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  ملخص البحث

االس��تفادة م��ن ت��دویر النفای��ات المنزلی��ة ف��ي می��زان الفق��ھ        : "    عن��وان البح��ث  
یمثل ھذا البحث حال لمشكلة خطیرة في حی�اة الن�اس الیومی�ة ، وھ�ي                " . اإلسالمي

  .مشكلة النفایات المنزلیة واالستفادة م نھا بكافة أنواعھا وصورھا رؤیة شرعیة 
   وتكم�ن خط��ورة م��شكلة النفای�ات ف��ي أنھ��ا تت�سبب ب��شكل كبی��ر ف�ي تل��وث الترب��ة     

ت��ي یع��یش علیھ��ا   الخ��صبة ال��صالحة للزراع��ة ب��صورة ت��ؤثر عل��ى دورة الطع��ام ال    
اإلنسان، وسائر الكائنات، وتسبب تلوث میاه الشرب ، وبالتالي تمثل أخط�ارًا عل�ى            

وتتسبب في انبعاث غازات ملوثة للجو تؤدي إلى مخ�اطر          . سالمة الناس وحیاتھم    
  .كثیرة على اإلنسان والنبات والمخلوقات الحیة ؛ إذ إنھا تؤثر على التنفس 

الروائح الكریھ�ة ، كم�ا أنھ�ا ت�ؤذي النظ�ر اإلن�ساني بم�ا              وھذا إلى جانب انبعاث     
تسببھ أكوام النفایات من طغیان على المناظر الطبیعی�ة ، وت�شویھ للقیم�ة الجمالی�ة         

  .  التي یحرص اإلنسان علي وجودھا في حیاتھ الیومیة 
   وتدویر النفایات المنزلیة واالستفادة منھا اقتصادیا وبیئیا یعد أھ�م س�بل معالج�ة         
ھذه المشكلة معالجة علمیة مقارنة بط�رق المعالج�ة األخ�رى ، ك�الطمر ال�صحي أو           

الحفاظ على : الحرق والترمید إذ إنھا تتحول بعد تدویرھا لحل لمشاكل أخرى منھا 
الم��وارد الطبیعی���ة المھ��درة ، وم���شكلة البطال���ة وذل��ك؛ ألنھ���ا تخل��ق ف���رص عم���ل     

  .  للشباب
ع�ة مباح�ث ، وخاتم�ة م�شتملة عل�ى نت�ائج ،         مقدم�ة ، وأرب   :     ویتكون البحث م�ن   

وتوص���یات ، وتن���اول الباح���ث ف���ي المبح���ث األول التعری���ف بم���صطلحات البح���ث      
والتأص��یل ل��ھ ، وتن��اول ف��ي المبح��ث الث��اني أن��واع النفای��ات ، وأس��باب انت��شارھا ،   
وتناول في المبحث الثالث طرق معالج�ة النفای�ات المنزلی�ة ، وم�دى م�شروعیتھا ،                 

لمبح�ث الراب�ع  معالج�ة می�اه ال�صرف ال�صحي ، وم�دى طھویتھ�ا بع�د            وتناول ف�ي ا   
وانتھى الباح�ث إل�ى     . المعالجة ، ومدى مشروعیة استعمالھا قبل المعالجة وبعدھا         

نت��ائج ھام��ة وقیم��ة لخ��ص فیھ��ا أھ��م م��ا توص��ل إلی��ھ ف��ي بحث��ھ وأعقبھ��ا بتوص��یات  
  .    وجھھا للجھات المعنیة بالحفاظ على البیئة 

  حسن عبد الفتاح السید محمد  /   د                           
   مدرس الفقھ العام بكلیة الشریعة والقانون

.بتفھنا األشراف ـ دقھلیة  



 - ٣٦٥٤ -

  املقدمة

     الحمد هللا الذي خلق الب�شریة ، ومیزھ�ا ع�ن س�ائر المخلوق�ات بالعق�ل والعل�وم                   
االس��تفادة م��ن ت��دویر المعرفی��ة الدینی��ة والدنیوی��ة ، وألھ��م العق��ول اإلن��سانیة كیفی��ة 

النفای��ات المنزلی��ة ، وتحویلھ��ا م��ن م��صدر إزع��اج وتلوث��ات بیئی��ة إل��ى زی��ادة ف��ي      
الموارد االقتصادیة لترفیھ ، وإسعاد البشریة ، وخلق بیئ�ة نظیف�ة نقی�ة ، والحف�اظ                 
على الموارد الطبیعیة ، والصالة والسالم على خی�ر البری�ة وعل�ى آل�ھ وال�صُّحَبِة ،                 

   .الطبیِة النقیِة
  :وبعد 

    إن م��ن أھ��م وأب��رز الخ��صائص الت��ي تمی��زت بھ��ا ال��شریعة اإلس��المیة ع��ن كاف��ة  
الشرائع السماویة السابقة والقوانین الوضعیة ھي المرونة وال�صالحیة لك�ل زم�ان           
ومكان والیسر ورفع المشقة والحرج عن الم�سلمین خاص�ة ، وع�ن الن�اس كاف�ة ،        

   .)١(}ْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج َوَما َجَعَل َعَلْیُك{ : قال تعالى 
    وأعني بالمرونة ھنا ھي المقدرة العظیمة لدى علماء ال�شریعة اإلس�المیة عل�ى       
استنابط األحكام الشرعیة ، وإعطاء الحلول لكل م�شكلة تط�رأ ف�ي حی�اة الن�اس ف�ي             

  .كل بیئة وعصر ، وبیان حكم الشرع في كل نازلة تستجد 
عة ، وص���الحیتھا لك���ل زم���ان ومك���ان أن ال���شریعة      وال���سر ف���ي مرون���ة ال���شری 

اإلسالمیة قد جاءت بقواعد كلیة ، وقیم ومبادئ ثابتة ال تتغیر ، وال تتبدل ثم وج�ھ       
ـ  العلماء والفقھاء للنظر واالجتھاد في المسائل والح�وادث    ـ وسولھ ـ   اهللا ـ  

  .الجزئیة التي تستجد في إطار ھذه القواعد والمبادئ 
 ال ت��ستجد م��سألة إال ولھ��ا حك��م ، وال توج��د م��شكلة إال ولھ��ا ح��ل ف��ي      وم��ن ھن��ا

 ، وقال تع�الى     )٢(}ما َفرَّْطَنا في الِكَتاِب ِمْن َشيء     { :الشریعة اإلسالمیة ، قال تعالى      
  .)٣(} َوُھًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمیَن َوَنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیانًا ِلُكلِّ َشْيٍء{ :

الت��ي ال ینبغ��ي أن یغف�ل عنھ��ا ع��الم أو  :     وم�ن الن��وازل والم��ستجدات والم�شاكل   
م��شكلة النفای��ات بكاف��ة أنواعھ��ا وص��ورھا ، حی��ث : باح�ث ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة  

تكمن خطورتھا في أن تحللھا یؤدي إلى تسرب ما تحتویھ م�ن س�موم إل�ى م�صادر              
  .المیاه سواء كانت جوفیة أو سطحیة 

تتسبب بشكل كبیر في تلوث التربة الخصبة الصالحة للزراع�ة ب�صورة ت�ؤثر                 و
عل��ى دورة الطع��ام الت��ي یع��یش علیھ��ا اإلن��سان ، وس��ائر الكائن��ات األخ��رى ،  وم��ن 

                                                 
  .، سورة الحج ) ٧٨( جزء اآلیة رقم )١(
  .، سورة األنعام ) ٣٨( جزء اآلیة رقم )٢(
ففیھ�ا بی�ان أن األش�یاء كلھ�ا ف�ي         : " قال السرخسي   .  ، سورة النحل    ) ٨٩( جزء اآلیة رقم     )٣(

 ذل�ك  الكتاب إما في إشارتھ أو داللتھ أو في اقتضائھ أو في نصھ ، فإن لم یوجد في ش�ئ م�ن                
أص����ول " . فباإلبق����اء عل����ى األص����ل ال����ذي عل����م ثبوت����ھ بالكت����اب ، وھ����و دلی����ل م����ستقیم       

  . م١٩٩٣ - ھـ١٤١٤دار الكتاب العلمیة بیروت ـ الطبعة االولى / ، ط٢/١٢٠السرخسي
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أكبر المخ�اطر الت�ي ت�سببھا النفای�ات المنزلی�ة تل�وث می�اه ال�شرب ، وبالت�الي تمث�ل              
  .أخطارًا على سالمة الناس وحیاتھم 

ف��إن النفای��ات تبع��ث غ��ازات ملوث��ة للج��و ت��ؤدي إل��ى  : فة إل��ى م��ا س��بق      باإلض��ا
  . مخاطر كثیرة على اإلنسان والنبات والمخلوقات الحیة ؛ إذ تؤثر على التنفس

   ھذا إلى جانب انبعاث الروائح الكریھة ، كما أنھا تؤذي النظ�ر بم�ا ت�سببھ أك�وام                  
 للقیمة الجمالی�ة الت�ي یح�رص    النفایات من طغیان على المناظر الطبیعیة ، وتشویھ  

اإلن��سان عل��ي وجودھ��ا ف��ي حیات��ھ الیومی��ة ، وم��ن القواع��د الفقھی��ة الكلی��ة المتف��ق  
   .)٢(تجب إزالتھ :  أي .)١("الضََّرُر ُیَزاُل : " علیھا عند الفقھاء قاعدة 

  ولم��ا ك��ان ال��ضرر ال یج��وز أن ی��زال ب��ضرر آخ��ر أكب��ر من��ھ أو ی��ساویھ ، وض��ع      
رى م��ن القواع��د المقی��دة لعم��وم ھ��ذه القاع��دة ، وھ��ى القاع��دة      الفقھ��اء قاع��دة أخ�� 
  .)٣("الضََّرُر َلا َیَزاُل ِبالضََّرِر: "الفقھیة التي تقول 

    ومن ھنا كان من الواجب إیجاد  حلول عاجلة ال یترتب علیھ�ا ض�رر أخ�ر للح�د             
 من تفاقم تلك المخاطر والمشاكل الت�ي ت�ؤثر ت�أثیرا مباش�را عل�ي ص�حة ، وس�المة                   

  .الناس وحیاتھم ، وسالمة البیئة التي یعیشون فیھا 
ھ��و عملی��ات ت��دویر النفای��ات ، وإع��ادة اس��تخدامھا      :    وم��ن أق��وى ھ��ذه الحل��ول   

واالستفاده منھا اقتصادیا وبیئیا ، واإلسھام في حل مشكلة البطال�ة م�ن خ�الل بن�اء        
جن�ب تل�ك   المصانع التي توفر ف�رص العم�ل لألی�دي العامل�ة ، وم�ن ناحی�ة أخ�رى نت           

  . المخاطر التي سبق ذكر بعضھا 
  وھن��اك بع��ض الدراس��ات تناول��ت الموض��وع م��ن ن��واح م��ن متع��ددة منھ��ا م��ا ھ��و    
ق��انوني، ومنھ��ا م��ا ھ��و بیئ��ي ، ومنھ��ا م��ا ھ��و اقت��صادي ، ول��م أج��د بحث��ا تن��اول         
موض���وع االس���تفادة م���ن ت���دویر النفای���ات المنزلی���ة م���ن منظ���ور ش���رعي ، وم���ن    

  :لموضوع ما یليالدراسات التي تناولت ا

                                                 
دار الكت�ب  /، ط١/١٣٤الشیخ زین العابدین ب�ن إب�راھیم ب�ن نج�یم    :  األشباه والنظائر ، تألیف   )١(

تاج الدین عبد الوھاب بن علي بن عبد الك�افي  : شباه والنظائر ، تألیف العلمیة ـ بیروت ـ األ  
م ، ١٩٩١ - ھ��ـ ١٤١١دار الكت��ب العلمی��ة ـ بی��روت ـ الطبع��ة األول��ى           / ، ط١/٥١ال��سبكي

دار الكت�ب العلمی�ة ـ    / ، ط١/٨٣عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي: األشباه والنظائر، تألیف 
  .ھـ ١٤٠٣بیروت ـ سنة 

عالء ال�دین أب�ي الح�سن عل�ي ب�ن س�لیمان       : یر شرح التحریر في أصول الفقھ ، تألیف       التحب )٢(
أحم�د  . ع�وض القرن�ي، د    . عبد الرحمن الجبرین ، د    . ،  تحقیق د   ٨/٣٦٤٨المرداوي الحنبلي 

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١مكتبة الرشد ـ الریاض ـ سنة / السراح ،  ط
، ولك��ن ال ب��ضرر ، " ال��ضرر ی��زال : "وھ��و كعائ��د یع��ود عل��ى ق��ولھم : "  ق��ال اب��ن ال��سبكي )٣(

فشأنھما شأن األخص مع األعم بل ھم�ا س�واء ؛ ألن�ھ ل�و أزی�ل بال�ضرر ؛ لم�ا ص�دق ال�ضرر                
 ، األش��باه ١/٥٢ ، األش��باه والنظ��ائر لل��سبكي ١/٨٧األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم  " .   ی��زال

 ب��ن عب��د اهللا  محم��د ب��ن بھ��ادر ::  ، المنث��ور ف��ي القواع��د، ت��ألیف  ١/٨٦والنظ��ائر لل��سیوطي
 الكوی�ت ـ الطبع�ة    –وزارة األوق�اف وال�شئون اإلس�المیة    / ، ط٢/٣٢١الزركشي أب�و عب�د اهللا  

  .تیسیر فائق أحمد محمود . د: ھـ ، تحقیق ١٤٠٥الثانیة ، 
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ـ�� حمای��ة البیئ��ة م��ن النفای��ات ال��صناعیة ف��ي ض��وء أحك��ام الت��شریعات الوطنی��ة         ١
عب��د العزی��ز مخیم��ر عب��د الھ��ادي، ع��ضو ھیئ��ة    . واألجنبی��ة والدولی��ة ، ت��ألیف د 

االتح��اد ( الت��دریس جامع��ة المن��صورة، ع��ضو المجل��س ال��دولي لق��انون البیئ��ة       
البیئة بأكادیمیة البح�ث العلم�ي ،       ، عضو مجلس بحوث     ) الدولي لصیانة الطبیعة  

  .م ـ القاھرة ١٩٨٥دار النھضة العربیة ، سنة / ط
ـ المسئولیة عن نقل النفایات الخطرة في القانون ال�دولي ، طبق�ا ألحك�ام اتفاقی�ة                ٢ 

بازل بسویسرا بشأن نقل النفایات الخط�رة واالتفاقی�ات اإلقلیمی�ة والممارس�ات             
ص�الح محم�د ب�در    . ل�دولي للبیئ�ة ، ت�ألیف د    الدولیة في ضوء قواعد الق�انون ا      

/ الدین ، رئیس قسم القانون الدولي الع�ام ـ كلی�ة الحق�وق ـ جامع�ة حل�وان ، ط       
  م ـ القاھرة ـ ٢٠٠٤دار النھضة العربیة سنة 

ـ�� االلت��زام ال��دولي بحمای��ة البیئ��ة م��ن التل��وث عل��ى ض��وء قواع��د الق��انون ال��دولي  ٣
ص��الح محم��د محم��ود ب��در . الدولی��ة ، دللبیئ��ة وق��رارات وتوص��یات المنظم��ات 

  .الدین ، أستاذ القانون الدولي العام المساعد ، كلیة الحقوق ، جامعة حلوان 
الھیئ�ة الم�صریة   / محم�د ال�سید أرن�اؤوط ، ط   : ـ  اإلنسان وتلوث البیئ�ة ، ت�ألیف        ٤

  .م ١٩٩٩العامة للكتاب طبعة عام 
دار / حم��د م��صطفي ی��ونس ط م: ـ�� حمای��ة البیئ��ة البحری��ة م��ن التل��وث ، ت��ألیف     ٥

  .م ١٩٩٧النھضة العربیة ، سنة 
أحم�د عب�د الك�ریم س�الم ، جامع�ة المل�ك س�عود ،          : ـ قانون حمایة البیئة ، ت�ألیف        ٦

  .  م ١٩٩٦طبعة 
ـ حمایة البیئة من التلوث في القانون اإلداري ، والفقھ اإلس�المي دراس�ة مقارن�ة       ٧

 ف��ي الحق��وق ، إع��داد الباح��ث  ، رس��الة جامعی��ة للح��صول عل��ى درج��ة ال��دكتوراه 
عبداهللا جاد الرب أحم�د ، كلی�ة الحق�وق ، جامع�ة أس�یوط ، ق�سم الق�انون الع�ام ،                    

  .٢٠٠٩ھـ ، ١٤٣٠عام 
ـ حمایة البیئة من التلوث في ال�شریعة اإلس�المیة والق�انون ال�دولي ، بح�ث مق�دم         ٨

: الماج��ستیر ف��ي ال��سیاسة ال��شرعیة ، إع��داد الباح��ث   " لنی��ل درج��ة التخ��صص  
رأفت عب�د الفت�اح ح�الوة ، كلی�ة ال�شریعة والق�انون بالق�اھرة ، جامع�ة األزھ�ر ،                    

  .م ١٩٨٩قسم السیاسة الشرعیة عام 
ـ�� ق��انون حمای��ة البیئ��ة ف��ي ض��وء ال��شریعة اإلس��المیة دكت��ور ماج��د راغ��ب الحل��و  ٩

أس��تاذ ورئ��یس ق��سم الق��انون الع��ام كلی��ة الحق��وق ، جامع��ة اإلس��كندریة ع��ام         
  .م ٢٠٠٢

حمایة البیئة ، دراسة تأصیلیة في األنظمة الوطنیة واالتفاقیة ، دكت�ور          ـ قانون   ١٠
أحمد عبد الكریم سالمة ، أستاذ القانون العام بكلیة العلوم اإلداری�ة جامع�ة ،             

  .جامعة الملك سعود 
ل��م یتع��رض فیھ��ا الب��احثون لموض��وع النفای��ات المنزلی��ة م��ن  :      وھ��ذه األبح��اث 

 األبحاث حلوال قانونیة ، وحلوال إقت�صادیة وبیئی�ة          المنظور الشرعي ، فقد قدمت    
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، ول��م یتعرض��وا لت��دویر النفای��ات المنزلی��ة كح��ل م��ن الحل��ول المطروح��ة ، ول��م       
  .  یتعرضوا لبیان أحكام االستفادة من تدویر النفایات المنزلیة 

سوف یتناول بمشیئة اهللا تعالى االستفادة من تدویر النفای�ات         :         وھذا البحث   
لمنزلی��ة م��ن منظ��ور الفق��ھ اإلس��المي ؛ ألن��ھ یترت��ب عل��ى ھ��ذه الحل��ول أن یث��ور   ا

سؤال في أذھان الن�اس ، وھ�و ف�ي غای�ة األھمی�ة والخط�ورة بالن�سبة للم�سلمین                 
خاصة أال وھو ما مدى مشروعیة االس�تفادة م�ن ت�دویر النفای�ات المنزلی�ة بكاف�ة             

  .   مي ؟أنواعھا، وإعادة استخدامھا مرة أخرى في الفقھ اإلسال
   واإلجاب���ة ع���ن ھ���ذا ال���سؤال ھ���و موض���وع بحث���ي ال���ذي اخترت���ھ ، وعنونت���ھ        

، وقد اقت�ضت    " االستفادة من تدویر النفایات المنزلیة في میزان الفقھ اإلسالمي        :"
  :طبیعة البحث أن أقسمھ إلي ما یلي 

  خطة البحث
  یتك���ون البح���ث م���ن مقدم���ة ، وأربع���ة مباح���ث ، وخاتم���ة م���شتملة عل���ى نت���ائج ، 

  . وتوصیات
  المبحث األول 

  التعریف بمصطلحات البحث والتأصیل لھ
  :ویتكون من أربعة مطالب 

  .معنى االستفادة : المطلب األول 
  .معني كلمة تدویر : المطلب الثاني

  .معني كلمة نفایات : المطلب الثالث 
  .تاریخ تدویر النفایات المنزلیة : المطلب الرابع 

  المبحث الثاني 
  فایات وأسباب انتشارھا أنواع الن

  :ویتكون من مطلبین 
  .أنواع النفایات : المطلب  األول

  :ویتكون من ثالثة فروع  
  .أنواع النفایات باعتبار المادة المكونة لھا : الفرع األول 
  .أنواعھا باعتبار الخطورة : الفرع الثاني 
  .النفایات القابلة للتدویر : الفرع الثالث 
  .اب انتشار النفایات أسب:المطلب الثاني

  المبحث الثالث 
  طرق معالجة النفایات المنزلیة، 

  ومدى مشروعیتھا
  :ویتكون من أربعة مطالب 

  .عملیات  الطمر الصحي : المطلب األول 
  :ویتكون من فرعین 
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  .مفھومھ وممیزاتھ وسلبیاتھ : الفرع األول
  .مدى مشروعیة الطمر الصحي : الفرع الثاني 

  .طریقة الحرق والترمید : المطلب الثاني 
  :ویتكون من فرعین 

  .مفھوم ھذه الطریقة وممیزاتھا وسلبیاتھا : الفرع األول
  .مدى مشروعیة الطمر الصحي للنفایات : الفرع الثاني 
  .طریقة تدویر النفایات : المطلب الثالث

  :ویتكون من فرعین 
  .ھا أسباب نشوء ھذه الطریقة وممیزاتھا وسلبیات: الفرع األول 
  .مدى مشروعیة تدویر النفایات : الفرع الثاني

  .حكم بیع النفایات الردئ بالجید قبل تدویرھا: المطلب الرابع 
  المبحث الرابع 

  معالجة میاه الصرف الصحي 
  :ویتكون من ثالثة مطالب 

  .حكم استعمال میاه الصرف قبل المعالجة: المطلب األول
  :ویتكون من أربعة فروع 

  .حكم استعمال اإلنسان میاه الصرف قبل المعالجة:  الفرع األول
  .حكم ما سقى من األشجار المثمرة قبل المعالجة : رع الثانيالف

  .قبل المعالجة  حكم ما سقى من الحیوانات مأكولة اللحم  :الفرع الثالث 
  .آراء الفقھاء في مدة حبس الَجالَّلة : الفرع الرابع 
  .ه الصرف الصحيطرق معالجة میا: المطلب الثاني
  .مدى طھوریة میاه الصرف الصحي بعد المعالجة : المطلب الثالث
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  المبحث األول
  التعریف بمصطلحات البحث والتأصیل لھ

  :ویتكون من أربعة مطالب 
  .معنى االستفادة : المطلب األول 
  .معني كلمة تدویر : المطلب الثاني
  .معني كلمة نفایات : المطلب الثالث 

  .تاریخ تدویر النفایات المنزلیة : المطلب الرابع 
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  املبحث األول

   التعريف مبصطلحات البحث والتأصيل له

    جرى العرف في البحث العلمي أنھ ال یطرق باحث بحثا في مجال من المج�االت           
قبل التصور الصحیح للمسألة النازلة ، والق�ضیة المطروح�ة ت�صورًا یح�یط         العلمیة  

، وذل��ك كم��ا ق��ال   ویك��شف مالب��ساتھا ، ویتعم��ق ف��ي ظاھرھ��ا وباطنھ��ا   بجوانبھ��ا ،
   .)١("الحكم على الشيء فرٌع عن تصوره: "علماء أصول الفقھ 

   واألحكام الشرعیة م�ن حی�ث ت�صورھا ؛ ألن المق�صود إثباتھ�ا أو نفیھ�ا ، وغی�ر               
الستفادة فال بد لنا قبل الخوض في بیان أحكام ا.  )٢(المتصور لھا ال یتمكن من ذلك

من تدویر النفایات المنزلیة من منظ�ور الفق�ھ اإلس�المي أن نب�ین مع�اني المف�ردات                  
المدون��ة ف��ي عن��وان البح��ث حت��ى ن��تمكن م��ن تأص��یل األحك��ام وال��ضوابط الفقھی��ة      
المتعلقة بمسائل بحثنا ، وحتى یتمكن القارئ م�ن فھ�م المق�صود ، وتت�ضح الفائ�دة          

  :وتعم ، وبیان ذلك في أربعة مطالب 

  اطب اول 

   ادة 

 ، وق�ال أب�و   ھ�ي الزی�ادة تح�صل لإلن�سان    : طلب الفائدة ، والَفاِئَدُة  :  االستفادة لغة   
م��ن طریق��ِة م��ال م��ن ذھ��ب أو ف��ضة أو ممل��وك أو  ) اْس��َتَفْدَت ( م��ا ) الَفاِئ��َدُة ( زی��د 

ده ، وی�ستحدثھ ،    الفائدُة ما أفاد اهللا العبد من خی�ر ی�ستفی         : وقال اللیث   . )٣(ماشیة    
  . الفوائد : وقد فادت لھ من عندنا فائدة ، وجمعھا

إنھم�ا لیتفای�دان بالم�ال بینھم�ا أي ُیفی�د ك�لُّ واح�ٍد منھم�ا            : یق�ال :   وقال ابن شمیل    
وق�ال  . أي یفید كل منھما ص�احبھ       : ھما یتفاودان العلم  : صاحبھ ، والناس یقولون     

   .)٤(و مال تقول منھ فاَدْت لھ فائدٌةما استفدت من علم َأ: الفائدة : الجوھري 

                                                 
أبو العباس شھاب الدین أحمد ب�ن محم�د   : غمز عیون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر ، تألیف    )١(

دار / ال�سید أحم�د ب�ن محم�د الحنف�ي الحم�وي ، ط      : ، تحقی�ق    ٢/٣١٤ الحنف�ي  مكي الحسیني الحموي  
اإلم��ام : م ، نھای��ة ال�سول ش��رح منھ��اج الوص�ول ، ت��ألیف   ١٩٨٥ -ھ��ـ ١٤٠٥الكت�ب العلمی��ة، س�نة   

 الطبع���ة األول���ى ، - بی���روت-دار الكت��ب العلمی���ة  / ، ط ١/١٦٢جم��ال ال���دین عب���د ال���رحیم اإلس���نوي 
  .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠

تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي        : كب المنیر، تألیف     شرح الكو  )٢(
: مكتب�ة العبیك�ان، الطبع�ة    / محمد الزحیل�ي و نزی�ھ حم�اد، ط   :  ، تحقیق١/٥٠المعروف بابن النجار    

  .ھـ ١٤١٨الطبعة الثانیة 
 ب��ن محم��د ب��ن عل��ي المق��ري   أحم��د:  الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر للرافع��ي ، ت��ألیف    )٣(

  . بیروت–المكتبة العلمیة /  ، ط٢/٤٨٥الفیومي
دار / ، ط٣/٣٤٠) فی�د (م�ادة  : محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري :  لسان العرب ، تألیف     )٤(

محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��دالقادر    :  بی��روت، الطبع��ة األول��ى ، مخت��ار ال��صحاح ، ت��ألیف    –ص��ادر 
  .محمود خاطر: م، تحقیق ١٩٩٥ - ه١٤١٥ بیروت ، –تبة لبنان ناشرون مك/ ، ط١/٥١٧الرازي
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: ـ في الرجل یستفید المال بطریق الربح َأو غیره ق�ال   وفي حدیث ابن عباس ـ  
  .)١(یوم َیْمِلُكھ : َأي " یزكیھ یوم َیْسَتِفیُده "

ھي طلب الفائدة من مال أو عل�م أو         : أن االستفادة   :     وخالصة التعریف اللغوي    
  .طلب الفائدة بالزیادة المالیة : اد في البحث نحوه ، والمعنى المر
ال یخرج التعری�ف االص�طالحي ع�ن التعری�ف اللغ�وي ، حی�ث              :     وفي االصطالح   

ھي ما یترتب على الفع�ل ، وأی�ضا الزی�ادة تح�صل لإلن�سان      : الفائدة : قال البركتي   
  .)٢(وكذا ما استفاده من علم أو مال

ب اطا  

     دور

فھ�ي م�صدر   :  كلمة تدویر لھا معنیان لغ�ة ، واص�طالحا ، أم�ا معناھ�ا ف�ي اللغ�ة                     
جعل�ھ  : دور ال�شيء أو ب�ھ   : عود الشيء إلى م�ا ك�ان علی�ھ ، یق�ال        : دور ، ومعناه    

  .أدارھا ، جعلھا تدور وتعمل : دوََّر اآللَة  ویدور ،
 ع�اد  :المعالجة ، واستدار الشَّيُء    : ُة  َجْعُلُھ ُمَدوَّرًا ، والُمَداَورَ   :     وَتْدوِیُر الَعجِیِن   

إنَّ الزََّم�اُن َق�ِد اْس�َتَداَر    : ـ�    ، ومن�ھ  قول�ھ ـ      )٣(ال�ذي ابت�دأ من�ھ    : إل�ى الموض�ع   
   . )٤("َكَھْیَئِتِھ َیْوَم َخَلَق اُهللا السََّمَواِت َواَألْرَض

وفي  .مة والسوء الھزی: ، والدائرة  َأي نزلت بھ الدواھي:   وَداَرْت علیھ الدَّواِئُر  
  .الدَّْوَلة بالغلبة والنصر:  َأي )١(" فیجعل اهللا الدائرة علیھم:" الحدیث 

                                                 
وھذا لعّلھ مذھٌب لھ وإالَّ فال قائَل بھ من الفقھاء إال أن یكون للرجل م�ال ق�د    :  قال ابن األثیر     )١(

حال علیھ الَحْول ، واْسَتفاد قبل ُوجوب الزكاة فیھ ماًال فُیضیُفھ إلیھ ، وَیْجع�ل َحْوَلھم�ا واح�دا           
  ".ُیَزّكي الجمیع ، وھو مذھب أبي حنیفة وغیره و

، ٣/٩٥٦أبو ال�سعادات المب�ارك ب�ن محم�د الج�زري      :     النھایة في غریب الحدیث واألثر، تألیف     
 محم�ود   -طاھر أحم�د ال�زاوى      : م، تحقیق   ١٩٧٩ -ھـ  ١٣٩٩ بیروت ،    -المكتبة العلمیة   / ط

  .محمد الطناحي 
الصدف ببلشرز،  / ، ط ١/٤٠٥م اإلحسان المجددي البركتي   محمد عمی :  قواعد الفقھ ، تألیف      )٢(

م ، ـ كراتشي، التحبیر شرح التحریر في أصول الفق�ھ، ت�ألیف    ١٩٨٦ –ه ١٤٠٧سنة النشر 
عب��د . د: ، تحقی��ق ١/١٣٥ع��الء ال��دین أب��ي الح��سن عل��ي ب��ن س��لیمان الم��رداوي الحنبل��ي    :

ب��ة الرش��د ، س��نة الن��شر  مكت/ أحم��د ال��سراح ، ط. ع��وض القرن��ي ، د. ال��رحمن الجب��رین ، د
  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

محّم�د  :  ،  تاج العروس م�ن ج�واھر الق�اموس ، ت�ألیف            ٤/٢٩٥) دور  (مادة  :  لسان العرب  )٣(
دار الھدای��ة ،  / ، ط ١١/٣٣٤) دور (م��ادة : ب��ن محّم��د ب��ن عب��د ال��رّزاق الح��سیني الزبی��دي  

: د عبد القادر ـ محمد النج�ار  إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حام  : المعجم الوسیط ، تألیف 
  .مجمع اللغة العربیة/ دار الدعوة ، تحقیق /  ، ط ٣٠٢/ ١) دور (مادة 

 ـ صحیح البخ�اري ،    جزء من حدیث طویل أخرجھ البخاري وغیره من حدیث أبي بكرة ـ  )٤(
كتاب المغ�ازي ، ب�اب حج�ة ال�وادع     : محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي: تألیف  

 ١٤٠٧ بی�روت ـ الطبع�ة الثالث�ة ،     –دار ابن كثی�ر ، الیمام�ة   / ، ط) ٤١٤٤(، رقم ٤/١٥٩٩
 -مصطفى دیب البغا أستاذ الح�دیث وعلوم�ھ ف�ي كلی�ة ال�شریعة         . د: م ، تحقیق    ١٩٨٧ –ھـ  

  .جامعة دمشق
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 .الموت َأو القت�ل     : قیل   . )٢(}َوَیَتَربَُّص ِبكُم الدََّواِئَر     {:    ومنھ قول اهللا عز وجل      
 عن حاول إلزامھ إیاه ، وأداره: أحاط بھ ، أدار الشيء علیھ : األمر أو الرأي أدار 
تعاطاھا م�ن غی�ر تأجی�ل ، وت�وّلى        : أدار التِّجارَة ونحَوھا       و   .)٣(صرفھ عنھ : حقھ  

.  )٤(} ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُت�ِدیُروَنَھا َبْی�َنُكمْ  { : أمَرھا ، ومنھ قول اهللا تعالى   
  .  )٥(یتناقلونھا من یٍد إلى یٍد : أي 

 كلمة تدویر لھا ع�دة مع�ان ، والم�راد بھ�ا ف�ي       أن:   والخالصة في المعنى اللغوي     
  .عودة الشئ على ماكان علیھ ، ومعالجتھ وإصالحھ : البحث 

فھ��ي عملی��ة تحوی��ل النفای��ات أو المنتج��ات عدیم��ة      :     وأم��ا معناھ��ا اص��طالحا   
   .)٦(الفائدة إلى مواد أو منتجات جدیدة جودتھا أفضل أو لھا فائدة بیئیة أحسن

بأنھ��ا عب��ارة ع��ن إع��ادة اس��تخدام المخلف��ات ؛ إلنت��اج منتج��ات    : وعرفھ��ا بع��ضھم 
  .)٧(أخرى أقل جودة من المنتج األصلي

یقصد بھ�ا إع�ادة النفای�ات    :  ونخلص من التعریفات السابقة إلى أن عملیة التدویر         
إل��ي حالتھ��ا األص��لیة أو تحویلھ��ا إل��ى منتج��ات جدی��دة ذات فائ��دة بیئ��ة واقت��صادیة     

  . دة من التكنولوجیا المتطورة أفضل من خالل االستفا

                                                                                                                          
ھذا حدیث :  ـ وقال الحاكم   جزء من حدیث طویل في أشراط الساعة عن أسیر بن جابر ـ  )١(

عل�ى ش�رط البخ�اري    : وقال الذھبي قي التلخیص . لى شرط الشیخین ولم یخرجاه    صحیح ع 
محمد بن عب�داهللا أب�و عب�داهللا الح�اكم     : المستدرك على الصحیحین ، تألیف : (ینظر . ومسلم  

 بی��روت ـ الطبع��ة األول��ى ،     –دار الكت��ب العلمی��ة / ، ط) ٨٤٧١( ، رق��م ٤/٥٢٣النی��سابوري
  .صطفى عبد القادر عطا م: م ، تحقیق ١٩٩٠ –ه ١٤١١

  .، سورة التوبة ) ٩٨(  جزء اآلیة رقم )٢(
م�ادة  : أبو الحسن عل�ي ب�ن إس�ماعیل ب�ن س�یده المرس�ي             :  المحكم والمحیط األعظم ، تألیف       )٣(

  .م ٢٠٠٠دار الكتب العلمیة، سنة /عبد الحمید ھنداوي ، ط:  ، تحقیق ٩/٤١٨)دور (
   .، سورة البقرة) ٢٨٢( جزء اآلیة رقم )٤(
 ، ١١/٣٣٤) دور (م��ادة :  ، ت��اج الع��روس للزبی��دي  ٤/٢٩٥) دور ( ل��سان الع��رب ، م��ادة  )٥(

   .١/٣٠٢) دور (مادة : المعجم الوسیط 
 ت��دویر النفای��ات االنتق��ائي ، مرك��ز فقی��ھ لألبح��اث والتط��ویر، المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة ،        )٦(

 ، مقال�ة من�شورة عل�ى    ف�ضل إعادة التدویر لألم  ،    ٢٠٠١ھـ ؛   ١٤٢٢ شعبان،   ١٥الخمیس،  
تعری���ف  م،  ٨/٧/٢٠١٧بت���اریخ "  ویكیبی���دیا "اإلنترن���ت عل���ي موق���ع الموس���وعة الح���رة  

 ، مق�ال من�شور بمجل�ة نقط�ة بواس�طة خال�د  أب�و غ�الي ، عل�ى            النفایات وتصنیفھا وخواصھا  
  .م ٢٠١١ ینایر ٣اإلنترنت بتاریخ 

رن���ت عل���ي موق���ع الموس���وعة الح���رة  ، مقال���ة من���شورة عل���ى اإلنتإع���ادة الت���دویر لألف���ضل )٧(
حیث تلتقي البیئة مع االقتصاد، تألیف      ..  م ،إعادة التدویر   ٨/٧/٢٠١٧بتاریخ  "  ویكیبیدیا  "
  .م٢٠٠١ فبرایر ٩ھدى مسعود على موقع إسالم أون الین على اإلنترنت بتاریخ/ د: 
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  اطب اث 

    ت 

:  ُنَفای�ات األش�یاء   على وزن ُفَعالة الّدال عل�ى ) نفایة(جمع :      النفایات في اللغة    
ُمَتناثراتھا وبقایاھا وردیئھا ، وما یتن�اثر منھ�ا ، ویت�ساقط ، والق�اذورات ، ونفای�ة                  

ما نفیت�ھ وطرحت�ھ لرداءت�ھ ،       : د عن جیده ، وُنفایة      ما ینفى منھ ، أي یبع     : المتاع  
َأنھ باع ُنفاَیة : وفي حدیث ابن مسعود  . )١(ردئ الطعام : وخص ابن األعرابي بھ 

   .)٣( َأي َردیئًة )٢(بیِت الماِل وكانت ُزیوفًا وَقِسّیًة  
 ومنھ. ھو الرديء من الدراھم الذي خالطھ ُغّش من ُنحاس أو غیره           :    والقسى  

  . )٥(وھي التي لیست بخالصة اإلیمان  : )٤(}َوَجَعْلَنا ُقلوَبُھم َقِسیًَّة {: قراءة حمزة  
: الزی�وف   : وق�ال بع�ضھم     . ھى النقود الردیئة ، وھي جمع زی�ف         :      والزیوف  

ھي المطلیة بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبریت وتسك بقدر الدراھم الجیدة لتلت�بس           
  . )٦(ار زیف الدراھم إظھ: والتزییف . بھا 

بأنھ��ا الف��ضالت المتخلف��ة ع��ن العملی��ات :    ویمك��ن تعری��ف النفای��ات ب��صفة عام��ة 
ال��صناعیة والتعدینی��ة والحرفی��ة والتجاری��ة وك��ذلك ف��ضالت المن��ازل والمست��شفیات  

  .والنفایات اإلشعاعیة 
كان الناتج�ة ع�ن أن�شطة ال�س     المخلف�ات   یقصد بھا:    المقصود بالنفایات المنزلیة    

معروفة مث�ل   وتتكون  من مواد  . وغیرھا   في المنازل ، وعن المطاعم والفنادق       

                                                 
  . ١/٦٣١)نفى(ة ماد: ، تاج العروس٩/٨٠) نفى(مادة :  المحكم والمحیط األعظم البن سیده)١(
َأنَُّھ َكاَن َیِبیُع ُنَفاَیَة َبْیِت اْلَماِل َیًدا ِبَیٍد ِباْلَفْضِل َفَخَرَج َخْرَج�ًة  : " ـ   روى عن ابن مسعود ـ  )٢(

 ـ اْسَتْخَلَف َعَلى َبْی�تِ  َھَذا ِرًبا ، َوَكاَن اْبُن َمْسُعوٍد ـ  : ـ َفَسَأَلُھ َعْن َذِلَك َفَقاَل  إَلى ُعَمَر ـ  
ـ َنَھى َعْبَد اللَِّھ اْلَأْزِديُّ َع�ْن َبْی�ِع    اْلَماِل َعْبَد اللَِّھ ْبَن َشَجَرَة اْلَأْزِديُّ ، َفَلمَّا َقِدَم اْبُن َمْسُعوٍد ـ  
نَّ ال�رَِّديَء ،  َوُھ�َو ال�رَِّديُء ، َف�َدلَّ أَ    : الدََّراِھِم ِبالدََّراِھِم َبْیَنُھَما َفْضٌل النَُّفاَیُة َما ُنِفَي ِمْن اْلِجَی�اِد           

  "  . َواْلَجیَِّد ِفي َھَذا َسَواٌء
أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى أب�و بك�ر              : سنن البیھق�ي الكب�رى،  ت�ألیف         :         ینظر  
كتاب البیوع ، باب ما یستدل بھ على رجوع من قال من الصدر األول ال ربا إال ف�ي     : البیھقي

 مكة المكرمة -مكتبة دار الباز / ، ط)١٠٢٨١ (، رقم٥/٢٨٢النسیئة عن قولھ ونزوعھ عنھ    
  .محمد عبد القادر عطا: م ، تحقیق ١٩٩٤ – ١٤١٤، 

  . ٩/١٤٢)زیف(مادة :  لسان العرب )٣(
، س�ورة  ) ١٣(، ج�زء اآلی�ة رق�م    } قاس�یة {: ، وق�رأ الب�اقون   } قل�وبھم ق�سیة     {: : قرأ حم�زة     )٤(

/ ، ط١/٢٢٣مد ب�ن زنجل�ة أب�و زرع�ة      عبد الرحمن بن مح   : حجة القراءات ، تألیف     . المائدة  
  . سعید األفغاني: م ، تحقیق ١٩٨٢ – ١٤٠٢ بیروت ـ الطبعة الثانیة ، –مؤسسة الرسالة 

أب�و بك��ر  : ، الزاھ��ر ف�ى مع�انى كلم��ات الن�اس ، ت��ألیف    ١٥/١٨٠)ق�سا (م��ادة :  ل�سان الع�رب   )٥(
م ، ١٩٩٢-  ھ�ـ ١٤١٢ - بی�روت  -مؤس�سة الرس�الة   / ، ط ١/٢٩٦محمد بن القاسم األنباري 

  .حاتم صالح الضامن. د: األولى ، تحقیق : الطبعة 
  . ٩/١٤٢)زیف(مادة : ، لسان العرب ٢٣/٤١١) زیف (مادة :  تاج العروس )٦(
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المطابخ وعملیات تح�ضیر الطع�ام وك�ذلك القمام�ة وم�ا تحوی�ھ م�ن ورق                 مخلفات   
   . )١(وزجاج ومواد بالستیكیة وغیرھا

 تحتوي على نسبة عالیة م�ن الم�واد الع�ضویة القابل�ة              وبما أن النفایات المنزلیة     
لذلك یجب التخلص منھا بسرعة حت�ى ال ت�صبح          , للتعفن وإصدار الروائح الكریھة     

   .)٢(أیضا وسطا لتكاثر الحشرات الضارة ومأوى للقوارض

راب اطا  

 زت ار ادو ردادة اوا  

    تدویر النفایات موجود من�ذ الق�دم ف�ي الطبیع�ة ، فف�ضالت بع�ض الكائن�ات الحی�ة                 
  تعتبر غذاء لكائنات حیة أخرى ، وقد مارس اإلنسان عملیة استرجاع النفایات منذ

، حی�ث ك�ان   )٣(  قب�ل الم�یالد  ١٢٠٠وحتى س�نة  ،   قبل المیالد٣٠٠٠ العصر البرونزي حوالى    
   .)٤(یذیب مواد معدنیة لتحویلھا إلى أدوات جدیدة

                                                 
عل���ي اإلنترن���ت بت���اریخ  " ویكیبی���دیا " ت���دویر النفای���ات ، مقال���ة عل���ى الموس���وعة الح���رة   ) ١(

ل من���شور بمجل���ة نقط���ة  م ،  تعری���ف النفای���ات وت���صنیفھا وخواص���ھا ، مق���ا   ١/١١/٢٠١٧
م ، إعادة التدویر بحث عل�ى  ٢٠١١ ینایر ٣بواسطة خالد  أبو غالي ، على اإلنترنت بتاریخ          

  .م ٢٦/٩/٢٠١٧موقع جامعة كربالء ، كلیة العلوم التطبیقیة بتاریخ 
حمایة البیئة من النفایات الصناعیة في ضوء أحكام التشریعات الوطنیة واألجنبی�ة والدولی�ة             ) ٢(

، عضو ھیئة الت�دریس جامع�ة المن�صورة         ١٠عبد العزیز مخیمر عبد الھادي صـ       . یف د ، تأل 
، ع�ضو مجل�س   ) االتح�اد ال�دولي ل�صیانة الطبیع�ة     ( ، عضو المجلس ال�دولي لق�انون البیئ�ة      

م ـ الق�اھرة ،    ١٩٨٥دار النھ�ضة العربی�ة ، س�نة    / بحوث البیئة بأكادیمیة البحث العلم�ي ، ط 
االس�تاذ ال��دكتور ماج�د راغ��ب   : ي ض��وء ال�شریعة اإلس�المیة ، ت��ألیف   ق�انون حمای�ة البیئ��ة ف�   

/  ، كلی��ة الحق��وق جامع��ة اإلس��كندریة ، ط٢٤٥الحل��و اس��تاذ ورئ��یس ق��سم الق��انون الع��ام ص��ـ
م ، تعریف النفایات وتصنیفھا وخواص�ھا ،        ٢٠٠٢منشأة المعارف باإلسكندریة ، طبعة سنة       

  .م٢٠١١ ینایر ٣ اإلنترنت بتاریخ غالي ، علىمقال منشور بمجلة نقطة بواسطة خالد  أبو 
ھو عصر ظھور علم ال�سبائك ، وھ�ذا الع�صر بدای�ة     ) : Bronze Age(العصر البرونزي ) ٣(

ظھور علم الفلزات عندما عرف اإلنسان كی�ف ی�صھر أم�الح النح�اس م�ع الفح�م النب�اتي ف�ي                    
  .البواتق واألفران لصھرھا بالحرارة واختزال ھذه األمالح 

   وك�ان یخل�ط النح��اس الغف�ل م��ع الق�صدیر أو األنتیم��ون ، وی�صھرھما مع��ا، وك�ان البرون��ز            
  . یستخدم في صناعة األدوات والمعازق والمجارف والسكاكین

        ألنھ أكثر حدة ، وأط�ول عم�را م�ن النح�اس، وظھ�ر الع�صر البرون�زي ف�ي ال�شرق األدن�ى                   
ل المیالد ، ووصلت إلى أوروب�ا ب�ین س�نة     قب١٢٠٠ قبل المیالد ، وحتى سنة   ٣٠٠٠حوالي  
 ١٨٠٠ قبل المیالد وظھر العصر البرونزي ف�ي أوروب�ا الغربی�ة ب�ین س�نة            ٢٠٠٠ و   ٢٥٠٠

  .  قبل المیالد٩٠٠قبل المیالد وسنة 
/ ، ط٢/٢١٧ال�دكتور ج�واد عل�ي   : المفصل فى تاریخ العرب قب�ل اإلس�الم، ت�ألیف      : (        ینظر  

  ).م٢٠٠١/ ھـ١٤٢٢بعة دار الساقي ، الطبعة الرا
عل��ي اإلنترن��ت بت���اریخ ،    " ویكیبی��دیا  " ت��دویر النفای��ات ، مقال��ة عل��ى الموس��وعة الح��رة       ) ٤(

تعریف النفایات وتصنیفھا وخواصھا ، مقال منشور بمجلة نقطة بواسطة خالد  أب�و غ�الي ،               
  .م ٢٠١١ ینایر ٣على اإلنترنت بتاریخ 
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الح�رب العالمی�ة األول�ى        وبدأت فكرة تدویر النفایات بالشكل المعاص�ر ف�ي أثن�اء      
، ) م ١٩١٨م ــ��ـ ١٩١٤(والت��ي ت��سمى ب��الحرب العظم��ى الت��ي وقع��ت ف��ي الفت��رة   

والحرب العالمیة الثانیة  الت�ي انق�سم فیھ�ا الع�الم إل�ي حلف�ین ع�سكریین متن�ازعین             
، حیث كانت الدول تعاني من النقص الشدید ف�ي  ) م ١٩٤٥م ـ  ١٩٣٩( في الفترة 

ل المط��اط ، مم��ا دفعھ��ا إل��ى تجمی��ع تل��ك الم��واد م��ن       بع��ض الم��واد األساس��یة مث��   
  . المخلفات إلعادة استخدامھا

    وبعد سنوات أصبحت عملیة إعادة التدویر من أھم األس�الیب المتبع�ة ف�ي إدارة               
النفایات الصلبة ؛ وذلك للفوائد البیئیة العدیدة لھذه الطریقة ، ولسنوات عدیدة كان 

ھ�و ال�شكل    " الخ�ردة "  منتج�ي م�واد المخلف�ات        إعادة الت�دویر المباش�ر ع�ن طری�ق        
األساس��ي إلع��ادة الت��دویر،   ولك��ن م��ع بدای��ة الت��سعینات ب��دأ التركی��ز عل��ى إع��ادة      

  .  )١(التدویر غیر المباشر 
   وھذا یعني تصنیع مواد النفایات لتقدیم منتجات أخ�رى تعتم�د عل�ى نف�س الم�ادة                  

ستیك والمعدن وباألخص األلمنیوم إعادة تدویر الورق والكرتون والبال: الخام مثل 
  . وغیرھا من المواد التي یتم إعادة تدویرھا في الفترة الحالیة 

   حیث إن تنامي االھتمام في ق�ضایا البیئ�ة ق�د انعك�س م�ن خ�الل ب�رامج وحم�الت                  
التوعیة البیئیة التي تق�وم بھ�ا الجمعی�ات المھتم�ة بالبیئ�ة ، فق�د ك�ان ھن�اك اھتم�ام                    

إع��ادة الت�دویر ب�ین ط�الب الم��دارس ورب�ات البی�وت وأع��ضاء      متمی�ز ف�ي موض�وع    
 ـ إل�ي   ومن ناحیة ال�شریعة اإلس�المیة ، فق�د دع�ا النب�ي ـ       .   )٢(الجمعیات البیئیة

ت��دویر بع��ض النفای��ات ب��الطرق التقلیدی��ة القدیم��ة المعروف��ة ف��ي زم��انھم مث��ل دب��اغ  
  .قائھا في النفایات جلود المیتة ، فقد حث على دباغھا واالنتفاع بھا بدال من إل

    ومن المعلوم أن عملیة دباغ جلود المیت�ة تحولھ�ا بع�د ال�دباغ إل�ى من�تج ص�الح                   
اْب��ن لالس�تخدام اآلدم�ي ف�ي المفروش�ات واللب��اس واألغطی�ة ونحوھ�ا ، ف�روى ع�ن         

َتْعُتْم ِبِإَھاِبَھا َھال اْسَتْم: "  َمرَّ ِبَشاٍة َمیَِّتٍة ، َفَقاَل  ــ  ـ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َعبَّاس ـ 
ـ وف�ي روای�ة أخ�رى أن�ھ      . )١)(٣(" ِإنََّم�ا َح�ُرَم َأْكُلَھ�ا    : " ِإنََّھا َمیَِّتٌة ، َقاَل : ، َقاُلوا " 

                                                 
عل�ى اإلنترن�ت ، بت�اریخ    " ستار ت�ایمیز  " ة على موقع لمحة عامة عن إعادة التدویر ، مقال    ) ١(

عل���ي " ویكیبی���دیا " م ، ت���دویر النفای���ات ، مقال���ة عل���ى الموس���وعة الح���رة   ٢٠١٠/ ٢٨/٨
اإلنترنت ،  تعریف النفایات وتصنیفھا وخواصھا ، مقال منشور بمجل�ة نقط�ة بواس�طة خال�د            

  .م ٢٠١١ ینایر ٣أبو غالي ، على اإلنترنت بتاریخ 
ع����ادة الت����دویر بح����ث عل����ى موق����ع جامع����ة ك����ربالء ، كلی����ة العل����وم التطبیقی����ة بت����اریخ        إ)٢(

عل���ي " ویكیبی���دیا " م ، ت���دویر النفای���ات ، مقال���ة عل���ى الموس���وعة الح���رة     ٢٦/٩/٢٠١٧
 ، مقال من�شور بمجل�ة نقط�ة بواس�طة خال�د       تعریف النفایات وتصنیفھا وخواصھااإلنترنت ،    

  .م ٢٠١١ ینایر ٣أبو غالي ، على اإلنترنت بتاریخ 
 ، رق��م ٣/٣٥٥كت��اب الزك��اة، ب��اب ال��صدقة عل��ى م��والي أزواج النب��ي    :  ص��حیح البخ��اري )٣(

، رق��م ١/١٧٦كت��اب الح��یض، ب��اب طھ��ارة جل��ود المیت��ة بال��دباغ  : ، ص��حیح م��سلم"١٤٩٢"
، س�نن  )٤١٢١( ، رق�م ٤/٣٦٦كتاب اللباس، باب ف�ي أھ�ب المیت�ة         : ، سنن أبي داود   )٣٦٣(
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كت��اب : ، س��نن اب��ن ماج��ة   : ٧/١٧٢ب��اب جل��ود المیت��ة   : ف��رع والعتی��رة كت��اب ال: الن��سائي 

  ).٣٦١ ٠( ، رقم٢/١١٩٣اللباس، باب لبس جلود المیتة إذا دبغت 
ُحرَِّم��ْت َعَل��ْیُكُم  { ج��واز تخ��صیص الكت��اب بال��سنة ؛ ألن لف��ظ الق��رآن    :  ویؤخ��ذ م��ن الح��دیث  )١(

ل لجمی�ع أجزائھ�ا ف�ي ك�ل ح�ال ، فخ�صت            ، وھ�و ش�ام     ] ٣سورة المائدة اآلیة    [} ..... اْلَمْیَتُة
قال النووي في شرح . السنة ذلك باألكل  ، والحدیث یدل على أن الدباغ مطھر لجلود المیتة       

  :واختلف العلماء في المسألة على سبعة مذاھب : صحیح مسلم 
متول�د  مذھب الشافعي أنھ یطھر بالدباغ جمیع جلود المیت�ة إال الكل�ب والخنزی�ر وال    :        أحدھا  

م��ن أح��دھما وغی��ره ویطھ��ر بال��دباغ ظ��اھر الجل��د وباطن��ھ ، ویج��وز اس��تعمالھ ف��ي األش��یاء       
المائعة والیابسة ، وال فرق بین مأكول اللحم وغیره ، وروي ھذا المذھب عن عل�ي ب�ن أب�ي       

حاش�یة الجم�ل عل�ى الم�نھج ل�شیخ      : (ینظ�ر  . طالب ، وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھما          
  ). بیروت–دار الفكر / ، ط ١/٥٢٩األنصارياإلسالم زكریا 
ال یطھر شيء من الجلود بالدباغ ، وروي ھ�ذا ع�ن عم�ر ب�ن الخط�اب وابن�ھ       :   والمذھب الثاني   

عبد اهللا وعائشة رضي اهللا عنھم ، وھو أشھر الروایتین عن أحمد ، وإح�دى ال�روایتین ع�ن        
أحم�د ب�ن غن�یم     : قیروان�ي، ت�ألیف     الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید ال       :( ینظر. مالك  

مكتب�ة الثقاف�ة الدینی�ة ،المغن�ي ف�ي      / رض�ا فرح�ات ، ط  : ، تحقی�ق  ٢/٨٦٢بن سالم النفراوي    
عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن قدام��ة المقدس��ي أب��و   : فق��ھ اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل ال��شیباني، ت��ألیف   

  ).ھـ ١٤٠٥ بیروت ـ الطبعة األولى ، –دار الفكر / ،ط١/٨٦محمد
یطھر بالدباغ جلد مأكول اللحم وال یطھر غیره ، وھو م�ذھب األوزاع�ي،         : لمذھب الثالث         وا

األوس�ط ف�ي ال�سنن واإلجم�اع     : (ینظ�ر  . وابن المب�ارك ، وأب�ي ث�ور ، وإس�حاق ب�ن راھوی�ة              
أب�و  : ، تحقی�ق  ٢/٣٠٣واالختالف، تألیف أبو بكر محمد بن إبراھیم ب�ن المن�ذر النی�سابوري           

 ھـ ، ١٤٠٥ -األولى  :  الطبعة   - الریاض   -دار طیبة   / محمد حنیف، ط  حماد صغیر أحمد بن     
  ). م١٩٨٥

:( ینظر . یطھر جلود جمیع المیتات إال الخنزیر ، وھو مذھب أبي حنیفة :       والمذھب الرابع 
 ، ت�ألیف  ١/٢٠٥حاشیة رد المختار على الدر المخت�ار ش�رح تن�ویر األب�صار فق�ھ أب�و حنیف�ة                  

  ).م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ار الفكر ـ سنة د/ ط. ابن عابدین:
یطھر الجمیع إال أنھ یطھر ظاھره دون باطنھ ، ویستعمل في الیاب�سات  :       والمذھب الخامس  

(  دون المائعات ، ویصلي علیھ ال فیھ ، وھذا مذھب مالك المشھور في حكایة أصحابنا عن�ھ              
  ) .٢/٨٦٢الفواكھ الدواني 

ی��ع والكل��ب والخنزی��ر ظ��اھرا وباطن��ا ، وھ��و م��ذھب داود ،   یطھ��ر الجم:       والم��ذھب ال��سادس
 ، المحل�ى،  ١/٣٧٢المب�سوط للسرخ�سي     : (ینظ�ر   . وأھل الظاھر ، وحك�ى ع�ن أب�ي یوس�ف            

دار / أب�و محم�د عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن س�عید ب�ن ح�زم األندل�سي القرطب�ي الظ�اھري ،ط                 : تألیف  
  ).الفكر ـ بیروت 

یت�ة ، وإن ل�م ت�دبغ ، ویج�وز اس�تعمالھا ف�ي المائع�ات        أن�ھ ینتف�ع بجل�ود الم      :    والمذھب ال�سابع    
والیاب��سات ، وھ��و م��ذھب الزھ��ري ، وھ��و وج��ھ ش��اذ ل��بعض أص��حابنا ال تفری��ع علی��ھ ، وال    

:  ، عون المعبود شرح س�نن أب�ي داود ، ت�ألیف        ١/٥٢٩حاشیة الجمل : (ینظر  .التفات إلیھ     
 بی��روت، –كت��ب العلمی��ة دار ال/ ، ط١١/١٢٠محم��د ش��مس الح��ق العظ��یم آب��ادي أب��و الطی��ب  

أب��و زكری��ا : ه ، المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم ب��ن الحج��اج، ت��ألیف   ١٤١٥الطبع��ة الثانی��ة ، 
 بی�روت ـ الطبع��ة     –دار إحی��اء الت�راث العرب�ي   / ،ط٤/٥٤یحی�ى ب�ن ش�رف ب�ن م�ري الن�ووي      

  ) .ه ١٣٩٢الطبعة الثانیة ، 
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    َأَال « : وف��ي روای��ة   ، )١(» َأالَّ َأَخ��ُذوا ِإَھاَبَھ��ا َف��َدَبُغوُه َف��اْنَتَفُعوا ِب��ِھ   « :  ق��ال  ـ
 ھ��و الجل��د قب��ل ال��دباغ  ، : واإلھ��اب  . )٢(»ُه َفاْس��َتْمَتْعُتْم ِب��ِھَن��َزَعْتُم ِجْل��َدَھا َف��َدَبْغُتُمو 

واالنتفاع إنم�ا یك�ون بع�د ال�دباغ ؛ ألن�ھ معل�وم أن تح�ریم المیت�ة ق�د جم�ع إھابھ�ا ،                          
   . )٣(وعصبھا ولحمھا ، فإنما أباح االنتفاع بجلدھا بعد دباغھ

ى ، وتحویل�ھ إل�ى    ـ دق الن�و  ـ أی�ضا ف�ي عھ�ده    :    ومن عملیات تدویر النفایات
علف للدواب ، ومن ذلك أن السیدة أسماء بنت أبي بكر ، زوجة الزبیر بن العوام ـ 
رضي اهللا عنھم ـ كانت تدق النوى لتعلف فرسھ ، وكانت تحمل النوى على رأس�ھا   

  . )٤(من أرض الزبیر
    وكذلك السیدة فاطمة ـ رض�ي اهللا عنھ�ا ـ كان�ت ت�دق الن�وى لعل�ف ف�رس اإلم�ام           

 رضي اهللا عنھ ،  ومن ذلك أیضا تحویل نفایات وفضالت الحیوان�ات والطی�ور      على
وھو ما یمسى السرجین أو ال�سرقین أي الزب�ل ، وك�ذلك ك�انوا     . إلي سماد لألرض  

، فال���سرجین  یحول���ون ال���سرجین إل���ى وق���ود لطھ���ى الطع���ام وللتدفئ���ة م���ن الب���رد   
   . )٥ (زروعفالسرجین ھو ما یعرف بالسماد الذي تسمد بھ األشجار وال

                                                 
  ) .٨٣٥( ، رقم ١/١٩٠ صحیح مسلم، باب طھارة جلود المیتة بالدباغ )١(
: محم��د ب�ن عی��سى أب��و عی�سى الترم��ذي ال��سلمي  :  ح�دیث ص��حیح ، س��نن الترم�ذي ، ت��الیف   )٢(

دار إحی�اء  /، ط) ١٧٢٧(، رقم ٤/٢٢٠كتاب اللباس ، باب ما جاء في جلود المیتة إذا دبغت      
  .أحمد محمد شاكر وآخرون:  بیروت ـ تحقیق –التراث العربي 

حسن علي بن خلف ب�ن عب�د المل�ك ب�ن بط�ال البك�ري       أبو ال:  شرح صحیح البخارى ، تألیف   )٣(
: م، الطبع�ة  ٢٠٠٣ -ھ�ـ  ١٤٢٣ -الری�اض  /  ال�سعودیة  -مكتبة الرش�د   / ، ط ٥/٤٤١القرطبي

  .أبو تمیم یاسر بن إبراھیم: الثانیة، تحقیق 
تزوجنى الزبیر ، وما لھ فى األرض م�ن م�ال وال ممل�وك          : "  فعن أسماء بنت أبى بكر قالت        )٤(

فكن��ت أعل��ف فرس��ھ وأكفی��ھ مئونت��ھ وأسوس��ھ وأدق الن��وى   :  قال��ت -ر فرس��ھ وال ش��ىء غی��
وكن�ت أنق�ل الن�وى م�ن أرض الزبی�ر      :  قالت -الناقة التى یسقى علیھا الماء ـ  :لناضحھ ـ أي  

فجئ��ت یوم��ا :  قال��ت - عل��ى رأس��ى ، وھ��ى عل��ى ثلث��ى فرس��خ  - -الت��ى أقطع��ھ رس��ول اهللا 
إخ « :  ومع�ھ نف�ر م�ن أص�حابھ ف�دعانى ث�م ق�ال       --والنوى على رأسى ، فلقیت رسول اهللا       

واهللا لحمل�ك الن�وى عل�ى    : فاس�تحییت وعرف�ت غیرت�ك فق�ال     :  قال�ت    -لیحملنى خلفھ   . » إخ  
حتى أرسل إل�ى أب�و بك�ر بع�د ذل�ك بخ�ادم فكفتن�ى سیاس�ة              : قالت. رأسك أشد من ركوبك معھ      

محم�د  :  وم�سلم ، ت�ألیف     الجم�ع ب�ین ال�صحیحین البخ�اري       : ینظر  " .  الفرس فكأنما أعتقتنى  
م ، ٢٠٠٢ -ھ�ـ  ١٤٢٣ طبع�ة س�نة   – بیروت -دار ابن حزم / ، ط ٤/١٩٧بن فتوح الحمیدي 

  . علي حسین البواب . د: الثانیة ، تحقیق : الطبعة 
قد اتف�ق الفقھ�اء عل�ى ج�واز االنتف�اع ب�ھ ف�ي ت�سمید األرض،           :  بیع السرجین مسألة خالفیة      )٥(

  :ه ، واختلفوا في جواز بیعھ على رأیینوتربیة الزرع بھ والوقود ونحو
أنھ یجوز بیعھ ، وھو مذھب الحنفیة ، وذلك ؛ ألنھ فعل كافة األمصار في س�الف   :   الرأي األول   

األعصار من غیر إنكار ، فلوال إباحت�ھ باتف�اقھم ألنك�روه أو بع�ضھم ؛ وألن م�ا ج�از االنتف�اع             
واز البیع یتب�ع االنتف�اع ، فك�ل م�ا ك�ان      بھ من غیر ضرورة جاز بیعھ كسائر األموال؛ وألن ج         

ویج�وز بی�ع ال�سرقین والبع�ر     : " ج�اء ف�ي حاش�یة اب�ن عاب�دین      . منتفعًا بھ جاز بیعھ عندھم      
  )٥/٨٥حاشیة ابن عابدین: (ینظر " . واالنتفاع بھ ، والوقود بھ
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  وھك��ذا تحول��ت فك��رة ت��دویر النفای��ات بكاف��ة أنواعھ��ا ، ومكوناتھ��ا عب��ر المراح��ل    
التاریخیة من قدیم الزمان إلى یومنا ھذا إلى سبیل من أھم سبل معالجة النفای�ات ،        
واالس��تفادة منھ��ا ، وتحویلھ��ا م��ن م��صدر إزع��اج للبیئ��ة المحیط��ة بن��ا ، وت��شویھ       

سان ، ولألراض�ي الزراعی�ة إل�ى م�صدر م�ن م�صادر              لجمالھا ، وتھدی�د ل�صحة اإلن�       
الدخل للدول ، ودعم االقتصاد ، والحفاظ على الموارد الطبیعیة ، فانظر وتأم�ل ف�ي    
عظم��ة العق��ل اإلن��ساني ال��ذي أودع��ھ اهللا ع��ز وج��ل ف��ي اإلن��سان ح��ین یع��الج ب��ھ          

  .المشكالت ، فكما یقولون الحاجة أم االختراع 

                                                                                                                          
أج�ازوا بی�ع   عدم جواز بیعھ ، وھو م�ذھب ال�شافعیة ، والحنابل�ة إال أن الحنابل�ة        :   الرأي الثاني   

وھن�اك طریق�ة عن�د ال�شافعیة لمبادل�ة      . السرجین الطاھر كروث الحمام ، وكل ما یؤكل لحمھ      
رفعت یدي ع�ن ھ�ذا ال�شيء    : النجاسات المنتفع بھا ، وھي طریقة رفع الید بأن یقول البائع           

وال یجوز بیع السرجین النجس، ھذا الم�ذھب، وعلی�ھ   ": اإلنصاف"وقال المرداوي في    . بكذا
  .اھیر األصحابجم

أما عند فقھاء المالكیة، فالمنقول في كتبھم ثالثة أقوال، المعتمد منھا جواز بیعھ لل�ضرورة، ق�ال             
  :وأما الزبل فذكر ابن عرفة فیھ ثالثة أقوال": الشرح الكبیر"الدسوقي في حاشیتھ على 

:  الق�ول الث�اني   .ل�ك  المنع ، وھو قیاس ابن القاسم لھ على العذرة في المنع عن�د ما : القول األول   
. وھ��و ق��ول أش��ھب بج��وازه عن��د ال��ضرورة  : الق��ول الثال��ث .وھ��و ق��ول الب��ن القاس��م بج��وازه 

ونج�س ص�فقتھ   ": التحف�ة "وتزداد الكراھة على ظ�اھر المدون�ة وفھ�م أب�ي الح�سن، ق�ال ف�ي                
محظ��ورة، ورخ��صوا ف��ي الزب��ل لل��ضرورة وھ��و یفی��د أن العم��ل عل��ى ج��واز بی��ع الزب��ل دون     

  .اھـ. رة، ونقلھ في المعیار عن ابن لب وھو الذي بھ العملالعذرة للضرو
في أن السرجین نجس ، وكل نجس ال یجوز بیعھ إال :      ووجھة نظر جمھور الفقھاء تتلخص     
ویج��وز اقتن��اء ال��سرجین  : "ج��اء ف��ي أس��نى المطال��ب  . أن��ھ یج��وز االنتف��اع بال��سرجین فق��ط  

  " .  وتربیة الزرع بھللزراعة وعبارة الروضة ویجوز اقتناء السرجین
 ، تحقی�ق    ٣/١٠محم�د عرف�ھ الدس�وقي     : حاشیة الدسوقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر، ت�ألیف           :    ینظر  

: دار الفكرـ بیروت، م�نح الجلی�ل ش�رح عل�ى مخت�صر س�ید خلی�ل، ت�ألیف             / محمد علیش، ط  :
م،اخ��تالف األئم��ة العلم��اء ،  ١٩٨٩ -ھ��ـ ١٤٠٩دار الفك��ر، س��نة  / ، ط٤/٤٥٢محم��د عل��یش 

دار الكتب العلمی�ة  / ، ط١/٣٩٩ الوزیر أبو المظفر یحیى بن محمد بن ھبیرة الشیباني :تألیف
، حاش��یة ٢/٩األول��ى،  أس��نى المطال��ب :  م،الطبع��ة ٢٠٠٢ - ھ��ـ ١٤٢٣ -بی��روت /  لبن��ان -

   .١٠/١٩٣، اإلنصاف للمرداوي٥/٨٤٧، الحاوى الكبیر للماوردي٢/١٦٥البجیرمي 
  الموازنة والترجیح

اء متفقین عل�ى ج�واز االنتف�اع ب�ھ ، فم�ن المعل�وم أن م�ن یملك�ھ ل�ن یعطی�ھ للغی�ر                       إذا كان الفقھ  
ب��دون مقاب��ل ، والن��اس ف��ي حاج��ة إلی��ھ إلص��الح األرض ، وزراعتھ��ا وتربی��ة ال��زرع ب��ھ ،        

  .والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 
لكی��ة ، وھ��و ج��واز بی��ع      ول��ذلك ف��إنني أمی��ل إل��ي م��ذھب م��ذھب الحنفی��ة ، والمعتم��د عن��د الما    

السرجین وكذلك اس�تعمال األس�مدة الت�ي تحت�اج األرض إلیھ�ا ، ول�و كان�ت نج�سة ، الحتی�اج                        
  " .إذا ضاق األمر اتسع"و" المشقة تجلب التیسیر"الناس إلیھا ، والقاعدة أن 
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  المبحث الثاني
  واع النفایات وأسباب انتشارھاأن

  :ویتكون من مطلبین 
  أنواع النفایات: المطلب  األول

  :ویتكون من ثالثة فروع  
  .أنواع النفایات باعتبار المادة المكونة لھا : الفرع األول 

  .أنواعھا باعتبار الخطورة : الفرع الثاني 
  .النفایات القابلة للتدویر : الفرع الثالث 
  .أسباب انتشار النفایات  :  المطلب الثاني
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  املبحث الثاني

  أنواع النفايات وأسباب انتشارها
  

  اطب  اول

  أواع ات
  

  الفرع األول
   المادة المكونة لهاأنواع النفايات باعتبار

  

  :      للنفایات أنواع مختلفة بناء على مادتھا المكونة وھي
ای�ات یع�د م�ن أخط�ر األن�واع عل�ى البیئ�ة،        ھ�ذا الن�وع م�ن النف    : ـ النفای�ات ال�صلبة    ١

وذل��ك ؛ ألّنھ��ا تحت��اج إل��ى أوق��ات طویل��ة ج��دًا لك��ي ی��تم تحلیلھ��ا وال��تخلص منھ��ا،  
كالنفایات الت�ي تن�تج م�ن الم�واد المعدنی�ة أو الزجاجی�ة ، والناتج�ة ع�ن النفای�ات                  

  .المستخلصة من المنازل والصناعة والزراعة
لف عن النوع السابق في أنھ عبارة عن نفایات ھذا النوع یخت  : ـ النفایات السائلة  ٢

سائلة ، تنتج من المیاه التي یتم اس�تعمالھا ف�ي ال�صناعة والزراع�ة المتنوع�ة             
ك��الزیوت ، ومی��اه ال��صرف ال��صحي ، وی��تم ت��صریف ھ��ذه المی��اه م��ن خ��الل          
المصبات المائیة الموجودة في المیاه أو في األنھار ، وتؤدي إلى حدوث تلوث 

  .ار واألنھارفي میاه البح
ھ��ذه النفای��ات تن��تج م��ن الغ��ازات أو األبخ��رة المت��صاعدة م��ن : ـ�� النفای��ات الغازی��ة٣

المصانع ، وتنتشر في الھواء ، وتؤدي إلى حدوث تلوث فیھ كغ�از أول أك�سید       
الكربون وثاني أكسید الكربون، وبعض األجسام الصلبة التي تك�ون عالق�ة ف�ي             

  .)١(أجزاء المعاد المتنوعةالھواء كحبیبات التربة والعدید من 

                                                 
حمای��ة البیئ��ة م��ن التل��وث ف��ي الق��انون اإلداري والفق��ھ اإلس��المي دراس��ة مقارن��ة ، رس��الة      ) ١(

معیة للحصول على درجة الدكتوراه في الحق�وق ، إع�داد الباح�ث عب�داهللا ج�اد ال�رب أحم�د               جا
. ٢٠٠٩ھ��ـ ، ١٤٣٠، كلی��ة الحق��وق ، جامع��ة أس��یوط ، ق��سم الق��انون الع��ام ، ع��ام  ٢١٧ص��ـ

حمایة البیئة من النفایات الصناعیة في ضوء أحكام التشریعات الوطنی�ة واألجنبی�ة والدولی�ة               
یز مخیمر عبد الھادي ، عضو ھیئة التدریس جامعة المنصورة ، ع�ضو           عبد العز . ، تألیف د  

، ع��ضو مجل��س بح��وث ) االتح��اد ال��دولي ل��صیانة الطبیع��ة ( المجل��س ال��دولي لق��انون البیئ��ة 
م ـ الق�اھرة   ١٩٨٥دار النھ�ضة العربی�ة ، س�نة    /  ، ط١٢البیئة بأكادیمی�ة البح�ث العلم�ي ص�ـ    

م ٢٠١٧ دی�سمبر  ١١یئة ، على اإلنترنت ، بتاریخ       ،أنواع النفایات ، مقال على موسوعة الب      
 جم��ادى اآلخ��ر ٢٣، تف�اقم التل��وث والنفای�ات ف��ي ال�دول ال��صناعیة ؛ جری�دة البی��ان الخم�یس      

 ، تعری���ف النفای���ات وت���صنیفھا وخواص���ھا ، مق���ال  ٢٠٠٠ س���بتمبر ٢١ ھ المواف���ق ١٤٢١
م ٢٠١١ ین��ایر ٣من��شور بمجل��ة نقط��ة بواس��طة خال��د  أب��و غ��الي ، عل��ى اإلنترن��ت بت��اریخ      

،النفای��ات تعریفھ��ا ، وأس��بابھا ، وأنواعھ��ا ، وط��رق معالجتھ��ا ، مقال��ة عل��ى موق��ع محت��رف   
  .على اإلنترنت 
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  الفرع الثاني
  أنواعها باعتبار الخطورة

       للنفایات العدید من األنواع التي ت�صنف ح�سب خطورتھ�ا ، ویمك�ن إرجاعھ�ا           
  :إلى نوعین 

النفای��ات غی��ر ال��ضارة ، ال ی��ؤدي تواج��دھا ف��ي البیئ��ة إل��ى   : ـ�� النفای��ات الحمی��دة ١
ك��ل س��ھولة مث��ل الخ��شب ، وال��ورق ، أض��رار كبی��رة ، ویمك��ن ال��تخّلص منھ��ا ب

  . ومخلفات البناء ، وبعض مخلفات الزراعة وغیر ذلك 
ھذا النوع أخطر من النوع السابق ، وذلك ؛ ألّن ھذه النفایات     : ـ النفایات الخطرة  ٢

تحتوي على الكثیر من المواد الضارة والخطیرة عل�ى البیئ�ة ، ك�المواد المعدنی�ة              
رًا كبی�رًا عل��ى البیئ�ة ، وتن�تج ھ��ذه النفای�ات م��ن     واإلش�عاعیة ، والت�ي ت��شكل خط�   

ب��واقي المخلف��ات ال��صناعیة والكیمیائی��ة وبع��ض المخلف��ات الناتج��ة ع��ن العملی��ة   
  .)١(الزراعیة

  الفرع الثالث
  النفايات القابلة للتدوير

 ف���ي الع���صر الحاض���ر ب���رزت فك���رة  إع���ادة ت���دویر النفای���ات ، ومعالج���ة الم���واد   
 منتجات جدیدة مفیدة ، ویتم ذلك للحد من اس�تخدام الم�واد   المستعملة لتحویلھا إلى 

الخ��ام الرتف��اع اس��عارھا م��ن جھ��ة ، وتناق��صھا م��ن جھ��ة أخ��رى ، باإلض��افة إل��ى       
  .المحافظة على البیئة من مخاطر التلوث بالنفایات 

                                                 
 االلتزام الدولي بحمایة البیئة من التلوث على ضوء قواع�د الق�انون ال�دولي للبیئ�ة وق�رارات              )١(

تاذ الق��انون ال��دولي ص��الح محم��د محم�ود ب��در ال��دین ، أس�� . وتوص�یات المنظم��ات الدولی��ة ، د 
 ، كلی��ة الحق���وق ، جامع��ة حل���وان ، حمای��ة البیئ���ة م��ن النفای���ات     ١٨٣الع��ام الم��ساعد ص���ـ   

عب�د العزی�ز   . الصناعیة ف�ي ض�وء أحك�ام الت�شریعات الوطنی�ة واألجنبی�ة والدولی�ة ، ت�ألیف د              
مخیم��ر عب��د الھ��ادي ، ع��ضو ھیئ��ة الت��دریس جامع��ة المن��صورة ، ع��ضو المجل��س ال��دولي       

، ع��ضو مجل��س بح��وث البیئ��ة بأكادیمی��ة  ) االتح��اد ال��دولي ل��صیانة الطبیع��ة ( بیئ��ة لق��انون ال
م ـ الق�اھرة ،  الم�سئولیة ع�ن     ١٩٨٥دار النھضة العربیة ، س�نة  / ـ، ط٥٩البحث العلمي ص

نق�ل النفای��ات الخط�رة ف��ي الق�انون ال��دولي ، طبق�ا ألحك��ام اتفاقی�ة ب��ازل بسوی�سرا ب��شأن نق��ل       
قیات اإلقلیمیة والممارسات الدولیة في ض�وء قواع�د الق�انون ال�دولي         النفایات الخطرة واالتفا  

 ـ كلی�ة   ٢٨صالح محمد بدر الدین ، رئیس ق�سم الق�انون ال�دولي الع�ام ص�ـ     . للبیئة ، تألیف د 
م ـ الق�اھرة ـ،  إع�ادة الت�دویر      ٢٠٠٤دار النھضة العربیة س�نة  / الحقوق ـ جامعة حلوان ، ط

ھدى مسعود على موقع إسالم أون الی�ن؛ بت�اریخ          .  بواسطة د  حیث تلتقي البیئة مع االقتصاد    
س�ناء ال�دویكات ، عل�ى    :  ، طرق التخلص من النفایات  ، مقالة ، بواس�طة    ٢٠٠١ فبرایر   ٩

 م ، تعری��ف النفای��ات ، مقال��ة بواس��طة ش��رین    ٢٠١٥ أبری��ل ٢٨موض��وع بت��اریخ  : موق��ع 
، النفای���ات تعریفھ���ا ،   م ٢٠١٥ دی���سمبر ٢٨موض���وع بت���اریخ  : طقاطق���ة ، عل���ى موق���ع   

وأسبابھا ، وأنواعھا ، وطرق معالجتھا ، مقالة على موقع محترف عل�ى اإلنترن�ت ، بت�اریخ             
" ویكیبی�دیا  " م ، إدارة المخلفات ، مقالة على الموس�وعة الح�رة            ٢٠١٤ مارس   ١٧االثنین  

  .م ٢٠١٦في فبرایر عام 
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   باإلضافة إلى خلق فرص عمل جدیدة للشباب للح�د م�ن م�شكلة البطال�ة ؛ ول�ذلك                
ل العالم لالستفادة من النفایات وتحویلھا إل�ى م�صدر م�ن م�صادر             لجأ العدید من دو   

الدخل بدال من أن تكون مصدر إزعاج وتلویث وتھدید ، وتتن�افس ال�دول المتقدم�ة              
النفای��ات القابل��ة "ویطل��ق عل��ى النفای��ات الت��ي یمك��ن إع��ادة ت��دویرھا   .    ف��ي ذل��ك 

لیب والطماطم ، والمواد    منتجات األلمنیوم مثل علب الصودا والح     "  إلعادة التدویر 
البالس��تیكیة مث��ل أكی��اس البقال��ة ، وزجاج��ات البالس��تیك ، ومنتج��ات الزج��اج مث��ل     
زجاج���ات النبی���ذ والبی���رة ، والزج���اج المك���سور، ومنتج���ات ال���ورق مث���ل األظ���رف  
المستخدمة ، والصحف والمجالت ، وصنادیق الورق المقوى كلھا تقع ض�من ھ�ذه      

  .)١(الفئة

ب اطا  

تأر اب ا  

   ھناك العدید من األسباب ، والعوامل التي تعمل عل�ى انت�شار النفای�ات المختلف�ة،          
  : وتجعلھا مضرة وخطرة على األفراد والجماعات ، ومن أھمھا 

وھذا ھو السبب الرئیسي ، مما أّدى    : ـ التطّورات الصناعیة ، وسرعة انتشارھا       ١
ات الصناعیة ، وعدم القدرة على التخلص م�ن  إلى تكوین كمیات كبیرة من النفای     
وم�ن ھ�ذه النفای�ات م�ا ھ�و خط�ر عل�ى ص�حة         . ھذه النفایات بال�سرعة المطلوب�ة    

اإلنسان ، ومنھا ما ھو خطر على البیئة المحیطة، ویتطلب التخلص منھ�ا تكلف�ة             
  .كبیرة مما دفع إلى التفكیر في إعادة تدویر ھذه النفایات 

وھو من األسباب الھام�ة ف�ي عملی�ات         : لعلمیة الصحیحة   ـ عدم استعمال الطرق ا    ٢
التخّلص م�ن النفای�ات ، وع�دم وج�ود الرقاب�ة ، والم�سؤولیة م�ن قب�ل الجھ�ات                

فقد تلقى ھذه النفایات ف�ي الطرق�ات العام�ة أو األراض�ي     . المختصة في الدولة  
  .الصالحة للزراعة مما یؤثر سلبا على خصوبة التربة ، وعلى البیئة 

والتي یجب أن تطبق على :  وضع القوانین والعقوبات الصارمة للمخالفین       ـ عدم ٣
فھن��اك حاج��ة ملح��ة لوض��ع ق��وانین    . الجمی��ع ، للح��د م��ن انت��شار ھ��ذه النفای��ات   

وعقوبات ، وتفعیل دور الرقابة من القائمین على حمایة البیئة من التلوث بھ�ذه               
  .النفایات التي تمثل خطرا كبیرا على الحیاة العامة 

على استیعاب الكمیة الھائلة م�ن النفای�ات ؛ وذل�ك للزی�ادة     : ـ عدم قدرة المكبات   ٤
وھ�ذا ب�دوره ی�دفع إل�ى التفكی�ر ف�ي       . الكبیرة ، والمتزایدة باستمرار ف�ي كمیاتھ�ا        

                                                 
 مق�ال من�شور عل�ى ش�بكة المعرف�ة      النفایات ، أنواعھا ، ومخاطرھ�ا وط�رق ال�تخلص منھ�ا ،       ) ١(

م ،  مالحظ��ات عل��ى واق��ع حیاتن��ا المعاص��ر ،   ٢٠١٤ م��ارس ١٧البئی��ة الم��صریة ، بت��اریخ  
 ٢٦ ، بت�اریخ ١١، ص�ـ  ) ١٠(محمد جعفر آل ح�سین ، بح�ث بمجل�ة الواح�ة ، الع�دد      : تألیف  

 م ،  تعری��ف النفای��ات وت��صنیفھا وخواص��ھا ، مق��ال من��شور بمجل��ة نقط��ة       ١٩٩٩س��بتمبر 
  .م ٢٠١١ ینایر ٣اسطة خالد  أبو غالي ، على اإلنترنت بتاریخ بو



 - ٣٦٧٣ -

حل��ول بدیل��ة لتحویلھ��ا م��ن م��صدر تل��وث وإزع��اج إل��ى م��صدر رفاھی��ة وإس��عاد      
  .للبشریة عن طریق تدویرھا 

  .)١(یعنى لدى المواطنین بأھمیة البیئة وحمایتھا:  الكافي ـ عدم وجود الوعي٥

                                                 
 جم��ادى اآلخ��ر ٢٣ تف��اقم التل��وث والنفای��ات ف��ي ال��دول ال��صناعیة ؛ جری��دة البی��ان الخم��یس    )١(

 ، مق���ال تعری���ف النفای���ات وت���صنیفھا وخواص���ھا  ، ٢٠٠٠ س���بتمبر ٢١ ھ المواف���ق ١٤٢١
  .م ٢٠١١ ینایر ٣اإلنترنت بتاریخ منشور بمجلة نقطة بواسطة خالد  أبو غالي ، على 
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  المبحث الثالث
  طرق معالجة النفایات المنزلیة

  ومدى مشروعیتھا
  :ویتكون من أربعة مطالب 

  .عملیات  الطمر الصحي : المطلب األول 
  :ویتكون من فرعین 

  .مفھومھ وممیزاتھ وسلبیاتھ : الفرع األول
  .دى مشروعیة الطمر الصحي م: الفرع الثاني 

  .طریقة الحرق والترمید : المطلب الثاني 
  :ویتكون من فرعین 

  .مفھوم ھذه الطریقة  وممیزاتھا وسلبیاتھا : الفرع األول
  .مدى مشروعیة الطمر الصحي للنفایات :  الفرع الثاني 

  .طریقة تدویر النفایات : المطلب الثالث 
  :ویتكون من فرعین 

  .أسباب نشوء ھذه الطریقة وممیزاتھا وسلبیاتھا  : الفرع األول 
  .مدى مشروعیة تدویر النفایات : الفرع الثاني 

  .حكم بیع النفایات الردئ بالجید قبل تدویرھا:المطلب الرابع 
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  املبحث الثالث

  ومدى مشروعيتهاطرق معاجلة النفايات املنزلية 

المزاول��ة ، والممارس��ة ،  : ھ��ا  تطل��ق عل��ى ع��دة مع��ان من  :   المعالج��ة ف��ي اللغ��ة  
اسم لما ُیعالج بھ، :  والِعالجالمحاولة للشئ ، والمشقة في تحصیلھ ،والمدافعة ، و

عالجتھ ِعالجًا ومعاَلج�ة ، وك�لُّ م�ا         : وتقول. مزاَوَلة الّشيء ، ومعالجُتھ     : والِعالج  
  .ج أي یعال: فالن یداوى : ویقال :  والمعالجة . عاَلْجتھ ، فقد زاَوْلتھ 

أن التطبی�ب ت�شخیص ال�داء وم�داواة الم�ریض ،            :  والفرق بین التطبیب والتداوي     
إح��داث الفع��ل ب��الجوارح : الع��الج :  وف��ي االص��طالح  .)١(والت��داوي تع��اطي ال��دواء

وعملیات معالجة النفایات لیست ثابتة في مختلف بقاع  .  )٢(والمداوة لدفع المرض
طقة إلى منطقة أخرى ، وذلك ؛ ألّنھ�ا تعتم�د          العالم ؛ بل ھي عملیات مختلفة من من       

   .)٣(على العدید من العوامل المختلفة التي تختلف من منطقة إلى أخرى
   : ومن أشھر ھذه الطرق  
  .ـ طریقة الطمر الصحي ١
  .ـ طریقة الحرق والترمید ٢ 
  .ـ طریقة التدویر ٣ 
  .ـ طریقة بیع النفایات الردئ بالجید قبل تدویرھا ٤ 

  : ذلك فسوف أوضح ھذه الطرق في أربعة مطالب فیما یلي     ول

                                                 
) ع��الج (م��ادة : أب��و الح��سین أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��ا     :  معج��م مق��اییس اللغ��ة، ت��ألیف   )١(

 -ھ�ـ  ١٣٩٩: دار الفكر  ـ بیروت ـ الطبع�ة    / عبد السالم محمد ھارون ، ط: ، تحقیق١/١٢٢
) الج ع���(م���ادة :  ، المعج���م الوس���یط ١٤٦١/ ١) ع���الج (م���ادة : م، ت���اج الع���روس ١٩٧٩

أب��و الح��سن عل��ي اب��ن إس��ماعیل النح��وي اللغ��وي األندل��سي     :  ، المخ��صص، ت��ألیف ٢/٦٢١
 - بی��روت -دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  /  ، ط١/٤٨٣) ع��الج (م��ادة : المع��روف ب��ابن س��یده 

  . خلیل إبراھم جفال: األولى ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٩٦ھـ ١٤١٧
القاضي عبد رب النب�ي ب�ن    : حات الفنون ، تألیف      دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطال       )٢(

 ھ�ـ  ١٤٢١ -بی�روت  /  لبن�ان  -دار الكتب العلمیة / ، ط٢/٢٦٧عبد رب الرسول األحمد نكري  
حسن ھاني فحص، قواع�د  : عرب عباراتھ الفارسیة: األولى ، تحقیق :  م، الطبعة   ٢٠٠٠ -

   .٣٨٦/ ١الفقھ للبركتي 
موض�وع  : س�ناء ال�دویكات ، عل�ى موق�ع     : قالة ، بواس�طة    طرق التخلص من النفایات  ، م      )٣(

 ، مق�ال من��شور بمجل��ة  تعری�ف النفای��ات وت�صنیفھا وخواص��ھا   م ، ٢٠١٥ أبری��ل ٢٨بت�اریخ  
  .م  ٢٠١١ ینایر ٣نقطة بواسطة خالد  أبو غالي ، على اإلنترنت بتاریخ 
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  اطب اول

ر اطت ارو دىو   

  الفرع األول
  مفهومه ومميزاته وسلبياته

، وَطَم�َر ال�شيء     الدفن والستر والتخبئة ، وطمر البئ�ر ردمھ�ا        :     الطمر في اللغة    
". إذا َخَب�َأه حی�ث ال ُی�درى   : ن نف�سھ أو ش�یئاً     َطَمَر ف�ال  : "قال اللیث   . َخَبَأه ال ُیْدرى    

  . )١( مالُحْفرة أو مكاٌن تحت األرض قد ُھیِّئ خفّیًا ُیْطَمُر فیھ طعام أو: والَمْطمورُة 
  .  والمعنى االصطالحي ال یخرج عن المعنى اللغوي 

وتّتبع بعض الدول ھذه الطریقة . دفن النفایات في باطن األرض :    فالطمر معناه 
ي التخّلص من النفایات في العدید من مناطق العالم ؛ حیث یتّم طم�ر النفای�ات ف�ي           ف

باطن األرض ؛ فإن تمت إدارة ھذه العملیة بطریقة جیدة یمكن أن ُتمثل حًال مناسبًا 
  .للتخلص من النفایات

  :      ممیزات الطمر الصحي 
  .ـ إمكانیة استیعاب كمیات كبیرة من النفایات ١
  .كلفة االقتصادیة قلة الت ـ ٢
  .ـ عدم الحاجة إلى تقنیات تكنولوجیة متطورة  ٣

  :           سلبیات الطمر الصحي 
  .احتمالیة تلوث مصادر المیاه الجوفیة  ـ ١
  .ـ تسرب الغازات الملوثة للھواء٢
   .ـ إمكانیة حدوث فجوات في مواضع الطمر الصحي٣
  .ـ إھدار مساحة من األرض ٤
  .ذه النفایات مكانًا لتجّمع الحشرات والھوام ـ یمكن أن تصبح ھ٥
  .)٢(ـ انبعاث الروائح الكریھة في مواضع الطمر٦

                                                 
، كت�اب الع�ین،   ١٢/٤٣٢) طم�ر  (م�ادة  : ، تاج العروس ٤/٥٠٢)طمر (مادة  :  لسان العرب    )١(

دار ومكتب��ة الھ��الل ، / ، ط٧/٤٢٤أب��ي عب��د ال��رحمن الخلی��ل ب��ن أحم��د الفراھی��دي    : ت��ألیف 
  .إبراھیم السامرائي .مھدي المخزومي ود.د: تحقیق 

 النفایات، أنواعھا ، مخاطرھ�ا ، وط�رق ال�تخلص منھ�ا ، مقال�ة عل�ى موق�ع الثقاف�ة العام�ة ،                 )٢(
م ، النفایات تعریفھا ، وأسبابھا ، وأنواعھ�ا  ٢٠١٢كتوبر  أ٢٦على اإلنترنت بتاریخ الجمعة  

 م�ارس  ١٧، وطرق معالجتھا ، مقال�ة عل�ى موق�ع محت�رف عل�ى اإلنترن�ت ، بت�اریخ االثن�ین            
ف��ي فبرای��ر ع��ام " ویكیبی��دیا " م ،  إدارة المخلف��ات ، مقال��ة عل��ى الموس��وعة الح��رة  ٢٠١٤
 عل���ى الموس���وعة الح���رة ، عل���ى  ، مقال���ة أخط���ار النفای���ات عل���ى ال���صحة العام���ةم ،٢٠١٦

  .م ٢٠١٧/ ٩/ ١٧اإلنترنت ، بتاریخ 
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  الفرع الثاني
   الصحي للنفاياتمدى مشروعية الطمر

     ال خالف بین فقھاء المذاھب في جواز الطمر الصحي ، وھو دفن النفایات ف�ي           
ط�رق ال�تخلص م�ن بع�ض        باطن األرض بل استحبھ الفقھاء ، كوسیلة وطریق م�ن           

النفایات ، وھو أفضل بكثیر من إلقائھ�ا ، وطرحھ�ا ف�ي الطرق�ات ، ومواض�ع الظ�ل                  
والشرب واألنھار واألراض�ي الزراعی�ة  ب�ل ق�ال فقھ�اء الم�ذاھب باس�تحباب تنحی�ة                   

   .  )١(النفایات المنزلیة عن طریق الناس ؛ وذلك لدفع األذى عن المارة 
ما روى ع�ن أب�ي ذر ع�ن النب�ي ـ       :أدلة كثیرة منھا     واستدل الفقھاء على ذلك ب

  م�ا روى   . )٢("وِإماَطُتَك الَحَجَر والشَّْوَك والَعْظَم عن الطَِّریِق َلَك َص�َدَقةٌ :"  ـ قال
ُعِرَض��ْت َعَل��ىَّ َأْعَم��اُل ُأمَِّت��ى َح��َسُنَھا َوَس��یُِّئَھا  «  ق��ال -  -ع��ن أب��ى ذر ع��ن النب��ى 

ْعَماِلَھا اَألَذى ُیَماُط َعِن الطَِّریِق َوَوَج�ْدُت ِف�ى َم�َساِوى َأْعَماِلَھ�ا     َفَوَجْدُت ِفى َمَحاِسِن أَ  
   .)٣(»النَُّخاَعَة ـ النخامة ـ  َتُكوُن ِفى اْلَمْسِجِد َال ُتْدَفُن 

 أي إزال��ة م��ا ی��ؤذي الن��اس ع��ن الطری��ق  " اَألَذى ُیَم��اُط  : " -  -  ومعن��ى قول��ھ 
ن الحج�ر وال�شوك والزج�اج وبقای�ا الطع�ام           والمسجد والظ�ل والم�شارب وغیرھ�ا م�        

وجمیع النفایات التي یلقیھا الناس رغبة عنھا ، وذلك بالدفن أو التنحی�ة أو اإلبع�اد     
« : -  - وف�ي ھ�ذا المعن�ى یق�ول الرس�ول      .أو الحرق بعیدا عن الطریق وغیرھ�ا        

  . )٤(» ِة الطَِّریِق َوالظِّلِّ اتَُّقوا اْلَمَالِعَن الثََّالَث اْلَبَراَز ِفى اْلَمَواِرِد َوَقاِرَع

                                                 
أب��ي الح��سن عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الجلی��ل       :  الھدای��ة ش��رح بدای��ة المبت��دي ، ت��ألیف    )١(

شھاب الدین أحم�د   : المكتبة اإلسالمیة ، الذخیرة ، تألیف       /  ، ط  ٤/١٩٣الرشداني المرغیاني 
م ، ١٩٩٤دار الغ�رب ـ بی�روت ـ س�نة       / حجي ، طمحمد:  ، تحقیق ٩/٩٠بن إدریس القرافي

: حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح ق�رة الع�ین بمھم�ات ال�دین، ت�ألیف                
دار الفكر  ـ بیروت ،الشرح الممت�ع عل�ى    / ، ط٢/٩١أبي بكر ابن السید محمد شطا الدمیاطي

دار ابن الجوزي ، / ، ط١٢/٣٧٥محمد بن صالح بن محمد العثیمین   : زاد المستقنع، تألیف    
  . ھـ١٤٢٨ - ١٤٢٢: األولى سنة الطبع : الطبعة 

: ص�حیح،  األدب المف�رد، ت�ألیف    :  أخرجھ البخاري في األدب المف�رد ، ق�ال ال�شیخ األلب�اني               )٢(
، دار الب���شائر )٨٩١( ،رق���م ١/٣٠٧محم���د ب���ن إس���ماعیل أب���و عب���داهللا البخ���اري الجعف���ي    

  .محمد فؤاد عبدالباقي : م ، تحقیق ١٩٨٩ – ١٤٠٩ة الثالثة ،  بیروت ـ الطبع–اإلسالمیة 
/ ٢كتاب  المساجد ، باب النھى عن البصاق فى المسجد ف�ى ال�صالة وغیرھ�ا   :  صحیح مسلم   )٣(

  ) .١٢٦١( ، رقم ٧٧
:  ـ وق�ال األلب�اني      أخرج�ھ أب�و داود ، واب�ن ماج�ة ، والبیھق�ي م�ن ح�دیث مع�اذ ب�ن جب�ل          )٤(

 ع�ن  -  -كت�اب الطھ�ارة ، ب�اب المواض�ع الت�ى نھ�ى النب�ى        :  داود حدیث حسن ، سنن أبي
كت�اب الطھ�ارة وس�ننھا ، ب�اب النھ�ي ع�ن       : ، س�نن اب�ن ماج�ھ   ) ٢٦(، رق�م   ١/١١البول فیھ�ا    

كت�اب الطھ�ارة،    : ،   سنن البیھقي الكبرى       ) ٣٢٨(، رقم   ١/١١٩الخالء على قارعة الطریق   
  ).٤٧٤( ، رقم ١/٩٧باب النھي عن التخلي في طریق الناس وظلھم
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      وھ���ذا ی���دل عل���ي م���شروعیة الطم���ر ال���صحي للنفای���ات كوس���یلة م���ن وس���ائل 
َلَق�ْد  : "وف�ي روای�ة      . )١(التخلص من النفایات ؛ ألنھ یدل ف�ي عم�وم ھ�ذه األحادی�ث             
" ِریِق َكاَنْت ُتْؤِذي النَّاَسَرَأْیُت َرُجًال َیَتَقلَُّب ِفي اْلَجنَِّة ِفي َشَجَرٍة َقَطَعَھا ِمْن َظْھِر الطَّ

وأما األذى في قول�ھ اإلیم�ان نی�ف وس�بعون درج�ة أدناھ�ا               : " قال الزمخشري   . )٢(
   .)٣("فھو الشوك والحجر وكل ما یؤذى المسالك; إماطة األذى عن الطَِّریق 

َوَج�َد  َبْیَنَما َرُج�ٌل َیْم�ِشى ِبَطِری�ٍق    « : ـ قال  ـ أن النبي ـ       وعن أبي ھریرة ـ  
 :قال ابن عب�د الب�ر   . )٤(»ُغْصَن َشْوٍك َعَلى الطَِّریِق ، َفَأخََّرُه َفَشَكَر اللَُّھ َلُھ َفَغَفَر َلُھ        

وفي ھذا الحدیث من الفقھ اإلعالم بأن نزع األذى م�ن الطری�ق م�ن أعم�ال الب�ر ،               "
  .)٥("وأن أعمال البر تكفر السیئات ، وتوجب الغفران ، وتكسب الحسنات

واعلم أن الشخص یؤجر على إماطة األذى ، وكل ما  : " ال بدر الدین العیني        وق
یؤذي الناس في الطریق ، وفیھ داللة على أن طرح الشوك ف�ي الطری�ق والحج�ارة       
والكناس��ة ـ النفای��ات ـ والمی��اه المف��سدة للط��رق ، وك��ل م��ا ی��ؤذي الن��اس یخ��شى            

ألذى ع�ن الطری�ق م�ن أعم�ال     العقوبة علیھ في الدنیا واآلخ�رة ، وال ش�ك أن ن�زع ا        
  .)٦(البر

  وإذا كان إماطة األذي بطمره وتنحیتھ عن الطریق من المحاسن ، ومن الصدقات    
  . )٧(فإن وضع األذى في طریق المسلمین من مساوئ األعمال 

    فھ��ؤالء الن��اس ال��ذي یلق��ون الق��شور ق��شور البط��یخ أو البرتق��ال أو الم��وز أو       
الن��اس ال ش��ك أنھ��م إذا آذوا الم��سلمین ، ف��إنھم    غیرھ��ا ف��ي األس��واق ف��ي مم��رات    

                                                 
أى تنحیت��ھ وابع��اده  " وأدناھ��ا إماط��ة األذى ع��ن الطری��ق    :" -  -قول��ھ : " ق��ال الن��ووي  )١(

ش�رح ص�حیح   : ( ینظ�ر  " . والمراد باألذى كل ما یؤذى من حجر أو مدر أو ش�وك أو غی�ره     
دار إحی��اء الت��راث  / ، ط٢/٦م��سلم ، ت��ألیف  أب��و زكری��ا یحی��ى ب��ن ش��رف ب��ن م��ري الن��ووي    

   بیروت-العربي 
محم�د عب�د ال�رحمن    : ھـ ، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، تألیف    ١٣٩٢ـ الطبعة الثانیة ،     

  . بیروت  –دار الكتب العلمیة /  ، ط٦/٧٨بن عبد الرحیم المباركفوري أبو العال 
 ، رقم ٨/٣٤كتاب البر والصلة واآلدب ، باب فضل إزالة األذى عن الطریق     :  صحیح مسلم    )٢(

)٦٨٣٧(.  
 –دار المعرف�ة  / ، ط ١/٣٢محمود بن عمر الزمخ�شري      :  الفائق في غریب الحدیث ، تألیف        )٣(

  .محمد أبو الفضل إبراھیم -علي محمد البجاوي : لبنان ، الطبعة الثانیة ، تحقیق 
 ، رق��م ١/٢٣٣كت��اب الجماع�ة واإلمام��ة، ب�اب ف��ضل التھجی�ر إل��ى الظھ�ر     :  ص�حیح البخ�اري  )٤(

 كت��اب الب��ر وال��صلة واآلدب ، ب��اب ف��ضل إزال��ة األذى ع��ن الطری��ق  :، ص��حیح م��سلم) ٦٢٤(
١٩١٤ (٤/٢٠٢١ . (  

  .٢/١٤٦ االستذكار البن عبد البر)٥(
   . ٩/٣١٩بدر الدین العیني الحنفي:  عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، تألیف )٦(
أب����و الف����رج عب����د ال����رحمن اب����ن     :  ك����شف الم����شكل م����ن ح����دیث ال����صحیحین ، ت����ألیف      )٧(

عل�ي ح�سین   : م ، تحقی�ق   ١٩٩٧ -ھ�ـ   ١٤١٨ - الری�اض    -دار الوطن   / ، ط   ١/٢٤٤الجوزي
  .البواب 
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َوال�ِذیَن ُی�ْؤُذوَن اْلُم�ْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَن�اِت ِبَغْی�ِر َم�ا اْكَت�َسُبوا              {: مأزورون قال اهللا تع�الى    
  . )١(}َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْھَتاًنا َوِإْثًما ُمِبیًنا

 عنھا في الطرق�ات،      ومما سبق نخلص إلي أن النفایات التي یلقیھا الناس رغبة 
واألم��اكن العام��ة مث��ل بقای��ا الطع��ام والحیوان��ات والطی��ور النافق��ة ، وتبع��ث روائ��ح    

  .كریھة تؤذي الناس ، وتشوه جمال الطبیعة 
   إن دفنھا في أماكن بعیدة أفضل بكثیر م�ن إلقائھ�ا ف�ي الطرق�ات وغیرھ�ا ، وھ�ذا         

ع�ن أذي الن�اس، وتح�ث    جائز شرعا كما ھو واضح من األدلة ال�سابقة الت�ي تنھ�ى             
على إماطة األذي عن طرقات الناس ، واألم�اكن العام�ة الت�ي ال غن�ي للن�اس عنھ�ا                   

  .في معاشھم ومیعادھم 

ب اطا  

  ودى روطر ارق وارد 
  

  الفرع األول
  ومميزاتها وسلبياتهامفهوم هذه الطريقة 

  

ات القابلة للحرق مثل المواد الورقیة     أن تجمع ھذه النفای   :      معنى حرق النفایات  
، والبالستیكیة ، واألقمشة ، وبقایات األطعم�ة ف�ي مك�ان بعی�د ، وتح�رق، وتتح�ول          

  .إلى رماد للتخلص منھا
ھ��و أح��د أس��الیب المعالج��ة الحراری��ة ، تق��وم ھ��ذه المح��ارق       :  وترمی��د النفای��ات  

لنفای�ات إم�ا م�ن قب�ل     بتحویل النفایات إلى حرارة وغاز وبخار ورماد ، ویتم حرق ا       
   .)٢(األفراد أو من قبل المصانع أو المنتج

 وھ��ذه الطریق��ة ش��ائعة ف��ي كثی��ر م��ن ال��دول مث��ل الیاب��ان حی��ث إن الم��ساحات غی��ر  
الم��سكونة تك��ون قلیل��ة ج��دا ، وال تتطل��ب ھ��ذه الطریق��ة م��ساحات شاس��عة ك��التي        

  .)٣(تتطلبھا طریقة دفن النفایات
  : ممیزات ھذه الطریقة 

  .اء على الكائنات الحیة المسببة لألمراضـ القض١
  .ـ ال تلوث المیاه الجوفیة ٢
  .ـ عدم الحاجة إلى مساحة كبیرة من األرض ٣

                                                 
  .، سورة األحزاب )٥٨(  اآلیة رقم )١(
 النفایات، أنواعھا ، مخاطرھ�ا ، وط�رق ال�تخلص منھ�ا ، مقال�ة عل�ى موق�ع الثقاف�ة العام�ة ،                 )٢(

 ، عل�ى ال�صحة العام�ة    أخط�ار النفای�ات   م ،٢٠١٢ أكت�وبر   ٢٦على اإلنترن�ت بت�اریخ الجمع�ة        
  .م ٢٠١٧/ ٩/ ١٧مقالة على الموسوعة الحرة ، على اإلنترنت ، بتاریخ 

 طرق معالجة النفایات ، مقالة بواسطة محم�د م�روان ، عل�ى موق�ع موض�وع عل�ى اإلنترن�ت          )٣(
 ، مقال��ة عل��ى الموس��وعة  منظوم��ة التواف��ق البیئ��ي م��ع النفای��ات م،٢٠١٥ م��ایو ٢٠بت��اریخ 

  م٢٠١١/ ٨/ ١٦رنت ، بتاریخ الحرة على اإلنت
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  .)١(ـ عدم الحاجة إلى تقنیات تكنولوجیة متطورة  ٤
  :  سلبیات ھذه الطریقة 

  .ـ  ضرورة التخلص من بقایا عملیة الحرق١
  .تھا وتشغیلھاـ التكلفة العالیة لبناء المحطة وصیان٢
  .ـ تلویث الھواء بعوادم عملیة الحرق ٣
  .)٢(ـ تؤثر على الصحة العامة لإلنسان ٤

  الفرع الثاني
  مدى مشروعية حرق النفايات وترميدها

   ذھب جمھور الفقھاء إلى أن النفایات خاصة الورقی�ة منھ�ا ل�و كان�ت مم�ا تم�زق         
 ع�ز وج�ل أن حرقھ�ا أف�ضل     أو تقطع من الكتب أو األوراق التي كتب فیھ�ا اس�م اهللا      

م��ن إلقائھ��ا ف��ي طری��ق الن��اس أو القمام��ة ؛ ألن فی��ھ امتھان��ًا لھ��ا ، وھ��و ال یج��وز     
  . )٣(شرعا

   وذھ��ب فقھ��اء الحنفی��ة إل��ى إن الم��صحف إذا بل��ي بحی��ث ال ینتف��ع ب��ھ، ی��دفن ف��ي   
من وجد ورق�ة فیھ�ا      : " قال ابن عبد السالم     .  )٤(مكان طاھر بعید عن وطء الناس     

ة ونحوھا ال یجعلھا في شق وال غی�ره ؛ ألنھ�ا ق�د ت�سقط فتوط�أ وطریق�ھ أن           البسمل
یغسلھا بالماء أو یحرقھا بالنار صیانة السم اهللا تعالى عن تعرضھ لالمتھان ، وإذا         
تیسر الغسل ، ول�م یخ�ش وق�وع الغ�سالة عل�ى األرض فھ�و أول�ى ، وإال ف�التحریق                

ع الح�روف وتفری�ق الكل�م ، وف�ي     أولى ، وال یجوز تمزیق الورق لما فیھ م�ن تقطی�     
  .)٥("ذلك إزدراء بالمكتوب

  في واقعة جمع الق�رآن  وأخرج البخارى ، والبیھقي وغیرھما من حدیث أنس      
َوَأَم�َرُھْم َأْن ُیَحرُِّق�وا ُك�لَّ ُم�ْصَحٍف ُیَخ�اِلُف             "  الكریم في عھد عثم�ان ب�ن عف�ان          

                                                 
 ، مقالة على الموسوعة الحرة ، على اإلنترن�ت ، بت�اریخ    أخطار النفایات على الصحة العامة     )١(

  .م ٢٠١٧/ ٩/ ١٧
 حمای��ة البیئ��ة م��ن التل��وث ف��ي الق��انون اإلداري والفق��ھ اإلس��المي دراس��ة مقارن��ة ، رس��الة      )٢(

إع�داد الباح�ث عب�داهللا ج�اد ال�رب أحم�د       جامعیة للحصول على درجة الدكتوراه في الحق�وق ،        
م ، ، ٢٠٠٩ھـ ، ١٤٣٠، كلیة الحقوق ، جامعة أسیوط ، قسم القانون العام ، عام  ٢١٩صـ  

 ، مقالة على الموسوعة الحرة ، عل�ى اإلنترن�ت ، بت�اریخ       أخطار النفایات على الصحة العامة    
  .م ٢٠١٧/ ٩/ ١٧

  ھـ ١٤٠٥سالمي ـ بیروت ـ طبعة سنة المكتب اإل/ ، ط١٠/٢٥٩ روضة الطالبین للنووي)٣(
اب��ن :  حاش��یة رد المخت��ار عل��ى ال��در المخت��ار ش��رح تن��ویر األب��صار فق��ھ أب��و حنیف��ة، ت��ألیف  )٤(

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١، سنة ١/١٧٧عابدین
س����لیمان ب����ن محم����د ب����ن عم����ر البجیرم����ي   :  حاش����یة البجیرم����ي عل����ى الخطی����ب، ت����ألیف )٥(

األول�ى  : م ، الطبع�ة   ١٩٩٦-ھ�ـ   ١٤١٧ - بی�روت    -دار الكتب العلمی�ة     /  ، ط  ١/٥٥٠الشافعي
/ ،ط١/٦٢ش�یخ اإلس�الم زكری�ا األن�صاري       : ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تألیف        

محم��د . د : األول��ى ،تحقی��ق : م ،الطبع��ة ٢٠٠٠ – ه ١٤٢٢ - بی��روت -دار الكت��ب العلمی��ة 
  .محمد تامر
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َوَأَمَر ِبَما ِسَوى َذِلَك ِمَن اْلِق�َراَءِة ِف�ى     : " ایة  وفي رو  "  . اْلُمْصَحَف الَِّذى ُأْرِسَل ِبھِ   
    .)١(" ُكلِّ َصِحیَفٍة َأْن ُتْمَحى َأْو ُتْحَرَق

ف�ي ھ�ذا الح�دیث ج�واز تحری�ق الكت�ب         : من الح�دیث ق�ال اب�ن بط�ال        :   وجھ الداللة   
د وق�  , )٢(وأن ذلك إكرام لھا وصون ع�ن وطئھ�ا باألق�دام      , التي فیھا اسم اهللا بالنار      

أنھ كان یحرق الرس�ائل الت�ي فیھ�ا الب�سملة           : أخرج عبد الرزاق من طریق طاوس       
  . وكرھھ إبراھیم , وكذا فعل عروة , إذا اجتمعت 

لو تأملت عرفت أن االحتیاط ھو ف�ي اإلح�راق دون           : " وجاء في تحفة األحوزي       
: قلت.  )٣(الدفن ، ولھذا اختار عثمان رضي اهللا عنھ ذلك دون ھذا واهللا تعالى أعلم

وإحراقھ بقصد صیانتھ بالكلیة ال امتھان فیھ بوجھ بل فیھ دفع سائر صور اإلھان�ة             
فھو األولى بل المتعین، وأما القول بتعین الغسل ففساده ظاھر مع أنھ ال یمكن ف�ي                

  .)٤(األوراق المطبوعة كما ال یخفى

  اطب اث

   ودى روطر دور ات

   الفرع األول
  أسباب نشوء هذه الطريقة 

  ومميزاتها وسلبياتها
     تعتب��ر ھ��ذه الطریق��ة م��ن الط��رق الت��ي ی��تّم ال��تخلص عبرھ��ا م��ن النفای��ات م��ع      
االس��تفادة منھ��ا وب��شكل كبی��ر؛ فإع��ادة الت��دویر تعن��ي إع��ادة اس��تخدام النفای��ات ف��ي    

ن وت��شمل إع��ادة الت��دویر أنواع��ًا عدی��دة ومختلف��ة م��     .   ص��ناعات نافع��ة لإلن��سان  

                                                 
, ١١ \ ٩ق�رآن، ب�اب جم�ع الق�رآن     كت�اب ف�ضائل ال  :  صحیح البخاري مع ش�رحھ ف�تح الب�اري     )١(

ب�اب  : أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أب�و بك�ر البیھق�ي   : سنن البیھقي الكبرى ، تألیف    
الدلیل على أن م�ا جمعت�ھ م�صاحف ال�صحابة رض�ي اهللا ع�نھم كل�ھ ق�رآن وب�سم اهللا ال�رحمن               

بة دار  مكت/ ، ط ) ٢٢٠٣(، رقم   ٢/٤١الرحیم في فواتح السور سوى سورة براءة من جملتھ        
  .محمد عبد القادر عطا : م ، تحقیق ١٩٩٤ – ١٤١٤ مكة المكرمة ، -الباز 

أبو الحسن علي بن خلف ب�ن عب�د المل�ك ب�ن بط�ال البك�ري       :  شرح صحیح البخارى ، تألیف   )٢(
: م، الطبعة   ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣ -الریاض  /  السعودیة   -مكتبة الرشد   / ، ط ١٠/٢٢٦القرطبي

  . یاسر بن إبراھیم أبو تمیم: الثانیة، تحقیق 
محم���د عب���د ال��رحمن ب���ن عب���د ال���رحیم  :  تحف��ة األح���وذي ب���شرح ج���امع الترم��ذي ، ت���ألیف   )٣(

 بیروت ، فتح الباري ش�رح ص�حیح   –دار الكتب العلمیة    / ، ط ٨/٤١٢المباركفوري أبو العال    
دار / ، ط٩/٢١أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل الع��سقالني ال��شافعي   : البخ��اري، ت��ألیف

  . ھـ ١٣٧٩ بیروت ، - المعرفة
أبو الحسن عبید اهللا بن محمد عبد السالم :  مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، تألیف        )٤(

إدارة / ، ط٧/٣٣٠ب��ن خ��ان محم��د ب��ن أم��ان اهللا ب��ن ح��سام ال��دین الرحم��اني المب��اركفوري       
الثالث��ة ،  :  بن��ارس الھن��د ، الطبع��ة- الجامع��ة ال��سلفیة -البح��وث العلمی��ة وال��دعوة واإلفت��اء  

  . م١٩٨٤ ھـ ، ١٤٠٤ -طبعة سنة  
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النفایات منھا؛ النفایات الورقیة، والبالستیكیة، والزجاجیة، والمعدنیة، والعدید من         
  .)١ (أنواع النفایات األخرى

  :          أسباب نشوء ھذه الطریقة 
  .ـ استنزاف مصادر الثروة الطبیعیة١
  .ـ ارتفاع أسعار مواد الخام والطاقة٢
  .)٢(ـ ارتفاع مستوى التلوث٣
  .ى الوعي البیئي لدى السكانارتفاع مستو ـ ٤

  :    إیجابیات ھذه الطریقة 
  .التقلیل من تلوث البیئة   ـ١
  .ـ المحافظة على المصادر والموارد الطبیعیة٢
  .ـ تقلیل االعتماد على استیراد المواد األولیة٣
  .االستفادة من أرباح مصانع إعادة التدویر ـ ٤
  .ـ المساھمة في حل مشكلة البطالة ٥
   .)٣(اش االقتصاد بزیادة المواردـ انع٦

  :    سلبیات ھذه الطریقة 
  .ـ  الحاجة إلى تقنیات تكنولوجیة متطورة ١
   .)٤(ـ التكلفة العالیة لبناء المصانع٢

  الفرع الثاني
  مدى مشروعية تدوير النفايات

    لم تكن فكرة تدویر النفایات المنزلیة بالشكل الحالي موجودة في عھد النبي ـ  
 ـ والفقھاء القدامي حیث إنھا بدأت تظھر نتیجة للتطور الصناعي   الصحابة ـ ـ و

ولكن إذا نظرنا في نصوص .  ـ كما سبق ـ وتحتاج في تطبیقھا لتكنولجیا متطورة  
الشریعة ، وقواعدھا الكلیة ، وض�وابطھا الجزئی�ة نج�د أن الت�راث اإلس�المي  مل�ئ               

فظ على الم�واد الطبیعی�ة ، واالس�تفادة         وحافل بما یشیر إلى كل ما من شأنھ أن یحا         
  :منھا كلما أمكن ، فمن ھذه النصوص 

                                                 
 ، مقالة على الموس�وعة الح�رة عل�ى اإلنترن�ت ، بت�اریخ      منظومة التوافق البیئي مع النفایات  )١(

م ،  ت��دویر النفای��ات االنتق��ائي ، مرك��ز فقی��ھ لألبح��اث والتط��ویر ،المملك���ة        ٢٠١١/ ٨/ ١٦
   .م٢٠٠١ ؛١٤٢٢ شعبان، ١٥العربیة السعودیة ،الخمیس 

، طبع��ة س��نة  دار األم��ل / ، ط٢٣فتح��ي درادر ص��ـ  : ، ت��ألیف البیئ��ة ف��ي مواجھ��ة التل��وث     )٢(
  .م٢٠٠٢

ومعالج�ة النفای�ات ال�صلبة الح�ضریة ص�ادر ع�ن وزارة تھیئ�ة               ،  ی�ر   يدلیل إعالمي ح�ول ت�س      )٣(
   .م٢٠٠٣ والبیئة الجزائر، أبریل  ،اإلقلیم

ح���اث والتط���ویر ،المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة  ت���دویر النفای���ات االنتق���ائي ، مرك���ز فقی���ھ لألب)٤(
م ،  تسییر النفایات المنزلیة ، مقالة على الموسوعة     ٢٠٠١ ؛ ١٤٢٢ شعبان،   ١٥،الخمیس  

  .م ٢٠١٧/ ٩/ ١٧الحرة ، على اإلنترنت ، بتاریخ 
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  :من السنة النبویة المشرفة : أوال 
َق�اَل  .  ـ َك�اَن ِإَذا َأَك�َل َطَعاًم�ا َلِع�َق َأَص�اِبَعُھ ال�ثََّالثَ       ـ وَعْن َأَن�ٍس َأنَّ َرُس�وَل اللَّ�ِھ ـ     ١

ُكْم َفْل���ُیِمْط َعْنَھ���ا اَألَذى َوْلَیْأُكْلَھ���ا َوَال َی���َدْعَھا   ِإَذا َس���َقَطْت ُلْقَم���ُة َأَح���دِ « : َوَق���اَل 
في الحدیث استحباب أكل اللقمة الساقطة بع�د  : " قال النووي   .  )١ (»ِللشَّْیَطاِن  

مسح أذى یصیبھا ھذا إذا لم تقع على موضع نجس ، فإن وقعت عل�ى موض�ع                  
ھ�ا حیوان�ا ، وال   نجس تنجست ، وال بد م�ن غ�سلھا إن أمك�ن ، ف�إن تع�ذر أطعم        

  . " یتركھا للشیطان 
إنما صار تركھا للشیطان ؛ ألن فیھ إضاعة نعمة اهللا ، واالس�تحقار بھ�ا م�ن            و

غیر ما بأس ثم إنھ من أخالق المتكبرین ، والم�انع ع�ن تن�اول تل�ك اللقم�ة ف�ي        
  . )٢ (الغالب ھو الكبر ، وذلك من عمل الشیطان

ـ  كیف یح�افظون عل�ى اللقم�ة ال�صغیرة الت�ي      ة ـ  یعلم الصحاب ـ  ـ       فالنبي  
ھ��ي نعم��ة م��ن نع��م اهللا عل��یھم ، وق��د تفق��د كثی��ر م��ن ال��دول حریتھ��ا ال��سیاسیة    

  .بسبب عدم امتالكھا لقوتھا
 ـ َمرَّ َعَلى َشاٍة َمیَِّتٍة ُمْلَقاٍة َأنَّ النَِّبيَّ ـ " ـ  ما روى عن ابن عباس عن میمونة ٢

: ِلَمْیُموَن�َة ، َفَق�اَل َم�ا َعَلْیَھ�ا َل�ْو اْنَتَفَع�ْت ِبِإَھاِبَھ�ا َق�اُلوا        :  ، َفَقاُلوا، َفَقاَل ِلَمْن َھِذهِ  
َألَّ�ا اْنَتَفْع�ُتْم    : " وف�ي روای�ة     . )٣("ِإنََّما َحرََّم اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َأْكَلَھ�ا      : ِإنََّھا َمْیَتٌة َفَقالَ  

فدل ذلك على أن جلد المیتة إذا دبغ ص�ار  . )٤(" ُتُھ ِبِإَھاِبَھا َألَّا َدَبْغُتُموُه َفِإنَُّھ َذَكا 
  . )٥(طاھرا ینتفع بھ كما ینتفع بجلد المذكاة

وذھب فقھاء الحنفیة إلى أنھ یحرم االنتفاع بجلد المیتة قب�ل ال�دباغ والحرم�ة                     
لو جز صوف شاة میتة كان : وروى عن أبي یوسف   .  ال تستلزم زوال الملك     

                                                 
كتاب األشربة ، باب استحباب لع�ق األص�ابع والق�صعة وأك�ل اللقم�ة ال�ساقطة           :  صحیح مسلم  )١(

  ) .٢٠٣٤( ، رقم ٣/١٦٠٧صیبھا من أذى وكراھة مسح الید قبل لعقھا بعد مسح ما ی
 ، تحف���ة ٣٥/ ٩،  نی���ل األوط���ار لل���شوكاني  ١٣/٢٠٤ ش���رح الن���ووي عل���ى ص���حیح م���سلم  )٢(

  .١٠/٢٣٢، عون المعبود للعظیم آبادي٥/٤٢٥األحوذي للمباركفوري
، كن�ز العم�ال   ) ٤٥٦٠( ، رق�م  ٣/٨٢صحیح ، السنن الكبرى للن�سائي      :  قال الشیخ األلباني     )٣(

عالء الدین علي بن حسام الدین المتق�ي الھن�دي البرھ�ان    : في سنن األقوال واألفعال، تألیف   
/  ص��فوة ال��سقا،ط -بك��ري حی��اني  : المحق��ق : ، تحقی��ق ) ٢٦٧٧١( ، رق��م ٩/٤١٩ف��وري 

  .م ١٩٨١/ھـ١٤٠١مؤسسة الرسالة ،  الطبعة الخامسة ،
ص�حیح  : یح على شرط الشیخین، وقال الشیخ األلب�اني         إسناده صح : شعیب األرنؤوط   :  قال   )٤(

، سنن الترمذي  ) ٨( ، رقم   ١/٤٤، سنن الدارقطني    ) ٢٠٠٣( ، رقم    ١/٢٢٧، مسند أحمد    
   ) .١١٥٠١(  ، رقم ١١/٢٠٣، المعجم الكبیر  ) ١٧٢٧(  ، رقم ٤/٢٢٠

ب�ن عب�د اهللا ب�ن    أب�و عم�ر یوس�ف      :  التمھید لما في الموط�أ م�ن المع�اني واألس�انید ، ت�ألیف                )٥(
مصطفى بن أحمد العل�وى،   : ، تحقیق ٤/١٥٤محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي    

  .مؤسسة القرطبة/ و محمد عبد الكبیر البكرى، ط
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و وجده صاحب الشاة في یده كان لھ أن یأخ�ذه من�ھ ، ول�و             لھ أن ینتفع بھ ، ول     
   .)١(دبغ جلدھا كان لصاحبھا أن یأخذه بعد أن یعطیھ ما زاد في الدباغ

     وفي ھ�ذا الح�دیث دلی�ل واض�ح عل�ى أن�ھ الب�د م�ن االس�تفادة م�ن ك�ل م�ا یمك�ن                         
    .االستفادة منھ من الموارد الطبیعیة 

َما ِمْن ُمْسِلٍم «  : - -قال رسول اهللا :  قال ـ ـ ما روى عن قتادة عن أنس ـ ٣
َیْغِرُس َغْرًسا َأْو َیْزَرُع َزْرًعا ، َفَیْأُكُل ِمْنُھ َطْیٌر َأْو ِإْنَساٌن َأْو َبِھیَمٌة ِإالَّ َك�اَن َل�ُھ ِب�ِھ          

 وف�ي ھ�ذا الح�دیث ح�ث عل�ى تنمی�ة الم�وارد الطبیعی�ة ، ودع�وة إل�ى           .)٢(»َصَدَقٌة  
 ع�ن غیرھ�ا ب�الزرع والغ�رس ، ومقت�ضاه أن أج�ر ذل�ك                غذائھااستغناء األمة في    

یستمر ما دام الغرس مأكوال منھ ، ولو مات غارسھ أو انتق�ل ملك�ھ لغی�ره ، ق�ال                     
في سعة كرم اهللا تعالى أن یثیب على ما بعد الحیاة كم�ا قب�ل الحی�اة      : ابن العربي   

)٣(.  
ویر النفایات ، واالستفادة     التي تدل على مشروعیة تد     :من القواعد الفقھیة    : ثانیا  

 ، )٤(" األص�ل ف�ي األش�یاء اإلباح�ة      " أن  :  منھا ، وأنھا قواعد كثی�رة منھ�ا قاع�دة           
ُھَو الَّ�ِذي َخَل�َق َلُك�ْم َم�ا ِف�ي      { : وھي مستمدة من نصوص كثیرة ومنھا قولھ تعالى        

اِت َوَم�ا ِف�ي اْل�َأْرِض       َوَسخََّر َلُكْم َما ِف�ي ال�سََّماوَ      {: ، وقولھ تعالى    )٥(}اَألْرِض َجِمیًعا   
ُق��ْل َم��ْن َح��رََّم ِزیَن��َة اللَّ��ِھ الَِّت��ي َأْخ��َرَج ِلِعَب��اِدِه        {:   ، وقول��ھ تع��الى  )٦(}َجِمیًع��ا ِمْن��ھُ 

  .)٧(} َوالطَّیَِّباِت ِمَن الرِّْزِق
م��ن ھ��ذه اآلی��ات أن اهللا تع��الى ام��تّن عل��ى خلق��ھ بم��ا ف��ي األرض    :  ووج��ھ الدالل��ة 

 بمباح؛ إذ ال ِمنَّة في محرم ، وُخصَّ من ذلك بعض األش�یاء ،       جمیعًا ، وال یمتن إال    
   .)٨(} َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْیُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْیِھ{ :قال تعالى 

التبیین ، فبین أن�ھ ب�ین المحرم�ات ، فم�ا ل�م یب�ین              : والتفصیل  : " قال ابن تیمیة      
" . ما لیس بمحرم فھو حالل ، إذ لیس إال ح�الل أو ح�رام  تحریمھ فلیس بمحرم ، و   

                                                 
دار الفك�ر ـ   / ، ط٦/١٢٣كمال الدین محم�د ب�ن عب�د الواح�د ال�سیواسي     :  فتح القدیر ، تألیف )١(

   .٥٩٤ / ٣مطالب أولي النھى  ، ٢٦٦ / ٥بیروت ـ ، نھایة المحتاج 
 ، رق�م  ٨١٧ /٢كتاب المزارعة ، باب ف�ضل ال�زرع والغ�رس إذا أك�ل من�ھ          :  صحیح البخاري  )٢(

  ) .٤٠٥٠(رقم ،٥/٢٧اة ،باب فضل الغرس والزرع كتاب المساق: ، صحیح مسلم) ٢١٩٥(
ت��اب دار الك/ ، ط٢٩٨ / ١القاس��م ب��ن س��الم الھ��روي أب��و عبی��د     :  غری��ب الح��دیث، ت��ألیف   )٣(

محمد عبد المعید خان،  مرع�اة  . د:  ھـ ، تحقیق ١٣٩٦ بیروت ـ الطبعة األولى ،  –العربي 
   .٦/٣٣٥المفاتیح شرح مشكاة المصابیح 

ال�صدف ببل�شرز ،   / ، ط١/٥٩محمد عمیم اإلح�سان المج�ددي البركت�ي   : قواعد الفقھ ، تألیف   )٤(
عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر :م ، كرات��شي ،األش��باه والنظ��ائر، ت��ألیف ١٩٨٦ –ه ١٤٠٧س��نة 

:  ھ�ـ ، ش�رح القواع�د الفقھی�ة ، ت�ألیف     ١٤٠دار الكت�ب العلمی�ة ـ س�نة      / ، ط١/٦٠ال�سیوطي 
  .دار القلم ـ بیروت / ،ط ١/٢٩٩الشیخ أحمد بن الشیخ محمد الزرقا 

  .، سورة البقرة ) ٢٩( اآلیة رقم )٥(
  .، سورة الجاثیة ) ١٣(اآلیة رقم )٦(
  .رة األعراف ، سو) ٢٢( اآلیة رقم )٧(
  .، سورة األنعام ) ١١٩( اآلیة رقم )٨(
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  فح�رم اهللا الخبائ�ث لم�ا فیھ�ا       )٢(}َوُیَح�رُِّم َعَل�ْیِھُم اْلَخَبآِئ�ثَ     { : وقال تعالى     .)١(انتھى
   .)٣(من الفساد لھم في معاشھم أو معادھم ، فیبقى ما عداھا مباحًا بموجب اآلیة

   :من المعقول : ثالثا 
ا نوع من التدویر بطرق تقلیدیة ، فلقد قام الناس منذ عھد النبي ـ ـ أنھ وجد قدیم١
         ـ بتدویر بعض النفای�ات المنزلی�ة ، وتحویلھ�ا إل�ى أش�یاء أخ�رى ، واس�تخدامھا 

وم�ن النفای�ات   . في غ�راض نافع�ة ب�دال م�ن إلقائھ�ا، وإھمالھ�ا دون إنك�ار م�ن أح�د           
 ـ وھى الحجر الذي یك�سر    النوى كانوا یرضخونھ بالمرضخة: التي قاموا بتدویرھا

  .  بھ النوى ـ ویحولونھ إلى علف لإلبل 
فن��وى التم��ر یرض��خ بالمراض��خ ، فتعلف��ھ : وأم��ا الن��وى : "     ق��ال اب��ن عب��د الب��ر 

كم��ا . )٤(" اإلب��ل ، وأم��ا الخ��بط ، فھ��و ورق ال��شجر یجم��ع ، وی��دق وتعلف��ھ اإلب��ل 
 ، فق��د اس��تخدموا  اس��تخدموا نفای��ات الحیوان��ات والطی��ور ف��ي الزراع��ة والوق��ود    

  .السرجین ـ الزبل ـ والروث كسماد لألرض
ـ�� أن��ھ ل��و ی��تم معالج��ة النفای��ات بط��رق ص��حیحة لترت��ب علیھ��ا أض��رار ص��حیة ،      ٢

وأن��ھ ی��دفع بق��در وأض��رار بیئی��ة ، وأض��رار اقت��صادیة ، وال��ضرر تج��ب إزالت��ھ ،  
 والط��رق األخ��رى لمعالج��ة النفای��ات یترت��ب علیھ��ا أض��رار أخ��رى ربم��ا   اإلمك��ان،

  .تكون أكبر من خطر النفایات نفسھا  
بمعنى أن الضرر مھما ك�ان واج�ب اإلزال�ة ، فإزالت�ھ                  والضرر ال یزال بالضرر     

" تك��ون ب��ال ض��رر أص��ال أو تك��ون ب��ضرر أخ��ف من��ھ ، كم��ا ھ��و مقت��ضى قاع��دة    
وأما إزالة الضرر بضرر مثلھ أو أشد  ف�ال یج�وز ،   " الضرر األشد یزال باألخف   

  . شرعا وعقال ؛ ألن السعي في إزالتھ بمثلھ عبثوھذا غیر جائز
الضرر یزال ولك�ن    : " وھو كعائد یعود على قولھم      :   قال ابن السبكي في معناھا      

 شأن األخص ، وھو ھذه القاعدة ، م�ع  - أي شأن القاعدتین -فشأنھما " ال بضرر   
ل��یس ولك��ن ال��سیوطي ، واب��ن نج��یم ذك��را أن ھ��اتین القاع��دتین س��واء ، و   .  األع��م

                                                 
تق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة الحران�ي              :  الفتاوى الكب�رى ، ت�ألیف      )١(

دار الكت�ب العلمی�ة ـ بی�روت ـ الطبع�ة األول�ى        / محم�د عب�دالقادر عط�ا ، ط   : ، تحقی�ق  ١/٣٦٩
  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨

  .رة األنبیاء ، سو) ٧٤( اآلیة رقم )٢(
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر ب�ن ف�رح األن�صاري    :  الجامع ألحكام القرآن ، تألیف  )٣(

دار ع��الم / ھ��شام س��میر البخ��اري ، ط : ، تحقی��ق ١/٢٥١الخزرج��ي ش��مس ال��دین القرطب��ي  
 م ، التحری�ر والتن��ویر،  ٢٠٠٣/  ھ�ـ ١٤٢٣الكت�ب ، الری�اض ، المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة ،      

ال��دار / ، ط٨/٩٤محم��د الط��اھر ب��ن محم��د ب��ن محم��د الط��اھر ب��ن عاش��ور التون��سي  : ألیف ت��
  . ھـ١٩٨٤:  تونس ـ سنة–التونسیة للنشر 

  .٦/٤٤٧ االستذكار البن عبد البر)٤(



 - ٣٦٨٦ -

ال�ضرر ی�زال   " بینھما عموم وخصوص ؛ ألنھ لو أزیل الضرر بال�ضرر لم�ا ص�دق        
  .)١ (أي تجب إزالتھ"

أنھ یجوز تدویر النفایات لما تقدم ف�ي ال�سنة النبوی�ة م�ن الح�ث            :        والخالصة  
على االستفادة من الموارد الطبیعیة ، والقواعد الفقھی�ة الت�ي تفی�د ب�أن األص�ل ف�ي          

  .حة وتفید بوجوب إزالة الضرر األشیاء اإلبا
   وتدویر النفای�ات ب�الطرق الحدیث�ة ھ�و إزال�ة ل�ضرر النفای�ات ع�ن البیئ�ة ، وع�ن               
صحة اإلنسان لما ینبعث منھا من روائح كریحھ ، وعن األرض الزراعی�ة والترب�ة          
بما یحقق النفع والفائدة االقتصادیة والبیئة والصحة ویعالج مشاكل كثیرة كم�شكلة   

  .  ببناء المصانع التي توفر األیدي العاملة البطالة

راب اطا  

  م  ات اردئ د 

ردو ل  

      بیع النفایات المنزلیة من المواد البالستیكیة والمواد المعدنیة كالحدید وغی�ره         
والخشب والورق واألقمشة وغیرھا بجنسھا من الجید ھل یدخل ف�ي الرب�ا المح�رم               

ن��ھ س��وف یعط��ي الكثی��ر منھ��ا ، ویأخ��ذ القلی��ل ، فھ��ل ی��شمل الرب��ا األص��ناف      أل. ؟ 
بمعنى ھل بیع البالستیك القدیم بالبالستیك الجدید ، والحدید بالحدید ،           . المذكورة ؟ 

  .   والورق بالورق من الربا المحرم ؟
ر ال یجوز بیع الحدید بالحدید ، وال الصفر بال�صف      :"     قال أبو حنیفة ، وأصحابھ      

ھذا الحكم في سائر  ، )٢(، وال النحاس بالنحاس إال واحدا بواحد ، وال یجوز نسیئة      
وھذا بناء على رأي اإلمام أبي حنیفة وأصحابھ في أن علة الربا .  )٣( "الموزونات

                                                 
، قواعد الفقھ للبركتي   ١/٣٧ ، غمز عیون البصائر      ٣٥،  ٣٤األشباه والنظائر البن نجیم صـ      )١(

،  ٧٦ األش���باه والنظ���ائر لل���سیوطي ص���ـ    ١٥٢ ، ١٣٤ / ٢، الموافق���ات لل���شاطبي  ٨٨ص���ـ 
   .٣٦، القواعد البن رجب صـ ٥١األشباه النظائر ـ لإلمام تاج الدین السبكى صـ 

إذا بعت�ھ عل�ى   : بع�ت ال�سلعة بن�سیئة ، أو ن�سیئة ، أو ن�سأة      : ھي التأخیر ، تقول :  النسیئة   )٢(
: وق�ال األخف�ش  . الشيء إذا أخره  " نسأ" وأصلھ من . أن یؤخر دفع الثمن إلى وقت الحق        

  . إذا جعلتھ لھ مؤخرًا، ونسأتھ دینھ إذا أخرتھ : أنسأتھ الدین
أن��یس الفقھ��اء ف��ي تعریف��ات األلف��اظ    .     وال یخ��رج المعن��ى االص��طالحي ع��ن المعن��ى اللغ��وي     

قاس�م ب�ن عب�د اهللا ب�ن أمی�ر عل�ي القون�وي الروم�ي الحنف�ي             : المتداولة بین الفقھ�اء، ت�ألیف       
ھ����ـ ، ١٤٢٤-م٢٠٠٤: دار الكت����ب العلمی����ة ، الطبع����ة / یحی����ى م����راد ، ط: ، تحقی���ق ١/٧٧

 –دم�شق   . دار الفك�ر  /، ط ١/٣٥١سعدي أب�و جی�ب    : القاموس الفقھي لغة واصطالحا، تألیف      
  .      م١٩٨٨=  ھـ ١٤٠٨ م الطبعة الثانیة ١٩٩٣تصویر :سوریة ، الطبعة 

 ٧مد بن الصدر الشھید النجاري برھان الدین مازه محمود بن أح  :  المیحط البرھاني ، تألیف      )٣(
دار إحیاء التراث العربي، الفتاوى الھندی�ة ف�ي م�ذھب اإلم�ام األعظ�م أب�ي حنیف�ة                / ، ط ٤٤٧/

دار الفك�ر، طبع�ة س�نة    / ، ط٣/٢٢٠الشیخ نظام وجماعة من علماء الھند : النعمان ، تألیف   
  .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١
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ال�ذََّھُب ِبال�ذََّھِب َوْزًن�ا    « :  ـ  وذلك لقولھ علی�ھ ـ   في الذھب والفضة ھي الوزن ؛ 
ِمْثٍل َواْلِفضَُّة ِباْلِفضَِّة َوْزًنا ِبَوْزٍن ِمْثًال ِبِمْثٍل َفَمْن َزاَد َأِو اْسَتَزاَد َفُھَو ِرًبا ِبَوْزٍن ِمْثًال ِب

«) ١(.  
ی�وم خیب�ر   كن�ا م�ع رس�ول اهللا    « :  ، ق�ال   ـ  ـ  وما روى عن فضالة بن عبید  

ال تبیع�وا   : " نبایع الیھود األوقیة الذھب بال�دینارین والثالث�ة ، فق�ال رس�ول اهللا               
    .)٢(»الذھب بالذھب إال وزنا بوزن 

وھ�و بخیب�ر بق�الدة ، فیھ�ا      أت�ي رس�ول اهللا   « :  أی�ضا ق�ال    ـ  ـ     وروى عنھ
 بالذھب الذي ف�ي الق�الدة   خرز وذھب ، وھي من المغانم تباع ، فأمر رسول اهللا        

  .)٣(»الذھب بالذھب وزنا بوزن : " ، فنزع وحده ، ثم قال لھم رسول اهللا 
األمر عندنا فیما یكال أو یوزن مما ال یؤكل وال یشرب مثل العصفر       : " قال مالك   و

، وما یشبھ ذل�ك أن�ھ ال ب�أس ب�أن یؤخ�ذ م�ن ك�ل ص�نف              )٤(والنوى والخبط والكتم    
منھ أثنان بواحد یدا بید ، وال یؤخذ م�ن ص�نف واح�د من�ھ اثن�ان بواح�د إل�ى أج�ل ،                

 فال بأس ب�أن یؤخ�ذ منھم�ا اثن�ان بواح�د إل�ى               فإن اختلف الصنفان فبان اختالفھما ،     
أجل ، وما اشترى من ھذه األصناف كلھا ، فال بأس بأن یب�اع قب�ل أن ی�ستوفى إذا                

  .)٥(" قبض ثمنھ من غیر صاحبھ الذي اشتراه منھ
   وھذا بناء على رأي اإلمام مالك في أن علة الربا في الذھب والفضة ھ�ي مطل�ق           

 - رحمھم�ا اهللا -إلسالم ابن تیمی�ة ، وتلمی�ذه اب�ن الق�یم       ، وھو اختیار شیخ ا     الثمنیة
واألظھر أن العل�ة    : وغیرھما من محققي أھل العلم ، وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة            

                                                 
 ، رق���م ٥/٤٥ب���اب ال���صرف وبی���ع ال��ذھب ب���الورق نق���دا كت���اب الم��ساقاة ،  :  ص��حیح م���سلم  )١(

دار الجی�ل ـ بی�روت ـ ب�دون ت�اریخ طب�ع ـ ، الجم�ع ب�ین ال�صحیحین البخ�اري             / ، ط) ٤١٥٢(
 -بی��روت /  لبن��ان-دار اب��ن ح��زم  /  ،ط ٣/٢٠٣محم��د ب��ن فت��وح الحمی��دي  : وم��سلم، ت��ألیف 

  .علي حسین البواب. د: الثانیة ، تحقیق : م ، الطبعة٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣
كت���اب البی���وع، رق���م   : س���نن أب���و داود , )١٥٩١(كت���اب الم���ساقاة ، رق���م  :  ص���حیح م���سلم )٢(

  ) .٥٤٧٠(، رقم ] المجتبى[، النسائي في )٦/٢٢(مسند أحمد بن حنبل ,)٣٣٥٣(
, )٤٥٧٣(كت�اب البی��وع ، رق��م  : س�نن الن��سائي  , ) ١٥٩١(كت�اب الم��ساقاة  :  ص�حیح م��سلم  )٣(

  ).٦/١٩(مسند أحمد بن حنبل 
فنوى التمر یرض�خ بالمراض�خ فتعلف�ھ       :  نوار معروف وصبغ معلوم ، وأما النوى      :  العصفر   )٤(

ف��شجرة : فھ��و ورق ال��شجر یجم��ع وی��دق وتعلف��ھ اإلب��ل ، وأم��ا الك��تم     : اإلب��ل  وأم��ا الخ��بط  
االستذكار الجامع لم�ذاھب فقھ�اء األم�صار، ت�ألیف          : (ینظر  .   یخضب بھا الشعر مع الحناء      

س�الم محم�د   : ، تحقی�ق  ٦/٤٤٧عبد اهللا ب�ن عب�د الب�ر النم�ري القرطب�ي           أبو عمر یوسف بن     :
  ).م٢٠٠٠دار الكتب العلمیة ، طبعة سنة /  حمد علي معوض، ط-عطا

مال�ك ب�ن أن�س ب�ن مال�ك ب�ن ع�امر األص�بحي               : ، المدون�ة الكب�رى ، ت�ألیف         ٦/٤٤٧االستذكار)٥(
  .بیروت ـ لبناندار الكتب العلمیة / زكریا عمیرات، ط: ، تحقیق ١/١٥٩المدني 
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 ـ ع�ن     لم�ا روي ع�ن س�عید ب�ن الم�سیب ـ         .  )١( ف�ي ذل�ك ھ�ي الثمنی�ة ال ال�وزن     
  .)٢(" أو یشرب ال ربا إال فیما كیل أو وزن مما یؤكل"  ـ أنھ قال رسول اهللا ـ 

ال رب�ا إال ف�ي ذھ�ب أو ورق    : " ـ وھكذا قال ابن المسیب ـ  : "    وقال الشافعي 
  وق�ال أحم�د   . )٣(" وھ�ذا ص�حیح  : ، ق�ال    " أو ما یكال أو یوزن مما یؤكل وی�شرب        

ال أنظ��ر ف��ي ھ��ذا الب��اب إل��ى الكی��ل وال��وزن إذا ك��ان مم��ا ال یؤك��ل وال  : " ب��ن حنب��ل 
 یؤك�ل ، وی�شرب إذا ك�ان مم�ا ال یأخ�ذه الكی�ل وال�وزن ،           یشرب ، وال ینظ�ر إل�ى م�ا        

ـ وإنما الربا فیما یكال أو یوزن مما یؤك�ل أو ی�شرب عل�ى ق�ول س�عید ب�ن الم�سیب         
ودلیل الحنابلة ھو نفس دلیل . )٤("  وما عدا ذلك ، فال بأس بھ یدا بید ونسیئة ـ

  . المالكیة 
 بأن تلك داعیة إلى إدخ�ال الغ�ش    :     وقد وجھ من منع ھذه المعاملة من الفقھاء         

عل��ى الم��سلمین ، وق��د ك��ان عم��ر یری��ق الل��بن الم��شوب بالم��اء ، تأدیب��ا ل��صاحبھ ،   
م�ن َغ�شَنا   «  ـ  فإجازة شرائھ إجازة لغشھ ، وإف�ساد ألس�واق الم�سلمین لقول�ھ ـ      

، وكان�ت زیوف�ا ؛   )٦( ـ عن بیع نفایة بی�ت الم�ال    وقد نھى عمر ـ  . )٥(»َفَلْیَس منا
 مجھ��ول ، فأش��بھ ت��راب ال��صاغة ، والل��بن     - وھ��و الف��ضة  -المق��صود فی��ھ  وألن 

ویعلل بع�ض الفقھ�اء من�ع بی�ع ال�دراھم الجی�دة بال�دراھم الزی�وف         . المشوب بالماء  
وب�أن  .   بأنھ من ربا الفضل ؛ لعدم معرفة التماثل مع وحدة الجنس ف�ي العوض�ین       

                                                 
   .٢/١٣٧  ، إعالم الموقعین ٢٥/ ٢ ، مغني المحتاج٢/١٢٩بدایة المجتھد )١(
مال���ك ب���ن أن���س أب���و عب���د اهللا    : موط���أ اإلم���ام مال���ك ، ت���ألیف   : ( ح���دیث مرس���ل ، ینظ���ر   )٢(

 - ھ��ـ ١٤١٣األول��ى :  دم��شق ـ  الطبع��ة     -دار القل��م  / ، ط) ٨١٨(، رق��م ٣/٢٤٤األص��بحي
  .تقي الدین الندوي . د:  م ، تحقیق ١٩٩١

  .ھـ ١٣٩٣دار المعرفة ـ بیروت ـ /  ، ط١/٧٦محمد بن إدریس الشافعي :  األم ، تألیف )٣(
عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي :  المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، تألیف  )٤(

رح الزرك�شي  ھ�ـ ، ش�  ١٤٠٥ بی�روت ، الطبع�ة األول�ى ،    –دار الفك�ر  /  ، ط٤/١٣٥أبو محمد 
ش��مس ال��دین أب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن عب��د اهللا الزرك��شي    : عل��ى مخت��صر الخرق��ي ، ت��ألیف  

دار الكت�ب العلمی�ة ، طبع�ة    / عبد المنعم خلیل إبراھیم ، ط  :  ، تحقیق    ٢/٥٤المصري الحنبلي 
  .م ـ بیروت ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣سنة 

َطَعام قد حسنھ َصاحبھ َفأْدخل َی�ده ِفی�ِھ    ـ بِ مّر َرُسول اهللا ـ  « :  لما روى َعن اْبن عمر َقاَل )٥(
. » ِب�ْع َھ�َذا َعَل�ى ِح�دة َوَھ�َذا َعَل�ى ِح�دة ، م�ن َغ�شَنا َفَل�ْیَس من�ا           : ، َفِإذا الطََّع�ام َرِديء ، َفَق�اَل      

( ، رق�م  ١/٣٤٨" من غشنا فلیس منا: " ـ كتاب اإلیمان، باب قول النبي ـ  : صحیح مسلم 
، )  ٣٤٥٢(، رق�م    ٢/٢٩٤یوع، باب في النھ�ي ع�ن الغ�ش          كتاب الب : ، سنن أبي داود   )١٦٤

( ، رق��م ٣/٥٩٧كت��اب البی��وع، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي كراھی��ة الغ��ش ف��ي البی��وع  : س��نن الترم��ذي
  ). ٢٢٢٤( ، رقم ٢/٧٤٩باب النھي عن الغش : كتاب التجارات: ، سنن ابن ماجة) ١٣١٥

َیَة َبْیِت اْلَماِل َیًدا ِبَیٍد ِباْلَفْضِل َفَخَرَج َخْرَج�ًة  َأنَُّھ َكاَن َیِبیُع ُنَفا: " ـ   روى عن ابن مسعود ـ  )٦(
ـ اْسَتْخَلَف َعَلى َبْی�ِت   َھَذا ِرًبا ، َوَكاَن اْبُن َمْسُعوٍد ـ  : ـ َفَسَأَلُھ َعْن َذِلَك َفَقاَل  إَلى ُعَمَر ـ  

ـ َنَھى َعْبَد اللَِّھ اْلَأْزِديُّ َع�ْن َبْی�ِع    ُن َمْسُعوٍد ـ  اْلَماِل َعْبَد اللَِّھ ْبَن َشَجَرَة اْلَأْزِديُّ ، َفَلمَّا َقِدَم اْب
َوُھ�َو ال�رَِّديُء ، َف�َدلَّ َأنَّ ال�رَِّديَء ،      : الدََّراِھِم ِبالدََّراِھِم َبْیَنُھَما َفْضٌل النَُّفاَیُة َما ُنِفَي ِمْن اْلِجَی�اِد           

كت�اب البی�وع ، ب�اب ال رب�ا إال ف�ي      : الكب�رى س�نن البیھق�ي   :  ینظر  "  . َواْلَجیَِّد ِفي َھَذا َسَواءٌ   
  ).١٠٢٨١(، رقم ٥/٢٨٢النسیئة 
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ود فیھ مجھول أشبھ تراب  ـ نھى عن بیع نفایة بیت المال ، وألن المقص عمر ـ  
 ـ ال ی�رى    ـ قب�ل رجوع�ھ ، فك�ان ـ      الصاغة ، واستشھد بمذھب ابن عب�اس ـ   

 ـ ، فتراج�ع   بأسا في بیع درھم بدرھمین حتى بلغھ ح�دیث أب�ي س�عید الخ�دري ـ      
إذا بیع الحدید بالحدید ، فعلى الق�ول ال�راجح ال یج�ب فی�ھ التماث�ل ، وال                . عن قولھ   

جري فیھ الربا أصال ، إذا لیس ھو بثمن لألشیاء ، وال ھو مقتات التقابض ألنھ ال ی
  .  فانتفت عنھ العلة الربویة فیجوز أن یباع بجنسھ جزافا 

نع��م ، ھ��و م��وزون ، ولك��ن عل��ة الرب��ا : قل��ت . أل��یس ھ��و بم��وزون ؟ :   ف�إن قل��ت  
أف�ال یق�اس عل�ى ال�ذھب     : ف�إن قل�ت  .  لیست ھي الوزن فقط بل الوزن مع االقتی�ات          

ال یق��اس علیھ��ا ؛ ألن��ھ مختل��ف عنھ��ا ف��ي العل��ة ، ف��إن العل��ة    : ف��أقول . الف��ضة ؟ و
الربویة فیھما ھي مطلق الثمنیة ، كما تقدم ترجیحھ ، وعل�ى ھ�ذا ف�ال یلح�ق بھ�ا ؛                  

  . )١(ألنھ لیس فیھ ھذه العلة

                                                 
عب��د ال��رحمن ب��ن إب��راھیم ب��ن أحم��د، أب��و محم��د بھ��اء ال��دین   :  الع��دة ش��رح العم��دة ، ت��ألیف )١(

: دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة   / ص��الح ب��ن محم��د عوی��ضة،ط   : ، تحقی��ق ١/٢١٠المقدس��ي 
موسوعة الفقھیة الكویتیة ـ وزارة األوق�اف وال�شئون    م،  ال٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الطبعة الثانیة، 

  . الكویت –الطبعة الثانیة ، دارالسالسل / ، ط٢٤/٩٣ الكویت –اإلسالمیة 
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  المبحث الرابع
  معالجة میاه الصرف الصحي 

  :ویتكون من ثالثة مطالب 
  .حكم استعمال میاه الصرف قبل المعالجة: ولالمطلب األ

  :ویتكون من أربعة فروع 
  .حكم استعمال اإلنسان میاه الصرف قبل المعالجة:  الفرع األول

  .حكم ما سقى من األشجار المثمرة قبل المعالجة : رع الثانيالف
  .قبل المعالجة حكم ما سقى من الحیوانات مأكولة اللحم  :الفرع الثالث 

  .آراء الفقھاء في مدة حبس الجاللة : لرابع الفرع ا
  .طرق معالجة میاه الصرف الصحي: المطلب الثاني
  .مدى طھوریة میاه الصرف الصحي بعد المعالجة :المطلب الثالث
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  املبحث الرابع

  معاجلة مياه الصرف الصحي 

 ھ�و عب�ارة ع�ن می�اه ناتج�ة ع�ن اس�تخدام اإلن�سان للم�اء ف�ي              :    الصرف الصحي   
  .األنشطة الحیاتیة العادیة مثل ما یتعلق بالغسیل والتنظیف واالستنجاء ونحو ذلك 

ھ��ي عملی��ة تنقی��ة می��اه ال��صرف م��ن ال��شوائب      : معالج��ة می��اه ال��صرف ال��صحي    
   .)١(والمواد العالقة والملوثات والمواد العضویة لتصبح صالحة إلعادة االستخدام

ال یمكن أن یتصور وجود حی�اة لإلن�سان             فال شك أن الماء ھو شریان الحیاة ، ف        
 وق�د  )٢(}َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُك�لَّ َش�ْيٍء َح�يٍّ َأَف�ال ُیْؤِمُن�وَن            { : بدون الماء ، قال تعالى    

 َوَما َأنَزَل {:بین اهللا عز وجل أن حیاة األرض تتوقف على وجوده حیث قال تعالى              
َواللَُّھ َخَلَق { ، وقولھ تعالى )٣(} األْرَض َبْعَد َمْوِتَھااللَُّھ ِمَن السََّماء ِمن مَّاء َفَأْحَیا ِبھِ   

ِإنِّ�ي ِإَذا  : ی�ا رس�ول اهللا   : قل�ت :  ، وروي عن أب�ي ھری�رة ق�ال          )٤(}ُكلَّ َدابٍَّة ِمن مَّاء   
ِل�َق   ُك�لُّ َش�ْيٍء خُ  : " َرَأْیُتَك َطاَبْت َنْفِسي، َوَقرَّْت َعْیِني، َفَأْنِبْئِني َعْن ُك�لِّ َش�ْيٍء ، َق�الَ             

اْلَماُء «  ـ  ولھذا جاء ھذا البیان النبوي بھذه القاعدة في قولھ ـ    .)٥("ِمَن اْلَماِء 
 ، وتع��اني بع��ض ال��بالد ف��ي الع��الم م��ن م��شكلة نق��ص   )٦(»َطُھ��وٌر َال ُیَنجِّ��ُسُھ َش��ْىٌء 

                                                 
االستاذ الدكتور ماجد راغب الحلو استاذ :   قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة اإلسالمیة ، تألیف )١(

من��شأة المع��ارف  /  جامع��ة اإلس��كندریة ، ط  ، كلی��ة الحق��وق ٢٦١ورئ��یس ق��سم الق��انون الع��ام ص��ـ    
مقال�ة عل�ى موق��ع   . م ، كی��ف ت�تم معالج�ة می�اه ال��صرف ال�صحي ؟    ٢٠٠٢باالس�كندریة ، طبع�ة س�نة    

، معالج�ة می�اه ال�صرف ال�صحي ،         ٢٠١٧/ ١٠/ ١١مؤسسة فاي للعلوم ، عل�ى اإلنترن�ت ، بت�اریخ            
  .م ٢/١١/٢٠١٧ت ، بتاریخ على اإلنترن" ویكیبیدیا " مقالة منشورة على الموسوعة الحرة 

ث��الث } َوَجَعْلَن��ا ِم��َن اْلَم��اِء ُك��لَّ َش��ْيٍء َح��يٍّ{: قول��ھ تع��الى .  ، س��ورة األنبی��اء ) ٣٠( ج�زء اآلی��ة رق��م  )٢(
. حفظ حیاة ك�ل ش�يء بالم�اء    : الثاني . أنھ خلق كل شيء من الماء ؛ قالھ قتادة      : أحدھا  : تأویالت  

الج�امع ألحك�ام   . بمعنى خلقنا} َوَجَعْلَنا{. ء حي ؛ قال قطرب    وجعلنا من ماء الصلب كل شي     : الثالث  
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس ال�دین      : القرآن ، تألیف    

دار عالم الكتب، الریاض، المملك�ة العربی�ة   / ھشام سمیر البخاري ، ط:  ، تحقیق    ١١/٢٨٤القرطبي
  . م٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٣: السعودیة الطبعة 

  .، سورة البقرة ) ١٦٤( جزء اآلیة رقم )٣(
  .، سورة النور ) ٤٥( جزء اآلیة رقم )٤(
ص�حیح اب�ن حب�ان    : (رجالھ ثق�ات رج�ال ال�شیخین غی�ر أب�ي میمون�ة ، ینظ�ر        :  قال شعیب األرنؤوط  )٥(

رق��م ، ٦/٢٦٦محم��د ب��ن حب��ان ب��ن أحم��د أب��و ح��اتم التمیم��ي الب��ستي    : بترتی��ب اب��ن بلب��ان ، ت��ألیف  
ش�عیب  : م ، تحقی�ق  ١٩٩٣ – ١٤١٤ بیروت ـ الطبعة الثانی�ة ، ه  –مؤسسة الرسالة / ،ط) ٢٥٥٩(

أبو عبد اهللا أحمد ب�ن محم�د ب�ن حنب�ل ب�ن ھ�الل ب�ن             : األرنؤوط ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تألیف       
 ع��ادل مرش��د ، وآخ��رون -ش��عیب األرن��ؤوط : ، تحقی��ق ) ٨٢٩٥(  ، رق��م ٤٩/ ١٤أس��د ال��شیباني  

 - ھـ ١٤٢١األولى ، : مؤسسة الرسالة ، الطبعة / د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، ط: راف إش
  . م ٢٠٠١

أخرجھ أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، كلھم من طریق سماك عن عكرم�ة ع�ن اب�ن              )٦(
، باب الم�اء ال  كتاب الطھارة: سنن أبي داود: ینظر . حسن صحیح :  ـ ، وقال الترمذي   عباس ـ 
كت���اب الطھ���ارة ، ب���اب م���ا ج���اء ف���ي الرخ���صة ف���ي  : ، س���نن الترم���ذي ) ٦٨( ، رق���م ١/٦٥یجن���ب 

 ، ١/١٧٣كتاب المیاه ، باب الرخصة في الوض�وء بف�ضل طھ�ور الم�رأة          : ، سنن النسائي  ١/٩٤ذلك
  ).٣٧٠(، رقم ١/١٣٢كتاب الطھارة ، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة : سنن ابن ماجة 
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الموارد المائیة مما دفع العلماء للتفكیر ف�ي معالج�ة می�اه ال�صرف ال�صحي كمیائی�ا         
تخدام المیاه بعد المعالجة سواء في الزراعة أو في ال�صناعة أو النظاف�ة       وإعادة اس 

   . )١(أو الشرب أو غیر ذلك

  اطب اول

ل ا رفه ا لم ا  

  الفرع األول
  حكم استعمال اإلنسان 

  مياه الصرف قبل المعالجة
 األغ��راض   می��اه ال��صرف ال��صحي قب��ل عملی��ات المعالج��ة یح��رم اس��تعمالھا ف��ي       

  :اإلنسانیة مثل الشرب والطھارة والنظافة ونحوھا ، لألسباب اآلتیة 
 ، فإن می�اه   فقد تغیر لونھا وطعمھا وریحھا بالنجاسة:نجاسة میاه الصرف    : أوال  

الصرف الصحي توجد فیھ�ا كثی�ر م�ن ف�ضالت بن�ي آدم كبول�ھ وب�رازه ، وھ�ذه                      
  . )٢(األشیاء نجسة بال خالف 

 وك��ذلك انعق��د  .)٣("وأجمع��وا عل��ى إثب��ات نجاس��ة الب��ول" :المن��ذر         ق��ال اب��ن 
:  ـ على نجاسة الب�ول ، لم�ا روى ع�ن أب�ي ھری�رة ؛ ق�ال        إجماع الصحابة ـ  

َتَنزَُّھوا ِمَن اْلَبْوِل ؛ َفِإنَّ َعامََّة َع�َذاِب اْلَقْب�ِر ِم�َن اْلَب�ْوِل     « :  ـ  -قال رسول اهللا 
«)٤(.   

                                                 
یة البیئة من التلوث ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة والق�انون ال�دولي ، بح�ث مق�دم لنی�ل درج�ة                    حما )١(

رأفت عبد الفتاح حالوة ص�ـ  : الماجستیر في السیاسة الشرعیة ، إعداد الباحث     " التخصص  
 ، كلی��ة ال��شریعة والق��انون بالق��اھرة ، جامع��ة األزھ��ر ، ق��سم ال��سیاسة ال��شرعیة ع��ام         ٦٩

م�ن التل�وث ف�ي الق�انون اإلداري والفق�ھ اإلس�المي دراس�ة مقارن�ة ،         م ، حمایة البیئة  ١٩٨٩
رسالة جامعیة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ، إعداد الباح�ث عب�داهللا ج�اد ال�رب        

ھ��ـ ، ١٤٣٠ ، كلی��ة الحق��وق ، جامع��ة أس��یوط ، ق��سم الق��انون الع��ام ، ع��ام    ٢٢٨أحم��د ص��ـ 
 مقال�ة عل�ى موق�ع مؤس�سة ف�اي للعل�وم ،              .كیف تتم معالجة میاه الصرف الصحي ؟      . ٢٠٠٩

، معالج�ة می�اه ال�صرف ال�صحي ، مقال�ة من�شورة           ٢٠١٧/ ١٠/ ١١على اإلنترنت ، بت�اریخ      
  .م ٢/١١/٢٠١٧على اإلنترنت ، بتاریخ " ویكیبیدیا " على الموسوعة الحرة 

 ، ٧٩ / ١ ، مغن���ي المحت���اج ٥١ / ١ ، حاش���یة الدس���وقي ٢١٣ / ١ حاش���یة اب���ن عاب���دین  )٢(
   .١٩٤ / ١اف القناع كش

/ فؤاد عب�د الم�نعم أحم�د، ط   :  ، تحقیق٣٥/ ١محمد بن إبراھیم بن المنذر :  اإلجماع ، تألیف )٣(
  .م ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥دار المسلم ، الطبعة األولى 

كت�اب الطھ�ارة وس�ننھا ، ب�اب الت�شدید ف�ي الب�ول،        : ،  سنن ابن ماجة ٢/٣٢٦" مسند أحمد   )٤(
إس���ناده ص���حیح ، ول���ھ ش���واھد، : البوص���یري ف���ي الزوائ���د ، وق���ال ) ٣٤٨(، رق���م ١/١٢٥

،  وق�ال    ) ٨(، رق�م  "١/١٢٨، س�نن ال�دارقطني      "١/١٨٣" "الم�ستدرك "وأخرجھ الحاكم في    
حدیث صحیح على شرط ال�شیخین ، وال أع�رف ل�ھ عل�ة ، ول�م یخرج�اه، م�ن طری�ق                     : الحاكم

یج أحادیث الرافعي األعمش عن أبي صالح عن أبي ھریرة فذكره ، التلخیص الحبیر في تخر    
/ ، ط١/٣١١أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حج�ر الع�سقالني      : الكبیر، تألیف 

  .م١٩٨٩.ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : دار الكتب العلمیة ، الطبعة 
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َقاَم َأْعَراِبي ِفي اْلَمْسِجد َفَب�ال ، فتناول�ھ   « اهللا عنھ قال    وعن أبي ھریرة رضي         
   َأو -َعَلى َبْولھ َسْجًلا من َماء ) وھریقوا(َدعوه  : -  -النَّاس ، َفَقاَل النَِّبي 

  .)١(» فإنَّما ُبِعْثُتْم ُمَیسِّرین ، َولم ُتبَعثوا معسرین-َذُنوًبا من َماء 
فإن ماء الصرف الصحي یوج�د فی�ھ كثی�ر م�ن ال�سموم              : الضرر باستعمالھا   : ثانیا  

ف��إن ، ) البكتری��ا(وف��ضالت األم��راض المعدی��ة وكثاف��ة األدواء والج��راثیم     
 والب�دن طلب�ا     المجاري معدة في األص�ل ل�صرف م�ا ی�ضر الن�اس ف�ي ال�دین                

وھي تسبب العدید من األم�راض الت�ي تنتق�ل          . للطھارة ودفعا لتلوث البیئة     
الك��ولیرا ، والتیوف��ود ، واإلی���سینیا ،   ( ، مث��ل  ع��ن طری��ق می��اه ال��صرف     

لم��ا روي   ... )واإلیشری��شیا ؛ وأم��راض ال��دوزینتاریا ، وام��راض ال��شقال  
 َأنَّ�ُھ َق�َضى   -  -ِإنَّ ِمْن َق�َضاِء َرُس�وِل اللَّ�ِھ    : "عن عبادة بن الصامت َقاَل    

  .)٢(" َأْن َال َضَرَر َوَال ِضَراَر
 الصرف الصحي مستقذر في ع�رف الن�اس وع�اداتھم      فإن ماء : االستقذار  : الثالث  

واالستخباث واالستقذار لما تتحول إلیھ باعتبار أص�لھا ، ولم�ا یتول�د عنھ�ا        
ق��ال . ف�ي ذات المج�اري م��ن ال�دواب والح�شرات الم��ستقذرة طبع�ا وش�رعا       

و حالل، فكل طیب فھ . )٣(}ُیِحلُّ َلُھُم الَطیَِّباِت وُیحرُِّم َعَلْیِھُم الَخَباِئثَ     {: تعالى
ك�ل م�ا ی�ستخبثھ    : وأقول ھھن�ا   : قال ابُن الخطیب  .   وكل خبیث فھو حرام   

الطَّب��ع  وت��ستقذره ال��نفس ك��ان تناول��ھ س��ببًا لألل��م ، واألص��ل ف��ي الم��ضار     
الحرمة ، فكان مقتضاه أن كل ما یستخبثھ الطبع  فاألْص�ُل فی�ھ الُحرَم�ُة إالَّ                  

  .)٤(بدلیٍل منفصل
  رع الثانيالف

  ن األشجار المثمرةحكم ما سقى م
  بمياه الصرف قبل المعالجة

قد تباینت وجھات نظر الفقھاء ف�ي حك�م م�ا س�قى م�ن األش�جار المثم�رة وال�زرع                       
  :بمیاه الصرف قبل المعالجة على قولین 

                                                 
 ، رق�م  ١/٣٢٤كتاب الوضوء ، باب صب الم�اء عل�ى الب�ول ف�ي الم�سجد              :  صحیح البخاري    )١(

، رق��م ١/٢٣٦ب الطھ��ارة،  ب��اب وج��وب غ��سل الب��ول وغی��ره  كت��ا: ، ص��حیح م��سلم ) ٢٢١(
، ١/٢٧٦كت��اب الطھ��ارة ، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي الب��ول ی��صیب األرض : ، س��نن الترم��ذي )٢٨٤(

  ).١٤٨(رقم
كت��اب البی��وع ، ب��اب : الم��ستدرك , )٨٦(رق��م , ٢٢٨/ ٤كت��اب األق��ضیة،  :  س��نن ال��دارقطني)٢(

/ ٦تاب ال�صلح ، ب�اب ال ض�رر وال ض�رار     ك: سنن البیھقي , ٥٧٧/ ٢... النھي عن المحاقلة 
وكلھم من طریق الدراوردي عن عمرو بن یحیى المازني عن أبیھ عن أبي س�عید        , ٧٠ -٦٩

ص��حیح اإلس��ناد عل��ى ش��رط م��سلم   : ق��ال الح��اكم. ال ض��رر وال ض��را:  ق��ال-  -ع��ن النب��ي 
  . ووافقھ الذھبي

  .، سورة األعراف ) ١٥٧( اآلیة رقم )٣(
/ ، ط٩/٣٤٣أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدم�شقي الحنبل�ي  :  الكتاب ، تألیف   اللباب في علوم   )٤(

ال�شیخ ع�ادل أحم�د    : األولى، تحقیق  :  م ، الطبعة     ١٩٩٨- ھـ   ١٤١٩ - بیروت   -دار الكتب العلمیة    
  .عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض 
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أن الزرع أو الشجر ال�ذي ی�سقى بم�اء نج�س ط�اھر، ف�إن أص�اب               :     القول األول   
، وال یح�رم أك�ل م�ا نب�ت       ھیره بالغ�سل  الماء النجس ظاھر الزرع تنجس، ووجب تط      

 وھذا مذھب الحنفی�ة ، والمالكی�ة ، وال�شافعیة    بالماء المتنجس، من حب ، وثمار ،      
   . )١(، وابن عقیل من الحنابلة

 ، فإنھ��ا ق��د اس��تحالت ، أن��ھ ال یظھ��ر ف��ي ذل��ك أث��ر النجاس��ة:    ودل��یلھم عل��ى ذل��ك 
أن النجاس��ة اس��تحالت ، فتطھ��ر وألن��ھ إذا ل��م یظھ��ر الطع��م وال ال��ریح ، فإن��ھ یعن��ي  

    .)٢(باالستحالة كالدم یستحیل في أعضاء الحیوان لحما ، ویصیر لبنا 
أن الزروع والثمار التي سقیت بالنجاسات أو سمدت بھا تحرم ، :     القول الثاني 

: " ق�ال اب�ن قدام�ة     . )٣(وھ�ذا م�ذھب الحنابل�ة   ویحرم أكل ما نبت بالم�اء ال�نجس ،       
وق��ال الم��رداوي " . والثم��ار الت��ي س��قیت بالنجاس��ات وس��مدت بھ��اوتح��رم ال��زروع 

ق�ال  " وما سقي بالماء النجس من الزروع والثم�ر مح�رم        : " على قول ابن قدامة     
  .)٤(وینجس بذلك ، وھو المذھب نص علیھ ، وعلیھ جماھیر األصحاب: 

  :  واستدلوا على ذلك بما یلي 
 -ُكنَّا ُنْكِرى َأْرَض َرُسوِل اللَِّھ :" ل اهللا عنھما قاـ  ما روي عن ابن عباس رضي  ١

 -٥("    َوَنْشَتِرُط َعَلْیِھْم َأْن َال َیْدُمُلوَھا ِبَعِذَرِة النَّاِس( .  
َأنھ َكاَن یْشَترط َعَلى الَِّذي یكریھ أرضھ َأن َلا َیُعّرھا « : ـ  ما روى عن ابن عمر ٢

   .)١(» ، َوَذِلَك قبل َأن یدع عبد اهللا اْلِكَراء 

                                                 
 ، مغني المحتاج ٥٢ / ١ي  ، حاشیة الدسوق٨٨ / ١ ، شرح الخرشي ٢١٧ / ٥ حاشیة ابن عابدین )١(

   .٧٢ / ١١ ، المغني ٨١ / ١
واختلفوا في أكل الزرع والثم�ار والبق�ول إذا ك�ان ی�سقیھا بالم�اء ال�نجس           : "     قال ابن ھبیرة الشیباني   

 یحرم أكلھا ویحكم :وقال أحمد . ھي مباحة : فقال الشافعي ومالك وأبو حنیفة . وعلفھا بالنجاسات 
ال��وزیر أب��و المظف��ر یحی��ى ب��ن محم��د ب��ن ھبی��رة      : ف األئم��ة العلم��اء، ت��ألیف   اخ��تال" . بنجاس��تھا 

األول�ى  :  م، الطبعة ٢٠٠٢ - ھـ   ١٤٢٣ -بیروت  /  لبنان   -دار الكتب العلمیة    / ، ط ٢/٣٥٥الشیباني
  .السید یوسف أحمد : ، تحقیق 

   .٧٢ / ١١ المغني )٢(
  . المرجع السابق )٣(
ع�الء ال�دین أب�و    : الف على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، تألیف        اإلنصاف في معرفة الراجح من الخ      )٤(

دار إحیاء التراث العربي بیروت / ،ط١٠/٢٧٦الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي 
إبراھیم بن محم�د ب�ن عب�د    : ھـ، المبدع شرح المقنع، تألیف١٤١٩الطبعة األولى : ــ لبنان ـ الطبعة  

ھ��ـ ١٤٢٣: دار ع��الم الكت��ب، الری��اض ، الطبع��ة / ، ط٩/١٧٨أب��و إس��حاقاهللا ب�ن محم��د اب��ن مفل��ح،  
عب�د ال�سالم ب�ن عب�د اهللا ب�ن      : م، المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، تألیف  ٢٠٠٣/

الطبع��ة :  الری��اض ، الطبع��ة -مكتب��ة المع��ارف/ ، ط٢/١٩٠الخ��ضر ب��ن محم��د، اب��ن تیمی��ة الحران��ي  
  .مـ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤الثانیة، 

، الب�در المنی�ر ف�ي    ) ١١٥٣٦( ، رق�م  ٦/١٣٩ضعیف ، سنن البیھق�ي الكب�رى        :  قال البیھقي  )٥(
اب�ن الملق�ن س�راج ال�دین أب�و      : تخریج األحادیث واألثار الواقع�ة ف�ي ال�شرح الكبی�ر ، ت�ألیف               

م�صطفى أب��و الغ��یط ،  :  ، تحقی��ق ٥/٣٠حف�ص عم��ر ب��ن عل�ي ب��ن أحم��د ال�شافعي الم��صري    
 السعودیة ، الطبعة األول�ى  - الریاض-دار الھجرة   / سر بن كمال ، ط    وعبداهللا بن سلیمان ویا   

  .م ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥، 
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ِإن��ي كن��ت أك��نس َحتَّ��ى تزوج��ت  : َأن رج��ال َأَت��اُه ، َفَق��اَل « ـ�� َرَوى َع��ن اْب��ن عم��ر  ٣
َأْن�ت َخِبی��ث  : َق�اَل  . اْلع��ذَرة : َم��ا كن�ت تك�نس ؟ َق�اَل    : َفَق�اَل  . وعتق�ت َوَحَجْج�ت   

  . )٢(» َخِبیث وحجك َخِبیث ، اْخُرج ِمْنُھ َكَما دخلت ِفیِھ) وعتقك(
َبَل��َغ ُعَم�َر َأنَّ َرُج��ًال َی��ْسِمُد  : " لّل��ِھ ب�ِن ِدین��اٍر َع��ِن اب�ِن ُعَم��َر   ـ� م��ا روى ع�ن َعْب��ِد ا  ٤

 "َأَما َیْرَضى َأَحُدُكْم َحتَّى ُیْطِعَم النَّاَس َما َیْخُرُج ِمْنُھْم: َاْرَضُھ ِبَعِذَرِة النَّاِس ، َفَقاَل    
 ب�ل لَیُج�ود َنبات�ھ     ما ُیْطَرح في أصول الزرع والُخَضر من الَعِذرة والزِّ        : والسِّماد  . 
)٣( .   

وق��د روي ع��ن اب��ن عم��ر : " ق��ال البیھق��ي . بأنھ��ا ض��عیفة : ونوق��شت ھ��ذه األدل��ة 
أنھ كان یحمل « سعد بن أبي وقاص ) عن( وروى " .خالف ذلك في العذرة خاصة

قال أبو عبی�د ، ع�ن   » مكتل عرة مكتل بر   «وفي لفظ لھ    » مكتل عرة إلى أرض لھ      
   .)٤(الناس العرة ھي عذرة : األصمعي 

بأنھا تتغذى بالنجاسات وتترق�ى فیھ�ا أجزاؤھ�ا،         :   واستدلوا على ذلك من المعقول    
واالستحالة ال تطھر، فعلى ھ�ذا تطھ�ر إذا س�قیت الط�اھرات ، كالَجالَّل�ة إذا حب�ست،           

      .)٥(وأطعمت الطاھرات
  الرأي المختار

سة الزرع وج�ب     أن الزرع الذي سقي بماء نجس فھو طاھر ، وإن أصابت النجا        
  ، وال یح�رم أك�ل م�ا نب�ت بالم�اء المت�نجس ، م�ن ح�ب ، وثم�ار         تطھیره بماء ط�اھر  

خاصة إذا دعت الضرورة لسقي الزرع بماء نجس ؛ ألن الماء في األصل طھور ال    
ینجسھ شئ ، ومن المعلوم أن النجاسة تطھر باالستحالة كالخمر إذا تخللت ، ولكن 

  .تعافھ ینبغي التحرز عنھ ؛ ألن النفس 

                                                                                                                          
كت�اب المزارع�ة ، ب��اب م�ا ج�اء ف��ي     : ح�دیث  ض��عیف ، س�نن البیھق�ي الكب��رى   :  ق�ال البیھق�ي  )١(

: ، مسند ال�شافعي ، ت�ألیف    ) ١١٥٣٥( ، رقم ٦/١٣٩طرح السرجین والعذرة في األرض       
 –دار الكت��ب العلمی��ة / ، ط) ١٥٢٩(، رق��م ١/٣٣٠ اهللا ال��شافعيمحم��د ب��ن إدری��س أب��و عب��د

   .بیروت 
كت��اب المزارع��ة ، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ط��رح   : ض��عیف ، س��نن البیھق��ي الكب��رى :  ق��ال البیھق��ي)٢(

  ).١١٥٣٧( ، رقم ٦/١٣٩السرجین والعذرة في األرض 
جامع��ة أم / ط ، ٢/٥٢٠إب��راھیم ب��ن إس��حاق الحرب��ي أب��و إس��حاق:  غری��ب الح��دیث ، ت��ألیف )٣(

سلیمان إبراھیم محمد العاید، . د: ه ، تحقیق ١٤٠٥ مكة المكرمة ـ الطبعة األولى ، -القرى 
، ٢/٩٩٣أبو السعادات المبارك بن محمد الج�زري  : النھایة في غریب الحدیث واألثر، تألیف       

 محم�ود   -طاھر أحم�د ال�زاوى      : م، تحقیق   ١٩٧٩ -ھـ  ١٣٩٩ بیروت ،    -المكتبة العلمیة   / ط
  .محمد الطناحي 

  .٥/٣٠ البدر المنیر )٤(
   .٧٢ / ١١ المغني )٥(
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  الفرع الثالث
  حكم ما سقى من الحيوانات مأكولة اللحم

   قبل المعالجة بمياه الصرف الصحي
ق�د اتف��ق الفقھ��اء عل��ى أن��ھ إذا ح��بس الحی�وان م��أكول اللح��م ال��ذي س��قي أو أطع��م     

النجس مدة معینة ب�الحبس عل�ى العل�ف الط�اھر، فإن�ھ یطھ�ر ، ویح�ل أكل�ھ وش�رب                 
  :ي حكم ما سقى بالماء النجس على قولین لبنھ وركوبھ ، ، واختلفوا ف

أن ما سقي من الحیوانات مأكولة اللحم بالم�اء المتغی�ر ب�النجس ھ�و         : القول األول   
طاھر ، ویجوز أكل لحمھ ، وشرب لبنھ بعد أن یح�بس م�دة معین�ة ، ویعل�ف بعل�ف          
طاھر ، ویسقى بماء طاھر ، وھو المذھب عند المالكیة ، وأج�ازه اإلم�ام مال�ك ف�ي             

   .)٢( ، والشافعیة)١(وایة ر
لج�واز أكل��ة الجالل�ة ع�دم تغی�ر اللح��م ، ف�إن تغی�ر لون��ھ أو       :     واش�ترط ال�شافعیة   

والوج�ھ  . طعمھ أو رائحتھ ، فإنھ ح�رام عل�ى األص�ح ؛ ألن�ھ ق�د ص�ار م�ن الخبائ�ث          
    .)٣(أنھ مباح ، ألنھ من أصل مأكول: الثاني 

  أدلة أصحاب القول األول

ول األول على طھارة الحیوان مأكول اللحم إذا سقى أو أطعم   استدل أصحاب الق
النجس أو المتنجس ، وجواز أكلھ باألثر ، واإلجماع، والقیاس و، المعقول 

  :بمایلي
 رأی�ت أب�ا  موس�ى    :" ما روى عن أبي قالبة عن زھدم ، قال       : من األثر   : أوال  

ادن�ھ فك�ل ، ف�إني     : إن�ي رأیت�ھ یأك�ل نتن�ا ق�ال     : یأكل ال�دجاج ، ف�دعاني ، فقل�ت      
  .)٤( ـ یأكلھ رأیت النبي ـ 

 فالعلماء مجمعون على ج�واز      :نقل اإلجماع ابن بطال ، فقال       : من األجماع   : ثانیا  
والعلماء مجمعون على أن حمال أو جدًیا غ�ذى   : " وقال الطبرى   . أكل الَجالَّلة   

                                                 
ف��ال اخ��تالف ف��ي الم��ذھب أن أك��ل لح��وم الماش��یة والطی��ر الت��ي تغ��دى          :  ق��ال اب��ن القاس��م   )١(

: وفي الروایة األخرى عن اإلمام مال�ك  . ال بأس بالَجالَّلة : قال مالك. بالنجاسات حالل جائز   
ی��وان، ف�إن نف��س النجاس�ة الم��ستقذرة ی�شاھد دخولھ��ا ف��ي    أن�ھ كرھ��ھ ، وف�رق بین��ھ وب�ین الح   

  .الحیوان ، فتعافھ النفوس ، فیصان اإلنسان عنھ بخالف النبات  
،  البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل الم�ستخرجة       ٤/١٠٤    الذخیرة للقرافي   

 حج�ي وآخ�رون ،   د محم�د : أبي الولید محمد بن أحم�د ب�ن رش�د ، تحقی�ق     : ، تألیف  ٣/٣٧٠
  . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة ، :  لبنان ـ الطبعة –دار الغرب اإلسالمي ، بیروت / ط

   .٧٦ / ١ ، حاشیة القلیوبي ٢٧٩ / ٣ روضة الطالبین )٢(
  .دار الفكر ـ بیروت/ ، ط ١٥/٣٣٠أبو الحسن الماوردى:  الحاوى الكبیر ، تألیف )٣(
ج�ھ البخ�اري ف�ي ال�صحیح م�ن ح�دیث وكی�ع ع�ن س�فیان            صحیح ، أخر  : األثر  :  قال البیھقي    )٤(

، س��نن البیھق��ي  ٣٢/٣٢٥وأخرج��اه م��ن أوج��ھ ع��ن أی��وب ، م��سند اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل       
  ) .١٩٢٦٥( ، رقم ٩/٣٣٣الكبرى، باب ما جاء في الدجاج الذي یأكل النتن 
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لخن�ازیر نج�سة   بلبن كلبة أو خنزیرة أنھ غیر حرام أكلھ ، وال خالف أن ألب�ان ا    
  .)١("، كالعذرة 

القیاس على األعیان  النجسة التي تطھر باالس�تحالة ك�الخمر           : من القیاس   :  ثالثا  
 تطھر باالس�تحالة ، والم�سك فإن�ھ ط�اھر م�ع أن�ھ م�ن               - على القول بنجاستھا     -

       .)٢(الدم ؛ ألنھ استحال عن جمیع صفات الدم ، والجلد یصبح طاھرًا بعد الدبغ
فإنما حرم اهللا أعی�ان النجاس�ات الم�دركات    : " قال ابن بطال    :من المعقول   : رابعا  

ب��الحواس ، فالدجاج��ة واإلب��ل الجالل��ة ، وم��ا ش��اكلھا ال یوج��د فیھ��ا أعی��ان    
  .العذرات ، ولیس ذلك بأكثر من النبات الذى ینبت فى العذرة 

 النھ�ى ع�ن     وإنم�ا .           وھو طاھر ح�الل بإجم�اع ، وال یخل�و ال�زرع م�ن ذل�ك                 
الجالل��ة م��ن جھ��ة التق��ذر والتن��زه ل��ئال یك��ون ال��شأن ف��ى عل��ف الحی��وان          

  .)٣(" النجاسات ، والنھى عن الَجالَّلة لیس بقوى اإلسناد
أن ما سقى الدواب مأكول�ة اللح�م ب�النجس ال یح�ل أكل�ھ ، وال ش�رب           : القول الثاني   

ذل��ك ع��دم ج��واز  لبن��ھ ، وھ��و م��ذھب الحنفی��ة ، والظاھری��ة ، وزاد الظاھری��ة عل��ى   
وفرق الحنابلة بین مأكولة اللحم ، وغیر مأكولة اللحم ، فیجوز س�قي م�ن     . ركوبھا

  .غیر مأكولة اللحم بالماء النجس ، وال یجوز ذلك في مأكولة اللحم 
ھى التي تأكل الَع�ِذَرة  : والَجالَّلة من الَحیوان أكره لحوم الجاللة ـ  : "وقال أحمد    

وال ش�رب  , ال یح�ل أك�ل لح�وم الجالل�ة     : "وق�ال اب�ن ح�زم    ".   ـ وألبانھ�ا    والق�ذارة 
   .)٤(" وال یحل ركوبھا, ألنھ منھا وبعضھا; وال ما تصرف منھا , ألبانھا 

  أدلة أصحاب القول الثاني                                
  استدل أصحاب القول الثاني القائلین بعدم طھارة  ما سقي من الحیوانات مأكول�ة             

حم بالماء النجس أو المتنجس ، وعدم جواز أكلھ ، وشرب لبنھ بالسنة ، واألثر                الل
  :والمعقول بما یلي 

  :من السنة النبویة المشرفة : أوال 
 ـ َع�ْن َأْك�ِل    نھى رس�ول اهللا ـ   « : ـ قال   ـ  ما روى عن عبد اهللا بن عمر ـ   ١

       .)٥(»اْلَجالََّلِة َوَأْلَباِنَھا

                                                 
بك�ري  أبو الحسن علي بن خلف ب�ن عب�د المل�ك ب�ن بط�ال ال     :  شرح صحیح البخارى ، تألیف   )١(

: م، الطبع�ة  ٢٠٠٣ -ھ�ـ  ١٤٢٣ -الری�اض  /  ال�سعودیة  -مكتبة الرش�د   / ، ط ٥/٤٣١القرطبي
  .أبو تمیم یاسر بن إبراھیم : الثانیة، تحقیق 

   .٧٢ / ١١ المغني )٢(
  .٥/٤٣١ شرح صحیح البخارى ال بن بطال )٣(
ة الكب���رى المطبع���/  ، ط ١٥٧ / ٨، العنای���ة بھ���امش ف���تح الق���دیر ٢٣٩ \ ١ البح���ر الرائ���ق )٤(

أب��و :  ، المحل��ى ، ت��ألیف ٨٨ / ١١ ھ��ـ ، المغن��ي الب��ن قدام��ة  ١٣١٨األمیری��ة، طبع��ة س��نة  
دار الفكر�ـ  / ، ط٧/٤١٠محمد علي بن أحمد بن سعید بن ح�زم األندل�سي القرطب�ي الظ�اھري      

  .بیروت
كتاب األطعمة ، باب النھي عن أكل : سنن أبي داود. ھذا حدیث حسن غریب :  قال الترمذي  )٥(

كت��اب ال��ذبائح ، ب��اب : ، س��نن اب��ن ماج��ة ) ٣٧٨٥( ، رق��م ١٨٥، ١٤٨/ ٤الجالل��ة وألبانھ��ا 



 - ٣٦٩٨ -

 ـ  َأن َرُس�ول اهللا ـ   « : ـ ق�ال   د اهللا بن عمرو بن العاص ـ ـ ما روي عن عب٢
نَھى َعن اْلِإِبل اْلَجالَلة َأن ُیْؤَكل َلحمَھا ، َوَلا یشرب َأْلَبانَھا ، َوَلا یركبَھ�ا النَّ�اس              

       .)١(»َحتَّى تعلف َأْرَبِعیَن َلْیَلة 
 ـ َعِن اْلَجالََّلِة ِف�ى   ِھ ـ  َنَھى َرُسوُل اللَّ« :ـ ما روى عن نافع عن ابن عمر قال ٣ 

       .)٢(»اِإلِبِل َأْن ُیْرَكَب َعَلْیَھا
َنَھ�ى َع�ْن   « :  ـ  ـ أن النب�ي   :  ـ  م�ا روى ع�ن عكرم�ة ع�ن اب�ن عب�اس ـ        ـ�  ٤

       .)٤(»، َوَعْن َلَبِن اْلَجلَّاَلِة ، َوَعْن الشُّْرِب ِمْن ِفي السَِّقاِء )٣(اْلُمَجثََّمِة
نھ�ى رس�ول   « :  ، ق�ال   ـ  ـ  عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جدهـ  ما روى عن ٥

    .)٥(» ـ َنَھى َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر اْلَأْھِلیَِّة ، َوَعْن اْلَجلَّاَلِة ، َوَعْن ُرُكوِبَھا اهللا ـ 
دلت ھ�ذه األحادی�ث عل�ى ع�دم ج�واز أك�ل الجالل�ة           :  وجھ الداللة من ھذه األحادیث      

  ارتھا    وعدم جواز ركوبھا لعدم طھ
 وأخذ  "إذا أراد أكل الجاللة حبسھا ثالثا"  ـ   كان ابن عمر ـ  : من األثر : ثانیا 

بظاھر ھذه األحادیث جمع من السلف فمنعوا ركوبھا قال عمر لرجل ل�ھ إب�ل جالل�ة       
  .)٦( ال أصاحب أحدا ركبھا: ال تحج علیھا وال تعتمر ، وقال ابنھ : 

                                                                                                                          
كت�اب األطعم�ة ، ب�اب    : ، س�نن الترم�ذي   ) ٣١٨٩(، رقم   ١٠٦٤/ ٢النھي عن لحوم الجاللة     

كت�اب ال�ضحایا، ب�اب    : ، سنن البیھقي  ) ١٨٢٤(، رقم   ٢٧٠/ ٤ما جاء في أكل لحوم الجاللة       
  .٣٣٢/ ٩وألبانھا ما جاء في أكل الجاللة 

وأم�ا عب�د الح�ق ،    . ل�یس ب�القوي   : وق�ال البیھق�ي   . ھذا حدیث صحیح اإلس�ناد  :  قال الحاكم    )١(
ض�عیف ،  : في إسناده إسماعیل بن إبراھیم بن مھاجر البجلي ع�ن أبی�ھ ، وإس�ماعیل          : فقال  

، س��نن البیھق���ي  ) ٢٢٦٩( ، رق��م  ٢/٤٦الم��ستدرك عل��ى ال���صحیحین  . وأب��وه ال یح��تج ب���ھ   
  ) .١٩٢٦٤(، رقم ٩/٣٣٣كتاب الضحایا، باب ما جاء في أكل الجاللة، وألبانھا: كبرىال

كتاب األطعمة ، باب النھي عن أك�ل الجالل�ة   : إسناده صحیح ، سنن أبي داود      :  قال النووي    )٢(
كت�اب ال�ضحایا ، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي           : ، سنن البیھقي الكب�رى      ) ٢٥٥٨( ، رقم   ٣/٢٥وألبانھا  

 ، ٢/٤٠، المستدرك على الصحیحین للحاكم  ) ١٩٢٥٨( ، رقم    ٩/٣٣٣بانھا  أكل الجاللة وأل  
  ). ٢٢٤٩(رقم 

كت�اب األطعم�ة ، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي أك�ل         : حدیث حسن صحیح ، سنن الترمذي     :  قال الترمذي    )٣(
كتاب ال�ضحایا، ب�اب م�ا ج�اء     : ، سنن البیھقي الكبرى ) ١٨٢٥(، رقم ٤/٢٧٠لحوم الجاللة  

  ) .١٩٢٥٩(، رقم ٩/٣٣٣انھا في أكل الجاللة، وألب
ھي كل حیوان ُیْنصب ، وُیرمى لُیقتل إالَّ أنَّھا تْكث�ر ف�ي الطَّی�ر واألران�ب ، وأْش�باه        :  اْلُمَجثََّمِة   )٤(

أي یلزُمھ�ا ، ویْلَت�صق بھ�ا وَج�َثم الط�ائُر ُجثوم�ا ، وھ�و بمنزل�ة            : ذلك مم�ا َیْج�ِثم ف�ي األرض         
محم�د عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د      : مع الترم�ذي، ت�ألیف   تحفة األحوذي بشرح جا. الُبروك لإلبل   

  . بیروت –دار الكتب العلمیة / ،ط٥/٤٤٨الرحیم المباركفوري أبو العال
كتاب األطعمة ، باب ف�ي لح�وم الحم�ر األھلی�ة،      : سنن أبي داود  . حسن صحیح :  قال األلباني    )٥(

 لح�وم الجالل�ة     كتاب الضحایا، ب�اب النھ�ي ع�ن أك�ل         : ، سنن النسائي  )٣٨١١(، رقم   ٣٨٥/ ٢
  ).٤٤٤٧(، رقم ٢٤٠ -٢٣٩/ ٧

  .٢٥٠٥ برقم ٨/١٥١ إرواء الغلیل )٦(
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  سبب الخالف بين الفقهاء

أم��ا األث��ر،  فم��ا روي أن��ھ علی��ھ   .  اخ��تالفھم ھ��و معارض��ة القی��اس لألث��ر     س��بب 
المع�ارض لھ�ذا    : وأم�ا القی�اس   .  الصالة والسالم نھ�ى ع�ن لح�وم الجالل�ة وألبانھ�ا             

فھو أن ما یرد جوف الحیوان ینقل�ب إل�ى لح�م ذل�ك الحی�وان وس�ائر أجزائ�ھ ، ف�إذا                       
 من ذلك حكم ما ینقل�ب إلی�ھ ،      إن لحم الحیوان حالل وجب أن یكون لما ینقلب        : قلنا

   .)١(وھو اللحم كما لو انقلب ترابا أو كانقالب الدم لحما
                                 الرأي المختار

 ھ��و طھ��ارة الحی��وان م��أكول اللح��م ال��ذي أطع��م أو س��قى ب��النجس أو المت��نجس إذا   
س��ة من��ھ حت��ى یت��یقن ذھ��اب النجاح��بس م��دة معین��ة عل��ى العل��ف وال��شراب الط��اھر  

، وجواز أكلھ وش�رب لبن�ھ ، وب�شرط ع�دم ت�أثیر النجاس�ة         وزوال اسم الَجالَّلة عنھ     
بالتغیر على لون أو طعم أو رائحة اللحم ، وفي المطلب الرابع س�وف أوض�ح آراء              

  .الفقھاء في مدة حبس الَجالَّلة 
  الفرع الرابع

  آراء الفقهاء في مدة حبس الجاللة

النھي عن أكل لحوم الَجالَّلة یزول بحبسھا عل�ى العل�ف      ال خالف بین الفقھاء أن   
  .الطاھر، واختلفوا في مدة الحبس 

تح��بس الدجاج��ة ثالث��ة أی��ام ، وال��شاة أربع��ة ، والناق��ة والبق��رة   :     فعن��د الحنفی��ة 
األص��ح ع��دم التق��دیر ، وأنھ��ا تح��بس حت��ى : وق��ال اإلم��ام السرخ��سي . ع��شرة أی��ام 

م ی��نص المالكی��ة عل��ى م��دة معین��ة لح��بس الَجالَّل��ة ،   ول��. )٢ (ت��زول الرائح��ة المنتن��ة 
ال ب�أس   " :والسبب في ذلك أنھم أجازوا أكلھا ، وإن ل�م تح�بس ج�اء ف�ي المدون�ة             

   .)٣ ("بأكل الجاللة من اإلبل والبقر والغنم كالطیر التي تأكل الجیف
ة س�بعة  تحبس الناقة أربعین یوما ، والبقرة ثالثین یوما ، والشا    :   وقال الشافعیة   

ولیست ھذه المقادیر توقیفا ال ی�زاد        " :قال الماوردي    . أیام ، والدجاجة ثالثة أیام    
علیھ ، وال ی�نقص من�ھ ؛ ألن المق�صود زوال م�ا أن�تن م�ن أب�دانھا ، واألغل�ب أنھ�ا                    
تزول بھذه المقادیر ، فإن زالت بأقل منھا زالت الكراھة ، وإن ل�م ت�زل فیھ�ا بقی�ت                  

  " . زاد علیھاالكراھة حتى تزول مما

                                                 
أبو الولید محمد بن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن           :  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، تألیف        )١(

مطبعة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي وأوالده    / ، ط١/٤٦٦رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید     
  .م١٩٧٥/ھـ١٣٩٥رابعة، ال: ، مصر ،الطبعة 

اب�ن  :  حاشیة رد المخت�ار عل�ى ال�در المخت�ار ش�رح تن�ویر األب�صار فق�ھ أب�و حنیف�ة ، ت�ألیف               )٢(
م ، لسان الحكام ف�ي معرف�ة   ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١دار الفكر ـ بیروت ـ سنة   /، ط٦/٢٠٦عابدین

 س��نة الب��ابي الحلب��ي،/ ، ط١/٣٨١إب��راھیم ب��ن أب��ي ال��یمن محم��د الحنف��ي  : األحك��ام ، ت��ألیف 
  .م ١٩٧٣ – ھـ ١٣٩٣

محمد بن یوس�ف ب�ن أب�ي القاس�م         : ، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، تألیف        ١/١١٥ المدونة   )٣(
   .ـھ١٣٩٨دار الفكر ـ بیروت ـ سنة / ، ط٢٢٩ / ٣العبدري أبو عبد اهللا
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   فإن أكل منھا قبل علفھا نظر في رائحة لحمھا ، فإن لم یتغیر بأكل النجاسة كان             
حالال ، وإن تغیر بھا ، فإن كان یسیرا لم یستوعب رائحة تلك النجاسة ح�ل أكل�ھ ،             
وإن كان��ت كثی��رة ق��د اس��توعبت رائح��ة تل��ك النجاس��ة أو قاربھ��ا ، فف��ي إباح��ة أكل��ھ   

والث�اني  . مباح ؛ألنھ من أص�ل م�أكول    : أحدھما  :  ي ھریرة   وجھان حكاھما ابن أب   
وھكذا نقول في الجدي إذا ارتضع من لبن . أنھ حرام ، ألنھ قد صار من الخبائث : 

  . )١ (كلبة أو خنزیرة حتى نبت لھ لحمھ كانت إباحة أكلھ على ھذین الوجھین
ا أو بھیم��ة ، تح��بس ثالث��ا ، س��واء كان��ت طی��ر : إح��داھما :    وع��ن أحم��د روایت��ان 

أن البدنة والبقرة تحب�سان أربع�ین ، وق�د    : والثانیة . واستدلوا علیھ بفعل ابن عمر 
  .)٢( ـ موقوفا ومرفوعاروي ھذا المقدار عن ابن عمرو ـ 

 ـ  نھ�ى رس�ول اهللا ـ   « :  ـ ق�ال    روي ع�ن عب�د اهللا ب�ن عم�رو ب�ن الع�اص ـ       
 علیھ��ا إال األدم ، وال یركبھ��ا  ع��ن اإلب��ل الجالل��ة ، وأن یؤك��ل لحمھ��ا ، وال یحم��ل     

  . )٣(»الناس ، حتى تعلف أربعین لیلة 
                                  الرأي المختار

   ھو عدم تقدیر مدة الحبس ، وإنما تحبس م�دة ، وت�سقى الم�اء الط�اھر، وتعل�ف               
 ،  ةوحتى ت�زول الرائح�ة المنتن�      ،   عرفا   الَجالَّلةالعلف الطاھر حتى یزول عنھا اسم       
   . وھو األصح عن الحنفیة ، والشافعیة

    ألن��ھ لی��ست ھ��ذه المق��ادیر الت��ي ن��ص علیھ��ا الفقھ��اء توقیف��ا ال ی��زاد علی��ھ ، وال  
ینقص منھ ؛ ألن المق�صود زوال م�ا أن�تن م�ن أب�دانھا ، واألغل�ب أنھ�ا ت�زول بھ�ذه                 

 بقی�ت  المقادیر ، فإن زالت بأقل من ھ�ذه الم�دة  زال�ت الكراھ�ة ، وإن ل�م ت�زل فیھ�ا              
  .الكراھة حتى تزول مھما طالت المدة ؛ ألن العلة تغیر الرائحة واللحم 

ب اطا  

رف اه ا  طرق  

    ت�تم معالج�ة می��اه ال�صرف ال��صحي م�ن خ��الل مجموع�ة م��ن العملی�ات الطبیعی��ة       
ات والكیمیائی��ة واألحیائی��ة الت��ي ی��تم فیھ��ا إزال��ة الم��واد ال��صلبة والع��ضویة والكائن��   

  .  الدقیقة أو تقلیلھا إلى درجة مقبولة 
    وق��د ی��شمل ذل��ك إزال��ة بع��ض العناص��ر الغذائی��ة ذات التركی��زات العالی��ة مث��ل          
الفوسفور والنیتروجین في تلك المیاه ، ویمك�ن تق�سیم تل�ك العملی�ات ح�سب درج�ة        
المعالجة إلى عملی�ات تمھیدی�ة وأولی�ة وثانوی�ة ومتقدم�ة ، وت�أتي عملی�ة التطھی�ر                   

                                                 
 .دار الفك�ر ـ بی�روت   /  ، ط ١٥/٣٣٠العالمة أبو الح�سن الم�اوردى  :  الحاوى الكبیر ، تألیف )١(

   .٧٦ / ١ ، حاشیة القلیوبي ٢٧٩ / ٣، روضة الطالبین 
أبو عبد اهللا ، عبد الرحمن بن ناصر ب�ن     :  منھج السالكین وتوضیح الفقھ في الدین ، تألیف          )٢(

  .ھـ١٤٢١دار الوطن ، الطبعة األولى /  ، ط١/٢٢٥عبد اهللا بن ناصر بن حمد آل سعدي
  .٥٩ سبق تخریجھ صـ)٣(
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للقضاء على األحیاء الدقیقة ف�ي نھای�ة مراح�ل المعالج�ة ، وتت�ضمن ھ�ذه المراح�ل                
  :شكل مایلي 

ت��ستخدم ف��ي ھ��ذه المرحل��ة م��ن المعالج��ة وس��ائل لف��صل   : ـ�� المعالج��ة التمھیدی��ة ١
وتقطیع االجزاء الكبیرة الموجدة في المیاه لحمایة أجھزة المحط�ة ومن�ع ان�سداد     

م��ن منخ���ل مت��سع الفتح���ات وأجھ��زة س���حق    األنابی��ب ، وتتك���ون ھ��ذه الوس���ائل   
وتحت��وي ھ��ذه المرحل��ة أحیان��ا عل��ى أح��واض أولی��ة للت��شبیع باألك��سجین ، وم��ن   

من المواد العضویة القابل�ة للتحل�ل   % ١٠ -٥خالل ھذه العملیة فإنھ یمكن إزالة      
وال تعد ھذه الن�سب م�ن اإلزال�ة كافی�ة           . من المواد العالقة     % ٢٠-٢إضافة إلى   

   .)١(ستعمال المیاه في أي نشاطالغرض إعادة ا
حیث تتجمع المیاه القادم�ة م�ن ال�شبكات الفرعی�ة ف�ي أحی�اء           : ـ المعالجة األولیة    ٢

المدن مثًال والداخلة إلى المحطة الرئیسیة وتمر خالل المصافي ثم الترسیب ثم 
فقبل المعالج ، تعالج أو تنظف المیاه مبدئیا عن طریق إزالة  . الطرد المركزي   

ت وال��شحوم وال��دھون والرم��ال وال��صخور وال��زلط ، كم��ا تحج��ز الم��واد    الزی��و
مث�ل الف�وط ال�صحیة أو قط�ع القم�اش الت�ي ی�تخلص منھ�ا ف�ي                  (العائمة الكبیرة   
وتجھز محطات المعالجة الحدیثة بم�صفاة ی�تحكم فیھ�ا ع�ن            ). مواسیر الصرف 

بع��د یك��ون دورھ��ا حج��ز ھ��ذه الم��واد ال��صلبة وف��صلھا ع��ن ب��اقي المی��اه، أم��ا       
  .)٢(لمحطات األقدم فیوجد بھا مصافي یدویةا

تتم ف�ي الم�صافي وھ�ي ش�بكات حدیدی�ة لحج�ز الم�واد العالق�ة كبی�رة                   : ـ التصفیة   ٣
الحج���م م���ن ال���ورق أو قط���ع القم���اش أو الخ���شب أو قط���ع الزج���اج وال���صفیح  

  .ویتخلص منھا بالردم أو التجفیف أو الحرق
ج إلزال��ة ك��ل الم��واد ال��صلبة         وتم��ر می��اه ال��صرف عل��ى م��صافي قب��ل أن تع��ال

والعائمة والتي دخلت إل�ى می�اه ال�صرف، مث�ل القط�ع الخ�شبیة، الف�وط، العل�ب             
ت��صفى المی��اه م��ن ھ��ذه ال��شوائب ع��ن طری��ق م��صافي آلی��ة أو .. المعدنی��ة، ال��خ

تستخدم مصافي مزودة بقضبان بینھا مسافات صغیرة مما یمنع م�رور    . یدویة

                                                 
 الصرف الصحي ، على موقع قاعدة المعرف�ة ، البواب�ة البیئی�ة الرس�میة      مراحل معالجة میاه )١(

م ، معالجة میاه الصرف الصحي ، مقال�ة من�شورة        ٢٠١٧ دیسمبر   ١٤لدولة الكویت بتاریخ    
م ، كی��ف ت��تم ٢/١١/٢٠١٧عل��ى اإلنترن��ت ، بت��اریخ " ویكیبی��دیا " عل��ى الموس��وعة الح��رة 

ق�ع مؤس�سة ف�اي للعل�وم ، عل�ى اإلنترن�ت ،       مقال�ة عل�ى مو   . معالجة می�اه ال�صرف ال�صحي ؟       
  .٢٠١٧/ ١٠/ ١١بتاریخ 

األس��تاذ :  تقنی��ات می��اه ال��صرف ال��صحي وإع��ادة اس��تخدامھا لألغ��راض الزراعی��ة ، ت��ألیف     )٢(
 ٣٩الدكتور ممدوح فتحي عبد الصبور وحدة تلوث المیاه والتربة ـ الطاقة الذریة ـ مصر صـ  

م ، معالجة ٢٠٠٠یئیة  ، العدد التاسع عشر سنة      ، بحث منشور بمجلة أسیوط للدراسات الب      
على اإلنترن�ت ،  " ویكیبیدیا " میاه الصرف الصحي ، مقالة منشورة على الموسوعة الحرة         

  .م ٢/١١/٢٠١٧بتاریخ 
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ت�سبب ف�ي عط�ل أجھ�زة معالج�ة المی�اه بع�د           أي مواد صلبة كبیرة قد تتلف أو ت       
  .)١(ذلك

یتم تطبی�ق ھ�ذه المرحل�ة م�ن المعالج�ة عن�دما تك�ون ھن�اك               : ـ المعالجة المتقدمة    ٤
حاج��ة إل��ى م��ا نق��ي بدرج��ة عالی��ة ویحت��وي ھ��ذه المرحل��ة عل��ى عملی��ات مختلف��ة  
إلزالة الملوثات الت�ي ال یمك�ن إزالتھ�ا ب�الطرق التقلیدی�ة س�ابقة ال�ذكر وم�ن ھ�ذه                

النت��روجین والفوس��فور والم��واد الع��ضویة والم��واد العالق��ة ال��صلبة     : الملوث��ات 
الزائدة إضافة إلى المواد التي یصعب تحللھا ب�سھولة والم�واد ال�سامة وتت�ضمن       

  :ھذه العملیات ما یلي 
. یضخ الصرف إلى خزانات ضخمة تسمى خزانات الترسیب األولیة: ـ  الترسیب  ٥

بما یكفي بحیث تترسب األوحال والمواد القذرة ف�ي         تكون ھذه الخزانات كبیرة     
  .القاع وتصعد المواد العائمة والشحوم والزیوت إلى السطح لیتم كشطھا

         والھدف من عملیة الترسیب األولیة ھ�ي إنت�اج س�ائل متج�انس ب�شكل ع�ام            
یمك��ن معالجت��ھ بع��د ذل��ك بیولوجی��ا وك��ذلك أی��ضا اس��تخالص الق��اذورات بحی��ث   

غالب��ا م��ا ت��ضم خزان��ات  . ص منھ��ا بع��د ذل��ك أو إع��ادة اس��تخدامھا  یمك��ن ال��تخل
الترسیب األولیة مكشطة میكانیكیة تقوم بطرد المواد القذرة بشكل مستمر إلى           

   .)٢(فتحة أسفل الخزان حیث تضخ لتعالج في مراحل أخرى
عب��ارة ع��ن عملی��ة ت��سمح بنف��اذ الم��اء خ��الل وس��ط رمل��ي     : ـ�� الترش��یح الرمل��ي  ٥

 س�م وی�تم م�ن خ�الل ھ�ذه العملی�ة إزال�ة معظ�م الج�سمیات                   ٥٠عن  بسماكة التقل   
العالقة والتي لم یتم ترسیبھا في أح�واض الترس�یب نظ�رًا ل�صغر حجمھ�ا إض�افة                
إلى إزالة الموادالصلبة المتبقیة بعد عملیة التخثر الكیمیائي كما أن ھ�ذه العملی�ة             

المت���صاص ض���روریة لتنقی���ة المی���اه قب���ل معالجتھ���ا ف���ي عملی���ات الحق���ة مث���ل ا  
  .الكربوني والتبادل األیوني والتناضح العكسي 

تتم عملیة التطھیر من خالل حق�ن محل�ول الكل�ور إل�ى ح�وض              : ـ عملیة التطھیر    ٦
 ملیجرام للت�ر الواح�د وع�ادة م�ا          ١٠– ٥التطھیر حیث تتراوح الجرعة ما بین       

  دقیقة كح�د أدن�ى ف�ي حال�ة ع�دم اس�تخدامھا وف�ي       ١٥تكون فترة التطھیر لمدة   

                                                 
مقال��ة عل��ى موق��ع مؤس��سة ف��اي للعل��وم ، عل��ى  .  كی��ف ت��تم معالج��ة می��اه ال��صرف ال��صحي ؟)١(

لج�ة می�اه ال�صرف ال�صحي ، مقال�ة من�شورة عل�ى            ، معا ٢٠١٧/ ١٠/ ١١اإلنترنت ، بتاریخ    
  .م ٢/١١/٢٠١٧على اإلنترنت ، بتاریخ " ویكیبیدیا " الموسوعة الحرة 

ن�اجي ق�دیح ، عل�ى موق�ع ال�شركة      .  مراحل عملیات معالجة میاه ال�صرف ال�صحي ، مقال�ة د        )٢(
یاه ال�صرف  م ، معالجة م   ٢٠١٦ یولیو   ٢٨للبنانیة لإلعالم والدراسات على اإلنترنت بتاریخ       

عل��ى اإلنترن��ت ، بت��اریخ  " ویكیبی��دیا " ال��صحي ، مقال��ة من��شورة عل��ى الموس��وعة الح��رة    
م ، كیفیة معالجة میاه الصرف الصحي ، مقال على موقع موضوع ، بواس�طة   ٢/١١/٢٠١٧

مقال�ة عل�ى موق�ع مؤس�سة ف�اي للعل�وم ، عل�ى         . ، كیف تتم معالج�ة می�اه ال�صرف ال�صحي ؟           
  .م ٢٠١٧ مارس ١٥، محمد مروان ، بتاریخ ٢٠١٧/ ١٠ /١١اإلنترنت ، بتاریخ 



 - ٣٧٠٣ -

 ١٢٠حاالت استخدام المیاه في األغراض الزراعیة فإن مدة التطھیر تصل إلى 
  .)١(دقیقة

  اطب اث

رف اه ا وردى طد ا   

  میاه الصرف الصحي بع�د أن ی�تم تنقیتھ�ا ، وإزال�ة م�ا عل�ق بھ�ا م�ن أوس�اخ ھ�ل                     
تھ�ا أم أنھ�ا تبق�ى نج�سة     تصبح طاھرة باعتبار ما آلت إلیھ ، وعودھا إلى أصل خلق          

ھذا یتطلب منا الرجوع إلى أق�وال العلم�اء ف�ي كیفی�ة تطھی�ر            . باعتبار حالھا األول؟  
  :الماء ، وبیان ذلك كما یلي 

 وذلك مقتضى       قد اتفق الفقھاء على أن میاه الصرف الصحي تطھر بالمعالجة ،          
لنجاسة فیھ من تغیر   إن الماء المتنجس یطھر بإزالة التغییر الذي أحدثتھ ا        : قولھم  

 ، وھ��و ل�ون أو طع��م أو ری�ح ب��زوال التغی�ر ، فإن��ھ یع�ود ط��اھرا عل�ى أص��ل خلقت�ھ       
 )٥( ، والحنابل�ة   )٤(والشافعیة  ،  )٣(، والمالكیة   )٢(مذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة      

إذا تغی��ر الم��اء الكثی��ر : "ق��ال ال��سیوطي  .  )٧( ، وال��شیعة الزیدی��ة)٦(، والظاھری��ة 

                                                 
نایف الجری�دان ، بح�ث من�شور عل�ى الملتق�ى الفقھ�ي ،          . د:  المیاه المعالجة كمیائیا ، تألیف       )١(

م ،  معالجة می�اه ال�صرف ال�صحي ،       ٢٠١١/ ٥/١١ھـ ،   ١٦/٦/١٤٣٢على اإلنترنت بتاریخ  
شرب وال��صرف ال��صحي ، بت��اریخ  مقال��ة من��شورة ، عل��ى موق��ع ال��شركة القاب��ضة لمی��اه ال��    

" م ، معالجة میاه الصرف الصحي ، مقالة منشورة على الموس�وعة الح�رة        ١٩/١٢/٢٠١٧
  .م ٢/١١/٢٠١٧على اإلنترنت ، بتاریخ " ویكیبیدیا 

ال�شیخ نظ�ام وجماع�ة    : الفتاوى الھندیة في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیف�ة النعم�ان، ت�ألیف      )٢(
  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١ دار الفكر ، سنة / ، ط١/٢١من علماء الھند

ومفھوم النجس أنھ لو زال تغیر الطاھر بنفسھ أو بطاھر : "  جاء في الشرح الكبیر للدردیر     )٣(
فإن كان النجس الذي زال تغیره قل�یال ، فھ�و نج�س    : " وجاء في منح الجلیل    " . فھو طھور 

  " .    ااتفاقا ، وإن زال بصب مطلق علیھ ولو قلیال فھو طھور اتفاق
إحی�اء الكت�ب العربی��ة   / ، ط١/٤٧ال�شرح الكبی�ر ألب�ي البرك�ات س��یدى أحم�د ال�دردیر       :      ینظ�ر  

محم�د  : عیسى البابى الحلبي وشركاء ، منح الجلیل شرح على مخت�صر س�ید خلی�ل ، ت�ألیف          
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩دار الفكر ـ بیروت ـ سنة / ، ط١/٤٣علیش

ان الم�اء قلت�ین ، ول�م یتغی�ر فھ�و ط�اھر ، وإن تغی�ر ، فھ�و              وإن ك�  : "  حیث جاء في التنبی�ھ       )٤(
نج��س ، وإن زال التغی��ر بنف��سھ أو بم��اء طھ��ر، وإن زال ب��التراب ففی��ھ ق��والن أص��حھما أن��ھ    

إب���راھیم ب���ن عل���ي ب���ن یوس���ف : التنبی���ھ ف���ي الفق���ھ ال���شافعي ، ت���ألیف : (ینظ���ر "    یطھ���ر
ع�الم الكت�ب   / الدین أحمد حیدر، طعماد : ، تحقیق ١/١٣الفیروزأبادي الشیرازي أبو إسحاق   

  ).ه١٤٠٣سنة 
  .١/١١، منار السبیل في شرح الدلیل١/٣٥ مطالب أولي النھى)٥(
أبو محمد علي بن أحم�د ب�ن س�عید ب�ن ح�زم األندل�سي القرطب�ي الظ�اھري          :  المحلى ، تألیف     )٦(

  .دار الفكر  ـ بیروت / ، ط١/١٣٧
  .١/١٧٧ األشباه والنظائر)٧(
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ولك�نھم اختلف�وا ف�ي زوال التغی�ر بنف�سھ أو            . )١("ال التغیر عاد طھورا   بنجاسة ثم ز  
  :على قولین . بغیره ھل یطھر إن زال بنفسھ أم ال ؟

أن تغیر أوصاف الماء الثالثة ـ اللون والطع�م والرائح�ة ـ س�واء زال      : القول األول 
ء م�ن  بنفسھ أو بغیره عاد الماء طھورا إلى أصل خلقتھ ، وھو قول جمھور الفقھ�ا      

  . )٢(الحنفیة ، والمالكیة ، واألصح عند الشافعیة ، والحنابلة ، والظاھریة  
وھ�و مقاب�ل األص�ح    أن التغیر إن زال بنفسھ ، فإن الماء ال یطھر ،          : القوال الثاني   

  .)٣(عند الشافعیة حكاه المتولي عن أبي سعید األصطخرى
 إال ب��وارد علی��ھ ال كم��ا ل��م ی��نجسأن الم��اء : ووجھ��ة نظ��ر أب��ي س��عید األص��طرخي 

یطھر إال بوارد علیھ یعني كم�ا أن الم�اء الط�اھر ال ی�نجس إال ب�ورود نجاس�ة تغی�ر          
لونھ أو طعمھ أو رائحتھ ، فكذلك ال یطھر إال بصب شئ طاھر علیھ مثل ماء طاھر 

  . )٤(أو نحوه 
 وال عبرة بھذا القول ؛ ألنھ یخالف جماھیر العلماء ، ویخ�الف ص�ریح األدل�ة عل�ى          

  .م التفرقة بین زوال التغیر بنفسھ أو بغیره عد
  أدلة الجمهور

  اس��تدل جمھ��ور العلم��اء عل��ى أن الم��اء ال��ذي تغی��رت أو ص��افھ بالنجاس��ة ث��م زال   
التغیر سواء بنفسھ أو بغیره عاد الم�اء طھ�ورا ، كم�ا خلق�ھ اهللا تع�الى ، بالكت�اب ،             

  :والسنة، واإلجماع  ، والمعقول كما یلي
وقولھ  .)٥(}َوَأنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُھوًرا {: قولھ تعالى:ن الكریم  من القرآ : أوال  

  .)٦(} َوُیَنزُِّل َعَلْیُكم مَِّن السََّماِء َماًء لُِّیَطھَِّرُكم ِبِھ { :تعالى 
والطھ�ور ھ�و ال�ذي یتك�رر من�ھ ھ�ذا الفع�ل             ":  قال الفخر ال�رازي      :    وجھ الداللة   

ول والشروب ، والتكرار إنما یحصل إذا كان المستعمل في كالضحوك والقتول واألك
   .)٧("الطھارة یجوز استعمالھ فیھا مرة أخرى

                                                 
وإذا تق��رر ل��ك ھ��ذا فالم��اء ال��ذي ف��ي البئ��ر ونحوھ��ا إن ل��م یتغی��ر بوق��وع    : "  ق��ال ال��شوكاني)١(

النجاسة فیھ ، فھو طاھر ال یحتاج إلي نزح أصال ، وإن كان قد تغیر لبعض أوصافھ أو كلھا            
، فالواجب النزح حتى یزول تغیره سواء كان حصول زوال التغیر بن�زح القلی�ل أو الكثی�ر ب�ل            

لك�ان ذل�ك موجب�ا لطھارت�ھ ؛ ألن�ھ عن�د ذل�ك ی�صیر طھ�ورا ، ویع�ود           لو زال التغیر بغی�ر ن�زح    
علیھ الحكم الذي كان لھ قبل تغیره وسواء كان الماء الذي في البئ�ر قل�یال أو كثی�را، فإن�ھ إذا          

محم�د ب�ن    : السیل الج�رار المت�دفق عل�ى ح�دائق األزھ�ار، ت�ألیف              " . زال تغیره صار طاھرا     
  .الطبعة األولى: ار ابن حزم، الطبعة د/ ، ط١/٣٥علي بن محمد الشوكاني 

، مطال���ب أول���ي  ١/١٣، التنبی���ھ ١/٤٧ ، ال���شرح الكبی���ر لل���دردیر  ١/٢١ الفت���اوى الھندی���ة  )٢(
  . ١/٣٥، السیل الجرار ١/١٣٧، والمحلى ١/١١، منار السبیل في شرح الدلیل١/٣٥النھى

  . ١/٢٠٠ ، فتح العزیز ١/١٣٢ المجموع )٣(
  . ١/٢٠٠ فتح العزیز )٤(
   .٤٨  سورة الفرقان اآلیة )٥(
   .١١  سورة األنفال اآلیة )٦(
/ ، ط ١/١٦٢٥محمد بن عمر بن الحسین الرازي الشافعي :   تفسیر الفخر الرازى ، تألیف      )٧(

  .دار إحیاء التراث العربى ـ بیروت 
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  ومعنى ھذا أن الماء إن غیرت النجاسة لونھ أو طعم�ھ أو ریح�ھ ، ث�م زال التغی�ر              
   . واألصل في الثابت بقاؤهعاد إلى أصل خلقتھ طھورا مرة أخرى

مكث الماء ، وزوال تغیره بنفسھ عاد طھورا ؛ ألن ثم لو طال  " :   وقال الرافعي 
األصل في الماء الطھوریة ، وإنما حكمنا بنجاس�ة الكثی�ر من�ھ لمك�ان التغی�ر ، ف�إذا                     

ول�و زال  " :وق�ال الج�اوي    .)١(" زال سبب النجاسة عمل المقت�ضى للطھ�ارة عمل�ھ    
  .)٢("د طھوراتغیر الماء الكثیر بما زید علیھ أو نقص منھ والباقي قلتان فأكثر عا

  :  من السنة النبویة :ثانیا 
یا رسول اهللا أنتوضأ من بئر : قیل :  ـ قال ـ ما روى عن أبى سعید الخدرى ـ ١

اْلَم�اُء  « : بضاعة ، وھى بئر یلقى فیھا النتن والجیفة والمحیض والكالب؟ فقال       
وال ینج���سھ أن الم���اء یطھ���ر وال ی���نجس ،   :  أي.)٣(»َطُھ���وٌر َال ُیَنجِّ���ُسُھ َش���ْىٌء   

  .)٤(شيء
 -  -سئل رسول اهللا : ما روى عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبیھ قال ـ ٢

ِإَذا َك��اَن اْلَم��اُء « :  -  -ع��ن الم��اء ، وم��ا ینوب��ھ م��ن ال��دواب وال��سباع ، فق��ال   
  .)٧(أي یدفعھ وال یقبلھ.  )٦(» َلْم َیْحِمِل اْلَخَبَث  )٥(ُقلََّتْیِن

اْلَم�اُء َال َی�ْنُجُس ِإالَّ َم�ا      «  :-  -قال رس�ول اهللا     : ى أمامة قال    عن أب ـ  ما روى     ٣
إنَّ الَماء َطاِھر ، إالَّ إْن تغیَّر ِریحھ ،     «:وفي روایة   . )٨(»َغیََّر ِریَحُھ َأْو َطْعَمُھ     

  .)٩(»َأو طعمھ ، َأو َلونھ ِبَنَجاَسة تحدث ِفیِھ 
                                                 

  .١/٢٠٠  فتح العزیز للرافعي  )١(
ن عم�ر ب�ن عل�ي ب�ن ن�ووي الج�اوي أب�و        محمد ب� :  نھایة الزین في إرشاد المبتدئین ، تألیف   )٢(

  .دار الفكر ـ بیروت /  ، ط١/١٥عبد المعطي
   .٥١ سبق تخریجھ والحكم علیھ صـ)٣(
مكتب��ة /، ط١/١٧محم��د ب��ن إس��ماعیل األمی��ر الكحالن��ي ال��صنعاني      :  س��بل ال��سالم ، ت��ألیف  )٤(

  .م١٩٦٠/ ھـ١٣٧٩الرابعة : مصطفى البابي الحلبي، الطبعة 
والق�الل مختلف�ة   : قال األزھري . رة، سمیت قلة ؛ ألنھا تقل باألیدي أو تحملھي الج :  والقلة )٥(

، مائ�ة وس�تون    ١٦٠٫٥=  ص�اعاً  ٩٣٫٠٧٥وھي تساوي ما یق�ارب      . وقالل ھجر من أكبرھا     
وھب�ة  / د .أ: الفق�ھ اإلس�المي وأدلت�ھ، ت�ألیف     . لترا م�ن الم�اء، والقلت�ان خم�س ق�رب تقریب�ا          

  .دار الفكر ـ دمشق / ، ط١/٢٤٠ھ اإلسالمّي وأصولھالزحیلي أستاذ ورئیس قسم الفق
كت��اب الطھ��ارة، ب��اب م��ا ی��نجس الم��اء،   : ح��دیث ص��حیح ،  س��نن أب��ي داود  :   ق��ال األلب��اني )٦(

كت�اب الطھ�ارة، ب�اب م�ا ج�اء الم�اء ال ینج�سھ ش�يء             : ، سنن الترم�ذي     ) ٦٣( ،  رقم    ١/٢٣
  ) .٦٧( ، رقم ١/٩٧

مكتبة /، ط ١/١٦٦زین الدین عبد الرؤوف المناوي: ألیف  التیسیر بشرح الجامع الصغیر، ت   )٧(
  .  الثالثة: م،الطبعة١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ - الریاض -اإلمام الشافعي 

كت�اب الطھ�ارة ، ب�اب نجاس�ة الم�اء          : حدیث ضعیف ، سنن البیھقي الكب�رى        : قال ابن حجر    ) ٨(
حادی��ث الھدای��ة، ،الدرای��ة ف��ي تخ��ریج أ ) ١١٦٠( ، رق��م ١/٢٦٠الكثی��ر إذا غیرت��ھ النجاس��ة  

: ، تحقی�ق  ١/٥٢أبو الفضل أحمد بن علي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن حج�ر الع�سقالني                  : تألیف  
  . بیروت–دار المعرفة / السید عبد اهللا ھاشم الیماني المدني، ط

 ، رق�م  ١/١٧٤كت�اب الطھ�ارة، ب�اب الحی�اض     :ض�عیف ، س�نن اب�ن ماج�ة          : قال اب�ن الملق�ن      ) ٩(
  .٢/٧٧، البدر المنیر)٧٥٠٣( رقم ٨/١٢٣راني ، المعجم الكبیر للطب) ٥٢١(
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ماء طھور ال ینجسھ شئ  إال أن یتغی�ر  أن ال:        وجھ الداللة من ھذه األحادیث    
لونھ أو طعمھ أو ریحھ ، ف�إن تغی�رت ھ�ذه األوص�اف الثالث�ة ، فإن�ھ ی�صبح نج�سا،            
فإن زال التغیر عاد إلى أص�ل خلقت�ھ ط�اھرا ؛ ألن الم�اء ال یحم�ل الخب�ث ب�ل یدفع�ھ                

ع إذا تغیر لون الماء ، أو طعمھ ، أو ریح�ھ بوق�و        ":وال یقبلھ ، قال اإلمام البغوي       
النجاسة فیھ ینجس ، سواء كان التغیر قلیال أو كثی�را ، وس�واء ف�ي قلی�ل الم�اء أو              
كثیره ، وإن زال التغیر بمرور الزمان علیھ نظر إن كان قدر القلتین ، عاد طھ�ورا         

  .)١ ("، وإن كان أقل ، فھو نجس حتى یكاثر ، فیبلغ قلتین
 أن الم�اء القلی�ل ، والكثی�ر إذا        أجمعوا على  ":قال ابن المنذر    : من اإلجماع   : ثالثا  

أن�ھ نج�س م�ا دام    : وقعت فیھ نجاسة ، فغیرت للماء طعما، أو لونا، أو ریًح�ا           
  .یعنى لو زال التغیر عاد إلى طھوریتھ  . )٢("كذلك

أن علة الحكم بنجاسة الماء ھي تغیر لونھ أو طعمھ أو رائحتھ ، فإذا زالت          : رابعا  
لقت�ھ ؛ ألن الم�اء ال ینج�سھ ش�ئ ، وال     العلة عاد الماء طھورا على أص�ل خ    

  .)٣(یحمل خبثا 
  الرأي المختار

  ھو مذھب جمھور العلماء ، وھو طھارة میاه ال�صرف ال�صحي بالمعالج�ة ب�شرط      
زوال أوصاف النجاسة تمامًا ـ وھي اللون ، والطعم ، والرائحة ـ فتعود المی�اه إل�ى     

بار العلماء بالمملكة العربیة    أصل خلقتھا ، وھو الطھوریة ، وھو ما قررتھ ھیئة ك          
 وإن كان ینبغي التحرز عنھ إذا أمكن اكتفاًء بالمیاه الطاھرة األخ�رى   .)٤(السعودیة  

                                                 
 بی�روت ـ   -المكت�ب اإلس�المي   /  ، ط٢/٦٢الحسین بن مسعود البغوي: شرح السنة ، تألیف ) ١(

 محم����د زھی����ر -ش����عیب األرن����اؤوط : الثانی����ة ، تحقی����ق : م ، الطبع����ة ١٩٨٣ -ھ����ـ ١٤٠٣
  .الشاویش

/ ف�ؤاد عب�د الم�نعم أحم�د، ط    : تحقی�ق ، ١/٣٤محمد بن إبراھیم ب�ن المن�ذر    : اإلجماع ، تألیف    ) ٢(
  .م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥األولى : دار المسلم ، الطبعة

  .١/٣٥مطالب أولي النھى)  ٣(
حك�م اس�تعمال المی�اه النج�سة ف�ي الطھ�ارة          "ھـ ف�ي    ١٣٩٨ / ١٠ / ٢٥في  ) ٦٤(قرار رقم   )  ٤(

 اآلخ�ر م�ن   ففي الدورة الثالثة عشرة لھیئ�ة كب�ار العلم�اء المنعق�دة ف�ي الن�صف      " بعد تنقیتھا   
بن�اء عل�ى م�ا ذك�ره أھ�ل العل�م م�ن أن              : ( بمدین�ة الط�ائف م�ا ن�صھ         ) ھ�ـ ١٣٩٨(شھر شوال   

الماء الكثیر المتغیر بنجاسة یطھر إذا زال تغیره بنفسھ، أو بإض�افة م�اء طھ�ور إلی�ھ أو زال               
تغیره بطول مكث، أو تأثیر الشمس وم�رور الری�اح علی�ھ، أو نح�و ذل�ك ل�زوال الحك�م ب�زوال                

  .علتھ
    وحی��ث إن المی��اه المتنج��سة یمك��ن ال��تخلص م��ن نجاس��تھا بع��دة وس��ائل، وحی��ث إن تنقیتھ��ا        
وتخلیصھا مما طرأ علیھا من النجاسات بواسطة الطرق الفنیة الحدیثة إلعمال التنقیة یعتب�ر            
من أحسن وسائل الترشیح والتطھیر، حی�ث یب�ذل الكثی�ر م�ن األس�باب المادی�ة لتخل�یص ھ�ذه             

سات، كما یشھد بذلك ویقرره الخبراء المختصون بذلك ممن ال یتط�رق ال�شك   المیاه من النجا 
  .  إلیھم في عملھم وخبرتھم وتجاربھم

       لذلك فإن المجلس یرى طھارتھا بعد تنقیتھا التنقیة الكاملة، بحیث تعود إلى خلقتھا األول�ى           
 ف�ي إزال�ة األح�داث    ال یرى فیھا تغیر بنجاسة ف�ي طع�م وال ل�ون وال ری�ح، ویج�وز اس�تعمالھا       
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ـ مثل میاه األمطار والعیون واآلب�ار والبح�ار واألنھ�ار ـ م�ا وج�دوا إل�ى ذل�ك س�بیًال          
  .احتیاطًا ؛ ألن النفس قد تعاف تلك المیاه وتستقذرھا 

اه ال��صرف المعالج��ة ف��ي أغ��راض أخ��رى كثی��رة مث��ل س��قى       ویمك��ن اس��تخدام می�� 
الحیوانات غیر مأكولة اللحم أو الحدائق والمتنزھ�ات أو األش�جار غی�ر المثم�رة أو                
زراع��ة المحاص��یل الغی��ر مأكول��ة مث��ل القط��ن ، وأش��جار الخ��شب ، وغی��ر ذل��ك م��ن  

  . األغراض ، ویكون الغرض من المعالجة ھو توفیر المیاه األخرى 

                                                                                                                          
واألخباث، وتحصل الطھ�ارة بھ�ا منھ�ا، كم�ا یج�وز ش�ربھا إال إذا كان�ت ھن�اك أض�رار ص�حیة                

  .تنشأ عن استعمالھا فیمتنع ذلك؛ محافظة على النفس، وتفادیا للضرر ال لنجاستھا
    والمجلس إذ یقرر ذل�ك یستح�سن االس�تغناء عنھ�ا ف�ي اس�تعمالھا لل�شرب مت�ى وج�د إل�ى ذل�ك              

  ).؛ احتیاطا للصحة، واتقاء للضرر، وتنزھا عما تستقذره النفوس وتنفر منھ الطباعسبیل
 مجلة دوریة تصدر ع�ن الرئاس�ة العام�ة إلدارات البح�وث العلمی�ة           -     مجلة البحوث اإلسالمیة    

 ، أبح��اث ھیئ��ة كب��ار العلم��اء بالمملك��ة    ٤١ص��ـ ) ١٧(واإلفت��اء وال��دعوة واإلرش��اد ، الع��دد   
  . ھـ ١٤٢٣، إصدار سنة ٦/٢١٧یة العربیة السعود
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   الخاتمة
أحم�ده ـ س�بحانھ ـ عل�ى نعم�ھ       الحمد هللا الذي بحمده ، وبنعمتھ ت�تم ال�صالحات ،      

التي ال تحصر ، وأشكره على توفیقھ في البدء والخت�ام ، فھ�و الم�ستحق أن یحم�د              
  .ویشكر، وأصلي وأسلم على نبیھ كلما الح بدر ونور 

ى بع�ض النت�ائج ،   فمن المعلوم أنھ ال یطرق باحث بحثا إال توص�ل فی�ھ إل�          : أما بعد   
  :وقد توصلت في ھذا البحث إلى نتائج ، وختمھ بتوصیات ، ومن ذلك ما یلي 

  :أھم النتائج :        أوال 
ـ  أن النفایات المنزلی�ة تع�د م�ن أش�د خط�را عل�ى البیئ�ة المیحط�ة ب�صفة عام�ة ،                    ١

وعلي صحة اإلنسان بصفة خاصة ، وعلى الرقعة الزراعیة ؛ ألنھا تؤثر عل�ى              
  . التربة خصوبة

ـ أن ھناك سبال متعددة  للتخلص من النفایات كالطمر الصحي والحرق والترمید،          ٢
  .وطریقة تدویر النفایات یعد من أھم سبل معالجتھا ، والتخلص منھا 

الناتج��ة ع��ن أن��شطة ال��سكان ف��ي   المخلف��ات  المنزلی��ة  أن المق��صود بالنفای��ات ـ�� ٣
من  المنزلیة   النفایات   وتتكون   ا ،   وغیرھ المنازل ، وعن المطاعم والفنادق      

المطابخ وعملیات تحضیر الطعام وكذلك القمام�ة        مخلفات   معروفة مثل    مواد  
   .وما تحویھ من ورق وزجاج ومواد معدنیة وبالستیكیة وغیرھا

ـ  أنھ قد بدأت فكرة تدویر النفایات في العصر الحدیث ف�ي أثن�اء الح�رب العالمی�ة         ٤
یث كانت الدول تعاني من ال�نقص ال�شدید ف�ي بع�ض الم�واد      األولى والثانیة ، ح   

األساسیة مثل المطاط ، مما دفعھا إلى تجمیع تلك المواد م�ن المخلف�ات إلع�ادة     
  .استخدامھا ثم تطور األمر إلى أن وصلت إلي شكلھا الحالي 

ـ  أنھ تتنوع سبل االستفادة من تدویر النفایات فمنھا االستفادة االقتصادیة ومنھا   ٥
  .االستفادة البیئة ، ومنھا االستفادة الصحیة 

ـ أن طریقة حرق النفایات وتدویرھا ج�ائزة ش�رعا خاص�ة النفای�ات الورقی�ة مث�ل                  ٦
الكتب القدیمة المكتوب فیھا آیات قرآنیة أو أحادیث نبویة أو تحتوي علي اسم          

  .اهللا عز وجل مكتوبا في الورق صیانة السم اهللا عز وجل عن االمتھان 
ن طریق�ة الطم�ر ال�صحي ، وتعن�ي دف�ن النفای�ات ف�ي ب�اطن األرض ف�ي أم�اكن                      ـ أ ٧

  .مخصصة جائزة شرعا 
ـ أن طریقة تدویر النفایات جائزة شرعا ، والفك�رة وإن كان�ت حدیث�ة ظھ�رت م�ع             ٨

التط��ور ال��صناعي والتكنولوجی��ا والمعاص��رة إال أن��ھ كان��ت توج��د ق��دیما بع��ض     
  .لود المیتة صور تدویر النفایات التقلیدیة كدباغ ج

ـ�� أن النب��ات ال��ذي س��قى بمی��اه ال��صرف ال��صحي قب��ل المعالج��ة ط��اھر یج��وز أكل��ھ  ٩
  .ویغسل بالماء الطاھر إن تنجس ، ولكن النفس البشریة تستقذره وتعافھ 

ـ�� أن الحیوان��ات مأكول��ة اللح��م إن س��قیت بم��اء ال��صرف ال��صحي قب��ل المعالج��ة   ١٠
تح��بس م��دة معین��ة ، وت��سقى الم��اء الط��اھر ، ویج��وز أكلھ��ا ، وش��رب لبنھ��ا ،    

  .ولكن النفس تعافھا ، فینبغى تجنبھا الشرب من ھذا الماء 
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 ـ أن میاه الصرف الصحي تطھر بالمعالجة ، وتصبح ص�الحة لالس�تخدام ل�زوال    ١١
التغیر الذي طرأ علیھا ، ولكن ینبغي اجتنابھا ، واستخدامھا في أغ�راض غی�ر        
آدمی��ة مث��ل س��قى الحیوان��ات غی��ر مأكول��ة اللح��م أو األش��جار غی��ر المثم��رة ـ         
كأش��جار الزین��ة ـ أو الح��دائق والمتنزھ��ات وغی��ر ذل��ك ، ویك��ون الغ��رض م��ن       

  .المعالجة ھو توفیر المیاه الصالحة وتقلیل استخدامھا 
ـ�� أن ال��شریعة اإلس��المیة دع��ت إل��ى ك��ل م��ا م��ن ش��أنھ الحف��اظ عل��ى الم��وارد         ١٢

  .الطبیعیة، ومنع إھدارھا ، وحسن استغاللھا بما یعود نفعھ على جمیع الناس 
  :التوصیات : ثانیا 

ـ� ض�رورة بن�اء الم�صانع لت�دویر النفای�ات المنزلی�ة ف�ي كاف�ة المن�اطق ف�ي م�صر             ١
ن ھذه النفای�ات ب�دال م�ن أن ت�صبح م�صدر          والوطن العربي ؛ وذلك لالستفادة م     

  .إزعاج وتھدید للبیئة ولصحة اإلنسان واألرض الزراعیة 
ـ ض�رورة وض�ع آلی�ة علمی�ة ص�حیحة لتثقی�ف المجتم�ع ح�ول كیفی�ة التعام�ل م�ع                    ٢

النفایات المنزلیة بجمع النفایات بطریقة صحیحة ، وإفادة المواطن الذي یجمع       
راء النفایات البالستیكیة والمعدنیة والورقیة النفایات بطریقة صحیحة مادیا بش

  .منھ بسعر مناسب تشجیعا لھ على التعاون في ھذا المجال 
ـ ضرورة تبنى الدولة لھذا المشروع وتقنینھ ؛ ألنھ یعتبر مشروعا وطنیا یح�افظ       ٣

على البیئة ، ولھ عوائد اقتصادیة إن تم تفعیلھ بشكل ص�حیح ، كم�ا أن�ھ یع�الج             
ولة كمشكلة البطالة وغیرھا ؛ ألنھ یوفر ف�رص عم�ل لل�شباب     مشاكل تؤرق الد  

.  
ـ�� ض��رورة تخ��صیص أم��اكن لتجمی��ع النفای��ات المنزلی��ة وفرزھ��ا ف��ي ك��ل محافظ��ة  ٤

  .تمھیدا لتدویرھا وتصنیعھا مرة أخرى 
 ـ یجب على الدولة وضع آلی�ة حقیق�ة لترش�ید اس�تخدام المی�اه ، ومن�ع إھ�دارھا،         ٥

مھ���درة ف���ي ال���صرف ال���صحي ، واس���تغاللھا   والعم���ل عل���ى معالج���ة المی���اه ال  
  .االستغالل األمثل في األغراض غیر اآلدمیة 
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 فھـــرس أھم المراجـــع والمصادر
  . القرآن الكریم وتفسیره : أوًال 

  .  القرآن الكریم–١
 طبع��ة – بی��روت –دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  /  ط، أحك��ام الق��رآن للج��صاص  – ٢

  .   ھـ ١٤١٥سنة 
  . ھـ١٩٨٤ تونس ـ –الدار التونسیة / ر والتنویر البن عاشور ، ط التحریـ ٣
دار الشعب الق�اھرة  /  ه، ط ٦٧١ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، المتوفى سنة        –٤

.  
  .دار المعرفة ـ بیروت / تفسیر البغوي ، ط–٥
  .ھـ ١٤٠٥ - بیروت– دار الفكر/طبیان عن تأویل آي القرآن للطبري، جامع ال–٦
دار الكت��ب / ،ط١٩/٧٩ب ف��ي عل�وم الكت��اب ألب��ي حف�ص الدم��شقي الحنبل��ي  اللب��اـ�  ٧

  .األولى:  م ، الطبعة ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩ -لبنان /  بیروت -العلمیة 
  . بیروت –دار إحیاء التراث العربي / الكشاف للزمخشري ، طـ ٨

  :  كتب الحدیث واآلثار-:ثانیًا 
مصطفى شیخ : لعید ، تحقیقإحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقیق اـ ١

   م ٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦ؤسسة الرسالة،الطبعة األولىم/ مصطفى ومدثر سندس، ط
  .إحیاء التراث / ـ إحیاء علوم الدین لحجة اإلسالم الغزالي، ط٢
  .  ھـ ١٣٨٧– المغرب –وزارة األوقاف،/  التمھید البن عبد البر النمري، ط– ٣
  .  ھـ ١٤١١ سنة ١ط.  بیروت–لمیةدار الكتب الع/  المستدرك للحاكم، ط–٤
  . ھـ١٤١٥ طبعة سنة – القاھرة – دار الحرمین/ ط المعجم األوسط للطبراني،–٥
 -المكتبة العلمیة / النھایة في غریب الحدیث واألثر ألبي  السعادات الجزري، طـ ٦

  . طاھر أحمد الزاوى: م ، تحقیق ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت ، 
  .  بیروت –دار الكتب العلمیة / ري ، طتحفة األحوزي للمباركفوـ ٧
  . ھـ١٤٠٦ ١ ط– حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمیة/ ـ حاشیة السندي،ط٨
 الطبع���ة – بی���روت–دار إحی���اء الت���راث العرب���ي/  س���بل ال���سالم لل���صنعاني ، ط–٩

  . ھـ ١٣٧٩الرابعة، سنة 
  .  بیروت –دار الفكر /  سنن أبي داود ، ط–١٠
  .  بیروت –الفكر دار / سنن ابن ماجة ط–١١
  .ھـ ١٤١٤– مكة المكرمة –مكتبة دار الباز / سنن البیھقي الكبرى ، ط–١٢
  .  بیروت –دار إحیاء التراث العربي/  سنن الترمذي ، ط–١٣
  .  ھـ ١٣٨٦سنة : دار المعرفة، طبعة/  سنن الدارقطني ، ط–١٤
  . ھـ ١٤١١ سنة ١ـ ط  بیروت–دار الكتب العلمیة/  سنن النسائي الكبرى،ط–١٥
دار إحی��اء الت��راث العرب��ي ، الطبع��ة  /  ش��رح الن��ووي عل��ى ص��حیح م��سلم، ط –١٦

  . ھـ  ١٣٩٢الثانیة ، سنة 
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دار الكت��ب العلمی��ة ،الطبع��ة   / ش��رح الزرق��اني عل��ى موط��أ اإلم��ام مال��ك ، ط     –١٧
  . ھـ ١٤١١األولى، طبعة سنة 

  .  ھـ ١٤٠٧ طبعة سنة ٢ ط–بیروت –دار ابن كثیر /  صحیح البخاري ، ط– ١٨
  . ھـ ١٤١٤، سنة ٢ بیروت، ط–مؤسسة الرسالة /  صحیح ابن حبان ،ط–١٩
  .  بیروت –دار إحیاء التراث العربي /  صحیح مسلم ، ط–٢٠
  . بیروت–ار إحیاء التراث العربي د/ عمدة القارى شرح صحیح البخاري، ط– ٢١
، الطبع��ة   بی��روت  –دار الكت��ب العلمی��ة   /  ع��ون المعب��ود للعظ��یم أب��ادي ، ط   –٢٢

  .  م ١٩٩٥الثانیة، سنة 
  .  بیروت –دار المعرفة /  فتح الباري ال بن حجر العسقالني ، ط–٢٣
المكتب�ة التجاری�ة الكب�رى، م�صر، الطبع�ة األول�ى،        /  فیض القدیر للمناوي، ط    –٢٤

   ھـ ١٣٥٦طبعة سنة 
س�نة  –دار الكتب العلمیة    /  كنز العمال في سنن األقوال، واألفعال للھندي ، ط         –٢٥

  .  ھـ ١٤١٩
  .  ھـ ١٤٠٧ القاھرة ، سنة –دار الكتاب العربي /  مجمع الزوائد للھیثمي، ط-٢٦
  .مصر / مؤسسة قرطبة/  مسند اإلمام أحمد ، ط–٢٧
القاض�ي أب�و الف�ضل عی�اض ب�ن          : مشارق األنوار على صحاح اآلث�ار، ت�ألیف         ـ  ٢٨

  .ة ودار التراثالمكتبة العتیق/ موسى بن عیاض الیحصبي السبتي المالكي، ط
  .  ھـ ١٩٧٣ طبعة سنة – بیروت –دار الجیل /  نیل األوطار للشوكاني ، ط–٢٩

   : كتب أصول الفقھ: ثالثًا 
دار الكتاب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة األولى، طبعة س�نة    / ـ أصول السرخسي ، ط١

  . م١٩٩٣ - ھـ١٤١٤

عب�د  . د:  ، تحقی�ق  التحبیر شرح التحریر في أص�ول الفق�ھ للم�رداوي الحنبل�ي           –٢
مكتب�ة الرش�د ،     / أحم�د ال�سراح ، ط     . ع�وض القرن�ي ، د     . الرحمن الجب�رین ، د    

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١سنة النشر 

 –مؤس��سة الرس��الة /  التمھی��د ف��ي تخ��ریج الف��روع عل��ى األص��ول لإلس��نوي ،ط ـ��٣
  .محمد حسن ھیتو . د: ھـ ـ تحقیق ١٤٠٠بیروت ـ الطبعة األولى ، 

  . م ١٩٣٩ – ١٣٥٨–القاھرة / دار الوفاء / لشافعي ،ط الرسالة لإلمام ا–٤
 -مطبعة السنة المحمدیة / ـ القواعد والفوائد األصولیة للبعلي الحنبلي ، ط٥

  .محمد حامد الفقي : م ، تحقیق ١٩٥٦ – ھـ ١٣٧٥القاھرة ، 
  .  بیروت–دار المعرفة/  الموافقات للشاطبي المتوفى ، ط–٦
مكتب�ة العبیك�ان،   / محمد الزحیلي ،ط: النجار ، تحقیقـ شرح الكوكب المنیر البن  ٧

  .ھـ ١٤١٨الطبعة الثانیة : الطبعة 
ال��سید أحم��د ب��ن محم��د  : غم��ز عی��ون الب��صائر الب��ن نج��یم الم��صري ، تحقی��ق   ـ�� ٨

  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥دار الكتب العلمیة، سنة / الحنفي الحموي ، ط
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 الطبع���ة األول���ى -ی���روت ب-دار الكت���ب العلمی���ة / ـ�� نھای���ة ال���سول لإلس���نوي ، ط  ٩
  .م ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠

  :كتب القواعد الفقھیة : رابعا 
  دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ / ـ األشباه والنظائر ال بن نجیم، ط١
  . ھـ ١٤١١، ١دار الكتب العلمیةـ بیروت ـ ط/ ـ األشباه والنظائر للسبكي، ط٢
  .ھـ ١٤٠٣وت ـ سنة دار الكتب العلمیة ـ بیر/ـ األشباه والنظائر للسیوطي، ط٣
 مكتبة نزار مصطفى البازـ مكة /ـ القواعد الفقھیة البن رجب الحنبلي، ط٤
  .م١٩٩٩ـ

   : الفقھ الحنفي:  خامسا 
   .٢ط. بیروت –دار المعرفة /  البحر الرائق البن نجیم ، ط –١
  .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١دار الفكر، سنة / ـ الفتاوى الھندیة للشیخ نظام ، ط٢

  . دار المعرفة ، بیروت / سرخسى، ط المبسوط لل–٣
  .دار إحیاء التراث العربي / ـ المیحط البرھاني لبرھان الدین مازه ، ط٤
   م ١٩٨٢، ٢ ط– بیروت –دار الكتاب العربي/  بدائع الصنائع للكاساني، ط–٥
  .  ھـ ١٣١٣ القاھرة ، –دار الكتاب اإلسالمي /  تبیین الحقائق للزیعلي ،ط–٦
  .  ھـ ١٤٢١ طبعة سنة –دار الفكر ، بیروت / ابدین ، ط حاشیة ابن ع–٧
   .– بیروت –دار الكتب العلمیة /  درر الحكام لعلى حیدر، ط–٨
  . ٢ ط– بیروت –دار الفكر /  شرح فتح القدیر للسیواسي ، ط–٩

  . ھـ ١٤١٩ سنة ١ ط–دار الكتب العلمیة/  مجمع األنھر لشیخ زادة ، ط–١٠
  :الفقھ المالكي: سادسا  

  .  م٢٠٠٠ ، ١ ط- بیروت–دار الكتب العلمیة / االستذكار البن عبد البر، ط-١
  . ھـ١٣٩٨ سنة ٢ ط– بیروت –دار الفكر /  التاج واإلكلیل للعبدري ، ط-٢
  .  بیروت –دار الفكر /  الشرح الكبیر للدردیر ،ط-٣
  . م ١٩٩٤ طبعة سنة – بیروت –دار الغرب /  الذخیرة للقرافى ، ط-٤
  .  بیروت –دار الفكر / یة المجتھد ال بن رشد ،ط بدا-٥
  .ھـ ١٤١٢ بیروت طبعة سنة –دار الفكر /  حاشیة العدوى لعلي الصعیدي ،ط-٦
  .  بیروت –دار الفكر /  حاشیة الدسوقي ال بن عرفھ الدسوقي ، ط-٧
  . ھـ ١٣٩٨ سنة ٢ ط– بیروت –دار الفكر /  مواھب الجلیل للمغري ، ط-٨
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩دار الفكر ـ / لمحمد علیش ، طمنح الجلیل ـ ٩

  :الفقھ الشافعي:سابعا    
  .  بیروت –دار الكتب العلمیة /  أسنى المطالب لزكریا األنصاري، ط-١
  .  ه١٣٩٣، سنة ٢ بیروت ، ط–دار المعرفة /  األم لإلمام الشافعي، ط-٢
  . ھـ ١٤١٥سنة  طبعة – بیروت –دار الفكر /  اإلقناع للشربیني الخطیب ،ط-٣
  .ھـ ١٤١٩ ،سنة ١دار الكتب العلمیة ، ط/  الحاوي الكبیر للماوردي ،ط-٤
  . م ١٩٩٧ طبعة سنة –دار الفكر ، بیروت /  المجموع للنووي ، ط-٥
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  . بیروت –دار الفكر /  حاشیة إعانة الطالبین للدمیاطي ، ط-٦
  .ھـ ١٤١٧، ١ط– بیروت -دار الكتب العلمیة / حاشیة البجیرمي ، طـ ٧
  . بیروت –دار الفكر / ـ حاشیة الجمل لسلیمان الجمل ، ط٨
  . بیروت –دار الفكر /  حواشي الشرواني لعبد الحمید الشرواني ، ط-٩

  . ھـ ١٤٠٥، ٢ بیروت ، ط–المكتب اإلسالمي /  روضة الطالبین للنووي ، ط-١٠
  . بیروت –دار الفكر /  مغني المحتاج للشربیني ، ط-١١
  :الفقھ الحنبلي: ا  ثامن     

   بیروت –دار إحیاء التراث العربي /  اإلنصاف للمرادي، ط-١
  . ھـ ١٤٠٠ بیروت ، طبعة سنة –المكتب اإلسالمي /  المبدع ال بن مفلح ،ط-٢
  .  ھـ ١٤٠٥ سنة ١ بیروت ، ط–دار الفكر /  المغني البن قدامة المقدسي ،ط-٣
  . م ١٩٩٦، ٢ بیروت ، ط–الكتب عالم /  شرح منتھي اإلیرادات للبھوتي، ط-٤
  .  ھـ ١٤٠٢ بیروت ، سنة –دار الفكر /  كشاف القناع للبھوتي ، ھالل ، ط-٥
  .ھـ ١٤٢٣، ١ ط–دار البشائر اإلسالمیة لبنان /  كشف المخدرات للبعلي ،ط-٦
  . ھـ ١٩٦١ دمشق ، سنة -المكتب اإلسالمي/  مطالب أولي النھي للرحیباني، ط-٧

  :مذھب الظاھريال:تاسعا       
  .  بیروت–دار اآلفاق الجدیدة / المحلى البن حزم الظاھري ، ط* 

  :كتب اللغة والمصطلحات:         عاشرا 
  .ھـ ١٣٩٩دار الفكر ، طبعة سنة /  أساس البالغة للخوارزمي الزمخشري، ط-١
  ھـ ١٤٠٥، سنة ١ بیروت ، ط–دار الكتاب العربي /  التعریفات للجرجاني، ط-٢
  . ھـ ١٤١٠ سنة ١ ط–دار الفكر / توقیف علي مھمات التعاریف للمناوي ، ط ال-٣
  .ه ـ١٤١١، ١دار الفكر ـ ط/ الحدود األنیقة لشیخ اإلسالم زكریا األنصاري، طـ ٤
 -مؤس��سة الرس��الة  / ، ط ١/٢٩٦ـ�� الزاھ��ر ف��ى مع��انى كلم��ات الن��اس لألنب��اري     ٥

ح���اتم ص���الح  .  د:م ، الطبع���ة األول���ى ، تحقی���ق   ١٩٩٢- ھ���ـ ١٤١٢ -بی���روت 
  .الضامن

عب�د الحمی�د ھن�داوي ،      : ـ المحكم والمحیط األعظم الب�ن س�یده المرس�ي، تحقی�ق             ٦
  .م ٢٠٠٠دار الكتب العلمیة، سنة /ط

  . ھـ١٤١٩ سنة – بیروت –مؤسسة الرسالة /  الكلیات ألبي البقاء ، ط-٧
  . بیروت –المكتبة العلمیة /  المصباح المنیر للفیومي، ط-٨
  . مجمع اللغة العربیة : دار الدعوة تحقیق /  الوسیط  ، ط المعجم-٩

  . دار الھدایة / مجموعة من المحققین ، ط:  تاج العروس للزبیدي ، تحقیق -١٠
  . م٢٠٠١ سنة ١دار إحیاء التراث العربي ، ط/  تھذیب اللغة لألزھري، ط-١١
  . دار مكتبة الھالل /  كتاب العین للفراھیدي، ط-١٢
   .١ بیروت ط–درا صادر / عرب ال بن منظور، ط لسان ال-١٣
  . ھـ ١٤١٥ بیروت سنة –مكتبة لبنان /:  مختار الصحاح للرازي، ط-١٤
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   :المراجع المعاصرة: الحادى عشر 
   .م٢٠٠٢، دار األمل / فتحي درادر ، ط : ، تألیف البیئة في مواجھة التلوث ـ ١
دار / ال��دكتور ج��واد عل��ي، ط: لیف ـ�� المف��صل ف��ى ت��اریخ الع��رب قب��ل اإلس��الم، ت��أ٢

  .م٢٠٠١/ ھـ١٤٢٢الساقي ، الطبعة الرابعة 
 ،  الكوی�ت –وزارة األوقاف وال�شئون اإلس�المیة    ـ  الموسوعة الفقھیة الكویتیةــ ٣

  . الكویت– الطبعة الثانیة ، دارالسالسل /ط
ـ حمایة البیئة من النفایات الصناعیة في ضوء أحكام التشریعات الوطنیة ٤

عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، عضو ھیئة . ألجنبیة والدولیة ، تألیف دوا
االتحاد ( التدریس جامعة المنصورة، عضو المجلس الدولي لقانون البیئة 

، عضو مجلس بحوث البیئة بأكادیمیة البحث العلمي ) الدولي لصیانة الطبیعة
  .م ـ القاھرة ١٩٨٥دار النھضة العربیة ، سنة / ، ط

سئولیة عن نقل النفایات الخطرة في القانون ال�دولي ، طبق�ا ألحك�ام اتفاقی�ة               ـ الم ٥ 
بازل بسویسرا بشأن نقل النفای�ات الخط�رة واالتفاقی�ات اإلقلیمی�ة والممارس�ات             

ص�الح محم�د ب�در    . الدولیة في ضوء قواع�د الق�انون ال�دولي للبیئ�ة ، ت�ألیف د       
/ لحق�وق ـ جامع�ة حل�وان ، ط    الدین ، رئیس قسم القانون ال�دولي الع�ام ـ كلی�ة ا   

  م ـ القاھرة ـ ٢٠٠٤دار النھضة العربیة سنة 
ـ�� االلت��زام ال��دولي بحمای��ة البیئ��ة م��ن التل��وث عل��ى ض��وء قواع��د الق��انون ال��دولي  ٦

ص��الح محم��د محم��ود ب��در . للبیئ��ة وق��رارات وتوص��یات المنظم��ات الدولی��ة ، د 
  .حقوق ، جامعة حلوان الدین ، أستاذ القانون الدولي العام المساعد ، كلیة ال

الھیئ�ة الم�صریة   / محم�د ال�سید أرن�اؤوط ، ط   : ـ  اإلنسان وتلوث البیئ�ة ، ت�ألیف        ٧
  .م ١٩٩٩العامة للكتاب طبعة عام 

دار / محم��د م��صطفي ی��ونس ط:  ـ حمای��ة البیئ��ة البحری��ة م��ن التل��وث ، ت��ألیف      ٨
  .م ١٩٩٧النھضة العربیة ، سنة 

حم�د عب�د الك�ریم س�الم ، جامع�ة المل�ك س�عود ،          أ: ـ قانون حمایة البیئة ، ت�ألیف        ٩
  .  م ١٩٩٦طبعة 

ـ�� حمای��ة البیئ��ة م��ن التل��وث ف��ي الق��انون اإلداري ، والفق��ھ اإلس��المي دراس��ة        ١٠
مقارنة ، رسالة جامعی�ة للح�صول عل�ى درج�ة ال�دكتوراه ف�ي الحق�وق ، إع�داد                    

لق�انون  الباحث عبداهللا جاد الرب أحمد ، كلیة الحقوق ، جامعة أس�یوط ، ق�سم ا         
  .٢٠٠٩ھـ ، ١٤٣٠العام ، عام 

ـ حمایة البیئة من التلوث في الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي ، بحث مق�دم             ١١
: الماج�ستیر ف��ي ال�سیاسة ال�شرعیة ، إع�داد الباح��ث     " لنی�ل درج�ة التخ�صص    

رأفت عبد الفتاح حالوة ، كلیة ال�شریعة والق�انون بالق�اھرة ، جامع�ة األزھ�ر ،            
  .م ١٩٨٩ة الشرعیة عام قسم السیاس
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ـ قانون حمایة البیئة ف�ي ض�وء ال�شریعة اإلس�المیة دكت�ور ماج�د راغ�ب الحل�و                    ١٢
م ٢٠٠٢أستاذ ورئیس قسم القانون العام كلیة الحقوق ، جامعة اسكندریة عام 

.  
ـ قانون حمایة البیئة ، دراسة تأصیلیة في األنظمة الوطنیة واالتفاقیة ، دكت�ور            ١٣

سالمة ، أستاذ القانون العام بكلیة العلوم اإلداری�ة جامع�ة ،          أحمد عبد الكریم    
  .جامعة الملك سعود 

  :مواقع اإلنترنت :    الثالث عشر 
بت�اریخ  " ویكیبی�دیا   " ـ إدارة المخلفات ، مقالة منشورة عل�ى الموس�وعة الح�رة             ١

  .م ٢٠١٦  فبرایر عام ٨:
ت عل�ي موق�ع الموس�وعة     ، مقال�ة من�شورة عل�ى اإلنترن�     إعادة التدویر لألف�ضل   ـ  ٢

   م٨/٧/٢٠١٧بتاریخ "  ویكیبیدیا "الحرة 
ھ�دى م�سعود عل�ى    / د: حیث تلتقي البیئة مع االقت�صاد، ت�ألیف   .. ـ إعادة التدویر ٣

  .م٢٠٠١ فبرایر ٩موقع إسالم أون الین على اإلنترنت بتاریخ
بیقی�ة  ـ إعادة التدویر ، بحث منشور على موقع جامعة كربالء ، كلیة العل�وم التط          ٤

  .م٢٦/٩/٢٠١٧بتاریخ 
 ، مقال��ة عل��ى الموس��وعة الح��رة ، عل��ى   أخط��ار النفای��ات عل��ى ال��صحة العام��ة  ـ�� ٥

  م٢٠١٧/ ٩/ ١٧اإلنترنت ، بتاریخ 
ـ النفایات تعریفھا ، وأسبابھا ، وأنواعھا ، وطرق معالجتھا ، مقال�ة عل�ى موق�ع              ٦

  .م٢٠١٤ مارس ١٧محترف على اإلنترنت ، بتاریخ االثنین 
فای��ات ، أنواعھ��ا ، ومخاطرھ��ا وط��رق ال��تخلص منھ��ا ، مق��ال من��شور عل��ى    ـ�� الن٧

  .م٢٠١٤ مارس ١٧شبكة المعرفة البئیة المصریة ، بتاریخ 
ـ�� أن��واع النفای��ات ، مقال��ة ، من��شورة عل��ى موس��وعة البیئ��ة ، عل��ى اإلنترن��ت ،       ٨

  .م ٢٠١٧ دیسمبر ١١بتاریخ 
والتط��ویر ،المملك��ة العربی��ة  ـ�� ت��دویر النفای��ات االنتق��ائي ، مرك��ز فقی��ھ لألبح��اث    ٩

  .م ٢٠٠١ ؛١٤٢٢ شعبان، ١٥السعودیة ،الخمیس 
 ٢٣ـ��  تف��اقم التل��وث والنفای��ات ف��ي ال��دول ال��صناعیة ؛ جری��دة البی��ان الخم��یس  ١٠

  ٢٠٠٠ سبتمبر ٢١ ھ الموافق ١٤٢١جمادى اآلخر 
ـ�� ت��دویر النفای��ات االنتق��ائي ، مرك��ز فقی��ھ لألبح��اث والتط��ویر، المملك��ة العربی��ة  ١١

  م  ٢٠٠١ھـ ؛ ١٤٢٢ شعبان، ١٥لسعودیة ، الخمیس، ا
 ، مق�ال من�شور بمجل�ة نقط�ة بواس�طة      تعریف النفایات وت�صنیفھا وخواص�ھا   ـ    ١٢

  .م ٢٠١١ ینایر ٣خالد  أبو غالي ، على اإلنترنت بتاریخ 
 ٢٣ـ�� تف��اقم التل��وث والنفای��ات ف��ي ال��دول ال��صناعیة ؛ جری��دة البی��ان الخم��یس    ١٣

  .م ٢٠٠٠ سبتمبر ٢١لموافق  ھ ا١٤٢١جمادى اآلخر 
ومعالج��ة النفای��ات ال��صلبة الح��ضریة ص��ادر ع��ن ، دلی��ل إعالم��ي ح��ول ت��سیر ـ�� ١٤

  .م٢٠٠٣ والبیئة الجزائر، أبریل  ،وزارة تھیئة اإلقلیم
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مقال��ة عل��ى موق��ع مؤس��سة ف��اي . ـ�� كی��ف ت��تم معالج��ة می��اه ال��صرف ال��صحي ؟١٥
  .م ٢٠١٧/ ١٠/ ١١للعلوم ، على اإلنترنت ، بتاریخ 

سناء الدویكات ، على موقع    : ـ طرق التخلص من النفایات  ، مقالة ، بواسطة           ١٦
  . م٢٠١٥ أبریل ٢٨موضوع بتاریخ : 

عل��ى " س��تار ت��ایمیز " ـ�� لمح��ة عام��ة ع��ن إع��ادة الت��دویر ، مقال��ة عل��ى موق��ع  ١٧
  .م ٢٠١٠/ ٢٨/٨اإلنترنت ، بتاریخ 

" عة الح��رة ـ�� معالج��ة می��اه ال��صرف ال��صحي ، مقال��ة من��شورة عل��ى الموس��و    ١٨
  . م ٢/١١/٢٠١٧على اإلنترنت ، بتاریخ " ویكیبیدیا 

محمد جعفر آل ح�سین ، بح�ث   : ـ مالحظات على واقع حیاتنا المعاصر ، تألیف        ١٩
  .م١٩٩٩ سبتمبر ٢٦بمجلة الواحة ، بتاریخ

ـ�� منظوم��ة التواف��ق البیئ��ي م��ع النفای��ات ، مقال��ة عل��ى الموس��وعة الح��رة عل��ى   ٢٠
 .   م ٢٠١١/ ٨/ ١٦اإلنترنت ، بتاریخ 
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	9ـ أن النبات الذي سقى بمياه الصرف الصحي قبل المعالجة طاهر يجوز أكله ويغسل بالماء الطاهر إن تنجس ، ولكن النفس البشرية تستقذره وتعافه .
	10ـ أن الحيوانات مأكولة اللحم إن سقيت بماء الصرف الصحي قبل المعالجة تحبس مدة معينة ، وتسقى الماء الطاهر ، ويجوز أكلها ، وشرب لبنها ، ولكن النفس تعافها ، فينبغى تجنبها الشرب من هذا الماء .
	11ـ أن مياه الصرف الصحي تطهر بالمعالجة ، وتصبح صالحة للاستخدام لزوال التغير الذي طرأ عليها ، ولكن ينبغي اجتنابها ، واستخدامها في أغراض غير آدمية مثل سقى الحيوانات غير مأكولة اللحم أو الأشجار غير المثمرة ـ كأشجار الزينة ـ أو الحدائق والمتنزهات وغير ذلك ، ويكون الغرض من المعالجة هو توفير المياه الصالحة وتقليل استخدامها .
	12 ـ أن الشريعة الإسلامية دعت إلى كل ما من شأنه الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنع إهدارها ، وحسن استغلالها بما يعود نفعه على جميع الناس .
	ثانيا : التوصيات :
	1ـ ضرورة بناء المصانع لتدوير النفايات المنزلية في كافة المناطق في مصر والوطن العربي ؛ وذلك للاستفادة من هذه النفايات بدلا من أن تصبح مصدر إزعاج وتهديد للبيئة ولصحة الإنسان والأرض الزراعية .
	2ـ ضرورة وضع آلية علمية صحيحة لتثقيف المجتمع حول كيفية التعامل مع النفايات المنزلية بجمع النفايات بطريقة صحيحة ، وإفادة المواطن الذي يجمع النفايات بطريقة صحيحة ماديا بشراء النفايات البلاستيكية والمعدنية والورقية منه بسعر مناسب تشجيعا له على التعاون في هذا المجال .
	3ـ ضرورة تبنى الدولة لهذا المشروع وتقنينه ؛ لأنه يعتبر مشروعا وطنيا يحافظ على البيئة ، وله عوائد اقتصادية إن تم تفعيله بشكل صحيح ، كما أنه يعالج مشاكل تؤرق الدولة كمشكلة البطالة وغيرها ؛ لأنه يوفر فرص عمل للشباب .
	4ـ ضرورة تخصيص أماكن لتجميع النفايات المنزلية وفرزها في كل محافظة تمهيدا لتدويرها وتصنيعها مرة أخرى .
	5 ـ يجب على الدولة وضع آلية حقيقة لترشيد استخدام المياه ، ومنع إهدارها، والعمل على معالجة المياه المهدرة في الصرف الصحي ، واستغلالها الاستغلال الأمثل في الأغراض غير الآدمية .
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