Bendifellah B. et Madani K.A. / Revue Agriculture. 09(1) : 109 – 129, (2018).
Revue semestrielle – Université Ferhat Abbas Sétif 1

REVUE AGRICULTURE
UFAS – SETIF 1

Revue home page: http.www: http://revue-agro.univ-setif.dz/

َّ مفيؾم البيئة
.تحميمية
 دراسة نغخية:اتيجيات الحفاظ عمييا في اإلسالم
َّ
َّ الظبيعية واستخ
2

 و مجاني كمثؾم أميشة1بؽ ضيف هللا بمقاسؼ

1
ِ
.الدياسية
ّ السجرسة الػششيَّة العميا لمعمػم
(*)

.2وىخان جامعة دمحم بغ احسج2

E-mail : belka_is@hotmail.com
َّ
:السمخص

ARTICLE INFO
L'histoire de l'article
Reçu : 25/09/2018
Accepté : 31/12/2018

ٍ سعيشا مغ خالل ىحه الجراسة؛ إلى استعخاض األسذ
ِ الجيشية والسختكدات العمسيَّة
ِّ التّي
تذكل
ّ
 كػن ىحا األخيخ ُيعتبخ رسالة شاممة تيتع بسختمف القزايا الفيديائية،أساس الخصاب البيئي في اإلسالم

أن أبخز ما شغل فقياء وعمساء
ّ  وقج خمزنا في الجراسة إلى.وغيخ الفيديائية السترمة بحياة اإلندان
ٍّ الجيغ الحامميغ ليحه
ترػر إسالمي لمفيػم ا لبيئة الصبيعية وكيفيات حسايتيا؛
ُّ الخسالة؛ العسل عمى بشاء

َّ ممحة في
ىانا تتػافق حػلو
َّ  الحؼ أصبح فيو مذخوع البيـئة،الدمغ الخَّاىغ
ً الدميسة ر
ّ كػنو بات ضخورة
ِ
 عسمػا عمى إعادة صياغة مزسػن الخصابات التقميجية،  عالوةً عمى ذلظ.اإلندانيَّة جسعاء
 الخصاب،السؤسدة البيئة الصبيعية في اإلسالم
ّ
 دون اإلخالل بسا جاءت في القخآن، وفق ما يتالءم وتصػرات العرخ،لشطخيَّات البيئة مغ مشطػر ديشي
ٍ
، التَّػازن البيئي،الجيشي البيئي
ّ
ٍ  وكذفت.الذخيفة مغ مزاميغ حػل مفيػم البيئة الصبيعية
َّ الشبػية
َّ الدشة
َّ الكخيع و
َّ الجراسة
.أن البعج البيئي السدؤولية اإلجتساعية
ّ
َّ  و،لإلسالم اىتع بالسفاىيع الحجيثة كالتَّػازن البيئي واختالال ته وآليات الحفاظ عمييا
أن محػر ىحه العسميَّة
ٍّ  الحؼ،ىػ اإلندان ذاتو
.يذكل أعمى قيسة يحخص علػ صػنيا اإلسالم

، اإلسالم، البيئة:السفتاحية
الكمسات
َّ

ABSTRACT
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The research seeks to present the religious foundations and scientific
foundations that form the basis of environmental discourse in Islam,
because Islam is a comprehensive message, We have found that Muslim
scholars are preoccupied with producing an Islamic conception of the
environment, On the other hand, to bring this integrated religious
perception to the lives of people, As it has become an urgent necessity in
the present time, in which the project of sound environment is compatible
with all humanity, In addition, it has become necessary to invest all the
established discourse of environmental theories, Especially the religious
discourse as it is included in the Holy Quran and Sunnah and the
jurisprudence, The study revealed that the religious dimension concerned
modern concepts such as environmental balance and imbalance and that
the focus of this process is the Human , which is the highest value of Islam.
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Introduction

مقجمــــــة:

يكذف التشقيب في البعج الجيشي "لمبيئة َّ
الصبيعية" في اإلسالم ،عغ مجػ األىسية التي أوالىا لتشطيع

حياة الفخد السدمع ،وتدػية أصعب مذكالتو اإلجتساعية التي تحػل دونو وتحديغ حياتو اليػمية نحػ األفزل.

حيث أأبتت َّ
الذخيعة اإلسالمية قجرتيا عمى إعادة بشاء العقل اإلنداني بذكل إيجابي
ّ
خاصة لسجسل القزايا
نرػص تذخيعية تحجد عالقتو بكل ما يحيط بو مغ مػجػدات وعػالع؛ فأولت عشاية َّ
التي تتَّرل بذكل مباشخ بكيشػنتو ومدتقبمو ؛ عمى رأسيا قزية "البيئة َّ
الصبيعية" ،وشخيقة تعامل ه معيا ،مغ
 ،بسا تتزسشو مغ

حيث اإلستغالل والحفاظ عمييا.

إذ ُّ
تعج "البيئة الصبيعية" مغ القزايا الجػىخيَّة التي تشجرج

ضسغ تمظ السشطػمة ،والتي أوالىا

اإلسالم عشاية خاصة .وليحا َّ
السحجد السخجعي
فإنو مغ الزخورؼ رصج ما جاءت بو تمظ السشطػمة ،باعتبارىا
ّ
األساس لشذاط الفخد في السجتسع اإلسالمي ،بغية فيع ترػرات مفيػم ،واآلليات التي قجميا اإلسالم لمتعاشي

عتبر اإلندان خميفة هللا تعالى في األرض ،وىػ
مع مدائل البيئة  ،و معالجة السذكالت الستَّرمة بيا  ،ال ا

خاصة بعج أن
أؼ ضخر قج يمحق بيحا الشطام البجيع ؛ وىحا ما أأبتو العرخ الحجيث َّ
السدئػل األ ول عغ ِّ
أشج الزخر بالشطام البيئي ،وبالكائشات
استصاع اإلندان الػصػل إلى قسة السشجدات الحزارية ،ما ألحق ّ
الحيَّة األخخػ التي يتذارك وإياىا عشاصخ الحياة الخئيدية  .واىتسام اإلسالم بالبيئة َّ
الصبيعية وحخصو عمييا
ّ
ِ
ِ
الستقجمة في ىحا السجال ،كػن السشيج اإلسالمي
الجول
ّ
الجراسات والدياسات السعاصخة التي اعتسجتيا ّ
سبق ّ
الذامل الحؼ ال يفرل بيغ السزسػن و َّ
يدعى إلى إعجاد اإلندان الرالح بسعشاه اإلنداني َّ
الذكل في سمػكو
وأعسالو حتى ترمح حياتو في األرض.

ِ
الدشة َّ
الشبػية،
ويحجد اإلسالم مغ خالل ما جاء بو مغ مزسػن أخالقي وفكخؼ في القخآن الكخيع و ُّ
ّ
وقيسا راقية ،لتشطيع عالقة اإلندان مع محيصو وبيئتو .فخأػ "إبغ
ِّ
أحكاما وتعاليع واضحة ،وضػابط ساميةً ،

أن المجتسع يقػم عمى العسل والتَّعاون بيغ األفخاد ،ويتساسظ بفزل حاجة اإلندان َّ
الشفدية إلى تكػيغ
خمجون" ّ
ِ
أن المجتسع يجشي
جساعات متخابصة لتمبية حاجاتو في إشار السبادغ والقيع ّ
تذبع بيا ،حيث رأػ ّ
الجيشية التي ِّ
كسا حثّت اآليات القخآنية والتَّذخيعات والتَّعاليع
مسارساتيا عمى أرض الػاقع.
أساره في تفعيل تمظ القيع
ً
اإلسالميَّة اإلندان ،السحافطة عمى ىحه الشعع التي تػِّفخىا لو "البيئة َّ
الصبيعية" ،واإلستفادة مشيا دون عبث أو
تخخيب أو إسخاف أو تبحيخ أو إفداد ليا؛ فقج بات مػضػع السحافطة عمى "البيئة َّ
الصبيعية" أولػيَّة َّ
السثقفيغ
والسفكخيغ والعمساء في اإلسالم إلى جانب قزايا أخخػ ،حيث أصبحت "البيئة َّ
الصبيعية" مغ أىع القزايا التي
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تحػلت إلى ىع يؤرق حياة السيتسيغ
اىتساما ًا
يػلييا العالع في اإلسالم
كبيخ في ىحا العرخ ،بل أكثخ مغ ذلظَّ ،
ً
بذؤون السجتسعات اإلسالميَّة ،الرتباشيا بسدتقبل وجػده عمى األرض.
الدؤال
مغ ىحا كّمِو ،نخمػا مغ خالل ىحه الدراسة إلى اإلجابة عمى مذكمة بحثيَّة مخكديَّة ،محػرىا ُّ
التالي :ما السقرػد بالبيئة َّ
حجدىا القخآن الكخيع و َّ
الصبيعية في اإلسالم؟ وما اآلليات التي َّ
الدشة الشبػية لحساية
والحفاظ عمييا ،وكل ما يترل بيا مغ أحياء نباتية وحيػانية مغ اإلتالف واإلفداد ،باعتبارىا الػسط الحؼ
يحيى فيو اإلندان ويسارس نذاشاتو اليػمية ،التي تزسغ لو تحقيق غاية اإلستخالف في األرض؟

ِ
ت عغ شخيق تقديع العسل إلى محاور رئيدة شسمت أربعة
الجراسة ،م
واإلجابة عمى ىحا ُّ
الدؤال في ّ
األول مشيا بتحجيج السقرػد بالبيئة َّ
الصبيعية في اإلسالم :عبخ استعخاض مفيػم
عشاصخ متجاخمة؛ يتعمق َّ
"البيئة َّ
أقخىا اإلسالم في مجال حساية
الدشة الشبػية ،أع بحث الثَّػابت التي َّ
الصبيعية" في كل مغ القخآن الكخيع و ُّ
ورعاية البيئة َّ
الصبيعية مغ اإلستشداف ومختمف مطاىخ اإلتالف التي قج تمحق بيا بفعل سمػكو غيخ الخشيج،
الذخعية الستعِّمقة بحساية البيئة َّ
في العشرخ الثاني؛ فتحميل واستعخاض القػاعج َّ
الصبيعية في اإلسالم  ،كسا ورد
الدشة الشبػية في العشرخ الثَّالث؛ فبحث اآلليات السدتحجأة مغ شخف فقياء اإلسالم حجيثًا
في القخآن الكخيع و ُّ
لمحفاظ عمى البيئة َّ
الصبيعية وتخشيج استغالليا ،جخاء تدايج ضخر الشذاط اإلقترادؼ لإلندان عمى البيئة ،في

الخابع واألخيخ.
العشرخ َّ

نغخية.
 العشرخ األول :مفيؾم البيئة الظبيعية في اإلسالم :مقاربة إيتيسؾَّ 
بعيجاً عغ الغػص في ججلية السرصمحات الستجاولة حػليا  ،وما يشتج عشيا مغ تفخيعات متشػعة تتعجد
بتشػع اإلتجاىات الفكخية لمباحثيغ واختالف السفاىيع ،ودون الحاجة إلى إيخاد اإلجتيادات الكثيخة في تعخيف
أن "البيئة َّ
الصبيعة" ِّ
عخفت بتعخيفات كثيخة تأخح م عاني ودالالت متشػعة؛ غيخ َّ
مرصمح البيئة ،يسكششا القػل َّ
أن
ما يخبصيا جسيعاً ؛ ىػ َّأنيا تجور حػل محػر واحج ىػ الكائغ الحي وما يحيط بو مغ مػجػدات شبيعية،
عخفيا البعس َّ
بأنيا" :السجال الحؼ تحجث فيو اإلأارة والتفاعل لكل وحجة حية ،أوىي كل ما يحيط
ولحلظ َّ
باإلندان مغ مػارد شبيعية ومجتسعات بذخية ونطع اجتساعية"

( )1

 .وعخفيا "مؤتسخ البيئة" الحؼ عقج تحت

رعــاية األمع الستحجة في "استكيػلع" بالدػيج سشة 1972مَّ ،
بأنيا" :رصيج السػارد السادية واإلجتساعية الستاحة
في وقت ما وفي مكان ما إلشباع حاجات اإلندان وتصمعاتو "

() 2

مفيػما
يحجد
 ،وقج حاول بعس الباحثيغ أن ّ
ً

( :)1مرصفى العمػاني ،التمػث جخيسة الجذعيغ ،مجمة قصخ الخيخ" ،قصخ :جسعية قصخ الخيخ1999 ،م ،ص ص.21 ،
( :)2دمحم الفقي ،البيئة ( مرخ :مكتبة إبغ سيشا1993 ،م) ،ص.18.
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إسالمياً لمبيئة ،غيخ َّأنو في ترػرنا ال يخخج عغ التعخيفات األخخػ التي ذكخت لسفيػم البيئة .وما جاءت بو

الدشة الشبػية والقخآن الكخيع مغ مفاىيع حػل الصبيعة وعالقة اإلندان بيا.
 1أوال :التعخيف بالبيئة الظبيعية في اإلسالم.

مفيػم "البيئة" ،بذكل عام ،قج يزيق ليقرج بو كل نذاط خاص م تعمق بسجال واحج دون غيخه
وذلظ حيغ نقػل مثالً :البيئة الرحية ،البيئة الدراعية ،البيئة الثقافية ،البيئة الدياسية الخ؛ ونعشي بحلظ الشذاط

البذخؼ والرشاعي الحؼ يتعمق بسجال محجد ال يتعجاه لغيخه .كسا َّ
أن "البيئة" تقدع في معطع السرادر إلى
قدسيغ رئيدييغ :البيئة الصبيعية :ويقرج بيا السكػنات البيئية التي ال دخل لإلندان في إيجادىا كالبحار
واألنيار والرحارؼ والجبال والسشاخ....الخ .البيئة الرشاعية :ويقرج بيا السطاىخ الحياتية التي شيجىا

اإلندان وأنتجيا لرالحو وتذسل مطاىخ البشاء والتذييج واستغالل السػارد السائية والشباتية والشطع اإلجتساعية

والحزارية ...الخ.
لكغ ،رغع كل ىحا التعقيج والتجاخل في تعخيف "البيئة" في الفقو البيئي السعاصخ ،إال َّ
أن ىحا لع

يسشع مغ بعس الباحثيغ مغ صياغة ترػرات تعخيفية لمبيئة مغ مشطػرات مختمفة؛ فشطخ إلييا الجكتػر "قظب

الخيدؾني" عمى أنيا" :السحيط الصبيعي الحؼ يكتشف مخمػقات هللا تعالى حية وغيخ حية ،وما يشتطع ىحه

السخمػقات مغ عالئق تفاعل وتكامل في إشار الدشغ الكػنية والشػاميذ اإلليية التي تشترب ميدانا ضابصا
لترخفات السدتخمف في التدخيخ والتعسيخ".

()1

مغ جانبيا عخفت قػانيغ الجول" ،البيئة الصبيعية" ،مغ زوايا مختمفة ومتعجدة؛ فالقانػن السغخبي

مثال عخف البيئة الصبيعية بأنيا" :مجسػعة العشاصخ الصبيعية والسشذآت البذخية ،وكحا العػامل االقترادية

واالجتساعية التي تسكغ مغ تػاجج الكائشات الحية واألنذصة اإلندانية وتداعج عمى تصػرىا" ( .)21وعخف القانػن

الميبي البيئة الصبيعية بأنيا" :السحيط الحؼ يعير فيو اإلندان وجسيع الكائشات الحية ،ويذسل اليػاء والساء
والتخبة والغحاء".

()32

في حيغ عخفيا القانػن الكػيتي بأنيا" :السحيط الحيػؼ الحؼ يذسل الكائشات الحية مغ

( :)1قصب الخيدػني  ،السحافطة عمى البيئة مغ مشطػر إسالمي (بيخوت :دار إبغ حدم لمصباعة والشذخ والتػزيع2008 ،م) ص،
ص.29-28.

( :)2أنطخ السػقع اإللكتخوني عمى الذبكة العشكبػتية ،Ongla ayoune 2010.herber gratuit.com :مقالة التشسية والبيئة
والسعادلة الرعبة ،القانػن السغخبي ،رقع  11,03الستعمق بحساية البيئة.

( :)3أنطخ السػقع اإللكتخوني عمى الذبكة العشكبػتية knol.google.com/k/judge-dr-osama albdlaziz :مقالة :ماىية
البيئة ،لمجكتػر أسامة عبج العديد.
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إندان وحيػان ونبات وكل ما يحيط بو مغ ىػاء وتخبة وما يحتػييسا مغ مػاد صمبة أو سائمة أو غازية أو

إشعاعات إضافة إلى السشذآت الثابتة والستحخكة التي يقيسيا اإلندان".

()1

أما "مؤتسخ األمع الستحجة لمبيئة

البذخية" في ستػكيػلع سشة 1972م قجم تعخيفا لمبيئة بأنيا " رصيج السػارد السادية واالجتساعية الستاحة في وقت
ما ،وفي مكان ما ،إلشباع حاجات اإلندان وتصمعاتو".

ليذ أسة شظ أن اإلسالم مغ مشصمق كػنو خاتع الخساالت الدساوية إلى البذخية كافة ،إىتع بالبيئة

اىتساما كبي اخ باعتبارىا ميخاث األجيال الستالحقة  ،حيث أودع هللا فييا كل مقػمات الحياة لإلندان السدتخمف

فييا  .كسا أرسى اإلسالم األسذ والقػاعج والسبادغ التي تزبط وتقشغ عالقة اإلندان ببيئتو لتتحقق مغ خالليا

العالقة الدػية التي ترػن البيئة مغ جية ،وتداعجىا عمى أداء دورىا السحجد مغ قبل الخالق سبحانو في إعالة

الحياة مغ جية أخخػ.

إن مفيؾم البيئة في اإلسالم مفيؾم شامل ،فيي تعشي األرض والدساء والجبال وما فييا مؽ
ّ
مخمؾقات ،وعالقات ومؤثخات وعؾاىخ مختمفة  ،بسا فييا اإلندان وما يحيط بو مؽ دوافع وعؾاطف وغخائد .

ويتسيد مفيؾم البيئة في اإلسالم بذسؾليتو ،فيي تزؼ كل مخمؾقات هللا مؽ إنذ وجان والبحار واألنيار
ّ
أندل ِمغ َّ ِ
اء
والجبال والشباتات والحيؾانات والحذخات  .قال هللا تعالى في كتابو العديدُ ﴿ :ى َػ الحؼ َ َ َ
الدساء َم ً
َلكع ِمشو شخاب و ِمشو شجخ ِف ِ
ِ
الديتُػ َن و َّ ِ
ع و َّ
يو تُ ِديسػ َن ُ يشِب ُت َل ُكع ِب ِو َّ
إن
يل و
الدر َ
األعشاب و ِمغ ُك ِّل الثَّ َسخات ّ
ُ َ ٌَ
ُ ُ ََ ٌ
َ
الشخ َ
ُ
َّ
ِ
َّ
َّ
ات ِب ِِ
ُّ
يل و َّ
ذلظ
ػم ُم َد َّخخ ٌ
أمخه ّ
إن في َ
في َ
ذلظ َ
يار والذ َ
الش َ
وس َّخ َخ َل ُك ُع الم َ
آلي ًة لقػ ٍم َيتََفكخو َن َ 
سذ والَق َس َخ والش ُج ُ
ٍ
آليات لَِقػ ٍم ي ِ
ِ
ِ
َّ َّ
ِ
وىػ الحؼ َس َّخ َخ
عقمػ َن  وما َذ َأَر َل ُكع في
األرض ُمختمفاً ألػ ُان ُو ّ
إن في َ
ذلظ َ
َ
آلي ًة لَقػ ٍم َيحكخو َن َ 
اخخ ِف ِ
ش ِخياً وتَدتَ ِ ِ
البحخ لِتَ ُ ِ
ِ
يو وِلتَبتَ ُغػا ِمغ َفزمِ ِو وَل َعَّم ُكع
ػن َيا وتَ َخػ ُ
شو ِح َمي ًة َت َمب ُد َ
الف َ
خخجػا م ُ
أكُمػا م ُ
شو َلحساً َ ّ
مظ َمػ َ
َ َ
 وعالم ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ات وبِ َّ
وسُبالً َل َعّم ُكع تَيتَُجو َن
الشج ِع ُىع
تَ ُ
َ َ
ذك ُخو َن  وألَقى في األرض َرَواس َي أن تَس َيج ب ُكع وأنيا اًر ُ
()2
َييتَُجو َن﴾
يتسيد مفيػم البيئة في اإلسالم بػحجة الكػن مغ حيث الشذأة ،والتفاعل بيغ عشاصخ الكػن ؛ قال
ّ
ذوِ ٍ
ِ
ٍ
ۚ َي ْخُمُق ُك ْع ِفي
اج
َندَل َل ُكع ِّم َغ ْاأل َْن َعا ِم أَ َس ِان َي َة أ َْزَو ٍ
اح َجة أُ َّع َج َع َل ِم ْش َيا َزْو َج َيا َوأ َ
هللا تعالىَ ﴿ :خَمَق ُكع ّمغ َّنْف َ
ِ
ضُمس ٍ
صػ ِن أ َّ ِ
ِ
ِ
ُّك ْع َل ُو اْل ُسْم ُظ ۖ َال ِإََٰل َو ِإ َّال ُى َػ ۖ َفأََّن َٰى
ات أَ َال ٍث
ۚ ََٰذلِ ُك ُع َّ
ُب ُ
َّللاُ َرب ُ
ُم َيات ُك ْع َخْمًقا ّمغ َب ْعج َخْم ٍق في ُ َ
ر َخُفػ َن ﴾.
تُ ْ

()3

( :)1أنطخ السػقع الدابق.

( :)2سػرة الشحل ،اآليات.16-10 :
( :)3سػرة الدمخ ،اآلية.6 :
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 ثانيا :البيئة الظبيعية في القخآن الكخيؼ:
تعج السحافطة عمى البيئة مغ األمػر التي َّ
ُّ
اىتع بيا ،كسا نيى عغ
حث عمييا القخآن الكخيع و َّ
بأؼ ٍ
شكل مغ األشكال  .وتعتبخ "البيئة الصبيعية" الحاضشة الخئيدة لإلندان ،والشبات ،والحيػان ،إلى
تخخيبيا ِّ
جانب العالقات الستبادلة فيسا بيشيع ،والتي تعػد بالشفع عمى الجسيع؛ ومغ ىشا ،فيي تسثل بذكل أو بآخخ رأس
مال ىحه الحياة ،وعمى األخز لإلندان الحؼ يعتبخ خميفة هللا تعالى عمى األرض ،والسدئػل األكبخ عغ أؼ
ضخر قج يمحق بيحا الشطام البجيع ،وىحا ما أأبتو العرخ الحجيث ،خاصة بعج أن استصاع اإلندان الػصػل

مسا ّأدػ إلى إلحاق أشج الزخر بالشطام البيئي ،وبالكائشات الحية األخخػ التي
إلى قسة السشجدات الحزاريةّ ،
ئيدية ،فػردت في ذلظ عجة آيات وروت عجة أحاديث.
يتذارك وإياىا عشاصخ الحياة الخ ّ
إشتسل القخآن الكخيع وحجه عمى أكثخ مغ أربعة مئة مدألة عمسية وتذخيعية واجتساعية متعمقة بأىسية

أن الذخيعة اإلسالمية متػافقة مع العمع
البيئة الصبيعية وآليات حسايتيا ،وقج اعتخف فقياء القانػن الجولي لمبيئة ّ
كػنو يحسل في أغاياه رؤية
الحجيث ومصابقة لمشطع والحقائق العمسية الستعمقة باإلستغالل العقالني لمبيئة،
شاممة نحػ الػجػد والحياة  .فالقخآن الكخيع ؼأتي في مقجمة الشرػص الجيشية التي اىتست بتذخيعات حساية

البيئة الصبيعية مغ اإلتالف ،ويخػ التذخيع اإلسالمي أن اإلندان ىػ الخميفة األول عمى السشطػمة األرضية
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اعل ِفي ْاألَر ِ ِ
ييا َمؽ ُي ْف ِدُج
ْ
ض َخمي َف ًة ۖ َقاُلؾا أ ََت ْج َع ُل ف َ
ال َرُّب َػ لْم َس َال ئ َكة ِإّني َج ٌ
كسا جاء في قػلو تعالى َ ﴿ :وِإ ْذ َق َ
()1
ِ ِ
الجماء وَنحؽ ُند ِبح ِبحس ِجك وُنَقِّجس َلػ ۖ َق ِ
ِ
َعَم ُؼ َما َال َت ْعَم ُسؾ َن ﴾.
ييا َوَي ْدف ُػ ّ َ َ َ ْ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ ُ َ
ال ِإّني أ ْ
ف َ
َ
إن اىتسام اإلسالم بالبيئة الصبيعية مغ حيث ذكخ مكػناتيا ودقة صشعيا وتشػعيا وبيان سحخىا
وروعتيا ،يختقي إلى أعمى الجرجات حتى يرل إلى أن يدتخجميا القخآن كأحج الػسائل السػصمة إلى متانة

البشاء العقجؼ لإلندان السدمع وذلظ حيغ شالب اإلندان بالشطخ فييا والتفكخ في صشعيا والػصػل مغ خالل

ذلظ إلى إدراك عطسة الخالق سبحانو وتعالى ومغ أع اإليسان بو والتدميع بقجرتو وتفخده في صشع ىحا الكػن ،
ِ
غخوا ِإَلى َّ ِ
اىا
وج َ و ْاألَْر َ
ض َم َج ْدَن َ
اىا َو َزَّيَّش َ
ف َبَشْيَش َ
الد َساء َف ْؾَق ُي ْؼ َكْي َ
اىا َو َما َل َيا م ْؽ ُفُخ ٍ
قال تعالى ﴿ :أَ َفَم ْؼ َيْش ُُ
الدس ِ
ِ
اسي وأَْنب ْتَشا ِف ِ
ِ
ِ
اء
يج َ تْب ِرَخًة َوِذ ْكَخى لِ ُك ِّل َعْب ٍج ُم ِش ٍ
ييا م ْؽ ُك ِّل َز ْو ٍج َب ِي ٍ
َ
ييا َرَو َ َ َ
َوأَْلَقْيَشا ف َ
يب َ وَن َّدْلَشا م َؽ َّ َ
ِِ ِ
ِ ِ
الش ْخل ب ِ
َحَيْيَشا ِب ِو َبْم َج ًة
اسَق ٍ
اء ُمَب َارًكا َفأَْنَب ْتَشا ِب ِو َجَّش ٍ
ات َل َيا َ
طْم ٌع َن ِز ٌ
يج ِ رْزًقا لْمعَباد َوأ ْ
ات َو َح َّب اْل َحريج َ و َّ َ َ
َم ً
()2
ِ
وج ﴾.
َمْي ًتا َك َحل َػ اْل ُخُخ ُ
( :)1سػرة البقخة ،اآلية.30 :

( :)2سػرة ق ،اآليات.116 :
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تمظ داللة عمى أن اإلندان ىػ السدئػل األول عمى األرض باعتباره السحػر األساس مغ الحكسة

بأن الصبيعة ومغ فييا مدخخة لإلندان  ،وأنو مصالب باإلستثسار فييا وتصػرىا والسحافطة
اإلليية التي تذيخ ّ
عمييا ،ألن اإلنتفاع مشيا وخيخاتيا يؤخح صيغة اإلشتخاك بيغ األجيال واألجشاس السختمفة  ،ويدقط حكع التسمظ

السصمق لمصبيعة

()1

بجء مغ األرض التي
 ،فسفيػم البيئة في اإلسالم يعشى جسمة األشياء التي تحيط باإلندان ً

تقمو ،صعػداً إلى الدساء التي تطمو ،وما بيشيسا مغ العػامل والسؤثرات السختمف .كسا أنيا تتعسق داخل الشفذ

البذخية تزبط ما فييا ،وذلظ ألن اإلسالم ال يقف عشج حج الساديات وشكميا ،إنسا يجعميا وسيمة لتدكية الشفذ
وتصييخىا.

تتخح البيئة في الجيغ اإلسالمي  ،حيدا لمتجبخ في القجرة اإلليية وتحسل اإلندان مدؤوليتو الكاممة

اتجاه األرض السدتخمف فييا ،ونيى اإلسالم عغ الفداد في األرض وجعمو مغ شخوط اإليسان با﵀ في قػلو
ِ ِٰ
ۖ
ۗ
ِك ْؼ
تعالى ﴿ َوِإَل ٰى َم ْجَي َؽ أ َ
اء ْت ُكؼ َبِّيَش ٌة ِّمؽ َّرّب ُ
َخ ُ
ال َيا َق ْؾمِ ْ
َّللا َما َل ُكؼ ّم ْؽ إَل ٍو َغْيُخُه َق ْج َج َ
اعُبُجوا َّ َ
اى ْؼ ُش َعْيًبا َق َ
اء ُى ْؼ َوَال ُت ْف ِدُجوا ِفي ْاألَْر ِ
ان َوَال َتْب َخ ُدؾا َّ
ض َب ْع َج ِإ ْص َال ِح َيا ۚ َٰذلِ ُك ْؼ َخْيٌخ َّل ُك ْؼ
اس أ ْ
ۖ َفأ َْوُفؾا اْل َكْي َل َواْل ِس َ
يد َ
الش َ
َشَي َ
( )2
ِ
يؽ ﴾  ،ووضع القخآن الكخيع لإلندان جياز مفاىيسي رسخ فيو أىسية البيئة في حياتو اليػمية
ِإن ُك ُ
شتؼ ُّم ْؤ ِمش َ
ومكانتيا في مشطػمتو الفكخية وجحرىا في ذاتو ،بذيء يػحي لمستجػل في الشطع الخاصة بيحا الجيغ بأن

رسالتو ىادفة لخجمة البيئة ،ألن الػصية الخبانية تقػم عمى ركائد أساسية مغ بيشيا اإلصالح وعج م الفداد ،
ِ
َك ْؼ ِفي ْاألَْر ِ
ض َت َّت ِخ ُحو َن ِمؽ
اء ِمؽ َب ْع ِج َع ٍاد َوَب َّؾأ ُ
وىػ ما يتزح في قػلو تعالى ﴿ َوا ْذ ُكُخوا إ ْذ َج َعَم ُك ْؼ ُخَم َف َ
()3
ِ
آالء َّ ِ
سيؾلِيا ُقر ا ِ
ؾتا ۖ
ِ
َّللا َوَال َت ْع َث ْؾا ِفي ْاألَْر ِ
يؽ ﴾  ،فكان مغ
ال ُبُي ً
ض ُم ْف ِدج َ
ُُ َ ُ ً
َفا ْذ ُكُخوا َ َ
ؾر َوَتْشح ُتؾ َن اْلجَب َ
قال هللا تعالى:
أوائل ما قخره اإلسالم :أن هللا تعالى خمق البيئة نقية ،سميسة ،نافعة ،جسيمة ،تدخ الشاضخيغ ،ف
()4
ِ
غخوا ِإَلى َّ ِ
وج ﴾.
اىا َو َزَّيَّش َ
ف َبَشْيَش َ
الد َساء َف ْؾَق ُي ْؼ َكْي َ
اىا َو َما َل َيا مؽ ُفُخ ٍ
﴿ أَ َفَم ْؼ َيش ُُ
كسا تكفل هللا تعالى بحفع الشػع والداللة لجسيع السخمػقات  ،وقج بجأ حفع الشػع والداللة في عيج

سيجنا نػح عميو الدالم  ،ويدتسخ ىحا الحفع إلى أن يخث هللا األرض وما عمييا  .ومغ بيغ الزػابط العجيجة
التي وضعيا القخآن لإلندان في الترخف بسكػنات البيئة :نو ؼه عغ اإلفداد في األرض ،وإىالك الحخث
والشدل ،فقال سبحانو ﴿ وِإ َذا َتؾَّل ٰى سع ٰى ِفي ْاألَر ِ ِ ِ ِ
ۗ
ييا َوُي ْيمِ َػ اْل َحْخ َث َو َّ
َّللا َال ُي ِح ُّب
الش ْد َل
ْ
ض لُي ْفد َج ف َ
َ َ ََ
َو َّ ُ

( :)1دمحم جابخ قاسع،

"التخبية البيئية في اإلسالم " ،مجمة أسيػط لمجراسات البيئية ،العجد  ،31جامعة اإلمارات،2008 ،

ص.120.

( :)2سػرة األعخاف ،اآلية.85 :
( :)3سػرة األعخاف ،اآلية.74 :
( :)4سػرة ق ،اآلية.6 :
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()1

اْل َف َد َاد ﴾  ،ونيى اإلسالم عغ اإلسخاف بكل أشكالو الدمبية سػاء في السأكل والسذخب وغيخ ذلظ مغ
ِ
اشَخُبؾا َوال ُت ْد ِخُفؾا ِإَّن ُو ال
آد َم ُخ ُحوا ِزيَش َت ُك ْؼ ِعْش َج ُك ِّل َم ْد ِج ٍج َوُكُمؾا َو ْ
السػارد الصبيعية ،في قػلو تعالى﴿ :يا َبشي َ
()2
يؽ﴾.
ُي ِح ُّب اْل ُس ْد ِخِف َ
 ثالثا :البيئة الظبيعية في الدشة الشبؾية:
إىتست الدشة الشبػية كسا القخآن الكخيع ،كثي اًخ بسػضػع البيئة الصبيعية وكل ما يتعمق بيا  ،فقج جاء

ذكخىا في كثيخ مغ األحاديث التي حثت السدمسيغ عمى احتخام الكائغ الحي وما يحيط بو مغ نبات وأشجار

ومرادر مياه متشػعة  .إن مجاالت الفقو اإلسالمي تحجيجا في شقو الشبػؼ والحؼ يعتبخ مرج ار أساسيا في

التذخيع اإلسالمي ،تعج م نيجا لمحياة عمى مدتػػ السسارسة ،كػنيا قجمت نطخة كمية وترػ ار شامال لمحياة بسا
فييا شخيقة التعامل وإدارة ا لبيئة الصبيعية وكيفيات الحفاظ عمييا  ،لمتعبيخ بفخيزة حدغ إدارة البيئة ومػاردىا
()3

كػنيا تخزع في الدشة الشبػية لشطخية التدخيخ واالستخالف .

البيئة الصبيعية كسا جاء في الدشة الشبػية،
ف

تعتبخ جدءا مغ ىحا الكػن الحؼ سخخ لسشفعة اإلندان؛ وىحا األخيخ وضع خميفة عميو مسا وجب عميو
السحافطة عمى البيئة ومػاردىا بعسارتيا وتشسيتيا وإصالحيا والتػسط واالعتجال في استغالليا.

وقج تعجدت األحاديث الشبػية الجاعية إلى رعاية البيئة والعشاية بيا ،مغىا قػلو عميو الرالة والدالم:

«عخضت عمي أعسال أمتي ،حدشيا وسيئيا فؾججت في محاسؽ أعساليا األذى يساط عؽ الظخيق ،ووججت
في مداوئ أعساليا الشخاعة تكؾن في السدجج ال تجفؽ »،

()4

وىحا تشبيو لألفخاد كي يحافطػا عمى نطافة

مسا يجل عمى عطع اجخ وأػاب رعاية البيئة وحسايتيا  .كسا جاء في حجيث آخخ قػل
البيئة واألماكغ العامة ّ ،
الخسػل عميو الرالة والدالم« :مخ رجل بذؾك في الظخيق فقال :ألميظؽ ىحا الذؾك ال يزخ رجال مدمسا

( :)1سػرة البقخة ،اآلية.205 :

( :)2سػرة األعخاف ،اآلية.31 :

( :)3دمحم أبػ ليث  ،الػحي والعمػم في القخن ''21الحفاظ عمى البيئة والػسصية واالعتجال مغ مشطػر القخآن والدشة''  ،الجامعة
اإلسالمية العالسية ،ط ،1ماليديا ،2015 ،ص.26.

( :)4دمحم بغ صالح العثيسيغ ،شخح رياض الرالحيغ الخياض :مجار الػشغ لمشذخ ،السجمج األول ،د س ن ،ص.139 .
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فغفخ لو»

()5

وىػ يجل عمى عطع وزر وذنب وجخم التعجؼ عمى البيئة ومكػناتيا  ،كسا جاء في حجيث قػلو

ملسو هيلع هللا ىلص« :اتقؾا المعانيؽ قالؾا وما المعانان يا رسؾل هللا؟ قال الحي يتخمى في طخيق الشاس أو عميؼ».

()1

وجاء عغ " الشعسان بغ بذيخ " عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال « مثل القائؼ عمى حجود هللا والؾاقع فييا

كسثل قؾم استيسؾا عمى سفيشة فأصاب بعزيؼ أعالىا وبعزيؼ أسفميا إذا استقؾا مؽ الساء مخوا عمى مؽ

فؾقيؼ فقالؾا لؾ أنا خخقشا في نريبشا خخقا ولؼ نؤذ مؽ فؾقشا ،فإن يتخكؾىؼ وما أرادوا ىمكؾا جسيعاً ،وإن
()2

أخحوا عمى أيجييؼ نجؾا جسيعاً» ؛

وفي ىحا الحجيث إشارة واضحة إلى

السدئػلية الجساعية والسذتخكة

لمسجتسع السدمع في السحافطة عمى الحياة ككل ،مشيا البيئة الصبيعية ،وعجم العبث بسػاردىا ،لحفع حق

األجيال القادمة في استغالليا ،واعتبار أن الحياة مدئػلية عامة  ،إذا أخل بيا نفخ سار ضخره عمى البقية مغ
أفخاد السجتسع.

 العشرخ الثاني :الثؾابت اإلسالمية في مجال رعاية البيئة:
عجة آليات أوردىا اإلسالم في القخآن الكخيع والدشة الشبػية لمحفاظ عمى البيئة الصبيعية مغ مختمف

مطاىخ اإلتالف والتمػيث واإلستغالل الجائخ .ضسانا في ذلظ تحقيق ىجف اإلستخالف ،والحفاظ عمى

استسخار الجشذ البذخؼ بحفع ما يزسغ لو اإلستس اخرية .مشيا إستخاتيجيات:

مغفع عامة للشاس؛ فقج جاء في قػلو
 أوًال :التذجيخ والتخزير :و أىجاف التذجيخ والدرع في األرض تحقق ا
ات َو َّ
ُكُم ُو َو َّ
الش ْخ َل َو َّ
ان
وش ٍ
وش ٍ
تعالى﴿ َو ُى َؾ َّال ِحي أَْن َذأَ َجَّش ٍ
الدْي ُتؾن و ُّ
ات َو َغْيَخ َم ْعُخ َ
ات َم ْعُخ َ
الدْر َ ُم ْخَتِم ًفا أ ُ
الخَّم َ
()3
آتؾا َحَّق ُو َي ْؾَم َح َر ِاد ِه َوَال ُت ْد ِخُفؾا ِإَّن ُو َال ُي ِح ُّب السدخفيؽ ﴾
ُم َت َذا ِب ًيا َو َغْيَخ ُم َت َذا ِب ٍو ُكُمؾا ِم ْؽ َث َس ِخِه ِإ َذا أَ ْث َسَخ َو ُ
ويقػل الشبي صمى هللا عميو وسمع ...« :مؽ نرب شجخة فربخ عمى حفغيا والقيام عمييا حتى تثسخ ،فإن

لو في كل شيء يراب مؽ ثسخىا صجقة عشج هللا»؛

()4

وفي ىحا وقال أحج الفقياء '' أن تكتب الرجقة

( :)5مدمع بغ الحجاج ،الرحيح ،تحقيق :نطخ بغ دمحم الفاريابي أبػ قتيبة الخياض :دار شيبة لمشذخ والتػزيع بالخياض ،السجمج
األول2006 ،م ،ص.269 .

( :)1دمحم بغ إسساعيل البخارؼ أبػ عبج هللا،

األدب السفخد  ،تحقيق :دمحم فؤاد عبج الباقي السسمكة العخبية الدعػدية :السصبعة

الدمفية ومكتباتيا1375 ،ه ،،ص.57 .

( :)2أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقالني ،فتح البارؼ في شخح صحيح البخارؼ  ،مخاجعة :قري محب الجيغ الخصيب السسمكة
العخبية الدعػدية :دار الخيان لمتخاث ،كتاب الذخاكة1986 ،م.

( :)3سػرة األنعام ،اآلية.141 :

( :)4أحسج بع حشبل ،السدشج ،تحقيق :شعيب األرنئػط وآخخون بيخوت :مؤسدة الخسالة ،الجدء الدابع والثالأيغ2001 ،م،
ص.312.
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والسثػبة لمغارس والدارع ،عمى ما أخح مغ زرعو وأسخه ،وإن لع تكغ لراحبو لو فيو نية ،لسجخد اتجاىو إلى

الغخس والدرع ،فكل ما يدتفاد مشو لكائغ حي لو فيو أػاب''.

ثانيا :العسارة والتثسيخ :ويأتي في مقجمتيا إحياء األرض السيتة وتثسيغ الثخوات وتشسية السػارد ،ولحا اعتبخ

ً
اإلمام "الخاغب األصفياني " في كتابو "الحريعة إلى مكارم الذخيعة" :أن عسارة األرض أحج مقاصج خمق
()1

اإلندان ،ولحا كان الحجيث الشبػؼ رواه داود « ...مؽ أحيا أرضا ميتة فيي لو»،

حتى إن "عسخ بغ

الخصاب" رضي هللا عشو انتدع أرضا كانت مقصػعة إلى رجل يدسى "بالل بغ الحارث السدني" ألنو لع يدتصع

طيخ
الدالم« :ما مؽ
الرالة و َّ
أن يعسخىا كميا .ويقػل عميو َّ
ٍ
مدمؼ يغخس غخساً ،أو يدر زرعاً  ،فيأكل مشو ٌ
()2
الدالم« :إن قامت الداعة ،وفي يج
إندان أو بييسةٌ ،إال كان لو بو صجقة» ،
أو
الرالة و َّ
ويقػل عميو َّ
ٌ
()3

أحجكؼ فديمة ،فإن استظا أال تقؾم حتى يغخسيا ،فميغخسيا» ،

الرالة
وحتى في الحخوب فقج نيى عميو َّ

الدالم عغ قصع الذجخ أو قتل الحيػان إال لألكل مغ غيخ ز ٍ
يادة عغ الحاجة.
و َّ

 ثالثا :الشغافة والتظييخ :عمى اعتبار أن الصيارة مغ شخوط بعس العبادات خاصة الرالة ،شاع بيغ
السدمسيغ مقػلة ''الشطافة مغ اإليسان'' وأوردت الدشة الشبػية آدابا كثيخة في الشطافة واإلغتدال والتصيب وحدغ
اليشجام خاصة في السشاسبات العامة كرالة الجسعة والعيجيغ ،وحثت عمى إماشة األذػ عغ الصخيق.
ِ
 رابعا :السحافغة عمى السؾارد الظبيعية :قال تعالىَ ﴿ :وَال ُت ْف ِدُجوا ِفي ْاألَْر ِ
ؾه َخ ْؾًفا
ض َب ْع َج ِإ ْص َالح َيا َو ْاد ُع ُ
()4
طسعا ۚ ِإ َّن رحست َّ ِ
ِ
َّللا َق ِخ ِ
يؽ ﴾ ؛ واإلفداد يكػن باإل تالف وتفػيت السشافع أو التمػيث
َََْ
يب ّم َؽ اْل ُس ْح ِدش َ
ٌ
َو َ َ ً

واإلسخاف ،أو بإشاعة الطمع والباشل والذخ ولحا عشجما نيى الشبي صمى هللا عميو وسمع رجال أراد أن يحبح شاة

حمػبا لسا ليا مغ نفع عميو وغيخه مغ السدمسيغ ،وأمخه بغيخ الحمػب.

وفي الدشة إنحار لسغ يقتل شي اخ أو

حيػانا بغيخ مشفعة أو يتخح شيئا فيو روح ىجفا لمترػيب عميو ،كسا أن بيا حثا عمى االستفادة بجمج السيتة.

( :)1أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقالني ،فتح البارؼ في شخح صحيح البخارؼ  ،مخاجعة :قري محب الجيغ الخصيب السسمكة
العخبية الدعػدية :دار الخيان لمتخاث ،كتاب السبايعة1986 ،م ،ص.23 .

( :)2دمحم ابغ مكخم ابغ مشطػر ،لدان العخب (مرخ :دار السعارف ،د س ن) ،ص ص.8737.
( :)3أحسج ابغ حشبل ،السدشج ،تحقيق :شعيب األرنئػط وآخخون ،مخجع سابق ،ص ص.629 .
( :)4سػرة األعخاف ،اآلية.56 :
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الججول رقؼ  :1يؾضح اآليات الؾاردة في القخآن الكخيؼ الجالة عمى ضخورة الحفاظ عمى البيئة الظبيعية بترخف.
السفيؾم البيئي.

الدؾرة.

رقؼ اآلية.

السفيؾم البيئي.

الدؾرة.

رقؼ اآلية.

الحفاظ عمى

األنعام

125

الحفاظ عمى الثخوة

البقخة

22

الحجخ

16

إبخاىيع

32

األنبياء

32

شو

53

الحفاظ عمى الثخوة

الحج

63

الحفاظ عمى الثخوة

آل عسخان

15

الشباتية.

فاشخ

27

الحيؾانية.

الشحل

 4و8

الدمخ

21

الشػر

45

األعخاف

157

فاشخ

28

الغالف الجؾي.

الحفاظ عمى الرحة

السائية.

البجنية.



السخجع :دمحم أحسج الخزي ونؾاف أحسج سسارة ،القيؼ البيئية مؽ مشغؾر إسالمي" ،مجمة الدرقاء لمبحؾث والجراسات
اإلندانية"؛ السجمج التاسع ،العجد الثاني2009 ،م ،ص ص.8483 .

خامدا :الشيي عؽ تمؾيث البيئة الظبيعية  :قال عميو الرالة والدالم « :إذا أبيتؼ إال الجمؾس في الظخيق

ً
فأعظؾا الظخيق َّ
حق الظخيق يا رسؾل هللا؟ قالَ :غ ُّ
ض البرخُّ ،
الدالم ،وإماطة األذى
حقو ،قالؾا :وما ُّ
ورد َّ
عؽ الظخيق" ،ويقؾل عميو الرالة والدالم" :ال يبمؾ َّن أحجكؼ في الساء الجائؼ ثؼ يتؾضأ مشو»،

()1

وأيزاً لعغ

ِ
ضل شجخة أو في قارعة الصخيق ،وغيخىا الكثيخ مغ ال
الخسػل عميو الرالة والدالم مغ يبػل في ّ
الدَّشة  .لكغ اآلن الحؼ يحرل يفػق قزاء الحاجة في الساء أو قارعة الصخيق ،اآلن
الذخعية مغ الكتاب و ُّ
ِ
بالشفايات َّ
أصبحت ُّ
الشـػويَّة والكيسيائية في البحار أو تجفشيا تحت األرض ،مسا َّأدػ إلى ىالك
الجول تخمي ّ
ِ
كل مكان ،فمػ أشعشا هللا تعالى ،وأشعشا رسػلو عميو الرالة والدالم لسا ضيخ ىحا
الحخث ،والدرع ،والحياة في ّ

نرػص

البخ والبحخ ،ناىيظ عغ تمػث اليػاء الحؼ َّ
الفداد الحؼ نخاه في ِّ
نتشفدو  .في مدعى ديشي لمحفاظ عمى صحتو
البيئية.
عخفت عالقة الرحة بالبيئة مغ قجيع الدمان  ،عشجما ربط اإلندان بيغ انتذار األمخاض والبيئة .في

القخن الدابع عذخ أكتذفت الكائشات الجقيقة التي تدبب أمخاضاً معجية  ،وىحا قاد إلى تفعيل صحة البيئة لتحج
( :)1عمي بغ سمصان دمحم القارؼ،

2002م .ص.406 ،
119

مخقاة السفاتيح في شخح مذكاة السرابيح

سػريا :دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع،
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مغ انتذار األمخاض مثل الكػليخا ،التيفػئيج ،السالريا ،وأمخاض معجية أخخػ .ىحا التفعيل

لدور صحة البيئة

مثل "اإلصحاح البيئي"؛ إنعكذ اليػم في صيغة بخامج؛ مثل تأميغ مياه شخب نقية ،وبدتخة الحميب أو المبغ،
وتحزيخ الصعام بصخق صحية ،وشبكات الرخف الرحي.

سادسا :الحفاظ عمى صحة اإلندان :وىشاك حذج كبيخ مغ الشرػص الديشية مغ قخآن وسشة التي تدعػ إلى

ً
الحفاظ عمى الرحة ،بجءا مغ الجعاء بصمب العافية ومخو ار بالػسائل التي تجمب العافية وتحافع عمى سالمة

البجن ،وحتى التعامل اإليجابي مع السخض في حالة وقػعو والسحافطة عمى نطافة البيئة حتى ال تشتقل عجوػ
السخض إلى اآلخخيغ .عبخ تمػيث الجػ والسحيط.

()1

إن الخفق بالبيئة مؤسذ عمى بعج عقائجؼ ويتأكج ببعج أخالقي ويتججد ببعج
 سادسا :اإلحدان إلى البيئةّ :
تذخيعي ،وتذتخك ىحه األبعاد الثالث في التأكيج عمى الخفق بالبيئة ،بحيث يتع اإلستشفاع دون أن يريبيا
ضخر يخل بسفخداتيا الجدئية أو في نطاميا العام ،وتتمخز التذخيعات اإلسالمية في أمخيغ ىسا رفق صياني
()2

ورفق استيالكي.

سابعا :السحافغة عمى البيئة مؽ اإلتالف :إن التمف ىػ الػصػل بالبيئة إلى اليالك ،واإلتالف يتع بشػعيغ

ً
ىسا اإلتالف العبثي الحؼ ليذ وراءه مشفعة حقيقية لإلندان واإلتالف الحؼ يقزي إلى عجد البيئة عغ
التعػيس الحاتي ،مسا يؤدؼ إلى انقخاض األنػاع الحية ،ومغ ىشا فإن الريانة تذسل عمى نػعيغ ىسا الريانة

مغ التمف العبثي ،والريانة مغ التمف السؤدؼ إلى االنقخاض

()3

 .إن إتالف الشػع الحيػاني أو الشباتي
()4

الحيػية يديج مغ تزخع مذكمة تجىػر البيئة ،لحلظ وضع اإلسالم قػاعج تسشع أؼ ىجر في أؼ مػرد.

أو

( :)1عصية ضياء الجيغ دمحم ،مػاجية اإلسالم لمتحجيات السترمة بالبيئة  ماليديا :رابصة الجامعات اإلسالمية ،د س ن  ،ص
ص.5412 .

( :)2دمحم محسػد الدخياني ،السشطػر اإلسالمي لقزايا البيئة  :دراسة مقارنة الخياض :مخكد الجراسات والبحػث ،ط2006 ،1م،
ص.303 .

( :)3دمحم زىخان ،اإلسالم والبيئة (مرخ :الكتبة األكاديسية2000 ،م) ،ص ص.7823 .
( :)4السكان نفدو.
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الججول رقؼ  :2يؾضح اآليات القخآنية الجالة عمى ضخورة اإلعتجال والتؾازن في استغالل البيئة الظبيعية وعجم إفدادىا.
السفيؾم البيئي

الدؾرة

رقؼ اآلية

السفيؾم البيئي

الدؾرة

رقؼ اآلية

الشيي عؽ إفداد البيئة

البقخة

60

الشيي عؽ اإلسخاف

األنبياء

9

السائجة

64

األعخاف

31

األعخاف

56/85

اإلسخاء

26

القرز

77

األنعام

141

ىػد

85

الفخقان

67

الخعج

8

لقسان

19

الحجخ

19

اإلسخاء

26

الفخقان

2

الحدبان

الخحسان

05

األعمى

3

اإلصالح

األعخاف

56/85

الظبيعية

حجود استغالل البيئة
الظبيعية

التقجيخ



والتبحيخ

ضخورة اإلعتجال في
اإلستغالل

السخجع :دمحم أحسج الخزي ونؾاف أحسج سسارة ،القيؼ البيئية مؽ مشغؾر إسالمي" ،مجمة الدرقاء لمبحؾث والجراسات اإلندانية"؛ السجمج
التاسع ،العجد الثاني2009 ،م ،ص .79

 السحؾر الثالث :القؾاعج الشخعية الستعمقة بحساية البيئة الظبيعية في اإلسالم:
يعتبخ القخآن الكخؼم أحدغ مشصمق وسشج يسكغ اإلعتساد عميو لػضع أسذ إسالمية لتشسية بيئية
أسة قػاعج شخعية عامة استشبصيا عمساء السدمسيغ مغ القخآن الكخيع والدشة الشبػية ،وىي قػاعج
شبيعية نطيفة ،ف

تعج أصيمة بحاتيا ،لكػنيا سبقت التذخيعات البيئية السعاصخة وتفػقت عميوا زمانا ومزسػنا ،وعميشا أن ندعى
ّ
إلى تفعيميا في مجال دفع الزخر بكل صػره وألػانو ،بسا في ذلظ الزخر الحؼ قج يمحق بالبيئة الصبيعية مغ
جخاء ترخفات اإلندان وسمػكياتو غيخ الحسيجة ،وعميشا أيزا أن نعسل عمى إحيائيا واإلحتكام إلييا لحل
الشداعات البيئية التي تػاجييا البذخية حاليا سػاء عمى السدتػػ الجولي أو اإلقميسي أو األفخاد.
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  -1-2قاعجة ال ضخر وال ضخار:"الزخر" إلحاق مفدجة بالغيخ ،فكل ما يتختب عميو ضخر في مكػنات البيئة مغ تخبة وماء ونبات

وحيػان وىػاء ،وكل ما يؤدؼ إلى اختالل في التػزان البيئي ،مسشػع شخعاً

()1

 .القاعجة الذخعية أسدت عمى

الحجيث الحؼ رواه "عبادة بغ الرامت" عغ رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع في حجيثو'' :ال ضخر وال ض اخر''

وتعشي َّ
أن :لكل فخد مصمق الحخية في أن يترخف فيسا يسمظ إذا انعجم الزخر فيو أو اإلضخار بو ،فإذا حجث

ضخر لمغيخ بو؛ فمػلي األمخ الحق في التجخل واتخاذ كل التجابيخ التي مغ شأنوا أن تحػل دون وقػع الزخر

الحؼ قج يمحق ببعس مكػنات البيئة ،أو التخفيف مشو أو حتى إزالة مرجر ىحا الزخر لدج الحرائع السؤدية

إلى الفداد ،ويتفخع عغ ىحه القاعجة عجة قػاعج تدور في فمظ مشع اإلضخار شخعاً (.)2

أ -الزخر يدال :أؼ أنو يجب رفع الزخر وإصالح ما يتختب عميو مغ آأار ،سػاء كان الزخر عاماً أو
خاصاً.
ب  -الزخر ال يدال بسثمو :فال يجػز ارتكاب ما يؤدؼ إلى ضخر بفاعل الزخر أو بغيخه

()3

في سبيل

إزالة األضخار ،وعمى ذلظ يشبغي إزالة الزخر مغ غيخ إيقاع ضخر مثمو أو أعطع مشو.

ج -يتحسل الزخر الخاص لجفع ضخر عام :فعشج تعارض حق الفخد وحق الجساعة يقجم حق الجساعة
ويزحى بحق الفخد في سبيل الحفاظ عمى الجساعة.

د -الزخر األشج يدال بالزخر األخف :فعشج السػازنة بيغ عجة أضخار البج مغ وقػعيا ،يجػز إزالة
الزخر األشج بزخر آخخ أخف مشو.

ه -الزخر يجفع بقجر اإلمكان :فيجب دفع الزخر قبل وقػعو ألن الػقاية خيخ مغ العالج وإذا وقع
الزخر فإنو يجفع بحدب اإلستصاعة.
 -2-2قاعجة درء السفاسج مقجم عمى جمب السرالح:( :)1دمحم يػسف ،حساية البيئة في الذخيعة اإلسالمية ،مجمة مخكد الػأائق والجراسات اإلنداني ،العجد ،2000 ،12ص.217.

( :)2دمحم الذمر" ،رؤية الذخيعة اإلسالمية ومشيجيا في الحفاظ عمى البيئة  :دراسة في الػاقع الفمدصيشي " فمدصيغ :جامعة
القجس السفتػحة ،د س ن ،ص.169.

( :)3أحسج لعسي وآمال رحسان" ،إشكالية التشسية السدتجامة في األقصار العخبة :رؤية إسالمية" ،ممتقى دولي حػل مقػمات تحقيق
التشسية السدتجامة في اإلقتراد اإلسالمي ،جامعة قالسة ،2012 ،ص.261.
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إستشبط الفقياء ىحه القاعجة مغ الحجيث الحؼ رواه أبػ ىخيخة رضي هللا عشو عغ رسػل صمى هللا

عميو وسمع قال« :ما نييتكؼ عشو فاجتشبؾه وما أمختكؼ بو فافعمؾا مشو ما استظعتؼ فإنسا أىمػ الحيؽ مؽ
قبمكؼ كثخة مدائميؼ ،واختالفيؼ عمى أنبيائيؼ»؛

()1

فإذا كان استغالل مػارد البيئة لتحقيق مشفعة ذاتية ومؤقتة

دسح بيا ،إذ أن مشع الزخر
سػف يتدبب في اإلضخار بيحه السػارد وإفدادىا ويتدبب في استشدافيا فال ُي َ
والفداد يجب أن ُيقجم عمى أؼ مشفعة عشج استغالل البيئة ،بإزالة األضخار الشاتجة عغ أعسال األشخاص
()2

وترخفاتيع والتي قج يتختب عمييا اإلضخار بالشاس أو بالحيػانات أو بجػدة البيئة.
 -3-2-قاعجة السؾازنة بيؽ السرالح:

إن السرالح إذا تعجدت وتعارضت فإنو يعسل بالتخجيح بيشيا وتغميب األىع مشيا عمى ما دونيا.
أ -ما جاز بعحر بظل بدوالو :مغ حق ولي األمخ وقف بعس األعسال إذا كان ضخرىا عمى بيئة اإلندانأكثخ مغ نفعيا ،ألن درء السفاسج مقجم عمى جمب السرالح ،وإذا كانت الجساعة تحتاج إلى األعسال التي
يتختب عمييا ضخر فإن حاجتيا تشدل مشدلة الزخورة في إباحة السحطػر ،عمى أن يجفع الزخر بقجر

اإلمكان ،وأن تقجر الزخورة بقجره ،و بسجخد زوال الحاجة إلى تمظ األعسال ،فعمى ولي األمخ وقفيا ألن ما

جاز بعحر بصل بدوالو.

ب -كل ما يؤدي إلى الحخام فيؾ حخام :يقع تحت شائمة الحخام ىشا كل ما يزخ الشاس ،ومغ أع فإن أؼمرجر يزخ الشاس في صحتيع أو راحتيع ،مثل انبعاث غازات تؤذييع ،أو إحجاث ضػضاء تقمق راحتيع،
يعج أم اخ غيخ مقبػل.
ّ
-ج -كل ما ال يتؼ الؾاجب إال بو فيؾ واجب :إذا كان مغ مقتزيات الحج مغ تمػث البيئة في بمج ما،

ضخورة استرجار مخسػم أو وضع معاييخ تحجد مػاصفات السمػأات التي تقحف بيا عػادم السرانع والديارات

في بيئة ىحا البمج ،فإن استرجار مثل ىحا السخسػم يربح واجبا ،ألن الػاجب األصمي حساية الشاس مؽ
أضخار التمؾث ال يتع إال بو.

()3

د -ولي األمخ في خجمة الخعية :يقتزي أن تعسل الدمصات جسيعيا بسا يحسي السجتسع مغ خصخ يحجق بوأو يتيجده ،أؼ التػقي مغ الزخر حتى ال يقع واتخاذ اإلجخاءات الترحيحية لعالج ىحا الخصخ في حالة
( :)1إبغ رجب الحشبمي ،جامع العمػم والحكع في شخح خسديغ حجيثا مغ جػامع الكمع  ،تحقيق :شعيب األرنئػط بيخوت :مؤسدة
الخسالة لمشذخ والتػزيع2001 ،م .ص ص.142138 ،

( :)2دمحم مخسي ،اإلسالم والبيئة الخياض :أكاديسية نايف لمعمػم األمشية1999 ،م ،ص ص.8542 .

( :)3الدخشاوؼ فؤاد عبج المصيف ،البيئة والبعج اإلسالمي عسان :دار السديخة1999 ،م ،ص ص.5613 .
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وقػعو ،فسثال إذا تعخض الشاس لخصخ تمػث اليػاء في مشصقة معيشة بدبب سػء الريانة في مرشع معيغ

فييا ،فعمى ولي األمخ العسل عمى إزالة مرجر ىحا الخصخ.

و -تجخل ولي األمخ المشؾط بالسرمحة :مغ واجب ولي األمخ رعاية مرالح الخعية والسحافطة عمى تشفيحاألحكام ،وولي األمخ نائب عغ األمة في تشفيح شخع هللا ،وليحا فتجخمو في شؤون الخعية مشػط بتحقيق

مرالحيع ورعاية شؤونيع ،فإذا وقعت مفدجة كان عمى ولي األمخ التجخل لجرئيا ،ولكغ ىحا التجخل ليذ
مصمقا وإنسا ىػ مقيج فقط في حجود ما يجمب الشفع ويبعج الزخر.

()1

 السحؾر الخابع :دور التخبية البيئية في الحفاظ عمى البيئة وحسايتيا في اإلسالم:
مع تشامي مخاشخ تجميخ البيئة الصبيعية جخاء الدمػك اإلستيالكي الستشامي لإلنداني بعج الثػرة

الرشاعية ،تع تصػيخ عجة أساليب وسياسات لتخشيج سمػك اإلندان تجاه البيئة؛ مشيا ما يعخف بالتخبية البيئية،

التي بجأ اإلىتسام بيا أوائل سبعيشيات القخن الساضي ،بانعقاد الكثيخ مغ السؤتسخات الجولية التي تشاولت بحث
التجاعيات الدمبية لمشذاط اإلقترادؼ لإلندان عمى البيئة؛ كقسة األرض التي عقجت سشة

 1992بسجيشة

"ريػديجانيخوا" الب اخزيمية ،ومغ قبميا مؤتسخ ستػكيػلع الحؼ عقج بالدػيج سشة 1974م .كان ليحه السؤتسخات
جسيعا وغيخىا ،دور بارز في بمػرة مفيػم التخبية البيئة ،مغ خالل صياغة واعتساد بخامج تػعػية وتكػيشية

حػل البيئة ،مػجية لكافة فئات وشخائح السجتسع في الجول الستقجمة كسا الجول الشامية .وقج كان مغ أبخز
تػصياتيا:

 التأكيج عمى ضخورة واألىسية الساسة لإلىتسام بالتخبية البيئية ،في حياة األفخاد؛ بتػعيتيع حػل السخاشخ
التي يسكغ أن تشجع عغ تزخر األنػاع الصبيعية واختالل األنطسة البيئية عمى حياة الفخد ذاتو.

 التأكيج عمى أن جسيع الجول متقجمة كانت أو نامية ،أو سائخة في شخيق الشسػ ،ممدمة ببحل قرارػ جيجىا
لتكػيغ الػعي الحزارؼ لجػ األفخاد والجساعات حػل ضخورة حساية البيئة والعسل عمى استجامتيا.

فيي عسمية مشطسة لتكػيغ القيع واإلتجاىات والسيارات الالزمة لفيع العالقات التي تخبط اإلندان

بالبيئة الصبيعية ،واتخاذ الق اخرات الالزمة مغ أجل الحفاظ عمييا ،ومشع تمػيثيا .فالتخبية البيئية مفيػم ييجف

إلى تػضيح عالقة اإلندان وشبيعة تفاعمو مع بيئتو الصبيعية ،وما بيا مغ مػارد لتحقيق غاية إكداب األفخاد
خبخات تعميسية تتزسغ الحقائق واإلتجاىات الدميسة في التعامل مع البيئة الصبيعية والحفاظ عمييا ،وحدغ

استغالليا؛ حفاضا عمى حياتو الذخرية ومدتػػ معيذتو ،الرتباط بقاءه ببقاء بيئتو الصبيعية.

( )2

فيي نطام

( :)1بخكات دمحم مخاد ،اإلسالم والبيئة :رؤية حزارية القاىخة :دار القاىخة لمشذخ والتػزيع1994 ،م ،ص ص.3025 .
( :)2يػسف القخضاوؼ ،رعاية البيئة في الذخيعة اإلسالمية القاىخة :دار الذخوق2001 ،م ،ص ص.6113.
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تعميسي ييجف إلى تصػيخ القجرات والسيارات البيئية

لجػ األفخاد ،والحؼ مغ خاللو يحرمػن عمى السعخفة

حل

العمسية البيئية والتػجييات الرحيحة واكتداب السيارات الالزمة لمعسل بذكل فخدؼ أو جساعي في

السذكالت البيئية القائسة ،والعسل أيزا قجر اإلمكان لمحيمػلة دون حجوث مذكالت بيئية ججيجة .وقج تزسغ
اإلسالم في شخائعو ىحا األسمػب في الحفاظ عمى البيئة الصبيعية وحث عمييا ،فجاءت نرػص قخآنية

وأحاديث نبػية تػجب عمى اإلندان حساية البيئة ومالحقيا ،وسمػك مدمظ رشيج في استغالل أخواتيا .حرخىا

فقياء اإلسالم في مجسػعة مغ القيع التي تؤدؼ مجتسعة إلى ضسان بيئة شبيعية سميسة لألجيال الحالية

والقادمة ،نػجدىا فيسا يمي:

 1ـ قيؼ السحافغة :وتختز بتػجيو سمػك األفخاد نحػ السحافطة عمى مكػنات البيئة وتذسل :السحافطة عمى

نقاوة الغالف الجػػ ؛ السحافطة عمى نطافة الثخوة السائية ؛ السحافطة عمى رعاية الثخوات الشباتية ؛ السحافطة
عمى رعاية الثخوات الحيػانية؛ السحافطة عمى استخجام الثخوات السعجنية والالمعجنية ...وغيخىا.

 /2قيؼ اإلستغالل :ىي تمظ القيع التي تختز بتػجيو سمػك األفخاد نحػ اإلستغالل الجيج لسكػنات البيئة.
وتتزسغ عجم اإلسخاف ،وعجم التبحيخ ،والبعج عغ التخف،

اإلعتجال والتػازن في كل شيء ،حيث يجعػ

ؼ ضخورتو وحاجاتو ،بجون إفخاط وال تفخيط.
اإلسالم إلى اإلعتجال في استيالك مػارده البيئية بحيث تكف

 /3قيؼ التكيف واإلعتقاد :ىي تمظ القيع التي تختز بتػجيو سمػك األفخاد نحػ التكيف مع بيئتيع ،ونحػ
ترحيح معتقجاتيع الدمبية تجاىيا وتذسل اآلتي :التكيف مع التغيخات الصبيعية مثل (قدػة الطخوف السشاخية،
شبيعة األرض) وكحلظ اإلبتعاد عغ السعتقجات الخخافية مثل (التعاويح والتسائع والتبخك بالذجخ ،والتذاؤم .إلخ)

 /4قيؼ جسالية :وىى تمظ القيع التي تختز بتػجيو سمػك اإلندان نحػ التحوق الجسالي لسكػنات البيئة.

()1

 السدؤولية اإلجتساعية:
ركد اإلسالم عمى البعج اإلجتساعي وعالقتو بحساية البيئة الصبيعية مغ اإلتالف ،كػنو يخاىا نػع مغ

التعاون والتكامل اإلجتساعي وتتذكل في رأؼ مالظ بغ نبي نحػ الػاجب فػق الحق ،وىي مجرسة العسل

السذتخك ،تقػم عمى مبجأ السآخاة ،ومبجأ التبادل ومبجأ التعاون والدالم والدمغ التخبػؼ ،وعمى فكخة التخصيط،

والبعج التخبػؼ لمتخاث ،فيدتػجب العسل عمى تصػيخ وتشسية الفخد والسجتسع ،عغ شخيق الفعالية التغييخية.

وتسكغ ىحه الخاصية في تغييخ اإلندان الستخمف وتكدب لإلندان فعاليتو وشاقتو الخوحية التي فقجىا  ،وبشاء
عالع أفكاره واشتخاط اكتسال شبكة العالقات االجتساعية  ،وأن ىحا األخيخ ىػ العسل التاريخي األول الحؼ يقػم
( :)1حديغ الخذغ ،اإلسالم والبيئة :خصػات نحػ الفقو البيئي دار اليجػ ،بيخوت ،ط2004 ،1م ،ص ص.10274 .
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بو السجتسع ساعة ميالده  ،ومفيػم السدؤولية االجتساعية عشج مالظ بغ نبي يذكل حزارة ججيجة وتبشي أقافة

متحزخة تصػل كل شخائح السجتسع وتتعجاه بالتفعيل والتػجيو ،وأىسية خزػع األفخاد إلى تخبية اجتساعية التي

يعتبخىا مالظ بغ نبي أنيا الثقافة في عسقيا الحزارؼ وفي حيػيتيا االجتساعية  ،وأنيا مشيج تغييخ السجتسع
وتحزيخه كتغييخ الفخد وتفعيل السجتسع وتػجييو إلى صشاعة تاريخ ،وتدييخه كيف يعير مع غيخه وكيف

يكػن معيع مجسػعة القػػ التي تغيخ شخائط الػجػد نحػ األحدغ وكيفية تكػيغ شبكة العالقات االجتساعية
ّ
التي تتيح لمسجتسع أن يؤدؼ نذاشو في التاريخ والبيئة التي سخخت لخجمة اإلندان لكي يعسخىا ويبشييا شاعة

وعبادة لو ،وتختكد السدؤولية االجتساعية مغ السشطػر الفقيي عمى أسذ قج تخترخ في اإليسان ،االعتجال
()1

والقدط والتكامل.

 المدؤولية الفخدية:
إن تكخيع هللا لإلندان وتفزيمو مغ غيخه مغ السخمػقات ،وتدخيخه لو ما في الدساوات واألرض،

ىي دعػة ليحا اإلندان ألن يحافع عمى بجنو وحياتو وبقائو ،ويكػن محال ألمانة التكميف والقيام بأخالق العسل

الرالح كسا يدسيو الجابخؼ في جػىخ السػروث اإلسالمي الخالز

الحؼ يجور في أساسو حػل " القخآن"

ويشيل مشو مباشخة في مجال األخالق ،الحؼ يداعجه عمى التعاير مع الجساعة ويػشج عالقات التساسظ
والتعاون ،فالفخد مدؤول عغ السجتسع الحؼ يعير فيو.

( )2

فالتخبية األصمية الفعالة ىي باستسخار تمظ التخبية

التي تشجح في بشاء وعي تكاممي متػازن لجػ الفخد والسجتسع واستيعاب شسػلي تكاممي لكل السشطػمات  ،ألن
ذلظ ال يتأتي إال مغ خالل شاقة حيػية تقػم بعسمية التججيج داخل اإلندان السحفد الحؼ يخمي إلى بشاء

حزارة ،فالبيئة تبجأ باإلندان الستكامل الحؼ يصابق دائسا بيغ جيجه وبيغ مثمو األعمى وحاجاتو األساسية،
والحؼ يؤدؼ في السجتسع رسالتو السددوجة وتتسثل الفكخة الجيشية في دفع الصاقة الحيػية نحػ شبكة العالقات

االجتساعية صػرة ميكخوسكػبية تجدغ الصاقة الحيػية إلى شاقات أالأة حجدىا  :شاقة القمب وشاقة اليج

وشاقة العقل.

()3

( :)1مالظ بغ نبي ،ميالد مجتسع ،تخجسة :عبج الربػر شاىيغ دمذق :دار الفكخ لمشذخ والتػزيع2000 ،م  ،ص.63.

( :)2رباني الحاج ،الجابخؼ والسذكمة األخالقية في التخاث العخبي اإلسالمي  ،مجمة دراسات إجتساعية وإندانية ،العجد  ،8وىخان،
 ،2018ص.37.

( :)3مػالؼ الخميفة لسذيذي ،مالظ بغ نبي :معالع السشيج في تأصيل العمػم اإلندانية لسذخوع " مذكالت الحزارة"  سػريا:
دار محاكاة2012،م ،ص.126 .
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 إعتساد العسل بشغام الحدبة /األمخ بالسعخوف والشيي عؽ السشكخ.
أبعج مغ ىحا كمو ،يقتخح بعس الفقياء والباحثيغ في مجال حساية البيئة في اإلسالم ،ضخورة

استحجاث أساليب ججيجة إلى تمظ ال تقميجية القائسة والسعسػل بيا  ،في سبيل حساية والحفاظ عمى البيئة مغ
اإلستغالل ومختمف مطاىخ اإلضخار بيا؛ فتغيخ شخائق اإلضخار بالبيئة
يدتػجب عمى صشاع القخار في الجول اعتساد أساليب ردع ججيجة

مع ضيػر التكشػلػجيا الحجيثة

 ،في نطخ ىؤالء الفقياء؛ مشيا ما شخح

كدياسة في إشار ما عخف "بشطام الحدبة" .والحدبة نطام إسالمي رقابي ؼعتع د عمى الشرح لسختمف شخائح
السجتسع في كل القزايا التي ليا عالقة بدالم تو وأمشو؛ والسحتدب ىػ الخقيب الحؼ يتابع سيخ التعامل بيغ

الشاس في أسػاقيع ،ومرانعيع ،ودور عبادتيع ،ومداكشيع ،وشخقاتيع.

()1

خاتسة:
مغ خالل كل ما تقجم بيانو في مختمف عشاصخ ىحه الجراسة مغ جية ،ومغ باب اإلجابة عمى

الدؤال السخكدؼ الحؼ شخحشاه في السقجمة مغ ناحية أانية؛ يسكششا القػل :أنو ليذ أسة شظ أن اإلسالم ،مغ
مشصمق كػنو خاتع الخساالت الدساوية إلى البذخية كافة ،إىتع بالبيئة الصبيعية اىتساما كبي اخ باعتبارىا ميخاث

األجيال الستالحقة؛ حيث أودع هللا تعالى فييا كل مقػمات الحياة التي يحتاجيا ا إلندان السدتخمف فييا .كسا
أرسى األسذ والقػاعج والسبادغ التي تزبط وتقشغ عالقة اإلندان ببيئتو لتتحقق مغ خالليا العالقة الدػية

التي ترػن البيئة مغ جية ،وتداعجىا عمى أداء دورىا السحجد مغ قبل هللا في إعالة الحياة مغ جية أخخػ.
إن اىتسام اإلسالم بالبيئة مغ حيث ذكخ مكػناتيا ودقة صشعيا وتشػعيا وبيان سحخىا وروعتيا

،

يختقي إلى أعمى الجرجات حتى يرل إلى أن يدتخجميا القخآن كأحج الػسائل السػصمة إلى متانة البشاء العقجؼ

لإلندان السدمع  ،وذلظ حيغ شالب اإلندان بالشطخ فييا والتفكخ في صشعيا والػصػل مغ خالل ذلظ إلى

إدراك عطسة الخالق سبحانو وتعالى  ،ومغ أع اإليسان بو والتدميع بقجرتو وتفخده في صشع ىحا  .وؼ ُّ
عج السحافطة
بأؼ ٍ
عمى البيئة مغ األمػر التي َّ
شكل مغ األشكال .
حث عمييا ا إلسالم و َّ
اىتع بيا ،كسا أنو نيى عغ تخخيبيا ِّ
وتعتبخ الحاضشة الخئيدة لإلندان ،والشبات ،والحيػان ،إلى جانب العالقات الستبادلة فيسا بيشيع ،والتي تعػد
بالشفع عمى الجسيع ،ومغ ىشا فيي تسثل بذكل أو بآخخ رأس مال ىحه الحياة ،وعمى األخز لإلندان الحؼ

( :)1عبج الخحسان بغ نرخ الذيخازؼ ،نياية الختبة في شمب الحدبة  ،تحقيق  :الديج العخيشي بيخوت :دار الثقافة 1981 ،م،
ص ص.8313 .
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يعتبخ خميفة هللا تعالى عمى األرض ،والسدئػل األكبخ عغ أؼ ضخر قج يمحق بيحا الشطام البجيع ،وىحا ما
أأبتو العرخ الحجيث ،خاصة بعج أن استصاع اإلندان الػصػل إلى قسة السشجدات الحزارية.
قائسة السرادر والسخاجع:

 أوال :السرادر:

 )1القخآن الكخيع.

 )2أحسج بع حشبل ،السدشج ،تحقيق :شعيب األرنئػط وآخخون بيخوت :مؤسدة الخسالة ،الجدء الدابع والثالأيغ2001 ،م.
 )3دمحم ابغ مكخم ابغ مشطػر ،لدان العخب (مرخ :دار السعارف ،د س ن).

 )4دمحم بغ إسساعيل البخارؼ أبػ عبج هللا ،األدب السفخد ،تحقيق :دمحم فؤاد عبج الباقي السسمكة العخبية الدعػدية :السصبعة
الدمفية ومكتباتيا1375 ،ه.،

 ثانيا :السخاجع:
 .1الكتب:
 )1أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقالني،

فتح البارؼ في شخح صحيح البخارؼ  ،مخاجعة :قري محب الجيغ الخصيب

السسمكة العخبية الدعػدية :دار الخيان لمتخاث ،كتاب الذخاكة1986 ،م.
 )2إبغ رجب الحشبمي ،جامع العمػم والحكع في شخح خسديغ حجيثا مغ جػامع الكمع  ،تحقيق :شعيب األرنئػط بيخوت:
مؤسدة الخسالة لمشذخ والتػزيع2001 ،م.

 )3الدخشاوؼ فؤاد عبج المصيف ،البيئة والبعج اإلسالمي عسان :دار السديخة1999 ،م .
 )4بخكات دمحم مخاد ،اإلسالم والبيئة :رؤية حزارية القاىخة :دار القاىخة لمشذخ والتػزؼع1994 ،م.
 )5حديغ الخذغ ،اإلسالم والبيئة :خصػات نحػ الفقو البيئي  دار اليجػ ،بيخوت ،ط2004 ،1م. 
 )6عبج الخحسان بغ نرخ الذيخازؼ،
1981م.

نياية الختبة في شمب الحدبة  ،تحقيق :الديج العخيشي

بيخوت :دار الثقافة،

 )7عصية ضياء الجيغ دمحم ،مػاجية اإلسالم لمتحجيات السترمة بالبيئة  ماليديا :رابصة الجامعات اإلسالمية ،د س ن.
 )8عمي بغ سمصان دمحم القارؼ ،مخقاة السفاتيح في شخح مذكاة السرابيح سػريا :دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع،
2002م.
 )9قصب الخيدػني ،السحافطة عمى البيئة مغ مشطػر إسالمي (بيخوت :دار إبغ حدم لمصباعة والشذخ والتػزيع2008 ،م).
 )10مالظ بغ نبي ،ميالد مجتسع ،تخجسة :عبج الربػر شاىيغ،دمذق :دار الفكخ لمشذخ والتػزيع2000 ،م .
 )11دمحم الفقي ،البيئة ( مرخ :مكتبة إبغ سيشا1993 ،م).
 )12دمحم بغ صالح العثيسيغ ،شخح رياض الرالحيغ الخياض :مجار الػشغ لمشذخ ،السجمج األول ،د س ن
 )13دمحم محسػد الدخياني ،السشطػر اإلسالمي لقزايا البيئة :دراسة مقارنة
2006م.
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 )14دمحم زىخان ،اإلسالم والبيئة (مرخ :الكتبة األكاديسية2000 ،م).
 )15دمحم الذمر" ،رؤية الذخيعة اإلسالمية ومشيجيا في الحفاظ عمى البيئة :دراسة في الػاقع الفمدصيشي " فمدصيغ :جامعة
القجس السفتػحة ،د س ن.

 )16دمحم مخسي ،اإلسالم والبيئة الخياض :أكاديسية نايف لمعمػم األمشية1999 ،م.
 )17مدمع بغ الحجاج ،الرحيح ،تحقيق :نطخ بغ دمحم الفاريابي أبػ قتيبة الخياض :دار شيبة لمشذخ والتػزيع بالخياض،
السجمج األول2006 ،م
 )18مػالؼ الخميفة لسذيذي ،مالظ بغ نبي :معالع السشيج في تأصيل العمػم اإلندانية سػريا :دار محاكاة2012،م. 
 )19يػسف القخضاوؼ ،رعاية البيئة في الذخيعة اإلسالمية القاىخة :دار الذخوق2001 ،م.

 .2السقاالت والجراسات العمسية:
 )1أحسج لعسي وآمال رحسان" ،إشكالية التشسية السدتجامة في األقصار العخبة :رؤية إسالمية" ،ممتقى دولي حػل مقػمات
تحقيق التشسية السدتجامة في اإلقتراد اإلسالمي ،جامعة قالسة.2012 ،

 )2رباني الحاج ،الجابخؼ والسذكمة األخالقية في التخاث العخبي اإلسالمي  ،مجمة دراسات إجتساعية وإندانية ،العجد ،8
وىخان.2018 ،

 )3دمحم جابخ قاسع" ،التخبية البيئية في اإلسالم" ،مجمة أسيػط لمجراسات البيئية ،العجد  ،31جامعة اإلمارات.2008 ،
 )4دمحم أحسج الخزي ونػاف أحسج سسارة ،القيع البيئية مغ مشطػر إسالمي" ،مجمة الدرقاء لمبحػث والجراسات اإلندانية"؛
السجمج التاسع ،العجد الثاني2009 ،م.
 )5دمحم يػسف ،حساية البيئة في الذخيعة اإلسالمية ،مجمة مخكد الػأائق والجراسات اإلنداني ،العجد.2000 ،12

 )6دمحم أبػ ليث ،الػحي والعمػم في القخن ''21الحفاظ عمى البيئة والػسصية واالعتجال مغ مشطػر القخآن والدشة''  ،الجامعة
اإلسالمية العالسية ،ط ،1ماليديا.2015 ،
 )7مرصفى العمػاني ،التمػث جخيسة الجذعيغ ،مجمة قصخ الخيخ" ،قصخ :جسعية قصخ الخيخ1999 ،م.

 .3السؾاقع اإللكتخونية:
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