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ملخص البحث

إقتيى البحيث ان يكيون مين مقدمية ومبحثين 

تناوليت يف املقدمية مخطيط يف منهجية البحث 

وتناوليت يف املبحيث االول االحيكام املتعلقية 

بالسيالمة البدنيية وفييه عيدة مطالب، شيمل هذا 

يتناوليه االنسيان  فييا  النهيي الرشعيي  البحيث 

املفيي اىل انعيدام الصحية البدنيية مين تنياول 

واملعيايص  واملخيدرات  بأنواعيه   التدخين 

تنياول  يف  واالرساف  شياكلها  وميا  والفواحيش 

االفيراط  عين  ينتيج  وميا  بيه  واالفيراط  الطعيام 

بالتنياول مين سيلبيات.

واملبحيث الثياين تناولت فييه األحيكام املتعلقة 

بالسيالمة البيئيية وفييه عيدة مطاليب: بينيت فييه 

مفهيوم البيئية وممين  تتكيون البيئة وهم االشيياء 

التيي تلوثهيا وبينت كذليك االحكام التيي تتعلق 

العامية والطرقيات وتحيت  بالتيرز يف األماكين 

االشيجار ، ويف امليوارد املائية أو بقيرب األنهار 

رسدت  العامية،  األماكين  يف  األوسياخ  ورميي 

اقيوال العلياء فييا يتعليق بالنهيي عين االميور 

التيي تسيبب االرضار او تعييق الحيياة  واالدلية 

التيي اسيتدل بهيا مين الكتياب والسينة وبعضهيا 

مين القيياس .

ويف الختيام ... أسيال الليه تعياىل أن يوفقني ملا 

يحبيه ويرىض .

املقدمة

والسيالم  والصيالة  العاملين،  رب  لليه  الحميد 

األمين،  الوعيد  الصيادق  محميد  سييدنا  عيى 

أنيت  إنيك  علمتنيا،  ميا  إال  لنيا  عليم  اللهيم ال 

ينفعنيا،  ميا  علمنيا  اللهيم  الحكييم،  العلييم 

وانفعنيا مبيا علمتنيا وزدنيا علياً، وأرنيا الحيق 

باطيالً  الباطيل  وأرنيا  اتباعيه،  وارزقنيا  حقياً 

يسيتمعون  ممين  واجعلنيا  اجتنابيه،  وارزقنيا 

القيول فيتبعيون أحسينه، وأدخلنيا برحمتيك يف 

عبيادك الصالحين، أخرجنا من ظليات الجهل 

والوهيم إىل أنيوار املعرفة والعليم، ومن وحول 

القربيات. جنيات  إىل  الشيهوات 

اميا بعيد؛ فقيد امين الليه سيبحانه وتعياىل عيى 

عبياده بنعيم كثيرة منهيا تخفييف مشيقة العييش 

وتحسين البيئة وجعلهيا مالمئة السيتقرار الحياة 

اأْلَرِْض  يِف  َمكَّنَّاكُيْم  )َولََقيْد  تعياىل  قيال  حييث 

َوَجَعلَْنيا لَُكيْم ِفيَها َمَعاِييَش قَلِياًل َما تَْشيُكُروَن()))، 

يف  عبياده  وتعياىل  سيبحانه  الليه  مكين  وبهيذا 

االرض ليي يعيشيون عليهيا بسيالم.

وان سيالمة البيدن يف سيالمة البيئية هيو اسياس 

اسيتقرار الحيياة ليي يقيوم االنسيان باألحيكام 

حييث  وغرهيا  بالعبيادة  املتعقلية  التكليفيية 

إاِلَّ  َواْلِنْيَس  الِْجينَّ  َخلَْقيُت  )َوَميا  تعياىل  قيال 

))) االعراف اية 0) .
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.(( لِيَْعبُيُدوِن()

عبياده  مين  يرييد  وتعياىل  سيبحانه  الليه  ان  اذاً 

والخبائيث  املحرميات  علييه  فحيرم  االخيالص 

عقليه  وتذهيب  االنسيان  جسيم  تليوث  التيي 

ويجعليه غير انسيان وال تسيتقر سيالمته فيفسيد 

العميل. علييه 

املسيائل  بعيض  لدراسية  البحيث  هيذا  وجياء 

املتعقلية بسيالمة االنسيان الصحيية مين حييث 

البدنيية والبيئيية التيي يعيش فيهيا والتي نبيه عنها 

كثير مين العلاء وهيذه املسيائل وضعتها تحت 

بالسيالمة  املتعلقية  الفقهيية  )األحيكام  عنيوان 

الصحيية(.

فاقتى منهج البحث ان يكون عى مبحثن:

بالسيالمة  املتعلقية  األحيكام  األول:  املبحـث 

البدنيية وفييه عيدة مطاليب:

املطلب األول: االمتناع عن التدخن بأنواعه.

املطلب الثاين: االمتناع عن املخدرات.

املطلب الثالث: الفواحش وما شاكلها.

املطلب الرابـع: االرساف فيتنياول الطعام الطيب 

الصحي.

الثـاين: األحيكام املتعلقية بالسيالمة  املبحــث 

البيئيية وفييه عيدة مطاليب:

املـطلب األول: مفهوم البيئة وفيها فروع عدة:

الفرع االول:  ماهية البيئة .

الفرع الثاين: مكونات البيئة . 

الفرع الثالث: تلوث البيئة .

))) سورة الذاريات اية: )5 .

املطلـب الثاين: الترز يف األماكن العامة و الطرقات 

وتحت االشجار .

املطلـب الثالـث: التيرز يف امليوارد املائيية أو 

بقيرب األنهيار.

األماكين  يف  األوسياخ  رميي  الرابـع:  املطلـب 

العامية. 

الخامتــــة : ذكيرت اهيم النتائيج التيي توصلت 

اليهيا مين خيالل البحث

يف  التوفييق  تعياىل  الليه  أسيال   .. الختيام  ويف 

النيار.  مين  والنجياة  العميل 

❊ ❊ ❊
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)املبحث األول(

األحكام املتعلقة بالسالمة البدنية

املطلب األول: اإلمتناع عن التدخني بأنواعه	 

الدخيان هيو االسيم املشيهور للتبيغ - والفقهياء 

اختلفيوا يف حكم اسيتعاله، بسيبب اختالف يف 

تحقيق اليرر عنيد اسيتعاله، ومبا انيه ليس فيه 

دلييل قطعيي عيى تحرمييه لكين اخيذ بالقياس 

عيى غيره، يف األميور التيي نيص فيها .

وإن التدخين ومنيذ ظهيوره آخير القيرن العيارش 

وأول مين جلبيه ألرض اليروم االنكلييز وألرض 

املغيرب اليهيود زعميوا عى انه حكييم ثم جلب 

إىل مير والحجياز والهند وغالب بالد السيالم 

وأول مين دخيل بيه إىل مر احميد بين عبدالله 

وكان يزعيم انيه من املليوك العارفين وبقي عى 

هيذا الحال برهة مين الزمين إىل أن أفتى بتحرميه 

الشييخ سيامل السينهوري))) واسيتمر عيى فتيواه 

إىل موتيه وتابعيه كثير مين العلياء بعيد ذليك، 

ومنهيم علياء الحنفيية رحمهيم الليه تعياىل))).

))) هيو سيامل بين محميد عيز الديين بين محميد نارص 

الدين السينهوري امليري: فقييه، كان مفتيي املالكية، 

وليد بسينهور سينة )945هي( وتعليم يف القاهيرة، وتويف 

بهيا سينة )5)0) هيي( ينظير: االعالم لليزركيل:3/)7.

عيى  الفتيوى  يف  املاليك  العييل  فتيح  ينظير:   ((( 

 مذهيب الميام ماليك: محميد بين أحميد بين محميد 

علييش، أبيو عبيد الليه املاليي )ت: 99))هيي(: دار 

إنيه  إنيه حيرام، وقيال آخيرون:  فقيال بعضهيم: 

مبياح، وقيال غرهم: إنه مكيروه، وبهذا سيأتكلم 

عين الذيين قاليوا بأنيه حيرام ومكيروه .

 والذيين قالوا بتحرييم رشب الدخان من الحنفية: 

وصاحيب  واملسيري،  الرشنبياليل)3)،  الشييخ 

اليدر املنتقى، واسيتظهر ابين عابدين أنيه مكروه 

تحرمييا عند الشييخ عبيد الرحمن العيادي)4) .

املعرفة:)/8)) .

)3) حسين بين عيار بين عييل الرشنبياليل امليري: 

فقييه حنفيي، مكير مين التصنييف. نسيبته إىل شيرى 

بلولية )باملنوفية( جاء بيه والده منهيا إىل القاهرة، وعمره 

سيت سينوات. فنشيأ بهيا ودرّس يف األزهير، وأصبيح 

املعيول علييه يف الفتيوى. من كتبيه )نيور اليضاح ( يف 

الفقيه، و)مراقيي الفيالح( رشح نيور اليضياح، و)رشح 

منظومية ابين وهبيان( و)تحفية األكمل ( وتعرف برسيائل 

الرشنبياليل، وعدتهيا 48 رسيالة، )ت:994هيي( ينظير: 

األعيالم: خير الدين بين محمود بين محمد بين عيل بن 

فيارس، اليزركيل الدمشيقي )ت:396)هيي(: دار العليم 

م:)/08). ط5)-أيار/ماييو)00)  للماليين، 

)4) ينظير: رد املحتيار عيى الدر املختار: ابين عابدين، 

محميد أمن بين عمر بين عبد العزييز عابدين الدمشيقي 

ط)،  الفكر-بيروت  دار  )ت:)5))هيي(:  الحنفيي 

))4)هيي - )99)م: 459/6، والبحير الرائيق رشح كنز 

الدقائيق: زيين الديين بين إبراهيم بين محميد، املعروف 

بابين نجييم امليري )ت:970هيي( ويف آخيره: تكملية 

البحير الرائيق ملحميد بين حسين بين عييل الطيوري 

وبالحاشيية:  38))هيي(  بعيد  )ت:  القيادري  الحنفيي 

منحية الخاليق البين عابديين: دار الكتياب السيالمي، 

املحتيار  رد  لتكملية  األخييار  عين  وقيره  ط3:)/))، 

)مطبيوع  األبصيار«  تنويير  رشح  املختيار  »اليدر  عييل 

بين )محميد  الديين محميد  بآخير رد املحتيار(: عيالء 
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سيامل  منهيم:  حرميه  مين  املالكيية  وكذليك 

السينهوري))) اليذي أفتيى بتحرميه واسيتمر عى 

فتيواه بيه إىل موته ومل يخالفه فييه أحد من علاء 

عيره وتابعه علييه أهل الدين والصالح والرشيد 

اللقياين)3)،  وإبراهييم  الحنفيية وغرهيم)))،  مين 

ومحميد بين عبيد الكرييم الفكيون، وخاليد بين 

أحميد، وابين حميدون وغرهيم)4) .

ومين الشيافعية: نجيم الديين الغيزي، والقليويب، 

وابين عيالن، وغرهم)5).

أمين املعيروف بابين عابديين( بن عمير بن عبيد العزيز 

عابديين الحسييني الدمشيقي )ت:306)هيي(:دار الفكر 

للطباعية والنيرش والتوزييع، بروت– لبنيان:5/7).

))) سيامل بين محمد عيز الدين بين محمد نيارص الدين 

السينهوري امليري: فقييه. كان مفتيي املالكيية، وليد 

بسينهور وتعليم يف القاهيرة، بهيا)ت:945 - 5)0) هي( 

لليزركيل:3/)7. ينظر: االعيالم 

))) ينظير: فتياوى ورسيائل سياحة للشييخ  محميد بن 

إبراهييم بين عبيد اللطييف آل الشييخ )ت: 389)هيي( 

الرحمين  عبيد  بين  محميد  وتحقييق:  وترتييب  جميع 

ط)،   ، املكرمية  مبكية  الحكومية  مطبعية  قاسيم:  بين 

. 399)هيي:))/)8 

)3) إبراهييم بين إبراهيم بن حسين اللقاين، أبيو المداد، 

برهيان الديين: فاضيل متصيوف ميري ماليي، نسيبته 

العقبية   إىل )لقانية( مين البحيرة مبير، تيويف بقيرب 

االعيالم  ينظير:  )سينة: )04)هيي(  الحيج،  مين  عائيدا 

.(8/( لليزركيل: 

عيى  الفتيوى  يف  املاليك  العييل  فتيح  ينظير:   (4(

مذهيب الميام ماليك: محميد بين أحميد بين محميد 

علييش، أبيو عبيد الليه املاليي )ت: 99))هيي(: دار 

. املعرفية:)/8)) 

)5)  فتوحيات الوهياب بتوضييح رشح منهيج الطيالب 

ومين الحنابلة الشييخ أحميد البهيويت)6)، وبعض 

النجدين)7). العلياء 

تحرمييه  يف  أليف  مين  جميعياً  هيؤالء  ومين 

كاللقياين والقلييويب ومحميد بين عبيد الكرييم 

عيالن)8).  وابين  الفكيون، 

اختيره  الطيالب  )منهيج  الجميل  بحاشيية  املعيروف 

زكرييا األنصياري من منهياج الطالبن للنيووي ثم رشحه 

يف رشح منهيج الطيالب(: سيليان بين عمر بين منصور 

العجيييل األزهري، املعيروف بالجميل )ت:04))هي(: 

دار الفكير:)/70)، وتحفية املحتياج يف رشح املنهاج: 

أحميد بين محمد بن عييل بن حجير الهيتميي، روجعت 

وصححيت: عيى عدة نسيخ مبعرفية لجنة مين العلاء: 

املكتبية التجاريية الكيرى مبير لصاحبهيا مصطفيى 

محميد: 357) هيي - 983) م:)/76).

)6) الشييخ أحميد بين يحييى بين يوسيف بين أيب بكير 

بين أحميد بين أيب بكير بين يوسيف بين أحميد الحنبيل 

الكرميي نسيبة لطيور كيرم مين قيرى نابليس ثيم القدس 

كان مين العلياء العاملين واألولياء الزاهديين ولد ببيت 

املقيدس يف سينة أليف وقيرأ القيرآن بطيور كيرم وأخيذ 

الطرييق عين العيارف بالليه محميد العلميي ورحيل إىل 

القاهيرة سينة سيت وعرشيين وأليف وأخيذ بهيا الفقيه، 

ينظير: خالصية األثير يف أعييان القيرن الحيادي عيرش: 

محميد أمين بين فضل الليه بن محيب الدين بين محمد 

املحبيي الحميوي األصيل، الدمشيقي )ت: ))))هي(: 

دار صيادر – بيروت:)/367 .

املنتهيى:  غايية  رشح  يف  النهيى  أويل  مطاليب   (7(

مصطفيى بن سيعد بن عبده السييوطي شيهرة، الرحيباىن 

موليدا ثم الدمشيقي الحنبييل )ت: 43))هيي(: املكتب 

السيالمي ط)، 5)4)هيي - 994)م: 7/6)) - 9)).

)8) بغيية املسرتشيدين، عبيد الرحمين بين محميد بين 

حسين بن عمر باعليوي: دار الفكر: ص 60)، حاشييتا 
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وبهيذا الخيالف يظهير انيه ممنيوع تناولهيا بيكل 

الصنيوف حتى ال تخلل اسيتقرار االنسيان وتر 

مبصلحتيه التيي جعلهيا الليه له حق السيالمة من 

االرضار التيي تلحق بالنسيان.

واستدل القائلون بالحرمة مبا يأيت:

)-قيال تعياىل )َواَل تَْقتُلُيوا أَنُْفَسيُكْم إِنَّ اللَّيَه كَاَن 

ميا  يسيود  الدخيان  تكيرار  ان  رَِحييًا()))،  ِبُكيْم 

يتعليق بيه وتتوليد منيه الحيرارة فتكيون داء مزمناً 

مهليكاً ، وبهذا يكون سيببا رئيسييا بقتيل النفس ، 

وان اليرشكات التيي تصنعهيا تحذر منهيا وتكتب 

الرسطيان  اميراض  سيبب  التدخين  ان  عليهيا 

ومعليوم ان الرسطيان قاتيل .

النَِّبييَّ  الرَُّسيوَل  يَتَِّبُعيوَن  )الَِّذييَن  تعياىل  قيال   -(

ييَّ الَّيِذي يَِجُدونَُه َمْكتُوبًيا ِعْنَدُهيْم يِف التَّْوَراِة  اأْلُمِّ

َعيِن  َويَْنَهاُهيْم  ِبالَْمْعيُروِف  يَأُْمرُُهيْم  َواْلِنِْجييِل 

َعلَيِْهيُم  َويَُحيرُِّم  الطَّيِّبَياِت  لَُهيُم  َويُِحيلُّ  الُْمْنَكيِر 

الَْخبَائِيَث َويََضيُع َعْنُهيْم إِرْصَُهيْم َواأْلَْغياَلَل الَِّتي 

كَانَيْت َعلَيِْهيْم فَالَِّذييَن آَمُنوا ِبيِه َوَعيزَُّروُه َونََرُوُه 

ُهيُم  أُولَِئيَك  َمَعيُه  أُنْيزَِل  الَّيِذي  النُّيوَر  َواتَّبَُعيوا 

الُْمْفلُِحيوَن())).

قلييويب وعمرة: أحمد سيالمة القلييويب وأحمد الرليس 

عميرة: دار الفكر – بيروت ، 5)4)هي-995)م:)/79، 

املسيائل ص 50،  إىل دالئيل  السيائل  إرشياد  ورسيالة 

)5، مين مجموعة الرسيائل السيلفية يف إحياء سينة خر 

الريية للشيوكاين ط دار الكتيب العلمية.

))) سورة النساء: اية 9).

))) سورة االعراف: اية 57) .

تحيدث طبييب يف جراحية القليب، أقسيم بالليه 

انه يف مثاين سينوات يف دمشيق يجيري عمليات 

قليب مفتيوح، أقسيم قسياً مغلظياً أنه ميا أجرى 

عمليية قليب مفتيوح إال ملدخين، وأن احتيال 

جلطية  مين  القليب  بأميراض  النسيان  إصابية 

وذبحية صدريية نجدهيا عنيد املدخنين مثانيية 

أضعياف، واحتيال، فحينيا يثبيت ليك، وهيذا 

سييتضح يف مسيتقبل املدخن أن النيكوتن يُعن 

عيى التصاق الصفيحيات الدموية، وهذا يسيبب 

الجلطية، وأن النيكوتين يرفيع رضبيات القليب، 

ويكليف القليب جهيداً إضافيياً، وهنياك أبحياث 

علميية دقيقية جيداً واألطبياء أعليم منا بهيا، لكنه 

يشء ثابيت قطعياً أن الدخيان رضره محقيق عى 

جهياز القلب والدوران، وجهياز القلب واألوعية، 

وعيى جهياز التنفس، وعيى الجهياز الهضمي، 

وعيى مجموعة مين األنسيجة واألعضياء)3). 

وبهيذا نقيول ان تحرييم الدخيان عموميه مل يأيت 

عين فيراغ من شيدة ما يصييب االنسيان رضر، بل 

فيه سيالمة االنسيان من امراض القلب والرشاين 

التيي هيي اسياس حياتيه اذا تيررت اصبحيت 

حياتيه عيدم، وهيذا مخاليف بحيد ذاتيه للقوانن 

الرشعيية التيي انزلها الليه سيبحانه وتعاىل.

3- َعيْن أيَِب ُهَريْيرََة رَِضَ اللَّيُه َعْنيُه َعيْن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

قَاَل:)َميْن تَيرَدَّى ِمْن َجبَيٍل فََقتََل نَْفَسيُه فَُهَو يِف نَاِر 

َجَهنَّيَم يرََتَدَّى)4) ِفييِه َخالًِدا ُمَخلًَّدا ِفيَهيا أَبًَدا، َوَمْن 

)3) محارضات عى االنرتنت.

)4) ييرتدَّى: يعنيى ذليك وقيع يف جهنيم، اي ارتكيب 

ذنبًيا- تيردَّى يف الرَّذائيل، ينظير: معجيم اللغية العربيية 
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اُه)))  ُه يِف يَِدِه يَتََحسَّ تََحسَّ ُسياًّ فََقتََل نَْفَسيُه فَُسيمُّ

يِف نَياِر َجَهنَّيَم َخالًِدا ُمَخلَّيًدا ِفيَها أَبَيًدا ، َوَمْن قَتََل 

نَْفَسيُه ِبَحِدييَدٍة فََحِديَدتُيُه يِف يَيِدِه يََجيأُ))) ِبَهيا يِف 

بَطِْنيِه يِف نَياِر َجَهنََّم َخالِيًدا ُمَخلًَّدا ِفيَهيا أَبًَدا()3).

قوليه مين تيردى مين جبيل أي أسيقط نفسيه منيه 

مليا ييدل علييه قوليه فقتل نفسيه عيى أنيه تعمد 

عيى  ييدل  ال  تيردى  قوليه  فمجيرد  وإال  ذليك 

التعميد فيا بيال مين تعمد بيرشب الدخيان وهو 

يعليم انيه مير بالصحية فينيدرج تحيت مفهوم 

هيذا الحدييث من تنياول التدخن والليه اعلم)4).

5- روي عين سيامل بين عبيد الليه، عن أبييه قال: 

قال رسيول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )كل مسيكر حرام، ما أسيكر 

املعارصة:)/)88. 

))) يتحسياه ، اي تناوليه ُجرعيًة بعد ُجرعيٍة. معجم اللغة 

العربيية املعارصة:)/499 .

العين:  كتياب  ينظير:   ، بطنيه  يف  امعياه  تناثيرت   (((

أبيو عبيد الرحمين الخلييل بين أحميد بين عميرو بين 

د  تحقييق:  70)هيي(  )ت:  البيري  الفراهييدي  متييم 

مهيدي املخزوميي، د إبراهييم السيامرايئ: دار ومكتبية 

. الهيالل:9/8)) 

بين  إسياعيل  بين  محميد  البخياري:  صحييح   (3(

إبراهييم بين املغيرة البخاري، أبيو عبد الليه، باب رشب 

السيم واليدواء بيه ومبيا يخياف منيه والخبييث، تحقيق: 

محميد زهير بن نيارص النيارص: دار طوق النجياة، ط)، 

))4)هيي، برقيم )5778(:39/7) .

)4) ينظير فتيح البياري رشح صحييح البخياري: أحميد 

بين عيل بن حجير أبو الفضل العسيقالين الشيافعي: دار 

املعرفية- بيروت، 379)ه، رقم كتبيه وأبوابيه وأحاديثه: 

محميد فؤاد عبيد الباقي قيام بإخراجيه وصححه وأرشف 

عيى طبعيه: محب الديين الخطييب:0)/48) .

كثره فقليله حيرام()5).

إسيكارا  تعاطييه  ابتيداء  يف  يسيكر  الدخيان  أن 

رسيعيا بغيبية تامة، ثيم ال ييزال يف كل مرة ينقص 

شييئا فشييئا حتيى يطيول األميد جيدا، فيصير ال 

يحيس بيه، لكنه يجيد نشيوة وطربا أحسين عنده 

مطليق  بالسيكار:  امليراد  أن  أو  السيكر.  مين 

 املغطيي للعقل وإن مل يكن معه الشيدة املطربة، 

وال رييب أنهيا حاصلية ملين يتعاطياه أول ميرة. 

وهيو عى هذا يكون نجسيا، يحد شياربه، ويحرم 

منيه القليل والكثير، وإن قيل: إنه ال يسيكر، فهو 

أوليية  فيشيارك  لشياربه،  تفتيرا وخيدرا  يحيدث 

الخمير يف نشيوته، )روي َعِن الَْحَكِم ، َعْن َشيْهِر 

بْيِن َحْوَشيٍب ، َعْن أُمِّ َسيلََمَة ، قَالَْت: نََهى رَُسيوُل 

.(6()ٍ الليِه ملسو هيلع هللا ىلص َعيْن كُلِّ ُمْسيِكٍر َوُمَفرتِّ

)5) مسيند الميام أحميد بين حنبل: أبيو عبد الليه أحمد 

الشييباين  أسيد  بين  بين هيالل  بين حنبيل  بين محميد 

)ت:)4)هيي( تحقييق: شيعيب األرنؤوط-عادل مرشيد، 

وآخيرون إرشاف: د عبيد الليه بين عبد املحسين الرتيك: 

 .464/9 )00)م:  ))4)هيي-  ط)،  الرسيالة  مؤسسية 

تعلييق شيعيب األرنيؤوط: حدييث قيوي وهيذا إسيناد 

ضعييف أبيو معيرش ضعفيه غير واحد مين األمئية وقال 

البخياري: منكير الحدييث.

)6) السينن الكيرى: أحميد بين الحسين بين عييل بين 

ْوِجيردي الخراسياين، أبيو بكير البيهقيي  ميوىس الُخرْسَ

)ت: 458هيي( تحقييق: محميد عبيد القيادر عطيا: دار 

 - هيي  لبنيات ط3، 4)4)   – بيروت  العلميية،  الكتيب 

املعبيود:  عيون   - ضعييف  إسيناده  م:5/8)5.   (003

374/3 - ط نيرش دار الكتياب العيريب(. وكذليك حكيم 

علييه االلبياين بالضعييف .
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يف  والخيدر  الفتيور  ييورث  رشاب  كل  املفيرت 

األطيراف وهيو مقدمية السيكر نهيى عين رشبيه 

لئيال يكون ذريعة إىل السيكر يف أطراف النسيان 

وتحويلهيا إىل وهين وانكسيار، ويكيون الحديث 

ان  وبهيذا   ، الدخيان  تحرييم  اكير حجية عيى 

املدخين اذا سيئل ملياذا تتنياول الدخيان يعرتف 

بالفتيور  اذا كان عصبييا يف امليزاج يشيعر  بانيه 

ويدخيل تحيت متنياول الحدييث))).

وبهيذه الصيورة ال يكيون نجسيا وال يحد شياربه 

كباقيي املعيايص، ويحيرم القلييل منيه كالكثير 

وقوعيه  الغاليب  إذ  التأثير،  يف  الوقيوع  خشيية 

بيأدىن يشء منهيا، وحفيظ العقيول مين الكليات 

الخميس))) املجميع عليهيا عنيد أهل املليل)3).

 واألطبياء مجمعيون عيى أنيه مر، قال الشييخ 

))) ينظير: معيامل السينن، وهيو رشح سينن أيب داود: 

أبيو سيليان حميد بين محميد بين إبراهيم بين الخطاب 

البسيتي املعيروف بالخطيايب )ت: 388هيي(: املطبعية 

العلميية – حليب، ط)، )35) هيي - )93) م:67/4).

والعقيل  والنسيب  والديين  النفيوس  حفيظ  وهيي   (((

وامليال.

)3) رد املحتيار عيى الدر املختار: ابين عابدين، محمد 

أمين بن عمير بن عبد العزييز عابدين الدمشيقي الحنفي 

)ت: )5))هيي(: دار الفكير- بيروت ، ط)، ))4)هي - 

)99)م: 456/6، وتهذييب الفيروق والقواعيد السينية 

يف األرسار الفقهيية وهيو حاشيية عيى رشح ابن الشياط 

لكتياب الفيروق للقيراىف املسيمى }إدرار اليرشوق عى 

أنيواع الفيروق{ محمد عيل بن حسين امليي املالي: 

)/))3- ))3، والفواكيه العدييدة يف املسيائل املفيدة: 

.8(-80/(

علييش)4): أخير بعيض مخالطيي النكلييز أنهم 

ميا جلبيوا الدخيان لبالد السيالم إال بعيد إجاع 

وأمرهيم  مالزمتيه،  مين  منعهيم  عيى  أطبائهيم 

باالقتصار عى اليسير اليذي ال ير، لترشيحهم 

رجيال مات باحيرتاق كبده وهو مالزميه، فوجدوه 

سياريا يف عروقيه وعصبه، ومسيودا ميخ عظامه، 

مين  فمنعوهيم  يابسية،  إسيفنجة  مثيل  وقلبيه 

مداومتيه، وأمروهيم ببيعه للمسيلمن لرضارهم. 

. . قيال الشييخ علييش: فليو مل يكن فييه إال هذا 

ليكان باعثيا للعقل عى اجتنابه)5)،  وعن الشيعبي 

قيال سيمعت النعيان بن بشير، يقول: سيمعت 

رسيول الله ملسو هيلع هللا ىلص، يقيول: وأهوى النعيان بإصبعيه 

أذنييه، إن الحيالل بين، وإن الحيرام بين،  إىل 

)4) محميد بين أحميد بين محمد علييش، أبو عبيد الله: 

فقييه، مين أعييان املالكيية. مغيريب األصيل، مين أهيل 

طرابليس الغيرب. ولد بالقاهيرة وتعليم يف األزهر، وويل 

مشييخة املالكيية فييه، من تصانيفيه )فتح العييّل املالك 

يف الفتيوى عيى مذهيب الميام ماليك(، وهيو مجموع 

فتاوييه، و)منيح الجلييل عيى مختير خلييل(، يف فقه 

املالكيية وغرهيا مين املؤلفيات، ينظير: األعيالم: خر 

الديين بين محميود بين محميد بين عييل بين فيارس، 

اليزركيل الدمشيقي )ت:396)هي(: دار العليم للمالين 

. ط5)-أيار/ماييو)00)م:8/6)-9) 

)5) فتيح العييل املاليك يف الفتوى عيى مذهب المام 

ماليك محميد بين أحميد بين محميد علييش، أبيو عبيد 

 الليه املاليي )ت: 99))هيي(: دار املعرفية:)/)))، 

والفواكيه اليدواين عى رسيالة ابين أيب زييد القرواين: 

أحميد بين غانيم )أو غنييم( بن سيامل ابن مهنا، شيهاب 

الديين النفيراوي األزهيري املاليي )ت: 6)))هيي(: 

دار الفكير: )/)8 .
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وبينهيا مشيتبهات ال يعلمهين كثير مين الناس، 

فمن اتقى الشيبهات اسيترأ لدينيه، وعرضه، ومن 

وقيع يف الشيبهات وقيع يف الحيرام ، كالراعيي 

يرعيى حيول الحميى، يوشيك أن يرتع فييه ))).

6-يف التدخين إرساف وتبذير وضياع للال، قال 

الشييخ علييش: ليو سيئل الفقهياء - الذيين قالوا: 

السيفه املوجب للحجر: تبذيير املال يف اللذات 

والشيهوات - عين ميالزم اسيتعال الدخيان، ملا 

توقفيوا يف وجيوب الحجير عليه وسيفهه، وانظر 

فييه مين  إىل ميا يرتتيب عيى إضاعية األميوال 

التضيييق عيى الفقيراء واملسياكن، وحرمانهيم 

مين الصدقية عليهيم بييء ميا أفسيده الدخان 

بدفعهيا  أنفسيهم  بيه، وسياحة  املرتفين  عيى 

للكفيار املحاربين أعيداء الديين، ومنعهيا مين 

العانية بهيا عيى مصاليح املسيلمن وسيد خلة 

املحتاجين))). 

لقيد صيدر أمير سيلطاين مين الخليفية العثاين 

يف وقتيه- بنياء عيى فتياوى علاء عيره- مبنع 

اسيتعال الدخيان ومعاقبية شياربيه، وحيرق ميا 

))) صحييح البخياري، بياب فضيل مين اسيترأ لدينيه، 

رقيم))5(:)/0)، وصحييح مسيلم، بياب اخيذ الحالل 

واللفيظ   ،(((9/3 رقيم)599)(:  الشيبهات،  وتيرك 

ملسيلم .

)))  فتيح العييل املاليك يف الفتوى عى مذهيب المام 

ماليك:)/)))- 89)، تهذييب الفروق والقواعد السينية 

يف األرسار الفقهيية وهيو حاشيية عيى رشح ابن الشياط 

لكتياب الفيروق للقيراىف املسيمى } إدرار اليرشوق عى 

أنيواع الفيروق{ محمد عيل بن حسين امليي املالي: 

. 3(( -3((/(

وجيد منيه. فيعتير مين وجيوه تحرمييه: الخروج 

عين طاعة السيلطان، فيإن امتثال أميره واجب يف 

غر ميا أجمع عيى تحرمييه، ومخالفة السيلطان 

اليذي يعيرف الحيرام من الحيالل محرمية )3).

منتنية  الدخيان  رائحية  ان  ذليك  مين  والشياهد 

ممنوعية،  فهيي  مؤذيية  رائحية  وكل  مؤذيية، 

والدخيان أشيد مين البصيل والثيوم يف الرائحية، 

وقيد ورد منيع مين تناولها من دخول املسيجد، 

وفيرق بين الرائحية املنتنية والرائحية الكريهية، 

والبصيل والثيوم ريحهيا مكيروه ولييس منتنياً، 

منين)4). ريحيه  والدخيان 

ومن زعم اسيتعاله تداوياً مل يسيتعمله استعال 

والتليذذ،  التفكيه  بيه إىل حيد  األدويية، وخيرج 

وادعيى التيداوي تلبيسياً وتسيرتاً حتيى وصيل به 

إىل أغيراض باطنية مين العبيث واللهيو وغرهيا، 

ومذهيب الحنفيية حرمتها)5)، وعرفيوا العبث: بأنه 

فعيل لغير غرض صحييح)6). والسيفه: بأنيه فعل 

)3) ينظير: رد املحتيار عيى الدر املختار: ابين عابدين، 

محميد أمن بين عمر بين عبد العزييز عابدين الدمشيقي 

ط)،  بيروت،  الفكير-  دار  )ت:)5))هيي(  الحنفيي 

))4)هيي- )99)م: 456/6، واليدر املنتقيى بهاميش 

مجميع األنهير: )/)57، فتيح العيل املاليك يف الفتوى 

عيى مذهيب الميام ماليك:)/0)) .

)4) فتيح العييل املاليك يف الفتيوى عى مذهيب المام 

.((( مالك:)/0))- 

)5) ينظر: حاشية  ابن عابدين 5 / 96).

وزارة  عين:  صيادر  الكويتيية،  الفقهيية  املوسيوعة   (6(

. الكوييت:0)/04)   – السيالمية  والشيئون  األوقياف 
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ال غيرض فييه أصال))).  واللعب: فعيل فيه لذة))). 

الصيالة  غير  يف  العبيث  بحرمية  رصح  وممين 

االحتسياب)3). كتياب  صاحيب 

متمسيكا بقيول الله سيبحانه وتعياىل: )أَفََحِسيبْتُْم 

َيا َخلَْقَناكُيْم َعبَثًيا َوأَنَُّكيْم إِلَيَْنيا اَل تُرَْجُعوَن()4). أَنَّ

وبهذا يكون التحريم يعر به عن سيالمة االنسيان 

مين ضيياع عقليه والتعيدي زاعا لغيرض العالج 

فالرشيعية  الحقيقيي،  مبتغياه  اىل  يصيل  ليي 

االسيالمية ال تكيون لهيوا وعبثا ملين هب ودب .

املطلب الثاين: االمتناع عن املخدرات	 

املخيدرات من العوامل االساسيية امليرة التي 

تفسيد جسيم االنسيان وتورث الفتيور والخدر له 

وللعقيل كذليك، وهيو داء عضيال تسيبب بضياع 

كثير مين النياس الذيين يتناولونيه بشيكل مفيرط 

ميا اصبحيوا مدمنين علييه، واملخيدرات أنواع 

متعيددة تختليف الختيالف أصولها املسيتخرجة 

. منها

بين  أحميد  الحسين  أبيو  اللغية:  مقايييس  معجيم   (((

فيارس بين زكرييا تحقييق: عبيد السيالم محمد هيارون: 

. 979)م:05/4)   - 399)هيي  الفكير:  دار 

)))  الفيروق اللغويية: أبيو هيالل الحسين بين عبيد الله 

بين سيهل بين سيعيد بين يحييى بين مهيران العسيكري 

)ت: نحيو 395هيي( حققيه وعلق علييه: محميد إبراهيم 

سيليم: دار العليم والثقافية للنيرش والتوزييع، القاهيرة – 

مير:ص54).

)3) فتيح العييل املاليك يف الفتيوى عى مذهيب المام 

.((9/( مالك: 

)4) سورة املؤمنون: اية 5)).

واألفييون)6)،  كالحشيشية)5)،  االنيواع،  وهيذه 

والقات)7)، والكوكايين)8)، والبنج)9)، والكفتة)0)).

)5) الحشيشية: هيذا اللفيظ  يطلق عليه غالبيا يف الرشق 

بانهيا ميادة مخيدرة تسيتخلص من نبيات القنيب الهندي 

يسيكر اذا تنياول منيه قيدر الدرهيم، وتسيتعمل األجيزاء 

تسيمى  مسيتحرات  لتحضير  النبيات  مين  املختلفية 

والجنجيا  والكيرايس  البانيج  مثيل  مختلفية،  بأسياء 

والكييف . قيال ابن تيميية: إن الحشيشية أول ميا ظهرت 

ابين  ينظير:   ، الهجيرة  مين  السادسية  املائية  آخير  يف 

عابديين:95/5)، ومغنيي املحتياج:)/87)، ومجموع 

تيميية:4/34)). ابين  فتياوى 

املجففية  اللبنيية  العصيارة  عيى  يطليق  األفييون:   (6(

التيي تجنيى مين تشيقق مثير الخشيخاش غير الناضج، 

ويحتيوي األفييون عيى قلوييات كثيرة أهمهيا املورفن 

)املعجيم  وغرهيا.  والشييابن  والبابفريين  والكوريين 

الوسييط )أفن(، واملوسيوعة العربيية امليرسة: ص83)، 

وحاشيية ابين عابديين:95/5).

)7) القيات: نبيات من الفصيلة السلسيرتية، يزرع ألوراقه 

التيي متضيغ خيراء، قليله منبيه، وكثره مخيدر، موطنه 

الحبشية، وييزرع بكرة يف اليمن ويسيمى شياي العرب. 

العربيية  واملوسيوعة  واملنجيد،  الوسييط،  )املعجيم 

املييرسة ص 359))

)8) الكوكايين: أحيد قلوييات أوراق الكيوكا، يسيتعمل 

يف الطيب كمخيدر موضعيي، وبعض الناس يسيتعملونه 

لطيرق غر مرشوعة، واسيتمرار اسيتعاله يحدث خموال 

املوسيوعة  الجنيون،  إىل  ييؤدي  العصبيي  الجهياز  يف 

العربيية املييرسة ص 506).

الباذنجانيية،  الفصيلية  مين  سيام  نبيات  البنيج:   (9(

الوسييط  املعجيم  للتخديير،  الطيب  يف  ويسيتعمل 

.« بنيج  ميادة:«  واملنجيد 

)0)) الكفتية: نبيات ليه تأثير كتأثير القيات، الفتياوى 

الفقهيية الكيرى أحميد بين محميد بين عييل بين حجر 
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فإنهيا  التسيمية  اختلفيت  وان  املخيدرات  هيذه 

تعطيي نفيس املفعيول يف غيياب العقيل وجعل 

االنسيان يف غيبوبية ال تحميد عقباهيا واذا ادمين 

عليها االنسيان اصبيح يرتكب كل ميا نهى الرشع 

عنيه مين جرائيم وفواحيش وميا شيابه ذليك مين 

املنهييات واليرشع الحكييم مل يخليق االنسيان 

اال ألميور العبيادة والتوحييد لله سيبحانه وتعاىل 

فزجير الشيارع الحكييم بعقوبات كل مين يتناول 

تير  تعاطيهيا؛ ألنهيا  املخيدرات وحيرم  هيذه 

بالبيدن وتذهيب العقل وجميعها سيموم ضاره))).

مين  فهيو  مغلظية  حرمية  الخمير  رشب  ويحيرم 

أخبيث الكبائير وأشيد الجرائيم يف نظير الرشيعة 

السيالمية ملا فييه من املضيار الخلقيية والبدنية 

واالجتاعيية، وقيد ثبيت تحرمييه بكتياب الليه 

تعياىل وسينة نبييه ملسو هيلع هللا ىلص))) . قيال تعياىل: ) يَيا أَيَُّهيا 

َيا الَْخْميُر َوالَْميْيرِسُ َواأْلَنَْصياُب  الَِّذييَن آَمُنيوا إِنَّ

فَاْجتَِنبُيوُه  ييْطَاِن  الشَّ َعَميِل  ِميْن  رِْجيٌس  َواأْلَزاَْلُم 

تُْفلُِحيوَن()3). لََعلَُّكيْم 

شييخ  الديين  شيهاب  األنصياري،  السيعدي  الهيتميي 

السيالم، أبيو العبياس )ت: 974هيي( جمعهيا: تلمييذ 

ابين حجير الهيتميي، الشييخ عبيد القيادر بين أحميد بن 

املكتبية  هيي(:   98( )التيوىف  امليي  الفاكهيي  عييل 

السيالمية:5/4)).

))) ينظير: الفقيه عيى املذاهيب األربعة: عبيد الرحمن 

بن محميد عوض الجزييري )ت:360)هيي(:دار الكتب 

لبنيان، ط)، 4)4) هيي - 003)  بيروت –   ، العلميية 

. م:)/9 

))) الفقه عى املذاهب األربعة:)/9.

)3) سورة املائدة اية: 90 .

واستدلوا بتحريم تعاطي املخدرات مبا يأيت:

ييْطَاُن أَْن يُوِقَع بَيَْنُكُم  َيا يُِريُد الشَّ )-قيال تعاىل )إِنَّ

كُْم  الَْعيَداَوَة َوالْبَْغَضياَء يِف الَْخْمِر َوالَْميْيرِسِ َويَُصدَّ

ياَلِة فََهْل أَنْتُيْم ُمْنتَُهوَن()4). َعيْن ِذكِْر اللَِّه َوَعِن الصَّ

الليه سيبحانه وتعياىل حيرم تعاطيي الخمير وبن 

الصيالة  الليه وعين  الصيد عين ذكير  مفاسيدها 

وهيي املرتكيز االسيايس يف الحياة وبهيذا يدلل 

ان املخيدرات التيي تذهيب العقيل  وتخمره فال 

يدركهيا، ومبا ان املخيدرات التيي تذهب العقل 

ال تخليو مين مضيار عيى الجسيم ميا ييؤدي 

ذليك بنفسيه اىل التهلكية.

النَِّبييَّ  الرَُّسيوَل  يَتَِّبُعيوَن  تعاىل)الَِّذييَن  )-قيال 

ييَّ الَّيِذي يَِجُدونَُه َمْكتُوبًيا ِعْنَدُهيْم يِف التَّْوَراِة  اأْلُمِّ

َعيِن  َويَْنَهاُهيْم  ِبالَْمْعيُروِف  يَأُْمرُُهيْم  َواْلِنِْجييِل 

َعلَيِْهيُم  َويَُحيرُِّم  الطَّيِّبَياِت  لَُهيُم  َويُِحيلُّ  الُْمْنَكيِر 

الَْخبَائِيَث َويََضيُع َعْنُهيْم إِرْصَُهيْم َواأْلَْغياَلَل الَِّتي 

كَانَيْت َعلَيِْهيْم فَالَِّذييَن آَمُنوا ِبيِه َوَعيزَُّروُه َونََرُوُه 

ُهيُم  أُولَِئيَك  َمَعيُه  أُنْيزَِل  الَّيِذي  النُّيوَر  َواتَّبَُعيوا 

.(5 الُْمْفلُِحيوَن()

اليذي  االنسيان  وتعياىل  سيبحانه  الليه  خاطيب 

زينيه بالعقيل اليذي أَحل ليه الطيبات وحيرم عليه 

الخبائيث، واملخيدرات يجيب علينيا االجتنياب 

الفقير  اىل  تدعيوا  ألنهيا  الوسيائل؛  بيكل  عنهيا 

واالميراض الخبيثية التي تحيل بالجسيم وتعجل 

ليه الهيالك .

)4) سورة املائدة: اية )9 .

)5) سورة االعراف: اية 57) .
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3-قوليه ملسو هيلع هللا ىلص:)ال ييزىن اليزاين حين ييزين وهيو 

ييرسق وهيو  السيارق حين  ييرسق  مؤمين، وال 

مؤمين، وال ييرشب الخمير حين يرشبهيا وهيو 

مؤمين())).

اسيم السيالم يتنياول ميا هيو أصل المييان وهو 

التصدييق الباطين ويتنياول أصيل الطاعيات فيإن 

ذليك كليه استسيالم لله تعياىل واجتنياب ما نهى 

عنيه اليرشع يقينيا الرر فالبيد من االلتيزام لي 

ال يقيرتن املسيلم امللتيزم بالضوابيط ال ييرشب 

الخمير وهيو مؤمين عيامل بالنهيي والتحريم))).

4-عين ابين وعلية امليري)3) ؛ أنيه سيأل عبيد 

الليه بين عبياس عيا يعير مين العنيب ؟ فقال 

ابين عبياس رض الليه عنيه: أهدى رجل لرسيول 

الليه ملسو هيلع هللا ىلص راويية خمير، فقيال ليه رسيول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 

» أميا علميت أن الليه حرمهيا ؟ قيال: ال، فسياره 

؟  سياررته  بيم  ملسو هيلع هللا ىلص  ليه  فقيال  جنبيه،  إىل  رجيل 

فقيال: أمرتيه أن يبيعها، فقيال له رسيول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 

إن اليذي حيرم رشبيه حيرم بيعهيا » ففتيح الرجل 

أبيو  إسياعيل  بين  محميد  البخياري:  صحييح   (((

عبدالليه البخياري الجعفيي تحقييق: محميد زهير بين 

نيارص النيارص: دار طوق النجياة )مصورة عن السيلطانية 

بإضافية ترقييم ترقييم محميد فيؤاد عبيد الباقيي( الطبعة: 

صاحبيه،  اذن  بغير  النهيي  بياب  ))4)هيي،  األوىل، 

برقيم)475))36/3).

))) ينظر: رشح النووي عى مسلم: )/48) .

)3) هيو عبد الرحمن بن اسيميفع بن وعلية )أو ابن وعلة 

بين اسيميفع( امليري السيبايئ مين سيبإ بن يشيجب: 

تابعيي، من رجيال الحدييث الثقيات ، كان رشيفا مبر 

وشيهد فتحهيا ،  ينظير: االعالم لليزركيل: 300/3 .

املزادتين، حتيى ذهيب ما فيهيا)4).

5- عين أم سيلمة رض الليه عنهيا قالت:)نهيى 

ومفيرّت()5).  مسيكر  كل  عين  ملسو هيلع هللا ىلص  الليه  رسيول 

واملفيرت: كل ميا ييورث الفتور وارتخياء األعضاء 

وهيذا  حجير:  ابين  قيال  األطيراف.  وتخديير 

الحشييش  تحرييم  عيى  دلييل  فييه  الحدييث 

وتفيرت)6). ر  وتخيدِّ تسيكر  فإنهيا  بخصوصيه، 

 ويف حدييث آخير عنيد أيب داود عين ابين عباس 

ر وكل مسيكر حرام()7)  رض الليه عنيه:)كل مخمِّ

ير: ما يغطيي العقل. واملخمِّ

عيى  الجياع  تيميية  وابين  القيرايف  6-حيى 

الليه  تيميية رض  ابين  قيال  الحشيشية،  تحرييم 

عنيه: ومين اسيتحلها فقيد كفير، وإنيا مل تتكلم 

فيهيا األمئية األربعية رض الليه عنهيم؛ ألنهيا مل 

تكين يف زمنهيم، وإنيا ظهيرت يف آخير املئية 

السادسية، وأول املئة السيابعة حين ظهرت دولة 

التتيار)8).

)4) مسيند االمام احميد، برقيم))04)(:)/30). تعليق 

شيعيب األرنيؤوط: صحيح.

)5) سبق تخريجه

)6) ينظير: فتيح البياري رشح صحييح البخياري ، أحمد 

بين عييل بين حجير أبيو الفضيل العسيقالين الشيافعي) 

773/ ت )85 ، تحقييق محيب الديين الخطييب  دار 

املعرفية – بيروت:0)/44.

.قيال   (5(/4:)3680( برقيم   ، داود  ايب  سينن   (7(

. صحييح  االلبياين 

)8) ينظر: الحسيبة لشييخ السيالم ابن تيميية رحمه الله، 

تقيي الديين أبيو العباس أحميد بن عبيد الحلييم بن عبد 

السيالم بن عبيد الله بن أيب القاسيم بن محميد ابن تيمية 
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7-إن املخيدرات تؤدي إىل أرضار جسييمة كثرة 

كيا تقدم، وقد يفيوق رضرها رضر املسيكرات؛ 

ألنهيا تفسيد أخيالق املجتميع وتير األمية يف 

اقتصادهيا وأعالهيا رضراً بليغياً، وتفسيد العقل، 

وتصيد عين ذكير الليه وعين الصيالة، ففيها رضر 

عقييل وبدين ودينيي وأخالقي، وكل ميا هو ضار 

ات  يف نتائجيه أو ذاتيه وعينيه فهو حيرام، واملرِّ

مين أشيهر املحرميات فالبيد مين وضيع حيدود 

تيردع مرتكبهيا وفيق ميا جياء بيه اليرشع الحكيم 

ليي ال تحيل الفيوىض يف املجتمع.

وقيد أجميع املسيلمون وامئتهيم عيى تحرييم 

الخمير وأنهيا مين ألرذيلة سيواء كان مأخيوذاً من 

العنيب املغييل عيى النار، أو مين التمير، أو من 

الشيعر، حتيى وليو كان  أو  الحنطية  أو  العسيل 

مأخيوذاً مين اللين أو الطعيام أو أي يشء وصيل 

إىل حيد السيكار))).

الحراين الحنبيل الدمشيقي )ت: 8)7هيي(، حققه وعلق 

علييه: عييل بين ناييف الشيحود، ط)، يف 7)جيادى 

األوىل 5)4)هي- املوافيق 004/7/5)م، وعدل تعديال 

جذرييا بتارييخ 9) جيادى اآلخرة /8)4)هيي -املوافق 

لي 007/7/4)م:)/377 .

ة  ))) ينظير: اختيالف األمئية العلياء: يحييى بين )ُهبَيْرَ

بين( محميد بين هبيرة الذهييل الشييبايّن، أبيو املظفير، 

عون الدين )ت: 560هي( تحقيق: السييد يوسيف أحمد: 

دار الكتيب العلميية - لبنيان / بيروت، ط)، 3)4)هيي - 

)00)م:)/96) ، القنياع البين املنذر: أبيو بكر محمد 

9)3هيي(،  )ت:  النيسيابوري  املنيذر  بين  إبراهييم  بين 

تحقييق: الدكتيور عبيد الليه بين عبيد العزييز الجريين ، 

ط)، 408) هيي:)/667 ، السييل الجيرار املتدفق عى 

 وقيد بين النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن كل ما أسيكر كثيره فقليله 

حيرام وليومل يسيكر، ولفيظ الحدييث »ما أسيكر 

كثيره فقليله حيرام« رواه أبيوداود والرتمذي وابن 

ماجية والبيهقي.))).

إن الحريية التيي أعطيناها لفتياتنيا وأبنائنا الصغار 

قيد جعليت منهم عصابيات أحيداث وعصابات« 

جيمس ديين« وعصابيات للمخيدرات، والرقيق. 

إن االختيالط واالباحيية والحريية يف املجتميع 

القييم  وزليزل  واالمرييي هيدد االرس،  االوريب 

واالخيالق، فالفتياة الصغرة تحت سين العرشين 

يف املجتميع الحدييث تخاليط الشيبان، وترقص 

امليواد  وتعاطيي  والسيجاير  الخمير  وتيرشب 

يرتياب  وال  شياك،  يشيك  ال  إنيه  املخيدرة: 

مرتياب يف أن تعاطيي هيذه امليواد حيرام؛ ألنهيا 

تيؤدي إىل مضار جسييمة، ومفاسيد كثيرة، فهي 

تفسيد العقيل، وتفتيك بالبيدن إىل غير ذلك من 

املضيار واملفاسيد ، فال ميكن أن تيأذن الرشيعة 

بتعاطيهيا ميع تحرميهيا ملا هيو أقل منها مفسيدة 

وأخيف رضرا)3).

حدائيق األزهيار: محميد بين عييل بين محميد بين عبيد 

الليه الشيوكاين اليمنيي )ت: 50))هيي(: دار ابين حزم، 

. ط):ص857 

))) الفقيه عيى املذاهيب األربعية: عبيد الرحمين بين 

محميد عيوض الجزييري )ت:360)هيي(: دار الكتيب 

العلميية، بروت – لبنيان ، ط)، 4)4)ه- 003)م:)/9.

)ت:0)4)هيي(:  سيابق  سييد  السينة،  فقيه  ينظير:   (3(

دار الكتياب العيريب، بيروت– لبنيان، ط3، 397)هيي - 

.  ((/( 977)م: 
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ولذليك قال بعيض علياء الحنفيية:) إن من قال 

بحل الحشييش زنديق مبتيدع())).

الليه  رحميه  تيميية  ابين  االسيالم  شييخ  وقيال 

)إن  خالصتيه:  ميا  الرشعيية  السياسية  كتابيه  يف 

الحشيشية حيرام، يحيد متناولها كا يحد شيارب 

الخمير، وهيي أخبيث مين الخمير من جهية أنها 

تفسيد العقيل وامليزاج، حتيى يصير يف الرجيل 

تخنيث ودياثية وغير ذليك مين الفسياد والخمر 

أخبيث مين جهية أنهيا تفيي إىل املخاصمية 

واملقاتلية وكالهيا يصيد عين ذكير الليه تعياىل 

وعين الصيالة ())).

املطلب الثالث: الفواحش وما شاكلها.	 

الرشيعية نهيت عين الفواحيش ميا ظهر منهيا وما 

بطين كلها تخاليف تعالييم الشيارع الحكيم ومن 

ييزاول الفواحش سيواء كانت ظاهيرا ام خفيا فانه 

ينطيوي تحت الوعييد الذي اعده الليه للعاصن؛ 

ألنهيا تجلب لإلنسيان االمراض والتيي تنتقل عن 

طرييق االتصيال الجنييس بين الشيخصن قيال 

َ الَْفَواِحيَش َميا ظََهيَر  َيا َحيرََّم َريبِّ تعياىل )قُيْل إِنَّ

ِمْنَهيا َوَميا بَطَيَن َواْلِثْيَم َوالْبَْغيَي ِبَغيْرِ الَْحيقِّ َوأَْن 

ترُْشِكُيوا ِباللَّيِه َميا لَْم يَُنيزِّْل ِبيِه ُسيلْطَانًا َوأَْن تَُقولُوا 

))) ينظير: رد املحتيار عيى الدر املختار: ابين عابدين، 

محميد أمن بين عمر بين عبد العزييز عابدين الدمشيقي 

ط)،  بيروت   - الفكير  دار  )ت:)5))هيي(:  الحنفيي 

))4)هيي -)99)م:458/6.

))) السياسية الرشعية يف اصالح الراعيي والرعية: أحمد 

بين عبد الحليم بين تيمية الحيراين: دار املعرفة:ص87.

َعيَى اللَِّه َميا اَل تَْعلَُميوَن()3).

قيال االمام السييوطي ميا نصيه: »فيإن الفواحَش 

كل ذنيب فييه حيد، والكبائير كل ذنيب عاقبتُيه 

يين من الذنيوب«)4)،  النيار، واللَّميم ما بين الحدَّ

الكبائير  بأنهيا  املفرسيين  مين  عيدد  هيا   وفرسَّ

دون  عقابُيه  يكيُرُ  ميا  آخيرون:  وقيال  مطلًقيا، 

.(5( بحيدٍّ تخصييص 

وقيد نَقيل الشيوكاين يف تفسيره أقيواالً كثيرة، 

منهيا: الفحيش والفحشياء، والفواحيش: أصلهيا 

الُقبيح،  يف  للحيد  والتجياوز  والقبييح،  السيوء 

وقييل: السيوء ميا ال حيدَّ فييه، وقييل الفحشياء: 

الزنيا، وقييل: إن كل ميا نََهيْت عنه الرشيعية، فهو 

مين الفحشياِء)6).

اذا تتبعنيا اآلييات التيي تعرَّضت لِذكير الفواحش 

أو الفحشياء، يِجُدهيا تذكُيُر هذا اللفيظ يف النهي 

عين الزنيا، وهيو املقصيود هنيا، وكذليك تذكُير 

يف النهيي عين القيول القبيح اليذي فيه قيذٌف أو 

)3) سورة االعراف اآلية:33 .

)4) االتقيان يف عليوم القيرآن: أبيو الفضل جيالل الدين 

عبيد الرحمين بين أيب بكير السييوطي ، تحقييق: مركيز 

الدراسيات القرآنيية: مجميع املليك فهيد،: السيعودية، 

. ط):)/))) 

)5) ينظير: مناهيل العرفيان يف علوم القيرآن: محمد عبد 

العظييم الزُّرْقياين )ت: 367)هيي(: مطبعية عيس البايب 

الحلبيي ورشكاه ، ط):00/3) .

الروايية  فنيي  بين  الجاميع  القديير  فتيح  ينظير:   (6(

بين  عييل  بين  محميد  التفسير،  عليم  مين  والدرايية 

الفكير- دار  73))-50))هيي(  الشيوكاين)ت:  محميد 

.((( بيروت:)/
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تهمية زنا، أميا بقية الكبائير واآلثام األخيرى، فقد 

ذُكِيرت باسيمها، وال داعَي لتسيميتها بالفواحش، 

وإنيا تقير هيذه اللفظية عيى القبيح مين ِفعل 

الزنيا، أو الرميي به، أو الشيتم بألفاظيه، فهذه هي 

يِت  الفواحيش حيًرا؛ قيال الليه تعياىل: )َواليالَّ

يَأْتَِن الَْفاِحَشيَة ِميْن نَِسيائُِكْم فَاْستَْشيِهُدوا َعلَيِْهنَّ 

أَْربََعيًة ِمْنُكيْم ()))، والفاحشية هنيا: الزنا، وشيهادة 

الشيهود لقامية الحيد؛ أي حيد الزنا، بعيد أن نزَل 

الحيد، ويف هيذه اآليية باليذات كانيت الشيهادُة 

لمسياكهن يف البييوت حتيى يتوفَّاهين امليوت، 

يهادُة  أو يجعيل الليه لهن سيبيالً، ثم أصبحت الشَّ

لقامية الحيد)))، وقيال تعياىل: ) َوالَ تَْنِكُحيوا َميا 

نََكيَح آبَاُؤكُيْم ِميَن النَِّسياِء إاِلَّ َميا قَيْد َسيلََف إِنَّيُه 

كَاَن فَاِحَشيًة َوَمْقتًا َوَسياَء َسيِبياًل ()3)، وهنا وردت 

أيًضيا يف معيرِِض التشينيع عيى َمن ينكيح زوجَة 

هيا السيالم من أقبيِح أنواع الزنيا؛ فعن  أبييه، وعدَّ

اليراِء قال: لقييت خايل ومعيه الراية، قليُت: أين 

ترييد؟ قيال: )بَعثنيي رسيوُل الليه ملسو هيلع هللا ىلص إىل رجيٍل 

تيزوَّج اميرأَة أبييه مين بعيده، فأَميرين أن أرضَب 

عنَقيه، وآُخيَذ ماليه()4) فإرسياُل رجيٍل إلييه يحمل 

راييًة دلييُل إعالن الحرب علييه، وقتاليه علًنا؛ لِا 

يف هيذه األميِر من الَشيناعة.

وقيال تعاىل: ﴿ فَيِإْن أَتَْنَ ِبَفاِحَشيٍة فََعلَيِْهنَّ نِْصُف 

)))  سورة النساء: اية 5).

))) ينظر: تفسر الطري:535/6.

)3) سورة النساء: اية  ))

)4) مسند االمام احمد، برقم )0)86)(:585/30 .

َميا َعَى الُْمْحَصَناِت ِميَن الَْعَذاِب ﴾)5)

وذليك إذا أحِصنيت األََمية وزِوجيت، فيإن زنَيت 

أقييم عليهيا نصيف الحيد املقيرَّر عيى الحرائر، 

وهيو خمسيون َجليدة، وال تُرجيم، وهنا نيرى أن 

كلميَة »فاحشية« تعنيي الزِّنا ِفعيالً ومارَسية)6).

وكذليك تأيت هيذه الكلمية أيًضيا مبعنيى اللواَط 

بالذُّكْيران، وعياب الليُه عيى قيوِم ليوٍط فَعلتَهيم 

هيذه؛ قيال تعياىل: )َولُوطًيا إِْذ قَياَل لَِقْوِميِه أَتَأْتُوَن 

الَْفاِحَشيَة َوأَنْتُيْم تُبْيِرُوَن()7)، وقال أيًضيا: )إِنَُّكْم 

لَتَأْتُيوَن الَْفاِحَشيَة َميا َسيبََقُكْم ِبَهيا ِميْن أََحيٍد ِميَن 

يف  الفاحشية  ذُكِيرت  وكذليك   ، الَْعالَِميَن()8) 

مجياِل توبييخ الذيين يرميون املحَصنيات بتهمية 

الزنيا؛ قيال الله تعياىل )إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشييَع 

الَْفاِحَشيُة يِف الَِّذييَن آَمُنيوا لَُهيْم َعيَذاٌب أَلِييٌم يِف 

نْيَيا َواآْلِخيرَِة َواللَُّه يَْعلَيُم َوأَنْتُيْم اَل تَْعلَُموَن()9) .  الدُّ

املنيَع  هيذا  وتعياىل  سيبحانه  الليه  أكيد  لذليك 

 بآيية مشيابهة ذكَير فيهيا التحرييم رصاحية، فقال: 

َ الَْفَواِحَش َميا ظََهيَر ِمْنَها َوَما  َيا َحيرََّم َريبِّ )قُيْل إِنَّ

بَطَيَن()0))، وعلييه فلفيُظ الفاحشية والفواحيش، 

أرييد بيه الزنيا عموًميا، أو القيذف به؛ كيا مرَّ يف 

)5) سورة النساء: اية 5).

)6) ينظير: البنايية رشح الهدايية: أبيو محميد محمود بن 

أحميد بين موىس بين أحمد بن حسين الغيتياىب الحنفي 

بيدر الديين العينيي )ت:855هيي(: دار الكتيب العلمية - 

بيروت، لبنان، ط) ،0)4)هيي- 000) م:77/6) .

)7)  سورة النمل: اية 54 .

)8) سورة العنكبوت: اية 8) .

)9) سورة النور: اية 9) .

)0)) سورة األعراف: اية 33.
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اآلييات الكرمييات التيي سيبق ِذكرها.

املطلـب الرابـع: االرساف يف تنـاول الطعـام 	 

الطيـب الصحـي

الطعيام  تنياول  عيى  الحكييم  الشيارع  حثنيا 

الصحيي ألهميتييه يف صحية االنسيان بالكميات 

التيي يحتاجهيا الغنيية بامليواد الغذائية املناسيبة 

نظيام ال ميكين  الصحيي  الغيذاء  ان  كيا   ، ليه 

العيدول عنيه وهيو نظيام اسيالمي  وحتيى العلم 

التجيارب  خيالل  مين  ذليك  اثبيت  التجريبيي 

افيراط  يكيون  ال  وان  بهيا  عميل  التيي  العلميية 

وال تفرييط يف تنياول الطعيام واذا زادت الكميية 

اكير مين طاقية االنسيان ميا ييؤدي ذليك اىل 

ومين  البيدن  يف  تحيدث  واميراض  مضاعفيات 

املمكين توصليه التهلكية وهو امليوت ومن هذا 

جعلنيا ان ال نيرسف يف االكل ونبين ذليك مين 

خيالل القيران الكرييم والسينة النبويية .

)- قيال تعاىل)يَيا بَِني آَدَم ُخيُذوا ِزيَنتَُكيْم ِعْنَد كُلِّ 

بُيوا َواَل ترُْسِفُيوا إِنَّيُه اَل يُِحبُّ  َمْسيِجٍد وَكُلُيوا َوارْشَ

الُْمرْسِِفَن())).

الليه سيبحانه وتعياىل حثنيا يف هيذه اآليية عيى 

عيدم االرساف يف االكل واليرشب ميا يحيدث 

التحذيير  هيذا  واصيل  البيدن  مين مضيار عيى 

ليي يسيلم البيدن مين السيموم وسيالمة كيانيه 

مين االميراض وثبيت يف عرنيا الحدييث مين 

تجيارب االطبياء ان االمراض تدخل اىل الجسيم 

))) سورة االعراف:اية )3 .

اميا الحرميان الشيديد ونقيص الغيذاء او االفراط 

يف تنياول الغيذاء يف الطعام واليرشاب واالرساف 

اليذي يزييد بالكمييات عى ميا يحتاجه الجسيم 

فاذا التزم االنسيان بالنظام الغيذايئ يقيه االمراض 

تصيبه. التيي  والسيموم 

وقيد وردت يف السينة النبوية األدلية املوجهة اىل 

النهيي عين الكثيار والفيراط يف تنياول الطعيام 

واليرشاب، فقيال ملسو هيلع هللا ىلص: )َما َميَأَ ابُْن آَدَم ِوَعياًء أرََشَّ 

ِميْن بَطْيٍن، َحْسيبَُك يَيا ابْيَن آَدَم لَُقيْيَاٍت يُِقْميَن 

ُصلْبَيَك، فَيِإْن كَاَن الَ بُيدَّ فَثُلُيٌث طََعياٌم ، َوثثُلُيٌث 

رَشَاٌب، َوثثُلُيٌث نَْفيٌس())).

ودليت دراسيات العليم الحديث عى أن السيمنة 

الناجمية عين الفيراط يف تنياول الطعيام تعد من 

أخطير أمراض العير، إذ ينشيأ عنهيا العديد من 

وتعرضيه  النسيان  حيياة  تهيدد  التيي  األميراض 

للهيالك مثيل أميراض السيكري وارتفياع ضغيط 

اليدم وتصليب الرشايين والنقيرس)3)، وهيذا ميا 

يؤكد صحية الحكمية املأثورة مين كالم الحارث 

بين كليدة طبييب العيرب: )املعيدة بييت اليداء 

والحميية رأس كل دواء( وال بيد للمعيدة أن تأخذ 

تيوايل  تعيب  بعيد  واسيتجام،  اسيرتاحة  فيرتة 

الطعيام عليهيا، واشيتغالها بإصالحيه)4).

برقيم  االكل،  يف  االقتصياد  بياب  داود،  ايب  سينن   (((

. صحييح  االلبياين  حكيم   .((((/(  :)3349(

)3) داء يصييب املفاصيل  عند تناول االفيراط  باللحوم: 

ينظر: تهذييب اللغة: 93/9) .

)4) ينظير: تيسير العيالم رشح عميدة األحيكام: أبو عبد 

الرحمين عبيد الليه بين عبد الرحمين بن صاليح بن حمد 
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وكيا جياءت اآليات القرآنيية واألحادييث النبوية 

بذكير األطعمية التيي تتكيون فيها كمييات غذائية 

مكملة للجسيم كاللحيوم والتمر والعسيل واللن 

وبين فيهيا انهيا مين امليواد االساسيية يف تركيبة 

جسيم االنسيان وصحتيه التغذويية ، فقيال تعاىل 

مبينيا اهمية العسيل يف الصحة: )ثُيمَّ كُيِل ِمْن كُلِّ 

الثََّميرَاِت فَاْسيلُِي ُسيبَُل َربِّيِك ُذلثُياًل يَْخيُرُج ِمْن 

بُطُونَِهيا رَشَاٌب ُمْختَلِيٌف أَلَْوانُيُه ِفييِه ِشيَفاٌء لِلنَّاِس 

إِنَّ يِف َذلِيَك آَليَيًة لَِقْوٍم يَتََفكَّيُروَن())) .

وَعيْن َعائَِشيَة رض الليه عنهيا َزْوِج النَِّبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، 

ياَلُم: )يَا َعائَِشيُة  قَالَيْت: قَاَل رَُسيوُل اللَّيِه َعلَيِْه السَّ

بَيْيٌت اَل مَتْيَر ِفييِه ِجيَاٌع أَْهلُيُه())) . 

اللين  رشب  إذا  كان  أنيه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنيه  ورد  وقيد 

)الحلييب( قيال: ) اللهيم بيارك لنا فييه وزدنا منه، 

وكان إذا أكل أو رشب غيره مين األغذيية قيال: 

»اللهيم بيارك لنيا فييه وأطعمنيا خيرا منيه«)3) .

وبهيذا نشياهد الييوم اصحياب السيمنة املفرطية 

اللجيوء اىل العملييات لقيص املعيدة وتخفييف 

بين محمد بن حمد البسيام )ت: 3)4)هيي( حققه وعلق 

علييه وخيرج أحاديثيه وصنيع فهارسيه: محميد صبحيي 

بين حسين حيالق: مكتبية الصحابية، األميارات - مكتبة 

التابعين، القاهرة ط0)، 6)4)هيي- 006) م:)/3)3 .

))) سورة النحل: اية 69 .

 :)33(7( برقيم   ، التمير  بياب  داود،  ايب  سينن   (((

. صحييح  االلبياين   حكيم   .((04/(

)3) مسيند االميام احمد، باب مسيند عبدالليه بن عباس، 

برقيم)570)(: 345/4 . حدييث حسين، وهيذا إسيناد 

ضعييف لضعيف عييل بين زييد بين ُجْدعيان، ولجهالية 

عمير بين حرملة.

اليوزن اليذي اصبيح هيّم عيى صحته هيذا ناتج 

مين االرساف يف الطعيام الطييب ومين اليرشاب 

العيذب فجياءت بالنتائج السيلبية والذي جعله ال 

يسيتطيع ان ييزاول عمله بالشيكل الصحيح يلتجأ 

اىل هيذه االسياليب ليي يتخليص مين السيمنة 

ومين رضرهيا التيي وقيع عليه .

)املبحث الثاين(

األحكام املتعلقة بالسالمة البيئية

فـروع 	  البيئـة وفيهـا  املطلـب األول: مفهـوم 

عـدة:

❊ الفرع االول: مفهوم البيئة:

البيئية يف اللغية: هي املنزل والحيال واملكان)4)، 

اَر َواْلِميَياَن()5)،  ُءوا اليدَّ ومنيه اآليية )َوالَِّذييَن تَبَيوَّ

والتبيوء اتّخياذ املسيكن وإلفيه والتزاميه، والبَاَءُة 

املنيزُِل)6). واملُباَءُة 

فييه  يوجيد  اليذي  املحييط  االصطيالح:  ويف 

النسيان وميا فييه مين عواميل وعنيارص تؤثر يف 

)4) املعجيم الوسييط: مجميع اللغية العربيية بالقاهيرة 

)إبراهييم مصطفيى / أحميد الزيات / حامد عبيد القادر / 

محميد النجيار(: دار الدعيوة:)/75.

)5) سورة الحرش: ايه 6.

أبيو الحسين  )6) ينظير: املحكيم واملحييط األعظيم: 

عييل بين إسياعيل بين سييده امليريس )ت: 458هيي( 

تحقييق: عبيد الحمييد هنيداوي: دار الكتيب العلميية – 

. 000)م:0)/)56   - ط))4)،)هيي  بيروت، 
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حياتيه))). وأسيلوب  تكوينيه 

وقيد عيرّف عليُم البيئية بأنيه: الوسيط أو املجال 

امليكاين اليذي يعييش فييه النسيان، مبيا يضيّم 

مين ظواهير طبيعية وبرشيية يتأثر بهيا ويؤثر فيها. 

وبعبيارة أخيرى هيي كل ميا نيرى ونسيمع ونشيم 

ونتيذوق ونلميس سيواء أكان ذلك مين خلق الله 

سيبحانه وتعياىل ودون تدخيل النسيان ظاهرات 

طبيعيية أم مين صنع النسيان ظاهيرات برشية))).

وُعرفيت أيضياً: بأنهيا: »الطيار اليذي يعييش فيه 

النسيان ويحصيل منيه عيى مقوميات حياته من 

غيذاء وكسياء ودواء ومأوى وميارس فييه عالقاته 

ميع أقرانه مين بني البيرش«)3).

جمييع  تشيمل  حضاريية  تكيون  الثياين  والنيوع 

العنيارص التيي يتدخيل النسيان فيهيا ومين هذه 

العنيارص ومين هيذه العنيارص التوسيع العميراين 

وتخطييط الطيرق وإنشياء املواصيالت واملزارع 

وغرهيا)4).

❊ الفرع الثاين: من اين تتكون البيئة:

تعيد البيئة املحيطة بالنسيان من اكير املؤثرات 

عيى صحتيه الجسيدية والنفسيية ، جعلهيا الليه 

أبيو زرييق، ص7-)  البيئية والنسيان، عييل رضيا   (((

سلسيلة دعيوة الحيق إصيدار رابطية العيامل السيالمي، 

6)4هي.

))) ينظير: املدخيل إىل عليم الجغرافييا والبيئية: محمد 

محميود محمديين/ طه عثان الفيراء: دار املريخ ، ط4، 

ردمك: )/)) .

)3) البيئية واملناهيج الدراسيية، أحميد إبراهييم شيلبي 

العيريب 984)م. الخلييج  مؤسسية  الريياض،  ص6) 

)4) ينظر: املدخل إىل علم الجغرافيا والبيئة: )/)) .

األرض لإلنسيان وخلقهيا مبكوناتهيا املختلفية 

وأغلفتهيا املتطيورة مين قيرشة وليب ومين هيذه 

الحييايت  والغيالف  الهيوايئ  الغيالف  كذليك 

ولغرهيا  ذاتهيا،  يف  للحيياة؛  صالحية  وجعلهيا 

البرشيية  تارييخ  يف  ميرة  وألول  الخالئيق،  مين 

يسيعى النسيان سيعيًا حثيثًا لتخريب تليك البيئة 

الصالحية، ويُغير مين مناخهيا، ولقيد كيرَّم الليه 

آدم، وجعلهيم خالئيف يف األرض. بنيي 

وقيراًرا،  مهيًدا  وتعياىل  سيبحانه  الليه  صنعهيا 

وفراًشيا وبسياطًا ليكل من يعييش عليهيا، وجعل 

مخصوًصيا،  وبنياًء  محفوظًيا،  سيقًفا  السياء 

واألرض وخراتهيا، كلهيا مسيخر لإلنسيان؛ قال 

يَاَواِت  السَّ َخلَيَق  َميْن  َسيأَلْتَُهْم  )َولَيِنْ  تعياىل: 

لَيَُقولُينَّ اللَّيُه  يْمَس َوالَْقَميَر  َر الشَّ َواأْلَرَْض َوَسيخَّ

َر لَُكيْم  فَيأىَنَّ يُْؤفَُكيوَن ()5) ، وقيال أيًضيا: )َوَسيخَّ

ِمْنيُه  َجِميًعيا  اأْلَرِْض  يِف  َوَميا  السيموات  يِف  َميا 

إِنَّ يِف َذلِيَك آَليَياٍت لَِقيْوٍم يَتََفكَّيُروَن ()6) ، وقيال 

أيضا) ُهيَو الَِّذي َخلَيَق لَُكْم َميا يِف اأْلَرِْض َجِميًعا 

يَاِء فََسيوَّاُهنَّ َسيبَْع َسيَاَواٍت  ثُمَّ اْسيتََوى إِىَل السَّ

ٍء َعلِييٌم ()7). َوُهيَو ِبيُكلِّ يَشْ

ثيم أفياض الليه عيى عبياده، وفصيل يف كتابيه 

العزييز أوجيه التسيخر، سيخر الشيمس والقمر، 

عيى وفيق مصاليح العبياد وهيو اليذي اظهر يف 

العيامل أنيواع العجائب وسيخر الفليك تجري يف 

البحير، وسيخر األنهيار، وسيخر اللييل والنهيار 

)5) سورة العنكبوت: اية )6 .

)6) سورة الجاثية: آية  33) .

)7)سورة البقرة: آية  9) .
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ملنفعية النسيان)))  .

❊ الفرع الثالث: ملوثات البيئة:

خليق الليه البيئية متوازنية بحييث ال يطغى صنف 

عيى اخير فمثيال خليق الليه الحييوان املفيرتس 

البيئيي  التيوازن  عيى  الحفياظ  منهيا  لحكيم 

والنسيان له دور كبير يف تغير او اختيالل البيئة 

فعنيارص البيئية كيا خلقهيا الليه تعياىل يف حالة 

توازن قيال تعياىل )َواألَرَْض َمَدْدنَاَهيا َوأَلَْقيَْنا ِفيَها 

ٍء َميْوُزوٍن())) ان  َرَوايِسَ َوأَنْبَتَْنيا ِفيَهيا ِميْن كُلِّ يَشْ

اختيالل التيوازن هو احيد مظاهر التليوث البيئي، 

وبهيذا يكيون التغيير يف مكونيات الحيية وغير 

معالجتيه  البيئية  أنظمية  تسيتطيع  ال  قيد  الحيية 

ميواد  إضافية  نتيجية  البيئيي  التيوازن  واسيتعادة 

ضيارة تغير من خصائيص مكونيات البيئة بحيث 

تزييد آثارهيا الضيارة عيى حيياة الكائنيات الحية 

مين إنسيان ونبيات وحييوان)3).

))) ينظير: مفاتييح الغييب، التفسير الكبير: أبيو عبيد 

الليه محميد بين عمير بين الحسين بين الحسين التيمي 

اليرازي امللقيب بفخر الديين الرازي خطييب الري )ت: 

606هيي(: دار إحيياء اليرتاث العيريب – بيروت ، ط3 - 

0)4) هيي:9)/0) ، واللبياب يف عليوم الكتياب: أبيو 

حفيص رساج الديين عمير بين عييل بين عيادل الحنبيل 

الدمشيقي النعياين )ت: 775هي( تحقيق: الشييخ عادل 

أحميد عبيد املوجيود والشييخ عييل محميد معيوض: 

دار الكتيب العلميية - بيروت- لبنيان ، ط)، 9)4) هيي 

.  (49/(( -998)م: 

))) سورة الحجر: آية 9) .

)3) ينظر: املدخل إىل علم الجغرافيا والبيئة:)/368 .

املطلـب الثـاين: التـرز يف األماكـن العامـة 	 

. واالشـجار  والطرقـات 

فقيد أمرنيا نبينيا علييه افضيل الصالة والسيالم أن 

االشيجار   وتحيت  العامية  االماكين  يف  النتيرز 

وكيا منيع التيرز أو التبيول قيرب ميوارد امليياه 

كل  الن  تجمعاتهيم؛  وميكان  النياس  ظيل  ويف 

هيذه االعيال تعيرض حياة االنسيان لليرر وال 

يحيل ليه أن يقيي حاجتيه يف طرييق، أو محيل 

جلوسيهم)4)، بيل شيدد يف تحرييم هيذه األفعال 

حتيى عدها مين مسيببات اللعين روي َعيْن ُمَعاِذ 

)اتَُّقيوا  اللَّيِه ملسو هيلع هللا ىلص:  قَياَل رَُسيوُل  قَياَل:  َجبَيٍل،  بْيِن 

َوقَارَِعيَة  الَْميَوارِِد،  يِف  الْيَرَاَز  الثَّياَلَث:  الَْماَلِعيَن 

ُهَريْيرََة  لِلِْخيرَاَءِة()5)، وَعيْن أيَِب  الطَِّرييِق، َوالظِّيلَّ 

رض الليه عنيه  قَياَل: قَياَل رَُسيوُل اللَّيِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل 

يَبُولَينَّ أََحُدكُيْم يِف الْيَاِء الرَّاكِيِد()6).

ان العلياء اختلفيوا يف كميية املياء لكين النهيي 

الراكيد)7) وقيال  بهيذا الحدييث خصيص املياء 

منهيج   - األربيع  القواعيد   - الجنيان  تطهير  ينظير:   (4(

السيالكن: أحميد بين حجير آل بين عييل - محميد بين 

سيليان التميميي - عبيد الرحمين بن نارص بن سيعدي: 

وزارة الشيؤون السيالمية واألوقياف والدعيوة والرشياد 

- اململكية العربيية السيعودية ، ط)، 7)4)هي:ص74 .

)5) املسيتدرك عيى الصحيحين، بياب حديث عائشية 

رض الليه عنهيا، برقيم)594(:)/73) .

)6) سينن ابين ماجيه ، بياب النهيي عين البيول يف املاء 

الراكيد، برقيم )344(:)/4)) . حكيم االلباين،  حديث 

. صحيح

)7) ينظير: املبسيوط: محميد بين أحميد بين أيب سيهل 



»األحكام الفقهية املتعلقة بالسالمة الصحية»

.................................................................... 52      | د. محمد كاظم جاسم 

االميام القيرايف: يحميل النجاسية محمليه عنيد 

علائنيا عى سيد الذريعة عن فسياده لئال يتواىل 

ذليك فيفسيد املاء عيى النياس))).

ويف الحدييث )نهيى النبيي ملسو هيلع هللا ىلص عن التيرُّز ما بن 

القبيور وتحيت األشيجار املثميرة وعيى ضفية 

الجياري())). النهر 

وان هيذا التحرييم والتحرييم جاء منيذ زمن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص وهيو يعليم ميا ينتج مين االرضار التي تسيببه 

عيى حيياة الناس، فنهيى عنه ليي يخلصهم من 

االميراض املهلكية والرائحة الكريهية التي تنتقل 

اثبتتهيا  ذليك  وكل  البيئيي  التليوث  طرييق  عين 

الدراسيات العلميية الحديثية التيي عضدت ذلك 

بالتجيارب ومين ذلك العليم هو الطيب الحديث 

املمرضية  الجراثييم  مين  كثير  اكتشيف  االن  

والطفيلييات املهلكية لإلنسيان حتيى يف أواخير 

شيمس األمئية الرسخييس )ت: 483هيي(: دار املعرفية 

– بيروت : 4)4)هيي-993)م:)/)5 ، بدائيع الصنائيع 

يف ترتييب الرشائيع: عيالء الديين، أبيو بكير بن مسيعود 

بين أحمد الكاسياين الحنفي )ت: 587هيي(: دار الكتب 

العلميية، ط)، 406)هيي - 986)م:)/)7 .

)))  الذخيرة للقيرايف، أبيو العباس شيهاب الدين أحمد 

بين إدرييس بين عبد الرحمين املاليي الشيهر بالقرايف 

)ت: 684هيي( تحقييق: محميد حجي: وسيعيد أعراب: 

ومحميد بو خبيزة، دار الغرب السيالمي- بيروت ،ط)، 

994)م:)/)0) .

))) عيزاه السييوطي البين عيدي يف الكامل مين حديث 

ابين عمير وفييه بيدل عبيارة »عين التيرز«: »أن يتخيّى« 

)الجاميع الصغير: 9530( وكيذا صاحيب كنيز العال: 

.((64(3(

القيرن املياض وكل ذليك ينتقيل بيه االميراض 

الخطيرة كالتيفوئييد والزحيار والكوليرا والسيل 

والدييدان وغرهيا . 

الكيوارث  هيذه  مين  يحيذر  الحدييث  العليم 

الصحيية التيي يصييب بهيا االنسيان فيال بيد من 

الوضعيية  والقوانين  االلهيية  بالقوانين  االلتيزام 

املخاطير. هيذه  لتجنيب 

وقيال القياض عيياض: هو نهيي كراهة وإرشياد 

وهيو يف القلييل أشيد؛ ألنه يفسيده وقييل: النهي 

للتحرييم؛ ألن املياء قيد يفسيد لتكيرار البائلين 

ويظين امليار أنيه تغر مين قيراره ويلحيق بالبول 

التغيوط فيه وصيب النجاسية)3).

وميا روى َعيْن أيَِب ُهَريْرََة، أَنَّ رَُسيوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: 

ِعَناِن يَا رَُسيوَل  « ، قَالُيوا: َوَما الالَّ ِعَنيْنِ »اتَُّقيوا الالَّ

اللَّيِه؟ قَياَل: )الَّيِذي يَتََخيىَّ يِف طَِرييِق النَّياِس أَْو 

ِظلِِّهْم()4).

الثيالث،  توقيي املالعين  الفقهياء عيى  واتفيق 

وهيي البول واليراز يف طريق النياس أو مورد ماء 

أو ظيل ينتفيع بيه، وكذلك تحت الشيجرة املثمرة 

)3) مواهيب الجلييل يف رشح مختير خلييل: شيمس 

الديين أبيو عبيد الله محميد بن محميد بن عبيد الرحمن 

الرُّعينيي  بالحطياب  املعيروف  املغيريب،  الطرابلييس 

))4)هيي-  ط3،  الفكير،  دار  )ت:954هيي(:  املاليي 

للخيريش:  خلييل  مختير  رشح  )99)م:)/76)، 

محميد بين عبيد الليه الخيريش املاليي أبيو عبيد الليه 

)ت:)0))هيي:دار الفكير للطباعية – بيروت:)/44).

يف  التخييل  عين  النهيي  بياب   ، مسيلم  صحييح   (4(

. برقيم)69)(:)/6))  الطرقيات، 
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الراكد))). ويف املياء 

املطلـب الثالـث: رمي األوسـاخ يف األماكن 	 

العامة.

بنظافية  مهياً  دوراً  ابيدت  االسيالمية  الرشيعية 

البيئية واالهتيام بهيا مين جمييع النواحيي التيي 

تشيمل الحيياة واصالحها وجعلتهيا تكون مالمئة 

للعييش خاليية مين االميراض ومناسيبة لجمييع 

مقوميات الحيياة ، وان رمي النفاييات يف االماكن 

العامية سيبب رئيييس يف نيرش االميراض واعاقية 

االسيالم  ارىس  ولذليك  النياس،  اميام  الحيياة 

))) رد املحتيار عيى اليدر املختيار:)/39)، ومراقيي 

الفيالح رشح مين نيور اليضياح: حسين بين عيار بن 

)ت:069)هيي( الحنفيي  امليري  الرشنبياليل  عييل 

العريية  املكتبية  زرزور:  نعييم  وراجعيه:  بيه  اعتنيى 

املنهياج  ورشح   ،(4 5)4)هيي-005)م:ص  ط)، 

للمحييل:)/40-)4، والقناع يف حل ألفاظ أيب شيجاع: 

شيمس الديين، محميد بين أحميد الخطييب الرشبينيي 

البحيوث  مكتيب  تحقييق:  )ت:977هيي(  الشيافعي 

والدراسيات - دار الفكير: دار الفكير – بيروت:)/)7، 

واملهيذب يف فقيه المام الشيافعي: أبو اسيحاق إبراهيم 

دار  )ت:476هيي(:  الشيرازي  يوسيف  بين  عييل  بين 

 الكتيب العلميية:)/33، واملغني البن قدامية مع الرشح 

أبيو محميد موفيق الديين عبيد الله بين أحمد بين محمد 

بين قدامية الجاعييل املقيديس ثم الدمشيقي الحنبيل، 

الشيهر بابين قدامية املقيديس )ت: 0)6هيي(: مكتبية 

القاهيرة:)/56)، 57) ط دار الكتياب العيريب، وروضة 

اليرشح  عيى  الدسيوقي  وحاشيية  الطالبين:)/65، 

الكبير: محميد بين أحمد بين عرفية الدسيوقي املالي 

وأسيهل  الفكير: )/06)، 07)،  دار  )ت: 30))هيي(: 

امليدارك رشح إرشياد السيالك: )/69.

االسيس والقواعيد واملبيادئ التي تضبيط وتقنن 

عالقية النسيان ببيئته لتتحقق مين خاللها العالقة 

السيوية واملتوازنية التي تصيون البيئة مين ناحية، 

وتسياعدها عيى أداء دورهيا املحيدد مين قبيل 

الخاليق العليم يف إعالية الحياة مين ناحية أخرى 

حييث قيال تعياىل:)َوالَ تُْفِسيُدواْ يِف األَرِْض بَْعيَد 

ْؤِمِنَن())).  إِْصالَِحَهيا َذلُِكْم َخيْرٌ لَُّكيْم إِن كُنتُيم مُّ

األَرِْض  يِف  تَْعثَيْواْ  )َوالَ  شيأنه:  جيلَّ  وقيال 

ُمْفِسيِديَن()3)، وقيال تعياىل: )َوالَ تَبْيغِ الَْفَسياَد يِف 

الُْمْفِسيِديَن()4). يُِحيبُّ  اَل  اللَّيَه  إِنَّ  اأْلَرِْض 

هيذه اآلييات فيهيا داللية عيى ان رمي االوسياخ 

وتركهيا يف االماكين العامة  مفسيده والتي تفسيد 

خلقنيا  للمجتميع،  االميراض  وتجليب  االرض 

الله سيبحانه وتعياىل لصالح البيئة ال ألفسيداها 

وبهيذا فان النهيي فيها مصلحة لسيالمة االنسيان 

مين االميراض الوبائيية التيي تنتقيل عين طرييق 

الجراثييم .

❊ ❊ ❊

))) سورة األعراف: آية 85.

)3) سورة البقرة: آية 60.

)4) سورة القصص: آية 77.
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الخامتة

واآلن أقدم أهم النتائج التي توصلت إليها:

)- االمتنياع عين التدخين امير رشعيي وواجيب 

التيي تصييب  االميراض  مين  يتحصين املسيلم 

مين  كثير  يف  افتيك  اليذي  التنفييس  الجهياز 

العوائيل وان اباحتيه لبعيض العلياء ظنيا منهيم 

انتشيار االميراض  بانيه ال يير بالصحية لعيدم 

يف وقتهيم والصناعيات محصيورة حينهيا واالن 

فاصبيح  التبيغ  مجيال  يف  الصناعيات  تعيددت 

املسيلمن  بيالد  جمييع  يف  منتيرش  التدخين 

املياركات. بجمييع 

تنياول  مين  حيذرت  االسيالمية  الرشيعية   -(

وهيو  العقيل  بذاهيب  تفتيك  التيي  املخيدرات 

االنسيان  بهيا  يتمتيع  التيي  االساسيية  الجوهيرة 

وعنيد تناولهيا يفقيد عقليه فاصبيح ال عقيل ليه 

وبهيذا فانهيا محيرم تناولهيا باألدلية التيي سيبق 

. بالبحيث  ذكرهيا 

3- تحرييم الفواحيش ما ظهر منا وميا بطن حيث 

َ الَْفَواِحيَش َما ظََهَر  َا َحيرََّم َريبِّ قيال تعاىل)قُيْل إِنَّ

ِمْنَهيا َوَميا بَطَيَن َواْلِثْيَم َوالْبَْغيَي ِبَغيْرِ الَْحيقِّ َوأَْن 

ترُْشِكُيوا ِباللَّيِه َميا لَْم يَُنيزِّْل ِبيِه ُسيلْطَانًا َوأَْن تَُقولُوا 

َعيَى اللَّيِه َميا اَل تَْعلَُموَن( .

4- تنياول االكل الصحيي الذي ال يير بالصحة 

وال يحيل غضيب الله علينيا قال تعياىل )كُلُوا ِمْن 

طَيِّبَياِت َميا َرزَقَْناكُْم َواَل تَطَْغيْوا ِفيِه فَيَِحيلَّ َعلَيُْكْم 

َغَضِبيي َوَميْن يَْحلِْل َعلَيْيِه َغَضِبي فََقيْد َهَوى(.

5- البيئية تحتضين الناس وتحيط بهيم من جميع 

الجوانيب وهيي القاعيدة االساسيية التيي خلقها 

الشيارع الكريم لإلنسيان فيجب علينيا ان نحافظ 

تهيدده  ال  بسيالم  االنسيان  يعييش  ليي  عليهيا 

اآلفيات التيي تفتيك بسيالمته كيا حيدث االن 

مين انتشيار األوبئية مين فروسيات التيي فتكيت 

الَّيِذي  تعاىل)ُهيَو  قيال  االنسيان حييث  بسيالمة 

َخلَيَق لَُكيْم َميا يِف اأْلَرِْض َجِميًعا ثُمَّ اْسيتََوى إِىَل 

ٍء  يَاِء فََسيوَّاُهنَّ َسيبَْع َسيَاَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ يَشْ السَّ

َعلِييٌم(. وآخير دعونا أن  الحمد لليه ربِّ العاملن 

ريب يوفقنيي مليا تحبيه وتيرىض وغفير لنيا انيك 

 . الوهاب  انيت 

❊ ❊ ❊



»األحكام الفقهية املتعلقة بالسالمة الصحية«

....................................................................  د. محمد كاظم جاسم |      55

املصادر واملراجع

)- االتقيان يف عليوم القيرآن: أبيو الفضيل جالل 

الديين عبيد الرحمين بين أيب بكير السييوطي ، 

تحقييق: مركز الدراسيات القرآنيية: مجمع امللك 

فهيد،: السيعودية، ط).

)- اختيالف األمئية العلياء: يحييى بين )ُهبَيْرَة 

الشييبايّن،  الذهييل  هبيرة  بين  محميد   بين( 

أبيو املظفر، عيون الدين )ت: 560هيي( تحقيق: 

السييد يوسيف أحمد: دار الكتيب العلمية - لبنان 

/ بيروت، ط)، 3)4)هي - )00)م.

3- أسهل املدارك رشح إرشاد السالك.

بين  محميود  بين  الديين  خير  األعيالم:   -4

محميد بين عيل بين فيارس، اليزركيل الدمشيقي 

)ت:396)هيي(: دار العلم للمالين، ط5)-أيار/

ماييو)00) م.

5- القنياع يف حيل ألفياظ أيب شيجاع: شيمس 

الديين، محميد بين أحميد الخطييب الرشبينيي 

الشيافعي )ت: 977هي( تحقييق: مكتب البحوث 

والدراسيات - دار الفكير: دار الفكير – بيروت .

6- القنياع البين املنيذر: أبيو بكير محميد بين 

إبراهييم بين املنيذر النيسيابوري )ت: 9)3هي(، 

العزييز  عبيد  بين  الليه  عبيد  الدكتيور  تحقييق: 

هيي. ، ط)، 408)  الجريين 

7- البحير الرائيق رشح كنيز الدقائيق: زيين الدين 

بين إبراهييم بين محميد، املعيروف بابين نجييم 

تكملية  آخيره:  ويف  )ت:970هيي(  امليري 

عييل  بين  حسين  بين  ملحميد  الرائيق  البحير 

الطيوري الحنفيي القيادري )ت: بعيد 38))هي( 

دار  عابديين:  الخاليق البين  منحية  وبالحاشيية: 

ط). السيالمي،  الكتياب 

8- بغيية املسرتشيدين، عبيد الرحمن بين محمد 

بن حسين بين عمير باعليوي: دار الفكر.

9- البنايية رشح الهدايية: أبيو محميد محمود بن 

أحميد بين موىس بين أحمد بين حسين الغيتاىب 

الحنفيي بيدر الديين العينيي )ت:855هيي(: دار 

الكتيب العلمية - بروت، لبنيان، ط) ،0)4)هي- 

000) م .

زرييق،  أبيو  رضيا  عييل  والنسيان،  البيئية   -(0

رابطية  إصيدار  الحيق  دعيوة  سلسيلة  ص7-) 

6)4هيي. السيالمي،  العيامل 

))-البيئية واملناهيج الدراسيية، أحميد إبراهييم 

شيلبي ص6) الريياض، مؤسسية الخليج العريب 

. 984)م 

))- تحفية املحتياج يف رشح املنهياج: أحميد 

بين محميد بن عيل بين حجر الهيتميي، روجعت 

وصححيت: عيى عيدة نسيخ مبعرفية لجنية من 

مبير  الكيرى  التجاريية  املكتبية  العلياء: 

لصاحبهيا مصطفى محمد: 357) هي - 983)م.

3)- تفسير الطيري، جامع البيان عين تأويل آي 

القيرآن: محميد بين جريير بين يزييد بن كثير بن 

غاليب اآلمييل، أبو جعفير الطيري )ت:0)3هي( 

تحقييق: الدكتيور عبيد الليه بين عبيد املحسين 

اليرتيك بالتعياون مع مركيز البحوث والدراسيات 

السيالمية بيدار هجر الدكتور عبد السيند حسين 
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والتوزييع  والنيرش  للطباعية  هجير  دار  ميامية: 

والعيالن ، ط)، ))4)هيي- )00)م.

يف  السينية  والقواعيد  الفيروق  تهذييب   -(4

ابين  رشح  عيى  حاشيية  وهيو  الفقهيية  األرسار 

الشياط لكتاب الفيروق للقراىف املسيمى } إدرار 

اليرشوق عيى أنيواع الفيروق{ محميد عييل بين 

املاليي. امليي  حسين 

بين  أحميد  بين  محميد  اللغية،  تهذييب   -(5

)ت:370هيي(  منصيور  أبيو  الهيروي،  األزهيري 

تحقييق: محمد عوض مرعيب، دار إحياء الرتاث 

)00)م. ط)،  بيروت،   – العيريب 

6)- تيسير العالم رشح عمدة األحيكام: أبو عبد 

الرحمين عبيد الليه بين عبيد الرحمين بين صالح 

)ت:  البسيام  حميد  بين  محميد  بين  حميد  بين 

3)4)هيي( حققيه وعليق علييه وخيرج أحاديثيه 

حسين  بين  صبحيي  محميد  فهارسيه:  وصنيع 

مكتبية   - األميارات  الصحابية،  مكتبية  حيالق: 

التابعين، القاهيرة ط0)، 6)4)هيي- 006) م .

7)- الجاميع الصغير ورشحه النافيع الكبر ملن 

يطاليع الجاميع الصغير: أبيو عبيد الليه محميد 

مؤليف  89)هيي(  )ت:  الشييباين  الحسين  بين 

النافيع الكبير: محميد عبيد الحيي بين محميد 

الهنيدي،  اللكنيوي  األنصياري  الحلييم  عبيد 

أبيو الحسينات )ت: 304)هيي( عيامل الكتب – 

بيروت ، ط)، 406) هيي.

سيالمة  أحميد  وعميرة:  قلييويب  حاشييتا   -(8

القلييويب وأحميد الرلييس عميرة: دار الفكير – 

5)4)هيي-995)م.  ، بيروت 

9)- الحسيبة لشييخ السيالم ابين تيميية رحميه 

الليه، تقيي الديين أبيو العبياس أحميد بين عبيد 

الحلييم بين عبيد السيالم بين عبيد الليه بين أيب 

القاسيم بين محميد ابين تيميية الحيراين الحنبيل 

الدمشيقي )ت: 8)7هيي(، حققيه وعليق علييه: 

عييل بين ناييف الشيحود، ط)، يف 7)جيادى 

األوىل 5)4)هيي- املوافق 004/7/5)م، وعدل 

اآلخيرة  جيادى   (9 بتارييخ  جذرييا  تعدييال 

/8)4)هيي -املوافيق ليي 007/7/4)م.

الحيادي  القيرن  أعييان  يف  األثير  خالصية   -(0

عيرش: محميد أمين بين فضيل الليه بين محيب 

الديين بين محميد املحبيي الحميوي األصيل، 

الدمشيقي )ت: ))))هيي(: دار صادر – بروت.

))- الذخيرة للقرايف، أبو العباس شيهاب الدين 

أحميد بين إدرييس بين عبيد الرحمين املاليي 

الشيهر بالقيرايف )ت: 684هيي( تحقييق: محمد 

حجيي: وسيعيد أعيراب: ومحميد بو خبيزة، دار 

الغيرب السيالمي- بيروت ،ط)، 994)م.

ابين  املختيار:  اليدر  عيى  املحتيار  رد   -((

عابديين، محميد أمين بين عمير بين عبيد العزيز 

عابديين الدمشيقي الحنفيي )ت: )5))هي(: دار 

الفكير- بيروت ، ط)، ))4)هيي - )99)م.

3)- رسيالة إرشياد السيائل إىل دالئيل املسيائل 

، مين مجموعية الرسيائل السيلفية يف إحياء سينة 

خير الريية للشيوكاين ط دار الكتيب العلميية.

عيى  الدسيوقي  حاشيية  الطالبين  روضية   -(4

عرفية  بين  أحميد  بين  محميد  الكبير:  اليرشح 

الدسيوقي املاليي )ت: 30))هيي(: دار الفكر.
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5)- سينن ابين ماجيه، ابين ماجية أبيو عبيد الليه 

محميد بين يزيد القزوينيي، وماجة اسيم أبيه يزيد 

)ت: 73)هيي( تحقييق: محمد فؤاد عبيد الباقي، 

دار إحيياء الكتيب العربيية - فيصل عييس البايب 

لحلبي. ا

بين  سيليان  داود  أبيو  داود:  أيب  سينن   -(6

األشيعث بين إسيحاق بين بشير بين شيداد بين 

ِجْسيتاين )ت:75)هي( تحقيق:  عمرو األزدي السِّ

املكتبية   ، الحمييد  عبيد  الديين  محميد محييي 

بيروت.  – صييدا  العريية، 

بين  بين الحسين  الكيرى: أحميد  السينن   -(7

الخراسياين،  ْوِجيردي  الُخرْسَ ميوىس  بين  عييل 

أبيو بكير البيهقيي )ت: 458هي( تحقييق: محمد 

عبيد القيادر عطيا: دار الكتب العلميية، بروت – 

لبنيات ط3، 4)4) هيي - 003) م.

الراعيي  اصيالح  يف  الرشعيية  السياسية   -(8

تيميية  بين  الحلييم  عبيد  بين  أحميد  والرعيية: 

املعرفية. دار  الحيراين: 

حدائيق  عيى  املتدفيق  الجيرار  السييل   -(9

األزهيار: محميد بين عييل بين محميد بين عبيد 

الليه الشيوكاين اليمنيي )ت: 50))هيي(: دار ابن 

ط). حيزم، 

بين إسياعيل  البخياري: محميد  30- صحييح 

عبيد  أبيو  البخياري،  املغيرة  بين  إبراهييم  بين 

الليه، بياب رشب السيم واليدواء بيه ومبيا يخاف 

منيه والخبييث، تحقييق: محميد زهير بين نارص 

النيارص: دار طيوق النجياة ، ط)، ))4)هيي.

أبيو  داود:  أيب  سينن  رشح  املعبيود  عيون   -3(

آبيادي  العظييم  الحيق  شيمس  محميد  الطييب 

تحقييق: عبيد الرحمين محميد عثيان، املكتبية 

388)هيي،  ط)،  املنيورة،  املدينية  السيلفية 

968)م.

للشييخ  محميد  فتياوى ورسيائل سياحة   -3(

بين إبراهييم بين عبيد اللطييف آل الشييخ )ت: 

389)هيي( جميع وترتييب وتحقييق: محميد بن 

عبيد الرحمين بين قاسيم: مطبعية الحكومة مبكة 

املكرمية ، ط)، 399)هيي.

 ، البخياري  صحييح  رشح  البياري  فتيح   -33

أحميد بن عييل بن حجير أبو الفضل العسيقالين 

الشيافعي) 773/ ت )85 ، تحقييق محب الدين 

الخطييب  دار املعرفية – بيروت.

34- فتيح البياري رشح صحيح البخياري: أحمد 

العسيقالين  الفضيل  أبيو  حجير  بين  عييل  بين 

الشيافعي: دار املعرفية- بيروت، 379)هي، رقم 

كتبيه وأبوابيه وأحاديثيه: محميد فؤاد عبيد الباقي 

طبعيه:  عيى  وأرشف  وصححيه  بإخراجيه  قيام 

محيب الديين الخطييب.

35- فتيح العييل املالك يف الفتيوى عى مذهب 

محميد  بين  أحميد  بين  محميد  ماليك:  الميام 

علييش، أبيو عبد الليه املاليي )ت: 99))هي(: 

دار املعرفية.

الروايية  فنيي  بين  الجاميع  القديير  فتيح   -36

والدرايية مين عليم التفسير، محميد بين عيل بن 

دار  73))-50))هيي(  الشيوكاين)ت:  محميد 

الفكر-بيروت.

منهيج  رشح  بتوضييح  الوهياب  فتوحيات   -37
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)منهيج  الجميل  بحاشيية  املعيروف  الطيالب 

الطيالب اختيره زكرييا األنصياري مين منهياج 

منهيج  رشح  يف  رشحيه  ثيم  للنيووي  الطالبين 

الطيالب(: سيليان بن عمر بن منصيور العجييل 

األزهيري، املعيروف بالجميل )ت: 04))هيي(: 

الفكير. دار 

38- الفيروق اللغويية: أبو هالل الحسين بن عبد 

الليه بين سيهل بين سيعيد بين يحييى بين مهران 

وعليق  حققيه  395هيي(  نحيو  )ت:  العسيكري 

علييه: محميد إبراهيم سيليم: دار العليم والثقافة 

للنيرش والتوزييع، القاهيرة – مير.

39- فقه السينة، سييد سيابق )ت:0)4)هي(: دار 

الكتياب العيريب، بروت– لبنيان، ط3، 397)هي 

- 977)م.

40- الفقيه عيى املذاهب األربعية: عبد الرحمن 

بين محمد عيوض الجزييري )ت:360)هي(:دار 

الكتيب العلميية ، بيروت – لبنيان، ط)، 4)4) 

هي - 003) م .

)4- الفواكيه اليدواين عيى رسيالة ابين أيب زييد 

القيرواين: أحميد بين غانيم )أو غنيم( بن سيامل 

األزهيري  النفيراوي  الديين  شيهاب  مهنيا،  ابين 

املاليي )ت: 6)))هيي(: دار الفكير.

)4- قيره عين األخييار لتكملية رد املحتيار عيل 

»اليدر املختيار رشح تنويير األبصيار« )مطبيوع 

بين  محميد  الديين  عيالء  املحتيار(:  رد  بآخير 

)محميد أمين املعيروف بابين عابدين( بين عمر 

الدمشيقي  الحسييني  عابديين  العزييز  عبيد  بين 

والنيرش  للطباعية  الفكير  )ت:306)هيي(:دار 

لبنيان. بيروت–  والتوزييع، 

43- كتياب العين: أبو عبيد الرحمين الخليل بن 

أحميد بين عميرو بين متييم الفراهييدي البري 

)ت: 70)هيي( تحقييق: د مهيدي املخزوميي، د 

إبراهييم السيامرايئ: دار ومكتبية الهيالل .

44- كنيز العيال يف سينن األقيوال واألفعيال: 

عيالء الديين عييل بين حسيام الديين ابين قاض 

خيان القيادري الشياذيل الهنيدي الرهانفوري ثم 

امليدين فامليي الشيهر باملتقيي الهنيدي )ت: 

975هيي( تحقييق: بكري حيياين - صفوة السيقا: 

مؤسسية الرسيالة، ط5، )40)هيي/)98)م.

حفيص  أبيو  الكتياب:  عليوم  يف  اللبياب   -45

رساج الديين عمير بين عييل بين عيادل الحنبييل 

تحقييق:  775هيي(  )ت:  النعياين  الدمشيقي 

الشييخ عيادل أحمد عبيد املوجود والشييخ عيل 

محميد معيوض: دار الكتيب العلميية - بيروت- 

لبنيان ، ط)، 9)4) هيي -998)م.

46- محارضات عى االنرتنت. 

47- املحكيم واملحييط األعظيم: أبيو الحسين 

)ت:  امليريس  سييده  بين  إسياعيل  بين  عييل 

دار  الحمييد هنيداوي:  458هيي( تحقييق: عبيد 

 - ط))4)،)هيي  بيروت،   – العلميية  الكتيب 

. 000)م 

والبيئية:  الجغرافييا  عليم  إىل  املدخيل   -48

محميد محميود محمديين/ طيه عثيان الفيراء: 

دار املرييخ، ط الرابعية ردميك: ) - )50 - 4) 

.9960  –

49- املدخيل إىل عليم الجغرافييا والبيئة: محمد 
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محميود محمدين/ طه عثان الفيراء: دار املريخ 

، ط4 ، ردمك .

50- مراقيي الفيالح رشح مين نيور اليضياح: 

حسين بين عيار بين عييل الرشنبياليل املري 

وراجعيه:  بيه  اعتنيى  069)هيي(  )ت:  الحنفيي 

نعييم زرزور: املكتبية العريية ط)، 5)4) هيي 

005)م.  -

عبيد  أبيو  الصحيحين:  عيى  املسيتدرك   -5(

الليه الحاكيم محميد بين عبد الليه بين محمد بن 

حمدوييه بين نُعيم بين الحكم الضبيي الطهاين 

النيسيابوري املعيروف بابن البييع )ت: 405هي( 

تحقييق: مصطفيى عبيد القيادر عطيا: دار الكتب 

العلميية – بيروت، ط)، ))4) – 990)م.

)5- مسيند الميام أحميد بين حنبيل: أبيو عبيد 

الليه أحميد بين محميد بين حنبيل بين هيالل بن 

شيعيب  تحقييق:  )ت:)4)هيي(  الشييباين  أسيد 

األرنؤوط-عيادل مرشيد، وآخيرون إرشاف: د عبد 

الليه بن عبد املحسين الرتيك: مؤسسية الرسيالة 

ط)، ))4)هيي- )00)م.

53- املسيند الصحييح املختير بنقيل العيدل 

بين  مسيلم  ملسو هيلع هللا ىلص:  الليه  رسيول  إىل  العيدل  عين 

النيسيابوري  القشيري  الحسين  أبيو  الحجياج 

)املتيوىف: )6)هيي( تحقييق: محميد فيؤاد عبيد 

بيروت.  – العيريب  اليرتاث  إحيياء  دار  الباقيي: 

54- مطاليب أويل النهيى يف رشح غاية املنتهى: 

مصطفيى بين سيعد بين عبيده السييوطي شيهرة، 

)ت:  الحنبييل  الدمشيقي  ثيم  موليدا  الرحيبياىن 

43))هيي(: املكتب السيالمي ط)، 5)4)هي - 

. 994)م 

55- معجيم اللغية العربيية املعيارصة: د أحميد 

مختيار عبيد الحميد عمير )املتيوىف: 4)4)هي( 

ط)،  الكتيب،  عيامل  عميل:  فرييق  مبسياعدة 

9)4) هيي - 008) م.

العربيية  اللغية  مجميع  الوسييط،  املعجيم   -56

بالقاهيرة، )إبراهييم مصطفيى / أحميد الزييات / 

حاميد عبد القيادر / محمد النجيار(: دار الدعوة.

العربيية  اللغية  مجميع  الوسييط:  املعجيم   -57

بالقاهيرة ) إبراهييم مصطفيى / أحميد الزييات / 

حاميد عبد القيادر / محمد النجيار(: دار الدعوة.

58- معجيم مقايييس اللغية: أبيو الحسين أحمد 

بن فيارس بين زكريا تحقييق: عبد السيالم محمد 

هيارون: دار الفكير: 399)هي - 979)م

59- مغنيي املحتياج إىل معرفية معياين ألفياظ 

أحميد  بين  محميد  الديين،  شيمس  املنهياج: 

الخطييب الرشبيني الشيافعي )ت: 977هي(: دار 

- 994)م. العلميية، ط)، 5)4)هيي  الكتيب 

60- املغنيي البين قدامية ميع الرشح أبيو محمد 

موفيق الديين عبيد الليه بين أحميد بين محميد 

بين قدامية الجاعيييل املقيديس ثيم الدمشيقي 

املقيديس  قدامية  بابين  الشيهر  الحنبييل، 

)ت:0)6هيي( مكتبة القاهرة، دار الكتاب العريب.

)6-مفاتييح الغييب، التفسير الكبير: أبيو عبيد 

الليه محميد بين عمير بين الحسين بين الحسين 

اليرازي  الديين  بفخير  امللقيب  اليرازي  التيميي 

خطييب اليري )ت: 606هيي(: دار إحيياء الرتاث 

العيريب – بيروت ، ط3 - 0)4) هيي.
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جمعية:  عييل  عياد  السيالمية.  املكتبية   -6(

ط)،  السيالمي،  العرببيي  اليرتاث  سلسيلة 

003)م. 4)4)هيي، 

63- مناهيل العرفيان يف عليوم القيرآن: محميد 

عبيد العظييم الزُّرْقياين )ت: 367)هيي(: مطبعية 

عييس البيايب الحلبيي ورشكاه ، ط3 .

64- املنهياج رشح صحيح مسيلم بين الحجاج: 

أبيو زكرييا محيي الديين يحيى بين رشف النووي 

 – العيريب  اليرتاث  إحيياء  دار  676هيي(:  )ت: 

بيروت، ط)، )39).

أبيو  الشيافعي:  الميام  فقيه  يف  املهيذب   -65

اسيحاق إبراهييم بين عيل بن يوسيف الشيرازي 

العلميية. الكتيب  )ت:476هيي(: دار 

66- مواهيب الجلييل يف رشح مختير خلييل: 

شيمس الديين أبيو عبيد الليه محميد بين محميد 

بين عبد الرحمين الطرابليس املغيريب، املعروف 

بالحطياب الرُّعينيي املاليي )ت: 954هي(: دار 

الفكر، ط3، ))4)هيي- )99)م.

67- رشح املنهاج للمحيل.

❊ ❊ ❊


