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تقدمي جائزة زايد

 

 ّ ِ �ْلبرَ ِف  اُد  �سرَ �ْلفرَ ررَ  هرَ �لروم{ظرَ �سورة  ف  تعاىل  �هلل  يقول 

لَُّهْم  عرَ ِمُلو� لرَ ْع�ضرَ �لَِّذي عرَ ُهم برَ ا�ِض ِلُيِذيقرَ ْيِدي �لنَّ
رَ
ْت �أ برَ �سرَ ا كرَ ْحِر ِبرَ �ْلبرَ ورَ

 .{ ْرِجُعونرَ يرَ

وف هذ� �إ�سارة �سريحة من �ملوىل عز وجل �إىل �أن �لإن�سان 

ثمنًا  يدفع  و�أنه  و�لبحر  �لب  �لبيئة ف  ف�ساد  دورً� هامًا ف  يلعب 

باهظًا لذلك. وهذ� كالٌم �أنزله �هلل تعاىل على قلب نبينا حممد 

�ملجتمعات  بينما  قرنًا،   14 من  �أكرث  منذ  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 

يحدث  �لذي  �لبيئي  �لدمار  �لإن�سان ف  بدور  تعرتف  �لغربية مل 

نتيجة للتغري �ملناخي �إل ف بد�ية هذ� �لقرن �حلادي و�لع�سرون. 

وبالرغم من �أن �ل�سيا�سة و�لعالقات �لدولية قد لعبت دورً� هامًا 

�أن  نقر  �أن  يجب  �أننا  �إل  �لقرون،  هذه  كل  �لإعرت�ف  تخلف  ف 

بيئية  و�لأمم ف طرح مفاهيم  �سبق كل �حل�سار�ت  �لإ�سالم قد 

تربوية حت�ض �مل�سلم على رعاية �لبيئة و�حرت�م مكوناتها وحفظ 

�لتو�زن �لذي �أوجده �خلالق �سبحانه وتعاىل.  
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لو  قيم  على  مبنية  تعاليم  �سل�سلة  على  �لإ�سالم  ي�ستمل 

�أمعنا فيها �لنظر لوجدناها متقدمة على �لقيم �حلديثة حلماية 

تخت�ض  مثاًل  �ملحافظة  قيم  �مل�ستد�مة.  �لتنمية  وحتقيق  �لبيئة 

وقيم  �لبــيئة  مكونات  على  �ملحافظة  نحو  �لأفر�د  �سلوك  بتوجيه 

�لر�سيد  �ل�ستغالل  نحو  �لأفر�د  �سلوك  بتوجيه  تتعلق  �ل�ستغالل 

بتوجيه  تخت�ض  و�لعتقاد  �لتكيف  قيم  بينما  �لطبيعية،  للمو�رد 

�سلوك �لأفر�د نحو �لتكيف مع بيئتهم ، ونحو ت�سحيح معتقد�تهم 

�ل�سلبية جتاهها. وربا ن�سيف �إليها �لقيم �جلمالية �لتي تخت�ض 

بتوجيه �سلوك �لإن�سان نحو �لتذوق �جلمايل ملكونات �لبيئة و�لتنوع 

�لبيولوجي و�حرت�م �لدور �لذي يوؤديه كل خملوق.

وما �أكرث �لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة �لتي حت�ض على ن�سر �خل�سرة 

وتر�سيد ��ستهالك �ملاء و�لغذ�ء و�حرت�م خملوقات �هلل �لأخرى.

من هذ� �ملنطلق جاء هذ� �لكتاب، »رعاية �لبيئة من منظور 

�لبحرين  مملكة  من  �سامل  مبارك  �أحمد  لالأ�ستاذ   ، �ل�سالم« 

طرقًا  لنا  تنري  باإ�ساءة  �لبيئة«  »عامل  �سل�سلة  ليزين   �ل�سقيقة، 

يح�سبها �لكثريون بعيدة عن دروب �لبيئة وي�ساهم بذلك ف �ز�لة 

من  ميحوه  �أن  فكاد  �لإ�سالمي  تر�ثنا  على  تر�كم  �لذي  �لغبار 

خارطة �لعلوم �حلديثة.
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�أحمد �سامل �لذي �جتهد و�أوفى  �أ�سكر �لأ�ستاذ  �أن  �أود هنا 

�لعمل  هذ�  لنا  فاأخرج  له  �ملتاحة  �لزمنية  �مل�ساحة  قدر  على 

�جلميل. ن�ساأل �هلل تعاىل �أن يجعله نب��سًا للباحثني و�لد�ر�سني 

ل�سل�سلة  بد�ية  يكون  و�أن  �حلديث  و�لعلم  �ل�سرعي  �لعلم  وطالب 

من �لدر��سات و�لبحوث �لتي تتناول عالقة �لإ�سالم بالبيئة. 

�أ. د / حممد �أحمد بن فهد

رئي�ض �لتحرير

رئي�ض �للجنة �لعليا جلائزة ز�يد



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
9

تقدمي ال�سل�سلة

غطت  �لتي  و�لأبحاث  �لدر��سات  �أن  �أحد   على  يخفى  ل 

جو�نب عديدة من �لفكر �لإ�سالمي كالإقت�ساد و�ل�سيا�سة و�حلرب 

و�ل�سلم ...�لخ،  �سكلت �سيالً  متجددً� منذ ظهور �لإ�سالم و�غنت 

حتى  تتجدد  ز�لت  وما  خمتلفة،  ع�سور  مثلت  بر�جع  �ملكتبات 

ف  ت�سارع  �ساحبها  و�ملعارف،  �لعلوم  تطورت  وكلما  هذ�.  يومنا 

�لدر��سات و�لأبحاث �لتي تربط ذلك �لتطور بالفكر �ل�سالمي.

مل تظهر حماية �لبيئة ف مفهومها �ملعا�سر �ل بعد �لثورة 

�ل�سناعية، مما �أدى �ىل �نعقاد �ملومتر �لعاملي �لول ف ��ستوكهلم 

عام 1972 بهدف �لت�سدي لق�سايا �لبيئة على �مل�ستوى �لعاملي. 

�ملوؤمتر�ت بعد ذلك بعدل كل ع�سر �سنو�ت مرة،  وتكررت هذه 

يبا�سر  �ن  �لبديهي  من  وكان  وجلان.  وموؤ�س�سات  هيئات  وولّدت 

�لباحثون �مل�سلمون �مل�ساهمة ف هذ� �مل�سمار، وت�سليط �ل�سو�ء 

على �لبعاد �لبيئية ف �ل�سالم. �ل �ن ذلك ما يز�ل ف بد�ياته. 

وما ز�لت �لكتابات و�لبحاث و�مل�سادر قليلة ف هذ� �ملجال. ولكن 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
10

�لطريق ممهدة ومت�سعة لكل من �أر�د دخول هذ� �مل�سمار لي�سلط 

ف  �لبيئة  ورعاية  حماية  جو�نب  من  �أكرث  �و  جانب  على  �ل�سوء 

ظل تعاليم �ل�سالم، وخا�سًة �أن هذه �لتعاليم بد�أت مع �لبد�يات 

�لأوىل للدعوة �ل�سالمية.

كتاب �لأ�ستاذ �حمد مبارك �سامل »رعاية �لبيئة من منظور 

»عامل  �سل�سلة  من  ع�سر  �لثانية  �حللقة  ي�سكل  و�لذي  �ل�سالم« 

�لبيئة« يعتب خطوة مهمة وجادة على هذ� �لطريق، خا�سة و�نه 

�لغربية  و�لبحاث  �لدر��سات  تلهث  ��سا�سية   ملفا�سل  تعر�ض 

خلفها، كاعتبار �لن�سان جزءً� ل يتجز�أ من �لبيئة، وعالقته بها 

و�لتو�زن  و�حلرب،  �ل�سلم  ف  حمايتها  ووجوب  منها  و�لنتفاع 

�لكارثة  �يقاف  �أن  �لكاتب  ويوؤكد  و�ل�سر�ف.  �لبيئي،و�لرت�سيد 

�لبيئية �لتي يعاين �لعامل منها، ميكن �أن يتحقق من خالل ��ستثمار 

حقيقي ملنظور�ل�سالم ف رعاية وحماية �لبيئة.

من �ملهم جد� �أن يتم طرح هذ� �لفكر،على �مل�ستوى �لبيئي، 

وحماولت  �ل�سالم،  جتاه  �لغربي  �لعالم  ت�سنج  مو�جهة  ف 

ربطه �مل�ستمرة بالرهاب، و�ل�ساءة �ملتعمدة ل�سورته �حلقيقية. 

و�سرورة �لتاأكيد على �لدعوة �ىل �نفتاح حقيقي على قيم ومبادئ 

حلوًل  �لغرب  �سيجد  حيث  �لإ�سالم،  ف  �لبيئة  ورعاية  حماية 
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نحوه.  تت�سارع  �لذي  �لإنهيار  من  �لر�سية  �لكرة  لإنقاذ  حقيقيًة 

�أقول �لدر��سات ( جادة  �إذ� كانت �ل�سيا�سات �لغربية ) ول  هذ� 

ف �إنقاذ كوكبنا، ولديها �لنية �ل�سادقة لتقدمي �مل�سلحة �لب�سرية 

على م�سالح �ل�سركات و�لأفر�د.

دكتور مهند�س �ســفــيــان �لـــتـــل

مدير �لتحرير
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املـقـدمـة

�حلمد هلل �لذي خلق �ل�سماو�ت و�لأر�ض وجعل �لظلمات و�لنور ثم 

على  �لأكمالن  �لأمتان  و�ل�سالم  و�ل�سالة  يعدلون،  بربهم  كفرو�  �لذين 

�لأكرمني  �آله و�سحابته  وعلى  �ل�سادقون،  �ملوؤمنون  �سار على هديه  من 

�ملبجلني، وبعد.  

فاإن مما مّن �هلل تعاىل به على هذه �لأمة �لأمر �لر�سيد، �لذي حّث 

فيه على �لتح�سيل و�لتجديد، و�إمعان �لبحث ل�ستخر�ج �لر�أي �ل�سديد، 

لت فيها معامل �لتفوق و�لرت�سيد؛  وهو ما �أنبت �حلياة �ملنهجّية �لتي تاأ�سّ

عالمًة  �لعلمي  بالبحث  و�لهتمام  و�حلفاوة  �لعلم  حت�سيل  كان  لذلك 

بارزًة من عالمات �لتفوق وتقدم �لأمم و�ل�سعوب، و�أنه بذلك ل منا�ض 

عن هذ� �لطريق متى �بتغت �لأمة �لرتقاء بالذ�ت، وتهذيب �لتوجهات 

و�ملمار�سات، وذلك على نحو يكفل تقدمها ورقيها نحو �مل�ستقبل �ل�سعيد.

تو�سيح  �إىل  �لباحث من خالله  ي�سعى  �لدر��سة  �إن م�سمون هذه 

خمتلف ما يت�سل بفهوم �لبيئة، و�إبر�ز �أهمية �حلفاظ عليها ف �لإ�سالم 

وعنايته بها، وما يت�سل ب�سوؤولية �لفرد و�ملجتمع جتاهها، ونتائج �إهمالها 

مت  و�لتي  وتطبيقات معا�سرة،  در��سات  خالل  من  بعامة  �حلياة  على 

�لتو�سل �إليها من خالل ��ستقر�ء ما تتعر�ض له �لبيئة ف ظل �لتحديات 

�لعاملية، حيث يت�سابق �جلميع على �لنتفاع من خري�ت �لبيئة دون مر�عاة 

�عتبار�ت �حلماية للبيئة، وذلك دون �أدنى مر�عاة لو�جب �حلماية �لذي 
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يتعني بقابل حق �لنتفاع، وهو ما �أوقع �ملجتمع �لإن�ساين ف هذه �مل�ساكل 

و�لأزمات �لبيئية �لتي �أدت �إىل تدهور �لبيئة، مما وّلد ف �ملقابل جهود 

�ملنظمات �لأهلية �ملعنية بحماية �لبيئة. ول �سك �أن منهجية �لإ�سالم ف 

حتقيق �لرعاية للبيئة تربيًة وتهذيبًا لل�سلوك، وتقنينًا وت�سريعًا للتنظيمات 

�لقانونية جديرة بالتبني لإنقاذ �لبيئة.

�لإن�سان  تفاعل  نتيجة  �لبيئة  منها  تعاين  �لتي  �مل�ساكل  تطور  ومع 

ملّحة،  م�سكلة  �لبيئية  �مل�سكلة  �أ�سبحت  فقد  ومكوناتها،  عنا�سرها  مع 

�لوعي  �أ�سبح  حيث  و�ملمار�سات،  �ل�سلوكيات  �نحر�ف  ظل  ف  �سيما  ل 

�ملجتمعات  ف  �لبيئة  لرعاية  �لرت�سيدية  �ل�سلوكيات  وممار�سة  �لبيئي 

�ملتقدمة �أكرث حيوية وفعالية من �ملجتمعات �لنامية �لتي ت�سم �ملجتمعات 

�لإ�سالمية �سمن حيزها ونطاقها.

�لتنمية  على  �ل�سناعية  �لتنمية  وطغيان  �ل�سكانية  �لكثافة  �إن 

�لزر�عية كان لها دوٌر كبرٌي ف تفاقم �لأزمة ف عدد من �ملجتمعات، وهذ� 

ما حقق �مل�سوؤولية على �لأفر�د و�جلماعات ب�سرورة �سبط حق �لنتفاع 

تو�زنها  �لبيئة  لعنا�سر  �حليوية  للدورة  تعيد  �أن  �ساأنها  من  ب�سو�بط 

�لإن�سان  حق  يحفظ  با  وذلك  عليها،  تعاىل  �هلل  خلقها  �لتي  ومرونتها 

ف �حلياة ف �ملقام �لأول بالعمل على �إيجاد بيئة �سحية حتفظ له حياته 

وحياة ما حوله من خملوقات يعتمد �سمن مقومات حياته على وجودها ف 

غذ�ئه وتنف�سه وحركته و�سكونه؛ لذلك كان ل بد �أن يفقه �لإن�سان نظرته 

�إىل �لبيئة من حوله، ول بد �أن يفهم �أنه جزء من �أجز�ئها وو�سيي وقّيم 
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عليها، وم�سوؤول با يحدثه من تاأثري عن تو�زنها ومرونة دورتها �حليوية 

ف �لتفاعل بني عنا�سرها ومكوناتها؛ لذلك كانت �لدللت �ل�سرعية من 

ن�سو�ض و�جتهاد�ت فقهية تعتب كنوزً� �إر�ساديًة عظيمًة ف رعاية �لبيئة 

وحمايتها.

ب�سرورة  �ملطالبة  جاءت  �لبيئية  و�مل�ساكل  �لأزمات  �زدياد  ومع 

�لإحياء ملختلف جو�نب �لوعي و�لرتبية �لبيئية، و�لتي تختلف فيها �ملناهج 

و�لت�سور�ت، ولالإ�سالم ف ذلك منهج يقيم �للتز�م بذلك على �أ�سا�ض �أنه 

عبادة من �لعباد�ت، وو�جب من �لو�جبات يرتتب على �لإخالل ف �أد�ئه 

�لإثم، ويتعني على �ساحبه ومرتكبه �لعقوبة و�لتعزير. ول �سك �أن معاجلة 

جو�نب �لق�سور ف فهم ت�سور�ت �لدين ونظرياته فيما يت�سل بالنظرة 

�إىل �لبيئة، وما يتعلق بحقيقة �لعالقة �لتي ينبغي �أن ُت�ستوعب، و�أخريً� ما 

يحقق �حلماية للبيئة من �لتز�م ب�سو�بط �ل�سرع وقو�عده تربية ووعيًا، 

�سلوك  تهذيب  ف  �لروحي  �جلانب  يحيي  باأن  جديٌر  وقانونًا،  وت�سريعًا 

�لإن�سان ف رعايته للبيئة وعنايته بها من حوله، و�لرفق ما كان ف �سيء 

�إل ز�نه، وما نزع من �سيء �إل �سانه.   

تبز �أهمية �لبحث باعتبار ما يت�سل بحاوره من تنظيم لعالقة 

وما  �لنتفاع  لوجود خلل بني حق  نظرً�  �نتفاعًا وحماية  بالبيئة  �لإن�سان 

يت�سل به من �سو�بط، وو�جب �حلماية وما يتقرر من خالله من �لتز�مات 

جتاه �لبيئة.

بحفظ  �لإن�سان  خلري  حتقيقًا  تاأتي  وحمايتها  �لبيئة  رعاية  �إن 
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حميطه  �سان  �إذ�  �إل  �حلياة  بحق  �لإن�سان  يتمتع  �أن  ميكن  فال  حياته، 

دورة  تو�زن  �ختالل  �إىل  بالتايل  وتوؤدي  يحدثها  �لتي  �لتاأثري�ت  وجتنب 

�لتفاعل بني �لعنا�سر �حليوية وغري �حليوية ف �لبيئة من حوله.

هناك ق�سوٌر كبري ف تفعيل نظرة �لإ�سالم و�ل�سو�بط �ملن�سو�ض 

تفتقد  و�سو�بطه  �لدين  مبادئ  من  كغريها  فهي  �لبيئة،  لرعاية  عليها 

لإي�سالها  �إعاقة  ي�سكل  ما  وهذ�  �مل�سلم،  �ملجتمع  �سلوكيات  ف  �لتفعيل 

يت�سل  يعطيه،وعندما  ل  �ل�سيء  فاقد  �إذ  �لآخر؛  �إىل  فكري  كمكون 

مو�سوع �لبحث بحياة �لإن�سان وبا يت�سل بالتو�زن فيها �نتفاعًا وحماية 

ملا حوله من عنا�سر، فاإن هذ� يعد جانبًا �آخر من �لأهمية، هذ� ف�ساًل 

عما ي�سكله �لبحث من معاجلة جلو�نب متّيز �لإن�سان وتكرميه عن غريه 

من �ملخلوقات �لتي تعي�ض معه ف �لكون، فهو خليفة باأمر �هلل ف �أر�سه، 

و�ساحب �لأمانة و�لو�ساية على �لبيئة، و�لأكرث تاأثريً� وتاأثرً� بتفاعالتها؛ 

من  حوله  با  ينظم عالقته  و�أن  �سلوكه،  يهذب  �أن  به  كان حريًا  لذلك 

نظرة  ونظمه ف  �لدين  �هتد�ءه ببادئ  �أن  �سك  ول  ومكونات،  عنا�سر 

�لإ�سالم للبيئة وحلقيقة �لعالقة بها، وما يت�سل ب�سو�بط �لنتفاع بقابلة 

يت�سل  ما  وهو  �ملن�سود،  �لهدف  هذ�  حتقق  باأن  جديرٌة  �حلماية  و�جب 

بحاور هذه �لدر��سة �ملتو��سعة.

حــــدود البحـــــث

ل ف م�سمونها عددً� من �جلو�نب �لنظرية  �إن هذه �لدر��سة توؤ�سّ

لالإن�سان  تعاىل  �هلل  �سخرها  �لتي  للبيئة  �لإ�سالم  بنظور  تت�سل  �لتي 
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ف �ملقام �لأول، فكان �أكرث تاأثريً� فيها، ولغريه من �ملخلوقات بعد ذلك 

فكانت �أكرث تاأثرً� بذلك.

�لدر��سة  هذه  ف  �جلهود  عليه  �ستن�سب  ما  فاإن  ذلك  �أجل  ومن 

يتمثل بعدد من �لعنا�سر �لتي �ستت�سكل من خالل تناولها حدود �لبحث 

ف هذ� �ملو�سوع �ملتعدد �جلو�نب، حيث تتمثل حماوره ف هذه �لدر��سة 

با يلي: 

�ل�سرعية  �مل�سادر  �أ�سلتها  �لتي  �لإ�سالم  روؤية  �إن   : النظرة   -

تتلخ�ض ف نظرتها �إىل �لبيئة لي�ض باعتبارها جزءً� منف�ساًل عن 

�لإن�سان، بل باعتبار �لإن�سان جزءً� ل يتجز�أ منها، وو�سيًا عليها؛ 

ولذلك فاإنه ماأمور باأن يرعاها و�أن ينتفع بها با يقيم له حياته 

من غري �إفر�ط ول تفريط. 

العالقـــة : نظرً� لكون �لإن�سان جزءً� ل يتجز�أ من �لبيئة، و�أنه   -

لي�ض عن�سرً� منف�ساًل عنها، فاإن عالقته �ستت�سكل معها كعالقة 

جزء من كل، فهي تت�سم بالوحدة و�لتميز، فهو عن�سر ي�سكل جزءً� 

من �لبيئة، وهو متميز ف ذ�ت �لوقت باعتباره م�سوؤول عنها  نظر� 

�لنعمة،  لهذه  ثمرة  و�لتكليف  �لعقل  نعمة  تعاىل من  ميزه �هلل  ملا 

و�لتي ��ستاأثر بها كقدرة عن �سائر �ملخلوقات. 

وحق  �لبيئة،  من  جزءً�  لكونه  نظرً�  لالإن�سان  حق  وهو   : االنتفـــاع   -

ل�سائر �ملخلوقات �لتي تعي�ض من حوله، �إل �أن �حل�سول على هذ� �حلق 
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ب�سرورة  يتمثل  �لتكليف  نطاق  حتت  يقع  باعتبار  لالإن�سان  بالن�سبة 

حفظ �لبيئة ورعايتها من �لتلوث، وب�سرورة �لعمل على �لنتفاع منها 

على قدر �حلاجة �لتي ت�ستدعي خمتلف جو�نب �لنتفاع بالبيئة، فهي 

ملك لالإن�سانية جياًل بعد جيل، من لدن �آدم ) عليه �ل�سالم (، وحتى 

يومنا هذ�، و�إىل �أن يرث �هلل �لأر�ض ومن عليها.

لل�سو�بط  وفقًا  بالبيئة  �لنتفاع  حق  لالإن�سان  �أن  كما   : احلمــايـة   -

�ل�سرعية �ملرعية، فاإن عليه �لتز�م بو�جب حمايتها؛ �إذ �للتز�م بهذ� 

�لو�جب يقرر �حلفظ لذلك �حلق، ومن دون �للتز�م بهذ� �لو�جب ل 

ميكن �أن يتحقق ذلك �حلق؛ لذلك كان من �ل�سرورة بكان �للتز�م 

يتحقق  �أن  ميكن  ل  و�لتي  �لنتفاع،  حق  ملمار�سة  �ملقررة  بال�سو�بط 

�للتز�م بها مامل يدرك �لإن�سان منظور �لإ�سالم و�أبعاد فل�سفته حلماية 

�لبيئة كما عر�سها �لقر�آن، وكما ُت�ستقر�أ من خالل �ل�سنة �ملع�سومة، 

وكما ��ستقرت ف �جتهاد�ت �أهل �لفقه، وهذ� ما ي�ستدعي �إر�ساء هذ� 

�لو�جب بو�سيلتني، فاأما �لأوىل منهما فهي ذ�ت بعٍد �أخالقٍي تهذيبي، 

و�أما �لثانية فهي ذ�ت بعٍد �إلز�مٍي تعزيري. 

ال�صعوبات التي واجهت الباحث واجلهد املبذول

�إن تناول معاجلة منظور �لإ�سالم ف حماية ورعاية �لبيئة يعتب تناوًل 

�لعقدين  عمرها  يتجاوز  ل  فيه  �ملطروحة  فالدر��سات  ما،  حد  �إىل  حديثًا 

�ملا�سيني من �لقرن �ملا�سي، و�أغلبها مت تناولها مع بد�ية �لألفية �جلديدة، 

ولعل ذلك كان تفاعاًل مع �لهتمام ب�ساكل �لبيئة منذ �ل�سبعينيات من �لقرن 
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دعا  �لذي   1972 �لعام  �نعقد ف  �لذي  ��ستوكهومل  موؤمتر  منذ  �أي  �ملا�سي، 

�إىل مزيٍد من �لإجر�ء�ت حلماية  �لقائمون عليه من خمتلف ممثلي �لعامل 

�لبيئة ورعايتها �حتو�ء للكو�رث و�لأزمات �ملتجددة.

ومن �أجل ذلك فاإن �لدر��سات �لتي تناولت معاجلة �سرعية ملنظور 

�سمن  ي�سّنف  منها  كبري  جزء  وهناك  قليلة،  در��سات  للبيئة  �لإ�سالم 

لرعاية  �لإ�سالم  منظور  معاجلة  يتم  حيث  �لبحتة،  �لعلمية  �لدر��سات 

�لبيئة فيها  دون ��ستقر�ء وتعّمق .

وبذلك فاإن �ل�سعوبات �لتي و�جهت �إعد�د هذ� �لبحث كانت متمثلة 

بقلة �مل�سادر، مما ��ستلزم من �لباحث ف�ساًل عن �لعتماد على ما قرره 

�لعمل  �إىل  �لإ�سالم،  منظور  �ملفهوم من  لهذ�  معاجلات  �لفكر من  �أهل 

على ��ستقر�ء �لن�سو�ض وحتليلها و�لعتماد على ما قرره �أهل �لتف�سري ف 

�لكثري من �لن�سو�ض �لقر�آنية.

على  �لعتماد  عن  ف�ساًل  �لباحث  قام  فقد  �مل�سادر  لقلة  ونظرً� 

�مل�سادر �ملتاحة ف بلده بزيارة �لعديد من �ملكتبات ف �لقاهرة، هذ� ف�ساًل 

عن زيارته ملكتبة �لإ�سكندرية �لتي وجد فيها عددً� من �مل�سادر �لتي تتناول 

معاجلة للمو�سوع، وكل ذلك �بتغاء لإثر�ء �لبحث وتنويع م�سادره.

م�صادر البحث وتوثيقه

بالبحث  �ملو�سوع  هذ�  طرقت  �لتي  �لدر��سات  من  �لعديد  هناك 

و�لتحليل، وهي ف �حلقيقة در��سات ف غالبها منهجية وموؤّطرة ف تناولها 
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ملختلف �لق�سايا �لتي تطرح ف هذ� �مل�سمار �لفكري؛ لذلك كان لز�مًا 

على �لباحث بعد هذ� �ل�ستقر�ء ف �لعديد من �لكتابات �أن يعتمد على 

معطيات  من  ينطلق  �مل�ساألة حتلياًل  هذه  متخ�س�سة ف حتليل  م�سادر 

�لو�قع، وير�سم ��سرت�تيجيات للم�ستقبل، ومن �أبرز ما مت �لعتماد عليه 

ف هذه �لدر��سة.

در��سة بعنو�ن: )ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي( لعبد �ملجيد   -

متعمقٍة  بعاجلٍة  خاللها  من  معدها  قام  و�لتي  �لنجار:  عمر 

ولعالقة  للبيئة  �لإ�سالم  بنظرة  يت�سل  فيما  �ل�سرعية  للن�سو�ض 

حتري  ووجوب  بالبيئة،  �لرتفاق  بحق  يت�سل  وما  بها،  �لإن�سان 

حتت  تقع  �أمانة  باعتبارها  للبيئة  و�ل�سياين  �ل�ستهالكي  �لرفق 

م�سوؤولية �لإن�سان، وقد مت �لعتماد على ما ورد ف هذه �لدر��سة 

�سمن  و�سعها  �لباحث  ر�أى  م�سائل  �إ�سافة  ومتت  معاجلات،  من 

�ملحاور �لتي مت �لعتماد عليها من خالل �ملعلومات �مل�ستقاة من 

هذه �لدر��سة.

-  در��سة بعنو�ن: )�لبيئة و�لإن�سان – روؤية �إ�سالمية( لزين �لدين 

عبد �ملق�سود: و�لتي عر�ض من خاللها موؤلفها �لكثري من �ملحاور 

عر�سته  ما  خالل  من  للبيئة  �ل�سرعية  باملعاجلة  تت�سل  �لتي 

�لن�سو�ض �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية.

وكيف  �لإن�سان،  على  و�أثرها  �لبيئية  )�لأ�سر�ر  بعنو�ن:  در��سة   -

عاجلها �لإ�سالم؟( لزكي زكي ح�سني زيد�ن: و�لتي مت من خالل 
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ما طرح �سمن حماورها حتليل و��ستقاء �لعديد من �ملعلومات �لتي 

للمذ�هب  �لفقهية  �لتطبيقات  ما قررته  �ملوؤلف  عالج من خاللها 

مت  ما  وهو  حوله،  من  بالبيئة  �لإن�سان  عالقة  تنظيم  ف  �لأربعة 

�لعتماد عليه كمعلومة ف هذه �لدر��سة

ليو�سف  �لإ�سالم(  �سريعة  ف  �لبيئة  )رعاية  بعنو�ن:  در��سة   -

�لقر�ساوي: وهي در��سة �أ�سلها ورقة قدمها �ملوؤلف ف موؤمتر من 

�ملوؤمتر�ت �لتي تت�سل بعاجلة مفهوم �لبيئة من منظور �لإ�سالم، 

�لدقة  تبني  �لتي  �ملحاور  من  �لعديد  ��ستعر��ض  فيها  مت  حيث 

�ملتناهية لرعاية �لإ�سالم لبيئة �لإن�سان، وما يت�سل برقي �ملبادئ 

وو�جب  �لنتفاع  حق  تنظيم  ف  �ل�سمحاء  �ل�سريعة  قررتها  �لتي 

�حلماية بختلف عنا�سر �لبيئة.

�لبيئة(  وحماية  �لإ�سالم  ف  �مل�سيئة  )�جلو�هر  بعنو�ن:  در��سة   -

ملحمد �سالح �لعاديل: و�لتي تناول فيها موؤلفها معاجلة قانونية ملا 

يت�سل بو�جب �حلماية للبيئة، و�لتي تعتب �لعن�سر �لذي يتكامل 

مع عن�سر �لرتبية �لبيئية، حيث عر�ض �لكاتب باعتباره متخ�س�سًا 

ف �لقانون لعدد من �لأبعاد و�ملقت�سيات �لتي ميكن �أن ترتكز عليها 

�ملنظومة �لقانونية حلماية �لبيئة من منظور �لإ�سالم.

�أما توثيق �لبحث فقد مت بحيث يتم �لإيعاز �إىل �مل�سدر تف�سيال 

ف �أ�سفل �ل�سفحة  )�لهام�ض(، كما تتم �لإ�سارة �إليه بعد ذلك ف �آخر 

ت�سنيف  ووفق  �لأبجدي  للرتتيب  وفقًا  للبحث  م�سادر  �سمن  �لدر��سة 
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معني. �أما بالن�سبة للمعلومات �لتي ت�ستقى من �لإنرتنت فيتم بيان كاتب 

�ملادة وتاريخ �لدخول �إىل �ملوقع كل على حدة. 

منهجية البحث

مت �لعتماد ف هذ� �لبحث من �أجل تق�سي �حلقائق حول خمتلف 

�مل�سائل �ملت�سلة ب�سلب �ملو�سوع على ما تقرر من قو�عد بحثية ف �ملنهج 

تتناول  �لتحليلي، و�لتي تتطلب �حل�سول على ن�سو�ض معتبة  �لو�سفي 

جوهر �ملو�سوع، و�لقيام بو�سف تلك �لن�سو�ض، و�لرتكيز على عدد من 

مع  مقارنته  بغر�ض  وذلك  فهمها؛  ف  �لتوجهات  لتحليل  �لن�ض  عنا�سر 

غريه لالت�سال بالر�أي و�لتحليل �لأكرث وجاهة ف ذلك.

ومن �جلدير بالذكر �أن هذه �ملنهجية هي �أحدث منهجيات �لبحث 

��ستخر�ج  وغايتها  �لجتماعية،  �لدر��سات  جمالت  ف  �ملتبعة  �لعلمي 

�لأقو�ل و�لتعميمات �عتمادً� على حتليل �لعبارة كما وردت ف �لن�ض، وهو 

ما يعني �إبر�ز �لدللة �ملبا�سرة للن�ض.

وهناك جمالن للتحليل �لو�سفي، فاأما �أولهما فهو �لتحليل �لكمي، 

وهو �لذي يعتمد على �ملقايي�ض �لإح�سائية �ملعروفة، حيث يبني �لباحث 

على حتليل �لعبار�ت عددً� من �لإح�ساء�ت لي�ستخرج منها نتائج رقمية 

وفق ما ير�ه منا�سبًا من �ملقايي�ض �لإح�سائية.

ف  �لعقلية  قدر�ته  على  �لباحث  فيه  فيعتمد  �لكيفي  �لتحليل  �أما 

��ستنباط �لأحكام من خالل �لن�سو�ض و�لجتهاد�ت، و�لعمل على �إدر�ك 
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بع�سها  �إىل  و�سمها  �ملدلولت  تلك  و�سرح  و�لبعيدة،  �لقريبة  مدلولتها 

وتعميمات  بنتائج  �خلروج  ثم  و�لنظائر،  �لأ�سباه  و��ستخر�ج  �لبع�ض، 

نهائية من �ملقا�سد �لكبى و�لجتاهات �لأ�سا�سية �لكامنة على �مل�ستوى 

�لفكري �لذي قام بتحليله. وقد كان هذ� �خليار �لثاين هو �لأن�سب لالأخذ 

به ف هذه �لدر��سة.

م�صكلة البحث

لقد �أدى تاأخر �مل�سلمني ف حت�سيل �لعلوم �لإن�سانية و�لعلمية ف 

ظل تقدم �لغرب وتطويرهم لهذه �لعلوم �إىل غياب �لتاأ�سيل �ملعتمد على 

�لعلوم     �لكثري من  �لدين من مبادئ ومرتكز�ت، وهذ� ما جعل  ما قرره 

– ترتكز على �ملبادئ �لتي �أقام عليها �ملتفوقون  – ومنها �لعلوم �لبيئية 
ف در��سة هذه �لعلوم بعيدً� عن �أ�س�ض ومبادئ �لدين، بل �أقاموها على 

ما يتناق�ض مع قو�عد �لدين وتعاليمه، وهذ� ما جر �آلة �لبحث ف �لفكر 

نتائج  �لعلوم من  �إليه هذه  �لعمل على عر�ض ما تو�سلت  �إىل  �لإ�سالمي 

و�لعمل على ربطها با قررته قو�عد �لدين؛ لذلك كان من �ل�سرورة ف 

هذ� �ملقام �لعمل على ��ستقر�ء قو�عد وتعاليم �لدين ومعاجلاته ملختلف 

�مل�سائل �ملت�سلة بو��سيع هذه �لدر��سة؛ وذلك بغر�ض عر�ض نتائج هذه 

�لعلوم و�لنطالق ف �لنظرة �إليها و�لتعامل معها وفق منظور �لدين �لذي 

جعل �ملوىل عز وجل تعاليمه �إر�سادً� يحكم �سلوكيات �لإن�سان؛ وذلك حتى 

وما  �ل�سليم،  �لعقل  ومقت�سيات  �ل�سو�ب  جادة  عن  عقله  به  ينحرف  ل 

لهذ�  �خلالق  �لرب  �إل  يعلمها  ل  �لتي  �ملنافع  �كت�ساب  خالله  من  يتقرر 
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على  ويحفظ  م�سنوعاته  �ساأن  من  ي�سلح  با  �أعلم  فال�سانع  �لعقل؛ 

�لإن�سان �إن�سانيته �لتي كّرمه �هلل تعاىل بها. 

ثم �إن �لأزمة �لبيئية �ليوم ترجع ف �أ�سبابها �إىل  عالقة ذ�ت معامل 

�لنتفاع باحلق  �إىل �خللل بني  و�لبيئة، وذلك يرجع  �لإن�سان  �سلبية بني 

�ملت�سل بت�سخري هذه �لبيئة لالإن�سان، وما يت�سل بو�جب �حلماية �ملتمثل 

و�جب  بتحقيق  �لكفيلة  �لإجر�ء�ت  و�تخاذ  �لنتفاع  ب�سو�بط  باللتز�م 

�حلماية و�لرعاية للبيئة، فهناك جانبان يعك�سان �لق�سور ف ذلك، فاأما 

�لأول منهما فيتمثل ف �سعف �لتفعيل ل�ستثمار هذه �لدللت و�لتوجيهات 

�لق�سور  من  �جلانب  هذ�  على  ويرتتب  �لإ�سالمية،  �ملجتمعات  و�قع  ف 

مزيدً� من  ي�ستلزم  ما  وهذ�  �لروؤية،  لهذه  �لإ�سالم  روؤية  نقل  ق�سور ف 

�جلهود لتجاوز هذ� �لق�سور.

ميكن  هل  �لدر��سة...  هذه  ف  يثار  �أن  ميكن  �لذي  و�لت�ساوؤل 

�لعن�سر �لعقدي ف  �إذ� �عتبنا  �لبيئة من منظور �لإ�سالم  ر�سم تاريخ 

و��ستغالله  للكون  �لإن�سان  ت�سور  على  تاأثري  �لأمر  لهذ�  وهل  �لتحليل؟، 

بالكون  لالإن�سان عالقة حمددة  ر�سمت  �أدق، هل  بعبارة  �أو   ... ملو�رده؟ 

قبل �أن يودع فيه، �أم �أن عليه �أن ين�سجها عب �كت�سافه �لعلمي �لتدريجي 

لعالقته بالكون من خالل ما ي�ستجد ف حياته من خمرتعات؟

الدرا�صات ال�صابقة واالإ�صافة العلمية

�إن �لدر��سات و�ملعاجلات �ل�سابقة ملو�سوع �لبحث تكاد تت�سابه ف 
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�إ�سافة  �لدر��سة حتى ت�سكل  تتناولها، وما �سيتم ف هذه  �لتي  حماورها 

ف  يتمثل  �مل�سمار  هذ�  ف  در��سات  من  �سبقها  ملا  تعاىل  �هلل  ب�سيئة 

حتليٍل لعدٍد من �جلو�نب �لتي تت�سل باملو�سوع مما مل يرد ف �لدر��سات 

�ل�سابقة، هذ� ف�ساًل عن حماولة طرح وتن�سيق �أبعاٍد خمتلفة مل يجدها 

�لباحث جمتمعة ف در��سة من �لدر��سات �ل�سابقة.

لهذ�  �ل�سابقة  �لدر��سات  بع�ض  هناك  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

�ملو�سوع �إما �أن تكون در��سات �سطحية ترد �سمن معاجلات علمية بحتة 

ملفهوم �لبيئة، وهي معاجلات ف�ساًل عن �سطحيتها فهي لي�ست بالتحليل 

�ملعّمق �لذي ميكن �أن يحقق ��ستقر�ًء تامًا ملنظور �لإ�سالم ف ذلك، و�إما 

حتلياًل  �أ�سحابها  �أبرز  و�لتي  �مل�سمار،  هذ�  ف  متعمقة  تعتب  در��سات 

معمقًا للكثري من �جلو�نب �لتي تت�سل بنظرة �لإ�سالم للبيئة وملا يت�سل 

بعالقة �لإن�سان بها، وما يت�سل ب�سو�بط �لنتفاع بها، و�جلهود �ملبذولة 

�أفاد �لباحث حقيقًة ف بناء �لكثري من �ملحاور  ف هذ� �ملجال، وهو ما 

ويتمنى  �ملو�سوع،  �لفكر ف هذ�  �أهل  بذله  ملا  �إثر�ًء  فيها  �أن  يعتقد  �لتي 

من �هلل �لعلي �لقدير �أن ي�سكل جهده �ملبذول – جمعًا وحتلياًل – �إ�سافة 

ملا �سبق من حتليل لهذ� �ملو�سوع ف �لدر��سات �ل�سابقة، هذ� ف�ساًل عن 

�أنها در��سة ف حجمها ل تقارن با قبلها من در��سات، فلعل ما بذل فيها 

من جهد �أن يجعلها مرجعًا متكاماًل ملختلف �ملحاور �لتي تت�سل بنظور 

�لإ�سالم ف حماية �لبيئة من حيث �سرورة رعايتها، و�لتاأمل ف جمالها، 

و�هلل �سبحانه وتعاىل من ور�ء �لق�سد، وهو يهدي �إىل �سو�ء �ل�سبيل.
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امل�صلمات االأ�صا�صية يف البحث

ملا كانت هذه �لدر��سة حتوي �سمن حماورها معاجلًة �سرعيًة ملنظور 

�لإ�سالم ف عالقة �لإن�سان ببيئته بني حق �لنتفاع وو�جب �حلماية، فاإن 

ما يتقرر �سمن حماورها يتمثل ف معاجلات مل�سلمات ولي�ض لفر�سيات 

يختبها �لباحث ليقي�ض مدى �سحتها من خطئها؛ لذلك �جتهت �ملعاجلة 

ف هذه �لدر��سة من خالل حتليل عدد من �مل�سلمات �لأ�سا�سية �لتي متثل 

�أبرزها با يلي:

روؤية  �لإ�سالم من خالل  للبيئة من منظور  �لإن�سان  نظرة  تنطلق   -

تختلف جذريًا عن غريها مما تقره �ملذ�هب �لو�سعية، ول �سك �أن 

لذلك �أثره على عالقة �لإن�سان بالبيئة.

تقوم عالقة �لإن�سان ببيئته على �عتبار �أنه جزٌء متميٌز من �أجز�ئها   -

ولي�ض جزءً� منف�سال عنها، ومن خالل ذلك فاإنه ينبغي �أن تقوم 

�للتز�م  تقت�سي  �لتي  و�لقو�مة  �لو�ساية  �أ�سا�ض  على  لها  رعايته 

بالو�جب جتاهها قبل حت�سيل �حلق و�ملنفعة حتى تبقى قابليتها 

تاأثريً�  �لأكرث  �لعن�سر  باعتباره  وذلك  وم�ستقباًل،  حاًل  لالنتفاع 

وتاأثرً� بني �ملكونات و�لعنا�سر �لأخرى.

�لإن�سان  �نتفاع  و�أحكامه  بقو�عده  ممثاًل  �لإ�سالم  منظور  يحكم   -

خاللها  من  ينطلق  ممار�سة  �أي  فاإن  وبذلك  بالبيئة،  و�رتفاقه 

�لإن�سان ف �نتفاعه من عملية ت�سخري �هلل تعاىل للبيئة له ينبغي 
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�ملقرر ف  �مل�سلحة  منظور  وفق  �ل�سو�بط  بهذه  ملتزمة  تكون  �أن 

�ل�سريعة �لإ�سالمية. 

لقد هيئ �هلل تعاىل �لبيئة كاملة متكاملة ل�سد حاجة �لإن�سان �لآنية   -

و�مل�ستقبلية، وما تعاين منه �لبيئة من م�سكلة ندرة جزئية ناجت عن 

�سعف �لعد�لة ف توزيع خري�تها ومقدر�تها، و��ستنز�ف مو�ردها 

بد�ٍع ومن دون د�ٍع، .

بتو�زٍن  ورعايتها  �لبيئة  على  �حلفاظ  ف  �لإ�سالم  منظور  يرتبط   -

مرٍن ير�عي بال�سرورة بقاء منفعة �لبيئة وم�سلحة �لإن�سان �لآنية 

و�مل�ستقبلية جياًل بعد جيل.

�إن �حتو�ء �لكارثة �لبيئية �لتي يعاين منها �لعامل يتحقق من خالل   -

�ل�ستثمار �حلقيقي ملنظور �لإ�سالم ف رعاية وحماية �لبيئة.

ترتيب الف�صول واملباحث واملطالب

حتقيقًا لأهد�ف �لبحث ومقت�سياته فاإنه �سوف يتم تق�سيم �لبحث 

�ملحاور كمدخل  تناول عدٍد من  �لأول منها  �سيتم يف  �أبو�ب،  �إىل ثالثة 

لدر��سة �لبيئة من منظور �إ�سالم، ففي �لف�سل �لأول �لذي �سيتم تق�سيمه 

�إىل مبحثني ��ستعر��ض ملفهوم �لبيئة ومكوناتها. �أما �لف�سل �لثاين ف�سيتم 

من خالله تناول �لإن�سان كعن�سر متفاعل مع �لبيئة. وف �لف�سل �لثالث 
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�لذي �سيتم تق�سيمه �إىل ثالثة مباحث �سيتم تناول عالقة �لإن�سان ببيئتة، 

�لعالقة وبنائها من منظور  ��ستقر�ء لطبيعة هذه  وما يت�سل بذلك من 

�لدين، وما يرتبط بها من �أبعاد  ومقت�سيات.

�أما �لباب �لثاين ف�سيتم فيه تناول حق �لنتفاع بالبيئة من منظور 

تناول دلئل  �لأول منهما  �سيتم ف  �إىل ف�سلني  �سيق�سم  �لإ�سالم، حيث 

�لنتفاع ومو�طنه وفق ما قررته ن�سو�ض �لدين، �أما �لف�سل �لثاين ف�سيتم 

تق�سيمه �إىل مبحثني نتناول ف �لأول منهما ما يت�سل ب�سابطا �لنتفاع 

�لإ�سر�ف  �لتلوث وم�سكلة  ووقايتها من  �لب�سرية  �لبيئة  �ملتمثلني بنظافة 

و�أبعادها، وما يت�سل بذلك من معاجلات �سيتم من خاللها تناول م�ساألة 

ندرة �لعنا�سر �لبيئية، وما يت�سل بتحقيق �لأمن �لغذ�ئي.

�أما �لباب �لثالث و�لأخري �لذي �سيتم تق�سيمه �إىل ثالثة ف�سول 

ف�سيتم فيه تناول و�جب �حلماية للبيئة من منظور �لإ�سالم، حيث �سيتم 

ف �لف�سل �لأول �لذي �سيق�سم �إىل ثالثة مباحث تناول �لتاأ�سيل �ل�سرعي 

�لبيئة، و�لتو�زن  لو�جب �حلماية، وما يتعلق بفل�سفة �لإ�سالم ف حماية 

�لبيئة،  وحماية  �لنبوي  باملنهج  يت�سل  وما  �لكرمي،  �لقر�آن  ف  �لبيئي 

و�أخريً� �لتطبيقات �لفقهية حلماية �لبيئة.

�أد�تني  تناول  �سيتم  �لباب  هذ�  من  و�لثالث  �لثاين  �لف�سل  وف 

ف  تناولهما  �سبق  �للذين  �لنتفاع  �سابطي  تعزيز  خاللهما  من  ميكن 

�لباب �ل�سابق، و�للذ�ن من �ساأنهما �أن يعزز� جانب �لتهذيب ف �ل�سلوك 

تعزيري  وكجانب  �لبيئية،  بالرتبية  متمثاًل  �أخالقية  كممار�سة  �لب�سري 
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لة  متمثاًل باحلماية �لت�سريعية فيما ترتكز عليه من �أبعاد ومقت�سيات موؤ�سّ

و�لدويل  �لإقليمي  جانبيها  ف  وذلك  وقو�عدها،  �ل�سريعة  مبادئ  �سمن 

على حد �سو�ء.

وف �خلتام ن�ساأل �هلل تعاىل �لتوفيق ف �لقول و�لعمل، و�أن تنتفع 

رب  هلل  �حلمد  �أن  دعو�نا  و�آخر  �ملبذول،  �ملتو��سع  �جلهد  بهذ�  �لأمة 

�لعاملني.
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مدخل لدرا�سة البيئة 

من منظور اإ�سالمي
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الباب الأول

مدخل لدرا�سة البيئة من منظور اإ�سالمي

تعد در��سة �لبيئة من منظور �إ�سالمي من �لدر��سات �لتي ل تقل 

�ساأنًا عن �أي مو�سوٍع حيوٍي �آخر ل �سيما ف ظل �لتحديات �ملعا�سرة �لتي 

تعتب  �لإ�سالم  منظور  من  فهي  �لتلوث،  با�ست�سر�ء  متمثلة  �لبيئة  تهدد 

�أمانة ��ستودعها �هلل �لإن�سان �لذي يعتب خليفة هلل ف �أر�سه؛ وذلك حتى 

�حلياة  عجلة  ت�ستمر  وحتى  فيها،  وخدمته  لنفعه  خلقه  حياته با  يقّوم 

ت�سري ف تو�زن رباين بديع.

�إل �أن هذه �حلقيقة �لتي تعب عما ي�سطلح عليه بـ«�لتو�زن �لبيئي 

تعاىل  �هلل  خلقه  ما  نحو  على  عنا�سرها  تفاعل  وهو  �لبيئة،  علم  ف   «

�لبيئة  تاأّزمت �لعالقة بني  �أن  �لتال�سي �سيئًا ف�سيئًا منذ  �أخذت ف  عليه 

و�لإن�سان، وذلك مع تطور �آلة �لعقل �لتي �خت�ض �هلل بها هذ� �لإن�سان،، 

وذلك حتى �أ�سبح تو�زن �لبيئة يعاين من �لختالل.

�إن �لبيئة �أمانة ف يد �لإن�سان ��ستاأمنه �هلل تعاىل عليها، و�أمره �أن 

يحافظ عليها وعلى تو�زنها ف جميع �لأحو�ل مر�عاة مل�سلحته، و�أل توؤدي 

به �أطماعه �إىل تدمري نف�سه وحياته وما يقتات به نتيجة لأطماعه، و�أن 

يكون ملتزمًا بالتو�زن فيما يفّعلة من �أجل �لتنمية و�لتعمري، وفيما ي�سعى 

�إليه من �أجل �حلفاظ على �لبيئة؛ �إذ �ملحافظة عليها ما هو �إل حمافظة 
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على وجود �لإن�سان وعلى مقومات معي�سته من ماء وهو�ء وغذ�ء، وعلى 

�لأجو�ء �لتي حتيط من حوله حتى تكون مالئمة لأن يعي�ض فيها.

�إن �هلل �سبحانه وتعاىل عندما خلق �لأر�ض و��ستعمر �لإن�سان فيها، 

�لإن�سان،  وهذ�  �لبيئة  هذه  بني  �لعالقة  ف  وميز�نًا  تو�زنًا  هناك  جعل 

حت�سل  معنّي  مقابل  ف  وذلك  معني،  بيز�ن  �لإن�سان  تعطي  فالبيئة 

�أن يجني منها  وينتظر  �لبيئة بقد�ر معنّي،  و�لإن�سان يعطي  عليه منه، 

حم�سوله ف كل مو�سم، �أو �سيده من �لبحر، وما �إىل ذلك من �لأمور.

�إن �لبيئة �لتي يعي�ض فيها �لإن�سان هـي مهد وجوده، وُمرترَفق حياته ف 

مطالبه �ملادية وكثري من مطالبه �لروحية، وحامل تاريخه منذ ن�ساأته وعلى 

مر �أجياله، ووعاء م�ستقبله �إىل نهاية وجوده، وهي فوق كل ذلك �مل�سرح �لذي 

يوؤدي عليه ما ُكلف به من مهمة �خلالفة �لتي هـي غاية خلقه.

و�أول �هتمام من قبل �لإن�سان بالبيئة كان �هتمامًا عمليًا يتمثل ف 

�سعيه لالرتفاق منها با يحفظ حياته غذ�ء وك�ساء وماأوى، �لتقاطًا ملا 

جتود به من ذلك جمانًا بادئ �لأمر، وتدجينًا حليو�نها و��ستزر�عًا لنباتها 

بعد ذلك، ثم ت�سنيعًا ملعادنها �لت�سنيع �لب�سيط ف مر�حل لحقة، وظل 

ذلك �لهتمام �لعملي مت�ساعدً� مع تطّور �حلياة �إىل �أن و�سل �لذروة ف 

عهد �لثورة �ل�سناعية �لتي نعي�ض �لآن �لطور �لأكب من �أطو�رها.

�إن �هتمام �لإن�سان �هتماًما نظريًا بالبيئة مل ين�ساأ �إل متاأخرً� كثريً� 

ير�سد  حياته  من  مبكر  وقت  منذ  بد�أ  حيث  بها،  �لعملي  �هتمامه  على 
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تف�سريً� ف  لها  يجد  �أن  ويحاول  �لبيئية من حوله،  و�ملظاهر  �ملوجود�ت 

ت�سور�ت �أ�سطورية لتلك �ملوجود�ت و�ملظاهر يبتدعها �خليال، ثم تطور 

تعاقبت حلقاتها  �لعقل  تاأمالت  فل�سفية من  بت�سور�ت  تف�سري  �إىل  ذلك 

عب �لزمن، وكانت �أثناء ذلك كله تنزل �لأديان �ل�سماوية.

بالبيئة عمليًا ونظريًا ميتد  �لإن�سان  تاريخ طويل لهتمام  وهناك 

على طول تاريخ �لإن�سان نف�سه، و�إن �ختلفت حلقاته وتطورت باختالف 

بالبيئة ظل زمانًا طوياًل  و�أطو�رها، ولكن هذ� �لهتمام  مر�حل �حلياة 

�ل�سلوكي  تعامله  ف  به  يت�سرف  لالإن�سان  �لعام  �لثقاف  �لن�سيج  �سمن 

مع �لبيئة وف تف�سريه �لنظري لها �سمن ما يت�سرف به ف جملة حياته 

�سلوكيًا ونظريًا دون �أن ُيفرد له ف �ملنظومة �ملعرفية فرع خا�ض مثل �سائر 

فروع �ملعرفة �لأخرى.

�إن �لهتمام بالبيئة قد �سهد تطورً� نوعيًا، حيث بد�أ هذ� �لعلم ي�ستقل 

فرعًا  ليت�سكل  �لعام  �لثقاف  �لن�سيج  ف  �سريان  من  عليه  كان  عما  بنف�سه 

�لعلم  فروع  �سائر  مثل  وق�ساياه  وقو�عده  و�أ�سوله  قو�مه  له  خا�سًا  معرفيًا 

�لأخرى، وذلك ف تو��سل مع تلك �لفروع �لعلمية بح�سب قربها منه وبعدها 

عنه ف طبيعتها، وف تو��سل �أي�سًا مع ذلك �لن�سيج �لثقاف، ولكن من موقع 

متميز غري �ملوقع �لذي كان فيه �لهتمام بالبيئة �ساريًا فيه على غري متيز 

.)Ecology( معرف، وذلك �لعلم هـو ما �أ�سبح ُيعرف بعلم �لبيئة

و�إذ� كانت �لأ�سباب ف تطور �لهتمام بالبيئة �إىل �أن �أ�سبح علمًا 

م�ستقاًل �أ�سبابًا متعددة، فاإن من �أكب تلك �لأ�سباب ف ��ستقالله وتطوره 
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بالأخ�ض  �ملا�سيني  �لقرنني  �ل�سناعية على مدى  �لثورة  �أحدثته  ما  هـو 

و�لتغيري  ملو�ردها،  �ل�ستنز�ف  جز�ء  �لطبيعية  �لبيئة  ف  �سلبي  �أثر  من 

ف  �لختالل  من  ظو�هر  عنه  ن�ساأ  مما  نظامها،  ف  و�لتدخل  بنيتها  ف 

للحياة،  �ل�سرورية  �ملر�فق  من  �لكثري  ف  �لتلوث  من  ومظاهر  �لتو�زن، 

ف  وتتفاقم  �أنو�عها  ف  تتكاثر  �ملظاهر  وهذه  �لظو�هر  تلك  ظلت  وقد 

�أحجامها باطر�د.

لقد تطور �لعلم �لذي ُيعنى بالبيئة نظر� لالهتمام �ملوؤ�س�سي به من 

خالل �ملوؤ�س�سات �لتي ُتعنى بالبيئة ر�سمية كانت �أو �أهلية بفعل ما �أ�سبح 

�لإن�سان ي�ست�سعره من خطر �لفناء ملا �أ�ساب �لبيئة �لتي هي موئل حياته 

و�سرط وجوده من خر�ب متفاقم، حيث نه�ض هذ� �لإن�سان يبحث �لأمر 

ف علم م�ستقل لريكز �لعناية باأمر هذ� �خلطر �لد�هم: ر�سدً� للظو�هر، 

وبحثًا عن �لرو�بط و�لعالقات، و��ستك�سافًا لالأ�سباب، و��ست�سر�فًا للحلول 

�لتي ع�سى �أن تثني م�سرية �لنزلق �إىل �لدمار �لبيئي، فيعود �لأمر �إىل 

عليها  ظلت  �لتي  �لبيئة  �إىل  �لتو�زن  باإعادة  �لبيئية  �لعافية  من  ن�سابه 

�لتي  مهمته  عليها  لينجز  �لأوىل،  ن�ساأته  ف  �لإن�سان  عرفها  منذ  �لبيئة 

�قت�ست منه حمايتها باعتبار ��ستئمانه عليها.

�سالحًا  فيها  �آثاره  تكون  �إمنا  �لبيئة  ف  �إن�ساين  ت�سرف  كل  �إن 

وف�سادً� حمكومٌة بت�سوره �لثقاف ف عن�سرين �أ�سا�سيني: 

ف  �لبيئة  حلقيقة  فل�سفيًا  �أو  دينيًا  �لثقاف  �لت�سور  �أولهما:   ·
ذ�تها من حيث و�سعها �لوجودي �سمن منظومة �لوجود �لعام 
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تلك  باأطر�ف  وعالقتها  تفاعلها،  ف  �ملخلوقات  تعك�سها  �لتي 

�ملنظومة ف ن�ساأتها و�سريورتها. 

لعالقة  �أي�سًا  فل�سفيًا  �أو  دينيًا  �لثقاف  �لت�سور  وثانيهما:   ·
�لإن�سان  �لذي ميثل قدرة  �لئتالف  بالبيئة من حيث  �لإن�سان 

على �لتعاي�ض و�لختالف بينهما �لذي ميثل عك�ض ذلك، ومن 

حيث تبادل �لأثر و�لتاأثري فيما هو كائن، وفيما ينبغي �أن يكون، 

فهذ�ن �لت�سور�ن �لثقافيان هما �ملوجهان �لأ�سا�سيان لكل �أثر 

�إن�ساين ف �لبيئة من جر�ء ما ميكن �أن يكون مل�ساعيه فيها من 

�سالح وف�ساد.

ولالإن�سان  للوجود  �ساملة  روؤية  ميلك  دينًا  باعتباره  �لإ�سالم  �إن 

و�قعيٌة  ح�سارٌة  تلك  روؤيته  �أ�سا�ض  على  قامت  دينًا  وباعتباره  وللحياة، 

م�سهودة، تكونت منه ثقافة نظرية وو�قعية ميكن �أن ي�سهم �إ�سهامًا ثريًا 

�أن  �ساأنه  �ل�سمول و�لتكامل، من  �لبيئة على وجه من  ف معاجلة ق�سايا 

�لق�سايا  تلك  معاجلة  ف  �لبيئة  رعاية  باأهمية  �لوعي  �إن�ساج  �إىل  يدفع 

�أ�سبح علم �لبيئة علمًا م�ستقاًل، وذلك على �لأخ�ض با�ستكمال ما  منذ 

بد� ناق�سًا من �لق�سايا ف ذلك �لعلم �مل�ستقل.

يتعلق  ما  �لبيئي  �لبحث  ف  �مل�ساهمة  �لإ�سهام  بهذه  نق�سد  ول 

ذي  �لإجر�ئي  �لعلمي  باجلانب  �أو  �لدقيق،  �لتجريبي  �لعلمي  باجلانب 

�لطابع �لفني، فذلك لي�ض �ساأنًا من �سوؤون �ملعاجلة �لدينية، و�إمنا نق�سد 

بتلك �مل�ساهمة ما يتعلق بالأخ�ض باجلانب �لثقاف ف ق�سايا �لبيئة �لذي 
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يعني �لوعي �لعلمي بكيفية حمايتها ورعايتها، حيث تبادل �لتاأثر و�لتاأثري 

و�لفعل و�لنفعال، وف ذلك �لت�سور �أي�سًا توجيه عملي لآلية تعامل �لإن�سان 

مع �لبيئة، وذلك فيما يتعلق بن�ساطه فيها من �أجل �لنتفاع بر�فقها، �أو 

فيما يتعلق باحلفاظ عليها من �أن ينالها �لف�ساد.

�إن �لإن�سان كعن�سر متفاعل معها له �أ�سكاله و�أمناطه �ل�سلوكية ف 

تفاعله معها، وهذ� ما جعل �لعالقة بينهما وطيدة ل تنفك، وهو ما حّتم 

بد�هة �أن ت�ستمل �لأحكام �ل�سرعية �لإ�سالمية - و�لتي �إمنا نزلت لتنظم 

و�لإر�ساد�ت  �لربانية،  �لتوجيهات  �لكثري من  – م�ستملة على  �لعالقات 

�لنبوية، و�لتخريجات �لفقهية، وما قررته �ل�سريعة �ل�سمحاء من فل�سفة 

ف نظرتها ملنظومة �حلماية لهذه �لأمانة �لتي ��سرتعانا �هلل �إياها، فهو 

�لإن�سان متى كان ف  تكون ف خدمة  تو�زنها كي  و�أبدع ف  �لذي خلقها 

خدمتها باحلفاظ عليها وحمايتها من �لتدمري و�ل�ستغالل �ل�سيئ.

ولعل هذ� �لطرح لق�سايا �لبيئة من وجهة �إ�سالمية ُي�سهم ف �إثر�ء 

�لدر��سات �لتي ُتعنى بالبيئة وبحمايتها �لذي ي�سغل �ليوم عقول �لكثري من 

�لد�ر�سني من �أجل �لت�سدي خلطر �لدمار �لذي تتعر�ض له �لبيئة، و�لذي 

ينذر ب�سري قامت لالإن�سان، ولو جنح هـذ� �لطرح ف توجيه �لفكر �لبيئي 

�لبحوث  �أ�سا�سيًا ف  و�إدخاله عن�سرً�  �لثقاف،  �لعامل  �عتبار ذلك  نحو 

�لبيئية، فاإن �لفكر �لإ�سالمي يكون قد �أ�سدى خدمة ف هذ� �ملجال. 



الف�ســــــل الأول

مفهوم البيئة ومكوناتها وعنا�سرها
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الف�سل الأول

مفهوم البيئة ومكون�ته� وعن��سره�

ملا كانت �لبيئة تعب ف مدلولها عما يحيط بالإن�سان من حميط، 

�إىل خمتلف ما يحيط  �لفكر ف كثري من م�سنفاتهم  �أهل  فقد �سرفها 

�لرتبويني   من  �لرتبية  فاأهل  معنوية،  �أو  حم�سو�سة  بيئة  من  بالإن�سان 

بالإن�سان  �لعلوم �لجتماعية يطلقونها على ما يحيط  و�ملتخ�س�سني ف 

�لعلم  و�أهل  و�سلوكياته،  عاد�ته  تكوين  ف  دور  لها  يكون  موؤثر�ت  من 

�لو�قع  يعتبونها ذلك  �لتجريبية  �لعلوم  �ملتخ�س�سني ف  و�لتجربة من 

ماءها،  من  وي�سرب  هو�ءها،  فيتنف�ض  بالإن�سان  يحيط  �لذي  �ملح�سو�ض 

وياأكل من خري�تها حتى يبقى على قيد �حلياة.

وملا كانت �لبيئة تاأخذ ف تناولها هذين �لبعدين، فاإن ما �سين�سب 

عليه جهد �لتناول ف هذ� �ملقام �إمنا �سيتم من خالله ��ستقر�ء �لأبعاد 

�لو�قع �ملح�سو�ض �ملحيط به،  �لإن�سان بهذ�  ن�ساأت مع تطور عالقة  �لتي 

�ملخلوقات  �سائر  حلياة  �ساحلًا  يكون  حتى  وجل  عز  �ملوىل  هّياأه  و�لذي 

وعلى ر�أ�سهم �لإن�سان �لذي �أعطاه �هلل �لريادة و�لقيادة ليكون خليفته ف 

�أر�سه �لتي هيئها ملعي�سته ومعي�سة كل ما يت�سل بحياته على نحو مبا�سر 

�أو غري مبا�سر.

ومن �أجل ذلك فاإن ملفهوم �لبيئة �أبعادً� يتعني ت�سليط �ل�سوء عليه 
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�مل�ستوعب لذ�تها وجوهرها، وحقيقتها وماهيتها،  �لإدر�ك  حتى يتحقق 

يحيط  ملا  �جلوهر  وهذ�  �حلقيقة  هذه  ي�ستوعب  �إدر�ك  يتحقق  وبذلك 

�لعزيز  �إر�دة  ن�ساأتها وحتى فنائها عند حتقق  بالإن�سان و�لإن�سانية منذ 

�جلبار.  

ف  تتكامل  ومركبات  عنا�سر  على  يحتوي  كيان  �لبيئة  كانت  وملا 

�لأر�ض  هذه  ف  تعاىل  �هلل  خلقه  وملا  لالإن�سان  خدمة  وتاأقلمها  تفاعلها 

من خملوقات حية، فاإن �ملعرفة لعنا�سر هذه �لبيئة جديٌر باأن يبز لنا 

جانبًا �أكب من �لإي�ساح من �أجل �لتعرف على هذ� �لكيان �لذي �أحاط 

بالإن�سان، وهّيئه �هلل خلدمته، وجعل تفريطه وتق�سريه ف حمايته نظرً� 

ِته. لرَكرَ لتع�سفه ف �لنتفاع به و�سيلة ونتيجته لدماره وهرَ
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املبحـث الأول

 مـفــهـــــوم البــيـئــة 

�إن �لبيئة وفق مفهومها خمتلف �لأبعاد مل تعد تلك �لنطاق �ل�سيق 

�لأر�ض ف  على  عا�ض  �لذي  �لع�سر �حلجري  بالإن�سان ف  يحيط  �لذي 

تلك �لعهود، بل �أ�سبحت ذ�ت مفهوم له من �لدللت ما جعل در��سة ما 

يت�سل بالبيئة علمًا يدّر�ض ف �أعرق �جلامعات، وتبم من �أجله �لتفاقات 

�أ�سبح  بل  مب�سطًا،  مفهومًا  يعد  مل  �لبيئة  مفهوم  فاإن  لذلك  �لدولية؛ 

�لإن�سان،  �لتي تت�سل بحياة  �مل�سائل  لي�ستوعب �لكثري من  يت�سع  مفهومًا 

وقد �أ�سبح ما يحدث من �نتهاكات ف حق هذ� �ملحيط ف �لبلد�ن �لتي تقع 

ف �ل�سمال يوؤثر على حميط �لبلد�ن �لتي تقع ف �جلنوب، وما يحدث من 

�نتهاكات ف هذ� �ملحيط ف �لبلد�ن �لتي تقع ف �ل�سرق يوؤثر على حميط 

تلك �لبلد�ن �لتي تقع ف �لغرب وهكذ�، كما ل بد كذلك من معرفة �لبعد 

�لقانوين و�لت�سريعي �لذي يقع �سمن �لإطار �لد�خلي و�لدويل، حيث مل 

بالقو�عد  �لكتفاء  �لبيئة  على  تقع  �لتي  �لنتهاكات  ظل  ف  جمديًا  يعد 

معاجلة  ��ستلزم  ما  وهذ�  �ملحيط،  هذ�  حماية  ف  و�لأخالقية  �لرتبوية 

قانونية للعالقة �لتي تكون بني �لإن�سان وبني هذ� �ملحيط.

�إن �لبيئة كمفهوم عام هي �لإطار �أو �لظروف �ملحيطة �لتي توؤثر ف 

حياة �لكائنات ومنّوها، وحت�سل منها على �ملقّومات �لأ�سا�سية حلياتها، 
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�ملوقع �لإلكرتوين لوقفية �ل�سيخ علي بن عبد�هلل �آل ثاين من غري ترقيم لل�سفحات: 
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�أي�سا عالقة  ت�سمل  �لكائنات �حلية، كما  ر�أ�ض هذه  �لإن�سان على  وياأتي 

�لإن�سان بالإن�سان �لتي نظمتها �ملوؤ�س�سات �لجتماعية و�لعاد�ت و�لأخالق 

و�لقيم و�لأديان.

ومطية  موله،  �إىل  �سريه  ف  �لب�سري  �لوجود  كنف  هي  �لبيئة  �إن 

حاجاته ومهد معتقد�ته و�آثاره، وموئل �سعيه لدنياه و�أخر�ه، ور�سيد رزقه 

من �ل�سماء و�لأر�ض يتو�رثه �أبًا عن جد، وجياًل عن جيل. كما �أن �لبيئة 

�سكة �لإن�سان نحو غاية خلقه ف مناكبها يعبد ربه، وم�سرح خالفته ف 

و�ساحة  معارفه،  ومتحف  و�آماله،  وم�ستودع ح�سارته  ومع�سيته،  طاعته 

حربه و�سلمه. 

�ت�سع  وتوؤثر فيه  بالإن�سان  �لتي حتيط  �لبيئة �حليوية  فاإن  وبذلك 

مفهومها لي�سمل �لعديد من �لنطاقات و�لأبعاد �لتي ترتبط ف معاجلتها 

لهذه �ملفهوم �سو�ء ف بعده �لعلمي �أو بعده �لإجر�ئي.

 اأواًل - البعد اللغوي واال�صطالحي :

�إن �لبيئة لفظ معهود ف �للغة، ولكن منذ بع�ض �لزمن �أ�سبح لهذ� 

�لذي كان  �لب�سيط  �للغوي  �لبعد  �أبعادً� غري  �للفظ مدلول جديٌد يحمل 

�حلني  بني  وتتو�سع  تتز�يد  نف�سها  هـي  ظلت  �لأبعاد  هـذه  �إن  بل  حمله، 

.
)1(

و�لآخر، و�أما علم �لبيئة فاإنه م�سطلح جديد و�سع لعلم جديد
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�لر�زي – حممد بن �أبي بكر بن عبد �لقادر �لر�زي، خمتار �ل�سحاح، ط: 1993،   )1(

د�ئرة �ملعاجم ف مكتبة لبنان، بريوت – لبنان، �ض 28.

�لو��سطي  �حل�سيني  مرت�سى  حممد  �ل�سيد  �لفي�ض  �أبي  �لدين  حمب   – �لزبيدي   )2(

�حلنفي، �سرح تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، ط: 1، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، 

�ملطبعة �خلريية، �لقاهرة – م�سر، �ض 46 - 47.

)3(  �حل�سر 9.

وبالنظر ف �لبعد �للغوي ملفهوم �لبيئة فاإنه يت�سح باأن �مل�سطلح 

ماأخوذ من لفظ »تبّو�أ«  بعنى نزل، و»بّو�أه « منزل بعنى هّياأه ومّكن له 

 .
)1(

فيه 

وقد ذكر �لزبيدي ف تاج �لعرو�ض باأن لفظ » �لبيئة » بك�سر �لباء 

هو بيت �لنحل ف �جلبل، كما �أنه كذلك ياأتي بعنى �حلالة، حيث يقال 

.
)2(

�إنه حل�سن �لبيئة 

�ررَ  ُءو� �لدَّ وَّ برَ �لَِّذينرَ ترَ وف �لقر�آن �لكرمي يقول �ملوىل جل ف عاله: {ورَ

)3(
.{ انرَ �ْلإِميرَ ورَ

�أي �تخذو� لهم �لد�ر وهي �ملدينة �ملنورة بيئة �أي منزًل، و�ملدينة 

�أو�سع نطاقًا من �ملنازل �لتي ي�سكنها �لنا�ض.

وقد �أخذ هـذ� �ملعنى �للغوي للبيئة لُيحمل معنى ��سطالحيًا يعني 

فاأ�سبحت  �للغوي،  �ملعنى  ذلك  من  �سموًل  و�أكرث  �أو�سع  لالإن�سان  منزًل 

�لبيئة تعني �ملنزل �لكبري لالإن�سان �لذي ي�سمل كل ما له عالقة بمار�سة 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
46

)1(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

ن�ساطه، بل كل ما له عالقة بحياته من موجود�ت �أر�سية وف�سائية، �سو�ء 

كانت متمثلة ف �أفر�د و�أنو�ع �أو ف �أنظمة و�أو�ساع، حتى لي�سح �لقول �إنها 

.
)1(

�أ�سبحت تعني كل �ملجال �لذي يعي�ض فيه �لإن�سان 

وقد تكّون هـذ� �ملفهوم �ل�سطالحي �لعام بالتدرج، بحيث كان يتو�سع 

مدلوله باإ�سافة عنا�سر جديدة �إليه �سيئًا ف�سيئًا حتى �أ�سبح على هـذ� �لنحو 

من �ل�سمول، وذلك نتيجة ملا كان يكت�سف تباعًا من �أثر تلك �لعنا�سر ف حياة 

�لإن�سان، وف جمموع �حلياة �لبيئية عمومًا، فكلما تبني �أن عن�سرً� جديدً� له 

�أثر ف دورة �حلياة �أ�سيف عن�سرً� ف مفهوم �لبيئة.

وربا كانت �لبد�ية ف هـذ� �ملفهوم تتجه �إىل �عتبار �لبيئة �ملكانية 

�إىل  تو�سعت  ثم  و�لنبات،  �سو�كن �جلماد  من  لها  �أكرث مالزمة  هـو  وما 

�لأنظمة  �إىل  ثم  و�ل�سوئية،  �لغازية  �لعنا�سر  �إىل  ثم  �حليو�نية،  �لبيئة 

�سيدها  �لتي  �ملن�ساآت  �إىل  ثم  �لعنا�سر،  تلك  كل  �لتي حتكم  و�لتو�زنات 

�لعاملي  �ملوؤمتر  عّرف  �أن  �إىل  �لأمر  �نتهى  وهكذ�  �لأر�ض،  على  �لإن�سان 

�سيء  كل   ( باأنها:  �لبيئة   1972 �سنة  �ستوكهومل  ف  �نعقد  �لذي  للبيئة 

�إنها:  يحيط   بالإن�سان(، وربا قيل ف تعريفها تف�سياًل لهذ� �لإجمال 

)�لإطار �لذي يعي�ض فيه �لإن�سان ويح�سل منه على مقومات حياته من 

بني  من  �أقر�نه  مع  عالقاته  فيه  وميار�ض  وماأوى،  ودو�ء  وك�ساء  غذ�ء 

�لإن�سان(، وربا قيل ف تعريفها �أي�سًا �إنها: )�لو�سط �أو �ملجال �ملكاين 

�لذي يعي�ض فيه �لإن�سان با ي�سم من ظاهر�ت طبيعية وب�سرية يتاأثر بها 
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)1(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

بع�ض  متغريً�  ظل  للبيئة  �ل�سطالحي  �لتعريف  باأن  علمًا  فيها(،  ويوؤثر 

�لتغري بح�سب �لتو�سع �لذي طر�أ على مفهومها كما �أملحنا �إليه.

�لعربية  �للغة  ف  �لبيئة  للفظ  �ل�سطالحي  �ملعنى  هـذ�  ل  ُحمِّ وقد 

 )environment = environnement( ليو�سع باإز�ء �مل�سطلح �لأجنبي

�لذي ��ستخدمه �لعامل �لفرن�سي )�سانت هـيلر = St-Heliere( ف �لقرن 

�لكائنات  فيه  تعي�ض  �لذي  �ملحيط  على  به  د�ًل   1835 �سنة  �ملا�سي  قبل 

�حلية، ومبينًا �لر�بطة �ل�سديدة بني تلك �لكائنات �حلية وبني �ملحيط �لذي 

تعي�ض فيه، ومن ثم �أ�سبح هـذ� �مل�سطلح ف �للغة �لأجنبية يعني )جمموعة 

�لظروف و�ملوؤثر�ت �خلارجية �لتي لها تاأثري ف حياة �لكائنات با فيها 

�لإن�سان (، فلما �أ�سبح ذلك �للفظ �لأجنبي منذ ذلك �حلني يحمل دللة 

��سطالحية على �ملحيط �لذي تعي�ض فيه �حلياة عامة و�لإن�سان خا�سة 

من حيث �لتاأثري فيها �أطلق ف �للغة �لعربية لفظ �لبيئة ��سطالحًا على 

ذلك �ملعنى حينما �أ�سبح مفهومًا متد�وًل بني �أهلها ملا �أ�سبحو� م�ساركني 

.
)1(

ف �لفكر �لبيئي �حلديث 

وبذلك فاإن للبعد �للغوي للمعنى دللة وفق ما قرره �لن�ض �لقر�آين، 

وذلك فيما قرره �أهل �للغة ف قو�مي�ض �للغة �لعربية من �أن كلمة بيئة تعني 

�لإن�سان  فيه  ويحل  يتبّو�أ  مكان  فكل  �ملحيط،  �أو  �ملنزل  �أو  �لإقامة  مكان 

وينزله يعتب بيئة له، وبهذ� �ملعنى فاإن �لبيئة ت�سمل �ملحيط �حليوي �لذي 

كل  من  بالإن�سان  حتيط  �لذي  �ملحيطة  �لبيئة  عنا�سر  خمتلف  يت�سمن 

جانب على وجه �لأر�ض.
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ثانيًا - البعد الفل�صفي والعقدي :

�لإن�سان  ينظم حياة  دينًا  باعتباره  �لإ�سالم  �أن  فيه  �سك  ل   مما 

يقّوم  �أن  ينبغي  �لدنيا  �أمور  �أمر من  �أي  فاإن  يوؤمن،  �أو مل  به  �آمن  ممن 

نظرة وممار�سة على ما قررته قو�عد �لدين �لتي �سرعها �ل�سارع �حلكيم 

�لذي هو �أعلم ب�سالح �لبالد و�لعباد.

�أهمية معرفة �لبعد �لفل�سفي و�لعقدي للبيئة: �إن �لدر��سات   ·
�لفل�سفية  بالبعد  �مللتزم  �خلط  بهذ�  �للتز�م  دون  قامت  ملا  �حلديثة 

و�لعقدي للبيئة حّولت �لدر��سات �لجتماعية و�لنف�سية ف �لغرب، وقبل 

�أن  باعتبار  وذلك  مادية،  ونتائج  �أ�سباب  �إىل  �لكونية  �لدر��سات  ذلك 

�ل�سري  و�أن  �سلوكه،  حتكم  �سرعية  ب�سو�بط  �لإن�سان  حرية  يقيد  �لدين 

�أن يبذل طاقاته  له  �لبيئة ل حتقق  لتعامله مع  �لتي ر�سمها  ف �ل�سورة 

ف  توجيهات  من  �لن�سو�ض  قررته  ما  وفق  �حل�سارة  بناء  ف  �لق�سوى 

�سناعة عالقة �لإن�سان بالبيئة.

�أبحاث  �أوربا ممثلة ف  ويذكر عبد �لرحمن جرية �أن مما �ساعد 

علمائها �أن دين �أوربا لي�ست له �أطماع علمية، فلي�ض ف �لكتاب �ملقد�ض 

ما يدعو �إىل �لعلم �أو �لتم�سك بالنظريات �لعلمية �أو حتى �حرت�م �لعلماء 

وتقدير �لنتائج �لتي يتو�سلون �إليها، بل �ملوجود يكاد يكون عك�ض ذلك. 

ي�سند  ما  �ملقد�ض  �لكتاب  ف  �لبيئة  عن  �ملتحدثون  يجد  مل  هنا  ومن 

عندما  ولهذ�  �لبيئية؛  مل�ساكلهم  مقبوًل  تف�سريً�  لهم  يقدم  �أو  نظرتهم، 

للكني�سة،  �لعد�ء  �أظهرت  �لعلم  باأ�سباب  و�أخذت  دينها  عن  �أوربا  تخّلت 
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وحاول رجال �لعلم �لقت�سا�ض منها بعد �أن حجرت على عقولهم فرتة 

طويلة من �لزمن، و�لبديل �لذي �عتمدو� عليه هو نظريات علمية ل ت�سع 

خلالق �لكون وزنًا، مثل: �لنظرية �ملارك�سية و�لوجودية كنظرية فل�سفية 

لها �نعكا�سات علمية.

�أن عدم  �إىل  و�إدر�ك مالحمه ترجع  �لبعد  �أهمية معرفة هذ�  �إن 

�أو و�سعه ف منزلة متاأخرة عند �حلديث عن  �لدين ف �لعتبار،  و�سع 

�مل�ساكل �لبيئية يفقدنا �ملقدرة على �لروؤية �ل�سحيحة �لنافذة �لتي متّكننا 

من �لتحليل �لدقيق؛ وذلك لأن �لبيئة لي�ست مادية بل مادية وروحية.

لقد كان لدور علماء �ل�سرق و�ملتمثل ف �لنقل عن �لغرب ب�سلبياته 

و�إيجابياته �لأثر ف �سياع وجهة �لنظر �لتي تعب عن �ملفهوم �لإ�سالمي 

عندما  �مل�سلمون  �نق�سم  حيث  �لدين،  بثو�بت  مت�سك  �لذي  �ل�سحيح 

طائفة  �أخذت  حيث  طائفتني،  �إىل  بالدهم  �إىل  �لق�سية  هذه  �نتقلت 

منهم  بر�أي �لغرب وطبقته على �لإ�سالم بحجة �أننا لن ننه�ض كاأمة �إل 

�إذ� فهمنا �لإ�سالم، وقد كان �لد�عي �إىل توجههم ما كان عليه �لد�عي 

من توجه �أولئك �لقوم عندما توجه �إىل �كت�ساف �لعلم بعزل عن �لدين 

�لذي مل يت�سمن معاجلات للظو�هر �لعلمية، ولعل توجههم هذ� مل يكن 

بعد ��ستقر�ء لن�سو�ض �ل�سريعة �لغر�ء ملعرفة ما �إذ� كانت قد ت�سمنت 

مثل هذه �ملعاجلات �أم ل.

باأنه  �أن تتم�سك ببادئها لإميانها  �أما �لطائفة �لأخرى فقد ر�أت 

�لقريب  �مل�ستقبل  ف  �لعلم  بل  �حلديث،  و�لعلم  �لإ�سالم  بني  تعار�ض  ل 
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)1(  جرية – عبد �لرحمن، �لإ�سالم و�لبيئة، ط: 1، 1420 – 2000، د�ر �ل�سالم للطباعة 

و�لن�سر و�لتوزيع و�لرتجمة، �لقاهرة - م�سر، �ض 33.

على  �جلماعة  هذه  �أتباع  من  كثريون  حر�ض  وقد  �ل�سو�ء،  على  و�لبعيد 

بيان �أن �لقر�آن �لكرمي لي�ض بكتاب نظريات علمية، و�إمنا هو كتاب هد�ية 

ول  �لعلمية،  بع�ض �حلقائق  �إىل  ي�سري  ولكنه  و�ل�سلوك،  للعقائد  وتوجيه 

يتعار�ض مع �أية حقيقة علمية.

وقد �نق�سمت هذه �لطائفة �إىل ما بني من يق�سر �لدين على �جلانب 

�لروحي، ويعتب �أن من �جلناية �إقحام �لدين ف ميادين بعيدة عن �لروح، 

�أن  �ملتعددة  بجالتها  �لبيئة  عن  �ملتحدثني  من  كثريون  �عتاد  طائفة  وبني 

وذلك  وم�ساكلها،  بالبيئة  �ملتعلقة  �لإ�سالم  تعاليم  عن  �حلديث  يطّورو� 

.
)1(

لربطهم �ملتو�زن بني �جلانب �ملادي و�جلانب �لروحي على حد �سو�ء 

�لإ�سالم دين يجمع ف  فاإن  �لطائفتني  توجه كل من  و�أيا ما كان 

�لإ�سالم  نظرة  معرفة  من  بد  ول  و�لروح،  �ملادة  بني  معاجلاته  خمتلف 

�لنظرة، ولكن ذلك لي�ض  �لتعريف بهذه  ملا يحيط بالإن�سان، ول بد من 

على �أ�سا�ض �أن �لقر�آن �لكرمي و�لن�سو�ض �لنبوية جاءت لتعر�ض حقائق 

ونظريات علمية، بل ل بد من �لتعريف با عر�سته هذه �لن�سو�ض من 

حقائق ونظريات لتاأكيد م�سد�قية �لدين وربانيته باعتباره من عند �هلل 

تعاىل، و�أنه لي�ض مذهبًا �أو نظرية قابلة للف�سل، بل هو دين جاء لينظم 

حياة �لإن�سان، و�سالحيته ف ذلك لكل زمان ومكان.

�إن �لإ�سالم بفهومه �ل�سحيح ي�سمل علم �لبيئة بجميع عنا�سره 



)1(  �ملرجع �ل�سابق، �ض 35.
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بالإ�سافة �إىل ما فوق �لبيئة، وما قبل �لتاريخ �لإن�ساين، وما بعد �حلياة 

هي  فالبيئة  يائه،  �إىل  �ألفه  من  �لوجود  �سجل  يحوي  بذلك  وهو  �لدنيا، 

كتاب �هلل �ملنظور، و�لقر�آن �لكرمي هو كتاب �هلل �ملقروء، و�لتطابق بني 

�ل�سيئني ي�سهد بعظمة �خلالق �لذي �أح�سن كل �سيء �سنعا.

�لـذي  بالقدر  �إل  �لعلمـية  باجلزئيات  يهتم  ل  �لإ�سالم  كان  وملا 

ير�سـم لنا طريق �لبحـث ومو��سـلة �ل�سـتك�ساف، فاإنـه لن يحيـط �لب�سـر 

للعلماء  �نك�سف  فاإذ�  �لكرمي،  �لقر�آن  ي�سمها  �لتي  و�ملعـارف  بالعلـوم 

جزئية علمية ظنوها نهاية �لعلوم و�ملعـارف، �إل �أنها �سرعان ما ت�سبح 

و�أكب حجـمًا جتـعل  �أ�سـد عمقًا  فكرة قدمية بعد ظهـور جزئيات علمية 

.
)1(

�جلـزئية �لأولـى �أمرً� تافهًا 

: �إن �لبعد �لفل�سفي  للبيئة  و�لعقدي  �لفل�سفي  �لبعد  مالمح   ·
ف  مقرر  هو  عما  جذريًا  يختلف  �لإ�سالم  منظور  ف  للبيئة  و�لعقدي 

مل  و�لتي  و�لروح،  �ملادة  بني  يو�زن  باعتباره  �لو�سعية  �ملادية  �ملذ�هب 

ترتكز حتليالتها ونتائجها على �لدين مما جعلها تت�سل بحقائق تتعار�ض 

�لن�سو�ض  ��ستقر�ء  �سرورة  ��ستلزم  ما  وهذ�  للدين،  �لكلية  �ملبادئ  مع 

�ل�سرعية من �أجل �لوقوف على �لآليات و�ل�سو�بط �لتي ميكن ��ستخال�سها 

من ن�سو�ض �ل�سريعة و�لجتهاد�ت �لتي جرت حولها من �لفقهاء قدميا، 

وهي حتتاج ومن دون �سك �إىل مزيد من �لتحليل و�ل�ستقر�ء و�لتجديد 

لتتالئم مع معطيات �لو�قع.
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)1(  يون�ض 3.

 �إن �لبيئة باعتبارها جزًء� من �لكون �لأكب لي�ست قائمة بذ�تها، ل 

ف وجودها �بتد�ء، ول ف م�سريتها �لوجودية بعد ذلك، و�إمنا هـي �أثر معلول 

لوجود �آخر باعتبارها من موجود�ت �هلل تعاىل يختلف عنها �ختالفًا كليًا ف 

كل �سيء، وهي وجود غيبي �أن�ساأها �هلل تعاىل �أول مرة، ثم هـو يرعاها ويدبر 

�ِت  اورَ مرَ لرَقرَ �ل�سَّ �أمرها طيلة وجودها بعد ذلك، ذلكم هـو �هلل تعاىل: {�لَِّذي خرَ

.
)1(

ْمررَ }
رَ
ُر     �ْلأ بِّ ْر�ِض ُيدرَ لرَى �ْلعرَ ى عرَ ورَ  ُثمَّ ��ْسترَ

ٍ
ام يَّ

رَ
ِة �أ ْر�ضرَ ِف �ِستَّ

رَ
�ْلأ ورَ

وجودً�  �لبيئي  �لوجود  كان  �إذ�  �أنه  �لبعد  هذ�  خالل  من  ويتقرر 

ظاهرً� حم�سو�سًا، و�لوجود �لغيبي خفيًا غري حم�سو�ض، �إل �أن هـذ� �لوجود 

نف�سها، بل ف كل عن�سر من  �ملح�سو�سة  �لبيئة  بنّي ف  له ظهور  �لغيبي 

عنا�سرها، وف كل هـيئة من هـيئاتها، ولكنه ظهور غري حم�سو�ض، و�إمنا 

�أثر له ف �خللق و�لتدبري، بحيث يتجلى ذلك  هـو م�سّمن فيها با هـي 

�لأثر فيها جتليًا ت�سبح به �ساهدة على ذلك �لوجود �لغيبي، بل ت�سبح به 

هـي ذ�تها �سهادة قائمة على ذلك �لوجود ناطقة به، فاهلل تعاىل خالق 

�لوجود وهو �ملدبر له جل ف عاله.

وعندما تكون �لبيئة �ساهدة على �لوجود �لغيبي ف كل مظاهرها، 

فاإن �لناظر فيها �بتغاء معرفة حقيقتها �سوف يقف ف كل �سغرية وكبرية 

�أن  �لغيبي، وحينئٍذ فاإنه ل منا�ض من  �ل�سهادة بالوجود  منها على تلك 

ياأخذ بعني �لعتبار ف تقدير تلك �حلقيقة عن�سر �ل�سهادة هـذ� لينتهي 

�إىل �أن هـذه �لبيئة لي�ست حقيقتها منح�سرة ف ذ�تها �ملادية، و�إمنا هي 
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)1(  �جلاثية: 3- 5.

ف  �إذً�  فيكون  غيبي،  �آخر  وجود  على  فيها  �ل�سهادة  ملعنى  �أي�سًا  �ساملة 

حقيقة �لبيئة بعد�ن �أ�سا�سيان: بعد مادي ظاهر ُيدرك باحلو��ض، وبعد روحي 

يتعلق باملعتقد �لغيبي وُيدرك بقوى �لنف�ض، وهما بعد�ن متالزمان ل ينفك 

�أحدهما عن �لآخر ف ت�سور تلك �حلقيقة، حتى �إذ� ر�أى �لر�ئي عن�سرً� من 

عنا�سر �لبيئة �أو تعامل معه ب�سرب من �ل�سلوك ل ير�ه �أو يتعامل معه �إل على 

�أ�سا�ض �أنه كائن ذو بعدين مادي حم�سو�ض وروحي عقدي. 

وقد جاء �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�سريف يبدء�ن �لقول ويعيد�ن 

ف  لها  ذكر  فيهما  يرد  ل  يكاد  �إنه  حتى  للبيئة،  �لعقدي  �لبعد  هـذ�  ف 

جملتها �أو ف تفا�سيلها �إل كان �ملعنى �لعقدي حا�سرً� فيها بوجه �أو باآخر 

من وجوه �لأثر، مما يبني �أن �لعن�سر �لعقدي ف حقيقة �لبيئة كما تقررها 

�أ�سا�سي فيها مثل �لعن�سر �ملادي ولي�ض  �لتعاليم �لإ�سالمية هـو عن�سر 

جمرد معنى عار�ض من معانيها. ونذكر ف ذلك على �سبيل �ملثال قوله 

ُبثُّ  ا يرَ مرَ ْلِقُكْم ورَ ِف خرَ ْلُموؤِْمِننيرَ * ورَ اٍت لِّ آيرَ ْر�ِض لرَ
رَ
�ْلأ �ِت ورَ اورَ مرَ تعاىل: {�إِنَّ ِف �ل�سَّ

 ِمنرَ 
ُ َّ
لرَ �هلل نزرَ

رَ
ا �أ مرَ اِر ورَ هرَ �لنَّ ِف �للَّْيِل ورَ �ْخِتالرَ  ُيوِقُنونرَ * ورَ

ٍ
ْوم قرَ اٌت لِّ ٍة �آيرَ �بَّ ِمن درَ

 
ٍ
ْوم قرَ اٌت لِّ اِح �آيرَ يرَ ِريِف �لرِّ ترَ�سْ ا ورَ ْوِتهرَ ْعدرَ مرَ ْر�ضرَ برَ

رَ
ا ِبِه �ْلأ ْحيرَ

رَ
اأ ْزٍق فرَ اِء ِمن رِّ مرَ �ل�سَّ

. فهذه �مل�ساهد �لبيئية �إمنا ُعر�ست ف كمها وكيفها عر�سًا 
)1(

ْعِقُلونرَ } يرَ

يجمع ف تقرير حقيقتها بني ظاهرها �ملادي وبني بعدها �لعقدي �ملتمثل 

ف �سهادتها على وجود �هلل تعاىل ووحد�نيته، ويكاد يّطرد هـذ� �لأمر ف 

كل ما ُذكر من م�ساهد �لبيئة ف �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�سريف. وعلى 
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كرثة �ملقامات ف ذلك وتنوعها ترجع معاين �ل�سهادة �لعقدية للبيئة �إىل 

معنيني �أ�سا�سيني: �ل�سهادة بوجود �هلل و�سفاته، و�ل�سهادة بوجود �حلياة 

على  دليل  ووجودها  تعاىل،  �هلل  هو  وموجدها  موجود  فالبيئة  �لأخرى، 

وجود حياة �أخرى غري هذه �حلياة �لتي نعي�سها. 

�لكرمي حر�سًا �سديدً�  �لقر�آن  بالألوهية: يحر�ض  �لبيئة  - �سهادة 

على �أن يعر�ض م�ساهد �لبيئة عر�سًا تكون فيه �ساهدة بالألوهية، بحيث 

يقف �لناظر فيها على �لتجلي �لإلهي ف كل �أحو�لها، ف كمها وكيفها، وف 

�لإن�سان  يتعامل معها  حركتها و�سكونها، وف فرديتها وجتمعها، وبحيث 

وهو ميار�سها بالتمثل �ملعرف �أو باملز�ولة �حل�سية على �أنها م�ساهد يكون 

�حل�سور �لإلهي فيها عن�سرً� �أ�سا�سيًا يوؤخذ بعني �لعتبار ف كل من �لتمثل 

�ملوىل  �لكوين وفق ما قدره  بالتفاعل  �ملتمثالن  �سو�ء  و�ملز�ولة على حد 

عز وجل من تدبري، و�لتجلي �لإلهي ف مظاهر �لبيئة �ل�ساهد بالألوهية 

على �أن هذه �لبيئة لها خالق مبدع ي�سوره �لبيان �لقر�آين و�حلديثي ف 

�سهادته على م�ستويات متعددة من �لأحو�ل �لتي تكون عليها، وتعود تلك 

بالوجود  �ل�سهادة  �أ�سا�سيني:  �أمرين  �إىل  تعددها  معر�ض  ف  �مل�ستويات 

على �لقدرة، و�ل�سهادة بال�سفات على �لإبد�ع ف �خللق. 

ف  للبيئة  �ملادي  �لظاهر  يقرتن   : �لإلهي  بالوجود  �ل�سهادة   .  1

�لت�سور �لإ�سالمي ب�سهادة د�ئمة ي�سهدها بوجود �هلل تعاىل، وهي �سهادة 

يرتبط فيها جممل �لوجود �لبيئي بالوجود �لإلهي �رتباطًا عليًا ل ُترى فيه 

�لبيئة �إل معلوًل د�ًل على علة هـي وجود �هلل تعاىل ف غري �نفكاك، بحيث 



)1(  �ل�سورى 29.

)2(  �لو�قعة 68 – 69.

)3(  �ل�سورى 71 - 72.

 )4(  �لذ�ريات 49 – 50.
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يرتبط دومًا وجودها بوجوده، وُيقر�أ دومًا وجوده ف وجودها، وذلك على 

خمتلف �لأو�ساع �لتي تكون عليها، ومن خمتلف �جلهات �لتي ُينظر منها 

�إليها، �سو�ء ف وجودها �بتد�ء، �أو ف حركة �لتحول �لتي متر بها، �أو ف 

�لغاية �لتي ت�سري �إليها، ففي كل تلك �لأحو�ل تكون �لبيئة د�ئمة �ل�سهادة 

على وجوده تعاىل، بحيث ل ير�ها �لر�ئي، ول يت�سورها �ملت�سور �إل يكون 

�لإلهي  بالوجود  �ساهدة  فالبيئة  وت�سورها.  روؤيتها  وجود �هلل جزءً� من 

ف �بتد�ء وجودها متمثاًل ف وجود مكوناتها ف بعدها �لكمي على �سبيل 

ْر�ِض 
رَ

�ْلأ ورَ �ِت  اورَ مرَ �ل�سَّ ْلُق  خرَ اِتِه  �آيرَ ِمْن  {ورَ تعاىل:  قوله  ي�سوره  كما  �لإجمال 

قوله  ي�سوره  كما  �لتف�سيل  �سبيل  وعلى   ،
)1(

ٍة} �بَّ درَ ِمن  ا  ِفيِهمرَ ثَّ  برَ ا  مرَ ورَ

ْحُن  ْم نرَ
رَ
ْلُتُموُه ِمنرَ �مْلُْزِن �أ نزرَ

رَ
نُتْم �أ

رَ
�أ
رَ
ُبونرَ * �أ �ْسررَ ْيُتُم �مْلرَاءرَ �لَِّذي ترَ

رَ
�أ ررَ فرَ

رَ
تعاىل: {�أ

مُتْ 
ْ
اأ ن�سرَ

رَ
نُتْم �أ

رَ
�أ
رَ
ِتي ُتوُرونرَ * �أ اررَ �لَّ ْيُتُم �لنَّ

رَ
�أ ررَ فرَ

رَ
، وقوله تعاىل: {�أ

)2(
{ �مْلُنِزُلونرَ

، كما �أنها �ساهد به ف بعدها �لكيفي متمثاًل 
)3(

{ ْحُن �ملُن�ِسُئونرَ ْم نرَ
رَ
ا �أ هرَ ترَ ررَ جرَ �سرَ

�لزوجية  قانون  وجود  ف  يبدو  مثلما  عليها  تكون  �لتي  و�لأو�ساع  �لن�سب  ف 

ْيٍء  ِمن ُكلِّ �سرَ �لذي ُبني عليه �لوجود �لبيئي كله، وهو ما يبينه قوله تعاىل: {ورَ

 ،
)4(

ِبنٌي} ِذيٌر مُّ ْنُه نرَ ُكم مِّ ِ �إِينِّ لرَ
َّ

و� �إِىلرَ �هلل ِفرُّ ُرونرَ * فرَ كَّ ذرَ لَُّكْم ترَ عرَ نْيِ لرَ ْوجرَ ا زرَ لرَْقنرَ خرَ

فالبيئة �إذً� ف �أبعادها �لكمية و�لكيفية �ساهدة بالوجود �لإلهي، بحيث يكون 

هـذ� �لوجود فيها عن�سرً� �أ�سا�سيًا من عنا�سر حقيقتها.
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)1(  ي�ض 38.

)2(  �حلج 63.

)3(  طه 50.

وهي �ساهدة كذلك بالوجود �لإلهي فيما يطر�أ عليها من �حلركة 

ف  ذلك  متثل  �سو�ء  هـيئاتها،  فيها  وتتحول  �أو�ساعها  فيها  تتبدل  �لتي 

حركاتها �لظاهرية �لتي تتحول فيها مكونات �لبيئة من مكان �إىل مكان 

ِلكرَ  ا ذرَ رٍّ لَّهرَ قرَ ِري مِلُ�ْسترَ ْ ْم�ُض جترَ �ل�سَّ كما ف قوله تعاىل ف حركة �ل�سم�ض: {ورَ

فيها  ت�ستحيل  �لتي  �لد�خلية  حركتها  ف  �أو   .
)1(

ِليِم} �ْلعرَ ِزيِز  �ْلعرَ ْقِديُر  ترَ

بع�ض  بع�سها من  بها  وين�ساأ  هـيئة،  �إىل  هـيئة  �لبيئية من  �ملكونات  تلك 

ْر�ُض 
رَ
ِبُح �ْلأ ُت�سْ اًء فرَ اِء مرَ مرَ لرَ ِمنرَ �ل�سَّ نزرَ

رَ
 �أ

رَ َّ
نَّ �هلل

رَ
ررَ �أ ْ ترَ ملرَ

رَ
كما ف قوله تعاىل: {�أ

بوجوده  �ساهدة  تكون  فاإنها  �لبيئة  ف  تطر�أ  حركة  .فاأميا 
)2(

ًة} رَّ �سرَ خُمْ

تعاىل، بحيث ل ُترى تلك �لبيئة ف حركتها خارجية �أو د�خلية �إل ووجود 

عنا�سر  من  عن�سرً�  �لوجود  ذلك  �إذً�  فيكون  فيها،  حا�سر  تعاىل  �هلل 

م�سرية  من  عليه  تبدو  فيما  �لإلهي  بالوجود  �ساهدة  و�لبيئة  حقيقتها. 

�أفر�دها تف�سياًل وم�سريتها ف جمموعها �إجماًل من منزع غائي، �سو�ء 

متثل ذلك �ملنزع فيما يقوم فيه كل فرد من �أفر�د �لبيئة وكل و�سع من 

ا  بُّنرَ {ررَ تعاىل:  قوله  ي�سوره  كما  معينة  غاية  لأجل  معني  بدور  �أو�ساعها 

. بعنى )خلق �لأ�سياء ثم هـدى 
)3(

ى} درَ ُه ُثمَّ هرَ ْلقرَ ْيٍء خرَ ى ُكلَّ �سرَ ْعطرَ
رَ
�لَِّذي �أ

ف  �لغائي  �ملنزع  ذلك  متثل  �أو  �لغايات(،  من  �أجله  من  خلقهم  ما  �إىل 

�ل�سريورة �لبيئية �ل�ساملة �لتي متثلها حركة �لبيئة ف تفعالها نحو غاية 

موحدة هـي ��ستيعاب �حلياة �لإن�سانية وحفظها وتنميتها كما يبينه قوله 
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)1(  �لبقرة 22.

اِء  مرَ لرَ ِمنرَ �ل�سَّ نزرَ
رَ
�أ اًء ورَ اءرَ ِبنرَ مرَ �ل�سَّ ��ًسا ورَ ْر�ضرَ ِفررَ

رَ
ُكُم �ْلأ لرَ لرَ عرَ تعاىل: {�لَِّذي جرَ

. فهذه �لغائية �لبيئية �جلزئية 
)1(

�ِت ِرْزًقا لَُّكْم} ررَ جرَ ِبِه ِمنرَ �لثَّمرَ ْخررَ
رَ
اأ اًء فرَ مرَ

�لإن�سان ت�سهد بوجوده تعاىل، بحيث ل  �لتي تعب عنها نظرة  و�ل�ساملة 

حت�سل ف �لذهن �سورة مل�ساهد �لبيئة �إل يكون وجود �هلل تعاىل حا�سرً� 

و�سهادة  �حلركة  ب�سهادة  حا�سرً�  كان  كما  �لغائية،  تلك  ب�سهادة  فيها 

�لوجود �لبتد�ئي منذ بد�ية �خللق.

2 .  �ل�سهادة بال�سفات �لإلهية : كما ي�سهد �لظاهر �ملادي للبيئة 

فاإنه ي�سهد ب�سفاته تعاىل �سهادة د�ئمة  بالوجود �لإلهي �سهادة د�ئمة، 

�أي�سًا، فما من م�سهد من م�ساهد �لبيئة �إل تتجلى فيه �سفات هلل بحيث 

ترت�ءى فيه للناظر جزءً� �أ�سا�سيًا من حقيقته لتنتهي تلك �مل�ساهد جميعًا 

�إىل �أن يكون جممل �لوجود �لبيئي ف مكوناته �لفردية وف هـيئته �لعامة 

حمفاًل �ساهدً� ب�سفاته تعاىل.

و�إذ� كانت جممل �سفاته تعاىل تتجلى ف م�ساهد �لبيئة، فاإن �سفة 

وحد�نيته تبدو �أكرث جتليًا فيها من غريها، فكل �سيء ف �لبيئة ي�سهد باأن 

�لقائم عليها �ملدبر لأمرها هـو موجود و�حد ل ي�ساركه ف ذلك �سيء. 

وقد جاء �لقر�آن �لكرمي يعر�ض �لوجود �لبيئي ف خمتلف �ملقامات عر�سًا 

ت�ستقر حقيقة  �ملختلفة بحيث  باأركانها  تعاىل  فيه وحد�نية �هلل  ت�ستبني 

�لوحد�نية ف ذهن �لقارئ من جممل تلك �لأركان حقيقة عقدية مالزمة 

لل�سورة �ملادية مل�ساهد �لبيئة ل تنف�سل عنها.
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)1(  �مللك 3.

)2(  �ملائدة 120.

ومن ذلك �لعر�ض �لقر�آين ما جاء من ت�سوير للبيئة ف �ن�سجام 

�أنها �ساهدة بذلك كله  عنا�سرها وتكامل مكوناتها ووحدة نظامها على 

على وحد�نية خالقها ومدبر �أمرها، وذلك على مقت�سى �أن وحدة �لنظام 

يبينه  ما  وهو  �ملدبر،  بوحد�نية  �لتدبري  ووحدة  �ملنظم  بوحد�نية  ت�سهد 

ِن ِمن  ْحمرَ ْلِق �لرَّ ى ِف خرَ ررَ ا ترَ اًقا مَّ �ٍت ِطبرَ اورَ مرَ ْبعرَ �سرَ لرَقرَ �سرَ قوله تعاىل: {�لَِّذي خرَ

.، فمجموع ما ف �لبيئة من 
)1(

ى ِمن ُفُطوٍر} ررَ ْل ترَ ررَ هرَ �سرَ اْرِجِع �ْلبرَ اُوٍت فرَ فرَ ترَ

مكونات �أر�سية و�سماوية تعمل ف �ن�سجام ل يد�خله تفاوت �أي ��سطر�ب 

تفاعالت  متثله  �لذي  �لبيئي  �لنظام  ف  �لإن�سان  تاأمل  وكلما  وخلل، 

�سيقت  �لتي  �حلقيقة  هـذه  له  ��ستبانت  �لنظر  و�أعاد  �لبيئية  �لعنا�سر 

ف �لآية م�ساق �ل�سهادة على وحد�نية �هلل تعاىل لي�سبح �مل�سهد �لبيئي 

جامعًا ف حقيقته بني �لعن�سري �ملادي و�لعن�سر �لروحيمتمثاًل ف هـذه 

ف  عليه  هـو  ملا  مطابقة  �لذهن  ف  �سورته  ولت�سبح  �لإلهية،  �لوحد�نية 

�لو�قع ف �جلمع بني هـذين �لعن�سرين. ومن معاين �لوحد�نية �ملقرتنة 

ب�ساهد �لبيئة وحد�نية �مللك، فالكون كله و�لبيئة �لتي هـي جزء منه لي�ض 

 ِ
َّ

لها من مالك �سوى �هلل تعاىل وحده، وهو ما جاء ف قوله تعاىل: { هلِل

. فكل ما ف �لبيئة من �ملقدر�ت 
)2(

{ ا ِفيِهنَّ مرَ ْر�ِض ورَ
رَ
�ْلأ �ِت ورَ اورَ مرَ ُمْلُك �ل�سَّ

�إمنا هـو مملوك هلل وحده ل ي�ساركه ف ذلك �أحد، و�لإن�سان ل ميلك من 

ذلك على وجه �حلقيقة �سيئًا، و�إمنا هـو م�ستخلف ف هـذه �لبيئة موؤمتن 

عليها، ميار�ض عليها ن�ساطها بقت�سى ذلك �ل�ستخالف وذلك �لئتمان 
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)1(  �حلديد 7.

)2(  �لنور 41.

من قبل �ملالك �حلقيقي ولي�ض بقت�سى �لتملك، وهو �ملعنى �مل�سمن ف 

من  فالإنفاق   .
)1(

ِفيِه} ْخلرَِفنيرَ  �ْسترَ مُّ لرَُكم  عرَ جرَ ا  مِمَّ نِفُقو� 
رَ
�أ ورَ  } تعاىل:  قوله 

ُمقدر�ت �لبيئة باأي وجه من وجوه �لإنفاق �إمنا هـو �إنفاق �ملاأمورين من 

ِقبل م�ستخلفهم عليها ولي�ض �إنفاق �ملالكني �حلقيقيني. 

وحده،  �هلل  ملكية  هـي  �إمنا  للبيئة  �حلقيقية  �مللكية  كانت  وملا 

ل  بحيث  م�سرتكًا  ��ستخالفًا جماعيًا  كان  فيها  �لإن�سان  ��ستخالف  فاإن 

وخا�سة  �لبيئة  مر�فق  بال�ستخالف ف  بع�ض  دون  �لنا�ض  بع�ض  ي�ستاأثر 

تعاىل  �هلل  وحد�نية  على  تاأكيد  مزيد  ذلك  وف  �لأ�سا�سية،  �ملر�فق  تلك 

�لوحد�نية  تلك  عر�ض  ف  تاأكيد  ومزيد  كلها،  �لبيئة  ملقدر�ت  متلكه  ف 

عن�سرً� من حقيقة �لبيئة بتقرير وحد�نية �مللك، بحيث ل تقع ف �لت�سور 

�إل مقرتنة بها، ول يكون �لتعامل معها �إل على �أ�سا�سها.

قرينة  �لكرمي  �لقر�آن  ف  ُتعر�ض  �لبيئة  م�ساهد  فاإن  وكذلك 

لوحد�نية �هلل تعاىل ف معبوديته، �سو�ء ف ت�سويرها على �أنها خا�سعة 

جميعها للقانون �لإلهي وحده فيما يقوم مقام توحيده بالعبادة كما جاء 

ْر�ِض 
رَ
�ْلأ ورَ �ِت  اورَ مرَ �ل�سَّ ف  ْن  مرَ ُه  لرَ ُح  بِّ ُي�سرَ  

رَ
�هلل نَّ 

رَ
�أ ررَ  ترَ  ْ ملرَ

رَ
{�أ تعاىل:  قوله  ف 

. �أو ف ت�سويرها على 
)2(

ُه} �ْسِبيحرَ ترَ ُه ورَ ترَ الرَ ِلمرَ �سرَ ْد عرَ اٍت ُكلٌّ قرَ افَّ رْيُ �سرَ �لطَّ ورَ

�أنها مل ُتخلق �إل ليكون �لإن�سان م�ستخلفًا فيها لي�ستعملها ف عبادة �هلل 

ُكم  لرَ لرَ  عرَ جرَ ورَ ا  ُكلَّهرَ �جرَ  ْزورَ
رَ
�ْلأ لرَقرَ  خرَ �لَِّذي  {ورَ تعاىل:  قوله  ف  جاء  كما  وحده 
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)1(  �لزخرف 12 – 13.

)2(  �لنور 45.

)3(  �لروم 50.

ةرَ  ِنْعمرَ ْذُكُرو�  ترَ ُثمَّ  ُظُهوِرِه  لرَى  عرَ ُوو�  �ْسترَ ِلترَ  * ُبونرَ  ْركرَ ترَ ا  مرَ  
ِ
ام ْنعرَ

رَ
�ْلأ ورَ �ْلُفْلِك  نرَ  مِّ

ُه  لرَ ا  ُكنَّ ا  مرَ � ورَ ذرَ ا هرَ نرَ لرَ ررَ  خَّ انرَ �لَِّذي �سرَ ُقوُلو� �ُسْبحرَ ترَ ورَ لرَْيِه  ْيُتْم عرَ ورَ � ��ْسترَ �إِذرَ ُكْم  بِّ ررَ

. فالبيئة �إذً� �ساهدة بوحد�نية �ملعبودية �سو�ء باعتبار ذ�تها 
)1(

ُمْقِرِننيرَ }

�أو  ف خ�سوعها للقانون �لإلهي �لذي ميثل �إر�دة �هلل تعاىل ف تفاعلها، 

باعتبار عالقتها بالإن�سان فيما �ُسخرت له ليكون عابدً� من خاللها هلل 

للمعنيني  مكماًل  �لوحد�نية  معاين  من  �ملعنى  هـذ�  �إذً�  فاأ�سبح  وحده، 

م�ساهد  من  م�سهد  كل  ف  متجلية  تعاىل  �هلل  وحد�نية  لتكون  �ل�سابقني 

�لبيئة وجزًء� من حقيقتها.

وعلى نحو ما تتجلى �سفة �لوحد�نية ف م�ساهد �لبيئة كما يعر�سها 

على  �أي�سًا  �لقر�آن  يحر�ض  كثرية  �أخرى  �سفات  تتجلى  �لكرمي،  �لقر�آن 

�ملادي  �لعن�سر  بني  �ملزج  �إمعانًا ف  �مل�ساهد  لتلك  ت�سمينها ف عر�سه 

و�لعن�سر �لروحي ف �ل�سورة �لتي ُير�د �أن ت�ستقر ف �لذهن عن حقيقة 

لرَقرَ ُكلَّ   خرَ
ُ َّ
�هلل �لبيئة. ومن ذلك ما جاء ف قوله تعاىل �إظهارً� لقدرته: {ورَ

لرَى ِرْجلرَنِي  ن مْي�ِسي عرَ ِمْنُهم مَّ ْطِنِه ورَ لرَى برَ �ِسي عرَ ْ ن ميرَ ِمْنُهم مَّ اٍء فرَ ن مَّ ٍة مِّ �بَّ درَ

ْيٍء  �سرَ ُكلِّ  لرَى  عرَ  
رَ َّ
�هلل �إِنَّ  اُء  �سرَ يرَ ا  مرَ  

ُ َّ
�هلل ْخُلُق  يرَ ٍع  ْربرَ

رَ
�أ لرَى  عرَ �ِسي  ْ ميرَ ن  مَّ ِمْنُهم  ورَ

اِر  �آثرَ �إِىلرَ  انُظْر  . وما جاء ف قوله تعاىل �إظهارً� لرحمته: {فرَ
)2(

ِديٌر } قرَ

ِمن  . وف قوله تعاىل: { ورَ
)3(

ا } ْوِتهرَ ْعدرَ مرَ ْر�ضرَ برَ
رَ
ْيفرَ ُيْحِي �ْلأ ِ كرَ

َّ
ِت �هلل ْحمرَ ررَ
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)1(  �لق�س�ض 73.

�لبيئة  تكون  وهكذ�   .
)1(

ِفيه} �ْسُكُنو�  ِلترَ اررَ  هرَ �لنَّ ورَ �للَّْيلرَ  ُكُم  لرَ لرَ  عرَ جرَ ِتِه  ْحمرَ رَّ

هـي  كما  تعاىل  �هلل  ل�سفات  حقيقتها  ف  مت�سمنة  �لقر�آين  �لعر�ض  ف 

مت�سمنة لوجوده لي�سبح ذلك بعدً� روحيًا �أ�سا�سيًا فيها �إىل جانب بعدها 

– �ملادي  �ملادي �لظاهر، ولت�سبح حقيقتها متقومة بذينك �لعن�سرين 

و�لروحي - ف �ملنظور �لإ�سالمي.

�لتي  �لأ�سا�سية  �لعقدية  �ملفاهيم  من  بالآخرة:  �لبيئة  �سهادة    -

ف  �لبعث  عقيدة  فيها  �لروحي  �لبعد  لتعزز  �لبيئة  حقيقة  ف  �سمنت 

�حلياة �لآخرة، فقد جاءت هـذه �لعقيدة مناط �سهادة بيئية ف �لكثري من 

مقامات �لقر�آن �لكرمي �لتي تعر�ض م�ساهد من �لبيئة �لأر�سية تت�سمن 

ف منقلبات �أحو�لها، وف ن�سوء بع�سها من بع�ض دللة على ن�سوء �حلياة 

ف يوم �آخر بعد �ملوت �لذي ي�سيب �لأحياء ف هـذه �لدنيا، بحيث ترتبط 

�سورة هـذه �مل�ساهد ف ظاهرها �ملادي بعنى �لبعث لي�سبح معنى �ساريًا 

روحي  ُبعد  بذلك  فيها  ولين�ساف  �لت�سور،  ف  حقيقتها  من  يو�سع  فيها 

�إىل بعدها �ملادي �لظاهر �ملح�سو�ض. وقد �سمل هـذ� �لبعد �لروحي للبيئة 

متمثاًل ف معنى �لبعث خمتلف �ملظاهر �لبيئية ف مكوناتها �لعن�سرية 

�ساريًا  معنى  �أ�سبح  حتى  ونهار،  وليل  وحيو�ن  ونبات  و�سماء  �أر�ض  من 

ظاهره  من  كل  ف  �لبيئة  عنا�سر  متثله  �لذي  �لبيئي  �لوجود  جممل  ف 

�لكمي و�لكيفي على حد �سو�ء، فذلك كله كان �لقر�آن �لكرمي يحر�ض على 

ت�سمينه ف عر�ض �مل�ساهد �لبيئية �إن بالت�سريح �أو بالتلميح حتى غدت 

روؤية تلك �مل�ساهد تذكر �لر�ئي مبا�سرة ببعث �لنا�ض �أحياء ف �ليوم �لآخر 
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)1(  ف�سلت 39.

)2(  �ملوؤمنون 80.

�لبعث  �لكرمي معنى  �لقر�آن  �لتي �سمنها  �لبيئة  للح�ساب. ومن م�ساهد 

ى  ررَ نَّكرَ ترَ
رَ
اِتِه �أ ِمْن �آيرَ على �سبيل بيان �سهادتها به ما جاء ف قوله تعاىل: { ورَ

ُْحِي  ا ملرَ اهرَ ْحيرَ
رَ
نَّ �لَِّذي �أ ْت �إِ برَ ررَ ْت ورَ زَّ ا �ملرَاءرَ �ْهترَ لرَْيهرَ ا عرَ ْلنرَ نزرَ

رَ
� �أ اإِذرَ ًة فرَ ا�ِسعرَ ْر�ضرَ خرَ

رَ
�ْلأ

.  وكما ت�سهد �لبيئة بالبعث ف بعدها 
)1(

ِديٌر } ْيٍء قرَ لرَى ُكلِّ �سرَ ُه عرَ ى �إِنَّ �مْلرَْوترَ

ا ف بعدها �لكيفي، وذلك  �لكمي بثل هـذ� �ملظهر، فاإنها ت�سهد به �أي�سً

ُهورَ  {ورَ تعاىل:  قوله  ف  جاء  كما  و�لنهار  �لليل  بني  �لتعاقب  مظهر  بثل 

ففي   .
)2(

ْعِقُلونرَ } ترَ الرَ  فرَ
رَ
�أ اِر  هرَ �لنَّ ورَ �للَّْيِل  ُف  �ْخِتالرَ ُه  لرَ ورَ يُت  مُيِ ورَ ُيْحِيي  �لَِّذي 

ملعنى  �ملت�سمن  و�لإماتة  �لإحياء  على  و�لنهار  �لليل  لتعاقب  عطف  �لآية 

و�لعلم،  �لقدرة  و�لنهار دللة على عظيم  �لليل  ت�سريف  لأن ف  �لبعث؛ 

ودللة على �لنفر�د ب�سفات �لإلهية وعلى وقوع �لبعث.

ومن  �لبيئة،  مل�ساهد  �لبعث  معنى  ت�سمني  ف  �ل�سمول  هـذ�  ومن 

هـذ� �حلر�ض �لقر�آين على �لتنبيه �إليه يتبني �أن هـذه �لعقيدة قائمة ف 

�ل�سهادة �لبيئية ل يخطئها �ملتاأمل فيها باأدنى تاأمل، بحيث ت�سبح بعًد� 

�ل�سهادة  تلك  �إىل  لت�ساف  �لبيئي،  �لت�سور  ف  �مل�ساهد  تلك  �أبعاد  من 

�لبيئة ف مكوناتها وهيئاتها،  �لتي تنطق بها  بوجود �هلل تعاىل و�سفاته 

فاإذ� بال�سورة �لتي يبثها �لقر�آن �لكرمي ف �لأذهان عن جممل �لوجود 

�لبيئي �سورة ذ�ت وجهني متكاملني حلقيقة و�حدة، وجه مادي هـو ظاهر 

�مل�سهد �لبيئي ف مكوناته و�أنظمته، ووجه روحي هـو �لبعد �لعقدي �لذي 

ينطق به ذلك �مل�سهد �لظاهر. 
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)1(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

وبذلك فاإن �سورة �لبيئة  ف نظرة تعاليم �لإ�سالم تت�سم بخا�سية 

�إ�سالمية ل يوجد لها نظريً� ف �ملذ�هب و�لأديان فيما تناولت به �لبيئة 

من  ول  �حلقيقة،  تلك  عر�ض  ف  ذ�تها  حيث  من  ل  حلقيقتها،  بالبيان 

 .
)1(

حيث تاأثريها على �ل�سلوك �لبيئي تبًعا لذلك كما �سنبينه بعد حني 

نظرتها  ف  متميزة  و�لعقدي  �لفل�سفي  �لبعد  مالمح  كانت  وملا 

�لإن�سان ف حاجاته  تعاىل خلدمة  �هلل  ككيان خلقه  �لبيئة  مع  وتعاملها 

�ملتمثلة  �لروحية  حاجاته  وف  و�ل�سر�ب،  بالطعام  �ملتمثلة  �لف�سيولوجية 

�لبعدين  وكال  عليها،  وجوده  حلقيقة  روؤيته  وبناء  لتفكره  حمال  بكونها 

�لإن�سان  بني  �لعالقة  بناء  ميكن  ول  و�حلاجة،  �ل�سرورة  ف  متو�زيني 

و�لبيئة على نحو �سليم ما مل تتو�زن �لنظرة �إليها بني هذين �ملحورين.

وبذلك فاإن هذه �لنظرة ثمرتها تتمثله فيما ينعك�ض من �أثر على 

ذلك  ف  وهو  نف�سه،  من  لها  وحمايته  بها  �نتفاعه  عند  �لإن�سان  �سلوك 

يحتاج �إىل حتقيق �لتو�زن ف �نتفاعه بها فيما يحقق حاجاته �حل�سية �أو 

�ملعنوية، و�لتي يعتب حتقيق �لتو�زن ف منظور �لإ�سالم �سمن هذ� �لبعد 

عبادة من �أعظم �لعباد�ت.

�لبيئي: ملا كان �لبعد  �ل�سلوك  يف  و�لعقدي  �لفل�سفي  �لبعد  �أثر   ·
�لفل�سفي و�لعقدي ف تكوين �لنظرة جتاه �لبيئة ف �لإ�سالم، فاإن هذ� �لبعد 

مرتبطًا  يعتب  �لذي  �لبيئي  �ل�سلوك  على  ينعك�ض  عندما  ثمرته  تتاأتى  �إمنا 
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مقارنة،  – در��سة  �لبيئة  لق�سايا  �لإ�سالمي  �ملنظور  – حممد حممود،  �ل�سرياين    )1(

ط:1، 1427- 2006، �لريا�ض – �ل�سعودية، �ض 277 .

بالت�سور �لنظري ف �أغلب �لأحو�ل، فاإذ� كانت �سورة �لبيئة ف �لذهن حتمل 

معنى �لقربى كان ت�سرف �لإن�سان هو �حلفاظ عليها، �أما �إذ� كانت حتمل 

معنى �ملغالبة و�ل�سر�ع كان �لت�سرف يحمل �لعد�ء و�لغلظة.

فاإن  �ملادي،  معناها  ور�ء  روحيًا  معنى  تت�سمن  �لبيئة  كانت  و�إذ� 

لإ�سباع  �لبيئة  بر�فق  �لنتفاع  جمرد  يتجاوز  �أن  �إىل  يوؤدي  �لأمر  ذلك 

�لغر�ئز �لطبيعية �إىل �عتبار�ت تقوم على �لتو��سل بني �لإن�سان و�لبيئة 

قو�مه �للني و�لعطف و�لقربى وغريها من �ملعاين �لتي تقت�سي �لتو��سل 

�لروحي، ول يكون فيها للتو��سل �ملادي �ل�سرف مكان.

جممل  ف  تتحكم  عامة  ثقافة  ي�سبح  عندما  �لروحي  �لبعد  �إن 

�لت�سرف �إز�ء �لبيئة فاإنه �سيثمر موقفًا �إن�سانيًا حتفظ فيه �لبيئة من �أن 

ينالها �لدمار ��ستنز�فًا �أو تلويثًا ف �سبيل حتقيق �ملتعة �ملادية، وذلك بتمثل 

ما فيها من �لإبد�ع �لإلهي �ملتجلي ف دقة �سنعها وجمال مظهرها.

منها  كبرٍي  �سطٍر  ف  �لبيئة  تعانيها  �لتي  �لر�هنة  �لأزمة  فاإن  وبذلك 

ناجمٌة عن فقر �حل�سارة �لغربية – �لتي �سببت هذه �لأزمة �لبيئية – من 

�ملتاع �لروحي بالبيئة، مما �أدى �إىل �ل�ستنز�ف �ملدّمر ملر�فق �لبيئة باعتبار 

�ملتاع �ملادي بتلك �ملر�فق هو �لغاية �لعليا من �حلياة ف منظورهم وفل�سفتهم، 

  .
)1(

�أما �ملتاع �لروحي بالطبيعة فلي�ض له ف هذه �حل�سارة حظ يذكر 
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ولكن وفق ما �أرى فاإن منظور �لإ�سالم و�إن كان يرتكز على بعدين 

من  �لبيئة  مع  �لعالقة  وبناء  �لنظر  يتعني  مادي  و�لآخر  روحي  �أحدهما 

�لعالقة على  �لتعريف ب�سورة  �لنظرة من خالل  تاأ�سيل  فاإن  خاللهما، 

�إىل تربية بيئية توؤ�سل جانب  �لتو�زن بني هذين �لبعدين يحتاج  �أ�سا�ض 

�لعبادة ف �لتعامل مع �لبيئة �نتفاعًا و�رتفاقًا، وتفكرً� وتاأماًل، وهذ� ومن 

دون �سك يحتاج �إىل جهد ف بناء فكر �لذ�ت، وطاقة ف غر�ض ذلك ف 

توجه �ملجتمع وعاد�ته و�سلوكياته.

للعمل من  �ملرتكزين  للبيئة على هذين  �لروؤية  بناء  كان  ملا  ولكن 

�لبيئة  على  �ملحافظة  ف  �لتعّبد  من  تنطلق  بيئية  تربية  �سناعة  �أجل 

و�لنتفاع بها ل يعد كافيا، فاإن �حلاجة جاءت ملّحة – ل �سيما ف ظل 

�ملعا�سر حمليًا وعامليًا -،  �لو�قع  �لبيئة ف  لها  تتعر�ض  �لتي  �لنتهاكات 

ما  ملختلف  �لت�سريعية  �حلماية  تعزيز  بكان  �ل�سرورة  من  �أ�سبح  فقد 

يت�سل بق�سايا �لبيئة، و�لتي نعّرج عليها بالقول بعد تناول �لبعد �جلمايل 

و�لتاأملي للبيئة.

ثالثًا - البعد اجلمايل والتاأملي :

�إن حقيقة �لبيئة ل تنح�سر فقط ف بعدها �ملادي �ملح�سو�ض، ول ف 

تت�سمن  و�إمنا  �لغيب،  �لدللة على  تت�سمن من  فيما  متمثاًل  �لعقدي  بعدها 

�أي�سًا بعدً� جماليًا كعن�سر من عنا�سر حقيقتها �لروحية. فقد حر�ض �لقر�آن 

�أن  �لبيئة بختلف مكوناتها على  �سديدً� ف عر�سه حلقيقة  �لكرمي حر�سًا 

يبز �لعن�سر �جلمايل فيها، قا�سدً� �إىل �إظهار ما كونت عليه �ملادة �لبيئية 

ف كمها وكيفها من معنى �جلمال بحيث تكون �سورتها �حلا�سلة ف �لذهن 
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مت�سمنة لذلك �ملعنى ف و�قعها �ملو�سوعي كما هـي مت�سمنة للمعنى �ملادي 

من ذر�ت و�أ�سكال و�أثقال، وكما هـي مت�سمنة �أي�سًا للمعنى �لغيبي مثلما بيناه 

�آنفًا، فاإذ� �لبيئة ف هـذ� �لت�سوير �لقر�آين حقيقة مركبة من جملة عنا�سر 

يحتل �جلمال مركزً� �أ�سا�سيًا فيها.

ويلفت �لنتباه ف �لتقرير �لقر�آين لعن�سر �جلمال ف �لبيئة ثالثة 

لل�سورة  قرينة  �إبر�زها  على  يحر�ض  �لكرمي  �لقر�آن  كان  �أ�سا�سية  �أمور 

�جلمالية �لبيئية، فيما يوحي باأن هـذه �لأمور �سيكون لها �لأثر �لبالغ ف 

�لغر�ض  كان  �أنه  يبدو  ما  �سلوكيًا، وهو  تعاماًل  �لبيئة  �لإن�سان مع  تعامل 

�لقر�آين �لأ�سا�سي ف �إبر�ز هـذ� �ملعنى �جلمايل ف �لبيئة و�لتوجيه �إليه. 

هـي:  �لقر�آين  �لت�سوير  ف  �لبيئة  جلمال  �ملالزمة  �لثالثة  �لأمور  وهذه 

)�لو�قعية، و�ملتعة �لروحية، و�لعبة �لعقدية(.

و�قعية �جلمال �لبيئي : �إن �جلمال ف �لبيئة كما ي�سوره �لقر�آن   ·
�لكرمي هـو حقيقة و�قعية من حقائق �لبيئة، وجزء ل يتجز�أ منها كذ�ت 

خلقها �هلل تعاىل، ولي�ض جمرد خيال ذهني ل م�سد�ق له ف �لو�قع مثلما 

تقرر ذلك بع�ض �ملذ�هب �لفل�سفية، وحينما ي�سور جمال �لبيئة على �أنه 

حقيقة و�قعية فاإن ذلك من �ساأنه �أن يرفع من قدرها ف ت�سور �لإن�سان؛ 

�إذ تكون قيمة �جلمال خا�سية من خ�سائ�سها �لذ�تية ولي�ض �أمرً� ُم�سفى 

عليها من خارجها على �سبيل �لتخيل، وبني �لأمرين فارٌق كبرٌي فيما يحدثه 

كل منهما من �لأثر �لنف�سي �لرتبوي ف �لت�سرف و�ل�سلوك �لبيئي، وهو 

فارق ما بني �لتعامل مع قيمة حقيقية و�قعية و�لتعامل مع قيمة خيالية 

ت�سنعها �لأوهام.



)1(  فاطر 27 – 28.
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وف �سبيل �إبر�ز معنى �لو�قعية ف جمال �لبيئة وتاأكيده جاء �لقر�آن 

�لكرمي يعر�ض ذلك �جلمال ف �لأو�ساع �ملختلفة للبيئة، �إيحاء باأن هـذ� 

�جلمال ملا كان متحققًا ف خمتلف �أو�ساع �لبيئة و�أحو�لها فاإنه �إذ� يكون 

حقيقة مو�سوعية ولي�ض جمرد �نطباع ذ�تي للم�ساهد لها و�لناظر فيها؛ 

�لبيئة  �أو�ساع  تغري  مع  ثابتًا  �أمرً�  �لبيئي  �جلمال  �مل�ساهد  يجد  ملا  �إذ 

مالزمة  �سفة  �جلمال  ذلك  باأن  �لنطباع  منه  يح�سل  فاإنه  و�أحو�لها، 

للبيئة ولي�ض عار�سًا ذهنيًا �أ�سفي عليها من خارجها. وتعود كرثة �لأو�ساع 

�لبيئية �لتي يتحقق فيها �جلمال كما ي�سوره �لقر�آن �لكرمي �إىل و�سعني 

�أ�سا�سيني، �أما �لو�سع �لأول فهو �لو�سع �لكمي مل�ساهد �لبيئة، ومعناه �أن 

م�ساهد �لبيئة تت�سمن قيمة جمالية ف �أ�سيائها �ملفردة �إذ� نظرت �إليها 

وكذلك  �ملثال  �سبيل  على  �لأ�سجار  فثمر�ت  �ل�ساكن،  �لكمي  بعدها  ف 

�لبيئة  ملكونات  متثيلها  تنوع  ف  �لأنعام  و�أ�سناف  �لنا�ض  و�أفر�د  �جلبال 

و�إن�سانًا تت�سمن كلها قيمة جمالية با تظهر فيه  نباتًا وجمادً� وحيو�نًا 

من �لألو�ن �لز�هية �لبادية ف تنا�سق مع �ختالفها، وهو ما �سوره قوله 

ِلًفا  ترَ ْ �ٍت خمُّ ررَ مرَ ا ِبِه ثرَ ْجنرَ ْخررَ
رَ
اأ اًء فرَ اِء مرَ مرَ لرَ ِمنرَ �ل�سَّ نزرَ

رَ
 �أ

رَ َّ
نَّ �هلل

رَ
ررَ �أ ْ ترَ ملرَ

رَ
تعاىل: { �أ

�ِبيُب �ُسوٌد *  ررَ غرَ ا ورَ �ُنهرَ ْلورَ
رَ
ِلٌف �أ ترَ ْ ُحْمٌر خمُّ ٌد ِبي�ٌض ورَ اِل ُجدرَ برَ ِمنرَ �جْلِ ا ورَ �ُنهرَ ْلورَ

رَ
�أ

 ِمْن 
رَ َّ
ى �هلل ْخ�سرَ ا يرَ رَ ِلكرَ �إِمنَّ ذرَ �ُنُه كرَ ْلورَ

رَ
ِلٌف �أ ترَ  خُمْ

ِ
ام ْنعرَ

رَ
�ْلأ �بِّ ورَ ورَ �لدَّ ا�ِض ورَ ِمنرَ �لنَّ ورَ

. و�أما �لو�سع �لثاين فهو �لو�سع 
)1(

ُفوٌر } ِزيٌز غرَ  عرَ
رَ َّ
اُء �إِنَّ �هلل اِدِه �ْلُعلرَمرَ ِعبرَ

�لكيفي للم�ساهد �لبيئية، ومعناه �أن م�ساهد �لبيئة تت�سمن قيمًا جمالية 

�لذي  �لكيفي  �لو�سع  �إىل  �لفردية  لذو�تها  �ملكونة  مادتها  يتجاوز  فيما 
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)1(  �حلج 5.

)2(  �لنحل 6.

)3(  �لنمل 60.

تكون عليه تلك �لأفر�د، فهو جمال ف �لكيفية �لتي تكون عليها مفرد�ت 

بالنظر  �سو�ء  وذلك  مادتها،  ف  يكون  �لذي  �جلمال  �إىل  ي�ساف  �لبيئة 

ت�سكيالت خمتلفة من  �إليها  بالنظر  �أو  و�أنو�عًا،  �أ�سخا�سًا  �إليها منفردة 

توؤلف فيما بينها كيفية تت�سف باجلمال. فمفرد�ت  �لأ�سخا�ض و�لأنو�ع 

�لبيئة تت�سف باجلمال ف �لكيفية �لتي تكون فيها �أزو�جًا، وذلك مثلما 

�إذ� ما نزل  يبدو ف �لزوجية �لنباتية �لنا�سئة من �لأر�ض �لهامدة �لتي 

. و�لأنعام تت�سف 
)1(

ِهيٍج } ْوٍج برَ ْت ِمن ُكلِّ زرَ ترَ نبرَ
رَ
�أ ْت ورَ برَ ررَ ْت ورَ زَّ عليها �ملاء {�ْهترَ

باجلمال ف �لكيفية �لتي تكون عليها ذ�هبة �إىل �ملر�ح �أو �إىل �مل�سرح عند 

ا  ُكْم ِفيهرَ لرَ ��ستخد�مها وعند عدم ��ستخد�مها كما يفيده قوله تعاىل: {ورَ

. كما �أن �حلد�ئق �مل�سكلة من 
)2(

ُحونرَ } �ْسررَ ِحنيرَ ترَ اٌل ِحنيرَ ُتِريُحونرَ ورَ مرَ جرَ

و�ملياه �جلارية  �ملختلفة  و�لثمار  و�لأ�سجار  �لنباتات  �لأ�سناف من  �ستى 

و�لع�سافري و�لفر��سات تكون مت�سفة باجلمال جر�ء �لكيفية �لنا�سئة من 

اِء  مرَ نرَ �ل�سَّ ُكم مِّ لرَ لرَ نزرَ
رَ
�أ ذلك �لت�سكيل �لبديع، وهو ما يفيده قوله تعاىل: { ورَ

. وهكذ� يتبدى �جلمال ف �لبيئة 
)3(

ٍة } ْهجرَ �ترَ برَ �ِئقرَ ذرَ درَ ا ِبِه حرَ ْتنرَ نبرَ
رَ
اأ اًء فرَ مرَ

�أنى �جتهت بنظرك �إليها ف كمها وكيفها با ير�سخ ف �لت�سور �لذهني 

�أنه جمال مو�سوعي من ذ�ت �لوجود �لبيئي نف�سه.

: لي�ست �لبيئة ف �لت�سور �لإ�سالمي  �لبيئة  يف  �جلمايل  �ملتاع   ·
موئاًل لنتفاع �لإن�سان �نتفاعًا ماديًا حم�سو�سًا فح�سب، و�إمنا هـي �أي�سًا 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
69

)1(  �حلجر 30.

)2(  �لنحل 6.

�إىل  �سوقه  من  ت�سبع  ما  �إىل  فبالإ�سافة  �لروحي،  لغذ�ئه  مهٌم  م�سدٌر 

�ملالإ �لأعلى باعتباره فطرة طبيعية فيه، وذلك با تت�سمن من �لدللت 

�لغيبية، فاإنها ت�سبع فيه �أي�سًا �ل�سوق �إىل �جلمال، فالإن�سان مفطور على 

تطلب  كما  �جلمال  م�ساهد  من  بالتملي  �إ�سباعًا  تطلب  جمالية  حا�سة 

حو��سه �ملادية �إ�سباعًا ببا�سرتها ملطالبها �ملح�سو�سة.

وبناء على هـذ� �ملعنى جاءت �لبيئة ف �لت�سوير �لقر�آين تت�سمن 

يق�سد  ما  بني  من  يق�سد  �جلمايل  �لت�سوير  هـذ�  وجاء  جماليًا،  بعدً� 

بذلك،  �لروحية  �ملتعة  �إىل �جلمال، وحتقيق  �لإن�ساين  �ل�سوق  تلبية  �إىل 

فاإذ� �لبيئة ف �سياق هـذ� �ملعنى تبز على �أنها نعمة من �لنعم �لروحية 

لالإن�سان با حتقق له من متعة �جلمال، كما هـي نعمة من �لنعم �ملادية 

با حتقق من متعة �لإ�سباع �ملادي، وهو ما كان �لقر�آن �لكرمي يوؤكد عليه 

ْد  قرَ لرَ ويوجه �إليه ف عر�سه �لبيئي. ومن ذلك ما جاء ف قوله تعاىل: {ورَ

�لإلهي  �لتقدير  ففي   .
)1(

{ اِظِرينرَ ِللنَّ ا  اهرَ نَّ يَّ زرَ ورَ ُبُروًجا  اِء  مرَ �ل�سَّ ِف  ا  ْلنرَ عرَ جرَ

للبيئة �سناعة جمالية ُعب عنها بالتزيني، وهي �سناعة ُق�سد منها ق�سدً� 

�إمتاع �لإن�سان كما يفيده �لتعبري بتن�سيب �لتزيني �إىل �لناظرين، وكذلك 

ُتِريُحونرَ  ِحنيرَ  اٌل  مرَ جرَ ا  ِفيهرَ ُكْم  لرَ {ورَ �لأنعام:  عن  تعاىل  قوله  ف  جاء  ما 

. فقد هـُيئت هـذه �لأنعام ب�سنعة جمالية من �أجل 
)2(

ُحونرَ } �ْسررَ ِحنيرَ ترَ ورَ

�لإن�سان �أن يكون له فيها متاع روحي، وكذلك �لأمر ف �لدو�ب فقد كان 
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)1(  �لنحل 8.

)2(  �لنحل 14.

من �أغر��ض خلقها متعة �جلمال لالإن�سان، وذلك كما جاء ف قوله تعاىل:    

للمنفعة  . فكما ُخلقت 
)1(

ًة } ِزينرَ ورَ ا  ُبوهرَ كرَ ْ ِلرترَ ِمريرَ  �حْلرَ ورَ الرَ  �ْلِبغرَ ورَ ْيلرَ  �خْلرَ {ورَ

�ملادية متمثلة ف �لركوب وحمل �لأثقال ُخلقت �أي�سًا ملنفعة روحية متمثلة 

ف �ملتعة با ُركب فيها من جمال �لزينة. ولي�ض هـذ� �لبيان �لقر�آين ف 

خ�سو�ض عر�ض �جلمال �لبيئي بيانًا على �سبيل �لت�سوير �ملجرد لذلك 

�جلمال، و�إمنا هـو عر�ض فيه توجيه لالإن�سان على �سبيل �حلث �إىل �أن 

يتوجه �إىل م�ساهد �لبيئة توجهًا قا�سدً� ملز�ولة �لنتفاع �لروحي و�لتمتع 

بنعمة �جلمال فيها باعتبار ذلك مندرجًا �سمن �لبتغاء من ف�سل �هلل 

�ملعرو�ض ف �لطبيعة، فذلك �لف�سل كما هـو معرو�ض ف �ملنافع �ملادية 

ملر�فق �لبيئة فهو معرو�ض �أي�سًا ف �ملنافع �لروحية ومنها متعة �جلمال، 

وكل ذلك ُطلب من �لإن�سان �لتوجه �إليه بالبتغاء، وُجعل ذلك �لبتغاء من 

مظاهر �لتقرب �إىل �هلل كما ُجعل �ل�سدود عنه من مظاهر �جلفاء، وهو 

ِريًّا  طرَ ًما  ْ ِمْنُه حلرَ ُكُلو� 
ْ
اأ ِلترَ ْحررَ  �ْلبرَ ررَ  خَّ �سرَ �لَِّذي  ُهورَ  تعاىل: {ورَ قوله  يفيده  ما 

ِمن  ُغو�  ْبترَ ِلترَ ورَ ِفيِه  �ِخررَ  ورَ مرَ �ْلُفْلكرَ  ى  ررَ ترَ ورَ ا  هرَ �ُسونرَ ْلبرَ ترَ ًة  ِحْليرَ ِمْنُه  ْخِرُجو�  �ْسترَ ترَ ورَ

.
)2(

�ْسُكُرونرَ } لَُّكْم ترَ عرَ لرَ ِلِه ورَ �سْ فرَ

�أكاًل من �للحم �لطري ومتتًعا  �لبحر  فالبتغاء من ف�سل �هلل ف 

بجمال �حللية على حد �سو�ء هـو �أمر مطلوب من �لإن�سان ملا يف�سي �إليه 

من �سكر �هلل تعاىل و�لتقرب �إليه، وف �لتاأكيد على ذلك جاء �لنكري على 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
71

)1(  �لأعر�ف 32.

)2(  �لكهف 7.

ِ �لَِّتي 
َّ

ةرَ �هلل مرَ ِزينرَ رَّ ْن حرَ من مينع متعة �جلمال كما ف قوله تعاىل: { ُقْل مرَ

. وهكذ� يكون �لعر�ض �لقر�آين 
)1(

ْزِق } اِت ِمنرَ �لرِّ برَ يِّ �لطَّ اِدِه ورَ ِلِعبرَ جرَ  ْخررَ
رَ
�أ

�لروحي  �ملتاع  �إىل  �لتوجيه  ق�سدً�  فيه  مق�سودً�  عر�سًا  �لبيئة  جلمال 

ولي�ض جمرد عر�ض ت�سويري، ولذلك �أثر بالغ ف �ل�سلوك �لبيئي.

: لئن كان �لقر�آن �لكرمي  �لبيئي  �جلمال  يف  �لعقدية  �لعربة   ·
وجه �لإن�سان ف عر�سه للجمال �لبيئي �إىل �ملتعة �لروحية بذلك �جلمال، 

�إغو�ء يركن  �أن يكون عامل  فاإن ذلك �جلمال هـو ف ذ�ت �لوقت ميكن 

بالإن�سان �إىل �حل�سي�ض �ملادي بدًل من �أن ي�سمو به �إىل �لأفق �لروحي، 

�إثارة  �لتي ل تتجاوز  �إىل �جلمال �لنظرة �ل�سطحية  ُينظر  وذلك حينما 

�لغر�ئز �ملادية �إىل �إثارة �حلا�سة �جلمالية، فاإذ� هـذ� �جلمال يكون �سببًا 

ذلك  من  �لتعديل  غر�سه  كان  حيث  من  �ملادي  �لإ�سباع  ف  �لإغر�ق  ف 

�لإ�سباع بتوجيه �ملتعة �إىل �لأفق �لروحي ليكون �لتعامل مع �لبيئة تعامال 

ًمتو�زنًا، وذلك �ملعنى هـو �لذي �أ�سار �إليه �لقر�آن �لكرمي ف قوله تعاىل: 

. فهذه 
)2(

اًل } مرَ ُن عرَ ْح�سرَ
رَ
يُُّهْم �أ

رَ
ُهْم �أ ْبُلورَ ا ِلنرَ ًة لَّهرَ ْر�ِض ِزينرَ

رَ
لرَى �ْلأ ا عرَ ا مرَ ْلنرَ عرَ { جرَ

�لزينة �ملمثلة للجمال �لبيئي قابلة لأن تذهب بالإن�سان �إىل �لعمل �ل�سالح 

ومن بينه ما يتمثل ف �ل�سلوك �لبيئي نف�سه، كما هـي قابلة لأن تذهب به 

ا ُتر�سد  �إىل خالف ذلك، وهو �أمر �قت�سى �أن ُيعر�ض �جلمال �لبيئي عر�سً

�أيلولتها  فيه �ملتعة �جلمالية با يف�سي بها �إىل �لعمل �ل�سالح، ويجنب 
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)1(  �لنحل 6.

)2(  �لأنعام 99.

�لقر�آن  ف  �لبيئي  �جلمال  ملتعة  �لرت�سيد  هـذ�  جاء  وقد  �لف�ساد.  �إىل 

�لعتبار  وجهة  من  �جلمال  ذلك  عر�ض  �إليه  ُوجه  فيما  متمثاًل  �لكرمي 

يت�سمن ف  �لكرمي  �لقر�آن  �لبيئي ف  كان عر�ض �جلمال  فقد  �لعقدي، 

�أغلب �لأحو�ل توجيهًا �إىل �لعتبار با ف ذلك �جلمال من �لدللة على 

�لقدرة �لإلهية �مل�سورة له، �أو �لتف�سل �لإلهي �ملق�سود منه، �أو �حلكمة 

�ملتمثلة فيه، �أو غري ذلك من معاين �لعبة �لعقدية �ملختلفة، وذلك حتى 

�جلمال  حلا�سة  مو�فقة  هـي  با  �لإن�سان  �لبيئي  �جلمال  �سور  ت�ستهوي 

للمتفكرين  �آية  من  فيها  ما  �إىل  فتوحي  �لناظرين  نظر  و)جتذب  فيه، 

تدلهم على ما ور�ء �لأ�سياء من خالق، وتعرفهم با له من �سفات �لكمال 

ُكْم ِمنرَ  لرَ لرَ ْنزرَ
رَ
�أ و�حلكمة و�لإبد�ع (. ومن ذلك ما جاء ف قوله تعاىل: { ورَ

ِئلرٌَه 
رَ
ا �أ هرَ ررَ جرَ ْن ُتْنِبُتو� �سرَ

رَ
ُكْم �أ انرَ لرَ ا كرَ ٍة مرَ ْهجرَ �ترَ برَ �ِئقرَ ذرَ درَ ا ِبِه حرَ ْتنرَ ْنبرَ

رَ
اأ اًء فرَ اِء مرَ مرَ �ل�سَّ

. فاجلمال ف �حلد�ئق هـو �سورة جمالية 
)1(

{ ْعِدُلونرَ ْوٌم يرَ ْل ُهْم قرَ عرَ �هلِل برَ مرَ

�لتيقن بوحد�نية  �إىل  و�ألو�نها  وتنا�سق عنا�سرها  د�عية بعجيب �سنعها 

�هلل تعاىل باإدر�ك عجز كل �لآخرين عن �إبد�ع ذلك �جلمال، وكذلك ما 

جاء ف قوله تعاىل بعد و�سف �جلمال ف �ل�سجار �ملثمرة حال �إثمارها: 

.
)2(

ِمُنونرَ }  ُيوؤْ
ٍ
ْوم اٍت ِلقرَ يرَ

رَ
آ ِلُكْم لرَ نَّ ف ذرَ ْنِعِه �إِ يرَ ررَ ورَ ْثمرَ

رَ
� �أ ِرِه �إِذرَ مرَ {�ْنُظُرو� �إىِل ثرَ

فهذ� �مل�سهد �جلمايل هـو �آية د�لة عند �لتاأمل فيها على �هلل تعاىل وجودً� 

و�سفات، مف�سية �إىل �لإميان به.
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)1(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

توجيهًا  �لبيئي  �جلمال  �إىل  �لأنظار  �لكرمي  �لقر�آن  يوجه  و�إمنا 

ير�سد �إىل �ملعاين �لعقدية لريفع من �أثر ذلك �جلمال ف �لنف�ض �إىل ما 

ينا�سب قيمته �لروحية �ملتعالية، ويحول دون �أن ُيبتذل باأيلولته �إىل �سبب 

ملجرد �إ�سباع �سهوة مادية هـي من خو��ض �حليو�نية، وذلك كاأن يف�سي 

ف  �جلمال  ��ستهو�ء  �أو  و�أكله،  ذبحه  �إىل  �لغز�ل  ف  �جلمال  ��ستهو�ء 

�ل�سجرة �إىل قطعها حطبًا للطبخ، فاجلمال قيمة روحية فعلها �لطبيعي 

�أفق  �إىل  بها  ت�سمو  معنوية  بتعة  �لروح  تغذي  �أن  �لإن�سانية  �لنف�ض  ف 

�أعلى من �لجتاه وجهة  هـو  ما  �لأفق  تلك  �لإن�سانية، وهل من  عليا من 

�لإن�سان  �نفعال  به  ير�سد  �لقر�آين  �لرت�سيد  هـذ�  جاء  �لذي  تعاىل  �هلل 

باجلمال �لبيئي؟ ... �إنه �إذ� �سرب رفيع من �لرتقاء باأثر �جلمال �لبيئي 

ف �لنفو�ض �إىل ما ينعك�ض �إيجابًا على �سلوك �لإن�سان �إز�ء �لبيئة بتوجيهه 

.
)1(

وجهة �لعبة �لعقدية عطًفا على توجيهه وجهة �ملتعة �لروحية 

�لبعد  يحقق  للبيئة  و�لتاأملي  �جلمايل  �لبعد  باأن  يت�سح  وبذلك 

له  يحفظ  با  �لبيئة  بهذه  مرتبطًا  �لإن�سان  ويجعل  �لعقدي،  �لفل�سفي 

هذه  ف  تغيري�ت  �إحد�ث  �أر�د  �إذ�  وهو  عليه،  �هلل  خلقها  كما  جمالها 

�لبيئة فاإمنا يقوم بذلك با يعينه �سرورة على حت�سيل منافع هذه �لبيئة 

و�ملحافظة عليها.

�إن �لبعد �جلمايل للبيئة �إمنا خلقه �هلل تعاىل عليها لغر�سني، فاأما 

�لأول فهو �بتغاء تعّلق �لإن�سان بها باعتبارها مما تاأن�ض �إليه �لنف�ض، و�أما 
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تقرب  �لتي  و�لقربات  �لعباد�ت  �أعظم  يعد من  �لذي  �لتفّكر  �لثاين فهو 

�لعبد من �هلل تعاىل. ومتى كانت �لبيئة حماًل لتاأمل �لإن�سان وتفّكره ف 

جمالها، فاإن تعر�سها للتدمري و�لتخريب من قبله ي�سعف نطاقه ف د�خل 

وجد�نه، ليحل حمل ذلك تعلق وحمبة لهذه �لبيئة، بل وت�سييد وخدمة لها 

كمرفق حيوي يرتبط بحياته ف �جلملة و�لتف�سيل.

رابعًا - البعد القانوين والت�صريعي :

�إذ� كان �لبعد �لفل�سفي و�لعقدي با يعك�سه من تو�زن بني �لنظرة 

مع  تعاملهم  ف  �لأفر�د  �سلوكيات  يقّوم  �أن  �ساأنه  من  و�لروحية  �ملادية 

بالبيئة با  �لنتفاع  تنظيم  دورً� ف  له  يكون  قد  �لبعد  هذ�  فاإن  �لبيئة، 

�ل�سرورة  من  �أن  �إل  بها،  �ملنتفعني  لنفع  و�سالحيتها  جمالها  يحفظ 

بكان �لت�سال بالبعد �لقانوين و�لت�سريعي ملفهوم �لبيئة من �أجل حتقيق 

�حلماية و�ل�سيانة ملكوناتها وعنا�سرها.

لقد �أ�سبحت �لبيئة ف ظل ما تتعر�ض له من �نتهاكات �أدت �إىل 

�لدول  �هتمام  على  حتوز  �لتي  �لق�سايا  من  منها  كبري  جانب  تدمري 

و�حلكومات، حيث �سّمنت هذه �لدول د�ساتريها ن�سو�سًا تتعلق بحماية 

�لبيئة وتعريفها، و�سّرعت �لقو�نني �لتي حتتوي على عقوبات للمخالفني 

لهذه �لقو�نني و�لنظم، حيث ل يكفي �لتثقيف بالبعد �لفل�سفي و�لروحي 

للبيئة حلمايتها من �نتهاكات �لإن�سان.

ف  �لعامل  �ساد  �لذي  �ملتطور  و�ل�سناعي  �لعلمي  �ملناخ  ظل  ف   

قيمة جديدة �سمن  �لبيئة  ت�سبح  �أن  �لطبيعي  من  كان  �لأخرية،  �لآونة 
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قيم �ملجتمع �لتي ي�سعى حاليا للحفاظ عليها وحمايتها من كل فعل ي�سكل 

عام  ب�سمون  يعرتف  �أن  ينبغي  وكان  حلرمتها،  و�نتهاكًا  بها  �إ�سر�رً� 

ميثلها كقيمة ي�سعى �لنظام �لقانوين للحفاظ عليها.

ومن خالل ��ستقر�ء �لبعد �لقانوين و�لت�سريعي يت�سح باأن هناك   

عن�سرين �أ�سا�سيني يدخالن ف تعريف �لبيئة �ملحمية بالقانون، فهناك 

�لإن�سان،  �سنعها  �لتي  �مل�سّيدة  �لعنا�سر  وهناك  �لطبيعية،  �لعنا�سر 

�مل�سمون  هذ�  فاإن  وبالتايل  �لبيئي،  �لو�سط  من  جزءً�  تعتب  ذلك  ومع 

بالقانون(،  )�ملحمي  �لقانوين  مفهومها  من  كثريً�  يو�ّسع  للبيئة  �ملزدوج 

على  �آثار  �لإن�سان  بو��سطة  �ملن�ساأ  �لبيئي  للو�سط  يكون  قد  �أنه  وخا�سة 

�لقانون  يهتم  كقيمة  �لبيئة  تاأخذ  وبالتايل  �لطبيعي،  �لبيئي  �لو�سط 

�لو�سط  بتنظيم �لنتفاع بها وحمايتها مفهومًا وم�سمونًا و��سعني ي�سمل 

�لذي يعي�ض فيه �لإن�سان، �سو�ء �أكان و�سطًا طبيعيًا كاملاء و�لهو�ء و�لرتبة 

و�لغابات، �أم كان و�سطًا من خلق �لإن�سان كالإن�ساء�ت و�ملدن و�مل�سانع 

وخالفه؛ حيث �أن كل ذلك يوؤثر ويتدخل ب�سورة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة 

ف حياة �لإن�سان، حيث تدّخل �لإن�سان ف كل �سيء، و�أ�سبحت �لعنا�سر 

ميكن  ولذلك  �لإن�ساين؛  بالفعل  معدلة  و�لغابات  �لأنهار  مثل:  �لطبيعية 

�لقول �إن �أزمة �لإن�سان مع بيئته قد بد�أت ف �لظهور عندما �ختل �لتو�زن 

�أ�سبح �لو�سط �لطبيعي يعاين من  بني هذين �لعن�سرين، وذلك عندما 

تدخالت �لإن�سان �لتع�سفية و��ستغالله غري �ملن�سبط، حيث مل يعد قادرً� 

و�لف�سالت  �لنفايات  �مت�سا�ض  �أحدثه، ول  �لذي  �لتلوث  ��ستيعاب  على 

�لتي خّلفها.
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�لد�ر   ،1995 يناير   ،1 ط:  �لبيئية،  �لت�سريعات  �جلو�د،  عبد  �لوهاب  عبد  �أحمد    )1(

�لعربية للن�سر و�لتوزيع، �لقاهرة – م�سر، �ض 25.

و�إذ� كان ذلك و�عتبت �حلماية �لبيئية قيمة من قيم �ملجتمع �لتي 

�مل�سّرع  على  يتعني  فاإنه  لتاأكيدها،  عامة  ب�سفة  �لقانوين  �لنظام  ي�سعى 

خمتلفة،  عنا�سر  فيها  تتد�خل  مرّكبة  قيمة  هي  �لقيمة  هذه  �أن  �إدر�ك 

وبذلك فاإنه ل بد من ت�سافر �جلهود للو�سول �إىل تكوين �لبيئة كقيمة من 

�لقيم �لتي ي�سعى �لقانون للحفاظ عليها. 

يحدد  عن�سر  كل  حتديد  وح�سب  �لعنا�سر،  حتديد  على  وبناء 

حيث  و�لعقاب،  للتجرمي  حماًل  يعتب  �لذي  �لقانوين  �لنموذج  �لقانون 

�أو  �عتد�ء  تكون  �أن  ميكن  �لتي  �ملختلفة  �ل�سور  منوذج  �لقانون  يحدد 

حتديد  �أهمية  تظهر  وبالتايل  بالبيئة،  مبا�سر  غري  �أو  مبا�سرً�  �إ�سر�رً� 

  .
)1(

�لعنا�سر �لبيئية �ملحمية بالقانون وفقا ملفهومها �لو��سع و�ل�سامل 

�لبيئة ورعايتها  �لإ�سالمي ف جمال حماية  �لقانون  �إىل  وبالنظر 

�أنه  تقرر  و�ردة  عقوبات  �أو  مكتوب  قانون  هناك  لي�ض  باأنه  يت�سح  فاإنه 

بها  يعاقب  �أخروية  عقوبة  وهناك  عليها،  وُيعتدى  �لبيئة  تنتهك  عندما 

وجه حق؛  دون  للعباد  باعتبارها حقًا  �لبيئة  على  يعتدي  من  تعاىل  �هلل 

�لإ�سر�ر  دون  بها  بالنتفاع  باللتز�م  �لأحو�ل  ماأمور ف جميع  �أنه  ذلك 

بخزونها، وبر�عاة حق غريه فيها قبل مر�عاة حقه ون�سيبه منها ف 

جميع �لأحو�ل وف كل �لظروف و�مل�ستجد�ت. وهناك من قو�عد �لدين 

ما يحفظ لهذه �لبيئة مكانتها ومقّدر�تها، وهي تعتب ذ�ت قيمة خلقية 
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�أن  �ساأنها  من  قانونية  قو�لب  ف  ت�سب  �أن  �إىل  وحتتاج  وقيمية  وتربوية 

تنظم عالقة �لإن�سان ببيئته.

فيها  تناول  �لتي  در��سته  خامتة  ف  �لوهاب  عبد  �أحمد  وينتهي 

�لت�سريعات �لبيئية باأن من �ل�سرورة بكان من �أجل تعزيز �لبعد �لقانوين 

ملفهوم �لبيئة من �لتاأكيد ف خمتلف �لد�ساتري على �أحقية �ملو�طن ف بيئة 

نظيفة ومالئمة و�سحية للجيل �حلايل ولالأجيال �لقادمة، ول بد من و�سع 

منظومة قانونية متكاملة لتعزيز �حلماية �لبيئية ف �ملجتمع �لد�خلي. كما 

�لأ�سر�ر  �لناجمة عن  �لغر�مة �ملدنية  �أن تكون  �أكد كذلك على �سرورة 

مع  تتنا�سب  �أو  �ل�سرر،  حجم  من  قدرً�  �أكب  �لأحو�ل  جميع  ف  �لبيئية 

مقد�ر �ل�سرر �إىل حد ما، و�أن يعرتف �لقانون باأحقية �ملو�طن ف �إقامة 

�لدعوى �خلا�سة باأية م�سكلة بيئية حتى ولو مل يكن مت�سررً� منها باعتبار 

�أن �لدفاع عن ذلك ي�سكل حقًا جماعيًا من حقوق �ملجتمع.

�إن من �ل�سرورة بكان �لهتمام بالبعد �لقانوين للبيئة، حيث ل 

ميكن �لكتفاء بتعزيز �لبعد �لفل�سفي و�لعقدي من خالل �لرتبية �لبيئية 

�لرتكاز  نقطة  باعتباره  �جلانب  بهذ�  �لهتمام  من  بد  ل  بل  فح�سب، 

حلماية �لنتفاع بالبيئة و�حلفاظ عليها، ولكن ذلك ينبغي �أن يتعزز من 

خالل �لتو�سيع من نطاق �لبعد �لقانوين و�لت�سريعي للمفهوم.

�أن ينظم حق  �ساأنه  �لذي من  �لأبعاد هو  تكامل هذه  فاإن  وبذلك 

�لنتفاع بالبيئة من خالل خمتلف �لنطاقات و�مل�ستويات، وهو �لذي من 

�لإن�سان على  بالإن�سان، فرتبية  �ملحيطة  للبيئة  �أن يحقق �حلماية  �ساأنه 
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�أن رعاية �لبيئة من خالل ما قررته �لن�سو�ض من �سو�بط �لتعامل معها 

عبادة من �لعباد�ت، من �ساأنه �أن يوؤدي �إىل �ن�سباط �ل�سلوك على وفقه 

ومن  عليها.  و�حلفاظ  �لبيئة  �ملكا�سب ف حماية  �لكثري من  �إىل حتقيق 

ب�سورة  للبيئة  �نتهاكا  تعد  �لتي  �لأفعال  جترمي  ت�سريع  فاإن  �آخر  جانب 

مبا�سرة �أو غري مبا�سرة من �ساأنه �أن يحقق حماية مكملة لتلك �حلماية 

�أن تنظم �لنتفاع  �لتي تعتب حجر �لأ�سا�ض ف بناء منهجية من �ساأنها 

و�لرتفاق بالبيئة وحتميها من عبث �لعابثني ممن ي�ستغل �لبيئة ��ستغالًل 

�سيئًا عند �نتفاعه بها.
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املبحث الث�ين

مكون�ت البيئة وعن��سره�

عنا�سر  عدة  على  ت�ستمل  متميزً�  علمًا  �أ�سبحت  كما  �لبيئة  �إن 

متفاعلة ل يكتمل ذلك �ملعنى �إل بها جمتمعة، وهذه �لعنا�سر لئن كانت 

وجود  قبل  لبع�سها  بالن�سبة  و�لتفاعل  �لوجود  مكتملة  �لبيئي  �لو�قع  ف 

�لأر�ض،  على  حياته  ميار�ض  بد�أ  منذ  �لآخر  للبع�ض  وبالن�سبة  �لإن�سان، 

�إل �أن وجودها ف �لفكر �لبيئي طر�أ تباعًا بح�سب تطور هـذ� �لفكر �لذي 

بالبحث  وتناوله  �لبيئة،  مفهوم  �إىل  �أ�سافه  بيئيًا  عن�سرً�  �كت�سف  كلما 

�سمن �لبحث �لبيئي �لعام.

�لبيئة ف  �لأول من عنا�سر  �لعن�سر  �لبيئي كان  �لفكر  �أن  ويبدو 

�هتمامه، وهـو �لعن�سر �لطبيعي �ملادي متمثاًل ف �لأر�ض وما يوجد عليها 

رياح  من  �لطبيعية  �لقوى  ف  �أي�سًا  و�ملتمثل  وحيو�ن،  ونبات  جماد  من 

وحر�رة و�سوء، ثم �ن�ساف �إىل ذلك ف مرحلة لحقة ما فعله �لإن�سان 

على وجه �لأر�ض من �سروب �لإجناز�ت �ملختلفة، ثم �جته �لهتمام قويًا 

�إىل عن�سر �لأنظمة �لتي حتكم �لبيئة متمثلة ف حركة �لتاأثر و�لتاأثري بني 

�لبيئة وحتافظ على  �لبيئية، وف �لأن�ساق �لتي حتفظ تو�زن  �ملوجود�ت 

هـي  �لبيئة  �أن  ت�سور  �إىل  �لبيئي  �لفكر  �نتهى  وحينما  �سريورتها،  �سو�ء 

�إطارها �لكرة �لأر�سية، وما يوؤثر عليها من �ملكونات  كل متكامل ي�سمل 

ف  كال�سلعة  جامدة  لي�ست  �لإطار  هـذ�  حمتويات  و�أن  للكون،  �لأخرى 

و�أن�ساق  �أنظمة  �سمن  ومتاأثرة  موؤثرة  �لتفاعل  د�ئمة  هـي  بل  خمزن، 
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)1(  �لكهف 3.

مقننة، حينما �نتهى �لت�سور �لبيئي �إىل ذلك �أ�سبحت عنا�سر �لبيئة ف 

�لفكر �لبيئي �حلديث تتمثل ف �أربعة عنا�سر �أ�سا�سية، يت�سمن كل منها 

عنا�سر فرعية مندرجة فيها، وهذه �لعنا�سر �لأ�سا�سية هي �لتالية:

اأواًل - الطبيعة اجلامدة :

وهو �لأ�سا�ض �لأول للبيئة، وي�سمل ثالثة �أنو�ع من �جلماد�ت: �أولها 

وما  �ملختلفة،  بكوناتها  �لأر�سية  �لق�سرة  وت�سمل  �ل�سلبة،  �جلماد�ت 

على  ما  ي�سمل  كما  وه�ساب،  ومن جبال  ووهاد،  وديان  عليه من  تتموج 

تلك �لق�سرة وما حتتها من �ل�سخور و�ملعادن �ل�سلبة باأنو�عها �ملختلفة، 

�أ�سا�سي ف جممل  �إليه من �لعنا�سر �ملتعددة �لتي تقوم بدور  وما تنحل 

�لبعيد  �لباطن  ما ف  كان  و�إذ�  منه وغري �حلي،  �لبيئي �حلي  �لت�سكيل 

�لتاأمل  عند  �أنه  �إل  بيئيًا،  عن�سرً�  يكون  �أن  عن  بعيدً�  يبدو  �لأر�ض  من 

ف  ما  على  خمتلفة  باأنحاء  تاأثري�ت  له  �لبعيد  �لباطن  ف  ما  �أن  يتبني 

كما  �ملبا�سر  بالنبجا�ض  �أو  باحلر�رة  �أو  بال�سغط  �إما  �لأر�سي،  �لظاهر 

�لعنا�سر  تعد �سمن  �إذ�  فهي  �لبكانية،  و�لثور�ت  �ملائية  �ملتفجر�ت  ف 

�ملوؤثرة ف �لبيئة �سو�ء ف و�سعها �لباطني �أو ف و�سعها �لظاهري.

وقد عب �لقر�آن �لكرمي عن هـذ� �لعن�سر بتعابري متعددة تغطي 

�أحيانًا  عنه  فقد عب  �لبيئية،  و�أدو�رها  �لعن�سر  هـذ�  �أنو�ع  ف جمملها 

.
)1(

{ �ٍب  ُتررَ ِمن  كرَ  لرَقرَ خرَ ِبالَِّذي  ْرترَ  فرَ كرَ
رَ
�أ  } تعاىل:  قوله  ف  كما  بالرت�ب 
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)1(  �لبقرة 22.

)2(  �حلديد 25.

)3(  �لأنبياء 30.

��ًسا  ِفررَ ْر�ضرَ 
رَ
�ْلأ ُكُم  لرَ لرَ  عرَ جرَ {�لَِّذي  تعاىل:  قوله  ف  كما  بالأر�ض  و�أحياًنا 

. و�أحيانًا �أخرى با�سم معدن من �ملعادن كما ف قوله 
)1(

اًء} اءرَ ِبنرَ مرَ �ل�سَّ ورَ

كل  وف   .
)2(

ا�ِض} ِللنَّ اِفُع  نرَ مرَ ورَ ِديٌد  �سرَ �ٌض 
ْ
اأ برَ ِفيِه  ِديدرَ  �حْلرَ ا  ْلنرَ نزرَ

رَ
�أ {ورَ تعاىل: 

ف  متمثاًل  �ملذكورة  �لعنا�سر  ف  �لبيئي  �لبعد  �إىل  �إ�سارة  �لتعابري  هـذه 

�لتفاعل بينها وبني �لكائنات �حلية كما ميثلها �لإن�سان.

وجه  على  كانت  �سو�ء  �ختالفها،  على  �ل�سو�ئل  هـو  �لثاين  و�لنوع 

�لأر�ض �أو ف باطنها، وياأتي على ر�أ�ض تلك �ل�سو�ئل �ملاء �لذي قد يكون 

بيئيًا  �أحو�له ميثل عن�سرً�  كل  متبخرً�، وف  يكون  قد  كما  �أي�سًا جامدً� 

على درجة عظيمة من �لأهمية ملا له من �لأثر �لبالغ ف جممل �لوجود 

�لبيئي كله، فهو �لعن�سر �لأ�سا�سي للحياة كلها، وهو �ملوؤثر ف �ملناخ تاأثريً� 

كبريً� حتى لي�سبه �أن يكون �لعن�سر �لأكب ف ت�سكيله وتكييفه عب دورته 

�لقر�آن  ي�سري  �ملهم  �لعن�سر  هـذ�  و�إىل  و�لتبخر.  و�ل�سيولة  �لتجمد  بني 

. وهو 
)3(

يٍّ } ْيٍء حرَ ا ِمنرَ �مْلرَاِء ُكلَّ �سرَ ْلنرَ عرَ جرَ �لكرمي ف مثل قوله تعاىل: {ورَ

قول يبني بو�سوح �لأهمية �لبيئية للماء.

بو�طن  ف  �ملدفونة  �لنفطية  �لزيوت  �أي�سًا  �ل�سو�ئل  من  �أن  كما 

�لبيئي  �لتفاعل  �أهمية كبرية ف  له  �أ�سبحت  بيئي  فهي عن�سر  �لأر�ض، 

منذ ��ستخرج لال�ستعمال ف توليد �لطاقة وما ن�ساأ عن ذلك من �لتلوث، 
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)1(  �لأنبياء 32.

وقد يكون له قبل ذلك �أي�سًا دور ف �لتاأثري على �سطح �لأر�ض على نحو 

من �لأنحاء �سمن ما للباطن من �أثر ف �لظاهر كما �أملحنا.

�أما �لنوع �لثالث فهـو �لغاز�ت �ملختلفة �لتي تكون �لغالف �جلوي 

لالأر�ض، بل قد يكون بع�سها متغلغاًل ف �لأر�ض نف�سها، فالهو�ء �ملحيط 

�لبالغة  �لأهمية  ذ�ت  �لغاز�ت  من  كبري  خليط  على  ي�ستمل  بالأر�ض 

و�لهيدروجني  �لأك�سجني  �لغاز�ت  هـذه  �أهم  ومن  �لبيئي،  �لوجود  ف 

كثرية،  �أخرى  و�أنو�ع  و�لهليوم،  و�لأوزون  �لكربون  و�أك�سيد  و�لنيرتوجني 

)�لرتوب�سفري،  هي:  بالأر�ض  حتيط  �أربع  طبقات  ف  �لغاز�ت  وترتتب 

هـذه  من  طبقة  ولكل  و�لأيون�سفري(،  و�مليزو�سفري،  و�ل�سرت�ت�سفري، 

�لطبقات با ت�ستمل عليه من �لغاز�ت دور بيئي با فيها تلك �لتي تبتعد 

عن �لأر�ض مئات �لكيلومرت�ت، فبع�سها يبني �ملادة �حلية، وبع�سها ي�سد 

�لأ�سعة �ل�سارة، وبع�سها يقوم بدور مهم ف تعديل �ملناخ، وكلها ت�سرتك 

ف �لنظام �لبيئي �لعام. 

�إن هـذه �لغاز�ت �لتي تكون �لغالف �جلوي �ملحيط بالأر�ض هـي 

ْقًفا  �سرَ اءرَ  مرَ �ل�سَّ ا  ْلنرَ عرَ جرَ تعاىل: {ورَ قوله  �لكرمي ف  �لقر�آن  �إليها  �أ�سار  �لتي 

�لوجود  حفظ  ف  �أ�سا�سي  دور  من  به  تقوم  ملا  وذلك   .
)1(

{ ُفوًظا  ْ حمرَ

�لبيئي، �سو�ء با توفر من �أ�سباب �حلياة وعنا�سر بنائها، �أو با ت�سد 

من مدمر�ت �ل�سهب و�لنيازك �ملتجهة �إىل �لأر�ض، ومن حمرقات �لأ�سعة 

�ل�ساقطة من �ل�سم�ض.
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ثانًيا - القــوى الطبيعية :

�لطبيعية،  �لقوى  عن�سر  للبيئة  �ملكونة  �لأ�سا�سية  �لعنا�سر  ومن 

�أن له خ�سو�سية تفرده  �إل  وهو عن�سر ينتمي �إىل �لطبيعة غري �حلية، 

بالبيان، ويتمثل هـذ� �لعن�سر �لبيئي ف قوى طبيعية يحدث بع�سها من 

�لتفاعالت �لأر�سية، ويرد بع�سها �لآخر من ور�ء �لكوكب �لأر�سي لت�سنع 

كلها مكونًا بيئيًا بالغ �لأهمية ذ� وظائف متعددة ف �لوجود �لبيئي يتوقف 

عليها ذلك �لوجود ف بنيته وتو�زنه و��ستمر�ره.

فلالأر�ض  �جلاذبية،  قوة  �لبيئي  �لعن�سر  هـذ�  مكونات  �أهم  ومن 

من  معينًا  حدً�  �لبالغة  �ملوجود�ت  كل  �سطحها  �إىل  بها  جتذب  جاذبية 

�لثقل مما يقع ف حميطها �إىل م�سافات معينة من �لف�ساء، ولهذه �لقوة 

�جلاذبة �أهمية بالغة ف �لتنا�سب �لو�سعي للعنا�سر �لبيئية كلها، حتى �إننا 

لو ت�سورنا �نعد�مها لنفرط كل ما على وجه �لأر�ض و�نخرمت �أو�ساعه 

�لقوة  هـذه  ومن  لذلك.  تبعًا  كلها  �لبيئة  فانخرمت  �لف�ساء  وتال�سى ف 

�لأر�سية �جلاذبة ما يجعل �لقمر يدور حول �لأر�ض فيوؤثر ذلك �لدور�ن 

على �لبيئة بثل ما يحدث من �ملد و�جلزر. و�لأر�ض نف�سها منجذبة �إىل 

بيئي  تاأثري  ولذلك �لجنذ�ب  تدور حولها،  بقوة جاذبة جتعلها  �ل�سم�ض 

بالغ �لأهمية، �إذ هـو �لذي يكون به �لفعل �ل�سم�سي ف �لبيئة على �لنحو 

�لذي هـو عليه، ولو ت�سورنا �نعد�مه بل �لتغري �لطفيف ف قوته بالزيادة 

�أو �لنق�ض ملا كان للبيئة وجود �أ�ساًل.

�لطاقة  هـذه  �إىل  كثرية  �إ�سار�ت  �لكرمي  �لقر�آن  ف  جاءت  وقد 
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)1(  فاطر 41.

)2(  �حلج 65.

�ِت  اورَ مرَ �ِسُك �ل�سَّ  مُيْ
رَ َّ
�جلاذبة ودورها �لبيئي، ومن ذلك قوله تعاىل: {�إِنَّ �هلل

علم  ف  عنه  يعب  �لذي  هـو  �لإم�ساك  )فهذ�   .
)1(

{ ُزول  ترَ ن 
رَ
�أ ْر�ضرَ 

رَ
�ْلأ ورَ

�لقوة  �إىل  ي�سري  وهو   ، خلل(  يعرتيه  ل  بحيث  �جلاذبية  بنظام  �لهيئة 

نف�سها  �لأر�ض  و��ستقر�ر  �لأر�ض،  على  �لأ�سياء  ��ستقر�ر  بها  يكون  �لتي 

مع �سائر �لكو�كب �لأخرى. وف �لإ�سارة �إىل دور هـذه �لقوة �جلاذبة ف 

 
رَ َّ
�هلل نَّ 

رَ
�أ ررَ  ترَ  ْ ملرَ

رَ
�أ تعاىل: {  يقول  لها  �ملنمي  للحياة  �ملهيئ  �لبيئي  �لتفاعل 

اءرَ  مرَ �ِسُك �ل�سَّ مُيْ ْمِرِه ورَ
رَ
ِباأ ْحِر  ِري ِف �ْلبرَ ْ �ْلُفْلكرَ جترَ ْر�ِض ورَ

رَ
ا ِف �ْلأ ُكم مَّ ررَ لرَ خَّ �سرَ

.  فالآية تفيد �أن قوة �جلاذبية �ملعب 
)2(

ْذِنِه } لَّ ِباإِ ْر�ِض �إِ
رَ

لرَى �ْلأ عرَ عرَ قرَ ن ترَ
رَ
�أ

�ملعب  �لأر�سية  �لبيئة  تهيئة  �لكبري ف  �لدور  لها  �ل�سماء  باإم�ساك  عنها 

عنها بالت�سخري حلفظ �حلياة وتنميتها.

بالغ  بيئيًا  عن�سرً�  تعد  �لتي  �حلر�رية  �لقوة  �ملكونات  تلك  ومن 

�لأهمية ف جممل �لوجود �لبيئي، فهي �أ�سا�ض ف ن�ساأة �حلياة وتنميتها، 

جوي  �سغط  من  عنا�سرها  وتنظيم  �ملناخية  �لبنية  ترتيب  ف  وكذلك 

�لأ�سعة  هـو  للحر�رة  �لأكب  و�مل�سدر  للرياح.  وحركات  مائية  ودور�ت 

�ل�سم�سية �ل�ساقطة على �لأر�ض من خالل �لغالف �جلوي، فهي �إذ� مكون 

بيئي هـام قادم من خارج �لبيئة ب�سافات كبرية. ومن م�سادر �لطاقة 

�ملعادن �ملن�سهرة  �لأر�ض من  به باطن  �لبيئة ما ي�سطرم  �حلر�رية ف 

ف درجة حر�رية عالية، فهذه �حلر�رة �لباطنية يت�سرب �سيء منها �إىل 

�سطح �لأر�ض ليكون لها دور بيئي.
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)1(  �لنباأ 13.

يون�ض 5.  )2(

)3(  �لق�س�ض 72.

قوله  جاء  �لبيئي  ودورها  �حلر�رية  �لقوة  هـذه  �إىل  �لإ�سارة  وف 

�مل�سطرم  �حلار  هـو  فالوهاج   .
)1(

{ اًجا  هَّ ورَ �ًجا  �ِسررَ ا  ْلنرَ عرَ جرَ ورَ  } تعاىل: 

 - �ل�سم�ض  ووهج  �لنار،  من  و�حلر  �ل�سوء  ح�سول  هـو  و�لوهج  �لتقاد، 

وهي �ملق�سودة ف �لآية - يت�سمن ما تر�سله من حر�رة ف �لف�ساء. وملا 

كان �ملقام ف ذكر هـذ� �لوهج هـو مقام �ملنة على �لإن�سان بتوفري ظروف 

يتبني  فاإنه  و�لالحقة،  �ل�سابقة  �لآيات  من  يبدو  كما  له  �لناعمة  �حلياة 

بو�سوح �ملغزى من �إير�د لفظ �حلر�رة ف هـذ� �ملقام، وهو بيان �أن هـذه 

�حلر�رة عن�سر مهم من عنا�سر �لتفاعل �لبيئي �ملي�سر للحياة.

ومنها �لقوة �ل�سوئية، وهي من �لعنا�سر �لبيئية �لهامة، فال�سوء 

هـو م�سدر �لطاقة جلميع �لكائنات �حلية نباتية وحيو�نية، وهو موؤثر فيها 

�لتاأثري �لبالغ من حيث بنيتها �لف�سيولوجية، وكذلك من حيث �سلوكياتها 

�لتي بها تكون دورة �لتكاثر من جهة ودورة �لتوزع �ملكاين لالأحياء على 

�لأر�ض بالنت�سار و�لتقل�ض و�لإقامة و�لهجرة من جهة �أخرى. و�مل�سدر 

�لأ�سا�سي لل�سوء هـو �ل�سم�ض، وذلك ما وردت �لإ�سارة �إليه ف قوله تعاىل: 

ْيُتْم �إِن 
رَ
�أ ررَ

رَ
. وف قوله تعاىل: { ُقْل �أ

)2(
اًء } يرَ ْم�ضرَ �سِ لرَ �ل�سَّ عرَ { ُهورَ �لَِّذي جرَ

ِتيُكم 
ْ
اأ ِ يرَ

َّ
رْيُ �هلل ٌه غرَ ْن �إِلرَ ِة مرَ امرَ  �ْلِقيرَ

ِ
ْوم ًد� �إِىل يرَ ْرمرَ اررَ �سرَ هرَ لرَْيُكُم �لنَّ  عرَ

ُ َّ
لرَ �هلل عرَ جرَ

. وقد ورد �ل�سياء ف �لآيتني مورد �لبيان ملا فيه من �سرورة 
)3(

ِبلرَْيٍل }

للحياة وجودً� و��ستمر�رً�، وهو ملمح بيئي ظاهر.
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)1(  �حلجر 22.

)2(  فاطر 9.

�لبيئة  ف  مهم  دور  لها  �لقوة  فهذه  �لرياح،  قوة  كذلك  ومنها 

بعنا�سرها �حلية وغري �حلية على حد �سو�ء، فهي عامل ف حّت �لرتبة 

عامل  وهي  �آخر،  �إىل  مكان  من  نقلها  ثم  �لأر�ض،  وجه  على  وحتريكها 

ف نقل �ل�سحب �ملمطرة ون�سرها ليتوزع هـطولها على �لأماكن. وللرياح 

دور ف �إحد�ث �لتيار�ت �ملائية �لتي توؤدي �إىل توزيع �لكائنات �حلية ف 

�لو�سط �ملائي، كما �أن لها دورً� ف �نتقال وتوزيع وهجرة �أنو�ع كثرية من 

�لنباتية تقوم �لرياح بدور مهم ف نقل  �لطيور و�حل�سر�ت، وف �حلياة 

�للقاح مما يوؤثر ف عملية �لإخ�ساب ون�سر �لنباتات وتوزيعها.

�لقر�آن  ف  جاء  للرياح  �ملهم  �لبيئي  �لدور  هـذ�  �إىل  �لإ�سارة  وف 

اًء  مرَ اِء  مرَ �ل�سَّ ِمنرَ  ا  ْلنرَ نزرَ
رَ
اأ فرَ �ِقحرَ  ورَ لرَ احرَ  يرَ �لرِّ ا  ْلنرَ ْر�سرَ

رَ
�أ ورَ  } تعاىل:  قوله  �لكرمي 

احرَ  يرَ �لرِّ لرَ  ْر�سرَ
رَ
�أ �لَِّذي   

ُ َّ
�هلل ورَ  } تعاىل:  قوله  جاء  كما   .

)1(
{ اُكُموُه  ْينرَ �ْسقرَ

رَ
اأ فرَ

 .
)2(

ا } ْوِتهرَ ْعدرَ مرَ ْر�ضرَ برَ
رَ
ا ِبِه �ْلأ ْينرَ ْحيرَ

رَ
اأ ٍت فرَ يِّ لرٍَد مَّ اُه �إِىل برَ �ُسْقنرَ اًبا فرَ حرَ ُتِثرُي �سرَ فرَ

وف �لآيتني يبدو جليًا �لدور �ملهم للرياح ف �لتكوين �لبيئي عنا�سر ونظاًما 

و�حلر�رة  �جلاذبية  قوة  �إىل  ين�ساف  �لطبيعية  �لقوى  من  قوة  باعتباره 

و�ل�سوء لتمثل كلها مكونًا من �ملكونات �لأ�سا�سية للبيئة.

ثالثًا  - الطبيعة احلية  :

متثل �لطبيعة �حلية عن�سرً� �أ�سا�سيًا من عنا�سر �لبيئة �إن مل يكن 

�لعن�سر �ملحوري فيها، فاملتاأمل ف جممل �لوجود �لبيئي يالحظ كاأمنا 
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)1(  طه 53 – 54.

)2(  �حلجر 19 – 20.

ليخدم  ثم  فيه،  ويخدم عن�سر �حلياة  يحت�سن  �أن  بغاية  مهياأ  كله  كان 

نقطة �لذروة ف ذلك �لعن�سر وهو �لكائن �لإن�ساين. و�لطبيعة �حلية هـي 

�ملتميزة بثالث ميز�ت �أ�سا�سية تعتب هـي مظاهر �حلياة، وهي: ) �لغذ�ء، 

تتوفر فيها هـذه �خل�سائ�ض  �لتي  �لكائنات  وتتنوع  و�لتكاثر (،  و�لنمو، 

�إىل ثالثة �أنو�ع هي: )�لنبات، و�حليو�ن، و�لإن�سان(.

فالنباتات هـي �لغطاء �لذي يك�سو ق�سمًا كبريً� من �لأر�ض، وهي 

�أنو�ع كثرية ترتتب درجات من حيث �لب�ساطة و�لتعقيد ف تكويناتها �لكمية 

و�لكيفية وف �أدو�رها �لبيئية، و�لوجود �لنباتي وجود حموري ف �لبيئة، 

�أك�سيد  ثاين  متت�ض  هـي  �إذ  �لغاز�ت،  دورة  ف  كبري  دور  لها  فالنباتات 

وللنباتات  لياًل،  �لآية  هـذه  وتعك�ض  نهارً�،  �لأك�سجني  وتطرح  �لكربون 

�لغابية دور مهم ف ت�سكيل �ملناخ وف توزيع �لأمطار، وفوق ذلك كله فاإن 

�لنباتات هو �لغذ�ء �لأ�سا�سي للحيو�ن و�لإن�سان.

وف �لقر�آن �لكرمي ذكر م�سهود للنبات باعتباره عن�سرً� بيئيًا فاعاًل، 

�ًجا  ْزورَ
رَ
�أ ِبِه  ا  ْجنرَ ْخررَ

رَ
اأ فرَ اًء  مرَ اِء  مرَ �ل�سَّ ِمنرَ  لرَ  نزرَ

رَ
�أ ورَ  } تعاىل:  قوله  مثل  ف  وذلك 

ْر�ضرَ 
رَ
�ْلأ . وقـوله تعالـى: { ورَ

)1(
ُكـْم } ـامرَ ْنعرَ

رَ
�أ ــْو�  �ْرعرَ ُكـُلـو� ورَ  * ـتَّى  اٍت �سرَ َّبرَ نـ ن  مِّ

ُكْم  ا لرَ ْلنرَ عرَ جرَ ْوُزوٍن * ورَ ْيٍء مَّ ا ِمن ُكلِّ �سرَ ا ِفيهرَ ْتنرَ نبرَ
رَ
�أ ��ِسيرَ ورَ ورَ ا ررَ ا ِفيهرَ ْينرَ ْلقرَ

رَ
�أ ا ورَ اهرَ ْدنرَ درَ مرَ

�لبيئي  للدور  بيان  �لآيتني  ففي   .
)2(

{ �ِزِقنيرَ  ِبررَ ُه  لرَ �ْسُتْم  لَّ ن  مرَ ورَ اِي�ضرَ  عرَ مرَ ا  ِفيهرَ

للنبات متمثاًل ف مدخله ف �لدورة �لغذ�ئية للبيئة �حلية، ومتمثال �أي�سًا ف 

مدخله ف �لتز�ن �لبيئي �لعام كما يفيده �لو�سف بـ ) �ملوزون (.
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)1(  فاطر 28.

)2(  �ل�سورى 29.

�سلم  ف  بع�ض  فوق  بع�سها  مرتتبة  �أنو�ع  �أي�سًا  هـي  و�حليو�نات 

�لدورة  ف  جميعًا  ت�سهم  ولكنها  و�أدو�رً�،  مكونات  و�لتعقيد  �لب�ساطة 

�سطح  على  وتوزعها  �حلياة  �نت�سار  ف  دور  فللحيو�نات  للبيئة،  �حليوية 

�لأر�سية  �لبيئة  �إىل  للجيف  �ملكونة  �ملو�د  �إعادة  ف  دور  ولها  �لأر�ض، 

مما  �لع�سوية،  �ملو�د  لتلك  �ملحللة  �حليو�نات  ِقبل  من  �لتحليل  بطريق 

�أي�سًا ف  دوٌر  لها  �إن  بل  �حت�سان �حلياة،  ��ستمر�رية  �لقدرة على  يوفر 

�لدورة �لغازية عن طريق �لتنف�ض مما يكون له �سلة على نحو من �لأنحاء 

بالتنظيم �ملناخي.

ودوره  �لبيئة  ف  �حليو�ين  للوجود  و�ٍف  بيان  �لكرمي  �لقر�آن  وف 

ِلٌف  ترَ  خُمْ
ِ
ام ْنعرَ

رَ
�ْلأ �بِّ ورَ ورَ �لدَّ ا�ِض ورَ ِمنرَ �لنَّ �لبيئي فيها، ومن ذلك قوله تعاىل: { ورَ

ا برَثَّ  مرَ ْر�ِض ورَ
رَ

�ْلأ �ِت ورَ اورَ مرَ ْلُق �ل�سَّ اِتِه خرَ ِمْن �آيرَ . وقوله تعاىل: { ورَ
)1(

�ُنُه } ْلورَ
رَ
�أ

. ففي �لآيتني معنى 
)2(

ِديٌر } اُء قرَ �سرَ � يرَ ْمِعِهْم �إِذرَ لرَى جرَ ُهورَ عرَ ٍة ورَ �بَّ ا ِمن درَ ِفيِهمرَ

�لتنوع �حليو�ين، وفيهما �لتغيري بالبث وهو �إ�سارة �إىل �لتوزع و�لنت�سار 

على وجه �لأر�ض وف �لف�ساء - �إذ تنت�سر فيه حيو�نات ل ُترى بالعني - 

وف كل من �لتنوع و�لنت�سار معنى بيئي يفيد توزع �لدور�ت �لبيئية بني 

�لكائنات �حلية وتكاملها، �إذ ذلك ل يكون �إل بالتنوع و�لنت�سار.

و�لإن�سان هـو �لعن�سر �لبيئي �لأكب ف �لكائنات �حلية كلها، بل 

ف مطلق �لكائنات �لبيئية، وذلك �سو�ء من حيث تعقيده �لرتكيبي �لذي 
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)1(  نوح 17.

)2(  �لبقرة 29.

)3(  �لروم 41.

جعله ف ذروة �لكائنات رفعة، �أو من حيث فعاليته �لبيئية تاأثرً� وتاأثريً� ف 

جانبي �لإيجاب و�ل�سلب، �أو من حيث ما يبدو من �أن �لبيئة مركبة دو�ئر 

باأن  يخدم بع�سها بع�سًا، ود�ئرة �لإن�سان فيها هـي �لد�ئرة �لتي تنفرد 

كانت جميع �لدو�ئر �لأخرى ف خدمتها، وذلك ما يجعل له و�سعًا منفردً� 

ف �لوجود �لبيئي، �إذ هـو كائن بيئي من جهة، وهو من جهة �أخرى كائن 

متميز ف وجوده �لبيئي عن كل �لكائنات �لأخرى.

ف  لالإن�سان  �لبيئي  �لو�سع  لهذ�  م�ستفي�ض  بيان  �لكرمي  �لقر�آن  وف 

 
ُ َّ
�هلل طرف �لوحدة مع �لبيئة و�لتميز عنها جميعًا، ومن ذلك قوله تعاىل: { ورَ

ا ِف  ُكم مَّ لرَ لرَقرَ  . وقوله تعاىل: { ُهورَ �لَِّذي خرَ
)1(

اًتا } برَ نرَ ْر�ِض 
رَ
�ْلأ نرَ  ُكم مِّ ترَ نبرَ

رَ
�أ

ا  ِبرَ ْحِر  �ْلبرَ ورَ  ِّ �ْلبرَ اُد ِف  �سرَ �ْلفرَ ررَ  هرَ . وقوله تعاىل: { ظرَ
)2(

ِميًعا } ْر�ِض جرَ
رَ
�ْلأ

لالإن�سان،  �لبيئي  �لو�سع  تبني  �لآيات  فهذه   .
)3(

{ ا�ِض  �لنَّ ْيِدي 
رَ
�أ ْت  برَ �سرَ كرَ

وذلك على �لتو�يل �بتد�ء با هـو عليه من وحدة بيئية مع �سائر �لكائنات؛ 

�إذ هـو مكون من تر�ب مثلما كل عنا�سر �لبيئة مكونة منه، ثم با هـيئت 

عليه �لبيئة كلها من و�سع لأجل خـدمته �إذ هـي خلقت له، ثم با هـو مهياأ 

به من قدرة فاعلة ف �لبيئة؛ �إذ با تك�سب يده ي�ستطيع �أن يعمم �لف�ساد 

�لبيئي على �لب و�لبحر، كما ي�ستطيع �أي�سًا بفهوم �ملخالفة �أن يحافظ 

على �ل�سالح فيهما.
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رابعًا  - البيئة امل�صيدة :

�إن �لإن�سان لئن كان ُيعد عن�سرً� من عنا�سر �لبيئة، �إل �أنه يعتب 

�أي�سًا �سانعًا جلزء من تلك �لبيئة، وهو جزء من �ساأنه �أن يكون له تاأثري 

�لبيئي  �لتفاعل  ف  �لأخرى  �لبيئية  �لعنا�سر  �سائر  مع  به  ينخرط  بيئي 

�ل�سامل، وهذ� �لعن�سر �لبيئي �لذي ي�سنعه �لإن�سان هـو عن�سر طارئ 

مل يظهر �إل بالتطور �لجتماعي �ملدين �لذي طر�أ عليه، وقد ظل يزد�د 

حجمه ودوره ف �لبيئة باطر�د ذلك �لتطور حتى �أ�سبح ف �لع�سر �حلديث 

عن�سرً� بيئيًا ذ� �ساأن ف �لتاأثري على �لبيئة من حيث عنا�سرها ومن حيث 

�أنظمتها، فاأ�سبح بذلك يلقى �لهتمام �ملتز�يد ف �لفكر �لبيئي حتى �أ�سبح 

ُي�سنف �سمن  و�أ�سبح  �لبيئي،  �لوجود  �أ�سا�سيًا ف  رقمًا  �لفكر  هـذ�  ُيعد ف 

عنا�سر �لبيئة با�سم �لبيئة �ل�سطناعية �أو �لبيئة �مل�سيدة.

وتتمثل �لبيئة �ل�سطناعية فيما يقيمه �لإن�سان على وجه �لأر�ض 

�لطرق  �لثقافية،  �ملعامل  �ل�سكنية،  �ملباين   ( مثل:  خمتلفة  من�ساآت  من 

و�ملطار�ت، و�ملو�نئ و�مل�سانع و�ملز�رع وغريها مما بنته يد �لإن�سان (، 

وتتمثل �أي�سًا فيما ينتج عن تلك �ملن�ساآت من �ملنتجات متمثلة ف غاز�ت 

و�أبخرة مت�ساعدة من �مل�سانع، وف م�سنوعات �سادرة منها، وف �أ�سمدة 

ومبيد�ت مت�سربة ف �أر�ض �ملز�رع، وف �سو�ساء و�هتز�ز�ت منطلقة من 

هـذه  من  ملفوظة  وغازية  و�سائلة  �سلبة  نفايات  وف  و�ملطار�ت،  �ملدن 

�ملن�ساآت كلها، فمجمل ما �سيدت يد �لإن�سان وما ينتج عما �سيدت ميثل 

�لبيئة �ل�سطناعية �لتي �أحدثها �لإن�سان.
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عنا�سر  تعتب  و�حليو�ن  �لنبات  من  �حلية  �لكائنات  كانت  و�إذ� 

منه  تغري  �أن  فيها  لها  لي�ض  �لبيئي ف حتمية  �لنظام  بيئية منخرطة ف 

�لنظام  بيئي حي منخرط ف  كائن  �لإن�سان على عك�ض ذلك  فاإن  �سيئًا 

من  ُيحدث  وذلك با  �لنظام،  ذلك  �لتاأثري ف  على  يقدر  ولكنه  �لبيئي 

عن�سر ��سطناعي، فذلك �لعن�سر ينخرط �سمن عنا�سر �لبيئة متفاعاًل 

�أو  بال�سلب  �لتاأثري  ذلك  كان  و�سو�ء  نظامها،  ف  تاأثري  له  فيكون  معها، 

بالإيجاب فاإنه يعتب تدخاًل ف �لنظام �لبيئي ينفرد به �لإن�سان من بني 

�سائر �لكائنات �لبيئية.

بالبيئة  �لبيئي  �لنظام  ف  �لإن�سان  به  يتدخل  ما  �أبرز  من  ولعل 

�ل�سطناعية �لتي ي�سيدها ما ي�ستنفده ف ت�سييد تلك �لبيئة من م�سادر 

�لنظام  جممل  على  �سلبي  �نعكا�ض  له  يكون  مما  �ملتجددة  غري  �لطاقة 

�لبيئي يتمثل ف خلل يحدثه ذلك �ل�ستنفاد من جهة، ويتمثل من جهة 

�أخرى ف �ملنتجات �لتي ل تقبل �لتحلل فتكون عامل تلوث بيئي خطري، 

وذلك كله من حيث �أن �لنظام �لبيئي �لطبيعي يقوم على ��ستعمال �لطاقة 

�ملخلفات  جميع  يطال  للتحلل  نظام  على  يقوم  كما  �ملتجددة،  �ل�سم�سية 

�لطبيعية قو�مه ما ذكرنا �سابقًا من �لكائنات �ملحللة، فهذ� فرق ما بني 

�لوجود �لبيئي �لطبيعي �لذي ينخرط ف نظام ذ�تي متكامل �حللقات، 

وبني ما ُيحدثه �لإن�سان من بيئة ��سطناعية يكون لها دور ف �لتاأثري على 

ذلك �لنظام وتكامل حلقاته.

�لبيئي  �لعن�سر  هـذ�  �إىل  �لقر�آنية  �لإ�سار�ت  من  يكون  وقد 
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)1(  �لفجر 6 – 13.

�ل�سطناعي �لذي ي�سيده �لإن�سان وما يكون له من دور بيئي قوله تعاىل: 

ا  ْ ُيْخلرَْق ِمْثُلهرَ اِد * �لَِّتي ملرَ �ِت �ْلِعمرَ مرَ ذرَ اٍد * �إِررَ بُّكرَ ِبعرَ لرَ ررَ عرَ ْيفرَ فرَ ررَ كرَ ْ ترَ ملرَ
رَ
{�أ

اِد  ْوترَ
رَ
�ْلأ ْونرَ ِذي  ِفْرعرَ * ورَ �ِد  ِباْلورَ ْخررَ  اُبو� �ل�سَّ ُمودرَ �لَِّذينرَ جرَ ثرَ ورَ  * ِد  ِف �ْلِبالرَ

بُّكرَ  لرَْيِهْم ررَ بَّ عرَ �سرَ ادرَ * فرَ �سرَ ا �ْلفرَ ْكرُثو� ِفيهرَ
رَ
اأ ِد * فرَ ْو� ِف �ْلِبالرَ غرَ * �لَِّذينرَ طرَ

�سيدها  ��سطناعية  لبيئة  ذكر  �لآيات  هـذه  ففي   .
)1(

�ٍب} ذرَ عرَ ْوطرَ  �سرَ

�لتي بناها قوم عاد وقوم ثمود  �لإن�سان متمثلة ف هـذه �ملباين �لفخمة 

بنوها  �لذين  بف�ساد  �مل�سيدة  �لبيئة  هـذه  �قرتنت  وقد  فرعون،  وقوم 

باأنها كانت هـي ذ�تها مظهر ف�ساد ربا خللوها  ي�سعر  وطغيانهم، مما 

من غاية �مل�سلحة �حلقيقية ومتّح�سها لغاية �لأبهة، �أو ملا �ُسخر لبنائها 

�لأبهة،  تلك  �إظهار  �سبيل  ف  و�لقهر  بالظلم  ُيعاملون  م�ست�سعفني  من 

وكانت نتيجة ذلك كله �أن ما �سيده هـوؤلء �لقوم من بيئة ��سطناعية على 

وجه فا�سد �أف�سى �إىل خلل بيئي متثل ف ما �أهلك به �أولئك �لقوم بتدبري 

�إلهي من ظو�هر �ل�سو�عق و�لرياح و�لإطباق �لبحري. و�إذ� حملنا هـذه 

�لإ�سارة �لقر�آنية على حممل �لرمزية فيما يتعلق بالبيئة ظفرنا بنتيجة 

�أن �لإن�سان قد ي�سيد بيئة ��سطناعية يكون لها دور ف ��سطر�ب �لنظام 

�لبيئي �لطبيعي.

خام�ًصا  - النظام البيئي  :

لي�ست �لبيئة جمرد موجود�ت حية وغري حية ت�سرتك ف �لوجود 

�أعمق من ذلك بكثري،  �لتد�خل، بل هـي ف وجودها  �أو  �لتجاور  بجرد 
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دقيق  ميز�ن  وفق  �لبيئية  �ملوجود�ت  فيه  تتفاعل  متكامل  نظام  �إنها 

تلك  بني  �لر�بطة  �حللقات  من  معقدة  و�سبكة  �ملتبادلة  �لعالقات  من 

بكل  �خلا�سة  �ملحلية  �لبيئات  حتكم  �لأنظمة  من  دو�ئر  ف  �ملوجود�ت 

�لأكب حتى  �لأ�سغر منها ف  �لأنظمة  تلك  وتندرج  بيئي مت�سابه،  و�سط 

تنتهي �إىل د�ئرة �ساملة هـي نظام �سامل يحكم �لبيئة كلها، ويعتب ذلك 

�لنظام عن�سرً� �أ�سا�سيًا من عنا�سر �لبيئة، ولهذ� �لنظام �لبيئي مظاهر 

�أ�سا�سيني: �لرت�بط و�لتز�ن.  و�أهمها مظهرين  �أبرزها  متعددة لعل من 

فاأما �لرت�بط فهو يظهر ف �أن كل عن�سر بيئي يرتبط ف وجوده وف بقائه 

�إىل حال بغريه من  �إىل و�سع ومن حال  كما يرتبط ف حتوله من و�سع 

�لعنا�سر بعالقة تبادل تتم فيها عملية �أخذ وعطاء، �إما �رتباطًا مبا�سرً� 

�أو �رتباطًا غري مبا�سر عن طريق و�سائط، بحيث ل ُيرى �أي كائن بيئي 

�إل وهو ميثل حلقة من �حللقات �سمن �سبكة معقدة و�ساملة تنخرط فيها 

كل موجود�ت �لبيئة. و�إذ� ما قمنا برحلة بني �ملوجود�ت �لبيئية نتح�س�ض 

�لبيئة  رحاب  رحلتنا ف  تنتهي   ( فاإننا  بينها  �لبيئي  �لرت�بط  هـذ�  فيها 

حيث توقفنا ف كل مو�قعها: مائها، جوها، تربتها، معادنها، �أحيائها... 

�أنها م�سكال بديع من �لدور�ت و�ل�سال�سل و�لعمليات (.

ونذكر على �سبيل �ملثال ف بيان هـذ� �لرت�بط �لبيئي �أن �ملوجود�ت 

�لبيئية تندرج ف �سل�سلة د�ئرية من �لرت�بط �لغذ�ئي، وذلك �إذ� �بتد�أنا 

�لأولية  �ملو�د  من  تتغذى  وجدناها  �ملنتجة  �لكائنات  من  مالحظتها  ف 

ف �لرتبة و�لغاز�ت مما هـو لزم لعملية �لبناء �ل�سوئي، ثم تاأتي �آكالت 

من  متعددة  م�ستويات  ف  �ملنتجة  �لكائنات  تلك  من  لتتغذى  �لأع�ساب 
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من  �أ�سناف  على  لتتغذى  �للحوم  �آكالت  تاأتي  ثم  �لأعقد،  �إىل  �لأب�سط 

و�لف�سالت  �جلثث  على  لتتغذى  �ملحلالت  تاأتي  ثم  �لأع�ساب،  �آكالت 

�لع�سوية ولتعيد بالتحليل �ملو�د �لأولية �إىل تربة �لبيئة �لتي متثل حالتها 

�لتي كانت عليها متو�زنة مرة �أخرى، فتنغلق �لد�ئرة وتبد�أ دورة غذ�ئية 

مرت�بطة من جديد.

�لبيئي  �لوجود  �لتعادل ف  يتمثل ف �سرب من  فهو  �لتو�زن  و�أما 

يقوم على ن�سب معينة بني مكونات �لبيئة ف مقاديرها وحركاتها و�أحجام 

تبادلها، وذلك بحيث ينتهي �إىل و�سع م�ستقر يتم فيه �لتفاعل �لبيئي على 

وينتظم  �ملنتظمة،  و�سريورته  �لتفاعل  ذلك  �سالمة  يحفظ  �لذي  �لوجه 

ونوعي  حملي  تو�زن  ف  تتمثل  مرت�بطة  حلقات  ف  �لبيئي  �لتو�زن  هـذ� 

�لبيئة وكل منطقة من مناطقها على  بنوع كل مكون من مكونات  يتعلق 

و�لتو�زن  �لغابية،  �لبيئة  ف  و�لتو�زن  �ملائية،  �لبيئة  ف  كالتو�زن  حدة 

ف �لغاز�ت �لف�سائية، وما �سابه ذلك، ولكن تلك �حللقات من �لتو�زن 

�لنوعي و�ملحلي تنخرط كلها ف تو�زن بيئي عام ي�سمل كل �ملكونات �لبيئية 

ويجمعها على ن�سق موحد.

ومن �أمثلة �لتو�زن �لبيئي ف نوع معني �أو بيئة حمددة تلك �لن�سب 

�لتي تكون عليها �لغاز�ت ف �لغالف �جلوي لالأر�ض، فهي ن�سب بني كل 

�لغاز�ت حمددة ثابتة، وبها يقوم ذلك �لغالف بدوره ف تغذية �حلياة على 

�لأر�ض وحفظها من �أن تنالها عو�مل �لإبادة من �لأ�سعة �ملحرقة وغريها، 

وكذلك تلك �لدور�ت �ملناخية �لتي تتعاقب على �لأر�ض ف ف�سول حمددة 
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)2(  �لقمر 49.
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يكون لكل منها دور معني ف حفظ �حلياة وتنميتها، ومن �أمثلة �لتو�زن 

به �ملدخالت  تتعادل  �لبيئي كله ما  �لوجود  ينتظم  �لذي  �ل�سامل  �لبيئي 

�أك�سيد  �ل�سم�سية، وثاين  �لو�سط �ملحيط كالطاقة  تاأتي من  �لتي  �لبيئية 

�لبيئية  �لكربون، و�لأك�سجني، و�ملاء، و�لعنا�سر �لغذ�ئية من �ملخرجات 

�لتي تطرح ف �لو�سط �ملحيط من �أك�سجني، وثاين �أك�سيد �لكربون، وماء، 

وطاقة حر�رية مفقودة، فالبيئة تقوم على تو�زن دقيق بني �أحجام هـذه 

�ملخرجات وتلك �ملدخالت خالل دورتها �لكبى ف �لتفاعل �لبيئي كله.

وف �لقر�آن �لكرمي �إ�سار�ت كثرية يتقرر باجتماعها عن�سر �لنظام 

�لبيئي ف مظاهره �ملختلفة، وخا�سة ف مظهري �لرت�بط و�لتو�زن، ومن 

ْع�ٍض  ِببرَ ُهم  ْع�سرَ برَ ا�ضرَ  �لنَّ  ِ
َّ

�هلل ْفُع  درَ ْولرَ  لرَ ورَ  } تعاىل:  قوله  ف  جاء  ما  ذلك 

. فهذ� �لدفع عام 
)1(

ِنيرَ } املرَ لرَى �ْلعرَ ٍل عرَ �سْ  ُذو فرَ
رَ َّ
ِكنَّ �هلل لرَ ْر�ُض ورَ

رَ
ِت �ْلأ درَ �سرَ لَّفرَ

ف �لكائنات �لبيئية، �إذ ) ف �لآية �حتباك، و�لتقدير: لول دفع �هلل �لنا�ض 

بع�سهم ببع�ض وبقية �ملوجود�ت بع�سها ببع�ض لف�سدت �لأر�ض، �أي من 

�لكائنات  عليه  ُركبت  ما  �لدفع  ومعنى   ،) �لنا�ض  ولف�سد  �لأر�ض  على 

من قـوة �سـر�عية تتعامل بها فيما بينـها �أخذً� وعطاء، فهـذه �لقـوة وما 

�إليه من عالقة تر�بـط بالأخـذ و�لعطاء هـي �سـرب من �لنظام  تف�سـي 

قوله  ف  جاء  ما  �أي�سًا  ذلك  ومن  �لأر�ض.  لف�سدت  لوله  �لذي  �لبيئي 

ْر�ضرَ 
رَ
�ْلأ .  وف قوله تعاىل:   { ورَ

)2(
ٍر } درَ اُه  ِبقرَ لرَْقنرَ ْيٍء خرَ ا ُكلَّ �سرَ تعاىل: { �إِنَّ
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)1(  �حلجر 19.

)2(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

 .
)1(

ْوُزوٍن } مَّ ْيٍء   �سرَ ُكلِّ  ِمن  ا  ِفيهرَ ا  ْتنرَ نبرَ
رَ
�أ ورَ ��ِسيرَ  ورَ ررَ ا  ِفيهرَ ا  ْينرَ ْلقرَ

رَ
�أ ورَ ا  اهرَ ْدنرَ درَ مرَ

�لذي تنخرط فيه  و�لكيفي  �لكمي  �لتو�زن  و�لوزن تفيد�ن معنى  فالقدر 

�لبيئة كلها كمظهر من مظاهر �لنظام �لذي تقوم عليه.

�إن عنا�سر �لبيئة ومكوناتها �لآنفة �لبيان متمثلة ف �لطبيعة �حلية 

�لبيئي  و�لنظام  �مل�سيدة  و�لبيئة  �لطبيعية  و�لقوى  �حلية  غري  و�لطبيعة 

و�إل  �لتعليمي،  �لت�سنيف  �سبيل  على  �إل  �لنحو  هـذ�  على  تق�سيمها  لي�ض 

وحدة  �إنها  �نقطاع،  ول  �نف�سال  بينها  لي�ض  متكاملة  وحدة  متثل  فاإنها 

ف تكاملها �لكمي و�لكيفي، ووحدة ف تفاعلها بالأخذ و�لعطاء ف دو�ئر 

و�سال�سل تلفها جميعًا، ووحدة ف تد�عي جمموعها بالختالل ف �لتو�زن 

للعطب �لذي ي�سيب �أي جزء منها، وهي �أي�سًا وحدة ف �لدور �لذي تقوم 

عدً� �إىل �أعلى نقطة ف ذروتها وهي �لإن�سان، حتى  به ف خدمة �حلياة �سُ

�أجلها  �لذي من  �لغاية  كاأنه  �لوحدة  �لإن�سان من خالل تلك  ليبدو هـذ� 

كان �لوجود �لبيئي كله، و��ست�سعارً� لهذ� �ملعنى �أ�سبحت �لبيئة مو�سوعًا 

.
)2(

لعلم مهم من علومه ظل ينمو ويتطور عب �لزمن هـو علم �لبيئة 

هذه  فاإنها  وكيفًا  كمًا  �ملتنوعة  �لعنا�سر  بهذه  �لبيئة  كانت  وملا 

تو�زنها،  يفقدها  قد  نحو  على  باأخرى  �أو  ب�سورة  وتوؤثر  تتاأثر  �لعنا�سر 

م�سدرها  �لبيئي  �لتو�زن  عجلة  حتريك  ف  �ملوؤثرة  �لت�سرفات  و�أغلب 

�هلل  �خت�سه  حيث  ذلك،  ف  تاأثريً�  �لأكرث  �لقوة  يعتب  و�لذي  �لإن�سان، 
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تعاىل باأن جعله خليفة له ف �أر�سه، فهو بذلك حمل �لأمانة دون �سائر 

�إذ� فّرط فيها، وقد  �لأمانة  �ملخلوقات، فهو م�سوؤول وحما�سب عن هذه 

ينقلب �ل�سحر على �ل�ساحر �إذ� ز�د ف �لتفريط.

و�جلماعي  �لفردي  تفاعله  ف  يكن  مل  ما  �لإن�سان  فاإن  وبذلك 

متو�زنًا وح�سيفًا ومدركًا لالآلية �ل�سحيحة للتعامل مع �لبيئة ومع خمتلف 

عنا�سرها، فاإنه يكون هو �خلا�سر �لأكب ف هذه �لعملية. ثم �إن �لتكرمي 

باأمر �هلل ف  ويكون خليفة  �لأمانة  �لإن�سان حتى يحمل  �لذي حازه هذ� 

ينطلق ف  �أن  وعليه  �لأمانة،  يقوم ب�سوؤوليته جتاه هذه  �أن  بد  �أر�سه ل 

بعدها  �لبيئة ف  يدرك حقيقة هذه  �إمياين  بعد  حتقيق ذلك من خالل 

�لنفعي فيحافظ عليها ويحميها من �سر نف�سه �لتي قد جتره �إىل تدمريها 

وتخريبها كاأبرز عنا�سر �لتاأثري فيها و�لتاأثر. 
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الف�ســــــل الثــــانــي

الإن�سان كعن�سر متفاعل مع البيئة
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الف�ســل الثـ�نــي

الإن�س�ن كعن�سر متف�عل مع البيئة

�إذ� كان �لإن�سان جزٌء ل يتجز�أ من �لبيئة �حليوية، وهي �لعن�سر �ملوؤثر 

له  �لإ�سالم  �لتكليف وفق منظور  �أو تدمريها، فقد جاء  �إعمارها  �لأكب ف 

وحده باأن يحفظ لهذه �لبيئة وجودها ومظهرها وجوهرها، وذلك من خالل 

�حلكيم  �ل�سارع  قررها  وتوجيهات  تعاليم  من  �لدين  قو�عد  عليه  ت  ن�سّ ما 

من �أجل حتقيق �خلالفة �لإيجابية لالإن�سان على �لأر�ض، و�لتي مل يق�سرها 

�هلل تعاىل على �أهل مّلة دون �أخرى، بل جعل �لريادة فيها ملن يبذل �جلهد ف 

تقوية و�إر�ساء عنا�سر قوته ووجوده ف �ملجتمع �لإن�ساين.

ف  �لأكب  �لفاعلية  حتقيق  نحو  �ل�سعي  بكان  �ل�سرورة  من  �إن 

�ل�سعي لتبّو�أ مر�كز �لريادة و�لتاأثري بزيد من �لتح�سيل وبذل �جلهود 

�ملخل�سة حتقيقًا لرفعة �لدين و�أهله ف �لأر�ض، وتقوية لنقطة �لرتكاز 

�أكرث مالءمة  تعتب  �لتي  �لربانية  �لتوجيهات  نور  ُي�سع من خاللها  �لتي 

حلياة �لإن�سان من غريها. 

اأواًل - ت�صخري البيئة خلدمة االإن�صان:

لقد خلق �هلل تعاىل �لبيئة وذللها �سبحانه وتعاىل و�سّخرها خلدمة 

�لإن�سان �لذي ��ستخلفه ف �لأر�ض �لتي �حتوت �لإن�سان كجزء ل يتجز�أ 

من �لبيئة، ويقرر ذلك عدٌد من �لن�سو�ض �لقر�آنية، ومنها:
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ا  اِكِبهرَ نرَ اْم�ُسو� ِف مرَ ُلوًل فرَ ْر�ضرَ ذرَ
رَ
ُكُم �ْلأ لرَ لرَ عرَ �لَِّذي جرَ تعاىل: {ُهورَ  قال   ·
.
)1(

ْيِه �لنُّ�ُسوُر } �إِلرَ ُكُلو� ِمْن ِرْزِقِه ورَ ورَ

ا  ِريًّ طرَ ًما  ْ حلرَ ِمْنُه  ُكُلو� 
ْ
اأ ِلترَ ْحررَ  �ْلبرَ ررَ  خَّ �سرَ �لَِّذي  ُهورَ  ورَ  } تعاىل:  قال   ·

ُغو�  ْبترَ ِلترَ ورَ ِفيِه  �ِخررَ  ورَ �ْلُفْلكرَ مرَ ى  ررَ ترَ ورَ ا  هرَ �ُسونرَ ْلبرَ ترَ ًة  ِحْليرَ ِمْنُه  ْخِرُجو�  �ْسترَ ترَ ورَ

.
)2(

�ْسُكُرونرَ } لَُّكْم ترَ عرَ لرَ ِلِه ورَ �سْ ِمْن فرَ

ا ِف  مرَ �ِت ورَ اورَ مرَ ا ِف �ل�سَّ ُكْم مرَ ررَ لرَ خَّ  �سرَ
رَ َّ
نَّ �هلل

رَ
ْو� �أ ررَ ترَ  ْ ملرَ

رَ
{�أ تعاىل:  قال   ·

اِدُل  ْن ُيجرَ ا�ِض مرَ ِمنرَ �لنَّ ًة ورَ اِطنرَ برَ ًة ورَ اِهررَ ُه ظرَ مرَ لرَْيُكْم ِنعرَ غرَ عرَ �ْسبرَ
رَ
�أ ْر�ِض ورَ

رَ
�ْلأ

.
)3(

اٍب ُمِنرٍي } لرَ ِكترَ لرَ ُهًدى ورَ رِي ِعْلٍم ورَ ِ ِبغرَ
َّ

ِف �هلل

ْمِرِه 
رَ
ْجِريرَ �ْلُفْلُك ِفيِه ِباأ ْحررَ ِلترَ ُكُم �ْلبرَ ررَ لرَ خَّ �سرَ �لَِّذي   

ُ َّ
قال تعاىل: {�هلل  ·

�ِت  اورَ مرَ ا ِف �ل�سَّ ُكْم مرَ ررَ لرَ خَّ �سرَ �ْسُكُرونرَ * ورَ لَُّكْم ترَ عرَ لرَ ِلِه ورَ �سْ ُغو� ِمْن فرَ ْبترَ ِلترَ ورَ

.
)4(

{ ُرونرَ كَّ فرَ ترَ ٍ   يرَ
ْوم اٍت ِلقرَ يرَ

رَ
آ ِلكرَ لرَ ِميًعا ِمْنُه �إِنَّ ِف ذرَ ْر�ِض جرَ

رَ
ا ِف �ْلأ مرَ ورَ

اِء  مرَ لرَ ِمنرَ �ل�سَّ ْنزرَ
رَ
�أ ْر�ضرَ ورَ

رَ
�ْلأ �ِت ورَ اورَ مرَ لرَقرَ �ل�سَّ  �لَِّذي خرَ

ُ َّ
قال تعاىل: {�هلل  ·

ْجِريرَ  ِلترَ �ْلُفْلكرَ  ُكُم  لرَ ررَ  خَّ �سرَ ورَ ُكْم  لرَ ِرْزًقا  �ِت  ررَ �لثَّمرَ ِمنرَ  ِبِه  جرَ  ْخررَ
رَ
اأ فرَ اًء  مرَ

ررَ  مرَ �ْلقرَ ْم�ضرَ ورَ ُكُم �ل�سَّ ررَ لرَ خَّ �سرَ اررَ * ورَ ْنهرَ
رَ
ُكُم �ْلأ ررَ لرَ خَّ �سرَ ْمِرِه ورَ

رَ
ْحِر ِباأ ِف �ْلبرَ

�إِْن  ْلُتُموُه ورَ
رَ
اأ ا �سرَ اُكْم ِمْن ُكلِّ مرَ ترَ

رَ
�آ اررَ * ورَ هرَ �لنَّ ُكُم �للَّْيلرَ ورَ ررَ لرَ خَّ �سرَ نْيِ ورَ �ِئبرَ درَ

.
)5(

اٌر } فَّ ُلوٌم كرَ انرَ لرَظرَ ا �إِنَّ �ْلإِْن�سرَ وهرَ ِ لرَ حْت�سُ
َّ

ةرَ �هلل و� ِنْعمرَ ُعدُّ ترَ
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وبذلك فاإن نعم �هلل تعاىل �لتي تكّون ف جمموعها عنا�سر �لبيئة 

ف جمالها و�إتقانها يعجز �لإن�سان �لذي �سّخر �هلل تعاىل له هذه �لبيئة 

�أن يح�سيها، وهو مع ذلك ظلوٌم كّفار جاحد بهذه �لنعم بعدم حمافظته 

عليها، وعدم �سكر �هلل تعاىل عليها �أن �سخرها له وجعلها ف خدمته.

ُلوٌم  لرَظرَ انرَ  �ْلإِْن�سرَ {�إِنَّ  تعاىل:  قوله  تف�سري  ف  �ل�سعدي  ذكر  وقد 

اٌر} باأن �ل�سفة �لتي �أوردها �هلل تعاىل عن �لإن�سان هي طبيعة و�سجّية  فَّ كرَ

ر ف حقوق رّبه، كّفار لنعم  فيه، فهو ظامل جمرتئ على �ملعا�سي ومق�سّ

�هلل تعاىل، فهو ل ي�سكرها ول يعرتف بها �إل من هد�ه �هلل ف�سكر نعمه، 

وعرف حق ربه وقام به.

ثم ذكر باأن ف هذه �لآية من �أ�سناف نعم �هلل تعاىل على �لعباد 

ل يدعو �هلل به �لعباد �إىل �لقيام ب�سكره وذكره  �سيء عظيم جممل ومف�سّ

ويحّثهم على ذلك ويرّغبهم ف �سوؤ�له ودعائه �آناء �لليل و�لنهار، كما �أن 

.
)1(

نعمته تتكرر عليهم ف جميع �لأوقات 

لذلك فاإن �لبيئة با ��ستملت عليه من مكونات وعنا�سر تعتب ف 

جمموعها نعمًا من نعم �هلل تعاىل على �لإن�سان، حيث يتعني عليه �ل�سكر 

للمنعم على هذه �لنعم، وذلك مما مييز نظرة �لإ�سالم للبيئة عن نظرة 

غريه من �ملذ�هب �لفل�سفية و�لو�سعية، ول �سك �أن �أعظم تعبري بال�سكر 

لهذه �لنعم يتمثل ف �ملحافظة عليها و�سيانتها.  
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)1(  �لأنبياء 32.

)2(  ف�سلت 10

)3(  �لأنبياء 32.

ثم من رحمة �هلل تعاىل �أن هذه �لبيئة �لتي جّهزها �هلل �سبحانه 

وتعاىل بكل مقّومات �حلياة لت�سبح بيتًا �آمنًا لالإن�سان وتفي بكل متطلباته 

�ملعي�سية، قد حفظها �هلل �سبحانه وتعاىل وحماها من خماطر �لإ�سعاعات 

�لكونية �لف�سائية، ومن �ل�سهب و�لنيازك �لتي تندفع من �لف�ساء �خلارجي 

ُفوًظا  ْ ْقًفا حمرَ اءرَ �سرَ مرَ ا �ل�سَّ ْلنرَ عرَ جرَ نحو �لأر�ض. ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: {ورَ

. حيث �أثبتت �لدر��سات �أن �لغالف �جلوي 
)1(

{ ونرَ ا ُمْعِر�سُ اِتهرَ يرَ
رَ
ْن �آ ُهْم عرَ ورَ

وظيفة  طبقة  ولكل  �لطبقات،  من  جمموعة  ي�سم  بالأر�ض  يحيط  �لذي 

توؤديها ف �إعالة �حلياة وحمايتها.

حيث  خلقها،  عندما  للبيئة  �سنعه  �أتقن  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �إن 

من  وغريه  �لإن�سان  حياة  ل�ستقر�ر  �حلياة  مقّومات  كل  فيها  �أودع 

ا  ـعـرَلرَ ِفيـهرَ جرَ �ملخلوقات على وجه �لأر�ض، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: {ورَ

�ًء  ـورَ  �سرَ
ٍ
ام يَّ

رَ
�أ ـِة  عرَ ْربرَ

رَ
�أ ا ِف  ـهرَ �ترَ ْقورَ

رَ
�أ ا  ِفيـهرَ ررَ  دَّ قرَ ورَ ا  ِفيهرَ كرَ  اررَ برَ ورَ ا  ـْوقـِهرَ فرَ ِمْن  ��ِسيرَ  ورَ ررَ

�أحاطها بدروع حامية وو�قية من �لأخطار �لقادمة  . كما 
)2(

اِئلـنِي} ِلل�سَّ

.
)3(

من �لف�ساء �خلارجي 

ويرى حممد عبد �لقادر �لفقي باأن �لإ�سالم يتمتع بفهوم �أعمق 

يحيط  ما  لكل  كونها متثياًل  �إليها من حيث  ينظر  ل  فهو  للبيئة،  و�أو�سع 
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)1(  معلومات و�ردة ف �ملوقع �لإلكرتوين: www.fikr.com، وتاريخ دخول �ملوقع هو: 11 

�سبتمب 2007.

)2(  �لعنكبوت 20.

�إن �لإ�سالم قد طالب �لإن�سان  بالإن�سان من موجود�ت على �لأر�ض، بل 

وكّلفه باأن يتعامل مع �لبيئة من منطلق �أنها ملكية عامة يجب �ملحافظة 

لرَ ُتْف�ِسُدو� ِف  عليها حتى ي�ستمر �لوجود، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: {ورَ

.
)1(

ُكْم �إِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننيرَ } رْيٌ لرَ ِلُكْم خرَ ا ذرَ ِحهرَ الرَ ْعدرَ �إِ�سْ ْر�ِض برَ
رَ
�ْلأ

على  للبيئة  �لإن�سان  نظرة  ل�سناعة  �لإ�سالم  روؤية  تقت�سر  ومل 

�لبعد �ملكاين فح�سب، بل �سملت �أي�سا �لبعد �لزماين، وذلك بالنظر �إىل 

وذلك  �ل�سرعية،  �لن�سو�ض  قررته  ما  خالل  من  لالأر�ض  �خللق  �متد�د 

�لتي  �حلقيقة  لهذه  �لعميق  �لمتد�د  ومعرفة  و�لعبة  �لتعاظ  �أجل  من 

ْر�ِض 
رَ
حتيط بالإن�سان وهي �لبيئة، ويقرر ذلك قول �هلل: { ُقْل �ِسرُيو� ِف �ْلأ

ُكلِّ  لرَى  عرَ  
رَ َّ
�إِنَّ �هلل ةرَ  ِخررَ

رَ
�ْلآ ةرَ 

رَ
�ْساأ �لنَّ ُيْن�ِسُئ   

ُ َّ
ُثمَّ �هلل ْلقرَ  �خْلرَ  

رَ
�أ درَ برَ ْيفرَ  كرَ اْنُظُرو�  فرَ

.
)2(

ِديٌر } ْيٍء قرَ �سرَ

وقد ذكر �ل�سعدي ف تف�سري هذه �لآية باأن فيها �أمرً� للنبي حممد 

�إذ� ح�سل معهم �سك وريب ف  �أمته  ياأمر  باأن  )�سلى �هلل عليه و�سلم( 

�لبتد�ء باأن ي�سريو� ف �لأر�ض باأبد�نهم وقلوبهم لينظرو� كيف بد�أ �هلل 

تعاىل �خللق، و�أن �حلكمة من هذ� �ل�سري �أنكم �ستجدون �أممًا من �لآدميني 

�لنبات و�لأ�سجار كيف حتدث وقتا  ل تز�ل توجد �سيئًا ف�سيئًا، وجتدون 
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج3، مرجع �سبق ذكره، �ض 54.

)2(  يون�ض 101.

بل  جتددها،  ف  م�ستمرة  ونحوها  و�لرياح  �ل�سحاب  وجتدون  وقت،  بعد 

.
)1(

�خللق د�ئما ف بدء و�إعادة 

وبذلك فاإنه يت�سح باأن من �حلِكم �لتي تتقرر بناء على هذ� �لأمر 

ف هذ� �لن�ض �لقر�آين تتمثل ف �لتفكر و�لتدّبر كاأعظم عبادة يتعبدها 

�لإن�سان من خالل عالقته بالبيئة، فالتفكر ل يكون ملا هو موجود فح�سب، 

بل با كان عليه و�سّيده �لأقدمون منذ �أن بد�أ �هلل تعاىل �خللق، حيث �أن 

هناك  فيها  �سيء  كل  �أمورها ف  وتقدير  وتو�زنها  �لدنيا ف خلقها  هذه 

دللة ودليل تدل على �خلالق �لو�حد، وهي بذلك لي�ست وليدة �سدفة كما 

يزعم به بع�ض �أ�سحاب �ملذ�هب �لو�سعية.

 – عمره  ي�ستثمر  �أن  �لإن�سان  �لإ�سالم  طالب  �آخر  جانب  ومن 

باعتباره بعدً� زمنيًا هامًا – ف تعامله مع �لأنظمة �لبيئية من منطلق �أنها 

وعنا�سرها،  �لبيئة  مكّونات  ف  �لنظر  �إىل  ودعاه  لالإن�سان،  كبى  نعمة 

و�إىل �لتاأمل ف خملوقات �هلل تعاىل، و�لآيات ف ذلك كثرية منها قول �هلل 

�لنُُّذُر  اُت ورَ يرَ
رَ
ا ُتْغِني �ْلآ مرَ ْر�ِض ورَ

رَ
�ْلأ �ِت ورَ اورَ مرَ � ِف �ل�سَّ اذرَ تعاىل: { ُقِل �ْنُظُرو� مرَ

.
)2(

 لرَ ُيوؤِْمُنونرَ }
ٍ
ْوم ْن قرَ عرَ

ف  ملا  �لنظر  �إىل  لعباده  تعاىل  �هلل  من  دعوة  �لآية  هذه  ففي 

�ل�سماو�ت و�لأر�ض. و�ملر�د بذلك نظر �لفكر و�لعتبار و�لتاأّمل ملا فيها، 
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج2، مرجع �سبق ذكره،  �ض 345.

وما حتتوي عليه، و�ل�ستب�سار ف ذلك؛ فاإن ف ذلك �آيات لقوم يوؤمنون، 

�جلالل  ذو  �ملحمود،  �ملعبود  وحده  �أنه  على  تدل  يوقنون،  لقوم  وعبً� 

 .
)1(

و�لإكر�م، و�لأ�سماء و�ل�سفات �لِعظام 

�لبيئة �لطبيعية �لتي هي عبارة  عندما خلق �هلل �سبحانه وتعاىل 

عن كل ما يحيط بالإن�سان من ظو�هر ومكّونات طبيعية حية �أو غري حّية 

من خلق �هلل �سبحانه وتعاىل، وهي بيئة �أحكم �هلل �سبحانه وتعاىل خلقها 

كمًا ونوعًا ووظيفة، ولي�ض �أدل على دقة خلق �خلالق ف ذلك �أنه �إذ� حدث 

تغيري و��سح ف �أي من عنا�سرها – �سو�ء ف خ�سائ�سه �لكمية �أو �لنوعية 

-، فاإن هذ� �لأمر يخلق �لكثري من �مل�ساكل، وهي ق�سية بالغة �لأهمية، 

�أن يعيها �لإن�سان ف عالقته مع �لبيئة؛ وذلك حتى يحافظ على  ويجب 

��ستمر�رية بقاء عنا�سر �لبيئة كما خلقها �هلل �سبحانه وتعاىل، وذلك من 

�أجل ��ستمر�رية �حلياة دون م�سكالت �أو كو�رث ل قبل لالإن�سانية بها. 

وبذلك فاإن ت�سخري �لبيئة خلدمة �لإن�سان �إمنا تقرر من عند �هلل 

تعاىل ف علم �لغيب حتى يكون خليفة هلل ف �أر�سه، فهو حما�سب على 

�أنه  كما  منها،  �لنتفاع  تفريط ف  �أو  �إفر�ط  وكل  تق�سري ف حقها،  كل 

م�سوؤول عن حمايتها و�سيانتها حتى حتفظ تو�زنها ليكون خليفة بحق هلل 

ف �أر�سه. 
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)1(  يون�ض 101.

)2(  �لبقرة 36. 

ثانيًا  -  خالفة االإن�صان وو�صايته على البيئة:

لقد �قت�ست حكمة �هلل عز وجل �أن يكون �لإن�سان خليفة ف �لأر�ض، 

عامل  حتى  �ملخلوقات  من  غريه  بها  يتمتع  ل  ونعم  بقدر�ت  يتمتع  و�أن 

اُهْم  ْلنرَ مرَ حرَ مرَ ورَ درَ
رَ
ِني �آ ا برَ ْمنرَ رَّ ْد كرَ قرَ لرَ �ملالئكة، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { ورَ

ا  لرَْقنرَ ْن خرَ ِثرٍي مِمَّ لرَى كرَ اُهْم عرَ ْلنرَ �سَّ فرَ اِت ورَ برَ يِّ اُهْم ِمنرَ �لطَّ ْقنرَ زرَ ررَ ْحِر ورَ �ْلبرَ ِّ ورَ ِف �ْلبرَ

.
)1(

ياًل } ْف�سِ ترَ

�إن �ل�ستخالف يعني �أن �لإن�سان و�سي على هذه �لبيئة ل مالك لها، 

فهو م�ستخلف على �إد�رتها و��ستثمارها و�إعمارها و�أمني عليها، ويقت�سي 

و�جب �ل�ستخالف بطبيعة �حلال �أن يتبع �ملخلوق ما ياأمر به مالك هذه 

�أن  �ل�ستخالف  �أمانة  و�جب  ويقت�سي  فيها،  وم�ستخلفه  وخالقها  �لبيئة 

يت�سرف فيها ت�سرف �لأمني فيما لديه من �أمانات، فالأر�ض �أر�ض �هلل، 

و�لعباد عباد �هلل. فهي لي�ست ملكية مطلقة ف �لإ�سالم، بل هي حمددة 

��ستغاللها  ح�سن  منها  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  حددها  و�سروط  ب�سو�بط 

و�سيانتها و�ملحافظة عليها من �أي تدمري �أو تخريب.

كما �أن �ل�ستخالف بالقيا�ض �لزمني ��ستخالف موؤقت، ويقرر ذلك 

. وهذ� 
)2(

اٌع �إِىل ِحنٍي } ترَ مرَ رٌّ ورَ قرَ ْر�ِض ُم�ْسترَ
رَ
ُكْم ِف �ْلأ لرَ قول �هلل تعاىل: { ورَ

�أن �لبيئة بو�ردها �لطبيعية �ملختلفة ل تعتب ملكًا خال�سًا جليل  يعنى 
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يّدعي  �أن  جيل  �أي  ي�ستطيع  ول  �ساء،  كيفما  فيها  يت�سرف  �لأجيال  من 

�لأجيال  تتو�رثه  �لد�ئم  �لب�سرية  مري�ث  هي  و�إمنا  �حلق،  هذ�  لنف�سه 

نحافظ  �أن  �ل�ستخالف  و�جب  يقت�سي  ثم  و�ملتالحقة، ومن  �ملتعاقبة 

على �لبيئة دون تدمري �أو ��ستنز�ف لنورثها لالأجيال �لقادمة بيئة �سليمة 

�ملنطلق  هذ�  ومن  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  خلقها  كما  �لعطاء  على  قادرة 

على  معني  جيل  حل�ساب  و��ستنز�فها  �لبيئة  مو�رد  ��ستغالل  �سوء  يعتب 

خمالفة  فيه  �أن  كما  �لإ�سالم،  عنه  ينهي  �أمرً�  �لقادمة  �لأجيال  ح�ساب 

�سريحة ملعنى �ل�ستخالف. 

�إن ح�سن ��ستغالل �لبيئة عبادة، و�ملحافظة عليها و�سيانتها لت�ستمر 

�إىل ما �ساء �هلل كي تنتفع بها �لب�سرية كافة، وذلك حتى يرث �هلل �لأر�ض 

ومن عليها عبادة �أي�سا. كما �أن �إماطة �لأذى عن �لطريق عبادة، وعدم 

و�خلا�سة  �لعامة  �ملر�فق  ��ستعمال  وح�سن  عبادة،  و�لهو�ء  �ملاء  تلويث 

وم�ست�سفيات  �ملختلفة من مد�ر�ض  و�ملوؤ�س�سات  وكهرباء  ومياه  من طرق 

وم�سانع وغريها باأ�سلوب ر��سد عاقل عبادة، وهذه �ل�سلوكيات �لإ�سالمية 

�هلل  من  �أمر  و�مل�سيدة  �لطبيعية  �لبيئة  مكونات  مع  �لتعامل  ف  �لبناءة 

�سبحانه وتعاىل.

ولي�ض ثمة �سك �أن ح�سن ��ستغالل مكونات �لبيئة �لطبيعية و�مل�سيدة 

و�سيانتها فيه نفع كبري للب�سرية كافة، و�أن �سوء ��ستغاللها و�لعمل على �سرعة 

��ستنز�ف مو�ردها فيه �سرر بالغ للب�سرية جمعاء، وهو ف نف�ض �لوقت كفر 

�ملاآ�سي  �إىل  مدعاة  �هلل  باأنعم  �لكفر  �أن  ريب  ول  باهلل،  و�لعياذ  �هلل  باأنعم 

اًل  ثرَ  مرَ
ُ
برَ �هلل ررَ �سرَ و�لكو�رث و�جلوع و�خلوف، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { ورَ
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)1(  �لنحل 112.

)2(  در��سة من�سورة على �ملوقع �لإلكرتوين: www.islamset.com، وتاريخ دخول �ملوقع 

هو: 11 �سبتمب 2007. 

 ِ
َّ

 �هلل
ِ
ْنُعم

رَ
ْت ِباأ ررَ فرَ كرَ اٍن فرَ كرَ ًد� ِمْن ُكلِّ مرَ غرَ ا ررَ ا ِرْزُقهرَ ِتيهرَ

ْ
اأ ًة يرَ ِئنَّ ًة ُمْطمرَ ِمنرَ

رَ
ْت �آ انرَ ًة كرَ ْريرَ قرَ

.
)1(

ُعونرَ } نرَ اُنو� يرَ�سْ ا كرَ ْوِف ِبرَ �خْلرَ وِع ورَ ا�ضرَ �جْلُ  ِلبرَ
ُ َّ
ا �هلل هرَ �قرَ ذرَ

رَ
اأ فرَ

على  وموؤقتة  ذ�تية  منفعة  لتحقيق  �لبيئة  مو�رد  ��ستغالل  �أن  كما 

منهيًا  �أمرً�  يعتب  و��ستنز�فها  و�إف�سادها  �ملو�رد  بهذه  �لإ�سر�ر  ح�ساب 

عنه ف �لإ�سالم �نطالقًا من �لقاعدة �لفقهية �لإ�سالمية )درء �ملف�سدة 

مقدم على جلب �ملنفعة(، وتعني �أنه ل جلب ملف�سدة على ح�ساب تفعيل 

�ملنفعة. وهذ� ما بد�أ �لعامل �لغربي يدركه موؤخرً� ف �ل�سبعينات من هذ� 

�لقرن كو�سيلة مهمة حلماية �لبيئة و�سيانتها عندما طرح فكرة )تقومي 

 Environmental( بالإجنليزية  عليها  وي�سطلح  �لبيئي(،  �ملردود 

lmpact Assesment LIA( عند ��ستغالل مو�رد �لبيئة، ويعني هذ� 
�ملفهوم �سرورة تقييم تاأثري �أي م�سروع على �لبيئة، فاإذ� تبني �أن له تاأثريً� 

هذه  �أو  �ل�سرر  هذ�  لتفادي  تعديله  يتم  �لبيئة  لعنا�سر  مف�سد  �أو  �سارً� 

�ملف�سدة، و�إذ� مل يتحقق ذلك يلغى �مل�سروع من منطلق �أن �ملحافظة على 

مو�رد �لبيئة مقدمة ومف�سلة على �ملنفعة �لقت�سادية �لتي كثريً� ما تكون 

لإجناح  و�ل�سرورية  �لأ�سا�سية  �ملقومات  من  �لبيئة  على  فاملحافظة  موؤقتة. 

�أن فكرة تقومي �ملردود �لبيئي  م�سروعات �لتنمية و��ستمر�رها، ومعنى هذ� 

�لتي تعك�ض فل�سفة �لقاعدة �لفقهية �لإ�سالمية �سالفة �لذكر » درء �ملف�سدة 

.
)2(

... » توؤكد �أ�سالة �لفكر �لإ�سالمي ف �سيانة �لبيئة وحمايتها 
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�لإن�سان وحتى  �لبيئة م�سخرة بجميع عنا�سرها خلدمة  ملا كانت 

ف  و�ساية  بذلك ميتلك  فاإنه  �أر�سه،  تعاىل ف  يقوم بهمة خالفته هلل 

خلدمة  �ساحلة  غري  ت�سبح  ل  حتى  وحمايتها  منها  و�لنتفاع  �إد�رتها 

ب�سبب �إف�ساده و�عتد�ء�ته؛ لذلك تعنّي عليه �أن يتعّرف على ما ت�ستلزمه 

هذه �لو�ساية على نحو �أكرث تف�سياًل.

وبذلك فاإن �لإن�سان يعتب جزءً� من هذ� �لكون �لذي تكّمل عنا�سره 

بع�سها بع�سا، ولكنه جزء متميز وله موقع خا�ض بني �أجز�ء �لكون، حيث 

تتمثل �سلته بالكون مما يعب عن �سورة خالفته �لإيجابية كما يذكرها 

عبد �هلل �سحاته ف كتابه ) روؤية �لدين �لإ�سالمي ف �حلفاظ على �لبيئة( 

با يلي:

فيه. وما  �لكون  ف  و�لعتبار  و�لتفكري  �لتاأمل  �سلة   ·

و�لتعمري،  و�لنتفاع  �حلافظ،  �ملتو�زن  �ل�ستثمار  �سلة   ·
و�لت�سخري ملنافعه وم�ساحله.

�سلة �لعناية و�لرعاية؛ وذلك لأن �أعمال �لإن�سان �ل�ساحلة   ·
غري حمدودة ب�سلحة �لإن�سان وحده، بل متتد �إىل م�سالح 

خلق �هلل �أجمعني، فخري �لنا�ض �أنفعهم للنا�ض، وف كل كبد 

رطبة �أجر.

ويقرر من جانب �آخر باأننا كب�سر مل نخلق عبثا؛ �إذ �أن كل �لأ�سياء 

وهو  بع�ض،  بو��سطة  بع�سها  يرزق  و�حد،  رب  لعبادة  خملوقة  �لكون  ف 
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)1(  �لأنعام 95 - 99.

)2(  �سحاته – عبد �هلل، روؤية �لدين �لإ�سالمي ف �حلفاظ على �لبيئة، ط: 1، 1421 – 

2001، د�ر �ل�سروق، �لقاهرة – م�سر، �ض 17. 

�لذي ي�سرّي �لدورة �لر�ئعة بني �ملوت و�حلياة، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل:     

ِمنرَ  ِت  �ملرَيِّ ِرُج  خُمْ ورَ ِت  �مْلرَيِّ ِمنرَ  يَّ  �حْلرَ ُيْخِرُج  ى  ورَ �لنَّ ورَ بِّ  �حْلرَ اِلُق  فرَ  
رَ
�هلل {�إِنَّ 

ْم�ضرَ  �ل�سَّ ًنا ورَ كرَ لرَ �للَّْيلرَ �سرَ عرَ جرَ اِح ورَ برَ اِلُق �ْلإِ�سْ ُكونرَ * فرَ نَّى ُتوؤْفرَ
رَ
اأ  فرَ

ُ َّ
ِلُكُم �هلل يِّ ذرَ �حْلرَ

ُكُم �لنُُّجومرَ  لرَ لرَ عرَ ُهورَ �لَِّذي جرَ ِليِم * ورَ ِزيِز �ْلعرَ ْقِديُر �ْلعرَ ِلكرَ ترَ اًنا ذرَ ررَ ُح�ْسبرَ مرَ �ْلقرَ ورَ

ُهورَ  ْعلرَُمونرَ * ورَ  يرَ
ٍ
ْوم اِت ِلقرَ يرَ

رَ
ا �ْلآ ْلنرَ �سَّ ْد فرَ ْحِر قرَ �ْلبرَ ِّ ورَ اِت �ْلبرَ ا ِف ُظُلمرَ ُدو� ِبهرَ ْهترَ ِلترَ

 
ٍ
ْوم اِت ِلقرَ يرَ

رَ
ا �ْلآ ْلنرَ �سَّ ْد فرَ ٌع قرَ ْودرَ ُم�ْسترَ رٌّ ورَ قرَ ُم�ْسترَ ٍة فرَ �ِحدرَ ْف�ٍض ورَ ُكْم ِمْن نرَ

رَ
اأ ْن�سرَ

رَ
�لَِّذي �أ

ْيٍء  �سرَ ُكلِّ  اترَ  برَ نرَ ِبِه  ا  ْجنرَ ْخررَ
رَ
اأ فرَ اًء  مرَ اِء  مرَ �ل�سَّ ِمنرَ  لرَ  ْنزرَ

رَ
�أ �لَِّذي  ُهورَ  ورَ  * ُهونرَ  ْفقرَ يرَ

�ٌن  ا ِقْنورَ ْلِعهرَ ْخِل ِمْن طرَ ِمنرَ �لنَّ �ِكًبا ورَ رَ ا ُمرترَ بًّ ًر� ُنْخِرُج ِمْنُه حرَ �سِ ا ِمْنُه خرَ ْجنرَ ْخررَ
رَ
اأ فرَ

اِبٍه �ْنُظُرو�  �سرَ رْيرَ ُمترَ غرَ ِبًها ورَ انرَ ُم�ْسترَ مَّ �لرُّ ْيُتونرَ ورَ �لزَّ اٍب ورَ ْعنرَ
رَ
اٍت ِمْن �أ نَّ جرَ ٌة ورَ �ِنيرَ درَ

.
)1(

ِمُنونرَ }  ُيوؤْ
ٍ
ْوم اٍت ِلقرَ يرَ

رَ
آ ِلُكْم لرَ نَّ ِف ذرَ ْنِعِه �إِ يرَ ررَ ورَ ْثمرَ

رَ
� �أ ِرِه �إِذرَ مرَ �إِىلرَ ثرَ

فاملق�سود من خلق كل �ملخلوقات هو عبادة رب �لعاملني عن طريق 

�أد�ئها �لوظائف �ملقدرة لها من نفع بع�سها بع�سًا، مما يوؤدي �إىل تكافل 

تن�سيق  ف  ميتد  �أ�سل  كافة  �خللق  م�سلحة  فاإن  ثم  ومن  �سامل،  كوين 

�لكون، كما �أنه لزم مهم لتوحيد �لعبودية؛ وذلك لأن عبادة رب �لعاملني 

م�سالح  حتقيق  �ساأنها  من  �لتي  �ل�ساحلة  �لأعمال  باأد�ء  تتحقق  �إمنا 

�سرعه  �لذي  و�لت�سخري  و�لنتفاع  �ل�ستثمار  حق  �إن  ثم  �أجمعني،  �خللق 

�هلل لالإن�سان يقابله بال�سرورة و�جب يقت�سي �ملحافظة على كل �ملو�رد 

.
)2(

�لطبيعية كمًا وكيفًا 
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خالقها  ملقا�سد  وفقا  �لأر�ض  �إد�رة  على  م�ستخلف  �لإن�سان  �إن 

ل�ستثمارها لنفعه ولنفع غريه من �خللق، ولتحقيق م�ساحله وم�ساحلهم 

جميعًا؛ وهو حتقيقًا لذلك �أمني عليها فيجب �أن يت�سرف ت�سرف �لأمني 

ف حدود �أمانته، ولكنه ف جمموعه لن ي�سكل �سورة للخالفة �لإيجابية 

ف �لأر�ض، ويت�سح من خالل تقييم �سلوكه ف عالقته مع �لبيئة كعن�سر 

موؤثر فيها �لت�سنيف على جمموعتني نتعر�ض لهما �سمن �ملحور �لتايل.

ثالثًا  -  تقييم تفاعل االإن�صان كعن�صر موؤثر مع البيئة:

ف  دوره  على  لنتعرف  بيئته  ف  موؤّثر  كعامل  �لإن�سان  قّيمنا  ما  �إذ� 

��ستغالل مو�ردها، فاإننا ميكن �أن نق�ّسمه ب�سفة عامة �إىل جمموعتني هما:

وهو �لذي ميلك �لقدر�ت و�لكفاء�ت  �لإيجابي:  �لإن�سان  جمموعة   ·
��ستغالًل  بيئته  مو�رد  ��ستغالل  من  متكنه  �لتي  و�لتقنية  �لعلمية 

جيدً�، خا�سة �إذ� ما �أتقن هذ� �لتفوق �لعلمي عند �حلدود �لآمنة، 

وهي �حلدود �لتي ت�سون �لبيئة وحتافظ عليها. 

من خالل تخلفه:  لبيئته  �ملدّمر  �أو  �ل�سلبي  �لإن�سان  جمموعة   ·
حيث تقف قدر�ته �ملحدودة دون ��ستغالل مو�رد بيئته ��ستغالًل 

ر�سيدً�، حيث نر�ه كثريً� ما يعجز عن مو�جهة حتديات �لبيئة 

�لبيئة  حلتمية  وجهل  تخلف  عن  وي�ستكني  فيخ�سع  �لطبيعية، 

�لطبيعية، و�لتي ياأمتر باأمرها، ويخ�سع لتقلباتها مما يعر�سه 

لكثري من �مل�سكالت وخا�سة م�سكلة نق�ض �لغذ�ء.
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)1(  زين �لدين عبد �ملق�سود، �لبيئة و�لإن�سان – روؤية �إ�سالمية، ط: 1، 1406 – 1986، 

د�ر �لبحوث �لعلمية للن�سر و�لتوزيع، �لعا�سمة – �لكويت، �ض 21. 

وقد يكون �لإن�سان متقدمًا، ولكن من خالل نظرته وطموحه �لأناين 

ي�سيء �أي�سا �إىل بيئته وبيئة غريه من خالل �لإفر�ط ف ��ستغالل مو�رد 

ف  عنه  منهي  �سلوك  وهو  و��ستنز�فها،  نفادها  ب�سرعة  يهدد  �لبيئة با 

�لإ�سالم �لذي يحر�ض على حماية �ملو�رد و�سيانتها وح�سن ��ستغاللها.

ومن هذ� �ملنطلق فاإن �لبيئة ) �مل�سّيدة ( تتفاوت من منطقة �إىل 

�أخرى تبعا لدرجة �إيجابية �لإن�سان و�سلبيته من ناحية، ودرجة ��ستجابة 

�لطبيعة للجهد �ملبذول من �لإن�سان من ناحية �أخرى. ومن هنا �ختلفت 

�لبيئات �لب�سرية بني بيئة �جلمع و�للتقاط، وبيئة �ل�سيد، وبيئة �لزر�عة 

�لرعي  وبيئة  �ملتقدمة،  �لزر�عة  وبيئة  �لبد�ئي،  �لرعي  وبيئة  �لبد�ئية، 

.
)1(

�ملتطّور، وبيئة �ل�سناعة وغريها 

و�أرى �أنه وفقا للت�سعبات �لتي تناولنا بيانها فيما �سبق ف �لتنظري 

لهذ�  و�لأرقى  �لأ�سمى  �ملفهوم  �أن  �لإ�سالمي،  �ملنظور  من  �لبيئة  ملفهوم 

�ملفهوم من �ملنظور �لإ�سالمي هو �لذي يقرر �أن �لبيئة با ت�سمنته ما هي 

�إل �أمانة ��ستودعها �هلل �لإن�سانية، و�أن �لإن�سانية عليها �أن حتافظ على 

هذ� �لأمانة مل�سلحة معي�ستها وبقائها وخالفتها ف �لأر�ض عب �لأجيال، 

كما �أن �لأمة �مل�سلمة باعتبارها �أمة خامتة و�سل �إليها ند�ء �هلل �سبحانه 

وتعاىل �خلالق لهذه �لبيئة عليها �أن تنقل �حلقائق �لتي عر�سها لها �ملوىل 

�أق�سى  تبذل  و�أن  �لإن�سانية،  �ملجتمعات  خمتلف  �إىل  كتابه  ف  وجل  عز 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
115

�جلهود حتقيقًا لذلك قيامًا بوظيفتها �لتي كّرمها �هلل تعاىل بها و�ملتمثلة 

بالبالغ �ملبني.

�إن مفهوم �لبيئة من �ملنظور �لإ�سالمي يقرر �أنه من �ل�سرورة 

عملي  وو�قع  جاد،  فهم  نحو  �لإ�سالمية  �ل�سعوب  تنطلق  �أن  بكان 

�لبيئة.  على  �ملحافظة  ف  �لدويل  �ملجتمع  ف  قدوة  يخلق  حم�سو�ض 

كما عليها �أن تكون مبادرة نحو �سائر �لتفاقيات و�ملعاهد�ت �ملعنية 

بحماية �لبيئة �لتي من �ساأنها �أن حتفظ �لأمانة، وذلك �إىل �أن يرث 

�هلل �لأر�ض ومن عليها.
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الف�ســــــل الثالث

العالقة بني الإن�سان والبيئة
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الف�سل الث�لث

العالقة بني الإن�س�ن والبيئة

�إن �لإن�سان هـو �لعن�سر �لبيئي �لوحيد �لقادر على �إحد�ث تغيري 

�لإر�دة �حلرة  �أوتيه من  �لطبيعي، وذلك با  تو�زنها  يوؤثر ف  �لبيئة  ف 

�لتي تغري �جتاه �لأحد�ث، ومن �لقدرة على تنفيذ تلك �لإر�دة، ف حني ت�سري 

�أن تنخرط ف  �إل  بيئية مر�سومة ل متلك  �لأخــرى وفق غائية  �لكائنات  كل 

م�سارها �لعام. ومن �أهم �ملوجهات لتلك �لإر�دة �حلرة ف �لإن�سان �لتي ميكن 

�أن حتدث �لتغيري �لبيئي ما يحمله من ت�سور ثقاف حلقيقة �لبيئة. 

�إن �لإن�سان يحمل من بني كل كائنات �لبيئة ت�سورً� ثقافيًا لعالقته 

ت�سور  وهو  �أ�سطوريًا،  �أو  فل�سفيًا  �أو  دينيًا  �لت�سور  ذلك  كان  �سو�ء  بها، 

يتحدد فيه مدى �لت�سال بينه وبينها ف حقيقة كل منهما، كما يتحدد 

بها ف  يقوم  �لتي  للمهمة  �لإن�سان  �أد�ء  للبيئة ف  يكون  �لذي  �لدور  فيه 

حياته، و�مل�سئولية �لتي تكون عليه �إز�ءها مرتتبة على مدى ذلك �لت�سال 

بالبيئة  �لإن�سان  عالقة  ف  �لعنا�سر  هـذه  فمجمل  �لــدور.  ذلك  وطبيعة 

ُتعتب موّجهًا �أ�سا�سيًا لفعله فيها، وتتوقف طبيعة ذلك �لفعل �سلبًا و�إيجابًا 

على ما تكون عليه تلك �لعنا�سر من تقدير ف �لت�سور �لثقاف.

وكما كان لت�سور هـذه �لعالقة بني �لإن�سان و�لكون �أثر بني ف تعامل 

�حل�سار�ت �ل�سابقة مع �لبيئة و�أثرها فيها، فاإن هـذ� �لت�سور كما هـو ف 
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�لفل�سفة �حلديثة و�ملعا�سرة �لتي �نبنت عليها �حل�سارة �لغربية كان له 

�لبيئي،  تعاملها  حيث  من  �حل�سارة  هـذه  توجيه  ف  بالغ  �أثر  �أي�سًا  هـو 

�حل�سارة  هـذه  �إليها  �نتهت  �لتي  �لبيئية  �لأزمــة  �إن  �لقول  ميكن  بحيث 

بالبيئة تر�سخ ف  �لإن�سان  نتيجة ت�سور لعالقة  هي ف �سطر كبري منها 

ثقافة �لغرب، ومن ثمة فاإن �لتعامل مع هـذه �لأزمة بالتحليل �أو باملعاجلة 

�لت�سور  هـذ�  فح�ض  على  يقوم  ما  بني  من  يقوم  �أن  �إل  بحال  ميكن  ل 

وتقوميه، ثم على تغيريه و�إ�سالحه.

�لإن�سان  �لإ�سالمية يقوم ت�سور حلقيقة �لعالقة بني  �لثقافة  وف 

و�لبيئة كونته ف �لأذهان تعاليم �لقر�آن و�حلديث، وكان من بني �ملوجهات 

�ملهمة لل�سلوك �لبيئي ف �حل�سارة �لإ�سالمية. وف هـذ� �لت�سور �لإ�سالمي 

�ساحة  ف  بجد�رة  طرحه  من  ميكن  ما  بنيته  وف  �أ�س�سه  ف  �لتميز  من 

للت�سور  بدياًل  ليكون  �لر�هنة  �لبيئية  �لأزمة  �حلو�ر �حلا�سل ف ق�سية 

يجنب ف  ملا  وذلك  �لأزمــة،  هـذه  ن�سوء  �أ�سباب  كان من  �لذي  �لفل�سفي 

�لثقاف  �لت�سور  �إليها  �أف�سى  �لتي  �ل�سارة  �لآثــار  من  �لبيئي  �لت�سرف 

ف  �لإ�سالمي  �لت�سور  يقوم  حيث  و�لبيئة،  �لإن�سان  بني  للعالقة  �لغربي 

هـذ� �خل�سو�ض على تقرير �سلة بني �لإن�سان و�لبيئة �لطبيعية ترتقي �إىل 

درجة �أن تكون �سربًا من �لوحدة بينهما ذ�ت جانب مادي وجانب روحي، 

ولكن ف ذ�ت �لوقت ينف�سح فيها جمال لتميز معنوي يرتفع به �لإن�سان 

ف قيمته على �سائر مكونات �لبيئة، كما يقوم على تقرير دور للبيئة ف 

هـُيئت  دور  وهو  �أجلها،  من  ُخلق  �لتي  �حلياة  ف  بهمته  �لإن�سان  قيام 

ف �أ�سل طبيعتها لتقوم به ح�سبما تتطلبه تلك �ملهمة، وهو �لدور �ملعب 
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عنه ف �لت�سور �لقر�آين بالت�سخري، ومن هـذ� وذ�ك ترتب �أن يقوم ذلك 

�لت�سور على تقدير مل�سئولية �لإن�سان �إز�ء �لبيئة من حيث �للتز�م �ملادي 

و�لأخالقي نحوها فيما له هـو منها وما لها هـي عليه، �سبطًا للعالقة بني 

�لطرفني ف جانب م�سئولية �لإن�سان على �لبيئة بقت�سى �لتكليف �ملبني 

على �لعقل، �إذ هـي ل يت�سور ف جانبها م�سئولية.

يقوم  فيما  يقوم  �لعالقة  هذه  لطبيعة  ت�سور  هناك  فاإن  وبذلك 

�أن من  �أمرين هما: �لوحدة و�لت�سخري، كما  عليه ف منظور �لدين على 

�ل�سرورة بكان ف حتديد �سورة وتكوين هذه �لعالقة وما �إذ� كانت تقوم 

على مبادئ وقو�عده ومقت�سياته �أم ل. ومن جانب �آخر فاإن لهذه �لعالقة 

�أبعادً� ومقت�سيات تنطلق من خالل ما تقوم عليه مرتكز�ت �لعالقة، وهي 

ذ�ت دور ف �سناعة �ل�سلوك �لبيئي للمجتمع �لإن�ساين.
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املبحـث الأول

طـبـيـعـــة الـعـــالقـــة 

ي�سف عبد �ملجيد طريباق عالقة �لإن�سان بالبيئة من حوله فيما 

كانت عليه وما و�سلت �إليه ف �لو�قع �ملعا�سر، وما �ستوؤول �إليه ف �مل�ستقبل، 

)لقد  فيقول:  �لت�سخري  �ن�سباط بقا�سد  عليه من  تكون  �أن  ينبغي  وما 

جبل على �لإقبال عليها لالأكل من �سجرتها بغية ملك �أو خلد، ولو كان له 

منها و�ديان ملا �كتفى، ي�سفي غليل نف�سه من خري�تها، نا�سيا �أنها حليب 

ر�ساع ين�سب مورده ب�سة �أو م�ستني، وتر�عى فيه �أخوة �لر�ساعة بني 

�جليل و�جليلني، و�أن �هلل مل يب�سط فيها �لرزق للعاملني. مل ي�ستفق �إل وهي 

�ألف، ت�سيق به وي�سيق بها، ف تنف�ض  تتنكر له، وترف�ض جمار�ته فيما 

هو�ئها �أو �سرب مائها �أو �لتملي ف جمال خلقها، �أو �لتو�سع ف عمارتها، 

�أو ��ستنبات تربتها. �إنه نزع ملكية �سامت من �لنوع �لب�سري �لذي �ألف 

�لغذ�ء و�ملاأوى و�لك�ساء. ورغم ما ميلكه �ليوم من و�سائل �لرتميم �لبيئي 

فاإنه يح�ض �أن �أجز�ء من ب�ساط �لت�سخري ت�سحب تدريجيا من حتت كر�سي 

�إن عطاء �لأر�ض غري حمدود فيما خلق  �ل�ستخالف �لذي يرتبع عليه. 

له، وهو جد حمدود فيما مل يخلق له، وكل ��ستعمال يناف فطرة �خللق 

�أ�سل  �سنن ف  للنفع متليها  �لنقياد  يجر ممانعة ف  �لت�سخري  ومقا�سد 

وظائف �خللق ومقت�سيات �ل�سكر لرب �خللق. لقد كانت نبة �ل�سحوة 

ف �لبد�ية بيئة طبيعية، ف�سارت بيئة عمر�نية، ثم �سارت بيئة �جتماعية 



�سبق  مرجع  �لبيئة،  على  �ملحافظة  �إىل  �لإ�سالم  منظور  �ملجيد،  عبد   – طريباق    )1(

ذكره.
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و�قت�سادية، ثم بيئة ت�سريعية وموؤ�س�ساتية، ثم �سارت بيئة ثقافية، ولن تقف 

حتى متتزج بالبعد �لعقدي �لذي تتطابق فيه �أعمال �لإن�سان وت�سور�ته عن 

�ملعتقد�ت  نحو  ت�ستدير  �ليوم  �لإن�سانية  وكل  كله.  و�لوجود  و�حلياة  �لكون 

و�لثقافات �ملحلية م�سائلة �إياها عن �أي م�ساهمة حتت�سن �لإ�سكالت �لبيئية، 

.
)1(

وترد �لعالقة بني �لإن�سان و�لبيئة �إىل و�سعها �لطبيعي( 

�إن �لك�سف عن طبيعة �لعالقة وحقيقتها بني �لبيئة و�لإن�سان تنطلق 

من خالل معرفة �سلة �لوحدة بني �لإن�سان و�لبيئة، وما يت�سل بت�سخري 

هذه �لبيئة لالإن�سان، حيث �أن معرفة حماور هذين �لأ�سا�سني �للذين تقوم 

عليهما �لعالقة من �ساأنه، و�أن يوّجه �لت�سرف �لبيئي وجهة �أخرى خمالفة 

ملا هـو عليه �لأمر �لآن ف �لت�سرف �لبيئي للح�سارة �لغربية �ملوّجه من 

�لت�سور �لثقاف �لذي قامت عليه تلك �حل�سارة، وهو �أمر يتبني بالتحليل 

�ملنطقي ملا تف�سي �إليه ف �لو�قع من ت�سرفات بيئية عنا�سر ذلك �لت�سور 

كما ر�سمتها تعاليم �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�سريف، ويتبني �أي�سًا من 

و�قع �لتجربة �حل�سارية �لإ�سالمية ف �سلوكها �لبيئي كما وجهته عنا�سر 

تلك �ل�سورة، كما يتدعم ذلك �لأمر باملقارنة بني �حل�سار�ت وخ�سو�سًا 

هـذ�  �لثقافية ف  فيه منطلقاتها  �أف�ست  فيما  و�لغربية  �لإ�سالمية  منها 

�خل�سو�ض �إىل �لنتائج �لعملية ف �لت�سرف �لبيئي.
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مقارنة،  – در��سة  �لبيئة  لق�سايا  �لإ�سالمي  �ملنظور  – حممد حممود،  �ل�سرياين    )1(

مرجع �سبق ذكره، �ض 283 .

اأواًل - عن�صــر الـوحــدة  :

�ل�سرياين  حممود  حممد  يذكر  كما  �لإ�ــســالمــي  �لت�سور  �إن   

لعالقة �لإن�سان بالبيئة يقوم على �فرت��ض �أن �لإن�سان و�لبيئة يرتبطان 

بوحدة قوية، ولي�سا بحال من �لأحو�ل �أمرين منف�سلني عن بع�سهما، �أو 

م�ساّدين لبع�سهما، فالإن�سان و�حد من بني �ملوجود�ت �لبيئية �لكثرية، 

و�إن �ت�سف ب�سفات خا�سة متميزة، �إل �أنه يندرج �سمن �سائر �ملكّونات 

.
)1(

�لبيئية �لكثرية 

ن�سو�ض  ��ستقر�ء  خــالل  من  باأنه  �لنجار  �ملجيد  عبد  ويوؤكد   

�أن  يت�سح  و�لبيئة  �لإن�سان  بني  للعالقة  عر�سهما  ف  و�ل�سنة  �لكتاب 

�لأحو�ل  من  بحال  ولي�سا  قوية  بوحدة  وجودهما  ف  يرتبطان  �لطرفني 

�أو م�سادين لبع�سهما، حيث يّتحد معها  �أمرين منف�سلني عن بع�سهما 

�لعنا�سر  جميع  متثلها  �لتي  �لكبى  �لبيئية  �لهيئة  �جلميع  لي�سكل  كلها 

�ملحيطة بالإن�سان من مفرد�ٍت و�أنظمة ف �ن�سجام وتو�فق ل يكون فيه 

�أي نوع منها با ف ذلك �لإن�سان غريبًا عن جمموعها، وكاأمنا هـو قادم 

م�سمول  �جلميع  بل  طبيعتها،  غري  لطبيعة  وخا�سع  خارجها،  من  �إليها 

بنف�ض �لطبيعة خا�سع لنف�ض �لنظام مهما يكن من ترتبها ترتيبًا قيميًا 

ف درجات �أعلى درجة منها يحتلها �لإن�سان خل�سائ�ض تكوينية فيه متيز 

بها عن غريه من كائنات �لبيئة ولكن ف نطاق �لوحدة �ل�ساملة للجميع.
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�إنها �إذً� وحدة بني �لإن�سان و�لبيئة �لطبيعية مع متيز قيمي لالإن�سان 

ف نطاق تلك �لوحدة متثل خطًا بينًا ف �لت�سور �لإ�سالمي لعالقة �لإن�سان 

له تاليًا من  بالبيئة �ستكون له �آثار �سلوكية ف �لوجهني على نحو ما نف�سّ

مظاهر تلك �لوحدة ونطاق ذلك �لّتمّيز وما لهما من �أثر �سلوكي بيئي، 

مقارنة ف ذلك بت�سور�ت خمالفة و�آثارها �ل�سلوكية.

»1«  وحدة االإن�صان والبيئة:  

�لكرمي  �لقر�آن  ي�سورها  كما  و�لبيئة  �لإن�سان  بني  �لوحدة  تتجلى 

و�حلديث �ل�سريف ويحر�سان على �إبر�زها ف مظاهر عديدة ترجع ف 

معر�ض تعددها �إىل مظهرين �أ�سا�سيني: وحدة ذ�ت طبيعة مادية، ووحدة 

ذ�ت طبيعة روحية وجد�نية.

على  متيز  من  عليه  يبدو  ما  على  �لإن�سان  �إن   : �ملــاديـة  �لـوحـدة   -1

�سائر �ملوجود�ت �لبيئية ف �ل�سكل و�ملظهر وف خا�سية �لإدر�ك و�لقدرة على 

ف  ينخرط  �أنه  يتبني  �ملادي  �لتكوين  جهة  من  �إليه  ُينظر  حينما  �لت�سرف 

وحدة مادية مع تلك �ملوجود�ت، حيث تظهر فيما ي�سمل �جلميع من وحدة ف 

عنا�سر �لتكوين ووحدة ف �لقانون �ملنظم لتلك �لعنا�سر ف حركتها.

·  وحدة �لعنا�سر : فمن حيث وحدة �لعنا�سر بني �لإن�سان و�لبيئة 
يقرر �لقر�آن �لكرمي �أن �لإن�سان يوجد من نف�ض �لعنا�سر �لتي تتكون منها 

�ملوجود�ت �لبيئية �جلامدة و�حلية، فحينما ُيقارن با على �لأر�ض من 

جماد�ت يتبني على ما يبدو ف �لظاهر من تناق�ض بينه وبينها �أن �أ�سل 
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)2(  �لأنبياء 30. )1(  �حلج 5.   

)4(  �لذ�ريات 49. )3(  �لنور 45.   

)6(  ي�ض 36. )5(  ي�ض 36.   

تكوينه لي�ض �إل مما تكون هـي منه معبً� عنه ف �لقر�آن �لكرمي بالرت�ب 

�لبيئة  مفرد�ت  كل  منها  تتكون  �لتي  �ملعادن  عنا�سر  �إىل  يرمز  �لــذي 

نرَ  ْيٍب مِّ ا�ُض �إِن ُكنُتْم ف ررَ ا �لنَّ يُّهرَ
رَ
ا �أ على �ختالفها كما ف قوله تعاىل: { يرَ

. وحينما ُيقارن با على �لأر�ض من 
)1(

�ٍب } ن ُتررَ اُكم مِّ لرَْقنرَ ا خرَ اإِنَّ ْعِث فرَ �ْلبرَ

�أهم  وبينها من  بينه  �لتكوين جامعة  �أن وحدة ف  يتبني  مظاهر �حلياة 

�مْلرَاِء ُكلَّ  ا ِمنرَ  ْلنرَ عرَ جرَ عنا�سرها عن�سر �ملاء كما عب عنه قوله تعاىل: {ورَ

 .
)3(

اٍء} ن مَّ ٍة مِّ �بَّ لرَقرَ ُكلَّ درَ  خرَ
ُ َّ
�هلل . وقوله تعاىل: {ورَ

)2(
{ يٍّ ْيٍء حرَ �سرَ

وكما تربط �لإن�سان بالبيئة وحدة مادية ف عنا�سر �لتكوين، فاإنه 

تربطه معها وحدة مادية ف �لكيفية �لرتكيبية لتلك �لعنا�سر، فقد ُركبت 

�ملوجود�ت �لبيئية كلها با فيها �لإن�سان بكيفية �لتز�وج كما يثبته قوله 

. وكذلك قوله 
)4(

ُرونرَ } كَّ ذرَ لَُّكْم ترَ عرَ نْيِ لرَ ْوجرَ ا زرَ لرَْقنرَ ْيٍء خرَ ِمن ُكلِّ �سرَ تعاىل: {ورَ

نُف�ِسِهْم 
رَ
ِمْن �أ ْر�ُض ورَ

رَ
ا ُتنِبُت �ْلأ ا مِمَّ �جرَ ُكلَّهرَ ْزورَ

رَ
لرَقرَ �ْلأ انرَ �لَِّذي خرَ تعاىل: { �ُسْبحرَ

.
)5(

ْعلرَُمونرَ } ا لرَ يرَ مِمَّ ورَ

بني  �ملادية  �لوحدة  على  �لدللة  ف  �أوجــه  �لقر�آين  �لبيان  ويبلغ 

.
)6(

اًتا } برَ نرَ ْر�ِض 
رَ
�ْلأ نرَ  ُكم مِّ ترَ نبرَ

رَ
�أ  

ُ َّ
�هلل �لإن�سان و�لبيئة ف قوله تعاىل: { ورَ

بني  �لعن�سر  بوحدة  يوحي  تعبري  هـو  �لأر�ـــض  من  بالإنبات  فالتعبري 

�لإن�سان وكل ما ينبت من �لأر�ض متمثلة ف �إن�ساء �لإن�سان مثل جميعها 
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)1(  �لعلق 1 – 2.

بع�سها من  ن�سوء  متمثلة ف  بينها  �لكيفية  ووحدة  �لأر�ــض،  من عنا�سر 

�أنبت �لكل من �لأر�ض لأنه  بع�ض وفق دورة ت�سملها جميعًا، فاهلل تعاىل 

تعاىل �إمنا يخلقنا من �لنطف وهي متولدة من �لأغذية �ملتولدة من �لنبات 

�ملتولد من �لأر�ض.

�لإن�سان  ينتظم  فيما  �لوحدة  هـذه  تتمثل   : �لقانــــون  وحــــدة   ·
�سبحانه  �هلل  تدبري  ميثله  موحد  قانون  من  جميعًا  �لبيئية  و�ملكونات 

وتعاىل لتو�زنها ف نطاق موزون  تخ�سع له جميعًا دون �أن يند عنه �سيء 

منها، وذلك �سو�ء ف �أ�سل ن�سوئها، �أو ف �سريورتها �أثناء وجودها، �أو ف 

�نتهائها �إىل م�سريها.

�لإن�سان  فيها  با  جميعًا  �لبيئة  مكونات  تخ�سع  وجودها  �أ�سل  ففي 

�ل�سببية  �سبيل  على  بع�ض  من  بع�سها  جميعًا  فيه  تن�ساأ  �لذي  �لعلية  لقانون 

وفق �لتقدير �لإلهي، وذلك دون �أن يكون �أي منها خارجًا عن تلك �لد�ئرة، 

نا�سئًا من ذ�ته بدون �سبب، فالإن�سان �لذي ُيظن ف �لظاهر باعتباره خليفة 

كان  ربا  �أنه  �لــروح  عن�سر  من  عليه  ي�ستمل  ملا  �أر�سه  ف  تعاىل  �هلل  باأمر 

�أدنى  �إل خملوقًا من  لي�ض ف حقيقته  با�ستقالل  نابًتا ف خلقه  ب�سبب ذلك 

كرَ �لَِّذي  بِّ  ررَ
ِ
 ِبا�ْسم

ْ
�أ تلك �ملوجود�ت وهو �لعلق، كما جاء ف قوله تعاىل: {�ْقررَ

. وملا كانت هـذه �لآية هـي �أول ما نزل من 
)1(

لرٍَق} انرَ ِمْن عرَ لرَقرَ �ْلإِن�سرَ لرَقرَ * خرَ خرَ

�لقر�آن �لكرمي فاإنها تكون بالغة �لدللة ف لفت �لنتباه ثقافًيا �إىل �ل�سببية 

قانونًا جتري وفقه كل �ملوجود�ت �لبيئية با فيها �لإن�سان.
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)2(  �لنمل 88. )1(  �لأنبياء 30.   

)4(  غافر 67. )3(  �لزمر 21.   

وف �أثناء وجودها تخ�سع �ملوجود�ت �لبيئية كلها با فيها �لإن�سان 

ف  بع�سًا  بع�سها  �إىل  ومنوها  لبقائها  فيه  حتتاج  وجودي  تكامل  لوحدة 

�سبكة بالغة �لتعقيد ل يفلت منها �أي موجود بيئي ليكون م�ستقاًل ف وجوده 

عن غريه باأي وجه من وجوه �ل�ستقالل، وهو ما ي�سري �إليه قوله تعاىل ف 

 .
)1(

يٍّ } ْيٍء حرَ ا ِمنرَ �مْلرَاِء ُكلَّ �سرَ ْلنرَ عرَ جرَ توقف �حلياة على عن�سر �ملاء: { ورَ

وعلى ذلك ُتقا�ض كل �ملوجود�ت �لبيئية ف توقف بع�سها على بع�ض، وف 

�لذي  و�لتغري  �حلركة  لقانون  كلها  �لبيئية  �ملوجود�ت  تخ�سع  �سريورتها 

�إىل  �لزمان من حال  منقلبة ف كل حلظة من حلظات  به جميعًا  تكون 

حال دون توقف �أي منها ف نقطة ��ستقر�ر وثبات، مهما تكن تلك �حلركة 

�لنقالبية ظاهرة للحو��ض �أو خفية عنها، فاجلبال كرمز للمادة �لبيئية 

�جلامدة على ما تبدو عليه ف �لظاهر من ��ستقر�ر لي�ست ف حقيقتها 

ِهيرَ  ًة ورَ اِمدرَ ا جرَ ُبهرَ �سرَ ْ الرَ حترَ برَ ى �جْلِ ررَ ترَ �إل متحركة حركة د�ئبة ل تتوقف {ورَ

. و�لنبات يعتب رمزً� للكائنات �حلية على �لأر�ض 
)2(

اِب} حرَ رَّ �ل�سَّ رُّ مرَ ُ مترَ

يكون ف حركة د�ئبة �أي�سًا ل تتوقف، فاهلل تعاىل ُيجري �ملاء { ُثمَّ ُيْخِرُج 

 .
)3(

اًما} ُلُه ُحطرَ ْجعرَ يرَ ُثمَّ   � رًّ فرَ ُم�سْ �ُه  رَ رترَ فرَ ِهيُج  يرَ ُثمَّ  �ُنُه  ْلورَ
رَ
�أ ِلًفا  ترَ ْ ْرًعا خمُّ زرَ ِبِه 

ن  مِّ ُكم  لرَقرَ خرَ ــِذي  �لَّ {ُهــورَ  تعاىل:  فاهلل  لالإن�سان،  بالن�سبة  �لأمــر  وكذلك 

ُكْم ُثمَّ  �ُسدَّ
رَ
ْبُلُغو� �أ ٍة ُثمَّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ ِلترَ لرَقرَ ٍة ُثمَّ ِمْن عرَ �ٍب ُثمَّ ِمن نُّْطفرَ ُتررَ

. �إنه قانون �حلركة و�لتغري �لذي يوحد �لإن�سان وكل 
)4(

ُكوُنو� �ُسُيوًخا } ِلترَ

�لكائنات �لبيئية.
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)1(  �لق�س�ض 88. 

�إىل  �لإن�سان  �لبيئية با فيها  �لكائنات  وف نهايتها تخ�سع جميع 

ياأتي عليها جميعًا، فال يبقى منها  �لذي  �لفناء  قانون موحد هـو قانون 

ق�سرً�  �آجالها  �ختلفت  و�إن  و�أنــو�عــًا،  �أفـــر�دً�  �لوجود  ظهر  على  �سيء 

�لإن�سان  ذلك  ف  يت�ساوى   .
)1(

{ ُه  ْجهرَ ورَ �إِلَّ  اِلٌك  هرَ ْيٍء  �سرَ ُكلُّ   } فـ  وطوًل 

مع كل مفرد�ت �لبيئة، و�إن �ختلف عنها فيما بعد ذلك �لهالك من بعث 

وح�ساب، وبذلك يتبني �أن �لت�سوير �لقر�آين للوحدة بني �لإن�سان و�لبيئة 

جاء ت�سويرً� موؤكدً� ف مظاهر متعددة ومقامات خمتلفة، وهو فيما يبدو 

عليه ف ظاهره من و�سوح قد ل ي�ستحق مثل ذلك �لتاأكيد �ملكرر يبني عن 

ق�سد قر�آين تربوي �سلوكي ف �لتعامل �لبيئي �سنبينه بعد حني.

»2«   الــوحــــدة الروحـــية: 

و�لبيئة  �لإن�سان  بني  �لكرمي  �لقر�آن  يثبتها  �لتي  �لوحدة  لي�ست 

بينهما  وحــدة  �إىل  بها  يتعدى  هـو  بل  �ملــاديــة،  �لوحدة  على  بقت�سرة 

باملوجود�ت  لالإن�سان  ر�بطة  من  ي�سور  با  وذلــك  روحــي،  بعد  ذ�ت 

�لبيئية جتعله ي�سعر كاأمنا هـو من �لقرب منها وهي من �لقرب منه من 

�لناحية �لوجد�نية، بحيث تتكون منهما وحدة جامعة من �لأخوة و�ملحبة 

و�لر�أفة و�لتو�فق �لنف�سي، فهذه �ملعاين كله يحر�ض �لقر�آن �لكرمي على 

مقامات  وف  خمتلفة،  باأ�ساليب  بالبيئة  �لإن�سان  �سلة  ف  و�إبر�زها  بثها 

�أو غري مبا�سرة، بحيث ي�ستقر ف �لذهن  متعددة �سو�ء ب�سفة مبا�سرة 

من جمملها �سورة عن هـذه �ل�سلة تت�سمن معنى من �لوحدة �لوجد�نية 
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)2(  �ملائدة 18. )1(  �لفرقان 2.   

)3(  �ل�سجدة 5. 

�لعنا�سر  وحدة  ف  متمثلة  �جلافة  �ملادية  �لوحدة  تلك  تتجاوز  �لروحية 

ووحدة �لقانون. ويتكون هـذ� �ملعنى �ملت�سمن للوحدة �لروحية من جملة 

من �لعنا�سر لعل من �أهمها ما يلي:

وحدة �لولء هلل : ي�سور �لقر�آن �لكرمي كاًل من �لإن�سان و�لبيئة   ·
�لقدرة  لنف�ض  كليهما  خ�سوعهما  ف  موحد  طرف  �أنهما  على  �لطبيعية 

�خلالقة لهما و�حلكمة �ملدبرة ل�ساأنهما، فكاأن بينهما �إذن �أخوة ف هـذ� 

�ل�سبب  و�إىل نف�ض  �ل�سبب �ملوجد  �إىل نف�ض  ينتميان كالإخوة  �إذ  �ل�ساأن، 

�لر�عي، فهما �إذً� ينخرطان �سمن طرف و�حد خملوق مدبر �إز�ء موجود 

خالق مدبر لهما جميعًا، وهما لذلك يدينان له �سويًا بالولء و�إن �ختلفت 

بينهما هـيئة ذلك �لولء وطبيعته وتعابريه.

ومن مظاهر هـذ� �لولء هلل تعاىل �لذي يتوحد فيه �لإن�سان و�لبيئة 

و�لكيف  للكم  م�سبق  تقدير  وفق  �ملاأتى  وحــدة  من  جميعًا  ي�سملهما  ما 

ووحدة   .
)1(

ْقِديًر�} ترَ ُه  ررَ دَّ قرَ فرَ ْيٍء  �سرَ ُكلَّ  لرَقرَ  خرَ {ورَ تعاىل  فاهلل  و�لوظيفة، 

ذلك  وفق  وجودهما  من  �لغاية  حتقق  بعد  �إليه  ينتهيان  �لــذي  �مل�سري 

 .
)2(

رُي } ْيِه �مْلرَ�سِ �إِلرَ ا ورَ ُهمرَ ْينرَ ا برَ مرَ ْر�ِض ورَ
رَ
�ْلأ �ِت ورَ اورَ مرَ هلِل ُمْلُك �ل�سَّ �لتقدير { ورَ

وفيما بني ذلك �ملاأتى وهذ� �مل�سري يخ�سعان جميعًا للتدبري �ملوحد من 

قبل �هلل تعاىل �لذي يرعاهما برحمته وي�سريهما بحكمته، فاهلل تعاىل 

.
)3(

ْر�ِض }
رَ
اِء �إِىل �ْلأ مرَ ْمررَ ِمنرَ �ل�سَّ

رَ
ُر �ْلأ بِّ هو �لذي { ُيدرَ
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)2(  �لإ�سر�ء 44. )1(  مرمي 93.   

ومن هـذه �لوحدة ف �ملاأتى و�مل�سري و�لتدبري بني �لإن�سان و�لبيئة 

تن�ساأ وحدة بينهما ف �خل�سوع �مل�سرتك ملن بيده �خللق و�مل�سري و�لتدبري، 

ُكلُّ  تعاىل: {�إِن  بالعبـــودية هلل  له، فكل منهما خا�سع  �لولء  ووحدة ف 

كما  فالإن�سان   .
)1(

ْبًد� } عرَ ِن  ْحمرَ �لرَّ �آِتي  لَّ  �إِ ْر�ــضِ 
رَ
�ْلأ ورَ �ِت  اورَ مرَ �ل�سَّ ِف  ن  مرَ

قو�نينه  جميعًا  عليها  جتري  تعاىل،  هلل  خا�سعة  �لبيئية  �ملكونات  �سائر 

�لعبودية  هـذه  وهي جميعًا متار�ض  فكاكًا،  منها  ت�ستطيع  ل  �لتي  و�سننه 

لَّ  لرَِكن  ورَ ْمِدِه  ِبحرَ ُح  بِّ ُي�سرَ �إِلَّ  ْيٍء  �سرَ ن  مِّ �إِن  {ورَ وحاًل  قوًل  بها  وتعرتف  فعاًل 

. فالت�سبيح هـو �لعرت�ف باخل�سوع هلل تعاىل، 
)2(

ُهْم } �ْسِبيحرَ ترَ ُهونرَ  ْفقرَ ترَ

وهو م�سلك جميع �ملوجود�ت �لبيئية و�إن �ختلفت طريقة �لتعبري عنه بني 

�لإن�سان وغريه.

بني  وجد�نية  ر�بطة  �لكرمي  �لــقــر�آن  ي�سور   : �لــوجــــــــد�ن  وحــــــــدة   ·
بينهما،  يتبادلنها  م�سرتكة  عو�طف  تتمثل ف  وحدة  وهي  و�لبيئة،  �لإن�سان 

وتكون منطقة م�سرتكة ميتد فيها كل منهما �إىل �لآخر ف حركة وجد�نية ت�سبه 

تلك �لتي تكون بني بني �لب�سر. و�إذ� كان هـذ� �لت�سوير للوحدة �لوجد�نية بني 

�أخرى ينحو منحى �حلقيقة �لو�قعية ف  �لإن�سان من جهة و�لبيئة من جهة 

�لبيئية، فاإنه على  جهة �لإن�سان، وينحو منحى �لرمزية ف جهة �ملوجود�ت 

�أية حال يق�سد منه تاأكيد تلك �لوحدة ف �لت�سور �لإ�سالمي كخط �أ�سا�سي 

من �خلطوط �ملكونة لعالقة �لإن�سان بالبيئة عمومًا، وهو خط يرتتب عليه �أثر 

تربوي عظيم ف �ل�سلوك �لبيئي.
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)1(  �لأنعام 38.

ورت ف �لقر�آن و�حلديث  ومن مظاهر هـذه �لوحدة �لوجد�نية كما �سُ

ف طرف �حلقيقة و�لرمز ما يربط بني �لإن�سان و�لبيئة من عاطفة �ملحبة 

�لر�أفة  عو�طف  من  عليها  يرتتب  وما  بينهما،  �لقر�بة  و�سائج  من  �لنا�سئة 

�لقر�آنية  �لبيانات  ف  مطردً�  �ملعنى  ذلك  جاء  وقد  و�لحـــرت�م،  و�لرحمة 

و�حلديثية ب�سفة مبا�سرة وغري مبا�سرة، مما يتبني معه �أن �ملق�سود معنى 

�أ�سلي ف �سلة �لإن�سان بالبيئة ولي�ض جمرد خو�طر عار�سة.

�لبيئية  لالأنو�ع  ت�سبيه  من  �لكرمي  �لقر�آن  ف  جاء  ما  ذلك  ومن 

�ملختلفة عامة، ومن �لأنو�ع �حليو�نية خا�سة بالنوع �لإن�ساين ف �نتظامها 

ا  مرَ جميعًا �أممًا كما ينتظم نوع �لإن�سان �أمًما، وذلك ف قوله تعاىل: {ورَ

 .
)1(

اُلُكم} ْمثرَ
رَ
�أ  ٌ ممرَ

ُ
�أ �إِلَّ  ْيِه  احرَ نرَ ِبجرَ ِطرُي  يرَ اِئٍر  طرَ لرَ  ورَ ْر�ــضِ 

رَ
�ْلأ ِف  ــٍة  �بَّ درَ ِمن 

فهذه �ملثلية بني �لإن�سان و�حليو�ن ف �لأممية تت�سع للعديد من �لعنا�سر 

�مل�سرتكة بينهما �لتي تلتقي كلها عند معنى �لقر�بة بني �لطرفني، وهو ما 

يتيح جماًل من �لعاطفة �لوجد�نية ترتتب ف �لعادة على ما بني �ملوجود�ت 

من �لقر�بة.

بيانه  �لإ�سالمية كما مر  �لثقافة  ر ف  ُيقدَّ  : �ملعرفــية  �لـوحــدة   ·
و�أن  �لإن�ساين،  �لوعي  عن  م�ستقلة  خارجية  و�قعية  حقيقة  �لطبيعة  �أن 

تتميز  �لتي  تفا�سيلها وخ�سائ�سها  و�قعية ف  هذه �حلقيقة هي حقيقة 

�متد�د  جمرد  ولي�ست  و�أحجامها  و�أ�سكالها  �ألو�نها  ف  �ملوجود�ت  بها 

ف  �لأمــر  هو  كما  �خل�سائ�ض  تلك  �لإن�ساين  �لعقل  عليه  ي�سفي  كمي 
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بع�ض �لفل�سفات، كما �أن هذه �لطبيعة هي حقيقة و�قعية �أي�سًا ف �سننها 

وقو�نينها �لتي ُركبت عليها و�لتي تنحكم بها ف �سريورتها.

و�لعقل  عمومًا  �لإن�سانية  �ملعرفة  و�سائل  فــاإن  �أخــرى  جهة  ومــن 

منها خ�سو�سًا مهياأة ف طبيعتها بحيث تتمكن من �إدر�ك حقيقة �لبيئة 

�لطبيعية على ما هي عليه ف و�سعها �لو�قعي، وبذلك تكون عملية �ملعرفة 

�إمنا هي ح�سول ل�سورة �لو�قع �لطبيعي ف �لذهن �لإن�ساين، �سو�ء ف 

خ�سائ�سه �ملح�سو�سة �أو ف �أو�ساعه �لكيفية من �لقو�نني و�لأنظمة.

�إن هذ� �ملفهوم �ملعرف للطبيعة كما هو م�ستقر ف �لثقافة �لإ�سالمية 

هو مفهوم يجعل من �لإن�سان و�لبيئة وحدة معرفية تن�ساف �إىل �لوحدة 

�ملادية و�لوجد�نية؛ ذلك لأن هذ� �لتو�فق بني �لو�سائل �ملعرفية لالإن�سان 

من  تكوينها  طبيعة  وف  و�قعيتها  ف  �لبيئة  وبني  �لإدر�كية  طر�ئقها  ف 

�ساأنه �أن يجعل بني �لذ�ت �لعارفة وبني �ملو�سوع حمل �ملعرفة �سربًا من 

�إذ�  �لطرفان  فيبدو  تعار�ض،  �أو  تر�ف�ض  �أو  ن�ساز  �أي  من  يخلو  �لتطابق 

وبني  �ملفتاح  بني  �لتكامل  ف  �لوحدة  تبدو  كما  متكاملة  معرفية  وحــدة 

مم على مقد�ره لتتم بينهما عملية �لفتح ف غري ن�ساز. �لقفل �لذي �سُ

�إن هذه �لوحدة �ملعرفية هي �لتي عب عنها �لقر�آن �لكرمي ب�سفة 

�سمنية �أو مبا�سرة كما يتمثل ف �حلث �لد�ئب لالإن�سان كي يوجه حو��سه 

وعقله �إىل م�ساهد �لبيئة �لطبيعية ل�ستيعاب حقيقتها ما كان منها ظاهرً� 

وما كان خفيًا، وكما يتمثل ف �لإ�سارة �إىل �أن ذلك �لتمثل �إمنا هو د�عي 

تعاىل:  قوله  ف  جاء  كما  وذلك  و�لبيئة،  �لإن�سان  بني  و�ن�سجام  تقارب 
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)1(  �لروم 46. 

ْجِريرَ  ِلترَ ورَ ِتِه  ْحمرَ رَّ ن  مِّ ُكم  ِلُيِذيقرَ ورَ �ٍت  ررَ �سِّ ُمبرَ احرَ  يرَ �لرِّ ُيْر�ِسلرَ  ن 
رَ
�أ اِتِه  �آيرَ ِمْن  {ورَ

. ففي �لآية دعوة 
)1(

�ْسُكُرونرَ } لَُّكْم ترَ عرَ لرَ ِلِه ورَ �سْ ُغو� ِمن فرَ ْبترَ ِلترَ ْمِرِه ورَ
رَ
�ْلُفْلُك ِباأ

�سمنية �إىل متثل معرف لظاهرة بيئية هي ظاهرة �لرياح؛ �إذ ذلك �لتمثل 

�سيف�سي �إىل �كت�ساف تو�فق بني هذه �لرياح وبني �لإن�سان ف م�ساحله 

ومطالبه ُعب عنه بالب�سرى وبالرحمة، من حيث قد ُيظن ف �لظاهر حينما 

�أنها مناق�سة له، فاملعرفة بحقائق �لبيئة كما  ل يتم ذلك �لتمثل حلقيقتها 

�أي�سًا عامل تو�فق و�ن�سجام  �أمر ممكن، وهي  �إذن  هي عليه ف و�قعها هي 

ووحدة بني �لإن�سان و�لبيئة، وذلك خالفًا ملا ينتهي �إليه �لت�سور ل�ستع�ساء 

�لبيئة عن �أن ُتعرف حقيقتها من �سعور بالتناق�ض و�لغربة.

وقد �أ�سبح هذ� �لتعليم �لقر�آين �ملوؤ�س�ض ملعنى �لوحدة بني �لإن�سان 

و�لبيئة ف مظاهره �ملختلفة �سورة و�قعية ف �لت�سور �لثقاف �لإ�سالمي 

و�لفنون  �لعلوم  قامت  وعليه  باأكملها،  �لإ�سالمية  �حل�سارة  �نبنت  عليه 

وكافة مظاهر �لعمر�ن، فقد كان �لإن�سان ف هذه �حل�سارة يعتب كائنًا 

ولي�ض  �لأ�سا�ض،  له �خلطط ف ت�سريف �حلياة على ذلك  ُتر�سم  بيئيًا، 

بالغربة عنها  فهو مت�سف  �لبيئة  قادم من خارج  كائن  �أنه  �أ�سا�ض  على 

و�لت�ساد معها.

�لإ�سالمي  �حل�ساري  �ملنحى  هذ�  على  يدل  ما  �أو�سح  من  ولعل 

�ملنحى  و�لبيئة ما كان م�ستقرً� ف ذلك  �لإن�سان  �لوحدة بني  �عتبار  ف 

من معنى �سائر ميثل فيه �لإن�سان باأنه �لعامل �لأ�سغر، وميثل فيه �لعامل 
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�لطبيعي باأنه �لإن�سان �لأكب، وذلك تعبريً� عن �لو�سائج �لقوية بينهما، 

�لكبري،  �لطبيعي  �لعامل  خ�سائ�ض  �ل�سغري  �لإن�سان  ي�ستجمع  بحيث 

وذلك ما كان يرتدد ف �لفكر �لإ�سالمي با�ستفا�سة، وعب عنه �لر�غب 

�لعامل  ب�سائط  قــوى  �لإن�سان  ف  تعاىل  �هلل  )جمع  بقوله:  �لأ�سبهاين 

من  فالإن�سان  ومكوناته،  ومبدعاته  وج�سمانياته  وروحانياته  ومركباته 

حيث �إنه بو��سطة �لعامل ح�سل، وعن �أركانه وقو�ه �أوجد هو �لعامل، ومن 

حيث �إنه �سُغر �سكله وجمع فيه قو�ه هو كاملخت�سر من �لعامل... ولكون 

�سغري،  عامل  هو  �لإن�سان  قيل:  �عُتب�  �إذ�  مت�سابهني  و�لإن�سان  �لعامل 

و�لعامل �إن�سان كبري(.

�لإن�سان  وحــدة  من  �ملعنى  لهذ�  �حل�سارية  �لتجليات  من  ولعل 

و�لكون ما �جتهت فيه �لعلوم �لإ�سالمية قاطبة �لإن�ساين منها و�لطبيعي 

�أخذً� وعطاء، بحيث ي�ستفيد بع�سها من  من �جتاه �لتو��سل فيما بينها 

و�لبيئة  �لإن�سان  بناء على ما بني  و�ملنهج جميعًا، وذلك  �ملادة  بع�ض ف 

كان  ما  وذلك  �لعلمي،  للتو��سل  �ملقت�سية  �لوحدة  و�سائج  من  �لطبيعية 

�سببًا من �أ�سباب �لتقدم �لعلمي ف كل من علوم �لطبيعة وعلوم �لإن�سان 

على حد �سو�ء، فكثريً� ما كان �كت�ساف حقائق ف �لبيئة �لطبيعية ملهمًا 

جاء  وقد  �أي�سًا،  �سحيح  و�لعك�ض  �لإن�سان  كينونة  ف  حقائق  لكت�ساف 

من  �حلكمة   ( �لغز�يل  كتاب  ف  دللــة معبة  ذو  و�سف  �ملعنى  هذ�  ف 

خملوقات �هلل (.
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»2«  متيز االإن�صان يف نطاق الوحدة البيئية: 

�لطبيعية  �لبيئة  مع  يوؤلف  �لقر�آين  �لت�سوير  �لإن�سان ف  كان  �إذ� 

كل  قيمة  توزن  �أن  معناه  لي�ض  ذلك  فاإن  متعددة،  م�ستويات  على  وحدة 

�لتكوين  قوة  من  �ملــادي  �لظاهر  بح�سب  �لوحدة  تلك  بقت�سى  منهما 

قيمته  ف  �ساأنًا  �أقل  يكون  �مليز�ن  بهذ�  �لإن�سان  فــاإذ�  �لأفعال،  و�سطوة 

من �لبيئة �أو هو مت�ساٍو معها ف ذلك كما يقع ف بع�ض �لثقافات، بل �إن 

�لإن�سان ف �لت�سور �لإ�سالمي هو ف نطاق وحدته مع �لبيئة يكون مت�سفًا 

من  �لعليا  �لدرجة  يت�سنم  �لذي  �لكائن  فهو  عليها،  �لقيمي  بال�ستعالء 

درجات �ل�سلم �لبيئي، بحيث يكون �أعلى �ساأنًا من جمموع �لبيئة �لطبيعية 

ف ميز�ن �لقيمة، و�إن كان مو�سوًل بها ف مظاهر عديدة من �لوحدة.

بني  �لعالقة  �سورة  ر�سم  ف  يحر�ض  �لكرمي  �لــقــر�آن  كــان  وكما 

�لإن�سان و�لبيئة على �إبر�ز خط �لوحدة بينهما، فقد كان يحر�ض �أي�سًا 

بذ�ت �لقدر على �إبر�ز خط �لتميز �لقيمي لالإن�سان على �لبيئة، وت�سويره 

�سو�ء  �لأخرى،  �لكائنات  �سائر  �ساأنًا من  �لأعلى  �لبيئي  �لكائن  �أنه  على 

�لبيان  �إليها هيئة جامعة. وقد كان هذ�  �أو بالنظر  �أفر�دً�  �إليها  بالنظر 

يعتمد عنا�سر  ورفعة  ��ستعالء  �لبيئة متيز  �لإن�سان على  لتميز  �لقر�آين 

متعددة لعل من �أهمها ما يلي:

يتميز على  �لإن�سان  �أن  �لكرمي  �لقر�آن  يبني   : �لوجــود  1. متـيــــز 

�سائر مكونات �لبيئة ف �أ�سل وجوده �بتد�ء، �سو�ء من حيث كيفية مقدمه 

�إىل �لوجود �أو من حيث و�سعه بعد ذلك بني �ملوجود�ت �لبيئية. و�أول ما 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
137

)2(  �لبقرة 30. )1(  �لعلق 1 – 2.  

)4(  �جلاثية 13. )3(  �لإ�سر�ء 70.   

يبــــــدو ذلـك فـاإنـه يبدو فـي �أول �آيـات �لقــر�آن نزوًل، �إذ يـقــول تعـالــى: 

. فتخ�سي�ض 
)1(

لرٍَق} انرَ ِمْن عرَ لرَقرَ �ْلإِن�سرَ لرَقرَ * خرَ كرَ �لَِّذي خرَ بِّ  ِبا�ْسِم ررَ
ْ
�أ {�ْقررَ

�لوجود  ن�ساأة  بيان  بعد  لن�ساأة وجوده  �لبيان  بالذكر ف معر�ض  �لإن�سان 

�أ�سل �لوجود لهذ� �لإن�سان  كله �إجماًل فيه دللة على �لتميز �لقيمي ف 

�ملخ�سو�ض بالذكر من بني �سائر �ملوجود�ت �لأخرى.

وف �لبيان �لقر�آين خللق �آدم )عليه �ل�سالم( نلم�ض �لدللة على 

�أن وجود هذ� �لكائن �جلديد مل يكن حدثًا عاديًا كوجود �سائر �لكائنات 

لها  �هتز  �ملوجود�ت  �سل�سلة  ف  طفرة  وجــوده  كان  بل  �لأخــرى،  �لبيئية 

�لوجود كله، ومثل مرحلة جديدة ف تاريخ �لأر�ض كما يفيده قوله تعاىل: 

.
)2(

ًة } ِليفرَ ْر�ِض خرَ
رَ
اِعٌل ِف �ْلأ ِة �إِينِّ جرَ ِئكرَ الرَ بُّكرَ ِلْلمرَ الرَ ررَ �إِْذ قرَ {ورَ

وقد ظل هذ� �لتميز �لوجودي لالإن�سان ف نطاقه �لبيئي م�ست�سحبًا 

ف م�سرية حياته بعد حادثة خلقه، فهو �ل�سيد ف �لكون، �ملكرم ف ذ�ته، 

ِني  ا برَ ْمنرَ رَّ ْد كرَ قرَ لرَ �ملف�سل على �لكائنات �لأخرى كما يفيده قوله تعاىل: { ورَ

�لبيئة  ُت�سخر  �أجله  �لذي من  . وهو 
)3(

ْحِر} �ْلبرَ ورَ  ِّ �ْلبرَ ِف  اُهْم  ْلنرَ مرَ حرَ ورَ مرَ  �آدرَ

ِف  ا  مَّ ُكم  لرَ ررَ  خَّ �سرَ تعاىل: {ورَ قوله  يفيده  كما  و�أنظمتها  كلها ف مكوناتها 

لالإن�سان على  �إذ� متيز  �إنه   .
)4(

ْنُه} مِّ ِميًعا  جرَ ْر�ِض 
رَ
�ْلأ ا ف  مرَ ورَ �ِت  اورَ مرَ �ل�سَّ

�لبيئة ف �أ�سل وجوده فيها وطيلة ��ستمر�ره عليها.



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
138

)1(  �حلجر 28 – 29.

)2(  �لتني 4.

على  لالإن�سان  متيزً�  �لكرمي  �لقر�آن  يظهر    : �لتكوين  متيز    .2

عنا�سر  من  ��ستجمع  قد  فهو  �لتكوين،  ف  �لبيئية  �ملــوجــود�ت  �سائر 

�لتكوين ف ذ�ته ما تفرق ف �ملوجود�ت �لبيئية منها، بحيث �نفرد بهذ� 

��ستجماعه  �إىل  �ملوجود�ت، فبالإ�سافة  �ل�ستجماع عن كل ما �سو�ه من 

للمكونات �ملادية �لتي تتفرق ف �ملوجود�ت �لبيئية، فاإنه ي�ستجمع �أي�سًا ف 

تكوينه عن�سري �ملادة و�لروح من حيث ل ي�ستجمعها موجود غريه قط، 

ن  ًر� مِّ �سرَ اِلٌق برَ ِة �إِينِّ خرَ ِئكرَ الرَ بُّكرَ ِلْلمرَ الرَ ررَ �إِْذ قرَ وهو ما يفيده قوله تعاىل: { ورَ

ُه  ُعو� لرَ قرَ وِحي فرَ ْخُت ِفيِه ِمن رُّ فرَ نرَ ْيُتُه ورَ وَّ � �سرَ اإِذرَ �ْسُنوٍن * فرَ اأٍ مَّ مرَ ْن حرَ اٍل مِّ ْل�سرَ �سرَ

.
)1(

{ اِجِدينرَ �سرَ

�لكمي  مظهره  ف  لالإن�سان  �لتكويني  �لتميز  هذ�  �إىل  وبالإ�سافة 

ا متيًز كيفيًا، حيث متثل فيما ُقدر عليه ذلك  �أي�سً فاإنه متيز ف تكوينه 

�لتكوين من ِن�سب و�أو�ساع وهيئات كان بها متفوقًا على كل ما �سو�ه من 

مكونات �لبيئة، �سو�ء من حيث �لأد�ء �لوظيفي، �أو من حيث �لقدرة على 

ْد  قرَ �لنتفاع، �أو من حيث �لهيئة �جلمالية، وذلك ما يفيده قوله تعاىل: { لرَ

.
)2(

ْقِومٍي } ِن ترَ ْح�سرَ
رَ
انرَ ِف �أ ا �ْلإِن�سرَ لرَْقنرَ خرَ

ف  �لبيئية  �ملوجود�ت  �سائر  على  لالإن�سان  �لتكويني  �لتميز  وهذ� 

�لكم و�لكيف لي�ض جمرد �ختالف نوعي عنها، و�إمنا هو متيز ن�ساأ منه 

�سبب  �لوجودي  متيزه  كان  كما  لها،  بالن�سبة  �لقيمية  �لرفعة  من  معنى 
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رفعة �أي�سًا، وذلك ما ي�سري �إليه �أمر �هلل تعاىل للمالئكة ف �لآية �ل�سابقة 

بال�سجود لآدم، فقد جاء هذ� �لأمر �إثر بيان خلق �لإن�سان خلًقا ��ستجمع 

�لد�ل على رفعة  �ل�سجود  باأن ذلك  و�لــروح، مما يوحي  �ملادة  عن�سري 

�مل�سجود له �إمنا كان من �أ�سبابه طبيعة ذلك �لتكوين �مل�ستجمع ملا تفرق 

ف �ملوجود�ت، وذلك ما �أ�سار �إليه �لر�غب �لأ�سبهاين ف قوله: ) وكما 

�أن كل مركب من �أ�سياء خمتلفة يح�سل باجتماعهن معنى لي�ض بوجود 

�لإن�سان  �لأدوية و�لأطعمة، كذ� ف  �نفر�دهن كاملركبات من  فيهن على 

ما  هو  �ملعنى  وذلــك  �لعامل،  موجود�ت  من  �سيء  ف  لي�ض  معنى  ح�سل 

تخ�س�ض به من خ�سائ�سه �لتي متيز بها عن غريه (.

3 - متيز �لوعي :  لعل هذ� �ملظهر من متيز �لإن�سان على �لبيئة 

هو �أقوى ما يرفع من قيمته �إز�ءها، فهو قد ُخ�ض من بني جميع �لكائنات 

�لتمثل �ملعرف ملا ور�ء �ملح�سو�ض،  به يكون  �لعقلي �لذي  بالوعي  �لبيئية 

و�ملقارنة بني �ملتماثالت و�ملتناق�سات و�حلكم عليها، وربط �حلا�سر باملا�سي 

و�مل�ستقبل لالعتبار و�لتخطيط، من حيث مل يت�سف �أعلى �لكائنات �لبيئية 

ف هذ� �خل�سو�ض باأكرث من �لوعي �لغريزي �لذي يكون به تلبية �حلاجات 

�ملادية ف �لآن من حلظات �لوجود �أو ملا هو قريب جدً� منها.

وبهذ� �ل�سرب من �لتميز ميكن لالإن�سان �أن يتمثل �لوجود �لبيئي 

متثاًل معرفيًا ي�سبح فيه هذ� �لوجود ماثاًل ف �لذهن �لإن�ساين ب�سورة 

حتاكي �سورته �لو�قعية ف �خلارج، فاإذ� ذلك �ملثول يجعل �لإن�سان قادرً� 

على �أن يكون م�سرفًا �إ�سر�فًا ماديًا ومعنويًا على �لبيئة ف عنا�سرها وف 
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)1(  �لبقرة 31.

قو�نينها، في�ستثمر تلك �لعنا�سر و�لقو�نني فيما ينمي وجوده ويعينه على 

قيمته على  �لإن�سان ف  رفعة  �لوعي  بهذ�  �لو�قع  فيثبت ف  �أد�ء مهمته، 

�لبيئة لإ�سر�فه عليها بالتمثل �ملعرف، وت�سخريها ملنافعه بهذ� �لتمثل.

ومما ي�سعر ف �لقر�آن �لكرمي بتميز �لإن�سان عن �سائر �ملوجود�ت 

لَّمرَ  عرَ عامة و�لبيئية خا�سة ب�سفة �لوعي فيه ما جاء ف قوله تعاىل: { ورَ

ِء �إِن 
لرَ وؤُ اِء هرَ �ْسمرَ

رَ
نِبُئويِن ِباأ

رَ
الرَ �أ قرَ ِة فرَ ِئكرَ لرَى �مْلرَالرَ ُهْم عرَ �سرَ ررَ ا ُثمَّ عرَ اءرَ ُكلَّهرَ �ْسمرَ

رَ
مرَ �ْلأ �آدرَ

. فهذ� �لوعي �ملعرف �لذي ُخ�ض به �آدم معبً� عنه 
)1(

اِدِقنيرَ } ُكنُتْم �سرَ

�أجلها �لإن�سان،  بتعليم �لأ�سماء ورد ف �سياق بيان �ملهمة �لتي ُخلق من 

على  �لقدرة  ف  �ملالئكة  ��ست�سكل  �لتي  �لأر�ــض  ف  �خلالفة  مهمة  وهي 

�نتهاج منهج �ل�سالح ف �لأر�ض وغلبو� �لظن باأنه �سيكون مف�سدً� فيها، 

فجاء �جلو�ب �لقر�آين مبينًا كفاءة �لإن�سان ف �أن يكون خليفة ف �لأر�ض 

بتوفره على عن�سر مهم من عنا�سر �لإ�سالح ف �لأر�ــض، وهو عن�سر 

�لتمثل �ملعرف لهذه �لأر�ض وما عليها، فقد وردت �إذً� خا�سية هذ� �لتمثل 

مورد �لتمييز ملرتبة �لإن�سان بني �ملوجود�ت، و�لإعالء من مقامه فيها.

يخ�ض  فيما  بالبيئة  �لإن�سان  ل�سلة  �لقر�آين  �لبيان  �أن  �إذً�  يتبني 

وحدة  طرفني:  ذ�ت  دقيقة  معادلة  على  يقوم  بينهما  �لوجودية  �لعالقة 

بني �لإن�سان و�لبيئة من جهة متمثلة ف مظاهر متعددة، ومتيز لالإن�سان 

عليها متيزً� قيميًا من جهة �أخرى متمثاًل �أي�سًا ف مظاهر متعددة، وقد 

�لتي  �لدقة  �ملعادلة على قدر كبري من  لهذه  �لكرمي  �لقر�آن  جاء و�سف 
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)1(  �لق�س�ض 88.

)2(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

قد تخفى على �لكثري من �لنظار، بحيث قد يذهب �لظن ببع�سهم �إىل 

باآخرين  �لظن  �أو يذهب  �لطرفني،  �مل�ساو�ة بني  مبلغ  تبلغ  ت�سور وحدة 

�إىل ت�سور رفعة لالإن�سان تنقطع به عن �سلة �لوحدة مع �لبيئة، و�حلقيقة 

�أن �ملتاأمل بعمق ف عالقة �لإن�سان بالبيئة كما وردت ف �لتقدير �لقر�آين 

يتبني ف  �لتقدير  ذلك  فيها  ورد  �لتي  و�ملقامات  �ل�سياقات  بني  باجلمع 

وهو  �لقيمي،  و�لتميز  �لوحدة  بني  معادلة  على  تقوم  عالقة  �أنها  جالء 

نُتم 
رَ
�أ  � �إِذرَ ُثمَّ  �ٍب  ُتررَ ن  ُكم مِّ لرَقرَ ْن خرَ

رَ
�أ اِتِه  �آيرَ ِمْن  ورَ ما يت�سمنه قوله تعاىل: { 

. فاخللق من �لرت�ب هو طرف �لوحدة مع �لبيئة ف 
)1(

�ِسُرونرَ } نترَ ٌر ترَ �سرَ برَ

�ملعادلة، و�لو�سف بالب�سرية ثم بالنت�سار هو طرف �لتميز �لقيمي عليها 

با يت�سمنه و�سف �لب�سرية من معنى �لقوة �لإدر�كية، وما يت�سمنه و�سف 

وكاأمنا  فيها،  و�لت�سرف  �لأر�سية  �لبيئة  ف  �حلركة  معنى  من  �لنت�سار 

�لفجائية �لر�بطة بني طرف �لوحدة وطرف �لرفعة و�ملعب عنها بحرف، �إذ 

ت�سري �إىل ما جعل �هلل من معادلة بني �لطرفني تنفي ما قد يقع ف �لأذهان 

ى به �لآخر، فهي تثبت ف ت�سور عالقة �لإن�سان  من ميل �إىل �أحدهما مياًل ُيلغرَ

بت�سور  وهم  من  ي�سبق  قد  ما  وتنفي  و�لرفعة،  �لوحدة  بني  �ملعادلة  بالبيئة 

.
)2(

منفرد لأحد �لطرفني كما وقع ف كثري من �لثقافات 

�لوحدة  نطاق  لالإن�سان ف  �لتمييز  يكن  : مل  �لتكليــف  4- متــيز 

�لبيئية متيز وجود حيث مل يكن وجوده �أمر� عاديًا كوجود �سائر �لكائنات 

�لبيئية فح�سب، كما �أنه مل يقت�سر ف �لتميز ف �لتكوين عن كل ما �سو�ه 
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)1(  �لق�س�ض 88.

من �ملوجود�ت �لبيئية، وذلك باحتو�ئه على عن�سري �ملادة و�لروح، حيث 

ل يتميز بهذه �مليزة وحده دون غريه، حيث ي�ساركه ف ذلك �حليو�ن غري 

�لناطق، وحتى بالن�سبة للتميز ف �ملظهر و�لأد�ء فهو غري مق�سور عليه، 

حيث �أن �إتقان �ل�سنعة من �هلل تعاىل تاأتت كل �لأمور �لتي �أبدع ف خلقها 

مد�رها  فاإن  �لعقلية  باخل�سو�سية  �لتميز  وحتى  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل 

�لتميز ف �لتكليف ولي�ض ف �لتمثل �ملعرف ملا ور�ء �ملح�سو�ض، و�ملقارنة 

بني �ملتماثالت و�ملتناق�سات و�حلكم عليها.

�إن متيز �لتكليف وفق ما �أرى هو �أهم ما ميّيز �لإن�سان عن �سائر 

�ملخلوقات معه ف �لبيئة، حيث ل ي�ساركه �أحد ف هذه �ملزية، فهو منفرد 

بها ومكّلف بالعبادة �لتي منها رعاية �لبيئة و�لرفق بها؛ ومن �أجل ذلك 

�لتكليفات،  فيها  �لتي  �لكتب  و�أنزلت   ،) �ل�سالم  عليهم   ( �لر�سل  بعث 

وجل  عز  �ملــوىل  �خت�سها  �لتي  �ملحمدية  بالر�سالة  ُختمت  حتى  وذلــك 

��ستعر��ض  على  تعاىل  �هلل  كتاب  �حتوى  حيث  �لكرمي،  �لقر�آن  بعجزة 

دقيق للهند�سة �لبيئية �لتي متثلها عملية �لتفاعل بني �لعنا�سر �لبيئية ف 

�إتقان، وجاء �لتكليف بالتفكر و�لرعاية ملا يحيط بالإن�سان ف خطابات 

متعددة، ولكن ما يقرر ويوؤكد �خت�سا�ض �لإن�سان دون �سائر �ملخلوقات 

ةرَ  انرَ مرَ
رَ
ا �ْلأ نرَ �سْ ررَ ا عرَ ف �لبيئة �لكونية بهذه �ملزية ما ورد ف قوله تعاىل: { �إِنَّ

ا  لرَهرَ مرَ حرَ ا ورَ ْقنرَ ِمْنهرَ �ْسفرَ
رَ
�أ ا ورَ هرَ ْحِمْلنرَ ْن يرَ

رَ
نْيرَ �أ برَ

رَ
اأ اِل فرَ برَ �جْلِ ْر�ِض ورَ

رَ
�ْلأ �ِت ورَ اورَ مرَ لرَى �ل�سَّ عرَ

.
)1(

ُهوًل } ُلوًما جرَ انرَ ظرَ ُه كرَ اُن �إِنَّ �ْلإِْن�سرَ
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)1(  �بن عطية – �أبي حممد عبد �حلق �لأندل�سي، تف�سري �بن عطية – �ملحرر �لوجيز 

ف تف�سري �لكتاب �لعزيز، ت: �لرحالة فاروق و�آخرون، ط: 2، 1428 – 2007، وز�رة 

�لأوقاف و�ل�سوؤون �لإ�سالمية، �لدوحة – قطر، ج 7، �ض 152. 

)2(  �ملحلي – جالل �لدين حممد بن �أحمد و �ل�سيوطي – جالل �لدين عبد �لرحمن بن 

�أبي بكر، تف�سري �جلاللني، ت: �سبي حممد مو�سى وحممد فايز كامل باإ�سر�ف �أبو 

�خلري – علي، ط: 3، 1423 – 2002، د�ر �خلري للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت 

�ض 427.  – لبنان، 

�أعظم خملوقاته  تعاىل على  �لتي عر�سها �هلل  �لأمانة  وف معنى 

جرمًا ف �لبيئة �ملحيطة بالإن�سان من �ل�سماو�ت و�لأر�ض و�جلبال �أورد 

�ملف�ّسرون ما يقررون به �سمنا ف معناها �لتكليف، حيث ذكر �بن عطية 

باأن هناك فرقة من �جلمهور ذكرت باأن �لأمانة تتمثل ف كل �سيء يوؤمتن 

�لإن�سان عليه من �أمر ونهي و�ساأن دين ودنيا، فال�سرع بذلك كله �أمانة، 

حيث �لتزم �لإن�سان �لقيام بحق �لأمانة، وهو بذلك ظلوم لنف�سه، جهول 

.
)1(

بقدر ما دخل فيه، وهذ� تاأويل �بن عبا�ض )ر�سي �هلل تعاىل عنه( 

�ل�سلو�ت  هي  �لأمــانــة  ــاأن  ب �جلاللني  تف�سري  �ساحبا  ذكــر  كما 

وغريها مما ف فعلها من �لثو�ب وتركها من �لعقاب، حيث عر�سها �هلل 

�إل  ونطقًا،  فهمًا  فيها  باأن خلق  و�جلبال  و�لأر�ض  �ل�سماو�ت  على  تعاىل 

�أنها خافت من حملها، وحملها �لإن�سان وهو �آدم ) عليه �ل�سالم (، حيث 

.
)2(

كان ظلومًا لنف�سه با حمله جهوًل به 

قبول  �ملخلوقات  رف�ض  بــاأن  تف�سريه  ف  �ل�سعدي  ذكر  حيث  وقد 
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج4، مرجع �سبق ذكره، �ض 174.

)3(  �لبقرة  30. )2(  �لروم 41.   

 .
)1(

للثو�ب  زهدً�  ول  للرب،  ع�سيانًا  يكن  مل  عليهم  �ملعرو�سة  �لأمانة 

�إمنا يرجع ذلك �إىل �أن �هلل تعاىل مل يخت�سها باأد�ة �لتكليف حتى تقبله، 

�سائر  على  ومتييزه  �لإن�سان  تكرمي  على  و��سحة  دللة  �لآيــة  ف  �أن  كما 

�ملخلوقات بالتكليف لمتالكه �لعقل، هذ� و�إن �أتى �لو�سف عليه ف ختام 

�لآية بالظلم و�جلهل، فهما �سفتان لي�ستا بالزمتني، بل هما �أخبار عن 

�ملغيبات با �سيكون عليه �مل�ستقبل، حيث قررت هذ� �ملعنى �آية �أخرى ف 

ْع�ضرَ  برَ ُهْم  ِلُيِذيقرَ ا�ِض  �لنَّ ْيِدي 
رَ
�أ ْت  برَ �سرَ كرَ ا  ِبرَ ْحِر  �ْلبرَ ورَ  ِّ �ْلبرَ اُد ِف  �سرَ �ْلفرَ ررَ  هرَ { ظرَ

�لإن�سان ف  بف�ساد  تنباأ �ملالئكة  . كما 
)2(

ْرِجُعونرَ } يرَ لَُّهْم  عرَ لرَ ِمُلو�  عرَ �لَِّذي 

�لأر�ض عندما �خت�سه �هلل تعاىل باخلالفة فيها، حيث قال عز من قائل 

بُّكرَ  الرَ ررَ �إِْذ قرَ يروي ما قاله �ملالئكة )عليهم �ل�سالم( ف حو�رهم مع �هلل تعاىل: { ورَ

�ْسِفُك  يرَ ا ورَ ُيْف�ِسُد ِفيهرَ ْن  ا مرَ ُل ِفيهرَ عرَ ْ جترَ
رَ
�أ اُلو�  ًة قرَ ِليفرَ ْر�ِض خرَ

رَ
اِعٌل ِف �ْلأ �إِينِّ جرَ ِة  ِئكرَ الرَ ِلْلمرَ

.
)3(

ْعلرَُمونرَ } ا لرَ ترَ ْعلرَُم مرَ
رَ
الرَ �إيِن �أ �ُض لرَكرَ قرَ دِّ ُنقرَ ْمِدكرَ ورَ ُح ِبحرَ بِّ ْحُن ُن�سرَ نرَ اءرَ ورَ مرَ �لدِّ

وبذلك فاإن �هلل تعاىل قد �أخب عما �سيقع من �لإن�سان من ظلم 

وجهل ب�سبب �نحر�فه عن �جلادة وعدم ��ستقامته على جادة �ل�سو�ب ف 

حتمله لهذه �لأمانة، ولكنها �إر�دة �هلل تعاىل �لتي �قت�ست �أن تتميز معامل 

�لإن�سانية بهذه �ملزية وهذه �ل�سفة، حيث قرر �ملوىل عز وجل لها ذلك 

�لبيئة، حيث جعل له  �لتي خلقها معها ف  تكرميا على �سائر �ملخلوقات 

�لو�ساية و�لقو�مة على هذه �ملخلوقات بت�سخريها خلدمتها.
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مقارنة،  – در��سة  �لبيئة  لق�سايا  �لإ�سالمي  �ملنظور  – حممد حممود،  �ل�سرياين    )1(

مرجع �سبق ذكره، �ض 288 .

وقد �أكد �ل�سرياين بالن�سبة لهاتني �ل�سمتني �للتني تعك�سهما طبيعة 

– باأن �لبيان �لقر�آين  عالقة �لإن�سان بالبيئة - م�ساألة �لوحدة و�لتميز 

ل�سلة �لإن�سان بالبيئة يقوم على معادلة دقيقة ذ�ت طرفني، فهي وحدة 

بني �لإن�سان و�لبيئة من جهة متمثلة ف مظاهر متعددة، ومتيز لالإن�سان 

على �لبيئة متمثاًل �أي�سًا ف مظاهر متعددة ، و�أنه ل يجوز بذلك �أن يكون 

�أحدهما – �لوحدة �أو �لتميز – على ح�ساب �لآخر، بحيث يطغى عليه �أو 

يغلبه �أو يقلل من �ساأنه، حيث �أن �سورة �لعالقة بني �لإن�سان و�لبيئة هي 

معادلة ذ�ت طرفني هما: �لوحدة بني �جلانبني، و�لرفعة لأحدهما.

ثم يذكر ما �فتقدته �لثقافة �لغربية مما عززته ن�سو�ض �لقر�آن من 

�سرورة �لتو�زن بني عنا�سر �لوحدة و�لتمّيز، و�أنه ل ينبغي �أن حتمل عنا�سر 

�لتمّيز ما يجعل �لإن�سان طاغيًا ومنتهكًا حلق �لرتفاق بالبيئة، حيث �أن هذه 

�لثقافة مل تهتد �إىل �إقامة هذه �ملعادلة �لدقيقة بني �لوحدة و�لرفعة، و�أنها 

�إما مفا�سلة  �أو كليًا �إىل ت�سّور عالقة ذ�ت طرف و�حد، فهي  مالت جزئيًا 

فيها  يبدو  ل  بينهما  وحدة  و�إمــا  للوحدة،  فيها مظهر  يبدو  ل  �لطرفني  بني 

�ملعادلة،  طرف  بني  �لتو�زن  يختل  �حلالني  كال  وف  للتمايز،  معتب  مظهر 

�لوحدة  �لتو�زن بني  �لبيئي. وف ظل غياب  �ل�سلوك  �سلبًا على  ينعك�ض  مما 

ل  بالبيئة  �لإن�سان  ر�بطة  �أ�سبحت  فقد  بالبيئة  �لإن�سان  عالقة  ف  و�لتميز 

تعدو �أن تكون ر�بطة خمزن كبري للغذ�ء، مع ما تت�سمن �لنظرة �لعامة لهذه 

. وهو ما ��سطلح عليه علماء �لبيئة 
)1(

�لبيئة من معاين �لقحولة و�جلفاف 
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بندرة �ملو�رد، وهنا مكمن �جلهل لدى �لإن�سان بفل�سفة ت�سخري �لبيئة خلدمته 

ومنفعته، وهو ما نتعر�ض له �سمن �ملحور �لتايل.

ثانيًا -  الت�صــــخــري :

تناولت فيما �سبق �أن مما يحدد مالمح دور �لإن�سان ف تفاعله   

مع بيئته �أن جعلها �هلل تعاىل م�سّخرة خلدمته حتى يقوم بحمل �لأمانة 

�لتي جعلته ينال �لكر�مة على �سائر �ملخلوقات، فكل �سيء م�سخر خلدمته 

لكنه ل بد �أن ينظر �إىل ذلك من خالل ما �ت�سمت به �لعالقة بينه وبني 

�لبيئة، فكما �أن �لإن�سان مميز �سمن �أجز�ء �لبيئة فهو جزءً� منها كوحدة 

وبف�سل متيزه كجزء منها  �أجز�ئه،  و�لتاأثري بني  �لتفاعل  ين�ساأ  متكاملة 

فهو �لأكرث تاأثرً� بها، و�لأكرث تاأثري� با يجري عليها من متغري�ت.  

باأد�ء وظيفته ف  �لإن�سان  يقوم عليه  �لذي  �مل�سرح  �لبيئة هـي  �إن 

�لوجودية  عالقته  �إىل  بالإ�سافة  وظيفية  عالقة  �إذً�  له  فتكون  �حلياة، 

بها، فاأد�ء �لإن�سان لوظيفته ف �حلياة يقت�سي �أن يكون للبيئة دور معني 

فيه من جهة ما هـي م�سرح لذلك �لأد�ء، كما يقت�سي �أن يكون لالإن�سان 

�لوظيفية  �لعالقة  تن�ساأ  ثمة  ومن  �ملعني،  �لدور  ذلك  وفق  بيئي  ت�سرف 

بني �لطرفني، وُتعتب هـذه �لعالقة �لوظيفية عن�سرً� مهمًا من عنا�سر 

ُتعتب  لذلك  تبعًا  وهي  عمومًا،  بالبيئة  �لإن�سان  لعالقة  �لثقاف  �لت�سور 

�أي�سًا حمددً� �أ�سا�سيًا من حمدد�ت �لت�سرف �لبيئي لالإن�سان.

وقد كان للقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�سريف بيان و�ٍف لهذه �لعالقة 
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)1(  �لبقرة 30.

�لوظيفية بني �لإن�سان و�لبيئة، وذلك من جهة ما ُحدد لالإن�سان من مهمة 

ف �حلياة، ومن جهة ما ُحدد من دور للبيئة ف �أد�ء تلك �ملهمة ليت�سرف 

�لإن�سان ت�سرفًا بيئيًا يكون منحكمًا بقت�سى ما تتطلبه غايته ف �حلياة 

من جهة، وبقت�سى ما ُحدد للبيئة من دور ف حتقيق تلك �لغاية من جهة 

�أخرى. ومن هـذ� �لبيان �لقر�آين و�حلديثي لعالقة �لإن�سان وظيفيًا بالبيئة 

يتكون عن�سر مهم من عنا�سر �لت�سور �لثقاف �لإ�سالمي ين�ساف �إىل 

�لإن�سان  لتتكون منهما �سورة متكاملة لعالقة  عن�سر �لعالقة �لوجودية 

بالبيئة ب�سفة عامة.

�لت�سور  ف  تتحدد  كما  بالبيئة  وظيفيًا  �لإن�سان  عالقة  �أن  �سك  ول 

باأد�ئها  كلف  �لتي  �ملهمة  بطبيعة  �أ�سا�سية  ب�سفة  موجهة  �ستكون  �لإ�سالمي 

ر�سم  ميكن  ل  فاإنه  ولذلك  �لأد�ء؛  لذلك  م�سرحًا  �لبيئة  وُجعلت  �حلياة  ف 

�سورة �سحيحة لهذه �لعالقة �إل ف نطاق ت�سور لتلك �ملهمة كما جاءت ف 

وينعك�ض  و�ل�سطر�ب،  �خللل  ي�سوبها  �سورة  كانت  و�إل  �لإ�سالمي،  �لت�سور 

ذلك بالتايل خلاًل و��سطر�بًا ف �لت�سرف �ل�سلوكي �لعملي �إز�ء �لبيئة.

حياته  من  غاية  لالإن�سان  يحددها  �لإ�ــســالم  جــاء  �لتي  و�ملهمة 

ومق�سدً� من �أ�سل وجوده هـي مهمة �خلالفة ف �لأر�ض، كما جاء ف قوله 

تعاىل ف �لإعالن بخلق �لإن�سان �لأول �إعالنًا ُقرن ببيان �لغاية من وجود 

ْر�ِض 
رَ
�ْلأ ِف  اِعٌل  جرَ �إِينِّ  ِة  ِئكرَ الرَ ِلْلمرَ بُّكرَ  ررَ الرَ  قرَ �إِْذ  ورَ  } �جلديد:  �ملخلوق  هـذ� 

. ومعنى هـذه �ملهمة �أن �لإن�سان ُخلق لأجل �أن يكون خليفة 
)1(

ًة } ِليفرَ خرَ
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باأمر �هلل ف �لأر�ض على معنى �أنه ينفذ �أو�مره �لتي تهدف ب�سفة عامة 

�لفردية  لذ�ته  �لإن�سان  ترقية  �إىل  يف�سي  �لأر�ــض  تعمري ف  �إىل حتقيق 

وكل  و�ملحبة،  و�لتعاون  بالتكافل  و�جلماعية  و�لف�سيلة،  و�لعلم  بالعبادة 

ذلك ف �سبيل �لإعد�د مل�سري د�ئم ف �حلياة �لأخرى يكون حمكومًا ف 

�لرتقية  تثمر  �لتي  �لتعمري  مهمة  من  يتحقق  ما  بقدر  و�سقائه  �سعادته 

�لفردية و�جلماعية لالإن�سان.

�لإ�سالمي غاية حلياة  �لت�سور  ُجعلت ف  �لتي  �إن مهمة �خلالفة 

�لإن�سان با �أنها �ستكون خالفة ف �لبيئة �لأر�سية، فاإن هـذه �لبيئة ُقدرت 

م�سرحًا  ُجعلت  �لتي  �ملهمة  لأد�ء  به  ت�ستجيب  تقديرً�  �لت�سور  هـذ�  ف 

لها، بحيث يكون �لإن�سان وهو مقبل على �أد�ء وظيفته على م�سرح �لبيئة 

على  بالتايل  ويكون  �لأد�ء،  بذلك  يقوم  وهو  منه  �لبيئة  ملوقف  مت�سورً� 

علم كامل بكيفية ت�سرفه �لبيئي لينجز وظيفته ف نطاق ذلك �ملوقف من 

�لبيئة  �إز�ءه، وهذ� �لت�سور هـو ما نعنيه ف هـذ� �ل�سياق بالت�سور �لثقاف 

�لإ�سالمي للعالقة �لوظيفية بني �لإن�سان و�لبيئة.

لعالقة  ت�سور�ت  جميعًا  فيها  ترت�سم  ــان  و�لأدي �ملذ�هب  كانت  و�إذ� 

ُتر�سم للحياة،  �لتي  �لغاية  ُت�ستق من  �لناحية �لوظيفية  بالبيئة من  �لإن�سان 

لتلك  كــان  و�إذ�  تلقائية،  ب�سفة  �أو  بالتنظري  م�سنوعة  ب�سفة  �إمــا  وذلــك 

طبيعتها،  مع  يتالءم  با  �لبيئي  �ل�سلوك  توجيه  ف  �أ�سا�سي  دور  �لت�سور�ت 

فيكون ذلك �ل�سلوك على قدر ت�سور تلك �لعالقة �إيجابا و�سلبًا، فاإن لتعاليم 

�لإ�سالم ت�سورً� خم�سو�سًا لعالقة �لإن�سان وظيفيًا بالبيئة، وهو ت�سور م�ستق 
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من طبيعة �لوظيفة �لتي ُكلف �لإن�سان باأد�ئها، ومف�ض ف نتائجه �ل�سلوكية 

�لبيئية �إىل ما يتالءم معها ف متيز عن �سائر �لثقافات �لأخرى.

وملا كانت غاية �حلياة �لإن�سانية �لعمارة ف �لأر�ض با يحقق ترقية 

�لإن�سان ترقية يكون عليها �جلز�ء ف �حلياة �لأخرى، فاإن �لعالقة �لوظيفية 

بني  تو�فق  عالقة  �لإ�سالمي  �لت�سور  ف  ُقدرت  بالبيئة  �لإن�سان  تربط  �لتي 

�لإن�سان فيما تتطلبه وظيفته وما تتحمله قدر�ته وبني �لبيئة فيما تنفتح به 

على �لإن�سان من �لعطاء لينجز به تلك �ملهمة ف نطاق تلك �لقدر�ت، وقد 

عب �لقر�آن �لكرمي  عن هـذه �لعالقة بلفظ جامع يحمل دللت كافية ت�سمل 

كل �ملعاين �لتي تت�سمنها، وهو لفظ ) �لت�سخري (، �أي ت�سخري �لبيئة لالإن�سان، 

فعالقة �لإن�سان بالبيئة وظيفيارَ هي �إذً� عالقة ت�سخري.

ومعنى �لت�سخري ب�سفة عامة كما �سرحه �لر�غب هـو �أنه: )�سياقة 

�إىل �لغر�ض �ملخت�ض قهًر�(، فيكون �إذً� ت�سخري �لبيئة لالإن�سان معناه �أن 

هـذه �لبيئة مهياأة ف �أ�سل طبيعتها من ِقبل �سانعها تهيئة مقدرة بحيث 

ت�ستجيب لالإن�سان فيما ُخ�ض به من مهمة ف �حلياة، وذلك على وجه 

تكون فيه م�ُسوقة �إىل ذلك قهرً� وفق �سنن وقو�نني ثابتة، �إنها �إذً� عالقة 

بني �لإن�سان و�لبيئة تنفتح فيها �لبيئة بالعطاء على �لإن�سان با يجد فيه 

�أد�ة لإجناز مهمته، وتو�فقًا مع قدر�ته �لتي يتم بها ذلك �لإجناز، وذلك 

�ملعنى هـو ما جمعته �لآية �لكرمية ف �سياق ورد فيه بيان مهمة �خلالفة 

�لتي ُكلف بها �لإن�سان ومقت�سياتها من �لإميان و�لعبادة، ثم ُعقب عليه 

ِري ِف  ْ �ْلُفْلكرَ جترَ ْر�ِض ورَ
رَ
ا ِف �ْلأ ُكم مَّ ررَ لرَ خَّ  �سرَ

رَ َّ
نَّ �هلل

رَ
ررَ �أ ْ ترَ ملرَ

رَ
بقوله تعاىل: { �أ
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)1(  �حلج 65.

ا�ِض   ِبالنَّ
رَ َّ
 ِباإِْذِنِه �إِنَّ �هلل

ْر�ِض �إِلَّ
رَ
لرَى �ْلأ عرَ عرَ قرَ ن ترَ

رَ
اءرَ �أ مرَ �ِسُك �ل�سَّ مُيْ ْمِرِه ورَ

رَ
ْحِر ِباأ �ْلبرَ

�أن �هلل تعاىل حينما كلف �لإن�سان  �ل�سياق  . فمفاد 
)1(

ِحيٌم } رَّ ُءوٌف  ــررَ لرَ

بهمة �خلالفة جعل عالقته بالبيئة �لتي �أوجده فيها عالقة ت�سخري لها 

من �أجله ليتمكن من �إجناز مهمته.

وعالقة �لت�سخري هـذه �لتي بينها �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�سريف 

مما  با�ستفا�سة،  فيهما  بيانها  ورد  �لبيئية  �لعالقة  ت�سور  ف  عن�سرً� 

يوؤكد �أنها كان ُير�د لها �أن تكون خطًا �أ�سا�سيًا بينًا ف �ل�سورة �لثقافية 

عمومًا،  للبيئة  �لثقافية  �ل�سورة  وف  بالبيئة خ�سو�سًا،  �لإن�سان  لعالقة 

ولي�ست جمرد معنى عار�ض فيها، وهو ما يتبني �أي�سًا من تفريع �ملعاين 

�ل�سرح.  ذلك  ف  و�ملو�قف  �ملقامات  تعدد  ومن  �لعالقة،  هـذه  �سرح  ف 

لهذه  �أ�سا�سيني  مظهرين  على  يقف  و�ل�سروح  �لتفاريع  هـذه  ف  و�ملتاأمل 

�لعالقة �لت�سخريية كعالقة وظيفية بني �لإن�سان و�لبيئة: �لت�سخري �ملادي، 

و�لت�سخري �لروحي.

�سربني  على  يكون  لالإن�سان  �لبيئة  ت�سخري  باأن  �لنجار  ذكر  وقد 

بينهما كالتايل:

�لإن�سان ف  تكون مهمة  للبيئة: وذلك حينما  �ملــادي  �لت�سخري   ·
�حلياة هـي �أن يعمر ف �لأر�ض، فاإن هـذه �ملهمة تكون ل حمالة م�ستلزمة 

يتمكن  ما  �ملــادي  عطائها  من  �لإن�سان  فيها  ي�ستعمل  �لبيئة  مع  لعالقة 
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�أو مل يكن  �أد�ء تلك �ملهمة، بحيث لو مل يكن للبيئة عطاء مادي  به من 

�لإن�سان ي�ستثمر ذلك �لعطاء لتعطلت مهمة �لإن�سان ف �حلياة.

فعلى �لرغم من �أن �لغاية �لعليا للحياة هـي �مل�سري �إىل �ل�سعادة 

ف د�ر �لبقاء، �إل �أن هـذ� �مل�سري ل يتحقق �إل من خالل عمل تعمريي 

�رتقاء يتطلب  �لفردية و�جلماعية  �لإن�سان بذ�ته  �لأر�ض يرتقي فيه  ف 

��ستثمارً� ملا ف �لبيئة من مقدر�ت من �ساأنها �أن حتفظ �حلياة �ملادية، 

و�أن تنميها ف �جتاه حتقيق �لنعيم ف خمتلف مظاهره للفرد وللجماعة، 

مطالبه  تلبية  ف  قدمًا  ي�سعد  �أن  لنف�سه  �لإن�سان  ترقية  معاين  فمن 

�ملادية من غذ�ء تكون به �ل�سحة، وملب�ض وم�سكن يكون بهما �لتوقي من 

�لعو�دي، ومركب يكون به �ل�سرب ف �لأر�ض، �إذ �أية قيمة لإن�سان و�أية 

كر�مة له وهو يعاين �جلوع و�ملر�ض و�خلوف ؟، وهذ� �لرتقي �ملادي �لذي 

يعتب جزءً� من غاية �حلياة هـو رهني تعامل مع �لأر�ض ب�سروب خمتلفة 

من �لتعمري ل تكون له ثمرة �إل با تقدم هـي من عطاء.

وقد جاء �لت�سور �لإ�سالمي ف تقديره لعالقة �لإن�سان بالبيئة يبني �أن 

هـذه �لبيئة �لتي ُجعلت لالإن�سان م�سرحًا لرتقية ذ�ته هـي بيئة م�سخرة لتلبية 

مطالبه �لتي تتوقف عليها تلك �لرتقية، و�أن �هلل تعاىل هـياأها بق�سد وعناية 

من �أجل ذلك، فقدرها على ما تبدو عليه ف كثري من مظاهرها من جبوت 

ومتنع بحيث تنقاد بالعطاء لالإن�سان لتلبية مطالبه.

 وقد كان �لقر�آن �لكرمي يحر�ض �أميا حر�ض على �إبر�ز هـذ� �ملعنى 

من ت�سخري �لبيئة لالإن�سان ت�سخريً� ماديًا، ويبني �أن ذلك �لت�سخري �سمل 
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)1(  لقمان 20

)2(  �إبر�هيم 33.

�لبيئة ف بعديها �لكمي و�لكيفي. فالبيئة قد �ُسخرت لالإن�سان ماديًا ف 

�أ�سل تكوينها �لعن�سري، كما يتمثل ف جعل �لعنا�سر ذ�تها �لتي تتكون 

يتمثل  وكما  �ملادية،  �لإن�سان  حاجات  لتلبية  قابلة  �لطبيعية  �لبيئة  منها 

ونباتات  حيو�نات  �لبيئية  �ملكونات  من  �أنو�عًا  �لعنا�سر  تلك  تاأليف  ف 

�ملادية  منافعه  لتحقيق  �آخر  �أو  نحو  على  كلها  ت�ستجيب  بحيث  ومعادن، 

مقت�سى  هـو  وذلك  �ملنافع،  لتلك  معاندً�  �لظاهر  ف  منها  بد�  ما  حتى 

ْر�ِض 
رَ
ا ِف �ْلأ مرَ �ِت ورَ اورَ مرَ ا ِف �ل�سَّ ُكم مَّ ررَ لرَ خَّ  �سرَ

رَ َّ
نَّ �هلل

رَ
ْو� �أ ررَ ْ ترَ ملرَ

رَ
قوله تعاىل: {�أ

. فالعنا�سر �لبيئية ف �إفر�دها 
)1(

ًة } اِطنرَ برَ ًة ورَ اِهررَ ُه ظرَ مرَ لرَْيُكْم ِنعرَ غرَ عرَ �ْسبرَ
رَ
�أ ورَ

وف تركيبها )من د�بة و�سجر وماء وبحر وفلك وغري ذلك من �ملنافع، 

يجري كله ملنافعكم وم�ساحلكم لغذ�ئكم و�أقو�تكم و�أرز�قكم ومالذكم، 

تتمتعون ببع�ض ذلك كله، وتنتفعون  بجميعه(.

وكذلك �ُسخرت �لبيئة ملنفعة �لإن�سان ماديًا فيما ُقدرت عليه من 

�لبيئية،  �لتي ترتكب منها �ملوجود�ت  �لعن�سرية  �لن�سب  كيف متمثل ف 

تتحرك  �لتي  و�لقو�نني  �ل�سنن  وف  بها،  تتوزع  �لتي  �ملكانية  و�لن�سب 

عليها ف دور�تها �لفلكية �أو حتولتها �لنوعية، فكل ذلك �إمنا هـيئ على 

�أو�ساع تنا�سب منافع �لإن�سان وحتقق غاية حياته ف وجهها �ملادي، وهو 

ررَ  مرَ �ْلقرَ ورَ ْم�ضرَ  �ل�سَّ ُكُم  لرَ ررَ  خَّ �سرَ ما يت�سمنه قوله تعاىل على �سبيل �ملثال: {ورَ

. فت�سخري �ل�سم�ض و�لقمر من حيث 
)2(

اررَ } هرَ �لنَّ ُكُم �للَّْيلرَ ورَ ررَ لرَ خَّ �سرَ نْيِ ورَ �ِئبرَ درَ

�لد�أب على �حلركة �لتي ين�ساأ منها من بني ما ين�ساأ �لليل و�لنهار �إمنا هـو 
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)1(  �مللك 15.

)2(  �ل�سورى 27.

ت�سخري للبيئة ف �أبعادها �لكيفية؛ لتكون نافعة لالإن�سان مثلما ينفعه ف 

معي�سته تعاقب �لف�سول وتعاقب �لليل و�لنهار.

ولكن هـذه �لبيئة كما هـي ف �لت�سور �لإ�سالمي لئن كانت م�سخرة 

ماديًا ف كمها وكيفها بحيث ت�ستجيب ملقت�سيات �ملهمة �لتي ُكلف �لإن�سان 

باأد�ئها، �إل �أنها لي�ست ف ذلك �لت�سخري على درجة يكون فيها عطاوؤها 

جمانيًا مبا�سرً�، بحيث ل يطلب من �لإن�سان جهٌد ول ي�ستلزم منه كدحًا، 

للعطاء حينما  قابلية  على  ُقدرت  �أنها  معنى  على  له  ُم�سخرة  هـي  و�إمنا 

يتجه �إليها بال�سوؤ�ل ويق�سدها بالطلب، ولكنها ل تعطي ول ت�ستجيب با 

ميكنه من �أد�ء مهمته �إل بال�سعي فيها بالعمل و�لكدح ل�ستثمار خريها 

�لظاهر و�لباطن.

وهذ� �ملعنى ُي�ست�سف ف �لبيان �لقر�آين من �لقرت�ن �لو�رد ف كثري 

من �آيات �لت�سخري بني �إثبات هـذ� �لت�سخري حقيقة بيئية، وبني �لتوجيه 

ذلك،  عن  �لتعابري  ف  تنوع  على  �ل�سالح  بالعمل  �لبيئة  ف  �ل�سعي  �إىل 

اْم�ُسو�  ُلوًل فرَ ْر�ضرَ ذرَ
رَ
ُكُم �ْلأ لرَ لرَ عرَ ومثاله ما جاء ف قوله تعاىل: { ُهورَ �لَِّذي جرَ

. فالأر�ض مع كونها ُذللت لالإن�سان �إل �أنها 
)1(

ْزِقِه } ُكُلو� ِمن رِّ ا ورَ اِكِبهرَ نرَ ِف مرَ

ل تعطيه رزقًا �إل �إذ� م�سى فيها، وهو كناية عن �ل�سعي بالعمل �ل�سالح، 

ْزقرَ  �لرِّ  
ُ َّ
�هلل طرَ  �سرَ برَ ــْو  لرَ ورَ تعاىل: {  قوله  ما جاء ف  �أي�سًا  يفيد ذلك  ومما 

. فمن معاين 
)2(

اُء } �سرَ يرَ ا    مَّ ٍر  درَ ِبقرَ ُل  زِّ ُينرَ ِكن  لرَ ورَ ْر�ــضِ 
رَ
�ْلأ ِف  ْو�  غرَ برَ لرَ اِدِه  ِلِعبرَ
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�لآية �أن �هلل تعاىل مل يب�سط �لرزق ف �لبيئة ب�سطًا كليًا، و�إمنا جعله فيها 

مقدرً� بحيث يح�سل �لإن�سان منه بقدر ما ي�سعى فيه وما ي�سهل �هلل له 

منه.

�أذهان  ف  �لكرمي  �لقر�آن  ي�سعها  للبيئة  ثقافية  �سورة  �إذً�  �إنها 

ف  تقوم  حياتهم  مهمة  م�سرحها  على  ليوؤدو�  عليها  يقبلون  وهم  �لنا�ض 

عالقتها �لوظيفية بالإن�سان على معنى من �لت�سخري �ملادي �لذي حتكمه 

من  و�لكيفية  �لكمية  طبيعتها  ف  عليه  مهياأة  هـي  ما  بني  تو�زن  معادلة 

�ملنافع �ل�سرورية لأد�ء �لإن�سان مهمته من جهة، وبني ما ُقدرت عليه ف 

��ستمالها على تلك �ملنافع من متنع عن �لعطاء ب�سفة جمانية، وتطلب 

لل�سعي �ل�ستثماري من ِقبل �لإن�سان من جهة �أخرى، وتلك �سورة ثقافية 

متميزة ذ�ت �أثر �سلوكي بيئي بالغ �لأهمية.

: ل يحتاج �لإن�سان ف �سبيل �لقيام  للبيئة  �لروحي  �لت�سخري   ·
بهمته ف �حلياة �إىل عالقة بالبيئة تكون فيها م�سخرة له ت�سخريً� ماديًا 

فح�سب، و�إمنا يحتاج ف ذلك �أي�سارًَ �أن تكون م�سخرة له ت�سخريً� روحيًا؛ 

ذلك لأن مهمة �لتعمري ف �لأر�ض باملعنى �لذي �سرحناه هـي مهمة تت�سع 

روحية  وترقية  �ملادي،  قو�مه  ترقية  �إىل  �لإن�سان  يتجه ف  مادي  لتعمري 

تعاىل،  باهلل  �ل�سلة  بتقوية  وذلك  �لروحي،  قو�مه  ترقية  �إىل  فيه  تتجه 

وف  بالف�سائل،  �لنف�ض  وتزكية  �لنا�ض،  من  بالآخرين  �لعالقة  و�إح�سان 

ولذلك  معو�ن؛  �أي  ذلك  على  معو�ن  �خلالفة  م�سرح  هـي  �لتي  �لبيئة 

�لفردي  لكيانه  روحية  ترقية  عامل  لتكون  لالإن�سان  ا  �أي�سً �ُسخرت  فقد 

و�جلماعي كما �ُسخرت له لتكون عامل ترقية مادية لذلك �لكيان.
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)1(  �جلاثية 12.

�لإن�سان  لعالقة  �لكرمي  �لقر�آن  ف  �لثقافية  �ل�سورة  جاءت  وقد 

خطًا  �لو�سوح  من  كبري  بقدر  تت�سمن  �لوظيفية  �لناحية  من  بالبيئة 

�ملادي،  �لت�سخري  من  �خلط  ذلك  يعا�سد  للبيئة  �لروحي  �لت�سخري  من 

مهمته  �لإن�سان  �أد�ء  �لكبري ف  بالدور  �لبيئة  قيام  عند  ليلتقي �خلّطان 

�لتعمريية كاملة، وقد كان هـذ� �خلط �لت�سخريي �لروحي على قدر من 

�لإبر�ز �ملق�سود بحيث يتبني �أنه مثل �لت�سخري �لروحي معنى �أ�سلي ف 

�لبيان  ولي�ض جمرد خط عار�ض من خطوطها. وقد جاء هـذ�  �ل�سورة 

عند  جميعًا  تلتقي  متعددة  مظاهر  ف  للبيئة  �لروحي  للت�سخري  �لقر�آين 

نف�ض �ملعنى.

منته  فالبيئة ُم�سخرة لالإن�سان روحيًا ت�سخريً� عقديًا، وذلك با �سُ

من جتليات غيبية ت�سهد بوجود �هلل وكماله، كما ت�سهد باحلياة بعد �ملوت، 

�لت�سخري  �ملظهر من  هـذ�  ��ستفا�سة  ي�سرح ف  �لكرمي  �لقر�آن  وقد جاء 

ل  نف�سها  �لبيئة  حلقيقة  مقارنًا  معنى  �أ�سبح  حتى  �لبيئة  ف  �لروحي 

ينفك ف ذهن �لقارئ للقر�آن عما يت�سوره من م�ساهد بيئية، وذلك ما 

�ْلُفْلُك  ْجِريرَ  ِلترَ ْحررَ  �ْلبرَ ُكُم  لرَ ررَ  خَّ �سرَ �لَِّذي   
ُ َّ
تعاىل: {�هلل قوله  مثل  يبدو� ف 

�لت�سخري  فهذ�    .
)1(

{ �ْسُكُرونرَ  ترَ لَُّكْم  عرَ لرَ ورَ ِلِه  �سْ فرَ ِمن  ُغو�  ْبترَ ِلترَ ورَ ْمِرِه 
رَ
ِباأ ِفيِه 

وت�سخري  �ملادية،  مقدر�ته  ف  منه  لال�ستفادة  مادي  ت�سخري  هـو  للبحر 

روحي لال�ستفادة منه فيما يتجلى فيه من ف�سل �هلل تعاىل ورحمته مما 

�إىل �هلل تعاىل  �لف�سل فريقى بروحه  �ملتاأمل فيه يقف على ذلك  يجعل 

بال�سكر.
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)1(  �لنحل 14.

وهي م�سخرة لالإن�سان ت�سخريً� جماليًا، �إذ هـي ُمقدرة على هـيئة 

من �جلمال ف �أ�سل تكوينها وف متغري�ت م�ساهدها من �ساأنها �أن حتدث 

ف �لنف�ض �لب�سرية عند �لتاأمل فيها �إح�سا�سًا يرقق �ل�سعور وي�سيع �ملحبة 

و�لتعاطف، وف ذلك ترقية نف�سية لذ�ت �لإن�سان، فهي تندرج �سمن مهمة 

�إىل  ي�سري  �لكرمي  �لقر�آن  جاء  وقد  �أد�وؤهــا،  �لإن�سان  على  �لتي  �لرتقية 

هـذ� �لت�سخري �جلمايل للبيئة �سمن بيانه لعالقتها �لوظيفية بالإن�سان، 

ًما  ْ ِمْنُه حلرَ ُكُلو� 
ْ
اأ ِلترَ ْحررَ  �ْلبرَ ررَ  خَّ �سرَ �لَِّذي  ُهورَ  ورَ تعاىل: {  قوله  مثل  وذلك ف 

. فت�سخري �لبحر يتمثل ح�سب 
)1(

ا } هرَ �ُسونرَ ْلبرَ ًة ترَ ْخِرُجو� ِمْنُه ِحْليرَ �ْسترَ ترَ ا ورَ ِريًّ طرَ

�لآية ف ت�سخري مادي با يوفر من غذ�ء، وت�سخري روحي با يوفر من 

زينة للحلية، فهما خّطان متالزمان ف عالقة �لت�سخري: ت�سخري مادي، 

وت�سخري روحي.

ف  ُقدرت  فقد  معرفيًا،  ت�سخريً�  �أي�سًا  لالإن�سان  م�سّخرة  و�لبيئة 

بنيتها وف حتولتها على �سرب من �لقو�نني و�ل�سنن �ملنتظمة �لتي تالئم 

�لب�سري من �ملبادئ �ملعرفية، فكانت بذلك مي�سرة  �لعقل  ُرتب عليه  ما 

للفهم، قابلة لال�ستيعاب �ملعرف، �إذ� ما ق�سدها �لعقل لكتناه حقائقها 

ومتثل �سننها، وجدها منفتحة له ف ذلك وكاأمنا هـي قد ُرتبت بحيث تلبي 

تطلعه �لعقلي للوقوف على �أ�سر�رها.

�إن �لبيئة لي�ست كتابًا مفتوحًا كل �لنفتاح، مك�سوفًا كل �لنك�ساف 

كتابًا  �أي�سًا  لي�ست  ولكنها  �لعابرة،  بالنظرة  حقائقها  ــدرك  ُت بحيث 
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)1(  �لنحل 12 – 13.

هـذ�  بني  هـي  و�إمنا  �لفهم،  عن  �مل�ستغلقة  و�لأحاجي  بالرموز  م�سطورً� 

وذ�ك ف مرتبة و�سط، كتاب ُكتبت ف�سوله بنطق هـو ذ�ته منطق �لعقل 

�لب�سري، فاإذ� ما توجه �إليه هـذ� �لعقل بالقر�ءة، وبذل �جلهد ف ذلك 

وجده مي�سور �لفهم، فا�ستوعب حقيقته و�كت�سف �أ�سر�ره.

�ل�سورة  ف  ــارزً�  ب معنى  للبيئة  �ملعرف  �لت�سخري  هـذ�  كان  لقد 

�لقر�آنية �لتي ُر�سمت ف حتديد �لعالقة �لوظيفية بالإن�سان، فاإذ� �ملتمثل 

علمًا  ت�ستلزم  باأد�ئها  �ملكلف  �لتعمري  مهمة  �أن  يعلم  وهو  �ل�سورة  لتلك 

ف  وهي  �لبيئة  هـذه  على  ُيقبل  خاللها  من  ل�ستثمارها  �لبيئة  بقو�نني 

ت�سوره كتاب مفتوح للفهم مي�سر لالإدر�ك، فما عليه �إل �أن يتدبر ويتذكر 

ررَ  خَّ �سرَ ليفهم حقائق �لبيئة، وهذ� �ملعنى هـو �لذي يفيده قوله تعاىل: { ورَ

ِلكرَ  ْمِرِه �إِنَّ ِف ذرَ
رَ
�ٌت ِباأ ررَ خَّ �لنُُّجوُم ُم�سرَ ررَ ورَ مرَ �ْلقرَ ْم�ضرَ ورَ �ل�سَّ اررَ ورَ هرَ �لنَّ ُكُم �للَّْيلرَ ورَ لرَ

ِلكرَ  �ُنُه �إِنَّ ِف ذرَ ْلورَ
رَ
ِلًفا �أ ترَ ْر�ِض خُمْ

رَ
ُكْم ِف �ْلأ  لرَ

رَ
�أ ررَ ا ذرَ مرَ ْعِقُلونرَ * ورَ  يرَ

ٍ
ْوم قرَ اٍت لِّ آيرَ لرَ

.
)1(

ُرونرَ } كَّ ذَّ ٍ يرَ
ْوم قرَ ًة لِّ آيرَ لرَ

�لبيئة هـو ف جانب منه  �لو�رد ف �لآية مل�ساهد من  �لت�سخري  �إن 

تعقلها  لو  وقو�عد  �سنن  على  �مل�ساهد  تلك  ُبنيت  فقد  معرف،  ت�سخري 

�لإن�سان لوجدها مي�سورة �لفهم، ولأدرك حقيقتها ف ذ�تها ودللتها على 

�إذً� معنى  �لإدر�كــي هـو  �لت�سخري  �لغيب، فمعنى  ور�ءهــا من حقيقة  ما 

قائم ف هـذه �ل�سورة �لقر�آنية كخط من خيوط �لت�سخري �لروحي للبيئة 

�لروحي  �لت�سخري  معنى  �إن  و�جلمايل.  �لعقدي  �لت�سخري  �إىل  �إ�سافة 
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)1(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

�لإ�سالمي  �لت�سور  يكتمل  �ملــادي  �لت�سخري  معنى  �إىل  ين�ساف  حينما 

للعالقة �لوظيفية بني �لإن�سان و�لبيئة فيكون ت�سورً� متميزً� ملا ُيقارن با 

.
)1(

ف ثقافات �أخرى من ت�سور�ت ف هـذ� �ل�ساأن 

�لت�سخري على خالف �لعادة : ملا كانت �لبيئة �ملحيطة بالإن�سان   ·
وفق  لذلك  ت�سري حتقيقا  �لإن�سان، حيث  تعاىل خلدمة  �سخرها �هلل  قد 

�هلل  خلق  �لتي  و�ل�سجية  �لطبيعة  مع  تتاأقلم  عادة  يعك�ض  معني  نامو�ض 

تعاىل عليها �لإن�سان، فاإن �هلل �سبحانه وتعاىل قد يجري على �لبيئة ما 

يكون على خالف �لعادة؛ ذلك �أن �هلل �سبحانه وتعاىل ملا كان هو �مل�سّور 

تفاعالت  يجري  �لذي  وهو  وعنا�سرها،  بكوناتها  �لبيئة  لهذه  و�ملن�سئ 

فاإنه �سبحانه وحده قد  تو�زن دقيق،  �لبع�ض وفق  عنا�سرها مع بع�سها 

يجريها على خالف ما �عتاده �لنا�ض لتحقيق �أغر��ض وغايات معينة.

�إن �هلل �سبحانه وتعاىل قد �سّخر �لبيئة خلدمة �لإن�سان وفق �آليات 

تتهياأ له ولغريه من �ملخلوقات من خاللها �لنتفاع بختلف عنا�سر �لبيئة، 

فهو جل ف عاله قد �سّخر �لبحر لياأكل منه �لإن�سان وغريه من �ملخلوقات 

وجعله  وي�ستعملها،  يلب�سها  حليًا  �لإن�سان  منه  ولي�ستخرج  طريًا،  حلمًا 

�سبياًل لتنقل �لإن�سان، كما ثّبت �لأر�ض بالرو��سي �ل�ساخمات حتى تتزن 

�لتي  للمياه  �لأنهار كم�سدر  فيها  �لإن�سان، وخلق  ملعي�سة  وتكون �ساحلة 

�سل  ملن  هد�ية  �لنجوم  وجعل  �ملخلوقات،  من  وغريه  �لإن�سان  يحتاجها 

ُكُلو� 
ْ
اأ ِلترَ ْحررَ  �ْلبرَ ررَ  خَّ �لَِّذي �سرَ ُهورَ  ورَ �لطريق، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { 
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)1(  �لنحل 14 – 18.

)2(  �لإ�سر�ء 12.

)3(  �لروم 23 – 24. 

�ِخررَ ِفيِه  ورَ ى �ْلُفْلكرَ مرَ ررَ ترَ ا ورَ هرَ �ُسونرَ ْلبرَ ًة ترَ ْخِرُجو� ِمْنُه ِحْليرَ �ْسترَ ترَ ا ورَ ِريًّ ًما طرَ ْ ِمْنُه حلرَ

يدرَ  ِ ْن مترَ
رَ
��ِسيرَ �أ ورَ ْر�ِض ررَ

رَ
ى ِف �ْلأ ْلقرَ

رَ
�أ �ْسُكُرونرَ * ورَ لَُّكْم ترَ عرَ لرَ ِلِه ورَ �سْ ُغو� ِمْن فرَ ْبترَ ِلترَ ورَ

 * ُدونرَ  ْهترَ يرَ ْجِم ُهْم  ِبالنَّ اٍت ورَ مرَ الرَ عرَ * ورَ ُدونرَ  ْهترَ ترَ لَُّكْم  عرَ لرَ �ُسُباًل  اًر� ورَ ْنهرَ
رَ
�أ ورَ ِبُكْم 

ا  وهرَ �سُ ةرَ �هلِل لرَ حُتْ و� ِنْعمرَ ُعدُّ �إِْن ترَ ُرونرَ * ورَ كَّ ذرَ الرَ ترَ فرَ
رَ
ْخُلُق �أ ْن لرَ يرَ مرَ ْخُلُق كرَ ْن يرَ مرَ فرَ

رَ
�أ

.
)1(

ِحيٌم } ُفوٌر ررَ غرَ  لرَ
رَ َّ
�إِنَّ �هلل

ويقرر �سبحانه وتعاىل ف ن�ض �آخر كيف �أنه �سخر �لنهار بيئة مهيئة 

حتى يبتغي �لإن�سان من ف�سل �هلل تعاىل، وحتى تكون مقيا�سًا لالإن�سان 

ليعرف عدد �ل�سنني و�حل�ساب، وكان لذلك تف�سيل بني عن�سر وعن�سر 

اررَ  هرَ �لنَّ ا �للَّْيلرَ ورَ ْلنرَ عرَ جرَ حلكمة يعلمها �سبحانه، وف ذلك يقول �هلل تعاىل: {ورَ

ِمْن  اًل  �سْ فرَ ُغو�  ْبترَ ِلترَ ًة  ررَ ُمْب�سِ اِر  هرَ �لنَّ ــةرَ  يرَ
رَ
�آ ا  ْلنرَ عرَ جرَ ورَ �للَّْيِل  ــةرَ  يرَ

رَ
�آ ا  ْونرَ حرَ مرَ فرَ ترَنِي  يرَ

رَ
�آ

 .
)2(

ياًل} ْف�سِ اُه ترَ ْلنرَ �سَّ ْيٍء فرَ ُكلَّ �سرَ ابرَ ورَ �سرَ �حْلِ ِننيرَ ورَ درَ �ل�سِّ درَ ْعلرَُمو� عرَ ِلترَ ُكْم ورَ بِّ ررَ

وتـقـرر هذ� �ملعـنى �آيـة �أخـرى من �سورة �لروم حيث يقول �هلل تعاىل فيها: 

اٍت  يرَ
رَ
آ ِلكرَ لرَ ِلِه �إِنَّ ِف ذرَ �سْ اوؤُُكْم ِمْن فرَ �ْبِتغرَ اِر ورَ هرَ �لنَّ اُمُكْم ِباللَّْيِل ورَ نرَ اِتِه مرَ يرَ

رَ
�آ ِمْن  { ورَ

اًء  اِء مرَ مرَ ُل ِمنرَ �ل�سَّ زِّ ُينرَ ًعا ورَ مرَ طرَ ْوًفا ورَ قرَ خرَ ْ اِتِه ُيِريُكُم �ْلبرَ يرَ
رَ
ِمْن �آ ُعونرَ * ورَ �ْسمرَ ٍ يرَ

ْوم ِلقرَ

. فهذه �لآية 
)3(

{ ْعِقُلونرَ ٍ يرَ
ْوم اٍت ِلقرَ يرَ

رَ
آ ِلكرَ لرَ ا �إِنَّ ِف ذرَ ْوِتهرَ ْعدرَ مرَ ْر�ضرَ برَ

رَ
ُيْحِيي ِبِه �ْلأ فرَ

تقرر ف جانب �آخر منها كيف �أن �هلل �سبحانه وتعاىل قد جعل لكم ف 

هذه �لبيئة مما �سخر على �سبيل �لعادة �أنه ينزل من �ل�سماء ماء فيحي 

به �لأر�ض بعد موتها.
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)1 ، 2(  �لنباأ 6 – 16.

ف  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  يجريه  عما  تتحدث  كثرية  �آيــات  وهناك 

معاين،  من  �ل�سابقة  �لآيــات  قررته  ما  تقرر  �لعادة  باعتبار  �لبيئة  هذه 

اًد� *  ْوترَ
رَ
الرَ �أ برَ �جْلِ اًد� * ورَ ْر�ضرَ ِمهرَ

رَ
ِل �ْلأ عرَ ْ ْ جنرَ ملرَ

رَ
ومنها كذلك قوله تعاىل: {�أ

ا  ْلنرَ عرَ جرَ ا�ًسا * ورَ ا �للَّْيلرَ ِلبرَ ْلنرَ عرَ جرَ اًتا * ورَ ُكْم �ُسبرَ ْومرَ ا نرَ ْلنرَ عرَ جرَ �ًجا * ورَ ْزورَ
رَ
اُكْم �أ لرَْقنرَ خرَ ورَ

اًجا *  هَّ �ًجا ورَ ا �ِسررَ ْلنرَ عرَ جرَ �ًد� * ورَ ْبًعا �ِسدرَ ُكْم �سرَ ْوقرَ ا فرَ ْينرَ نرَ برَ ا�ًسا * ورَ عرَ اررَ مرَ هرَ �لنَّ

اٍت  نَّ جرَ ورَ  * اًتا  برَ نرَ ورَ ا  بًّ حرَ ِبِه  ِلُنْخِرجرَ   * اًجا  جَّ ثرَ اًء  مرَ �ِت  ررَ �مْلُْع�سِ ِمنرَ  ا  ْلنرَ ْنزرَ
رَ
�أ ورَ

 * ا  اهرَ حرَ �سُ ورَ ْم�ِض  �ل�سَّ ورَ . ومنها كذلك قوله جل ف عاله: { 
)1(

اًفا } ْلفرَ
رَ
�أ

اِء  مرَ �ل�سَّ ا * ورَ اهرَ ْغ�سرَ � يرَ �للَّْيِل �إِذرَ ا * ورَ هرَ الَّ � جرَ اِر �إِذرَ هرَ �لنَّ ا * ورَ هرَ � ترَالرَ ِر �إِذرَ مرَ �ْلقرَ ورَ

. و�لآيات �لتي تتحدث عن �إجر�ء 
)2(

ا } اهرَ حرَ ا طرَ مرَ ْر�ِض ورَ
رَ
�ْلأ ا * ورَ اهرَ نرَ ا برَ مرَ ورَ

�هلل تعاىل وت�سخريها باعتبار �لعادة كثرية ل جمال ول غاية من ح�سرها 

ف هذ� �ملقام، �إل �أن ما يهم هو ��ستعر��ض حالت يجري �هلل تعاىل فيها 

�لبيئة ف تفاعل عنا�سرها على خالف �لعادة  بالن�سبة ملا يتقرر غالبا 

ف حياة �لإن�سان، وذلك لأغر��ض حمددة تتمثل وفق ��ستقر�ء �آي �لذكر 

�حلكيم فيما يلي:

�إبــر�ز كمال عزة �هلل تعاىل وحكمته: ملا كانت �لبيئة خملوقة   .1

بقدرة �هلل تعاىل وم�سخرة باإر�دته وحكمته، فاإن كل �سيء فيها يدل على 

وهي  ح�سر،  حتت  تقع  ل  ذلك  تقرر  تدل  �لتي  ــات  و�لآي قدرته،  عظمة 

متجددة بتجدد �لزمان و�سرمدية �إىل يوم �لقيامة.

�لبيئة على  �لعزة جل ف عاله حالتني �سخر فيهما  وقد ذكر رب 

ومو�سى  �إبر�هيم  وهما:  �أنبياءه  من  نبيني  مع  تفاعال  �لــعــادة  خــالف 
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)1(  �لبقرة 260.

)2(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج1،  مرجع �سبق ذكره، �ض 209.

)عليهما �ل�سالم(،  فاأما ق�سة �إبر�هيم )عليه �ل�سالم( فقد جاء ذكرها 

 ْ ملرَ ورَ
رَ
الرَ �أ ِيي �مْلرَْوترَى قرَ ْيفرَ حُتْ ِريِن كرَ

رَ
بِّ �أ �ِهيُم ررَ الرَ �إِْبررَ �إِْذ قرَ ف قوله تعاىل: { ورَ

ْرُهنَّ  �سُ فرَ رْيِ  �لطَّ ِمنرَ  ًة  عرَ ْربرَ
رَ
�أ ُخْذ  فرَ الرَ  قرَ ْلِبي  قرَ ِئنَّ  ْطمرَ ِليرَ ِكْن  لرَ ورَ لرَى  برَ الرَ  قرَ ُتوؤِْمْن 

�ْعلرَْم  ْعًيا ورَ كرَ �سرَ ِتينرَ
ْ
اأ ٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًء� ُثمَّ �ْدُعُهنَّ يرَ برَ لرَى ُكلِّ جرَ ْل عرَ ْيكرَ ُثمَّ �ْجعرَ �إِلرَ

.
)1(

ِكيٌم } ِزيٌز حرَ  عرَ
رَ َّ
نَّ �هلل

رَ
�أ

لقد طلب �خلليل ) عليه �ل�سالم ( من ربه عز وجل �أن يريه كيف 

له  فذكر  عنه،  �ل�سبهة  ليزيل  توؤمن(  مل  )�أو  له  �هلل  فقال  �ملوتى،  يحي 

�خلليل �أنه موؤمن به وباإحيائه �ملوتى وجماز�ته للعباد، ولكن يريد لقلبه 

له،  كر�مة  دعوته  �إىل  فاأجابه  �ليقني،  عني  لدرجة  وي�سل  يطمئن،  �أن 

ورحمة بالعباد، و�أمره �أن ياأخذ �أربعة �أنو�ع من �لطيور و�أمره �أن يذبحهّن 

وميزقهّن، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءً� ويدعوهّن بعد ذلك، حيث 

تعاىل  �هلل  خلقهّن  كما  طائر�ت  وجئن  م�سرعات،  عليه  فاأقبلن  دعاهّن 

على �أكمل ما يكون من �حلياة، وخ�ض �لطيور بذلك لأن �إحياءهّن �أكمل 

و�أو�سح من غريهّن.

وبعد هذ� �لإظهار �لعلني لقدرة �هلل تعاىل �سارت هذه �لآية �أكب 

�أن  على  تنبيه  فيها  �أن  كما  وحكمته،  تعاىل  �هلل  عزة  كمال  على  برهان 

و�سعة  وعظمته  وحكمته  تعاىل  �هلل  عزة  كمال  للعباد  يظهر  فيه  �لبعث 

.
)2(

�سلطانه، ومتام عدله وف�سله 
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)1(  �لأعر�ف 143.

ف  يكّونه  �أن  �لطري  خلق  عليها  تعاىل  �هلل  �سخر  �لتي  �لعادة  �إن 

ي�ستطيع  حتى  �لري�ض  له  وينبت  فيكب  �سغريً�  فرخًا  يخرج  ثم  بي�سة 

�ل�سالم( ف هذ�  لإبر�هيم )عليه  �أظهر  قد  تعاىل  �هلل  ولكن  �لطري�ن، 

جعل  بــاأن  �لعادة  خالف  على  �لبيئة  ف�سخر  قدرته  �لإعــجــازي  �حلــدث 

�لتي  �لكمال  هيئة  على  ياأتينه  دعوتهن  بعد  �أجــز�ء  �إىل  �ملقطعة  �لطيور 

ي�سلون �إليها بعد تكوين �هلل تعاىل لهّن، ول �سك �أن ذلك �إجر�ء ملا خلق 

�هلل تعاىل على خالف ما �قت�سى نامو�ض �هلل تعاىل ف ذلك.

عن  تعاىل  �هلل  حتــدث  فقد  �ل�سالم(  )عليه  مو�سى  �سيدنا  �أمــا 

اءرَ  َّــا جرَ ملرَ ت�سخري �لبيئة على خالف �لعادة معه ف قوله جل ف عاله: {ورَ

ِكِن  لرَ �ين ورَ ررَ ْن ترَ لرَ الرَ  ْيكرَ قرَ �إِلرَ ْنُظْر 
رَ
�أ ِريِن 

رَ
�أ بِّ  الرَ ررَ بُُّه قرَ ُه ررَ لَّمرَ كرَ ا ورَ اِتنرَ مِلِيقرَ ى  ُمو�سرَ

ِل  برَ ِلْلجرَ بُُّه  ررَ لَّى  رَ ا جترَ لرَمَّ فرَ �يِن  ررَ ترَ ْوفرَ  �سرَ ُه فرَ انرَ كرَ رَّ مرَ قرَ اإِِن ��ْسترَ فرَ ِل  برَ �إىِل �جْلرَ �ْنُظْر 

ُل  وَّ
رَ
ا �أ نرَ

رَ
�أ ْيكرَ ورَ انرَكرَ ُتْبُت �إِلرَ الرَ �ُسْبحرَ اقرَ قرَ فرَ

رَ
ا �أ لرَمَّ ِعًقا فرَ ى �سرَ رَّ ُمو�سرَ خرَ ا ورَ كًّ لرَُه درَ عرَ جرَ

.
)1(

{ �مْلُوؤِْمِننيرَ

ففي هذه �لآية عندما طلب مو�سى )عليه �ل�سالم( من �هلل تعاىل 

�أن ير�ه رتب �هلل تعاىل روؤيته له على ثبوت �جلبل، و�أمر مو�سى �أن ينظر 

�إىل �جلبل فاإن ��ستقر مكانه على �لطبيعة �لتي خلقه �هلل تعاىل عليه ف 

�سموخه فاإنه �سوف ير�ه جل ف عاله، لكن �هلل تعاىل ملا جتلى للجبل �لذي 

هو خملوق من خملوقاته �لعظيمة �ل�ساخمة �نهال مثل �لرمل لعدم قدرته 

�ل�سالم(  )عليه  مو�سى  وخر  خالقه،  تعاىل  �هلل  روؤية  �أمام  �لثبات  على 
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج1، مرجع �سبق ذكره، �ض 209.

�سعقًا من هول ما ر�أى من ت�سخري للبيئة على خالف �لعادة �إظهارً� لقدرة 

�إذ� مل يثبت �جلبل لروؤية �هلل  �أنه  �أفاق تبني له حينئذ  �هلل تعاىل، فلما 

.
)1(

تعاىل، فاإنه �أوىل �أل يثبت لذلك 

ت�سخري  له  تعاىل  �هلل  جتلى  �أن  بعد  رماًل  حتول  قد  �جلبل  فكون 

للبيئة على خالف �لعادة، حيث جاء ذلك �إثباتًا لعظمته وحتقيقًا لقدرته 

كخالق يجري عنا�سر �لبيئة ومكوناتها على وفاق �أو خالف ما قدره ف 

نامو�ض �حلياة وفق حكمة يعلمها وقد يظهرها خللقه.

وبذلك فاإن �هلل تعاىل قد �أجرى بناء على طلب هذين �لنبيني �لكرميني 

)عليهما �ل�سالم( �لبيئة �ملحيطة بهما على خالف ما �عتادو� عليه روؤيتها، 

وقد كان ذلك �إبر�زً� لكمال عزة �هلل تعاىل وحكمته قبل �أن يكون ��ستجابة 

لطلب �أف�سل خلقه من �لأنبياء �إكر�مًا لهما و�إعز�زً� ملقامهما.

2.  �لإعـجـاز و�لإكــر�م : من �ملو�طن �لتي ي�سّخر فيها �هلل �سبحانه 

�لأمر  �إظهار  لأجــل  بذلك  ت�سخريها  �لعادة  خالف  على  �لبيئة  وتعاىل 

�خلارق على خالف �لعادة على يد نبي باملعجزة �أو ويل بالكر�مة، فيكون 

�لويل،  �أو رعاية لكر�مة  �لنبوءة ح�سيا،  �لغر�ض من ذلك حتقيق �سدق 

�ل�سالم(،  �أجر�ه �هلل تعاىل على يد د�ود )عليه  �لأول ما  ومن �ل�سنف 

�لدينية و�لأخروية، حيث كان من نعمه عليه مما  بالنعم  حيث �خت�سه 
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج2، مرجع �سبق ذكره، �ض 152.

)2(  �سباأ 10 – 11.

)3(  �لأنبياء 69.

جرى على خالف �لعادة �لتي يعرفها بني �آدم ف عالقتهم مع �لبيئة ما 

ه �هلل تعاىل به من �أمره للجماد�ت كاجلبال و�حليو�نات و�لطيور �أن  خ�سّ

توؤّوب معه وترجع �لت�سبيح بحمد ربها جماوبة له.كما �أن �هلل تعاىل �ألن 

باأن يقدره ف  �ل�سابغات، وعلمه كيفية �سنعته  له �حلديد ليعمل �لدروع 

�ل�ّسرد – �أي يقدره ِحلقا، وي�سنعه كذلك -، ثم يدخل بع�سه ببع�ض.

وقد �أمره �هلل تعاىل بعد ما ذكره عليه ما �أنعمه عليه �أن ي�سكره، و�أن 

 .
)1(

يعمل �ساحلا وير�قب �هلل تعاىل فيه باإ�سالحه وحفظه من �ملف�سد�ت

ِبي  وِّ
رَ
اُل �أ ا ِجبرَ اًل يرَ �سْ ا فرَ �ُوودرَ ِمنَّ ا درَ ْينرَ ترَ

رَ
ْد �آ قرَ لرَ ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { ورَ

ُلو�  �ْعمرَ ْرِد ورَ ْر ف �ل�سَّ دِّ قرَ اٍت ورَ اِبغرَ ْل �سرَ ِن �ْعمرَ
رَ
ِديدرَ * �أ ُه �حْلرَ ا لرَ نَّ لرَ

رَ
�أ رْيرَ ورَ �لطَّ ُه ورَ عرَ مرَ

.
)2(

ُلونرَ } ْعمرَ ا ترَ ا �إِينِّ ِبرَ احِلً �سرَ

ومن �ملو�طن �لتي �أجرى �هلل تعاىل فيه عنا�سر �لبيئة على خالف 

�لعادة �أمره للنار �لتي ُرمي فيها �إبر�هيم )عليه �ل�سالم( �أن تكون بردً� 

ًما  الرَ �سرَ ورَ ْرًد�  برَ اُر ُكوين  نرَ ا  يرَ ا  ُقْلنرَ و�سالمًا، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { 

.
)3(

�ِهيمرَ } لرَى �إِْبررَ عرَ

ومن �ملعجز�ت �لتي �سخر �هلل تعاىل من خاللها �لبيئة على خالف 
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)1(  �ل�سعر�ء 63 – 67.

)2(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج3، مرجع �سبق ذكره، �ض 468.

�لعادة كذلك معجزة مو�سى ) عليه �ل�سالم ( عندما �سرب بع�ساه �لبحر 

تعوده  مما  لي�ض  �أنه  حيث  �لعظيم،  كالطود  منه  فرق  كل  فكان  فانفلق 

للبحر  �لت�سخري  هذ�  �إىل  موؤديًا  بالع�سا  �لبحر  �سرب  يكون  �أن  �لنا�ض 

على خالف �لعادة حتقيقًا ملعجزة، و�إنقاذً� ملو�سى ) عليه �ل�سالم ( ومن 

ِن 
رَ
�أ ى  ا �إِىلرَ ُمو�سرَ ْينرَ ْوحرَ

رَ
اأ معه من فرعون، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { فرَ

ا  ْفنرَ ْزلرَ
رَ
�أ ِظيِم * ورَ ْوِد �ْلعرَ الطَّ انرَ ُكلُّ ِفْرٍق كرَ كرَ لرَقرَ فرَ اْنفرَ ْحررَ فرَ اكرَ �ْلبرَ �سرَ ِرْب ِبعرَ ��سْ

ِرينرَ  خرَ
رَ
ا �ْلآ ْقنرَ ْغررَ

رَ
ِعنيرَ * ُثمَّ �أ ْجمرَ

رَ
ُه �أ عرَ ْن مرَ مرَ ى ورَ ا ُمو�سرَ ْينرَ جْنرَ

رَ
�أ ِرينرَ * ورَ خرَ

رَ
مَّ �ْلآ ثرَ

.
)1(

ُهْم ُموؤِْمِننيرَ } ُ ْكرثرَ
رَ
انرَ �أ ا كرَ مرَ ًة ورَ يرَ

رَ
آ ِلكرَ لرَ * �إِنَّ ِف ذرَ

�أوحى �إىل مو�سى  وقد ذكر �ل�سعدي باأن �هلل �سبحانه وتعاىل عندما 

�ثني ع�سر طريقا، فكان  �لبحر ف�سربه فانفلق  �أن ي�سرب  �ل�سالم(  )عليه 

ثم جعل  وقومه،  �ل�سالم(  �أي �جلبل فدخله مو�سى )عليه  كالطود  كل فرق 

قوم فرعون يتقربون حتى دخلو� ف هذ� �لطريق، ثم ��ستكمل مو�سى وقومه 

خارجني، ومت �لإغر�ق لالآخرين، فكان ف ذلك �آية عظيمة على �سدق ما جاء 

.
)2(

به مو�سى )عليه �ل�سالم(، وبطالن ما عليه فرعون وقومه

على  �لبيئة  يجري  قد  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  فاإن  �آخر  جانب  ومن 

خالف �لعادة �إكر�مًا خللقه ممن مل يخت�سهم بالنبوة �أو �لر�سالة، ومن 

ذلك ما حقق �هلل تعاىل به �لإكر�م لل�سيدة مرمي �أم �لنبي عي�سى ) عليه   
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)1(  �آل عمر�ن 37. 

�إ�سماعيل بن عمر �لقر�سي �لدم�سقي، تف�سري �لقر�آن �لعظيم، ج1،  – �أبي �لفد�ء  )2(  �بن كثري 

ط:2، 1427 -2006، موؤ�س�سة �لريان للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت – لبنان، �ض 406.

)3(  مرمي 25.

�ل�سالم (، وذلك بت�سخريين للبيئة على خالف �لعادة، فاأما �لأول منهما 

درَ  جرَ ورَ �برَ  �مْلِْحررَ ا  ِريَّ كرَ زرَ ا  لرَْيهرَ عرَ لرَ  خرَ درَ ا  {ُكلَّمرَ قوله:  تعاىل ف  �هلل  ذكره  فقد 

ْرُزُق   يرَ
رَ َّ
ْت ُهورَ ِمْن ِعْنِد �هلِل �إِنَّ �هلل الرَ � قرَ ذرَ نَّى لرَِك هرَ

رَ
ْرمُي �أ ا مرَ الرَ يرَ ا ِرْزًقا قرَ هرَ ِعْندرَ

.
)1(

اٍب} رْيِ ِح�سرَ اُء ِبغرَ �سرَ ْن يرَ مرَ

ف  كثري  �بن  ذكر  كما  يقرر  �لآيــة  هذه  ف  وتعاىل  �سبحانه  فاهلل 

تف�سريه باأنه �أكرمها باأن �أجرى على يدها على خالف ما �عتاده �لنا�ض، 

و�إبر�هيم  �ل�سعثاء  و�أبــو  جبري  بن  و�سعيد  وعكرمة  جماهد  ذكر  حيث 

باأن  و�ل�سدي  �لعوف  �أن�ض وعطية  بن  و�لربيع  وقتادة  و�ل�سحاك  �لنخعي 

�ملر�د بالرزق �أنه يجد كلما دخل عليها �ملحر�ب عندها فاكهة �ل�سيف ف 

.
)2(

�ل�ستاء، وفاكهة �ل�ستاء ف �ل�سيف 

ويت�سح من �لآية �ل�سابقة �أن �هلل تعاىل قد �سخر �لبيئة على خالف 

�لعادة �إكر�مًا لل�سيدة مرمي وبيانًا ملكانتها، حيث �سخر لها من �لرزق ما مل 

يعتده �لنا�ض ف وقته، فكانت ترزق فاكهة �ل�سيف ف �ل�ستاء وفاكهة �ل�ستاء 

ف �ل�سيف، كما �أن �هلل �أكرمها كذلك عندما كانت حامال بال�سيد �مل�سيح 

)عليه �ل�سالم ( باأن �سخر لها �لبيئة على خالف �لعادة، ويقرر ذلك قول 

.
)3(

ِنيًّا } ًبا جرَ لرَْيِك ُرطرَ اِقْط عرَ ْخلرَِة ُت�سرَ ْيِك ِبِجْذِع �لنَّ ي �إِلرَ ُهزِّ �هلل تعاىل: {ورَ
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)1(  �سورة �ض 34 – 39.

�أن  زر�عته  و�عتاد  �لنخل  يعرف  ممن  �ملعتاد  عــامل  ف  فاملعلوم 

�جلنّي  �لرطب  لإ�سقاط  موؤّهاًل  �لهز  يكون  حتى  هزها  ميكن  ل  �لنخلة 

حبلى  وهي  تهّزها  كي  مرمي  لل�سيدة  تعاىل  �هلل  ي�سّخر  �أن  ولكن  منها، 

بال�سيد �مل�سيح )عليه �ل�سالم( ليت�ساقط عليها �لرطب �جلني، فاإن ذلك 

�إكر�مًا لها بت�سخري �لبيئة لها على خالف ما �عتاده �لنا�ض من �سنوف 

�لت�سخري ملكونات �لبيئة وعنا�سرها.

ل�سليمان  حيث �سخر �هلل تعاىل   : 3.  �لخت�سا�س بعد �لبتالء 

)عليه �ل�سالم( �لرياح و�ل�سياطني جتري باأمره على خالف ما �سخرها 

لرَى  عرَ ا  ْينرَ ْلقرَ
رَ
�أ ورَ انرَ  �ُسلرَْيمرَ ا  نَّ ترَ فرَ ْد  قرَ لرَ {ورَ تعاىل:  �هلل  قول  ذلك  ويقرر  عــادة، 

ٍد  حرَ
رَ
ِغي ِلأ ْنبرَ ْب يل ُمْلًكا لرَ يرَ هرَ بِّ �ْغِفْر يِل ورَ الرَ ررَ ابرَ * قرَ نرَ

رَ
ًد� ُثمَّ �أ �سرَ ِه جرَ ُكْر�ِسيِّ

ْيُث  اًء حرَ ْمِرِه ُرخرَ
رَ
ِري ِباأ ْ يحرَ جترَ ُه �لرِّ ا لرَ ْرنرَ خَّ �سرَ اُب * فرَ هَّ ْنترَ �ْلورَ

رَ
ْعِدي �إِنَّكرَ �أ ِمْن برَ

اِد *  فرَ �سْ
رَ
ِننيرَ ِف �ْلأ رَّ ِرينرَ ُمقرَ خرَ

رَ
�آ ��ٍض * ورَ وَّ غرَ اٍء ورَ نَّ اِطنيرَ ُكلَّ برَ يرَ �ل�سَّ ابرَ * ورَ �سرَ

رَ
�أ

.
)1(

اٍب } رْيِ ِح�سرَ ْم�ِسْك ِبغرَ
رَ
ْو �أ

رَ
اْمنُنْ �أ ا فرَ اوؤُنرَ طرَ � عرَ ذرَ هرَ

فهذ� �لن�ض �لقر�آين يقرر �أن �هلل �سبحانه وتعاىل قد �بتلى و�ختب 

�سليمان ) عليه �ل�سالم (، حيث قّدر �هلل عليه �أن يجل�ض على كر�سي ملكه 

�سيطانًا يت�سرف ف �مللك ف مدة فتنة �سليمان، وذلك حتى �أناب �سليمان 

وتاب �إىل �هلل تعاىل، حيث ��ستجاب �هلل له وغفر له، ورد عليه ملكه، بل 

ز�د له ملكًا بت�سخري ما حوله له على خالف �لعادة، ف�سخر له �ل�سياطني 
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج4، مرجع �سبق ذكره، �ض 289.

)2(  �سورة �ض 34 – 39.

يبنون له ما يريد، ويغو�سون له ف �لبحر ي�ستخرجون �لدر و�حللي، ومن 

.
)1(

ع�ساه منهم قرنه ف �لأ�سفاد و�أوثقه 

ويقرر هذ� �ملعنى �آية �أخرى ف �سورة �سباأ يقول �هلل تعاىل فيها: 

ِمنرَ  نْيرَ �ْلِقْطِر ورَ ُه عرَ ا لرَ ْلنرَ �سرَ
رَ
�أ ْهٌر ورَ ا �سرَ �ُحهرَ ورَ ررَ ْهٌر ورَ ا �سرَ يحرَ ُغُدوُّهرَ انرَ �لرِّ ِل�ُسلرَْيمرَ { ورَ

ِمْن  ُنِذْقُه  ا  ْمِرنرَ
رَ
�أ ْن  ِمْنُهْم عرَ ِزْغ  يرَ ْن  مرَ ورَ ِه  بِّ ررَ ِباإِْذِن  ْيِه  درَ يرَ نْيرَ  برَ ُل  ْعمرَ يرَ ْن  نِّ مرَ �جْلِ

.
)2(

ِعرِي } �ِب �ل�سَّ ذرَ عرَ

ما  خالف  على  �لبيئة  تعاىل  �هلل  ي�سخر  حيث   : �لـتـعـــذيــب    .4

يجري ف عادة �لنا�ض من �أجل �لتعذيب لقوم على جرم �رتكبوه، وهناك 

بالإن�سان عندما يجريها  �ملحيطة  بالبيئة  �لتعذيب  تقرر  ن�سو�ض كثرية 

�هلل تعاىل على خالف �لعادة، ومنها ق�سة نوح )عليه �ل�سالم( عندما 

�أمره �هلل تعاىل �أن ي�سنع �لفلك وكلما مر عليه مالأ من قومه �سخرو� منه، 

�أن متطر، و�سارت  �أن تنبع باملاء، و�ل�سماء  �أمر �هلل تعاىل �لأر�ض  حيث 

للنجاة،  �سبيل  �ل�سفينة  يركب ف  وملن مل  �لفلك ف موج كاجلبال،  بهم 

�إل من رحم، وذلك حتى  �أمر �هلل تعاىل  �ليوم من  حيث كان ل عا�سم 

)عليه  نوح  بقوم  حميطني  كعن�سرين  ولل�سماء  لالأر�ض  تعاىل  �هلل  �أذن 

�ل�سالم( �أن تبلع �لأر�ض ماءها، وتقلع �ل�سماء عن �لإمطار، وق�سي بذلك 

�لأمر و��ستوت �ل�سفينة على �جلودي، ومما ق�ض �هلل تعاىل به ذلك من 
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)1(  هود 44.

)2(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج2، مرجع �سبق ذكره، �ض 368.

)3(  �حلجر 74.

اُء  مرَ �سرَ ا  يرَ ورَ ِك  اءرَ مرَ �ْبلرَِعي  ْر�ُض 
رَ
�أ ا  يرَ ِقيلرَ  ورَ �سورة هود: {  قوله ف  �لن�سو�ض 

 
ِ
ْوم ِلْلقرَ ُبْعًد�  ِقيلرَ  وِديِّ ورَ لرَى �جْلُ ْت عرَ ورَ ��ْسترَ ْمُر ورَ

رَ
�ْلأ يرَ  ُق�سِ �مْلرَاُء ورَ ِغي�ضرَ  ْقِلِعي ورَ

رَ
�أ

.
)1(

امِلنيرَ } �لظَّ

وقد ذكر �ل�سعدي ف تف�سريه باأن �هلل تعاىل قد �أمر �لأر�ض باأن ُتنبع 

�ملاء و�ل�سماء باأن متطر لإغر�قهم، وبعد �أن جنى نوحا )عليه �ل�سالم( 

ومن �آمن معه �أمر �لأر�ض �أن تبلع �ملاء �لذي خرج منها، و�لذي نزل عليها 

من �ل�سماء، و�أمر �ل�سماء �أن تقلع عن �لإمطار، فامتثلتا لأمر �هلل تعاىل، 

من  �ملاء  ن�سب  ثم  �ملطر،  عن  �ل�سماء  و�أقلعت  ماءها،  �لأر�ــض  فابتلعت 

.
)2(

�لأر�ض وق�سي بذلك �لأمر بهالك �ملكذبني وجناة �ملوؤمنني 

�أجرى �هلل تعاىل فيه �لبيئة على خالف �لعادة �سمن هذ�  ومما 

�لنطاق ما قرره ف �أمر قوم لوط )عليه �ل�سالم(، حيث جعل �هلل تعاىل 

عايل �لأر�ض �سافلها، و�أر�سل على قومه جلرميتهم �ل�سنيعة حجارة من 

ا  هرَ اِليرَ ا عرَ ْلنرَ عرَ جرَ �سجيل تعذيبًا وتنكياًل بهم، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { فرَ

ِمنيرَ  �سِّ ورَ اٍت ِلْلُمترَ يرَ
رَ

آ ِلكرَ لرَ يٍل * �إِنَّ ف ذرَ ًة ِمْن �ِسجِّ اررَ لرَْيِهْم ِحجرَ ا عرَ ْرنرَ ْمطرَ
رَ
�أ ا ورَ اِفلرَهرَ �سرَ

.
)3(

ًة ِلْلُموؤِْمِننيرَ } يرَ
رَ
آ ِلكرَ لرَ ِبيٍل ُمِقيٍم * �إِنَّ ِف ذرَ ِب�سرَ ا لرَ هرَ �إِنَّ * ورَ
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج3، مرجع �سبق ذكره، �ض 41.

�إن �هلل تعاىل قلب على قوم لوط مدينتهم، و�أمطر عليها حجارة 

من �سجيل تتبع فيها من �سذ من �لبلد، وجعل من هذ� �لتعذيب لهم �آيات 

وفر��سة،  وروية  فكر  لهم  �لذين  و�ملتفكرون  �ملتاأملون  وهم  للمتو�ّسمني، 

�هلل  معا�سي  على  جتر�أ  من  �أن  من  بذلك  �أريــد  ما  بها  يفهمون  و�لذين 

تعاىل – خ�سو�سا �لفاح�سة �لعظيمة – فاإن �هلل تعاىل �سيعاقبهم باأ�سنع 

�لعقوبات، كما جتر�أو� على �أ�سنع �ل�سيئات.

وقد جعل �هلل تعاىل مدينة قوم لوط �سبياًل مقيما لل�سالكني يعرفه 

.  وبذلك فاإن �هلل قد �سخر �لبيئة على خالف 
)1(

من يرتدد ف تلك �لديار 

�لعادة لأجل حكمة ذكرها فيما �أورده من ق�سة خ�سفه ملدينة قوم لوط. 

ثم �إن ما يقرر هذ� �لغر�ض من ت�سخري للبيئة على خالف �لعادة 

�إمنا جاء تعذيبًا ملن �رتكب ف �أر�ض �هلل �جلرم �لعظيم، وحتى يكون ف 

ذلك عبة لكل من يرى ما �آل �إليه حالهم وماآلهم، و�لآيات ف ذلك كثرية 

ف ن�سو�ض كتاب �هلل تعاىل.

5.   �لإعالم بقيام �ل�ساعة : وهذ� هو �لغر�ض �لأخري �لذي يجري 

�هلل �سبحانه وتعاىل حتقيقًا له ت�سخري �لبيئة على خالف �لعادة، �إذ �أن 

�متحان  كد�ر  �لتاأقيت  �سبيل  على  لالإن�سان  مهياأة  بيئة  كانت  ملا  �لدنيا 

و�بتالء، فاإن �هلل �سبحانه وتعاىل با �سخره فيها وفق نامو�ض معني، فاإنه 

يجريه عند �قرت�ب �ل�ساعة على خالف ما تقرر من خالله. ومن �أ�سهر 
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)1(  �لعنكبوت 64.

)2(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج4، مرجع �سبق ذكره، �ض 72.

�لعالمات ف ذلك خروج �ل�سم�ض من مغربها وقد �عتاد �لنا�ض خروجها 

من �مل�سرق.

لبيئة  �لتاأقيت  حقيقة  مقررً�  �لتنزيل  حمكم  ف  تعاىل  �هلل  يقول 

�لإن�سان ف �لدنيا، و�أن �حلياة �لد�ئمة �ل�سرمدية قد قررها بعد ذلك: 

ْو  �ُن لرَ ورَ يرَ ِهيرَ �حْلرَ ةرَ لرَ ِخررَ
رَ
�ررَ �ْلآ �إِنَّ �لدَّ ِعٌب ورَ لرَ ْهٌو ورَ ا �إِلَّ لرَ ْنيرَ اُة �لدُّ يرَ ِذِه �حْلرَ ا هرَ مرَ { ورَ

.
)1(

ْعلرَُمونرَ } اُنو� يرَ كرَ

فاحلياة �لتي خلق �هلل تعاىل فيها �لإن�سان ما هي �إل لهو للقلوب، 

و�ل�سهو�ت  و�للذ�ت،  �لزينة  ب�سبب ما جعل �هلل فيها من  ولعب لالأبد�ن 

للنفو�ض  �ملفرحة  �لغافلة،  للعيون  �لباهجة  �ملعر�سة،  للقلوب  �خلالية 

�ملبطلة �لباطلة، ثم تزول �سريعًا، وتنق�سي جميعًا، ومل يح�سل منها �إل 

على �لندم و�خل�سر�ن على على �لن�سغال بلذ�تها عن �لآخرة.

�أما �لد�ر �لآخرة فهي �حليو�ن و�حلياة �لكاملة �لتي من لو�زمها �أن 

تكون �أبد�ن �أهلها ف غاية �لقوة، وقو�هم ف غاية �ل�سدة، يتنعمون ف نعيم 

.
)2(

�جلنة مما ل عني ر�أت، ول �أذن �سمعت، ول خطر على قلب ب�سر 

فاهلل �سبحانه وتعاىل قد خلقنا كما قرر ليبلونا �أينا �أح�سن عماًل، 

و�أمر بتقو�ه لأننا �سرنجع ف يوم �إىل �هلل تعاىل لنوفى ح�سابنا على ما 
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)1(  �مللك 2.

�لبقرة 281.  )2(

�لروم 25.  )3(

للحقوق،  �نتهاكات  ول  ظلم  ل  حيث  تكليفنا،  باعتبار  عمل  من  قدمنا 

يُُّكْم 
رَ
�أ ُكْم  ْبُلورَ ِليرَ اةرَ  يرَ �حْلرَ ورَ �مْلرَْوترَ  لرَقرَ  خرَ �لَِّذي   } تعاىل:  �هلل  قول  ذلك  ويقرر 

.  وقوله تعاىل ف �سورة �لبقرة ف 
)1(

ُفوُر } ِزيُز     �ْلغرَ ُهورَ �ْلعرَ اًل ورَ مرَ ُن عرَ ْح�سرَ
رَ
�أ

ى  فَّ ِ ُثمَّ ُتورَ
َّ

ىلرَ �هلل ُعونرَ ِفيِه �إِ ْوًما ُتْرجرَ ُقو� يرَ �تَّ �آخر �آية نزلت من �لقر�آن: { ورَ

.
)2(

ُهْم لرَ ُيْظلرَُمونرَ } ْت ورَ برَ �سرَ ا كرَ ْف�ٍض مرَ ُكلُّ نرَ

وفناء  ونهاية  �ل�ساعة  بقيام  ياأذن  عندما  تعاىل  �هلل  فاإن  وبذلك 

بو��سطة  يعلمه بذلك  فاإنه تعاىل  �لإن�سان فيها،  �لتي خلق  �ملوؤقتة  �لبيئة 

�هلل  كتاب  ف  ورد  مما  ذلــك  ومــن  �لــعــادة،  خــالف  على  للبيئة  ت�سخري 

تعاىل:

اِتِه  يرَ
رَ
ِمْن �آ �خلروج من �لأجد�ث : وف ذلك يقول �هلل تعاىل: { ورَ  ·

ْنُتْم 
رَ
� �أ ْر�ِض �إِذرَ

رَ
ًة ِمنرَ �ْلأ ْعورَ اُكْم درَ عرَ � درَ ذرَ ْمِرِه ُثمَّ �إِ

رَ
ْر�ُض ِباأ

رَ
�ْلأ اُء ورَ مرَ ُقومرَ �ل�سَّ ْن ترَ

رَ
�أ

يقرر  �ل�ساعة  بدنو  ياأذن  عندما  وتعاىل  �سبحانه  فاهلل   .
)3(

{ ْخُرُجونرَ  ترَ

على �لأر�ض كبيئة �حتوت �لأمو�ت �أن تخرج ما ف �أح�سائها من مقبورين 

ليقومو� �إىل �أر�ض �ملح�سر للح�ساب، ول �سك �أن ما �سيجري من ذلك جاء 

على خالف ما �سخر �هلل به �لأر�ض ف �حلياة �لدنيا لأجل �أن يدفن بها 

�لأمو�ت ول يخرجون حتى ياأذن �هلل تعاىل بقيام �ل�ساعة.
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�لنمل 82.  )1(

)2(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج4، مرجع �سبق ذكره، �ض 72.

ْوُل  �ْلقرَ عرَ  قرَ ورَ  � �إِذرَ ورَ قول �هلل تعاىل: {  ذلك  ويقرر  �لد�بة:  خروج   ·
لرَ  ا  اِتنرَ يرَ

رَ
ِباآ اُنو�  كرَ ا�ضرَ  �لنَّ نَّ 

رَ
�أ لُِّمُهْم  ُتكرَ ْر�ِض 

رَ
�ْلأ ِمنرَ  ًة  �بَّ درَ ُهْم  لرَ ا  ْجنرَ ْخررَ

رَ
�أ لرَْيِهْم  عرَ

. فهذه �لد�بة �لتي تكلم �لعباد تعتب من �آيات �هلل �لعجيبة 
)1(

ُيوِقُنونرَ }

ليبني للنا�ض ما كانو� فيه ميرتون، وهذه �لد�بة هي �لد�بة �مل�سهورة �لتي 

بذلك  تكاثرت  كما  �ل�ساعة  �أ�سر�ط  من  وتكون  �لزمان،  �آخر  ف  تخرج 

خارقًا  كالمًا  �لنا�ض  تكّلم  �أنها  �إل  �لد�بة  هذه  عن  يرد  ومل  �لأحاديث، 

للعادة حني يقع �لقول على �لنا�ض، وحني ميرتون باآيات �هلل تعاىل، فتكون 

 .
)2(

حجة وبرهانًا للموؤمنني، وحجة على �ملعاندين 

�لنا�ض با �سخره  �عتاده  د�بة على خالف ما  فاإن خروج  وبذلك 

�هلل تعاىل لهم فيها ف �لدنيا للركوب و�لتجمل ت�سخري للبيئة على خالف 

�لعادة �إيذ�نًا بقرب �ل�ساعة، حيث يجري �هلل �سبحانه وتعاىل ف �لبيئة 

ما مل يعتده �لنا�ض ف حياتهم �لدنيا. 

عليه: حيث  كانت  ما  خالف  على  �لكونية  �ملتغري�ت  ·  �إجــر�ء 
يجري �هلل �سبحانه وتعاىل ما �سخره �هلل تعاىل لالإن�سان لأغر��ض معينة 

على خالف ما كان م�سخرً� عليه له ف �لدنيا، فاإذ� كانت �ل�سم�ض تعلمه 

ببزوغ �لفجر فاإنها �ستجمع وتلف، و�إذ� كانت �لنجوم هد�ية له ف �ل�سماء 

فاإنه �ستنكدر وتتغري وتتناثر، �أما �جلبال �لتي كانت �أوتادً� تثّبت �لأر�ض 
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج5، مرجع �سبق ذكره، �ض 376.

)2(  �لتكوير  1- 11.

حيث مل يعد لوجود �لأر�ض �عتبار فاإنه �ست�سرّي وتكون كثيبًا مهياًل، �أما 

�لع�سار – وهي �لنوق �لتي تتبعها �أولدها، وهي �أنف�ض ما كان عند �لعرب 

�لوحو�ض �لتي �عتاد �لإن�سان �أن  �أن  كما  بها،  �لهتمام  �سيعطل  – فاإنها 
�لقيامة  يوم  وجتمع  �ستح�سر  �لبقاء  �أجل  من  متناحرة  �لبيئة  ف  ير�ها 

ليقت�ض �هلل تعاىل من بع�سها لبع�ض، و�لبحار �ستوقد فت�سري نارً� تتوقد 

. ويقرر ذلك قول �هلل 
)1(

على عظمها، كما �أن �ل�سماء �ستك�سط وتز�ل 

ْت  ررَ درَ �ْنكرَ �لنُُّجوُم   � �إِذرَ ورَ  * ْت  ررَ ُكوِّ ْم�ُض  �ل�سَّ  � �إِذرَ �لتكوير: {  �سورة  تعاىل ف 

ْت *  � �ْلُوُحو�ُض ُح�ِسررَ �إِذرَ لرَْت * ورَ اُر ُعطِّ � �ْلِع�سرَ �إِذرَ ْت *ورَ رَ اُل �ُسريِّ برَ � �جْلِ �إِذرَ *ورَ
يِّ 

رَ
ُة �ُسِئلرَْت * ِباأ � �ملرَْوُءودرَ ذرَ �إِ ْت * ورَ جرَ � �لنُُّفو�ُض ُزوِّ ذرَ �إِ ْت * ورَ ررَ اُر �ُسجِّ � �ْلِبحرَ �إِذرَ ورَ

.
)2(

ْت } اُء     ُك�ِسطرَ مرَ � �ل�سَّ �إِذرَ ْت * ورَ ُحُف ُن�ِسررَ � �ل�سُّ �إِذرَ ْنٍب ُقِتلرَْت * ورَ ذرَ

كما �أن �لأر�ض �ستتزلزل وترجف وترجت حتى ي�سقط ما عليها من 

بناء ومعلم، فتندك جبالها، وت�سّوى تاللها، وتكون قاعًا �سف�سفًا ل عوج 

فيه ول �أمت، هذ� ف�ساًل عن �أنها تخرج ما ف بطنها من �لأمو�ت و�لكنوز، 

ليقول �لإن�سان م�ستغربًا من �إجر�ء �هلل تعاىل �لبيئة على خالف �لعادة 

�لعاملني با  ت�سهد على  باأن  �لعادة  ؟، فيجري حالها على خالف  مالها 

عملو� على ظهرها من خري و�سر، فاإن �لأر�ض من جملة �ل�سهود �لذين 

ي�سهدون على �لعباد باأعمالهم، حيث �أمرها �هلل تعاىل �أن تخب با عمل 
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج5، مرجع �سبق ذكره، �ض 445.

)2(  �لزلزلة 1 – 5.

ِت  � ُزْلِزلرَ �إِذرَ . ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { 
)1(

عليها فال تع�سي لأمره 

 * ا  هرَ لرَ ا  اُن مرَ �ْلإِْن�سرَ الرَ  قرَ * ورَ ا  هرَ الرَ ْثقرَ
رَ
�أ ْر�ُض 

رَ
ِت �ْلأ جرَ ْخررَ

رَ
�أ * ورَ ا  هرَ �لرَ ِزْلزرَ ْر�ُض 

رَ
�ْلأ

.
)2(

ا } هرَ ى لرَ ْوحرَ
رَ
بَّكرَ �أ نَّ ررَ

رَ
ا * ِباأ هرَ اررَ ْخبرَ

رَ
ُث �أ دِّ ِئٍذ حُترَ ْومرَ يرَ

�إذ� كانت �لبيئة قد �سخرها �هلل تعاىل مادة وروحًا خلدمة �لإن�سان 

باعتباره �لو�سي و�لقيم عليها، فاإنه عندما يزول عنه هذ� �لو�سف فاإن 

حالها �مل�سّخر �لتي كانت عليها تزول معامله وفطرته �لتي فطره �هلل تعاىل 

�أن �هلل  كما  �ل�ساعة،  و�قرت�ب  بانتهاء �سالحيتها حلياته  �إعالمًا  عليها 

تعاىل قد يجري �لبيئة على خالف �لعادة حتقيقًاً جلانب �لإعجاز �لذي 

يعني على �أد�ء ر�سالة �ملبعوث رحمة للعاملني، �أو لالخت�سا�ض بعد �لبتالء 

كما كان ذلك مع نبي �هلل تعاىل �سليمان )عليه �ل�سالم(، كما يكون كذلك 

ي�ستلزم ذلك  و�لآثــام مما  �ملعا�سي  �لإن�سان من  تعذيبًا على ما �قرتف 

�سرورة وعبة.

�لبيئة  تفاعل  حركة  عن  حتدث  عندما  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �إن 

وتعاىل  �سبحانه  بذلك  فهو  وباأمره،  بت�سخريه  يكون  ذلك  �أن  يبز  كان 

للتفاعل بني عنا�سر  وقانونًا  نامو�سًا  يجري على م�سنوعه  متقن  �سانع 

ومكونات هذ� �مل�سنوع �لذي منه �لإن�سان، وهو بذلك جل ف عاله يجري 

ما يجري حلكمة باعتبار �لعادة �أو من دون �عتبارها، وما يفعل من �سيء 
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جل ف عاله �إل له دللة ومق�سد، وهو �لأجدر وحده ل �سريك دون غريه 

يقيم حياة  �لكون ما  �أن يجري ف هذ�  �ل�سانع ول �سانع غريه  باعتبار 

يكون  كينونة  �لبيئة  له هذه  �لإن�سان، حيث جعل  وهو  ��ستاأمنه عليه  من 

�لإميان  من  قلبه  به  عّمر  با  يعّمرها  �أن  �إما  فهو  �لختبار،  حتت  فيها 

و�لت�سديق باهلل تعاىل و�ليقني به و�لعلم، و�إما �أن يدّمرها با عّمر قلبه 

بها من �لإحلاد و�لكفر و�لإنكار �هلل تعاىل، و�لنحر�ف عن �جلادة بتقومي 

عالقته به على غري منظور �لقو�عد �ملقررة ف بناء �لعالقة بها �نتفاعا 

وحماية.
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املبحث الث�ين

بن�ء عالقة الإن�س�ن ب�لبيئة 

�إن من �لقو�عد �ملقررة حول �ل�سفات �لتي تت�سم بها �سريعة �هلل 

�ل�سمولية  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  حممدً�  �لنبي  بها  بعث  �لتي  تعاىل 

و�لعموم، فهي باأحكامها وقو�عدها �لتي تنظم عالقة �لإن�سان ��ستوعبت 

حياة �لإن�سان ممن �لتزم بها فنال �لثو�ب باجلنان، �أو مل يلتزم بها فنال 

�لعقاب بالنري�ن.

ذكرت فيما �سبق نقاًل عن عبد �لرحمن جرية �أن ما �ساعد �أوروبا 

ممثلة ف �أبحاث علمائها �أن دين �أوربا لي�ست له �أطماع علمية، حيث �إنه 

بالنظريات  �لتم�سك  �أو  �لعلم  �إىل  يدعو  ما  �ملقد�ض  �لكتاب  ف  يوجد  ل 

�لعلمية �أو حتى �حرت�م �لعلماء وتقدير �لنتائج �لتي يتو�سلون �إليها، بل 

�لبيئة  �ملتحدثون عن  يكون عك�ض ذلك. ومن هنا مل يجد  يكاد  �ملوجود 

مقبوًل  تف�سريً�  لهم  يقدم  �أو  نظرتهم،  ي�سند  ما  �ملقد�ض  �لكتاب  ف 

باأ�سباب  و�أخذت  دينها  �أوربا عن  تخّلت  ولهذ� عندما  �لبيئية؛  مل�ساكلهم 

�لعلم �أظهرت �لعد�ء للكني�سة، وحاول رجال �لعلم �لقت�سا�ض منها بعد 

�أن حجرت على عقولهم فرتة طويلة من �لزمن، و�لبديل �لذي �عتمدو� 

عليه هو نظريات علمية ل ت�سع خلالق �لكون وزنًا، مثل: نظرية �ملارك�سية 

و�لوجودية كنظرية فل�سفية لها �نعكا�سات علمية.
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منهجية  ف  تنطلق  فهي  و�لإن�سان  �لبيئة  بني  �لعالقـة  بناء  �أمــا 

�إن غري  �لإ�سـالم من خالل بناء هذه �لعالقة وفق منظور �لدين، حيث 

مع  عالقته  بناء  ف  بها  ينطلق  وفل�سفات  وتوجهات  قناعات  لـه  �مل�سلم 

وتوجهاته  قناعاته  ير�سي  �أن  بد  ل  �ملقابل  �لآخر ف  هو  و�مل�سلم  �لبيئة، 

للبيئة باعتبارها  �ل�سرعية من نظرة  وفل�سفته على ما قررته �لن�سو�ض 

خملوقًا عظيمًا با حوته من خملوقات �هلل تعاىل، حيث ي�سّكل �لإن�سان 

�أو  وتثمر،  لتعمر  عنا�سرها  بني  �لتو�زن  �إر�ساء  ف  �لأول  �لتاأثري  حمور 

�لعتد�ء و�لتعدي عليها مما يجلب �لختالل ف تو�زنها �لذي خلقها �هلل 

عليه.

اأواًل : عالقة امل�صلم وغري امل�صلم بالبيئة

ملا كان منطلق �لغرب ف تاأ�سيل نظرته للبيئة وما ��ستقر عليه من 

منطق وفل�سفة ف �أبحاثه �ل�ستك�سافية �لبيئية يقوم على عدم �لربط بني 

قو�عد �لدين وهذه �ل�ستك�سافات، حيث كان تبير ذلك يتمثل ف عدم 

معاجلة هذه �مل�ساألة ف �لكتاب �ملقّد�ض، فاإن �لو�سع ف منظور �لإ�سالم 

يختلف، حيث جاء �لأمر �سمن حماور عديدة ب�سرورة �للتز�م ب�سلوكيات 

بيئية من قبل �لإن�سان �مل�سلم ف عالقته مع بيئته.

منظور  من  بالبيئة  �مل�سلم  عالقة  �إن   : بالبيئة  �مل�سلم  عالقة   ·
من  بريئة  �إيجابي،  وتفاعل  و�ت�ساق  ــو�زن  ت عالقة  باأنها  تت�سم  �لدين 

�لختالل و�لتطّرف، فامل�سلم ل يعبد �لبيئة؛ لأنه يعرف �أنها خملوقة مثله، 

�أجله،  �أنها خملوقة من  و�أن هناك خالقًا لها وله، ول يعتزلها لأنه يعلم 
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لـه عنها ف حياته وممار�سته ملهمته ووظيفته، ول يقهرها  و�أنه ل غنى 

لأنه يعلم �أن حماولة ذلك ف غري �ساحله هو.

�إن هذه �لعالقة �حلميمة بهذه �ل�سورة قد �ساغها �لإ�سالم كاأح�سن 

ما تكون عليه عالقة بني �ثنني ل غنى لأحدهما عن �لآخر، وحمى بذلك 

�لعقل �مل�سلم من �خلو�ض ف متاهات فل�سفية عقيمة.

كما �أن �أقرب مدر�سة و�سعية �إىل �حلق هي تلك �ملدر�سة �لتي تدعى 

حيث  بالبيئة،  �مل�سلم  غري  عالقة  ف  �سنعر�سه  ما  نحو  على  بالتو�فقية 

بينهما،  �لعالقة  �سياغة  فاعاًل ف  دورً�  و�لإن�سان  �لبيئة  من  لكل  تعطي 

�لإ�سالم عالقة م�سبوطة  و�لبيئة من منظور  �لإن�سان  �إذً� بني  فالعالقة 

ب�سنن وقو�نني ل ي�ستطيع �لإن�سان خرقها.

�إن خال�سة �لقول ف عالقة �لإن�سان بالبيئة من منظور �لإ�سالم 

ترف�ض  �أنها  �لدين  قو�عد  قررته  ما  وفق  منظومتها  خالله  من  يت�سح 

�إذ �أن ذلك مناٍف للحكمة من خلق �لبيئة،  �لتعطيل و�لعتز�ل و�لرتك؛ 

فهي مل تخلق لتعّطل ولتظل �أ�سر�رها مكنونة مكنوزة، كما �أن هذه �لعالقة 

ترف�ض �ل�ستنز�ف؛ وذلك لأن �لبيئة مل تخلق جليل دون جيل، و�إمنا هي 

حق للب�سرية كلها ف كل �لأماكن وف كل  �لأزمان.

و�لعرفان  �لقائم على �لحرت�م  �مل�سرتك  �لعمل  �إذً� من  فال مفر 

�لإن�سان  يحيط  ما  باأن  �لكامل  و�لإميــان  منافع وحقوق،  با هنالك من 

لي�ض جمرد جماد وحيو�ن ونبات، و�إمنا هذه ت�سّكل نعما من �هلل تعاىل.
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�لعديد  ��ستهوت  �لق�سية  �إن هذه  بالبيئة:  �مل�سلم  غري  عالقة   ·
من �لعلماء و�لفال�سفة على مر �لع�سور، وخال�سة ر�سدهم لهذه �لعالقة 

متّخ�ست عن ثالث مد�ر�ض هي:

�لكلمة  �لبيئة هي �ساحبة  �أن  �إىل  تذهب  و�لتي  مدر�سة �حلتمية:   .1

�لأوىل ف ت�سكيل هذه �لعالقة.

�ملدر�سة �لإمكانية: و�لتي تعطي لالإن�سان �لوزن �لأكب ف �سياغة   .2

هذه �لعالقة.

�ملدر�سة �لتوفيقية: و�لتي تذهب �إىل �أن �لعالقة تتمثل من خالل   .3

دور فّعال لكل من �لإن�سان و�لبيئة، حيث ميار�ض كل منهما تاأثريً� 

ف �لآخر.

ومن �ملنظور �لعملي �لو�قعي نالحظ �أن هذه �لعالقة غلب عليها 

و�لتاأّله،  �لعبودية  حد  �إىل  �لتطّرف  ف  تاأرجحت  وقد  �لختالل،  طابع 

بع�ض  للبيئة ممثلة ف  �لإن�سان  فيها  بقليلة خ�سع  لي�ست  وهناك حالت 

جو�نبها خ�سوع �لعبد لالإله، وف حالت كثرية كان �لعك�ض، وخري مثال 

�لعالقة  �لغربية �حلديثة، حيث �ساعت  �أفرزته �حل�سارة  على ذلك ما 

بني �لإن�سان و�لبيئية  على �أ�سا�ض تاأّله �لإن�سان على �لبيئة، وقد ترتب على 

ذلك ما ترتب من قهر و�غت�ساب للبيئة.

�آرك فروم مو�سحا  قاله  �لعالقة ما  �لفل�سفة ف  يقرر هذه  ومما 

حقيقتها: ) �إن عالقة �لنا�ض – طبعا يق�سد غري �مل�سلمني – بالطبيعة 
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�ت�سمت بالعد�ء �لألد، فنحن من نزو�ت �لطبيعة ظروف وجودنا جتعلنا 

جزءً� منها، وموهبة �لعقل جتعلنا نتفوق ونعلو عليها. ومن ثم فقد حاولنا 

بني  �لن�سجام  ف  �ملتمثلة  �خلال�ض  روؤيــة  بنبذ  وجودنا  مع�سلة  نحل  �أن 

وحتويلها  وقهرها  �إخ�ساعها  نحو  و�جتهنا  و�لطبيعة،  �لب�سري  �جلن�ض 

�لطبيعة  لتدبري  مر�دفًا  �لقهر  هذ�  �أ�سبح  �أن  �إىل  �أغر��سنا،  خلدمة 

و�أنه �سياأتي �ليوم �لذي �سرتد فيه �لطبيعة على  �أن تنقذ،  حدودً� ميكن 

ج�سع �لإن�سان .... �إن �ملجتمع �ل�سناعي يحتقر �لطبيعة، ويحتقر كل ما 

لي�ض من �سنع �لآلة (.

بني  �لعالقة  ر�سم  ف  �مل�سكلة  منبع  �أن  دنيا  �أحمد  �سوقي  ويرى   

�لإن�سان و�لبيئة لدى �لإن�سان غري �مل�سلم تنبع من بنائها دون ��ست�سعار 

و�لبيئة،  �لإن�سان  كل من  �أوجده خالق  �لعالقة  لهذه  نظام حمكم  وجود 

خملوقة  �أنها  على  �لبيئة  مع  عالقته  ف  يتحرك  �مل�سلم  غري  فالإن�سان 

فهو  وغــايــة،  هــدف  ــا  ودومن و�سو�بط،  �سنن  ــا  ودومن �مل�سادفة  بطريق 

مرتوك له �أن ي�سكل هذه �لعالقة ح�سبما يريد، وف �سوء مو�زين �لقوى 

يعمل  و�أحيانًا  يعتزلها،  و�أحيانًا  فيعبدها،  يرهبها  فاأحيانًا  وبينها،  بينه 

على قهرها و�غت�سابها و��ستنز�فها، و�أحيانًا يتعامل معها بعقل و�تز�ن.

�إىل حد ما  بنائها  بالبيئة و�سرورة  �مل�سلم  �إن در��سة عالقة غري 

با يتو�فق مع �ل�سلوك �لإ�سالمي ف بناء �لعالقة �أ�سبح �سرورة ملّحة؛ 

�إذ هناك �عرت�ف متز�يد نابع من �لو�قع �ملعاي�ض يوؤكد باأن �آثار �ل�سلوك 
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وهو  �سل�سلة دعوة �حلق،  – در��سة مقارنة،  و�لبيئة  �لتنمية  �أحمد،  – �سوقي  دنيا    )1(

كتاب �سهري ي�سدر عن ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي، �ل�سنة 12، جمادى �لأوىل 1414، 

�لعدد 137، مطابع ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي، مكة �ملكرمة – �ل�سعودية، �ض 27.

�لبيئي ل تقف على �لإطالق عند �لقائم بال�سلوك، ولو لّوثت دولة بيئتها 

.
)1(

فاإنه �سي�سار �لعامل كله من هذ� �لت�سّرف 

بالبيئة  �لإن�سان  عالقة  جلو�نب  بيان  من  �سبق  ما  خــالل  ومــن 

ل ف �لإن�سان  وعالقة �لبيئة بالإن�سان �أجد �أن هذه �لعالقة ينبغي �أن توؤ�سّ

غريزة �حلاجة وعدم �لقدرة على �ل�ستغناء، و�أن هذه �لبيئة �لتي يحتاج 

�إليها �لإن�سان �إمنا �حتاج �إليها لأنها هي �لكفيلة باإبقائه على قيد �حلياة 

وب�سورة  معنّي  و�سع  على  ببقائها  رهــن  ذلــك  ولكن  تعاىل،  �هلل  ــاإذن  ب

معّينة، وعدم ��ستنز�فها ول �لعمل على تخريب �سورتها با يعيق تلبيتها 

لحتياجات �لإن�سان، فهناك حدود و�سو�بط ف �لعالقة معها ينبغي على 

�لإن�سان مر�عاتها، وهناك �أبعاد ينبغي على �لإن�سان �أن يقف عندها عند 

تعامله معها، كما �أن هناك �أو�مر �أو فرو�ض �أو و�جبات عليه �أن يلتزم بها 

كم�سلم ف عالقته بها، وعليه �أن ينقلها �إىل �لإن�سانية جنبا �إىل جنب مع 

غريها من �ملبادئ �لإ�سالحية و�لتوجيهية �ملكلف بتبليغها، و�لتي تنطلق 

من عاملية �لر�سالة �ملحمدية.

لته �لن�سو�ض  �إن �لتطبيقات �لفقهية �لتي تعتمد �أ�ساًل على ما �أ�سّ

�لن�سو�ض  هــذه  تناولته  ملا  ومفّرعة  ومقررة  مكّملة  تعتب  �لت�سريعية 

�لت�سريعية، فبها ميكن �أن تتحدد روؤية و��سحة ميكن �أن ندرك من خاللها 
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خبط  نتخّبط  دونها  ومن  معه،  �لتعامل  وفقه  �لو�قع  �سورة  ون�ستوعب 

ع�سو�ء ل نتمّكن من خالله من �إدر�ك �أي حقيقة و�أي فهم م�ستقيم لهذه 

�لعالقة �ملقّد�سة، وبذلك تتحدد لنا �سو�بط �لنتفاع بالبيئة، وم�ستلزمات 

�لرعاية و�حلماية لها من �لعتد�ء و�لنتهاك

ثانيًا - مقارنة ببع�ض الثقافات :

ف  �لإ�ــســالم  منظور  بني  له  مقارنة  ف  �لنجار  �ملجيد  عبد  ذكــر 

�أو من خالل  �لدين  وتاأ�سي�سها على منظور  بالبيئة  �لإن�سان  بناء عالقة 

غري ذلك، باأنه قد ل تتبني �ل�سورة �لتي �رت�سمت ف �لثقافة �لإ�سالمية 

للعالقة �لوجودية بني �لإن�سان و�لبيئة كما ر�سمها �لقر�آن �لكرمي ب�سفة 

جلية، بحيث تظهر جلية بتفردها ف خ�سائ�سها �إل بعقد مقارنة بينها 

وبني �ل�سورة �ملر�سومة لتلك �لعالقة ف بع�ض �لثقافات �لأخرى، خا�سة 

منها تلك �لتي كان لها تاأثري ف �لثقافة �لغربية فيما �أف�ست �إليه من �أثر 

ف �لبيئة �لطبيعية ُيعب عنه باأزمة �لبيئة.

لعالقة  �لقر�آنية  �ل�سورة  جُتلي  �ملقارنة  هـذه  �أن  �إىل  وبالإ�سافة 

�لإن�سان بالبيئة، فاإنها �ستكون �أي�سًا ذ�ت دور ف تبني ما كان من ت�سرف 

بيئي مهلك للح�سارة �لغربية نتيجة ل�سورة �لعالقة بني �لإن�سان و�لبيئة 

�لتي ر�سمتها �لفل�سفة �حلديثة ف �لثقافة �لغربية، وما يقابل ذلك من �أثر 

بيئي �إيجابي تف�سي �إليه �سورة هـذه �لعالقة كما ر�سمها �لقر�آن �لكرمي، 

وكما ُطبقت ف جتربة �حل�سارة �لإ�سالمية.
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لعالقة  �لإ�سالمي  �لت�سور  بني  �ملقارنة  عنه  تنجلي  ما  و�أو�سح 

�لإن�سان بالبيئة وبني ت�سور�ت �لثقافات �لأخرى - وعلى ر�أ�سها �لثقافة 

�لغربية - �أن تلك �لثقافات مل تهتد �إىل �إقامة �ملعادلة �لدقيقة بني �لوحدة 

بني �لطرفني �أو �لرفعة لأحدهما على ح�ساب �لآخر ف تلك �لعالقة كما 

�أقامها �لت�سور �لإ�سالمي، و�إمنا مالت تلك �لثقافات كليًا �أو جزئيًا �إىل 

ت�سور عالقة ذ�ت طرف و�حد، فهي �إما مفا�سلة بني �لطرفني ل يبدو 

فيها مظهر للوحدة، و�إما وحدة بينهما ل يبدو فيها مظهر معتب للتمايز، 

وف كال �حلالني ينخرم �مليز�ن �لقيمي نحو �لإلغاء لطرف على ح�ساب 

�لآخر، فال تكون لالإن�سان قيمة �إز�ء �لبيئة، �أو ل تكون للبيئة قيمة �أو حتى 

وجود حقيقي �إز�ء �لإن�سان، ولكل من هذ� وذ�ك �آثاره �لعملية ف �ل�سلوك 

�لبيئي.

يف �لثقافات �لقدمية : لقد كان ف �لثقافات �لغنو�سية �ل�سرقية   ·
وف �لثقافة �ليونانية خط بنّي يف�سل بني �لوجود �لإن�ساين وبني �لوجود 

�لطبيعي �لبيئي ل ي�سمح بت�سور وحدة تقوم بينهما، ففي هـذه �لثقافات 

يعتب �لإن�سان على وجه �حلقيقة هـو تلك �لروح �لتي هـبطت من عامل 

�ملثل فحّلت ف �جل�سم �ملادي حلول �لغريب ف �سجن مقيت، ويكون كل 

�لتي  �لبيئة �لطبيعية  �ل�سجن �ملادي �ملتمثل ف  �أن ينعتق من ذلك  هـمه 

لي�ض ج�سم �لإن�سان �إل و�حدً� من مفرد�تها، فهناك �إذً� �نف�سال تام بني 

كلها  �لرفعة  باإز�ء متحي�ض  �لبيئة  لقيمة  �إلغاء  وهناك  و�لبيئة،  �لإن�سان 

لالإن�سان �ملتمثل حقًا ف �لروح �لنازلة من �لعامل �لعلوي.
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وف �لعهد �لقدمي يقف �لباحث على ت�سوير �لعالقة بني �لإن�سان 

تقرير  فيه  ورد  فقد  �لكرمي،  �لقر�آن  ر�سمها  �لتي  لتلك  خمالفة  و�لبيئة 

على  قيميًا  �لإن�سان  متيز  �إلغاء  �إىل  تنتهي  �لطرفني  بني  مادية  لوحدة 

�أقل منها �ساأنًا،  �أو هـو  عنا�سر �لبيئة، فاإذ� هـو م�ساٍو لها ف قلة �ل�ساأن 

وهو ما جاء ف �سفر �جلامعة – وهو �إحدى �أ�سفار     �لإجنيل - حيث قال: 

�أنه كما  ) قلت ف قلبي من جهة �أمور �لب�سر: �إن �هلل ميتحنهم لرييهم 

�لبهيمة هكذ� هم؛ لأن كليهما باطل، يذهب كالهما �إىل مكان و�حد، كان 

كالهما من �لرت�ب، و�إىل �لرت�ب يعود كالهما (، كما جاء ف �سفر �أيوب: 

)... لأن لل�سجرة رجاء، �إن قطعت تخلف �أي�سًا، ول تعدم خر�عيبها ولو 

قدم ف �لأر�ض �أ�سلها، ومات ف �لرت�ب جذعها، فمن ر�ئحة �ملاء تفرخ 

وتنبت فروعًا كالغر�ض، �أما �لرجل فيموت ويبلى (، وهكذ� يكون �لإن�سان 

ف �لعهد �لقدمي هـو مع عنا�سر �لبيئة وحدة ف �لتكوين، ولكنها وحدة 

ينتفي فيها متيزه �لقيمي عنها.

وتت�سع �لفجوة بني �لإن�سان و�لبيئة ف ثقافات �أخرى �نتق�ست من 

قيمة �لإن�سان ورفعت من قيمة �لعنا�سر �لبيئية حتى �أ�سبحت ُت�سور ف 

�لأنهار و�جلبال  فاإذ�  و�لعبادة،  بالتعظيم  �إليها  ُيتجه  �لتي  �لآلهة  �سورة 

لها  ويذل  بالولء،  �لإن�سان  لها  يخ�سع  معبود�ت  و�حليو�نات  و�لأ�سجار 

بالطاعة، ويقدم لها �لقر�بني من نتاج كدحه، و�أحيانًا من ذ�ت نف�سه كما 

كانت ُتقدم �أجمل �لعر�ئ�ض قربانًا لنهر �لنيل ف بع�ض عهود �لفر�عنة. 

�نف�ساًل  و�لبيئة  �لإن�سان  بني  �لنف�سال  ت�سور  على  قامت  ثقافة  �إنها 

�ختلت فيه مو�زين �لرفعة ل�سالح �لبيئة على ح�ساب �لإن�سان.
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�ل�سور  هـذه  لكل  كان  لقد   : �ملعا�سرة  �لغربية  �لثقافات  يف   ·
ف  باآخر  �أو  ب�سكل  �سدى  �لقدمية  �لثقافات  ف  بالبيئة  �لإن�سان  لعالقة 

فقد  �لغربية،  �حل�سارة  �أ�سا�سها  على  قامت  �لتي  �حلديثة  �لفل�سفة 

قامت هـذه �لفل�سفة ف ت�سور �لعالقة بني �لإن�سان و�لبيئة على تيارين 

�لوحدة  معادلة  باختالل  �لعالقة  هـذه  منهما  كل  ف  تختل  متناق�سني 

على ح�ساب  �لطرفني  �أحد  �إىل  �مليل  فيه  يكون  �ختالًل  �لقيمي  و�لتميز 

�لآخر، فاإذ� هـذه �لعالقة �إما �نف�سال تنتق�ض فيه قيمة �لبيئة �ملادية، 

و�إما وحدة ُت�ستنق�ض فيها قيمة �لإن�سان.

على  �لأثــر  �سديدة  نهجه  على  ومــن  �أفــالطــون  فل�سفة  كانت  لقد 

على  فل�سفته  �أقــام  �لذي  ديكارت  ر�أ�سهم  وعلى  �حلديثة  �لفل�سفة  رو�د 

�لف�سل بني �لإن�سان و�لعامل �ملادي، فقد ق�سم �لوجود �إىل ذ�ت �إن�سانية 

هـي �حلقيقة �لأوىل و�لأكب و�لأوثق با متار�ض من فكر، و�إىل مو�سوع 

�أي معنى روحي، �ملت�سف بالآلية �حلادة،  هـو �لعامل �ملادي �خلايل من 

�ل�سئيل �لباهت حتى ف �أ�سل وجوده. وقد �بتد�أ هـذ� �لف�سل عند ديكارت 

بني �لإن�سان و�لبيئة �ملادية من �لف�سل ف ذ�ت �لإن�سان بني �لروح �لتي 

هـي �ملجّلى �حلقيقي لوجود �لإن�سان، وبني �جل�سم �لذي هـو جمرد حمل 

حللول �لروح، ثم تقدم هـذ� �لف�سل فاإذ� ديكارت يجد نف�سه موزع �لهوى 

بني عاملني متنافرين: عامل �ملادة �مليكانيكي �خلارجي، وهو �لبيئة �ملادية، 

وعامل �لعقل �لد�خلي �لذي هـو �لإن�سان غري �ملرتبط بالأول، وهو ل يفلح 

�أبدً� ف �لتوفيق بينهما.
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�إن هذه �ل�سورة �لديكارتية – ن�سبة للفيل�سوف ديكار�ت - لعالقة 

متاأثرة  �سورة  وهــي  �ملادية  �لبيئة  وبــني  �ملفكر  �لإن�سان  بني  منف�سلة 

جهة  من  وموؤثرة  �لطرفني،  بني  �لأفالطوين  بالف�سل  �ملا�سي  جهة  من 

�لف�سل  �إذً�  فيكون  �حلديثة،  �لفل�سفة  من  �لأكب  �ل�سطر  على  �مل�ستقبل 

�لأفالطوين �حلاد بني �لإن�سان وعامل �ملادة هـو �لذي �أ�سبح عن طريق 

�لثقافة  و�لبيئة ف  �لإن�سان  بني  �لعالقة  ل�سورة  �لبارزة  �ل�سمة  ديكارت 

�لغربية، حتى لقد قيل: )�إن �لفل�سفة �لغربية بكاملها لي�ست �سوى حا�سية 

لأفالطون، و�لف�سل �لأكب ف ذلك يجب �أن ُيعزى �إىل جهود ديكارت �لتي 

�أعلى  �إىل  باإ�سر�ر  �أ�سبح �لإن�سان �حلديث �جلديد ي�سري  �أن  �إىل  �نتهت 

�أثريي ي�ستطيع  �لأر�ض نحو عامل  بعيدً� عن �لطبيعة، وبعيدً� عن كوكب 

منه �لعقل �لإن�ساين �ملتجرد �أن يالحظ حركة �ملادة ف كل مكان(. وقد 

�إىل  ديكارت  �إىل  �أثــره  ف  �ملمتد  �لأفالطوين  �لتوجه  بهذ�  �لأمــر  �نتهى 

�لنهائية  �ملح�سلة  هـو  �لطبيعية  �لبيئة  عن  �لإن�سان  �نف�سام  �أ�سبح  �أن 

للفل�سفة �حلديثة فيما يتعلق بعالقة �لإن�سان بالبيئة.

�إنه ملن �لبني �أن هذه �ل�سورة �لتي تقوم على �لف�سل بني �لإن�سان 

بذلك  تذهب  ولكنها  �إليها،  بالن�سبة  مقامه  ُتعلي من  �سورة  و�لبيئة هي 

ناق�سة حتى ف  لها هي، فهي  قيمة  لأي  �لإلغاء  يقارب  ما  �إىل  �لإعــالء 

جمرد  �لفرو�ض  �أح�سن  ف  تكون  �أن  تعدو  ل  هي  �إذ  وجــودهــا؛  حقيقة 

�متد�د كمي، و�أما كل مقومات حقيقتها �لأخرى فهي تابعة فيه للت�سور 

�لإن�ساين. 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
188

�إن هذ� �لف�سل �حلاد بني �لإن�سان و�لبيئة �نتهى �إىل نفي �أي معنى 

�أن  �إمكان  �نتفاء  �إىل  بالتايل  ذلك  و�نتهى  بينهما،  �لوحدة  معاين  من 

يندرج �لطرفان ف �سلم موحد للقيمة يكون فيه �لإن�سان �لأعلى درجة، 

مثلما كان �لأمر ف �لت�سور �لإ�سالمي �لذي قامت فيه �ملعادلة بني �لوحدة 

و�لتميز على نحو دقيق.

�لف�سل  لنزعة  مقابلة  نزعة  �لغربية  �لفل�سفة  ف  قامت  وحينما 

هـذه بني �لإن�سان و�لبيئة، وقائمة على �لوحدة بينهما، فاإنها مل تكن �أي�سًا 

موفقة ف �إقامة �ملعادلة �لتي �نخرمت بالف�سل، ذلك �أنه ن�ساأ ف �لفكر 

�لعقل  و�أما  �لبيئي،  �لوجود  �لوجود �حلق هو  �لغربي �جتاه مادي يجعل 

�حلقيقة  هي  �إنها  للمادة،  �سدى  �إل  فلي�ض  �لإن�سان  حلقيقة  �ملمثل  وهو 

�لأ�سلية و�لإن�سان لي�ض �إل �متد�دً� لها، ونقطة من نقاطها، ومرحلة من 

مر�حلها، فهو �إذً� مظهر للوحدة �لكاملة بني �لطرفني: �لإن�سان و�لبيئة.

و�إذ� تاأملنا �لفل�سفة �لتطورية باعتبارها �أحد �لتجليات �ملهمة لهذ� 

تبلغ ف  �لفل�سفة  فاإننا جند هذه  و�لبيئة،  لالإن�سان  �ملوحد  �ملادي  �ملنزع 

ت�سوير �لوحدة بني �لإن�سان و�لبيئة مبلغًا يكون فيه �لإن�سان لي�ض �إل حلقة 

من حلقاتها، نا�سئة بالتطور عن حلقات �أدنى منها، وقد تنتهي �إىل حلقة 

�أعلى، ومثله ف ذلك مثل �أي موجود بيئي �آخر، وهذ� �لت�سوير �لد�رويني 

�إىل د�روين للوحدة بني �لطرفني و�سلت باملطابقة بينهما درجة  – ن�سبة 
�أ�سبح ف  �إمكانية �أي متيز قيمي لالإن�سان على �لبيئة، حيث  �نتفت فيه 

يختلف عن  ل  حياته  �لغاية من  بل ف  تكوينه  عنا�سر  وف  وجوده  �أ�سل 

�سائر �لكائنات �لبيئية ب�سيء، ول يتميز عنها بقيمة.
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ومما عزز هذه �لوجهة ف �لتوحيد بني �لإن�سان و�لبيئة �إىل �لدرجة 

�لتي تنتفي فيها �إمكانية �لقول بتفوقه �لقيمي عليها ما مت من �كت�سافات 

�لكرة  بل  �لإن�سان،  فيها  �أ�سحى  للكون  �سعة  عن  �أبانت  عظيمة  فلكية 

�إل ذرة ف حميط غري متناه من �لرمال،  لي�سا  �لتي هو عليها  �لأر�سية 

وتال�ست �ملركزية �لتي كانت ُتظن لهما لي�سبحا د�ئرين بتحريك �أفالك 

�إذ  و�لبيئة؛  �لإن�سان  وحدة  �أكدت  �لكون  ت�سور  �ل�سعة ف  فهذه  عظمى، 

من  قللت  �أنها  كما  �لأ�سياء،  بني  �لفروق  تزول  بعيد  موقع  من  بالنظرة 

�ساأن �لإن�سان �لذي �سغر حجمه بتو�سع �لكون، و�نتهى �لأمر �إىل �سورة 

و�لتميز  �لوحدة  بني  �ملعادلة  فيها  تنخرم  بالبيئة  عالقته  ف  لالإن�سان 

�لقيمي بامليل �إىل جهة �لوحدة، كما �نخرمت ف �لوجهة �لديكارتية بامليل 

�إىل جهة �لف�سل، وكان هـذ� �لنخر�م بوجهيه هـو �ل�سورة �لثقافية �لتي 

وجهت �حل�سارة �لغربية ف �سلوكها �لبيئي، مع ما نتج عن ذلك �لتوجيه 

من �مل�ساكل.

�إن هذ� �لت�سور لعالقة �لإن�سان بالبيئة كما �نتهى �إليه ف �لفل�سفة 

وجد�نية  لعالقة  جمال  �أي  و�لو��سل  �لفا�سل  ب�سقيه  فيه  لي�ض  �حلديثة 

روحية بني �لطرفني؛ �إذ ف �أحدهما ي�ستعلي �لإن�سان على �لبيئة ب�سافة 

ل ت�سمح بقيام هـذه �لعالقة، وف �لثاين ينتفي �أ�ساًل ف �لطرفني �لأ�سا�ض 

�لروحي �لذي ميكن �أن تقوم عليه �لعالقة �لوجد�نية. و�لر�بطة �ملعرفية 

�أي�سًا  هي  تنتفي  تكاد  �لن�سجام  من  ل�سرب  �ملثمر  �لتو�فقي  بعدها  ف 

�إمنا تقوم  �لر�بطة  �لت�سور؛ ذلك لأن هذه  و�لبيئة ف هذ�  �لإن�سان  بني 

بني و�قع بيئي حمكوم بقو�نني مو�سوعية ثابتة يقابلها عقل قائم على ما 
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يو�فق تلك �لقو�نني من �ملبادئ، ولكن ف �لفل�سفة �حلديثة �نق�سم �ملفكرون 

حركة  �إىل  �لفكر  فرتد  بالعلم  تاأخذ  و�حدة  طائفتني:  �إىل  �إليها  �لنظرة  ف 

مادية، و�أخرى تنحاز �إىل �لفل�سفة فرتد �ملادة و�حلركة �إىل �لفكر.

لقد كان �لت�سور �لإ�سالمي للعالقة �لوجودية بني �لإن�سان و�لبيئة 

وجد�نية،  روحية  مادية  ر�بطة  فيها  تنف�سح  وحدة  بني  تو�زن  على  يقوم 

وبني متيز قيمي لالإن�سان على �لبيئة ف �سلم حتتل فيه هـي �أي�سًا درجة 

و�إن تكن �أقل من درجة �لإن�سان، ولكن �لت�سور �لفل�سفي �لغربي بجذوره 

�لقدمية و�إ�سافاته �جلديدة ينخرق فيه ذلك �لتو�زن �إما بامليل �إىل جهة 

�لف�سل �ملجحف �لذي ي�ستعلي فيه �لإن�سان ب�سافة ل ت�سمح بالتقاء كما 

�آلت �إليه �لفل�سفة �لديكارتية، �أو بامليل �إىل جهة �لو�سل �ملجحف �لذي ل 

جمال فيه لتميز قيمي كما �آلت �إليه �لفل�سفة �ملادية، ولكل من �ل�سورتني 

�أثرها �لبالغ ف �ل�سلوك �لبيئي.

ومن جانب �آخر �أ�سار �لنجار باأننا حينما نتاأمل ف �سائر �لثقافات 

عمومًا، وف �لثقافة �لغربية وما كان �أثر فيها من ثقافات قدمية خ�سو�سًا، 

فاإننا ل جند فيها نظريً� ملعنى �لت�سخري مقررً� ل�سلة �لإن�سان بالبيئة فيما 

يخ�ض �لعالقة �لوظيفية بينهما. ول �سك �أن ذلك يرجع ف �سطر كبري 

بها ف  يقوم  �أن  �لإن�سان  �لتي على  �ملهمة  ت�سور  �لختالف ف  �إىل  منه 

�حلياة، فتلك �ملهمة هـي �لتي حتدد �لعالقة �لوظيفية بالبيئة، فعلى �سبيل 

�ملثال حينما تكون ثقافة ما لي�ض فيها لالإن�سان من غاية ف �حلياة، فاإنها 

لن تكون فيها حاجة �إىل ت�سور لبيئة م�سخرة له، وحينما تكون �لغاية من 
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حياة �لإن�سان ف ثقافة �أخرى هـي معاناة �لعذ�ب ب�سبب ما �قرتف �لأب 

�لبيئي، بل ذلك  �لت�سخري  �لأول من �خلطيئة، فاإنه ل يكون مبر ملعنى 

يقت�سي فظاظة �لبيئة وغلظتها ومتنعها عن �لعطاء، وهكذ� تكون �لغاية 

من �حلياة �لعن�سر �ملهم ف حتديد �لعالقة �لوظيفية بالبيئة.

كما �أكد باأننا حينما ن�ستعر�ض بع�ض �لثقافات �ملوؤثرة ف �لثقافة 

�لغربية �لتي �سنعت �حل�سارة �لر�هنة با �أف�ست �إليه من م�سكلة بيئية 

من حيث ما �سورت من عالقة وظيفية بني �لإن�سان و�لبيئة، فاإننا جند 

فيها  تت�سف  للبيئة  �سورة  فيها  ��ستقرت  �لوثنية  �لثقافات  من  جملة 

بال�سطوة و�جلبوت، فهي ف عالقة �لإن�سان بها لي�ست فقط �أبية متمنعة 

عن �لعطاء ليقيم �لإن�سان عليها حياته مهما يكن �لغر�ض من تلك �حلياة، 

و�إمنا هي فوق ذلك معادية له وغا�سبة عليه ومرتب�سة به؛ لذلك فاإنه ف 

�سبيل �تقاء غ�سبها و�سخطها يتخذ من بع�ض عنا�سرها �آلهة ي�سرت�سيهم 

�لبيئة،  عنا�سر  من  غريهم  �سطوة  بهم  ويرد  �سطوتهم  لريد  بالقر�بني 

ولي�ستنزل عطاءهم وي�ستنزل بهم عطاء غريهم من تلك �لعنا�سر.

وقد كانت �لفل�سفة �ليونانية وخا�سة ف �أو�ئلها تنحو هذ� �ملنحى 

تطورها  بعد  فيها  وظل  و��سرت�ساء،  �تقاء  �لطبيعة  يوؤله  �لــذي  �لوثني 

خيط م�ستمر منه بحيث ل يخفى �أمره على �لد�ر�ض �ملتاأمل فيها حتى ف 

�أر�سطو، فو�جب �لوجود عنده لي�ض له  �أوج �زدهارها كما بلغته ف عهد 

تدبري للعامل �ملادي ول حتى علم بتفا�سيل ما يجري فيه، فكيف ميكن �أن 

يكون ملعنى �لت�سخري �لبيئي مكان ف هـذه �لفل�سفة ؟. وعلى هذ� �لنحو 
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كان �لأمر ف �لثقافة �لفرعونية و�لإغريقية و�لرومانية، فقد كان �سر�ع 

�لإن�سان مع �لبيئة فيها ملمحًا بينًا، وهو نقي�ض �أن تقوم عالقة ت�سخريية 

بني �لطرفني.

�أما فل�سفة �أفالطون و�متد�د�تها ف �لأفالطونية �ملحدثة، وكذلك 

�حلياة  غاية  �أن  من  جميعها  تعتب  با  �ل�سرقية  �لغنو�سية  �لفل�سفة 

�ملثال،  �إىل عامل  �ملادة ورجوعها  �لروح من �سجن  �نعتاق  �لإن�سانية هي 

فاإنها كانت تعتب �لبيئة �ملادية لي�ست فقط غري م�سخرة خلدمة �لإن�سان 

ف �لقيام بوظيفته، و�إمنا هي معرقلة له ف ذلك، �إذ هي �لتي ت�سد روحه 

بالذها �إىل عامل �لكدر �لطيني، ومتنعها من �لنعتاق �إىل عامل �خلري 

هي  �لثقافات  هذه  ف  و�لبيئة  �لإن�سان  بني  �لوظيفية  فالعالقة  �لكلي، 

عالقة  �أنها  �إذ  �لإ�سالمية،  �ل�سورة  ف  ملا  بالن�سبة  معكو�سة  عالقة  �إذً� 

عرقلة وتعطيل ولي�ست عالقة تي�سري وت�سخري، ولي�ست �لثقافة �مل�سيحية 

عامل  من  �لروحي  �خلال�ض  فكرة  �أن  حيث  �لت�سور،  هذ�  من  ببعيدة 

�ملادة بالرهبنة و�لزهد ف فكرة قائمة فيها، وهي مانعة من قيام معنى 

�لت�سخري �لبيئي.

�لت�سخري ف عالقة  �لتي ل جمال فيها ملعنى  �لثقافات  ومن هذه 

�لثقافة  �إىل  �خل�سو�ض  هـذ�  ف  كثرية  �أفكار  تر�سحت  بالبيئة  �لإن�سان 

�لثقافات  تلك  ف  �ساربة  معلوم  هو  كما  �لثقافة  هذه  فجذور  �لغربية، 

�لقدمية؛ ولذلك فاإن �ملتاأمل ف �لفل�سفة �لغربية بختلف تيار�تها �لتي 

�لت�سخري  لفكرة  حظًا  فيها  يجد  ل  �لر�هنة  �حل�سارة  �سياغة  ف  �أثرت 
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�لبيئي ل من �لناحية �ملادية ول من �لناحية �لروحية، ودع عنك ف هـذ� 

�ل�ساأن �أفكارً� لبع�ض �لفال�سفة ربا كان فيها مكان ملعنى �لت�سخري، ولكن 

�أي�سًا  عنك  ودع  �لعام،  �حل�ساري  �لتوجيه  ف  تاأثري  لأ�سو�تهم  يكن  مل 

�لإقر�ر  منحى  �لتفكري  ف  نحت  ربا  حديثة  �لعلم  فل�سفة  ف  �جتاهات 

بالت�سخري �لبيئي، ولكنها مل تقو بعد على �لتاأثري ف �ملجرى �حل�ساري 

�لعام �لذي نحن ب�سدد بيان �أثره �ل�سلبي على �لبيئة.

ف  �لغائية  �نتفاء  على  جمملها  ف  تقوم  �حلديثة  �لفل�سفة  �إن 

بني  حمددة  �لفل�سفة  هـذه  ف  بذلك  فانتفت  باأكمله،  �لوجودي  �لت�سور 

وظيفة لالإن�سان يقوم بها ف حياته تتجاوز ف �أثرها وجوده �لأر�سي، فهو 

�إذً� �إن كانت له وظيفة فهي ق�سرية �ملدى ل تتجاوز كثريً� وظيفة �أي كائن 

�إىل ت�سور بيئي تكون  �أي�سًا �حلاجة  �لبيئية، و�نتفت  �لكائنات  �آخر من 

�ملحددة  �لغاية  تقت�سيه  �إمنا  �لت�سخري  �إذ  لالإن�سان؛  م�سخرة  �لبيئة  فيه 

�أبعد من مدى كل �لكائنات  �آثارها �إىل ما هـو  للحياة، �ملمتدة �ملدى ف 

�لأخرى ف وجودها.

لقد كان ديكارت )Descartes( وبيكون )Bacon( - وهما �أكرث 

غائي  معنى  �أي  �لطبيعة  ف  ي�ستبعد�ن   - �حلديثة  �لفل�سفة  ف  �ملوؤثرين 

�فرت��ض  يعتب  وكان كالهما  لالإن�سان،  �لبيئة  بت�سخري  ي�سمح  �أن  ميكن 

وحينما  للعلم،  مف�سد  �أمر  هو  بل  له،  قيمة  ل  �أمــًر�  �لطبيعة  ف  �لغائية 

ُت�ستبعد �لغائية من �لطبيعة فاإن حركة �سريها �سوف تكون حمكومة بالآلية 

ا، فتاأ�س�ست بذلك �لفل�سفة  �ل�سرفة، وهو ما ذهب �إليه �لفيل�سوفان �أي�سً
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�حلديثة ف جمملها على منطق مادي ينكر �لغائية، ويذهب �إىل �أن �لكون 

�أي  �لطبيعية  �لأ�سياء  ف  يكون  �أن  ميكن  ل  وبالتايل  مــادة،  �سوى  لي�ض 

هدف؛ لأن �ملادة ل ت�ستطيع �أن تق�سد هدًفا �أو تر�سم خطة، بل تت�سرف 

ب�سرورة ميكانيكية د�خلية فح�سب، وحينئذ فهل يبقى �إمكان لأي معنى 

من معاين �لت�سخري ف عالقة �لبيئة بالإن�سان ؟، و�إذ� كان �لعامل �ملادي 

�إل  �لو�قعي  �لوجود  من  له  لي�ض  �لغربية  �لفل�سفة  ف  متقررً�  ر�أيناه  كما 

�لمتد�د �لكمي على �أح�سن �لفرو�ض، و�أما ما �سوى ذلك من �خل�سائ�ض 

�إل من �لإ�سفاء �لعقلي، فاإن �لبيئة �لطبيعية لي�ض  و�لتفا�سيل فهو لي�ض 

من �ساأنها �إذً� �أن تكون مقدرة لتلبية �أغر��ض �لإن�سان، �إذ �أن ذلك متوقف 

على خ�سائ�سها وتفا�سيلها ولي�ض على �متد�دها �لكمي، وما د�مت هذه 

�خل�سائ�ض و�لتفا�سيل ل وجود لها حقيقيًا �إل ف �لعقل فال جمال �إذً� 

لأن يكون �إمكان ملعنى �لت�سخري فيها.

كما �أكد �لنجار ف معر�ض حديثه عن نظرة �لثقافة �لغربية ل�سورة 

�لعالقة بني �لبيئة و�لإن�سان باأنه وحينما يكون �لإن�سان منخرطًا ف �لبيئة 

�نخر�طًا تطوريًا كما هو �جتاه موؤثر ف �لفل�سفة �حلديثة، فاإنه ي�سبح �إذً� 

خا�سعًا مثل كل مفرد�تها �لأخرى لآليات �لتطور وقو�عده، ومن �أهم تلك 

فاإذ� هـو منخرط ف عالقة �سر�عية  �لبقاء،  �أجل  �ل�سر�ع من  �لآليات 

مع �لبيئة يغالبها فيه وتغالبه من �أجل �لبقاء، وهي عالقة تناق�ض متام 

و�أنظمتها  �لبيئة  عنا�سر  فيها  تنف�سح  �لتي  �لت�سخري  عالقة  �ملناق�سة 

لتحت�سن �لإن�سان، وتوفر له �أ�سباب �لبقاء.
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 ومثلما ينتفي ف �لثقافة �لغربية معنى �لت�سخري �ملادي ف عالقة 

�أوىل  وهو  �لروحي،  �لت�سخري  معنى  �أي�سًا  ينتفي  فاإنه  بالبيئة،  �لإن�سان 

ل  �لثقافة  هذه  ف  فالبيئة  �ملادية،  �سبغتها  �إىل  بالنظر  بالنتفاء  فيها 

فاإن  ولذلك  �ملطلق،  �إىل  �أ�سو�قه  �لإن�سان  ف  يلبي  عقديًا  بعدً�  تت�سمن 

فال�سفة �لغرب �ملتاألهني بله غري �ملتاألهني مل يتجهو� �إىل �لبيئة ليجدو� 

عن  فيه  يبحثون  �لعقل  عامل  �إىل  �جتهو�  و�إمنــا  �لإلهية،  �لتجليات  فيها 

�هلل، وذلك مثلما فعل ديكارت ف �نطالقه للبهان على وجود �هلل من 

فكرة �ملوجود �لكامل �لفطرية ف �لعقل، وهم ف ذلك يحاكون �لفل�سفة 

�ملجرد ل ف  �لتعقل  �لوجود ف حم�ض  و�جب  تبحث عن  �لتي  �ليونانية 

مظاهر �لبيئة �لطبيعية، وهذ� �ملنزع ف �لفل�سفة �حلديثة �إمنا هو دليل 

معنى  لنتفاء  و�لبيئة  �لإن�سان  بني  �لعقدي  �لروحي  �لتو�فق  �نتفاء  على 

�لت�سخري �لعقدي ف �لعالقة بينهما.

و�إذ� كان �جلمال �لذي ُيرى ف �لبيئة �لطبيعية �إمنا هو ف �لفل�سفة 

�حلديثة كما �أ�س�سه ديكارت و�سينوز� لي�ض �سوى �نطباع ذهني دون �أن يكون 

�سفة حقيقية ف �لبيئة، فاإن �لتفاعل �لإن�ساين مع �جلمال هـو جمرد تفاعل 

مع �لذ�ت ولي�ض مظهر تو�فق مع عطاء بيئي حقيقي، فالبيئة مل ُتهياأ ف ذ�تها 

بحيث تقدم لالإن�سان جماًل، و�إمنا تخيله �لعقل فيها تخياًل، وبذلك فاإنه لي�ض 

ثمة عالقة ت�سخريية روحية بني �لإن�سان و�لبيئة فيما يتعلق بال�سوق �لإن�ساين 

�إىل �ملتعة �جلمالية �لتي يتطلع �إليها ف �لبيئة �لطبيعية.

�أن  �أ�سحابه  يــرى  قــوي  تيار  يغلب  �أي�سًا  �حلديثة  �لفل�سفة  وف 
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�لطبيعة لي�ست قائمة ف تر�كيبها وحتولتها على قو�نني من�سبطة حتاكي 

ذلك �ملنطق �لذي ُركب عليه �لعقل �لب�سري، لتكون بذلك م�سخرة معرفيًا 

�أجله، فاملادة عند ديكارت تفتقر �إىل كل خو��ض �لإدر�ك با�ستثناء  من 

�لذي يقوم عليه  �لعّلّية  �لكم، وهي عند ديفد هـيوم ل تقوم على قانون 

�لأمر  ينتهي  وهكذ�  �لعادة،  ر�بطة  جمرد  على  تقوم  هي  و�إمنــا  �لعقل، 

�إىل �سرب من �لت�ساد بني قو�نني �لعقل وقو�نني �لبيئة يفرز ف �لفل�سفة 

�حلديثة تيارً� �سكيًا كذلك �لذي �نتهى �إليه �ألبري كامو وعب عنه بقوله: )�إن 

ما يت�سف به �لعامل من تبلد وغر�بة هو �لعبث بعينه، ما �لذي ميكن �أن ي�سكل 

�أ�سا�ض ذلك �ل�سر�ع وتلك �لقطيعة بني �لعامل وعقلي �إن مل يكن هو �لوعي 

به؟... �إن هذ� �لعقل �ل�سخيف هو ما يجعلني مت�سادً� مع كل  �ملوجود�ت (.

�لإن�سان  بني  معرف  ت�ساد  عالقة  �حلديثة  �لفل�سفة  ف  �إذً�  �إنها 

و�لبيئة، ولي�ست عالقة ت�سخري تكون فيه �لطبيعة مي�سرة با ُركبت عليه 

بالطبيعة ف  �لعلم  �لعقلي، وذلك ما جعل حركة  �لقو�نني لالإدر�ك  من 

�سوى  لقد  حتى  بالقوة  �لعلم  فيها  ت�سلح  مغالبة  حركة  �لغربية  �لثقافة 

بيكون ف عبارة �سهرية بني �لعلم و�لقوة، ف�سار �لعلم ف هـذه �لثقافة هـو 

حماولة لغزو طبيعة معادية و�ل�سيطرة عليها، و�أ�سبح كما قال هـايزنبريغ: 

)ُينظر �إىل تقدم �لعلوم وكاأنه حملة �سليبية لغزو عامل �ملادة(.

�لنجار ف ختام حتليله ومقارنته بني عدد  �أكد عبد �حلميد  وقد 

بونًا �سا�سعًا  باأن هناك  �لبيئة  ��ستقر�ء لت�سورها جتاه  �لثقافات ف  من 

فيما  �لغربية  �لثقافية  �ل�سورة  وبني  �لإ�سالمية  �لثقافية  �ل�سورة  بني 



)1(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
197

يتعلق بال�سلة �لوظيفية بني �لإن�سان و�لبيئة، حيث �أن �ل�سلة ف �ل�سورة 

�لإ�سالمية تعب عن ت�سخري ُقدرت فيه �لبيئة تقديرً� غائيًا تنفتح به على 

�لإن�سان با يي�سر له �أد�ء وظيفته ف �حلياة، فاإذ� هـي حينما يق�سدها 

بال�ستعطاء تعطيه م�سخرة عطاء مادًيا من عنا�سرها و�أنظمتها، وعطاء 

وف  لعلقه.  �ملو�فقة  وقو�نينها  جمالها  ومن  �لغيبية  دللتها  من  روحيًا 

�ل�سورة �لغربية هـي �سلة تخلو من �لغائية �لتي ل يقوم معنى �لت�سخري 

�إل عليها، فاإذ� هي مت�سفة باجلفاء، منطبعة بطابع �لتمنع من قبل �لبيئة 

و�ملغالبة من قبل �لإن�سان، فهي �أقرب �إىل �أن تكون عالقة تناق�ض، و�أبعد 

من �أن تكون عالقة �ن�سجام وتو�وؤم.

متمثاًل ف  بالبيئة  �لإن�سان  �لعن�سر ف عالقة  هذ�  �ن�ساف  و�إذ� 

�لعالقة �لوظيفية �إىل ذلك �لعن�سر �ملتمثل ف �لعالقة �لوجودية على ما 

فيهما من �لفروق بني �لت�سور �لإ�سالمي و�لت�سور �لغربي، كانت �ل�سورة 

�لإيجاب  ف  يختلف  بالغ  بيئي  �سلوكي  �أثر  ذ�ت  لهما  �جلامعة  �لثقافية 

.
)1(

و�ل�سلب بح�سب ذلك �لختالف ف �لت�سور 

)�لبعد  �لزمني  �ملدى  وبيئته على  �لإن�سان  بني  للعالقة  �ملتتبع  �إن 

�لتاريخي(، وعلى �ملدى �لأفقي )�لبعد �ملكاين( يرى �أن عالقة �لإن�سان 

ببيئته �ت�سمت د�ئما بالتباين من بيئة �إىل �أخرى، و�لديناميكية من وقت 

�إىل �آخر، وذلك تبعا للمتغري�ت �لتي م�ّست ومت�ض �لإن�سان، وهو �لعن�سر 

�ملرن و�ملتغري ف طرف هذه �لعالقة.
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�لإن�سان،  عمر  من  طويلة  فرتة  متو�زنة  �لعالقة  هذه  ظلت  لقد 

وذلك من منطلق �أن �لإن�سان مل يكن قد بلغ ف عدده حجمًا كبريً� حتى 

ي�سغط ب�سّدة على مو�رد �لبيئة من ناحية، حيث كانت �لإمكانيات �لبيئية 

من �لوفرة بحيث ت�ستطيع �أن تلبي حاجات �ل�سكان دون ��ستنز�ف حتى لو 

�أ�سيء ��ستخد�مها، وذلك من منطلق �لقدرة �لذ�تية للبيئة �لطبيعية على 

�لإحالل و��ستعادة �لتو�زن �لأيكولوجي ب�سورة �سريعة.

�لبيئات  من  كثري  ف  �ل�سّكان  عدد  ز�د  �حلايل  ع�سرنا  ف  ولكن 

با يفوق قدر�تها على �إعالة �حلياة، �أو لأنه بد�أ ي�سيء ��ستخد�م مو�رد 

بيئته با يعّجل با�ستنز�فها وتدهورها، فقد �أ�سيبت �لعالقة بني �لإن�سان 

وبيئته بكثري من مظاهر �خللل و�لتدهور �لأيكولوجي، وبد�أت تبز �لكثري 

من �مل�سكالت �لبيئية �لتي نعاين منها �ليوم، وذلك حتى و�سلنا �إىل نقطة 

�أ�سبحنا فيها �أحوج ما نكون فيها �إىل �لعودة �ل�سادقة لاللتز�م بتعاليم 

ديننا �حلنيف لننقذ �أنف�سنا مما نعانيه من م�سكالت بيئية عديدة.

لقد �آن �لأو�ن �أن نعيد �لنظر ف ق�سية تعاملنا مع بيئتنا من �ملنظور 

بيئتنا  مع  تعاملنا  ف  �لقومي  �لإ�سالمي  بال�سلوك  نلتزم  و�أن  �لإ�سالمي، 

وهذ�  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  من  �ملهد�ة  �لنعمة  هذه  على  نحافظ  حتى 

و�جب يفر�سه علينا �لإ�سالم لنعك�ض ب�سدق مفهوم �لإ�سالم وتوجيهاته 

�لربانية �لتي ت�سبط �لعالقة بني �لإن�سان �مل�ستخلف وبيئته.
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املبحث الث�لث

اأبع�د ومقت�سي�ت العالقة

�لإ�سالم  نظرة  تق�سي  مــن  �لعّلة  ف  يتمثل  �ملــثــار  �لــ�ــســوؤ�ل  �إن 

ومنظوره للبيئة باملقارنة مع نظرة غريه، وما يت�سل بت�سور �لعالقة بني 

�لبيئة و�لإن�سان و�ملقارنة بني روؤية �لثقافات �لأخرى ف ذلك،  يتمثل ف 

�أبعاد ومقت�سيات �لعالقة  �أهمية تفعيل  �لأبعاد و�ملقت�سيات �ملرجوة من 

وفق منظور �لدين، ل �سيما �أننا ف حاجة ف ظل �لأزمة �لبيئية �حلالية 

�لناجمة عن �ختالل �لنظرة باإقامتها على حمور �ملادة دون �لروح.

ومن خالل �لبابني �لقادمني �ستت�سح لنا تفا�سيل �لقو�عد �ملقررة 

ف �لن�سو�ض �لت�سريعية و�جتهاد�ت �لفقهاء فيما يت�سل بالنتفاع بالبيئة 

وحمايتها، وما يت�سل بذلك من �عتبار�ت ومناهج تقررت ف �لن�سو�ض 

�لتناول  فيما  يتمثل  �ملقام  بالقول ف هذ�  عليه  نعّرج  وما  و�لجتهاد�ت، 

�لدين ف  ملنظور  �ل�ستقر�ء  بها �سرورة  نبر  �لتي  و�ملقت�سيات  لالأبعاد 

رعاية �لبيئة وحمايتها، و�دعائنا باأن منظور هذ� �ملنهج وت�سورها لعالقة 

�لإن�سان بالبيئة �نتفاعا وحماية هو �لكفيل باأن ينت�سلنا من �لأزمة �لبيئية 

�لر�هنة �لتي تعاين منها �لإن�سانية ف ظل �ختالل ف تو�زن عنا�سر �لبيئة 

�أدى �إىل ما ي�سهده �لعامل �ليوم من كو�رث و�أعا�سري �آخذة ف �لتفاقم �إذ� 

مل يقف �ملجتمع �لإن�ساين وقفة �سادقة ي�ستعني من خاللها بنهج كفيل 

بانت�سال �لعامل من هذه �لأزمة.
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�إليه من خالل  �إىل ما تو�سل  وقد ذكر �لنجار ف معر�ض حتليله 

��ستعر��ض منظور �لدين ف �إقر�ره لقو�عد �لعالقة بني �لبيئة و�لإن�سان 

باأن �أثر ذلك ل تكمن قيمته ف ذ�تها كحقيقة عقدية، و�إمنا يتعدى �لأمر 

ذلك لتظهر قيمتها �أي�سًا ف �أثرها �ل�سلوكي ف �لت�سرف �لبيئي، وهو ما 

و�أن �لإ�سالم دين علم  �ل�سياق بالدرجة �لأوىل، ل �سيما  يعنينا ف هـذ� 

�لتي  �لبيئة  ق�سايا  معاجلة  من  ب�سدده  نحن  ما  باعتبار  وذلك  وعمل، 

�أن هـذه  �لقّيمة من  ملا قرره ف در��سته  ووفًقا  �لر�هنة،  �لأزمة  فجرتها 

�لأزمة هـي ف جوهرها �أزمة ثقافية، وبناء على ذلك فاإن عالجها يكون 

بالأ�سا�ض عالجًا ثقافيًا.

�لوجودي  عن�سريها:  ف  �لثقافية  �ل�سورة  هــذه  بــاأن  �أ�سار  كما 

متمثال ف �لوحدة، و�لوظيفي �ملتمثل ف �لت�سخري با هـي �سورة دينية 

�لأذهان تكون فيها مكينة مثلما  فاإنها حينما حتل ف  ذ�ت بعد عقدي، 

�لثقافة  �أ�سياًل ف نطاق  ثقافًيا  �لدينية، وت�سبح عن�سًر�  �لعقائد  تكون 

�أثر  ا و�لثقافة �حلياتية عموًما، وحينئذ فاإنها يكون لها  �لبيئية خ�سو�سً

�ل�سلوك موجًها  يكون ذلك  �لبيئي، بحيث  �ل�سلوك  بينًا ف  نف�سي يظهر 

بتلك �ل�سورة �لثقافية كما تبيّنا �لأمر ف �لأثر �ل�سلوكي لل�سورة �لثقافية 

حلقيقة �لبيئة ف ذ�تها.

منطقًيا  تتحدد  �إمنــا  تثمره  �لــذي  �لبيئي  �ل�سلوك  هـذ�  وطبيعة 

ف  معينة  فكرة  كل  �أن  باعتبار  وذلــك  �لثقافية،  �ل�سورة  تلك  بطبيعة 

لها م�سد�ًقا ف  �إنها جتد  ثم  �لو�قع،  �سلوك معني ف  �إىل  توؤدي  �لذهن 
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�لتجربة �لو�قعية للح�سارة �لإ�سالمية على �لقدر �لذي كان لها من تعامل 

مع �لبيئة �أن�ساأ مقادير من �لعمر�ن، فقد كانت تلك �ملقادير ثمرة لثقافة 

ت�سكل تلك �ل�سورة �أحد عنا�سرها، وحينما تقارن بال�سورة �لثقافية ف 

�لبيئية  �لأزمة  �إىل  �نتهى  �لذي  �حل�ساري  توجيهها  ف  �لغربية  �لثقافة 

�لر�هنة، فاإن طبيعة ذلك �ل�سلوك �لبيئي �لذي تثمره �ل�سورة �لثقافية 

هـذه  جملة  ومن  �خللف.  بطريق  �ملقارنة  بهذه  ثبوًتا  تــزد�د  �لإ�سالمية 

�لإثباتات �ملنطقية و�لو�قعية �لتاريخية �حلا�سلة باملقارنة يتبني �أن هـذه 

�ل�سورة �لثقافية �لإ�سالمية ميكن �أن ت�سهم بقدر كبري ف معاجلة �أزمة 

باأ�سولها ف �خللفية �لثقافية �لتي ن�ساأت  �لبيئة معاجلة جذرية ت�سرب 

عنها تلك �لأزمة فيما يتعلق بعالقة �لإن�سان بالبيئة.

ثقافًيا  ��ستقر�ًر�  وجماعة  فرًد�  �لإن�سان  ذهن  ف  ي�ستقر  وحينما 

ر��سًخا �أن �لبيئة �لتي يعي�ض فيها هـي بيئة تربطها به ف ذ�ت وجوده �سلة 

وحدة مادية وروحية مع متيز قيمي له عليها، كما تربطها به وظيفًيا �سلة 

ت�سخري له ليوؤدي عليها وظيفة مر�سومة له ف �حلياة، فاإن هـذه �لثقافة من 

�ساأنها �أن تف�سي �إىل �سلوك بيئي يكون مت�سًفا ب�سفات تقت�سيها طبيعة 

�ل�سفات  تلك  �أهم  من  ولعل  و�لت�سخري،  �لوحدة  وجهي  ف  �ل�سلة  تلك 

�سفتني �أ�سا�سيتني هـما: �لأخالقية ف �لتعامل، و�لقو�مية على �لبيئة.

اأواًل - اأخالقية الت�صرف البيئي :

�إن �ملق�سود باأخالقية �لت�سرف �لبيئي ف هـذ� �ل�سياق هـو �لتعامل 

للقيم  فيه  ويكون  �إز�ءهـــا،  بالو�جب  �ل�سعور  يحدده  تعاماًل  �لبيئة  مع 
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�ل�ستهتار  معاين  منه  تنتفي  بحيث  �لتوجيه،  ف  وفري  ن�سيب  �خللقية 

و�لالمبالة، كما تنتفي معاين �لأنانية و�لأثرة، ومعاين �حلقد و�لت�سلط 

و�لحتقار، بحيث ي�سبح �لإن�سان وهو يتعامل مع �لبيئة ينطلق من منطلق 

ي�سبه منطلقه وهو يتعامل مع �أخيه من بني جن�سه ح�سب �لقو�عد �لتي 

ا حينما  �أي�سً لالآخرين حقوقهم  يحفظ  �لذي  �لأخالقي  �ل�سمري  ميليها 

ف  و�لبيئة  �لإن�سان  بني  لالختالف  �عتبار  مع  حقوقه  �لإن�سان  ميار�ض 

�لتميز �لقيمي وف طبيعة �لوظيفة �ملطلوبة منهما.

ولعل �أول ما يرتكز عليه هـذ� �لت�سرف �لأخالقي �إز�ء �لبيئة هـو 

�لإح�سا�ض �لروحي بها، وذلك على معنى �أن تكون �لبيئة �لطبيعية و�قعة 

نف�سه بجرد حو��سه  بها ف  ي�سعر  �لإن�سانية موقًعا بحيث ل  �لنف�ض  ف 

و�ل�سمع  �لب�سر  �سعوره  �إىل  نقلها  �إذن جمرد كتلة مادية  �ملادية، فتكون 

بحو��سه  ا  �أي�سً فيه  يح�سها  موقًعا  نف�سه  ف  و�قعة  تكون  و�إمنا  و�للم�ض، 

�لروحية من �لعو�طف �ملختلفة، فتكون �إذً� ف ذلك �ملوقع كائًنا ذ� روح 

وم�ساعر و�أحا�سي�ض، ينتفع ويت�سرر، وُي�سر وياأمل، وُيعافى ومير�ض، و�ساأنه 

�ملتقابالت  لهذه  تعر�سه  �لإن�سان ف  �ساأن  كثرًي� عن  يختلف  ل  ذلك  ف 

�ل�سعورية باعتباره كائًنا حًيا.

تربطه  �أنه  على  �لذهن  لالإن�سان ف  �لثقاف  �لت�سور  يقع  وحينما 

بالبيئة �سلة وحدة وجودية مادية وروحية، فاإن ذلك من �ساأنه �أن ي�سعره 

بني  �لوحدة  �إذ  �سعور؛  ذو  حي  كائن  هـو  معه  �ملتوحد  �لكائن  هـذ�  باأن 

طرفني حينما تكون حقيقة ثابتة ف �لت�سور فاإن من مقت�سياتها �أن ُتعدي 
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ما ف �أحدهما من �ملعاين �إىل �لآخر، فيكون �لإن�سان �إذً� بت�سور وحدته 

مع �لبيئة ناقاًل �إليها ما يجد ف نف�سه ما يت�سف به من �سفات �حلياة 

ا مت�سفة به ف ت�سوره بقطع �لنظر عما يكون عليه �ساأنها  لتكون هـي �أي�سً

ف و�قع �لأمر.

ومما يقع ف �لت�سور �لإن�سان بعامل �ل�سعور بالوحدة مع �لبيئة �أن 

هـذه �لبيئة كائن ي�سبهه ف �سفات �حلياة، فاإن من ذلك ينف�سح جمال 

و��سع لرو�بط �سعورية ذ�ت بعد �أخالقي؛ �إذ �ستن�ساأ ف �لإن�سان م�ساعر 

�لر�أفة  يتبعها من معاين  و�لقربى وما  �لأخوة  �لبيئة متتلئ بعاين  �إز�ء 

من  �لبيئة  فيها  تتنزل  ثقافية  ب�سورة  وكيف  و�للني،  و�حلدب  و�لرحمة 

�لإن�سان منزلة �لوحدة معه ف �ملاأتى و�مل�سري، وف �لعنا�سر و�لأنظمة، 

وف �لولء هلل و�خل�سوع له، وف �لتو�فق �ملعرف بني �لطرفني ل تثمر ف 

نف�ض �لإن�سان هـذ� �لإح�سا�ض بالأخوة و�لرحمة و�لر�أفة جتاه هـذه �لبيئة 

�ملتوحد معها ؟

وقد �أكد �لنجار باأن هذه �مل�ساعر �لأخالقية �لتي حتدث ف �لإن�سان 

�إز�ء �لبيئة من �ساأنها �أن توجه �سلوكه �لبيئي توجيًها �أخالقًيا، بحيث يكون 

هـذ� �ل�سلوك عاماًل ف حفظ �حلياة �لبيئية ف عنا�سرها و�أنظمتها، وتنميتها 

ف �سبيل �لبقاء و�لعطاء، و�سيانتها من �لدمار بجميع مظاهره، وبالإ�سافة 

�إىل �أن هـذ� �لت�سرف �لأخالقي تقت�سيه �لوحدة �لوجد�نية، فاإنها تقت�سيه 

ا وحدة �مل�سري، �إذ �ألي�ض ف �لرحمة بالبيئة و�حلفاظ عليها من �لهالك  �أي�سً

بني  �مل�سري  وحــدة  باعتبار  �لهالك  من  له  وحفظ  لنف�سه  بالإن�سان  رحمة 
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)1(  �ملائدة 32.

�لطرفني، فيكون �إذ� �لت�سرف �لأخالقي بالر�أفة �إز�ء �لبيئة �إمنا هـو ف ذ�ت 

�لوقت من باب �لت�سرف �لأخالقي �إز�ء �لإن�سان؟

و�لبيئة  �لإن�سان  بني  �لوحدة  �قت�ساء  فيه  �لــذي  �ملعنى  هـذ�  �إن 

ن  �لت�سرف �لأخالقي �إز�ءها هـو من بني ما ي�سـري �إليـه قـوله تعالـى: {مرَ

ـِميًعا  ا�ضرَ جرَ �لنَّ لرَ  ـترَ قرَ ا  رَ منَّ
رَ
اأ كرَ فرَ ْر�ِض 

رَ
�ْلأ ِف  ـاٍد  ـــ�سرَ فرَ ْو 

رَ
�أ ـْف�ٍض  نرَ ـرْيِ  ِبغرَ ـْفـ�ًسا  نرَ ـلرَ  ـترَ قرَ

. فالف�ساد ف �لأر�ض �لذي 
)1(

ِميًعا } ا�ضرَ جرَ ا �لنَّ ْحيرَ
رَ
ا �أ رَ منَّ

رَ
اأ كرَ ا فرَ اهرَ ْحيرَ

رَ
ْن �أ مرَ ورَ

ُجعل �أحد �أ�سباب قتل �لنف�ض �لإن�سانية بغري حق ي�سمل من بني ما ي�سمل 

�لف�ساد �لذي يحدثه �لإن�سان ف �لبيئة فيوؤدي �إىل هـالك �لنفو�ض، ويكون 

�إذً� �مل�سري  �لنا�ض جميًعا، ويتد�خل  �لبيئة فكاأمنا قتل  �أف�سد  بذلك من 

�إىل هـالكه، ولذلك �عُتب ف  يوؤدي هـالكها  و�لبيئة بحيث  �لإن�سان  بني 

و�عتب ف  �لنكري،  و�سدد عليه  �أخالقي  �لبيئي عماًل غري  �لإف�ساد  �لآية 

على  باملحافظة  �لنفو�ض  �إحياء  �أخالقًيا  عماًل  �خللف  بفهوم  �ملقابل 

�لبيئة �ساحلة للحياة وتنميتها ف �سبيل ذلك.

من  بر�بطة  بالبيئة  يرتبط  �لإن�سان  �أن  �لنف�ض  ف  يقع  وحينما 

�مل�ساعر �لأخالقية �إز�ءها، فاإن هـذه �مل�ساعر من �ساأنها �أن جتعل �سلوكه 

�لعلم  �سلوًكا هـدفه منح�سر ف جمرد  يكون  �أن  يتجاوز  �إز�ءها  �ملعرف 

ا  �أي�سً يبغي  معرفًيا  �سلوًكا  يكون  �أن  �إىل  له  مادية  منفعة  فيه  ما  منها 

و�إن مل حت�سل  �حلقيقة حتى  معرفة  �لبيئة ملجرد  على حقيقة  �لوقوف 

�لر�بطة  تقت�سيه  �أخالقي  �سلوك  وذلــك  مبا�سرة،  مادية  منفعة  منها 
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�لبيئي ف  �لت�سرف  �أخالقيات  تقت�سيه  ما  وهو  �لطرفني،  �لروحية بني 

�ملجال �ملعرف؛ �إذ �أن معرفة �حلقيقة �لبيئية فيما ور�ء ما فيه نفع مادي 

من �ساأنها �أن تك�سف ف �لبيئة من �لأبعاد �لروحية ما يع�سم �لإن�سان من 

�إل وجهها  �لعود عليه بال�ستنز�ف �ملدمر لو هـو مل يعرف من حقيقتها 

�ملادي �لبحت.

�إن هـذ� �لأثر �ل�سلوكي �لبيئي لت�سور �لوحدة بني �لإن�سان و�لكون 

كان له حتقق و�قعي ف �حل�سارة �لإ�سالمية �إبان حكم �لدولة �لإ�سالمية، 

قيم  وفق  �لبيئة  مع  يتعامل  بيئًيا  �سلوًكا  �حل�سارة  هـذه  �نتهجت  فقد 

�أخالقية فيها حفاظ على �حلياة من �أن تنالها يد �لدمار ب�سره �لإن�سان 

�أو بغ�سبه �أو بجهله، وفيها �متد�د معرف بالبحث ف حقائق �لبيئة �إىل ما 

يتجاوز معرفة ما فيه نفع مادي �إىل ما فيه تقوية للر�بطة �لروحية بني 

�لإن�سان و�لبيئة.

�لإن�سان  �لوحدة بني  �لبيئي ل�سورة  �ل�سلوكي  �لأثر  لقد كان هـذ� 

تنح�سر  ل  �لتح�سر  لهذ�  عاًما  ن�سيًجا  �لإ�سالمي  �حل�سارة  ف  و�لكون 

مظاهره، ولعل من �لأمثلة �لبارزة ذ�ت �لدللة ف �ساأنه ما ��ستهر عند 

�مل�سلمني من تخ�سي�ض �أوقاف من �لأمو�ل و�لعرو�ض - و�لوقف عبادة - 

لأ�سناف معينة من �حليو�نات ف �سبيل رعايتها و�سيانتها، و�إذ� ُعلم �أن 

هـذه �لأوقاف هـي عمل �سعبي ولي�ض حكومًيا تبني �لعمق �حل�ساري لهذ� 

�ل�سلوك �لبيئي.

يثمره  �لذي  بالأخالقية  �ملت�سف  �ل�سلوكي  �لأثر  هـذ�  مقابل  وف 

�لت�سور �لثقاف �لقائم على �لوحدة بني �لإن�سان و�لبيئة كما تبني منطقًيا 
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وو�قعًيا، فاإن �لت�سور �لثقاف لالنف�سال بينهما ينتهي �إىل �سلوك خمالف 

فيها  ليمار�ض  �لبيئة  على  يقبل  وهو  �لإن�سان  كان  فــاإذ�  �ل�سلوك،  لذلك 

�حلياة يقع ف نف�سه �أنه كائن منف�سل مادًيا وروحًيا عن هـذه �لبيئة، فاإن 

هـذ� �لت�سور �سيف�سي به حتًما �إىل �سعور نف�سي من �لغربة �إز�ءها، وهو 

�سعور يف�سي بالإن�سان �إما �إىل موقف �سلوكي ينعزل فيه عن هـذ� �لكائن 

يتخذ  منها  خائف  هـو  �أو  منها،  م�ستقيل  فيها  ز�هد  هـو  فــاإذ�  �لغريب، 

من عنا�سرها �آلهة يهدر قو�ه ف تقدمي �لقر�بني �إليها، وهو ف �حلالني 

معادًيا  فيه  يكون  �سلوكي  موقف  �إىل  و�إما  بال،  ذ�ت  ين�سئ ح�سار�ت  ل 

لهذ� �لكائن �لغريب، فاإذ� هـو م�سارع لها ف �سبيل �إقامة حياته �سر�ًعا 

نفعًيا مادًيا، فتختفي �إذن �لقيم �لأخالقية ف �لتعامل �لبيئي، وقد ينتهي 

ا �إىل جر�حات  ذلك �ل�سر�ع �إىل �إقامة حت�سر م�سهود، ولكنه ينتهي �أي�سً

مثخنة يلحقها �لإن�سان بالبيئة قد توؤول بها �إىل    �لدمار.

بالبيئة  مو�سول  ثقافًيا  نف�سه  �لإن�سان  ت�سور  مهما  فاإنه  وبذلك 

ت�سرف فيها بال�سالح، ومهما ت�سور نف�سه ثقافًيا مف�سوًل عنها ت�سرف 

�لغربية  باحل�سارة  �لإ�سالمية  �حل�سارة  مقارنة  وف  بالف�ساد،  فيها 

ت�سوًر� ثقافًيا و�سلوًكا بيئًيا عملًيا م�سد�ق على ذلك كما تبني مما �سبق 

��ستعر��سه ف مقارنة بني �لثقافات.

ثانيًا - القوامة على البيئة :

يحمل  وهو  �حلياة  فيها  ليحقق  �لبيئة  على  �لإن�سان  �أقبل  ما  �إذ� 

�سبيل  ف  له  م�سخرة  هـي  وتكون  معها،  موحًد�  فيه  يكون  عنها  ت�سوًر� 
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�إجناز مهمة �لتعمري �ملكلف بها ف حياته، فاإن هـذ� �لت�سور من �ساأنه �أن 

يجعل ت�سرفه ف �لبيئة ت�سرف قو�مة عليها، وذلك على معنى �أن يكون 

ر�عًيا لها، م�سرًفا عليها كما يكون �ساحب �ملزرعة م�سرًفا على مزرعته، 

ي�ستفيد من خريها ولكنه يحافظ على مقدر�تها بال�سيانة و�لتنمية ليكون 

ذلك �خلري مو�سوًل، ول ينتك�ض يوًما ما ب�سبب �إف�ساده فيها.

معنى  على  م�ستماًل  يكون  حينما  للبيئة  �لت�سخريي  �لت�سور  �إن 

�لتميز �لقيمي لالإن�سان على �لبيئة، فاإنه يجعله ف ذ�ت �ملوقف �ل�سلوكي 

من  �لإن�سان  يحرر  �لقيمي  �لتميز  لأن  ذلك  �لقو�مة؛  بعنى  �ملت�سف 

معنى  وياأتي  عليها،  بالتفوق  وي�سعره  �لبيئة،  �إز�ء  بالدونية  �لإح�سا�ض 

فاإذ�  �لأخالقية،  ولكن ف نطاق من  �ل�سعور،  ند�ء ذلك  ليلبي  �لت�سخري 

�ل�سلوك �لبيئي �لإن�ساين نتيجة ذلك كله �سلوك مقبل على �لبيئة بال�سعي 

ل  �لر�عي  �لقّيم  ��ستهالك  ولكنه  تاأليه،  �أو  �نــزو�ء  دومنــا  �ل�ستهالكي 

��ستهالك �مل�ستهرت ف غري مبالة بامل�سري �لبيئي.

ومن جانب �آخر فاإن ما يحمله �لت�سخري �لبيئي من معنى �لغائية 

�لوظيفية  ومتطلباته  �لإن�سان  م�سالح  قدر  على  للبيئة  تقديًر�  باعتباره 

�سلوكه  يوجه  �أن  �ساأنه  من  فاإنه  لالإن�سان،  ثقافًيا  ت�سوًر�  �سار  ما  �إذ� 

ليكون مت�سًفا بالقو�مة على �لبيئة قو�مة تكون بها �ملحافظة على تو�زنها 

ونظامها حتى ل تختل تلك �لغائية فيختل بذلك �إجناز �لإن�سان لوظيفته 

��ستمر�رية  على  �لعمل  �إذن  فيكون  بح�سبها،  مقدرة  هـي  با  �حلياة  ف 

مادتها  ف  �لبيئة  ب�سيانة  مقطوع  غري  م�ستقبلًيا  عطاء  �لبيئي  �لعطاء 
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�لبيئة  لعالقة  �لثقاف  �لت�سور  يثمره  �لبيئة  على  قو�مة  م�سلك  ونظامها 

بالإن�سان عالقة ت�سخري.

وقد كانت ح�سار�ت �أخرى كثرية تخلو ف تعاملها �لبيئي من معنى 

�لقو�مة ب�سبب من ت�سور�تها �لثقافية �خلالية من مفهوم �لت�سخري باأبعاده 

�ملختلفة، فانتهت �إىل �سروب من �خللل �لبيئي �لذي ر�فق �أحياًنا �لإقبال 

على �لبيئة بال�ستثمار �مل�سرف �ملوؤدي �إىل �إرهاقها، ور�فق �أحياًنا �أخرى 

�لبعد عنها و�لزهد فيها �ملوؤدي �إىل �ل�ستقالة من دور �لتعمري فيها. فتلك 

�لثقافات �لتي زهدت ف �لبيئة باعتبارها مادة �سريرة تعوق �لإن�سان عن 

ا ملفهوم �لت�سخري  بلوغ غاية �حلياة وهو خال�ض �لنف�ض من �لبدن نقي�سً

مل يكن �أهلها ليدركو� من مفهوم �لقو�مة �سيًئا، فانتهو� �إىل �إخالل بالدور 

ينخرط  �أن  تقت�سي  �لطبيعية  �لبيئية  �لدورة  �أن  ذلك  لالإن�سان،  �لبيئي 

عليه  ُقدر  ما  بح�سب  غايتها  �إىل  بها  ليدفع  م�سريتها  ف  بيئي  كائن  كل 

من طبع، وحينما ي�ستقيل �لإن�سان من هـذه �لدورة فاإن غيابه يغيب معه 

�لعمل �ملطلوب منه بح�سب ما ُقدر له، وهو ما ي�سبب خلاًل بيئًيا و�إن يكن 

بالتخلي عن �لتعمري ل بمار�سة �لتدمري.

�إن تلك �لثقافات �لتي ��سُتعظمت فيها �لبيئة و��سُت�سغر �لإن�سان، 

فلم يكن فيها من معنى �لت�سخري �لبيئي ول مما يرتتب عليه من معنى 

ا من معنى  �أي�سً �إىل م�سلك بيئي يخلو هـو  باأهلها  �لقو�مة �سيء، �نتهت 

فهوؤلء  �لبيئية،  �لــدورة  ف  �لإن�سان  به  ينخرط  �لــذي  �لبيئي  �لتعمري 

�آلهة  فيتخذونها  حياتهم،  تكتنف  �لتي  �لطبيعة  مظاهر  ت�ستعبدهم   (
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كثري  عن  وينخذلون  وقربى،  عبادة  �جلهد  من  كثرًي�  �إليها  ي�سرفون 

من جمالت �لعمل خوًفا منها، وت�ستبد بهم �خلر�فة و�لأوهام (، فتلك 

�لثقافات �ل�سوفية �لز�هدة، وهذه �لثقافات �لوثنية �ملوؤلهة للبيئة ت�سرتك 

جميعها بخلوها من معنى �لقو�مة �لبيئية ف �سلوك بيئي �سلبي يتعطل فيه 

�لدور �لطبيعي لالإن�سان ف �لتعمري    �لبيئي.

�لغربية  �لثقافة  و�سعتها  �لتي  للحياة  �لق�سرية  �لغاية  وهــذه 

كونها  �إىل  بالإ�سافة  �ملــادي  �لرفاه  حتقيق  تتجاوز  ل  و�لتي  لالإن�سان، 

هـي ف ذ�تها د�فع ��ستهالك، فاإنها ولدت عاماًل ��ستهالكًيا �آخر ع�سد 

�لعامل �لأول، وهو �ملتمثل فيما �أحدثته ف �لإن�سان من فر�غ روحي ومن 

�إل ف �ل�ستهالك �ملادي كما يجد  حرية و�سياع مل يجد له من متنف�ض 

بيلت  مــاري  جلــون  ملحًظا  كــان  ما  وذلــك  �لإدمـــان،  ف  متنف�ًسا  �لتائه 

)JeanMarie Pelt( ف قوله: )�إن�سان �ليوم مل يعد يعرف من يكون، 

ول يدري باذ� يوؤمن، ول يكاد يكون لديه من �لوقت ما يتيح له �لت�ساوؤل: 

وتاأهب  وتردد  زمن حرية  نعي�ض  فنحن  يذهب؟،  �أين  و�إىل  �أتى  �أين  من 

يوؤ�تي كل ما فيه وقوع حتولت جماعية حا�سمة، ومل تلبث تلك �لتحولت 

�أن وقعت، �إذ حتول �لإن�سان �ليتيم �إىل �إن�سان م�ستهلك، و��ستعي�ض عن 

�لكاتدر�تئيات باملحالت �لتجارية �لعمالقة (.

وحينما بث ديكارت ف �لثقافة �لغربية فكرة �أن �لإن�سان هـو �ملقيا�ض 

ف �لوجود �لبيئي، �إذ هـذ� �لوجود عنده هـو �لذي يخ�سع للعقل، فاإنه وجه 

هـذه �لثقافة وجهة �لت�سخيم لفردية �لإن�سان، ) و�أقام هـذه �لفردية على 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
210

�لتي  �لفردية  تلك  ومترد،  ع�سيان  جمرد  كانت  �أن  بعد  فل�سفي  �أ�سا�ض 

حتمل �ل�سخ�ض على �أن يظن نف�سه �أهاًل للحكم على �لأ�سياء بنف�سه، كاأن 

لي�ض هـناك عقول غري عقله (، وكان من ثمار هـذه �لفردية �ملجحفة ملا 

�أ�سبحت ثقافة �سارية �أن دفعت �إىل �ل�ستهالك و�ملزيد من �ل�ستهالك، 

�إذ �أ�سبح �لإن�سان بهذ� �ملنزع �لفردي ل حتده ف �سر�هته �ل�ستهالكية 

�أن يح�سل من �سرر بيئي جر�ء  ��ست�سعار ما ميكن  �لبيئة  من مقدر�ت 

��ستهالكه ميكن �أن يلحق بالآخرين من �ملعا�سرين �أو من �لأجيال �ملقبلة، 

وغاب ف خ�سم ذلك مفهوم �لت�سخري �لذي يقت�سي �أن �لبيئة �إمنا هـي 

ولي�ست هـي حكًر�  �لأجيال،  للنا�ض كافة على مر  م�سخرة ف مقاديرها 

على فرد من �لنا�ض �أو من �لأجنا�ض �أو من �لأجيال.

لقد ت�سافرت �إذً� ف �لثقافة �لغربية دو�عي �ل�ستهالك من طرق 

�ملفرط  �ل�ستهالك  م�سلك  �لبيئة  ف  ت�سلك  �حل�سارة  هـذه  فاإذ�  �ستى، 

وولدت  حدود،  بدون  �لبيئية  �ملقدر�ت  ��ستنز�ف  على  �إل  يلوي  ل  �لذي 

�سر�هة �ل�ستهالك ف �أهل هـذه �حل�سارة روًحا من �ملغالبة ف �لعالقة 

مع �لبيئة لفتكاك مادة �ملتاع �ملادي منها باأي وجه من �لوجوه، و�ختفى 

بذلك �أي معنى من معاين �لقو�مة على �لبيئة �لتي تقت�سي فيما تقت�سيه 

�لبيئة  على  للقو�مة  يبقى  موقع  و�أي  و�مل�سئولية،  و�ل�سيانة  �لرعاية 

ونفت  �حلياة،  من  �لعليا  للغاية  حتقيًقا  �ل�ستهالك  ف  جعلت  ثقافة  ف 

�لثمرة  وكانت  ؟،  �لإن�سان  بوظيفة  له عالقة  غائي  معنى  �أي  �لبيئة  عن 

�ملنطقية و�لو�قعية لذلك هـي هـذ� �لدمار �لبيئي �لذي �سببه ��ستنز�ف 

�ملو�رد وتلويث �لآفاق و�لإخالل بالتو�زن �إ�سباًعا ل�سر�هة �ل�ستهالك �لتي 
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�آل  �إليه  �أ�سار  ما  �لبيئة، وذلك  �لقو�مة على  �أي معنى من معاين  غيبت 

غور ف معر�ض حتليله �لنقدي ملا �أف�ست �إليه �حل�سارة �لغربية من �أزمة 

بيئية حينما قال: ) �إن م�ستقبل �حل�سارة �لإن�سانية يتوقف على قو�متنا 

و�إن  قو�متنا على �حلرية،  �لأهمية على  �لدرجة من  وبنف�ض  �لبيئة  على 

�أل وهي  �لقوى �لطاغية �لتي تعار�ض هـذه �لقو�مة و�حدة ف �حلالتني: 

�جل�سع و�لهتمام بامل�سالح �ل�سخ�سية و�لرتكيز على �ل�ستغالل ف �ملدى 

�لق�سري على ح�ساب �سالمة �لنظام �لبيئي نف�سه ف �ملدى �لبعيد(.

على  يقوم  بالبيئة  �لإن�سان  لعالقة  �إ�سالمي  ثقاف  ت�سور  �إذً�  �إنه 

عالقة وجودية بينهما تتاأ�س�ض عليها وحدة بني �لطرفني ذ�ت بعد مادي 

وروحي مع متيز قيمي لالإن�سان، وهي وحدة من �ساأنها �أن تطبع �سلوكه 

وظيفية  عالقة  على  يقوم  كما  �للطيف،  �لودي  �ل�ستثمار  بطابع  �لبيئي 

ف  وظيفة  �إجنــاز  �سبيل  ف  لالإن�سان  �لبيئة  ت�سخري  معنى  على  تتاأ�س�ض 

يطبع  �أن  �ساأنه  من  معنى  وهو  �لأر�ــض،  وظيفة �خلالفة ف  هـي  �حلياة 

�سلوكه �لبيئي بطابع �لقو�مة �لتي تكون بها �سيانة �لبيئة و�حلفاظ عليها. 

وقد حقق هـذ� �لت�سور �لإ�سالمي منًطا من �حل�سارة �سهد من �حرت�م 

ما  مو�ردها  تنمية  ف  و�ل�سعي  �لتلف  من  �سيانتها  على  و�لعمل  �لبيئة 

حفلت به �سجالت �لتاريخ و�سهد به �ملن�سفون من �ملوؤرخني على �ختالف 

مذ�هبهم وعقائدهم.

نتاًجا  كانت  �لتي  للبيئة  �لر�هنة  �لأزمـــة  فــاإن  ذلــك  مقابل  وف 

للح�سارة �لغربية �ل�سائدة، �إمنا هـي ر�جعة ف �أ�سبابها �إىل ذلك �لت�سور 
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�لثقاف للعالقة بني �لإن�سان و�لبيئة �لذي �أ�س�سته �لفل�سفة �حلديثة، وهو 

ت�سور قام على عالقة وجودية ووظيفية تت�سف بالقطعية و�لنف�سال بني 

�لطرفني، فاأ�سبح �ل�سلوك �لبيئي لهذه �حل�سارة مطبوًعا بطابع �ل�سر�ع 

و�ملغالبة ل�ستنز�ف �أكب قدر ممكن من �ملقدر�ت �لبيئية ف �سبيل حتقيق 

�لرفاه �ملادي، وهو ما �أف�سى �إىل �إرهاق �لبيئة ف مادتها ونظامها، ومنه 

ن�ساأت هذه �لأزمة �لر�هنة.

مل  بالبيئة  �لإن�سان  لعالقة  �لإ�سالمي  �لثقاف  �لت�سور  كان  و�إذ� 

وجهه  ف  �حل�ساري  �لتطور  من  بدرجة  مُيتحن  �أن  �لو�قع  ف  له  يكتب 

�ملادي كما �متحن �لت�سور �لثقاف �لغربي لهذه �لعالقة با و�سلت �إليه 

�حل�سارة �لغربية من تطور لتبلغ �ملقارنة بينهما ف �لآثار �ل�سلوكية �لبيئية 

مد�ها، �إل �أن �لتحليل �ملنطقي للرو�بط بني �ملقدمات متمثلة ف طبيعة 

�لت�سور �لثقاف وبني �لنتائج متمثلة ف �لآثار �ل�سلوكية �لبيئية، م�ساًفا 

�إليه ما �نطبعت به �حل�سارة �لإ�سالمية من �سلوك بيئي قومي ف �ملدى �ملادي 

�أ�سفر  ما  ا  �أي�سً �إليه  م�ساًفا   ،- بالهني  لي�ض  مدى  وهو   - �إليه  و�سلت  �لذي 

عنه �متحان �حل�سارة �لغربية و�قعًيا من �سلوك بيئي �أف�سى �إىل هـذه �لأزمة 

�أزمة  هـي  �إمنا  �إ�سالمي  منظور  من  �لبيئة  �أزمة  باأن  جميًعا  ت�سهد  �لبيئية، 

ت�سرب بجذورها ف �لت�سور �لثقاف لعالقة �لإن�سان بالبيئة، و�أن عالجها ل 

ميكن �أن يتم �إل باإ�سالح ثقاف ف �جتاه �ملنظور �لثقاف �لإ�سالمي.

كما  لالإن�سان،  خلقها  �لبيئة  خلق  عندما  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �إن 

�أنه عندما خلق �لإن�سان �سّخر �لبيئة وما فيها خلدمته، ومن هذ� �ملنطلق 
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لها بني كل منهما جعل من �ل�سرورة  و�نطالقا من حتمية �لعالقة �لتي �أ�سّ

بكان تنظيم هذه �لعالقة؛ وذلك حتى يعّرف هذ� �لإن�سان كيف يتعامل 

مع هذه �لأمانة �لتي ��ستاأمنه �إياها، فيعطيها حقها، وياأخذ منها ما يعينه 

على خالفته وعمارته لالأر�ض، وذلك دون �إخالل بالتو�زن �لذي خلقها 

.
)1(

�هلل عليه، وهذ� يعني جتنب �لإفر�ط و�لتفريط ف ذلك 

لقد �قت�ست حكمة �هلل تعاىل ف تكوين �ملنظومة و�لثقافة �ملعرفية 

�أن تكون تر�كمية ترتتب على نحو هرمي، ومامل تكن �لقاعدة  لالإن�سان 

�لتي ينطلق منها �لت�سور للمنظور لبناء �لعالقات و�لت�سال باملمار�سات، 

�إيجابية،  �إن�سانية  �سلوكيات  �نعكا�ض  دون  ذلك  �سيحول  حمالة  ل  فاإنه 

كافة  با�ستيعابه  بال�سمولية  يت�سف  منهجًا  كان  ملا  �لإ�سالم  فاإن  وبذلك 

�لأمور  ف حياة �لإن�سان، فاإن ما ترتب على ذلك متثل ف �حتو�ء قو�عده 

�إما على �سبيل �لإجمال و�إما على �سبيل  لكل ممار�سات �لإن�سان �ملكّلف 

�لتف�سيل حتى يت�سم بزيد من �ملرونة و�لتعاطي مع متغري�ت �لو�قع.

وملا كان ذلك فاإن �إر�ساء هذه �لدعائم وهذه �لقو�عد �إمنا �نطلق 

من خالل نظرة �أخالقية بحتة ف كل ممار�سات �لإن�سان �ملكّلف ف حربه 

و�سلمه، وف نومه و��ستيقا�سه، وف خمتلف �لعالقات �لتي تكونت �أو ميكن 

�أن تتكون مع حميطه �لذي ي�سكل �لبيئة �لتي جعل �هلل له قو�مة �لعدل 

و�لتخريب،  �لإف�ساد  عن  �لبعيدة  �خلالفة  يحقق  كي  �لإيجابية  و�لإد�رة 

وبذلك يحقق �لغاية �ملرجوة من خلقه و�ملتمثلة ف �خل�سوع خلالقه وخالق 
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حميطه، وب�سكره وتفكره با �أنعم �هلل تعاىل عليه من نعم ل حت�سى ول 

تعد. 

�لتاأ�سيل  و�لإن�سان عن  للبيئة  �لإ�سالم ف نظرته  مل يقف منظور 

يفيد  ما  �لدقيقة  �لقو�عد  ل من  �أ�سّ بل  بينهما،  للعالقة  �لعامة  للقو�عد 

بذلك  وهو  و�سلوكياته،  ممار�ساته  خمتلف  ف  عالقته  بناء  ف  �لإن�سان 

�ل�ستقامة  تتحقق  ذلك  تقومي  وف  حوله،  ما  مع  وعالقاته  �سلوكه  يقّوم 

�لإن�سان  يلتزم  ومامل  وتكليفه،  خلقه  من  �لهدف  وهو  بربه،  عالقته  ف 

با تقرر من قو�عد ف هذه �ملنظومة فاإنه �سيكون عر�سة لل�سياع نظرً� 

ل�سعف وه�سا�سة �لقاعدة �لتي ينطلق من خاللها لتكوين منظوره وفل�سفته 

وعالقاته ف �حلياة، فال�سانع �أعلم ب�سنوعاته، وهو �لكفيل باأن يقرر 

لهم ما يفيدهم ف دينهم ودنياهم.
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الب�ب الث�ين

حق النتف�ع ب�لبيئة من منظور الإ�سالم

و�سمائها،  و�أر�ــســهــا  وتــر�بــهــا،  بائها  م�سّخرة  �لبيئة  كانت  ملــا 

وحيو�ناتها وطيورها خلدمة �لإن�سان، حيث جعل �هلل تعاىل له �خلالفة 

و�لتمّيز على �سائر �ملخلوقات، فاإنه تعاىل و�إن مل يجعل �لنتفاع بخري�تها 

له على وجه �خل�سو�ض، حيث يتنفع من هذه �خلري�ت خمتلف �لكائنات 

ه بالتحكم ف �لنتفاع، فهو �ملنتفع �لأكب  �حلية، فاإنه جل ف عاله قد خ�سّ

من خري�ت �لأر�ض خلالفته فيها.

ولكن ملا كان هذ� �لإن�سان ل يلتزم �لإيجابية ف �سلوكه من خالل 

�نتفاعه بختلف ما �سخره �هلل له تعاىل من خري�ت �لأر�ض، فقد جاء 

ن  �لإلز�م و�سرورة �للتز�م بعدد من �ل�سو�بط �لتي من �ساأنها �أن حت�سّ

�لبيئة وحتفظ لها تو�زنها �لذي يحفظها من �لتدهور، وف ذ�ت �لوقت 

ي�ستدمي �لنتفاع بها لالإن�سان جيال بعد جيل.

ومن �أجل ذلك فاإن هناك من �لدلئل �لتي تقرر حق �لنتفاع من 

حكم  له  وبتفاوت  عرق،  �أو  جن�ض  حتديد  دون  لالإن�سان  �لأر�ــض  ت�سخري 

�ملكونة  �لعنا�سر  �ملعي�سة بني  �لتو�زن ف  �أبرزها ف حتقيق  يتمثل  كثرية 

للمجتمع �لإن�ساين، وهذ� �لنتفاع ل بد �أن يتم من خالل منظور �لإ�سالم 

مما  غــريه  عن  يختلف  بتميز  ونطاقاته  وجمالته  مو�طنه  حــدد  �لــذي 

حددته و�رتاأته �ملذ�هب �لو�سعية ف نظرتها للبيئة و�لعالقة بها. 
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بالبيئة  �لنتفاع  �إىل حقه ف  �لإن�سان  �ل�سارع �حلكيم  �أر�سد  وعندما 

فقد وجهه �إىل �سرورة �للتز�م بال�سو�بط �ملقررة لالنتفاع بالبيئة، حيث �أن 

�لإ�سالم باعتباره دين �لنظافة ي�سعى من خالل ما قرره من �سلوك �سرورة 

وقاية �لبيئة �ملحيطة بالإن�سان من �لتلوث �لذي قد يعر�ض حياته للخطر.

ومما يثار من �إ�سكالت مما يت�سل بالنتفاع ما يثار من توجهات 

حول م�ساألة ندرة �ملو�رد، وما �إذ� كانت هذه �مل�ساألة ترتتب عليها �إ�سكالية 

مناهج  من  يت�سل  ملا  نتعّر�ض  حيث  ل،  �أم  �لإن�سان  حياة  على  وخطورة 

كما  �مل�ساألة،  لهذه  معاجلته  ف  �لإ�سالمي  باملنهج  مقارنتها  مع  و�سعية 

نتعر�ض ملا يت�سل باأزمة �لغذ�ء �لعاملي وما ي�سطلح عليه لدى �ملنظمات 

�ملعنية بحق �لإن�سان ف �لأمن �لغذ�ئي، ومدى تعار�ض ذلك مع ما تقت�سيه 

قو�عد �لدين من �أمور تت�سل بالعقيدة و�لتوكل على �هلل تعاىل.

ثم �إن مما يتعني مر�عاته �سرورة ف جميع �لأحو�ل �أثناء �لنتفاع 

�أبعاد،  من  بها  يت�سل  وما  �لإ�ــســر�ف  ب�سكلة  يت�سل  ما  �لبيئة  بــو�رد 

حيث جاء �لنهي ف �لن�سو�ض �ل�سرعية عن �لإ�سر�ف ف جميع �لأحو�ل 

ذلك  ف  �لدين  يقرر  حيث  �سرر،  عليه  يرتتب  مل  و�إن  حتى  و�لظروف 

�سرورة �للتز�م بحدود �حلاجة �أثناء �لنتفاع بو�رد �لبيئة، و�لعمل على 

حماربة �ل�ستنز�ف لها قل ذلك �أو كرث.

�ملكّونة  �لعنا�سر  منظومة  �سمن  مميزة  وحدة  �لإن�سان  كان  �إذ� 

بالبيئة، فاإن �هلل تعاىل ملا �سّخر له خري�ت �لبيئة وجعلها حمال لنتفاعه، 

فاإنه قد فر�ض عليه من جانب �آخر و�جب �لرعاية و�حلماية لهذه �لبيئة، 
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�إر�ساء  وذلك من خالل تقرير عدد من �ل�سو�بط لنتفاعه، ومن خالل 

�لقو�عد �ل�سلوكية �ملعينة على ذلك.

�إن �هلل �سبحانه وتعاىل عندما �خت�ض �لإن�سان بالو�ساية و�لقو�مة، 

وجعل حق �لنتفاع له متميزً� عن �سائر �ملخلوقات، فاإمنا �أر�د بذلك �أن 

يجعله بهذ� �لخت�سا�ض على قدر �مل�سوؤولية ف �لن�سباط و�لرعاية، فال 

يتجاوز حدود هذه �مل�سوؤولية ويكون �أد�ة للتدمري و�لتخريب، فهو �إن نحى 

هذ� �ملنحى فاإنه يجني على نف�سه با تقرتفه يده ف �جلملة و�لتف�سيل، 

�لتي  و�أعني بذلك عندما ل ير�عي ما �سنه �هلل له من مو�طن �لنتفاع 

جاءت ��ستجابة حلاجاته، و�لتز�مًا بتطلباته، ووفاء با يهيئ له �لأر�ض 

و�ل�سماء ت�سخريً� ومنفعة له وملا حوله من كائنات.

تاأثريً�  �لأبرز  هو  �سلوكه  يكون  �أن  �خل�سو�سية  هذه  �قت�ست  وقد 

وتاأثرً� عب �لع�سور و�حلقب، ول �سك �أن معطيات �لو�قع �ملعا�سر تقرر 

عن يقني درجة �لتاأثري �ملدمرة ل�سلوك �لإن�سان على �لبيئة، ومن �أجل ذلك 

جاءت �لتوجيهات و�لإر�ساد�ت للعمل من �أجل تهذيب �سلوكيات �لإن�سان 

حفظًا لإن�سانيته ف هذ� �مل�سمار حتى يحفظ متيزه �سمن �لوحدة �لكونية 

�لتي يعتب هو جزءً� ل يتجز�أ منها.

و�إذ� كان �لإ�سالم بت�سريعاته و�أحكامه قد �أمر بالن�سباط و�للتز�م 

لل�سلوك �لب�سري حمل �لتكليف، فاإنه قد ربط ذلك باعتبار ما جرى وفق 

�ملقت�سيات و�ل�سنن �أو با يخالف ذلك؛ ومن �أجل ذلك جاء �لأمر ب�سرورة 

�لتعلق و�لت�سليم باإر�دة �هلل تعاىل ف كل �لأحو�ل و�لظروف، فهو جل ف 
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عاله �ملجري ملا يحدث من  متغري�ت �أو م�ستجد�ت تو�فقت مع �سنن �لكون 

�أو مل تتو�فق، وهذه �مل�ساألة من �مل�سلمات �لعقدية �لتي ينبغي �أن يوقن بها 

�لإن�سان �ملوؤمن كل �ليقني.

�إذً� هناك خ�سو�سية ف ممار�سة حق �لنتفاع فيما يت�سل به من 

تعامل  لدين �هلل  �ملعتنق  �لإن�سان  �أن ميار�ض  و�أحكام، ول ميكن  �سو�بط 

ف عاله،  �إر�ــســاء هلل جل  �لأحــكــام،  وهــذ�  �ل�سو�بط  بهذه  يلتزم  مــامل 

وحتقيقًا مل�سلحة �لإن�سان �لتي �قت�ست حكمته �أن تكون �سمن مقت�سيات 

تفاعالت �لكون ومتغري�ته وم�ستجد�ته. 



الف�سل الأول

دلئل النتف�ع ومواطنه واآدابه
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الف�سل الأول

دلئل النتف�ع ومواطنه واآدابه

ملا كانت �لبيئة م�سّخرة ملا خلقه �هلل تعاىل فيها من كائنات حية 

�لنفع  ف  فعالية  �لأكــرث  �لعن�سر  هو  يعتب  �لذي  �لإن�سان  ر�أ�سها  وعلى 

و�لنتفاع، و�لتاأثري و�لتاأثر، فاإن �هلل �سبحانه جل ف عاله قد نّظم عملية 

�لنتفاع وو�سع لها �سو�بط نعّرج عليها بالقول ف �لف�سل �لثاين من هذ� 

�لباب، كما �أنه تعاىل قد قرر حق �لإن�سان ف �لتنفاع وبنّي له ودّله على 

مو�طنه وجعل هذ� �ل�ستنفاع عبادة من �أجل �لعباد�ت �لتي يتقّرب بها 

�ملرء �إىل �هلل تعاىل.

ومن �أجل ذلك فاإن �ل�ستنفاع �لذي هو طلب �لنفع مما �سّخره �هلل 

بناء  �أعظم �سور  به من  �ملحيطة  �لبيئة  لالإن�سان من خدمات ف  تعاىل 

�لعالقة و�أكرثها �إثمار� ف حياة �لإن�سان، فهو كما �أن من حقه �أن ينتفع 

با �سّخره �هلل تعاىل له من حوله وفق �سو�بط معينة، فاإن عليه �أل يجعل 

ف �نتفاعه من �لبيئة �أد�ة لتدمريها، بل عليه �أن ياأخذ منها دون �أن توؤدي 

ممار�ساته وت�سرفاته �إىل �نتهاك حق �لرعاية و�حلماية لها، و�لذي �أمر 

�هلل تعاىل به �لإن�سان؛ ذلك �أن عدم �هتمامه بجانب �حلماية و�لرعاية 

للبيئة و�إفر�طه ف �لنتفاع منها قد يوؤدي �إىل �لإخالل بتو�زن �لعنا�سر ف 

�لبيئة �ملحيطة مما يجعل هذه �لبيئة على �ملدى �لبعيد تختل فيها �لكثري 
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من �ملنافع، وتختفي فيها �لكثري من �لكائنات، ويوؤدي ذلك �إىل �ختالل 

ف �لتو�زن �لبيئي، ومن ثم �إىل �إ�سر�ر باملخلوقات �حلية �ملوجودة على 

�لأر�ض با فيها �لإن�سان. 

اأواًل - اعتبارات االنتفاع و�صرورته :

ف  منخرط  �لبيئة  عنا�سر  من  وعن�سر  بيئي  كائن  �لإن�سان  �إن 

�نخر�طه  مظاهر  ومن  فيها.  متميزً�  و�سعه  كان  و�إن  ونظامها  مادتها 

فيها ذلك �لتنا�سب بينه فيما يطلب لقيام حياته و�إجناز وظيفته، وبينها 

فيما هـي مقدرة عليه من �لعطاء لذلك، وهو ما عبنا عنه بالت�سخري. 

ومن جهة �أخرى فاإن �لإن�سان هـو كائن ذو مهمة ف �حلياة ل ميكن �أن 

ينجزها �إل بالتفاعل مع �لبيئة �أعلى درجة من �لتفاعل �لذي يكون ل�سائر 

�لكائنات �لأخرى معها، �إذ هـذه �إمنا تكتفي من �لبيئة با يحفظ حياتها، 

ولكن �لإن�سان يبتغي منها ما يكون به خليفة ف �لأر�ض معمًر� فيها.

�لوجود  �سلب  ف  �لإن�سان  �نخر�ط  �لعن�سرين:  لهذين  و�عتباًر� 

بيئي  بتفاعل  �إل  تنجز  �أن  �لبيئي بحكم طبيعته، وحتمله مهمة ل ميكن 

عميق، فاإن �لإن�سان يتعني عليه �أن تكون له عالقة ��ستنفاع بالبيئة، وهي 

عالقة يتجه فيها بال�سعي لتح�سيل منافع منها يتاأكد بها �نخر�طه �لبيئي 

فيها من جهة، وينجز بها مهمته �ملكلف بها من جهة �أخرى، ولو ت�سورنا 

ا �أن �لإن�سان تخلى عن مبا�سرة �لبيئة بال�سعي فيها �سعي ��ستنفاع  فر�سً

لأنها مهمة ل  �أجلها وجد من جهة؛  �لتي من  باملهمة  �أخل  قد  �إذً�  لكان 

�لبيئية عموًما؛  بالدورة  �أخرى  و�أخل من جهة  �لبيئة،  با�ستنفاع  �إل  تتم 
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حيث هـُيئت �لبيئة على غائية يقوم فيها كل كائن من كائناتها بدور معني 

تقت�سيه طبيعته ووظيفته، فاإذ� ما تخلى �أي كائن من تلك �لكائنات عن 

�لقيام بالدور �ملقدر له، فاإن ذلك من �ساأنه �أن يحدث خلاًل ف �لنظام 

�لبيئي باأكمله �سغرًي� كان �أو كبرًي�.

وبا �أن �لإن�سان بحكم طبيعته �لتكوينية وطبيعة �لوظيفة �ملكلف 

بها هـو �أهم �لكائنات �حلية دوًر� بيئًيا، وبا �أنه من جهة �أخرى با ُركب 

عليه من �لختيار قابل لأن يتخلى عن ذلك �لدور �لبيئي �ملهم بح�ض 

باأدو�رها ب�سفة جبية  تقوم  �لأخرى  �لكائنات  فيما كل  �إر�دته �حلرة، 

فال يرد عليها تعطيل، فاإنه لو تخلى عن دوره �لبيئي بالتخلي عن �ل�سعي 

�ل�ستنفاعي - وهو يحمل قابلية ذلك �لتخلي - لكان لذلك �أثر كبري ف 

خلل ي�سيب �لنظام �لبيئي، �أل ترى �أن �نقر��ض �أي نوع من �أنو�ع �حليو�ن 

يكون له �أثر ف �ختالل �لتو�زن �لبيئي - كما يثبت ذلك علماء �لبيئة - 

وذلك لنق�سان دوره كحلقة من حلقات �لد�ئرة �لبيئية ؟ ... فكيف �إذً� 

�إذ� �ختفى دور �لإن�سان - وهو على ذلك �لقدر من �لأهمية - من تلك 

هـو  باختفائه  ل  �ملطلوبة  �لدرجة  على  �إمتامه  بتق�سريه ف  ولو  �لد�ئرة 

�أ�سا�ًسا من   �لوجود ؟

وبناء على ذلك كله فقد جاء �لت�سور �لإ�سالمي ف �ل�سلوك �لبيئي 

�ل�سلوك،  ذلك  ف  حمورًيا  عن�سًر�  بال�ستنفاع  �لبيئة  ف  �ل�سعي  يجعل 

�إليه  يندفع  �لذي  �لفطري  �حلد  يتجاوز  ما  هـو  �ل�سعي  بهذ�  و�ملق�سود 

�لإن�سان بطبعه �إىل �أفق �أعلى يكون به معمًر� ف �لأر�ض قائًما باخلالفة 
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فيها. وبالإ�سافة �إىل ما تدفع �إليه �ل�سورة �لثقافية حلقيقة �لبيئة وعالقة 

�لإن�سان بها من حتقيق لذلك �ل�سعي على �سبيل �لندفاع �لتلقائي �لذي 

يحدثه �لنطباع �لثقاف، فاإن �لتعاليم �لإ�سالمية جاءت تدفع �إليه باأو�مر 

عملية مبا�سرة ليكون عن�سًر� �أ�سا�سًيا من عنا�سر �ل�سلوك �لبيئي.

ثانيًا - دالئل االنتفاع ومواطنه:

معهودة  غري  �سلوكية  ثقافية  �سابقة  ف  �لكرمي  �لقر�آن  جاء  لقد 

فيما كان �سائًد� من �لثقافات يوجه �لإن�سان �إىل �ل�سعي ف �لو�قع �لبيئي 

و�لتنوع  و�لتعدد  �لطلب  ف  �لقوة  من  ذلك  توجيهه  وجــاء  بال�ستنفاع، 

�لبيئي و�جب على  �ل�سلوك  �أ�سا�سي ف  �أنه منحى  يفيد  �ملقامات با  ف 

�لإن�سان �نتحاوؤه، وممنوع عليه �لتق�سري فيه، وهو ما تفيده �آيات كثرية 

�أ�سبحت  متعددة  بتعابري  وذلك  بال�ستنفاع،  �لبيئة  ببا�سرة  �أمرها  ف 

كامل�سطلحات ف هـذ� �ل�ساأن من مثل: ) �ل�سري ف �لأر�ض، و�مل�سي فيها، 

�لتعابري (،  �سابهها من  وما  رزقه،  و�لأكل من  و�لبتغاء من ف�سل �هلل، 

ُلوًل  ذرَ ْر�ـــضرَ 
رَ

�ْلأ ُكُم  لرَ لرَ  عرَ جرَ ــِذي  �لَّ تعاىل: {ُهــورَ  قوله  ما جاء ف  ومن ذلك 

ِت  يرَ � ُق�سِ اإِذرَ . وف قوله تعاىل: { فرَ
)1(

ْزِقِه } ُكُلو� ِمن رِّ ا ورَ اِكِبهرَ نرَ اْم�ُسو� ِف مرَ فرَ

. فالأمر بال�سري 
)2(

{ ِ
َّ

ِل �هلل �سْ ُغو� ِمن فرَ �ْبترَ ْر�ِض ورَ
رَ
�ِسُرو� ِف �ْلأ انترَ ُة فرَ الرَ �ل�سَّ

ف �لأر�ض و�مل�سي ف مناكبها، و�لأكل من رزق �هلل و�لبتغاء من ف�سله 

فيها، �إمنا هـو �أمر باملبا�سرة �ل�ستنفاعية للبيئة كجزء من �سلوك بيئي 



)1(  �لنحل 5 – 6.
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بدوره  قيامه  نطاق  ف  �لوجوب  �سبيل  على  به  ليقوم  �لإن�سان  �إليه  وجه 

�لتوجيه  �لبيئي بح�سب  �لعام �ملطلوب منه ف �حلياة. ويتجه �ل�ستنفاع 

�لقر�آين وجهتني متكاملتني: ��ستنفاع روحي و��ستنفاع مادي.

»1«  اال�صتنفاع الروحـي: 

ل يقت�سر �ل�سلوك �لبيئي ف �لت�سور �لإ�سالمي على �سعي ُيبتغى 

فيه حتقيق �ملطالب �ملادية من ماأكل وم�سرب وملب�ض ومركب، و�إمنا هـو 

يتعدى ذلك �إىل �سعي بيئي ُيبتغى فيه حتقيق مطالب روحية تتعلق باإ�سباع 

ا؛ �إذ  �أ�سو�ق ف �لنف�ض من مقدر�ت ف �لبيئة ذ�ت طبيعة روحية هـي �أي�سً

حقيقة �لبيئة كما تقدم بيانه تتجاوز �لبعد �ملادي فيها �إىل بعد روحي.

وقد جاء �لقر�آن �لكرمي يوجه �لإن�سان �إىل �أن ي�ستنفع �لبيئة روحًيا 

�لأمرين،  بني  �مل�ساو�ة  قدر  على  مادًيا  ��ستنفاعها  �إىل  يوجهه  جاء  كما 

من  �لبيئية  �لــدورة  ف  لالنخر�ط  متكاملني  وجهني  باعتبارهما  وذلــك 

جهة، وباعتبار �أن وظيفة �لإن�سان �خلالفية ل ميكن �أن يكون لها حتقق 

�لبتغاء من  �ملتكرر على  �لقر�آين  �أخرى. و�حلث  مًعا من جهة  بهما  �إل 

�لذي  �لف�سل  �إىل �لبتغاء من هـذ�  �إمنا هـو توجيه  �لبيئة  ف�سل �هلل ف 

�أودعه �هلل تعاىل ف �لبيئة مما طبيعته مادية ومما طبيعته روحية على 

حد �سو�ء؛ �إذ لي�ض ف�سل �هلل تعاىل ف �لبيئة مقت�سًر� على �لف�سل �ملادي 

اِفُع  نرَ مرَ ورَ ِدْفٌء  ا  ِفيهرَ ُكْم  لرَ ا  هرَ لرَقرَ امرَ خرَ ْنعرَ
رَ
�ْلأ فح�سب، كما بينه قوله تعاىل: {ورَ

 .
)1(

{ ُحونرَ �ْسررَ ترَ ِحنيرَ  ورَ ُتِريُحونرَ  ِحنيرَ  اٌل  مرَ جرَ ا  ِفيهرَ ُكْم  لرَ ورَ  * ُكُلونرَ 
ْ
اأ ترَ ا  ِمْنهرَ ورَ
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)1(  �لأعر�ف 74.

فهذ� �لف�سل من �هلل ف �لأنعام هـو ف�سل مادي متمثل فيما تعطيه من 

ماأكل وم�سرب ومركب، وف�سل روحي متمثل فيما تقدمه من متاع جمايل، 

ولهذ� �ل�ستنفاع �لبيئي �لروحي �لذي جاء �لت�سور �لإ�سالمي يوجه �إليه 

بيئًيا عملًيا وجوه متعددة تختلف ف مظهرها وتلتقي ف مغز�ها  �سلوًكا 

�لبيئي، ولعل من �أهم تلك �لوجوه �لوجهني �لتاليني:

: �إن معرفة �حلقيقة غذ�ء للروح، ففيها �إذً�  �ملعريف  �ل�ستنفاع   ·
تت�سمنه ف  بع�سها  للحقائق  و�لبيئة خز�ن هـائل  نفع،  �أي  لالإن�سان  نفع 

ذ�تها، وبع�سها تت�سمنه ف دللتها، ولذلك فقد جاء �لقر�آن �لكرمي يوجه 

�لإن�سان ف �سلوكه �لبيئي �إىل هـذ� �خلز�ن لي�ستنفعه بال�سعي فيه �سعًيا 

يبتغي منه حت�سيل �حلقائق �ملودعة فيه ب�سفة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة، 

وجعل ذلك عن�سًر� �أ�سا�سًيا ف �سلوكه �لبيئي �لذي ينخرط به ف �لدورة 

�لبيئية �لعامة، �إذ تلك �لدورة فيما يتعلق منها بالإن�سان بناء على متيزه ف 

طبيعة تكوينه وف مهمة حياته ُقدرت بقت�سى ما ُركبت عليه من �لغائية، 

وذلك بحيث ل يكون لها متام �إل �إذ� �نخرط فيها �لإن�سان ب�سعي معرف 

للحقيقة، حتى �إذ� ما تعطل ذلك �ل�سعي تعطل معه �لنخر�ط �ل�سحيح 

ف دورة �لبيئة، و�أدى ذلك �إىل خلل بيئي، ولعل ذلك هـو �أحد معاين قوله 

. فذكر �آلء 
)1(

ْر�ِض ُمْف�ِسِدينرَ }
رَ
ْو� ف �ْلأ ْعثرَ لرَ ترَ ءرَ �هلِل ورَ اْذُكُرو� �آلرَ تعاىل: { فرَ

��ستملت عليه من  �لبيئية فيما  �مل�ساهد  �ل�سعي �ملعرف حلقائق  �هلل هـو 

�لنعم، وهو �سعي �إذ� ما تعطل  �آل �لإن�سان ف ت�سرفه �لبيئي �إىل �إف�ساد 

ف �لأر�ض كما يفيده �لربط بني جز�أي �لآية ربًطا يوحي بعنى �ل�سببية، 
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)1(  �لأنبياء 30.

)2(  �حلجر 19.

وترك  و�لطاعة،  �ل�سكر  على  يبعث  �ملعرف  �ل�سعي  وهو  �لآلء  )تذكر  فـ 

�ملعرف  �ل�سعي  عن  �لتخلي  فاإن  �خللف  وبفهوم   ،) �لأر�ــض  �لف�ساد ف 

للحقيقة �لبيئية يوؤدي �إىل ف�ساد بيئي، ول غرو فاإن من ت�سرف ف �لبيئة 

بغري علم بحقيقتها �أحدث فيها �لف�ساد.

�إىل حت�سيل  �ل�سعي  ��ستنفاًعا معرفًيا  �لبيئة  ��ستنفاع  ومن وجوه 

حقائقها ف ذ�تها، �سو�ء من حيث تكوينها �لعن�سري �أو من حيث �سننها 

من  �ل�سرب  هـذ�  على  �حلــث  جــاء  وقــد  عليها،  جتــري  �لتي  وقو�نينها 

�ل�ستنفاع مطرًد� ف �لقر�آن �لكرمي ب�سفة مبا�سرة �أحياًنا وب�سفة غري 

ُرو�  فرَ ررَ �لَِّذينرَ كرَ ْ يرَ ملرَ ورَ
رَ
مبا�سرة �أحياًنا �أخرى، وذلك ف مثل قوله تعاىل: {�أ

ْيٍء  �سرَ ُكلَّ  �مْلرَاِء  ِمنرَ  ا  ْلنرَ عرَ جرَ ورَ ا  اُهمرَ ْقنرَ ترَ فرَ فرَ ْتًقا  ررَ ا  ترَ انرَ كرَ ْر�ــضرَ 
رَ
�ْلأ ورَ �ِت  اورَ مرَ �ل�سَّ نَّ 

رَ
�أ

��ِسيرَ  ورَ ا ررَ ا ِفيهرَ ْينرَ ْلقرَ
رَ
�أ ا ورَ اهرَ ْدنرَ درَ ْر�ضرَ مرَ

رَ
�ْلأ . وف مثل قوله تعاىل: { ورَ

)1(
{ يٍّ حرَ

�ل�سعي  �إىل  �لآيتني توجيه  . ففي 
)2(

ْوُزوٍن } مَّ ْيٍء  �سرَ ُكلِّ  ِمن  ا  ِفيهرَ ا  ْتنرَ نبرَ
رَ
�أ ورَ

ف �لبيئة بالبحث ملعرفة حقيقتها ف �أ�سل تكوينها، وف عنا�سرها، وف 

نظامها.

نفًعا روحًيا عظيًما يح�سل من  فاإن  �لبيئة  ُتعرف حقائق  وحينما 

�لنف�ض  �أن تلك �ملعرفة ت�سيع ف  �لنفع �ملادي، ومنه  �إىل  ذلك بالإ�سافة 

�لرتكيبية  �لأ�سباب  ُتعرف  حينما  �إذ  �لبيئة،  �إز�ء  ــن  و�لأم �لطماأنينة 

ومنقلباتها  �أحد�ثها  ف  ل�سريورتها  �لقانونية  و�لأ�سباب  �لبيئية  للطبيعة 
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)1(  �لأعر�ف 131.

)2(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

ل يبقى جمال لتف�سري�ت �خلر�فة و�لأوهام، ول جمال للخوف من �لبيئة 

و�لت�ساوؤم منها. وقد نبه �لقر�آن �لكرمي �إىل هـذه �ملعاين ف مقام �لإنكار 

حينما  �لتطري  باأوهام  و�سلت  نفو�سهم  تعبت  �لذين  وملئه  فرعون  على 

جعلو� يف�سرون بهذه �لأوهام �لأحد�ث �لبيئية متنكبني عن �ل�سعي فيها 

باملعرفة �ل�سحيحة حلقائقها �لتي هـي �مل�سلك �حلقيقي لتف�سريها، وهو 

ْبُهْم  ن ُت�سِ �إِ ِذِه ورَ ا هرَ نرَ اُلو� لرَ ُة قرَ نرَ �سرَ ْتُهُم �حْلرَ اءرَ � جرَ اإِذرَ ما ت�سمنه قوله تعاىل: { فرَ

ُهْم  رَ ْكرثرَ
رَ
ِكنَّ �أ لرَ ِ ورَ

َّ
اِئُرُهْم ِعندرَ �هلل ا طرَ رَ لرَ �إِمنَّ

رَ
ُه �أ عرَ ن مَّ مرَ ى ورَ و�سرَ و� ِبُ ُ ريَّ ٌة يرَطَّ ئرَ يِّ �سرَ

.
)1(

ْعلرَُمونرَ } لرَ يرَ

ومن وجوه ��ستنفاع �لبيئة معرفًيا �ل�سعي فيها ملعرفة دللتها من 

�حلقائق �لغيبية، فقد جاء ذلك مطلًبا قر�آنًيا �أ�سا�سًيا ف �ل�سلوك �لبيئي، 

�إذ ما فتئ �لقر�آن �لكرمي يوجه �لتعامل �لبيئي ف هـذ� �خل�سو�ض هـذه 

ورودهــا ف مقام هـذ�  كان  �آيــات  فيه من  ورد  ما  �أكرث  �إن  �لوجهة حتى 

انُظُرو�  ْر�ِض فرَ
رَ
�لتوجيه. ومن �أمثلة ذلك قوله تعاىل:    { ُقْل �ِسرُيو� ِف �ْلأ

. فال�سري ف �لأر�ض 
)2(

ةرَ } ةرَ �ْلآِخررَ
رَ
�ْساأ  ُين�ِسُئ �لنَّ

ُ
ْلقرَ ُثمَّ �هلل  �خْلرَ

رَ
�أ درَ ْيفرَ برَ كرَ

ف �لآية �إمنا هـو �سلوك بيئي معرف يتجاوز �لك�سف عن �حلقيقة �لذ�تية 

للبيئة �إىل دللتها على ما ور�ءها من غيب �لبعث ف �حلياة �لأخرى.

عظيم،  لالإن�سان  روحي  نفع  �ملعرف  �ل�سعي  من  �لوجه  هـذ�  وف 

�إذ به يكون �لرتقي بالذ�ت �لإن�سانية �إىل �آفاق عليا تتجاوز �أفق �لوجود 
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)1(  �لأنعام 179.

�ملادي �إىل وجود روحاين يرتبط فيه �لإن�سان باملطلق، ويرتقي ف تزكية 

نف�سه للتقرب من �لكامل �ملطلق �لكمال، وذلك كما بينا �سابًقا يندرج ف 

وظيفة �خلالفة �لتي كلف بها �لإن�سان مهمة ف �حلياة، ففيه �إذً� منفعة 

ذ�ت طابع روحي، �إذ هـو يتعلق بالرتقي �لروحي لالإن�سان.

هـذ�  عن  �لبيئي  �ل�سلوك  يق�سر  حينما  فاإنه  ذلــك  مقابل  وف 

�ملنحى من �ل�سلوك �ملعرف �لنافذ من ظاهر �لبيئة �إىل دللتها �لغيبية، 

ويبقى عند حدود �لظو�هر �حل�سية، فاإن �لإن�سان ب�سبب ذلك ي�سفل ف 

�ملجال �لوظيفي، وف دوره �لبيئي �ملطلوب منه و�ملهياأ هـو له عن درجته 

�لإن�سانية �إىل درجة �لأنعام �لتي هـيئت للقيام بدور بيئي �آخر غري دور 

لَّ  ُقُلوٌب  ُهْم  لرَ �إليه قوله تعاىل: {  �أ�سار  �لذي  �ملعنى هـو  �لإن�سان، وذلك 

ِئكرَ  ولرَ
ُ
ا �أ ُعونرَ ِبهرَ �ْسمرَ �ٌن لَّ يرَ ُهْم �آذرَ لرَ ا ورَ ُرونرَ ِبهرَ ْعنُيٌ لَّ ُيْب�سِ

رَ
ُهْم �أ لرَ ا ورَ ُهونرَ ِبهرَ ْفقرَ يرَ

. فهوؤلء �إمنا هـم كالأنعام 
)1(

اِفُلونرَ } ِئكرَ ُهُم �ْلغرَ ولرَ
ُ
لُّ �أ �سرَ

رَ
ْل ُهْم �أ ِ برَ

ام ْنعرَ
رَ
اْلأ كرَ

ف �نحد�رهم �إىل درجتها متخلني عن �لقيام بدورهم ف �حلياة وظيفًيا 

وبيئًيا، بل هـم �أقل منها ف ذلك �ساأًنا، وذلك لغفلتهم عن �ل�سعي ف �لبيئة 

�لغيبية ليح�سل لهم من ذلك  �سعًيا معرفًيا يك�سف لهم حقيقة دللتها 

�أنهم مزودون  و�حلال  �لروحي،  �لرتقي  نفع من  �لبيئي  �ملعرف  �ل�سلوك 

بو�سائل ذلك �ل�سعي وهي غري مزودة.

�لبيئة  مع  �ل�سلوكي  �لتعامل  ف  �لقر�آين  �لتوجيه  لهذ�  كان  وقد 

تعاماًل ��ستنفاعًيا معرفًيا حتقق و�قعي ف �حل�سارة �لإ�سالمية، �إذ ُبنيت 
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لها  �سابقة مل تعرف  بيئي معرف ف  �سلوك  �أ�سا�ًسا على  هـذه �حل�سارة 

�حل�سار�ت �ل�سالفة مثياًل، �إذ كانت جل �لثقافات �ملن�سئة لتلك �حل�سار�ت 

تبحث عن �حلقيقة خارج نطاق �ملادة �لبيئية، ولكن �حل�سارة �لإ�سالمية 

�تخذت تلك �ملادة - فيما ي�سبه �لثورة �ملنهجية - منطلًقا �أ�سا�سًيا ملعرفة 

�حلقيقة، فكان ��ستنفاع �لبيئة ف هـذه �حل�سارة �سلوًكا بيئًيا ر��سًخا.

وغري خفي ما كان ف �حل�سارة �لإ�سالمية من �ل�سو�هد �لو�قعية 

�لغزيرة  �لطبيعية  �لعلوم  لي�ست  �إذ  �لبيئي،  �ملعرف  �مل�سلك  هـذ�  على 

�ل�سو�هد، فتلك  تلك  �ساهًد� من  �إل  تلك �حل�سارة  �أنتجتها  �لتي  �لرثية 

�لعلوم على �ختالفها وتنوعها �إمنا هـي �نعكا�ض ل�سلوك بيئي معرف ر�سيد 

مادتها  ف  �لذ�تية  حقيقتها  بعرفة  �لبيئة  ��ستنفاع  �مل�سلمون  به  �بتغى 

ونظامها، فح�سل لهم من ذلك �ل�ستنفاع نفع روحي كبري متثل ف ذلك 

�خلالف  �لإجنــاز  ذلك  وف  منها،  و�خلوف  �لطبيعة  �سطوة  من  �لتحرر 

�لذي ج�سمه �لتح�سر �لإ�سالمي ف وجهيه �ملادي و�ملعنوي، كما متثل ف 

�لبيئية فعمرو� ف  ذلك �لنخر�ط �لذي �نخرط به �مل�سلمون ف �لدورة 

�لأر�ض ومل يف�سدو� فيها �سيًئا.

ا  ثم �إن �لعلوم �لعقدية �لتي �أنتجتها �حل�سارة �لإ�سالمية هـي �أي�سً

��ستنفاعًيا  �سلوًكا  �لبيئة  ف  لل�سلوك  �لو�قعي  �لتحقق  ذلك  على  �ساهد 

�أغلبها من دللت  ��ستنتجت ف  �إمنا هـي معارف  �لعلوم  معرفًيا، فتلك 

�مل�ساهد �لبيئية وفق �ملنهج �لقر�آين ف توجيه �لأنظار لتح�سيل حقائق 

�أدلة  على  �أكرثها  قائمة ف  �لعلوم  تلك  �لبيئة، فجاءت  �آفاق  �إىل  �لغيب 

من م�ساهد �لبيئة �لطبيعية، وذلك مثلما يبدو ف �ملدونة �ل�ساملة لعلوم 
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هـذ�  ��ستمل  فقد  )�ملــو�قــف(،  بكتاب  �مل�سماة  �لإيجي  لالإمام  �لعقيدة 

عقدية  ملباحث  خ�س�سا  فقط  منها  �لأخــري�ن  �أبــو�ب  �ستة  على  �لكتاب 

متهيًد�  طبيعية  ملباحث  معظمها  ف  ُخ�س�ست  �لأوىل  و�لأربعة  �سرفة، 

�أن علوم  ل�ستخد�مها ف �ل�ستدلل على �لعقيدة، وتلك دللة بينة على 

�لعقيدة �إمنا كانت علوًما نا�سئة من �سلوك ف �لبيئة بال�ستنفاع �ملعرف 

�سلوًكا �أف�سى من �ملعرفة بالعقيدة �إىل ما فيه نفع روحي عظيم عزز ذلك 

�لنفع �حلا�سل من �ملعرفة بحقائق �لبيئة ف ذ�تها، و�أقام ف �حل�سارة 

�لإ�سالمية ذلك �لتو�زن بني �لروح و�ملادة �لذي �نخرط به �مل�سلمون ف 

�لدورة �لبيئية معمرين ف �لأر�ض غري مف�سدين فيها.

: �إن �لعن�سر �جلمايل عن�سر �أ�سا�سي من  �جلمايل  �ل�ستنفاع   ·
ذ�ت  يقابله ف  �لعن�سر  هـذ�  و�أن  �لإ�سالمي،  �لت�سور  �لبيئة ف  حقيقة 

�لت�سخري حا�سة جمالية  �لرتكيب �لروحي لالإن�سان كمظهر من مظاهر 

يتمثل  بها  معد�ت غذ�ئية  تركيبه �جل�سمي  مثلما ف  يتمثل �جلمال  بها 

�لغذ�ء �ملادي من �لبيئة.

وبناء على هـذ� �لتو�فق �لتكويني بني �لإن�سان و�لبيئة ف خ�سو�ض 

�جلمال فقد جاء �لقر�آن �لكرمي يوجه �إىل �سلوك بيئي يطلب فيه �لإن�سان 

�سلوك  �إذً�  فهو  �ملادي،  غذ�ءه  منها  يطلب  كما  �لبيئة غذ�ء جمالًيا  من 

��ستنفاع جمايل ي�سعى به فيها �سمن �سعيه �لعام ف �ل�ستنفاع �لروحي 

�لعملي  �لتوجيه  �سمن  يجعله  �أن  على  �لإ�سالمي  �لت�سور  حر�ض  �لذي 

لل�سلوك �لبيئي.
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)1(  �لأنعام 99.

)2(  �لنحل 5 – 6.

)3(  �لأعر�ف 32.

ويتمثل هـذ� �لتوجيه �ل�سلوكي �جلمايل ف لفت �لقر�آن �لكرمي �نتباه 

عليه،  �لبيئة، وعر�ض مناذج من ذلك  �إىل مظاهر �جلمال ف  �لإن�سان 

وحثه على �لتاأمل فيها وتغذية حا�سته �جلمالية منها، وذلك ف مثل قوله 

 � �إِذرَ ِرِه  مرَ ثرَ �إِىلرَ  �نُظُرو�  اِبٍه  �سرَ ُمترَ رْيرَ  غرَ ورَ ِبًها  ُم�ْسترَ انرَ  مَّ �لرُّ ورَ ْيُتونرَ  �لزَّ تعاىل: {ورَ

اِفُع  نرَ مرَ ا ِدْفٌء ورَ ُكْم ِفيهرَ ا لرَ هرَ لرَقرَ امرَ خرَ ْنعرَ
رَ
�ْلأ . وقوله تعاىل: {ورَ

)1(
ْنِعِه} يرَ ررَ ورَ ْثمرَ

رَ
�أ

.
)2(

{ ُحونرَ �ْسررَ ِحنيرَ    ترَ اٌل ِحنيرَ ُتِريُحونرَ ورَ مرَ ا جرَ ُكْم ِفيهرَ لرَ ُكُلونرَ  *  ورَ
ْ
اأ ا ترَ ِمْنهرَ ورَ

�إن هـذ� �لتوجيه �لقر�آين �إىل �ل�سلوك ف �لبيئة �سلوًكا ي�ستنفع �آيات 

�جلمال فيها يقرتن على نف�ض �ل�سعيد بذلك �ل�سلوك �لذي ي�ستنفع �آيات 

�لنعمة �ملادية، وهو �قرت�ن يوحي باأهمية �ل�سلوك �ل�ستنفاعي �جلمايل، 

ف  لل�سعي  حكم  �أنــه  �لف�سل  هـذ�  �سدر  ف  بينا  �لــذي  �لوجوب  فكاأمنا 

ًا �ل�ستنفاع �جلمايل. ولعل مما يوؤكد ذلك  �لبيئة بال�ستنفاع ي�سمل �أي�سً

ِمنرَ   اِت  برَ يِّ �لطَّ ورَ اِدِه  ِلِعبرَ جرَ  ْخــررَ
رَ
�أ ِتي  �لَّ  ِ

َّ
�هلل ةرَ  ِزينرَ مرَ  رَّ حرَ ْن  مرَ {ُقْل  تعاىل:  قوله 

. ففي هـذ� �لقول رد ��ستنكاري على من كان يعتب ��ستنفاع 
)3(

ْزِق} �لرِّ

�لعطاء �جلمايل �لذي �أخرجه �هلل تعاىل ف �لبيئة �سرًبا من �ل�سعي �لذي 

ل فائدة فيه، فانتهى به �إىل �ملنع، وبفهوم �ملخالفة فاإن هـذ� �ل�سرب من 

�ل�سعي ف �لبيئة هـو �سعي مطلوب ملا حت�سل به من �لفو�ئد.

و�إذ� كان �ل�سلوك ف �لبيئة �سلوًكا ��ستنفاعًيا روحًيا من �ساأنه على 
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لوظيفة  �ل�سحيح  �لأد�ء  عو�مل  من  مهًما  عاماًل  يكون  �أن  �لعموم  وجه 

�خلالفة �إن مل يكن هـو نف�سه جزًء� منها، وكذلك فهو عامل �ندماج ف 

�لدورة �لبيئية �لكبى �أو هـو نف�سه مظهر من مظاهر ذلك �لندماج، �إذ� 

كان ذلك فاإن �ل�سلوك �ل�ستنفاعي �جلمايل للبيئة يندرج من حيث هـذ� 

�لبيئي ف  �لندماج  وعاملية  �لوظيفي  �لأد�ء  عاملية  �ملزدوج من  �ملعنى 

عموم �ل�ستنفاع �لروحي.

�إ�سباًعا حلا�سة  وبذلك فاإن �ل�ستنفاع �جلمايل هـو �سلوك يطلب 

تغذيتها ب�ساهد  وقعت  ما  �إذ�  روحية  وهي حا�سة  �لإن�سان،  �جلمال ف 

�آفاق  �إلـى  بالـروح  نـزوع  هـو  با  روحــي  تــرق  عامل  ذلــك  كــان  �جلمال 

و�لرحمة  و�لر�أفة  م�ساعر �حلب  توليد  من  �إليه  مف�ض  هـو  وبا  �ملطلق، 

تلـك  على  �لنفـ�ض  تربية  �سـاأنه  من  �جلمايل  �لإح�سا�ض  �إذ  �لإن�سان؛  ف 

�مل�ساعر، وكل تلك �ملظاهر وجوه من �لرتقي �لروحي لالإن�سان �لذي هـو 

جزء من خالفة �هلل ف �لأر�ض.

و�إذ� ما �أ�سيف �إىل ذلك ما لال�ستنفاع �جلمايل من دور ف �لتاأدية 

�لكون  �أن �سور �جلمال ف  باعتبار  و�لتقرب منه  تعاىل  �إىل معرفة �هلل 

للمتفكرين  �آية  من  فيها  ما  �إىل  فتوحي  �لناظرين  نظر  جتذب  �مل�سهود 

تدلهم على ما ور�ء �لأ�سياء من خالق، وتعرفهم با له من �سفات �لكمال، 

لوظيفة  �لإن�سان  �إجنــاز  ف  مهم  دور  من  �ل�سلوك  لهذ�  ما  مــدى  تبني 

ْر�ِض 
رَ
�ْلأ لرَى  عرَ ا  مرَ ا  ْلنرَ عرَ جرَ ا  �إِنَّ  } تعاىل:  قوله  �إليه  �أ�سار  ما  �خلالفة، وذلك 

�لبيئة  . فاجلمال ف م�ساهد 
)1(

اًل } مرَ عرَ ُن  ْح�سرَ
رَ
�أ يُُّهْم 

رَ
�أ ُهْم  ْبُلورَ ِلنرَ ا  لَّهرَ ًة  ِزينرَ
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)1(  �لكهف 7.

�خلالفة  جوهر  هـو  �لــذي  �ل�سالح  �لعمل  عو�مل  من  عاماًل  ُجعل  �إمنــا 

ف �لأر�ض، وذلك �إذ� ما �أح�سن �لإن�سان قر�ءة تلك �مل�ساهد، و�سلك ف 

��ستنفاعها �ل�سلوك �ل�سحيح.

�سحيًحا،  جمالًيا  ��ستنفاعًيا  �سلوًكا  �لبيئة  ف  �ل�سلوك  يكون  وعندما 

�لبيئي  �لنظام  ف  �لإن�سان  به  ينخرط  عاماًل  يوفر  �أن  �ساأنه  من  ذلك  فاإن 

ب ف تكوينه على حا�سة جمالية، و�إذ�  �لعام، �إذ �أنه �إذ� كان �لإن�سان قد ُركِّ

كانت �لبيئة قد هـُيئت على م�ساهد جمالية، فاإن ذلك يقت�سي منطقًيا تكاماًل 

ا �أنه  ينخرط به �لطرفان ف �لنظام �لبيئي �لعام، كما يقت�سي منطقًيا �أي�سً

�إذ مل يتم ذلك �لتكامل فعلًيا ب�سلوك بيئي جمايل من قبل �لإن�سان فاإن ذلك 

�سيف�سي �إىل ن�ساز ما ف �نخر�ط �لإن�سان ف �لدورة �لبيئية، وهذه �لر�بطة 

�لروحية من �ساأنها �أن تعدل �لنخر�ط �لبيئي لالإن�سان من �نخر�ط قد ينتهي 

نحو  �لبيئي  بال�سلوك  مييل  م�سرف  مادي  ��ستنفاعي  وجه  �إىل  �لإن�سان  به 

�ملادية  �ملطالب  فيه  تنزع  عدل  ��ستنفاعي  �نخر�ط  �إىل  �ملرهق  �ل�ستنز�ف 

لالأخذ من مقدر�ت �لبيئة بقدر ما تنزع فيه م�ساعر �لرفق و�لرحمة �ملرتتبة 

على �ل�سلوك �جلمايل �إىل �حلد من غلو�ء تلك �ملطالب �ملرهقة للبيئة، فاإذ� 

�لنخر�ط  وميثل  بالق�سط،  يت�سف    �لبيئي  �لتعامل  ف  �سلوكي  موقف  هـو 

�ل�سحيح لالإن�سان ف �لنظام �لبيئي بح�سب ما ُقدر عليه ذلك �لنظام �لقائم 

على �لتكامل بني مكونات �لبيئة بح�سب �لطبائع �لتي خلقت عليها و�لوظائف 

�لتي هـُديت �إليها �أو كلفت بها.
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)1(  �لأعر�ف 37.

�ل�سالم  عليه  �سالح  ناقة  مع  ثمود  ق�سة  ف  �أن  �لنف�ض  ف  ويقع 

�ل�سلوك  بني  �لربط  على  بليًغا  قر�آنًيا  مثاًل  يقوم  ما  �آية  له  جعلها  �لتي 

�سالًحا  فيها  �آثاره  وبني  وتخلًفا  حتقًقا  �لبيئة  ف  �جلمايل  �ل�ستنفاعي 

ُة  اقرَ نرَ ِذِه  هرَ تعاىل: {  قوله  �لناقة ف  بها  ورت  �سُ �لتي  فال�سورة  وف�ساًد�، 

. توحي باأن عن�سر �جلمال 
)1(

{ ِ
َّ

ْر�ِض �هلل
رَ
ُكْل ِف �أ

ْ
اأ ا ترَ ُروهرَ ذرَ ًة فرَ ُكْم �آيرَ ِ لرَ

َّ
�هلل

فيها كان من بني �لعنا�سر ف كونها �آية ، ولكن قوم �سالح ملا مل يقروؤو� 

�آية �جلمال ف هـذ� �مل�سهد �لبيئي، ومل ي�ستنفعوها ��ستنفاًعا جمالًيا، وغلبت 

عليهم �سهو�تهم �ملادية، حيث �نتهى بهم �لأمر �إىل �سلوك ف �لبيئة مف�سد 

فيها، وهو ما متثل ف قتل �لناقة وف�سيلها قتاًل عبًثا، وكذلك �لأمر ف كل 

ق�سور عن قر�ءة �جلمال ف �لبيئة، فاإنه ينتهي ف �لأغلب �إىل ف�ساد بيئي.

وقد كان لهذ� �لتوجيه �لقر�آين �إىل �ل�ستنفاع �جلمايل للبيئة �أثر 

و�قعي بني ف �سريورة �حل�سارة �لإ�سالمية، فقد �سلكت هـذه �حل�سارة 

ف جميع وجوهها م�سلك �لقر�ءة �جلمالية مل�ساهد �لبيئة، وكانت ح�سارة 

ت�سري ف �لأر�ض لتتمثل ما �أودع �هلل تعاىل فيها من قو�نني مادية، ولتتمثل 

قر�ءتها  �سجلت  وقد  �جلمال،  �آيــات  من  فيها  �أودع  ما  �لوقت  ذ�ت  ف 

�جلمالية تلك فيما حفلت به �لأ�سعار ودو�وين �لأدب من �لتغني بجمال 

�لطبيعة، وفيما ُو�سيت به �لعمائر و�لب�سط و�لأدو�ت �ملختلفة من ر�سوم 

وزخارف فنية حتاكي ما ف م�ساهد �لطبيعة من �جلمال.

�لإ�سالمية  �حل�سارة  �نتهجته  �لــذي  �جلمايل  �ل�ستنفاع  وهــذ� 
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�لتعامل  ف  �لبني  �لأثــر  له  كان  جمالية  قــر�ءة  �لبيئة  قــر�ءة  ف  ظاهًر� 

�إليها  ُينظر  �لعملي معها، فقد كان تعاماًل مع كائنات وهيئات  �ل�سلوكي 

بنظار �جلمال فتبدو جميلة، ولي�ست جمرد مادة قاحلة كاحلة متجهمة، 

وهو ما �أورث �سرية ح�سارية بيئية طابعها �لرفق و�لرحمة مثلما يظهر - 

كما �أ�سرنا �إليه �سابًقا - فيما كان ُيخ�س�ض من �أوقاف لرعاية ف�سائل 

من �حليو�نات �لبية وحفظها من �أن ينالها �لتلف، وملا مل يكن ف تلك 

�لف�سائل غنى مادي ذو �ساأن فاإن �لبعد �جلمايل فيها يكون عاماًل مهًما ف 

ذلك �لإجر�ء �ل�سلوكي، وكذلك فقد كان ما ُعرف ف �حل�سارة �لإ�سالمية 

من حفاظ على �لزروع و�لأ�سجار و�حليو�ن من �أن يطالها �لف�ساد حتى 

ف �أحو�ل �حلرب م�سلًكا ح�سارًيا يوجهه فيما يوجه �لإح�سا�ض �جلمايل 

�أن  �إذن  �لتي �سنعها �هلل تعاىل �سنًعا جمياًل، فال ينبغي  بتلك �مل�ساهد 

يبدد جمالها عبًثا.

و�لتي  �لآخــر،  فكر  ف  و�لبيئة  �لإن�سان  بني  �ل�سلة  �إىل  وبالنظر 

ميكن �أن متر من خاللها تلك �ملنفعة هـي �سلة مفقودة �أ�ساًل، وت�سبح 

معرفة حقائق �لبيئة من قبل �لإن�سان ت�سبه �أن تكون عملية حمكومة باآلية 

بحتة تخلو من �أي بعد روحي، فاإنه يت�سح �أن هذه �لفل�سفة لي�ض من �ساأنها 

�أن توجه �ل�سلوك �ملعرف �لبيئي وجهة ��ستنفاع روحي لفتقارها لالأ�س�ض 

�لتي ميكن �أن يقوم عليها ذلك �لتوجيه.

ل  �لغربية  �لثقافة  ف  للبيئة  �جلمايل  �ل�ستنفاع  ف  �لأمر  �إن  ثم 

يبعد كثرًي� عن �لأمر ف �ل�ستنفاع �ملعرف، فاجلمال �لبيئي ف �لفل�سفة 
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�إذ  �لبيئة،  و�قــع  من  ولي�ض  �لعقل  �إ�سفاء  من  جمال  هـو  �إمنــا  �حلديثة 

�لكم ولي�ض �جلمال منها،  �إل بخو��ض  �لبيئة باعتبارها مادة ل تت�سف 

ويرتتب على ذلك �أن �لإح�سا�ض �جلمايل ب�ساهد �لبيئة لي�ض ف حقيقته 

�إح�سا�ًسا بتلك �مل�ساهد، و�إمنا هـو جمرد �إح�سا�ض بالذ�ت، و�إذ� كان ذلك 

لي�ست متعة حتققها  فاإنها ف حقيقتها  �لإح�سا�ض يحقق متعة �سخ�سية 

ذ�ت �مل�ساهد �لبيئية، و�إمنا هـي متعة يحققها �لتخيل �لإن�ساين ملا ف تلك 

�مل�ساهد من �جلمال.

�لبيئة  ل�ستنفاع  مبر  يبقى  ل  �لفل�سفي  �ملفهوم  هـذ�  نطاق  وف 

��ستنفاًعا جمالًيا، �إذ لي�ض ف ذ�تها ما ميكن ��ستنفاعه ف هـذ� �ل�ساأن، 

هـذه  على  �ملتاأ�س�سة  �لغربية  �لثقافة  ف  يكون  �أن  ُينتظر  ل  فاإنه  ولذلك 

�لفل�سفة توجيه �سلوكي �إىل طلب �ملنفعة �لروحية ف �جلمال �لبيئي. 

روحي  ��ستنفاعي  �سلوك  �إىل  �لتوجيه  ف  �لثقاف  �لفقر  كان  وقد 

�أثر بني ف �ل�سلوك �لبيئي للح�سارة �لغربية، �إذ كان غالب هـذ� �ل�سلوك 

�لروحية،  للمنفعة  �لطلب  من  تخلو  مادية  بعالقة  �لبيئة  مع  يتعامل 

وتتمح�ض لطلب �ملنفعة �ملادية، فاختل �إذً� تو�زن ذلك �لتعامل، �إذ طغى 

�ل�سره ل�ستنز�ف �ملو�رد �ملادية دون �أن يرده ر�د من مغزى روحي يخفف 

ي�سبه  �لبيئة  على  زحف  �إىل  �حل�سارة  بهذه  �لأمــر  و�نتهى  غلو�ئه،  من 

�لغزو �لذي يبغي �فتكاك ما فيه �إ�سباع لل�سهو�ت ول يبايل با قد يحدث 

من �لدمار، وهو مما �أدى �إىل ما تعانيه �لبيئة �ليوم من �أزمة م�سهودة.

لقد كانت �حل�سارة �لإ�سالمية تنحو منحى �لتوجيه �لثقاف �لعملي 
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�ملبا�سر �إىل �لتعامل مع �لبيئة تعاماًل يكون فيه لال�ستنفاع �لروحي ن�سيب 

و�فر يو�زي �ل�ستنفاع �ملادي، وذلك �سو�ء كان ��ستنفاًعا معرفًيا بحقيقة 

هـُيئت  ��ستنفاًعا جمالًيا با  �أو  �لعقدية،  �أو ف دللتها  ذ�تها  �لبيئة ف 

عليه من م�ساهد �جلمال، ولكن �حل�سارة �لغربية كان �لتوجيه �لثقاف 

�لعملي فيها يخلو فيما يتعلق بارتفاق �لبيئة من معنى �ل�ستنفاع �لروحي، 

م�سلك  �لبيئة  ف  �حل�سارة  هـذه  ف�سلكت  �ملــادي،  لال�ستنفاع  ويتمخ�ض 

�ل�ستنز�ف �ملرهق، فيما �سلكت �حل�سارة �لإ�سالمية فيها م�سلًكا عدًل 

حتقق فيه �حلفظ و�ل�سيانة.

»2«  اال�صـتـنـفاع املـــادي : 

�إن ما يطلبه �لإن�سان من �لبيئة من نفع مادي هـو �لأقرب ف طلبه 

ا �لأقرب  �إىل �لتلقائية، وذلك با هـو متوقفة عليه حياته �ملادية، وهو �أي�سً

�إىل �أن ي�ستاأثر بال�سعي �لإن�ساين وي�ستبد به، �إذ هـو مرتبط بال�سهو�ت �لتي 

لها على �لإن�سان �سطوة غالبة، ولذلك فقد جاءت �حل�سار�ت �لإن�سانية 

ف جلها متيل �إىل هـذ� �لوجه �ملادي ف تعاملها مع �لبيئة، فيكون لذلك 

�سعيها  و�آلية ف  قوة علمية  للح�سارة من  يكون  ما  بقدر  فيها  �أثره  �مليل 

�لنفعي �ملادي من �لبيئة. وقد كانت �حل�سارة �لغربية �لر�هنة �أكرث تلك 

�حل�سار�ت قوة ف ذلك، فكانت �أ�سدها تبًعا لذلك �أثًر� �سلبًيا ف �لبيئة.

و�إذ� كان �لبتغاء �ملادي من �لبيئة �أمًر� ل تقوم ح�سارة بل ل تقوم 

حياة �إن�سانية �إل به، �إل �أنه بالنظر �إىل �رتباطه بال�سهو�ت �لإن�سانية �إذ� 

مل يكن جارًيا وفق �سو�بط �أخالقية وقانونية فاإنه قد ينتهي �إىل �ل�سرف 
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وما ينتج عن �ل�سرف من �لتد�عيات �ملنعك�سة �سلًبا على �لبيئة نف�سها، 

فيئول �لأمر �إىل �أن ينق�ض ذلك �لبتغاء �ملادي نف�سه بنف�سه با حتدث 

عطائها  عن  و�لكيفية  �لكمية  �لبيئة  ملر�فق  تعطيل  من  �لتد�عيات  تلك 

�ملادي لالإن�سان، وهو �حلا�سل �لآن فيما ُي�سمى باأزمة �لبيئة �لتي �نتهت 

�إليها �حل�سارة �لر�هنة.

ف  ثقاف  بنظام  جــاء  �لإ�سالمي  �لت�سور  فــاإن  ذلــك  على  وبناء 

�أن  �ساأنها  �سلوكية من  و�سو�بط  قو�عد عملية  يقوم على  �ملادي  �لبتغاء 

جتعل ��ستنفاع �لبيئة ��ستنفاًعا عدًل، يندفع فيه �لإن�سان �إىل مو�رد �لبيئة 

�إقامة حياته و�إجناز مهمته، ولكنه �ندفاع رفيق يحافظ  ل�ستثمارها ف 

على تلك �ملو�رد، ول ي�ستهلك منها �إل بقد�ر حمدد وكيفية معينة تخ�سع 

�لإن�سان  �إىل  �ملوكل  للمهمة  �لعام، كما تخ�سع  �لبيئي  �لنظام  ملقت�سيات 

�أد�وؤها ف نطاق ذلك �لنظام وف نطاق �لغاية من وجوده �أ�سا�ًسا.

�لبيئة ف ذ�تها  �لنظري حلقيقة  �لثقاف  �لت�سور  �إىل  فبالإ�سافة 

�ملادي،  لال�ستنفاع  �لأ�سلي  �ملوجه  ُيعد  مما  بها  �لإن�سان  عالقة  وف 

لالنتفاع  �لبيئة  ف  بال�سعي  باملطالبة  يت�سل  ما  �إىل  ا  �أي�سً وبالإ�سافة 

�ملادي بو�ردها �لذي جاء به �لأمر �لديني �لو�جب �إذ يتوقف عليه و�جب 

�لإ�سالمية  �لتعاليم  ف  وردت  ذلك  �إىل  بالإ�سافة  �لأر�ــض،  ف  �لتعمري 

�سلوك  �إىل  �ل�ستنفاع  ذلك  توجه  مبا�سرة  وت�سريعية  �أخالقية  توجيهات 

�لندفاع  ذلك  حمددة  م�سار�ت  ف  ي�سبط  بالعدل،  يت�سم  مق�سط  بيئي 

�لذي حتدثه �ل�سورة �لثقافية �لعقدية للبيئة �لتي تر�سم عالقة �لإن�سان 
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�ل�سورة  تلك  بقت�سيات  �لد�ئم  �لعملي  �ملذكر  مقام  وتقوم  بالبيئة، 

�لنظرية. وتعود بع�ض تلك �ملوجهات �ملبا�سرة ف �لنتفاع �ملادي بر�فق 

�لبيئة �إىل ما طبيعته عقدية �أخالقية، ويعود �لبع�ض �لآخر منها �إىل ما 

طبيعته فنية تقنية، وذلك فيما ترجع كرثة فروعه �إىل �أ�سول عامة لعل 

من �أهمها ما يلي:

: يوجه �لقر�آن �لكرمي ��ستنفاع �لبيئة  �ملادي  �ل�ستنفاع  عقدية   ·
حتقيق  �سبيل  ف  �إن�سانًيا  �سعًيا  جعله  باأن  وذلك  عقدًيا،  توجيًها  مادًيا 

�لإن�سان  ُكلف  فقد  حلياته،  كغاية  باأد�ئها  ُكلف  �لتي  للمهمة  �لإن�سان 

�سبيل  ف  يبذله  �سعي  كل  وبذلك  �لأر�ـــض،  ف  �خلالفة  مهمة  بتحقيق 

�لنتفاع �ملادي بر�فق �لبيئة ينبغي �أن يكون مندرًجا �سمن تلك �ملهمة، 

موؤطًر� باإطارها، موجًها بوجهتها، بحيث ل ينحرف ذ�ت �ليمني �أو ذ�ت 

�ل�سمال �إىل ما ميكن �أن يكون فيه نق�ض لها، �أو �إعاقة لتنفيذها.

�إن مهمة �خلالفة كغاية عقدية حلياة �لإن�سان تقت�سي فيما تقت�سي 

�أن يرتقى �لإن�سان ترقًيا روحًيا بتزكية �لنف�ض بالعلم و�لف�سيلة، و�أن يتجه 

ف ذلك �إىل �هلل يبتغي منه �لقربى، و�لنتفاع بو�رد �لبيئة ينبغي �أن ل 

من  ذلك  �أن  �إذ  حمدود،  غري  �إر�ساًل  بال�ستهالك  �ل�سهو�ت  فيه  ُتر�سل 

�ساأنه �أن ُيعطل تزكية �لروح با ت�سد �ل�سهو�ت حينما تغرق �لنف�ض فيها 

�إىل ح�سي�ض �ملادة، وُتعيق عن �لنطالق �إىل �آفاق �لكمال، فيكون ذلك 

�سلم  ف  �لروحي  بالنطالق  ي�سمح  �لذي  باحلد  مقيًد�  �ملــادي  �لنتفاع 

{�إِْذ  قـــــــارون:  ق�سة  ف  تعاىل  قولــه  �سبطـه  �لذي  �حلد  وهو  �لرتقي، 
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)2(  �لق�س�ض 77. )1(  �لق�س�ض 76 – 77.   

 
ُ َّ
اكرَ �هلل �آترَ ا  ِفيمرَ ِغ  �ْبترَ ورَ  * ِرِحنيرَ  �ْلفرَ ُيِحبُّ  لرَ   

رَ َّ
�إِنَّ �هلل ْح  ْفررَ ترَ لرَ  ْوُمُه  قرَ ُه  لرَ الرَ  قرَ

. فالت�سرف ف �ملقدر�ت 
)1(

ا } ْنيرَ كرَ ِمنرَ �لدُّ يبرَ ن�ضرَ نرَ�سِ لرَ ترَ ةرَ ورَ �ررَ �ْلآِخررَ �لدَّ

�ملادية للبيئة بال�ستهالك ينبغي �أن يكون مبتغى فيه �لد�ر �لآخرة، وذلك 

بالوقوف به عند �حلد �لذي ي�سمح برتقية �لروح بالف�سيلة و�لطاعة، ول 

يوؤول �إىل �لفرح �أي �لبطر و�لزدهاء �لذي من �ساأنه �أن مييت من �لنف�ض 

�لتوغل  به  فينحدر  لكت�سابها،  و�ملناف�سة  �ل�ساحلة  بالأعمال  �لهتمام 

�لنف�ساين  �لكمال  عن  �لإعر��ض  ح�سي�ض  �إىل  �للذ�ت  على  �لإقبال  ف 

قارون، فتعطلت بذلك  �إليه حال  �آل  ، كما  �لدينية(  بــالآد�ب  و�لهتمام 

مهمة خالفته ف �لأر�ض ب�سبب �لإغر�ق ف ��ستهالك مو�رد �لبيئة.

ا �لتعمري ف �لأر�ض تعمرًي� مادًيا  كما تقت�سي مهمة �خلالفة �أي�سً

بني  �خلري  و�إ�ساعة  �لعدل  باإقامة  معنوًيا  وتعمرًي�  �ل�ساحلة  باملن�ساآت 

�لتعمري  هـذ�  �إطار  ف  يندرج  �أن  ينبغي  �لبيئة  بو�رد  و�لنتفاع  �لنا�ض، 

باعتباره جزًء� من �لغاية �لعقدية للحياة، غري متعار�ض معه ول معيق له، 

وذلك باأن يكون عند حد من �ل�ستهالك يتم به بالتعمري، ول ينقلب بتجاوزه 

�إىل �لف�ساد كما �آل �أمر قارون حينما جتاوز ف �سهو�ته �ل�ستهالكية من 

�نتفاعه  �إذن  �لأر�ض، فكان  �لف�ساد ف  �إىل  به  �نتهى  �لبيئة حًد�  مر�فق 

ا للغاية �لعقدية من وجوده �لتي هـي �إقامة �خلالفة  بتلك �ملر�فق مناق�سً

من على �سبيل �ل�ستنكار ف قوله  ف �لأر�ض بالعمل �ل�سالح، وهو ما �سُ

لرَ  ورَ ْيكرَ  �إِلرَ  
ُ َّ
�هلل نرَ  ْح�سرَ

رَ
�أ ا  مرَ كرَ ْح�ِسن 

رَ
�أ ورَ  } �لذكر:  �لآنفة  لالآية  تكميال  تعاىل 

. فطلب �لإح�سان 
)2(

 لرَ ُيِحبُّ �مْلُْف�ِسِدينرَ }
رَ َّ
ْر�ِض �إِنَّ �هلل

رَ
ادرَ ِف �ْلأ �سرَ ْبِغ �ْلفرَ ترَ
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�إمنا هـو طلب لالنتفاع �لبيئي با يف�سي �إىل �لتعمري ف �لأر�ض ول يئول �إىل 

�لف�ساد فيها، وذلك بقرينة مقابلته بالنهي عن �لف�ساد ف �لأر�ض �لذي من 

�سمنه �لإف�ساد �لبيئي �لذي متثله �لأفعال �لتي توؤدي �إىل �لإ�سر�ر بالبيئة.

موؤطًر�  �لعقدي  �ل�سياق  هـذ�  �لبيئي ف  �ل�ستنفاع  يو�سع  وعندما 

ف  وتعمري  للنف�ض  ترقية  من  تقت�سي  فيما  �لأر�ــض  ف  �خلالفة  بعقيدة 

�لأر�ض، فاإنه ي�سبح ماأخوًذ� ماأخذ �لو�سيلة �إىل غاية ل ماأخذ �لغاية ف 

حد ذ�ته؛ �إذ �لغاية ف هـذ� �ل�سياق هـي �لقرت�ب من �هلل تعاىل بتحقيق 

�سبيل  ف  هـو خطوة  �إمنا  بالبيئة  �ملــادي  و�لنتفاع  �لأر�ــض،  �خلالفة ف 

حت�سيل تلك �لغاية، وعندما يكون �لنتفاع �ملادي بر�فق �لبيئة و�سيلة 

ل غاية فاإن �لإن�سان �سياأخذ منه بحظوظ مقدرة باأقد�ر �لغاية، وهو ما 

يكون له �لأثر �لإيجابي على �لبيئة، بخالف ما �إذ� كان ذلك �لنتفاع غاية 

ف حد ذ�ته، فاإنه �سينتهي ل حمالة �إىل �إرهاق �لبيئة و�لإخالل بتو�زنها 

�إذ  بال�ستهالك �ملفرط ملقدر�تها، وذلك ف �سبيل حتقيق �لرفاه �ملادي 

هـو �لغاية �لتي لي�ض ور�ءها غاية، وتلك هـي حال �حل�سارة �لغربية فيما 

�نتهت �إليه من �أزمة بيئية حينما جعلت �ملنفعة �ملادية من �لعطاء �لبيئي 

�لغاية �لعليا ف �حلياة �لتي لي�ض ور�ءها غاية. 

�ملادي: توجه �لتعاليم �لإ�سالمية �ل�ستنفاع  �أخالقية �ل�ستنفاع   ·
عقدًيا،  توجيًها  توجهها  كما  �أخالقًيا  توجيًها  �لبيئة  بر�فق  ــادي  �مل

فاأخرجت ذلك �ل�ستنفاع من �أن يكون جمرد عملية مادية حلفظ �حلياة 

يكون  �أن  �إىل  �لكائنات �حلية  ل�سائر  بالن�سبة  �ل�ساأن  هـو  وتنميتها مثلما 
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)1(  �مللك 15.

عملية جارية على �أ�سول وقو�عد �أخالقية م�ستقة من �لفطرة �لإن�سانية 

ف خرييتها، وحمددة بتعاليم �ل�سريعة ف م�سالكها، بحيث يبا�سر �لإن�سان 

�لبيئة بال�ستنفاع بوحي من تلك �لفطرة �خلرية وفق �إر�ساد�ت �أخالقية 

من �لوحي لعلها ف معر�ض كرثتها تعود �إىل مبد�أين �أ�سا�سيني هما:

1. �لأول : مبد�أ �لعدل بني �لنا�ض ف ذلك �ل�ستنفاع �لبيئي، فقد 

ُجعلت مر�فق �لبيئة ف �لت�سور �لإ�سالمي ملًكا م�ساًعا بني بني �لإن�سان، 

فلي�ض لأحد �أن يحتكر منه �سيًئا لنف�سه وي�ستبعد �لآخرين عن ��ستنفاعه 

�إن�سان  فلكل  �جتماعًيا،  �أو  عرقًيا  �أو  كان  دينًيا  �لأ�سباب  من  �سبب  باأي 

بقت�سى �إن�سانيته وبقطع �لنظر عن �أي �عتبار �آخر �حلق ف �أن ي�ستنفع 

�لبيئة لياأخذ حظه من مر�فقها ما كان منها حمدوًد� غري متجدد لي�ض له 

بد�ئل وما كان متجدًد� غري حمدود لي�ض له بد�ئل.

وُي�ستفاد هـذ� �ملعنى من بني ما ُي�ستفاد من �ملوقف �لقر�آين �لذي يعمم 

�ل�ستنفاع  �إىل  بالتوجيه  �لأمر  يتعلق  حينما  كافة  �لإن�سان  بني  ف  �خلطاب 

�أو  كفر  �أهل  دون  �إميــان  لأهل  �أو  جن�ض  دون  جلن�ض  تخ�سي�ض  بغري  �لبيئي 

لرَ  عرَ لأهل ع�سر دون �أهل ع�سر �آخر، وذلك ف مثل قوله تعاىل: {ُهورَ �لَِّذي جرَ

. فاخلطاب ف 
)1(

ْزِقِه} ُكُلو� ِمن رِّ ا ورَ اِكِبهرَ نرَ اْم�ُسو� ِف مرَ ُلول فرَ ْر�ضرَ ذرَ
رَ
ُكُم �ْلأ لرَ

�لآية هـو  خطاب للنا�ض كافة يجعلهم جميًعا �سركاء ف مقدر�ت �لبيئة 

وعطائها �ملادي.
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2. �لثاين : من تلك �ملبادئ �لأخالقية ف �ل�ستنفاع �لبيئي �أن يكون 

�إهد�ر ل�سيء من مقدر�ت  �إليه دومنا  ذلك �ل�ستنفاع على قدر �حلاجة 

�لبيئة ف غري حاجة، ومهما تكن حاجة �لإن�سان �إىل مر�فق �لبيئة تتغري 

وتتطور من ظرف �إىل ظرف ومن زمن �إىل زمن، فاإنها ميكن �أن تقدر 

�لتقدير  �لز�ئد على ذلك  �ل�ستهالك  ليعتب  و�لأزمنة  �لظروف  بح�سب 

مرعّية فيه �أحو�ل تلك �لظروف و�لأزمنة �سرًبا من �لإهد�ر �لبيئي جاءت 

�لتعاليم �لإ�سالمية متنعه منًعا �أخالقًيا ومنًعا ت�سريعًيا.

ف  مهم  �أثــر  �لبيئي  �ل�ستنفاع  ف  �لأخالقيني  �ملبد�أين  ولهذين 

فيها من  �ل�سلوك  ما يحدثه ذلك  �لبيئة من حيث  مع  �ل�سلوكي  �لتعامل 

�لبيئية  �ملر�فق  ��ستنفاع  ف  �لنا�ض  بني  �لعدل  فمبد�أ  ف�ساد،  �أو  �سالح 

جتاه  �مل�سرتكة  بامل�سئولية  �لإح�سا�ض  �لنفو�ض  ف  يحدث  �أن  �ساأنه  من 

�لبيئة  �لأفر�د يت�سرفون ف  �أو �ملجموعة من  بالفرد  فاإذ�  �ملر�فق،  تلك 

�لأجيال  �ملعا�سرين ومن  �أمًر� م�سرتًكا لالآخرين من  �عتبار كونها  على 

�لإح�سا�ض  وهذ�  فيها،  �لت�سرف  ف  هـم  حقهم  مثل  فيها  حق  �لالحقة 

على  يحافظون  �جلميع  يجعل  �أن  �ساأنه  من  �مل�سرتكة  �لبيئية  بامل�سئولية 

�لبيئة بالق�سد ف �ل�ستهالك وبال�سيانة من �خلر�ب على حد �سو�ء، �إذ 

ي�سبح هـذ� �حلفاظ على �لبيئة جزًء� من حق �لآخرين فيها كحقهم ف 

��ستنفاعها �أ�سا�ًسا فيما �لإخالل به �إخالل بحقهم ذلك.

�أي  على  قائًما  �لغربية  �حل�سارة  ف  �لبيئي  �ل�سلوك  يكن  مل  وملا 

من هـذين �ملبد�أين �لأخالقيني �نتهى �لأمر �إىل هـذه �لأزمة �لبيئية �لتي 
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يعاين منها �لعامل �ليوم، فهذه �حل�سارة قامت على �حليف ف ��ستنفاع 

�لبيئة متثل ف ��ستئثار �لرجل �لأبي�ض بال�سطر �لأكب من مقدر�تها دون 

�لآخرين من �لأجنا�ض ��ستئثاًر� ُفر�ض �أحياًنا بقوة �ل�سالح كما كان �لأمر ف 

حروب �ل�ستعمار، وُفر�ض �أحياًنا �أخرى بقوة �لتكنولوجيا كما هـو جار �لآن 

بال�سيطرة �لتكنولوجية للدول �لعظمى على �لرثو�ت �لطبيعية ف �لبيئة.

�لإن�سانية  �لبيئة وبني �حلاجة  ��ستنفاع  بالعالقة بني  يتعلق  وفيما 

فاإن ح�سارة �لغرب ت�سلك م�سلك �ل�ستهالك �مل�ستقل عن قدر �حلاجة، 

�إذ جتعل من �ل�ستهالك قيمة �قت�سادية قائمة، تقع �لدعوة �إليه و�حلث 

جلًيا  يبدو  ما  وهو  د�عية،  �أو غري  �إليه  د�عية  �حلاجة  كانت  �سو�ء  عليه 

بغري  �لب�سائع  ��ستهالك  �إىل  �لد�عية  �لإ�سهارية  �حلمالت  هـذه  ف 

حدود، و�ملتبعة ف ذلك �أ�ساليب �لإغو�ء �لبارعة، وهو ما �أ�سبح �سيا�سة 

�أفر�د  �قت�سادية عامة جزء من �لنظام �حل�ساري ولي�ض جمرد �سلوك 

من �لنا�ض. وقد �أف�سى هـذ� �ل�سلوك �ل�ستهالكي ملر�فق �لبيئة غري �ملقيد 

بقيود �أخالقية �إىل �إرهاق لتلك �ملقدر�ت كان له �لدور �لكبري �إن مل يكن 

�لأكب فيما تعاين منه �لبيئة �ليوم من �مل�سكالت.

تقنني �ل�ستنفاع : وهو ممار�سة �ل�ستنفاع �ملادي بر�فق �لبيئة   ·
من خالل �لقو�نني �لتي ُبنيت عليها ف طبيعتها مادة وكيفية، ومن خالل 

�لأدو�ر �لتي هـُيئ كل منها للقيام به ف �لدورة �لبيئية �لعامة، فالبيئة قد 

ُركبت - كما هـو مبني ف �لت�سور �لإ�سالمي - على �سنن وقو�نني ثابتة 

ت�سبط طبيعة مكوناتها، كما ت�سبط حتولتها وعالقتها ببع�سها و�أدو�ر 
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)1(  طه 50.

�لبيئية  �لغائية  نطاق  ف  وذلــك  �ل�ساملة،  �لبيئية  �مل�سرية  ف  منها  كل 

�ل�ساملة �لذي ميثلها تفاعل �لإن�سان بالبيئة.

وملا كانت �لبيئة ل تقدم لالإن�سان نفًعا جمانًيا مبا�سًر� �إل ف �لأقل 

من مطالبه، فاإنه كان من �ملطلوب منه �أن يبا�سرها باملعاجلة لي�ستخرج 

منافعها من ور�ء ظو�هرها، ولكن تلك �ملعاجلة ل تكون مثمرة ف حت�سيل 

منافع �لبيئة �إل �إذ� كانت معاجلة من خالل �لقو�نني �لتي ُبنيت عليها ف 

مادتها وكيفيتها و�لأدو�ر �لتي هـُديت �إليها، فاإن عطاءها للمنافع متوقف 

��سُتعطيت  �إذ�  و�أما  و�لأدو�ر،  �لقو�نني  تلك  خالل  من  ��ستعطائها  على 

لنف�سها  منتـقمة  تكون  قـد  بل  للعـطاء،  �آبية  تكـون  فاإنها  ذلك  غري  من 

ا  بُّنرَ الرَ ررَ فيعود �لإن�سان ب�سر من حيث �سعى �إىل نفع، وقد قال تعاىل: {قرَ

�لبيئية  �ملخلوقات  فهد�ية   .
)1(

ى} ــدرَ هرَ ُثمَّ  ُه  ْلقرَ خرَ ْيٍء  �سرَ ُكلَّ  ى  ْعطرَ
رَ
�أ �لَِّذي 

تعني تركيبها على �سنن بها يكون حفظها وتفاعلها �لبيئي، ومنها يكون 

��ستنفاعها من ِقبل �لإن�سان.

بغاية  �لبيئة  �إتيان  على  �لقائم  �لبيئي  �ل�سلوك  هـذ�  ف  خطوة  و�أول 

��ستنفاعها من حيث ما ُركبت عليه من قو�نني و�سنن هـي �لعلم بتلك �لقو�نني 

و�ل�سنن، وذلك ما جاءت �لتعاليم �لإ�سالمية تدعو �إليه وحتث عليه وترتقي 

هـذ�  ف  كافية  غري  �لنظرية  �ملعرفة  ولكن  �لديني،  �لوجوب  درجــة  �إىل  به 

�سبيل  ف  �لبيئة  مع  �لتعامل  وهي  �لثانية  �خلطوة  �إذً�  فتاأتي  �خل�سو�ض، 

بالقو�نني  �لنظرية  �ملعرفة  تلك  عملًيا  فيه  ُتطبق  تعاماًل  منافعها  ��ستخر�ج 
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)1(  هود 15.

و�ل�سنن، فتوؤتى بذلك مر�فق �لبيئة من حيث ما ُركبت عليه من قو�نني وما 

هـُديت �إليه من غاية بعد حت�سيل �لعلم �لنظري بها.

وقد جاء �لتوجيه �لإ�سالمي بيًنا ف هـذ� �ل�ساأن، وهو ما يبدو �أول 

ما يبدو ف �لنهي عن حماولة ��ستنفاع �لبيئة من خالل م�سالك ل عالقة 

و�لطرية  و�ل�سحر  �لتنجيم  م�سالك  مثل  وذلك  و�سننها،  بقو�نينها  لها 

و�لتو�كل، فهذه كلها طرق ُت�ستعمل ف ��ستعطاء �ملنافع �لبيئية ولكن من 

مد�خل وهمية ل �سلة لها باملد�خل �لقانونية، ولذلك فقد جاء �لتوجيه 

دون  �ل�سنن  م�سلك  على  و�لإبقاء  كلها  �مل�سالك  هـذه  بتحرمي  �لإ�سالمي 

غريه، وعلى ذلك ُبنيت �حل�سارة �لإ�سالمية ف جميع مظاهرها.

جاء  �ل�سنني  �ل�ستنفاع  �إىل  �لإ�سالمي  �لتوجيه  ذلك  نطاق  وف 

�لقر�آن �لكرمي يوؤكد للنا�ض �أن �حل�سول على منافع �لبيئة ل يتاأتى �إل من 

خالل �إتيانها من حيث �سننها، و�أنه ل دخل ف ذلك ملا يت�سف به م�ستعطي 

�لبيئة من �إميان �أو كفر، فاأميا �إن�سان �بتغى من �لبيئة منفعة مهما يكن 

�لتعامل  مدخل  �سوى  ذلك  �إىل  له  مدخل  فال  كفره  �أو  �إميانه  �أمــر  من 

اةرَ  يرَ ُيِريُد �حْلرَ انرَ  ن كرَ �لقانوين معها، وذلك هـو مقت�سى قوله تعاىل: { مرَ

 .
)1(

{ �ُسونرَ ُيْبخرَ لرَ  ا  ِفيهرَ ُهْم  ورَ ا  ِفيهرَ ُهْم  الرَ ْعمرَ
رَ
�أ ْيِهْم  �إِلرَ فِّ  ُنورَ ا  هرَ ترَ ِزينرَ ورَ ا  ْنيرَ �لدُّ

فاهلل تعاىل قد جعل لكل �سيء قدًر� �أي نظًما و�سنًنا تنظم عالقته بكل ما 

ف �لكون، فمن �أخذ كل �سيء ب�سنته �أقبلت عليه تلك �ل�سنة با لها من 

باأن جعله �هلل  بلغ من �طر�د ذلك  �لــرثوة، وقد  �لرزق ومكنون  �أخالف 

قانوًنا منقاًد� لكل من عمل به و��ستغله بحقه، موؤمًنا باهلل �أو غري موؤمن.
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وعندما ُحرمت �لتعاليم �لإ�سالمية بع�ض �ملاآكل و�مل�سارب و�ملناكح، 

فيما  �ساأن  �لتحرمي دللة ذ�ت  فاإن ف ذلك  و�لزنا،  �مليتة و�خلمر  مثل: 

بع�ض  ف  مبني  هـو  �إمنــا  �لتحرمي  فهذ�  �لبيئي،  �لنتفاع  بتقنني  يتعلق 

جو�نبه على ما ف هـذه �ملحرمات من معاك�سة لقو�نني �لبيئة و�سننها ف 

مبا�سرتها بال�ستنفاع، فهذه �لقو�نني تقت�سي �أن ف هـذه �ملاآكل و�مل�سارب 

�إذً� قد طلب  يتعاطاها، فيكون  �لإن�سان حينما  �أ�سر�ًر� ت�سيب  و�ملناكح 

�لنفع و�إمنا من م�سالك  �لتي يكون منها  �لبيئة من غري قو�نينها  منافع 

ف  ولكنها  �للذة،  من  يح�سل  فيما  باملنفعة  توهم  م�سالك  هـي  خاطئة 

يدل  فيما  يدل  �لتحرمي  بذلك  فجاء  �سرر،  �إىل  �إل  تف�سي  ل  حقيقتها 

على توجيه �سلوكي بيئي �إىل ��ستنفاع للبيئة يكون وفق ما ُينبت عليه من 

�لقو�نني و�ل�سنن �لتي ل يكون �نتفاع �إل من خاللها.

�إليه  وجهت  �لذي  �لبيئي  �ل�ستنفاع  ف  �لتقنني  هـذ�  �أن  �سك  ول 

�لبيئية  �ملنافع  على  �حل�سول  �إىل  جهة  من  يف�سي  �لإ�سالمية  �لتعاليم 

بي�سر، ويف�سي من جهة �أخرى �إىل �حلفاظ على �لبيئة خا�سة من حيث 

نظامها وتو�زنها، فاإتيان �لإن�سان �لبيئة من حيث قو�نينها هـو �نخر�ط 

و�أما  �ن�سجامها ول يحدث فيه ��سطر�ًبا،  ف دورتها �سوًيا يحافظ على 

من  ب�سيء  يظفر  ل  فاإنه  لقو�نينها  معاك�ض  �جتاه  ف  �لبيئة  مع  �لتعامل 

�أريد �لنفـع، وهو مع ذلك يف�سي  عطائها، بل قد يبوء بال�سر من حيث 

ذلك  على  ت�سوي�ض  �أ�سله  ف  هـو  با  �لبيئي  �لتو�زن  ف  �ل�سطر�ب  �إىل 

جتري  �لتي  و�ل�سـنن  �لقـو�نني  من  ن�سيج  حقيقته  ف  هـو  �لــذي  �لتو�زن 

عليها �لبيئة.
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من  �أ�سا�ض  على  �لبيئة  ��ستنفاع  ف  �لغربية  �حل�سارة  قامت  وقد 

�لعلم بقو�نينها وبلغت ف ذلك �ساأًو� بعيًد� مل تبلغه ح�سارة قبلها، وحترر 

�ألو�ن �لوهم، وملا �سلكت  �لإن�سان فيها ف تعامله �لبيئي من كل لون من 

��ستنفاعها من خالل قو�نينها و�سننها  �لبيئة م�سلك  هـذه �حل�سارة ف 

فاإنها ظفرت ب�سلكها هـذ� من �ملنافع بعطاء ثري مل تظفر به ح�سارة 

غريها، بحيث كان هـذ� �لتقنني ف �ل�ستنفاع هـو �ل�سبب �لأكب ف ثر�ء 

�لزدهار  ف  �لأكــب  �ل�سبب  هـو  بالتايل  وكان  وغز�رته،  �لبيئي  �لعطاء 

�ملادي لهذه �حل�سارة.

ولكن هـذ� �ل�ستنفاع �لقانوين للبيئة �لذي �سلكته ح�سارة �لغرب 

على وجه �لعموم قد د�خلته ف وجوهه �لتطبيقية �نحر�فات كثرية كان 

�لتي  �لأزمة  تفاقم  �أ�سهمت ف  بالبيئة  �أ�سر�ر  �إحد�ث  �لأثر ف  بالغ  لها 

�نتهت �إليها حديًثا، ومل تكن تلك �لنحر�فات جمرد �أخطاء حمدودة ف 

�إر�دية  معاك�سات  كانت  ولكنها  �لبيئة،  مر�فق  على  �لعلمية  �لتطبيقات 

مق�سودة لبع�ض �ل�سنن �لبيئية للح�سول على منافع ف حقيقتها لي�ست 

�إل منافع موهومة �سرعان ما يتبني �أنها م�سار يتجاوز �سررها �لإن�سان 

نف�سه لي�سيب عموم �لبيئة باخللل، وما ذلك �إل ب�سبب �لتعامل مع بع�ض 

مر�فق �لبيئة با يخالف ما ُقدرت عليه من قانون ف �لنفع وما هـُديت 

ف  تفريط  �أو  ��ستنز�فها،  ف  باإفر�ط  غاية  من  بطبيعتها  ذلك  ف  �إليه 

�لنتفاع بها.

�أف�سحت فيه �حل�سارة  �ملعنى فيما  لهذ�  بيًنا  وقد جند م�سد�ًقا 
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�لغربية من جمال ل�ستزر�ع وت�سنيع و��سعني ملحا�سيل ومو�د معاك�سة ف 

�أجل  فعلها مل�سلحة �حلياة �لإن�سانية �لتي ُقدرت �لبيئة ف طبيعتها من 

�ملثال  �سبيل  على  وذلك  وجودها،  لأ�سل  كغاية  ذلك  �إىل  وُهديت  نفعها 

�سابهها  وما  و�لتبغيات  باخلمور  �لغربية  �حل�سارة  �حتفال  ف  يبدو  ما 

و�مل�سنوعة  �مل�ستزرعة  �ملو�د  فهذه  �ل�سارة،  و�مل�سنوعات  �لنباتات  من 

من  وعن�سًر�  �لرفاه،  مطالب  من  مطلًبا  �حل�سارة  هـذه  ف  �أ�سبحت 

�ل�سعي  فيها  وُي�سعى  �إياها،  ل�ستعطائها  �لبيئة  ُتق�سد  �لبهجة،  عنا�سر 

�حلثيث للح�سول منها عليها.

وعندما يتبني �لناظر ف هـذ� �لأمر ما حتدثه هـذه �ملو�د من فادح 

�لأ�سر�ر ب�سحة �لإن�سان، وما ت�سببه من �إرهاق فادح ملو�رد �لبيئة تربة 

ومياًها و�أ�سمدة وغريها - �إذ تظفر من ذلك بالن�سيب �لو�فر -، فاإنه 

يقف عياًنا على ما يف�سي �إليه هـذ� �ل�سلوك ف ��ستنفاع �ملر�فق �لبيئية 

�إل  ذلك  وما  نظامها،  وف  مادتها  ف  بالبيئة  خلل  �أميــا  يخل  �سرر  من 

ب�سبب من حتويل تلك �ملر�فق ف عطائها عما هـُديت �إليه من نفع حقيقي 

بح�سب ما ُقدرت عليه ف تكوينها لتوجه ف نفع موهوم، فهو �إذن �سرب 

من �لف�ساد ف �لبيئة حتدثه ح�سارة �لغرب بخالفة �سنن �لطبيعة.

باهر  تقدم  من  �لغربية  �حل�سارة  �إليه  و�سلت  ما  فــاإن  وبذلك 

و�حليو�نية  �لزر�عية  �ملحا�سيل  تكثري  �سبيل  ف  �لور�ثية  �لهند�سة  ف 

�لأهمية  من  كبرية  درجة  على  نتائج  ذلك  ف  حقق  كان  لئن  وجتويدها 

�إل �أن علماء �لبيئة �أ�سبحو� �ليوم ينظرون �إليه بريب كبري، و�أ�سبح كثري 
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منهم يطلق �سيحات فزع من �أ�سر�ر بيئية وخيمة حتدثها تلك �لهند�سة 

�لتي ت�سرب  �لأزمة  بارًز� من عنا�سر  �أن تكون عن�سًر�  �لور�ثية تو�سك 

�لبيئة حا�سرً�.

�إ�سعاف  �لهند�سة من  تلك  �إليه  �أدت  ما  �ملثال  �سبيل  ومن ذلك على 

لقدرة �لنباتات �مل�ستن�سلة على �ملقاومة لالآفات �لعار�سة، مما �أدى و�سيوؤدي 

�إىل �نقر��ض و��سع لأنو�ع �لنبات ب�سبب ما ُيعرف بتاآكل �جلينات، وذلك ما 

يف�سي ل حمالة �إىل خلل خطري ف �لنظام �لبيئي بد�أت بو�دره تظهر كعن�سر 

من عنا�سر �لأزمة �لعامة للبيئة، وينذر م�ستقباًل بت�سعيد خطري فيها، خا�سة 

حينما تقتحم هـند�سة �لور�ثة جمال �حليو�ن ب�سكل و��سع.

وهكذ� يتبني �أن �لت�سور �لإ�سالمي فيما يتعلق بالت�سرف �لعملي 

ف �لبيئة يوجه �لإن�سان ف هـذ� �لت�سرف �إىل �ل�سعي فيها طلًبا للمنفعة 

ف  �خلالفة  بهمة  �لتكليف  من  كجزء  و�جًبا  تكليًفا  ذلك  وجعل  منها، 

�لبيئة على خطني متو�زيني:  ��ستنفاع  �أن يكون  �إىل  �لأر�ض، كما يوجهه 

��ستنفاع روحي بتمثل حقيقتها وتذوق جمالها، و��ستنفاع مادي بارتفاق 

على  ومقنًنا  �أخالقية،  وقو�عد  عقدية  ببادئ  موؤطًر�  �رتفاًقا  مو�ردها 

�أ�سا�ض �ل�سنن �لتي ُبنيت عليها تلك �ملو�رد و�لغايات �لتي هـُديت �إليها.

�سلوًكا  �لبيئة  ف  �سلكت  �لغربية  �حل�سارة  فاإن  ذلك  مقابل  وف 

مادًيا عظيًما،  به عمر�ًنا  �أقامت  ما  �ملنافع  فيه من  ��ستنفاعًيا ح�سلت 

ولكنها �أ�سابت �لبيئة بال�سرر �لكبري و�خللل �لبالغ، وما ذلك �إل بتوجه 

هـذ� �ل�ستنفاع توجًها يخلو من �لبتغاء �لروحي، ويتمح�ض لبتغاء مادي 
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)1(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

ل تقيده مبادئ من عقيدة، ول قو�عد من �أخالق، ول يلتزم ب�سنن وقو�نني 

�لإ�سالمي  �ملنظور  �أهمية  ُيبني عن  ما  �لتقابل  �لبيئية، وف هـذ�  للغائية 

ق�سية  هـي  �لر�هنة  �أزمتها  ف  �لبيئة  ق�سايا  من  بق�سية  يتعلق  فيما 

.
)1(

��ستنفاع �لبيئة 

�إن �هلل �سبحانه وتعاىل عندما �سّخر �لبيئة لالإن�سان وجعلها موطنا 

عليها،  و�إقامته  �أو�ساعه  مع  يتالئم  ما  وفق  حياته  يقيم  حتى  لنتفاعه 

فاإنه طالبه بالعمل على �ملحافظة على �لتو�زن ف �نتفاعه بالبيئة ماديًا 

و�لجتهاد�ت  �لن�سية  �لدلئل  قررته  مما  ذلك  ف  ينطلق  و�أن  وروحيًا، 

�لفقهية حتى ل ينحرف عن جاّدة �ل�سو�ب فيهلك نف�سه بنف�سه.

ثم �إن من �أف�سل ما �سّخره �هلل تعاىل لالإن�سان لنتفاعه ف �لبيئة 

و�لقدر�ت،  و�ل�سفات  �لهيئة  ف  معه  يت�سابه  �لذي  �لإن�سان  به  �ملحيطة 

حيث نّظم �لعالقة بني مفرد�ت بني �لإن�سان باعتبار �لنتماء �إىل �لدين، 

ولكن ملا كان ذلك لي�ض حمال لدر��ستنا، فاإن ما نتعّر�ض له �سمن �ملحور 

بعد�  تقرر  �لتي  �لن�سو�ض  بع�ض  وحتليل  ��ستعر��ض  ف  يتمثل  �لالحق 

فيها  جن�ض  بكل  و�ملتمثلة  به،  �ملحيطة  بالبيئة  �لإن�سان  لنتفاع  �أخالقيا 

عد� �لإن�سان، و�لذي كان لتنظيم �لعالقة به �لن�سيب �لأكب ف �لقو�عد 

و�ل�سو�بط �ملقررة ف �لكتاب و�ل�سنة.
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ثالثًا - اآداب و�صلوكيات تت�صل بحق االنتفاع  :

هناك ف �لن�سو�ض �لقر�آنية وف �ل�سنة �ملحمدية �آد�ب قررها �لنبي 

)�سلى �هلل عليه و�سلم( تزيد من خ�سو�سية �لنظام �لإ�سالمي فيما يت�سل 

بحق �لنتفاع بالبيئة بختلف عنا�سرها، حيث ��ستملت هذه �لن�سو�ض على 

�لكثري من �لقو�عد �لتي تقرر هذ� �جلانب من �خل�سو�سية.

كتاب  ف  و�لنبوية  �لقر�آنية  �لن�سو�ض  ��ستقر�ء  خــالل  ومــن   

)ريا�ض �ل�ساحلني( ملحي �لدين �لنووي فاإن مما ورد ف هذ� �لكتاب من 

دلئل وقو�عد تت�سل باآد�ب �لتعامل �لبيئي يتمثل �أبرزه فيما يلي، و�أعني 

بذلك �لآد�ب �لتي تت�سل بعالقة �لنتفاع بني �لإن�سان كجزء متميز من 

يقيم  حتى  بها  بالنتفاع  ي�ستعني  �لتي  �لبيئة  عنا�سر  خمتلف  مع  �لبيئة 

�أمور حياته، و�إل فاإن �لكتاب قد حوى ف غالبه �لقو�عد �لتي تنظم عالقة 

�لإن�سان باأخيه �لإن�سان، وهو لي�ض حماًل لبحثنا ف هذه �لدر��سة. وفيما 

عالقة  ف  �لأخالقي  �لبعد  تعالج  �لتي  �جلو�نب  لبع�ض  ��ستعر��ض  يلي 

هذه  تاأخذ  حيث  و�لبيئة،  �لإن�سان  بني  و�لتاأثري  و�لتاأثر  و�لنتفاع  �لنفع 

�لعالقة بعدً� روحيًا �ساخمًا يرتقي بها عن �سائر �لعالقات �لتي تن�ساأ بني 

�لبيئة و�ملخلوقات �حلية �لأخرى �ملحيطة بها من غري بني �لإن�سان.

و�ل�سكر عليها يف كل حال:  �لنعم  تذكر   ·

تذكر  بالبيئة  �لنتفاع  عملية  ترتبط  �لتي  �لآد�ب  �أعظم  من  �إن 

�لتي  �لنعمة  و�سكره على هذه  بتذكر خالقها وم�سّخرها، وحمده  �لنعمة 
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)1(  �لزخرف 12 – 13.

نبوية  و�أحاديث  قر�آنية  �آيات  ذلك  ويقرر  لالإن�سان،  تعاىل  �هلل  �سخرها 

كثرية نتعر�ض لبع�ض منها ف هذ� �ملقام.

لرَ  عرَ جرَ ا ورَ �جرَ ُكلَّهرَ ْزورَ
رَ
لرَقرَ �ْلأ �لَِّذي خرَ يقول �هلل تعاىل ف حمكم �لتنزيل: {ورَ

ةرَ  ْذُكُرو� ِنْعمرَ لرَى ُظُهوِرِه ُثمَّ ترَ ُوو� عرَ �ْسترَ ُبونرَ * ِلترَ ْركرَ ا ترَ  مرَ
ِ
ام ْنعرَ

رَ
�ْلأ ُكْم ِمنرَ �ْلُفْلِك ورَ لرَ

ُه  لرَ ا  ُكنَّ ا  مرَ � ورَ ذرَ ا هرَ نرَ لرَ ررَ  خَّ انرَ �لَِّذي �سرَ ُقوُلو� �ُسْبحرَ ترَ ورَ لرَْيِه  ْيُتْم عرَ ورَ � ��ْسترَ �إِذرَ ُكْم  بِّ ررَ

.
)1(

ِلُبونرَ } ُْنقرَ ا ملرَ نرَ بِّ ا �إِىلرَ ررَ �إِنَّ ُمْقِرِننيرَ * ورَ

قد ذكر  تعاىل  باأن �هلل  �لآية  لهذه  تف�سريه  �ل�سعدي ف  وقد ذكر 

باأنه خلق لعباده من �لأ�سناف كلها مما تنبت �لأر�ض ومن �أنف�سهم ومما 

ل يعلمون، من ليل ونهار، وحر وبرد، وذكر و�أنثى وما �إىل ذلك، كما �أنه 

تعاىل �سخر لكم �لفلك لركوبها وهي �ل�سفن �لبحرية، وكذلك �سخر لكم 

من �لأنعام ما ي�سلح لذلك.

�ل�ستو�ء  وهو  �لإن�سان  لنفع  �لت�سخري  هذ�  من  �حلكمة  يبني  ثم 

على ظهر هذه �لدو�ب، وعدم �لن�سيان �أنها من �لنعم �لتي �أنعم �هلل بها 

تعاىل على عباده ليذكرو� ويتذكرو� كيف ت�سهل لهم هذه �لنعم �أمورهم 

�حلياتية، وهي بذلك ت�سمل كل مركوب.

تعاىل  عليه  و�لثناء  �سّخرها،  ملن  بالنعمة  �لعــرت�ف  من  بد  فال 

�لنعمة،  لكم هذه  ت�سبحو� بن �سخر  �أن  �أمركم  بذلك، وهو لأجل ذلك 

كنا  ما  و�لأنــعــام  �لفلك  من  �سخر  ما  لنا  ت�سخريه  لول  تعاىل  �أنــه  حيث 
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج4،  مرجع �سبق ذكره، �ض 440.

مطيقني لذلك ول قادرين عليه، ولكن من لطفه وكرمه تعاىل �سّخرها 

وذللها وي�ّسر �أ�سبابها، و�ملق�سود بذلك �أن �لرب �ملو�سوف با ذكره من 

�إفا�سة �لنعم على �لعباد، هو �لذي ي�ستحق �أن يعبد، وهو �لذي ي�ستحق 

�أن ي�سلى له وي�سجد.

ومن جانب �آخر يقرر تعاىل بعدً� �آخر �أو غر�سًا �آخر يت�سل جميعه 

باأن هذ� �لتذكر للنعمة و�ل�سكر عليها مدعاة �إىل �أن يتذكر �لإن�سان �أنه 

�إىل ربه منقلب، وخلالقه ر�جع بعد هذه �حلياة كال با قدمت يد�ه، وف 

ذلك – كما �أ�سار �ل�سعدي ف تف�سريه – �إيذ�ن و�إعالم باأن حق �لر�كب 

�أن يتاأمل فيما يالب�سه من �مل�سري، ويتذكر منه �مل�سافرة �لعظمى �لتي هي 

�لنقالب و�لرجوع �إىل �هلل تعاىل، فيبني �أموره ف م�سريه ذلك عن تلك 

�ملالحظة، ول يخطر بباله على �سيء مما ياأتي ويذر �أمرً� ينافيها، حيث 

.
)1(

�أن من �سرورة ذلك �أن يركبه لأمر م�سروع 

�سنتعر�ض  �لتي  �لتفكر  بعبادة  ترتبط  �ل�سكر  عبادة  فاإن  وبذلك 

لها فيما بعد، وعبادة �لتفكر جتر �إىل �إحياء �لإميان بالآخرة، وهي و�إن 

وردت على �سبيل �لتق�سيم ف هذ� �ملقام، �إل �أنها مرتبطة �رتباطًا ل يقبل 
ُ
�أ

�لنف�سام ف جميع �لأحو�ل، وهذ� ما �سيتاأكد لنا من خالل �ل�ستعر��ض 

�سمن �ملحاور �لالحقة.

�ملنظور  حيث  من  و�سيلته  غاية  فهو  باحلمد،  مرتبط  �ل�سكر  �إن 
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)1(  �لبقرة 152.

)2(  �إبر�هيم 7.

)3(  �لإ�سر�ء 111.

يون�ض 10 .  )4(

)5(  �لفاحتة 1.

وت�سخري  ور�ساد،  نعمه من هد�ية  على  تعاىل  تتمثل ف �حلمد هلل  �ل�سرعي 

و�إنعام، وت�سهيل وتي�سري ف خمتلف �أمور �حلياة مما يت�سل بدينه ودنياه.

وملا كان هذ� �لأمر من �لأمور �لهامة ف �سريعة �هلل تعاىل، فاإنه 

�أن  كما  باحلمد،  وربطه  ن�سو�سه  من  �لكثري  ف  قــرره  قد  عاله  ف  جل 

�لن�سو�ض �لنبوية قد قررت جانبًا كبريً� مما يت�سل بال�سكر �لذي يناق�سه 

ويقابله �لكفر بالنعم، حيث �ل�سكر يجر لزيادة �لنعم، و�لكفر يجر �إىل 

حمق �لبكة منها.

ْذُكــْرُكــْم 
رَ
�أ ـــاْذُكـــُرويِن  {فرَ تنزيله:  �آي  حمكم  ف  تعاىل  �هلل  يقول 

ْرمُتْ  كرَ �سرَ ــِئــْن  {لرَ كذلك:  تعاىل  ويقول   .
)1(

ــُروِن} ــُف ــْك ترَ لرَ  ورَ يِل  ــُكــُرو�  ��ــسْ ورَ

ُقِل  . ويقول تعاىل كذلك: {ورَ
)2(

ِديٌد} �سرَ �ِبي لرَ ذرَ ْرمُتْ �إِنَّ عرَ فرَ ِئْن كرَ لرَ ُكْم ورَ نَّ ِزيدرَ
رَ
أ لرَ

بِّ  ِ ررَ
َّ

ْمُد هلِل ِن �حْلرَ
رَ
�ُهْم �أ ْعورَ ِخُر درَ

رَ
�آ . ويقول ف �آية �أخرى: {ورَ

)3(
{ ِ

َّ
ْمُد هلِل �حْلرَ

. بل �إن هناك �آية تقرر �حلمد �ملطلق هلل تعاىل، حيث وردت 
)4(

ِنيرَ } املرَ �ْلعرَ

ف �أعظم �سور �لقر�آن مما يرتدد على �لل�سان ف كل �سالة مر�ت ومر�ت، 

.
)5(

امِلنيرَ } بِّ �ْلعرَ ِ ررَ
َّ

ْمُد هلِل و�لتي يقول �هلل تعاىل فيها:  {�حْلرَ



)1(  �لزخرف 12 – 13.

)2(  �لأكلة ) بفتح �لهمزة ( �ملرة من �لأكل، و�ل�ّسربة ) بفتح �ل�سني (: �ملرة من �ل�سرب.

)3(  رو�ه م�سلم ) 2734 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي – �أبي زكريا يحي بن �سرف، 

– �أحمد  و�لدقاق  �لعزيز،  – عبد  رباح  �أحاديثه  و�أخرج  �ل�ساحلني، حققه  ريا�ض 

– 2006، د�ر �ل�سالم للن�سر  – �سعيب، ط: 1، 1427  يو�سف، وبر�جعة �لأرنوؤوط 

و�لتوزيع، �لريا�ض – �ل�سعودية، �ض 412.
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فاهلل �سبحانه وتعاىل م�ستحق للحمد ف كل وقت وف كل حني، فهو 

�ملنعم و�مل�سخر لالإن�سان كل �خلري�ت �لتي ت�ستحق كل هذ� �لثناء؛ لذلك 

كان �لثناء من �أعظم �لعباد�ت �لتي قررها �هلل �سبحانه وتعاىل ف عالقة 

�لعبد بربه.

ْت  انرَ ًة كرَ ْريرَ اًل قرَ ثرَ  مرَ
ُ َّ
برَ �هلل ررَ �سرَ ويقول �هلل تعاىل ف حمكم �لتنزيل: {ورَ

ا  هرَ �قرَ ذرَ
رَ
اأ ِ فرَ

َّ
ْنُعِم �هلل

رَ
ْت ِباأ ررَ فرَ كرَ اٍن فرَ كرَ ًد� ِمْن ُكلِّ مرَ غرَ ا ررَ ا ِرْزُقهرَ ِتيهرَ

ْ
اأ ًة يرَ ِئنَّ ًة ُمْطمرَ ِمنرَ

رَ
�آ

.
)1(

ُعونرَ } نرَ اُنو� يرَ�سْ ا كرَ ْوِف ِبرَ �خْلرَ وِع ورَ ا�ضرَ �جْلُ  ِلبرَ
ُ َّ
�هلل

وبذلك فاإن �هلل �سبحانه وتعاىل من �إذ� مل ي�سكره �لعبد بذكر نعم �هلل 

تعاىل و��ست�سعار عظمتها، فاإنه يكون بذلك كافرً� بنعمة �هلل تعاىل، فال يكون 

جز�ءه بذلك �إل �أن يلب�سه لبا�ض �جلوع و�خلوف با جنته يد�ه.

�لنووي ف كتاب حمد �هلل تعاىل و�سكره فيما يت�سل  ومما ذكره 

بحمد �هلل تعاىل و�سكره على نعمه �لتي �أنعم �هلل تعاىل بها عليه ما ُروي 

عن �أن�ض )ر�سي �هلل عنه( قال: قال ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم(: 

. فيحمد عليها، وي�سرب �ل�سربة 
)2(

»�إن �هلل لري�سى عن �لعبد ياأكل �لأكلة 

.
)3(

فيحمد عليها « 



)1(  متفق عليه، رو�ه �لبخاري ) 9 / 458 ( و م�سلم ) 2022 (، و�أخرجه �لطب�ين ) 2 

/ 934 ( و�أبو د�ود ) 3777 ( و�لرتمذي ) 1858 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي 

يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 262. زكريا  – �أبي 
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يقرر �حلديث �ل�سابق مبد�أ من مبادئ �لتعامل مع نعم �هلل تعاىل 

�لطعام  بنعمة  تتمثل  وهي  �حليوي،  حميطه  ف  لالإن�سان  �سخرها  �لتي 

و�ل�سر�ب، حيث تقرر من خالل  �حلديث �أن ر�سي �هلل �سبحانه وتعاىل 

عن �لعبد مرهون بدرجة قناعة با ي�سّخره �هلل تعاىل له من نعمة ف ماأكله 

�ملخالفة تعبري عن �سخط �هلل �سبحانه  وم�سربه، وف ذلك وفق مفهوم 

وتعاىل ف ما يناق�ض ذلك من تذمر و�سخط على نعم �هلل تعاىل.

بل يقرر �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( مع ما يقتات به �لإن�سان 

�آد�بًا تت�سل بالتعامل مع نعمة �لطعام و�ل�سر�ب �لتي ينعم �هلل بها على 

�أدب  كتاب  ف  �لنووي  �سّمنه  ما  ذلك  ومن  عــوده،  يقيم  حتى  �لإن�سان 

�لطعام ما يت�سل بالت�سمية ف �أوله و�حلمد ف �آخره، ويقرر ذلك ن�سو�ٌض 

نبويٌة كثرية منها حديث عمر بن �أبي �سلمة )ر�سي �هلل عنهما( قال: قال 

يل ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم(: »�سم �هلل، وكل بيمينك، وكل  مما 

.
)1(

يليك« 

بل �إن هناك حديث نبوي يقرر �لثو�ب بغفر�ن ما تقدم من �لذنب 

على حمد �هلل تعاىل بعد �لطعام و�ل�سر�ب، حيث ورد ف هذ� �حلديث 

دعاء ي�ستحب للمرء �أن يقوله بعد تناول �ملطعوم و�مل�سروب، وهذ� �حلديث 

يرويه معاذ بن �أن�ض )ر�سي �هلل عنه( قال: قال ر�سول �هلل )�سلى �هلل 



)1(   رو�ه �أبو د�ود ) 4032( و�لرتمذي ) 3454 (، و�أخرجه �بن ماجة ) 3285 (، وح�ّسنه 

�حلافظ بن حجر ف �أمايل �لأذكار. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي – �أبي زكريا يحي 

بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 263. 

)2(  متفق عليه، رو�ه �لبخاري ) 9 / 477(، وم�سلم ) 2064 (، و�أخرجه �أبو د�ود )3763( 

و�لرتمذي ) 2032(. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي – �أبي زكريا يحي بن �سرف، 

ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 263.

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
261

عليه و�سلم(: »من �أكل طعاما فقال: �حلمد هلل �لذي �أطعمني هذ� ورزقنيه 

.
)1(

من غري حول مني ول قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه« 

و��ستحباب  �لطعام  يعاب  �أل  تعاىل  �هلل  نعمة  تقدير  من  فاإن  كذلك 

مدحه نظرً� لكونه من نعم �هلل تعاىل على �لإن�سان، حيث �أن ف ذلك تعبري 

عن عدم �لقناعة، وبالتايل تق�سري ف �ل�سكر على نعم �هلل تعاىل. ويقرر ذلك 

�أبو هريرة )ر�سي �هلل عنه( قال: »ما عاب ر�سول �هلل  �حلديث �لذي رو�ه 

.
)2(

)�سلى �هلل عليه و�سلم( طعامًا قّط، �إن ��ستهاه �أكله، و�إن كرهه تركه«

وبذلك فاإن �لقناعة با ق�سمه �هلل تعاىل للعبد من هذه �لبيئة من 

رزق و�سكره على نعمه تعاىل يعد من �أعظم �لعباد�ت �لتي يرتبط �لعبد 

من خاللها بخالقه ليتذكر ف جميع �لأحــو�ل نعمة �هلل تعاىل عليه با 

�سخره له من �سائر �لنعم �لتي تعينه ف حله وترحاله، وف جميع �أحو�له، 

لربط ذلك كله باحلقائق �لتي تت�سل على نحو غري مبا�سر بهذه �لعبادة 

من تفكر ف خلق �هلل تعاىل و�رتباط با عليه ماآل هذه �لبيئة �ملوؤقتة �لتي 

�سخرها �هلل لالإن�سان كد�ر �بتالء و�متحان يختب فيها تكليفه من خالل 

�لعديد من �مل�سائل �لتي تقي�ض درجة كفاءته ف قربه من ربه.



�سبق  مرجع  �لبيئة،  على  �ملحافظة  �إىل  �لإ�سالم  منظور  �ملجيد،  عبد   – طريباق    )1(

ذكره.
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ف  �لإن�ساين  �لإنتاج  م�ستويات  �أرقــى  بال�سكر  يحقق  �لإن�سان  �إن 

�لدنيا، ويرحتل �إىل �أرقى بيئة ميكن �أن يعي�سها �لإن�سان ف مر�حل وجوده 

كله وهي �جلنة، فتح�سل تنمية م�ستدمية متتد عب �لدنيا �إىل �لآخرة. 

وبرتك �ل�سكر ون�سيان �خلالق �أو تنا�سيه ينغم�ض �لإن�سان ف عملية �إنتاجية 

مغلقة تنح�سر ف �لدنيا كمجال حيوي، وف �لعمر �لق�سري كمجال زمني، 

و�أمام رغبة حب �لبقاء و�لتملك و�لرفاه تتبدد خري�ت �لأر�ض بني مطرقة 

�لهبوط  ويح�سل  �لظامل،  �لب�سري  �لنهم  و�سند�ن  �لتكنولوجي  �لتحويل 

.
)1(

�لبيئي �ملحذور ف �لدنيا و�لآخرة 

�إن  �لفقر:  وف�سل  �لتقلل منها  على  و�حلــث  �لدنيا  �لزهد يف   ·
�هلل �سبحانه وتعاىل عندما �سّخر هذه �لبيئة �ملوؤقتة لالإن�سان ولغريه من 

�ملخلوقات فاإن هذ� �لت�سخري لي�ض لينهم منها ومن خري�تها، حيث عر�ست 

�لن�سو�ض �لقر�آنية ما يت�سل بذلك تعبريً� عن هذه �لنظرة، كما قررت 

بالتناف�ض  بالدنيا  �لتعلق  يفرزه  �لذي  �ل�سلبي  �لنبوية �جلانب  �لأحاديث 

�إ�سكالية  �أعظم  �أن  �لهلكة لأهلها، ول �سك  على خري�تها فيكون �مل�سري 

�لأ�سا�ض من  �لغر�ض  ين�سى  �أن  بالإن�سان  ذلك  يوؤدي  �أن  ذلك  تتولد من 

خلقه و�ملتمثل بالعبادة و�لتوحيد هلل جل ف عاله.

�لدنيا،  ف  �لزهد  ف�سل  )بــاب  �سماه  بابا  ذلك  ف  �لنووي  يبوب 

�لآيات  من  عددً�  يذكر  �لفقر(، حيث  وف�سل  منها،  �لتقّلل  على  و�حلث 



)2(  �لكهف 45 – 46. )1(  يون�ض 24.   

)4(  �آل عمر�ن 14. )3(  �حلديد 20.   

)5(   فاطر 5.
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يت�سل بفهومها  ما  نعالج  �لتي  �لنبوية  �لن�سو�ض  �لقر�آنية، وعددً� من 

وما تقرره ف هذ� �ملقام من دللت وتوجيهات.

اِء  مرَ اُه ِمنرَ �ل�سَّ ْلنرَ ْنزرَ
رَ
اٍء �أ مرَ ا كرَ ْنيرَ اِة �لدُّ يرَ ُل �حْلرَ ثرَ ا مرَ رَ يقول �هلل تعاىل:  {�إِمنَّ

ْر�ُض 
رَ

ِت �ْلأ ذرَ خرَ
رَ
� �أ تَّى �إِذرَ اُم حرَ ْنعرَ

رَ
�ْلأ ا�ُض ورَ ُكُل �لنَّ

ْ
اأ ا يرَ ْر�ِض مِمَّ

رَ
اُت �ْلأ برَ لرَطرَ ِبِه نرَ اْخترَ فرَ

ْو 
رَ
�أ ْياًل  لرَ ا  ْمُرنرَ

رَ
�أ ا  اهرَ ترَ

رَ
�أ ا  لرَْيهرَ عرَ ــاِدُرونرَ  قرَ ُهْم  نَّ

رَ
�أ ا  ْهُلهرَ

رَ
�أ نَّ  ظرَ ورَ ْت  نرَ يَّ �زَّ ورَ ا  هرَ ُزْخُرفرَ

 
ٍ
ْوم اِت ِلقرَ يرَ

رَ
ُل �ْلآ �سِّ ِلكرَ ُنفرَ ذرَ ْم�ِض كرَ

رَ
ْغنرَ ِباْلأ ْ ترَ ْن ملرَ

رَ
اأ يًد� كرَ �سِ ا حرَ اهرَ ْلنرَ عرَ جرَ اًر� فرَ هرَ نرَ

ا  ْنيرَ �لدُّ اِة  يرَ �حْلرَ لرَ  ثرَ مرَ ُهْم  لرَ ِرْب  ��سْ {ورَ كذلك:  تعاىل  ويقول   .
)1(

{ ُرونرَ كَّ فرَ ترَ يرَ

ــْذُروُه  �ِسـيًما ترَ ـحرَ هرَ برَ �سْ
رَ
اأ ْر�ِض فرَ

رَ
اُت �ْلأ برَ اْختـرَلرَطرَ ِبِه نرَ اِء فرَ ـمرَ اُه ِمنرَ �ل�سَّ ْلنرَ ْنزرَ

رَ
اٍء �أ مرَ كرَ

كـذلـك:  تعاىل  ويقول   .
)2(

{ ِدًر�  ُمْقترَ ـْيٍء  �سرَ ُكـلِّ  لرَى  عرَ  
ُ َّ
�هلل ــانرَ  كرَ ورَ اُح  يرَ �لـرِّ

ف  اُثٌر  كرَ ترَ ورَ ُكْم  ْينرَ برَ اُخٌر  فرَ ترَ ورَ ٌة  ِزينرَ ورَ ْهٌو  لرَ ورَ ِعٌب  لرَ ا  ْنيرَ �لدُّ اُة  يرَ �حْلرَ ا  رَ منَّ
رَ
�أ {�ْعلرَُمو� 

 � رًّ فرَ �ُه ُم�سْ رَ رترَ ِهيُج فرَ يرَ ُثمَّ  اُتُه  برَ نرَ اررَ  �ْلُكفَّ برَ  ْعجرَ
رَ
�أ ْيٍث  ِل غرَ ثرَ مرَ كرَ ِد  ْولرَ

رَ
�ْلأ ورَ �ِل  ْمورَ

رَ
�ْلأ

ا  مرَ �ٌن ورَ ورَ ِر�سْ ِ ورَ
َّ

ٌة ِمنرَ �هلل ْغِفررَ مرَ ِديٌد ورَ �ٌب �سرَ ذرَ ِة عرَ ِخررَ
رَ
ِف �ْلآ اًما ورَ ُكوُن ُحطرَ ُثمَّ يرَ

ا�ِض ُحبُّ  نرَ ِللنَّ . ويقول تعاىل كذلك:{ُزيِّ
)3(

اُع �ْلُغُروِر} ترَ ا �إِلَّ مرَ ْنيرَ اُة �لدُّ يرَ �حْلرَ

ِة  �ْلِف�سَّ ورَ ِب  هرَ �لذَّ ِمنرَ  ِة  ررَ ْنطرَ �مْلُقرَ اِطرِي  نرَ �ْلقرَ ورَ ِننيرَ  �ْلبرَ ورَ اِء  �سرَ �لنِّ ِمنرَ  �ِت  ورَ هرَ �ل�سَّ

ُه  ِعْندرَ  
ُ َّ
�هلل ورَ ا  ْنيرَ �لدُّ اِة  يرَ �حْلرَ اُع  ترَ مرَ ِلكرَ  ذرَ ْرِث  �حْلرَ ورَ  

ِ
ام ْنعرَ

رَ
�ْلأ ورَ ِة  مرَ وَّ �مْلُ�سرَ ْيِل  �خْلرَ ورَ

قٌّ  ِ حرَ
َّ

ْعدرَ �هلل ا�ُض �إِنَّ ورَ ا �لنَّ يُّهرَ
رَ
ا �أ . ويقول تعاىل كذلك: {يرَ

)4(
ِب}

رَ
ُح�ْسُن �ملرَاآ

. ويقول جل ف 
)5(

ُروُر } ِ �ْلغرَ
َّ

ُكْم ِباهلل نَّ ُغرَّ لرَ يرَ ا ورَ ْنيرَ اُة �لدُّ يرَ ُكُم �حْلرَ نَّ ُغرَّ الرَ ترَ فرَ



)1(  �لتكاثر 1 – 5.

)2(  �لعنكبوت 64.

)3(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج2، مرجع �سبق ذكره، �ض 312.
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ْعلرَُمونرَ *  ترَ ْوفرَ  �سرَ الَّ  كرَ  * اِبررَ  �مْلرَقرَ ُزْرمُتُ  تَّى  حرَ  * اُثُر  �لتَّكرَ اُكُم  ْلهرَ
رَ
�أ  } عاله: 

ِحيمرَ  �جلرَ ُونَّ  رَ ــرترَ لرَ  * ِقنِي  �ْليرَ ِعْلمرَ  ْعلرَُمونرَ  ترَ ْو  لرَ الَّ  كرَ  * ْعلرَُمونرَ  ترَ ْوفرَ  �سرَ الَّ  كرَ ُثمَّ 

. ويقول 
)1(

ِعيِم} ِن �لنَّ ِئٍذ عرَ ْومرَ ُلنَّ يرَ
رَ
ُت�ْساأ ِقنِي * ُثمَّ لرَ نْيرَ �ْليرَ ا عرَ هرَ ُونَّ رَ * ُثمَّ لرَرترَ

ِهيرَ  ةرَ لرَ ِخررَ
رَ
�ررَ �ْلآ �إِنَّ �لدَّ ِعٌب ورَ لرَ ْهٌو ورَ ا �إِلَّ لرَ ْنيرَ اُة �لدُّ يرَ ِذِه �حْلرَ ا هرَ مرَ تعاىل كذلك: {ورَ

.
)2(

ْعلرَُمونرَ } اُنو� يرَ ْو كرَ �ُن لرَ ورَ يرَ �حْلرَ

تزهو  و�لتي  ذلــك،  ونحو  وجاهها  و�سهو�تها  لذ�تها  �لدنيا  �إن 

ل�ساحبها، فهو �إن زها وقتًا ق�سريً� فاإنه �إذ� ��ستكمل ومت ��سمحل وز�ل 

عن �ساحبه، �أو ز�ل �ساحبه عنه، فاأ�سبح �سفر �ليدين ممتلئًا من همها 

وحزنها وح�سرتها، فهي حتى �إذ� �أخذت زخرفها و�ّزينت ف�سارت بهجة 

منها  لأهلها  وح�سل  للمتب�سرين،  و�آية  للمتفرجني،  ونزهة  للناظرين، 

مطمعا باأن ذلك �سي�ستمر ويدوم لوقوف �إر�دتهم عنده، و�نتهاء مطالبهم 

�سو�ء  �لدنيا  حالة  فهذه  كان،  ما  فكاأنها  نهارً�  �أو  لياًل  �أمرنا  �أتاها  فيه 

.
)3(

ب�سو�ء 

ف�سل  يقرر  مما  �لباب  هذ�  ف  �لنووي  ذكرها  �لتي  �لأحاديث  ومن 

�لزهد ف �لدنيا، و�حلث على �لتقّلل منها، وف�سل �لفقر ما رو�ه �أبي �سعيد 

�خلدري )ر�سي �هلل عنه( قال: جل�ض ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم( 



)1(   متفق عليه، �لبخاري ) 3 / 258 ( وم�سلم ) 1052 ( و ) 123 (. وقد �أورد هذ� �حلديث 

�لنووي –  �أبي زكريا يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 184. 

)2(   هذ� �ملعنى يقرره حديث رو�ه م�سلم ) 2807 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي – �أبي زكريا 

يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 184. 
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على �ملنب وجل�سنا حوله فقال: »�إن مما �أخاف عليكم من بعدي ما يفتح 

. فالإقبال على نعيم �لدنيا يجعل �لقلب 
)1(

عليكم من زهرة �لدنيا وزينتها« 

من�سغاًل عن �لد�ر �لآخرة �لتي فيها �حليو�ن، وبذلك يتقرر �أدب �لزهد ف �لتقلل 

من خري�ت �لدنيا على قدر �حلاجة وف�سل �لفقر و�لفقر�ء.

وملا كان نعيم �جلنة ل حمالة ز�ئل، وهي نعمة حتيط بالإن�سان على 

�لدنيا  بخري�ت  تنّعمه  على  �ملحا�سب  �لإن�سان  هذ�  فاإن  �لتاأقيت،  �سبيل 

�إمنا هو على �سنفني، فمن كان من �أنعم �أهل �لدنيا ممن ح�سره �هلل ف 

�لنار يوؤتى به في�سبغ ف �لنار �سبغة ثم ي�ساأل ما �إذ� كان قد ر�أى خري� 

قط، �أو ما �إذ� كان قد مر عليه نعيم قط فيقول: ل و�هلل يا رب، ويوؤتى 

كذلك باأ�سد �لنا�ض بوؤ�سًا يوم �لقيامة في�سبغ �سبغة ف �جلنة، فيقال له: 

يا �بن �آدم هل ر�أيت بوؤ�سا قط ؟، هل مر بك �سدة قط ؟، فيقول: ل و�هلل 

.
)2(

ما ما مر بي بوؤ�ض قط، ول ر�أيت �سدة قط 

على  لي�ض  لالإن�سان  �هلل  قدرها  �إمنــا  �لدنيا  خــري�ت  فــاإن  وبذلك 

�سبيل �لتنعيم باعتبار �لأ�سل، بل على �سبيل �لت�سخري للحاجة �لتي يقيم 

بها �سلبه، فهي ل ت�سمنه ول تغنيه من جوع ف حياته �لآخرة �ل�سرمدية؛ 

�أفر�د  يعلمه  �لذي  �لرتبوي  �ملبد�أ  هذ�  على  بناء  تعاىل  �هلل  يقرر  لذلك 



)1(  رو�ه م�سلم ) 2956 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي –  �أبي زكريا يحي بن �سرف، 

ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 186. 
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�لأمة ف حديث �آخر يرويه �أبو هريرة )ر�سي �هلل عنه(: قال ر�سول �هلل 

.
)1(

)�سلى �هلل عليه و�سلم(: »�لدنيا �سجن �ملوؤمن، وجنة �لكافر« 

وتنكيل،  للموؤمن عذ�ب  بالن�سبة  �لدنيا  �أن  لي�ض  و�ملعنى من ذلك 

�لكافر  وكذلك  �سجن،  �لآخــرة  ف  نعيم  من  ينتظره  ملا  بالن�سبة  هي  بل 

بالن�سبة ملا ينتظره من عذ�ب ف �لآخرة تكون �لدنيا �أ�سبه باجلنة �ملوؤقتة 

�لتي يتنعم كالبهيمة بخري�تها دون تفكر �أو تعقل، ثم يوؤول �إىل �لعذ�ب 

و�لتنكيل ف �لآخرة.

 و�لأحاديث �لتي تقرر حياة �لكفاف و�لزهد و�لتقّلل وف�سل �لفقر 

كثرية ل تقع حتت ح�سر من كرثتها، ولكن �لغر�ض من ذكر عدد من هذه 

و�لرتبية  بالدنيا،  �لتعلق  من  �لتحذير  دللتها  �ختالف  على  �لأحاديث 

�لدنيا  �أن  �لطاقة؛ ذلك  يقيم  قدر �حلاجة وبا  منها على  �لتقّوت  على 

بذلك د�ٌر تغر �ساحبها با فيها من ملذ�ت وت�سغله �إذ� جعله ف قلبه عن 

�لإعد�د للحياة �حلقيقية ف �لآخرة، فهو ما ز�ل لهيًا بلذ�تها كما تقرر 

�لن�سو�ض حتى يدنو �أجله وينتهي ��ستمتاعه به، فال يبقى له بعد ذلك �إل 

عمله �ل�سالح �لتي ينال �لثو�ب عليها، وهي و�إن �نعدمت �أو قلت كان ذلك 

�سببًا لتعذيبه على ما فّرط ف جنب �هلل تعاىل بان�سغاله بلذ�ت �لدنيا 

ونعيمها؛ لذلك وحتى ل ت�ستقر �لدنيا بنعيمها وملذ�تها ف قلب �ملوؤمن، 

فاإن �ملوؤمن �ملتعلق بربه ماأمور �أن يكون �ساكرً� لنعم �هلل تعاىل ذ� قناعة 
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با ق�سمه �هلل تعاىل له، ز�هدً� ومتقّلاًل من �لإقبال على خري�تها، وهو 

مع ذلك ماأمور باأن يحّدث بنعم �هلل تعاىل، و�أن تظهر هذه �لنعمة على 

مظهره �أمام �لنا�ض دون �سرف �أو �إ�سر�ف، وهذ� لي�ض حم�ض تناق�ض بل 

هو حٌظ على �لتو�زن ف ��ستغالل نعيم �لدنيا وفق ما يتنا�سب مع كل على 

حدة، فال �إفر�ط ول تفريط. 

�إن �جلانب �لرتبوي �لذي ميكن �أن ي�ستخل�ض من �حل�ض على �لزهد 

ف متاع �لدنيا و�لتقلل من �لنتفاع من نعيمها يتمثل ف غر�ض �لقناعة ف 

�لنف�ض، و�لرتبية على �لنتفاع بخري�ت �لدنيا باعتبار �حلاجة، وف ذلك 

ما يقرر جانبًا ر�قيًا من جو�نب �لنتفاع بالبيئة بختلف مكوناتها.

وبذلك فاإن �حلكمة مما �سخره �هلل تعاىل لالإن�سان من خري�ت ف 

�لبيئة �إمنا يتمثل ف �نتفاع �حلاجة �ملعقولة، وبذلك فاإن �لتناف�ض عليها 

كمخلوق معر�ض للزو�ل ف �أي وقت فيه من �خل�سر�ن للنعيم �ملقيم �لذي 

يوؤول �إليه �لعبد �إذ� جعل هذه �لدنيا ف قلبه ومل يجعلها ف يده بالغرت�ر 

بها، و�لتناف�ض عليها.

ملا كانت �لبيئة �ملحيطة بالإن�سان بخري�تها قد �سخرها �هلل تعاىل 

وجعلها فتنة لالإن�سان قد تلهيه عن �لغر�ض �لأ�سا�سي من خلقه و�ملتمثل 

بعبادة �هلل تعاىل و�لقرب منه، فاإن منظور �لإ�سالم ف �لتمتع بخري�ت 

�هلل ونعمه جاء مبينًا لالإن�سان ف�سل �لزهد ف �لدنيا، كما حثه على �لتقلل 

منها، وبنّي ف�سل �لفقر ف ذلك.



)1(  �ل�سحى 11.

)2(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج2،  مرجع �سبق ذكره، �ض 312.

)3(  �ل�سحى 11.
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�هلل  قــرره  ملا  مناه�ض  �لدنيا  متاع  ف  و�لزهد  �لتقلل  يعتب  ول 

 .
)1(

ْث} دِّ حرَ فرَ بِّكرَ  ررَ ِة  ِبِنْعمرَ ا  مَّ
رَ
�أ �آخر �سورة �ل�سحى: {ورَ تعاىل ف قوله ف 

حيث ذكر �هلل تعاىل باأن ف هذ� �لن�ض �لقر�آين �لأمر بالثناء على �هلل 

تعاىل با �أنعم على �لإن�سان من نعم دينية ودنيوية، و�لعلة من هذ� �لأمر 

باإظهار �لنعم هو �أن ذلك مدعاة ل�سكرها، وموجب لتحبيب �لقلوب �إىل 

. وبذلك فاإن 
)2(

من �أنعم بها، فاإن �لقلوب جمبولة على حمبة �ملح�سن 

�لتحديث بالنعم �ملر�د ف �لآية ل يعني باأي حال من �لأحو�ل �لتبطر بها 

�أو تعمد �إظهارها �إل �إذ� كان ذلك يوؤدي ب�ساحبه �إىل �أن ي�ست�سعر ف�سل 

�هلل تعاىل عليه.

و�هلل �سبحانه وتعاىل يوم �لقيامة ل يحا�سب �لإن�سان على ما تنعم به 

ف �لدنيا �إل �إذ� كان من ك�سب حمرم، �أو كان ملحقًا به �سرر حتمًا، �أو مل يقم 

ب�سكره ومل يوؤد فيه حقه، �أو ��ستعان به على مع�سيته، �أما �إذ� كان متو�زنًا ف 

�نتفاعه من دون �إفر�ط ول تفريط فال يكون ذلك حماًل ملحا�سبته وعقوبته، 

.
)3(

ِعيِم } ِن �لنَّ ِئٍذ عرَ ْومرَ ُلنَّ يرَ
رَ
ُت�ْساأ وهذ� ما يعنيه قول �هلل تعاىل: {ُثمَّ لرَ

و�ملتغري�ت  �لبيئية  �لت�ساري�س  مــع  تفاعال  بــاهلل  �لرتــبــاط   ·
من  و�لثو�ب  �لأجر  باكت�ساب  �ملوطن  هذ�  ف  �لنتفاع  ويتاأتى  �لكونية: 

ف  بالتنوع  و�رتباطًا  حــال،  كل  على  وذكــره  وت�سبيحه  تعاىل  �هلل  تكبري 



)1(  رو�ه �لبخاري ) 6 / 94 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي –  �أبي زكريا يحي بن 

�سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 322. 

 )2337( د�ود  �أبو  و�أخرجه   )2334( �سحيح  ح�سن  حديث  وقال  �لرتمذي  رو�ه    )2(

و�إ�سناده �سحيح، و�سححه �بن حبان )876(. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي –  �أبي 

زكريا يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 377. 
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�لت�ساري�ض �لبيئية �لتي هيئها �هلل تعاىل و�سخرها خدمة لالإن�سان، وف 

ذلك تعّلق باهلل و�رتباط، ومن �لدلئل �لتي تقرر ذلك:

�لنزول: حيث  و�لت�سبيح عند  �ملرتفعات  �لتكبري عند �سعود    -

يعلمنا �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( ما نقول عندما ن�سعد �ملرتفعات 

»كنا  قــال:  عنه(  �هلل  )ر�سي  جابر  يرويه  فيما  �لــوديــان  �إىل  ننزل  �أو 

عند  �لتكبري  من  فاحلكمة   .
)1(

�سّبحنا«  نزلنا  و�إذ�  كّبنا،  �سعدنا  �إذ� 

�ل�سعود �أن ي�ست�سعر �ملرء وهو يعتلي وي�سعد �جلبال �ل�ساخمات �أن �هلل 

تعبري  هو  �إمنا  �لنزول  عند  �لت�سبيح  من  و�حلكمة  و�أجــل،  و�أعظم  �أكب 

عن �لتفكر فيما �سّخره �هلل من وديان بني هذه �جلبال �ل�ساخمات، وف 

ذلك ��ست�سعار بنعمة �هلل، و��ست�سعار بعظمة �هلل وقدرته ف تكوين خلقه، 

و�نتفاع بذكره على كل حال با�ست�سعار ذلك. 

�هلل  )�سلى  �لر�سول  يعّلمنا  �لهالل: حيث  روؤيــة  عند  �لدعاء    -

عليه و�سلم( ما نقول عندما نرى هالل رم�سان تفاعال معه ف �حلديث 

�لذي يرويه طلحة بن عبيد �هلل )ر�سي �هلل عنه(: �أن �لنبي )�سلى �هلل 

عليه و�سلم( كان �إذ� ر�أى �لهالل قال: »�للهم �أهّله علينا بالأمن و�لإميان، 

. ففي هذ� 
)2(

و�لإ�سالم، ربي وربك �هلل، هالل ر�سد وخري«  و�ل�سالمة 



�أورد هذ�  )1(  رو�ه �لرتمذي وقال حديث ح�سن �سحيح ) 2253 ( ورجاله ثقات. وقد 

�حلديث �لنووي – �أبي زكريا يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، 

�ض 506. 
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�حلديث تعبري عن �لتفاعل مع �إهالل �لهالل �إ�سعارً� بدخول خ�سو�سية 

عليه  �هلل  )�سلى  �لر�سول  ي�سن  حيث  رم�سان،  بدخول  تتمثل  زمانية 

و�سلم( �سنة ت�ست�سعر تفاعاًل يختلف عن �لتفاعل مع �أي �إهالل للهالل ف 

�أي �سهر من �ل�سهور �لأخرى، و��ست�سعارً� بوحدة �ملخلوقية بني �لإن�سان 

و�لهالل ... ربي وربك �هلل.

-  �لنهي عن �سب �لريح: حيث يعّلمنا �لر�سول )�سلى �هلل عليه 

و�سلم( ما نفعل عندما ياأمر �هلل تعاىل �لرياح بالهبوب، وذلك ف �حلديث 

بي بن كعب )ر�سي �هلل عنه( قال: قال ر�سول 
ُ
�أ �ملنذر  �أبي  �لذي يرويه 

تكرهون  ما  ر�أيتم  فاإذ�  �لريح،  ت�سبو�  »ل  و�سلم(:  �هلل )�سلى �هلل عليه 

مرت 
ُ
فقولو�: �للهم �إنا ن�ساأل من خري هذه �لريح وخري ما فيها وخري ما �أ

 .
)1(

مرت به« 
ُ
به، ونعوذ بك من �سر هذه �لريح و�سر ما فيها و�سرً� ما �أ

فالر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( يعلمنا كيف نتعامل مع �لريح �لتي قد 

�ملتغري�ت  من  باعتبارها  �لريح  �أن  وكيف  معًا،  و�لنفع  �ل�سرر  لنا  جتر 

تعاىل  باهلل  �لتعلق  ينبغي  يعلمها  تعاىل حلكم  �لتي يجريها �هلل  �لكونية 

عند هبوبها و�سوؤ�ل �هلل خريها وخري ما �ُسخرت له، و�لتعوذ من �سرها 

و�سر ما �أمرت به.

بقدرته:  و��ست�سعار�ً  لنعمته  �إدر�كـــاً  �هلل  مبخلوقات  �لتفكر   ·
من مو�طن �لنتفاع بالبيئة �أي�سا مما يرتبط باجلانب �لعقدي و�لروحي 



)1(  طارق 5 – 10.

)2(  �لغا�سية 17 – 20.
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�لذي ي�ست�سعر فيها �لعبد قدرة �خلالق وجليل نعمه عليه ما يت�سل بعبادة 

�لتفكر �لتي تعتب من �أجل �لعباد�ت، حيث يتقرر ذلك ف جو�نب كثرية 

�أولها تفكر �لإن�سان ف خلقه وكيف كّونه �هلل تعاىل و�سّوره، ويتاأتى �لأمر 

اُن مِمَّ ُخِلقرَ  ْنُظِر �ْلإِْن�سرَ ْليرَ ف ذلك ف قول �هلل تعاىل ف �سورة �لطارق: {فرَ

ْجِعِه  لرَى ررَ ُه عرَ �ِئِب �إِنَّ رَ �لرتَّ ْلِب ورَ نْيِ �ل�سُّ ْخُرُج ِمْن برَ �ِفٍق * يرَ اٍء درَ * ُخِلقرَ ِمْن مرَ
. حيث يتاأتى 

)1(
ٍر} ا�سِ لرَ نرَ ٍة ورَ ُه ِمْن ُقوَّ ا لرَ مرَ �ِئُر * فرَ ررَ ْومرَ ُتْبلرَى �ل�سَّ اِدٌر * يرَ قرَ لرَ

�لأمر وفقًا لهذ� �لن�ض لالإن�سان �أن يتفكر وينتفع من قدرة �هلل تعاىل ف 

�لعباد�ت، كما يتقرر له  �أجل  خلقه، فينتفع بذلك باعتبارها عبادة من 

نفع من جانب �آخر يتمثل بتذكره قدرة �هلل تعاىل على �إرجاعه مرة �أخرى 

بعد �إماتته، وف ذلك �إ�سعار له ب�سرورة �ل�ستعد�د لهذ� �ليوم.

وكما ياأمره تعاىل �أن يتفكر ف نف�سه باعتبار جزءً� من �لبيئة، فهو 

بعظمة �هلل  ��ست�سعارً�  �ملخلوقات  يتفكر با حوله من  باأن  كذلك  ياأمره 

�خلالق وتعلقا به وبقدرته، وتفكرً� بنعمة �هلل تعاىل عليه، ومن �لن�سو�ض 

�لتي تقرر ذلك:

�إِىلرَ  ورَ  * ْت  ُخِلقرَ ْيفرَ  كرَ ـــِل  �ْلإِِب �إِىلرَ  ــْنــُظــُرونرَ  يرَ ـــالرَ  فرَ
رَ
{�أ تعاىل:  - قــال 

ْيفرَ   كرَ ْر�ِض 
رَ
�ْلأ �إِىلرَ  ورَ  * ْت  برَ ُن�سِ ْيفرَ  كرَ اِل  برَ �جْلِ �إىِل  ورَ  * ْت  ُرِفعرَ ْيفرَ  كرَ اِء  مرَ �ل�سَّ

.
)2(

ْت} �ُسِطحرَ



)2(  �لرعد 4. )1(  عب�ض 24 – 34.  
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ا  بًّ ا �مْلرَاءرَ �سرَ ْبنرَ برَ ا �سرَ نَّ
رَ
اِمِه * �أ عرَ اُن �إِىلرَ طرَ ْنُظِر �ْلإِْن�سرَ ْليرَ - قال تعاىل: { فرَ

ْيُتوًنا  زرَ ًبا * ورَ �سْ قرَ ًبا ورَ ِعنرَ ا * ورَ بًّ ا حرَ ا ِفيهرَ ْتنرَ ْنبرَ
رَ
اأ ا * فرَ قًّ ْر�ضرَ �سرَ

رَ
ا �ْلأ ْقنرَ قرَ * ُثمَّ �سرَ

 .
)1(

اِمُكْم } ْنعرَ
رَ
ِلأ ُكْم   ورَ اًعا لرَ ترَ ا * مرَ بًّ

رَ
�أ ًة ورَ اِكهرَ فرَ �ِئقرَ ُغْلًبا * ورَ درَ حرَ نرَْخال *ورَ ورَ

فهذه �لآية تدعو �لإن�سان كي ينظر �إىل طعامه �لذي �سخره �هلل تعاىل له، ويتفكر 

كيف تكّون هذ� �لطعام بت�سخري �هلل تعاىل باأن �سب �هلل �ملاء على �لأر�ض �سبًا، 

�لنعم  �أ�سناف  من  فيها  بعظمته  فاأنبت  �سقًا،  بقدرته  ذلك  بعد  �لأر�ض  �سق  ثم 

و�لنباتات ما ي�ستعني بها �لإن�سان و�لأنعام متاعا له ف دنياه.

ْرٌع  زرَ اٍب ورَ ْعنرَ
رَ
اٌت ِمْن �أ نَّ جرَ �ٌت ورَ اِوررَ ٌع ُمترَجرَ ْر�ِض ِقطرَ

رَ
ِف �ْلأ - قال تعاىل: {ورَ

ْع�ٍض  لرَى برَ ا عرَ هرَ ْع�سرَ ُل برَ �سِّ ُنفرَ �ِحٍد ورَ اٍء ورَ ى ِبرَ �ٍن ُي�ْسقرَ ْنورَ رْيُ �سِ غرَ �ٌن ورَ ْنورَ ِخيٌل �سِ نرَ ورَ

. فاهلل �سبحانه وتعاىل 
)2(

ْعِقُلونرَ } يرَ    
ٍ
ْوم ِلقرَ اٍت  يرَ

رَ
آ لرَ ِلكرَ  �إِنَّ ِف ذرَ ُكِل 

ُ
�ْلأ ِف 

ل  �لزرع باء و�حد، و�هلل تعاىل يف�سّ ُي�سقى  للتفكر كيف  �لإن�سان  يدعو 

بع�سها على بع�ض ف �لأكل ما بني �إن�سان و�آخر، وف ذلك من �لتفكر ف 

قدرته ونعمته على �لإن�سان مما يزيده نفعا بتعلقه بربه جل ف عاله.

��ست�سعار�  تعاىل  �لتفكر ف خملوقات �هلل  و�لآيــات �حلا�سة على 

بقدرته ونعمته على �لإن�سان كثرية وحتتاج �إىل ب�سط ل يت�سع له �ملقام، 

ولكن ما يفيد من ذلك �أن �لإن�سان عندما يتفكر ف خملوقات �هلل تعاىل 

�إمنا ينتفع من ذلك تعلقًا بربه تعاىل بالتفكر ف قدرته وعظيم �سنعه، ول 

�سك �أن هذ� �جلانب من �أعظم �جلو�نب �لنفعية لنتفاع �لإن�سان بخري�ت 

هذ� �ملحيط �لذي يحيط به من كل جانب.



)1(  �لبقرة 185.

)2(  �لبقرة 197.
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�لزمان و�ملكان: فاهلل �سبحانه وتعاىل مل  بخ�سو�سية  �لنتفاع   ·
يجعل �لزمان بفرت�ته وتق�سيماته ف �لف�سل و�حدً� ف �ملقام و�خل�سو�سية، 

ل �سهرً� على �سهر، ويومًا على يوم، ومو�سمًا على مو�سم، وربط  بل ف�سّ

ذلك باأحد�ث وجمريات جرت ف تاريخ �لإن�سان، وبذلك فاإن من جو�نب 

�خل�سو�سية ف �لزمان:

لرم�سان  تعاىل  �هلل  �خت�سا�ض  ذلك  ومن  �ل�سهور:  تف�سيل   -

على �سائر �ل�سهور بخ�سو�سيات كثرية باعتبار نزول �لقر�آن فيه، حيث 

ويقرر  ربه،  من  قربًا  �لإن�سان  تزيد  �لتي  �لعباد�ت  من  بالكثري  �خت�سه 

ا�ِض  ُن ُهًدى ِللنَّ
رَ
ْنِزلرَ ِفيِه �ْلُقْر�آ

ُ
انرَ �لَِّذي �أ �سرَ مرَ ْهُر ررَ ذلك قول �هلل تعاىل: {�سرَ

انرَ  ْن كرَ مرَ ْمُه ورَ ْليرَ�سُ ْهررَ فرَ ِهدرَ ِمْنُكُم �ل�سَّ ْن �سرَ مرَ اِن فرَ �ْلُفْرقرَ ى ورَ اٍت ِمنرَ �ْلُهدرَ نرَ يِّ برَ ورَ

لرَ ُيِريُد ِبُكُم   ِبُكُم �ْلُي�ْسررَ ورَ
ُ َّ
ررَ ُيِريُد �هلل خرَ

ُ
 �أ

ٍ
ام يَّ

رَ
ٌة ِمْن �أ ِعدَّ ٍر فرَ فرَ لرَى �سرَ ْو عرَ

رَ
ا �أ ِري�سً مرَ

 .
)1(

{ �ْسُكُرونرَ لَُّكْم ترَ عرَ لرَ �ُكْم ورَ درَ ا هرَ لرَى مرَ  عرَ
رَ َّ
ُبو� �هلل ِلُتكرَ ةرَ ورَ ِلُتْكِمُلو� �ْلِعدَّ �ْلُع�ْسررَ ورَ

ويقرر ذلك  معلومات،  باأ�سهر  �ملوىل عز وجل كذلك �حلج  �خت�ض  كما 

. و�لن�سو�ض �لتي تبز هذ� 
)2(

اٌت} ْعُلومرَ �ْسُهٌر مرَ
رَ
جُّ �أ قول �هلل تعاىل: {�حلرَ

�جلانب من �خل�سو�سية كثرية ومتعددة.

- تف�سيل �لأيام و�لليايل: كما �خت�ض �هلل تعاىل بالف�سل بالثو�ب 

�سهورً� دون �أخرى، فاإنه تعاىل قد �خت�ض �أيامًا دون �أخرى من �أيام �ل�سنة 

بالف�سل و�ملثوبة، ومن ذلك �لتف�سيل لليلة �لقدر �لتي �أنزل فيها �لقر�آن 



)1(  �لبقرة 197.
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ْدِر  ْيلرَِة �ْلقرَ اُه ِف لرَ ْلنرَ ْنزرَ
رَ
ا �أ على �سائر �لليايل، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: {�إِنَّ

ُل  زَّ نرَ ترَ  * ْهٍر  �سرَ ْلِف 
رَ
�أ ِمْن  رْيٌ  ْدِر خرَ �ْلقرَ ْيلرَُة  لرَ  * ْدِر  �ْلقرَ ْيلرَُة  لرَ ا  مرَ �كرَ  ْدررَ

رَ
�أ ا  مرَ ورَ  *

ْطلرَِع  مرَ تَّى  حرَ ِهيرَ  ٌم  الرَ *�سرَ ْمٍر 
رَ
�أ ُكلِّ  ِمْن  ِهْم  بِّ ررَ ِبــاإِْذِن  ا  ِفيهرَ وُح  �لــرُّ ورَ ُة  ِئكرَ �مْلرَالرَ

�لقر�آن  لنزول  �لليلة  لهذه  تف�سياًل  وتعاىل  �سبحانه  فاهلل   .
)1(

ْجِر} �ْلفرَ

�لعبادة فيها تعادل عبادة تزيد عن عمر �لإن�سان �ملعتاد من  فيها جعل 

�أمة حممد )�سلى �هلل عليه    و�سلم(، وهناك من �لأيام �ملف�سلة عند �هلل 

�لتا�سع  �لعيد ويوم  �لتقرب فيها مثل يومي  �إىل �هلل  تعاىل مما ي�ستحب 

و�لعا�سر من حمرم حيث ربط �هلل تعاىل �لف�سل  فيها بعبادة �ل�سيام، 

وما �إىل ذلك من �لأيام �لتي �كت�سبت خ�سو�سية على �سائر �لأيام.

- تف�سيل �ل�ساعات: فاهلل �سبحانه وتعاىل قد جعل بع�ض �لعباد�ت 

مف�سلة ف �ساعات دون �ساعات، فحري بالإن�سان �أن ينتفع بهذ� �جلانب 

من �خل�سو�سية و�لتف�سيل، ومن ذلك تخ�سي�ض �ساعات �لليل للقرب من 

�هلل تعاىل، حيث ياأمر �هلل تعاىل �لعبد �أن يقوم ليتقرب وينتفع بعن�سر 

نَّكرَ 
رَ
ْعلرَُم �أ بَّكرَ يرَ �لزمان ف هذ� �لوقت، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: {�إِنَّ ررَ

ُر  دِّ  ُيقرَ
ُ َّ
�هلل كرَ ورَ عرَ ٌة ِمنرَ �لَِّذينرَ مرَ اِئفرَ طرَ ُه ورَ ُثُلثرَ ُه ورَ فرَ ِن�سْ ِي �للَّْيِل ورَ ْدنرَى ِمْن ُثُلثرَ

رَ
ُقوُم �أ ترَ

ِن 
رَ
ررَ ِمنرَ �ْلُقْر�آ �سَّ يرَ ا ترَ ُءو� مرَ اْقررَ لرَْيُكْم فرَ ترَابرَ عرَ وُه فرَ �سُ ْن حُتْ ْن لرَ

رَ
ِلمرَ �أ اررَ عرَ هرَ �لنَّ �للَّْيلرَ ورَ

ِمْن  ُغونرَ  ْبترَ يرَ ْر�ــضِ 
رَ
�ْلأ ِف  ِرُبونرَ  �سْ يرَ ــُرونرَ  خرَ

رَ
�آ ورَ ى  ْر�سرَ مرَ ِمْنُكْم  ُكوُن  يرَ �سرَ ْن 

رَ
�أ ِلمرَ  عرَ

ِقيُمو� 
رَ
�أ ورَ ِمْنُه  ررَ  �سَّ يرَ ترَ ا  ُءو� مرَ اْقررَ ِ فرَ

َّ
ِبيِل �هلل اِتُلونرَ ِف �سرَ ُيقرَ ُرونرَ  خرَ

رَ
�آ ورَ ِل �هلِل  �سْ فرَ

ْنُف�ِسُكْم 
رَ
ِلأ ُمو�  دِّ ُتقرَ ا  مرَ ورَ ًنا  �سرَ حرَ ا  ْر�سً قرَ  

رَ َّ
�هلل و�  ْقِر�سُ

رَ
�أ ورَ اةرَ  كرَ �لزَّ ُتو� 

رَ
�آ ورَ ةرَ  الرَ �ل�سَّ



)1(  �ملزمل 20.
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رَ َّ
�إِنَّ �هلل  

رَ َّ
ْغِفُرو� �هلل ��ْسترَ ْجًر� ورَ

رَ
�أ مرَ  ْعظرَ

رَ
�أ � ورَ رْيً ِ ُهورَ خرَ

َّ
ُدوُه ِعْندرَ �هلل ِ رْيٍ جترَ ِمْن خرَ

. ففي هذه �لآية �خت�ض �هلل �سبحانه وتعاىل �ساعات �لليل 
)1(

ِحيٌم } ُفوٌر ررَ غرَ

باعتبارها من �أف�سل �ل�ساعات �لتي يتقرب فيها �لعبد من ربه.

وكما �خت�ض �ملوىل عز وجل عن�سر �لزمان كعن�سر من عنا�سر 

فاإنه �خت�ض كذلك  تعاىل،  �إىل �هلل  تقربه  �لعبد ف  به  ينتفع  �لبيئة كي 

�إر�دة  �أن قّدر �ملوىل عز وجل �خل�سو�سية لذلك دونًا عن  �ملكان، حيث 

�لإن�سان وبح�ض �إر�دته، فجعل �لتف�سيل دونًا عن �إر�دة �لإن�سان بتف�سيله 

ملكة باعتباره �أن فيها �أول بيت و�سع للنا�ض، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: 

. كما 
)2(

ِنيرَ } املرَ ُهًدى ِلْلعرَ ًكا ورَ اررَ ةرَ ُمبرَ كَّ لَِّذي ِببرَ ا�ِض لرَ عرَ ِللنَّ ْيٍت ُو�سِ لرَ برَ وَّ
رَ
{ �إِنَّ �أ

�هلل  قول  ذلك  ويقرر  حوله،  بالبكة  �لأق�سى  �مل�سجد  �سبحانه  �خت�ض 

 
ِ
�م ررَ ْياًل ِمنرَ �مْلرَ�ْسِجِد �حْلرَ ْبِدِه لرَ ى ِبعرَ �ْسررَ

رَ
انرَ �لَِّذي �أ �سبحانه وتعاىل: { �ُسْبحرَ

ِميُع  ه ُهورَ �ل�سَّ �إِنَّ ا  اِتنرَ يرَ
رَ
�آ ُه ِمْن  يرَ ُه ِلرُنِ ْولرَ ا حرَ ْكنرَ اررَ ى �لَِّذي برَ ْق�سرَ

رَ
�إِىلرَ �مْلرَ�ْسِجِد �ْلأ

.
)3(

رُي } �سِ �ْلبرَ

�أما �خل�سو�سية �لتي تكون باإر�دة �لإن�سان مما يندرج حتت مفهوم 

�لبيئة �مل�سّيدة فتتمثل فيما ين�سئه ويبنيه من بيوت يتعبد فيها �هلل تعاىل، 

حيث تكون فيها �ل�سالة �أف�سل من �سالة �ملرء ف بيته، بل �إن فيها بقعة 

�أف�سل من �لأخرى، فال�سف �لأول مف�سل عما عد�ه من �ل�سفوف، ويقرر 
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�أن ر�سول �هلل  �أبو هريرة )ر�سي �هلل عنه(:  �لذي يرويه  ذلك �حلديث 

)�سلى �هلل عليه و�سلم(: »لو يعلم �لنا�ض ما ف �لند�ء و�ل�سف �لأول ثم 

.
)1(

مل يجدو� �إل �أن ي�ستهمو� عليه ل�ستهمو�« 

�إن �هلل �سبحانه وتعاىل عندما جعل �خل�سو�سية للزمان و�ملكان 

تو�جده  ي�ستثمر  وذلك حتى  لالإن�سان؛  نفعًا  �سّخر ذلك  �إمنا  تعاىل  فاإنه 

ف هذه �لأجو�ء ف مزيد من �لتقرب �إىل �هلل تعاىل، ول �سك �أن ف ذلك 

ت�سخريً� للبيئة لنفع �لإن�سان ف �أعظم جانب من جو�نب �لنفع، وهو تقرب 

�ملخلوق من خالقه وهي �لعبادة �لتي خلقه �هلل تعاىل من �أجلها بعد �أن 

�خت�سه باأمانة �لتكليف و�خلالفة ف �لأر�ض.

وبذلك فاإن مو�طن �لنتفاع لالإن�سان من �لبيئة متعددة ومتنوعة 

فهي  خالفها،  وعلى  �لعادة  باعتبار  �لإن�سان  خلدمة  تعاىل  �هلل  جعلها 

بروحها ومادتها، و�أزمنتها و�أمكنتها، وجبالها و�سهولها، وبرها وبحرها 

كلها م�سخرة خلدمة �لإن�سان �لذي يعتب قّيما وو�سيا عليها �إىل �أن يرث 

�هلل تعاىل �لأر�ض ومن عليها.
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الف�سل الث�ين

�س�بـطــ� النـتـفـ�ع ب�لـبـيـئـة

يت�سل  فيما  �لدين  منظور  ف  يتمثالن  مهمان  �سابطان  هناك 

�ملبادئ  جتيزه  �نتفاعًا  بالبيئة  �لنتفاع  ميكن  فال  بالبيئة،  بالنتفاع 

و�لقو�عد �ملقررة بالنتفاع بالبيئة دون �للتز�م بهذين �ل�سابطان �للذين 

تقرر ما يت�سل بهما من خالل �لكثري من �لن�سو�ض �ل�سرعية �لتي حت�ض 

�ملوؤمن على مر�عاة �أن هذه �لبيئة �إمنا وجدت جلميع �ملخلوقات با فيها 

تناول  بعد  نح�سره  �أن  ميكن  ما  فــاإن  وبذلك  جيل.  بعد  جيال  �لإن�سان 

�لتي ل  لل�سو�بط  تناول  �ل�سابق هو  �لف�سل  مو�طن �لنتفاع ودللته ف 

ميكن �لنتفاع بالبيئة دون �للتز�م بها، وهي تتمثل فيما �أر�ه من خالل 

��ستقر�ء ما قررته �لن�سو�ض ف �سابطان.

فاأما �ل�سابط �لأول فهو ما يت�سل ب�سرورة �ملحافظة على �لبيئة   

يحول  �سلوكيات  بالتز�م  وذلك  �لتلوث،  من  ووقايتها  بالإن�سان  �ملحيطة 

باب  من  �إل  للتلوث  بالإن�سان  �ملحيطة  �لبيئة  تعري�ض  دون  بها  �للتز�م 

�ل�سرورة �لتي �قت�ساها �لعرف �ل�سائد حمليًا و�إقليميًا وعامليًا، و�إل فاإن 

يوؤثر  �حليوية، مما  وغري  �حليوية  عنا�سرها  وتنقر�ض  �ستتدهور  �لبيئة 

على حا�سر وم�ستقبل �لنتفاع للكائنات �حليوية بها حاًل وم�ستقباًل.  
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ول يقت�سر �للتز�م باملحافظة على �لبيئة �ملحيطة على �للتز�م 

و�لنظافة  بالطهارة  و�للتز�م  �مللوثات،  �أنــو�ع  �سائر  من  �لبيئة  بوقاية 

�أثناء �لنتفاع بالبيئة فح�سب، بل ل بد من جتنب �ل�سلوكيات �لتي تت�سل 

�ملدى  على  للبيئة  مدمرة  خطورة  �أبعادها  تاأخذ  كم�سكلة  بالإ�سر�ف 

�لبعيد؛ لذلك كان ملنظور �لدين معاجلة متميزة مل�سكلة �لإ�سر�ف، مما 

يتعني تربية �لنف�ض عليها وقاية وحماية للبيئة با خلقها �هلل تعاىل عليه 

من مكونات وعنا�سر من �ل�ستنز�ف �لذي يعتب من �أخطر �مل�ساكل �لتي 

تو�جه �ملخزون �لبيئي �ليوم، ووقاية من �ملجاعات �لتي جتتاح �لعديد من 

�ملجتمعات �لإن�سانية، وتهدد �لوجود �لب�سري �أو �حليو�ين، مما ي�ستلزم 

بتنظيم  يت�سالن  �للذين  �ل�سابطان  بهذين  يت�سل  ما  ��ستقر�ء  �سرورة 

ول�سائر  �لإن�سان  لبني  تعاىل  �هلل  �سخره  وملا  بالبيئة  �نتفاعا  �لتفاعل 

�ملخلوقات فيها.
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املبحث الأول

نظ�فة البيئة الب�سرية ووق�يته� من التلوث

�إن �لبيئة �لب�سرية هي �لبيئة �لتي يتعاي�ض معها �لإن�سان ف خمتلف 

وذلك  وترحاله،  حله  تالزمه ف  ومكوناتها  فعنا�سرها  حياته،  حمطات 

بخالف �لبيئة �لتي حتيط به ويتاأثر بها ولكن لي�ض بال�سورة �لتي يتاأثر 

�لإن�سان  �أن �هلل �سبحانه قد خلق  �لبيئة �ملحيطة به، وكما  بها من هذه 

وجعله طيلة حياته ما بني �ل�سحة و�ملر�ض، فاإنه قد و�سع له من قو�عد 

�لنظافة ما يحفظ له �سحته �لتي هي �أمانة ف عنقه ينبغي عليه �أن ير�عي 

حمايتها وحفظها مما يوؤدي �إىل �نتهاك حفظ �سحة �لبدن و�سالمته.

لي�ض  فهو  وحكمًا،  معنى  بالنظافة  �لإن�سان  حياة  �رتبطت  لقد 

ماأمورً� به من باب مر�عاة مكانة �لتكرمي �لتي و�سعه �هلل تعاىل فيها على 

�أمور حياته،  �سائر  به ف عباد�ته وف  ترتبط  �إنها  بل  �ملخلوقات،  �سائر 

فاإن  �لزوج زوجته  و�إذ� جامع  اأ،  يتو�سّ �أن  فاإن عليه  �أن ي�سلي  �أر�د  فاإذ� 

على كل منهما �أن يغت�سل، وهذ� من باب �لتطهري �ملعنوي برفع �حلدث 

على �سبيل �لوجوب، كما �أنه ماأمور بذلك ندبًا، وذلك با يتمثل به غ�سل 

�لعيدين وغ�سل يوم �جلمعة كما هو مقرٌر عند بع�ض �لعلماء، حيث ر�أى 

�لبع�ض �لآخر منهم �أن ذلك على �لوجوب �ملتعني �لذي ياأثم تاركه.
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ومن جانب �آخر فهو ماأمور باأن يزيل �لنجا�سة عن ملب�سه وعن   

مكانه وعن كل ما يتعلق بحياته؛ وذلك ملا ف ذلك من خطورة على حياته 

�لتي �أمر بحفظها ورعايتها من نو�ئب �لدهر، فالبيئة بعنا�سرها كما �أن 

منها ما يعينه على تقومي حياته، فهناك من عنا�سرها ما يفتك به، ولكل 

حكمة هو مريدها جل ف عاله.

وبذلك فاإن للنظافة و�لطهارة ك�سبيل للوقاية من �لتلوث ف بيئة   

�لإن�سان �ملحيطة به مبا�سرة مكانة يتقرر من خاللها �أهمية هذه �لأمور 

�لتي ترتبط ب�سجية �لإن�سان، حيث جاء �ل�سرع بتنظيمها وو�سع �لقو�عد 

هذ�  مرتبطاتها،  باختالف  تختلف  دللــة  لها  �أن  كما  بها،  تت�سل  �لتي 

بالإ�سافة �إىل تق�سيمات تت�سل بها يتعني �لتعريج عليها نظرً� لرتباطها 

�لإن�سان  ب�سلحة  ذلك  و�رتباط  �لبيئة  رعاية  ب�ساألة  وم�سمونًا  ن�سًا 

وم�ستقبل هويته وكر�مته.

اأواًل - مـكـانـة النظــافـــة :

�إن للنظافة و�لطهارة ف �لإ�سالم بختلف �أق�سامها مكانة عظيمة 

عند �هلل تعاىل ور�سوله )�سلى �هلل عليه و�سلم(، حتى �أن �لفقهاء عندما 

��ستقر�أو� ذلك ف كتاب �هلل تعاىل و�سنة ر�سوله )�سلى �هلل عليه و�سلم(، 

عليه  �هلل  )�سلى  �لر�سول  باأمر  ذلك  تقرر  فقد  تعاىل  �هلل  كتاب  فاأما 

و�سلم(، حيث ل يوؤمر باأمر �إل فيه تكرمي له ولإن�سانيته من يقتفي �أثره 

�إىل يوم �لقيامة.
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)1(  �ملدثر 4.

)2(  �بن عطية – �أبي حممد عبد �حلق �لأندل�سي، تف�سري �بن عطية – �ملحرر �لوجيز ف 

تف�سري �لكتاب �لعزيز، ج 8، �ض 452. 

)3(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج5، مرجع �سبق ذكره، �ض 330.

. حيث ذكر 
)1(

ْر } هِّ طرَ ابرَكرَ فرَ ِثيرَ ورَ يقول �هلل تعاىل مقررً� ذلك: { 

�بن �سريين و�بن زيد و�بن �أ�سلم و�ل�سافعي وجماعة باأنه �أمر بالتطهري 

غ�سل  وجوب  �إىل  �لآية  هذه  من  وغريه  �ل�سافعي  وذهب  حقيقة،  للثياب 

.
)2(

�لنجا�سات من �لثياب 

وقد ذكر �ل�سعدي ف تف�سريه باأن هذه �لآية و�إن كان �ملر�د بالثياب 

من  وتنقيتها  �لوجوه،  �أكمل  على  و�إيقاعها  بتطهريها  كلها  �أعماله  فيها 

�ملبطالت و�ملف�سد�ت، و�ملنّق�سات من �سر ورياء، ونفاق وعجب وتكب، 

وغفلة وغري ذلك، مما يوؤمر �لعبد باجتنابه ف عبادته، فاإنه يدخل ف 

هذ� �ملعنى تطهري �لثياب من �لنجا�سة، فاإن ذلك متام تطهري �لأعمال 

خ�سو�سًا ف �ل�سالة. كما يحتمل �أن يكون �ملر�د منها �لثياب �ملعروفة، 

و�أنه ماأمور بتطهريها عن جميع �لنجا�سات ف جميع �لأوقات خ�سو�سًا 

طهارة  فاإن  �لظاهر  بطهارة  ماأمورً�  كان  و�إذ�  لل�سلو�ت،  �لدخول  عند 

.
)3(

�لظاهر من متام طهارة �لباطن 

�لإن�سان  ظاهر  طهارة  ت�سمل  �لتي  �لظاهر  طهارة  فــاإن  وبذلك 

وحميطه ل ميكن �أن تتحقق بعزل عن طهارة �لباطن؛ لذلك بلغت مرتبة 
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)1(  رو�ه �أحمد ف م�سنده ) 21828 (. وقد �أورد هذ� �حلديث زقزوق – �سامل م�سباح، 

�لإ�سالم وق�سايا �لبيئة، �سل�سلة كتاب �لبيئة – �لكتاب �لثالث، �ملجل�ض �لأعلى للبيئة 

و�ملحميات �لطبيعية، �لدوحة – قطر، �ض 194.

ومكانة �لطهارة �حل�سية �لتي ترتبط بالطهارة �ملعنوية �أن جعلها �لر�سول     

»�لطهور �سطر  قوله:  �لإميان، وذلك ف  و�سلم( �سطر  )�سلى �هلل عليه 

 .
)1(

�لإميان« 

بيئة  ف  �حل�سية  �لطهارة  بني  �لرتباط  يقرر  �ل�سابق  فاحلديث 

�لبيئة  وطهارة  �للبا�ض  وطهارة  �لبدن  بطهارة  تتمثل  عندما  �لإن�سان 

�إحاطة مبا�سرة، ومدى �ت�سال �للتز�م بنظافة هذه  �ملحيطة بالإن�سان 

�لبيئة ببعد عقدي بو�سفها �سطرً� لالإميان، فهي بذلك تتبّو�أ مكانة تقررت 

لها من خالل �رتباطها �لذي ل يقبل �لنف�سام بالطهارة �ملعنوية، ول �سك 

�أن ذلك يقرر لها �أهميتها ف حياة �لإن�سان، وي�ستلزم من �لإن�سان �سرورة 

�حلفاظ على بيئته خالية من �مللوثات �لتي تنتهك حرمة �إميانه فتفقده 

مظهر �ملوؤمنني قبل �أن تفقده �سحته وت�سيبه بالأمر��ض و�لأ�سقام.

ومما يعزز �رتباط نظافة �لبيئة ح�سيًا بنظافتها معنويًا �أن �لنظافة 

�ملعنوية،  بالطهارة  �مل�سائل  من  �لكثري  ف  مرتبطة  جعلت  قد  �حل�سية 

رغم  ذلك  وكل  باجلنابة،  مرتبط  و�لغ�سل  بال�سالة،  مرتبط  فالو�سوء 

عدم حتقق �لنجا�سة �لعينية فيه، �إل �أن رفعه جعل بو�سائل تطهري �لبيئة 

�حل�سية �ملحيطة بالإن�سان كما تز�ل �لنجا�سات.

ثم �إن كتب �لفقه جتدها من جانب �آخر تبد�أ ف فقه �لأحكام �لعملية 
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)1(  زقزوق – �سامل م�سباح، �لإ�سالم وق�سايا �لبيئة، مرجع �سبق ذكره، �ض 194.

لت  بكتاب �لطهارة، حيث كان لها عناية فائقة بالطهارة، فعرفتها وف�سّ

ومعنوية،  ح�سية  طهارة  �إىل  �لطهارة  �لفقهاء  ق�سم  وقد  �أق�سامها،  ف 

�أن يكون متو�سئًا ومغت�ساًل من  فالذي يقف بني يدي ربه لل�سالة يجب 

جنابة �أو حدثًا، و�ملر�أة تغت�سل من حي�ض �أو نفا�ض، وقبل هذ� وذ�ك ل بد 

�أن يكون م�ستنجيًا باأن يزيل �خلارج من �ل�سبيلني �إما باملاء �لطهور �أو ما 

لو� ف موجبات �لغ�سل، مثل: مبا�سرة �لرجل زوجه،  يقوم مقامه. كما ف�سّ

 .
)1(

ودم �حلي�ض و�لنفا�ض، وموت �مل�سلم �إذ� كان �سهيد� 

وقد ذكر خليل رزق باأن �لإ�سالم با جاء به من ت�سريعات ونظم، 

له  لي�ض  �سجله مما  �لذي  فاإنه بوقفه  �لنظافة،  ومن خالل موقفه من 

نظري ف �أي دين من �لأديان قد قرر للنظافة و�لطهارة مكانة كبرية ف 

حياة �مل�سلم، حيث ل جمال للمقارنة بني �لدين �لإ�سالمي و�ت�ساع د�ئرة 

�أنو�ع  نوع من  �لنظافة فيه  �إذ  �لأديــان؛  بالنظافة مع غريه من  �هتمامه 

�لعباد�ت �لتي يتقّرب به �لعبد �إىل ربه، بل هي فري�سة من فر�ئ�سه.

ثم يذكر ما تقرر من �أن كون مفتتح �لكتب �حلديثية و�لفقهية بكتاب 

يعنى بالطهارة قبل تناول �أي م�سائل تت�سل بالأحكام �لعملية يقرر هذه 

�ملكانة للطهارة، حيث تناولت كتب �لفقه ما يت�سل باأحكام �ملياه، و�أنو�ع 

�لنجا�سات، وهي بجملها تعب عن ق�سية و�حدة وهي )�لنظافة(.

ثم �إن �لأمر ف م�ساألة �لطهارة كما �أ�سار رزق ل يقت�سر على م�ساألة 
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)1(  خليل رزق، �لإ�سالم و�لبيئة – در��سة ت�سّلط �ل�سوء على موقف �لإ�سالم وت�سريعاته 

ف جمال �حلفاظ على �لبيئة،   مرجع �سبق ذكره، �ض 303.

�لتوبة  108 .  )3( )2(  �لبقرة 222.  

�لفر�ئ�ض  لتاأدية  ك�سرط  �لإ�سالمي  �لفقه  ف  عنها  �ملبحوث  �لطهارة 

ومنظومة  متكاماًل  ت�سريعًا  هناك  �أن  ترى  �إنك  بل  �لو�جبة،  و�لعباد�ت 

�ساملة و�سعها �لإ�سالم ف �سبيل حتقيق بيئة نظيفة من جميع �جلو�نب، 

وبذلك فاإن �لإ�سالم ف �لعباد�ت �ملفرو�سة منه على �لإن�سان، وف �لآد�ب 

و�ل�سنن و�مل�ستحبات �لتي �سرعها ل على �سبيل �لإلز�م �عتب �أن �لنظافة 

هي �ملدماك �لأ�سا�ض لكل هذه �لأعمال، وحمورً� هامًا ف تطبيقاتها.

�إن �رتباط �لبيئة ف �لإ�سالم جاء �رتباطًا مبا�سرً� بفهوم �لطهارة 

كما ورد ف �لقر�آن و�ل�سنة، حيث يغطي هذ� �ملفهوم �لحتياجات �خلا�سة 

�لبيئة  توؤّهل  �أخرى  ��سرت�طات ومو��سفات  �إىل جملة  �إ�سافة  بالنظافة، 

وعنا�سرها لأد�ء مهام حمددة تتعلق بحياة �لإن�سان �لدينية و�لدنيوية.

لقد وردت مادة �لطهارة و��ستقاقاتها �ملختلفة ف �إحدى وثالثني 

مو�سعًا ف �لقر�آن �لكرمي، و�ساد مفهوم �لتطّهر من �لنجا�سات و�لأقذ�ر 

.  ومن ذلك:
)1(

ما يقرب من ن�سف تلك �ملو�قع 

.
)2(

ِرينرَ } هِّ ُيِحبُّ �مْلُترَطرَ �ِبنيرَ ورَ وَّ  ُيِحبُّ �لتَّ
رَ َّ
{�إِنَّ �هلل تعاىل:  قال   ·

ُيِحبُّ   
ُ َّ
�هلل ورَ ــُرو�  ــهَّ ــطرَ ــترَ يرَ ْن 

رَ
�أ ــونرَ  ُيــِحــبُّ ــــاٌل  ِرجرَ {ِفــيــِه  تــعــاىل:  قــال   ·

.
)3(

{ ِرينرَ هِّ �مْلُطَّ
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)1(  خليل رزق، �لإ�سالم و�لبيئة – در��سة ت�سّلط �ل�سوء على موقف �لإ�سالم وت�سريعاته 

ف جمال �حلفاظ على �لبيئة، مرجع �سبق ذكره، �ض 303.

تعزيزً�  بها  �هتمامه  ومــدى  �لإ�ــســالم  ف  �لطهارة  �أهمية  تظهر 

ملكانتها من خالل جمموعة من �لت�سريعات �ملرتبطة بها �إما على �سبيل 

�لوجوب �أو على �سبيل �ل�ستحباب. ثم �إنه بالنظر �إىل �لفقه فاإنه يت�سح 

�أن �ملو�د �لتي قررها �لفقه لرفع �حلدث و�إز�لة �لنجا�سات تتمثل باملاء 

وبالرت�ب كبديل عنه.

�لعبادة �ت�سال باهلل �سبحانه وتعاىل، فقد جاء �حل�ض  وباعتبار 

من  �سرط  و�لنظافة  �لطهارة  جعلت  حيث  �إتيانها،  قبل  �لتطّهر  على 

من  و�ملكان  �لبدن  نظافة  ذلك  قبل  ��سرتط  �لإ�سالم  �أن  �إل  �سروطها؛ 

�لأخباث و�لقاذور�ت للثوب و�لبدن و�ملكان، و�لتي تز�ل بالتطهري باملاء �أو 

بالبديل عنه وهو �لرت�ب، وبذلك فاإنه ل يقبل من �مل�سلم �أن يقف لل�سالة 

�أو ف  بيته  �أو ف  �مل�سجد  �أكــان ف  – �سو�ء  وتعاىل  تبارك  بني يدي �هلل 

�أي مكان �آخر – وهو يلب�ض ثيابًا ملوثة ب�سيء من �لنجا�سات و�لقذ�ر�ت 

.
)1(

�ملعروفة 

�إن �لتاريخ �لبيئي ي�سهد �أن �لإ�سالم هو �أول نظام عرفته �لإن�سانية 

ياأمر بالنظافة، ويحارب �لتلوث، حيث �أطلق �لإ�سالم على كلمة �لتعقيم 

��سطالح �لطهارة، و�ملق�سود بها خلو �ل�سيء من �مليكروبات، كما �أطلق 

�ملو�د  وهي  �لنجا�سة،  كلمة  للميكروبات  �حلامل  �أو  �مللوث  �ل�سيء  على 

�لب�سيطة �أو �لنقالة للميكروب، كالقيح و�لب�ز، و�لدم �مل�سفوح، و�لبول، 
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)1(  جرية – عبد �لرحمن، �لإ�سالم و�لبيئة، مرجع �سبق ذكره، �ض 91.

و�لقيء، ولعاب �لكلب، وج�سم �خلنزير، وكل �سيء عفن كبقايا �حليو�نات. 

وقد �أثبت �لعلم �حلديث �أن جميع �ملو�د هي و�سط �سالح لنمو �مليكروبات 

وتكاثرها، كما كان من حكمة �لت�سريع �لإ�سالمي �أن يقرر �أن �أية مادة من 

هذه �ملو�د �إذ� �أ�سابت �أي �سيء من ثوب �لإن�سان �أو ج�سمه �أو طعامه �أو 

�ملكان �لذي يجل�ض فيه �أو ي�سري عليه، فاإن هذ� �ل�سيء قد ينج�ض، ول بد 

.
)1(

من �أن يتطهر باإز�لة �لنجا�سة 

�لإ�سالم  منظور  خالل  من  تقررت  و�لطهارة  �لنظافة  مكانة  �إن 

باعتبارها �أول عبادة ف حد ذ�تها، وذلك �سو�ء �أكانت مرتبطة بالعباد�ت 

خالل  من  وذلــك  �لــذ�ت،  بنظافة  مت�سلة  كانت  �أم  كال�سالة،  �لدينية 

تعاىل  �هلل  كرم  قد  �إن�سانية  و�سجية  كفطرة  �لإن�سان  بحياة  �رتباطها 

�سائر  عن  للبيئة  �ملكونة  �لرئي�سة  �لعنا�سر  �أحد  باعتباره  �لإن�سان  بها 

�ملخلوقات، �أو حتى لو �ت�سلت با يرتبط بنظافة �لذ�ت با يتمثل عليه 

حتيط  �لتي  �مل�سرتكة  للمنافع  �لرعاية  ي�ستلزم  �لــذي  �ملحيط  نظافة 

بالإن�سان، وعدم تعري�سها للتلويث.

وبذلك فاإن �لنظافة و�لطهارة تعتب �سربًا من �سروب �لإح�سان، 

�سائر  �أفر�دً� وجماعات عن  �مل�سلمني  �لتي متيز  �لدين  �سعائر  وهي من 

�لأمم، وبذلك فاإن �لوقاية من �لتلوث بحفظ �لنظافة ينبغي �أن تبذل  فيه 

بالبيئة  �لعناية  وقاية  �إهمال  و�أن ف  �سيما  �ملخل�سة لإحياءه، ل  �جلهود 

�إلقاء بالنف�ض �إىل �لتهلكة �لتي نهينا عنها. 
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ثانيًا - نـظـافــة الــــذات :

�إن �هلل �سبحانه وتعاىل عندما كّرم �لإن�سان على �سائر �ملخلوقات، 

�لظاهر  ف  �ملخلوقات  �سائر  عن  ميّيزه  با  كّرمه  قد  عاله  ف  جل  فاإن 

و�لباطن، وقد دلت على �إكر�مه له ومتييزه عن �سائر �ملخلوقات �لعديد 

من �لدلئل، و�لتي منها �أن جعله م�ستور �لعورة ولي�ض ك�سائر �حليو�نات، 

كما �خت�سه تعاىل بخ�سال تت�سل برعاية فطرته ليكون متميزً� عن �سائر 

�حليو�نات، وهذه �خل�سال حتفظ لالإن�سان نظافته وتقيه من �لتعر�ض ملا 

ي�سيبه بالأمر��ض و�لأوبئة، وهو ماأمور بها رعاية لكر�مته كاإن�سان، فاإذ� 

ما تخلى عنها فاإنه يكون قد تخلى عن جزء من كر�مته �لتي متيزه عن 

�سائر �ملخلوقات.

�إن �لإن�سان بال ريب هو �لعن�سر �لأ�سا�ض ف �إيجاد وتوّفر �ل�سالمة 

�لإ�سالم  وكما حتدث  �لبيئي،  بالتو�زن  �لإخالل  دون  �لتي حتول  �لبيئية 

عن �سائر �لعنا�سر �لطبيعية للبيئة وتوفري �ملظاهر �جلميلة فيها، وعدم 

�لعبث و�لف�ساد با خلقه �هلل تعاىل ف هذ� �لكون، فكانت له �لآر�ء ف 

ذلك،  �لزر�عة وغري  على  و�حلث  و�لأر�ــض،  و�لهو�ء  �ملياه  نظافة  جمال 

كذلك ��ستكمل �لإ�سالم ر�أيه �ل�سامل ف �حلديث عن و�حد من �أهم ما 

يعطي للطبيعة رونقها وجمالها، ونعنى بذلك �لإن�سان.

جاء  فقد  و�للبا�ض،  �لبدن  بنظافة  �لغر�ء  �ل�سريعة  �هتمت  وكما 

�حل�ض على �لتجمل و�إظهار �لنعمة، ولب�ض �لثياب �لنظيفة لالإن�سان، كما 
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)1(  خليل رزق، �لإ�سالم و�لبيئة – در��سة ت�سّلط �ل�سوء على موقف �لإ�سالم وت�سريعاته 

ف جمال �حلفاظ على �لبيئة،   مرجع �سبق ذكره، �ض 328.

�حلديث  هذ�  �أورد  وقد   .)  254  ( وم�سلم   )  295  /  10  ( �لبخاري  عليه،  متفق    )2(

�لنووي – �أبي زكريا يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 370. 

و�ل�ستحد�د: حلق �لعانة، وهو حلق �ل�سعر �لذي حول �لفرج.

جاء �لأمر باملحافظة على �ملظهر �لعام، و�لتطيب و�لكتحال وغري ذلك 

.
)1(

من عنا�سر �لتجمل 

لنظافة  �لإ�سالم  برعاية  تت�سل  كثرية  دلئل  هناك  فاإن  وبذلك 

وحتى  و�لأ�سقام،  لالأمر��ض  عر�سة  تكون  ل  حتى  بها  و�لهتمام  �لذ�ت 

حتفظ لالإن�سان كر�مته ومتيزه عن �سائر �ملخلوقات، ومن �لدلئل �لتي 

تقرر رعاية �لإ�سالم لنظافة �لذ�ت:

هريرة  �أبو  يرويه  �لذي  �حلديث  ذلك  ويقرر  �لفطرة:  خ�سال   ·
»�لفطرة  قــال:  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  عن  عنه(،  �هلل  )ر�سي 

�لأظافر،  وتقليم  و�ل�ستحد�د،  �خلتان،  �لفطرة:  من  خم�ض  �أو  خم�ض، 

.
)2(

ونتف �لإبط، وق�ض �ل�سارب« 

وقد ذكر عبد �لرحمن جرية بعد �لطهارة ف هذه �لأمور مقررً� 

�أن ترك �لأظافر  ما ك�سفه �لعلم �حلديث من �أهمية لهذه �ل�سنن، حيث 

دون ق�ض يت�سبب ف تر�كم �لأو�ساخ و�مليكروبات حتتها، وهناك �أمر��ض 

عددً�  يحقق  �لذكور  ختان  �أن  كما  �لنظيفة،  غري  �لأظافر  تنقلها  كثرية 

�إىل تخل�ض �ملرء من  يوؤدي  �لقلفة  �أن قطع  �لفو�ئد �ل�سحية، حيث  من 
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)1(  جرية – عبد �لرحمن، �لإ�سالم و�لبيئة، مرجع �سبق ذكره، �ض 90.

)2(  �ملائدة 6.

�ملفرز�ت �لدهنية، ويحول دون منو �لعديد من �جلر�ثيم �لتي تهياأ �لقلفة 

لها �لو�سط �ملالئم للتكاثر، كما �أ�سار �إىل �أن �لأبحاث �لعلمية قد بينت 

�أن �سرطان عنق �لرحم يقل عند ن�ساء �مل�سلمني عن غريهّن نتيجة ختان 

�أزو�جهّن.

ومن جانب �آخر بني �أن �ل�ستحد�د – وهو حلق �سعر �لعانة – له 

�أهمية �سحية كبرية، حيث �أثبت �لعلم �أن هناك نوعا من �لقمل ل يعي�ض 

�إل على �سعر �لعانة، وت�ساب به �أعد�د كبرية �سنويًا ف �لغرب من �لذكور 

�أن �لإبط ملا كان مكانًا كثري �لتعرق فاإنه يعد بذلك مهدً�  و�لإناث. كما 

�لفطريات و�جلر�ثيم، ناهيك عما ي�سدر عنه من ر�ئحة  منا�سبًا لنمو 

مقززة؛ ولذلك فاإن نتف �لإبط يقلل فر�سة وجود هذه �مليكروبات باأعد�د 

كبرية، �أما �ل�سارب فاإنه �إذ� طال تلوث بكل ما ي�سربه �لإن�سان، ومن ثم 

.
)1(

كان عاماًل م�ساعدً� على تلوث �لفم 

�لـــو�ســـــوء: وهو �سرط ل�سحة �ل�سالة �لتي يوؤديها �مل�سلم خم�ض   ·
مر�ت ف يومه وليلته، وله فرو�ض وله �سنن كلها من �ساأنها �أن حتفظ على 

ا  �أوردهــا �هلل تعاىل ف قوله جل ف عاله: {يرَ �لإن�سان طهارته، وقد 

ُكْم  ْيِديرَ
رَ
�أ ورَ ُكْم  ُوُجوهرَ اْغ�ِسُلو�  فرَ ِة  الرَ �ل�سَّ �إِىلرَ  ُقْمُتْم   � �إِذرَ ُنو�  مرَ

رَ
�آ �لَِّذينرَ  ا  يُّهرَ

رَ
�أ

ُجُنًبا  ُكْنُتْم  ْن  �إِ ورَ نْيِ  ْعبرَ �ْلكرَ ىلرَ  �إِ ْرُجلرَُكْم 
رَ
�أ ورَ ِبُرُءو�ِسُكْم  ُحو�  �ْم�سرَ ورَ �ِفِق  �مْلرَررَ �إِىلرَ 

�أركانه  بالو�سوء بذكر  �لأمر  �لقر�آين يقرر  �لن�ض  . فهذ� 
)2(

ُرو�} هَّ اطَّ فرَ
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)1(  رو�ه مالك و�أحمد و�أبو د�ود و�لن�سائي و�بن ماجة عن �أبي �سعيد �خلدري، وهو ف 

)�سحيح �جلامع �ل�سغري – 4155(. وقد �أورد هذ� �حلديث �لقر�ساوي – يو�سف، 

 – – 2006، د�ر �ل�سروق، �لقاهرة  رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، ط: 2، 1427 

م�سر، �ض 76.

)2(  حديث متفق عليه – �للوؤلوؤ و�ملرجان ) 492 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لقر�ساوي – 

يو�سف، رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 76.

��ستعد�دً� لكل �سالة �إذ� �نتق�ض �لو�سوء، و�إل فاإن �لتجديد م�ستحب على 

�لثوب  طهارة  �سرورة  عن  ف�ساًل  هذ�  �سالة،  لغري  �أو  ل�سالة  حال  كل 

وطهارة �لبدن و�ملكان من �لأخباث و�لقاذور�ت لأد�ء �ل�سالة، ول �سك 

�أن �رتباط مو�قيت �ل�سالة بيوم �مل�سلم وليلته يجعله ف ��ستعد�د لها ف 

كل حال طاهرً� ف ملب�سه ومكانه وبدنه من �لقاذور�ت و�لنجا�سات.

: حيث جاء �لأمر بذلك للجنب رفعًا جلنابته كما  �لغـتـ�ســــال   ·
قرر �لن�ض �لقر�آين �ل�سابق، وهو مقرر للحائ�ض و�لنف�ساء، هذ� ف�ساًل 

يوم  وخا�سة  �لغت�سال  �إىل  دعا  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  �أن  عن 

�جلمعة، بل جعل ذلك على �سبيل �لوجوب، ويقرر ذلك قوله )�سلى �هلل 

. �أي بالغ، ويقرر 
)1(

عليه و�سلم: »غ�سل �جلمعة و�جب على كل حمتلم« 

ذلك حديث �آخر يرويه �أبو �سعيد �خلدري )ر�سي �هلل عنه(: »حق على كل 

. و�لأغ�سال �مل�سنونة 
)2(

م�سلم ف كل �سبعة �أيام يغ�سل فيه ر�أ�سه وج�سده « 

ف ذلك كثرية منها: غ�سل �لعيدين، و�لأغ�سال �لتي تت�سل باحلج كغ�سل 

�لإحر�م وغ�سل يوم عرفة، وما �إىل ذلك من �لأغ�سال.
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�لإن�سان  �لذ�ت ممثلة بج�سد  �لإ�سالم لنظافة  فاإن رعاية  وبذلك 

له باعتباره �سيد �ملخلوقات،  لبا�ض قد جاءت تكرميًا  وما يحيط به من 

وهو لأجل ذلك مرتبط عبادة وعادة، فال ميكن �أن يكون ملتزمًا بو�جبات 

�لدين، موؤمنًا بعقيدة �لإ�سالم مامل يكن طاهر �لظاهر وطاهر �لباطن، 

هذ�  طهارة  كانت  وملا  ذ�ته،  بنظافة  حميطه  نظافة  �رتبطت  ملا  �إنه  بل 

�ملحيط ذ�ت تاأثري على طهارة �لذ�ت وعلى �نتفاع غريه من �لذو�ت، فاإنه 

ماأمور بذلك �أن يطهر وينظف حميطة لعبادة �أو معي�سة �أو منفعة.

ثالثًا - نظافــــة املحيـــط :

ملا كان �ملحيط �لذي يحيط بالذ�ت م�سرتك ف غالب �لأحو�ل بني 

جمتمع بني �لإن�سان، فقد جاء �لأمر ب�سرورة تطهريه و�لعناية به حتى 

ل يوؤثر على حياة �لذ�ت في�سيبها بالأمر��ض، فبكة �ملاء �إذ� مل يعتني 

من  كثري  ف  �حل�ض  جاء  لذلك  �لأمر��ض؛  له  جلبت  �لإن�سان  بنظافتها 

ن�سو�ض �حلديث �لنبوي على جملة من �ل�سو�بط �لتي تت�سل ب�سرورة 

نظافة �ملحيط �لذي يحيط بالإن�سان، ومن ذلك:

ُيعنى  �أن  �لإن�سان  على  ينبغي  ما  فــاأول  �ملبيت:   ومــكــان  �ملــنــزل   ·
بل  �أهله،  ويجال�ض  ويختلي  فينام  فيه  ي�سكن  �لــذي  �لبيت  هو  بنظافته 

و�أحيانًا ي�سلي فيه هو �ل�سنن، وي�سلي �أهله فيه �لفري�سة؛ لذلك وحتى 

ب�سبب  به  تلحق  �أ�ــســر�ر  دون  حياته  وميــار�ــض  �سحته  �لإن�سان  يحفظ 

�لنجا�سات، فقد جاء �لأمر بالهتمام بنظافة �لبيت و�ساحاته، وذلك ف 
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)1(  رو�ه �لرتمذي ) 2800 (، وذكر �أن فيه ر�ويا ي�سعف، لكن قوله: ) فنظفو� �أفنيتكم 

�لألباين ف تخريج  باإ�سناد ح�سن، وذلك كما ذكر  �أخرى عن �سعد  �إلخ له طريق   )

�حلالل و�حلر�م حديث رقم ) 113 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لقر�ساوي – يو�سف، 

رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 77.

)2(  رو�ه م�سلم ) 282 (، من حديث �أبي هريرة بلفظ ) ر�سي �هلل عنه (: )) ل يبولّن 

�أحدكم ف �ملاء �لد�ئم ثم يغت�سل منه ((. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي – �أبي زكريا 

يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 516. 

قوله )�سلى �هلل عليه و�سلم(: »�إن �هلل جميل يحب �جلمال، طيب يحب 

.
)1(

�لطيب، نظيف يحب �لنظافة، فنظفو� �أفنيتكم ول تت�سبهو� بيهود« 

�ملـــاء �ملـ�سـتــــرك: حيث تقرر �حلماية لهذ� �ملاء بالنهي عن �لبول،   ·
ويقا�ض على ذلك �سائر �لقاذور�ت ف �ملاء �لر�كد باعتباره حماًل ملنفعة 

�أو �لنهر باعتبارها مياها متحركة،  �لنا�ض، وهو يختلف عن ماء �لبحر 

�سو�ء �أكان هذ� �ملاء ماء بئر �أو ترعة بحيث تت�سرر منفعة �لنا�ض ب�سبب 

�لقاذور�ت �لتي تلقى فيه، فامل�ساألة هي م�ساألة �سرر يلحق باملاء عندما 

يبول فيه �لإن�سان �أو يرمي فيه �لقاذور�ت �لتي ت�سر بنفعته، فيقا�ض ف 

ذلك عدم �جلو�ز ف �ملاء �لر�كد فيما يت�سبب باإخالل جانب منفعته �ملاء 

�جلاري �ملتغري �إذ� كان ما �سيلقى فيه �سيلحق �لإ�سر�ر بنفعته �مل�سرتكة، 

�أن  و�لأنهار، حيث  �لبحار  �مل�سانع ف  وعو�دم  �لزيوت  �سكب  ومن ذلك 

لذلك �سرر ف تدمري �لبيئة �لبحرية، و�إحلاق بال�سرر على �لأ�سماك �لتي 

يقتات منها �لنا�ض، ويقرر هذ� �ملعنى حديث جابر )ر�سي �هلل عنه(: �أن 

 .
)2(

ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم(: »نهى �أن ُيبال ف �ملاء �لر�كد« 
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)1(  متفق عليه، �للوؤلوؤ و�ملرجان ) 21 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لقر�ساوي – يو�سف، 

�ل�سيء  �أماط  ومعنى   .77 �سبق ذكره، �ض  �لإ�سالم، مرجع  �سريعة  �لبيئة ف  رعاية 

عن �لطريق نحاه و�أز�له، و�ملر�د بالأذى: كل ما يوؤذي �ملار كاحلجر و�ل�سوكة و�لعظم 

و�لنجا�سة و�لقذر ونحو ذلك.

فاإذ� كان �لبول منهي عنه ف �ملاء �لد�ئم ملا �سيلحق من �سرر ملن �سينتفع 

باملاء بعد ذلك، فاإنه من باب �أوىل �أن �حلكم ي�سمل �لغائط، وي�ستوعب ما 

هو �أ�سد �سررً� بنفعة �لنا�ض من �ملاء من غري ذلك مما يرمى ف �ملياه 

�لر�كدة �أو �ملتجددة من هذ� �لباب، وقد جاء �لنهي عن ذلك باعتبار �أن 

�ملاء حمل لنتفاع بني �لإن�سان و�سائر �ملخلوقات من   حوله.

ومكان �جتماع �لنا�س: لقد ورد من �لأحاديث �لكثري  �لطرقات   ·
ف رعاية �لطريق كبيئة م�سرتكة ينتفع بها �لنا�ض ف تنقلهم من منطقة 

�إىل �أخرى، حتى �أن بع�ض �لأحاديث قد جعل �إماطة �لأذى عن �لطريق 

�سعبة من �سعب �لإميان، ومن �لأحاديث �لتي تقرر مكانة وف�سل �لرعاية 

ثو�بًا و�أجرً� لنظافة �لطريق ما يلي:

-   عن �أبي هريرة )ر�سي �هلل عنه( قال: قال ر�سول �هلل )�سلى 

�هلل عليه و�سلم(:  »�لإميان ب�سع و�ستون – �أو �سبعون – �سعبة، �أدناها 

. فهذ� �حلديث 
)1(

�إماطة �لأذى عن �لطريق، و�أرفعها قول: ل �إله �إل �هلل « 

�سعب  من  �سعبة  بجعله  �لطريق  عن  �لأذى  لإماطة  عظيمة  مكانة  يقرر 

�لإميان، حيث و�سف �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( �إماطة �لأذى عن 

�لطريق باأنه �سعبة من �سعب �لإميان ��سرت�كا ف �لو�سف مع �أ�سمى هذه 

�ل�سعب وهو قول: ل �إله �إل �هلل.
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)1(  رو�ه م�سلم ) 553 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة ف 

�سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 77. 

 – �لقر�ساوي  �أورد هذ� �حلديث  �لبخاري ) 652 ( وم�سلم ) 1914 (. وقد  )2(  رو�ه 

يو�سف، رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 80. 

– �أبي زكريا يحي بن �سرف،  �لنووي  �أورد هذ� �حلديث  )3(  رو�ه م�سلم )269(. وقد 

�لأمر�ن �جلالبان  و�لالعنان هما  �سبق ذكره، �ض 516.  �ل�ساحلني، مرجع  ريا�ض 

للعن، �لباعثني للنا�ض عليه، و�لتخلي هو �لتغوط. 

- عن �أبي ذر )ر�سي �هلل عنه( قال: قال �لنبي )�سلى �هلل عليه 

حما�سن  فوجدت  و�سيئها،  ح�سنها  �أمتي  �أعمال  علّي  »عر�ست  و�سلم(: 

�أعمالها �لأذى مُياط عن �لطريق، ووجدت ف م�ساوئ �أعمالها �لُنخامة 

. 
)1(

تكون ف �مل�سجد ل تدفن« 

�لنبي )�سلى �هلل عليه  �أبي هريرة )ر�سي �هلل عنه(، عن  - عن 

و�سلم(: »بينما رجل مي�سي بطريق وجد غ�سن �سوك فاأخره ف�سكر �هلل 

.  وف رو�ية م�سلم قال: » لقد ر�أيت رجاًل يتقلب ف �جلنة 
)2(

له فغفر له« 

ف �سجرة قطعها من ظهر �لطريق كانت توؤذي �مل�سلمني«.

وملا كان �لإ�سالم قد عظم منزلة �إماطة �لأذى عن �لطريق وو�سف 

ف �لأحاديث �لنبوية باأنه �أدنى �سعب �لإميان، و�أنه من حما�سن �لأعمال، 

فاإن �لزجر يلحق بن ي�سنع ف طريق �لنا�ض و�أماكن �جتماعهم بالطرد 

من رحمة �هلل تعاىل، ويقرر هذ� �ملعنى ف �حلديث �لذي يروى عن �أبي 

�أن ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم( قال:  هريرة )ر�سي �هلل عنه(، 

»�تقو� �لالعنني، قالو� وما �لالعنان ؟، قال: �لذي يتخلى ف طريق �لنا�ض 

عليه  �هلل  )�سلى  �لر�سول  ي�سف  �حلديث  هذ�  ففي   .
)3(

ظلهم«  ف  �أو 
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)1(  رو�ه �أحمد ف م�سند �سمرة ) 5 / 17 (، و�أبو د�ود ) 456 (، وقد روى �أحمد نحوه ف 

)م�سنده( عن عائ�سة    ) 6 / 279(، و�أبو د�ود ) 455 (، و�لرتمذي ) 594 (، و�بن 

ماجه ) 758 ( و ) 759 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة 

ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 81. 

و�سلم( �لتغوط ف طريق �لنا�ض �أو ف ظلهم بالالعنان باعتبار �أنها �أفعال 

جتلب لعنة �هلل تعاىل، وجتلب لعنة �لنا�ض ممن يتاأذى من هذ� �ل�سلوك. 

�لأماكن ومن  �أقد�ض  �إن �مل�ساجد تعتب من  -  نظافة بيوت �هلل: 

لأد�ء  مكان  لكونها  ونظرً�  �مل�سّيدة،  بيئته  �سمن  �لإن�سان  �أقــام  ما  خري 

و�للتقاء  �لعلم  حت�سيل  على  �ملالئكة  ومعهم  �لنا�ض  و�جتماع  �لعباد�ت 

وتقررت  ورعايتها،  تنظيفها  على  و�حلر�ض  �حلظ  جاء  فقد  بالعلماء، 

�ملنزلة ملن يقوم بذلك، ومما يقرر ذلك من دلئل ما يلي:

�هلل  ر�سول  »�أمرنا  قال:  عنه(  �هلل  بن جندب )ر�سي  �سمرة  عن   -

�أن  و�أمرنا  �مل�ساجد ف ديارنا،  �أن نتخذ  )�سلى �هلل عليه و�سلم( 

. ففي هذ� �لن�ض �أمر من ر�سول �هلل ) �سلى �هلل عليه    
)1(

ننظفها« 

و�سلم ( برعاية �مل�ساجد بالتنظيف، و�لأمر �إذ� �أطلق كان للوجوب، 

ل �سيما و�أن نظافة مكان �مل�سجد يقرتن وجوبها باعتبارها مكانا 

لل�سالة.

من �لأحاديث �لتي تقرر �سوء �لإثم ف �سعف �لرعاية لنظافة بيوت   -

�هلل تعاىل ما ورد ف حديث �أبي ذر )ر�سي �هلل عنه( قال: قال �لنبي 

)�سلى �هلل عليه و�سلم(: »عر�ست علّي �أعمال �أمتى ح�سنها و�سيئها، 
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)1(  رو�ه م�سلم ) 553 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة ف 

�سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 77. 

)2(  متفق عليه، �لبخاري )2 / 281 - 282 ( وم�سلم )561(، و�أخرجه �أبو د�ود )3825(. 

وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي – �أبي زكريا يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع 

�سبق ذكره، �ض 500. 

)3(  متفق عليه، �لبخاري ) 9 / 498 ( وم�سلم ) 546 (، و�أخرجه �أبو د�ود ) 3822 (، 

و�لرتمذي ) 1807 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي – �أبي زكريا يحي بن �سرف، 

ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 500. 

فوجدت حما�سن �أعمالها �لأذى مُياط عن �لطريق، ووجدت ف م�ساوئ 

.
)1(

�أعمالها �لُنخامة تكون ف �مل�سجد ل تدفن« 

كذلك من �لأحاديث �لتي تقرر قد��سة �مل�سجد وعدم جو�ز دخول   -

ر�ئحة  له  مما  غريه  �أو  كر�ثًا  �أو  ب�ساًل  �أو  ثومًا  �أكل  ملن  �مل�سجد 

كريهة، وذلك قبل زو�ل ر�ئحته �لكريهة �إل ل�سرورة، ويقا�ض على 

ذلك ما �إذ� كان �لر�غب ف دخول �مل�سجد ف بدنه �أو ملب�سه ر�ئحة 

كريهة قد توؤذي �لنا�ض؛ لذلك جاء �لأمر بالنهي عن دخول �مل�سجد 

ملن �أكل ما يتاأذى من ر�ئحته، ويقرر ذلك حديث �بن عمر )ر�سي 

�هلل عنهما(: �أن �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم(: »من �أكل من هذه 

. وهناك حديث 
)2(

�ل�سجرة – يعني �لثوم – فال يقربن م�سجدنا« 

جابر )ر�سي �هلل عنه( قال: قال �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم(: 

. وف 
)3(

»من �أكل ثوما �أو ب�سال فليعتزلنا، �أو فليعتزل م�سجدنا« 

رو�ية مل�سلم: »من �أكل �لب�سل و�لثوم و�لّكر�ت فال يقربن م�سجدنا، 

فاإن �ملالئكة تتاأذى مما تتاأذى منه بنو �آدم«.
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�لذ�ت  بطهارة  عظيمة  عناية  �عتنى  قد  �لإ�ــســالم  فــاإن  وبذلك 

وطهارة �ملحيط �لذي متار�ض فيه �لذ�ت خمتلف �أمور �حلياة، حيث جاء 

�لتي  �لأمور  �لنتفاع بختلف  �مل�سرتك ف  �لقا�سم  �حرت�م  على  �حل�ض 

�سخرها �هلل تعاىل ف �لبيئة خلدمة �لإن�سان بوقايتها من �لتلوث و�ملحافظة 

على نظافتها ف كل حال، بل �إن �مل�سائل �لتي ترتبط بطهارة �لذ�ت و�ملحيط 

�لأفعال ما  �أن هناك من  بالوجوب و�حلرمة، حيث  تت�سل  بها  �لذي يحيط 

يجب رعاية لنظافة �لذ�ت �أو نظافة �ملحيط، وهناك من �لأعمال ما يحرم 

ويرتتب عليه �للعن مما له من تاأثري على م�سالح �لنا�ض و�سوؤون �نتفاعهم.

وبذلك فاإن �لذ�ت �لإن�سانية نظرً� لكونها ت�سكل �لعن�سر �لأهم من 

عنا�سر �لبيئة، فقد جاء �لهتمام بنظافتها على نحو يجعلها �أكرث متيزً� 

للذ�ت  و�لنظافة  �أن رعاية �لطهارة  عن غريها من �ملخلوقات، ول �سك 

�لذ�ت  هذه  فيه  متار�ض  �لذي  �ملحيط  بطهارة  مبا�سرة  ب�سورة  ترتبط 

خمتلف �أمورها �حلياتية، فال ميكن باأي حال من �لأحو�ل �إذ� مل تعتني 

هذه �لذ�ت بطهارتها وبخ�سال فطرتها �أن يتولد منها �لعتناء با حولها 

حاله  يرتبط  بها  يحيط  �لذي  �ملحيط  �أن  �إىل  نظرً�  وذلك  حميط؛  من 

بحالها ف جميع �لأحو�ل.

 رابعًا - قـــراءة مـقــارنـــة :

�ل�ساأن بني �حل�سارة �لإ�سالمية  �إذ� نظرنا نظرة مقارنة ف هذ� 

و�حل�سارة �لغربية، فاإننا جند �أن �حل�سارة �لغربية مل تكن ت�سحبها ف 

ن�ساأتها ول ف لحق �أطو�رها ثقافة توجه �إىل �سيانة �لبيئة من �لتلوث؛ 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
300

ما  �إىل  و�سل  حتى  بتطورها  ويتطور  ي�ساحبها  �لتلوث  كان  فقد  ولذلك 

�أوجها من �لتطور، وحينئذ  �إليه من و�سع خطري حينما بلغت هي  و�سل 

�أ�سبحت م�سكلة توؤرق �أهل هـذه �حل�سارة �لذين غدو� ل يهتدون �إىل حل 

ناجع لها ملا بلغت من مدى بعيد ف �لرت�كم و�لتفاقم.

ولو كانت هذه �حل�سارة م�سحوبة �لن�ساأة بوعي ثقاف وعملي ف 

�ل�سيانة من �لتلوث لكان ي�ساحب كل طور من �أطو�ر تقدمها طور مو�ز 

باأنو�عه  �لبيئي  �لتلوث  من  للحماية  و�لتقنية  �لقانونية  �لإجــر�ء�ت  من 

�لأكب  �لهّم  كان  وملا  منها،  غائبًا  �لوعي  ذلك  كان  ملا  ولكن  �ملختلفة، 

لأ�سحابها هو ��ستهالك مقدر�ت �لبيئة با يحقق �لغاية �لعليا من �حلياة 

وهي �لّرفاه �ملاّدي، وذلك ف �سلوك عد�ئي عنيف كما بيناه �سابقًا �أفاق 

�لنا�ض على م�سكلة �لتلوث وقد �ت�سع خرقها على �لر�قع.

و�أما �حل�سارة �لإ�سالمية فاإّن ما عر�سنا من ثقافة نظرية وعملية 

ف �ل�سيانة من �لتلوث كان ميثل خطو�ت من �لإجر�ء �لقانوين و�لإد�ري 

�حل�ساري،  �لنمو  باطر�د  تطورها  ف  تو�زي  �لتلوث  من  �لبيئة  حلماية 

و�إذ� كانت هذه �خلطو�ت تبدو لنا �ليوم غري ذ�ت �ساأن كبري بالنظر �إىل 

و�إذ�  �لتاريخي،  �إطارها  و�سعت ف  ما  �إذ�  فاإنها  �لبيئي،  �لتلوث  م�سكلة 

�لإ�سالمية،  �حل�سارة  بلغتها  �لتي  �حل�سارية  �لأطو�ر  بطبيعة  قرنت  ما 

تبني �أنها ف مغازيها ذ�ت دللت عميقة ف معاجلة م�سكلة �لتلوث. ولو 

ت�سورنا �حل�سارة �لإ�سالمية قد و��سلت تطورها �إىل �أن بلغت ما بلغته 

ذلك  ت�سورنا  فاإن  �ملــادي،  �لزدهــار  درجة  من  �لآن  �لغربية  �حل�سارة 
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)1(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

�لوعي ب�سيانة  �لقيا�ض تطورً� مو�زيًا ف  �سي�ست�سحب ل حمالة بطريق 

�لبيئة من �لتلوث قانونيًا و�إد�ريًا وتقنيًا، بحيث ل ين�ساأ �سبب للتلوث �إل 

ين�ساأ مو�زيًا له �إجر�ء عملي مقاوم له، فال ترت�كم �مل�سكلة ول تتفاقم، وهو 

ما مل يح�سل ف �حل�سارة �لغربية، لفتقارها �إىل ثقافة م�ساحبة ف �لرفق 

.
)1(

بالبيئة و�حلفاظ عليها، فانتهى بها �لأمر �إىل �لو�قع �لر�هن 

وبذلك يت�سح �أن منهجية �لإ�سالم ف �لنظافة رعاية للبيئة يعتب 

�أن يبني عالقته بها بعزل عن  �لإن�سان ببيئته ل ميكن  �سابطًا لعالقة 

�للتز�م بتجنب �لرعاية لها بوقايتها من �لتلوث، ودلئل �لرعاية بالنظافة 

حفظًا لهذه �لبيئة ل تقع حتت ح�سر، وهي تعالج جو�نب متعددة، ل �سيما 

و�أن �لطهارة و�لنظافة قد �رتبطت بحياة �لإن�سان �مل�سلم �ت�ساًل بختلف 

�سلوكياته وعباد�ته ف �جلملة و�لتف�سيل.
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املبحث الث�ين

 م�سكلة الإ�سراف واأبع�ده�

متعددة  جمالت  ف  تطبيقها  ميكن  �لتي  �لكلية  �لقو�عد  من  �إن 

وتنطبق كمبد�أ و�سابط لالنتفاع بالبيئة ما يت�سل ب�سكلة �لإ�سر�ف فيما 

�ملاآل،  وف  �حلال  ف  �لإن�سان  حياة  على  خطورة  من  �أبعادها  من  ترتبه 

وبذلك فاإن �لإ�سر�ف هو �سلوك ب�سري �سلبي يحتاج �إىل تهذيب وتر�سيد 

حتى ي�ستغل �لإن�سان ما �سخره �هلل تعاىل له ف حميطه ��ستغالًل �إيجابيًا 

تعاىل،  بها فيما ير�سي �هلل  �نتفاعه  ي�ستنزفها دون حاجة، ويجعل  فال 

حيث ترتبط خطورة م�سكلة �لإ�سر�ف با يرتتب عليها من حتّمل لالإثم 

و�لبعد عن حمبة �هلل تعاىل، ثم �إن هذ� �ملفهوم له �سمن منظور �لإ�سالم 

هذ�  �لإ�سالم،  منظور  ف  ملفهومه  تعر�سنا  من  �سيت�سح  كما  مييزه  ما 

ف�ساًل عن فل�سفة �لإ�سالم ف زجره ونهيه عن �لإ�سر�ف ملا يرتتب على 

با  �مل�سكلة  هذه  �لرت�سيد لحتو�ء  �سرورة  ي�ستلزم  �آثار، مما  من  ذلك 

ترتبه �أبعادها على �ملدى �لبعيد، هذ� ف�سال عن �لإثم �لذي يرتتب على 

هذه �جلرمية بفقد حمبة �هلل تعاىل وقربه.

�ملعا�سر  �لو�قع  ف  يثار  ما  �لإ�سر�ف  م�سكلة  باأبعاد  يت�سل  ومما 

حول م�ساألة ندرة �لعنا�سر �لبيئية �لطبيعية، وما يت�سل بالأمن �لغذ�ئي 

ف �ملجتمع �لدويل، ل �سيما ف ظل �ملجاعات �لتي تتفاقم ف �لعامل �ليوم، 

حيث �أن �لت�ساوؤلت �ملثارة تتمثل ف ... هل هناك م�سكلة ف ندرة �لعنا�سر 
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�لعالجية  �لناحية  من  �مل�سكلة  هــذه  ترتبط  وهــل  �لبيئية؟،  �لطبيعية 

وهل  للم�سرفني؟،  وبغ�سها  �ل�سرف  عن  زجرها  ف  �لإ�سالم  بنهجية 

�ل�سبيل �لناجع لتجاوز هذه �مل�سكلة – �إن كانت م�سكلة - يتمثل ف حتقيق 

�لأمن �لغذ�ئي فح�سب، و�لذي بد�أت �ملطالبات به ف �لقرن �ملا�سي.

�إن هذه �مل�سائل نظرً� لرتباطها ب�سكلة �لإ�سر�ف وما يت�سل بعاجلة 

�لإ�سالم لهذه �لإ�سكالية جديٌر بالتناول �سمن �ملحور �لذي يت�سل بعاجلة 

�ل�ستعر��ض  فاإن  وبذلك  �لبيئية،  و�ملكونات  بالعنا�سر  �لنتفاع  �سو�بط حق 

لذلك �سيكون �سمن �أحد مطلبي هذ� �ملبحث ب�سيئة �هلل تعاىل.

املطلب االأول : م�صكلة االإ�صراف

�إن كل كائن حي ف �لبيئة تقت�سي حياته �أن يكون له من مو�ردها 

��ستهالك يحفظ حياته، وهو ��ستهالك مقدر ف �لدورة �لبيئية �لكبى، 

�لقانون  يخرج عن هذ�  ل  و�لإن�سان  ودو�مــه،  تو�زنها  قيام  حم�سوب ف 

�لبيئي �إل �أن �ملهمة �لتي كلف بها لتكون غاية لوجوده تقت�سي لكي ينجزها 

�أن يكون ��ستهالكه من مقدر�ت �لبيئة �أوفى من �ل�ستهالك ملجرد �حلفاظ 

على �حلياة مثل �سائر �لكائنات �حلية �لأخرى، �إذ هو مكلف بالتعمري ف 

�لذي تقت�سيه  �لز�ئد  �لأر�ض وهي غري مكلفة ب�سيء، وهذ� �ل�ستهالك 

مهمة �لإن�سان ف �حلياة هو �أي�سًا مقدر ف �لتكوين �لبيئي، حم�سوب ف 

قيام تو�زنها ودو�مه.
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با�ستهالك  يلتزم فيه  �لبيئة ت�سرفًا  �لإن�سان ف  و�إذ� ما ت�سرف 

مو�ردها بالقدر �لذي ميكنه من �أد�ء وظيفته، فاإنه يكون قد وقف عند 

بالتايل قد �نخرط  �لعام، ويكون  �لبيئي  �لتقدير  له ف  ُقدر  �لذي  �حلد 

و�أما  تو�زنها وي�سون نظامها،  �لبيئية �نخر�طًا رفيقًا يحفظ  �لدورة  ف 

�إذ� ما تو�سع ف ��ستهالك مو�رد �لبيئة با هو �أزيد مما تقت�سيه وظيفته 

با�ستهالكه فوق حاجته، فاإنه ي�سبح منخرطًا ف �لدورة �لبيئية �نخر�طًا 

�إرهاقًا  �لبيئة فيما ُقدرت عليه من مو�رد، وهو ما ي�سبب لها  ل تتحمله 

يعجزها عن تد�رك ما تفقد من �أقد�ر ز�ئدة، فينتهي �لأمر �إىل �ختالٍل 

ف تو�زنها، وذلك ما ُيعد من �سروب �لعنف �لتي ميار�سها �لإن�سان �إز�ء 

�لبيئة، �إذ كاأمنا هو نوع من �لفتكاك ملا هي غري مهياأة لإعطائه.

وكما جاءت �لتعاليم �لإ�سالمية توجه �لإن�سان توجيهًا عمليًا �إىل �لرفق 

�إىل  توجه  �أي�سًا  فاإنها جاءت  و�لنفاد،  و�لتلوث  �لتلف  بالبيئة ب�سيانتها من 

�لرفق بها بالوقوف ف ��ستهالك مو�ردها عند �حلد �لذي تقت�سيه وظيفتها 

�لكبى،  دورتها  وكيفها، حم�سوب ف  كمها  و�لذي هو مقدر ف  �حلياة،  ف 

دون �أن يتجاوزه �إىل ما ور�ءه مما هو غري مطلوب ف �إجناز تلك �لوظيفة من 

��ستهالك ملقدر�تها. وقد جاءت �لتوجيهات ف هذ� �ل�ساأن متعددة �ملقامات، 

متنوعة �لأ�ساليب، بحيث �رتقت �إىل درجة �أن يكون �لرفق بالبيئة بهذ� �ملعنى 

�أ�سا�سيًا  �لبيئي عند حده مق�سدً�  للوقوف بال�ستهالك  من �لرفق �ملقت�سي 

من مقا�سد �لتوجيه �ل�سرعي ف �لتعامل �لبيئي.

رفقًا  بالبيئة  بالرفق  �لعملية  �ل�سرعية  �لتوجيهات  هذه  وتلتقي 

��ستهالكيًا على تعدد ما تت�سمنه من �أحكام قانونية و�سرعية عند معنى 
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)1(  �بن منظور – �أبو �لف�سل جمال �لدين حممد بن مكرم، ل�سان �لعرب، مادة: �ض، ج9، 

– در��سة ت�سّلط �ل�سوء  �ض 148. وقد �أورد هذ� �لنقل خليل رزق، �لإ�سالم و�لبيئة 

ذكره،  �سبق  مرجع  �لبيئة،  على  �حلفاظ  ف جمال  وت�سريعاته  �لإ�سالم  موقف  على 

�ض142.

�لوقوف بال�ستهالك �لبيئي ف حد �لق�سد، وهو �لعدل مر�دً� به بيئيًا ما 

تقت�سيه وظيفة �لإن�سان وتتحمله ف ذ�ت �لوقت مقدر�ت �لبيئة، وعدم 

جتاوزه �إىل �لإ�سر�ف، وهو جتاوز حد �لعدل مر�دً� به بيئيًا ما ل تتطلبه 

وظيفة �لإن�سان ول تتحمله ف ذ�ت �لوقت مقدر�ت �لبيئة، وميكن �أن ُيجعل 

عنو�نًا جامعًا لذلك ما جاء ف �ل�سريعة �لإ�سالمية من �أمر مكرر بالتز�م 

�لق�سد ف �ل�ستهالك، ومن نهي م�سدد عن �لإ�سر�ف و�لتبذير فيه.

اأواًل - مفهوم االإ�صراف من منظور االإ�صالم :

�ل�سرف  من  باأنها  )�سرف(  مادة  ف  �لإفريقي  منظور  �بن  ذكر 

رفة: دودة �لقز، وقيل: هي  و�لإ�سر�ف، وهو جماوزة �لق�سد، ثم قال: �ل�سُّ

دويبة غب�ء تبني بيتًا ح�سنًا تكون فيه... �إلخ، وعلى كل حال فاإن �ل�سرف 

�لورق، و�سمي بذلك لت�سور معنى  تاأكل  �ل�سرفة وهي دويبة  ماأخوذ من 

�لإ�سر�ف منه.

ثم ذكر �بن منظور بع�ض مو�رد �لإ�سر�ف فقال: �أ�سرف ف ماله: 

نفق ف غري 
ُ
عِجل من غري ق�سد، و�أما �ل�ّسرف �لذي نهى �هلل عن فهو ما �أ

طاعة �هلل تعاىل قلياًل كان �أو كثري�. �أما �لإ�سر�ف ف �لنفقة فهو �لتبذير، 

.  وبذلك فاإنه ميكن 
)1(

ف �ملاء �إذ� ذهب منه ف غري �سقي ول نفع  و�سررَ

�لقول باأن �لإ�سر�ف هو �لوجه �لآخر لالإف�ساد.
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)2(  �لفرقان 67. )1(  �لأعر�ف 31.  

)4(  غافر 43. )3(  �ملائدة 32.   

مقا�سد  ياأخذ عدة  �ل�سرعي  للمنظور  وفق  �لإ�سر�ف  فاإن  وبذلك 

ودللت تتمثل فيما يلي: 

جتاوز �حلد ف مو�سوع �لأكل و�ل�سرب، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل:   -

.
)1(

ُه لرَ ُيِحبُّ �مْلُ�ْسِرِفنيرَ } لرَ ُت�ْسِرُفو� �إِنَّ ُبو� ورَ ��ْسررَ ُكُلو� ورَ { ورَ

�لَِّذينرَ  جتاوز �حلد ف �إ�سر�ف �ملال، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: {ورَ  -

.
)2(

�ًما } ورَ ِلكرَ قرَ نْيرَ ذرَ انرَ برَ كرَ و� ورَ ْقرُتُ ْ يرَ ملرَ ْ ُي�ْسِرُفو� ورَ ُقو� ملرَ ْنفرَ
رَ
� �أ �إِذرَ

�هلل  قول  ومنها  عام،  ب�سكل  �لإ�سر�ف  حرمة  تقرر  ن�سو�ض  وهناك 

ْر�ِض 
رَ
ِلكرَ ِف �ْلأ ْعدرَ ذرَ ِثرًي� ِمْنُهْم برَ اِت ُثمَّ �إِنَّ كرَ نرَ يِّ ا ِباْلبرَ ْتُهْم ُر�ُسُلنرَ اءرَ ْد جرَ قرَ لرَ تعاىل: {ورَ

.
)4(

اِر} اُب  �لنَّ حرَ �سْ
رَ
نَّ �مْلُ�ْسِرِفنيرَ ُهْم �أ

رَ
�أ . وقوله تعاىل: {ورَ

)3(
{ ُ�ْسِرُفونرَ ملرَ

وبالنظر �إىل �أهم �لعنا�سر �لتي نهى �لإ�سالم وزجر عن �لإ�سر�ف 

فيه، فاإنه يتمثل باأهم عن�سر جعل �هلل تعاىل منه كل �سيء حي وهو �ملاء، 

حيث �سدد �لقر�آن �لكرمي على �أهميته و�سرورته للحياة و�آثاره ف �حلياة 

�لجتماعية نظرً� لكونه من �مل�سادر �لتي ميكن �أن ت�سيع بو��سطة �لإن�سان، 

كما �أن �لأحاديث �لنبوية قد قرر �لنهي عن �لإ�سر�ف ف ��ستخد�م �ملياه 

حتى ف حال وفرتها.

وبذلك فاإنه وفق مفهوم �لإ�سر�ف ف منظور �لإ�سالم فاإنه يتقرر 

حترمي �لإ�سر�ف بكل �أنو�عه وجميع مظاهره، حيث يعتب ذلك من قو�عد 
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)1(  خليل رزق، �لإ�سالم و�لبيئة – در��سة ت�سّلط �ل�سوء على موقف �لإ�سالم وت�سريعاته 

ف جمال �حلفاظ على �لبيئة،  مرجع �سبق ذكره، �ض 143.

)3(  �لأنبياء 9. )2(  �لإ�سر�ء 29.   

�لأمن �لبيئي �لذي ينطلق من �لإ�سالم للمحافظة على فطرة �لبيئة �لتي 

 .
)1(

نظام  و�أحكم  �سورة،  و�أجمل  تقومي،  �أح�سن  ف  تعاىل  �هلل  خلقها 

لي�ستوعب  �لإ�سالمي  �ملنظور  �سمن  يت�سع  �لإ�سر�ف  مفهوم  فاإن  وبذلك 

ذلك  يرتبط ف  فهو  �لدين،  ب�سو�بط  �للتز�م  دون  للمنافع  ت�سخري  كل 

بجاوزة �حلد، ول يرتبط بالتبذير فح�سب.

ثانيًا - فل�صفة االإ�صالم يف زجره ونهيه عن االإ�صراف :

�سلوك  ذلك  ف  �لأ�سا�سية  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �ملبادئ  من  يعد 

�لطريق �لو�سط �أو �ملعتدل ف �لتكليف فهو دين �لو�سطية و�لعتد�ل، فال 

�إفر�ط ول تفريط، ول �إ�سر�ف ول تقتري، ويقرر ذلك عدٌد من �لن�سو�ض 

�لقر�آنية منها:

ًطا }. �سرَ ًة ورَ مَّ
ُ
اُكْم �أ ْلنرَ عرَ ِلكرَ جرَ ذرَ كرَ ورَ  } تعاىل:  قال   ·

ا ُكلَّ  ْب�ُسْطهرَ لرَ ترَ ًة �إِىلرَ ُعُنِقكرَ ورَ ْغُلولرَ كرَ مرَ درَ ْل يرَ عرَ ْ لرَ جترَ تعاىل: { ورَ ·  قال 
.

)2(
�ُسوًر� } ْ ُلوًما حمرَ ْقُعدرَ مرَ ترَ �ْسِط فرَ �ْلبرَ

ا  ْهلرَْكنرَ
رَ
�أ اُء ورَ �سرَ ْن نرَ مرَ اُهْم ورَ ْينرَ جنرَ

رَ
اأ ْعدرَ فرَ اُهُم �ْلورَ ْقنرَ درَ ·  قال تعاىل: {ُثمَّ �سرَ

.
)3(

�مْلُ�ْسِرِفنيرَ }
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)1(  �لأعر�ف 31.

)2(  �لإ�سر�ء 26 – 27.

)3(  �لفرقان 67.

.
)1(

{ ُه لرَ ُيِحبُّ �مْلُ�ْسِرِفنيرَ لرَ ُت�ْسِرُفو� �إِنَّ ُبو� ورَ ��ْسررَ ُكُلو� ورَ {ورَ تعاىل:  ·  قال 

اِطنِي  يرَ �نرَ �ل�سَّ اُنو� �إِْخورَ ِرينرَ كرَ ذِّ ْبِذيًر� * �إِنَّ �مْلُبرَ ْر ترَ ذِّ لرَ ُتبرَ قال تعاىل: {ورَ  ·
.
)2(

ُفوًر� } ِه كرَ بِّ اُن ِلررَ ْيطرَ انرَ �ل�سَّ كرَ ورَ

نْيرَ  انرَ برَ كرَ و� ورَ ْقرُتُ ْ يرَ ملرَ ْ ُي�ْسِرُفو� ورَ ُقو� ملرَ ْنفرَ
رَ
� �أ �لَِّذينرَ �إِذرَ قال تعاىل: { ورَ  ·

.
)3(

�ًما } ورَ ِلكرَ قرَ ذرَ

لقد نهى �لإ�سالم عن �لإ�سر�ف ملا فيه من �أ�سر�ر كثرية، و�لإ�سر�ف 

ف نظر �لإ�سالم كل �سلوك يتعدى �حلدود �ملعقولة �أو �ملقبولة ف �أي �أمر 

من �لأمور، و�إذ� طبقنا هذ� �ملفهوم على �لبيئة فاإنه يتمثل ف �ل�ستخد�م 

�ملفرط �أو �جلائز ملو�رد �لبيئة، ومن ثم ي�سبح هذ� �ل�سلوك غري �ملرغوب 

فيه م�سدر �سرر وخطورة على �لبيئة ومو�ردها، كما �أنه نوع من �لأنانية 

ل�سرعة  مدعاة  لأنه  �مل�سئولية؛  حتّمل  ف  �حلكمة  وعدم  �لتب�سر  وعدم 

��ستنز�ف مو�رد �لبيئة.

�سريحة  دعــوة  و�سنة  كتاب  من  عليه  ��ستمل  با  �لوحي  ف  �إن 

من  �لبيئة  مــو�رد  ��ستغالل  وح�سن  و�لقت�ساد  �لعتد�ل  �إىل  للم�سلمني 

�أخري.  ناحية  من  و�لتقتري  �جلائر  و�ل�ستخد�م  �لإ�سر�ف  ونبذ  ناحية، 

منذ  �لإ�ــســر�ف  ونبذ  �لعــتــد�ل  �إىل  �لإ�ــســالم  دعــوة  �أن  �سك  ثمة  ولي�ض 
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)1(  �لرحمن 7 – 9.

�أربعة ع�سر قرنًا بد�أت تدركها موؤخرً� �ملجتمعات غري �لإ�سالمية ف �ل�سرق 

 sound( و�لغرب حيث بد�أو� ينادون بال�ستخد�م �لعاقل �أو �لر��سد �ملعتدل

 over �أو �ملفرط )�لإ�سر�ف -  utilization(، ونبذ �ل�ستخد�م �جلائر 
�لبيئة  ��ستخد�م مو�رد  �لإ�سر�ف ف  بد�أ  �أن  بعد  utilization(، وذلك 
يهدد �لب�سرية باأخطار كثرية، فقد �أدى قطع �لأ�سجار و�لنباتات �إىل بروز 

خماطر كثرية مثل: )جرف �لرتبة ـ �لفي�سانات �لعنيفة ـ تدهور �لدورة 

�ملائية ونظم �ملطر ـ �نت�سار �لت�سحر ـ �لختالل ف دورة �لأك�سجني ـ ثاين 

�إىل  �ملياه  ��ستخد�م  �لإ�سر�ف ف  يوؤدي  �لكربون وغريها (، كما  �أك�سيد 

�ملياه  ـ �سرعة ن�سوب مو�رد  م�ساكل عديدة مثل: )متّلح �لرتبة وتغدقها 

�جلوفية ـ نق�ض مو�رد �ملياه وغريها(. 

وقد �أوجد �لإ�سالم �سو�بط لذلك، فموقف �لإ�سالم من ��ستغالل 

لَّ 
رَ
�نرَ * �أ عرَ �مْلِيزرَ �سرَ ورَ ا ورَ هرَ عرَ فرَ اءرَ ررَ مرَ �ل�سَّ �لبيئة و��سح من قول �هلل تعاىل: { ورَ

. �إذ 
)1(

�نرَ } لرَ ُتْخ�ِسُرو� �مْلِيزرَ ْزنرَ ِباْلِق�ْسِط ورَ ِقيُمو� �ْلورَ
رَ
�أ �ِن * ورَ ْو� ِف �مْلِيزرَ ْطغرَ ترَ

يوؤكد �خلالق على مفهوم مهم ينظم �لكون و�حلياة و�لإن�سان، وهذ� �ملفهوم 

هو �مليز�ن، و�أي �إخالل ف هذ� �مليز�ن �سو�ء ف �لزيادة �أو �لنق�سان يوؤدي 

�إىل �أ�سو�أ �لعو�قب، و�أمر �هلل �لإن�سان �أن يحافظ على �مليز�ن �أو �لتو�زن 

�لبيئية  ياأتي وما يدع. فلكل �سيء حدوٌد وطاقة، و�ملنظومُة  ف جميع ما 

ف  �خللل  �إىل  يــوؤدي  عنا�سرها  �أحــد  ف  خلل  و�أي  متزن،  ب�سكل  خلقت 

�لعنا�سر �لأخرى، فاإذ� حدث خلل ف �ملاء ف �إحدى �ملنظومات، �أثر ذلك 

ف �حليو�ن وف �لنبات وف �لإن�سان، فهي كاجل�سد �لو�حد يكمل بع�سه 
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�ملوقع  دخول  وتاريخ   ،www.beeaty.com:لإلكرتوين� �ملوقع  على  من�سورة  در��سة    )1(

11�سبتمب 2007.

بع�سًا ويعتمد بع�سه على بع�ض. لذلك ينبغي على �لإن�سان �أن يتعامل مع 

يتجاوز  ي�ستنزفها ول  �لذي ل يجهدها ول  بالقدر  �لبيئية  �ملنظومة  عنا�سر 

بال�ستعمال ول  �لأر�ــض  �ملياه، ول يجهد  ��ستخد�م  ي�سرف ف  �حلــدود، فال 

ي�سرف ف قتل �حليو�ن حتى يق�سي على �لأنو�ع، فهناك حدود عليه �لتقيد 

ويجددها  �لبيئة  على  يبقي  �لتوعوية حتى  بال�سو�بط  �للتز�م  بها وحتتمها 

على �لدو�م، فالتو�زن مطلوب و�مليز�ن ح�سا�ض فال خ�سر�ن ول تطفيف.

�لبيئة،  عنا�سر  بني  �لتو�زن  على  باحلفاظ  �لإ�سالم  �أمرنا  و�إذ� 

�أل نف�سد �ملو�رد، و�أل نلوث عنا�سر �ملنظومة �لبيئية، فتلوث  �أمرنا  فقد 

�لهو�ء ي�سيب �لإن�سان و�حليو�ن، كما �أن ف�ساد �ملياه ينعك�ض على �لنبات 

�إىل  ويوؤدي  ومنهي عنه،  �لإ�سر�ف ممقوت  وكذلك  و�لإن�سان.  و�حليو�ن 

�لهدر، و�لإ�سر�ف ف �لطعام يوؤدي �إىل �لتخمة، و�لإ�سر�ف ف قطع �ل�سجر 

يوؤدي �إىل �لتعرية، و�لإ�سر�ف ف ��ستخر�ج �ملو�رد يوؤدي �إىل ��ستنز�فها، 

.
)1(

وهذ� كله ينزل �لأذى و�ل�سرر ف �لبيئة و�لنا�ض 

�لإ�سالمية  �لدعوة  لتبني  ما�سة  حاجة  ف  �ليوم  �لب�سرية  فاإن  وبذلك 

�إىل �لعتد�ل ونبذ �لإ�سر�ف للحد من �ل�سغط �ل�سديد على مو�رد �لبيئة لتظل 

�لإن�سان  �ملتو�زنة بني  بالتايل �لعالقة  �لعطاء، وتتحقق  ��ستمر�رية  قادرة على 

وبيئته، و�لتي نتفادى بها ما نعانيه �ليوم من م�سكالت خطرية �آخذة ف �لتفاقم 

ب�سكل مطرد �إذ� مل ن�سع حدً� لهذ� �ل�ستخد�م �ملفرط و�جلائر.
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)2(  �لنور 45. )1(  �لطارق 6.   

)3(  �لأنبياء 30. 

ثالثًا - مواطن االإ�صراف :

للمنافع  ت�سخري  كل  هو  �لذي  �لإ�سر�ف  نهى عن  عندما  �لإ�سالم  �إن 

دون �للتز�م ب�سو�بط �لدين، مل يجعل ذلك مرتبطًا بجاوزة �حلد و�لتبذير 

و��ستنز�ف  �إ�سر�ف،  تعاىل  �أكل ما حرم �هلل  �أن  فاإنه �عتب بذلك  فح�سب، 

�أيًا  وذلك  �لإ�سر�ف،  من  �سرب  حاجة  دون  �ختالفها  على  �لكون  عنا�سر 

�لعباد�ت  من  عبادة  كان  و�إن  �لإ�سر�ف،  متثل  �أجله  من  �لذي  �لغر�ض  كان 

نظرً�  عنها  �لزجر  ورد  قد  مو�طنًا  هناك  فــاإن  وبذلك  لل�سالة،  كالو�سوء 

خلطورة �لإ�سر�ف فيها، ويقا�ض عليها خمتلف �ملنافع �لتي ينتفع بها �لإن�سان 

من عنا�سر �لبيئة �لتي �سخرها �هلل تعاىل له، ومن هذه �ملو�طن:

�ملاء: حيث جاء �لزجر عن �لإ�سر�ف فيه باعتباره  يف  �لإ�سر�ف   ·
�لتي جعل �هلل تعاىل منها كل �سيء حي، ويقرر ذلك قول  مادة �حلياة 

�أما بالن�سبة   .
)1(

�ِفٍق } درَ اٍء  ِمْن مرَ ُخِلقرَ  �هلل تعاىل بالن�سبة لالإن�سان: { 

ل�سائر �لدو�ب و�لتي منها �لإن�سان من �أ�سغرها �إىل �أكبها فتقرره �آية 

. وبذلك 
)2(

اٍء } ٍة ِمْن مرَ �بَّ لرَقرَ ُكلَّ درَ  خرَ
ُ َّ
�هلل جامعة يقول �هلل تعاىل فيها: { ورَ

�سبحانه  فاهلل  �لإن�سان،  بحياة  و�سرورة  وثيقة  �سلة  ذ�ت  �ملياه  كانت 

وتعاىل كما خلق كل د�بة من عدم من �ملاء، فاإنه تعاىل جعل من �ملاء كل 

وينتهي وجوده  �ملاء  ويهلك دون  �إل  �لأحياء  �سيء حي، فما من حي من 

ْيٍء  ا ِمنرَ �مْلرَاِء ُكلَّ �سرَ ْلنرَ عرَ جرَ ف هذه �لبيئة، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { ورَ

�أهم  من  عد  لذلك  �حلياة؛  ل�ستمر�ر  �أ�سا�ض  بذلك  فاملاء   .
)3(

{ ــيٍّ  حرَ
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)1(  فاطر 12.

)2(  �لنباأ 14 -16.

)3(  �لأنفال 11.

�لتي جاء �لزجر عن �لإ�سر�ف فيها، وجاء �لأمر باللتز�م با  �ملو�طن 

ي�سد �حلاجة عند �لنتفاع منه دون �سرف، و�أول غاية من ت�سخري �ملاء 

�ِن  ْحررَ ِوي �ْلبرَ �ْسترَ ا يرَ مرَ لالإن�سان هو �ل�سرب، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل:{ورَ

ِريًّا  ًما طرَ ْ ُكُلونرَ حلرَ
ْ
اأ ِمْن ُكلٍّ ترَ اٌج ورَ جرَ

ُ
� ِمْلٌح �أ ذرَ هرَ �ُبُه ورَ ررَ اِئٌغ �سرَ �ٌت �سرَ ْذٌب ُفررَ � عرَ ذرَ هرَ

ِلِه  �سْ فرَ ِمْن  ُغو�  ْبترَ ِلترَ �ِخررَ  ورَ مرَ ِفيِه  �ْلُفْلكرَ  ى  ررَ ترَ ورَ ا  هرَ �ُسونرَ ْلبرَ ترَ ًة  ِحْليرَ ْخِرُجونرَ  �ْسترَ ترَ ورَ

. كما �سخره �هلل تعاىل لي�سقي به �لإن�سان �لأر�ض 
)1(

{ �ْسُكُرونرَ لَُّكْم ترَ عرَ لرَ ورَ

لتنبت له من �أ�سناف �لنباتات ما يعتمد عليه ف قوته، ويقرر ذلك قول 

اًتا  برَ نرَ ا ورَ بًّ اًجا * ِلُنْخِرجرَ ِبِه حرَ جَّ اًء ثرَ �ِت مرَ ررَ ا ِمنرَ �مْلُْع�سِ ْلنرَ ْنزرَ
رَ
�أ �هلل تعاىل: { ورَ

. فهذه �جلنات يقتات منها �سائر �ملخلوقات وعلى 
)2(

اًفا } ْلفرَ
رَ
اٍت �أ نَّ جرَ * ورَ

ر�أ�سهم �لإن�سان. كما جعل �هلل تعاىل �ملاء فيه متاعًا لنا ولأنعامنا، فال 

حياة لدو�ب �لأر�ض من دون �ملاء، هذ� بالإ�سافة �إىل �أنه و�سيلة للتطهري 

و�لنظافة من �لأدر�ن و�لنجا�سات، ويقرر هذ� �جلانب من �لت�سخري قوله 

.
)3(

ُكْم ِبِه } ررَ هِّ اًء ِلُيطرَ اِء مرَ مرَ لرَْيُكْم ِمنرَ �ل�سَّ ُل عرَ زِّ ُينرَ تعاىل: { ورَ

وبذلك فاإن �ملاء ملا كان �سرورة لهذه �ل�ستخد�مات فاإن �لزجر عن 

�لإ�سر�ف فيه جاء ف كثري من �لن�سو�ض �لنبوية، حيث حر�ض �لإ�سالم 

كل �حلر�ض ف �حلفاظ على نعم �هلل تعاىل، و�أوجب �لقت�ساد ف �ملاء 

حتى ولو كان �لإ�سر�ف فيه غري جالب لل�سرر، ويقرر ذلك �حلديث �لذي 

عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  ر�سول  »كــان  قــال:  عنه(  �هلل  )ر�سي  �أن�ض  يرويه 
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)1(  حديث متفق عليه. وقد �أورد هذ� �حلديث زقزوق – �سامل م�سباح، �لإ�سالم وق�سايا 

�لبيئة، مرجع �سبق ذكره، �ض 184.

 – �أورد هذ� �حلديث زقزوق  )2(  حديث رو�ه �أحمد و�بن ماجه وف �سنده �سعف. وقد 

�سامل م�سباح، �لإ�سالم وق�سايا �لبيئة، مرجع �سبق ذكره، �ض 185.

�أورد  باأ�سانيد �سحيحة. وقد  و�بن خزمية  و�بن ماجة  و�لن�سائي  �أحمد  )3(  حديث رو�ه 

هذ� �حلديث زقزوق – �سامل م�سباح، �لإ�سالم وق�سايا �لبيئة، مرجع �سبق ذكره، 

�ض 185.

. كما روي 
)1(

و�سلم( يغت�سل بال�ساع �إىل خم�سة �أمد�د، ويتو�ساأ باملد « 

عليه  �هلل  �لنبي )�سلى  �أن  بن عمر )ر�سي �هلل عنهما(:  �هلل  عن عبد 

و�سلم( مر ب�سعد وهو يتو�ساأ فقال: »ما هذ� �ل�سرف يا �سعد؟، فقال: وهل 

.
)2(

ف �ملاء �سرف ؟، قال: نعم و�إن كنت على نهر جار « 

وملا كان �لإ�سر�ف وفق معناه �ل�سرعي يت�سل با قرره �ل�سرع ف 

�ل�ستخد�م و�لنتفاع من �سو�بط، فاإنه يتحقق �إذ� كان ��ستخد�مه لغري 

�ملقرر  �لأق�سى  وهو �حلد  �لثالث  على  يزيد  باأن  وذلك  �سرعية،  فائدة 

�أبيه عن جده  لغ�سل كل ع�سو، ويقرر ذلك حديث عمرو بن �سعيب عن 

)ر�سي �هلل عنهم( قال: »جاء �أعر�بي �إىل �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم( 

�لو�سوء، ومن ز�د على  فاأر�ه ثالثا ثالثا، قال: هذ�  �لو�سوء  ي�ساأله عن 

.
)3(

هذ� فقد �أ�ساء وتعدى وظلم« 

فعل  يتجاوز  �أن  �لو�سوء  ماء  ف  �لعلم  �أهل  )كره  �لبخاري:  قال 

�ل�سالح  �ل�سلف  لذ� فقد كان كثري من  و�سلم(؛  �لنبي )�سلى �هلل عليه 

يبالغ ف  �أو  �إبريق حتى ل ي�سرف  يتو�ساأ من ماء  �أيامنا هذه من  وحتى 
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)1(  زقزوق – �سامل م�سباح، �لإ�سالم وق�سايا �لبيئة، مرجع �سبق ذكره، �ض 175.

�لإ�سر�ف من �ملاء، وبع�سهم يكيف �سنابري �ملياه على �لقدر �لذي يفي 

باحلاجة دون �إفر�ط �أو تفريط خمافة �لوقوع ف �لإ�سر�ف(.

لقد طبق �مل�سلمون مبادئ �حلفاظ على �ملاء ف كل �سوؤون حياتهم، 

فقد كانو� ياأخذون منه �أو ي�ستعملون ما تدعو �حلاجة �إليه من زر�عة �أو 

�إ�سر�ف، فحافظو� عليه وعلى مو�رده،  ��ستعمال منزيل دون  �أو  �سناعة 

�حل�سارة  ف  �لنا�ض  وتقاليد  عــاد�ت  �أن  ذلــك  على  �ساعدهم  و�لــذي 

حيث  من  �لإ�سالمي  �لت�سريع  ب�سو�بط  م�سبوطة  مت�سابهة  �لإ�سالمية 

وحاجة  �لطبيعية  �ملياه  مــو�رد  ف  �لتو�زن  فكان  للمياه،  �لعادل  �لتوزيع 

�لإن�سان دون �أن يعرف �ملجتمع �لإن�ساين �أزمة مياه كما هي عليه ف و�قع 

.
)1(

�ليوم 

�لطعام: كما تقرر �لنهي عن �لإ�سر�ف دون حاجة  يف  �لإ�سر�ف   ·
�لنتفاع  جو�نب  خمتلف  ف  �إ�سر�ف  فال  �حلياة  قو�م  باعتباره  �ملاء  ف 

ما  �أن  باعتبار  �لطعام  ف  �لإ�سر�ف  جتنب  على  �حل�ض  جاء  فقد  منه، 

جاوز �حلاجة لتقومي �ل�سلب لالإن�سان يعتب �سربًا من �لإ�سر�ف، كما �أن 

�لفائ�ض �لذي يرمى بعد تناول �لطعام �إذ� كان مبالغًا فيه يعتب �سربًا 

�لتي  �لآليات  �لنبوية تقرر  �لآد�ب  �أجل ذلك جاءت  �لإ�سر�ف، ومن  من 

من خاللها ميكن جتنب �لإ�سر�ف ف �لطعام، و�أن ذلك مدعاة لتحقيق 

�لبكة �لتي متنح �لنفع لالإن�سان من طعامه
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)1(  متفق عليه، رو�ه �لبخاري ) 9 / 449 ( وم�سلم ) 2031 (، و�أخرجه �أبو د�ود )3847(. 

وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي – �أبي زكريا يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع 

�سبق ذكره، �ض 266.

)2(  رو�ه م�سلم ) 2033 (، و�أخرجه �لرتمذي ) 1803 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي 

يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 267. زكريا  – �أبي 

لقد بوب �لنووي ف كتابه )ريا�ض �ل�ساحلني( ف )كتاب �لطعام( 

�لعديد من �لف�سول �لتي تقرر �آد�ب �لتعامل مع �لطعام بتجنب �لإ�سر�ف 

فيه، وفيما يلي ن�ستعر�ض هذه �لأبو�ب مع ذكر عدد من �لأحاديث �لتي 

�أوردها �لنووي فيها:

�لأ�سابع،  لعق  و��ستحباب  �أ�سابع،  بثالث  �لأكــل  ��ستحباب  )بــاب   -

وكر�هة م�سحها قبل لعقها، و��ستحباب لعق �لق�سعة، و�أخذ �للقمة �لتي ت�سقط 

منه و�أكلها، وجو�ز م�سحها بعد �للعق بال�ساعد و�لقدم وغريهما(. حيث ذكر 

�لنووي ف هذ� �لباب عددً� من �لأحاديث منها ما ورد عن �بن عبا�ض )ر�سي 

�هلل عنهما( قال: قال ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم(: »�إذ� �أكل �أحدكم 

. وف حديث �آخر يقرر 
)1(

لعقها �أو ُيلعقها«  طعاما فال مي�سح �أ�سابعه حتى يرَ

�لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( �حلكمة من لعق �لأ�سابع، وهو حديث يرويه 

بلعق  �أمر  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  ر�سول  �أن  عنه(:  �هلل  )ر�سي  جابر 

.
)2(

�لأ�سابع و�ل�سحفة وقال: »�إنكم ل تدرون ف �أي طعامكم �لبكة« 

�لر�سول  �أن�ض )ر�سي �هلل عنه( قال: كان  �آخر يرويه  وف حديث 

)�سلى �هلل عليه و�سلم( �إذ� �أكل طعاما لعق �أ�سابعه �لثالث وقال: »�إذ� 

�سقطت لقمة �أحدكم فلياأخذها وليمط عنها �لأذى ولياأكلها  ول يدعها 
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)1(  رو�ه م�سلم ) 2034 (، و�أخرجه �لرتمذي ) 1804 ( و�أبو د�ود ) 3845 (. وقد �أورد 

– �أبي زكريا يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق  هذ� �حلديث �لنووي 

ذكره، �ض 267، ومعنى ن�سلت �لق�سعة – بفتح �لنون و�سم �لالم: �أي من�سحها.

)2(  متفق عليه، رو�ه �لبخاري ) 9 / 467 ( وم�سلم ) 2085 (، و�أخرجه �لطب�ين ) 2 

/ 928 ( و�لرتمذي  ) 1821 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي – �أبي زكريا يحي بن 

�سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره،  �ض 262.

)3(  �لأعر�ف 26.

لل�سيطان«، و�أمرنا �أن ن�سلت �لق�سعة وقال: »�إنكم ل تدرون ف �أي طعامكم     

.
)1(

�لبكة« 

�لنووي حديثني  - باب تكثري �لأيدي على �لطعام، حيث ذكر فيه 

بعنى و�حد ولفظ خمتلف، وقد كان �أولهما رو�ه �أبي هريرة )ر�سي �هلل 

عنه( قال: قال ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم(: »طعام �لثنني كاف 

 .
)2(

�لثالثة، وطعام �لثالثة كاف �لأربعة« 

ف  �لوقوع  من  �لإن�سان  حتفظ  �لنبوية  و�لآد�ب  �ل�سلوكيات  هذه  فكل 

�لإ�سر�ف ف �لطعام؛ لذلك تعني عليه �للتز�م بها حتى ل يقع ف �لإ�سر�ف 

ك�سلوك حمرم، وليمتثل �أدب �لنبوة ف ذلك، ففيه حتقيق �لنفع و�لبكة مما 

يقتات به �لإن�سان. ثم �إن �لعتد�ل ف �لطعام �سحة وحماية جل�سم �لإن�سان 

من �لأمر��ض، وهو ف ذ�ت �لوقت يعتب تقربًا �إىل �هلل تعاىل. 

�للبا�س: حيث �أن �حلاجة �إىل �للبا�ض ف �لأ�سا�ض  يف  �لعتد�ل   ·
ا  ْلنرَ ْنزرَ

رَ
�أ ْد  قرَ مرَ  درَ

رَ
�آ ِني  برَ ا  تعاىل: {يرَ للعورة، ويقرر ذلك قول �هلل  �ل�سرت  هي 

. هذ� بالإ�سافة �إىل غاية ثانوية 
)3(

ِري�ًسا} ِتُكْم ورَ
رَ
ْو�آ �ِري �سرَ ا�ًسا ُيورَ لرَْيُكْم ِلبرَ عرَ
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– �سامل  �أورد هذ� �حلديث زقزوق  وقد  وقال حديث ح�سن.  �لرتمذي  رو�ه  )1(  حديث 

م�سباح، �لإ�سالم وق�سايا �لبيئة، مرجع �سبق ذكره، �ض 179.

– �سامل  زقزوق  �حلديث  هذ�  �أورد  وقد   .)  5375  ( �لبخاري  عليه،  متفق  )2(  حديث 

م�سباح، �لإ�سالم وق�سايا �لبيئة، مرجع �سبق ذكره، �ض 179.

)3(  رو�ه �أبو د�ود ) 2742 (. وقد �أورد هذ� �حلديث زقزوق – �سامل م�سباح، �لإ�سالم 

وق�سايا �لبيئة، مرجع �سبق ذكره، �ض 179.

وهي �لتجمل بالثياب دون مبالغة تتفاوت من �سخ�ض �إىل �آخر، ول �سك �أن 

�لأمر بلب�ض �للبا�ض دون مبالغة فيه يعني على �لتو��سع هلل تعاىل، ومينع 

من �لوقوع ف حمظور �لإ�سر�ف، ويقرر ذلك �حلديث �لذي يرويه معاذ 

بن جبل )ر�سي �هلل عنه(: �أن ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم( قال: 

»من ترك لب�ض �لفاخر تو��سعًا هلل وهو يقدر عليه دعاه �هلل يوم �لقيامة 

.
)1(

على روؤو�ض �خلالئق حتى يخبه من �أي حلل �لإميان �ساء يلب�سها« 

لب�ض �حلرير على  و�سلم(  عليه  ر�سول �هلل )�سلى �هلل  كما حرم 

. بل و�سلت �لدعوة 
)2(

�لرجل فقال: »�إمنا يلب�ض �حلرير من ل خالق له « 

�لنبوية ف �لنهي عن �لإ�سر�ف ف �للبا�ض بالدعوة �إىل �لرت�سيد ف �أكفان 

.
)3(

�ملوتى بقوله: »ل تغالو� ف �لكفن فاإنه ي�سلب �سلبًا �سريعًا« 

رابعًا - منهجية الرت�صيد:

�لإ�سر�ف ف  �لتي ترتتب على ممار�سة  �لآثــار  �أعظم  ملا كان من 

تقرر  حيث  تعاىل،  �هلل  حمبة  د�ئرة  عن  �لبعد  متمثاًل  مو�طنه  خمتلف 

حياة  على  �سرر  من  عليه  يرتتب  ملا  �لإ�ــســر�ف  عن  �لنهي  �لن�سو�ض 
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)1(  �لأنعام 141.

)2(  �لأعر�ف 31.

�مل�سرف،  للعبد  ي�ستوجبه ذلك من عدم حمبة �هلل تعاىل  �لإن�سان، وما 

رْيرَ  غرَ ورَ اٍت  ْعُرو�سرَ مرَ اٍت  نَّ جرَ  
رَ
اأ ْن�سرَ

رَ
�أ �لَِّذي  ُهــورَ  {ورَ تعاىل:  �هلل  قول  ذلك  ويقرر 

رْيرَ  غرَ اِبًها ورَ �سرَ انرَ ُمترَ مَّ �لرُّ ْيُتونرَ ورَ �لزَّ ُكُلُه ورَ
ُ
ِلًفا �أ ترَ ْرعرَ خُمْ �لزَّ ْخلرَ ورَ �لنَّ اٍت ورَ ْعُرو�سرَ مرَ

ُه  نَّ �إِ ُت�ْسِرُفو�  لرَ  ورَ اِدِه  �سرَ حرَ ْومرَ  يرَ ُه  قَّ حرَ ُتو� 
رَ
�آ ورَ ررَ  ْثمرَ

رَ
�أ  � �إِذرَ ِرِه  مرَ ثرَ ِمْن  ُكُلو�  اِبٍه  �سرَ ُمترَ

. ملا كان كل ذلك فاإنه ل �سك �أن ترتيب �نعد�م 
)1(

لرَ ُيِحبُّ �مْلُ�ْسِرِفنيرَ }

حمبة �هلل تعاىل للم�سرف �إمنا تقرر ملا يرتتب على �لإ�سر�ف من ت�سييع 

لنعم �هلل تعاىل �لو�جبة �ل�سكر له، وذلك باحلفاظ على هذه �لنعم بعدم 

�لتبذير فيها �أو �لإ�سر�ف.

وملا �أمر �هلل تعاىل عباده باأخذ �لزينة نهاهم عن �لإ�سر�ف فيها ملا 

يرتتب على ذلك من ت�سييع لنعم �هلل تعاىل، وملا يجر �إليه ذلك من كب 

ُكْم ِعْندرَ ُكلِّ  ترَ مرَ ُخُذو� ِزينرَ درَ
رَ
ِني �آ ا برَ وغرور، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { يرَ

.
)2(

ُه لرَ ُيِحبُّ �مْلُ�ْسِرِفنيرَ } لرَ ُت�ْسِرُفو� �إِنَّ ُبو� ورَ ��ْسررَ ُكُلو� ورَ �ْسِجٍد ورَ مرَ

ثم �إن �لإ�سر�ف يجر �إىل ��ستنز�ف �ملو�رد على نحو يجر �ملجتمع 

لنتفاع  �مل�سخرة  �لأر�ض  خري�ت  من  �لنق�ض  من  �ملعاناة  �إىل  �لإن�ساين 

ميز�ن  ف  �لإن�سان  ي�سع  كمنهج  بالرت�سيد  �لأمــر  جاء  لذلك  �لإن�سان؛ 

�لعتد�ل من دون �إفر�ط ول تفريط.

�لإ�سر�ف، فقد جاء  �إىل  �لإن�سان  يجر  �لذي  �لإنفاق هو  كان  وملا 

�ملنهج �لذي دعا �إليه �لإ�سالم متمثال بالتو�سط ف �لإنفاق و�لعتد�ل بني 
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)1(  �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض204.

�لإ�سر�ف و�لتقتري، حيث �أن كال �لأمرين ف �سريعة �هلل تعاىل مذموم، 

ليكون �لقت�ساد ف �ملعي�سة وف �لنتفاع بخري�ت �لأر�ض خلقا و�سجية ف 

�سلوكيات �لإن�سان يلتزمه �أبدً� �سو�ء ف حال �ل�سعة �أو حالة �ل�سيق على 

حد �سو�ء.

ثم �إن �لإن�سان ل بد �أن يكون و�عيًا باأ�سر�ر �لإ�سر�ف عليه، لي�ض 

باعتباره يجر �إىل �لبعد عن حمبة �هلل تعاىل، بل باعتبار �أن �لتو�زن ف 

يوؤذي  �لتقتري  لأن  وذلك  �قت�ساديا؛  لالإن�سان  نافع  و�لإنفاق  �ل�ستهالك 

بو�عث  قلت  �أو  �نعدمت  �إذ�  �لإنــتــاج  ــع  دو�ف توجد  ل  حيث  �لقت�ساد، 

وزيادة  �لتنمية  جــدوى  ي�سيع  �أن  ميكن  �لإ�سر�ف  �أن  كما  �ل�ستهالك، 

�لإنتاج. هذ� ف�سال عن كون هذ� �ملنهج نافع لالإن�سان تربويًا؛ وذلك لأن 

ي�ستنفع من  ل  �أنه  �لعاقل؛ ذلك  �ملوؤمن  �ساأن  لي�ض من  �ملطلق  �لإ�سر�ف 

�أكل ل ميالأ �سر وعاء  �إذ� جاع، و�إذ�  �إل  خري�ت �هلل ب�سره، فهو ل ياأكل 

ميلئ وهو بطنه، فما مالأ �بن �آدم وعاء �سر� من بطنه.

�لإ�سر�ف  �إىل  يجر  �لــذي  �لإنفاق  ب�سبب  �ل�سرت�ء  �سهوة  �إن  ثم 

ب�سبب  �ملعا�سر  �لإ�سالمي  �ملجتمع  ف  �سحية  غري  ظاهرة  �أ�سبحت  قد 

�أ�سياء كثرية جدً� ل لزوم لها، وذلك  �إىل تكدي�ض  �أدت  �لرفاهية، حيث 

.
)1(

حتى �أ�سحى �لتخل�ض منها من �مل�سكالت �لعوي�سة 

وبذلك ل �إمكانية لحتو�ء م�سكلة �لإ�سر�ف �إل بالرت�سيد كمنهجية 
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)1(  �ل�سعيدي – عبد �حلكيم عبد �للطيف، �لبيئة ف �لفكر �لإن�ساين و�لو�قع �لإمياين، 

ط: 2، 1416 – 1996، �لد�ر �مل�سرية �للبنانية، �لقاهرة – م�سر، �ض 165.

�إفر�ط ول تفريط، وتكون منهجًا  ت�سع �حلاجة ف ن�ساب �حلاجة دون 

لالإن�سان ي�ستعني به ف كل حال، ول ي�ستغني عنه باعتبار �رتباطه به لذ�ته 

�إر�ساء هلل تعاىل و�بتغاء ملحبته ل تفاعاًل مع �لظروف و�ملتغري�ت.

يذكر عبد �حلكيم �ل�سعيدي ف كتابه )�لبيئة ف �لفكر �لإن�ساين 

عليها  يرتكز  �لتي  �لهامة  �لأ�سا�سية  �ملبادئ  من  باأن  �لإميــاين(  و�لو�قع 

�ملنهج �لإمياين ف ��ستغالل مكونات �لبيئة و�لتعاي�ض �ل�سلمي معها مبد�أ 

�لرت�سيد، حيث �أن �لرت�سيد للم�سلم �أ�سلوب حياة ولي�ض ظاهرة موؤقتة ول 

�ملو�رد �لطبيعية  �أو عند نق�ض  �ملادية،  �لأزمات  �سعارً� يرفع عند حلول 

هذه  �سحب  �نق�سعت  ما  �إذ�  حتى  لها،  فعل  كرد  �لــرثو�ت  و�سائر  كاملاء 

�لأزمات وتبددت خماوفها عاد �لنا�ض �أدر�جهم، ونك�سو� على �أعقابهم 

يحيون �سريتهم �لأوىل �إ�سر�فا وتبذير� و�إهد�ر� للمو�رد، كما �أن �لرت�سيد 

�أمر وعلى  ل يعني �لتقتري و�لبخل �ملذمومني، و�إمنا هو �لعتد�ل ف كل 

�أي حال، ول يقت�سر هذ� �ملبد�أ على �لأحياء، بل �إنه ميتد لي�سمل �أكفان 

.
)1(

�ملوتى مر�عاة حلال �لأحياء 

�إن �لن�سو�ض �ل�سابقة تقرر هذ� �ملعنى مما �سبق ذكره من دعوة   

�إىل �لرت�سيد ف كل حالة ��ستنفاع بخري�ت �هلل ف �أر�سه، وعلى ر�أ�ض ذلك 

�لعنا�سر �لثالثة �ملالزمة لنتفاع �لإن�سان وهي: �ملاء و�لطعام و�لك�ساء، 

حيث جاء �لأمر على �سرورة �ملحافظة كمًا وكيفًا على هذه �لعنا�سر حتى 
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ل تتعطل وظيفتها ومهمتها، وبالتايل تتعطل �حلياة وتكون غري �ساحلة 

كبيئة حلياة �لإن�سان.

�لوقوع  من  �لإن�سان  يحفظ  ك�سلوك  �لرت�سيد  �أ�سلوب  �أن  �سك  ول 

ف مهلكة �لإ�سر�ف و�لتقتري، يحتاج �إىل تربية بيئية �إميانية تنطلق من 

خالل بناء منظومة �سلوكية تربوية من �ساأنها �أن حتمي �لبيئة من ��ستهتار 

نف�سه، وعلى ما  و�إدر�كه خلطورة ت�سرفاته على  وعيه  �لإن�سان و�سعف 

يحيط به من عنا�سر تقررت م�سوؤوليته عنها، وقد تقرر لذلك منهجية 

من �ساأنها �أن حتفظ لهذه �لبيئة خري�تها �ساحلة حلياة �لإن�سان �إىل �أن 

يرث �هلل �لأر�ض ومن عليها. 

خام�صًا - قــراءة مقـارنـــة :

ف  عملية  تقنية  خطو�ت  خطت  �لإ�سالمية  �حل�سارة  كانت  لقد 

�للتز�م بحد �لقت�ساد ف ��ستهالك �ملو�رد �لبيئية، ومر�قبة ذلك مر�قبة 

فنية بالإ�سافة �إىل �ملر�قبة �لقانونية و�لإد�رية، ومن �سو�هد ذلك ما روي 

من �أن �أحمد بن مو�سى ذكر ف كتابه له يتعلق باحليل �لآلية �أنه �خرتع �آلة 

تر�قب �لإ�سر�ف ف �ملياه �لتي ُت�سقى بها �حلقول، وذلك باأن تثبت هذه 

�لآلة ف �حلقول �لتي يتم فيها �ل�سقي، وت�سدر �أ�سو�تًا خا�سة كلما �رتفع 

م�ستوى �ملاء فيها �إىل �حلد �ملطلوب، فتتالفى �إذُ� �لزيادة على ذلك لكي 

ل يذهب �ملاء هدًر�. وقد �خرتع �بن �ل�سباط بدينة توزر بتون�ض نظامًا 

للري على درجة عالية من �لدقة ف �أخذ �حلقول ��ستحقاقاتها من �ملياه 

هذ�  من  وكل  نفع.  غري  ف  منها  ل�سيء  �إهــد�ر  دون  �ملطلوب  �حلد  عند 
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توجه  كانت  �إ�سالمية  بيئية  ثقافة  على  مغز�ه  ف  يدل  وذلك  �لخــرت�ع، 

�حل�سارة �لإ�سالمية �إىل �لقت�ساد ف مو�رد �لبيئة.

باحل�سارة  �لإ�سالمية  �حل�سارة  �ل�ساأن  هذ�  ف  نقارن  وحينما 

بون  نقف على  فاإننا  بها،  تاأثر  لها  كان  �لتي  قبلها  و�حل�سار�ت  �لغربية 

�حل�سارة  ف  �أثر  لها  �لتي  �لرومانية  فاحل�سارة  �لطرفني،  بني  �سا�سع 

�لغربية كانت تقوم على �لأبهة و�لفخامة ف كل �سيء، ول �أدل على ذلك 

من هذه �لهياكل �لعمر�نية �ل�سخمة �ملنت�سرة �آثارً� ف �لبالد �لتي وطئتها 

هذه �حل�سارة، و�أغلب هذه �لهياكل با �أنفق فيها من �ملو�رد �لطائلة �إمنا 

كانت لأغر��ض باذخة مرتفة مثل م�سارعة �حليو�نات و�إقامة �لحتفالت 

و�ملباريات، وُيقا�ض عليها كثري غريها من �لت�سرفات ف �ملاأكل و�مللب�ض 

و�ملركب، بحيث يتبني �أن تلك �حل�سارة كانت ت�سلك م�سلك �ل�سرف ف 

��ستنز�ف مقدر�ت �لبيئة دون وعي با يوؤدي �إليه ذلك �ل�ستنز�ف من 

��سطر�ب وخلل فيها.

�ل�سرف  معاين  ��ست�سحبت  قــد  فهي  �لغربية  �حل�سارة  و�أمـــا 

�ملنحدرة �إليها من �حل�سارة �لرومانية خا�سة، و��ستحدثت غايات تلتقي 

ف جمملها عند حتقيق �لرفاه �ملادي غاية عليا للحياة، فاأدى بها ذلك 

كله �إىل �أن �أ�سبحت �أكرث من �أي ح�سارة �سابقة ل تكتفي باأن جتعل من 

ذلك  من  جتعل  بل  عمليًا،  �سلوكًا  �لبيئة  مــو�رد  ��ستنز�ف  ف  �لإ�سر�ف 

�لإ�سر�ف قيمة عليا جتتهد فيه، وجتد ف �خرت�ع و�سائله وطرقه، وتتفنن 

ف �لدعوة �إليه و�لإغو�ء به.
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�إن مقيا�ض �لتقدم و�لتخلف ف هذه �حل�سارة هو مدى ما ي�ستهلكه 

�لفرد من �ملو�رد، فكلما كان �ل�سعب �أو �لدولة �أكرث ��ستهالكًا كانت �أعلى 

�ساأنًا ف �سلم �لتقدم �لقت�سادي و�حل�ساري، و�إذ� ما خف �ل�ستهالك 

و�سائل  وجتندت  �إليه،  �لنا�ض  تدفع  �لدولة  �أجهزة  هبت  لآخر  �أو  ل�سبب 

و�لإعــالن. وكل  للدعاية  باأنظمة رهيبة  فيه  �لإعــالم حتث عليه وترغب 

��ستهالك ف �أي مرفق من مر�فق �حلياة �إمنا هو ف حقيقته ��ستنز�ف 

ب�سفة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة ملو�رد �لبيئة �ملتجددة منها و�لنا�سبة على 

حد �سو�ء.

وقد �أف�سى هذ� �مل�سلك �لإ�سر�ف ملو�رد �لبيئة باحل�سارة �لغربية 

منه  �لأكب  �ل�سطر  هو ف  �ملاأزق  فهذ�  ر�هنًا،  �لقائم  �لبيئي  �ملاأزق  �إىل 

�ل�ستهالك  �إذ هذ�  �لبيئي،  �ل�ستهالك  �لإن�سان ف  لإ�سر�ف  ثمرة مرة 

�لنهم �لذي به يتحقق �لرفاه غاية �حلياة �لعليا �أرهق �لبيئة �إرهاقًا با 

�أ�سباب  نتج عنه من  تو�زنها، وبا  فاأثر ذلك ف  ��ستنزف من مو�ردها 

�لتلوث �ملختلفة، فكانت له بذلك �آثار �سلبية مزدوجة يدعو بع�سها بع�سًا 

ويوؤدي بع�سها �إىل بع�ض.

باحل�سارة  �نتهى  �لذي  �لبيئة  ملو�رد  �لأهــوج  �ل�ستهالك  �إذً�  �إنه 

�لأمثلة  نتلم�ض  ذهبنا  ولــو  �مل�ستفحل،  �لبيئي  ــاأزق  �مل هــذ�  �إىل  �لغربية 

�لو�قعية لذلك لوجدنا ف كل موقع من �لأر�ض مثاًل �سارخًا يوؤيده، ولعل 

ما  �لإ�سالمية  �حل�سارة  مع  �ملقارنة  ف  و�أبلغها  منا  �لأمثلة  �أقــرب  من 
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�سلكته ح�سارة �لغرب من م�سلك ف �لبنيان �نتهجت فيه منهج �لتطاول 

بذخًا فيه باأنظمة رهيبة للدعاية و�لإعالن. وكل ��ستهالك ف �أي مرفق 

من مر�فق �حلياة �إمنا هـو ف حقيقته ��ستنز�ف ب�سفة مبا�سرة �أو غري 

مبا�سرة ملو�رد �لبيئة �ملتجددة منها و�لنا�سبة على حد �سو�ء.

وقد �أف�سى هـذ� �مل�سلك �لإ�سر�ف ملو�رد �لبيئة باحل�سارة �لغربية 

منه  �لأكب  �ل�سطر  هو ف  �ملاأزق  فهذ�  ر�هًنا،  �لقائم  �لبيئي  �ملاأزق  �إىل 

�ل�ستهالك  �إذ هذ�  �لبيئي،  �ل�ستهالك  �لإن�سان ف  لإ�سر�ف  ثمرة مرة 

�لنهم �لذي به يتحقق �لرفاه غاية �حلياة �لعليا �أرهق �لبيئة �إرهاقًا با 

��ستنزف من مو�ردها فاأثر ذلك ف تو�زنها، وبا نتج     عنه من �أ�سباب 

�لتلوث �ملختلفة، فكانت له بذلك �آثار �سلبية مزدوجة يدعو بع�سها بع�سًا 

ويوؤدي بع�سها �إىل بع�ض.

بالتطاول  تتباهى  �لتاريخ  �لإن�سانية على مدى  لقد ظلت �حل�سار�ت 

�لغربية  �حل�سارة  �إىل  باأهر�ماتها  �لفرعونية  �حل�سارة  منذ  �لبنيان  ف 

بناطحات �ل�سحاب، غافلة عما يوؤدي �إليه ذلك �لتطاول من �أثر بيئي مدمر، 

�حل�سارة  �أ�س�ض  �أر�سى  حينما   ) عنه  �هلل  ر�سي   ( بن �خلطاب  عمر  ولكن 

�لإ�سالمية ف �ساأن عمارة �لبناء بذلك �ملر�سوم �لذي �ألزم فيه �لنا�ض باأن ل 

يرفعو� بنيانًا فوق �لقدر وفق �لقدر �ملالئم ف تلك �لفرتة كان ي�سدر عن فقه 

بيئي �إ�سالمي يوجه �إىل �لقت�ساد ف مو�رد �لبيئة من مو�د �لبناء وتو�بعه، 

ويتح�سب من ور�ء �لزمن �إىل ما يحدثه �لإ�سر�ف فيها من �أثر وخيم �لعو�قب 

على �حلياة با ي�سببه من خلل ف �لتو�زن �لبيئي.
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)1(  �لنجار - عبد �ملجيد عمر، ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي، مرجع �سبق ذكره.

وحينما تكتمل حلقات هذ� �لفقه �لبيئي �لعملي ف �لتعامل �لو�قعي 

مع �لبيئة، وتن�سم �إىل حلقات ذلك �لفقه �لنظري �لذي يت�سكل من �لت�سور 

�لثقاف �لإ�سالمي حلقيقة �لبيئة وعالقتها بالإن�سان، وحينما يلحظ �لأثر 

�لفعلي لذلك �لفقه كما يرت�ءى ف جتربة �حل�سارة �لإ�سالمية، وحينما 

ُيقارن ذلك كله با ف �حل�سار�ت �لأخرى عامة و�حل�سارة �لغربية خا�سة 

من ثقافة بيئية �أ�س�سًا نظرية و�آثارً� عملية، حينذ�ك فاإنه يتبني للد�ر�ض 

�أي فقه    بيئي عظيم توفر عليه �لإ�سالم، كفيل باأن ي�سهم �إ�سهامًا فاعاًل 

مقبلة  �أزمة  كل  �لإن�سانية  يجنب  و�أن  �لر�هنة،  �لبيئية  �لأزمــة  عالج  ف 

لو هي تعاملت مع ق�سايا �لبيئة من خالل منظور �إ�سالمي ثقافة نظرية 

.
)1(

وتطبيقًا عمليًا 

�صاد�صًا - جـوانــب م�صــرقــة :

كل  عن  �لإ�سالمي  �ملفهوم  �إطــار  �سمن  يعب  �لإ�ــســر�ف  كــان  ملا 

�أكان ذلك بالإفر�ط ف  �نتفاع، وذلك �سو�ء  �أو  عبث بالبيئة دون حاجة 

�ل�ستهالك �أو �لعبث دون د�ٍع �أو م�سّوغ، فاإن هناك جو�نب م�سرقة تعك�ض 

هذ� �لتنظري و�قعًا عمليًا حتذر �لن�سو�ض من خالله من �نتهاك حرمة 

�لبيئة دون وجه حق عبثًا، وفيما يلي ��ستعر��ض جانب ملا يقرر ذلك من 

دللت.

من  كــان  و�إن  فالع�سفور  عــبــثــاً:  ع�سفور  قتل  على  �لــوعــيــد   ·
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)1(  �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 89..

)2(  رو�ه �أحمد عن عبد �هلل بن عمرو ) 6551 (، وباأخ�سر منه ) 6550 (. وقال �ل�سيخ 

– 239، و�حلاكم و�سححه  �لن�سائي �ض 207  �إ�سناده    �سحيح (، ورو�ه  �ساكر: ) 

ورو�ه  و�لرتهيب،  �لرتغيب  ف  �ملنذري  �أقره  كما   ،)  233  /  4  ( �لذهبي  وو�فقه 

�لطيال�سي و�حلميدي و�لد�رمي. وقد �أورد هذ� �حلديث �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية 

�لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 89.

خملوقات �هلل �ل�سغرية، �إل �أنه جزء ل يتجز�أ من �لبيئة �لتي �أمر �هلل 

برعايتها وعدم �نتهاك حرمتها، ويقرر ذلك قول ر�سول �هلل )�سلى �هلل 

عليه و�سلم(: »من قتل ع�سفورً� عبثًا عّج �إىل �هلل يوم �لقيامة يقول: يا 

.
)1(

رب �إن فالنًا قتلني عبثا ومل يقتلني منفعة« 

وهناك حديث �آخر يقرر �لزجر عن قتل خملوقات �هلل تعاىل �لتي 

�سخرها �هلل تعاىل غذ�ء لالإن�سان دون حاجة وعبثًا، حيث يقول �لر�سول 

فوقها  فما  يقتل ع�سفورً�  م�سلم  من  »ما  فيه:  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى 

بغري حقها �إل ي�ساأله �هلل عز وجل عنها ... قيل يا ر�سول �هلل: وما حقها ؟ 

.
)2(

... قال: �أن يذبحها فياأكلها، ول يقطع ر�أ�سها ويرمي بها« 

�إن هذين �حلديثني يدلن دللة قوية على وجوب �حرت�م كل ذي 

�أو منفعة معتبة، كما  روح من �لطري و�حليو�ن، ومنع قتله لغري حاجة 

ير�سد�ن �إىل �ملحافظة على مو�رد �لرثوة وعدم تبديدها باللهو و�لعبث 

لغري منفعة �قت�سادية.
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)1(  متفق عليه عن �أبي هريرة ) ر�سي �هلل عنه (، �للوؤلوؤ و�ملرجان ) 1436 (. وقد �أورد 

�سبق  �لإ�سالم، مرجع  �سريعة  �لبيئة ف  رعاية  – يو�سف،  �لقر�ساوي  هذ� �حلديث 

ذكره، �ض 89. و�ملمر�ض: �ساحب �لإبل �ملري�سة بد�ء �جلرب، و�مل�سح: �ساحب �لإبل 

�ل�سحيحة �ل�سليمة.

)2(  رو�ه م�سلم ف �لأطعمة عن �أبي هريرة ) ر�سي �هلل عنه ( ) 1038 (، �للوؤلوؤ و�ملرجان 

�سريعة  ف  �لبيئة  رعاية  يو�سف،   – �لقر�ساوي  �حلديث  هذ�  �أورد  وقد   .)1436(

�لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 90. 

�هلل  ر�سول  قول  ذلك  ويقرر  م�سح:  على  ممر�س  ورود  عــدم   ·
فعندما   .

)1(
ُم�سح«  على  ممر�ض  يوردن  »ل  و�سلم(:  عليه  �هلل  )�سلى 

تورد �لإبل لل�سرب يجب على �ساحب �لإبل �ملري�سة �أل يوردها على �لإبل 

فاإذ�  �ملر�ض،  من  لوقايتها  توجيه  وهذ�  فتعديها،  بها  فتحتك  �ل�سليمة 

ناحية،  باعتبارها كائنًا حيًا من  تعالج حفاظًا عليها  �أن  �أ�سيبت فيجب 

وباعتبارها ماًل ناميًا من ناحية �أخرى، ول يتم هذ� �لو�جب �إل بطبيب 

بيطري خم�س�ض، فهو مطلوب �سرعًا.

�إيـــاك و�لـحـلــــوب: حيث تعتب دللة هذ� �حلديث من رو�ئع ما ورد ف   ·
�ل�سنة ف �ملحافظة على �ملو�رد، حيث يقول �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( 

.
)2(

مل�سيفه �لأن�ساري �لذي �أر�د �إكر�مه بذبح �ساة: »�إياك و�حللوب« 

فهذ� �حلديث يثري ق�سية تتمثل ف �سرورة �لنتفاع بعنا�سر �لبيئة 

�ساة  ذبح  كان ذلك ف  ولو  وذلك حتى  �لإمكان،  قدر  �سرر  �إحلاق  دون 

و�حدة، حيث �أن ف ذلك تربية على �لقيم و�لأخالق �لتي ينبغي �أن يلتزم 

بها �جلميع، ول �سك �أن ف ذلك بعدً� ر�قيًا ف �لنهي عن ��ستنز�ف �لبيئة 

متى ما �أمكن جتاوز ذلك با�ستخد�م �لبد�ئل �لأخرى. 
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)1(  �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 90. 

)2(  رو�ه �أبو د�ود ف �لأدب )5239( عن عبد �هلل بن حب�سي، وذكره ف �سحيح �جلامع 

ف  �لبيئة  رعاية  – يو�سف،  �لقر�ساوي  �حلديث  هذ�  �أورد  وقد   .)6476( �ل�سغري 

�سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 99. و�ملر�د بال�سدرة: �سجرة  �ل�سدر )�لنبق( 

�لتي يكرث وجودها ف �لب�ري.

�أنظر �سنن �أبي د�ود ) 3 / 404 (. وقد �أورد هذ� �لنقل �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية   )3(

�لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 99.

�ل�ستطاعة  قدر  �لنتفاع  من  بد  فال  �مل�ستطاع:  قــدر  �لنتفاع   ·
بنافع وعنا�سر �لبيئة على �ختالفها، وذلك بعدم �إهمال �أو جتاهل �أي 

و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  �لر�سول  قاله  ما  ذلك  ويقرر  لالنتفاع،  جانب 

�ساة  �إنها  قالو�:   ... ؟  �ل�ساة  »ملن هذه  ميتة:  �ساة  ر�أى  لأ�سحابه عندما 

ملولة ميمونة – �أم �ملوؤمنني – قال: هال �نتفعتم بجلدها ؟ ... قالو�: �إنها 

. ففي هذ� �حلديث ينبه �لر�سول )�سلى 
)1(

ميتة، قال: �إمنا ُحرم �أكلها« 

�هلل عليه و�سلم( �ل�سحابة �إىل �ل�ستفادة من جلد �ل�ساة – فروتها – 

.
)2(

باأن يدبغ فيطهر بالدباغ وينتفع به بدًل من �أن يرمى 

�لنار: حيث يعتب بذلك متلفًا لعنا�سر �لبيئة  يف  �ل�سدر  قاطع   ·
عليه  �هلل  ر�سول �هلل )�سلى  قول  ذلك   ويقرر  �أو حق،  �نتفاع  وجه  دون 

.
)3(

و�سلم(: »من قطع �سدرة �سّوب �هلل ر�أ�سه ف �لنار «

ي�ستظل  فالة  ف  �سجرة  قطع  �سننه  ف  د�ود  �أبو  ذكر  كما  ويعني 

بها �بن �ل�سبيل و�لبهائم عبثًا وظلمًا بغري حق يكون له فيها، فجز�ءه �أن 
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�لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 100.  )1(

– عبد �هلل رم�سان عبد �هلل، �لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة، ط: 1، 1992،  )2(  �لكندري 

مطبعة جامعة �لكويت، �لعا�سمة - �لكويت، �ض 71.

ي�سّوب ر�أ�سه ف �لنار كما �سّوب ق�سده دون وجه حق نحو هذه �ل�سجرة 

.
)1(

�لتي ينتفع بها �لنا�ض 

�إىل �ملحافظة على �لأ�سجار  �ل�سديد ف �لتوجيه  وف هذ� �لوعيد 

ملا فيها من نفع كبري للبيئة، فال يجوز �أن تقطع �إل بقدر وح�ساب، بحيث 

.
)2(

يغر�ض مكانها غريها مما يقوم بوظيفتها 

�لدين من  تقررت �سمن ن�سو�ض  �لتي  �لدلئل  �لكثري من  هناك 

�لبيئة  ��ستنز�ف  حتــارب  �لنبوية  �لتوجيهات  �أو  �لقر�آنية  �لإر�ــســاد�ت 

و��ستغاللها دون وجه حق �أو �نتفاع؛ ومن �أجل ذلك فاإن ما ي�ستفاد مما 

تقرره هذه �لدلئل �أن �لعتد�ء على �لبيئة ��ستنز�فًا يجر �إىل وعيد من 

�هلل تعاىل ملن �رتكب هذ� �جلرم ف حق �لأمانة �لتي ��ستاأمنه �إياها وهي 

�لبيئة؛ ولذلك كان لز�مًا عليه �أن يحافظ على �لتز�مه ف �سلوكه بالن�سبة 

ملختلف ممار�ساته �لتي تت�سكل من خالل عالقته مع �ملحيط �حليوي �لذي 

يتحقق بتفاعله معه �لتو�زن و�ل�ستقر�ر و�حلفظ حلياة خمتلف �لكائنات 

�لإن�سانية وعلى ر�أ�سها �لإن�سان.  
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املطلب الثاين

م�صاألة ندرة العنا�صر البيئية

وما يت�صل بتحقيق االأمن الغذائي

ومن جانب �آخر فاإن ما ي�ستدعي �ملناق�سة �سرورة �أثناء �لتعر�ض 

ل�سو�بط حق �لنتفاع بالبيئة ما يت�سل ب�ساألة �لندرة ف �ملو�رد، وما �إذ� 

كانت هذه �مل�سكلة تثري خطورة على حياة �لإن�سان مما ي�ستلزم �سرورة 

من  للخطورة  حياته  تعر�ض  عدم  ل�سمان  �لغذ�ئي  �لأمن  قنو�ت  تعزيز 

و�أ�سا�سًا  �سلبًا  يعتب  ما  مع  تتعار�ض  �مل�ساألة  هذه  كانت  �إذ�  وما  عدمه، 

�لرزق بيد �هلل وتقديره،  �لتي �قت�ست كون  �مل�سلم  �أ�سا�سات عقيدة  من 

فهو �ملتكّفل بتوفري ما يعني �لإن�سان على حياته �لدنيا، ومدى تعلق م�ساألة 

�لندرة ف �لعنا�سر �لطبيعية ب�سكلة �لإ�سر�ف، وذلك من خالل ��ستقر�ء 

هذ� �ملفهوم ف �لنظام �لر�أ�سمايل و�ل�سرت�كي كنظامني و�سعيني، ومن 

خالل ��ستقر�ء هذ� �ملفهوم من منظور �لإ�سالم وفق ما تقرره �لدللت 

و�لن�سو�ض.

اأواًل - م�صاألة ندرة العنا�صر البيئية:

مما ل �سك فيه �أن ندرة �لعنا�سر �لبيئية كم�سكلة ناجمة ف جانب 

كبري منها نتيجة ��ستنز�ف �ملو�رد بالإ�سر�ف ف ��ستهالكها دون �سابط 

�سبحانه  فاهلل  �لإ�سالمي،  �لت�سريع  ن�سو�ض  ف  مقرر  هو  وما  تتعار�ض 

وتعاىل عندما �سخر �لبيئة بعنا�سرها ومكوناتها لالإن�سان جعلها موؤهلة 
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باعتبار ما �أن�ساأه فيها، وباعتبار ما يتحقق من وجوه �نتفاع بفعل �ملتغري�ت 

�لبيئية وعلى ر�أ�سها ما حتدثه يد �لإن�سان من بيئة م�سيدة.

باأن   ) �مل�ستد�مة  و�لتنمية  �لبيئة   ( كتابه  ف  �لكندري  ذكر  وقد 

علماء �لقت�ساد مل يجمعو� على تعريف حمدد لندرة �لعنا�سر �لطبيعية، 

توفر  عدم  باأنها:  �لندرة  عرف  فبع�سهم  خمتلفة،  بطرق  عرفوها  وقد 

�لإن�سان منها ف وقت  ي�سد �حتياجات  �لذي  بالقدر  �أو �خلدمات  �ل�سلع 

معني. ف حني عرفها �آخرون باأنها: حالة �لأ�سياء �لنافعة �لتي ل تكفي 

كميتها �ملتاحة لإ�سباع حاجات �لإن�سان ف وقت معني.

�لطبيعية  �لبيئية  �ملو�رد  باأن م�ساألة ندرة  �آخر  ثم قرر من جانب 

تعتب ذ�ت �أهمية �قت�سادية كبرية، و�أن ن�سوب هذه �ملو�رد �سوف يعتب 

بحد ذ�ته م�سكلة يجب �لتفكري فيها وبذل جهود كبرية ف جمال �لتخطيط 

للحفاظ فرتة زمنية طويلة من �أجل �حلفاظ على �لتز�ن �لبيئي.

كما �أ�سار �إىل �أنه متى تطلع �ملجتمع �إىل حتقيق زيادة ف �لإنتاج، 

ل�ستغالله  �لإنتاج  من  قدر  وتوفري  �ل�ستهالك  من  �حلد  له من  بد  فال 

�مل�ستقبل  ف  �ل�سلع  من  �إ�سافيًا  قدرً�  تنتج  جديدة  م�سروعات  �إقامة  ف 

... �أي �أن على �ملجتمع �ل�سعي ف هذه �حلالة �إىل توفري جزء من �إنتاجه 

�حلا�سر ليتمكن من زيادة قدرته �لإنتاجية ف �مل�ستقبل.

ثم �إن ما يت�سل بالعنا�سر �لبيئية �لتي تتفاوت ما بني دولة و�أخرى 

�لعتبار  ف  �أخــذه  ينبغي  ما  �أن  حيث  �مل�سكلة،  هذه  تفاقم  ف  دوره  له 
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لحتو�ء مثل هذه �مل�سكلة �سرورة �لو�سع ف �لعتبار ما يتمتع به �ملجتمع 

من مميز�ت ت�سل باملو�رد و�لإمكانيات �لإنتاجية حتى ل يظل جزء منها 

.
)1(

عاطاًل دون ��ستغالل 

يت�سل  �ل�سابقة  للتعريفات  وفقًا  �لندرة  م�سكلة  �أن  يت�سح  وبذلك 

حتققها ف جانب كبري منه ب�سبب عدم �حلد من �ل�ستهالك، وهذ� ما 

يعني �لإ�سر�ف و��ستنز�ف �ملو�رد بد�ٍع ومن دون د�ٍع.

حماوره  تختلف  �ملفهوم  لهذ�  �لنظرة  �أن  هو  �ملقام  هذ�  ف  يهم  وما 

و�أ�س�سه ما بني �لنظريات �لو�سعية و�لروؤية �لإ�سالمية �لقائمة على ما قررته 

�لن�سو�ض. ثم �إن �لنموذج �ملتطرف للنظام �لر�أ�سمايل هو ما ي�سمى باقت�ساد 

وحرية  �لفردية،  �مللكية  بحرية  �لإقـــر�ر  �أ�سا�ض  على  تتحدد  �حلــر  �ل�سوق 

و�ل�ستهالك  )�لإنتاج  و�مليادين:  �لنو�حي  �ستى  ف  �لقت�سادي  �لت�سرف 

هي:  مبادئ  ثالثة  ف  �لقت�سادية  �حلرية  عنا�سر  وتتلخ�ض  و�لدخـــار(، 

)حرية �مللكية �لفردية، و�سيادة �مل�ستهلك، وحرية �لعمل و�لإنتاج(.

فاأما مبد�أ �حلرية �لفردية فاإن �لفرد حٌر ف �أن يت�سرف ف �سائر 

تقديره  وح�سب  م�سلحته  يحقق  �لــذي  �لنحو  على  وي�ستغلها  ممتلكاته 

بعزل عن �أية عو�مل �أخرى، وهذ� بحد ذ�ته ميكن �أن يحدث خلاًل ف 

تو�زن �لنظام �لبيئي نتيجة لل�سغط �لذي ميكن �أن يقع على �أحد �لعنا�سر 

�لبيئية دون �لأخرى نتيجة ذلك.
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و�أما مبد�أ حرية �مل�ستهلك فيتمثل ف �أنه حر ف �أن يختار بني �ل�سلع 

�لتي يجدها معرو�سة �أمامه وف متناول يده ف �لأ�سو�ق، وذلك دون �أن 

يتدخل �أو يكون له دور ف حتديد ما ينتج من تلك �لعنا�سر �لبيئية، وهو 

ما يلحق بدوره �أي�سًا �ختالًل ف �لتو�زن �لبيئي �لذي يلحق �أ�سر�رً� بيئية 

.
)1(

و�قت�سادية طويلة �ملدى تنعك�ض �سلبًا على �ملجتمع 

وبالنظر �إىل ما ت�سكله حماور نظرة �لدين �لإ�سالمي لهذ� �ملفهوم، 

فاإننا جند �أن هذه �لنظرة تت�سم بال�سمولية بحيث يدخل ف ح�سابه كل 

ما له �سلة به، فالنظام �لإ�سالمي يوؤثر �مل�سلحة �لعامة على �خلا�سة، 

ولي�ض �لعك�ض كما ف �لنظام �لر�أ�سمايل �لو�سعي، ل �سيما و�أنه نظام من 

و�سع �خلالق �لعليم �لذي ياأخذ ف ح�سبانه �أي�سا �مل�ستقبل غري �ملنظور 

بالن�سبة لالإن�سان.

ومن هنا فاإن �لإ�سالم ينظر �إىل مو�سوع �لندرة من ز�وية �أخرى 

خمتلفة تغاير متامًا نظرة �أ�سحاب �ملذ�هب �لو�سعية، فهو ل يرى م�سكلة 

تعدد حاجات �لإن�سان وندرة �ملو�رد؛ وذلك لأن �هلل �خلالق جلت قدرته 

قد جعل لكل �سيء ميز�ن، و�إمنا �مل�سكلة �حلقيقية ف �سوء توزيع �لدخول 

و�لرثو�ت �لتي �أنعم �هلل تعاىل بها على عباده بالق�سطا�ض وبح�ساب موزون 

بحيث ل يطغى جانب على �آخر، ول يكون هناك ندرة ف �لرزق ول ندرة 

ف �مل�ستفيدين من هذه �لأرز�ق، فقد خلق �هلل �لكون وو�سع �مليز�ن.
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�إبر�هيم، 34 .  )1(

وبذ� تت�سح باأن �مل�سكلة ف �لإن�سان ذ�ته وف �سوء �لتنظيمات �لتي 

فر�سها على نف�سه، وذلك ب�سوء توزيعه للرثو�ت �إىل جانب كفر�نه بالنعم 

�لطبيعية  �ملو�رد  �إهماله ل�ستثمار  لها من حيث  �لتي ل ح�سر  و�لهبات 

�ملتاحة، وموقفه �ل�سلبي من هذه �ملو�رد �أحيانًا، �أو جتاوزه عن ��ستغاللها 

��ستغالًل  �مل�سادر  جميع  ��ستغالل  �إىل  �ن�سر�فه  �أو  معينة،  �أماكن  ف 

ا  اُكْم ِمْن ُكلِّ مرَ ترَ
رَ
�آ متكاماًل ومتنا�سقًا ويبدو ذلك جليًا ف قوله تعاىل: {ورَ

.
)1(

اٌر} فَّ ُلوٌم كرَ انرَ لرَظرَ ا �إِنَّ �ْلإِْن�سرَ وهرَ �سُ ِ لرَ حُتْ
َّ

ةرَ �هلل و� ِنْعمرَ ُعدُّ �إِْن ترَ ْلُتُموُه ورَ
رَ

اأ �سرَ

وحقيقة �لأمر فاإن �لإ�سالم يرف�ض �لأخذ �أو حتى جمرد �لقول بندرة 

�ملو�رد �لقت�سادية، فمن �مل�سلمات ف نظره متام �خللق وكماله و�سمان 

�أن �مل�سكلة �حلقيقية تكمن ف �ل�سلوك �ملنحرف  �لتو�زن فيه، وهو يرى 

لالإن�سان �لذي يوؤدي �إىل �لأ�سر�ر �لكثرية في�سل �سو�ء �ل�سبيل.

�لبيئية  �ملـــو�رد  ف  �لــنــدرة  ب�ساألة  يقر  ل  �لإ�ــســالم  فــاإن  وبذلك 

�لإن�سان  عالقة  ف  �لعقدي  �لبعد  ف  �ختالل  من  ذلك  ف  ملا  �لطبيعية 

�لكمال و�جلالل هلل �خلالق، وهو بذلك  و�لتي يتقرر من خاللها  باهلل، 

�لتي تقوم على  �لو�سعية  يتناق�ض جملة ومو�سوعًا مع ما تقره �ملذ�هب 

من  �سل�سلة  على  تقوم  بطبيعتها  �حلياة  �أن  ومــوؤد�هــا  �لختالل،  فكرة 

�لتناق�سات و�ل�سر�عات، وبذلك تكمن �مل�سكلة �حلقيقية ف �سوء توزيع 

بالق�سطا�ض  عباده  على  بها  تعاىل  �هلل  �أنعم  �لتي  و�لـــرثو�ت  �لــدخــول 

وبح�ساب موزون بحيث ل يطغى جانب على �آخر.
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�إن �هلل تعاىل بقدرته وبيز�نه �لذي �سخر من خالله �لبيئة خلدمة 

وجتددها  �لزمان،  م�سي  مع  تتجدد  �لبيئية  �لعنا�سر  جعل  قد  �لإن�سان 

يجعلها قادرة على �حلفاظ على تو�زنها خلدمة �لإن�سان، و�أنه متى �ختل 

هذ� �لتو�زن تعود بعد حني عند زو�ل �لأثر �ملوؤدي �إىل ذلك لتوؤدي دورها 

�لتي  �لو�سعية  �ملذ�هب  �أما  �أخرى.  مرة  �أجله  من  و�مل�سخرة  بها  �ملنوط 

تقرر �لإن�سان جزءً� منف�ساًل عن �لبيئة ل وحدة من وحد�تها، فقد قررت 

عن  كثريً�  يزيد  لالإن�سان  �حلاجات  منو  معدلت  �أن  باعتبار  �لندرة  م�ساألة 

لأن  مقبول  غري  �لزعم  هذ�  �أن  �إل  �لندرة،  �إىل  يــوؤدي  مما  تز�يدها  معدل 

�لتو�زن �لبيئي يق�سي بغري ذلك، هذ� بالإ�سافة �إىل �أن مبد�أ �لتو�زن يتنافى 

وجود  با�ستمر�ر  لالعتقاد  جمال  هناك  يعود  ل  فاإنه  وبالتايل  �لوفرة،  مع 

�لوفرة، فكما �أن �لندرة لي�ست د�ئمة وهي �سيء عار�ض، فاإن �لوفرة كذلك 

.
)1(

لي�ست د�ئمة، وبذلك فاإن �لإ�سالم ل ياأخذ باأي من �لفكرتني 

وذلك  �لإ�سالم؛  بهما  ياأخذ  ل  و�لوفرة  �لندرة  م�ساألتا  كانت  و�إذ� 

نظرً� �إىل �أن �لأوىل تتعار�ض مع �لكمال و�جلالل �لذي �سخر �هلل تعاىل 

�أنها لي�ست د�ئمة، فاإن هناك م�ساألة  عليه �لبيئة، و�أن �لثانية نظرً� �إىل 

معا�سرة تت�سل بذلك وهي مثارة وفقا خللفيتها �لتاريخية بعد �حلرب 

�لعاملية �لثانية، حيث ��ست�سعرت دول �لعامل �إىل حتقيق ما ��سطلح عليه 

بالأمن �لغذ�ئي، ولعل ما جر �لإن�سان �إىل مثل ذلك بالإ�سافة �إىل �لتمدن 

�لذي و�سل �إليه ما جنته يده ف حق �لبيئة من جر�ئم �أدت �إىل هذ� �لختالل 
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ف �لتو�زن �لبيئي لتفاعل خمتلف �لعنا�سر و�ملكونات �لبيئية، ل �سيما و�أن 

جور �لإن�سان قد جر �إىل حالتني متناق�ستني رغم كفاية �لعنا�سر �لبيئية 

حلياة جميع من يعي�ض على �لأر�ض بل ويزيد، حيث جتد من ميوت من 

�ل�سمنة ف �ل�سمال، بينما جتد من ميوت من �جلوع ف �جلنوب، فاخللل 

لي�ض ف �لو�قع، بل فيمن يدير �لو�قع دون مر�عاة للكر�مة �لإن�سانية �لتي 

ف�سل �هلل تعاىل بها �لإن�سان �ملجرد على �حليو�ن، ل �سيما و�أنت جتد �أن 

�لإن�سان  ينفق على  �لذي  �لغذ�ء  يفوق ذلك  �لإنفاق على غذ�ء �حليو�ن 

�لعامل  �لذي تفتك �ملجاعات بحياته عامًا بعد عام، وهذ� ما جعل دول 

تنادي ب�سرورة حتقيق �لأمن �لغذ�ئي للمجتمع �لإن�ساين. 

ثانيًا - حتقيق االأمن الغذائي :

على �لرغم مما و�سلت �إليه مدنية �لإن�سان منذ �لقرن �حلادي   

ف  وح�سارة  ورقــي  تقدم  من  �جلديدة  �لألفية  بد�ية  حتى  و�لع�سرين 

�أنه ما ز�لت  �إل  �أو جتارية،  �أو �سناعية  خمتلف �ملجالت، زر�عية كانت 

وتوفري  �لغذ�ئي  �لأمــن  فقد�ن  من  تعاين  �لإن�سان  بني  من  فئات  هناك 

�لغذ�ء �لذي يحمي �لإن�سان من �ملوت جوعًا، وذلك ف ظل فئات �أخرى 

من �ملجتمعات �لب�سرية، و�لتي ت�سعى ف كل مو�سم �إىل �إتالف �ملحا�سيل 

ف  �سعرها  ثبات  على  �ملحافظة  �أجل  من  وذلك  �ملنتجات؛  خمتلف  من 

�ل�سوق؛ لذلك كان على �ملجتمعات �لإن�سانية ح�سابات ينبغي �أن ت�سعها ف 

ح�سبانها من �أجل تعزيز و�إ�ساعة �لأمن �لغذ�ئي كحق من �أب�سط �حلقوق 

�لتي ينبغي �أن تتحقق ف �ملجتمعات �لإن�سانية دون ��ستثناء، �أما �لتذّرع 

بقلة خري�ت �لأر�ض فهي حجة و�هية ل ترقى حتى للرد عليها، حيث هّياأ 
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�هلل �سبحانه وتعاىل �لأر�ض ليعي�ض عليها كل خملوق من خملوقاته، فكل 

�سيء عنده بقد�ر،حيث جعل �هلل تعاىل ف �لبيئة من كل �سيء موزون، 

ولكن تدمري �لإن�سان للبيئة �لتي �سّخرها �هلل تعاىل له على ح�ساب حتقيق 

قاعدة  فيه  تختل  و�قع  ف  جعله  �لذي  هو  ز�ئلة،  ووقتية  مادية  م�سالح 

�لتوفري لأب�سط �حتياجاته ورغباته.

ومنذ  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  �نتهاء  مع  �لتاريخية:  �خللفية   ·
�خلم�سينات من �لقرن �ملا�سي حتى �أو�ئل �ل�سبعينات، كان �لعامل �أجمع 

ينظر �إىل م�ساألة تو�فر خمزونات �سخمة من �حلبوب ف �أمريكا �ل�سمالية 

كما لو كان ظاهرة �سرمدية – فكرة �لوفرة �لتي مل ياأخذ بها �لإ�سالم -، 

غري �أن �إنتاج �حلبوب هبط ف عام 1972 ف �لعديد من �ملناطق �ملنتجة 

�لرئي�سية ف �آن و�حد، و�رتفعت �ملتطلبات من �لو�رد�ت – خا�سة ف �لحتاد 

�ل�سوفيتي -، و�ختفت �لفو�ئ�ض تقريبًا بني يوم وليلة، ون�ساأ عن ذلك حالة من 

�لذعر و�لتكالب على �ل�سر�ء، وت�ساعفت �أ�سعار �حلبوب �إىل ثالثة �أمثالها، ف 

حني ز�دت �أ�سعار �لأ�سمدة �أكرث من �أربع مر�ت، وبات �أفقر �لبلد�ن �مل�ستوردة 

مهددً� ب�سبح �حلرمان من �حل�سول على �إمد�د�ت كافية �لأغذية و�لأ�سمدة، 

ووجد �لعامل نف�سه �أمام �أزمة غذ�ئية طاحنة.

ومن بني �خلطو�ت �لتي بادرت منظمة �لأغذية و�لزر�عة – �إحدى 

�لأو�ساع،  هذه  �إز�ء  �تخاذها  �إىل   - �ملتحدة  لــالأمم  �لتابعة  �ملنظمات 

�مل�سروع  و�إن�ساء  �لعاملي،  �لغذ�ئي  ��ستحد�ث ترتيبات لالأمن  �لعمل على 

�لدويل لتوريد �لأ�سمدة، و�ل�سطالع بعظم �لأعمال �لتح�سريية �لفنية 
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�لأغذية  منظمة   ،1985  –  1945 �لأوىل،  عاما  �لأربعون  بنا�سبة  مطبوع  كتيب    )1(

و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة، 1985، روما – �إيطاليا، �ض 21.

ملوؤمتر �لأغذية �لعاملي، و�لذي �نعقد حتت رعاية �لأمم �ملتحدة ف روما 

من �لعام 1974.

خالل  �لثانية  للمرة  �لعاملي  �حلبوب  �إنتاج  هبط   1974 عام  وف 

�لعاملية  �لغذ�ئية  �لأزمــة  �إىل  ينظر  كان  �لوقت  ذ�ت  وف  �سنو�ت،  ثالث 

بو�سفها نذيرً� بفرتة طويلة من �لعجز �لغذ�ئي �لع�سيب، �إل �أن هذ� مل 

يحدث لعدة �أ�سباب، منها �أن �لب�مج �لإمنائية طويلة �ملدى و�لتي بد�أت 

ف عدد من �لبلد�ن �لأ�سيوية �أثناء �ل�ستينات قد جنحت، وكانت هناك 

و�تخذت  حمليًا،  �لأغذية  لإنتاج  متقدمة  �أولوية  �إعطاء  نحو  توجهات 

ترتيبات موؤ�س�سية لإنذ�ر �لعامل ب�سورة و�قعية باقرت�ب �أية كارثة، هذ� 

بالإ�سافة �إىل توفري �أف�سل �ل�سبل ملعاجلتها عند وقوعها، وميكن �إيجاز 

كل ذلك حتت عنو�ن: ) �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي (.

يهدف �لأمن �لغذ�ئي ف هدفه �لنهائي �إىل �سمان  دللــــة �ملفهـــوم:   ·
�أن تتو�فر جلميع �لنا�ض ف كل �لأوقات �لكميات �ملادية و�لقدرة �لقت�سادية 

�لأكرث  �أهد�فه  �أمــا  �أ�سا�سية،  �أغذية  من  �إليه  يحتاجون  ما  على  للح�سول 

�لغذ�ئي  �لعجز  بلد�ن  على  خا�ض  تركيز  مع  بالإنتاج   ترتبط  فهي  حتديدً� 

ذ�ت �لدخل �ملنخف�ض، وبا�ستقر�ر تدّفق �لإمد�د�ت، و�سمان ح�سول �لدول 

.
)1(

و�ملجموعات �لجتماعية �ملحتاجة على �لإمد�د�ت �ملتاحة 

)جميع  باأنه:  �لــغــذ�ء(  ــان  )�أم �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  وتعرف 
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– فب�ير  �ل�سيد عبد �ل�سالم، �لأمن �لغذ�ئي للوطن �لعربي، �سو�ل 1418  )1(  حممد 

1998، �سل�سلة عامل �ملعرفة �ل�سهرية �لتي ي�سدرها �ملجل�ض �لوطني للثقافة و�لفنون 

و�لآد�ب، مطابع �لر�سالة، �لعا�سمة – �لكويت، �ض 98.

)2(  حممد �ل�سيد عبد �ل�سالم، �لأمن �لغذ�ئي للوطن �لعربي، مرجع �سبق ذكره، �ض 98.

�لظروف و�ملعايري �ل�سرورية خالل عمليات �إنتاج وت�سنيع وتخزين وتوزيع 

و�إعد�د �لغذ�ء، و�لتي تعد لزمة ل�سمان �أن يكون �لغذ�ء �آمنًا وموثوقًا به 

و�سحيًا ومالئمًا لال�ستهالك �لآدمي(. وبذلك فاإن ق�سية �أمان �لغذ�ء �أو 

�لأمن �لغذ�ئي ل تتوقف عند مرحلة �لإنتاج �لزر�عي، ول تقت�سر عليها، 

ولكنها متتد – وربا �جلو�نب �لأكرث خطورة و�أهمية فيها – �إىل �ملر�حل 

.
)1(

�لالحقة وحتى حلظة �ل�ستهالك 

�أهمية �لأمن �لغذ�ئي: تبز �أهمية �لأمن �لغذ�ئي – ل �سيما ف   ·
ظل �لتز�يد �لهائل لأعد�د �ل�سكان ف �لعامل – باعتبارها ق�سية حمورية 

ل ميكن تركها للظروف �ملتغرية، و�لتي ل يبدو �أنها �آمنة، فالغذ�ء �سرورة 

من  حاجته  له  تو�فرت  متى  وذلك  �سعب،  لأي  بالن�سبة  لالإن�سان  حيوية 

�سهلة، حيث ت�سبح �حلياة  �لغذ�ء بقادير منا�سبة وم�ستقرة وبطريقة 

بف�سل ذلك �سهلة ومي�سورة وت�ستقر فيها �لأمور، ولكن متى �أ�سبح غري 

ذلك، و�ن�سغل �لنا�ض بقوت يومهم، �ساد �لقلق و�هتز �ل�ستقر�ر، وبرزت 

ومن  حدة.  �أكرث  ب�سورة  و�ل�سيا�سية  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �مل�ساكل 

جهة �أخرى فاإن حتقيق �لأمن �لغذ�ئي ي�ستلزم بال�سرورة تنمية �لزر�عة 

.
)2(

و�لرتقاء بالقطاع �لزر�عي 
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)1(  حممد �ل�سيد عبد �ل�سالم، �لأمن �لغذ�ئي للوطن �لعربي، مرجع �سبق ذكره، �ض 86.

وبذلك فاإن �أهمية �لأمن �لغذ�ئي تتمثل باعتبارها حقًا من �أب�سط 

حقوق �لإن�سان �لتي ل ينبغي �تخاذ �أي �إجر�ء من �ساأنه تهديدها �أو �إ�سعاف 

�سمان حتققها على �أر�ض �لو�قع. ونظرً� لكونها حاجة ف�سيولوجية، فاإن 

�لإن�سان ل يبحث عن غريها من حقوق ما د�مت غري متحققة له؛ �إذ ل 

ميكن �أن ن�سمع عمن يطالب بحرية �لر�أي �أو باأي حق من حقوق �لإن�سان 

�لأخرى، وذلك ف ظل �نعد�م �أو �سعف �لأمن �لغذ�ئي ف و�قعه.

ومما يتعني على دول �لعامل �لعربي و�لإ�سالمي �سرورة �ل�سعي ف 

ظل �لتحديات �لعاملية لي�ض �إىل �لأمن �لغذ�ئي فح�سب، بل �إىل �لعمل على 

خلق �لكتفاء �لذ�تي، وهو قدرة �ملجتمع على حتقيق �لعتماد �لكامل على 

�لغذ�ئية  �لحتياجات  كل  �إنتاج  ف  �لذ�تية  و�لإمكانيات  و�ملو�رد  �لنف�ض 

حمليًا، ومن ثم فهو يعني �لأمن �لغذ�ئي �لذ�تي دومنا حاجة لالآخرين، 

وبذلك فاإن �لدولة �أو جمموعة �لدول �ملكتفية ذ�تيا تكتفي ذ�تيًا ف تاأمني 

�لحتياجات �لغذ�ئية ل�سكانها ب�سورة كاملة، فال تكون عر�سة لأي قدر 

من �ملخاطر �لتي قد تفر�سها ظروف خارجية، وكذلك باعتباره �لركيزة 

�أمو�ل ف �خلارج  �إنفاق  �إىل  �لقت�سادية، فال حتتاج  للتنمية  �لأ�سا�سية 

.
)1(

هي بحاجة �إليها ف �لد�خل 

�لغذ�ئي: ف  �لأمن  لتحقيق  ك�سبيل  �لتنمية  يف  �حلق  تعزيز   ·
عام 1966، وبالتحديد ف �لكلمة �لتي �ألقاها وزير خارجية �ل�سنغال �أمام 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، برزت �ملطالبة ف تفعيل حق �ل�سعوب ف 
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)1(  �ل�ساف – �سفاء �لدين حممد عبد �حلكيم، حق �لإن�سان ف �لتنمية �لقت�سادية وحمايته 

دوليا، ط: 1، 2005، من من�سور�ت �حللبي �حلقوقية، بريوت – لبنان، �ض 181. 

– �سفاء �لدين حممد عبد �حلكيم، حق �لإن�سان ف �لتنمية �لقت�سادية  )2(  �ل�ساف 

وحمايته دوليا، مرجع �سبق ذكره، �ض 227. 

�لتنمية، حيث �أكد �لوزير على �سرورة �تخاذ خطو�ت لتعزيز هذ� �حلق 

على �أر�ض �لو�قع، و�أن ذلك ي�ستدعي بناء نظام �قت�سادي جديد.

�لغذ�ئي  بالأمن  �رتباطها  باعتبار  �حلق  هذ�  دللت  جاءت  وقد 

باحلق  بال�سرورة  ترتبط  و�حلريات  �لأ�سا�سية  �حلقوق  �أن  عن  معبة 

ثم  ومن  للمعي�سة  متز�يدة  وبدرجة  �أعلى  م�ستوى  ف  و�حلق  �لوجود  ف 

�أن  �إن�ساين؛ وذلك لأن �لإن�سان ل ميكن  �لتنمية حق  �لتنمية، و�حلق ف 

يكون له وجود بدون تنمية، ل �سيما و�أن هذ� �حلق تبز �أهميته بالن�سبة 

.
)1(

للفقر�ء ف �لعامل ممن يعي�ض �سمن ت�سنيف �ل�سعوب �لنامية 

�إن �حلق ف �لتنمية باعتبار �رتباطه ف جانب منه بالأمن �لغذ�ئي 

�لوقت باجلماعة، فهو حق  يرتبط ف ذ�ت  �أنه  بالفرد، كما  يرتبط  حق 

فردي وجماعي، وهذ� هو ما تبنته �جلمعية �لعامة ف �لأمم �ملتحدة مما 

�أخذت به �نعكا�سا ملا قررته جلنة حقوق �لإن�سان.

ويرى �لأ�ستاذ )wilnterg( باأن �حلق ف �لتنمية حق مالئم وقابل 

للتطبيق جلميع �لب�سر مهما كان �أ�سلهم وهويتهم؛ وذلك لأننا ل ميكن �أن 

نفّرق عندما نتحدث عن حقوق �لإن�سان ما �إذ� كانت �لدولة �ملتقدمة �أو 

�لنامية م�سمولة بامل�سكلة؛ وذلك لأن حقوق �لإن�سان يجب �أن تكون نف�سها 

.
)2(

ف كل مكان 
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)1(  �لغنو�سي – ر��سد، حقوق �لإن�سان ف �لإ�سالم، و�أثرها على �سلوك �مل�سلم �لقت�سادي، 

بحث مقدم للدورة �لثامنة ع�سرة للمجل�ض – دبلن، جمادى �لثانية / رجب 1429 / 

يوليو 2008، ومن�سور على �ملوقع �لإلكرتوين: www.e-cfr.org، وتاريخ دخول �ملوقع 

هو: 2  فب�ير 2009.

لالإن�سان  ف�سيولوجية  كحاجة  �لغذ�ئي  �لأمن  حتقيق  فاإن  وبذلك 

ف ظل �لتحديات �لتي تو�جهها �لبيئة، وف ظل �لتز�يد �لهائل ف �أعد�د 

�ل�سكان مع ��ستقر�ر �لأو�ساع �أ�سبح �سرورة ملّحة من �ساأن عدم �للتفات 

لها �أو �لإ�سعاف من �لهتمام بها �أن يجر �لإن�سانية �إىل تفاقم ف �نعد�م 

�لأمن و�ل�ستقر�ر. 

�لثامنة ع�سرة  للدورة  �لذي قدمه  بحثه  �لغنو�سي ف  ر��سد  يقول 

للمجل�ض – دبلن معلقا على �أبعاد �أزمة �لأمن �لغذ�ئي ف ظل �ملجاعات 

�لتي تعاين منها عدد من دول �لعامل، وقيام بع�ض �لدول باإتالف �لأغذية 

من �أجل �ملحافظة على �سعرها ف �ل�سوق: ) �إن ما يجتاح �لعامل من ��ستعار 

لالأ�سعار - وبخا�سة �ملو�د �لغذ�ئية - با عر�ض ويعر�ض ع�سر�ت �ملاليني 

للمجاعات ولالأوبئة، بينما يبلغ �لرتف و�جل�سع وخر�ئب �سمائر �لأغنياء 

�لبحار  ف  باإلقائها  �لأغــذيــة  من  مهولة  كميات  من  �لتخل�ض  حد  �إىل 

للكالب  �أغذية  من  يلقى  ما  جانب  �إىل  �لأ�سعار،  �رتفاع  على  حمافظة 

�إ�سافية، لهو �لتعبري  وللقطط با يكفي حاجة مئات من ماليني �لب�سر 

عن �إفال�ض �لفل�سفة �ملادية �لتي يقوم عليها �لنظام �لعاملي �ل�سائـد، كما 

يعد تعبريً� عن مدى �خللل ف �لنظام �لقت�سادي و�لأخالقي �ل�سائد، با 

 .
)1(

يفر�ض �إعادة �لنظر ف هذ� �لنظام فل�سفة و�أخالقًا و�قت�سادً� ( 
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)1(  يو�سف 46 – 49.

ثالثًا - تـعـقـيـــــب :

وف ر�أيي فاإنه وفقًا للروؤية �لعامة لالأمن �لغذ�ئي كم�سلحة عاملية 

ل  مبد�أ  �لأمــن  هــذ�  تغني عن حتقيق  �لتي  �لــوفــرة  عــدم حتقق  ف ظل 

�أينما كانت  يتعار�ض مع ما تقرره مبادئ �لدين �لتي تدور مع �مل�سلحة 

تتعار�ض  �لتي  �لندرة  �إىل  يرجع  ل  �لغذ�ئي  �لأمــن  �إن  ثم  حلت،  و�أينما 

مع مبادئ �لأديان كما �سبق �لبيان، بل يرجع �ختالل �لأمن �لغذ�ئي ف 

ظل �ملجتمعات �ملتمدنة ف جانب كبري منه لي�ض �إىل ما �أجرى عليه �هلل 

�سبحانه وتعاىل �لكون من متغري�ت كان من �ساأنها �أن تلحق �لأذى و�ل�سرر 

بحياة �لإن�سان، بل يرجع جانب كبري منها �إىل ما جنته يد �لإن�سان وما 

�قرتفته من جر�ئم �أدت �إىل �لختالل �لبيئي، و�إل فاإن �لتخزين وو�سع 

قبيل  من  يعتب  �لبعيد  �ملدى  على  �لنا�ض  �حتياجات  تلبي  �لتي  �لأنظمة 

�لأخذ بالحتياطات وحتقيق �مل�سلحة �لتي حتفظ حياة �لإن�سان مما ل 

يتعار�ض كلية مع مبادئ �لدين، وحتى وفق مفهوم �لتوكل فاإن �لأمر متاأت 

لالأخذ بالأ�سباب مر�عاة للمتغري�ت و�مل�ستجد�ت، وقد حتدث �لقر�آن عن 

ذلك ف ق�سة �سيدنا يو�سف )عليه �ل�سالم( عندما ف�ّسر روؤية �لبقر�ت 

�ٍت  ررَ قرَ ْبِع برَ ا ِف �سرَ ْفِتنرَ
رَ
يُق �أ دِّ ا �ل�سِّ يُّهرَ

رَ
�ل�سبع �ل�سمان ف قوله تعاىل: { ُيو�ُسُف �أ

ْرِجُع 
رَ
لِّي �أ عرَ اٍت لرَ اِب�سرَ ررَ يرَ خرَ

ُ
�أ ٍر ورَ ٍت ُخ�سْ ْبِع �ُسْنُبالرَ �سرَ اٌف ورَ ْبٌع ِعجرَ ُكُلُهنَّ �سرَ

ْ
اأ اٍن يرَ �ِسمرَ

ْدمُتْ  �سرَ ا حرَ مرَ فرَ ًبا 
رَ
�أ درَ ْبعرَ �ِسِننيرَ  �سرَ ُعونرَ  ْزررَ ترَ الرَ  قرَ  * ْعلرَُمونرَ  يرَ لَُّهْم  عرَ لرَ ا�ِض  �لنَّ �إِىلرَ 

�ٌد  ْبٌع �ِسدرَ ِلكرَ �سرَ ْعِد ذرَ ِتي ِمْن برَ
ْ
اأ ُكُلونرَ * ُثمَّ يرَ

ْ
اأ ا ترَ ِلياًل مِمَّ ُروُه ف �ُسْنُبِلِه �إِلَّ قرَ ذرَ فرَ

ِلكرَ  ْعِد ذرَ برَ ِمْن  ِتي 
ْ
اأ يرَ ُثمَّ   * ُنونرَ  �سِ ا حُتْ ِلياًل مِمَّ �إِلَّ قرَ ُهنَّ  لرَ ْمُتْم  دَّ ا قرَ ُكْلنرَ مرَ

ْ
اأ يرَ

.
)1(

ُرونرَ } ْع�سِ ِفيِه يرَ ا�ُض ورَ اُث �لنَّ اٌم ِفيِه ُيغرَ عرَ
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج2، مرجع �سبق ذكره، �ض 345.

حيث ف�سر لهم يو�سف )عليه �ل�سالم( �لروؤيا باأنهم �سيزرعون �سبع 

�سنني د�أبا �أي متتابعات، فما ح�سدو� من قمح �أمرهم �أن يذروه ف �سنبله 

لأنه �أبقى و�أبعد عن �لإتالف �إليه، وذلك با�ستثناء ما يدبرونه لأكلهم ف 

هذه �ل�سنني �خل�سبة، و�أمرهم �أن يكون قلياًل ليكرث ما يدخرون ويعظم 

نفعه ووقعه.

جمدبات  �سد�د  �سنني  �سبع  �ملخ�سبات  �ل�سبع  �ل�سنني  بعد  ياأتي  ثم 

ياأكلن جميع ما �دخروه ولو كان كثريً� �إل قلياًل مما متنعونه من �لتقدمي لهّن. 

ياأتي عاٌم فيه يغاث �لنا�ض، حيث تكرث �ل�سيول و�لأمطار، وتكرث  وبعد ذلك 

�لغالت، وتزيد عليهم �أقو�تهم، حتى �أنهم يع�سرون �لعنب ونحوه زيادة على 

�أكلهم. ولعل ��ستدلله على وجود هذ� �لعام �خل�سب، مع �أنه غري م�سرح به 

ف روؤيا �مللك لأنه فهم من �لتعبري بال�سبع �ل�سد�د �أن �لعام �لذي يليها تزول 

�سدته، ومن �ملعلوم �أنه ل يزول �جلدب �مل�ستمر �سبع �سنني متو�ليات �إل بعام 

.
)1(

خم�سب جدً�، و�إل ملا كان للتقدير فائدة 

ويقرر ن�ٌض �آخر �أن �لأمم ف زمن يو�سف )عليه �ل�سالم( �لتي 

�لتي  �لإمكانات  باعتبار  �لأحيان  غالب  ف  بالزر�عة  �عتناء  لها  كان 

حيث  وغاللها،  �لأر�ــض  جبايات  تخزين  على  يعتمدون  �إليها  و�سلو� 

�لنفع  يده  على  يتحقق  حتى  �مللك  من  �ل�سالم(  )عليه  يو�سف  طلب 

ويقرر  �لأر�ــض،  على خز�ئن  ومدبرً�  وحافظًا  وكياًل  يجعله  �أن  �لعام 
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)1(  يو�سف 55.

ِفيٌظ  ْر�ِض �إِينِّ حرَ
رَ
�ِئِن �ْلأ زرَ لرَى خرَ ْلِني عرَ الرَ �ْجعرَ ذلك قول �هلل تعاىل: { قرَ

.
)1(

ِليٌم } عرَ

وبناء على ذلك فاإن �لإ�سالم �إذ� كانت مبادئه تتعار�ض مع �لندرة 

فاإنه ل يقر ببد�أ  تعاىل،  لكمال خلق �هلل  �نتقا�ض  باعتبار ما فيها من 

�لوفرة �لذي يتعار�ض هو �لآخر مع �لتو�زن �لبيئي؛ ذلك �أن �هلل جل ف 

باإفر�ط )�لوفرة(،  �لبيئة ل بتفريط )�لندرة(، ول  عاله مل يخلق هذه 

بل كان كل �سيء عنده بقد�ر، فهو جل ف عاله عامل �لغيب و�ل�سهادة 

�لكبري �ملتعال.

�إن �لإ�سالم مل يزجر عن �لإ�سر�ف ويتوعد �مل�سرفني للحيلولة دون 

و�أ�سوله  �لدين  قو�عد  �أ�سا�سًا مع  يتعار�ض  �ملو�رد مما  �لندرة ف  حتقق 

�لتي تقر بالكمال �خللقي هلل، بل نهى عنه باعتباره ��ستنز�فًا من �ساأنه 

تتز�يد،  �أ�سبحت �سرورته  و�لذي  �لغذ�ئي،  �لأمن  دون حتقيق  �حليلولة 

ل �سيما ف ظل �لأزمات و�لكو�رث �لتي تتو�ىل على �لبيئة نتيجة �ختالل 

�لتو�زن ف �لتفاعل بني عنا�سرها ومكوناتها نتيجة ما ميار�سه �لإن�سان 

ف حقها من �نتهاكات.

بازدياد  �لعامل  �سكان  عدد  �رتفاع  ظل  ف  �مل�ستجد�ت  كانت  وملا 

ت�ستلزم من خاللها �مل�سلحة حتقيق ما يت�سل بالأمن �لغذ�ئي بتحديث 

للب�سرية  �لغذ�ء  توفري  حتفظ  �لتي  �لو�سائل  و�تخاذ  �لتخزين،  �أ�ساليب 
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�لدين، بل هو مما يقره  يتعار�ض مع مبادئ  فاإن ذلك ل  ��ستثناء،  دون 

�لدين باعتباره جملبة للم�سلحة وحفظ للنف�ض، ل �سيما ف ظل ما يعانيه 

من  �لعديد  عنها  جنم  كثرية  عو�مل  ب�سبب  �ختالل  من  �لبيئي  �لتو�زن 

�أ�سبحت ت�سكل تهديدً� مل�سدر �لأمن �لغذ�ئي  �لكو�رث و�لأعا�سري �لتي 

عن  �لتخلي  �ــســرورة  عليه  ��ستلزم  ممــا  بــالــزر�عــة،  �ملتمثل  لالإن�سان 

خري�ت  من  حياته  م�سدر  تدمري  �إىل  جتره  �لتي  �مل�ستهرتة  �ل�سيا�سات 

ح�ساباته  �لإن�ساين  �ملجتمع  يعيد  �أن  �سرورة  ��ستلزم  ما  وهذ�  �لأر�ــض، 

من  بزيد  ينذر  مما  �أكب،  ب�سورة  مهددً�  �لغذ�ئي  �أمنه  يكون  ل  حتى 

�سحايا �ملجاعات �لذين حت�سد �ملجاعة �أرو�حهم �سنويًا باملاليني، وذلك 

ف ظل �ختالل و�سعف ف �لعد�لة ف توزيع �ملو�رد.  

�إن �هلل �سبحانه وتعاىل عندما �سخر �لبيئة خلدمة �لإن�سان فاإنه 

مل ي�سخرها وهي تعاين من ندرة، فله �لكمال و�جلالل، ومل يجعلها تت�سم 

بالوفرة، بل جعل عنا�سرها �حليوية تتفاعل مع بع�سها �لبع�ض، وتتاأثر 

كمًا وكيفًا ما بني فرتة و�أخرى، وذلك �إما بفعل عملية �لتفاعل �لعتيادية 

�لبيئة  يفيد  ما  منها  تفاعالت  �لإن�سان من  يحدثه  ما  بفعل  و�إما  بينها، 

حياة  على  وخطورة  دمــارً�  يزيدها  مما  و�أكرثها  حيويتها،  من  ويزيد 

�لإن�سان �لذي ي�سكل �أهم عنا�سرها ومكوناتها.

�للتز�م  �سعف  ف  يتمثل  �لبيئة  مع  �لعالقة  ف  �لتق�سري  لي�ض 

و�ملتمثالن  حماورهما،  ف  �لتف�سيل  قررنا  �للذين  �لنتفاع  ب�سابطا 

باملحافظة على نظافة �لبيئة ووقايتها من �لتلوث، و�لعمل على �حلد من 
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)1(  �لطالق 1 – 2.

به  و�لنتفاع  �ل�سيء  و�سع  �لإ�سالمي  �ملنظور  وفق  يعني  �لذي  �لإ�سر�ف 

با يتعار�ض مع ما قررته قو�عد �ل�سريعة �لغر�ء. بل هناك تق�سري ف 

و�جب �حلماية لهذه �لبيئة ولعنا�سرها ومكوناتها، ل �سيما و�أن لالإ�سالم 

فل�سفة ف حتقيق ذلك، وللقر�آن دللت حتدث فيها عن �لتوز�ن �لبيئي 

�لذي كّلف �لإن�سان باملحافظة عليه، هذ� ف�ساًل عما حو�ه �ملنهج �لنبوي 

من دللت وتوجيهات لرعاية �لبيئة، و�لتي قرر �لفقهاء من خاللها ف 

تطبيقاتهم جو�نب عملية ر�قية لرعاية �لبيئة و�ملحافظة عليها.

و�إذ� كان قانون �لكون يقوم على �لعالقة ربطًا بني �ل�سبب و�مل�سبب، 

فاإنه ل بد من �لتاأكيد على �أن هذ� �لربط يجري �إما على وفق ما يتنا�سب 

ونامو�ض �لكون �لذي خلق �هلل تعاىل عليه تفاعل �لعنا�سر �لبيئية بعلمه 

و�إر�دته، و�إما �أن يجريه على غري ذلك وفقًا لإر�دته وم�سيئته، فالبيئة قد 

يجري �هلل تعاىل تفاعلها وتاأثريها �إما با يو�فق �لعادة و�إما با يخالفها، 

وهو ما قررنا حماوره وحالته فيما �سبق؛ ولذلك فاإن �لرزق كمًا وكيفًا 

مل يربطه �هلل تعاىل على �سبيل �لإطالق ربطًا بني �لأ�سباب و�مل�سببات، 

باعتباره مقررً� ف علمه غيبه ومرتبطًا ف جانب منه  بل جعله مقرونًا 

ب�سيئته بالبعد �لعقدي �ملتمثل باأن تقوى �هلل تعاىل �سبيل لتح�سيل رزق 

تَِّق  ْن يرَ مرَ �هلل من حيث ل يحت�سب �لإن�سان، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { ورَ

.
)1(

�ِسُب } ْحترَ ْيُث لرَ يرَ ْرُزْقُه ِمْن حرَ يرَ ًجا * ورَ ررَ ْ ُه خمرَ ْل لرَ ْجعرَ  يرَ
رَ َّ
�هلل

�آخرين بني �ل�ستغفار  �إن �هلل �سبحانه وتعاىل يربط ف ن�سني  بل 
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)1(   نوح 10 – 20.

)2(   هود 52.

و�سعة �لرزق ربطا �إميانيا عندما حتدث عن توجيهات �سيدنا نوح )عليه 

ْغِفُرو�  ُقْلُت ��ْسترَ �ل�سالم( ف دعوته لقومه، حيث يقول �هلل تعاىل ف ذلك: {فرَ

�ٍل  ْمورَ
رَ
ِدْدُكْم ِباأ مُيْ �ًر� * ورَ لرَْيُكْم ِمْدررَ اءرَ عرَ مرَ اًر� * ُيْر�ِسِل �ل�سَّ فَّ انرَ غرَ ُه كرَ ُكْم �إِنَّ بَّ ررَ

اًر� *  قرَ ِ ورَ
َّ

ْرُجونرَ هلِل ُكْم لرَ ترَ ا لرَ اًر� * مرَ ْنهرَ
رَ
ُكْم �أ ْل لرَ ْجعرَ يرَ اٍت ورَ نَّ ُكْم جرَ ْل لرَ ْجعرَ يرَ ِننيرَ ورَ برَ ورَ

لرَ  عرَ جرَ اًقا * ورَ �ٍت ِطبرَ ورَ مرَ ْبعرَ �سرَ  �سرَ
ُ َّ
لرَقرَ �هلل ْيفرَ خرَ ْو� كرَ ررَ ْ ترَ ملرَ

رَ
�ًر� * �أ ْطورَ

رَ
ُكْم �أ لرَقرَ ْد خرَ قرَ ورَ

اًتا  برَ نرَ ْر�ِض 
رَ
�ْلأ ُكْم ِمنرَ  ترَ ْنبرَ

رَ
�أ  

ُ
�هلل * ورَ �ًجا  ْم�ضرَ �ِسررَ لرَ �ل�سَّ عرَ جرَ ُنوًر� ورَ ررَ ِفيِهنَّ  مرَ �ْلقرَ

اًطا *  ْر�ضرَ ِب�سرَ
رَ
ُكُم �ْلأ لرَ لرَ عرَ  جرَ

ُ َّ
�هلل �ًجا * ورَ ُيْخِرُجُكْم �إِْخررَ ا ورَ * ُثمَّ ُيِعيُدُكْم ِفيهرَ

. وتتكرر ذ�ت �لدعوة على ل�سان نبي �هلل 
)1(

اًجا} ا �ُسُباًل ِفجرَ �ْسُلُكو� ِمْنهرَ ِلترَ

ل�سعة  ��ستغفار �هلل ك�سبيل  �إىل  بالدعوة  �ل�سالم (  تعاىل هود ) عليه 

يقول  وذ�ك، وف ذلك  �لإمياين بني هذ�  �لربط  يتحقق  �لرزق، حيث 

لرَْيُكْم  اءرَ عرَ مرَ ْيِه ُيْر�ِسِل �ل�سَّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبو� �إِلرَ بَّ ْغِفُرو� ررَ ْوِم ��ْسترَ ا قرَ يرَ �هلل تعاىل: {ورَ

.
)2(

ِرِمنيرَ } ْو� جُمْ لَّ ورَ ترَ لرَ ترَ ِتُكْم ورَ ًة �إِىلرَ ُقوَّ ِزْدُكْم ُقوَّ يرَ �ًر� ورَ ِمْدررَ

ففي دعوة نوح ) عليه �ل�سالم ( �إىل �ل�ستغفار كان �لتعليل ربطًا 

باإغد�ق �خلري على قومه ثمرة لذلك باعتبار �أن �رتباط �لتقدير و�لتي�سري 

عليه من  ما هم  ترك  �إىل  فقد دعاهم  عــاله،  بيد �هلل جل ف  ف ذلك 

�لذنوب نظرً� لكون �هلل تعاىل كثري �ملغفرة ملن تاب و��ستغفر، فرّغبهم 

بغفرة �لذنوب وما يرتتب عليها من �لثو�ب و�ندفاع �لعقاب.

من  ��ستغفارهم  ثمرة  عليه  �ستكون  با  رّغبهم  ذلك  بعد  �إنه  ثم 
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)1(  �ل�سعدي – عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كالم �ملّنان، 

ج5، مرجع �سبق ذكره، �ض 313.

فاإنه جل ف عاله  ��ستغفروه  �إن  باأنهم  فاأخبهم  �لدنيا،  خري عاجل ف 

�لقادر �سري�سل عليهم �ل�سماء مدر�رً� باملطر �ملتتابع �لذي يروي �ل�سعاب 

و�لوهاد، ويحي �لبالد و�لعباد.

بل �إنه جل ف عاله �سيجعل لهم �جلنات ويجعل لهم �لأنهار، وهذ� 

من �أبلغ ما يكون من لذ�ت �لدنيا ومطالبها، كما نبههم �إىل قدر�ت �هلل 

�سبحانه وتعاىل ف خملوقاته، فهو �لذي جعل �لقمر نورً� لأهل �لأر�ض، 

وجعل �ل�سم�ض �سر�جًا لهم، وف كٍل نفع، وف ذلك تنبيه على عظم خلق 

�لد�لة  و�لقمر  �ل�سم�ض  ف  �ملنافع  كرثة  وعلى  �لأ�سياء،  لهذه  تعاىل  �هلل 

على رحمة �هلل تعاىل و�سعة �إح�سانه، فالعظيم �لرحيم ي�ستحق �أن يعّظم 

ويجب ويخاف ويرجى.

كما ذكرهم كذلك با حباهم من خري�ت ف هذه �لبيئة ربطًا بني 

لهم  بال�ستغفار، حيث جعل  و�إقبالهم على �هلل  ��ستمر�ر هذه �خلري�ت 

�لأر�ض مب�سوطة ومهياأة لالنتفاع بها، ولول �أنه ب�سطها ملا �أمكن ذلك، ول 

�أمكنهم حرثها وغر�سها وزرعها، ول �لبناء و�ل�سكن على ظهرها، ولكنهم 

جماز�ة  �ل�سالم(  )عليه  نوح  �هلل  نبي  عليهم  فدعا  كّبارً�،  مكرً�  مكرو� 

.
)1(

على كفرهم و�ساللهم 

ثم �إن �هلل تعاىل قد ربط من جانب �آخر بركة وزيادة �لرزق من 
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)1(  رو�ه �لرتمذي وقال حديث ح�سن ) 2345 (، و�أخرجه �أحمد ) 1 / 30 ( و�بن ماجه 

)4164(، و�سححه �حلاكم ) 4 / 318( وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي – �أبي زكريا 

يحي بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 55.

)2(  فاطر 9.

خري�ت �لدنيا ربطًا �إميانيًا من جانب �آخر بالتوكل على �هلل تعاىل ربطًا 

�إميانيًا متكاماًل يتقرر من خالل �أن �لأمور �سو�ء �رتبطت ب�سبباتها �أم 

مل ترتبط فهي ب�سيئة �هلل تعاىل، ويقرر ذلك �حلديث �لذي يرويه عمر 

)ر�سي �هلل عنه( قال: �سمعت ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم( يقول: 

تغدو  �لطري،  يــرزق  كما  لرزقكم  توكله  حق  �هلل  على  تتوكلون  �أنكم  »لو 

.
)1(

خما�سًا وتروح بطانًا « 

بقدرة  بامل�سببات  �لأ�سباب  ووفقا لعتبار�ت ربط  �آخر  ومن جانب 

�هلل تعاىل، فاإن ذلك و�إن جعل �هلل تعاىل تقو�ه و�لتوكل عليه �سببًا ف �سعة 

�لرزق وحتقيق �لأمن �لغذ�ئي لالإن�سان، �إل �أنه تعاىل مل يقرر هذ� �لربط 

على �لدو�م، بل جعل لتحقيق ذلك جانبًا كبريً� من م�سيئته وتقدير حكمته، 

اُه  �ُسْقنرَ اًبا فرَ حرَ ُتِثرُي �سرَ احرَ فرَ يرَ لرَ �لرِّ ْر�سرَ
رَ
 �لَِّذي �أ

ُ َّ
�هلل ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { ورَ

.
)2(

ِلكرَ �لنُّ�ُسوُر } ذرَ ا كرَ ْوِتهرَ ْعدرَ مرَ ْر�ضرَ برَ
رَ
ا ِبِه �ْلأ ْينرَ ْحيرَ

رَ
اأ ٍت فرَ يِّ لرٍَد مرَ �إِىلرَ برَ

ففي هذه �لآية �لكرمية يخب �هلل تعاىل عن كمال �قتد�ره و�سعة 

هذه  تعاىل  �هلل  في�سوق  �ل�سحاب  حترك  �لتي  �لرياح  ير�سل  �أنــه  جــوده 

�ل�سحاب �إىل بلد ميت فينزل عليها �ملطر بقدرته فحييت �لبالد و�لعباد، 
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)1(  �آل فوز�ن – �سالح بن فوز�ن بن عبد �هلل، �مللخ�ض �لفقهي، ج: 1، ط: 1، ربيع �لأول 

1415 – 1994، د�ر �بن �جلوزي، �لريا�ض – �ل�سعودية، �ض 198.

و�رتزقت �حليو�نات ورتعت من تلك �خلري�ت، وف ذلك دللة يتفكر بها 

على  للجز�ء  تعاىل  �هلل  يدي  بني  و�لقيام  و�لن�سور  �لبعث  على  �لإن�سان 

�لأعمال.

باإر�دته  �لكون  نامو�ض  لرتباط  نظرً�  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �إن  بل 

�سو�ء �أجرى بارتباط بني �ل�سبب و�مل�سبب �أو مل يجر، فاإنه جل ف عاله 

�لتعلق به جل ف عاله؛ لذلك فاإن مما  جعل ذلك مرتبطًا ف غالبه ف 

�سرع حتقيقًا لذلك �سالة �ل�ست�سقاء، وهي كما ذكر �ساحب )�مللخ�ض 

�لفقهي ( عبارة عن طلب �ل�سقي من �هلل تعاىل؛ حيث �أن �لنفو�ض جمبولة 

على �لطلب ممن يغيثها وهو �هلل وحده، كما ذكر باأن ذلك كان معروفًا ف 

�لأمم �ملا�سية، وهو من �سنن �لأنبياء، و�أن قد ��ست�سقى �لنبي )�سلى �هلل 

عليه و�سلم( لأمته مر�ت متعددة وعلى كيفيات متنوعة، و�أجمع �مل�سلمون 

على م�سروعيته.

كما ذكر باأن م�سروعية �ل�ست�سقاء �إمنا تكون �إذ� �أجدبت �لأر�ض، 

و�نحب�ض �ملطر، و�أ�سر ذلك ب�سالح �لنا�ض ومنافعهم، فعندئذ ل منا�ض 

�لت�سرع:  من  باأنو�ع  وي�ستغيثوه  وي�ست�سقوه  ربهم  �إىل  يت�سّرعو�  �أن  لهم 

تارة بال�سالة جماعة �أو فر�دى، وتارة بالدعاء ف خطبة �جلمعة، وتارة 

بالدعاء عقب �ل�سلو�ت وف �خللو�ت بال �سالة ول خطبة، وكل ذلك و�رد 

.
)1(

عن �لنبي ) �سلى �هلل عليه و�سلم ( 
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وبذلك فاإن حتقيق �لأمن �لغذ�ئي لالإن�سان يرتبط باإر�دة �هلل تعلق 

�ل�سبب بامل�سبب، �أو �ت�سل ذلك بالت�سرع و�ل�ستغاثة باهلل جل ف عاله، 

�أو كان ذلك باعتبار ما �سخر وفق ما يتقرر ف حكمته و�إر�دته، فخال�سة 

ف  تعاىل  �هلل  ــاإر�دة  ب يرتبط  �لغذ�ئي  �لأمــن  حتقيق  �أن  ذلك  ف  �لقول 

ما  و�مل�سببات  �لأ�سباب  �لربط بني  له من  تقرر  و�إن  و�لتف�سيل،  �جلملة 

تقرر �سمن نامو�ض �لكون �ملت�سل بتفاعل �لعنا�سر وتر�بطها.

وبا  خــري�ت،  من  �لأر�ـــض  ف  خلق  با  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �إن 

لالإن�سان  جعل  قد  �ملجتمعات،  بني  ما  تتفاوت  قدر�ت  من  �لإن�سان  حبا 

يحقق �أمنه �لغذ�ئي، ولكن عندما جتد �لدول �لعظمى حترق جزءً� من 

�ملحا�سيل حتى حتافظ على �سعره ف �ل�سوق �لعاملية، وباملقابل هناك من 

ل يجد �سيئًا يقتات عليه، فاعلم �أنه ظلم �لإن�سان لأخيه �لإن�سان، و�هلل 

جل ف عاله منزه عن كل عيب ونقي�سة ف ذلك، فالف�ساد ف �لأر�ض قد 

ظهر با ك�سبت �أيدي �لنا�ض ليذيقهم �هلل تعاىل بع�ض �لذي عملو� لعلهم 

يرجعون كما �أخب �لقر�آن �لكرمي عن ذلك.

ملا كان �لتنظري ل ميكن �أن يثمر دون �لتفعيل، فقد جاءت �ل�سرورة 

�مللحة ل�ستعر��ض �جلو�نب �لتي تتعلق بفل�سفة �لإ�سالم ف حماية �لبيئة 

كما قررته �لن�سو�ض وورد حوله �لتطبيقات �لفقهية، هذ� ف�ساًل عن تناول 

ما يت�سل بالرتبية �لبيئية من منظور �لإ�سالم، و�لتي تنطلق من �عتبار 

�لرعاية للبيئة عبادة من �لعباد�ت، وتقوم بدوٍر ذي بعد �أخالقي ف رعاية 

�لفردية و�جلماعية ف  �ل�سلوكيات و�ملمار�سات  �لبيئة من خالل تهذيب 
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�ل�سلوك  تهذيب  �ساأن  من  ولكن  حمدقة،  خطورة  ت�سكل  ل  �لتي  �مل�سائل 

فيها �أن يحفظ �لبيئة من �لكثري من �لأخطار.

ل  �لبيئة  لرعاية  وتوظيفها  �لأخالقية  �جلو�نب  تهذيب  كان  وملا 

�لت�سريعية  �حلماية  فاإن  وحمايتها،  �لبيئة  رعاية  �آخر  جانب  ف  يحقق 

�لبيئة و�نتهاك حرمتها ومعاقبة مرتكب �جلناية  بتجرمي �لعتد�ء على 

�أ�سبح  جنايته،  �أحدثته  �لذي  �ل�سرر  حجم  تفوق  ر�دعة  بعقوبة  بحقها 

�لتي  �لنتهاكات  ظل  ف  �سيما  ل  تفعيلها،  عنه  غنى  ل  ملحة  �سرورة 

�أ�سحت ف تز�يد حل�ساب م�سالح فردية على ح�ساب م�سلحة �جلماعة 

حمليًا و�إقليميًا وعامليًا، وهو ما نتعر�ض له ف �لباب �لالحق ب�سيئة �هلل 

تعاىل وتوفيقه.
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الباب الثالث

واجب احلم�ية للبيئة 

من منظور الإ�سالم
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البـــ�ب الث�لث

واجب احلم�ية للبيئة من منظور الإ�سالم

كما خلق �هلل تعاىل �لبيئة بكامل عنا�سرها متو�زنة ف تفاعالتها   

وف دورتها �حليوية، و�سخرها خلدمة �لإن�سان وملمار�سة حقه ف �لنتفاع 

فاإنه  و��ستمتاعه،  حو�ئجه  وق�ساء  حياته  على  تعينه  �لتي  خري�تها  من 

للحق  مقابلة  عليه  يتعني  �لذي  �حلماية  و�جب  �ملقابل  ف  عليه  �فرت�ض 

�ملمنوح له �نتفاعًا.

�إن �لدلئل �ل�سرعية تو�سح هذ� �لتو�زن ف �لأخذ و�لرد، و�لإفادة   

�لبيئة و�جبًا  و�ل�ستفادة، و�لتفاعل و�لندماج؛ لذلك كان و�جب حماية 

�سرورة  هو  بل  �لو�جبات،  من  غريه  عن  ومنزلة  مقامًا  يقل  ل  �سرعيًا 

يعتب �نتهاكها �أمرً� ل يغتفر نظرً� لرتباطه ب�سالح �لإن�سانية جمعاء ف 

تعاقبها جياًل بعد جيل.

ومن �أجل ذلك فاإنه لي�ض لأحد حق ف �نتفاع بالبيئة مامل يلتزم   

�لأر�ض  ملقدر�ت  ��ستنز�فًا  �نتفاعه  يجعل  باأن  �لنتفاع  هذ�  ب�سو�بط 

بانتفاع ومن دون �نتفاع، وبلهو دون �بتغاء غر�ض �لإ�سباع، فا�ستحق بذلك 

يذيقه  �أن  و��ستحق بذلك   تعاىل،  بنعمة �هلل  ب�سلوكه  للكفر�ن  �حلرمان 

�هلل لبا�ض �جلوع و�خلوف جز�ء ملا �سنع.

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
357



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
358

لقد �أخب �هلل تعاىل عن ظهور �لف�ساد ف �لأر�ض با ك�سبت �أيدي 

�لنا�ض، ول �سك �أن و�جب �حلماية يعد �بتالء من �لبتالء�ت �لتي يختب 

�هلل تعاىل من خاللها قدرتها على تعميم �ملثالية و�لمتثال لأحكام �لدين 

ف حياته، و�لنطالق ف عالقته بالبيئة من خالل ما قررته قنو�ت فل�سفته 

ف حمايته، وهو يحتاج لأجل ذلك �أن يتعرف على م�سامني �لن�سو�ض وما 

قررته من �أبعاد من �ساأن معرفتها �لرتقاء ب�سورة وم�سمون عالقته مع 

�أن يبقي  �مل�سوؤول ف  �لر�عي  �مل�ستخلف  �لذي يحيط حوله، فهو  �ملحيط 

حق  ت�ساركه  �لتي  �لكائنات  وحياة  حلياته  �ساحلًا  �حليوي  �لكيان  هذ� 

�لنتفاع به.

حق  ف  ي�سرتكون  حية  كائنات  من  حوله  وما  �لإن�سان  كان  و�إذ� 

�لنتفاع بخري�ت �هلل تعاىل ف �أر�سه، فاإن �هلل تعاىل و�إن كان قد جعل 

�إل  للبيئة ممار�سة،  ما فطر به �حليو�ن �سبياًل حلماية �لنطاق �حليوي 

�لتاأثري �لأكب على  باإر�دته يعك�ض  �لوحيد �لذي  �لإن�سان هو �ملخلوق  �أن 

جودة تفاعل �لعنا�سر و�ملكونات �لبيئية، فبوعية ميكن �أن يجعل تفاعلها 

لوعيه  وبتغييبه  عليها،  تعاىل  �هلل  خلقه  �لتي  للهيئة  مقاربًا  متنا�سقًا 

فيه؛  �لأبرز  �جلزء  كونه  ولنف�سه  لها  مدمرً�  عن�سرً�ً  يكون  �أن  ي�ستطيع 

�لأدلة  تبينها  �لتي  �ل�سرعية  �لقنو�ت  على  يتعرف  �أن  عليه  تعني  لذلك 

يكون  �أن  بد  ول  ببيئته،  عالقته  بناء  خاللها  من  ميكن  �لتي  �ل�سرعية  

�أجلها  من  �لتي  و�لرتباطات  و�لفل�سفات  للحقائق  لذلك  حتقيقًا  مدركًا 

تقرر هذ� �ملنظور حلماية ورعاية �لبيئة.
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ففي منظور �لإ�سالم فل�سفة ر�قية لرعاية �لبيئة وحمايتها، كما �أن 

ن�سو�ض �لقر�آن حتوي �أجمل ��ستعر��ض ملا يجب �أن يكون عليه �لتو�زن بني 

عنا�سر ومكونات �لبيئة ف تنا�سق من�سجم، وف �ملنهج �لنبوي ن�سو�ض 

باأبعاد  �سلوكيات  من  تقرره  فيما  وتربطه  �لنظافة  على  �مل�سلم  تربي 

�لتي  �لعبادة  �أرقى  من  عبادة  �ل�سلوكيات  لهذه  ممار�سته  جتعل  �إميانية 

�رتقت �إىل مرتبة �سعب �لإميان وفق ما قررت �لن�سو�ض، كما �أن �لإن�سان 

يجد �سالته فيما يعينه على معرفة �لتعاطي مع �مل�سائل و�مل�ستجد�ت من 

خالل �لتطبيقات و�لجتهاد�ت �لفقهية �لتي تفقهه ب�سمون �ملادة �خلام 

�ملتمثلة بالكتاب و�ل�سنة، و�لذي تبنى عليه �جتهاد�ت �لفقهاء فيما يتعلق 

وما  ومكوناتها  بعنا�سرها  �لنتفاع  حق  و�سو�بط  �لبيئة  رعاية  ب�سائل 

يت�سل بو�جب �حلماية و�لرعاية لها.

و�إذ� كان ل بد من ��ستقر�ء �ملبادئ و�لتاأ�سيالت و�لتطبيقات �لتي 

تقررت ف منظومة �لروؤية �لإ�سالمية لرعاية �لبيئة، فاإنه ل بد من معرفة 

و�سيلتي حتقيق هذ� �لو�جب، حيث تتمثل �لو�سيلة �لأوىل ف �لرتبية �لبيئية 

�لتي يتحقق من خاللها تربية �لذ�ت وتهذيبها على �لتعود على �لرتقاء 

باملمار�سات و�ل�سلوكيات �لتي ينبغي �أن تنعك�ض على و�قع عالقة �لإن�سان 

ببيئته، و�حلماية �لت�سريعية �لتي تعك�ض تهذيبًا ملا عد� ذلك من جو�نب 

ل ميكن حتقيق �حلماية لها من خالل �سناعة منظومة �لرتبية �لبيئية، 

وهو ما ياأخذ م�ساحة �أكب �رتباطًا بدرجة متدن �ملجتمع، فكلما ز�د متدن 

وت�سريعات،  قو�نني  �إىل  فيه  �لعالقات  تنظيم  �إىل  �حتاج  كلما  �ملجتمع 

وينكم�ض حيز ذلك كلما �سعف جانب �لتمدن ف �ملجتمع با متثل عليه 
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ذلك من حياة تقليدية ب�سيطة، وكال �لأمرين يتعلقان ويت�سالن حتقيقًا 

باللتز�م با تقرر ف ن�سو�ض �لدين من معايري فيما يت�سل بمار�سة 

حق �لنتفاع. 

وبذلك فاإن كال �لعن�سرين يتكامالن لتفعيل و�جب �حلماية للبيئة، 

ز�د  وكلما  �لآخر،  وجود  ح�ساب  على  �أحدهما  وجود  يكون  �أن  ميكن  ول 

�لرتبية  �لت�سريعية على جانب  �ت�سع جانب �حلماية  كلما  �ملجتمع  متدن 

�لبيئية و�لعك�ض بالعك�ض. 



الف�سل الأول

الت�أ�سيل ال�سرعي لواجب احلم�ية
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الف�سل الأول

الت�أ�سيل ال�سرعي لواجب احلم�ية

من  فري�سة  �لإ�سالمي  �ملنظور  ف  �لبيئة  حماية  و�جب  يعتب 

�لفر�ئ�ض ل تقل �ساأنًا عن غريها من فر�ئ�ض �لدين، فكما �أن �لإ�سالم 

قد حّرم �أن ي�سر �مل�سلم بج�سمه و�أع�ساءه، فاإنه قد حّرم عليه كذلك ما 

يوؤدي �إىل �لإ�سر�ر با يحفظ لهذ� �جل�سم حياته وغذ�ءه، حيث تعتمد 

وعنا�سرها،  مكوناتها  �لبيئة بختلف  على  مبا�سر  ب�سكل  �لإن�سان  حياة 

و�لتي تعتب �أمانة ��ستودعها �هلل �لإن�سانية جميعها جياًل بعد جيل.

�لتي  �لتوجيهات  �لكثري من  �ل�سمحاء على  �ل�سريعة  ��ستملت  لقد 

تقّوم �سلوكيات و�أفعال �لإن�سان �لذي عزم على �للتز�م بها، وعلى هذ� 

�مللتزم �أن ي�سعى جاهدً� نحو فهم �سحيح ينطلق من �لو�قع، ويبز و��سحًا 

ونا�سعًا من فهم متغري�ته وم�ستجد�ته، ومن دون مر�عاة ذلك ي�سعب 

�لتفعيل �ل�سحيح لهذه �لتوجيهات �ل�سامية �لر�سيدة.

�إن لالإ�سالم فل�سفة ر�قية ف نظرته لهذه �لبيئة، فيها من �مل�سائل 

ما يتحّتم تفعيلها �سمن هذ� �مل�سمار. كما �أن �لتاأ�سيل �لقر�آين للتو�زن 

�لبيئي قد قرر �لكثري من �لقو�عد �لتي من �ساأنها �أن تكفل بيئة متو�زنة 

ميكن لالإن�سان �أن يتعاي�ض معها كي يعي�ض فيها من غري �إفر�ط ول تفريط، 

مع  �لتعامل  وو�سطية ف  باعتد�ل  و�إمنا  ول حتريف،  �نحر�ف  ومن غري 

خمتلف �ملعطيات و�ملتغري�ت.



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
364

ومما ل �سك فيه �أن �لتوجيهات �لنبوية ف ذلك ما هي �إل معّززة 

لبناء  تربوي  بدور  تقوم  حيث  �لقر�آنية،  �لن�سو�ض  لته  �أ�سّ ملا  ومكّملة  

�أنها تغر�ض فيه غر�سًا من  �لبيئة، كما  �لتعامل مع هذه  منهجية حل�سن 

�ساأنه �أن يثمر منهجية يانعة ر�قية يتقن �لإن�سان من خاللها بناء عالقته 

بالبيئة ك�سرورة حياتية ملّحة.

�لأ�سا�ض  �لدور  �لنبوية  وللتوجيهات  �لقر�آنية  للن�سو�ض  كان  و�إذ� 

لها �لفقهاء من خالل نظرتهم  ف ذلك، فاإن �لتطبيقات �لفقهية �لتي �أ�سّ

و�لوقوف  بالتناول  جدير  هو  ما  �لن�سو�ض  لهذه  وحتليلهم  و��ستقر�ئهم 

�أكرث  نحو  على  �لعالقة  هذه  بناء  ف  �لروؤية  تكتمل  حتى  وذلك  عليه؛ 

�إيجابية وعقالنية.
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املبحث الأول

فل�سفة الإ�سالم يف حم�ية البيئة

�لإ�سالم  �سريعة  عليها  تقوم  �لتي  و�لهاّمة  �لعامة  �ملبادئ  من  �إن 

�إىل �لطهارة  �أم ح�سية، ومن خالل مبد�أ �لدعوة  �لطهارة معنوية كانت 

ر�قية  �ملفهوم ب�سورة  ينعك�ض هذ�  قيم ومرتكز�ت  يتفّرع عنها من  وما 

لها �لإ�سالم من  يت�سح من خاللها �أن �لعالقة بني �لإن�سان بالبيئة قد �أ�سّ

خالل فل�سفة ر�قية ت�ستوعب وتتناول هذه �لعالقة ب�سورة مميزة، وجتعل 

تر�سم  �لتي  �لعظيمة  للقيم  تعزيزً�  تنطلق  ونافعة  متو�زنة  عالقة  منها 

لالإن�سانية خطًا متو�زنًا ف بناء �لعالقات.

لقد �رتكزت �ملبادئ �لإ�سالمية �ل�سمحاء ف دعمها حلماية �لبيئة 

لطهارة  فما من جانب  و�لتوجيهات،  �لقو�عد  من  �لكثري  على  ورعايتها 

ت عليه، ودعمته ن�سا وتوجيها،  ورفق و�سيانة للبيئة �إل و�عتنت به وح�سّ

�لقيمة فل�سفة تقوم  �ملبد�أ وهذه  �أ�سحى هذ�  وفقها وتربية، وذلك حتى 

عليها دعائم �لإ�سالم وقو�عده �ل�سرعية.

اأواًل - حرمة البيئة يف االإ�صالم :

  تعتب �لبيئة ف �لإ�سالم ذ�ت حرمة من �ساأنها تقيها من �لعبث 

و�لتلوث و�ل�ستنز�ف، وهذه �حلرمة ت�ستمد من �لن�سو�ض �ل�سرعية �لتي 
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نهت عن �لإف�ساد ف �لأر�ض و�لإ�سر�ف ف �لتعامل مع �ملو�رد �لطبيعية، 

كما �أن �أمن �لبيئة ي�ستمد قوته وتاأثريه من قو�عد �لإ�سالم �لأ�سا�سية �لتي 

دعت �إىل �حرت�م �لبيئة و�لعناية بها، ومن ذلك قاعدة �لتحليل و�لتحرمي 

�لتي تقت�سي من �مل�سلم �لمتثال لالأحكام �ل�سرعية �لتي نهت عن �لف�ساد 

ف �لأر�ض.

ولذلك دعا �لإ�سالم �إىل ��ست�سالح �لبيئة و�حلفاظ عليها مظهرً� 

�رتباطه  وليدرك  وعنايته،  �لإن�سان  �هتمام  حمل  لتكون  خ�سائ�سها 

�لعناية  على  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  حثت  كما  لها.  حمايته  و�سرورة  بها 

بالزر�عة و�لرثوة �حليو�نية، ودعت �إىل �حرت�م �لبيئة و�سيانتها، ورّهبت 

من �إهد�رها �أو �إتالفها عبثًا. وف �ملقابل �سرع �لإ�سالم �جلز�ء �لدنيوي 

و�لأخروي �لذي يحمي �لبيئة من �لف�ساد وي�سونها من �لتدوير و�لعبث.

يعد حترمي �لإ�سالم لالإف�ساد بكل مظاهره و�لإ�سر�ف بكل �أنو�عه 

قاعدة لالأمن �لبيئي �لتي ينطلق منها ف �ملحافظة على فطرة �لبيئة من 

مظاهر �لف�ساد �لتي قد تتعاظم وتوؤثر ف حياة �لنا�ض من ك�سب �لإن�سان، 

�لتي تخت�ض  بالكثري من �لأحكام و�لتنظيمات  �لإ�سالمي يزخر  وتر�ثنا 

�ل�سرر،  عنها  ومينع  �لأمن،  لها  يوفر  تنظيمًا  و�لطرق  �ل�سو�رع  بتنظيم 

ويحقق لها منفعة �لرتفاق بها.

كما تناولت كتب �لفقهاء و�حل�سبة كثريً� من �لأمور �ملتعلقة باآد�ب 

�لطريق و�أمنه، فال يجوز فعل كل ما فيه �أذى و�إ�سر�ر على �ل�سالكني ف 

�لطرق. وقد كانت �أ�سو�ق �مل�سلمني تخ�سع لنوع من �لرقابة حتى يتو�فر 



�إ�سالمية (، مرجع �سبق ذكره،  روؤية  �لبيئة و�لإن�سان )  �لدين عبد �ملق�سود،  )1(  زين 

�ض47. 
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لها �لأمن �لبيئي. وكان �ملحت�سب م�سوؤول عن �لأمن ف �لأ�سو�ق، و�مل�سوؤول 

عن نظافتها ومنع �لغ�ض و�لت�سعري و�لحتكار�ت فيها.

تر�ثنا  ف  �ل�سامل  مفهومه  ف  �لبيئي  �لأمن  يتكامل  وهكذ� 

�لإ�سالمي، بحيث ل يقت�سر على �لأمن من تلوث �لبيئة �ملادي كالنفايات 

�لفكري  و�لأمن  �لأمن �خللقي  ي�سمل  بل  و�ل�سجيج،  و�لأدخنة  و�لغاز�ت 

.
)1(

و�لأمن �لثقاف 

ثانيًا - نظرة االإ�صالم للمحافظة على البيئة:

و�لو�قعية  بالعمق  وعنا�سرها  �لبيئة  �إىل  �لإ�سالم  نظرة  تت�سم 

فيها  �لإف�ساد  بعد  �لبيئة  على  �ملحافظة  �أن  �لإ�سالم  ويبني  و�ل�سمول، 

وبعدما �أ�سلحها �هلل، من �ساأنه �أن يعود بالنفع و�خلري على �لإن�سان نف�سه 

ف �ملقام �لأول.

�أن  �لأر�ض وخلفاء �هلل فيها  �مل�سلمني وعّمار  �لإ�سالم  وقد طالب 

ي�ستثمرو� �أعمارهم - باعتبارها بعد� زمنيا - ف �زدهار بيئته وتنميتها 

ورعايتها وعدم �لإ�سر�ف ف مو�ردها. فكيف يذهب �لنا�ض ف مو�جهة هذه 

�لآيات و�حلقائق �إىل حتكيم غري �هلل ف �ساأن �لزروع و�لأنعام و�لأمو�ل، 

وهي �ملو�رد �لطبيعية و�لبيولوجية �لتي خلقها �هلل من �أجل �لإن�سان ف 

�لبيئة ؟، ثم ياأتي بعد ذلك �لنهي عن �لإ�سر�ف حتى ف �حلالل.
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لقد خلق �هلل مكونات �لنظم �لبيئية خلقًا مقدرً� كمًا وكيفًا، بحيث 

�حلية  �لكائنات  من  وغريه  لالإن�سان  �ملالئمة  �حلياة  �سبل  توفري  يكفل 

�لأخرى �لتي ت�ساركه �حلياة على �لأر�ض.

و�إ�سالحها  �لبيئة  �إىل  �لإ�سالمية  �لنظرة  لتجلية  م�ساهمة  وف 

�سريعة  ف  �لبيئة  »رعاية  كتاب  جاء  وتطبيًقا،  فكرً�  عليها  و�ملحافظة 

�لقدمي  �لأ�سيل  �لإ�سالمي  �ملوقف  ليو�سح  �لقر�ساوي  ليو�سف  �لإ�سالم« 

من �لق�سية �لبيئية، حيث �حتوى �لكتاب على ح�سد كبري من �لن�سو�ض 

وقد  �لبيئة،  �ساأن رعاية  �لفقهية ف  و�لآر�ء  �لنبوية  و�لأحاديث  �لقر�آنية 

كان �لكتاب ف حقيقته بحث تقدم به �لكاتب �إىل » �ملنتدى �لعاملي للبيئة 

من منظور �إ�سالمي«.

ومما تناوله معاجلة ف �لكتاب ما قرره من �أن �لناظر �إىل �لإ�سالم 

عقيدة و�سريعة يجد �أن رعاية �لبيئة تت�سل بعدد من �لعلوم �لإ�سالمية، 

ل فيه من  وف مقدمتها علم �أ�سول �لدين و�لذي تقرر من خالل ما تاأ�سّ

�لبيئة خملوقة مثل �لإن�سان، و�أنها مكلفة بال�سجود هلل تعايل  �أن  قو�عد 

وت�سبيحه ولكن بطريقة يعلمها �هلل تعاىل،   فالإن�سان لي�ض �إلها ف �لكون 

ولكنه خملوق مثل بقية �لأ�سياء �ملحيطة به، �إل �أن �لإن�سان ممّيز عليها 

بالعقل وبالإر�دة.

ومن جانب �آخر �أكد باأن رعاية �لبيئة ترتبط �أي�سًا بعلم �ل�سلوك 

و�خللق؛  �ل�سلوك  هو  حقيقته  ف  �لدين  �أن  باعتبار  وذلك  �لإ�سالم،  ف 

ولذلك �أعلنت �لن�سو�ض �لإ�سالمية �ل�سريحة �أن �مر�أة دخلت �لنار ف 
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قطة حب�ستها، و�أن رجالً دخل �جلنة ف كلب �سقاه بعدما ر�أى ما فيه من 

�سدة �لعط�ض.

بل �إن �لإ�سالم نظر �إىل �لأمور �لبيئية نظر ود وحب، فجعل �لقر�آن 

�لكرمي �حليو�نات و�لطيور �أمما مثل �أمة �لإن�سان، ون�ض �لقر�آن �لكرمي 

�لإن�سان  مثل  تعاىل  هلل  ت�سجد  و�لنجوم  و�جلبال  و�لدو�ب  �ل�سجر  �أن 

�ملوؤمن، كما ذكر �أنها ت�سبح ربها جل ف عاله ف كل حلظة وحني.

�هلل  �آيات  من  �آية  �أنه  على  )�لبيئة(  �لكون  �لأخالق  علماء  ويرى 

ت�ستوجب من �لإن�سان �لتفكر فيها، و�أنه نعمة ت�ستوجب �ل�سكر و�ملحافظة 

عليه و�ل�ستمتاع بعن�سر �جلمال فيه وتنمية هذ� �جلمال؛ وذلك لأن كل 

�سيء ف �لبيئة من �ل�سروري �أن يظهر فيه بديع �سنع �خلالق �سبحانه.

�أما علم �لفقه و�أ�سوله فقد �رتبطا بال�ساأن �لبيئي �رتباطا كبري� 

ف حالة �ل�سلم و�حلرب على حد �سو�ء، وو�سع �لفقهاء عددً� من �لقو�عد 

�لتي تنظم هذ� �لأمر، مثل: قاعدة » ل �سرر ول �سر�ر »، و�أن �ل�سرع �أتاح 

لويل �لأمر فر�ض بع�ض �لعقوبات �لتعزيرية �لتي من �ملمكن �للجوء �إليها 

ف �لع�سر �حلايل ملن ي�سيئون �إىل �لبيئة بالإف�ساد.

ف  د�خلة  �لبيئة  على  �ملحافظة  �أن  �إىل  كذلك  �لقر�ساوي  و�أ�سار 

مقا�سد �ل�سريعة �خلم�سة، وهي: )حفظ �لدين، وحفظ �لنف�ض، وحفظ 

ملقا�سد  �إ�ساعة  �لبيئة  فاإف�ساد  �ملال(،  وحفظ  �لعقل،  وحفظ  �لن�سل، 

�ل�سريعة �لإ�سالمية.
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)1(  �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 19.

ولتو�سيف روؤية �لإ�سالم للبيئة يقول يو�سف �لقر�ساوي: )�إن �لبيئة 

تعاىل  و�إن �هلل  وتوفري حاجاته،  �لإن�سان  لتحقيق م�سلحة  خلقت مهياأة 

خلقها بطريقة تفر�ض عليها �أن تتكامل وتتعاون مع بع�سها �لبع�ض، ومن 

ثم فاحلفاظ على �أن يوؤدي كلٌّ من مكونات �لبيئة دوره �ملنوط به يعتب 

.
)1(

�أمرً� �سرعيًا، وذلك حتى ل يحدث خلل ف �لكون( 

ثالثًا - مقا�صد ال�صريعة االإ�صالمية يف احلفاظ على البيئة:

�مل�سالح،  وجلب  �ملفا�سد  درء  هو  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أ�سا�ض  �إن 

لعباده،  �مل�سلحة  حتقيق  هو  لالأحكام  ت�سريعه  من  �ل�سارع  ومق�سود 

�أن  و�إبعاد �ل�سرر عنهم. وكما  �ملنافع لهم ودفع  وكذلك جلب وحت�سيل 

يقت�سر  ل  فالإف�ساد  �سوره،  بكل  �لإف�ساد  عن  نهت  �لإ�سالمية  �ل�سريعة 

يتناول  بل  �أو �لجتماعي،  �لإن�سان ف �جلانب �لأخالقي  على ما يحدثه 

�لإف�ساد �لبيئي �أي�سا، فاهلل تعاىل خلق �لكون ف غاية �لإ�سالح و�لإتقان، 

للب�سر  كذلك  �هلل  خلقها  �لأفر�د  جلميع  �مل�سرتك  �ملري�ث  هي  و�لبيئة 

جميعًا، ول يجوز لأي فرد �أن يحدث فيها �إف�سادً� �أو يبدل �ساحلًا بفا�سد، 

�أو يجور فياأخذ �أكرث من ن�سيبه.

من  جمموعة  كذلك  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أر�ست  �آخر  جانب  ومن 

�لبيئة  على  للحفاظ  �لوقائية  �لإجر�ء�ت  �أهم  من  تعتب  �لتي  �ملبادئ 

ونظافته من  �لإن�سان  �لإ�سالم بطهارة  ويتمثل ذلك ف عناية  �لب�سرية، 

خالل �لدعوة �إيل تنظيف �جل�سد و�لثياب.
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كذلك فاإن �لإ�سالم �حلنيف ينهى عن تلويث �لبيئة و�إف�سادها، فقد 

نادى بتنظيف �لأر�ض وتنقيتها من كل �أنو�ع �لأذى، ودعا �إىل �لقت�ساد 

ونبذ �لإ�سر�ف و�ملحافظة على �لأنو�ع �حليو�نية و�لنباتية من �لنقر��ض 

ملا لها من دور ف حفظ تو�زن �لدورة �لبيئية �حليوية. 

�إن �ل�سريعة �لإ�سالمية يتكامل فيها �لفهم �ل�سامل لكل ما يحقق 

لالإن�سان �ل�سعادة على �لأر�ض ولالأجيال �ملتعاقبة، وذلك �إذ� ما �سار على 

هدى �هلل ف �لتعامل مع هذه �لبيئة �لتي �أنعم �هلل بها عليه با فيها من 

خري�ت، وحافظ عليها حتى ل تتلوث ماديًا بالنفايات و�لغاز�ت و�لأدخنة 

�لتي توؤثر على طبقة �لأوزون، و�إذ� مل يلتزم هدى �هلل ف �ملحافظة عليها 

و�أ�سرف ف ��ستغالل مو�ردها و�أخل بتو�زنها ف جميع جو�نبه، فاإنه يكون 

قد جلب على نف�سه �ل�سرر و�لف�ساد، وعّر�ض �حلياة �لإن�سانية �إىل مال 

حتمد عقباه.

وقد �أر�سد �لإ�سالم �لإن�سان �إىل �ملحافظة على �لبيئة �لتي يعي�ض 

فيها، وحذر من �سوء ��ستغاللها بالتلوث ونحوه، وذلك من خالل مقا�سد 

�لقو�نني  عن  تنفرد  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أن  كما  �لإ�سالمية.  �ل�سريعة 

�لو�سعية بخا�سية �لعموم و�ل�سمول ف كل زمان ومكان �أو ف جميع جو�نب 

بكافة  �لبيئة  ق�سايا  معاجلة  على  قادرة  يجعلها  مما  �ملختلفة،  �حلياة 

�حلياة  ف  نازلة  من  فما  عليها،  و�حلفاظ  وحمايتها  �ل�سعبة  م�ساكلها 

�لب�سرية �إل ولالإ�سالم فيها حكم �سرعي.

على  �ملحافظة  �لبيئة  حفظ  خالل  من  يتحقق  �آخر  جانب  ومن 
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ول  و�سحتهم،  �لب�سر  �سالمة  وعلى  �لب�سرية،  باحلياة  و�ملتمثلة  �لنف�ض، 

�سك �أنه بات معلومًا �ليوم �أن ف�ساد �لبيئة وتلوثها، و��ستنز�ف مو�ردها، 

و�لإخالل بتو�زنها �أ�سبح يهدد حياة �لإن�سان �ليوم، وكلما ��ستمر تعدي 

�لإن�سان على �لبيئة �زد�د �خلطر على �لإن�سان وحياته يومًا بعد يوم.

و�إذ� كان �لإ�سالم ي�سون حياة �حليو�ن �لأعجم ويحرم قتله بغري 

يحرم  �أن  غرو  فال  ذلك،  �أو غري  بحب�سه وجتويعه  �أو  مبا�سرة  �إما  حق، 

ويجّرم ب�سدة �لعتد�ء على حياة �لإن�سان بتهديد حياته باخلطر بتلويث 

�لبيئة و�نتهاك حرمتها مما يجعلها غري �ساحلة ملعي�سة �لإن�سان فيها.

دعا  �لتي  �ل�سرورية  �مل�سالح  كاأحد  �لن�سل  حفظ  جانب  من  �أما 

�لن�ض  جاء  ذلك  فاإن  �لدين،  مقا�سد  يحقق  �إىل حفظها مما  �لإ�سالم 

عليه نظرً� �إىل �أن �جلناية على �لبيئة تهدد �لأجيال �مل�ستقبلة با حتمله 

ف طياتها من �أ�سباب �لهالك و�لدمار، و�لتي قد ينجو منها – �إىل حد 

ما – �أجيال �ليوم، ولكن �خلطر يتفاقم ويتكاثر ويرتكز بالن�سبة لالأجيال 

�لقادمة، فاجليل �حلايل ي�ستنزف �ملو�رد �ملذخورة �لتي هي من حقهم، 

لن�سرف ف ��ستهالكها، ونحن نوّرثهم �آفات ل ميلكون لها دفعًا مما تلوث 

به من حولهم، ونحن نخل بالتو�زن �لبيئي �لذي ي�سر �إخالله   بهم.

�لبيئة  حفظ  فاإن  �لعقل  �سيانة  ف  �لبيئة  على  �ملحافظة  دور  �أما 

بكيانه كله –  �لإن�سان  على  �ملحافظة  يقت�سي  – فاإنه  �لعام  – بعناه 
�جل�سدي و�لعقلي و�لنف�سي -، ول معنى للمحافظة على �لإن�سان �إذ� مل 

يحافظ على عقله �لذي ميزه �هلل تعاىل به عن �حليو�ن.
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)1(  �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 47.

ف  �ل�سوي  �لتفكري  على  يحافظ  �أن  عليه  فاإن  �لبيئة  حفظ  فمن 

وبني  و�ملفا�سد،  �مل�سالح  وبني  و�لغد،  �ليوم  بني  يو�زن  �لذي  �لإن�سان 

�ملتعة و�لو�جب، وبني �لقوم و�حلق، ول يتعامل مع �لبيئة تعامل �ملخمور 

�ل�سكر�ن �أو �ملخدر �لتائه �لذي �ألغى عقله باختياره، فلم يعد يعرف ما 

ينفعه مما ي�سره.

�أما حفظ �ملال ك�سرورة من �ل�سرور�ت ومق�سدً� من �ملقا�سد فاإن 

حفظ �لبيئة يوجب �أن نحافظ على �ملال بكل �أجنا�سه و�أنو�عه، فنحافظ 

حاجة      �أو  �سرورة  بال  ن�ستنزفها  ول  بال�سفة،  نتلفها  فال  مو�رده  على 

معتبة، ول نح�سن تنميتها ول �سيانتها، فنتعر�ض للهالك و�ل�سياع، ول 

ن�سرف ف ��ستخد�مها فن�سيعها قبل �لأو�ن.

وملا كان من �إحدى �مل�ساكل �لبيئية �لكبى ف عاملنا �ليوم ما يتمثل 

�لب�سرية ف م�ستقبلها �لقريب، فقد  ��ستنز�ف �ملو�رد، وهو ما يهدد  ف 

�ملال،  على  �ملحافظة  �ل�سرورية  و�مل�سالح  �ل�سرعية  �ملقا�سد  من  كان 

ونح�ض  ��ستهالكه،  ونر�ّسد  �إنتاجه،  وننمي  مو�رده،  على  نحافظ  بحيث 

توزيعه و�إنفاقه.

و�إذ� كانت رعاية �لبيئة و�حلفاظ عليها و�إ�سالحها يحقق �ملقا�سد 

وتلويثها  �لبيئة  �إف�ساد  فاإن  �خلم�ض،  و�ل�سرور�ت  �ملرعية  �ل�سرعية 

حتقيق  ي�سّيع  فيها  بالإف�ساد  بتو�زنها  و�لإخالل  مو�ردها  و��ستنز�ف 

نهى  ما  وهو  كلها،  �ل�سروريات  هذه  على  ويجني  �ملقا�سد،  هذه  وحفظ 

.
)1(

عنه �ل�سرع وزجر 
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رابعًا - دعوة االإ�صالم للحفاظ على بالبيئة:

لأن  وذلك  خطرً�؛  منه  �أكرث  بل  كالقتل،  مهلكًا  �لبيئة  تلويث  يعد 

وعلى  للقتل.  �لآلف  يعر�ض  �لتلوث  بينما  حمدودة،  �أرو�ح  �إزهاق  �لقتل 

�لرغم من �أن �لتلوث ف عهد �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( و�أهل بيته 

كان حمدودً�، و�أن �لطبيعة كانت تنقي نف�سها بنف�سها، فلم يكن هناك منو 

�سكاين كيومنا هذ�، ول م�سانع وحمطات كهرباء وو�سائل نقل متطورة 

�مل�سلمني  �هتمام  و�سل  فقد  �حلايل،  ع�سرنا  مثل  �سامل  دمار  و�أ�سلحة 

�لقد�مى بالبيئة �إىل حد كان مُينع �أن ين�سب �ملالك تنورً� ف د�ره يوؤذي 

جاره بالدخان.

�لعدو،  �ل�سم حتى ف بالد  ��ستخد�م  �إىل عدم  �لإ�سالم  كما دعا 

وذلك  و�ملدينة،  مكة  ف  �لأر�ض  وجه  على  طبيعية  حمميات  �أول  و�أ�س�ض 

�أحرم  فمن  �لنقر��ض،  من  و�حليو�نية  �لنباتية  ثروتها  على  للمحافظة 

باحلج �أو �لعمرة عليه �أن يحرتم حيو�نات �لبيئة ونباتها، فال يحل له قتل 

�حليو�نات �أو قطع �ل�سجر.

خام�صًا - االأ�ص�ض االإ�صالمية لرعاية البيئة:

تعر�ض يو�سف �لقر�ساوي ف حما�سرة له حول �لركائز �لتي �أقرها 

�لإ�سالم ف �حلفاظ على �لبيئة �إىل معاجلة جمموعة من �ملحاور �هتم 

و�سنفها  �لبيئة،  بو�رد  �لعناية  �إىل  بال�سحة  عناية  من  بها،  �لإ�سالم 

كالتايل:
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�لنظافة و�لتطهري: وذلك على �عتبار �أن �لطهارة من �سروط   ·
بع�ض �لعباد�ت -  خا�سة �ل�سالة-؛ ولذ� �ساعت بني �مل�سلمني 

�آد�بًا  �لنبوية  �ل�سنة  و�أوردت  �لإميان(،  من  )�لنظافة  مقولة 

كثرية ف �لنظافة و�لغت�سال و�لتطيب وح�سن �لهند�م، خا�سة 

على  وحثت  و�لعيدين،  �جلمعة  ك�سالة  �لعامة  �ملنا�سبات  ف 

�إماطة �لأذى عن �لطريق.

�حلفاظ على �سحة �لإن�سان: هناك ح�سد كبري من �لن�سو�ض   ·
�ل�سحة،  على  �حلفاظ  �إىل  يدعو  و�سنة  قر�آن  من  �لإ�سالمية 

�لتي جتلب  بالو�سائل  �لعافية، ومرورً�  �لدعاء بطلب  بدءً� من 

�لإيجابي  �لتعامل  �لبدن وحتى  �سالمة  �لعافية، وحتافظ على 

مع �ملر�ض ف حالة وقوعه، و�ملحافظة على �لبيئة حتى ل تنتقل 

عدوى �ملر�ض �إىل �لآخرين.

حت�ض  كثرية  و�أحاديث  �آيات  فهناك  و�لتخ�سري:  �لت�سجري   ·
على �لغر�ض و�لزرع؛ وذلك ملا للت�سجري و�لتخ�سري من دور ف 

حفظ �لدورة �لبيئية على نحو يكفل بيئة �آمنة حلياة �لإن�سان.

�ملو�ت،  �لأر�ض  �إحياء  مقدمتها  ف  ياأتي  و�لتثمري:  �لعمارة   ·
وتثمري �لرثو�ت وتنمية �ملو�رد، ولذ� �عتب �لر�غب �لأ�سفهاين 

ف كتابه )�لذريعة �إىل مكارم �ل�سريعة( �أن عمارة �لأر�ض �أحد 

مقا�سد خلق �لإن�سان.
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)1(  �لأعر�ف 56.

تعالـــى:  �هلل  قـول  ذلـــك  ويــــقـــرر  �ملــــو�رد:  علـى  �ملحـافـظـة   ·
يكون  و�لإف�ساد   .

)1(
ا} ِحهرَ الرَ �إِ�سْ ْعدرَ  برَ ْر�ِض 

رَ
�ْلأ ِف  ُتْف�ِسُدو�  لرَ  {ورَ

باإ�ساعة  �أو  و�لإ�سر�ف،  �لتلويث  �أو  �ملنافع  وتفويت  بالإتالف 

�لظلم و�لباطل     و�ل�سر.

�لإتقان  تت�سمن  كلمة  �لإح�سان  �إن  �لبيئة:  �إىل  �لإح�سان   ·
و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  كان  فقد  و�لإكر�م،  و�ل�سفقة 

مُييل للقطة �لإناء حتى ت�سرب ثم يتو�ساأ بف�سلها، وكان بع�ض 

�خللفاء مثل عمر بن عبد �لعزيز يكتب �إىل عماله �أل ُيحّملو� 

�لإبل فوق ما ل تطيق و�أل ي�سربوها باحلديد.

ومن رو�ئع حديث فقهاء �مل�سلمني ف �لإح�سان �إىل �لطري ما كتبه 

�لعالمة �ملغربي �أبو علي بن رحال من �سرورة �أن يتفقد �لإن�سان �لطري 

�لذي يحب�سه كما يتفقد �أولده، و�أن ي�سع لهذ� �لطري خ�سبة لريكب عليها   

�لأر�ض بالطائر )لحظ هنا مر�عاة  �لوقوف على  �لطائر حتى ل ي�سر 

�لبعد �لنف�سي و�لبيئي للطائر ف �سريعة �لإ�سالم.

�لإتالف: حيث نهى �لإ�سالم عن  من  �لبيئة  على  �ملحافظة   ·
�لإتالف �لبيئي لالأحياء و�لنباتات و�لعمر�ن، �سو�ء كان ذلك 

بد�فع �لق�سوة �أو �لغ�سب، �أو �لعبث �أو �لإهمال �أو ف �لعمليات 

�حلربية؛ لذ� كان �ملوؤرخ �لفرن�سي »جو�ستاف لوبون« يقول: )ما 

يتابع  �لعرب(. ومن  �أرحم من  �أعدل ول  �لتاريخ فاحتًا  عرف 
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)1(  هود 64.

�جلر�ئم �لأمريكية ف فيتنام و�لعر�ق يتاأكد من رحمة �مل�سلمني 

بغريهم وبالبيئة �أثناء �لعمليات �لع�سكرية و�حلروب.

�صابعًا - عرب حلماية البيئة من ق�ص�ض االأنبياء:

ظهر �هتمام �لإ�سالم جليًا بالبيئة ف �لقر�آن �لكرمي وف �ل�سنة، 

�لعناية  �سرورة  ن�ستخل�ض  �لكرمي  �لقر�رَن  ف  �لأنبياء  ق�س�ض  ومن 

بالبيئة، ل �سيما �أن رعايتها و�حلفاظ عليها �عرت�ف بف�سل �هلل ونعمته، 

طاعته.  عن  وخروج  للخالق  مع�سية  وتخريبها  �إف�سادها  فاإن  وباملقابل 

�أول جرمية بيئية على وجه �لأر�ض ب�سبب تلوث  فكان قتل قابيل لهابيل 

�ل�سالم(  )عليه  �سالح  ناقة  عقر  كان  كما  و�لكر�هية.  و�حلقد  �أفكاره 

دليٌل  �ملاء  �سرب  تز�حمهم  ل  لكي  �لناقة  لعقرهم  بهم  �لعذ�ب  و�إنز�ل 

ويقرر  �لإلهية،  بالنعم  �لتمتع  كالب�سر ف  باحليو�ن وحقه  �لهتمام  على 

ُكْل ف 
ْ
اأ ا ترَ ُروهرَ ذرَ ًة فرَ يرَ

رَ
ُكْم �آ ِ لرَ

َّ
ُة �هلل اقرَ ِذِه نرَ  هرَ

ِ
ْوم ا قرَ يرَ ذلك قول �هلل تعاىل: { ورَ

. وف ق�سة نبي �هلل نوح )عليه �ل�سالم( �لعبد �ل�سبور 
)1(

{ ِ
َّ

ْر�ِض �هلل
رَ
�أ

و�ل�سكور، و�لذي دعا قومه لياًل ونهارً� لعبادة �هلل فكذبوه وع�سوه، فاأمره 

�هلل تعاىل ببناء �سفينة بطول وعر�ض معني قبل �لطوفان يحمل عليها من 

كل زوجني �ثنني من �حليو�نات و�لطيور و�لوحو�ض من حيو�نات �لبيوت 

�لأليفة، �إ�سافة �إىل �ملوؤمنني به؛ وذلك ل�سمان بقاء �حليو�نات و�لطيور 

لإن�ساء حمميات طبيعية  للب�سر  دعوة  وفيها  �لطوفان،  بعد  �لأر�ض  على 

للمحافظة على �حليو�نات من �لنقر��ض وحمايتها من �لعو�مل �ملناخية 
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)1(  �ملوؤمنون 27. 

)2(  �لأعر�ف 163.

�ْلُفْلكرَ  ِع  نرَ ��سْ ِن 
رَ
�أ ْيِه  �إِلرَ ا  ْينرَ ْوحرَ

رَ
اأ {فرَ تعاىل:  �هلل  قول  ذلك  ويقرر  �ل�سعبة. 

نِي  ْوجرَ ا ِمْن ُكلٍّ زرَ ا�ْسُلْك ِفيهرَ نُّوُر فرَ اررَ �لتَّ فرَ ا ورَ ْمُرنرَ
رَ
�أ اءرَ  � جرَ ذرَ اإِ ا فرَ ْحِينرَ ورَ ا ورَ ْعُيِننرَ

رَ
ِباأ

لرَُمو�  اِطْبِني ف �لَِّذينرَ ظرَ لرَ ُتخرَ ْوُل ِمْنُهْم ورَ لرَْيِه �ْلقرَ قرَ عرَ برَ ْن �سرَ ْهلرَكرَ �إِلَّ مرَ
رَ
�أ نْيِ ورَ �ْثنرَ

.
)1(

ُقونرَ } ُهْم ُمْغررَ �إِنَّ

كما �أن ق�سة �أ�سحاب �ل�سبت - وهم من �ليهود - بعد �أن منعهم �هلل 

من �سيد �لأ�سماك و�حليتان يوم �ل�سبت، فاحتالو� على �سرع �هلل عز وجل 

دليل  �لأحد،  يوم  و��سطياده  �ل�سبت  يوم  ف  �أحو��ض  ف  �ل�سمك  باإدخالهم 

�آخر على �سرورة تنظيم �ل�سيد وفق قو�نني وت�سريعات بيئية للمحافظة على 

ْبِت  ْعُدونرَ ِف �ل�سَّ �حليو�نات من �لنقر��ض، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: { �إِْذ يرَ

.
)2(

ِتيِهْم }
ْ
اأ �ْسِبُتونرَ لرَ ترَ ْومرَ لرَ يرَ يرَ ًعا ورَ ْبِتِهْم �ُسرَّ ْومرَ �سرَ اُنُهْم يرَ ِتيِهْم ِحيترَ

ْ
اأ �إِْذ ترَ

فالإ�سالم �أوىل �هتمامه بالبيئة �لبحرية هي �لأخرى، كما �أن روؤيا 

�مللك ف ق�سة �سيدنا يو�سف )عليه  �ل�سالم( بالبقر�ت �ل�سمان و�لعجاف 

�إىل  �لعاملني  رب  من  دعوة  �إل  هي  ما  و�لياب�سات  �خل�سر  و�ل�سنابل 

�ل�ستزر�ع و�لدخار و�لرت�سيد، مع �سمان حق �لأجيال �لقادمة ف مو�رد 

�حلفاظ  ف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  دور  �إىل  �إ�سارة  وهي  �لطبيعية،  �لرثو�ت 

�إليه:  �لإ�سارة  �ل�سابق  تعاىل  �هلل  قول  ذلك  ويقرر  �لنباتي،  �لتنوع  على 

اٌف  ْبٌع ِعجرَ ُكُلُهنَّ �سرَ
ْ
اأ اٍن يرَ �ٍت �ِسمرَ ررَ قرَ ْبِع برَ ا ِف �سرَ ْفِتنرَ

رَ
يُق �أ دِّ ا �ل�سِّ يُّهرَ

رَ
{ ُيو�ُسُف �أ

ْعلرَُمونرَ  لَُّهْم يرَ عرَ ا�ِض لرَ ىلرَ �لنَّ ْرِجُع �إِ
رَ
لِّي �أ عرَ اٍت لرَ اِب�سرَ ررَ يرَ خرَ

ُ
�أ ٍر ورَ ٍت ُخ�سْ ْبِع �ُسْنُبالرَ �سرَ ورَ
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)1(  يو�سف 46 - 49.

ِلياًل  لَّ قرَ �إِ ُروُه ِف �ُسْنُبِلِه  ذرَ ْدمُتْ فرَ �سرَ ا حرَ مرَ ًبا فرَ
رَ
�أ ْبعرَ �ِسِننيرَ درَ ُعونرَ �سرَ ْزررَ ترَ الرَ  * قرَ

ُهنَّ �إِلَّ  ْمُتْم لرَ دَّ ا قرَ ُكْلنرَ مرَ
ْ
اأ �ٌد يرَ ْبٌع �ِسدرَ ِلكرَ �سرَ ْعِد ذرَ ِتي ِمْن برَ

ْ
اأ ُكُلونرَ * ُثمَّ يرَ

ْ
اأ ا ترَ مِمَّ

ِفيِه  ا�ُض ورَ اُث �لنَّ اٌم ِفيِه ُيغرَ ِلكرَ عرَ ْعِد ذرَ ِتي ِمْن برَ
ْ
اأ ُنونرَ * ُثمَّ يرَ �سِ ا حُتْ ِلياًل مِمَّ قرَ

.
)1(

{ ُرونرَ ْع�سِ يرَ

�لإن�سان  من  �لطبيعة  جو�نب  بكل  �لإ�سالم  �إملام  نالحظ  و�أخريً� 

كعن�سر فاعل �إىل �حليو�ن وحقه ف �ملاأكل و�مل�سرب و�ملعاملة �حل�سنة، 

��ستغالل �لرثو�ت  �لأر�ض ف �سرورة �لعتناء بها بخدمتها ح�سن  وحق 

�لطبيعية.كما قدم �لإ�سالم حلوًل جاهزة ت�سمن ��ستمر�ر �لتنوع �لبيئي 

من  و�لطوفان  كاجلفاف  �لطبيعية،  �لكو�رث  بو�جهة  �لعي�ض  و�سمان 

خالل �ملحميات و�لدخار وتر�سيد ��ستهالك �لرثو�ت �لطبيعية.

ثامنًا - االإ�صالم وخدمة البيئة:

تعتب �مل�ستوطنة �لب�سرية هي جمتمع حملي �أو جمموعة من �ل�سكان 

تعي�ض ف مكان و�حد، ويتطلب تنمية جمتمع متنوع من �لهياكل �لأ�سا�سية 

و�ملوؤ�س�سات �ملخت�سة لتلبية �حتياجات �ملجتمع � ملحلي. ومن ثم ي�سبح 

و�لنقل و�حلياة و�خلدمات،  و�لإ�سكان  �لطاقة  لها و�سع طبيعي مل�سادر 

وبيئة �أ�سا�سية �جتماعية من �خلدمات �ل�سيا�سية و�لتعليمية و�لتعاونية.

قامت  �لإ�سالم  ف  ب�سرية  م�ستوطنة  �أول  �أن  �إىل  �لقر�آن  وي�سري 

�أر�ض قفر ل توجد فيها مقومات �حلياة، و�د غري ذي زرع  بكة، ومكة 
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)1(  �إبر�هيم 37.

وغري ذي �سكن ل يق�سده �أحد ول ياأوي فيه �أي �إن�سان، بل متر من جو�ره 

�لقبائل مرور �لكر�م لعلمهم بو�قعه وحقيقته، ولكن �إر�دة �هلل ق�ست �أن 

يقام �لبيت ف هذ� �ملكان لي�سبح مكانا عامر� بالنا�ض مق�سودً� من �أمم 

�لأر�ض و�أ�سقاعها. 

كتابه  ف  �هلل  قال  كما  ربه  �ل�سالم(  )عليه  �إبر�هيم  دعا  لقد 

 
ِ
م رَّ ْيِتكرَ �مْلُحرَ ْرٍع ِعْندرَ برَ رِي ِذي زرَ �ٍد غرَ ِتي ِبورَ يَّ ْنُت ِمْن ُذرِّ �ْسكرَ

رَ
ا �إِينِّ �أ نرَ بَّ �لعزيز: { ررَ

�ْرُزْقُهْم ِمنرَ  ْيِهْم ورَ ْهِوي �إِلرَ ا�ِض ترَ ًة ِمنرَ �لنَّ ْفِئدرَ
رَ
ْل �أ اْجعرَ ةرَ فرَ الرَ ا ِلُيِقيُمو� �ل�سَّ نرَ بَّ ررَ

. حيث دعا �إبر�هيم )عليه �ل�سالم( �لنا�ض 
)1(

�ْسُكُرونرَ } لَُّهْم يرَ عرَ �ِت لرَ ررَ �لثَّمرَ

�إىل �حلج فتو�فدت �لنا�ض �إىل هذ� �ملكان، وحتولت هذه �لبيئة �لقفر �إىل 

بيئة من �سنع �لإن�سان ت�سمل جمموعة من �لهياكل �لأ�سا�سية و�لأن�سطة 

�ملتخ�س�سة لتلبية �حتياج �ملجتمع �ملحلي، وحملت �لأرز�ق و�لثمر�ت �إىل 

هذ� �لبلد من كل مكان، وبذلك مت �إن�ساء بيئة �ساحلة للعي�ض متميزة ذ�ِت 

طابع فريد، و�لتي تعُد �أول م�ستوطنة ب�سرية دينية من نوعها ف �لعامل. 

و�إذ� كانت �لتجارة قد �أدت دورً� كبريً� ف �نتعا�ض بيئة مكة، حيث 

�لعمل  فاإن  �ملتعددة،  �ملجتمع  حاجات  تلبي  �لتي  �لأن�سطة  فيها  قامت 

�لزر�عي له دوٌر رئي�سٌي ف �لبيئات �لتي تتو�فر فيها �لأر��سي �خل�سبة 

وبخا�سة  �حلياة،  �سوؤون  نظم  �لإ�سالم  فاإن  هذ�  وعلى  �لوفرية.  و�ملياه 

�سرع  كما  �ملجتمعات،   قيام  وعنا�سر  �لبيئة  باإيجاد مقومات  يتعلق  فيما 

�لأر�ض ويحيو� مو�تها فتكرث  �لعمر�ن وينت�سرو� ف  �لنا�ض ف  يتو�سع  �أن 
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�إ�سالمية (، مرجع �سبق ذكره،  روؤية  �لبيئة و�لإن�سان )  �لدين عبد �ملق�سود،  )1(  زين 

�ض47. 

�إىل  �أن يعمدو�  �أهله  �إىل  ثرو�تهم وتعمر جمتمعاتهم، وهو لذلك يحبب 

�لأر�ض �مليتة ليحيو� مو�تها وي�ستثمرو� خري�تها وينتفعو� باإنتاجها. 

و�إحياء �ملو�ت يدخل حتت باب ��ست�سالح �لبيئة �ملهملة و��ستثمارها 

�أو بالأحرى عدم تركها دون ��ست�سالح؛ لأنه �إهمال ل يجوز �لركون �إليه 

ف �لإ�سالم. ثم �إن �إحياء �ملو�ت معناه �إعد�د �لأر�ض �مليتة �لتي مل ي�سبق 

تعمريها وتهيئتها وجعلها �ساحلة لالنتفاع بها ف �ل�سكنى و�لزرع ونحو 

.
)1(

ذلك، وقد ح�ض �لإ�سالم على �إحياء �ملو�ت ورغب فيه 

تا�صعًا - البيئة و�صبط االإجناب من منظور اإ�صالمي:

تعتب ق�سية �سبط �لإجناب لتخفيف �ل�سغط �ل�سكاين عن �لبيئة 

با يحد من تدهور و��ستنز�ف مو�ردها من �لق�سايا �حلرجة �لتي تو�جه 

�حلايل  �ل�سكان  حجم  بد�أ  �أن  بعد  وذلك  �لإ�سالمية،  �لدول  من  �لكثري 

�سوؤ�ل حيوي  يثور  �لق�سية  هذه  و�أمام  �لبيئة،  مو�رد  على  ب�سدة  ي�سغط 

حول مدى �سماح �لإ�سالم ب�سبط �لإجناب من عدمه.

�إن ق�سية �سبط �لإجناب ق�سية تثري �لكثري من �حلرج و�حل�سا�سية، 

�جلدل  حولها  من  يثور  حيث  نهائي،  ب�سكل  بعد  حت�سم  مل  ق�سية  وهي 

�مل�سلمني فيما بينهم بني موؤيد ومعار�ض، بني من ي�سل  ويختلف علماء 

بها �إىل حد �لتحرمي �أو �لإباحة . 
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�سبط  يكون  �أن  �ل�سروري  من  لي�ض  �أنه  �لنتباه  ي�سرتعي  ومما 

�لإجناب عملية ملزمة جلميع �لدول و�ل�سعوب �لإ�سالمية، و�إمنا هي عملية 

�ختيارية بحتة تفر�سها ظروف �ملجتمع �مل�سلم، فعلي �سبيل �ملثال هناك 

�ملقنن،  غري  بالإجناب  �لبيئية  و�إمكاناتها  ظروفها  ت�سمح  �إ�سالمية  دوًل 

�أخرى  دوًل  �أن هناك  �لإجناب، ف حني  ت�سجيع  تري �سرورة ف  قد  بل 

ق�سية  �أن  هذ�  ومعني  حتمية،  �سرورة  و�سبطه  �لإجناب  تقنني  �أ�سبح 

�سبط �لإجناب ق�سية ن�سبية ولي�ست مطلقة، فاإذ� كان هناك ثمة �سرورة 

ل�سبط �لإجناب كاأن يكون و�سيلة حلل م�سكلة ما، �أو �إنقاذ �مل�سلمني من 

�سرر �أو تهلكة ما، فال �سري ول غ�سا�سة ف �لدعوة �إليه وت�سجيعه. 

لعتبار�ت  كانت  �سو�ء  �حلاجة  عن  �لإجناب  �سبط  فكرة  ويوؤيد 

مرتبطة بالفرد �أو بالدولة �لقو�عد �لإ�سالمية �لفقهية �لتالية:

�ملحظور�ت(.  تبيح  )�ل�سرور�ت   ·
�سرر ول �سر�ر(.  )ل   ·

و�جب(.  فهو  به  �إل  �لو�جب  يتم   ل  )ما   ·
�لعام(.   �ل�سرر  لدفع  �خلا�ض  �ل�سرر  ·  )حتًمل 

�لبيئة  �ل�سغط على مو�رد  له دور ف تخفيف  �لإجناب  �إن �سبط 

�سيانة  �أن  �سك  ثمة  ولي�ض  عليها،  و�ملحافظة  �سيانتها  على  ي�ساعد  با 

�لبيئة و�ملحافظة  عليها- وهي مري�ث �لأجيال �ملتعاقبة - دعوة �إ�سالمية 

لت�ستمر ف تاأدية دورها ف �إعالة �حلياة.
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�إن ما ي�ستقر عليه من ر�أي ف م�ساألة �سبط �لإجناب �أنه �أمر مل 

يحرمه �لإ�سالم �سر�حة، بل يتما�سى مع دعوة �لعتد�ل �لتي يح�ض عليها 

�لذي  �لر��سد  �ملعتدل  �ل�سكاين  �لنمو  يعني  �لإجناب  ف�سبط  �لإ�سالم، 

يتفادى به ومن خالله �لإفر�ط �ل�سكاين من ناحية، و�لتفريط �ل�سكاين 

من ناحية �أخري، فكالهما له خطورته، فالإفر�ط يوؤدي �إىل زيادة �ل�سكان 

زيادة �سريعة، وبالتايل �لإ�سر�ف ف ��ستخد�م مو�رد �لبيئة و��ستنز�فها، 

و�لتفريط يهدد م�ستقبل �لنمو �ل�سكاين نتيجة �لتناق�ض �ملطرد ف حجم 

�لتي غالت ف  �لأوربية  �لدول  �لآن ف بع�ض  �ل�سكان، وذلك كما يحدث 

�سبط �لن�سل �إىل حد �لتفريط، حيث بد�أت ت�سود مو�سة �لأ�سرة �لعذر�ء 

» �لأ�سرة غري �ملنجبة »، و�أ�سبح �لنمو �ل�سكاين فيها �سلبيًا، وذلك كما 

حدث ف �أملانيا �لحتادية ولك�سمبورج و�لنم�سا و�لد�منرك و�ملجر،  مما 

لتفادي  �ملعتدل  �لإجناب  لت�سجيع  �لدعوة  �إىل  �لدول  دفع حكومات هذه 

خماطر �لتفريط �ل�سكاين �أو ما ميكن ت�سميته » �لردة �ل�سكانية ».

 ومن هنا تت�سح لنا عظمة �لإ�سالم ف دعوته �إىل �لعتد�ل، وذلك 

حتى نتفادى خماطر كل من �لإفر�ط و�لتفريط، كما �أن �سبط �لإجناب 

ميكن  �لتي  �ملنفعة  حجم  مقد�ر  �لأوىل  بالدرجة  يحكمها  ن�سبية  عملية 

�أن تتحقق من ذلك، �أو مقد�ر �ل�سرر �لذي ميكن �أن نتجنبه، فاإذ� كان 

�سبط �لإجناب و�سيلة لدرء �سرر �أو جلب منفعة فاإنه ي�سبح �أمرً� مباحًا 

، وذلك �أخذ� من �لقاعدتني �لفقهيتني : و�سروريارَ

�ملنفعة(. جلب  على  مقدم  �ملف�سدة  )درء   ·
دفع �ل�سرر قبل وقو عه(.  )يجب   ·
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�إ�سالمية (، مرجع �سبق ذكره،  روؤية  �لبيئة و�لإن�سان )  �لدين عبد �ملق�سود،  )1(  زين 

�ض109. 

�أنه �حلل  يعني  ل  �ل�سكان  �أن �سبط  �إليه  �لإ�سارة  ي�ستدعي  ومما 

�لأوحد مل�سكالتنا وحماية بيئتنا من خطر �لتدهور و�ل�ستنز�ف، و�إمنا هو 

حل �أو و�سيلة من �سمن جمموعة و�سائل حلل م�سكالتنا وحماية بيئتنا، 

حيث يجب �أن ير�فقه بذل كل جهد ممكن ف تنمية �ملو�رد �لبيئية وح�سن 

��ستغاللها، و��ستخد�م �أف�سل �لو�سائل ل�سيانتها    حتى نحقق ف �لنهاية 

ت�سون  لتكون عالقة  وبيئته،  �لإن�سان  بني  متو�زنة  �إيجابية  عالقة طيبة 

�لبيئية وحتافظ عليها كي تظل قادرة على �لعطاء �جليد �إىل ما �ساء �هلل، 

  .
)1(

وهذ� ما �أمرنا به �هلل �سبحانه وتعاىل ف عالقتنا مع �لبيئة 

عا�صرًا - القيمة اجلمالية للبيئة يف االإ�صالم :

تكت�سب �لقيمة �جلمالية للبيئة ف �لإ�سالم جانبًا �آخر من جو�نب 

حتقق  بذلك  وهي  �لإ�سالم،  فل�سفة  ف  بها  و�لعتناء  �لبيئة  ��ستيعاب 

مفهومًا ر�قيًا �آخر ف �لنظرة �إىل �لبيئة من خالل هذه �لقيمة؛ �إذ تكت�سب 

�لقيمة �جلمالية كجزء من �لقيم �جلمالية ف �لإ�سالم مكانة عظيمة ف 

فل�سفة �لإ�سالم.

 فكما �أن للبيئة حرمة ومكانة لالإ�سالم، ولها من �لتو�زن ما لها ف 

عملية �لتعاون، كما لها من �لت�ساع و�ل�سمولية و�لنظرة مالها ف فل�سفة 

�لإ�سالم، فاإن لها بالإ�سافة �إىل ذلك ف �لفل�سفة �لإ�سالمية �عتناء كبريً�   

�سبحانه  �هلل  نعم  �أجل  من  تعتب  و�لتي  �لبيئة،  لهذه  �جلمالية  بالقيمة 
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)1(  �سورة ق 7.

)2(  �لنمل 60.

)3(  �لأنعام 99.

)4(  �سورة ق 7.

يرى  عندما  له  نف�سية  ور�حة  رزق  مبعث  �أنها  �إذ  �لإن�سان،  على  وتعاىل 

ن�سارتها وحالوتها، ومنبعًا لالأجر و�لثو�ب عندما يتفّكر فيها كمخلوقات 

هلل جل وعلى.

يعتب �جلانب �جلمايل للبيئة من قبيل �ملنافع �ملادية �ملتنوعة �لتي 

نف�سي  بعد  ذ�ت  منفعة  فهي  �لعظيمة،  �لنعمة  �لإن�سان من هذه  يجنيها 

وجمايل وفني يتحقق من خالل �لنظر �إىل �لنباتات، ومما يقرر ذلك ف 

كتاب �هلل عز وجل �لآيات �لتالية:

ا  ْتنرَ ْنبرَ
رَ
�أ ��ِسيرَ ورَ ورَ ا ررَ ا ِفيهرَ ْينرَ ْلقرَ

رَ
�أ ا ورَ اهرَ ْدنرَ درَ ْر�ضرَ مرَ

رَ
�ْلأ {ورَ تعاىل:  قال   ·

.
)1(

ِهيٍج } ْوٍج برَ ا ِمْن ُكلِّ زرَ ِفيهرَ

ُكْم ِمنرَ  لرَ لرَ ْنزرَ
رَ
�أ ْر�ضرَ ورَ

رَ
�ْلأ �ِت ورَ اورَ مرَ لرَقرَ �ل�سَّ ْن خرَ مَّ

رَ
{�أ تعاىل:  قال   ·

.
)2(

ٍة } ْهجرَ �ترَ برَ �ِئقرَ ذرَ درَ ا ِبِه حرَ ْتنرَ ْنبرَ
رَ
اأ اًء فرَ اِء مرَ مرَ �ل�سَّ

.
)3(

ْنِعِه } يرَ ررَ ورَ ْثمرَ
رَ
� �أ ِرِه �إِذرَ مرَ تعاىل: { �ْنُظُرو� �إِىلرَ ثرَ قال   ·

.
)4(

ٍة } ْهجرَ �ترَ برَ �ِئقرَ ذرَ درَ ا ِبِه حرَ ْتنرَ ْنبرَ
رَ
اأ {فرَ تعاىل:  قال   ·
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�إ�سالمية (، مرجع �سبق ذكره،  روؤية  �لبيئة و�لإن�سان )  �لدين عبد �ملق�سود،  )1(  زين 

�ض189. 

فاهلل �سبحانه وتعاىل من خالل هذه �لآيات يدعو �لنا�ض �إىل �لنظر 

و�لتعاظ من هذه �لثمرة �لب�سيطة منذ خروجها �إىل �لدنيا وفطورها من 

�إىل لون، ومن �سكل على �سكل، ومن  باطن �لأر�ض، ثم حتّولها من لون 

طعم �إىل طعم، ومن ر�ئحة �إىل ر�ئحة، ومن حجم �إىل حجم، وذلك حتى 

ت�سبح نا�سجة م�ست�ساغة �ملذ�ق و�لطعم و�لر�ئحة.

لقد خلق �هلل �سبحانه وتعاىل هذه �لبيئة وهي ذ�ت ح�سن وجمال، 

ويفرح  �لعني،  بها  وت�سر  لالأع�ساب،  ومرخية  و�خلاطر،  للنف�ض  مبهجة 

.
)1(

بالنظر �إليها �لقلب 

�إن جو�نب و�سف �لقيمة �جلمالية للبيئة كثرية ومتعددة ف �لكتاب 

�ملبني، و�هلل جل وعلى �أمرنا �أن نحمده على هذه �لنعمة، و�أن نحفظ هذه 

�لأمانة �لتي ��ستودعنا �إّياها؛ لأننا �سن�ساأل عن كل �نتهاك ف حقها �إذ� 

كان دون م�سّوغ �سرعي.

�إن ما يت�سح من خالل ما �أ�سلفنا فيه �لقول ف بيان عدد من �لأبعاد 

وحماية  رعاية  �لبيئة  �إىل  �لإ�سالمية  �لنظرة  خاللها  من  تنطلق  �لتي 

و��ستمتاعًا يقرر لنا وبو�سوح عددً� من �حلقائق تتمثل فيما يلي:

�أن نظرة �لإ�سالم للبيئة تعد نظرة ر�قية ل تبلغ �سمّوها �أي نظرة   ·
�أخرى، وبذلك فاإن نظرة �لإ�سالم �إىل �لبيئة و�لتعامل معها وفق 

�لفل�سفة �لإ�سالمية يغني عن �لتطّلع �إىل �أي نظرة غريها.
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وتعميم �ملنطلقات �لإيجابية �لتي ميكن  ن�سر  على  �لعمل  �سرورة   ·
�أن ن�ستوعبها من خالل ما ��ستعر�سناه من نقاط.

�سد�قة، فكل من طرف  عالقة  و�لبيئة  �لإن�سان  بني  �لعالقة  �أن   ·
عالقة  �أنها  كما  دونه.  �لعي�ض  ي�ستطيع  ول  بالآخر  ياأن�ض  �لعالقة 

حاجة جتعل كل طرف فيها غري م�ستغن عن �لآخر.

�لإثم ما ل يقل عن غري ذلك  من  عليه  �لبيئة  حرمة  �نتهاك  �أن   ·
من �لنتهاكات و�ملعا�سي �ملن�سو�ض   عليها ف �سريعة �لإ�سالم؛ �إذ 

يعتب �نتهاكها من قبيل �لإف�ساد ف  �لأر�ض، بل ومن قبيل �نتهاك 

حرمة �لغري.

ل �لإ�سالم ف فل�سفته �لتي تدعو �إىل حماية �لبيئة و�لذود  لقد �أ�سّ

�إل  ينكرها  �أن  ميكن  ل  �لتي  �لر�قية  و�ملبادئ  �لقيم  من  عددً�  عنها 

من  �سك  دون  ومن  تنطلق  �لر�قية  و�ملبادئ  �لقيم  وهذه  معاند،  جاحد 

�لن�سو�ض �ل�سرعية �ملتمثلة ف �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �ملطّهرة، وبعدها 

هذ�  ور�ء  من  �ل�سامية  �لأبعاد  ت�ستقر�أ  �لتي  �لفقهاء  ��ستنباطات  تاأتي 

حّلة  ف  �ملر�سودة  ومفاهيمها  �ملن�سودة  دللتها  لنا  لتخرج  �لن�سو�ض، 

يدركها كل عاقل ح�سيف، وينكرها كل جاحد كافر باحلقائق.

وحتى نقّرب �حلقيقة ون�سوغها بو�سوح ينطلق من �لن�ض، وحتى 

نكون �أقرب ف حتقيق وتاأ�سيل �لروؤية �ل�سرعية ف نظرتها للبيئة، ننطلق 

ولهند�سة  للتو�زن  �لقر�آن  روؤية  لن�ستعر�ض  �لقادم  �ملبحث  خالل  من 
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�أكرث  و�سوح  �ل�ستعر��ض  هذ�  خالل  من  لنا  يتحقق  �إذ  �لبيئي؛  �لنظام 

لروؤية �لإ�سالم لعالقة �لإن�سان بالبيئة، وما عر�سته �لن�سو�ض �ل�سرعية 

حو�ه  جميل  ��ستعر��ض  ف  ثابتة  وتاريخية  مدرو�سة  علمية  حقائق  من 

�مل�سحف �ل�سريف بني دفتيه من حقائق.

ن�ستعر�ض ف بد�ية �ملقام نظرة �لقر�آن لتلوث �لبيئة، ثم نتبع بعد 

�لبيئي، لنختم  ذلك �لقول ف ��ستعر��ض لروؤية �لقر�آن لهند�سة �لنظام 

حرمة  وبو�سوح  تبنّي  �لتي  �ل�سرعية  لالأدلة  با�ستعر��ض  �ملبحث  هذ� 

�لعتد�ء على �لبيئة.  
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)1(  �لروم 41.

املبحث الث�ين

التوازن البيئي يف القراآن الكرمي

من  �لكثري  حول  �حلقائق  من  �لكثري  �لكرمي  �لقر�آن  تناول  كما 

�هلل  كتاب  �عتبار  �إىل  ذلك  ويرجع  بالإن�سان؛  �لعالقة  ذ�ت  �ملو��سيع 

خطاب من �هلل جل وعلى �إىل �لعاملني، فما من �ساردة ول و�ردة تت�سل 

بالإن�سان من قريب �أو بعيد �إل تناولها �إما باجلملة و�إما بالتف�سيل.

ومن �أعظم ما تناوله �لقر�آن �لكرمي مو�سوع �لبيئة وعالقة �لإن�سان 

بها، حيث خاطبه بكثري من �لن�سو�ض �لتي تر�سده وتوجهه نحو تعامل 

�أكرث �إيجابية مع �لبيئة نظرً� لكون �ت�ساله بها �سرورة ل ميكن �أن ينفك 

�أبدً� �إىل �أن يرث �هلل �لأر�ض ومن عليها.

توجيه  معر�ض  ف  �ل�سريف  �مل�سحف  �آيات  ف  �لنهي  كان  لقد 

�لإن�سان للحفاظ على �لبيئة تنهاه عن �لف�ساد ف �لأر�ض، وذلك ف كثري 

من �لن�سو�ض �لقر�آنية، حيث جاء �لتعبري عن �لف�ساد ف �لأر�ض ف �آيات 

كثرية، و�سمل ما يف�سد به �لإن�سان بيئته، وما يف�سد به �لعالقات �لإن�سانية 

اُد  �سرَ ررَ �ْلفرَ هرَ ب�ستى �أبعادها، وف ذلك يقول �هلل تعاىل ف �سورة �لروم: { ظرَ

لَُّهْم  عرَ ِمُلو� لرَ ْع�ضرَ �لَِّذي عرَ ُهْم برَ ا�ِض ِلُيِذيقرَ ْيِدي �لنَّ
رَ
ْت �أ برَ �سرَ ا كرَ ْحِر ِبرَ �ْلبرَ ِّ ورَ ِف �ْلبرَ

.
)1(

ْرِجُعونرَ } يرَ
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فالف�ساد ب�ستى �أنو�عه وي�سمل ما يتمثل من �عتد�ء�ت على �لبيئة 

�إمنا يتحقق ف غالب �حلالت با جتنيه يد �لإن�سان ف �لب و�لبحر، بل 

�لتي  �لتلوث  �أنو�ع  �أخطر  من  وهو  �لهو�ء،  لي�سمل  �لزمان  هذ�  ف  �متد 

تهدد �لأر�ض ف �لو�قع �لر�هن.

ولكن �لقر�آن �لكرمي عندما �أ�سار �إىل ما �سيتاأتى على �لأر�ض من 

ف�ساد كانت لـه توجيهات �سديدة من خالق �لبيئة، و�لتي وجه فيها �حلق 

�لنظام  لهند�سة  حتفظ  توجيهات  عدة  �لآيات  من  �لكثري  ف  وعلى  جل 

�لإن�سان ما  �لنهاية  �لذي خلقه �هلل عليه، حيث يجني ف  �تز�نه  �لبيئي 

�قرتفته يد�ه، فيكون بذلك هو �جلاين على نف�سه، وعليه �أن يتحّمل �سائر 

�ملتغري�ت �لبيئية �لناجمة عما يحدثه �لإن�سان ف �لبيئة من مفا�سد ف 

يتد�رك هذ�  �أن  �ل�سرورة بكان �سرورة  و�لبحر و�جلو، جعل من  �لب 

�لإن�سان �مل�سرف �ملبّذر �ملنتهك حلرمة �لبيئة �أخطاءه �لفادحة كي يعيد 

للبيئة تو�زنها فيما ميكن تد�ركه من جديد.

اأواًل - روؤية القراآن لهند�صة النظام البيئي :

لالإن�سان،  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  خطاب  �لكرمي  �لقر�آن  كان  �إذ� 

فذلك �إمنا يرجع �إىل كونه يخاطب �أنف�ض �سيء ي�ستوعب فيه وهو �لعقل، 

و�سور  �لقر�آن  ي�ستوعب  �أن  ي�ستطيع  من  وحدهم  هم  �لعقول  فاأ�سحاب 

�لإعجاز فيه، ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: 
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)1(  �لرعد 19.

)2(  �آل عمر�ن 190.

)3(  �لروم 41.

ا  رَ ى �إِمنَّ ْعمرَ
رَ
ْن ُهورَ �أ مرَ قُّ كرَ بِّكرَ �حْلرَ ْيكرَ ِمْن ررَ ْنِزلرَ �إِلرَ

ُ
ا �أ رَ منَّ

رَ
ْعلرَُم �أ ْن يرَ مرَ فرَ

رَ
{�أ  ·

.
)1(

اِب } ْلبرَ
رَ
وُلو �ْلأ

ُ
ُر �أ كَّ ذرَ ترَ يرَ

ِف �للَّْيِل  �ْخِتالرَ ْر�ِض ورَ
رَ
�ْلأ �ِت ورَ اورَ مرَ ْلِق �ل�سَّ خرَ ِف  {�إِنَّ  تعاىل:  وقوله   ·

.
)2(

اِب } ْلبرَ
رَ
ويِل �ْلأ

ُ
اٍت ِلأ يرَ

رَ
آ اِر لرَ هرَ �لنَّ ورَ

ْيِدي 
رَ
ْت �أ برَ �سرَ ا كرَ ْحِر ِبرَ �ْلبرَ اُد ِف �ْلبِّ ورَ �سرَ ررَ �ْلفرَ هرَ {ظرَ تعاىل:  وقوله   ·

.
)3(

ْرِجُعونرَ } لَُّهْم يرَ عرَ ِمُلو� لرَ ْع�ضرَ �لَِّذي عرَ ُهْم برَ ا�ِض ِلُيِذيقرَ �لنَّ

فهذه �لآية �لأخرية تلخ�ض ظاهرة �لتلوث، وتك�سف كيف �أن للنا�ض 

�رتباطًا باأحو�ل �حلياة و�لتو�زن �لبيئي ف �لب و�لبحر، و�إذ� كان �لقرطبي 

قد ف�ّسر �لف�ساد ف �لأر�ض باأنه )�رتكاب �ملعا�سي، �أو �نت�سار �لظلم، �أو 

�لقر�آن  عظمة  �أن  �إل  و�لأحياء(،  �لنباتات  على  ذلك  وتاأثري  �ملطر  قلة 

و�إعجازه تبني �أن �ملدلول لكلمة ف�ساد ميكن �أن ي�ستوعب �لف�ساد، ويكون 

��ستخد�م  �سوء  ب�سبب  �لبيئي  بالتو�زن  �لإخالل  �سور  لكل  �ساماًل  بذلك 

�لإن�سان ملو�رد �لأر�ض �ل�سخرية و�ملائية و�لهو�ئية و�لنباتية و�حليو�نية.

ْر�ِض 
رَ
�ْلأ ِف  ا  مرَ ُكْم  لرَ لرَقرَ  خرَ �لَِّذي  {ُهورَ  وتعاىل:  تبارك  �حلق  يقول 

ِليٌم  ْيٍء عرَ ُهورَ ِبُكلِّ �سرَ �ٍت ورَ ورَ مرَ ْبعرَ �سرَ �ُهنَّ �سرَ وَّ �سرَ اِء فرَ مرَ ى �إِىلرَ �ل�سَّ ورَ ِميًعا ُثمَّ ��ْسترَ جرَ

ا  ُل ِفيهرَ جْتعرَ
رَ
اُلو� �أ ًة   قرَ ِليفرَ ْر�ِض خرَ

رَ
اِعٌل ِف �ْلأ ِة �إِينِّ جرَ ِئكرَ الرَ بُّكرَ ِلْلمرَ الرَ ررَ �إِْذ قرَ * ورَ
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)1(  �لبقرة 29 – 30.

)2(  هود 61.

الرَ �إِينِّ  �ُض لرَكرَ قرَ دِّ ُنقرَ ْمِدكرَ ورَ ُح ِبحرَ بِّ ْحُن ُن�سرَ نرَ اءرَ ورَ مرَ �ْسِفُك �لدِّ يرَ ا ورَ ْن ُيْف�ِسُد ِفيهرَ مرَ

.
)1(

ْعلرَُمونرَ } ا لرَ ترَ ْعلرَُم مرَ
رَ
�أ

للحياة  �لأر�ض  �إعد�د  �إىل  �إ�سارة  �لكرميتني  �لآيتني  هاتني  ففي 

وملنفعة �لإن�سان؛ لتكون له �سكنًا مريحًا وملجاأ و�قيًا، ولكن �لإن�سان ين�سى 

وما  �لعي�ض،  و�سائل  لـه  ليمّهد  �لأر�ض  ف  �هلل  جعله  �لذي  �لتو�فق  ذلك 

�لتو�فق ملا قامت  و�ملتاع، ولول هذ�  �لر�حة  �سّخره �هلل فيها من و�سائل 

للب�سرية حياة على هذ� �لكوكب ف مثل هذه �ل�سهولة و�لي�سر و�لطماأنينة؛ 

�إذ لو فقد هذ� �لتو�فق عن�سرً� و�حدً� من عنا�سره ما �أقام هوؤلء �لب�سر 

ذ�ت   )29( �لآية  )لكم( ف  فكلمة  �حلياة،  لهم  تكفل  متو�زنة  بيئة  ف 

مدلول عميق يقرر �أن �هلل �سبحانه وتعاىل خلق هذ� �لإن�سان لأمر عظيم، 

بالعمر�ن  فيها  موؤّثرً�  فاعاًل  وليكون  �لأر�ض،  يكون م�ستخلفًا ف  �أن  وهو 

ولي�ض بالدمار و�لتخريب.

��ستخد�م  على ح�سن  تعزيزه  �سبيل  �لقر�آين ف  �ملنهج  يحثنا  وهكذ� 

�لعقل و�ملو�رد و�لعلم على �أ�سا�ض �أن ما ف �لأر�ض م�سخر كله لإ�سباع غر�ئز 

�جل�سم، و�ملحافظة على �جلن�ض �لب�سري، فيزرع وي�ستنبت ويتفنن ل�سنع ما 

ي�سرب، ويعالج �أمر��سه في�ستطب، ويتعلم ويخرتع ويبني ح�سارة ر�قية تعّب 

عن �أحقيته باخلالفة ف �لأر�ض برً� وبحرً� وجوً�. ويقرر ذلك قول �هلل تعاىل: 

.
)2(

ا } ُكْم ِفيهرَ ررَ ْعمرَ ��ْسترَ ْر�ِض ورَ
رَ
ُكْم ِمنرَ �ْلأ

رَ
اأ ْن�سرَ

رَ
{ ُهورَ �أ
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�إ�سالمية (، مرجع �سبق ذكره،  روؤية  �لبيئة و�لإن�سان )  �لدين عبد �ملق�سود،  )1(  زين 

�ض202. 

�ل�سالة  �إىل  تدعو  كما  �أنها  يت�سح  �لقر�آنية  �لنظرة  خالل  ومن 

�سو�ء  �لبيئي  �لتو�زن  على  �حلفاظ  �إىل  تدعو  فاإنها  و�ل�سيام،  و�حلج 

فهو  �لإثم،  و�لزكاة  و�ل�سالة  �ل�سيام  ترك  على  يرتتب  وكما  ب�سو�ء، 

مرتتب ومتحقق كذلك ف حق من ينتهك حرمة �لتو�زن �لبيئي بالعتد�ء 

عليها ظلمًا وعدو�نًا.

لتاأ�سيل عالقتنا كاأمة  �إىل �ملنهج �لقر�آين  �لعودة  �إذً� من  فال بد 

م�سلمة مع �لبيئة، ولنعمل معا حتى نعيد �لأمور على ما كانت عليه، ونرجع 

�إىل �لبيئة تو�زنها، فال خال�ض للب�سرية من �لدمار �ملرتقب ب�سبب �لتلوث 

مامل تعد �إىل منهجهًا �لقر�آين و�لذي حوى �ل�سو�بط �لتي حتقق �لتو�زن 

نظيفة،  معطاءة،  ذلوًل،  �لأر�ض  يعيد  مما  بالإن�سان،  �ملحيطة  للبيئة 

�ساحلة ل�سكنى �لب�سر.

�إن تاأثري �لإن�سان على �لبيئة بد�أ منذ ظهوره عليها، وقد �أخذ هذ� 

�لتاأثري ف �لزدياد حتى �سارت حالة �لبيئة �سيئة للغاية، ولو �أن �لإن�سان 

ف  ي�سري  متو�زنًا  �حليوي  حميطها  لظل  �لأر�ض  على  وجود  له  يكن  مل 

.
)1(

�ن�سجام وتكامل 

لقد كان ت�سّلم �لإن�سان لالأر�ض ليتوىل مهمة �خلالفة فيها، وذلك 

بعد �أن هيئها له وجعلها متو�زنة ف كل �سيء، نظيفة ف كل �سيء، معطاءة 

ف كل �سيء. كما كان كل �سيء موجود على هذه �لأر�ض حم�سوب وبعناية، 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
394

)2(  �لأنعام 125. )1(  �ملوؤمنون 18.  

ذكره،  �سبق  مرجع  �إ�سالمية(،  )روؤية  و�لإن�سان  �لبيئة  �ملق�سود،  عبد  �لدين  زين    )3(

�ض243. 

ِمنرَ  ا  ْلنرَ ْنزرَ
رَ
�أ {ورَ تعاىل:  �هلل  قول  ذلك  ويقرر  ع�سو�ئية،  بن�سب  يكن  ومل 

.
)1(

{ اِدُرونرَ قرَ اٍب ِبِه لرَ هرَ لرَى ذرَ ا عرَ نَّ �إِ ْر�ِض ورَ
رَ
اُه ِف �ْلأ نَّ �ْسكرَ

رَ
اأ ٍر فرَ درَ اًء ِبقرَ اِء مرَ مرَ �ل�سَّ

ومن هذ� �ملاء ي�سرب �لإن�سان و�حليو�ن و�لنبات، وف �ملاء كذلك 

تعي�ض كل �لكائنات �لبحرية، ومعظمهما خملوق لغذ�ء �لإن�سان. كما �أن 

�لهو�ء مهياأ با خلق فيه من �لأك�سجني، ولو قل �لتو�زن ف �لهو�ء بحيث 

فيها  يعي�ض  ل  �لتي  �لعليا  �جلو  طبقات  ف  يحدث  كما  �لأك�سجني  يقل 

ْن  مرَ �لإن�سان فاإنه يختنق ويهلك، ويقرر هذه �حلقيقة قول �هلل تعاىل: { ورَ

.
)2(

اِء } مرَ ُد ِف �ل�سَّ عَّ ا يرَ�سَّ رَ منَّ
رَ
اأ ًجا كرَ ررَ ًقا حرَ يِّ ُه �سرَ ْدررَ ْل �سرَ ْجعرَ لَُّه يرَ ْن ُي�سِ

رَ
ُيِرْد �أ

للحياة،  جاهزة  �لأر�ض  �لإن�سان  ت�سّلم  لقد   .. �سديد  وباخت�سار 

و�لهو�ئية،  و�ملائية،  �ل�سخرية،  باأغلفتها  عنا�سرها  كل  ف  متو�زنة 

و�حليوية. ومنذ ظهور �لإن�سان على �لأر�ض، وهو يعمل على تدمري هذ� 

.
)3(

�لتو�زن ف �لبيئة �لأر�سية بياهها ونباتاتها وهو�ئها و�أر�سها 

لقد حوت �آيات �لقر�آن تنظيما بديعا لهند�سة �لتو�زن �لبيئي، فاهلل 

�سبحانه وتعاىل قد و�سع �لكثري من �لقو�عد �لتي �سبق ذكرها لبناء عالقة 

باعتباره  �لإن�سان  خلدمة  و�سّورها  خلقها  �لتي  �لبيئة  هذه  مع  �لتو�زن 

�لإن�سان ف  و�إف�ساد  بف�ساد  �ملالئكة  تنباأ  ولكن  �لأر�ض،  باأمره ف  خليفة 

�لبيئة قد �سدقته معطيات �لو�قع.
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)1(  �لبقرة 29 – 30.

�ملعارف  �سل�سلة  �لبيئة،  تلوث  لعالج  �لإ�سالمي  �ملنهج  �لوهاب عبد �جلو�د،  �أحمد عبد    )2(

�لبيئية، ط: 1، يناير 1991، �لد�ر �لعربية للن�سر و�لتوزيع، �لقاهرة – م�سر، �ض 180.

�لوجيز  )�ملحرر  كتابه  ف  �لأندل�سي  �حلق  عبد  حممد  �أبو  ذكر  وقد 

ا لرَ  ْعلرَُم مرَ
رَ
�أ �إيِن  الرَ  قرَ ف تف�سري �لكتاب �لعزيز ف تف�سري قول �هلل تعاىل: { 

}، وذلك فيما يرويه    �بن عبا�ض )ر�سي �هلل عنه( باأن �ملر�د بها �أنه  ْعلرَُمونرَ ترَ

. وعند ذلك قال 
)1(

�ُض لرَكرَ } دِّ ُنقرَ ْمِدكرَ ورَ ُح ِبحرَ بِّ ْحُن ُن�سرَ نرَ ملا قالت �ملالئكة { ورَ

ْعلرَُمونرَ }، ويعني ما ف نف�ض �إبلي�ض. ا لرَ ترَ ْعلرَُم مرَ
رَ
الرَ �إِين �أ �هلل لهم: { قرَ

قالت  قال: )ملا  و�لذي  قتادة ف ذلك  تف�سري  �بن عطية  نقل  كما 

}، وقد علم �هلل  اءرَ مرَ �ْسِفُك �لدِّ يرَ ا ورَ ْن ُيْف�ِسُد ِفيهرَ ا مرَ ُل ِفيهرَ عرَ ْ جترَ
رَ
�ملالئكة: { �أ

تعاىل �أن فيمن ي�ستخلف ف �لأر�ض �أنبياء وف�سالء و�أهل طاعة قال لهم: 

ْعلرَُمونرَ }، ويعني �أفعال �لف�سالء من بني �آدم. ا لرَ ترَ ْعلرَُم مرَ
رَ
الرَ �إِينِّ �أ { قرَ

وقد ذكر �بن عطية ف �حلا�سية ف تف�سري هذه �لآية باأن علم �هلل من كفر 

�إبلي�ض وكبه وح�سده مامل تعلمه �ملالئكة، فلما �أمر �هلل بال�سجود ظهرت طاعة 

�ملالئكة، وظهر كفر �إبلي�ض وح�سده، فاأبى و��ستكب وكان من �لكافرين.

�ملالئكة  علم  �سبق  �لذي  �هلل  علم  باأن  يقرر  ما  كذلك  ذكر  كما 

و�خلري  و�لأ�سفياء،  و�لعلماء  �لأنبياء  من  �آدم  ذرية  هناك ف  باأن  يوؤكد 

يغلب �ل�سر، و�لنور يطفئ �لظالم، و�أن �هلل قد �أبلغ باأن �أمة حممد خري 

�أمة     �أخرجت للنا�ض وهي من ذرية �آدم )عليه �ل�سالم(، فاهلل يعلم ما 

.
)1(

ل يعلمون، مما كان ومما يكون، ومما هو كائن 
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قد  كان  و�إن  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �أن  �إليه  �لتنبيه  ي�ستلزم  ومما 

من  وغريه  �لإن�سان  حلياة  �ساحلة  وجعلها  معني،  تو�زن  ف  �لبيئة  خلق 

�لكائنات، وكان �لإن�سان وما يز�ل �أد�ة خلر�ب هذ� �لتو�زن ف �لبيئة وف 

غريها من �لأمور �حلياتية، �إل �أن �أهل �هلل و�مل�سلمون ف �لأر�ض ل حمالة 

�سيكون لهم �أثر ف �إحد�ث تغيري ف �سبيل �لق�ساء على �لبيئة �لفا�سدة 

ف خمتلف �لأمور �حلياتية على �لأر�ض، ول �سيما ما يتعلق بالنتهاكات 

و�لعتد�ء�ت على خملوقات �هلل �لتي حتت�سنها �لبيئة �لتي خلقها �هلل من 

�أجل �لإن�سان.

على  �لإن�سانية  ل  يف�سّ مل  فهو  �أر�سه،  ف  �هلل  �سنة  هي  هذه  �إن 

لها حلقيقة ما تبذله من جهد ف �سبيل مكافحة  �ملالئكية من فر�غ، بل ف�سّ

�لف�ساد بكافة �سورة، و�لوقوف �أمامه �أو �لهالك دونه، وكل مي�ّسر مل خلق 

لـه، و�هلل يخت�ض بف�سله ورحمته من ي�ساء.

�إن هناك �نتهاكات ل حت�سى من �لإن�سان و�لإن�سانية ف حق خلق 

�هلل تعاىل، وف حق هذه �لأر�ض، فالأطماع �لب�سرية لي�ض لها حدود، فهي 

�عتبار  خالل  من  �لكرمي  �لقر�آن  قرره  ما  حقيقة  من  ومنطلقة  مقررة 

�لإن�سان خملوقا من عجل، وخلق عجول. و�إذ� كان منهج �لقر�آن قد حوى 

من �لتوجيهات ما ميكن �ل�ستعانة به للتقليل من هياج هوى �لنف�ض، فاإن 

�أهل �ل�سالح و�لإ�سالح تناط بهم �مل�سوؤولية ف �إقر�ر حكم �هلل ف �أر�سه 

ف كل �سيء، حتى ما يكاد �أمر ف �لأر�ض �إل وينطلق باأمر �هلل وبحكم �هلل 

��ستطاعتنا.  باأن نحفظها قدر طاقتنا وقدر  ��ستاأمننا عليه وذلك  �لذي 
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)2(  �لبقرة 60. )1(  �لبقرة 11 – 12.  

ولعل �ملنهج �لقر�آين يقرر وبو�سوح حرمة �نتهاك �لبيئة و�لإخالل بالتو�زن 

�لبيئي، وذلك با �أ�سماه بالإف�ساد ف �لأر�ض، حيث قرر هذه �حلقيقة ف 

عدد من ن�سو�سه �لتي ن�ستعر�سها �سمن �ملحور �لالحق. 

ثانيًا - التاأ�صيل القراآين حلرمة االعتداء على البيئة:

�إن �لناظر ف �آيات �لقر�آن �لكرمي يرى �أنها تت�سمن نهيا جازما عن 

�لإف�ساد ف �لأر�ض، وقد وردت مادة )ف�سد( ف �لقر�آن �لكرمي )50( مرة، 

مما يدل على حترمي �لف�ساد )�لإ�سر�ر( ف �لأر�ض، ومن هذه �لآيات:

ْحُن  ا نرَ رَ اُلو� �إِمنَّ ْر�ِض قرَ
رَ
ُهْم لرَ ُتْف�ِسُدو� ِف �ْلأ � ِقيلرَ لرَ �إِذرَ قال تعاىل: { ورَ  ·

.
)1(

�ْسُعُرونرَ } ِكْن لرَ يرَ لرَ ُهْم ُهُم �مْلُْف�ِسُدونرَ ورَ  �إِنَّ
لرَ
رَ
ِلُحونرَ * �أ ُم�سْ

ْر�ِض} نهي، و�لف�ساد �سد 
رَ
يقول �لقرطبي: قوله: { لرَ ُتْف�ِسُدو� ِف �ْلأ

�ل�سالح، وحقيقته �لعدول عن �ل�ستقامة �إىل �سدها، ف�سد �ل�سيء يف�سد 

ف�سود�، وهو فا�سد وف�سيد.

عن  �ل�سيء  خروج  )�لف�ساد  �لآية:  هذه  ف  �لر�زي  �لإمام  ويقول 

كونه منتفعا به، ونقي�سه �ل�سالح، فاأما كونه ف�سادً� ف �لأر�ض فاإنه يفيد 

�أمرً� ز�ئدً�(.

ْر�ِض 
رَ
�ْلأ ِف  ْو�  ْعثرَ ترَ لرَ  ورَ  ِ

َّ
�هلل ِرْزِق  ِمْن  ُبو�  ��ْسررَ ورَ {ُكُلو�  تعاىل:  قال   ·

.
)2(

ُمْف�ِسِدينرَ }
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)2(  �لأعر�ف 85. )1(  �لبقرة 205.  

ْو� } �أي تف�سدو�، و�لعيث �سدة �لف�ساد،  ْعثرَ ل ترَ يقول �لقرطبي: { ورَ

ْعثْو�  لرَ ترَ حيث نهاهم عن ذلك(. ويقول �لإمام �لر�زي: �أما قولـه تعاىل: {ورَ

}، فالعثي هو �أ�سد �لف�ساد، فقيل لهم: )ل تتمادو� ف  ْر�ِض ُمْف�ِسِدينرَ
رَ
ف �ْلأ

�لف�ساد ف حالة �إف�سادكم؛ لأنهم كانو� متمادين فيه(.

ُيْهِلكرَ  ورَ ا  ِفيهرَ ِلُيْف�ِسدرَ  ْر�ِض 
رَ
�ْلأ ِف  ى  عرَ �سرَ ىلَّ  ورَ ترَ  � �إِذرَ {ورَ تعاىل:  قال   ·

.
)1(

ادرَ } �سرَ  لرَ ُيِحبُّ �ْلفرَ
ُ
�هلل �ْسلرَ ورَ �لنَّ ْرثرَ ورَ �حْلرَ

يقول �لإمام �لقرطبي ف تف�سري هذه �لآية: )و�لآية بعمومها تعم 

كل ف�ساد كان ف �أر�ض �أو مال �أو دين وهو �ل�سحيح �إن �ساء �هلل، ومعنى 

يحبه  ل  �أو  �ل�سالح،  �أهل  من  يحبه  ل  �أي   ...{ ادرَ �سرَ �ْلفرَ ُيِحبُّ  ل   
ُ َّ
�هلل {ورَ

لدينه ، ويحتمل �أن يكون �ملعنى ل ياأمر(.

فيه  ى}  عرَ �سرَ ىلَّ  ورَ ترَ  � �إِذرَ {ورَ تعاىل  )قولـه  �لر�زي:  �لإمام  ويقول 

قولن: �أحدهما معناه: و�إذ� �ن�سرف من عندك ويقول �لإمام �لقا�سمي: 

ُيِحبُّ     لرَ 
ُ َّ
�هلل )�إن هالك �حلرث و�لن�سل كناية عن �لإيذ�ء �ل�سديد، { ورَ

} �أي ل ير�سى فعله(. ادرَ �سرَ �ْلفرَ

ْوًفا  �ْدُعوُه خرَ ا ورَ ِحهرَ الرَ ْعدرَ �إِ�سْ ْر�ِض برَ
رَ
لرَ ُتْف�ِسُدو� ِف �ْلأ {ورَ تعاىل:  قال   ·

.
)2(

ِريٌب ِمنرَ �مْلُْح�ِسِننيرَ } ِ قرَ
َّ

ةرَ �هلل ْحمرَ ًعا �إِنَّ ررَ مرَ طرَ ورَ

يقول �لإمام �لر�زي ف تف�سريه هذه �لآية: )�أر�د به �ملنع من كل ما 
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)2(  �لروم 41. )1(  �لأنعام 125.  

)3(  �لروم 41.

كان ف�سادً� حماًل للفظ على عمومه. ويقول �لإمام �لقرطبي ف تف�سريها: 

وهو لفظ يعم دقيق �لف�ساد وجليله(.

ا  رَ منَّ
رَ
اأ ًجا كرَ ررَ ًقا حرَ يِّ ُه �سرَ ْدررَ ْل �سرَ ْجعرَ لَُّه يرَ ْن ُي�سِ

رَ
ْن ُيِرْد �أ مرَ قال تعاىل: {ورَ  ·

.
)1(

اِء } مرَ ُد ِف �ل�سَّ عَّ يرَ�سَّ

ْيِدي 
رَ
�أ ْت  برَ �سرَ كرَ ا  ِبرَ ْحِر  �ْلبرَ ورَ  ِّ �ْلبرَ ِف  اُد  �سرَ �ْلفرَ ررَ  هرَ {ظرَ تعاىل:  قال   ·

.
)2(

ْرِجُعونرَ } لَُّهْم يرَ عرَ ِمُلو� لرَ ْع�ضرَ �لَِّذي عرَ ُهْم برَ ا�ِض ِلُيِذيقرَ �لنَّ

�مل�سار  كرثة  )�أي  �لآية:  هذه  تف�سري  ف  �لقا�سمي  �لإمام  يقول 

ا  {ِبرَ �لبحر.  جلج  ف  �ل�سفن  ظهر  وعلى  �لأر�ض،  وجه  على  و�ملعا�سي 

 ....{ ْرِجُعونرَ يرَ لَُّهْم  عرَ لرَ ِمُلو�  عرَ �لَِّذي  ْع�ضرَ  برَ ُهْم  ِلُيِذيقرَ ا�ِض  �لنَّ ْيِدي 
رَ
�أ ْت  برَ �سرَ كرَ

جياًل  تو�رثه  عد�وة  و�نت�سرت  �لف�ساد  فف�سا  و�ملوبقات  �لآثام  من  �أي 

لَُّهْم  عرَ ِمُلو� لرَ ْع�ضرَ �لَِّذي عرَ ُهْم برَ بعد جيل �أينما حلو� وحيثما �سارو�، {ِلُيِذيقرَ

. فالالم للعاقبة، �أي ظهور �ل�سرور ب�سببهم، مما ��ستوجبو� 
)3(

{ ْرِجُعونرَ يرَ

به �أن يذيقهم �هلل وبال �أعمالهم.

و�ملتاأمل يف �لآية �لكرمية يجد �أنه جمعت ثالثة عنا�سر هي:

حدوث تغيري بالبيئة: وقد عّبت عنه �لآية �لكرمية بقوله تعاىل:   .1

�أي ظهر �لتلوث و�خللل  ْحِر }...  �ْلبرَ ورَ  ِّ �ْلبرَ اُد ِف  �سرَ �ْلفرَ ررَ  هرَ { ظرَ
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)1(  دنيا �أحمد �سوقي، �لتنمية و�لبيئة ) در��سة مقارنة (، مرجع �سبق ذكره، �ض 92.

لالإنبات،  م�ستعدة  تعد  ومل  �لرتبة  فجفت  و�لنعم،  باملو�رد 

وتعّر�ض للخطر نباتها وثمارها، فدب �لقحط و�جلدب، وتغري 

�لكائنات  �آ�سنًا، وتغريت خو��سه و�أ�سبحت  �ملاء و�سار فا�سدً� 

�لبحرية فيه ف خطر �أكيد.

�نت�ساب ذلك �لتغيري �إىل �لإن�سان باأفعاله: وقد عبت عنه �لآية   .2

ا�ِض } ... �أي �أن �أعمال  ْيِدي    �لنَّ
رَ
ْت �أ برَ �سرَ ا كرَ بقوله تعاىل: { ِبرَ

�لإن�سان هي �مل�سوؤولة عن �لف�ساد و�لتدمري و�ل�سطر�ب �لذي 

�أ�ساب ثرو�ت �لبيئة ومو�ردها.

�إحلاق �ل�سرر �أو �حتماله باملو�رد �لبيئية بف�سادها و�سريورتها   .3

غري �ساحلة ملا خلقت له: وقد عبت عنه �لآية بقول �هلل تعاىل: 

ِمُلو�}، و�ملر�د: �أن حلوق �ملعاناة وذوق  ْع�ضرَ �لَِّذي عرَ ُهْم برَ {ِلُيِذيقرَ

�ل�سرر قد نتج عن عمل �لإن�سان.

�سبحانه  فقال  �مل�سكلة  هذه  حل  �إىل  نهايتها  ف  �لآية  �أ�سارت  ثم 

�لتي  �أي لعلهم يرجعون عن �ملمار�سات   ... ْرِجُعونرَ }  يرَ لَُّهْم  عرَ لرَ تعاىل: { 

.
)1(

توؤدي �إىل �لإف�ساد ف �لأر�ض 

�إن �لن�سو�ض �لقر�آنية �سريحة ف �حلكم على �لإف�ساد ف �لأر�ض، 

و�لذي يندرج حتته ومن دون �سك �لعتد�ء على حرمة �لبيئة بالتحرمي 

متى كان �لعتد�ء يت�سم بالتعمد و�لق�سد، و�أدى �إىل �إحد�ث �سرر حم�ض 
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�لهدي  �سار  و�لزجر  �لنهي  هذ�  وعلى  بالبيئة،  �لتلوث  �إحلاق  �إىل  �أدى 

ف  ورد  ما  تدّعم  كلها  و�لتقرير�ت  و�لأفعال  فالأقو�ل  �ملحمدي،  �لنبوي 

�لن�سو�ض �لقر�آنية، �سو�ء �أكان ف �ل�سلم �أو �حلرب، وهو ما �سنتعر�ض له 

ف �ملبحث �لقادم ب�سيئة �هلل تعاىل.
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املبحث الث�لث

املنهج النبوي وحم�ية البيئة 

�إذ� كانت �لن�سو�ض �لقر�آنية قد عاجلت بن�سو�سها ظاهرة �لف�ساد 

�لبيئي وما تلِحقه يد �لإن�سان بحق حرمة هذه �لبيئة، فاإن �ملنهج �لنبوي 

مل يكن �إل معززً� لهذه �لن�سو�ض د�عما لـها، وعاك�سًا ملا يت�سل من تطبيق 

عملي على �أر�ض �لو�قع ف �أ�سمى و�أقد�ض �سور، فالأحاديث �لنبوية �لتي 

توجه وتبني عالقة �لإن�سان نحو بيئته كثرية ومتنوعة، كما �أن فيها توجيهًا 

حلفظ �لبيئة بختلف �سورها �إما بالت�سريح و�إما بالتعري�ض، �سو�ء ف 

بالبيئة كما  �لإ�سر�ر  يت�سل بحكم  وما  �أو ف وقت �حلرب،  �ل�سلم  وقت 

قررتها �لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة �أقو�ًل و�أفعاًل وتقرير�ت.

اأواًل - يف وقت ال�صلم :

يدلل  �لتي  �لأحاديث  من  �لكثري  على  �لنبوي  �ملنهج  �حتوى  لقد 

م�سمونها على �حلث على �لعتناء بالبيئة و�ملحافظة عليها، حتى �أ�سبح 

بع�سها مما ي�ستهر على �أل�سنة �لنا�ض، وهذه �لأحاديث قد حوت �لكثري 

عليها  تنعك�ض  �أن  ينبغي  �لتي  �لتكافلية  تقرر �حلاجة  �لتي  �لدللت  من 

�لتعامل معها  �آلية  �لبيئة، وتفقهه ف  بناء عالقته مع  �لإن�سان ف  نظرة 

على �لوجه �لذي ير�سي �هلل �سبحانه وتعاىل.
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)1(  رو�ه م�سلم ) 1054 (، و�أخرجه �لرتمذي ) 2349 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي 

ذكره، �ض 204. �سبق  مرجع  �ل�ساحلني،  ريا�ض  �سرف،  بن  يحي  زكريا  – �أبي 

)2(  متفق عليه، رو�ه �لبخاري ) 39 / 234 ( وم�سلم ) 1034. وقد �أورد هذ� �حلديث �لنووي 

بن �سرف، ريا�ض �ل�ساحلني، مرجع �سبق ذكره، �ض 206. يحي  زكريا  – �أبي 

�ملثمرة: �إن من �أهم �لأبو�ب �لتي بّوب له  �لتوجيهات �لإيجابية   ·
�أهل �حلديث ما بّوب به �لنووي ف كتابه �مل�سهور )ريا�ض �ل�ساحلني(، 

و�لذي ذكر فيه بابًا من �لتزم با فيه من توجيهات عظيمة كان ف ذلك 

عمل عظيم من �ساأنه �حلفاظ على �لبيئة، ل �سّيما عندما يقر�أه �مل�سرفون 

ولعنا�سرها  للبيئة  كبريً�  �أذى  باإ�سر�فهم  يحققون  و�لذين  �لنا�ض،  من 

�حليوية، ونذكر ف هذ� �ملقام حديثني من �لأحاديث �لتي ذكرها �لنووي 

ف هذ� �لباب.

عن عبد �هلل بن عمرو )ر�سي �هلل عنهما(: �أن ر�سول �هلل )�سلى   ·
�هلل عليه و�سلم( قال: »قد �أفلح من �أ�سلم، ورزق كفافًا، وقّنعه �هلل با 

 .
)1(

�آتاه« 

�هلل  )�سلى  �لنبي  �أن  عنه(،  �هلل  )ر�سي  حز�م  بن  حكيم  عن   ·
تعول،  و�بد�أ بن  �ل�سفلى،  �ليد  �لعليا خري من  »�ليد  قال:  و�سلم(  عليه 

وخري �ل�سدقة عن ظهر غنى، ومن ي�ستعفف يعفه �هلل، ومن ي�ستغن يغنه 

.
)2(

�هلل « 

�أن  �سرورة  نحو  �لتوجيه  يقرر�ن  �ل�سريفني  �حلديثني  هذين  �إن 

�لذي  �لأدب  هذ�  على  نف�سه  يربي  و�أن  �لقناعة  نف�سه  ف  �مل�سلم  يغر�ض 
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)1(  متفق عليه، حيث �أورده �لبخاري ف كتاب �ملز�رعة – باب ف�سل �لغر�ض و�لزرع �إذ� 

�أكل منه، وهو حديث يحمل �لرقم ) 1001 (، وو�رد �سمن كتاب و�سعه حممد فوؤ�د 

عبد �لباقي، �للوؤلوؤ و�ملرجان فيما �تفق عليه �ل�سيخان، ج 2، ط.1، كتاب �سادر �سمن 

م�سروع طالب �لعلم، جمعية �إحياء �لرت�ث �لإ�سالمي، �إد�رة بناء �مل�ساجد و�مل�ساريع 

�لإ�سالمية، �ل�ساحية – �لكويت، مكتبة د�ر �لفيحاء، دم�سق – �سوريا، ومكتبة د�ر 

�ل�سالم، �لريا�ض – �ل�سعودية، �ض 450. و�لغر�ض هنا بعنى �ملغرو�ض، �أي �سجرً�، 

وزرعًا �أي مزروعًا، و�أو للتنويع؛ لأن �لزرع غري �لغر�ض.

يك�سب �ل�سحة ف نف�سه، و�ل�سحة لغريه؛ ذلك �أنه عندما يرزق كفافًا، 

وي�ستغني  �سيئًا،  �لنا�ض  ي�ساأل  ول  تعاىل،  �هلل  �آتاه  با  قناعة  ف  ويكون 

عنهم، �إنه يكون لـه بذلك دور ف �لق�ساء على �لإ�سر�ف �لذي هو �سبيل 

ل�ستنز�ف �لبيئة دون حاجة.

كما �أنه من �لأبو�ب �لتي بّوب بها �ساحب كتاب )�للوؤلوؤ و�ملرجان 

فيه  ذكر  وقد  و�لزرع(،  �لغر�ض  ف�سل  )باب  �ل�سيخان  عليه  �تفق  فيما 

�لزرع  ف�سل  باب  ف  �ملز�رعة  كتاب  ف  �لبخاري  �أخرجه  حديثًا  جامعه 

و�لغر�ض �إذ� �أكل منه، وذلك من حديث �أن�ض )ر�سي �هلل عنه( قال: قال 

ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم(: »ما من م�سلم يغر�ض غر�سًا �أو يزرع 

.
)1(

زرعًا، فياأكل منه طري �أو �إن�سان �أو بهيمة �إل كان لـه به �سدقة« 

ففي هذ� �حلديث �سريح عبارة تقرر �لتوجيه نحو �سرورة ��ست�سعار 

�لإن�سان حلقيقة خالفته، و�أن هذه �خلالفة جتعله معّمرً� لها ل عن�سرً� 

مع  يتعامل  وهو  ي�ستهدف  و�أن  ف�ساد،  عن�سر  ل  �سالح  عن�سر  هد�مًا، 

�لبيئة و�لنعمة �لتي �أوجده �هلل فيها بطريقة تنم عن ��ست�سعار  �لنتفاع 
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�لعام بهذه �لبيئة، و�أل يجعل هّمه هو حت�سيل �لنفع لنف�سه على ح�ساب 

�لأر�ض  ي�سعى جاهدً� لكي تكون م�ساهمته حتقيقا لإعمار  بل  �لآخرين، 

وبنائها لي�ض من �أجل م�سلحة بني جن�سه فح�سب، بل من �أجل م�سلحة 

كل من ينتفع بهذه �لبيئة ممن يعي�ض فيها من طري �أو �إن�سان �أو بهيمة.

�إن هذ� �حلديث يبز جانب �لتكافلية ف رعاية �لبيئة، وهو خطاب 

للم�سلم �لذي يتعامل مع �لبيئة با يتو�فق مع �لتوجيهات �لقر�آنية �لتي 

عمليًا  و�قعًا  تعك�ض  �لتي  �لنبوية  وبالإر�ساد�ت  �سبق،  فيما  ��ستعر�ستها 

هذ�  يقرره  ما  وهو  �لبيئة،  هذه  مع  �ملثمر  �لإيجابي  للتعامل  منوذجيًا 

�حلديث �ل�سريف، وبالتعامل �ل�سلبي �ملثمر �أي�سًا من جانب �آخر، و�لتي 

�أذكر من �لأحاديث ما يقررها فيما بعد.

ثم �إنه من �ملعروف �أن �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( قد �هتم 

�حلد�ئق  وبتكوين  بالفعل،  �ملوجودة  �لأ�سجار  ورعاية  �لأ�سجار  بغر�ض 

ذلك  على  حت�ض  �لتي  و�لن�سو�ض  بالفعل،  �ملوجودة  �حلد�ئق  ورعاية 

كثرية ومتنوعة.

ومن جانب �آخر فاإن ما يلفت �لنظر ف �حلقيقة هو �لدقة و�لتاأنق 

�أبد�ها �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( ف هذ� �ل�ساأن  ف �لعاملة �لتي 

وف �سور متعددة من �ل�سفقة على �حليو�نات وحمايتها وعدم �إيذ�ئها �أو 

�حلط من �ساأنها، وف هذ� �لإطار �أمر بالرحمة لكل كائن حي، كما �أمر 

بعدم هدم �أع�سا�ض �لطيور وعدم �أخذ بي�سها و�أفر�خها، وباخت�سار �أمر 

بعدم �إيذ�ء �حليو�نات وبالقيام بتنظيفها ورعايتها و��ستخد�مها ف �أمور 
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للن�سر  بلن�سية   ،2008  –  1429  ،1 ط:  �لإ�سالم،  ف  �لبيئة  �إبر�هيم،   – �زدمري    )1(

و�لتوزيع، �ملنوفية – �لقاهرة، �ض 58.

)2(  متفق عليه، حيث �أورده �لبخاري 34  – كتاب �لبيوع، و 87 – باب �إذ� باع �لزرع قبل 

�أن يبدو �سالحه وهو حديث يحمل �لرقم ) 1002 (، وو�رد �سمن كتاب و�سعه حممد 

فوؤ�د عبد �لباقي، �للوؤلوؤ و�ملرجان فيما �تفق عليه �ل�سيخان، مرجع �سبق ذكره، �ض 

450. ومعنى تزهى: من �أزهى �إذ� �أحمر و��سفر. �أر�أيت: �أي �أخبين، وهو من باب 

�لكناية حتى ��ستفهم، و�أر�د �لأمر �إذ� منع �هلل �لثمرة: باأن تلفت. مب ياأخذ �أحدكم 

مال �أخيه: �ملعنى هنا �أنه ل ينبغي �أن ياأخذ �أحدكم مال �أخيه باطال؛ لأنه �إذ� تلفت 

�لثمرة ل يبقى للم�سرتي ف مقابلة ما دفعه �سيء، وفيه �إجر�ء �حلكم على �لغالب؛ 

�سالحه  يبد  مامل  �إىل  تطرقه  وعدم  ممكن،  �سالحه  بد�  ما  �إىل  �لتلف  تطّرق  لأن 

ممكن، فنيط �حلكم ف �لغالب ف �حلالني. 

تنا�سب خلقها وعدم حتميلها باأحمال ز�ئدة على طاقتها، وعدم �سيدها 

 .
)1(

ملجرد �ملتعة و�لت�سلية 

�لعملية  �لتوجيهات  من  هناك  �ملثمرة:  �ل�سلبية  �لتوجيهات   ·
و�لتطبيقية ما يندرج حتت �لنهي و�لزجر با يحقق حفاظا على �لبيئة 

بها،  �ملنتفعني  ل�ستخد�م  �ساحلة  وجعلها  و�سونها،  حمايتها  �أجل  من 

وعدم ��ستنز�فها با يلحق �لأذى و�ل�سرر فيها.

�أن ر�سول �هلل )�سلى �هلل  �أن�ض بن مالك )ر�سي �هلل عنه(،  عن 

؟  تـزهــي  وما  لـه:  فقيل  ُتـزهـي،  حتى  �لثمار  بيع  عن  نهى  و�سلم(  عليه 

قـال: حـتى حتـمـّر، فقال: »�أر�أيـت �إذ� مـنع �لثمـرة با ياأخـذ �أحـدكـم مال 

.
)2(

�أخـيـه ؟«
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)1(  �أخرجه م�سلم ) 1565 – 35 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �جلوزية – �بن �لقيم، ز�د 

للطباعة  �لريان  موؤ�س�سة   ،2006 –  1427  ،3 5، ط:  �لعباد،ج  �ملعاد ف هدي خري 

و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت – لبنان، �ض 686.

)1(  متفق عليه، �أخرجه �لبخاري ) 2353 ( وم�سلم ) 1566 (. وقد �أورد هذ� �حلديث 

�جلوزية – �بن �لقيم، ز�د �ملعاد ف هدي خري �لعباد،ج 5، مرجع �سبق ذكره، بريوت 

686. �ض  – لبنان، 

فهذ� �حلديث و�إن كان ي�ستمل على حكم يتعلق بالنهي عن بيع �لثمار 

قبل بدو �سالحها، �إل �أن فيه ف ذ�ت �لوقت توجيهًا و�إر�سادً� نبوي من �أجل 

�حلفاظ على �لبيئة وعدم ��ستنز�فها دون حاجة؛ �إذ ل ينتفع �لإن�سان بالثمر 

قبل بدو �سالحه ل�ستهالكه، وهو ما يوؤدي �إىل �سياع �ملنفعة منه، وهو �سرب 

من �لإ�سر�ف و�ل�ستنز�ف �لذي ل حاجة لالإن�سان به.

كما �أن من �لأحاديث �لتي حوت توجيهات �سلبية مثمرة �لنهي عن 

بيع �ملاء �لذي ي�سرتك فيه �لنا�ض، و�لذي ذكره �بن �لقيم ف كتابه )ز�د 

�ملعاد ف هدي خري �لعباد(، حيث ذكر عدة �أحاديث تقرر ذلك منها:

�هلل عنه( قال: »نهى ر�سول �هلل )�سلى �هلل  )ر�سي  جابر  عن   ·
.
)1(

عليه و�سلم( عن بيع ف�سل �ملاء« 

ر�سول  �أن  عنه(،  )ر�سي �هلل  هريرة  �أبي  عن  �ل�سحيحني  ف   ·
�هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم( قال: »ل مينع ف�سل �ملاء ليمنع به �لكالأ«، وف 

لفظ �آخر: »ل متنعو� ف�سل �ملاء ليمنع به �لكالأ«. وقال �لبخاري ف بع�ض 

.
)2(

طرقه: «ل متنعو� ف�سل �ملاء لتمنعو� به ف�سل �لكالأ« 
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�لأحاديث  �سل�سلة  ف  �لألباين  و�سححه   ،)  2179  /  2  ( �مل�سند  ف  �أحمد  �أخرجه    )1(

�ل�سحيحة ) 1422 (. وقد �أورد هذ� �حلديث �جلوزية – �بن �لقيم، ز�د �ملعاد ف 

هدي خري �لعباد،ج 5، مرجع �سبق ذكره، بريوت – لبنان، �ض 687.

)1(  �جلوزية – �بن �لقيم، ز�د �ملعاد ف هدي خري �لعباد،ج 5، مرجع �سبق ذكره، بريوت 

– لبنان، �ض 690.

�هلل عنه( قال: قال  )ر�سي  هريرة  �أبي  عن  �أي�سًا،  �سننه  وف   ·
ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم(: »ثالث ل مينعن: �ملاء و�لنار و�لكالأ، 

.
)1(

وثمنه حر�م« 

�أحاديث ��سرت�ك �لنا�ض ف �ملاء دليل ظاهر على �ملنع من بيعه،  �إن 

باأن  �ساأل  عندما  �أجاب  حيث  �أحمد،  �لإمام  عنها  �ساأل  �لتي  �مل�ساألة  وهذه 

�أول،  �أحمد  توّقف  �ملاء هناك، فقد  يوؤّجر  �بتلو�، حيث  �ل�سام قد  �لنا�ض ف 

ثم �أجاب باأن �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم( قد نهى عن بيع �ملاء، فلما قيل 

لـه باأن هذه �إجارة، قال باأن هذه �لت�سمية حيلة، وهي حت�سني �للفظ وحقيقة 

.
)2(

�لعقد �لبيع، وقو�عد �ل�سريعة تقت�سي �ملنع من بيع هذ� �ملاء 

و�خلال�سة من هذ� �أن هناك �أحاديث نبوية كثرية ي�ستفاد منها �سمنًا 

عدم جو�ز ��ستغالل �أهم �سيء خلقه �هلل ف هذه �لبيئة من �أجل حفظ حياة 

�ملاء لأي �سيء مهما كان،  تعتمد على  �لتي  �لكائنات  �لإن�سان ومن معه من 

وهذ� ومن دون �سك فيه حماية للبيئة، ودللة على �أنه لي�ض لأحد ملك عليها 

حتى مينع بهذ� �مللك �سروريات �حلياة عن خلق �هلل تعاىل، وهناك �أحاديث 

�لإن�سان،  بالبيئة لبني  �لتوجيهات ما يحفظ جانب �لنتفاع  كثرية تقرر من 

وقد �سبقت �لإ�سارة �إليها ف �لف�سول �ل�سابقة.
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ثانيًا -  يف وقــت احلـــرب :

عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  قررها  قد  �لنبوية  �لآد�ب  تلك  كانت  �إذ� 

و�سلم( ف حياتهم وممار�ساتهم �ليومية ف وقت �ل�سلم، فهي توجيهات 

توؤكد ب�سكل عام �لنهي عن كل ما يوؤدي �إىل �لإ�سر�ر بالبيئة دون حاجة 

ملّحة، و�أنه متى وجدت هذه �حلاجة لهذ� �لإن�سان من �لبيئة، فاإنه ياأخذ 

منها ما ي�ستعني به على �حلياة، وميتنع عن ��ستنز�فها دون وجه حق �أيًا 

كانت �لظروف.

ومما ل �سك فيه �أن هذه �لتوجيهات �لنبوية ل حتول دون �لتقدم 

�لقر�آنية  �لتوجيهات  ف  مقررة  هي  بل  و�لتجارة،  �ل�سناعة  ف  و�لتطور 

�لبيئة  بني  �لتو�زن  من  مزيد  حتقيق  �أجل  من  �لنبوية  �لإر�ساد�ت  وف 

وتنمية حياة �لإن�سان، فال �إفر�ط ول تفريط، بل �سري ف تو�زن ي�ستعني 

و�لبتعاد  قدرها،  على  �ل�سرورية  �حتياجاته  حتقيق  على  �لإن�سان  به 

�أو با يعود  �أو حاجة،  عن كل ما من �ساأنه �لإ�سر�ر بالبيئة دون غر�ض 

بالنفع على ح�ساب �لآخرين ب�سورة ت�سكل خطرً� فادحًا على م�ساحلهم 

و�حتياجاتهم.

وحتى ف وقت �حلرب كان �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم( ينهى عن 

�لعتد�ء على �لبيئة، فكان من �سمن و�ساياه عدم قطع �لأ�سجار �إل ف 

حالة و�حدة قطع فيها نخل يهود بني �لن�سري و�أمر باإحر�قها.

وترك  �لنخيل  هذ�  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  �لر�سول  �أتلف  لقد 
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)1(  �حل�سر 5.

�خلالفة  لتاريخ  موجز  مع  �لنبوية  �ل�سرية  فقه  رم�سان،  �سعيد  – حممد  �لبوطي    )1(

�لفكر، دم�سق  – لبنان، د�ر  �ملعا�سر، بريوت  �لفكر  �لر��سدة، ط: 11، 1991، د�ر 

-  �سوريه، �ض 192.

�أنزل �لقر�آن ت�سويبًا ملا �أقدم عليه �لنبي )�سلى �هلل عليه  �لباقي، وقد 

ٍة  ْعُتْم ِمْن ِلينرَ طرَ ا قرَ و�سلم( من ذلك قطعًا و�إبقاء، وذلك ف قوله تعاىل: { مرَ

.
)1(

ا�ِسِقنيرَ } ِلُيْخِزيرَ �ْلفرَ ِ ورَ
َّ

ْذِن �هلل ِباإِ ا فرَ وِلهرَ �سُ
ُ
لرَى �أ ًة عرَ اِئمرَ ا قرَ ْكُتُموهرَ ررَ ْو ترَ

رَ
�أ

وقد ��ستدل �لعلماء بذلك على �أن �حلكم �ل�سرعي ف �أ�سجار �لعدو 

و�إتالفها منوط با ير�ه �لإمام �أو �لقائد من م�سلحة �لنكاية باأعد�ئهم، 

قال  �ل�سرعية.  �ل�سيا�سة  ��سم  حتت  يدخل  ما  قبيل  من  �إذً�  فامل�ساألة 

�لعلماء:     )و�إمنا كان ق�سد �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( بت�سّرفه 

هذ� ف �لنخيل – قطعًا �أو كفًا – حتقيق �مل�سلحة وتلّم�ض �ل�سبيل �إليها، 

.
)2(

�إر�سادً� وتعليمًا لالأئمة من بعده( 

�إن ما قام به �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم( ف هذه �حلالة دون 

غريها، وهي حالة فريدة ف �سريته �إمنا جلاأ �إليها حلاجة، ومل يلجاأ �إليها 

�أنه كان ينهى عن  �إىل ذلك، ويقرر ذلك  �أن ��سطّرته �لظروف  �إل بعد 

قطع �لأ�سجار ف حروب �أخرى.

)�ل�سرية  كتابه  ف  كثري  �بن  يذكر  كما  �ل�سابقة  �لكرمية  �لآية  �إن 

�لنبوية( ذكر فيها �هلل تعاىل حكمة ما وقع من حتريق نخلهم وترك ما بقي 

�سرعًا  تعاىل  �هلل  فيه  �أذن  قد  �جلميع  و�أن  �سائغ،  كله  كان  ذلك  و�أن  لهم، 
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)1(  �بن كثري – �أبي �لفد�ء �إ�سماعيل، �ل�سرية �لنبوية، ج 3، ت: م�سطفى عبد �لو�حد، ط:1، 

1403 – 1983، د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت - لبنان، �ض 149.

)1(  حممد بكر �إ�سماعيل حبيب، مقا�سد �ل�سريعة تاأ�سياًل وتفعياًل، �سل�سلة دعوة �حلق، 

وهو كتاب �سهري ي�سدر عن ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي، �ل�سنة ) 22 (، 1427، �لعدد 

213، مطابع ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي، مكة �ملكرمة – �ل�سعودية، �ض 305.

رً�، فال حرج على �ملوؤمنني فيه، ولنعم ما ر�أو�، ولي�ض هو بف�ساد كما قاله  درَ وقرَ

.
)1(

�سر�ر �لعباد، و�إمنا هو �إظهار للقّوة و�إخز�ء للكفرة و�لفجرة 

�إن �جلهاد يعتب من قبيل حفظ �لدين، كما �أن به يتحقق �حلفظ 

هو  �إمنا  نخيل  من  حّرق  ما  �أن  فيه  �سك  ل  ومما  �لعتد�ء،  من  للنف�ض 

من قبيل �ملال، وكان �إحر�قه من �أجل �إعالء كلمة �هلل تعاىل ول�سرورة 

ف  �سرورتها  ح�سب  �مل�سالح  تتو�زن  حيث  ذلك،  ف  مانع  فال  وحاجة، 

�ل�سريعة �لإ�سالمية.

يقول حممد بكر �إ�سماعيل حبيب ف كتابه )مقا�سد �ل�سريعة تاأ�سياًل 

�خللق  من  و�لغاية  �لأ�سل  هو  �لدين(  )حفظ  مق�سد  كان  )�إذ�  وتفعياًل(: 

و�أفعالهم وتعبدهم، كان بيان و�سائل �حلفاظ عليه هو �لأ�سل، وما عد�ه تبع 

. ويت�سح من كالمه �أن حفظ �لدين تنتهك دونه �مل�سالح، وف هذه 
)2(

له( 

م�سلحة  وهي  تعلوها  م�سلحة  حل�ساب  �ملال  حفظ  حرمة  �نتهكت  �ملعركة 

حفظ �لدين، بالإ�سافة �إىل م�سلحة حفظ �لنف�ض كذلك.

وهناك �لكثري من �لدلئل �لنبوية و�لتوجيهات �ملحمدية �لتي تقرر 

فيها تربية للنف�ض للمحافظة وحماية �لبيئة من �أي �نتهاك �أو �عتد�ء �أو 
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)1(  �أخرجه مالك ف �ملوطاأ ف ) كتاب �لأق�سية (، ف �ملرفق ) 464 (، و�أحمد ف �مل�سند 

ج 3 �ض 453، و�أبو د�ود ف �ل�سنن ) كتاب �لأق�سية – �أبو�ب   �لق�ساء ( ج 3 �ض 315، 

و�لرتمذي ف �ل�سنن ف كتاب �لب و�ل�سلحة – باب ما جاء ف �خليانة و�لغ�ض ج 4 

و�لأحكام ج 3 �ض 288، وغري  �لأق�سية  �ل�سنن ف كتاب  و�لد�ر قطني ف  �ض 332، 

��ستنز�ف، مما يجعل �لأحاديث �لنبوية حمّرمة لأي �عتد�ء على �لبيئة 

على  وذلك  ذلك،  من  تتوّلد  ملّحة  حاجة  دون  بها  �لإ�سر�ر  �إىل  يوؤدي 

نحو �ملثال �لذي ذكرناه مما �تخذه �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( ف 

غزوة بني �لن�سري، و�أنه متى كان �إحد�ث �لتغيري ف �لبيئة فيه منفعة تتحقق 

لالإن�سان تعلو �ملف�سدة �لتي �سترتتب فال مانع منه، وعلى �سبيل �ملثال لو �أن 

بع�ض  ي�ستدعي  و�أن ذلك  ما،  يبنو� ج�سرً� ف مكان  �أن  ر�أو�  �لنا�ض  �أمة من 

و�إن �سبب �سررً�  �إقامته  فاإنه ل مانع �سرعًا من  �لبحرية،  �لبيئة  �ل�سرر ف 

للبيئة تغليبًا للحاجة و�ل�سرورة، كما يجب �أثناء �لقيام بهذ� �لعمل مر�عاة 

�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لكفيلة بحماية �لبيئة �أثناء تنفيذ �لعمل.

ثالثًا - التاأ�صيل النبوي حلرمة االعتداء على البيئة:

من  ميكن  �لتي  �لنبوية  �لأحاديث  ف  �لدلئل  من  �لكثري  هناك 

تقرر جانب �حلرمة  �لتي  �ملحاور  من  عدٍد  ��ستي�ساح  ��ستقر�ئها  خالل 

ف �لعتد�ء على �لبيئة، وهي ت�سكل قو�عد ميكن من خاللها بناء قاعدة 

يلي ذكر  �لنبوي، وفيما  �ملنهج  �لبيئة ف  �لتاأ�سيل حلرمة �لعتد�ء على 

وحتليل لأبرز ثالثة �أحاديث فيها.

1. ما روي عن �أبي �سعيد �خلدري )ر�سي �هلل عنه(: عن ر�سول 

.
)1(

�هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم �أنه قال: ) ل �سرر ول �سر�ر( 
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ذلك. وقد �أورد هذ� �حلديث زيد�ن – زكي زكي ح�سني، �لأ�سر�ر �لبيئية و�أثرها على 

�لإن�سان، وكيف عاجلها    �لإ�سالم ؟، ط: 1، 1406 – 1986، د�ر �لبحوث �لعلمية 

للن�سر و�لتوزيع، �لعا�سمة - �لكويت،    �ض 25.

رو�ه �لبيهقي ف �ل�سنن ج 6 �ض 69 – 70، و�حلاكم ف �مل�ستدرك ف كتاب �لبيوع ج   )1(

2 �ض 75 و 85. وقد �أورد هذ� �حلديث زيد�ن – زكي زكي ح�سني، �لأ�سر�ر �لبيئية 

و�أثرها على �لإن�سان، وكيف عاجلها �لإ�سالم ؟، مرجع �سبق ذكره، �ض 25.

رو�ه �لبيهقي ف �ل�سنن ج 6 �ض 69 – 70، و�حلاكم ف �مل�ستدرك ف كتاب �لبيوع ج2   )2(

�لبيئية  �لأ�سر�ر  – زكي زكي ح�سني،  �أورد هذ� �حلديث زيد�ن  وقد  و 85.  �ض 75 

و�أثرها على �لإن�سان، وكيف عاجلها �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 25.

رو�ه �لزرقاين ف �ملوطاأ ج 4 �ض 32. وقد �أورد هذ� �حلديث زيد�ن – زكي زكي ح�سني، �لأ�سر�ر   )3(

�لبيئية و�أثرها على �لإن�سان، وكيف عاجلها �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 26.

ير�جع ف ذلك �لأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي �ض 69، وتب�سرة �حلكام ج 2 �ض 66. وقد   )4(

�لإن�سان،  و�أثرها على  �لبيئية  �لأ�سر�ر  – زكي زكي ح�سني،  �لنقل زيد�ن  �أورد هذ� 

وكيف عاجلها �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 26.

وقد روي هذ� �حلديث بطرق متعددة و�ألفاظه خمتلفة، وقد ورد ف 

.وف 
)1(

بع�ض رو�ياته : »ومن �ساّر �سّره �هلل، ومن �ساّق �سّق �هلل عليه« 

.
)2(

بع�سها: »ملعون من �ساّر �أخاه �مل�سلم �أو ما كره« 

�ل�سحة  درجة  �إىل  جمموعها  ينتهي  �سو�هد  له  �حلديث  وهذ� 

�لفقه  �إن  له:  �لأربعني  �لطائي ف  �لفتوح  �أبو  وقال  به.  �ملعتد  �أو �حل�سن 

يدور على خم�سة �أحاديث هذ� �أحدها. كما �أن �حلديث فيه حترمي جميع 

. ومل يرد ف �ل�سرع ما يبني �ملر�د بال�سرر �لذي يوجب 
)3(

�أنو�ع �ل�سرر 

�مل�سئولية من عدمه؛ لأن �لقاعدة �ل�سرعية تقول: )كل ما ورد به �ل�سرع 

.
)4(

مطلقا، ول �سابط له فيه، ول ف �للغة يرجع فيه �إىل �لعرف( 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
414

. ير�جع ما تقدم ف �بن عبد �لب ف �لتمهيد ج 8 �ض 239، طبعة د�ر �لكتب �لعلمية،   )1(

– 1999، و�لباجي ف �ملنتقي �سرح �ملوطاأ ج 7، �ض 402، طبعة د�ر  ط: 1، 1419 

�لكتب �لعلمية، ط: 1، 1420 – 1999، و�بن �لعربي ف كتاب �لقب�ض ف �سرح موطاأ 

مالك ج 3 �ض 928، طبعة د�ر �لغرب �لإ�سالمي، و�بن �لأثري، �لنهاية ج 3 �ض 18، 

و�بن فار�ض ف معجم مقايي�ض �للغة ج 3 �ض 360، و�بن منظور ف ل�سان �لعرب ج 6،  

�أورد هذه �ملر�جعات  �ض 153، و�بن رجب ف جو�مع �لعلوم و�حلكم �ض 382. وقد 

عاجلها  وكيف  �لإن�سان،  على  و�أثرها  �لبيئية  �لأ�سر�ر  ح�سني،  زكي  – زكي  زيد�ن 

�لإ�سالم ؟، مرجع �سبق ذكره، �ض 26.

وقد �ختلف �للغويون و�سّر�ح �حلديث و�لفقهاء ف �ملعنى �ملر�د من 

�للفظني )�ل�سرر و�ل�سر�ر(، فقال �لبع�ض: �إنهما لفظان بعنى و�حد، 

وتكر�رهما للتاأكيد، و�مل�سهور �أن بينهما فرقا، ولكن �ختلف ف هذ� �لفرق 

على عّدة �أقو�ل منها:

قيل �ل�سرر هو �ل�سم، و�ل�سر�ر هو �لفعل، فاملعنى: �أن �ل�سرر   ·
نف�سه منتف ف �ل�سرع، و�إدخال بغري حق كذلك.

و�ل�سر�ر فعل �لثنني. �لو�حد،  فعل  �ل�سرر  وقيل:   ·
�أنت، و�ل�سر�ر �أن ت�سّره بغري �أن تنتفع. وتنتفع  ت�سّره  �أن  �ل�سرر  وقيل:   ·

�ل�سرر �بتد�ء �لفعل، و�ل�سر�ر �جلز�ء على �لفعل. وقيل:   ·

وقيل غري ذلك.

فهذ� �حلديث يعتب قانونا عاما تقوم عليه فكرة عدم �لإ�سر�ر بالآخرين 

.
)1(

ف �أي �سورة من �ل�سور، وف كل �لأحو�ل �إل ما ��ستثني بدليله
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�أخرجه م�سلم ف �سحيحه ف كتاب �لب و�ل�سلة و�لآد�ب، ) باب حترمي �لظلم، م�سلم   )1(

ب�سرح �لنووي ج 16، �ض 132 . وقد �أورد هذه �حلديث زيد�ن – زكي زكي ح�سني، �لأ�سر�ر 

�لبيئية و�أثرها على �لإن�سان، وكيف عاجلها �لإ�سالم ؟، مرجع �سبق ذكره، �ض 26.

ير�جع ف ذلك �لتمهيد لبن عبد �لب، ج 8 �ض 240، وهذ� �حلديث �أخرجه �لبخاري   )2(

ف �سحيحه ف كتاب �ملظامل، باب �لظلم ظلمات يوم �لقيامة، وذلك من حديث عبد 

�هلل بن عمر ) ر�سي �هلل عنه (، و�أخرجه م�سلم ف �سحيحه ف كتاب �لب و�ل�سلة 

و�لآد�ب، باب حترمي �لظلم، وذلك من حديث جابر بن عبد �هلل ) ر�سي �هلل عنه(، 

)م�سلم ب�سرح �لنووي ج 16 �ض 134 (، و�أخرجه �لرتمذي ف كتاب �لب و�ل�سلة، باب 

ما جاء ف �لظلم من حديث �بن عمر ) �سنن �لرتمذي ف كتاب �لب و�ل�سلة، باب ما 

جاء ف �لظلم من حديث �بن عمر ج 4، �ض 331 (، و�أحمد )2 / 132(. وقد �أورد 

هذه �حلديث زيد�ن – زكي زكي ح�سني، �لأ�سر�ر �لبيئية و�أثرها على �لإن�سان، وكيف 

عاجلها �لإ�سالم ؟، مرجع �سبق ذكره، �ض 28.

عاجلها  وكيف  �لإن�سان،  على  و�أثرها  �لبيئية  �لأ�سر�ر  ح�سني،  زكي  – زكي  زيد�ن   )1(

�لإ�سالم ؟، مرجع �سبق ذكره، �ض 28.

2. ما روي عن �أبي ذر : عن �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم( فيما 

روى عن �هلل تبارك وتعاىل �أنه قال: »يا عبادي �إين حّرمت �لظلم على 

.
)1(

نف�سي وجعلته بينكم حمّرما فال تظاملو�« 

يقول �بن عبد �لب: )�أ�سل �لظلم: و�سع �ل�سيء ف غري مو�سعه، 

و�أخذه من غري وجهه، ومن �أ�سر باأخيه �مل�سلم �أو بن لـه ذّمة فقد ظلمه، 

 .
)2(

و )�لظلم ظلمات يوم �لقيامة( كما ثبت ف �حلديث    �ل�سحيح 

ويقول �بن رجب �حلنبلي: )وقد ف�ّسر كثري من �لعلماء �لظلم باأنه: 

بالبيئة  �لإ�سر�ر  باأن  نعلم  هذ�  ومن  مو��سعها(،  غري  ف  �لأ�سياء  و�سع 

من قبيل �لظلم و�لظلم حر�م، ومن ثم ل يجوز فعل �أي �سيء يوؤدي �إىل 

 .
)3(

�لإ�سر�ر بالبيئة �ملائية �أو �جلوية �أو �لبية 
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�أخرجه �أبو د�ود ف �سننه ف كتاب �لبيوع – باب ف منع �ملاء ج 3 �ض 27، و�بن ماجه ف   )1(

�سننه ف كتاب �لرهون – باب �مل�سلمون �سركاء ف ثالث ج 2 �ض 826 و�للفظ له، و�أحمد 

ف م�سنده ج 5 �ض 364. قال �بن حجر: رجاله ثقات وذلك ف كتابه ) بلوغ �ملر�م ( ج 3 

�ض 86، وقال �أحمد �ساكر:  �إ�سناده �سحيح، وذلك ف كتابه ) �خلر�ج ليحي بن �آدم ( ج 2 

�ض 101. وقد �أورد هذ� �حلديث زيد�ن – زكي زكي ح�سني، �لأ�سر�ر �لبيئية و�أثرها على 

�لإن�سان، وكيف عاجلها �لإ�سالم ؟، مرجع �سبق ذكره، �ض 29.

عاجلها  وكيف  �لإن�سان،  على  و�أثرها  �لبيئية  �لأ�سر�ر  ح�سني،  زكي  – زكي  زيد�ن   )1(

�لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 29.

ر�سول  قال  قال:  عنه(  �هلل  )ر�سي  عبا�ض  �بن  عن  روي  ما   .3

و�لنار،  و�لكالأ  �ملاء  ثالث:  ف  �سركاء  )�مل�سلمون  و�سلم(:  عليه  )�سلى 

 .
)1(

وثمنه حر�م« 

و�لكالأ  باملاء  �لنتفاع  ف  �سركاء  �لنا�ض  �أن  يبني  �حلديث  فهذ� 

و�لنار، فال يجوز فعل �أي �سيء يوؤدي �إىل �لإ�سر�ر باملاء، �سو�ء عن طريق 

�لبيئة  تلويث  يجوز  ول  ذلك،  �ساكل  ما  �أو  �لنفايات،  �أو  �ملخّلفات  �إلقاء 

بالرو�ئح  �لهو�ء  تلويث  �إىل  يوؤدي  لأنه  -؛  �لع�سب  وهو   – �لكالأ  بحرق 

�لكريهة �لتي ت�سر ب�سّحة �لإن�سان، كما ل يجوز منع �لنتفاع بالنار على 

.
)2(

حد �سو�ء 

�إ�سر�ر على  �أي �عتد�ء و�أي  �إن �لأدلة �لنبوية �سريحة ف حترمي 

�أي �سيء با فيها �لبيئة، وما مت تناوله من �أحاديث نبوية �سريفة تقرر 

�سرورة �أن يحافظ �مل�سلم على ما جعله �هلل تعاىل حتت يده حتى ي�ستعني 
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ف  �ملوجودة  للخري�ت  م�ستنزفا  يكون  ل  و�أن  معي�سته،  له  يكفل  فيما  به 

�لبيئة لأنها ملك له ولالأجيال �لتي بعده.

�سلوكيات  تقت�سي  نبوية  توجيهات  هناك  �أن  بالذكر  و�جلدير 

�إيجابية مثمرة جتاه �لبيئة، و�لتي تقت�سي كل ما من �ساأنه بناء وحت�سني 

�أو�ساع �لبيئة، وهناك توجيهات نبوية �سلوكيات �سلبية مثمرة جتاه �لبيئة، 

و�لتي تقت�سي �لمتناع عن كل ما من �ساأنه �لإ�سر�ر بالبيئة �سو�ء ب�سورة 

مبا�سرة �أو غري مبا�سرة.

ومن هنا فاإننا ميكن �أن نعتب �لتوجيهات �لنبوية ف �حلفاظ على 

�لبيئة توجيهات تقوم على حت�سني �ل�سلوكيات و�ملمار�سات �لتي ميار�سها 

�لإن�سان ف عالقته مع �لبيئة، وذلك با يجعل هذه �لعالقة عالقة ر�قية 

يحرتم فيها كل طرف حقوق �لآخر وو�جباته، وبا يكفل حتقيق هند�سة 

�لتو�زن �لبيئي �لتي ن�ض عليها �لقر�آن �لكرمي، و�لتي تدعو �إىل �لتعامل 

�لإفر�ط  عن  يبعد  با  وذلك  �لبيئة،  ف  �حليوية  �لعنا�سر  مع  بتو�زن 

�لعالقة  حتقيق  �لنهاية  ف  يكفل  وبا  و�لتقتري،  و�لإ�سر�ف  و�لتفريط، 

�ملن�سودة بني �لإن�سان و�لبيئة.
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نقال عن �لغز�يل – �أبي حامد من كتابه �إحياء علوم �لدين، ج 3، �ض 72. وقد �أورد   )1(

هذ� �لنقل عمر �أحمد عمر، �لإ�سالم وم�سكالت �لع�سر، ط:1، 1420 – 1999، د�ر 

�ملكتبي للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، دم�سق – �سوريا، �ض 68.

املبحث الرابع

التطبيق�ت الفقهية حلم�ية البيئة

�إذ� كانت �لن�سو�ض �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية �لتي ذكرنا �سيئا 

متكاملة  منهجية  وبو�سوح  تقرر  �سبق  فيما  منها  دللتها  تقرره  مما 

حلماية �لبيئة و�ملحافظة عليها، فاإن �لتطبيقات �لفقهية جاءت �نعكا�سًا 

ف  �لفقه  كتب  فاإن  هنا  ومن  �ل�سرعية،  �لن�سو�ض  قررته  ملا  وتقريرً� 

تعك�ض  �لتي  �لفقهية  �لتطبيقات  من  �لكثري  قررت  قد  �ملذ�هب  خمتلف 

دعمًا وتاأييدً� ملا قررته �لن�سو�ض �ل�سرعية.

نعومة  منذ  �لطفل  تربية  على  يحث  �لغز�يل  حامد  �أبو  هو  فها 

�أظفاره على �لعتد�ل ف �ملاأكل و�مل�سرب فيقول: )و�أول ما يغلب عليه – 

يعني �لطفل - من �ل�سفات �سره �لطعام، فينبغي �أن يوؤّدب فيه(.

كما يحث ف مقام �آخر من �لكتاب على �لعتد�ل ف ملب�ض �لطفل، 

و�لتحذير من تعويده على �لإ�سر�ف و�لرتف فيقول: )ول يعّوده �لتنّعم، 

ول يحبب �إليه �لزينة و�لرفاهية، في�سّيع عمره ف طلبها �إذ� كب، فيهلك 

.
)1(

هالك �لأبد( 
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لقد قرر فقهاء �لإ�سالم �أن �ل�سريعة �لإ�سالمية حاكمة على جميع 

�أفعال �ملكلفني، بحيث ل يخلو فعل من �لأفعال عن حكم من هذه �لأحكام 

�ل�سرعية، فال غرو �أن ت�ستوعب �سوؤون �لدنيا و�لآخرة، وت�سم �لعباد�ت 

و�ملعامالت، وت�سمل �لعالقة باخلالق و�لعالقة باخللق، وت�سم ف رحابها 

�لقت�ساد و�ل�سيا�سة و�لجتماع و�لرتبية و�لثقافة، وكل ما يت�سل باحلياة 

�لإن�ساين.

يوؤكد عبد �ملجيد طريباق ف در��سته �لتي بعنو�ن: )منظور �لإ�سالم 

�لبيئي ف �لفقه �لإ�سالمي يتجلى  �لبعد  باأن  �لبيئة(  �إىل �ملحافظة على 

ف �أحكام �لطهارة من و�سوء وغريه، و�أحكام �ل�سالة و�أوقاتها و�سلتها 

و�ل�سدقات  �لإلهي،  وتدبريه  �لبيئي  بالر�سيد  و�سلتها  و�لزكاة  بالبيئة، 

و�لأوقاف وبعدها ف �لبيئة �لجتماعية. ويت�سح �لبعد �لبيئي بجالء ف 

�أحكام �حلج وحترمي �ل�سيد فيه، وف فر�ض حمى �حلرمني، وف حكم 

�إحياء �لأر�ض �ملو�ت، و�أحكام �ملز�رعة و�مل�ساقاة، و�أحكام �حلرب و�ل�سلم 

و�جلهاد و�سائر �ملعامالت. وكما �أن �لقو�نني �ملتعلقة بالبيئة موزعة بني 

�لقطاعات �لتنموية و�لقو�نني �ملرتبطة بها ف �لهند�سة �ملدنية و�ل�سحة 

�لإ�سار�ت  فيها  تن�ساب  �أي�سا  �لفقهية  �لأحكام  فاإن  وغريها،  و�لزر�عة 

�لبيئية ف �لعباد�ت و�ملعامالت على �ل�سو�ء.

ويوؤكد من جانب �آخر على �أن �ملتتبع لأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية 

بالتلميح  تدل  �لتي  و�لأحكام  �لقر�ئن  من  �لكثري  على  �لعثور  ميكنه 

و�لت�سريح على حماية �لبيئة و�ملحافظة عليها، وهي لو جمعت ونظمت 
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�سبق  مرجع  �لبيئة،  على  �ملحافظة  �إىل  �لإ�سالم  منظور  �ملجيد،  عبد   – طريباق    )1(

ذكره.

و�لعباد�ت  �لطهار�ت  كباب  �لفقه،  �أبو�ب  ك�سائر  فقهيًا  بابًا  لأ�سبحت 

و�أمثالها، وبني �لقو�عد �لكلية و�جلزئية ف �لفقه �لإ�سالمي جتد �لبيئة 

�أروع ح�سون �لجتهاد �لفقهي �مل�ستوعب لأي تطور  نف�سها حمت�سنة ف 

مادي �أو معنوي لأنو�ع �ل�سرر �لالحق بها وف �أي ع�سر تكنولوجي.

ويقرر ف نهاية كالمه باأنه حيثما عا�ض وتو�لد �لب�سر فهناك نظام 

بيئي ب�سري قابل لاللتز�م ب�سريعة �هلل تعاىل �لذي خلق و�سّخر، وهو ما 

يعني �لنطالق من وحدة �لنظام �لبيئي لبني �لإن�سان، و�أن ما ي�سلحه ف 

�ل�سرق ل بد و�أن ي�سلحه ف �لغرب، وما يحقق رخاءه ف �جلنوب ل ميكن 

.
)1(

�أن ي�سيق على معاي�سه وحرياته ف �ل�سمال 

�لإن�سان  �نتفاع  تنظم  �لتي  �جلو�نب  بختلف  �لفقه  عناية  �إن 

جميع  على  حاكمٌة  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أن  �عتبار  من  �نطلقت  بالبيئة 

�أفعال �ملكلفني، بحيث ل يخلو فعل من �لأفعال عن حكم من هذه �لأحكام 

�ل�سرعية، فرعاية �لبيئة ترتبط ف �جلملة و�لتف�سيل بالأحكام �ل�سرعية 

�ملرعية، فمختلف �أبو�ب �لفقه تت�سل ف جانب منها بتنظيم �لعالقة بني 

�لبيئة و�لإن�سان، على �أن �لفقه ل يت�سل بالبيئة بو�سفه )�أحكامًا( فح�سب، 

ل  ومما  كذلك.  كلية(  )قو�عد  بو�سفه  وثيقًا  �ت�ساًل  بالبيئة  يت�سل  بل 

يرتاب فيه فقيه �أن �لقو�عد �لفقهية �ل�سهرية �لتي �ألفت فيها كتب كثرية 

قدمية وحديثة يدخل كثرٌي منها ف �أمر �لبيئة وينظمها ويحميها، وهذه 

�لقو�عد �لكلية يتفرع عنه قو�عد جزئية �ستى قررها �لفقهاء منها:
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يز�ل بقدر �لإمكان، ول �سيما �ل�سرر �لفاح�ض. �ل�سرر   ·
يز�ل ب�سرر مثله، بل با هو �أكب منه. ل  �ل�سرر   ·

يدفع بقدر �لإمكان. �ل�سرر   ·
�لأعلى. �ل�سرر  لدفع  �لأدنى  �ل�سرر  يتحمل   ·
�لعام. �ل�سرر  لدفع  �خلا�ض  �ل�سرر  يتحمل   ·

يز�ل بال�سرر �لأخف. �لأ�سد  �ل�سرر   ·
بارتكاب �أخفهما. �سررً�  �أعظمهما  روعي  مف�سدتان  تعار�ست  �إذ�   ·

�ل�سّر �أهون  يختار   ·
من جلب �ملنافع. �أوىل  �ملفا�سد  درء   ·

�لأحكام  )جملة  �عتمدتها  �لتي  �ل�سرعية  �لقو�عد  من  هذه  �إن 

�لعدلية( وجعلتها ف مقدمة مو�دها �لتي قننت بها جو�نب �ملعامالت ف 

�لفقه �حلنفي، ورتبت عليها �أحكام �ستى. ومثل ذلك قاعدة )�ل�سرور�ت 

تبيح �ملحظور�ت(، وقاعدة )�ل�سرور�ت تقدر بقدرها(، وكذلك قاعدة 

)�لإبطال ل يبطل حق �لغري(، وقاعدة )�حلاجة تنزل منزلة �ل�سرورة 

وقاعدة  بزو�له(،  بطل  لعذر  جاز  )ما  وقاعدة  عامة(،  �أو  كانت  خا�سة 

)�إذ� ز�ل �ملانع عاد �ملمنوع(.

كتب  ف  عليها  من�سو�ض  وهي  �ملجلة،  قو�عد  من  �أي�سًا  كلها  وهذ� 

هذه  �أن  كما  �حلنفي.  جنيم  و�بن  �ل�سافعي  لل�سيوطي  و�لنظائر  �لأ�سباه 
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)1(  �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 38.

)2(  �ملرجع �ل�سابق نف�سه.

�لقو�عد و�أمثالها هي كثرية ومعروفة لها وزنها و�أهميتها �لتي ميكن �أن تفيد 

عند �لعمل على تقنني �لأحكام �ملتعلقة برعاية �لبيئة و�حلفاظ عليها.

ثم �إن هناك جانبًا كبريً� من �لقو�عد �ملقررة ف �لأحكام �لفقهية �لتي 

تنظم عالقة �لإن�سان بالبيئة على نحو ما �سن�ستعر�سها تقرر وتوجب حماية 

�ملجموع من جتاوز�ت �لأفر�د، و�إن كان ذلك حجر على حياتهم �لفردية، فاإن 

.
)1(

حريتهم لي�ست مطلقة، بل هي مقيدة باأل ت�سر بالآخرين 

عن  وغريه  �لبخاري  رو�ه  �لذي  �ل�سحيح  �حلديث  ذلك  و�أ�سل 

�أن �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم(  �لنعمان بن ب�سري )ر�سي �هلل عنه(: 

قال: »مثل �لقائم على حدود �هلل و�لو�قع فيها كمثل قوم ��ستهمو� على 

�سفينة، فاأ�ساب بع�سهم �أعالها وبع�سهم �أ�سفلها، فكان �لذين ف �أ�سفلها 

�إذ� ��ستقو� من �ملاء مرو� على من فوقهم فقالو: لو �أنا خرقنا ف ن�سيبنا 

و�إن  جميعًا،  هلكو�  �أر�دو�  وما  يرتكوهم  فاإن  فوقنا،  من  نوؤذ  ومل  خرقا 

.
)2(

�أخذو� على �أيديهم جنو وجنو� جميعًا« 

�لفقهاء  لها  بّوب  متعددة  جو�نب  هناك  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

نظرة  �لإ�سالمية  �ملنهجية  عناية  مدى  عن  تعّب  و�لتي  �هلل(،  )رحمهم 

وتطبيقًا بالبيئة وباحلفاظ عليها من خمتلف �جلو�نب �لتي قررت مدى 

�أهمية �لعتناء بالبيئة و�لهتمام بها، و�لتي منها �أف�سلية �لعمل بالزر�عة 
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قررته  وما  �ملو�ت،  باإحياء  يت�سل  وما  و�ل�سناعة،  بالتجارة  �لعمل  على 

�لتطبيقات �لفقهية ف ذلك ف �لعديد من �مل�سائل.

اأوال: اأف�صلية العمل يف الزراعة على العمل يف التجارة وال�صناعة 

�أف�سلية  �إىل  �ل�سرعية  للن�سو�ض  حتليلهم  على  بناء  �لفقهاء  �جته 

�لعمل ف �لزر�عة على �لعمل ف �لتجارة و�ل�سناعة، بل �عتبو� بناء على 

فر�ض  قبيل  من  يعد  �لزر�عة  ف  �لعمل  �أن  على  �لن�ض  لدللت  حتليلهم 

�لكفاية؛ وذلك ل�سحذ �لهمم نحو �لنطالق لآفاق و��سعة رحبة ف ��ست�سالح 

�أر��ٍض جديدة و�إعمارها باإخر�ج مائها ومرعاها، وقد كان �عتبار �لعمل 

بالزر�عة من قبيل فر�ض �لكفاية، و�أف�سلية �لعمل ف �لزر�عة على �لعمل 

ف �ل�سناعة حتفيزً� لهّمة خلفاء �مل�سلمني، و�إجماع كلمتهم �إىل �لعناية بكل 

ما يعود على �ل�ستغالل �لزر�عي باخلري و�لنفع.

�لزر�عة ف  تعتب  �لكفاية:  فر�س  قبيل  من  بالزر�عة  �لعمل   ·
قو�م  بها  حيث  و�حلرف،  �ل�سنائع  من  �لكفاية  فرو�ض  م�ساف  �أعلى 

�حلياة وقوت �لنفو�ض، وذلك باأن يقوم �لز�رع بها على نية �إ�سقاط �لفر�ض 

عنه وعن �إخو�نه �مل�سلمني برفع �لكلفة عنهم ف حت�سيل ما يقوم به.

�لقر�آن  �لنظر ف ن�سو�ض  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أمعن فقهاء  ولقد 

وو�سعو�  بالزر�عة،  �لعمل  م�سروعية  على  �لد�لة  �لنبوية  و�ل�سنة  �لكرمي 

ن�سب �أعينهم حاجة �لأمة �لإ�سالمية �إىل هذ� �لنوع من �حلرف، فقررو� 

�أن �لعمل بالزر�عة فر�ض كفاية، فيجب على بع�ض �مل�سلمني �لقيام به، 

و�إل تعّر�سو� جميعًا لعقاب �هلل �سبحانه   وتعاىل.
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فنجد �بن �حلاج �ملالكي قد بد�أ بالفالحة – �أي عمل �لزر�عة – 

و�أجرً� وجناحًا  بركة  �أعظم  �أنها  مبّينا  �أو �حلرف،  �ل�سنائع  ر�أ�ض  على 

�إذ� كانت على وجهها �ل�سرعي بقوله: )�علم وفقنا �هلل تعاىل و�إّياك �أن 

جميع �ل�سنائع فر�ض على �لكفاية ف �لغالب، لكن بع�سها �آكد من بع�ض، 

فوقعت �لب�ءة با �لغالب عليه �لتعّبد، فاإذ� فعل �ملكّلف ذلك فينبغي �أن 

يقوم به عن نف�سه وعن �إخو�نه �مل�سلمني بنية فر�ض �لكفاية(.

كما ذهب �أبو عبد �هلل �حلبي�سي �ل�سافعي �إىل �أن �حلاجة �إىل �لزر�عة 

�لوجود فيقول:  �أنكر  �إل من  و�أن درجتها رتبة عالية، ول ينكر ذلك  د�عية، 

)وقد عد �لعلماء �لزر�عة من فرو�ض �لكفايات ف كثري من �مل�سّنفات؛ لأنه 

ل يقوم �أمر �لدين و�لدنيا و�ملعاي�ض كلها �إل بها، وما �سبيله �سبيلها كالنخل 

حت�سل  من  فعلها  و�إن  كلهم،  �أثمو�  �لنا�ض  كل  تركها  فاإن  وغريها،  و�لعنب 

�لكفاية بفعله �سقط �حلرج – �لإثم – عن �لباقني(.

بع�ض  �أرباب  يلزم  �أن  �لأمر  �أن من حق ويل  قّيم �جلوزية  �بن  ويرى 

�ل�سناعات كالفالحة وغريها على �لقيام باأعمالهم �إذ� �حتاج �لنا�ض باأجرة 

مثلهم، فاإنه ل تتم م�سلحة �لنا�ض �إل بذلك. ونقل عن بع�ض علماء �ل�سافعية 

و�حلنابلة �لقول باأن تعّلم �لفالحة فر�ض على �لكفاية حلاجة �لنا�ض �إليها.

كره  فقد  كفاية،  فر�ض  �لزر�عة  ف  �لعمل  باأن  �لقول  على  وبناء 

بع�ض �لعلماء تعطيل �لأر�ض عن �لزر�عة مع �لإمكان، وذلك كاأن يرتك 

�لغر��ض دون ري �أو خدمة؛ لأن ف هذ� �لتعطيل �إ�ساعة للمال �لذي يعتب 

�أحد �مل�سالح �ل�سرورية �لتي تتحقق برعايتها مقا�سد �ل�سريعة.
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ل �لعمل ف  وعلته: هناك من �لعلماء من ف�سّ �لأف�سلية  دلئل   ·
�لزر�عة على �لعمل ف �لتجارة و�ل�سناعة، ومن �لأقو�ل �ملختارة لعلماء 

�ل�سريعة �لإ�سالمية ف ذلك:

بتح�سني  �لأعمال  تنمية  �إىل  �ملدخل  كتابه  �بن �حلاج ف  ذكر   -

�ل�سنائع  م�ساّف  �أعلى  ف  �لفالحة  )تعتب  قوله:  �لنيات 

و�حلرف؛ لأن بها قو�م �حلياة وقوت �لنفو�ض(.

)ف�سل  باب  حتت  �لبخاري  ل�سحيح  �سرحه  ف  �لكرماين  ذكر   -

�لغر�ض �لزرع( عند �سرحه لأحد �لأحاديث ما ن�سه: )وف �حلديث 

فقيل  �ملكا�سب،  �أف�سل  ف  و�ختلفو�  و�لغر�ض،  �لزر�عة  ف�سيلة 

�لتجارة، وقيل �ل�سناعة،، وقيل �لزر�عة، وهذ� هو �ل�سحيح(.

�لغر�ض  )ف�سل  باب  حتت  م�سلم  ل�سحيح  �سرحه  ف  �لنووي  ذكر   -

ه: )وقد �ختلف �لعلماء ف �أطيب �ملكا�سب و�أف�سلها،  و�لزرع( ما ن�سّ

فقيل �لتجارة، وقيل �ل�سنعة باليد، وقيل �لزر�عة وهو �ل�سحيح(.

�لغر�ض  بيانه حلديث ف ف�سل  �ملب�سوط عند  �ل�سرخ�سي ف  ذكر   -

�لكت�ساب  �إىل  مندوب  �مل�سلم  �أن  دليل  )وفيه  ه:  ن�سّ ما  و�لزرع 

بطريقة �لزر�عة و�لغر��سة، ولهذ� قّدم بع�ض م�سايخنا – رحمهم 

�هلل – �لزر�عة على �لتجارة؛ لأنها �أعم نفعا و�أكرث  �سدقة(.

وعندما نفّت�ض عن �لعّلة من تف�سيل �لعمل بالزر�عة على �لتجارة 

و�ل�سناعة، فاإننا جندها متمّثلة ف عّدة نقاط هي:
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�أي ينق�سه وياأخذ منه.  )1(

زيد  �أبو  عاطف  �حلديث  هذ�  �أورد  وقد   .231 �ض   ،10 ج  �سحيحه،  ف  م�سلم  رو�ه   )2(

�سهري  كتاب  �حلق،  دعوة  �سل�سلة  �لإ�سالم،  ف  �ملو�ت  �لأر�ض  �إحياء  علي،  �سليمان 

ي�سدر عن ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي، �ل�سنة ) 14 (، 1416، �لعدد ) 164 (، مطابع 

ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي، مكة �ملكرمة – �ل�سعودية، �ض 41.

. عاطف �أبو زيد �سليمان علي، �إحياء �لأر�ض �ملو�ت ف �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 35.  )3(

�أن �لزر�عة �أعم �حلرف نفعا؛ �إذ ل يقت�سر نفعها وخريها على �لز�رع   -

وحده، و�إمنا هو متعد للز�رع و�إىل �إخو�نه من �مل�سلمني ولعامة �لب�سر، 

ولغريهم من �لطيور و�لبهائم بل وحتى �حل�سر�ت، فالزر�عة �أف�سل 

لعموم �لنفع بها لالآدمي وغريه، ولعموم �حلاجة �إليها، فهي مادة �أهل 

�حل�سر و�سكان �لأم�سار و�ملدن ف �حل�سول على �لأقو�ت.

وثو�ب  �لأجر  ويّدخر  �ل�سدقات،  جتري  و�لزر�عة  بالغر��ض  �أنه   -

م�سلم  �أخرجه  �لذي  ويوؤيد ذلك �حلديث  �لقيامة،  يوم  �إىل  ذلك 

�ل�ساأن ف رو�يات  عن جابر بن عبد �هلل )ر�سي �هلل عنه( بهذ� 

خمتلفة، منها قوله )�سلى �هلل عليه و�سلم(: »ما من م�سلم يغر�ض 

غر�سًا �إل كان ما �أكل منه له �سدقة، وما �سرق منه له �سدقة، وما 

�أكل �ل�سبع منه فهو له �سدقة، وما �أكلت �لطري فهو له �سدقة، ول 

.
)2(

. �أحد �إل كان له �سدقة« 
)1(

يرزوؤه 

بالزر�عة يحدث �لعمل و�لحرت�ف من عمل �ليد، و�لذي يتحرى فيه   -

�لإن�سان �لك�سب �حلالل ل�سالمة �لقوت �لذي به �سالح �لقلب، وبه 

ي�سفو �لباطن ويكرث �خل�سوع، فالزر�عة من �أحل و�أطيب �ملكا�سب 

.
)3(

ب�سرط �جتناب �لظلم و�لعتد�ء، و�أي تعد حلدود �ل�سريعة 
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وهناك فائدة ر�بعة �أ�سيفها �إىل ما �سبق، وهي تتمثل ف �أن �لعمل   -

ف �لزر�عة من �ساأنه �أن يحفظ �لأمن �لغذ�ئي لالأمة ولالإن�سانية 

بد�أت  و�لتي  �لأر�ض،  ف  �خل�سر�ء  �لرقعة  يزيد  �أنه  كما  جميعا، 

تاأخذ بالنكما�ض ما �أدى �إىل �لختالل ف �لتو�زن �لبيئي.

فهذه �لأحاديث تقرر ف توجيهاتها �لتاأكيد على كل ما من �ساأنه حفظ 

للبيئة  �حلماية  تعزيز  �ساأنه  من  ما  كل  على  و�حلث  وحرمتها،  �لبيئة  كيان 

من �لأ�سر�ر �لبيئية �لتي توؤدي �إىل �لختالل �لبيئي، و�لذي من �ساأنه تهديد 

�لإن�سان با جنته يده، وهذه �لفائدة من �لفو�ئد �لتي ت�ستفاد �سمنًا من هذه 

�لتعامل  ف  �لبيئي  �لتكافل  تاأكيد  على  و��سحة  دللة  ذ�ت  فهي  �لأحاديث، 

وبناء �لعالقة مع �لبيئة، و�حت�ساب �لأجر ف ذلك عند �هلل �سبحانه وتعاىل.

  ثانيًا - اإحياء االأرا�صي املوات يف االإ�صالم:

�لزر�عة،  على  �حلث  عند  �ل�سرعية  �لتوجيهات  حدود  تقف  مل   

وكر�هة عدم ��ستغالل �لأر�ض �ل�ساحلة لذلك لغر�ض �لزر�عة فح�سب، بل 

�لفقهاء على �ختالف مذ�هبهم، وهو  �أمر هام ن�ض عليه جميع  حّثت على 

�إحياء �لأر��سي �ملو�ت، وذلك بزر�عة �لأر�ض �جلدباء وتعمريها، ورّتب على 

ذلك �أحكام تنظم �مل�ساألة با يعود بالنفع على �لأمة و�لب�سرية جمعاء.

�لعمل  �إىل  وتدعو  تنادي  �حلميدة  �لإ�سالم  تعاليم  جاءت  لقد 

ملجتمع  و�سول وحتقيق  وزيادته  �لإنتاج  على  وت�سّجع  و�إخال�سه،  و�إتقانه 

�لكفاية و�لعدل. ومن �أحكام �لإ�سالم �لتي تقرر ذلك ما يت�سل بالأدلة 

�ل�سريحة �لتي تثبت م�سروعية �إحياء �ملو�ت، ولعل �أهمها:



�لإ�سالم،  �ملو�ت ف  �لأر�ض  �إحياء  �سليمان علي،  �أبو زيد  �أورد هذ� �حلديث عاطف   )1(

مرجع �سبق ذكره، �ض 85. وقد نقل هذ� �حلديث عن �لرتمذي ف �لهام�ض قوله ف 

هذ� �حلديث �لذي روى عن جابر: ) هذ� حديث ح�سن  �سحيح (، بينما ف �حلديث 

�لذي روي عن �سعيد قال: ) هذ� حديث ح�سن غريب (، وذلك نقال عن �بن �لعربي 

ب�سب�،  �ملحمدي  �لوحي  د�ر  �لرتمذي،  �سحيح  ب�سرح  �لأحوذي  عار�سة  ف  �ملالكي 

�لقاهرة – م�سر، ج 6، �ض 146 – 49.

�أورد هذ� �حلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي، �إحياء �لأر�ض �ملو�ت ف �لإ�سالم، مرجع   )2(

�سبق ذكره، �ض 85. وقد نقل هذ� �حلديث عن �سنن �أبي د�ود،   ج 2، �ض 158، م�سطفى 

�حللبي، �لقاهرة – م�سر، و�بن �لقيم �جلوزية ف عون �ملعبود �سرح �سنن �أبي د�ود، ت: 

عبد �لرحمن حممد عثمان، ط: 3، 1979، د�ر �لفكر، بريوت – لبنان، �ض 326 – 27.  

�لإ�سالم،  �ملو�ت ف  �لأر�ض  �إحياء  �سليمان علي،  �أبو زيد  �أورد هذ� �حلديث عاطف   )3(

�أعمر ( بفتح  �لبخاري وله: ) من    مرجع �سبق ذكره، �ض 59. و�حلديث ف رو�ية 

�لهمزة و�مليم من �لرباعي، وقد علق على ذلك = �حلافظ بن حجر ف مرجعه فتح 

ررَ ( ثالثيا، كما ف  مرَ �لباري ج 5 �ض 20 بقوله: ) قال عيا�ض: كذ� وقع �ل�سو�ب ) عرَ

وقول �هلل تعاىل: ) وعمروها �أكرث مما عمروها (.
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�هلل )ر�سي �هلل عنهما(، �أن  عبد  بن  وجابر  زيد  بن  �سعيد  عن   ·
. وز�د �سعيد بن 

)1(
ر�سول �هلل قال: »من �أحيا �أر�سا ميتة فهي له«

 .
)2(

زيد: »ولي�ض لعرق ظامل حق«. وهذ� �حلديث �أخرجه �لرتمذي 

ف �سننه عنهما، و�أخرجه �أبو د�ود ف �سننه عن �سعيد وحده.

عن عروة بن �لزبري عن عائ�سة )ر�سي �هلل عنها(، عن �لنبي   ·
. �أر�سا لي�ست لأحد 

)3(
)�سلى �هلل عليه و�سلم( قال: »من عّمر 

فهو �أحق بها«. قال عروة بن �لزبري: ق�سى به عمر بن �خلطاب 

)ر�سي �هلل عنه( ف خالفته.



�لإ�سالم،  �ملو�ت ف  �لأر�ض  �إحياء  �سليمان علي،  �أبو زيد  �أورد هذ� �حلديث عاطف   )1(

مرجع �سبق ذكره، �ض 85. وقد قال ف �لهام�ض �أنه من �سحيح �لبخاري ) بريوت: 

د�ر �لفكر (، ج 3، �ض 70، كتاب �حلرث و�ملز�رعة، حتت رقم ) 15 (.

�لإ�سالم،  �ملو�ت ف  �لأر�ض  �إحياء  �سليمان علي،  �أبو زيد  �أورد هذ� �حلديث عاطف   )2(

مرجع �سبق ذكره، �ض 85. وذلك نقال عن م�سند �أحمد بن حنبل ) �لطبعة �لثانية، 

د�ر �لفكر، بريوت (، ج 6، �ض 120.

�لإ�سالم،  �ملو�ت ف  �لأر�ض  �إحياء  �سليمان علي،  �أبو زيد  �أورد هذ� �حلديث عاطف   )3(

مرجع �سبق ذكره، �ض 85. و�لعافية: كل طالب رزق من �إن�سان �أو بهيمة �أو طائر، �بن 

�لأثري ف �لنهاية ف غريب �حلديث و�لأثر، ج 3، �ض 219.

�لإ�سالم،  �ملو�ت ف  �لأر�ض  �إحياء  �سليمان علي،  �أبو زيد  �أورد هذ� �حلديث عاطف   )4(

مرجع �سبق ذكره، �ض 85. وذلك نقال عن �بن �لأثري ف �لنهاية ف غريب �حلديث 

و�لأثر، ج 3، �ض 304 – 327 – 338 – 356 – 381، وذلك ف عدة رو�يات.

�لإ�سالم،  �ملو�ت ف  �لأر�ض  �إحياء  �سليمان علي،  �أبو زيد  �أورد هذ� �حلديث عاطف   )5(

مرجع �سبق ذكره، �ض 60. وذلك نقال عن كتاب �لإح�سان برتتيب �سحيح �بن حبان، 

ط: 1، 1987، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان، �ض 319 – 20.
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�أخرجه  كما  �سحيحه،  ف   .
)1(

�لبخاري  �أخرجه  �حلديث  وهذ� 

. برو�ية �سبيهة بالرو�ية �ل�سابقة بقوله: عن عائ�سة 
)2(

�أحمد ف م�سنده 

)ر�سي �هلل عنها( قالت: قال ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم(: »من 

عّمر �أر�سا لي�ست لأحد فهو �أحق بها«.

عن جابر بن عبد �هلل )ر�سي �هلل عنه( قال: قال ر�سول �هلل   ·
وما  لـه،  �أر�سا ميتة فهي  �أحيا  »من  و�سلم(:  )�سلى �هلل عليه 

. منها فهو له �سدقة«. و�حلديث روي برو�يات 
)3(

�أكلت �لعافية 

. ف 
)5(

.  ف م�سنده، و�بن حّبان 
)4(

كثرية، وقد �أخرجه �أحمد 
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�لإ�سالم،  �ملو�ت ف  �لأر�ض  �إحياء  �سليمان علي،  �أبو زيد  �أورد هذ� �حلديث عاطف   )1(

مرجع �سبق ذكره،  �ض 60. وذلك نقال عن �سنن �لد�رمي، �ل�سيد عبد �هلل ها�سم، 

 – �لريا�ض   ،181 �ض   ،2 ج   ،1966  ،)7( �لنبوية  �ل�سنة  كتب  مطبوعات  �سل�سلة 

�ل�سعودية.

.
)1(

�سحيحه، و�لد�رمي ف �سننه 

كتابه  ف  �سليمان  زيد  �أبو  عاطف  ذكرها  �لتي  �لأحاديث  فهذه 

على  وو��سحة ف �حلث  �سريحة  �لإ�سالم(  �ملو�ت ف  �لأر��سي  )�إحياء 

�هلل  عند  من  ذلك  ف  و�لثو�ب  �لأجر  و�بتغاء  �ملو�ت،  �لأر��سي  �إحياء 

تعاىل، هذ� بالإ�سافة �إىل حتقيق �لنفع للبيئة با فيها من خملوقات، كما 

�إحياء �ملو�ت منافع ترجتى منها ما يت�سل مبا�سرة بنفع �لتو�زن  �أن ف 

�لبيئة و�لتنمية �ل�سكانية �ل�سليمة ف �لبالد، ومن هذه �لفو�ئد:

جديدة: ل �سك �أن �إحياء �لأر��سي  �قت�سادية  مو�رد  �إ�سافة   ·
ما  وهذ�  زر�عيا،  �مل�ستغّلة  �لرقعة  زيادة  �إىل  يوؤدي  �ملو�ت 

يعك�ض تلبية لحتياجات �ملجتمع �لذي حتيا فيه هذه �لف�سيلة، 

�لرفاهية  حتقيق  نحو  �لقت�ساد  ف  �لتنمية  عجلة  يدفع  مما 

�لقت�سادية للمو�طنني.

جغر�فيا: �إن �نتهاج �لدولة ل�سيا�سة حكيمة  �ل�سكان  توزيع  �إعادة   ·
�لإ�سالم  و�سرع  بهدي  ذلك  م�ستنرية ف  �لأفقي  �لزر�عي  للتو�ّسع 

لتخفيف  �ملجال  يف�سح  �سوف  �ملو�ت  �لأر��سي  �إحياء  ف  �حلنيف 

�لرتكيز �ل�سكاين �حلادث ف مناطق حمددة بعينها دون غريها، 

و�لعمل على ت�سجيع �ل�سّكان على �لنتقال �إىل �ملناطق �ل�سحر�وية 

لتعمريها و�إقامة جمتمعات عمر�نية جديدة بها.
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�لإ�سالم،  �ملو�ت ف  �لأر�ض  �إحياء  �سليمان علي،  �أبو زيد  �أورد هذ� �حلديث عاطف   )1(

مرجع �سبق ذكره،  �ض 85. 
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حتقيق �لنفع للتو�زن �لبيئي: مما ل �سك فيه �أنه �إذ� كانت   ·
�لعتناء  �إهمال  وعدم  للزر�عة،  �ل�ساحلة  �لأر��سي  زر�عة 

فاإنه  �لبيئي،  �لتو�زن  تعزيز  �إىل  يوؤدي  كان  �إذ�  بها  و�لهتمام 

ومن دون �سك يوؤدي �إحياء �لأر��سي �ملو�ت �إىل تعزيز ذلك؛ �إذ 

توؤدي عملية �إحياء �ملو�ت �إىل زيادة �لرقعة �لزر�عية، ولذلك 

�لثانية،  �لنقطة  ف  ذكرته  با  فتتمثل  �لأوىل  فاأما  فائدتان، 

وهي �لتخفيف من تكّد�ض �ل�سكان ف مكان و�حد، ولذلك نفع 

بيئي كبري، هذ� ف�سال عن �أن زيادة �لرقعة �خل�سر�ء تزيد من 

.
)1(

�إعادة هند�سة �لتو�زن �لبيئي ف �أجمل �سورها 

ثالثًا - حماية البيئة كما قررتها التطبيقات الفقهية 

�إف�ساد  نتيجة  �لإن�سان  تقع على  �لتي  �لبيئية  �لأ�سر�ر  تتنوع �سور 

�لبيئة �لتي يعي�ض فيها، وقد بنّي �لفقهاء �سورً� عديدة من هذه �لأ�سر�ر 

ف ثنايا موؤلفاتهم، فهناك بع�ض �لنقول عنهم تعك�ض جانبا من �ملعاين 

ف  وذلك  �لإ�سالمي،  و�ملنظور  �ملنهج  ف  �لبيئة  على  للحفاظ  �ل�سامية 

معاجلة �لأ�سر�ر �لبيئية بختلف ت�سعباتها، و�ملتمثلة ف:

�جلوية. �لبيئة  �أ�سر�ر   ·

�أ�سر�ر �لبيئة �لأر�سية.  ·

�ملائية. �لبيئة  �أ�سر�ر   ·
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وجنمل ف هذ� �ملقام �لقول ف هذه �لأنو�ع من �لأ�سر�ر وذلك على 

�لنحو �لتايل:

�لبيئة �جلوية:  �أ�سر�ر   ·

هناك �سوٌر متعددٌة لالإ�سر�ر بالبيئة �جلوية ذكرها �لفقهاء، ومنها:

�لهو�ء  تف�سد  �أ�سر�ر  وهي  �ملوؤذية:  و�لغاز�ت  �لرو�ئح  �سرر   .1

�ملنع من  �إىل وجوب  �لفقهاء  �لإن�سان للخطر. وقد �جته  وتعر�ض �سحة 

هذه �لأ�سر�ر، وذلك حتى لو فعل �لإن�سان ذلك ف ملكه �خلا�ض، وذلك 

تقرر ذلك ف خمتلف  �لتي  �لن�سو�ض  �ملعتاد، ومن  فعله على غري  متى 

�ملذ�هب �لفقهية.

من �لفقه �حلنفي: حيث جاء ف �لفتاوى �خلائية �أنه )مينع من   ·
يريد �أن ميار�ض �لدباغة ف د�ره �إن كان يح�سل من ذلك �أذى للجري�ن 

�أنه: )لو �تخذ د�ره حّماما  على �لدو�م(. كما جاء ف جامع �لف�سولني 

ويتاأذى �جلري�ن من دخانه فلهم منعه، �إل �أن يكون �حلّمام مثل دّخان   

�جلري�ن(. وجاء �أي�سا: )منع �ملالك من هدم د�ره �إذ� ترتب عليه �سرر 

يتبع  �أن  �ملالك  فعلى  معتاد،  غري  �سررً�  يرتتب  باأن  وذلك  باجلري�ن(، 

��ستخد�م حقه.  منع من  و�إل  �ل�سرر عن �جلري�ن،  تدفع  �لتي  �لو�سائل 

على  قننت  و�لتي  �لعدلية،  �لأحكام  جملة  من   )1200( �ملادة  وتقول 

�تخذ  لو  مثاًل  كان،  وجه  باأي  �لفاح�ض  �ل�سرر  )يدفع  �حلنفي:  �ملذهب 

�أو طاحون، وكان يح�سل من طرق �حلديد  ف �ت�سال د�ر وكان حد�دً� 

ودور�ن �لطاحون وهن لبناء تلك �لد�ر، �أو حدث فرنًا �أو مع�سرة بحيث 
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�لر�ئحة  �أو  �لدخان  من  لتاأذيه  فيها  �ل�سكنى  �لد�ر  �ساحب  ي�ستطيع  ل 

�لكريهة، فهذ� كله �سرر فاح�ض(.

�إذ�  �ملالكية منع كل ذي ر�ئحة كريهة  �ملالكي: يرى  �لفقه  من   ·
ت�سرر بها �جلري�ن، وهذ� ما بينتهم كتبهم، حيث جاء ف �ملدّونة �لكبى 

�أر�أيت  )قلت:  و�لأرحية:  و�لأفر�ن  �حلمامات  �تخاذ  ما جاء ف  باب  ف 

�إن كان يل عر�سة �إىل جانب دور قوم فاأردت �أن �أحدث ف تلك �لعر�سة 

حّمامًا �أو فرنًا �أو مو�سعًا لرحا فاأبى علي �جلري�ن ذلك، �أيكون لهم �أن 

�جلري�ن  على  �سر�رً�  يحدث  ما  كان  �إن  قال:  مالك.  قول  ف  مينعوين 

قال:  مالكًا  لأن  ذلك؛  من  مينعوك  �أن  فلهم  �أ�سبهه،  وما  �لدخان  من 

�لفقيه  مينع من �سرر جاره، فاإن كان هذ� �سرر منع من ذلك(. وقال 

�أحمد �لون�سري�سي: )ل يجوز �إحد�ث ��سطبل �إذ� �أ�سر باجلار(. ويقول 

�لدخان  �أ�سر  �إذ�  �آخر  على  يزيد  �أن  بيت  ل�ساحب  )لي�ض  ذلك:  بعد 

باجلري�ن(. وقال �لعالمة �لك�سناوي: )ل يجوز ل�سخ�ض �أن يحدث �سيئا 

مما  وغريها  و�ملجزرة  و�ملدبغة  و�حلّمام  كامل�سبكة  وذلك  بجاره،  ي�سر 

يتاأذى به �جلار(.

�ل�سافعي: جاء ف كتب �ل�سافعية ما يفيد منع كل ذي  من �لفقه   ·
ر�ئحة كريهة، وذلك �إذ� ت�سرر به �لآخرون، حيث جاء ف كتبهم: )يحرم 

على �ل�سخ�ض �إحد�ث فرن �أو رحى �أو مع�سرة، لوجود �ل�سرر بالدخان 

و�سوت �لرحى وما �أ�سبه ذلك(. وجاء �أي�سا: )مينع �ل�سخ�ض �أن يتخذ 

د�ره �ملحفوفة ب�ساكن مدبغة، وكذ� �جللود مما يوؤذي حيث كان ثم من 
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يتاأذى به(. وقد �أفتى فقهاء �ل�سافعية بت�سمني من جعل د�ره بني �لنا�ض 

معمل ن�سادر و�سّمه فماتو� ب�سبب ذلك.

ما  )مينع  �حلنابلة:  كتب  ف  جاء  حيث  �حلنبلي:  �لفقه  من   ·
كان ي�سر بال�سكان كما لو كانت ر�ئحته خبيثة، ومن ذلك �أن يجعل د�ره 

مدبغة، �أو �أن يلقى ف �ساحته �حليو�نات �مليتة، �أو �أن يحدث كنيفًا يتاأذى 

جري�نه بر�ئحته(. وبنّي �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية كيفية �ملنع بقوله: )ومن 

كانت له �ساحة تلقى فيها �لرت�ب و�حليو�نات ويت�سرر �جلري�ن بذلك، 

فاإنه يجب على �ساحبها �أن يدفع �سرر �جلري�ن، �إما بعمارتها �أو �إعطائها 

ملن يعمرها �أو مينع �أن يلقى فيها ما ي�سر باجلري�ن(.

�ملذ�هب  خمتلف  من  �لن�سو�ض  خمتلف  �أن  ذلك  ف  �مل�ساألة  وخال�سة 

تبني باأن �لت�سرفات �ل�سارة ممنوعة باتفاق �لفقهاء، ولو ح�سلت وترتب عليها 

�ل�سرر كان �ملت�سبب �سامنًا ملا �حلق بالآخرين من �سرر. كما �أن ��ستعمال �حلق 

لي�ض مطلقا، بل هو مقّيد بعدم �لإ�سر�ر بالآخرين، فقد ي�ستعمل �لإن�سان حقه 

��ستعماًل �سحيحًا ولكن يرتتب على فعله �لإ�سر�ر بالآخرين.

ويتبني كذلك �أن كل ما مينع �حلو�ئج �لأ�سلية لل�سكنى يعد �سررً� 

هو�وؤه  يكون  �أن  لل�ساكن  �لأ�سلية  �حلو�ئج  ومن  رفعه،  يجب  فاح�سًا 

�ت�سم    �إذ�  خ�سو�سًا  يف�سده،  مما  خاليًا  و�أ�سرته  هو  ي�ستن�سقه  �لذي 

بال�ستمر�رية.

�لناجمة عن  �لعالية  �لأ�سو�ت  وهي  �ملزعجة:  �لأ�سو�ت  2. �سرر 
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ممار�سة �أرباب �ل�سناعات حلرفهم، وقد �سرح كثري من �لفقهاء بنع 

�لأ�سو�ت �لتي تعيق �لر�حة و�ل�ستقر�ر وقت �لهدوء؛ وذلك لأنها ت�سبب 

�إزعاجًا للجري�ن، ومما ذكروه ف ذلك:

�حلنفي: حيث جاء ف �لفتاوى �لهندية: )وللجري�ن  �لفقه  من   ·
منع دّقاق �لذهب من دّقه بعد �لع�ساء �إىل طلوع �لفجر(. وجاء ف �سرح 

�أن �لد�ر  فتح �لقدير: )وف �لذخرية حكى بع�ض م�سايخنا رحمهم �هلل 

للخبز  تنورً�  فيها  يبني  �أن  �لد�ر  �ساحب  فاأر�د  لدور  كانت جماورة  �إذ� 

ارين مينع منه؛ لأنه يت�سرر به  �لد�ئم، �أو رحى للطحن، �أو مدّقة للق�سّ

جري�نه �سر�رً� فاح�سًا، قيل و�أجمعو� على منع �لدق �لذي يهدم �حليطان 

ويوهنها، ودور�ن �لرحى من ذلك(. ثم يقول: )و�أما �لتو�ّسع �إىل منع كل 

�سرر ما يف�سد باب �لنتفاع بلك �لإن�سان(.

من �لفقه �ملالكي: جاء ف �لبيان و�لتح�سيل: )ما يحدثه �لرجل   ·
ف ملكه مما ي�سر بغريه ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام، : منه ما مينع باتفاق، 

باتفاق، ومنه ما يختلف ف حكمه(. ثم قال: )ومما ل  ومنه مال مينع 

حكى  و�لند�ف،  و�لكما  كاحلّد�د  �لأ�سو�ت  �سرر  ذلك  من  باتفاق  مينع 

�بن حبيب �أنه ل مينع. وذهب بع�ض �لفقهاء �ملتاأخرين �إىل �أنه مينع من 

�سرر �لأ�سو�ت(. ونقل هذ� �لن�ض �بن عبد �لرفيع. ويبني �ساحب �لتاج 

و�لإكليل �ل�سوت �لذي ل مينع فيقول: )و�ل�سوت ل يخرق �لأ�سماع، ول 

ي�سر بالأج�سام فال مينع �إل �أن ي�سر باجلدر�ن فيمنع(. ويتبني من هذه 

�لن�سو�ض �أن �سرر �لأ�سو�ت خمتلف فيه بني فقهاء �ملالكية، وقد جمع 
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�بن فرحون و�لت�سويل هذه �لآر�ء فقال: )�سرر �لأ�سو�ت حكى �بن ناجي 

فيه �أربعة �أقو�ل: قيل منعوه مطلقا، وبه �لعمل عندنا، وقيل مينع مطلقا. 

فالأول  بالنهار  �إن عمل  وقيل  �سيوخ طليطلة،  �أفتى  وبه  عّتاب،  �بن  قاله 

وبالليل فالثاين، وقيل يجوز �إن خف ومل يكن فيه كبري م�سرة(.

�لبجريمي: )يحرم على  �ل�سافعي: جاء ف حا�سية  �لفقه  من   ·
�ل�سخ�ض ... و�سوت �لرحى وما �أ�سبه ذلك(. وجاء ف �سرح جالل �لدين 

�لطالبني: )ويت�سرف كل و�حد من �ملالك ف ملكه  �ملحلي على منهاج 

على �لعادة ول �سمان عليه �إن �أف�سى �إىل تلف، فاإن تعدى �لعادة �سمن 

ما تعدى فيه. و�لأ�سح: �أنه يجوز �أن يتخذ د�ره �ملحفوفة ب�ساكن حمامًا 

�إذ�  ار،  ق�سّ �أو  حد�د  حانوت  �لبز�رين  ف  وحانوته  وطاحونة  و��سطباًل 

�حتاط و�حكم �جلدر�ن با يليق بق�سوده، و�لثاين: مينع ذلك ملا فيه 

من �ل�سرر، وعور�ض باأن ف منعه �إ�سر�ر� به(.

�لفقه �حلنبلي: جاء ف �لإن�ساف: )�ل�سحيح من �ملذهب  من   ·
�أن �جلار مينع من �لت�سرف ف ملكه با ي�سر جاره، وعمل دكان ق�سارة 

يتاأذى بكرثة دقه، �أو رحى يتاأذى بها جاره، ونحو ذلك، وعليه جماهري 

�لأ�سحاب(. وجاء ف ك�ّساف �لقناع: )ويحرم على �جلار �إحد�ثه ف ملكه 

ما ي�سر بجاره، وجعله دكان ق�سارة �أو حد�دة يتاأذى بكرثة دّقه، ويتاأّذى 

بهّز �جلدر�ن من ذلك، وبن�سب �لرحى يتاأذى بها جارة ونحو ذلك(. 

وجه  على  ملكه  ف  ت�سرف  �إذ�  �ل�سخ�ض  �أن  حتدثو�  �لفقهاء  �إن 

�لعادة، وبّينو� باأنه يجوز �أن يت�سرف ف ملكه ولو ترتب على ذلك �سرر 
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بالآخرين، وذلك طاملا ت�سرف فيه على �لوجه �ملعتاد، و�تخذ من �لو�سائل 

�لالزمة ما مينع �إحلاق �ل�سرر بالآخرين، �أما �إذ� كان ت�سرفه ف ملكه 

على غري �لوجه �ملعتاد، وترتب على ذلك �لإ�سر�ر بالآخرين، فقد �ختلف 

�لفقهاء ف ذلك:

منهم من منع مطلقا؛ لأنه يرتتب عليه �سرر بنّي بالآخرين.   -

يت�سرف ف ملكه، ومنعه من  لأنه  منهم من مل مينع مطلقا؛   -

ذلك �إ�سر�ر به.

�لآخر،  �لبع�ض  دون  �لأوقات  بع�ض  ف  �ملنع  جعل  من  منهم   -

فجعلوه بالنهار ومنعوه بالليل.

ل مينع �إن خف �لعمل، ومل يكن فيه م�سّرة كبرية.  -

وي�ستقر زكي زكي زيد�ن على �أن �ل�سوت �إذ� كان فيه �سرر كبري 

وي�ستد�م مينع؛ لأنه يوؤدي �إىل �إحلاق �ل�سرر �لبنّي بالآخرين، �أما �إذ� كان 

ف بع�ض �لأوقات ولي�ض فيه م�سّرة فال مينع؛ لأن ف منعه �سيكون �إحلاق 

�ل�سرر باملالك، فمنعه يجعله ل ي�ستطيع �لت�سرف ف ملكه.

ومما جتدر �لإ�سارة �إليه �أن �لأ�سو�ت �ملزعجة من غري �ملالك ممنوعة 

باتفاق �لفقهاء، �إذ �أن من يفعل ذلك لي�ض له �حلق فيما يفعل �إل �إذ� كانت له 

حاجة، بل يجب �أن يعاقب �إذ� تالعب بهذه �لو�سيلة لغري غايتها.

�لأر�سية:  �لبيئة  �أ�سر�ر   ·
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يعد زكي زكي زيد�ن �أ�سر�ر �لطرق �لعامة من �أبرز �لأ�سر�ر على 

�لبيئة �لأر�سية، وي�سرد ف ذلك خم�سة �أ�سناف من �لأ�سر�ر تتمثل ف:

�لطرق  بلكية  �لفقهاء  ي�سّرح  حيث  �لعامة:  �لطرق  ملكية   .1

�لعامة، فهي حق م�سرتك بني �لعامة، ولي�ست ملكارًَ لأحد من �لنا�ض. وقد 

بنّي �لقر�ف ف �لفرق بني قاعدة �مللك وقاعدة �لت�سرف �إذ يقول: )�إن 

�لأ�سو�ق  ومقاعد  و�ل�سكك  �ملطاف  ومو��سع  و�خلو�نق  و�لربط  �مل�ساجد 

�أي�سا ف ك�ساف  وورد  �لت�سرف(.  �ل�سرعية من  �ملكنة  فيها مع  ل ملك 

�لقناع �أن �لطريق �لنافذ ملك للم�سلمني كلهم، وهذ� ل مينع من �عتبار 

بحكم  �لأفر�د  بها  ينتفع  �لتي  �لعامة  �لدولة  �أمالك  من  �ملر�فق  تلك 

تخ�سي�سها �ملبا�سر على �سبيل �إباحة �لنتفاع.

�لوقوف  بجو�ز  �لفقهاء  �سرح  فقد  �لعامة:  �لطرق  يف  �لوقوف   .2

يقول  ذلك  وف  �ملارة،  على  ي�سيق  �أل  ب�سرط  �لعامة  �لطرق  ف  و�جللو�ض 

جالل �لدين �ملحلي من �ل�سافعية: )منفعة �ل�سارع �لأ�سلية �ملرور فيه، ويجوز 

�جللو�ض فيه ل�سرت�حة ومعاملة ونحوهما �إذ� مل ي�سّيق على �ملارة، ول ي�سرتط 

�إذً� �لإمام ف ذلك لتفاق �لنا�ض عليه على تالحق �لأع�سار من غري نكري، 

وله تظليل مقعده فيه ببارية وغريها مما ل ي�سّر باملاّرة(.

�لإن�سان  يفعل  قد  �إذ  �لعامة:  �لطرق  يف  �لإن�سان  يحدث  ما   .3

بع�ض �لأ�سياء �لتي توؤدي �إىل ت�سييق �لطرق �لعامة، وذلك كبناء دكان �أو 

بلكونة �أو كنيف، �أو يخرج ميز�با على �لطريق �لعام، �أو ما �ساكل ذلك، 

وللفقهاء ف ذلك خالف ف  �مل�ساألة.
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ف �ملذهب �حلنفي: يجيز �لفقهاء �لأحناف ذلك، وي�سرتطون   ·
ي�سر  ل  كان  و�إن  فيه،  �ملرور  وبني  �لطريق  �أهل  بني  يحول  �أل 

باأحد ل�سعة �لطريق جاز له �إحد�ث ذلك ما مل مينع منه.

ف �ملذهب �ملالكي: قال حممد بن ر�سد: )�تفق مالك و�أ�سحابه   ·
�مل�سلمني  طريق  من  يقتطع  �أن  لأحد  يجوز  ل  �أنه  علمت  فيما 

�سيئا فيزيدوه ويدخله ف بنيانه، وغن كان �لطريق و��سعًا جدً� 

ل ي�سره ما �قتطع منه، ومل ير مالك باأ�سا ف �مل�سجد، وحكى 

�بن وهب عن ربيعة ف �ملجموعة �أنه ل يجوز ملن بنى م�سجدً� 

ف طائفة من د�ره �أن يتزيد فيه من   �لطريق(.

�أخرج  )و�إن  �ل�سري�زي:  �لإمام  قال  �ل�سافعي:  �ملذهب  ف   ·
جناحًا �إىل طريق مل يخل، �إما �أن يكون �لطريق نافذً� �أو غري 

نافذ، فاإن كان �لطريق نافذً� نظرت، فاإن كان �جلناح ل ي�سر 

�لبجريمي:  �سليمان  وقال  عليه(.  يعرت�ض  ومل  جاز،  باملارة 

)يجوز لالإن�سان �أن ي�سرع ب�سروط ثالثة: �أن يكون م�سلمًا، و�أل 

للعادة، وي�سر  �إظالمًا خمالفًا  و�أل يظلم �ملو�سع  �ملارة،  ي�سر 

�سررً� ل يحتمل �لعادة(.

يجوز  )ول  �ملرد�وي:  �لدين  عالء  قال  �حلنبلي:  �ملذهب  من   ·
�أن ي�سرع �إىل طريق نافذ جناحًا ول �ساباطًا، وكذلك ل يجوز �أن 

يخرج دّكة، وهذ� �ملذهب مطلقًا ن�ض عليه ف رو�ية �أبي طالب 

و�بن من�سور ومهنا وغريهم، وعليه جماهري �لأ�سحاب، وقطع 
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�لإمام  عن  وحكى  �ملذهب،  مفرد�ت  من  وهو  منهم،  كثري  به 

�أحمد )رحمه �هلل( جو�زه بال  �سرر(.

وخال�سة �مل�ساألة ف ذلك �أنه �إن كان �لإحد�ث �سي�سر باأهل �لطريق 

ويحول بينه وبني �ملرور فيه فاإنه مينع باتفاق �لفقهاء، و�إن كان ل ي�سر 

باأهل �لطريق ففيه �أربعة  �أقو�ل:

يجوز له ذلك �أذن له �لإمام �أم مل ياأذن، و�سو�ء منعه �لنا�ض �أم   -

مل مينعوه.

يجوز �إن مل مينع �لإمام �أو �لنا�ض، فاإن منعو� مل يجز.  -

يجوز له ذلك �إن �أذن له �لإمام �أو نائبه.  -

ل يجوز له ذلك �إن مل ياأذن له �لإمام �أو نائبه.  -

�أبو  �لإمام  قال  �لإحد�ث:   هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من   .4

حنيفة �لنعمان: )لكل �أحد من عر�ض �لنا�ض م�سلمًا كان �أو ذميًا �أن مينعه 

�إذن  بغري  �لو�سع  �أر�د  �إذ�  يكن  مل  �أو  �سرر  فيه  كان  �سو�ء  �لو�سع،  من 

�لإمام؛ لأن فيه �لفتيات على ر�أي �لإمام فيما �إليه تدبريه، فلكل �أحد �أن 

ينكر عليه، وبه قال �أبو يو�سف، وقال حممد: لي�ض لأحد حق �ملنع �إذ� مل 

يكن فيه �سرر؛  لأنه ماأذون ف �إحد�ثه �سرعًا، فهو كما لو �أذن له �لإمام(. 

وقال �سم�ض �لدين �ل�سرخ�سي: )ل يق�سى عليه بالهدم بخ�سومة �لعبيد 

و�ل�سبيان و�ملهجورين(.



– زكي زكي ح�سني، �لأ�سر�ر �لبيئية و�أثرها على �لإن�سان، وكيف عاجلها  . زيد�ن   )1(

�لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 40.
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�أن  �لفقهاء  بنّي  �لطريق:  يف  �لإن�سان  يحدثه  ما  تقادم   .5

وذلك  قدمية،  كانت  ولو  ترفع  فاح�سا  �سرر  باملارين  �ل�سارة  �لأ�سياء 

كالغرفة و�لبوز و�لد�نيني، فاإنه يجب رفعهما؛ لأنهما بو�سعهما �ملذكور 

ي�سطدمان باملارين وبدو�بهم و�أحمالهم، فيح�سل �ل�سرر لهم، و�ل�سرر 

يجب �أن يز�ل ولو كان قدميا. فقد قال �بن عابدين: )�ل�سرر �لبنّي يز�ل 

ولو قدميًا(. وقال �لقا�سي عبد �لرحمن بن قا�سم �ل�سعب: )�سئل �سحنون 

عن رجل يدخل من زقاق �مل�سلمني �سيئًا ف د�ره، و�لزقاق نافذ فال يرفع 

�جلري�ن ذلك �إىل �حلاكم، ول ي�سهدون به �إل بعد ع�سرين �سنة، فقال: 

ول  �لأزّقة  ول متلك  �لبّينة،  �سّحت  �إذ�  �لزقاق  �إىل  ويرد  بناوؤه،  )يهدم 

.
)1(

حتاز فيها حيازة( 

  · �أ�سر�ر �لبيئة �ملائية: 

لقد ورد ف كتب �لفقهاء �أن �لإ�سر�ر باملاء �أيًا كان نوعه �أمر ل يجوز، 

و�أن من يفعل ذلك مينع؛   وذلك لأن قطع �ل�سرر و�جب، كما بني �لفقهاء �أن 

لكل �إن�سان �أن ينتفع بهذه �ملياه، وذلك ب�سرط عدم �ل�سرر بها.

�أحد  )ولكل  �لعامة:  �ملياه  �سحنة ف  �بن  قال  �لفقه �حلنفي  ففي 

�إىل  �لنهر  و�تخاذ  �مل�سرعة  و�تخاذ  و�لد�لية  و�ل�ساقية  �لطاحون  ن�سب 

�أر�سه ب�سرط �أل ي�سر بالعامة فاإن �سر مينع من ذلك، و�إن �أ�سر وفعل 

فلكل و�حد من �أهل �لد�ر م�سلمًا �أو ذميًا �أو �مر�أة �أو مكاتب منعه(.



. �ملرجع �ل�سابق، �ض 77.  )1(
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�إحد�ث  عن  �سئل  عندما  عيا�ض  �لقا�سي  قال  �ملالكي  �لفقه  وف 

و�جب،  �ل�سرر  قطع  باأن  �حلكم  جو�به  فكان  �ملياه،  على  �ملر�حي�ض 

و�لق�ساء به لزم، قام بذلك �أهل �جلنات ومن �سو�هم باحل�سبة، وعلى 

قائم  يقم عنده  و�إن مل  �لأمر،  به  �ت�سل  �إذ�  ذلك  ينظر ف  �أن  �حلاكم 

�إليه �لعدول، فاإذ� �سهدو� عنده به ق�سى بتغريه ملا ف ذلك من  فليبعث 

�حلق جلماعة �مل�سلمني خارج �جلنات.

وف �لفقه �حلنبلي قال �بن قد�مة �ملقد�سي: )و�إن �أر�د �أن ي�سقي 

ي�سقي  �أن  ب�سقيه، جاز  �أحد  ي�ست�سر  �ملاء ف نهر عظيم ل  �أر�سًا، وكان 

كيف �ساء؛ لأنه ل �سرر فيه على �أحد(.

وخال�سة �لقول ف ذلك �أن �لفقهاء ��سرتطو� ف �لنتفاع باملياه من 

�لبحار و�ملحيطات و�لأنهار عدم �لإ�سر�ر باأحد، وقد تكلم �لفقهاء عن 

�سور �لإ�سر�ر ف زمانهم، وينبغي �أن نقي�ض على هذه �ل�سور كل ما يوؤدي 

.
)1(

�إىل �لإ�سر�ر باملياه ف ع�سرنا �حلا�سر 

فّرعو�  قد  �لفقهاء  �أن  يت�سح  ��ستعر��سه  �سبق  ما  خالل  ومن 

�لن�سو�ض  قررته  ما  على  �لتف�سيلية  وم�سائلهم  �لفقهية  تطبيقاتهم 

فاإنه  فيه  �ختلفو�  قد  كانو�  وما  و�ل�سنة،  �لكتاب  ف  �ملتمثلة  �ل�سرعية 

�لو�قع  وفقًا ملقت�سيات  �إل  لي�ض  �لن�ض  ناجمًا عن �ختالف ف فهم  كان 

عالقة  تنظم  بطبيعتها  �أنها  �أحكامهم  خالل  من  جتد  كما  ومعطياته. 
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�أن تو�زن بني حرية �ل�سخ�ض فيما ميلك، وما  �لإن�سان بالبيئة، وحتاول 

كل  عن  و�لتحرز  و�ل�سر�ر،  لل�سرر  منع  من  �ل�سمحاء  �ل�سريعة  قررته 

�سلوك �أو فعل ي�سر م�ستخدمًا �آخر للبيئة.

ومن هنا جند �أن �لفقهاء من خالل م�سائلهم وتفريعاتهم وتناولهم 

قد نّظمو� عالقة �لإن�سان بالبيئة، وعالقة �لإن�سان بالإن�سان �أثناء �لتعامل 

�أن  �أن تنطلق من خالل فهم يغر�ض  ينبغي  �لعالقة  و�أن هذه  �لبيئة،  مع 

��ستهد�ف عدم �لإ�سر�ر بالآخرين، و�لتحرز عنه �سبيل لك�سب �لكثري من 

�لثو�ب و�لأجر، و�أن �لإن�سان متى كان �سرره متعمدً� للبيئة ودون حاجة 

لذلك، فاإن ويل �لأمر عليه �أن يحا�سبه، �أما عن كان يت�سرف وفقًا لنظام 

�لبلد �لذي يعي�ض فيه فاإن عليه �أن يتحرز عن �رتكاب �أي �سرر قد يلحق 

ممن ي�ستفيد من �لبيئة ويحتاج �إليها.

�إن �لن�سو�ض �لقر�آنية توجه وبو�سوح �إىل جتّنب �لإ�سر�ر بالبيئة، 

وتتكلم عنها وكاأنها �أمانة ف يد �لإن�سان، و�أن عليه �أن يحفظ عليها، و�أن 

�لإ�سر�ر بهذه �لبيئة يغ�سب �هلل �سبحانه وتعاىل عليه ويبعده عن د�ئرة 

�ملحبة �لإلهية. كما �أن �ل�سنة �لنبوية من جانب �آخر تربي وتوجه �لنف�ض 

نحو �متثال كل �سلوك موجب يفيد هذه �لبيئة، وينهى عن كل فعل قد ي�سر 

فل�سفة  عك�ست  و�لتي  �لفقهية،  �لتطبيقات  كانت  ذلك  غر�ر  وعلى  بها، 

وحقيقة �لتوجيه ف هذه �لن�سو�ض على �أر�ض �لو�قع، فكان فيها �للتز�م 

بها دون  �أل ي�سر  و�أن عليه  بالبيئة،  �لإن�سان  و�لتنظيم لعالقة  و�لتوجيه 

حاجة، كما كان فيها �للتز�م و�لتوجيه و�لتنظيم ف عالقة كل م�ستفيد 
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وم�ستخدم بهذه �لبيئة، وذلك على نحو ل ي�سر ب�سالح �لآخرين، ونادت 

ب�سلوكيات ل  ويتاأدب  ويعتاد  �ملجتمع  �أن ميار�ض  ب�سرورة  �أجل ذلك  من 

متنع �ل�سخ�ض من �ل�ستفادة من ملكه، وف ذ�ت �لوقت ت�سب ف �مل�سلحة 

�لعامة، و�لتي تتمثل باجتناب كل ما يحقق �سرر حم�سًا بالآخرين، فيكون 

لفعاليات  ممار�سته  فتتعرقل  �أمره،  من  �إ�سكال  ف  �لآخر  ذلك  ب�سببه 

حياته، وتنهز عنده �أخوته باأخيه.

ومن خالل هذه �لن�سو�ض �لقر�آنية �لتي حتوي �لتوجيهات �ل�سامية 

�لتي تكفل حماية �لبيئة �لتي يعي�ض فيها �لإن�سان، وحماية �لإن�سان �لذي 

يعي�ض فيها، وذلك ف تو�زن جميل مبدع، ومن خالل �لتوجيهات �لنبوية 

�لر�قية �لتي حثت عليها �أقو�ل و�أفعال وتقرير�ت �لنبي حممد )�سلى �هلل 

عليه و�سلم(، ومن خالل �لتطبيقات �لفقهية �لتي كانت ترجمة لتنظيم 

�حلياة على �أر�ض �لو�قع من خالل �لتاأ�سيالت �لن�سية؛ وذلك من �أجل 

�أول،  �لبيئة  حقوق  حفظ  يكفل  با  و�لبيئة،  �لإن�سان  بني  �لعالقة  حفظ 

وحفظ �حلقوق �لعامة ف �ل�ستفادة و�ل�ستخد�م �لأمثل للبيئة.

تعالج  �لفقهية  �لتطبيقات  هذه  كانت  �إذ�  �أنه  فيه  �سك  ل  ومما   

ت�سري  �لفقهية  �لتطبيقات  فاإن  �ملعا�سر،  لو�قعنا  مغايرً�  وو�قعًا  فرتة 

نحو  على  وذلك  �لعالقة،  هذه  ف  ��ستجد  ما  معاجلة  ف  غر�رها  على 

�لعالقة، وهي  �ملمار�سات �حلياتية ف هذه  �إعاقة  يلبي �جلادة ف عدم 

تطبيقات ما ز�لت حتّرم �لإ�سر�ر �ملتعّمد بالبيئة، وذلك بالن�سبة لالأفعال 

�لتي ميكن �لتحّرز عنها، ويبز فيها �لتعّمد ب�سورة و��سحة، وف ذ�ت 
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ملتغري�ت  ��ستجابة  ملكه  على  حلقه  �ملالك  ممار�سة  نطاق  تو�ّسع  �لوقت 

�لو�قع، �إل �أنها ف ذ�ت �لوقت حتّرم كل فعل قد يتمّكن �ملالك من �لتحّرز 

عنه، �إل �أنه ب�سبب عدم حتّرزه قد يلحق �ل�سرر بالآخرين.

�لنبوية،  �لتوجيهات  �لقر�آنية، وهذه  �لن�سو�ض  فاإن هذه  وحقيقة 

وهذه �لتطبيقات �لفقهية ل يكون لها �أثر على �أر�ض �لو�قع خا�سة ف ظل 

غياب �لوعي �لبيئي �لذي ينطلق من منظور �لإ�سالم ف ذلك؛ �إذ �لنف�ض 

�لأدو�ت،  هذه  فيه  ت�ستخدم  وموؤثرً�  متكاماًل  برناجمًا  لها  ت�سع  مل  �إن 

وتكون لهذ� �لبنامج �سفة �ل�ستمر�رية و�جلودة وم�سايرة �لو�قع، فاإنه 

�لنبوية،  �لتوجيهات  وهذه  �لقر�آنية،  �لن�سو�ض  هذه  �ست�سبح  حمالة  ل 

وهذه �لتطبيقات �لفقهية حم�ض �سعار�ت مدفونة ف �لكتب، وتر�ث عتيد 

ل يتعدى زمانه ليجد نف�سه ف �ساحة �لو�قع ف تناغم جديد، �إل �أن جتاوز 

ديننا  منظور  من  تنطلق  �لتي  �لبيئية  �لرتبية  بتفعيل  يكون  �لأزمة  هذه 

�حلنيف، وهو ما نتعر�ض له ف �لف�سل �لالحق.
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الف�سل الثاين

الـتـــربـيـــة الـبـيـئـيـــة
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الف�سـل الث�نـي

الـرتبـيــة البـيـئـيـــة

تفعيل  خاللها  من  ميكن  �لتي  �لأد�ة  هي  �لبيئية  �لرتبية  تعتب 

جانب كبري من �لتنظري �لذي قررته �لروؤية �لإ�سالمية ف �ملحافظة على 

�لبيئة، فهي و�سيلة من و�سائل حتقيق تلك �لغاية و�لذي عبت عنه �لآيات 

�لقر�آنية و�لتوجيهات �لنبوية و�لتطبيقات �لفقهية �لتي �سبق تناولها فيما 

�أن  تفعيل ما ميكن  بد من  �أيًا كان ل  �ملنهج  �أن  فيه  �سبق. فمما ل �سك 

�لن�سو�ض دون  �إذ  �ليومية؛  و�ملمار�سات  و�قعًا ف �حلياة  يتحقق بف�سله 

تفعيلها ل حتقق قيمة ف توجيهاتها ف و�قع حياة �لإن�سان، فهي مل توجه 

�إىل لتعك�ض و�قعًا عمليًا ف حياة �لإن�سان �مل�سلم.

�لإ�سالمي  �ملــنــظــور  خــالل  مــن  �لبيئية  �لــرتبــيــة  فـــاإن  هنا  ومــن 

تفعيله من خالل  وينطلق ف منهجية  �سامية،  �أهد�ف  مفهوم تعب عنه 

��سرت�تيجية ت�ستمد فعاليتها من خالل �لإطار �لعام للمبادئ �لإ�سالمية 

�لتي  و�لنظريات  �لروؤى  �لكثري من  فلكه  تدور ف  و�لتي  للدين �حلنيف، 

�آثاره  يلم�ض  �أن  �ملرء  ي�ستطيع  �إيجابيًا  �نعكا�سًا  للنظرية  �أن حتقق  ميكن 

كما تنعك�ض على �سلوكيات �لنا�ض وت�سرفاتهم.

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
449



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
450

– �لرتبية  و�لبيئة  �لإن�سان  حمد،  – ر�سيد  �حلمد  و  �سعيد  – حممد  �ل�سباريني   )1(

�لبيئية، ط: 1، 1994، غري معلوم جهة �لطباعة و�لن�سر، �ض 211. 

اأواًل : اخللفية التاريخية واأهمية املفهوم :

كتابهما  ف  �حلمد  حمد  ور�سيد  �ل�سباريني  �سعيد  حممد  ي�سري 

)�لإن�سان و�لبيئة – �لرتبية �لبيئية( �إىل �أن �لرتبية �لبيئية كمفهوم لي�ست 

حديثة �لعهد، ولها �أ�سولها �لقدمية، �إل �أنها �كت�سبت �أهمية �أكب ف �لعقد 

�ل�سابع و�لثامن من �لقرن �ملا�سي نتيجة �نبثاق �لوعي بامل�سكالت �لبيئية 

�لكبى، و�لتي بد�أت توؤثر بعمق ف نوعية �حلياة �لب�سرية، وتهدد م�ستقبل 

�لأجيال، مثل: �لتفجر �ل�سكاين، �لتلوث، �لت�سحر، وتدهور �لنظم �لبيئية 

. كما ير�سد �لكاتبان �ملحطات �لرئي�سة �لتي 
)1(

�ل�سائدة وما �إىل ذلك 

مر بها تطور �لرتبية �لبيئية ف تاريخها �ملعا�سر فيما   يلي:

ف  �لبيئية  �لرتبية  بــدور  �عــرتف   :1972 �ستوكهومل  مــوؤمتــر   ·
حماية �لبيئة.

ميثاق بلغر�د 1975: و�سع �إطارً� �سامال للرتبية �لبيئية، وحدد   ·
�أ�س�ض �لعمل ف جمالها.

موؤمتر تبلي�سي 1977: و�سع مبادئ وتوجهات للرتبية �لبيئية.  ·

للرتبية  عاملية  ��سرت�تيجية  و�سع   :1987 مــو�ــســكــو  مــوؤمتــر   ·
�لبيئية.
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�ملرجع �ل�سابق، �ض 216.   )1(

موؤمتر ريودي جانريو� 1922: �أكد على �إعادة تكييف �لرتبية   ·
�لعام،  �لوعي  وزيــادة  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  ناحية  من  �لبيئية 

.
)1(

وتعزيز �لتدريب �لبيئي 

تفاقم  ظل  ف  ن�ساأ  �لــذي  �لبيئية  �لرتبية  مفهوم  �أهمية  وتــاأتــي 

�لإن�سان  عالقة  تطور  خالل  من  �لإن�سان  حميط  ف  �لبيئية  �مل�سكالت 

�لأر�ض  �لبيئة ف فجر وجوده على  �لإن�سان على  �أثر  كان  بالبيئة، حيث 

هينًا ول يتعدى �أثر غريه من �آكالت �لأع�ساب، حيث كان هدفه �لبقاء.

ثم �إنه بعد �أن حتول �إىل مرحلة �ل�سيد و�لقن�ض فقد �أ�سبح �أثره �لبيئي 

يجاوز �أثر �آكالت �لع�سب �إىل �آكالت �للحوم، حيث تعلم �لإن�سان �أ�سا�سيات 

�لتخطيط لل�سيد، و��ستحدث )تكنولوجيا( �ل�سيد وطورها، و�كت�سف �لنار، 

وبها �أ�سبحت له قدرة على �لتاأثري �لبيئي تزيد بكثري من قدرته �لع�سلية.

على  �سيادته  �لإن�سان  ��ستكمل  و�ل�ستقر�ر  �لزر�عة  مرحلة  وف 

بيئية  تغيري�ت  �ملرحلة  تلك  ف  �لإن�سان  �أحــدث  حيث  �لبيئية،  �لأحــو�ل 

بارزة �ملعامل، ولكنه مل ين�سئ ف عمله مو�د كيماوية غريبة عن �لأنظمة 

مما  �لإن�سانية  و�حلــيــاة  �لعمل  خملفات  وكانت  )�ملــبــيــد�ت(،  �لبيئية 

حتولتها  �سال�سل  ف  وجتريه  ت�ستوعبه  �أن  �لطبيعية  �لــدور�ت  ت�ستطيع 

بفعل �لكائنات �حلية �لتي تقوم بعمليات �لتحلل �لطبيعي.

وذلك حتى جاء ع�سر �ل�سناعة �لذي متكن فيه �لإن�سان من �أن 

م�ستحدثة  بتكنولوجيا  �ملو�د  ي�ستعمل  و�أ�سبح  �سنعه،  من  بيئة  ف  يعي�ض 
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�ملرجع �ل�سابق، �ض 200.   )1(

�لعجمي – �ساري نا�سر وعبد �ملنعم م�سطفى م�سطفى، �لإن�سان وق�سايا �لبيئة،   )2(

ط: 1، 1415 – 1995، حقوق �لطبع حمفوظة للموؤلفني، �ض 33. 

وحم�سنة نتج عنها خملفات تفوق قدرة دور�ت �لبيئة و�سال�سلها �لطبيعية 

على ��ستيعابها، و�أنتج مو�د غريبة عن �لأنظمة �لبيئية مل ي�سبق �أن كانت 

�سمن مكوناتها )�ملبيد�ت �لكيميائية و�لبال�ستك و�لألياف �ل�سناعية(.  

�سحة  على  خطرية  بيئية  م�سكالت  ظهرت  ذلــك  جميع  وب�سبب 

بالعلم  لي�ض  مو�جهتها  �لإن�سان  من  تطلبت  وهذه  وممتلكاته،  �لإن�سان 

و�لت�سريع فح�سب، بل وبالرتبية �لعملية �أي�سًا �لتي تدعو �إىل �لتغيري من 

�أجل �لبيئة ولي�ض ��ستمر�ر تغيريها فقط، و�لتغري من �أجل �لبيئة معناه 

على  ت�ساعد  �لتي  و�لقيم  و�ملــهــار�ت  �ملعارف  باكت�ساب  معها  �لتعاي�ض 

.
)1(

�لتعامل �لعقالين �لر�سيد مع مكونات �لبيئة �أو �ملو�رد �لطبيعية 

�لتي  �لهامة  �ملو�سوعات  �لبيئية من  �لرتبية  �أ�سبحت در��سة  لقد 

حتظى �لآن �أكرث من �أي وقت م�سى باهتمام متز�يد من قبل �لرتبويني 

بالتنمية  �لوطيدة  باأهميتها لعالقتها  �لإدر�ك  �أجمع، وقد ز�د  �لعامل  ف 

هذ�  �إدخـــال  ف  �لتعليمية  �لــب�مــج  �أخــذت  وقــد  بلد.  لأي  �لجتماعية 

�أو باآخر، و�لهدف من  �ملو�سوع �سمن مناهجها وكتبها �لدر��سية ب�سكل 

ذلك هو �لكيفية �لتي يعد من خاللها �لأفر�د   لين�سئو� ن�ساأة بيئية �سليمة 

�لو�عي  �لفرد  �إعد�د  بهدف  وذلك  بيئتهم؛  على  �حلفاظ  ف  و�مل�ساهمة 

بامل�سكالت �لتي تعاين منها �لبيئة، وكيفية �لعمل على �إيجاد حلول لها، 

.
)2(

و�لتعامل مع هذه �مل�سكالت بطريقة �سحيحة 
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ثانيًا : مفهوم الرتبية البيئية وفل�صفتها وقيمها ومنهجها

لعل �لو�قع �لذي نحياه  ميلى علينا من �مل�سكالت �لبيئية باأبعادها 

�لقيام  عن  عاجزة  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  يجعل  ما  و�ملعنوية(  )�ملــاديــة 

بهامها، وقد يرجع �ل�سبب ف ر�أينا �إىل عدم وجود منهج و��سح وخطة 

و��سحة ذ�ت �أهد�ف ي�سهل حتقيقها، وكذلك غياب مفهوم �لرتبية �لبيئية 

لدى تلك �ملوؤ�س�سات. 

وميكن تعريف �لرتبية �لبيئية ف �لإ�سالم باأنها: )�لن�ساط �لإن�ساين 

مكوناتها،  بني  �لقائمة  وبالعالقات  بالبيئة  �لأفــر�د  بتوعية  يقوم  �لذي 

وبتكوين �لقيم و�ملهار�ت �لبيئية وتنميتها على �أ�سا�ض من مبادئ �لإ�سالم 

�لتقدم  ومطالب  �لإن�سان،  خلق  �أجلها  من  �لتي  �لغاية  عن  وت�سور�ته 

�لإن�ساين �ملتو�زن(.

وفى �سوء هذ� �لتعريف للرتبية �لبيئية من منظور �إ�سالمي فاإنه يجب 

�أن يكون هناك تفاعل �إيجابي بني �لإن�سان و�لبيئة، و�أن يكون ذلك �لتفاعل 

�لإن�سان  ولي�سبح جهد  �أو مكان معني،  زمان معني  على  يقت�سر  ول  �ساماًل 

موحدً� وموظفًا توظيفًا ح�ساريًا وتاريخيًا ف �سوء �لعقيدة �لإ�سالمية. 

تاأتى �أهمية حتمية وجود �أهد�ف للرتبية �لبيئية من منظور �إ�سالمي 

لتوؤكد للجميع �أن �لإ�سالم دين يوؤكد على �حرت�م وتقدير �لبيئة �نطالقًا 

من �أهد�ف عدة منها:

تزويده  طريق  عن  �مل�سلم  �لإن�سان  لدى  �لبيئي  �لوعي  تنمية   .1
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بالروؤية �ل�سحيحة عن �لبيئة ومكوناتها، وذلك با يحقق دوره 

�ملطلوب ف �لأر�ض باعتباره خليفة باأمر �هلل تعاىل فيها.

�لإ�سالمية  �لبيئية  �لقيم و�لجتاهات و�ملهار�ت  تنمية وتكوين   .2

لدى �لإن�سان �مل�سلم، وذلك حتى ي�ستطيع على �سوئها مو�جهة 

خمتلف �سعابها باإر�دة قوية، ومن ثم ��ستغاللها ب�سورة نافعة 

با يحقق �أهد�ف �لإ�سالم.

تنمية قدرة �لإن�سان �مل�سلم على تقومي �إجر�ء�ت وبر�مج �لرتبية   .3

و�لتعليم �ملت�سلة بالبيئة من �أجل حتقيق تربية بيئية �أف�سل.

�إيجاد �لتو�زن وتعزيزه بني �لعنا�سر �لجتماعية و�لقت�سادية   .4

و�لبيولوجية �ملتفاعلة ف �لبيئة ملا فيه �سالح �لإن�سان �مل�سلم.

فهم �لأنظمة �لجتماعية و�لقت�سادية و�لتكنولوجية و�لطبيعية   .5

وعالقة �لإن�سان �مل�سلم بالق�سايا و�لتلوث.

و�إذ� �أردنا تعريف �لقيم �لبيئية �لإ�سالمية فاإننا جندها متمثلة ف 

جمموعة �لأحكام �ملعيارية �ملنبثقة من �لأ�سول �لإ�سالمية، و�لتي تكون 

حتقيق  من  متكنه  و�لتي  �لبيئة،  جتاه  �لإن�سان  ل�سلوك  موجهات  بثابة 

وظيفة �خلالفة ف �لأر�ض، و�لتي تندرج حتتها عدة �أق�سام منها:

�لأفر�د نحو �ملحافظة  �سلوك  بتوجيه  وتخت�ض  �ملحافظة:  قيم   ·
على مكونات �لبيئة وت�سمل:
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-  �ملحافظة على نقاوة �لغالف �جلوى.

�ملحافظة على نظافة �لرثوة �ملائية.  -

-  �ملحافظة على رعاية �لرثو�ت �لنباتية.

-  �ملحافظة على رعاية �لرثو�ت �حليو�نية.

�ملحافظة على ��ستخد�م �لرثو�ت �ملعدنية و�لالمعدنية.  -

�ملحافظة على نظافة �لطرقات.  -

�ملحافظة على نظافة بيوت �هلل و�لبيوت �لعامة.  -

�ملحافظة على �ل�سحة �لبدنية.  -

�ملحافظة على �لهدوء وتوفريه.  -

�سلوك  بتوجيه  تخت�ض  �لتي  �لقيم  تلك  هي  �ل�ستغالل:  قيم   ·
�لأفر�د نحو �ل�ستغالل �جليد ملكونات �لبيئة، وتت�سمن عدم �لإ�سر�ف، 

وعدم �لتبذير، و�لبعد عن �لرتف و�لعتد�ل و�لتو�زن ف كل �سيء. حيث 

تكفى  بحيث  �لبيئية  مــو�رده  ��ستهالك  ف  �لعتد�ل  �إىل  �لإ�سالم  يدعو 

�سرور�ته وحاجاته، وذلك بدون �إفر�ط ول تفريط.

بتوجيه  تخت�ض  �لتي  �لقيم  تلك  هي  و�لعتقاد:  �لتكيف  قيم   ·
�سلوك �لأفر�د نحو �لتكيف مع بيئتهم ، ونحو ت�سحيح معتقد�تهم �ل�سلبية 

جتاهها وت�سمل �لآتي:
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�سالح عبد �ل�سميع عبد �لرز�ق، در��سة حول قيم �لرتبية �لبيئية من منظور �لدين   )1(

من�سورة على �ملوقع �لإلكرتوين: www.khayama.com، وتاريخ دخول �ملوقع هو : 

11 �سبتمب 2007. 

�لظروف  )ق�سوة  مثل:  �لطبيعية  �لتغري�ت  مع  �لتكيف    -

�ملناخية ، طبيعة �لأر�ض(.

-  �لبتعاد عن �ملعتقد�ت �خلر�فية مثل: )�لتعاويذ و�لتمائم 

و�لتبك بال�سج، و�لكهانة، و�لت�ساوؤم  .. �لخ(.

�سلوك  بتوجيه  تخت�ض  �لتي  �لقيم  تلك  وهــى  جمالية:  قيم   ·
.

)1(
�لإن�سان نحو �لتذوق �جلمايل ملكونات �لبيئة 

نفو�سهم  ف  وعّمق  �ملوؤمنني،  وجــد�ن  ف  �ل�سمري  �لإ�سالم  �أحيا  لقد 

�أهمية �مل�سوؤولية، ومنها حماية �لبيئة ما �أمكن �إىل ذلك �سبياًل، وحثهم على 

�لنظافة و�لطهارة، و�أحل لهم �لطيبات وحرم عليهم �خلبائث. وف ظل هذه 

�ل�سليمة؛  �لبيئية  للرتبية  خ�سبة  �لإ�سالم  تربة  كانت  �حلكيمة  �لتوجيهات 

لين�ساأ �مل�سلم ن�ساأة �سحيحة ويحيا ف بيئة �سحية حياة كرمية �سعيدة.

�إن �هلل عز وجل خلق �لإن�سان ف �أح�سن تقومي و�أودع فيه قدر�ت 

تعمري  ف  �مل�سوؤولية  وحتمل  �لتكيف  �إىل  توؤهله  وج�سدية  ونف�سية  عقلية 

�لأر�ض باعتباره م�ستخلفًا فيها. وقد ح�ض �لإ�سالم �مل�سلمني د�ئمًا و�أبدً� 

�لعقل فتحمل  �لعلم، و�إعمال  �لبيئي �لأمثل بدءً� من طلب  �ل�سلوك  على 

للرتبية  �ل�سحيح  �ملدخل  هو  �لنافع  فالعلم  �لبيئة،  وحماية  �مل�سوؤولية 

�لبيئية �ل�سليمة.
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وحرم  �لأر�ـــض،  �لإف�ساد ف  �لإ�ــســالم عن  نهى  �آخــر  ومــن جانب 

كبريً�  ي�سكل خطرً�  لكونه  نظرً�  وذلك  �أ�سكاله؛  بكل  �لبيئة  �لتخريب ف 

مبا�سر      تهديد  فيه  �لبيئي  �لنظام  تدهور  �أن  ف  �سك  من  ولي�ض  عليها، 

�لإن�ساين،  �ل�سمري  �لقّيم  �لدين  هذ�  فاأحيا  جمعاء،  �لب�سرية  مل�ستقبل 

ودعا �إىل تهذيب �لنف�ض �جلالب للفالح و�ل�سالح.

فالإن�سان ل يعي�ض ف هذه �لدنيا وحده يفعل ما ي�ساء وما يحلو له 

ولو كان فيه �سرر على �لآخرين، وهو يرف�ض هذه �حلرية �ملطلقة غري 

�مل�سئولة، كما نهى �لدين �لإ�سالمي �حلنيف عن �لإ�سر�ف و�لتبذير، ومنه 

�لإ�سر�ف  لأن  �ل�سفات؛  باأ�سوء  �ملبذرين  وو�سف  �ملــو�رد،  ف  �لإ�سر�ف 

�لتدهور  ر�أ�سها  على  ياأتي  و�لتي  �مل�ساكل،  �أفدح  �إىل  يوؤدي  �ملو�رد  وهدر 

�ل�سلبي لالإن�سان. كما و�سع �لدين �لإ�سالمي  �لبيئي عن طريق �لتدخل 

�حلنيف �ل�سو�بط �ملنظمة لالإنفاق، و�لقو�عد �لتي متنع �لهدر و�ل�سرف، 

عليه  بل  �لأمــر،  هــذ�  ف  �لعــتــد�ل  حــدود  يتجاوز  �أن  مل�سلم  ينبغي  فال 

�لقت�ساد ف �لإنفاق و�لنتفاع بو�رد �لبيئة وثرو�تها ما �أمكن �إىل ذلك 

�لبيئة  �أ�سباب تدهور  �لإ�سر�ف �سبب رئي�ض من  �أن  �ملعلوم  �سبياًل. ومن 

و��ستنز�ف مو�ردها.

لقد دعا �لإ�سالم ذويه �إىل حماية �لبيئة و�ملحافظة عليها نظيفة، 

فجعل  �مل�سمار،  هذ�  ف  �لقومية  �لإر�ساد�ت  من  ب�سل�سلة  ذلك  و�أحــاط 

�إماطة �لأذى عن �لطرق �سعبة من �سعب �لإميان؛ وذلك ملا فيها من تاأكيد 

على �سحة �لبيئة وحماية �لنا�ض من �لأذى �أو �لتلوث.
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�لطنطاوي – ممدوح �إبر�هيم، در��سة حول فل�سفة �لرتبية ف �لإ�سالم من�سورة على   )1(

www.jmuslim.naseej.com، وتاريخ دخول �ملوقع هو : 11  �ملوقع �لإلكرتوين: 

�سبتمب 2007. 

وي�سر  �لبيئة  يلوث  �لدنيئة  �ل�سلوكيات  �إتيان مثل هذه  �أن  ول�سك ف 

يوؤدي  بخا�سة  و�لر�كد  بعامة  �ملاء  ف  فالبول  �سرر؛  �أميا  �لإن�سان  ب�سحة 

�إىل �نت�سار �لأوبئة و�لأمر��ض �ملتوطنة، و�لعدوى عن طريق �نت�سار �لديد�ن 

�خلطرية كالبلهار�سيا و�لأنك�ستوما و�مليكروبات �مل�سببة للتيفوئيد و�لكولري�.

�إ�سالمية خال�سة  �أن يحيا حياة  لذلك يجب على �لإن�سان �مل�سلم 

متخلقًا باأخالقيات هذ� �لدين �لعظيم فيكون ذ� دور �إيجابي نحو بيئته 

�ساء  �إىل ما  �لأر�ض  ويعّمر ف  نف�سه وجمتمعه،  ينفع  د�ئمًا؛ وذلك حتى 

�هلل عز وجل. 

ومن هذه �لتوجيهات �لإ�سالمية �حلكيمة تت�سح لنا عناية �لإ�سالم 

�لإن�سان  على �سحة  �ملحافظة  وبالتايل  �لبيئة،  وحماية  �لعامة  بال�سحة 

حمور هذه �لبيئة، وهي جميعًا توجيهات جديرة بالعتبار و�لتطبيق ففيها 

.
)1(

�أمن �لبيئة وحمايتها من كل عبث و�سوء 

�إن حقيقة �لأمر فيما يقوم عليه مفهوم �لرتبية �لبيئية من منظور 

منذ  �لإن�سان  لدى  تن�ساأ  �لتي  �لعالقة  تهذيب  ��ستهد�ف  هو  �لإ�سالم 

نعومة �أظفاره، وذلك حتى يبلغ متعودً� عليها، ومدركًا لها كثقافة ر�قية 

�لن�سو�ض  من  بالكثري  يزخر  �لذي  �لإ�سالمي  �لرت�ث  من  ��ستمدها  قد 

و�لتوجيهات �لد�عمة لبناء تربية ووعي بيئي  �إيجابي مثمر.
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و�أمهات  �آبــاء  – من  �لرتبية  ميادين  على  �لقائمون  يكن  و�إذ� مل 

فكيف  مثمرة،  �إيجابية  بيئية  تربية  �أح�سان  ف  ترعرعو�  قد   - ومربني 

مينحون �سيئًا يفقدونه، ومن هنا فال بد �أن تكون �لبد�ية من هنا، حيث 

نقطة �لنطالق، وذلك بتنمية �سرورة غر�ض �لرتبية �لبيئية لدى �لأبناء 

وعلى  وفل�سفتها،  منهجها  على  و�ملربني  و�لأمــهــات  �لآبــاء  تهذيب  بعد 

مفهومها وخ�سائ�سها، وعلى حقيقتها وجوهرها، وهذ� يحتاج �إىل خطة 

بعيدة �ملدى للو�سول بالوعي �لبيئي ف �ملجتمع �مل�سلم من منظور �لإ�سالم 

�إىل درجات ر�قية، ولكن �لأمل يبقى حقيقة ملن يدرك �سرورة �لتغيري.   

ثالثًا : اأهداف الرتبية البيئية

�ل�سخ�سية  تبعا جلو�نب  وت�سنيفها  �لأهــد�ف  ميكن حتديد هذه 

�لإن�سانية كما يلي:

تهدف منهجية �لرتبية �لبيئية ف �لإ�سالم �إىل  �ملعرفية:  �لأهد�ف   ·
توثيق �سلة �لإن�سان بعنا�سر �لبيئة �لطبيعية �ملحيطة به، وذلك من خالل:

�لك�سف عن �سنن �هلل ف خملوقاته وف عنا�سر �لكون �ملحيطة   -

بالإن�سان.

�لتعريف �ل�سامل بعنا�سر �لبيئة �لطبيعية �حلية وغري �حلية.  -

�لبيئي  و�لنظام  �لبيئة  مفهوم  عن  ومعلومات  حقائق  �إعطاء   -

وغري  �حلية  �لكائنات  على  و�أثره  وتفاعالته،  �لبيئي  و�لنظام 

�لبيئية،  �لأنظمة  �لإن�سان ف  �أحدثها  �لتي  و�لتغيري�ت  �حلّية، 

وتو�سيح ما هو �سار منها وما هو نافع للب�سرية.
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حوته  ما  كل  عن  �لإ�سالم  ف  �لإن�سان  م�سوؤولية  �أبعاد  تو�سيح   -

�لبيئة �لطبيعية �لتي نعي�ض فيها من عنا�سر حية وغري حية.

تعانيها  �لتي  �لبيئية  �مل�سكالت  عن  ومعلومات  حقائق  �إعــطــاء   -

�لعنا�سر �لطبيعية �لتي نعي�ض فيها من عنا�سر حية وغري حية.

تعانيها  �لتي  �لبيئية  �مل�سكالت  عن  ومعلومات  حقائق  �إعطاء   -

وبالعنا�سر  عليها،  �ملرتتبة  ــر�ر  و�لأ�ــس �لطبيعية  �لعنا�سر 

�لطبيعية نف�سها.

�لبيئة  جمال  ف  �ل�سالح  بالعمل  �لثو�ب  �رتباط  فكرة  تعميق   -

�لطبيعية، وجز�ء �لإ�ساءة �إىل عنا�سرها و�لإف�ساد فيها.

لأن  وذلــك  �لطبيعة؛  جتــاه  و�للــتــز�م  �مل�سوؤولية  روح  حتفيز   -

�لإميان باهلل هو �إميان بالرقابة على �لإن�سان وعلى كل حركة 

من حركاته.

�لأهد�ف �لوجد�نية: وميكن حتديد �لأهد�ف �لوجد�نية للرتبية   ·
�لبيئية كما يلي:

�إقامة  ت�سهم ف  �إ�سالمية  بيئية  �إيجابية وقيم  تنمية �جتاهات   -

عالقة �سوية بني �لإن�سان وعنا�سر بيئته �لطبيعية، و�لتي تكون 

خا�سعة للتنظيم �لذي و�سعه �لإ�سالم لهذه �لعالقة.

ف  و�لتاأمل  �لكون،  هذ�  خلق  ف  �هلل  عظمة  ف  �لتفّكر  تنمية   -

خملوقاته.
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نحو  �جلمالية  �لقيم  وتنمية  بالبيئة،  �لهتمام  م�ساعر  �إثــارة   -

�جلمال �لبيئي �لطبيعي.

تكوين �جتاهات �إيجابية نحو �لذ�ت �لإن�سانية باعتبارها �أهم   -

عنا�سر �لبيئة �لطبيعية، وذلك بالعناية بال�سحة و�لتد�وي من 

�لأمر��ض، و�لنظافة لكل ج�سم �لإن�سان، وكل ما يحيط به.

�ملو�رد  ��ستخد�م  ف  �لعتد�ل  نحو  �إيجابية  �جتاهات  تنمية   -

من  �لبيئة  وحماية  ��ستهالكها،  وتر�سيد  �ملتاحة،  �لطبيعية 

��ستنز�ف تلك �ملو�رد و�سوء ��ستخد�مها.

�ملرتتبة  �لبيئية  لالآثار  �مل�ستقبلية  �لروؤية  نحو  �لجتــاه  تنمية   -

على �لعتد�ل و�لإ�سالح ف جمال �لبيئة �لطبيعية، ولالأ�سر�ر 

�لبيئية �لناجمة عن �ل�ستنز�ف و�لف�ساد فيه.

تر�سيخ قيمة �مل�سوؤولية �لذ�تية جتاه �لبيئة �لطبيعية وعنا�سرها،   -

و�رتباط �لثو�ب و�لعقاب بدى حتمل تبعات هذه �مل�سوؤولية.

تنمية �ل�سمري �لبيئي �لذي يعتب رقابيًا على �أفعال �لإن�سان مع   -

بيئته �لطبيعية.

�لإ�سالم  �لبيئية ف  �لرتبية  تهدف منهجية  �ملهارية:  �لأهــد�ف   ·
�إىل �إك�ساب �ملهار�ت �لتالية:

مهارة �حلر�ض على �لبيئة وحماية مو�ردها.  -
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ومنهج  �لكون  – منهج  �لإ�سالم  ف  �لبيئية  �لرتبية  �هلل،  عبد  – فاطمة  خليفة  �آل   )1(

�لإن�سان، ط: 1، 1424 – 2004، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة – م�سر،  �ض 130.

مهارة �ل�ستخد�م �ملعتدل و�ملنظم للعنا�سر �لطبيعية.  -

مهارة تعّرف �مل�سكالت �لبيئية على �ختالف �سورها وم�سبباتها.  -

مهارة �تخاذ �لقر�ر �لو�عي نحو حل �مل�سكالت �لبيئية.  -

-  �ملهار�ت �خلا�سة بجمع �حللول �لناجحة للم�سكالت �لبيئية، 

و�ملبادرة بو�سع خطة �لعمل وتنفيذها.

�ملمار�سة �لعملية ملبد�أ �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر ف جمال   -

عالقة �لإن�سان بالبيئة �لطبيعية وعنا�سرها، وجتنب �تخاذ موقف 

�سلبي �إز�ء �لإف�ساد و�لإ�سر�ر بعنا�سر �لبيئة �لطبيعية.

ف  �لتعاوين  �جلماعي  للعمل  �لــالزمــة  �جلماعية  �ملــهــار�ت   -

.
)1(

مو�جهة م�سكالت �لبيئة وحلها 

رابعًا : معامل تربية االأطفال بيئيًا

�لأنظمة  مع  تتو�فق  بيئية  تربية  �لأطفال  تربية  ف  نرغب  عندما 

�لفرد؛  تربية  ف  �لإ�سالمي  �ملنهج  مع  تتما�سى  �أن  يجب  فاإنه  �لطبيعية 

لذلك كان ل بد من �لهتمام باملنهج �لتطبيقي �لذي يعتمد على �لقدوة 

�لتوجيهات  تنعك�ض  �أن  بــد  ول  �لإميـــاين،  بال�سلوك  �ملتمثلة  �حل�سنة 

�لأطفال  تن�سئة  �أن  �سك  ول  �ليومية،  �حلياة  على ممار�سات  �لإ�سالمية 
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زكريا خنجي، �ملر�أة و�لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة – دليل �ملر�أة نحو منزل بيئي، ط: 1،   )1(

2006، �لهيئة �لعامة حلماية �لرثوة �لبحرية و�لبيئة و�حلياة �لفطرية، مدينة عي�سى 

.238 �ض  – �لبحرين، 

على �أ�سلوب �لرتغيب و�لرتهيب جدير باأن يهذب ويقّوم �سلوك �لطفل ف 

خمتلف مر�حله �لعمرية باملنهج �لإ�سالمي �لذي يعتب من �أروع �ملناهج 

�لتي تدعو �إىل �لأخالق �حل�سنة، ل �سيما و�أن قرين �لإ�سالم �لنظافة، ول 

بد من ربط �لرتبية �لبيئية بالدين.

�لطفل  �سلوك  تقومي  على  تعني  �لتي  �لرتبوية  �لأ�ساليب  �أف�سل  ومن 

رو�ية �لق�س�ض �لبيئية �لتي يتعلم �لطفل من خاللها ممار�سات و�سلوكيات 

�لتوجيهات  ف  �لتب�سيط  مر�عاة  مع  هــذ�  �لبيئة،  مع  �لتعامل  ف  �إيجابية 

حتى ت�ستقر �لتوجيهات قناعة �لطفل وممار�ساته. هذ� ف�سال �أن ��ستخد�م 

�لأ�سلوب �لتجريبي �لذي كان �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم( ميار�سه ف تربية 

وتعليم �أ�سحابه حتى يكون ذلك �أدعى و�آكد للتوجيهات �ملرجو حتقيقها، وهو 

ما يحقق �لإر�ساء و�ل�ستقر�ر للمعلومة �ملر�د �لتوجيه حولها.

�لبيئة  مع  �لعالقة  بناء  ف  لالأطفال  �لبيئية  �لرتبية  معامل  ومن 

م�ستخلفًا عن  باعتباره  �لإن�سان من حقيقة  ي�سكل  �لتعريف با  �سرورة 

�أن �لإن�سان م�ستاأمٌن  �لتعريف كيف  �أر�سه، كما ل بد من  �هلل تعاىل ف 

على خمتلف عنا�سر ومكونات �لبيئة فال ي�سرف فيها ول ي�ستعملها دون 

وتنمية  �لرتبية  خالل  من  �إل  يتحقق  ل  وذلك  ترجتى،  فائدة  �أو  �نتفاع 

�لرقابة �لذ�تية �لتي من �ساأنها �أن حتفظ �ل�سلوك من �لنحر�ف ف كل 

.
)1(

حال ومقام 
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)1(  �لقر�ساوي – يو�سف، رعاية �لبيئة ف �سريعة �لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 234.

�إل بالرتبية  ول ميكن تربية �لن�ضء على تقدير نعمة �هلل تعاىل   

�لذي  �لإن�سان  تعاىل على  نعمة �هلل  بتوقري  تت�سل  �لتي  �ل�سلوكيات  على 

من  بد  فال  ومكوناتها،  عنا�سرها  بختلف  �لبيئة  تعاىل  �هلل  له  �سخر 

تربيته على �لبدء با�سم �هلل، و�لختتام بحمد �هلل، هذ� ف�سال عن تعليمه 

�لطعام، ومتابعته ف ذلك حتى  باأدب  تت�سل  �لتي  �ل�سلوكيات �ملحمدية 

ت�ستقر ف ممار�ساته �ل�سلوكية على �سبيل �لتعبد ل �لعتياد، وهذ� �جلانب 

له �أهميته، فال بد من �لنطالق ف تثقيف �لأولد فيما يت�سل بمار�سات 

�لعالقة مع �لبيئة على �أن �لإح�سان و�لرعاية و�حلماية   و�ل�سيانة عبادة، 

يجر  وعــدو�ن  و�إثم  ظلم  و�ل�ستنز�ف  و�لإ�سر�ف  و�لتعدي  �لإ�ساءة  و�أن 

.
)1(

�لإن�سان �إىل مال حتمد عقباه 

تقع �مل�سوؤولية �لأوىل ف ذلك على �لأ�سرة كموؤ�س�سة تربوية يرتعرع 

من  بوؤ�س�ساته  ممثال  �ملجتمع  على  �مل�سوؤولية  تتاأتى  ثم  �لإن�سان،  فيها 

�جلهود  ت�سافر  دون  فاإنه  و�إل  تعبدية،  موؤ�س�سات  �أو  تعليمية  موؤ�س�سات 

�ملثمرة  �لبيئية  �لرتبية  �أهــد�ف  تتحقق  �أن  ميكن  ل  �ملوؤ�س�سات  هذه  بني 

بوجد�نه،  وتتعلق  بحياته  تت�سل  كق�سية  بالبيئة  يوؤمن  تن�سئ جياًل  �لتي 

و�أن  منها،  جــزءً�  كونه  نف�سه  �إىل  �إح�سان  �إليها  �إح�سانه  �أن  وي�ست�سعر 

�إ�ساءته �إليها �إ�ساءة �إىل نف�سه كونه جزء� منها.

�إن خري تربية بيئية ميكن �أن تقّوم �سلوك �لفرد ينبغي �أن تنطلق 

من خالل �ملنهج �لإمياين �لذي تت�سل �لرعاية من خالله بنهج �لثو�ب 
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�لرتبية  وهذه  �لإ�ساءة،  على  و�لعقاب  �لإح�سان،  على  �لثو�ب  و�لعقاب، 

ت�ستلزم �أن يكون �لفرد على در�ية علمية با يت�سل باملمار�سات �ل�سلوكية 

بوعي وخوف من �هلل  يدرك  و�عيًا  �إن�سانًا  ليكون  �لبيئة،  �لعالقة مع  ف 

كيف يبني عالقته مع �ملحيط �حليوي �لذي �سخر �هلل تعاىل خلدمته ف 

�حلياة �لدنيا.

خام�صًا : الرتبية البيئية ومناهج التعليم 

و�لثقافة  للرتبية  �لإ�سالمية  �ملنظمة  عقدت   1997 �لعام  ف    

)�إدماج  بعنو�ن  كانت  �لعمل  ور�سة  �ملنامة  �لعا�سمة  ف  )�لإي�س�سكو( 

مفاهيم �لرتبية �لبيئية من منظور �إ�سالمي ف مناهج �لتعليم �لأ�سا�سي(، 

حتقيق  �أجــل  من  وذلــك  و�ملــربــني،  �لدين  رجــال  بني  لقاء  كانت  و�لتي 

�لأهد�ف �لتالية:

تاأهيل مكونني ف �لرتبية �لبيئية تربويًا و�أخالقيًا.  .1

تدريب �ملكونني على طر�ئق و�أ�ساليب �إدماج �ملفاهيم �لبيئية ف   .2

�ملناهج �لتعليمية.

ف  �لر�ئدة  �لوطنية  �لتجارب  من  لال�ستفادة  �خلب�ت  تبادل   .3

جمال �لرتبية �لبيئية.

تبادل �لر�أي حول �سياغة منظور للرتبية �لبيئية من وجهة نظر   .4

�إ�سالمية.



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
466

�لتقرير �خلتامي للدورة �لتدريبية لتكوين �ملكونني ف جمال �لرتبية �لبيئية من منظور   )1(

و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �لإ�سالمية  �ملنظمة  �إ�سر�ف  حتت  عقد  و�لذي  �إ�سالمي، 

)�إي�س�سكو(، وبرنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة – �ملكتب �لإقليمي لغرب �آ�سيا )يونيب(، 

وذلك ف �لفرتة 12 – 19 �أكتوبر 1997، �ملنامة – �لبحرين.

وعلى �سوء �لبحوث و�ملناق�سات �لتي جرت ف هذه �لدورة �لتكوينية 

باخلروج  �للقاء  هــذ�  �نتهى  فقد  �لبيئية،  �لرتبية  جمــال  ف  للمكونني 

بتو�سيات من �أبرزها مما يت�سل باملو�سوع حمل �لنقا�ض:

بعدً�  ت�سمينها  بق�سد  �ملدر�سية  �لكتب  م�سمون  مر�جعة   .1

�أثر ف تكوين �ل�سلوك  بيئيًا وفق مرجعية دينية؛ ملا لذلك من 

�ملرجعية  ��ستخد�مًا وحماية، وف  �لبيئة  �ل�سحيح نحو مو�رد 

�لإ�سالمية ثروة كبرية ت�ساعد على حتقيق هذه �لغاية.

تطوير  جمال  ف  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�ر�ت  �جلامعات  بني  �لتن�سيق   .2

�لعلمية  �لــكــفــاء�ت  فيه  ت�ساهم  بحيث  �ملعلمني  وتــدريــب  �ملناهج، 

�ملتخ�س�سة ف �لرتبية �لبيئية، و�لعلوم �لبيئية و�لثقافة �لإ�سالمية.

�ملرجعية  وفق  �لبيئية  �لرتبية  جمال  ف  توجيهي  دليل  �إعــد�د   .3

 .
)1(

�لدينية 

وهناك تو�سيات �أخرى تتعلق بالرتبية �لبيئية من منظور �آخر مت 

�خلروج بها من هذ� �ملوؤمتر، �إل �أن ما نخرج به من هذه �لأهد�ف وهذه 

ف  تغر�سه  وما  �لدر��سية  �ملناهج  �أن  منها  عددً�  �أبرزنا  �لتي  �لتو�سيات 
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�لطالب من توجيه له دور ف بناء �سخ�سية و�سلوك �لطالب، �إل �أن �لبحث 

�إبر�ز �ل�سبل  ل يقع على قنو�ت �لتاأثري �لبارزة ل�ستغاللها، �إمنا يقع ف 

تبني ف  �إ�سالمية  بيئية  تربية  �أجل  �لقنو�ت من  با�ستغالل هذه  �لكفيلة 

�لفرد عالقة �إيجابية بالبيئة، وجتعل من هذ� �لإن�سان بدًل من �أن يكون 

عن�سر ف�ساد و�إف�ساد ف هذه �لبيئة و�إ�سر�ر باأطر�ف �لعالقة معه فيها 

يكون عن�سر �سالح  باأن  وذلك  وتنميتها،  ��ستخد�مها  ي�ساركه ف  ممن 

و�إ�سالح يحرتم ذ�ته وحاجته ف بناء عالقته با ل ميكن له �ل�ستغناء 

�ملجتمع  �أفر�د  �ملر�د حتقيقها ف  �لرتبية  تكون هذه  �أن  �أقوى  وما  عنه، 

�لن�سو�ض  حوته  با  �لإ�سالمي  �لــرت�ث  نظرة  خالل  من  نابعة  �مل�سلم 

عظمة  تبز  �لتي  �لفقهية  و�لتطبيقات  �لنبوية  و�لتوجيهات  �لقر�آنية 

هذ� �لدين، �إل �أن هذ� ل ميكن �أن يتحقق بالوقوف على عقد �ملوؤمتر�ت 

و�لندو�ت وور�ض �لعمل فح�سب، ول يكون بو�سع ت�سور ومنهجية لتدري�ض 

منهجية �لرتبية �لبيئية كما منهجها �لرت�ث �لإ�سالمي، �إمنا يحتاج ذلك 

�إىل �لعمل على و�سع ��سرت�تيجية عملية حتقق تربية ووعيًا بيئيًا م�ستدميًا 

ومرتبطًا بعقوبات تقام على من ينتهك نظام �لعالقة بالبيئة.

ومن جانب �آخر ت�سع فاطمة �آل خليفة ف كتابها )�لرتبية �لبيئية 

لتدري�ض  مقرتحًا  ت�سورً�  �لإن�سان(  ومنهج  �لكون  – منهج  �لإ�سالم  ف 

منهجية �لرتبية �لبيئية ف �لإ�سالم،  وتوؤكد على �أن �لرتبية �لبيئية لي�ست 

جمرد تدري�ض �ملعلومات و�حلقائق و�ملعارف عن بع�ض �مل�سكالت �لبيئية، 

تو�جد  ولكنها  �ملــو�رد،  ��ستنز�ف  �أو  �حليوي  �ملحيط  وتدهور  كالتلوث 

طموحا �أكرث من ذلك يتمثل ف جانبني:
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ومنهج  �لكون  – منهج  �لإ�سالم  ف  �لبيئية  �لرتبية  �هلل،  عبد  – فاطمة  خليفة  �آل   )1(

�لإن�سان، مرجع �سبق ذكره، �ض 130. وذلك نقاًل عن حممد �سابر �سليم، برنامج 

حول  �لإقليمية  �لندوة  �جلامعي،  �لتعليم  مناهج  ف  �لبيئية  �لرتبية  لتطوير  مقرتح 

�لعربية، 1985،  �ملنطقة  �لعايل ف  �لتعليم  �لعامة ف مناهج  �لبيئية  �لرتبية  �إدماج 

�لدوحة – قطر.

�إيقاظ �لوعي �لناقد للعو�مل �لقت�سادية و�لجتماعية و�لتكنولوجية   .1

و�ل�سيا�سية و�لأخالقية فيه �لكامنة ف جذور �مل�سكالت.

بني  �لعالقة  طبيعة  من  حت�ّسن  �لتي  �لأخالقية  �لقيم  تنمية   .2

غري  نحو  على  تطورت  �لتي  �لعالقات  تلك  و�لبيئة.  �لإن�سان 

.
)1(

�سوي، و�سببت كل ما يو�جه �لبيئة من �مل�سكالت 

وت�سع فاطمة �آل خليفة �سمن ت�سورها لتدري�ض منهجية �لرتبية 

�لبيئية ف �لإ�سالم عددً� من �ملرتكز�ت �لتي متثلت بالتايل:

�أول كيف نتغري: فحماية �لبيئة ل بد �أن تبد�أ بالإن�سان،  لنتعلم   ·
�لإن�سان  عالقة  تنظيم  من  بد  فال  �مل�سكالت،  هــذه  عن  �مل�سوؤول  فهو 

بالبيئة، وذلك با يكفل حمايتها و�ملحافظة عليها، و�لعمل على �لتو�فق 

�لتاأكيد  ياأتي  هنا  ومن  �أجله.  من  �لبيئة  وتكييف  و�لبيئة  �لإن�سان  بني 

على �أن حماية �لبيئة م�ساألة تربوية بالدرجة �لأوىل؛ لأنها تدفع �لأفر�د 

وتوجههم للتعامل �لناجح مع بيئتهم.

بني  �لعالقة  طبيعة  من  حت�ّسن  �لأخالقية  �لقيم  تنمية  �أن  كما 

و�لأخالقية  �لبيئية  �لقيم  على  �ملناهج  ف  و�لرتكيز  و�لبيئة،  �لإن�سان 
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�لبيئية، و�ل�سمري �لبيئي ميكن من �لو�سول �إىل �ل�سلوك �لإيجابي جتاه 

�لبيئة، و�ل�ستعد�د للدفاع عنها وحمايتها.

فيها  �مل�سوؤولية  تن�سب  �لبيئية  �لرتبية  كانت  و�إن  فاإنه  هنا  ومن 

�ملعلمني جميعًا م�سوؤولون  �أن  �إل  �ملعلمني بحكم تخ�س�سهم،  على بع�ض 

عن تنفيذ بر�مج �لرتبية �لبيئية بنجاح، وذلك بغ�ض �لنظر عن جمالت   

تخ�س�سهم.

�إن عباد�ت �لإن�سان هلل �سبحانه  �لإ�سالمي:  �لت�سريع  �إيجابية   ·
�لتعبدية، بل جعل  �أفعاله  وتعاىل مل يق�سرها �هلل �سبحانه وتعاىل على 

كل ت�سرفات �بن �آدم عبادة. ومما ل �سك فيه �أن �ملحافظة على �ملو�رد 

�لبيئية كاملاء و�لكهرباء عبادة، كما �أن عدم قطع �لأ�سجار �لنافعة عبادة، 

و�إماطة �لأذى عن �لطريق عبادة، و�لرفق باحليو�ن عبادة. هذ� ف�ساًل 

�لأخالقيات  على  قائمة  �لإ�سالمية  و�لتعاليم  �لت�سريعات  جميع  �أن  عن 

تر�سي دعائم �خلري  �لتي  �لجتماعية  و�لقيم  �إن�سانيتها  بفي�ض  �ملتميزة 

و�ل�سعادة �حلقيقية، و�لرفاهية �لب�سرية بكل ما حتمل من �سمو معنى.

�لرتبية �سرورة ملّحة: فعلى كليات �لرتبية  كليات  تطوير وظيفة   ·
�أن تعي �لتلوث �لبيئي حق وعيه، ول بد �أن يكون �ملعلم عاملًا بت�سريع �هلل 

در��سته  ف  يتعر�ض  �أن  �لإ�سالمية  �لرتبية  معلم  وعلى  لكونه،  �ل�سليم 

ت�سريعات  ف  و�ل�سدق  �حلق  له  جتلي  مطّورة  دينية  ملقرر�ت  و�إعــد�ده 

�لفقهية  �لق�سايا  على  �لدينية  �لرتبية  مناهج  تقت�سر  فال  كلها،  �هلل 

من �سالة وحج وزكاة، ولكن متتد بتخطيط حكيم �إىل حتليل �سلوكيات 
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�لتلوث وموقف �لإ�سالم منها با يطبع �ملتعلم على �لتم�سك بحقيقة دينه 

و�لدفاع عن بيئته.

�أهمية �ملدخل �لديني يف تكوين �لجتاهات و�لقيم نحو �لبيئة:   ·
ميتلك �لإ�سالم �أ�س�سًا ر��سخة م�ستمدة من مبادئ ومنهج �لرتبية �لبيئية 

و�لت�سريعات  �لقو�نني  �أن  تبني  ولقد  وتعاىل.  �سبحانه  �هلل  �أر�دهــا  كما 

�ل�سلوك جتاه  �أمناط جديدة من  تقوم وحدها بخلق  �أن  قد عجزت عن 

تقوم  جديدة  �أخالقية  قيم  و�إر�ساء  و�جلماعات،  �لأفــر�د  لدى  �لطبيعة 

على  �مل�ساركة  �إىل  و�لجتــاه  عنا�سرها،  و�سون  �لطبيعة  �حــرت�م  على 

تنميتها وحل م�سكالتهما، وذلك مامل ت�ساندها �ملبادئ �لدينية و�خللقية 

�لتي تربي �ل�سمري �لإن�ساين، وتوقظ �لو�زع �لديني ف �لنف�ض. فالقو�نني 

و�لت�سريعات غالبًا ما مت�ض �سطح �لوعي و�ل�سلوك ل �أعماقه؛ لأنه مامل 

توؤثر قوة �لو�زع �لديني �أو �لرقابة �لنف�سية �أو �ل�سمري، فلن يكون لقانون 

�لأر�ض �أي تاأثري، ولي�ض هناك �أقوى من �ملدخل �لروحي ف بث �ملبادئ 

وتكوين �لقيم و�لجتاهات ف نف�ض �لإن�سان، و�لرتبية �لإ�سالمية مل تهمل 

هذ� �جلانب من جو�نب �ل�سخ�سية �لإن�سانية.

لتنظيم  �ساملة  متكاملة  منهجية  لنا  ت�سع  �لإ�سالمية  �لرتبية  �إن 

عالقة �لإن�سان بالبيئة �لطبيعية، لها �أهد�فها وو�سائلها و�سبل تطبيقها، 

كما �أن �لدين �لإ�سالمي لي�ض عقيدة تعمر �لقلب فح�سب، ولكنها عقيدة 

ونحو  وجمتمعه،  نف�سه  نحو  �لإن�سان  نظرة  من  تغري  �سلوك  �إىل  ترتجم 

�لإن�سان  �سلة  بتوثيق  تهتم  �ل�ساملة  �لإ�سالمية  فالرتبية  وخالقه،  �لكون 
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بالبيئة �لطبيعية، وتعميق معرفته بعنا�سرها، وتعمل على تنظيم عالقة 

من  �مل�ستمدة  �ملبادئ  على  يعتمد  دقيقًا  تنظيمًا  �لبيئة  بهذه  �لإن�سان 

�مل�سادر �لإ�سالمية.

معلمي  لتكوين  منهجًا  خليفة  �آل  فاطمة  و�سعت  �آخر  جانب  ومن 

�لبيئة،  �لأ�سا�سية ف علوم  �لكفايات  باإعد�دهم بتوفري  �مل�ستقبل، وذلك 

وهي عبارة عن عدد من �لأ�س�ض �لتي يجب مر�عاتها:

باملبادئ  �ملعلم  �لطالب  ينمي  وفيه  �لأيــكــولــوجــي:  �لأ�ــســا�ــس   ·
�لأيكولوجية وعالقتها بكونات �لبيئة، و�ل�سطر�بات �لتي توؤثر ف �لنظم 

�لبيئية، وتكّون حمتويات هذ� �جلزء من �لبنامج نابعة بالدرجة �لأوىل 

من وحدة �لعقيدة �لإ�سالمية.

فالعقيدة �لإ�سالمية تقدم للطالب ت�سورً� و��سحًا عن �لكون وعن 

�لإن�سان و�حلياة، وعالقة �لإن�سان بالكون، حيث يجعل دور �لطالب �إز�ء 

�لإ�سالمي  �لرتبوي  �لنظام  ودور  �لإ�سالمية،  عقيدته  من  جــزءّ�  �لبيئة 

هو ترجمة هذ� �لت�سور ف �إطار �سلوكي متكامل من �ساأنه �أن يعمل على 

�إعد�د �لطالب وتوجيه �سلوكه وفق ما حددته �لعقيدة �لإ�سالمية ف �إدر�ج 

مفاهيم �لرتبية �لبيئية ف �أثناء �لتدري�ض.

�لقت�سادية  �لنظريات  بفهم  ويهتم  �لقــتــ�ــســادي:  �لأ�ــســا�ــس   ·
عدم  عن  �لناجمة  �لقت�سادية  �مل�سكالت  وبع�ض  بالتنمية،  �ملرتبطة 

�ل�ستخد�م �لأمثل ملكونات �لبيئة، وهنا ميكن �أن تاأتي مو�سوعات �لنظام 
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�لقت�سادي ف �لإ�سالم، وذلك كالتكافل �لجتماعي وكل ما يت�سل به من 

نظام �لزكاة وم�سارفها.

كفايات  تنمى  وفيه  �لب�سري:  �لبيئي  بالنظام  �ملرتبط  �لأ�سا�س   ·
�لعالقات بني �لإن�سان وحميطه �حليوي، مع �لتعر�ض لبع�ض �لنماذج �ملهمة 

تعالج هنا  �آثار، وربا  وما يرتتب عليها من  �لعالقات،  تو�سح �سالمة  �لتي 

ق�سايا �ل�سيا�سات �لبيئية ف �ملجتمعات، ودور �ملو�طن ف هذه �لعملية.

كما �أو�سحت ف ت�سورها �لكفايات �لرتبوية، و�لتي تقوم – ح�سب 

وجهة نظرها - على عدد من �لأ�س�ض وهي:

يف  �لبيئية  �لرتبية  منهجية  يف  �لإن�سانية  �ل�سخ�سية  تكامل   ·
�ملنهج  �لإ�سالم: لقد حظيت �لرتبية باجلانب �لأعظم من �لهتمام ف 

�ل�سخ�سية  وحدة  م�سّلمة  على  مرتكزً�  �لهتمام  هذ�  وكان  �لإ�سالمي، 

�مل�سطنعة ف  �لطبيعة  كل �لجتاهات ذ�ت  بعيدً� عن  وذلك  �لإن�سانية، 

�سياغة �لعالقة بني �ل�سخ�سية بظاهرها �لثالثية: )�ملعرفة و�لوجد�ن 

كل  تناول  منها  �جتــاه  كل  تابعي  على  تفر�ض  كانت  و�لتي  و�ملمار�سة(، 

مظهر من �ملظاهر �لثالثينية منف�سال عن �لآخرين.

�لإن�سانية كوحدة متكاملة  �ل�سخ�سية  �لكرمي  �لقر�آن  لقد خاطب 

متنقاًل بني جو�نبها تنقاًل مت�ساًل يوؤدي كل جانب منها على �لذي يليه، 

توؤلف  �لتي  �جلو�نب  كل  �سمل  حيث  �لرتبوي،  �ملوقف  يتم  حتى  وذلــك 

�ل�سخ�سية �لإن�سانية، و�لتي تن�سط معا ف نف�ض هذ� �ملوقف.
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�لنتقال  يتم  �لإن�سانية  لل�سخ�سية  �لوجد�ين  �جلانب  تفاعل  �إن 

�لإ�سالمية، حيث يرتجم  بال�سخ�سية  �ل�سلوكي     �إىل �جلانب  �لتلقائي 

�لعبادة  ف  �لثاين  �جلانب  فيتحقق  وممار�سة،  حركة  �إىل  �لتفاعل  هذ� 

وهو �لعمل �ل�سالح.

�لثالث  �جلانب  �إىل  �لنتقال  يتم  �لــوجــد�ين  �جلانب  وبتفاعل 

�إىل حركة وممار�سة،  �لتفاعل  �لإن�سانية، حيث يرتجم هذ�  لل�سخ�سية 

فالدعوة �إىل �لعمل �ل�سالح، و�إىل حمد �هلل و�سكره لتحقيق �لعبادة يعتب 

هدف �حلياة ف �لإ�سالم بجانبيها �لإميان �خلال�ض و�لعمل �ل�سالح.

�إن  �لإ�سالمي:  �ملنهج  يف  �لبيئية  �لرتبية  يف  �ملعريف  �جلانب   ·
�لآيات �لقر�آنية عندما �هتمت باملعرفة فاإنها �هتمت باجلو�نب �لثالثية 

للمعرفة، موؤكدة على �لتو�زن �ملعرف ف �لإ�سالم، حيث ل يتم �لهتمام 

بجانب على ح�ساب �لآخر، فهي تهتم باحلياة �ل�سخ�سية لالإن�سان.

لقد حر�ست �لرتبية �لإ�سالمية على توثيق عالقة �لإن�سان بعامله 

�ملادي ف �لبيئة �لطبيعية �ملحيطة، و��ستخدمت ف هذ� عدة و�سائل كان 

منها:

�لتعريف بعنا�سر �لبيئة �لطبيعية �حلية وغري �حلية.  -

وذلك  بها،  و�لإح�سا�ض  �لطبيعية  �لبيئة  بعنا�سر  �لإدر�ك  تعميق   -

من خالل �سرب �لأمثال و�لت�سبيه بعنا�سر �لبيئة و�لطبيعة، ومن 

خالل �لو�سف �لقر�آين، وو�سوح دور �لعنا�سر �لطبيعية فيه.
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و�لرتبية �لإ�سالمية تخاطب جانب �ملعرفة ف �ل�سخ�سية �لإن�سانية 

�أن هذ� �ملبد�أ  �إل  موؤكدة مبد�أ �مل�سئولية ف �لعامل �ل�سخ�سي لالإن�سان، 

�ملجال  �ملعرفة ف هذ�  تت�سمن  �لجتماعي، حيث  �لنظام  ين�سحب على 

�أبعاد م�سوؤولية �لإن�سان على حتقيق �ل�سورة �ملثلى، و�لتي ينبغي �أن تكون 

�لتي  �لعالقة  وتلك  �حلية،  وغري  �حلية  �لطبيعة  بعنا�سر  عالقته  عليها 

ترتكز على �أ�س�ض عامة هي:  

�لنظافة �ل�ساملة فيما يخت�ض بالإن�سان نف�سه وبكل ما يحيط   -

به ف �لكون.

�لعتد�ل دون �لإ�سر�ف ف ��ستخد�م عنا�سر �لبيئة �لطبيعية.  -

-  �لإ�سالح دون �لإف�ساد ف �لبيئة �لطبيعية بكل عنا�سرها.

بكل  �لإن�سان  عالقة  ف  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأمــر   -

�لعنا�سر �حلية وغري �حلية ف �لبيئة �لطبيعية، وذلك �نطالقًا 

�أثره على  �أن �لأ�سر�ر بعنا�سر �لبيئة �لطبيعية ل يقت�سر  من 

وعنا�سر  �لجتماعي،  عامله  لي�سمل  ميتد  و�إمنــا  بعينه،  �لفرد 

عامله �ملادي �أي�سا.

و�سائل �ملعرفة يف جمال منهجية �لرتبية �لبيئة يف �لإ�سالم:   ·
�لإن�سان  معرفة  لتحقيق  �ملبا�سرة  �لو�سائل  �سمن  من  �لإح�سا�ض  يعتب 

بعنا�سر �لبيئة �لطبيعية، و�لتي يتكون منها �لكون �ملحيط، فالإن�سان يولد 

باأد�ء وظائفها كاأدو�ت  �أن تقوم  تلبث �حلو��ض  وهو ل يعلم �سيئًا، ثم ل 
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�أكرث من  تعتمد عليها  �لطبيعية  �لبيئة  بعنا�سر  �ملعرفة  �أن  �ملعرفة، كما 

غريها من �حلو��ض.

�إن �لدعوة �إىل �لتفكري وحل �مل�سكالت �لبيئية كانت و��سحة فيما 

�أحد  وهو  �لف�ساد،  دون  �لإ�سالح  مبد�أ  ف  �لإ�سالمية  �لرتبية  ف  متثل 

مبادئ �لرتبية �لبيئية ف �لإ�سالم، و�أحد �لأ�س�ض �لقوية �لتي �رتكز عليها 

تنظيم عالقة �لإن�سان بعنا�سر بيئته �لطبيعية، بل تاأمر �لإن�سان بالتدخل 

ف م�سار �لنظم �لبيئية بالإ�سالح �لذي يعود عليه وعلى �لعن�سر �لطبيعي 

�لإ�سالم  �لبيئية ف  �لرتبية  و�لفائدة. كما وحتث  بالنفع  �لتدخل  مو�سع 

�لتفكري  لأ�سلوب  و�لفاحتة  �لوثيقة،  �ملتاأنية  �لدر��سة  على  �لدر��سة  على 

�مل�سكالت  ��ستخد�مه ف حل  �إىل  �لإ�سالمية  �لرتبية  �لذي دعت  �لعلمي 

�لبيئية �لقائمة بالفعل، وف �لق�ساء على �لأ�سر�ر �ملرتتبة عليها، وجتّنب 

وقوع غريها ف �مل�ستقبل. فالدعوة �سريحة �إىل �لنظر و�ملالحظة و�لتفكري 

و�لبحث �لعلمي ف �ل�سماو�ت و�لأر�ض، وف �ملخلوقات و�لظو�هر جميعها، 

�لظو�هر  وتف�سري  �ل�سليم  و�ملنطق  �لعقل  يوجه  �لكرمي  �لقر�آن  �أن  كما 

.
)1(

�لطبيعية و�لجتماعية و�لبيولوجية و�لنف�سية 

�صاد�صًا - الرتبية البيئية و�صيا�صة الثواب والعقاب:

تعليقا على �لت�سور �لذي طرحته فاطمة �آل خليفة، وذلك بالن�سبة 

�لدر��سية  �ملــقــرر�ت  ف  �إ�سالمي  منظور  مــن  �لبيئية  �لرتبية  لتفعيل 

ومنهج  �لكون  – منهج  �لإ�سالم  ف  �لبيئية  �لرتبية  �هلل،  عبد  – فاطمة  خليفة  �آل   )1(

�لإن�سان، مرجع �سبق ذكره، �ض 130.
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و�ملد�ر�ض، و�لذي حوى �لكثري من �لنقاط �لإيجابية، وذلك كان و��سحًا 

من  ت�ستمد  �لتي  �لرتبوي  �جلانب  �إظهار  ل�سرورة  طرحها  خــالل  من 

�لن�سو�ض �ل�سرعية، و�إ�سباغ �أثر هذه �لن�سو�ض كعنا�سر تاأثري ف قنو�ت 

و�ملوؤ�س�سة  �لدر��سية  للمقر�ت  بالن�سبة  طرحته  ما  منها  �لتي  �لتاأثري 

�لتعليمية كقناة تاأثري بارزة.

�لإ�سالم  منظور  من  �لبيئية  �لرتبية  لتعزيز  �آخر  ت�سورً�  �أرى  ولكني 

ي�ستوعب خمتلف قنو�ت �لتاأثري �لتي يجد �لإن�سان نف�سه ف �لغالب موجودً� 

�سيا�سة  و�لتي تعتب  و�لعقاب،  �لثو�ب  �سيا�سة  تفعيل  فيها، وذلك من خالل 

�ل�سلوك  �لتوجيه نحو  و��سح على حتقيق  ب�سكل  �لنف�ض  تهّذب  ر�قية  تربوية 

�لرتبوي �ملر�د �لتوجيه �إليه، وتهذيب �لنف�ض على ممار�سته، وذلك من �أجل 

مو�جهة �لعاد�ت �ل�سيئة �لتي ميار�سها �لإن�سان من خالل ممار�سة حياته ف 

جو�نبها �ملتعددة، �أو �لعمل على و�أدها ف مولدها قبل �أن ي�سعب تغيريها.

�إن �أول قناة للتاأثري ف بناء �سخ�سية �إ�سالمية ترتبى على حماية 

�لأ�سرة،  هي  و�لعقاب  �لثو�ب  �سيا�سة  تفعيل  خالل  من  وذلــك  �لبيئة، 

فرب �لأ�سرة ينبغي �أن يوؤ�سل فيمن وله �هلل �مل�سوؤولية عليهم �لتوجيهات 

�لقر�آنية و�لتقرير�ت �لنبوية �لتي تربي �لنف�ض على حفظ �لبيئة وحمايتها، 

باملنزل،  بيئة يربي فيها من يقع حتت م�سوؤوليته ممثلة  �أول  �أن  وليعتب 

فمن يعتني بنظافة نف�سه ونظافة مكانه وميار�ض �سلوكيات بيئية يجعلها 

نابعة من و�زع ديني ميار�ض معه �سيا�سة �لثو�ب، وذلك حتى و�إن مار�ض 

هذه �ل�سلوكيات �لإيجابية خارج نطاق �ملنزل، وكان قد ر�آه، كما �أن على 

�لأب �أن ي�سع �سمن ما يحقق �لثو�ب عددً� من �لب�مج �لتي من �ساأنها 
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�أبناءه، وذلك كاأن ياأخذهم ف يوم من �لأيام  تعزيز �لوعي �لبيئي لدى 

من �أجل تنظيف �ل�ساحل، و�أن يغر�ض فيهم �أن ذلك نابع من خالل �بتغاء 

مر�ساة �هلل �سبحانه وتعاىل.

كما يقع بعد ذلك ف �ملحطة �لرتبوية �لتالية على وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

خالل  من  وذلك  �ل�سيا�سة؛  هذه  مثل  تفّعل  �أن  �لتعليمية  بوؤ�س�ساتها  ممثلة 

�سو�ء برمي  �لبيئة،  يعتدي على  تعّر�ض كل من  �لتي  �لقو�نني  �سن عدد من 

�ملهمالت، �أو بمار�سة �أي �سلوكيات توؤدي على �لإ�سر�ر بالبيئة �إىل عقوبات 

�سارمة ور�دعة، وباملقابل فاإن من ميار�ض �سلوكيات من �ساأنها تعزيز حماية 

�لبيئة و�ملحافظة عليها ينال ثو�بًا و�أجرً� على ذلك. هذ� بالإ�سافة �إىل تبني 

�لوز�رة �مل�سرفة على �ملوؤ�س�سات �لتعليمية لب�مج متنوعة ومتعددة ف �سبيل 

تعزيز �حلماية �لبيئية، و�أن ت�سعى ف  �سبيل جميع ذلك �إىل غر�ض �لنطالق 

نحو هذ� �لتوجه �بتغاء ملر�ساة �هلل تعاىل.

�لديني من خالل  �لوعظ  دور  �إهمال  ينبغي  �أنه ل  فيه  �سك  ومما ل 

�مل�سجد كموؤ�س�سة دينية ف تعزيز قنو�ت �لرتبية �لبيئية، وهذ� ي�ستلزم من 

رجال �لدين وعيًا ومعرفة بختلف �لدللت �لرت�سيدية �ملت�سلة بعلم �لبيئة؛ 

لريتبط �لعلم بالدين ف طرح متكامل من �ساأنه �أن يعزز �خلطاب �ملطروح 

حتقيقًا حلماية �لبيئة برتبية �لإن�سان من خالل �إحياء �لو�زع �لديني، وذلك 

باعتبار �أن رعاية �لبيئة و�سيانتها تعتب عبادة من �لعباد�ت �لتي ل تقل عن 

�أي عبادة �أخرى ميار�سها �لإن�سان ف يومه وليلته.

�أما ف نطاق �ملجتمع فيقع �لدور ف ذلك على �لدولة ممثلة بالهيئة 
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�لتي تعنى باملحافظة على �لبيئة وحمايتها من �عتد�ء�ت �لإن�سان، وذلك 

وز�رة  مع  مثمر  تعاون  �إىل  بالإ�سافة  هذ�  �لبلديات،  وز�رة  مع  بالتعاون 

�ل�سئون �لإ�سالمية من �أجل دعمها ببنامج متكامل لبناء �لوعي �لبيئي 

�سلوكيات  تربى على  بناء جيل قد  �أجل  �لإ�سالم؛ وذلك من  من منظور 

ب�سورة  �لبيئة  على  و�ملحافظة  �حلماية  تعزيز  �ساأنها  من  وممار�سات 

مبا�سرة وغري مبا�سرة، و�أن تتبع ف ذلك �سيا�سة �لثو�ب باحل�سنى على 

�لإح�سان، وتاأكيد �حلقيقة �لتي تقرر �أن �لذي يعتدي على �لبيئة متعمدً� 

وفقًا  ينالها  �لتي  �لعقوبة  �إىل  بالإ�سافة  فاإنه  �لأنظمة،  خمالفًا ف ذلك 

لالأنظمة، فاإنه �سينال عقوبة ربانية ف �لآخر، و�لعك�ض بالعك�ض.

خمتلف  ت�سريعاتها  �لــدولــة  ت�سّمن  �أن  بــد  ل  �آخــر  جانب  ومــن 

�لتوجيهات و�لإر�ساد�ت �لتي من �ساأنها   تعزيز �حلماية للبيئة، كما عليها 

�نتهاك  �ساأنها  من  �لتي  �ملمار�سات  خمتلف  بيان  ت�سريعاتها  ت�سمن  �أن 

حرمة     �لبيئة،  و�أن تعزز ذلك �سمانا لتفعيل هذه �لتوجيهات و�لإر�ساد�ت 

بعقوبات لكل من يخالف ذلك، و�أن جتعل هذه �لعقوبات عامة تنال كل 

من يعتدي ف �ملجتمع على �لبيئة ب�سورة و��سحة ودون غر�ض �أيًا كان.

�صابعًا - الوعي البيئي من منطلق عقائدي:

�سك ف  ول  �لإن�سان،  تغيري حياة  �لعقيدة عمومًا ف  لقد جنحت 

�أن �أقوى �لعقائد جميعا هو �لعقيدة �لدينية؛ وذلك لأنها ترتبط باحلياة 

�لدنيا، و�حلياة �لآخرة و�لإ�سالم �أ�سدق و�أقوى مثل على �لتاأثري �لعقائدي 

ف حياة �ل�سعوب و�لأفر�د فكرً� وتطبيقًا، و�سريعة وتنفيذً�، ودينًا ودولة 

ف وقت و�حد.
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من  م�سكلة  كل  ف  و�سريحة  و��سحة  تعاليم  �لإ�سالم  و�سع  لقد 

�أول نظافة ج�سم �لإن�سان حتى نظافة منزله ونظافة  م�ساكل �لبيئة من 

�سارعه، ونظافة �ملياه، كما �أن �أقوى مبادئ علم مكافحة �لأوبئة بد�أ بعدم 

�ل�سخط و�لنزعاج عند حدوث وباء، و�ل�ستعانة بالطبيب للتد�وي، وعزل 

�ملري�ض، وعمل حجر �سحي على �لبالد �أو �ملناطق �لتي بها �لأمر��ض.

ومن خالل هذه �ملنطلق، وتعزيز� حلماية �لبيئة، فاإن على �جلهة 

�لتي تقوم على توجيه �لوعي بالدين �سمن نطاق �لدولة، وعلى �ملنظمات 

�لتي يناط �إليها و�سع �ل�سرت�تيجيات �لتي من �ساأن �تباع �لدول �خلا�سعة 

�لعقيدة  تر�سيخ  منهما  كل  على  �أن  كما  بالبيئة،  �لهتمام  حت�سني  لها 

�لدينية وربطها بالبيئة، وتو�سيح �أن �هلل قد جعل �لإن�سان م�ستخلفًا ف 

�لأر�ض، وله حق �ل�ستثمار و�لنتفاع و�لت�سخري با يخدم �لتفكر و�لعبادة، 

و�ملتعة و�لتذوق، على �أل ين�سى �أنه مطالب �أي�سًا باملحافظة على �لبيئة، 

حيث يجب �أن يكون ��ستعماله للبيئة بطريقة ر�سيدة، ول يف�سد فيها، ول 

يعر�ض مو�ردها للف�ساد و�لت�سويه، و�ن حق �ل�ستثمار و�لنتفاع ملك له 

ولالأجيال �لقادمة، كما يجب على كل �إن�سان �أن يحمي �لبيئة ومو�ردها، 

و�أن يحافظ عليها، حيث �أنه م�سوؤول �أمام �هلل عن نف�سه وعن �أ�سرته وعن 

.
)1(

جمتمعه �لذي يعي�ض فيه 

ل بد �أن تكون �لتوعية �لدينية باأن �هلل قد جعل �لإن�سان م�ستخلفا 

�لبيئة، مرجع �سبق  �أحمد عبد �لوهاب عبد �جلو�د، �ملنهج �لإ�سالمي لعالج تلوث    )1(

ذكره، �ض 175.
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ف �لأر�ض، وعليه �أن ينتفع با ف �لبيئة وي�سّخر مو�ردها ل�ساحله، وذلك 

ب�سرط �ملحافظة عليها وعلى مو�ردها من �لف�ساد و�لت�سويه، و�أن يحافظ 

عليها لي�ض فقط من �أجله، ولكن من �أجل �لأجيال �لقادمة.

من  مقررة  وهي  �لبيئة،  حماية  �أجل  من  للتوعية  قنو�ت  وهناك 

خالل �لن�سو�ض �ل�سرعية كما ��ستعر�سناها �سابقا وهي:

ف  �لدينية  بالتعاليم  باللتز�م  دينيًا  �ملو�طنني  توعية  يجب   ·
عدم �لتبذير ف ��ستهالك �ملياه من �أجل تقليل مياه �ل�سرف 

�ل�سحي �لتي �أ�سبحت ت�سكل م�سكلة كبرية.

لأن  �خل�سر�ء  و�لنباتات  �لأ�سجار  قطع  بعدم  �لتوعية  يجب   ·
ذلك يقلل من خ�سوبة هذه �لأر�ض.

�أن  حيث  �لزر�عية،  �لأر�ــض  ف  �لبناء  بعدم  �لتوعية  يجب   ·
�مل�سلمني ف �أ�سد �حلاجة �إىل �أر�ض منتجة.

�أو �ل�سو�رع منعا لإيذ�ء  �إلقاء �لقمامة ف �لطرقات  يجب عدم   ·
�لنا�ض؛ وذلك ملا ف �إلقاءها من �آثار �سلبية.

مو�رد  ��ستخد�م  ف  �لقت�ساد  على  �مل�سلمني  حــث  يجب   ·
�أن يقذف  �لبيئة ��ستخد�مها �ل�ستخد�م �لأمثل، فال    د�عي 

�مل�سلمون باأكرث من 25 % من �خلبز ف �لقمامة، وهو يعلم �أن 

�لدولة ت�ستورد �لقمح، وف �لوقت نف�سه تدعمه ب�سعف ثمنه، �أو 

ي�ستهلك كميات ز�ئدة من �لكهرباء و�ملاء دون  د�ع.
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)1(  دنيا �أحمد �سوقي، �لتنمية و�لبيئة )در��سة مقارنة(، مرجع �سبق ذكره، �ض 92.

�مل�سلمني على ��ستخد�م �ملخلفات من �أجل �لتنمية، وذلك  حث   ·
مثل حتويل روث �ملو��سي �أو خملفات �لإن�سان ف �إنتاج �لبريجاز، 

�أو ��ستخد�م نفايات �ملزرعة ك�سماد ع�سوي، �أو ��ستخد�م بقايا 

.
)1(

�ملو�د �لغذ�ئية ف تربية �لدو�جن 

�إن �ملنظور �لإ�سالمي حيال طرق و�أ�ساليب حماية �لبيئة ل يغاير 

على طول �خلط �ملنظور �لو�سعي، بل هو حقيقة يتفق معه ف �لكثري مما 

ينادي به حاليا، لكنه يتفوق عليه وذلك لتعامله مع عنا�سر جديدة تك�سب 

�جلهود مزيدً� من �لكفاءة و�لفعالية.
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الف�سل الث�لث

احلم�ية الت�سريعية

�إن �لرتبية �لبيئية و�لتوعية ب�سرورة �لتعامل مع �لبيئة ب�سبيل �لرفق 

و�ل�سيانة و�لرعاية لها ل يكون و�سيلة حتقق �حلماية �ملرجوة للبيئة من 

�إف�ساد �لإن�سان، وذلك �إما لفقد�ن �لرتبية ك�سبيل لتحقيق �لرعاية �سبياًل 

حماية  �إىل  بحاجة  �ملجتمع  لكون  نظرً�  و�إما  ببيئته،  �لإن�سان  عالقة  ف 

قانونية حيث مل حتقق �حلماية �لرتبوية غايتها ف تهذيب �سلوك �لفرد، 

مما ولد �حلاجة �إىل �سرورة حتقيق �حلماية �لت�سريعية بفر�ض عقوبات 

على من ينتهك حرمة �لبيئة �أو يعتدي عليها، بحيث تكون هذه �لعقوبات 

ول  �لبيئة،  مع  �ملنحرفة ف عالقتهم  �لإفــر�د  ل�سلوكيات  ومهذبة  ر�دعة 

�سك �أن هذه �ملنظومات �لت�سريعية تختلف باختالف �ملعطيات �لبيئية ما 

بني دولة و�أخرى، هذ� ف�ساًل عن دور درجة �لتمدن ف مثل ذلك، فكلما 

�زد�د �لتعقد ف عالقاته، وبالتايل يحتاج هذ� �ملجتمع �إىل تنظيم قانوين 

�أكرث فاعلية لتهذيب �ل�سلوكيات و�سبط �ملمار�سات.  

�سرعية  معاجلات  على  �حتوت  و�إن  �لإ�سالم  �سريعة  فاإن  وحقيقة 

�أي ن�ض  �أنها مل حتتِو على  �إل  �لبيئية ف خمتلف حماورها،  لل�سلوكيات 

�لرغم من  �لبيئة، وذلك على  �لعتد�ء على  يرتب عقوبة على  ت�سريعي 

�لن�ض على �سدة حترمي �لعتد�ء على �لبيئة دون غر�ض �أو حاجة. ومن 
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هنا فاإنه يقع على ويل �لأمر �مل�سوؤولية ف ذلك، فال بد عليه �أن ي�سدر 

ت�سريعًا حلماية �لبيئة و�ملحافظة عليها، و�أن ي�سّمن هذ� �لقانون تنظيمًا 

متكاماًل حلماية �لبيئة ب�سورة عامة، و�أن ي�سع �سرورة تعزيزً� ل�سيا�سة 

على  �لعتد�ء  نف�سه  له  ت�سّول  من  لكل  ر�دعة  عقوبات  و�لعقاب  �لثو�ب 

�أن يكون �لقانون �ساماًل ملختلف �سور �لعتد�ء  �لبيئة، ومن هنا فال بد 

على �لبيئة، و�أن يكون منظمًا ملختلف �لعمليات �لتي من �ساأن �لإ�ساءة ف 

��ستخد�مها �لإ�سر�ر ب�سورة و��سحة و�سديدة على �لبيئة.

ترتكز  �أن  ينبغي  �ملوؤ�س�سية  �لنظم  خالل  من  �لبيئية  �حلماية  �إن 

للبيئة،  و�ملدرو�سة  �ملنظمة  �أن حتقق �حلماية  �ساأنها  على منطلقات من 

�أن  �ساأنها  من  و��سرت�تيجيات  �أنظمة  على  تقوم  موؤ�س�سات  تتطلب  و�لتي 

حتقق �لفعالية للحماية �لبيئية، ول �سك �أن خري ��ستثمار ف ذلك يتمثل 

ف ��ستقر�ء مبادئ �لدين وتفعيلها ف �ل�سرت�تيجيات �لبيئية، و�لتي تقوم 

على ��ستقر�ء �لو�قع لتح�سني �سورة �مل�ستقبل.

اأواًل - حماور ومرتكزات البعد الت�صريعي :

ل بد من �أجل �سناعة منظومة ت�سريعية حتتوي على نظم وقو�عد 

من �ساأنها �أن حتقق �لردع لكل من ينتهك حرمة �لبيئة بالعتد�ء عليها 

و�لإ�سر�ر بها، وبالتايل �لعمل على حفظ �لبيئة بعنا�سرها ومكوناتها، من 

�أجل حتقيق ذلك ل بد من ��ستقر�ء عدد من �ملعطيات حتقيقًا للجودة ف 

�لنتائج، وفيما يلي ��ستعر��ض �أبرز حماور هذه �ملعطيات �لتي من �ساأنها 

�أن حتقق �لأهد�ف و�لغايات.
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)1(  دنيا �أحمد �سوقي، �لتنمية و�لبيئة ) در��سة مقارنة (، مرجع �سبق ذكره، �ض 92.

)2(   �ملرجع �ل�سابق نف�سه، �ض 97.

مع  بالتعامل  وذلك  معًا:  و�لعالج  �لوقاية  مدخلي  على  �لعتماد   .1

�مل�ساكل �لبيئية على م�ستويني: م�ستوى �جلذور �لعميقة و�لقريبة، 

وم�ستوى ما ينجم عنها وينتج، ومن ثم جنده يحر�ض كل �حلر�ض 

�لإن�سان  بني  يباعد�ن  بحيث  و�لثقاف  �لعقدي  �لعامل  جعل  على 

و�لعتد�ء على �لبيئة، و�أ�س�ض ذلك منثورة ف �لأ�سول �ل�سرعية، 

ويبقى حتقيق �لرتبية على �ل�سلوك �لبيئي �ل�سحيح. كذلك جند 

�لإ�سالم ل يقف عند حد هذ� �لتاأهيل و�لرتبية، و�إمنا يتجاوزها 

�إىل �سن �لت�سريعات �مللزمة �لتي حتول دون ذلك �لعدو�ن، وتتعامل 

معه بفاعلية وكفاءة �إذ� وقع.

بال  عن  يغيب  يعد  مل  وفعالية:  بكفاءة  �لإ�سر�ف  مع  �لتعامل   .2

�أ�سد  من  �لبيئة  على  و�حلفاظ  �لإ�ــســر�ف  بني  ما  مــدى  �أحــد 

�أنو�ع �لعد�و�ت، بحيث ميكن �لقول باأن �لإ�سر�ف ور�ء معظم 

 .
)1(

م�سكالت �لبيئة من حيث وجودها ومن حيث ��ستفحالها 

�لتاأكد �جلازم من نظافة �لبيئة وعدم تلوثها: فهناك �أحاديث   .3

للبيئة،  �أو  لالإن�سان  �سو�ء  �لنظافة  �أهمية  على  توؤكد  عديدة 

من  �أن  كما  بيئيًا.  تلوثًا  يحدث  �أن  �ساأنه  من  عمل  �أي  وحتظر 

�أهم م�سوؤوليات �ملحت�سب و�سالحياته �ملنع من كل ما يوؤدي �إىل 

�أو  �ملاء  �أو  �لهو�ء  ذلك  ف  �سو�ء  نظافتها،  وعدم  �لبيئة  تلوث 

.
)2(

�لأماكن �أو �ملو�د و�ملنتجات 
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�لتحذير �ل�سارم من �أن �لإن�سان هو �ملتحمل ف �لنهاية نتيجة   .4

عدو�نه على �لبيئة: لقد حر�ض �لإ�سالم كل �حلر�ض �أن يبني 

لنا �أن هناك �رتباطًا قويًا طرديًا بني حال �لإن�سان وحال �سلوكه 

حيال بيئته، وميكن �أن يرد ذلك ف ديباجة �ملنظومة �لت�سريعية 

حلماية �لبيئة.

�لتعامل �لفعال مع ق�سية �مل�سوؤولية و�لإد�رة عن حماية �لبيئة:   .5

متز�يدً�  �هتمامًا  �لق�سية  بهذه  �لإ�سالمي  �لفكر  �هتم  لقد 

مقدمًا لها من �لأ�ساليب �لعملية با يكفل �لقيام بها. ول�سمان 

�لقيام بذلك عمليًا حّمل �لإ�سالم �لأمة كلها م�سوؤولية �ملحافظة 

على �لبيئة، فكما �أن �حلاكم م�سوؤول فاإن كل فرد م�سوؤول، و�إذ� 

فاإن  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  بالأمر  ماأمور  فرد  كل  كان 

�لأمر بها، و�لعتد�ء  �لتي يجب  �لأمور  �أهم  �لبيئة من  حماية 

عليها من �ملنكر�ت �لتي يجب منعها.

ثم �إن �مل�سوؤولية عن ذلك كاملة وت�سامنية ف فرو�ض �لكفاية، وهي 

كل ما يحتاج �إليه �ملجتمع، ويدخل �سمن ذلك �حلفاظ على �لبيئة، حيث 

يحتاج �ملجتمع �إىل نوعية بيئية جيدة، و�جلميع م�سوؤولون عن توفري ذلك، 

ديباجة  ف  �لأبعاد  هذه  �إيــر�د  وميكن  كله،  �ملجتمع  �أثم  يتحقق  مل  و�إذ� 

�لتي  �ملنطلقات  من  باعتبارها  �أي�سًا  �لبيئة  حلماية  �لقانونية  �ملنظومة 

ترتكز عليها منظومة �لقانون.

بالبيئة،  �لعابثني  �أيدي  على  �لأخذ  �إىل  ملّحة  �لأمر ف حاجة  �إن 
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من  لأنه  �جلميع؛  م�سوؤولية  �أيديهم  على  و�لأخــذ  للجميع،  فالهالك  و�إل 

باب �إز�لة �ملنكر و�لعمل على عدم وقوعه، وهذ� يعتب من �أعظم �أبو�ب 

�لقربات عند �هلل تعاىل.

�لوعي �لكاف باأهمية مر�عاة كل من �لتنمية و�لبيئة على حد   .6

�سو�ء: فنظرة �لإ�سالم ف ذلك نظرة متو�زنة، وكان منطلقه ف 

للتنمية  و�أدو�ت  �أهد�ف و�سيا�سات  هذ� �ل�سدد �سرورة تخرّي 

بحيث ل متثل عدو�نًا على �لبيئة، كذلك �تخاذ �سيا�سات بيئية 

غري متنافية مع متطلبات هذ� �لنمط من   �لتنمية.

من  �مل�سكلة  هــذه  على  تغّلب  �لإ�ــســالم  بــاأن  �لقول  ميكن  وعمومًا 

�خلا�ض  �مل�سروع  كون  و�أهمها  و�ل�سيا�سات،  �ملبادئ  بع�ض  ت�سريع  خالل 

�لعام  �مل�سروع  وكون  �ل�سو�بط،  من  و��سح  بقدر  حماط  لكنه  حمرتمًا 

مر�قبًا وم�سوؤوًل من جهة، وغري مت�سٍع ومتمدٍد من جهة �أخرى، و�أخريً� 

 �أو �أثماٍن على معظم �خلدمات �لعامة بهدف تر�سيد 
ٍ
�إمكانية فر�ض ر�سوم

�أخــرى، وف �سوء  �لالزم من جهة  �لتمويل  توفري  ��ستخد�مها من جهة 

هذه �مل�سائل �لكلية �لكبى للدولة، بل عليها �أن تتخذ ما تر�ه من �أ�ساليب 

و�إجر�ء�ت حتقق �أكب قدر ممكن من �مل�سلحة �لعامة.

�إقامة نظام عقابي ر�دع: �إذ ل تكفي �لعنا�سر و�لعو�مل �ملختلفة   .7

للعمل على حماية �لبيئة، وهنا تاأتي �حلاجة لفر�ض نظام عقابي 

ر�دع بحيث يوجع �ملعتدي ويزجره عن ممار�ساته، ويكون نظامًا 

�لأدنى  و�حلد  لحرت�مه،  كفالة  �لكل  له  ويخ�سع  �جلميع  يعم 
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)1(  دنيا �أحمد �سوقي، �لتنمية و�لبيئة ) در��سة مقارنة (، مرجع �سبق ذكره، �ض 92.

�ل�سرعية هو حتميل  للعقوبة �لذي ل جد�ل حوله من �لناحية 

�أف�سده، وهي م�ساألة نتناولها �سمن  وت�سمني �ملعتدي قيمة ما 

�مل�سوؤولية عن �مل�ساكل �لبيئية من منظور �لإ�سالم .

�لنظرة �لإقليمية – �لإ�سالمية – مل�سكالت �لبيئة و�لتنمية: ومن   .8

هذ� �ملنطلق ميكن للعامل �لإ�سالمي �أن يتعامل بكفاءة و�سهولة 

مع م�سكالت �لبيئة و�لتنمية، وذلك من خالل توفري �أكب قدر 

ممكن من �لتو�زن بني متطلبات كل منهما، عك�ض ما لو حتملت 

كل دولة بفردها كل عبء حماية �لبيئة و�إجناز �لتنمية، ففي 

و�لدول  عامة،  �لدول  لغالبية  فيه  ما  و�مل�سقة  �لع�سر  من  ذلك 

�سمن  تناولها  �سيكون  �لنقطة  وهذه   .
)1(

خا�سة  �لإ�سالمية 

�ملحور �لأخري من هذ� �لف�سل ب�سيئة �هلل تعاىل.

ثانيًا - امل�صوؤولية عن امل�صاكل البيئية:

�أمام  �أنــه  يقرر  مبد�أ  من  �لبيئية  �لأ�سر�ر  عن  �مل�سوؤولية  تنطلق 

كل حق و�جب يتعني على �ملمار�ض لهذ� �حلق �أن يلتزم به، وتنطلق هذه 

�مل�سوؤولية من خالل حمورين هما: �لإثبات و�جلز�ء على �لأ�سر�ر �لبيئية، 

و�للذ�ن نتناولها فيما يلي:

�لبيئية  �لأ�سر�ر  ف  �لإثبات  ين�سب  �لبيئية:  �لأ�سر�ر  �إثبات   ·
�أ�سر�ر، ويتحقق جمال  �إليه من  �أدت  �ل�سرر، وما  و�قعة  على 
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)1(  �لن�ساء 135.

�لدعوى  بتحريك  �إمــا  �لبيئية  �لأ�سر�ر  عن  �مل�سوؤولية  �إثبات 

�ل�سخ�سية، وهذه يتبع فيها و�سائل �لإثبات �ملعروفة من كتابة، 

و�سهادة �سهود وقر�ئن وميني ونحو ذلك، و�إما �أن يكون بدعوى 

ح�سبة �إذ� كان �ل�سرر عامًا، وهذ� ل يقبل فيها �إل �لإقر�ر �أو 

�لبّينة، ونتناول هذين �لنوعني بالتف�سيل كالتايل:

دعوى  وهي  �ل�سخ�سية:  بالدعوى  �لبيئية  �لأ�ــســر�ر  �إثــبــات   .1

رفعه  فبدون  ينيبه،  من  �أو  �ملت�سرر  من  �إل  تقبل  ل  �سخ�سية 

للدعوى ل تنظر �أمام �لق�ساء. وي�سرتط ف �ل�سرر �لذي ترفع 

ب�سببه �لدعوى �أن يكون �ل�سرر حمققًا، و�ل�سرر �ملحقق �سامل 

حدوث  �حتمال  �أمــا  �مل�ستقبل،  ف  �أو  �حلــال  ف  �لوقوع  ملحقق 

�ل�سرر فاإنه ل يكفي لرفع �لدعوى.

فاإذ� حتقق �ل�سرر جاز �إثباته بكل و�سائل �لإثبات �ملعروفة و�أهمها: 

و�لقر�ئن  بالنكول،  و�لق�ساء  و�ليمني،  و�ل�ساهد  و�ل�سهادة،  �لإقـــر�ر، 

وغريها.

�لإقـــر�ر: فاأما �لإقر�ر فهو من �أقوى �لأدلة ف �لإثبات، ويقرر   -

�ِمنيرَ  وَّ قرَ ُكوُنو�  ــُنــو�  مرَ
رَ
�آ �لَِّذينرَ  ا  يُّهرَ

رَ
�أ ا  يرَ  } تعاىل:  �هلل  قول  ذلك 

. ولذ� يقول �لفقهاء: 
)1(

ْنُف�ِسُكْم }
رَ
لرَى �أ ْو عرَ لرَ ِ ورَ

َّ
�ءرَ هلِل درَ ِباْلِق�ْسِط �ُسهرَ

)�لإقر�ر حجة ملزمة ل�ساحبها (. 
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)1(  �لبقرة 282.

�حلديث  هذ�  �أورد  وقد   .)  1711  ( رقم  حديث  �لأق�سية،  كتاب  ف  م�سلم  �أخرجه   )2(

عاجلها  وكيف  �لإن�سان،  على  و�أثرها  �لبيئية  �لأ�سر�ر  ح�سني،  زكي  – زكي  زيد�ن 

�لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 88.

فاإذ� رفع �مل�سرور �أو من ينيبه دعوى �أمام �لق�ساء يّدعي فيها �أنه 

وقع عليه �سرر من �سخ�ض معني، فاأتى �ملدعى عليه و�عرتف بذلك ثبت 

حق �مل�سرور ف جب هذ� �ل�سرر.

ْيِن  ِهيدرَ �ْسِهُدو� �سرَ ��ْسترَ �ل�سهادة: و�لأ�سل فيها قول �هلل تعاىل: { ورَ  -

�هلل  )ر�سي  عبا�ض  �بن  عن  �حلديث  وف   .
)1(

{ اِلُكْم  ِرجرَ ِمْن 

عنهما(: »لو يعطى �لنا�ض بدعو�هم لدعى قوم دماء قوم، لكن 

.
)2(

�لبّينة على من �دعى، و�ليمني على من �أنكر« 

-  �ل�ساهد و�ليمني: بعنى �إذ� مل يجد �ملدعي �سوى �ساهد و�حد، 

فاإنه يجوز �سماع هذه �لدعوى بهذ� �ل�ساهد مع ميني �ملدعي.

�ليمــــني: فاإذ� مل يجد �ملدعي ما يثبت به دعو�ه فاإن �لدعوى   -

تقبل �سكاًل، وعلى �لقا�سي �أن يوجه �ليمني �إىل �ملدعى عليه، 

فاإن حلف ردت �لدعوى مو�سوعا، و�إن مل يحلف حكم �لقا�سي 

�لنز�ع  ورفع  �لتهمة  لرفع  �ليمني  لأن  �لنز�ع؛  عليه ف مو�سوع 

بني �ملتخا�سمني، ويعرف هذ� بالق�ساء بالنكول.

و�قعة  فلكل  �أخــرى،  �إىل  حالة  من  تختلف  وهــي  �لقر�ئـــــن:   -
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– زكي زكي ح�سني، �لأ�سر�ر �لبيئية و�أثرها على �لإن�سان، وكيف عاجلها  . زيد�ن   )1(

�لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 85.

.�ملرجع �ل�سابق نف�سه، �ض 93.  )1(

مظاهرها �خلارجية، ودو�فعها �جلدية، ومالب�ساتها �ملحيطة 

بها، وكذلك �لو�سائل �لتي �تبعت فيها، وكل هذه وتلك ميكن �أن 

.
)1(

تو�سل �إىل معرفة حقيقة �لأمر 

�إثبات �لأ�سر�ر �لبيئية بدعوى �حل�سبة: لقد عرفت �حل�سبة   .2

بعدة تعريفات ف �ل�سطالح، ومن �أدق هذه �لتعاريف و�أكرثها 

به  يقوم  عمل  )�حل�سبة  بقوله:  �لقرين  علي  تعريف  �إحاطة 

خالل  من  د�ئر،  �أمر بعروف  �أو  ظاهر،  منكر  لتغيري  �مل�سلم 

ولية ر�سمية، �أو جهود تطوعية، وعلى �ملكلف بها ما لي�ض على 

�ملتطوع(. فهذ� �لتعريف يبني �أنو�ع �حل�سبة، وباأنها قد  تكون  

من خالل ولية ر�سمية، �أو من خالل جهود تطوعية، بالإ�سافة 

�إىل �أن �لتعريف قد   بنّي  مهمة �ملحت�سب ف كال �لنوعني، ثم 

.
)2(

بنّي باأن على �ملكّلف بها ما لي�ض على �ملتطّوع 

�حل�سبة،  دعــوى  رفــع  و�ملتطّوع  �ملكّلف  �ملحت�سب  من  لكل  ويحق 

�حلكومة  د�خــل  و�سلته  �سلطته  بحكم  �أكــرث  بها  معنيًا  �ملكّلف  كان  و�إن 

�لإ�سالمية.

�أعظم  من  �حل�سبة  �أن  �علم   ( �حل�سبة:  ف�سل  مبينًا  �لكّتاين  يقول 

�خللفاء  �أمرها  توىّل  منفعتها  وعظيم  م�سلحتها  فلعموم  �لدينية،  �خلطط 
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�لر��سدون، ومل يكلو� �أمرها على غريهم مع ما كانو� فيه من �سغل �جلهاد 

وجتهيز �جليو�ض للمكافحة و�جلالء(. وقد بنّي �أبو حنيفة ف �أ�سر�ر �لطريق 

وذلــك ف ن�ض  �لأ�ــســر�ر،  برفع هذه  �أن يطالب  �لنا�ض  و�حــد من  لكل  بــاأن 

عبارته: )لكل �أحد من عر�ض �لنا�ض م�سلمًا كان �أو ذميًا �أن مينعه(.

وميكن �لقول باأن م�ساكل �لبيئة �ملعا�سرة لو وجدت ف زمان تطبيق 

�حل�سبة ف �لدولة �لإ�سالمية، لكانت قد ذكرت من جانب �لفقهاء ب�سمياتها 

برفع  يتحقق  �لبيئية  �لأ�سر�ر  رفع  باأن  �لتاأكيد  �سبق  كان قد  و�إذ�  �ملعروفة، 

دعوى �سخ�سية بالن�سبة ملن وقع عليه �ل�سرر �سخ�سيًا، فاإن دعوى �حل�سبة 

هي �ل�سبيل على �لو�سول �إىل حماية �ملمتلكات �لعامة �لتي ل تقع ملك �أحد، 

�سو�ء ما تعلق منها بامل�سلحة �لعامة، �أو ما تعلق بحق �هلل   تعاىل.

�ساكلها  ومــا  �لبيئية  �لأ�ــســر�ر  هــذه  يثبت  �أن  للمحت�سب  وميكن 

مل  �أم  �ل�سرر  عليه  وقع  �سخ�ض  يرفعها  �أن  وميكن  �لبّينة،   �أو  بالإقر�ر 

يقع، و�إذ� رفعت �مل�ساألة �إىل �لق�ساء وثبت �ل�سرر فاإن �ملحت�سب ل ميلك 

�لتنازل عنها، فاحلقوق �لعامة ل تقبل �لعفو.

جز�ء �لأ�سر�ر �لبيئية: يرتتب على �لأ�سر�ر �لبيئية ف �ل�سريعة   ·  

�لدنيوي قد  �أخروي، و�جلز�ء  �لإ�سالمية جز�ء دنيوي وجز�ء 

تعزيرية، وهي  يكون عقوبة  وقد  ماليا،  يكون  وقد  يكون عينيًا 

مرتوكة لويل �لأمر ف �أن يتخذ ما يردع ف ذلك، ف�ساأنه ودوره 

�أن ي�سعى للق�ساء على كل مف�سدة، ومما ل �سك فيه �أن �لعتد�ء 

على �لبيئة ميثل �أعظم �ملفا�سد ف و�قعنا �ملعا�سر.
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عاجلها  وكيف  �لإن�سان،  على  و�أثرها  �لبيئية  �لأ�سر�ر  ح�سني،  زكي  – زكي  زيد�ن   )1(

�لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 98.

�جلز�ء �لدنيوي لالأ�سر�ر �لبيئية: وهو جز�ء يتنوع �إىل ثالث   .1

�سور )�جلز�ء �لعيني – �جلز�ء �ملايل – �جلز�ء �لتعزيري(.

�لذي  �ل�سبب  �إز�لة  �لعيني  باجلز�ء  ويق�سد  �لعيني:  �جلــز�ء   -

و�حــدة ف  ب�سورة  يكون  ل  �جلــز�ء  وهذ�  �ل�سرر،  عنه  ينجم 

لختالف  تبعًا  خمتلفة  �أ�سكال  على  هو  بل  �حلـــالت،  جميع 

حالت �لإ�سر�ر.

فقد يكون �ملنع قبل مبا�سرة �لفعل �ل�سار، وذلك �إذ� كان ما يوؤدي 

�أو  �ل�سو�رع  �لقاذور�ت ف  �إلقاء  كاملنع من  �ملحقق،  �ل�سرر  �إليه هو من 

�لأفنية، �أو ف �ملياه �لعامة �أو �خلا�سة، قد يكون باإز�لة �ل�سرر بعد وقوعه، 

كرفع �لقاذور�ت بعد و�سعها، �أو هدم ما بناه ف �لطرق �لعامة، �أو هدم 

ما حفره ف �لطرقات �أو ما �ساكل ذلك.

�جلز�ء �ملايل: فاإذ� مل يكن منع �لأ�سر�ر �أو �إز�لتها بعد وقوعها   -

�حلالة  هــذه  ف  �لوحيد  �ل�سبيل  فــاإن  �لو�قعية،  �لناحية  من 

جلب �ل�سرر هو �للجوء �إىل �لتعوي�ض، وف ذلك تقول �لقاعدة 

.
)1(

�لفقهية: ) �إذ� تعّذر �لأ�سل ي�سار �إىل �لبدل ( 

�ل�سرر  حمدث  على  �مل�سوؤولية  تقرير  �أن  بالإ�سارة  �جلدير  ومن 

�حل�سارة  وحاجات  يتفق  فقهي  تقدم  هو  �إمنا  �خلطاأ،  ركن  �إثبات  دون 
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تز�يد  من  ذلك  �ساحب  وما  وتكنولوجي،  �سناعي  تطور  من  �ملعا�سرة 

تلحق  �أن  ميكن  حيث  و�ملعد�ت،  �لأجهزة  تلك  مع  �لتعامل  ف  �ملخاطر 

�ل�سرر بالأ�سخا�ض دون �أن يتمكن هوؤلء من �إثبات �أي خطاأ ف جانب رب 

�لعمل �أو �ساحب �ملن�ساأة.

ومن �جلدير بالإ�سارة �أي�سًا �أن �لفقه �لقانوين ف �لع�سر �حلا�سر 

بد�أ ياأخذ با نادى به فقهاء �ل�سريعة من مئات �ل�سنني، مما يدل على 

عظمة �لفقه �لإ�سالمي وتطوره و�سالحيته للتطبيق، فبد�أ �لفقه �لقانوين 

)�أن من  وموؤد�ها:  �ملطلقة(،  �لبيئية  �مل�سئولية  �سماه )نظرية  ياأخذ با 

�أن  �أو م�سروعا وي�ساحب هذ� �ل�ستغالل خماطر، فعليه  ي�ستغل من�ساأة 

يتحمل ما ي�سيب �لغري من �سرر، حتى ولو مل يتوفر �أي خطاأ ميكن �إ�سناده 

�إىل م�ستغل �أو �ساحب �مل�سروع ... وكذلك من ي�ستخدم �أو ي�سغل �سفينة �أو 

ميار�ض ن�ساطًا ��ستك�سافيًا �أو ��ستغالليًا ملياه �لبحر �أو �لنهر، يكون ملزمًا 

بتعوي�ض �لأ�سر�ر �لتي نتجت عن ذلك �ل�ستخد�م �أو �لت�سغيل �لذي �أدى 

�إىل تلويث �لبيئة �لبحرية �أو �لنهرية بالنفايات �أو �إغر�ق �ملركبات، هذ� 

ف �لأنظمة �لد�خلية وكذلك �لدولية(.

لـه حد  لي�ض  �لعقوبة با  وهو عبارة عن  �لتعزيري:   �جلــز�ء   -

مقدر ف �ل�سريعة �لإ�سالمي، �سو�ء �أكانت تلك �ملع�سية تتعلق 

بحقوق �هلل �أم بحقوق �لعباد. 

و�ملالب�سات،  و�لأ�سخا�ض  �لأفعال  بح�سب  �لتعزير  �سفة  وتختلف 

يرتدع  �لنا�ض من  لأن من  بالقتل؛  وتنتهي  و�لإعالم،  بالتنبيه  تبد�أ  وهي 



– زكي زكي ح�سني، �لأ�سر�ر �لبيئية و�أثرها على �لإن�سان، وكيف عاجلها  . زيد�ن   )1(

�لإ�سالم، مرجع �سبق ذكره، �ض 102.
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بجرد �لتنبيه، ومنهم من ل يرتدع �إل بالتغليظ عليه باحلب�ض و�ل�سرب 

و�لغر�مة �ملالية، وقد ت�سل �إىل �لنفي و�لقتل.

�جلز�ء �لأخروي لالأ�سر�ر �لبيئية: وهو �أمر متتاز به �ل�سريعة   .2

�لإ�سالمية عن �ل�سر�ئع �لو�سعية، وهذ� �جلز�ء تقت�سر عليه 

عندما ي�سعب �إثبات �جلز�ء ف �لق�ساء، وهذ� �جلز�ء له �ثر 

بالغ ف توجيه �لنفو�ض �إىل �سرورة �لعمل باأحكام �لدين، و�تباع 

. فمن �عتدى على �لبيئة ومل يجد 
)1(

�أو�مره، و�جتناب نو�هيه 

�لعامل    ف  ي�سيع  لن  عقابه  �أن  فليعلم  �لدنيا،  ف  يردعه  من 

�ل�سرمدي. 

 ثالثًا - اأبعاد ومقت�صيات احلماية الت�صريعية :

�إن �لأحكام �ملتعلقة بحماية �لبيئة ف �لفقه و�لت�سريع �لإ�سالميني 

��ستيعاب  على  �لفائقة  �لقدرة  لها  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أن  بجالء  لتوؤكد 

�لثابتة ف  و�لأهــــد�ف  �لأ�ــســول  مــن خــالل  ــك  وذل �حلــيــاة،  م�ستجد�ت 

�لت�سريع �لإ�سالمي، وبف�سل مرونة و�سائل �لت�سريع، حيث كفلت �ل�سريعة 

للحماية  ي�سرتط  –، حيث  – مدنيًا   وجنائيًا  �لبيئة  �لإ�سالمية حماية 

�أما  �ــســررً�،  باحلماية  �مل�سمولة  بامل�سلحة  �مل�سا�ض  يحدث  �أن  �ملدنية 

�لبيئة،  على  يعتدي  من  كل  مو�جهة  ف  تتحرك  فهي  �جلنائية  �حلماية 

�سو�ء ترتب على �عتد�ئه �سرر �أو تهديد باإحد�ث �سرر.
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ومقت�سيات  �أبعاٌد  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  ف  �لت�سريعية  للحماية  �إن 

تك�سب منظومة �لت�سريع �لبيئي �لتي تر�عيها وتقوم عليها حتقيقًا للحماية 

�لبيئية على نحو �أكرث مرونة و��ستيعابًا للمتغري�ت، وفيما يلي ��ستعر��ض 

لعدد منها كما طرحها حممد �سالح �لعاديل ف كتابه )�جلو�هر �مل�سيئة 

ف �لإ�سالم وحماية �لبيئة(. 

�إذ� كانت �ل�سريعة �لإ�سالمية تعرتف بحق �مللكية لالإن�سان فاإن   .1

ذلك ل يعني باأي حال من �لأحو�ل �إهد�ر حق �لإن�سان ف بيئة 

�ل�سريعة  ف  �حلقوق  ممار�سة  �أن  �إىل  نظرً�  وذلــك  ؛  مالئمة 

بغية  �ملتعار�سة  �مل�سالح  بني  �ملو�زنة  �إطار  ف  تتم  �لإ�سالمية 

تفادي �لتع�سف ف هذه    �ملمار�سة.

�لدولة  ف  �لبيئة  حماية  بتنظيم  ت�سمح  �ل�سرعية  �ل�سيا�سة  �إن   .2

�ملركزية  وتعني  مركزي،  وغري  مركزٍي  نحو  على  �لإ�سالمية 

من  و�أعــو�نــه  �حلاكم  �أو  �لأمــر  ويل  بعرفة  �لتنظيم  يتم  �أن 

�أهل �حلل و�لعقد، وير�د بالالمركزية �أن يتوىل هذ� �لتنظيم 

 – �لأمــر  تفوي�ض ويل  على  – بناء  �لأدنــى  �لوليات  �أ�سحاب 

كحاكم �لإقليم ف نطاق �إقليمه.

�إن �لتجرمي لأفعال �لنتهاكات ف حق �لبيئة قد تكون �إيجابية   .3

�أو �سلبية، وميكن �أن ترتكب �جلر�ئم �لإيجابية �لبيئية بطريق 

بيئية  جرمية  لرتكابه  �ملمتنع  ملجاز�ة  ي�سرتط  كما  �لمتناع. 

�أو  عقدي  �أو  )�سرعي  لو�جب  خمالفًا  �ملمتنع  يكون  �أن  �سلبية 

�أخالقي (.
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ومن جانب �آخر فاإنه ميكن �أن ترتكب �جلر�ئم �لبيئية بطريق   .4

�لعمد بدرجاته، و�خلطاأ باأنو�عه، كما تخ�سع �جلر�ئم �لبيئية 

�لإ�سالميان  و�لفقه  �لت�سريع  يقررها  �لتي  �ل�سو�بط  لــذ�ت 

لل�سببية ف �جلر�ئم بوجه عام.

�لعمد  بطريق  �لبيئية  �جلر�ئم  �رتكاب  هو  �لعام  �لأ�سل  �إن   .5

�لإهمال  �أو  �خلطاأ  طريق  عن  �رتكابها  �أما  درجاته،  بختلف 

�جل�سيم فال يلجاأ ويل �لأمر �أو من ف حكمه �إىل جترميه �إل ف 

�أ�سيق نطاق، وعلى �سبيل �ل�ستثناء، ومن �أجل حتقيق م�سلحة 

�إل ف  �أما م�سوؤولية غري �ملخطئ )�لنا�سي( ل تكون  �ملجتمع. 

�أن  ميكن  ل  خمففة  بجز�ء�ت  ويجازى  للغاية،  �سيقة  حــدود 

ت�سل باأي حال من �لأحو�ل �إىل مرتبة  �حلدود.

ل ميكن �إ�سناد �مل�سوؤولية �جلنائية مامل يكن �ل�سلوك – فعال   .6

باإحدى  م�سا�ٍض  نتيجة  حدث  قد   – �إجر�ميا  �متناعا  �أو  كان 

�مل�سالح �مل�سمولة بحماية �لت�سريع �جلنائي �لإ�سالمي. كما �أن 

 – �لبيئية  �جلر�ئم  ف  �جلنائية  �مل�سوؤولية  �إ�سناد  �ملمكن  من 

و�ملحّر�ض  �ل�سريك  – �إىل  �لإ�سالميني  و�لفقه  للت�سريع  طبقا 

ومرتكب �أفعال تعد �سروعًا، و�ملتاآمر كذلك.

�أن يعلم  يلتزم ل�سحة �لتكليف �ملت�سمن حماية جنائية للبيئة   .7

متى جعل  �لتكليف  وينتفي  وبالو�قع،  �ل�سرعي  باحلكم  �ملكلف 

�ملو�د  بكون  كاجلهل  �حلظر  يقت�سي  ــذي  �ل �ل�سبب  �ملكلف 

�لكيماوية �لتي ��ستعملت ف �لعتد�ء على �لبيئة �سامة.
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�إن نظرية �ل�سرورة ف �لفقه �لإ�سالمي حمددة بحالة �ل�ستعمال،   .8

عن  �جلنائية  �مل�سوؤولية  لدفع  بال�سرورة  �لحتماء  يجوز  فــال 

�جلر�ئم – بوجه عام -، وهو ي�سري على �جلر�ئم �لبيئية – متى 

مل تتوفر خ�سية من فو�ت �لوقت على �لنف�ض �أو �لأع�ساء.

�لدولة   – عامة  �سخ�سية  �أكــان  �سو�ء  بال�سرر  باملت�سبب  يلتزم   .9

عن  للمت�سرر  بالتعوي�ض  خا�سة  �سخ�سا  �أو   – ممثليها  �أحــد  �أو 

�جلرمية �لبيئية، و�إذ� كان �لتعوي�ض ب�سبب تعٍد من �ملوظف فاإن 

�لدولة تلتزم بتعوي�ض �ملت�سرر، ولها �أن ترجع عليه بعد ذلك. 

يكون تقرير و�عتماد كافة م�سادر �لت�سريع �لإ�سالمي بو��سطة   .10

�لعامون  �ملوظفون  �أما  و�لقا�سي،  �لأمــر  كويل  �لجتهاد  �أهل 

�سرعية  و�أحــكــام  قو�عد  من  يقررونه  فيما  طاعتهم  فعليهم 

حتكم   ممار�سة �ل�سلطة �لت�سريعية، �سريطة عدم خمالفة هذه 

�لقو�عد للن�سو�ض �ل�سرعية و�لعتماد�ت �لفقهية.

�جلنائية  �مل�سوؤولية  مو�نع  �سائر  �لبيئية  �جلــر�ئــم  على  ت�سري   .11

�ملقررة ف �لت�سريع �جلنائي �لإ�سالمي، وبذ�ت �ل�سو�بط �ملحددة 

لها، كمانع �ل�سكر نتيجة �إكر�ه �أو �سرورة �أو بغري  علم.

تطبق �جلز�ء�ت �ملقررة جلر�ئم �حلدود �أو �لق�سا�ض و�لدية   .12

�إذ� نتج عن �لعتد�ء على �لبيئة جرمية من �جلر�ئم �لتي رتب 

عليها �ل�سارع �حلكيم ذلك. 

مرتكبي  على  – �حلكم  يفو�سه  من  – �أو  �لأمــر  لــويل  يجوز   .13



. �لعاديل – حممد �سالح، �جلو�هر �مل�سيئة ف �لإ�سالم وحماية �لبيئة، ط: 1، 1415   )1(

�لنه�سة �لعربية، �لقاهرة – م�سر، �ض 91. د�ر   ،1995 –
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�أو  �ملوؤقت،  �أو  �ملوؤبد  �ل�سجن  بعقوبة:  تعزيرً�  �لبيئة  �جلر�ئم 

.
)1(

�لعمل �لإ�سالحي �أو �لغر�مة، �أو توجيه لوم �إليهم 

�إن ما طرحه حممد �سالح �لعاديل ف كتابه )�جلو�هر �مل�سيئة ف 

�لإ�سالم وحماية �ل�سريعة ( يعك�ض �لأبعاد و�ملقت�سيات �لتي قررها �ل�سارع 

�حلكيم ف �لكتاب و�ل�سنة، و�أ�سلته وخرجتها �لجتهاد�ت �لفقهية، فكانت 

تعتمد ف ذلك على �لقو�عد �لعامة �ملقررة ف �لنظرة لالإن�سان ولعالقات 

نقطة  خالل  ومن  �لت�سريعي،  �لبيان  ن�سو�ض  ف  تقررت  كما  �لإن�سان 

�لنطالق و�لرتكاز لبناء �لت�سور�ت و�لتوجيهات تاأتى �لبون �ل�سا�سع بني 

�لأحكام �ل�سرعية �لربانية �مل�سدر، �ل�سرمدية �ل�سالحية، وبني �لأحكام 

�لو�سعية �لإن�سانية �مل�سدر، �لوقتية �ل�سالحية.

�مل�سدر  و�سعي  هو  وما  �مل�سدر  ربــاين  هو  ما  بني  �لختالف  �إن 

يختلف من ناحية كمال �لأول وق�سور �لثاين، ومرونة �لأول وجمود �لثاين، 

و��ستيعاب �لأول وق�سور �لثاين؛ ولذلك يقرر عبد �لقادر عوده ف كتابه  

)�لت�سريع �جلنائي �لإ�سالمي مقارنا بالقانون �لو�سعي( باأنه ل مماثلة 

و�أن  بالقانون،  �ل�سريعة  تقا�ض  �أن  ي�سح  ل  و�أنه  و�لقانون،  �ل�سريعة  بني 

طبيعة �ل�سريعة تختلف عن طبيعة �لقانون، و�أنه لو كانت طبيعة �ل�سريعة 

من طبيعة �لقانون �لو�سعي ملا جاءت على �ل�سكل �لذي جاءت به، ولوجب 

�أن تاأتي �سريعة �أولوية ثم تاأخذ طريق �لقانون ف �لتطور مع �جلماعة، وما 



عبد �لقادر عوده، �لت�سريع �جلنائي �لإ�سالمي مقارنا بالقانون �لو�سعي، ج 1، ط:14،   )1(

1418 – 1997، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت – لبنان، �ض 17.
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كان ميكن �أن تاأتي بالنظريات �حلديثة �لتي مل تعرفها �لقو�نني �لو�سعية 

�إل �أخريً�، بل ما كان ميكن �أن ت�سل �إىل مثل هذه �لنظريات �إل بعد �أن 

.
)1(

تعرفها �لقو�نني، وبعد مرور �آلف من �ل�سنني 

�لت�سريعات  بــني  مــا  تختلف  �لرتــكــاز  قــاعــدة  �أن  يت�سح  وبــذلــك 

جذريًا  تتلف  �لأوىل  ومقت�سيات  و�أبعاد  �لو�سعية،  و�لقو�نني  �لربانية 

�أن تتغري  �أن �لثانية ما تلبث  �أبعاد ومقت�سيات �لثانية، وذلك بدليل  عن 

ب�سبب �رتكازها على قو�عد قا�سرة وه�سة، �أما �لأوىل فنظر� لكونها من 

�إبد�ع �ل�سانع �لذي �أبدع م�سنوعاته و�منت عليهم با يكفل لهم تنظيم 

عالقتهم فيما بينهم ومع ما حولهم من حميط ي�ستمل على عنا�سر �لبيئة 

ومكوناتها، فمن بناء �لنظرة حتى ت�سكيل �لعالقة ت�ستوعب �لت�سريعات 

و��ستجابة  مــرونــة  ف  و�لتف�سيل  �جلملة  ف  �لإنــ�ــســان  حياة  �لربانية 

للمتغري�ت على نحو يكفل لها �أن حتكم عليها وت�ستوعبها.

�إن �حلماية �لت�سريعية لعالقة �لإن�سان ببيئته �سرورة ملحة لكتمال 

عنا�سر �حلماية للبيئة بختلف عنا�سرها ومكوناتها، ومامل ترتكز هذه 

�أبعاد ومقت�سيات �ل�سريعة �لغر�ء، فاإنها تظل عاجزة عن  �حلماية على 

ببيئته  �لإن�سان  وعالقة  بنظرة  �لرتقاء  ف  وغاياتها  �أهد�فها  حتقيق 

وحميطه.
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رابعًا - حماية البيئة بني الت�صريعات االإقليمية والدولية :

�إن حماية �لبيئة ف ظل �لتحديات �لعاملية نتيجة تقدم �ل�سناعة 

�أ�سبحت  بل  �إقليمية،  تعد حماية  �لبيئية مل  �لدورة  وتعقد  و�لتكنولوجيا 

حماية دولية ت�ستدعي ت�سافر �جلهود �لدولية من �أجل �لعمل على حتقيق 

�حلماية للبيئة �سمن �لنطاق �لإقليمي و�لدويل. و�إذ� كانت �لدول ت�ستطيع 

ت�سريعات  بتبني  �لإقليمي  �إطارها  �سمن  للبيئة  �حلماية  قنو�ت  تعزيز 

�حلاجة  �أن  �إل  �لبيئة،  ومكونات  لعنا�سر  �حلماية  حتقق  �أن  �ساأنها  من 

كانت وما ز�لت �إىل �سرورة تبني ��سرت�تيجيات ت�سريعية حتقق �لتو�وؤم 

و�لتكامل بني �لت�سريعات �لد�خلية و�لدولية على حد  �سو�ء.

�لدويل  �لقانون  ف  )مقدمة  كتابه  ف  عامر  �لدين  �سالح  ي�سري 

�لعام( �إىل �أن �لنظرة �لقانونية �مل�ستقرة �إىل �لف�ساء �خلارجي باعتباره 

�لوطنية على  �ل�سيادة  تر�ثا م�سرتكًا لالإن�سانية ل يجوز �لدعاء بفر�ض 

�أي جزء منه، ويريد بذلك �أن يقرر �مل�سوؤولية �مل�سرتكة ف �حلماية بني 

خمتلف �لأطر�ف �لتي تنتفع من هذ� �لف�ساء، كما يوؤكد باأنه من ناحية 

ثانية فاإن هناك عنا�سر ت�سكل �أجز�ء من �لبيئة �لإقليمية ف دولة معينة 

ل تعد مرتبطة بالبيئة �لدولية، �أو بعنا�سر �لبيئة ف �أقاليم �أخرى.

�لت�سريعات  بني  و�لتكامل  �لتو�وؤم  حتقيق  �سرورة  ف  �ل�سبب  �إن 

�لبيئة  من  �أجــز�ء  تكت�سبه  ما  �إىل  يرجع  �لدولية  و�لت�سريعات  �لإقليمية 

من طابع دويل، هذ� ف�ساًل عن �أن م�ساكل �لت�سحر و�جلفاف ل ميكن 

�لقت�سار ف تناولها ومعاجلة �آثارها على �لنطاق �لإقليمي �ملحدود �لذي 
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تقع فيه ملا لها من �آثار ممتدة عب �أقاليم �لدول �ملجاورة وغري �ملجاورة 

ف �لغالب �لأعم.   

�سرورة  �لإن�سان  لبيئة  �لدولية  �حلماية  �أ�سبحت  ذلك  �أجل  ومن 

ملّحة ل ميكن حتقيقها �إل بت�سافر جهود �ملجتمع �لإن�ساين؛ وذلك نظرً� 

لرت�كم �مل�ساكل �لبيئية عب �لدولية وعدم �إمكانية حلها �إل بجهود جماعية 

باعتبار �أن تر�كمها كان �أي�سا بجهود جماعية تتفاوت فيها �لأدو�ر.

لقد �أبدت �لنظم �لقانونية �لد�خلية �هتمامًا يتفاوت قدره من نظام 

�إىل �آخر بالبيئة �لتي يحيا فيها �لإن�سان، وعندما قامت �لثورة �ل�سناعية 

�أخرى  ت�ستهدف حماية جو�نب  ت�سريعات  �ل�سناعية  �لدول  فقد عرفت 

��ستخد�م  عن  تنجم  �لتي  �لأ�ــســر�ر  تتفادى  �لنهاية  ف  ولكنها  للبيئة، 

.
)1(

�لأ�ساليب �ل�سناعية، و�لتي ت�سيب �لبيئة �لتي يحيا فيها �لإن�سان 

�لت�سريعات  فــاإن  �لذكر  �لآنفة  و�ملقت�سيات  �لأبــعــاد  خــالل  ومــن 

ما  على  ترتكز  �أن  �لإ�سالمية ميكن  �لدول  �لبيئة ف  رعاية  �إىل  �لر�مية 

قررته من قو�عد، وذلك نظرً� لكون �ملنظومة �لقانونية �لتي ترتكز على 

ما �أ�سلته قو�عد �لدين جديرة بتحقيق مكا�سب �أكرث لبيئة �لإن�سان.

و�إذ� كان توجه �إدر�ك �لإن�سان جمردً� قد تاأتى لعالقته �لع�سوية 

فيها  يعي�ض  �لتي  �لبيئة  تلك  بوحدة  �لإح�سا�ض  وبــروز  و��ستد�د  للبيئة، 
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�لإن�سان، فاإن ذلك كان له �لف�سل ف �مل�سارعة �إىل �حلديث عن قانون 

دويل للبيئة، ثم �ملبادرة �إىل و�سع قو�عده.

�إنقاذ  �أجــل  من  �لعامل  تكتالت  خمتلف  من  �جلــدي  �لتحرك  �إن 

كان  بل  فــر�غ،  ينجم من  �إليه مل  و�سلت  �لذي  �لــرتدي  و�سع  �لبيئة من 

ناجمًا عن م�ساكل بيئيًا ت�سبب فيها وما ز�ل �لعديد من دول �لعامل و�لتي 

ياأتي على ر�أ�سها �لدول �ل�سناعية، فاجلميع م�ساهم ف �جلرمية بن�سب 

كان  لذلك  بعنا�سرها؛  �لنتفاع  من  مزيد  ف  يرغب  و�جلميع  متفاوتة، 

و�جب �حلماية متعينًا على �جلميع.

�لوطنية ف جمال  �لت�سريعات  تن�سيق  بد من  �أجل ذلك فال  ومن 

�أ�سا�ض  على  �لبيئة  جمال  ف  �لعمل  بــد�أ  قد  كان  و�إن  �أنــه  حيث  �لبيئة، 

وطني ف نطاق �لت�سريعات �لد�خلية لكل دولة من �لدول - خا�سة �لدول 

�ملتقدمة -، �إل �أنه �سرعان ما �أدرك �جلميع م�سلمني وغري م�سلمني �أنهم 

جزء من كل �أعم، ومن ثم فاإن حماية �لبيئة ف دولة    �أو دول معينة لن 

توؤتي ثمارها وفو�ئدها �إل من خالل �لهتمام بحماية �لبيئة ككل، وبذلك 

فاإن �لت�سريعات �لوطنية و�لت�سريعات �لدولية تتكامل �أدو�رها ف حماية 

ت م�سجعها. �لبيئة وحفظها من �لنتهاكات �لتي �أق�سّ

�لعملية  �لعتبار�ت  به  تتمثل  ما  �لتن�سيق  هذ�  �إىل  يدعو  مما  �إن 

�لبالغة �لأهمية، وهو ما يدعو �إىل وجوب �لتن�سيق بني �لت�سريعات �لوطنية 

ت�سدير  بظاهرة  يعرف  ما  حــدوث  لتجنب  وذلــك  �حلماية؛  جمــال  ف 

�لتلوث، حيث يجري �لعمل على نقل �ملن�ساآت �لتي ي�سدر عنها �لتلوث �إىل 
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دول �أخرى يكون �لت�سريع فيها �أقل ق�سوة   وت�سددً� من �لت�سريع ف �لدولة 

�لأوىل، وهو ما يعرف �أي�سا بظاهرة ت�سدير �ل�سناعات �لقذرة، �لأمر 

�لدول  �سوب  ويتجه  �ملتقدمة  �ل�سناعية  �لــدول  من  عادة  ي�سدر  �لذي 

.
)1(

�لنامية �لتي غالبيتها من �لدول �لإ�سالمية 

�لن�سو�ض  بع�ض  قــررت  فقد  �لبيئة  حماية  مبد�أ  على  وتــاأكــيــدً� 

�إ�سار�ت  �إىل  �لبيئة  ف  �لإن�سان  حلق  عر�ست  �لتي  �لقانونية  و�لوثائق 

و��سحة تقرر لالإن�سان بو�سفه كذلك حقًا ف بيئة �سليمة خالية مما ي�سر 

به. ومن �أبرز �لنماذج �لتي ت�سري �إليها �لتفاقية �لدولية ب�ساأن �حلقوق 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية لعام 1966، و�لتي جاء بادتها )12( 

�لتفاقية �حلالية بحق  �لأطر�ف ف  �لدول  تقر  �لتي  باأن من �خلطو�ت 

ربط هذ�  و�ل�سحية، حيث  �لبيئية  �ستى �جلو�نب  فيها حت�سني  فرد  كل 

حت�سني  على  بالعمل  �لــدول  و�ألــزم  و�لبيئة،  �لإن�سان  �سحة  بني  �لقانون 

�لبيئة ورعايتها على نحو يهيء لالإن�سان �لتمتع باأعلى م�ستوى من �ل�سحة 

توؤثر  ل  �سليمة  ببيئة  �لعــرت�ف  من  نوعًا  يعد  ما  وهو  و�لعقلية،  �لبدنية 

تاأثريً� �سارً� على �سحته �لبدنية و�لعقلية.

�لإن�سان  حقوق  كاأبرز  �حلياة  ف  �لإن�سان  حق  لرتباط  ونظرً� 

�إليها فيما �سبق بالإ�سافة  �أ�سرت  بحقه ف بيئة �سليمة فاإن ثمة د�ساتري 

�إىل �لد�ستور �لبتغايل قد ن�ض �سر�حة وب�سورة قاطعة على تقرير حق 
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�لإن�سان ف بيئة �سليمة غري مهددة، حيث �أ�سار هذ� �لد�ستور �ل�سادر ف 

�أن  باأن لكل �سخ�ض �حلق ف بيئة �سليمة ومتو�زنة، كما  �أبريل 1976   2

عليه و�جبًا ف �لدفاع عنها. وقد �أ�سافت �لفقرة �لثانية من �ملادة و�جبات 

حمددة �ألقتها على عاتق �لدولة ف جمال حماية �لبيئة �لطبيعية، بينما 

�أكدت �لفقرة �لثالثة من تلك �ملادة ذ�تها على حق �لأفر�د وفقًا للقانون 

�حل�سول  ف  وحقهم  وقوعه،  حال  بالبيئة  م�سا�ض  �أي  بنع  �ملطالبة  ف 

على تعوي�سات مالئمة. كما ن�ض �لد�ستور �لأ�سباين �جلديد على مبادئ 

نظام  مع  منها  كبري  جانب  ف  تت�سابه  �ملبادئ  هذه  ولعل   .
)1(

م�سابهة 

�حل�سبة كنظام �إ�سالمي موجود منذ فجر �لتاريخ تقرر جانٌب كبري منه 

حلماية �لبيئة كما �سبق و�أن ��ستعر�سنا.

ف  وقاطعًا  حا�سمًا  و�لتنمية  �لبيئة  ب�ساأن  )ريو(  �إعالن  جاء  وقد 

من  �لأول  �ملبد�أ  ن�ض  حيث  �سلمية،  بيئة  ف  �لإن�سان  حق  على  �لتاأكيد 

مبادئ �لإعالن على �أن ) يدخل �جلن�ض �لب�سري ف �سميم �لهتمامات 

�أن يحيا حياة �سحية ومنتجة  �ملتعلقة بالتنمية �مل�ستد�مة، وله �حلق ف 

.
)2(

با ين�سجم مع �لطبيعة ( 

يتجز�أ  ل  جــزءً�  جمتمعاتها  تعد  �لإ�سالمية  �لــدول  �أن  وباعتبار   

�ملجتمع  يطرحه  ملا  �لتاأ�سي�ض  �سرورة  من  و�نطالقًا  �لعامل،  دول  من 

�مل�سلم على �لآخر من ت�سور�ت لعالج خمتلف �مل�ساكل �لبيئية، فاإن من 
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�إبر�ز معامل دور �لت�سور�ت و�لنظريات �لإ�سالمية �مل�ستنبطة  �ل�سرورة 

من �لأ�سول �ل�سرعية ف حماية �لبيئة، و�إنه و�إن كانت �لدول �ل�سناعية 

�لكبى هي �ساحبة �ل�سيطرة على حتريك مقدر�ت �لعامل، وهي �ل�سبب 

وهي  يــوم،  بعد  يومًا  تتفاقم  م�سكالت  من  �لبيئة  له  تتعر�ض  ملا  �لأكــب 

�ساحبة �لدور �لفّعال ف تاأ�سيل وو�سع �لن�سو�ض �لتي حتمي �لبـيئة، فاإن 

و�هلل  طاقتهم،  قدر  على  جهدهم  بذل  عليهم  �مل�سلمة  �لكيانات  ممثلي 

ُقو�  اتَّ تعاىل ياأمر �لأمة بتقو�ه قدر �ل�ستطاعة، وذلك ف قوله تعاىل: { فرَ

.
)1(

ْعُتْم } ا ��ْسترَطرَ  مرَ
رَ َّ
�هلل

فنحن كاأمة دعوة ل مانع من �أن نعر�ض �لت�سور�ت �لإ�سالمية ف 

عالج �مل�ساكل �لبيئية ف خمتلف �جلو�نب – خا�سة �جلو�نب �لت�سريعية 

– ذ�ت �لتاأثري�ت �لأكب، ففي �ملوؤمتر�ت �لعاملية �لتي ُتعنى بالبيئة ميكن 
وتاأ�سيل  �لبيئة  �إىل  �لنظرة  ف  ت�سور�تهم  �لإ�سالمية  �لــدول  تقدم  �أن 

تنظيم �لعالقة بني �لإن�سان وعنا�سرها ومكوناتها من منظور �لإ�سالم.

منظور  مناق�سة  �أجل  من  عقدت  �لتي  �لإقليمية  �لفعاليات  ومن 

به من حقائق  يت�سل  ما  �إي�سال  على  و�لعمل  �لبيئة  �لإ�سالم ف حماية 

ملختلف �جلهات �ملعنية بامل�ساألة، حيث رفع ما مت �لتو�سل �إليه من مبادئ 

تعك�ض منظور �لإ�سالم ف رعاية وحماية �لبيئة �إىل �جلهات �لتالية: 

منظور  من  للبيئة  �لأول  �لعاملي  �ملنتدى  وهــو   :97 مــنــتــدى    ·
�إ�سالمي، و�لذي عقد ف جدة ف رجب 1421، �ملو�فق �أكتوبر 
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2000، حيث �أ�سار فيما �سدر عنه ف �إعالنه باأن برنامج �لأمم 

�ملتحدة للبيئة با له من دور رئي�سي ف حماية �لبيئة ينبغي �أن 

يعزز على �مل�ستويات �لإقليمية و�لعاملية، و�أن من و�جبه �لتحقق 

عند  �لتنمية  وم�ساريع  خطط  ف  �لبيئي  �جلــانــب  دمــج  مــن 

�لإعد�د لقمة �لأر�ض 2002، كما �أكد �سرورة �أخذ �حتياجات 

�لدول �لإ�سالمية ف �لعتبار. 

�ملنتدى �لعاملي �لأول للبيئة من منظور �إ�سالمي: و�لذي عقد   ·
بدينة جدة ف رجب 1421، �ملو�فق �أكتوبر 2000، وذلك بناًء 

على دعوة من م�سلحة �لأر�ساد وحماية �لبيئة باململكة �لعربية 

�ل�سعودية  �خلارجية  وز�رة  �لدعوة  ف  و�ساركها  �ل�سعودية، 

للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  �لإ�سالمي،  �ملوؤمتر  ومنظمة 

)�لإي�س�سكو(،  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �لإ�سالمية  و�ملنظمة 

وخليج  �لأحمر  �لبحر  بيئة  على  للمحافظة  �لإقليمية  و�لهيئة 

عدن، و�لبنك �لإ�سالمي للتنمية.

ف  �لبيئة  ــوزر�ء  ل �لأول  �ملوؤمتر  عن  �ل�سادر  �لإعــالن  ن�ض  وقــد 

�لدول �لإ�سالمية بجدة ��ستذكار �لقر�ر رقم )11 /9- �أ.ق( �ل�سادر عن 

موؤمتر �لقمة �لإ�سالمي �لتا�سع ب�ساأن �لبيئة من منظور �إ�سالمي، و�لذي 

“�إي�سي�سكو”  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �لإ�سالمية  �ملنظمة  بوجبه  كلف 

�لدولية  و�ملنظمات  و�لهيئات  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  بالتن�سيق مع 

�لعاملي  �لقمة  موؤمتر  �إىل  يقدم  عمل  برنامج  باإعد�د  �ملعنية  و�لإقليمية 



 ) �إي�س�سكو   ( و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �لإ�سالمية  �ملنظمة  موقع  على  من�سور  تقرير   )1(

www.isesco.com، وتاريخ دخول �ملوقع هو 1 �أكتوبر 2007.
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للتنمية �مل�ستد�مة �لقادم ف جوهان�سبج عام 2002 ميثل وجهة �لنظر 

.
)1(

�لإ�سالمية جتاه �لبيئة و�لتنمية 

على  �لدولية  �لأطــر�ف  بني  �لتعاون  بتحقيق  �جلهود  ت�سافر  �إن 

�لنطاق  �سمن  تقع  �لتي  �لبيئية  حلماية  حتقيقًا  �نتماء�تها  �ختالف 

من  �لتعاون  �لإ�سالمية  �لدول  ممثلي  على  يتعني  �سرعي  و�جب  �لدويل 

�أجل حتقيقه وتفعيله، فالن�سمام �إىل �لتفاقيات �لدولية �لتي من �ساأنها 

�أن حتقق �حلماية و�لرعاية للبيئة وحتفظها من �لتلوث ل بد من �ملبادرة 

�إىل حتقيقه ف�ساًل عن �مل�ساهمة فيه من خمتلف �لأ�سعدة. ثم �إن حتقق 

�لفعالية و�لتاأثري ف هذه �مل�ساركات ينطلق من �إبر�ز �لذ�ت با متثله من 

مبادئ وروؤى ل بد من عر�سها من �أجل �إي�سال منظور �لإ�سالم لعالقة 

�لإن�سان بهذه �لبيئة �لتي �سخرها �هلل تعاىل حلق �نتفاع �لإن�سان، و�أوجب 

عليه حمايتها باللتز�م �ل�سو�بط �ل�سرعية �ملرعية، وقرر �سمن تاأ�سيله 

لعالقة �لإن�سان بالبيئة للعديد من �ملبادئ �ل�سامية �لر�قية �لتي يجب �أن 

يتعرف عليها �لعامل متمثلة ف �سلوك �لذ�ت وف �ملمار�سات؛ لريى �سمو 

ورفعة �لت�سريع �لرباين ف تنظيم لعالقة �لإن�سان بالبيئة �لتي حتيط به 

من كل جانب. 

�لبيئة  �لإ�سالم ف حماية  منظور  ��ستثمار  من  بد  ل  فاإنه  وبذلك 

�لبيئة،  ورعاية  حلماية  و��سرت�تيجيات  ت�سريعات  من  �إقليميًا  يقر  فيما 
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ولبد من ت�سافر �جلهود وتكاتفها من �أجل تفعيل منظور �حلماية تربية 

وت�سريعًا ف خمتلف �ملوؤمتر�ت و�لقمم �لدولية �لتي تعقد للحماية �لبيئة 

�لإن�سان  على  يحفظ  با  �لطبيعي  حيزه  �إىل  توز�نها  و�إعــادة  ورعايتها 

حياته ووجوده تلبية ملختلف �لحتياجات وعلى ر�أ�سها �لعبادة هلل �لو�حد 

�لقهار ما تعاقب �لليل و�لنهار.



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي



اخلـامتـــة

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــيالـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي



اخلــاتـمـــــة

يذكر عبد �حلكيم �ل�سعيدي ف كتابه )�لبيئة ف �لفكر �لإن�ساين 

عن  �لإ�سالمية  �لعقيدة  به  متيزت  ما  �أهم  من  �أن  �لإمياين(  و�لو�قع 

غريها من �ل�سر�ئع �أنها جاءت �سمن منظورها بت�سور كامل عن �حلياة 

و�لإن�سان و�لكون، و�أر�ست لذلك �سننًا كونية ثابتة ل تتغري؛ وذلك لأن قوى 

�لتحكم من حيث �لوجود و�لعدم لي�ست ب�سرية، ف حني �أ�سندت كثريً� من 

�لظو�هر �لكونية �ملتعلقة بالإن�سان �إىل �لإن�سان نف�سه.

باأن وجود �لظو�هر �لعلمية �لتي تفر�ض  �آخر  ثم يقرر من جانب 

وجودها منذ بدء �خللق و�إىل �أن يرث �هلل تعاىل �لأر�ض ومن عليها حفي 

باأن ندرك باأن �لكون ل ميكن �أن يعجز بقدرة �هلل تعاىل �لذي خلقه عن 

تلبية حاجات �لإن�سانية مهما كانت �سفتها، �أو �ت�سعت رقعتها، �أو �زد�د 

عدد �أفر�دها، حيث يكاد يتفق �أنه ل �لبيئة وحدها ول �ملادة وحدها ول 

ياأتي  �أن  له  �لطبيعة ميكن  �آخر بني عنا�سر  �أو �حتاد كيماوي  �تفاق  �أي 

م�سادفة، �أو �أن يوجد �حلياة �لإن�سانية على �سكلها �لطبيعي �لذي يقرره 

�لعلماء، ويعرتف به �ملوؤمن و�لكافر، وذلك بغ�ض �لنظر عن �ل�سورة �لتي 

ير�سمها كل منهم لطريقة �لتطور �أو �لزمن �لذي ��ستغرقه حتى و�سلت 

�لأمور �إىل ما نحن عليه �ليوم.
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)1(  �ل�سعيدي – عبد �حلكيم عبد �للطيف، �لبيئة ف �لفكر �لإن�ساين و�لو�قع �لإمياين، 

مرجع �سبق ذكره، �ض 177.

ثم يوؤكد على �أن �لبيئة من �ملنظور �لإ�سالمي لي�ست �أمرً� طارئًا، و�إمنا 

ور�سله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  و�إميانه  �مل�سلم  عقيدة  من  يتجز�أ  ل  جزء  هي 

وق�سائه وقدره، ول ميكن لها �أن تكون يومًا بحاجة �إىل در��سات م�ستفي�سة 

تزيد على �لتذكري �لذي �أمرنا به �ل�سرع ملن �ألقى �ل�سمع وهو �سهيد، فالنظافة 

و�لرج�ض  �لدن�ض  من  و�حلذر  و�ملكان،  �لزمان  و�سالمة  �ملنظر،  وجمال 

ن�سو�ض  ت�سمنتها  �أمور  كلها  وم�سبباته  �لد�ء  مو�طن  عن  و�لبعد  و�خلبث، 

.
)1(

�ل�سريعة ب�سورة ل يحتاج معها �مل�سلم �إىل مزيد 

�لبيئة  بت�سخري  يت�سل  ما  لت  �أ�سّ �لتي  �لدر��سات  فاإن  وبذلك 

تناق�ض  در��سات  �لإ�سالم  منظور  من  �حلماية  وو�جب  �لنتفاع  حق  بني 

م�سلمات ت�ستقرئها لعلها من خالل م�ستجد�ت �لع�سر، وهي �متد�د ملا 

تت�سل  �لتي  �لأبعاد  ملختلف  ��ستقر�ء وحتليل  �لأو�ئل من  �مل�سلمون  بذله 

فر�ستها  �سرورة  وحتليلها  �لأبعاد  لهذه  �ل�ستقر�ء  كان  وقد  بذلك، 

حقيقة  باإر�ساء  تت�سل  �لتي  �لن�سو�ض  هذه  ملعاجلة  �ل�سا�سعة  �مل�ساحة 

عالقة �لإن�سان ببيئه تفاعاًل و�ن�سجامًا.

�رتباطًا  و�أدو�تها ترتبط  باآلياتها  �لبيئة و�لإن�سان  �إن �لعالقة بني 

ومامل  �لوجد�ن،  ف  ي�ستقر  �لذي  وبفهومها  �إليها  بالنظرة  ينفك  ل 

و�لجتهاد�ت  �لن�سو�ض  قررته  ما  وفق  �لنتفاع  ب�سو�بط  �للتز�م  يتاأت 

�لفقهية، فاإنه ل ميكن �أن يتقرر و�جب �حلماية �لذي ي�ستعني بها �ملنتفع 
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لإبقاء عنا�سر ومكونات �لبيئة �ساحلة للت�سخري لنفع �لإن�سان وغريه من 

�لكائنات ف مقومات حياته.

وبذلك فاإن �لدر��سات �لتي تعالج منظور �لإ�سالم للبيئة وعالقة 

وو�جب  �ملقررة،  �ل�سو�بط  وفق  �لنتفاع  بحق  يت�سل  وما  بها،  �لإن�سان 

�حلماية وفق �لأدو�ت �ملتاحة ل تعدو در��سات تظهر على �سبيل �لتف�سيل 

�لإ�سالم  �حتو�ها منظور  �لتي  و�ل�سرت�تيجيات  �لأبعاد  �ملعّمق  و�لتحليل 

ف معاجلته لق�سايا �لبيئة، وهو ما حتقق ف هذه �لدر��سة وف �لدر��سات 

�ل�سابقة للمو�سوع.

لكن �لق�سية ل تتمثل ف �لتنظري، بل ل بد من �لعمل على ��ستيعاب 

هذه  يحيي  فّعال  عملي  برنامج  �سمن  و�ل�سرت�تيجيات  �لروؤى  خمتلف 

وت�سريعيًا، وهي م�ساألة  تربويًا  تفعيلها  و�لتوجيهات، ويعمل على  �ملبادئ 

ُيعنى بها �لرتبويون و�أهل �لقانون ف ت�سافر للجهود مع �مل�ستوعبني ملنظور 

لإحياء  عملية  بر�مج  �لرتبويني  من  ي�ستلزم  مما  �لبيئة،  جتاه  �لإ�سالم 

رعاية  ف  �ل�سريعة  قو�عد  حتيي  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �لرتبوية  �جلو�نب 

�لبيئة، ويكون لها دور ف �أن تربي �لإن�سان عليها من منطلق كونها عبادة 

و�لعاملي  �لإقليمي  �لنطاق  خالل  من  ي�ستلزم  كما  �لعباد�ت،  �أقد�ض  من 

من جانب �أهل �لقانون �لعمل على و�سع منظومات قانونية من �ساأنها �أن 

حتمي �لبيئة من ظلم و��ستغالل �لإن�سان، حيث ل ميكن حتقيق �حلماية 

عن�سر�ن  �لت�سريعية  و�حلماية  �لبيئية  فالرتبية  �لآخر،  دون  باأحدهما 

يتكامالن لتعزيز و�جب �حلماية للبيئة باآلة �ل�سلوك و�آلة �لت�سريع.
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�لتي  �مل�سائل  لعدد من  �ملعّمق  �لتحليل  �لبحث على  لقد ركز هذ� 

من  �حلماية  وو�جب  �لنتفاع  حق  بني  �لبيئة  ت�سخري  بو�سوع  تت�سل 

منظور �لإ�سالم. ولئن كانت نتائج �لبحث قد �سمنتها ثنايا �لبحث، �إل 

�أن �لنتائج �لأخرية تعب بطريقة �أو�سح عن ثمرة هذ� �لبحث �لذي بذل 

فيه �لباحث �جلهد من �أجل بلوغها وحتقيقها وعر�سها بعاجلة منهجية 

�أن هناك عددً� من �لتو�سيات و�لتوقعات �لتي  وو�قعية، هذ� ف�سال عن 

ترتبط بتح�سيل هذه �لنتائج ن�ستعر�سها فيما يلي:

اأواًل - الـنـتـائــــج : 

�لتي  �لدر��سة  هذه  ف  حماور  من  ��ستعر��سه  مت  ما  خالل  من 

تت�سل بعاجلة منظور �لإ�سالم ف ت�سخري �لبيئة بني حق �لنتفاع وو�جب 

حتليل  خالل  من  نتائج  من  �إليه  �لتو�سل  �أمكن  ما  فاإن  للبيئة،  �حلماية 

�ملحاور �لتي مت ��ستعر��سها ف هذه �لدر��سة يتمثل �أبرزه فما يلي:

ملا كان ت�سور �لأ�سياء و�لنظرة �إليها يحكم بناء وتاأ�سيل �لعالقة 

بها، فاإنه ما مل يقم ذلك على �أحكام �سريعة �هلل تعاىل فاإنه �سيكون �سربا 

من �لنحر�ف عن �لفطرة �ل�سوية �لتي كّرم �هلل تعاىل بها �لإن�سان.

ل ميكن باأي حال من �لأحو�ل �أن ننطلق ف نظرتنا �ل�ستك�سافية   .1

وفقها  على  ل  �أ�سّ �لتي  �لقاعدة  من  وتطويرها  وحت�سيلها  للعلوم 

فنظرتهم  وتطويرها،  وحت�سيلها  للعلوم  ��ستك�سافهم  �لغربيون 

�لعد�ء  من  بالكني�سة  عالقتهم  خلفيات  ب�سبب  �نطلقت  لالأ�سياء 
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ت�ستمل  و�أن قو�عد دينهم ل  �سيما  قيوده، ل  و�لتمّل�ض من  للدين 

على ما يحّرك فيهم نزعة �لعلم و�لبحث.

تت�سل  �لتي  �لدين  حقائق  عر�ض  ف  كبري  ق�سور  هناك   .2

�سروب  من  هامًا  �سربًا  يعد  ذلك  و�أن  �سيما  ل  بال�ستك�سافات، 

�لدعوة ذ�ت �لتاأثري �ملجدي و�لنافع لإقناع �ملجتمعات غري �مل�سلمة 

بربانية �مل�سدر.

�إن �لبيئة با ��ستملت عليه من مكونات وعنا�سر تعتب ف جمموعها   .3

�ل�سكر  عليه  يتعني  حيث  �لإن�سان،  على  تعاىل  �هلل  نعم  من  نعمًا 

للمنعم على هذه �لنعم، وذلك مما مييز نظرة �لإ�سالم للبيئة عن 

�أعظم  �أن  �لفل�سفية و�لو�سعية، ول �سك  نظرة غريه من �ملذ�هب 

تعبري بال�سكر لهذه �لنعم يتمثل ف �ملحافظة عليها و�سيانتها.  

�إن ت�سخري �لبيئة خلدمة �لإن�سان �إمنا تقرر من عند �هلل تعاىل ف   .4

علم �لغيب حتى يكون خليفة هلل ف �أر�سه، فهو حما�سب على كل 

تق�سري ف حقها، وكل �إفر�ط �أو تفريط ف �لنتفاع من خري�تها، 

كما �أنه م�سوؤول عن حمايتها و�سيانتها حتى حتفظ تو�زنها ليكون 

خليفة بحق هلل ف �أر�سه. 

�سائر  على  لالإن�سان  �لتمييز  حمور  تعتب  �لتكليف  ميزة  �إن   .5

بها  منفرد  فهو  �ملزية،  هذه  ف  �أحد  ي�ساركه  ل  حيث  �ملخلوقات، 

ومكّلف بالعبادة بناء عليها، و�لتي منها رعاية �لبيئة و�لرفق بها.
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�إن معاجلة ق�سايا �لبيئة �لتي فجرتها �لأزمة �لر�هنة �لتي تعي�سها   .6

من منظور �إ�سالمي، ووفًقا ملا قرره ف در��سته �لقّيمة من �أن هذه 

�لأزمة هي ف جوهرها �أزمة ثقافية، وبناء على ذلك فاإن عالجها 

�عتبار  �لعالج  �أبعاد هذ�  �أبرز  ثقاف. ومن  بالأ�سا�ض عالج  يكون 

يرتكبه  منكر  خمالفتها  عن  ينجم  و�لتز�مًا  عبادة  �لبيئة  رعاية 

�ملرء ف حق ما ��ستاأمنه �هلل تعاىل عليه.

فيه  يكون  تعاماًل  �لبيئة  مع  تعاملت  �لإ�سالمية  �حل�سارة  �إن   .7

وذلك  �ملادي،  �ل�ستنفاع  يو�زي  و�فٌر  ن�سيٌب  �لروحي  لال�ستنفاع 

�سو�ء كان ��ستنفاًعا معرفًيا بحقيقة �لبيئة ف ذ�تها �أو ف دللتها 

�لعقدية، �أو ��ستنفاًعا جمالًيا با هـُيئت عليه من م�ساهد �جلمال، 

يخلو  فيها  �لعملي  �لثقاف  �لتوجيه  كان  �لغربية  �حل�سارة  ولكن 

فيما يتعلق بارتفاق �لبيئة من معنى �ل�ستنفاع �لروحي، ويتمح�ض 

م�سلك  �لبيئة  ف  �حل�سارة  هذه  ف�سلكت  �ملادي،  لال�ستنفاع 

�ل�ستنز�ف �ملرهق، فيما �سلكت �حل�سارة �لإ�سالمية فيها م�سلكًا 

�أدى  ما  وهو  �لبيئة،  ملقدر�ت  و�ل�سيانة  �حلفظ  فيه  حتقق  عدًل 

�إىل �لأزمة �لبيئية �لر�هنة �لتي يعاين منها �لعامل ب�سبب �سيطرة 

�لغرب على مقدر�ته.

فاإن  غاية،  ل  و�سيلة  �لبيئة  بر�فق  �ملادي  �لنتفاع  يكون  عندما   .8

�لإن�سان �سياأخذ منه بحظوظ مقدرة باأقد�ر �لغاية �لتي تتمثل ف 

�حلاجة ف خمتلف �أبعادها، وهو ما يكون له �لأثر �لإيجابي على 

�لبيئة، بخالف ما �إذ� كان ذلك �لنتفاع غاية ف حد ذ�ته، فاإنه 
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�سينتهي ل حمالة �إىل �إرهاق �لبيئة و�لإخالل بتو�زنها بال�ستهالك 

هو  �إذ  �ملادي  �لرفاه  حتقيق  �سبيل  ف  وذلك  ملقدر�تها،  �ملفرط 

�لغربية  وتلك هي حال �حل�سارة  غاية،  ور�ءها  لي�ض  �لتي  �لغاية 

من  �ملادية  �ملنفعة  بيئية حينما جعلت  �أزمة  من  �إليه  �نتهت  فيما 

�لعطاء �لبيئي �لغاية �لعليا ف �حلياة �لتي لي�ض ور�ءها غاية.

و�سو�بط  قو�نني  بالبيئة  لالنتفاع  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  قرر  لقد   .9

مامل يلتزم بها �لإن�سان فاإن ذلك �سيوؤدي �إىل �لإ�سر�ر به ف �ملقام 

�لأول، وما �لأمر��ض و�لأوبئة �لتي تتجدد عقدً� بعد عقد �إل دليٌل 

فيها  يخرق  �لتي  �لبيئة  تلك  من  تنبع  حيث  �حلقيقة،  هذه  على 

قانون �لنتفاع با يجر �لإن�سان �إىل ما ل حتمد عقباه.

تعاىل  �هلل  �سخرها  قد  بخري�تها  بالإن�سان  �ملحيطة  �لبيئة  كانت  ملا   .10

خلقه  من  �لأ�سا�سي  �لغر�ض  عن  تلهيه  قد  لالإن�سان  فتنة  وجعلها 

و�ملتمثل بعبادة �هلل تعاىل و�لقرب منه، فاإن منظور �لإ�سالم ف دللته 

�لزهد ف  ليبني لالإن�سان ف�سل  ونعمه جاء  �لتمتع بخري�ت �هلل  على 

�لدنيا، كما حثه على �لتقلل منها، �ساكرً� �ملنعم جل ف عاله.

�إذ� كانت �لبيئة قد �سخرها �هلل تعاىل مادًة وروحًا خلدمة �لإن�سان   .11

باعتباره �لو�سي و�لقيم عليها، فاإنه عندما يزول عنه هذ� �لو�سف 

فاإن حالها �مل�سّخر �لذي كانت عليه يزول �إعالمًا بانتهاء �سالحيتها 

حلياته و�قرت�ب �ل�ساعة، كما �أن �هلل تعاىل قد يجري �لبيئة على 

خالف �لعادة حتقيقًا جلانب �لإعجاز و�لكر�مة، �أو لالخت�سا�ض 
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بعد �لبتالء، كما يكون كذلك تعذيبًا على ما �قرتف �لإن�سان من 

و�لتعاظ،  للعبة  ذلك  ف  �لنظر  ي�ستلزم  مما  و�لآثام،  �ملعا�سي 

هذ� ف�سال عن �أن يكون ذلك بغر�ض �إظهار لقدرة �هلل تعاىل ف 

ت�سخري مكونات �لبيئة وعنا�سرها.

�إن �لذ�ت �لإن�سانية نظرً� لكونها ت�سكل �لعن�سر �لأهم من عنا�سر   .12

�لبيئة، فقد جاء �لهتمام بنظافتها على نحو يجعلها �أكرث متيزً� 

و�لنظافة  �لطهارة  �أن رعاية  �سك  ول  �ملخلوقات،  عن غريها من 

للذ�ت ترتبط ب�سورة مبا�سرة بطهارة �ملحيط �لذي متار�ض فيه 

هذه �لذ�ت خمتلف �أمورها �حلياتية.

�إن مفهوم �لإ�سر�ف يت�سع �سمن �ملنظور �لإ�سالمي لي�ستوعب كل   .13

ت�سخري للمنافع دون �للتز�م ب�سو�بط �لدين، فهو يرتبط ف ذلك 

بجرد �لت�سخري با يخالف مبادئ �لدين و�سو�بطه، ول يرتبط 

بالتبذير و�ل�ستنز�ف فح�سب.

�أ�سلوب �لرت�سيد ك�سلوك يحفظ �لإن�سان من �لوقوع ف مهلكة  �إن   .14

�لإ�سر�ف و�لتقتري يحتاج �إىل تربية بيئية �إميانية تنطلق من خالل 

بناء منظومة �سلوكية تربوية من �ساأنها �أن حتمي �لبيئة من ��ستهتار  

�لإن�سان و�سعف وعيه و�إدر�كه خلطورة ت�سرفاته على نف�سه وعلى 

ما يحيط به من عنا�سر تقررت م�سوؤوليته عنها.

ملا ف  �لطبيعية  �لبيئية  �ملو�رد  �لندرة ف  يقر ب�ساألة  ل  �لإ�سالم  �إن   .15

ذلك من خمالفة ملا يقرره �لبعد �لعقدي ف عالقة �لإن�سان باهلل، وهو 



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
523

�لتي  �لو�سعية  �ملذ�هب  تقره  ما  مع  ومو�سوعًا  جملة  يتناق�ض  بذلك 

على  تقوم  بطبيعتها  �حلياة  �أن  وموؤد�ها  �لختالل،  فكرة  على  تقوم 

�سل�سلة من �لتناق�سات و�ل�سر�عات. وبذلك تكمن �مل�سكلة �حلقيقية 

ف �سوء توزيع �لدخول و�لرثو�ت �لتي �أنعم �هلل تعاىل بها على عباده 

بالق�سطا�ض وبح�ساب موزون بحيث ل يطغى جانب على �آخر. 

�جلملة  ف  تعاىل  �هلل  باإر�دة  يرتبط  �لغذ�ئي  �لأمن  حتقيق  �إن   .16

و�لتف�سيل �رتباط �ل�سبب بامل�سبب وفق �لعادة �أو مل يرتبط، فالأمر 

منه و�إليه، و�لتوكل ل ي�سح �إل عليه.

طرف  من  فكل  �سد�قة  عالقة  و�لبيئة  �لإن�سان  بني  �لعالقة  �إن   .17

�لعالقة ياأن�ض بالآخر ول ي�ستطيع     �لعي�ض دونه. كما �أنها عالقة 

حاجة جتعل كل طرف فيها غري م�ستغن عن �لآخر.

�ل�سلوكية �لتي تنبع من  �لبيئية قائمة على �لنظم  مل تعد �لرتبية   .18

تتطلب  �أ�سبحت  بل  فح�سب،  و�لأخالق  �لدين  وتوجيهات  قو�عد 

�لوعي  على  ت�ساعد  �لتي  و�لقيم  و�ملهار�ت  للمعارف  �كت�سابًا 

�لعقالين �لر�سيد مع مكونات �لبيئة �أو �ملو�رد �لطبيعية.

يقر  فيما  �لبيئة  حماية  ف  �لإ�سالم  منظور  ��ستثمار  من  بد  ل   .19

�إقليميًا من ت�سريعات و��سرت�تيجيات حلماية ورعاية �لبيئة، ول بد 

تربية  للبيئة  تفعيل منظور �حلماية  �أجل  ت�سافر �جلهود من  من 

وت�سريعًا ف خمتلف �ملوؤمتر�ت و�لقمم �لدولية �لتي تعقد حلماية 

�لبيئة.
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مامل  �لنتفاع  ب�سو�بط  �لتز�مًا  �حلماية  و�جب  حتقيق  ميكن  ل   .20

�لبيئية  �لرتبية   – �حلماية  عن�سري  بني  �لأدو�ر  بناء  يتكامل 

و�حلماية �لت�سريعية -، حيث يعتب كل منهما معاجلة جلانب من 

�ملجتمع  متدن  ز�د  وكلما  ملمار�ساته،  و�سبطًا  �ملجتمع  �سلوكيات 

�إمكانية  من  �أكرث  قانونية  منظومة  وفق  �سلوكياته  ل�سبط  �حتاج 

حتقق ذلك وفق منظومة وبرنامج تربوي.

ثانيًا - التو�صــــيات :

من خالل ما مت �لتو�سل �إليه من نتائج فاإن ما ميكن �خلروج به   

من تو�سيات بعد هذ� �لتحليل �ملعمق ملو�سوع �لدر��سة يتمثل �أبرزه فيما 

يلي:

��ستثمار منظور �لإ�سالم فيما يت�سل بربطه بال�ستك�سافات �لعلمية   .1

ك�سبيل ناجع للدعوة �إىل دين �هلل تعاىل. 

�لت�سدي ملختلف ما يتعار�ض مع �أ�سول �لدين وقو�عده ف حت�سيل   .2

�لأبحاث  خالل  من  �إليها  �لتو�سل  مت  �لتي  �لعلمية  �ل�ستك�سافات 

ومرتكز�ته،  �لدين  قو�عد  �عتبارها  ف  ت�سع  ل  �لتي  �لغربية 

و�لنتفاع با مت �لتو�سل �إليه من علوم ��ستك�سافية، مع �لو�سع ف 

�لعتبار �سو�بط �لدين ومرتكز�ته ف حت�سيل ذلك.

كال  تكامل  باعتبار  �لبيئي  و�لوعي  �لبيئية  �لرتبية  بني  �لربط   .3

عن  بناأى  �أحدهما  تعزيز  ميكن  ل  فاإنه   وبذلك  �لعن�سرين، 
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�لآخر، ل �سيما ف ظل تعقد �لعملية �حليوية للدورة �لبيئية ف ظل 

معطيات �لو�قع �ملعا�سر.

�ملبادرة �إىل تعميم �ملفاهيم و�ل�سلوكيات �لبيئية من منظور �لإ�سالم   .4

ف �ملناهج �لدر��سية، و�لب�مج �لإعالمية، وخمتلف قنو�ت �لتو��سل 

و�لت�سال باجلمهور، وذلك من خالل تفعيل بر�مج توعوية وتربوية 

خالل  من  �لأفر�د  لدى  �لبيئة  حماية  نحو  توجهات  خلق  �إىل  تهدف 

منظور �لإ�سالم، بالإ�سافة �إىل �إقامة �لندو�ت وور�ض �لعمل من �أجل 

�سلوكيات  جانب  �إىل  �لنتفاع  ب�سو�بط  لاللتز�م  �آلية  �إيجاد  تعزيز 

وبر�مج حتقيق و�جب �حلماية على حد �سو�ء.

�لدين  تعاليم  من  ينبع  �إ�سالمي  بيئي  ت�سريع  و�سع  على  �لعمل   .5

�حلنيف ومرتكز�ته يلتزم به �ملخططون و�سناع �لقر�ر عند و�سع 

خطط �لتنمية ملو�رد �لبيئة با يكفل �سيانتها وتنميتها.

ت�سافر �جلهود �لإقليمية و�لدولية على دعم ��ستثمار رعاية �لبيئة   .6

وحمايتها وفق منظور �لإ�سالم.

ح�سر �لن�سو�ض �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية و�لتطبيقات �لفقهية   .7

ف خمتلف �ملذ�هب، و�لعمل على ��ستنباط �لقو�عد و�لتخريجات 

ملختلف ما يت�سل بنظور �لإ�سالم ف رعاية �لبيئة، وذلك بعاجلة 

�ملثارة �سمن  و�إبر�ز �ملحاور  و�ملتغري�ت،  �مل�ستجد�ت  ُير�عى فيها 

�ملو�سوع  لأهمية  نظرً�  و�أكادميية  تعمقًا  �أكرث  در��سات  ف  ذلك 

و�سدة �سلته بو�قع �لإن�سان وم�ستقبله.
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ثالثًا - الـتوقــعـــــات  : 

على  �لباحث  ت�ساعد  �أن  �ملنهجية  �لعلمية  �لبحوث  �ساأن  من  �إن 

تبيني �لأن�ساق �لكامنة ف م�ساقات �لأحد�ث و�سنن �لتغيري، وتكوين روؤية 

حد�سية ��ست�سفافية عن �ملاآلت؛ وذلك �نطالقا من �لنتائج �مل�ستح�سدة 

من �لعمل �لبحثي، وذلك ف حدود ما يتاح من �لعلم لبني �لإن�سان، ول 

يعلم �لغيب �إل �هلل، و�نطالقًا من هذه �لنتائج، وبناء على ما مت �لتو�سل 

�إليه من تو�سيات فاإن توقع �لباحث يتمثل فيما يلي:   

مزيدً� من �لكو�رث و�لأزمات �لبيئية �لتي �ستع�سف بالعامل نتيجة   .1

�ختالل �لتو�زن بني عنا�سر �لبيئة ومكوناتها ب�سبب تر�كم �نتهاكات 

�لإن�سان وعدم �لتز�مه بتعهد�ته و�لتز�ماته نتيجة لأطماعه.

�سعٌف ف تاأثري �لوعي �لبيئي و�لرتبية �لبيئية من منظور �لإ�سالم   .2

نتيجة غياب �ل�سرت�تيجيات �لبيئية �لكفيلة باإحياء ذلك تنظريً� 

وتفعياًل.

حلياة  تهديدها  وتز�يد  و�لكو�رث  �لأزمات  خطورة  لتفاقم  نظرً�   .3

�لأثر  حتقيق  دون  ولكن  بالبيئة،  �ملهتمني  جهود  تتعاظم  �لإن�سان 

�ملرجو.

ومن جانب �آخر يطرح ع�سام �حلناوي عددً� من �ل�سيناريوهات   

للو�سع �مل�ستقبلي �أو �ملحتمل، ويقرر باأن ��ستطالع حالة �لبيئة يعتب من 



�حلناوي – ع�سام، ق�سايا �لبيئة و�لتنمية ف م�سر – �لأو�ساع �لر�هنة و�سيناريوهات   )1(

م�ستقبلية حتى عام 2020، منتدى �لعامل �لثالث، مكتبة م�سر 2020، ط: 1، 1422 

– 2001، د�ر �ل�سروق، �لقاهرة – م�سر، �ض 106. 

�حلناوي – ع�سام، ق�سايا �لبيئة و�لتنمية ف م�سر – �لأو�ساع �لر�هنة و�سيناريوهات   )1(

م�ستقبلية حتى عام 2020، مرجع �سبق ذكره، �ض 147. 
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ترتبط  كثري  و�أمور  عنا�سر  على  يتوقف  ذلك  �أن  حيث  �لعمليات،  �أعقد 

.
)1(

بتفاعالت �لبيئة و�لتاأثري �ملت�سل بهذه �لتفاعالت 

ومن �ل�سيناريوهات �لتي ذكرها �حلناوي مما يهم طرحه ف هذه 

�لدر��سة ما يت�سل ب�سيناريو �لدولة �لإ�سالمية �لتي متثل جمموع �لكيانات 

�لإ�سالمية، وما يت�سل بالتوقعات حول �لعو�مل �ملوؤثرة ف �أو�ساع �لبيئة 

�مل�ستقبلية لهذه �لكيانات، ومما �أورده ف ذلك.

رف�ض �حل�سارة و�لأ�ساليب �لغربية وعدم �لندماج ف �لعوملة.  .1

عدم تبني �سيا�سات للحد من �لنمو �ل�سكاين، ومن ثم فقد ترت�جع   .1

جهود تنظيم �لأ�سرة بع�ض �ل�سيء.

�أولوية  �إعطاء  �لعد�لة �لجتماعية من خالل  �إىل مر�عاة  �لدعوة   .2

خا�سة لإ�سباع �حلاجات �لأ�سا�سية.

بذل جهد كبري ف ��ستخال�ض درو�ض من �لرت�ث ومن �ملمار�سات �لإ�سالمية   .3

لتوجيه �لبحث �لعلمي و�لتطوير �إىل جمالت م�سجعة على �لقت�ساد ف 

��ستخد�م �ملو�رد و�لعناية بالبيئة، وحفظ حق �لأجيال �لقادمة ف �ملو�رد 

.
)2(

�لطبيعية ) �أي �لجتاه نحو حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة ( 
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م�ستقبلية حتى عام 2020، مرجع �سبق ذكره، �ض 153. 
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حماية  ت�سريعات  ف  �لنظر  �إعادة  يتوقع  �لت�سريعية  �لناحية  من   .4

�لبيئة وجعلها �أكرث و�قعية للتعامل مع �مل�سكالت �ملحلية، مع ت�سديد 

.
)1(

�لعقوبات على �ملخالفني، وحتديد �آليات �أف�سل للتنفيذ 

�لبيئة  تنمية  ف  �لإ�سالم  ملنظور  �ل�ستثمار  م�ستقبل  فاإن  وبذلك 

ورعايتها يعتب م�ستقباًل غام�سًا، حيث �إنه و�إن كان �حلناوي يتوقع مزيدً� 

و�ملمار�سات  �لرت�ث  بدرو�ض  يت�سل  ما  خمتلف  ل�ستخر�ج  �لتنظري  من 

لي�ض هناك ثمة قاعدة  �أنه  �أرى  �أين  �إل  �لبيئة،  �لإ�سالمية لدعم ق�سايا 

�لإن�سان  مل�سلحة  �مل�ستوعب  بعده  و�إدر�ك  بالدين  بالوعي  تتمثل  �سلبة 

ميكن �أن ترتكز عليها هذه �جلهود.

�أن  �إل  توقعات،  من  و�لتكهنات  �لقريحة  به  تت�سل  ما  رغم  ولكن 

�لأمل معقود بحول �هلل تعاىل وقوته على تغيري هذه �حلقيقة للمجتمعات 

خمتلف  مع  و�لتعاقد�ت  �لنظر�ت  ت�سحيح  خالل  من  �لإ�سالمية 

�مل�ستجد�ت و�ملتغري�ت لتكون عنا�سر موؤثرة ل متاأثرة، وفاعلة ل مفتعلة، 

ومنتجة ل م�ستهلكه، فال تكون كغثاء �ل�سيل �لذي يحركه �ملوج، بل تكون 

موجًا يحرك �ملنظومات �لفكرية و�لتوجهات �ل�سلوكية بخري �أد�ة لإ�سالح 

�لدنيا  بخريي  �نتفاعًا  لالإن�سان  تعاىل  �هلل  �سرعه  با  متمثلة  �لإن�سان 

و�لآخرة على حد �سو�ء.



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
529

وف �خلتام ن�ساألك �للهم �أن تبارك لنا ف �أر�سنا، و�أن ت�سقينا ماء 

طهورً� مباركًا، و�أن جتعل رزقنا رغدً�، و�أن تغفر لنا ذنوبنا و�إ�سر�فنا ف 

�أمرنا، و�أن جتعلنا هادين مهديني غري �سالني ول م�سلني يا ويل �ملتقني.

ربنا �آتنا ف �لدنيا ح�سنة، وف �لآخرة ح�سنة، وقنا عذ�ب �لنار ... 

�أعمالنا خال�سة لوجهك �لكرمي، و�أن جتعل �سو�بها نفعًا،  ن�ساألك قبول 

نعم  �أنت  �إنك  زلل،  �أ�سابنا من  ملا  و�أن جتعل خطئها مغفرة من عندك 

�ملوىل ونعم �لن�سري، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني. 
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ق�ئمة املراجع

�لقر�آن �لكرمي

�أوًل - كتب �لتف�سري :

– �أبو حممد عبد �حلق �لأندل�سي، تف�سري �بن عطية  �بن عطية   .1

ف تف�سري �لكتاب �لعزيز، ت: �لرحالة فاروق،  �لوجيز  – �ملحرر 
�ل�سيد  �لعال  عبد  �ل�سيد  �إبر�هيم،  بن  �هلل  عبد   – �لأن�ساري 

�إبر�هيم، و �لعناين – حممد �ل�سافعي �ل�سادق، ط: 2، 1428 – 

2007، وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لإ�سالمية، �لدوحة – قطر.

ف  �لرحمن  �لكرمي  تي�سري  نا�سر،  بن  �لرحمن  – عبد  �ل�سعدي   .2

– حممد �سليمان، ط: 1،  �لب�سام  �ملّنان، ت�سحيح:  تف�سري كالم 

 – �لقاهرة  �ل�سعودية،  �ملوؤ�س�سة  – 1988، مطبعة �ملدين،   1408

م�سر.

�ملحلي – جالل �لدين حممد بن �أحمد و �ل�سيوطي – جالل �لدين   .3

حممد  �سبي  ت:  �جلاللني،  تف�سري  بكر،  �أبي  بن  �لرحمن  عبد 

مو�سى وحممد فايز كامل باإ�سر�ف �أبو �خلري – علي، ط: 3، 1423 

– 2002، د�ر �خلري للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت – لبنان.
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ثانياً - كتب �حلديث و�ل�سرية :

حققه  �ل�ساحلني،  ريا�ض  �سرف،  بن  يحي  زكريا  – �أبو  �لنووي   .1

يو�سف،  – �أحمد  و�لدقاق  �لعزيز،  – عبد  رباح  �أحاديثه  و�أخرج 

وبر�جعة �لأرنوؤوط – �سعيب، ط: 1، 1427 – 2006، د�ر �ل�سالم 

للن�سر و�لتوزيع، �لريا�ض – �ل�سعودية.

�جلوزية – �بن �لقيم، ز�د �ملعاد ف هدي خري �لعباد، ط: 3، 1427 –   .2

2006، موؤ�س�سة �لريان للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت – لبنان.

حممد فوؤ�د عبد �لباقي، �للوؤلوؤ و�ملرجان فيما �تفق عليه �ل�سيخان،   .3

ط: 1، كتاب �سادر �سمن م�سروع طالب �لعلم، جمعية �إحياء �لرت�ث 

�لإ�سالمي، �إد�رة بناء �مل�ساجد و�مل�ساريع �لإ�سالمية، �ل�ساحية – 

�لكويت، مكتبة د�ر �لفيحاء، دم�سق – �سوريا، ومكتبة د�ر �ل�سالم، 

�لريا�ض – �ل�سعودية.

�إ�سماعيل، �ل�سرية �لنبوية، ت: م�سطفى  – �أبو �لفد�ء  �بن كثري   .4

عبد �لو�حد، ط: 1، 1403 – 1983، د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�سر 

و�لتوزيع، بريوت – لبنان.

�لنبوية مع موجز  �ل�سرية  �سعيد رم�سان، فقه  – حممد  �لبوطي   .5

�ملعا�سر،  �لفكر  د�ر   ،1991  ،11 ط:  �لر��سدة،  �خلالفة  لتاريخ 

بريوت – لبنان، د�ر �لفكر، دم�سق -  �سوريه.
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ثالثاً - �لكتب �لعامة :

تلوث  لعالج  �لإ�سالمي  �ملنهج  �جلو�د،  عبد  �لوهاب  عبد  �أحمد   .2

�لبيئة، �سل�سلة �ملعارف �لبيئية، ط: 1، يناير 1991، �لد�ر �لعربية 

للن�سر و�لتوزيع، �لقاهرة – م�سر.

�أحمد عبد �لوهاب عبد �جلو�د، �لت�سريعات �لبيئية، ط: 1، يناير   .3

1995، �لد�ر �لعربية للن�سر و�لتوزيع، �لقاهرة – م�سر.

 ،2008 – – �إبر�هيم، �لبيئة ف �لإ�سالم، ط: 1، 1429  �زدمري   .4

بلن�سية للن�سر و�لتوزيع، �ملنوفية – �لقاهرة.

�حلناوي – ع�سام، ق�سايا �لبيئة و�لتنمية ف م�سر – �لأو�ساع �لر�هنة   .5

مكتبة  �لثالث،  �لعامل  منتدى   ،2020 عام  حتى  م�ستقبلية  و�سناريوهات 

م�سر 2020، ط: 1، 1422 – 2001، د�ر �ل�سروق، �لقاهرة – م�سر.

�آل خليفة – فاطمة عبد �هلل، �لرتبية �لبيئية ف �لإ�سالم – منهج   .6

�لكون ومنهج �لإن�سان، ط: 1، 1424 – 2004، د�ر �لفكر �لعربي، 

�لقاهرة – م�سر.

�ل�سرياين – حممد حممود، �ملنظور �لإ�سالمي لق�سايا �لبيئة –   .7

در��سة مقارنة، ط:1، 1427- 2006، �لريا�ض – �ل�سعودية.

ف  �لإن�سان  حق  �حلكيم،  عبد  حممد  �لدين  �سفاء   – �ل�ساف   .8

�لتنمية �لقت�سادية وحمايته دوليا، ط: 1، 2005، من من�سور�ت 

�حللبي �حلقوقية، بريوت – لبنان.
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�ل�سباريني – حممد �سعيد و�حلمد – ر�سيد حمد، �لإن�سان و�لبيئة   .9

�لبيئية، ط: 1، 1994، غري معلوم جهة �لطباعة و�لن�سر. – �لرتبية 

�ل�سعيدي – عبد �حلكيم عبد �للطيف، �لبيئة ف �لفكر �لإن�ساين   .10

و�لو�قع �لإمياين، ط: 2، 1416 – 1996، �لد�ر �مل�سرية �للبنانية، 

�لقاهرة – م�سر.

وحماية  �لإ�سالم  �مل�سيئة ف  �جلو�هر  �سالح،  – حممد  �لعاديل   .11

�لبيئة، ط: 1، 1415 – 1995، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة – 

م�سر.

�لإن�سان  م�سطفى،  م�سطفى  �ملنعم  وعبد  نا�سر  �ساري   – �لعجمي   .12

وق�سايا �لبيئة، ط: 1، 1415 – 1995، حقوق �لطبع حمفوظة للموؤلفني.

�لفقهي،  �مللخ�ض  �هلل،  عبد  بن  فوز�ن  بن  �سالح   – فوز�ن  �آل   .13

ط: 1، ربيع �لأول 1415 – 1994، د�ر �بن �جلوزي، �لريا�ض – 

�ل�سعودية.

 ،2 ط:  �لإ�سالم،  �سريعة  ف  �لبيئة  رعاية  – يو�سف،  �لقر�ساوي   .14

1427 – 2006، د�ر �ل�سروق، �لقاهرة – م�سر.

�لكندري – عبد �هلل رم�سان عبد �هلل، �لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة،   .15

ط: 1، 1992، مطبعة جامعة �لكويت، �لعا�سمة - �لكويت.

جرية – عبد �لرحمن، �لإ�سالم و�لبيئة، ط: 1، 1420 – 2000،   .16

د�ر �ل�سالم للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع و�لرتجمة، �لقاهرة، م�سر.
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�ل�سوء على موقف  ت�سّلط  – در��سة  و�لبيئة  �لإ�سالم  خليل رزق،   .17

�لإ�سالم وت�سريعاته ف جمال �حلفاظ على �لبيئة، ط: 1، 1427 

– 2006، د�ر �لهادي للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت – لبنان.

�سل�سلة  مقارنة،  – در��سة  و�لبيئة  �لتنمية  �أحمد،  – �سوقي  دنيا   .18

دعوة �حلق، وهو كتاب �سهري ي�سدر عن ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي، 

�ل�سنة ) 12 (، جمادى �لأوىل 1414، �لعدد 137، مطابع ر�بطة 

�لعامل �لإ�سالمي، مكة �ملكرمة – �ل�سعودية.

كتاب  �سل�سلة  �لبيئة،  وق�سايا  �لإ�سالم  – �سامل م�سباح،  زقزوق   .19

�لبيئة – �لكتاب �لثالث، �ملجل�ض �لأعلى للبيئة و�ملحميات �لطبيعية، 

�لدوحة – قطر.

زيد�ن – زكي زكي ح�سني، �لأ�سر�ر �لبيئية و�أثرها على �لإن�سان،   .20

�لبحوث  د�ر   ،1986 –  1406  ،1 ط:  ؟  �لإ�سالم  عاجلها  وكيف 

�لعلمية للن�سر و�لتوزيع، �لعا�سمة – �لكويت.

زكريا خنجي، �ملر�أة و�لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة – دليل �ملر�أة نحو   .21

منزل بيئي، ط: 1، 2006، �لهيئة �لعامة حلماية �لرثوة �لبحرية 

و�لبيئة و�حلياة �لفطرية، مدينة عي�سى – �لبحرين.

زين �لدين عبد �ملق�سود، �لبيئة و�لإن�سان – روؤية �إ�سالمية، ط:   .22

1، 1406 – 1986، د�ر �لبحوث �لعلمية للن�سر و�لتوزيع، �لعا�سمة 

– �لكويت.
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�سحاته – عبد �هلل، روؤية �لدين �لإ�سالمي ف �حلفاظ على �لبيئة،   .23

ط: 1، 1421 – 2001، د�ر �ل�سروق، �لقاهرة – م�سر.

�سالح �لدين عامر، مقدمة لدر��سة �لقانون �لدويل �لعام، 2007،   .24

مطبعة جامعة �لقاهرة، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة – م�سر.

�لإ�سالم،  ف  �ملو�ت  �لأر�ض  �إحياء  علي،  �سليمان  زيد  �أبو  عاطف   .25

�لعامل  ر�بطة  عن  ي�سدر  �سهري  كتاب  �حلق،  دعوة  �سل�سلة 

�لإ�سالمي، �ل�سنة ) 14 (، 1416، �لعدد ) 164 (، مطابع ر�بطة 

�لعامل �لإ�سالمي، مكة �ملكرمة – �ل�سعودية.

بالقانون  مقارنًا  �لإ�سالمي  �جلنائي  �لت�سريع  عوده،  �لقادر  عبد   .26

 – �لر�سالة، بريوت  موؤ�س�سة   ،1997 – �لو�سعي، ط: 14، 1418 

لبنان.

 –  1420 ط:1،  �لع�سر،  وم�سكالت  �لإ�سالم  عمر،  �أحمد  عمر   .27

1999، د�ر �ملكتبي للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، دم�سق – �سوريا.

�لعربي،  للوطن  �لغذ�ئي  �لأمن  �ل�سالم،  عبد  �ل�سيد  حممد   .28

�ل�سهرية  �ملعرفة  عامل  �سل�سلة   ،1998 فب�ير   –  1418 �سو�ل 

مطابع  و�لآد�ب،  و�لفنون  للثقافة  �لوطني  �ملجل�ض  ي�سدرها  �لتي 

�لر�سالة، �لعا�سمة – �لكويت.

وتفعياًل،  تاأ�سياًل  �ل�سريعة  مقا�سد  حبيب،  �إ�سماعيل  بكر  حممد   .29

�لعامل  ر�بطة  عن  ي�سدر  �سهري  كتاب  وهو  �حلق،  دعوة  �سل�سلة 
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�لإ�سالمي، �ل�سنة ) 22 (، 1427، �لعدد 213، مطابع ر�بطة �لعامل 

�لإ�سالمي، مكة �ملكرمة – �ل�سعودية.

رابعًا - معاجم اللغة وكتب اأخرى :

خمتار  �لر�زي،  �لقادر  عبد  بن  بكر  �أبي  بن  حممد   – �لر�زي   .1

 – بريوت  لبنان،  مكتبة  �ملعاجم ف  د�ئرة  �ل�سحاح، ط: 1993، 

لبنان.

�لزبيدي – حمب �لدين �أبو �لفي�ض �ل�سيد حممد مرت�سى �حل�سيني   .2

�لو��سطي �حلنفي، �سرح تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، ط:1، 

د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، �ملطبعة �خلريية، �لقاهرة – م�سر.

 ،1985  –  1945 �لأوىل،  عامًا  �لأربعون  بنا�سبة  مطبوع  كتيب   .3

 – روما   ،1985 �ملتحدة،  لالأمم  و�لزر�عة  �لأغذية  منظمة 

�إيطاليا. 

جمال  ف  �ملكونني  لتكوين  �لتدريبية  للدورة  �خلتامي  �لتقرير    .4

�إ�سر�ف  حتت  عقد  و�لذي  �إ�سالمي،  منظور  من  �لبيئية  �لرتبية 

�ملنظمة �لإ�سالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة ) �إي�س�سكو (، وبرنامج 

يونيب(،   ( �آ�سيا  لغرب  �لإقليمي  – �ملكتب  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم 

وذلك ف �لفرتة 12 – 19 �أكتوبر 1997، �ملنامة – �لبحرين.
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خام�صًا - ال�صبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت(

1. www.sheikhali-waqfia.org.qa.

2. www.islamset.com.

3. www.fikr.com.

4. www.beeaty.com.

5. www.e-cfr.org.

6. www.khayama.com.

7. www.jmuslim.naseej.com.

8. www.isesco.com.

9. www.habous.gov.ma.

مت بحمد اهلل تعاىل ،،،
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املحتـويات

تقدمي موؤ�س�سة ج�ئزة زايد الدولية للبيئة

تقدمي ال�سل�سلة

�ملقدمة

حدود �لبحث   

�ل�سعوبات �لتي و�جهت �لباحث و�جلهد �ملبذول

م�سادر �لبحث وتوثيقه

منهجية �لبحث

م�سكلة �لبحث

�لدر��سات �ل�سابقة و�لإ�سافة �لعلمية

�مل�سلمات �لأ�سا�سية ف �لبحث

ترتيب �لف�سول و�ملباحث و�ملطالب

�لباب �لأول: مدخل لدر��سة �لبيئة من منظور �إ�سالمي

�لف�سل �لأول: مفهوم �لبيئة ومكوناتها وعنا�سرها

5

9

13

16

18

19

22

23

24

26

27

33

41



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
544

املحتـويات

�ملبحث �لأول: مفهوم �لبيئة

�لبعد �للغوي و�ل�سطالحي

�لبعد �لفل�سفي و�لعقدي

�لبعد �جلمايل و�لتاأملي

�لبعد �لقانوين و�لت�سريعي

�ملبحث �لثاين: مكونات �لبيئة وعنا�سرها

�لطبيعة �جلامدة

�لقوى �لطبيعية

�لطبيعة �حلية

�لبيئة �مل�سيدة

�لنظام �لبيئي

�لف�سل �لثاين: �لإن�سان كعن�سر متفاعل مع �لبيئة

ت�سخري �لبيئة خلدمة �لإن�سان

خالفة �لإن�سان وو�سايته على �لبيئة

43

44

48

65

74

79

80

83

86

90

92

101

101

108



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
545

املحتـويات

تقييم تفاعل �لإن�سان كعن�سر موؤثر مع �لبيئة

�لف�سل �لثالث: �لعالقة بني �لإن�سان و�لبيئة

�ملبحث �لأول: طبيعة �لعالقة

عن�سر �لوحدة

�لت�سخري

�ملبحث �لثاين: بناء عالقة �لإن�سان بالبيئة

عالقة �مل�سلم وغري �مل�سلم بالبيئة

مقارنة ببع�ض �لثقافات

�ملبحث �لثالث: �أبعاد ومقت�سيات �لعالقة

�أخالقية �لت�سرف �لبيئي

�لقو�مة على �لبيئة

�لباب �لثاين: حق �لنتفاع بالبيئة من منظور �لإ�سالم

�لف�سل �لأول: دلئل �لنتفاع ومو�طنه و�آد�به

�عتبار�ت �لنتفاع و�سرورته

113

119

122

124

146

177

178

183

199

201

206

217

223

224



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
546

املحتـويات

دلئل �لنتفاع ومو�طنه

�آد�ب و�سلوكيات تت�سل بحق �لنتفاع

�لف�سل �لثاين: �سابطا �لنتفاع بالبيئة

�ملبحث �لأول: نظافة �لبيئة �لب�سرية ووقايتها من �لتلوث

مكانة �لنظافة

نظافة �لذ�ت

نظافة �ملحيط

قر�ءة مقارنة

�ملبحث �لثاين: م�سكلة �لإ�سر�ف و�أبعادها

�ملطلب �لأول: م�سكلة �لإ�سر�ف

مفهوم �لإ�سر�ف من منظور �لإ�سالم

فل�سفة �لإ�سالم ف زجره ونهيه عن �لإ�سر�ف

مو�طن �لإ�سر�ف

منهجية �لرت�سيد

226

255

279

281

282

289

293

299

302

303

305

307

311

317



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
547

املحتـويات

قر�ءة مقارنة

جو�نب م�سرقة

يت�سل  وما  �لبيئية،  �لعنا�سر  ندرة  م�ساألة  �لثاين:  �ملطلب 

بتحقيق �لأمن �لغذ�ئي

م�ساألة ندرة �لعنا�سر �لبيئية

حتقيق �لأمن �لغذ�ئي

تعقيب

�لباب �لثالث: و�جب �حلماية للبيئة من منظور �لإ�سالم

�لف�سل �لأول: �لتاأ�سيل �ل�سرعي لو�جب �حلماية

�ملبحث �لأول: فل�سفة �لإ�سالم ف حماية �لبيئة

حرمة �لبيئة ف �لإ�سالم

نظرة �لإ�سالم للمحافظة على �لبيئة

مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية ف �حلفاظ على �لبيئة

دعوة �لإ�سالم للحفاظ على بالبيئة

321

325

330

330

336

343

357

363

365

365

367

370

374



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
548

املحتـويات

�لأ�س�ض �لإ�سالمية لرعاية �لبيئة

 عب حلماية �لبيئة من ق�س�ض �لأنبياء

�لإ�سالم وخدمة �لبيئة

�لبيئة و�سبط �لإجناب من منظور �إ�سالمي

�لقيمة �جلمالية للبيئة ف �لإ�سالم

�ملبحث �لثاين: �لتو�زن �لبيئي ف �لقر�آن �لكرمي

روؤية �لقر�آن لهند�سة �لنظام �لبيئي

�لتاأ�سيل �لقر�آين حلرمة �لعتد�ء على �لبيئة

�ملبحث �لثالث: �ملنهج �لنبوي وحماية �لبيئة

ف وقت �ل�سلم

ف وقت �حلرب

�لتاأ�سيل �لنبوي حلرمة �لعتد�ء على �لبيئة

�ملبحث �لر�بع: �لتطبيقات �لفقهية حلماية �لبيئة

�أف�سلية �لعمل ف �لزر�عة على �لعمل ف �لتجارة و�ل�سناعة

374

377

379

381

384

389

390

397

402

402

409

412

418

423



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
549

املحتـويات

�إحياء �لأر��سي �ملو�ت ف �لإ�سالم

حماية �لبيئة كما قررتها �لتطبيقات �لفقهية

�لف�سل �لثاين: �لرتبية �لبيئة

�خللفية �لتاريخية و�أهمية �ملفهوم

مفهوم �لرتبية �لبيئية وفل�سفتها وقيمها ومنهجها

�أهد�ف �لرتبية �لبيئية

معامل تربية �لأطفال بيئيًا

�لرتبية �لبيئية ومناهج �لتعليم

�لرتبية �لبيئية و�سيا�سة �لثو�ب و�لعقاب

�لوعي �لبيئي من منطلق عقائدي

�لف�سل �لثالث: �حلماية �لت�سريعية

حماور ومرتكز�ت �لبعد �لت�سريعي

�مل�سوؤولية عن �مل�ساكل �لبيئية

�أبعاد ومقت�سيات �حلماية �لت�سريعية

427

431

449

450

453

59

462

465

475

478

485

486

490

497



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
550

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي

املحتـويات

حماية �لبيئة بني �لت�سريعات �لإقليمية و�لدولية

�خلامتـة

�لنتائج

�لتو�سيات

�لتوقعات

قائمة �ملر�جع

كتب �لتف�سري

كتب �حلديث و�ل�سرية

�لكتب �لعامة

معاجم �للغة وكتب �أخرى

�ل�سبكة �لعاملية للمعلومات ) �لإنرتنت (

�ملحتويات

قو�عد �لن�سر

503

515

518

524

526

533

533

534

535

539

540

543

551



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــيالـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي

قواعـد الن�سـر



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
≥≥≥ ©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

d‡‡A‡M‡�« b‡�«u‡�

WL?łd²�« Ë√ nO�Q²�«  U?Š«d²�UÐ W?¾O³�« r�U?Ž WK�KÝ VŠdð

∫ WO�U²�« ◊ËdAK� ÎUI�Ë ÁU½œ√ …œb;«  ôU:« w�

¨W???O?Ðd???F�« W????IDM?*UÐ W???×?K*« U¹U????C???IK?� W¹u�Ë_« Êu?Jð ≠ ±

ÆoO³D²K� WKÐUI�« —UJ�_«Ë

s� W??×??H??� ≥∞∞ ≠ ≤∞∞ œËb??Š w� r?−??(« ÊuJ¹ Ê√ ≠ ≤

ÆjÝu²*« lDI�«

Æq³� s� ¡«eł√ w� Ë√ Îö�U� »U²J�« dA½ - b� ÊuJ¹ ô Ê√ ≠ ≥

Y×?Ð Ë√ »U???²????� s� ’u???B?M� a�?½ „UM¼ Êu?J¹ ô Ê√ ≠ ¥

q� qO?−?�ð l� ”U?³?²?�S� t?O�≈ —U?A¹ U?� ¡UM¦?²?ÝUÐ d?š¬

ÆnO�Q²�« w� X�b�²Ý« w²�« lł«d*«

¨wK�_« »U²J�«  U×?H� v�≈ —UAÔ¹ WL?łd²�« W�UŠ w� ≠ µ

W?OK�_« W??GK�UÐ W?�?�½ o?�dðË ¨rłd?²*« hMK� W?KÐU?I*«

Æn�R*« WI�«u�Ë rłd²Ô*« »U²JK�

 U?Š«d²?�ô« q� ‰u³?IÐ W�eK?� dO?ž W¹—UA?²Ýù« W?¾O?N�« ≠ ∂

ÆUN� ÂbIð w²�«

w²?�«  U¹u�Ë_« V?�???Š Õd????²????I*« »U????²J�« d????A½ Êu?J¹ ≠ ∑

Æd¹d×²�« W¾O¼Ë W¹—UA²Ýô« W¾ON�« U¼œb%

—«c??²?Žù« W�U??Š w� W??O?³M?ł_« V²J�«Ë  «œu??�*« œdÔðô ≠ ∏

ÆU¼dA½ sŽ



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
553

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
≥≥≥ ©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

d‡‡A‡M‡�« b‡�«u‡�

WL?łd²�« Ë√ nO�Q²�«  U?Š«d²�UÐ W?¾O³�« r�U?Ž WK�KÝ VŠdð

∫ WO�U²�« ◊ËdAK� ÎUI�Ë ÁU½œ√ …œb;«  ôU:« w�

¨W???O?Ðd???F�« W????IDM?*UÐ W???×?K*« U¹U????C???IK?� W¹u�Ë_« Êu?Jð ≠ ±

ÆoO³D²K� WKÐUI�« —UJ�_«Ë

s� W??×??H??� ≥∞∞ ≠ ≤∞∞ œËb??Š w� r?−??(« ÊuJ¹ Ê√ ≠ ≤

ÆjÝu²*« lDI�«

Æq³� s� ¡«eł√ w� Ë√ Îö�U� »U²J�« dA½ - b� ÊuJ¹ ô Ê√ ≠ ≥

Y×?Ð Ë√ »U???²????� s� ’u???B?M� a�?½ „UM¼ Êu?J¹ ô Ê√ ≠ ¥

q� qO?−?�ð l� ”U?³?²?�S� t?O�≈ —U?A¹ U?� ¡UM¦?²?ÝUÐ d?š¬

ÆnO�Q²�« w� X�b�²Ý« w²�« lł«d*«

¨wK�_« »U²J�«  U×?H� v�≈ —UAÔ¹ WL?łd²�« W�UŠ w� ≠ µ

W?OK�_« W??GK�UÐ W?�?�½ o?�dðË ¨rłd?²*« hMK� W?KÐU?I*«

Æn�R*« WI�«u�Ë rłd²Ô*« »U²JK�

 U?Š«d²?�ô« q� ‰u³?IÐ W�eK?� dO?ž W¹—UA?²Ýù« W?¾O?N�« ≠ ∂

ÆUN� ÂbIð w²�«

w²?�«  U¹u�Ë_« V?�???Š Õd????²????I*« »U????²J�« d????A½ Êu?J¹ ≠ ∑

Æd¹d×²�« W¾O¼Ë W¹—UA²Ýô« W¾ON�« U¼œb%

—«c??²?Žù« W�U??Š w� W??O?³M?ł_« V²J�«Ë  «œu??�*« œdÔðô ≠ ∏

ÆU¼dA½ sŽ



≥≥µ ©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

∫ WK�K��«  ôU��

Êu???B� ¨q�U???A�« —UÞù« p?K� w� WK?�K��«  ôU???−???� —Ëbð

w²�« W?�«b?²?�*« WO?LM²�« f?Ý_ ÎUI?�Ë ¨W?O?F?O³D�« œ—«u?*«Ë W¾?O?³�«

¨W?O?ŽU?L?²?łô« W?O?LM²�«Ë W¹œU?B?²?�ô« W?O?L?M²�« 5Ð Ê“«u?²�« oI?%

∫WOðü«  ôU:« qLAðË ¨W¾O³�« W¹ULŠË

 U?O?�¬ s� U?N?I??O?I??×?²Ð oK?F?²¹ U?�Ë W??�«b?²??�*« W?O??LM²�« ≠ ±

ÆWO¾OÐË WOŽUL²ł«Ë W¹œUB²�«

ÆWOłu�uJ¹ô« rEM�« …—«œ≈ ≠ ≤

Æ WÐcF�« ÁUO*« ≠ ≥

ÆUN²OLMðË W¹dDH�« …UO(« W¹ULŠË ÍuO(« ŸuM²�« Êu� ≠ ¥

oÞUM?LK� WK�U?J²*« W??O??¾??O??³�« …—«œù«Ë W?¹d??×??³�« W??¾??O??³�« ≠ µ

ÆWOKŠU��«

ÆqŠd�« oÞUM�Ë WOŽ«—e�« oÞUMLK� W�«b²�*« WOLM²�« ≠ ∂

ÆÀuK²�« W×�UJ� ≠ ∑

ÃU?²½ù«  UO?KLŽ w� U?N�U?šœ≈Ë ÎUO?¾?OÐ W?LOK��«  U?OMI?²�« ≠ ∏

Æœ—«u*« …—«œ≈Ë

≥≥¥©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

»U??????²J?K?� W?????�U??????F?�« …dJ?H?�UÐ …d??????�c??????� ÎôË√ qÝd?ð Ê√ ≠ π

Õ«d?²�ù W?I�d*« …—U?L²?Ýù« vKŽ t²?OL¼√Ë tðU?Žu{u?�Ë

Æn�RLK� WOð«c�« …dO��UÐ WÐu×B� dAMK� »U²�

w� 5?B????B????�?????²????� 5L?J×?????� v�≈ »U????²?J�« q?Ýd¹ ≠ ±∞

ÆdAMK� t²OŠö� ‰uŠ Í√d�« ¡«bÐù tŽu{u�

s� t???OKŽ W??I???�«u*«Ë 5LJ;« s?� tð“U??ł≈ W�U???Š w� ≠ ±±

r¼—œ ±µ[∞∞∞ mK³??� n�R*« o×??²?�¹ ¨d¹d??×?²�« W?¾??O¼

‰UL�≈ b?FÐ n�RLK� UNK¹u% r²¹ UN�œU?F¹ U� Ë√ ¨wð«—U�≈

vKŽ W?Žu?³D� W?�?�½ .b?IðË ¨WÐuKD*«  ö¹b?F?²�« q�

ÂUE½ ÎU�b�?²�� ¨CD Z�b� ’d� vKŽ Èdš√Ë ¨‚—u�«

Æ Macintosh ‘u²M�U*«

rłd?²*« o×?²?�¹ b?�U?F??²�«Ë W?L?łd?²�« ‰u?³?� W�U?Š w� ≠ ±≤

r²?¹ ¨U????N�œU????F?¹ U???� Ë√ w?ð«—U????�≈ r¼—œ ±∞[∞∞∞ m?K³????�

.b??IðË WÐuKD*«  ö?¹b?F??²�« q� ‰U??L??�≈ b?FÐ U??NK¹u??%

’d????� vK?Ž Èd‡š√Ë ¨‚—u?�« v‡K?Ž W????Žu???³?D� W‡?�????�½

Æ Macintosh ‘u²M�U*« ÂUE½ ÎU�b�²�� ¨CD Z�b�

Æn�RLK� W³�M�UÐ W¹dJH�« WOJK*« oŠ sŽ ‰ËR�� rłd²*« ≠ ±≥

sŽ W�ËR??�??� d??O??ž W?¾??O??³K� W??O�Ëb�« b?¹«“ …ezU??ł W?�??ÝR??� ≠ ±¥

ÆVðUJ�« Í√— sŽ d³Fð …—uAM*« …dJH�«Ë »U²J�«  U¹u²×�

W?I??�«u0 ô≈¨l³D?�« …œU?Ž≈ rłd??²*« Ë√ n�R?L?K� o×¹ô ≠ ±µ

kH?²?% w²�« ¨åW?¾O?³K� W?O�Ëb�« b¹«“ …ezU?łò s� W?ODš

ÆdAM�« ‚uI×Ð

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
554



≥≥µ ©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

∫ WK�K��«  ôU��

Êu???B� ¨q�U???A�« —UÞù« p?K� w� WK?�K��«  ôU???−???� —Ëbð

w²�« W?�«b?²?�*« WO?LM²�« f?Ý_ ÎUI?�Ë ¨W?O?F?O³D�« œ—«u?*«Ë W¾?O?³�«

¨W?O?ŽU?L?²?łô« W?O?LM²�«Ë W¹œU?B?²?�ô« W?O?L?M²�« 5Ð Ê“«u?²�« oI?%

∫WOðü«  ôU:« qLAðË ¨W¾O³�« W¹ULŠË

 U?O?�¬ s� U?N?I??O?I??×?²Ð oK?F?²¹ U?�Ë W??�«b?²??�*« W?O??LM²�« ≠ ±

ÆWO¾OÐË WOŽUL²ł«Ë W¹œUB²�«

ÆWOłu�uJ¹ô« rEM�« …—«œ≈ ≠ ≤

Æ WÐcF�« ÁUO*« ≠ ≥

ÆUN²OLMðË W¹dDH�« …UO(« W¹ULŠË ÍuO(« ŸuM²�« Êu� ≠ ¥

oÞUM?LK� WK�U?J²*« W??O??¾??O??³�« …—«œù«Ë W?¹d??×??³�« W??¾??O??³�« ≠ µ

ÆWOKŠU��«

ÆqŠd�« oÞUM�Ë WOŽ«—e�« oÞUMLK� W�«b²�*« WOLM²�« ≠ ∂

ÆÀuK²�« W×�UJ� ≠ ∑

ÃU?²½ù«  UO?KLŽ w� U?N�U?šœ≈Ë ÎUO?¾?OÐ W?LOK��«  U?OMI?²�« ≠ ∏

Æœ—«u*« …—«œ≈Ë

≥≥¥©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

»U??????²J?K?� W?????�U??????F?�« …dJ?H?�UÐ …d??????�c??????� ÎôË√ qÝd?ð Ê√ ≠ π

Õ«d?²�ù W?I�d*« …—U?L²?Ýù« vKŽ t²?OL¼√Ë tðU?Žu{u?�Ë

Æn�RLK� WOð«c�« …dO��UÐ WÐu×B� dAMK� »U²�

w� 5?B????B????�?????²????� 5L?J×?????� v�≈ »U????²?J�« q?Ýd¹ ≠ ±∞

ÆdAMK� t²OŠö� ‰uŠ Í√d�« ¡«bÐù tŽu{u�

s� t???OKŽ W??I???�«u*«Ë 5LJ;« s?� tð“U??ł≈ W�U???Š w� ≠ ±±

r¼—œ ±µ[∞∞∞ mK³??� n�R*« o×??²?�¹ ¨d¹d??×?²�« W?¾??O¼

‰UL�≈ b?FÐ n�RLK� UNK¹u% r²¹ UN�œU?F¹ U� Ë√ ¨wð«—U�≈

vKŽ W?Žu?³D� W?�?�½ .b?IðË ¨WÐuKD*«  ö¹b?F?²�« q�

ÂUE½ ÎU�b�?²�� ¨CD Z�b� ’d� vKŽ Èdš√Ë ¨‚—u�«

Æ Macintosh ‘u²M�U*«

rłd?²*« o×?²?�¹ b?�U?F??²�«Ë W?L?łd?²�« ‰u?³?� W�U?Š w� ≠ ±≤

r²?¹ ¨U????N�œU????F?¹ U???� Ë√ w?ð«—U????�≈ r¼—œ ±∞[∞∞∞ m?K³????�

.b??IðË WÐuKD*«  ö?¹b?F??²�« q� ‰U??L??�≈ b?FÐ U??NK¹u??%

’d????� vK?Ž Èd‡š√Ë ¨‚—u?�« v‡K?Ž W????Žu???³?D� W‡?�????�½

Æ Macintosh ‘u²M�U*« ÂUE½ ÎU�b�²�� ¨CD Z�b�

Æn�RLK� W³�M�UÐ W¹dJH�« WOJK*« oŠ sŽ ‰ËR�� rłd²*« ≠ ±≥

sŽ W�ËR??�??� d??O??ž W?¾??O??³K� W??O�Ëb�« b?¹«“ …ezU??ł W?�??ÝR??� ≠ ±¥

ÆVðUJ�« Í√— sŽ d³Fð …—uAM*« …dJH�«Ë »U²J�«  U¹u²×�

W?I??�«u0 ô≈¨l³D?�« …œU?Ž≈ rłd??²*« Ë√ n�R?L?K� o×¹ô ≠ ±µ

kH?²?% w²�« ¨åW?¾O?³K� W?O�Ëb�« b¹«“ …ezU?łò s� W?ODš

ÆdAM�« ‚uI×Ð

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
555



≥≥∂©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

ÆW¾O³�« W×� ≠ π

ÆWO³FA�« W�—UA*«Ë w¾O³�« wŽu�« e¹eFðË dA½ ≠ ±∞

Æw¾O³�« ÂöŽù«Ë ¨WO¾O³�« WOÐd²�« ≠ ±±

Æ`z«uK�«Ë 5½«uI�« oO³Dð  UO�¬Ë w¾O³�« l¹dA²�« ≠ ±≤

ÆWOLM²�«Ë W¾O³�«Ë …√d*« —Ëœ e¹eFð ≠ ±≥

Æ w¾O³�« s�_« ≠ ±¥

�

ådAMK� »U�� Õ«d��«ò …—UL��«

¡«d?³)«Ë ¡U?LKF�« qJ� U?NðU?O% W?¾?O³?K� WO�Ëb�« b?¹«“ …ezUłò Íb?Nð

r¼u??ŽbðË W?HK?²?<« W??O?LM²�«Ë W??¾?O??³�«  ôU?−??� w� »d??F�« 5¦?ŠU??³�«Ë

w� rNM� W??L¼U?�?� W?L?łd??²�«Ë nO�Q?²�UÐ W?K�K��« Ác¼ w� W?�—U??A?LK�

‚u??I??Š kH?ŠË W??�«b??²??Ýù« u??×½ W??OÐd?F?�« U½œöÐ w� W??O??LM²�« t??O??łuð

 Æ…U�UF� WLOKÝ W¾OÐ w� W�œUI�« ‰UOł_«

d???AM�« b???Ž«u??� vK?Ž ŸöÞù« ¡U??łd?�« ¨W??�—U???A*« w� Vžd?¹ s*Ë

b¹d³�« Ë√ ¨b¹d?³�« Ë√ ¨f�UH�UÐ U?N�UÝ—≈Ë ¨ÁU½œ√ …—U?L²Ýô« ú?�Ë ¨ÁöŽ√

∫åW¾O³�« r�UŽ WK�KÝ d¹d% W¾O¼ò v�≈ w½Ëd²J�ù«

åW¾O³K� WO�Ëb�« b¹«“ …ezUł W�ÝR�ò

b¹«“ aOA�« Ÿ—Uý ≠ wKF�« ÃdÐ ≠ µ∞¥ r�—

w‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ðœ ≤∏≥ππ ∫ » Æ’

…b×²*« WOÐdF�«  «—U�ù«

©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∂∂∂ ∫ nðU¼

©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∑∑∑ ∫ f�U�

zayedprz@emirates.net.ae ∫ w½Ëd²J�≈ b‡¹dÐ

∫ r‡‡‡‡Ýô«

∫ WOLKF�« Wł—b�«

∫ WHOþu�«

∫ Ê«u‡MF�«

∫f�UH�« ∫ nðUN�«

∫ w½d²J�ù« b¹d³�«

∫ Õd²I*« »U²J�« Ê«uMŽ

�

tHKš dE½«

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
556



≥≥∂©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

ÆW¾O³�« W×� ≠ π

ÆWO³FA�« W�—UA*«Ë w¾O³�« wŽu�« e¹eFðË dA½ ≠ ±∞

Æw¾O³�« ÂöŽù«Ë ¨WO¾O³�« WOÐd²�« ≠ ±±

Æ`z«uK�«Ë 5½«uI�« oO³Dð  UO�¬Ë w¾O³�« l¹dA²�« ≠ ±≤

ÆWOLM²�«Ë W¾O³�«Ë …√d*« —Ëœ e¹eFð ≠ ±≥

Æ w¾O³�« s�_« ≠ ±¥

�

ådAMK� »U�� Õ«d��«ò …—UL��«

¡«d?³)«Ë ¡U?LKF�« qJ� U?NðU?O% W?¾?O³?K� WO�Ëb�« b?¹«“ …ezUłò Íb?Nð

r¼u??ŽbðË W?HK?²?<« W??O?LM²�«Ë W??¾?O??³�«  ôU?−??� w� »d??F�« 5¦?ŠU??³�«Ë

w� rNM� W??L¼U?�?� W?L?łd??²�«Ë nO�Q?²�UÐ W?K�K��« Ác¼ w� W?�—U??A?LK�

‚u??I??Š kH?ŠË W??�«b??²??Ýù« u??×½ W??OÐd?F?�« U½œöÐ w� W??O??LM²�« t??O??łuð

 Æ…U�UF� WLOKÝ W¾OÐ w� W�œUI�« ‰UOł_«

d???AM�« b???Ž«u??� vK?Ž ŸöÞù« ¡U??łd?�« ¨W??�—U???A*« w� Vžd?¹ s*Ë

b¹d³�« Ë√ ¨b¹d?³�« Ë√ ¨f�UH�UÐ U?N�UÝ—≈Ë ¨ÁU½œ√ …—U?L²Ýô« ú?�Ë ¨ÁöŽ√

∫åW¾O³�« r�UŽ WK�KÝ d¹d% W¾O¼ò v�≈ w½Ëd²J�ù«

åW¾O³K� WO�Ëb�« b¹«“ …ezUł W�ÝR�ò

b¹«“ aOA�« Ÿ—Uý ≠ wKF�« ÃdÐ ≠ µ∞¥ r�—

w‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ðœ ≤∏≥ππ ∫ » Æ’

…b×²*« WOÐdF�«  «—U�ù«

©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∂∂∂ ∫ nðU¼

©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∑∑∑ ∫ f�U�

zayedprz@emirates.net.ae ∫ w½Ëd²J�≈ b‡¹dÐ

∫ r‡‡‡‡Ýô«

∫ WOLKF�« Wł—b�«

∫ WHOþu�«

∫ Ê«u‡MF�«

∫f�UH�« ∫ nðUN�«

∫ w½d²J�ù« b¹d³�«

∫ Õd²I*« »U²J�« Ê«uMŽ

�

tHKš dE½«

الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
557



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
558

åW�O��« r�U�ò WK�K� w� „«d��« WLO��

�

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

©r¼—œ ±∞∞® 5²MÝ ©r¼—œ ∂∞® WMÝ ∫…b* „«d²ý«

ÊUL²z≈ W�UDÐ ‚bB� pOý o�d� Î«bI½

∫ W�UD³�« Ÿu‡½

∫ mK³*« ∫ W�UD³�« r�—

∫ W�UD³�« ¡UN²½« a¹—Uð

∫ lO�u²�« ∫ a¹—U²�«

Am Express Master Card Visa

Á«u���Ë »U�J�« WOL�√ s� …dB��� …c��

—«d‡‡‡‡�≈

WK�KÝ w� dAM�« bŽ«u� vKŽ XFKÞ« b� w½QÐ ÁU½œ√ l�u*« U½√ d�√

W�?ÝR* l³D�« …œUŽ≈Ë d?AM�« ‚uI?Š kHŠ vKŽ o�«Ë√Ë ¨åW?¾O?³�« r�UŽò

q� d?š¬ w� W??×?{u*« ◊Ëd?A�« V�?Š ¨åW??¾?O?³K� W?O�Ëb?�« b¹«“ …ezU?łò

ÆWK�K��« s� »U²�

∫ lO�u²�«

∫ a‡¹—U²�«

ÆÆ U¹u²;« WLzU� dB²��Ë n�RLK� WOð«c�« …dO��« ‚U�—SÐ ÂdJ²�« ¡Ułd�« ¿¿

�

�

�



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
559

åW�O��« r�U�ò WK�K� w� „«d��« WLO��

�

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

©r¼—œ ±∞∞® 5²MÝ ©r¼—œ ∂∞® WMÝ ∫…b* „«d²ý«

ÊUL²z≈ W�UDÐ ‚bB� pOý o�d� Î«bI½

∫ W�UD³�« Ÿu‡½

∫ mK³*« ∫ W�UD³�« r�—

∫ W�UD³�« ¡UN²½« a¹—Uð

∫ lO�u²�« ∫ a¹—U²�«

Am Express Master Card Visa

Á«u���Ë »U�J�« WOL�√ s� …dB��� …c��

—«d‡‡‡‡�≈

WK�KÝ w� dAM�« bŽ«u� vKŽ XFKÞ« b� w½QÐ ÁU½œ√ l�u*« U½√ d�√

W�?ÝR* l³D�« …œUŽ≈Ë d?AM�« ‚uI?Š kHŠ vKŽ o�«Ë√Ë ¨åW?¾O?³�« r�UŽò

q� d?š¬ w� W??×?{u*« ◊Ëd?A�« V�?Š ¨åW??¾?O?³K� W?O�Ëb?�« b¹«“ …ezU?łò

ÆWK�K��« s� »U²�

∫ lO�u²�«

∫ a‡¹—U²�«

ÆÆ U¹u²;« WLzU� dB²��Ë n�RLK� WOð«c�« …dO��« ‚U�—SÐ ÂdJ²�« ¡Ułd�« ¿¿

�

�

�



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
560

åW�O��« r�U�ò WK�K�  ¡«d� WLO��

�

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

©W��MK� ÎUL¼—œ ±µ®    ∫r�— »U²J�« s� ∫œbŽ ¡«dý

ÆÁöŽ√ Ê«uMF�« v�≈ UN�UÝ—≈ ¡Ułd�«

∫ v�≈ W¹bN� UN�UÝ—≈ ¡Ułd�«

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

ÊUL²z≈ W�UDÐ ‚bB� pOý o�d� Î«bI½

∫ W�UD³�« Ÿu‡½

∫ mK³*« ∫ W�UD³�« r�—

∫ W�UD³�« ¡UN²½« a¹—Uð

∫ lO�u²�« ∫ a¹—U²�«

Am Express Master Card Visa



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
561

åW�O��« r�U�ò WK�K�  ¡«d� WLO��

�

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

©W��MK� ÎUL¼—œ ±µ®    ∫r�— »U²J�« s� ∫œbŽ ¡«dý

ÆÁöŽ√ Ê«uMF�« v�≈ UN�UÝ—≈ ¡Ułd�«

∫ v�≈ W¹bN� UN�UÝ—≈ ¡Ułd�«

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

ÊUL²z≈ W�UDÐ ‚bB� pOý o�d� Î«bI½

∫ W�UD³�« Ÿu‡½

∫ mK³*« ∫ W�UD³�« r�—

∫ W�UD³�« ¡UN²½« a¹—Uð

∫ lO�u²�« ∫ a¹—U²�«

Am Express Master Card Visa



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
562



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
563



الـبـيـئـة... من مـنـظــور �إ�ســالمــي
564

�لعنـــــــو�ن : البيئة من منظور اإ�صالمي

�لموؤلــــــف : �أحمد مبارك �سالم �سعيد عبد�هلل

�لمو�سوع : بـيـئــــي

ISBN 978 - 9948 - 16 - 095 - 3 : لرقم �لدولي لل�سل�سلة�

�لـرقـــــــــم �لمــــو�ســـوعــــي : 095/3

�ل�سف �لت�سويري : مطبعة بن د�سمال

�لتنفيذ �لطباعـــــي : مطبعة بن د�سمال

�لتجلـــيــد �لفـــــــــنــي : مطبعة بن د�سمال

عـــدد �ل�ســفـحـــــــــات : 564 �سفحة

قـــــــيا�س �ل�سـفـحــــة : 15 �سم * 21 �سم

عــــدد �لنـــ�ســــــــــــــــــــــــخ : 2000 ن�سخة

جميع �لحقوق محفوظة

و�لت�سوير،  �لطرق، كالطبع،  بكل  �أجز�ئه  �أو  �لإ�سد�ر  ن�سخ هذ�  يمنع 

�إل  و�لإلكتروني،  و�لم�سموع  �لمرئي  و�لت�سجيل  و�لترجمة،  و�لنقل، 

باإذن خطي من : »موؤ�س�سة جائزة ز�يد �لدولية للبيئة«.

رقم )504( - برج �لعلي - �سارع �ل�سيخ ز�يد

�س. ب : 28399  دبي - �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

هاتـــــف : 3326666 4 971 +

فاكــــ�س : 3326777 4 971 +

zayedprz@emirates.net.ae : لبريد �لإلكترونـــي�

www.zayedprize.org.ae : لموقع �لإلكتروني�

الطبعة االأولى

1431 هـ - 2011 م

)ط( 2011 م


