
 

  

  مقصد حفظ البيئة 
  وأثره يف عملية االستخالف

  
  ∗ فريدة زوزو

  :مقدمة
دعا العلي القدير اإلنسان إىل االستفادة مما يف الكون من عناصر مـن أجـل أن                
يؤدي وظيفة االستخالف على أكمل وأمت وجه؛ فقد خلقت  األرض مسخرة لإلنسان 

           ار، مع ما حييطا من حميطات وحبار، وغريها     مبا فيها من جبال وسهول وأودية وأ
من مكونات وعناصر هذا الكون؛ كالسماء والكواكب واهلواء احمليط بنـا، والقمـر      

وغريها من املؤثرات والعوامل الطبيعية . الذي يضيء لنا  ليالً،  والشمس بأشعتها اراً        
  .األخرى كاألمطار والثلوج والرياح

م وإرشاد اإلنسان إىل الطـرق      وقد حرصت أحكام الشريعة اإلسالمية على تعلي      
الكفيلة حبماية عناصر الكون ومكوناته من خالل ما تطرقت له كثري مـن اآليـات               
واألحاديث الشريفة اليت تدعو إىل احلفاظ على احمليط الذي يعـيش فيـه اإلنـسان؛               

 عن إماطة األذى عـن      -صلى اهللا عليه وسلم   -فأبسطها ما جاء يف حديث الرسول       
  .مبفهوم اإلميانالطريق وعالقتها 

 بغـرض   املقاصدي يف معاجلة قضايا البيئة    ودف هذه الدراسة إىل اعتماد النظر       
استخالص أوجه الرعاية واحلفظ من جانيب الوجود والعدم، وإثبات أن رعاية البيئـة             
واحلفاظ عليها من املقاصد اليت يرنو الشارع إىل حتقيقها، إضافة إىل اعتمـاد هـذه               

اء املصادر اليت تناولت املوضوع من خالل العمل املكتيب، مث املنهج           الدراسة على استقر  
التحليلي القائم كذلك على اعتماد املقاصد إطاراً عاماً للنظر والتحليـل بـالنظر يف              

                                                
 الدين، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية   دكتوراه يف الفقه وأصول الفقه ، أستاذة بكلية الشريعة وأصول          ∗

  drfaridazouzou@hotmail.comبقسنطينة، اجلزائر، 
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  .كليات الشريعة واعتبار جزئياا
لقد درج الباحثون يف السنوات املاضية على البحث يف مقاصد الـشريعة علـى              

ص باألحكام الفقهية خاصة بالنظر إىل الكليات اخلمس اليت ارتبطـت           اعتبار أا ختت  
 إال أنه وبرجوعنا إىل التعريف      ،باحلدود؛ فكل مقصد يرتبط باحلد الذي شرع زجراً له        

االصطالحي للشريعة واليت تتضمن األحكام العقائدية والفقهيـة إضـافة إىل اآلداب            
شرعية ملعاجلة القضايا املعاصرة الفقهية منها واألخالق، فإنه ميكننا تفعيل دور املقاصد ال

وقضايا البيئة واألمن البيئي من املـسائل امللحـة يف   . واالجتماعية واالقتصادية عموما 
  .العقدين األخريين

 فما موقعها يف مقاصد الشريعة؟ وهل رعاية البيئة واحلفاظ عليها من املقاصـد             
ث الدالة على وجوب حفظ البيئة واحمليط اخلاصة اليت جتتمع حتتها كل اآليات واألحادي

البيئي؟ أم أا من املقاصد العامة؟ وما هي أوجه احلفظ من جانيب الوجود والعـدم؟               
هل ملقصد حفظ البيئة عالقة مبقاصد اإلنسانية يف عمـارة األرض  : والسؤال اجلوهري 

 واستخالف اإلنسان فيها؟

 على توسيع النظر املقاصدي فيه ذلك ما حتاول هذه الدراسة اإلجابة عنه، والعمل      
 يف  - املتعلقة بالبيئة  –من خالل مجع شتات اجلزئيات املتناثرة والفروع الكثرية املبعثرة          

 جمموع اآليات واألحاديث يف املوضوع      حث فقهية خمتلفة، واملُستقرأة من    أبواب ومبا 
  .نفسه، للوصول ا إىل كليات ال يفترق عندها اتهدون والباحثون

  
  من التفريع إىل التأصيل الكلي  : مدخل نظري: الًأو

اجته الفقهاء قدمياً حنو معاجلة القضايا اجلزئية، واملسائل الفرعية للمكلفني، وهـو            
وإن هذا االجتاه بالضرورة ناشـئ عـن   . األمر الذي يلحظ بيسر يف أي كتاب فقهي      

ائل األصـولية، مثـل     املنحى التجزيئي الذي اجته إليه األصوليون وهم يقعدون للمس        
اليت اختصت بالشخص الـذي     " احملكوم عليه "مباحث األمر والنهي، وماهية املكلف    
الذي ترتكز أمثلته على النصوص     " سد الذرائع " تعلق خطاب التكليف بفعله، ومبحث    
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املتعلقة باألفراد، مثل النهي عن اخلطبة على اخلطبة، ومنع قبول هدية املدين؛ حىت إن              
ما هو إال خطاب آلحاد األفراد واملكلفني أو جمموعهم،         " واخلصوصالعموم  " مبحث

ومل يعاجل الفقه يف قضايا كلية تنبين عليها مصاحل األمة العامة، واحنصر اخلطاب املوجه              
تمع واألمة يف الفروض الكفائية فقط، وهي على قلتها وندرا ختتص باحلفـاظ   إىل ا 

.  أنواع الصلوات اجلامعة عدا املفروضة علينـا       على مفهوم اجلماعة كما هو احلال يف      
وهو األمر الذي حدا بالكثري من مفكري املسلمني إىل الدعوة إىل جتديـد النظـر يف                

حممد مهدي مشـس     اخلطابات التكليفية املوجهة لعموم األمة أو أفرادها؛ فهذا اإلمام        
 . قليلة-آن والسنة القر يف–الدين يرى أن اخلطابات املوجهة إىل األمة باعتبارها مكلفاً 

حىت مسي اخلطاب اخلاص باألمة كفائي فقط، وهو أيضاً خـاص بـاألفراد؛ بـل إن       
  .   1 وهي خطابات عينية. التكليفي موجه لألفراد ولألمةاخلطاب

ومل يقف األمر عند هذا احلد بل إن املباحث األصولية اجلديدة تبعت خطوات التمثيل           
لذي يلحظ بيسر يف املباحث املقاصدية اليت استحدثت داخل         والتفريع نفسها، وهو األمر ا    

املقصد العام للشارع من    "منظومة أصول الفقه، فهذا اإلمام عبد الوهاب خالف يرى أن           
تشريعه األحكام هو حتقيق مصاحل النـاس بكفالـة ضـروريام، وتـوفري حاجيـام               

حىت عندما بدأ احلديث عن     "ه  ؛ ومن هنا يرى األستاذ مجال الدين عطية  أن         2"وحتسينيام
مقاصد الشريعة اجته النظر إىل األفراد فقط، وهو ما يالحظ يف كليـات الـشريعة الـيت               

وغابـت  .. فإن املنهج األصويل أثّر بالكلية على مجيع مباحثه       ... احنصرت يف جمال األفراد   
اشـور أن   وهو ما حاول الشيخ حممد الطاهر بن ع       . 3"مصاحل األسرة، واألمة، واإلنسانية   

  .يبحث عنه، كما فعل مع مقاصد العائلة، ومقاصد العقوبات وغريها
ورمبا كان األصوليون   : "وإىل الرأي نفسه ذهب األستاذ عبد ايد النجار يف قوله         

القدامى ينحون يف ضبط املقاصد وترتيبها منحى أقرب إىل التركيز على املصاحل الفردية   
                                                

، 10-9العـدد  .  قضايا إسالمية معاصرة   حوار مع الشيخ حممد مهدي مشس الدين،        . مشس الدين، حممد مهدي    1
 .10ص م، 2000

 .197، ص 1990اء للنشر والتوزيع، الزهر: ، اجلزائر1، طعلم أصول الفقه. خالف، عبد الوهاب 2
 .117 -115، ص 13، العدد  قضايا إسالمية معاصرة. مجال الدين،عطية 3
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 تضخم فيه الفقه الفردي على حـساب الفقـه          استجابة للمنحى الفقهي العام الذي    
وهي أصول املقاصد لوجـدناها     ... ولو استعرضنا الضروريات اخلمسة     . االجتماعي

بنيت على الفردية، وإن كانت يف مغزاها تنحى إىل حفظ اتمع، فليس بينها مقـصد   
  .4"اجتماعي مباشر صريح

كز املنهج األصويل القدمي على نه عندما ترإوهذه املسألة مهمة جداً للنظر فيها، إذ 
النظر يف املسائل بصورة ومنحى جتزيئي بالنظر آلحاد األفراد، فإن أي مبحث جديـد              
يظهر حتت هذا العلم يدرس بالصورة نفسها، وهو األمر نفسه الذي حدث مع علـم            
مقاصد الشريعة عندما ظهر؛ إذ مل خيرج هو أيضا من منحى التجـزيء، فجـاءت                

املعروفة ختص الفرد فقط يف احلفاظ على دينه ونفسه مث عقله مث نسله            الكليات اخلمس   
 مناقشة إمكانية إضـافة     وأخرياً ماله، األمر الذي استدعى من العلماء والباحثني حديثاً        

فإذا كان الترتيب املشهور للمقاصـد      "مقاصد جديدة ختص األمة واإلنسانية عموماً؛       
متسقا مع األحكام الفقهية الفروعية،     )  املال الدين، النفس، العقل، العرض،   (الشرعية  

ونابع منها، فإنه يبدو لنا من خالل استقراء التاريخ والواقع احلضاري لألمة أن هـذا               
  5."الترتيب غري واٍف مبقاصد األمة احلضارية

يف حني أن  فريقا آخر من الباحثني جيد املربر الصائب يف رأيه للمنهج األصـويل              
 مراعيا لظروف ذاك الزمان؛ إذ كانت الشريعة اإلسالمية مطبقـة           التقليدي، بأنه كان  

لذا عرف  "ابتداًء، مث إن احلياة االجتماعية مل تعرف تغيرياً كثرياً، فكانت احلياة بطيئة،             
  6."فقه احلياة الشخصية، عبادات وعادات وبعض املعامالت ازدهاراً
فاالجتـهاد  "فقهـاء،   فلو أن املستجدات والنوازل كانت كثرية لتحرك حنوها ال        

والفقه يتعامل مع الواقع ويتبادل معـه التـأثر   .. يحتاج إليه يف حياة متطورة متحركة    
                                                

دار : ، اجلزائـر العاصـمة  املقتضيات املنهجية لتطبيق الشريعة يف الواقع اإلسالمي الـراهن  . عبد ايد  النجار، 4
 .61املستقبل، ص

 .193، ص 103، العدد 26، املسلم املعاصر، السنة "لة للتشغيلنظرية املقاصد حماو. "الزفتاوي، عصام أنس 5
  .63 ص م،2000دار الفكر، : ، دمشق1، طاالجتهاد . أمحدالريسوين، 6
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  7."والتأثري، والعرض والطلب
فإذا كانت حياة املسلمني آنذاك بسيطة ومل تعرف تعقيداً وال تطـوراً ملحوظـاً    

 الفقهاء لن جيتهدوا يف كالذي عليه عصرنا بتطوراته السريعة اهلائلة، وكثرة نوازله، فإن
السكوت يف معـرض البيـان      ": مسائل غري موجودة أصالً، والقاعدة األصولية تقول      

  ."السكوت بيان"، فـ "معرض للبيان"، وحيث ال "بيان
تفعيل دور املقاصد الشرعية مل يعد مقصوراً على األحكام الشرعية          أما اآلن، فإن    

ياس فقط؛ بل تعداه ملعاجلة القضايا املعاصرة       الفقهية الفرعية واحلديث عنها يف باب الق      
  .الفقهية، واالجتماعية واالقتصادية وغريها

 ومن هذه املسائل قضايا البيئة واألمن البيئي، أو التحقيق يف ماهية التربية البيئية يف   
 الشريعة جاءت بنصوص عديدة تدعو      وعي أفراد اتمع كباراً وصغاراً؛ وال خيفى أن       

يط الذي يعيش فيه اإلنسان، باعتباره أحد أهم ركائز قيام اإلنسان بعملية            محاية احمل إىل  
االستخالف والعمارة يف األرض، وهنا يتوجب احلديث عن مراعاة الوازع الديين يف            
حتديد أمهية رعاية احمليط خباصة، والبيئة بصفة عامة؛ فإن اخلالق تبارك وتعاىل عنـدما              

رض سخر له ما يف الكون من مجاد وكائنات حية          استخلف اإلنسان وأمره بعمارة األ    
لتعينه على عملية اإلعمار، معتمداً يف أساليب التعامل على نصوص من الوحي، وهذا             
ما يدعونا الستقراء هذه النصوص ومجعها، وتبويبها على أسس موضـوعية، ألـا             

العوامل احمليطة تنطوي حتتها جمموعة متجانسة من األحكام الشرعية اليت ختتص بالبيئة و       
املقاصد " ا، وهو ما ميكن إطالق املصطلح املقاصدي عليه، وهو أن رعاية البيئة من              

ما كان عائدا على عموم األمة      : " وهي اليت عرفها اإلمام ابن عاشور يف قوله        ،"العامة
ة  وإن محاية البيئ   8"؛عوداً متماثالً، وما كان عائداً على مجاعة عظيمة من األمة أو قطر           

من املصاحل اليت ال تعود بالنفع على فرد أو أفراد قليلني يف اجلماعة، بـل إن عمـوم                  
اتمع مستفيد من رعاية البيئة، وإذا ما اختل النظام والتوازن البيئـي، واستنــزفت     

                                                
 .63-60 مرجع سابق، ص ،االجتهاد الريسوين، 7
/ فائسدار الن : عمان.1ط.  حممد الطاهر امليساوي   :، حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية  . حممد الطاهر   بن عاشور،  8

  .228م، ص 1999دار الفجر، : كواالملبور
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 فإن اتمع بأسره سيعود عليه هذا االختالل بالـدمار          ،املوارد الطبيعية ، وتلوث اجلو    
، وحميطه، وعالقته بالبيئة نفسها، وإن استقراءنا لنصوص القـرآن          واهلالك؛ يف صحته  

  . يبني هذا األمر جبالء كما سيأيت الحقاεًوسنة النيب 
  

  :اإلطار العام لتحديد أمهية رعاية البيئة: ثانياً
: تعاىلخلق املوىل تبارك وتعاىل اإلنسان واستخلفه على األرض، كما جاء يف قوله 

)  كبِإذْ قَالَ رِليفَةً      وِض خاِعلٌ ِفي الْأَري جالِئكَِة ِإنوسـخر لـه     )30: البقرة( ) ِللْم ،
هو أَنشأَكُم ِمـن    (: السموات واألرض وما فيهما وعليهما من خملوقات، فقال تعاىل        

سماِء هو الَِّذي أَنزلَ ِمن ال(: وقال تبارك وتعاىل). 61:هود(  )الْأَرِض واستعمركُم ِفيها
ينِبت لَكُم ِبِه الزرع والزيتونَ والنِخيلَ       * ماًء لَكُم ِمنه شراب وِمنه شجر ِفيِه تِسيمونَ       

هار وسخر لَكُم اللَّيلَ والن * والْأَعناب وِمن كُلِّ الثَّمراِت ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ
وما ذَرأَ   * والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات ِبأَمِرِه ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ          

 وهو الَِّذي سخر الْبحر * لَكُم ِفي الْأَرِض مختِلفاً أَلْوانه ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يذَّكَّرونَ     
ِلتأْكُلُوا ِمنه لَحماً طَِرياً وتستخِرجوا ِمنه ِحلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك مواِخر ِفيِه وِلتبتغوا 

وأَلْقَى ِفي الْأَرِض رواِسي أَنْ تِميد ِبكُم وأَنهاراً وسـبالً     * ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ   
  ).16-10: النحل ()وعالماٍت وِبالنجِم هم يهتدونَ * علَّكُم تهتدونَلَ

 فهذه آيات تفصيلية لبعض ما خلقه اهللا تعاىل وسخره خلدمة اإلنسان؛ فإنه لـن              
يستطيع القيام بوظيفته الوجودية يف االستخالف وعمارة األرض من غري توفري وسائل            

ط ابتداًء، والتعاون بني بين آدم مجيعهم تبعاً لتحقيق االستخالف وآليات التعامل مع احملي
واقعاً ملموساً، فكان البد من حتقيق التعاون والتكامل بني شعوب العامل كافة، كما جاء 

اِئـلَ  يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَب          (: يف قوله تعاىل  
ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُماللَِّه أَت دِعن كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارع13: احلجرات ()ِلت.(  

 ألا تعود ؛ ومن أوجه هذا التعاون حفظ الثروات واخلريات اليت تزخر ا األرض
كـأل،  على اجلميع بالنفع؛ كاحلفاظ على احليوان والنبات، واحلفاظ علـى املـاء وال       
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والثروات الباطنية، وغريها مما وجد على سطح األرض وما حييط ا، فهذا التعـاون              
إن املقصد العام من التشريع فيها هـو    "جزء مهم يف تنـزيل مقاصد الشارع واقعاً؛ و       

ويشمل . حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه، وهو نوع اإلنسان          
، وصالح ما بني يديه من موجودات العامل الذي         صالحه صالح عقله، وصالح عمله    

، فحفظ نظام األمة لن يتحقق بصالح الفرد فقط عند اتباعـه ألحكـام              9"يعيش فيه 
ـا  أل مليـاً ن نتوقف عندها    أقضية االستخالف قضية جيب     و .الشارع التعبدية فقط  

  .سوف حتدد دور اإلنسان وواجباته جتاه بيئته
ـ وأ هلـا،    اً مالك وليس على هذه البيئة      وصي  فاالستخالف يعين أن اإلنسان    ه ن
وبناًء على ذلـك فلـيس   "،  أمني عليها،ارهامعوإمستخلف على إدارا واستثمارها   

ألحد أن يدعي أنه ميلك منها شيئا ملكاً حقيقياً فيكون له حق التصرف املطلق ولـو                
به أن تكون ملكـاً     باإلفساد واإلتالف، بل هي مبقتضى ملكية اهللا امللكية احلقيقية تش         

  10."استخالفياً للناس مجيعا عرب األجيال املتتابعة
 ما يأمر به مالـك      املستخلفويقتضي واجب االستخالف بطبيعة احلال أن يتبع        

 ويقتضي واجب أمانة االستخالف أن يتصرف       ، وخالقها ومستخلفه فيها   ،هذه البيئة 
 ىن ومع ،، والعباد عباد اهللا    فاألرض أرض اهللا   .فيها تصرف األمني فيما لديه من أمانات      

 أي أنه ليس من حق أي فرد أن يتصرف فيمـا            ؛ ملكية مطلقة يف اإلسالم    هذا أن ال  
 فامللكية يف اإلسالم حمددة بضوابط وشروط حددها اهللا سـبحانه           ؛ميلك كيفما يشاء  

 فليس ، واحملافظة عليها من أي تدمري أو ختريب،وتعاىل، منها حسن استغالهلا وصيانتها
ملطلوب يف عملية االستخالف أن يكون اإلنسان صاحلاً يف نفسه فقط؛ بل أن يـشيع   ا

هذا الصالح يف حميطه وما هو مسخر له، وأن ال يعيث يف املوجودات املـسخرة لـه          
وال تفِْسدوا ِفي الْـأَرِض بعـد       ( : تبارك وتعاىل خماطباً هذه األمة     فساداً وختريباً، قال  

 )وال تعثَـوا ِفـي اَألرِض مفْـِسِدين       ( :، وقال تعـاىل     )56: فاألعرا( )ِإصالِحها
وِإذَا تولَّى سعى ِفي الْأَرِض ِليفِْسد ِفيهـا        ( :، وقال تبارك وتعاىل أيضا    )74:األعراف(

                                                
 .200ص ، مرجع سابق، مقاصد الشريعة اإلسالمية. ، حممد الطاهربن عاشور  9

 .155، ص 1م، ج1999دار الغرب اإلسالمي، : ، بريوت1، طفقه التحضر اإلسالمي. النجار، عبد ايد 10
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ادالْفَس ِحبال ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح ِلكهي205:البقرة ()و.(  
أنبأنا بـأن الفـساد     : "شور مفسراً هذه اآليات إنّ اهللا تعاىل      يقول العالمة ابن عا   

احملذر منه هنالك هو إفساد موجودات هذا العامل، وأنّ الذي أوجد فيه قانون بقائه ال               
   11."يظن فعله ذلك عبثا

 وقد تكرر يف القرآن النهي عن اإلفساد يف األرض بعد أن خلقهـا اهللا صـاحلة                
ا، وأعلن أن اهللا ال حيب الفساد، وال حيـب املفـسدين،            مهيأة ملنفعة املستخلفني فيه   

ويشمل هذا إفساد البيئة، وتلويثها، والعدوان عليها واالحنراف ا عما خلقه اهللا هلا،             
فهذا ضرب من الكفران بالنعم، الذي جيلب النقم، وينذر مقترفيه بعـذاب شـديد              

الَّـِذين  ( : قال تعاىل    يوشك أن ينـزل م كما نزل بعاد ومثود، والذين من بعدهم،          
ِإنَّ ربـك   * فَصب علَيِهم ربك سوطَ عذَاٍب * فَأَكْثَروا ِفيها الْفَساد   * طَغوا ِفي الِْبالدِ  

واإلفساد يف مكونات البيئة خيتلف من عنصر إىل        ،  12)14ـ  11: الفجر ()لَِبالِْمرصاِد
ومنه ما يتعرض للتلويث، ومنه ما يتعـرض        آخر، فمنه ما يتعرض لإلتالف والتدمري،       

للهدر وتفويت املنافع، ومنه ما يتعرض لإلسراف، وكلها عموماً تدور حول ماهيـة             
  .الفساد واإلفساد يف األرض الذي ى عنه املوىل تبارك وتعاىل

إذا كانت البيئة ميسرةً لإلنسان مسخرة له بإرادة العلي القدير؛ فإا يف الوقـت              
 من خملوقات اهللا تبارك وتعاىل، اليت ال ينبغي لإلنسان وهو خليفة اهللا أن              نفسه خملوق 

يكون له أي حق يف اإلضرار ا، أو تعطيلها عن أداء وظيفتها اليت خلقت هلا يف هذا                 
، واإلنسان  13»ال ضرر وال ضرار   « الوجود، فإن املبدأ العام يف الشريعة اإلسالمية أن         

يل حقوقها فإنه ال حمالة سترجع عليه بالـضرر كمـا           بإقدامه على اإلضرار ا وتعط    
ما ال يتم الواجب    : (سيظهر، وبالتايل تنتفي عملية اإلعمار، والقاعدة األصولية تقول       

 فيهـا،   ؛ فإذا كان واجب اإلنسان على هذه األرض أنه مستخلف         )إال به فهو واجب   
الف، فهو كذلك    من سيساعده على القيام مبهمة االستخ      فإن األرض والبيئة والكون   

                                                
  .201 ابن عاشور، املصدر السابق، ص 11
  .142م، ص 2002دار الشروق، : ، القاهرة3، ط السنة مصدرا للمعرفة واحلضارة. القرضاوي، يوسف12
 .651دار اآلفاق اجلديدة، ص : ، املغرب2، ط33:، كتاب األقضية، رقم املوطأاإلمام مالك، يف 13
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  مما يوجب عليه حفظه
وسنستعرض مقومات حفظ البيئة من جانب الوجود؛ أي الطـرق والكيفيـات            

وحفظها مـن   . الكفيلة باستمرارية مقومات وعناصر البيئة على أداء وظائفها الكونية        
جانب العدم؛ أي الطرق اليت حنافظ ا على البيئة حىت ال يلحقها الفـساد والـضرر                

  .فعهاوتفويت منا
  

  مقومات حفظ البيئة :  ثالثاً
وتشمل مقومات احلماية كل مرتكزات احلماية من جانب الوجـود؛ أي كـل             

  .الوسائل الكفيلة باستمرارية عمل عناصر البيئة على أفضل وجه
  ومن جهة أخرى، فهي تشمل مرتكزات احلماية من جانب العدم، وذلك يشمل 

صرها بعيدة عن التدخل السليب للبشر، ومحايتها       الدفاع واحلرص على إبقاء البيئة وعنا     
  .من أنوع االسترتاف واالستدمار كافة، وأوجه إحلاق األذى ا

   مقومات حفظ البيئة من جانب الوجود-1 
  : احلث على الزراعة والغرس-أ

يف الشريعة اإلسالمية أحكام كثرية تدل مشروعيتها على كبري اهتمام بالزراعـة            
هما؛ ملا فيهما من نفع يعود على اإلنسان ذاته، كاألحكام املتعلقة           والزرع، واحلث علي  

باملزارعة واملساقاة وإحياء املوات؛ فهي من املسائل اليت تبني مدى اهتمـام اإلسـالم              
بعمارة األرض بأسلويب الزراعة وإحياء املوات، وقد قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه      

، وهو األمـر    14»يزرعها فليزرعها أخاه  من كانت له أرض فليزرعها فإن مل        «: وسلم
الذي جعل الصحابة مل يتوانوا حلظة عن االشتغال بالزراعة واحلث عليها، فهذا عمارة             

ما مينعك أن تغـرس     : مسعت عمر بن اخلطاب يقول أليب     : بن خزمية بن ثابت يقول    ا
ا، أعزم عليك لتغرسنه : أنا شيخ كبري، أموت غدا، فقال له عمر       : أرضك؟ فقال له أيب   

                                                
 .19، ص 3دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ج: ، بريوتاجلامع الصحيح النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  14
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  15.فلقد رأيت عمر بن اخلطاب يغرسها بيده مع أيب
وإن أحكام إحياء املوات جلديرة بالدراسة والبحث يف أمهيتها، ومعرفـة الـدور           

من « :عندما يقول  εالذي تؤديه يف توسيع املساحات الزراعية اخلضراء، فإن الرسول          
رغّـب يف   يدل احلديث على أن الشرع      "،  16»أعمر أرضاً ليست ألحد فهو أحق ا      

اإلحياء؛ حلاجة الناس إىل موارد الزراعة، وتعمري الكون، مما حيقق هلم رفاهاً اقتصادياً،             
  17."ويوفر ثروة عامة كربى

وإن اإلسالم ذه الطريقة حيث على الزرع ويدعو إليـه، فيـشجع احلـارثني              
  .ي أرضاً ال تنتج زرعاً تكون لهيواملزارعني، وجيعل من حي
أن اإلسالم دعـا إىل عمـارة األرض        "اء املوات إشارة إىل     ففي الدعوة إىل إحي   

وإصالح فسادها، ولو أخذ الناس مببدأ اإلسالم يف إحياء املوات، ونفذوا قول الـنيب              
؛ لكثر الزرع ولكثر العمران، وما      »من أحيا أرضاً ميتة فهي له     « :صلى اهللا عليه وسلم   

نسان إلصالحها، ومـا وجـدنا      وجدنا تلك األدغال الكثرية يف إفريقيا تطلب يد اإل        
  18."صحاري ال يوجد فيها عمران

لون كثرياً مـن    ومة يف أنشطة حيام املختلفة، حي     وإن الناس وبإرادم غري احلكي    
أراضيهم الزراعية اخلضراء إىل صحراء، ليلقوا باللوم على اجلفاف، متجاهلني التخاذل           

  .يت يعيشواعن محاية أراضيهم، أو معاتبني حالة الفقر النكد ال
 وال ميكن بأي حال نكران أن من أسباب التصحر حدوث نوبات جفاف ـذه       

ويتجلى دور اإلنـسان عمليـاً يف       "املناطق، كما ال ميكن نكران دور اإلنسان أيضا؛         
ممارسات سامهت يف زيادة نسبة التصحر مثل، إزالة الغابات الطبيعية، وحرائق الغابات، 

                                                
  .110ن، ص .ت، د. دمعامل وضوابط،:كيف نتعامل مع السنة النبوية. القرضاوي، يوسف 15
:  حتقيـق  ،وسننه وأيامه  εجامع الصحيح املسند املختصر من حديث رسول اهللا         .  حممد بن امساعيل   ،البخاري 16

  .226، ص 3، ج565: م، كتاب املزارعة، رقم1987دار القلم، : ، بريوت1قاسم الشماعي الرفاعي، ط
 .59، ص 2م، ج1988مطبعة جامعة دمشق، : ، دمشقامللكية وتوابعها.  وهبة،الزحيلي 17
  .45دار الفكر العريب، ص :  بريوتالتكافل االجتماعي يف اإلسالم،.  أبو زهرة، حممد18
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   19."ملائي مما يؤدي إىل االجنراف، وبالتايل التصحروسوء إدارة الري والصرف ا
 ألف ميـل  20إن التصحر يهلك :"  ويف إحصائية مريعة نقلتها جملة العريب تقول     

 أنه يف كل    –مربع من األراضي اخلضراء سنوياً، فيحيلها إىل قفار رملية جدباء، كما            
ع، يتربص ـا،    ألف ميل مرب   70 حياول اختراق مساحات أخرى، تقدر حبوايل        -سنة

متحيناً الفرصة، فإذا غفلت أعني أصحاا عن محايتها، ضـرا اجلـدب وأغرقتـها              
  20."الرمال

   : االهتمام بالغابات واملراعي-ب
من اآلثار السلبية الختفاء مساحة الغابات واملراعي واحنسارها، ويف هذا املضمار       

ر بشكل أويل على املزارعني على املستوى احمللي مشكلة كالتصحر تؤث    :" وود. يقول د 
الذين يعدون األراضي الزراعية عن طريق قطع األشجار أو حرقها، وكذلك تؤثر على           

آالف  ضاعفتتالفالحني الذين يعمدون إىل إنشاء مزارع ثابتة املوقع، إال أن املشكلة            
املرات من خالل إنشاء املزارع الصغرية، وبكثرة قطع األشجار جتاريا، فـإن ذلـك              

  21."ي إىل تسارع يف ارتفاع حرارة اجلو على مستوى الكرة األرضيةسيؤد
ونأخذ أمثلة أخرى للنتائج السلبية الحنسار الغابات يف العـامل؛ إذ خيتفـي مـن        

 نوع حيواين كل يوم، مما خيلق نوعـاً مـن عـدم    6000 إىل 4000الوجود كليا بني  
 من املـاء الـالزم لـري      التوازن البيئي يف تلك املناطق، وسيحرم مخس سكان العامل        

  .أراضيهم وزراعة حماصيلهم
حلث على عدم استرتاف أشجار الغابـات بتحويلـها         إىل ا ومن هنا تأيت الدعوة     

خشباً، وزيادة االهتمام باملراعي واملناطق العشبية والكأل؛ والعمل على حتسني املراعي           
 تـونس ومـصر     وقد جنحت جتارب يف   "الطبيعية باستنبات أنواع من نباتات العلف؛       

                                                
  .65م، ص2003دار األمل، : ،  اجلزائرالبيئة يف مواجهة التلوث.  دردار، فتحي19
  .156م، ص 2002، مايو 522، العدد  والبيئةاإلنسان جملة العريب، 20
، يوليـو   1، العدد   30جاسم احلسن، عامل الفكر، الد      : ، عرض وحتليل  السياسة العاملية للبيئة   . اليوث، لورين  21

  .280الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ص : م، الكويت2001
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الستزراع مساحات من األراضي املاحلة بالري من ماء البحر إلنتاج أنواع من العلف،            
كذلك جنحت دول عربية أخرى يف جتارب االستفادة من خملفـات احملاصـيل بعـد       

  22."معاجلتها بالطمر لتصبح أعالفاً جيدة
 مـن قطـع  « : فيهقال، εوقد جاء يف النهي عن قطع األشجار حديث للرسول     

 واملراد بالسدرة شجرة السدر املعروفة، وهـو        "23».ب اهللا رأسه يف النار    سدرة صو
ينبت يف الصحاري، ويصرب على العطش، ويقاوم احلر، وينتفع الناس بتفيـؤ ظاللـه،      

... واألكل من مثاره، إذا اجتازوا تلك الفيايف مسافرين، أو باحثني عن الكأل واملرعى            
يدل على تأكيد احملافظة على مقومات البيئة الطبيعية ملا         والوعيد بالنار ملن قطع سدرة      

   24.اًبعضفظ التوازن بني املخلوقات بعضها توفره من ح
وقد أثبتت التجارب البحثية أن شجرة السدر املعمرة واملقاومة للجفاف قـادرة            

  25.على حتمل احلرارة واملناخ القاري اجلاف
  
  :  الدعوة إىل التشجري-ج

 آذار/ من شهر مـارس 21 أن حيدد العامل للشجرة عيداً يف الـ   قرنا وقبل  14منذ  
من كل سنة، فإن اإلسالم ويف نصوص كثرية دعا إىل عمليات التـشجري والغـرس               

إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم « :املستمرة، فقد قال املصطفى صلى اهللا عليه وسلم       
   26».قوم حىت يغرسها فليغرسهايفسيلة فإن استطاع أال 

 -صلى اهللا عليه وسلم   -مل هذا احلديث الشريف الذي يدعو فيه املصطفى         ولنتأ
                                                

  .69، مرجع سابق، ص البيئة يف مواجهة التلوث دردار، 22
، 4املكتبـة العـصرية، ج    : ، صيدا 5239: حممد حمي الدين عبد احلميد، رقم     : املسند، حتقيق . ابن حنبل، أمحد   23

 .361ص
 .143، مرجع سابق، ص السنة مصدراً للمعرفة واحلضارةالقرضاوي،  24
  .139م، ص 2000، مايو 498، العدد  استطالع العريب جملة العريب،25
، سلسلة األحاديث   حممد ناصر الدين األلباين   : ، نقال عن    479، ص   دب املفرد األ. البخاري، حممد بن امساعيل    26

 .38، ص 1م، ج1995مكتبة املعارف، : ، الرياضالصحيحة
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إىل الغرس والقيامة قد قامت، وما الفائدة اليت جينيها الغارس وهو علـى مـشارف               
  .القيامة

وهذا يف رأيي تكرمي للعمل لعمارة الدنيا يف حد : "يف هذا يقول الشيخ القرضاوي    
 أو لغريه من بعده، فال أمل ألحد يف االنتفاع          ذاته، وإن مل يكن وراءه منفعة للغارس،      

وليس بعد هذا حتريض على الغرس واإلنتاج مـا دام يف           . بغرس يغرس والساعة تقوم   
احلياة نفس يتردد،؛ فاإلنسان قد خلق ليعبد اهللا، مث ليعمل وليعمر األرض، فليظل عابداً 

  27."عامالً حىت تلفظ الدنيا آخر أنفاسها
ما من مسلم يغرس غرساً أو يـزرع زرعـاً          « :وسلم أيضا وقال صلى اهللا عليه     

  28».فيأكل منه طري أو إنسان أو يمة إال كان له به صدقة
ما من مسلم يغرس غرساً إال كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق              «: وقال أيضا 

منه له صدقة، وما أكل السبع منه صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة، وما يرزؤه                
  29».ان له صدقةأحد إال ك

ويضاف إىل فوائد الغرس والتشجري زيادة غاز األوكسجني يف اجلو، والتقليل من            
كمية ثاين أكسيد الكربون، أي إعادة التوازن البيئي واحلراري فوق كوكبنا، والـذي         
ينعكس بشكل إجيايب على صحة اإلنسان، وخذ لذلك مثاالً عن التلوث الذي يصيبنا             

 ميكن أن حيدثه حزام من األشجار حول الطرقات واملنـاطق           جراء وسائل النقل، وما   
  .السكنية يف التقليل من وطأة التلوث واحلرارة الشديدة، وتلطيف اجلو

وأخرياً وليس آخراً فقد اكتشف الباحثون فائدة وحقيقة أخرى عـن األشـجار          
ـ      -أي الشجرة -إا  " :حيدثنا عنها املزارعون قائلني    ي  درعهم ضد نشاط الرياح، فه

تصد الرياح، فتحمي حماصيلهم، فال تقتلعها أو تطمرها الرياح العاصـفة، كمـا أن              
                                                

 .110، ص كيف نتعامل مع السنة القرضاوي،  27
، مـسلم، اجلـامع     218، ص   3، ج 549: ، مرجع سابق، كتاب املزارعة، رقـم      صحيح البخاري البخاري،   28

 .28، ص3سابق جالصحيح،مرجع 
 .27،ص 3، جاجلامع الصحيح مسلم،  29
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جذورها الضاربة يف باطن األرض لعدة أمتار، تعمل على تثبيت التربة، فـال جترفهـا         
  30."الرياح الزاحفة فوقها

   مقومات حفظ البيئة من جانب العدم-2
  : مكافحة تلوث البيئة-أ

ن هذه البيئة متلوثة إذا اختل تـوازن مركباـا؛ إذ   إول  ما معىن تلوث البيئة؟ نق 
األصل يف البيئة التوازن بني املركبني العضوي وغري العضوي، ونعين باالتزان االنسجام            

  31."والنظافة
ويعد التلوث من أكثر املمارسات السلبية اليت مارسها اإلنـسان علـى البيئـة              

وي فيها، بقتله حليواناا، وحرقه أشجارها، باستنـزافه ملواردها، وانتهاكه للتوازن احلي
وتلويث اهلواء اجلوي بسبب انتشار الغازات السامة الصادرة من املصانع واملركبـات            

 كما حيدث التلوث نتيجة     32.وآالت التنقل، ومن مث تفاقم ظاهرة االحتباس احلراري       
سمم الكائنات  رمي نفايات املصانع يف البحار، أو دفنها حتت األرض، مما يؤدي إىل ت            
، أو ما تلقيه    33احلية الربية واملائية، إضافة إىل ما يسببه غرق ناقالت النفط يف احمليطات           

من مواد ونفايات سامة؛ فالتلوث تتنوع مصادره ومواضعه، وهو ال حيدث للـهواء             
ال الـسلبية   فقط، فهو تلوث يف اجلو، وتلوث يف األرض، وتلوث يف املياه، ونتائجه             

                                                
  .153، ص 2002، مايو 522، العدد اإلنسان والبيئة  جملة العريب، 30
وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينيـة، الـسنة   : ، اجلزائر"األصالة"، جملة  "تلوث البيئة . "  حليمي، عبد القادر   31

  .63م، ص 1975، مارس 24الرابعة، العدد 
د سقوط أشعة الشمس على سطح األرض تنبعث األشعة حتت احلمراء عن هذا الـسطح، وتقـوم غـازات         عن 32

الغالف اجلوي بامتصاص األشعة حتت احلمراء واالحتفاظ باحلرارة يف هذا الغـالف وتدفئـة سـطح األرض                 
كن أن تنخفض  ومن غري ذلك مي. green effect.وتسمى هذه الظاهرة باالحتباس احلراري. بالصورة املعروفة

لكن تزايد نسبة غاز ثاين أكـسيد الكربـون   .  درجة سليوس حتت الصفر 15درجة حرارة سطح األرض دون      
الناتج عن استهالك مشتقات البترول والفحم احلجري يف املصانع، وأدوات التنقل، وتزايـد غـازات امليثـان                 

ع درجة حرارة سطح األرض بطريقة ـدد  والكلور والفلور، يؤدي إىل تفاقم ظاهرة االحتباس احلراري وارتفا       
  . التوازن البيئي

 آالف 3م، خرباً مفاده أن ناقلة نفط من بنما تسرب منـها    2006 فرباير   28:  يوم الثالثاء    قناة اجلزيرة الفضائية   نقلت   33
  .قطن نفط يف قناة السويس املصرية، ولنا أن نتصور آثاره على الكائنات البحرية، وعلى سكان تلك املناط
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أن عـدد   "على الكائنات احلية فقط، بل على اإلنسان نفسه؛ فقد أثبتت دراسة            تعود  
 مليون مـصاب   75 ألف حالة سنويا، و    180حاالت الوفاة بسبب تلوث اهلواء مبقدار       

  34!."بالربو كل عام يف الصني وحدها
  :تنظيف احمليط وحق الناس يف بيئة نظيفةإىل الدعوة  -ب

ي، وبيئة نظيفة؛ فإذا مشى يف الطريق مل يعق         من حق اإلنسان أن يعيش يف جو نق       
سريه حجر أو قمامة، أو ماء قذر، وإذا ذهب للراحة واالستجمام مل تضايقه رائحـة               
قذرة  قرب الشجرة اليت يستظل حتتها، أو على شاطئ البحر الذي يهنأ بالنوم قربـه،               

وقال . 35»ةإماطة األذى عن الطريق صدق    «: وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
الذي يتخلى « :وما اللعانان يا رسول اهللا؟ قال     : ، قالوا »اتقوا اللعانني « :εرسول اهللا   

  36».يف طريق الناس أو يف ظلهم
ومعىن احلديث أن املتخلي يف طرقات الناس وأماكن جلوسهم متعد عليهم، مؤذ،            

لقذر يف طرقام   فهو داخل يف لعن اهللا للظاملني، وشأن الناس عندما جيدون ا          . ظامل هلم 
وأماكن جلوسهم أن يلعنوا من آذاهم بذلك وهم مظلومون منه، فالتخلي يف طريـق              

وتشمل الطـرق إىل البيـوت، واألسـواق،        ... الناس أو يف ظلهم كبرية من الكبائر      
والقرى، وموارد املاء، وكل مكان اختذوه للجلوس فيه ملنفعة من منافعهم فيـدخل يف     

 أوهلمـا  : فهنا رأينا أن احلديث قد مجع أمـرين       37. وغريها ذلك األسواق واملنتزهات  
النهي عن التخلي وقضاء احلاجة البشرية من بول أو غائط يف األماكن اليت يرتادهـا               
الناس عموما، وثانيهما أن عقاب من سيقوم ذا الفعل املشني هو اللعنة من الناس ومن 

  .مثة الدخول يف زمرة امللعونني من الظاملني
ء أيضا يف السنة النبوية يف املضمار نفسه النهي عن البول يف املاء الراكد،              وقد جا 

                                                
  .125م، ص 2000، يوليو 500، العدد اإلنسان والبيئة جملة العريب، 34
 .275، ص 3، ج685: املظامل والغصب، رقم: الصحيح، كتاب. البخاري 35
 .7،ص 1، ج25: املسند، رقم.أمحد. 156،ص 1اجلامع الصحيح، ج.  مسلم36
مطبوعـات وزارة الـشؤون   :  اجلزائر،،1، طجمالس التذكري من حديث البشري النذيربن باديس، عبد احلميد  ا 37

 .147م، ص 1983الدينية، 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.pdffactory.com


94  فريدة زوزو                           م2007/ه1428 ربيع، 48العدد ة،  عشرثانيةال إسالمية املعرفة، السنة        

ال يبولن أحدكم يف    «: εقال رسول اهللا    . والتربز يف الطريق أو يف الظل أو موارد املياه        
 39.عن البول يف املاء الراكد ε وى النيب 38».املاء الدائم مث يغتسل منه

 يف البلديات والدوائر مسؤولية تنظيم هـذه  وهنا يلقى على عاتق مصاحل التنظيف 
املسألة بإنشاء املراحيض العمومية داخل املناطق العمرانية، وإقامة أماكن االستراحة يف           

        وأنـت  "ا يف قضاء حاجته،     الطرقات السريعة ما بني الواليات لئال جيد املسافر حرج
لترهيب مـن التقـذير   ترى أن األحاديث النبوية املتقدمة قد انتظمت ذلك التنظيف با      

وكل مؤذ، والترغيب يف إزالتهما، فوضع اإلسالم  بذلك أصل املصلحة قبل أن يعرفها        
  40."متدن اليوم

  : اتباع الطرق املثلى لتصريف املياه املستعملة ونفايات املصانع-ج
تشهد كثري من البالد املتقدمة، وعدد قليل من الدول النامية عمليـات تـدوير              

 املخلفات؛ بأنواعها الزجاجية، والورقية، والبالستيكية، وما عدا هذه         وإعادة استخدام 
 يف األراضي، ونضرب مثاالً صغرياً جداً ملـا تـسببه        أو دفناً  اًرقالنفايات فإنه يتلف ح   

األكياس البالستيكية اليت نستخدمها يف حياتنا اليومية عند التسوق من ضرر على البيئة           
 وزير البيئة ويئة اإلقليم اجلزائري إىل أن يدق ناقوس  وصحة اإلنسان، األمر الذي دعا    

اخلطر، وهو األمر الذي دعاه لتنصيب جلنة للبحث يف إمكانية إنتاج أكيـاس قابلـة               
  41.للتحلل أو التجزئة

فهذه اإلجراءات وغريها تنصب كلها يف جهود صون البيئة، واالقتصاد يف إنتاج            
   .املخلفات

لصرف الصحي اليت يعاد تكريرها ومعاجلتها لتـستخدم     وكذا األمر بالنسبة ملياه ا    
  .من جديد، خاصة يف جمال سقي الزراعات التجميلية

                                                
 .162، ص1اجلامع الصحيح، مرجع سابق، ج. مسلم 38
  .162، ص 1اجلامع الصحيح،مرجع سابق، ج. مسلم 39
 .148، مرجع سابق، ص ، جمالس التذكريابن باديس 40
  .4 ، ص1549م، العدد 2005 ديسمرب 1، اجلزائر، اخلميس الشروق اليومي جريدة 41
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فهذه عمليات جد فعالة، ومهمة للمحيط البيئي الذي يستفيد استفادة كربى من            
ذلك، ألن عدم دمج هذه العمليات يف التنمية االقتصادية من شأنه اإلضرار بالبيئة، بأن        

ار، أو تدفن يف األراضي،     ت، وتصرف املياه غري الصاحلة إىل البحار واأل       ترمى النفايا 
 يظهر ضررها على املزروعات أو يف إهالك الكائنات البحرية؛ وهو ما سيعود             ومن مث 

  !بالضرر على صحة اإلنسان نفسه ألنه سيستهلك مثار املزروعات وكائنات البحر
  :االنقراض محاية املوارد احليوانية من االسترتاف و-د

 فإذا كان   ؛ اهتم فيه اإلسالم بالنباتات فقد اهتم أيضاً باحليوانات        يىف الوقت الذ  
ان لغري  قتله إن كقد ى اإلسالم عن، ف مائية حالالً طيباًمصيد احليوانات برية كانت أ 

  .  مل ختلق عبثاًمنفعة، أو كان فيه إسراف يهدد وجود هذه احليوانات اليت
ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغري حقها،         « :قال εروي أن رسول اهللا     

أن يـذحبها   «:يا رسول اهللا وما حقهـا؟ قـال         : قيل. »إال يسأله اهللا عز وجل عنها     
  42».فيأكلها، وال يقطع رأسها ويرمي ا

 عـج إىل اهللا يـوم     ،من قتل عصفوراً عبثاً   «: أيضاً قوله  εوروي عن رسول اهللا     
  .43»، إن فالناً قتلين عبثاً، ومل يقتلين منفعةيا رب: القيامة، يقول

ة من األمم ألمرت بقتلها، فاقتلوا منها       لوال أن الكالب أمε: »   وقال رسول اهللا    
  .44»األسود البهيم

 يف هذا احلديث ما يدل على فكرة احملافظة على بعض           هل حقاً :  ولنا أن نتساءل  
  األنواع من احليوانات من االنقراض؟

:  إذا ما رأينا شرح احلديث عند اإلمام اخلطايب الذي قـال           حيحاًقد يبدو هذا ص   
معناه أنه كره إفناء أمة من األمم، وإعدام جيل من اخللق حىت يأيت عليه كله، فـال                 "

يبقى منه باقية، ألنه ما من خلق هللا تعاىل إال وفيه نوع من احلكمة، وضـرب مـن                  
                                                

  . 4462من قتل عصفورا بغري حقها، رقم، : ، كتاب الضحايا، بابالسنن اتىب من. النسائي، أمحد بن شعيب 42
 .4463من قتل عصفورا بغري حقها، رقم، : ، مرجع سابق،كتاب الضحايا، بابالسنن اتىب من. النسائي 43
 .108، 3، ج2845: ، رقمسنن أيب داود. أبو داود، سليمان بن األشعث 44
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قرصت منلة نبيا مـن     : "يقول εوعن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا        . 45"املصلحة
حرقت أمة مـن    األنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى اهللا إليه أن قرصتك منلة أُ           

  46."األمم تسبح اهللا
 قصة الرجل الذي دخل اجلنة ألنه سقى كلباً كان يلـهث مـن شـدة                ولنا يف 

هـا   أدخلت النار ألا حبست هرة ومل تطعمهـا أو تترك يت وقصة املرأة ال   47،العطش
  48 .تأكل من خشاش األرض

إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا اإلبل حظها من األرض وإذا          : "εوقال رسول اهللا    
سافرمت يف السنة فبادروا ا نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإا طـرق الـدواب     

  49."ومأوى اهلوام بالليل
هللا تعاىل على وجـه     تبني لنا األحاديث النبوية الطرق املثلى للتعامل مع كائنات ا         

بني حيوان كبري وآخر صغري، بل إنه  مشل بالذكر           εهذه األرض، فلم يفرق الرسول      
املخلوق الصغري مثل النملة، مث العصفور الذي ال حول له وال قوة، ومل يـنس دابـة                 

  .اإلنسان اليت يستخدمها يف ترحاله وجتواله أن تأخذ نصيبها من الراحة
يويـة، سـلوكيات    احل تنابيئالكائنات احلية يف    جتاه  هذه هي سلوكيات اإلسالم     

 ، للمحافظة على هذه البيئة وصيانتها، فهل نتأسى ذه السلوكيات اإلسالميةى اسعن
                                                

 .132 نقال عن معامل السنن للخطايب، ج،ص 147 ص السنة مصدر للمعرفة،. القرضاوي 45
 .43،ص4؛ ومسلم يف جامعه، ج480، ص 4، ج1200: ، يف كتاب اجلهاد والسري، رقمصحيح البخاري. البخاري 46
فرتل فيها فـشرب مث  بينما رجل ميشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئراً      :" قال رسول اهللا صلى عليه وسلم      47

لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان         : خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل         
يـا  : ، فقال الصحابة"بلغين، فرتل البئر فمأل خفيه فأمسكه بفيه حىت رقي فسقى الكلب، فشكر اهللا له، فغفر له       

: ، كتـاب  صـحيح البخـاري   ." يف كل ذات كبد رطبة أجر     : "رسول اهللا، وإن لنا يف البهائم ألجرا؟ فقال         
 .24،ص3، ج2550: ؛ و أمحد يف سننه، رقم237، ص 3، ج588: املساقاة، رقم

عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت، فدخلت فيها النار، ال هي أطعمتها وسـقتها إذ                «: εقال رسول اهللا     48
، 237، ص   3، كتـاب املـساقاة، ج     البخاريصحيح   ».حبستها، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض       

 .43،ص4 يف جامعه، جومسلم
  .54، ص 3، مرجع سابق، جاجلامع الصحيح. مسلم 49
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97  حبوث ودراسات                                              فظ البيئة وأثره يف عملية االستخالف مقصد ح

النباتـات  زراعـة    اإلسالمي بأمهية    ي واألجيال القادمة الوعي البيئ    نالاجيأ ونغرس يف 
اف؛ فهي الكفيلة باحلفاظ على  من االنقراض واالسترتومحاية احليوانات واحملافظة عليها

    التنوع احليوي؟ 
  : األمن البيئي-ه

ريـو دي  ( ظهر هذا املصطلح بعد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية يف مدينـة         
وهو مصطلح جديد يدور حول حمتواه الكثري مـن اجلـدل،           "م،  1992عام  ) جانريو

 ألنه ال خيفى على 50"؛ البيئيويتضمن البيئة واألمن، والعنف واحلروب كمسببة للدمار 
أحد اآلثار السلبية واالستدمارية لالستعمار واالحتالل واحلروب األهلية على احلرث          
والنسل، فهي بقدر ما تقتل من بشر، فإا لك األراضي الزراعية الـيت تتحـول إىل     
 معاقل للجنود، وسياسة األرض احملروقة تعين استغالل البيئة كسالح شامل للـدمار،           

  . إضافة إىل حركة اآلليات العسكرية على التربة اهلشة، وجراء حفر اخلنادق
كما ال خيفى على أحد ما ختلفه هذه احلروب وراءها من ألغـام ومتفجـرات               
مزروعة يف األراضي اليت تدمرها وتغري تركيبتها الكيميائية، ناهيـك عمـا حيـدث              

اص واملدافع، وما تعانيه عند سكب للحيوانات والكائنات احلية اليت ال تأمن حياة الرص
وحرق آبار النفط، كما حدث يف حريب اخلليج األوىل والثانية، وحيدث يف حـروب              

  .كثرية أخرى قائمة
 وإن كل ما يترافق واحلروب له كثري من اآلثار على البيئة يف تلوث املياه واألرض، 

 أمراض تفتـك بالبـشر،      وتلوثها باهلواء املفعم برائحة القتل والتعفن، وما يشيعه من        
ورغم أن احلرب الباردة انتهت فإا خلفت وراءها يف صحراء          . وتدهور صحة العباد  

من خملفات التفجريات النووية، " 131اليود "  هو عنصر كيماوياًنيفادا األمريكية عنصراً
هذا العنصر الذي يتسبب يف حاالت من سرطان الغدة الدرقية بني األمريكيني، يتراوح         

   51. ألف حالة، ال يعرف أصحاا أم مرضى212و 11300ها بني عدد
                                                

  .305، مرجع سابق، ص السياسة العاملية للبيئة .اليوث، لورين 50
  .128م، ص2000، يوليو 500 العدد ،"اإلنسان والبيئة"  جملة العريب، 51
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98  فريدة زوزو                           م2007/ه1428 ربيع، 48العدد ة،  عشرثانيةال إسالمية املعرفة، السنة        

 لقائـد   -رضي اهللا عنـه   -وقارن هذه احلال مع وصية اخلليفة أيب بكر الصديق          
 ال تقتلن امرأةً وال صبياً      :إين موصيك بعشر  ": اجليش يزيد بن أيب سفيان عندما قال له       

ن عامراً، وال تعقرن شاةً وال بعريا       وال كبرياً هرماً، وال تقطعن شجراً مثمراً، وال خترب        
  52".إال ملأكله، وال حترقن خنالً وال تغرقنه، وال تغلل، وال جتنب

  :  سن القوانني والتشريعات البيئية الرادعة-و
بعد ظهور املشكالت البيئية الكبرية احملدقة مبستقبل اإلنسان على وجـه األرض،            

ية واملستقبلية اليت يتسبب ا اإلنسان نفسه       تزايدت النداءات املنبهة على األخطار احلال     
فعقدت االتفاقات الدولية بني دول العامل كلهم للحد من . على حياته وصحته، وحميطه

الظواهر السلبية لتعامل اإلنسان مع حميطه، وشرعت قوانني صـارمة تجـرم تلـك              
  .االنتهاكات

قوانني اليت حتمي حـق    وإن للحكومات دوراً كبرياً وفعاالً يف سن التشريعات وال        
فإن النشاط اآلدمي يغري البيئة بشكل سليب، وبشكل ال مياثل          "البيئة من ظلم اإلنسان؛     

ما جرى يف العصور األخرى، فاجلهود الكبرية واملبالغ فيها الستغالل املوارد الطبيعية،            
 وصرف الطاقة على أمناط غري مقننة وليست ضرورية للحياة، والتصنيع، واإلسهاب يف   

  53."كل ذلك مرتبط بدمار البيئة يف حدود الدولة. النمو االقتصادي
وهلذا فإن دور احلكومات جيب أن يظهر بقوة يف ردع أعمال االسترتاف وختريب      

فإن الـردع والعقـاب مهـا       . املوارد الطبيعية، وأوجه استغالهلا االستغالل املدمر هلا      
ظلم اإلنسان حمليطه سيستمر    ت فإن   ، ويف غياب قوانني العقوبا    الكفيالن بترهيب الناس  

  .دون هوادة
                                                

شـرح  : ، أنظر 995: النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو، رقم       : جلهاد، باب ، كتاب ا  املوطأ. اإلمام مالك  52
 .12، 3، دار الفكر، جالزرقاين على موطأ اإلمام مالك

 .279ص ، السياسة العاملية للبيئة . اليوث، لورين53
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99  حبوث ودراسات                                              فظ البيئة وأثره يف عملية االستخالف مقصد ح

  الوعي بأمهية التربية البيئية وعالقتها باالستخالف: رابعاً
وال يتوقف األمر يف محاية البيئة عند سن القوانني وردع اإلنسان بالقوة والعقاب             
ضد سلوكياته الضارة مبحيطه؛ بل إن الناشطني دعوا إىل ضرورة نشر األخالق البيئية،           

س بقصد احترام قوانني البيئة، بل قصد توجيه سلوك االنسان حنو التعامل الـصائب          لي
  .مع حميطه الذي يعترب هو نفسه جزءاً منه، فإن أضر به فهو يف احلقيقة يضر نفسه

 بأمهية البيئـة ونفعهـا      يتحساس الذا إل ا :ةالبيئيبأمهية التربية   املقصود بالوعي    ف
داء ه أ  ذلك ليتسىن ل   ،ه مبقومات احلياة وعوامل البقاء    ا تقوم بتزويد  إ حيث   ،نسانلإل

 وعمـارة  وجـل   للعبودية هللا عز    ً  حتقيقا ،مهمته االستخالفية على ظهر هذه البسيطة     
األخالق البيئية توجه سلوك الفرد داخليا، ودون رقيب، أو حسيب          "أي أن   . األرض

  54."الحترام البيئة والتقيد ا وتنفيذها
أي  نطاق هذا الوعي لدى األفراد واجلماعات واحلكومات؛      واملطلوب أن يتوسع    

ن يتوافر  ي أ  كما ينبغ  ،يضا لدى املسؤولني والدولة   أفر  ان يتو أ و ،فرادن يتوافر لدى األ   أ
ومع أمهية حتديد الطرق املختلفة لرعاية البيئة       . قليمي والعاملي كذلك على املستوى اإل   

م أيضاً استحضار الوازع الديين عنـد  وحفظها من جانيب الوجود والعدم، فإن من امله  
تعاملنا مع البيئة وحميطنا اخلارجي، فعقيدة املسلم هي اليت حتركه اجتاه تعامله مع حميطه، 

وعلى هذا املعىن تكـون غايـة      "حبيث يتذكر اإلنسان أنه خليفة اهللا يف هذه األرض،          
كة تعمـري يف األرض  احلياة اإلنسانية يف نطاق عقيدة اخلالفة هي أن يقوم اإلنسان حبر      

  55."وفق أوامر اهللا ونواهيه
فالتربية البيئية توجه سلوك الفرد عموما حنو التعامل اإلجيايب مع حميطه حـىت ال              
يعود عليه فعله بالضرر؛ يف حني أن ربط هذه التربية بعملية االستخالف ستغري مـن               

روية، يف عد البيئـة     املفهوم الدنيوي للتربية البيئية إىل مفهوم ذي أبعاد وتوجهات أخ         
                                                

 جملة  ،"فظة إربد مستوى األخالق البيئية لدى معلمي العلوم للمرحلة الثانوية يف حما         . "القادري، سليمان أمحد   54
 . 28-7م، ص ص 2001، ديسمرب 16العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، عدد 

اجلامعة اإلسالمية العاملية، العـدد     : ، ماليزيا التجديداالستخالف يف فقه التحضر اإلسالمي،      .  النجار، عبد ايد   55
  .93م، ص 1997األول، يناير 
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ورعايتها من أسباب وض احلضارات، فهي املسرح الذي سيشهد قيام احلـضارة،            
ومن هنـا   . وهي أساس مهم يف تعمري األرض وحتقيق االستخالف على هذه األرض          

يظهر اجلانب العقائدي الذي حيرك اإلنسان املسلم يف تعامله مع البيئة؛ فإنه ال يتعامل              
دي الدنيوي فحسب، حيث يتذكر أن  املوىل تبارك وتعاىل سـخرها            معها باملعىن املا  

لصاحله وألجل أن ينتفع ا فيعود عليه النفع أوالً وآخراً، بل إن انتفاعه ا يكـون يف     
دون االنتفاع مبـوارد األرض     ف.  ألوامر اخلالق يف االستخالف    األساس حتقيقاً وامتثاالً  

يطه وبناء حضارته، ومن مث لن يتحقق له اتبـاع          الطبيعية لن يستطيع اإلنسان تعمري حم     
  .أوامر اخلالق

وهنا ال بد من تشجيع األفراد واتمعات على ضرورة  حتويل االهتمام برعايـة              
البيئة من اهتمام قانوين وفطري إىل اهتمام عقائدي شرعي؛ ومعىن هـذا أن يتحـول         

 ديين، ومنه سيتحول العمـل      ي إىل وازع  الوازع القانوين املدين والوازع الفطري اجلبلّ     
الدنيوي إىل حكم شرعي يأخذ اإلنسان عنه أجراً وثواباً عند حصوله، وهو ما فعلـه               

  .النيب عليه الصالة والسالم مع صحابته رضوان اهللا عليهم
تنهى  εا، رأينا أحاديث الرسول ، وعلى املستوى البسيط جدفرادعلى مستوى األف

رادا ومجاعات يف بيئة نظيفة؛ بأن ى عليه أفـضل          عن التعدي على حقوق الناس، أف     
يف إعطـاء    εالصالة والسالم عن البول يف املياه الراكدة، والتربز يف الطرقات، وقوله            

يا رسول اهللا، ما بد     : ، قالوا »إياكم واجللوس بالطرقات  «: الطرق حقها عند اجللوس   
. »م فأعطوا الطريق حقـه    إن أبيت «: εلنا من جمالسنا نتحدث فيها، فقال رسول اهللا         

غض البصر، وكف األذى، ورد السالم،      «: وما حق الطريق يا رسول اهللا؟ قال      : قالوا
  56».واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر
 حاجة ماسة لتكثيف اجلهود حنـو       لقد أصبحنا يف  وأما على مستوى اجلماعات ف    

يف املنظور ق التربية البيئية     املعرفة البيئية بكل فروعها وختصصاا، وتأصيل وتعمي       دراسة
 املدارس   املناهج الدراسية يف   ىكل ما خيص البيئة ومشكالا على مستو        اإلسالمي يف 
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101  حبوث ودراسات                                              فظ البيئة وأثره يف عملية االستخالف مقصد ح

 أجيال  تنشئة ل ، وسائل اإلعالم املختلفة   ى مستو ى، وعل ، ويف خطب اجلمعة   واجلامعات
، فـال يتـأتى     التعامل مع بيئتها على هدي من الشريعة اإلسالمية       لى  جديدة قادرة ع  

تعاون مجيع أجهزة الدولـة للقيـام حبملـة منظمـة     "صيل مثار جيدة إال إذا حتقق   حت
ومشتركة حلماية البيئة، وميكن أن يكون لوزارة اإلعالم، ووزارة التربية دور كبري يف             
غرس قيم التربية البيئية ومفاهيمها، والتأثري على الـسلوك البيئـي ملختلـف أفـراد               

ه، وحفظ املوارد املائية وصيانتها، إضافة إىل غرس         كترشيد استهالك امليا   57"الشعب،
مبادئ التربية البيئية بني تالميذ املدارس، وتوعية العامة حبق أفراد اتمع يف بيئة نظيفة،              
وحق البيئة ذاا يف أن تحترم ألن خالقها هو رب الكون مجيعا، حىت وإن اسـتخلفنا                

ف، بل بيد اخلليفة والراعـي علـى        فيها، وسخرها لنا، ولكن ليس بيد مطلقة التصر       
  .شؤون ما استخلف فيها

 
  :اخلامتة

بيان أمهية : ولعل ما ميكن التأكيد عليه يف ختام هذه الدراسة جمموعة نتائج؛ أمهها          
 أوهلما التسخري األمثل للبيئة لصاحل      :احلفاظ على البيئة، وذلك من خالل حتقيق أمرين       

نها، ومن مث القيام باألمر اآلخر وهو االضطالع اإلنسان والبشرية مجعاء يف االستفادة م
بالوظيفة الوجودية يف احلياة الدنيا واملتمثلة يف االستخالف الذي يتحقـق بعبـادة اهللا    
تعاىل وإعمار األرض، وهذان األمران ميكن إدراكهما بوضوح إذا مت تناول موضـوع      

ضبط احملافظة عليهـا    حفظ البيئة ضمن إطار مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، اليت ت         
فإن محايتها هي من املصاحل اليت ال تعود بالنفع على          باعتبار البيئة أحد املقاصد العامة؛      

فرد أو أفراد قليلني يف اجلماعة فحسب، بل إن عموم اتمع يستفيد من رعاية البيئة،               
و فإن هذا   وإذا ما اختل النظام والتوازن البيئي، واسترتفت املوارد الطبيعية، وتلوث اجل          

االختالل سيعود على اتمع بأسره بالدمار واهلالك؛ يف صحته، وحميطـه، وعالقتـه            
  .بالبيئة نفسها

ملفاهيم األساسية للدراسـة،  ا   ومن جهة أخرى فإن الباحثة ومن خالل ضبطها     
                                                

  .59م، ص 2004دار الفكر،: ، دمشق1، طالبيئة من منظور إسالمي. وهيب، صاحل حممد 57

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.pdffactory.com


102  فريدة زوزو                           م2007/ه1428 ربيع، 48العدد ة،  عشرثانيةال إسالمية املعرفة، السنة        

بينت أسباب احنسار املنحى الفقهي الكلي قدمياً والتركيز على املنحـى التجزيئـي،             
تفعيل دور املقاصد الشرعية الذي مل يعد مقصوراً على األحكام الشرعية على والتأكيد 

الفقهية الفرعية واحلديث عنها يف باب القياس فقط؛ بل تعداه إىل معاجلـة القـضايا               
  .مثاالً عليها" مقصد حفظ البيئة"، وقد كان الفقهية املعاصرة

مع ـا، تلـك العالقـة       أفراد ات ومن القضايا اليت ترى الباحثة ضرورة توعية        
التالزمية بني حقيقة االستخالف ورعاية البيئة اليت تعد أهم دعـائم عمليـة إعمـار              
األرض،ومنها أيضاً نشر ثقافة البيئة وسبل رعايتـها والتـزام أخالقياـا بـالطرق              

وملا كانت أزمة البيئة نابعة باألساس من أنانية اإلنسان عنـد           . والكيفيات الصحيحة 
ا، فإن من الضروري التوعية مبسؤولية اإلنسان األخالقية جتاه بيئته باحملافظة استخدامه هل

عليها، واستثمار مواردها على حنو عقالين، عن طريق نشر التربية البيئية يف األوسـاط    
التعليمية ابتداء من املدارس االبتدائية، إىل التكميليات والثانويات واجلامعات خباصـة،      

من خالل قيام وسائل اإلعالم ومنابر املساجد، وأنشطة اجلمعيـات   وبني أفراد اتمع    
احلكومية، وغري احلكومية بالكشف عن األثر السليب ملا يستحدثه اإلنسان من علـوم             

 .متطورة على بروز مشكالت البيئة، وطرق معاجلة هذه املشكالت
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