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 :المقدمة
 ـ، كأحؾكؿ شيء في ىذا الككف بمقدار خمؽ اهلل       

سبحانو صنع ىذا الككف بدقة بالغة كمتناىية، قاؿ 
اَ ْ ٍ اَ َ ْ َ  ُااِ َ َدرٍا:تعالى ، كخمؽ اهلل [القمر: 49]ِإ َّن اُ لَّن

رض كما في باطنيا كما عمييا كما حكليا مف األ
مككنات، كالغبلؼ الصخرم كالغبلؼ الجكم كالغبلؼ 
المائي كالغبلؼ الحيكم، كجعؿ اهلل كؿ مككف مف ىذه 

المككنات متصبلن مع اآلخر بشكؿ مكزكف، كحدد اهلل لكؿ 
شيء كظيفة خمؽ مف أجميا، كقد أعطى جمت قدرتو لكؿ 

ان محددان في الكجكد، قاؿ عنصر مف عناصر البيئة دكر
اَ ْ ٍ اَفَ دَّنَرُااَتْ ِديًرا:سبحانو  ،[الفرقاف: 2]َوَ َ َقاُ لَّن

  

 .اليرمكؾ، جامعة قسـ عمـك األرض كالبيئةأستاذ مساعد،    *
اَ ْ ٍ اَقْدًرا :كقاؿ تعالى   ،[الطبلؽ: 3]َقْداَجَعَلاال َّنُهاِلُ لِّ

مف اآليات بأنيا كفسر ابف كثير ىذه اآلية كما شاكميا 
إثبات قدر اهلل السابؽ لخمقو، كىك عممو األشياء قبؿ 
ككنيا، كأف كؿ شيء مما سكاه مخمكؽ مربكب، كىك 
ليو، ككؿ شيء تحت  خالؽ كؿ شيء كربو كمميكو كا 

.  تسخيره، كتدبيره كتقديره
: كقد خمؽ سبحانو عناصر البيئة المختمفة مثؿ      

السمكات كالبحار األرض كالجباؿ كالشمس كالقمر ك
كيفية  كالمحيطات كاألنيار كالميؿ كالنيار، كبيف 
الّ ُهاالَّنِذيا :االنتفاع بيا عمى أحسف كجو، قاؿ تعالى

َرَفَعاالسَّنَم َواِتاِ َغْيِراَعَمٍداَتَرْوَ َه اثُمَّنااْسَتَوىاَعَ ىااْلَعْرِشا

حماية البيئة من منظور إسالمي 

 * طالل محمد المومني
ما6ٕٓٓ/ٖ/6ا:ت ريخاق ولاال حثاااام5ٕٓٓ/7/ٖٔ:ات ريخاوصولاال حث

ملخص 

، كبيذا يككف المنظكر اإلسبلمي لمبيئة ان عاـ1425إف حماية البيئة كالتشريعات البيئية ماثمةن في القرآف الكريـ كالسنة النبكية قبؿ        
ـ فمقد اىتـ الديف اإلسبلمي بجميع نكاحي الحياة البشرية، كاىتـ اإلسبل. كالحرص عمييا قد سبؽ الدراسات المعاصرة في ىذا المجاؿ

تمفة باإلنساف كببيئتو بصكرىا المتنكعة كأشكاليا المتعددة ككضع التشريعات المناسبة كالضكابط المبلئمة لمحفاظ عمى البيئة بمجاالتيا المخ
كما كضع الديف . كحفظيا مف أم اعتداء أك إسراؼ أك تمكيث تياكطياربشكؿ سميـ كبصكرة طبيعية، كركز عمى نظافة البيئة المحيطة 

عبلقات اإلنساف مع محيطو  راقية لتنظيـمي مف خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة الشريفة أحكامان كتعاليـ كاضحة، كضكابط سامية، كقيمان اإلسبل
كبيئتو، فقد حثت اآليات القرآنية كالتشريعات كالتعاليـ اإلسبلمية اإلنساف عمى المحافظة عمى ىذه النعـ كاالستفادة منيا دكف عبث أك 

  .سراؼ أك تبذير أك إفسادتخريب أك إ

Abstractا
      The Holly Quran took the lead to emphasize the environmental protection concept. As a perfect 

divine revelation “Word of God” Quran addressed the need to build strong, clean and healthy society. 

Personal hygiene is required for the establishing our prayers. The Sunnah of Prophet Mohammed, which 

was an interpretation to the Quran, included many instructions regarding cleanliness, personal and 

environmental hygiene. Prophet Mohammed said “No harm to self or others” and “Removal of harms 

from the road is a charity”. Besides, we are warned from wasting the natural resources. When preparing 

our food we are instructed to prepare our need to avoid generating more waste to the environment. 

Finally, to keep our lands green and environmentally friendly the Quran and the Sunnah instruct us to 

plant our lands with different crops and cycles and do not leave it unused. This help to keep the green 

cover and produce the best quality of crops.  

 



 طالل محمد المومني .........................................................................................حماية البيئة من منظور إسالمي 

العدد  الثاني، دالمجل                                                         المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2006/ ه 1427، (2)

190 

اَيْجِرياَ َجٍلامُّمَسا َراال َّنْمَساَواْلَ َمَراُ لٌّل : [2مًّىَوَس َّن
*ااَأَأ ُتْماَأَ دُّماَ ْ ً  اَأِماالسَّنَم  اَ َ  َه :كقاؿ سبحانو. [الرعد

*ااَوَأْغَطَشاَلْيَ َه اَوَأْ َرَجاُضَح َه *ااَرَفَعاَسْمَ َه اَفَسوَّناَه 
اَأْ َرَجاِمْ َه اَم  َه اَوَمْرَع َه *ااَواْ َْرَضاَ ْعَداَذِلَكاَدَح َه 

: [27-33َمَت ًع الَّنُ ْماَوِ َْ َع ِمُ مْا*اااَواْلِجَ  َلاَأْرَس اَا*ا
 .[النازعات
كمع التطكر التدريجي لمنشاط البشرم، كازدياد       

الناتجة عف النشاط الصناعي، كمع  كالغازات المخمفات
تزايد أعداد المركبات في العالـ كزيادة نسبة الغازات الناتجة 

لمبيدات عف عكادـ تمؾ المركبات، كمع كثرة استخداـ ا
الحشرية كالعشبية كاألسمدة الكيميائية في النشاط الزراعي 

كالغبلؼ الصخرم كال )أصبحت البيئة بعناصرىا المختمفة 
سيما التربة كالغبلؼ الجكم كالغبلؼ المائي كالغبلؼ 

مكضع عدكاف كتدمير كفتؾ بالبيئة، كأصبحت ( الحيكم
ذلؾ العبلقة بيف اإلنساف كالبيئة عبلقة صراع شديد؛ ك

بسبب االبتعاد عف القيـ اإلسبلمية التي تربط اإلنساف 
بمحيطو كبيئتو عمى أساس العدالة كالمساكاة بيف أفراد 

المجتمع بعضيـ ببعض، كبيف الناس كباقي عناصر البيئة 
كما كضع . ماء كىكاء كغذاء كتربةك أرض المحيطة مف

َهَراظَا :البيئة اآلف إال كما قاؿ رب العزة في كتابو العزيز
اَواْلَ ْحِراِ َم اَ َسَ ْتاَأْيِدياال َّن ِساِلُيِذيَ ُهما اْلَفَس ُداِف ااْلَ رِّ

صدؽ اهلل  [الرـك: 41]َ ْعَضاالَّنِذياَعِمُ وااَلَع َّنُهْماَيْرِجُعونَا
–ما ظيرت الفاحشة في قـك : " كقاؿ الرسكؿ. العظيـ

تكف  إال ابتمكا بالطكاعيف كاألكجاع التي لـ –حتى يعمنكا بيا
 (. ركاه الحاكـ كابف ماجو" )في أسبلفيـ الذيف مضكا

 :عناصر البيئة والقرآن الكريم
الذم لـ يكف  -إف اهلل تعالى نّزؿ عمى النبي األمي       

القرآف  -يعرؼ شيئان مف العمـك أك حتى القراءة كالكتابة
بآياتو الكريمة المفعمة باإلعجاز المغكم كالعممي كالتاريخي 

إف ىذا القرآف ىك . في جميع نكاحي الحياة كاإلعجاز
المعجزة الكبرل التي أنزليا اهلل عمى نبيو الكريـ خالصة 

. (1)مف كؿ شائبة، مبرأة مف كؿ التباس

 كيؼ تـ ذكر عناصر: فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو      
النظاـ البيئي الحية كغير الحية مجتمعة أك منفردة في 

ىذا السؤاؿ نككف قد كصمنا كلئلجابة عمى  القرآف الكريـ؟
إلي مسعانا كىدفنا مف ىذه الدراسة إف شاء اهلل جمت 

.  قدرتو
البيئة ترتبط بجميع مجاالت الحياة كأىميا األرض       
كسمائيا كتربتيا كصخكرىا كما عمييا مف  كىكائيا بمائيا

، (برية كمائية)، كثركة حيكانية (حرجية كمثمرة)ثركة نباتية 
كلك تأممنا ألفاظ القرآف (. مف كؿ األجناس)كثركة بشرية 

الكريـ في المعاجـ المفيرسة لمقرآف مثؿ المعجـ المفيرس 
لكجدنا  (3()2)الباقي أللفاظ القرآف الكريـ لمحمد فؤاد عبد

كتبرز  ،مئات األلفاظ المتعمقة بعناصر البيئة المختمفة
القرآف الكريـ التي  مف آياتبكضكح مف خبلؿ الكثير 

 .لى تمؾ العناصر البيئيةتطرقت إ

 :دور الحضارة اإلسالمية في العلوم البيئية
أضافت الحضارة اإلسبلمية الكثير لعمـ البيئة، فمقد       

كاف لعمماء العرب كالمسمميف دكر بارز ال يمكف تناسيو 
في العمـك البيئية كالتي شممت عمـ النبات كالحيكاف 

ب كالمسمميف كمف أشير عمماء العر. كالحشرات كاألرض
الجاحظ كابف مسككيو كالقزكيني كابف : في ىذه المجاالت

سينا كاألصمعي كالمجريطي كأبك زكريا بف العكاـ كابف 
البيطار، كقد تناكؿ ىؤالء العمماء البيئة الطبيعية بما فييا 
مف الكائنات الحية الحيكانية كالنباتية، كالحيكانات المائية 

.  (4)كالبرية كالبرمائية

  :يئة بمعناها العامالب

لقد أكجز إعبلف مؤتمر البيئة الذم عقد في       
كؿ شيء يحيط "مفيـك البيئة بأنيا  1972استككيكلـ عاـ 

بمعناىا  (Environment / Ecology) كالبيئة .(5)"باإلنساف
اإلنساف كالحيكاف )العاـ تعني كؿ ما يحيط بالكائف الحي 

 .(6)كيؤثر بو كيتأثر بو( كالنبات كغيرىا مف الكائنات الحية

كيظير ىذا المعنى في العديد مف المراجع البيئية 
 .( 1()9()8()7)األساسية
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 :الطبيعي مكونات النظام البيئي -
 فػسي إلى قسميػة بشكؿ رئيػتقسـ عناصر البيئ      
كالمككنات  (Biotic Components)المككنات الحية : ىما

. (Abiotic Components)غير الحية 

كتضـ ىذه :ا (Biotic Components)الم و  تاالحية(اأ
 المنتجات :المجمكعة عدة أنكاع مف الكائنات الحية كىي

(Producers) : كىي الكائنات الحية التي تنتج غذاءىا
كذكرت النباتات في القرآف الكريـ بعدة . بنفسيا كالنباتات

َرْجَ  اِ ِهاَوَأ َزَلاِمَناالسَّنَم  اَم  اَفَ خْا :قاؿ سبحانو. آيات
 :كقاؿ جؿ عبله. [طو: 53]َأْزَواًج امِّنا َّنَ  ٍتاَ تَّنى

 ِلُ ْ ِرَجاِ ِهاَح ًّ ا*ااَوَأ َزْلَ  اِمَنااْلُمْعِصَراِتاَم  اَثجَّن ًج
ْذاُقْ ُتْماَي اُموَسىا :كقاؿ تعالى. [النبأ: 15،14]َوَ َ  ًت  َواِ 

َلَ  اَر َّنَكاُيْ ِرْجاَلَ  اِممَّن اَلنا َّنْصِ َراَعَ َىاَطَع ٍماَواِحٍداَف ْدُعا
تُ ِ ُتااَ ْرُضاِمناَ ْ ِ َه اَوِقثَّنآِئَه اَوُفوِمَه اَوَعَدِسَه ا
َوَ َصِ َه اَق َلاَأَتْسَتْ ِدُلوَناالَّنِذياُهَواَأْدَ ىاِ  لَّنِذياُهَوا

. [البقرة: 61]َ ْيرٌا
كىي  :(Primary Consumers)المسته   تاا وليةاا-

ة التي تتغذل عمى المنتجات كبعض أنكاع الكائنات الحي
قاؿ . كالنحؿ كالنمؿ اإلبؿك الخيؿ الحيكانات كمنيا

َواْلَ ْيَلاَواْلِ َغ َلاَواْلَحِميَراِلَتْرَ ُ وَه اَوِزيَ ًةاَوَيْ ُ ُقا :تعالى
َأَفََلاَي ُظُروَناِإَلىا:قاؿ تعالىك. [النحؿ: 8]َم اَ اَتْعَ ُمونَا
ِ ِلاَ ْيَ اُ لِا َهِذِاا :كقاؿ سبحانو. [الغاشية: 17]َقتْاااِْ

: [73َ  َقُةاالّ ِهاَلُ ْما َيًةاَفَذُروَه اَتْ ُ ْلاِف اَأْرِضاالّ هِا
َوَأْوَحىاَر ُّمَكاِإَلىاال َّنْحِلاَأِنا:كقاؿ سبحانو .[األعراؼ

اتَّنِ ِذياِمَنااْلِجَ  ِلاُ ُيوًت اَوِمَناال َّنَجِراَوِممَّن ا
َحتَّنىاِإَذااَأَتْوااَعَ ىا :كقاؿ سبحانو .[حؿالف: 68]َيْعِرُ ونَا

َواِدياال َّنْمِلاَق َلْتاَ ْمَ ٌةاَي اَأيُّمَه اال َّنْمُلااْدُ ُ وااَمَس ِ َ ُ ْماَ ا
 .[النمؿ: 18]َيْحِطَم َّنُ ْماُسَ ْيَم ُناَوُجُ وُدُااَوُهْماَ اَيْ ُعُرونَا

كىي  :(Secondary Consumers)االمسته   تاالث  ويةا-
الكائنات الحية التي تتغذل عمى المستيمكات األكلية، 
كالحيكانات المفترسة كالسباع كالحيكانات الكحشية التي 

َذاااْلُوُحوُشا:قاؿ تعالى. تتغذل عمى حيكانات أخرل َواِ 
. [التككير: 5]ُحِ َرتْا

 كىي :ا(Tertiary Consumers)ةاـالمسته   تاالثَلث ا-
. لى المستيمكات الثانكيةالكائنات الحية التي تتغذل ع

َف ْلَتَ َمُها :فاؿ تعالى. كالحيتاف التي تتغذل عمى األسماؾ
كاألفاعي التي تأكؿ . [الصافات: 142]اْلُحوُتاَوُهَواُمِ يمٌا

كقد ذكرت مثؿ ىذه المخمكقات . بعض الحيكانات الصغيرة
اَه اَفَ ْلقَا*َق َلاَأْلِ َه اَي اُموَسى:فاؿ تعالى. في القرآف الكريـ

 . [طو: 2 ،19] َفِإَذااِهَ اَحيَّنٌةاَتْسَعى
كىي  :(Omnivores Consumers)امسته   تاا تي ريةا-

كائنات حية تتغذل عمى النبات كالحيكاف، كيمكنيا أف 
 .أك ثانية أك ثالثة لتككف مستيمكة أكؿ

 األكلية)كاعتمادان عمى التقسيـ السابؽ لممستيمكات       
، نبلحظ أف أساس التقسيـ مبني (ةكالثانكية، كالثبلثي

عمى الطريقة أك األسمكب الذم يحصؿ فيو الكائف الحي 
عمى غذائو، حيث إف الغذاء مف االحتياجات الضركرية 
لمكائف الحي، كبيذا يككف اإلنساف مستيمكان أكليان عندما 
يتغذل مباشرة عمى ما أحؿ اهلل سبحانو لو مف النباتات، 

يان عندما يتغذل عمى ما أحمو اهلل كقد يككف مستيمكان ثانك
لو مف لحـك الحيكانات، كقد يككف اإلنساف مستيمكان ثالثان 
عندما يتغذل عمى ما أحؿ لو مف كائنات حية تتغذل 

ا :قاؿ تعالى. عمى كائنات حية أخرل كاألسماؾ ُأِحلَّن
: [96َلُ ْماَصْيُدااْلَ ْحِراَوَطَع ُمُهاَمَت ًع الَّنُ ْماَوِل سَّنيَّن َرةِا

َرااْلَ ْحَراِلَتْ ُ ُ وْااِمْ ُها :كقاؿ تعالى. [المائدة َوُهَواالَّنِذياَس َّن
ُ ُ وْااِمناَطيَِّ  ِتا: كقاؿ سبحانو. [النحؿ: 14]َلْحًم اَطِريًّ 
ُ ُ وْااَواْ َرُ وْاا :كقاؿ جمت قدرتو. [البقرة: 57]َم اَرَزْقَ  ُ مْا

ْزِقاال َّنِهاَوَ اَتْعَثْوْاا ِا  .[البقرة:  6]يااَ ْرِضاُمْفِسِدينَاِمنارِّ

كىي كائنات حية تقـك  :(Decomposers)المح َلتاا-
كىذه . بتحميؿ المكاد العضكية الرمية كتتغذل عمييا

الكائنات ليا دكر ىاـ في دكرة النظاـ البيئي الطبيعي 
حيث تسيـ في إعادة العديد مف العناصر اليامة إلى 

 .الطبيعة مف جديد
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تكسعت العمـك البيئية في تصنيؼ الكائنات لقد       
الحية كما ذكر سابقان، كلكنيا عجزت عف التصكير 

البالغ الركعة المكجز الكاضح السيؿ الذم ذكر في قكلو 
َوَم اِمناَد  َّنٍةاِف ااَ ْرِضاِإ َّناَعَ ىاالّ ِهاِرْزُقَه ا :تعالى

ا ِا ِ ينٍاَوَيْعَ ُماُمْسَتَ رَّنَه اَوُمْسَتْوَدَعَه اُ لٌّل : [6ياِ َت ٍاامُّم
كقد كـر رب العزة اإلنساف، فجعؿ لو الخيار بأف  .[ىكد

يككف مستيمكان أكليان أك ثانيان أك ثالثان لمغذاء، كىذا مف 
أكجو التكريـ كالتسخير لبني البشر، كىذا ما ال يتحقؽ 

كقد أنعـ اهلل عمى اإلنساف بأف جعمو . لممخمكقات األخرل
ائية، حيث ال يمكف في النظاـ عمى رأس السمسمة الغذ

البيئي الطبيعي ألم كائف آخر أف يعمك اإلنساف أك 
ْمَ  اَ ِ  ا َدَماَوَحَمْ َ  ُهْما :قاؿ تعالى. يتغذل عميو َوَلَ ْداَ رَّن

ْ َ  ُهْماَعَ ىا اَواْلَ ْحِراَوَرَزْقَ  ُهمامَِّناالطَّنيَِّ  ِتاَوَفضَّن ِف ااْلَ رِّ
 .[اإلسراء:  7]َتْفِضيَلًااَ ِثيٍرامِّمَّنْناَ َ ْ َ  

:ا(Abiotic Components)الم و  تاغيراالحيةا:اا
كأىـ ما يميز ىذه المككنات خمكىا مف مظاىر       

: كمف أىـ المككنات غير الحية. الحياة كالنمك كالتكاثر
كالحرارة كاألمطار كالرطكبة كالرياح )عناصر المناخ 

، كعناصر (جيفكاألككس)، كالعناصر الكيميائية (كالضكء
كيشكؿ الماء العنصر األساسي لمحياة كما  .التربة كالمياه

َوَجَعْ َ  اِمَنا :سبحانو قؿكؽجاء في محكـ التنزيؿ في 
اَ ْ ٍ اَح ٍّيا عممان بأف الماء ال يعد  .[األنبياء:  3]اْلَم  اُ لَّن

مف المككنات الحية في النظاـ البيئي، إذ أف المككنات 
 .الحياة كالنمك كالتكاثر الحية تمتاز بمظاىر

الفريد بين مكونات البيئة الحية وغير  التناسق -

 :الحية من منظور إسالمي
بعد أف تـ عرض مككنات النظـ البيئية       

(Ecosystems)  الحية كغير الحية بشكؿ عاـ فإننا
كمعجزاتو في  نستطيع أف نرل بكضكح قدرة الخالؽ 

ر عمى منح الحياة، الخمؽ فيك كحده جمت قدرتو القاد
كىك القادر عمى إحياء المكتى كبث الحياة في األرض 

اِمَنااْلَميِِّتاَوُيْ ِرُجا :قاؿ سبحانو. بعد مكتيا ُيْ ِرُجااْلَح َّن

اَوُيْحِي ااْ َْرَضاَ ْعَداَمْوِتَه  . [الرـك: 19]اْلَميَِّتاِمَنااْلَح ِّ
اَذِلُ ُماالّ هُاَوُمْ ِرُجااْلَميِِّتاِمَنااْل َا :كقاؿ سبحانو : [95يِّ

َأمَّنناَيْمِ ُكاالسَّنْمَعاواَ ْ َص َراَوَمنا :كقاؿ سبحانو. [األنعاـ
اَوَمنا اِمَنااْلَميِِّتاَوُيْ ِرُجااْلَميَّنَتاِمَنااْلَح ِّ ُيْ ِرُجااْلَح َّن

. [يكنس: 31]ُيَد ُِّرااَ ْمَراَفَسَيُ وُلوَناالّ ُهاَفُ ْلاَأَفََلاَتتَّنُ ونَا
فيك المحيي كالمميت، . الخمؽ كىذا ىك الخالؽىذا ىك 

يخرج الحي مف الميت كيخرج الميت مف الحي، فتبارؾ 
. اهلل أحسف الخالقيف

خمؽ اهلل يجد أف ىناؾ ارتباطان  النظر فيكمف يدقؽ       
كتكازنان كثيقان بيف مككنات البيئة الحية كغير الحية تعجز 

الص ىذه الكتب كالمراجع الحديثة مجتمعة عف استخ
َأَفَ ْما: قاؿ تعالى. العبلقة الكثيقة كما بينيا الخالؽ 

َي ُظُروااِإَلىاالسَّنَم  اَفْوَقُهْماَ ْيَ اَ َ ْيَ  َه اَوَزيَّن َّن َه اَوَم اَلَه ا
َواْ َْرَضاَمَدْدَ  َه اَوَأْلَ ْيَ  اِفيَه اَرَواِسَ اَوَأ َ ْتَ  ا*ااِمناُفُروجٍا

اَزْوٍجا ِ ياٍاَتْ ِصَرًةاوَا*ااَ ِهييٍاِفيَه اِمناُ لِّ اَعْ ٍدامُّم *اِذْ َرىاِلُ لِّ
ا َ  َرً  اَفَ  َ ْتَ  اِ ِهاَج َّن ٍتاَوَحاَّن ْلَ  اِمَناالسَّنَم  اَم  امُّم َوَ زَّن

ِرْزًق الِّْ ِعَ  ِداا*اَوال َّنْ َلاَ  ِسَ  ٍتالَّنَه اَطْ ٌعا َّنِضيدٌا*اااْلَحِصيدِا
ْيًت اكَا كقاؿ . [11-6 :ؽ]َذِلَكااْلُ ُروجُاَوَأْحَيْيَ  اِ ِهاَ ْ َدًةامَّن

الّ ُهاالَّنِذياَرَفَعاالسَّنَم َواِتاِ َغْيِراَعَمٍداَتَرْوَ َه اثُمَّنا: تعالى
اَيْجِريا َراال َّنْمَساَواْلَ َمَراُ لٌّل اْسَتَوىاَعَ ىااْلَعْرِشاَوَس َّن

ُلاااَي ِتاَلَع َّنُ ماِ ِ قَا ا اَر ُِّ ْماَ َجٍلامُّمَسمًّىاُيَد ُِّرااَ ْمَراُيَفصِّ
َوُهَواالَّنِذياَمدَّنااَ ْرَضاَوَجَعَلاِفيَه اَرَواِسَ ا*ااُتوِقُ ونَا

االثَّنَمَراِتاَجَعَلاِفيَه اَزْوَجْيِنااْثَ ْيِناُيْغِ  ا َوَأْ َه ًرااَوِمناُ لِّ
اِف اَذِلَكاَاَي ٍتالَِّ ْوٍماَيَتَف َّنُرونَا َوِف اا*اال َّنْيَلاال َّنَه َراِإنَّن

َتَج ِوَراٌتاَوَج َّن ٌتامِّْناَأْعَ  ٍااَوَزْرٌعاَوَ ِ يٌلااَ ْرِضاِقطَا ٌعامُّم
ُلاَ ْعَضَه ا ِصْ َواٌناَوَغْيُراِصْ َواٍناُيْسَ ىاِ َم  اَواِحٍداَوُ َفضِّ
اِف اَذِلَكاَاَي ٍتالَِّ ْوٍماَيْعِ ُ ونَا -[2َعَ ىاَ ْعٍضاِف ااُ ُ ِلاِإنَّن

ِ ِلاَ ْيَ اَأَفََلاَي ُظرُا :كقاؿ تعالى. [الرعد: 4 وَناِإَلىاااِْ
َلىااْلِجَ  ِلاَ ْيَ اُ ِصَ تْا*ااُ ِ َ تْا َلىااْ َْرِضاَ ْيَ ا*ااَواِ  َواِ 

مف ىذه اآليات الكريمة يظير . [الغاشية:  17-2]ُسِطَحتْا
بكضكح التناسؽ الفريد بيف مككنات البيئة الحية كغير 

 .الحية كما بينيا الخالؽ
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إلى التبايف كاالختبلؼ في كمف اآليات التي تشير       
: مككنات النظاـ البيئي الحية كغير الحية قكلو تعالى

اال َّنَهاَأ َزَلاِمَناالسَّنَم  اَم  اَفَ ْ َرْجَ  اِ ِها َأَلْماَتَراَأنَّن
ْ َتِ ًف اَأْلَواُ َه اَوِمَنااْلِجَ  ِلاُجَدٌداِ يٌضاَوُحْمٌرا َثَمَراٍتامُّم

ْ َتِ ٌ اَأْلَواُ َه اَوَغرَا ا*اااِ يُااُسودٌامُّم َوِمَناال َّن ِساَوالدَّنَوااِّ
َواْ َْ َع ِماُمْ َتِ ٌ اَأْلَواُ ُهاَ َذِلَكاِإ َّنَم اَيْ َ ىاال َّنَهاِمْناِعَ  ِدِاا

اال َّنَهاَعِزيٌزاَغُفورٌا  .[فاطر: 28،27]اْلُعَ َم  اِإنَّن
 :البيئة والتوازن البيئي من منظور إسالمي -

ث فيو مف كؿ مخمكقاتو كخمؽ الككف كب خمؽ اهلل       
اإلنساف ككرمو بالعقؿ عمى سائر مخمكقاتو كسخرىا 

كأساس الخمؽ ىك االتزاف، كتعجز النظريات . لخدمتو
المعاصرة التي تنادم حديثان بضركرة التكازف البيئي في 
العالـ المادم الذم نعيش بو عف أف تأتي بمثؿ ما ذكره 

اع التكازف في حياة الحؽ في كتابو الكريـ شامبلن كؿ أنك
اَ ْ ٍ ا :كيظير ذلؾ جميان في قكلو تعالى. اإلنساف ِإ َّن اُ لَّن

َوَأ َ ْتَ  اِفيَه اِمنا :كقاؿ تعالى. [القمر: 49]َ َ ْ َ  ُااِ َ َدرٍا
اَ ْ ٍ امَّنْوُزونٍا ا :كقاؿ سبحانو. [الحجر: 19]ُ لِّ َوَ َ َقاُ لَّن
َقْداَجَعَلاال َّنُها :، كقاؿ تعالى[افالفرؽ: 2]َ ْ ٍ اَفَ دَّنَرُااَتْ ِديًرا

اَ ْ ٍ اَقْدًرا َواَ ْرَضا :كقاؿ رب العباد. [الطبلؽ: 3]ِلُ لِّ
اَ ْ ٍ ا َمَدْدَ  َه اَوَأْلَ ْيَ  اِفيَه اَرَواِسَ اَوَأ َ ْتَ  اِفيَه اِمناُ لِّ

ااِزِقينَاَوَجَعْ َ  اَلُ ْماِفيَه اَمَع ِيَشاَوَمنالَّنْسُتْماَلُهاِ رَا*اامَّنْوُزونٍا
نامِّناَ ْ ٍ اِإ َّناِع َدَ  اَ َزاِئُ ُهاَوَم اُ َ زُِّلُهاِإ َّناِ َ َدٍرا*ا َواِ 

ْعُ ومٍا َي َحاَلَواِقَ اَفَ  َزْلَ  اِمَناالسَّنَم  اَم  ا*اامَّن َوَأْرَسْ َ  االرِّ
إف . [الحجر: 19-22]َفَ ْسَ ْيَ  ُ ُموُااَوَم اَأ ُتْماَلُهاِ َ  ِزِ ينَا

المحكـ كالمقدر كالمكزكف لمككف كلؤلرض ما  ىذا التدبير
.  ىك إال آية مف آيات اإلبداع في الخمؽ

إف مف يتفكر في خمؽ اهلل يجد أف الديف       
كتشير . اإلسبلمي اىتـ بجميع نكاحي الحياة البشرية

 آيات القرآف الكريـ في مكاضع عديدة إلى أف الخالؽ 
ر بيئية خمؽ األرض كالسماء كما بينيما مف عناص

مختمفة، كجعؿ لكؿ منيا قدران مكزكنان يتأثر كيؤثر عمى 
اِف اَ ْ ِقا :قاؿ تعالى. غيره مف مخمكقات اهلل ِإنَّن

السَّنَم َواِتاَواَ ْرِضاَواْ ِتََلِ اال َّنْيِلاَوال َّنَه ِراَواْلُفْ ِكاالَّنِت ا

ِمَنااَتْجِرياِف ااْلَ ْحِراِ َم اَي َفُعاال َّن َساَوَم اَأ َزَلاالّ هُا
اِفيَه ا السَّنَم  اِمنامَّن  اَفَ ْحَي اِ ِهاا ْرَضاَ ْعَداَمْوِتَه اَوَ ثَّن
ِراَ ْيَنا َي ِحاَوالسَّنَح ِاااْلُمَس ِّ اَد  َّنٍةاَوَتْصِريِ االرِّ ِمناُ لِّ

 . [البقرة: 164]السَّنَم  اَواَ ْرِضااَي ٍتالَِّ ْوٍماَيْعِ ُ ونَا
. [الرحمف: 5]ُحْسَ  نٍاال َّنْمُساَواْلَ َمُرااِا: كقاؿ 
إلى البحث العممي  الكريـ اإلنسافدعا القرآف       

كاكتشاؼ قكانيف الطبيعة، فالكثير مف آيات القرآف الكريـ 
تدعك اإلنساف إلى دراسة ما يحيط بو مف شكاىد دالة 

كالباحث في شؤكف البيئة يدرؾ . (11)عمى كجكد الخالؽ
عجازىا ا لزمني حينما مدل شمكؿ شريعة اإلسبلـ كا 

تبصرت بمشكبلت البيئة منذ نزكؿ الكحي عمى الرسكؿ 
، كلك أخذنا التكازف البديع القائـ بيف الشمس (12)الكريـ

أف عمماء الفمؾ في الييئات العممية  ناجدلككاألرض، 
كالفمكية العالمية قد قدركا المسافة بيف الشمس كاألرض ب 

ىذه مميكف ميؿ، كقاؿ العمماء إنو لك تضاعفت  93
المسافة لجمدت القشرة األرضية مف شدة البركدة 

كأصبحت غير صالحة لمحياة عمييا، كلك انخفض ىذا 
البعد إلى النصؼ الرتفعت درجة الحرارة عمى األرض 

كقالكا أيضان إف ىذا البعد ىك أفضؿ . لتحرؽ كؿ ما عمييا
بعد لمشمس عف األرض بحيث يعطي ىذا التدرج 

ة بيف الميؿ كالنيار، كفي المعركؼ في درجات الحرار
مف ذلؾ نجد أف ىذا الككف يسير . الصيؼ كالشتاء

بمكجب نظاـ إليي بديع ال يشذ أحدىا عف مساره 
لى أف يرث اهلل األرض  المخصص لو منذ قديـ األزؿ كا 

كيظير ذلؾ التكازف البديع في قكؿ اهلل . (13)كمف عمييا
َذااَقَضىاَأْمرًااَ ِديُعاالسَّنَم َواِتاَواَ رْا :تبارؾ كتعالى ِضاَواِ 

ا :كقاؿ تعالى. [البقرة: 117]َفِإ َّنَم اَيُ وُلاَلُهاُ ناَفَيُ ونُا ِإنَّن
ِف اَ ْ ِقاالسَّنَم َواِتاَواَ ْرِضاَواْ ِتََلِ اال َّنْيِلاَوال َّنَه ِرااَي ٍتا

ُْوِل اا ْلَ  اِا ِّ [19  :آؿ عمراف] .كقاؿ جمت قدرتو: َوِمْنا
اِفيِهَم اِمنا َي ِتِهاَ ْ ُقا السَّنَم َواِتاَواْ َْرِضاَوَم اَ ثَّن

َوُهَواالَّنِذياَ َ َقا :كقاؿ تعالى. [الشكرل: 29]َدا َّنةٍا
 :كقاؿ تعالى. [نعاـاأل: 73] السَّنَم َواِتاَواَ ْرَضاِ  ْلَحقِّا

اَ ْفٍسا اَوِلُتْجَزىاُ لُّم َوَ َ َقاال َّنُهاالسَّنَم َواِتاَواْ َْرَضاِ  ْلَحقِّ



 طالل محمد المومني .........................................................................................حماية البيئة من منظور إسالمي 

العدد  الثاني، دالمجل                                                         المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2006/ ه 1427، (2)

194 

اَر َّنُ ُماالّ ُهاالَّنِذيا: كقاؿ . [الجاثية: 22]ااَ َسَ تْاِ مَا ِإنَّن
كقاؿ . [األعراؼ: 54]َ َ َقاالسَّنَم َواِتاَواَ ْرَضاِف اِستَّنةِا

اَوَمَت ٌعاِإَلىاِحينٍا :سبحانو : [36َوَلُ ْماِف ااَ ْرِضاُمْسَتَ رٌّل
َم َواِتاَولّ ِهاَم اِف االسَّنا :كقاؿ تعالى. [األعراؼ: 24البقرة، 

اَ ْ ٍ امُّمِحيًط  : [126َوَم اِف ااَ ْرِضاَوَ  َناالّ ُهاِ ُ لِّ
ال َّنُهاالَّنِذياَ َ َقاالسَّنَم َواِتاَواْ َْرَضا :، كقاؿ سبحانو[النساء

َوِلّ ِهاَم اِف االسَّنَم َواِتا: ، كقاؿ [السجدة: 4]َوَم اَ ْيَ ُهَم 
.  [النساء: 132]ِ يَلًاَوَم اِف ااَ ْرِضاَوَ َفىاِ  لّ ِهاوَا

 :خلق اإلنسان من منظور إسالمي
َسُ ِريِهْما َي ِتَ  اِف ااْاَف ِقاَوِف ا:قاؿ تعالى      

اَأَوَلْماَيْ ِ اِ َر َِّكاَأ َّنُها َأ ُفِسِهْماَحتَّنىاَيَتَ يَّنَناَلُهْماَأ َّنُهااْلَحقُّم
اَ ْ ٍ اَ ِهيدٌا خمؽ  إف اهلل . [53:فصمت]َعَ ىاُ لِّ

ساف مف عدـ، فقد خمقو مف طيف، كالطيف مف اإلف
فقد خمؽ جسد اإلنساف مف . المككنات البيئية غير الحية

اَ ْ ٍ اَ َ َ ُهاَوَ َدَأا :قاؿ سبحانو. الطيف الَّنِذياَأْحَسَناُ لَّن
كلكف الجسد ببل . [السجدة: 7]َ ْ َقاااِْ َس ِناِمناِطينٍا

لبني  ركح جثو ىامدة، لذلؾ كىب اهلل سبحانو الركح
ْيُتُها :قاؿ تعالى. البشر لتككف الركح رمزان لمحياة َفِإَذااَسوَّن

وِح اَفَ ُعوْااَلُهاَس ِجِدينَا . [الحجر: 29]َوَ َفْ ُتاِفيِهاِمنارُّم
. عمى اإلنساف نعمة التكاثر كالستمرار الخمؽ أنعـ اهلل 

اُ ِ قَا*ااَفْ َي ُظِراااِْ َس ُناِممَّناُ ِ قَا :لؽ سبحانواقاؿ الخ
ْ ِااَوالتَّنَراِئاِا*ااِمنامَّن  اَداِفقٍا : [5-7َيْ ُرُجاِمناَ ْيِناالصُّم

َه ِتُ ْما :كقاؿ اهلل تعالى. [الطارؽ َيْ ُ ُ ُ ْماِف اُ ُطوِناُأمَّن
كما . [الزمر: 6]َ ْ ً  اِمناَ ْعِداَ ْ ٍقاِف اُظُ َم ٍتاَثََلثٍا

الببلييف مف البشر الذيف ليـ أشكاؿ مختمفة كيتحدثكف 
غات عديدة كيعيشكف في بقاع ىذا العالـ الفسيح، إال بؿ

. آية مف آيات الخالؽ جمت قدرتو في ىذا الككف الكاسع
َوِمْنا َي ِتِهاَ ْ ُقاالسَّنَم َواِتاَواْ َْرِضا :قاؿ تعالى

. [الرـك: 22]َواْ ِتََلُ اَأْلِسَ ِتُ ْماَوَأْلَواِ ُ مْا
 :تكريم الخالق لإلنسان على سائر المخلوقات

اإلنساف ككرمو بالعقؿ عمى سائر  خمؽ اهلل       
ندرؾ أسرار الككف  ؿ، فبالعؽمخمكقاتو ليدرؾ بو ما حكلو

كالحياة، كبالعقؿ نرل ركعة اإلبداع، كتناسؽ الخمؽ، 
كقد لفت . كبالعقؿ ندرؾ عظمة الخالؽ، كجماؿ خمقو

القرآف الكريـ عقؿ اإلنساف ليتأمؿ كليتفكر في ىذا الككف 
َوِف ااْ َْرِضا َي ٌتا :قاؿ تعالى. ق مف مخمكقاتكما في

:   [21،2َوِف اَأ ُفِسُ ْماَأَفََلاتُْ ِصُرونَا*االِّْ ُموِقِ ينَا
 :قاؿ تعالى. دات الككف لـ تكف مصادفةكفمكج. [الذاريات

َوَم اَ َ ْ َ  االسَّنَم َواِتاَواْ َْرَضاَوَم اَ ْيَ ُهَم اَ ِعِ ينَا[38 :
اِف اَ ْ ِقاالسَّنَم َواِتاَواَ ْرِضا :سبحانو كقاؿ. [الدخاف ِإنَّن

ُْوِل اا ْلَ  اِا الَّنِذيَنا*ااَواْ ِتََلِ اال َّنْيِلاَوال َّنَه ِرااَي ٍتا ِّ
َيْذُ ُروَناالّ َهاِقَي ًم اَوُقُعوًدااَوَعَ َىاُجُ وِ ِهْماَوَيَتَف َّنُروَناِف ا

َ َ ْ َتاَهذااَ  ِطًَلاَ ْ ِقاالسَّنَم َواِتاَواَ ْرِضاَر َّنَ  اَم ا
كمف . [آؿ عمراف:  191،19]ُسْ َح َ َكاَفِ َ  اَعَذاَااال َّن رِا

يتأمؿ في خمؽ ىذا الككف بكؿ مككناتو الحية كغير 
الحية يجده يسير كفؽ نظاـ مبدع كدقيؽ كمحكـ ال خمؿ 

. فسبحاف اهلل الخالؽ الذم أكجد ىذا النظاـ البديع. فيو
َذااَقَضىاَأْمرًااَ ِديُعاالسَّنا :قاؿ تعالى َم َواِتاَواَ ْرِضاَواِ 

. [البقرة: 117]َفِإ َّنَم اَيُ وُلاَلُهاُ ناَفَيُ ونُا
كفتح المدارؾ، كأثار  العقؿ،إف اإلسبلـ حرر       

التفكير حيف ربط بيف اإليماف كالمعرفة، كحيف حث عمى 
التأمؿ كالتدبر في خمؽ السمكات كاألرض، كحث عمى 

الككف حتى يستقيـ تفكير المسمـ،  التفكير في آفاؽ
كتصح نظرتو إلى الككف كالحياة كالعالـ بشمكؿ كعمؽ 

كلك عدنا . (14)ليصؿ إلى المعرفة الحقة، كالعمـ الصحيح
إلى القرآف الكريـ لكجدنا أف آياتو تحث اإلنساف عمى 
التأمؿ كالتفكير في نفسو كما حكلو مف الكائنات، كفي 

. (15)الككف كنظامو كقكانينو
كمف تكريـ الخالؽ لئلنساف أنو سخر لو سبؿ       

َوَلَ ْدا :العيش ككرمو عمى الكثير مف خمقو، قاؿ تعالى
اَواْلَ ْحِراَوَرَزْقَ  ُهمامَِّنا ْمَ  اَ ِ  ا َدَماَوَحَمْ َ  ُهْماِف ااْلَ رِّ َ رَّن

ْ َ  ُهْماَعَ ىاَ ِثيٍرامِّمَّنْناَ َ ْ َ  اَتْفِض  :  [7 ًاالطَّنيَِّ  ِتاَوَفضَّن
َراَلُ مامَّن اِف ا :كقاؿ تعالى. [اإلسراء اال َّنَهاَس َّن َأَلْماَتَرْوااَأنَّن

السَّنَم َواِتاَوَم اِف ااْ َْرِضاَوَأْسَ َغاَعَ ْيُ ْماِ َعَمُهاَظ ِهَرًةا
َرا :كقاؿ تعالى. [لقماف:  2]َوَ  ِطَ ةًا اال َّنَهاَس َّن َأَلْماَتَراَأنَّن
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ُهَواالَّنِذيا:كقاؿ سبحانو. [الحج: 65]َلُ مامَّن اِف ااْ َْرضِا
اَجَعَلاَلُ ُمااْ َْرَضاَذُلوً اَف ْمُ واا

َلْيِهاال ُّمُ ورُا ْزِقِهاَواِ  .  [الممؾ: 15]ِف اَمَ  ِ ِ َه اَوُ ُ وااِمنارِّ
كتعتبر ىذه النعـ أمانة كعمى اإلنساف أف يحافظ       

ِذيَنا َمُ وْااَ اَي اَأيُّمَه االَّنا :قاؿ تعالى. عمى ما أؤتمف عميو
َتُ وُ وْااالّ َهاَوالرَّنُسوَلاَوَتُ وُ وْااَأَم َ  ِتُ ْماَوَأ ُتْما

ِإ َّن اَعَرْضَ  ااْ ََم َ َةا :كقاؿ تعالى. [األنفاؿ: 27]َتْعَ ُمونَا
َعَ ىاالسَّنَم َواِتاَواْ َْرِضاَواْلِجَ  ِلاَفَ َ ْيَناَأناَيْحِمْ َ َه ا

َحَمَ َه اااِْ َس ُناِإ َّنُهاَ  َناَظُ وًم اَوَأْ َفْ َناِمْ َه اوَا
كعمى اإلنساف أف يمتـز بأكامر اهلل . [األحزاب: 72]َجُهوً ا

قاؿ سبحانو.، كيجتنب نكاىيو: ُقْلاِإ َّنَم اَحرَّنَماَر َِّ ا
. [األعراؼ:33]اْلَفَواِحَشاَم اَظَهَراِمْ َه اَوَم اَ َطنَا

 :اإلنسان واالستخالف في األرض
إف اليدؼ الرئيسي لخمؽ اإلنساف عمى األرض       

اِلَيْعُ ُدوااا:سبحانواقاؿا.لعبادة كطاعة اهلل  َوَم اُأِمُروااِإ َّن
َوَم ا :كقاؿ تعالى. [البينة: 5]ال َّنَهاُمْ ِ ِصيَناَلُهاالدِّينَا

اِلَيْعُ ُدونِا اَوااِْ َساِإ َّن كقاؿ . [الذاريات: 56]َ َ ْ ُتااْلِجنَّن
: ىاَر ُّمَكاَأ َّناَتْعُ ُدوْااِإ َّناِإيَّن ُااَوِ  ْلَواِلَدْيِناَوَقَضا

ُيَس ُِّ اِل َّنِهاَم اِف ا :كقاؿ تعالى. [اإلسراء: 23]ِإْحَس ً  
: [1السَّنَم َواِتاَوَم اِف ااْ َْرِضاَلُهااْلُمْ ُكاَوَلُهااْلَحْمدُا

اَواِتاَوَم اُيَس ُِّ اِل َّنِهاَم اِف االسَّنمَا :كقاؿ تعالى. [التغابف
. [الجمعة: 1]ِف ااْ َْرِضااْلَمِ ِكااْلُ دُّموسِا

: استخمؼ يستخمؼ استخبلفان، فاالستخبلؼ      
اتخاذ الخميفة، ليخمؼ كينكب فيما فكض  :معناهمصدر، 

إف مف تكريـ الخالؽ جمت  .(16)إليو االستخبلؼ فيو
قدرتو لئلنساف أف جعمو خميفة لو عمى ىذه األرض، 

خبلؼ يتـ بإقامة الحؽ كالعدؿ كنشر الخير كىذا االست
اَجَعْ َ  ُ ْماَ ََلِئَ اِف ا: قاؿ سبحانو. كالصبلح ثُمَّن
َواْذُ ُروْااِإْذاَجَعَ ُ ْماُ َ َف  ا: كقاؿ . [يكنس: 14]اَ ْرضِا

ِمناَ ْعِداَع ٍداَوَ وَّنَأُ ْماِف ااَ ْرِضاَتتَّنِ ُذوَناِمناُسُهوِلَه ا
كقاؿ . [األعراؼ: 74]اْلِجَ  َلاُ ُيوًت اُقُصوًرااَوَتْ ِحُتونَا

ْذاَق َلاَر ُّمَكاِلْ َمََلِئَ ِةاِإ ِّ اَج ِعٌلاِف ااَ ْرِضا :تعالى َواِ 

اَ ِ يَفًةاَق ُلوْااَأَتْجَعُلاِفيَه اَمناُيْفِسُداِفيَه اَوَيْسِفُكاالدَِّم  ا
اِدَكاـُحاِ َحمْاـُ َساِّااَوَ ْحنُا

. [البقرة:  3]َأْعَ ُماَم اَ اَتْعَ ُمونَااَوُ َ دُِّساَلَكاَق َلاِإ ِّ 
 اف في ػلؼ اإلنسػف استخػالى حيػكما أف اهلل تع      

األرض فإنو عميـ بطاقاتو كقدراتو العقمية كالنفسية 
عمار األرض مف أىـ  .(17)كالعممية التي خمقيا كا 

األىداؼ السامية لخمؽ اإلنساف، كعمارة األرض تتـ 
ُهَوا :قاؿ تعالى. كاإلصبلح بالغرس كالزرع كالبناء

فإذا . [ىكد: 61]َأ َ َ ُ مامَِّنااَ ْرِضاَواْسَتْعَمَرُ ْماِفيَه 
فيـ اإلنساف ىذا التسخير عمى أنو تسخير عناية كرعاية 
ذا حافظ عمى ما كىب لو  كعمارة ال كجو فيو لمتدمير، كا 

ال فإنو سيخؿ  ليحفظ نفسو كالخمؽ مف حكلو نجا، كا 
ة كيفسدىا عمى نحك قد ال يككف العبلج بالنظـ البيئي

بعده ممكنان، كعندىا سيجمب عمى نفسو كعمى غيره 
 .الككارث كالكيبلت

:االثروة المائية من منظور إسالمي
تظير بشكؿ كاضح كجمي في آيات القرآف الكريـ       

صكر مف اإلعجاز العممي حكؿ ربط الثركة المائية مع 
ىا الحية كغير الحية عناصر البيئة المختمفة بمككنات

 كالغبلؼ( كاألمطارالسماء )الغبلؼ الجكم : مثؿ
النباتات ) ، كالغبلؼ الحيكم(األرض كالجباؿ)األرضي 

ية مف آيات آ، كمف ذلؾ الربط نجد (كالحيكانات كاإلنساف
عجازه في خمقو، حيث جعؿ اهلل  الماء أساس  الخالؽ كا 

َ  اِمَنااْلَم  اَوَجَعلْا:الحياة عمى ىذه األرض، قاؿ سبحانو
اَ ْ ٍ اَح ٍّيا َوالّ ُهاَأ َزَلاِمَنا:كقاؿ . [األنبياء:  3] ُ لَّن

. [النحؿ: 65]اْلسَّنَم  اَم  اَفَ ْحَي اِ ِهااَ ْرَضاَ ْعَداَمْوِتَه 
َوِمْنا َي ِتِهاَأ َّنَكاَتَرىااْ َْرَضاَ  ِ َعًةاَفِإَذاا :كقاؿ سبحانو

االَّنِذياَأْحَي َه اَلُمْحِي اَأ َزْلَ  اَعَ ْيَه ااْلَم  اا ْهَتزَّنْتاَوَرَ ْتاِإنَّن
اَ ْ ٍ اَقِديرٌا كقاؿ رب . [فصمت: 39]اْلَمْوَتىاِإ َّنُهاَعَ ىاُ لِّ

َوَتَرىااْ َْرَضاَه ِمَدًةاَفِإَذااَأ َزْلَ  اَعَ ْيَه ااْلَم  ا :العزة
اَزْوٍجاَ ِهييٍا كقاؿ . [حجاؿ: 5]اْهَتزَّنْتاَوَرَ ْتاَوَأ َ َتْتاِمناُ لِّ

َوُهَواالَّنِذَياَأ َزَلاِمَناالسَّنَم  اَم  اَفَ ْ َرْجَ  اِ ِها :سبحانو
اَ ْ  ٍا . [األنعاـ: 99]َ َ  َتاُ لِّ
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لقد أثبت العمـ الحديث أف أصؿ الحياة ىك الماء،       
نو العنصر األكؿ لكؿ خمية حية كيشكؿ الماء  .(19()18)كا 

ة مف سكائمو، ثمثي خبليا جسـ اإلنساف كتسعيف بالمائ
كفيو تجرم جميع التفاعبلت الحيكية في الجسـ، كيساعد 

فالماء أساس . ( 2)في تنظيـ حرارة الجسـ بالتعرؽ
الحياة، كيتكقؼ عمى كجكد الماء الصالح حياة اإلنساف 

إف ىذا التكافؽ الفريد بيف المككنات . كالحيكاف كالنبات
العزيز الحية كغير الحية الذم ذكره رب العزة في كتابو 

يؤكد عمى أف البيئة ىي كحدة متكاممة كمتزنة مكانيان 
كزمانيان لتكفر عكامؿ البقاء كمقكمات الحياة، كىذا لف يتـ 
دكف المحافظة عمى المكارد الطبيعية لمبيئية مف اإلسراؼ 

ىذا خمؽ اهلل، كىذه البيئة . أك التبذير أك التمكث
.  كمككناتيا كما خمقيا اهلل

الكقت  المعاصر فيمف دكؿ العالـ  إف الكثير      
الحاضر تعاني مشاكؿ جمة في قطاع المكارد المائية، 

كعمى سبيؿ المثاؿ تتسـ المكارد المائية في األردف بالشح 
  .(22()21)كالتذبذب بحكـ مكقعيا الجغرافي كالمناخي

: من منظور إسالمي من الغذائياأل
لئلنساف، ضركرم كىاـ  (النباتي كالحيكاني) الغذاء      

فيك مصدر الطاقة التي يحتاج إلييا اإلنساف لمقياـ 
فالغذاء مف المقكمات . (23)باألعماؿ كاألنشطة المختمفة

عمى  الرئيسية لمحياة، كىك نعمة مف النعـ التي أنعميا اهلل 
َي اَأيُّمَه االَّنِذيَنا َمُ وْااُ ُ وْااِمناَطيَِّ  ِتاَم ا :قاؿ تعالى. البشر

َوُ ُ وْاا :كقاؿ الخالؽ تبارؾ كتعالى. [البقرة: 172]َرَزْقَ  ُ مْا
 :كقاؿ سبحانو. [المائدة: 88]ِممَّن اَرَزَقُ ُماالّ ُهاَحََلً اَطيًِّ  

ثُمَّنا*اَأ َّن اَصَ ْ َ  ااْلَم  اَص ًّ ا*ااَفْ َي ُظِراااِْ َس ُناِإَلىاَطَع ِمهِا
*ااَوِعَ ً  اَوَقْضً  *ااَح ًّ اَفَ  َ ْتَ  اِفيَه *ااَ َ ْ َ  ااْ َْرَضاَ  ًّ 

َت ًع ا*ااَوَف ِ َهًةاَوَأ ًّ *ااَوَحَداِئَقاُغْ ً  *ااَوَزْيُتوً  اَوَ ْ ًَلا مَّن
 . [عبس: 22-32]لَّنُ ْماَوِ َْ َع ِمُ مْا

الَّنِذياَأْطَعَمُهمامِّناُجوٍعاَو َمَ ُهما :قاؿ تعالىك      
الغذائي مف يعتبر مكضكع األمف  ،[قريش: 4]مِّْناَ ْو ٍا

، كتحصيؿ ىذه النعمة مرىكف بعزيمة إحدل نعـ اهلل 
اإلنساف ككسبو، كىذه النعمة تقتضي التأمؿ المستمر 

كتحقيؽ كالتفكر الدائب لمتعرؼ عمى المنعـ الحقيقي 
فراده بيا   اءػران لو كرجػ، شؾ العبكدية لو كا 

. استمرارىا كدكاميا
ىذه النعمة كعمى اإلنساف أف يصكف ىذا الفضؿ ك      

ُ ُ وْاا :قاؿ تعالى. دكف إسراؼ أك تبذير أك فساد
ااْلُمْسِرِفينَا : 31]اَواْ َرُ وْااَوَ اُتْسِرُفوْااِإ َّنُهاَ اُيِحاُّم

ْزِقاال َّنِهاَوَ ا:كقاؿ تعالى. [األعراؼ ُ ُ وْااَواْ َرُ وْااِمنارِّ
كقاؿ . [البقرة:  6]َتْعَثْوْااِف ااَ ْرِضاُمْفِسِدينَا

ُ ُ وْااِمناَثَمرِِااِإَذااَأْثَمَراَو ُتوْااَح َّنُهاَيْوَماَحَص ِدِاا:بحانوس
. [األنعاـ: 141]َوَ اُتْسِرُفواْا

لقد حرص اإلسبلـ حرصان شديدان عمى حماية       
البيئة النباتية مف خبلؿ سف التشريعات المختمفة كما 
رة كرد في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة كفي سي

كذلؾ لبلستفادة مف األرض . السمؼ الصالح
كاستصبلحيا كزراعتيا لتكفير الغذاء كالذم يعتبر 

َفْ َي ُظِراااِْ َس ُنا:قاؿ سبحانو. متطمبان أساسيان لئلنساف
ثُمَّناَ َ ْ َ  ا*ااَأ َّن اَصَ ْ َ  ااْلَم  اَص ًّ *ااِإَلىاَطَع ِمهِا
*ااَوِعَ ً  اَوَقْضً  *اا ًّ َفَ  َ ْتَ  اِفيَه احَا*اااْ َْرَضاَ  ًّ 

*ااَوَف ِ َهًةاَوَأ ًّ *ااَوَحَداِئَقاُغْ ً  *ااَوَزْيُتوً  اَوَ ْ ًَلا
َت ًع الَّنُ ْماَوِ َْ َع ِمُ مْا  :كقاؿ سبحانو. [عبس: 22-32]مَّن

َوَأ َزَلاِمَناالسَّنَم  اَم  اَفَ ْ َرْجَ  اِ ِهاَأْزَواًج امِّنا َّنَ  ٍتا
َوَأ َزْلَ  اِمَنا :قاؿ جؿ عبلهك. [طو: 53]َ تَّنى

ِلُ ْ ِرَجاِ ِهاَح ًّ ا*اااْلُمْعِصَراِتاَم  اَثجَّن ًج 
ُهَواالَّنِذياَأ َ َ اَج َّن ٍتا: كقاؿ . [النبأ: 15،14]َوَ َ  ًت 

ْرَعاُمْ َتِ ًف ا ْعُروَ  ٍتاَوَغْيَراَمْعُروَ  ٍتاَوال َّنْ َلاَوالزَّن مَّن
ْيُتوَناَوالرُّما : [141مَّن َناُمَتَ  ِ ًه اَوَغْيَراُمَتَ  ِ هٍاُأُ ُ ُهاَوالزَّن

َتَج ِوَراٌتا: كقاؿ تعالى. [األنعاـ َوِف ااَ ْرِضاِقَطٌعامُّم
: كقاؿ تعالى. [الرعد: 4]َوَج َّن ٌتامِّْناَأْعَ  ٍااَوَزْرعٌا

ُها ْ الَّنِذياَجَعَلاَلُ مامَِّناال َّنَجِرااْ َْ َضِراَ  ًرااَفِإَذااَأ ُتمامِّ
َو َيٌةالَّنُهُمااْ َْرُضا :كقاؿ سبحانو. [يس:  8]نَاُتوِقُدو

*اااْلَمْيَتُةاَأْحَيْيَ  َه اَوَأْ َرْجَ  اِمْ َه اَح ًّ اَفِمْ ُهاَيْ ُ ُ ونَا
ْرَ  اِفيَه اِمْنا َوَجَعْ َ  اِفيَه اَج َّن ٍتاِمنا َّنِ يٍلاَوَأْعَ  ٍااَوَفجَّن

ِمَ ْتُهاَأْيِديِهْماَأَفََلاِلَيْ ُ ُ وااِمناَثَمرِِااَوَم اعَا*اااْلُعُيونِا
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كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف . [يس: 33-35]َيْ ُ ُرونَا
 .أحد أشكاؿ شكر النعمة حفظيا مف التبذير

 

 

: من منظور إسالمي الغابات المحافظة على
 13.2تبمغ مساحة األراضي اليابسة في العالـ       

بميكف ىكتار، نصفيا غير قابؿ لمزراعة، كأكثر مف 
مراعي، كأقؿ مف ربعيا الباقي %( 25.7)ىا ربع
غير أف مساحة . أراض قابمة لمزراعة%( 24.3)

األراضي المزركعة فعبلن أقؿ مف نصؼ مساحة 
فقط، كما زاؿ القسـ %( 43.5)األراضي القابمة لمزراعة 

. األكبر ينتظر المبادرة اإلنسانية الستزراعو كاستغبللو
م تناقص مستمر، ف مساحة الغابات في العالـ ؼكما أ

تقمصت المساحة  1995- 199ففي الفترة ما بيف 
 .(24)مميكف ىكتار 56.3الكمية لمغابات في العالـ بنحك 

كما تعاني الثركة الزراعية كالنباتية في العالـ المعاصر 
في ىذه األياـ مف أخطار عديدة كمشاكؿ بيئية جمة 

الحياة  كلـ تسمـ. تيدد التنكع الحيكم النباتي كمان كنكعان 
  .(26()25)النباتية مع التقدـ العممي كالصناعي مف التدمير

يمكف تقسيـ العناية اإلسبلمية بالمحافظة عمى       
: إلى قسميف رئيسيف (الغابات) البيئة النباتية كالبرية

 عناية اإليجاد كاإلمداد -1
. عناية الحماية كعدـ اإلفساد -2

م الحديث النبكم كتظير عناية اإليجاد كاإلمداد ؼ      
ما مف ": قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ عف أنس : الشريؼ

مسمـ يغرس غرسان أك يزرع زرعان، فيأكؿ منو طير أك 
ركاه . "إنساف أك بييمة، إال كاف لو بو صدقة

.  (29)كمسمـ (28()27)البخارم
كتظير عناية الحماية كعدـ اإلفساد في كصايا       

غزكة مؤتة كىك التي أكصى بيا جيشو في  الرسكؿ 
ال تغرقّف نخبلن، كال تقطعّف شجرة، كال ": يتأىب لمرحيؿ

بف زيد كقؼ اكعندما سار جيش أسامة  .( 3)"تيدمكا بيتان 
ينصح الجيش، كيعظو، كيؤدب الجند  أبك بكر الصديؽ 

ال ": ؿ، فقابآداب الحرب، التي تعمميا مف الرسكؿ 
طعكا شجرة تفسدكا كال تعقركا نخبلن كال تحرقكه، كال تؽ

 غرسكا ): حػالصاؿ كقاؿ السمؼ. (32()31)"مثمرة
 (.فأكمنا كنغرس فيأكمكف

جاء النيي عف التعرض لؤلشجار كالزرع بالقطع       
أك اإلتبلؼ إال لضركرة مف باب المحافظة عمى البيئة 

: ليا فكائد كثيرة، منيا ألف األشجارالنباتية كالبرية، 
تزّكد اليكاء بكميات تعتبر الغابات رئة العالـ ألنيا  -1

كبيرة مف األككسجيف عمى مدار فصكؿ السنة كيعتبر 
األكسجيف مككنان رئيسيان مف مككنات الغبلؼ الجكم، 

. كضركريان لئلنساف كلمكائنات الحية البرية كالمائية
تخّمص األشجار كالنباتات اليكاء مف كميات كبيرة  -2

الذم يمعب  (CO2)مف غاز ثاني أكسيد الكربكف 
ر الرئيسي في إحدل المشاكؿ البيئية المعاصرة الدك

، (Global Warming)كىي مشكمة االحترار العالمي 
 (CO2)حيث يقـك غاز ثاني أكسيد الكربكف 

المكجكد في الغبلؼ الجكم بامتصاص األشعة 
القادمة مف أشعة  (Infra Red – IR)تحت الحمراء 

عمى ذلؾ رفع درجات الحرارة  الشمس، كيترتب
الجكم المبلمس لسطح األرض، كينتج عف  لمغبلؼ

كيرافؽ ، (33)ذلؾ رفع درجات الحرارة لسطح األرض
عنيا  ذلؾ تغيرات بيئية مناخية عمى األرض ينتج

. مشاكؿ بيئية متنكعة كمختمفة
. تساعد األشجار في تثبيت التربة -3
تساعد األشجار في التقميؿ مف التمكث الضكضائي  -4

. كخاصة في المدف
المثمرة ثركة طبيعية متجددة تزكد  تعتبر األشجار -5

اإلنساف بالثمار المختمفة كالتي تعتبر إحدل 
. المككنات اليامة لمغذاء النباتي

قاؿ . االستمتاع بالمنظر الجمالي كتمطيؼ الجك صيفان  -6
.  [النحؿ:81]َوالّ ُهاَجَعَلاَلُ مامِّمَّن اَ َ َقاِظََل ًا: تعالى

ثركة حرجية يمكف استثمار بعض أنكاع األشجار ؾ  -7
ككمصدر لتجارة األخشاب العالمية كالتي تعتبر المكاد 
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األكلّية لمصناعات الخشبية كصناعة الكرؽ، عمى أف 
يرافؽ ذلؾ التخطيط كاالستخداـ األمثؿ لتمؾ األشجار 

 .حتى تبقى ىذه األشجار ثركة متجددة

المحافظة على الثروة الحيوانية من منظور إسالمي 

لحيكانية في العديد مف آيات القرآف ذكرت الثركة ا      
الكريـ، كما سميت بعض سكر القرآف بعدد مف أسماء 

البقرة، األنعاـ، النحؿ كالنمؿ كالعنكبكت : الحيكانات منيا
كمف آيات الذكر الحكيـ التي تشير إلى التنكع . كالفيؿ

اَواْ َْ َع ِما :الحيكم قكؿ اهلل تعالى َوِمَناال َّن ِساَوالدَّنَوااِّ
ُمْ َتِ ٌ اَأْلَواُ ُهاَ َذِلَكاِإ َّنَم اَيْ َ ىاال َّنَهاِمْناِعَ  ِدِاااْلُعَ َم  ا

اال َّنَهاَعِزيٌزاَغُفورٌا . [فاطر: 28]ِإنَّن
إف القرآف الكريـ أنفرد عف غيره مف كتب األدياف       

السماكية األخرل بأنو ذكر في آياتو كثيران مف الحيكانات 
بؿ لقد . إلنساف بعبلقة منفعةكال سيما التي ترتبط مع ا

. صنؼ الحيكانات إلى أنكاع شتىكذكر القرآف الكريـ 
اَدا َّنٍةاِمنامَّن  اَفِمْ ُهمامَّننا :قاؿ اهلل  َوال َّنُهاَ َ َقاُ لَّن

َيْمِ  اَعَ ىاَ ْطِ ِهاَوِمْ ُهمامَّنناَيْمِ  اَعَ ىاِرْجَ ْيِناَوِمْ ُهما
اال َّنَهاَعَ ىامَّنناَيْمِ  اَعَ ىاَأْرَ ٍعاَيْ ُ ُقا ال َّنُهاَم اَيَ   اِإنَّن

اَ ْ ٍ اَقِديرٌا َوَم اِمنا: كقاؿ تبارؾ كتعالى. [النكر:45]ُ لِّ
َد  َّنٍةاِف ااَ ْرِضاَوَ اَط ِئٍراَيِطيُراِ َجَ  َحْيِهاِإ َّناُأَمٌماَأْمثَ ُلُ ما

اِإَلىاَر ِِّهْما مَّن اَفرَّنْطَ  اِف االِ َت ِااِمناَ ْ ٍ اثُمَّن
كمف ىذه اآليات الكريمة نجد أف . [األنعاـ: 38]ُرونَاُيْحَشا

الخالؽ سبحانو ىيأ لممخمكقات بيئة تتبلئـ مع بنيتيا 
  .(34)كطبيعتيا
الثركة الحيكانية  كفي نفس الكقت سخر اهلل       

لئلنساف كجعؿ لو فييا منافع كثيرة ليستفيد منيا دكف 
ياُ ُطوِ َه اَوَلُ ْما ُّمسِ يُ مامِّمَّن ا ِا: قاؿ جمت قدرتو. تجاكز

َأَوَلْما: كقاؿ رب العزة. [المؤمنكف: 21]ِفيَه اَمَ  ِفُعاَ ِثيَرةٌا
َيَرْوااَأ َّن اَ َ ْ َ  اَلُهْماِممَّن اَعِمَ ْتاَأْيِديَ  اَأْ َع ًم اَفُهْماَلَه ا

َوِمْناَأْصَواِفَه اَوَأْوَ  رَِه ا: كقاؿ سبحانو. [يس: 71]َم ِلُ ونَا
: كقاؿ تعالى. [النحؿ:  8]َوَأْ َع رَِه اَأثَ ثً اَوَمَت ًع اِإَلىاِحينٍا

َواَ ْ َع َماَ َ َ َه اَلُ ْماِفيَه اِدْ ٌ اَوَمَ  ِفُعاَوِمْ َه اَتْ ُ ُ ونَا[5 :

ِلَتْرَ ُ وااال َّنُهاالَّنِذياَجَعَلاَلُ ُمااْ َْ َع َما: سبحانوكقاؿ  .[النحؿ
ُ ُ وااَواْرَعْواا: كقاؿ تعالى. [غافر: 79]ِمْ َه اَوِمْ َه اَتْ ُ ُ ونَا

ُْوِل اال ُّمَهى اِف اَذِلَكاَاَي ٍتا ِّ كقاؿ . [طو: 54]َأْ َع َمُ ْماِإنَّن
 ُّمْسِ يُ مامِّمَّن اِف اُ ُطوِ ِهاِمناَ ْيِناَفْرٍثاَوَدٍما: جّؿ كعبل

َيْ ُرُجاِمنا :كقاؿ رب العزة. [نحؿاؿ: 66]لَّنَ ً  اَ  ِلًص 
ْ َتِ ٌ اَأْلَواُ ُهاِفيِهاِ َف  اِل  َّن سِا : [69ُ ُطوِ َه اَ َراٌاامُّم

 . [النحؿ
كعدـ  كمف باب الحفاظ عمى الثركة الحيكانية      

عف ابف عمر رضي اهلل   قكؿ الرسكؿ اإلساءة ليا
ُعذبت امرأة في ىرة سجنتيا حتى : "عنيما أنو قاؿ

ت، فدخمت فييا النار، ال ىي أطعمتيا كسقتيا إذ مات
متفؽ " حبستيا، كال ىي تركتيا تأكؿ مف خشاش األرض

، كذكر في رياض (36)كالبخارم (35)ركاه مسمـ. عميو
.  (37)الصالحيف لمنككم

كقكؿ الخميفة أبي بكر الصديؽ في كصيتو لجيش       
إال كال تذبحكا شاة كال بقرة كال بعيران : )أسامة بف زيد

  .(39()38) (لمأكمة

التوعية البيئية والنهي عن الفساد ومنع اإلسراف 

ا:من منظور إسالمي
تنص تعاليـ الديف اإلسبلمي الحنيؼ عمى       

االىتماـ بالبيئة بكؿ صكرىا كاإلبقاء عمييا في حالة 
طبيعية متكازنة حتى تستمر الفائدة مف كرائيا كيعـ النفع 

ف تنتيي الحياة كتقـك جميع سكاف األرض إلى يـك أ
كمصادر التشريع اإلسبلمي الخاص بالبيئة . الساعة

مستمدة مف آيات القرآف الكريـ كمف أحاديث النبي محمد 
  .( 4)عميو السبلـ كمف أفعالو كأثاره

:  [6َوَ اَتْعَثْوْااِف ااَ ْرِضاُمْفِسِدينَا: قاؿ تعالى      
ىي عف اإلفساد في ، لقد تكرر في القرآف الكريـ الف[البقرة

األرض بعد أف خمقيا اهلل صالحة مييأة لمنفعة 
كأعمف لنا القرآف الكريـ أف اهلل ال يحب . المستخمفيف فييا

َوَ اَتْ ِغا: قاؿ سبحانو. الفساد، كال يحب المفسديف
ااْلُمْفِسِدينَا اال َّنَهاَ اُيِحاُّم : [77اْلَفَس َداِف ااْ َْرِضاِإنَّن
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َوَ اُتْفِسُدوْااِف ااَ ْرِضاَ ْعَدا: لكقاؿ تعاؿ. [القصص
َوَيْسَعْوَناِف ا: كقاؿ تعالى. [األعراؼ: 56]ِإْصََلِحَه 

ااْلُمْفِسِدينَا كقاؿ . [المائدة:64]اَ ْرِضاَفَس ًدااَوالّ ُهاَ اُيِحاُّم
ِلُيْفِسَداِفِيَه اَوُيْهِ َكااْلَحْرَثاَوال َّنْسَلاَوالّ ُهاَ ا :سبحانو
اا َوَ اَتْ َرُ وْاا: كقاؿ تعالى. [البقرة: 2 5]لَفَس دَاُيِحاُّم

كما . [األنعاـ: 151]اْلَفَواِحَشاَم اَظَهَراِمْ َه اَوَم اَ َطنَا
مف يفسد في األرض كيمكث بيئتيا بالعدكاف  تكعد اهلل 

عمييا كاالنحراؼ بيا عما خمقو اهلل ليا، فيذا نكع مف 
ذر مقترفيو بعذاب الكفر بالنعـ، الذم يجمب النقـ، كيف

شديد يكشؾ أف ينزؿ بيـ، كما نزؿ بقـك عاد كثمكد، قاؿ 
*ااَفَ ْ َثُروااِفيَه ااْلَفَس دَا*اادِاالَّنِذيَناَطَغْوااِف ااْلِ َل: تعالى

اَعَ ْيِهْماَر ُّمَكاَسْوَطاَعَذااٍا . [الفجر: 11-13] َفَصاَّن
الفساد في األرض  كفي آيات أخرل ربط اهلل       
َمناَقَتَلاَ ْفًس اِ َغْيِراَ ْفٍساَأْواَفَس ٍدا: قاؿ تعالى بالقتؿ،

ِف ااَ ْرِضاَفَ َ  َّنَم اَقَتَلاال َّن َساَجِميًع اَوَمْناَأْحَي َه اَفَ َ  َّنَم ا
، ككأف الفساد في األرض [المائدة: 32]َأْحَي اال َّن َساَجِميًع 

كتمكيث مصادرىا يؤدم إلى الفتؾ كالقتؿ كالمكت، كىذه 
قيقة يعيشيا العالـ المعاصر يكميان، بحيث يمكت اآلالؼ ح

بؿ المبلييف مف البشر بسبب التمكث كالمشاكؿ البيئية 
كىذا ال . األخرل الناجمة عف الفقر كالمجاعات كالحركب

َظَهَرا: يككف إال بما كسبت أيدم الناس، قاؿ تعالى
اَواْلَ ْحِراِ َم اَ َسَ ْتاَأيْا ِدياال َّن ِساِلُيِذيَ ُهمااْلَفَس ُداِف ااْلَ رِّ

كقاؿ  [الرـك: 41]َ ْعَضاالَّنِذياَعِمُ وااَلَع َّنُهْماَيْرِجُعونَا
َوَمناَيْعَمْلا*ااَفَمناَيْعَمْلاِمْثَ  َلاَذرَّنٍةاَ ْيًرااَيَراُا: سبحانو

.  [الزلزلة: 8،7]ِمْثَ  َلاَذرَّنٍةاَ رًّااَيَراُا
ًةاَوَسًط الَِّتُ وُ وْااَوَ َذِلَكاَجَعْ َ  كُا: قاؿ سبحانو       ْماُأمَّن

: [143ُ َهَدا اَعَ ىاال َّن ِساَوَيُ وَناالرَّنُسوُلاَعَ ْيُ ْماَ ِهيًدا
َوَ اَتْجَعْلاَيَدَكاَمْغُ وَلًةاِإَلىاُعُ ِ َكا: كقاؿ تعالى. [البقرة

ااْلَ ْسِطاَفَتْ ُعَداَمُ وًم امَّنْحُسوًرا : [29َوَ اَتْ ُسْطَه اُ لَّن
لـ يأِت منع اإلسراؼ كالتبذير مف فراغ، بؿ شدد  .[اإلسراء

 اهلل جمت قدرتو عمى ذلؾ لما لو مف آثار بيئية سمبية
وُ ُ وْااَواْ َرُ وْااَوَ ا :قاؿ تعالى. عمى الفرد كالمجتمع

ااْلُمْسِرِفينَا كقاؿ . [األعراؼ: 31]ُتْسِرُفوْااِإ َّنُهاَ اُيِحاُّم

ااَأْثَمَراَو ُتوْااَح َّنُهاَيْوَماَحَص ِدِااُ ُ وْااِمناَثَمرِِااِإذَا: سبحانو
ااْلُمْسِرِفينَا كقاؿ . [نعاـاأل: 141]َوَ اُتْسِرُفوْااِإ َّنُهاَ اُيِحاُّم

: ااْلُمَ ذِِّريَناَ  ُ وْااِإْ َواَناال َّنَي ِطينِا . [اإلسراء: 27]ِإنَّن
إف القرآف الكريـ ىك أكؿ ما نبو األذىاف إلى       

في كؿ شيء في حياة اإلنساف، فكؿ  ضركرة االعتداؿ
كال شؾ أف  .(41)ما خمقو اهلل نجده معتدالن دكف إسراؼ

الزيادة في اإلنتاج كاالستيبلؾ خبلؿ القرف الماضي قد 
أدت إلى عدد كبير مف النتائج البيئية الخطيرة؛ 

كاستنزاؼ مصادر األرض الطبيعية، كأزمة الطاقة، 
البيئي، كمشكبلت  كالتغيرات المناخية، كزيادة التمكث

  .(42)بيئية أخرل لـ يكاجييا اإلنساف مف قبؿ
إف أكثر القطاعات البيئية التي تعاني مف اإلسراؼ       

قطاع الطاقة، كقطاع المياه، كالرعي : كالتبذير ىي
، إضافة إلى االستيبلؾ الجائر لممصادر د، كالصيالجائر
ذا دققنا النظر في اإلحصاءات العالـ. الغذائية ية كا 

السنكية لبلستيبلؾ، كحسب التقسيمات العالمية لدكؿ 
العالـ، سنجد أف الكثير مف دكؿ العالـ النامي تعاني مف 
زيادة سكانية خانقة كانخفاض في معدؿ االستيبلؾ، بينما 
الدكؿ المتقدمة تعاني مف نمك سكاني بطيء، كمف ارتفاع 

فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، فإف . في نسب االستيبلؾ
( الدكؿ الصناعية)مف سكاف العالـ %  2

عممان  .(43)مف مصادر الطاقة في العالـ%  8يستيمككف
الطاقة  تستيمؾ ثمثأف الكاليات المتحدة األمريكية كحدىا 

كىناؾ عشرات المبلييف مف  .(44)المستخدمة في العالـ كمو
البشر في أنحاء العالـ يمكتكف بسبب الجكع أك األمراض 

كينتشر ىؤالء في دكؿ العالـ . التغذيةالناتجة عف سكء 
 .(45)أرباعيـ في قارة آسيا ةثبلث، (الدكؿ النامية)الثالث 

كما أف ما يقارب مف بميكف مف سكاف العالـ ال تتكفر 
لدييـ المياه الصالحة لمشرب، كنحك نصؼ سكاف البمداف 
النامية ليس لدييـ الخدمات الصحية األكلية، إضافة إلى 

في  مف المياه الدكلي يقدِّر حصة الفردذلؾ فإف البنؾ 
إلى   196اـػع 3ـ 3.43الشرؽ األكسط قد تراجعت مف 

 ذا ػكه  199اـ ػع 3ـ66
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  .(46)سيؤدم إلى أزمة مأساكية في المستقبؿ غير البعيد

:االمشاكل البيئية المعاصرة من منظور إسالمي
اإلنساف لـ يراع حؽ بيئتو  فّ أمف المؤسؼ حقان       

قاؿ . أراده لو الخالؽ في استخبلفو ليذا الككف بعكس ما
كجاءت . [عبس: 17]ُقِتَلاااِْ َس ُناَم اَأْ َفَراُا:تعالى

سمسمة التصرفات الفردية كالجماعية في إفساد األرض 
كجعميا أقؿ قدرة عمى احتضاف حياة اإلنساف، نتيجة 
إخبلؿ التعامؿ معيا مما أدل إلى خمؿ االتزاف البيئي 

  .(47)ىا اهلل عميوالذم خمؽ

كضع اإلسبلـ قكاعد شرعية ميسرة لمبشر، منيا       
، إف عمى المسمـ أف ال يضر "ال ضرر كال ضرار"قاعدة 
إذ ال ينبغي إتياف . كال يسمح لو بإضرار غيره قنفس

السمكؾ الذم يسبب اإلضرار بالنفس أك الحرث أك 
كيتحقؽ الضرر ليس فقط . الحيكاف أك الماؿ أك غيره

لتعدم المباشر عمى عناصر البيئة، بؿ بالتعدم غير با
المباشر، كإفساد أك تمكيث الماء أك اليكاء الذم ينشأ 

فذلؾ . عنو ىبلؾ المزركعات أك الحيكانات أك اإلنساف
ضرر يجب منعو كتعطيؿ مصدره، حتى كلك كاف مف 

، كصاحب المصنع، .أتى الفعؿ يمارس نشاطان مشركعان 
كلك كاف أيضان يحقؽ مصمحة لو  أك السيارة أك غيرىا،

. أك منفعة، طالما يصاحب ذلؾ أضرار كمفاسد بالغير
، "ال ضرر كال ضرار"كيستند ذلؾ ليس فقط إلى قاعدة 

درء المفاسد مقدـ عمى جمب "بؿ كذلؾ إلى قاعدة 
 ".المصالح
اليـك مف معضبلت بيئية  العالـ المعاصركيعاني       

عالمية بسبب الكثافة عديدة كخمؿ خطير في البيئة اؿ
الكبيرة لكسائؿ النقؿ كما ينتج عف عكادميا مف غازات 

سامة كميمكة، كبسبب االنتشار الكاسع الستخداـ 
األسمدة الكيميائية كالمبيدات السامة كاألعبلؼ 

الميرمنة، إضافة إلى ما ينتج عف النشاطات البشرية 
كخاصة الصناعية مف ممكثات ىكائية كنفايات خطرة 

(. لة كصمبةسائ)
 ةاعػلمي التكنكلكجي، كتقدـ الصفػكمع التقدـ الع      

كاالختراعات، كزيادة معدالت التحضر كالتكسع النككم، 
كطمب اإلنساف لمزيد مف الرفاىية، كسعيو لتحقيقيا 
أىمؿ البيئة المحيطة بو مما أدل إلى أخطار بيئية 
 ىائمة، كاستنزاؼ لممكارد كالثركات الطبيعية، كمصادر

كتكاجو البشرية ىذه األياـ مشكمة تيدد  .(48)الطاقة
الجنس البشرم، كتيدد كؿ الكائنات الحية، إنيا مشكمة 
التمكث التي ظيرت نتيجة لمتقدـ التكنكلكجي كالصناعي 

كيعرؼ التمكث بأنو إفساد لمخكاص . كالحضارم لئلنساف
لممكاد، بحيث يؤدم إلى ( الفيزيائية كالكيميائية)الطبيعية 

كيعتبر التمكث أحد جكانب . خبلؿ بالتكازف البيئياإل
الفساد الذم ييمؾ الحرث كالنسؿ، كيقتؿ النفس التي حـر 

كال تكجد دكلة في العالـ ال  .(49)اهلل قتميا إال بالحؽ
تعاني مف آثار التمكث مباشرة، كمشكمة تمكث البيئة 
ليست مشكمة تخص دكلة بعينيا، بؿ ىي مشكمة 

َذااَتَولَّنىاَسَعىاِف ااَ ْرِضا: الىقاؿ تع. ( 5)عالمية َواِ 
ا ِلُيْفِسَداِفِيَه اَوُيْهِ َكااْلَحْرَثاَوال َّنْسَلاَوالّ ُهاَ اُيِحاُّم

. [البقرة: 2 5]الَفَس دَا
لقد حرص اإلسبلـ عمى أف يحسف الناس       

استغبلؿ بيئتيـ الطبيعية، كأف يتعايشكا معيا سمميان 
ثمرات، كمنيجو في ذلؾ ليجنكا مف كراء ذلؾ أطيب اؿ
جانب تثقيفي، كجانب : شامؿ متكامؿ كلو ثبلثة جكانب

إف األضرار التي تمحؽ  .(51)تشريعي، كجانب إيماني
بالطبيعة نابعة، كفقان لنظرة الديف، كخاصة الديف 

اإلسبلمي، مف عصياف اإلنساف كعدـ امتثالو لمشرائع 
نكر فبعد أف نسي ىذا األخير أك أ. السماكية كأحكاميا

كجكد الخالؽ المبدع، المالؾ الكحيد لمطبيعة، ىا ىك 
يتمادل كيسعى إلى إخضاعيا كاستنزافيا دكف أف يعير 

كيعتبر التمكث البيئي  .(52)أم اىتماـ لؤلجياؿ البلحقة
مشكمة عالمية، فقد أصاب التمكث كؿ شيء في البيئة، 

 .(53)كظيرت آثاره بشكؿ كبير في اليكاء كالماء كالغذاء

اعتبار مشكمتي التمكث البيئي كاستنزاؼ  كيمكف
المصادر الطبيعية مف أىـ المشاكؿ البيئية الرئيسية في 

  .(54)(مزاىرة كالشكابكة) ىذا العصر
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كما كضع البيئة اآلف كما تعانيو مف مشاكؿ بيئية       
َظَهَرا: معاصرة إال كما قاؿ رب العزة في كتابو العزيز

اَوا ْلَ ْحِراِ َم اَ َسَ ْتاَأْيِدياال َّن ِساِلُيِذيَ ُهمااْلَفَس ُداِف ااْلَ رِّ
صدؽ اهلل  [الرـك: 41]َ ْعَضاالَّنِذياَعِمُ وااَلَع َّنُهْماَيْرِجُعونَا

ما ظيرت الفاحشة في " :الرسكؿ ككما قاؿ . العظيـ
إال ابتمكا بالطكاعيف كاألكجاع  –حتى يعمنكا بيا–قـك 

ركاه الحاكـ كابف )" التي لـ تكف في أسبلفيـ الذيف مضكا
 (.ماجو
معنى : "(55)بف كثيراللقرآف الكريـ اككرد في تفسير       

اَواْلَ ْحِراِ َم اَ َسَ ْتا: قكلو تعالى َظَهَرااْلَفَس ُداِف ااْلَ رِّ
النقص في الثمار كالزركع بسبب : أم َأْيِدياال َّن سِا
ُلوااِلُيِذيَ ُهماَ ْعَضاالَّنِذياَعمِا: كقكلو تعالى. المعاصي

يبتمييـ بنقص األمكاؿ كاألنفس : أم َلَع َّنُهْماَيْرِجُعونَا
. كالثمرات، اختباران منو كمجازاة عمى صنيعيـ

َظَهَرا :(56)كذكر الصابكني في صفكة التفاسير      
اَواْلَ ْحِراِ َم اَ َسَ ْتاَأْيِدياال َّن سِا أم  اْلَفَس ُداِف ااْلَ رِّ

ألرض كبحرىا بسبب ظيرت الببليا كالنكبات في بر ا
 ِلُيِذيَ ُهماَ ْعَضاالَّنِذياَعِمُ وامعاصي الناس كذنكبيـ، 

أم ليذيقيـ كباؿ بعض أعماليـ في الدنيا قبؿ أف 
أم  َلَع َّنُهْماَيْرِجُعونَايعاقبيـ بيا جميعان في اآلخرة، 

. يتكبكف كيرجعكف عَما ىـ عميو مف المعاصي كاآلثاـ
في تفسيرىما لآلية  كالسيكطي كذكرا المحمي      
القفار بقحط المطر  َظَهَرااْلَفَس ُداِف ااْلَ رِّا:(57)الكريمة

الببلد التي عمى األنيار بقمة  َواْلَ ْحرِاكقمة النبات، 
مف المعاصي،  ِ َم اَ َسَ ْتاَأْيِدياال َّن سِامائيا، 

ِلُيِذيَ ُهم  ،بالياء كالنكفْعَضاالَّنِذياَعِمُ وا َ  ،عقكبتو
َع َّنُهْماَيْرِجُعونَالَا يتكبكف .

  :أهم المشاكل البيئية المعاصرة
الخطر الداىـ الناتج عف مشكبلت  عالـلقد أدرؾ اؿ      

بكؿ أبعادىا الصحية كاالجتماعية  المعاصرة التمكث البيئي
كقضايا البيئة كعناصرىا ، كاالقتصادية كالتشريعية كالتربكية
عدة  كف إدراجيا ضمفيـ كمشاكؿ التمكث كحماية البيئة

المياه السطحية كالجكفية، كالمياه العادمة : مكاضيع أىميا
كتمكث البحار  كمياه الصرؼ الصحي، كالبيئة البحرية

كظاىرة االحترار العالمي كتغير ، كاليكاء، كالمحيطات
كالحرائؽ، كاإلشعاعات، كالضجيج، كالتربة المناخ، 

بات كالحيكاف، كاألراضي الزراعية، كالحياة البرية لمف
كالتصحر، كالمبيدات كاألسمدة، كاإلسكاف كاالستيطاف 

كاألراضي كاستعماالتيا، كالصحة العامة، كالطاقة  البشرم،
كتتداخؿ  .كالمكارد الطبيعية، كالنفايات الصمبة، كالكيماكيات

ىذه المشاكؿ البيئية مع بعضيا البعض بشكؿ مباشر أك 
 .غير مباشر

:  الجفاف والتصحر
مف سطح الكرة %  2أكثر مف  لتمثؿ الصحار      

األرضية، كتزداد ىذه النسبة مع ازدياد زحؼ الصحراء 
التدريجي مكتسحة المزيد مف األراضي الزراعية 

تجمعات حيكية جافة تمتاز  لكالخصبة، كتمثؿ الصحار
معدؿ سقكط  تراكحبنقص الماء طكؿ السنة حيث م

كما قد . م السنةؼ ممـ   2إلى  ممـ  5 ما بيفاألمطار 
نتيجة لنشاطات اإلنساف المختمفة  لتتككف الصحار

كخصكصان الرعي الجائر كاجتثاث الغطاء النباتي 
كجكىر . (58)كاستنزاؼ المياه الذم قد يؤدم إلى الجفاؼ

َو َيٌةالَّنُهُما:ىذا المكضكع يظير بكضكح في قكلو سبحانو
اَ  اِمْ َه اَح ًّ اَفِمْ ُهاَيْ ُ ُ ونَااْ َْرُضااْلَمْيَتُةاَأْحَيْيَ  َه اَوَأْ َرجْا

ْرَ  اِفيَه اِمْنا*ا َوَجَعْ َ  اِفيَه اَج َّن ٍتاِمنا َّنِ يٍلاَوَأْعَ  ٍااَوَفجَّن
ِلَيْ ُ ُ وااِمناَثَمرِِااَوَم اَعِمَ ْتُهاَأْيِديِهْماَأَفََلا*اااْلُعُيونِا

َوَأ َزْلَ  ا: كقكلو سبحانو تعالى. [يس: 33-35]َيْ ُ ُرونَا
ِمَناالسَّنَم  اَم  اِ َ َدٍراَفَ ْسَ  َّن ُااِف ااْ َْرِضاَواِ  َّن اَعَ ىا

فالماء أساس الحياة، . [المؤمنكف: 18]َذَه ٍااِ ِهاَلَ  ِدُرونَا
كقمة المياه تؤدم إلى الجفاؼ، كالجفاؼ يؤدم إلى 

َوَلَ ْ ُ َو َّنُ ْماِ َ ْ ٍ امَِّنااْلَ وْ ا: قاؿ تعالى. المجاعات
: 155]اَوَ ْ ٍصامَِّنااَ َمَواِلاَوا  ُفِساَوالثَّنَمَراتِااَواْلُجوعِا

. [البقرة
 

 :(Acid Rain)األمطار الحمضية 
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إف األساس في نكعية مياه األمطار الساقطة مف       
أف تككف المياه نظيفة كنقية  السماء كما قدرىا الخالؽ 

َي َحاَوُهَواالَّنِذياَأْرَسَلا: يقكؿ تعالى. كمباركة كطاىرة الرِّ
ُ ْ ًرااَ ْيَناَيَدْياَرْحَمِتِهاَوَأ َزْلَ  اِمَناالسَّنَم  اَم  ا

ْلَ  اِمَناالسَّنَم  ا: كقاؿ سبحانو. [الفرقاف: 48]َطُهوًرا َوَ زَّن
ااْلَحِصيدِا َ  َرً  اَفَ  َ ْتَ  اِ ِهاَج َّن ٍتاَوَحاَّن . [ؽ: 9]َم  امُّم

نقمة  كلكف ىذه األمطار يمكف أف تتحكؿ مف نعمة إلى
َأَفَرَأْيُتُما :قاؿ رب العباد. إذا أساء اإلنساف استخداـ النعـ

َأَأ ُتْماَأ َزْلُتُموُااِمَنااْلُمْزِناَأْماا*ااْلَم  االَّنِذياَتْ َرُ ونَا
َلْواَ َ   اَجَعْ َ  ُااُأَج ًج اَفَ ْوَ اا*اَ ْحُنااْلُم ِزُلونَا

قؼ عف لذلؾ ينبغي التك. [الكاقعة:  68-7] َتْ ُ ُرونَا
 .األسباب المؤدية إلى النقـ

تعتبر األمطار الحمضية مف أىـ المشاكؿ البيئية       
كالتمكث اليكائي ىك . العالمية الناتجة عف التمكث اليكائي

خمؿ في النظاـ البيئي اليكائي نتيجة إطبلؽ كميات 
ثاني أكسيد الكبريت : كبيرة مف العناصر الغازية مثؿ

(SO2) جيف كأكاسيد النيترك(NOX) كالمككنات الصمبة ،
، (كجسيمات الرصاص كالزئبؽ)الجسيمات العديدة : مثؿ

مما يؤدم إلى حدكث تغيير كبير في . كالسناج كالغبار
، فيتحكؿ الكثير  ىاحجـك خصائص كمككنات اليكاء

منيا مف عناصر مفيدة كصانعة لمحياة إلى ممكثات 
إلى تحدث الكثير مف األضرار كالمخاطر، كقد تفضي 
المكت كاليبلؾ لمكائنات الحية، كتدميران كتخريبان 

كما أف لمتمكث اليكائي مصادر . لممككنات غير الحية
عديدة متنكعة بعضيا طبيعي كاآلخر بشرم، بعضيا 

كتعتبر . بطريؽ مباشر كاآلخر بطريؽ غير مباشر
الصناعة مف أكبر مصادر الممكثات اليكائية خاصة إذا 

كقكد الحفرم كمصدر رئيسي ما كانت تعتمد عمى اؿ
كتمثؿ السيارات المصدر الثاني مف مصادر . لمطاقة

التمكث اليكائي، بؿ في بعض البيئات تعتبر المصدر 
األكؿ كاألخطر كال سيما المناطؽ الحضرية التي تشتد 

. (59)فييا كثافة السيارات

ينشأ المطر الحمضي في المناطؽ الصناعية       
أكاسيد الكبريت كأكاسيد  الكبرل، كينتج مف تفاعؿ

النيتركجيف المنبعثة مف المصانع ككسائؿ النقؿ 
إلى الغبلؼ الجكم كتساقطيا مع ( كالمركبات)

كمف أىـ النتائج البيئية السمبية لؤلمطار . ( 6)المطر
مف الثركة السمكية في %  7الحمضية إمكانية فقداف 

عف  (pH)البحار كالبحيرات عندما تقؿ درجة الحمكضة 
كنتيجة لتأثر مياه البحار كالبحيرات باألمطار  4.5

كعف طريؽ الرياح تستطيع الغيـك . (61)الحمضية
المحممة بالمياه الحمضية أف تنتقؿ لمسافات بعيدة فكؽ 

.  سطح األرض
: (Ozone Layer) تآكل طبقة األوزون

مف مقكمات  (Atmosphere)يعتبر الغبلؼ الجكم      
بيعيان لؤلكسجيف كبخار الماء الحياة، حيث يشكؿ خزانان ط

كغيرىما مف الغازات، كما يحمي األرض مف األشعة 
كينظـ الغبلؼ الجكم درجات الحرارة عمى .الككنية

األرض، كيساعد عمى انتقاؿ الصكت، كتكاجد السحب 
كالرياح كاألمطار، فمكال كجكد الغبلؼ الجكم لكانت 

ْصِريِ اَوتَا: قاؿ تعالى. (62)األرض ببل حياة مثؿ القمر
َي ِحاَوالسَّنَح ِاااْلُمَسخَّناال : [164ِراَ ْيَناالسَّنَم  اَواَ ْرضِارِّ

. [البقرة
مف عدة  (Atmosphere)كيتككف الغبلؼ الجكم       

كتبدأ مف سطح األرض  ،طبقات تتكاجد فكؽ بعضيا
، تمييا باتجاه األعمى (Troposphere)بطبقة التركبكسفير 
، ثـ طبقة (Stratosphere)طبقة الستراتكسفير 

، ثـ طبقة الثيرمكسفير (Mesosphere)الميزكسفير 
(Thermosphere) تمييا طبقة السكبراسفير ،

(Surasphere) كأخيران طبقة اإلكسكسفير ،(Exosphere) .
كيعتبر الغبلؼ الجكم بطبقاتو المختمفة ىك الدرع الكاقي 

كتساىـ طبقة األكزكف المكجكدة في طبقة . لؤلرض
في الغبلؼ الجكم  (Stratosphere)سفير الستراتك

(Atmosphere)  بحماية الكائنات الحية عمى سطح
 Ultraviolet)األرض مف أضرار األشعة فكؽ البنفسجية 
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Radiation)
% 99، كذلؾ بامتصاص حكالي (65()64()63)

، توكسبلـ اإلنسافمف ىذه األشعة الضارة عمى صحة 
  اإلنتاج كعمى اإلنتاج الزراعي، كعمى

  .(67()66)غذائي مف البحاراؿ
إلى تأثرىا كتدميرىا كيعزل تآكؿ طبقة األكزكف       

التي تستخدـ  (CFCs)بمركبات الكمكركفمكرككربكف 
كيقدَّر بأف . (68)بشكؿ كاسع في صناعة غازات التبريد

(    .  1)ذرة كاحدة مف الكمكر تستطيع أف تحطـ 
جزمء مف األكزكف بمساعدة األشعة فكؽ بنفسجية 

(Ultra Violet Radiation – UV)
(69) .

كيمكف القكؿ إف طبقة األكزكف مثميا مثؿ غيرىا       
كسخره لئلنساف  مف بنياف ىذا الككف الذم خمقو اهلل 

بما فيو مف ارتباطات مقدرة كعبلقات مكزكنة عمى ىذه 
األرض بيف أرضيا كمائيا كسمائيا كمخمكقاتيا، مكنتيا 

 د الصالح لمحياة البشريةمف أف تككف المكاف الكحي
.  بسيكلة كيسر

ا:(الضجيج)التلوث الضوضائي 
كالذم ( الضجيج)يعرؼ التمكث الضكضائي       

يسمى أحيانان بالبعد الرابع، حيث إف األبعاد األخرل ىي 
تمكث اليكاء كالماء كالتربة، بأنو صكت غير منتظـ 

. ( 7)عالي الشدة إلى حد مؤٍذ، كيقاس بكحدة الديسيبؿ
ف كانت ال تبدك قاتمة كما ىك حاؿ بعض ك الضكضاء كا 

الممكثات البيئية كالسمـك الكيميائية، كلكنيا مشكمة بيئية 
تؤثر عمى صحة اإلنساف كسعادتو كراحتو، كىي بذلؾ 

كتسبب . (71)تسيـ بشكؿ فعاؿ في تردم الكضع البيئي
الضكضاء أضراران جسيمة لؤلشخاص المعرضيف ليا، 

.  (72)جياز العصبي كالسمعيكخاصة ما يتعمؽ باؿ
. البشر كأنعـ عمييـ بالكثير مف النعـ خمؽ اهلل       

كنعمة السمع مف النعـ الميمة التي أنعـ اهلل بيا عمى 
َوُهَواالَّنِذياَأ َ َ اَلُ ُماالسَّنْمَعاَواْ َْ َص َرا:قاؿ تعالى. عباده

ْمِ ُكاالسَّنْمَعاَأمَّننايَا: كقاؿ سبحانو. [78:المؤمنكف]َواْ َْفِئَدةَا
اِمَنااْلَميِِّتاَوُيْ ِرُجااْلَميَّنَتاِمَنا واَ ْ َص َراَوَمناُيْ ِرُجااْلَح َّن

اَوَمناُيَد ُِّرااَ ْمَراَفَسَيُ وُلوَناالّ ُهاَفُ ْلاَأَفََلا اْلَح ِّ
كيجب عمينا أف نحافظ عمى ىذه . [يكنس: 31]َتتَّنُ ونَا

تمؼ أك فقداف،  النعمة كنحمييا مف كؿ ما يؤثر عمييا مف
اُأولِئَكاَ  َناَعْ ُها:قاؿ تعالى االسَّنْمَعاَواْلَ َصَراَواْلُفَؤاَداُ لُّم ِإنَّن
عف  فكؿ إنساف مسؤكؿ أماـ اهلل . [اإلسراء: 36]َمْسُؤو ًا

. التقصير تجاه ىذه النعـ
كاألصكات العالية كالتي تنتج مف مصادر إزعاج       

لمرىفة كخاصة ضكضائي مختمفة تضر بنعمة السمع ا
في المدف المزدحمة بحركة المركبات كاآلالت الضخمة 

. المستخدمة في الصناعات المختمفة كالمناجـ كالمقالع
فيجب عمى كؿ مف يعمؿ في مثؿ ىذه األماكف أف 

يساىـ في التقميؿ مف التمكث الضكضائي لمنع الضرر 
عمى السمع كذلؾ بأخذ إجراءات كقائية كاستخداـ  مؤثراؿ

.  ت السمع الخاصةكاقيا
كيظير النيي عف الصكت المرتفع في قكلو       
ا: تعالى َواْقِصْداِف اَمْ ِيَكاَواْغُضْضاِمناَصْوِتَكاِإنَّن

.  [لقماف: 19]َأ َ َرااْ َْصَواِتاَلَصْوُتااْلَحِميرِا

 :الخاتمة
خمؽ اهلل تعالى اإلنساف ككرمو عمى سائر       

نعاـ كدكاب كطير مخمكقاتو، كسخر مخمكقاتو مف أ
كنبات لمنفعة اإلنساف ليضمف لو العيش الكريـ عمى 

ْمَ  اَ ِ  ا َدَماَوَحَمْ َ  ُهْما:قاؿ تعالى. ىذه األرض َوَلَ ْداَ رَّن
ْ َ  ُهْماَعَ ىا اَواْلَ ْحِراَوَرَزْقَ  ُهمامَِّناالطَّنيَِّ  ِتاَوَفضَّن ِف ااْلَ رِّ

كقاؿ . [اإلسراء:  7]َ ِثيٍرامِّمَّنْناَ َ ْ َ  اَتْفِضيَلًا
َواَ ْرَضاَمَدْدَ  َه اَوَأْلَ ْيَ  اِفيَه اَرَواِسَ اَوَأ َ ْتَ  ا:تعالى

اَ ْ ٍ امَّنْوُزونٍا َوَجَعْ َ  اَلُ ْماِفيَه ا*ااِفيَه اِمناُ لِّ
كأكثر ما يميز اإلنساف عف  [الحجر:  19،2]َمَع ِيَشا

سائر المخمكقات ىك تكريمو بالعقؿ كاالستخبلؼ 
اإلنساف مستخمفان كمسؤكالن في  ر، فقد جعؿ اهلل كالتسخي

ىذه األرض، ككىب اهلل نعمة العقؿ لئلنساف ليتفكر 
كينتفع مما سخر لو مف مكارد األرض، كلينظـ شؤكنو 

َرا:قاؿ تعالى. كعبلقاتو باعتداؿ اال َّنَهاَس َّن َأَلْماَتَرْوااَأنَّن
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َوَأْسَ َغاَعَ ْيُ ْماَلُ مامَّن اِف االسَّنَم َواِتاَوَم اِف ااْ َْرِضا
 .[لقماف:  2]ِ َعَمُهاَظ ِهَرًةاَوَ  ِطَ ةًا

اَأْهَوا ُهْماَلَفَسَدِتا: قاؿ تعالى       َوَلِوااتَّنَ َعااْلَحقُّم
غمرنا . [المؤمنكف: 71]السَّنَم َواُتاَواْ َْرُضاَوَمناِفيِهنَّنا

بنعـ ال تعد كال تحصى، كال نممؾ تجاه تمؾ  الخالؽ 
مة إال الحمد كالثناء كالمحافظة عمييا كما النعـ العظي

أمرنا رب ىذه النعـ، فعمى كؿ فرد في المجتمع أف يككف 
في مكضع المسؤكؿ المؤتمف كأف يدرؾ بعقمو كؿ 

تصرؼ يقـك بو تجاه محيطو كبيئتو، كأف يككف مسؤكالن 
فالعاقؿ مف اتعظ بغيره، . عنو أماـ الخالؽ جمت قدرتو

ِسيُروااِف ااْ َْرِضاَفَي ُظُروااَ ْيَ اَ  َناَأَفَ ْمايَا: قاؿ تعالى
، لذلؾ عمى اإلنساف [محمد:  1]َع ِقَ ُةاالَّنِذيَناِمناَقْ ِ ِهمْا

أف يحسف تدبيره فيما سخر ألجمو، كأف يستخمص العبر 
كالدركس مف تجارب مف سبقكه لتقكيـ مسيرتو نحك 

األفضؿ كما أمرتنا النداءات الربانية، لنستحؽ التكريـ 
نستنتج مف ما سبؽ . لذم كرمنا بو رب العرش العظيـا

إف االىتماـ  مف آيات القرآف الكريـ كأحاديث الرسكؿ 
بالبيئة كمككناتيا لـ يكف كليد الحضارة المادية المعاصرة 

اإلنساف كباقي ) بؿ إف االىتماـ بالبيئة كمككناتيا
المخمكقات الحيكانية كالنباتية كحاجاتيـ األساسية مف 

. لـ يكف حديثان ( صالحة كىكاء نظيؼ كغذاء كامؿ مياه
كدليؿ ذلؾ ما جاء في القرآف الكريـ كالسنة المشرفة قبؿ 

كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف . ان عاـ 1424
فيؿ نعكد . الديف اإلسبلمي ديف صالح لكؿ زماف كمكاف

كنتعظ؟ كىؿ نحافظ عمى األمانة التي أمرنا بيا رّب 
ض كما بينيما؟ كىؿ نحافظ عمى بيئتنا السمكات كاألر

اِف ا: كمحيطنا كما خمقو خالؽ الككف؟ قاؿ تعالى ِإنَّن
َ ْ ِقاالسَّنَم َواِتاَواَ ْرِضاَواْ ِتََلِ اال َّنْيِلاَوال َّنَه ِرااَي ٍتا

ُْوِل اا ْلَ  اِا ِّ [19  :آؿ عمراف] . كقاؿ :َهَذااَ ْ ُقاال َّنِها
الَّنِذيَناِمناُدوِ ِهاَ ِلاالظَّن ِلُموَناِف اَفَ ُروِ  اَم َذااَ َ َقا

ِ ينٍا ناُ  ُتْماِف ا: كقاؿ تعالى. [لقماف: 11]َضََلٍلامُّم َواِ 
ْثِ ِهاَواْدُعوْاا ْلَ  اَعَ ىاَعْ ِدَ  اَفْ ُتوْااِ ُسوَرٍةامِّنامِّ َرْيٍاامِّمَّن اَ زَّن

. [لبقرةا: 23]اُ َهَدا ُ مامِّناُدوِناالّ ِهاِإْناُ ْ ُتْماَص ِدِقينَا

اَعَ ىاَأنا :كقاؿ سبحانو ُقلالَّنِئِنااْجَتَمَعِتااِا ُساَواْلِجنُّم
َيْ ُتوْااِ ِمْثِلاَهَذاااْلُ ْر ِناَ اَيْ ُتوَناِ ِمْثِ ِهاَوَلْواَ  َناَ ْعُضُهْما

.  [اإلسراء: 88]ِلَ ْعٍضاَظِهيًرا
: قاؿ تعالى. إف صبلح بيئتنا مرىكف بصبلحنا      

وْااِف ااَ ْرِضاَ ْعَداِإْصََلِحَه اَذِلُ ْماَ ْيٌرالَّنُ ْماِإناَوَ اُتْفِسدُا
ْؤِمِ ينَا َذااَأَرْدَ  ا: كقاؿ سبحانو. [األعراؼ: 85]ُ  ُتمامُّم َواِ 

اَعَ ْيَه ا َأنا ُّمْهِ َكاَقْرَيًةاَأَمْرَ  اُمْتَرِفيَه اَفَفَسُ وْااِفيَه اَفَحقَّن
ْرَ  َه اَتْدِميًرا  :كقاؿ رب العزة. [االسراء :16]اْلَ ْوُلاَفَدمَّن

ْطَمِئ َّنًةاَيْ ِتيَه ا َوَضَرَااالّ ُهاَمَثًَلاَقْرَيًةاَ  َ ْتا ِمَ ًةامُّم
اَمَ  ٍناَفَ َفَرْتاِ َ ْ ُعِماالّ ِهاَفَ َذاَقَه االّ ُها ِرْزُقَه اَرَغًداامِّناُ لِّ

. [النحؿ: 112]ِلَ  َسااْلُجوِعاَواْلَ ْوِ اِ َم اَ  ُ وْااَيْصَ ُعونَا
َوَم اَ  َناَر ُّمَكاِلُيْهِ َكااْلُ َرىاِ ُظْ ٍماَوَأْهُ َه ا :كقاؿ تعالى
ُهًدىاَفَمِنااتَّنَ َعا:كقاؿ تعالى. [ىكد: 117]ُمْصِ ُحونَا

اَوَ اَيْ َ ى  :كقاؿ سبحانو. [طو: 123] ُهَداَياَفََلاَيِضلُّم
َزُ ونَاَفَمناَتِ َعاُهَداَياَفََلاَ ْوٌ اَعَ ْيِهْماَوَ اُهْماَي ْا[38 :

. [البقرة
. أحسف الخالقيف صدؽ اهلل العظيـ كتبارؾ اهلل       

 :الهوامش
                                              

، المكتبة ااعج زاالع م اف اال ر ناال ريمنحـ، رائؼ، ( 1)
.  5-4، ص1986الكطنية، عماف، األردف، 

المعجماالمفهرسا لف ظاال ر ناعبد الباقي، محمد فؤاد، ( 2)
، دار الحديث، القاىرة، جميكرية مصر العربية، ال ريم
2  1  .

المعجماالمفهرسا لف ظاال ر ناعبد الباقي، محمد فؤاد، ( 3)
.  2  2، دار المعرفة، بيركت، لبناف، ال ريم

، دار ال يئةاوالصحةاالع مةمحاسنو، إحساف عمي، ( 4)
.  21-19، ص 1991الشركؽ، عماف، األردف، 

م    ه اوقض ي ه اا-ال يئةاالفقي، محمد عبد القادر، ( 5)
، مكتبة ابف سينا، جميكرية مصر وحم يته امناالت وث

.   1، ص1993العربية، 
ااسَلماوحم يةاال يئةامناغانـ، حسيف مصطفى، ( 6)

 ، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، المممكة الت وث
.  12، ص1997العربية السعكدية، 
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(7) Moran et. al. (1986) define the 

Environment as “it is usually taken to 

mean the assemblage of all the external  
factors or conditions that influence living 

things in any way”  In:  Moran, J..M.,  
Morgan, M. D., and Wiersma, J. H.: 

Introduction to Environmental 

Sciences. W. H. Freeman and Company, 

New York, USA.  
(8) Miller (1988) defines the Environment as 

“all of the external conditions that affect 

an organism or other specified system 

during its lifetime” In:  Miller, G. T.: 

Environmental Sciences, Wadsworth 

Publishing Company, California, USA.  
(9) Arms (1990) defines the Environmental 

Sciences as “the study of how humans affect 

and are affected by their environment” In  : 
Armes  , K  .: Environmental Sciences, 

Saunders College Publishing, USA.  
(10) Miller (1994) defines the Environment as 

“All external conditions and factors, living 

and nonliving (chemicals and energy) , 

that affect an organism or other specified 

system during its lifetime” In: Miller, G. 

T.: Living in the Environment, 

International Thomson Publishing, USA.  
،اق  وناحم يةاال يئةاسبلمة، أحمد عبد الكريـ( 11)

، جامعة المنصكرة، القاىرة، جميكرية مصر ااسَلم 
.  14، ص1996العربية، 

، مرجع ااعج زاالع م اف اال ر ناال ريمنجـ، رائؼ، ( 12)
.  15-13سابؽ، ص

ااعج زاالع م اف االحديثامارديني، عبد الرحيـ، ( 13)
، 3  2، دار آية، بيركت، لبناف، ال  وياال ري 

.  33-32ص
، دار الجيولوجي امنادراااايم نمصطفى، محمكد، ( 14)

.  12، ص1995المعرفة، دمشؽ، سكريا، 
، ااسَلمااليوم، "االستخبلؼ" عمارة، محمد،( 15)

.  58-57، ص12، العدد (1995)
ريعة الراكم، جابر إبراىيـ، حماية حؽ البيئة في الش( 16)

.  27، ص3، العدد (1985)، ،اااسَلمااليوماإلسبلمية
ااعج زاالع م اف اال ر ناعمي، محمد سامي محمد، ( 17)

.  84-82، ص1993، دار المحبة، دمشؽ، سكريا، ال ريم
ااعج زاالع م ال  ر ناجكىر، أحمد المرسي حسيف، ( 18)

، مكتبة ال ريما يناااي تاال ر  يةاوال ظري تاالع مية
.  49، ص   2يرة الكرد، مصر، جز

 

، إيتراؾ، اا س ن-ال  ق-الم  الركدم، حسني، ( 19)
.  15، ص1  2القاىرة، جميكرية مصر العربية، 

الم روعاالوط  الدراسةا وعيةاالمي ااف احماد، زياد، (  2)
 ، عماف، األردف،  ، الجمعية الممكية األردنيةا ردن
.  3-1، ص1  2

ح لةام كالدبابسة، أمؿ محمد، كردـ، باتر محمد عؿ( 21)
، 1  2، دار سندباد، عماف، األردف، ال يئةاف اا ردن

.  33-31ص
، الت وثاال يئ افيروساالعصرشحاتو، حسف أحمد، ( 22)

دار النيضة العربية، القاىرة، جميكرية مصر العربية، 
.  39، ص1998

، دار كائؿ، الت وثاال يئ العمر، مثنى عبد الرزاؽ، ( 23)
.  211األردف، صعماف، 

 ااسَلماوال يئة،عبد العظيـ، عبد العظيـ أحمد، ( 24)
مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،جميكرية مصر 

.  54، ص1999العربية، 
، مرجع سابؽ، ح لةاال يئةاف اا ردنكردـ كالدبابسة، ( 25)

.  68-66ص
صحي االبخارم، الحافظ أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ، ( 26)

كتاب الحرث كالمزارعة، باب فضؿ الزرع كالغرس ال   ري،ا
، دار المنار، 2، ج( 232)إذا ُأكؿ منو، حديث رقـ 
.  72، ص1  2جميكرية مصر العربية، 

م تصرا: الزبيدم، زيف الديف أحمد بف عبد المطيؼ( 27)
لبناف،  -دار الكتب العممية، بيركت. صحي اال   ري

.  236، ص2  2
 -صحي امس مابف الحجاج،  مسمـ، أبي الحسف مسمـ( 28)

كتاب المساقاة، باب فضؿ الغرس كالزرع، حديث رقـ 
، دار ابف رجب، جميكرية مصر العربية، (1553)

.  811، ص2  2
، دار الفكر، المممكة غزوةامؤتةباشميؿ، محمد أحمد، ( 29)

.  263، ص1972العربية السعكدية، 
تاب ، مركز الؾ َلفةاأ وا  راالصديقغريب، مأمكف، (  3)

، 1999لمنشر، القاىرة، جميكرية مصر العربية، 
.  77-76ص

 مكتبةالصديقاأولاال  ف  ،االشرقاكم، عبد الرحمف، ( 31)
.  68-67 ، ص1987غريب، جميكرية مصر العربية 
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المد لاإلىاالع ومااالغرايبة، سامح كالفرحاف، يحيى،( 32)
.  111، ص3  2، دار الشركؽ، عماف، األردف،ال يئية

ار نـااعج زاالع م اف االقيـ، ػني، عبد الرحػردمما( 33)
.  4 2-3 2، ص3  2، دار آية، بيركت، لبناف، ال ريم

باب تحريـ   -مرجعاس  ق، صحي امس ممسمـ، ( 34)
تعذيب اليرة كنحكىا مف الحيكاف الذم ال يؤذم، حديث 

.  1367، ص(2242)رقـ 
باب فضؿ  -مرجعاس  ق، صحي اال   رياالبخارم،( 35)

.  83، ص2، ج(2365)الماء، حديث رقـ  سقى
النككم، أبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، ( 36)

، باب النيي عف تعذيب الدابة بغير ري ضاالص لحين
سبب شرعي، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 

.  327، ص3  2
، مرجع سابؽ، الصديقاأولاال  ف  الشرقاكم، ( 37)

.  68ص
، مرجع سابؽ، راالصديق َلفةاأ وا كغريب، ( 38)

.  76ص
، ال يئةامنام ظوراإسَلم السكرم، عمي عمي، ( 39)

منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، جميكرية مصر العربية، 
.  57ص

، دار الكتاب ال ر ناوالعماالحديثنكفؿ، عبد الرزاؽ، (  4)
.  67، ص1984العربي، بيركت، لبناف، 

اماال يئ اه دسةاال ظخضر، عبد العميـ عبد الرحمف، ( 41)
، 1995، دار الحكمة، البحريف، ف اال ر ناال ريم

.  17ص
م ظوم تاالط قةا –عبيد، ىاني، اإلنساف كالبيئة ( 42)

،    2، دار الشركؽ، عماف، األردف، وال يئةاوالس  ن
.  9ص

، مرجع ااسَلماوحم يةاال يئةامناالت وثغانـ، ( 43)
.  255سابؽ، ص

، دار ماوم  َلتاالعصرااسَلالنابمسي، محمد راتب، ( 44)
.  82-81المكتبي، دمشؽ، سكريا، ص

 ، دار الفرقاف، ت وثاال يئةيكنس، شفيؽ محمد، ( 45)
.  237-236عماف، األردف، ص

ااسَلمانصير، آمنة محمد، اإلسبلـ كحماية البيئة، ( 46)
.   8-78، ص12، العدد (1995)، اليوم

 

دار ، ال يئةاواا س نعبد المقصكد، زيف الديف، ( 47)
.  5البحكث العممية، الككيت، ص

، ال ر ناال ريماوت وثاال يئةالفقي، محمد عبد القادر، ( 48)
.  11-8مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت، ص

،االت وثاال يئ ا ينالإلسَلماالبلفي، محمد خمؼ( 49)
، المكتبة الكطنية، وال   وناالدول اوالتط يقاا رد  

.   1، ص1994عماف، األردف، 
الطعيمات، ىاني سميماف، البيئة كعبلقتيا بحقكؽ (  5)

مؤتهال  حوثااإلنساف كالمنيج اإلسبلمي في حمايتيا، 
، العدد الثالث، (2  2)، المجمد السابع، والدراس ت

.   6-58ص
صفكت، ايريس، اإلسبلـ كالمحافظة عمى البيئة، ( 51)

.  95-93، ص11، العدد (1994)، ااسَلمااليوم
، مرجع سابؽ، ااسَلماوم  َلتاالعصرالنابمسي، ( 52)

.  27ص
ال يئةامزاىرة، أيمف سميماف كالشكابكة، عمي فالح، ( 53)

، 3  2دار الشركؽ، عماف، األردف،  والمجتمع،
.  1 1ص

 -1 7)ابف كثير، أبي الفداء إسماعيؿ بف عمر ( 54)
، بيركت. تفسيراال ر ناال ريم(. ى774  -دار ابف حـز
.  1454، ص   2. لبناف

، المجمد صفوةاالتف سيرالصابكني، محمد عمي، ( 55)
.  481الثاني، مكتبة جدة، المممكة العربية السعكدية، ص

( ى864-791)المحمى، جبلؿ الديف محمد بف أحمد ( 56)
كالسيكطي، جبلؿ الديف عبد الحمف بف أبي بكر 

 مكتبة الصفا، القاىرة. تفسيراالجَللين(. ى849-911)
.  2  2ة، جميكرية مصر العربي -

 THE) ،اال ر ناال ريماالمترجمعمي، عبداهلل يكسؼ( 57)

Holy Qur'an)، 2 4دار الفرقاف، بيركت، لبناف، ص  .
ال يئةاوت وثه اشمسة، سمماف كعمي، عدناف جكاد، ( 58)
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