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١- (األعراف: ٨٥). 
٢- كنعان، نواف، قانون حماية البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، ط١، ٢٠٠٦، ص ٢٦. 

٣- (البقرة: ٢٢ ).
٤- (الذاريات: ٤٧ - ٤٩).

٥- (إبراهيم: ٣٢- ٣٤).
٦- (يس: ٤٠). 
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١- األوزون: غاز يمثّل ما يشبه الغالف وهو الذي يحمينا من أشعة قاتلة هي جزء من أشعة الشمس الساقطة على األرض. 
موسى، أحمد محمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة، المكتبة العصرية، المنصورة، ط١، ٢٠٠٧، ص ٣٠.

٢- فرد بيرس، ظاهرة االرتفاع الحراري لكوكب األرض، ترجمة محمد فتحي ص ٤.
٣- (الروم: ٤١).
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١- (الشعراء: ٨٨ - ٨٩).
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١- ( األعراف: ٧٤).

٢- ابن منظور، محمد بن مكرم األفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى،٣٦/١.    
٣- (يونس: ٨٧).

٤- ابن منظور، لسان العرب ٣٦/١.    
٥- الديسي، أحمد محمد، علم البيئة والعالقات الحيوية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، األردن، الطبعة 

األولى،١٩٩٧، ص٧.
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١- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص١٥.
٢- الديسي، أحمد محمد، علم البيئة والعالقات الحيوية ص٨. علياء بوران، علم البيئة ص٩.

٣- (الملك: ٥). 
٤- (األنعام:١).

٥- (األنعام: ٦).
٦- (الرعد: ١٧).

٧- (النازعات: ٣٢).
٨- الشنقيطي، محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة 

والنشر، بيروت، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، ٧١/٨.
٩- ( األنعام: ٩٦)    
١٠- ( البقرة: ٢٩)   
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١- ( البقرة: ٣٠). 
٢- شحاتة، رؤية الدين اإلسالمي في الحفاظ على البيئة، دار الشروق، ط١، ٢٠٠٦، ص١٩.

٣- الطائي، محمد باسل، خلق الكون بين العلم واإليمان، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٨، ص ٢٥.
٤- (آل عمران: ١٩١).

٥- (الغاشية: ١٧ - ٢٠).
٦- أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، بال تاريخ، ١٥١/٩.    
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١- (البقرة:١٦٤).
٢- حماية البيئة في اإلسالم، االتحاد الدولي لصون الطبيعة، منشورات مصلحة األرصاد وحماية البيئة بالسعودية ص١٢.

٣- ( النحل: ٨).
٤- ( األنعام: ٩٩).
٥- (النحل: ١٤).
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: أي يحفرون بها األرض والجبال وغير  ١- البأس الشديد: السيوف والسالح الذي يقاتل الناس بها. ومنَافع ِللنَّاسِ
لبنان،  بيروت،  الفكر،  دار  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  جرير،  بن  محمد  جعفر  أبو  الطبري،  ذلك. 

.٢٠١/١٩٨٨،٢٣
٢- (الحديد:٢٥).

٣- (سبأ:١٠-١١).
٤- النسفي، عبداهللا بن أحمد بن محمود، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. بال، ١٤٧/٣. 

٥- (سبأ: ١٢).
٦- القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الجامع ألحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي بيروت، 

لبنان، ١٩٨٥م، ٢٧٠/١٤. 
٧- عويضة، محمود عبد اللطيف، الجامع ألحكـام الصالة، ١٣٦/١، دار الوضاح، عمان، األردن، الطبعة األخيرة،٢٠٠٤.  
٨- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ١٤٢١هـ- 

٢٠٠٠م، ٥٠٢/٤. 
٩- ابن جزي، القوانين الفقهية، محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، بال طبعة، ص٢١٨.

١٠- الموسوعة الفقهية، منشورات وزارة األوقاف الكويتية، الكويت، الطبعة الثانية، ١٩٩٠م، ١٣/٩٣.
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١- ( األعراف: ٨٥).
٢- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية بيروت، 

الطبعة األولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، ٤١٣/٩.
٣- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٣٥٨ (بتصرف).
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١- (النمل: ٨٨).
٢- السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال، الدر المنثور في التفسير بالمأثور،دار الفكر، بيروت،١٩٩٣م، ٣٨٥/٩.    

٣- المرجع السابق ٣٨٥/٩.  
٤- (الفرقان: ٢).

٥- الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ٣٦٣/٩. ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي 
البغدادي، زاد المسير في علم التفسير المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ١٩٨٧م، ٧٢/٦.     

٦- (القمر: ٤٩). 
٧- الشنقيطي، أضواء البيان ٨/٦.    
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١- ( الحجر: ١٩) 
٢- القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ١٤/١٠.    

٣- الشوكاني ، محمد بن علي، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٨٠/٣.  
٤- الموصلي، سامي احمد، اإلعجاز العلمي في القرآن، دار النفائس، ط١، ٢٠٠١م، ص٦٨. الشوكاني، فتح القدير 

  .١٨٠/٣
٥- الريسوني، قطب، المحافظة على البيئة من منظور إسالمي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢٩هـ،ص ٢١٥. 
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١- ( السجدة: ٧). 
٢- ( الملك: ٣). 

٣- الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ٥٠٦/٢٣.
٤- ( الرعد: ٨). 

٥- أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة األولى  
١٤٢٢هـ -٢٠٠١م، ٨٩/٧.

٦- ( الفرقان: ٢). 
٧- الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ٢٣٦/١٩.

٨- القرضاوي، يوسف، «البيئة في اإلسالم»، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العام الخامس عشر ألكاديمية آل البيت 
الملكية، ٢٧-٢٠١٠/٩/٢٩، عمان، األردن، ص ٥٠. 

٩- المرجع السابق ص ٥٠. 
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١- ( المائدة: ٩٥). 
٢- الحفيظ، عماد محمد ذياب، البيئة حمايتها تلوثها مخاطرها، دار صفاء للنشر، عمان، األردن، ط١، ٢٠٠٨م، ص٣٠. 

٣- (البقرة: ٢٠٥). 
٤- ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي، لبنان ١٤٠٣هـ- 

١٩٨٣م، الطبعة الرابعة، ٧٦/١.
٥- (الروم: ٤١). 

٦- الغاصة: من الغوص وهو الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ. والغاصة مستخرجوه. ابن منظور، لسان العرب ٦٢/٧.
٧- أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، تفسير أبي السعود المسمى: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)، 

دار المصحف، القاهرة، مصر، بال،٦٢/٧.
٨- (الفجر: ١٢). 

٩- تفسير ابن كثير ٥٠٩/٤.
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١- (البقرة: ٣٠). 
٢- (البقرة: ١٧٢).

٣- (طه: ٥٤ ).
٤- الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ٥٥٠/٣.    

٥- البغوي، أبو محمد الحسين الفراء، تفسير البغوي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك،١٥٢/١.   
٦- القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ٣٠١/٤.    
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١- المرجع السابق ٣٠١/٤.
٢- المرجع نفسه ١٥٢/١.   

٣- تفسير ابن كثير ٥٨٠/١.   
٤- القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ٣٠١/٤.    

١٤١٦هـ-  األولى،  الطبعة  لبنان،  الفكر،  دار  القرآن،  علوم  في  العرفان  مناهل  العظيم،  عبد  محمد  الزرقاني،   -٥
١٩٩٦م،١٥٣/١.   

٦- العيني، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، لبنان 
١٩٧٩م، ٨٥/٢.    

٧- مقالة بعنوان: «التلوث البيئي ومخاطره على صحة اإلنسان». على الموقع االلكتروني:
.http://www.jeeran.com/3loom/a/node/16697      
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١- مقالة بعنوان: «التّدخين في السعودية دراسة تكشف أرقامًا مخيفة». صحيفة أبناؤكم االلكترونية، االثنين/٢١ سبتمبر 
وأخطار  بعنوان:«التبغ  مقالة   .http://www.anbacom.com/news.php?action=show&id=33.2009م

.http://samtah.net/vb/showthread.php?t=56318 :بالغة على صحة اإلنسان». على الموقع
٢- مقالة بعنوان:«على حساب التعليم وفرص العمل»، موقع وزارة الصحة الفلسطينية،

      http://moh.ps/?lang=0&page=4&id=279.  
٣- شبكة النبأ المعلوماتية، مقالة بعنوان: «أرقام حول العرب والعالم» على الموقع االلكتروني:

      http://www.annabaa.org/nbanews/66/058.htm . 
٤- صحيفة (٢٦ سبتمبر)، العدد (١٠٥٩)، ص ١٤، الثالثاء ٤ مارس/ آذار ٢٠٠٣. 

٥- األيكولوجي: دراسة المحيط أو الوسيط الذي نعيش فيه. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ١٧.
٦-  ساري الساري، مقالة بعنوان: «تلوثت شواطئ السعودية بالنفط»، صحيفة عكاظ،  الخميس ٤ /نوفمبر /٢٠٠٤م.
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١- مقالة بعنوان: «التلّوث يحجب المطر شرق الصين»، صحيفة ”لوس أنجلوس تايمز“ على الموقع االلكتروني:
   http://www.saudionfocus.com/ar/forum/showthread.php?t=89308 .17/آب (أغسطس)/ 2009م. 

٢- مقالة بعنوان: «ظاهرة العقم تنتشر بين الشباب البحريني» على الموقع االلكتروني:
      http://www.acaciabahrain.com/showArticle.php?id=303 .21/2009/آب.

٣- علياء بوران حاتوع. أبودية، محمد حمدان، علم البيئة، دار الشروق، عمان، الطبعة الثانية، ١٩٩٦. ٢٤٢.  مقالة 
بعنوان: «التخلّف  العقلي». وهي عبارة عن لقطة شاشة للصفحة كما ظهرت في ٤/آب/٢٠٠٩

     http://health.9ll9.com/Disability/MentalDisabilities/MentalRetardation.. 
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١- مقالة بعنوان: «تغيرات المناخ تهدد األمن القومي األميركي»، نيويورك تايمز، التاريخ: ١٤٣٠/٨/١٧هـ الموافق 
٠٩-٠٨-٢٠٠٩م  .

٢- رواه مسلم،كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من اإليمان. مسلم، 
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم،  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، ٦٣/١، حديث رقم (٣٥).
٣- المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير، شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة األولى، 

١٣٥٦هـ، ٢١٧/٣.    
٤- المرجع السابق ٢٢٦/٣.   
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١- حماية البيئة للكيالني ص ٢٠٣. نقالً عن كتاب المحافظة على البيئة للريسوني ص١٩١.
٢- تفسير الرازي ٢/ ٩٦- ٩٧.

٣- (البقرة: ٦٠).
٤- رواه البيهقي،كتاب السير، باب ترك قتل من ال قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما. البيهقي، أحمد بن الحسين 
بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م، ٨٩/٩. حديث رقم (١٧٩٢٧).
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١- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجم األوسط، تحقيق: طارق بن عوض اهللا بن محمد،  عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ، ٢٣١/٤. حديث رقم (٤٠٥٧). قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢ هـ، ٢٨٦/١.
ناسات. ابن منظور، لسان العرب ٢١٣/١٥.  ٢- األكباء: َأي الكُ

٣- أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي، مسند أبي يعلى، تحقيق : حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، 
بيروت، الطبعة األولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م. ١٢٢/٢. حديث رقم (٧٩١). الحديث سنده حسن. التبريزي، محمد 
بن عبد اهللا الخطيب، مشكاة المصابيح، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م،٥١٦/٢. 

٤- المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢٨٤/٤.    
٥- الشيباني، أحمد بن حنبل، المسند، مؤسسة قرطبة، القاهرة. ١٩١/٣.تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على 
شرط مسلم، حديث رقم ( ١٣٠٠٤). البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي، األدب المفرد، دار البشائر 
اإلسالمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩ هـ- ١٩٨٩م، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ص١٦٨. قال الشيخ 

األلباني: صحيح. األلباني، محمد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف، الرياض،٣٨/١. 
٦- رواه البخاري،كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح 

البخاري، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٠هـ، ٨١٧/٢. حديث رقم (٢١٩٥).
٧- أبو الفتح، حسن علي، البيئة الصحراوية العربية، دار الشروق، عمان، األردن، ط١، ١٩٩٧م، ص ٢٥٧.  الديسي، 

احمد، علم البيئة والعالقات الحيوية ص٤٠٦.
٨- أبو الفتح، البيئة الصحراوية العربية ص ٢٥٧.  
٩-  سيمور، جون، بعيدًا عن الفردوس، ص ١٧٨.
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١- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض  
١٣٩٠هـ، ٤٢٤/٢. أبو النجا، موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي، زاد المستقنع، مكتبة النهضة الحديثة، 

مكة المكرمة، تحقيق: علي محمد عبد العزيز الهندي،١٤٠/١.
٢- الشربيني، محمد الخطيب، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ، تحقيق: مكتب البحوث 

والدراسات، ٣٥٦/٢. 
٣- المرجع السابق ٣٥٧/٢.

٤- المرجع نفسه ٣٥/٢.
٥- رواه أبو داود،كتاب الخراج، باب في إحياء الموات. أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني األزدي، سنن أبي 
داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٩٥/٢. حديث رقم (٣٠٧٦). قال الشيخ 

األلباني: صحيح اإلسناد. نفس المرجع والصفحة.
٦- رواه الشافعي،كتاب الجهاد، باب ما جاء في إحياء الموات. الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد اهللا، مسند الشافعي 
ترتيب السندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ٣٨٢. حديث رقم (٤٣٧). والحديث ذكره البخاري تعليقًا بغير 
إسناد. أنظر صحيح البخاري ٨٢٣/٢. وقال الدارقطني في علله: إنه أصح. األنصاري، عمر بن علي بن الملقن، 
خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، مكتبة الرشد  الرياض، الطبعة األولى، ١٤١٠هـ، 

تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، ٩٩/٢.
٧- مسند الشافعي ترتيب السندي ص٣٨٢. 

٨- ذكره البخاري تعليقًا، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتًا، صحيح البخاري ٨٢٣/٢.  
٩- ذكره البخاري تعليقًا، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتًا، صحيح البخاري ٨٢٣/٢.  

١٠- اإلقناع للشربيني ٣٥٧/٢.
١١- ابن نجيم، زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٣٩/٨.

١٢- عليش، محمد، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ٧٣/٨. ابن 
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عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب ١٣٨٧هـ، ٢٨٥/٢٢.

١- ابن نجيم، البحر الرائق ٢٣٩/٨. التمهيد البن عبد البر ٢٨٥/٢٢. اإلقناع للشربيني ٣٥٧/٢. ابن قدامة عبد اهللا 
بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، 

١٤٠٥هـ، ٣٤٧/٥.
٢- التمهيد البن عبد البر ٢٨٥/٢٢.

http://www. االلكتروني:  الموقع  الفلسطينية».على  البيئة  تمزق  الجدار  «أنياب  بعنوان:  مقالة  القرا،  إياد   -٣
islamonline.net/servlet/Satellite. السبت/ نوفمبر/ ١٥/ ٢٠٠٣م.

٤- رواه أبو داود، كتاب اإلجارة،باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله، سنن أبي داود٢٩٨/٣،حديث رقم (٣٥٧٠). تحقيق 
األلباني: صحيح. األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة 

األولى، ١٩٨٩م، ٧٠/٨.
٥- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، ١٩٩٦م،٢٥٩/١٩. 
٦- الحصكفي، محمد بن علي بن علي الدمشقي، الدر المختار شرح تنوير األبصار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 
١٣٨٦هـ، ١٨١/٧. الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار 

الفكر، بيروت،لبنان، الطبعة األولى، ١٩٩٦م، ٣٧/١٦. 
٧- رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس. صحيح البخاري، ٥٤٥/٢. حديث رقم(١٤٢٨).  

٨- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، وسطية اإلسالم وسماحته، بال طبعة، ص١٧. 
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٩-  أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. صحيح مسلم ٢٠٣/١، حديث رقم (٢٢٣). 

عار: هو ما ولى جلد اإلنسان من اللباس. قلعجي، محمد، معجم لغة الفقهاء، بال طبعة، ص٢٦٣. ١٠- الشٍّ
١١- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم 
والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ/١٩٨٣م،٧٧/١١، حديث رقم (١٣٤٤٥). الطبراني، سليمان بن أحمد 
بن أيوب، مسند الشاميين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، ١٩٨٤م، ٤٠٢/٣، حديث رقم (٢٥٥٢). المعجم 
األوسط للطبراني ج٥/ص٢٠٤، حديث رقم (٥٠٨٧).قال الهيثمي: إسناده حسن. مجمع الزوائد للهيثمي ١٢٨/١٠. 
١٢- المتقي الهندي، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين، كنز العمال، تحقيق: صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
لبنان،كتاب الطهارة، فضل الطهارة مطلقًا، ١٢٣/٩، حديث رقم(٢٦٠٠١).قال األلباني: ضعيف. األلباني، محمد ناصر 
الدين، صحيح وضعيف الجامع الصغير، مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية، بال طبعة، ٣٦/١٢.

١٣- الهندي، كنز العمال، كتاب الطهارة، فضل الطهارة مطلقًا، ١٢٣/٩، حديث رقم (٢٦٠٠٢). قال األلباني: ضعيف. 
األلباني، صحيح وضعيف الجامع الصغير ١٠٦/١٤.

١٤- الهندي، كنز العمال، كتاب الطهارة، فضل الطهارة مطلقًا، ١٢٣/٩، حديث رقم(٢٦٠٠٠). قال األلباني: ضعيف. 
األلباني، صحيح وضعيف الجامع الصغير ٨١/٩.

١٥- الهندي، كنز العمال، كتاب الطهارة، فضل الطهارة مطلقًا، ١٢٣/٩، حديث رقم(٢٥٩٩٩). قال األلباني: ضعيف. 
األلباني، صحيح وضعيف الجامع الصغير ٢٤١/١٧.

١٦- (المدثر: ٤).
١٧- الرازي، التفسير الكبير ١٦٩/٣٠.

١٨- رواه البخاري،كتاب الطهارة، باب بول الصبيان .صحيح البخاري ٨٩/١.حديث رقم (٢٢٠).    
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١- رواه مسلم،كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله. صحيح مسلم ٢٤٠/١، حديث رقم (٢٩١).    
٢- (األعراف:٣١).

٣- رواه ابن خزيمة،كتاب الجمع، باب استحباب لبس الجبة في الجمعة. ابن خزيمة، محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي 
النيسابوري، صحيح ابن خزيمة، المكتب اإلسالمي، بيروت، ١٣٩٠هـ- ١٩٧٠م، تحقيق: د. محمد مصطفى 

األعظمي، حديث رقم (١٧٦٦)، ١٣٢/٣.
تة سوداء فيه. والجمع خيالن. ابن منظور، لسان  ٤- شامة: وهي الخاُل وهو شامة سوداء في البدن وقيل هي نُكْ

العرب ٢٢٦/١١.
ة من اْألَقْوال  صلَة قَبِيحة فَاحشَ ّل خَ ثُر وروده في الزنَا وكُ تَد قُبحه من ذُنُوب ومعاصٍ ويكْ ٥- الفحش: ما يشْ
واْألَفْعال. العظيم آبادي، محمد شمس الحق، عون المعبود في سنن أبي داود، دار الكتاب العلمية، بيروت، الطبعة 

الثانية، ١٤١٥هـ،  ١٢١/٩.
٦- التَّفَحش: هو تَكَلُّف الْفُحش وتَعمده. المرجع السابق ١٢١/٩.

٧- رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في ِإسبالِ اِإلزار. سنن أبى داود ١٤٨/١٢. حديث رقم (٤٠٩١). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح. الحاكم، محمد بن عبداهللا 
النيسابوري، المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

األولى،١٤١١هـ - ١٩٩٠م تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ١٧١/٦.
٨- العظيم آبادي، عون المعبود ١٢١/٩.

٩- رواه البخاري،كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. صحيح البخاري ٩١/١، 
حديث رقم (٢٢٧).

١٠- الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنن الترمذي ٢٠١/١. قال األلباني: صحيح. األلباني، محمد ناصر الدين، 

صحيح وضعيف سنن الترمذي، بال طبعة، ١١٧/١.
٣- ابن الهمام،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨/١.
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١- (األنفال: ١١).

٢- الجصاص، أحمد بن علي الرازي أبو بكر، أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي، ٣٧٥/٣.

٣- رواه مسلم،كتاب الطهارة، باب صفة غسل الجنابة. صحيح مسلم ٢٥٣/١ . حديث رقم (٣١٦ ).
٤- (البقرة: ٢٢٢).

٥- ابن الجوزي، زاد المسير ٢٤٨/١.    
٦- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ، ٢٠٤/٣.    
٧- الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد عليش،٩١/١. الشافعي، محمد 
بن إدريس، األم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ، ٧٦/١. القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ٧٨/٣.     

٨- ابن الجوزي، زاد المسير ٢٤٨/١.    
٩- ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ،دار الكتب العلمية، 

لبنان، ١٤١٣هـ- ١٩٩٣م، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي، ٢٩٩/١.
١٠- قال الترمذي: (العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اهللا عليه وسلم- ومن بعدهم وهو قول 
األوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقيل: إن هذا إجماع. قال ابن عبد البر: 
أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. وحكي عن أحمد رواية أخرى أنّه 
واجب. وروي ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم). ابن قدامة، المغني ٩٨/٢. المباركفوري، أبو العال، محمد 

بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة األحوزي في شرح سنن الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣٤/٢. 
١١- النووي، المجموع شرح المهذّب ١٢٤/١. ابن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم الحراني، المحرر في 

الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ، ٢٠/١.
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١- القدومي، مروان علي، بحث منشور في مجلة جامعة القدس لألبحاث والدراسات بعنوان: «الصحة الوقائية في 

اإلسالم»، العدد السادس والعشرون، المجلد األول، شباط ٢٠١٢، ص ١٩١.  
٢- (التوبة: ١٠٨). 

٣- الرازي، التفسير الكبير ١٥٦/١٦.
٤- القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ٢٣٥/٨.    

٥- المرجع السابق ٢٣٥/٨.
٦- رواه ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب االستنجاء بالماء. ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني سنن 
ابن ماجه، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت. ١٢٧/١، حديث رقم (٣٥٥). قال الشيخ األلباني: 

صحيح. التبريزي، مشكاة المصابيح ٧٩/١. 
٧- رواه ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب االستنْجاء بِالْماء.سنن ابن ماجه٤٥٨/١،حديث رقم(٣٨٢). تحقيق األلباني 

:صحيح. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة٤٢٦/١. 
٨- حاشية ابن عابدين ٣٣٨/١.

٩- الثَّلْط: ثَلْطُ البعير والبقرة إذا خرج رقيقًا. وربما استُعمل لإلنسان أيضًا. ابن منظور، لسان العرب ٢٦٨/٧. 
١٠- أخرجه البيهقي، جماع أبواب االستطابة، باب االستنجاء بالماء. سنن البيهقي الكبرى ١٠٦/١،حديث رقم(٥١٨). الحديث 
إسناده حسن. ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، الدراية في تخرج أحاديث الهداية، دار المعرفة، بيروت، بال، ٩٧/١.

١١- رواه البخاري،كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخالء. صحيح البخاري٦٦/١، حديث رقم (١٤٣). 
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. المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن  لْدينِ هرةُ. وقيَل: ِإنّما تكون ِإداوةً إذا كانَتْ من جِ ١- اإلداوةُ: اِلمطْ
سيده، المحكم والمحيط األعظم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، ٢٠٠٠م، تحقيق: عبد الحميد هنداوي 

٤٥١/٩. مادة (أدو).
٢- رواه البخاري،كتاب الوضوء، باب االستنجاء بالماء. صحيح البخاري ٦٨/١، حديث رقم (١٤٩). 

٣- رواه البخاري،كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول. صحيح البخاري٨٨/١، حديث رقم (٢١٤).   
٤- المرداوي، علي بن سليمان أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي، ١١٣/١.
٥- الوضوء: مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن. لسان العرب ١٩٤/١. 

٦- القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ٦٠/١.    
- (المائدة: ٦).  ٧

٨- متفق عليه. رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب ال تقبل صالة بغير طهور. صحيح البخاري٦٣/١ حديث رقم 
(١٣٥). وأخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة، صحيح مسلم ٢٠٤/١، حديث رقم (٢٢٥).

٩- أخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة، صحيح مسلم ٢٠٤/١، حديث رقم (٢٢٤). 
هور، سنن الترمذي ٧/١، حديث رقم(٣). قال  ١٠- أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن مفْتَاح الصالَة الطُّ

الترمذي: هذَا الْحديثُ َأصح شيء في هذَا الْبابِ وَأحسن. نفس المرجع والصفحة. 
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١- رواه البخاري،كتاب الوضوء، باب االستنجاء بالحجارة. صحيح البخاري ٧٠/١. حديث رقم (١٥٤).   
٢- رواه البخاري،كتاب الوضوء، باب االستنجاء بالحجارة. صحيح البخاري ٧٠/١. حديث رقم (١٥٤).   

٣- رواه البخاري،كتاب الوضوء،  باب االستنجاء بالحجارة. صحيح البخاري٧٠/١. حديث رقم (١٥٥).    
٤- ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، 

١٣٧٩هـ، ٢٥٨/١.
٥- العيني، عمدة القاري ٣٠٢/٢.

٦- جاء في كتاب «المجموع» لإلمام النووي: ( وأما التّداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات 
غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه أنّه ال يجوز، ووجه ثالث أنّه يجوز بأبوال 
اإلبل خاصة؛ لورود النّص فيها وال يجوز بغيرها، والصواب الجواز مطلقًا، وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد 
طاهرًا يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النّجاسات بال خالف ). النّووي، المجموع ٤٥/٩.انظر تفصيل المسألة في 
كتاب: األنصاري، أبو يحيى زكريا بن محمد الشافعي، شرح روض الطالب من أسنى المطالب، المكتبة اإلسالمية، 
بال، ٥٧١/١. ابن نجيم، البحر الرائق ١٢٢/١. النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم المالكي، الفواكه الدواني على 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ، ٣٤٠/٢. الحطاب، محمد بن عبد الرحمن المغربي 
أبو عبد اهللا، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ، ١١٩/١. ابن تيمية، 
أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، مجموع الفتاوى، بال تاريخ، ٢٧٣/٢٤. ابن قدامة، عبد اهللا المقدسي أبو 
محمد، الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، المكتب اإلسالمي، بيروت، ٤٩٢/١. ابن قيم الجوزية، محمد بن 

أبي بن أيوب الدمشقي، الطب النبوي، دار الفكر، بيروت، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، ص ١٢٢.
٧- رواه مسلم، كتاب األشربة، باب تحريم التداوي بالخمر. صحيح مسلم ١٥٧٣/٣. حديث رقم (١٩٨٤).

٨- شرح النووي على صحيح مسلم ١٥٣/١٣.
٩- رواه البيهقي، باب النهي عن التداوي بالمسكر. سنن البيهقي الكبرى ٥/١٠. حديث رقم (١٩٤٦٣). قال ابن حجر: ذكره 
البخاري تعليقًا عن ابن مسعود. وأورده في تغليق التعليق من طرق إليه صحيحة.ابن حجر، تلخيص الحبير ٧٥/٤. 

١٠-رواه أبو داود، كتاب الطب، باب في األدوية المكروهة .سنن أبي داود ٦/٤، حديث رقم (٣٨٧٠). الحديث إسناده 
ثقات.نفس المرجع والصفحة. وقال األلباني: صحيح. األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن أبي 

داود، بال طبعة، ٣٧٠/٨. 
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١- رواه البخاري،كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن ال يستتر من بوله. صحيح البخاري ٨٨/١. حديث رقم (٢١٣).  
٢- رواه الدارقطني،كتاب الطهارة، باب نجاسة البول واألمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه. سنن الدارقطني، 
علي بن عمر أبو الحسن البغدادي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م، تحقيق: السيد عبد اهللا هاشم 
يماني المدني، ١٢٨/١. حديث رقم (٨). قال الشيخ األلباني: صحيح. األلباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل 

في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م، ٣١١/١.
٣- باصهي، د. جمال عبداهللا باصهي، مقالة بعنوان:»كيفية المحافظة على صحة البروستات» على الموقع االلكتروني: 

.http://www.alriyadh.com/2005/06/06/article70216.html
٤- رواه البخاري، كتاب الطهارة، باب نوم الجنب، صحيح البخاري ٢/٢، حديث رقم(٢٨٧).

٥- الطبراني، المعجم الكبير٢٢٣/٢٠. حديث رقم (٥٢٠). قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد للهيثمي 
.١٧/٢

٦- رواه أبو داود،كتاب الترجل، باب في رد الطيب. سنن أبي داود، ٤٧٧/٢. قال الشيخ األلباني: صحيح. حديث 
رقم (٤١٧٢).

٧- الوبيص: البريق ورجل وباص براق اللون. ابن منظور، لسان العرب ١٠٤/٧.
٨- رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية. صحيح البخاري ٢٢١٤/٥. حديث رقم (٥٥٧٩).  
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روج ذَِلك الْوقْت .شرح النووي على مسلم٤٨/٧. م: َأي امنَعوهم من الْخُ فُّوا صبيانكُ ١- فَكُ
٢- وأوكوا: من أوكى ما في سقائه إذا شده بالوكاء وهو ما يشد به رأس القربة. ابن منظور، لسان العرب ٤٠٥/١٥. 

مادة (وكي).
٣- التخمير: التغطية. ابن منظور، لسان العرب ٢٥٤/٤. مادة (خمر).

٤- رواه البخاري،كتاب األشربة، باب تغطية اإلناء. صحيح البخاري ٢١٣١/٥ .حديث رقم (٣١٠٦).
٥- رواه مسلم،كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب. صحيح مسلم ٢٣٤/١. حديث رقم (٢٧٩).

سيد  البنداري  سليمان  الغفار  د.عبد  تحقيق:  الكبرى،  النسائي  سنن  الرحمن  عبد  أبو  شعيب  بن  أحمد  النسائي،   -٦
كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م، ٧٨/١. حديث رقم (٦٩).تحقيق 

األلباني: صحيح. األلباني، إرواء الغليل ١٨٩/١. 
٧- رواه البخاري،كتاب األشربة، باب اختناث األسقية. صحيح البخاري ٥ /٢١٣٢.حديث رقم ( ٥٣٠٢).

٨- ابن حجر، فتح الباري ٨٩/١٠.
٩- شرح النووي على صحيح مسلم ١٩٤/١٣.

١٠- رواه مسلم،كتاب األشربة، باب كراهية الشرب قائمًا، حديث رقم (٢٠٢٤). صحيح مسلم ١٦٠٠/٣.
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١- مقالة بعنوان: «لماذا نهى النبي -صلى اهللا عليه وسلم- عن األكل أو الشرب واقفًا“، على الموقع:
        http://www.alsayra.com/vb/archive/index.php/t-55094.html.

رقم  حديث  ماجه١١١١/٢  ابن  سنن  الشبع،  وكراهة  األكل  في  االقتصاد  باب  األطعمة،  كتاب  ماجة،  ابن  رواه   -٢
(٣٣٤٩). قال الشيخ األلباني: صحيح. األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف، 

الرياض، الطبعة الخامسة، ٢٤٤/٢.      
٣- الهندي، كنز العمال ٦٩٦/١٥. الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ٨٢/٣.        
٤- رواه أبو داود، كتاب األشربة، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. قال الشيخ األلباني: صحيح. سنن أبي داود 

٣٣٨/٣. حديث رقم (٣٧٢٨). األلباني، إرواء الغليل ٣٦/٧. 
٥-المرداوي، اإلنصاف ٣٢٨/٨. البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي 

النهى لشرح المنتهى، عالم الكتب، بيروت، ط٢، ١٩٩٦، ٣٨/٣. 
٦- رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أصاب المعراض بعرضه. صحيح البخاري ٢٠٨٧/٥. حديث رقم (٥١٦١). 

٧- ابن دقيق العيد، أبو الفتح تقي الدين، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٤/٤.
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١- شرح النووي على صحيح مسلم ٨٠/١٣.

٢- سبق تخريجه.

٣- سبق تخريجه.
٤- متفق عليه. رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب أمور اإليمان، صحيح البخاري ١٢/١. حديث رقم (٩). رواه مسلم، 
كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب النهى عن البصاق في المسجد في الصالة وغيرها. صحيح مسلم ٣٨٩/١.    

: بالضم ما تَفَلَه اِإلنسان. ابن منظور، لسان العرب ٣٤٨/٨. ٥- النُّخاعةُ
٦- رواه مسلم، كتاب الصالة ، باب النهى عن البصاق في المسجد في الصالة وغيرها. صحيح مسلم ٣٩٠/١ حديث 

رقم (٥٥٣). 
٧- منيحة العنز: أنثى العنز تعطى لينتفع بلبنها ثم ترد .ابن منظور، لسان العرب ٦٠٧/٢. مادة (منح).

٨- رواه البخاري، كتاب الهبة وفضله، باب فضل المنيحة. صحيح البخاري ٩٢٦/٢. حديث رقم (٢٤٨٨).
عرةُ واِإلسب. ابن منظور،  عر النابِت عليها يقال له: الشِّ عر من قُبل المرَأة والرجل والشَّ ٩- العانة: منْبِتُ الشَّ

لسان العرب ٢١٣/١. 
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١- الختان: قطع قلفة الذكر وهي الجلدة التي تكون على أعلى الذكر عند الوالدة. ابن منظور، لسان العرب ١٣٧/١٣. مادة ( ختن).
٢- االستحداد: حلق شعر العانة وهي الشعر الذي يكون حول الفرج أو الذكر. ابن منظور، لسان العرب ١٤٠/٣. مادة (حدد). 

٣- رواه البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب، صحيح البخاري ٢٢٠٩/٥. حديث رقم (٥٥٥٠).
٤- أي في الوضوء، أو عند االنتباه من النوم، أو عند الحاجة إليه لنحو اجتماع وسخ في األنف. المناوي، فيض القدير 

شرح الجامع الصغير ٣١٦/٤. ابن منظور، لسان العرب ٣٥٣/١٠. مادة (نشق).     
بةٌ. ابن منظور، لسان العرب ٤١١/١. مادة (رجب). ٥- البراجم: من السالميات وقيل هي مفاصُل اَألصابع واحدتها راجِ

٦- قال وكيع: انتقاص الماء يعني االستنجاء. ابن منظور، لسان العرب ١٠٠/٧. مادة (نقص). 
٧- رواه مسلم،كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة. صحيح مسلم ٢٢٣/١. حديث رقم (٢٦١).   

٨- شرح النووي على مسلم ١٥٠/٣.    
٩- ابن حجر، فتح الباري ٣٣٨/١٠.

١٠- أبن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد، المصنف في األحاديث واآلثار، تحقيق: سعيد محمد اللحام، الطبعة األولى، 
دار الفكر ١٤٠٩هـ، ٣٤٦/٣. األصبحي، مالك بن أنس أبو عبد اهللا، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

دار إحياء التراث العربي، مصر، ٢٦٥/٢. 
١١- رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة. صحيح مسلم ٢٢٢/١. حديث رقم (٢٥٨).

١٢- رواه البخاري، كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم. صحيح البخاري٦٨٢/٢.

١٣- رواه البخاري، كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم. صحيح البخاري٦٨٢/٢.

١٤- رواه البخاري، كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم. صحيح البخاري٦٨٢/٢.
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١- رواه أبو داود، كتاب الترجل، باب في إصالح الشعر. سنن أبي داود ٤٧٥/٢. حديث رقم (٤١٦٣). قال الشيخ 
األلباني: حسن صحيح. السلسلة الصحيحة لأللباني٨٩٩/١.   

٢- رواه أبو داود، كتاب الترجل، باب في حلق الرأس. سنن أبي داود ٤٨٢/٢. حديث رقم (٤١٩٢). قال الشيخ 
األلباني: صحيح. مشكاة المصابيح ٥١١/٢.

٣- رواه ابن ماجة، كتاب األدب، باب الجلوس بين الظل والشمس. سنن ابن ماجه ١٢٢٧/٢. حديث رقم (٣٧٢٢). 
قال الشيخ األلباني: صحيح. األلباني، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، ٢٢٢/٨. 

٤- المناوي، فيض القدير ٣٤٢/٦.   
٥- ابن قيم الجوزية، الطب النبوي ص١٨٩. المناوي، فيض القدير ٤٢٥/٦.   

رقم  حديث   .١٢٢٧/٢ ماجه  ابن  سنن  الوجه.  على  االضطجاع  عن  النهي  باب  األدب،  كتاب  ماجة،  ابن  رواه   -٦
(٣٧٢٣). قال الشيخ األلباني: صحيح. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ٢٢٣/٨.

٧- العظيم آبادي،عون المعبود ٢٦١/١٣. النفراوي، الفواكه الدواني ٣٣٢/٢.    
٨- رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب النوم على الشق األيمن. صحيح البخاري ٢٣٢٧/٥. حديث رقم (٥٩٥٦).
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١- ابن مفلح، أبو عبد اهللا محمد المقدسي، اآلداب الشرعية والمنح المرعية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، تحقيق: شعيب األرنؤوط - عمر القيام، ٢٤٤/٣-٢٤٥.

٢- المرجع السابق ٢٤٥/٣.
٣- رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح،كتاب األدب عن رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- باب ما جاء 
في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس، حديث رقم (٢٧٤٥). سنن الترمذي ٨٦/٥. قال الشيخ األلباني: 

إسناده جيد. مشكاة المصابيح ٢٦/٣.
٤- األخبثان: هما البول والغائط. شرح النووي على صحيح مسلم ٤٦/٥.

٥- رواه مسلم، كتاب الصالة، باب كراهة الصالة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصالة مع مدافعة 
األخبثين، حديث رقم (٥٦٠)، صحيح مسلم ٣٩٢/١.

٦- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ تحقيق: هالل 
مصيلحي مصطفى هالل. ١٧٧/٥. ابن مفلح، اآلداب الشرعية ٦٤/٣.

٧- لالستزادة حول هذا الموضوع انظر: عبداهللا، عمر محمود، الطب الوقائي في اإلسالم، الموصل، العراق، ط١، 
١٩٩٠م. القضاة، عبد الحميد، تفوق الطب الوقائي في اإلسالم، رسالة المسجد، العدد الخامس، شوال، ١٤٢٤هـ. 
البنا، عائدة عبد العظيم، اإلسالم والتربية الصحية، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، ط١، ١٩٨٤م.
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١- رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في اإلناء قبل غسلها 
ثالث. صحيح مسلم ٢٣٣/١. حديث رقم (٢٧٨).    

٢- أحكام القرآن للجصاص ٢٠٧/٥.
٣- المناوي، فيض القدير ٢٧٨/١.

٤- رواه البخاري،كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في اإلناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. 
صحيح البخاري ١٠٣/١. حديث رقم (٢٥٩).    

٥- العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٠٩/٣.   
٦- رواه النسائي،كتاب الطهارة، باب دلك اليد باألرض بعد االستنجاء. سنن النسائي ٤٥/١. قال الشيخ األلباني: حسن. 
حديث رقم (٥٠). األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن النسائي، مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن 

والسنة باإلسكندرية،١٩٤/١.  
٧- ابن حجر، فتح الباري ٣٦٢/١.

٨- شرح النووي على صحيح مسلم٤٦/٤.

٩- العظيم آبادي، عون المعبود ١٦٨/١٠.
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١- رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، صحيح البخاري ١٥٤٤/٤. حديث رقم (٣٩٨١).
٢- رواه النسائي،كتاب الطهارة، باب سؤر الحمار. سنن النسائي٥٦/١. حديث رقم (٦٩). قال الشيخ األلباني: صحيح. 

صحيح وضعيف سنن النسائي ٢١٣/١. 
٣- ابن منظور، لسان العرب ٩٤/٦. مادة (رجس). السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل،شرح سنن النسائي، 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م، ٥٦/١.     
٤- ابن نجيم، البحر الرائق ١٩٥/٨. النفراوي، الفواكه الدواني ٢٨٩/٢. ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي 
أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت ٣٤٤/١. الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج 

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، ٢٩٨/٤. ابن قدامة، المغني ٣٢٦/٩-٣٢٧.
٥- رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 

من الطير، صحيح مسلم ١٥٣٤/٣. حديث رقم ( ١٩٣٤).                  
٦- التمهيد البن عبد البر ١٥٥/١. ابن قدامة، المغني ٣٢٦/٩.

: البقَرةُ تَتَبع النجاسات. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بال تاريخ، ص ١٢٦٤. مادة (جّل).      ٧- الجالَّلَةُ
٨- رواه ابن ماجة، كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجاللة، سنن ابن ماجه، ١٠٦٤/٢. حديث رقم (٣١٨٩). قال 

الشيخ األلباني: صحيح. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ١٨٩/٧.
٩- ابن عبد البر، التمهيد ١/ ١٤٣.       

١٠- ابن حجر، فتح الباري ٦٤٨/٩.   
١١- رواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب أمر من مر بسالح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع 

الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. صحيح مسلم  ٢٠١٩/٤. حديث رقم (٢٦١٥).
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١- رواه الترمذي،كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلوالً. قال الشيخ األلباني: صحيح. سنن 
الترمذي ٤٦٤/٤. حديث رقم (٢١٦٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: على شرط مسلم 

وأقره الذهبي. وقال ابن حجر: سنده صحيح. فتح الباري البن حجر ٧٥/٢٠. 
٢- المناوي، فيض القدير ٣٤٢/٦.

٣- رواه أبو داود، كتاب األدب، باب في قتل الحيات، سنن أبي داود ٧٨٥/٢. حديث رقم (٥٢٥١). قال الشيخ األلباني: 
صحيح إن كان ابن سابط سمع من العباس. األلباني، صحيح وضعيف سنن أبي داود ٢٥١/١١. 

٤- رواه البخاري،كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون. صحيح البخاري ٢١٦٣/٥.حديث رقم (٥٣٩٦).   
٥- وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبك من منازل حاج الشام. الحموي، ياقوت بن عبد اهللا أبو عبد اهللا، 

معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، ٤٤٨/٢.  
٦- العدوةُ والعدوةُ: جانب الوادي وحافَتُه. ابن منظور، لسان العرب٣١/١٥. 

٧- ابن األثير، عز الدين على بن أبي الكرم الشيباني، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، لبنان، ١٩٧٩م، ٤٥٠/١.      
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١- المرجع السابق ٤٤٩/١.    

٢- رواه مسلم،كتاب الطب، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر وال نوء وال غول وال يورد ممرض على 
مصح. صحيح مسلم ١٧٤٣/٤.حديث رقم (٢٢٢١). 

٣- شرح النووي على مسلم ٢١٧/١٤.   
٤- ال طيرة: هو نهي عن التطير وهو التشاؤم. ابن منظور، لسان العرب ٥٠٨/٤. مادة (طير).   

٥- هامة: هي الرأس. واسم لطائر يطير بالليل كانوا يتشاءمون به. ابن منظور، لسان العرب ٥٧٢/١١.     
٦- الصفر: هو الشهر المعروف كانوا يتشاءمون بدخوله فنهى اإلسالم عن ذلك. وقيل: هي حية تكون في البطن 

تصيب الماشية والناس. ابن منظور، لسان العرب ٤٦٠/٤. 
٧- رواه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام. صحيح البخاري ٢١٥٨/٥. حديث رقم (٥٣٨٠).

٨- شرح النووي على صحيح مسلم ٢١٤/١٤.
٩- المرجع السابق ١٧٣/١٤.

١٠- رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب النهي عن االستنجاء باليمين. صحيح البخاري٦٩/١، حديث رقم (١٥٢).
١١- الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. ابن منظور، لسان العرب ٢٦٥/١١.

١٢- رواه البخاري،كتاب األطعمة، باب التيمن في األكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة: قال لي النبي- صلى اهللا 
عليه وسلم-: «كل بيمينك». صحيح البخاري ٢٠٥٧/٥. حديث رقم (٥٠٦٥).

١٢- رواه البخاري،كتاب الوضوء، باب ال يمسك ذكره بيمينه إذا بال. صحيح البخاري٦٩/١. حديث رقم (١٥٣). 
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١- الصحفة: كالقصعة. وقال ابن سيده: شبه قصعة مسلنطحة عريضة وهي تشبع الخمسة. ابن منظور، لسان العرب ١٨٧/٩.
٢- رواه مسلم، كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. صحيح مسلم ١٥٩٩/٣. حديث رقم (٢٠٢٢).

٣- المناوي، فيض القدير ٢٧٥/١. 
٤- رواه أبو داود،كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في االستبراء. سنن أبي داود٨/١. حديث رقم (٣٢).  
وقال الحزامي: الحديث حسن لغيره. الحزامي، يحيى بن مري بن حسن بن حزام الشافعي، خالصة األحكام في 
مهمات السنن وقواعد اإلسالم، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، الطبعة األولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، تحقيق: 

حسين إسماعيل الجمل،١٦٨/١. وقال الشيخ األلباني: صحيح. صحيح وضعيف سنن أبي داود ١١٠/١.
٥- المعجم األوسط للطبراني ٣٧٩/٢، حديث رقم (٨٨٠). الحديث فيه عمر بن سهل المازني وثقه ابن حبان وقال: 

ربما خالف، وضعفه العقيلي، وبقية رجاله رجال الصحيح. الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٣٧٢/٩. 
٦- شرح ابن بطال ٢٦١/١. 
٧- المرجع السابق ٢٦٢/١.

٨- رواه النّسائي،كتاب عشرة النساء، ما عليه إذا أراد أن ينام وذكر اختالف الناقلين لخبر عائشة في ذلك. سنن النسائي 
الكبرى ٣٣١/٥. حديث رقم ٩٠٤٥). قال الشيخ األلباني: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. السلسلة الصحيحة،١/ ٧٤٥.

٩- رواه الطبراني، حديث رقم (٧١٦٦). المعجم األوسط ٧/ ١٦٤. الهندي، كتاب المعيشة والعادات. الهندي،كنز 
العمال ١٠٦/١٥. قال الشيخ األلباني: ضعيف. صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته لأللباني ص ١٤٣٢. 

١٠- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، المكتبة التجارية الكبرى مصر، 
١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م،٤٩/١.
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١- رواه ابن حبان، ذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين. ابن حبان، محمد بن حبان بن 
أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ٣٦٩/٣. قال األلباني: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم. 

األلباني، السلسلة الصحيحة ٣١٩/٦.
٢- الضاري: من أوالد الكالبِ السلُوقية التي تَصيد، والجميع الضراء. الفيروز آبادي، القاموس المحيط ٤٤٣/٣.

٣- القيراط: الذي في الحديث فقد جاء تفسيره فيه َأنَّه مثُْل جبل ُأحد.الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، 
مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، بيروت، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م، ٢٥٢/١. ابن 

منظور، لسان العرب، ٣٧٤/٧.
يمِ اقْتنَاِئها ِإالَّ ِلصيد َأو زرعٍ  ٤- رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب اَألمرِ بِقَتْلِ الْكالَبِ وبيانِ نَسخه وبيانِ تَحرِ

َأو ماشية ونَحوِ ذَِلك صحيح مسلم ٣٢٧/١٠. حديث رقم (٤١٠٦).  
٥- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبي، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة األولى ٢٠٠٠م، تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض، ٤٩٣/٨.
٦- رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، صحيح البخاري٥١٧/٢. حديث رقم (٢١٩٧).  

٧- حاشية ابن عابدين ١٣٤/٥. ابن عبد البر، االستذكار ٤٩٣/٨. ابن قدامة، المغني ١٩١/٤. النفراوي، الفواكه 
الدواني ٤٠٣/٨. الحاوي الكبير، المارودي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان،١٩٩٤م، ٨٣٩/٥.
رقم  حديث  هللا،  المقادير  وتفويض  باهللا  واالستعانة  العجز  وترك  بالقوة  األمر  في  باب  القدر،  كتاب  مسلم،  رواه   -٨

(٢٦٦٤). صحيح مسلم ٢٠٥٢/٤. 
٩- رواه ابن حبان، كتاب السير، ذكر إباحة المسابقة باألقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان. صحيح ابن حبان 
٥٤٥/١٠. حديث رقم(٤٦٩١). قال األلباني: صحيح. غاية المرام، األلباني، محمد ناصر الدين، غاية المرام في 

تخريج أحاديث الحالل والحرام، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط٣، ١٤٠٥هـ، ص٢١٦.
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١- رواه مسلم، كتاب الجهاد، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. صحيح مسلم ٤٨٣/١٢. حديث 
رقم (٥٠٥٥).  

٢- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحفة الملوك في فقه اإلمام أبي حنيفة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 
الطبعة األولى، ١٤١٧هـ،٢٣٧/١. الدردير، أبو البركات أحمد ، الشرح الكبير، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي، 
غاية  حل  في  األخيار  الشافعي،كفاية  محمد  بن  بكر  أبو  الدين  تقي  الحصني،   .٢٠٩/٢ بيروت،  الفكر،  دار 

االختصار، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ٥٣٦/١. ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل ٣٤٢/٢.
٣- الحصني،كفاية األخيار ٥٣٧/١. الشرح الكبير للشيخ الدردير٢٠٩/٢. 

يضِ علَى الرمي. صحيح البخاري ٣٦٩/١٠. حديث رقم (٢٨٩٩).   ٤- رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب التَّحرِ
٥- شرح النووي على مسلم٦٤/١٣. 

٦- ابن مفلح، اآلداب الشرعية ٤٨٠/١.    
٧- المرجع السابق ٤٨٠/١- ٤٨١.  
٨- المرجع نفسه ٤٨٠/١- ٤٨١.  

٩- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٩/٤.
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١- الريسوني، المحافظة على البيئة ص ١٧٤.  
 - ١٤٠٩هـ  الثانية،  الطبعة  سوريا،  دمشق،  القلم،  دار  الفقهية،  القواعد  شرح  محمد،  الشيخ  بن  أحمد  الزرقا،   -٢

١٩٨٩م، ص١٩٧.
٣- الحمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها اإلمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثالً. 
وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزالً مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عال فإلى حيث 
انتهى صوته حماه من كل جانب، فال يرعى فيه غيره، ويرعى هو مع غيره فيما سواه، والحمى هو المكان 
مواش  فترعاه  الكأل  فيه  ليتوفر  الموات؛  ذلك  من  اإلحياء  من  يمنع  أن  ومعناه:  المباح،  خالف  وهو  المحمي، 

مخصوصة، ويمنع غيرها.ابن منظور، لسان العرب ١٩٨/١٤. ابن حجر، فتح الباري٤٤/٥.
٤-  النّقيع: أصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء، وهو مكان على عشرين فرسخًا من المدينة وقدره ميل في ثمانية 

أميال. ابن حجر، فتح الباري٤٥/٥.
٥-  رواه البخاري، كتاب المساقاة الشرب، باب ال حمى إال هللا ولرسوله  صلى اهللا عليه وسلم. صحيح البخاري ٨٣٥/٢. وأما 

شرف: فهو موضع بقرب مكة. والربذة: بفتح الراء موضع معروف بين مكة والمدينة. ابن حجر، فتح الباري٤٥/٥.
٦- العيني، عمدة القاري ٢١٣/١٢.
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١- البز: الثياب والبزاز بائع البز وحرفَتُه البِزازةُ. ابن منظور، لسان العرب ٣١١/٥. 

٢- مجلة األحكام العدلية، تأليف: جمعية المجلة، دار النشر: كارخانه تجارت كتب، تحقيق: نجيب هواويني، ص٢٣١.
٣- ابن حجر، فتح الباري ٢٤/٥. 

٤- رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب ما كان أصحاب النبي- صلى اهللا عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في 
الزراعة والثمرة. صحيح البخاري ٨٢٥/٢. حديث رقم (٢٢١٥).     

٥- ابن حجر، فتح الباري ٢٤/٥. 
بعضًا في  النبي- صلى اهللا عليه وسلم- يواسي بعضهم  أصحاب  باب ما كان  البخاري،كتاب المزارعة،  ٦- رواه 

الزراعة والثمرة. صحيح البخاري ٨٢٤/٢. حديث رقم (٢٢١٤).
٧- الشنقيطي، أضواء البيان ٧٦/٧. الحصني،كفاية األخيار ٣٠٣/١.

٨- ابن حجر،فتح الباري ٣٢/٥.
٩- رواه البخاري، كتاب المساقاة الشرب، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي -صلى 

اهللا عليه وسلم-  ال يمنع فضل الماء. صحيح البخاري، البخاري ٨٢٩/٢. حديث رقم (٢٢٢٧).
١٠- ابن حجر،فتح الباري ٣٢/٥.

١١- رواه مسلم،كتاب اإليمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثالثة الذين 
ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم. صحيح مسلم ١٠٣/١، حديث رقم (٣١٠).
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القاهرة  اإلسالمي  الكتب  دار  الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  الحنفي،  علي  بن  عثمان  الدين  فخر  الزيلعي،   -١
١٣١٣هـ، ١٩/٤.

٢- أبو حيان األندلسي، تفسير البحر المحيط، ١٨/٢.
٣- الشنقيطي، أضواء البيان ٥٨/٢.

٤- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، بدائع الفوائد، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة 
المكرمة، الطبعة األولى، ١٤١٦هـ- ١٩٩٦م، ٨٥٤/٤.

٥- الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٤٣/٩.
٦- قانون سلطة جودة البيئة في فلسطين رقم ٧ لسنة ١٩٩٩ ص٣٩.

٧- الشوكاني، تفسير فتح القدير ٢٥٢/٣.  
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١- تفسير ابن كثير ٨٢/٣.    

٢- ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٤١٦/١١.    
٣- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: د. 

محمد جميل غازي، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ص٣٤٩. الريسوني، المحافظة على البيئة ٢٠٣.     
٤- (آل عمران: ١١٠).

٥- الرازي، التفسير الكبير ١٥٦/٨.
األمر  وأن  وينقص  يزيد  اإليمان  وأن  اإليمان  من  المنكر  عن  النهي  كون  بيان  باب  اإليمان،  مسلم،كتاب  رواه   -٦

بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. صحيح مسلم ٤٩/١. حديث رقم (٦٩). 
٧- شرح النووي على صحيح مسلم ٢٢/٢.

٨- ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤١٦/١١.    
باب االقتداء بسنن رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- صحيح  بالكتاب والسنة،  البخاري،كتاب االعتصام  ٩- رواه 
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البخاري، ٦/ ٢٦٥٨. حديث رقم (٦٨٥٨).
١- ابن تيمية، الطرق الحكمية ص ٣٨٤.  

ص١١.   ،١٩٨١ ط٢،  بيروت،  الثقافة،  دار  الحسبة،  طلب  في  الرتبة  نهاية  نصر،  بن  الرحمن  عبد  الشيزري،   -٢
الريسوني، المحافظة على البيئة ٢٠٣-٢٠٤.   

٣- القصاب: الجزار. ابن منظور، لسان العرب ٦٧٥/١. مادة (قصب).
٤- الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن الجبرتي الحنفي، عجائب اآلثار، بال طبعة، ٢٤٧/٣.

٥- األحكام السلطانية، أبو الحسن علي الماوردي، الطبعة الثالثة، ١٩٧٣م، ٢٥/٢.  
٦- المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، السلوك لمعرفة دول الملوك، بال طبعة،٢٩/١.
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١- النووي، يحيى بن شرف بن مري محيي الدين أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي 
بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ،٤١٩/٧. الماوردي، األحكام السلطانية ص٢٤٥.

٢- ابن اْألخوة الْقُرشي، محمد بن محمد بن أحمد، معالم القربة في طلب الحسبة، بال طبعة، ص٩١. البرق الشامي 
.١٣٨/٥

٣- ابن اْألخوة الْقُرشي، معالم القربة في طلب الحسبة ص١٥٢. البرق الشامي ١٣٧/٥.
٤- عبد الرحمنِ بن نَصرِ بنِ عبد اهللاَِّ، نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، بال طبعة، ص١٠٨.

٥- السرجين: الزبل تدمل به األرض. الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار 
الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين،٨٠٦٥/١.

، نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة ص١١٦. ٦- عبد الرحمنِ بن نَصرِ
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١- المرجع السابق ص١١٧.
٢- آل عمران (١١٠).

٣- رواه البخاري، كتاب الشركة. باب هل يقرع في القسمة واالستهام فيه، صحيح البخاري ٨٨٢/٢. حديث رقم 
    .(٢٣٦١)

٤- العيني، عمدة القاري ٥٧/١٣.    
٥- القرضاوي، يوسف، رعاية البيئة في شريعة اإلسالم، دار الشـــروق، مصر، ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م، ص ١٤٠.  
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١- ابن منظور، لسان العرب ١٨٥/٢.    
٢- السعود، راتب، اإلنسان والبيئة (دراسة في التربية البيئية)، دار ومكتبة الحامد، عمان، األردن، ط٢ ٢٠٠٧م، ص٥١. 
ربيع، عطاء اهللا وآخرون، الصحة العامة وحماية البيئة، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، األردن، ٢٠٠٧، 

ص٦٥١. العلوم والصحة وطرائق تدريسها١، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ٢٠٠٦، ص٢٨٩.
٣- السعود، اإلنسان والبيئة ص٥٢. العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص٢٨٩.

٤- وهي مركبات كيميائية تسبب األمراض الخطيرة لإلنسان والحيوانات وخاصة األورام والسرطانات المختلفة. محمد 
أمين عامر ومصطفى محمود سليمان، تلوث البيئة مشكلة العصر، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط٢، ١٤٠٣-

٢٠٠٣، ص٢٦٧.
٥- العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص٢٤٤. 

٦- ( البقرة: ٢٠٥ ). 
٧- تفسير ابن كثير ٣٣٢/١.
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١- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص٢٤.
٢- (البقرة: ٢٥١).  

٣- تفسير أبي السعود ٢٤٥/١.
٤- (القصص: ٧٧).

٥- (الجن: ١٦).
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١- ( األنبياء: ٣٠).
٢- الشنقيطي، أضواء البيان ١٤١/٤.

٣- السيوطي، الدر المنثور٦٢٦/٥.
٤- السعود، اإلنسان والبيئة ص٧٧.

٥- ( النحل: ١٠).
٦- الشنقيطي، أضواء البيان ٣٤٠/٢.

٧- عبد الجواد، أحمد عبد الوهاب، المنهج  اإلسالمي لعالج تلوث البيئة، الدار العربية للنشر والتوزيع، ص ٩٦.
٨- شحاتة، رؤية الدين اإلسالمي في الحفاظ على البيئة ص ١٩.

٩- ( الفرقان: ٤٨).
١٠- الشنقيطي، أضواء البيان ٤١٦/٢.
١١- السيوطي، الدر المنثور ٢٦٣/٦.
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١- ( السجدة: ٢٧).

٢- تفسير ابن كثير ٤٦٤/٣.
٣- ربيع، وآخرون، الصحة العامة وحماية البيئة ص٦٦٧. جاد اهللا، فوزي علي، الصحة العامة والرعاية الصحية، 

دار المعارف، مصر، ط٣، ص١٦٧.
٤- (النمل: ٦٠).

٥- الشنقيطي، أضواء البيان ٤٠٤/٧.
٦- ربيع، وآخرون، الصحة العامة وحماية البيئة ص٦٦٧.

٧- رواه النسائي،كتاب الطهارة، باب ماء البحر. سنن النسائي ٥٠/١. حديث رقم (٥٩). قال الشيخ األلباني: صحيح. 
األلباني، إرواء الغليل ١٤٩/٨.   

٨- جاد اهللا، الصحة العامة والرعاية الصحية، ص١٦٧. 
٩- (القمر: ٢٨).

١٠- رواه ابن ماجة، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثالث. سنن ابن ماجه ٨٢٦/٢. حديث رقم (٢٤٧٢). 
قال الشيخ األلباني: صحيح. مشكاة المصابيح ١٧٩/٢.

١١- الصنعاني، محمد بن إسماعيل األمير، سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، دار إحياء التراث العربي، 
بيروت، ١٣٧٩هـ، الطبعة الرابعة، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، ٨٦/٣.
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١- المناوي، فيض القدير٢٧١/٦.    
٢- المرجع السابق ٢٧١/٦.    

٣- جاد اهللا، الصحة العامة والرعاية الصحية ص١٦٧. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص٢٤.
٤- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، طبعة ٢٠٠٠م، ص ١٣٢-١٣٧.

٥- المرجع السابق ص ٤٣.
٦- الخطيب، السيد احمد ، النظام البيئي والتلوث، المكتبة المصرية اإلسكندرية، ٢٠٠٤، ص٦٩. علياء بوران، علم 

البيئة ص ٢٣٣ .
٧- العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص ٢٩٣.

٨- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص ٢٠٤-٢٠٥.
٩- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص ٢٠٥. التربية البيئية، مركز علوم صحة البيئة والمهنة، جامعة 

بير زيت، مرجع عن البيئة العالمية، برنامج التعليم البيئي، ص ١٢.
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١- علياء بوران، علم البيئة ص ٥.

٢- نشرة بعنوان: «مياه نظيفة صحة أفضل»، إصدار لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية بالتعاون مع مركز الدراسات 
المائية والبيئية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص٤.

٣- (األعراف:٣١).
٤- الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ٣٩٤/١٢. 

٥- (األعراف:٣١).
٦- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ٢٢٤/٢. 
٧- رواه ابن ماجة،كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه. سنن ابن ماجه ١٤٧/١. حديث 

رقم ( ٤٢٥ ). قال األلباني: ضعيف. مشكاة المصابيح ٩٢/١. 
٨- رواه ابن ماجة،كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، حديث رقم (٤٢٤). 

سنن ابن ماجة /١٤٧. قال األلباني: ضعيف. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ٤٩٦/١.
٩- شنة: القربة الخلق. الرازي، مختار الصحاح ص ٣٥٤.     

١٠- رواه ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه. سنن ابن ماجه ١٤٧/١. 
حديث رقم (٤٢٣). قال الشيخ األلباني: صحيح. يقلّله: من التقليل أي ال يكثر في استعماله الماء فيه. نفس المرجع 

والصفحة. األلباني، صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ٤٩٥/١.
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١- الصاع: كيل يسع أربعة أمداد. والمد: إناء مكعب طوله (٩و٢ سم) تقريبًا ويساوي (رطل وثلث عراقي). قال 
الشنقيطي: وزن الصاع بالعدس المجروش ٦٠٠, ٢ كيلوين وستمائة جرام، وبالماء ١٠٠, ٣ ثالثة كيلوات ومائة 

جرام. أضواء البيان للشنقيطي ٢٩٢/٨. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات ٨٧/١.
٢- رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد. صحيح البخاري ٨٤/١.حديث رقم (١٩٨). 

٣- السباحة: المسبحة اإلصبع التي تلي اإلبهام سميت بذلك؛ ألنها يشار بها عند التسبيح. ابن منظور، لسان العرب ٢/ ٤٧٤.

صحيح. حسن  األلباني:  الشيخ  قال  ثالثًا.  ثالثًا  الوضوء  باب  الطهارة،  داود،كتاب  أبو  رواه   -٤
 سنن أبي داود ٣٣/١. قال ابن حجر: روي من طرق صحيحة، وصححه ابن خزيمة. فتح الباري ٢٣٣/١.

٥- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، دار الجيل، بيروت، 
١٩٧٣م، ٢١٥/١.  

٦- العيني، عمدة القاري ٢٤٣/٢.
٧- المرجع السابق، ٢٤٣/٢.

٨- الشوكاني، نيل األوطار ٢١٦/١. ابن الهمام، شرح فتح القدير ٣١/١. حاشية ابن عابدين ١٣٢/١. عليش، منح 
الجليل ٦٥/١. الشربيني، مغني المحتاج ١٨٩/١. ابن عبد الوهاب، محمد، مختصر اإلنصاف والشرح الكبير، 
مطابع الرياض، الرياض، الطبعة األولى، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، د.محمد بلتاجي، د. سيد حجاب 
ص٣٩. العيني، عمدة القاري ٢٤٣/٢. الزركشي، شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا المصري الحنبلي، 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، الطبعة األولى، 

تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، ٤٧/١.
مغني  الشربيني   .٦٥/١ الجليل  منح  عليش،   .١٣٢/١ عابدين  ابن  حاشية   .٣١/١ القدير  فتح  شرح  الهمام،  ابن   -٩
الزركشي،٤٧/١.العيني  شرح   .٣٩/١ الكبير  والشرح  اإلنصاف  مختصر  الوهاب،  عبد  ابن   .١٨٩/١ المحتاج 

عمدة القاري ٢٤٣/٢.
١٠- العيني، عمدة القاري ٢٤٣/٢.

١١- الشوكاني، نيل األوطار ٢١٥/١.
١٢- المرجع السابق ٢١٦/١.
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١- رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب اإلسراف في الماء، حديث رقم (٩٦). سنن أبي داود ٢٤/١. قال ابن حجر: 
المدينة  أحاديث الرافعي الكبير،  صحيح. ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني، تلخيص الحبير في 

المنورة، ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م، تحقيق: السيد عبداهللا هاشم اليماني المدني ١٤٤/١. 
٢- المناوي، فيض القدير ١٣٠/٤.

٣- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تلبيس إبليس، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، تحقيق: د. السيد الجميلي،١٦٧/١.

٤- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، دار المعرفة، 
بيروت، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م، الطبعة الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي، ١٤١/١.

٥- المرجع السابق ١٤١/١.
٦- ابن الجوزي، تلبيس إبليس ١٦٧/١.

٧- المرجع السابق ١٦٦/١.
٨- السعود، اإلنسان والبيئة ص٧٧.

٩- ربيع، وآخرون، الصحة العامة وحماية البيئة ص٦٦٥. صباريني، محمد سعيد، ورشيد الحمد اإلنسان والبيئة 
(التربية البيئية)، مكتبة الكتاني، اربد، األردن، ١٩٩٤، ص١٤٧. السعود، اإلنسان والبيئة ص ٧٨-٨٤.





-٦٨-

     
  


             
 
 

 
  


  


     
  
             


 
    

   

١- رواه مسلم،كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد. صحيح مسلم ٢٣٥/١. حديث رقم (٢٨٢).
٢- شرح النووي على مسلم ١٨٨/٣. 

الترغيب  ضعيف  ضعيف.  األلباني:  الشيخ  قال   .(١٧٤٩) رقم  حديث   .٢٠٨/٢ األوسط،  المعجم  الطبراني،   -٣
والترهيب ٣٠/١. 

٤- رواه مسلم،كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، صحيح مسلم ٢٣٦/١. حديث رقم (٢٨٣).   
٥- ابن حجر، فتح الباري ٣٤٧/١. 

٦- رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي عن البول فيها. سنن أبي داود، ٥٤/١. حديث رقم (٢٦). 
قال الشيخ األلباني: حسن لغيره. األلباني، صحيح الترغيب والترهيب ٣٥/١.

٧- العظيم آبادي، عون المعبود ٣١/١. المباركفوري، تحفة األحوذي ٨٢/١.
٨- طنطاوي، وآخرون، حماية البيئة من التلوث بالفيروسات، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، ص ٨٩. 

٩- رواه أبو داود،كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم، حديث رقم (٢٧). سنن أبي داود٧/١. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب ال نعرفه مرفوعًا إالً من حديث أشعث بن عبد اهللا ويقال له أشعث األعمى. سنن الترمذي ٣٣/١. وقال 
الحاكم:  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد. الحاكم، المستدرك على الصحيحين ٢٧٣/١.
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١- المناوي، فيض القدير ٣٤٥/٦.
٢- المباركفوري، تحفة األحوذي ٨٢/١.    

٣- العظيم آبادي، عون المعبود ٣٢/١. المناوي، فيض القدير ٣٤٥/٦.      
٤- الطنطاوي، حماية البيئة ص ١١٨. جاد اهللا، الصحة العامة والرعاية الصحية، ص١٦٧.نشرة تعقيم وتطهير الخزانات، 
إعداد مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين ص ٣ وما بعدها. شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٢١١. 

٥- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٢٢٤. 
٦- عبد الحميد، د. زيدان هندي، هموم اإلنسان والبيئة، كانزا جروب للنشر، ط٢٠٠، القاهرة، ص٨٧. 

٧- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٥٣.
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١- خضر، صدقي وآخرون، األسمدة وخصوبة التربة، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط١، ١٩٩٤م، ص ١٠.
، صحيح مسلم١٠/٣، حديث رقم (٨٣٨). هارة جلُود الْميتَة بِالدباغِ ٢- رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب طَ

الحصني،   .٢٢٤/٩-٢٢٥/١ المجموع  النووي،   .٣٣٨/١ الحقائق  تبيين  الزيلعي،   .٦٥٦/٦ عابدين  ابن  حاشية   -٣
كفاية األخيار٧٣/١. الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، المهذب، دار الفكر، بال طبعة،٩١/١. 

البهوتي،كشاف القناع ٦٣/١. ابن قدامه، المغني ٧٢/١١. المرداوي، اإلنصاف ٤٩٦/١.
٤- المكتل: الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين. ابن منظور، لسان العرب ٥٨٣/١١. مادة (كتل).

٥- العرة: وهي القذر وعذرة الناس. ابن منظور، لسان العرب ٥٥٨/٤. مادة (عرر).
٦- مصنف ابن أبي شيبة، باب العذرة تعر بها األرض، ٤٨٥/٤، أثر رقم (٢٢٣٦٧).

٧- ابن قدامه، المغني ٧٢/١١. المرداوي، اإلنصاف ٤٩٦/١.
٨- مصنف ابن أبي شيبة، باب العذرة تعر بها األرض، ٤٨٥/٤، أثر رقم (٢٢٣٦٥).
٩- مصنف ابن أبي شيبة، باب العذرة تعر بها األرض، ٤٨٥/٤، أثر رقم (٢٢٣٦٢).

١٠- ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا الحنبلي أبو إسحاق، المبدع في شرح المقنع، المكتب اإلسالمي، بيروت، 
١٤٠٠هـ، ٤٥٢/٩.

١١- فتاوى العالمة محمد الصالح العثيمين على الموقع االلكتروني: http://www.saaid.net. بحوث لبعض النوازل 
الفقهية المعاصرة، المكتبة الفقهية الشاملة االلكترونية ضمن كتب غير مصنّفة ص ٢ وما بعدها.
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١- المراجع السابقة.
٢- الزيلعي، تبيين الحقائق ٣٣٨/١. ابن قدامة، المغني ٨٩/١. 

في  المنعقدة  عشرة  الحادية  الدورة  في  اإلسالمي  العالم  لرابطة  الخامس  اإلسالمي  الفقهي  المجمع  قرار  انظر:   -٣
الثالث عشر من رجب ١٤٠٩هـ، ص٩١-٩٣. بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة، المكتبة الفقهية الشاملة 

االلكترونية ضمن كتب غير مصنّفة، ص ٢ وما بعدها.
٤- بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة، المكتبة الفقهية الشاملة االلكترونية ضمن كتب غير مصنّفة، ص ٢ وما بعدها.
٥- التربية البيئية، مركز علوم صحة البيئة والمهنة، جامعة بير زيت، مرجع عن البيئة العالمية، برنامج التعليم البيئي، ص١٢.

٦- العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص ٢٩٣.
٧- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٥١.
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١- وهي ديدان صغيرة تعيش في المياه الملوثة تنتقل إلى اإلنسان وتخترق أعضاءه مسببة له بعض األمراض. المرجع 
السابق ص٢١١.

٢- المرجع نفسه ص ٢١١.
٣- عبد الجواد أحمد، المنهج  اإلسالمي لعالج تلويث البيئة ص ٩٨. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة 

ص ٢٦. شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٢٠٩.
٤- المرجع السابق ص ٩٨.

٥- السعود، اإلنسان والبيئة ص٨٥.
٦- المرجع السابق ص٨٥.

٧- نشرة بعنوان: «المياه العادمة والتقليل من أثرها»، إعداد مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، بدون صفحة.



   

-٧٣-

ZÔˆaÏ:a@tČÏ‹n€a@M@Ô„br€a@k‹İæa
 
 
             
   





 


              
                                   

  
                       

                                
 


 
    

                                        
           


  

 


١- إسالم، أحمد مدحت، التلّوث مشكلة العصر، الكوت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ١٩٩٠م ص٢١.
٢- رواه ابن ماجة، كتاب األدب، باب النهي عن سب الريح. ابن ماجه ١٢٢٨/٢. حديث رقم (٣٧٢٧). قال الشيخ 

األلباني: صحيح. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ٢٢٧/٨.
٣- (فاطر: ٩).

٤- الشنقيطي، أضواء البيان ٣٣/٢.
٥- (الحجر: ٢٢ ).

٦- الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ٦٥/٢.    
٧- الرازي، التفسير الكبير ٢٣٣/٣٠.

٨- (الشورى: ٣٢- ٣٣).
٩- الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ١٥٢/١١.    
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١- (القمر: ١٩)

٢- عامر، محمد أمين، تلوث البيئة مشكلة العصر ص١١٥.سلطة جودة البيئة الفلسطينية، قانون رقم ٧ لعام ١٩٩٩م 
بشأن البيئة ص١١. 

٣- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص ٧٩.
٤- السعود، اإلنسان والبيئة ص٥٢. العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص٢٨٩. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية 

وحماية البيئة ص٢١.
٥- علياء بوران، علم البيئة ص٢٢٨- ٢٢٩ .

٦- السعود، اإلنسان والبيئة ص٦٠. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص٣٠. 
٧- ربيع، وآخرون الصحة العامة وحماية البيئة ص٦٥١-٦٥٥. الديسي، علم البيئة والعالقات الحيوية ص ٣٦٧. 
صباريني، وآخرون، التربية البيئية ١٣٦. عبد الجواد، المنهج اإلسالمي لعالج تلويث البيئة ص١٤٥. السعدي، 

حسين، علم البيئة، دار اليازوري العلمية، عمان، األردن، ٢٠٠٨، ص ٣٤٣.
٨- ربيع، وآخرون، الصحة العامة وحماية البيئة ص٦٥١-٦٥٥. الديسي، علم البيئة والعالقات الحيوية ص٣٦٧. 
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صورة لتجربة القنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية

  



       
           
    

 
          





صباريني، وآخرون، التربية البيئية ١٣٦. عبد الجواد، المنهج اإلسالمي لعالج تلويث البيئة ص١٤٥. السعدي، 
علم البيئة ص ٣٤٣. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص٢٢- ٢٣.  الخطيب، السيد أحمد، النظام 

البيئي والتلوث ص ٨٤.
١- العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص ٢٩٠-٢٩١.

٢- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص ٥٥. الخطيب، السيد أحمد، النظام البيئي والتلوث ص ٨٤.
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صورة تظهر حرق النفايات وأثرها في تلويث البيئة
١- السعود، اإلنسان والبيئة ص٦٤. السعدي، علم البيئة ص ٤٣٧.
٢- السعود، اإلنسان والبيئة ص٦٤. السعدي، علم البيئة ص ٣٧٩.

٣- باصهي، د. جمال عبداهللا باصهي، مقالة بعنوان: «كيفية المحافظة على صحة البروستات» على الموقع االلكتروني: 
http://www.alriyadh.com
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١- السعدي، علم البيئة ص ٣٦٢. عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٨٩.

٢- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٣٤.
٣- السعدي، علم البيئة ص ٣٦٢.

٤- العوينة، عبد اهللا، التهامي، جوهرة الوزاني، مجلّة التّاريخ العربي، بلدان البحر المتوسط الغربي: آفاق اقتصادية 
وبيئية، الرباط، المغرب، ص ٧٤١٧-٧٤١٩. 

٥- الخطيب، السيد أحمد، النظام البيئي والتلوث ص٨٤. علياء بوران، علم البيئة ص ٢٢٩.
٦- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص١٠٠. علياء بوران، علم البيئة ص ٢٢٩ .





-٧٨-

  
  
    
  

  
         
    
  

         
 
           


    

 
 
   
 
  




      
 


١- علياء بوران، علم البيئة ص ٢٣٣ .
٢- العوينة، عبد اهللا، التهامي، جوهرة الوزاني، مجلّة التّاريخ العربي، بلدان البحر المتوسط الغربي: آفاق اقتصادية 

وبيئية، الرباط، المغرب، ص ٧٤٢١. 
٣- المرجع السابق ص ٧٤١٧-٧٤١٩. 

٤- المرجع نفسه ص ٦٦٣.
٥- صباريني، وآخرون، التربية البيئية ص ٤٠. صحيفة القدس، الثالثاء، ٢٠٠٩/١٢/٨ ١٤٣٠هـ، العدد(١٤٤٧٩)، 
ص ١ عمود ٤.كاتر، سوزان، البيئة األخطار والمخاطر،ترجمة أحمد طلعت البشبيشي، دار المعرفة الجامعية، 

اإلسكندرية، مصر، ٢٠٠٥، ص ٣٦٠.
٦- نشرة أخبار قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢١م. 

٧-صحيفة القدس، الثالثاء، ٢٠٠٩/١٢/٨ ١٤٣٠هـ، العدد (١٤٤٧٩)، ص١ عمود ٤. كاتر، سوزان، البيئة األخطار 
والمخاطر ص ٣٦٠.
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١- رواه ابن ماجة، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. سنن ابن ماجه٧٨٤/٢. حديث رقم (٢٣٤٠). 

قال الشيخ األلباني: صحيح. السلسلة الصحيحة لأللباني٤٩٨/١.
٢- متفق عليه، رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. صحيح البخاري٨١٧/٢. حديث 
رقم (٢١٩٥). ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع. صحيح مسلم ١١٨٩/٣. حديث رقم (١٥٥٣).

٣- ابن حجر، فتح الباري ٤/٥. 
٤- مسند أحمد بن حنبل ١٩١/٣.حديث رقم (١٣٠٠٤). الهندي، كنز العمال ١٤٦٠/٣. الكسي، عبد بن حميد بن نصر 
أبو محمد، المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي، 
مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة األولى، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م، ص٣٦٦. قال الهيثمي: رجاله أثبات ثقات. الهيثمي، 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ١٠٨/٤.  
٥- رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الغصن. الصنعاني، أبو بكر 
عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة 

الثانية، ١٤٠٣هـ، ١٤٦/٥. حديث رقم (٩٢٠٩). لم أعثر على تخريج للحديث.
٦- رواه عبد الرزاق في المصنف، باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الغصن. مصنف عبد الرزاق ١٤٦/٥. حديث 
رقم (٩٢٠٧). عرنة ونمرة: موضعان بين عرفات والحرم. النووي، المجموع ١٠٥/٨.لم أعثر على تخريج للحديث.
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ن صورة رئة شخص مدخّ

١- رواه أبو داود، كتاب األدب، باب في قطع السدر. سنن أبي داود ٧٨٢/٢. حديث رقم (٥٢٣٩). قال الشيخ األلباني: 
صحيح.  السلسلة الصحيحة لأللباني ١٧٣/٢.

٢- العظيم آبادي، عون المعبود ١٠٢/١٤.
٣- (األعراف: ١٥٧).    

٤- علوان، عبداهللا ناصح، تربية األوالد في اإلسالم، دار السالم، بيروت، لبنان، ط٣،١٤٠١هـ- ١٩٨١م ٢١٤/١.
٥- علوان، عبداهللا ناصح، تربية األوالد في اإلسالم ٢١٤/١. مقالة بعنوان: «كيف يقضى على مظاهر الفقر؟» على 

. http://www.paldf.net/forum/showthread.php116/ May/ 2008:الموقع االلكتروني
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ن صورة رئة شخص غير مدخّ

              
 



 

  


   




 
١- رواه البخاري، كتاب الطهارة، باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. صحيح البخاري ٩٥/١. حديث رقم (٢٣٨).       

٢- شرح النووي على مسلم ٤١/٥.   
٣- رواه البخاري، كتاب الصالة، باب كفارة البزاق في المسجد. صحيح البخاري١٦١/١. حديث رقم (٤٠٥).          

٤- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد، المحلّى، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي، ٢٣/٤.          

٥- رواه البخاري، كتاب الصالة، باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. صحيح البخاري١٦٠/١. حديث رقم (٤٠٤).             
٦- رواه ابن أبي شيبة، كتاب الصالة، من كره أن يبزق تجاه المسجد، مصنف ابن أبي شيبة ١٤٣/٢. حديث رقم (٧٤٥٦).
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١- السعدي، علم البيئة ص ٣٨٨-٣٨٩. عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٤١٦.
٢- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص ٧٨.

٣- الساحلي، خالد، أباظة، أسامة، «أثر االزدحام المروري ومواصالت النقل العام على التلوث الجوي»، بحث منشور 
في كتاب أوراق عمل المؤتمر الدولي الثاني حول البيئة الفلسطينية، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٩، ص٣. 

٤- عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٤١٦. السعدي، علم البيئة ص ٣٨٨-٣٨٩.
٥- السعدي، علم البيئة ص ٣٨٨-٣٨٩.

٦- السعدي، علم البيئة ص ٣٨٨-٣٨٩. عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٤١٧.   
٧- السعدي، علم البيئة ص ٣٨٨-٣٨٩.

٨- السعدي، علم البيئة ص ٣٨٨-٣٨٩. عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص٤١٦. 
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صورة دخان متصاعد إلى الجو من أحد المصانع
           

 
         




 


           




              
                    



١- عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص٤١٦. 
٢- (الدخان: ١٠-١١).

٣- العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص٢٩٣.
٤- المرجع السابق ص٢٩٣.

٥- السعود، اإلنسان والبيئة ص١٠٣.
٦- المرجع السابق ص١٠٣.

٧- (البقرة: ٢٥٩).
٨- ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل ٩١/١.
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١- (النحل: ٦٦).
٢- (النحل: ١٤). 
٣- (فاطر: ١٢). 

٤- (النحل: ٧).
٥- (آل عمران: ١٤). 

٦- (النحل: ٨٠).
٧- الشافعي، األم ١/ ٢٢.

٨- (النحل: ٦٩).
٩- (األنفال: ٦٠)
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البخاري  صحيح  القيامة،  يوم  إلى  الخير  نواصيها  في  معقود  الخيل  باب  والسير،  الجهاد  البخاري،كتاب  رواه   -١
١٠٤٧/٣.حديث رقم (٢٦٩٥).

٢- ابن حجر، فتح الباري ٥٥/٦.
يء حتّى يموت. الزبيدي، تاج العروس ٢٧١/١٢.  ٣- صبر الحيوان: َأن يحبس حيًا ويرمى بشَ

٤- الموقع االلكتروني:www.icrc.org . بعنوان: الملحق ”البروتوكول“ الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة 
في ١٢ آب / أغسطس ١٩٤٩المتعلّق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

٥- خشاش األرض: وهي حشرات األرض وهوامها. العيني، عمدة القاري ٦٣/١٦.
٦- رواه البخاري،كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. صحيح البخاري ١٢٠٥/٣. حديث 

رقم (٣١٤٠).  .
٧- رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم. صحيح مسلم ١٥٤٩/٣.

حديث رقم (١٩٥٧).
٨- المناوي، فيض القدير ٣٤٧/٦.
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١- متفق عليه. رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. صحيح البخاري 
٢١٠٠/٥. حديث رقم (٥١٩٤). رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر 

البهائم. صحيح مسلم ١٥٤٩/٣. حديث رقم (١٩٥٦).     
٢- شرح النووي على مسلم ١٠٧/١٣. 

٣- الوسم: أثر الكي والجمع وسوم، وقد وسمه وسمًا وسمة إذا أثر فيه بسمة. ابن منظور، لسان العرب ٦٣٥/١٢. 
مادة (وسم).

٤- رواه مسلم،كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. صحيح مسلم ١٦٧٣/٣. 
حديث رقم (٢١١٧).    

٥- النووي، المجموع ١٧٦/٦.  
٦- شرح النووي على صحيح مسلم ٩٧/١٤ . 

٧- (النساء: ١١٩).
٨-  السيوطي، الدر المنثور ٦٨٩/٢. ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل ١٥٨/١. المباركفوري، تحفة األحوذي ٤/ 

 .١٧٠ -١٧١
٩- ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل ١٥٨/١.

١٠- رواه ابن أبي شيبة، كتاب السير، ما قالوا في خصاء الخيل والدواب من كرهه. أثر رقم (٣٢٥٧٧). مصنف ابن 
أبي شيبة ٤٢٣/٦. قال األلباني: صحيح. صحيح وضعيف الجامع الصغير ٤٨٤/٢٦. 
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١- رواه البخاري،كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة.صحيح البخاري ٢١٠٠/٥. 
حديث رقم (٥١٩٦).    

٢- العيني، عمدة القاري ١٢٤/٢١.
٣- رواه البخاري،كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. صحيح البخاري ١٢٠٦/٣. حديث 

رقم (٣١٤١).  
٤- ابن حجر، فتح الباري ٣٥٨/٦.

٥- شرح النووي على صحيح مسلم ٢٣٩/١٤.
٦- رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب األمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. صحيح 

مسلم ١٥٤٨/٣.حديث رقم (١٩٥٥). 
٧- رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء. صحيح البخاري ٨٣٣/٢. حديث رقم (٢٣٣٤ ). 

٨- المباركفوري، تحفة األحوذي ٢٩٩/٥. 





-٨٨-

 
    
 
 
 

                  
 

       



 





        

           


 
سنن  الوجه،  في  والوسم  والضرب  البهائم  بين  التحريش  كراهية  في  جاء  ما  باب  الجهاد،  الترمذي،كتاب  رواه   -١
الترمذي، ٢١٠/٤. حديث رقم(١٧٠٨). قال المنذري: رواه أبو داود والترمذي متصالً ومرسالً عن مجاهد. وقال 
في المرسل: هو أصح. المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، 

دار الكتب العلمية، بيروت،١٤١٧هـ، الطبعة األولى تحقيق: إبراهيم شمس الدين،١٤٧/٣.
٢- البخاري، األدب المفرد، باب التحريش بين البهائم، ص ٤٢٢.

٣- الرملي، أبو العباس أحمد األنصاري، حاشية الرملي، بال تاريخ، ٣٤٤/٤. الشربيني، مغني المحتاج ٤٢٨/٤. 
٤- النووي، المجموع ٣٩٠/٤.  

٥- سبق تخريجه.
٦- سبق تخريجه. 

٧- رواه أبو داود،كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، ٢٣/٣، حديث رقم (٢٥٤٨). قال 
الشيخ األلباني: صحيح. األلباني، مشكاة المصابيح ٢٦٦/٢.

٨- رواه البيهقي،كتاب الحج، باب النزول للرواح، سنن البيهقي الكبرى، ٢٥٥/٥، حديث رقم (١٠١١٨). قال الحافظ 
العراقي: إسناده جيد. المناوي، فيض القدير ١٤٨/٥.         

٩- المعنى اتركوها وخفّفوا عنها إذا لم تحتاجوا إليها. القاري، علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة األولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، تحقيق: جمال عيتاني ٤٨٦/٦.

١٠- رواه الحاكم،كتاب الجهاد، قال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيحين ١٠٩/٢. 
حديث رقم (٢٤٨٦). قال الشيخ األلباني: صحيح. األلباني، السلسلة الصحيحة٥٩/١.

١١- أبو المحاسن، يوسف بن موسى الحنفي، المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار، عالم الكتب، مكتبة المتنبي، 
مكتبة سعد الدين، بيروت، القاهرة، دمشق، ٢٤٤/٢.
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١- رواه مسلم، كتاب األشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك وبتحققه تحققًا تامًا واستحباب 

االجتماع على الطعام. صحيح مسلم ١٦٠٩/٣. حديث رقم (٢٠٣٨).
٢- شرح النووي على صحيح مسلم ٢١٤/١٣.

٣- عتُود: من أوالد المعز وهو ما رعى وقوي وشب. ابن منظور، لسان العرب ٢٧٥/٣. المقري، أحمد بن محمد 
بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت،٢٦٩/١. 

٤- مسند أحمد بن حنبل ٣٩٦/٣. حديث رقم (١٥٣٠١). قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه. الهيثمي، مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ٥٢/٢. 

٥- الحطاب، مواهب الجليل ٤٣/٩.
٦- (طه: ٥٤).
٧- (يس: ٨٠).

٨- (النحل: ٦٨).
٩- (األنعام: ٩٩).

١٠- (القصص: ٢٤).
١١- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بال تاريخ، ص ٨١٦.     
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١- شحاتة، رؤية الدين اإلسالمي في الحفاظ على البيئة ص ٥٦. عبد الجواد، المنهج  اإلسالمي لعالج تلويث البيئة ص ٨٨.
٢- (القمر: ١٣).

٣- الشنقيطي، أضواء البيان ٤٧٨/٧.
٤- (الكهف: ٣٢).

٥- تفسير أبي السعود ٢٢١/٥.    
٦- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص٢٧.
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١- ربيع، وآخرون، الصحة العامة وحماية البيئة ص ٦٧٨- ٦٧٩.
٢- السعود، اإلنسان والبيئة ص١٠٤.

٣- المرجع السابق ص١٠٤.
٤- سبق تخريجه.  
٥- سبق تخريجه. 

٦- رواه البخاري، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب. صحيح البخاري ٦٤٩/٢. حديث رقم (١٧٣١).   
٧- طنطاوي، حماية البيئة من الفيروسات ص ١٨٢-١٥٨.  

٨- المرجع السابق ص١٨٧.   
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١- رواه ابن ماجة،كتاب األطعمة، باب الكبد والطحال. سنن ابن ماجه ١١٠٢/٢. حديث رقم (٣٣١٤). قال الشيخ 
األلباني: صحيح. مشكاة المصابيح ٤٣٩/٢.

٢- (البقرة: ٢٠٥). 
٣- تفسير ابن كثير٣٣٢/١.    

٤- ابن قدامة، المغني ٥٠٦/١٠.
٥- سبق تخريجه. 

٦- رواه الدارمي،كتاب األضاحي، باب من قتل شيئًا من الدواب عبثًا. الدارمي، عبداهللا بن عبدالرحمن أبو محمد سنن 
الدارمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، ١٤٠٧هـ، ١١٥/٢. حديث رقم (١٩٧٨). قال حسين 
سليم أسد: إسناده جيد. نفس المرجع والصفحة. وقال الشيخ األلباني: حسن. صحيح الترغيب والترهيب ٢٧٥/٢.

٧- ميهوب، مقالة بعنوان:: «الحفاظ على البيئة من صميم اإلسالم».على الموقع االلكتروني:
 http://www.startimes2.com/f.aspx. 28/ آذار (مارس)/ 2009.

٨- الملحق «البروتوكول» الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢/ آب أغسطس/  ١٩٤٩المتعلّق بحماية 
 . www.icrc.org:ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية. على الموقع االلكتروني
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١- سبق تخريجه . 
٢- سبق تخريجه. 
٣- (األنعام:١٤١).

٤- مخيلة: كبر. الرازي، مختار الصحاح ص ١٩٦. 
٥- رواه البخاري تعليقًا، كتاب اللباس .صحيح البخاري ٢١٨٠/٥. 

٦- القرشي، يحيى بن آدم،كتاب الخراج، المكتبة العلمية، الهور، باكستان، ١٩٧٤هـ، الطبعة األولى ١٦٨/١. شحاتة، 
رؤية الدين اإلسالمي في الحفاظ على البيئة ص ٢٠.

٧- عبد القادر، محمد، اإلسراف وتأثيره على البيئة، ص ٥٥-٥٦. 
٨- مجلة البحوث اإلسالمية، العدد الثامن واألربعون، ص٣٩٤، المملكة العربية السعودية / الرياض، ١٤١٧هـ. 
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١- (النمل: ٦٠).

٢- الشوكاني، فتح القدير ١٤٦/٤.
٣- رواه مسلم،كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع. صحيح مسلم ١١٨٨/٣. حديث رقم (١٥٥٢).  

الفقه  في  الخراج  أحكام  عثمان،  محمد  شبير،  عنها.  تؤدى  حقوق  من  األرض  رقاب  على  وضع  ما  الخراج:   -٤
اإلسالمي، دار األرقم، الكويت، ط١، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م، ص١٤٦. 

٥- حاشية ابن عابدين ١٧٨/٤. عمر شبير، أحكام الخراج في الفقه اإلسالمي ص٢٢.
٦- شبير، أحكام الخراج في الفقه اإلسالمي ص٣١.

٧- ( المائدة: ٢). 
٨- ( المائدة: ٩٦). 

٩- رواه مسلم،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكالب المعلمة.صحيح مسلم ١٥٣١/٣.
حديث رقم (١٩٢٩).
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قدامة،  ابن   .٢٦٥/٤ المحتاج  مغني  الشربيني،   .٣٣٢/١ المجتهد  بداية  رشد،  ابن   .٤٦١/٦ عابدين  ابن  حاشية   -١

المغني ٢٩٢/٩.
٢- النووي، المجموع ١٠٣/٩.

٣- سيد سابق، فقه السنة، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط٤، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م، ٢٥١/٣. 
٤- (المائدة: ٣).

٥- سبق تخريجه. 
٦- (األعراف: ١٥٧).

٧- النووي، المجموع ١٤/٩.
٨- رواه البخاري،كتاب الطهارة باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.صحيح البخاري ٩٣/١. حديث رقم (٢٣٣).    
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١- العيني، عمدة القاري ١٦٢/٣.

قال   (٣٨٤٢) حديث رقم   .٣٦٤/٣ داود  أبي  سنن  في السمن،  تقع  الفأرة  في  باب  العلم،  كتاب  داود،  أبو  رواه   -٢
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٢٥٦/٤.

الثانية  الطبعة  بيروت،  صيدا،  لبنان،  العصرية،  المكتبة  الكبائر،  اقتراف  عن  الزواجر  حجر،  ابن  الهيثمي،   -٣
المخدرات  أضرار  إسماعيل،  خالد  غنيم،   .٤١٧/١ والبحوث،  الدراسات  مركز  تحقيق:  ١٩٩٩م،  ١٤٢٠هـ- 

المكتبة الوطنية، عمان، ط١، ٢٠٠٤م، ص٦٧.
٤- (المائدة: ٩٠).

٥- السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، تفسير القرآن، دار الوطن، الرياض، السعودية، الطبعة 
األولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، ٦٢/٢. 

٦- الرازي، التفسير الكبير ٦٧/١٢.
٧- رواه النسائي، كتاب األشربة، ذكر اآلثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم 
اهللا إال بالحق ومن وقوع على المحارم. سنن النسائي الكبرى ٢٢٨/٣. حديث رقم (٥١٧٦). قال الشيخ األلباني: 

صحيح. صحيح وضعيف سنن النسائي ١٦٦/١٢.
شرح  في  والحكم  العلوم  جامع  البغدادي،  الدين  شهاب  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبي  الدين  زين  الجوزي،  ابن   -٨
خمسين حديثًا من جوامع الكلم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، الطبعة السابعة، تحقيق: شعيب 

األرناؤوط - إبراهيم باجس، ص٤٢١.
٩- رواه مسلم، كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، صحيح مسلم، ١٥٨٨/٣ حديث رقم 
(٢٠٠٣). ورواه الترمذي، كتاب األشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، سنن الترمذي ٢٩٠/٤ حديث رقم (١٨٦١).

١٠- شرح النووي على صحيح مسلم ١٤٩/١٣.
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١- السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد الحنفي، تنبيه الغافلين، مكتبة اإليمان، المنصورة، مصر، الطبعة األولى 
١٩٩٤م، ص١١٠-١١١. ابن أبي الدنيا، عبد اهللا بن محمد بن عبيد، ذم المسكر، دار الرياض، السعودية، ص٧٤. 

٢- البار، د.محمد علي، الخمر بين الطب والفقه،  دار الشروق، بال تاريخ، ص٤٩-٥٠.
٣- البار، محمد علي، الخمر بين الطب والفقه، ص٤٩-١٣٢. أبو غزالة، محمد حلمي، يسألونك عن الخمر دار األرقم، 
عمان، الطبعة األولى، ١٩٨٣م، ص٢٦ وما بعدها. سيد سابق، فقه السنة  ٣١٧/٢. الشريف، د. عدنان، من علم 

الطب القرآني، دار العلم للماليين، الطبعة األولى، ١٩٩٩م، ص٢٢٧ وما بعدها.
٤- الرازي، التفسير الكبير ٣٧/٦.
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١- الرازي، التفسير الكبير ٦/ ٤٠. الهيثمي، الزواجر ٨٠٣/٢.
٢- غنيم، أضرار المخدرات ص٦٧. سيد سابق، فقه السنة ٣٢٩/٢. علوان، تربية األوالد في اإلسالم ٢٣٠/١.
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١- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص١٤٩. 

٢- المرجع السابق ص١٤٩.
٣- المرجع نفسه ص١٤٩.

٤- سبق ذكر الحديث وتخريجه.
٥- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تهذيب اآلثار، بال طبعة، ١٥/٤.

٦- ال تُنْقي: َأي التي ال مخ لها لضعفها وهزالها.ابن منظور، لسان العرب ٣٣٨/١٥.
ره َأن يضحى بِه، سنن ابن ماجه ٤٣٦/٩، حديث رقم (٣٢٦٤). ٧- رواه ابن ماجه، كتاب األضاحي، باب ما يكْ

قال األلباني: صحيح. األلباني، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ١٤٤/٧. 
٨- البسترة: هي تعريض كل قطرة من الحليب لحرارة مرتفعة لمدة معينة ثم تبريدها فجائيًا. حميض، محمد على 

وآخرون، حفظ وتصنيع األغذية، المطبعة العربية الحديثة، فلسطين، ط ٢٠٠٠، ص ٧٤٨.
٩- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص١٤٩.

١٠- ربيع، وآخرون، الصحة العامة وحماية البيئة ص٦٨٩- ٦٩٠ . صباريني، وآخرون، التربية البيئية ص ١٧٠. 
الديسي، علم البيئة والعالقات الحيوية ص ٤١٩. عبد الجواد، المنهج  اإلسالمي لعالج تلويث البيئة ص٩٧. 
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بدران، عبد الحكيم، أضواء على البيئة، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، ١٩٩٢، ص٤٩. عبد الحميد 
هموم اإلنسان والبيئة ص ٩٤.

١- سبق تخريجه. 
٢- سبق تخريجه. 

٣- رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلّي في الطرق والظالل. صحيح مسلم ٢٢٦/١. حديث رقم (٢٦٩).  
٤- شرح النووي على مسلم ١٦٢/٣.   
٥- علياء بوران، علم البيئة ص ٢٣٨ .
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البيئي حاضره ومستقبله ص٢٨. عثمان محمود  التلوث  ١- علياء بوران، علم البيئة ص ٢٣٩ . شرف، طريح، 
وآخرون، التربية الوطنية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، طبعة ٢٠١٠، عمان، األردن، ص١٢١.

٢- علياء بوران، علم البيئة ص ٢٣٩ .
. http://ar.wikipedia.org/wiki  :٣- علياء بوران، علم البيئة ص ٢٤٠ .الموقع االلكتروني
٤- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٢٨. علياء بوران، علم البيئة ص ٢٣٩.

٥- علياء بوران، علم البيئة ص ٢٤٠ .
٦- المرجع السابق ص ٢٤٠ .

٧- نفس المرجع ص ٢٤٠ .

٨- نفس المرجع ص ٢٣٩ .

٩- نفس المرجع ص ٢٣٩ .
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١- العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص٢٩٣.

٢- المرجع السابق ص ٢٩٤.
٣- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٣٧.

٤- العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص ٢٩٤.
٥- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٥٢. أبو صالح، محمد ذياب، «المحاجر وأثرها في منطقة الخليل»، بحث 

منشور في كتاب أوراق عمل المؤتمر الدولي الثاني حول البيئة الفلسطينية، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٩، ص ١٠٦.
٦- العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص ٢٩٣.

٧- عامر، محمد أمين وآخرون،  تلوث البيئة مشكلة العصرص٢٣٠.
٨- علياء بوران، علم البيئة ص ٢٣٣.

٩- السعدي، علم البيئة ص ٣٦٦.
١٠- عامر، محمد أمين وآخرون، تلوث البيئة مشكلة العصرص٢٣٠.



   

-١٠٣-

 
 

      

   
 
 












١- ذياب، عماد محمد، البيئة حمايتها تلوثها مخاطرها، ص ٥١. هيكل، محمد حسنين، حرب الخليج، مركز األهرام، 
القاهرة، ط١، ١٩٩٢م، ص٥٦١.

٢- مقالة بعنوان: «البيئة وصراعات القوى». على الموقع التالي:
.http://www.greenline.com.kw/env&pol/015.asp 

٣- خضر، هشام، الحرب العالمية الثانية، مكتبة النافذة، الجيزة، مصر، ط١، ٢٠١٠م، ص ٥٤٩.
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صورة تظهر أثر التلوث النفطي على الطيور
١- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٦٣.
٢- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ١٧.

٣- القاسمي، خالد بن محمد. البيعي، وجيه جميل، أمن وحماية البيئة، دار الثقافة العربية، الشارقة، ١٩٩٧، ص١٢٩-١٣٠.
٤- ذياب، عماد محمد، البيئة حمايتها تلوثها مخاطرها، ص ٥١.
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١- السعود، اإلنسان والبيئة ص ١٥٣. شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٦١. عامر، محمد أمين، 
سليمان، مصطفى محمود، تلوث البيئة مشكلة العصر ص ٢٣٠-٢٣١. 
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١- السعود، اإلنسان والبيئة ص ١٥٣. السعدي، علم البيئة ص ٣٦٧.
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صورة منصة نفطية إيرانية في الخليج العربي تحترق
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١- سبق تخريجه.
٢- ابن قدامة، المغني٥١٠/٨.

٣- الموقع االلكتروني:www.icrc.org . بعنوان: الملحق ”البروتوكول“ الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة 
في ١٢ آب / أغسطس ١٩٤٩المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
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ص٤٠.  البيئية  التربية  وآخرون  صباريني،   .٧١٨  -٧٠٨ ص  البيئة  وحماية  العامة  الصحة  وآخرون،  ربيع،   -١

الديسي، علم البيئة والعالقات الحيوية ص ٣٩٩. شحاتة، رؤية الدين اإلسالمي في الحفاظ على البيئة ص٩٧.
٢- السعود، اإلنسان والبيئة ص٧٤. عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٩٥.

٣- العلوم والصحة وطرائق تدريسها ص٢٣٢. 
٤- عامر، محمد أمين، سليمان، مصطفى محمود، تلوث البيئة مشكلة العصر ص١٤.

وآخرون،  ربيع  ص١٨٤.   ،١٩٩٦ القاهرة،  ط٤،  األمريكي،  والدور  الحديثة  الدولة  اليابان  د.فوزي،  درويش،   -٥
الصحة العامة وحماية البيئة ص ٧٠٨-٧١٨. صباريني، وآخرون، التربية البيئية ص٤٠. الديسي، علم البيئة 
رمضان،  الوند،  ص٩٧.  البيئة  على  الحفاظ  في  اإلسالمي  الدين  رؤية  شحاتة،   .٣٩٩ ص  الحيوية  والعالقات 
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الحرب العالمية الثانية، دار العلم للماليين، بيروت، ط٦، ١٩٧٩، ص ٥٨٠.

١- الموقع االلكتروني:www.icrc.org ، تحت عنوان: ”اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة( البكتريولوجية) 
البيولوجية والتكسينية“.

.www.crimesofwar.org :٢- برنغل، بيتر، تحت عنوان: «جرائم الحرب، األسلحة الكيماوية» على الموقع االلكتروني
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الموقع  على  النووية».  األسلحة  انتشار  من  الحد  معاهدة  نعزز  «كيف  بعنوان:  مقالة  ساندرز،  وولتون  جاكي   -١
. http//:usinfo.state.org:االلكتروني

٢- مؤسسة الضمير، مقالة  بعنوان: «االحتالل استخدم أسلحة كيماوية ومشعة دمرت عناصر البيئة الفلسطينية ألجيال 
.http://www.alquds.com/node:مقبلة“. على الموقع االلكتروني

٣- ربيع، وآخرون، الصحة العامة وحماية البيئة ص٧٠٢- ٧٠٥. صباريني، وآخرون، التربية البيئية ص١٦٦. 
الديسي، علم البيئة والعالقات الحيوية ص٣٩٨. شحاتة، رؤية الدين اإلسالمي في الحفاظ على البيئة ص١٠٢. 

السعود، اإلنسان والبيئة ص١١٣. عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٤٤٤.
٤- السعود، اإلنسان والبيئة ص١١١.

٥- ديسيبل: وحدة لقياس شدة الصوت ابتكرها العالم الفيزيائي الكسندر كراهام بيل. المرجع السابق ص١١١.
٦- السعود، اإلنسان والبيئة ص١١١. العلوم والصحة وطرائق تدريسها ١٦٣. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية 

البيئة ص ٢٨.
٧- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص١٦٣.
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١- ربيع، وآخرون، الصحة العامة وحماية البيئة ص٧٠٢- ٧٠٥. صباريني، وآخرون، التربية البيئية ص١٦٧. 
الديسي، علم البيئة والعالقات الحيوية ص ٣٩٨. الريسوني، المحافظة على البيئة ص ١٤٢. السعود، اإلنسان 

والبيئة ص١١١-١١٦.
٢- الرازي، التفسير الكبير ١٣٢/٢٥.

 ٧٠٥ ص٧٠٢-  البيئة  وحماية  العامة  الصحة  وآخرون،  ربيع،   .٤٤٣ ص  والبيئة  اإلنسان  هموم  الحميد،  عبد   -٣
الريسوني،  ص٣٩٨.  الحيوية  والعالقات  البيئة  علم  الديسي،  ص١٦٧.  البيئية  التربية  وآخرون،  .صباريني، 
المحافظة على البيئة ص ١٤٢. السعود، اإلنسان والبيئة ص١١١-١١٦. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية 

البيئة ص ٢٨.
٤- مقالة بعنوان: «أطباء القلب يحذّرون من خطورة استخدام المفرقعات في األعراس». على الموقع االلكتروني: 

http://bagdady.com/vb/showthread.php?t=٣٢٨٧٥. ٢٨ /آذار (مارس) ٢٠٠٩.
٥- علياء بوران، علم البيئة ص٢٤١.
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١- (لقمان: ١٩).
٢- الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ٢١٦/١٠.   

٣- المرجع السابق ٢١٦/١٠.  
٤- تفسير السمعاني ٢٣٤/٤.  

٥- (الحجرات: ٢).
٦- الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ٣٧٨/١١.  

٧- ( األنفال: ٣٥).
٨- ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل ٦٥/٢.

٩- التفسير الكبير ١٢٨/١٥.
البخاري،كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. صحيح البخاري ١٠٩٠/٣.  ١٠- رواه 

حديث رقم (٢٨٣٠).
١١- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، االستقامة، جامعة اإلمام محمد بن سعود، المدينة المنورة، الطبعة األولى، 

١٤٠٣هـ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ٣٢٢/١.
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١- رواه الترمذي،كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، حديث رقم (١٠٠٥). قال الترمذي: 

هذا حديث حسن. سنن الترمذي ٣٢٨/٣. وقال الشيخ األلباني: حسن. السلسلة الصحيحة ١٨٩/٥.
٢-  القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ٥٣/١٤. ابن عبد البر، التمهيد ٢٨٤/١٧.

ب الضجة واختالط اَألصوات للخصام. ابن منظور، لسان العرب ٥٢١/١. مادة (صخب).    ب والسخَ اب: الصخَ ٣- سخَّ
٤- رواه البخاري، كتاب التفسير، باب إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، حديث رقم (٤٥٥٨)، صحيح البخاري 

 .١٨٣١/٤
. الفيروز آبادي، القاموس المحيط ص٤٦٧. ابن منظور، لسان العرب  ي: الفَظُّ الغليظُ أو اَألكوُل الغليظُ رِ ٥- الجعظَ

١٤١/٤. مادة (جعظر).
يته. ابن منظور، لسان العرب ٤٣٩/٧. مادة (جوظ). تاُل في مشْ : الكثير اللحم الجافي الغليظ الضخم المخْ ٦- الجواظُ

٧- رواه ابن حبان، كتاب العلم، ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع االنهماك فيها والجهل بأمر اآلخرة ومجانية 
أسبابها. ابن حبان، صحيح ابن حبان ٢٧٣/١. حديث رقم (٧٢). قال الشيخ األلباني: سند صحيح رجاله كلّهم 

ثقات. األلباني، صحيح وضعيف الجامع الصغير٢٠٦/٧. 
٨- رواه البخاري،كتاب الحج، باب متى يحل المعتمر، صحيح البخاري ٦٣٦/٢. حديث رقم (١٦٩٩).

٩-  رواه أبو داود، كتاب األدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح. سنن أبي داود ٧١٩/٢. حديث رقم (٥٠٠٤). قال 
الشيخ األلباني: صحيح. صحيح الترغيب والترهيب لأللباني ٤٢/٣.
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١- ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان ٢٢٤/١.
٢- القصارين: من قصر الثوب قصارة وقصره كالهما حوره ودقّه ومنه سمي القصار. ابن منظور، لسان العرب ١٠٤/٥.

٣- النووي، روضة الطالبين ١٧٢/٥.
٤- يقال: كمدت فالنًا إذا وجع بعض أعضائه فسخنت له ثوبًا أو غيره وتابعت على موضع الوجع فيجد له راحة. ابن 

منظور، لسان العرب ٣٨١/٣.
٥- ندف: الندف طرق القطن. ابن منظور، لسان العرب ٩/ ٣٢٥

٦- عليش، منح الجليل ٣٢٦/٦.
٧- اإلنصاف للمرداوي ٢٦٠/٥. ابن قدامة، المغني ٣٤٧/٥.
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١- الحموي، معجم البلدان ٤٤٨/٤. 
٢- المرجع السابق ٤٤٨/٤. 

رضوان  تحقيق:  ١٤٠٣هـ،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  البلدان،  فتوح  جابر،  بن  يحيى  بن  حمد  البالذري،   -٣
محمد،١٤٠/١. 

٤- ابن أبي الدنيا، عبد اهللا بن محمد بن عبيد القرشي البغدادي، الهم والحزن، دار السالم، القاهرة، الطبعة األولى، 
١٤١٢هـ- ١٩٩١م، تحقيق: مجدي فتحي السيد، ص٩٢.

٥- السعود، اإلنسان والبيئة ص١١٤.علياء بوران، علم البيئة ص٢٤١.
٦- عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ٤٤٣.

٧- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص١٦٢.
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١- علياء بوران، علم البيئة ص٢٤١.
٢- رواه مسلم،كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور اآلخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض 

األوقات واالشتغال بالدنيا، صحيح مسلم ٢١٠٦/٤، حديث رقم ( ٢٧٥٠ ).  
٣- العظيم آبادي، تحفة األحوذي ١٨٤/٧.

٤- الدثور: الخمول والكسل، ورجل دثور: خامل. وفالن دثاري: كسالن ساكن ال يتصرف. الزمخشري، أبو القاسم 
محمود بن عمرو بن أحمد جار اهللا، أساس البالغة، بال طبعة ١٣٠/١.  

٥- البوصيري، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة،بال طبعة، ١١٣/٦. 
٦- مصنف ابن أبي شيبة ٢٤٤/٨. أثر رقم (١٢).

٧- الغزالي، إحياء علوم الدين ٢٧٠/٢. 
٨- المرجع السابق ص٢٤١.

٩- السعيد، اإلنسان والبيئة ص١٠٧. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٤٧.
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الخدمة  أحمد،  موسى  ص٤٨٧.  والبيئة  اإلنسان  هموم  الحميد،  عبد   .١٠٩ ص١٠٧-  والبيئة  اإلنسان  السعيد،   -١

االجتماعية وحماية البيئة ص ٤٧.
٢- السعيد، اإلنسان والبيئة ص١٠٧.

٣- المرجع السابق ص٩٩. 
٤- سبق تخريجه. 

٥- رواه الترمذي،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-، باب في القيامة. قال اإلمام 
الترمذي: هذا حديث حسن. سنن الترمذي ٦١٢/٤. وقال الشيخ األلباني: صحيح لشواهده. مشكاة المصابيح ١٢٦/٣.   
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حديث رقم   .١٣٠٦/٣ البخاري  صحيح  الصالة والسالم،  عليه  النبي  صفة  باب  المناقب،  كتاب  البخاري،  رواه   -١
(٣٣٦٧). صحيح البخاري ١٣٠٢/٣.

٢- عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص٤٦٦.
٣- المرجع السابق ص٤٤٣.
٤- المرجع نفسه ص٤٤٥.

٥- المرجع نفسه ص ٤٥٣.

٦- المرجع نفسه ص ٤٥٣.
٧-(النازعات: ٣١).

٨- الخطيب، السيد احمد، النظام البيئي والتلوث ص ٧٠.
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١- (الحج: ٥).
٢- الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ٥٧١/١٨. الشوكاني، فتح القدير ٦٢٤/٣. 

٣- السعدي، علم البيئة ص١١٧. 
٤- أرناوؤط، محمد السيد، اإلنسان وتلوث البيئة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية، ١٩٩٦، ص ٢٣٩.

٥- عامر، محمد أمين، سليمان، مصطفى محمود ، تلوث البيئة مشكلة العصر ص٢٦٧. علياء بوران، علم البيئة ص 
٢٣٤. عثمان محمود وآخرون، التربية الوطنية ص ١١٦-١١٧.
٦- عامر، محمد أمين وآخرون، تلوث البيئة مشكلة العصر ص٢٦٨.

٧- شرف، طريح، التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص٤٣.
٨- السعيد، اإلنسان والبيئة ص ١٠١-٨٩. الخطيب، السيد أحمد النظام البيئي والتلوث ص ١٢٧-١٢٨.

٩- عثمان محمود وآخرون، التربية الوطنية ص ١١٦. 





-١٢٠-


 
 

 
            
  


 

 





 








 


 




١- الخطيب، السيد أحمد النظام البيئي والتلوث ص ١٢٧-١٢٨.
٢- علياء بوران، علم البيئة ص ٢٣٤ .

٣- عثمان محمود وآخرون، التربية الوطنية ص ١١٦. 
٤- المرجع السابق ص ١١٦.

٥- عماد محمد ذياب ص١٢٩.
٦- عثمان محمود وآخرون، التربية الوطنية ص ١١٨.

٧- المرجع السابق ص ١١٩.
٨- أبو الفتح، البيئة الصحراوية ص ٢٥٨.



   

-١٢١-







 



 






        


   


 
  
   



  
 

 


١- محمد عماد، البيئة حمايتها وتلوثها ص٣٠.
٢- السعيد، اإلنسان والبيئة ص ٩٥.

٣- أرناوؤط، اإلنسان وتلوث البيئة ص ٢٥٥. السعيد، اإلنسان والبيئة ص ١٠٢.
٤- المراجع السابقة.           





-١٢٢-
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 • 
 •
 •
 •
 •
 •
 •

            


١- الشرواني، عبد الحميد، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، ٣٣/٣. 
٢- أبو الفتح، البيئة الصحراوية ص ٢٦٧.

٣- المرجع السابق ص ٢٦٨.



   

-١٢٣-
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١- المزارعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج. ابن نجيم، البحر الرائق ١٨١/٨.
٢- المساقاة: هي معاقدة دفع األشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما. ابن نجيم، البحر الرائق ١٨٦/٨.

 مهضعي باسوابِ النَّبِي - صلى اهللا عليه وسلم - يحَأص نم ان ٣- رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب ما كَ
بعضًا في الزراعة والثَّمرة، صحيح البخاري ٤٢١/٨، حديث رقم (٢٣٤٣).

٤- رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب كراء األرض بالذهب والفضة، صحيح البخاري٤٢٩/٨، رقم (١٩).
٥- فتح الباري البن حجر ٢٠٣/٧.

٦- الخطيب، السيد احمد، النظام البيئي والتلوث ١٣٧-١٣٨. عامر، محمد أمين، سليمان، مصطفى محمود، تلوث 
البيئة مشكلة العصر ص ٢٦٩.

٧- الخطيب، السيد احمد، النظام البيئي والتلوث ١٣٧-١٣٨.  
٨- سوزان كاتر، البيئة األخطار ص ٣٦٤.





-١٢٤-
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١- المرجع السابق ص ٣٦٠.
٢- المرجع نفسه ص ٣٦٣.
٣- المرجع نفسه ص ٣٦١

٤- المرجع نفسه ص ٣٦٠.
٥- صهيب جاسم، مقالة بعنوان:»محاور الخطر في قمة األرض الثانية». موقع «إسالم اون الين» االلكتروني، الثالثاء 

٢٧/مارس/ ٢٠٠٧. 



   

-١٢٥-

              
               
 
           


     



 

 
 

            




  


 

             
           
 


    
 



١- مقالة بعنوان: «البيئة وصراعات القوى». على الموقع التالي:
.http://www.greenline.com.kw/env&pol/015.asp                  

٢- السيد محمد الفقي، الحرب واإلسالم، دار الراية للنشر، ١٩٩٥، ص١٣. صابية فاروق وآخرون، تقرير بعنوان: «استمرار 
األضرار الجانبية التأثيرية الصحية والبيئية للحرب على العراق».منظمة ميراكت الطبية العالمية، ٢٠٠٤،ص١٢. 

٣- سيمور، جون، بعيدًا عن الفردوس، ص ١٧٤.





-١٢٦-
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١- مقالة بعنوان: «الحروب العسكرية وأثرها على فساد البيئة». محمد مرسي محمد مرسي، مجلة الجندي المسلم، 

العدد (١٢٠)،  ٢٠٠٥/٠٧/٠١.



   

-١٢٧-
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١- مقالة بعنوان: «الحرب على البيئة  أمثلة من العراق ولبنان وفلسطين». المهندس عماد سعد،على الموقع التالي: 
العسكرية  «الحروب  بعنوان:  مقالة   .http://amjad68.jeeran.com/archive/2009/7/902297.html

وأثرها على فساد البيئة». محمد مرسي، مجلة الجندي  المسلم، العدد (١٢٠) ٢٠٠٥/٠٧/٠١.
٢- خالد بن محمد القاسمي ووجيه جميل البيعي، أمن وحماية البيئة، دار الثقافة العربية، الشارقة، ١٩٩٧، ص  ١٢٩-١٣٠.





-١٢٨-
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١- ( القمر: ٤٩ ).
٢- ذياب، عماد محمد ذياب، البيئة حمايتها تلوثها مخاطرها ص٦٩.

٣- المرجع السابق ص٨٠.
٤- المرجع نفسه، ص٨٤.
٥- المرجع نفسه، ص٨٦.
٦- المرجع نفسه، ص٨٧.
٧- المرجع السابق ص٨٧.



   

-١٢٩-

 
  


 “” “”
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صورة لمدينة هيروشيما يظهر فيها الدمار الشامل بعد إلقاء القنبلة النووية عليها

١- مقالة بعنوان: «الحرب على البيئة  أمثلة من العراق ولبنان وفلسطين». المهندس عماد سعد،على الموقع التالي: 
العسكرية  «الحروب  بعنوان:  مقالة   .http://amjad68.jeeran.com/archive/2009/7/902297.html

وأثرها على فساد البيئة». محمد مرسي محمد مرسي، مجلة الجندي المسلم، العدد (١٢٠) ٢٠٠٥/٠٧/٠١.
٢- خضر، هشام، الحرب العالمية الثانية ص ٥٦٥. الوند، رمضان، الحرب العالمية الثانية ص٥٨٠. الهجوم النووي 
 http://ar.wikipedia.org/wiki :على هيروشيما وناجازاكي،  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، على الموقع التالي





-١٣٠-

صورة الرجل الوحيد الذي نجا من الموت في هيروشيما بعد إلقاء القنبلة النووية
  



          
          
              
           


 “”             
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١- مقالة بعنوان: البيئة وصراعات القوى». على الموقع التالي:
.http://www.greenline.com.kw/env&pol/015.asp 

٢- سيمور، جون، بعيدًا عن الفردوس، ص ١٧٤.
٣- المرجع نفسه. 



   

-١٣١-

     
         
           
 
  
 
  


           
           
  


          


 

  
         
           


 

١- تفكجي خليل، االستيطان ومصادرة األراضي، بال طبعة ص١٣. يوسف أبو صفية، تقرير وزارة البيئة الفلسطينية 
المواطنين  على  الحصار  بعنوان:تداعيات  مؤتمرًا  يعقد  النفسية  للصحة  غزة  برنامج   .٨ ص  ٢٠٠٤م،  لعام 
http://www. :٢٠٠٨ ، على الموقع االلكتروني .Jan.حة النفسية“،٣١ة وتأثيراته على الصفي قطاع غز

gcmhp.net/File. الريس ناصر، جدار الفصل والقانون الدولي ص ١٥. مقالة بعنوان:“حرب االحتالل غير 
المعلنة على البيئة الفلسطينية“، على الموقع االلكتروني:

 .http://www.beaah.com/home/Env-articles/envNews/2007/8-may-palestime.html  
٢- ملحس، غانية، «جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي»، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد٥٥، ٢٠٠٣م، ص ٧١.األزعر، 

.http://www.islamonline.net :محمد خالد، «سور إسرائيل غير العظيم وعقلية الجيتو»، على الموقع
الضمير:  مؤسسة   .٢٨٦ ص  البيئة  على  وانعكاساته  التقليدية  واستخداماتها  المياه  حقوق  الحليم،  عبد  طميزة   -٣
”االحتالل استخدم أسلحة كيماوية ومشعة دمرت عناصر البيئة الفلسطينية ألجيال مقبلة“.على الموقع االلكتروني:

.http://www.alquds.com/node
٤- طميزة عبد الحليم، حقوق المياه واستخداماتها التقليدية وانعكاساتها على البيئة، دراسة مقارنة (السودان، اليمن، 

فلسطين)،٢٠٠٧، ص ٢٨٦.    





-١٣٢-

  
             
 




 

صورة تظهر آثار تسرب النفط على البيئة

  
   
        
           

 

 

١- ذياب، عماد محمد ذياب، البيئة حمايتها تلوثها مخاطرها ص ٤٩-٥١.
٢- المرجع السابق ص٥٣- ٥٤. 



   

-١٣٣-

غزو العراق

تحرير الكويت

حرب العراق وايران

حرب اكتوبر

حرب حزيران

   
           
  “”

 “” 
          
    
 
  


         
   



١- طميزة عبد الحليم، حقوق المياه واستخداماتها التقليدية وانعكاساته على البيئة ص ٢٨٦. مؤسسة الضمير: ”االحتالل 
http://:رت عناصر البيئة الفلسطينية ألجيال مقبلة“.على الموقع االلكترونياستخدم أسلحة كيماوية ومشعة دم

.www.alquds.com/node
على  للحرب  والبيئية  الصحية  التأثيرية  الجانبية  األضرار  «استمرار  بعنوان:  تقرير  وآخرون،  فاروق  صابية   -٢
العراق ٢٠٠٣». تقرير منظمة «ميراكت» الطبية العالمية، ٢٠٠٤، ص ١٢.مقالة بعنوان: «العراق خالل سنوات 
االحتالل يفقد ١١ مليون شجرة والميلشيات تستخدم مزارع الدولة إلنتاج المخدرات والحشيش». كتبها: المنظمة 

العراقية للمتابعة والرصد(معمر)/ الرصد العراقي، في ٣/كانون الثاني/٢٠٠٧ .





-١٣٤-

صورة تظهر آثار أسلحة الدمار الشامل على مواليد مدينة الفلوجة العراقية

            


           
        
         




    
             



١- تقرير وزارة البيئة اللبنانية لعام ٢٠٠٣، ص ٢٧. مجموعة من المؤلفين، ٣٣ يوم حرب على لبنان، ترجمة احمد 

أبو هدبة، مركز الدراسات الفلسطينية، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط١، ٢٠٠٧م، ص٢١٥/١٣٧.



   

-١٣٥-
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١- تقرير وزارة البيئة، مصر لعام ٢٠٠٤م.
٢- المرجع السابق.

٣- علياء بوران، علم البيئة ص٢٤٣.
٤- المرجع السابق ص٢٤٤.

٥- المرجع نفسه.





-١٣٦-

           
 

  


 
  

 


 
    



  
  
             
                       
                           
 


 

 


١- المرجع نفسه ص ٢٤٦.

٢- جون سيمور، وهربرت جيراردت، بعيدًا عن الفردوس، ترجمة: عفيف تلحوق، دار الحمراء، بيروت، ٢٠٠٠م، ص ١٧١.
٣- المرجع السابق ص ١٤٢.

٤- رواه البخاري، كتاب النكاح، باب العزل،  صحيح البخاري٣٢٧/١٧، حديث رقم (٥٢٠٩). 
٥- رواه مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، صحيح مسلم ٢٨٠/٩، حديث رقم (٣٦٣٤). 

٦- لالستزادة انظر بحث الدكتور محمود السرطاوي بعنوان: «تنظيم النسل في اإلسالم»، منشور في مجلة دراسات 
وأبحاث في القضايا السكانية، وزارة العمل، ١٩٨٥، األردن.السرطاوي، محمود، األحوال الشخصية، منشورات 

جامعة القدس المفتوحة، ص١٩ وما بعدها، ط١، ٢٠٠٠م، عمان، األردن.
٧- مسند أحمد ٣٠٠/١٤. حديث رقم(٦٧٧١). الحديث رجاله ثقات وفي بعضهم كالم .الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع 

الفوائد ٢٩٣/٤. 
٨- المناوي، فيض القدير٤٤٠/٣. 



   

-١٣٧-

…iaã€a@›ó–€a
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١- ذياب، عماد محمد ذياب، البيئة حمايتها تلوثها مخاطرها ص ص٢٧.

٢- الوهاب، احمد عبد، التشريعات البيئية، الدار العربية للنشر، ط١، ١٩٩٥، القاهرة، ص ٣٤.
٣- المرجع السابق ص٣٥.
٤- المرجع نفسه ص٣٥.

٥- عماد محمد، البيئة حمايتها وتلوثها ص ٢٧-٢٨.
٦- رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب تحريم الكبر وبيانه. صحيح مسلم ٩٣/١. حديث رقم (٩١).





-١٣٨-
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١- البؤس: الشدة والفقر. ابن منظور، لسان العرب ٢٠/٦.

٢- التباؤس: إظهار الفقر وشدة الحاجة. المناوي، فيض القدير ٢٠٢/٢.
الثانية،  الطبعة  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  الشهاب،  مسند  اهللا،  عبد  أبو  جعفر  بن  سالمة  بن  محمد  القضاعي،   -٣
رقم  حديث  الجمال.  يحب  جميل  اهللا   إن باب  السلفي.  المجيد  عبد  بن  حمدي  تحقيق:  ١٩٨٦م،   - ١٤٠٧هـ 

(١٠٦٧)، ١٤٣/٢. قال الشيخ األلباني: صحيح. صحيح وضعيف الجامع الصغير٧٠/٧. 
٤- مسند الشاميين ٤٢٣/١. حديث رقم (٧٤٥).

٥- المناوي، زين الدين عبد الرؤوف، التيسير بشرح الجامع الصغير، مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، ط٣، ١٤٠٨هـ 
- ١٩٨٨م. ٢٤٣/١.

٦- (النمل: ٦٠).
٧- (النبأ: ١٦).

٨- رواه البخاري،كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتًا. صحيح البخاري ٨٢٣/٢. حديث رقم (٢٢١٠).   



   

-١٣٩-

 
  



  





    



  


        
                                



 

١- متفق عليه. رواه البخاري،كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. صحيح البخاري ٨٢٠/٢. 
حديث رقم (٢٢٠٣). ورواه مسلم،كتاب المساقاة ،باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. صحيح مسلم 

١١٨٦/٣.حديث رقم (١٥٥١).
٢- محاقلكم: َأي مزارعكم واحدتها محقَلة من الحقْل الزرعِ مادة (حقل). ابن منظور، لسان العرب ١٦٠/١١.

يلَة معلومة. وقيل: هو حمل بعير، وهو ستون صاعًا بصاع النبي عليه الصالة والسالم. مادة  : مكْ سقُ ٣- الوسقُ والوِ
(وسق). ابن منظور، لسان العرب ٣٧٨/١٠.    

٤- سبق تخريجه.   
٥- سبق تخريجه.  

٦- العيني، عمدة القاري ١٨٢/١٢.
٧- المرجع السابق ١٨٣/١٢.

٨- (الحشر:٥).
٩- الشنقيطي، أضواء البيان ٢٨/٨.

١٠- ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ١٢٢/٤.





-١٤٠-

                 




 


   
 
 


  





   











١- سبق تخريجه.  
٢- مصنف ابن أبي شيبة ٤٨٣/٦.    

٣- القلقشندي، أحمد بن علي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، تحقيق: د.يوسف علي طويل، دار الفكر دمشق، الطبعة 
األولى، ١٩٨٧، ٧٠/١١.    

٤- الموسوعة الفقهية الكويتية ١١٢/٤١.    
٥- حواشي الشرواني ٤/ ٣٩٥.

٦- المناوي، فيض القدير ٨٦/٦.    
٧- رواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل إزالة األذى عن الطريق، صحيح مسلم ٢٠٢١/٤. حديث رقم(٢٦١٨).

٨- السالمى: عظام اَألصابع. ابن منظور، لسان العرب ٢٨٩/١٢. مادة (سلم).  
٩- رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب من أخذ بالركاب ونحوه. صحيح البخاري ١٠٩٠/٣. حديث رقم (٢٨٢٧). 

١٠- المناوي، فيض القدير ١٩٥/٢.    
١١- رواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل إزالة األذى عن الطريق. صحيح مسلم ٢٠٢٠/٤. حديث رقم (١٩١٤). 

١٢- المناوي، فيض القدير ٥٢٠/٥.



   

-١٤١-

 
  


  

 
  


 

 
    

 
  
     
     
 
 

  
 
 
 

  


١- رواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل إزالة األذى عن الطريق. صحيح مسلم٢٠٢٠/٤. حديث رقم (٦٨٣٧).
٢- ابن حبان، محمد البستي أبو حاتم، روضة العقالء ونزهة الفضالء، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار 

الكتب العلمية، ص ٢٣٢.    
٣- الطبراني، المعجم األوسط ٢١٥/٧. حديث رقم (٧٣١١). ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن وهو 

األشبه. المنذري، الترغيب والترهيب ١٠٣/١. 
٤- سبق تخريجه ص ٢٨.

٥- الهندي، كنز العمال ١٦٦/١٥، حديث رقم (٤١٤٩٩). قال األلباني: حسن. صحيح وضعيف الجامع الصغير ٤٦٣/٣. 
٦- الهندي، كنز العمال ١٦٦/١٥، حديث رقم (٤١٤٩٨). قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. الهيثمي، مجمع الزوائد٢٨٦/١.
: المزبلة. ابن منظور، لسان العرب ٤٩٣/١٢. الزبيدي، تاج العروس ٧٨٦٦/١. ٧- قموا: قَم البيت  يقمه قمًا  كنّسه والقُمةُ

٨- مهاننا: خدمنا وأحدها ماهن وهو العبد أو الخادم. ابن منظور، لسان العرب ٤٢٤/١٣. 
٩- الهندي، كنز العمال ٢٩٧/١٢، حديث رقم (٣٦٠١٨ ).

١٠- ابن قدامة، المغني ٥٧/١٠.
١١- ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث واألثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

- محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ١٧٨/٤.





-١٤٢-


                 

  
             
                         


 


               


                    
 

   
               

 
  
 

                         
                                     





     

١- السجل: الدلو الضخمة المملوءة ماء. مادة (سجل). ابن منظور، لسان العرب ٣٢٥/١١.
٢- الذَّنُوب: الدلْو. الزبيدي، تاج العروس ١٧٧/٢٩.

٣- رواه البخاري، كتاب الطهارة، باب صب الماء على البول في المسجد. صحيح البخاري ٨٩/١. حديث رقم (٢١٧).       
٤- ابن األثير، النهاية في غريب األثر ١٧٨/٤.       

٥- (األعراف: ٣١).
٦- سبق تخريجه. 

٧- حاشية الدسوقي ٦٩/٤.
٨- ( المائدة: ٩٥). 

٩- تفسير ابن كثير ١٣٤/٢. 
. األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي،  لى: هو الحشيشُ الذي يحتَشُّ ١٠- الخَ

بيروت، الطبعة األولى، ٢٠٠١م، تحقيق: محمد عوض مرعب، ٢٣٥/٧. شرح النووي على مسلم ١٢٥/٩. 



   

-١٤٣-



 




  

          
 



 






  
 

           
            
            



١- رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب اإلذخر والحشيش في القبر. صحيح البخاري ٤٥٢/١. حديث رقم (١٢٨٤).
٢- ابن حجر، فتح الباري ١٥٧/١. 

٣- الشنقيطي، أضواء البيان ٤٤٩/١. شرح النووي على مسلم ١٢٥/٩.   
٤- شرح النووي على مسلم ١٢٥/٩.   

٥- رواه البخاري، كتاب الحج، باب حرم المدينة. صحيح البخاري ٦٦١/٢. حديث رقم (١٧٧١).  
٦- متفق عليه. رواه البخاري،كتاب االستئذان، باب ال تترك النار في البيت عند النوم. صحيح البخاري ٢٣١٩/٥. 
حديث رقم (٥٩٣٦). أخرجه مسلم،كتاب األشربة، باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء. صحيح مسلم ١٥٩٦/٣. 

حديث رقم (٢٠١٦).    
٧- متفق عليه. رواه البخاري،كتاب االستئذان، باب ال تترك النار في البيت عند النوم. صحيح البخاري ٢٣١٩/٥. 
مسلم  صحيح  السقاء.  وإيكاء  اإلناء  بتغطية  األمر  باب  األشربة،  كتاب  مسلم،  أخرجه   .(٥٩٣٦) رقم  حديث 

١٥٩٦/٣. حديث رقم (٢٠١٥).     
مرة: حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخيوط. ابن منظور، لسان العرب ٢٥٨/٤.    ٨- الخُ
٩- رواه أبو داود، كتاب األدب، باب في إطفاء النار بالليل. سنن أبي داود ٧٨٤/٢. حديث رقم (٥٢٤٧ ). قال الشيخ 

األلباني: صحيح. السلسلة الصحيحة ٤١٣/٣.
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١- سبق تخريجه. 
٢- رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار. سنن أبي داود ٦١/٢. حديث رقم (٥٢٦٨). قال 

الشيخ األلباني: صحيح. السلسلة الصحيحة ٦٤/١.
٣- الصرد: طائر فوق العصفور.ابن منظور، لسان العرب ٢٤٨/٣. مادة (صرد).   

٤- رواه أبو داود، كتاب األدب، باب في قتل الذر. سنن أبي داود ٧٨٨/٢. حديث رقم (٥٢٦٧). قال الشيخ األلباني: 
صحيح. صحيح الترغيب والترهيب ٨٥/٣. 

٥- رواه أبو داود،كتاب األدب، باب في قتل الضفدع. سنن أبي داود ٣٦٨/٤. قال الشيخ األلباني: صحيح. حديث رقم 
(٥٢٦٩). وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في الضفدع. الزيلعي عبداهللا بن يوسف أبو محمد الحنفي، نصب الراية 

ألحاديث الهداية، دار الحديث، مصر، ١٣٥٧هـ، تحقيق: محمد يوسف البنوري ٢٠١/٤.
٦- رواه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته. صحيح مسلم ١٢٥٥/٣.حديث رقم (١٦٣١).

٧- شرح النووي على صحيح مسلم ٨٥/١١.
٨- المناوي، فيض القدير ٥٤١/٢. الهندي، كنز العمال ٤٠١/١٥. األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا، حلية األولياء 

وطبقات األصفياء دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ، ٣٤٤/٢. 



   

-١٤٥-
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١- الخطيب، السيد احمد، النظام البيئي والتلوث ص١٢٣.

٢- المرجع السابق.
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١- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص٢٨٥.



   

-١٤٧-

   


 
 


    
              


       


  











                                     




          
        






١- ( األعراف: ١٥٧).    
٢- سبق تخريجه. 

٣- رواه أبو داود، كتاب العلم، باب النهي عن المسكر، حديث رقم (٣٦٨٦)، سنن أبي داود ٣٢٩/٣. قال ابن حجر: 
سنده حسن. ابن حجر، فتح الباري ٤٤/١٠.





-١٤٨-
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١- اللجنة العلمية للبيئة والتنمية، مكافحة تلوث البيئة، ترجمة احمد شالح ومحمد عارف، بغداد، المكتبة العالمية،١٩٨٧م.
٢- السعود، اإلنسان والبيئة ص١٤٣.

يصاء: رديء التمر. ابن منظور، لسان العرب ٥٠/٧.     يص والشِّ ٣- الشِّ
٤- رواه ابن ماجة،كتاب الرهون، باب تلقيح النخل. سنن ابن ماجه ٨٢٥/٢. حديث رقم (٢٤٧١). قال الشيخ األلباني: 

صحيح السلسلة الصحيحة ٢٦٥/٥.
٥- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٤٤,١ 

٦- المرجع السابق ص ١٤٣.
٧- نفس المرجع ص ٤٤١.

٨- نفس المرجع ص ١٥١. 



   

-١٤٩-

            
 


               


 

             
            
   


          


 


  

 
           

         


 


  
  

     


١- شركة «أرامكو السعودية وسياستها البيئية». على الموقع االلكتروني:
    http://www.arabvolunteering.org/corner/avt20180.html. أغسطس/ 2009. 

٢- السعود، اإلنسان والبيئة ص ١٥٣. 
٣- المرجع السابق ص١٥٤. 

٤- السعود، اإلنسان والبيئة ص ١٥٤.
٥- المرجع السابق ص ١٥٦.

٦- أرناؤوط، اإلنسان وتلوث البيئة ص ٣٣٦. السعود، اإلنسان والبيئة ص ١٥٨. عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٩٥.
٧- السعود، اإلنسان والبيئة ص ١٥٩.

٨- المرجع السابق ص ١٦٠.





-١٥٠-
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١- الريسوني، المحافظة على البيئة ٢٠٢.    
٢- ابن رشد، بداية المجتهد، ٣١١/٢.

٣- السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ١٥٦/١٥. ابن عبد 
البر، االستذكار ١٢٧/٨. األم للشافعي ١٧٤/٦. اإلنصاف للمرداوي ٧٢/٦.

٤- رواه ابن ماجة،كتاب الصدقات، باب العارية. سنن ابن ماجه ٨٠١/٢. حديث رقم (٢٤٠٠). الحديث صححه الحاكم 
وقال: على شرط البخاري. وحسنه الترمذي. ابن حجر، فتح الباري ٢٤١/٥. العيني، عمدة القاري ١٨٣/١٣.

٥- العظيم آبادي، عون المعبود ٣٤٤/٩.
٦- رواه أبو داود،كتاب اإلجارة، باب الْمواشى تُفْسد زرع قَومٍ. سنن أبى داود ١٠/ ٤٢٩.حديث رقم (٣٥٧٠). 

تحقيق األلباني: صحيح. األلباني، صحيح وضعيف سنن أبي داود ٧٠/٨.
٧- حواشي الشرواني ١٧/٩. النووي، روضة الطالبين ٣٢٧/٩.
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١- العدوي، محمد احمد، حرب الخليج وأمن الخليج، مركز المحروسة للبحوث، المعادي، مصر، ط١، ١٩٩٨م، ص 
٧٤ وما بعدها. مقالة بعنوان: «شواطئء السعودية تلوثت بالنفط»، صحيفة «إيالف» االلكترونية تصدر في لندن: 
 http://www.elaph.com/Economics/2004/11/19869.htm?sectionarchive=Economics، 11

/تموز (يوليو)/ ٢٠٠٩ .
٢- السعود، اإلنسان والبيئة ص ١٧١.

٣- السعدي، علم البيئة ص ٣٨٨-٣٨٩.
٤- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢٣٨.   





-١٥٢-
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١-  السعود، اإلنسان والبيئة ص٢٤١.   
٢- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مشروع خطة قومية للتربية البيئية واإلعالم البيئي في الوطن العربي ص 

١٥٦-١٥٧، بال تاريخ. السعود، اإلنسان والبيئة ص٢٥٥. 
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١-  السعود،  اإلنسان والبيئة ص٢٢٧.
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١- قانون سلطة جودة البيئة في فلسطين رقم ٧ لسنة ١٩٩٩ ص ٣٦.
٢- المرجع السابق ص ٢٦.
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صورة منفّرة تظهر خطورة التدخين على حياة اإلنسان
 


   


 


   

 
  
             


 

 
١- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٤٤,١ 

٢- أبو الفتح، البيئة الصحراوية ص ٢٦٤.د.أحمد عبد القادر المهندس، مقالة بعنوان: «جهود المملكة في مكافحة 
التصحر»، جريدة الرياض اإللكترونية، الجمعه/ ١٩ /ربيع اآلخر/ ١٤٢٩هـ - ٢٥ /أبريل/ ٢٠٠٨م/ العدد 

.http://www.alriyadh.com/2008/04/25/article337285.html :(١٤٥٥٠). على الموقع
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المبدئية بشأن التغير  ١- اتفاقية كيوتو (Kyoto Protocol): تمثّل هذه االتفاقية خطوة تنفيذية التفاقية األمم المتّحدة 
 ،(UNCED) المناخي، وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر األمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية
ويعرف باسم ”قمة األرض“ الذي عقد في ”ريو دي جانيرو“ في البرازيل في الفترة من ٣-١٤ حزيران ١٩٩٢م. 
هدفت المعاهدة إلى تحقيق تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من 
التدخل البشري في النظام المناخي. ونصت على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات السامة الدفيئة 
(ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت) التي تنتجها الدول الصناعية، ونصت 
أيضًا على التزامات عامة لجميع البلدان األعضاء، و اعتبارًا من عام ٢٠٠٨ م صادق ١٨٣ طرفًا على االتفاقية، 
وقد رفضت الواليات المتحدة التصديق على اتفاقية ”كيوتو“ لعام ١٩٩٧م المتعلّقة بظاهرة االحتباس الحراري. اتفاقية 

.http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8 :كيوتو، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، على الموقع التالي
٢- الريسوني، المحافظة على البيئة ٢١١-٢١٢.   

٣- كنعان، نواف، قانون حماية البيئة ص ٣٩-٤١. قانون سلطة جودة البيئة في فلسطين رقم ٧ لسنة ١٩٩٩ ص ٤٦.





-١٥٨-

 




  
      

        
 

   


 
  

 



            

     
 
          
              
              

            



 
 


١- المرجع السابق ص ٣٢.
٢- علياء بوران، علم البيئة ص ٢٦٠.

٣- (األنبياء: ٣٠).



   

-١٥٩-




  



          
      


             

  


   
  





 


 

            


           





١- هناك عدة طرق علمية لعالج المياه العادمة وتنقيتها لالستفادة منها بعد ذلك. لالستزادة انظر: حميض، محمد علي 

وآخرون، حفظ وتصنيع األغذية ص ٨١١ وما بعدها.
٢- قانون سلطة جودة البيئة في فلسطين رقم ٧ لسنة ١٩٩٩ ص ٢٨.

٣- المرجع السابق ص ٤٦.
٤- المرجع نفسه ص ٤٦.
٥- المرجع نفسه ص ٣٤.

٦- رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب الصالة على القبر.صحيح مسلم ٦٥٩/٢، حديث رقم (٩٥٦). 





-١٦٠-


 •
 •
 •
 •
 •
 • 
 •
 •
 •
 •
 • 
 •

              
   

 
 
           
 
         

 




١- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢٦٠.
٢- المرجع السابق ص  ٢٦٢.

٣- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٣٢٣. 
٤- المرجع السابق ص ٣٢٣. 

٥- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٣٢٣.



   

-١٦١-

fiÎ˛a@›ó–€a
bËnÓČ‡ÁcÎ@‚˝é⁄a@¿@ÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6€a@‚ÏË–fl

ZÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6€a@‚ÏË–fl@M@fiÎ˛a@szjæa


            
 

           
           
           
 


            
           

           






 
١- غنيمي، زين الدين عبد المقصود، التربية البيئية اإلسالمية وحماية البيئة البحرية من التلوث، المكتبة اإلسالمية 

للتربية والعلوم والثقافة، ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٩٥م، ص ١٢.
٢- غنيمي، التربية البيئية اإلسالمية ص ١٢. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٣٥٧.

٣- السعدي، علم البيئة ص ٤٣٧. السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢١٤. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٢٣٩.   
٤- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢١٤.    

٥- المدهون، عبد الرحيم، بحث بعنوان: «التربية البيئية المدرسية»، باحث في مركز القطان/ غزة، ص٢. السعدي 
علم البيئة ص ١١٧.

٦- السعدي علم البيئة ص ١١٧.
٧- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٢٣٩.





-١٦٢-

  
              


 
  
  
 
 
 

@ZÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6€a@ÚÓ‡Ác@M@Ô„br€a@szjæa
 

           



           
 
  





    

            



١- التربية البيئية، مرجع عن البيئة العالمية، جامعة بير زيت، مركز علوم صحة البيئة والمهنة، برنامج التعليم البيئي، ص ٣.
٢-المرجع السابق ص ٣.



   

-١٦٣-

      


       


 
             
 

               



         
          



 
  

 
 
 


              

              
    
                

١- المرجع نفسه ص ٣-٤.
٢- المدهون، التربية البيئية المدرسية ص ٢.

٣- عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٤٤٢. 
٤- (األعراف: ٨٥).





-١٦٤-

 
 




      

                     
          

 
             

                                
                                 

             
  
                

     
           


                                 
        


  

                 
                     
 
 

١- (البقرة: ٢٥١). 
٢ - الكشاف للزمخشري ٣٢٤/١.

٣- (الحج: ٤٠). 
٤- (آل عمران: ١٨٢).

٥- (الكهف: ٧).
٦- (الروم: ٤١).



   

-١٦٥-

           

           


  

 
 
            
                                         
  
           



          

       


                        
                                       

          



١- عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٩٣.

٢- (سبأ: ١١).
٣- الشنقيطي، أضواء البيان ٢٣٣/٤.

٤- (سبأ: ١٢).
٥- الرازي، التفسير الكبير ٢١٤/٢٥.

٦- ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل ١٤٧/٣-١٤٨.
٧- (النبأ: ٧).

٨- الرازي، التفسير الكبير ٨١/١٣.
٩- ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل ٨٩/٢. 

١٠- (يونس: ٥).
١١- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢١٥.    





-١٦٦-

Ô„br€a@›ó–€a
bË†ÎãíÎ@ÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6€a@“aáÁc

ZÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6‹€@ÚČflb»€a@“aáÁ˛a@M@fiÎ˛a@szjæa
  
           


  


 

  
 


           


 

 


      
          




           
    




١- عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٤٤٠. السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢١٥. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية 
وحماية البيئة ص ٢٥٤. التربية البيئية، مرجع عن البيئة العالمية، جامعة بير زيت، مركز علوم صحة البيئة 

والمهنة، برنامج التعليم البيئي، ص ٥.   
٢- عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٤٤١-٤٤٢. 



   

-١٦٧-

 
            


 
            



Z‚˝é⁄a@¿@ÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6€a@“aáÁc@M@Ô„br€a@szjæa
 

             
 


           

 
 

  


        


         


 
          


 
  

١- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٢٥١- ٢٥٤. المدهون، التربية البيئية المدرسية ص ٥-٦.
٢- الريسوني، المحافظة على البيئة من منظور إسالمي ص ١٩٤.

٣- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢١٥.    
٤- المرجع السابق ص ٢١٥.    
٥- المرجع نفسه ص ٢١٥.    





-١٦٨-

 






 


  





 

 



 





          
             
          

١- المرجع نفسه ص ٢١٥.    
٢- المرجع نفسه ص ٢١٥.    

٣- المرجع نفسه ص ٢١٥.    .
٤- الريسوني، المحافظة على البيئة ص ١٩٤. السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢١٥.     

http://www. :٥- د.صالح عبد السميع عبد الرازق، «التربية البيئية في اإلسالم مفهومها- أهدافها»، على الموقع االلكتروني
khayma.com/almoudaress/takafah/kiamalbia.htm.موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص٤٠.



   

-١٦٩-





                                    
                                                        

                          

 











 


 
 
             

   

٦- (األنعام: ١٤١).
٧- رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعالى: «ال يسألون الناس إلحافًا..»، حديث رقم (١٤٠٧). صحيح 

البخاري ٥٣٧/٢.
٨- سبق تخريجه.  

٩- القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ٧٣/١٣.
١٠- الحميدي، محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهللا األزدي، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، مكتبة 

السنة، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م، تحقيق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد ص ٣١٠.
١١- المرجع السابق.

١٢- أبو زمنين، محمد بن عبد اهللا، تفسير القرآن العزيز، مكتبة الفاروق الحديثة، مصر، القاهرة،١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م، 
الطبعة األولى، تحقيق: أبو عبد اهللا حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز، ٢٦٧/٣.

١٣- (الغاشية: ١٧).





-١٧٠-

 

   
 
  


 



  
 









 
           

 

١- سبق تخريجه. 
٢- الشوكاني، نيل األوطار ١٢٠/٩.

٣- رواه الترمذي وقال: حديث حسن،كتاب اللباس، باب ما جاء إن اهللا تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. سنن 
الترمذي ١٢٣/٥. حديث رقم (٢٨١٩). قال الشيخ األلباني: حديث حسن. مشكاة المصابيح ٤٨٧/٢. 

٤- رواه أبو داود،كتاب اللباس، باب في البياض. قال الشيخ األلباني: صحيح. حديث رقم (٤٠٦١)، سنن أبي داود 
٥١/٤. والحديث صححه الترمذي، فتح الباري ٣٩/٩.

٥- رواه أبو داود،كتاب اللباس، باب في غسل الثوب وفي الخلقان. قال الشيخ األلباني: صحيح. حديث رقم (٤٠٦٢)، 
سنن أبي داود ٥١/٤. قال العراقي: إسناده جيد. المناوي، فيض القدير ١٦٦/٢. الحسيني، إبراهيم بن محمد، 

البيان والتعريف، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠١هـ، تحقيق: سيف الدين الكاتب.
٦- رواه أبو داود،كتاب اللباس، باب في غسل الثوب وفي الخلقان. قال الشيخ األلباني: صحيح. حديث رقم (٤٠٦٣)، 
سنن أبي داود ٥١/٤. الحديث صححه ابن حبان والحاكم. ابن حجر، فتح الباري ٢٦٠/١٠. وقال الترمذي: حسن 

صحيح. وقال العراقي: حديث صحيح. الحسيني، البيان والتعريف ٤٥/١.



   

-١٧١-


              
  
  

 
 
 
           

 
  



 


            
               
           
              
            

   






١- االستسقاء بالنجوم: أي اعتقاد أن نزول المطر بظهور كذا، وهو حرام ألنّه إشراك ظاهر إذ ال فاعل إال اهللا بل 
متى اعتقد أن للنجم تأثيرًا كفر. قال الحراني: «فالمتعلّق خوفهم ورجاؤهم باآلثار الفلكية هم صابئة هذه األمة 
كما أن المتعلّق خوفهم ورجاؤهم بأنفسهم وغيرهم من الخلق مجوس هذه األمة». المناوي، فيض القدير ٤٦٢/١. 
٢- صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب الصالة في كسوف الشمس. صحيح البخاري ٣٥٣/١. حديث رقم (٩٩٣).

٣- ابن عبد البر، التمهيد ٣١٧/٣.   
٤- ابن حجر، فتح الباري ٥٢٨/٢. 

٥-رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة . صحيح مسلم ٦٥٣/٢، حديث رقم (٩٣٤).  
٦-كاتر، سوزان، البيئة المخاطر واألخطار ص٢٨٤.

٧- رواه البخاري، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم. صحيح البخاري ٢٢٣٨/٥. حديث رقم (٥٦٦٥).





-١٧٢-

@ZÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6€a@¬Îãí@M@s€br€a@szjæa


 
  

           


 
 
  
 

 
 
  
 







 
     



١- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٢٨٦-٢٨٧.



   

-١٧٣-

s€br€a@›ó–€a

ÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6€a@kÓ€bécÎ@fibÿíc

ZÔ˜Ój€a@·Ó‹»n€a@ÚÓ‡Ác@M@fiÎ˛a@szjæa
              
 

 


          



  
    



      
        






١- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢١٥.    

٢- علياء بوران حاتوع. أبودية، محمد حمدان، علم البيئة ص٥.
٣- شبلي، أحمد إبراهيم، دراسة بعنوان: «أثر دراسة مقرر في التربية البيئية على اتجاهات طالب كلية التربية»، 
المعلم،  إعداد  الثاني:  المؤتمر  التدريس،  وطرق  للمناهج  المصرية  الجمعية  أبها،  فرع  سعود-  الملك  جامعة 
اإلسكندرية ١٥ – ١٨ تموز ١٩٩٠، المجلد الثالث، نقالً عن بحث بعنوان: «التربية البيئية المدرسية» للباحث: 

عبد الرحيم المدهون، باحث في مركز القطان غزة، ص١.
٤- المراجع السابقة.

٥- التربية البيئية، مرجع عن البيئة العالمية، جامعة بير زيت، مركز علوم صحة البيئة والمهنة، برنامج التعليم البيئي، 
ص ٥- ٦.





-١٧٤-

 
        














       






   





         
 
   



ZÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6€a@kÓ€bécÎ@fibÿíc@M@Ô„br€a@szjæa




١-  بدران، مصطفى، الديب، فتحي، بحوث في تدريس العلوم، مكتبة النهضة ١٩٩٦. نقالً عن بحث بعنوان: «التربية 

البيئية المدرسية» للباحث: عبد الرحيم المدهون، باحث في مركز القطان/ غزة، ص١.



   

-١٧٥-

 
 
 


 
 
 
          




ZHfib–†˛a@übÌäI@Úéäáæa@›j”@bfl@›–İ€@ÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6€a@M@fiÎ˛a@ÙÏnèæa

          


  





ZÚéäáæa@›j”@bfl@›–İ€@ÚÓ˜Ój€a@ÚÓi6€a@kÓ€béc



             

  
  
           



١- عبد الحميد، هموم اإلنسان والبيئة ص ٤٣٩. موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٢٣٩.
٢- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢١٥.    





-١٧٦-


           

             
  
  
"
 
"
"
"



           

          
 
            
  
          
              


 

 

           
     
  
 




١- رواه، البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن. صحيح البخاري٣٠٤/١. حديث رقم (٨٥٣). 
٢- الريسوني، المحافظة على البيئة ص ٢٠٦. 



   

-١٧٧-

 
  
                
             
           
 

  



 
 

 


          
            



ZÈ‹yaãfl@…Óª@¿@Ôéäáæa@Ôflbƒ‰€a@·Ó‹»n€a@M@Ô„br€a@ÙÏnèæa

 

 
  









١- السعود، اإلنسان والبيئة ص٢٣٧ . الريسوني، المحافظة على البيئة ص١٩٤. الجبان، رياض، التربية البيئية حلول 
ومشكالت، دار الفكر، دمشق، بيروت، ط٢، ١٢٧-١٢٩.





-١٧٨-


 

  
 
             
    

















 

         


 
 
            


 
  
 

١-  المدهون، التربية البيئية المدرسية ص ٤-٢.
٢-  المرجع السابق ص ٤-٢.

٣-  موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٢٧١. المدهون، التربية البيئية المدرسية ص ٥-٦.



   

-١٧٩-

 
  
  












 











  
 


  

 




١-  المراجع السابقة.
٢- المراجع السابقة نفسها. 





-١٨٠-

             


 
 
  
 
 
 
 





 




 
 
          


 
 
             

  


 




   

-١٨١-

          



 
      





              

          


            
          

 
          










 


 




١- التربية البيئية، مرجع عن البيئة العالمية، جامعة بير زيت، مركز علوم صحة البيئة والمهنة، برنامج التعليم البيئي، 
ص ٨٤-٨٥.





-١٨٢-

 
 
 
 
 

           


  
        
        
          
           
         


  


 
   
  




  

 

 


 

            


١- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص ٢٨٦.
٢- الريسوني، المحافظة على البيئة ص ١٩٤. السعود، اإلنسان والبيئة ص٢٣٧ .   



   

-١٨٣-

 
          

        
       

     
 
 

 




 
   

 
 
 

         


 

            



            


 



١- الريسوني، المحافظة على البيئة ص١٥٩. السعود، اإلنسان والبيئة ص٢٣٧ .   





-١٨٤-

          
          

 
                                    

                      
          
                               




 
        
         
        


 



 




  


            






١- (التوبة: ١٨).
د مكَّةَ والْمدينَة. صحيح البخاري ٤٩١/٤. حديث  ٢- رواه البخاري،كتاب الصالة، باب فَضلِ الصالَة ففي مسجِ

رقم (١١٨٩).



   

-١٨٥-

  

 

 

@Z…‡n1a@pbÓ‹◊Î@áÁb»æaÎ@pb»flbßa@M@s€br€a@ÙÏnèæa


             
          
  

 
 

         


 

          



        
 
     
         

          



١- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢١٩.    
٢- المرجع السابق ص ٢٢٨ - ٢٣٣. 

٣- موسى أحمد، الخدمة االجتماعية وحماية البيئة ص٢٧٩.
٤- المرجع السابق ص٢٧٧.
٥- المرجع نفسه ص٢٨١.





-١٨٦-




 

       


 

     


          
         
            
          
           



Z…iaã€a@ÙÏnèæa


       
            





  




١- السعود، اإلنسان والبيئة ص ٢٣٥.   
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