
 
 

 
 

 أم نائل بركاين
 

 :متهيد
 كغريها، وقد ورد  وتسبيحه مكلفة بالسجود هللا تعاىلمن خملوقات اهللا عز وجل، فهيالبيئة إن   

ح ّ مثل اإلنسان املؤمن وأهنا تسب القرآن الكريم أن الشجر والدواب واجلبال والنجوم تسجد هللا تعاىليف
  £  ¤  ¥ ]: ً، وقال أيضا)١(s  r  q   p  o  n  m  l  k  jtZ]: اهللا تعاىل، قال رهبا

 ̄  ®  ¬  «  ª  ©    ̈  §  ¦Z)وقال أيضا)٢ ،ً :[  £  ¢  ¡  �   ~ 
¤¥Z)(  *] : ً أيضا، وقال)٣  (   '  &  %  $  #  "  !Z)وغريها من اآليات )٤ ،

مثل بقية األشياء هللا كون خملوق يف هذا الاإلنسان و . هللا عز وجلٍ عامٍالدالة عىل تسبيح البيئة بشكل
 لذلك ، لكن تبقى البيئة ومتعلقاهتا أمم مثل أمة اإلنسان. مميز عليها بالعقل وباإلرادةه املحيطة به، إال أن

 هبا دليل اإلسالم، فاهتامم )٥(N  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   CO Z] : قال اهللا تعاىل
تستوجب  من نعم اهللا  نعمةاالتفكر فيها، وأهنتستدعي  آية من آيات اهللا تامم هبا، فهيعىل وجوب االه

 غاية هبا، وتسخريها بالوجه الصحيح الذي يمثل الشكر، وحتقيق  واالستمتاعاالشكر واملحافظة عليه
 . فيهاسبحانهر بديع صنع اخلالق اظه وإ وتنمية هذا اجلاملاخلالفة يف األرض، والتمتع بجامل هذه البيئة،
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 ١٨٦

:  منها، ومتعلقاهتا يف كثري من اآلياتعنارص البيئيةذكر مجلة من الورد يف القرآن الكريم ولقد   
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 ، الذي من أجله خلقت سبيل للحفاظ عىل اإلنسانألن ذلكاإلسالم يدعو إىل محاية البيئة، و  
حمورا اعترب اإلسالم اإلنسان ولقد  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾.... Z ] : حيث قال اهللا تعاىل

 لرسالة التي كلف هبا هذا اإلنسان، وهيدد ادد البرشية مجعاء لالهتامم بالبيئة، فتدهور النظام البيئي هيرئيسيا
 ألن املحافظة عليها حتمي حياة مقاصد الرشيعةجزء من املحافظة عىل البيئة  وعمران، فخالفةمن عبودية و

 ولقد . وخيانة لألمانة التي كلف اإلنسان بحفظها واستثامرهاذا املقصد،إفساد البيئة إضاعة هلو ،اإلنسان
ًاإلسالم منهجا عاماوضع  هنت عن  التي له أصول ثابتة يف النصوص الرشعية حلامية البيئة وحفظها، ً

 واإلنسان . واستنزافهافساد يف األرض واإلرساف يف التعامل مع املوارد الطبيعيةواإلالعبث والتلوث 
ن هذا اإلنسان ووحدة املآل واملصري، غري أ يشرتك مع البيئة من حيث وحدة املنشأ، ووحدة املقصد،

اصطفاه اهللا فميزه عىل سائر املخلوقات، وجعل هذه البيئة يف خدمته ليتمكن من حتقيق اخلالفة عىل 
األرض كام أمره اهللا هبا، فالبيئة لإلنسان هي جزء من اجلانب التطبيقي الواقعي ملهمتي العبودية 

ملهمة بالتأمل فيها والتفكري واالعتبار،  هذا اخلليفة، فدور البيئة يف هذه اام كلف هبتنيلواالستخالف ال
والتسخري واالستثامر املتوازن واالنتفاع بكل ما يف هذه البيئة، والعناية والرعاية واملحافظة بام حيقق 

                                                
 .١٤ -٥:  اآليات،سورة النحل  -٦



 ١٨٧

، فحفظ البيئة من املقاصد العامة والتي يعود فيها الصالح عىل )٧(مصلحة اإلنسان ومصالح املجموع
هو حفظ نظام األمة واستدامة ": ر يف تعريفه للمقصد العام من الترشيععموم األمة، لذلك قال ابن عاشو

ويشمل صالحه وصالح عقله وصالح عمله وصالح . صالحه بصالح املهيمن عليه وهو نوع اإلنسان
 .وهذا ما سيتضح يف هذا البحث .)٨("بني يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه ما

 :تعريف البيئة والتلوث
 .)٩( والبيئة تعني املنزل أو احلالة أو اهليئة،أ وتبوأ أي حل ونزل وأقام من بو:لغة

 :وردت تعاريف كثرية للبيئة منها: اصطالحا
البيئة هي جمموعة النظم الطبيعية واالجتامعية والثقافية التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات   

 .)١٠(األخرى والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم
بيئة هي الوسط املحيط باإلنسان والذي يشمل كافة اجلوانب املادية وغري املادية، البرشية منهام ال  

 فهي .موجودات وكل ما حييط به من كيانه كل ما هو خارج عن اإلنسان وعن ي فالبيئة تعن،وغري البرشية
 .)١١( البيئة اإلنسانيةً وأيضاطبيعية والبيئة البيولوجيةتشمل البيئة ال

يئة هي كل ما حييط باإلنسان من موجودات؛ من ماء وهواء وكائنات حية ومجادات، وهي البف  
 .املجال الذي يامرس فيه اإلنسان حياته ونشاطاته املختلفة

 بارتباط مع وسطها  ـ واإلنسان من ضمنها ـوعلم البيئة هو الذي يدرس الكائنات احلية  
 .)١٣(ت احلية مع بعضها ومع بيئتهاأو هو دراسة العالقات بني الكائنا. )١٢(الطبيعي

                                                
، ١  ط،القاهرة ، دار الرشوق،رؤية الدين اإلسالمي يف احلفاظ عىل البيئةشحاته،  عبد اهللا: نظرتفصيل ذلك يفا  -٧

 . وما بعدها١٩، صم٢٠٠١
حلبيب ابن خوجة، وزارة األوقاف ا، حتقيق ومراجعة حممد عة اإلسالميةمقاصد الرشيبن عاشور،  حممد الطاهر  -٨

 .١٩٤ ص، ٣ ، جم٢٠٠٤، والشؤون اإلسالمية، قطر
 .١١٥ ص، ١ ت، ج.  عبد اهللا عيل الكبري وآخرون، طبعة دار املعارف، د:، حتقيقلسان العربابن منظور،   -٩

، م١٩٩٥، ١سكندرية، طإلا، ، دار املطبوعات اجلامعيةةقانون محاية البيئة يف ضوء الرشيعاحللو،  ماجد راغب  -١٠
 .٣١ص

 .١٨-١٧ ص،١، جم٢٠٠٣، ١سكندرية، طإلا، ، دار الفكر اجلامعيموسوعة محاية البيئةالعاديل،  حممود صالح: نظرا  -١١
 .٩٤، صم١٩٩٩، املغرب، ، منشورات عكاظموسوعة املعارف احلديثة  -١٢
 .٣٥٧ ص، ٥ ، جم١٩٩٩، ٢أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع، ط، مؤسسة املوسوعة العربية العاملية  -١٣



 ١٨٨

جمموعات النباتات أو  الذي يبحث يف أحواهلا الطبيعية أو (Ecology) ولقد نشأ علم البيئة  
مكونة من مقطعني  (Ecology) هذه البيئة احليوانات التي تعيش فيها، وبني الكائنات احلية املوجودة يف

يف اللغة العربية عىل إطالق اسم البيئة  ُدراسة، ولقد درج ي وتعنlogisوتعني املسكن، وOigus  يونانية مها
 وعامل وأصبح عامل األيكولوجي  Enivirnmentمفهوم البيئة بمعنى فاختلط بذلك األمر مع  (Ecology)عىل

 يعنى ييكولوجاأل مرادفتان ملجال عمل واحد، ولكن الواقع غري ذلك؛ فعامل البيئة وكأهنام تسميتان
 أما عامل ،ة استخدام الكائنات للعنارص املتاحةياحلياة وكيف نه حيددأ أيظيفة الطبيعة بدارسة وتركيب وو

معرفية يف   بتطبيق معلومات يف جماالت،فيعنى بدراسة التفاعل بني احلياة والبيئة (Envirnment) البيئة
 .ةالضار  ووقاية املجتمعات من التأثريات،دراسة السيطرة عىل البيئة

 :(ECO SYSTEM)  يئيأما النظام الب
مع  فهو عبارة عن ما حتتويه أي منطقة طبيعية، من كائنات حية ومواد غري حية بحيث تتفاعل  

 وعنارص استهالك إنتاج من عنارص ، عنارص البيئةأن ذلك ي ويعن،بعضها البعض ومع الظروف البيئية
 .)١٤( النظام البيئيهعني يطلق عليم وعنارص حتلل،  تتفاعل مع نظام

و هو كل قطاع أو مساحة من الطبيعة وما حيتويه من الكائنات حية نباتية أو حيوانية وموارد أو أ  
 .)١٥(عنارص غري حية، تشكل وسطا تعيش فيه يف تفاعل مستمر مع بعضها البعض، وعىل نحو متوازن

اث تغري  ما أدت إىل إحدا فلو إن ظروف،فالنظام البيئي هو التوازن القائم بني عنارصها املختلفة  
األخرى إىل   بعض الظروف الطبيعيةينه بعد فرتة قصرية قد تؤدإحدى هذه العنارص فإمن نوع ما يف 

ومن أمثلتها البحريات والغابات ،  البيئية حولنا يف كل مكاناألنظمة التغري وتوجدثار هذا آ يتالق
 . يف توازن تامًقائمة بذاهتا تعيش مكوناهتا معا والبحار، وكل منهام يمثل بيئة منفصلة

 :(CONCEPT OF POLUTION)  البيئةمفهوم تلوث 
تسبب لإلنسان اإلزعاج أو  هو احلالة القائمة يف البيئة الناجتة عن التغريات املستحدثة فيها والتي  

 وتعرف مسببات التلوث ،باألنظمة البيئية  أو عن طريق اإلخالل،األمراض أو الوفاة بطريقة مبارشة
امليكروبات التي تلحق الرضر باإلنسان أو تسبب األمراض أو   امللوثات بأهنا املواد أوبامللوثات وتعرف

                                                
 .١٥٩ ص، ٧ املصدر السابق، ج  -١٤
، م١٩٩٨أيار، /، العدد األول، مايوجملة األمحدية، "محاية البيئة يف الفقه اإلسالمي"سالمة،  أمحد عبد الكريم  -١٥

 .٣٢٣-٢٧٣ص



 ١٨٩

 .)١٦(اللخدي به إىل اإلؤت
وحيوان  كل ما يؤثر عىل مجيع عنارص البيئة من نبات: مل عىلتوالتعريف احلديث للتلوث يش  

 .والرتبة والبحريات والبحاروإنسان وكذلك ما يؤثر يف تركيب العنارص الطبيعية غري احلية مثل اهلواء 
 :مظاهر التلوث متعددة منها

 :)١٧(التلوث األريض
َّويتلوث سطح األرض بشكل عام نتيجة لرتاكم املواد واملخلفات الصلبة التي تنتج من املصانع   

ّفالتلوث يفقد األرض خصوبتها، ويؤثر تأثريا سي. واملزارع واملنازل واملطاعم والدكاكني وما أشبه ذلك ، ًئاً
 وعىل تثبيت عنرص حيث يتسبب التلوث يف قتل البكترييا النافعـة التي تعمل عىل حتليل املواد العضوية

ّذا تتجدد نظافتها هبذا السبب باإلضافة إىل الشمس واملاء واهلواء، فإن العنارص األربعة ول. النيرتوجني
ِّكلها مطهرة ّ. 
 الدورة الطبيعية من البكترييا النافعة املوجودة يففإذا متكنت ملوثات البيئة من القضاء عىل أنواع   

ّلعنرص النيرتوجني ـ الرضوري لنمو النبات ـ فإن احلياة عىل كوكب األرض سواء حياة اإلنسان أو 
 .احليوان أو النبات سوف تأذن بالفناء

 اعيةود التي حترقها املنشآت الصنثاين أكسيد الكربون، الناجم عن الكميات اهلائلة من الوق  ـ
وحمطات الوقود وحمركات االحرتاق الداخلة يف وسائل النقل واملواصالت، والتي ينجم عنها كذلك، ثاين 

 .التلوث اهلوائي، أكسيد الكربيت
 .وأول أكسيد الكربون الذي يرض باجلهاز التنفيس  ـ
ق ربيت والزئب والكوالفسفورمركبات الزرنيخ : الشوائب واألبخرة، واملواد املعلقة مثل  ـ

 .واحلديد والزنك
 
 

                                                
 .١٦٥ ص، ٧  جاملصدر السابق،   -١٦
، هنضة مرص التلوث وحتسني البيئة، وأمحد عصمة عاشور،  غالموأمحد خالد. ١٦٥ ص، ٧ جاملصدر السابق،   -١٧

تلوث الرتبة وتأثريه عىل البيئة وصحة "،  عبد اهللاوحممد شوقي. ٢٠٢ ، صم١٩٩٣، ، مرصللطباعة والنرش
 .٩-٦ ، صم١٩٩٤ سبتمرب -، أوت٣، العدد جملة القافلة، "اإلنسان



 ١٩٠

 :)١٨(التلوث املائي
 كائن ّ، فهو يدخل يف كل العمليات البيولوجية والصناعية، وال يمكن ألي للحياةاملاء رضوري  

 أن يعيش بدونه، فالكائنات احلية حتتاج إليه لكي تعيش، ـمهام كان شكله أو نوعه أو حجمه ـ  ّحي
وقد أثبت علم اخللية أن املاء هو املكون اهلام يف تركيب مادة (والنباتات هي األخرى حتتاج إليه لكي تنمو، 
ً كان أم حيوانا، وأثبت علم الكيمياء احليوية أن املاء الزم اً نباتّاخللية، وهو وحدة البناء يف كل كائن حي

 فهو إما وسط أو عامل مساعد أو ،حلدوث مجيع التفاعالت والتحوالت التي تتم داخل أجسام األحياء
يف التفاعل أو ناتج عنه، وأثبت علم وظائف األعضاء أن املاء رضوري لقيام كل عضو بوظائفه التي داخل 

 الكريمة التي تعلن برصاحة عن اآليةإن ذلك كله يتساوى مع  .بدوهنا ال تتوفر له مظاهر احلياة ومقوماهتا
ّإبداع اخلالق جل وعال يف جعل املاء رضوريا لكل كائن حي   s  r       q  p  o   nt ]: ، قال تعاىلً

v  uZ )١٩(. 
 خواصه أو يغري من طبيعته، واملقصود بتلوث املاء هو تدنس جماري ما يفسديتلوث املاء بكل و  

 واملياه اجلوفية مما جيعل ماءها غري صالح لإلنسان أو احليوان أو واألمطار والبحار واألهنار واآلباراملاء 
 البحار واملحيطات، ويتلوث املاء عن طريق املخلفات اإلنسانية النباتات أو الكائنات التي تعيش يف

 فيه أو تصب يف فروعه، كام تتلوث املياه اجلوفية نتيجة لترسب ىة واحليوانية والصناعية التي تلقوالنباتي
 :مياه املجاري إليها بام فيها من بكرتيا وصبغات كيميائية ملوثة، ومن أهم ملوثات املاء ما ييل

 وهي غازات تنتج عن استخدام الثالجات، وبعض املبيدات، "الكلوروفلوروكربون"ت مركبا  ـ
 .وبعض مواد تصفيف الشعر، أو إزالة روائح العرق، والتي تستخدم بكثرة يف املنازل وكذلك يف املزارع

التلوث الناجم عن استخدام املنظفات الصناعية والفلزات الثقيلة، واملواد املشعة، واملبيدات   ـ
 حلرشية، واملخصبات الزراعية، وخملفات ناقالت البرتول، ومياه الرصف الصحي، ومياه الرصفا

الصناعية، التي حتملها إىل األهنار والبحريات، وتؤدي إىل تكوين طبقة سميكة من الرغوة، تؤدي إىل عزل 
ا يؤدي إىل قتل ما هبا من املياه عن أكسجني اهلواء، وبالتايل النقص يف كمية األكسجني الذائبة يف املياه، مم

 .كائنات حية

                                                
، "أخطار تلوث املياه ووسائل محايتها"وأرشف حممد متويل، . ١٦١ ص، ٧ ، جوسوعة العربية العامليةامل  -١٨

 .٦-٤، صم١٩٩٥، جويلية ٢ ، العددالقافلة جملة
 .٣٠: سورة األنبياء، اآلية  -١٩



 ١٩١

 :)٢٠(التلوث اهلوائي
ًاهلواء هو كل املخلوط الغازي الذي يمأل جو األرض بام يف ذلك بخار املاء، ويتكون أساسا من   

وبخار املاء ة قليلة، نسبب ويوجد إىل جانب ذلك غاز ثاين أكسيد الكربون ،غازي النرتوجني واألكسجني
لة وتأيت أمهية األكسجني من دورة العظيم يف تنفس الكائنات احلية التي ال يمكن وبعض الغازات اخلام

. تعيش بدونه وهو يدخل يف تكوين اخلاليا احلية بنسبة تعادل ربع جمموع الذرات الداخلة يف تركيبها أن
اتات ولكي يتم التوازن يف البيئة وال يستمر تناقص األكسجني شاءت حكمة اهللا سبحانه أن تقوم النب

بتعويض هذا الفاقد من خالل عملية البناء الضوئي، حيث يتفاعل املاء مع غاز ثاين أكسيد الكربون يف وجود 
ثر أالطاقة الضوئية التي يمتصها النبات بواسطة مادة الكلوروفيل اخلرضاء ولذلك كانت حكمة اهللا ذات 

. كسيجني يف عمليات التنفس واحرتاقعظيم رائع فلوال النباتات ملا استطعنا أن نعيش بعد أن ينفد األ
 أو سائلة أو غازية باهلواء بكميات تؤدي إىل أرضار فسيولوجية ة وجود مواد صلبوتلوث اهلواء يعني
 .و تؤثر يف طبيعة األشياءأالت واملعدات، اآل واحليوان والنباتات وباإلنسانواقتصادية وحيوية 
 :)٢١(التلوث السمعي

ّغري املستمر يف أشكال حركة املوجات الصوتية بحيث تتجاوز شدة  التهوالتلوث الصويت إن   
َالصوت املعدل الطبيعي املسموح له باألذن من قبل العلامء بالتقاطه وتوصيله إىل اجلهاز العصبي ِ إذ . َّ

 ذبةن اآلالت املوسيقية تعطي ذبأ ذبذبة يف الثانية، بينام نالحظ بذبة صوت اإلنسان بني قرابة ألفيترتاوح ذ
 . الثانية ذبذبة يفثامنية آالفترتاوح بني 
ًأحد امللوثات، حيث أنه يسبب رضرا لإلنسان واحليوان والنبات، فاألصوات العالية والصوت   

تسبب ضعف السمع لفرتة من الزمن ثم يعود اإلنسان بعد ذلك إىل حالته السابقة، وعادة حيدث هذا التأثر 
 .وات العالية املتدفقة من األدوات داخل املصانع والورشاتلألفراد الذين يتعرضون للضوضاء واألص

ًأما األماكن املزدمحة، فإذا تعرض اإلنسان يوميا لضوضاء عالية، كالذين هم عىل أطراف الطرق   
ّاملزدمحة بالسيارات وما أشبه ذلك، نظرا ألن حمالهتم أو بيوهتم تقع هناك، ف نه يصاب بضعف مزمن يف إً

ٍّض اإلنسان يوميا لسامع صوت عال ومدو ومفاجئ مثل أصوات املدافع وانفجارات َّالسمع، فإذا ما تعر ُ ٍ ً

                                                
، ٩، العدد جملة القافلة، "حمارق امللوثات السامة ودورها يف مكافحة تلوث اهلواء"الفقي،  حممد عبد القادر  -٢٠

 .٢٠  -١٧ ، صم١٩٩٦ فيفري -جانفي
 .١٦٦ ص، ٧ ، جاملوسوعة العربية العاملية  -٢١



 ١٩٢

القنابل يف فرتات احلرب أو اخرتاق الطائرات للجدار الصوت، قد تؤدي هذه األصوات إىل إجياد ثقوب 
ود يف األذن ًوأحيانا يتأثر جهاز التوازن املوج.ذنألّيف طبلة األذن نتيجة للضغط الكبري الذي تولد خارج ا

ًالداخلية، فيشعر الفرد بالدوار والقيء، وأحيانا يموت اإلنسان بسبب صوت مفاجئ من انفجار قنبلة أو  ّ
 .صاعقة أو صوت مدفع أو رصاخ أو ما أشبه ذلك

ّوات املرتفعة هلا تأثري ضار عىل الغدد الصامء وعىل الدورة الدموية، فتجعـل الشعريات واألص  
ُ أهنا حتدث ذبذبات يف اجللد، وربام أحدثت تغيريات يف نشاط األنسجة، كام تزيد من ّالدمويـة تتقلص، كام

 .معدل الضغط الدموي عن طريق إثارة مركز انقباض األوعية الدموية يف املخ
التفجري النووي، وهو أخطر ما يصيب البيئة العاملية ألنه يؤثر يف اجلو والبحر والرب وينقل اهلواء   ـ

 . من بلد إىل آخر ومن دولة إىل أخرىواملاء التلوث
 والتي يرتتب عليها العديد من األرضار الصحية والنفسية، حيث تؤدي إىل ،الضوضاء  ـ

اضطراب وظائف األنف واألذن واحلنجرة، وتؤثر يف إفراز بعض اهلرمونات الضارة يف اجلسم، وتؤدي 
 ىور مشاعر اخلوف والقلق والتوتر لدإىل االضطراب يف بعض وظائف املخ، واألخطر أهنا تؤدي إىل ظه

 .األفراد، كام أن املصابني باالكتئاب هم أكثر الناس حساسية للضوضاء
 :)٢٢(طرق القضاء عىل التلوث تتخلص فيام ييل

للقضاء عىل التلوث البد من تكاتف اجلهود، سواء من جهة النشاط احلكومي من أجل   
 يف دول خمتلفة لتحقيق ذلك، أو من جهة اجلهود العلمية، ُالتخلص من التلوث، وقد رشعت قوانني خمتلفة

وذلك باهتامم العلامء واملهندسني سواء من جهة التوعية والرتشيد أو من جهة احللول التقنية للتخلص من 
أو من جهة املؤسسات واملصانع، حيث أن احلد من التلوث حيسن صورهتا لدى اجلامهري، كام . التلوث

أو من جهة الزراعة بتكثري .  لتطوير منتجات ووسائل ال تشكل خطورة عىل البيئةيكون ذلك دافعا هلا
 لتنمية املحصول، وذلك ًاملساحات اخلرضاء واالهتامم هبا، كام أن من العلامء واملزارعني من طور طرقا

ملحاصيل من بالتقليل من األسمدة الكيميائية واملبيدات واالعتامد عىل الدورات الزراعية، باملناوبة بني ا
 .وغريه سنة إىل أخرى مما يوفر لألرض املواد املفقودة من نيرتوجني

 :ويمكن تلخيص كل ذلك يف ماييل  
 .أال تنشأ املصانع داخل املناطق السكنية  -١

                                                
 . وما بعدها١٦٦ ص، ٧ جصدر السابق،  املنظر تفصيل ذلك يفا  -٢٢



 ١٩٣

 .االستكثار من زراعة األنواع املقاومة ألرضار بعض الغازات  -٢
 .تعديل تصميم بعض وسائل النقل  -٣
 .حة األرايض الزراعية اخلرضاء مسااالستكثار من  -٤
  ·الترشيعات القانونية التي تلزم الناس وأصحاب املصانع واملؤسسات بمكافحة التلوث  -٥

ًوأهم طريق للعالج هو غرس الضمري الديني الذي جيعل من اإلنسان رقيبا عىل نفسه وعىل   -٦
اة اإلنسان ملثل ذلك دينيا له  وذلك بتوضيح جرائم التلوث وما يرتتب عليه من أرضار، فإن مراع؛عمله

 أما الوازع الديني النابع من ،ًأكرب األثر وأهم كثريا من القوانني التي يتحايل عليها ويمكن اإلفالت منها
 .اخلوف من ربه فسيكون له أكرب األثر

 :البيئة من منظور إسالمي
ً منظورا شامال متكامال ومتميزا ملفهوم البيئة وقضا يضعإلسالمإن ا   ًً ياها املختلفة وطرق ً

 علامء اجتهاداتو القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة يفالتعامل معها ومحايتها، وذلك من خالل ما ورد 
عامرة "أن  :الذريعة إىل مكارم الرشيعة يف كتابه اإلمام الراغب األصفهاينولقد اعترب. املسلمني وفقهائهم

، إلنسانا  من أجلها أساسية خلق ، وهي اإلنسانيكلفني من بن من امل أحد مقاصد ثالثة هللا تعاىل"األرض
 :)٢٣( وهذه املقاصد هي،ستمد ذلك من نصوص القرآن الكريم ذاتهوا

 .)٢٤(H  G  F  E  D   CZ] :  عبادة اهللا تعاىل كام قال عز وجل  :املقصد األول
قامة احلق والعدل ونرش اخلري  وهذا االستخالف يتم بإاألرض، استخالف اهللا لإلنسان يف   :املقصد الثاين
، فيتحقق بذلك قصد الشارع من الناحية )٢٥(Z * %  &  '  )  (] :، قال اهللا تعاىلوالصالح

حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه، "العملية، إذ أن املقصد العام من الترشيع هو 
 .)٢٦("وهو نوع اإلنسان
هو عامرة " :تي اعتربها عالل الفايس أعىل املقاصد الرشعية عندما قال وال عامرة األرض، :املقصد الثالث

                                                
 رجب ٢٨ ـ ٢٦ الفرتة ما بني  يف،بقرص املؤمترات بمدينة جدة  العاملي األول للبيئة من منظور إسالميىاملنتد  -٢٣

 .م٢٠٠٠كتوبر أ ٢٥ـ ٢٣هـ املوافق ١٤٢١
 .٥٦: سورة الذاريات، اآلية  -٢٤
 .٣٠: سورة البقرة، اآلية  -٢٥
 .١٩٤ ص، ٣ ج، مقاصد الرشيعةابن عاشور،   -٢٦



 ١٩٤

األرض وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صالحها بصالح املستخلفني فيها، وقيامهم بام كلفوا به من 
 وعامرة األرض إنام تتم بالغرس والزرع والبناء، ،)٢٧("عدل واستقامة، ومن صالح يف العقل ويف العمل

 : عليه السالمام قال تعاىل عىل لسان نبيه صالح، كح واإلحياء ، والبعد عن كل إفساد وإخاللواإلصال
[ Ð  Ï  Î  Í Ò  ÑZ)كام جيب أن .  أي طلب إليكم أن تعمروها"استعمركم"معنى  و)٢٨

 فسه، ثم حتقيقها يفِتكون بالطريقة التي قررها مستخلف هذا اإلنسان، ويكون ذلك بتحقيق العبودية يف ن
د بمعناه اخلاص املتمثل يف الشعائر املعروفة، وإنام قائم عىل ّ قائمة عىل التعبةفليست اخلالف"حميطه وبيئته، 

فإن مهمة اخلالفة . د بمعناه العام الذي تصري به كل حركة اإلنسان املادية واملعنوية عبادة اهللا تعاىلّالتعب
وجهاد إزاء البيئة الكونية هيدف الل جهاد مع النفس بذلك تعني أول ما تعني ترقية الذات اإلنسانية من خ

 الفردي يف مراقي الفضيلة والعلم ومعاين اإلنسانية، والسمو اجلامعي يف مراقي التعاون ّإىل حتقيق السمو
والرتاحم والتكافل، والسمو املنهجي يف التعامل مع بيئة الكون بام يضمن االنتفاع هبا واملحافظة عليها عىل 

 وكل ذلك يف نطاق االقرتاب من اهللا تعاىل بتطبيق أوامره ،جوه من االنتفاع واملحافظةأحسن الو
  .)٢٩("ونواهيه

 :مرتكزات حفظ البيئة
حفظ البيئة يمثل املقصد الثالث من املقاصد العليا للرشيعة اإلسالمية، ولقد اهتم اإلسالم هبا   

ترشيع وسائل كثرية حلفظها وصالحها اهتامما واضحا وجليا، سواء من جانب الوجود واالستدامة ب
 وتفويت مصاحلها، التي ي إىل القضاء عىل البيئة وهالكهاوتعمريها، أو من جانب العدم، بمنع كل ما يؤد

. تعود عىل اإلنسان بمفاسد مجة تعطل أداءه لألمانة التي كلف هبا، وهي العبودية واالستخالف والعمران
 : ومجاهلا تتحقق به العبودية، وذلك عند التأمل يف خلق اهللا وهو القائلواملحافظة عىل البيئة وعىل مواردها

 [%  $  #  "  !...Z)ويتحقق هبا االستخالف بعامرة األرض وتسخري منافعها، )٣٠ 
 .لتحقيق اخلالفة كام أرادها اهللا

                                                
 .٤٦-٤٥، ص م١٩٩٣، ٥، طاملغرب، ، دار املغرب اإلسالميمقاصد الرشيعة ومكارمهاالفايس،  عالل  -٢٧
 .٦١: سورة هود، اآلية  -٢٨
، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، جملة التجديد، "سالمياالستخالف يف فقه التحرض اإل"النجار،  عبد املجيد  -٢٩

 .٩٤-٩٣م، ص١٩٩٧السنة األوىل، العدد األول، يناير 
 .١٦٤: سورة البقرة، اآلية  -٣٠



 ١٩٥

 :حفظ البيئة من جانب الوجود  ـ أوال
 بني الناس فليس ألحد اإلسالم ملكية البيئة مشرتكلقد جعل ا :كل ما يف البيئة حق مشرتك بني الناسـ  ١

أن يتعسف يف استعامل هذا احلق، إال بام يعود عىل املجموع من مصلحة عامة، وأهم املوارد البيئية التي 
 يف ثالث يف املسلمون رشكاء": تتحقق فيها امللكية املشرتكة، ما ورد يف قول الرسول صىل اهللا عليه وسلم

 .)٣١("نارالكأل واملاء وال
فهناك آيات وأحاديث كثرية حتض عىل الغرس والزرع، يقول : التشجري والتخضري: التنمية املستديمةـ  ٢

أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبمة إال    ما من مسلم يغرس غرسا": النبي صىل اهللا عليه وسلم
ُن ما أكل منه له صدقة، وما رسق منه له ما من مسلم يغرس غرسا إال كا" :وقال .)٣٢("صدقة  كان له به 

ٌصدقة، وما أكل السبع منه فهو صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة وال يرزؤه أحد إال كان له 
من نصب شجرة، فصرب عىل حفظها والقيام عليها حتى تثمر، فإن له يف كل يشء " :وقال. )٣٣("صدقة

 ذلك احلديث الرشيف عىل املسلم أن يتذكر دائامجيب و .)٣٤("يصاب من ثمرها صدقة عند اهللا عز وجل
إذا قامت الساعة ": الذي دعا إىل الغرس حتى ولو قامت الساعة؛ فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

كام أن التنمية املستديمة تكون .  )٣٥("يغرسها فليفعلال يقوم حتى ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن 
ثامر، أما املحافظة عىل األشجار فإن النبي صىل اهللا عليه وسلم أخربنا أن الشجر املحافظة عىل األشجار والب

ًيسبح وتسبيحه ينفع األموات واألحياء أيضا  كام أمرنا اهللا تعاىل أن ننظر إىل هذا اجلامل الطبيعي وأن نأكل ،َ
 )٣٦(Z©�¡¢  £ ¤¥¦ § ¨] :منه ونعطي حق اهللا تعاىل فيه فقال تعاىل

¬  ®¨©]: ًوقال أيضا     «  ª¯Z)ًبالنظر إىل األشجار والثامر، مرشوطا غري أن التمتع  ، )٣٧
بالصالح وهو أن ننتظر الثمر حتى ينضج وال نستعجل نضوجه، ألن االستعجال هذا يفسد الثمر ويفسد 

                                                
، كتاب باقي مسند األنصار، مسندهوأخرجه اإلمام أمحد يف  .٣٠١٦ كتاب البيوع، رقم ،سننهأخرجه أبو داود يف   -٣١

 .٢٢٠٠٤ مرق
 .٢٩٠٤كتاب املساقاة، رقم ، صحيحهومسلم يف . ٢١٥٢كتاب املزارعة، رقم  صحيحهجه البخاري يف أخر  -٣٢
 .٢٩٠٠كتاب املساقاة، رقم ، صحيحهأخرجه مسلم يف   -٣٣
 .١٥٩٩١، كتاب مسند املدنيني، رقم مسندهأخرجه اإلمام أمحد يف   -٣٤
 .١٢٥١٢ ، كتاب باقي مسند املكثرين، رقممسندهأخرجه اإلمام أمحد يف   -٣٥
 .١٤١: سورة األنعام، اآلية  -٣٦
 .٩٩: سورة األنعام، اآلية  -٣٧



 ١٩٦

ِطعمه، وخاصة إذا استعملنا املبيدات الضارة باألرض والشجر واإلنسان، فنحن لكي نستعجل ثمرة  ِ ِ
 .قع الرضر بالبرشية كلها، وهذا مما ال يرضاه الدين اإلسالميصغرية نو

 إن إحياء املوات يدخل حتت باب استصالح البيئة املهملة واستثامرها :العامرة والتثمري: إحياء املواتـ  ٣
أو باألحرى عدم تركها دون استصالح، ورشع اإلسالم أن يتوسع الناس يف العمران وينترشوا يف األرض 

وإحياء املوات معناه إعداد األرض امليتة التي مل يسبق . واهتا فتكثر ثرواهتم وتعمر جمتمعاهتموحييوا م
 اإلسالم عىل ّتعمريها وهتيئتها وجعلها صاحلة لالنتفاع هبا يف السكنى والزرع ونحو ذلك، وقد حض

: ، وقال)٣٨("هي لهمن أحيا أرضا ميتة ف": إحياء املوات ورغب فيه، قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها ":  وقال)٣٩("من أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق هبا"

 فاألرض جيب أن .ً وقد نظم اإلسالم هذه املعاملة ووضع هلا رشوطا حتى ال ختتلط األمور)٤٠("أخاه
عىل األرض الزراعية بل األمر تستغل حتى توفر الزرع أو الثمر أو اخلرضاوات لإلنسان، وال يقترص األمر 

يتعدى إىل استثامر الثروات املعدنية املهملة فال جيوز يف رشع اإلسالم أن ترتك أرض دون استثامر سواء 
ويأيت يف مقدمتها إحياء األرض املوات وتثمري الثروات وتنمية .كانت للزراعة أم الستخراج املعادن

 .املوارد
 أن الطهارة من رشوط بعض العبادات خاصة الصالة، ولذا شاعت بني  عىل اعتبار:النظافة والتطهريـ  ٤

 وأوردت السنة النبوية آدابا كثرية يف النظافة واالغتسال والتطيب "النظافة من اإليامن"املسلمني مقولة 
 .وحسن اهلندام خاصة يف املناسبات العامة كصالة اجلمعة والعيدين، وحثت عىل إماطة األذى عن الطريق

ًافة بمعناها الواسع هي الطهارة أوال، وعليها بني هذا الدين، فإذا كانت الصالة هي عمود الدين، والنظ
الطهور شطر " :لذلك قال الرسول صىل اهللا عليه وسلم وشطر من اإليامن، فإن الطهارة هي عمود الصالة

رض وينرش األمراض،  ألن اإلنسان إذا ابتعد عن النجاسات فقد ابتعد عن كل ما يفسد األ)٤١("اإليامن
وهذه األخرية معظمها يأيت من النجاسات، وكذلك هنانا النبي صىل اهللا عليه وسلم عن البول يف املاء 

                                                
كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، ، سننهو أبو داود يف . ١٢٢٩كتاب األقضية، رقم ، موطئهأخرجه اإلمام مالك يف   -٣٨

 .١٢٩٩كتاب األحكام، رقم ، سننهوالرتمذي يف . ٢٦٧١رقم 
 .٢١٦٧زارعة، رقمكتاب امل، صحيحهأخرجه البخاري يف   -٣٩
 ويف ٢١٧٢كتاب املزارعة، رقم، صحيحهومسلم يف . ٢١٧٢كتاب املزارعة، رقم، صحيحهأخرجه البخاري يف   -٤٠

 .٢٨٦٥كتاب البيوع، رقم
 .٣٢٨كتاب الطهارة، رقم ، صحيحهأخرجه مسلم يف   -٤١
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، ألن )٤٢(" الذي ال جيري ثم يغتسل فيهَّال يبولن أحدكم يف املاء الدائم": الراكد فقال صىل اهللا عليه وسلم
وكذلك هنانا عن البول يف ظل شجرة مثمرة، . ر بالغريهذا الفعل يؤدي إىل انتشار األمراض وإحلاق الرض
الرباز : اتقوا املالعن الثالث" : فقال صىل اهللا عليه وسلموالبول يف قارعة الطريق، ولعن من يفعل ذلك،

ًذلك يرض بالناس رضرا كبريا، ومن باب أوىل حرم علينا  ، ألن)٤٣("يف املوارد وقارعة الطريق والظل ً
لقاذورات يف الشارع أو يف األماكن القريبة من املساكن، وألجل هذا أمرنا رسول اهللا إلقاء النجاسات وا

إن اهللا طيب حيب الطيب، نظيف " :ًل أوال فقال صىل اهللا عليه وسلمصىل اهللا عليه وسلم بتنظيف املناز
 كام أمرنا .)٤٤("حيب النظافة، كريم حيب الكرم، جواد حيب اجلود، فنظفوا أفنيتكم وال تشبهوا باليهود

 وكذلك إماطة األذى عن الطريق ،بدفن الفضالت، فإن دفنها ينفع األرض ويقي اإلنسان من األمراض
م ثواب وضح عليه الصالة والسال كام .واجب من الواجبات وشعبة من شعب اإليامن كام هو معروف

ً هذا املجال ولو كان يسريا مثل ًن أدى عمال يفميكافئ بأن اهللا  وإبعاد األذى عنها، احلفاظ عىل نظافة البيئة
اهللا له، حيث قال  به وغفرانحًتنحية غصن الشوك عن الطريق فيكون ذلك سببا جلزاء اهللا لصا

بينام رجل يميش بطريق، وجد غصن شوك عىل الطريق فأخره فشكر اهللا له " :اهللا وسالمه عليه صلوات
عن أيب هريرة ريض اهللا عنه ف طريق الناس باجلنة، بل إن اهللا تعاىل يكافئ من رفع األذى من .)٤٥("فغفر له

ًلقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهر الطريق ": عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
 .)٤٦("كانت تؤذي املسلمني

َّوهكذا نرى أن اإلسالم دعا إىل ما فيه احلفاظ عىل صحة اإلنسان وحياته وسخر له ما يف احلياة   
 ` k  j  i  h  g  f  e  d   c  b a    _]:  قال اهللا تعاىل،مهَّوكر

o  n  m  lZ)٤٧(. 
!  "  #  $  ]  :ر لإلنسان ما يف السموات وما يف األرض، وهي نعم ال تعد وال حتىصّوسخ  

                                                
 .٤٢٤، رقمكتاب الطهارة، صحيحهومسلم يف . ٢٣٢كتاب الوضوء، رقم ، صحيحهأخرجه البخاري يف   -٤٢
 .٣٢٣كتاب الطهارة، رقم، سننهوابن ماجه يف . ٢٤، كتاب الطهارة، رقم سننهأخرجه أبو داود يف   -٤٣
 .٢٧٢٣كتاب األدب، رقم ، سننهأخرجه الرتمذي يف   -٤٤
 .٤١٦٢كتاب السالم، رقم ، صحيحهومسلم يف . ٥٥٥٠كتاب األدب، رقم ، صحيحهأخرجه البخاري يف   -٤٥
ومسلم يف . ٦١٥ وكتاب األذان، رقم ،٢٢٩٢كتاب املظامل والغصب، رقم ، صحيحه يف يأخرجه البخار  -٤٦

 .٤٧٤٥كتاب الرب والصلة واألدب، رقم ، صحيحه
 .٧٠:اإلرساء، اآليةسورة   -٤٧
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,  +  *  )  (  '   &  %Z)ره اهللا لإلنسان تكريام لهّوالبيئة بام فيها واملحافظة عليها مما سخ .)٤٨. 
واإلحسان كلمة تتضمن اإلتقان والشفقة واإلكرام، فقد كان  :ملحافظة عىل املوارداواإلحسان إىل البيئة   ـ٥

ُالنبي صىل اهللا عليه وسلم يميل للقطة اإلناء حتى ترشب ثم يتوضأ بفضلها، وكان بعض اخللفاء مثل عمر 
ّبن عبد العزيز يكتب إىل عامله أال حيملوا اإلبل فوق ما ال تطي  .ق وأال يرضبوها باحلديدُ

عن محيدة بنت عبيد بن رفاعة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت حتت ابن أيب قتادة   
األنصاري أهنا أخربهتا أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لترشب منه فأصغى هلا 

 فقال إن ، نعم: قالت فقلت،ا ابنة أخي أتعجبني ي: فرآين أنظر إليه فقال: قالت كبشة،اإلناء حتى رشبت
 .)٤٩("إهنا ليست بنجس إنام هي من الطوافني عليكم أو الطوافات" :اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال رسول

¥   ¦  §  ¨]  :يقول تعاىلو   ¤  £Z)واإلفساد يكون باإلتالف وتفويت املنافع .)٥٠ 
 ولذا هنى النبي صىل اهللا عليه وسلم رجال أن أو التلويث واإلرساف، أو بإشاعة الظلم والباطل والرش،

 فيه روح هدفا ًويف السنة إنذار ملن يقتل طريا أو حيوانا بغري منفعة أو يتخذ شيئا. يذبح له شاة حلوبا
 يدعو إىل االهتامم صىل اهللا عليه وسلمفالنبي . ا عىل االستفادة بجلد امليتةّللتصويب عليه، كام أن هبا حث

خرج أنه " وقد ورد عن الرسول صىل اهللا عليه وسلم .)٥١("أكرموا عمتكم النخلة"رحام بالنخل كام باأل
 أين :يف حاجة فمر ببعري مناخ عىل باب املسجد من أول النهار ثم مر به آخر النهار وهو عىل حاله فقال

ه البهائم ثم  اتقوا اهللا يف هذ: فابتغي فلم يوجد فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم؟صاحب هذا البعري
 ،اركبوها صحاحا واركبوها سامنا كاملتسخط آنفا إنه من سأل وعنده ما يغنيه فإنام يستكثر من نار جهنم

 .)٥٢(" ما يغديه أو يعشيه: قال؟ يا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وما يغنيه:قالوا
إن فالنا قتلني : ة يقولّ عبثا عج إىل اهللا يوم القيامًمن قتل عصفورا" :وقال صىل اهللا عليه وسلم  

 :أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال"، عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام )٥٣("عبثا، ومل يقتلني منفعة
عذبت امرأة يف هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار قال فقال واهللا أعلم ال أنت أطعمتها وال 

                                                
 .٢٠:سورة لقامن، اآلية  -٤٨
 .٣٨، كتاب الطهارة، برقم موطئهأخرجه اإلمام مالك يف   -٤٩
 .٥٦: سورة األعراف، اآلية  -٥٠
 .٢٢٠٠٤، كتاب باقي مسند األنصار، رقم مسندهإلمام أمحد يف أخرجه ا  -٥١
 .١٦٩٦٧، رقم مسند الشاميني، كتاب مسندهأخرجه أمحد يف   -٥٢
 .٤٣٧١، كتاب الضحايا، برقم سننهأخرجه النسائي يف   -٥٣
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 :عن عبد اهللا بن مغفل قالو. )٥٤("ت من خشاش األرضسقيتها حني حبستها وال أنت أرسلتها فأكل
عن و. )٥٥("لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها كلها": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 ،من قطع سدرة صوب اهللا رأسه يف النار": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم :اهللا بن حبيش قال عبد
 هذا احلديث خمترص يعني من قطع سدرة يف فالة يستظل هبا :حلديث فقالسئل أبو داود عن معنى هذا ا

فهذه األحاديث  .)٥٦("ابن السبيل والبهائم عبثا وظلام بغري حق يكون له فيها صوب اهللا رأسه يف النار
ء  اإلسالم بالبيئة وبكل ما حتتويه، وأن املحافظة عليها من اإليامن وجزاهتامموغريها كثري خلري دليل عىل 

 .من عقيدة املسلم
سنة يدعو إىل القرآن والوهناك حشد كبري من النصوص الرشعية من : احلفاظ عىل صحة اإلنسانـ  ٦

 بالوسائل التي جتلب العافية وحتافظ عىل سالمة ً من الدعاء بطلب العافية ومروراًاحلفاظ عىل الصحة بدءا
املحافظة عىل البيئة حتى ال تنتقل عدوى املرض البدن وحتى التعامل اإلجيايب مع املرض يف حالة وقوعه و

 .إىل اآلخرين
 :حفظ البيئة من جانب العدم  ـثانيا

لقد اهتم اإلسالم بحفظ البيئة من جانب العدم وذلك لتحقيق التوازن البيئي، وعدم اإلخالل   
: قال و،)٥٧(A  @  ?  >  =  < Z ]: بسنة التوازن، التي هي من سنن اهللا يف خلقه، فهو القائل

[Â Á À ¿ ¾Z)٥٨( [Y  X  W  V Z)ولذلك حرم اإلسالم كل ما من )٥٩ 
 :شأنه اإلخالل هبذا التوازن، ومن ذلك

 :حتريم اإلفساد  ـ ١
هنى اإلسالم عن اإلتالف البيئي لألحياء والنباتات والعمران سواء كان ذلك بدافع القسوة أو   

ًنوعا من اإلفساد يف األرض،   ذلكّعدو الغضب أو العبث أو اإلمهال أو يف العمليات احلربية
                                                

 ،٤١٦٠كتاب السالم، برقم ، صحيحهومسلم يف . ٣٠٧١كتاب بدء اخللق، رقم ، صحيحهأخرجه البخاري يف   -٥٤
 .٤٧٥٠ و٤٧٤٩دب، برقم ألكتاب الرب والصلة واو

 .١٤٠٦ كتاب الصيد، برقم ،سننهأخرجه الرتمذي يف   -٥٥
 .٤٥٦١ كتاب األدب، برقم ، سننهأخرجه أبو داود يف  -٥٦
 .١٩: سورة احلجر، اآلية  -٥٧
 .٢: سورة الفرقان، اآلية  -٥٨
 .٨: سورة الرعد، اآلية  -٥٩
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وقال تعاىل لبني إرسائيل بعد أن فجر هلم  ،)٦٠(Z£  ¤  ¥   ¦  §  ¨] :تعاىل اهللا قال
وقال شعيب . )٦١(i  h  g  f  e  d  c  b  a   ` Z] :ًيف التيه اثنتي عرشة عينا

. )٦٢(ZdZ ]   \  [  ^  _  `  c   b  a] :لقومهعليه السالم 
. )٦٣(3Z  4  5  6   7  8  9     :] :لقومهعليه السالم وقبل ذلك قال صالح 

ولقد أدى اإلفساد يف البيئة إىل نتائج كبرية يف هذا الزمن تنبؤ بكوارث عظيمة كام أعلن ذلك العلامء 
 :املتخصصون يف جمال البيئة، ومن هذه النتائج

رية من غاز األكسجني الذي يوجد عن طريق التمثيل كب  حيتوي اهلواء اجلوي عىل كمية:ثقب األزونـ  ١
اإلنسان واحليوان عن طريق عملية  للنباتات ويقوم األكسجني بدور حيوي يف احلفاظ عىل حياة الضوئي

بتكوين طبقة  ولكن لألكسجني أمهية كبرية عىل دائرة احلياة األرضية وذلك التنفس، وليس هذا فحسب
طبقة  وفائدة .ض كيلومرتا من سطح األر٥٠ ـ ٢٠يرتاوح بني  عيف جو األرض عىل ارتفا األوزون

البنفسجية القادمة من الشمس وبذلك حتمي األحياء  األوزون يف أهنا متتص نسبة كبرية من األشعة فوق
 .التي حتدق باإلنسان واحليوان والنبات والنظم البيئية املختلفة أخطارها من

شعة ألأما ا%. ٢٦دة يف معدالت رسطان اجللد بنسبة  زياإىلوزون قد يؤدي ألا  تآكل درعإن  
 األشد اجللدية القتامية، وهي النوع األورام فتلعب دورا رئيسيا يف تكوين UVB فوق البنفسجية من نوع

 حالة رسطان جلد سنويا، إن مل يتحرك املجتمع ألف ٣٠٠خطرا، وهذا يعني حدوث ما يقدر بحوايل 
ومن األخطار الصحية األخرى ملشكلة تدهور حالة . األوزون طبقة الدويل بشكل فاعل لوقف استنزاف

قد % ١٠ بمعدل األوزونن نفاد كام أ).  عدسة العنيإعتام أي( حدوث مرض املياه البيضاء األوزونطبقة 
 فوق البنفسجية، لألشعة مليون شخص سنويا، هبذا املرض نتيجة تعرضهم ١.٧ حوايل إصابةيتسبب يف 

 الكميات أن، كام األشعةالعني بمرض املاء األزرق، لعدم قدرهتا عىل مقاومة هذه  إصابة إىل إضافة
، تضعف فعالية جهاز املناعة عند األوزونفوق البنفسجية، والتي خترتق طبقة  املتزايدة من األشعة 

 الناجتة عن الفريوسات مثل  املعديةباألمراض لإلصابة عرضة أكثر األشخاص، وهذا ما جيعل اإلنسان

                                                
 .٥٦ :سورة األعراف، اآلية  -٦٠
 .٦٠: لبقرة، اآليةسورة ا  -٦١
 .٨٥ :سورة األعراف، اآلية  -٦٢
 .٤٧ :سورة األعراف، اآلية  -٦٣
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 اآلثاروال تتوقف . األخرى الطفيلية واألمراضاجلرب، وكذلك الناجتة عن البكترييا كمرض السل، 
 واتساع الثقب يف هذه األوزون عىل البرش وحدهم، فيسهم تدمري طبقة األوزونالسلبية لتقليص طبقة 

. تباس احلراري ما يعرف بظاهرة االحإىل وبالتايل يؤدي ذلك األرضالطبقة يف زيادة درجة حرارة سطح 
كام تشري .  الشمسأشعةولعل أكثر املناطق ترضرا هي املنطقة املدارية، نتيجة ارتفاع درجة احلرارة، وقوة 

 ويصغر إنتاجها ينخفض UVB لإلشعاعات نصف النباتات التي درست حساسة أن إىلبعض البحوث 
 هناك احتامالت أن التقارير،  بعضأوضحت املحاصيل الزراعية، مثلام إنتاج ما يؤثر يف أوراقهاحجم 

 الرتاكيب أن إىل إضافة. اإلشعاعنتيجة تعرضها هلذا النوع من % ٢٣ فول الصويا بنسبة إنتاجلتناقص 
ن وقيمتها املعاد  قد تتغري بسبب هذا الوضع، مما يرض بمحتواها من  النباتاتأنواعالكيميائية لبعض 

 . بصورة عامةالغذائية
 جتمعات الكائنات احلية الدقيقة املوجودة يف مياه إضعافخماوف من ومن ناحية أخرى فهناك   

شعة فوق البنفسجية، وتعترب هذه ألالبحار واملحيطات واملعروفة بالعوالق النباتية، نتيجة تعرضها ل
ة البيئية املتواجدة يف املياه العذبة واملاحلة، ويف منظساسا مهام لسلسلة الغذاء يف األأالكائنات 
 أكسيدن العوالق النباتية تقوم بدور كبري قي امتصاص غاز ثاين أكام .  والربيان وغريهااألسامك مقدمتها

 الرضوري األكسجني تطلق أهنااحلراري، كام  الكربون يف اجلو وبذلك ختفف من وطأة االحتباس
 .)٦٤(الستمرار احلياة

االستوائية باملحيط   املنطقةنتيجة لتغري مؤقت يف مناخ El Nino حدث ظاهرة :)٦٥(ظاهرة النينوـ  ٢
للغابات  متباينة عىل مناطق كثرية يف أنحاء العامل من جفاف وحرائق ُ، الذي حيدث بدوره تأثرياتئاهلاد

 .وأمطار غزيرة
يف اإلكوادور وبريو عىل  تعني باإلسبانية الولد أو ابن املسيح، وقد أطلق الصيادون "النينو"و  

دفئا، وتغري   أكثرئتأيت قرب أعياد امليالد، وكانت جتعل املحيط اهلاد كانتتلك الظاهرة هذا االسم؛ ألهنا 
 ملحوظ؛ وهو ما يساعد الصيادين عىل قضاء هذه الفرتة يف  فتقل األسامك بشكل،اجتاه التيار باملحيط

                                                
 املتحدة لشؤون البيئة يف تقرير نرشه يف نوفمرب عام ممذكر فريق العمل املعني بالتقويم البيئي والتابع لربنامج األ  -٦٤

، م١٩٩٩ نوفمرب -، أكتوبر٧د ، العدالقافلة، "تآكل طبقة األوزون"عودة،  خولة عبد اللطيف: نظراو. م١٩٩١
 .١١-١٠ص

، ٨، مؤسسة أرامكو السعودية، العدد جملة القافلة، "ظاهرة النينو والتوقعات البيئية واملناخية"متويل،  أرشف حممد  -٦٥
 .١٠-٦  جانفي، ص-ديسمرب
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التغريات املوسمية الطفيفة فقط، ولكن  ُالبيوت مع أرسهم، لكن االسم مل يعد يستخدم للتعبري عن هذه
  يدعى التذبذب اجلنويب أو ، وذلك باقرتانه بامئالتغري املتواصل يف جو املحيط اهلاد جتاوزها للتعبري عن

Southern Oscillation عليه أصبح يطلق  ف El Nino Southern Oscillation (ENSO) . 
ء لتي طاملا حريت العلام ا(ENSO)ة أول من توصل إىل طرف اخليط يف تفسري هذه الظاهر كان  

(Gilbert Walker)ووكر هو العامل اإلنجليزي جيلربت كان العلامء  عندما كان يف اهلند يف الوقت الذي  
جهاز قياس الضغط (ارتباطا بني قراءة البارومرت  مشغولني بتسجيل آثار النينو، حيث الحظ أن هناك

 يف الرشق ينخفض يف الضغط بعض املناطق يف الرشق ومثيالهتا يف الغرب، فعندما يرتفع يف) اجلوي
 ً، وقد الحظ أيضا"التذبذب اجلنويب"و  أSouthern Oscillation  الغرب والعكس صحيح، وأطلق عليها

 آسيا وحدوث جفاف بكل  يف(Monsoon) وجود عالقة ثالثية األطراف تربط بني هبوب الرياح املوسمية
  هوجم وقد. كندا ء الشتاء نسبيا يف غرباهلند وبعض املناطق يف إفريقيا، ودف من أسرتاليا، إندونيسيا،

شتى بقاع األرض وعىل مسافات شاسعة من بعضها  ًثريا لربطه بني هذه الظواهر التي حتدث يفكووكر 
ليثبت وجود  (Jacob Bjerknes)  مرور مخسني عاما جاء العامل النروجيي جاكوب جركنز البعض، لكن بعد

، EL Nino Southern Oscillation (ENSO) لق عليها مجلة اسموأط هذه العالقة بتلك التغريات اجلوية،
فوق املحيطات أثناء النينو؛ حيث يبدأ   ما حيدث من اضطراب يف نظام الضغط اجلويتضحاوهكذا 

 .فوق األرض بشكل عام ، ثم ينترش ليؤثر عىل حالة اجلوئاالستوائية للمحيط اهلاد االضطراب من املنطقة
د أصبح موضوع التعرض اإلشعاعي لإلنسان حيتل مكانة هامة نتيجة انتشار لق :)٦٦(اإلشعاعات   ـ٣

استخدامات التقنيات النووية و كثرة التطبيقات، وترسب املواد املشعة املختلفة إىل البيئة من جراء 
وهذا يتطلب معرفة سلوكيات تلك املواد املشعة وقدراهتا داخل . االستخدامات املختلفة للمواد املشعة

 التحول هوفمن اآلثار الصحية للتعرض اإلشعاعي . ونات املختلفة للبيئة من تربة ومياه وهواءاملك
 .الرسطاين لبعض األنسجة التي تتواجد فيها املواد املشعة لفرتات طويلة نسبيا

 :اإلرسافحتريم   ـ٢
ُّقد يظن أن اإلرساف ال عالقة له باملحافظة عىل البيئة ولكن يف احلقيقة     مضار البيئة يأيت أكثرإن َُ

 )٦٧(i  h  g  f  e  d  c  b  a   ` Z]: الذي قال اهللا فيه من اإلرساف

                                                
 . وما بعدها٢١٠ص ، ٢ ، جالعامليةالعربية املوسوعة   -٦٦
 .٦٠: سورة البقرة، اآلية  -٦٧
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~  �  ¡  ¢     £   ¤] :تعاىل وقال   }  |  {  z  yZ)أن  حيث يالحظ ،)٦٨
ر ايساعد عىل انتش  يف األرض، مماةطعماألطعام، أدى إىل تراكم فضالت الرشاب واليف اإلرساف 

 كل مكان ألقيت فيه هذه الفضالت قبل أن تنقل من مكاهنا، واإلسالم قد هنانا عن األمراض واألوبئة يف
املاء حتى ولو كان اإلنسان ، فال جيب اإلرساف يف )٦٩(Z-(  *   +    ,]: حيث قالاإلرساف 

#  ] ،)٧٠(r q  p  o   n Z] :فاملاء رس احلياة، قال اهللا تعاىل ٍيتوضأ عىل هنر جار،   "  !

(  '  &  %  $*  )  +Z)منا اإلسالم أن نأكل عىل قدر حاجتنا وأن ّ وأما عن الطعام فعل ،)٧١
نضع يف اإلناء قدر ما يشبعنا حتى ال يرمى الباقي يف القاممة، فتجتمع حوله احلرشات التي تتكاثر عىل هذا 

 الرسول مه اإلسالم علينا ويف هذا يقولّ وكل هذا رضر حر وتكون إما مسببة أو ناقلة لألمراضاملكان،
 .)٧٢("ال رضر وال رضار" :صىل اهللا عليه وسلم

الرسول صىل اهللا عليه وسلم عىل محاية البيئة ومكوناهتا، وليس أدل عىل ذلك من وصاياه  ّوحث  
 أنس بن مالك أن رسول اهللا صىل اهللا عليه عن": التي أوىص هبا جيشه يف غزوة مؤتة، وهو يتأهب للرحيل

 وباهللا وعىل ملة رسول اهللا وال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال وال صغريا وال  انطلقوا باسم اهللا:وسلم قال
، وعن ثوبان موىل )٧٣("امرأة وال تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن اهللا حيب املحسنني

أو  ً أو كبرياًرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أنه سمع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول من قتل صغريا
 .)٧٤("أحرق نخال أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة إلهاهبا مل يرجع كفافا

ويعد حتريم اإلسالم لإلفساد بكل مظاهره واإلرساف بكل أنواعه قاعدة األمن البيئي التي   
ينطلق منها يف املحافظة عىل فطرة البيئة من مظاهر الفساد التي قد تتعاظم وتؤثر يف حياة الناس من كسب 

 .)٧٥(Ø  ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  ÐZ] :  قال تعاىل،اإلنسان
                                                

 .١٥٢-١٥١ :لشعراء، اآليةسورة ا  -٦٨
 .٣١: سورة األعراف، اآلية  -٦٩
 .٣٠:سورة األنبياء، اآلية  -٧٠
 .٦٥:سورة النحل، اآلية  -٧١
 .١٢٣٤، كتاب األقضية، رقم موطئهأخرجه اإلمام مالك يف   -٧٢
 .٢٢٤٧، كتاب اجلهاد، رقم سننهأخرجه أبو داود يف   -٧٣
 .٢١٣٣٤، رقم ، كتاب باقي مسند األنصارمسندهأخرجه أمحد يف   -٧٤
 .٤١: سورة الروم، اآلية  -٧٥
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 :النهي عن الرضر  ـ٣
 اإلسالم عىل املحافظة عىل البيئة، فنهى عن كل ما فيه رضر، حيث قال صىل اهللا عليه ّلقد حض  

ِ وجعل من شعب اإليامن إماطة األذى عن الطريق، حيث قال رسول اهللا "ال رضر وال رضار": وسلم َ ُ
ضع وسبعون شعبة أعالها قول ب": ويف رواية أخرى"إليامن بضع وستون شعبةا":  عليه وسلمصىل اهللا

 .)٧٦("إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإليامن ال
عىل الطرقات كجزء مهم من البيئة، فينهى عن تكلف اجللوس فيها، ملا يرتتب حيافظ اإلسالم ف  

ياكم واجللوس يف إ": ق الطرق وبعض األذى، فيقول صلوات اهللا وسالمه عليهعىل ذلك من تضيي
فإذا أبيتم إال اجللوس فأعطوا :  يا رسول اهللا ما لنا بد منها إهنا جمالسنا نتحدث فيها، فقال:قالوا ،الطرقات

األمر ّغض البرص وكف األذى ورد السالم و: وما حق الطريق يا رسول اهللا؟ قال: قالوا، الطريق حقه
 .)٧٧("باملعروف والنهي عن املنكر

ُالرسول صىل اهللا عليه وسلم جعل كف األذى من حقوق الطريق التي جيب أن تصان وأن ف   ّ
U  T   S  R  Q  ]: قال اهللا تعاىلف اإلسالم من إهالك احلرث والنسل، َّ وحذر،الناسيلتزم هبا 

Z  Y  X  W  V[_  ^  ]   \  Z)وقال تعاىل .)٧٨ :[ _  ^  `  

c   b  adjih g  f  e  Z)كيف  القرآن الكريم ّبنيو .)٧٩
وات وما يف األرض وأسبغ علينا نعمه التي جيب علينا أن نحافظ عليها فقال  اهللا تعاىل لنا ما يف السامرّسخ

  2!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +  ,  -   .  /  0  1 ]:  وتعاىلسبحانه

;   :    9   8  7  6  5  4  3 ?    >  =  <    Z)ووضح سبحانه أن من نعمه  .)٨٠
»  ¬   ®  ¯  °  ] : ر البحر وما فيه لنا، فقال سبحانه وتعاىلّعلينا يف بيئتنا أن سخ

  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±

                                                
 .٥١ و٥٠كتاب اإليامن، رقم صحيحه، ومسلم يف . ٨كتاب اإليامن، رقم صحيحه، أخرجه البخاري يف   -٧٦
، ٢١٢١كتاب احلج، رقم صحيحه،  ومسلم يف ،٥٧٦١ستئذان، رقم الكتاب اصحيحه، أخرجه البخاري يف   -٧٧

 .٤٠٢١ و٤٠٢٠ السالم، رقم ، وكتاب٣٩٦٠وكتاب اللباس والزينة، رقم 
 .٢٠٥:سورة البقرة، اآلية  -٧٨
 .٨٥:سورة األعراف، اآلية  -٧٩
 .٢٠سورة لقامن، اآلية  -٨٠
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 Á  ÀZ )٨١(. 
 :منع التلوث  ـ٤

بيئة واملحافظة عىل نعم اهللا وجيهاته التي هتدف إىل العمران والتصالح مع البتاإلسالم إن   
احلل إذا للمشكالت البيئية املرتاكمة يف املجتمعات، إنام يرتكز أوال عىل أساس متني من  سبحانه وتعاىل

 ومن تلك املشكالت نذكر ،التوعية الدينية والبيئية لتعديل سلوك الناس واجتاهاهتم إلمكان حتسني البيئة
 :ما ييل
 :طرقمشكلة النفايات وتلوث ال  أـ

إن التقاط النفايات التي ينبعث منها الروائح الكرهية وغريها من عىل األرض سلوك حضاري   
 عظمة اإلسالم يف الرتغيب يف حسن استخدام الطريق وكف األذى والرضر عنه، لقول  وهنا تأيت،سليم

 اهللا عنه ريضوعن أيب هريرة ، )٨٢("إماطة األذى عن الطريق صدقة": رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 واهللا ألنحني هذا :ّمر رجل بغصن شجرة عىل ظهر طريق فقال" :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال

 .)٨٣("عن املسلمني ال يؤذهيم فأدخل اجلنة
إنه خلق كل إنسان من بني آدم عىل " :عائشة تقول إن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قالوعن   

 عن طريق ً اهللا ومحد اهللا وهلل اهللا وسبح اهللا واستغفر اهللا وعزل حجراّربستني وثالث مائة مفصل فمن ك
الناس أو شوكة أو عظام عن طريق الناس وأمر بمعروف أو هنى عن منكر عدد تلك الستني والثالث مائة 

ي اهللا علمني قلت يا نب" :عن أيب برزة قالو. )٨٤("سالمى فإنه يميش يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار
 فهذه األحاديث وغريها ترشيعات نبوية قبل ،)٨٥("عزل األذى عن طريق املسلمني أ: قال، أنتفع بهًاشيئ

 . الرتبية البيئية واملحافظة عىل نظافة ونظارة البيئةأربعة عرش قرنا تدعوا إىل
 :مشكلة تلوث موارد املياه ومصادرها  ب ـ

من خطورة مبارشة عىل حياة اإلنسان  عدم تلويث هذه املصادر ملا فيه ىلحرص اإلسالم بشدة ع  

                                                
 .١٤:سورة النحل، اآلية  -٨١
 .باب إماطة األذى عن الطريق صدقة: كتاب املظامل والغصب، فقالصحيحه، يف بوب به البخاري   -٨٢
 .٤٧٤٤دب، برقم ألواكتاب الرب والصلة صحيحه، أخرجه مسلم يف   -٨٣
 .١٦٧٥كتاب الزكاة، برقم صحيحه، أخرجه مسلم يف   -٨٤
 .٤٧٤٧كتاب الرب والصلة، برقم صحيحه، أخرجه مسلم يف   -٨٥
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، كام )٨٦("ال يبولن أحدكم يف املاء الراكد ثم يغتسل فيه": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم. وصحته
ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ثم يتوضأ ": ًهنى عليه الصالة والسالم أن يبال يف املاء اجلاري، وقال أيضا

 إذا استيقظ أحدكم :ن أيب هريرة أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالعو، )٨٧("فيه، فإن عامة الوسواس منه
 وقد امتن اهللا .)٨٨(" يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يدهّنمن نومه فال يغمس

 نعمة عظيمة وفيض من عند اهللا عىل عباده بام ينشئه من يتعاىل عىل عباده بنعمة املطر، وهسبحانه و
 _    `  a  ]: جداول وأهنار عىل سطح األرض منه، وقد وصفه اهللا بالطهارة والتطهر، قال تعاىل

c  bZ)٨٩(. 
وكام اهتم اإلسالم بنظافة موارد املياه العامة فقد اهتم بنظافة ماء الرشب واحلرص عليه من   

سالم أن يتبادل مجاعة فقد هنى اإل. التلوث ووضع رشوطا خاصة يف تناوله ملنع حدوث العدوى عن طريقه
 صىل اهللا عليه وسلم عن هنى رسول اهللا"الرشب من إناء واحد، وذلك حلديث السيدة عائشة ريض اهللا عنها 

 من األمراض، ًوذلك ألن كثريا، )٩٠("فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة يف دارهرشب من ال
ولنا يف رسول اهللا القدوة ، نتقل عن طريق الشفتني واللعاب، توغريهامثل األنفلونزا والدفرتيا والتيفود 

 .احلسنة، فقد كان له كأس من اخلشب يرشب فيه يف البيت هو والسيدة عائشة ريض اهللا عنها
والطعام، وأال ) الرشب(ويوجهنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إىل رضورة تغطية آنية السقاء   

: عن جابر ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالفيكروبات، ترتك مكشوفة لألتربة والذباب وامل
وا صبيانكم فإن الشياطني تنترش حينئذ فإذا ذهب ساعة من ّ جنح الليل فكف:إذا استجنح الليل أو قال"

العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم اهللا وأطفئ مصباحك واذكر اسم اهللا وأوك سقاءك واذكر 
 .)٩١("ً إناءك واذكر اسم اهللا ولو تعرض عليه شيئااهللا ومخر اسم

 

                                                
 .٤٢٤كتاب الطهارة، رقم صحيحه، ومسلم يف . ٢٣٢كتاب الوضوء، رقم صحيحه، أخرجه البخاري يف   -٨٦
 .٥٧، كتاب الطهارة، رقم سننه أخرجه النسائي يف  -٨٧
 .٤١٦كتاب الطهارة، رقم صحيحه، أخرجه مسلم يف   -٨٨
 .٤٨: سورة الفرقان، اآلية  -٨٩
 .٣٠١٩  رقمكتاب املساقاة،صحيحه، ومسلم يف . ٥١٩٦كتاب األرشبة، رقم صحيحه، أخرجه البخاري يف   -٩٠
 .٣٧٥٦كتاب األرشبة، رقمصحيحه، ومسلم يف . ٣٠٣٨كتاب بدء اخللق، رقم صحيحه، أخرجه البخاري يف   -٩١
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 :اإلسالم والرتبية البيئية
 العبودية واالستخالف : حماورة ثالثمدارها عىل اإلسالم أسسا للرتبية البيئية، لقد وضع  

املحافظة عىل :   التي تتعلق بالبيئة وهيساسيةوالعمران، ويتفرع عن هذه املحاور جمموعة من املبادئ األ
ثم األرض، املوارد املائية والزراعية، واالعتدال يف استهالك املوارد والعدالة يف توزيعها،  :ونات البيئةمك

املحافظة عىل البيئة صيانة لألمانة اإلهلية وضامن ملستقبل تكون ف.التبرص بجامل البيئة وعظمة اخلالق
 .األجيال القادمة

آداب اإلسالم يف السلوك والتعامل مع الطبيعة ب  أن يلتزمملسلماملجتمع ا عىل ًلذلك كان لزاما  
 سواء عىل مستوى البيت أو املدرسة أو ،االستخالف يف األرض إلعامرهاو  العبوديةمن حولنا من منطلق

 :)٩٢(الشارع، منها
، سواء أكان بيته أو مدينته ألن النظافة أساس  املسلماحلرص عىل نظافة املكان الذي يعيش فيه  -١

التخلص من القاممة بطريقة احلرص عىل ، وعنوان احلضارة، ومظهر من مظاهر اإليامن، وكل تقدم ورقي
 .سليمة؛ ملنع انتشار األمراض

قيمة سامية ومظهر ألن ذلك يمثل بناء اهلدوء، األ تعويدجتنب الضوضاء، واحلرص عىل   -٢
Ý  Ü  Û   ]:  تعاىلهلوقل حرص ديننا احلنيف عىل تأكيده والدعوة إليه، أدبللحضارة اإلسالمية، و

à  ß  Þáæ  å  ä   ã      â  Z )٩٣(. 
،  واألزهار باألشجار والنباتاتازل وما حوهلانامل، وتزيني والتشجريزراعة الاحلرص عىل   -٣

 .وتعليم األبناء املحافظة عىل األشجار والزهور والنباتات املوجودة يف األماكن العامة واخلاصة
األطفال وتعويدهم عىل الغرس واالهتامم بالنباتات يف حدائق املنازل تنمية احلس اجلاميل عند   -٤

 .وغريها
زجاجات  كاألوراق والصناديق وقطع القامش القديمة وال،التخلص من املخلفات الصلبة  -٥

 ألن تراكمها وجتمع املياه ، وبقايا الطعام التي أصبحت من أهم مصادر التلوثالفارغة والعلب املعدنية
 .ًكروبات ومصدرا للرائحة الكرهيةًها مرتعا للحرشات وامليحوهلا جيعل

                                                
، "مستوى األخالق البيئية لدى معلمي العلوم للمرحلة الثانوية يف حمافظة إربد"،  القادريسليامن أمحد: نظرا  -٩٢

 .٢٨-٧، صم٢٠٠١ ديسمرب ،١٦، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، العدد العلوم اإلنسانية جملة
 .١٩:سورة لقامن، اآلية  -٩٣
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احلرص يف التعامل مع املياه، وعدم اإلرساف يف استخدامها، وكذلك عدم تلويثها بإلقاء   -٦
 .القاذورات فيها

احلرص عىل إدخال الشمس إىل خمتلف احلجرات؛ لتقيض عىل احلرشات وامليكروبات ومتنع   -٧
 .مراض واألوبئةتكاثرها وحتد من نرش األ

 واملواد السامة، والتقليل منها ما أمكن، ألهنا تؤثر عىل  عند استعامل املنظفات الكيامويةاحلذر  -٨
 .طبقة األوزون، التي حتمي األرض من أشعة الشمس احلارقة، واألشعة األخرى الضارة

ود وغري ذلك، استخدام املرشحات التي تقي البيئة من العوادم النامجة عن استخدام الوق  -٩
 .وكذلك استخدامها يف األجهزة املنزلية التي يرتتب عليها ظهور عوادم ضارة كمدخنة املطبخ وغريها

نرش الوعي البيئي بني األبناء، لتوسيع آفاقهم ومداركهم حول حب العامل والكون بام فيه، ومن   -١٠
ة إلرشاد هلم، والتعاون عىل مواجهفيه، وكذلك نرش هذا الوعي بني اجلارات واألقارب وتوجيه النصح وا

 . واملجتمع، بل والعامل أمجعهذا اخلطر، ملا فيه صالح الفرد
 يف هذه األمة وبيان أن اهللا قد خلق لنا الكون كله، وأبدع يدة الصحيحة بشأن البيئةالعقه عىل يبتن  -١١

تغالهلا جيب أن يقرتن بقدر رة خلدمتها، فهي أمانة بني أيدينا، واسّلنا الطبيعة من حولنا، وجعلها مسخ
ِوالتسخري يف احلقيقة يشكل دعوة الستثامر نعم . حتقيق املنفعة اخلاصة مع احلفاظ عىل املصلحة العامة

 أما العبث بنواميس الكون وسننه وتغيري ، بجامهلاواإلحساسالكون بعد اكتشافها والتلذذ واالستمتاع هبا 
 ابن عاشور كيف أن ّ وقد بني.ر بدل محد اهللا وشكره عىل نعمة البيئةمعامله فإنه يضاد النعمة ويقابلها بالكف

 يف صالح اإلنسان وبالتايل صالح تفكريه، ومن ثم صالح عالقته باملوجودات بام ًالصالح العقيدة دور
عتقاد الذي هو إصالح مبدأ التفكري اإلنساين الذي البإصالح ا )أي اإلسالم (فابتدأ ": فيها البيئة، فيقول

 .)٩٤("سوقه إىل التفكري احلق يف أحوال هذا العاملي
سن بعض القوانني والترشيعات التي حتافظ عىل البيئة، إذ أن جزءا من املسؤولية يقع عىل عاتق   -١٢

الدولة باعتبارها القائمة عىل مصالح األمة، وحفظ البيئة مما يتعلق بشؤون هذه األمة، ويندرج اهتامم 
ي األحكام التي تنظم هبا مرافق الدولة، وتدبر ه"اسة الرشعية، ألن هذه األخرية الدولة بالبيئة ضمن السي

هبا شؤون األمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الرشيعة، نازلة عىل أصوهلا الكلية، حمققة أغراضها 
 فعدم داللة االجتامعية، ولو مل يدل عليها يشء من النصوص التفصيلية اجلزئية الواردة يف الكتاب والسنة،

                                                
 .١٩٨-١٩٧ ص،٣، ج مقاصد الرشيعةابن عاشور،  -٩٤
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يشء من النصوص الواردة يف الكتاب والسنة عىل أحكام السياسة الرشعية تفصيال، ال يرض وال يمنع من 
وأعني باملصالح ": لذلك عمد الشاطبي إىل بيان املصالح املقصودة رشعا بقوله. )٩٥("أن نسميها رشعية

والعقلية عىل اإلطالق،  صافه الشهوانيةونيله ما تقتضيه أو ومتام عيشه، ما يرجع إىل قيام حياة اإلنسان
عام عىل اإلطالق ًحتى يكون منَ  فليس القصد من املصالح ما كان أخرويا فقط، بل كل ما حيقق .)٩٦("َُّ

 .رشعامصالح لإلنسان يف هذه الدنيا، ويعينه هبا عىل القيام بوظيفة العبودية واالستخالف فهو مقصود 
 :اخلامتة

 عىل البيئة مثل اإلسالم، ومل هيتم أحد بالنظافة مثل املسلمني، ألن اهللا ةحافظهيتم ترشيع باململ   
رها لنا حلسن القيام بأمانة العبودية واالستخالف، وهنانا عن ّسبحانه وتعاىل استعمرنا يف األرض وسخ

z y  }  |  ] : وقال تعاىل،)٩٧(Z£¤ ¥ ¦ § ¨]: إفسادها فقال تعاىل
~  �   ¢  ¡   £  ¤Z )٩٨(. 

ًاهللا سبحانه وتعاىل أمرنا أن نحافظ عىل صالح هذه األرض وأن نترصف فيها دائام عىل إذن ف  
وجه الصالح وبقصد اإلصالح، فأمرنا الشارع بأوامر كثرية إلصالح هذه األرض، وهنانا عن كل ما 

ًيفسدها ماديا ودينيا يري خلق اهللا  أمرنا بالنظافة واملحافظة عىل األشجار والثامر، وهنانا عن اإلرساف وتغ؛ً
ُتعاىل، وهذه األشياء هي التي حتافظ عىل البيئة حفاظا كامال إذا أحسنا االلتزام بام أمرنا به ً. 

 خلل يف أحد عنارصها يؤدي إىل اخللل يف وظيفة ّالبيئية خلقت بشكل متزن، وأيفاملنظومة   
 عنارص املنظومة البيئية بقدر لذلك ينبغي عىل اإلنسان أن يتعامل مع. االستخالف التي أنيط هبا اإلنسان

احلاجة ويف حدود إقامة هذه الوظيفة، فال يرسف يف استخدام املياه وال جيهد األرض باالستعامل وال 
يرسف يف قتل احليوان حتى يقيض عىل األنواع، لذلك أمرنا اإلسالم باحلفاظ عىل التوازن بني عنارص 

رص املنظومة البيئية؛ فتلوث اهلواء يعود بالرضر عىل اإلنسان البيئة، فال جيوز إفساد املوارد وال تلويث عنا
Z  ]  \  ] :واحليوان كام أن فساد املياه ينعكس عىل النبات واحليوان واإلنسان، لذلك قال اهللا تعاىل

                                                
 .٨-٧، اجلزء األول صم١٩٥٣م، . ، القاهرة، دالسياسة الرشعية والفقه اإلسالميعبد الرمحن تاج،   -٩٥
 .٣٣٩ ص، ٢ ، جم١٩٩٧، ٣طبريوت، ، دار املعرفة، املوافقاتالشاطبي،   -٩٦
 .٥٦: سورة األعراف، اآلية  -٩٧
 .١٥٢: سورة الشعراء، اآلية  -٩٨
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^  ]_i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  Z)كذلك فاإلرساف ممقوت  و)٩٩
لطعام يؤدي إىل التخمة، واإلرساف يف قطع الشجر يؤدي ومنهي عنه، ويؤدي إىل اهلدر، واإلرساف يف ا

البيئة بإىل التعرية، واإلرساف يف استخراج املوارد يؤدي إىل استنزافها، وهذا كله ينزل األذى والرضر 
0  -(  *   +  ,]: والناس، لذلك هنى اهللا سبحانه وتعاىل عن اإلرساف فقال   /  .  

1Z)١٠٠(.  
التنبيه إىل رضورة االهتامم بالقضايا ذات الطبع الكيل، ية هذا البحث يف هنامن اجلدير بالذكر و  

التي تنبني عليها مصالح األمة واإلنسانية، وهذا يكون برضورة تفعيل مقاصد الرشيعة ملعاجلة القضايا 
  فاإلسالم ليس.املعارصة يف خمتلف جماالت احلياة، بام يعود عىل جمموع األمة بالصالح يف دينها ومعاشها

 تتعلق بأفراد الناس؛ سواء يف تنظيم العالقة بينهم وبني اخلالق، أو بينهم وبني الناس، وإنام جزئيات فقهية
 .فيها الصالح عىل عموم األمة اهتم اإلسالم بالقضايا الكلية التي يعود ًأيضا

 
**** 

 

                                                
 .٦٠: ، اآليةبقرةسورة ال  -٩٩

 .٣١: عراف، اآليةسورة األ  -١٠٠


