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 اري للدرااات اإلاالميةبخمدير عام مجمع اإلمام ال
 الشريعة في البيئة حماية مظاهر أعالج أن البحثية رقةالو  هذه خال: من أحاو:  الملخص
 إدارة تعكس قانونية نصوص في الحماية هذه وترجمة ومقوماتها، ومبرراتها، اإلاالمية

 المبحث في أتناو: حيث مباحث، ثالثة إلى العمل هذا مقاما ذلك، في الحكيم الشارع
 حماية مقومات  الثاني المبحث وفي اإلاالمي، التشريع في البيئة حماية مظاهر  األو:
 .البيئة حماية في الفقهي التقنين  الثالث المبحث وفي إاالمي، منظور من البيئة

 .اإلاالمي التشريع البيئة،  المفتاحية الكلمات
Abstract: 

Through this paper  I examine the aspects of environment protection 

in Islamic charia and its basics and justifications, and the 

transformations of this concepts to legal rules reflecting the will of 

Allah the most mighty. In this perspective I have divided this study 

to three sections: firstly the aspects of environment protection in 

Islam, secondly the principles of environment safeguard in an 

Islamic view; thirdly the doctrinal code of environment protection. 

Key words: environment, Islamic  law 

 
 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90لمجلد: ا 76- 45 ص              

 

55 

 

 مقدمة
 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والاالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد،
فقد تشرفت بالمشاركة بالملتقى الدولي حو: فعالية الحماية القانونية للبيئة الطبيعية بين 
النصوص والواقع والماتجدات، الذي ينظمه معهد الحقوق والعلوم الايااية في المركز 

جامعي أمين العقا: الحاج مواى أق أخموك بتمنراات في الجمهورية الجزائرية وقد ال
 -المقومات -حماية البيئة في التشريع اإلاالمي )المظاهر كانت ورقة المشاركة بعنوان 

 التقنين(.
 وقد جاء البحث في ثالثة مباحث وخاتمة أبّين فيها خالصة البحث والنتائج.

 ية البيئة في التشريع اإلاالمي.مظاهر حماالمبحث األول: 
 مقومات حماية البيئة من منظور إاالمي.المبحث الثاني: 
 التقنين الفقهي في حماية البيئة.المبحث الثالث: 
 مظاهر حماية البيئة في التشريع اإلاالمي وقد جاء في ثالثة مطالب   المبحث األو:

 المي.حماية البيئة العامة في التشريع اإلاالمطلب األول: 
 حماية الثروة المائية في التشريع اإلاالمي.المطلب الثاني: 
 حماية الثروة الحيوانية في التشريع اإلاالمي.المطلب الثالث: 
 حماية البيئة العامة في التشريع اإلاالميالمطلب األول: 

 لقد دعا اإلاالم إلى حماية البيئة العامة، ومن ذلك 
 ارعة الطريق، والظل النهي عن البراز في الموارد، وق .0

فعن معاذ بن جبل )رضي هللا عنه( قا:  قا: راو: هللا )صلى هللا عليه والم( " اتقوا 
 .1المالعن الثالثة  البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل"

وعن أبي هريرة )رضي هللا عنه( أن راو: هللا )صلى هللا عليه والم( قا:  "اتقوا الالعنين 
 .2العنان يا راو: هللا؟ قا:  " الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم"قالوا  وما ال

 .3ومعنى الالعنين  األمرين الجالبين للَّعن 
 األمر بإماطة األذى عن الطريق، وجعل ذلك من كما: اإليمان  .9
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فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قا:  قا: راو: هللا صلى هللا  عليه والم  " اإليمان بضع 
، فأفضلها قو: ال إله إال هللا، وأدناها إماطة -أو بضع واتون شعبة  -وابعون شعبة

 .4األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان"
، نزع غصن شوك في الطريق، فشكر 5وعنه رضي هللا عنه  " أن رجاًل لم يعمل خيرًا قط

 .6هللا له بها فأدخله الجنة"
ل يمشي بطريق، وجد غصن شوك على والحديث رواه البخاري ومالم بلفظ " بينما رج

 .7الطريق فأخرجه، فشكر هللا له فغفر له"
 تحريم قطع الشجر التي ُياتظل بها ولو لم تكن مثمرة  .3

عن عبد هللا بن ُحبشي رضي هللا عنه قا:  قا: راو: هللا )صلى هللا عليه والم(  " من 
ب هللا رأاه في النار"  .8قطع ادرًة صوَّ

عن معنى هذا الحديث فقا:  ) يعني من قطع ادرًة في فالٍة ياتظلُّ وقد ُائَل أبو داود 
 9بها ابن الابيل والبهائم، عبثًا وظلمًا بغير حّق يكون لُه فيها، صّوَب هللا رأاُه في الّنار(.

ومنها  الحفاظ على البيئة ببيان األجر األخروي لمن يااهم في الحفاظ عليها،  .4
 القضايا الدينية التي يلتزم بها اإلناان تعبدًا.وهذا من باب ربط حماية البيئة ب

 وهو أقوى في االنقياد من مجرد العقاب الدنيوي الذي يفرضه القانون أو الالطة.
فعن أنس )رضي هللا عنه( عن النبي )صلى هللا عليه والم( قا:  " ما من مالم يغرس 

 .10كانت له صدقة" غراًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه إناان أو طير أو بهيمة، إال 
األمر بتنظيف األفنية والااحات، فعن اعد رضي هللا عنه مرفوعًا  "طهروا  .5

. وفي رواية  "طيبوا ااحاتكم، فإنَّ أنتن الااحات  11أفنيتكم، فإن اليهود ال تطهر أفنيتها" 
 .12ااحات اليهود"

الناس، ومنها  فتاوى العلماء القاضية بأن األمالك العامة، وما يشترك فيه جميع  .6
 ال يجوز تملكه واالختصاص به أو التصرف فيه على وجه يضر باآلخرين.

 .13ومن ذلك  البحار، واألنهار، والغابات، والحدائق، والطرقات، والااحات العامة
ومنها  المنع من تملك الموات )األرض الميتة التي ليات ملكًا ألحد( عند  .0

لكية إْن كان الموات قريبًا من العمران فال الحنفية إال بإذن اإلمام )الحاكم(، وعند الما
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ن كان بعيدًا عن  يجوز إحياؤه إال بإذن الحاكم، بشرط أن ال يحصل ضرر ألحد، وا 
 .14العمران، ال يشترط إذن اإلمام )الحاكم(

 حماية الثروة المائية في التشريع اإلاالمي المطلب الثاني: 
التشريع اإلاالمي للحفاظ على الثروة ناتطيع أن ُنجمل بيان اإلجراءات التي أتى بها 

 المائية بما يلي 
رشاد المواطنين في ذلك، قا: تعالى  ﴿وكلوا  .0 النهي عن اإلاراف بالماء، وا 

. وقا: النبي صلى هللا عليه  ]30األعراف/  [واشربوا وال ُتارفوا إنه ال يحب المارفين ﴾ 
 .15ال مخيلة" والم  " كلوا واشربوا والباوا وتصدقوا من غير إاراف، و 

ونهى عن اإلاراف بالماء حتى في الوضوء والغال، قا: اإلمام البخاري رحمه هللا  )وكره 
 .16أهل العلم اإلاراف فيه، وأن ُيجاوزوا فعَل النبي صلى هللا عليه والم(

 .18، ويغتال بالصاع17وقد كان النبي صلى هللا عليه والم يتوضأ بالمدّ 
اية التي أوالها راو: هللا صلى هللا عليه والم بالماء من وهذا القدر يد: على مقدار العن

 الناحية العملية، لتتأاى به أمته في الحفاظ على الثروة المائية، أالَّ تهدر بال حاجة.
وفي الحديث عن عبد هللا بن مغّفل رضي هللا عنه قا:  قا: راو: هللا صلى هللا عليه 

 .19دعاء"والم  " ايكون قوم يعتدون في الطُّهور وال
 والُطهور  بضم الطاء، الوضوء.

واالعتداء في الُطهور  الزيادة فه على ثالث غاالت ألنه يصير من إهدار الماء، ومن 
 الغلو والمبالغة والتنّطع.

 .20قا: ابن ماعود رضي هللا عنه فيمن زاد على الثالث  )ليس بعد الثالث شيء(
احاق  )ال تجوز الزيادة على الثال  .21ث(وقا: أحمد وا 
 .22وقا: ابن المبارك رحمه هللا  )ال آمن أْن يأثم(

النهي عن البو: في الماء الراكد الذي ال يجري، ألنه وايلة إلى إفااده، وكذلك  .9
 النهي عن االغتاا: بالماء الراكد باالنغماس فيه.

فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قا:  قا: راو: هللا صلى هللا عليه والم   "ال يغتال 
 .23في الماء الدائم وهو جنب" أحدكم
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بلفظ  " ال يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتال فيه"  24وعند البخاري 
 " وال يغتال فيه من الجنابة"، فحصل من 26، وفي رواية ألبي داود25ولمالم " منه" 

 مجموع هذه الروايات 
 رواية مالم تفيد النهي عن االغتاا: باالنغماس فيه. .أ

 اية البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البو: واالغتاا: فيه.رو  .ب
رواية أبي داود تفيد النهي عن كل واحد منهما على االنفراد فحصل من مجموع  .ج

 الروايات أن الكل ممنوع.
وفي هذه التشريعات الجامعة، صيانة للماء من التلوث، وهو من أعظم واائل الحفاظ 

 على البيئة.
ماتعمل الذي لم يخرج باالاتعما: عن كونه ماًء طهورًا، أو حفاظه على الماء ال .3

 متغيرًا تغيرًا لم يؤثر في الماء، ولم يالبه اام الماء المطلق، ومن ذلك 
 .27أنه صلى هللا عليه والم " اغتال بفضل ميمونة رضي هللا عنها" .أ

 .28أنه صلى هللا عليه والم  " اغتال من قصعة فيها أثر عجين" .ب
هرة، وهو الماء الذي بقي في اإلناء بعد شرب الهرة منه، وقد الوضوء باؤر ال .ج

حكم التشريع اإلاالمي بطهورية هذا الماء حفاظًا على الثروة، ما دام الماتعمل للماء 
مخلوقًا طاهرًا. فعن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة 

ضَوءًا، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها رضي هللا عنه دخل عليها، قالت  فاكبت له وَ 
اإلناء حتى شربت، قالت كبشة  فرآني أنظر إليه، فقا:  أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت  
نعم، قا:  إّن راو: هللا صلى هللا عليه والم قا:  " إنها ليات بَنَجس، إنما هي من 

 .29الطوافين عليكم أو الطوافات"
 ية في التشريع اإلاالميحماية الثروة الحيوانالمطلب الثالث: 

لقد جاء اإلاالم بالحفاظ على الثروة الحيوانية، وحثَّ على رعايتها والمحافظة عليها ببيان 
 األجر والثواب في اإلحاان إليها، ويتضح ذلك من خال: الماائل التالية 

 .30بيان أجر إطعامها والمحافظة عليها، ففي الحديث  " في كل كبٍد رطبٍة أجر" .0
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تل الحيوان النافع المحترم، دون أن تكون هناك حاجة إلى أكله، ففي نهى عن ق .9
 .31الحديث " نهى عن قتل العصفورة إال بحقها"

نهى أن ُيقتل الحيوان ولو على ابيل التدرب باتخاذه وايلًة للرماية، ففي  .3
 ، قا: " وهي التي ُتصبر بالنبل".32الحديث " نهى عن المجثَّمة"

نهما قا: " نهى راو: هللا صلى هللا عليه والم أن ُيتخذ وعن ابن عباس رضي هللا ع
 .33شيء فيه الروُح غرضًا" 

العناية باألعالف حتى ال يتضرر لحم الحيوان فيؤذي اإلناان، ومن ذلك، نهيه  .4
 صلى هللا عليه والم عن الجالَّلة.

فعن ابن عمر رضي هللا عنهما قا: " نهى راو: هللا صلى هللا عليه والم عن أكل 
ّلة وألبانها"ا  .34لجالَّ

لة  الحيوان مأكو: اللحم، يعيش على أكل النجااات، َفُيحَبُس مدًة من الزمن،  والجالَّ
 وُيْعَلف طاهرًا حتى يطيَب لحمه ثم يحل أكله بعد ذلك.

نهيه عن قتل الحيوان غير المأكو:، مالم يصبح ضارًَّا عاديًا، فعن عبد هللا بن  .5
. وذلك 35أمر راو: هللا صلى هللا عليه والم بقتل الكالب" مغفَّل رضي هللا عنه قا:  "

لّما كُثرت الكالب في المدينة فصارت ظاهرة مؤذية. فلما أكثر الناس من قتل الكالب، 
 .36قا: لهم  " لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أاود بهيم"

ديث  أن الكلب األاود البهيم شيطان. قا: الترمذي رحمه هللا  )وُيروى في بعض الح
والكلب األاود البهيم  الذي ال يكون فيه شيء من البياض. وقد كره بعض أهل العلم 

 .37صيد الكلب األاود البهيم(
ومنها  نهيه صلى هللا عليه والم عن قتل الضفدع، فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي 

والم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاُه  هللا عنه " أن طبيبًا اأ: النبي صلى هللا عليه
 .38النبي صلى هللا عليه والم عن قتلها"

 .39ومنها  نهيه صلى هللا عليه والم عن قتل النمل، والنحل، والهدهد، والُصَرد" 
فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قا: " إن النبي صلى هللا عليه والم نهى عن قتل أربع 

 .40لهدهد، والُصَرد"من الدواب  النملة، والنحلة، وا
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األمر بقتل الهواّم المؤذية لإلناان، فعن عائشة رضي هللا عنها قالت  قا:  .6
راو: هللا صلى هللا عليه والم " خمس من الدواب كلها فوااق، ُتقتل في الحرم  الغراب، 

 .41والِحَدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة"
م، وقد امَّاه فوياقة ألنه قد يوقع القنديل ، ألنه يضر الطعا42ومنها  األمر بقتل الوزغ
 فُيضرم النار في المكان.

فعن اعد رضي هللا عنه قا: " أمر راو: هللا صلى هللا عليه والم بقتل الَوَزغ وامَّاه 
 .43فوياقًا"

 مقومات حماية البيئة من منظور إاالمي.المبحث الثاني: 
 إنَّ حماية البيئة ال تتحقق إال وفق مقومات تتوفر لتحقيق ذلك، ومنها 

نشر العلم والوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وأثر ذلك على االمة اإلناان  .0
وذريته، ويلزم على ذلك مكافحة الجهل الذي يعتبر مقدمة حقيقية لكل تصرف مِخٍل 

 بالبيئة.
فاهيم الدينية التي تحث على الحفاظ على ومن الواائل المااعدة في ذلك  نشر الم

البيئة، ألن اإلناان يلتزم باألحكام الصادرة عن الدين تعبُّدًا أكثر من التزامه باألحكام 
 القانونية. ألن األحكام الدينية جزاؤها دنيوي وأخروي.

 بينما األحكام القانونية فجزاؤها دنيوي فقط.
 المكان المناسب لنشر الوعي البيئي:

مكان المنااب لنشر الوعي البيئي، المحاضن التربوية  البيت، الماجد، المدراة. وهي وال
محاضن مهمة للتربية على الحفاظ على البيئة، ألنها أو: المحاضن التربوية لإلناان، 

 كما قا: القائل 
 وينشأ ناشئ الفتيان فينا

  
ده أبوه  على ما كان عوَّ

 
ي البيئة، وال تضر بالمواطن، كتضمين انُّ القوانين والتشريعات التي تحم .9

 المتلف شيئًا من المكونات البيئية قيمة ما أتلفه.
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رة،  وقد اعتمد الراو: صلى هللا عليه والم أالوب تضمين متلف شجر المدينة المنوَّ
كوايلة للمنع من إتالفها، وذلك لما حرَّم قطع شجر المدينة، فعن اعد بن أبي وقاص 

ب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فَاَلَبه، رضي هللا عنه، أنه رك
فلما رجع اعد رضي هللا عنه، جاءه أهل العبد فكلَّموه أن يرد على غالمهم أو عليهم ما 
َلنيه راو: هللا صلى هللا عليه والم،  أخذ من غالمهم، فقا:  )معاذ هللا أن أردَّ شيئًا نفَّ

 .44وأبى أن يرّد عليهم(
و: بَاَلب قاطع شجر المدينة، هو قو: الشافعي رحمه هللا في القديم، واختيار اإلمام والق

 .45النووي رحمه هللا
قيام الماؤو: عن البيئة بواجبه، وعدم اإلهما: أو المحاباة، ففي الحديث " كلكم  .3

الراٍع فماؤو: عن رعيته، فاألمير الذي على الناس فهو راٍع عليهم وهو ماؤو: 
 .46لحديثعنهم،..." ا

وفي الحديث أيضًا  " ما من واٍ: يلي رعيًة من المالمين، فيموت وهو غاش لهم، إال 
 .47حرَّم هللا عليه الجنة"

رحمه هللا  )هذا وعيد شديد على أئمة الجور فمن ضبيَّع من ااترعاه هللا  48قا: ابن بطَّا:
 .49مة(أوخانهم، أو ظلمهم، فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيا

قلت  ومن معاني الغش للرعية، المحاباة، والاكوت عن المفادين، والفااد اإلداري الذي 
 هو أصل كل فااد في المجتمع.

 التقنين الفقهي في حماية البيئةالمبحث الثالث: 
لقد وضع الفقهاء المالمون قواعد فقهيًة لتربط األحكام التي مأخذها واحد، برباط واحد 

 وحكم متحد.
 واعد عامة أغلبية، يندرج تحتها كثير من األحكام التي تنطبق عليها وتدخل تحتها.وهي ق

 ومن ذلك، األحكام المتعلقة بحماية البيئة.
 واأقّام هذا المبحث إلى مطلبين اثنين 
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 اآليات القرآنية العامَّة المؤّصلة للتقنين الفقهي في حماية البيئة.المطلب األول: 
 عد الفقهية المؤصلة للتقنين الفقهي في حماية البيئة.القوا المطلب الثاني: 
لة للتقنين الفقهي في حماية البيئةالمطلب األول:   اآليات القرآنية العامَّة المؤصِّ

هذه اآلية  ]05األعراف[قوله تعالى  ﴿وال ُتفادوا في األرض بعد إصالحها﴾  .0
 ي عن إفااد البيئة.قاعدة عامة في المنع من اإلفااد في األرض، فيدخل فيه  النه

ر   )وال تفادوا في األرض بعد إصالحها بأي نوع من أنواع  50جاء في التفاير المياَّ
 الفااد(.

إن الرال جاءوا إلصالح األرض بجميع أنواع اإلصالح، ويدخل فيه  البيئة الصالحة 
 .51اللحياة اإلناانية، فإن التوحيد والعمل الصالح ابب إلصالح األرض وبهجتها وعافيته

ذا تولى اعى في األرض ليفاد فيها ويهلك الحرث والنال  .9 قوله تعالى  ﴿ وا 
 .]985البقرة/[وهللا ال يحب الفااد﴾ 

في هذه اآلية الكريمة، يذم هللا المفادين في األرض، المفادين للحرث والنال، مما يد: 
 على ااتحقاقهم للعقاب على قدر مفادتهم.

 .]60هود/[وااتعمركم فيها﴾  قوله تعالى  ﴿هو أنشأكم من األرض .3
 أي  أمركم بإصالحها وعمارتها.

 القواعد الفقهية المؤصلة للتقنين الفقهي في حماية البيئةالمطلب الثاني: 
 .52التصرف على الرعية منوط بالمصلحةالقاعدة األولى: 

ترتب وقد ااتد:َّ بها الفقهاء على كل من ولي أمرًا من أمور العامة، فإنَّ نفاذ تصرفاته م
 .53على وجود المنفعة

 ويدخل فيها تصرف الحاكم في قضايا البيئة لتحقيق المنفعة.
 .54ال ضرر وال ضرار القاعدة الثانية: 

( في كتاب األحكام 9348هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف رواه ابن ماجه برقم )
 )باب من بنى في حقه ما يضر بجاره(.

 المفادة بالغير مطلقًا. ومعنى ال ضرر األولى  النهي عن إلحاق
 ومعنى وال ضرار الثانية  النهي عن إلحاق المفادة بالغير على وجه المقابلة.
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 ويدخل في هذه القاعدة 
 تحريم اإلضرار بالبيئة ابتداءًا أو على وجه المقابلة في االختالف مع آخرين.

 55الضرر ُيزا:. القاعدة الثالثة:
زالته بعد وقوعهوياتد: بها العلماء على منع الضرر ق  .56بل وقوعه، وا 

 ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها 
إذا الَّط إناان ميزابه على الطريق العام، بحيث يضر بالمارين، فإنه يزا:،  .0

 وكذلك إذا تعدى على الطريق ببناء أو حفر بالوعة أو غير ذلك.
 يضمن المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه. .9
، وتدلَّت على دار غيره فأضرته، يكلَّف رفعها إذا طالت أغصان شجرة لشخص .3

 .57أو قطعها
 .58ُيتحّمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام القاعدة الرابعة:

 ومن فروع هذه القاعدة 
وجوب هدم حائط ما: إلى طريق العامَّة، أو هدم عمارة آيلة للاقوط دفعًا للضرر 

 .59العام
م على  القاعدة الخامسة:  .60جلب المصالحدرُء المفااد مقدَّ

وهذه القاعدة دليل للفقيه عند تعارض المصالح والمفااد في اإلجراءات الحامية للبيئة، 
م على جلب المصالح.  فإن دفع المفااد مقدَّ

وقد مثَّل العلماء لهذه القاعدة، بمنع اإلناان أن يفتح كوًَّة في جدار بيته، إذا كانت تشرف 
 على نااء جاره.

 .61ي ملكه ما يضر بجارهوليس له أن ُيحدث ف
 .62ال يجوز ألحٍد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه القاعدة السادسة:

ومثَّل لها الدكتور الزرقاء  بالحفر في ملك الغير، ونشأ عنه ضرر، كما إذا وقع في 
 .63الحفرة حيوان فتلف، فيضمنه الحافر ألنه متابب متعدٍ 

 .64الدفع أاهل من الرفع القاعدة السابعة:



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90لمجلد: ا 76- 45 ص              

 

64 

 

ومعنى القاعدة  إنَّ األخذ بأاباب الوقاية قبل نزو: البالء أيار وأولى من ترك البالء 
 .65حتى ينز: ثم رفعه بعد ذلك

 .66الخطأ ال ُياتدام ولكن ُيرجع عنه القاعدة الثامنة:
 ومن تطبيقاتها في مجا: حماية البيئة 

جانب الصواب فيها، كل القرارات اإلدارية التي يتبين للماؤو: عن حماية البيئة أنه 
 .67فالواجب الرجوع عنها، وتصويب ماارها
                                                           

 حديث حان.( وهو 96أخرجه أبو داود برقم ) - 1
 ( واللفظ له.96( وأبو داود )962أخرجه مالم برقم ) - 2
 ( دار الحديث القاهرة.9/064شرح مالم للنووي ) - 3
 (.50أخرجه مالم برقم ) - 4
 كما وصفه راو: هللا صلى هللا عليه والم. - 5
 ( وهو صحيح.5945أخرجه أبو داود ) - 6
 (0204( ومالم )659أخرجه البخاري ) - 7
 ( كتاب األدب، )باب في قطع الادر( وهو صحيح.5932أخرجه أبو داود ) - 8
 المصدر الاابق. - 9

 (.0553( ومالم )9398أخرجه البخاري ) - 10
 (.3235أخرجه الطبراني في األواط، وصححه األلباني في صحيح الجامع ) - 11
 (.9022(. وانظر انن الترمذي )3240صحيح الجامع الصغير لأللباني ) - 12
( والمغني 00/900( والمجموع شرح المهذب )4/448انظر  الهداية للمرغيناني ) - 13

( والشرح الممتع على زاد الماتقنع، محمد بن عثيمين 4/009البن قدامة المقداي )
 (.5/520( والفقه اإلاالمي وأدلته د. وهبه الزحيلي )08/336)
 (.4/6لمالكي د. الغرياني )( ومدونة الفقه ا4/435انظر   الهداية للمرغيناني ) - 14
 ( وهو حان.3685( وابن ماجه )9552أخرجه الناائي ) - 15
 انظر صحيح البخاري، كتاب الوضوء )باب ما جاء في الوضوء(. - 16
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 حفنة بكَفْي الرجل المعتد:. - 17
 الصاع   أربعة أمداد. - 18
 ( وهو صحيح.26أخرجه أبو داود ) - 19
ه، وانظر فتح الباري البن حجر العاقالني أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف - 20
 ( دار الريان للتراث القاهرة.0/909)
 (0/909فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العاقالني ) - 21
 المصدر الاابق. - 22
 (.903أخرجه مالم ) - 23
 (932أخرجه البخاري ) - 24
 ( وهو حديث صحيح.08-62أخرجه أبو داود ) - 25
 (.909)أخرجه مالم  - 26
 ( وهو صحيح.309و  308أخرجه ابن ماجه ) - 27
 ( وهو صحيح.300( وابن ماجه )948أخرجه الناائي ) - 28
 ( وهو صحيح.29أخرجه الترمذي برقم ) - 29
 (.4963أخرجه أحمد في الماند، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) - 30
 ( وفيه ضعف.4445أخرجه الناائي ) - 31
 ( وهو صحيح.0403ي )أخرجه الترمذ - 32
( وقا: الترمذي  حديث حان صحيح، وقا:  والعمل 0405المصدر الاابق ) - 33

 عليه عند أهل العلم.
 ( وهو صحيح.0094( والترمذي )3005أخرجه أبو داود ) - 34
( وصحيح 0508( وانظر أيضًا حديث رقم )908جزء من حديث أخرجه مالم ) - 35

 (.3393البخاري )
 ( وهو صحيح لغيره.0406ذي )أخرجه الترم - 36
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( مكتبة 408انن الترمذي )أبواب الصيد( )باب ما جاء في قتل الكالب( )ص  - 37
 المعارف الريلض.

 ( وهو صحيح.5962أخرجه أبو داود ) - 38
الُصَرد  بضم الصاد وفتح الراء  طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم،  - 39

شرح انن أبي داود لشمس الحق العظيم  عون المعبود [نصفه أبيض ونصفه أاود.
 .]( مكتبة المعارف الرياض300/ 0آبادي )

 ( وهو صحيح.5960أخرجه أبو داود ) - 40
( عن 0022( عن ابن عمر رضي هللا عنهما، ومالم )3305أخرجه البخاري ) - 41

 عائشة رضي هللا عنها، واللفظ له.
، وهي التي يقا: لها  اام أبرص الوزغ  بفتح الواو والزاي  جمع وزغة بالتحريك - 42

( دار ابن الجوزي 200انظر  النهاية في غريب الحديث البن األثير الجزري )
 الدمام.

( والترمذي 5963( وانظر في ثواب قتله  انن أبي داود )9930أخرجه مالم ) - 43
(0409 .) 
 ( كتاب الحج )باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى هللا0364أخرجه مالم ) - 44

 عليه والم فيها بالبركة(.
 (.5/054شرح مالم للنووي ) - 45
 (.0092(ومالم )9554أخرجه البخاري ) - 46
 (.049( ومالم )0050أخرجه البخاري ) - 47
هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطَّا:، عالم بالحديث من أهل قرطبة مات  - 48

 في الفتح. كتاب شرح البخارى ينقل عنه ابن حجر كثيراً  له( ھ442انة )
 (.03/030فتح الباري البن حجر العاقالني ) - 49
( عدد من األااتذة بإشراف د.عبد هللا التركي. موقع مجمع 3/00التفاير الميار ) - 50

 الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
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( أحمد بن محمد المهدي اإلدرياي الشاذلي الفااي. 9/500انظر  البحر المديد ) - 51
 .9889مية بيروت طبع انة دار الكتب العل

( والوجيز في إيضاح القواعد 382شرح القواعد الفقهية، د. مصطفى الزرقاء ) - 52
 (.340للبورنو )

 (.382شرح القواعد الفقهية للزرقاء ) - 53
 (.950( والوجيز للبورنو )065شرح القواعد الفقهية للزرقاء ) - 54
 (.950ز للبورنو )( والوجي002شرح القواعد الفقهية للزرقاء ) - 55
 (.002شرح القواعد الفقهية للزرقاء ) - 56
 (.950الوجيز للبورنو ) - 57
 (.020-020المصدر الاابق، وشرح القواعد للزرقاء ) - 58
 (.950الوجيز للبورنو ) - 59
 (.965( والوجيز للبورنو )985شرح القواعد الفقهية للزرقاء ) - 60
 (.985شرح القواعد للزرقاء ) - 61
 (.460لمصدر الاابق )ا - 62
 المصدر الاابق. - 63
( والقواعد الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة في 4/332مواوعة القواعد الفقهية للبورنو ) - 64

 ( د. عياى القّدومي.986العمل الخيري )
 المصدر الاابق. - 65
 ( د. عياى القّدومي.996القواعد الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة في العمل الخيري )  66
 المصدر الاابق. - 67


