدة ينبن�ي عليها كثري من 

أبواب الفقه«)3(.

)1(  انظر: جامع العلوم واحلكم )911/3(، رشح القواعد الفقهية، للزرقا )ص113(.
)2(  انظ�ر: جام�ع العل�وم واحلك�م، )911/3(، رشح القواعد الفقهي�ة، للزرقاص165(، 

موسوعة القواعد الفقهية، للدكتور البورنو، القسم الثامن )ص874-873(.
)3(  األشباه والنظائر )ص84(.
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وللقاع�دة أمهي�ة كب�رية ال ختفى يف جم�ال رعاية البيئ�ة ومحايتها من 
التل�وث)1(، وعالقتها بحامية البيئة واضحة؛ فكل ما يرتتب عليه رضر 
بمكون�ات البيئة م�ن تربة وماء ونب�ات وحيوان وه�واء ممنوع رشعًا، 

وكل ما يؤدي إىل اختالل يف التوازن البيئي ممنوع رشعًا)2(.

ويف احلقيقة تظهر أمهية القاعدة يف إرساء املفاهيم البيئية السليمة من 
خ�الل تصور م�دى ما يمكن أن تعاجله من قضايا ومش�كالت، وهذا 
م�ا يقف بنا عىل مدى ش�مولية نظ�رة الرشيعة اإلس�المية وقواعدها، 
وحرصه�ا ع�ىل إبع�اد كل أذى أو رضر يمك�ن أن يلح�ق األف�راد أو 
اجلامعات أو األمم، س�واء كان ذلك الرر يف أجس�امهم أو مواقعهم 
أو يف حميطهم، مما هو مشهور اليوم بتلوث البيئة وعدم صالحيتها حلياة 

طيبة، حتفظ عىل اإلنسان دينه وصحته وسالمته يف مجيع األحوال)3(.

ومن املقرر علميًا وبيئيًا أن كثريًا من أنش�طة اإلنس�ان اليومية سواء 
يف املج�ال املن�زيل أو الزراعي أو الصناعي تس�بب أرضارًا بالغة بالبيئة 
ومكوناهت�ا، وذل�ك ما يؤك�د رضورة اخت�اذ كافة اإلج�راءات الوقائية 
احلازمة التي حتمى اإلنسان من وجود خطر حقيقي هيدد حياته وحياة 

مجيع الكائنات عىل سطح األرض.

�ة بالت�وازن البيئ�ي تع�د رضرًا ال جمال  وإن ه�ذه الترصف�ات املخلرّ
إلن�كاره، أو إن�كار آثاره املدمرة، والقاعدة تفي�د أن الرر واإلرضار 
ممنوع�ان يف رشيع�ة اإلس�الم، فكان�ت ه�ذه الترصف�ات وأمثاهلا غري 

مأذون هبا يف ضوء توجيهات الرشع احلنيف.

)1(  انظر: محاية البيئة املائية النباتية من التلوث، للدكتور الدريويش )ص41(.
)2(  انظر: بحث البيئة واملحافظة عليها من منظور إس�المي، للدكتور األلفي )ص9( ضمن 

بحوث الدورة التاسعة عرشة، ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل.
)3(  انظر: البيئة والبعد اإلسالمي، للدكتور الرسطاوي )ص 128، 135(.
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وعليه يمكن أن يستنتج أن وضع األنظمة التي حتد من التلوث الضار 
بالبيئ�ة يمكن أن يس�تند فيام يس�تند إليه إىل القاع�دة الفقهية: )ال رضر 
وال رضار(، كأنظم�ة محاي�ة البيئة وتنميتها، والوقاية من اإلش�عاعات، 
واملواصف�ات اخلاص�ة بالوق�ود اخل�ايل م�ن الرص�اص، واملواصفات 
اخلاص�ة بالنظاف�ة العام�ة واإلدارة الس�ليمة للنفاي�ات وتدويرها، وما 
يتعلق بجودة ونوعية اهلواء يف البيئة اخلارجية واهلواء الداخيل، وبتقويم 
األثر البيئي جلميع املش�اريع واملنشآت، س�واء الصناعية أو الزراعية أو 
التجاري�ة وغريها، وتقدير احلدود املس�موح هبا من االنبعاثات الغازية 

وغري الغازية كالغبار واألتربة واألبخرة وغريها.
كذل�ك احل�ال م�ع كثري م�ن األنظم�ة املتعلق�ة بالرقابة عىل املنش�آت 
الصناعي�ة والزراعية وأية مصادر أخرى للتلوث، وإلزام تلك املنش�آت 
واملصادر باتباع أس�اليب ونظم اإلنتاج النظيف، وعدم الس�امح بترسب 
ملوثات اهلواء للبيئة املحيطة بام يتعدى احلدود املسموح هبا علميًا وعمليًا، 
أو الرقابة عىل املواد املس�تنزفة لطبقة األوزون، وكذلك التخلص السليم 
م�ن النفاي�ات الصلب�ة والس�ائلة، وبالتايل احلدرّ م�ن االنبعاث�ات الغازية 
الض�ارة التي قد تنجم ع�ن دفن النفايات أو حرقه�ا أو معاجلتها وإعادة 
تدويره�ا، وكذلك التقليل من اس�تخدام مبي�دات اآلفات يف األغراض 
الزراعي�ة، ويف مكافح�ة احل�رشات والق�وارض يف املناط�ق الس�كنية، 

واإللزام باستخدام بدائل أقل رضرًا عىل الصحة العامة والبيئة)1(.
إن العم�ل هبذه القاعدة أيضًا ع�ام لترصفات األفراد نحو اإلرضار 
بالبيئ�ة أو بع�ض عنارصها، فه�ي متنع الترصفات اخلاطئ�ة من قبلهم، 
كالتس�اهل يف التخل�ص من القاممات املنزلي�ة بإلقائها يف مياه اجلداول 

)1( انظ�ر: مقال: )ملوثات اهلواء يف البيئة الداخلية واخلارجية وس�بل احلد أو التقليل منها(، 
http: //www.greenline.com.kw/ :للدكت�ور عب�داهلل أبو رويضة، ع�ىل موق�ع االنرتن�ت

.Reports/023.asp
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واألهنار والبحار دون حسيب وال رقيب، بل لألسف تتم هذه العملية 
أو بعض أنواعها عىل الصعيد الرسمي يف بعض الدول النامية، التي ما 

زالت تفتقر إىل وسائل علمية ملعاجلة التخلص من النفايات)1(.

وال شك أن وضع األنظمة املتعلقة بذلك قد حتدرّ كثريًا من الترصفات 
التي يرغبها األفراد أو أصحاب املنش�آت واملزارع واملصانع ونحوها، 
ويرون فيه�ا تقييدًا حلريتهم أو تضييقًا ملج�ال عملهم ورزقهم، إال أن 
األرضار الناجت�ة ع�ن إطالق أيدهي�م يف الترصفات اخلالي�ة من القيود 
واألنظمة أش�درّ وأكثر رضرًا عليهم أنفس�هم يف مس�تقبل األيام، وعىل 
أجياهلم الالحقة، بل وعىل بيئتهم التي يس�تفيدون منها ويأخذون منها 

مصادر رزقهم.

املطلب الثاين
قاعدة: )يدفع الرضر بقدر اإلمكان(

معنى هذه القاعدة أن الرشيعة اإلسالمية تقرر دفع الرر قبل وقوعه، 
وذلك ه�و األصل، وكذلك منع الرر أثناء وقوع�ه، وذلك بمدافعته، 
وعدم االستس�الم له، فالقاع�دة تلفت إىل أن الرر ق�د يكون واقعًا أو 
متوقعًا، فإذا كان واقعًا وجبت إزالته، وإذا كان متوقعًا وجب دفعه، فإن 
أمك�ن ذلك بدون رضر أص�اًل فهو املطلوب واملراد، وإال فإنه ال يتوقف 
ب�ل يدفع بالقدر املمكن؛ وذلك ألن التكليف الرشعي قائم عىل حس�ب 
القدرة واالستطاعة، وقد عرب بعض أهل العلم عن هذه القاعدة بقوهلم: 

»الرر مدفوع يف الرشع، والرر مدفوع بقدر اإلمكان«)2(.

)1(  انظر: املنظور اإلسالمي لقضايا البيئة، للدكتور الرسياين )ص 121(.
)2(  انظ�ر: جمم�وع الفت�اوى، الب�ن تيمي�ة )291/28(، رشح القواع�د الفقهي�ة، للزرق�ا 

)ص153(، موسوعة القواعد الفقهية، للدكتور البورنو، القسم السادس )ص259(.
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ويف احلقيق�ة تعد ه�ذه القاعدة فرعًا م�ن القاعدة الكربى الس�ابقة 
»ال رضر وال رضار«، ومم�ا ي�دل عليه�ا ق�ول اهلل تع�اىل: )ہ ہ ہ 
ھ( ]التغابن: 16[، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما 
اس�تطعتم«)1(، ووجه االستدالل من ذلك: أن دفع الرر قبل وقوعه 
أو رفع�ه بعد وقوعه من قبيل امتثال أمر اهلل، ألنه ثبت النهي عن إيقاع 
الرر، فتكون إزالته واجبة، والواجب معلق باالستطاعة، فليزم دفع 

الرر أو رفعه بحسب اإلمكان.

وال ش�ك أن دفع الرر الذي تقرره القاعدة يستلزم احليلولة دون 
وقوع الرر ع�ىل البيئة باختاذ كافة اإلجراءات واالحتياطات الكفيلة 
بالوقاية منه، سواء كانت عن طريق اجلانب السلبي باالمتناع عن أفعال 
قد تؤدي إىل الرر، أو اإلجيايب بالقيام بأفعال تؤدي إىل احليلولة دون 
وق�وع ال�رر، وإن�ه إذا ُأدركت ه�ذه القاعدة عىل وجهه�ا الصحيح 
فإهنا ُتعدرّ مبدأ أساس�ًا للوقاية من امللوثات قبل وقوعها، ويندرج حتت 
ه�ذا الفهم من الوقاية أمهية دراس�ة مس�ببات مجي�ع امللوثات وعوامل 
خطورهتا، كام يش�مل أيضًا اختاذ اإلجراءات املناس�بة للتحكم يف هذه 

املسببات وعوامل خطورهتا قبل أن تستفحل.

وإذا ُأري�د الوق�وف ع�ىل كيفية اس�تثامر ه�ذه القاع�دة الرشعية يف 
املس�ائل املتعلق�ة بالبيئة، فيمكن اإلش�ارة إىل يشء من ذلك من خالل 

اآليت:

ذك�ر الفقهاء أنه إذا أنش�أ أحد كنيفًا أو بالوع�ة قرب بئر أو قرب 	•
مس�يل ماء بحيث تصل النجاس�ة إىل املاء، وأفسد ماء تلك البئر 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام بالس�نة، باب االقتداء بس�نن رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص )361/4(. ومس�لم يف صحيح�ه، كت�اب احل�ج، باب ف�رض احلج م�رة يف العمر، 

)ص608(.
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أو املس�يل، فيدفع ال�رر، وذلك برتصني الكني�ف أو البالوعة 
بالكلس واإلس�منت وغريه من لوازم البناء، فإذا كان غري ممكن 
دف�ع رضر الكني�ف أو البالوع�ة بوجه ما، وكان غ�ري ممكن دفع 
الرر بصورة غري الردم، فريدم الكنيف أو البالوعة، أما إذا كان 
الكنيف أو البالوعة املنش�آن قرب بئر ماء أو مس�يل ماء ال تصل 

أقذارمها إىل املاء، وليس يف ذلك رضر فاحش، فال يرفعان)1(.
ويف احلقيقة إن هذا التطبيق الفقهي يمكن أن يس�تند إليه يف املنع 
من كثري من األرضار املتعلقة بالبيئة الناشئة عن ترصفات األفراد 
أو املصانع واملنشآت، فإذا وضعت خمازن أو آبار يف األرض متأل 
بالزي�وت واملخلفات الصناعي�ة، فإن العمل هب�ذه القاعدة حيتم 
اختاذ كاف�ة اإلجراءات الالزمة للتحوط م�ن آثارها املدمرة نحو 

البيئة ومصادر املياه.
م�ن التطبيقات القضائي�ة املعارصة يف اململكة العربية الس�عودية 	•

املتعلق�ة بمنع ص�ور اإلرضار بالبيئ�ة واملس�تفيدين منها، احلكم 
الص�ادر ع�ن دي�وان املظ�امل ذي الرق�م )6/د/ف/35( لع�ام 
1415ه��، والق�ايض بإلغ�اء قرار املجم�ع الق�روي بمنطقة ما، 
الذي تضمن حتديد موقع مرمى نفايات أعىل الوادي لبلدة تابعة؛ 
وذلك ملا يس�ببه من رضر ألهايل تلك البلدة، حيث إنه يصب يف 
البئ�ر الوحيدة التي يرشب�ون منها ويتس�بب يف تلويثها، والرر 

يزال حسب اإلمكان)2(.
رضورة إبعاد مصانع األس�منت ونقلها عن األماكن القريبة من 	•

الس�كان إىل أماك�ن نائية عن العمران، وعىل ه�ذه املصانع حتمل 

)1(  انظر: درر احلكام يف رشح جملة األحكام، املادة )1112(، )229/3(.
)2(  انظر: جهود القضاء الس�عودي يف إنامء الفقه البيئي، للش�يخ آل خنني )بحث منش�ور يف 

العدد السابع والعرشين من املجلة العربية للفقه والقضاء(.
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كاف�ة تكاليف النق�ل وتطهري امل�كان الذي خلف�وه، وإن كان ال 
يع�درّ ذل�ك يف احلقيقة عالجًا جذري�ًا للمش�كالت البيئية املرتتبة 
ع�ىل هذه املصانع، ألهنا س�تظل تطلق س�مومها امللوث�ة للهواء، 
ال�ذي يمك�ن أن ينتقل إىل أج�واء املناطق الس�كانية حتت بعض 
الظروف اجلوية، إال أن هذا اإلجراء يعدرّ يف الوقت احلايل أنسب 

اإلجراءات دفعًاً للرر املرتتب عليها قدر اإلمكان)1(.
وكذل�ك ف�إن هذا اإلج�راء يصح اخت�اذه مع س�ائر املصانع التي 
يرتت�ب عىل وجوده�ا قرب التجمعات الس�كانية أخط�ار بيئية، 
كمصان�ع اخلرس�انة والط�وب واحلدي�د والفح�م، التي تس�بب 
أرضارًا بيئي�ة يصع�ب حرصه�ا، خصوص�ًا مع وج�ود العوادم 

واملواد الكيميائية.
مرشوعي�ة س�نرّ التعزيرات املناس�بة يف حق كل م�ن اعتدى عىل 	•

البيئة أو املحميات الطبيعية؛ وذلك ألن يف وضعها نوع حترز عن 
كثري من املامرس�ات غري املس�ؤولة من قبل األفراد أو املؤسسات 
وحث�ًا عىل التنبه خلط�ورة التعامل اجلائر مع البيئ�ة، مما يؤدي إىل 
دف�ع ال�رر ع�ن البيئ�ة واملس�تفيدين منه�ا، والقاع�دة تقرر أن 

الرر يدفع بقدر اإلمكان.
كذل�ك إزالة آثار الرر املرتتبة عىل البيئة أو مكوناهتا عن طريق 	•

التعويض�ات املرشوعة التي جتعل ال�رر كأن مل يكن، أو ختفف 
آثاره إىل أقىص حد ممكن.

إذا تع�ذر نقل النفايات املنزلية إىل مناطق غري مأهولة بالس�كان، 	•
وأريد حرقه�ا للتخلص منها، فيمكن أن جي�رى ذلك يف املناطق 
البعي�دة نس�بيًا ذات التع�دد الس�كاين األق�ل، ب�داًل م�ن حرقها 

)1(  انظر: اإلسالم ومحاية البيئة من التلوث، للدكتور حسني غانم )ص249(.
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يف املناط�ق ذات الكثاف�ة الس�كانية العالية، وذل�ك دفعًا للرر 
املرتتب عىل النفايات قدر اإلمكان)1(.

املطلب الثالث
قاعدة: )ُيتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام(

املقص�ود هبذه القاع�دة الفقهية: أن�ه إذا تعارض يف أم�ر ما رضران 
ق�ان، إال أهنام متفاوتان بالنس�بة إىل من يلحق�ه الرر، بحيث كان  حمقرّ
أحدمها يقع خاصًا عىل ش�خص أو طائفة قليلة، واآلخر عامًا يقع عىل 
عم�وم الناس، وال جم�ال لتفادهيام معًا، فإن الرشيعة اإلس�المية تغلرّب 
ما فيه رضر عام فيجتنب أو يزال، ولو حصل يف س�بيل ذلك ارتكاب 

رضر خاص؛ ألنه ُيتحمل يف سبيل دفع الرر العام)2(.
وه�ذه القاع�دة أيضًا متفرعة ع�ن القاعدة الك�ربى: )ال رضر وال 
رضار(، وذلك باعتبار أن نفي الرر يفيد إزالته بعد وقوعه عىل وجه 
ال تق�ع فيه املض�ارة، فإذا تعارض رضران فإننا نلجأ إىل الرتجيح بينهام 
بالنظر إىل تعلقهام بجامعة أو بش�خص، وعليه فالرر العام أش�د من 
ال�رر اخل�اص ولذا يدف�ع بقدر اإلم�كان، ولو ترت�ب عليه حصول 
رضر خاص، ويس�تدل عىل هذه القاع�دة بالقاعدة الكربى: )ال رضر 

وال رضار(؛ نظرًا إىل أهنا نص حديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كام سبق بيانه.
ويف احلقيقة إن هذه القاعدة ترجع إىل حتكيم املصالح واملفاس�د يف 
دف�ع ال�رر، فهي تقرر أن الرر اخلاص ينبغي حتمله يف س�بيل دفع 

)1(  انظ�ر: منهج اإلس�الم يف احلفاظ عىل البيئة من التلوث، للدكت�ور عدنان الصامدي، جملة 
الرشيعة والدراسات اإلس�المية، السنة السابعة عرشة، العدد احلادي واخلمسون، )ص 

.)331
)2(  انظر: األشباه والنظائر، البن نجيم )ص96(، رشح القواعد الفقهية، للزرقا )ص197(، 

القواعد الفقهية وتطبيقاهتا عىل املذاهب األربعة، للدكتور حممد الزحييل )235/1(.
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ال�رر الع�ام؛ ألن املصلحة الكلي�ة العائدة إىل عم�وم الناس أهم يف 
رعايته�ا م�ن املصلحة اجلزئية اخلاص�ة، وإذا تأملنا كث�ريًا من القضايا 
املتعلق�ة بالبيئ�ة نج�د أهنا تق�ع يف قلب املعرك�ة الدائرة ب�ني املصلحة 
اخلاصة واملصلحة العام�ة، ذلك أن املصلحة اخلاصة يمكن أن تكون 
مصلحة ش�خص أو مصلحة رشكة أو مصلح�ة دولة، وكذا املصلحة 
العام�ة يمك�ن أن تك�ون مصلحة جمتم�ع أو مصلحة أم�ة أو مصلحة 
اإلنس�انية ككل، وإنام حيدث تل�وث البيئة أو اإلرضار هبا أو اإلخالل 
بتوازهنا يف الغالب عندما ينظر اإلنس�ان بأنانيته إىل مصلحته اخلاصة، 
به�ا ع�ىل املصلح�ة العامة أو مصلح�ة اآلخرين، وه�ذا ما ترمي  ويغلرّ

القاعدة إىل دفعه وعالجه.
إن تطبيق�ات هذه القاعدة الرشعية يف املس�ائل املتعلقة بالبيئة كثرية 

متعددة، ويمكن اإلشارة إىل يشء من ذلك من خالل اآليت:
م�ا ذكره أهل العل�م من جواز عزل املريض مرض�ًا معديًا -أي: 	•

احلجر الصحي-؛ وذلك نظرًا إىل أن رضر املريض بالعزل يمكن 
أن يتحمل يف جانب دفع الرر الناتج عن تركه خيالط املجتمع، 
حيث يمكن أن يتسبب ذلك يف تفيش الوباء يف عموم الناس)1(.

كذلك قيد الفقهاء رمحهم اهلل اس�تعامل ح�ق املالك يف إقامة فرن 	•
خبز يف س�وق البزازين )أي: باعة األقمش�ة()2(؛ حتى ال يتسبب 
ال�رشر الناتج من الفرن يف اح�رتاق املنتجات احلريرية املعروضة 
يف الس�وق، ويمك�ن أن يلح�ق بذل�ك يف القضايا املع�ارصة منع 
إقامة مصانع األس�منت مثال وسط التجمعات السكانية، وذلك 

)1(  انظ�ر: رشح الن�ووي ع�ىل صحي�ح مس�لم )231/14(، الط�رق احلكمية يف السياس�ة 
الرشعي�ة، الب�ن القي�م )ص284(، حتمل الرر اخل�اص لدفع الرر الع�ام، للرفاعي 

)ص87(.
)2(  انظر: غمز عيون البصائر عىل األشباه والنظائر، للحموي )1/ 282(.
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دفعًا للرر الذي يعود عىل الساكنني)1(، وإن كان يف ذلك رضر 
حمق�ق عىل أصحاب هذه الصناع�ات، إال أن الرر الالحق هبم 
يع�درّ رضرًا خاصًا يمكن حتمله يف س�بيل دفع الرر العام الذي 

يلحق عموم الناس.
ومما يمكن إحلاقه هبذه القاعدة أيضًا منع السيارات ذات الدخان 	•

األس�ود الضار الناتج عن خ�راب يف املحرك، أو عدم االحرتاق 
الكامل يف غرف�ة االحرتاق، ورضورة مالحقة أصحاهبا وفرض 
إصالحها عليهم، أو منعه�م هنائيًا، مع رضورة النظر يف إمكانية 
ف�رض العقوب�ات الالزمة ع�ىل املتهاونني أو الذي�ن ال يأخذون 
األم�ر عىل حممل اجل�د، خاص�ة وأن الس�يارات ال يمكن حرص 
س�ريها يف املناط�ق اخلالية من الن�اس، كام هو الش�أن يف املصانع 
واملنش�آت)2(، فهنا وإن حصل رضر عىل مالكي تلك الس�يارات 
إال أن�ه رضر خاص يتحمل يف س�بيل دفع ال�رر العام الالحق 

عىل الناس.
• من التطبيقات القضائية املعارصة يف اململكة العربية السعودية املتعلقة 	

بمن�ع صور اإلرضار بالبيئ�ة الالحقة لعموم الن�اس: ما حكمت به 
املحكم�ة الكربى بالري�اض، املؤيد من حمكم�ة التمييز، ومن جملس 
القض�اء األع�ىل هبيئت�ه الدائم�ة يف 1421/8/10ه��، والق�ايض 
باحلكم عىل بلدية منطقة ما برفع يدها عن موقع معني تعتزم توزيعه 
س�كنًا؛ ألن ه�ذا املوق�ع يتخ�ذه أهايل تل�ك املنطقة مرع�ى لدواهبم 
ومص�درًا ملياه رشهبم وس�قيا مواش�يهم، وقد اس�تندت املحكمة يف 
قراره�ا عىل أن توزيع املخطط س�وف يقترص ع�ىل أناس معينني، يف 

)1(  انظر: اإلس�الم ومحاية البيئ�ة، للدكتور حممود العاديل )جملة البح�وث الفقهية املعارصة، 
الرياض، العدد )23(، السنة السادسة، )ص34(.

)2(  انظر: البيئة والبعد اإلسالمي، للدكتور الرسطاوي )ص 130(.
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حني أن حق االنتفاع به للرعي واالحتطاب والسقيا حق عام جلميع 
األهايل، واملصلحة العامة مقدمة عىل املصلحة اخلاصة)1(.

• كذل�ك م�ن ه�ذه التطبيق�ات القضائي�ة: م�ا حكم�ت ب�ه حمكمة 	
الطائ�ف، املؤي�د م�ن حمكم�ة التميي�ز بمك�ة املكرمة، وم�ن اهليئة 
الدائم�ة بمجلس القض�اء األع�ىل يف 1419/5/24ه�، القايض 
بإزالة مرشوع دواجن يف حي صار آهاًل بالس�كان، يتررون من 
الروائ�ح الكرهية وانتش�ار احلرشات وآثار املبي�دات احلرشية، ومل 
يلتفت احلكم إىل ادعاء صاحب املرشوع بأنه ملتزم بعدم اإلرضار 
هبم بإزالة الروائح، وقد استند احلكم املذكور إىل قاعدة: )يتحمل 
ال�رر اخل�اص لدف�ع رضر ع�ام(، ون�ص احلك�م عىل أن�ه: »ال 
ش�ك يف أن ما يلحق األهايل من رضر ع�ام يتعلق بالصحة العامة 
للمواطنني ال يقارن بام قد حيصل للمدعي )صاحب املرشوع( من 

رضر يتمثل فيام يفوته من ربح، نتيجة إلغالق تلك احلظائر«)2(.

املطلب الرابع
قاعدة: )درء املفاسد أوىل من جلب املصالح(

امل�راد هب�ذه القاع�دة عند أه�ل العلم: أن�ه إذا تعارض عند اإلنس�ان 
مفس�دة ومصلحة يف أمر من أمور دين�ه أو دنياه، فإن األصل يف حقه أن 
يدفع املفس�دة ويدرأها، وذلك مقدم ع�ىل طلب حتصيل املصلحة؛ نظرًا 
إىل عناية الرشع برتك املفاسد، ملا يرتتب عليها من األرضار والرشور)3(.

)1(  انظر: جهود القضاء الس�عودي يف إنامء الفقه البيئي، للش�يخ آل خنني )بحث منش�ور يف 
العدد السابع والعرشين من املجلة العربية للفقه والقضاء(.

)2(  املصدر السابق.
)3(  انظر: األشباه والنظائر، للسيوطي )ص179(، األشباه والنظائر، البن نجيم )ص99(، 

درر احلكام )37/1(، رشح القواعد الفقهية، للزرقا )ص205(.
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وجيدر التنبيه إىل أن هذه القاعدة متثل مبدأ الوقاية خري من العالج، 
من حيث إن املصالح واملفاسد املحكوم عليهام فيها مل تقع بعد ملن أراد 
العمل هبا، وهلذا جاء التأكيد فيها عىل دفع املفاس�د ال رفعها إشارة إىل 

توقعها، وكذا بالنسبة إىل جلب املصالح ال املحافظة عليها.
وق�د عدرّ كثري من أهل العلم هذه القاع�دة ضمن القواعد املندرجة 
حت�ت القاع�دة الك�ربى: )ال رضر وال رضار(، وذل�ك م�ن جه�ة أن 
املفس�دة التي ي�راد دفعها يمكن عدها نوعًا من ال�رر، فيرشع دفعها 
لتحصي�ل الس�المة من ال�رر، والرر منف�ي يف الرشيع�ة، فكانت 
القاع�دة حم�ل البح�ث تطبيقًا للقاع�دة الكربى وأخص منه�ا؛ لكوهنا 

مبينة لكيفية العمل يف بعض صور الرر)1(.
وم�ن األدل�ة ع�ىل القاع�دة م�ن الق�رآن الكري�م ق�ول اهلل تع�اىل: 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  )ۉ 

وئ وئ ۇئ ۇئ( ]البق�رة: 219[، ووجه االستدالل من اآلية: 

أن اهلل حرم اخلمر وامليرس عىل الناس مع ما فيهام من املنافع، كحصول 
الرب�ح ونحوه؛ وذلك دفعًا للمفاس�د املرتتبة عليه�ام من ذهاب العقل 
واملال واملخاصمة واملشامتة وقول الفحش والزور وغري ذلك، مما يدل 

عىل صحة تقديم دفع املفاسد عىل جلب املنافع)2(.
ومن السنة النبوية الكريمة ما ثبت من حديث عائشة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال هلا: »يا عائش�ة، لوال أن قومك حديث عهد بجاهلية ألمرت بالبيت 
فه�دم، فأدخلت فيه م�ا أخرج منه، وألزقته ب�األرض، وجعلت له بابني 
بابًا رشقيًا وبابًا غربيًا، فبلغت به أساس إبراهيم«)3(، قال اإلمام النووي: 

)1(  انظ�ر: األش�باه والنظائ�ر، الب�ن الس�بكي )105/1(، األش�باه والنظائ�ر، للس�يوطي 
)ص178(.

)2(  انظر: قواعد األحكام )98/1(، اجلامع ألحكام القرآن )55/3، 57، 60(.
)3(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب فضل مكة وبنياهنا )574/2(. ومسلم 
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»يف هذا احلديث دليل لقواعد من األحكام، منها: إذا تعارضت املصالح، 
أو تعارض�ت مصلحة ومفس�دة، وتعذر اجلمع ب�ني فعل املصلحة وترك 
املفس�دة، ُبِدئ باألهم؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخرب أن نقض الكعبة وردها إىل ما 
كانت عليه من قواعد إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم 
منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبًا، وذلك ملا كانوا يعتقدونه من 

فضل الكعبة، فريون تغيريها عظياًم، فرتكها ملسو هيلع هللا ىلص«)1(.
وم�ن خالل النظر يف كالم أه�ل العلم حول القاعدة يلحظ أن دفع 
املفاس�د عام ي�راد به دفع املض�ار والرشور والس�يئات واملنكرات عن 
اإلنس�ان الديني�ة منها والدنيوي�ة، وكذلك جلب املصال�ح عام يراد به 
حتصي�ل املنافع واحلس�نات واخلريات واملس�ار لإلنس�ان، الدينية منها 
والدنيوي�ة، ولذلك يقول العز بن عبدالس�الم -رمح�ه اهلل-)ت660ه�(: 
»ويعرب عن املصالح واملفاسد باخلري والرش، والنفع والر، واحلسنات 
والسيئات؛ ألن املصالح كلها خيور نافعات حسنات، واملفاسد بأرسها 
رشور م�رات س�يئات، وقد غلب يف القرآن اس�تعامل احلس�نات يف 

املصالح، والسيئات يف املفاسد«)2(.
إن احتي�اج املعنيني بالبيئة والقائم�ني عليها إىل الفقه البيئي رضورة 
ال يمك�ن أن ُيس�تغنى عنها، ورشيعة اإلس�الم -واحلمد اهلل- ليس�ت 
بمع�زل عن واقع املس�لمني وتلبية حاجاهتم وحتقي�ق مصاحلهم ودفع 
املفاس�د عنه�م، وق�د ج�اءت قاع�دة: )درء املفاس�د أوىل م�ن جلب 
املصال�ح( لُيعم�ل هبا عندما يكون التدخل املق�رتح يف املجال البيئي له 
مصال�ح جانبية، لكنه يف الوقت ذاته يتضمن حصول مفاس�د تقابلها، 
فإذا كانت املصلحة املرتتبة عليه أرجح من املفس�دة فهنا يقدم الس�عي 

يف صحيحه، كتاب احلج، باب نقض الكعبة وبنائها )969/2(.
)1(  رشح صحيح مسلم )89/9(.

)2(  قواعد األحكام )5/1(.
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وراء حتقيق املصلحة، وإذا كانت املفس�دة أعظم قدم دفعها، أما عندما 
يك�ون املوجود تداخ�الت بيئية تتعارض فيها املصالح واملفاس�د، فإن 

االلتجاء إىل القاعدة يسعف بتقديم دفع املفاسد عىل جلب املصالح.
وبالنظ�ر إىل تطبيق�ات ه�ذه القاع�دة الرشعي�ة يف املس�ائل املتعلقة 
بالبيئ�ة نج�د أهنا كث�رية ومتعددة، ويمك�ن اإلش�ارة إىل يشء منها من 

خالل اآليت:
ى مبيدات 	• ة لقتل احلرشات، وُتس�مرّ املبي�دات احلرشية م�ادة ُمَعدَّ

احلرشات أحيانًا مبيدات اآلفات، وال ش�ك أن احلرشات تسبب 
يف مجي�ع أنحاء الع�امل أرضارًا بالغة باملحاصي�ل الزراعية والثروة 
احليواني�ة، كام تس�بب أيضًا أرضارًا لإلنس�ان بنقله�ا لألمراض، 
فهناك مصالح ظاهرة يف اس�تعامل املبيدات للقضاء عليها، وعىل 
الرغم من الدور اإلجيايب الذي تؤديه هذه املبيدات يف محاية الثروة 
الزراعية م�ن احلرشات واآلفات الزراعي�ة، إال أهنا تفتك بالبيئة 
أيض�ًا م�ن خالل تلويث امل�اء والرتبة واهلواء والغ�ذاء بدرجات 
متفاوت�ة، وأيض�ًا فإنه كام تقت�ل املبيداُت احل�رشات الضارة فإهنا 
تقت�ل يف الوق�ت ذات�ه احل�رشاِت النافع�ة، وطي�وَر احلق�ل التي 
تتغذى عادة عىل الديدان واحلرشات، كام متتص النباتات كميات 
متفاوت�ة من مبيدات احلرشات، فتنتق�ل بعض آثارها الضارة إىل 
احليوان�ات الت�ي تتغذى عليه�ا، وقد تنتقل إىل جس�م اإلنس�ان 
مب�ارشة إذا أكل فواك�ه وخ�روات وحبوب�ًا ملوث�ة باملبيدات، 
كذلك عندما تصل هذه املبيدات إىل املياه السطحية واألهنار فإهنا 
تلوثه�ا وتغريرّ نظامها البيئ�ي)1(، ولذلك كله فإن�ه عماًل بقاعدة: 

)1(  انظ�ر: تل�وث البيئة مش�كلة الع�رص، للدكت�ور حممد عام�ر والدكتور مصطفى س�ليامن 
)ص268(، اإلس�الم ومحاية البيئة من التلوث، للدكتور حسني غانم )ص47(، املنظور 

اإلسالمي لقضايا البيئة، للدكتور الرسياين )ص91(.
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)درء املفاس�د أوىل م�ن جلب املصال�ح( يلزم اإليق�اف الفوري 
إلنتاج هذه املبيدات احلرشية واستخدامها، والبحث عن وسائل 

أخرى أكثر أمانًا ملكافحة احلرشات الزراعية)1(.

كذلك إذا ترتب عىل أي اس�تغالٍل لبع�ض موارد البيئة من أجل 	•
حتقيق منفعة ذاتية ومؤقتة اإلرضاُر الكبري هبذه املوارد وإفسادها، 
أو ترتب عليه التس�بُب يف اس�تنزافها، فإنه ال ب�درّ من منعه؛ إذ إن 
منع الرر والفس�اد جيب أن يقدم عىل أي منفعة عند اس�تغالل 

البيئة)2(.

كذل�ك م�ن التطبيق�ات القضائي�ة املع�ارصة يف اململك�ة العربية 	•
الس�عودية املتعلقة بمنع ص�ور اإلرضار بالبيئة التي يرتتب عليها 
م�ن الفس�اد ما هو أجدر بالدف�ع من املصالح املتحققة: ما س�بق 
ذك�ره يف املطلب الس�ابق من حك�م املحكمة الك�ربى بالرياض 
بلدي�ة منطقة ما برفع يدها عن موقع معني تعتزم توزيعه س�كنًا؛ 
واس�تند قرار املحكمة فيام اس�تند إليه عىل قاعدة: )درء املفاس�د 
مق�دم عىل جلب املصال�ح( من حيث إن توزيع املخطط س�وف 
حيق�ق املصلحة لطائفة م�ن الناس، لكنه يف الوقت ذاته س�يحرم 
آخري�ن م�ن ح�ق االنتف�اع بتل�ك األرض للرع�ي واالحتطاب 
والس�قيا، فال بد حينئذ من تفويت املصلحة ألجل درء املفس�دة 

األكثر رضرًا)3(.

)1(  انظر: محاية البيئة املائية والنباتية من التلوث، للدكتور الدريويش )ص100(.
)2(  انظر: بحث ركائز التنمية املس�تدامة ومحاية البيئة يف الس�نة النبوية، للدكتور حممد الفقي، 
)ص41( بح�ث مق�دم للندوة العلمي�ة الدولية الثالث�ة للحديث الرشيف ح�ول: القيم 

احلضارية يف السنة النبوية.
)3(  انظر: جهود القضاء الس�عودي يف إنامء الفقه البيئي، للش�يخ آل خنني )بحث منش�ور يف 

العدد السابع والعرشين من املجلة العربية للفقه والقضاء(.
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املطلب اخلامس
قاعدة: )إذا تعارض مفسدتان

روعي أعظمهام رضرًا بارتكاب أخفهام(

ه�ذه القاع�دة متث�ل يف حقيقته�ا حالة م�ن حاالت اجتامع املفاس�د 
وتعارضه�ا، فه�ي يف احلقيق�ة داخل�ة ضم�ن قاع�دة م�ا يس�مى بفقه 
املوازنات، وذلك من جهة أن مراعاة دفع املفس�دة األعظم رضرًا أوىل 

وإن ترتب عىل ذلك ارتكاب مفسدة أخف)1(.

وق�د ج�اءت ه�ذه القاع�دة بصيغ متع�ددة عن�د أهل العل�م تؤكد 
أمهيته�ا، مثل: )الرر األش�د يزال بالرر األخ�ف(، و)خيتار أهون 
ي�ن(، و)خيت�ار أه�ون الرري�ن(، فه�ذه القواعد مه�ام اختلفت  الرشرّ
ألفاظه�ا وصيغه�ا إال أهن�ا متحدة املعن�ى، ومتفق ع�ىل مضموهنا عند 
الفقه�اء، وذلك دلي�ل عىل عظم مكانة هذه القاع�دة وأمهيتها وأثرها، 
فهي تقرر أنه إذا حصل لإلنس�ان ابتالء بأمرين يرتتب عليهام فساد إال 
أنه ال بد من ارتكاب أحدمها فال بدرّ حينئذ من النظر يف تفاوت الفساد 
املرتتب عليه�ام واملوازنة بينهام، فريتكب ما هو أخف مفس�دة ورضرًا 
ويدف�ع األعظم واألش�د؛ ألن ارت�كاب املحرم واإلقدام عىل الفس�اد 
ممن�وع رشعًا إال لرورة ش�ديدة، وإذا أمكن دفع الرورة باألخف، 

فال جيوز اإلقدام عىل األشد؛ ألنه ال رضورة يف حق الزيادة)2(.

وم�ن األدل�ة عىل اعتب�ار هذه القاع�دة قصة األعرايب ال�ذي بال يف 
املس�جد، فقام إلي�ه بعض القوم، فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »دعوه«، فلام 

الس�بكي )47/1(، األش�باه والنظائ�ر، للس�يوطي  انظ�ر: األش�باه والنظائ�ر، الب�ن    )1(
)ص178(، األشباه والنظائر، البن نجيم )ص99(، غمز عيون البصائر )290/1(.

)2(  انظر: موسوعة القواعد الفقهية، للدكتور البورنو، القسم األول )ص231-230(.
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فرغ، دعا بدلو من ماء، فصبه عليه)1(، ووجه االس�تدالل من احلديث 
أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص رأى أن يف ترك�ه حتى يكمل بول�ه رضرًا أخف من قطع 
بول�ه عليه، وذلك مل�ا يف قطع البول من الرر األش�د، كتنجيس بدنه 

وثيابه واملسجد واحتباس بقيته عليه)2(.
والش�ك أن هذه القاع�دة عظيمة النفع يف جم�ال البيئة والترصفات 
املعه�ودة نحوها، حي�ث جاءت ليعمل هبا عندما يك�ون األمر املقرتح 
يف املج�ال البيئي له مفاس�د متعارضة ومتفاوتة يف درجة الفس�اد التي 
ترتتب عليه، فإذا كانت إحدى املفس�دتني أعظم أثرًا وأعمق غورًا من 
األخرى، فإن النظر الصحيح يميل إىل ترجيح السعي وراء حتقيق دفع 
املفس�دة األعظم وإن ترتب عليه يف املقابل فس�اد أق�ل يقع عىل طرف 

آخر مستفيد من بعض مكونات البيئة.
وم�ن خالل تتبع التطبيق�ات البيئية التي قد تبن�ى عىل هذه القاعدة 
الرشعية، فإننا نجد أهنا كثرية ومتنوعة، ويمكن اإلش�ارة إىل يشء منها 

من خالل اآليت:
من الصور املعارصة التي تنطوي عىل ترجيح مفسدة عىل أخرى: 	•

ما حيصل من تلويث البحار بالنفط نتيجة انفجار السفن املحملة 
ب�ه أو ارتطامه�ا أو انقالهب�ا، ف�إذا انس�كب النف�ط بالق�رب من 
الش�واطئ اآلهلة بالس�كان كان التخلص من النفط باألسلوب 
التقلي�دي بحرق النفط منطويًا عىل خطر عظيم هيدد حياة الناس 
بانتش�ار احلري�ق وامت�داده إىل املناط�ق الس�كنية، وحينئذ تلجئ 
الرورة إىل إذابة النفط وترس�يبه باس�تخدام مذيبات كيميائية، 
إال أن ه�ذه الطريق�ة حتدث تلوثًا للمي�اه بامل�واد الكيميائية التي 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، باب الرفق يف األمر كله )96/4(. ومسلم 
يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات )ص144(.

)2(  انظر: رشح صحيح مسلم، للنووي )191/3(.
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قد تقيض عىل األحياء املائية، ولكنه ُيعد أخفرّ رضرًا من انتش�ار 
احلرائق إىل املناطق السكانية)1(.

مرشوعي�ة وض�ع احلواج�ز واألعم�دة ونحوها ح�ول الفياض 	•
والرياض واألماك�ن الرعوية للحفاظ عليها م�ن اللهو والعبث 
ومن�ع دخول الس�يارات إليها؛ حيث إهنا تس�اعد يف القضاء عىل 
األعش�اب ونحوه�ا التي تنب�ت يف وقت الربيع وموس�م هطول 
األمط�ار، وه�ذا األم�ر وإن كان يرتت�ب عىل ارتكاب�ه رضر عىل 
بعض املس�تفيدين من هذه الفياض؛ مل�ا يتضمن من تقييد بعض 
ترصفاهتم، إال أن املفاس�د املرتتبة عىل فتح األمر وإطالقه أعظم 

رضرًا وأشد خطرًا، فكان أوىل باملراعاة.

تعدرّ احلرائق العامل الرئي�س املدمر للغابات يف أنحاء عديدة من 	•
الع�امل، كام تتس�بب بأرضار اقتصادي�ة وبيئية فادح�ة، وتؤدي يف 
بع�ض احلاالت إىل م�وت العديد من الس�كان املحليني ورجال 
اإلطف�اء واحليوان�ات األليف�ة والربي�ة، وتظهر احلرائق بش�كل 
طبيع�ي يف النظ�م البيئي�ة، وخ�الل فرتة م�ن دقائق إىل س�اعات 

يمكن أن حتول النريان غابة خراء إىل رماد)2(.
لذل�ك يمكن إغالق الغابات احلساس�ة للحرائق بش�كل مؤقت 
يف أوق�ات اخلطورة العالية، ك�ام يف حاالت ارتفاع درجة احلرارة 
وانخف�اض الرطوب�ة اجلوية وس�يطرة الري�اح اجلاف�ة، وكذلك 
إغ�الق بع�ض الغابات الس�ياحية يف أوق�ات اخلط�ورة العالية، 

)1(  انظر: اإلسالم ومحاية البيئة من التلوث، للدكتور حسني غانم )ص247(.
)2( انظ�ر: اإلنس�ان والبيئ�ة، للدكتور الرشن�ويب )ص 266(، اإلج�راءات األمنية للحد من 
حرائ�ق الغاب�ات يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية، للنقيب عيل الش�هري )ص88-86(، 
جريدة الرياض، العدد )14428(، 1428/12/16ه� )مقال بعنوان: حرائق الغابات 

تقيض عىل التنوع النبايت(.
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وإغ�الق بع�ض الغابات أم�ام الرعي والصيد بش�كل مؤقت يف 
مواس�م معينة، كل هذا ونحوه يمكن بناء عىل هذه القاعدة، وإن 
ترت�ب عىل ذلك مفاس�د يف حقرّ بع�ض املس�تفيدين واملتنزهني، 
نظ�رًا إىل أن املفاس�د املرتتب�ة عىل اإلط�الق أعظم رضرًا وأش�د 

خطرًا، فكانت أوىل بمراعاة دفعها ومنعها.
ويمك�ن أيضًا إش�عال الن�ار حول الغاب�ات عند وق�وع احلرائق 
فيه�ا، ملنع انتش�ار احلري�ق، وذلك هبدف كرس ما يس�مى بمثلث 
احلري�ق )مثل�ث احلري�ق: عب�ارة عن تفاع�ل كيميائي ب�ني ثالثة 
عن�ارص: احل�رارة والوق�ود واألكس�جني(، ف�إن ه�ذا اإلج�راء 
يمنع من انتش�ار احلريق إىل مجيع الغاب�ة أو انتقاله إىل املجمعات 
الس�كانية أو املحمي�ات الفطري�ة، وإن كان يرتت�ب عليه القصد 
إىل إش�عال احلري�ق يف بع�ض الغاب�ة، لكن�ه رضر قليل نس�بيًا يف 
مقاب�ل ترك احلرائ�ق عىل حاهلا، وكذلك يمكن إجراء ما يس�مى 
باحلري�ق املعاك�س )املضاد(، وهو طريقة من ط�رق اإلطفاء غري 
املب�ارش حلرائق الغاب�ات الكبرية واخلطرة الت�ي يتعذر مواجهتها 
م�ن األرض مبارشة، وتتلخ�ص هذه الطريق�ة يف عمل خط نار 
)خط دفاع(، حيث يقوم رجال اإلطفاء بقطع عدد من األشجار 
وحرقه�ا، ثم توجه النار باجتاه احلريق الذي يراد إطفاؤه، فينترش 
احلري�ق املعاك�س نح�و احلري�ق الرئيس بب�طء، ثم تزي�د رسعته 
بفع�ل تي�ار هوائي باجت�اه منتصف املنطق�ة املش�تعلة، وبعد فرتة 
يقف�ز الله�ب نحو تيج�ان األش�جار امللتهب�ة، وتنطف�ئ النريان 
بسبب انتهاء الوقود )املادة املسببة للحريق()1(، وال شك أن هذه 
الطريقة تتضمن مفاس�د قطع بعض أش�جار الغابات وإشعاهلا، 

)1(  انظر: اإلجراءات األمنية للحد من حرائق الغابات يف اململكة العربية السعودية، للنقيب 
عيل الشهري )ص 106، 107، 115(.
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إال أن ه�ذه املفاس�د أقل رضرًا من مفاس�د ترك الن�ار عىل حاهلا 
لتأكل الغابة بأكملها، أو تتجه نحو التجمعات السكانية.

كذل�ك م�ن التطبيق�ات القضائي�ة املع�ارصة يف اململك�ة العربية 	•
الس�عودية املتعلق�ة هبذه القاع�دة الفقهية: ما حكم�ت به حمكمة 
حوط�ة س�دير املؤي�د م�ن حمكم�ة التميي�ز بالري�اض ذي الرقم 
)917(، يف 1421/3/3ه��، والق�ايض بإبع�اد ونق�ل أغن�ام 
وأحواش ملدعى عليه إىل مكان آخر بعيد عن موقعه احلايل، الذي 
ت�رر منه جاره من جهة رائحة روثها وس�امدها، وما تطريه من 
الغبار يف غدوها وروحها، وما تسببه من انتشار وتكاثر احلرشات 
من ذباب وغريه وانتقاهلا لبيت اجلار، كام كانت هذه األغنام سببًا 
يف إثارة حساس�ية الربو لبعض أفراد عائلته، ويس�تند هذا احلكم 
عىل أن الرر املرتتب عىل اجلار يف هذه القضية أعظم من الرر 
املرتتب عىل صاحب األغنام بنقلها إىل مكان آخر، وال ش�ك أنه 

من املقرر رشعًا أن الرر األشد يزال بالرر األخف)1(.

املطلب السادس
قاعدة: )ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة(

معن�ى هذه القاعدة أن ت�رصف اإلمام وكلِّ من ويل ش�يئًا من أمور 
املس�لمني يف ش�ؤوهنم ينبغ�ي أن يكون وف�ق املصلح�ة العامة، وذلك 
باعتب�ار أهن�ا مقص�د الش�ارع يف أحكامه، فال ب�درّ حينئ�ذ أن حيقق هذا 
الت�رصف النفع هل�م، وما مل يكن كذلك مل يكن صحيح�ًا وال نافذًا من 
الناحي�ة الرشعية)2(، وأصل هذه القاعدة حديث عظيم رواه معقل بن 

)1(  انظر: جهود القضاء الس�عودي يف إنامء الفقه البيئي، للش�يخ آل خنني )بحث منش�ور يف 
العدد السابع والعرشين من املجلة العربية للفقه والقضاء(.

)2(  انظ�ر: املنث�ور يف القواع�د، للزرك�يش )309/1(، األش�باه والنظائ�ر، للس�يوطي )ص 
121(، موسوعة القواعد الفقهية، للدكتور البورنو، القسم الثاين )ص308(.
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يس�ار املزين  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من أمري ييل أمر املس�لمني، 
ثم ال جيهد هلم وينصح، إال مل يدخل معهم اجلنة«)1(.

ق�ال العز بن عبدالس�الم مقررًا بناء ترصفات ال�والة عىل املصلحة 
للن�اس: »يت�رصف ال�والة ونواهب�م ب�ام ذكرنا م�ن الترصف�ات بام هو 
األصل�ح للموىل عليه؛ درءًا للرر والفس�اد، وجلبًا للنفع والرش�اد، 
وال يقترص أحدهم عىل الصالح مع القدرة عىل األصلح، إال أن يؤدي 
إىل مش�قة شديدة، وال يتخريون يف الترصف حسب ختريهم يف حقوق 
أنفس�هم...ألن اعتناء ال�رشع باملصالح العامة أوف�ر وأكثر من اعتنائه 

باملصالح اخلاصة«)2(.

وقال ش�هاب الدين القرايف أيضًا: »اعلم أن كل من ويل والية، اخلالفة 
ف�ام دوهن�ا إىل الوصي�ة، ال حيل ل�ه أن يت�رصف إال بجلب مصلح�ة أو درء 
مفس�دة، لقول�ه تع�اىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]األنع�ام: 
152[... فيكون األئمة والوالة معزولني عام ليس فيه بذل اجلهد، واملرجوح 

أبدًا ليس باألحس�ن، بل األحس�ن ضده، وليس األخذ به بذاًل لالجتهاد، 
ب�ل األخ�ذ بض�ده، فقد حج�ر اهلل تع�اىل عىل األوصي�اء الت�رصف فيام هو 
ليس بأحس�ن مع قلة الفائت من املصلحة يف واليتهم خلس�تها بالنس�بة إىل 
ال�والة والقض�اة، ف�أوىل أن حيجر عىل ال�والة والقضاة يف ذل�ك، ومقتى 
هذه النصوص أن يكون اجلميع معزولني عن املفس�دة الراجحة واملصلحة 
املرجوحة واملس�اوية، وما ال مفس�دة في�ه وال مصلحة؛ ألن هذه األقس�ام 
األربعة ليس�ت م�ن باب ما هو أحس�ن، وتكون الوالية إن�ام تتناول جلب 

املصلحة اخلالصة أو الراجحة، ودرء املفسدة اخلالصة أو الراجحة«)3(.

)1(  رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث 
عىل الرفق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم، )ص888(، حديث رقم )1829(.

)2(  قواعد األحكام )75/2(.
)3(  الفروق )39/4(.
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إن التطبيق�ات البيئية التي قد تبن�ى عىل هذه القاعدة الرشعية كثرية 
متعددة، ويمكن اإلشارة إىل يشء منها من خالل اآليت:

العمل هبذه القاعدة الرشعية يقتيض أن تعمل الس�لطات مجيعها 	•
ب�ام حيمي املجتمعات من أي خطر حيدق ببيئتها أو يتهدد حياهتا، 
واخت�اذ مجيع اإلجراءات والتدابري التصحيحية لعالج هذا اخلطر 
يف حال�ة وقوعه، وعليه إذا تعرض الن�اس خلطر تلوث اهلواء يف 
منطقة معينة بس�بب س�وء الصيانة يف مصنع مع�ني فيها، أو إلقاء 
النفايات الس�امة يف موارد املاء أو الرتبة، فعىل الس�لطات العمل 

فورًا عىل إزالة مصدر هذا اخلطر.

ك�ام أن هل�ذه القاعدة فوائ�د كبرية يف جم�االت التعامل م�ع البيئة 	•
الطبيعي�ة حلامي�ة مواردها م�ن التلوث، إذ يكون لإلم�ام أو نوابه 
والس�لطات املعين�ة م�ن قبل�ه عند الرتخي�ص بإقامة م�رشوع ما 
خاص�ًا كان أو عام�ًا، زراعي�ًا أو صناعي�ًا أو علمي�ًا، أن يض�ع 
االش�رتاطات والضامن�ات التي يرى أهنا كفيل�ة بحامية البيئة من 

التلوث واستنزاف)1(.

كذل�ك إذا كان م�ن مقتضي�ات احلد من تل�وث البيئ�ة يف بلد ما 	•
رضورة إصدار أنظمة أو وضع معايري حتدد مواصفات امللوثات 
التي تقذف هبا عوادم املصانع والس�يارات يف بيئة هذا البلد، فإن 
اس�تصدار مثل هذا املرس�وم يصبح الزمًا؛ محاية حلياة الناس من 

أرضار التلوث)2(.

كذلك تقتيض هذه القاعدة الرشعية منع أي س�لطة حاكمة لبالد 	•
املس�لمني م�ن املوافقة ع�ىل دف�ن النفاي�ات النووي�ة داخل بالد 

)1(  انظر: اإلسالم ومحاية البيئة من التلوث، للدكتور حسني غانم )ص229(.
)2(  انظر: تلوث اهلواء - املشكلة واحلل، للدكتور صربي الدمرداش )ص93(. 
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املس�لمني، فإن اخلط�ر األعظم ال�ذي يعتربه العدي�د من اخلرباء 
مش�كلة حقيقي�ة ربام تتجاوز مش�كلة األس�لحة النووية نفس�ها 
هو اخلطر الذي يكمن فيام يس�مى بالنفايات النووية، وهي مواد 
مش�عة تنتج عن التفاعالت الذرية داخل املفاعالت، وحتى هذه 
اللحظ�ة مل يتمك�ن عل�امء الذرة م�ن التوصل إىل تقني�ة أو طريقة 
مأمونة للتخلص من هذه النفايات املش�عة، والتي تشكل هتديدًا 
ممت�دًا حلي�اة الكثري من الكائن�ات، لذا جلأت املنش�آت النووية يف 
الدول املتقدمة إىل التخلص من نفاياهتا النووية بدفنها يف أرايض 
البل�دان األخرى الفق�رية واملتخلف�ة، مقابل بعض املس�اعدات 
املالي�ة املتواضع�ة أو يف مقاب�ل فس�اد بع�ض احلكوم�ات، فهذا 
الترصف من قبل هذه الس�لطات ممنوع رشع�ًا؛ ألنه ال حيقق أي 
مصلحة لش�عوهبا، بل عىل العكس من ذلك هو مفسدة عظيمة، 
حيث تأكد لدى املشتغلني يف احلقل البيئي أن هذا الدفن يؤدي إىل 
تلوث املياه اجلوفية واحلياة النباتية باإلشعاع يف مناطق الدفن)1(.

)1(  انظر: ممارسات مذلة للبيئة، للدكتور زكريا طاحون )ص83-82(.
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، واحلمد هلل الذي يرس يل إمتام 
ه�ذا البحث، ولمِّ أطراف�ه، وقد ظهر من خالل دراس�ة هذا املوضوع 
م�دى أمهية القواع�د األصولية والفقهية يف جمال رعاي�ة البيئة ونوازهلا 

املعارصة.

وم�ن خالل هذا البحث توصل�ت إىل نتائج أخلص أمهها يف النقاط 
اآلتية:

أنه من خالل االطالع عىل مس�ائل هذا البحث، يزداد اإلنسان . 1
إيامن�ًا ويقين�ًا بش�مول رشيعة اإلس�الم وكامهلا، ووف�اء أصوهلا 
وقواعده�ا ب�كل جوان�ب احلي�اة، ولذل�ك أمكن تقدي�م رؤية 
إس�المية م�ن خ�الل األص�ول والقواع�د الت�ي حتك�م تعامل 
اإلنس�ان مع البيئ�ة التي يعيش داخلها وينه�ل من خرياهتا التي 

أودعها اهلل فيها.

إذا كانت البيئة يف معناها اللغوي حتمل معنى املنزل الذي يأوي . 2
إليه اإلنسان وخيلد إليه طلبًا للسكينة من عناء التعب واإلرهاق 
يف معيش�ته وحياته، فإن البيئة يف املعنى االصطالحي أصبحت 
بمعنى املنزل األوس�ع واألش�مل م�ن ذلك، الذي يش�مل كل 
ما له عالقة بمامرس�ة اإلنس�ان نش�اطه يف األرض، بل كل ما له 

عالقة بحياته من عنارص ومكونات أرضية.
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إذا ُأري�د الوق�وف ع�ىل التعري�ف املناس�ب للبيئ�ة م�ن منظور . 3
إس�المي، فإن�ه البد من التأم�ل والتدقيق بنظ�رة فاحصة حول 
املفه�وم ال�ذي جاءت به كلمة )ب�وأ( يف النصوص الرشعية مع 
م�ا جاء فيها من ألف�اظ وعبارات متثل عن�ارص البيئة بمفهومها 
احلدي�ث، ومن خ�الل االنط�الق من األس�س والركائ�ز التي 
دل�ت عليها نصوص القرآن والس�نة والتي يمكن أن ينظر إليها 
لتحديد مفهوم البيئة، )وهي: اخلالق الذي هيأ، واملخلوق املهيأ 
ل�ه، واألرض املهي�أة(، فإن�ه يمك�ن أن ينبني عىل ذل�ك حتديد 
البيئة يف منظور اإلس�الم بأهنا: ما خلقه اهلل تعاىل يف األرض من 

عنارص ومكونات هيأها حلياة املخلوقات.

االجتهاد واالستنباط الفقهي يتطلب من الفقيه املجتهد دراسة . 4
الواقع�ة املعروض�ة دراس�ة وافية، وذل�ك ما يتضم�ن التحليل 
الدقيق جلمي�ع عنارصها وظروفها ومالبس�اهتا، زمانًا ومكانًا، 
ك�ام يتطل�ب منه أيض�ًا النظر يف م�آالت األفع�ال املتوقعة، وإن 
إدراك ما س�بق خيدم املس�ائل املس�تجدة يف رعاي�ة البيئة بجميع 
مكوناهت�ا وعنارصه�ا، وذل�ك ببي�ان احلك�م الرشع�ي حي�ال 

الترصفات الصحيحة واخلاطئة جتاهها.

إدراك مغ�زى القياس وهدفه باعتباره دلياًل رشعيًا، ُيس�تند إليه . 5
ن من  يف اس�تنباط األح�كام املتج�ددة والن�وازل احلادث�ة، يمكرّ
استثامره يف بيان احلكم الرشعي واملوقف اإلسالمي حيال كثري 
من القضايا املتعلقة بالبيئة، وذلك لتعلق هذه القضايا باملصالح 
املتوخ�اة م�ن رعايته�ا وحفظه�ا، ودف�ع املفاس�د احلاصلة من 
إمهاهلا وإغفاهلا، وأساس القياس عند التحقيق يعود يف كثري من 

أحكامه إىل حتقيق املصالح ودفع املفاسد.
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العمل باملصالح املرس�لة يفتح آفاقًا واس�عًة يف جمال رعاية البيئة . 6
وصيانتها، وذلك يف كثري من مستجدات العرص، التي تقتضيها 
مصالح الناس والكائنات احلية عىل وجه األرض، من تنظيامت 
وترتيب�ات ال ختالف نص�وص الرشيعة، وتس�توجبها مالحظة 
حف�ظ البيئ�ة بجمي�ع مكوناهت�ا م�ن العب�ث والترصف�ات غري 
املسؤولة، التي يرتتب عليها أسوأ النتائج يف عاجل حياة الناس 

وآجلها.

األخ�ذ بقاع�دة س�د الذرائع يفت�ح املجال للوق�وف عىل حكم . 7
كث�ري م�ن الترصف�ات حيال البيئ�ة ومكوناهت�ا، وذل�ك مراعاة 
للمالبس�ات الطارئ�ة والعوارض املقارنة للن�وازل التي مل تكن 
موج�ودة وقت الترشيع، ومل تتضم�ن أحكاَمها األدلُة اخلاصة، 
وتظه�ر قيم�ة العدل يف مب�دأ س�د الذرائع من خ�الل التدخل 
الوقائي عند اختالل املوازين، والتعس�ف يف اس�تعامل احلق، بام 

يؤدي إىل إيقاع الرر باآلخرين.

مقاصد الرشيعة اإلس�المية ترتبط ارتباط�ًا وثيقًا بمجال رعاية . 8
البيئة، س�واء من خ�الل بنائها واملحافظة عليه�ا، أو من خالل 
محايتها من االس�تنزاف أو التلف أو الفساد أو األرضار التي قد 
تتعرض هلا، وباس�تعراض املقاصد اخلمس الرورية للرشيعة 
اإلس�المية، يمكن أن يصل املنص�ف إىل أن مقصد حفظ البيئة 

يمكن أن يكون مقصدًا كليًا داخاًل ضمن كل مقصد منها.

كت�ب قواع�د الفقه ثرية وغنية بام يس�اعد عىل اس�تنباط أحكام . 9
كثري م�ن الترصفات حيال قضايا البيئة، س�واء منها الترصفات 
واألفعال اإلجيابية أو الس�لبية، لتكون تلك األحكام املس�تنبطة 
م�ادة خصبة تع�ني القائمني عىل ش�ؤون البيئ�ة واملهتمني هبا يف 
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جم�ال عملهم، وليتمكن�وا من خالل ذلك م�ن معاجلة كثري من 
املش�كالت املع�ارصة الت�ي تواجهه�م، نتيجة التط�ور والتقدم 

التقني.
من أبرز القواعد الفقهية التي هلا أثر ملموس عىل مسائل البيئة: . 10

قاع�دة: )ال رضر وال رضار(، وقاع�دة: )يدف�ع ال�رر بق�در 
اإلمكان(، وقاعدة: )يتحمل الرر اخلاص لدفع الرر العام(، 
وقاعدة: )درء املفاس�د أوىل من جلب املصالح(، وقاعدة: )إذا 
تعارض مفس�دتان روع�ي أعظمهام رضرًا بارت�كاب أخفهام(، 

وقاعدة: )ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة(.
ه�ذه نظرة رسيعة إىل أب�رز النتائج اإلمجالية التي توصل هلا الباحث 
م�ن خالل بحث�ه حول محاية البيئة يف اإلس�الم، ويمك�ن بعد ذلك أن 
ي�وىص بالعمل عىل صياغة أنظمة وقائية وإجرائية وجزائية ملش�كالت 

البيئة والتعديات عليها.
وختام�ًا، أس�أل اهلل تع�اىل أن ينفع هب�ذا اجلهد، وأن جيعل�ه خالصًا 
لوجه�ه الكريم، وم�ا كان فيه من صواب فم�ن اهلل، وما كان من خطأ 
فمن نفيس ومن الشيطان، واهلل ورسوله منه بريئان، وحسبي أين بذلت 
جهدي وطاقتي يف ذلك، واهلل تعاىل املوفق واملستعان، واحلمد هلل رب 
العاملني، وصىل اهلل وس�لم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وأتباعه إىل 

يوم الدين.
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