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 امللخص: 
قصد الباحث في هذه الدراسة بيان وظيفة النص التشريعي الوارد عن االمام علي )ع( في الحفاظ على البيئة، فالتشريعات الصادرة عن    

إذ انه رعى البيئة واوالها اهمية المحافظة عليها حتى في الظروف غير المعصوم كافية لتنظيم الحياة البيئية على مستوى الفرد والمجتمع،  
يهتم بها،    ة كما في حاالت الحرب وما أشبه، ألن مهمة الحفاظ على البيئة هي واحدة من المسؤوليات التي كان أمير المؤمنين  الطبيعي

 االمام علي   –الشريعة  -عناصر  –الكلمات المفتاحية: البيئة فالبناء االقتصادي للدولة ال بد أن يراعى فيه الجانب البيئي.
Summary 

qasad albahith fi hadhih aldirasat bayan wazifat alnasi altashrieii alwarid ean alamam eali (ea) fi alhifaz ealaa 

albiyati, faltashrieat alsaadirat ean almaesum kafiat litanzim alhayaat albiyiyat ealaa mustawaa alfard 

walmujtamaei, 'iidh anah raeaa albiyat wawalaha ahimiat almuhafazat ealayha hataa fi alzuruf ghayr altabieiat 

kama fi halat alharb wama 'ashbaha, li'ana muhimat alhifaz ealaa albiyat hi wahidat min almaswuwliaat alati 

kan 'amir almuminin  yahtamu baha, falbina' alaiqtisadiu lildawlat la buda 'an yuraeaa fih aljanib albiyiy                                       

Key words: Environment - elements – Islamic religious law - Imam Ali 

 املقدمة
في أّنها   الكـرام أما بعد : فقد تميزت نظرة اإلمام علي    والهالحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم على خير األنام محمد        

مصبوغة بطعم معنوي ونكهة دينية خاصة إلى األشياء، إذ تهيمن على عباراته تلك المحبة اإللهية التي ال تفارق كلماته  اسمى أخالق 
  العبودية في تعظيمه هلل تعالى. ومما جرى من قلبه على لسانه وصفه للبيئة وصفًا دقيقًا فاحصًا غير مسبوق ويؤسس لها علمًا يلقي أصوله 

والبيئة ( إذ إننا نهدف من خالله إلى بيان أن اإلمام   من علياء فكره، وهذا ما دعانا إلى أن نختار موضوعًا تحت عنوان )اإلمام علي  
  رغم عدم تعرضه إلى كّل ما يرتبط بالبيئة لكنه ألقى علوما من شأنها أن تدخلنا إلى جميع أبواب علم البيئة كما في وصفه لألطيار ـ

تطّرق لوصف بعضها ليدّلنا على منهاج ذلك العلم في الكائنات األخرى   تالف ما ذرأ هللا على األرض ـ وصفًا شاماًل, غير أنه  على اخ
قد   هذا الموضوع له أهمية كبيرة , فهو يشير إلى أن أهل البيت )عليهم السالم( وفي مقدمتهم أمير المؤمنين و وارتباط بعضها ببعض .

قد تطّرق إلى    , كما إننا نريد أن نقول إن اإلمام    1نسان مفاتيح العلوم المختلفة وهم كما ِوِصفوا ) ُخّزاَن اْلِعْلِم ( وضعوا بين يدي اإل
حّمال أوجه ، وربما قد يكون   (، وكالمه    علم البيئةذكر الماء، والهواء، والتربة، والجبال , والحيوان وغيرها التي تمثل بمجموعها )  

البيئة لغة واصطالحا ومن بين التعاريف التي وقع نظرنا عليها ان البيئة هي  استفدناه. وقد ابتدأنا هذا البحث  أحد وجوهه ما   بتعريف 
المحيط المادي الذي يعيش فيه االنسان بما يشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة، وكائنات حية، ومنشأ اقامتها إلشباع حاجاته, وان البيئة 

الكائنا ت الحية بالوسط الذي تعيش فيه وطبيعة معيشتها وطرق تغذيتها وتواجدها واشكالها الى جنب دراسة العوامل  هي دراسة عالقة 
ى  االخرى التي تؤثر على وجود الكائنات الحيه, كالماء والهواء والتربة والمناخ... وغيرها. وتحدثنا في ثالث مباحث االول تطرقنا فيه ال

, في الجبال والبحار واألنهار والهواء والرياح , وفي المبحث الثاني   بين القران واقوال االمام علي  عناصر البيئة من الجبال والعالقة  
تفصيالت كثيرة, فقد وصف النملة وصف دقيق ولم يكتف بالوصف الظاهر وانما ذهب الى اجزائها فعّرفها ثم لم ينقطع   تناول االمام  

ثم اشار الى ما تعجز عنه لحظات العيون مما في داخلها, ووصف الخفاش والطاووس فكل    عن وصفها بل ذكر حاالتها وُسبلها ومعيشتها
في هذه المخلوقات هو بيان لما جاء في النصوص, والمعاني لكتاب هللا, ومن اقواله عليه السالم نالحظ العالقة  شيء ذكره االمام  

.. تحدثنا عن المحافظة على البيئة ورعاية حقوقها فنجد العالقة الثالثية  واضحة وناطقة عن مما جاء بكتاب هللا تعالى.وفي المبحث الثالث.
فالقران يصدح بكثير من اآليات التي تحفظ الحقوق وترعى االنسان كما في اآلية    للقران والرسول )صلى هللا عليه وآلة( واالمام علي  

.ونهى الرسول )صلى هللا عليه وآلة( اي ال ُيلقى سم في بالد المشركين  6لتوبة:  ا  2اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه..(())َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  المباركة
لى ذمتكم وان امير المؤمنين ع قد عًلَم اتباعه على رعاية حقوق االخرين مهما كان جنسهم وهيئتهم التي ُفطروا عليها فقال )وانا أبرُأ اليكم وا

..( وانه عليه السالم قضى فيمن قتل دابة عبّثا او قطع شجرا أو أفسد زرّعا أو هدم بيتا ..كما وضع االمام عليه السالم  من معرَّة الجيش.
وننبه القارىء في هذا المقام إلى إننا التزمنا المنهجين الوصفي والتحليلي  قواعد وقوانين ملزمة للحد من االنتهاكات البيئية ورعاية حقوقها.

استفدنا من المصادر المختلفة وبالخصـوص الحديثية مثـل نهج البالغة وغيره، وهللا ولي التوفيق. وآخر دعوانا ان الحمد هلل    في البحث كما
 رب العالمين

 متهيد
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 :البيئة لغًة واصطالحًا
والفيروز آبادي   (4)وابن منظور    (3) البيئة لغة اسم مشتق من الفعل الماضي " باء " و "بوأ " ومضارعه " يبوء  كما أوردُه الزمخشري     -أ
  في تحديد معنى البيئة، بمعنى المنزل, وفي الثاني منهما ، منها بمعنى المنزل الطيِّب فتقول نزل في مباءتهم بمعنى أناخوا إليهم في   (5)

َأْن َتَبوَّآ لَقْوِمُكما ِبِمْصَر بّوأهم منزاًل يعني نزل بهم إلى سند جبل, وأبأُت المكان أي أقمُت فيه , (6)وفي لسان العرب  المباءة وهي معاطنها.
ومباءة الغنم معطنها الذي تنام فيه  , وقيل من معاني تبّوأ بمعنى أصلح المكان وهّيأه ليتخذه اإلنسان مكانًا, وتبوأ بمعنى نزل  ُبيوتًا َأي اتَِّخذا

جواز الصالة  سأله عن   رجل   عن سؤال   صلى هللا عليه وآله وسلم     (7)جوابه   , وقد أجاز الرسول الكريم  الصالة في مباءة الغنم, وذلك
 فيها.
هللا تعالى ، يتأثر بها ويؤثر    المعنى االصطالحي للبيئة : هو الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان، بما يضم من مظاهر طبيعية خلقها  -ب

التعريف التالي: » إن البيئة هي مجموعة من النظم الطبيعية  1978وتبيليسي 1972فيها , وقد أوجز مؤتمر البيئة البشرية في استكهولم 
  . وهذا التعريف  (8) طهم «  واالجتماعية والثقافية التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى والتي يستمدون منها زادهم، ويؤدون فيها نشا

كما هو واضح يشمل: الموارد والمنتجات الطبيعية واالصطناعية التي تؤمن إشباع حاجات اإلنسان.التعريف اإلجرائي: يمكن تعريف البيئة 
اع حاجاته. ولعل بأنها المحيط المادي الذي يعيش فيه اإلنسان بما يشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية، ومنشآت أقامها إلشب

 هو االقرب الى موضوعنا.   (9)   التعريف االجرائي
 تعريفات المختصين:أضاف المختصون في شؤون البيئة تعريفات عديدة نذكر منها: 

عيشتها هي العلم الذي يدرس عالقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه ويهتم هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها، وطرق م ـ البيئة:    1  
الحرارة، الرطوبة، وتواجدها في مجتمعات أو تجمعات سكنية أو شعوب كما يتضمن أيضًا دراسة العوامل غير الحية مثل خصائص المناخ )

 (10)( والخصائص الفيزيائية والكيميائية لألرض والماء والهواءاإلشعاعات، غازات المياه والهواء
البيئة:  2   التي تح  ـ  الماء والهواء والتربة  هي إجمالي األشياء  الحية على سطح األرض متضمنة  الكائنات  بنا وتؤثر على وجود  يط 

 .(11)والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم
هي الطبيعة بما فيها من أحياء وغير أحياء أي العالم من حولنا فوق األرض. وعلم البيئة هو العلم الذي يحاول اإلجابة عن  ـ البيئة:    3

ت عن كيف تعمل الطبيعة، وكيف تتعامل الكائنات الحية مع األحياء األخرى، أو مع الوسط المحيط بها سواء الكيماوي أو  بعض التساؤال
 .(12) الطبيعي

 .(13)هو دراسة التوازن بين األنواع الحيوانية والنباتية وأحيانًا   المعدنيةـ علم البيئة:  4
تقدم لتعريفات البيئة قد نجد حدا مشتركًا بين التعاريف أعاله , من حيث الموجود في تلك البيئة وعوامل وجودها، حيث إن   ومن خالل ما

علم البيئة هي دراسة عالقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه وطبيعة معيشتها وطرق تغذيتها وتواجدها وأشكالها كما يدرس العوامل  
ى وجود الكائنات الحية كالماء والهواء والتربة والمناخ، وغيرها ، وسوف نتحدث عن أهم القضايا البيئية التي تعّرض األخرى التي تؤثر عل

 ضمن المباحث التالية: لذكرها اإلمام 
 املبحث األول: عناصر البيئة عند اإلمام علي 

لوديان والهضاب والتالل والبحار واألنهار وغيرها وكل من  تحتوي األرض على طبيعة متنوعة التضاريس كالسهول والصحاري والجبال وا  
مر هذه األنواع المبثوثة على األرض فيها أنواع الخصوصيات فالتربة بذراتها، والصخور بمعادنها ، واألودية بأنهارها ، وهكذا وقد بلغ األ

ُ َجَعَل َلُكُم ذكره القرآن الكريم في قوله : ))  هذا مامن تسخير هللا األرض لخلقه أن أصبحت لهم فراشًا وبساطًا وسلك فيها أشيائها، و  َوَّللاه
 عمَّا تتضمنه األرض من تضاريس ومنها:  . وتحدث أمير المؤمنين (14) (( ِلَتْسُلُكوا ِمْنَها ُسُبًًل ِفَجاًجا  اْْلَْرَض ِبَساًطا

 املطلب األول :   اجلبال  
الجبال الشماء بمناظرها الجميلة وارتفاعاتها الشاهقة وما تحتوي صخورها على معادن ثمينة وما عليها من أشجار وزعت على جوانبها   

 (16) دا(.َتاَواْلِجَباَل َأوْ , ))(15)((َواْلِجَباَل َأْرَساَها تمثل أحد أجزاء البيئة , كما نجد أن القرآن الكريم ذكر تلك الجبال في آيات عنه منها ))
 لألرض فهي المؤثرة في استقرار وسكون االرض مثل الفيضانات , العواصف العاتية , المد والجزر , .. فجعلها سبحانه وتعالى تثبيتا  

وهي تقوم بخزن   وبوجودها تكون سدا منيعا للتقليل من أثار الرياح الشديدة والعواصف المدمرة...وتؤمن االنسان من العواصف المهلكة..
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انواع المعادن الثمينة في باطنها ..وايضا تنظم حركة الهواء المحيط بالكرة االرضية بالشكل الذي يؤثر ايجابيا على الحياة   وادخار المياه  
. إنَّ هذا التصوير اإللهي للجبال من أجل أن يملك اإلنسان رؤية إلى الطبيعة التي من حوله وارتباطها معًا، والستشعار (17)االرض..  فوق 

.  لقد بين أمير المؤمنين تفاصيل  (18))بكلماته قامت السماوات واستقرت اْلرضون، وثبتت الجبال الرواسي    (قدرة هللا وعظيم صنعه وإبداعه
قد ذل ْلمره وأذعن لهيبته ووقف   (: ة عن طبيعة نصب الجبال وإرسائها في أماكنها على األرض حتى أصبحت شاهقة فقال  الصور 

وألزمها قرارتها فمضت رؤوسها في الهواء ورست   ونشوز متونها وأطوادها فارساها في مراسيها  (19) الجاري منه لخشيته وجبل جًلميدها
 ( 21) جبالها عن سهولها وأساخ قواعدها في متون أقطارها ومواضع أنصابها فأشفق قًللها وأطال أنشازها  (20) أصولها في الماء فأنهد

اإلمام   (23))تزول عن مواضعها  فيها أوتادا فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تسيخ بحملها أو  22وجعلها لألرض عمادًا وأرزها
   ينفذ إلى أصول األشياء ثم يقتنص الحقيقة، ويطرح لبها في صورة جميلة تستحضر عظمة هللا في أجزائها والتي فطرها خالقها بشكلها

أصبحت ذات ارتباط   الذي ال دخل لإلنسان في رسمه أو إيجاده، وهذه الجبال هي جزء من البيئة الطبيعية التي سخرها هللا لإلنسان والتي 
 به فبإمكانه أن يستفيد منها من أجل إدامة حياته .  

 املطلب الثاني: البحار واألنهار 
معلوم أن المياه تغطي ثالثة أرباع الكرة األرضية ، حيث تتوزع المحيطات والبحار وتتخللها أجزاء اليابسة ، وللمياه دور على سطح    

األرض، حيث تؤثر على معدل درجات الحرارة ، ونسبة الرطوبة على سطح األرض كما أن لها دورًا كبيرًا في التغييرات المناخية التي  
الغالف الجوي وانعكاسه على األرض حيث أن ذلك له انعكاس مباشر على حياة اإلنسان فالمياه عندما تتبخر تسقط في تحدث في داخل 

بالغذاء وغيره  اإلنسان  تمد  التي  النباتية  الحية  المادة  منها  فتتصدع  ومدخراتها  اليابسة  األرض  على  ضرورية  أمطار  )  .  (24) شكل 
يمزج بين   إّن أمير المؤمنين    .(25)(في جو السماء السحــاب، وقامت على حدودها البحار   وبكلماته....جرت الرياح اللواقح وسار

الحمد هلل سابغ النعم   (عبوديته هلل تعالى ونظرته لكّل األشياء وقد ترجم ذلك إلى النظر إلى هللا تعالى في كل شيء وإبداء الحمد والثناء له  
وأنشر بالدعاء إلى هللا تعالى ال نزال الغيث على عباده عند الجدب )    .  يتجه اإلمام  (26) (... الذي فجر اْلرض عيونًا والقمر نورًا  

( 31))مغزارًا غيثًا واسعًا...  (30) مدرارا، واسقنا الغيث واكفا(  29) ... اللهم فأرسل علينا ديمة28والنبات المونق   (27) علينا رحمتك بالسحاب المتئق

الخاّلبة تتجلى فيها عظمة هللا تعالى، حيث أنها مرآة للبيئة التي أبدعها الباري تعالى فوق سطح األرض وقد ورد في  إّن الطبيعة بجاذبيتها 
المؤمنين أمير  المعصرات ماء(  الدعاء عن  الصياخيد عذبًا واجاجًا، وأنزلت من  المياه من الصم  البحار (32)) ثجاجًا  اً وأنهرت  .إّن 

اختالفها    -واألنهار   تعالى   -على  قال  سعادته  وبناء  حياته  تمشية  في  اإلنسان  يحتاجها  هائلة  ثروات  على   تحتوى 
َذا اْلَبْحَرانِ  َيْسَتِوي  ))َوَما ُكل    َشَراُبهُ  َساِئغٌ  ُفَراتٌ  َعْذبٌ  هََٰ َوِمْن  ُأَجاٌج ۖ  ِمْلٌح  َذا  َطِريًّا  َلْحًما َتْأُكُلونَ  َوهََٰ

وعلى الرغم من أن البحرين في االصل  .(33) (( َوَلَعلهُكْم َتْشُكُرونَ  َفْضِلهِ  ِمنْ  ِلَتْبَتُغوا َمَواِخرَ  ِفيهِ  اْلُفْلكَ  َوَتَرى  ۖۖ  َتْلَبُسوَنَها ِحْلَيةً  َوَتْسَتْخِرُجونَ 
يظهران على هيئتين كانا بصورة قطرات من الماء الصافي والسائغ نزلت من السماء الى االرض وان كليهما من اصل واحد, اال انهما  

وعليه يعرف دور الثروة المائية على سطح األرض حيث سخرها هللا تعالى لإلنسان ومن على     (34)متفاوتتين تماما وبفوائد متفاوتة ايضا.
 ( عالقة عميقة وجذرية بالقران.( لما له )األرض, وسنبين الحقا بعض االقوال والحكم الصادرة من االمام على )

 املطلب الثالث :  اهلواء والرياح 
يشكل الغالف الغازي جزء، من البيئة على سطح األرض وهو محيط باألرض من جميع الجهات، وعلى ارتفاع كبير ولألحياء النباتية   

البساط األخضر كبيرًا والحيوانية دور في تغيير نسبة العناصر التي تشكل الغالف الغازي، أو تلك التي تساهم في تكوين الهواء فكلما كان  
  كلما زادت نسبة األوكسجين، وتساهم العالقات المؤّثرة بين العوامل في وجود أشياء مختلفة فالرياح لها دور في عملية التبخر  وعملية

تعالى  التكاثف قال  المختلفة،  الجو  طبقات  في  السحاب  وحركة   َوُهوَ ((، 
َياحَ  َأْرَسلَ  الهِذي َماءِ  ِمنَ  َوَأْنَزْلَنا ۖ   َرْحَمِتهِ  َيَديْ  َبْينَ  ُبْشًرا  الرِ   َواللهـهُ )):تعــــالى  وقولـــــــه(35) (( َطُهوًرا َماءً  السه
َياحَ  َأْرَسلَ  الهِذي النُُّشورُ    َمْوِتَها َبعـْدَــ  اْْلَْرَض  ِبهِ  َفَأْحَيْيَنا َميِ ت   َبَلدـ   إلى َفُسْقَناهُ  َسَحاًبا َفُتِثيرُ  الرِ  حركة   (36)((كذلـــك  في  دقيقا  نظاما  وأن 

  السحاب ثم في نزول قطرات المطر الباعثة للحياة, ثم في حياة االرض الميتة , وهذا شاهد على ان يد القدرة االلهية وراء ذلك  فهي التي 
ر وتطلقه في السماء, تؤمر الرياح الحارة بالتحرك في المناطق االستوائية الى المناطق الباردة, وفي مسيرها تحمل بخار الماء من البحا

ار الحاصل لتشكيل الغيوم, ثم حبعدئذ تتحرك بجريانات منّظمة للبرد القطبي الذي يعاكس اتجاه الحركة االولى وتؤمر الرياح بتجميع ال



   

         

 إلمام علي )عليه السالم( أمنوذجاا البيئة يف ضوء تشريعات املعصوم                   

  

  

لتلقي قطرات المطر الباعثة للحياة فيها ذه العمليات  إّن ه  .(37)تؤمر نفس تلك الرياح بحمل تلك الغيوم وارسالها الى الصحاري الميتة, 
وما الجليل واللطيف والثقيل  إلى ذلك )   المناخية ودور الرياح فيها تجري بسهولة ويسر بتقدير من هللا تعالى وقد أشار أمير المؤمنين  

لرياح الفكرة في إرسال ا  . ويختصر اإلمام  (38) (والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إال  سواء، وكذلك السماء والهواء والرياح والماء  
فطر الخًلئق بقدرته، ونشر الرياح برحمته ( فالرياح ليس لها قالب تنحصر فيه بل لها سمه االنتشار والتمدد في المناطق فيقول: )  

. (39)(  التي تمرُّ عليها، ولها قوتها وسرعتها حسب التضاريس اْلرضية ) بكلماته... جرت الرياح اللواقح وسار في جو السماء السحاب
جدير بالذكر أن هناك عوامل أخرى لها ارتباط ببعض العناصر كالحرارة والبرودة، وحصول التغذية النباتية من خالل أسباب بيئية ومما هو  

 عديدة كالتربة والضوء والهواء وما إلى ذلك. 
 املبحث الثاني: علم  األحياء عند اإلمام علي 

إلى ذكر أحياء مختلفة وعالقتها بالمحيط الذي من   الكائنات الحية عديدة ولكل منها عالمها الخاص بها , وقد تّطرق أمير المؤمنين    
انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، ال تكاد تنال  حولها، كما وذكر تفصيالت كثيرة عنها فمثال عندما يذكر النملة يقول: ) 

لبصر، وال بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها ، وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها، وتعدها في مستقرها. تجمع في  بلحظ ا
ر حرها لبردها ، وفي ورودها لصدرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها . ال يغفلها المنان، وال يحرمها الديان ولو في الصفا اليابس والحجـ 

بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها   (41) كرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيفولو ف .  (  40)الجامس  
اإلمام لم يكتف بالوصف    .(42) لقضيت من خلقها عجبا ولقيت من وصفها تعبا. فتعالى الذي أقامها على قوائمها، وبناها على دعائمها (

ثم لم ينقطع عن وصفها بل ذكر حاالتها وسبلها ومعيشتها ثم أشار إلى ما تعجز عنه لحظات الظاهر وإّنما ذهب إلى أجزائها فعّرفها  
ومن أعجبها خلقًا الطاووس  العيون مما في داخلها.   وذكر اإلمام كائنا حيًا آخر واصفًا له فيقول عند تعرضه إلى وصف الطاووس)  

إذا درج إلى اْلنثى نشره في    , ناح أشرج قصبه، وذنب أطال مسحبهالذي أقامه في أحكم تعديل، ونضد ألوانه في أحسن تنضيد، بج
. وذكر الخفاش: (43)(...ةطيه، وسما به مطًل على رأسه كأنه قلع داري عنجه نؤتيه. يختال بألوانه، ويمس بزيفانه. يفضي كإفضاء الديك

ويبسطها الظًلم القابض لكل حي... وجعل لها أجنحة من  ومن لطائف صنعه... الخفافيش التي تقبضها الضياء الباسط لكل شيء، ) 
.فكل (44) ...(لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران، كأنها شظايا اْلذان، غير ذوات ريش وال قصب إال أنك ترى مواضع العروق بينة

َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن فمثال في قوله تعالى ))شيء ذكره االمام )ع( في هذه المخلوقات هو بيان لما جاء في النصوص والمعاني لكتاب هللا,  
نِس َوالطهْيِر َفُهْم ُيوَزُعوَن َحتهى ِإَذا َأَتْوا َعَلى َواِدي النهْمِل َقاَلْت َنْمَلةٌ  فلم تدل  ,  )45( َمَساِكَنُكْم ...((  َيا َأيَُّها النهْمُل اْدُخُلوا  ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنِ  َواإلِْ

على عظمة خلق هللا البديع, وكيف ان النبي سليمان )ع( كانت حكومته وسلطنته من الجن والطير وادراكه كالم النمل, هذه المخلوقات اال  
الهدهد لديه العلم مما يعني ان , (46)(( ِإنِ ي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُكلِ  َشْيء  َوَلَها َعْرٌش َعِظيمٌ ))وحديث الهدهد الدقيق لسليمان 

عظمة, مما دعي النبي سليمان الن يأتوا بعرشها ليخضع لعظمة ربه, ثم اخبر بان قوم هذه المرأة يسجدون للشمس,   وانه اقل  الملكة  بعرش
حاءات القرآنية  وايضا االي  .فمن اين للهدهد الهدى الى معرفة هللا ووجوب السجود له وانكار السجود للشمس,  (47)فهم غارقون بالشرك والوثنية

اته للنحل وقد اثبت العلماء ان هذه الحشرة لها من التمدن والحياة االجتماعية المدهشة ما يشبه لحد كبير الجانب التمدني عند االنسان وحي
الكلمة ال تقاس بحياة االنعام, واول مهمة وهذه  , (48)..(( َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النهْحلِ واشار القران بكلمة الوحي ))  االجتماعية من عدة جهات..

اذ ان بناء البيوت الشمعية والسداسية االضالع قد تكون اعجب من عملية    ,لهذه الحشرة هي بناء البيت ومن ثم القيام ببعض الفعاليات
َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف لمهمات ان ))واخر هذه ا ,  (50)..((ُثمه ُكِلي ِمْن ُكلِ  الثهَمَراتِ , وبعد ذلك يأتيها االمر ))(49)صنع العسل

وان دل هذا على شيء إنما يدل على اعطاء صورة عن النظم البيئية على االرض, فقد قال البعض ) الكون الذي نحيا ,  (51) ..(( َأْلَواُنهُ 
ولقد ذكر .(52)بنسيـج من القوانين غاية في الحبك والروعة (فيه ليس مجموعة اجرام مادية تتحرك هنا وهناك كيفما اتفق, بل انه محكوم  

 اإلمام مختلف األحياء وارتباطها ببعضها ومن حولها مما يعطي صورة عن النظم البيئية على األرض.
 واحملافظة على البيئة ورعاية حقوقها املبحث الثالث: األمام علي  

 ئةواحملافظة على البي املطلب األول : األمام علي 
رعى اإلسالم البيئة وأولى أهمية للمحافظة عليها حتى في أحلك الظروف كما في حاالت الحرب حيث كان النبي ) صلى هللا عليه واله     

إذا أراد أن يبعث سرية    ) صلى هللا عليه واله (  كان رسول هللا  ( يدعو المسلمين إلى االبتعاد عن تخريب البيئة والطبيعة كاألشجار )
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ونهى النبي   (53) (أجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم هللا وباهلل وفي سبيل هللا وعلى مل ة رسول هللا ... وال تقطعوا شجرًا  دعاهم ف 
) صلى هللا عليه واله  : نهى النبي  قال أمير المؤمنين  )صلى هللا عليه واله(  عن تلويث المياه واألشياء التي يستفيد منها المشركون )  

يهتم بها،  إّن مهمة الحفاظ على البيئة هي واحدة من المسؤوليات التي كان أمير المؤمنين . (54)(السم في بًلد المشركين  أن يلقى  ( 
إلى النتيجة التي يحصدها عندما    فالبناء االقتصادي للدولة يراعي فيه الجانب البيئي أيضًا حيث نجد ذلك واضحًا في تطّلع اإلمام  

يحمل الوسق فيه ثًلث مائة ألف نخلة إن شاء هللا، فيغرس النوى كلها فًل تذهب منه نواة ينبع )    كان يحمل نوى التمر فقد كان  
.وكانت النظافة لبيت المال مما (56)يذهب للعمل ومنه ما عمله في غرسه النخل في بئر الملك  وكان أمير المؤمنين(  55) (  يبهاوأعاج

يكنس بيت المال كل جمعة ويصلي فيه ركعتين ويقول: ليشهد  : )روى مجمع التميمي قال: كان علي تعارف عن أمير المؤمنين 
 أولى عناية فائقة بالبيئة في مناسبات مختلفة.  ّدم يالحظ أن اإلمام علي . ومما تق(57) لي يوم القيامة (

 ورعاية احلقوق البيئية املطلب الثاني : اإلمام علي 
قد عّلم أتباعه على رعاية حقوق اآلخرين مهما كان جنسهم وهيئتهم التي فطروا عليها ألن ذلك ينطوي على    كان اإلمام علي     

ضمان الصورة الطبيعية وبقائها في أجمل صورها، فعند ما يرسل جيشًا معينًا يوصي قادته على تلك القطعات العسكرية في المحافظة على  
الفساد في األرض وما تؤديه حركة الجيش من مكان إلى آخر من آثار تخريبية على  السكينة والهدوء والوقار ويأمرهم أن يب تعدوا عن 

، ورتب على ذلك آثارًا وعقوبات جزائية (59) (الجيش  (58)وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة: )    البساتين واألراضي الزراعية فيقول  
يمن قتل دابة عبثًا أو قطع شجرًا أو أفسد زرعًا أو هدم بيتًا أو عور بئرًا أو  أنه قضى ف  عن أمير المؤمنين  للمحافظة على البيئة )

نهرًا أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد وضرب جلدات نكااًل, وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم وال حبس وال أدب، وما أصاب من بهيمة  
ام األصول األخالقية إذ أن لها أبعادًا مختلفة ومن ضمنها رعاية الحقوق عماله في التز   . وعلَّم اإلمام  (60)(فعليه ما نقص من ثمنها

وال تنفرن بهيمة وال تفزعن ها وال تسؤن  صاحبها فيها... فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أال يحول بين ناقة البيئية وعدم التعدي عليها )
وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها... وال يعدل بها عن نبت   ,اً وبين فصيلها وال يحصر لبنها فيضر ذلك بوليدها، وال يجهدنها ركوب

واْلعشاب حتى تأتينا بإذن هللا بدنا منقيات غير متعبات , (61)   اْلرض على جواد الطريق وليروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف
َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك ))  (63)( نهل واستقى مما جاء في الذكر الحكيم فاآليات الكريمة. وان االمام علي )(62) وال مجهودات(

في طريقه. واآلية االخرى   ثم اوصله الى مكان امن حتى ال يعترضه احد  اي عليك ان تعامل من يلجأ اليك برفق ولطف..  (64).((  َفَأِجْرهُ 
َ اَل ُيِحبِ  اْلُمْعَتِدينَ )) ونقرأ )وصايا النبي )ص( عندما كان االمام )ع( عازما ,  (65) ((َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل َّللا ِ الهِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا ِإنه َّللا 

. وخالصة القول ان  (66) هللا على يديك رجال خير لك مما طلعت عليه الشمس( يهديعلى اليمن, ال تقاتلن احدا حتى تدعوه, وأيم هللا الن 
 مرين: أالنضال والعمل العسكري في االسالم ال يهدف الى فتح البالد وغزوا الشعوب واستعمارها, واستغاللها, بل يتركز في احد 

االعداء. -1 وعدوان  الغزاة  غزو  من  االسالمية  البالد  حدود  عن   الدفاع 
فالعالقة    ,حرير المستضعفين وانقاذهم من ظلم امرائهم وملوكهم ومحتليهم ليختاروا ما يشاؤون من دين ويتخذوا بإرادتهم ما يريدون ت-2

ن واالمام )ع( من حيث الحفاظ على البيئة ورعاية الحقوق, ومما تقدم يظهر أن اإلمام يولي أهمية لرعاية الحقوق آواضحة ما بين القر 
خال من  للبيئة. البيئية  الالزمة  الرعاية  توفير  سبيل  في  الملزمة  القوانين  ووضع  التعاليم،  نشر   ل 

 نتائج البحث

إّن علم البيئة يقوم بدراسة العالقات بين الكائنات المختلفة، وطرق معيشتها والعوامل المؤثرة فيها, وقد تبين من خالل هذه الدراسة     -1
في سابقة جديدة لم يذكر لنا التاريخ من تطّرق لذكرها بالنحو الذي بسطه اإلمام   مام علي  وجود عناصر بيئية مختلفة تعّرض لذكرها اإل

 . علي 
ا ومن أهم العناصر البيئية الجبال بما حوته قللها ومناظرها الخاّلبة، والبحار واألنهار وما انطوت عليه من ثروات مختلفة وما ينشأ عنه-2

 من تأثيرات مناخية وأيضًا من العناصر الهواء والرياح ودورها في الحياة على األرض.  
إلى ذكر تلك الكائنات بتفصيالت ّقل نظيرها في التاريخ حتى إن المتخصصون    اإلمام    أّما علم األحياء أو الكائنات المختلفة فقد أتى-3

 بعلم الكائنات ليس لديهم الوصف الدقيق والمعجز لشكل الحيوان أو حاالته إال بما الحظوه من خالل تجاربهم، أو تحت المراقبة المستمرة،
 والطيور المختلفة وأصنافها ما دف وما هف وما لم يدف.   وقد ذكر اإلمام كائنات منها النمل والطاووس، والخفاش،
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أّما المحافظة على البيئة فقد أولى اإلمام اهتمامًا خاصًا بالمحافظة على البيئة من اآلثار التخريبية للحرب وغيرها، وكان يرمى إلى  -4
 ه لنوى التمر.هدف بعيد وهو خلق بيئة سليمة وصافية وذلك ال يكون إال االهتمام والعمل نظير غرس

وإنها بمثابة النصوص الكاشفة عن المعاني القرآنية    كما نجد العالقة بين كثير من اآليات الواردة, وما قاله وحكاة االمام علي  -5
 .واالسرار الربانية العظيمة

كما وضع اإلمام قواعد وقوانين    وفي سبيل رعاية الحقوق البيئية قام اإلمام بنشر التعاليم المختلفة، حيث أوصى بها عماله وجنوده-6 
 المعصومين  والهوالحمد هلل رب  العالمين وصلى هللا على محمد  ملزمة للحد من االنتهاكات البيئية ورعاية حقوقها.   

 املصادر
 القرآن الكريم   •

  1414ـ  2، تحقيق علي أكبر غفاري، دار المفيد للطباعة، بيروت ـ لبنان، ط هـ (413الشيخ المفيد محمد بن النعمان )ت االختصاص: .1
ــ  1408,  1,تحقيق محمد هادي االميني ,ط  492, ابن ميثم البحراني ,ص  اختيار مصباح السالكين .2 ش مؤسسة الطبع والنشر    1366-هــــ

 ان.اير –التابعة لالستانة الرضوية المقدسة ,الناشر مجمع البحوث اإلسالمية, مشهد 
 مادة " بوأ ". 33م  ,ص1982الزمخشري , محمود بن عمر, تحقيق عبد الرحيم محمود , دار المعرفة  بيروت ,  أساس البًلغة: .3
 .9ص 1999-1420الرياض, اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية  محمد مرسي محمد مرسي , االسًلم والبيئة: .4
  -هـ 1434للشيخ ناصر مكارم الشيرازي, مؤسسة االعلمي بيروت , الطبعة االولى المصححة  االمثل في تفسير كتاب هللا المنزل: .5
ــرح الزيارة الجامعة .6 ــاطعة في شـ ,مؤســـــســـــة االعلمي 1428-2007,  1,تحقيق محســـــن االســـــدي ط484ص1, جواد عباس ,جاالنوار السـ

 بيروت لبنان.
هــــــــــــــــــ، تحقيق إبراهيم الميانجي، ومحمد باقر البهبودي، دار إحياء التراث العربي،   1111العالمة محمد باقر المجلســــي ت  بحار اْلنوار: .7

 هـ. 1403ـ  3بيروت ـ لبنان، ط 
هــــــ مطبعة ستارة قم , الناشر 1419, 1حياء التراث, ط,تحقيق مؤسسة اهل البيت)ع(أل409ص  1العالمة الحلي, ج تذكرة الفقهاء )ط.ق( .8

 مؤسسة اهل البيت ألحياء التراث , قم المشرفة.
 م.2009-هـ 1430  1للسيد محمد حسين الطباطبائي, دار الكتاب العربي بغداد, ط تفسير الميزان: .9

هــــــــــــــ  , دار صفاء للنشر 1419-م1998  1لحي ط)النبات والحيوان (, د عبد العباس فضيح , د سعدية عاكول الصا الجغرافية الحيوية  .10
 والتوزيع, عمان.

 م.2008اسامة علي الخضر , المكتب العربي للمعارف القاهرة   الرؤية الكونية لقوانين الكون: .11
هــــــــــــــــ ,الناشـر مؤسـسـة النشـر اإلسـالمي التابعة 1415,   1,مؤسـسـة النشـر اإلسـالمي ط  493ص 7, السـيد الطباطبائي, جرياض المسـائل .12

 ة المدرسين بقم المشرفة.لجماع
 هـ، تصحيح إبراهيم الميانجي، منشورات مكتبة آية هللا المرعشي النجفي، قم ـ إيران. 1411السيد المرعشي ت  شرح إحقاق الحق: .13
 هـ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مؤسسة إسماعيليان للطباعة. 656ابن أبي الحديد المعتزلي ت  شرح نهج البًلغة: .14
 هـ.1407ـ  4هـ(، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، نشر دار العلم للماليين ط393جوهري )تال الصحاح: .15
ش, مطبعة الصـدر قم, مؤسـسـة انصـاريان   1370-هـــــــــــــــ  1421, 2. ط  259ص  2, محمد جواد مغنية ,جفقه االمام جعفر الصـادق )(( .16

 للطباعة والنشر قم.
 هـ(.817الفيروز آبادي )ت القاموس المحيط: .17
هـــــــــــــــــ، تحقيق مهدي المهريزي، ومحمد حســـين الدرايتي، نشـــر الهادي، قم ـــــــــــــــــ إيران، ط ا ـ   1395الســـيد البجنوردي ت  قهية:القواعد الف .18

1419 .هـ 
 ش. 1367ـ  3هـ، تحقيق علي أكبر غفاري دار الكتب اإلسالمية، طهران ـ إيران، ط  329الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ت  الكافي: .19
ــامرائي، مؤســـســـة دار الهجرة، ط170هيدي )ت: الخليل الفرا كتاب العين .20 ـ  2هـــــــــــــــــ(، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم السـ

 هـ.1410
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, تحقيق مؤســـســـة النشـــر اإلســـالمي التابعة لجماعة المدرســـين بقم المشـــرفة  االنوار 417ص  8, الفاضـــل الهندي ,ج كشــف اللثام )ط.ج( .21
 تحقيق الميرزا محسن ال عصفور. 364ص 14خ حسن ال عصفور, جواللوامع في شرح مفاتيح الشرائع , الشي

هــ ,دار الوطن للنشر, 1418تحقيق الدكتور حسين البواب، سنة الطبع   269ص 1، ابن الجوزي، جكشف المشكل في حديث الصحيحين .22
 الرياض.

 هـ.1405ابن منظور اإلفريقي، نشر أدب الحوزة، قم، طبعة عام  لسان العرب: .23
 هـ.1422في سنة  63العدد  النبأ:مجلة  .24
 م. 2004هـ 1424, 1, ابو الفضلبن الحسن الطبرسي, المركز الثقافي في لبنان , طمجمع البيان .25
ــ(، تحقيق عبد السـالم محمد هارون، مكتبة اإلعالم اإلسـالمي، طبعة عام  395أبو الحسـين أحمد بن فارس )ت معجم مقاييس اللغة: .26 هـــــــــــــ

 هـ.1404
ــمي الخوئي ج شــرح نهج البًلغةمنهاج البراعة في   .27 ــالمية بطهران ط 282, ص5, للهاشـ ــيد إبراهيم الميانجي, المطبعة اإلسـ   4تحقيق سـ

 تحقيق محمد باقر البهبوري, مؤسسة الوفاء بيروت لبنان دار احياء التراث العربي ومصادر أخرى 246,ص 26بحار االنوار للمجلسي, ج
 /http://www.bee2ah.com البيئة/-موقع ويكيبيديا, معنى .28

 Wildlife      www.feedo.net/environment/Ecology/DefinitionOfEnvironment.htmموقع:     

ــ قم، ط606ابن األثير )ت النهاية في غريب الحديث: .29 ــ(، تحقيق أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، مؤســســة إســماعيليان ــــــــــــــ ـ  4هــــــــــــــ
 ش.1364

 هـ. 1413  1اإلمام علي، شرح محمد عبده، دار الذخائر، قم ـ إيران، ط  نهج البًلغة:  .30
 .هـ1397ـ  1طهـ، دار التعارف، بيروت ـ لبنان  1427الشيخ محمد باقر المحمودي , ت  نهج السعادة:  .31
هــــــــــــ ش, المطبعة افست أصفهان, مكتبة   1370-هــــــــــــ  1411,  1,تحقيق ضياء الدين الحسيني, ط91ص  15، الفيض الكاشاني,جالوافي .32

 ايران.-امير المؤمنين)ع( العامة. أصفهان
 اهلوامش

جواد   (1 الجامعة,  الزيارة  شرح  في  الساطعة  االنوار  ينظر  اْلِعْلِم:  ط484ص1عباس,جُخّزاَن  االسدي  محسن  - 2007,  1,تحقيق 
تحقيق سيد إبراهيم الميانجي,    282,ص5,مؤسسة االعلمي بيروت لبنان  منهاج البراعة في شرح نهج البالغة ,للهاشمي الخوئي ج  1428

بيروت لبنان دار احياء تحقيق محمد باقر البهبوري, مؤسسة الوفاء  246,ص  26  بحار االنوار للمجلسي, ج4المطبعة اإلسالمية بطهران ط
 التراث العربي ومصادر أخرى كثيرة. 

 مادة "بوأ".   33، ص 1982ينظر أساس البالغة: الزَّمخشري، محمود بن عمر: تحقيق عــبد الرحيم محمود، دار المعــرفــة بيروت  (2
    . 284"بوأ" صينظر  لسان العرب : ابن منظور:  إعداد وتصنيف يوسف الخياط، دار لسان العرب، بيروت، مادة  (3
 مادة "باء". 8 1ينظر القاموس المحيط: الفيروز أبادي، عالم الكتب، بيروت، ج  (4
 . 284ينظر لسان العرب: ابن منظور: إعداد وتصنيف يوسف الخياط، دار لسان العرب، بيروت، مادة "بوأ" ص (5
هـ ,دار الوطن  1418لبواب, سنة الطبع  تحقيق الدكتور حسين ا  269ص   1ينظر كشف المشكل في حديث الصحيحين، ابن الجوزي، ج (6

ش , مؤسسة 1364,    4, تحقيق طاهر احمد الزاوي ط15ص  1للنشر, الرياض .  النهاية في غريب الحديث واالثر, مجد الدين بن االثير,ج
 هـ ,الناشر ادب الحوزة.1405, ابن منظور,38ص  1ايران  لسان العرب, ج - اسماعيليان للطباعة والنشر ,قم

  وينظر   19ص    1999 1420سالم والبيئة: لمحمد مرسي محمد مرسي, الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية  ينظر اإل  (7
 أيضا, البيئة والحفاظ عليها  من منظر إسالمي, للدكتور محمد بن يحيى النجيمي في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الدورة التاسع عشرة. 

اذا اردت ان تعرف كلمة ما، وجب ان ينحصر التعريف في مجموعة األفعال التي يسلك بها الشيء   التعريف االجرائي: ومعناه انك (8
 لبنان. -المسمى بتلك الكلمة ...والتفصيل راجع مستدركات اعيان الشيعة , حسن األمين ,دار التعارف للمطبوعات, بيروت

   http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=4e4f4f1811c8c073ينظر موقع فيدو   (9
  www. Wid  life _ pal. Org  www.feedo.net/environment/Ecology/DefinitionOfEnvironment.htmينظر  

http://www.feedo.net/environment/Ecology/DefinitionOfEnvironment.htm
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 http://www.bee2ah.comينظر موقع ويكيبيديا: الموسوعة الحرة, معنى البيئة (10
 م.  200هـ  1422لسنة  63ينظر مجلة النبأ: العدد    (11
 . 20ـ  19سورة نوح: آية   (12
 . 32سورة النازعات: آية  (13
 . 7سورة النبأ: ا آية  (14
 . 62,16ص 29انظر االمثل:  للشيخ ناصر مكارم الشيرازي , ج (15
 . 509ص   1نهج السعادة: ج  (16
 ، مادة )جلمد( .429ص 2جالميدها: صخورها. انظر: الصحاح ج (17
 ، مادة )نهد( .429ص  3أنهد: المرتفع المشرف. انظر: لسان العرب: ج (18
 ، مادة )نشز( . 194ص 2المكان المرتفع. انظر: القاموس المحيط: جالنشز:  (19
 ، مادة )أزر( . 78أوزارها: هو التجمع والتضام. انظر: معجم مقاييس اللغة: ص (20
 .  51ص  11شرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد المعتزلي، ج  (21
هـ , دار صفاء للنشر 1419-م 1998  1الصالحي ط  الجغرافية الحيوية )النبات والحيوان (, د عبد العباس فضيح, د سعدية عاكول (22

 . 93والتوزيع  , عمان ص
 . 511ـ   510ص  1نهج السعادة: الشيخ محمد باقر المحمدي، ج  (23
 . 237ـ   230ص   3نهج السعادة: ج  (24
 ، مادة )تأق(. 1453ص 4المتئق: الممتلئ. انظر: الصحاح: ج (25
 . 711 10المونق: المعجب انظر لسان العرب (26
 ذي ليس فيه رعد وال برق   لسان العرب.الديمة المطر ال (27
 ، مادة )وكف(. 413ص 5الوكف: القطر، ومعنى واكفًا، أي متقاطرًا. انظر: كتاب العين: ج (28
 . 237ـ   234ص   3نهج السعادة: ج  (29
   84بحار األنوار: العالمة مجلسي، ج  (30
 . 12سورة فاطر: آية  (31
, االمثل للشيخ ناصر  8ص  10م   ج2004-هـ  1424  1في لبنان , ط  مجمع البيان: ابو الفضل بن الحسن الطبرسي, المركز الثقافي (32

 . 31, ص 21مكارم الشيرازي ج
 . 48سورة الفرقان: آية   (33
 . 9سورة فاطر: آية  (34
 . 30ص 14, االمثل, للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج 17ص  17تفسير الميزان: للسيد محمد حسين الطباطبائي ج ينظر  (35
 . 185نهج البالغة: الخطبة  (36
 .511ـ  510صدر, ص نفس الم (37
 . 915ص 3الجامس: أي الجامد. ينظر: الصحاح: ج (38
 ، مادة )شرسف( .300ص 6الشراسيف: ضلع على طرفها الغضروف الدقيق. انظر: كتاب العين: ج (39
 . 18نهج البالغة: الخطبة  (40
 . 165المصدر نفسه: الخطبة    (41
 . 182ـ  181ص   9شرح نهج البالغة: ج  (42
 . 18-17سورة النمل آية  (43
 . 23النمل آية سورة  (44
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 .  89ص  13االمثل: ناصر مكارم الشيرازي ج  (45
 . 69-68سورة النحل آية  (46
 .  89ص 13االمثل: للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج (47
 . 69سورة النحل  آية   (48
 . 69سورة النحل  آية   (49
 . 11ص   2008الرؤية الكونية لقوانين الكون: اسامة علي الخضر , المكتب العربي للمعارف القاهرة ,  (50
 . 27ص  5الكافي: الشيخ الكليني، ج  (51
 . 28المصدر نفسه: ص  (52
 . 158االختصاص: الشيخ المفيد، ص   (53
 المصدر نفسه.   (54
 . 256ص  8شرح إحقاق الحق: السيد المرعشي، ج  (55
  3ديث: ج معّرة الجي: هو أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم.. والمعّرة: األمر القبيح المكروه . انظر: النهاية في غريب الح (56
 ، مادة )عرر(. 205ص
 . 60نهج البالغة: الكتاب    (57
 . 28ـ  27ص   2القواعد الفقهية: السيد البجنوردي، ج  (58
 ، مادة )نطف(.1434ص 4النطاف: الماء الصافي. انظر: الصحاح: ج (59
- هـ  1408,  1,ط,تحقيق محمد هادي االميني    492.  اختيار مصباح السالكين, ابن ميثم البحراني ,ص25نهج البالغة: الكتاب    (60

 ايران.–ش مؤسسة الطبع والنشر التابعة لالستانة الرضوية المقدسة, الناشر مجمع البحوث اإلسالمية, مشهد  1366
 . 12ص 9االمثل: ناصر مكارم الشيرازي ج  (61
 . 6سورة التوبة  آية  (62
 . 190سورة البقرة  آية  (63
هـ مطبعة 1419,  1البيت)ع(ألحياء التراث , ط  ,تحقيق مؤسسة اهل409ص   1نظر تذكرة الفقهاء )ط. ق(العالمة الحلي ,ج (64

 الوافي, الفيض   904ص   2ستارة قم , الناشر مؤسسة اهل البيت ألحياء التراث, قم المشرفة   منتهى المطلب )ط. ق( العالمة الحلي ج
الحسيني,ط91ص   15الكاشاني,ج الدين  امي  1370- هـ  1411,  1,تحقيق ضياء  افست أصفهان, مكتبة  ,المطبعة  المؤمنين)ع( هـ ش  ر 

,تحقيق مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين   417ص   8ايران   كشف اللثام )ط. ج(, الفاضل الهندي, ج- العامة. أصفهان
تحقيق الميرزا محسن ال عصفور  رياض   364ص  14بقم المشرفة  االنوار واللوامع في شرح مفاتيح الشرائع , الشيخ حسن ال عصفور ,ج

الطباطبائي, ج   المسائل السيد  اإلسالمي ط  493ص  7,  النشر  لجماعة  1415,  1,مؤسسة  التابعة  اإلسالمي  النشر  ,الناشر مؤسسة  هـ 
ش ,مطبعة الصدر قم   1370-هـ  1421, 2. ط  259ص 2المدرسين بقم المشرفة   فقه االمام جعفر الصادق )ع(, محمد جواد مغنية ,ج

 ,مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر قم . 
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