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 ُملخص البحث:

اإلسالمٌة فً تقدٌم الحلول والمبادرات العلمٌة، لمواجهة االشكالٌات والقضاٌا البٌبٌة، من ٌتناول هذا البحث دور الشرٌعة  

 أجل تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة السبعة عشر التً أقرتها األمم المتحدة.

قضاٌا ومن خالل هذا البحث سوف ُنوضح ثالثة أمور ربٌسة، وهً: نظرة الشرٌعة اإلسالمٌة للبٌبة، ثم المشكالت وال

البٌبٌة المعاصرة متعرضٌن ألبرز تلك القضاٌا وهً استنزاف الموارد الطبٌعٌة، والتلوث، والكوارث الكٌمابٌة، 

والتصحر، والطاقة، واالشعاعات الذرٌة، ثم أخًٌرا نوضح موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من القضاٌا البٌبٌة واألدوات 

 .والوسابل لتحقٌق االستدامة البٌبٌة

الل هذا البحث بتقدٌم رإى وتطبٌقات علمٌة للشرٌعة اإلسالمٌة فً مجال البٌبة، وتطبٌقاتها للحد من التدهور وقد قمنا خ

البٌبً واستنزاف الموارد لتكون نبراًسا ٌقتدى به فً حل االشكالٌات البٌبٌة، بهدف تفعٌل دور المإسسات العلمٌة الدٌنٌة، 

 المناسبة للمشكالت البٌبٌة. بة وتقدٌم الحلوللتإدي دورها المنوط بها فً الحفاظ على البٌ

 ونختتم بحثنا بتقدٌم بعض االستنتاجات والتوصٌات فً مجال االستدامة البٌبٌة باعتبارها أحد أهداف التنمٌة المستدامة.

Abstract: 

his research studies the role of Islamic Sharia Law in providing solutions and scientific 

initiatives, handling the environmental problems in order to achieve the 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs) set by the United Nations. 

Through this research, we`ll focus on clarifying three main issues: The Islamic Sharia Law 

views of the environment, and the contemporary environmental issues in those cases like 

deficiency of natural resources, pollution, chemical disasters, desertification, energy, and 

atomic radiation. Finally, the research will clarify the Islamic Sharia Law position on 

environmental issues means and tools to achieve environmental sustainability. 

We have presented in this research scientific views and applications of Islamic Sharia law in 

the field of environment, and its applications to reduce environmental degradation and drain 

resources to serve as a guiding beacon in solving environmental problems, aiming to activate 

the religious scientific institutions to play their role in protecting the environment and giving 

the best solutions. 

We finalize our research by pointing out our conclusions and recommendations in the area of 

environmental sustainability as one of the goals of SDGs. 
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 مقدمة

المإتمرات والندوات والنقاشات فً  كثٌر من الساحات االستدامة البٌبٌة من المصطلحات الحدٌثة التً ُعقدت من أجلها 

الدولٌة واألممٌة، وارتفعت األصوات مطالبة بحماٌة البٌبة وإٌجاد الوسابل واألدوات المناسبة للحد من استنزاف الموارد 

رة للبٌبة، البٌبة نتٌجة الممارسات غٌر المسإولة التً أدت إلى تناقص تلك الموارد، باإلضافة إلى الممارسات الضا

 كالملوثات وغٌرها من األضرار التً أصبحت تمثل تهدًٌدا لإلنسان وصحته ووجوده.

ومن هناك كان البد من اللجوء إلى االستدامة البٌبٌة إلعادة التوازن للبٌبة من خالل مراجعة السٌاسٌات واالستراتٌجٌات 

االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة، مما ٌنعكس أثره على  المتعلقة بها، ومن ثم إعادة صٌاغتها، وفًقا للمحددات واألهداف

ٌُساهم فً المحافظة على الموارد الطبٌعٌة.  تحقٌق استدامة بٌبٌة، و

جاءت الشرٌعة اإلسالمٌة، بالعدٌد من الوسابل لحماٌة البٌبة، سواء كانت النظرٌة ]القٌمٌة[، أو  وكجزء من المعالجات

عدٌد من األخالق القٌمٌة البٌبٌة المرتبطة بالعقٌدة واآلخرة تلزم اإلنسان بالتمسك بها التطبٌقٌة ،حٌث جاءت الشرٌعة بال

 حفاًظا على البٌبة وجمالها، وتجعل من ذلك عمالً صالًحا ٌكسبه األجر فً الدنٌا واآلخرة.

والنبات والحٌوان، والهواء، وهناك أًٌضا الجانب التطبٌقً ]العملً[، فاهتمت الشرٌعة بالعناصر البٌبٌة المختلفة، اإلنسان، 

فً األرض، قال تعالى: ﴿ُهَو أَْنَشؤَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم  -عز وجل-واألرض، حٌث إنها جعلت من اإلنسان خلٌفة هلل 

 [، وهذه العمارة تشمل كل ما ٌنفع اإلنسان على األرض، وٌنعكس أثره على المجتمع،  وٌقول صلى هللا61ِفٌَها﴾ ]هود: 

علٌه وسلم: )َمن أحٌا أرًضا مٌتة، فهً له(، وٌقول صلى هللا علٌه وسلم: )إذا قامت الساعُة وفً ٌِد أحدكم فسٌلٌة، فإن 

 استطاع أال ٌقوَم حتى ٌغِرَسها فلٌفعل(.

ذلك وقد وضعت الشرٌعة اإلسالمٌة مجموعة من اإلجراءات التنظٌمٌة لحماٌة البٌبة والمحافظة علٌها، وفرضت من أجل 

مجموعة من األحكام الفقهٌة، التً تُنظٌم الموارد البٌبٌة وُتحدد مواطن استغاللها، وقد ساعد كل ذلك على تحقٌق االستدامة 

 البٌبٌة فً المجتمعات المسلمة.

 مشكلة البحث:

المختلفة، فكان لها لقد كانت الثورة الصناعٌة بشٌر خٌر على اإلنسان، حٌث أحدثت نهضة علمٌة شملت جوانب الحٌاة 

 األثر البالغ على الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة.

ولكن هذه الثورة كان لها جانب سلبً آخر،  حٌث أثرت على حٌاة اإلنسان والبٌبة، واستنفذت الموارد المادٌة لها، وكانت 

ا بسبب العمل أو العٌش فً بٌبة ملٌو 13سبًبا فً تدهور كثٌر من مظاهر الحٌاة البٌبٌة، فقد نتج عنها أن  ًٌ ن شخص سنو

ا بسبب التعرض لظروف بٌبٌة غٌر صحٌة  ًٌ بحسب موشرات  -غٌر صحٌة. ووفاة أكثر من نصف ملٌون عربً سنو

 واحصابٌات منظمة الصحة العالمٌة.

ا.. وقدرت منظمة الصحة ا 40أما الكوارث الطبٌعٌة، فإنها تسببت فً قتل حوالً  ًٌ لعالمٌة أن ضحاٌا ملٌون إنسان سنو

 الكوارث الطبٌعٌة قد تتضاعف خالل السنوات الخمسٌن المقبلة نتٌجة آثار تغٌر المناخ.

وقد حاول المجتمع الدولً التصدي للمشكالت البٌبٌة التً تعددت وتنوعت مع التقدم الهابل فً العلوم والتكنولوجٌا 

بٌبٌة ُتقلل من المخاطر التً ٌتعرض لها اإلنسان، بجانب الحدٌثة، بانتهاج سٌاسٌات واستراتٌجٌات لتحقٌق استدامة 

 االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة التً تتصدى للتحدٌات البٌبٌة.

وبالرغم من ذلك فقد ظل الخطر قابًما.. وفً هذا البحث سوف ُنقدم كجزء من المعطٌات والحلول للمشكالت البٌبٌة إجابة 

قف الشرٌعة اإلسالمٌة من البٌبة وقضاٌاها؟، وما هً أبرز القضاٌا التً تواجهها على تساإل ٌمهم أال وهو ... ما هو مو

 البٌبة؟ ووسابل وآلٌات الشرٌعة اإلسالمٌة فً معالجة تلك القضاٌا؟.
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 أهداف البحث:

 بٌان دور الشرٌعة اإلسالمٌة وقدرتها على ُمعالجة القضاٌا البٌبٌة، وتشكٌل الوعً البٌبً لّدى اإلنسان. -

 القٌم واألخالقٌات والسلوكٌات التً جاءت بها الشرٌعة كجزء من المعالجة النظرٌة للمشكالت البٌبٌة.بٌان  -

 تقدٌم تطبٌقات عملٌة وعلمٌة حول طرق الحفاظ على البٌبة ورعاٌتها. -

 أحكام البٌبة ومشكالتها والمخاطر البٌبٌة  التً تواجه اإلنسان وُتهدد بثابه.  توضٌح أهم  -

 الخبرات العلمٌة للفقهاء فً تقدٌم حلول للمشكالت البٌبٌة.االستفادة من  -

 تعزٌز مفهوم المسإولٌة المجتمعٌة من خالل إشراك المإسسات الدٌنٌة فً إٌجاد حلول مناسبة للقضاٌا البٌبٌة. -

 بٌان القواعد الفكرٌة التً استند علٌها اإلسالم فً الحفاظ على البٌبة ورعاٌتها. -

 اسباب اختيار الدراسة:

 أسباب ذاتية: .1

a. .االهتمام بالبٌبة وما ٌدور فً فلكها، وربطها بالتنمٌة المستدامة للحفاظ علٌها والحد من التدهور الذي أصابها 

b.  ًالرغبة فً البحث عن ُطرق أكثر فعالٌة لتحقٌق االستدامة البٌبٌة ،حٌث ترتبط القواعد الفكرٌة للحفاظ على البٌبة ف

 لذي ٌدخل فً حكم العبادات والطاعة.الشرٌعة اإلسالمٌة باالعتقاد ا

 أسباب موضوعية: .2

a.  ربط سٌاسٌات واستراتٌجٌات الشرٌعة اإلسالمٌة فً الحفاظ على البٌبة بمتطلبات األمم المتحدة الخاصة بالتنمٌة

 المستدامة، واالستفادة منها فً تحقٌق هذه األهداف.

b.  البٌبة من أجل الحفاظ علٌها باعتبارها ذخٌرة األجٌال ربط السلوكٌات الٌومٌة بما جاء فً الشرٌعة اإلسالمٌة حول

 القادمة.

c. .االستفادة من أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة فً تطبٌقات التنمٌة المستدامة 

 أهمية الدراسة:

 األهمية العلمية: .1

a. .تناول أحد أهم المشكالت التً ٌواجهها المجتمع ، وهً القضاٌا البٌبٌة 

b. تجاه البٌبة، والحفاظ علٌها، وإٌجاد الحلول لمشكالتها. تعدٌل وتغٌٌر سلوك وقٌم األفراد 

c. .إثراء الدراسات التحلٌلٌة للمشكالت البٌبٌة، للوصول إلى نتابج تصب فً صالح تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة 

d. .ربط الجانب النظري والعملً للشرٌعة اإلسالمٌة بالجانب البٌبً فً ضوء أهداف التنمٌة المستدامة 

 

 العملية ]الموضوعية[: األهمية .2

a.  تبنً استراتٌجٌات وسٌاسٌات تهدف إلى الحفاظ على البٌبة، وتحقٌق استدامتها مما ٌنعكس أثرها على صحة اإلنسان

 والبٌبة.

b.  الوصول إلى أهداف وغاٌات التنمٌة المستدامة من خالل االستفادة من أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة تجاه البٌبة وضرورة

 تثمارها.الحفاظ علٌها واس

c. .االستفادة من المإسسات الدٌنٌة فً تحقٌق أهداف وغاٌات التنمٌة المستدامة 

d. .توظٌف األحكام الشرعٌة فً خدمة قضاٌا البٌبة، وإٌجاد الحلول المناسبة لها 
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 منهج الدراسة:

 :سوف ٌتم استخدام أكثر من منهج فً البحث، كً ٌخدم جوانبه المختلفة، وأهم هذه المناهج

المراجع العلمٌة( المتخصصة فً مجال البحث -من خالل الكثٌر من المصادر العلمٌة ) الكتب  هج االستقرائي:. المن أ

محل الدراسة، فً ُمختلف الجوانب التً ٌحتوٌها مفهوم البٌبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة وارتباطه بالتنمٌة المستدامة، 

 .، ومن الخاص إلى العاموانعكاسه على استدامتها، واالنتقال من الجزء إلى الكل

حٌث سٌتم تتبع المادة العلمٌة ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة حول البٌبٌة فً العدٌد من المصادر  . المنهج التاريخي: ب

 .التارٌخٌة

 حٌث سبتم الربط بٌن المقدمة والموضوع والخاتمة، وبالتالً استنباط أهم النتابج المستخلصة. . المنهج االستنباطي: ت

 مفاهيم الدراسة:

مجموعة من األوامر واألحكام االعتقادٌة والعملٌة التً ٌوجب اإلسالم تطبٌقها لتحقٌق أهدافه الشريعة اإلسالمية: هي 

 [. 1اإلصالحٌة فً المجتمع]

 فؤهداف اإلسالم وشرٌعته الغراء وفق هذا المفهوم، تنحصر فً ثالثة أمور ربٌسة هً: تحرٌر العقل البشري باالعتقاد

ا، وتوجٌهه نحو الخٌر  ًٌ ا وخلق ًٌ الصحٌح باإلٌمان باهلل، وتوجٌهه نحو الدلٌل والبرهان والتفكٌر الحر، ثم إصالح الفرد نفس

 واإلحسان، والواجب، وأخًٌرا إصالح المجتمع أي الحٌاة اإلجتماعٌة.

 تعريف البيئة: 

رصٌد الموارد "م تم تعرٌف البٌبة بؤنها 1972لم عام فً مإتمر األمم المتحدة للبٌبة البشرٌة الذي انعقد بمدٌنة ستوكهو

المادٌة واالجتماعٌة المتاحة فً وقت ما ومكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته". وبمعنى آخر هً: اإلطار العام الذي 

تماعٌة والثقافٌة ٌحٌا فٌه اإلنسان مع غٌره من الكابنات الحٌة، وهً كافة العوامل الجغرافٌة )الطبٌعٌة( والعوامل اإلج

 [.2واإلنسانٌة التً تإثر على أفراد وجماعات المجتمع ]

ومن خالل هذا المفهوم العام والشامل للبٌبة ٌمكن أن ُنمٌز بٌن نوعٌن من البٌبة هما:  النوع األول: البٌبة الطبٌعة وهً ما 

جودها، مثل: التربة والماء والهواء، ٌحٌط باإلنسان من عناصر أو معطٌات حٌة أو غٌر حٌة، ولٌس لإلنسان دخل فً و

والثانً: البٌبة المشٌدة الحضارٌة وهً ما أضافه اإلنسان من عناصر ومعطٌات بٌبٌة مثل: الطرق والعمران والمواصالت 

 والمصانع..

األفراد  وهً عملٌة شاملة ُمستمرة اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة وسٌاسٌة تهدف إلى تحقٌق تقدم ُمستمر فً حٌاة التنمية:

 [.3ورفاهٌتهم، وذلك من خالل ُمساهمة جمٌع أفراد المجتمع، وعلى أساس التوزٌع العادل لعابداتها]

[. أو اسووتمرارٌة الموووارد 4هووو ضوومان أال ٌقوول االسووتهالك مووع موورور الووزمن وتدفقووه وتحقٌووق المنفعووة العامووة]االستتتدامة: 

 بصها.الطبٌعٌة ألجٌال الحاضر والمستقبل، والمحافظة على خصا

 ُمكونات التنمية المستدامة: 

 من خالل المفاهم السابقة تتكون  التنمية المستدامة من اآلتي:

 .تنمٌة احتٌاجات الجٌل الحاضر مع ُمراعاة ُمتطلبات األجٌال القادمة 1 - 

 .حماٌة البٌبة وعدم تلوثها  2 -

 .عدم استنزاف الموارد الطبٌعٌة واستغاللها بطرٌقة عقالنٌة 3 - 

 تحقٌق التوافق والتوازن بٌن البٌبة والسكان والطبٌعة. - 4
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 مباحث الدراسة:

 المبحث األول: نظرة الشرٌعة اإلسالمٌة للبٌبة.

 المبحث الثانً: المشكالت والقضاٌا البٌبٌة المعاصرة.

 االستدامة البٌبٌة.المبحث الثالث: موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من القضاٌا البٌبٌة واألدوات والوسابل لتحقٌق 

************************** 

 المبحث األول: نظرة الشريعة اإلسالمية للبيئة

هو الخالق لها، الواضع لقوانٌنها، والمنظم لشؤنها، وكفلها بالحفظ، -عز وجل -ٌُنظر إلى البٌبة فً اإلسالم على أن هللا 

ُ اْلَخْلَق ودعانا إلى التفكر والتؤمل فً آٌاتها، فهً الشاهد على و ٌُْبِدُئ هللاه َف  ٌْ َرْوا َك ٌَ احدنٌته وخلقه لألشٌاء، قال تعالى: )أََولَْم 

 ُ َف َبَدأَ اْلَخْلَق ۚ ُثمه هللاه ٌْ ِسٌٌر قُْل ِسٌُروا ِفً اأْلَْرِض َفانُظُروا َك ٌَ  ِ لَِك َعلَى هللاه ٌُِعٌُدهُ ۚ إِنه َذَٰ ْشؤََة اآْلِخَرَة ۚ إِنه ُثمه  ٌُنِشُا النه َ َعلَىَٰ ُكلِّ    هللاه

ٍء َقِدٌٌر( ]العنكبوت:  ًْ  .20-19َش

وهكذا تدعو اآلٌة وغٌرها من اآلٌات اإلنسان إلى التفكر فً خلق هللا من كواكب، وأرض، وأنهار، وبحار، وجبال..، 

كفلها بالحفظ، ، من معجزاته، وتكفل بحفظها، ووضع فٌها من المكونات ما ٌ-عز وجل-فالبٌبة الطبٌعٌة التً خلقها هللا 

ٍء ِعنَدهُ ِبِمْقَداٍر( ]الرعد:لتستمر الحٌاة على كوكب األرض، قال تعالى: ) ًْ [، فكل شًء مخلوق فً الكون 8.. َوُكلُّ َش

 بعلمه. 

البٌبة لإلنسان، وجعله ُمستخلًفا فٌها، لٌنتفع بها وٌستخدمها وفق ما أراد، وما نظمه ووضعه لها  -عز جل-وقد سخر هللا 

َر لَُكُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلفُْلُك ِفٌِه ِبؤَْمِرِه َولَِتْبَتُغوا ِمن َفْضلِ من قوان ُ الهِذي َسخه َر ٌن ونظم، قال تعالى: )هللاه ِه َولََعلهُكْم َتْشُكُروَن َوَسخه

ا ٌَ لَِك آَل ْنُه ۚ إِنه ِفً َذَٰ َماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َجِمًٌعا مِّ ا ِفً السه ُروَن(، ]الجاثٌة:لَُكم مه َتَفكه ٌَ [، وٌقول سبحانه: )أَلَْم 13-12ٍت لَِّقْوٍم 

ُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَبا ٌْ َماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َوأَْسَبَغ َعلَ ا فًِ السه َر لَُكم مه َ َسخه ِ َتَرْوا أَنه هللاه ٌَُجاِدُل فًِ هللاه ِطَنًة ۗ َوِمَن النهاِس َمن 

ِر عِ  ٌْ ِنٌٍر(، ]لقمان: ِبَغ َراٌت 20ْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُّ َهاَر َوالشهْمَس َواْلَقَمَر ۖ َوالنُُّجوُم ُمَسخه َل َوالنه ٌْ َر لَُكُم الله [، وٌقول: )َوَسخه

ْعِقلُوَن(، ]النحل: ٌَ اٍت لَِّقْوٍم  ٌَ لَِك آَل  [12ِبؤَْمِرِه ۗ إِنه ِفً َذَٰ

ى البٌبة وحماٌتها وإعطاإها أولوٌة كبٌرة ووضع القواعد واألحكام التً تمنع من ومن هنا كان حرص اإلسالم عل

 اإلضرار بها، ومنها:

 االستغالل الجيد للبيئة:  -

فقد دعانا اإلسالم إلى االستخدام  األمثل للموارد الطبٌعٌة البٌبٌة، وعدم اإلسراف فً استغاللها، واالعتدال والتوازن بما 

ًَ َوأَنَبْتَنا ِفٌَها ِمن ٌكفل الحفاظ علٌها  َنا ِفٌَها َرَواِس ٌْ ٌُحقق التوازن البٌبً، قال تعالى: )َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها َوأَْلَق ُكلِّ ورعاٌتها، و

ْوُزوٍن(، ]الحجر: ٍء مه ًْ [ فالتوازن ٌستلزم أن ٌكون كل شًء بقدر معلوم، لٌحقق التوازن البٌبً، فاإلسالم دٌن 19َش

 ل.الوسطٌة واالعتدا

الحفاظ على البٌبة من مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة، وتدخل ضمن المقاصد العامة والخاصة أًٌضا،  وبحسب المراتب  -

فهً تدخل فً إطار أحكام الضرورٌات الخمس، ومن الحاجٌات حٌث اختاللها ٌإدي إلى اختالل النظام العام، وهً مما 

ان االستغناء عن أي جانب من الجوانب البٌبٌة، وأخًٌرا تدخل فً ٌحتاجه الناس فً حٌاتهم الٌومٌة وال ٌستطٌع أي إنس

 إطار التحسٌنات، فبها تكتمل وتجمل أحوال الناس وتصرفاتهم.

حرص اإلسالم على غرس السلوكٌات والقٌم الجمالٌة البٌبٌة فً النفس البشرٌة، للحفاظ علٌها وحماٌتها، قال تعالى:  -

َ أَنَزلَ  ْختَ  )أَلَْم َتَر أَنه هللاه ْخَتلًِفا أَْلَواُنَها ۚ َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبٌٌض َوُحْمٌر مُّ َماِء َماًء َفؤَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت مُّ لٌِف أَْلَواُنَها ِمَن السه
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َما ٌَ  لَِك ۗ إِنه َوابِّ َواأْلَْنَعاِم ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنُه َكَذَٰ َ َعِزٌٌز َغفُوٌر(، َوَغَراِبٌُب ُسوٌد، َوِمَن النهاِس َوالده َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء ۗ إِنه هللاه ْخَشى هللاه

َماِء ُبُروًجا َوَجَعَل ِفٌَها ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنًٌرا(، ]الفرقان: 28-27]فاطر:  [، 61[، وٌقول سبحانه: )َتَباَرَك الهِذي َجَعَل ِفً السه

ا َبِنً آَدَم ُخُذوا زِ  ٌَ ٌُِحبُّ اْلُمْسِرِفٌَن(، ]األعراف: وٌقول سبحانه: ) ُه اَل  ٌَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرفُوا ۚ إِنه

 [... وٌقول صلى هللا علٌه وسلم: )إن هللا جمٌل ٌحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس(.31

ٌُحقق مبدأ الخٌرٌة واإلحسان، قال  - تعالى: )َواَل ُتْفِسُدوا ِفً اأْلَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها َواْدُعوهُ َخْوًفا الحفاظ على البٌبة 

َن اْلُمْحِسِنٌَن( األعراف:  ِ َقِرٌٌب مِّ ا َقْوِم اْعُبُدوا 56َوَطَمًعا ۚ إِنه َرْحَمَت هللاه ٌَ ًبا ۗ َقاَل  ٌْ َن أََخاُهْم ُشَع ٌَ ، وٌقول سبحانه: )َوإِلَىَٰ َمْد

َ َما لَُكم  َل َواْلِمٌَزاَن َواَل َتْبَخُسوا النه هللاه ٌْ ُكْم ۖ َفؤَْوفُوا اْلَك بِّ ن ره َنٌة مِّ ٌِّ ُرهُ ۖ َقْد َجاَءْتُكم َب ٌْ ٍه َغ ْن إِلََٰ اَءُهْم َواَل ُتْفِسُدوا ِفً مِّ ٌَ اَس أَْش

ْإِمِنٌَن(، ]األعراف ٌر لهُكْم إِن ُكنُتم مُّ ٌْ لُِكْم َخ  [.85: اأْلَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها ۚ َذَٰ

ٌُحافظ  هذه اآلٌات واألحادٌث وغٌرها من القٌم التً تغرس فً نفس اإلنسان القٌم الجمالٌة فً الكون، البد لإلنسان أن 

 علٌها، وٌرعاها، طاعة هلل ولرسوله.

لَْم ، وبالتالً وجب الحفاظ علٌها ورعاٌتها، قال تعالى: )أَ -عز وجل-ٌنظر اإلسالم إلى البٌبة على أنها من نعم هللا  -

ُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَبا ٌْ َماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َوأَْسَبَغ َعلَ ا ِفً السه َر لَُكم مه َ َسخه  [.20ِطَنًة...(، ]لقمان: َتَرْوا أَنه هللاه

 المبحث الثاني: المشكالت والقضايا البيئية المعاصرة

الخلق، حٌث إن  كل منهما ٌإثر وٌتؤثر باآلخر، قاإلنسان ُمنذ أن وطؤت ُهناك عالقة تبادلٌة بٌن اإلنسان والبٌبة ُمنذ بداٌة 

ٌُسمى  ٌُلبً رغباته واحتٌاجاته، ومع تطور الحٌاة البشرٌة وظهور عصر ما  قدماه األرض، والبٌبة تمده بالخٌرات بما 

ٌبٌة، وٌوم بعد ٌوم تزاد، حتى بالثورة الصناعٌة، وازدٌاد عدد السكان على كوكب األرض، الح قً األفق بوادر القضاٌا الب

أصبحت مثل كرة الثلج، كلما تدحرجت، كبرت وازدادت، فتزاٌدت الضغوط على البٌبة الطبٌعٌة باستهالك مواردها 

المادٌة، واختل التوازن البٌبً، وازداد التلوث بكافة أشكاله وصوره، بجانب التغٌرات المناخٌة، واالشكالٌات والكوارث 

 الطبعٌٌة.

 المشكالت والقضايا البيئية:أبرز 

 استنزاف الموارد الطبيعية: 

األرض وحباها بالموارد فً ظاهرها وباطنها، فكانت الثروات والموارد المعدنٌة المختلفة كالبترول،  -عز وجل-خلق هللا 

ستهالكه لهذه الموارد، والمعادن، والماء، وغٌرها من الموارد، وُمنذ نشؤة الخلٌقة حتى اآلن واإلنسان فً زٌادة بالنسبة ال

خاصة بعد الثورة الصناعٌة والتقدم الهابل التً شهدته الكرة األرضٌة فً العقود األخٌرة، مما أدى إلى إنهاكها، 

 واستنزافها.

 [:5وقد قسم العلماء مصادر هذه الموارد إلى قسمٌن]

بنسب ُمتفاوتة، وحسب ظروف طبٌعٌة  وهذه تشمل الموارد المابٌة والنباتٌة والحٌوانٌة، وتتجدد مصادر متجددة: -

محددة، تتؤثر بغٌرها، كما تتؤثر بطرٌقة وأسلوب تعامل اإلنسان معها، فإذا تعامل معها اإلنسان وفق كمٌتها ومقدار نموها، 

وصانها من األخطار الطبٌعٌة والبشرٌة التً قد تتعرض لها فإنها سوف تستمر لوقت طوٌل، ولكن إذا استغلت بشكل 

 طاقتها ونموها فإنها تنضب وتنفذ خالل وقت قصٌر.ٌتجاوز 

وهً تنقذ بنقاذ الكمٌة المخزنة منها كالمواد الخام، والفحم، والبترول، والغاز، والمعادن، وهذه  ومصادر غير ُمتجددة: -

 ال ٌتجدد مصدرها وتنفذ باستهالكها.
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ٌُقصد باستنزاف الموارد  ٌُعرضها  للنفاذ أو فقدان القدرة  االستخدام غٌر الرشٌد لها، أي التبذٌر فً "و استخدامها على نحو 

 [.6على التجدد قبل إٌجاد بدابل كافٌة إلحاللها محلها"]

 وٌرجع هذا االستنزاف إلى العدٌد من العوامل، منها:

م، وبلغ أربع 1930م ، وبلغ ملٌارٌن عام  1820حٌث كان عدد سكان العالم ملٌار واحد عام  االنفجار السكاني: -

 14.2ملٌارات، ومن المتوقع أن ٌصل العدد ما ٌقارب على  6م وفً نهاٌة القرن العشرٌن بلغ 1975لٌارت خالل عام م

الزٌادة فً نهاٌة القرن أربعة أمثال  م.ومعنى ذلك أن عدد سكان العالم فً تزاٌد مستمر، حٌث كانت 2025ملٌار عام 

 [.7الزٌادة فً بداٌة القرن]

زٌادة زٌادة استنزاف الموارد البٌبٌة، عن طرٌق زٌادة استهالكها من طرف األفراد، مما أدى إلى وكان من نتابج هذه ال

 نفاذها، فً حالة الموارد غٌر المتجددة أو نقص المورد فً حالة الموارد المتجددة.

سواء فً اإلنتاج أو ، تُعانً من سوء االستغالل -عز وجل-إن الموارد البٌبٌة التً رزقنا بها هللا  سوء االستغالل: -

االستهالك، إلى درجة ُتهدد وجودها، ونضوبها، مما ٌإثر سلًبا على تحقٌق استدامة التنمٌة، وتؤثر األجٌال القادمة بهذا 

 النضوب والتدهور.

ومن أمثلة سوء االستغالل، ما ُتعانً منه األراضً الزراعٌة الخصبة فً مصر من إنهاك لها بسبب التجرٌف الذي ٌإدي 

%. بل إن 70 -% 30ى انخفاض إنتاجٌتها، حٌث ٌإدي التجرٌف إلى انخفاض القدرة اإلنتاجٌة بنسب تتراوح ما بٌن إل

البعض ٌقدر أن مصر فقدت ما ٌقارب ملٌون فدان من أخصب األراضً الزراعٌة، خالل الربع األخٌر من القرن 

 [.8العشرٌن]

 التلوث:

غرٌبة فً ُمكونات البٌبة ٌجعلها غٌر صالحة لالستعمال أو ٌحد من استعمالها. ٌُقصد بالتلوث البٌبً وجود مادة أو مواد 

وٌحدث التلوث البٌبً عندما تتغٌر المواد المضافة من عناصر تركٌب البٌبة، أو تتغٌر فً نسبتها وتلحق األذي بالكابنات 

ظام البٌبً المحلً. وٌحدث التلوث نتٌجة الحٌة التً تعٌش فٌها. وٌحدث خلل فً النظام البٌبً العام أو اإلقلٌمً أو الن

عوامل ومإثرات طبٌعٌة وبشرٌة ُمتعددة، أو لعوامل طبٌعٌة وبشرٌة مشتركة. وتإدي هذه العوامل إلى تغٌر فً خصابص 

 [.9البٌبة الهوابٌة والمابٌة والنباتٌة والحٌوانٌة]

الفساد فً البر والبحر والهواء، وتتمثل خطورة هذا وقد أدى هذا التلوث إلى حدوث االختالل فً التوازن البٌبً وظهور 

التلوث بؤنها متعد للحدود، فهو ال ٌقتصر على المكان الذي ٌحدث فٌه، بل ٌتعدى الحدود إلى المناطق والدول المجاورة 

  بعكس استنزاف الموارد وسوء االستغالل.

وث المٌاه، تلوث التربة، التلوث الصوتً، التلوث وهذا التلوث له عدة أشكال، منها التلوث البٌبً، تلوث الهواء، تل

 اإلشعاعً.

 الكوارث البيئية:

الكوارث البٌبٌة عبارة عن حادث جسٌم ناجم عن العوامل الطبٌعٌة أو فعل اإلنسان، وٌترتب علٌه ضرر شدٌد بالبٌبة، 

 [.10وازن البٌبً]وتحتاج مواجهته إلى إمكانٌات تفوق القدرات المحلٌة، وٌكون من نتابجها انهٌار الت

ٌُسمى بالكوارث النفطٌة مثل: تسرب المواد النفطٌة إلى مٌاه البحار، والمحٌطات، أو "الكوارث  ومن هذه الكوارث ما 

الكٌمٌابٌة" مثل : تسرب المواد الكٌمٌابٌة والمواد السامة من المصانع الكٌمٌابٌة، أو "الكوارث النوورٌة" وهً االشعاعات 

 الت النووٌة، وغٌرها من الكوارث..الناتجة من المفاع
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 التصحر:

ُتعتبر ُمشكلة التصحر من المشكالت البٌبٌة الملحة فً عالمنا المعاصر، وبصفة خاصة فً البٌبات الجافة وشبه الجافة بل 

وشبه الرطبة التً تتصف بنظم إٌكولوجٌة هشة ذات درجة حساسٌة شدٌدة ألي ضغط للنشاط البشري على عناصر البٌبة 

 د لتشمل أًٌضا بعض المناطق الرطبة. الحٌوٌة، ومن المإسف أن هذه المشكلة بدأت تمت

ٌُعرف بؤنه تكثٌف أو تعمٌق  والتصحر مثصطلح ُمستحدث للتعبٌر عن ُمشكلة تناقص وتدهور القدرة البٌولوجٌة للبٌبة، و

ٌُقلل من قدراتها على إعالة استخدامات األرض  للظروف الجافة من خالل حدوث تدهور فً الطاقة البٌولوجٌة للبٌبة بما 

ة )الزراعة، الرعً، الغابات( بشكل طبٌعً، وفً تعرٌف آخر هو: عملٌة دفع وزحزحة لالستخدامات الرٌفٌة الرٌفٌ

وتقهقرها خلف خطوطها اآلمنة، لتحتل مناطق هامشٌة ال تإهلها قدراتها البٌولوجٌة على تحمل ضغط هذه االستخدامات 

 [.11]بصورة ُمستمرة

م، 1977ربعة درجات فً مإتمر األمم المتحدة للتصحر فً كٌنٌا )نٌروبً( عام وللتصحر مظاهر ُمتعددة، وقد تم تحدٌد أ

واًعتمد هذا التصنٌف على أساس عدد من المإشرات فً إنتاجٌة األراضً الزراعٌة ونوعٌة النبات الطبٌعً وتعرٌة 

 التربة، وهذه الدرجات هً:

طاء النباتً والتربة مع عدم التؤثٌر بشكل ٌتمثل فً حدوث تلف أو تدمٌر قلٌل بدرجة متوسطة للغ تصحر خفيف: -

 واضح على  القدرة البٌولوجٌة.

وفٌه ٌحدث تلف بدرجة متوسطة للغطاء النباتً وبداٌة تكوٌن كثبان رملٌة صغٌرة أو أخادٌد  تصحر ُمعتدل أو متوسط: -

-10راعً تتراوح بٌن )صغٌرة مع ظهور عدد من النتوءات وتملح التربة المروٌة مما ٌنتج عنه قلة فً اإلنتاج الز

15.)% 

ٌإدي إلى أزالة الغطاء النباتً وظهور حشابش وشجٌرات غٌر مرغوب فٌها، على حساب األنواع  تصحر شديد: -

 %(. 50الرعوٌة األصلٌة، فضال عن زٌادة تملح التربة مما ٌنتج عنه قلة فً اإلنتاج الزراعً تتراوح بٌن )

ٌُرافق هذه الدرجة بروز الكثبان الرملٌة بشكل كبٌر مع نشاط فً حركتها، وتزداد ملوحة التربة،  تصحر شديد جًدا: -

 وتفقد األرض قدرتها اإلنتاجٌة وتصبح قاحلة.

وبجانب هذه المشكالت، ُهناك ُمشكالت أخرى تتمثل فً الطاقة التً بالرغم من عدم استغناء البشرٌة عنها، إال أن سوء 

وًثا فً البٌبة، وأضرار بصحة اإلنسان، وتنقسم إلى قسمٌن؛ طاقة غٌر ُمتجددة ذات مخزون ُمحدد، االستخدام سبب تل

ُمعرضة للنضوب والنفاذ، وهً ضارة بالبٌبة وتتعرض الستخدامات عالٌة، مثل: النفط، والغاز، والمواد االشعاعٌة، 

ا واقت ًٌ ا، وغٌر ُمعرضة للنفاذ أو النضوب، وغٌرهما، وقسم آخر ُمتجدد، وهو طاقة نظٌفة وهً مرغوبة بٌب ًٌ ا ومستقبل ًٌ صاد

 مثل: الطاقة الكهرومابٌة، والشمسٌة، والبٌولوجٌة.. وغٌرهما.

 وُهناك ُمشكلة أخرى هً تآكل طبقة األوزون وهً الحزام الواقً حول األرض من أشعة الشمس فوق البنفسجٌة..

 بيئية واألدوات والوسائل لتحقيق االستدامة البيئية.المبحث الثالث: موقف الشريعة اإلسالمية من القضايا ال

لقد وضع اإلسالم اإلطار العام لحماٌة البٌبة من ُمنطلق نظرة شاملة لها وأركانها ومقوماتها، ٌنطلق من خالل بُّعد عقدي 

إرشادي، ثم أخًٌرا   ٌرتبط باإلٌمان باهلل وطاعته، ثم بالقٌم والسلوكٌات التً جاءت بها الشرٌعة اإلسالمٌة كمنهج تربوي

 األحكام والقواعد الفقهٌة كمنهاج تشرٌعً عملً تجاه البٌبة، وذلك على النحو التالً:..
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 أواًل: النظرة العقدية في الشريعة اإلسالمية للبيئة: 

خلق الكون  ٌنظر اإلسالم إلى البٌبة كما ذكرنا فً المبحث األول على أنها إبداع الخالق، وحسن صنعه، ودعانا للتفكر فً

 من بحار وماء وهواء وسماء، وأرض، وشمس وقمر.

ا، ربط فٌه بٌن اإلٌمان وبٌن حماٌتها والحفاظ علٌها، قال صلى هللا علٌه وسلم: )اإْلٌَِماُن  ًٌ وجعل اإلسالم للبٌبة بعًدا عقد

ِرٌِق ..(، فجعل إماطة  ِبْضٌع َوَسْبُعوَن أَْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة، َفؤَْفَضلَُها َقْوُل اَل إِلَهَ  ُ، َوأَْدَناَها إَِماَطُة اأْلََذى َعْن الطه إاِله هللاه

 األذي عن الطرٌق من اإلٌمان وهذا من النظافة البٌبٌة بل قرن استخالف اإلنسان فً األرض بتعمٌرها.

بف ال تنفك عن أدابها. ومما ال لحكمة ٌعلمها ولوظا -حٌة أم غٌر حٌة –وقد خلق اهللا موارد البٌبة على اختالف أنواعها 

شك فٌه أن االعتداء على البٌبة ٌحول دون أداء وظابفها على النحو المطلوب، فمن وظابف البٌبة الوظٌفة التعبدٌة، ولها 

ٌخص اإلنسان الذي ُسخرت لمنفعته. فمن ناحٌة الموارد ذاتها، فهً  :شقان: أحدهما: ٌخص الموارد البٌبٌة ذاتها، واآلخر

ءٍ مخلوق ًْ ن َش ْبُع َواأْلَْرُض َوَمن ِفٌِهنه ۚ َوإِن مِّ َماَواُت السه ُح لَُه السه ُح ات ُتسبح بحمد هللا وتسجد له، قال تعالى: )ُتَسبِّ ٌَُسبِّ  إاِله 

ُه َكاَن َحلًٌِما َغفُوًرا( اإلسراء:  ِكن اله َتْفَقُهوَن َتْسِبٌَحُهْم ۗ إِنه  [12. ]44ِبَحْمِدِه َولََٰ

ة اإلنسان الذي ُسخرت تلك الموارد لمنفعته وخدمته، فإنها محل ومجال تؤمله وإعمال عقله وفكره وما فٌها من ومن ناحٌ

مخلوقات حٌة وجامدة هً كمال الصنع اإللهً واإلبداع الربانً، فهً آٌات كونٌة وعالمات مادٌة قاطعة على قدرة هللا 

َهاِر الداعٌة الى االٌمان به عز وجل  وحسن عبادته، قال  ِل َوالنه ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف الله تعالى: )إِنه ِفً َخْلِق السه

ُروَن ِفً خَ  َتَفكه ٌَ اًما َوقُُعوًدا َوَعلَىَٰ ُجُنوِبِهْم َو ٌَ َ ِق ْذُكُروَن هللاه ٌَ ُولًِ اأْلَْلَباِب الهِذٌَن  اٍت ألِّ ٌَ َنا َماآَل َماَواِت َواأْلَْرِض َربه َخلَْقَت  ْلِق السه

اِر(، ]آل عمران:  َذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النه  [.13[]191-190َهَٰ

هذه النظرة التعبدٌة للكون والبٌبة، تستلزم من اإلنسان رعاٌتها  والمحافظة علٌها وعلى مواردها واستخدامها االستخدام 

المطلوب، والمقدر لها، فااللتزام بالمحافظة علً البٌبة أدعى  األمثل، والبعد عن كل ما ٌضرها، واالنتفاع بها على النحو

ِهْم  -عز جل -لنماإها وزٌادتها وبركتها، وهذا وعد هللا ٌْ َقْوا لََفَتْحَنا َعلَ لعباده، قال تعالى: )َولَْو أَنه أَْهَل اْلقَُرى آَمُنوا َواته

ُبوا  َماِء َواأْلَْرِض َولَِكْن َكذه ْكِسُبوَن( األعراف:َبَرَكاٍت ِمَن السه ٌَ  .96َفؤََخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا 

ٌُحافظ على القٌم الجمالٌة لها باعتبارها مخلوقة للتمتع بها  إن الربط العقدي والتعبدي بٌن البٌبة واإلنسان، تجعل األخٌر 

خالل رعاٌتها الرعاٌة األمثل   والحفاظ علٌها، وااللتزام بالحدود الشرعٌة فً التعامل معها، كما تُحقق التوازن البٌبً من

 وذلك من خالل تنمٌتها واالرتقاء بها ولٌس بسوء استغاللها.

فمبدأ استخالف اإلنسان فً الكون ُمرتبط بتعمٌر البٌبة التً ٌعٌش فٌها كؤساس عقدي وذلك باالنتفاع بمواردها على النحو 

 ورسوله، فً هذا اإلطار، وٌحسن استغاللها ورعاٌتها.، -عز وجل -األمثل، ومراعاة المنهج والضوابط التً رسمها هللا

 ثانًيا: الشريعة اإلسالمية كمنهج تربوي إرشادي

حفل اإلسالم بالقٌم التربوٌة التً تكفل الحفاظ على البٌبة، واستثمارها االستثمار األمثل، وضرب فً هذا المثل فً الرعاٌة 

ن سوء االستغالل، وسوف نورد هنا بعض القٌم التً جاء بها اإلسالم والحفظ لعناصرها الطبٌعٌة األساسٌة، والبعد بها ع

 وتعد نبراًسا لنا فً الحفاظ على البٌبة واالستفادة من مواردها كما أراد لها هللا عز وجل:

 نسانباإل أذى ٌلحق كل من والوقاٌة باالحتٌاط وأمر استهالكها، وترشٌد الطاقة على للمحافظة اإلسالم قٌمة الترشٌد: دعا -

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  :ٌقول هللا عبد بن جابر سمعت :زٌد بن جابر قول ذلك على وٌدل حوله، ما أو

 [.14)اطفبوا المصابٌح باللٌل إذا رقدتم، وغلقوا األبواب، وأإكوا األسقٌة، وخمروا الطعام والشراب(]
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الترشٌد فً استخدام الموارد المابٌة، وعدم االسراف فً استعماله، حتى ال إلى  -أًٌضا  –وفً مجال الموارد المابٌة دعانا 

ْغتَ  ٌَ ؤُ ِباْلُمدِّ َو َتَوضه ٌَ ًُّ صلى هللا علٌه وسلم  ِب اِع، ٌإدي ذلك إلى نقصه وندرته، َعْن أََنٍس رضً هللا عنه َقاَل: َكاَن النه ِسُل ِبالصه

 .من حدٌث َسِفٌَنَة رضً هللا عنهومثله ورد عند مسلم  .إِلَى َخْمَسِة أَْمَدادٍ 

اإلسالم دٌن الوسطٌة واالعتدال، فال إفراد وال تفرٌط، فؤباح اإلسالم االنتفاع بخٌرات الطبٌعة  الوسطية واالعتدال: -

ٌُْسِرفُوا  ْقُتُروا واالستفادة من مواردها، ونهى عن اإلسراف واستنزاف مواردها، قال تعالى: )َوالهِذٌَن إَِذا أَنَفقُوا لَْم  ٌَ َولَْم 

لَِك َقَواًما( الفرقان:  َن َذَٰ ٌْ  .67َوَكاَن َب

حث اإلسالم على تنمٌة البٌبة بالتشجٌع على الغرس والزرع، ورتب  إصالح البيئة وتنميتها لتحقيق التوازن البيئي: -

ْزَرُع َزْرًعا : " ما من مسلٍم ٌغر-صلى هللا علٌه وسلم  -على ذلك الجزاء واألجر العظٌم، قال رسول هللا  ٌَ ُس غرًسا أو 

  ".فٌؤكُل منه طٌٌر أو إنساٌن أو بهٌمٌة إاله كان له به صدقة

دعا اإلسالم إلى إحٌاء األرض وإعمارها واستصالحها، واالستفادة من مواردها من خالل  حماية البيئة النباتية: -

 تنمٌتها، قال صلى هللا علٌه وسلم: )من أحٌا أرًضا م فهً له(.

األمر بتشجٌر البٌبة، والنهً عن قطع األشجار، قال تعالى: )َوإَِذا َتَولهىَٰ َسَعىَٰ ِفً اأْلَْرِض مة االصالح وعدم اإلفساد: قي -

ٌُِحبُّ اْلَفَساَد( البقرة:  ُ اَل  ْسَل ۗ َوهللاه ٌُْهلَِك اْلَحْرَث َوالنه ٌُْفِسَد ِفٌَها َو ْت َعلَى أََحِدُكُم ، وٌقول صلى هللا علٌه وسلم: )إِْن َقامَ 205لِ

ْغِرْسَها(. ٌَ ِدِه َفِسٌلٌَة َفْل ٌَ اَمُة، َوِفً  ٌَ  اْلِق

حظً موضوع حماٌة الهواء من التلوث باهتمام المسلمٌن القدامى وفً ُمقدمتهم الفقهاء. ومن  حماية البيئة من التلوث: -

بالروابح الكرٌهة، والتلوث بالضجٌج بٌن أنواع التلوث الهوابً التً ناقشها الفقهاء: التلوث بالدخان، والتلوث 

دخان نار الحمامات  :والضوضاء.. وقد ذهب الفقهاء إلى أن الدخان بكل انواعه مضر، ومن أمثلة االدخنة التً ذكروها

واألفران، مما ٌدل على مدى الوعً البٌبً عندهم، ومدى حرصهم على حماٌة البٌبة من أضرار التلوث بالدخان. وقد 

المحتسب مهمة مراقبة التلوث باألدخنة، ومنع حدوثها، بجانب مهامه األخرى كمراقبة األسعار، والمكاٌٌل  كانت توكل إلى

  [.15والموازٌن باألسواق]

 إلى باإلرشاد النبوٌة السنة جاءت :فابدة دون إهالكها أو اإلضرار بها  من والترهٌب الحٌوانٌة البٌبة رعاٌة على الحث -

 اإلضرار بها، ومنع والفقدان، الهالك من التدابٌر لحماٌتها كافة وإتخاذ والرفق بها، الحٌوانٌة، البٌبة رعاٌة ضرورة

بٌنما رجٌل ٌمشً بطرٌق اشتده علٌه   :أن رسول هللّا قال-رضً هللّا عنه -عن أبً ذر  الجزٌل، بالثواب ذلك فً ورغّبت

لقد َبلََغ هذا  ٌلَهُث، ٌؤكل الثهَرى من العطش. فقال الرجل: "العطُش. فوجد ببًرا فنزل فٌها، فشرب، ثم خرج، فإِذا كلٌب 

فنزل الببَر، فمأل خفهه ماًء، ثم أمسكه بفٌه حتى رِقً فسقى الكلب. فشكر هللا  الكلَب من العطش مثُل الذي كان قد بلغ منً.

 [.16ِبد رطبة أجٌر"]قالوا: "ٌا رسول هللّا، وإن لنا فً البهابم أجراً؟". فقال: "فً كل ك .له، فغفر له

الحفاظ على الموارد من االستنزاف: من التوجٌهات النبوٌة قٌمة المحافظة على الموارد البٌبٌة، فمن دقٌق ما جاء فً  -

السنة الشرٌفة المحافظة على الموارد الحٌوانٌة، وترشٌد استخدامها وعدم استنزافها، قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

الذي أراد إكرامه فؤخذ المدٌة لذبح شاة "إٌاك والحلوب"، وفً رعاٌة هذه القٌمة مردود عظٌم على  لمضٌفه من األنصار

 [.17األمة كلها فً الحفاظ على الموارد]

حث اإلسالم على نظافة البٌبة، فدعا إلى إماطة األذى عن الطرٌق، قال صلى هللا علٌه وسلم: )..وتبسمك فً وجه أخٌك  - 

 جر والشوك والعظم عن طرٌق الناس لك صدقة(.صدقة، وإماطتك الح

 دعا اإلسالم إلى الحفاظ على البٌبة، وهذا ما دعانا إلٌه صلى هللا علٌه وسلم بقوله: )إن هللا جمٌل ٌحب الجمال(. -
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وما سبق ذكره  قلٌل من كثٌر فً مجال التوجٌه واالرشاد الذي اتبعه اإلسالم فً توجٌه اإلنسان للحفاظ على البٌبة 

ٌُفسدها وٌكون سبًبا فً تدهور عناصرها.  ومكوناتها، والسعى لتنمٌتها وتحسٌنها، وُمقاومة كل عمل 

 ثالًثا: األحكام الفقهية الشرعية في التعامل مع البيئة ومكوناتها:

العبث بها أرسى األسالم مجموعة من القواعد الفقهٌة واألحكام الشرعٌة للتعامل مع البٌبة بما ٌكفل حفظها وصٌانتها عن 

 أو إفسادها، وذلك على النحو التالً:

وٌقصد باألمور هنا جمٌع األعمال التً ٌثاب العبد علٌها أو ٌعاقب أو ٌعاتب، فتشمل بعمومها:  األمور بمقاصدها: -

 صالحة، الواجب والمندوب، والحرام والمكروه والمباح. فاألعمال المباحة التً ال ٌقصد بها اإلضرار بالبٌبة تعتبر أعمااًل 

 [.18وإن حصل بعض الضرر ما دام غٌر مقصوًدا، غٌر إنه ٌجب التوقف عن هذا العمل متى اكتشف ضرره]

أمر اإلسالم باالعتناء بالبٌبة والمحافظة علٌها، وحرم اإلضرار بها، أو اإلعتداء على مكوناتها،  ال ضرر وال ضرار: -

 ة.وجعل الحفاظ على تلك المكونات من الواجبات الشرعٌ

وبناء علٌه؛ ال ٌجوز شرًعا ألحد أن ٌحلق ضرًرا أو ضراًرا بغٌره. والضرر هو أن ٌدخل الشخص على غٌره ضرًرا بما 

ٌنتفع هو به، والضرار أن ٌدخل على غٌره ضرًرا بال منفعة له به. وهذه القاعدة من التدابٌر االحترازٌة فً معالجة قضاٌا 

ا كان، فموجبه منع أي اعتداء على مكونات البٌبة ٌسبب الخلل، وٌفوت المصالح البٌبة، لما ثبت نفً عموم الضرور أًٌ 

 [.19المتوخاة من الموارد. وبناء علٌه اإلسالم ٌمنع كل وجوه تلوث البٌبة، واستنزاف مواردها]

رورة [. ولهذه الض20والضرورات هً العذر الذي ٌجوز بسببه إجراء الشً الممنوع] الضرورات تُبيح المحظورات: -

 [:21شروط ٌنبغً ُمراعاتها، فهً ُمقٌدة ولٌس على إطالقها، وذلك على النحو التالً]

 * الضرورة تقدر بقدرها.

 * ما جاز لعذر بطل بزواله.

 * إذا زال المانع عاد الممنوع.

 * الضرر ال ٌزال بمثله.

 * ٌتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

 * الضرر األشد ٌزال بالضرر األخف.

 * إذا تعارضت مفسدتان روعً أعظمهما ضرًرا بارتكاب أخفهما.

 * ٌختار أهون الشرٌن.

 * درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

ٌُدفع بقدر اإلمكان.  * الضرر 

 * الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة.

 * االضطرار ال ٌُبطل حق الغٌر.

ث البٌبة البحرٌة، بما ٌلقى فٌها من أمتعة ودواب حفاًظا على سالمة ما وفً هذا تذهب الشرٌعة اإلسالمٌة إلى جواز تلوٌ

فٌها من أرواح، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك حٌث قررت إنه إذا قصر من له إلقاء ما ذكر حتى حصل الغرق فقد عصى، 

 .[22وهكذا ترقى الشرٌعة  اإلسالمٌة بالحفاظ على روح الحٌوان استناًدا إلى نفس ٌجب حماٌتها]
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إحٌاء األرض المٌتة: ٌقصد بها األرض المتروكة التً ال ٌتنفع بها انتفاًعا معتًدا به، سواء كان ذلك بسبب انقطاع المٌاه  -

عنها، أو استٌالء المٌاه أو األحجار، أو الرمال علٌها، أو طبٌعة تربتها. واإلحٌاء أن ٌعمد شخص إلى أرض لم ٌتقدم ملك 

 [.23أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصٌر بذلك ملكه] علٌها ألحد، فٌحٌٌها بالسقى

وإحٌاء األرض المٌتة ٌحل الكثٌر من القضاٌا البٌبٌة، منها: مشكلة نقص الغذاء، مما ٌحافظ على الثروات البٌبٌة، ومشكلة 

بة من التصحر، بإصالح األرض، ومن ثم رفع إنتاجٌتها، ومشكلة التلوث، بإعمار األرض وزراعتها، وحماٌة التر

 التجرٌف، وكذلك النباتات والحٌوانات..

كانت هذه بعض القواعد الفقهٌة التً وضعها الفقهاء لالستفادة منها فً المجال البٌبً ، ونالحظ من حالل العرض الساٌق  

 تتمٌز الشرٌعة اإلسالمٌة بسعة فقهها وقواعدها لتكون عالًجا متكاماًل لكافة المشاكل والقضاٌا البٌبٌة.

 : التوصيات

إننا الٌوم فً حاجة ماسة إلى الشرٌعة اإلسالمٌة لتقدم لنا حلواًل للقضاٌا البٌبٌة التً استعصت على الحل على مدار عقود 

طوٌلة، فما تقدمه من مفاهٌم ومضامٌن وتدابٌر وقواعد وقٌم إخالقٌة تتعلق بالبٌبة كفٌلة بحل المشاكل السلوكٌة والتشرٌعٌة 

 المجتمعات فٌما ٌتعلق بالبٌبة.التً تعانً منها 

 لذا فإننا فً نهاٌة بحثنا نوصً باآلتً: 

دراسة كل ما ٌتعلق بالبٌبة فً اإلسالم، واالستفادة منها فً تقوٌم سلوك األفراد والجماعات تجاهها، للحد من تدهورها  -

 والمحافظة علٌها من االستنزاف.

 اإلسالمٌة فً إلزام األفراد بالسلوكٌات اإلٌجابٌة تجاه البٌبة.االستفادة من األحكام الشرعٌة للشرٌعة  -

تفعٌل دور مراكز للدراسات والبحوث والجامعات من أجل إعداد الدراسات المتخصصة فً مجال البٌبة ومعالجة  -

 قضاٌاها المختلفة من تلوث كٌمٌابً أو إشعاعً، أو تصحر، أو استنزاف الموارد، وغٌر ذلك من القضاٌا.

 االستفادة من الحلول الشرعٌة لتقدٌم حلول الشكالٌات وقضاٌا البٌبة مثل :التلوث والتصحر.. -

توثٌق الصالت بٌن وزارات األوقاف ووزارات البٌبة فً الدول اإلسالمٌة، من أجل القٌام بمبادرات مشتركة تإصل  -

 الفكر اإلسالمً تجاه البٌبة وحل قضاٌاها.

 ن المفاهٌم البٌبٌة اإلسالمٌة ضمن المناهج التعلٌمٌة.وضع خطة استراتٌجٌة لتضمٌ -

 عقد المإتمرات الدولٌة والملتقٌات والندوات الفكرٌة اإلسالمٌة المتعلقة بالبٌبة وسبل المحافظة علٌها. -

فق المفاهٌم تشكٌل هٌبة بٌبٌة إسالمٌة مشتركة بٌن الدول اإلسالمٌة من شؤنها تفعٌل العمل المشترك لحل القضاٌا البٌبٌة و -

 اإلسالمٌة.

 عقد االتفاقٌات الدولٌة بٌن الدول اإلسالمٌة والدول األخرى فً مجال البٌبة. -

نشر التوعٌة بؤهمٌة الحفاظ على البٌبة وتقدٌم رإٌة إسالمٌة إعالمٌة فً المجال البٌبً، واالستفادة من الوسابط والوسابل  -

 اإلعالمٌة الحدٌثة.
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