
  م ي  اممحفيةة عى  امبئةةمقدمة بحث عن دور االسال

ٌّم والتوجٌهاِت فً با عٌُشها اإلنساْن الُمسلم، حٌُث أّنُه لم ٌقتصرُّ على التعال ٌَ ًّ ُمواكًبا للحٌاِة التً  ٌُّن اإلسالم ِب جاَء الد

ِه اإلنساْن، فالبٌئُة هِ  ٌّ ًّ الذْي ٌعٌُش ف ٌِّط الطبٌع ٌّة، بْل أولى اهتماًما كبًٌرا للُمح ٌّه األحكاِم الشرع ًّ المكاَن الذي ٌحٌا ف

ٌَّط بَه الهواء والماَء والُتراب والطبٌّعة، فحتَّم على المسلم الحفاظ على هذه األشٌاء فهً لٌست ُملًكا لواحٍد من  ٌُح اإلنساَن، و

ا لجمٌع الّناس م سلمٌن وغٌر النَّاس حتى ٌسمح لنفسه أْن ٌعٌث فٌها الفساد باإلسراف والهدر والتَّلوٌث بل هً ُملًكا عاًمّ

ًّ وَكوّنً واِحْد، وقد جاء فً الحدٌث الشَّرٌف:"ال ضرر وال  ٌّة جُمٌعها تتشارُك فً نظام بٌئً طبٌع مسلمٌن، والكائنات الح

ًّ فً وجوب اهتمام اإلنسان بالبٌئة والِحفاظ علٌها أّنه مؤتمٌن علٌها من هللا تعالى؛ فاإلنسان خلٌفة  بب األساس ِضرار"، والسَّ

ٌّةهللا فً ا بٌع ٌّة وغٌر الطَّ بٌع راتها الطَّ  .ألرض وعلٌه فٌها واجب اإلعمار والمحافظة على ُمقدَّ

 بحث عن دور االسال م ي  اممحفيةة عى  امبئةة

َ َسخَّ  -سبحانُه وَتعالى-سّخر هللا  ًْ السماواِت واألرِض لخدمِة اإلنسان، حٌُث قال هللا تعالى: )أَلَْم َتَرْوا أَنَّ هللاَّ َر لَُكم ُكلُّ ما ف

ُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة    ٌْ َماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َوأَْسَبَغ َعلَ ا فًِ السَّ ا بالحفاِظ على البٌّئة واالهتمام بِها، ([1]مَّ ًٌ ، وأوصى جل

ٌّرة اآل ٌّةوفً بحثنا سنتحدُث عن عالقِة االسالِم والبٌّئة على نحِو الوت  :ت

 امبئةة ي  اإلسال م

ٌّاِة الُمستقّرة فً كل زمان وَمكاْن، ٌِّد الذْي ٌصلُح للح ًّ المنهاُج الوح ٌّة َجمعاء، وِه ٌّة للبشر ٌّة شمول  جاءَت الشرٌعة اإلسالم

ٌّة، هَو عالقُة اإلنساَن مع البٌئِة واهت ٌّات الشرٌعِة اإلسالم ماَمُه بِها، وهذا ومن أشكاِل المنهاِج الصحٌَح الذي تتبعُه ُمجر

ا فً كتاِب هللا  ًٌ ٌّه ُمحمد -سبحانُه وَتعالى-ٌظهُر جل ٌّه وسلم-، وسّنُة نب ٌَّنت لنا األحكام الشَّرعٌة كٌف -صلى هللا عل ، فقد ب

ٌّة بإسراف، وغٌرها من النصا حٌح مع البٌئة، كالمحافظة على النَّظافة، وعدم استغالل الموارد الطبٌع ئح ٌمكن التَّعامل الصَّ

د سٌكون الفساد فً كلِّ مكان، فقد قال هللا تعالى ٌَّة فً عالقتنا ببٌئتنا، وعّدُم اتباَع تلَك النصائِح فإنَّه من المؤكَّ بان فً  الرَّ

ٌُِذٌَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِملُوا لَ  اِس لِ ِدي النَّ ٌْ ْرِجُعونَ سورة الروم: )َظَهَر الَفَساُد فًِ الَبرِّ َوالَبْحِر بَِما َكَسَبْت أَ ٌَ ، فمعصٌة ([2]َعلَُّهْم 

 .هللا فً منهاج الحٌاة تؤدي إلى انتشار الفساد وخراب الحٌاة المحٌطة بنا

 اممحفيةة عى  امبئةة ي  اإلسال م

ٌّة العدٌد من القو ٌّع مناِحً حٌاِة اإلنساْن، وقْد وضعت الشرٌعة اإلسالم اعد والمبادئ التً تحّث ٌشمُل ُمصطلَح البٌئة جم

 :المحافظة على البٌئة، وفٌما ٌأتً ذكٌر لها على

  ٌّاه عند الوضوَء واالستحماَم ٌّة، وعدم االسراِف فً استهالِك الم أمَر اإلسالم بالحفاِظ على الثرواِت المائ

بولَنَّ أحُدكم فً عن الرسول، أّنه قال: )ال -رضً هللا عنه-والطهارة، ومّما ٌدل على ذلك ما رواه أبو هرٌرة  ٌَ  

ْجري، ثم ٌغَتِسُل فٌه ٌَ ائِِم الذي ال   .([3]الماِء الدَّ

  ٌّن إلى جعِل النظافة عنواًنا لهم فً ُكّل ما ٌتعلُق بهم من لباس ومسكن وبٌئة، فنهى نّدب اإلسالم جمٌَع الُمسلم

رقات، وعن رمً النفا ٌات فً الشَّوارع وأمام المنازل لما فً ذلك من مشابهة عن البصق فً المساجد والطُّ

 .للٌهود والنَّصارى

 ٌّة مّما لها عالقٌة بالمحافظة على البٌئة، وعدم تلّوثها، منها:  الفقهاء استنبط ٌّون عدًدا من القواعد الفقه واألصول

اٌم، وقاعدة الضرر ال ٌزال بمثله أو قاعدة ما ال ٌتّم الواجب إاّل به فهو واجٌب، وقاعدة ما أّدى إلى حراٍم فهو حر

 .بأكبر منه، وقاعدة درء المفاسد مقّدٌم على جلب المصالح

  رقات لّما فً ذلَك من إزعاٍج للماّرة، فضالً عن ذلَك لما ٌتسببه َنهى اإلسالُم عْن الُجلوس على قارعة الطُّ

وٌل من األكل والشُّرب فً الشوارع وإلقاء الُمخلَّفات  .فً مكان الُجلوس الُجلوس الطَّ

 حمفئة امبئةة ي  اإلسال م

ٌِّه وسلم-كان رسوُل هللا ُمحمد  ٌّه -ٌحثُّ الُمسلمٌّن على زراعِة األشجاِر واالهتماَم بِها، حٌُث قال  -صلى هللا عل صلى هللا عل

ٌَزَرُع َزْرًعا فٌأُكُل ِمنه َطٌٌر أو إنَساٌن أو ب-وسلم غِرُس َغْرًسا أو  ٌَ َمٌة إال كان لُه بِه َصدَقٌة(، وال َتقتصرُّ : )َما ِمن ُمسلم  ٌْ ه

ٌّة زراعِة األشجار على المحافظِة على جماِل البٌّئة، بَل إّنها تحّد من عملٌاِت التصحر، وتزٌُد من نسب األكسجٌن  عمل



ى األشجار بالقطع عن االعتداء عل -صلّى هللا علٌه وسلّم-الموجودة فً الجّو وتقلّل نسبىة ثانً أكسٌد الكربون، وقْد نهى 

ًّ محّمد  ًّ أّن النب اِر(،  قال: -صلّى هللا علٌه وسلّم-والتخرٌب، فعن عبد هللا بن حبش ُ َرْأَسُه فًِ النَّ َب هللاَّ )َمْن َقَطَع ِسْدَرًة َصوَّ

ًة فً الدٌن اإلسالمً مفاُدها ال ضرَر وال ضرار، وهذا ٌدّل على تحرٌم اإلسالم ألي أضر ٌّ ار قد تنتج وتوجد قاعدًة شرع

ٌّات، سواء كانت هذه األضرار تصٌُبه نفسه أو تصٌب ما ٌحٌط به  .من بعض السلوك

 اإلسال م وحمفئة عنفصر امبئةة

ٌّة على حماٌة البٌئة، ومن أهم هذه المبادئ  :تقوم المبادئ اإلسالم

 ٌّر أٌ :مبدأ ال ضرر وال ضرار  .ًضا أْي للبٌئةحٌُث أّن الضرر ُمحّرم للنفس أْي لإلنسان، وُمحّرٌم للغ

 ٌّه حماٌتها  -سبحانُه وتعالى-فاهللُ  :مبدأ امخالية سّخر ُكل ما فً السماواِت واألرِض لإلنسان، لذا ٌجبُّ عل

ٌّها  .والُمحافظَة عل

 حٌُث أّن اإلنساَن ُمطالٌب بالعلم، لمساعدته فً اكتشاف قوانٌن الّتسخٌر اإللهً، ومعرفة البٌئة  :مبدأ امعى م

 .تها، وطرق حماٌتهاومواجهة صعوبا

 فاإلنسان مسؤول عن جمٌع تصرفاّته تجاه البٌئة الُمستخلَف بِها :مبدأ اممسؤومّئة امشخصّئة. 

 ٌّة :مبدأ امرقفبة امدئنّئة ٌّاب الرقابة الخارج ٌُقوي نفَس اإلنسان عند غ  ًّ  .فالوازَع الدٌن

 من أدمة اممحفيةة عى  امبئةة

 :وردت عّدة أدلٍة من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة تحّث على المحافظة على البٌئة، وفٌما ٌأتً ذكر البعض منها

 :ٌُِحبُّ  ُروي عن سعد بن أبً وقاص أّنه قال ٌُِحبُّ النظافَة، كرٌٌم  ٌُِحبُّ الطٌَب، نظٌٌف  )إنَّ هللاَ تعالى طٌٌب 

فوا ٌُِحبُّ الجوَد، فنظِّ  .([4]أفنٌَتكم، وال تشبَّهوا بالٌهودِ  الكَرَم، جَواٌد 

 ْغِرُس َغْرساً إالَّ كاَن ما أُِكَل منه له َصَدَقًة، وما ُسِرَق منه له  قال ٌَ النبً علٌه الصالة والسالم: )ما ِمن ُمْسلٍِم 

 ٌْ ُبُع منه َفهو له َصَدَقٌة، وما أَكلَِت الطَّ ْرَزُؤهُ أَحٌد إالَّ كاَن له َصَدَقةٌ َصَدَقٌة، وما أَكَل السَّ ٌَ  .([5]ُر َفهو له َصَدَقٌة، وال 

   روَن*َوُهَو الَّذي  -سبحانه وتعالى-قال هللا كَّ ذَّ ٌَ ًة لَِقوٍم  ٌَ : )َوما َذَرأَ لَُكم فًِ األَرِض ُمخَتلًِفا أَلواُنُه إِنَّ فً ذلَِك آَل

َر الَبحَر لِتَ  ًة َتلَبسوَنها َوَتَرى الفُلَك َمواِخَر فٌِه َولَِتبَتغوا ِمن َفضلِِه َسخَّ ٌَ ا َوَتسَتخِرجوا ِمنُه ِحل ًٌّ أُكلوا ِمنُه لَحًما َطِر

ًَ أَن َتمٌَد بُِكم َوأَنهاًرا َوُسُباًل لََعلَُّكم َتهَتدونَ   .([6]َولََعلَُّكم َتشُكروَن*َوأَلقى فًِ األَرِض َرواِس

 خفتمة بحث عن دور االسال م ي  اممحفيةة عى  امبئةة

، وقد أمَر هللاُ  ًْ ٌّن على الحفاِظ على البٌّئة وحماٌَتها، وعّدت ذلَك واجٌب دٌن ٌّة الُمسلم سبحانُه -حتّث الشرٌعة اإلسالم

على مكوناتها وثرواتها ومواردها، وأّن بالتعامِل مع البٌّئة على أّنها ملكٌٌة عامٌة ٌتوّجب على المسلم المحافظة  -وتعالى

شكر هللا علٌها، لتثبت وتستمر وٌزٌده هللا منها، أّما إن لم  التً ٌجب على المسلم -تعالى-األرض وما فٌها من نعم هللا 

، جعله خلٌفًة فً األرض -تعالى-ٌؤدها بواجبها ولم ٌشكر هللا كان ذلك سبًبا فً زوالها واضمحاللها، وحٌن خلق هللا 

 .واألرض أمانٌة ٌجب على اإلنسان حماٌتها

  

 


