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  :الملخص

في حمایة البیئة من ) الضرر یزال(ھدف البحث ھو إبراز أثر القاعدة الفقھیة 

أضرار میاه الصرف الصحي، ونشر الفقھ البیئي المتعلق بقضیة تلوث المیاه وأثرھا 

البیئي، وبیان الحكم الشرعي إلعادة استخدام میاه الصرف الصحي بعد التنقیة في جمیع 

 .لجوانبا

أّما المنھج المتبع فیھ ھو المنھج االستقرائي وذلك باالستقراء العام في حدود 

موضوع البحث، والمنھج الوصفي في عملیة التنقیة للتوصل إلى طبیعتھا، ثم المنھج 

االستداللي بذكر األدلة الشرعیة التي تستند إلیھا، ویتبعھ المنھج االستنباطي للتوصل إلى 

 في استخدام ھذا النوع من المیاه بعد تنقیتھ، ثم ربط ذلك بالقواعد بیان حكم الشرع

  . الفقھیة، والمقاصد الشرعیة

وقد اقتضت خطة الدراسة في ھذا البحث تقسیمھ إلى تمھید في حمایة البیئة في 

ضوء المقاصد الشرعیة، وثالثة فصول، األول في حمایة البیئة من األضرار الناجمة عن 

ي، والثاني في تنقیة میاه الصرف الصحي ضرورة شرعیة، والثالث في میاه الصرف الصح

  . الطرق المعتبرة في تنقیة میاه الصرف الصحي وحكم استخدامھا بعد التنقیة

أھمیة قاعدة الضرر یزال في : ومن أبرز النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا

المتوازنة للفرد والجماعة، إرساء المفاھیم البیئیة وضبط التصرفات بما یحقق المصلحة 

وإخراج مسألة التنقیة كضرورة شرعیة عامة، واستنادھا في القول بھا إلى المصلحة 

المرسلة، واعتبار المآل، وجواز استخدام میاه الصرف الصحي بعد التنقیة الثالثیة المتقدمة 

ة المنظفات في جمیع الجوانب، وجواز استخدام المنّقاة ثنائیا في سقي النباتات وصناع

  .الصناعیة والدباغة وعملیات البناء
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Abstract:  

The research goal is to indicate the effect of juristic rule ( 
Damage Terminated) in environment protect from the 
damages of sanitary drainage waste water and to expand 
the environmental juristic which is related with water 
pollution and its effect on the environment ,and the 
declaration of Islamic ruling to reuse the sanitary drainage 
water after sterilization in all sides. 
  The approach is followed the Inductive Method and which 
is general inductive in the subject of research, and the 
Descriptive Method in the process of sterilization to get to 
its nature, then the Theoretical Approach by mention of the 
Islamic legal evidences, then it is followed by Deductive 
Method to get to the declaration of Islamic Law to use this 
kind of water after being sterilized , then being applied to 
Rules of Jurisprudence and juristically purposes. 
The study plan has been required in this research to be 
divided into a presentation in environmental protection 
under the juristically purposes, and three chapters , chapter 
one is in environmental protection and the damages caused 
by sanitary, and chapter two is in(Sanitary Drainage Water & 
Sterilization is a legitimacy necessity ) ;and the third 
chapter is about the followed methods in the sterilization of 
Sanitary Drainage water and the rule of its usage after being 
sterilized. 
From the most prominent results and recommendation 
which I got is: 
The importance of the rule of damage and embed the terms 
of environment and regulate the behavior which attains to 
the balanced weal of the individual and the society; and to 
be realized that the sterilization matter is a general 
legitimacy necessity , and for absolute benefit and consider 
funds and it's to be permissible to use the Sanitary Drainage 
Water after advanced Triple Sterilization in all sides , and it's 
also to be permissible to use Bilateral Sterilization in plants 
irrigation , detergents, tanning, and construction process.        
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  المقدمة
فره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات إن الحمد هللا نحمده ونستعین بھ ونستغ  

أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا، 
  .وأشھد أن محّمًدا عبده ورسولھ

فقد حظیت البیئة بقدر عظیم من االھتمام في الشریعة اإلسالمیة، حیث : أما بعد  

 ىق  ُّ  :في نصوص شرعیة عدیدة ،منھا قولھ وضعت لھا اإلطار العام لحمایتھا 

، )١(َّ َّ رن مم ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق

 َّمم ام يل ىل مل ُّ :  وقولھ
ال : " فیما رواه عنھ أبو ھریرة  وقولھ )٢(

ألن اهللا استخلف فیھا بني  ، وذلك )٣("یبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال یجري ثم یغتسل فیھ
الحیاة لھم ، فجاءت الشریعة اإلسالمیة لترسي األسس البشر، وأودع فیھا كل مقومات 

  .والقواعد والمبادئ التي تضبط وتقنن عالقة اإلنسان ببیئتھ للحفاظ علیھا 
ھذا وقد أصبحت قضیة البیئة بمشكالتھا المتعددة بدًءا من تلوثھا، واستنزاف   

 المعاصر، ومن أبرز مواردھا، ووصوًال إلى اإلخالل بتوازنھا من القضایا الملحة في واقعنا
تلك القضایا المؤثرة على تلوث البیئة میاه الصرف الصحي، والتي تتسبب في الضرر 
البیئي ذي الطبیعة الخاصة، ألنھ ال یمس اإلنسان فقط في حد ذاتھ، وإنما ھذا األخیر ھو 
جزء من الوسط الذي یعیش فیھ، وكثیرًا ما یتعداه، لیمس الثروة المائیة، والنباتیة، 

  . الحیوانیةو
وعلى الرغم من الجھود التي یبذلھا العلماء والخبراء المتخصصون، فقد أخذت   

مشكلة میاه الصرف الصحي وما تحدثھ من تلوث بیئي تتفاقم وتتزاید خطورتھا یومًا بعد 
یوم، حتى أصبحت من أكثر المشكالت البیئیة خطورة، وفي ظل قصور القوانین والضوابط 

حل لھذه المشكلة تظھر شمولیة الدین اإلسالمي واستیعابھ لھذه الوضعیة عن توفیر 
المشكلة، وإیجاد الحل األنجع لھا، في ظل القواعد والضوابط الفقھیة التي تھدف إلى حمایة 
البیئة من التلوث وبالتالي ُتحفظ أرواح الناس وعقولھم، وأموالھم وسائر ممتلكاتھم، وُیدفع 

    :ھدف رأیت أن أسھم في ھذا المجال بدراسة موضوع ومن منطلق ھذا ال. الضرر عنھم
حماية بيئية عية  لصحي ض ش لص    تنقية ميا 

لكلية (  بيقيا للقاع  جا ت ل"نم   " )لض ي

ض  لم  تعد میاه الصرف الصحي أحد أنواع المیاه الملوثة الناتجة عن أنشطة :همية 

باب التلوث البیئي نظرًا لما تحویھ من السموم اإلنسان المختلفة، وھي أحد أھم أس
ولقد سبق الدین اإلسالمي الحنیف . والمیكروبات الضارة باإلنسان والحیوان والنبات 

التشریعات الوضعیة في وضع تشریعات محكمة وقواعد شرعیة كبرى لرعایة البیئة 
والتي ) الضرر یزال (وحمایتھا من آثار ھذا التلوث والفساد، ومن أعظم تلك القواعد قاعدة

                                                           

  . ٨٥:  سورة األعراف ، اآلیة )١(
  . ٦٠:  سورة البقرة ، اآلیة )٢(
 .٩٤/ ١ ، كتاب الوضوء ، باب البول الدائم في الماء ، ٢٣٩ أخرجھ البخاري في صحیحھ ، ح )٣(
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توجب إبعاد الضرر وتنحیتھ؛ حتى ال یكون سببًا في لحاق األذى بالفرد والمجتمع والبیئة، 
ثم بذل كل الجھود التي من شأنھا أن تحقق الخیر والمنفعة للفرد والمجتمع، وتعمل على 

  .حمایة البیئة التي یعیشون فیھا
اصدھا الشرعیة في الخلق بمعالجة إضافة إلى أن ھذه القاعدة تحقق أھدافھا ومق  

الكثیر من القضایا البیئیة المستجدة في العصر، ومن أبرزھا مشكلة التلوث البیئي بمیاه 
الصرف الصحي، فجاءت لتؤكد على وجوب إزالة الضرر المتحقق وقوعھ، وبذلك تكون 

إضافي عملیة التنقیة خطوة إیجابیة على طریق تحسین البیئة وحمایتھا، وتوفیر مصدر 
    .للمیاه غیر تقلیدي یعود نفعھ على الفرد والمجتمع

محاولة إیجاد العالج ألحد أھم القضایا البیئیة وھي میاه الصرف : سبب اختیار الموضوع 
ثّم الحاجة إلى إبراز معالم . الصحي في ضوء المقاصد الشرعیة، والقواعد الفقھیة الكلیة

یة البیئة عمومًا، والبیئة المائیة على وجھ الشریعة اإلسالمیة فیما یتعلق بجانب حما
  .الخصوص

في حمایة البیئة ) الضرر یزال(إبراز األثر المترتب على إعمال قاعدة : ھدف الموضوع 
َونشر الوعي البیئي اإلسالمي المتعلق بقضایا المیاه . من أضرار میاه الصرف الصحي 

  .وأسباب تلوثھا وأثرھا البیئي 
  :الدراسات ذات الصلة 

، سلیمان صالح الراشد ، وھي ) میاه الصرف الصحي ومعالجتھا وإعادة استخدامھا . ( ١
دراسة تناولت موضوع تنقیة میاه الصرف الصحي من الجانب النظامي والشرعي ، إال أنھا 
ركزت على المسئولیة عن مخالفة النظام ، وجاء الجانب الشرعي فیھا مقتصرًا على إیراد 

  .لنوع من المیاه، دون التعرض إلى أي جوانب أخرى حكم استخدام ھذا ا
، باسم محمد القرافي ، وھي دراسة ) النوازل الفقھیة وأحكامھا في الطھارة والصالة . ( ٢

تناولت موضوع النوازل الفقھیة، والتي تعد تنقیة میاه الصرف الصحي إحدى مطالبھ، 
ع من المیاه في الطھارة، دون التطرق الذي دعاه إلى االقتصار بإیراد حكم استخدام ھذا النو

  .إلى جانب آخر
، عبد اهللا بكر أبو زید، وھي دراسة تناولت ) فقھ القضایا المعاصرة في العبادات . ( ٣

موضوع القضایا المعاصرة في العبادات، والتي تعد تنقیة میاه الصرف الصحي أحد 
حدیثھ فیھا أیضًا مقصورًا على الجوانب التي تطرق إلیھا الباحث لتعلقھ بالطھارة، فجاء 

  .بیان حكم استخدامھا 
بیان دور الشریعة اإلسالمیة في : أما اإلضافة البحثیة التي سوف أتطلع إلیھا ھي      

حمایة البیئة من أضرار میاه الصرف الصحي في ضوء المقاصد الشرعیة، والقاعدة الكلیة 
  ).  الضرر یزال(
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  : ث أن یشتمل على وقد اقتضت الدراسة في ھذا البح
  .مقدمة ، وفصلین ، وخاتمة 

أھمیة الموضوع ، وسبب اختیاره ، وھدفھ ، : المقدمة واشتملت على العناصر التالیة 
  .َوالدراسات ذات الصلة، َوخطة البحث، َومنھج البحث 

  : خطة البحث 
  . حمایة البیئة من األضرار الناجمة عن میاه الصرف الصحي: الفصل األول

  : ثالثة مباحثوفیھ 
  : وفیھ ثالثة مطالب. تعریف میاه الصرف الصحي، وحكم استخدامھا : المبحث األول
  .أسباب تنقیة میاه الصرف الصحي: َو الثاني.تعریف میاه الصرف الصحي : المطلب األول 

  .  حكم استخدام میاه الصرف الصحي: َوالثالث 
في حمایة البیئة من أضرار میاه الصرف ) الضرر یزال(أثر إعمال قاعدة  : المبحث الثاني

األصل في : َوالثاني .شرح مفردات القاعدة : المطلب األول : وفیھ ثالثة مطالب . الصحي 
  . منزلة القاعدة في الشریعة اإلسالمیة وسعة مشتمالتھا : َوالثالث . ھذه القاعدة

في إزالة الضرر ) زال الضرر ی( أثر إعمال القواعد المتفرعة عن قاعدة  : المبحث الثالث
قاعدة الضرر یدفع : المطلب األول : وفیھ خمسة مطالب . الناجم عن میاه الصرف الصحي 

قاعدة الضرر األشد یزال : َوالثالث .قاعدة الضرر ال یزال بمثلھ : َوالثاني .بقدر اإلمكان 
: لخامس َوا.قاعدة یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام : َوالرابع . بالضرر األخف

  .قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح 
  : وفیھ مبحثان . تنقیة میاه الصرف الصحي ضرورة شرعیة :  الفصل الثاني 
وفیھ ثالثة .تعریف الضرورة الشرعیة، واألدلة على اعتبارھا، وضوابطھا: المبحث األول

  : مطالب
لة على اعتبار الضرورة في األد: َوالثاني . تعریف الضرورة الشرعیة: المطلب األول 

  . ضوابط الضرورة الشرعیة: َوالثالث. الشریعة اإلسالمیة
وفیھ ثالثة . تحقق الضرورة الشرعیة في تنقیة میاه الصرف الصحي : المبحث الثاني

  :مطالب 
الحاجة : َوالثالث. النظر في المآالت : َوالثاني.تحقیق المصلحة الشرعیة   :المطلب األول

 . تنزل منزلة الضرورةإلى التنقیة 
المطلب : حكم استخدام میاه الصرف الصحي بعد التنقیة، وفیة ثالثة مطالب: المبحث الثالث

جكم استخدام في الجانب : حكم استخدامھا في الجانب اآلدمي، المطلب الثاني: األول
  .حكم استخدامھا في الجانب الحیواني: الزراعي، المطلب الثالث

  . ى أبرز النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة ، والتوصیاتوتحتوي عل: الخاتمة 
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  : منھج البحث 
وبعد أن قسمت البحث إلى الفصول والمباحث السابقة سأسیر وفق منھج محدد   

  : أثناء كتابتھ ما استطعت إلى ذلك سبیال، وذلك على النحو التالي 
ى الرجوع للدراسات جمع المادة العلمیة من مصادرھا األصیلة المعتمدة، إضافة إل -١

  .الحدیثة في موضوع البحث 
ببیان معناھا اإلجمالي، وأدلة ) الضرر یزال(دراسة مایتصل بالقاعدة الكلیة  -٢

مشروعیتھا، مع بیان منزلتھا في الشریعة اإلسالمیة بالقدر الذي یتطلبھ البحث 
 .ویفي بالمقصود منھ 

على ذكر القواعد ذات عند عرض القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلیة أقتصر  -٣
الصلة المباشرة بالموضوع، ثم بیان معناھا، ووجھ ارتباطھا بالقاعدة الكلیة، 

 .وموضوع البحث
 .عزو اآلیات لمواضعھا من كتاب اهللا، مع بیان اسم السورة ورقم اآلیة  -٤
 .تخریج األحادیث واآلثار من مصادرھا األصلیة -٥
حتاج لبیان فإني أشیر إلى معناه في إذا ورد في اآلیة أو الحدیث أو األثر لفظ ی -٦

 . الھامش استنادًا إلى المصادر األصیلة في ھذا الشأن 
عند ذكر المصدر أو المرجع ألول مرة في الھامش أورد بیانات الكتاب كاملة، ثم في  -٧

حال تكراره أكتفي بذكر اسم الكتاب ومؤلفھ والجزء والصفحة، وأرتبھا حسب 
 .ستفادة من مادتھا الفقھیةأقدمیة المذاھب، ثم حسب اال
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 الفصل األول

   محاية البيئة من األضرار النامجة عن مياه الصرف الصحي

  املبحث األول

  ياه الصرف الصحي، وحكم استخدامها تعريف م

  اطب اول

رف اه ا فر  

الحا: ال ص لميا لغة  ي    :تع

 والھمزة فیھ مبدلة من الھاء، وأصلھ جمع ماء، والماء معروف،: المیاه في اللغة  
المرآة، لصفائھا كأن : والماویة. بالتحریك، وجمع القلة منھ أمَواه، والكثرة منھ ِمیاه) َمَوه(

لون الماء، : الماء یجري فیھا، وماھت الركیة موھا ومیھا ظھر ماؤھا وكثر، والموھة
أحده ورققھ، : ھى النصلحسنھ وصفاؤه، وماه الشيء بالشيء خلطھ، وأم: وموھة الشباب

من خالل ما سبق فإن الماء . أرخاه، والمھاة البلورة: والمھى ترقیق الشفر، وأمھى الحبل
  .)١(یشتمل على معنى الكثرة والصفاء والجریان والسیولة والرقة والنصوع واللمعان

  

جسم لطیف سّیال بھ : " ذكر بعض الفقھاء أن الماء ھو:المیاه في اصطالح الفقھاء
ویظھر في تعریفھم أنھم لم یخرجوا عن بیان معناه اللغوي المذكور .  )٢("یاة كل ناٍم ح

سابًقا، من ذكٍر لصفات الماء وخصائصھ، أما عامة الفقھاء فقد اھتموا بإیراد تعریفھ وفًقا 
الماء : ) ٣(ألحكام طھارتھ، وصنفوه تبًعا لھذه األحكام إذ قسم الفقھاء المیاه إلى ثالثة أقسام

  . لطھور، والماء الطاھر، والماء النجسا

                                                           

محمد الرازي، مختار . ٥٤٣، )ھـ١٤١٤ دار صادر، :بیروت(، ١٣، ٣محمد بن منظور، لسان العرب، ط: انظر) ١(
محم�د الفی�روز آب�ادي،      . ٣٠١،  )ھـ١٤٢٠المكتبة العصریة،   : بیروت(،  ٥یوسف الشیخ محمد، ط   : الصحاح، تحقیق 

 .١٢٥٣، )ھـ١٤٢٦مؤسسة الرسالة، : بیروت(، ٨القاموس المحیط، ط
: ، وانظر١٧٩، )ھـ١٤١٢دار الفكر، : بیروت(، ١، ٢محمد أمین بن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ط) ٢(

 . ٨٧٣، )مؤسسة الرسالة: بیروت( محمد المصري -عدنان درویش : أیوب الكفوي، الكلیات، تحقیق
دار : الق�اھرة  (،  ٢،١أبو بكر الكاس�اني، ب�دائع ال�صنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع ، ط            : انظر. ھذا ھو قول الجمھور   ) ٣(

، محمد المواق، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، ٢٠٠، ١ ابن عابدین، مرجع سابق،   ،٦٦) ھـ١٤٠٦الكتب العلمیة،   
، ١، محم��د ب��ن رش��د الحفی��د، بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد،    ٤٣) ھ��ـ١٤١٦دار الكت��ب العلمی��ة، : الق��اھرة (، ١
اني ألف��اظ ، الخطی��ب محم��د ال��شربیني، مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��     ٢٧١) ھ��ـ١٤٢٥دار الح��دیث ، : الق��اھرة (

، من�صور  ١٨/ ١، الن�ووي، المجم�وع ش�رح المھ�ذب ،           ١٨) ھ�ـ ١٤١٥دار الكت�ب العلمی�ة،      : القاھرة  (،  ١المنھاج،  
: ،  محمد بن مفلح، الفروع، تحقیق٣٠) دار الكتب العلمیة:  القاھرة(، ١البھوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع ،       

 . ٧٩)  ھـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، : بیروت(، ١عبد اهللا التركي، 
: الق�اھرة (، ١عب�د اهللا ب�ن قدام�ة، المغن�ي،     : انظ�ر . طھور ونجس، وھي روایة ع�ن اإلم�ام أحم�د    : قسمان: وفي قول 

المملك�ة  (، ٢١عب�د ال�رحمن ب�ن قاس�م،        : ، أحمد بن تیمی�ة، مجم�وع الفت�اوى، تحقی�ق          ٢١) ھـ١٣٨٨مكتبة القاھرة،   
 . ٢٥) ھـ١٤١٦د لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، مجمع الملك فھ: العربیة السعودیة



 - ٤٣٦٠ -

ي ميا لص لصحي : ثاني�ا    :تع

ُیعّد ھذا المصطلح حدیث الظھور؛ إذ نتج مع تزاید استھالك المیاه نتیجة للنمو   
السكاني، مما جعل الحاجة ماسة للتخلص من المخلفات السائلة الناتجة عن االستعمال 

بالرغم من حداثة ھذا المصطلح إال أن الفقھاء و. المنزلي أو الصناعي أو الزراعي
المتقدمون أوردوا مثل ھذا النوع من المیاه في مصنفاتھم وبما یتعلق بھ من أحكام، وقد 
جاء ذكره في معرض حدیثھم عن أحكام اإلجارة أو الشفعة أو الصلح باعتبار أن إجراء ھذا 

  . النوع من المیاه یتعلق بھذه الحقوق المشتركة
  :ما أورده الحنفیة: اطن ذكرھمومن مو

  .)٢(..." أو بالوعة أو بئًرا لیستقي منھ الماء)١(كریاًسا: ولو اتخذ رجل بئًرا في ملكھ" -
نھر المساقط : " ، في قولھ)نھر المساقط ( وذكره ابن عابدین في حاشیتھ باسم  -

  .  )٣("واألوساخ الذي یسقط فیھ فائض الماء والكنیف الخارجة من الدور واألزقة 
  :وكذا أورده المالكیة

  .)٤(..."أرأیت إن استأجرت من دار رجل مسیل مصب مرحاض" -
اسم للمكان الذي یسیل فیھ الماء : الثالثة اسم مكان فمسیل: ومسیُل مصّب ِمرَحاض" -

اسم لمكان الرحض : اسم للمكان الذي یصب فیھ الماء، ومرحاض: كالمجراة ، ومصب
 .)٥(..."ر مكان یصب فیھ الماءوجاز استئجا: وھو صب الماء، أي

 :كما ذكره الشافعیة
وتنقیُة البالوعة من الرواتب التي تقع ال محالة، فإذا امتألت البالوعة، تعّذر " -

  . )٦(..."االنتفاع
وكذا ...ویجب على المكري تسلیم الدار، وبالوعتھا فارغة، لیثبت التمكن من االنتفاع -

 .)٧(..." إلیھ الغسالةمستنقع الحمام، وھو الموضع الذي تنصّب

                                                           

ھو الكنیف الذي یكون مشرًفا على سطح بقناة إلى األرض، وسمي كریاًسا؛ لما یعلق بھ من :  الكریاس)١(
القاموس ، الفیروز أبادي، ٦/١٩٤،لسان العربابن منظور، : انظر. األقذار فیركب بعضھ بعًضا ویتكرس

 ).كرس(مادة . ٥٧٠/ ١، المحیط
 دار ابن -بیروت : لبنان(الدكتور محمَّد بوینوكالن : ، تحقیق َودَراَسةاَألْصُلمد بن الحسن الشیباني،  مح)٢(

 .٣/٢٨٢)  م٢٠١٢ -  ھـ ١٤٣٣حزم، 
  . ٧٦٦/ ٦، مرجع سابق، ، رد المحتار ابن عابدین)٣(
. ٤٢٥/ ٣، )م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة، : بیروت (المدونة،مالك بن أنس األصبحي، ) ٤(

مؤسسة خلف أحمد (حافظ عبد الرحمن، :  تحقیقالمختصر الفقھي،محمد ابن عرفة المالكي، : وانظر
/ ٧، مرجع سابق، التاج واإلكلیل، المواق، ٨/١٦١)  م٢٠١٤ - ھـ ١٤٣٥الخبتور لألعمال الخیریة، 

٥٣٣. 
محمد : وانظر. ١٦/ ٧، )دار الفكر للطباعة: بیروت(، شرح مختصر خلیلمحمد بن عبد اهللا الخرشي، ) ٥(

 منح ، محمد علیش،٦٧/ ٤)دار الفكر: بیروت (حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،بن عرفة الدسوقي، 
 .  ٤٧٥/ ٧، )م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩دار الفكر، : بیروت(، الجلیل شرح مختصر خلیل

عبد العظیم : حقیق، تنھایة المطلب في درایة المذھب إمام الحرمین أبو المعالي عبد الملك الجویني، )٦(
 . ١٩٠/ ٨، )م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨دار المنھاج، (محمود الّدیب 

 -علي عوض :  تحقیقالعزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، أبو القاسم عبد الكریم الرافعي، )٧(
 . ١٢٨/ ٦، ) م١٩٩٧ -  ھـ ١٤١٧ دار الكتب العلمیة، -بیروت : لبنان(عادل عبد الموجود، 
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  :وقد ذكره الحنابلة أیًضا ومن ذلك
فإذا بال وأرسل علیھ الماء فال بأس بھ، وقال اإلمام أحمد إن صب علیھ الماء وجرى " -

  .)١(..."في البالوعة فال بأس
 .)٢(..."بال نزاع. فأما تفریغ البالوعة والكنیف، فیلزم المستأجر إذا تسلمھا فارغة" -
ونْحِوه، : وقولھ... ھو الفتحُة في األرض : والشَّقُّ.  بوُلھ في َشقٍّ ونحوهُیكَرُه: وقولھ" -

مثََّل بعضھم بفم الَبالوعة،وھي مجتمع الماء غیر النَّظیف، وُسمِّیت بذلك ألنھا تبتلع 
 .)٣(..."الماء

والذي یتبّین من حدیث الفقھاء أنھم لم یخصوا ھذا النوع من المیاه بالذكر، بل أوردوه حین 
بیانھم للمسائل المختلفة في كتب اإلجارة وغیرھا كما سبق ذكره، كما یظھر أیًضا أن 
ذكرھم جاء مقتصًرا على میاه المنازل والدور واألمطار وذلك لطبیعة الحیاة المدنیة التي لم 
تشھد من التغیرات الحدیثة والمعاصرة المشاھدة في الواقع اآلن، ومع ھذا فإن كّل ھذه 

 : أوردوھا تتوافق مع التعریف الحدیث لمیاه الصرف الصحيالمعاني التي
المیاه الحاملة للفضالت التي مصدرھا المساكن والمباني التجاریة : "َوھي  

   .)٤("والحكومیة والمؤسسات والمصانع
 المیاه الناتجة عن مختلف استخدامات التجمعات السكنیة، باإلضافة إلى میاه :أو ھي

، وكل ما یمكن أن یصب في الشبكة العامة لمیاه الصرف الصرف الزراعي والصناعي
  .) ٥(الصحي من المیاه الجوفیة أو السطحیة أو میاه األمطار

 ورد عند المالكیة ما یدّل على أّما إنشاء شبكة عامة لتصریف میاه الصرف الصحي فقد     
ا إجراء میاه تنظیم مجاري المیاه في المدینة عبر تدابیر إجرائیة حیث منعواھتمامھم ب

عندما ُسئل ھل یجوز للرجل  الدور في الطرق والشوارع ویدل على ذلك أن اإلمام سحنون
ومنعوا أیضا تصریف المیاه . ال: فتح كوة في سكك المسلمین إلخراج مائھ في السكة فأجاب

. على صورة یلحق ضررا بالجیران وبجدرانھم حیث اعتبروا ذلك من الضرر المتفق علیھ
 یدل على أنھم التزموا ربما ھي طریقة المجاري التحتیة من أنابیب وقنوات وھذا كلھ

. )٦(لتصریف المیاه المستعملة تفادیا لظھور األوساخ و ما ینجم عنھا من الروائح واألذى
وتصریف ھذا النوع من المیاه لم ینحصر وروده عند المالكیة بل حفلت مصنفات الفقھاء 

كما أن التوجھ الحدیث التي أفرزتھ طبیعة . األمثلة علیھاالمتقدمون بذكر ذلك، وتقدمت 

                                                           

محمد : ، أشرف على الطباعةالشرح الكبیر على متن المقنععبد الرحمن بن قدامة المقدسي،  أبو الفرج )١(
 . ٨٧/ ١، )دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع(رشید رضا، 

/ ١٤، )دار إحیاء التراث(، ٢، طاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف عالء الدین علي المرداوي، )٢(
٤٢٦  . 

 . ١١٩/ ١، )ھـ١٤٢٨دار ابن الجوزي، (، الشرح الممتع على زاد المستقنعمین،  محمد بن صالح العثی)٣(
، ھیئة الخبراء نظام میاه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامھاوزارة البیئة والمیاه والزراعة، ) ٤(

  .١٦، ) ھـ١٤٢٢وزارة البیئة والمیاه والزراعة، (بمجلس الوزراء، 
دار الكت��اب الح��دیث، : الق��اھرة(، ٣،  ال��صحي ومعالج��ة المخلف��ات ال��سائلة ال��صرفمحّم��د ف��رج، :  انظ��ر)٥(

 . ٨٣، )ھـ١٤٢٤
دار روائع (إبراھیم الفایز، : ، تحقیقالقضاء بالمرفق في المباني ونفي الضررعیسى التطیلي، : انظر) ٦(

  . ٩٨) ھـ١٤١٧الكتب



 - ٤٣٦٢ -

الحیاة المدنیة المعاصرة وما تتطلبھ من اھتمام بتصریف میاه الصرف الصحي بطریقة غیر 
جائرة على البیئة، تدفع الضرر عن مكوناتھا اھتم بھ الفقھاء في كتبھم بذكر حق المسیل 

، وذلك ببیان كل المسائل المتعلقة بھ تطبیًقا )١(الذي یعّد نوًعا من أنواع حقوق االرتفاق
  .وتفریًعا

حق صرف الماء الزائد عن الحاجة أو غیر الصالح بإرسالھ  ":وحق المسیل ھو   
في مجرى سطحي أو في أنابیب أعدت لذلك حتى یصل إلى مقره من مصرف عام أو 

  . )٢("مستودع
الحاجة من ملك الغیر حق مرور المیاه غیر الصالحة أو الزائدة عن  " :أو ھو 

سواء أكان ذلك الماء مسیًال من البیوت أو ماء أمطار أو ماء غیر صالح لري األراضي 
ویظھر مما سبق أن میاه الصرف الصحي متعددة . )٣("الزراعیة ومن المصلحة تسییلھ 

المصادر، ولیست كلھا بذات القدر مما تحملھ من المواد المختلفة، وتشكل ضرًرا على 
 بكل مكوناتھا، وأن الفقھاء المتقدمین تحدثوا عن مثل ھذا النوع من المیاه وبینوا البیئة

  .  ضرره، وما یترتب على نتائج أضراره من الحقوق العامة والخاصة

ب اطا  

رف اه ا دامم ا  

األصل في میاه الصرف الصحي بالصورة المذكورة سابقًا ھو النجاسة، لمخالطتھا   
أجمع أھل العلم " وقد . كثیر من النجاسات التي غیرت من رائحتھا، ولونھا، وطعمھا ب

على أن الماء القلیل أو الكثیر إذا وقعت فیھ نجاسة فغیرت طعمًا، أو لونًا، أو رائحة؛ فإنھ 
كل نجاسة ینجس بھا " و. )٤("ینجس ما دام كذلك، وال یجوز الوضوء، وال االغتسال بھ 

                                                           

ب الفقھ، ولم یفردوه بباب مستقل ویصطلحوا  بحث الفقھاء رحمھم اهللا حق االرتفاق في مواضع متعددة من أبوا)١(
 . على تعریف لھ، وإنما ورد في عباراتھم ما یشیر إلى معناه

فعند الحنفیة باب باسم الحقوق یبینون فیھ ما یدخل من الحقوق في بیع الدار من غیر نص علیھ، وما ال یدخل إال 
بارة عما یرتفق بھ ویختص بما ھو من التوابع ع"وقد ذكر ابن نجبم أن المرافق . إلخ...بنص، كالشرب والطریق

  . ٦/١٤٨، مرجع سابق، البحر الرائق". كالشرب ومسیل الماء
خلیل بن ". وندب إرفاق جار بماء وفتح باب: "قول الخلیل في مختصره: وورد ذكر ذلك أیًضا لدى المالكیة، من ذلك

. ٢٤٢، )مـ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦دار الحدیث، : رةالقاھ(أحمد جاد،:  تحقیقمختصر العالمة خلیل،إسحاق المالكي، 
  .١٧٥/ ٥ مرجع سابق،، التاج واإلكلیلالمواق، : وانظر

ومثل لذلك بالسقي من ماء الجار وإحداث المجرى ". اإلرفاق ھو إعطاء منافع العقار: "وقال التسولي في البھجة
شرح تحفة  "بھجة في شرح التحفةالأبو الحسن علي التُُّسولي، ". والطریق في أرضھ، وغرز الخشبة في جداره

 .٢٥١/ ٢، )م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨دار الكتب العلمیة :  بیروت-لبنان(محمد شاھین،: ، ضبطھ وصححھ"الحكام
عبد الكریم : ، وانظر٢٣) ھـ١٤٢٩دار الفكر العربي، : القاھرة(، أحكام المعامالت الشرعیةعلي الخفیف، ) ٢(

  .٢٣٥) م٢٠٠١دار عمر بن الخطاب، : االسكندریة(، المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیةزیدان، 
،سعید ١٠٠) دار الفكر العربي: القاھرة(، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة محمد أبو زھرة، )٣(

 . ٧٧٧) ھـ١٣٩٤دار االتحاد العربي، : القاھرة(التعسف في استعمال حق الملكیة الزھاوي، 
: ، وانظر٣٢) ھـ١٤٢٥دار المسلم للنشر والتوزیع، (فؤاد عبد المنعم أحمد، :  تحقیق،اإلجماعمحمد بن المنذر،  ) ٤(

دار ع�الم الكت�ب،   : الری�اض (، ١، شرح معاني اآلثار، أحمد الطحاوي، ١/٧٨، البحر الرائق، مرجع سابقابن نجیم،  
/ ١،على الشرح الكبی�ر حاشیة الدسوقي   ، الدسوقي،   ١/٧٣،  التاج واإلكلیل، مرجع سابق   ، المواق،   ١٢،  ) ھـ ١٤١٤

، المجم���وع، مرج���ع س���ابق ، والن���ووي، ١٣) ھ���ـ١٤١٠دار المعرف���ة، : بی���روت(، ١ ، األم ، محّم���د ال���شافعي، ٣٨
  . ١/٨٤، الفروع، مرجع سابق ، وابن مفلح، ١/٣١، المغني، مرجع سابق، ابن قدامة، ١/١٣١
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ھ حكمھا؛ ألن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع، وفرع علیھا، والفرع الماء یصیر حكم
ونظًرا ألن میاه الصرف الصحي ال تزال متغیرة طعمًا ولونًا . )١("یثبت لھ حكم أصلھ

، وإن استخدمت في شيء من ذلك )٢(ورائحة؛ فإنھ یحرم استخدامھا في العبادات والعادات
 مما یؤكل أو یشرب فإنھ ینجس، ولذا كان استخدامھا فال تجزئ الطھارة بھا، وما خالطتھ

محرمًا، إضافة إلى حرمتھا من حیث الضرر المترتب على استخدامھا في العادات كالشرب 

 َّ ىث  نث مث ُّ  : والطبخ في حال االختیار ؛ لقولھ 
وخالصة األمر أن  . )٣(

ج ثال مه م    :ه لن م لميا يح ستخ

ة، فإن میاه الصرف الصحي یدخل فیھا كثیر من فضالت بني آدم ، وغیرھا  النجاس:األول
  .من النجاسات التي أجمع الفقھاء على نجاستھا 

 الضرر، فإن ھذه المیاه فیھا الكثیر من السموم والمیكروبات والجراثیم، التي یتحقق :الثاني
   . منھا الضرر لإلنسان ، والشریعة اإلسالمیة جاءت لنفي الضرر ودفعھ

 االستقذار، ففي ھذه المیاه ما یستقذره أصحاب الفطر السلیمة، وھو معروف في :الثالث
  . )٤(أعراف الناس وعاداتھم

  اطب اث

رف اه ا  بأ  

ها ع لى تنقية ميا لص لصحي م ب   :)٥(هنا سبا كثي ت

الستعمال المنزلي والصناعي والزراعي، زیادة معدالت استھالك المیاه بصفة مستمرة ل
یتبع ذلك من قصور الموارد المائیة الرئیسیة المحدودة والثابتة عن تلبیة ھذه  وما

 . االحتیاجات
  

الزیادة المستمرة في تلوث المسطحات المائیة والضرر العظیم الذي یخلفھ ھذا المیاه  .١
ط وقوانین لحمایتھا من حین تصریفھا على المسطحات، والمناداة بضرورة وضع ضواب

 .التلوث

                                                           

  . ١/٣٤، المغني، مرجع سابق ابن قدامة، )١(
، ب�در ال�دین   ٧٧، )ھ�ـ  ١٤٢٤دار الكت�ب العلمی�ة،   : بی�روت (، ١،  ف�تح الق�دیر    الحنف�ي،    ابن الھم�ام  :  انظر )٢(

مواھ��ب  ، الحط��اب، ١٣٠، ) ھ��ـ١٤٢٠دار الكت��ب العلمی��ة،  : بی��روت(، ١، البنای��ة ش��رح الھدای��ة العین��ي، 
محم��د س��یدي : ، تحقی��قالق��وانین الفقھی��ة ، محم��د ب��ن ج��زي الكلب��ي،  ٦٠، ٥٣، ١، الجلی��ل، مرج��ع س��ابق 

 ، ١/١٣١المجم��وع، ، الن��ووي، ١/١٧األم،  ، ال��شافعي، ٣٢، )ھ��ـ١٤٢٥دار النف��ائس، : بی��روت (م��والي،
 . ٥٢، )ھـ١٤١٨دار الكتب العلمیة،: بیروت(، ١، المبدع في شرح المقنعإبراھیم بن محمد بن مفلح، 

 .١٥٧:  سورة األعراف ، اآلیة )٣(
، الع�دد  مجل�ة البح�وث اإلس�المیة   ل المی�اه النج�سة،      اللجنة الدائمة للبح�وث واإلفت�اء، حك�م اس�تعما         :  انظر )٤(

  . ٥٩) : ھـ١٤١٢( ، ٣٥
التلوث البیئي ، عبد العزیز شرف، )ھـ١٤٢١دار الفكر، : بیروت (التلوث البیئي،علي موسى، :  انظر)٥(

تلوث المیاه ، نوري الطیب،بشیر جرار، )م٢٠٠٠مركز االسكندریة للكتاب، : مصر(،حاضره ومستقبلھ
دار الحكمة،  (ھندسة النظام البیئي،، عبد العلیم خضر، )م١٩٩٥مؤسسة الیمامة، (، واألبعادالمشكلة 

 ). م١٩٩٥
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النتائج اإلیجابیة التي تحصل جراء التنقیة حیث یمكن االستفادة منھا في كافة المجاالت  .٢
ومن مخلفات عملیة التنقیة في عملیات التسمید الزراعي، واعتبار ذلك مصدر غیر 

 .تقلیدي
لتوزان البیئي الضرر الجسیم الذي یمكن أن تسببھ سوء اإلدارة في ھذا المجال على ا .٣

وصحة الجماعة، فالتقدیرات تشیر إلى أن نسبة عالیة من العبء العالمي لألمراض 
ُیعزى إلى إمدادات المیاه غیر المأمونة وانعدام الصرف الصحي والنظافة الصحیة؛ لذا 
ال بد من مراعاة كل ذلك وإیجاد قواعد أساسیة للصرف الصحي، وحل مشكلة تجمیعھا 

 . رعایة الشؤون ومنع الضرربالتنقیة من باب 
 ضمان حمایة المباني والمنشآت وإطالة أعمارھا والمحافظة على سالمة األساسات  .٤

حیث إن تسرب المخلفات السائلة إلیھا قد تؤدي إلى انھیارھا إضافة إلى ما قد ینتج 
 . )١(عنھا من أضرار بالخدمات األرضیة األخرى بسبب ما تحدثھ من ھبوط في التربة

                                                           

 كل ھذه األسباب العلمیة تّم بیان ارتباط تأثیرھا بمقاصد الشریعة في التمھید، كما سیظھر أیًضا )١(
قواعد الضرر أو األحكام ارتباطھا بالمسائل الفقھیة من خالل ما سیتم عرضھ في الفصلین القادمة من 

 . الشرعیة المترتبة على عملیة التنقیة
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  حث الثانياملب

الضرر يزال(أثر إعمال قاعدة 
ُ

يف محاية البيئة من أضرار مياه الصرف ) 

  الصحي

  اطب اول

  رح ردات ادة

النقصان یدخل في الشيء، : خالف النفع وضده، والضرر:  الضَّرُر:لض�� في للغة : ال 

قر، أو شدة في بدن فھو فیطلق على كل نقٍص یدخل األعیان، كل ما كان من سوء حال، وف

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىنُّ : ضر، كما قال

َّحت جت هب مب خب حب
 )١( .  

: ، فیقال)٢(الضیق: القحط والشدة، والبأس، والھزال، والضرر: ومن معاني الضرر أیًضا
أن : والخالصة. ذو حاجة، وقد اضطر إلى الشيء أي ألجئ إلیھ: رجل ذو ضرورة أي

سم جامع لكل ما ھو خالف النفع واإلحسان، وكل ما یدل على سوء وشدة الضرر في اللغة ا
  . الحال

ال لفقها : ثاني�ا   : لض��� في ص

    :تعددت عبارات الفقھاء المتقدمین في تعریف الضرر، ومن تلك التعریفات  
  .) ٣("الضرر ھو األلم الذي ال نفع فیھ یوازیھ أو یربي علیھ ، وھو نقیض النفع  "-
إلحاق المفسدة بالغیر : " ، أو ھو)٤("مالك فیھ منفعة ، وعلى جارك فیھ مضرة: " أو ھو-

 ")٥( .  
  .)٦("الضرر ما قصد بھ اإلنسان منفعة نفسھ وما كان فیھ ضرر على غیره: " أو-

                                                           

  . ١٢:  سورة یونس ، اآلیة )١(
عبد : ، تحقیقمقاییس اللغة، أحمد بن فارس، ٤/٤٨٢، لسان العرب، مرجع سابقابن منظور، :  انظر)٢(

 .  ٤٢٨ یط،القاموس المح، الفیروز أبادي، ٣٦١) ھـ١٣٩٩دار الفكر، : بیروت(، ٣السالم ھارون، 
 .  ٥٤) ھـ١٤٢٤دار الكتب العلمیة، : بیروت(، ١، ٣، طأحكام القرآن محمد بن العربي، ) ٣(
: ، وانظر كذلك٤٠) دار الكتاب اإلسالمي: القاھرة(، ٦، ٢، طالمنتقى شرح الموطأ سلیمان الباجي، )٤(

، محّمد ٢٣٧)  ه١٤٢٨دار المنھاج، : جدة(، الفتح المبین بشرح األربعینأحمد بن حجر الھیتمي، 
  .٩٢٨) ھـ١٤٢١دار ابن الجوزي، : الدمام(، ٢، ٢، طسبل السالمالصنعاني، 

، عبد ١٤٥، )ھـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، : بیروت(، ٢، شرح مختصر الروضة سلیمان الطوفي، )٥(
، )ھـ١٣٥٦المكتبة التجاریة الكبرى، : مصر(، ٦، فیض القدیر شرح الجامع الصغیرالرؤوف المناوي، 

٤٣١.  
مكتبة (،تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام برھان الدین إبراھیم بن علي بن فرحون، )٦(

   .٣٤٨/ ٢، )م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الكلیات األزھریة، 
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الضرب یسمى ضرًرا، وتفویت منفعة اإلنسان یسمى إضراًرا والشتم  ":وعّلل ذلك أن
 ، وال بد من جعل اللفظ اسًما لمعنًى مشترك بین ھذه الصور؛ دفعاواالستخفاف یسمى ضرًرا

  .)١("لالشتراك وألم القلب معنى مشترك فوجب جعل اللفظ حقیقة فیھ
وُیلحُظ من خالل التعریفات السابقة أن الضرر مصطلٌح بّین وجلّي لدى الفقھاء   

 المعنى اللغوي لھ، من المتقدمین فمن أورد منھم تعریفھ لم یخرج في استعمالھ وبیانھ عن
  . إطالقھ على كل ما تحلقھ مفسدة وھي ضد المنفعة وخالفھا

أما الفقھاء المعاصرون فقد توسعوا في تعریف الضرر، بتفسیر ما أجملھ   
  :فأوجدوا عدة تعریفات تحدد مفھوم الضرر ومن ھذه التعریفات) المفسدة(األصولیون بـ

سواء أكان في مالھ أو جسمھ، أو عرضھ، كل إیذاء یلحق الشخص، : "إّن الضرر ھو -
  .)٢("أو عاطفتھ

كل أذى یلحق الشخص سواء أكان في مال متقوم محترم، أو جسم معصوم، : "أو ھو -
 . )٣("أو عرض مصون

  .)٤("اإلخالل بمصلحة مشروعة للنفس أو الغیر تعدًیا ، أو تعّسًفا، أو إھماًال : "أو -
بذاتھ،  ل لكل أذى یلحق بالشخص سواء ألحقھأن الضرر مفھوم شام: ویمكن الخلوص إلى

أو غیره، وسواء قصد بھ االنتفاع وترتب عنھ اإلضرار، أو قصد بھ الضرر، أو نتج عن 
والضََّرُر في المسألة . إھمال، وسواء تعلق بالجانب المادي أو المعنوي، فكل ذلك ُیعّد ضرًرا

یان تطبیقات القواعد الالحق باب البحث كذا تشمل ھذه الجوانب وسیتضح ذلك من خالل ب
  . ذكرھا

 

لة في للغة : ثالثا   : إلِ�

والزاي والواو والالم أصل واحد یدل على تنحي الشيء عن ) زول(أصلھا 
، والزوال الذھاب واالستحالة واالضمحالل، وزال الشيء عن مكانھ یزول زواًال، )٥(مكانھ

   .)٦(مزاولة معالجة الشيءوأزالھ غیره وزّولھ فانزال، وزاولھ عالجھ، وال
أما اإلزالة اصطالًحا فلم یضع الفقھاء لھا تعریًفا اصطالحیا؛ لعدم الحاجة إلى ذلك، 

  . ولم یخرج استعمالھم لھذا المصطلح عن المعنى اللغوي لھ
ومن خالل ما سبق من بیان معنى اإلزالة لغة یظھر أن معنى اإلزالة وھو الذھاب 

ھو المراد في القاعدة، فبعد وقوع الضرر من ھذا النوع من المیاه واالستحالة واالضمحالل 
  .یجب رفعھ وإزالتھ 

                                                           

 .  المرجع السابق)١(
مصطفى : ، وانظر٢٣، )م٢٠١٢دار الفكر المعاصر، : دمشق(، ٩، طنظریة الضمان وھبة الزحیلي، )٢(

 . ٩٩٠/ ٢، )م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥دار القلم، : دمشق(، المدخل الفقھي العاملزرقا، أحمد ا
، )م١٩٩٩-ھـ١٤١٩دار إشبیلیا، : الریاض(،التعویض عن الضرر في الفقھ اإلسالمي محمد بو ساق، )٣(

٢٨  . 
 ، )ھـ١٤١٨دار ابن عفان للنشر والتوزیع، : الخبر(، ١، الضرر في الفقھ اإلسالمي أحمد الموافي، )٤(

٩٧ . 
  .٣/٣٨، مرجع سابق، مقاییس اللغةابن فارس ، :  انظر)٥(
 . ١٠١١، القاموس المحیط، مرجع سابق ، الفیروز أبادي، ١١/٣١٣ لسان العرب،ابن منظور، :  انظر)٦(
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ب اطا  

  ال  ذه ادة

إن األدلة من الكتاب والسنة على حجیة ھذه القاعدة العظیمة كثیرة جدا، وھي   
 العقل السلیم متنوعة ومبثوثة في الشریعة كلھا، وقد أجمع العلماء على اعتبارھا، ودل

الضرر والّضرار مبثوث منعھ في الشریعة كلھا، في وقائع جزئیات، "على صحتھا؛ ألن 
وقواعد كلیات، ومنھ النھي عن التعدي على النفوس واألموال واألعراض، وعن الغضب 
والظلم، وكل ما ھو في المعنى إضرار أو ضرار، ویدخل تحتھ الجنایة على النفس أو العقل 

   .    )١("و المال؛ فھو معنى في غایة العموم في الشریعة ال مراء فیھ وال شكأو النسل أ
  :وسأذكر ھنا أشھر األدلة ، ومجمل النصوص الدالة على اعتبار ھذه القاعدة واألصل فیھا

  

   :من كتاب اهللا : أوًال 

 َّ حفجف  مغ جغ مع جع ُّ : قول اهللا . ١
 َّ يم  ىم مم خم ُّ :، وقولھ )٢(

)٣(  .   
، وقد )٤( جاءت جمیع اآلیات السابقة بالنھي عن الضرر، وإلحاقھ بالغیر:لةوجھ الدال

تضمنت اآلیات األمر بإزالة الضرر بعد وقوعھ، فالشارع الحكیم حكیم في أمره ونھیھ، فكما 
أنھ نھى عن الضرر وإلحاقھ بالغیر ابتداء فإن نھیھ یتضمن األمر بإزالتھ بعد وقوعھ، ألن 

  .لضرر عن الناس، وجلب المصالح لھمالعلة واحدة وھي دفع ا

 زن رن مم اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ : قولھ . ٢

 َّ...من
)٥(.  

 أحل للمضطر أن یرفع عن نفسھ الضرر الحاصل من الجوع إن اهللا : وجھ الداللة
والعطش الموصلین إلى الموت، أو ما یقاربھ في شدة الحال، ولذلك تقرر في الشریعة 

ل المیتة للمضطر إزالة لضرره، وضرورتھ، وإن كان حكمھ في األصل اإلسالمیة جواز أك
  .  )٦(التحریم 

                                                           

  . ١٨٥ /٣، الموافقات، مرجع سابق الشاطبي، )١(
  . ٢٨٢:  سورة البقرة ، اآلیة )٢(
  . ٦:  سورة الطالق ، اآلیة )٣(
 . ١٤٠، )ھـ١٤٢٠دار إحیاء التراث العربي،: بیروت(،١١، ٣طمفاتیح الغیب، محمد الرازي، : انظر) ٤(
  . ١٧٣: سورة البقرة ، اآلیة ) ٥(
: بی�روت (، ٣أحم�د محم�د ش�اكر،   : ، تحقیقجامع البیان في تأویل القرآن    محمد بن جریر الطبري،     :  انظر )٦(

، أب�و محم�د   ١/٢٨٣، مف�اتیح الغی�ب، مرج�ع س�ابق     ال�رازي ،  ، محم�د ٣٢١،) ھ�ـ   ١٤٢٠مؤسسة الرسالة،   
، ١عب��د ال��رزاق المھ��دي، : ، تحقی��قتف��سیر البغ��وي= مع��الم التنزی��ل ف��ي تف��سیر الق��رآن  الح��سین البغ��وي، 

  .   ١٨٤)  ھـ١٤٢٠دار إحیاء التراث العربي،: بیروت(
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  :من السنة النبویة : ثانیًا 
   .)١("َال َضَرَر َوال ِضَراَر: "قولھ . ١

 نص ھذا الحدیث على نفي الضرر وتحریمھ، وھو متضمن مستلزم لرفع :وجھ الداللة
   . )٢(ھاء ھذا الحدیث دلیًال وأصًال لھذه القاعدةالضرر، وإزالتھ بعد وقوعھ، وقد عّد الفق

َوَمَع : َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدب َأنَُّھ َكاَنْت َلُھ َعُضٌد ِمْن َنْخٍل ِفي َحاِئِط َرُجٍل ِمَن اْلَأْنَصاِر، َقاَل. ٢
َوَیُشقُّ َعَلْیِھ، َفَطَلَب ِإَلْیِھ َأْن َیِبیَعُھ َفَكاَن َسُمَرُة َیْدُخُل ِإَلى َنْخِلِھ َفَیَتَأذَّى ِبِھ : الرَُّجِل َأْھُلُھ، َقاَل

، َأْن َیِبیَعُھ ، َفَذَكَر َذِلَك َلُھ َفَطَلَب ِإَلْیِھ النَِّبيُّ َفَأَبى، َفَطَلَب ِإَلْیِھ َأْن ُیَناِقَلُھ َفَأَبى، َفَأَتى النَِّبيَّ 
: َأْمًرا َرغََّبُھ ِفیِھ َفَأَبى، َفَقاَل» َفِھْبُھ َلُھ َوَلَك َكَذا َوَكَذا«: َفَأَبى َفَطَلَب ِإَلْیِھ َأْن ُیَناِقَلُھ َفَأَبى، َقاَل

  . )٣(»اْذَھْب َفاْقَلْع َنْخَلُھ«:  ِلألْنَصاِريَِّفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ » َأْنَت ُمَضارٌّ«
 حاول جاھًدا رفع الضرر عن صاحب الحائط ، وإزالتھ بشتى  إن النبي :وجھ الداللة

 لصاحب الحائط أن یقلع نخلة لما أبى صاحب الضرر أن یرفع ضرره حكم النبي الطرق، ف
فكل ما كان على ھذه الجھة، وفیھ ضرر، یمنع من ذلك، فإن أجاب وإال " الرجل المضار، 

  .)٤("أجبره السلطان، وال یضر بأخیھ في ذلك وفیھ مرفق لھ 
تى إن كان ھذا الضرر وفي الحدیث الشریف داللة واضحة على وجوب إزالة الضرر ح

  .   ناجًما عن استعمال حق مباح لإلنسان
َال َیْمَنْع َجاٌر َجاَرُه َأْن َیْغِرَز َخَشَبُھ ِفي : " َقاَلَأنَّ َرُسوَل اللَِّھ : َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة . ٣

َواللَِّھ َألْرِمَینَّ ِبَھا َبْیَن َما ِلي َأَراُكْم َعْنَھا ُمْعِرِضیَن، : "، ُثمَّ َیُقوُل َأُبو ُھَرْیَرَة"ِجَداِرِه
   . )٥("َأْكَتاِفُكْم

                                                           

ابن ماجة ، أبو : ِھ َما َیُضرُّ ِبَجاِرِه ، انظرأخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب األحكام، َباب َمْن َبَنى ِفي َحقِّ) ١(
دار إحیاء الكتب (محمد فؤاد عبد الباقي : تحقیقسنن ابن ماجھ عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ، 

اْلَقَضاِء ِفي : اْلَأْقِضَیِة ، َباب: وأخرجھ اإلمام مالك في الموطأ، في ِكَتاب ). ٢٣٤٠ (٧٨٤ / ٢) العربیة
:  ، صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھموطأ اإلمام مالكمالك بن أنس األصبحي، :  ، انظر اْلَمْرِفِق

وصحح  ) ٣١ ( ٧٤٥ / ٢) م١٩٨٥:  بیروت –دار إحیاء التراث العربي (محمد فؤاد عبد الباقي، 
، محمد ) ٨٩٦ (٤٠٨ / ٣إرواء الغلیل، مرجع سابق،األلباني، : األلباني ھذا الحدیث بمجموع طرقھ، انظر

 ١٢٥٠ / ٢) المكتب اإلسالمي : بیروت ( صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھناصر الدین األلباني ، 
)٧٥١٧.( 
، ابن نج�یم    ٨٣) ھـ١٤١١دار الكتب العلمیة،    : بیروت(،  األشباه والنظائر عبد الرحمن السیوطي،    : انظر) ٢(

، ٨٥)  ھ�ـ ١٤١٩دار الكت�ب العلمی�ة،   : بی�روت (، ِنْیَفَة النُّْعَماِناْلَأْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَھِب َأِبْي حَ     المصري،  
 -ع�وض القرن�ي   -عب�د ال�رحمن الجب�رین     : ، تحقی�ق  التحبی�ر ش�رح التحری�ر ف�ي أص�ول الفق�ھ           علي المرداوي،   
 ) ھـ١٤٢١مكتبة الرشد،: الریاض(أحمد السراح، 

:  ق��ال األلب��اني ٣٥٢/ ٣ضاء،  ، كت��اب األق��ضیة ، ب��اب ف��ي الق��   ٣٦٣٨ أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ، ح   )٣(
 . ضعیف سنن أبي داود: ضعیف، انظر

: ، تحقی�ق جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوام�ع الكل�م      عبد الرحمن بن رجب الحنبلي،       )٤(
اب�ن  : ، وانظ�ر ٢١٨، )ھ�ـ ١٤٢٢مؤس�سة الرس�الة،   : بی�روت (،  ٢،  ٧ إب�راھیم ب�اجس، ط     -شعیب األرناؤوط   

 .  ٣٠٩، ٧، ابقمرجع س المبدع،مفلح، 
 / ٢باب الیمنع جاره أن یغرز خشبة في جداره ،كتاب المظالم، ٢٣٣١ أخرجھ البخاري في صحیحھ،ح)٥(

٨٦٩  
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 أراد في الحدیث أن یرفع الضرر الواقع على الجار؛ ألنھ محتاج  إن النبي :وجھ الداللة
  .  )١(إلى غرز ھذه الخشبة في جدار جاره، ولو لم یسمح بذلك لتضرر

  : من األثر: ثالثًا
  ، َفَأَراَد َأْن َیُمرَّ ِبِھ ِفي َأْرِض ُمَحمَِّد )٢(َخِلیجًا َلُھ ِمَن اْلُعَرْیِض َةَساَق الضَّحَّاَك ْبَن َخِلیَف     

َتْشَرُب ِبِھ َأوًَّال َوآِخرًا . ِلَم َتْمَنُعِني؟ َوُھَو َلَك َمْنَفَعٌة: ْبِن َمْسَلَمَة، َفَأَبى ُمَحمٌَّد، َفَقاَل َلُھ الضَّحَّاُك
ْبُن اْلَخطَّاِب ُمَحمََّد َفَكلَِّم ِفیِھ الضَّحَّاُك، ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َفَدَعا ُعَمُر . ٌدَوَال َیُضرَُّك، َفَأَبى ُمَحمَّ

ِلَم َتْمَنُع َأَخاَك َما َیْنَفُعُھ؟ َوُھَو : َال، َفَقاَل ُعَمُر: ْبَن َمْسَلَمَة َفَأَمَرُه َأْن ُیَخلَِّي َسِبیَلُھ َفَقاَل ُمَحمٌَّد
َواِهللا، َلَیُمرَّنَّ ِبِھ : َفَقاَل ُعَمُر. َال: َوُھَو َال َیُضرَُّك، َقاَل ُمَحمٌَّد. ي ِبِھ َأوًَّال َوآِخرًاَتْسِق. َلَك َناِفٌع

  .)٣(َعَلى َبْطِنِھ، َفَأَمَرُه ُعَمُر َأْن َیُمرَّ ِبِھ، َفَفَعَل الضَّحَّاُك
ك، وذلك  سعى جاھًدا إلزالة الضرر عن الضحا إن عمر بن الخطاب :وجھ الداللة

بالسماح لھ بأن یمر بخلیجھ في أرض محمد بن مسلمة، السیما أن ال ضرر في ھذا األمر 
، وفي ذلك داللة على وجوب إزالة )٤( علیھعلیھ ، فلما أبى السماح بذلك أجبره عمر 

  .  الضرر الواقع، والمتمثل ھنا في تضرر الضحاك 
اعدة وعلى تحریم الضرر والضرار،  أجمع العلماء على صحة الق:من اإلجماع : رابعًا 

وتجریم مرتكبھما، وتضمینھ ما أتلف، وأن الشریعة جاءت بنفیھ وتحریمھ ومنعھ بشتى 
الوسائل والطرق، وتحریم الضرر أصل من أصول وقواعد الشریعة العظیمة، وھذا اإلجماع 

ار مفھوم وثابت من خالل أقوالھم ومذاھبھم التي قالوا فیھا بتحریم الضرر والضر
بالمسلمین أو إلحاق األذى بھم، كما یدل على ذلك استعمالھم لھا واحتجاجھم بھا، وعدھا 

  . )٥(أحد القواعد الخمس التي تدور علیھا الشریعة
الضرر " استدل بعض العلماء على تحریم الضرر بالعقل حیث أن :من العقل : خامًسا 

 مح جح مج حج مث هت ُّ :  یقولمنتفًیا شرًعا فیما عدا ما استثني ألن اهللا 

 هب مب خب حب  جب هئ ُّ )٧( َّ ىه  مه جه ين ىنُّ )٦( َّ مخ  جخ

                                                           

 -م�صطفى العل�وي   : ، تحقی�ق التمھی�د لم�ا ف�ي الموط�أ م�ن المع�اني واألس�انید       یوسف بن عبد البر النمري،     :  انظر )١(
 .٢٣٣) ھـ١٣٨٧الشؤون اإلسالمیة، وزارة عموم األوقاف و: المغرب(، ١٠محمد البكري، 

مطبعة السعادة، : مصر (المنتقى شرح الموطأ،أبو الولید سلیمان الباجي، : انظر. واِد بالمدینة المنورة:  العریض)٢(
 .٤٦/ ٦) ھـ١٣٣٢

 ، وصححھ ٧٤٦ / ٢اْلَقَضاِء ِفي اْلَمْرِفِق ، : اْلَأْقِضَیِة ، َباب: ، ِكَتاب٣٣ أخرجھ اإلمام مالك في الموطأ، ح )٣(
 ). ١٤٢٧ (٢٥٣ / ٥ إرواء الغلیل، مرجع سابقاأللباني، : األلباني في إرواء الغلیل، انظر

دار الكت�ب العلمی�ة،   : بی�روت (، ١٠ محم�د مع�وض،      -س�الم عط�ا   : ، تحقی�ق  االس�تذكار یوسف بن عبد الب�ر،      :  انظر )٤(
  . ٤٦/ ٦، المنتقى، مرجع سابق ، الباجي، ٢٢٦، )ھـ١٤٢١

، عبدالرحیم ١٠٥/ ٦،  مرجع سابق،المحصول، الرازي، ٩١/ ١٤ مرجع سابق،، المبسوطلسرخسي، ا:  انظر)٥(
، سلطان ٣٦٠/ ١، )م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠دار الكتب العلمیة، : بیروت(، نھایة السول شرح منھاج اًألصولاألسنوي، 

 -ھـ ١٤١٤ -ة الكلیات األزھریة مكتب: القاھرة(، قواعد األحكام في مصالح األنامالعلماء عز الدین بن عبد السالم، 
 ، ٢، طروضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدین عبد اهللا بن قدامة ، ١٠٠/ ١، )م١٩٩١

، الموافقات، مرجع سابق، الشاطبي، ٦١٠/ ١، )م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣مؤسسة الرّیان للطباعة والنشر والتوزیع، = (
 .١٢٨/ ٢، )مكتبة صبیح: مصر(، حشرح التلویح على التوضب، سعد الدین التفتازاني، ١٨٥/ ٣

  . ١٨٥:  سورة البقرة ، اآلیة )٦(
  . ٢٨:  سورة النساء ، اآلیة )٧(
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، ونحو ذلك من النصوص المصرحة بوضع الدین )٢("الدِّیَن ُیْسٌر : "، وقال )١( َّ جت

على تحصیل النفع والمصلحة، فلو لم یكن الضرر والضرار منفًیا شرًعا لزم وقوع الخلف 
   . )٣("لفي األخبار الشرعیة المتقدم ذكرھا وھو محا

إذ معلوم بالعقل وجوب "ھذا باإلضافة إلى أن العقل السلیم دل على صحة القاعدة أیًضا 
، فإن كان دفع الضرر مستحسن في العقول، ) ٤("التحرز من المضار وحسن اجتالب المنافع

   . )٥(فوجب أن یكون األمر كذلك في الشرع
ار، ودالئل من اإلجماع والعقل السلیم، وبعد فھذه جملة وافرة من اآلیات واألحادیث واآلث   

كافیة في التدلیل على القاعدة وحجیتھا، وأن مضمون القاعدة وھو تحریم الضرر ووجوب 
  . إزالتھ، وحتمیة رفعھ مبثوث في الشریعة كلھا، ومقرر في كلیات الشریعة وجزئیاتھا

  اطب اث

  ر ا و ز ادة  ا

قاعدة جلیلة في معناھا، فصیحة في مبناھا، عظیمة في ) الضرر یزال(إن قاعدة   
أحكامھا، تعبر عن محاسن الشریعة، وتكشف عن أسرارھا ومقاصدھا، عدھا الفقھاء ضمن 

وقد ذكر اإلمام . القواعد الخمس التي یبنى علیھا الدین، وترجع إلیھا األحكام التشریعیة
قاعدة : وذكر منھا: رد الفقھ إلى أربع قواعد لَمرُّوِذيُّ الشافعيأن القاضي حسین ا السیوطي

وھذه القاعدة فیھا من الفقھ ما ال حصر لھ، ولعلھا : ")٧(وقال المرداوي. )٦(الضرر یزال
تتضمن نصفھ، فإن األحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فیدخل فیھا دفع الضروریات 

نفس، والنسب، والمال، والعرض، وھذه القاعدة ترجع حفظ الدین، وال: الخمس التي ھي
  .)٨("إلى تحصیل المقاصد، وتقریرھا بدفع المفاسد أو تخفیفھا

ووجھ كالمھ أن الشریعة جاءت بالحفاظ على خمس أمور كلیة، تنتظم فیھا مصالح     
تت أ) الضرر یزال(العباد دیًنا ودنیا، والحفاظ علیھا یكون بدفع الضرر عنھا، وقاعدة 

                                                           

  . ٧٨:  سورة الحج ، اآلیة )١(
  .١٦ / ١الدِّیُن ُیْسٌر ، : اِإلیَماِن ، َباٌب:  ، في كتاب ٣٩ أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح )٢(
 ١٤١٩مؤسسة الریان،: بیروت(أحمد عثمان، : ، تحقیقعینالتعیین في شرح األرب سلیمان الطوفي، )٣(

دار : الریاض(، ٣، طالمفصل في القواعد الفقھیةیعقوب الباحسین، : ، وانظر٢٣٧) ھـ
 . ٣٤٥) ھـ١٤٣٣التدمریة،

 .٢/١٠٦، )ھـ١٤٠٣دار الكتب العلمیة، : بیروت(، المعتمد في أصول الفقھ محمد الَبْصري، )٤(
  . ١١/١٤٠، یح الغیب، مرجع سابقمفاتالرازي، :  انظر)٥(
 . ٨-٧، األشباه والنظائر، مرجع سابقالسیوطي، :  انظر)٦(
ھو علّي بن سلیمان بن أحمد المرداوي، الحنبلي، عالٌم متقن محقق لكثیر من الفنون، منصف منقاد ) ٧(

بشیخ المذھب، من للحق، كان فقیًھا حافًظا لفروع المذھب، تصّدى لإلقراء بدمشق ومصر لإلفتاء، ُیعرف 
. ھـ٨٨٥اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، التحبیر في شرح التحریر، توفي سنة : أبرز مصنفاتھ

دار مكتبة : بیروت( ، الضوء الالمع ألھل القرن التاسعشمس الدین أبو الخیر محمد السخاوي، : انظر
دار : بیروت( ، ن بعد القرن التاسعالبدر الطالع بمحاسن م، محمد بن علي الشوكاني، ٢٢٧/ ٥، )الحیاة

 .  ٤٤٦/ ١، )المعرفة
  .٨/٣٨٤٦، التحبیر شرح التحریر، مرجع سابق المرداوي، )٨(
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باستیعاب اصطالحھا لألضرار كلھا، سواء ما وقع منھا، وما كان قریب الوقوع؛ إذ ذھاب 
  . األضرار واضمحاللھا ینصرف على األضرار الموشكة الوقوع، وعلى األضرار الواقعة

  وتظھر أھمیة القاعدة في إرساء المفاھیم البیئیة السلیمة، من خالل تصور مدى ما
 ومشاكل سواء كان ذلك في ما یحدثھ الفرد من ضرر یلحق یمكن أن تعالجھ من قضایا

بالبیئة نتیجة حتمیة لما أنتجتھ الحیاة المعاصرة، أو ما یمكن حتى أن تحدثھ طبیعة الحیاة 
المعاصرة من أضرار تلحق بمكونات البیئة بأجمعھا، ویمكن القول بأن ھذه القاعدة تضبط 

قق المصلحة لكلیھما بطریقة متوازنة لیس فیھا كل تلك التصرفات الفردیة المجتمعیة بما یح
اعتداء على البیئة ومقدراتھا، وتأتي ھذه القاعدة لتقرر أن الواجب الذي یقع على عاتق 
المجتمعات واألفراد وینبغي العمل بمقتضاه ھو وقف كافة أشكال التعدي والجور على 

راًثا مشتركًا یتقاسم الجمیع موارد البیئة ومنع التلوث، والسیطرة علیھ، فموارد البیئة ت
  .  )١(االنتفاع بھ فال یستأثر بھ فرد دون فرد، والیخص جیًال دون جیل

وبذا تظھر أھمیة القاعدة من خالل بیان التطبیقات الفقھیة العدیدة والتي ُتبرز بجالء 
ن وم. سعة مشتمالت ھذه القاعدة وتعلقھا بجوانب بیئیة مختلفة، أوردھا الفقھاء المتقدمون

  :ذلك
  إذا تصرف الجار في ملكھ بما یضّر بجاره فإنھ یمنع من ذلك، كحفر كنیٍف إلى جانب -

حائط جاره، وبناء حّماٍم إلى جنب داره یتأذى بذلك، أو نصب تنوٍر یتأذى باستدامة دخانھ، 
 كأن یصرف ماءه على دار جاره أو على سقفھ ،)٢(أو عمل كّل ما من شأنھ ُیلحق األذى بھ

 أو حفر بئًرا مزبلة في جنب دار جاره فیتضرر ي داره ماء فیضر بحیطان جاره،أو یجري ف
وإن من أحدث ضررا أمر بقطعھ، والضرر برائحتھ،  فكل ذلك من الضرر الذي یجب إزالتھ، 

 .)٣(یزال
 أمر بسدھا، لیعود ماء البئر األولة، فإن لم: إن حفر بئرا في ملكھ، فانقطع ماء بئر جاره

 البئر األولة حفر البئر من مالھ، ویزیل الضرر الذي لحق بجاره بضمان یعد ُكلف صاحب
 .)٤(ذلك، كما ویمنع من إجراء ماء الحمام في نھر غیره؛ للضرر والضرر ُیزال

 من أحدث علیھ خروج ماء من مرحاض قرب جداره أو غیر ذلك من اإلحداثات المضرة،
 . )٥( وإزالتھفلھ القیام فیھ والمطالبة بحقھ في قطع الضرر عنھ

  ج

 ما كان ضرره یتزاید كالكنیف ولم یُقم محدثھ بتوریتھ وغطائھ وتنظیفھ، وإن لم یزد في -

                                                           

، مؤتمر البیئة في ضوء الشریعة والقانون البیئة في الشریعة اإلسالمیةصالح بن غانم السدالن، :  انظر)١(
 . ٢٥ -٢٣، ) م٢٠٠٦ - ھـ١٤٢٧(یة الھاشمیة واقع وتطلعات، جامعة ِإرِبد األھلیة، المملكة األردن

/ ٥ اإلنصاف،،  المرداوي، ٤٧٤/ ٤المدونة، ، اإلمام مالك، ١٩٦/ ٤تبیین الحقائق، الزیلعي، :  انظر)٢(
، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، أبو یعقوب المروزي، المعروف بالكوسج، ٢٦٠

 -ھـ ١٤٢٥سالمیة بالمدینة المنورة، عمادة البحث العلميالمملكة العربیة السعودیة، الجامعة اإل(
 .١٥٥/ ٥ الروض المربع، مرجع سابق، البھوتي، ٢٧٥/ ٤المبدع، ، ابن مفلح، ٤٧٢٨/ ٩، )م٢٠٠٢

شرح = أسھل المدارك ، أبو بكر بن حسن الكشناوي، ٣٠٣/ ١٢ البنایة، مرجع سابقالعیني، :  انظر)٣(
 .٥٦/ ٣) دار الفكر:  بیروت-لبنان(، ٢، طئمة مالكإرشاد السالك في مذھب إمام األ

 . ٤٠٩/ ٣كشاف القناع، ، البھوتي، ٢٦٠/ ٥اإلنصاف، المرداوي، :  انظر)٤(
: مصر(، تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكامبرھان الدین إبراھیم بن فرحون، :  انظر)٥(

 .٣٥٥/ ٣مطالب أولي النھى، بھوتي، ، ال٣٥١/ ٢) م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦مكتبة الكلیات األزھریة، 
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حفرتھ في السعة والطول، فقد یوھن ما یلي الحفرة بكثرة ما استنقع فیھا من الماء وغیره 
إّنھ عاًما بعد عام، فیحدث عند جاره من الوھن، في جداره ما لم یكن حدث علیھ قبل ذلك، ف

ُیعد ضرًرا تجُب إزالتھ وقطعھ متى ما قام فیھ المستضر بھ، وكذلك كل ما یفتحھ الرجل فیما 
یلي دار جاره كمستنقع المیاه؛ ألن ذلك كلما طال ضر بطولھ من یجاوره؛ للروائح المضّرة 

وجمیع الضرر یجب قطعھ، ووجوھھ "ولما یدخل من الرطوبات والبلل في بناء داره، 
ا تتبین عند نزول الحكم فیھا، وُیزال كل ضرر ، بل ال یزید تقادم الضرر إال كثیرة، وإنم

 .)١("ظلما وعدوانا
  إذا أراد أحدھم تضییق طریق العامة ألمر وإحداثھ فیھ، فإن كان في تحویلھا من حالھا -

منفعة للعامة، ولمن جاورھا حولھا في مثل سھولتھا أو أسھل، وفي مثل قربھا أو أقرب، 
ذلك وإن كان في ذلك مضرة بأحد ممن جاورھا، أو بأبناء السبیل وعامة المسلمین أذن لھ ب

 . )٢(منع من ذلك؛ للضرر، والضرر یزال
طرح في الخالء أو البالوعة نفط، : لو ادعى أن بئره فسدت من خالء جاره، أو بالوعتھ -

 فإن
ن ظھر طعمھ أو علم أن فسادھا بغیر ذلك، وإ: لم یظھر طعم النفط وال رائحتھ في البئر

كلف صاحب الخالء والبالوعة نقل ذلك، إن لم یمكن إصالحھا؛ إزالة للضرر، : رائحتھ فیھا
 .)٣(كما الیجوز أن یحدث في ملكھ قناة تنز إلى حیطان الناس

  إذا توّلد الضرر عن مجرى قناة القاذورات، أو البالوعة والكنیف، فیجب على صاحب -
 . )٤(اء وتنظیف ما توّلد منھ الضررالمنفعة إزالة الضرر بتفریغ الم

 إذا أراد صاحب منفعٍة أن یشرع كنیًفا أو یجري قناة تسیل فیھا ماؤه، وترتب على ذلك -
ضرر بّین، من وھن البناء أو مضّرة شركائھ في المنفعة وھو من الضرر الكبیر المستدام، 

 .)٥(وماكان على ھذه الصفة مع إحداثھ فیمنع من ذلك؛ إزالة للضرر
ن حفر بئًرا أو بالوعة في طریق المسلمین، وتعّدى علیھم بالضرر واإلیذاء دون إذن إ

 . )٦(وھو حّق عام، ُأمر بإزالة الضرر، وضمان ما تلف من مالھ اإلمام
 

 إّن كل ما یضر البناء أي یوجب ویسبب انھدامھ أو یمنع الحوائج األصلیة أي المنفعة -
ھو ضرر فاحش تجب إزالتھ، والضرر الفاحش ھو األصلیة المقصودة من البناء كالسكنى 

كل ما یمنع الحوائج األصلیة یعني المنفعة األصلیة المقصودة من البناء كالسكنى، أو یضر 
 .بالبناء أي یجلب لھ وھنا ویكون سبب انھدامھ

 إذا وجد الضرر الفاحش تجب إزالتھ بأي وجھ كان كما لو اتخذ أحد في أساس جدار جاره
وكذلك لو ،  القمامة علیھا فأضر بالجدار فلصاحب الجدار طلب دفع الضررمزبلة وألقى

                                                           

 .٣٥٢/ ٢، تبصرة الحكام، مرجع سابقابن فرحون، :  انظر)١(
 . ٣٦٤/ ٢،  تبصرة الحكام، مرجع سابقابن فرحون، :  انظر)٢(
/ ٢الحجاوي، اإلقناع، مرجع سابق، : ، وانظر٢٦١/ ٥، اإلنصاف، مرجع سابقالمرداوي، :  انظر)٣(

 . ٣٥٨/ ٣،  النھى، مرجع سابقمطالب أولي،   البھوتي، ٢٠٣
 .  ٣٠٠/ ٥، مرجع سابق، نھایة المحتاج مع حاشیة الشبراملسي، والرشیديالرملي، :  انظر)٤(
/ ٢ تبصرة الحكام، مرجع سابق، ابن فرحون، ٩١/ ١٧، المبسوط، مرجع سابقالسرخسي، : انظر) ٥(

٣٦٤ . 
 . ٤/٤٧٤ المدونة، مرجع سابقام مالك، ، اإلم٤٧٤/ ٤ الھدایة، مرجع سابقالمرغیناني، :  انظر)٦(
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انشق بالوع دار أحد وجرى إلى دار جاره وكان في ذلك ضرر فاحش فیجب إزالة الضرر 
 . )١(بتعمیر البالوع المذكور وإصالحھ بناء على دعوى الجار

  

، كما یظھر )الضرر ُیزال(قھیة إّن كل تلك التطبیقات المختلفة تبرز شمولیة القاعدة الف     
من خالل إیرادھا اھتمام الفقھاء المتقدمین بالجانب البیئي الذي ُیعد اإلنسان أول مكوناتھ، 
والیخلو تطبیق من استئناس لما ُأحدث في العصر من مسائل مستجدة، وكیف ُیمكن النظر 

ھمة في ھذا العصر ومن أبرز المسائل المإلیھا من خالل ربطھا بالقاعدة محل الدراسة، 
مسألة میاه الصرف الصحي، والتي تّم بیان ضررھا العظیم على جمیع مكونات البیئة حین 
الحدیث عن األسباب الداعیة إلى القول بتنقیتھا؛ إذ ال بد من معالجة ھذا الضرر وإزالتھ 

 استصالحھا بعملیة التنقیة التي توصلت إلیھا التقنیات المستجدة والتي تمّرعن طریق 
  ، )٢(بمراحل عدیدة

  

یتم من خاللھا التخلص من الضرر الناتج عن ھذا النوع من المیاه، وتوفیر مصدر غیر 
تقلیدي لسد احتیاج نقص الموارد المائیة، وبالنظر إلى المسائل السابقة الذكر، ُیمكن القول 

خرج على بأن العدید من تطبیقات القاعدة الفقھیة في مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي ُت
ذلك، تشاُبًھا لیس من كل وجھ، كما أنھا تبّین أوجھ الضرر سواٌء أكان قبل عملیة التنقیة، 

  :  أو ثنائھا، أو حتى ما تخلفھ عملیة التنقیة من آثار، ومن ھذه التطبیقات 
 ، أو)البیارات(إذا تّم تجمیع میاه الصرف الصحي في خزانات التجمیع، أو حفر االمتصاص

لیل، فإنھا تعّد من الضرر الواجب إزالتھ عن طریق تصریفھا إلى الشبكة العامة خزانات التح
في حالة وجودھا، أو نقلھا بالصھاریج إلى محطات التنقیة، أو مرامي میاه الصرف الصحي 

  .  الخام المحددة من قبل الجھة المختصة لھذا الغرض
اتجة عن عملیة تنقیتھا، إذا ُأرید التخّلص من میاه الصرف الصحي، أو المخلفات الن -

ُیمنع وُیحظر تصریفھا في اآلبار أو البحار، أو السدود والمجاري المائیة؛ لما  فإنھ
    .یترتب على ذلك من الضرر العظیم الذي تجب إزالتھ

 . إذا تّم إنشاء محطات للتنقیة فیراعى في ذلك تخّیر المكان الذي ال ُیلحق الضرر بالعامة -
  

                                                           

 . ١/٢٣٢، )١١٩٩ - ١١٩٨(، المادة مجلة األحكام العدلیة:  انظر)١(
تمر أوًلا عبر المصافي حیث : المرحلة األولیة: تتم عملیة التنقیة عبر مراحل متعددة تتلخص فیما یلي)  ٢(

 . ثم تمر عبر أحواض ترسیب الرملتقوم بحجز المراد الطافیة ویتم التخلص منھا أو التجفیف والحرق،
وتشتمل على أحواض الترسیب االبتدائي، المعالجة البیولوجیة، وتعتمد على نشاط : المرحلة الثنائیة

وھي عبارة عن أحواض : المرشحات البیولوجیة: البكتیریا في وحدات المعالجة البیولوجیة، وتشمل
ویتم فیھا تنشیط الكائنات الدقیقة :  أحواض التھویةمملوءة بالحصى الكبیرة أو الحجارة الصغیرة، وتشمل

  . إلنقاص تركیز المواد العضویة
یتم التخلص من قسم كبیر من المواد العضویة، ثم یتم استعمال الكلور كمرحلة نھائیة : المرحلة الثالثیة

 .ةمن أجل التخلص من البكتیریا التي تبقى في المیاه بعد التنقیة، ویتم ذلك في أحواض خاص
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  مصانع الزیوت واألغذیة، ومحطات غسیل ( والشركات المختلفة كـإن أرادت المؤسسات -
تصریف مخلفاتھا من میاه الصرف الصحي، فإنھ یجب علیھا توفیر ) السیارات، والفنادق

 والزیوت قبل تصریفھا إلى شبكة الصرف الصحي العامة، أو )١(مصائد لفصل الدھون
قھ إن تّم دون وجود تلك المصائد، الخزانات والبیارات؛ لما في ذلك من الضرر الذي تلح

 .  والضرر ُیزال
  إذا تّمت إعادة استخدام میاه الصرف الصحي بعد التنقیة فإنھ ال بّد من االلتزام باللوائح -

واألنظمة والقوانین الخاصة بذلك؛ لتحقیق مستویات آمنة، وتأمین الدرجة الكافیة من 
ن التلوث، من خالل التحكم في نوعیة حمایة الصحة العامة من اآلثار الضارة الناجمة ع

 .المیاه ومجاالت استخدامھا، وتنظیم مراقبة محطات التنقیة، وكل ذلك مراعاًة إلزالة للضرر
  عند توفر شبكات الصرف الصحي العامة ألصحاب المجمعات السكنیة العامة والخاصة -

الفنیة التي تضعھا وفًقا المواصفات والمعاییر -فإّن علیھم عمل وصلة مباشرة مع الشبكة 
.  لتصریف میاه الصرف الصحي؛ وذلك لوجوب إزالة الضرر الناتج عنھا-الجھة المختصة

كما یلحق بذلك أیًضا إتاحة إمكانیة إنشاء محطات تنقیة خاصة بھم إلعادة استخدام ھذه 
 . )٢(المیاه فیما الیترتب على االستخدام فیھ نوٌع من الضرر

الضرر ( للقاعدة الكلیة -الخاصة بالمسألة-الفقھیة وھذه نماذج من التطبیقات   
، وال یعني ھذا حصرھا فیما ُذكر، ولكن سیأتي إیرادھا في القواعد المتفرعة عنھا؛ )یزال

لتكون أشّد بیاًنا ووضوًحا في مفھوم إزالة الضرر وما یرد على القاعدة من الضوابط أو 
  .  القیود حین إعمالھا

 

                                                           

الالئحة التنفیذیة لنظام میاه الصرف الصحي المعالجة وإعادة وزارة البیئة والمیاه والزراعة، : انظر= 
) ٣٢(ھـ، والمادة١١/٢/١٤٢١وتاریخ ) ٤٢(من قرار مجلس الوزراء رقم) ٥(، وفًقا للمادة استخدامھا

، وتاریخ ٣٠٢١٩٤/ب/٧ من نظام میاه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامھا واألمر السامي رقم
 .  ھـ٤/٧/١٤٢٤

 وحدات ذات تصمیم ھندسي خاص متصلة بتمدیدات الصرف الصحي الداخلیة في الجھات المذكورة؛ )١(
لتعمل على فصل الزیوت وشحوم الطعام من المخلفات السائلة قبل صرفھا إلى الشبكة العامة أو الخزانات 

 . والبیارات
الالئحة التنفیذیة لنظام میاه الصرف الصحي المعالجة وإعادة  والزراعة، وزارة البیئة والمیاه:  انظر)٢(

 . استخدامھا
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  املبحث الثالث

الضرر يزال(ال القواعد املتفرعة عن قاعدة أثر إعم
ُ َ ُ ُ ّ

يف إزالة الضرر الناجم ) 

  عن مياه الصرف الصحي

  اطب اول

  )١(دة ارر د در ان

إلجمالي للقاع: ال   : لمعنى 

أفادت القاعدة بوجوب دفع الضرر شرًعا بكل الوسائل واإلمكانات المتاحة، وذلك   
ھ ابتداًء، أو برفعھ بعد وقوعھ بحسب القدرة واالستطاعة، فإن أمكن دفعھ إما بمنع وقوع

  .    )٢(بالكلیة وإال فإن الرفع سیكون بالقدر المستطاع

بيقا لقاع: ثاني�ا   : ت

إن دفع الضرر الذي تقرره القاعدة یستلزم الحیلولة دون وقوع الضرر على البیئة 
لكفیلة بالوقایة منھ، سواء كانت عن طریق القیام باتخاذ كافة اإلجراءات واالحتیاطات ا

بأفعال تؤدي إلى الحیلولة دون وقوع الضرر، أو االمتناع عن أفعال قد تؤدي إلى الضرر، 
وإذا أدركت القاعدة على وجھھا الصحیح فإنھا تعد مبدأ أساًسا للوقایة من الملوثات قبل 

راسة مسببات جمیع الملوثات وعوامل وقوعھا، ویندرج تحت ھذا الفھم من الوقایة أھمیة د
خطورتھا، كما یشمل أیًضا اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتحكم في ھذه المسببات وعوامل 

  .  خطورتھا قبل استفحالھا
ویمكن الوقوف على كیفیة استثمار ھذه القاعدة الفقھیة في المسائل المتعلقة بإزالة 

عھا من األمور المتعلقة بالتنقیة من خالل الضرر الناجم عن میاه الصرف الصحي، وما یتب
  :  اآلتي

إذا وضع أحٌد مجرى كنیف بطریق المسلمین ولم یجد طریًقا غیره، یشترط علیھ أن 
 ویسّدھا سدا یمنع من الضرر، ویتقن غطاءھا وتسویتھا بالطریق؛ وذلك دفًعا یوریھا،

  ). ٣(للضرر المترتب علیھا قدر اإلمكان

                                                           

خال��د آل س��لیمان،   : ، تحقی��ق ترتی��ب الآلل��ي ف��ي س��لك األم��الي     محم��د ب��ن س��لیمان ن��اظر زاده،     :  انظ��ر )١(
: بی��روت(نجی��ب ھ��واویني، : ، تحقی��قمجل��ة األحك��ام العدلی��ة، ٨١٠، ) ھ��ـ١٤٢٥مكتب��ة الرش��د، : الری��اض(

دار : دم��شق(، ٢، طش��رح القواع��د الفقھی��ة، أحم��د الزرق��ا، ٢٧،)٣١(، الم��ادة)ھ��ـ١٣٠٢المطبع��ة األدبی��ة، 
: بی��روت(، ٤، طال��وجیز ف��ي إی��ضاح قواع��د الفق��ھ الكلی��ة ، محم��د  ص��دقي البورن��و، ٢٠٧) ھ��ـ١٤٠٩القل��م،

 .٢٥٦)  ھـ١٤١٦مؤسسة الرسالة،
 .   ٢٥٦، مرجع سابقبورنو، ، محمد صدقي ال٢٠٧، مرجع سابقأحمد الزرقا، : انظر) ٢(
، س�یدي   ٥/١٧٣مواھب الجلی�ل،    ، الحطاب،   ٥٢/ ١١ النوادر والزیادات، ابن أبي زید القیرواني،     :  انظر )٣(

. ٤٦٣) ھ�ـ ١٤١٢وزارة األوق�اف وال�شؤون اإلس�المیة،        : المغ�رب (،  ٣الن�وازل ال�صغرى،     مھدي الوزاني،   
 .  ٣١١/ ١٥اإلنصاف، ، المرداوي، ١٩٠ /١٣الشرح الكبیر، نص على ذلك البرزلي، ابن قدامة، 
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أن من أراد إنشاء خزانات لمیاه الصرف الصحي :  العصر الحدیثوُیقاُس على ذلك في
ُیشترُط علیھ أن یلتزم باستخدام األغطیة اآلمنة التي تحددھا الجھة المختصة ویسویھا 
بالطریق، وُیظھُر علیھا كتابًة تحّذر المارة في الطریق؛ لدفع الضرر الذي قد ینشأ عن ذلك 

 .قدر اإلمكان
د أحدھم االستفادة من میاه الصرف بعد التنقیة فعلیھ اتخاذ كافة إذا أرا: ویتخرج أیًضا

االحتیاطات لمنع تكّون المستنقعات، ومنع تكاثر الذباب والبعوض والحشرات األخرى، وإن 
  .تكّون مستنقع فیجب رشھ وردمھ دفًعا للضرر قدر اإلمكان

 صل النجاسة إلى الماء،إذا أنشأ أحٌد كنیًفا أو بالوعة قرب بئر أو قرب مسیل ماء بحیث ت
وأفسد ماء تلك البئر أو المسیل، فیدفع الضرر، وذلك بترصین الكنیف أو البالوعة بالكلس 
واإلسمنت وغیره من لوازم البناء، فإذا كان غیر ممكن دفع ضرر الكنیف أو البالوعة بوجھ 

بئر أو مسیل ما، وكان غیر ممكن دفع الضرر بصورة غیر الردم فیردمان، أما إذا كانا قرب 
 .    )١(ماء ال تصل إلیھما أقذارھما، ولیس في ذلك ضرر فاحش فال یرفعان

 

إذا كان بئر الماء بالقرب من البالوعة فإن الماء ال یفسد ما لم یتغیر لونھ أو طعمھ  -
 أوریحھ،

وُتقّدر المسافة بینھما بسبعة أذرع أو عشرة أو خمسة، وھو لیس بالزم؛ لتفاوت األراضي 
 . )٢(البة والرخاوة، ولكنھ خرج على األغلبفي الص

 تخّیر مكان إنشاء محطات تنقیة میاه الصرف الصحي، :ویقاُس على ما ذكره الفقھاء
وضرورة إبعادھا ونقلھا عن األماكن القریبة من السكان إلى أماكن نائیة عن العمران، 

 ویعّد ھذا اإلجراء وتحمل ھذه المحطات كافة تكالیف النقل وتطھیر المكان الذي خلفوه،
 .حالّیا من أنسب اإلجراءات دفًعا للضرر المترتب علیھا قدر اإلمكان

  أو فاضت عن حاجة –)٣(الحمأة– إذا لم تستخدم مخلفات تنقیة میاه الصرف الصحي  -
 . االستخدام، فإنھا ُتنقل إلى مدافن آمنة دفًعا للضرر الناتج عنھا قدر اإلمكان

ما ُیحدث ضرًرا على الماء إما بتغییر صفاتھ، أو سننھ الذي إذا تصرف أحٌد في ملكھ ب -
 ). ٤(یجري علیھ؛ فإنھ ُیمنع من إحداث ذلك الضرر كان

إذا احتوت المخلفات السائلة على مواد ضارة تفوق الحد المسموح بھ أو : وُیقاس على ذلك
حظر تخالف المواصفات والمعاییر المحددة من قبل الجھة المختصة، فیدفع ضررھا ب

 . صرفھا إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو محطات التنقیة وذلك بقدر اإلمكان
 إذا تّم ري المزروعات البلدیة بمیاه الصرف الصحي المعالجة، فیدفع ضرر ذلك بوضع -

 . لوحات إرشادیة توضح ھذه المواقع قدر اإلمكان
 ھ توفیر اشتراطات السالمةإذا أراد أحٌد استخدام المیاه بعد التنقیة للري المقید فإن علی -

                                                           

 . ٢٣٤/ ١، )١١١٢(المادةمجلة األحكام العدلیة، لجنة من العلماء والفقھاء، :  انظر)١(
/ ٢مسائل اإلمام أحمد ، ٢٢١/ ١الحاشیة، ، ابن عابدین، ٧٨/ ١بدائع الصنائع، الكاساني، :  انظر)٢(

٣٠٩  . 
، رد المحتار، ابن عابدین، ٩٠/ ١، البحر الرائقابن نجیم، : نظرا. وھي الطین األسود المنتن:  الَحْمأة)٣(

 . ١٢٤/ ١، الفواكھ الدواني، القیرواني، ٥٧/ ١ ،مواھب الجلیل، الحطاب، ٣٢٧/ ١
 . ٣٣٣/ ١٢ البنایة، مرجع سابقالعیني، :  انظر)٤(
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للعاملین بالمزارع لدفع الضرر عن العاملین قدر اإلمكان، والذي قد یلحق بھم بسبب 
 . )١(استخدام ھذا النوع من المیاه

وفي الحقیقة إن ھذه التطبیقات الفقھیة یمكن أن یستند إلیھما في المنع من كثیر من 
األفراد أو محطات التنقیة الخاصة والعامة، األضرار المتعلقة بالبیئة الناشئة عن تصرفات 

فإن أقیمت مثل ھذه المحطات فإن العمل بھذه القاعدة یحتم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 
 . للتحوط من آثارھا نحو البیئة ومصادر المیاه

ب اطا  

 زال  رردة ا)٢(  

  : لمعنى إلجمالي للقاع: ال

 ینحى ویبعد بما ھو مساویھ في الضرر، ألن ھذا ال فائدة من ورائھ؛ إن الضرر ال  
وھذا یقتضي أن ال ینّحى الضرر . إذ الضرر باِق لكنھ ضرر في موضع آخر أو من نوع آخر

ویبعد بما ھو أشد منھ من باب أولى، وعلى ھذا فإن الضرر ینحى ویبعد بما لیس فیھ 
  .  )٣( أقل وأخف من الضرر المزالضرر، وإن كان ال بد منھ فینبغي أن یكون

، فھي تعني أن الضرر ال یزال إال إذا )الضرر یزال(وتعد ھذه القاعدة قیًدا لقاعدة   
كان زوالھ ال یؤدي إلى ضرر مثلھ أو إلى ضرر أكبر منھ باألولى، وھي بھذا المعنى تدعو 

  . إلى ضبط األضرار وحسابھا قبل اإلقدام على إزالتھا

بيقا: ثاني�ا   :  لقاعت

  عند تصریف میاه الصرف الصحي الخام إلى الودیان أو األراضي الفضاء فإن في ذلك -
إزالة لل�ضرر الن�اجم عنھ�ا، ولك�ن ُی�شترط أن ُتع�الج ثنائًی�ا وتعّق�م، ث�م ت�صرف حت�ى ال ی�زال                          
ضرر تصریفھا بضرر مماثل بإبقائھا عل�ى حالھ�ا دون معالج�ة، وی�ستثنى م�ن ذل�ك المواق�ع                  

 .  ا الجھة المختصةالتي تحددھ
 .  )٤(إذا أراد أحٌد نصَب مرحاِض على ضفة ماِء جاِر ولو كان كثیًرا ُمنع؛ للضرر -

أنھ ال یجوز تصریف میاه الصرف الصحي الخام أو المعالجة قرب : وُیقاس على ھذا المنع
 ، وذلك لما لتصریفھا قرب) العیون- مصانع میاه معبأة- خزانات-اآلبار(مصادر المیاه كـ 

                                                           

لتالمس م�ع المی�اه وإل�زام     توفیر القفازات واألحذیة المناسبة لمنع ا     .١:  تتمثل االشتراطات في عدة أمور     )١(
التطع�یم ض�د األم�راض الت�ي ت�سببھا مباش�رة ھ�ذا الن�وع م�ن المی�اه، م�ع الك�شف                     . ٢. العاملین باس�تخدامھا  

 .توفیر مكان نظیف ومیاه نقیة لفترات الراحة واألكل أثناء العمل. ٣. الطبي الدوري السنوي
 .٢٦ -١٣لنظام میاه الصرف الصحي الالئحة التنفیذیة وزارة البیئة والمیاه والزراعة، : انظر

، محم�د   ٤١) ھ�ـ ١٤١١دار الكت�ب العلمی�ة،    : بی�روت (،  ١،  األش�باه والنظ�ائر   عبد الوھاب السبكي،    :  انظر )٢(
، ٣٢١) ھ��ـ١٤٠٥وزارة األوق��اف الكویتی��ة، : الكوی��ت(، ٢، ٢، طالمنث��ور ف��ي القواع��د الفقھی��ة الزرك��شي، 
، كالھم�ا  ٨٧، األش�باه والنظ�ائر، مرج�ع س�ابق    اب�ن نج�یم،   ، ٩٥، األشباه والنظائر، مرجع س�ابق    السیوطي،  

، مرج�ع س�ابق  ، الزرق�ا،  )٢٥(، الم�ادة مجلة األحك�ام العدلی�ة، مرج�ع س�ابق    ، "الضرر ال یزال بالضرر"بلفظ  
١٤١ . 

 . ٣٦٣، المفصل في القواعد الفقھیة، مرجع سابقالباحسین، :  انظر)٣(
 . ١/١٠٧، التاج واإلكلیل، مرجع سابقالمواق، :  انظر)٤(
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تلك المصادر من أضرار تماثل ضرر البقاء علیھا وعدم تصریفھا أو معالجتھا بالطریقة 
 . الصحیحة، والقاعدة نصت على أن الضرر ال یزال بمثلھ

عند تصریف میاه الصرف الصحي الخام إلى المسطحات المائیة كالبحار : كما ُیشترط أیًضا
 بالغ على البیئة البحریة والمائیة والسدود أن تتّم معالجتھا أوًال؛ لما لھا من ضرر

 . والمحیطة بھا یماثل ضرر تركھا دون تصریف أو معالجة، والضرر ال یزال بمثلھ
عدم استخدام میاه الصرف الصحي الخام غیر المعالجة بشكل عام في الري : ویقاس كذلك

ركھا أو الزراعة بجمیع أنواعھا؛ لما في استخدامھا دون معالجة من ضرر یماثل ضرر ت
 .  دون معالجة، والضرر ال یزال بمثلھ

  الناتجة عن محطات معالجة المخلفات السائلة -الحمأة-إذا استخدمت المخلفات الصلبة -
ألغراض التسمید فال بّد من معالجتھا أوًال وتجفیفھا والتخلص من جمیع أنواع 

ماثل الستخدامھا المیكروبات، لما في استخدامھا مع وجود المیكروبات من تحقق الضرر الم
 . )١(أو دفنھا دون معالجة، والقاعدة تمنع إحداث ضرر یعقب دْفُعھ ضرر یماثلھ

  اطب اث

 .)٢(دة ارر اد زال رر اف

  :لمعنى إلجمالي للقاع: ال

كما ، فإن ُوجد ضرر لم تجز إزالتھ بمثلھ )الضرر یزال(تعّد ھذه القاعدة قیًدا آخر لقاعدة 
، أّما إن تقابل ضرران وكان قد وقع أحدھما وھو )الضرر ال یزال بمثلھ(تقرر في قاعدة 

أعظم من اآلخر وأشد في نفسھ فُیلجأ إلى الضرر األیسر واألخف كما نّص القید في ھذه 
  .   )٣(القاعدة؛ ألن في ذلك نوع من اإلزالة لما ھو زائد على الضرر المحتمل

بيقا لقاع: ثاني�ا   : ت

إن ھذه القاعدة عظیمة النفع في مجال البیئة، والتصرفات المعھودة نحوھا، حیث   
جاءت لیعمل بھا عندما یكون األمر المقترح في المجال البیئي لھ أضرار متعارضة 
ومتفاوتة في الدرجة، فإن كان أحد الضررین أعظم أثًرا وأعمق غوًرا من اآلخر، فإن النظر 

ح السعي وراء تحقیق دفع الضرر األعظم، وإن ترتب علیھ في الصحیح یمیل إلى ترجی
المقابل ضرر أخف منھ یقع على طرف أخر مستفید من بعض مكونات البیئة، ویظھر 
تفاوت األضرار شدّة وخّفة من خالل األضرار التي تحدثھا میاه الصرف الصحي، من خالل 

  :   التطبیقات البیئیة اآلتیة
 دار جاره إلصالح جداره من جھتھ، أو كان لھ مجرى ماء إذا أراد أحد الدخول إلى -

  فأراد

                                                           

 .٢٦ -١٣الالئحة التنفیذیة لنظام میاه الصرف الصحي وزارة البیئة والمیاه والزراعة، : انظر )١(
المنثور في القواع�د الفقھی�ة، مرج�ع    ، الزركشي، ١/٤٥، األشباه والنظائر، مرجع سابقالسبكي، :  انظر )٢(

األش�باه والنظ�ائر، مرج�ع      ج�یم،   ، اب�ن ن   ١٨٧،  األش�باه والنظ�ائر، مرج�ع س�ابق       ، ال�سیوطي،    ٢/٣٢١،  سابق
 . ١٤٥، مرجع سابق، الزرقا، ٢٧، المادةمرجع سابق، مجلة األحكام العدلیة، ٨٨، سابق

 . ٣٦٦، الباحسین، المفصل في القواعد الفقھیة،٢٤١الممتع في القواعد الفقھیة، الدوسري، :  انظر)٣(
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، كذلك )١(ویكون ھذا من باب ارتكاب أخف الضررینحفره وإصالحھ، فإّنھ یمكن من ذلك 
من أراد أن یحدث ما یضر بھ المارة في طریقھم بعض الضرر وال یقطعھ، فُینظر أي 

 إحداثھ؛ ألنھ إن اجتمع ضرران نفى الضررین أشد إن كان الذي على المارة أو فیما ُأرید
 .)٢(األخف األشد

 إذا ُضّیق على العامة طریقھم؛ إلنشاء مجاري التصریف لمیاه الصرف :وُیقاس على ذلك
الصحي أو إصالحھا، أو إن توّلت الجھات المختصة إرسال المراقبین المعتمدین لمحطات 

نات للتأكد من عدم ترتب الضرر، التنقیة أو المزارع لغرض التفتیش وأخذ القیاسات والعی
  .  فكّل ذلك ُیعّد من باب ارتكاب أخف الضررین

إذا ُعولجت میاه الصرف معالجًة ثنائیة، وُعّقمت، یمكن تصریفھا إلى الودیان أو  -
الفضاء، وذلك دفًعا للضرر األشد الذي قد تخلفھ ھذه المیاه إن تّم تصریفھا  األراضي

  .  دون معالجة
 

 ة المیاه الخارجة من المؤسسات التجاریة أو الصناعیة أو أي جھة أقل منإذا كانت نوعی
نوعیة المیاه المسموح بتصریفھا إلى الشبكة العامة فعلى ھذه الجھات االلتزام بإجراء 
تنقیة مسبقة لھا بحیث تتطابق مع المعاییر لنوعیة المیاه التي یجوز تصریفھا؛ ألن الضرر 

 .)٣(د الضررین، فاستلزم لذلك إزالة الضرر األشد وانقطاعھبسماح تصریفھا دون تنقیة أح
 

إذا كان ألحدھم قناة أو كان رّب حّمام، وأجرى ماء القناة أو الحّمام ونحوھما في نھر 
 . )٤(فإنھ ُیمنع من ذلك لما فیھ من ضرر أشد وتعدِّ على حق غیره غیره،

 مخلفات -ت قابلة لالشتعال غازا(إذا احتوت میاه الصرف الصحي على : وُیقاس على ذلك
 مخلفات المستشفیات الملوثة وباقي عینات - مخلفات البناء- مبیدات سامة-صناعیة صلبة

فإنھ یمنع صرفھا على شبكات الصرف الصحي العامة لما لھا من )  المواد المشعة-التحلیل
 األخف، إذ أضرار بالغة الشدة، ویعّد المنع ھنا عمًال بقاعدة الضرر األشد یزال بالضرر

ضرر منع تصریفھا على الشبكة العامة أخف من ضرر صرفھا العمل بالشروط الملزمة 
 . لذلك

  

 إذا أحدث أحدھم كنیًفا، ثم شكى الجار الضرر بھ بعد طول الزمان فعلیھ أن یغیره؛ ألن -
ر الكنیف یوھن ما یلیھ عاًما بعد عام، وكذلك ما یفتحھ لمستنقع المیاه ألن ذلك كلما طال أض

 .)٥(بطولھ لما یدخل من الرطوبة والبلة في البناء
أنھ إذا لم تتوفر الشروط الملزمة ألصحاب المجمعات الكبیرة بإنشاء : وُیقاس على ذلك

محطة معالجة خاصة، فإن المالك ُیلزم بإنشاء خزانات تجمیع خرسانیة، ونقل میاه الصرف 
إذا احتمل أن ) "بیارات(متصاص الصحي ألقرب موقع تفریغ، وال یسمح لھ بإنشاء حفر ا

                                                           

 .٥٨/ ٣ أسھل المدارك، مرجع سابقي، ، الكشناو٧/٣٣ البحر الرائق، مرجع سابقابن نجیم، :  انظر)١(
 . ٣٣٧/ ١٠ البیان والتحصیل، مرجع سابقابن رشد، :  انظر)٢(
 . ٤٣٩/ ٥ الشرح الكبیر، مرجع سابقابن قدامة، : انظر) ٣(
 . ٤٠٨/ ٣كشاف القناع، مرجع سابق البھوتي، :  انظر)٤(
القوانین الفقھیة، ، ابن جزي، ٤١/ ١١ النوادر والزیادات، مرجع سابقابن أبي زید القیرواني، :  انظر)٥(

 . ٢٢٤/ ١ سابق مرجع
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 من باب إزالة الضرر األشد بالضرر األخف لما في إنشاء )١("یكون ضرًرا علیھم في المآل
 .)٢(مثل ھذه الحفر للمجمعات الكبیرة من ضرر بالغ مآًلا على الصحة العامة والبیئة

راب اطا  

   .)٣(دة ل ارر اص د ارر ام

  :لمعنى إلجمالي للقاع: لا

تعّد ھذه القاعدة قیًدا لقاعدة الضرر ال یزال بمثلھ، فإن تعارض ضررین أحدھما   
یترتب علیھ ضرر خاص بفرد أو جماعة صغیرة، والثاني یترتب علیھ ضرر عام، وال بد 
من إزالة الضرر وال یتحقق رفعھ أو دفعھ إال بارتكاب أحدھما، فُیزال الضرر بارتكاب 

    . )٤(اص منھما وُیتحّمل في مقابل رفع الضرر عن العامةالخ

بيقا لقاع: ثاني�ا   :ت

إن ھذه القاعدة تقرر أن الضرر الخاص ینبغي تحملھ في سبیل دفع الضرر العام؛   
ألن المصلحة الكلیة العائدة إلى عموم الناس أھم في رعایتھا من المصلحة الجزئیة 

 القضایا المتعلقة بالبیئة تقع في مثل ھذا النطاق من الخاصة، والمالحظ أن كثیًرا من
الخصوص والعموم في المصالح المختلفة، كما یظھر ذلك من خالل التأمل في بعض 
المسائل المتعلقة بمیاه الصرف الصحي ومسألة تنقیتھا، والضرر الناجم عن ذلك، 

العامة، یمكن فالمصلحة الخاصة یمكن أن تكون مصلحة شخص أو شركة، وكذا المصلحة 
أن تكون مصلحة مجتمع أو مصلحة اإلنسانیة ككل، وإنما یحدث تلوث البیئة وضررھا أو 
اإلخالل بتوازنھا في الغالب عندما ینظر اإلنسان بأنانیتھ إلى مصلحتھ الخاصة ویغلبھا على 
المصلحة العامة أو مصلحة اآلخرین، وھذا ما ترمي القاعدة إلى دفعھ وعالجھ، ویظھر ذلك 

  :  من خالل اآلتي
 إذا كان ألحدھم مسیل في أرض غیره، أو میزاب، أو قناة تسیل في أرض للعامة، أو غیر
ذلك، ویترتب على ذلك المسیل أو القناة ضرر بالعامة، فال ُیعارض الضرر العام بالضرر 

ر الخاص بل ُیغّلب جانب الضرر العام فُیجعُل ضرًرا، ویجب السعي في إزالتھ وإن بقي الضر
 .  )٥(الخاص قائًما بترتب الضمان علیھ، أو سد القناة أو تحویل مجراھا

  

إذا قام شخٌص بتصریف مخلفات خطرة أو سامة  تضر : ویمكن أن ُیقاس على ذلك
بشبكة الصرف الصحي العامة، فللجھة المختصة أن تتخذ اإلجراء المناسب حیالھ، وإن 

                                                           

 . ٤٠٦/ ٣ كشاف القناع، مرجع سابق، البھوتي، ٢٧٣/ ٤ المبدع، مرجع سابقابن مفلح، :  انظر)١(
 .٢٦ -١٣الالئحة التنفیذیة لنظام میاه الصرف الصحي وزارة البیئة والمیاه والزراعة، :  انظر)٢(
/ ١،  درر الحك�ام ف�ي ش�رح مجل�ة األحك�ام      ، أفندي، ٧٤،  باه والنظائر، مرجع سابق   األشابن نجیم،   : انظر) ٣(

القواعد الفقھی�ة  ، السدالن، ٢٦٣، مرجع سابق، البورنو، ١/١٩٧، مرجع سابق ، الزرقا،   )٢٦(، المادة ٤٠
 .  ٥٣٤، الكبرى وما تفرع عنھا، مرجع سابق

: بی�روت (، ٦، موس�وعة القواع�د الفقھی�ة   ، ، محّم�د ص�دقي البورن�و     ٥٣٤،  مرجع سابق السدالن،  :  انظر )٤(
 .٣٧٦، المفصل في القواعد الفقھیة، مرجع سابق، الباحسین، ٢٥٤) ھـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، 

، ابن ٨٢/ ١٠ العنایة، مرجع سابق، البابرتي، ٤٧٧/ ٤ الھدایة ، مرجع سابقالمرغیناني، :  انظر)٥(
 .٢٠٦/ ١٣  الشرح الكبیر، مرجع سابققدامة، 
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الصرف الصحي الخاصة بھ، أو دفع ترتب على ذلك ضرر خاص بھ، إما بإغالق شبكة 
غرامة مالیة إلى الجھة المختصة إضافة إلى قیمة الضرر الذي أحدثھ بالشبكة العامة، أو 
محطة المعالجة، وفي ذلك إعمال للقاعدة في تحمل الضرر الخاص الذي وقع بھ من إغالق 

الشبكة العامة للصرف للشبكة أو تحمل للقیمة المالیة ُبغیة دفع الضرر العام الذي قد یحلقھ ب
 . الصحي

إذا امتألت البالوعة وما أشبھھا بفعل مستأجر فإن على صاحب المنزل تنظیفھا وتفریغھا 
استحساًنا؛ لتعارف الناس على عدم تكلیف المستأجر بذلك، وألن في تنظیف البالوعة 

لم یكن المطویة نوع من الحفر وذلك تصرف للمستأجر فیما ال یملكھ فال یلزمھ، أما إن 
 . )١(بحاجة إلى نقض البناء والحفر أثناء التفریغ فعلیھ إخراج ما امتألت بھ وتنظیفھا

بأن التخلص من میاه الصرف الصحي في المناطق : وفي العصر الحدیث یمكن القول -
الغیر مخدومة بالشبكة العامة یكون عن طریق إلزام أصحاب األمالك أو المنشآت 

طریق الصھاریج الخاصة بذلك على نفقتھم وصرفھا بسحب میاه الصرف الصحي عن 
إلى األماكن المخصصة لتجمیعھا وفي ذلك بیان لتحّمل الضرر الخاص الذي یلحق بھم 
من تكالیف النقل وأخذ الحیطة من عدم طفحھا دفًعا للضرر العام الذي قد ینشأ من 

   .    إھمال ذلك
ًال بحیث یزلق بھ عادة، فإنھ یضمن إذا رّش الطریق بماء كثیر أو توضأ وسكب فیھ سائ -

  ما
ألحق فیھ من الضرر؛ ألنھ متعدٍّ فیھ بإلحاق الضرر بالمارة، ویحول بینھم وبین المرور 

 .  )٢(مخافة أن تزل أقدامھم وھذا كلھ في طریق ھو للعامة
 لو كان الطریق غیر نافٍذ وأجرى فیھ الماء فال یخفى ما فیھ من الضرر، فإن ماءه یضر -

ة وربما أجرى فیھ بوًال أو ماًء نجًسا، فینجسھم، ویزلق الطریق ویجعل فیھا الطین، بالمار
 .  )٣(فإنھ یضمن ما یلحق بالعامة من ضرر، وإن لحق بھ ضرر خاص

إذا تسربت المیاه من أنابیب نزح میاه الصرف الصحي أو من خزان : ویقاس على ذلك
ف صحي خاصة، أو تسربت من التجمیع أو التحلیل، أو أي طفح سطحي من شبكة صر

الصھاریج في الشارع أثناء نقلھا، فإنھ یترتب على ذلك ضماُن المتسبب بفرض غرامة 
مالیة تقّدرھا الجھة المختصة لما فیھ من ضرر عام على البیئة، وضرر یلحق المارة في 

 یطال الطریق العامة، والقاعدة تنص على أنھ ُیتحمل الضرر الخاص دفًعا للضرر العام الذي
 . البیئة

 أنھ عند وجود أي تسرب أو انسداد یحدث في شبكة الصرف الصحي :كما ُیقاس أیًضا
الخاصة فإن على المالك أو صاحب المنشأة صیانة ذلك الخلل ومعالجتھ، وعلى الجھة 
المختصة اتخاذ اإلجراء المناسب إن أصبح الضرر الناتج یھدد الصحة العامة، حتى وإن 

                                                           

 . ١٤٢/ ١٥ المبسوط، مرجع سابقالسرخسي، : ظر ان)١(
، ٧/ ٢٧، المبسوط، مرجع سابق، السرخسي، ٤٧٤/ ٤، الھدایة، مرجع سابقالمرغیناني، :  انظر)٢(

 .١٠/٣١٠ العنایة، مرجع سابق، البابرتي، ١٤٥/ ٦، تبیین الحقائق، مرجع سابقالزیلعي، 
 . ١٨٨/ ١٣ الشرح الكبیر، مرجع سابقبن قدامة، ، ا٣٧٥/ ٤ المغني، مرجع سابقابن قدامة، :  انظر)٣(
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 یلحق بھ، كما یتحمُل جمیع النفقات المترتبة على ذلك؛ لدفع الضرر كان فیھ ضرر خاص
 .العام

 إذا تبین للجھة المختصة أن المیاه الناتجة من محطة المعالجة الخاصة :وُیلحق بذلك
للمجمعات الكبیرة التصلح مطلًقا إلعادة االستخدام فإّن المالك ملزم بنقلھا على نفقتھ 

 إلى مواقع التصریف اآلمنة، لدفع الضرر العام الذي -بھوإن لحقھ ضرٌر خاص –الخاصة 
 .یلحق بالبیئة

 إذا استخدمت المیاه المعالجة في مجال األنشطة الترفیھیة أو تربیة األسماك، فإن على -
الجھة المستفیدة إجراء معالجة إضافیة على نفقتھا إلزالة بعض المواد التي قد تظل 

 . ن بیئة مائیة صالحة ومالئمة لحیاة األسماكمخالطة لھذا النوع من المیاه لتأمی
  إذا استأجر منفعة فلھ استیفاؤھا بما دونھا في الضرر، فإن كانت المنفعة التي یستوفیھا -

أكثر ضرًرا أو مخالقة للمعقود علیھا ُمنع ولم یجز وإن لحقھ ضرٌر خاص بھ؛ لدفع الضرر 
 . )١(العام الذي یترتب على استیفائھا

 إذا أراد شخص االنتفاع بمیاه الصرف الصحي بعد التنقیة فلھ ذلك :وُیقاس على ذلك
باستیفاء الشروط التي نصت علیھا األنظمة، لكن إذا تّم االنتفاع بھا قبل التنقیة أو بمعاییر 
أقل من المسموح بھا ألغراض زراعیة التتناسب مع ھذه المعاییر، أو استخدامھا لري 

ھا للمیاه، فللجھة المختصة إتالف ھذه المزروعات الخضار والنباتات المالمسة ثمرت
والمحاصیل؛ لما یترتب على البقاء علیھا من ضرر عام یلحق بالمستفیدین، وإن نتج عن 

  . ذلك اإلتالف ضرر خاص یلحق بالمنتفع؛ عمًال بنّص القاعدة
 اة یسیلإذا تصرف أحٌد في ملكھ بما یضّر بھ غیره، نحو أن یبني حّماًما، أو یقوم بحفر قن

فیھا ماؤه، أو بئٍر یضر بھ بئر جاره ویجتذب ماءھا، فكّل ذلك ضرر متعدي لتعّلقھ بحق 
 . )٢(غیره، فیمنع منھ

  

 كالمطاعم، المطابخ، الفنادق، مذابح - إذا قامت بعض الجھات :وُیمكن القیاس على ذلك
شاء مصائد  والتي تتطلب أنشطتھا إن-الدواجن والمسالخ، مغاسل السیارات، والمحطات 

للزیوت والشحوم قبل تصریف المیاه الناتجة عنھا إلى شبكة الصرف الصحي العامة، بعدم 
إنشاء ھذه المصائد أو إلغائھا فللجھة المختصة إغالقھا لحین تصویب الوضع وتركیبھا؛ 
للضرر العام الذي قد یترتب على ذلك ویتعّدى لحق الغیر ویضّر بشبكة الصرف الصحي 

 . )٣(نتج عن ھذا اإلغالق ضرر خاص یلحق بصاحب المنشأةالعامة، وإن 

                                                           

 .   ٢٩٤/ ٢ اإلقناع، مرجع سابق، الحجاوي، ٣٥٦/ ٥ المغني، مرجع سابقابن قدامة، :  انظر)١(
 . ٢٢١/ ١٣ الشرح الكبیر، مرجع سابقابن قدامة، :  انظر)٢(
 .٢٦ - ١٣، لصرف الصحي الالئحة التنفیذیة لنظام میاه اوزارة البیئة والمیاه والزراعة، :  انظر)٣(
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  اطب اس

ب ا ن د أودة درء ا)١(.  

  :لمعنى إلجمالي للقاع: ال

إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة في أمر من األمور، فإن دفع المفسدة والضرر أرجح      
لمجيء بالمصلحة أو المنفعة، فإن تعارضتا وأجدر بالتقدیم غالًبا في اإلتیان بھا من ا

  : فالعمل بھذه القاعدة مقّیٌد بشرطین) تساوتا(
 العجز عن الجمع بین دفع المفسدة وجلب المصلحة في آٍن واحد، ألن المفسدة :األول

مطلوبة الدرء والمصلحة مطلوبة الجلب، والمكلف مطالبٌا ببذل أقصى الجھد لتحقیق 
  " .تقوا اهللا ما استطعتمفا: "المطلوب؛ لقولھ 

 أن ال تكون إحداھما أعظم من األخرى، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، أو :الثاني
  .    )٢(المصلحة أعظم من المفسدة، فإن الذي یقدم درًء أو جلًبا ھو األعظم منھما

 فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنیا، إنما تفھم على مقتضى ما غلب، فإذا كان  
الغالب جھة المصلحة فھي المصلحة المفھومة عرًفا، وإذا غلبت الجھة األخرى فھي 

  .   )٣(المفسدة المفھومة عرًفا

بيقا لقاع: ثاني�ا   :ت

جاءت ھذه القاعدة لیعمل بھا عندما یكون التدخل المقترح في المجال البیئي لھ   
بلھا، وعند النظر فإنھ مصالح جانبیة لكنھ في الوقت ذاتھ یتضمن حصول مفاسد تقا

باإلمكان استثمار القاعدة في مسألة الضرر الناجم عن میاه الصرف الصحي على البیئة، 
وما تخلفھ من المفاسد وفي الوقت ذاتھ ما یرتبط بھذه المسألة من تنقیة ھذا النوع من 

مل بھذه المیاه إلزالة الضرر وما قد یترتب على ذلك من مصالح ومفاسد متقابلة، فیأتي الع
القاعدة بما یحقق السالمة البیئیة المتوازنة فیدفع المفاسد ویقدمھا على جلب المصالح، 

  :     ویتبین أثر إعمالھا من خالل اآلتي
إن صّرف أحٌد مسیل مائھ أو قناتھ أو غیرھما وفي إجراء ذلك ضرر على غیره في  -

  دورھم
ما ُیمنُع أیًضا من اّتخذ كنیًفا أو ، ك)٤(أو جدرانھا أو طرقاتھم، فیمنع من ذلك للمفسدة

بالوعة أو ملقى قمامة، وفي جمیع ھذه الحاالت یمكن للعامة أو من تضرر منھم المطالبة 
 .  )٥(بإزالة الضرر درًءا للمفاسد المترتبة على ذلك

إذا أراد شخٌص أن یشرع جناًحا أو أمًرا ما لمصلحٍة في طریق نافٍذ، أو أخرج كنیًفا  -
 طریق العامة، فإن ترتبت مفسدٌة من ذلك على العامة منع من إحداثھ، فما في أومیزاًبا

                                                           

، ٩٠، مرجع س�ابق ، ابن نجیم، األشباه والنظائر،    ٩٧،  األشباه والنظائر، مرجع سابق   السیوطي،  :  انظر )١(
 . ٣٠، المادة مرجع سابق، مجلة األحكام العدلیة، ١٠٥/ ١، األشباه والنظائر، مرجع سابقالسبكي، 

 .  ١/٢٧٧قاعدة ال ضرر وال ضرار،  الھاللي، ،٢٥٤الممتع في القواعد الفقھیة، الدوسري، :  انظر)٢(
 . ٢/٢٦، الموافقات، مرجع سابقالشاطبي، :  انظر)٣(
 . ٢٢٤/ ١ القوانین الفقھیة، مرجع سابقابن جزي، :  انظر)٤(
 . ١٥١، شرح القواعد الفقھیة، مرجع سابقالزرقا، :  انظر)٥(
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ُیفضي إلى الضرر في ثاني الحال یجب المنع منھ قبل ابتدائھ، أما إن لم ُیفِض إلى 
  .  )١(مفسدة عامة جاز إحداثھ بإذن اإلمام

 

ل أو غرف  إذا أراد شخص طمر أو تغطیة أو إخفاء معالم مناھ:وُیمكن أن ُیقاس على ذلك
تفتیش مرتبطة بشبكات الصرف الصحي العامة، أو وضع حواجز أو زراعة أشجار في 
أماكن من شأنھا التأثیر على سالمة المناھل بتلك الشبكات أو تعیق أعمال صیانتھا لمصلحة 
قائمة لدیھ، فإنھ یمنع؛ وذلك ألن مثل ھذا الفعل یضر بعمل الشبكات والقاعدة نصت على أن 

 . ة تدرأ وتقدم على جلب المصلحةھذه المفسد
 منُع من أراد نزح میاه األمطار أو المیاه الجوفیة أو ما في حكمھا من :كما ُیقاس أیًضا

مواقع اإلنشاءات أو المشاریع أو الحفر الخاصة بالمجمعات السكنیة أثناء تنفیذھا 
قة الجھة وتصریفھا إلى شبكة الصرف الصحي العامة لجلب مصلحة قائمة إال بعد مواف

المختصة التي تحدد وسیلة وطریقة التصریف، وذلك درًءا للمفسدة التي قد تنتج من ذلك، 
 .   والقاعدة نصت على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

 إذا تّم استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة في عملیة ري األشجار والمزروعات البلدیة
 أوقات ارتیاد الناس لتلك األماكن العامة، وذلك درًءا فُیراعى في ذلك أن تكون في غیر

للمفسدة المترتبة على ذلك، والتي تقدم على جلب مصلحة في استخدام ھذا النوع من المیاه 
 . كمصدر غیر تقلیدي واالستفادة منھ

 

 إذا أراد مالك عقار، أو صاحب منشأة الشروع في إقامة حفر امتصاص أو خزانات تحلیل
 الصحي في المناطق غیر المخدومة بالشبكة العامة فیجب علیھ الحصول على میاه الصرف

تصریح من قبل الجھة المختصة التي تزوده بالمخططات والمواصفات والمعلومات 
الضروریة، ومتابعة عملھ على ذلك بإجراء التفتیش خالل عملیة التنفیذ؛ درًءا للمفاسد 

الدرء للمفسدة في ذلك مقدم على جلب المصلحة التي قد تنتج منھا حین الوقوع في الخلل و
 . )٢(التي یسعى إلیھا صاحب الطلب

 

والقواعد المتفرعة عنھا، ) الضرر یزال(وبعد بیان ھذه التطبیقات للقاعدة الكلیة 
ُیتوّصل إلى أنھا تخدم جانب الحمایة البیئیة من أضرار میاه الصرف الصحي تتمثل في عدة 

  :جوانب
 ومستویات مقبولة للتخلص من ھذا النوع من المیاهأنھا تحدد أسالیب .  
  تضع معاییر ُتحّقق بھا مستویات آمنة إلعادة استخدام میاه الصرف الصحي بعد

 . التنقیة
  تحمي الصحة العامة من اآلثار الضارة الناجمة عن التلوث بمیاه الصرف الصحي، كما

 .اعیة في ذلك المآلتزیل أیًضا آثار الضرر المترتبة على عملیة التنقیة مر
  فیھا وضٌع للقیود الضابطة لمسألة تنقیة میاه الصرف الصحي، ونوعیة المیاه بعد

 .التنقیة، ومحطات التنقیة كذلك، وما ُیمكن أن تخلفھ من األضرار

                                                           

/ ٤المغني، ، ابن قدامة، ٣٩٥/ ٨لبحر الرائق، ا، ابن نجیم، ٢٦٥/ ٦بدائع الصنائع، الكاساني، :  انظر)١(
 . ١١٩/ ٢الكافي، ، ابن قدامة، ١٨٢/ ١٣الشرح الكبیر، ، ابن قدامة، ٣٧٥

  .٢٦ -١٣الالئحة التنفیذیة لنظام میاه الصرف الصحي وزارة البیئة والمیاه والزراعة، :  انظر)٢(
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  ترمي إلى االستفادة القصوى من ھذه المیاه بعد التنقیة باعتبارھا أحد المصادر غیر
نب بما یتناسب وفًقا للمعاییر المطلوبة، ودفًعا للضرر الناجم التقلیدیة في مختلف الجوا

 . عنھا من كل وجھ

  الفصل الثاني

  تنقية مياه الصرف الصحي ضرورة شرعية

  املبحث األول

  تعريف الضرورة الشرعية، واألدلة على اعتبارها، وضوابطها

  اطب اول

رّرة اورف ار  

  :لغة الضَُّروَرة في ال: أوًال
اضطره إلى : یقال، االحتیاج إلى الشيء: ومعناھا، الضرورة اسم لمصدر االضطرار

، وال��ضاروراء، وال��ضارورة، ال��ضرورة: ویق��ال، وألج��أه فاض��طر ، أحوج��ھ إلی��ھ : أي، ك��ذا
رج��ل ذو : یق��ال، وعل��ى ھ��ذا ف��إن ال��ضرورة ت��أتي بمعن��ى ش��دة الحاج��ة . ض��رورات: والجم��ع

 حج ُّ : وم�ن ذل�ك قول�ھ       . رَّ ِإل�ى ال�شَّيِء َأي ُأْلج�َئ ِإلی�ھ         ُذو حاجٍة وق�د اْض�طُ     : ضرورة َأي 

َّ مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
فمن ألجئ إلى أكل المیتة وما حرم : أي. )١( 

والخالص�ة ف�ي ھ�ذا أن        .)٢(وأصلھ من الضرر وھو الضیق    . علیھ وضیق علیھ األمر بالجوع    
ٍن ت��شیر إل��ى ال��شدة ال��ضرورة لغ��ة ھ��ي االحتی��اج، والحاج��ة، واإللج��اء، وال��ضیق، وھ��ي مع��ا

  . والحرج 
  :الضَُّروَرة في اصطالح الفقھاء: ثانًیا

ب��أن ال��ضرورة إح��دى الكلی��ات ال��ثالث الت��ي ترج��ع إلیھ��ا مقاص��د         أوض��ح ال��شاطبي 
أنھا ال بد منھا في قیام م�صالح ال�دین وال�دنیا، بحی�ث       : "الشریعة، ثم عّرف الضرورة بقولھ    

ة ب��ل عل��ى ف��ساد وتھ��ارج وف��وت حی��اة، وف��ي  إذا فق��دت ل��م تج��ر م��صالح ال��دنیا عل��ى اس��تقام 
مجم�وع ال�ضروریات    "وب�ّین أن    ". األخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخ�سران المب�ین        

وُعّب���ر ع���ن ھ���ذه الكلی���ة . )٣("خم���س وھ���ي حف���ظ ال���دین وال���نفس والن���سل والم���ال والعق���ل 

                                                           

  . ١٤٥:  سورة األنعام ، اآلیة )١(
القاموس المحیط، مرجع ، الفیروز آبادي، ٤/٤٨٢) ضرر(، مادة لسان العرب، مرجع سابقابن منظور، :  انظر)٢(

 .  ١/٤٠٣) ضرر(، مادة مختار الصحاح، مرجع سابق، الرازي، ١/٥٥٠) ضر( مادة، سابق
، التفتازاني، ٥/١٦٠ مرجع سابق، المحصولالرازي، : ، وانظر٩-٢/٨ مرجع سابق،، الموافقات الشاطبي، )٣(

دار (، البحر المحیط في أصول الفقھ، بدر الدین محّمد الزركشي، ٢/١٤١ مرجع سابق، ویح على التوضیحشرح التل
 مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر،، تقي الدین محمد الفتوحي ابن النجار، ٨/٢١٨) م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤الكتبي، 
 .  ٤/١٥٩) م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨مكتبة العبیكان(، ٢نزیھ حماد، ط-محمد الزحیلي: تحقیق
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لتف��ات بال��ضرورة؛ ألنھ��ا م��ن ض��رورات سیاس��ة الع��الم وبقائ��ھ وانتظ��ام أحوال��ھ وم��ا ع��رف ا  
  . )١(الشرع إلیھ

وق��د تع��رض الفقھ��اء ل��ذكر تعری��ف ال��ضرورة ف��ي م��صنفاتھم بتع��اریف متع��ددة متقارب��ة ف��ي   
  :على النحو اآلتي. المعنى

خ�وف ال�ضرر أو الھ�الك عل�ى ال�نفس أو بع�ض األع�ضاء بت�رك                 ":فقد عرفھا الحنفیة بأنھ�ا    
  .)٣("الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرًعا: "أو ھي. )٢("األكل

الخوف على النفس من الھالك : "أوھي. )٤("الضرورة فھي خوف الموت  :"أما عند المالكیة  
  .)٥("علًما أو ظنا

  .)٦("الضرورة بلوغھ حّدا إن لم یتناول الممنوع ھلك، أو قارب ":وعرفھا الشافعیة
  . ) ٨("ماال یحتمل عادة" ، َو)٧("ما نزل بالعبد مما البد من وقوعھ ":أو ھي

  . )٩("الضرورة المبیحة ھي التي یخاف التلف بھا إن ترك األكل: "حنابلةوعرفھا ال
ھذا وقد تجّلى مم�ا س�بق عرض�ھ أن تعریف�ات الفقھ�اء المتق�دمین رك�زت عل�ى ض�رورة                       

الطعام والغذاء، وكانت ترد تعریفات أكثرھم للضرورة عند ح�دیثھم ع�ن حال�ة االض�طرار أو                
 ج�اء بعب�ارات عام�ة ش�املة ال تخ�ص واح�ًدا م�ن أن�واع                 اإلكراه، أما البعض اآلخر منھم فق�د      

  .الضرورة

ي ع منها   : ع� لفقها لمعاص لض بتعا

خوف الھالك، أو ال�ضرر ال�شدید عل�ى أح�د ال�ضروریات لل�نفس، أو الغی�ر، یقیًن�ا، أو                      : "ھي
  .  )١٠("ظنا، إن لم یفعل ما یدفع بھ الھالك، أو الضرر الشدید

 تطرأ على اإلنسان حال�ة م�ن الخط�ر، أو الم�شقة ال�شدیدة بحی�ث یخ�اف ح�دوث          أن: "أو ھي 
ضرر أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعھ�ا، ویتع�ین أو    
یباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخیره عن وقتھ دفًع للضرر عنھ في غالب           

  . )١١("ظنھ ضمن قیود الشرع

                                                           

 . ٣/٢٠٩، شرح مختصر الروضةالطوفي، :  انظر)١(
/ ١) ھـ١٤٠٥دار إحیاء التراث، : بیروت(محمد القمحاوي، : ، تحقیقأحكام القرآن أحمد الجصاص، )٢(

١٩٥ . 
 . ٣٤/ ١ مرجع سابق، درر الحكام شرح مجلة األحكام حیدر، )٣(
 .  ١١٦، مرجع سابق، القوانین الفقھیة ابن جزي الكلبي، )٤(
/ ١، منح الجلیل، مرجع سابقعلیش، : وانظر. ٢/١١٥، حاشیة الدسوقي مع الشرح الكبیر الدسوقي، )٥(

٥٩٦   . 
 . ٨٥، مرجع سابق األشباه والنظائر، السیوطي، )٦(
دار : بیروت(مازن مبارك، : ، تحقیقالحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة زین الدین زكریا األنصاري، )٧(

 .  ٧٠) ھـ١٤١١عاصرـ الفكر الم
، حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحّلي على منھاج الطالبین أحمد عمیرة، – أحمد القلیوبي )٨(
 . ١/٣٠٢)م١٩٩٥ -ھـ١٤١٥دار الفكر، : بیروت(
 . ٩/٤١٥، مرجع سابق ابن قدامة، المغني، )٩(
 .  ٢٨، )ھـ١٤٠٨اء، دار الوف: مصر(نظریة الضرورة الشرعیة،  جمیل بن محمد بن مبارك، )١٠(
 . ٦٨، )ھـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، : بیروت(، ٤، طنظریة الضرورة الشرعیة وھبة الزحیلي، ) ١١(
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الحال�ة الت�ي تط�رأ عل�ى اإلن�سان بحی�ث ل�و ل�م ت�راَع لج�زم أو غل�ب عل�ى الظ�ن أن                   : "أو ھي 
  . )١("تضیع مصالحھ الضروریة

وب��النظر إل��ى تعریف��ات الفقھ��اء المعاص��رین یظھ��ر أنھ��ا ج��اءت متطابق��ة م��ضموًنا         
وفح�وى م��ع تعریف�ات الفقھ��اء المتق�دمین م��ع االخ�تالف ف��ي التعبی�ر إیج��اًزا وتف�صیًال وأكث��ر       
شموًال وبیاًن�ا، كم�ا بّین�ت أن ال�ضرورة ف�ي االص�طالح الفقھ�ي تطل�ق عل�ى ض�رورة ق�صوى                  
تب��یح المح��رم، وض��رورة دون ذل��ك، وھ��ي المعب��ر عنھ��ا بالحاج��ة، إال أنھ��م یطلق��ون علیھ��ا     

  .الضرورة في االستعمال توّسًعا
ة قاصرة وُیلحظ أن آخر التعریفات ذكًرا أنھ جاء عاما موّسًعا إذ لم تأِت فیھ الضرور

على الغذاء والطعام، إضافة إلى ذلك أنھا ل�م ُتقت�صر فی�ھ عل�ى المعن�ى االص�طالحي الخ�اص                     
الذي ینصرف إلى إباحة المحظور، أو ارتكاب المحرم، بل شملت أی�ًضا المعن�ى االص�طالحي            

  .العام للضرورة، إذ استعمل الفقھاء الضرورة في مصنفاتھم وُیراد بھا الحاجة

ب اطا  

اا را  ةوررر اا  د  

ت��وافرت األدل��ة م��ن الكت��اب وال��سنة النبوی��ة وقواع��د ال��شریعة العام��ة عل��ى اعتب��ار     
  :الضرورة في الشریعة اإلسالمیة، ومن ھذه األدلة

  : من كتاب اهللا : أوًال

 مم اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ : ق����������ال  .١

َّ...من زن رن
 )٢( .  

م�ن أك�ل ش�یًئا م�ن     ): "فم�ن اض�طر  : (  في معنى قولھ    روي عن ابن عباس      :وجھ الداللة 
فق�د بغ�ى   ، وم�ن أكل�ھ وھ�و غی�ر م�ضطر     ،   فال ح�رج -من حلت بھ ضرورة-ھذه وھو مضطر 

ال����ضرورات تب����یح : (وف����ي ھ����ذه اآلی����ة دلی����ل عل����ى القاع����دة الم����شھورة.  ")٣("واعت����دى
  .)٤("ھ الملك الرحمنفكل محظور اضطر إلیھ اإلنسان، فقد أباحھ ل) المحظورات

 زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّ : وق�����������ال  .٢

َّىث  نث مث
 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم  ُّ : وقول����ھ . )٥( 

 َّيهىه
)٦(. 

                                                           

دار : المملكة العربیة السعودیة(، ٣، طالمفصل في القواعد الفقھیةیعقوب عبد الوھاب الباحسین، ) ١(
 . ٢٤١، )ھـ١٤٣٣التدمریة، 

  . ١٧٣:  سورة البقرة ، اآلیة )٢(
 . ٤٠٧، ١) دار الفكر: بیروت(، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور جالل الدین عبد الرحمن السیوطي، )٣(
عبد الرحمن اللویحق، : ، تحقیقتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان عبد الرحمن السعدي، )٤(
 .  ٨١) م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، (
  . ٣:  سورة المائدة ، اآلیة )٥(
  . ١١٩:  سورة األنعام ، اآلیة )٦(
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 ذكر اهللا تعالى الضرورة في ھذه اآلیات وأطل�ق اإلباح�ة ف�ي بع�ضھا     :وجھ الداللة من اآلیات   
د ال�ضرورة ف�ي   لوجود الضرورة من غیر شرط وال صفة، فاقتضى ذلك وجود اإلباحة بوجو      

وبالنظر إلى األدلة بأجمعھا یظھ�ر أن ال�ضرورة الم�ذكورة ف�ي قول�ھ        . )١(كل حال وجدت فیھا   

منتظمة سائر المحرم�ات، وذكرھ�ا ف�ي المیت�ة وم�ا         َّ...يق ىق  يف ىفُّ : تعالى

 . عطف علیھا غیر مانع من اعتبار عموم اآلیات األخرى في سائر المحرمات
نى في إباحة المیتة إحیاء نفسھ بأكلھا، وخوف التلف أنھ إذا كان المع: ومن جھة أخرى

ف��ي تركھ��ا، وذل��ك موج��ود ف��ي س��ائر المحرم��ات وج��ب أن یك��ون حكُمھ��ا حكَمھ��ا لوج��ود            
  . )٢(الضرر

  :من السنة النبویة: ثانًیا
، َفَم�ا  )٣(َمْخَم�َصةٌ ِبَھ�ا   ُت�ِصیُبَنا  ِب�َأْرضٍ  ِإنَّ�ا (َیا َرُس�وَل اِهللا،     : ُقْلُت: َعْن َأِبي َواِقٍد اللَّْیِثيِّ َقالَ     .١

، َفَشْأُنُكْم  )٥(، َوَلْم َتْحَتِفُئوا َبْقًلا   )٤(ِإَذا َلْم َتْصَطِبُحوا، َوَلْم َتْغَتِبُقوا    : "َیِحلُّ َلَنا ِمَن اْلَمْیَتِة؟ َقالَ    
  . )٦(")ِبَھا

 دل الحدیث على أنھ یجوز للمضطر أن یتن�اول م�ن المیت�ة م�ا یكفی�ھ لل�ضرورة               :وجھ الداللة 
 .)٧(الف ، وھو نص القرآن الكریممن غیر خ

 یلح�ظ أّنھ�ا ج�اءت لبی�ان حك�م           والمتأمل لھذه النصوص من كتاب اهللا وس�نة الرس�ول           
الضرورة بمعناھا الخ�اص ال�ذي یب�یح المح�رم، وب�الرغم م�ن داللتھ�ا عل�ى ذل�ك إال أنھ�ا ت�دل                

اء أطلق��وا عل��ى المعن��ى الع��ام لل��ضرورة أي الحاج��ة توسُّ��ًعا، فق��د س��بق أن كثی��ًرا م��ن الفقھ��    

                                                           

 . ١/١٤٧، مرجع سابق، أحكام القرآنالجصاص، :  انظر)١(
 . ١/١٦٠، مرجع سابق، أحكام القرآنالجصاص، :  انظر)٢(
صاُن الَمجاعُة، واْلَخاُء َواْلِمیُم َوالصَّاُد َأْصٌل َواِحٌد َیُدلُّ َعَلى الضُّْمِر َوالتََّطاُمِن، والَخْم: الَمْخَمصة )٣(

 . اْلُجوُع، َوُھَو َخالء اْلَبْطِن ِمَن الطََّعاِم ُجْوًعا : الجائُع الضامُر البطِن ، والَمْخَمَصة: والُخْمصاُن
أحمد عبد :  ، تحقیق الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةأبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري ، : انظر

 ابن فارس ،  ،١٠٣٨ / ٣ )  م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧:  بیروت –دار العلم للمالیین  ( ٤الغفور عطار ، ط
  .٢٩ / ٧ مرجع سابق ، لسان العربابن منظور،  ، و٢٢٠ / ٢، مرجع سابق ، مقاییس اللغة

 محمود محمد -طاھر أحمد الزاوى : ، تحقیقالنھایة في غریب الحدیث واألثرابن األثیر الجزري، : وانظر
 ٨٠ / ٢) م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩المكتبة العلمیة : بیروت (الطناحي 

: وأصُلھما ِفي الشُّرب، ُثمَّ اْسُتعِمال ِفي اْلَأْكِل. اْلَعَشاُء: والَغُبوق. أْكُل الصَُّبوح، َوُھَو الَغداء: االْصِطَباُح )٤(
َھا، َأْو َشرابا َتْغَتِبُقونھ، َأنَُّھ أَراَد ِإَذا َلْم َتِجُدوا ُلَبْیَنة َتْصَطِبُحوَن: َأْي َلْیَس َلُكْم َأْن َتْجَمُعوھما ِمَن الَمیَتة ، وقیل 

 ، مرجع سابقابن األثیر، : انظر. َوَلْم َتِجُدوا َبْعد َعَدِمكم  الصَُّبوح والَغُبوق َبْقلًة تأكلوَنھا َحلَّت َلُكُم المیَتة 
٦ / ٣ . 
أي : من الحفأ، مھموز مقصور، وھو أصل البردي األبیض الرطب منھ، وقد یؤكل، والمعنى:  تحتفئوا)٥(

أحمد : ، تحقیق الغریبین في القرآن والحدیثأحمد الھروي،: انظر. مالم تقتلعوا ھذا بعینھ فتأكلوه
 . ٤١١/ ١ مرجع سابق، ابن األثیر، ٤٦٩/ ٢) م١٩٩٩-ھـ١٤١٩مكتبة نزار الباز، (المزیدي،

، ٣٦/٢٢٧، مسند األنصار، حدیث أبي واقد اللیثي، ٢١٩٨٩ أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده، ح)٦(
قال شعیب . ١/٤٨٢، كتاب األضاحي، باب في أكل المیتة للمضطر، ٢١٥٨الدارمي في سننھ، حو

 . حدیث حسن بطرقھ وشواھده: األرناؤوط
عصام الدین الصبابطي، : ، تحقیقنیل األوطار شرح منتقى األخبارمحمد بن علي الشوكاني، :  انظر)٧(
 .  ٢٠٣/ ٨) م١٩٩٣ھـ١٤١٣دار الحدیث، : مصر(
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االستعمال في الضرورة، ومّما یؤید أن ھذه النصوص تدل عل�ى اعتب�ار ال�ضرورة بمعنَیْیھ�ا               
الخاص والعام أن الفقھاء بینوا ذلك عند االستدالل بھا، ومن ذلك ما ذكره شیخ اإلسالم اب�ن   

ومن استقرأ ال�شریعة ف�ي مواردھ�ا وم�صادرھا وج�دھا مبین�ة         : " حیث قال  -رحمھ اهللا -تیمیة

 وقول�ھ   َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ُّ : ى قول�ھ تع�الى    عل

 : ُّ فك����ل م����ا احت����اج َّ يي ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم 

 ل�م یح�رم   -وھ�ي ت�رك واج�ب أو فع�ل مح�رم     –إلیھ الناس في معاشھم ولم یكن سببھ معصیٌة      
  . )١("علیھم؛ ألنھم في معنى المضطر الذي لیس بباٍغ وال عاٍد

جماع العلماء على عدم وقوع التكلیف الشاق واإلعنات فی�ھ، حی�ث    وقع إ : من اإلجماع : ثالًثا
لم یقصد إلیھ الشارع الحكیم مطلًقا في تشریعاتھ التي وضعھا أساًس�ا عل�ى الرف�ق والتی�سیر       
ومراعاة أحوال الناس وظروفھم التي قد تطرأ علیھم، وھو أمر مقطوع ب�ھ، ومم�ا عل�م م�ن       

  .  )٢(ارھا عند وضع األحكامدین األمة ضرورة مما الیدع شكا في اعتب
دل�ت القواع�د العام�ة للت�شریع اإلس�المي عل�ى أن اعتب�ار            : من قواعد الشریعة العام�ة    : رابًعا

قاعدة الضرورة یتف�ق م�ع األص�ول العام�ة للت�شریع، ك�دفع الح�رج والم�شقة ع�ن المكلف�ین،                    
 الت�ي أظھ�رت    وقد توافرت األدلة من كت�اب اهللا   . )٣(وبناء األحكام على التخفیف والتیسیر    

: طبیعة الشریعة اإلسالمیة وأبرزت خصائصھا من السماحة والمرونة والتیسیر، وم�ن ذل�ك             

  جب هئ ُّ : وقول���ھ . )٤( َّمخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ُّ : قول���ھ 

وال����ذي . )٦( َّ ىهيه  مه جه ين ىن ُّ   :وقول����ھ . )٥( َّ  جتحت هب مب خب حب

، وأّن "لغ��ت مبل��غ القط��ع األدل��ة عل��ى رف��ع الح��رج ف��ي ھ��ذه األم��ة ب   "یتب��ین م��ن خاللھ��ا أن  
وفي ھذا داللة واضحة على أن القواعد العامة . )٧("الحرج منفي عن الدین جملة وتفصیالً    "

في الشریعة اإلسالمیة ُروعي فیھا االعتدال والتوازن برفع كل ماال تطیق�ھ نف�وس المكلف�ین                 
 وس�نة نبی�ھ     من مجموع ما تقدم من األدل�ة م�ن كت�اب اهللا س�بحانھ،              .وتجاوز قواھا الضعیفة  

    فاألخ��ذ بھ��ا،  ...قاع��دة قطعی��ة ف��ي ال��دین  "، وقواع��د ال��شریعة العام��ة ثب��ت أن ال��ضرورة
  . )٨("والرجوع إلیھا، والتفریع على أساسھا عمل بالنصوص، ورجوع إلیھا

                                                           

 .  ٦٤/ ٢٩ مجموع الفتاوى الكبرى، مرجع سابقتیمیة،  ابن )١(
 . ٢/٩٣، مرجع سابق الموافقات،الشاطبي، :  انظر)٢(
، األشباه والنظائرابن نجیم، . ٧٦، الـأشباه والنظائر، السیوطي، ١١٩/ ٢ الموافقات،الشاطبي، :  انظر)٣(

٧٥ . 
  . ١٨٥:  سورة البقرة ، اآلیة )٤(
  . ٧٨ : سورة الحج ، اآلیة )٥(
  . ٢٨:  سورة النساء ، اآلیة )٦(
 . ٣٤٠/ ١، مرجع سابق، العتصام الشاطبي، ا)٧(
 . ٥٩٤، )دار النھضة العربیة: مصر (نظریة المصلحة في الفقھ اإلسالمي حسین حامد حسان، )٨(
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  اطب اث

رة اوررط اوا  

، وذلك یعني وج�ود حقیق�ة    قیام الضرر الفادح أو توقع حصولھ یقیًنا أو غالًبا:الضابط األول 
الضرر واالضطرار ونزولھ بالمكلف واقًعا، وإال فال أقل من غلبة الظ�ن ف�ي توقع�ھ ونزول�ھ،           

ال�ضرورة أم�ر معتب�ر بوج�ود حقیقت�ھ ال           : "إذ مجرد الظّن ال یحّقق معنى الضرورة، ذل�ك أن         
ال�ضرورة، وال   وقد أكد الفقھاء على ھذا الضابط إذ بدونھ ال تصدق           . )١("یكتفى فیھ بالمظنة  

تتحقق حالتھا، ھذا في حق األفراد، وفي حق الجماعة یكتفى بالحاجة، وھو ما نّبھ إلیھ إمام 
ب�ل الحاج�ة ف�ي ح�ق الن�اس كاف�ة تن�زل منزل�ة ال�ضرورة ف�ي ح�ق الواح�د                    : "الحرمین بقول�ھ  

المضطر لو صابر ضرورتھ ولم یتعاَط المیتة لھلك، ولو صابر الناس حاجاتھم وتعدوھا إلى          
ضرورة لھل��ك الن��اس قاطب��ة، فف��ي تع��دي الكاف��ة الحاج��ة م��ن خ��وف الھ��الك م��ا ف��ي تع��دي    ال��

ال یراع��ى فیم��ا یع��م الكاف��ة ال��ضرورة ب��ل یكتف��ى بحاج��ة      "، إذ "ال��ضرورة ف��ي ح��ق اآلح��اد  
  .)٣(")٢(ظاھرة

، والم�راد ب�ذلك أن یقت�صر الم�ضطر          )قدًرا َوزمًنا ( أن تقدر الضرورة بقدرھا      :الضابط الثاني 
: دنى الالزم لدفع الضرر في حالة ال�ضرورة، ویع�ود ھ�ذا ال�ضابط إل�ى قول�ھ       على الحد األ 

َّ زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ 
 فتج��اوز الق��در ال��ذي تن��دفع ب��ھ ال��ضرورة   )٤( 

، فال یزاد على ھذا القدر      )٥("الضرورة تقدر بقدرھا  : "بغًیا وعدواًنا، ویتأكد كذا بنص قاعدة     
ة أخ�رى تقت�ضي المزی�د؛ ألنھ�ا أی�ًضا حال�ة أخ�رى             الدافع للضرورة إال إذا كانت ھناك ضرور      

  . )٦(من حاالتھا
 النظر في المآل وذلك بأال یترتب على العمل بالضرورة ضرر مساٍو أو أعظم :الضابط الثالث

من الضرر الحاصل، ووجھ ھذا الضابط أن الضرر تجب إزالت�ھ، لك�ن ال ی�زال ب�ضرر مماث�ل                   
عند النظر في مآلھ، ومن ھنا یمكن أن تفھم م�سألة  لھ وال أكبر منھ، وإنما بضرر أدنى منھ       

الضرورة ال�شرعیة؛ فإنھ�ا إزال�ة ض�رر ب�ضرر آخ�ر م�ن قبی�ل تع�ارض المفاس�د بع�ضھا م�ع                         
  .بعض

وحیث إن ھذه الشریعة مبنیة على دفع المفاسد ق�در اإلمك�ان فی�شترط ف�ي إزال�ة ال�ضرر                  
رر إذا أزیل بضرر مثلھ؛ فإن الضرر ھذا الضابط تبًعا العتبار النظر في المآل، وذلك أن الض        

باٍق لم یزل، وإن أزیل بضرر أعظم منھ؛ كان ذلك من قبیل جلب المفاس�د، والغ�رض درؤھ�ا         

                                                           

 . ٥٩٧/ ٨ مرجع سابق، المغني ابن قدامة، )١(
 . ٤٧٨، ٤٨٥ مرجع سابق، غیاث األمم الجویني، )٢(
المعھد اإلسالمي للبحوث (، ٢، طفقھ الضرورة وتطبیقاتھ المعاصرةعبد الوھاب أبو سلیمان، :  انظر)٣(

 . ٦٧) م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤والتدریب، 
 . ١٧٣:  سورة البقرة ، اآلیة)٤(
، ٨٦ األشباه والنظائر، مرجع سابق،، ابن نجیم، ٩٢، األشباه والنظائر، مرجع سابقالسیوطي، :  انظر)٥(

، الزرقا، ٣٢٠/ ٢ المنثور، مرجع سابق،، الزركشي، )٢٢:( المادةحكام العدلیة، مرجع سابق،مجلة األ
 . ١٣٣، شرح القواعد الفقھیة، مرجع سابق

مؤسسة الرسالة، (،٤، طنظریة الضرورة الشرعیة، وھبة الزحیلي، المرجع السابقأبو سلیمان، :  انظر)٦(
 .  ٧٧) ھـ١٤٢٨دار المنھاج، : الریاض (الشرعیة ،حقیقة الضرورة ، محّمد الجیزاني، ٧٢) ھـ١٤٠٥
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، وتعددت القواعد الفقھی�ة الت�ي تق�رر ھ�ذا المعن�ى، والت�ي تفرع�ت ع�ن                 )١(ال زیادتھا وجلبھا  
  . )٢()الضرر یزال(القاعدة الكلیة الكبرى

 م��ن وج��ود ال��ضرر الب��ّین  -ف��ي ح��ال ال��ضرورة العام��ة – األم��ر  تحق��ق ول��ي:ال��ضابط الراب��ع
الواض��ح، والح��رج ال��شدید، أو المنفع��ة العام��ة بحی��ث إن ل��م ُت��راَع ھ��ذه ال��ضرورة وُیؤخ��ذ        

  . )٣(بمقتضاھا یتعرض المكلفین للضرر البالغ والمشقة والحرج الشدیدین
یعن�ي أن�ھ عل�ى ك�ل ح�ال ال       ، وذلك   )٤( أّال یكون االضطرار مبطًال لحق الغیر      :الضابط الخامس 

یكون سبًبا في إبطال حق الغیر، وإال لكان من قبیل إزالة الضرر بالضرر؛ وھذا غی�ر ج�ائز؛          
ألن ال��ضرر ال ی��زال بمثل��ھ، ول��ذا إذا لح��ق الغی��ر ض��رر ال یمك��ن تفادی��ھ حال��ة ال��ضرورة ل��زم  

طھا وفي ض�وء م�ا تق�دم م�ن ال�ضوابط ف�إن العم�ل بال�ضرورة وف�ق ض�واب               .  )٥(تعویضھ عنھ 
  .الشرعیة عمٌل بالدلیل الشرعي

                                                           

، ٨٩ مرجع سابق، حقیقة الضرورة، الجیزاني، ٦٧ مرجع سابق، فقھ الضرورةأبو سلیمان، :  انظر)١(
/ ١ مرجع سابق، درر الحكام شرح مجلة األحكام، حیدر، ٧١ مرجع سابق، نظریة الضرورةالزحیلي، 

٣٤ . 
الضرر ال یزال بمثلھ، الضرر األشد یزال بالضرر األخف، : ( لھذا المعنى من القواعد الفقھیة المقررة )٢(

، وقد سبق الحدیث عنھا )یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، درء المفاسد أولى من جلب المصالح
 . وعن التطبیقات الفقھیة المخرجة علیھا في مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي 

 . ٧٢ مرجع سابق، رورةنظریة الضالزحیلي، : انظر) ٣(
 ) .٣٣( المادة مرجع سابق،، مجلة األحكام العدلیة:  انظر)٤(
 .١٢٥/ ١ مرجع سابق، المجموع المذھب ، العالئي، ٣٨/ ١ مرجع سابق، درر الحكامحیدر، :  انظر)٥(
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  املبحث الثاني

  حتقق الضرورة الشرعية يف تنقية مياه الصرف الصحي

  اطب اول

رّا َق ا  

الح�ا: ال ص ي لم�ص�لح�ة لغة    :تع

أصل : اسم مشتق من الفعل صلح، یصلح، والصاد والالم والحاء: الَمْصَلَحة في اللغة
والصالح ضد . )١(صلح الشيء، یصلح، وصالًحا: حد یدل على خالف الفساد، ُیقالوا

الفساد، والمصلحة مصدر بمعنى الصالح، والمصلحة واحدة المصالح، وأصلح الشيء بعد 
وقد ورد استعمال معنى الصالح الذي . أحسن إلیھا فصلحت : أقامھ، وأصلح الدابة: فساده

 َّ مج حج مث  هت مت ختُّ : بحانھ، ومنھا قولھ ھو نقیض الفساد في كتاب اهللا س
)٣() ٢( .  

ال لفقها   : لم�ص�لح�ة في ص

وقد تعرض األصولیون لمعنى . )٤(جلب منفعة أو دفع مضرة: المصلحة في األصل ھي
  :المصلحة في كتبھم عند حدیثھم عنھا باعتبارین 

  . القیاس  عند حدیثھم عن المناِسب، كمسلك من مسالك العلة في باب :األول
وصف ظاھر منضبط یلزم من ترتیب الحكم على وفقھ حصول مایصلح : "حیث عرفوه بأنھ

باإلخالة، وبالمصلحة، "ویعبر عن الُمَنِاسب . )٥("أن یكون مقصوًدا من شرع ذلك الحكم
تخریج المناط وھي عمدة كتاب : وباالستدالل، وبرعایة المقاصد، ویسمى استخراجھا

   .  )٦("القیاس

                                                           

 ). صلح( ، مادة ٣/٣٠٣ ، مقاییس اللغة، مرجع سابقابن فارس، :  انظر)١(
  . ٥٦: یة  سورة األعراف ، اآل)٢(
مرجع ، القاموس المحیط ، الفیروز أبادي، ٢/٤٦٢، مرجع سابق، لسان العربابن منظور، :  انظر)٣(

  . ١/٥٦٤ مرجع سابق، الصحاح ، الجوھري، ١/٢٣٥، سابق
 . ٤٧٨/ ١ مرجع سابق، روضة الناظر، ابن قدامة، ١٧٤/ ١ مرجع سابق، المستصفىالغزالي، : انظر) ٤(
) بیروت: لبنان(عبد الرزاق عفیفي، : ، تحقیقاإلحكام في أصول األحكام اآلمدي،  أبو الحسن علي)٥(

محّمد : ، تحقیقبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب أبو الثناء محمود األصفھاني،: َوانظر. ٣/٢٧٠
مرجع ، المحصول ، الرازي، ٣/١١٠) م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦دار المدني، : المملكة العربیة السعودیة(بقا، 
 -ھـ١٤٠٣دار الكتب العلمیة، : بیروت(، ٢، طالتقریر والتحبیر ، محّمد  ابن أمیر حاج، ٥/١٥٧ قساب

  . ٣/١٤٢)  م١٩٨٣
دار : دمشق(أحمد عنایة، : ، تحقیقإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول محّمد الشوكاني، )٦(

 . ١٢٧ /٢) م١٩٩٩-ھـ١٤١٩الكتاب العربي، 



 - ٤٣٩٣ -

 عند حدیثھم عن أدلة األحكام، واعتبار المصلحة دلیل من ھذه األدلة، حیث قسم :نيالثا
  :    )١(الـأصولیون المصلحة من حیث اعتبار الشرع لھا وعدمھ إلى ثالثة أقسام

 مصلحة معتبرة، وھي ما شھد الشرع باعتبارھا، ویرجع حاصلھا إلى القیاس، :القسم األول
مصلحة ملغاة، وھي ما شھد : َوالثاني. لنص واإلجماع وھو اقتباس الحكم من معقول ا

مصلحة مرسلة، : َوالثالث. الشرع ببطالنھا، وال یصح التعلیل بھا أو ابتناء األحكام علیھا
  . وھي ما لم یشھد لھا أصل معین باالعتبار وال باإلبطال

سلة: ثاني�ا   :تنقية ميا لص لصحي مصلحة م

ین للمصلحة، یمكن القول بأن تنقیة میاه الصرف بعد النظر في تقسیم األصولی
الصحي تستند إلى المصلحة المرسلة في القول بھا؛ فلم یشھد لھا أصل معین باالعتبار وال 

  : باإلبطال، وكون إسنادھا إلى المصلحة المرسلة من وجھین 
األسباب الداعیة إلى القول بأن تنقیة میاه الصرف الصحي تعد من  : الوجھ األول

  :)٢(بیل المصلحة مرسلةق
تنقیتھا تجلب منفعة، إذ یحتاج إلیھا الناس بتوفیر مصدر جدید من مصادر المیاه : أوًال

  . یعمل على سد حاجاتھم منھ
  .تنقیتھا تدرأ مفسدة، تقضي بإلحاق الضرر بأفراد المجتمع، مادیا ومعنویا: ثانًیا
 الناس في عاداتھم وأوضاع حیاتھم تنقیتھا عائدة إلى تغیر الزمان، واختالف: ثالًثا

  . المیعشیة العامة عما كانت علیھ
فكل ھذه األسباب دعت إلى سلوك طریق االستصالح باستحداث العمل بتنقیة میاه الصرف 
الصحي والتي یترتب علیھا تحقیق السالمة البیئیة والصحة لكافة أفراد المجتمعات 

  .اإلنسانیة 
مل بالمصلحة المرسلة في تنقیة میاه الصرف توافر شروط الع: الوجھ الثاني

  :الصحي
 توافرت في المسألة محل )٣(اشترط األصولیون للعمل بالمصلحة المرسلة جملة من الشروط

  : البحث وھي
 تنقیة میاه الصرف الصحي مصلحٌة مالئمة لمقاصد الشریعة اإلسالمیة، :الشرط األول

  . ًعا والیعارض القول بھا نصا شرعیا، وال إجما
على ھذا الضابط في معرض حدیثھ عن اعتبار عدة أمور في  وقد نص الشاطبي
المالَءمة لمقاصد الشرع بحیث ال تنافي أصًال من : أحدھا: "المصلحة المرسلة  بقولھ
   .)٤("أصولھ وال دلیًال من أدلتھ

                                                           

أبو . ٦/١٦٢، مرجع سابق، المحصول، الرازي، ١/١٧٣ مرجع سابق، لمستصفىاالغزالي، :  انظر)١(
-ھـ١٤١٦دار الكتب العلمیة، : بیروت(، اإلبھاج في شرح المنھاج للبیضاويالحسن علي السبكي ، 

 . ١/٤٧٨، مرجع سابق روضة الناظر، ابن قدامة، ٣/١٧٨) م١٩٩٥
  . ٣٧) م١٩٨٨- ھـ١٤٠٨دار القلم، : دمشق(، ةاالستصالح والمصالح المرسلمصطفى الزرقا، :  انظر)٢(
، الغزالي، ٢١٣، مرجع سابق، شفاء الغلیل، الغزالي، ٣/٣٥، مرجع سابق االعتصام،الشاطبي، :  انظر)٣(

  .٢٩٣/ ١، مرجع سابق، المستصفى
  . ٣/٣٥، مرجع سابق، االعتصام الشاطبي، )٤(
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ا وبالنظر إلى تنقیة میاه الصرف الصحي فإنھا مصلحة لم تخالف نصا شرعّیا لفًظ
أو معنًى، وتوافق ما جاءت بھ الشریعة من المقاصد؛ إذ تدفع ضرًرا مقصوًدا دفُعھ شرًعا 
بوقوع األذى والضرر من ترك المیاه المختلطة بالنجاسات وسائر أنواع النشاطات 
البشریة، وما تلحقھ من ضرر على البیئة وصحة اإلنسان، وذلك بالعمل على تنقیتھا 

وتحقق نفًعا مقصوًدا شرًعا وھو حفظ .ومن ثّم إعادة استخدامھا وتصریفھا بالشكل السلیم، 
وتتبع "الماء، وتنمیة موارده، بل إن من تحقق في مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي 

مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل لھ من مجموع ذلك اعتقاد وعرفان 
  .)١("بأن ھذه المصلحة ال یجوز إھمالھا

 إن مسألة التنقیة مصلحة معقولة في ذاتھا؛ فلو عرضت على أھل العقول :نيالشرط الثا
  .السلیمة تلقوھا بالقبول

 تنقیة میاه الصرف الصحي مصلحة تیقن تحققھا، فلیست مصلحة موھومة :الشرط الثالث
: أو بعید الظن وقوعھا، وتدخل ضمن ما نص علیھ الغزالي في شروط المصالح بقولھ

  . )٢("قطعیة"
جت مصلحة تنقیتھا من وھم المصالح المعاصرة التي تقتصر في رسم المصالح فخر

  .  المنشودة على مصالح دنیویة خالصة، إلى مصلحة مقطوع بتحققھا
 عملیة التنقیة مصلحة عاّمة، والمراد عود نفعھا المترتب على تحقیقھا على :الشرط الرابع

، فخرجت بذلك من كونھا )٣("كلیة: "عامة الناس أو أكثرھم، وھذا ما ُأشیَر إلیھ بوصف
  .   مصلحة شخصیة عائدة لفرد أو أفراد محدودین إلى عموم نفعھا

التنقیة مصلحة ال تعارض مصلحة أرجح منھا، حیث ُیعّد ھذا الشرط عام : الشرط الخامس
في باب المصالح، فإن من المقرر أن مقاصد الشریعة تقضي بتقدیم الراجح على المرجوح، 

بمقتضى ذلك في باب المصالح الشرعیة المعتبرة؛ لذا فإن القول بھ في باب وُیعمل 
  . )٤(المصالح المرسلة أولى بالعمل

وإّن مما ال یخفى أن القول بتنقیة ھذا النوع من المیاه مصلحة تترجح على مصلحة بقائھا 
على حالھا، وال تعارض مصلحة أعلى منھا، بل تتأكد لمصلحة إعادة استخدامھا في 

  .  المجاالت المختلفة بعد التنقیة 
والخالصة في ذلك أن مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي تظھر كضرورة شرعیة   

من خالل استنادھا للمصلحة المرسلة؛ إذ إن المصلحة المرسلة بالنظر إلى قوتھا تنقسم 

                                                           

  . ١٦٠/ ٢، مرجع سابق، قواعد األحكام العز بن عبد السالم، )١(
 . ٢٩٤/ ١، مرجع سابق، المستصفى الغزالي، )٢(
 . المرجع السابق )٣(
 ٤، طضوابط المصلحة، محمد سعید البوطي، ٢٣١، مرجع سابق، شفاء الغلیلالغزالي، :  انظر)٤(
رأي األصولیین في ، زین العابدین العبد محمد النور، ٢٤٨، )ھـ١٤٢٥مؤسسة الرسالة، : بیروت(

، )ھـ١٤٢٥دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث، : دبي(، ١، ة واالستحسانالمصالح المرسل
٤٢٧ . 
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، وعملیة التنقیة مصلحة مرسلة في محل الضرورة )١(ضروریة وحاجیة وتحسینیة: إلى
  .رتب على تفویتھا تفویت شيء من الضروریات أو كلھایت

ھذا فیما یتعلق بجانب الضرورة، أما بیان ارتباط المصلحة الشرعیة في تنقیة میاه   
  :الصرف الصحي بقواعد الضرر فیبرز من خالل عدة نقاط

إن تنقیة میاه الصرف الصحي استندت إلى المصلحة التي راعتھا الشریعة اإلسالمیة،  -
  فدّل

قطًعا لھ ومنًعا منھ؛ ألن المصلحة جلب : لك على مراعاة جانب الضرر في ھذه المسألةذ
منفعة أو دفع مفسدة وقطع مضار، وال یخفى ما تخلفھ میاه الصرف الصحي من ضرر 
عظیم على مكونات البیئة فاستلزم ذلك قطع مضارھا باستصالحھا وإزالة الضرر الناجم 

 .عنھا
صرف الصحي كمصلحة مرسلة سبیل یتوصل بھ إلى قطع إن القول بتنقیة میاه ال -

 المضار
من أسبابھا البعیدة حیث احتماالت وقوعھا، ومثل ھذا تضییق لجھات وقوع الضرر، وغلق 

 . لألبواب المؤدیة إلیھ، سواء أكان قبل عملیة التنقیة أو أثنائھا أو بعد االنتھاء منھا
 سلة سبیل یتوصل بھ إلى قطع ضررإن القول بتنقیة میاه الصرف الصحي كمصلحة مر -

أكبر من بقائھا على حالھا، بتحمل ضرر أقل، وإن لم یكن قطًعا للضرر بالكلیة فھو قطع 
 . للقدر األكبر منھ وتقلیل لھ

 استناد مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي إلى المصلحة المرسلة یمّكن من إنزال العقاب -
 وتغریمھ بمقتضى ذلك، وقد اتضح ذلك الرادع بكل محدث للضرر ومتسبب في الفساد،

 . بجالء حین بیان تطبیقات أفرع المسألة لقاعدة الضرر یزال والقواعد المتفرعة عنھا
بعد ھذا یظھر أن إسناد المسألة محل البحث إلى المصلحة المرسلة أحد سبل الشریعة لقطع 

 .   ة المضار وتقلیلھا، ومتى وجدت المصلحة في ذلك تحققت الضرورة الشرعی

ب اطا  

  اَظر  اَت

الح�ا: ال  ص ي لمآال لغة    :تع

آل، یؤول، : ، وھو مشتق من)مآل(جمع ومفرده : المآالُت: المآالت في اللغة 
آل الشيء یؤول أوًال ومآًال بمعنى رجع وعاد، وآل : رجع وعاد، یقال: ، أي)أول: (واألصل

   . )٢(آل عنھ بمعنى ارتد ورجع: ویقال.  لیھصار إ: الشيء إلى كذا أي
المرجع، وأول إلیھ الشيء بمعنى َرَجَعھ إلیھ، : وأّولتھ إلى كذا بمعنى صّیرتھ إلیھ، والَموِئل

 حم ُّ : رجع إلى قدر كذا وكذا، ومن ذلك قولھ : وآل الشراب إلى قدر كذا وكذا بمعنى

                                                           

، ١٧٤/ ١ مرجع سابق، المستصفى، الغزالي، ١٣٠/ ٢) عالم الكتب(، الفروقأحمد القرافي، : انظر) ١(
/ ٤ مرجع سابق، شرح الكوكب المنیر، ابن النجار، ٤٧٩/ ١ مرجع سابق، روضة الناظرابن قدامة، 

١٥٩ . 
مرجع ، لسان العرب، ابن منظور، ) أول( مادة ١/١٥٩، مرجع سابق، مقاییس اللغةابن فارس، :  انظر)٢(

 ) . آل( مادة٣/٤٨٥، القاموس المحیط، مرجع سابق، الفیروز أبادي ، ) أول( مادة ١/٣٢، سابق
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  مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم

   . )٢(مرجًعا ترجعون إلیھ: ، أي)١( َّ

 من خالل المعنى اللغوي للمآل وھو المرجع والمصیر :المآالت في االصطالح 
فإن كل ما یترتب على . األثر المترتب على الشيء : والعاقبة، یمكن القول بأن المآل ھو

   .  )٣(الشيء من أثر أو نتیجة وعاقبة یؤول إلیھا ذلك الشيء فھو مآلھ ، والمآل مقابل الحال
أثر الفعل المرتب علیھ ، سواء أكان ھذا األثر خیًرا أم شرا ، : وبذلك یكون المآل اصطالًحا

   . )٤(وسواء أكان مقصوًدا من فاعل الفعل أم غیر مقصود منھ
بالنظر في مصنفات األصولیین ُیلحظ أنھ لم یرد :  النظر في المآالت في اصطالح الفقھاء

الت لدیھم، وإنما أشار الشاطبي إلى أن النظر في مآالت األفعال ذكر تعریف النظر في المآ
أصل معتبر شرًعا، ولعل اھتمامھم جاء منصبا على ذكر القواعد األصولیة المبنیة على 
النظر في مآالت األفعال، والتي تمثل الجانب التطبیقي للقاعدة، فاشتغلوا بتقریر ھذه 

ن، وذكر الفقھاء المسائل والفروع التطبیقیة القواعد التشریعیة كالمصالح واالستحسا
وقد ذكر المعاصرون عدة تعریفات لمصطلح النظر . المبینة علیھا دون ذكر ھذا المصطلح 

  : في المآالت منھا
أن یأخذ الفعل حكًما یتفق مع ما یؤول إلیھ، سواء أكان یقصد ذلك الذي آل إلیھ الفعل  -

  .    )٥(أم الیقصده
وعیة أو عدمھا في ضوء نتیجتھ المترتبة علیھ وفق سنن تكییف الفعل بالمشر -

 .)٦(التشریع
تحقیق مناط الحكم بالنظر في االقتضاء التبعي الذي یكون علیھ عند تنزیلھ من حیث  -

 .)٧(مقصده، والبناء على ما یستدعیھ ذلك االقتضاء
 . )٨("االعتداد بما تفضي إلیھ األحكام عند تطبیقھا بما یوافق مقاصد التشریع "  -
 . )٩("الحكم على مقدمات األفعال قیاًسا على عواقبھا "  -

یظھر من خالل التعریفات السابقة أن مضمون التعاریف جمیعھا واحد، باختالف   
العبارات إیجاًزا وتفصیًال، وتشیر إلى أن بناء األحكام یتم على أساس اعتبار ما یؤول إلیھ 

 . الحكم وفًقا لمقاصد الشارع 

                                                           

  . ٥٩:  سورة النساء ، اآلیة)١(
 . ١/٤٨١، فتح القدیر ، الشوكاني، ٥/١٧٠، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، :  انظر)٢(
 . ٣٠) ھـ١٤٣٠دار التدمریة،: الریاض(،٢، طاعتبار مآالت األفعال وأثرھا الفقھيولید الحسین، :  انظر)٣(
) م٢٠٠٥دار الحدیث، : القاھرة(، قاعدة سد الذرائع وأثرھا في الفقھ اإلسالميمحمود عثمان، :  انظر)٤(

٢١١ .  
 . ٢٦٩) دار الفكر العربي(، أصول الفقھبو زھرة، محّمد أ:  انظر)٥(
 . ١٢) م١٩٩٤الجامعة األردنیة، عّمان، (، مآالت األفعال وأثرھا في تغییر األحكامحسین الذھب، :  انظر)٦(
دار ابن الجوزي ، : الدمام(،  اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتعبد الرحمن السنوسي،:  انظر)٧(

  . ١٩) ھـ١٤٢٤
 . ٣٧ مرجع سابق، اعتبار مآالت األفعال وأثرھا الفقھي الحسین، )(٨

 . ١٢) ھـ١٤٢٨(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، قاعدة اعتبار المآالت عبد الرحمن السدیس، )٩(
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وأما : "اطبي عند استداللھ ألصل النظر في المآالت إلى معناھا فقالوقد أشار الش
 مقدمات لنتائج المصالح، فإنھا أسباب لمسببات -إذا تأملتھا-المصالح الدنیویة فإن اإلعمال 

ھي مقصودة للشارع، والمسببات ھي مآالت األسباب، فاعتبارھا في جریان األسباب 
   .  )١("مطلوب، وھو معنى النظر في المآالت

النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرًعا، كانت األفعال موافقة أو مخالفة، "فـ 
وذلك أن المجتھد ال یحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفین باإلقدام أو باإلحجام 
إال بعد نظره إلى مایؤول إلیھ ذلك الفعل، مشروًعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، 

لھ مآل على خالف ما قصد فیھ، وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلحة ولكن 
  .   )٢("تندفع بھ، ولكن لھ مآل على خالف ذلك

ویمكن الخلوص إلى أن اعتبار النظر في المآالت یبنى على أن الفعل یشرع لما یترتب 
لى ظواھر األمور، علیھ من المصالح، ویمنع لما یؤدي إلیھ من المفاسد، والیتم الوقوف ع

فال یحكم بمشروعیة الفعل في جمیع الحاالت وتحت كل الظروف، حتى في الحاالت التي 
الیحقق فیھا الفعل المصلحة التي شرع لتحقیقھا، أو كان تحقیق الفعل لھذه المصلحة 
یترتب علیھ فوات مصلحة أھم، أو حصول ضرر أكبر، كذلك الشأن في الحكم بعدم 

  . )٣(ون الواجب تحصیل أرجح المصلحتین، ودفع أشد الضررینالمشروعیة، بل یك

لمآل في تنقية ميا لص لصحي: ثاني�ا لن في    : عتبا 

بالنظر في الشروط التي یجب األخذ بھا حین اعتبار النظر في المآل یتبین أنھا تتوافر 
  : في المسألة محل البحث وھي كالتالي

مآل تنقیة میاه الصرف الصحي مقطوٌع بھ وقوًعا، فإن كان  اعتبار النظر في :الشرط األول
  . )٤(المآل الذي تؤول إلیھ عملیة التنقیة یقطع بتحقق وقوعھ فإنھ معتبر باتفاق العلماء

 مآل عملیة التنقیة جاٍر على مقتضى مقاصد الشریعة، وذلك ألن في مآل :الشرط الثاني
فع مفسدة، أو رفع حرج ومشقة، التنقیة تحقیق لمقصد شرعي من جلب مصلحة أو د

والحكمة من اعتبار المآالت تحقیق موافقة أفعال المكلفین لمقاصد التشریع بجلب المصالح 
ودرء المفاسد، فإن لم یكن المآل محقًقا لمقصد شرعي فإنھ یكون مناقًضا لمقاصد التشریع 

الصة أو راجحة فإن كان الفعل یؤول إلى تحقیق مصلحة خ. التي شرعت األحكام من أجلھا
  . كان الفعل مطلوًبا؛ ألنھ یؤول إلى مصلحة 

 ما تؤول إلیھ عملیة تنقیة میاه الصرف الصحي ُیعّد من المصالح المنضبطة :الشرط الثالث
غیر المضطربة، ولھذه العملیة وصٌف مناسٌب ومتمیٌز لیس فیھ خلط أو التباس، ومعتبٌر 

  . مصلحة أو مفسدة ال یعتبر ضابًطا شرعًیاشرًعا، فإن مجرد حكم العقل على وصف بأنھ 

                                                           

 . ٤/٥٥٣، مرجع سابق، الموافقاتالشاطبي،  (١)
 . ١٧٨-١٧٧/ ٥، مرجع سابق، الموافقاتالشاطبي، ) ٢(
، السدیس، ١٩٤) م١٩٩٨مكتبة المتنبي، (، نظریة المصلحة في الفقھ اإلسالميسان، حسین ح:  انظر)٣(

 . ١٣، مرجع سابق، قاعدة اعتبار المآالت
، ١/١٢٠، مرجع سابق، األشباه والنظائر، السبكي، ٢/٣٢، مرجع سابق، الفروقالقرافي، :  انظر)٤(

، ابن تیمیة، ٦/٨٦، مرجع سابق، حیطالبحر الم، الزركشي، ٢/٦٣٦، مرجع سابق، الموافقاتالشاطبي، 
 .   ٣٦٦، مرجع سابق، إرشاد الفحول، الشوكاني، ٦/١٢٧، مرجع سابق، مجموع الفتاوى الكبرى
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اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ھو بمیزان الشریعة فمتى قدر اإلنسان "ھذا وإن 
على اتباع النصوص لم یعدل عنھا، وإال اجتھد برأیھ لمعرفة األشباه والنظائر، وقّل أن 

   .  )١("تعوز النصوص من یكون خبیًرا بھا وبداللتھا على األحكام
ویكون انضباط المآل الذي یؤول إلیھ الفعل بكونھ مالئم لتصرفات الشارع، بأن یؤدي 
إلى منفعة مقصودة للشارع، وال ینافي أصًال من أصولھ أو یعارض نصا أو دلیًال من أدلتھ، 

  .    )٢(وإنما یكون متوافق مع المصالح التي قصد الشارع تحصیلھا
لیة التنقیة ال یؤدي إلى تفویت مصلحة أعظم وأرجح؛  اعتبار المآل في عم:الشرط الرابع

فالواجب تحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد "ألن المصلحة الراجحة مقدمة، 
وتقلیلھا، فإذا تعارضت كان تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما، ودفع أعظم 

   . )٣("المفسدتین مع احتمال أدناھما ھو المشروع
عتبار النظر في مآل التنقیة ال یؤدي إلى ضرر أشد ومفسدة أكبر، فإن  ا:الشرط الخامس

األحكام مشروعة لمصالح العباد، وال مصلحة تتوقع مع إمكان وقوع مفسدة توازیھا أو 
  .  )٤(تزید علیھا

فإن األمر والنھي وإن كان متضمًنا لتحصیل مصلحة ودفع  ":وفي ذلك یقول ابن تیمیة
 لھ، فإن كان الذي یفوت من المصالح، أو یحصل من المفاسد مفسدة فینظر في المعارض

 ، ولذا )٥("أكثر لم یكن مأموًرا بھ بل یكون محرًما إذا كانت مفسدتھ أكثر من مصلحتھ
  .  یرتكب الضرر األخف لدفع الضرر األشد، ویتحمل الضرر الخاص دفًعا للضرر العام

ث یتبین أن أصل الضرورة یتفرع وببیان ھذه الشروط وتوافرھا في المسألة محل البح
عن أصل اعتبار النظر في المآل الذي تؤول إلیھ تنقیة میاه الصرف الصحي من جلب 
المصالح ودفع المفاسد المتوقعة، لتحقیق المالءمة بین المسائل البیئیة التي أفرزتھا الحیاة 

ریع والمحافظة المعاصرة ومراعاة التغّیر البیئي والمعیشي للمكلفین، وبین مقاصد التش
وعند النظر في ما تؤول إلیھ میاه الصرف الصحي عند تركھا على . على المصالح العامة

حالھا أو بتصریفھا على مجاري المیاه دون تنقیة، قد ال تظھر في ذلك مشقة بالغة، ولكّن 
 االستمرار في ھذا الفعل ودوام الحال على ماھي علیھ شأن ھذه المیاه فإن ذلك قطًعا یؤدي
إلى ضرٍر بالغ بالمكلف في نفسھ أو مالھ، وما أمرت الشریعة بحفظھ ویضیع ما ھو آكد 
وأولى؛ لذا یمكن القول بأن التنقیة ضرورة شرعیة، تزیل الضرر وتدفعھ عن المكلفین عند 

  .   اعتبار النظر في المآل

  اطب اث

  ا إ ا ِزل ِزَ اّرورة

الح�اتع: ال  ص   :ي لح�اج�ة لغة 

                                                           

 . ٢٨/١٢٩، مرجع سابق، مجموع الفتاوى ابن تیمیة، ١)(
 . ٢/٣٦٤، مرجع سابق االعتصام،، َوالشاطبي، ١٥٩، مرجع سابق، شفاء الغلیلالغزالي، :  انظر)٢(
 . ٢٨٤/ ٢٨، مرجع سابق، مجموع الفتاوى ابن تیمیة، )٣(
 . ٤/٥٥٤، مرجع سابق، الموافقاتالشاطبي، : انظر) ٤(
 . ٢٨/١٢٩، مرجع سابق، مجموع الفتاوى ابن تیمیة، )٥(
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احتاج : ، وھي اسم مصدر للفعل احتاج، یقال)حوج( أصل الكلمة :الَحاَجة في اللغة
الرغبة، وبھذا المعنى : المأربة ، والمأربة: الرجل یحتاج احتیاًجا وحاجًة، والحاجة الحائجة

 :  M  Q  P    O  N  Rجاء لفظ الحاجة في القرآن الكریم، ومن ذلك قولھ 

    Y  X    W  V  U  T  SL )لتبلغوا عن طریقھا أمًرا مرغوًبا فیھ :  أي)١

  . الغرض والرغبة واألرب: فالحاجة. وھو حمل اُألثقال من بلد إلى بلد
البغیة، : والحاجة. افتقر إلیھ: احتاج الرجل إلى المال: االفتقار إلى الشيء، یقال: والحاجة

   . )٢(الطلب: حاجة، والَحوج: لي عندك بغیة، أي: یقول الرجل

ال لفقها   : لح�اج�ة في ص

أشار العلماء إلى تعریف الحاجة بعبارات عدیدة اختلفت ألفاظھا واتحدت معانیھا، ومن 
  : ذلك

  .)٣(" دفع الّضرار واستمرار الناس على ما یقیم قواھم: "الحاجة ھي
لحاجة العامة وال ینتھي إلى إنھ ما یتعلق با: "وفي ذكر تعریف الوصف المناسب الحاجي

   . )٥("نقص یرتفع بالمطلوب وینجبر بھ، كالجوع یندفع بالشبع: "أو ھي. )٤("حد الضرورة
   .  )٦("ما توسط بین الضرورات والتكمیالت: " والحاجة

الحاجیات معناھا أنھ مفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع : " أما الشاطبي فقد عرفھا بقولھ
ي الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب ، وإذا لم تراع دخل الضیق المؤدي ف

   .)٧("على المكلفین على الجملة الحرج والمشقة 
ویعد ھذا التعریف أجود تعریفات العلماء المتقدمین للحاجة وأقربھا إلى بیان حقیقتھا، 

  .إذ یصدق على الحاجة ویمیزھا عن غیرھا 
فتقار الشدید إلى الشيء، كما أن الضرورة افتقار أیًضا،  أن الحاجة ھي اال:والخالصة

لكن الفرق بینھما ھو النظر في النتائج المترتبة على عدم تلبیة كل منھما، وتجدر اإلشارة 

                                                           

  . ٨٠:  سورة غافر ، اآلیة )١(
القاموس  ، الفیروز أبادي،)حوج( ، مادة ٢/٢٤٢، لسان العرب، مرجع سابقابن منظور، :  انظر)٢(

محمد : ، تحقیقتھذیب اللغةمحمد بن أحمد األزھري، ). فقر(، مادة ٤٥٧، )حوج(، مادة ١٨٥ المحیط،
، ٢٨٧، مقاییس اللغة، ابن فارس، ٦٩٣، )م٢٠٠١دار إحیاء التراث العربي، : بیروت(عوض مرعب، 

 ).حوج(مادة 
 .  ٣٤٦ بقمرجع سا، غیاث األمم في التیاث الظلم إمام الحرمین الجویني، )٣(
 . ٩٢٤/ ٢، مرجع سابق، البرھان إمام الحرمین الجویني، )٤(

دار الغرب اإلسالمي، (عبد المجید التركي، : ، تحقیقكتاب في أصول الفقھ أبو الثناء محمود الالمشي، )(٥
 . ٧٤) م١٩٩٥ - ھـ١٤١٥

 . ٧١/ ٢، مرجع سابق قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، )٦(
مرجع ، المستصفىالغزالي ، :  ، وانظر نحو ھذا المعنى ٢/٩، مرجع سابق، وافقاتالم الشاطبي، )٧(

التوقیف على  ، عبد الرؤوف المناوي ، ٧٠مرجع سابق ، الحدود األنیقة ، األنصاري ، ٢٨٩/ ١ سابق
  .   ٢٦٣)  م١٩٩٠ -ھـ١٤١٠عالم الكتب، : القاھرة(، مھمات التعاریف
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إلى أن الحاجة لیست في مرتبة واحدة، فإنھا تشتد وتضعف، وھي مرتبة من مراتب 
   . )١(المصالح، متوسطة بین الضروریات والتحسینات

لة لض: ثاني�ا ل من   :) ٢(لحاجة تن

إن األصل أن ما ثبت بالضرورة ال یستباح بالحاجة، واألصل عدم مخالفة األدلة 
الشرعیة بناء على الحاجات، فالضرورة وحدھا ھي التي یستباح بھا المحرمات دون 

لحاجة ، ولكن الشارع ألحق ا)٣("لیس یحل بالحاجة محرم إال في الضرورات" غیرھا، إذ
  . بالضرورة تیسیًرا على العباد وتسھیًال ألمور معاشھم 

وعلى ذلك فإن الحاجة سبب من أسباب مشروعیة األحكام االستثنائیة من إباحة 
المحرم، أو مخالقة القواعد الشرعیة، شأنھا شأن الضرورة، بحیث تكون منزلة منزلتھا 

یعیة االستثنائیة ال تقتصر على إن التسھیالت التشر" وملحقة بھا من ھذا الجانب، حیث
حاالت الضرورة الملجئة، بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسھیالت 

   .  )٤("االستثنائیة أیًضا 
الحاجة تتعلق بشيء یفتقر إلیھ اإلنسان، ویسعى إلى : وبناًء على ذلك یمكن القول بأن

، وقد تكون سبًبا من أسباب إباحة وھي أقل رتبة من الضرورة، وأخف باعًثا منھا. تحقیقھ
المحرم أو مخالفة القواعد الشرعیة؛ لما فیھا من تحقیق لمقاصد الشریعة وھو دفع الحرج 
ورفعھ، وأن منھا ما یكون الحكم الثابت ألجلھا مستمًرا، ومنھا ما یكون الحكم مؤقًتا ومعلًقا 

  . على وجودھا ویزول بزوالھا 

لض جه ك تنقية ميا : ثالثا لة  ل من لصحي حاجة تن   :لص 

تمت اإلشارة فیما سبق إلى أن میاه الصرف الصحي میاه نجسة ُیحرم استخدمھا من 
كل وجھ؛ لدخول فضالت بني آدم فیھا وغیرھا من النجاسات التي أجمع الفقھاء على 

لك تظھر نجاستھا، وأیًضا لما تلحقھ من ضرر على البیئة وسالمة اإلنسان، وبناء على ذ
مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي كحاجة عامة مستمرة، شاملة لجمیع األمة وتتعلق 
بمصالحھم العامة، إذ التختص بفرد معین، أو بلد معین، بل تقتضیھ مراعاة حاجات الناس 
ورفع الضرر عنھم وطبیعة الحیاة المدنیة الحدیثة، من التزاید السكاني ، وزیادة االستھالك 

ذي یؤدي إلى زیادة المخلفات البشریة، وازدیاد حاجاتھم الصناعیة والزراعیة الفردي، ال
وكل ما من شأنھ تیسیر شؤون حیاتھم، وبالتالي فإن كل ذلك سبب من أسباب تلوث الماء 
والبیئة، وغیاب تقنیة تنقیة میاه الصرف الصحي مع كل ھذا تمثل أخطر المشكالت على 

                                                           

 ، ابن ١٦٠/ ٥، مرجع سابق، المحصول ، الرازي، ٢/١٧، مرجع سابق،  الموافقاتالشاطبي،:  انظر )١(
  .  ١٦٤/ ٤ ، شرح الكوكب المنیرالنجار، 

مرجع  ،األشباه والنظائرابن الوكیل، :  انظر في القاعدة المراجع اآلتیة مع اختالف یسیر في الصیاغة)(٢
، مرجع سابق، شباه والنظائراأل ، والسیوطي ،٢٤/ ٢ مرجع سابق، المنثور ، الزركشي، ٢/٣٧٠سابق 

/ ١، مجلة األحكام العدلیة مع شرحھا درر الحكام  ، ٩١ مرجع سابق، األشباه والنظائر ، وابن نجیم، ٩٧
 . ٣٢، المادة ٣٨

  . ٨٠/ ٦ مرجع سابق ، األم الشافعي ، )٣(
، مرجع سابق، شرح المجلةاألتاسي، : وانظر . ٢٠٩، مرجع سابق ، شرح القواعد الفقھیة الزرقا ، )٤(

  . ٢٦١ مرجع سابق ، نظریة الضرورة الشرعیة ، الزحیلي، ١/٧٥
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الناس في حرج ومشقة عظیمین، وبخاصة إن تركت الصحة والسالمة العامة ، وتوقع 
مكشوفة أو تم إلقاؤھا في األماكن القریبة من المساكن ، أو حتى إن ُصرفت قبل التنقیة في 

  .   مجاري البحار واألودیة واألنھار
وھو _ ویمكن القول بأن الحاجة إلى تنقیة ھذا النوع من المیاه حاجٌة توّفر ركنھا 

فصّح العمل بھا ، وتنزیلھا منزلة _  ال تختل بھا المصالح الضروریة الحرج والمشقة التي
حاجٌة قائمة ال منتظرة وال متوھمة، :  من حیث كونھا)١(الضرورة، وتوفرت فیھا شروطھا

ولیس في مراعاتھا بطالن ضرورة من الضروریات، وال یترتب على العمل بھا مخالفة 
   .  )٢(ھا في األصل دل على اعتبارھالمقصود الشرع، ویضاف إلى ذلك وجود شاھد ل

كّل ما احتاج إلیھ : " في شأن الحاجة_ رحمھ اهللا_ واإلشارة في ذلك قول ابن تیمیة
 لم ُیحرم – معصیٌة ھي ترك واجب ، أو فعل محرم –الناس في معاشھم ، ولم یكن سببھ 

  .    )٣(" علیھم، ألنھم في معنى المضطر الذي لیس بباٍغ وال عاد 
محال االضطرار مغتفرة في الشرع، بمعنى أن إقامة الضرورة معتبرة، وما "نكما أ

 والحاجة ھنا )٤(..."یطرأ علیھ من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة
لیست فردیة تتعلق بشخص المكلف، بل تتعداه لتشمل المجتمع بأكملھ، فمتى ما تحققت 

فإن الشرع یراعیھا ویعتبرھا ویجعل لكل صورة شروط الحاجة التي تنزل منزل الضرورة 
من صور االضطرار ما یصلح لھا من األحكام، كسبیل الترخیص من باب االستثناء من 

  . القواعد العامة التي لو اطردت في كل حال لما قامت األحكام بما شرعت من أجلھ
 التي وبذلك یظھر جلّیا في شأن تنقیة میاه الصرف الصحي مراعاة حاجات الناس

  .  توقعھم في الحرج والمشقة غیر المعتادة ، فُأنزلت في ذلك منزلة الضرورة 
وُیلحظ أن القول بتنزیل الحاجة إلى التنقیة منزلة الضرورة من حیث رفع الحرج   

والمشقة عنھم مظھر من مظاھر إزالة الضرر عن عمومھم، وفي ذات الوقت مظھر من 

، )٥(  َّمث زث رث يت  ىت نت مت ُّ :  لقولھ مظاھر التخفیف ورفع الحرج مصداًقا

َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّ : وقولھ 
 )٦(.  

                                                           

  .  ١٣٣-١٣/ ٢، مرجع سابق، الموافقاتالشاطبي، : مجموع الشروط في : انظر) ١(
  . ٢٠٧/ ٣، مرجع سابق، شرح مختصر الروضةالطوفي، :  انظر)٢(
 .  ٦٥-٦٤/ ٢٩ مرجع سابق، مجموع الفتاوىابن تیمیة، :  انظر)٣(
 . ٢٨٨/ ١ الموافقات، مرجع سابقالشاطبي، :  انظر)٤(
  . ٦:  سورة المائدة ، اآلیة )٥(
  . ١٨٥:  سورة البقرة ، اآلیة )٦(
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  املبحث الثالث

  ام مياه الصرف الصحي بعد التنقيةحكم استخد

  اطب اول

دب اا  دام ا 

لنهائية: لا لثالثية   لتنقية    :بع 

یة المتقدمة، استحالت میاه طاھرة، إن میاه الصرف الصحي بعد عملیة التنقیة الثالث
زالت منھا أوصاف النجاسة، وزال تغیرھا، وعادت إلى أصلھا، دون لون أو طعم أو رائحة؛ 
لذا أجاز الفقھاء استخدامھا في جانب الطھارة من اغتسال ووضوء، لصیرورة ھذا الماء 

 استخدامھ في إلى أصل خلقتھ بعد إزالة كافة النجاسات التي أثرت في صفاتھ، وإن جاز
الطھارة واالغتسال والوضوء جاز استخدامھ في جمیع الجوانب سواء الزراعیة أو 

  . الحیوانیة أو الصناعیة وغیرھا
  : وھذا ما أقره ھیئة كبار العلماء وصدر بھ قرار مجمع الفقھ اإلسالمي حیث جاء في نصھ

، وحیث إن تنقیتھا وحیث إن المیاه المتنجسة یمكن التخلص من نجاستھا بعدة وسائل "
الطرق الفنیة الحدیثة ألعمال التنقیة  وتخلیصھا مما طرأ علیھا من النجاسات ، بواسطة 

یعتبر من أحسن وسائل الترشیح والتطھیر حیث یبذل الكثیر من األسباب المادیة لتخلیص 
ق ھذه المیاه من النجاسات، كما یشھد بذلك ویقرره الخبراء المختصون بذلك ممن ال یتطر

  . الشك إلیھم في عملھم وخبرتھم وتجاربھم 
لذلك فإن المجلس یرى طھارتھا بعد تنقیتھا التنقیة الكاملة بحیث تعود إلى خلقتھا األولى ال 
یرى فیھا تغیر بنجاسة من طعم وال لون وال ریح ، ویجـوز استعمالھا في إزالة األحـداث 

شربھا إال إذا كانت ھناك أضرار صحیة واألخـباث ، وتحصل الطھارة بھا منھا ، كما یجوز 
  . )١("تنشأ عن استعمالھا فیمتنع ذلك ؛ محافظة على النفس ، وتفادیا للضرر ال لنجاستھا

أما في جانب الشرب وطھو الطعام بھ، فیمكن االستغناء عنھ لما قد یسببھ من ضرر على 
الضرر یدفع قدر : "ةالصحة، ویستحسن العدول عن ذلك إال لضرورة عمًال بالقاعدة الفقھی

  ". اإلمكان

لق في نصه ي     : ه ما 

وینبغي للمسلمین أن یستغنوا عن ذلك ویتجنبوه؛ اكتفاء بالمیاه األخرى، ما وجدوا إلى "
ذلك سبیال، احتیاطا للصحة واتقاء للضرر، وتنزھا عما تستقذره النفوس، وتنفر منھ 

  .  )٢("الطباع والفطر السلیمة

                                                           

 ، ٣٥، الع�دد  مجل�ة البح�وث اإلس�المیة   اللجنة الدائم�ة للبح�وث واإلفت�اء، حك�م اس�تعمال المی�اه النج�سة،           )١(
 . ھـ٦/١٣٩٩ /١٦: ، بتاریخ)٢٤٦٨( فتوى رقم.٥٩) : ھـ١٤١٢(
 ، ٣٥، العدد مجلة البحوث اإلسالمیةاللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء، حكم استعمال المیاه النجسة، ) ٢(
/ ٢٠- ١٣(المنعقدة بمكة المكرمة، من ) ١٢(، قرارات المجمع الفقھي في دورتھ٥٩): ھـ١٤١٢(

 ). ھـ١٤٠٩/رجب
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لمسألة وإن كانت من مستجدات العصر، إال أن بعض الفقھاء وخاصة وھذه ا  
الحنفیة قد تعرضوا لمسائل قریبة منھا، وحكموا فیھا بالطھارة، وإن لم تكن ھذه المسائل 
تشابھ مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي من كل وجھ، إال أنھ قد یستأنس بھا للحكم 

ومن . )١(خلصت منھا برسوبھا أو عدم ظھورھابالطھارة للمیاه التي خالطتھا النجاسة ثم ت
  :ذلك

فیھ سرقین ونجاسة، فإن تغیبت النجاسة واختلطت حتى إذا جرى ماء الثلج على طریق  -
ال یرى أثرھا یتوضأ منھ ولو كان جمیع بطن النھر نجسا، فإن كان الماء كثیًرا ال یرى 

  .ما تحتھ فھو طاھر، وإن كان یرى فھو نجس
 في المیزاب وعلى السطح عذرات فالماء طاھر، ما لم یكن الماء إذا جرى ماء المطر -

ینبغي أال یعتبر في مسألة السطح سوى تغّیر : كلھ أو أكثره یالقي العذرة، وقال بعضھم
 .أحد األوصاف

إنھ مما عمت بھ البلوى إجراء الماء بزبل الدواب، وذلك أنھ : وذكر بعض الحنفیة -
قاء زبل الدواب في مجاري المیاه إلى البیوت، اعتید في بالدھم في ذلك العصر إل

أنھ إذا رسب الزبل في : فیرسب فیھا الزبل ویجري الماء فوقھا، والخالصة في ذلك
الحیاض ولم یظھر أثره، فالماء طاھر، وأن المعتبر ھو تغّیر أحد األوصاف بنجاسة 

 . )٢(الزبل وعدمھا

ئية: ثاني�ا   :بع لتنقية لثنائية  لج

لنظر في میاه الصرف الصحي بعد عملیة التنقیة الثنائیة أو الجزئیة یظھر عند ا
، لیست لھا صفات الماء الطھور كما سبق )٣(أنھا ال تزال میاه متغیرة لوًنا وطعًما ورائحة

بیانھ من الصفاء والنصوع واللمعان؛ لذا فإن استخدامھا بعد ھذه المرحلة ُیحرم في جانب 
 الوضوء، أو في جانب الشرب والطھي، ویمنع االنتفاع بھ مباشرة الطھارة من االغتسال أو

من قبل اآلدمي؛ وذلك لبقاء أثر النجاسة فیھ، وإن تمت تنقیتھ جزئیا إال أنھ ال یزال من 
قبیل الماء المتنجس الذي ال یجوز استخدامھ، لوجود الملوثات الضارة فیھ، ولما تسببھ من 

الماء الذي حلت "، فـ)٤(ن ھذا محل اتفاق بین الفقھاءخطر على الصحة، وقد سبق القول بأ
فیھ نجاسة فأحالت لونھ أو طعمھ فإن شربھ لغیر ضرورة والطھارة بھ على كل حال ال 

   . )٥("یجوز شيء من ذلك على عظیم اختالفھم في النجاسات

                                                           

- ھـ١٤٢٩دار ابن الجوزي، : الدمام(،  اإلسالميأحكام البیئة في الفقھعبد اهللا السحیباني، :  انظر)١(
 . ١٧٥، )م٢٠٠٨

 . ١٨٩/ ١ الحاشیة، مرجع سابق، ابن عابدین، ٨٩/ ١ البحر الرائق، مرجع سابقابن نجیم، :  انظر)٢(
 .  من ھذا البحث٤٤مراحل عملیة التنقیة صـ:  انظر)٣(
، ابن عبد البر، ١/٣٢رجع سابق اإلجماع، مابن المنذر، : وانظر.  من ھذا البحث٢٧صـ:  انظر)٤(

 . ١٥٩/ ١االستذكار، مرجع سابق 
 . ١٩) دار الكتب: بیروت(، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات ابن حزم األندلسي، )٥(



 - ٤٤٠٤ -

ب اطا  

زراب اا  دام ا  

رف الصحي بعد التنقیة الثالثیة أو النھائیة في سبق بیان حكم استخدام میاه الص  
الجانب اآلدمي وأن ذلك ھذا النوع من المیاه عاد إلى طبیعة خلقتھ ولم یُعد متغّیًرا لوًنا أو 
طعًما أو رائحة، واستخدامھ على حالھ جائز في الطھارة واالغتسال والوضوء، وإن كان 

 األمور أولى وآكد، كاستخدامھ في في جانب ذلك جائًزا فاستخدامھ فیما دون ذلك من
الجانب الزراعي؛ لذا فالحدیث ھنا سینحصر في إیراد بیان حكم استخدامھ بعد التنقیة 

  .  الثنائیة أو الجزئیة
  

  : بيا لمسألة كالتالي

ي محل لن   : تح

اتفق الفقھاء على جواز سقي الزروع والنباتات بالماء المتنجس، أو تسمید أرضھا 
 بشرط سقیھا بعد ذلك بماء طھور حتى -الحمأة-بالزبل النجس : ما یؤكل لحمھ، أيبروث 

  .   )١(تستھلك عین النجاسة؛ ألن الماء الطھور معدٌّ لتطھیر النجاسة
واختلف الفقھاء في حكم استخدام الماء المتنجس لسقي الزروع والنباتات، أو 

  :لماء الطھور على قولین ثم لم ُتسَق با-الحمأة-تسمید أرضھا بالزبل النجس 
 إلى جواز )٥(، والحنابلة في قول)٤(، والشافعیة)٣(، والمالكیة)٢(ذھبت الحنفیة: القول األول

سقي الزروع والنباتات بالماء المتنجس، أو تسمید أرضھا بالزبل النجس، بشرط انتفاء أثر 
  . النجاسة 

                                                           

 ، المواق،٢٦/ ٦ مرجع سابق تبیین الحقائق،، الزیلعي، ١٤٤/ ٥ مرجع سابق بدائع الصنائع،الكاساني، : انظر) ١(
 المجموع،، النووي، ٨٨/ ١مرجع سابق شرح مختصر خلیل،، الخرشي، ١٣٨/ ١ مرجع سابق التاج واإلكلیل،

 مرجع سابق  المغني،، ابن قدامة،٣٨٦/ ٩ مرجع سابق، تحفة المحتاج، ابن حجر الھیتمي، ٥٩١/ ٢ مرجع سابق
ك؛ ألن الحنابلة  یرون أن روث ما اتفاق الفقھاء في ذل. ٣٦٨/ ١٠/ ١ مرجع سابق اإلنصاف،، المرداوي، ٣٣٠/ ٩

شرح منتھى ، البھوتي، ٢٠٤/ ٩ مرجع سابق المبدع،ابن مفلح، : انظر. یؤكل لحمھ والماء المختلط بھ طاھر
فقد قالوا بطھارة ما ُسقي بالماء المتنجس أو سمدت أرضھ : أما بقیة المذاھب. ٤١١/ ٣ مرجع سابق، اإلرادات

 .  ُسقي بنجس ثم طاھربالزبل النجس، فمن باب أولى ما 
 ن��صا لم��ذھب الحنفی��ة ی��دل عل��ى ذل��ك إال أنھ��م أج��ازوا االنتف��اع بال��سرجین أو   -ح��سب اطالع��ي وجھ��دي–ل��م أج��د ) ٢(

الكاساني،  ".ویجوز بیع السرقین النجس ألنھ مباح االنتفاع بھ:"السرقین النجس في الزروع والنباتات، جاء عندھم
ابن ". فإن السرقین ینتفع بھ إیقاًدا وتقویة للزراعة مع نجاسة عینھ:"، وجاء١٤٤/ ٥، بدائع الصنائع، مرجع سابق

وُتَخ�ّرج ھ�ذه   . ٢٦/ ٦، تبی�ین الحق�ائق، مرج�ع س�ابق    الزیلع�ي،  : ، وانظر١٠٧/ ١،البحر الرائق، مرجع سابق نجیم،  
 .  ماالمسألة على مسألة جواز االنتفاع بالسرقین النجس بجامع النجاسة وتقویة الزروع في كل منھ

، الم�واق،  ٥٢/ ١،ال�شرح الكبی�ر، مرج�ع س�ابق      ، ال�دردیر،    ٩٧/ ١،  مواھب الجلیل، مرجع سابق   الحطاب،  :  انظر )٣(
 . ١٣٨/ ١، التاج واإلكلیل، مرجع سابق

، ٣٨٦/ ٩ تحفة المحتاج، مرج�ع س�ابق،  ،  ابن حجر الھیتمي، ٥٢٨/ ٢،  المجموع، مرجع سابق  النووي،  :  انظر )٤(
 ، ٣٠٧/ ٢ جیرمي، مرجع سابق،حاشیة البالبجیرمي، 

 ، الم�رداوي،  ٣٠١/ ٦، الف�روع، مرج�ع س�ابق   ، اب�ن مفل�ح،   ٣٣٠/ ٩،  المغن�ي، مرج�ع س�ابق     اب�ن قدام�ة،     :  انظر )٥(
  . ٣٦٨/ ١٠، اإلنصاف، مرجع سابق



 - ٤٤٠٥ -

م جواز سقي الزروع والنباتات  في المذھب عندھم إلى عد)١(ذھب الحنابلة: القول الثاني
  .  بالماء المتنجس، أو تسمید أرضھا بالزبل النجس من روث ما ال یؤكل لحمھ

لة   :أل

ل أل ل  لق   : لة 

) ٣(ُعرٍَّة )٢(ِمْكَتَل كان َیْحِمُل" : ما روي عن سعد بن أبي وقاص :  من األثر :الدلیل األول

  .  )٤( " ُبرٍّ ِمْكَتُل ُعرٍَّة ِمْكَتُل: "، ویقول  " ِإَلى َأْرٍض َلُھ
 إن الماء النجس قد استحال في الزروع والنباتات ، وانقلبت النجاسة إلى :الدلیل الثاني

، فھذه النجاسة )٥(حقیقة أخرى غیر التي كانت علیھا، والحكم یدور مع علتھ وجودًا وعدمًا 
لة الدم في أعضاء الحیوان استحالت في باطن النبات فتطھر باالستحالة، قیاًسا على استحا

  .)٦(لحًما ولبًنا
 إن الشجرة ھي األصل، وھي طاھرة، فأغصانھا وأوراقھا وثمارھا ونماؤھا :الدلیل الثالث

  .)٧(طاھر؛ ألن جمیع ھذه األشیاء من أصل طاھر، والفرع یأخذ حكم األصل 
 أو سقیھا بالماء  إن األصل في ذلك اإلباحة، ویعّد تسمید األرض بالنجاسات:الدلیل الرابع

المتنجس مما جرت بھ عادات الناس ، وتتابعوا علیھ على مر العصور ولم یرد في الشرع 
  .   )٨(المنع من ذلك، فدل على جوازه 

 إن تسمید األرض بالزبل لم یرد فیھ نص على النھي عنھ؛ للحاجة القریبة :الدلیل الخامس
  .  )٩(التسمید بھامن الضرورة، فصالح الزروع والنباتات یقوم على 

إن ھذا االستدالل ال یلزم الحنابلة؛ ألنھم أجازوا التسمید بروث ما یؤكل لحمھ، : وُنوِقش
  .  )١٠(والسقي بماء اختلط بھ، فال ضرورة في استخدام ما ُیَعّد نجاسة

                                                           

 ، اب�ن  ٤١١/ ٣ ش�رح منتھ�ى اإلرادات، مرج�ع س�ابق،    البھ�وتي،  :  وانظر ك�ذلك   .المراجع السابقة :  انظر )١(
  . ٤٩١/ ١، افي، مرجع سابقالكقدامة، 

، ١٥٠/ ٤، النھای�ة ف�ي غری�ب الح�دیث واألث�ر، مرج�ع س�ابق           اب�ن األثی�ر،     : انظ�ر . الزبیل الكبی�ر  :  المكتل )٢(
  . ١١٣) زبل ( ، مختار الصحاح، مرجع سابقالرازي، : انظر. القفة: والزبیل أو الزنبیل

، الفی�روز أب��ادي،  ٥٥٨/ ٤، ) ع�رر  ( ، بقمرج��ع س�ا اب�ن منظ�ور،   : انظ�ر . الق�ذر وع�ذرة الن��اس  :  الع�رة )٣(
 .٥٦٢) العر(القاموس المحیط، مادة 

 ، كت��اب المزارع��ة ، ب��اب ماج��اء ف��ي ط��رح ال��سرجین   ١١٧٥٤ أخرج��ھ البیھق��ي ف��ي س��ننھ الكب��رى، ح   )٤(
 . ٢٢٩/ ٦والعذرة في األرض، 

  . ٥٢/ ١، مرجع سابق، الحاشیةالدسوقي، :  انظر)٥(
  . ٣٦٨ / ١٠، المرجع السابق ، المرداوي ، ع السابقالمرجابن قدامة، :  انظر)٦(
  . ٥٢٨/ ٢، المجموع ، مرجع سابقالنووي، :  انظر)٧(
، ٣٣٠/ ٩، المغن��ي، مرج��ع س��ابق  ، اب��ن قدام��ة،  ٢٣٤/ ٤، المجم��وع، مرج��ع س��ابق  الن��ووي، :  انظ��ر)٨(

  .٣٦٨ / ١٠،  اإلنصاف، مرجع سابقالمرداوي،
 . ١٨٨/ ٢، التلخیص الحبیرابن حجر، :  انظر)٩(
/ ١شرح منتھى اإلرادات، مرجع سابق ، البھوتي، ٣٣٩/ ١اإلنصاف، مرجع سابق المرداوي، :  انظر)١٠(

١٠٨. 
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لثاني  ل  لق   :لة 

 َوَنْشَتِرُط ْرَض َرُسوِل اِهللا ُكنَّا ُنْكِري َأ: "  َقاَلما روي َعِن اْبِن َعبَّاٍس  :الدلیل األول
  .)٢("  ِبَعِذَرِة النَّاِس)١(َعَلْیِھْم َأْن َلا َیْدُمُلوَھا

لوال أن ما في تلك النجاسة وإصالح األرض بھا ما یحرم ذلك ، لم یكن في : وجھ الداللة
  . )٣(اشتراط ذلك فائدة 

  .)٤(ھ بأن ھذا األثر ضعیف اإلسناد ، فال یصح االستدالل ب: وُنوقش
 إن ھذه الزروع والنباتات تتغذى على الماء النجس ، وتتربى بالنجاسة :الدلیل الثاني

أجزاؤھا، واالستحالة ال تطھر، وتبقى على نجاستھا حتى تسقى بماء طھور قیاسًا على 
  .)٥(الجّاللة 

أن ھذه النجاسة تستحیل في باطنھا إلى طیب طاھر، فال یبقى لھا أثر، : وُأجیب عن ذلك
  .  واالستدالل بذلك ال یلزم جمھور الفقھاء الذین قالوا بالتطھیر باالستحالة

جيح    :لت

 رجحان القول األول، القائل بجواز سقي الزروع والنباتات بالماء - واهللا أعلم -یظھر 
المتنجس وتسمید أرضھا بالزبل النجس بشرط عدم ظھور أثر النجاسة فیھا، وذلك لألسباب 

  : التالیة
إن النجاسة التي سقیت منھا الزروع والنباتات قد استحالت، وانقلبت من حقیقة إلى : أوًال

حقیقة أخرى غیر التي كانت علیھا، والحكم یدور مع علتھ وجودًا وعدمًا، وھذا القول 
  .موافق للقول بالتطھیر باالستحالة

ة الزروع ضعف ما استدل بھ أصحاب القول الثاني، حیث إنھم أجازوا استحال: ثانیًا
والنباتات بعد أن كانت نجسة إلى طاھرة إذا سقیت بماء طھور، فما ھو المانع من طھارة 

  .الزروع والنباتات باالستحالة بعد سقیھا بالماء المتنجس؟ 

لخال       بعد ما تبین أن الراجح من أقوال الفقھاء ھو جواز سقي الزروع :ثم 

 ذلك جواز استخدام میاه الصرف الصحي بعد والنباتات بالماء المتنجس، یتخرج على
  :التنقیة الثنائیة في سقي النباتات والزروع، إال أنھ ال بد من توافر شرطین

                                                           

دم�ل األرض ، وأدملھ�ا أي   : ھ�و ال�سرجین ونح�وه ، یق�ال        : ی�صلحوھا ویعالجوھ�ا،  وال�دمال        : یدملوھا  ) ١(
النھای�ة ف�ي غری�ب الح�دیث      األثی�ر،     ، اب�ن   ٢٥٠/ ١١ ،   مرج�ع س�ابق   اب�ن منظ�ور،     : أصلحھا بالدمال، انظ�ر   
 . ١٣٤/ ٢ واألثر، مرجع سابق،

، كتاب المزارع�ة ، ب�اب ماج�اء ف�ي ط�رح ال�سرجین والع�ذرة ف�ي         ١١٧٥٦ أخرجھ البیھقي في سننھ، ح      )٢(
 . األرض

، البھ�وتي،  ٢٠٤/ ٩ مرجع سابق، ابن مفلح، المبدع،    ٣٣٠/ ٩ المغني، مرجع سابق  ابن قدامة،   :  انظر )٣(
  . ٤١١/ ٣، شرح منتھى اإلرادات، مرجع سابق ، ١٩٤/ ٦، ناع، مرجع سابقكشاف الق

وھذا إسناد : "قال األلباني عن إسناد األثر. ٧٨/ ٢، تلخیص الحبیر، مرجع سابقابن حجر، :  انظر)٤(
 . ٨/١٥٢ مرجع سابق إرواء الغلیل،". فلم أجد لھ ترجمة، رجالھ ثقات غیر حسان والد الحجاج 

 ، ١٩٤/ ٦،  ك�شاف القن�اع، مرج�ع س�ابق       ، البھ�وتي،    ٣٣٠/ ٩ المغني، مرج�ع س�ابق     قدامة،   ابن:  انظر )٥(
  . ٢٠٤/ ٩، المبدع ، مرجع سابقابن مفلح، 
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عدم ترتب الضرر في استخدام ھذا النوع من المیاه، سواء كان الضرر واقعًا على : األول
  .األرض، أم الزروع والنباتات، أم اإلنسان 

   .)١(جاسة في الزروع والنباتاتعدم وجود أثر للن: الثاني
وبذلك لو سقیت الزروع والثمار بمیاه الصرف الصحي المعالجة ثنائیا، یجوز أكلھا 
إال أن یكون علق بظاھرھا من ھذه المیاه، فال یجوز أكلھا إال بعد غسلھا، ویتحقق من زوال 

سماد النجس، كما أنھ یجوز أكل الثمار والزروع إن سمدت األرض بال. أثر النجاسة عنھا
 حیث أنھا تفصل -الحمأة-كما ھي الحال في استخدام مخلفات معالجة میاه الصرف الصحي 

  . وتوضع في أكیاس یستفید منھا المزارعون
وعلى ھذا ال بد من الرجوع إلى أھل الخبرة في تحدید صالحیة ھذه المیاه في المجال المراد 

لسقي الزروع والنباتات تختلف باختالف استخدامھا فیھ؛ إذ أن درجة النقاوة المطلوبة 
  .التربة ونوعیة المحاصیل المزروعة 

  اطب اث

 دام اواب اا  د ا  

سبق بیان حكم استخدامھا بعد التنقیة الثالثیة أو النھائیة في الجانب اآلدمي والزراعي، 
ضوء واالغتسال، فیكون جوازھا ھنا في وذلك أنھ إذا ُأجیز استخدامھا في الطھارة والو

الجانب الحیواني من باب أولى؛ لذا سیأتي إیراد الحكم بعد التنقیة منحصًرا في الثنائیة أو 
  .الجزئیة منھا

وبیان حكم استخدامھا بعد التنقیة الجزئیة في ھذه المسألة مبني على مسألة اختلف 
  :، وقد عّرفھا الفقھاء بعدة تعریفات فقالواالَجلَّاَلة: فیھا الفقھاء المتقدمون وھي مسألة

  . )٢(ما كان أكثر علفھا النجاسة: ھي -
 .)٣(ما ظھر أثر النجاسة في عرقھا ونحوه، من النتن والرائحة: أو ھي -
 . )٤(التي ال طعام لھا إال النجاسة، ولم یخلط بغیره: َوھي -

الجاللة وسقیا ویظھر من تعریفھا أن الجامع بین ھذه المسألتین ھو نجاسة غذاء 
 :وقد ذھب الفقھاء في حكم أكل الجاللة إلى ثالثة أقوال. الحیوانات بماء نجس

 إلى القول بكراھة أكل )٧(، والحنابلة في روایة)٦(، والشافعیة)٥(ذھبت الحنفیة: القول األول
  .  لحم الجاللة حتى تحبس

                                                           

، مجلة الشریعة معالجة میاه الصرف الصحي واستخدامھا في دولة الكویتفھد سعد الرشیدي، :  انظر)١(
تطھیر صالح المسلم، .  ٤٥٥م، ٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨: ، سنة٧٠: ، العدد٢٢: والدراسات اإلسالمیة، السنة

 .٥٩٩ الجامع لبیان النجاسات وأحكامھا،، عبد الرحیم السید الھاشم، ٢٣٧، النجاسات واالنتفاع بھا
، اب�ن   ٢٨/ ٩،  المجم�وع، مرج�ع س�ابق     ، الن�ووي،    ٥/٣٩ بدائع الصنائع، مرجع س�ابق    الكاساني،  :  انظر )٢(

 . ٣٢٨/ ١٣، المغني، مرجع سابققدامة، 
 .المرجع السابق، النووي، ١٠/ ٦، تبیین الحقائق، مرجع سابقالزیلعي، :  انظر)٣(
 .المرجع سابق، ابن قدامة، ١١/٢٥٥ المبسوط، مرجع سابقالسرخسي، :  انظر)٤(
 . المرجع السابق، الزیلعي، المرجع السابق، السرخسي، المرجع السابقالكاساني، :  انظر)٥(
 . ٣٠٤/ ٤، مغني المحتاج، مرجع سابق الشربیني، ابق،المرجع السالنووي، :  انظر)٦(
، الم��رداوي، ١٩٣/ ٦، ك��شاف القن��اع، مرج��ع س��ابق    البھ��وتي، المرج��ع ال��سابق، اب��ن قدام��ة،  :  انظ��ر)٧(

 .١٠/٣٦٦، اإلنصاف، مرجع سابق
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  .  إلى تحریم أكل لحمھا)٢(، والحنابلة في المذھب)١(ذھبت الشافعیة في قول: القول الثاني
  . إلى جواز أكلھا ولو لم تحبس)٣(ذھبت المالكیة في المذھب: القول الثالث

  : األدلة

ل أل ل  لق   : لة 

  .)٤(" َعِن الَجّلاَلةَنَھى َرُسوُل اِهللا : " ما روي عن ابن عمر : الدلیل األول
تنزه والتنظف؛ ألنھا تأكل  عن أكل الجاللة من باب الإن نھي النبي : وجھ االستدالل

، وھو محمول على الكراھة، وال یوجب قولھ التحریم؛ ألن غایة ما فیھا تغیر )٥(النجاسات
  . )٦(لحمھا وھذا ال یوجب التحریم

إن ما تأكلھ الدابة من الطاھرات یتنجس إذا حصل في كرشھا، وال یكون : الدلیل الثاني
  .)٧(احة لحمھا ولبنھاغذاؤھا إال بالنجاسة، وال یؤثر ذلك في إب

إن النجاسة التي تأكلھا تنزل في مجاري الطعام، وال تخالط اللحم، وإنما : الدلیل الثالث
  .  )٨(ینتشى اللحم بھا، وذلك ال یوجب التحریم

إن الجاللة إذا كان الغالب من أكلھا النجاسات، فإنھ یتغیر لحمھا وینتن، : الدلیل الرابع
  . )٩(طعام المنتنفیكره أكلھ؛ قیاسا على ال

لثاني ل  لق   : لة 

  . )١٠( عن الجاللة من نھي النبي استدلوا بحدیث ابن عمر : الدلیل األول
  .)١١( محمول على التحریم، وھذا ھو ظاھر النصإن نھي النبي : وجھ االستدالل
من المعقول إذ إّن لحمھا یتولد من النجاسة، فیكون نجًسا، كرماد : الدلیل الثاني

  . )١٢(جاسةالن
إن لحمھا ال یتولد من النجاسة وال تختلط النجاسة باللحم، وإنما تستحیل في : وُنوِقش

  . )١٣(باطنھا، فتطھر باالستحالة، كالدم یستحیل في أعضاء الحیوان لبًنا

                                                           

 .٢٧٨/ ٣، روضة الطالبین، مرجع سابق، النووي، المرجع السابق النووي، :  انظر)١(
 .المرجع السابقالمرداوي، المرجع السابق، ، البھوتي، المرجع السابقامة، ابن قد:  انظر)٢(
/ ١، مواھ��ب الجلی��ل،مرجع س��ابق، الحط��اب، ٢٧، الق��وانین الفقھی��ة، مرج��ع س��ابقاب��ن ج��زيء، :  انظ��ر)٣(

 . ٤٥٦، بدایة المجتھد، مرجع سابق، ابن رشد، ٩٢
 .  ١٠٩صـ: انظر.  سبق تخریجھ)٤(
 .١٤٨، ) ھـ١٣٥١المطبعة العلمیة، : حلب(، ٤،  معالم السننخطابي،أبو سلیمان ال:  انظر)٥(
 . ٢٨/ ٩ المجموع، مرجع سابق،، النووي، ٣٩/ ٥، بدائع الصنائع، مرجع سابقالكاساني، :  انظر)٦(
 .٣٠/ ٩، المجموع ، مرجع سابقالنووي، :  انظر)٧(
 . المرجع السابق)٨(
  .المرجع السابقالكاساني، :  انظر)٩(
 .بق تخریجھ س)١٠(
 . ١٩٤/ ٦، كشاف القناع، مرجع سابق، البھوتي، ٢٤٠/ ١ المبدع، مرجع سابق،ابن مفلح، :  انظر)١١(
 .٣٢٩/ ١٣،  المغني، مرجع سابقابن قدامة،: انظر) ١٢(
 .٣٠/ ٩،  المجموع ، مرجع سابقالنووي،:  انظر)١٣(
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لثال ل  لق   : لة 

َّ مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ : قولھ : الدلیل األول
 )١(.  

حانھ ذكر في اآلیة المحرمات من الطعام، ولم یذكر الجاللة، فدل إن اهللا سب: وجھ االستدالل
  . )٢(ذلك على جواز أكل لحمھا

إن النھي عن أكل لحم الجاللة ورد في السنة النبویة الصحیحة، وما ورد : وُأجیب عن ذلك
  .  فیھا مخصص لعموم ما ورد في القرآن الكریم

لى لحم ذلك الحیوان وسائر أجزائھ، قیاًسا إن ما یرد جوف الحیوان ینقلب إ: الدلیل الثاني
  .  )٣(على انقالب الدم لحًما

إن شارب الخمر ال ُیحكم بتنجیس أعضائھ، والكافر الذي یأكل الخنزیر : الدلیل الثالث
  .  )٤(والمحرمات ال یكون ظاھره نجًسا، ولو نجس لما طھر باإلسالم واالغتسال

ر ھو أكثر غذائھ، وإنما یتغذى الطاھرات، إن شارب الخمر لیس الخم: وُأجیب عن ذلك
  . )٥(وكذلك الكافر في الغالب، وإنما جاء النھي للتقذر

جيح   : لت

 أن القول الراجح ھو القول األول الذي یقول بكراھة أكلھا حتى -واهللا أعلم-یظھر 
تحبس، وذلك ألن ھذا القول یجمع بین أدلة القولین اآلخرین، فھو ال یھمل األحادیث 

واردة في النھي عن أكل الجاللة، بل یحمل ھذا النھي على الكراھة ال التحریم، وكذلك ال ال
  . یھمل وجھة نظر أصحاب القول الثالث

كما أن القول بذلك یوافق ترجیح القول الذي یرى أن االستحالة مطھرة، ولوال القول 
لنھي في الحدیث بأنھا مطھرة وأن ما تأكلھ الجاللة یستحیل طاھًرا لما جاء تفسیر ا

  .  بالكراھة؛ ألن األصل فیھ التحریم
یمكن القول بأن مسألة سقي الحیوانات بمیاه الصرف الصحي بعد التنقیة : ثمرة الخالف

  :الثنائیة تأخذ األحكام التي قال بھا الفقھاء في الجاللة، وبیان ذلك
 من المیاه ضرر إذا ظھر في الحیوانات أثر للنجاسة، أو ترتب على سقیھا بھذا النوع -

  .علیھا، وعلى اإلنسان، وثبت ھذا الضرر من أھل االختصاص، فإنھ یحرم
إذا لم تحبس الحیوانات بعد سقیھا لمدة، ولم تكن ھناك حاجة إلى سقیھا بھذا النوع من  -

 . المیاه، وتوفرت مصادر أخرى، فإنھ یكره
 . زإذا لم یظھر أثر للنجاسة، ولم یترتب على سقیھا ضرر، فإنھ یجو -

وفي ھذا جمع بین أقوال الفقھاء في مسألة الجاللة، وتخریج ھذه المسألة مبني علیھا، كما 
 ". الضرر یدفع قدر اإلمكان"في القول بذلك إعمال للقاعدة الفقھیة التي نصت على أن 

  

                                                           

 . ١٤٥:  سورة األنعام ، اآلیة )١(
 . ١٤٣/ ١، ھید، مرجع سابقالتمابن عبد البر، :  انظر)٢(
 . ٤٥٦ بدایة المجتھد، مرجع سابق،ابن رشد، : انظر) ٣(
 . ٣٢٨/ ١٣ المغني، مرجع سابق،ابن قدامة، :  انظر)٤(
 .المرجع السابق:  انظر)٥(
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  الخاتمة
الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والحمد هللا الذي یّسر لي إتمام ھذا البحث ولّم 

  :أما بعد. أطرافھ، والشكر لھ سبحانھ على تمام فضلھ ومنتھ
فقد تبین من خالل دراسة ھذا الموضوع مدى أھمیة تنقیة میاه الصرف الصحي، 
والتي ظھرت جلیا من خالل ارتباطھا بالحمایة البیئیة إضافة إلى ذلك استنادھا في القول 

ة، وابتناء مسائلھا على القواعد بھا إلى الضرورة الشرعیة، ومقاصد الشریعة اإلسالمی
  .الفقھیة

  :ومن خالل ھذه الدراسة البحثیة توصلت إلى عدة نتائج، ألخص أھمھا في النقاط التالیة
  : اھتمام الفقھاء بإیراد تعریف للمیاه وفًقا ألحكام طھارتھ، حیث جعلوه على ثالثة أقسام .١

 من قبیل الماء النجس الذي الماء الطھور، والطاھر، والنجس، ومیاه الصرف الصحي تعد
وقعت فیھ النجاسة فغیرت طعمھ أو ریحھ أو لونھ، وقد ورد ذكره ھذا النوع من المیاه في 

 ). نھر المساقط(كتب الفقھاء باسم 
 إنشاء شبكة عامة لتصریف میاه الصرف الصحي لحمایة البیئة من األضرار الناجمة  .٢

 حدیثھم عن مسائل حقوق االرتفاق، عنھا یعادل ما ذكره الفقھاء في مصنفاتھم عند
وذكرھم لحق المسیل كنوع من األنواع المندرجة تحت ھذه الحقوق، وما یمكن أن یترتب 

 .على ھذا الحق من المسائل یمكن تخریج فروع المسألة محل البحث علیھا
استخدام میاه الصرف الصحي واالستفادة منھا محرم في جمیع الجوانب، بناء على أنھا  .٣

 میاه
كثیرة تغیرت بالنجاسة، وظھر أثرھا علیھا، لوًنا وطعًما ورائحة، إضافة إلى ما یترتب على 
استخدامھا وھي بھذه الحال من الضرر على البیئة بكل مكوناتھا، وأھمھا وأعظمھا النفس 

 . البشریة، كما أن استخدامھا تأباه وتعافھ أصحاب النفوس والفطر السلیمة
 . بمصلحة مشروعة للنفس أو الغیر تعدًیا أو تعسًفا أو إھماًالاإلخالل : المراد بالضرر .٤
  التي دلت، واآلثار عن الصحابة توافر األدلة من كتاب اهللا سبحانھ، وسنة النبي  .٥

، إضافة إلى ذلك إجماع الفقھاء وداللة العقل )الضرر یزال: (على حجیة القاعدة الفقھیة
 .السلیم على صحتھا

 في كونھا إحدى القواعد الخمس الكلیة التي) الضرر یزال(لفقھیة جالء أھمیة القاعدة ا .٦
یدور علیھا الفقھ، وتضمنھا لحفظ الضروریات الخمس، ومعالجتھا لموضوع الضرر 

 . تحریًما، ورفًعا إن وقع، ودفًعا قبل الوقوع
في إرساء المفاھیم البیئیة السلیمة، ) الضرر یزال(بروز أھمیة القاعدة الفقھیة  .٧

  وضبطھا
للتصرفات الفردیة والمجتمعیة بما یحقق المصلحة المتوازنة لكلیھما، والعمل بمقتضاھا 

 . لوقف كافة أشكال التعدي والجور على الموارد البیئیة، ومنع التلوث والسیطرة علیھ
ارتباًطا مباشًرا بحمایة ) الضرر یزال(ارتباط القواعد الفقھیة المتفرعة عن قاعدة  .٨

 البیئة 
ر الناجمة عن میاه الصرف الصحي، وما یتعلق بھا من طریقة التصریف أو من األضرا

عملیات التنقیة، باإلضافة إلى ما تخلفھ من اآلثار التي قد تحدث ضرًرا بأحد مكونات البیئة، 
 .  وظھر ھذا االرتباط جلیا من خالل التطبیقات الفقھیة للقواعد موطن الدراسة
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 علیھا في اللوائح الخاصة بمیاه الصرف استناد كثیر من المواد المنصوص .٩
 الصحي

 .  وتنقیتھا وإعادة استخدامھا إلى قواعد الضرر
الحالة التي تطرأ على اإلنسان بحیث لو لم تراَع لجزم أو غلب : المراد بالضرورة .١٠

 على
 .الظن أن تضیع مصالحھ الضروریة

 ضويإخراج مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي كضرورة شرعیة عامة، ال تن .١١
تحت المعنى الخاص بھا والذي یباح من أجلھا المحظور، وإنما ھي التي دون ذلك، والتي 

 . عبر عنھا الفقھاء بالحاجة، ولكنھم أطلقوا علیھا الضرورة في االستعمال توسًعا
  ، وقواعد الشریعة العامة الدالة توافر األدلة من كتاب اهللا سبحانھ، وسنة النبي  .١٢

 .  في الشریعة اإلسالمیة، وتخریج المسائل الفقھیة علیھاعلى اعتبار الضرورة
 استناد مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي إلى المصلحة المرسلة في القول بھا؛ فلم .١٣

یشھد لھا أصل باالعتبار وال باإلبطال، ووجھ إسنادھا إلى المصلحة المرسلة لتحقق 
 .     بھا في المسألة محل الدراسةاألسباب الداعیة إلى ذلك، إضافة إلى توافر شروط العمل 

 اعتبار المآل في مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي مقطوع بھ وقوًعا؛ لما یؤول إلیھ  .١٤
من تحقیق للمصالح ودفع لألضرار التي قد تلحق بمكونات البیئة، سواء أكانت تتعلق 

وع من المیاه باإلنسان كأحد أھم المكونات، أو بالماء، والذي یؤول األمر بتنقیة ھذا الن
 . تحقیق التنمیة المستدامة لھذا المكون

ظھور مسألة تنقیة میاه الصرف الصحي كحاجة عامة مستمرة، شاملة لجمیع  .١٥
الناس، وتتعلق بمصالحھم العامة، وتقتضیھا حاجاتھم ورفع الضرر عنھم، وتخّرج 

  والتي ال تختل بھا المصالح-وھو الحرج والمشقة-على الحاجة لتوفر ركنھا 
 .الضروریة بل تعّد منھا، فصّح العمل بھا وتنزیلھا منزلة الضرورة

فیما یتعلق بحكم استخدام میاه الصرف الصحي بعد التنقیة في الجانب اآلدمي فإنھ  .١٦
عند تنقیتھا نھائیًا أجاز الفقھاء استخدامھا في جانب الطھارة من اغتسال ووضوء، 

كافة النجاسات التي أثرت في صفاتھ، أما لصیرورة ھذا الماء إلى أصل خلقتھ بعد إزالة 
عند تنقیتھا جزئیًا فإن استخدامھا بعد ھذه المرحلة ُیحرم في جانب الطھارة من 
االغتسال أو الوضوء، أو في جانب الشرب والطھي، ویمنع االنتفاع بھ مباشرة من قبل 

 یزال من قبیل اآلدمي؛ وذلك لبقاء أثر النجاسة فیھ، وإن تمت تنقیتھ جزئیا إال أنھ ال
الماء المتنجس الذي ال یجوز استخدامھ، لوجود الملوثات الضارة فیھ، ولما تسببھ من 

 خطر على الصحة
جواز استخدام میاه الصرف الصحي بعد التنقیة الثنائیة في سقي النباتات والزروع،  .١٧

من عدم ترتب الضرر في استخدام ھذا النوع : األول:  إال أنھ ال بد من توافر شرطین
: الثاني. المیاه، سواء كان الضرر واقعًا على األرض، أم الزروع والنباتات، أم اإلنسان 

 عدم وجود أثر للنجاسة في الزروع والنباتات
فیما یتعلق بحكم استخدام میاه الصرف الصحي بعد التنقیة في الجانب الحیواني فإنھ  .١٨

بھذا النوع من المیاه ضرر إذا ظھر في الحیوانات أثر للنجاسة، أو ترتب على سقیھا 
علیھا، وعلى اإلنسان، وثبت ھذا الضرر من أھل االختصاص، فإنھ یحرم، إذا لم تحبس 
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الحیوانات بعد سقیھا لمدة، ولم تكن ھناك حاجة إلى سقیھا بھذا النوع من المیاه، 
وتوفرت مصادر أخرى، فإنھ یكره، إذا لم یظھر أثر للنجاسة، ولم یترتب على سقیھا 

 .  فإنھ یجوزضرر،
وبعد عرض أھم النتائج التي توصلت إلیھا في ھذا البحث، أشیر إلى بعض التوصیات 

  : التي الحت لي من خالل مسائلھ، ومن ذلك
االھتمام بضرورة نشر الفكر البیئي اإلسالمي، لتعریف الناس بأن حمایة البیئة  .١

  لیس 
 .أھمیة عن غیرھامجرد أدب إسالمي، بل من الواجبات والفروض التي ال تقل 

  ضرورة تكوین لجان تضم نخبة من الفقھاء، ونخبة من المختصین في تنقیة میاه .٢
الصرف الصحي، ونخبة من األطباء المختصین؛ لدراسة مراحل تنقیة ھذا النوع من المیاه 
بدقة، ومن ثم النظر في وجود الضرر على اإلنسان أو مكونات البیئة األخرى من جراء 

میاه، ثم الخروج بحكم شرعي مستند إلى دراسة علمیة مختصة بعیدة استخدام ھذه ال
 . المدى، ألھمیة ھذه المسألة وخطورتھا

العمل على ربط األنظمة والقوانین الوقائیة واإلجرائیة والجزائیة التي تتعلق  .٣
 بتصریف

میاه الصرف الصحي وإعادة استخدامھا بالجانب الشرعي، وبث الوعي لدى المجتمع في 
 .  لحمایة البیئة من األضرار الناجمة عنھاذلك،

 إلزام المجمعات الكبیرة السكنیة والمؤسسات والشركات التي تؤدي نشطات خاصة .٤
وتزداد معدالت میاه الصرف الصحي لدیھا بإنشاء محطات لتنقیة المیاه وإعادة استخدامھا 

 . مرة أخرى عبر أنابیب خاصة في المراحیض
 الصرف الصحي بعد التنقیة الثالثیة المتقدمة باعتبارھا االستفادة القصوى من میاه .٥

 أحد
 . المصادر الغیر تقلیدیة للمیاه

ما كان ھذا إال بجھد المقل الضعیف بعد توفیق المّنان، والذي سعى : وفي الختام
 بأجر االجتھاد، فما كان فیھ من سداد وتوفیق لیكون من زمرة من بّشرھم المصطفى 

قبول، وما كان فیھ من خطأ أو زلل أو تقصیر فأسأل العفّو عفوه فأسأل الكریم لھ ال
 . وصّلى اهللا على سیدنا محّمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم. وغفرانھ
  واُهللا أعلى وأعلم ،،،              
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  فھرس المصادر والمراجع
  . دار الكتب العلمیة :  ، بیروت٣، طأحكام القرآن ) ھـ١٤٢٤(ابن العربي، أبو بكر محمد 

 ، المملكة إعالم الموقعین عن رب العالمین) ھـ١٤٢٣(لقیم ، أبو عبداهللا محمد بي أبي بكرابن ا
  . دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع: العربیة السعودیة

:  ، تحقیقتحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج) ھـ١٤٠٦(ابن الملقن ، سراج الدین أبو حفص عمر 
  . راءدار ح: عبد اهللا اللحیاني ، مكة المكرمة 

 فؤاد عبدالمنعم : ، تحقیق اإلجماع) ھـ١٤٢٥(أبو بكر محمد بن إبراھیم النیسابوري  ، ابن المنذر
   .دار المسلم للنشر والتوزیع ، أحمد

نزیھ -محمد الزحیلي: ، تحقیقمختصر التحریر شرح الكوكب المنیر) ھـ١٤١٨(ابن النجار، محمد 
  .مكتبة العبیكان:  ، الریاض٢حماد ، ط

  .دار الكتب العلمیة:  بیروتفتح القدیر،) ھـ١٤٢٤(لھمام ، كمال الدین محمد السیواسي ابن ا
:  ، بیروتاألشباه والنظائر في فقھ الشافعیة) ھـ١٤٢٣(ابن الوكیل ، أبو عبد اهللا محمد بن عمر 

  . دار الكتب العلمیة 
كمال : ، تحقیق مصنف بن أبي شیبة) ھـ١٤٠٩(ابن أبي شیبة ، أبو بكر عبد اهللا بن محمد 

  .  مكتبة الرشد: الحوت ، الریاض
 ٣، طالتقریر والتحبیر على تحریر الكمال بن الھمام) ھـ١٤٠٣(ابن أمیر حاج، أبو عبد اهللا محمد 

  . دار الكتب العلمیة : ،  بیروت
عبد الرحمن بن : تحقیق ، مجموع الفتاوى ) ھـ١٤١٦(ابن تیمیة ، تقي الدین أبو العباس أحمد 

   .مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف: المدینة النبویة  ، ن قاسممحمد ب
  ).دار الكتب: بیروت(، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقاداتابن حزم األندلسي، 

أحمد :  ، تحقیقمسند اإلمام أحمد بن حنبل) ھـ١٤١٦(ابن حنبل ، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد 
  . ر الحدیثدا: شاكر ، القاھرة

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من ) ھـ١٤٢٢(ابن رجب ، عبد الرحمن الحنبلي 
  . مؤسسة الرسالة:  ، بیروت٧شعیب األرناؤوط، إبراھیم باجس، ط: ، تحقیقجوامع الكلم

بدایة المجتھد ونھایة ) ھـ١٤٢٥ (أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، ابن رشد الحفید
  .دار الحدیث  : القاھرة ، مقتصدال

 ، ٢، طرد المحتار على الدر المختار) ھـ١٤١٢ (محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ، ابن عابدین
   .دار الفكر : بیروت

: ، تحقیقالتمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید) ھـ١٣٨٧(ابن عبد البر ، یوسف النمري 
وزارة عموم األوقاف :  الكبیر البكري ، المغرب محمد عبد-مصطفى بن أحمد العلوي 

  .والشؤون اإلسالمیة 
  . دار الكتب العلمیة:  محمد معوض، بیروت-سالم عطا: ، تحقیقاالستذكار) ھـ١٤٢١(

 ، قواعد األحكام في مصالح األنام) ھـ١٤١٤(ابن عبد السالم، عز الدین أبو محمد عبد العزیز 
  . مكتبة الكلیات األزھریة: القاھرة

حافظ محمد خیر ، مؤسسة :  ، تحقیقالمختصر الفقھي) ھـ ١٤٣٥(ابن عرفة ، محمد بن محمد 
  . خلف أحمد الخبتور لألعمال الخیریة

  . دار الفكر: عبد السالم ھارون، بیروت: ، تحقیقمقاییس اللغة ) ھـ١٣٩٩(ابن فارس، أحمد 
 ل األقضیة ومناھج الحكام،تبصرة الحكام في أصو) ھـ١٤٠٦(ابن فرحون ، إبراھیم بن علي 
  .  مكتبة الكلیات األزھریة

   . مكتبة القاھرة ، المغني ) ھـ١٣٨٨(أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد  ، ابن قدامة
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سامي سالمة، : ، تحقیقتفسیر القرآن العظیم) ھـ١٤٢٠(ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر 
  .  ، دار طیبة للنشر والتوزیع٢ط

 محمد كامل –شعیب األناؤوط :  ، تحقیقسنن ابن ماجھ) ھـ١٤٣٠( ماجھ ، أبو عبد اهللا محمد ابن
  . ، دار الرسالة العالمیة 

مؤسسة زاید : محمد األعظمي ، أبو ظبي:  ، تحقیقالموطأ) ھـ١٤٢٥(ابن مالك ، مالك بن أنس 
  . بن سلطان أل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة

 ومعھ تصحیح الفروع لعالء الفروع)  ھـ١٤٢٤(د اهللا محمد بن مفلح بن محمد أبو عب ، ابن مفلح
:  ، بیروت عبد اهللا بن عبد المحسن التركي:  ، تحقیق الدین علي بن سلیمان المرداوي

   .مؤسسة الرسالة
  . دار الكتب العلمیة:  ، بیروتالمبدع في شرح المقنع) ھـ١٤١٨(ابن مفلح، إبراھیم بن محمد 

فؤاد عبد المنعم ، دار : ، تحقیقاإلجماع ) ھـ١٤٢٥(نذر ، أبو بكر محمد بن إبراھیم ابن الم
  . المسلم للنشر والتوزیع
  .دار صادر: بیروت  ، ٣ ، طلسان العرب )ھـ١٤١٤(ابن منظور، أبو الفضل محمد 

فَة اَألشباه والنظائر على مذھب أبي حنی) ھـ١٤١٩(ابن نجیم ، زین الدین بن إبراھیم بن محمد 
  .دار الكتب العلمیة :  ، بیروتالنعمان

  .دار الكتاب اإلسالمي :  ، القاھرة٢، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق
 محمد كامل –شعیب األناؤوط : ، تحقیقسنن أبي داود ) ھـ١٤٣٠(أبو داود ، سلیمان بن األشعث 
  .  ، دار الرسالة العالمیة

  . دار الفكر العربي :  ، القاھرة أصول الفقھأبو زھرة ، محمد ،
  . دار الفكر العربي: ، القاھرةالملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة

: ، القاھرة التعسف في استعمال حق الملكیة في الشریعة والقانون )ھـ١٣٩٤(الزھاوي، سعید 
  . دار االتحاد العربي 

   .المكتبة الحبیبیة :  باكستان شرح المجلة ،األتاسي ، محمد ، 
دار إحیاء : محمد مرعب، بیروت:  ، تحقیقتھذیب اللغة) م٢٠٠١(األزھري ، محمد بن أحمد 

  . التراث العربي
:  ، تحقیقبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب) ھـ١٤٠٦(أبو الثناء محمود  األصفھاني ،

  .دار المدني: محمد بقا ، المملكة العربیة السعودیة
عبد الرزاق الفیفي، :  ، تحقیقاإلحكام في أصول األحكام علي ، اآلمدي ، أبو الحسن سید الدین

  .المكتب اإلسالمي: بیروت
 ، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقاداتاألندلسي ، أبو محمد علي بن حزم ، 

  .دار الكتب : بیروت
: زن مبارك ، بیروتما:  ، تحقیقالحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة) ھـ١٤١١(األنصاري، زكریا 

  . دار الفكر المعاصر
  .دار الكتاب اإلسالمي : ، القاھرة٢، طالمنتقى شرح الموطأالباجي، سلیمان ، 
  .دار التدمریة:  ، الریاض٣ ، طالمفصل في القواعد الفقھیة) ھـ١٤٣٣(الباحسین ، یعقوب

ح المختصر من أمور المسند الصحیالجامع ) ھـ١٤٢٢ (البخاري ، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا
زھیر محمد :  ، تحقیقصحیح البخاري= رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 

    . بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة 
 .دار الكتب: خلیل المیس، بیروت: ، تحقیقالمعتمد في أصول الفقھ) ھـ١٤٠٣(الَبْصري، محمد 
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: ، تحقیقتفسیر البغوي= تنزیل في تفسیر القرآن معالم ال) ھـ١٤٢٠(البغوي، أبو محمد الحسین 
  . دار إحیاء التراث العربي: عبد الرزاق المھدي ، بیروت

   .دار الكتب العلمیة:  ، القاھرةكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس ، البھوتي
: وت ، بیر٤ ، طالوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة) ھـ١٤١٦(البورنو ، محمد  صدقي 

  . مؤسسة الرسالة
  . مؤسسة الرسالة :  ، بیروت٤ ، طضوابط المصلحة) ھـ١٤٢٥(البوطي ، محمد 

محمد عبد القادر عطا، :  ، تحقیقالسنن الكبرى) ھـ١٤٢٤(البیھقي ، أبو بكر أحمد بن الحسین 
  . دار الكتب العلمیة:  ، بیروت ٣ط

بشار معروف ، :  ، تحقیقذيسنن الترم، ) م١٩٩٨(الترمذي ، محمد بن عیسى بن سورة 
  .  دار الغرب اإلسالمي: بیروت

إبراھیم الفایز، : ، تحقیقالقضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر) ھـ١٤١٧( التطیلي ، عیسى 
  . دار روائع الكتب 
  . مكتبیة صبیح: ، مصرشرح التلویح على التوضیحالتفتازاني ، سعد الدین ، 

-طاھر أحمد الزاوي: ، تحقیقالنھایة في غریب الحدیث واألثر ) ھـ١٣٩٩(الجزري، ابن األثیر 
  . المكتبة العلمیة: محمود الطناحي ، بیروت

  .دار الكتب: عبد السالم شاھین ، بیروت: ، تحقیقأحكام القرآن) ھـ١٤١٥(الجصاص، أحمد 
 عبدالعظیم :، تحقیقغیاث األمم في التیاث الظلم ) ھـ١٤٠١(الجویني ، إمام الحرمین أبو المعالي 

  . ، مكتبة إمام الحرمین٢الدیب ، ط
  .دار الكتب: صالح عویضة ، بیروت: ، تحقیقالبرھان في أصول الفقھ) ھـ١٤١٨(

عبد الرحمن العسكر، : ، تحقیقزاد المستقنع في اختصار المقنعالحجاوي، موسى أحمد ، 
  . دار الوطن للنشر: الریاض

  .دار النھضة:  ، القاھرةفي الفقھ اإلسالمينظریة المصلحة ) م١٩٨١(حسان، حسین حامد 
  . دار التدمریة: ، الریاض٢ ، ط اعتبار مآالت األفعال وأثرھا الفقھي) ھـ١٤٣٠(الحسین ، ولید 

  .مكتبة الرشد : عبد الرحمن الشعالن ، الریاض: ، تحقیقكتاب القواعدالحصني، أبو بكر، 
مواھب الجلیل في شرح مختصر ) ھـ١٤١٢ (الحطاب الرُّعیني ، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد

   .دار الفكر:  ، بیروت ٣ط، خلیل 
  .  ، دار الجیلدرر الحكام في شرح مجلة األحكام) ھـ١٤١١(حیدر، علي 

، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع) ھـ١٤١٦(الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي 
  . سالةمؤسسة الر:  ، بیروت٣محّمد الخطیب ، ط: تحقیق

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ) ھـ١٤١٥ (شمس الدین محمد بن أحمد ، الخطیب الشربیني
   .دار الكتب العلمیة:  ، القاھرة ألفاظ المنھاج

  .دار الفكر العربي : ، القاھرةأحكام المعامالت الشرعیة) ھـ١٤٢٩( الخفیف ، علي 
  .دار الفكر: محّمد علیش، بیروت: تحقیق،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي، محّمد،

  . دار زدني :  ، الریاضالممتع في القواعد الفقھیة) ھـ١٤٢٨(الدوسري ، مسلم 
، رسالة ماجستیر، مآالت األفعال وأثرھا في تغییر األحكام) ھـ١٤١٥(الذھب ، حسین سالم 

  .الجامعة األردنیة، عّمان 
یوسف :  ، تحقیقمختار الصحاح) ھـ١٤٢٠(أبي بكر الرازي ، زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن 

  .  الدار النموذجیة -المكتبة العصریة :  ، بیروت ، صیدا ٥الشیخ محمد ، ط
: طھ العلواني ، بیروت:  ، تحقیقالمحصول) ھـ١٤١٨(الرازي، فخر الدین محمد بن عمر 

  .  مؤسسة الرسالة
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  . دار إحیاء التراث العربي: روت ، بی٣، طالتفسیر الكبیر = مفاتیح الغیب ) ھـ١٤٢٠(
: ، بیروت٤، طنظریة الضرورة الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعي) ھـ١٤٠٥(الزحیلي، وھبة 

  . مؤسسة الرسالة
  .  دار القلم :  ، دمشق٢ ، طشرح القواعد الفقھیة) ھـ١٤٠٩(الزرقا ، أحمد 

، ة اإلسالمیة وأصول فقھھااالستصالح والمصالح المرسلة في الشریع) م١٩٨٨(الزرقا، مصطفى
  .  دار القلم: دمشق

:  ،الكویت٢، طالمنثور في القواعد الفقھیة ) ھـ١٤٠٥(الزركشي ، أبو عبد اهللا بدر الدین محمد 
  . وزارة األوقاف الكویتیة

  . دار كتبي :  ، الجیزةالبحر المحیط في أصول الفقھ) ھـ١٤١٤(
  . دار الكتب: محمد السود ، بیروت: حقیق ، تأساس البالغة) ھـ١٤١٩(الزمخشري، محمود 
  .دار عمر: ، االسكندریةالمدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة ) م٢٠٠١(زیدان ، عبد الكریم 

  . المطبعة الكبرى األمیریة: ، القاھرةتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق الزیلعي، عثمان بن علي ، 
  . دار الكتب:  ، بیروتھاج في شرح المنھاجاإلب) ھـ١٤١٦(السبكي، تقي الدین أبو الحسن علي 

  . دار الكتب العلمیة: ، بیروتاألشباه والنظائر) ھـ١٤١١(السبكي، تاج الدین عبد الوھاب 
، مؤتمر البیئة في البیئة في الشریعة اإلسالمیة) م٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٧(السدالن ، صالح بن غانم 

  . ألھلیة، المملكة األردنیة الھاشمیةضوء الشریعة والقانون واقع وتطلعات، جامعة ِإرِبد ا
دار :  ، الریاضالقواعد الفقھیة الكبرى وما تفرع عنھا) ھـ١٤١٧(السدالن، صالح بن غانم 

  .بلنسیة للنشر والتوزیع
قاعدة اعتبار المآالت وآثارھا المترتبة علیھا ) ھـ١٤٢٨(السدیس ، عبد الرحمن بن عبد العزیز
  . ، جامعة أم القرى ، مكة معاصرةفي الفقھ اإلسالمي والقضایا ال

  . دار المعرفة:  ، بیروت المبسوط) ھـ١٤١٤(السرخسي ، محمد بن أحمد 
:  ، تحقیقتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان) ھـ١٤٢٠(السعدي، عبد الرحمن 

  .  مؤسسة الرسالة : عبدالرحمن اللویحق ، بیروت
 ، المملكة العربیة المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتاعتبار ) ھـ١٤٢٤(السنوسي ، عبد الرحمن 

  . دار ابن الجوزي: السعودیة
الدر المنثور .  دار الكتب العلمیة: ، بیروتاألشباه والنظائر ) ھـ١٤١١(السیوطي، عبد الرحمن 

  .  دار الفكر:  ، بیروتفي التفسیر بالمأثور
ق سلیم الھاللي، المملكة العربیة  ، تحقیاالعتصام) ھـ١٤١٢(الشاطبي ، إبراھیم بن موسى 

  .  دار ابن عفان: السعودیة
أبو عبیدة مشھور آل سلمان ، المملكة العربیة :  ، تحقیق الموافقات) ھـ١٤١٧(

  . دار ابن عفان : السعودیة
  . دار المعرفة :  ، بیروتاألم) ھـ١٤١٠(  الشافعي ، أبو عبد اهللا محمد بن إدریس

  . دار الشروق:  ، القاھرةؤیة الدین اإلسالمي في الحفاظ على البیئةر) ھـ١٤٢١(شحاتھ، عبد اهللا
دار : عصام الدین الصبابطي ، مصر:  ، تحقیقنیل األوطار) ھـ١٤١٣(الشوكاني، محمد بن علي 

  . الحدیث
دار : أحمد عنایة ، دمشق: ، تحقیقإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول

  .  الكتاب العربي
بلغة السالك ألقرب =حاشیة الصاوي على الشرح الصغیرو العباس أحمد بن محمد، الصاوي، أب

  . دار المعارف:  ، القاھرةالمسالك



 - ٤٤١٧ -

دار : بیروت  ، ٣ط. دار ابن الجوزي :  ، الدمام٢، طسبل السالم ) ھـ١٤٢١(الصنعاني، محّمد 
  .صادر 

أحمد محمد شاكر، :  تحقیق،جامع البیان في تأویل القرآن ) ھـ ١٤٢٠(الطبري، محمد بن جریر 
  . مؤسسة الرسالة: بیروت

:  ، تحقیق وتقدیمشرح معاني اآلثار)   ھـ١٤١٤(الطحاوي ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة 
  .عالم الكتب : محمد زھري النجار َو محمد سید جاد الحق ، الریاض

مؤسسة : ، بیروتعبداهللا التركي: ، تحقیقشرح مختصر الروضة) ھـ١٤٠٧(الطوفي، سلیمان 
  . الرسالة 

  . مؤسسة الریان: أحمد عثمان ، بیروت: ، تحقیقالتعیین في شرح األربعین) ھـ١٤١٩(
-ھـ١٤٢٩دار ابن الجوزي، : الدمام(، أحكام البیئة في الفقھ اإلسالميعبد اهللا السحیباني، 

  )م٢٠٠٨
  .  دار الحدیث: ، القاھرة قاعدة سد الذرائع وأثرھا في الفقھ اإلسالمي)ھـ١٤١٧(عثمان ، محمد 

  .دار المعرفة: ، بیروتفتح الباري) ھـ١٣٧٩(العسقالني ، أحمد بن حجر 
 أحمد -مجید العبیدي: ، تحقیقالمجموع المذھب في قواعد المذھب ) ھـ١٤٢٥(العالئي، خلیل 

  . المكتبة المكیة: عباس ، مكة المكرمة
قاسم النوري :  ، تحقیقذھب اإلمام الشافعيالبیان في م) ھـ١٤٢١(العمراني ، أبو الحسین یحیى 

  . دار المنھاج: ، جدة 
  .   دار الفكر المعاصر:  ، بیروتمنح الجلیل شرح مختصر خلیل) ھـ١٤١٩(علیش، محمد 

دار :  ، بیروتالبنایة شرح الھدایة)  ھـ١٤٢٠( العیني ، بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد
  . الكتب العلمیة 

،  شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل)ھـ١٣٩٠(امد محمد الغزالي ، أبو ح
  . مطبعة اإلرشاد: حمد الكبیسي ، بغداد: تحقیق

  . دار الكتب: محمد الشافي، القاھرة: ، تحقیقالمستصفى) ھـ١٤١٣(
  . دار الكتاب:  ، القاھرة الصرف الصحي ومعالجة المخلفات السائلة)ھـ١٤٢٤(فرج ، محّمد 

 ، ٨ ، طالقاموس المحیط)  ھـ١٤٢٦ (مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب ، فیروز آبادىال
  .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع: بیروت 

، مجلة الشریعة معالجة میاه الصرف الصحي واستخدامھا في دولة الكویتفھد سعد الرشیدي، 
  . م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨: ، سنة٧٠: ، العدد٢٢: والدراسات اإلسالمیة، السنة

  . دار عالم الكتب :  ، الریاضأنوار البروق في أنواء الفروق=الفروقالقرافي ، أحمد ، 
: ، القاھرة رعایة البیئة في شریعة اإلسالم )ھـ١٤٢١(القرضاوي ، یوسف عبد اهللا القرضاوي 

  . دار الشروق 
=  الجامع ألحكام القرآن )ھـ١٣٨٤(شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ، 

دار الكتب :  ، القاھرة٢أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش ، ط:  ، تحقیقتفسیر القرطبي
  . المصریة

  .  دار النفائس: ، بیروت٢، طمعجم لغة الفقھاء) ھـ١٤٠٨(قلعجي ، محمد و قنیبي، حامد 
رح المحّلي على منھاج  حاشیتا قلیوبي وعمیرة على ش)ھـ١٤١٥(قلیوبي ، أحمد َوعمیرة ، أحمد 

  . دار الفكر:  ، بیروتالطالبین
النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من ) م١٩٩٩(القیرواني ، عبد اهللا بن أبي زید 

  . دار الغرب اإلسالمي: محمد الدباغ ، بیروت:  ، تحقیقاألمھات



 - ٤٤١٨ -

، ٢ ، طائع في ترتیب الشرائعبدائع الصن) ھـ١٤٠٦(الكاساني ، عالء الدین أبو بكر بن مسعود 
  . دار الكتب العلمیة : القاھرة 

:  ، تحقیقالكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البقاء أیوب بن موسى  ، الكفوي
  . مؤسسة الرسالة :  بیروت ، محمد المصري-عدنان درویش 
  . دار النفائس: والي، بیروتمحمد م: ، تحقیقالقوانین الفقھیة) ھـ١٤٢٥(الكلبي، محمد بن جزي 

 ٣٥اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء، حكم استعمال المیاه النجسة، مجلة البحوث اإلسالمیة، العدد 
  ).ھـ١٤١٢(، 

:  ، تحقیقمجلة األحكام العدلیة) ھـ١٣٠٢(لجنة من العلماء والفقھاء في الخالفة العثمانیة ، 
  .  المطبعة األدبیة:نجیب ھواویني، بیروت

عادل عبد -علي معوض: ، تحقیقالحاوي الكبیر) ھـ١٤١٩(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد 
  .  دار الكتب العلمیة: الموجود، بیروت

  .  دار الوفاء: ، مصرنظریة الضرورة الشرعیة، حدودھا، وضوابطھا) ھـ١٤٠٨(مبارك، جمیل 
- عبد اهللا التركي: ، تحقیقفاإلنصاف في معرفة الراجح من الخال) ھـ١٤١٥( المرداوي ، علي 

  .ھجر للطباعة والنشر: عبد الفتاح الحلو، القاھرة
 -عبد الرحمن الجبرین:  ، تحقیقالتحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ) ھـ١٤٢١(

  .مكتبة الرشد :  أحمد السراح ، الریاض-عوض القرني
  .دار إحیاء التراث: وت ، بیرالھدایة في شرح بدایة المبتديالمرغیناني، علي بن أبي بكر ، 

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن ) ھـ١٤٢٥(المروزي ، أبو یعقوب إسحاق الكوسج 
  .عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة :  ، المدینة المنورةراھویھ

  . مؤسسة الریان: ، بیروت٢، طروضة الناظر وجنة المناظرالمقدسي ، ابن قدامة عبد اهللا، 
  .المكتبة التجاریة:  ، مصرفیض القدیر شرح الجامع الصغیر) ھـ١٣٥٦( عبد الرؤوف المناوي،

  .عالم الكتب:  ، القاھرةالتوقیف على مھمات التعاریف) ھـ١٤١٠(
  .دار ابن عفان للنشر والتوزیع :  ، الخبرالضرر في الفقھ اإلسالمي) ھـ١٤١٨(الموافي، أحمد 

دار :  ، القاھرة التاج واإلكلیل لمختصر خلیل) ھـ١٤١٦(المواق ، أبو عبد اهللا محمد بن یوسف 
   .الكتب العلمیة

خالد آل :  ، تحقیقترتیب الآللي في سلك األمالي) ھـ١٤٢٥(ناظر زاده ، محمد بن سلیمان 
  . مكتبة الرشد : سلیمان ، الریاض

 ، حسن شلبي:  ، تحقیقالسنن الكبرى) ھـ١٤٢١(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب 
  .  مؤسسة الرسالة : بیروت

، رأي األصولیین في المصالح المرسلة واالستحسان) ھـ١٤٢٥(النور ، زین العابدین العبد محمد 
  . دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث: دبي

المنھاج شرح صحیح مسلم بن ) ھـ١٣٩٢(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  ، النووي
  . دار إحیاء التراث العربي: یروت ، ب٢، طالحجاج 

  . المكتب اإلسالمي :بیروت،٣ الشاویش، طزھیر: ، تحقیقروضة الطالبین وعمدة المفتین
  .  دار الفكر:  ، بیروت ))مع تكملة السبكي والمطیعي ((المجموع شرح المھذب

 . لوم والحكممكتبة الع:  ، محافظة الشرقیةقاعدة ال ضرر وال ضرار) ھـ١٤٣٥(الھاللي، عبداهللا 
  . دار المنھاج:  ، جدةالفتح المبین بشرح األربعین) ھـ١٤٢٨(الھیتمي، أحمد بن حجر 
وزارة :  ، المغربالمنح السامیة في النوازل الفقھیة=النوازل الصغرى) ھـ١٤١٢(الوزاني ، سیدي مھدي 

  . األوقاف والشؤون اإلسالمیة
  .دار الھجرة :  ، الریاضمیة وعالقتھا باألدلة الشرعیةمقاصد الشریعة اإلسالالیوبي ، محمد سعد أحمد، 

 




