
  
  

  التوجيه التشريعي االسالمي
  يف نظافة البيئة وصحتها

  
Kאא 

אאא 
אאא– 

 
  )ملخص البحث ( 

اهتاممـا , : إن كثريا من املسلمني جيهلون دور االسالم يف صحة البيئة ونظافتها, وأنـه االسـبق
 .وجيها لكل مايتعلق بسالمتهاوترشيعا, وت

بل ان كثريا منهم يعتقدون أن االهتامم بصحة البيئة ونظافتها هو من صنع الغرب وبنية افكاره 
 .وأنظمته

لذلك كانت هذه الدراسة لتزيل هذا اجلهل عـن الـبعض, وتـرد عـىل هـذا املعتقـد اخلـاطئ, 
ًالبيئة, وبيان دوره جتاهها آمرا باملحافظـة وتكشف احلقائق عن سبق االسالم من أول ظهوره يف االهتامم ب

ًعىل سالمتها, وداعيا اىل القيام بنظافتها, وحمذرا من تلويثهـا, ومرغبـا يف الوقايـة مـن خماطرهـا , ومبينـا 
الكيفية ملعاجلة تلويثها, والتخلص من أرضارها وخماطرها عىل االنسان, واحليـوان, والنباتـات, وامليـاه, 

 .واهلواء وغريه
أن االسالم قدم الترشيع, وأوجد احلافز والـدافع : خرج الباحث من هذه الدراسة بنتيجةوقد 

للعناية بالبيئة واملحافظة عليها, وأمر االنسان ان يفكر وجيتهد ليجد احللول الالزمة ملعاجلة قـضايا البيئـة 
تهـا مـن العبـث مـن املختلفة وما جيد عليها من جديد, وأكثر من ذلك فقد جعـل االهـتامم بالبيئـة ومحاي

العبادة التي يؤجر عليها املسلم, وإن ذلك من الواجبات عىل االفراد واجلامعات والسلطات التي ال جيوز 
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 .ألي من هؤالء التفريط هبا
وسيجد القارئ حقائق ذلك يف هذه الدراسة مؤيدة باالدلـة مـن الكتـاب والـسنة وتطبيقـات 

ترشيعي الذي مل يبق شاردة وال واردة يف صحة البيئة ونظافتها املسلمني يف تارخيهم الطويل, ويف فقههم ال
 .اال وله سبق فيها

* * * 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ةـــاملقدم
 :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل صحبه ومن وااله         وبعد

  : مفهوم البيئة
لعالقة بينها وبني البيئة لفظة شائعة االستخدام, ويرتبط مدلوهلا بنمط ا

مستخدمها, فاألم بيئة, والبلد بيئة, واملسجد بيئة, واملدرسة بيئة, ومكان االجتامع بيئة, 
بيئة اجتامعية, وبيئة صناعية, : والكون كله بيئة, وتعددت مسمياهتا يف عرصنا حتى قيل

 الخ. . . . . وبيئة صحية
لوسـط الـذي يتفاعـل معـه فإنه يقصد هبا كل مكونات ا) بيئة(وعندما نطلق لفظة 

ًالكائن احلي مؤثرا أو متأثرا بشكل يكون معه العيش ممكنا ً ً . 
 : البيئة نعمة عظمى

ومما الشك فيه أن هذه البيئة خلقها اهللا لألحياء من خلقه ويف مقـدمتهم اإلنـسان, 
َول: ((فجعلها له نعمة عظمى أنعم اهللا هبا عليه باعتباره احلي املكرم عنـده قـال تعـاىل ْقـد َ َ

ْكرمنا بني آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عـىل كثـري ممـن  َ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ٍِ َ ََ َ َّ َ َ َْ ْ َ ِّ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َْ ْ ْ َْ َّ ْ ِ ِ
ًخلقنا تفضيال ِ ْ َْ َ َ  ) ٧٠: اإلرساء)) (َ

مل مع مكوناهتا, وهذه البيئة خلقها اهللا عزوجل نظيفة صحية, متالئمة مع كل من يعيش فيها ويتعا 
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ومقتىض الشكر هللا عزوجل عىل هذه النعمة احلفاظ عليها من الفـساد, ومـن ذلـك أنـه ال يـسمح 
  .بتلوثها مما جيعلها غري صاحلة لذلك

 تلوث البيئة ماذا يعني?  
أو بمفهومـه العلمـي هـو ) ًكون اليشء ليس نظيفا(والتلوث بمفهومه البسيط يعني 

 حتيط بالكائنات احلية بفعل اإلنسان وأنشطته اليومية مما يؤدي إىل إحداث تغري يف البيئة التي
 .  ظهور بعض املوارد التي ال تتالءم مع املكان الذي يعيش فيه الكائن احلي

 : بداية االهتامم بصحة البيئة
تذكر املوسوعة العربية امليرسة أن بداية االهتامم بـصحة البيئـة يف منتـصف القـرن التاسـع 

انترش بمدينة ميونخ يف منتصف القرن التاسع عـرش احلمـى التيفوديـة بـسبب : قولعرش, حيث ت
إلقاء الفضالت الربازية يف أقبية وخزانات وأخذ املاء من آبار سطحية, فاجتهت األنظـار إىل جـواز 

, وأخذ املاء من البحـريات , عالقة هذا باستيطان املرض, وعمل املسئولون عىل إجياد جمار جديدة 
ومنذ ذلك التاريخ وجه األطباء واملسئولون عىل الصحة اهتاممهم . ت احلمى التيفودية منهافانقطع

فـصدرت قـوانني لـصيانة ميـاه الـرشب , إىل نظافة البيئـة باعتبارهـا مـصدر األمـراض الوبائيـة 
ًوترصيف الفضالت ترصيفا صحيا, وتطبيق أحكام خاصة بنظافة الشوارع واملساكن واملـصانع ً .

وحتويل األنظـار إىل الكائنـات , اف اجلراثيم والكائنات احلية املسببة لألمراض املعدية ورغم اكتش
ظـل للبيئـة مكانتهـا اهلامـة يف عالقتهـا , احلية املمرضة, ومشاربه, ومقدرة اإلنسان عىل مقاومتها

ًبصحة السكان وسارت تدرس باملعاهد بوصفها علام أو فرعا من فروع الـصحة العامـة, ولـذلك  ً
 )١(ر علم صحة البيئةتطو

 : السبق اإلسالمي لصحة البيئة
  هـو لإلسـالم الـذي هـو ديـن −إال أن السبق إىل االهتامم بصحة البيئة وسالمتها

ًالبرشية مجيعا الذي ال يقبل اهللا سواه حيث نجـد القـرآن الكـريم يوجـه إبـراهيم وولـده 
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: ًم حـسا ومعنـى, قـال تعـاىلإسامعيل عليهام السالم قبل آالف السنني أن يطهرا بنية احلر
وعهدنا إىل إبراهيم وإسامعيل أن طهرا بيتي للطائفني والركع الـسجود١٢٥:  البقـرة .

ًوأن تكون مكة نموذجا للطهارة احلسية واملعنوية حتى أنه حرم جمـرد اسـتقباهلا يف قـضاء 
لت احلاجة, بل حرم البصق باجتاهها صيانة حلرمتها, ونصوص ترشيعات اإلسـالم اشـتم

عىل التعاليم واإلرشادات واألحكام الداعية إىل املحافظـة عـىل البيئـة يف مجيـع مكوناهتـا 
وحميطاهتا, ويف أن تكون سليمة وصحية يعيش فيها الكائن احلي يف أمن وسـالم, فـدعت 

. إىل نظافتها, وحذرت من تلويثها, وألزمت باحلجر الصحي حني يوجد املقتىض لـذلك, 
 اإلنسان وعافيته من أفضل ما أنعم اهللا هبـا عليـه وأجـزل عطايـاه, وما ذاك إال ألن صحة

وأوفر منحة, وال يتمكن العبد من حسن تـرصفه والقيـام بـأمر مـواله ومتـام العبـادة إال 
بوجودها, وليس يعد هلا يشء, وينبغي للعاقل أن يعرف مقدارها, ويشكرها وال يكفرها, 

رواه )) كثـري مـن النـاس الـصحة والفـراغنعمتان مغبون فيهام ((ففي احلديث الصحيح 
 وهي من النعم التي يسأل عنها اإلنـسان )٢(البخاري من حديث ابن عباس ريض اهللا عنه
ِثم لتسألن يومئذ عـن النعـيم((يوم القيامة فعن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل  ِ ٍ َِّ ِ َ َ ْ َّْ َ َّ ُ ََ ُ : التكـاثر)) (ُ

اإلنسان فمن ملكها فكـأنام حيـزت لـه  لذلك فالصحة رأس مال )٣(عن الصحة: قال) ٨
الدنيا بجميعها, وصحة البيئة واملحافظة عيل ذلك هي من صحة اإلنسان وعافيتـه ودوام 

 . راحته
 :مشكلة البحث

ًإن كثريا من املسلمني الدراسيني جيهلون هذا السبق  ودور اإلسالم يف صحة البيئة 
ًمن خماطرها ممثال هذا الدور يف اإلسـالم ونظافتها وحتذيره من تلويثها ودعوته إىل الوقاية 

من نصوص وأحكام وآداب وتعاليم شملت مجيـع جوانـب البيئـة ومـا يتعلـق بـصحتها 
وقد وضعت دراسات وأبحاث من وجهة النظر اإلسالمية يف صحة البيئـة إال . وسالمتها
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 ذا البحـث فأحببت يف ه. ًأن هذه األبحاث الكثري منها جمزأة فتتناول جوانبا وترتك أخر
أن يكون من الشمول رغم إجيازه ما يرد عىل كثري مـن التـساؤالت عـن اهـتامم اإلسـالم 
بصحة البيئة, وبيان تعاليمه وآدابه وترشيعاته من أجل احلفاظ عليهـا, وسـبقه يف الوقايـة 
من التلوث, والتحذير من الوقوع فيه, وكيـف عـالج التلـوث بـأن وضـع كـل األنظمـة 

ذلك  ومـا ذاك إال للجهـل باإلسـالم وتعاليمـه وأحكامـه وقـد أدرك القوانني املنظمة لـ
املسلمون منذ القديم أثر البيئة يف حياة البرش وسالمتهم الصحية وطبقوه يف حيـاهتم عنـد 

أن عدم سكنى العـرب يف املـدائن : متصري املدن وسكنى املناطق وير ابن قتيبة الدينوري
. )٤(كوفة واختاذهم هلا مقر إقامة, يعـود إىل سـبب بيئـيوانتقاهلم إىل البيئة املالئمة وهي ال

 وتلـك )٥(أن فساد البيئة ال يؤثر فقط يف اجلسم بل يعمل عىل فساد الطباع: وير اجلاحظ
لعمري ملحة فنية يف تاريخ العلم البيئي العريب اإلسالمي, وإذا كان الباحثون يف جمال البيئة 

الترشيع يف املجال البيئي, أو أهنم مل يطلعوا عىل مـا قد نسوا أو تناسوا ماقدمه اإلسالم من 
إن اإلسـالم قـدم : قدم يف هذا املجال, وقد يكون لبعضهم بعض العذر, فإنـا نقـول هلـم

الترشيع, وأوجد احلافز والدوافع للعناية بالبيئة واحلفاظ عليها, وأمـر اإلنـسان أن يفكـر 
ًيئية املختلفة وإال أصبح آثام, بل وأكثر من وجيتهد ليجد احللول الالزمة ملعاجلة القضايا الب

ذلك فقد جعل االهتامم هبا ومحايتها من العبـث مـن بـاب العبـادة وهـذا مـا  ستوضـحه 
 .الدراسة

 :منهجية البحث
وقد التزمت يف كتابتي هلذا البحث بمنهج اجلمع واالستقراء للنـصوص الـرشعية 

ًرشيع, ملتزما بالصحيح من الـسنة, وقـد وأهم األحكام الفقهية, والتطبيق العميل هلذا الت
أستشهد بالضعيف إذا مل يكن شديد الضعف باعتبار أن احلـديث الـضعيف عنـد محهـور 

 .ًالفقهاء يعمل به يف فضائل األعامل, ويف حالة ما يكون معناه صحيحا
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 : خطة الدراسة
 : ولذلك سرتكز الدراسة عىل املوضوعات التالية يف ستة مباحث وخامتة

ًطهارة اإلنسان مظهرا وجوهرا/ ث األولاملبح ً. 
 . طهارة املكان الذي يعيش فيه اإلنسان وصحته البيئية/ املبحث الثاين

نظافة اهلواء الذي يستنشقه اإلنسان وسالمته وخلوه مـن املؤذيـات / املبحث الثالث
 . واملرضات

ات والـسموم طهارة املاء الذي يرشبه اإلنسان وسالمته من امليكروبـ/ املبحث الرابع
 . واملرضات

صحة الغـذاء الـذي يتناولـه اإلنـسان وسـالمته مـن املكروبـات / املبحث اخلامس
 . والسموم واملرضات

 واجب األفراد واجلامعة والسلطان جتاه البيئة وسالمتها/ املبحث السادس
 نتائج البحث: اخلامتة

 وهذا أوان الرشوع
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  ًطهارة اإلنسان مظهرا وجوهرا: املبحث األول
 

 : النظافة رشط لصحة العبادة
إن أول مايبادر اإلنسان وهو يستعرض تعاليم هـذا الـدين, ويقـف عـىل فرائـضه 
العبادية, جيد أن النظافة والطهارة هي السمة البـارزة لـصحة كثـري مـن العبـادات وعـدم 

وثيابـك ((القبول هلا إال بتحققها, فمن أول مانزل عىل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 
  ٣: املدثر)) طهر والرجز فاهجرف

ومن أعظم االمتنان عىل العباد نزول املاء من السامء للتطهر به وحتقيق النظافة باسـتعامله, 
ِوينزل عليكم من السامء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان((وقال تعاىل  َ ْ َْ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ ُ ََّ َُ َ َ ِِّ ْ ْ َ ً َ َ َّ ُْ ُْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ : ألنفال( ))ُ

ُّإن اهللاََّ حيب التـوابني وحيـب ((زمة للطهارة والنظافة مما يستحق اإلنسان هبا حمبة اهللا , واملال)١١ َ َّ ُِّ ُِ َ ُِ َّ َّ ِ
َاملتطهرين ِِّ َ َ  )  ٢٢٢: البقرة)) (ُْ

ولذلك ال تقبل صالة وال طواف وكثري من العبادات بـل وال تـصح إال بالطهـارة 
 . والنظافة

ْوإن كنتم : (( يقول اهللا تعاىل ُ ْ ُ ْ ِ ُجنبا فاطهرواَ َّ َُّ َ ً ويقول الرسول صـىل اهللا ) ٦: املائدة)) (ُ
  )٦ ())اليقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ(( عليه وسلم 

بل نالحظ أن النظافة يف نظر اإلسالم متثل نصف اإليـامن, يقـول الرسـول صـىل اهللا عليـه 
 . )٧(رواه مسلم)) الطهور شطر اإليامن:((وسلم

بكون البيئة اجلسدية يف أصح قوام وأمجل مظهـر, وأقـو عـامد, والصحة تتحقق 
 . وهبذا تصان البيئة واملجتمع من انتشار األمراض, والضعف واهلزال

ًفغسل األعضاء الظاهرة املتعرضة للغبار واألتربة والنفايات واجلراثيم يوميا كـام هـو يف 
 للمناســبات الدينيــة الوضــوء, وغــسل اجلــسم يف أحيــان متكــررة كغــسل اجلنابــة والغــسل
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ًوثبت طبيا أن أنجح عالج وقائي . واالجتامعية, كفيل بحامية اإلنسان من أي تلوث أو مكروب
 . والوقاية خري من العالج. لألمراض الوبائية وغريها هو النظافة

ًواإلنسان اجتامعي بفطرته ال يـستطيع أن يعـيش منفـردا فهـو خيـتلط بـاآلخر وحيـرض 
 مجاعات ويعيش يف وسطهم, وهذه بيئة جيب أن تكون صحية وسـليمة االجتامعات ويعمل يف

خالية من كل ما يتأذ منه اآلخر, ويفسد عىل الناس صحتهم وقلـق عـافيتهم, لـذلك جـاءت 
الترشيعات اإلسالمية يف هذا الباب واسعة ومتنوعة وشاملة بقواعد حتقق لإلنسان باعتباره هـو 

عات الـصحة والـسالمة والعافيـة يف بيئتـه, وهـو األصل الذي جاءت من أجلـه هـذه التـرشي
. املخاطب هبذه الترشيعات واملطلوب منه تنفيذ هذه التعليامت والتجاوب مع تلك اإلرشادات

 : ومع ما سبق ذكره نتناول بالتفصيل األحكام التالية
 : ًأوال الطهارة من النجاسات

ا بمنظرهـا, ورائحتهـا, مستقذر تنفر منها الطباع السليمة, ويـؤثر وجودهـ: النجاسة
ًومالمستها عىل البيئة سلبا من حيث الصحة, لذلك جاءت تعاليم اإلسـالم وأحكامـه تـأمر 

انـه الـذي يعـيش فيـه, قـال تعـاىل اإلنسان أن يتخلص منها إن أصابت بدنه, أو ثوبه, أو مك
 التـي  وقد عرفه وسائل التطهري وبـني لـه أدواتـه٤: املدثر)) وثيابك فطهر والرجز فاهجر((

 .يستخدمها يف التطهري, كام بني له أصناف النجاسات وأنواعها حتى يتجنبها
فاملاء هو األصـل يف تطهـري النجاسـات, أو احلجـارة, أو الـرتاب, أو الـشمس يف 

 واملهم أن ال يبقى أي أثر للنجاسـة يف )٨ (.بعض النجاسات عىل اختالف الفقهاء يف ذلك
 ولو أد ذلك إىل االستعانة بجانب املاء بأنواع )٩(يش فيهبدنه والثوبه, أو املكان الذي يع

 .املنظفات املعارصة
هو إزالة النجو وهو اخلارج من الـسبيلني ـــ القبـل أو الـدبر ـــ مـن : واالستنجاء

فيجـب االسـتنجاء باملـاء الطهـور إلزالتـه, أو . غائط, وبول, ومذي, وودي, ونحـو ذلـك
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جارة ومايف معناه كاملناديل, وكل صـلب منـشف لرطوبـة االستجامر وهو إزالة النجاسة باحل
إذا ذهـب, أحـدكم إىل (( النجاسة وماص هلا مع إزالة جرمها, لقوله صـىل اهللا عليـه وسـلم 

واجلمع, بـني احلجـارة واملـاء ممـا يـستحبه . )١٠ ())الغائط فليذهب بثالثة أحجار فإهنا جتزئ
حيصل اإلنقاء الكامل للمحـل, واالقتـصار العلامء, ألنه بذلك تزول عني النجاسة وأثرها, و

عىل املاء أفضل من االقتصار عىل احلجر ألنه يزيل عني النجاسة وأثرها, ويف حديث أنس بن 
َفيه رجـال حيبـون أن يتطهـروا واهللاَُّ حيـب املطهـرين((مالك ريض اهللا عنه أنه ملا نزلت آية  ِّ ُّ َ َّ َ ُّ َِ َّ َ ْ َُْ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ ٌ ِ ((

  )١٠٨: التوبة(
يا معرش األنصار إن اهللا أثنى عليكم يف الطهور فـام ((  رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال

هو ذاكـم : نتوضأ للصالة باملاء ونغتسل من اجلنابة ونستنجي باملاء قال: طهوركم ? قالوا
 . )١١(فعليكموه

 
 :آداب الطهارة من النجاسة وأحكامها

 وقد جاء يف أدب اإلسالم إلزالة النجو: 
فإذا بـال أحـدكم (( يستنجي باليد اليمنى إال لعذر لقوله صىل اهللا عليه وسلم أن ال −١

ًفال يمس ذكره بيمينه وإذا أتى اخلالء فال يمسح بيمينه وإذا رشب فال يـرشب نفـسا 
 )١٢ ())ًواحدا

 باملاء أن يدلك يده بنحـو األرض ثـم يغـسلها بعـد االسـتنجاء بـرتاب أو للمستنجي −٢
 يف آداب قضاء احلاجة ما يتجنبه القـايض حلاجتـه, ألن يف صابون أو نحو ذلك ونلحظ

, فعل ذلك مبارشة من اإلنسان ما يتناىف مع نظافة اإلنسان وحمافظته عـىل نظافـة البيئـة 
ومنها ما هو مطلوب منه فعله حتى يتجنب تلويث البيئة وإفسادها عـىل اآلخـرين مـن 

 . ذلك
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إليه, وال يف ماء راكد, وقليل جـار, أو أن ال يبول يف مهب الريح لئال تعود النجاسة  −٣
ال يبولن أحـدكم يف املـاء الـدائم الـذي ال جيـري ثـم ((ًكثري أيضا, للنهي عن ذلك  

 ., ولئال يفسده عىل اآلخرين بالنجاسة أو التقذير)١٣ ())يغتسل فيه
أن ال يبول وال يتغوط يف املقابر احرتاما هلا, وال يف الطرقات ومتحدث الناس لقوله  −٤

, وقارعـة الطريـق , الـرباز يف املـوارد : اتقوا املالعن الثالث(( اهللا عليه وسلم صىل
 )١٤ ())والظل

أن ال يبول يف شق أو ثقب حتى ال يتأذ من فيه من احليوانات أو تؤذيه, وألن النبي  −٥
 ) ١٥(صىل اهللا عليه وسلم هنى أن يبال يف اجلحر

ة عليها, لئال تسقط عليه الثمـرة, أن ال يبول حتت الشجرة املثمرة يف حال كون الثمر −٦
وكذلك يف غري وقت الثمرة, صيانة هلا عن التلوث عند الوقوع فتعافهـا الـنفس, ملـا 

هنـى عـن ((ورد من حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام أن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم 
 .)١٦ ())الرباز حتت الشجرة املثمرة, وضفة النهر اجلاري

ًوضعه, بل ينتقل عنه إن مل يكن معدا لذلك, لـئال يعـود ويكره أن يستنجي بامء يف م −٧
 . إليه الرشاش فينجسه

اليبــول أحــدكم يف (( ويكــره أن يبــول يف املغتــسل, لقولــه صــىل اهللا عليــه وســلم  −٨
 وذلك إذا مل يكن ثم منفذ ينفذ )١٧())مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه

امت كلهـا هلـا صـلة بـصحة البيئـة وعالقـة وهذه اآلداب والتعلي. منه البول أو املاء
بمكون اهتا سواء اإلنسان, أو املكان, أو اهلواء, أو املاء, وسيأيت مزيد تفصيل عنـدما 

 . نتكلم عن كل مكون من هذه املكونات
 : النظافة من األوساخ والقاذورات ولو كانت طاهرة: ًثانيا

:  صلة وعالقـة بـصحة البيئـةومما يتعلمه اإلنسان وباألخص املسلم من دينه مما له
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مالزمة النظافة واملداومة عليها يف بدنه وثوبه, واجتناب كل األوسـاخ والقـاذورات ولـو 
كانت طاهرة, ويتأكد ذلك عندما يكـون مـع مجاعـة أويف اجـتامع, ألي مناسـبة دينيـه أو 

ري الئـق, اجتامعية أو سياسية أو غري ذلك, حتى اليظهر يف بيئته بالنشاز فيها, ويف منظر غ
لذلك نجد يف املصادر الترشيعية من التعـاليم واألحكـام واآلداب مـا . وحالة غري صاحلة

ًأن يكون اإلنسان املسلم متطهرا نظيفـا : من ذلكيلزم هبا اإلنسان لصحة هذه البيئة وسالمتها  ً
ًطيب الرائحة, كام هني أن يكون وسخا ومنظره منفرا, ورائحته كرهية حسن املنظر, ً.  
مخس من الفطرة ((قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم :  أيب هريرة ريض اهللا عنه قالعن

 ومن خصال الفطرة )١٨ ())االستحداد واخلتان, وقص الشارب, ونتف اإلبط, وتقليم األظافر
 عقـد األصـابع −الـسواك, واستنـشاق املـاء, واملضمـضة, وغـسل الـرباجم : زيادة عىل ذلك

وممـا ورد مـن خـصال .  فيزيـل الوسـخ منهـا)١٩(األذن, والصامخ ويلحق بذلك −ومعاطفها 
أخذ الطيب, واالدهان يف البدن, وقص الظفر, واالكتحال وترا يفعل ذلك املسلم : ًالفطرة أيضا

 فاألفضل أن )٢٠(كل أسبوع, ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يأخذ أظافره وشاربه كل مجعة 
. نته وينظف بدنه باالغتسال يف كل أسبوع مرة عـىل األقـليقلم أظافره, وحيف شاربه وحيلق عا

وأما الطيب فهو مطلوب يف كل األحوال ولكن حني يكون اإلنسان مع جماميع النـاس فيكـون 
كنت أطيب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إلحرامـه : (( فعن عائشة ريض اهللا عنها قالت. آكد

 وقـد قـال صـىل اهللا عليـه وسـلم )٢١(تفق عليـه م)) قبل أن حيرم, وحلله قبل أن يطوف بالبيت
 )٢٢()) حبب إيل من الدنيا النساء والطيب((

فاملحافظة عىل نظافة البدن وطهارته يف كل احلاالت واألحوال هي امليـزة : واخلالصة
طهـروا هـذه : ((ًوهـي دعـوة, وتوجيهـا, وممارسـة, ويف احلـديث, التي يتصف هبا املـؤمن
رسول اهللا صـىل اهللا عليـه قال :  وعن سعد بن أيب وقاص قال.)٢٣())األجساد طهركم اهللا

 ومن النظافـة نظافـة الفـم )٢٤())إن اهللا طيب حيب الطيب, ونظيف حيب النظافة((وسلم 
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وطيب رائحته, ومعاجلة كل رائحة كرهيـة تنبعـث منـه, ولـذلك شـدد اإلسـالم يف أمـر 
ولـذلك ) ٢٥()) ضاة للـربالسواك مطهرة للفم مر: (( السواك وبني فضله وفوائده فقال

, وعنـد الـصالة , عند الوضـوء : استحب يف كل األحوال, ويتأكد فعله يف مخس حاالت
 )٢٦(وعند تغري الفم ألي سبب من األسباب , وعند القيام من النوم, وعند قراءة القرآن

 :النظافة لكل عبادة مجاعية
 تـرشع هلـا اجلامعـة, ومن تعاليم اإلسالم ودعوته الطهارة والنظافة للعبـادات التـي

ّقلت أو كثرت, ومن هذه العبادات الصالة, وقد أمر املـسلم أن يـؤدي الـصالة يف املـسجد 
ويف مجاعة إال بعذر والصالة ال تؤد إال يف حالة وضـوء تغـسل فيـه مجيـع األطـراف مـن 

َيا أهيـا الـذين آمنـوا إذا قمـتم إىل ا: ((اإلنسان, يقول اهللا تعاىل ِ ِْ ْ َ ُُّ ُ َ ُ َ َِ َّ َ ْلـصالة فاغـسلوا وجـوهكم َ ُ َ ُ ُ َُّ ِ ِْ َ
ِوأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكـم إىل الكعبـني ْ ْ ْ ْ ُ َ ْ َ َْ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ََ ُ ُ ُْ ََ َِ َِ َِ ِ ُِ ِ ِ  إىل أن …) ٦: املائـدة)) (َْ

َّما يريد اهللاَُّ ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم((قال  ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُُ ٍَ ُ ُِ َِ َ َُ ْ نعمته عليكم لعلكـم َ ْ َُ َُّ َ ََ ْ ُ َْ َ ِ
َتشكرون ُ ُ ْ بل والوضوء نـدب إليـه يف حـاالت متعـددة خاصـة يف حـاالت ). ٦: املائدة)) (َ

العبادات التي فيها مشاركة مع آخرين, حيث رشع لقراءة القرآن وهي حمضورة من بنـي آدم 
: للطـواف بالبيـت احلـرام, و٧: الواقعة)) ال يمسه إال املطهرون: (( ومن املالئكة قال تعاىل

ــه مــشاركة واخــتالط بالطــائفني والرســول يقــول ــادة في الطــواف بالبيــت : (( وهــو عب
استقيموا ولن : ((  واستحب املداومة عليه, يقول الرسول صىل اهللا عليه وسلم)٢٧())صالة

 )٢٨()) حتصوا واعلموا أن خري أعاملكم الصالة ولن حيافظ عىل الوضوء إال مؤمن
كان النبي صـىل (( وم وعند األكل والرشب, قالت عائشة ريض اهللا عنها ورشع عند الن

وقوله صـىل اهللا ) ٢٩()) ًاهللا عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصالة
 )٣٠()) إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة(( عليه وسلم 

يارة قرب الرسول صىل اهللا وز, ورمي مجار, وكذلك رشع الوضوء ملناسك احلج كوقوف
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ًوكل هذه احلاالت واملواقف غالبا ما تكون يف حالة مجع, وحضور مع الغري وهـي , عليه وسلم
 . متثل بيئة اجتامعية جيب أن تكون نظيفة وخالية مما فيه رضر وإرضار

 : النظافة والطهارة بالغسل حلضور ما فيه مجع
وروائح, وتنقيته من كل مـا يعلـق بـه, خاصـة تنظيف مجيع البدن, وإزالة ما به من أوساخ 

عند حضور مجع يف عبادة أو غريها, مطلب رشعي وأدب إنساين, لذلك أكد اإلسالم عىل أغسال 
 . يقوم هبا املسلم, ونظافة عامة يتحقق هبا

ًوإن كنــتم جنبــا : ((هــو إفاضــة املــاء الطهــور عــىل مجيــع البــدن, قــال تعــاىل: والغــسل ُْ ُْ َْ ُ ُ ِ
ُفاطهر َّ َّ جتديد احليوية وإثـارة النـشاط, ألن عمليـة اجلنابـة : والقصد من التنظيف). ٦: املائدة))(واَ

إن حتـت (( تؤثر يف مجيع أجزاء اجلسم فتزال آثارها باالغتسال للبرشة يف مجيع البدن, ويف احلديث 
  )٣١()) كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البرش

 للرجـل واملـرأة, وللحـيض والنفـاس فيجب الغسل للجنابـة, وخـروج املنـي_ 
َّفـاعتزلوا النـساء يف املحـيض وال تقربـوهن حتـى ((والوالدة بالنسبة للمرأة, قال تعـاىل  َ ََ َّ ُ َُ َ َ َْ َِ ِ َْ ِ ِّ ُ ِ ْ

ُّيطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللاَُّ إن اهللاََّ حيب التـوابني وحيـب َ َّ ُّ ْ َ ْ َّ َّ ُ َِ ِ ُِ َ ُِ َّ ُ ََّ ُ َ َ َ َ َ َ ِْ ُِ َ َ ْ ُْ َ ُ َ املتطهـرينْ ِِّ َ َ ُْ (
 ) ٢٢٢: البقرة(

 )٣٢()) من جاء منكم اجلمعـة فليغتـسل(( ورشع الغسل للجمعة وصالهتا, ويف احلديث 
كان الناس يتناوبون يوم اجلمعة من منـازهلم والعـوايل, : وعن عائشة ريض اهللا عنها قالت

ل اهللا إنـسان فيخرج منهم العـرق فـأتى رسـو, فيأتون يف الغبار ويصيبهم الغبار والعرق 
قـال )٣٣()) لو أنكم تطهرتم ليومكم هـذا: (( وهو عندي فقال النبي صىل اهللا عليه وسلم

واجتنـاب أذ املـسلم , استحباب التنطف ملجالسة أهـل اخلـري((ه ــاحلافظ ابن حجر في
 )٣٤ ())بكل طريق
والغسل ليوم العيد وحضور صالته من الرجال والنساء والكبار والصغار, ألن  _
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بي صىل اهللا عليه وسلم كان يغتسل لذلك كام يف حـديث الفاكـه بـن سـعد, وكـان لـه الن
ويوم عرفة,ويوم الفطر, , كان يغتسل يوم اجلمعة (( صحبة أن النبي صىل اهللا عليه وسلم 

 )٣٥ ())ويوم النحر
 وألهنا حمل اجتامع الناس )٣٦(والغسل لدخول مكة لفعله صىل اهللا عليه وسلم لذلك  _
سك احلج والعمرة, وكذلك الغسل لدخول املدينة الجتامع الناس فيها لزيارة املـسجد ألداء منا

 .ًالنبوي وقرب النبي صىل اهللا عليه وسلم وقياسا عىل الغسل ملكة
 والغسل للوقوف بعرفة لثبوته عن ابن عمر ريض اهللا عـنهام كـان يغتـسل لوقوفـه 

 . )٣٧(عشية عرفة 
اجلامر يف منى, وطواف الزيـارة, والـوداع, وكذلك الغسل للمبيت بمزدلفة ورمي 

 )٣٨(فألهنا أنساك جيتمع هلا فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فاستحب الغسل هلا كاجلمعة 
واستحب العلامء الغسل لصالة الكسوف واخلسوف واالستسقاء, ألهنا عبادة رشعـت  _

ستحبة إىل بـضع  وقد أوصل بعض الفقهاء األغـسال املـ)٣٩(يف مجاعة فأشبهت اجلمعة والعيدين 
 . وثالثني غسال مجعتها يف بحث مستقل

ًواستحب علامء اإلسالم استنادا عىل األدلة العامـة وعـىل املقـصد الـرشعي, والعلـة 
واألخذ من , املناطة باألغسال املرشوعة, االغتسال لكل اجتامع مباح, وإزالة كل رائحة كرهية

 ) ٤٠(الطيب بروائحه الطيبة
ويمسح مافيهـا مـن أذ قبـل دخولـه, , جد أن يتفقد نعله والسنة ملن دخل املس_
ًإذا جاء أحـدكم املـسجد فلينظـر فـإن رأ يف نعليـه قـذرا أو أذ فليمـسحه (( حلديث  ً

 )٤١ ())وليصل فيها
يا بنـي آدم خـذوا زينـتكم ((وعليه أن يكون عىل حالة كاملة من الزينة, قال تعاىل 

هلذه اآلية وما ورد يف معناهـا مـن الـسنة : , قال ابن كثري٣١: األعراف)) عند كل مسجد
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, والطيب ألنه من الزينـة, يستحب التجمل عند الصالة, وال سيام يوم اجلمعة ويوم العيد
  )٤٢(والسواك ألنه متام ذلك 

 :آداب بيئية يلتزمها املسلم يف حضور مجع
بـام فاإلنسان باعتباره أصل البيئة, وسالمة البيئة وصحتها من أجلـه, حتـى يقـوم 

يناط به يف هذه احلياة, فال بد أن يكون يمثل البيئة السليمة الـصحية املتمثلـة يف نظافتـه يف 
وأن يلتـزم بـاآلداب مراعـاة لالجتامعـات واجلامعـات , وهيئتـه, ومظهـره, وثوبـه, بدنه

 : وباألخص يف األحوال التالية
ه, عـىل فمـه ثـم يـضع يـد, عليه أن يكظم ما استطاع صـوته : حالة العطاس والتثاؤب

الظهور باملنظر الذي تشمئز منه النفس أو يضحك اآلخرين منه, واألمـر اآلخـر ) ١وذلك ليتوقى 
ًحتى ال يذهب رذاذ العطاس وريح الفم إىل اآلخرين فيـؤذهيم, ولـربام يكـون العـاطس مزكومـا 

 كـان النبـي : ((فيعدهيم, ويف هذا جاء التوجيه النبوي كام يف حديث أيب هريرة ريض اهللا عنـه قـال
((  ويف روايـة الرتمـذي )٤٣ ())صىل اهللا عليه وسلم إذا عطس وضع يده عىل فمه وخفض صوته

 . )٤٤()) غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض به صوته
فأما خفض صوته فيها ألنه ال يؤمن عليه إذا تعاظم رفع الـصوت : قال ابن العريب

فكيال ينترش ما يقذف من رطوبـة وأما تغطيته وجهه , أن يرض ذلك يف رأسه وجماري نفسه
 ولـذلك )٤٥(عىل ثيابه أو جليسه, إذ ال يملك عند العطاس نفسه فال يأمن مـا خيـرج منـه 

سبع : (( كره العلامء املبالغة يف إخراج العطسة ملا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال
 ) ٤٦()) من الشيطان فذكر منها شدة العطاس

 وفيه حديث أيب هريرة عن )٤٧(رتي الشخص فيفتح عندها فمه  وهي فرتة تع:أما التثاؤب
إن اهللا حيب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطـس أحـدكم ومحـد (( النبي صىل اهللا عليه وسلم قال 

وأما التثاؤب فإنام هو مـن الـشيطان فـإذا . اهللا كان حق عىل كل مسلم سمعه أن يقول له رمحك اهللا
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  )٤٨()) فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان,تثاءب أحدكم فلريد ما استطاع 
فأن التثاؤب ينتج عنه فتح الفم وبه خيرج منه ماال يرتاح له اجلليس, وقد يـؤذي اآلخـرين 
برائحة فمه, لذلك ندب للمتثائب إىل كظم الفم ما استطاع أو يضع اليد عىل فيه عند عـدم الكظـم 

فم وضع الثوب ونحوه مما حيصل ذلك املقصود ويف معنى وضع اليد عىل ال: قال احلافظ ابن حجر
  )٤٩(وال فرق يف هذا األمر بني املصيل وغريه , وإنام تتعني اليد إذا مل يرتد التثاؤب بدوهنا 

 خملفـات مـستقذرات ختـرج مـن الـدماغ والـصدر :التنخم والبصاق واملخاط) ٢
قل األمـراض املعديـة وتن, ويكره اإلنسان مالمسته هلا , والفم, تشمئز النفس من رؤيتها 

إىل اآلخرين, وتفسد عىل اإلنسان مجال البيئة وصحتها, لذلك نجد تعليامت اإلسـالم إىل 
املسلم كيف يتعامل مع هذه املخلفات اإلنسانية حني خترج منه خاصة  يف حالة اجـتامع أو 
يف أمكنة االجتامع, وباألخص أمكنة االجتامعات العبادية, وكيـف يرعـى املـسلم صـحة 

 . لبيئة فيها وحيافظ عليهاا
فـشق ذلـك , يقول أنس ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم رأ نخامة يف القبلـة 

إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه أو : (( عليه حتى رؤي يف وجهه فقام فحكه بيده, فقال
عن يـساره أو حتـت قدميـه ثـم أخـذ ولكن , فال يبزقن أحدكم قبل القبلة , إن ربه بينه وبني القبلة 

ويف روايـة أيب داود أنـه ) ٥٠()) أو يفعل هكذا: طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه عىل بعض فقال
. وإنام بأداة أخر حتـى ال يتلـوث منهـا.  أي أنه مل يبارش حك النخامة بيده)٥١() بعرجون(حكها 

ويتصل بربه, فال ينبغي ملـسلم , لصالة ويف احلديث تعظيم لشأن القبلة التي يتجه كل مسلم إليها ل
 . أن يلوثها هبذا املستقذر ويقزز النظر إليها من قبل اآلخرين

أن رسـول اهللا (( ويف معنى النخامة املخاط والبصاق, ففي روايـة عائـشة ريض اهللا عنهـا 
أو (اية مالك , ويف رو))أو نخامة فحكه, ًأو بصاقا , ًصىل اهللا عليه وسلم رأ يف مدار القبلة خماطا 

  )٥٢() ًنخاعا
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ًوتوقيا لرضرها عند الوطء هلا من غري وعي, يلزم غسلها إذا كانت رطبة وعلق يشء منهـا 
ًوإن كـان يابـسا , إن وطئت عىل قذر رطب فاغـسله (( بجسدك, يقول ابن عباس ريض اهللا عنهام 

ًن كـان يابـسا مل وإ(  وهو موصول بسند صحيح يف مصنف ابن أيب شيبة وقال يف آخـره )٥٣())فال
ويف عرصنا يف املناديل ما يغني عن البصاق يف الثوب إن وجـدت, ويف الـسالت وأمـاكن ) يرضه

ًالقاممة مايلزم املسلم البزق فيها بدال من األرض وحتـت القـدم, وال يلجـأ إىل الـرتاب إالعنـدما 
 )٥٤(مـسلم اليكون له بد مـن ذلـك يف حالـة املغالبـة, ويـدل عـىل ذلـك حـديث أيب هريـرة يف 

وليبصق عن يساره أوحتت رجله اليرس, فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طو ثوبـه ((
وإن وقع من اإلنسان أن بزق أو لطخ املكان بالبـصاق أو املخـاط أو النخامـة, )) بعضه عىل بعض

 املسح مما ال يدفن فإنه الكفارة له عن هذا الفعل ورفع اإلثم عنه إال بالدفن أو اإلزالة له بالغسل أو
البـزاق يف (( أنس بن مالك قال النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم : ملا يف ذلك من األذية لآلخرين  قال

 . )٥٥())املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها
من تـنخم يف املـسجد (( ويف مسند أمحد من حديث سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه 

 ) ٥٦()) ذيهفيغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤ
وعلة النهي تفيد العموم يف املسجد وغـريه وهـو تـأذي املـؤمن مـن ذلـك, وهـذا 

, يف املسجد ( قوله : التأذي حيصل يف املسجد ويف غريه من األماكن, قال احلافظ ابن حجر
ظرف للفعل فال يشرتط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج املسجد فإنه يتناولـه 

 . النهي واهللا أعلم
ًوال يكفي التغطية عىل النخامة بدال عـن الـدفن أو اإلزالـة التامـة بالغـسل أو املـسح, ألن 

والدفن : )٥٧(بالتغطية هلا يستمر الرضر هبا, إذ اليأمن أن جيلس غريه عليها فتؤذيه, قال ابن أيب مجرة 
غـسل, وال جيـزئ يكون يف األرض الرتابية أو الرملية, أما األرض املبلطة فهذا الجيزئ معهـا إال ال

الدلك, ألن يف ذلك زيادة يف التقذير, قال ذلك النووي, إال أن يكون الدلك قد أزاهلا حتى مل يبق أثر 
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وبـزق (( وحـديث )) ثم دلكـه بنعلـه(( هلا البتة فال مانع, وعليه حيمل حديث عبد اهللا بن الشخري 
 اإلسالم يف التعامل مـع هـذه , وهبذا الفعل يظهر األدب الذي أرشدنا إليه)٥٨())حتت رجله ودلك

املخلفات املستقذرة التي تصدر من اإلنسان, وكيف حيرص أن ال يؤذي هبا اآلخرين, وال يفسد هبا 
ًمجال البيئة وصحتها, وليحرص دوما عىل جتنب ذلك خاصة يف أماكن العبادة كا ملسجد واألمـاكن 

 . أعلمالتي يتجمع الناس فيها لقضاء حوائجهم وللجلوس فيها واهللا 
 : نظافة املرأة من احليض والنفاس) ٣

ويف تعاليم اإلسالم وأحكامه أن الرجل ال خيتلط باملرأة وجيامعهـا إال يف حالـة مـا يكـون 
ًاملحل نظيفا من أذ احليض والنفاس, وال جيوز أن يقرهبا للجامع إال بعد أن تطهر مجيع بدهنا باملاء 

ِويسألونك عـن املحـيض ((, ويف ذلك يقول اهللا عزوجل بعد تطهري املحل وتنظيفه باملاء والطيب ِ َْ ِ َ َ َ َ ْ َ َ
ُقل هو أذ فاعتزلوا النساء يف املحيض وال تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن مـن حيـث  َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُْ َ ْ َّ َّ ُ َ َ َّ ُ َ ً َِ ُِ ُ ُُ َ َّ َ َْ ْ ْ َ َ َِ ِ َْ ِ ِّ ُ ِْ ْ َ

َأمركم اهللاَُّ إن اهللاََّ حيب التوابني و َّ َُّ ُِ َّ ِ َّ ِ ُ َ َُ َحيب املتطهرينَ ِّ ُِّ َ َ ُْ ِ  ) ٢٢٢: البقرة)) (ُ
 والفرج يمثل بيئة للجامع وملا استقر فيه من ماء املني, لذا جاء التوجيـه اإلهلـي باجتنـاب 
اجلامع حالة وجود احليض, بل وبعد انقطاعه وقبل التطهر باملاء, وقد اتفق العلامء عـىل أن 

 )٥٩(ء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها برشطه املرأة إذا انقطع حيضها الحتل حتى تغتسل باملا
 : السالمة من األمراض املعدية) ٤

واإلنسان الذي ابتاله اهللا بـبعض األمـراض املعديـة التـي تعـدي اآلخـرين بـسبب, 
االختالط عليه أن جيتنب بيئة االجتامع حتى ال يتـرضر اآلخـرون ويتـأذون, ويف ذلـك جـاء 

ظتهم عىل سالمة البيئة وصـحتها يف أن يتوقـوا هـذه التوجيه النبوي هلؤالء األشخاص ملحاف
املواطن ويبتعدوا عنها, خاصة ممن فيه مرض معدي فعليه أن جيتنب ذلك بنفسه, ألنه أطيـب 

َفر من املجـذوم فـرارك (( لنفسه وأسلم لغريه, ويف ذلك يقول الرسول صىل اهللا عليه وسلم 
  )٦٠()) من األسد
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كـان يف وفـد ثقيـف رجـل ((  عن أبيه قال ويف مسلم من حديث عمرو بن الرشيد
  )٦١()) بايعناك فارجعالنبي صىل اهللا عليه وسلم إنا قدجمذوم فأرسل إليه 

ٍواجلرب وكل معد من األمراض القديمـة واملعـارصة, , الربص : ويف معنى اجلذام
 وهـذا )٦٢()) ال يورد ممرض عىل مصح(( كمرض أنفلونزا الطيور, واإليدز ويف احلديث 

يف حق البعري األجرب إذا كان هذا يف حق احليوان فكيف يف حـق اإلنـسان, واللفـظ ورد 
اجلـذام : قـال البيهقـي)) ٍمن سمع به بـأرض فـال يقـدم عليـه(( عام, وقال يف الطاعون 

وهـو داء مـانع , ًوالربص بزعم أهل العلم بالطب والتجـارب أنـه يعـدي الـزوج كثـريا 
 .عة من هو به, وال نفس امرأة أن جيامعها من هو بهللجامع ال تكاد نفس أحد تطيب ملجام

 
  نظافة املكان وصحته البيئية: املبحث الثاني

 :نظافة املكان
ـلة بحياتـه وسـالمتها  لـذلك نجـد , املكان أحد عنارص البيئة التي يعيش فيها اإلنسان وله ص

وتنقيتـه مـن , فته وطهارته اإلسالم يف تعاليمه وترشيعاته اهتم واعتنى به , من حيث املحافظة عىل نظا
ـاخ والـروائح الكرهيـة , كل ما يرض بمن هو فيه  وأمـر برتتيبـه , وهنى عن تلويثه بالقاذورات واألوس

ـأمن فيـه , وتنظيمه  وندب إىل حسن املنظر فيه وإدخال اجلامل عليه, إىل غري ذلك مما يريح اإلنسان ,و ي
ـا هـو واألمكنة التي يغلب وجود اإلنسا. عىل نفسه وصحته ن فيها ليست حمصورة, لكني أذكر منها م

ـا : ًموجود هبا مع غريه غالبا وحيتاج إىل رعايتها الصحية واألمنية, والتي متثل بيئة حقيقية لإلنـسان أمهه
ـاكن العمـل, ودور التعليم, ودور العبادة, املسكن ـات, وأم , واحلـدائق العامـة, واألسـواق, والطرق

ـائل النقـل , والساحات العامة, واملنتديات ـا, ووس ـاس هل وأماكن املناسبات املختلفة التـي جيتمـع الن
 . الكبرية, وحمطاهتا, إىل غري ذلك

ويف هذا املبحث أتناول ما جاء يف بعض هذه األمكنة من ترشيعات وتعليامت وتوجيهـات  
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 عـىل ًلتكون دليال, يف الترشيع اإلسالمي ذات الصلة بصحة البيئة ونظافتها, واحلرص عىل سالمتها
 . سائر األمكنة التي يوجد هبا اإلنسان

جاء يف الرشيعة اإلسالمية من النصوص واألحكام املتعلقة باملـساكن ممـا لـه : ًأوال املسكن
عالقة بصحة البيئة, والدعوة إىل نظافتها, وترتيبها, وتنظيمها, واملحافظة عىل حسن مظهرها ومجاهلا 

 : أكثر أذكر منها
 ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم هنى عن ترك القاممـة يف  عن جابر بن عبد اهللا−١

وأن جيلـس عـىل , وأن يرتك املنديل الذي يمسح به الطعام يف البيـت , احلجرة فإهنا جملس الشيطان 
 ألن اجلالس عليهـا ربـام )٦٥( والنهي عن اجللوس عىل الواليا)٦٤())  أو يضطجع عليها)٦٣(الواليا 

 . ودم عقرها ما يتأذ به, ونتنها , أصابه من وسخها 
قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم :  وعن سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه قال−٢

كـريم , نظيف حيـب النظافـة, إن اهللا طيب حيب الطيب, نظفوا أفنيتكم وال تشبهوا اليهود(( 
واملعنى طيبوا أكـل  )٦٧()) وال تشبهوا هيود)٦٦(جواد حيب اجلود فنظفوا أفنيتكم, حيب الكرم

وهـو كنايـة عـن هنايـة , حتى أفنية الدار , ونظفوا كل ما سهل لكم تنظيفه , ما يمكن تطييبه 
فإن ساحة الدار إذا كانت واسعة نظيفة طيبـة كانـت أدعـى جللـب الـضيفان , الكرم واجلود 

 يف  وحيـرص املـسلم مـا اسـتطاع أن ال يـرتك)٦٨(وتناوب الواردين والصادرين قاله الطيبي 
  .البيت نجاسة, بل عليه أن ينحيها ويطهرها مما فيها

ال : ((  فعن عبد اهللا ابن يزيد ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم قـال−٣
وال تبـولن يف , ًينقع بول يف طست يف بيت فـإن املالئكـة ال تـدخل بيتـا فيـه بـول منتقـع

والطهـارة للمنـزل, وأمـاكن . )٦٩(رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حـسن )) مغتسلك
يقـول الرسـول , وبه حيصل التاميز بني املسلم وغـريه , الراحة فيه واجللوس أمر مطلوب 

رواه الطـرباين يف )) طهروا أفنيـتكم فـإن اليهـود ال تطهـر أفنيتهـا(( صىل اهللا عليه وسلم 
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لعبد اهللا ابن  ومن نظافته كنسه وعدم ترك القذاة واألوساخ فيه, فعن أم ولد )٧٠(األوسط 
 وعـن رسيـة )٧١(كان الربيع يأمر بالدار أن تنظـف كـل يـوم: مسعود ريض اهللا عنه قالت

كان عبد اهللا يأمر بداره فتكنس حتى لو التمـست فيهـا تبنـة أو قـصبة مـا قـدرت : قالت
 , )٧٢()عليها

ًقد يكون جمتمعا فيه مع زوجه وجه اإلسـالم , حتى الفراش الذي يأوي إليه اإلنسان 
قـال : فعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال, افته وإزالة ما عليه من أقذار وأوساخ أو ما يؤذي بنظ

إذا أو أحدكم إىل فراشـه فليأخـذ داخلـة إزاره فليـنفض هبـا (( النبي صىل اهللا عليه وسلم 
فـإذا أراد أن يـضطجع فليـضطجع , وليسم اهللا فإنه ال يعلم ما خلفه بعده عىل فراشه , فراشه
يعنـي مـن تـراب أو : ىل فراشـهوقوله ما خلفه بعـده عـ)٧٣()) احلديث. . .  ه األيمنعىل شق
إن الشيطان يأيت عىل فراش أحدكم بعدما يفرشـه (( كام يف حديث أيب أمامة , أو هوام , قذارة

 )٧٤()) احلديث. . . أهله وهينئونه فيلقي عليه العود واحلجر أو اليشء يبغضه عىل أهله
 ): املساجد( ات ً ثانيا دور العباد

صوامع, وبيع, وصلوات, ومساجد قال تعاىل : جاء يف القران الكريم ذكر دور العبادة منها
ُولوال دفع اهللاَِّ الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيهـا اسـم (( ْ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َِ َِ ْ ُْ ِِّ ٌ َْ َِ ُِ َ ٍ َ َّ

َاهللاَِّ كثريا ولينرص ُ ْ َ ََ ً ِ ٌن اهللاَُّ من ينرصه إن اهللاََّ لقوي عزيزَ َِ ٌّ ُ َ ِْ َ َّ ََّ ِ ُ ُ  )  ٤٠: احلج)) (َْ
جاء يف القرآن دعوة وأمر بتطهري هذه البيوت التي أذن أن يـذكر فيهـا اسـم اهللا يف قولـه 

ِيف بيوت أذن اهللاَُّ أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لـه فيهـا ب((تعاىل  َ ُ ُ ِّ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُِ ِ ِ ٍَ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ْ َُ َ َ ٌالغـدو واآلصـال رجـال ال ِ ْ َْ َ َ ِِّ ِ ُ ُ
ِتلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللاَِّ ْ ِ ِْ ٌ ْ َ ََ ٌ َُ َْ ِ ِ  ) ٣٦, ٣٧: النور)) (ْ

 ونص عىل التطهري هلذه البيوت التي هي حمل عبادته, وأوىل األماكن بالنظافـة بيـت اهللا الكعبـة 
َوعهدنا إىل إبراهيم و((املرشفة ومسجدها قال تعاىل  ْ ََ َِ ِ َِ َ ْ ِ َإسامعيل أن طهرا بيتي للطائفني والعاكفني َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِّْ ََّ َ َْ َ َ َْ ِ

ِوالركع السجود ُ َُّ ُِّ أمرمها اهللا أن يطهراه من األذ والـنجس وال : , قال ابن كثري)١٢٥: البقرة)) (َّ
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وملا كانت دور العبادات هي بيئة العابدين هللا عزوجل وحمل تـرددهم ) ٧٥(يصيبه من ذلك يشء 
كان البد أن تكون عىل غاية من النظافـة , ا ألداء العبادة هللا اخلالصة باختالف أنواعها واملكث هب

وإزالة كل مايرض باملرتددين إليها من أذ وقذاة وروائح كرهية وقـاذورات , والطهارة والتهوية 
 لذلك جاءت التعلـيامت, وغري ذلك, بل وينبغي أن تكون عىل غاية من اجلامل والروائح الطيبة 

والتوجيهات واألحكام يف الرشيعة اإلسالمية بام تتحقق به الصحة البيئية الكاملة ففـي حـديث 
أمرنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن نتخذ املساجد يف ديارنا وأمرنـا  (( سمرة بن جندب قال 

ولويـات وعدم تقذيره من أ, وتنظيفه وتربيده , وتنقية هوائه ,  فتوسيع املسجد )٧٦()) أن ننظفها
ويسابق وينافس يف األجر هبا فعـن أيب سـعيد اخلـدري , األمور التي يقوم هبا املسلم يف املسجد 

من أخرج أذ من املسجد بنـى اهللا لـه ( قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : ريض اهللا عنه قال
سجد أجـره مهـور وإخراج القاممة من املـ.  والطرباين يف الكبري)٧٧ (رواه ابن ماجة) ًبيتا يف اجلنة
  )٧٨(احلور العني

واعترب الرسول صىل اهللا عليه وسلم أي أذ يف املسجد خطيئة, وعدم القيام بإزالتـه 
ووجـدت مـن مـساوئ أعـامل أمتـي ((فقد صح عنه صىل اهللا عليه وسلم أنـه قـال , سيئة 

 ) ٧٩()) النخامة تكون يف املسجد التدفن
فعـن , تأذ هبا الغري يف ثوبـه أو بدنـه وقد جاء الترصيح يف بعض الروايات لئال ي

مـن تـنخم يف املـسجد فليغيـب نخامتـه أن (( ًسعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه مرفوعـا 
  )٨٠()) تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه

وعىل هذا فتعاهد املسجد, وتنظيفه, وإزالة ما بـه مـن أوسـاخ أو قـذر, ال يقتـرص عـىل 
هد املسجد, واملحافظة عىل أثاثه ونظافته, كام يتعاهد فكل مسلم مسئول عن تعا, شخص معني 

ْإنام يعمر مساجد اهللاَِّ مـن ((بل املسجد أوىل من البيت ألنه بيت اهللا قال تعاىل , بيته وحيافظ عليه  ْ ََ َ َ ُ ُ ََ َِّ ِ
َّآمن باهللاَِّ واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال ْ ِْ َ ْ َ َّْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ِ َ اهللاََّ فعسى أولئـك أن يكونـوا مـن ِ َ َِ ُِ ُ ْ ََ َُ َ َ
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َاملهتدين ِْ َ وجـد رجـل يف ثوبـه قملـة : وعن شيخ من أهل مكة من قـريش قـال) ١٨: التوبة)) (ُْ
ال تفعل ردها إىل ثوبـك : ( فأخذها ليطرحها يف املسجد فقال له رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

  )٨١() حتى خترج من املسجد
 املسجد بيئة صحية ونقية وسليمة تـوفر االطمئنـان للمجتمعـني ولكي تكون بيئة

فعـن جـابر , جيب أن تصان املساجد عن كل وسخ وقـذر ورائحـة كرهيـة فيها واملرتددين إليها, 
من أكل من الثوم و البصل والكراث فال يقـربن (( ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال 

 ) ٨٢()) ا يتأذ منه بنو آدممسجدنا فإن املالئكة تتأذ مم
أن : واملطلوب يف حق املساجد بجانب تطهريها وتنظيفها وإزالة القذاة والقذر منها

ًحتى يكون املرتدد إليها واملاكث فيها مرتاحا طيب النفس هادئا ال تشم منه , تطيب وجتمر ً
 . إال الرائحة الطيبة

نا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم أمر: (( فعن عائشة أم املؤمنني ريض اهللا عنها قالت
وقد كان عبـد اهللا ابـن عمـر ريض اهللا عنـه جيمـر )) ببناء املساجد يف الدور وأن تنظف وتطيب

 وباجلملة فقد أمر اهللا املسلمني بأخـذ زينـتهم )٨٣( إذا قعد عمر عىل املنرب – أي يعطره –املسجد 
 منها الروائح الزكية التي تساعد عـىل عند كل مسجد, وما ذلك إال لتبقى بيوت اهللا نظيفة تفوح

 . ارتيادها لالعتكاف هبا وأداء شعائر اهللا وفرائضه
 : دور التعليم: ًثالثا

ـا  ـات, وغـري ذلـك مم ـا, وحـوزات, وجامع  من مدارس, ومعاهد, وكتاتيب وأربطة, وزواي
ـا استحدث يف عرصنا أو سيحدث, فإهنا أمكنة جيتمع فيها العديد من املتعلمني واملعلم ني واملديرين هل

ـا , والقائمني عىل شئوهنا ًفهي بيئة هامة تستوجب نظافتها وسالمتها صحيا بام جيعل الذين يعيشون فيه
 .ويرتددون إليها يف أمان عىل صحتهم وسالمة حياهتم

 واالهتامم هبا من هذه الناحية ناشـئ مـن االهـتامم بـأي مكـان رشع فيـه التجمـع 
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 فـدور التعلـيم مـن املؤسـسات املحرتمـة عنـد املـسلمني .وهذا مـن أوائلهـا, واالجتامع
وغــريهم, والتــرشيع اإلســالمي مل يغفلهــا مــن الناحيــة الــصحية والتوجيــه إىل نظافتهــا 

ًويدعو إىل أن تكون مهيئة متاما ملا أقيمـت , وإزالة كل ما يؤذي ويرض بمن فيها, وطهارهتا
 الراحـة دون قلـق أو هـم أو له من التعلم والتعليم حتى يستطيع الدارس احلـصول عـىل

نظفـوا أفنيـتكم وال ((إزعاج وهي داخلة يف عموم قول الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم 
 ) ٨٤())احلديث. .نظيف حيب النظافة, تشبهوا اليهود إن اهللا تعاىل طيب حيب الطيب

 : ًرابعا الطرقات وأماكن اجللوس
ًيابـا ويطرقوهنـا مـشاءين ًهي املسالك التي يسري النـاس فيهـا ذهابـا وإ: الطرقات

وراكبني, وقد يسرتوحون وجيلسون عـىل جوانبهـا وأرصـفتها, أو يف أمـاكن خاصـة, أو 
املحطات التي يقف عنـدها النـاس منتظـرين ملـرور الـسيارات والقطـارات والطـائرات 

لذا نجـد . بالنزول واالسرتواح, إىل غري ذلك مما ال يستغني عنه اإلنسان وهو سالك فيها
, وإزالـة األذ, وسالمة الـسري,  اإلسالمية اهتمت بالطريق من الناحية الصحيةالرشيعة

فقد جاء يف السنة النبويـة . والعون هلم إىل غري ذلك مما سأوضحه وأبينه, وأمان املارين هبا
فمن يقـوم بـه ويـسعى , أن إزالة األذ عن الطريق أو تنحيته عنها يعد من شعب اإليامن 

و يامرسه أو يبلغ عنه من هو خمتص به, يـدل عـىل أن عنـده خـصلة مـن أ, ويأمر به , إليه 
قـال رسـول اهللا :  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قـال)٨٥(خصال اإليامن ففي حديث مسلم 

أو بضع وستون شعبة أفضلها قـول , اإليامن بضع وسبعون شعبة (( صىل اهللا عليه وسلم 
واألذ كل ما )) واحلياء شعبة من اإليامن, يق ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذ عن الطر
 .يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غري ذلك

 بل جاء يف السنة ما يبني فضل املزيل لألذ عن طريق الناس ولـو كـان صـغريا, وأن 
 مـن حـديث أيب )٨٦(اهللا يشكر له ذلك ويغفر له ذنوبه ويدخله اجلنة ففي البخـاري ومـسلم 
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بينام رجل يميش بطريق وجـد : (( ن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قالهريرة ريض اهللا عنه أ
فهذا احلـديث ظـاهر يف فـضل إزالـة )) غصن شوك عىل الطريق فأخذه فشكر اهللا له وغفر له

 كان األذ شـجرة )٨٧(األذ عن الطريق وإن قل, وفضل من يقوم بذلك من املؤمنني سواء
و قذر, أو جيفة, أو سائل من عوادم السيارات, أو تؤذي, أو غصن متديل, أو حجر يعثر به, أ

ومتـيط (( ويف احلديث املتفـق عليـه . حفر, أو أي بناء يعيق عىل الناس طريقهم, أو غري ذلك
أنه تسبب إىل سـالمة مـن : كون اإلماطة صدقة:  قال احلافظ)٨٨()) األذ عن الطريق صدقة

 .جر الصدقةيمر به من األذ, فكأنه تصدق عليه بذلك, فحصل له أ
 والرتبيـة للمـسلمني ,  بل جاء عىل وجه التعليم للمسلم لكيفية القيام هبذه اإلزالة لـألذ

اعـزل األذ عـن طريـق : ًقلت يا نبي اهللا علمني شيئا أنتفع به قـال: عىل ذلك, فعن أيب برزة قال
 . )٩٠()وأمر األذ عن الطريق(  ويف رواية )٨٩(املسلمني 

ًل حجرا عـن طريـق النـاس أو شـوكة أو عظمـة عـن طريـق واعز(( ويف صحيح مسلم 
 )٩١()يومئـذ وقـد زحـزح نفـسه عـن النـار) يمـيش(قال يف آخره فإنه يميش ويف رواية )) الناس

ًفحرص املسلم عل نظافة الطريق, وخلوها مما يرض باآلخرين, أو مـا يلحـق األذ هبـم بـدنيا أو 
واضعه وتساحمه, خاصة يف حالة سريه فيها, وطروقـه ًمعنويا ً يدل عىل إيامنه, وعىل ذوقه الرفيع, وت

ًهلا, وحيرص أيضا وهو يف الطريق أن ال حيمل ما يزعج الناس, ومن اإلزعاج الرضب عـىل هـون 
دون حاجة أو رضورة ليصم آذاهنم, ويرض بأسامعهم, ويـدخل يف اإليـذاء . السيارة إلزعاج املارة

املـارة, ويـدخل يف أجـوافهم عـن طريـق الفـم ترك الدخان خيرج من الـسيارة  لينفـث يف وجـه 
واملنخرين فيسبب هلم األمراض اخلطرية ويوسخ بذلك أبداهنم وثياهبم إىل غـري ذلـك مـن أمـور 

ومن أشد ما جاء يف الرشيعة اإلسالمية من النهي والتحذير لإلنسان أن يتعمـد . اإليذاء واإلرضار
م يف جوانبها, ما أنزله اهللا سورة يف امـرأة وضع األذ يف طريق الناس وأماكن جلوسهم وانتظاره

كانت تضع الشوك واألذ عىل طريق الرسول صىل اهللا عليه وسـلم وهـي زوج أيب هلـب, فقـال 
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ِوامرأته محالة احلطب((تعاىل  َ ََ َ ْْ َ َّ َ ُ َُ  ).٤: املسد)) (َ
 . )٩٢(كانت تضع الشوك يف طريق رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس
الذي يـتخىل : اتقوا اللعانني قالوا وما الالعنان? قال:  صىل اهللا عليه وسلم قالوالرسول

 ويف رواية البن "وأفنيتهم"ويف رواية ابن حبان )    ٩٣(رواه مسلم ) يف طريق الناس أو يف ظلهم
 وعىل كل حال فإن هذا الفعل يستحق به صاحبه اللعـن ومـا ذاك إال ملـا " أو جمالسهم"اجلارود

 .يه من أذ املارة, فإن الذي يتربز يف طريق الناس يؤذهيم بنتنه واستقذاره يرتتب عل
ويدخل يف اإليذاء النوم عىل قارعة الطريق وتضييقها عىل املـارة عـن جـابر بـن عبـداهللا 

إياكم والتعريس عىل جواد الطريق فإهنا مأو احليات والسباع وقضاء (( ًريض اهللا عنه مرفوعا 
 )٩٤())  املالعناحلاجة عليها فإهنا

 : أحكام فقهية جزائية تتعلق بالطريق
وقد أجر الفقهاء أحكام الضامن ملن ترضر بسبب ما يرمى به يف الطريق عىل الرامـي 

 أو قرص فيام بيده وحتت ترصفه
ً إذا وضع رجل حجرا يف طريق من طرق املسلمني فتعثر هبا إنسان مل يعلـم هبـا −١

 واضع احلجر, ووجبـت الكفـارة يف مالـه, ألنـه تلـف ومات منها وجبت ديته عىل عاقلة
ويلحـق هبـذا مـن وضـع حـواجز يف الطريـق و ) ٩٥(. بسبب تعديه فيها فوجـب ضـامنه

 . ًمطبات, فإنه يكون ضامنا ما يتلف بسببه ملن ال يعلمه
٢− حفر البئر يف الطريق يضمن احلافر من سقط فيها إذا كان الطريـق ضـيقا, ألنـه تعـد ً

لو أذن له رئيس الدولة, ألنه ليس لـرئيس الدولـة أن يـأذن لـه فـيام فيـه رضر عـىل بذلك, حتى و
ًاملسلمني, أما إذا كان الطريق واسعا ومن أجل مصلحة املـسلمني فـال يـضمن إذا أذن لـه رئـيس 

ًر بغري إذن لكنه كان احلفر ملصلحته شخصيا فإنه يـضمن مـن وقـع ــالدولة, وكذلك إذا كان احلف
  )٩٦(فيها 
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 ويدخل يف حكم هذا بنـاء املـستظالت )٩٧(ً هذا احلكم أيضا بناء املساجد يف الطرق ويف
 . واملواقف عىل الطريق

 إذا طرح عىل طريق أو عىل باب داره قشور البطيخ أو البـاقالء الرطـب أو املـوز, أو −٣
تفق يف املبـاح رشة بامء فزلق به إنسان فامت, كان ديته عىل عاقلته, والكفارة يف ماله, ألن له أن ير

  )٩٨(.برشط السالمة, فإذا أد إىل التلف كان عليه الضامن
ويدخل يف هذا احلكم إذا رمى بفضالت املغسالت, أو أطلق املجـاري يف الطريـق, كـان 

 .الضامن عىل فاعل ذلك
 وإن ركب دابة فبالت يف الطريق أو راثـت فزلـق بـه إنـسان فـامت كـان عليـه −٤
 ) ٩٩(الضامن 

تح صامم الزيت للسيارة فانكفأ يف الطريق, أو كانت الـسيارة حمملـة وكذلك لو انف
ًزيتا فترسب منه إىل الطريق بسبب كرس أو غريه فإنه يكون ضامنا ً . 

ًإذا أخرج إىل الشارع جناحا أو روشنا  −٥  ترض باملارة منع منه, وأمـر بإزالتـه, فـإن مل )١٠٠(ً
 وكذلك احلكـم يف امليـزاب )١٠١(ه متعد بذلك يزله وسقط عىل إنسان فقتله وجب عليه الضامن ألن

 )١٠٢(اخلارج عىل الشارع عىل الراجح 
 : وسائل النقل الكبرية: ًخامسا

كالباصـات, والقطـارات, :  ومما يتبع أحكام الطريق وآدابه وسائل النقل الكبـرية
 . والسفن البحرية, والطائرات, وغريها

فال يؤذيه برائحة كرهيـة, وال : , فإنه يلزم الراكب أن يراعي من هو راكب معه فيها
يعكر عليه هواء الركوب فيها, وإفساده برشب الدخان ونحوه, وال يضع يف املمـرات مـا 

 .يتأثر به املارة ونحو ذلك, وكل ما مر من أحكام وتعاليم وإرشادات تنطبق عىل هذا
 منهـا: املجـالس أنـواع:  ًسادسا احلدائق العامـة واملنتزهـات والـساحات العامـة
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املجــالس العامــة التــي تعقــد يف األمــاكن املباحــة للجميــع مثــل املنتزهــات, واحلــدائق, 
والساحات العامة, تنطبق عليها ما ينطبق عىل املساجد ودور العلـم, والطرقـات الـسابق 

ويف مقدمة هذه اآلداب احلفاظ عىل صـحة مـن يـأيت . فهي تأخذ أحكامها وتتأدب بآداهبا
إليها, وجيلس هبا, وذلـك مـن خـالل املحافظـة عـىل نظافتهـا, إىل هذه املجالس, ويرتدد 

وإزالة كل ما يؤذي فيها وإعدادها و هتيئتها ملا أنـشأت لـه مـادام يف إطـار املبـاح واجلـائز 
واملرشوع, ومن أوائل ما ينبغـي أن تتـسم بـه هـذه املجـالس أن يكـون املجـالس طيـب 

كون كريه الرائحة أو حيمل ويـستخدم الرائحة, طيب القول, حسن املنظر واهليئة, وأن الي
مثـل (( وقد رضب الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم هـذا املثـل . ما يؤذي بالفعل والقول

اجلليس الصالح والسوء كحامل املسك ونافخ الكري, فحامل املسك إما أن حيـذيك وإمـا 
ًما أن جتـد رحيـا ًأن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيا طيبة, ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإ

  )١٠٣()) خبيثة
وطبيعة املسلم أنه طاهر نظيف عفيف يف كل مكان يـستقر فيـه, ولـذلك اسـتنكر غـري 

َأخرجوهم من قريتكم إهنم أنـاس يتطهـرون: ((املسلمني هذا احلال الذي هم عليه حني قالوا َ َُ ْ َّ ْ ْ َّْ َ ٌ َ ْ َُ َ ُ َُ ِ ُ ِ ِ ُ ِ ْ (
ًأومن يتطهر خيرج من القرية إخراجا ليبقـى ! يا عجبا : قال سيد قطب رمحه اهللا) ٨٢: ألعراف(

 ومن أجل هذا يوجه اخلليفة عمر ريض اهللا عنـه األمـة عـىل املنـرب )١٠٤(فيها امللوثون املدنسون 
 . مجع مثو وهو املنزل وأماكن اجللوس)   ١٠٥(الخ . . . يأهيا الناس أصلحوا مثاويكم: ويقول

ً أن يكـون نظيفـا خاليـا مـن والناس حيبون ويرغبون يف مكان جلوسهم وراحتهم ً
ًكان رجل من األنصار مستظال حتت رسحة, فمـر : املؤذيات, فقد رو زيد بن أسلم قال

ألنـه : قـال: عمر ريض اهللا عنه فسلم عليه وقال أتدري مل يستحب ظل الرسح ? قال نعم
  ) ١٠٦(بارد ظلها وال شوك فيها 

ي يـسرتوح فيـه النـاس ولوكـان وكام هنى املسلم عن أن يبول أو يتغوط يف املكان الذ
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ًشجرة غري مثمرة, فإن الشجرة املثمرة أشد هنيا لذلك الفعـل, ألهنـا جتمـع بـني االسـرتواح 
 واألنس واألكل من ثمرها, 

)) هنى الرسول صىل اهللا عليه وسلم عن قضاء احلاجة حتـت الـشجرة املثمـرة(( ولذا 
 التي ينبغي أن يتخريهـا اجلـالس, وقد ورد أن املجالس الواسعة هي. )١٠٧(أخرجه الطرباين 

ًألهنا أصح من املجالس الضيقة التي يكون االزدحام فيها شـديدا, وهـذا معلـوم عنـد أهـل 
الصحة ومشهور, ويف ذلك ما جاء عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه أنه ختلف عن جملـس 

 إين سـمعت جنازة فجاء وقد أخذ الناس جمالسهم فقام بعضهم عنه ليجلس جملسه, فقـال ال
ول خري املجالس أوسعها ثـم تنحـى فجلـس يف جملـس ـــرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يق

 . )١٠٨(أوسع 
ُواملجالس العامة واخلاصة والتي تقع عىل ممرات النـاس يلـزم جالـسها آداب مـن 

كف األذ عن الناس, وتقديم العون واخلري هلم, عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن : أبرزها
 فقالوا يـا رسـول اهللا يـشق )١٠٩(صىل اهللا عليه وسلم هنى عن املجالس بالصعدات النبي 

ومـا حقهـا يـا : فإن جلستم فأعطوا املجـالس حقهـا, قـالوا: علينا اجللوس يف بيوتنا قال
إدالل السائل, ورد السالم, وغض البـرص, واألمـر بـاملعروف والنهـي : رسول اهللا? قال

 ) ١١٠(عن املنكر 
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  صحة املاء واهلواء والغذاء: املبحث الثالث
لذلك جعلها اهللا , املاء, واهلواء, والغذاء, عنارص هبا قوام احلياة لألحياء, بل ولغريهم

َأفرأيتم ما ((قال تعاىل , من نعمه الكرب التي توجب عىل اإلنسان شكرها, ويتجنب كفراهنا  ْ َُ ْ َ ََ
َّحترثون أأنتم تزرعونه أم نحن الز ُ ْ ُْ ْ َُ َ َ ُ ْْ َ ْ َُ َ َ َ ُ ْارعون لو نشاء جلعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا ملغرمون بل َ ْ ْ ََ ُ ُ ُ َ َْ َ َ َ َ ً َ َُ َ ْ َ ُْ َُ ََّ َ ُ َِ َّ َ َ ُ ِ

ُنحن حمرومون أفرأيتم املاء الذي ترشبون أأنتم أنزلتموه من املزن أم نحـن املنزلـون لـو نـشاء  ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ َْ ُ ْ ََّ َ َ َِ ْ ُْ ُْ ََْ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َِ َِ ْ
َجعلناه أج ُ َ َُ َ َاجا فلوال تشكرونْ َ ًُ ُ ْ َ ْ  ) ٧٠, ٦٩, ٦٨, ٦٧, ٦٦, ٦٥, ٦٤, ٦٣: الواقعة)) (َ

َّوآتاكم من كـل مـا سـألتموه وإن تعـدوا نعمـت اهللاَِّ ال حتـصوها إن ((وقال تعاىل  ِْ َِ ُ ْ ُ َ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ َ َ ِْ ُِّ َ ُ َْ َِّ ُ ُ
ٌاألنسان لظلوم كفار ٌ ََّ َ ََ ُ َ ْْ ونـات احليـاة وبـام أن هـذه العنـارص الـثالث مك) ٣٤: إبـراهيم)) (ِ

فقد اهتمت الرشيعة اإلسالمية باملحافظة عليها سليمة خاليـة مـن أي ملـوث , وأساسها 
وعززت هذا االهتامم بجملـة مـن التعـاليم واآلداب , يترضر منه اإلنسان وكل ذي حياة 

والترشيعات التي حتفظ هلذه العنارص البقاء والسالمة  وهذا ما سـأتناوله يف هـذا املبحـث 
  والبيان بالتفصيل
 :  املاء−أ

بل هو لكـل ,  املاء عنرص هام خلقه اهللا وبني أنه رضورة للحياة ليس لإلنسان فقط 
 . ذي روح من احليوانات واجلامدات, وكل يشء يف هذا الوجود عىل هذه البسيطة

ْوهو الذي أنزل من السامء ماء فأخرجنا بـه نبـات كـل يش: ((وقال َ ِّ َ َُّ َ َ ْ َ َ ََ ِْ ِ ِِ َ َ ً َ َ َّْ َ َ ِ َ َ : األنعـام)) (ٍءُ
٩٩ ( 

ِّوتر األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت مـن كـل :((وقال َ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َ ْ َِ ِْ ْ َْ ْ َ ْ ً َ ََ ََ َ ْ ََّ َ َ َْ ََْ َ َ َِ َ
ٍزوج هبيج ٍِ َ ْ َواهللاَُّ خلق كل دابة من ماء فمنهم مـن يمـيش عـىل : ((وقال تعاىل) ٥: احلج)) (َ َ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ ََ ْ ُ ْ َّ َ َْ َ ٍ َّ َُ َ َ

َطنه ومنهم من يميش عىل رجلني ومنهم من يميش عىل أربع خيلق اهللاَُّ ما يشاء إن اهللاََّ عـىل َب َ ََ َ َ ََّ ِْ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َُ ُ َْ ْ ٍْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ٌكل يشء قدير ِ َ ٍ ْ َ ِّ  ) ٤٥: النور))(ُ
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َأومل ير الـذين كفـروا أن الـساموات واأل(()ويف هذه اآلية العامة  ْ ََّ َ َ َ َِ َِ َّ ُ ََّ ََ ََ ْ ًرض كانتـا رتقـا َ ْ َ ََ َْ َ
َففتقنامها وجعلنا من املاء كل يشء حي أفال يؤمنون َ ْ َ َُ َ َِ ِْ ُ َ َ َ َ ََ ٍّ ٍَ ِْ َ َّ ُْ َُْ أصـل : قال ابن كثـري) ٣٠: األنبياء) (َ

يا نبي اهللا إذا رأيتك قـرت : كل األحياء منه, وذكر حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أنه قال
رواه امحـد وابـن ) كل يشء خلق من ماء:  قالفأخربين عن كل يشء, عيني وطابت نفيس 

 )١١١(ٍأيب حاتم بإسناد عىل رشط الصحيحني 
فاملاء هو احلياة لكل كائن حي إما ألنه أكثر مواده,وإما لغرض احتياجه إليه وقلة صربه 

وذبل النبات بعد نـرضته وذو بعـد هبجتـه,كل ,ولوجف املاء هللك اإلنسان واحليوان,عليه
الطـاهر يف نفـسه املطهـر لغـريه : ات املذكورة ومع ذلك فاملاء هو الطهـورهذا دلت عليه اآلي

ًوأنزلنا من السامء ماء طهورا:((املنظف له, قال تعاىل َُ َ ًَ َ َ َِّ ِ َ ْ َ ْ ُوينـزل : ((وقال تعاىل) ٤٨: الفرقان)) (َ ِّ َ ُ َ
ِعليكم من السامء ماء ليطهركم به ِ ِِ ْ َ ً َ َ َّ ُْ ِّ ُ َ َْ ِ ُ َ  ) ١١:األنفال)) (َ

 : املاء والنهي عن اإلرساف فيهاحلفاظ عىل
ًولذا نجد الترشيع اإلسالمي ركز كثـريا عـىل املحافظـة عـىل املـاء وإبقائـه طـاهرا نظيفـا  ً ً

 وهنى وشدد يف,ًصحيا
ُّوكلـوا وارشبـوا وال تـرسفوا إنـه ال حيـب :(( اإلرساف فيه سواء يف الرشب قال اهللا تعاىل ُ َ ُ َ َِ ُ َّ ُِ ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ

َاملرسفني ِ ِ ْ  ) ٣١ :األعراف) (ُْ
أو يف التطهري والتنظيف لألشياء, أو يف استعامله يف أي أمـر يلـزم لـه ذلـك كالزراعـة 

ِقد علم كـل أنـاس مـرشهبم كلـوا وارشبـوا مـن رزق اهللاَِّ وال تعثـوا يف ((ونحوها قال تعاىل  ْ ْ َ ْ ُ ََ ََ َ ِْ ْ َِ ِ َ َْ ُ ُُّ ُْ ُ َ َ َْ ٍ ُ ِ
َاألرض مفسدين ِ ِ ْ ُ ِْ َ ث وإن كان بعـضها ضـعيف إال أن وجاءت يف هذا أحادي)  ٦٠: البقرة)) (ْ

جمموعها يرتقي إىل مستو القبول كام أن معناها صحيح من هـذه األحاديـث مـا روي عـن 
: عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال

  )١١٢(نعم وإن كنت عىل هنر جار : أيف الوضوء رسف? قال: ما هذا الرسف ?فقال
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ولـذلك ) ١١٣(ويف سنن أيب داود أنه سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء 
ـ : قال البخاري, كره العلامء اإلرساف يف املاء يف الوضوء وغريه  وكـره أهـل العلـم اإلرساف فيـه 

ـ وأن جياوز فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم   . )١١٤(يعني الوضوء وغريه 
 :اءالتحذير من تلويث امل

تناول علامء الصحة ,وملا كان تلويث املاء خطري عىل اإلنسان واحليوان والنباتات وغريها
و قـد .وفصلوا فيها, ليقـو النـاس مـن هـذه املخـاطر,والبيئة عىل السواء هذه اخلطورة وبينوها

أعلنت منظمة الصحة العاملية عن نتائج أرضار املاء امللوث بموت ما يقارب من مخـسة ماليـني 
خاصة يف واقعنا املعارص الذي وجدت فيه . )١١٥(ً البرش سنويا بسبب جترعهم للمياه امللوثة من

ملوثات خطرية وسامة بفعل احلضارة التي من أخطرها مياه املجاري, والكيميائيـات الـسامة, 
 . والفلزات,والزيوت,وغريها من املواد التي تفرزها املصانع,وتنتجها التكنولوجيا احلديثة

واملياه العذبة هي التـي يتعامـل , تلوث يشمل املياه العذبة, والبيئة البحرية وهذا ال
ويف , ألنه يرشهبا ويستخدمها يف طعامه الـذي يأكلـه , ًمعها اإلنسان كثريا وبشكل مبارش

الطهارة والنظافة لبدنه, وثيابه ويف كل ما يالمسه, ويتصل به, ويف زراعته, ويف كـل مالـه 
 . صلة بحياته

أن تلوث املياه العذبة هلـا أثـر خطـري عـىل صـحة اإلنـسان مـن خـالل إصـابته والشك 
الكولريا, والتيفود, و الدوسنتاريا بكافة أنواعها, وااللتهاب الكبـدي : باألمراض املعوية التي منها

بل ال يقترص الـرضر . الوبائي, واملالريا, والبلهارسيا, وأمراض الكبد, وحاالت التسمم املختلفة
وإنام يمتد ليشمل احلياة يف مياه األهنار والبحريات, حيـث أن , نسان وما يسببه من أمراض عىل اإل

األسمدة وخملفات الزراعة يف حياة الرصف تساعد عىل نمو الطحالب والنباتات املختلفة بام يـرض 
ألن هذه النباتات حتجب ضوء الشمس واألكسجني للوصـول إليهـا كـام أهنـا , بالثروة السمكية 

البعـوض والقواقـع الـذي تـسبب مـرض البلهارسـيا :عد عىل تكاثر احلرشات املرضة مثـلتسا
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واإلسالم بترشيعاته الشاملة اشتمل عىل أحكام وتعليامت وآداب حـول املحافظـة . )١١٦(وغريها
عىل نظافة املاء وصيانته, واحلرص عىل نقائه وصحته, ومما اشـتمل عليـه النهـي أو التحـذير مـن 

ويف هـذه األمثلـة , عل ما حيصل بسببه تلويث له مما يؤدي إىل رضر صحي أو بيئيتلويث املاء أو ف
 . والنامذج ما يدل عىل ذلك

 :  تنجس املاء وتقذيره−
فأمر باملافظـة عـىل طاهريتـه وهنـى عـن تنجيـسه , ًاملاء أنزله اهللا من السامء طهورا 

خاصـة عنـدما , نـسان وتقذيره وذلك ملا يرتتب عىل هذا الفعل من أرضار صحية عىل اإل
فهو بـذلك خيـرج عـن . الطعم, أو اللون, أو الريح أو بأحدها: يتغري املاء بأوصافه الثالثة

املـاء ال (( ويف ذلـك بقـول الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم , فطرته التي فطره اهللا عليها 
لـوث  فاملـاء ال يـنجس إال إذا ت)١١٧()) ينجسه يش إال ما غلب عىل رحيه أو طعمه أو لونه

ًسواء كان املاء قليال أو كثريا, راكدا أو جاريا  ومـع ذلـك , بالنجاسة واختلطت به فغريته  ً ً
نجد أن اإلسالم هنى عن وضع القاذورات وامللوثات والسموم يف املاء ولوكان مستبحرا, 
كام هنى اإلنسان عن استخدام املاء امللوث إذا كان هذا التلويث قد أفسده, خاصة إذا كـان 

ًاء راكدا ليس جاريا ومتحركا, ألنه ال يقدر عـىل دفـع القـاذورات وامللوثـات وإذابتهـا امل ً ً
ال يبولن أحدكم يف املاء (( أورميها للخارج, ويف ذلك يقول الرسول صىل اهللا عليه وسلم 

 واملاء الدائم الـذي ال جيـري )١١٨( "منه"ويف رواية )) الدائم الذي ال جيري ثم يغتسل فيه
والصهاريج, والربك, والغـدرات يف الفلـوات, واملـوارد التـي يـستقي منهـا كاخلزانات, 

ًألن البول ينجس املاء ويلوثه وجيعله عرضـة وسـببا يف انتـشار كثـري مـن . الناس وغريها
ًاألمراض القاتلة, واحلديث فيه هني للبائل يف املاء ولوكـان كثـريا أن يغتـسل فيـه بغمـس 

ً, أو باالغرتاف منه خاصـة إذا كـان قلـيال كـام تـدل )فيه( جسمه فيه, كام تدل عليه رواية 
, ألن يف ذلك تنجيس لبدنه وتقذيره, وتعريض نفسه لألمراض الفتاكـة, )منه(عليه رواية 
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وقد لعن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مـن . ويف الوقت نفسه يكرهه للغري ويقذره عليه
املاء و يقذره وينفر الناس منه, عن معاذ ألنه بذلك يلوث , يتغوط يف موارد املاء و مشارعه

اتقوا املالعن الثالثـة وذكـر : (( بن جبل ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالا
وعـن ابـن ) أو نقع ماء( وألمحد عن ابن عباس ريض اهللا عنهام )١١٩(الرباز يف املوارد:منها

 والغائط يف املاء كل مـا يلوثـه وأحلق بالبول. )١٢٠() وضفة هنر جار( عمر ريض اهللا عنهام 
بل جاء يف النص الصحيح جمرد الغـسل يف املـاء الراكـد . ويفسده عىل الغري ويرض بالناس

 )١٢١()) ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب(( ففي رواية الصحيحني , منهي عنه 
ًسده طـاهرا ألنه بدخولـه يف املـاء ولوكـان جـ)) ًفقال كيف يفعل ذلك قال يتناوله تناوال

خاصـة يف الـرشب, هلـذا جـاء , يقذره عىل اآلخرين, وتعاف النفوس بعد ذلك استعامله 
 .النهي الرصيح عن ذلك

 : إراقة املاء النجس امللوث
وكـذلك امللـوث املـرض , جسوجاء يف الترشيع اإلسالمي املنـع مـن اسـتعامل املـاء الـن

ومن ذلك األمر بإراقـة املـاء الـذي , بقائه رضر كام جاء األمر بإراقته مادام يتوقف عىل , باإلنسان
ملا اشتمل عليه لعابه من املكروبات واألدواء املـرضة باإلنـسان ولنجاسـته, بـل , ولغ منه الكلب 

زيادة يف دفع الرضر واخلطر كان التشديد يف تطهري وتنظيف اإلناء الذي فيه املاء املولوغ فيه بغـسله 
 . ف يف إحد الغسالتسبع مرات مع إضافة الرتاب املنظ

قال رسـول اهللا صـىل اهللا :  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال)١٢٢(ففي صحيح مسلم  
)) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالرتاب: (( عليه وسلم

 لقد أثبت الطب احلديث أن يف لعاب الكلب " أوالهن" وللرتمذي )١٢٣( " فلريقه"ويف لفظ 
ولذا خص الشارع احلكـيم إراقـة مـا . راثيم ومكروبات ال يقتلها إال الرتاب املمزوج باملاءج

  )١٢٤(وغسل اإلناء سبع مرات وليصحب الرتاب إحد الغسالت. يرشب منه الكلب
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وقـد , وإال ملا جاز ألنه إضاعة مال , واألمر باإلراقة يدل عىل خطورة استعامله ورضره 
 وسلم عن ذلك بل نجد مرشوعية اإلراقة للامء من أي مستقذر يـراه هنى الرسول صىل اهللا عليه

أن النبي صىل اهللا  (( )١٢٥(ففي جامع الرتمذي ومسند أمحد, اإلنسان فيه وتعافه نفسه من تناوله 
فإين : قال, قال اهرقها . فقال رجل القذاة أراها يف اإلناء, عليه وسلم هنى عن النفخ يف الرشاب 

 )). ًفأبن القدح إذا عن فيك: حد قالال أرو من نفس وا
 : معاجلة املاء امللوث

ومما جاء يف الترشيع اإلسالمي األمر بمعاجلة الرشاب امللوث بغري النجاسـة بـام يقـيض 
 عىل املكروبات والبكترييا, 

ًحتى يكون املاء صحيا وصاحلا لالستعامل ففي حـديث , وليس فيه مرضة عىل اإلنسان, ً
إذا وقـع (( قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : أبو هريرة  ريض اهللا عنه قالالذباب الذي رواه 

أخرجه )) الذباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء
 ))وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء(( وزاد )١٢٧( وأبو داود)١٢٦(البخاري

نبوية بإثبات الداء والدواء يف جنـاحي الـذباب وقد قرر الطب احلديث هذه املعجزة ال
أن يف اجلناح األيرس مادة سامة ال دواء هلا إال املادة األخر ) املجهر(بواسطة امليكروسكوب 
  )١٢٨(التي يف اجلناح األيمن

 : تعليامت وآداب للمحافظة عىل نظافة املاء
ألن هـذا , نابـة وغريهـاالنهي عن غمس البدن يف املاء الراكد الذي ال يتحرك سواء جل −١

ال يغتـسل ((وهلذا قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم , الفعل يقذر املاء وينفر الناس من استعامله
 )١٢٩())أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب

ء, سـواء  غسل اليدين قبل أن يدخلها يف إناء املـاء إذا أراد االغـرتاف مـن املـا−٢
كان رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ((ففي غسل اجلنابة . لوضوء أو غسل أو لغري ذلك

, ويف الوضوء كان النبي صـىل اهللا عليـه )١٣٠(ًإذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه ثالثا
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ًوسلم إذا توضأ من تور أكفأ عىل يديه من التور فيغسل يديه ثالثا ثم يدخل يده بعد ذلـك 
 )١٣١())للوضوء
 النائم إذا استيقظ من نومه وأراد االغرتاف من املاء فال يدخل يده يف املـاء حتـى −٣

وماذا ال مـست فقـد تالمـس , ًيغسلها ثالثا, ألنه يف حالة نومه ال يدري ماذا وقع عىل يديه 
ًأو شيئا رطبا ساما أو غري ذلك, لذلك كان التوجيه النبوي , نجاسة  ً إذا اسـتيقظ أحـدكم (( ً

متفق عليه )) ً نومه فال يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يدهمن
)١٣٢( 

 :التنفس يف اإلناء
 ومن األدب يف حق الشارب من اإلناء أن ال يقذره عىل الغـري, ولـذا هنـى الرسـول −٤

فس يف إذا رشب أحـدكم فـال يتـن(( صىل اهللا عليه وسلم الـشارب أن يتـنفس يف اإلنـاء فقـال 
لط املـاء البخـار الـصاعد مـن ًوخوفـا مـن أن خيـا,  وذلك ألنه من فعل الدواب )١٣٣())اإلناء
أو يقع فيه يشء من أنفـه وهـو مـصاب بـبعض األمـراض , ًأو ينفث فيه شيئا من ريقه , معدته

كـام أنـه بتلويثـه , فيفسد املاء الذي هو جوهر شفاف لطيف فيعافه الشارب ويستقذره , املعدية 
. ًل بعض األمراض املعدية إذا كان الشارب املتنفس مريضا, فيحصل الرضر عىل اآلخـرينتنتق

يتـنفس (( كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : ففي رواية مسلم من حديث انس بن مالك قال
  )١٣٤())إنه أرو وأمرأ وأبرأ: ًيف الرشاب ثالثا ويقول

إذا رشب أحـدكم فـال (( ه والبن ماجه من حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه رفعـ
 ) ١٣٥())يتنفس يف اإلناء فإذا أراد أن يعود فلينح اإلناء ثم ليعد إن كان يريد

, النهي عن التنفس يف الرشب كالنهي عن النفخ يف الطعام والـرشاب : قال املهلب
إذ كان التقـذر يف مثـل , من أجل أنه قد يقع فيه يشء من الريق فيعافه الشارب ويستقذره 

ًوير احلافظ ابن حجر أن هذا ليس مقصورا عـىل . دة غالبة عىل طباع أكثر الناسذلك عا
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من أكل أو رشب مع غريه أو مع نفسه ألنه ال يؤمن مع ذلك أن تفـضل فـضلة أو حيـصل 
 ) ١٣٦(التقذر من اإلناء أو نحو ذلك

 :النفخ يف الرشاب والطعام
فـاألدب أن ال يفعـل ,  فيـه  ومن هذا القبيل النفخ يف الرشاب بسبب حرارة أو قذاة−٥

ثالث نفخات يكرههن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه (( ففي مصنف عبد الرزاق , الشارب ذلك 
  )١٣٧())ونفخة يف السجود, ونفخة يف الرشاب , نفخة يف الطعام : وسلم

هنى رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم عـن الـنفخ يف الطعـام (( ويف سنن أيب داود 
ي عن النفخ ملا حيصل من اإلفساد للطعـام والـرشاب عـىل الغـري  والنه)١٣٨())والرشاب
 . وألن النفس تعاف ذلك, بتقذيره

 :الرشب من فم اإلناء
ويعرض اإلنسان للخطر الصحي الرشب مـن , ومما يؤثر عىل صحة املاء ونظافته ) ٦

ره عـىل ألن الـشاربيقذ, والتي ال ير املاء املـرشوب بـداخلها , فم األوعية الضيقة الفتحة 
وما مد سالمة وصحة الـذي يـرشبه مـن , الغري وألنه ال يدري ما الذي سيدخل يف بطنه 

لذلك هنى الرسول صىل اهللا عليه وسلم عن الـرشب مـن , املكروبات واحليوانات واألوبئة 
( فم السقا مبارشة فعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم 

.  ومعنى اختناثها كرس أفواهها ثـم يـرشب منهـا)١٣٩(متفق عليه) ناث األسقيةهنى عن اخت
وأن رجال ً قام من الليل بعد النهي إىل سـقاء فاختنثـه (( ويف سنن ابن ماجه يف آخر احلديث 

فهذه الزيادة توضح علة النهي وهو دخول هوام بـني املـاء يف جـوف )) فخرج عليه منه حية
. بارشة دخلت اهلوام يف بطنه وهو ال يـشعر, فيتعـرض للخطـرفإذا رشب من الفم م, السقا

 من حديث عائشة ريض اهللا عنها بسند قـوي )١٤٠(وجاءت رواية أخر يف مستدرك احلاكم
وهذه علة أخـر للنهـي وهـو تقـذير )) هنى أن يرشب من يف السقا ألن ذلك ينتنه(( بلفظ 
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 . اإلناء واملاء املرشوب منه
والـيشء اخلـايل وكـل مـا هـو فـارغ , اجلو :  اهلواء مجع أهوية:تعريف اهلواء:  اهلواء−ب

َوأفئدهتم هواء ٌ((, ومنه قوله تعاىل )١٤١(هواء ََ ْ ُ ُ َ ِ ْ أو هـي بمنزلـة اهلـواء يف اخلـالء, ) ٤٣: إبراهيم)) (َ
 وهـو غـاز )١٤٢(وهو املكان الذي دخل إليه اهلواء النقي, ويطلق اهلواء عىل السيال الذي نستنشقه 

 )١٤٣(ألرضية ويتكون مـن األوزون, وغـاز األكـسجني, وغـازات قليلـة أخـر يغلف الكرة ا
وهو جسم ممتزج من اهلواء اخلفيف, ومـن األجـزاء . اجلسم املبثوث يف اجلو: ويعرفه بن سيناء بأنه

املاشية اجلارية, ومن األجزاء األرضية املتصعدة يف الـدخان والغبـار, ومـن أجـزاء ناريـة, يقـول 
ويطلـق عليـه ) ١٤٤(مل أجد فيام قرأت أمجع وال أوجز من هذا التعريف:  اخلياطالدكتور حممد هيثم

 −الريح التي تدخل وخترج من أنف احلي ومن الرئة وفمه حال التـنفس : النفس بفتح النون والفاء
, فتـنفس اهلـواء رضوري السـتمرار حيـاة )١٤٥( وهو كالغذاء للنفس وبانقطاعه بطالهنا −اهلواء 

 الذي يطلق الطاقة الكامنة يف مواد غذائها فيمكنها من أن تسعى يف مناشط احلياة ألنه هو, األحياء 
 . من أبسطها إىل أعقدها

 : اهلواء رضورة لبقاء احلياة
واإلنـسان , يعترب أهم احتياجات اإلنسان واحليوان والنبات عىل اإلطـالق : وتوفري اهلواء

وفـره اهللا اخلـالق الـرحيم ملخلوقاتـه, ويـرس اليستطيع االستغناء عنه ولو بدقائق معدودة, لذلك 
ًمكانه عىل وجه األرض, وحيصل عليه املخلوق دون تكلف أو مجع أو نقل أو خزن نقيـا صـافيا  ً ,

ًومل جيعل اهللا ألحد من خلقه سلطان عليه بل جعلـه غـازا ينتـرش يف , وال يستطيع أحد أن حيتكره 
ووفـره بكميـات هائلـة تكفـي , األرض وأحاطنا به من كـل مكـان عـىل سـطح , األرض كلها 

, ولقـد اهـتم التـرشيع اإلسـالمي )١٤٦(الحتياجات كل الكائنات ويرسها يف كل مكان وزمـان 
ودعـا إىل , باهلواء أيام اهتامم حيث رشع من األحكام ما حتافظ عىل صفائه, ونقائه, وطيبه, وصحته

ائص املطلوبة للهواء الـذي فيـه حيـاة اآلداب التي من شأن امللتزمني هبا أن حيافظوا عىل هذه اخلص
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ًوإفساده حتى ال يكون صاحلا للمخلوق إنام هو بسبب فعل هـذا اإلنـسان الـذي ال , كل ذي حي
َظهر ((يقابل النعم بالشكر, وإنام يقابلها بالكفران, فإفساد اهلواء وتلويثه داخل يف عموم قوله تعاىل  َ َ

َالفساد يف الرب والبحر بام ِّ َ َِ ِ ْ َ َ ُْ ْ ِْ َ كسبت أيدي النـاس ليـذيقهم بعـض الـذي عملـوا لعلهـم يرجعـونَ َُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ ْ ْ ْ ََّ َ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ِ َّ َ ْ َ ((
 ).٤١: الروم(

 : طيب اهلواء ونقاوته ودعوة اإلسالم لذلك
ورائحته طيبة, حتى حيصل منه املقـصود , ًفاهلواء الذي يتنسمه اإلنسان البد أن يكون طيبا 

 ومن غذاء الروح به, ومن هذا القبيـل جـاء الرتغيـب يف الرائحـة ,لإلنسان من احلفظ عىل حياته 
القو تزيد به وينتفع به الدماغ والقلب وسائر األعضاء الباطنيـة, : فالطيب, الطيبة وبيان فوائدها 

ولذلك كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يتطيب وحيب الطيب ويأمر باستعامله, عـن أنـس بـن 
حبـب إيل مـن الـدنيا الطيـب والنـساء (( لنبي صىل اهللا عليه وسـلم قـال مالك ريض اهللا عنه أن ا

 )١٤٧(رواه النسائي)) وجعلت قرة عيني يف الصالة
فطيب اهلواء يعني عىل الصحة والسالمة من األمراض واألوبئة, والرشيعة اإلسالمية 

إلنـسان وإفساده, ألن ذلك مما يـؤثر عـىل صـحة ا, وتعكري اهلواء , تنهى عن تلويث األجواء
وتـؤدي إىل , واحليوان والنباتات, وتلوث اهلواء يعني اختالطه بمواد معينة تتسبب يف إفساده 

, ًوقد كان قـديام حيـصل التلـوث للهـواء باألوبئـة , اإلرضار باألحياء وكثري من املخلوقات 
نـاس وتوسـع ال, وكل ما تطورت احلياة , وباملخلفات اإلنسانية وغريها , وبالروائح الكرهية 

ًيف األبنية والصناعات خاصة الكيامويات والنوويات, كان التلوث اهلوائي أكثر خطرا خاصة 
والكيامويـات وعـوادم املـصانع , والدخان, واملبيـدات احلـرشية , يف عرصنا فالوقود العادم 

وعوادم وقود السيارات والطائرات والسفن وغريها, وما تطلق من كميـات كبـرية , الكبرية 
ًوينعكس سلبا عىل كل , زات واهلبائيات يف اهلواء, كل ذلك يتحقق به التلوث للهواء من الغا

من يستنشقه من املخلوقات احليوانية والنباتية وتقدر منظمة الصحة العاملية أن ما يقـرب مـن 
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 . مخس سكان العامل يتعرضون ملستويات خطرة من ملوثات اهلواء
كثرة املـوت أو املوتـان كـام عـرب عنـه يف : يويرجح ابن خلدون وهو عامل مسلم اجتامع

أن سبب ذلـك يعـود يف الغالـب إىل : املقدمة, إىل أسباب كثرية منها املجاعات واألوبئة, ويقول
وممـا : وهلـذا يقـول, ولكثرة ما خيالطه من الرطوبـات والعفونـات, فساد اهلواء لكثرة العمران 

هلواء للسالمة من األمراض, فـإن اهلـواء إذا يراعى يف ذلك للحامية من اآلفات الساموية طيب ا
ًكان راكدا خبيثا أو مروج خبيثة أرسع إليها العفـن , أو مناقع متعفنة , ًأو جماورا للمياه الفاسدة , ً

وهذا مشاهد, واملدن التي مل يراع فيهـا , من جماورهتا فأرسع املرض للحيوان الكائن فيه ال حمالة 
إن هذه األهوية العفنة أكثر ما هييئهـا لتعفـني : ثم يقول, الغالب طيب اهلواء كثرية األمراض يف 

ًاألجسام وأمراض احلميات ركودها, فإذا ختللتها الريح ونفشت وذهبت هبا يمينا وشامال خف 
شان العفن واملرض البادي منها للحيوانات, وخيلص إىل أن من احلكمة أن يباعد اإلنـسان بـني 

 )١٤٨( التموج ليذهب بام حيصل يف اهلـواء مـن الفـساد والعفـن املساكن حتى يتمكن اهلواء من
واهلواء اجليد يف اجلوهر هو اهلـواء الـذي ال خيالطـه مـن األبخـرة واألدخنـة : ويقول ابن سيناء

إال الذي يف حال ويشء غريب, وهو مكشوف للسامء غري حمقون بني اجلدران والسقوف اللهم 
 . )١٤٩(فساد عامما يصيب اهلواء 
 :ًتعلق باهلواء نظافة وتلويثاأحكام ت

وها أنا أعرض بعض األحكام والتعليامت واآلداب املتعلقة بخطورة تلويث اهلواء 
 :ورضورة احلفاظ عىل صفاته ونقائه وصحته وطيب شمه

 :احلجر الصحي
ًوخطرا عىل الصحة باعتبـار الوبـاء , ً إذا عم الوباء يف منطقة وأصبح هواؤها ملوثا

فـساد جـو اهلـواء الـذي هـو مـادة الـروح ((  اللغة والفقه والطب بأنه لــــكام يعرفه أه
 . )١٥٠()) ومده
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ومن هو خارج منطقة الوباء فال , فإن اإلسالم يمنع من يف منطقة الوباء أن خيرجوا منها 
: يدخل إليها وهذا ما يسمى باحلجر الصحي, فعن عبد الـرمحن بـن عـوف ريض اهللا عنـه قـال

بـأرض فـال ) يعنـي الطـاعون(إذا سمعتم بـه ((  عليه وسلم يقول سمعت رسول اهللا صىل اهللا
 )١٥١(متفق عليه )) ًوإذا وقع بأرض ٍ وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه, تقدموا عليه 

فقـد ينـصح الوافـد بـأن ال يبقـى يف , ومن الوباء ما يتأثر به الوافد دون الذي يعيش فيه 
وملـا قـدم رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه . عولج وذهب الوباءاملكان املوبوء ألنه ال يالئمه, إال إذا 

بوءة تقول عائشة ريض اهللا عنه ًوسلم املدينة مهاجرا, وقدم معه أصحابه, فكانت بالنسبة هلم مو
فمرض كثري من الصحابة منهم أبوبكر, وعائشة, وبـالل, )) قدمنا املدينة وهي أوبأ أرض اهللا((

 عليه وسلم دعا أن ينقل وباءها إىل اجلحفة فانتقل وحتولـت وغريهم, إال أن رسول اهللا صىل اهللا
إىل أصح بلدان اهللا, وتكيف مع هوائها كل من قدم عليها من املهاجرين, وتكيفـوا مـع هوائهـا 

 . وعاشوا يف صحة وعافية
ومن املعاجلة الرشعية الصحية إخراج من هبا إىل أرض نزهة ليس يف هوائها تلـوث 

أن عمـر ريض اهللا عنـه : (( يه ما جاء يف أثر أيب موسى ريض اهللا عنهبالوباء, وهذا يدل عل
: كتب إىل أيب عبيدة إن يل إليك حاجة فال تضع كتايب من يدك حتى تقبل إيل, فكتـب إليـه

فكتب إليـه , وإين يف جند من املسلمني ال أجد بنفيس رغبة عنهم , إين قد عرفت حاجتك 
 غميقة فارفعهم إىل أرض نزهة فدعا أبـو عبيـدة أبـا ًفإنك نزلت باملسلمني أرضا: أما بعد

ًأخرج فارتد للمسلمني منزال حتى أنتقل هبم, وقـد امتثـل أبـو عبيـدة أمـر : موسى فقال
قريبـة : , ومعنـى غميقـة)١٥٢()) اخلليفة عمر فأنزل الناس يف مكان آخر فارتفع الطاعون

د املياه, والنزهـة الفـسيحة البعيـدة ًوذلك مما يفسد غالبا به اهلواء لفسا, من املياه والنزوز 
 عن الوخم

ومن هذا القبيل قصة العرنيني الذين وفدوا عىل املدينة وكان هواؤها غري مالئم وغـري 
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صحي هلم فاستومخوها وشكوا ذلك لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأهنا مل توافق أجسامهم 
عهم من الصحراء واإلبل واأللبـان فأمرهم الرسول أن خيرجوا منها إىل بيئة وهواء يتناسب م

وروائح األبوال فخرجوا ورشبوا من ألباهنا وأبواهلا فصحوا ويؤيد هذا قول الرسول صىل اهللا 
 )١٥٣()فإن من القرف التلف(عليه وسلم يف احلديث السابق 

 :التحذير من تلويث اهلواء
بيئـة ال يعيـشون الذين أصبح هلم هبذا ) التبغ( ومن هذا القبيل املرىض برشب الدخان, 

ًإال مع تلوث هوائها هبذا الدخان, الذي أمجع األطباء عىل رضره صـحيا عـىل الـشارب, وعـىل 
ًاجلالس معه, ألنه يستنشق هواء ملوثا هبـذا الـدخان, لـذلك وضـع الغـرب تـرشيعات يمنـع  ً
املدخنني من أن يامرسوا الدخان يف األماكن العامة واملواصـالت وجتمعـات مـن ال يـدخنون, 

ونلحـظ يف أن التـرشيع . ووضعوا هلم أمـاكن خاصـة متثـل بيئـة للمـدخنني ونعـم مـا فعلـوه
ومنع املصح أن يرد عىل املمـرض كـام , اإلسالمي قد سبق إىل هذا يف عزل املمرض عن املصح 

 السابق ذكره ) ال يورد ممرض عىل مصح(
 :تنقية اهلواء من الروائح الكرهية

وتلوثه الروائح الكرهية, سواء الطاهرة كالبـصل, والثـوم,  ومما يغري صحة اهلواء ونقائه 
, )التبـغ( كالدخان : ًوامليتة, ونحو ذلك, أو رضره طبيا, والكراث, أو النجسة كالبول, والغائط

واملــواد الكيامويــة, , والتفجــريات النوويــة, وعــوادم الزيــوت, ودخــان املركبــات, واملــصانع 
 . , وغري ذلك من منتجات العرص احلديثومتفجرات الدينامت,والقنابل احلربية

, و الرشيعة اإلسالمية قد تناولت كل ذلك باألحكام الرشعية, واآلداب اإلنـسانية
 : والتعليامت املنظمة والضابطة ملا جينب الرضر ويبعد املخاطر, من ذلك

ًأن من أصاب شيئا مـن هـذا :  تلوث اهلواء بالروائح الكرهية , جاء يف اإلسالم−١
ً أن يبقى حمصورا يف بيئته املتمثلة يف بيته, ومـع مـن تنـاول معـه مثـل هـذه الـروائح فعليه
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الكرهية, وعليه أن يعتزل املجمعـات واألمـاكن األخـر التـي هـي حمـل االجتامعـات, 
وقد سبق لنا ذكر مـا . كاملساجد, وغريها, حتى ال يلوث هواءها, ويؤذي اآلخرين بذلك

ًسان, فمن أكل ثوما, أو بصال, أو كراثـا, أو نحـو ذلـك, ورد يف هذا يف مبحث نظافة اإلن ًً
 –من أكل من هذه الشجرة فال يقربنا (( وأوضح نص يدل عىل هذا قول الرسول يف الثوم 

ًمـن أكـل ثومـا أو بـصال فليعتزلنـا (( وقوله ))  ال يصلني معنا–أو  فليعتـزل :  أو قـال–ً
وقـد جـاء يف ) ١٥٥())ذهب رحيهـاحتـى يـ((  وزاد مسلم )١٥٤())مسجدنا وليقعد يف بيته

أو بـه , ويلحق هبذا من بفيه بخر) ّما أراه يعني إالنتنه( رواية خملد بن يزيد عن ابن خديج 
وأصـحاب الـصنائع التـي هلـا رائحـة كالـسامك والـدباغ, أو العاهـات , جرح له رائحة 

 . كاجلذام, واجلرب, ونحو ذلك
كوالت ذات الروائح الكرهية يتجشع, أن اآلكل هلذه املأ:  والناحية الصحية يف هذا

فينبعث منه اجلشاع, فيختلط باهلواء, فيصبح بذلك غري صحي بالنسبة لغري اآلكل فيؤذيه 
استنشاقه, وقد يؤدي به إىل الغثيان والطرش, كـام يقـع يف حـق الـبعض لـشدة تعففهـم, 

 . وتقززهم, وعدم حتملهم لذلك
عنـد قـضاء احلاجـة بغـائط, أو بـول  االبتعاد عن األماكن املأهولـة بالـسكان −٢

وتغييب اخلارج إن أمكن, حتى التبقى رائحته ونتنه يعكر اهلواء النقـي الـذي يستنـشقه ,
أنـه كـان إذا (( اإلنسان ويرض بالصحة, وقد ورد يف هذا عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم 

 أن النبـي  وعن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه)١٥٦())ذهب إىل الغائط أبعد بحيث ال يراه أحد
ويبعد عن الناس :  قال الفقهاء)١٥٧()) من اتى الغائط فليسترت(( صىل اهللا عليه وسلم قال 

ارج منه صـوت, وال يـشم لـه ريـح ــمع للخــــراء ونحوها إىل حيث ال يســيف الصح
)١٥٨(. 

وهذا ممـا أمجـع , دفن األموات ومواراهتم يف حفرة, بحيث يمنع ظهور أي رائحة  −٣
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ويتأذ الناس مـن رائحتـه, , ً ألنه يف تركه عىل وجه األرض هتكا حلرمته )١٥٩( عليه الفقهاء
ًأمل نجعـل األرض كفاتـا أحيـاء وأمواتـا((واألصل يف ذلك قوله تعاىل  ََ َ َ ْ َ ْْ ً َْ َ َِ َ َ ْ ِ َ ْ , ٢٥: املرسـالت)) (َ

ُثم أماته فأقربه((وقوله تعاىل )) 26ً َُ َ َ َّْ َ َُ َ  ) ٢١: عبس) (َ
 إشارة إىل مرشوعية دفن اإلنسان, وأما دفن غريه من احليوانـات  قال األلويس معنى اآلية

  )١٦٠(ًفقيل هو مباح المكروه وقد يطلب ألمر مرشوع يقتضيه, كدفع أذ جيفتة مثال 
وأقل حفرة الدفن حفرة متنع الرائحة والسبع عن نبش تلك احلفرة ألكل امليت, ألن احلكمة 

وأكـل الـسباع لـه, والـسنة , واستقذار جيفته , ائحته يف وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار ر
 وقـد اختلفـوا )١٦١())احفروا وأوسعوا وأعمقوا (( التعميق والتوسعة, لقوله صىل اهللا عليه وسلم 

 ) ١٦٢(يف مقدار العمق فاألقل نصف قامة, واألكثر قامة وبسطة من رجل معتدل 
ن توار وتدفن بحيث ال يظهـر إن بقاء جثث األموات سواء من اإلنسان أو احليوان دون أ

وال , وانتشار األمراض, له رائحة حيدث يف اهلواء من األرضار الصحية اليشء الكثري, كظهور الوباء
 .يستطيع أحد أن يستقر يف مواضعها لشدة نتنها وجيفتها

 إذا كانت يف منزل حتى ال حترق سائل اهلواء, وتفرز  إطفاء املصابيح عند النوم−٤ 
أو حيـصل بـسببها . ً الكربون, فتحدث ملن يف البيت اختناقا فيتسبب يف مـوهتمثاين أكسيد

حريق يف البيت, فيكون بسببه اهلالك, ويف هذا أرشد الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم أمتـه 
إذا نمـتم فـأطفئوا (( ويف حـديث ابـن عبـاس ريض اهللا عنـه وفيـه . بإطفاء املصابيح إذا رقدوا
 ) ١٦٣()) ل هذه يعني الفأرة فتحرقكمرسجكم فإن الشيطان يدل مث

كام أنه ال ترتك النار موقدة يف البيت حني النوم دون أن تطفأ أو خترج, فعن سامل عن أبيـه 
 وهذا غـري )١٦٤ ())ال ترتكوا النار يف بيوتكم حني تنامون(( عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال 

وإن , يق أو اختناق دخلـت يف احلكـم القناديل املعلقة املحكمة اإلغالق, فإن خيف بسببها حر
حصل األمن منها كام هو الغالب يف قناديل عرصنا فال بـأس هبـا, النتفـاء العلـة, ويف الـرشيعة 
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 اإلسالمية كثري من األحكام نكتفي منها هبذه األمثلة واهللا أعلم
 :رضورة العذاء حلياة اإلنسان:  الغذاء_ج 

 وكل ذي حياة, الذي بدونه تنتهي احليـاة لكـل الغذاء هو أحد العنارص احليوية لإلنسان
ذي حي, لذلك كان هو حمل تذكري اهللا عز وجل لإلنسان هبذه النعمـة العظيمـة التـي أوجـدها 
ويرس سبل الوصول إليها, وأحاطتها بالترشيعات التي حتافظ عىل صـحتها وسـالمتها, وتلـزم 

 حتـى تكـون صـاحلة وسـليمة, وحمققـة املكلف بعدم تلويثها, كام ألزمته باملحافظة عىل نظافتها
ًوهو الذي أنزل من السامء ماء : ((هلدفها يف اإلنسان واألحياء دون إرضار به, يقول اهللا عزوجل َ َ َِّ َ َ َ َِ َِ ََّ َ ُ

َّفأخرجنا به نبات كل يشء فأخرجنا منه خرضا نخرج منه حبا مرتاكبا ومن الن َ ْ ْ َ ََ َ ّ َ ُ ُ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ًِ ً ً َ ََ ُّ َ َِ ْ َ ْ ُّْ ََ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َخـل مـن طلعهـا ِ ِ ِْ َ ِ ْ
َقنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغري متشابه انظروا إىل ثمـره إذا أثمـر  َ َ ُ ُ ْ ُ َّ ُّ ِّْ َ َ ْ ُ ً َ َ ٌ ٌَ َِ ِ ِِ ٍ ٍ ِ ِِ ِ َِ َْ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ََّ ٍْ َ َّ ْ

َوينعه إن يف ذلكم آليات لقوم يؤمنون َ َ َُّ ِْ ٍ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ٍَ ِّ ْ ُ ِ ُوهـ((: وقولـه).. ٩٩األنعـام ())ِ ٍو الـذي أنـشأ جنـات َ َِّ َ ََ َ َ َّ
ٍمعروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا أكله والزيتون والرمان متشاهبا وغري متشابه  ٍ ٍِ َِ َ ُ ُ َ ََ َ ُ َُ ْ ُ َّ ُّ ْ ُ َ ْ ُ ََّ ََ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ًْ َ َ ًَّ ْ َُّ َُ ِ ْ َّ

ُكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حـصاده وال تـرسف َّ ْ ْ َ َ ِْ ْ َ َ َ َُ َُ َُ َ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ َوا إنـه ال حيـب املـرسفنيُ ُِ ِِ ْ ُْ ُّ َُ َّ ِ : األنعـام() )ْ
١٤١( 

فهاتان اآليتان وغريمها كثري ذكرت أنواع املطعومات واألغذية, وكيف يكوهنـا اهللا 
القادر, وكيف جعلها مادة غذائية يتنعم هبا اإلنسان بل وكـل حيـوان, وحيـافظ هبـا عـىل 

. ا بتعاليم ربه وحقـق هبـا الـشكر لـهحياته وصحته متى عرف قدر هذه النعمة والتزم فيه
ومن ذلك املحافظة عليها, وجتنيبها عن كل ضار مرض بمن حيق له تناوهلا, والتزام العـدل 

ًوالتوازن فيها وعدم اإلرساف يف التعامل معها أخذا و عطاء, وتناوال ً ً . 
اء, ويف هذا البحث إجياز ألحكام اإلسالم وتعاليمه فيام يتعلق باملحافظة عىل الغـذ
 . وأن ال يلوث, يف أي عنرص من عنارصه ومكوناته, والسعي اجلاد عىل صحته ونظافته
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 :حتريم إفساد الغذاء واإلرساف فيه
, والتحــذير مــن اإلفــساد وإهــالك احلــرث )أن ال رضر وال رضار: ( ففــي التعــاليم العامــة

َ وإذا توىل س((: والنسل, ونعى عىل من يفعل ذلك, حيث قال تعاىل َّ َ ََ َ َعى يف األرض ليفسد فيها وهيلك ِ ِ ْ ُ َْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِ
َاحلرث والنسل واهللاُّ ال حيب الفساد ُّ َ ََ ْ ْ ََ َِ ُ َ َ َّ َ وال ((: بل التحذير من كل فساد بعـد إصـالح). ٢٠٥: البقرة())ْ َ

َتفسدوا يف األرض بعد إصالحها ذلكم خري لكم إن كنتم مؤمنني ِْ ِ ِ ِ ُِّ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُُ َِ ُِ َُّ ٌ َ َ ْ َْ ْ ْ َ ِ َ  ). ٨٥عراف األ())ِ
النهي عن اإلرساف ملا فيه من أرضار كثرية, والتحذير مـن الـرتف : ومن التعاليم العامة

والنعيم, ملا يصاحبه عادة من فساد الطبيعة اإلنـسانية, واالنحـراف عـن اجلـادة, واخلـوض يف 
 املكونـة والرسف منهي عنه يف كل األحوال, إال أنه يف الغذاء وعنارصه. املظاهر اخلداعة الرباقة

ًله جاء النهي فيه أكثر نصا, ألنه يتناىف مع شكر النعمـة واحلفـاظ عليهـا, وإذا كـان النهـي عـن  ّ
ًاإلرساف قد جاء يف القرآن الكريم ثالثـا وعـرشين مـرة يف إحـد وعـرشين أيـة, فـإن حـظ 

 ((: اإلرساف يف الغذاء واملطعومات واألكل واإلنفاق جاء مخـس مـرات يف أربـع آيـات هـي
ُوكل َوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال حيب املرسفني ُ ُِ ِِ ِْ ُْْ ُّ ُ َ ُ ََ ََّ ُِ ْ ُ ْ َْ ُ والذين إذا أنفقوا مل يرسفوا (().٣١: األعراف(ْ ُ َ َِ ْ ُ َ َْ َ َ ِ ِ َّ

ًومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما َ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ ْ َُ ُ ْ َوالزيتون والرمـان متـشاهبا وغـري متـش((). ٦٧: الفرقان())َ ََ َ ُُ ْ ُ َّ َُّ َ َ َ ْ ًَ َ َِ ٍابه َّ ِ
َكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حـصاده وال تـرسفوا إنـه ال حيـب املـرسفني ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ َ َ َُْ ُّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َُّ ُ ُِ ِْ ُ َّ ْ ْ َ َ َْ ِ : األنعـام())ُ

ِوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إ((). ١٤١ ِ ِْ َ َ ً ْ َ ْ َ ُْ ْ ُ َ َ َ َ ْ َْ ُ ْ ِّ ْ َ َْ ُِّ َ َّ َ ََ ُ َ ْ َليهم أمواهلم وال ُ ََ َ ْْ ْ ُْ َ َ ِ
ْتأكلوها إرسافا وبدارا أن يكربوا ً ًُ َ ْْ َ ََ َ َِ َ ِ َ ُ ُ  ).٦:النساء())ْ

وقد جاءت أحاديث حيذر فيها الرسول صىل اهللا عليه وسلم من الرسف واخلـيالء 
كلوا وأرشبوا وتصدقوا مـامل خيالطـه إرساف وال : (( يف املآكل واملشارب والصدقة, وقال

 )). خميلة
ما مـالء ابـن آدم : (( ًال حمذرا ابن آدم من أمتالء املعدة التي هي بيت الداء بإرسافوق
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ًوعاء رش من بطنه حسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه, فإن كـان البـد فـاعال فثلـث لطعامـه 
 )). وثلث لرشابه وثلث لنفسه

أحـد ومن املطاعم التي حذر من اإلفساد فيها, واإلرساف فيها, احليوانات التـي هـي 
ًمطعومات اإلنسان فقد هنى اإلسالم عن اختاذ احليوانات والطيور هـدفا لتعلـيم اإلصـابة يف 

هنــى رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم أن تــصرب : الرمــي, فعــن أنــس ريض اهللا عنــه قــال
 .ً أي أن متسك وجتعل هدفا يصوب إليه حتى املوت)١٦٥())البهائم

ا حث املـسلم عـىل اسـتزراع النباتـات ويف النبات التي هي مصدر الغذاء فبقدر م
ًما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منـه : (( ورعايتها واملحافظة عليها يف قوله ً

إذا : (( , ويف حديث آخر)١٦٦(رواه البخاري)) طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة
رواه )) ها فليغرسـهاقامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حتى يغرسـ

 . )١٦٧(أمحد
: فقد هنى عن اإلفساد فيها من قطع وختريب ونحو ذلك, ففي سبب نزول قوله تعـاىل

ُّ وإذا تــوىل ســعى يف األرض ليفــسد فيهــا وهيلــك احلــرث والنــسل واهللاُّ ال حيــب (( َ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ََّ َ ْ َْ َ ِ ْ ِ َ َِ َ ِ َّ ِ
َالفساد َ  اآلية نزلت يف األخنس بن رشيق حيث قدم عـىل يذكر املفرسون أن). ٢٠٥: البقرة())َ

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فزعم أنه يريد اإلسالم ثم خرج من عند النبي صـىل اهللا عليـه 
 . )١٦٨(وسلم فمر بزرع لقوم من املسلمني ومحر فأحرق الزرع وعقر احلمر

ام وممــا جــاء يف الــرشيعة اإلســالمية مــن األحكــ: آداب وأحكــام تتعلــق بالغــذاء
 واآلداب التي هلا صلة باملحافظة عىل نظافة الغذاء, وعدم تناوله إذا كان قد لصق به األذ

 . أو أصابه
الفأرة أو أي حيوان صغري, إذا وقع يف طعام أو زيت أو سمن, فامت فيه, وجب تنحيتـه  .١
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ًعن الطعام, وتنحية ما حوله, أما إن كان مائعا أو رقيقا فيكفاء وال يتناول  هريرة فعن أيب. ً
إذا وقعت الفأرة يف السمن فإن كان : ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال
ًجامدا فألقوها وما حوهلا, وإن كان مائعا فال تقربوه  . )١٦٩(أخرجه أبو داود )) ً

النهــي عــن األكــل بالــشامل ألهنــا يــد خصــصت لالســتنجاء وإزالــة القــاذورات  .٢
ال يأكلن أحد منكم بشامله, وال : مر ريض اهللا عنهام قالواألوساخ, عن عبد اهللا بن ع

وال ((وكـان نـافع يزيـد فيهـا : يرشبن هبا فإن الشيطان يأكل بشامله ويرشب هبا, قال
 . )١٧٠( ))يأخذ هبا وال يعطي هبا

 بيمينه ألهنا اليد املخصصة لذلك وممـا يليـه, وال يمـس بيـده كـل الطعـام الن اإلنسانأكل  .٣
كنت : رتاح لذلك ويتعفف منه, عن عمر بن أيب سلمة ريض اهللا عنهام قالبعض اآلكلني ال ي

ًغالما يف حجر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وكانـت يـدي تطـيش يف الـصحفة, فقـال يل 
يا غالم سم اهللا, وكل بيمينك, وكل مما يليك, فـام زالـت : (( رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 . )١٧٢(ري ومسلم رواه البخا)) )١٧١(تلك طعمتي بعد
 السفرة حتى إذا تساقط يشء من الطعام ال يتسخ, وقد سئل قتادة عىل ماذا عىلاألكل  .٤

 )). عىل السفرة: (( يأكل الصحابة فقال
 الطعام ال من أعـاله ألن الـذي يف األعـىل ينـزل إىل األدنـى فيخـتلط أسفلاألكل من  .٥

 عبـاس ريض اهللا عـنهام باألسفل فقد يتعفف منه من يريد أكل الفـضله, فعـن عبـد اهللا
ًإذا أكل أحدكم طعاما فال يأكل مـن أعـال : (( قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال

أخرجـه أبـو داود )) الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها, فإن الربكـة تنـزل مـن أعالهـا
)١٧٣( . 
, من أثر الطعام ودسومته ففي حديث عبد اهللا بن عكراش أن رسول اهللا اليدينغسل  .٦
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يـا : ىل اهللا عليه وسلم غسل يديه ومسح بلل كفيه ووجهه وذراعية ورأسـه, وقـالص
, ويف حديث أيب هريـرة )١٧٤(أخرجه الرتمذي )) عكراش هذا وضوء ما غريت النار

إن الشيطان حـساس حلـاس : (( ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال
)) فأصابه يشء فال يلومن إال نفسهفاحذروه عىل أنفسكم من مات ويف يده ريح غمر 

 . رواه أبو داود والرتمذي
:  ال يأكل الطعام الذي فيه سوس, أو تغري, فعن أنس بن مالك ريض اهللا عنـه قـالأن .٧

أيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بتمر عتيق, فجعـل يفـتش حتـى خيـرج الـسوس 
 . )١٧٥(أخرجه أبو داود)) منها

صاب باألذ وإنام عىل اآلكل أن يزيل األذ, ومكـان أن ال يأكل الطعام امللوث وامل .٨
التلوث ثم يتناوله, فعن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا صىل اهللا عليـه 

إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان هبا من أذ وليأكلها, : (( وسلم قال
 أصابعه فإنـه ال يـدري يف أي وال يدعها للشيطان, وال يمسح يده باملنديل حتى يلعق

 ,)١٧٦(رواه مسلم )) طعامه الربكة
 الطعام امللوث, وضع الدواء الذي يقيض عىل املكروب املوجود بالطعـام حتـى معاجلةومن  .٩

إذا وقـع الـذباب يف إنـاء : (( يصفو أو يصح, ويف ذلك يقول الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم
جناحيـه داء ويف اآلخـر شـفاء, وإنـه يقـي  فـإن يف أحـد _ اغمسوه _أحدكم فامقلوه يقول 

 ويف روايـة ابـن  )١٧٧(أخرجـه البخـاري وأبـو داود)) بجناحه الذي فيه الداء, فليغمسه كله
 . ))فإذا وقع يف الطعام فامقلوه فيه, فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء: (( ماجه

ى تعـزل مـدة حت) وهي التي تأكل العذرة( ومن هذا القبيل النهي عن أكل الدابة اجلاللة
فقـد . يذهب أثر العذرة, ويتغري اللحم بالعلف الطيب, والرعي اجليد, ويطيب حلمهـا ومرقهـا
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هنى رسـول اهللا : رو الرتمذي وأبو داود عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام قال
 . )١٧٨ ())صىل اهللا عليه وسلم عن أكل اجلاللة وألباهنا

 التحريم ألكل امليتة والدم وحلم اخلنزير, هو اخلبث الـذي  الفقهاء أن علةيذكره  ومما  .١٠
يكون يف هذه األصناف, والرجس الذي حتمله, واألرضار اخلطرية التي تصيب اآلكل, 

ُ قـل ((: وما فيها من مكروبات وعفونات ترض باإلنسان وغريه, لذلك يقول اهللا تعـاىل
َال أجد يف ما أوحي إيل حمرما ع َ ًُ َّ َّ َ ََ ِ ِ ْ ُ َِ ُ ِ ْىل طاعم يطعمه إال أن يكـون ميتـة أو دمـا مـسفوحا أو َّ َ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ًَ ُ ً ً َ ْ َْ َّ َ َُ ُ َّ ِ ٍ ِ َ

ٌحلم خنزير فإنه رجس ْ ُِ َّ ِ َ ٍ ِ ِ َ ْ , فامليتة هي التي متوت من غري ذبح رشعي, وذلـك )١٧٩() . . . )َ
الستقذارها وتنبو عنها الطباع السليمة, وألهنا ربام ماتت من جراء مـرض معـد تنتقـل 

إلنسان, أو من عارض ال يؤمن رضره, والدم املسفوح حرمـه اهللا ألن الـدم عدواه إىل ا
مرسح اجلراثيم, وقد يكون فيه من اجلراثيم ما ال متيته حرارة النار فتنتقل العـدو مـن 
احليوان املريض إىل اإلنـسان الـسليم, وحلـم اخلنزيـر لقذارتـه, فـإن أشـهى غـذاء لـه 

 الديدان الرشيطية, الدودة الوحيدة, وهـي القاذورات والنجاسات, وأكل حلمه بسبب
دودة قتالة فتاكة, ودودة أخر فتاكة يسميها األطباء الشعرة احللزونية, ويقـول بعـض 

أن حلم اخلنزير موجود فيه طفيليـات ختـرق األمعـاء ويـصل إىل العـضالت : األفاضل
تطـور إىل فتتكاثر وينشأعنها مرض خطري يبدأ باضطراب املعدة وطفح عىل اجللد, ثـم ي

من سكان الواليـات املتحـدة يـصابون % ١٢أن : أمل يف األطراف, وصداع وأرق, يقال
 وصــدق اهللا )١٨٠(% ٣٠ًهبــذا املــرض, وأن نــسبة الوفيــات يف املــصابني تبلــغ أحيانــا 

 )). فإنه رجس: (( عزوجل يف قوله
سان اآلكـل  التي فيها طعام حتى ال تتعرض للرياح واملكروبات فيترضر اإلنـاآلنيةتغطية   .١١

ًمنه ويف هذا عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رجال يقال له أبو محيد أتـى النبـي صـىل اهللا عليـه 
ًوسلم بإناء فيه لبن من البقيع هنارا فقال له النبي صىل اهللا عليه وسلم أال مخرته ولو أن تعرض 
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عـن الـنفخ يف وقد سبق ذكر النهي . )١٨١(رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح)) عليه بعود
 الطعام والرشاب

الطعام الذي تعافه النفس وال تشتهيه فإنه صىل اهللا عليه وسلم كان إذا عافت نفسه  .١٢
وهـو أصـل عظـيم يف حفـظ :  حيملها إياه عىل كره, قال ابن القيمومل الطعام مل يأكله,

الصحة, فمتى أكل اإلنسان ما تعافه نفسه, وال يـشتهيه, كـان تـرضره بـه أكثـر مـن 
ًفاعه, قال أبو هريرة ريض اهللا عنه ما عاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم طعامـا انت

,وملـا قـدم إليـه الـضب املـشوي مل )١٨٢(قط, إن اشتهاه أكله, وإال تركه ومل يأكل منه 
قـومي فأجـدين . ولكـن مل يكـن بـأرض ال,(( : ? قـال فقيل له أهو حرام يأكل منه,

 . )١٨٣( ))أعافه
ات النبوية, والتعاليم الربانية, واألحكـام الـرشعية تناولـت هذه مجلة من اإلرشاد

صحة الغذاء وسالمته مما يورث األدواء من أنواع امللوثات, سـواء القديمـة والتـي أشـري 
إليها وغريها كثري, أو احلديثة املعارصة وما أكثرها وأخطرها, وهي كل يوم تزداد بـصورة 

 .أعىل مستويات الرعاية والعنايةمفزعة حتى يف البلدان املتقدمة التي هبا 
  واجب األفراد واجلماعة  :املبحث السادس

  والسلطان جتاه صحة البيئة وسالمتها
 :  واجب األفراد− ١

الواجب عىل كل فرد مسلم أن حيافظ عىل صحة بيئته, ويـدفع كـل مـا : ويف اخلتام 
اخلاصـة, وهيلـك يرض هبا, وال يقدم عىل ما من شأنه يفسدها ويـرض بالـصحة العامـة أو 

األنفس, وهذا ما عرفناه يف كل مـا سـبق مـن تعـاليم وآداب وأحكـام دعـت املـسلم إىل 
ًااللتزام هبا, إما فعال أو تركا, ومما يؤكد عىل ما مىض ويقويه عموم قـول اهللا عزوجـل ً َّ :)) 
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ِوال تلقــوا بأيــديكم إىل التهلكــة َِ ُُ ْ َْ ْ ََّ َُ ِ ْ َ ِ ْ نــت وردت يف ســياق , فاآليــة وإن كا)١٩٥: البقــرة ())ُ
اإلنفاق يف سبيل اهللا إال أن عمومها يتناول كل ما فيه هلكـة للـنفس واإلرضار هبـا, قـال 

  . )١٨٤(واستدل باآلية عىل حتريم اإلقدام عىل ما خياف منه تلف نفسه: األلويس
ْ َال تقتلوا أنفسكم((: وعموم قوله تعاىل   َُ ُ ْ َْ ُ َُ سه عـىل بأن حيمل اإلنسان نف). ٢٩: النساء ())َ

الرضر املؤدي إىل التلف, وقد احتج عمرو بن العاص هبذه اآلية حني امتنع عن االغتسال باملـاء 
ًالبارد حني أجنب يف غزوة ذات السالسل خوفا عىل نفسه منه, فقرر النبي صىل اهللا عليه وسـلم 

 عـن هنـى اهللا: , ويف غاية البيـان)١٨٥(أخرجه أبو داود)) ًاحتجاجه وضحك عنده ومل يقل شيئا
ارتكاب ما يؤدي إىل قتل النفس كالرتدي من جبل شاهق, كام يفعل اليابانيون, وخمالطة املرىض 
بأمراض معدية من غري حترز, واهللا رحيم بعباده, ينهاكم عن مـا يعرضـكم لـألذ يف األمـوال 

والواجب عىل الفـرد أن ال يـرض غـريه, أو يتـسبب يف رضره بـأي حـال مـن . )١٨٦(واألنفس
 بل الواجب عليه أن يدفع عنه الرضر ما استطاع, وال يقع منه ما يؤذي اآلخـرين ويف األحوال,
. )١٨٧(احلديث . .)) غض البرص, وكف األذ: وما حق الطريق يا رسول اهللا قال: (( احلديث

ًفإذا كان إيقاع األذ حمذورا وممنوعا فإن الرضر واملضارة أعظم من ذلك وأخطر, ويف احلديث  ً
 . )١٨٨())وال رضارال رضر ( (ره املار ذك

 ويف احلــديث قاعــدة جامعــة فــذة يف عــدم إيقــاع الــرضر عــىل الــنفس واملــضارة 
)) ًملعون من ضار مؤمنا أومكر بـه(( لآلخرين, ويؤكد هذه القاعدة أحاديث أخر منها 

)١٨٩(  
إن صحة البيئة ونظافتها من أعامل الرب التي جيب عىل املسلمني أن :  واجب اجلامعة− ب 

ًتعاونوا عليها ويسعوا مجيعا عىل حتقيقها, ألن يف ذلك أمان املجتمع وسالمته وصحته ووقايتـه ي
: من األمراض واألدواء الفتاكة, واألوبئة املنترشة, وهذه املعـاين داخلـه يف عمـوم قولـه تعـاىل
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ْوتعاونوا عىل الرب والتقو وال تعاونوا عىل اإلثم وال(( َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ِْ َ ََ َُ َ َّ ُ ِعدوانَِّ َ , وهو مـن النـصح )٢: املائدة())ُْ
ُالدين النصيحة, قلنا: (( ًالذي يقدمه املسلم الخوانه املسلمني عموما َ َِ َّ َملن يا رسول اهللاَِّ, قال: ِّ ََ ُ َ َ ْ هللاَِِّ : َِ

َوكتابه ورسوله وأئمة املؤمنني وعامتهم أو أئمة املسلمني وع َ َ َ َْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ْ َّ َّ ُ َُْ َُْ َ َِ ِ ْامتهمَ َِّ ِ .(( 
ًولذا الواجب عىل اجلامعة رجاال ونساء شبابا وشيوخا أن يتعاونوا عـىل نظافـة البيئـة  ً ً ً
وصحتها بتجنب األشياء املرضة بالصحة وتقديم األشياء املفيده للصحة, واملسامهة يف إقامـة 

البيئـة املؤسسات الصحية والتي هتـتم بـصحة البيئـة, والقيـام عليهـا, وحماربـة أي فـساد يف 
والصحة العامة, والعمل عىل ضامن إيصال التغذية املناسـبة وامليـاه املناسـبة, ونظافـة اهلـواء 
املناسب إىل كل فرد, والدعوة إىل املامرسات الصحية كالتطعيم وحماربة سبل العدو, وغـري 

ويأخذوا عىل يد من يعبث فيها وينـرش فيهـا مـا يـؤدي إىل األمـراض واألوبئـة, . ذلك كثري 
 . أوخيدش مجاهلا ويف حسن االستمتاع هبا, وقد مر معنا من النصوص الكثري ما يدل عىل هذا

 :  واجب السلطان−ج 
إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يـزع بـالقرآن, فالبـد مـن تعاضـد الـسلطان والقـرآن 

 البيئـة والسنة يف تنفيذ أوامر اهللا واجتناب نواهيه, وإن مما أمر اهللا به كام عرفنا احلفاظ عـىل
وصيانتها, واحلض عىل نظافتها, والسعي الدائم لسالمتها, وعرفنا من الـسنة املزيـد مـن 
التوضيح, لكن طبيعة البرش أهنم يتمردون وتتغلب علـيهم شـهواهتم ورغبـاهتم, فـإذا مل 
يكن هناك سلطان يردعهم وويل أمر يلزمهم, وعقوبة متيض عىل من ال يسمع ويطيع فإهنم 

 : ون عن املعروف لذا واجب السلطان يف مثل هذا األمريعبثون, وخيرج
القيام بالتوعية لألمة والتفقيه هلا فيام يتعلـق بالبيئـة وصـحتها بمختلـف الوسـائل  .١

التوعوية, من تعليم, وتوجيـه, وإعـالم بمختلـف وسـائله املقـروءة واملـسموعة 
 . واملرئية
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حـدوده, وصـالحياته, سن القوانني واألنظمة التي من شأهنا توقف كل فرد عـىل  .٢
والواجبات املناطة به يف هذا الصدد, وحتدد املحـذور واملمنـوع لكـي يمتنـع عنـه 

 . الناس وينـزجروا
اختاذ اإلجراءات املانعة, والعقوبات املؤدبة لكل من يتجـاوز احلـد, ويتعـاىل عـىل  .٣

 . القانون, وال يبايل بحقوق اآلخرين
تعاليمه, وترشيعاته, وآدابه, ووضع القواعد املرنة التـي    ونحن كوننا أمة مسلمة ديننا قد سبق ب

ـيامت  ّتتامشى مع كل تطور يف البيئة وما وجد فيها من جديد, فإن واجـب الدولـة أن حتـول هـذه التعل
واألحكام واآلداب إىل قوانني تشمل مجيع ميادين البيئة يف ضوء النصوص والقواعد الرشعية, وتلـزم 

ـلم) الرضر يزال: ( القاعدة الرشعيةًالناس بذلك حتقيقا هلذه  : (( واملستمدة من قوله صىل اهللا عليه وس
ـيارة أو )). ال رضر وال رضار ـ س ًوعىل سبيل املثال فال حيل للمسلم مثال أن يـدخن يف مركبـة معلقـة 

طائرة, أو مقصورة أو نحو ذلك, ليلحق الرضر بمن معه ويعرضهم للخطر من هـذا النـشوق املـرض 
ـان, بالصحة بإت فاق األطباء والعقالء, السيام ورضره عىل املدخن نفسه وعىل كل مـن يـشاركه يف املك

متفق )) من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره(( ًوهو يعد رشعا من أذية اجلار, ويف احلديث 
ـارة, أو الـذي) ١٩٠(عليه   يـصب ومثل هذا الذي يرمي بفضالت بيته أمامه, فيؤذي جريانه ويؤذي امل

نفايات مصنعه يف هنر أو جدول إىل أمام مصنعه, وما شابه ذلك من البوائق التي ينطبق عليها الرضر أو 
 . األذ عىل األقل

ويدخل يف باب الرضر واإلرضار الصحي التعدي إىل الغري موضوع العـدو فـال 
 أو يتهاون يف ذلك, أو جيلب أسـباب العـدو إىل جيوز للمسلم أن يعرض أخاه للعدو

ال يـورد ((ويدل عليه حديث )) ال رضر وال رضار((املجتمع فهذا الصنع دخل يف قاعدة 
 ) ١٩١(متفق عيه))املمرض عىل املصح

     واحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم عىل سـيدنا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 
 .أمجعني



          אאאאLKאא      ٤١٩ 

  ةــــاخلامت
  نتائج البحث

ع الفقه اإلسالمي, والباحث يتتبع ما جاء فيها وبعد هذه اجلولة العلمية يف مصادر ومراج
 :عن صحة البيئة ونظافتها, والوقاية مما يلوثها خيرج الباحث بالنتائج التالية

ًأن البيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه الكائن احلي مؤثرا ومتأثرا, ويلزم هلذا املحيط البيئي أن  .١ ً
ًيكون صحيا نظيفا صاحلا للحياة, ومعززا الستمر ً ً ارها, وعىل املسلم أن يلتزم فيها باملحافظة ً

 .ًعليها, ويقاوم كل ما خيدشها, معتدال يف التعايش معها
 بجميع مكوناهتا نعمة عظيمة مسخرة لإلنسان وعليه أن حيقق الشكر فيها هللا وأن ال يقابلها البيئة .٢

 .بالكفران
ليه اإلسالم بالتوجيه االهتامم بالبيئة وسالمتها وصحتها والوقاية من ملوثاهتا, سبق إ .٣

 من ابتكار احلضارة – كام يزعم بعض الباحثني −والتعليامت واألحكام واملامرسة, وليس هو
املعارصة وصنعها وإن كانت احلضارة املعارصة أعادت إىل ذاكرة اإلنسانية وباألخص 

 .املسلمني الذين قرصوا يف هذا االهتامم
اإلنسان الذي هو هدفها ولذلك الرشيعة اإلسالمية صحة البيئة يف الترشيع اإلسالمي تبدأ من  .٤

ركزت عىل اإلنسان يف أن يكون عىل غاية من النظافة والطهارة اجلسدية والقلبية باعتبارها 
 .نصف اإليامن, وأن تكون هذه النظافة والطهارة مالزمة له يف كل األحوال

عىل كل ما له صلة باإلنسان ركزت الرشيعة اإلسالمية لضامن صحة البيئة ونظافتها وسالمتها  .٥
وصحته وعافيته حيث ألزمته بآداب تطبيقها فيحقق هبا ذلك, وتعليامت االلتزام هبا حيقق 

 .الوقاية مما يلوثها, وأحكام تردع كل من يريد العبث هبا
الرشيعة اإلسالمية اشتملت عىل مجلة من اآلداب والتعاليم واألحكام الترشيعية مما تضمن  .٦

صحية نظيفة خالية من األوساخ والقاذورات والتلوث سواء يف اإلنسان نفسه, أو للبرشية بيئة 
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يف املكان واملحيط الذي يعيش فيه, أو يف املاء الذي يرشبه, أو الطعام الذي يأكله أو يف اهلواء 
الذي يستنشقه, ويف تتبع الباحث هلذه اآلداب والتعليامت واألحكام من مصادر الترشيعية 

قهية, وتوثيقها يف هذا البحث وتطبيقات املسلمني هلذه اآلداب والتعاليم ملن ومراجعها الف
 .أعظم األدلة والرباهني عىل صحة ذلك

أسأل اهللا عز وجل أن يوفق املسلمني للعودة الرشيدة إىل دينهم احلنيف ورشيعتهم الغراء 
لعزيز احلكيم, وصىل اهللا عىل ليسعدوا يف هذا احلياة واحلياة األخر, وما التوفيق إال من عند اهللا ا

 .حممد وآله وصحبه وسلم
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  اهلوامش
  .٢/١٩٧٢/ طبعة دار الشعب، ومؤسسة فرانكلي ط١١١٩: املوسوعة امليسرة) ١(
 أمحد بن علي بن حجر العسقالين، طبعة املكتبة ١١/٦٤١٢: صحيح البخاري ــ فتح الباري) ٢(

  .السلفية
تقي احلموي، طبعة مكتبة جزيرة الورد األحكام النبوية يف الصناعات الطبية أليب احلسن بن ) ٣(

  .الطبعة األوىل. املنصوره مبصر
  .، طبعة وزارة الثقافة السورية٢٣٩: عيون األخبار البن قتيبة) ٤(
  ٢/٣٢كتاب احليوان للجاحظ )٥(
 طبعة دار عامل الكتب ١/٤٣صحيح البخاري لإلمام أيب عبداهللا حممد ابن إمساعيل البخاري )٦(

م صحيح مسلم لإلمام أيب احلسني مسلم بن ١٩٩٦هـ ـ١٤١٧التوزيع للطباعة والنشر و
، طبعة دار عامل الكتب، للطباعة والنشر والتوزيع ٢٢٥، رقم ١/٢٠٤احلجاج النيسابوري 

  م١٩٩٦هـ ـ١٤١٧
  ٢٢٣ رقم ١/٢٠٣صحيح مسلم )٧(
وخالفهم بل أوصل احلنفية املطهرات إىل إحدى وعشرين مطهراً، ووافقهم على بعضها غريهم، ) ٨(

 طبعة دار الفكر املعاصر، ٣٣١/ ١: إنظر الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي: البعض اآلخر
  . م٢٠٠٥ هـ ١٤٢دمشق، الطبعة الثامنة 

بدائع الصنائع للكاساين اجلزء األول الفقه : راجع النجاسات وكيفية تطهريها كتب الفقه منها) ٩(
اجلزء األول يف الفقه املالكي، واموع احلنفي، والشرح الكبري مع حاشية الدسوقي يف 

للنووي اجلزء األول الفقه الشافعي، واملغين البن قدامه اجلزء لألول الفقه احلنبلي، واحمللى البن 
  . حزم الفقه الظاهري، وشرح األزهار البن مفتاح، الفقه الزيدي اهلادوي

عة مصطفى البايب وأوالده للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث مطب١/١٠سنن أيب داود ) ١٠(
)) فليتطهر بثالثة أحجار: (( م، ويف رواية١٩٥٢هـ ــ ١٣٧١مبصر، الطبعة األوىل 

  . وإسناده صحيح
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للحافظ حممد بن يزيد القزويين، دار إحياءالكتب العربية عيسى ١/٢٧/٢٥٥، رواه ابن ماجه ) ١١(

 حممد بن عبداهللا املعروف  أليب عبداهللا٥٥/ ١هـ، واحلاكم ١٣٧٢البايب احلليب وشركاؤه، 
والبيهقي يف سننه الكربى، ، م ١٩٧٨هـ ــ ١٣٩٨باحلاكم طبعة دار الفكر، بريوت 

  . وسنده حسن ، ١/١٠٥أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، طبعة دار الفكر، بريوت 
  . ١/٨ سنن أيب داود ٦٥رقم ١/٢٢٥ ومسلم ١/٤٧البخاري ) ١٢(
)١٣ (  
  ١/٧ دسنن أيب داو) ١٤(
  ١/٧ د رواه أيب داو)١٥(
)١٦ (  
 من ١٠/٢١٥ والترمذي ١/١٣ وأبوداود ٢٥٧ رقم ١/٢٢١ ومسلم١/٥٦رواه البخاري ) ١٧(

  ٢٩٢ رقم ١/١٠٧ وابن ماجه ١/١٤عارضة األحوذي والنسائي
، طبعة املكتبة ١٠/٣٤٦: فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أمحد بن علي بن حجر) ١٨(

  .اقي، وحميي الدين اخلطيبالسلفية، حممد فؤاد عبد الب
)١٩ (  
  ٣٣ رقم٢/٨٤٦ ومسلم ٢/٧٣البخاري) ٢٠(
  ٣/١٢٨مسند أمحد ) ٢١(
  ١/٢٢٦رواه الطرباين كما يف جممع الزوائد ) ٢٢(
   من عارضة األحوذي، وهو حديث حسن١٠/٢٤٠رواه الترمذي ) ٢٣(
   ٢/٢٣٤البخاري ) ٢٤(
، ١/١٥بدالواحد املعروف بابن اهلمامانظر فتح القدير شرح اهلداية، لكمال الدين حممد بن ع) ٢٥(

 اموع، لإلمام أيب زكريا حميي الدين ١/١٢٤مطبعة مصطفى محد بالقاهرة، والشرح الصغري 
 ١/١٠٢، الشرح الكبري١/٣٢٩بن شرف النووي، طبعة اإلمام مبصر 

 ١/٩٥: قدامة، و املغين البن ١/٥٥مغين احملتاج شرح املنهاج للخطيب الشربيين، مطبعة البايب احلليب 
  . الطبعة الثالثة بدار املنارة بالقاهرة
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   ٢٨٢ رقم١/٤٦٢: مسلم) ٢٦(
   ٢٧٧ رقم١/١٠١ابن ماجه ) ٢٧(
   ٢٢ رقم ١/٢٤٨: مسلم) ٢٨(
   ١/٦٧: البخاري) ٢٩(
 وما بعدها، مطبعة ١/٩٨: ، وكشاف القناع عن منت اإلقناع للبهويت١/٤٩: انظر مغين احملتاج) ٣٠(

، طبعة ١/٣٦لألستاذ الدكتور وهبه الزحيلي : قه اإلسالمي وأدلتهاحلكومة مبكة، وانظر الف
   م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥دار الفكر املعاصر، الطبعة الثامنة

   ٥/٦١مسند أمحد ) ٣١(
   ٨:  من فتح الباري٩٠٢ رقم ٢/٣٨٥: رواه البخاري) ٣٢(
   ٢/٣٨٦: فتح الباري) ٣٣(
   ١/٨٤: د وأبو داو١٣١٦ رقم ١/٤١٧:  وابن ماجه٤/٧٨: رواه أمحد) ٣٤(
   من فتح الباري١٥٧٣ رقم ٣/٤٣٤: صحيح البخاري) ٣٥(
 طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنان ٣ رقم ١/٢٧٧: رواه مالك يف املوطأ) ٣٦(

   م١٩٨٧هـ ١٤٠٧
  ٣/٢١٦١ و ١/٥٤٢: الفقه اإلسالمي وأدلته: انظر) ٣٧(
   ١/٥٤٣: الفقه اإلسالمي وأدلته) ٣٨(
    ٣٥٨: الباريأنظر فتح ) ٣٩(
   ١/١٥١: رواه أبو داود بإسناد حسن) ٤٠(
  ٢٦٧/ ٢: تفسري القرآن العظيم، للحافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري) ٤١(
  من فتح الباري٨٨٣ رقم ٢/٣٧٠: البخاري) ٤٢(
  من عارضة األحوذي١٠/٢٠٥: الترمذي) ٤٣(
   . وقال حديث صحيح وفيه كالم مفيد،٦٠٧ – ٢/٦٠٣: انظر فتح الباري) ٤٤(
م، ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢الطبعة األوىل : طبع الس العلمي: مصنف عبد الرزاق الصنعاين) ٤٥(

   حتقيق حبيب الرمحن األعظمي
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 تأليف حممد عبدالرؤوف املناوي، حتقيق حممد رضوان، ١٥٩: التوقيف على مهمات التعاريف) ٤٦(

هـ ١٤١٠دمشق، الطبعة األوىل طبعة دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، دار الفكر 
   م١٩٩٠ـ

:  والترمذي يف األدب٢/٦٠٢:  وأبو داود يف األدب٦١١/ ١٠: صحيح البخاري) ٤٧(
  من عارضة األحوذي١٠/١٠٦

   ٩٦٨ رقم ١/٣١٠: سنن ابن ماجة) ٤٨(
   ١/١١٢ من فتح الباري وأبو داود ٤٠٥ رقم ٥٠٨ – ١/٥٠٧: صحيح البخاري) ٤٩(
   ١/١١٢: أبو داود) ٥٠(
  من الفتح ٤٠٦ رقم ١/٥٠٩:  صحيح البخاري)٥١(
  ٤٠٩رقم : صحيح البخاري) ٥٢(
   ١/١١١: أبو داود) ٥٣(
  ٥٣، ٥٣رقم ١/٣٨٩: مسلم) ٥٤(
   من الفتح ١/٥١١: صحيح البخاري) ٥٥(
   ١/١٧٩: مسند أمحد) ٥٦(
 أيب انظر جة النفوس وحتليها مباهلا، شرح خمتصر صحيح البخاري للحافظ أيب حممد عبداهللا بن) ٥٧(

 م ١٩٨٤:  طبعة دار اجلبل، بريوت لبنان الطبعة الثالثة١/١٨٤مجرة األزدي األندلسي، 
  ١/٥١٣: انظر فتح الباري) ٥٨(
  ١/٣٢٢: تفسري القرآن العظيم) ٥٩(
  من الفتح، من حديث أيب هريرة ٥٧١ – ٥٧٠ رقم ٩/١٥٨: البخاري) ٦٠(
   ١٢٦ رقم ٤/١٧٥٢: مسلم) ٦١(
   من الفتح ٥٧٧٤رقم ١٠/٢٤٣: البخاري) ٦٢(
 مسيت بذلك ألا تلي ظهر الدابة : الرباذع) ٦٣(
   ١١/٣٢: مصنف عبد الرزاق) ٦٤(
   مفرده ولية الربذعة إذا كانت على ظهر البعري: الواليا) ٦٥(
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 أو املتسع أمام الدار، واألفنية مجع فناء ساحة البيت وقبالته )٦٦(
 . من عارضة األحوذي١٠/٢٤٠: صحيح الترمذي) ٦٧(
ظر حتفة األحوذي شرح جامع الترمذي، حملمد بن عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري، ان) ٦٨(

 ، الناشر دار الكتاب العريب بريوت لبنان ٤/٣٠: عناية احلاج حسن إيراين
  ١/٢٠٤: جممع الزوائد) ٦٩(
   ١/٢٨٦: جممع الزوائد. رجاله رجال الصحيح، خال شيخ الطرباين: قال اهليثمي) ٧٠(
ف يف األحاديث واآلثار، للحافظ عبداهللا بن حممدبن أيب شيبة العبسي، حتقيق عبداخلالق املصن) ٧١(

 .  طبعة دار املدين٨/٤٨٢: األفغاين
  ٨/٤٨٢املرجع نفسه ) ٧٢(
، ٢/٦٢٥: م، لإلمام أليب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي، األدب املفرد٢/٢٩٠الدرامي ) ٧٣(

 م ١٩٥٢هـ ـ ١٣٧٢ر دار إحياء السنة النبوية، طبع بعناية حممد أمحد دمهان، نش
طبعة املطبعة . األدب املفرد من فضل اهللا الصمد لإلمام أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري) ٧٤(

  من فضل اهللا الصمد٢/٥٩٩هـ ١٣٧٨السلفية ومكتبتها، القاهرة 
  ١/٢١٤: تفسري القرآن العظيم) ٧٥(
   ٥/٣٧: مسند أمحد) ٧٦(
   ٧٥٧ رقم ١/٢٥٠:  ماجةسنن ابن) ٧٧(
  ٦/١١: جممع الزوائد) ٧٨(
   ٥٧ رقم١/٢٩٠: صحيح مسلم) ٧٩(
   ١/١٧٩مسند أمحد ) ٨٠(
   ٢/٢٠: رواه أمحد يف مسنده، ورجاله ثقات، كما يف جممع الزوائد) ٨١(
   ٧٤رقم ١/٣٩٥:  ومسلم١/٢٠٧: البخاري) ٨٢(
   ٢/١١: رواه أبو داود، ورواه أبو يعلى كما يف جممع الزوائد) ٨٣(
  من عارضة األحوذي.  وقال غريب١٠/٢٤٠: رواه الترمذي) ٨٤(
   ٥٨ رقم ٦٣/ ١: صحيح مسلم) ٨٥(
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 ١٩١٤ رقم ٤/٢٠٢١:  من فتح الباري، ومسلم٢٤٧٢ رقم ٥/١١٨: البخاري) ٨٦(
  ١٢٩: صحيح مسلم رقم) ٨٧(
   ٢/٦٩٩:  ومسلم٤/١٥: البخاري) ٨٨(
  ٢٦١٨، رقم ٤/٢٠٢٢: صحيح مسلم) ٨٩(
   ١٣٢، رقم ٤/٢٠٢٢: صحيح مسلم) ٩٠(
   ١٠٠٩، رقم ٢/٦٩٨: صحيح مسلم) ٩١(
   ٤/٦٨١: تفسري القرآن العظيم) ٩٢(
   ٢٦٩ رقم ٢٢٦/ ١: صحيح مسلم) ٩٣(
   ٣٣٠ رقم ١/١٢٠: ابن ماجة) ٩٤(
، طبعة دار ٤٥٥/ ١١: البيان شرح املهذب، لإلمام أيب احلسني حيىي بن أيب اخلري العمراين) ٩٥(

  م٢٠٠هـ ـ ١٤٢١زيع، الطبعة األوىل املنهاج للطباعة والنشر والتو
   ١١/٤٥٧: البيان شرح املهذب) ٩٦(
   ١١/٤٦٠: أنظر البيان شرح املهذب) ٩٧(
   ١١/٤٦١: أنظر البيان شرح املهذب) ٩٨(
  ١٢/٩٩:  واملغين البن قدامة١١/٤٦١: أنظر البيان شرح املهذب) ٩٩(
  دارهالشرفة وحنوها مما يعتد من علوها خارجا عن حد ج: الروشن) ١٠٠(
  ١٢/٩٧: ، واملغين البن قدامة١١/٤٦٣: البيان) ١٠١(
    ١٢/٩٨:  املغين١١/٤٦٤البيان شرح املهذب ) ١٠٢(
  ١٤٦ رقم ٤/٢٠٢٦:  صحيح مسلم٦/٢١٦: صحيح البخاري) ١٠٣(
 -هـ ١٤٠٠ طبعة دار الشروق، الطبعة التاسعة ١٣١٦/ ٣: يف ظالل القرآن لسيد قطب) ١٠٤(

  م١٩٨٠
  ٥٣٢/األدب املفرد) ١٠٥(
   ٤٥٠/ ١١: مصنف عبد الرزاق) ١٠٦(
    وقال إسناده حسن١/٢٠٤: أنظر جممع الزوائد) ١٠٧(
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  ٢/٥٥٣: األدب املفرد) ١٠٨(
  . الصعدات مجع صعدة، وهو فناء الدار وممر الناس بني يديه) ١٠٩(
   ٢/٥٦٣: األدب املفرد) ١١٠(
  ٣/٢٢٤: تفسري القرآن العظيم، للحافظ أيب الفداء إمساعيل بن كثري) ١١١(
  ٢/٢٢١: ، وإسناده ضعيف، ومسند أمحد٤٢٥، رقم ١/١٤٧: سنن ابن ماجة) ١١٢(
   ١/٢٢: سنن أيب داود) ١١٣(
   من قتح الباري     ١/٣٣٢: صحيح البخاري) ١١٤(
   ٥١: أنظر قضايا بيئية وصحية، أمحد الرفاعي) ١١٥(
   ٥٦ ــ ٥٢: املرجع السابق) ١١٦(
ضعيف لضعف : مع الزوائد، وقال اهليثمي يف جم٥٢١، رقم ١/١٧٤: سنن أبن ماجة) ١١٧(

 . رشدين، وصحح أبو حامت إرساله
  ٢٨٢ رقم ١/٢٣٥:  صحيح مسلم١/٦٥: صحيح البخاري) ١١٨(
 ١/٢٩٩ واحد ٣٢٨ رقم ١/١١٩:  والترمذي، وابن ماجة١/٦: سنن أيب داود) ١١٩(
  وقال الطرباين يف األوسط ويف الكبري الشطر األخري، وفيه فرات ابن١/٢٠٤: جممع الزوائد) ١٢٠(

 السائب، وهو متروك احلديث
 ٢٨٣/٩٧ رقم ١/٢٣٦: صحيح مسلم) ١٢١(
    ٢٧٩/٨٩ رقم ١/٢٣٤: صحيح مسلم) ١٢٢(
    عارضة األحوذي١/١٣٣: جامع الترمذي) ١٢٣(
 شرح حسن سليمان النوري، وعلي بن عباس ٣١/ ١: انظر إبانة األحكام شرح بلوغ املرام) ١٢٤(

   م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢وت املالكي، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر، بري
 ٥٧ ، ٣٢، ٣/٢٦: ، عارضة األحوذي، ومسند أمحد٨/٨٠: جامع الترمذي) ١٢٥(
  ٤/١٠٠: صحيح البخاري) ١٢٦(
   ٢/٣٧٨: سنن أيب داود) ١٢٧(
   ١٠/٣٧: انظر إبانة األحكام شرح بلوغ املرام) ١٢٨(
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   ٢٨٣ رقم ١/٢٣٦: صحيح مسلم) ١٢٩(
    من فتح الباري٤٨٠ رقم ١/٢٦٠: صحيح البخاري) ١٣٠(
    من فتح الباري١٨٦ رقم ١/٢٩٤: صحيح البخاري) ١٣١(
   ٢٣٥ رقم ١/٢١٠: وصحيح مسلم١٦٢رقم١/٢٦٣: صحيح البخاري) ١٣٢(
    من فتح الباري١٥٣رقم ١/٢٥٣: صحيح البخاري) ١٣٣(
  ١٢٣رقم٣/١٦٠٢: صحيح مسلم) ١٣٤(
   ٣٤٢٧رقم٢/١١٣٣: سنن ابن ماجه) ١٣٥(
  ١/٩٤: انظر فتح الباري) ١٣٦(
   ١٠/٤٢٢: زاقمصنف عبد الر) ١٣٧(
   ٢/٣٠٣: سنن أيب داود) ١٣٨(
   ٢٠٣٣: رقم: ، وصحيح مسلم٥٦٢٥رقم ١٠/٧٩: صحيح البخاري) ١٣٩(
  ٣٤١٩ رقم ٣/١١٣١: سنن ابن ماجه) ١٤٠(
 للعالمة الرغب األصفهاين، دار الكتاب العريب، – ٥٤٥: انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن) ١٤١(

أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن  ولسان العرب للعالمة ٥٤٦حتقيق ندمي مرعشلي 
   ١٥/٣٧٠: منظور، دار صادر، بريوت، ماذة هواء

  ١٩٧٣ يف اللغة واإلعالم طبعة دار الشروق بريوت ٨٧٩املنجد ) ١٤٢(
   ١٠٠١: املعجم الوسيط) ١٤٣(
حممد هيثم اخلياط، منظمة الصحة العاملية، املكتب .  د١٣: /صحة البيئة يف ميزان اإلسالم) ١٤٤(

 . ليمي للشرق األوسط، اإلسكندريةاإلق
:  وتاج العروس٦/٢٣٧:  ولسان العرب٥٢٣: انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن) ١٤٥(

 تأليف السيد حممد املرتضى الزبيدي، طبعة دار إحياء التراث العريب، بريوت ـ ١٦/٥٦٤
: بنان جممع اللغة العربية، طبعة دار األمواج، بريوت ـ ل٩٤٠: لبنان، واملعجم الوسيط

   م١٩٧٨هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية 
    للشيخ عبدايد بن عزيز الزنداين، طبعة جامعة اإلميان ـ صنعاء٨٤: علم اإلميان) ١٤٦(
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   ٣/١٢٨:  أمحد٧/٦١: النسائي) ١٤٧(
، طبعة دار ٢٤٨ – ٢٤٧: مقدمة ابن خلدون، أليب عبدالرمحن حممد بن خلدون احلضرمي) ١٤٨(

 . البيان
  ١٥: زان اإلسالمصحة البيئة يف مي) ١٤٩(
الطاعون، : الوباء حمركة بالقصر واملد واهلمزة:  قال يف تاج العروس١٠/٦٨٠فتح الباري ) ١٥٠(

كاملاء اآلسن، ، الوباء فساد يعرض جلوهر اهلواء ألسباب مساوية أو أرضية : قال ابن النفيس
 الوباء حقيقة تغري أن: وعرب داود األنطاكي رمحه اهللا تعاىل، واجليف الكثرية كما يف املالحم 

وانفتاح ، اهلواء بالعوارض العلوية، كاجتماع كواكب ذات أشعة، والسفلية كاملالحم 
، واحلكة ، والرتالت ، احلمى واجلدري : القبور، وصعود األخبرة الفاسدة، وذكر من أسبابه

اءوفرد أن الطاعون نوع من أنواع الوب: وعبارة الرتهة تقتضي: مث قال. واألورام، وغري ذلك
. من أفراده، وعليه األطباء، والذي عليه احملققون من الفقهاء واحملدثني أما متباينان

  ) وباء( مادة ١/٤٧٨ج
 .  يف السالم، باب الطاعون٢٢١٩ يف الطب، ومسلم رقم ٢٢-٢١/ ٧: البخاري) ١٥١(
  سبق خترجيه) ١٥٢(
   ١٠/١٨٨: انظر فتح الباري) ١٥٣(
 ٢/٥٥ا وما عليها جة النفوس وحتليها مبا هل) ١٥٤(
   من فتح الباري وصحيح مسلم٨٥٦ ورقم ٨٥٥ رقم ٢/٣٣٩: صحيح البخاري) ١٥٥(
  : صحيح مسلم) ١٥٦(
/ ١:  من عارضة األحوذي، والنسائي٣٧/ ١: والترمذي١/ ١: أخرجه أبو داود) ١٥٧(

وصححه النووي ، حديث حسن صحيح : ، وقال الترمذي١٢٠/ ١: وابن ماجه١٩ـ١٨
 ٢/٩٥: كما يف اموع

 يف ١٤١٠رقم :  وابن حبان يف اإلحسان٣٣٧١٢٢رقم /  ١:  وابن ماجه٨/ ١: أبو داود) ١٥٨(
 الطهارة، بإسناد ضعيف

  ١/٢٢٢:  واملغين البن قدامة١/٢٠٥: أنظر البيان شرح املهذب) ١٥٩(
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 وبداية اتهد ١/٨٣٣: انظر رد احملتار والدر املختار البن عابدين، مطبعة البايب احلليب مبصر) ١٦٠(

 وكشاف ٥/٢٤١:  واموع للنووي١/٢١٨البن رشد احلفيد، مطبعة االستقامة مبصر 
 ١٤٦/١٥٢ ، ٢/٩٦: القناع

، طبعة دار السالم للطباعة والنشر ١١/٦٣٧٧: األساس يف التفسري للشيخ سعيد حوى) ١٦١(
  ١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥والتوزيع، الطبعة األوىل 

   ٤/٨١: سنن النسائي) ١٦٢(
  ٧/٣٠٢:  من فتح الباري٣٩٧٦ رقم ٧/٣٠٠: صحيح البخاري) ١٦٣(
  أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان، واحلاكم، والترمذي، يف األطعمة) ١٦٤(
   ١٩٥٦ رقم ٣/١٥٤٩ وصحيح مسلم ٦/٢٢٨: صحيح البخاري) ١٦٥(
 ١٩٥٨ رقم ٣/١٥٥٠:  وصحيح مسلم٦/٢٢٨: صحيح البخاري) ١٦٦(
: وسنن أيب داود ١٥٥٣ رقم ٣/١١٨٨:  وصحيح مسلم٣/٦٦: صحيح البخاري) ١٦٧(

٢/٣٢٧ .  
  .  باب قطع السدر٢/١٥١: سنن أيب داود) ١٦٨(
   وما بعدها ٢٢٩٤ج . ت. جامع البيان يف تفسري القرآن، دار املعارف القاهرة، د) ١٦٩(
  . يف األطعمة، يف الفأرة تقع يف السمن، وإسناده صحيح ) ٣٨٤٢( رقم : سنن أيب داود) ١٧٠(
 األطعمة  يف ) ٤٦٢ / ٩: ( أخرجه البخاري) ١٧١(
  . طعميت بكسر الطاء احلالة ) ١٧٢(
  . يف األشربة ) ٢٠٢٢(  برقم ٣/١٥٩٩: يف األطعمة، ومسلم) ٤٥٨ / ٩: ( رواه البخاري) ١٧٣(
 عارضة األحوذي يف األطعمة وقال هذا حديث غريب، وإسناده ٨/٣٨جامع الترمذي ) ١٧٤(

  ضعيف 
فتيش التمر السوس عند األكل، يف األطعمة باب ت) ٣٨٣٣، ٣٨٣٢( سنن أيب داود برقم ) ١٧٥(

  . وهو حيث حسن
  . يف األشربة) ٢٠٣٤( مسلم برقم ) ١٧٦(
يف األطعمة باب يف الذباب ) ٢/٣٢٨( يف الطب، وأبو داود برقم ) ٢١٣ / ١٠: ( البخاري) ١٧٧(
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  يقع يف الطعام

 يف األطعمة ، رواه ابن ١٨، ٨/١٧ يف األطعمة والترمذي برقم ٢/٣١٦أبو داود برقم ) ١٧٨(
  ). . ٣٥٠٤( برقم ) ١١٥٩ / ٢( جه ما

 ) ٥١٤( اآلية : سورة األنعام) ١٧٩(
 طبع دار ٨/٣٦صـ/٢أنظر غاية البيان يف تفسري القرآن الكرمي، جمموعة من املفسرين جملد ) ١٨٠(

  . بدولة قطر_ إحياء التراث اإلسالمي 
  ١١ / ٨: جممع الزوائد ومنبع الفوائد) ١٨١(
 ). ٢٠٦٤(، ومسلم يف األشربة برقم )٥٤٠٩( البخاري يف األطعمة برقم ) ١٨٢(
  . )١٩٤٦( برقم : يف العيد والذبائح، ومسلم )٥٥٣٧( برقم : البخاري يف الذبائح والصيد) ١٨٣(
، وتفسري القرآن ١٥٧ / ٥: أنظر األساس، وانظر تفسري القرطيب اجلامع ألحكام القرآن) ١٨٤(

    ٥٨٧ / ١: العظيم البن كثري
 . سنن أيب داود) ١٨٥(
  . ١٠ _ ٩ / ١: غاية البيان يف تفسري القرآن الكرمي) ١٨٦(
  ) ٢١٢١(، ومسلم برقم ٢٢٢٩ / ١١: البخاري، فتح الباري) ١٨٧(
 صحيح على شرط مسلم: رواه الدار قطين عن أيب سعيد اخلدري، وقال عنه احلاكم) ١٨٨(

  عن أيب بكر وقال حديث غريب٨/١٢٣: رواه الترمذي)) ١٨٩
  سبق خترجيه) ١٩٠(
  جيهسبق ختر) ١٩١(
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  املصادر واملراجع
  

إبانة األحكام رشح بلوغ املرام, رشح حسن سليامن النوري وعيل بن عباس املالكي طبعة دار الفكـر  .١
 .م٢٠٠٢ −هـ١٤٢٢للطباعة والنرش بريوت 

طبعـة  األحكام النبوية يف الصناعات الطبية, أليب احلسن بن تقي احلموي, حتقيق عبداهللا املنـشاوي , .٢
 .الطبعة األوىل.  مرص− املنصورة −رة الوردمكتبة جزي

طبعـة املطبعـة . األدب املفرد من فضل اهللا الصمد لإلمام أيب عبداهللا حممـد بـن إسـامعيل البخـاري  .٣
 .هـ ١٣٧٨السلفية ومكتبتها القاهرة 

األساس يف التفسري للشيخ سعيد حو, طبعة دار السالم للطباعة والنـرش والتوزيـع الطبعـة األوىل  .٤
   ١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥

دار الكتـاب . بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لإلمام عـالء الـدين أيب بكـر بـن مـسعود الكاسـاين .٥
 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢ الطبعة الثانية – بريوت لبنان −العرب

 .بداية املجتهد البن رشد احلفيد, مطبعة االستقامة بمرص .٦
ح البخاري للحافظ أيب حممـد عبـداهللا بـن هبجة النفوس وحتليها بامهلا وما عليها  رشح خمترص صحي .٧

 م١٩٨٤: أيب مجرة األزدي األندليس, طبعة دار اجلبل بريوت لبنان الطبعة الثالثة
البيان رشح املهذب لإلمام أيب احلسني حييى بن أيب اخلري العمراين, طبعة دار املنهاج للطباعة والنـرش  .٨

 م٢٠٠هـ ـ ١٤٢١والتوزيع الطبعة األوىل 
 . السيد حممد املرتىض الزبيدي طبعة دار إحياء الرتاث العريب بريوت ـ لبنان تاج العروس, .٩
حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي ملحمد بن عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري عنايـة احلـاج  .١٠

 حسن إيراين, النارش دار الكتاب العريب بريوت لبنان 
ظيم بـن عبـدالقوي املنـذري, طبعـة دار الرتغيب والرتهيب يف احلديث الـرشيف للحـافظ عبـدالع .١١

 م ١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧احلديث القاهرة حتقيق مصطفى حممد عامرة 
 النـارش مكتبـة اجلمهوريـة العربيـة لـصاحبها –تعليقة رشح سـبل الـسالم ملحمـد خليـل هـراس  .١٢

 .عبدالفتاح عبداحلميد
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بعة دار عامل الكتب للطباعة تفسري القرآن العظيم للحافظ عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن كثري, ط .١٣
 .والنرش والتوزيع الرياض

التوقيف عىل مهامت التعاريف, تأليف حممد عبدالرؤوف املنـاوي حتقيـق حممـد رضـوان طبعـة دار  .١٤
 م١٩٩٠هـ ـ١٤١٠الفكر املعارص بريوت لبنان دار الفكر دمشق الطبعة األوىل 

 حممد بن األثري اجلزري, مطبعة املـالح جامع األصول يف آحاديث الرسول اليب السعادات املبارك بن .١٥
 .م١٩٦٩ −هـ ١٣٨٩ –

 −هــ ١٣٨٩ –جامع البيان يف تفسري القرآن , أليب جعفر حممد بن جرير الطربي , دار الفكر بريوت  .١٦
 .م١٩٧٨

 . بريوت−جامع الرتمذي بأعال عارضة األحوذي طبعة دار الكتب العلمية  .١٧
 .جامع العلوم واحلكم .١٨
 أليب عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبي, دار الكاتـب العـريب للطباعـة اجلامع ألحكام القرآن .١٩

 .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧والنرش عن طبعة دار الكتب العربية الطبعة الثالثة 
٢٠.  حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري لشمس الدين حممد بن عرمه الدسوقي, املكتبة التجارية الكرب

 . توزيع دار الفكر بريوت–
 .ار والدر املختار البن عابدين , مطبعة البايب احللبي بمرصرد املحت .٢١
سبل السالم, لإلمام حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين, مطبعة حممد عاطف وسيد طـه ورشكاءمهـا  .٢٢

 بمرص مراجعة حممد خليل  هراس
سنن ابن ماجه للحافظ حممد بن يزيـد القزوينـي, دار إحياءالكتـب العربيـة عيـسى البـايب احللبـي  .٢٣

 .هـ ١٣٧٢ورشكاؤه  
سنن أيب داود للحافظ أيب داود سليامن بن األشعث مطبعـة مـصطفى البـايب وأوالده بمـرص الطبعـة  .٢٤

 .م١٩٥٢ −هـ ١٣٧١األوىل 
 .سنن الرتمذي طبعة مكتبة املعارف الرياض  .٢٥
محـد سنن الدارمي, لإلمام أليب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي األدب املفرد, طبع بعناية حممد أ .٢٦

 م ١٩٥٢هـ ـ ١٣٧٢دمهان نرش دار إحياء السنة النبوية 
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 .طبعة دار الفكر بريوت. السنن الكرب للبيهقي للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي .٢٧
سنن النسائي, رشح احلافظ جـالل الـدين الـسيوطي, الطبعـة العربيـة بـاألزهر  إدارة حممـد حممـد  .٢٨

 .عبداللطيف
داهللا ابن مفتاح يف الفقه الزيدي اهلـادوي, طبعـة مكتبـة غمـضان سـنة رشح األزهار أليب احلسن عب .٢٩

 .هـ١٤٠١
الرشح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد الدرديري هبامش حاشية الدسوقي طبعـة املكتبـة التجاريـة  .٣٠

 توزيع دار الفكر بريوت–الكرب . 
 النووي طبعـة دار رشح صحيح مسلم هبامش القسطالين لإلمام أيب زكريا حمي الدين حيي بن رشف .٣١

 .هـ١٣٠٤الفكر بريوت, مصور من املطبعة الكرب األمريية بيوالف مرص سنة 
حممد هيثم اخلياط منظمة الصحية العاملية املكتب اإلقليمي للرشق . صحة البيئة يف ميزان اإلسالم, د .٣٢

 األوسط اإلسكندرية
 .عة املكتبة السلفية طب− فتح الباري, أمحد بن عيل بن حجر العسقالين −صحيح البخاري  .٣٣
صحيح البخاري لإلمام أيب عبداهللا حممد ابن إسـامعيل البخـاري, طبعـة دار عـامل الكتـب للطباعـة  .٣٤

 .م١٩٩٦هـ ـ١٤١٧والنرش والتوزيع 
صحيح مسلم لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجـاج النيـسابوري, طبعـة دار عـامل الكتـب للطباعـة  .٣٥

 م١٩٩٦هـ ـ١٤١٧والنرش والتوزيع 
طبعـة مؤسـسة أم القـر للرتمجـة . لنبوي, لإلمام أيب عبداهللا شمس الدين ابن القيم اجلوزيةالطب ا .٣٦

 م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤والنرش والتوزيع املنرصة الطبعة األوىل 
عارضة األحوذي, رشح صحيح الرتمذي لإلمام احلافظ ابن العريب املالكي طبعة دار الكتب العلمية  .٣٧

 .بريوت لبنان
 داملجيد بن عزيز الزنداين, طبعة جامعة اإليامن ـ صنعاء علم اإليامن, للشيخ عب .٣٨
 .عيون األخبار البن قتيبة, طبعة وزارة الثقافة السورية .٣٩
 −غاية البيان يف تفسري القرآن الكريم , جمموعة من املفـرسين, طبـع دار إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي  .٤٠

 .بدولة قطر 
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بن حجر, طبعة املكتبة السلفية حممد فـؤاد فتح الباري برشح صحيح البخاري للحافظ أمحد بن عيل  .٤١
 عبد الباقي وحميي الدين اخلطيب

فتح القدير اجلامع بني فن الرواية والدراية من علم التفسري لإلمام حممد بن عـيل الـشوكاين  مطبعـة  .٤٢
 م١٩٦٤هـ ـ١٣٨٣مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص الطبعة الثانية 

ن حممد بن عبدالواحد املعروف بابن اهلامم, مطبعة مصطفى محـد فتح القدير رشح اهلداية لكامل الدي .٤٣
 .بالقاهرة

الفقه اإلسالمي وأدلته لألستاذ الدكتور وهبه الزحييل, طبعة دار الفكر املعارص دمشق الطبعة الثامنة  .٤٤
 م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥

 م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠يف ظالل القرآن لسيد قطب, طبعة دار الرشوق الطبعة التاسعة  .٤٥
 −أمحد سعيد عـثامن الرفـاعي, مكتبـة امللفـوف للطباعـة والنـرش . ئية وصحية للرفاعي, دقضايا بي .٤٦

 .صنعاء
 .كتاب احليوان للجاحظ .٤٧
 .كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهويت, مطبعة احلكومة بمكة .٤٨
 .لسان العرب للعالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور, دار صادر بريوت .٤٩
تع الفوائد للحافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليتمـي, النـارش دار الكتـاب العـريب جممع الزوايد وم .٥٠

 .م١٩٦٧بريوت الطبعة الثانية 
 .املجموع رشح املهذب لإلمام أيب زكريا حمي الدين رشف النووي, مطبعة اإلمام بمرص .٥١
 − والتوزيـع املحىل أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم, منشورات املكتـب التجـاري للطباعـة والنـرش .٥٢

 .بريوت
هـ ـــ ١٣٩٨مستدرك احلاكم أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا املعروف باحلاكم طبعة دار الفكر بريوت  .٥٣

 .م١٩٧٨
 .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨ الطبعة الثانية − بريوت −مسند أمحد, طبعة املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش  .٥٤
م حتقيق حبيـب ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢ىل مصنف عبد الرزاق الصنعاين طبع املجلس العلمي الطبعة األو .٥٥

 عبدالرمحن األعظمي 
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املصنف يف األحاديث واآلثارللحـافظ عبـداهللا بـن حممـدبن أيب شـيبة العبـيس, حتقيـق عبـداخلالق  .٥٦
 األفغاين, طبعة دار املدين

هــ ١٤٠٧املعجم الوسيط, جممع اللغة العربية, طبعـة دار األمـواج بـريوت ـ لبنـان الطبعـة الثانيـة  .٥٧
 م١٩٧٨

 . مفردات ألفاظ القرآن, للعالمة الرغب األصفهاين, دار الكتاب العريب حتقيق نديم مرعشيلمعجم .٥٨
 .مغني املحتاج رشح املنهاج لشمس الدين حممد بن حممد اخلطيب الرشبيني, مطبعة البايب احللبي .٥٩
لكتـب للطباعـة الطبعة الثالثة طبعة دار عامل ا. املغني ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد ابن قدامه .٦٠

 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧ الرياض –والنرش والتوزيع 
 مقدمة ابن خلدون أليب عبدالرمحن حممد بن خلدون احلرضمي, طبعة دار البيان .٦١
 ٣سنة /٤ شهر ٤٥٠:  جملة األزهر عدد –من بحث للدكتور أمحد عمر هاشم رئيس جامعة األزهر  .٦٢
 ١٩٧٣املنجد يف اللغة واإلعالم طبعة دار الرشوق بريوت  .٦٣
 .م١٩٧٢املوسوعة امليرسة, طبعة دار الشعب ومؤسسة فرانكيل الطبعة الثانية  .٦٤
املوطأ لإلمام مالك بن أنس األصبحي, طبعة دار الفكـر للطباعـة والنـرش والتوزيـع بـريوت لبنـان  .٦٥

 م١٩٨٧هـ ١٤٠٧
فيـة, النكت والعيون تفسري املاوردي أليب احلسن عيل بن حممد املاوردي, طبعة مؤسسة الكتـب الثقا .٦٦

 .ودار الكتب العلمية حتقيق السيد بن عبد املقصود بن عبدالرحيم
النهاية يف غريب احلديث واألثر, ملجد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري, طبعة  .٦٧

 .م١٩٦٣هـ ــ ١٣٨٣دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه الطبعة األوىل 
 م ١٩٧٣مام حممد بن عيل الشوكاين, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع نيل األوطار لإل .٦٨
  


