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ْْحَنِ  اهلل بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ
ََٰح َما حمس َّا ٱلۡإِۡصَل رِيُد إِل

ُ
 ٱۡسَتَطۡعُتُۚ َوَماإِۡن أ

نِيُب  
ُ
ُِۚ َعلَيۡهِ تَوَكَّلُۡت َوِإلَۡيهِ أ َّا بِٱّللَّ  ىجستَوۡفِيِقٓي إِل

 

 حمجحمج( : ُهودسورة )                         
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  تقـــديـــم
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه      

، وعىل آله وصحبه ومن اتبع  ملسو هيلع هللا ىلصورسله سيدنا حممد بن عبد اهلل 

 . هداه إىل يوم الدين

 د:وبعــــ
التعامل معها ورضورة فقد اهتم ديننا احلنيف بموضوع البيئة  

وثرواهتا عىل أهنا ملكية عامة يتوجب علينا املحافظة عىل مكوناهتا 

لواْ و  ﴿حيث يقول احلق سبحانه:  ؛ومواردها ْ ٱُكل بلوا ِق  ۡشر  ِزر  ّلَلِ ٱِمن ر 
ْ ِِف  ا ث ور َل  ت عر ۡرِض ٱو 

ِسِدين   ۡلر  فر )عز  (، ويقول06 البقرة:) ﴾مل

ْ ِِف ﴿: وجل( وا ِسدل َل  تلفر ۡرِض ٱو 
ا ۡلر  َِٰحه  ل  د  إِصر األعراف: ) ﴾ب عر

 من شعبة الطريق عن األذى إماطة أن ملسو هيلع هللا ىلص الكريم نبينا بنيَّ  كام (،60

ياَمن  »:  فقال اإليامن، شعب  – َوِستُّونَ  بِْضع   َأوْ  - َوَسْبع ونَ  بِْضع   اإْلِ

ْعَبًة، َها ش  ، َوَأْدَناَها إَِماَطة  اأْلََذى َعِن  ْول  ََل إَِلَه إَِلَّ اهلل قَ  َفَأْفَضل 

، ويف ذلك تأكيد عىل أمهية رفع األذى عن (متفق عليه) «الطَِّريِق 
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وبيان عظيم الثواب املرتتب عىل فعل ذلك ، ، كل ما يرض باإلنسان 

ْم َفِسيَلة  َفإِْن اْسَتَطاَع َأْن »:  ملسو هيلع هللا ىلصويقول  اَعة  َوبَِيِد َأَحِدك  إِْن َقاَمِت السَّ

رس ـ، فاألمر بالغد(ـ)مسند أْح« ْل ـفليفعا ـوَم َحتَّى َيْغِرَسهَ ـق  يَ َلَ 

يف هذا الوقت إنام هو زيادة تأكيد عىل رشف الغرس واإلحياء 

وعامرة الكون، وهو ما يسهم يف حتقيق نظريات اَلقتصاد األخرض 

 يف عرصنا احلارض.

كام أن من مهام اَلستخالف يف األرض دفع الفساد واإلفساد 

ن  ﴿، حيث يقول احلق سبحانه:  عن اخللق والكون كله َل  َك  ف ل ور
ونِ ٱِمن   رل ِن  لرقل ن  ع  ور نره  ْ ب قَِيةٖ ي  لوا ْول

ل
مر أ برلِكل ادِ ٱِمن ق  س  ِِف  لرف 

ۡرِض ٱ
وإذا كان هذا اللوم ملن مل يقوموا بواجبهم  ،(110)هود:  ﴾ۡلر 

يف النهي عن الفساد يف األرض فام بالكم بمن يفسدون فيها اعتداء 

ي عليها بأي لون من ألوان اإلفساد أو التجاوز أو التعدي الذ

  يشمل التجاوز البيئي وغريه.

، وجعل لكل  الكون بنظام حمكم دقيق )عز وجل(لقد خلق اهلل 

، واستخلف اإلنسان يف  عنرص يف هذا الكون دوًرا يف حفظ اتزانه
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، وأمره باَلعتدال  األرض لعامرهتا، وهناه عن اإلرساف يف كل يشء

للتوازن البيئي  ، حتقيًقا ، بام يف ذلك التعامل مع الطبيعة يف كل يشء

حيث يقول سبحانه:  ؛الذي يكفل اَلستمرار لكل هذه العنارص

ونٖ ﴿ زل ءٖ َمور ر ِ َش 
ا ِمن كل  ۢنب ترن ا فِيه 

 
أ  (.11)احلجر:  ﴾و 

غري أن بعض األنشطة اإلنسانية قد انعكست سلًبا عىل هذا 

التوازن، وبدأ اإلنسان نفسه يعاين من نتائج التعدي عىل البيئة كرد 

 فعل ملامرسات َل تتوافق والنظام الطبيعي للكون. 

ومعلوم أن خماطر التعدي عىل البيئة قد تعددت وتطورت 

، وأن ما  سانية مجعاءر بخطر داهم عىل اإلننذِ وتسارعت عىل نحٍو ي  

َل يقف عند  يرتتب عىل هذه املخاطر من رضر إنام هو رضر متعد  

، إنام يتجاوزهم إىل نطاق  حدود مرتكبيه أو دوهلم أو إقليمهم

 أوسع ربام يؤثر يف الكرة األرضية كلها وعىل البرشية مجعاء. 

والرشيعة اإلسالمية بأصوهلا وفروعها وقواعدها الفقهية 

الرشعية وبتوجيهات نصوص الكتاب والسنة أولت  ومقاصدها

، من منطلق أن  ْحاية البيئة ورعايتها واملحافظة عليها عناية خاصة
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،  كل ما حيقق مصالح البالد والعباد هو من صميم مقاصد األديان

 .)عز وجل(فحيث تكون املصلحة املعتربة فثمة رشع اهلل 

التي تناولت ويف هذا الكتاب نقدم نخبة من أهم البحوث 

موضوع البيئة يف املؤمتر الثالث والثالثني للمجلس األعىل للشئون 

اَلجتهاد رضورة العرص »:  ، والذي عقد حتت عنوان اإلسالمية

، وكان احلفاظ عىل البيئة «صوره .. ضوابطه .. رجاله .. احلاجة إليه

 ، كاتبهمع نسبة كل بحث منها إىل  ، وقضاياهواحًدا من أهم حماوره 

مًعا لبيئة صحية وجمتمع نظيف »ومشاركتهم ببحث حتت عنوان 

)عز سائلني املوىل ،  جعلته بمثابة اخلامتة هلذا الكتاب «متحرض

،  وأن جيزي كل من أسهم فيه ببحث ، العملأن يتقبل هذا  وجل(

 ، أو أرشف عليه خري اجلزاء. ، أو تنظيم لذلكم املؤمتر أو جهد

 .املوفق واملستعانوهو  ، واهلل من وراء القصد
 

 
 

 مربوك مجعة خمتار حممد/ د.أ
  األوقاف وزير

 اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس رئيس

 اإلسالمية البحوث جممع وعضو
 الشريف باألزهر
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ملواجهة مستجدات ر املدخل الفقهي املعاص
 ()يف التشريع اإلسالمي على البيئة التعدي

 

املحيط املكاين الذي  إن كلمة البيئة تطلق ويراد هبا:

، وأصل الكلمة يف اللغة )بوأ(،  يسكن فيه اإلنسان ويتحرك

ومن هذا  ، أي: تبوأ مكاًنا يكون حميطًا حلركاته وسكناته

، وألن البيئة مثوى حلركات (1)األصل جاءت كلمة البيئة

فإهنا متثل انعكاًسا لكل حاَلته يف حياته  ؛ اإلنسان وسكناته

، ومن ثم فإن كلمة البيئة  التي تأتلف منها أنشطته واهتامماته

توصف بعدة أوصاف ختتلف بحسب نوع النشاط الذي يمثل 

، وبيئة اجتامعية،  ، فيقال: بيئة طبيعية حمور اهتاممات اإلنسان

  ، يئة علمية، وب ، وبيئة صناعية ، وبيئة سياسية وبيئة ثقافية

وغري ذلك من ألوان النشاط التي تغلب عىل اهتاممات األفراد 

                                                           

(/أ.د )عضو جممع ، و أستاذ بكلية الرشيعة والقانون بالقاهرة،  عبد اهلل مربوك النجار

 الرشيف.باألزهر  البحوث اإلسالمية

 .( بترصفبوأ) :، مادةاملعجم الوسيط (1)
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 يف الوسط املكاين الذي يعيشون فيه.

وإذا كانت مشكالت البيئة فيام مىض يسرية املخاطر، ميسورة 

، واألمكنة  حيث كان من املمكن استيعاهبا باهلواء الطلق ؛ احلل

ا حتى تتالشى خماطرها الفسيحة التي يتم توزيع نواتج التلوث هب

وَل  ، فتنتهي املشكلة يف مكاهنا ؛ وتقل كثافة الرتكيز الضار فيها

وحتدث الثقوب يف  ، فتصعد إىل أعايل السامء ؛ ينفجر املكان هبا

فتصليه  ، لينطلق هليبها إىل سكان الكوكب األريض ؛ طبقة األوزون

أحدثه بنو ا مم، وكأهنا تعرب عن غضبها  هبجريها وتكويه بحرارهتا

حلياهتم من  اإفسادً وترد هلم جراء ما فعلوا  ، آدم فيها من إتالف

،  ، وهو جزاء من جنس العمل كام يقولون جنس ما قدموا

، وأصبح حل  قد تغري إىل النقيض واملالحظ أن واقع البيئة

ما سيواجهه العامل من  ويكفي،  اعسريً إن مل يكن  ثقياًل مشكالهتا 

 ري املناخ يف الكوكب األريض.اآلثار املهلكة لتغ

وأخذت تلك املخاطر املهلكة تكرش عن أنياهبا أمام البرشية 

، ويف اهلواء الذي  طعامها ورشاهبا ويف ، ها وترحاهلامجعاء يف حل  
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قام  أن ما حدث يف البيئة من إفسادٍ  اواضًح ؛ حتى بدا للعيان  تتنفسه

به املتعاملون معها من بني اإلنسان يصدق عليه قول اهلل تعاىل: 

ۡ ٱوَ  بَر ِ لۡ ٱ فِي َفَسادُ لۡ ٱ َظَهرَ حمس يۡ  بَِماَكَسبَۡت  رِ َبحۡ ل
َ
فإن  ،(1)ىجسلنَّاِس ٱ ِديأ

 هذا القول الكريم يدل عىل أن ما حيدث يف األرض من إفسادٍ 

 ،بتغرياهتا الفطرية إنام هو بسبب احلمق يف التعامل معها وعبٍث 

من ثامر عطاياها التي سخرها اهلل  والتكالب عىل حتصيل أكرب قدرٍ 

ت األرايض والبحار من ظلم بني اإلنسان ، فكلَّ  للبرش )عز وجل(

 .هلا، حتى أرهقوها وأفسدوها

ية، ويف تصورنا أن املدخل يف التعامل مع تلك املأساة اإلنسان

؛ يقتيض  ويف ضوء املستجدات التي آلت إليها والتي تسلم ملا بعدها

، وذلك لتحديد أنواع العقاب  إعادة النظر يف أسس املساءلة عنها

، كام أن هذا األمر يقتيض أن يسبق ببيان  الكفيلة بكبح مجاحها

، وأسس املساءلة عنها  مستجدات املخاطر يف التعامل مع البيئة

 .  املعارصةوتطبيقاهتا 

                                                           
 .11الروم، اآلية:  ( 1)
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 مستجدات املخاطر وتطورها يف جمال التعدي على البيئة:
ضآلة قد كانت خماطر البيئة فيام مىض تتمثل يف تلوث املاء بسبب 

َل تعرف ارتياد مواطن قضاء احلاجة، فكان  التيالثقافة الصحية 

، أو يف ظل  البسطاء من الناس يقضوهنا يف املاء الراكد أو اجلاري

، وقد يكون لدهيم من مسببات األمراض  رقاتاألشجار والط

باألمراض  اجلميع وغريها ما يمكن أن ينتقل إىل غريهم فيصاب

، وربام كانت مناعة من يفعل ذلك قوية تتحمل املرض  اخلطرية

ره لغريه لضعف مناعتهم ووجود البيئة املناسبة  من الناس الذي صدَّ

 لنمو تلك الفريوسات أو امليكروبات أو الفطريات يف أبداهنم.

م العهد هبا َد ومع خطورة تلك اخلطوة البدائية من التلوث وقِ 

زالت موجودة عىل نطاٍق واسع يف بعض الدول  إَل أهنا ما

الكياموية األسمدة  يضاف إىل ذلك التلوث الناشئ عن ، واملجتمعات

مثل:  ، ، وكذلك مضار اجلوار واملبيدات احلرشية واألمطار احلمضية

، إضافة إىل الروائح املقززة والغبار  ، وحجب الضوء واهلواء الضوضاء
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ل ـة عن سري العمـ، واَلهتزازات الناجت ة السوداءـة واألدخنـربـواألت

 ت بعضوخملفا ، ناهيك عن ضوضاء يف املنشآت الصناعية والتجارية

، وغري ذلك من ألوان التلوث البيئي التي  احلفالت اخلاصة والعامة

املحيطات من البقع الزيتية واملواد الكياموية األهنار والبحار وتصيب 

 ا.ـوغريه

وما ذكر من تلك األنواع امللوثة للبيئة يمثل مرحلة حمدودة من 

بيد أن هذا النطاق قد  ، املحيط التقليدي الذي يعيش فيه اإلنسان

اتغري يف أيامنا وأصبح  باتساع حركة اإلنسان وكثرة انتقاَلته  ممتدًّ

 التي، وذلك عن طريق الطائرات  إىل قارة إىل بلد ومن قارةٍ  من بلدٍ 

تقدر  التيتلوث طبقة اهلواء بام تنفثه فيها من خملفات اَلحرتاق 

متخر عباب  لتيال مثل ذلك يف البواخر وق   ، بمليارات األطنان

فيها عوادمها وخملفاهتا ونواتج حركة تلك املدن  وترمياملحيطات 

وتصيب الثروة  ، املياهفتلوث  ؛ القائمة عىل صفحتها وشاطئها

البحرية بالتلف والبوار عىل املستوى الدويل وعىل املستوى الوطني 
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  .للدول املطلة عىل تلك املحيطات

 البيئة ما ييل:ويالحظ عىل ذلك التطور يف خماطر 

 :: اتساع نطاق خماطر البيئةأواًل

ريعة يف ـباتت أدلة الش ااتساعً لقد اتسع أمر خماطر البيئة 

وإعادة صياغة تستمد من  ، مواجهته بحاجة إىل جتديد يف التناول

هنت عن التبول يف املاء اجلاري أو يف الظل  التي -مصادر الترشيع 

قياًسا  ملحدودة من التعديما يتجاوز تلك الصور ا - والطرقات

أن حمل ذلك التعدي حق عام بيان ، و عىل املخاطر املرتتبة عليها

جيب أن يقدر كل إنسان مسئوليته عنه باعتبار أنه من حقوق اهلل 

عنه  ل كل إنسانٍ أَ ْس ، أو كام هو معروف باحلق العام الذي ي   تعاىل

، واحلق العام َل يقف عند  مساءلة شخصية تعادل مقدار اتساعه به

فيها تلك النصوص نزلت  التيحدود تلك املفردات البدائية 

كل حق عام وفًقا ، بل جيب أن يتعداها ليشمل  املنظمة حلاميتها

،  األهنار والبحار واملحيطات حق عام، فاملاء يف  ملستواه املنظور



15 

 

النباتية ، والبيئة  واهلواء حق عام جيب عىل كل إنسان أن حيافظ عليه

امتثل  ا حقًّ ، وذلك ما يدل  ل عن املحافظة عليه كل إنسانأَ ْس ي   عامًّ

َكاء  يِف َثاَلٍث يِف املَْاِء َواْلَكََلِ » :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عليه حديث َ النَّاس  رش 

قصد هبا ، ومن املؤكد أن دَللة احلديث الرشيف َل ي  (1)«َوالنَّارِ 

شمل البيئة الطبيعية ت، بل  احلدود املكانية املعهودة لَلشخاص

ا واملحميات العاملية   كان موطنها أو مكان وجودها. أيًّ

 خماطر البيئة: ي: تعدثانًيا
مما يالحظ عىل املخاطر الناشئة عن خلل التعامل مع البيئة أن 

قبل اتساع نطاقها  - ، فهي متعدية  – بطبيعتها -تلك املخاطر 

يرتتب عىل تلوثها خطر ، حيث َل  متثل خطًرا عىل الكافة -وبعده

،  األهل واجلريان، بل تتعدى خماطرها إىل   لشخص دون سواه

 . نوالرفقة واخلالَّ 

                                                           

، ويف 111مسند احلارث، كتاب البيوع، باب الناس رشكاء يف ثالث، حديث رقم:  (1)

رواية: وامللح، وانظر: سنن أيب داود، كتاب البيوع، باب منع املاء، حديث رقم: 

 وما بعدها، طبعة احللبي.  6/717، وراجع: نيل األوطار للشوكاين، 7133
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ومنها انتقل  ، وقد بدأ تلوث البيئة بأعتى األوبئة يف بلدان بعيدة

دون أن تعوقه  -( 11و)كوفيد  )اإليدز(، :مثل – إىل كافة البقاع

اجلامرك أو توقفه منافذ ، ودون أن متنعه قواعد  حدود أو قيود

 ؛ وقد يفد سائح  إىل بلٍد من البلدان فيتناول فيه طعاًما الدخول

ضال َل يلبث ملوًثا أو يرشب فيه ماًء غري صالح فيصاب بمرٍض ع  

، وقل مثل ذلك يف إطار ذلك  حني يعود به إىل بلده أن ينقله إليه

كان أو التواصل الدويل الذي مل يعد الكثريون فيه يثبتون يف م

، فينقلون ما أصيبوا به من جراء التلوث البيئي إىل  يمكثون يف بلد

 غريهم.

 ثالًثا: ال ُيعذر أحٌد جبهل خماطر البيئة:
إن فكرة التعدي يف خماطر البيئة ليست عسرية الفهم عىل أي 

 ه أو قلت ثقافته يفهم ذلكنُّ إنسان، فكل شخٍص مهام بلغ ِس 

 .األمر البدهي

رضاه  ي؛ فإن ذلك يعن اإلنسان يعلم نتيجة فعلهوحيث كان 

َوقَّع عليه من عقوبات بسبب ما اقرتفته يداه بحق  ضمنًا بام يمكن أن ي 
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كبوا بحمقه وسوء ترصفه وعدم حتّوطه يف غريه من األبرياء الذين ن  

املحافظة عىل نفسه وعىل حقوق اآلخرين يف احلياة اخلالية من 

 األمراض.

 املخاطر يف التعدي على البيئة:رابًعا: تنوع 
إن خماطر التعدي عىل البيئة وآثاره عىل األفراد واملجتمعات 

، فهي َل تقف عند حدود اإلصابات املرضية التي قد  متعدية

، ولكنها تتعدى ذلك إىل إنفاق أموال طائلة  تعجل بنهاية احلياة

األوبئة تفيش  ، وقد يؤدي بغية العودة إىل ما كان عليه املصاب

إىل إرهاق ميزانيات األفراد والدول يف حتصيل األدوية الالزمة 

،  من مسببات الفناء ، وتدبري مواطن العالج التي حتّد  للشفاء

، وتفشو مظاهر القطيعة  ، ويتوقف التعليم فتتعطل املصالح

، بل قد تفرق اجلائحة بني الولد  والعزلة بني األهل واألصدقاء

،  ؤدي إىل توقف السفرـا تـ، كم هـوزوجزوج ـ، وال وأبيه

ة ـون حركـ، وسك ةـار البطالـ، وانتش عـوكساد البضائ
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ا يموت ـ؛ فتموت احلياة كم الت يف املحطات واملطاراتـاملواص

، بل قد يتعدى التعطل إىل أداء الشعائر  املنكوبون باألوبئة

، وتعطل اجلمع واجلامعات وزيارة  ؛ فتغلق املساجد الدينية

 . أرشف البقاع، كام تتعطل بيوت العبادة لكافة األديان

 : شيوع املسئولية يف اجلزاء على خماطر البيئة:اخامًس
أن بيف نطاق املحاسبة عىل إحداث خماطر البيئة  املسئوليةتتسم 

، ذلك أن  فيها من الشيوع ما جيعل موقف كل إنسان عليها ملتبًسا

بالفعل املعاقب عليه حتديًدا نافيًا املسئولية تقتيض حتديد من قام 

، وذلك  للجهالة حتى يتسنى إنزال العقاب به عىل نحٍو صحيح

 لِ بِِمثۡ  هِ َعلَيۡ  تَُدوا  عۡ ٱفَ  ُكمۡ َعلَيۡ  تََدىَٰ عۡ ٱ َفَمنِ حمس:  إعامًَل لقوله تعاىل
 هِمۡ َعلَيۡ  نَاَوَكتَبۡ حمس : )عز وجل(وقوله  ،(1)ىجسُكمۡ َعلَيۡ  تََدىَٰ عۡ ٱ َما

نَّ  فِيَهآ 
َ
ِ  َس لنَّفۡ ٱ أ فإن هذين القولني الكريمني وغريمها  ،(2)ىجسِس لنَّفۡ ٱب

                                                           

 .111( البقرة، اآلية: 1)

 .16( املائدة، اآلية: 2)
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يدَلن عىل أن اجلزاء جيب أن يكون قائاًم عىل حتديٍد دقيٍق لشخص 

 من سيوقع عليه هذا اجلزاء.

حداث إومن املؤكد أن ذلك الشيوع يف حتديد املسئول عن 

قد يشجع  -حماسبتهومن ثم صعوبة توافر رشوط  -البيئة بخماطر 

بعض ذوي النفوس الضعيفة عىل التامدي يف إحداث تلك املخاطر 

 تفيشذلك إىل  فيؤدي،  من عقاب أو رادعٍ دون وازٍع من ضمرٍي 

 . تلك املخاطر وعموم اَلبتالء هبا

بيد أن ذلك الزعم مردود بام هو مقرر يف الترشيع اإلسالمي 

، أو ما يعرف  اجلريمةمما يعرف باملسئولية اجلامعية عن إحداث 

 .باَلشرتاك فيها اوقانونً  ارشعً 

ومن ثم نخلص إىل أن خماطر التعدي عىل البيئة قد تعددت 

ينذر بخطورهتا عىل اإلنسانية كلها،  عىل نحوٍ  وتسارعتوتطورت 

تها ، وتقوى عىل جماهب سياسة عقابية تتالءم معها يقتيضوأن ذلك 

 آثارها عىل األفراد واملجتمعات. لوتقلي
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 :التطور املطلوب يف إطار املساءلة عن تعديات البيئة

بات من الواضح أن التعامل الفعال يف جماهبة خماطر التعدي 

 أكربتطوًرا  يقتيض - مع التطور املتسارع ملخاطرها -عىل البيئة 

الناشئة ، بحيث يقوى عىل جماهبة املضار  متوازًيا مع ذلك التطور

أثبت  ما يستوجب تبني عددٍ من اإلجراءات التي وهو،  عنه

منع أسباب  يوه،  ذلك التعديالواقع أهنا فعالة يف مواجهة 

، ويمكن بيان ذلك بيشء من التفصيل  ، ثم املعاقبة عليه التعدي

 املناسب كام ييل:

 :: الرتويج الثقايف للوقاية من خماطر البيئةأواًل

خماطر التعدي عىل البيئة أن يكون مسبوًقا  حيتاج التعامل مع

بالقدر الذي يالئمه من التوجيه الثقايف الذي يرّسخ يف النفوس 

، ذلك أن كثرًيا من املعتدين  مدى أمهية التعامل اجلميل مع البيئة

 عليها َل يفهمون معنى املحافظة عىل البيئة ويترصفون معها بطيشٍ 

 .وعدم حرص
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 :على البيئة اتعدًياليت متثل : تفريد األعمال ثانًيا

عىل الدعم الثقايف يف جمال التقليل من من املؤكد أن اَلقتصار 

يف القضاء عىل تلك  امفيًد لن يكون  التعدي عىل البيئة خماطر

إىل  حتاًم ، وسيئول املصري  ، أو إصالح السلوك املتورط فيها املخاطر

، حيث  سياسة عقابية تالئم توجيه ذلك السلوك إىل األحسن يتبن

)عز الردع عن ارتكاب املخالفات سنة كونية أوجدها اهلل  إن

 .يف طبع البرش وجل(

أن  – يف الرشيعة والقانون –وجوًبا  والسياسة العقابية تقتيض

، فإنه َل جريمة إَل  تكون مسبوقة بتحديد األفعال املعاقب عليها

  .عقوبة إَل بقانون ، وَل بنص

ومن املعلوم يف رشع اهلل تعاىل أن العقوبة َل تكون إَل بعد بيان 

، فإن العقوبة دون بيان ما يوجبها تكليف  بام َل  ما يوجبها من جريمة

، والتكليف بام َل يطاق مرفوع عن الناس يف رشع اهلل تعاىل،  يطاق

 يُكَل ُِف  لَاحمسئل: ، فقال عز من قا تعاىل وقد دل عىل ذلك كتاب اهلل



22 

 

ُ ٱ َّا ًساَنفۡ  ّللَّ َٰ  َمآ  إِل ُ َنۡفًسا حمس، وقال سبحانه: (1)ىجسَهاَءاتَى لَا يُكَل ُِف ٱّللَّ
َها َما ٱۡكتََسبَۡت   ُۚ لََها َما َكَسبَۡت وََعلَيۡ َّا ُوۡسَعَها  .(2)ىجسإِل

وهذا املبدأ يعترب من ثوابت املبادئ احلاكمة للعقوبات يف الترشيع 

؛ ألنه مبدأ يرسخ للعدالة اإلنسانية  (3)النظم الوضعيةاإلسالمي ويف 

 ، وهلذا كان مقرًرا يف الترشيعني بدرجة سواء.  وحيمي حياة البرش

: اعتبار املآالت يف جمال العقوبات املقررة للمحافظة اثالًث
 :على البيئة

من املهم يف جمال التعامل مع املستجدات املتعلقة بحامية 

حتديد املساءلة عن تلك نعلم أن البيئة واملحافظة عليها أن 

التعديات َل جيوز أن يقف عند حدود البدايات التي تنطلق منها؛ 

فينظر إىل املعتدي عىل أنه قد ن كِب بالعدوى قبل أن يصيب غريه 

                                                           

 .3الطالق، اآلية:  (1)

 .280 :اآلية ،البقرة (2)

 /حممداإلسالمي، الشيخراجع يف تفصيل ذلك: اجلريمة والعقوبة يف الفقه  (3)

 وما بعدها، دار الفكر العريب.177أبو زهرة، ص
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 ؛ امل مع النفايات اخلطرية باستهانة، أو أنه قد استمرأ التع هبا

ألنه مل يكن عىل دراية بمخاطرها؛ ذلك أنه يف جمال املؤاخذة عىل 

املضار التي حيدثها املعتدون َل يصح النظر إىل األسباب منفصلة 

، والعربة يف أي  ، وَل إىل العلل بعيدة عن معلوهلا عن مسبباهتا

تلك النتائج هي التي  ، فإن عمل بام يرتتب عليه من نتائج وآثار

، وَل جيوز أن تقف دوهنا أو أن  جيب أن تنتهي املساءلة عندها

  .تتجاهل وجودها

ضار املحداث إومن هذا املنطلق يمكن أن يتصور العمد يف 

البيئة، ويكون العقاب الواجب هو العقاب عىل تلف النفس أو ب

 فإذا أصيب ، أو املال بام فقد منه مبارشة أو غري مبارشة ، أبعاضها

 ؛ أصابه املرض حتى أعجزه عن العملف بعدوى من آخر إنسان

يكون له حق يف التعويض عن ذلك الكسب املحتمل الذي كان من 

املمكن أن حيّصله لو مل يكن قد أصيب بعدوى ذلك الذي استهان 

، فأتلف نفوسهم أو  بالبيئة واعتدى من خالهلا عىل األبرياء

يف صدره بسبب تصاعد األدخنة أو  أمواهلم، ومن أصيب بداءٍ 
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يكون  ؛ جتاور مسكنه التياألتربة أو األبخرة من املنشآت الصناعية 

، ثم ما  له حق التعويض عن ذلك الرضر بمقدار ما يعوضه يف ذاته

 . ترتتب عليه التييلحق به من املضار املحتملة 

 :االقتداء بالتشريع اإلسالمي يف سياسته العقابية ا:رابًع

م الترشيع اإلسالمي يف سياسته العقابية بأسباب الوقاية هيت

ا كانت -من املخاطر  اهتامًما َل يقل عن اهتاممه بالعالج مما  - أيًّ

الوقاية خري من ":  ، وذلك إعامًَل للمبدأ املعترب يرتتب عليها

، فهو َل ينتظر حتى يقع اإلنسان يف براثن املخاطر التي  "العالج

عنه بأسلوٍب حسن ومسلٍك مجيل  اولكنه يرصفه،  هتدد حياته

 يتقبله الطبع وترضاه النفس.

ع للمحافظة عىل املاء وإبقائه ـاب الوقايـومن أسب ة ما رش 

اة ـادر احليـار أنه سبب لكل مصـ، باعتب نقيًّا عىل أصله طاهًرا

، منه  وان والنباتـان واحليـ، فهو حييي اإلنس ومظاهر مجاهلا

، كام أنه سبب  ملصادر  د ربهـوبه يتطهر ويعب ، يرشب فيحيا
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ارب كالفواكه ـالطعام التي يعيش عليها يف املآكل واملش

، ومنه يزرع النبات فتزهر الورود وتتغنى  وأطايب الطعام

، ومن َثمَّ كان املاء مصدر احلياة  احلدائق بزهورها وورودها

من ال الذي هو ـ، وسبب اجلم التي هي من رضورات األديان

، وبالنظافة يتجمل ويتخلص  انـالتحسينيات املقررة يف األدي

راض ـلم من األمـته ويسـن رائحـه فتحسـمن إفرازات بدن

، وصدق اهلل العظيم حني مجع كل تلك النعم يف حمكم  واألوبئة

ال ـ، فق الـارةٍ فائقة اجلمـٍع وعبـلوٍب بديـل بأسـزيـالتن

اَوَجَعلۡ حمسسبحانه: ۡ ٱ مِنَ  نَ ٓ ل  . (1)ىجسَحي    ء  َشيۡ  كُلَّ  ءِ َما

 مستقبل السياسة العقابية ملستجدات التعدي على البيئة:

احلديث عن مستقبل السياسة العقابية للمستجدات يف  يقتيض

من التصور فيام يفرتض  أن يكون هناك نوع   البيئةجمال التعدي عىل 

أن يصل إليه من تلك التعديات، وذلك من واقع ما حيدث اآلن 

                                                           

 .76( األنبياء، اآلية: 1)
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، وتصور مدى ما ستصل إليه تلك  لَلسباب املؤدية له اوفقً 

إنساين متجاذب  األسباب من نتائج يف هذا اخلضم الزاخر بنشاطٍ 

 .بل متصارع ؛ ومتنافس

 :ملستجداتها اوفًقالفاعلون يف جرائم البيئة : أواًل
الترشيعية يف جمال السياسة العقابية أن املسئول  من البدهيات

يف اجلناية هو الشخص املكلف الذي يتمتع بإرادة تتسم باَلختيار 

، ومن َثمَّ  وتتجه إىل عمل خيالف ما يقيض به الرشع أو النظام

يمكن تعريف املساءلة يف جمال العقاب بأهنا: صالحية الشخص 

أفعاٍل رتب الترشيع هلا ألن يتحمل ما يصدر عنه من أقواٍل أو 

ا  عقوبة ، ويستوي أن يكون الفعل املعتدي الذي وقع منه ماسًّ

، وإن كان العقاب غالبًا  بحق  من حقوق اهلل أو من حقوق العباد

ما يتوجه إىل األفعال التي متس بحقوق اهلل من جهة أهنا حمل طمٍع 

لناس عليها تقتيض دفع مضار مجيع ا املحافظةمن األفراد، وألن 

 ، وَل سبيل إىل ذلك إَل بالترشيع املنظم ملبادئ العقاب. عنها

ويالحظ أن التعبري عن فاعل اجلريمة فيام أوردناه جاء بلفظ 
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مع أنه هو أصل املساءلة ملا  ، (اإلنسان))الشخص( ومل يرد بلفظ 

، وألنه هو املكلف  يتمتع به من عقٍل صار به أهاًل للتكليف

فإهنا مسخرة خلدمته ومذلَّلة لكي  ؛ الكائناتوحده دون سائر 

، إَل  تضفي عىل حياته ألواًنا من الرفاهية وأسباب احلياة واجلامل

أن التعبري عن املسئول بلفظ اإلنسان َل يصلح لشمول مجيع 

، وجرائم التعدي عىل البيئة  الفاعلني يف ارتكاب اجلرائم عموًما

ا ًصا؛ ألن الفاعل فيها قد يكون شخ خصوًصا ومن َثمَّ  ، معنويًّ

يكون الفاعلون يف مستجدات املخالفات الواقعة عىل البيئة 

، وهم املعرفون  ، أو أشخاًصا غري طبيعيني أشخاًصا طبيعيني

، ويكون بيان ذلك متضمنًا  بالشخصية اَلعتبارية أو املعنوية

 هلذين النوعني كام ييل:

 البيئة:الشخص الطبيعي الفاعل يف جمال التعدي على 
األصل أن الفاعل يف جمال التعدي عىل البيئة هو اإلنسان 

الطبيعي؛ ألنه هو الذي يتمتع بالعقل الذي جعله مناًطا 

رشًعا ألن يتحمل  للتكليف، وهو الذي جعله اهلل به صاحلـًا

، كام أن الشخص  نتائج ما يصدر عنه من قوٍل أو فعلٍ 
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مايلٌّ أو ماديٌّ غري ألنه كيان  ؛ ه ـاَلعتباري َل يترصف بذات

بحكم أنه  -، وَل يقدر  ، وليس له إحساس أو مشاعر عاقل

أن يترصف أو أن يتحرك من تلقاء نفسه،  - مكون من أشياء

وإنام يقوم بكل ذلك من خالل اإلنسان الذي يعترب ذلك 

، ومن َثمَّ كانت املسئولية  الشخص اَلعتباري كاآللة يف يده

 يف تلك اجلرائم وغريها. البرشية هي الفاعل األساس

 يف جمال التعدي على البيئة: فاعًل باعتباره الشخص املعنوي 
تتحمل املسئولية أن تكون صاحلة  التياألصل يف الشخصية 

يف شكل معني،  سيدٍ أو جت لوجوب احلق أو اَللتزام به دون حتديدٍ 

أو اَلعتبارية أو  املعنويةيبدو أن تعريف الشخصية  مَّ ومن ثَ 

يتمثل يف: إضفاء الشخصية  التعبريات عنها ياَلفرتاضية كام جتر

عىل كيان مادي أو مايل يتمتع باَلستقالل الذي يمكنه من مبارشة 

وقد عرفه الفقيه  ،(1)واَلعتداد هبا وحماسبته عليهاترصفاته 

يثبت له احلق الفرنيس )ميشو( بأنه: الشخص املفرتض الذي 

                                                           

وما  21ص ،ا بالقانونكتابنا: افرتاض الشخصية وآثاره يف الفقه اإلسالمي مقارنً  (1)

 دار النهضة العربية.، بعدها
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 .(1)بالواجبات من غري بني اإلنسانويلتزم 

ويف الفقه اإلسالمي فإن الشخص املعنوي يتمثل يف 

جمموعة من األشخاص تتكاتف لتحقيق غرٍض معنٍي أو 

 -، وهي  جمموعة من األموال ترصد للوصول إىل هدٍف حمدد

ذات صلة باإلنسان ألنه هو الذي يعرب عن مقاصدها  -بال شك

فردٍ من األفراد القائمني عىل الشخص ، وإذا كان لكل  وغاياهتا

وي ـاق إدارة الشخص املعنـاملعنوي إرادة مستقلة فإهنم يف نط

بد أن تتوجه إرادهتم إىل هدٍف حمددٍ هو الذي أقيم الشخص  َل

 .اَلعتباري من أجله

ومما هو مشاهد ومنظور أن التعدي عىل البيئة أكثر ما يقع من 

متَل اجلو  التياإلنتاجية وة الصناعي كاملنشآتأشخاص اعتبارية 

وما  ، وملوثات التفجريات النووية ، واألكسدة ، والدخان ، بالغبار

                                                           

، وراجع: األساس الفكري 22ص ،مشار إليه من مصدره الفرنيس يف كتابنا السابق (2)

سنة طبعة  ،وما بعدها 0ص، عبد الوهاب البطراوي، د/ملسئولية الشخص املعنوي

 م.1112
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 إليها مما يصدر من املصانع وأماكن اإلنتاج الكربى.

 :األضرار احلاصلة من جرائم البيئة وعقوباتهاثانًيا: 

أن حمل التعدي يف جرائم البيئة يتمثل يف احلق بيمكن القول 

كالتعدي عىل احلياة باألمراض الذي قد جيرها إىل انتهاء ،  العام

 غري حمصورٍ  أو عددٍ  ، والذي قد ينتهي بوفاة شخصٍ  احلياة باملوت

قد ت عجز  التي، كام يتمثل يف اإلصابة باألمراض  من األشخاص

فيصبح عالة عىل أهله وعىل  ؛ صاحبها عن السعي والكسب

 لتفصيل املناسب يف أمرين:من ا ، ويمكن بيان ذلك بقدرٍ  املجتمع

  أوهلما: تنوع اجلرائم واملضار يف نطاق التعدي على البيئة:

تتنوع املضار يف إطار التعدي عىل البيئة وما يسفر عنه من 

، ومن ثم يكون الرضر النفسجرائم فتقع عىل املال كام تقع عىل 

نائي، اجلرضر الادي، واملرضر الن تلك اجلرائم نوعني: عاملتولد 

بل يف ظروف التعدي عىل البيئة وما  ؛ليس يف الظروف العادية

 حيدث يف ارتكاب اجلرائم ضدها من مستجدات؛ وذلك كام ييل:

 .مستجدات الرضر املايل -1
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 .مستجدات الرضر اجلنائي -2

تعرتي  مستجدات املسئولية يف النطاقني املايل واجلنائي: -7

عىل املال املسئولية يف النطاقني املدين واجلنائي أو الواقع 

والواقع عىل النفوس واألبدان خصائص تتالءم مع تلك 

، ومتيز املسئولية يف املجالني املايل واجلنائي،  املستجدات

 وذلك كام ييل:

رر ـحيكم الفاعلني للض :تضامن املسئولني فيما بينهم )أ(

؛ حتى َل يلقي  يف املجالني املايل واجلنائي مبدأ التضامن فيام بينهم

، فإذا وقعت  تبعية عىل اآلخر وهيرب من املساءلةأحدهم ال

املسئولية عىل جمموعة من الفاعلني كان كل واحٍد منهم مسئوًَل عن 

، وَل جيوز أن يلقي بتبعة ما حدث عىل زمالئه،  تبعة ما حدث كله

أو أن يتمسك بأنه مسئول عن مقدار ما حدث منه يف التعدي عىل 

يرجع عىل أي منهم بكامل تبعات أن ، بل إن عىل املجتمع  البيئة

 ، ثم يترصفون هم بعد ذلك يف توزيع التبعية كام يرون فيام بينهم. املسئولية

 يف املسئوليةاألصل  افرتاض املسئولية عن مضار البيئة: ()ب
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عن املضار أن تكون منتفية َل ثابتة وَل مفرتضة؛ ألهنا نوع  من اَلدعاء، 

أو الدليل الذي يفيد اإلدانة وشغل الذمة بام بد فيه من البينة  واَلدعاء َل

، وألن الرباءة األصلية هي  تلف من احلقوق املتعلقة باملال أو بالنفس

، وقد جرى العمل عىل أن اَلدعاء يف املال يلقي بتبعية إثبات  األصل

البَي نَة  َعىَل » :ملسو هيلع هللا ىلصحلديث النبي  ، وذلك إعامًَل  مسئولية املدين عىل املدعي

ِعي  . (1)«امل دَّ

 : ثانيهما: تنوع العقوبات يف جمال التعدي على البيئة
إذا كانت اجلرائم التي تقع عىل البيئة متعددة فإن هذا التعدد يقتيض 

، والتي تتوازى معها يف  تعدًدا موازًيا يف العقوبات الدارئة لتلك اجلرائم

ة اآلثار التعدد والتناسب عىل النحو الذي يصلح ملجاهبتها ومواجه

 ، مها: تلك العقوبات إىل أمرين ، ويمكن ردّ  اإلجرامية املرتتبة عليها

  .العقوبات املقررة حلامية املال  -1

 .املقررة حلامية احلياة اإلنسانيةالعقوبات   -2

                                                           

، باب ما جاء يف أن البينة عىل املدعي واليمني عىل  األحكام كتاب،  سنن الرتمذي (1)

 .1711، حديث رقم:  املدعى عليه
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 نخلص من تلك الدراسة إىل النتائج اآلتية: وختاًما ..

أن قضايا التعدي عىل البيئة أصبحت متنوعة ومتجددة،  :أوًَل 

من التجديد يف التناول الفقهي هلا حتى  اـمالئمً  انوعً  يقتيضوهذا 

، فيعم  َل تعجز الترشيعات عن مالحقة ما حيدث من تطور فيها

ريع ـوص التشـالرضر وينترش الفساد وَل جيد املرضورون من نص

تنقذها من  التيالبيئة الوسائل ، أو تفقد  ما ينقذهم من خماطرها

 خماطر التعدي عليها.

: لقد عمت البلوى بجرائم التعدي عىل البيئة وأصبحت اثانيً 

، وذلك بعد أن اتسع نطاق  عىل احلياة اإلنسانية اكبريً  اخطرً متثل 

، وأصبح التنقل من أقىص الكوكب األريض إىل  حركة اإلنسان

د إليه فِ ن إصابة تَ عمل يعد بمنأى  مَّ ، ومن ثَ  بالغ السهولة اأمرً أقصاه 

، أو  ، وقد تقوض حياته أو حياة عزيز عليه من الرشق أو الغرب

 .مالية َل يمكن مواجهتها اأرضارً ق به حِ لْ ت  

ثالثًا: أن نطاق اخلطر يف جرائم التعدي عىل البيئة يتسم 
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بنوٍع من التنوع واَلختالف الذي يتطلب نوًعا من املرونة 

، وذلك حيتاج إىل نوٍع جديٍد  املالئمة لتطوره وتغريهالترشيعية 

من الفهم الذي يتعامل مع الثوابت الترشيعية يف باب التجريم 

والعقاب بام يصلح لرسعة املواجهة وإنقاذ البرشية من تلك 

 التعديات.

ه ـررة يف الفقـاب املقـريع والعقـا: أن يف مبادئ التشـرابعً 

كبرٍي من حرية احلركة الترشيعية التي اإلسالمي ما يسمح بقدٍر 

، دون أن يتصايح البعض  تواكب مستجدات التعدي عىل البيئة

ممن يكرهون بالدهم ووجودهم وحيبون شيوع ذلك التلوث 

، وينظرون إليه عىل أنه عقاب ساموي مالئم ملن َل  البيئي فيها

، ويكفي لتصويب ما وقع فيه هؤَلء الضالون  يقبلون سلوكهم

َل متنع من  )عز وجل(طأ أن نؤكد عىل أن مبادئ رشع اهلل من خ

 ، املواجهة الترشيعية بالعقوبات التي متنع التعدي عىل البيئة

 .واهلل َل حيب املفسدين ، وتعتربه نوًعا من اإلفساد يف األرض
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 ()بالبيئة موقف الشرائع السماوية من اإلضرار
 

 أصبحت بل واخلاصة العامة حديث ومشكالهتا البيئة أصبحت

 واستنزاف البيئة فساد ألن وذلك ؛ الناس من الغفرية اجلامهري مّ هَ 

 اإلسالمية للشئون األعىل املجلس بادر لذلك ؛ اجلميع هيدد مواردها

..  صوره..  العرص رضورة اَلجتهاد": عنوان حتت املؤمتر هذا بعقد

 ْحاية يف اإلنسان بدور منه إيامًنا ؛"إليه احلاجة..  رجاله..  ضوابطه

 يتعامل أن وعليه له، مسخر مكونات من البيئة يف ما كل إذ البيئة،

 يف اهلل أحكام مع يتعارض وَل خلقه يف اهلل سنن جيايف َل بام معها

 . حقه له لتؤيت حقها هلا ويرعى ويعطيها، منها فيأخذ رشعه،

 هبام اَلهتامم عىل وحث والكون بالبيئة اإلسالم اعتنى وقد

 الترشيعات من كبرًيا كامًّ  ذلك لتحقيق ورشع ، عليهام واملحافظة

 الكون هذا يف واَلستقرار البيئي التوازن حتقيق إىل هتدف التي

 اجلميع، مسئولية ورعايتها البيئة ْحاية اإلسالم اعترب وقد ، الفسيح

                                                           

() األزهر ةبجامع العليا الدراسات بكلية الفقه قسم ورئيس أستاذ اجلبايل، حممد/د. أ. 
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 اهلل أمام أدائها يف التقصري وزر تتحمل، و األمة أعناق يف أمانة وهي

ۡ ٱ نَاَعرَضۡ  إِنَّاحمس :)عز وجل( قال ، تعاىل َمانَةَ ل
َ
َمَٰ ٱ عَلَى أ َٰ لسَّ  تِ َو

ۡ ٱوَ  ۡرل
َ
َبيۡ  ِجبَالِ لۡ ٱوَ  ِض أ

َ
ن نَ فَأ

َ
شۡ  نََهاِملۡ َيحۡ  أ

َ
ۡ ٱ َوَحمَلََها َهاِمنۡ  نَ َفقۡ َوأ  ُن  إِنَسَٰ ل

 الكون هذا يف ما أن اإلسالم واعترب ،(1) ىجساَجُهول   اَظلُوم   كَانَ ۥ إِنَّهُ 

 اإلنسان خلدمة وذللت سخرت حية وغري حية خملوقات من

 املقصد هذا حتقق خريات من فيها وما فاألرض ، وبقائه ورعايته

لَمۡ حمس: تعاىل قال ، العظيم الرباين
َ
نَّ  ا  تََروۡ  أ

َ
َ ٱ أ رَ  ّللَّ ا لَُكم َسخَّ  فِي مَّ

َمَٰ ٱ َٰ لسَّ ۡ ٱ فِي َوَما تِ َو ۡرل
َ
سۡ  ِض أ

َ
 ِهَرة  َظَٰ ۥ نَِعَمهُ  ُكمۡ َعلَيۡ  بَغَ َوأ

 وهواء وكواكب شموس من فيها وما السامء أن كام ،(2)ىجسَوبَاِطنَة  

 آيات من وآية ، الكون هذا من جزء مبارك ماء من منها ينزل وما

 الواسعة، األرض هذه عىل املخلوقات لكل عظيمة ونعمة تعاىل اهلل

َِّذيٓ ٱ ُهوَ حمس :تعاىل قال نَزَل  ل
َ
َمآ ٱ ِمنَ  أ ِنۡ  لَُّكم ء   َمآ  ءِ لسَّ  َشَراب   هُ م 

                                                           

 .32: اآلية األحزاب،( 1)

 .26: اآلية لقامن،( 2)
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ۡ حمس : )عز وجل( وقال ،(1)ىجستُِسيُمونَ  فِيهِ  َشَجر   هُ َوِمنۡ  ل  ِمنَ  َناَونَزَّ
َمآ ٱ َبَٰ  ء  َمآ  ءِ لسَّ ۢن ارَك  مُّ

َ
َٰ ۦ بِهِ  نَابَتۡ فَأ  وقال ،(2)ىجسحَِصيدِ لۡ ٱ وََحبَّ  ت  َجنَّ

مۡ ٱحمس: تعاىل  . (3) ىجسبَان  ِبحُسۡ  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ

 : ورعايتها البيئة محاية يف اإلسالم منهج

 الفقهية وقواعدها وفروعها بأصوهلا اإلسالمية الرشيعة إن

 والسنة الكتاب نصوص وبتوجيهات الترشيعية ومقاصدها

 عىل واملحافظة ورعايتها، ، البيئة ْحاية عىل لعملل مجيًعا تضافرت

 الوازع تربية من ابتداء ؛ اَلستخدام وسوء اَلستنزاف من مواردها

 به، حتيط التي البيئة جتاه مسلم كل قلب يف والعقائدي اإليامين

 والقواعد األسس وضع ثم ، بيئته مع للتأدب أخالقه وتنمية

 جاءت ثم ، استغالهلا وحسن البيئة حفظ عىل القائمة الرشعية

 قضايال رعاية فيها مسألة منها فرع كل يف لتجد الفقهية الفروع

                                                           

 .16: اآلية النحل،( 1)

 .1: اآلية ق،( 2)

 .6: اآلية الرْحن،( 7)
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 كل جلب يف الكربى املقاصد بسياج كله ذلك وأحاطت ، البيئة

 لكل ودفع ، وبيئته اإلنسان حلياة وحفظ إصالح فيها مصلحة

 .وبيئته اإلنسان بحياة وإرضار إفساد فيها مفسدة

 لفظ أن وذلك ؛ احلامية بجانب الرعاية لفظ أضفنا هنا ومن

 أي ، السلب أو العدم جهة من البيئة عىل املحافظة يقتيض احلامية

 فيهف "الرعاية" لفظ أما ، هبا يرض أو يفسدها ما كل من بحفظها

،  اإلسالمية الرشيعة مع استعامله األنسب ومن ، العموم معنى

 األوامر خالل من الوجود جهة من البيئة حلفظ جاءت حيث

 إصالحها عىل والعمل بالبيئة اَلعتناء إىل ترشد التي الرشعية

 من العدم جهة من البيئة حلفظ جاءت وكذلك ، وتنميتها

 البيئة عىل يعود ما كل عن الزاجرة الرشعية النواهي خالل

 البيئة ْحاية يف الرشعي املنهج متيز ولقد ،(1)والفساد بالرضر

ني أنه ذلك ؛والتكامل بالشمولية ورعايتها  ركائز ثالث عىل ب 

                                                           

، رسالة ماجستري، كلية 73 ص صادق، بن عدنان اإلسالم، يف البيئة أحكام: راجع( 1)

  الرشيعة والقانون، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني.
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 :ييل ما وهي ، أساسية

 :ورعايتها البيئة محاية يف االعتقادي اإلمياني املنهج -1
 جزًءا التلوث من وْحايتها البيئة عىل احلفاظ اإلسالم جعل لقد

 فيها اإلفساد أو هبا اإلخالل وجعل ، بربه وإيامنه املسلم عقيدة من

 وَل ، والدمار اهلالك بوقوع وإنذاًرا اإليامن هذا مقتىض عن خروًجا

 اهلل رسول أن )ريض اهلل عنه( هريرة أيب حديث من ذلك عىل أدل

ياَمن  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص ْعَبةً  ، َوَسْبع ونَ  بِْضع   اإْلِ َها  َأْو بِْضع  َوِستُّوَن ش  ، َفَأْفَضل 

َياء  ،  الطَِّريِق  َعنِ  اأْلََذى  إَِماَطة   ، َوَأْدَناَها  َقْول  ََل إَِلَه إَِلَّ اهلل  ْعَبة   َواحْلَ  ش 

ياَمنِ  ِمنَ   من صورة هيو الطريق عن األذى إماطة فجعل ،(1)«اإْلِ

 وتنظيفها البيئة تطهري صور من وصورة ، التلوث مواجهة صور

 .منه يتجزأ َل وجزًءا اإليامن شعب من شعبة

 إيامن مدى بني يربط عندما واضًحا اإليامين املنهج هذا ويتجىل

 النهي جاء لذا ؛ فسادها أو بيئته صالح وبني واستقامته اإلنسان

                                                           

، 1متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب اإليامن، باب أمور من اإليامن، حديث رقم: ( 1)

 ، واللفظ له.76: رقم حديث اإليامن، شعب باب اإليامن، كتاب مسلم، صحيحو
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 بسوء املفسدين تعاىل اهلل وتوعد األرض يف اإلفساد عن الشديد

ۡ ٱ فِي ِسُدوا  ُتفۡ  َولَاحمس: تعاىل قال ، العقاب وشدة املنقلب ۡرل
َ
 دَ َبعۡ  ِض أ

َٰ إِۡص  ُۚ  اف  َخوۡ  ُعوهُ دۡ ٱوَ  ِحَهاَل ِ ٱ مََت َرحۡ  إِنَّ  َوَطَمًعا ِنَ  قَرِيب   ّللَّ  م 
ۡ ٱ ۡ ٱ فِي ِسُدوا  ُتفۡ  َولَاحمس: تعاىل وقال ،(1)ىجسِسنِينَ ُمحۡ ل ۡرل

َ
 دَ َبعۡ  ِض أ

َٰ إِۡص  ُۚ َل َٰ  ِحَها ؤۡ  ُكنُتم إِن لَُّكمۡ  ر  َخيۡ  لُِكمۡ َذ  اهلل بنيَّ  ام، ك(2)ىجسِمنِينَ مُّ

 اجلبارين خلق هو وزرعها حرثها وإهالك البيئة إفساد أن تعاىل

 إىل ويشري قلوهبم، اإليامن خيالط مل الذين واملفسدين واملجرمني

َّيَٰ  َوِإَذاحمس: األرض يف املفسد املجرم وصف يف تعاىل قوله ذلك  تََول
ۡ ٱ فِي َسَعيَٰ  ۡرل

َ
ُۚ لنَّسۡ ٱوَ  َث حَرۡ لۡ ٱ لَِك َوُيهۡ  فِيَها ِسدَ لُِيفۡ  ِض أ ُ ٱوَ  َل  لَا ّللَّ

  .(3) ىجسَفَسادَ لۡ ٱ ُيحِبُّ 

 إيامن بني الوثيق الربط البيئة ْحاية يف اإليامين املنهج مالمح ومن

 خالل من ذلك ويتضح ، بيئته وصالح الصالح وعمله اإلنسان
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نَّ  َولَوۡ حمس: تعاىل قال ، الكريم القرآن نصوص
َ
هۡ  أ

َ
 َءاَمنُوا   ُقَرى  لۡ ٱ َل أ

ِنَ  ت  بَرََكَٰ  ِهمَعلَيۡ  نَالََفتَحۡ  ا  تََّقوۡ ٱوَ  َمآ ٱ م  ۡ ٱوَ  ءِ لسَّ ۡرل
َ
بُوا   ِكنَوَلَٰ  ِض أ  َكذَّ

َخذۡ 
َ
وِ حمس: )عز وجل( وقال ،(1)ىجسِسبُونَ يَكۡ  كَانُوا   بَِما ُهمَنَٰ فَأ

لَّ
َ
 َوأ

رِيَقةِ ٱ عَلَى ُموا  تََقَٰ سۡ ٱ سۡ  لطَّ
َ
آ  ُهمَنَٰ َقيۡ لَأ  َولَوۡ حمس: تعاىل وقال ،(2)ىجساَغَدق   ءً مَّ

نَُّهمۡ 
َ
قَاُموا   أ

َ
وۡ ٱ أ َٰ لتَّ ۡ ٱوَ  ةَ َرى نزَِل  َوَمآ  ِإنجِيَل ل

ُ
ِن ِهمإليۡ  أ ب ِِهمۡ  م  َكلُوا   رَّ

َ
 مِن لَأ

رۡ  ِت َتحۡ  َوِمن قِهِمۡ فَوۡ 
َ
ِنۡ  ُجلِِهم  أ ة   ُهمۡ م  مَّ

ُ
قۡ  أ ِنۡ  َوَكثِير   تَِصَدة   مُّ  َما ءَ َسآ  ُهمۡ م 

 .(3) ىجسَملُونَ َيعۡ 

 : ورعايتها البيئة محاية يف اإلرشادي املنهج -2

 ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبيه وسنة )عز وجل( اهلل كتاب عىل يطلع من كل إن

ا تثقيفيًّا منهًجا يقدمان جيدمها  ما كل وعن البيئة عن رائًعا وإرشاديًّ

 وهذا ، للحياة صاحلة ساملة يبقيها وما الفساد عوامل من حيميها

 الكريم القرآن توجيهات من ورد ما عىل يقوم اإلرشادي املنهج

                                                           

 .10: اآلية األعراف،( 1)

 .10: اآلية اجلن،( 2)

 .00: اآلية املائدة،( 7)
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 عىل املحافظة يف للناس ترغيب من فيهام وما املطهرة النبوية والسنة

 أو وعنارصها مقوماهتا عىل اَلعتداء من هلم وترهيب ، البيئة

 .إليها اإلساءة

 والفهم الوعي دائرة توسيع عىل يعمل اإلرشادي املنهج وهذا

 نفسه عىل احلياة دائرة يضيق أن لإلنسان فليس ، واملجتمع الفرد لدى

 يوسع أن اجلميع عىل بل ، كذلك املجتمع وَل ، فقط ومصاحله

 ومجاد؛ وهواء ونبات وحيوان إنسان من حوله ما كل لتشمل الدائرة

  .احلياة يف تشاركه لكوهنا عليها واملحافظة رعايتها عىل فيعمل

 أو احليوان بتعذيب يقوم واعًيا مثقًفا جمتمًعا جتد فال: عليه وبناءً 

 الفطرة ختاطب واإلرشاد فبالتوعية ، واألشجار النبات إىل اإلساءة

 من وعنارصها البيئة عىل احلفاظ بأمهية وتغذهيا لإلنسان السليمة

 جتاه إجيابيًّا وسلوًكا اـًصاحل عماًل  فتثمر ؛ الرشع نصوص خالل

 .املحيطة البيئة

 توازًنا لت حدث واملخوفات باملرغبات جاءت اإلسالم ورشيعة
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دث ثم ومن ؛ املجتمع فئات مجيع لدى النفوس يف ومثمًرا بديًعا  حت 

 القويم الصحيح الطريق إىل اجلميع بأيدي تأخذ وتوعية يقظة بذلك

 نتناول وسوف ، واإلصالح اإلحسان جهة عىل البيئة مع التعامل يف

 : التايل النحو عىل جوانب ثالثة خالل من اإلرشادي املنهج هذا

 : البيئة ملوارد واالستثمار االنتفاع إىل الدعوة -
 بجميع اَلنتفاع إىل داعية والسنة القرآن نصوص جاءت لقد

ثَُل حمس: تعاىل قوله ومنها ، ومكوناهتا البيئة موارد َِّذينَ ٱ مَّ  يُنفُِقونَ  ل
مۡ 
َ
َٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  فِي لَُهمۡ َو ۢن َحبَّة   َكَمثَلِ  ّللَّ

َ
 كُل ِ  فِي َسنَابَِل  عَ َسبۡ  بَتَۡت أ

ِا ئَةُ  بُلَة  ُسۢن ُ ٱوَ  َحبَّة    م  ُۚ يََشآ  لَِمن عُِف يَُضَٰ  ّللَّ ُ ٱوَ  ُء  ،(1) ىجسَعلِيم   ِسع  َوَٰ  ّللَّ

 إنتاجها زيادة عىل والعمل باملزروعات اَلهتامم إىل اآلية وتشري

 حياة قوام تعد التي احلبوب من حبة مائة الواحدة السنبلة تنتج حتى

 ينبغي اقتصادية ثروة األرض وأن ، والطري واحليوان اإلنسان

 وَُهوَ حمس: تعاىل وقوله ، الوجوه أفضل عىل واستثامرها هبا اَلعتناء
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َِّذيٓ ٱ   ل
َ
نَشأ

َ
َٰ  أ عۡ  ت  َجنَّ رۡ ٱوَ  َل لنَّخۡ ٱوَ  ت  ُروَشَٰ َمعۡ  رَ وََغيۡ  ت  ُروَشَٰ مَّ  عَ لزَّ

ُكلُهُ  تَلًِفاُمخۡ 
ُ
يۡ ٱوَ  ۥأ انَ ٱوَ  تُونَ لزَّ  ،(1)ىجسبِه   ُمتََشَٰ  رَ وََغيۡ  ابِه  ُمتََشَٰ  لرُّمَّ

 وعدم الزراعة يف األنواع أمهية إىل يشري اآلية يف الثامر وتعدد

 املناسب املناخ استغالل يعني وهذا ، فقط معني نوع عىل اَلقتصار

 نعم من نعمة وهذه ، السنة مدار عىل وتوفريها األنواع هذه لزراعة

  .(2) علينا اهلل

 : البيئة موارد استهلك يف والتوسط االعتدال إىل الدعوة -
 من وقاعدة أصيل إسالمي منهج هو والتوسط اَلعتدال إن

 فهي ، األمم بني من اإلسالم أمة هبا متيزت احلكيم الرشع قواعد

 لَِك َوَكَذَٰ حمس: تعاىل قال ، ومعامالهتا وعباداهتا عقيدهتا يف وسطية أمة
ة   ُكمۡ َنَٰ َجَعلۡ  مَّ

ُ
 جتاه واعتدال وسط أمة هي وكذلك ،(3)ىجساوََسط   أ

 لالعتدال داعية الرشعية التوجيهات جاءت لذا ؛ ومواردها البيئة

                                                           

 .111: اآلية األنعام،( 1)

 ، دار النفائس، األردن.68 ص العيادي،أْحد صبحي  اإلسالم، يف الغذائي األمن( 2)
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 راطـواإلف استهالكها يف عـالتوس وعدم البيئة موارد استهالك يف

 من املنهج هذا ويتضح ، والتبذير باإلرساف يعرف ما وهو ، فيها

)عز  وقوله ،(1)ىجسا  ِرفُوٓ تُسۡ  َولَا َربُوا  شۡ ٱوَ  وَكُلُوا  حمس: تعاىل قوله خالل

َِّذينَ ٱوَ حمس: وجل( ٓ  ل نَفُقوا   إِذَا
َ
َٰ  نَ َبيۡ  وَكَانَ  تُُروا  َيقۡ  َولَمۡ  ِرفُوا  يُسۡ  لَمۡ  أ  لِكَ َذ

رۡ  َولَاحمس: اىلـوتع اركـتب ولهـوق ،(2)ىجساقََوام   ِ  إِنَّ  ٢٦ ِذيًراَتبۡ  ُتبَذ 
ۡ ٱ رِينَ ل ِ َٰ إِخۡ  ا  كَانُوٓ  ُمبَذ  َيَٰ ٱ نَ َو  . (3)ىجسِطينِ لشَّ

 :البيئة مبقومات اإلضرار من والرتهيب التحذير دعوات -
 مقومات إفساد من وترهب حتذر الرشعية النصوص جاءت لقد

 مقومات إفساد عىل الناس جترؤ أن بينت وقد هبا، اإلرضار أو البيئة

 رضوب من رضب   وغريها واحليوانية والنباتية املائية وثرواهتا البيئة

ل ق   والعدوان، التسلط  قال واألرشار، اجلبارين أخالق من وخ 

ِ حَيَوَٰ لۡ ٱ فِي ۥلُهُ قَوۡ  ِجبَُك ُيعۡ  َمن لنَّاِس ٱ َوِمنَ حمس: تعاىل نۡ ٱ ة  ِهدُ َويُشۡ  يَالدُّ
                                                           

 .71: اآلية األعراف،( 1)

 .03: اآلية الفرقان،( 2)
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َ ٱ لَدُّ  وَُهوَ  ۦبِهِ قَلۡ  فِي َما عَلَىَٰ  ّللَّ
َ
َّيَٰ  َوِإذَا ٢٠٤ خَِصامِ لۡ ٱ أ  فِي َسَعيَٰ  تََول

ۡ ٱ ۡرل
َ
ُۚ لنَّسۡ ٱوَ  َث حَرۡ لۡ ٱ لَِك َويُهۡ  فِيَها ِسدَ لُِيفۡ  ِض أ ُ ٱوَ  َل  ُيحِبُّ  لَا ّللَّ
َ ٱ تَّقِ ٱ لَهُ  قِيَل  َوِإذَا ٢٠٥ َفَسادَ لۡ ٱ َخَذتۡ  ّللَّ

َ
ِ  عِزَّةُ لۡ ٱ هُ أ  ٱب

ۡ  ۥبُهُ فََحسۡ  ِم  ِإثۡ ل
ۡ ٱ َس َولَبِئۡ  َجَهنَُّم    هذا حال تعاىل اهلل يبني اآليات هذه ويف ،(1)ىجسِمَهادُ ل

 فتسمع ، فعله خيالف قوًَل  بلسانه يقول الذي الناس من الصنف

 األمور من أمرٍ  يف فخاصمته عاملته إذا ولكنك معسوًَل  كالًما منه

 فاهلل ، واملوايش والثامر الزروع يطال وإهالًكا إفساًدا فعله من جتد

 وبإصالح تعاىل اهلل بتقوى رك  ذ   إذا الذي الصنف هذا يبغض تعاىل

 . (2)وغروًرا كرًبا زاد عمله

 عىل اَلعتداء من حتذير بأبلغ النبوية األحاديث جاءت ولقد

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن ورد فقد ، اريً صغ حجمه كان مهام البيئة مقومات

َب  ِسْدَرةً  َقَطعَ  َمنْ »: قال  داود أبو وعلق ،(3)«النَّارِ  يِف  َرْأَسه   اهلل َصوَّ

                                                           

 . 260 -261: اتاآلي البقرة،( 1)

 ، مؤسسة الرسالة.1ط بترصف، 81 ص السعدي، الرْحن، الكريم تيسري: انظر( 2)
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 - فالة يف سدرة قطع من يعني خمترص، احلديث هذا: فقال عليه

 له يكون حق بغري وظلاًم  عبثًا - والبهائم السبيل ابن هبا يستظل

 (.1)النار يف رأسه اهلل بصوَّ  ؛ فيها

 :ورعايتها البيئة محاية يف التشريعي املنهج -3
 املطهرة النبوية والسنة الكريم القرآن نصوص جاءت لقد

 ورعايتها، البيئة ْحاية عىل يعمل ومفصل واضح ترشيعي بمنهج

 حتتها تندرج كلية وقواعد عامة أسس عىل بنائه خالل من وذلك

 وواقعة حادثة كل حكم خالهلا من وحيدد ، فقهية مسألة كل

 التي الكربى املقاصد خالل من جليًّا ذلك ويظهر ، مستجدة

 التي الفقهية القواعد خالل من وكذلك ، بحفظها الرشيعة جاءت

 النبوية والسنة الكريم القرآن نصوص من اءـالفقه استنبطها

 والضوابط األصول بمثابة والقواعد املقاصد هذه فكانت ، املطهرة

 املجتهد يقوم خالهلا ومن ، الفقهية الفروع جممل حتتها ينتظم التي

 ،واملعارصة املستحدثة للمسائل الرشعي احلكم باستنباط والفقيه

                                                           

 .6271، رقم:  عقب احلديث السابق،  أيب داود سنن: انظر( 1)
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 إىل وبرد ها ، الفقهية الفروع من بنظائرها إحلاقها خالل من وذلك

 املنهج هذا نعرض سوف لذلك ، الكلية واألصول القواعد

 .الترشيع مقاصد جهة من ورعايتها البيئة ْحاية يف الترشيعي

 جاءت وغاياهتا وأهدافها بمقاصدها اإلسالمية الرشيعة إن

 كلمة أمجعت وقد ومعادهم، معاشهم يف العباد مصالح إلقامة

 بن العز يقول ذلك ويف ، واألهداف املقاصد هذه أسس عىل العلامء

 املصالح جلب عىل مشتملة كلها الرشيعة: )رْحه اهلل( السالم عبد

 جتد فال ، وجلها دقها بأرسها املفاسد درء وعىل ، وجلها دقها كلها

 وآجلة عاجلة أو آجلة أو عاجلة ملصلحة جالب وهو إَل هلل حكاًم 

 ذلك أكد وقد ،(1) وآجلة عاجلة أو آجلة أو عاجلة مفسدة درء أو

 اتفقت وقد:  قال حني )رْحه اهلل( الشاطبي وتفصياًل  بياًنا وزاده

ضعت الرشيعة أن عىل امللل سائر بل األمة  عىل للمحافظة و 

                                                           

، مكتبة  بترصف 1/71 ، السالم عبد بنيف مصالح األنام للعز  األحكام قواعد( 1)

 ، القاهرة. الكليات األزهرية
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 : مراتب ثالث إىل قوهتا بحسب تنقسم أهنا بني ثم ،(1)الرضوريات

 يف منها بد َل التي وهي الرضورية، املقاصد أو املصالح: األوىل

 الدنيا مصالح جتر مل فقدت إذا بحيث والدنيا الدين مصالح قيام

 فوت األخرى ويف ، حياة وفوت وهتارج فساد عىل بل استقامة عىل

 .املبني باخلرسان والرجوع والنعيم النجاة

 التوسعة حيث من إليها افتقر ما وهي ، احلاجية املصالح: الثانية

 بفوت الالحقة واملشقة احلرج إىل الغالب يف املؤدي الضيق ورفع

 .املطلوب

 حماسن من يليق بام األخذ وهي ، التحسينية املصالح: الثالثة

 بمكارم التمسك ذلك اعـومج ، اتـاملدنس وجتنب اداتـالع

 . القـاألخ

 اإلسالمية للرشيعة األساس املقصود أن لنا يتبني سبق ومما

 مقومات عىل املحافظة يف يتمثل العلامء كلمة عليه اتفقت والذي

                                                           

 ، القاهرة. ، دار ابن عفان1، ط1/71 الشاطبي، املوافقات،( 1)
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 ومن ، والوطن واملال والعقل والنسل والنفس الدين من احلياة

 كليًّا رضًرا إما ، املقومات هبذه يرض البيئة تلوث أن بالقطع املعلوم

 أصحاهبا ويرجع أهلها عىل احلياة ويفوت فيفسدها إليها يصل

 من تفوت كثرية أحيان يف جزئيًّا رضًرا أو ، اآلخرة يف باخلرسان

 لدى واملشقة احلرج وتوقع ، والتحسينية احلاجية املصالح خالله

 التي وباآلفات بالنجاسات املياه تلوث جراء من الناس من فئات

 واملناظر الكرهية الروائح بنرش أو ، واحليوانية النباتية الثروة تصيب

 ءيسوت   ، السليمة العقول وتأنفها ، الطبيعة مجال شوهت   التي القبيحة

 .األخالق ومكارم آلدابل

 وقد ، كبرية عناية والكون بالبيئة اإلسالم عناية فإن .. وختاًما

 النصوص حذرت كام ، البيئة ْحاية عىل الرشائع مجيع تضافرت

 .مقوماهتا إفساد من الرشعية

*          *          *  
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 ودور التشريعات  التغريات املناخيةأثر 
 ()يف محاية البيئة

 

، وأودع يف  ر الكون بنظام حمكم ودقيقدبَّ  )عز وجل( إن اهلل

ا وجعل لكل عنرص يف هذا الكون دورً  ، األرض ثروات متعددة

وسخر له كل ما وجد  ، ، واستخلف اإلنسان يف األرض اوقدرً 

، وهناه  ، وأمره باستغالل مواردها الطبيعية لتلبية احتياجاته فيها

وأمره باَلعتدال ملا فيه حتقيق التوازن البيئي الذي  ، عن اإلرساف

ِ َشۡيء  حمسيكفل اَلستمرار لكل العنارص 
ۢنبَتۡنَا فِيَها ِمن كُل 

َ
َوأ

ۡوُزون   فرتض أن يتحقق يف عالقة اإلنسان ذا التوازن الذي ي  ، ه(1)ىجسمَّ

بعنارص البيئة: األرض  -بكل ما يتضمنه من فعاليات وأنشطة –

أحد بوصفه فالنبات  ، واملاء واهلواء والكائنات احلية األخرى

من اإلنسان  األنواع احلية عىل األرض هو أصل الغذاء لكل  

                                                           

(أ ) /بنني، - التجارة كلية وعميد اَلقتصاد أستاذ، احلليم عبد يونس حممد.د 

 .األزهر جامعة

 .11( احلجر، اآلية: 1)
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يف إعادة التوازن الطبيعي  ة، وهو أحد املصادر الرئيس واحليوان

، ويف تنظيف اجلو  ملكونات اهلواء الرضوري للكائنات احلية

واحلياة احليوانية يف نظام التنوع احليوي تزيد ،  البيئة وحتسني

، وتساعد يف التلقيح  الرتبة خصوبة بفضالهتا وبقايا أجسادها

، كام أنه يف بعض  وتوزيع النباتات من خالل حركتها وهجرهتا

 احليوانات غذاء للبعض اآلخر ومنافع لإلنسان.

ها السلبية قد انعكست يف نتائج يةاإلنسان بعض األنشطةولكن 

 هذه النتائج فسه يعاين مناإلنسان نبدأ  من ثمو ، عىل هذا التوازن

اإلنسان ، ف امرسات َل تتوافق والنظام الطبيعي للكونملكرد فعل 

، فإذا تدخل يف هذا التوازن  هو أحد العوامل املهمة يف النظام البيئي

ا أيًض ، وهو القادر  الطبيعي دون وعي أو تفكري اختل هذا التوازن

 .التي يعيش فيها عىل تغيري شكل البيئة الطبيعية

ألن آثارها الضارة  ؛ إن التلوث مشكلة بيئية ذات اهتامم خاص

، ويوصف التلوث بأنه الوريث  شملت اإلنسان نفسه وممتلكاته

؛ خاصة بعد الثورة الصناعية،  الذي حل حمل املجاعات واألوبئة
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رض ملشكلة ـاعية مل يتعفاإلنسان يف عرص ما قبل الثورة الصن

ألن كل خملفات نشاطه كانت مما تستطيع الدورات  ؛ التلوث

 ويه يف مسلسل حتوَلهتا.تالطبيعية يف األنظمة البيئية أن تستوعبه وحت

 اآلثار املختلفة للتغريات املناخية:
تصنف التأثريات البيئية للتغريات املناخية نتيجة اَلعتامد عىل 

ية )الفحم والبرتول( عىل أساس مدى هذه مصادر الطاقة التقليد

أثريات قصرية )ت ا، وعىل أساس فرتة تأثريهاا وعامليًّ التأثريات إقليميًّ 

، ومن بني التأثريات طويلة األجل (طويلة األجل وأمتوسطة  وأ

وتنتج  ، تدمري البيئة وغطاء الرتبة وانقراض بعض األجناس احلية

غالبية التأثريات البيئية من انطالق العديد من املواد الكيميائية أو 

املشعة إىل البيئة عرب مسالك خاصة لتصل إىل سطح الرتبة فتؤثر 

ة ي، ويمكن إجياز أهم التأثريات البيئ عىل اإلنسان والنبات واحليوان

 للتغريات املناخية فيام ييل:

 احليوانية.أثر تغري املناخ عىل الثروة  -1

 أثر تغري املناخ عىل الثروة السمكية. -2
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 أثر تغري املناخ عىل موارد املياه العذبة. -7

 أثر تغري املناخ عىل قطاع الطاقة. -1

 أثر تغري املناخ عىل النقل واملواصالت. -6

 أثر تغري املناخ عىل القطاع الزراعي. -0

 أثر تغري املناخ عىل األمن الغذائي. -3

 .(1)اآلثار الصحية للتغريات املناخية -8

 طرق وآليات الوقاية من التدهور البيئي:

تشمل الطرق الوقائية التي يمكن من خالهلا منع حدوث 

التلوث بأي صورة من صوره املختلفة جمموعة التدابري التي تتفق 

، ويكون عليها الدول يف شكل أحكام ولوائح وقوانني وترشيعات

ت واملنظامت الدولية، مثل: اَلحتاد الوطني من خالل اهليئا ذلك

، واللجنة (IUCNVR) ةللحفاظ عىل البيئة واملصادر الطبيعي

 .UN) العلمية هليئة األمم املتحدة لبحث آثار اإلشعاع الذري

                                                           

، دار روابط للنرش 218، ص احلليم حممد يونس عبد/ اَلقتصاد الصناعي، د انظر:( 1)

 وتقنية املعلومات.
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CEAR)واملنظمة اإلقليمية حلامية البيئة البحرية ، (ROPME) 

 ،إضافة لبعض اإلجراءات الردعية والترشيعات القانونية ،وغريها

التي تكون موجهة نحو أهداف هلا هنايات معينة كاملحافظة عىل 

 سالمة اهلواء واملاء والرتبة.

مجيع الطرق التي يمكن استخدامها الطرق البديلة وتشمل 

صلبة،  وغازية أ وأ دون أن ينتج عنها ملوثات سواء كانت سائلة

املتجددة النظيفة التي يمكن  الطاقةفهي تشمل مجيع مصادر 

ن املصادر التقليدية املعروفة والتي تتميز بتلويثها ع استخدامها بدًَل 

الشمس،  :، وتتعدد املصادر املتجددة والنظيفة يف طاقات للبيئة

 والرياح. ،واملياه

 ضرورة مراعاة التشريعات البيئية:

ت املسئولة عن ْحاية البيئة يف كل دولة واملنظام املؤسساتإن 

َل يتم إنشاء بحيث ،  قوانني جيب اَللتزام هبا وتطبيقها بترشيعتقوم 

ة بعد القيام يأي مصنع قبل احلصول عىل إجازة أو رخصة بيئ

املواد األولية و،  بدراسة وافية للمصنع من حيث طريقة اإلنتاج
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، (، غازية ، سائلة )صلبة، ونوع امللوثات املطروحة  املستخدمة

  عن دراسة بعد املصنع عن املواقع السكنية.، فضاًل  وكمياهتا

 ضرورة نشر الوعي البيئي:
وسوء استخدام وما تعانيه من تدهور واستنزاف  إن قضية البيئة

أن وصلت األمور أصبحت من القضايا امللحة يف عاملنا املعارص بعد 

أصبح خيشى مع استمراره إىل حدوث مشكالت  ، إىل وضع حرج

، ولعل ما تواجهه البرشية اليوم من  بيئية ليس من السهولة جتاوزها

مشكالت وكوارث بيئية متباينة ومتشابكة يدل عىل غياب الوعي 

، ومن ثم جيب تغيري اجتاهات اإلنسان  واحلس البيئي لدى البعض

جيابية واقف إىل اجتاهات ومنحو البيئة من اجتاهات عدوانية أو سلبية إ

؛ بغية الوصول إىل  تتجىل يف احلفاظ عىل البيئة واحرتام نظامها وتوازهنا

 السالمة يف بيئة صحية.

 دور التشريعات اإلسالمية يف محاية البيئة:
سبق الدين اإلسالمي احلنيف إىل وضع ترشيعات حمكمة  لقد

، ورسم املنهج  لرعاية البيئة وْحايتها من آفات التلوث والفساد
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اإلسالمي حدود هذه الترشيعات عىل أساس اَللتزام بأمرين حيددان 

درء " :أما األول فهو ؛ مسئولية اإلنسان حيال البيئة التي يعيش فيها

، حيث َل رضر  ْحاية للفرد واملجتمع والبيئة والدولة "املفاسد

 ،"جلب املصالح" :، وأما الثاين فهو ، وَل رضار بالغريبالنفس

وتشمل بذلك كل اجلهود التي من شأهنا أن حتقق اخلري واملنفعة 

 للبرشية.

وأهم ما يميز املنهج اإلسالمي يف احلفاظ عىل البيئة هو األمر 

بالتوسط واَلعتدال يف كل ترصفات اإلنسان، باعتباره من أهم 

عوامل اخللل واَلضطراب يف منظومة التوازن البيئي املحكم الذي 

وهذا َل  ، ه وتعاىل للحياة واألحياء يف هذا الكونوهبه اهلل سبحان

يعني بطبيعة احلال أن يقف اإلنسان مكتوف األيدي إزاء النظم 

التعمري والتنمية الذي أو أن يعطل أداء واجب ،  البيئية املحيطة به

، ولكن يعني أن يتعامل  تقتضيه أمانة اَلستخالف يف األرض

يمكنه من تطوير حياته دون مع هذه النظم البيئية بام  اإلنسان

 إرساف يف استخدام املوارد الطبيعية أو جور عىل حقوق اآلخرين.
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ولقد أقام اإلسالم بناءه كله عىل الوسطية واَلتزان واَلعتدال 

ة  حمس، وذلك يف مثل قوله تعاىل:  والقصد مَّ
ُ
َٰلَِك َجَعلَۡنَُٰكۡم أ َوَكَذ

ا كثرية من القرآن كام هنى عن اإلرساف يف مواضع ، (1)ىجسوََسط 

ِ حمس :الكريم، فقال تعاىل
َٰبَنِٓي َءاَدَم ُخُذوا  زِينَتَُكۡم ِعنَد ُكل  َي

، (2)ىجسَمۡسِجد  وَكُلُوا  َوٱۡشَربُوا  َولَا تُۡسِرفُٓوا  ُۚإِنَُّهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

ُهۥحمسوقال عز من قائل:  ۡثَمَر وََءاتُوا  َحقَّ
َ
ۦٓ إِذَآ أ ِ يَوَۡم  كُلُوا  ِمن َثَمرِه

بل دعا إىل  ،(3)ىجسَحَصادِهۦِ  َولَا تُۡسِرفُٓوا ُۚ إِنَُّهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

نَفُقوا  لَۡم حمس، فقال تعاىل:  اَلعتدال حتى يف اإلنفاق
َ
َِّذيَن إِذَآ أ َوٱل

ا َٰلَِك قََوام   .(4)ىجسيُۡسِرفُوا  َولَۡم َيۡقتُُروا  وَكَاَن َبيَۡن َذ

عن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ىا ينهاملطهرة أيًض ويف السنة النبوية 

                                                           

 .117( البقرة، اآلية: 1)

 .71، اآلية: األعراف( 2)

 .111( األنعام، اآلية: 7)

 .03( الفرقان، اآلية: 1)
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، فقد  اإلرساف يف استعامل املاء حتى ولو كان من أجل الوضوء

وَل اهلل)ريض اهلل عنهام( اهلل بن عمرو  عن عبد يرو َمرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرس 

أ ، َفَقاَل:  بَِسْعدٍ  َو َيَتَوضَّ ف  »، َوه  َ وِء  «؟َما َهَذا الرسَّ ض  َفَقاَل: َأيِف اْلو 

؟ َقاَل:  اف  نَْت َعىَل هَنٍَر َجارٍ »إرِْسَ  .(1)«َنَعْم، َوإِْن ك 

فالوسطية الرشيدة إذن هي مسلك املسلمني ودعوة اإلسالم 

، ومن ثم فإهنا خري ضامن  تباعه يف كل األحوال وعموم األوقاتأل

َلحتضان احلياة  (اَل وعَ  لَّ َج )ه اخلالق حلامية التوازن البيئي الذي سنَّ 

، ولقد أمجعت الدراسات  واستمرار الوجود عىل كوكب األرض

التي أجريت حول مشكالت التلوث البيئي عىل وجود عالقة وثيقة 

بني إرساف اإلنسان يف تعامله مع مكونات البيئة املختلفة وبني 

 .التلوث البيئي بجميع أشكاله

َل يقترص  إىل مشكالت بيئية أخرى كام أن اإلرساف يفيض

تأثريها عىل اإلنسان وحده بل يمتد ليشمل باقي األحياء التي 

                                                           

باب ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية سنن ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، ( 1)

 .126 حديث رقم:التعدي فيه، 
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، وَل شك أن خري وسيلة إلنقاذ  تشاركه احلياة عىل كوكب األرض

البرشية أو البيئة من آثار اإلرساف واستنزاف املوارد الطبيعية دون 

العودة إىل منهج الدين هي ،  ، أو دون اكرتاث باألخطار جدوى

 رضار. ، حيث َل رضر وَل يف الوسطية واَلعتدالاإلسالمي 

العديد من التعاليم اإلسالمية التي حتث عىل ْحاية  اوهناك أيًض 

، فاإلسالم بكامله وشموله مل يدع  البيئة واَلهتامم بالنظافة العامة

ا فيه سعادة البرشية ورقيها إَل ووضع له الضوابط الدقيقة شيئً 

نت النظافة والطهارة يف اإلسالم ولقد اقرت ، واملعايري الواضحة

باإليامن، واعترب التلوث نجاسة كرهية جيب عىل املسلمني التطهر 

ور  َشْطر  اإِلياَمنِ »ألن  ؛منها ۥٓ حمس، والقرآن الكريم (1)«الطُّه  ُه َّاَيَمسُّ ل
ُرونَ  َّا ٱلُۡمَطهَّ َ ُيحِبُّ حمسيقول:  )سبحانه وتعاىل(، واهلل (2)ىجسإِل إِنَّ ٱّللَّ

ِرِينَ  َٰبِيَن َويُِحبُّ ٱلُۡمتََطه  وَّ  )عز وجل( واملاء الذي جعله اهلل ،(3)ىجسٱلتَّ

                                                           

 .227 ، حديث رقم:صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء( 1)

 .31( الواقعة، اآلية: 2)

 .222( البقرة، اآلية: 7)
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نَزلَۡنا حمسأصل احلياة ووسيلة التطهر يصفه القرآن الكريم بقوله: 
َ
َوأ

ا َمآِء َمآء  َطُهور  ومشتقاته يف  "طهر"وقد ورد لفظ ، (1)ىجسِمَن ٱلسَّ

طهارة النفس املؤمنة القرآن الكريم أكثر من ثالثني مرة إلجياب 

 والبيئة اإلنسانية يف الظاهر والباطن.

ق وا املَالِعَن الثالثةَ »كام جاء يف احلديث الرشيف:  : الرَباَز يف  اتَّ

، ولقد أطلق احلديث عىل هذه (2)«، وقاِرَعِة الَطريِق، والّظل   املََواِردِ 

، كذلك  ألهنا تسبب لعن الناس ملن يفعلها "مالعن"السلوكيات 

ْم يِف »، فقال:  عن البول يف املاء ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهلل  ك  ََل َيب وَلنَّ َأَحد 

مَّ َيْغتَِسل  ِمنْه   ِم ث 
ائِ وقد ثبت أن هذه األعامل ، (3)«املَْاِء الدَّ

                                                           

 .18( الفرقان، اآلية: 1)

ي عن البول فيها، ( سنن أيب داود، كتاب 2) الطهارة، باب املواضع التي هن 

 .20حديث رقم: 

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب البول يف املاء الدائم، حديث رقم: ( 7)

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول يف املاء الراكد، ، و271

 ، واللفظ له.282حديث رقم: 
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وتساعد عىل  ، والترصفات تسبب األمراض الوبائية واملتوطنة

األخرى التي ، والنهي عنها ينسحب عىل مجيع امللوثات  انتشارها

 ترض بصحة اإلنسان واحليوان وبقية املخلوقات.

عن  ىاإلسالم ينهأن ويف جمال العناية بالبيئة وعنارصها نجد 

، ويدعو إىل اَلهتامم بالزراعة  تبوير األرض وتركها بغري زراعة

َما ِمْن »، ففي احلديث:  وبيان الغاية منها بالنفع لإلنسان واحليوان

ْسلٍِم َيْغِرس   ل  ِمنْه  َطرْي  َأْو إِْنَسان  َأْو  ، َأْو َيْزَرع  َزْرًعا َغْرًسام  ، َفَيْأك 

كذلك أمر اإلسالم بالرْحة  ،(1)«، إَِلَّ َكاَن َله  بِِه َصَدَقة   هَبِيَمة  

 ،واإلشفاق عىل احليوانات باعتبارها أحد العنارص احلية يف البيئة

َبِت »: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :وقد رويت أحاديث عديدة يف هذا األمر، منها ذ  ع 

ٍة َسَجنَْتَها َحتَّى َماَتْت  اْمَرَأة  يِف   يَ هِ َلَ  ، َفَدَخَلْت فِيَها النَّارَ  ، ِهرَّ

ل  ِمْن َخَشاِش  يَ هِ  َوََل  ، َأْطَعَمْتَها َوَسَقْتَها إِْذ َحَبَسْتَها َتَرَكتَْها َتْأك 

                                                           

البخاري، كتاب املزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل صحيح متفق عليه: ( 1)

وصحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب فضل واللفظ له، ، 2726منه، حديث رقم: 

 .1662الغرس والزرع، حديث رقم: 
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وك ـسلوان يف ـة عىل احليـرْحـوانعكست هذه ال، (1)«األَْرضِ 

فكانت هناك أوقاف خمصصة إلطعام احليوانات الضالة  ، املسلمني

 .رشاء احلبوب الغذائية للطيورلو ، وعالجها

 العلوم البيئية يف الرتاث اإلسالمي:

يزخر الرتاث اإلسالمي بمؤلفات عديدة حول البيئة وسالمتها 

ة ـالـدي رسـف الكنـال ألـىل سبيل املثـفع ، ةـوانب خمتلفـمن ج

، ورسالة يف األدوية املشفية  وباءخرة املصلحة للجو من األيف األب

فنون املنون "اه ـسمأا ـابً ـ، ووضع ابن املربد كت من الروائح املؤذية

، وتكلم ابن سينا بالتفصيل يف كتابه "يف الوباء والطاعون

عن تلوث املياه بشكل عام وكيفية معاجلة هذا التلوث  "القانون"

ا تتعلق بطبيعة ، كام أنه وضع رشوطً  لالستعامللتصبح املياه صاحلة 

أما  .املاء واهلواء املؤثرين يف املكان عند اختيار موقع ما للسكنى

                                                           

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، حديث ( 1)

تعذيب حتريم الصلة واآلداب، باب الرب وصحيح مسلم، كتاب ، و7128رقم: 

 .2212 حديث رقم:اهلرة ونحوها من احليوان الذي َل يؤذي، 
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ة ـدولـاره عضد الـا استشـالمة البيئة عندمـد نشد سـرازي فقـال

، فاختار الناحية التي مل يفسد فيها  يف اختيار موقع ملستشفى ببغداد

 لرازي رسالة يف تأثري فصل الربيع وتغريُّ وقد ألف ا ، اللحم برسعة

التيسري "بينام حتدث أبو مروان األندليس يف كتابه  .ا لذلكاهلواء تبعً 

عن فساد اهلواء الذي هيب من املستنقعات  "يف املداواة والتدبري

بستان األطباء وروضة "وجاء يف كتاب  .والربك ذات املاء الراكد

ما يؤكد رضورة مراعاة تأثري البيئة َلبن املطران الدمشقي  "األلباء

. "علم الطب البيئي"وهذه رؤية متقدمة يف  عند تشخيص املرض،

 عن األوبئة فصاًل  "الطب النبوي"وكتب ابن قيم اجلوزية يف كتابه 

 .، واَلحرتاز منها التي تنترش بسبب التلوث اهلوائي

ويتضح من هذه األمثلة التي ذكرناها أن علامء احلضارة 

اإلسالمية تناولوا املشكالت البيئية يف أجزاء أو فصول من 

، حيث نجد من بني علامء  ومل يقف األمر عند هذا احلد ، مؤلفاهتم

املسلمني من رأى رضورة معاجلة املوضوع يف كتاب مستقل ليؤكد 

 أمهيته يف حياة الناس عىل مر العصور.
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ة وهكذا كلام أجلنا النظر يف نصوص الرشيعة اإلسالمي

ا إسالميًّا حكياًم  وصفحات الرتاث اإلسالمي وجدنا منهًجا تربويًّ

، ويعّول قبل كل  ينهى عن التلوث والفساد بكل صوره وأشكاله

 يشء عىل رقابة الضمري الذي حيرتم القانون اإلهلي خلري الناس أمجعني.

إن تغري املناخ ي عد من األخطار الكربى واملستجدة فا.. وختامً 

املناخ يؤثر بشكل مبارش عىل مخسة ، و حتدق بالصحة العامة التي

النظم و،  املحيطاتو،  املناخو،  اهلواءو،  عنارص بيئية هي: املاء

،  ينبغي اَلهتامم بعدة أمور مَّ ومن ثَ  -أي البيئية  - ةيكولوجياإل

 منها:

 ائيسرتاتيجيات التكيف لضامن أمننا الغذائي واملا تطوير -

، والتي  واَلحتياجات األخرى األساسية التي هتم صحة اإلنسان

 .تعد حاسمة لتفادي اآلثار الصحية الرئيسة لتغري املناخ

سرتاتيجيات التكيف عىل تنمية املجتمع اتركز  رضورة أن -

 .، والبنية التحتية الصحية العامة ، والنقل والبيئة العمرانية

اَلهتامم باألبحاث التي ختص تأثري تغري املناخ عىل امللوثات  -
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، مع تطوير نظام إنذار مبكر  التي من شأهنا أن تؤثر عىل الصحة

 من شأنه الرتكيز عىل اآلثار الصحية املرتبطة باملناخ. الدوللدى 

ة ختلفحتسني طرق حتديد املخاطر والتواصل مع الفئات امل -

غري املناخ عىل مجيع أمراض اجلهاز التنفيس للحد من آثار ت برشمن ال

 بصفة خاصة.

*          *          * 

 
 

 
  



67 

 

 ()موقع اإلضرار بالبيئة من األحكام الشرعية
 

 ومن اإلنسان عىل اخلطورة بالغة أرضاًرا البيئة تلوث يشكل

 ما كل عن بعيدة نظيفة لتبقى حيتاجها التي الطبيعة حياة من حوله

 حد عىل واملادي املعنوي مستوياته بكل الرضر: أي ، األذى يسبب

 من بدًءا للرضر تعريف هو باألذى الرضر تسمية إن حيث سواء،

 إىل باإلنسان يصل أن يمكن الذي الرضر إىل وصوًَل و ، األذى

ا اةـوف حالة ماليني ثالثة هناك فمثاًل  ، املوت  تلوث جراء سنويًّ

 مزمنة، صحية مراضأل البرش يعرض اهلواء تلوث إن إذ ؛ اهلواء

 عىل تأثري هلا التي بالفريوسات لإلصابة عرضة اإلنسان وجيعل

 أن إىل عدة دراسات أشارت وقد ، الكورونا مثل التنفيس اجلهاز

 من يزيد اهلواء لتلوث الدائم التعرض أن تؤكد قوية أدلة هناك

 .الوفيات وعدد 11 كوفيد بمرض اإلصابة خطر

 عام رضر هو عنه نتحدث الذي البيئي التلوث رضر أن عىل

 له رضر وهو ، معينًا شخًصا أو فرًدا وليس ، اجلميع يصيب

                                                           

( )لبنان إذاعة مدير غريب، حممد/  أ. 
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 مستمر رضر أنه كام ، شخيص غري رضر فهو ، معروفة خصائص

 هلا نجد مل إذا التي األسباب استمرار نتيجة األحيان أغلب يف

 الرضر فإن ؛ واملستقبل احلارض يف رضرها من ختفف التي الطرق

 .منه اخلالص ويصعب ، حمدود غري يبقى البيئي

 موقف الشريعة اإلسالمية من التلوث والضرر:
 وردت ولكنها، بلفظها الكريم القرآن يف تلوث كلمة ترد مل

 مصطـلح عن يعرب ما تعاىل اهلل كتاب يف جاء حيث أوسع بمعنى

 عىل اآليات من العديد يف وردت التي "الفساد " بكلمة التلوث

ۡ ٱ فِي ِسُدوا  ُتفۡ  لَا لَُهمۡ  قِيَل  َوِإَذاحمس :)عز وجل( اهلل قول غرار ۡرل
َ
 ِض أ

لَآ  ١١ لُِحونَ ُمۡص  نُ َنحۡ  إِنََّما ا  قَالُوٓ 
َ
ۡ ٱ ُهمُ  إِنَُّهمۡ  أ َّا ِكنَوَلَٰ  ِسُدونَ ُمفۡ ل  ل

 بَر ِ لۡ ٱ فِي َفَسادُ لۡ ٱ َظَهرَ حمس :تعاىل قوله يف جاء وكام ،(1)ىجسُعُرونَ يَشۡ 
ۡ ٱوَ  يۡ  َكَسبَۡت  بَِما رِ َبحۡ ل

َ
َِّذيٱ َض َبعۡ  لُِيِذيَقُهم لنَّاِس ٱ ِديأ  لََعلَُّهمۡ  َعِملُوا   ل

َّيَٰ  َوِإذَاحمس: )عز وجل( قوله يف وأيًضا. (2)ىجسِجُعونَ يَرۡ   فِي َسَعيَٰ  تََول
                                                           

 .12-11 اآليتان:، البقرة (1)

 .11:  اآلية، الروم (2)
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ۡ ٱ ۡرل
َ
ُۚ لنَّسۡ ٱوَ  َث حَرۡ لۡ ٱ لَِك َويُهۡ  فِيَها ِسدَ لُِيفۡ  ِض أ ُ ٱوَ  َل  ُيحِبُّ  لَا ّللَّ
 .(1)ىجسَفَسادَ لۡ ٱ

 فإن الكريم القرآن يف أخرى وآيات اآليات هذه من وانطالًقا 

 َل إننا: نقول أن يمكن وَل ، ملحوظة مشكلة وأسبابه التلوث

 اآليات تناولت فقد ، البيئة عن الرضر لنمنع عليه السيطرة نستطيع

 ذلك بعد لتتطرق ، والبحر الرب يف التلوث جماَلت الكريمة القرآنية

، لإلنسان الفاسد السلوك أسبابه أن أظهرت إذ،  التلوث أسباب إىل

 يف لنا لتقدم التلوث، رضر من اإلنسان سيعانيه ما لنا بينت ثم

 اإلنسان؛ عن ورضرها التلوث مشكلة يمنع أن يمكن ما اخلامتة

- رصيح وبشكل - حترياًم  الكريمة القرآنية اآليات هذه ظهرت   حيث

: تعاىل اهلل يقول عندما خاصة أشكاهلااختالف  عىل بالبيئة لإلرضار

 .الناهية« َل» وهنا، (2)ىجس ِسُدوا  ُتفۡ  لَاحمس

                                                           

 .266 اآلية:، البقرة( 1)

 .11 :اآلية، البقرة (2)
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 حتريم إىل ذهبت التي الشـرعية لَلحكام بالنسبة وكذلك

 الرشيفة النبوية السنة ومن،  أوًَل  الكريم القرآن من انطالًقا التلوث

، ثالًثا اَلجتهاد رضورة تؤكد التي الفقهية القواعد ومن،  ثانًيا

 التطور هذا مع خاصة ، زمن إىل زمن من األحوال لتبدل وذلك

 استخدام عرب التلوث منع يف أيًضا يساعد أن يمكن الذي العلمي

 الشمسية الطاقة عرب الكهرباء كإنتاج للبيئة ملوثة غري حديثة آَلت

 لإلنسان أتاح العلمي التقدم إن إذ ؛ البديلة بالطاقة يسمى ما أو

 نفسه الوقت ويف احتياجاته تلبية من متكنه التي البدائل بعض

 .البيئة عىل احلفاظ

 :الفساد وحتريم النبوية األحاديث
 عن تنهى التي النبوية األحاديث بعض نربز أن من بد َل هنا

عبادة بن  عن روي ما: ومنها ، حياة من حوله وما باإلنسان الرضر

رَ  ََل َقىَض أْن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول أن» )ريض اهلل عنه( الصامت  َوََل  رَضَ

ارَ   ي عدُّ  فهو ، الرضر أنواع جلميع حتريم احلديث هذا ويف ،(1)«رِضَ

                                                           

: رقم حديت بجاره، يرض ما حقه يف بنى من باب األحكام، كتاب ماجه، ابن سنن (1)

2716. 
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ا قانوًنا  قوله: ومنهـا،  باآلخرين اإلضـرار عدم فكرة عليه تقوم عامًّ

ْمت   إيِن   ِعَباِدي َيا»:  القديس احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص ، َنْفيِس  َعىَل  الظُّْلمَ  َحرَّ

مْ  َوَجَعْلت ه   ًما َبْينَك  َرَّ  العلامء من كثري فرس وقد ،(1) «َتَظاملَ وا َفاَل  ، حم 

 أن ستنتجي   هذا ومن ، موضعها غري يف األشياء وضع: بأنه الظلم

 يشء أي فعل جيوز َل ثم ومن،  الظلم من نوع بالبيئة اإلرضار

 .الربية أو اجلوية أو املائية بالبيئة اإلرضار إىل يؤدي

 البيئة عىل احلفاظ عىل حتث ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول أحاديث وهناك

ِبُّ  طِيب   اهلل إِنَّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن روي فقد ، والنظافة  حي 

ِبُّ  َنظِيف  ،  الط يَب  ِبُّ  َكِريم  ،  ةَ ـالنَّظَافَ  حي  بُّ  َجَواد  ،  اْلَكَرمَ  حي 
ِ  حي 

ودَ  وا،  اجْل   .(2) «أفنيتكم -أراه قال  – َفنَظ ف 

 تتكامل التي الفقهية القواعد من العديد هناك ذلك إىل باإلضافة

 :ومنها عليها، واحلفاظ البيئة ْحاية عىل لتؤكد األصول هذه مع

 أصله من الضـرر دخول يف املنع أي ؛"رضار وَل رضر َل" قاعدة

                                                           

 .2633: رقم حديت الظلم، حتريم باب ، والصلة الرب كتاب مسلم، صحيح( 1)

 .2311أبواب األدب، باب ما جاء يف النظافة، حديث رقم: سنن الرتمذي، ( 2)
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 منع مهمتها الفقهية القواعدف وبالتايل ، شكله أو حجمه كان مهام

 ،واإلصالح الصالح طريق عىل يسري اإلنسان وجعل املفاسد

 الطبيعة، يرض ما ويف اإلنسان أخاه يرض ما يف اخلوض عدم :ومنها

 النبوية والسنة الكريم القرآن يف األمر هذا عىل اَلعتامد كان فإذا

 جعل يف رضورة هذا يف واَلجتهاد الفقه فإن ؛ بدهيًّا أمًرا الرشيفة

 من الرشيفة النبوية والسنة الكريم القرآن يف جاء بام يلتزم اإلنسان

 ما كل عن يبتعد كي فيهام جاء ملا؛  الصحيحة التفسريات خالل

 (املحظورات تبيح الرضورات) :قاعدة إن وحتى ، البرشية يؤذي

؛ الفقهية القواعد هلا جتد  عدم - وأخرًيا أوًَل  - هنا الرشط ألن حالًّ

 املطلوب ألن ؛ الظروف كانت مهام اإلنسان إىل الرضر وصول

 .أنواعها عىل وبيئته عيشه ومكان اإلنسان صحة عىل احلفاظ

 البيئي التلوث عن الناجتة البيئية األرضار خطورة فإن..  وختاًما

 خالل من بعالجها اإلسالمية الرشيعة اهتامم يف مهامًّ  سبًبا كانت

 أشكاهلا؛ بمختلف بالبيئة وترض التلوث تنتج بأعامل القيام حتريم

 يف الكريمة القرآنية اآليات أظهرته الذي اجلزاء هناك كان ولذلك



73 

 

 بالبيئة اهتاممنا من نزيد أن علينا يفرض وهذا ، اآلخرة ويف الدنيا

 متنع والتي لذلك الناجعة اآلليات إجياد خالل من عليها واحلفاظ

 أرضاره. من وحتد البيئة تلوث

*          *          * 
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 ()البيئة يف اإلسالم بني الواقع واملأمول
 

البيئة يف التصور اإلسالمي يتطلب التعرف عىل إن حتديد مفهوم 

ا، وعىل املصطلح املرادف لدَلَلهتا يف  األصل اَلشتقاقي للبيئة لغويًّ

 الرتاث اإلسالمي، وهو كام ييل:

، قال ابن "بوأ"األصل اللغوي ملصطلح البيئة: يعود إىل اجلذر 

 ، أحدمها: الرجوع إىل واهلمزة( أصالن –والواو  -فارس: )الباء 

، وذكر ابن منظور أن لكلمة  ، واآلخر: تساوي الشيئني اليشء

األول: بمعنى إصالح املكان ؛  معنيني قريبني من بعضهام "تبوأ"

 .(1)والثاين: بمعنى النزول واإلقامة به ، وهتيئته للمبيت فيه

،  ، واملكان ، واحللول من ذلك يتبني أن البيئة هي: النزول

ا طلَ ويمكن أن ت   ق جماًزا عىل املكان الذي يتخذه اإلنسان مستقرًّ

                                                           

() األمني العام للوقف ، ونائب رئيس جملس اإلفتاء السويدي، حسان موسى/د

 .للحوار والتواصل السويدي

 )بوأ(. :، مادة، لسان العرب َلبن منظور  مقاييس اللغة َلبن فارس( 1)
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، أي: املنزل واملوطن الذي يرجع إليه اإلنسان  لنزوله وحلوله

 . (1)فيتخذ فيه منزله وعيشه

، منها: أهنا اإلطار الذي  وقد وردت عدة تعريفات معارصة للبيئة

،  ات حياته من غذاءـ، وحيصل منه عىل مقوم يعيش فيه اإلنسان

 ، ويامرس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البرش.  ، ومأوى ، ودواء وكساء

)عز  الوسط الذي حييط باإلنسان من خملوقات اهلل ومنها: أهنا

، والبيئة  ، والبيئة البيولوجية ، فالبيئة تشمل: البيئة الطبيعيةوجل(

 . (2)اإلنسانية

 خصائص البيئة:

ببعض اخلصائص والسامت،  اإلسالميتتميز البيئة يف الفكر 

 منها ما ييل:

                                                           

، مكتبة ابن سينا للنرش، 1البيئة ومشكالهتا، حممد عبد القادر الفقي، ص ( 1)

 م.1117

، دار 11 -0اجلواهر املضيئة يف اإلسالم وْحاية البيئة، حممد صالح العاديل، ص ( 2)

 للنرش والتوزيع.النهضة العربية 
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لقد عربَّ القرآن الكريم عن حقيقة  : التفاعل والتسخري -1

إِنَّ فِي حمس ، منها قوله تعاىل: التفاعل والتسخري يف العديد من اآليات
َمَٰ َخلۡ  َٰ ِق ٱلسَّ ۡ ٱِت وَ َو ۡرل

َ
َٰ خۡ ٱِض وَ أ َّيۡ تَِل ِك ٱلَّتِي ُفلۡ لۡ ٱلنََّهارِ وَ ٱِل وَ ِف ٱل

ۡ  رِيَتجۡ  َمآ  رِ بَِما يَنَفُع ٱلنَّاَس َوَمآ َبحۡ فِي ٱل ُ مَِن ٱلسَّ نَزَل ٱّللَّ
َ
آ أ  ء  ِء مِن مَّ

حۡ 
َ
ۡ فَأ ۡرَيا بِهِ ٱل

َ
ِ َدٓاَد َموۡ َض َبعۡ أ

ِريِف َوتَصۡ  بَّة  تَِها َوبَثَّ فِيَها ِمن كُل 
 َٰ َِي ۡ ٱِح وَ ٱلر  َحاِب ٱل رِ َبيۡ لسَّ َمآ ُمَسخَّ ۡ ٱِء وَ َن ٱلسَّ ۡرل

َ
َٰ ِض ٓأَلأ  م  ل َِقوۡ  ت  َي

تشري هذه اآلية الكريمة إىل العالقات التفاعلية ، حيث (1)ىجسقِلُونَ َيعۡ 

من البيئة النباتية  ، وبني كل   بني املاء والرتبة والرياح والسحب

، وبني ظاهريت  واحليوانية التي تعيش عىل ما ينبته املاء من زرع وثامر

 ، ومن ثم األرض الليل والنهار التي تنتج املد واجلزر وحركة دوران

فإن هذه الوحدة الكونية املتكاملة واملرتبطة والتي تضم األرض 

تستحق الدراسة والتأمل،  )عز وجل( والسامء اللتني خلقهام اهلل

لتوفري املقومات الالزمة للحياة  ؛حيث إن كل ذلك مسخر لإلنسان

                                                           

 .101( البقرة، اآلية: 1)
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 . (1)واَلستمرار عىل ظهر األرض

بني  ، ويتوافروهو من أهم السامت التي متيز البيئة التوازن: -2

عنارصها املختلفة، وهو يدل دَللة قاطعة عىل عظمة اخلالق وقدرته 

، (2)ىجسُه بَِقَدر  َنَٰ ء  َخلَقۡ إِنَّا كُلَّ َشيۡ حمس :)عز وجل( وهيمنته، يقول اهلل

فالتوازن بني العنارص يف البيئة يشء قائم فعاًل وحقيقة، ويعتمد كل 

عىل اآلخر يف جزء من حياته واحتياجاته يف التعامل البيئي إذا ما منهام 

بقدر، ولكل  )عز وجل( ألن كل يشء خلقه اهلل ؛أتيحت الفرصة

يشء عمل ووظيفة لتحقيق الغاية من استمرار احلياة، قال تعاىل: 

َِّذي َخلََق َسبۡ ٱحمس َٰ َع َسَمَٰ ل ا تََرىَٰ  ا  ِطبَاق   ت  َو مِن  ِق ٱلرَِّنَٰمۡحفِي َخلۡ  مَّ
 .(3) ىجسوُت  تََفَٰ 

 ،ونعني هبا: القدرة عىل استمرار البيئة سليمة االستمرارية: -7

                                                           

، حتقيق: حممد حسني شمس الدين، دار الكتب بترصف 1/711تفسري ابن كثري،  (1)

 هـ.1111، 1العلمية، بريوت، ط

 .11( القمر، اآلية: 2)

 .7( امللك، اآلية: 7)
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فر ا، وتتو واملحافظة عىل وجودها وصريورة العمل الوظيفي البيئي

يف هذا الكون من قدرة  )عز وجل( اَلستمرارية بام استودعه اهلل

عىل التفاعل واَلستيعاب والتصدي واملقاومة واملناعة والتحكم 

، وذلك من خالل األمطار واهلواء والتحلل  والتخلص من اآلثار

، رغم املخلفات واألفعال البرشية التي  والتفاعل والتضاد البكتريي

ذا تنحت يف جدار البيئة كام ينحت ماء البحر يف الصخر مدمًرا هل

  .(1)يكولوجيالتنوع اإل

 محاية البيئة وعدم إفسادها:

ۡ َولَا ُتفۡ حمس:  )عز وجل( يقول املوىل ۡرِسُدوا  فِي ٱل
َ
َد ِض َبعۡ أ

َٰ إِۡص  ،  منع  من إدخال ماهية اإلفساد يف الوجود، ويف ذلك (2)ىجسِحَهاَل

، (3)واملنع من إدخال املاهية يف الوجود يقتيض املنع من مجيع أنواعه

ْم َراعٍ »:  ملسو هيلع هللا ىلصويقول رسول اهلل  لُّك  ْم َمْسئ ول  َعْن  ك  لُّك  ، َوك 

                                                           
 م.1111، دار الفجر للنرش والتوزيع، 76( التلوث وْحاية البيئة، حممد حجاب، ص 1)

 .60:  ، اآلية ( األعراف2)

 هـ.1126، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 7، ط 287/ 11تفسري اإلمام الرازي، ( 7)
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البيئة هي الوعاء الذي يامرس فيه اإلنسان حقوقه ، و(1)«َرِعيَّتِهِ 

يمكنه ممارسة حق احلياة  ، وحتى ، وأمهها احلق يف احلياة األساسية

، وتربة صاحلة للبذر  ، وماء صحي فهو بحاجة إىل هواء نظيف

والرشيعة جاءت لتحصيل املصالح وتكميلها ،  والغذاءوالعطاء 

، هلذا حرص "َل رضر وَل رضار"تقول:  وفق القاعدة الفقهية التي

اإلسالم عىل حتقيق ْحاية النفس والكون من خالل مكافحة 

، حيث دعا إىل التشجري والغرس ملقاومة التصحر  التصحر مثاًل 

: ملسو هيلع هللا ىلص، يقول الرسول  الساعةقامت واجلفاف وتغري املناخ حتى لو 

م  الِْقيَاَمة  »  .(2)«، َويِف َيِدِه َفِسيَلة  َفْليَْغِرْسَها إِْن َقاَمْت َعىَل َأَحِدك 

وألن املاء أصل احلياة اإلنسانية واحليوانية والنباتية وسبب حفظ 

ۡ وََجَعلۡ حمسقال تعاىل:  ، احلياة هنى ؛ (3)ىجسء  َحي   ِء كُلَّ َشيۡ َمآ نَا ِمَن ٱل

                                                           

، حديث رقم:  ، باب اجلمعة يف القرى واملدن ، كتاب اجلمعة ( صحيح البخاري1)

817. 

 .12162( مسند أْحد، حديث رقم: 2)

 .76( األنبياء، اآلية: 7)
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ملا يسببه ذلك من تلوث  ؛ عن تلويث املاء وموارده ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

،  ، وهالك للزرع واحلرث واإلنسان واحليوان وانتشار لَلمراض

ا وبحًراوالتغري اإل ق وا »: ملسو هيلع هللا ىلص، يقول رسول اهلل  يكولوجي برًّ اتَّ

اَز يِف امْلََواِردِ  املَْاَلِعَن الثَّاَلَثةَ  كام ، (1)«َوالظ ل  ،  ، َوَقاِرَعِة الطَِّريِق  : اْلرَبَ

ائِِم  َلَ َيب وَلنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال هنى عن التبول يف املاء ْم يِف املَاِء الدَّ ك  َأَحد 

مَّ َيْغَتِسل  فِيهِ  الَِّذي َلَ جَيِْري  . (2)«، ث 

قد هنى عن التبول يف املاء ملا يسببه من أذى  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا كان النبي 

أوىل وقياًسا عىل ذلك ، فإنه من باب  لإلنسان واحليوان والنبات

حيرم وجوًبا كل النجاسات والنفايات التي تلقى عىل اليابسة أو يف 

، سواء كانت  مياه األحواض واآلبار واألهنار والبحار واملحيطات

                                                           

عن البول فيها،  ملسو هيلع هللا ىلص( سنن أيب داود، كتاب الطهارة، باب املواضع التي هنى النبي 1)

 .20حديث رقم: 

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب البول يف املاء الدائم، حديث رقم: ( 2)

، باب النهي عن البول يف املاء الراكد،  ، كتاب الطهارة صحيح مسلم، و271

 واللفظ له.، 282حديث رقم: 
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كانت من  ومن فضالت اإلنسان وخملفاته أو خملفات املصانع أ

ات النفايات النووية التي هي أشد فتًكا باإلنسان واحليوان والنب

 واحلجر واألرض والعمران. 

لتعدد  ؛ إن احلديث عن البيئة يف اإلسالم يطول وتتشعب دروبه

، وتصحر للتالل،  التحديات التي تواجه اإلنسان من تغري يف املناخ

، باإلضافة إىل ما تعانيه بعض الدول من  وتقلب يف درجات احلرارة

 ، ، واضطراب يف الفصول ، وأعاصري ، وعواصف فيضانات

، الذي أصبح هيدد مدًنا ويابسة  وارتفاع متتابع ملياه سطح البحر

، ويبقى خطر اتساع ثقب األوزون هاجًسا يؤرق  بالزوال واَلندثار

مع ذوبان كتل ثلجية كبرية يف القطبني  ، علامء البيئة والبحار

املتجمدين، وما قد يسببه ذلك من هالك لإلنسان إذا ما غمرت 

َلبد من تكاتف اجلهود يف البحث العلمي  ن ثم، وم املياه اليابسة

 والتعليم والتوجيه ْحايًة لكوكبنا الصغري.

فإن املؤمتر العاملي الذي حتتضنه مرص العروبة وختاًما .. 

واإلسالم واإلنسانية ألطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول 
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ية تغري املناخ يعد تأكيًدا ودَللة عىل دور مجهورية مرص العرب

، ومكانتها يف أجندات  املحوري عىل مستوى املوقع واجلغرافيا

، واجلمع بني مجيع  العمل الدويل اجلامعي القائم عىل احلياد والتوازن

، وإجياد احللول الوسط بني الدول النامية والدول  األطراف

ا كل ـبيئية تتناغم يف حتقيقه اسرتاتيجية، ووضع  الصناعية

 .للوطن واملواطن والدين واإلنسانية مجعاء؛ خدمة  الوزارات

 

*          *          * 
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 () جلميع علل البيئة االجتهاد خري حّل

 

 أنه إَل البيئة ظروف لكل خيضع الكون هذا يف خملوق اإلنسان

 ، اإلنسانية صبغة البيئة عىل خيلع برشي كائن نفسه الوقت يف

 عىل هائلة بمقدرة الطبيعية املخلوقات سائر عن يمتاز فاإلنسان

 اللحظة منذ والبيئة اإلنسان بني العالقة اختذت وقد ، فالتكيُّ 

 بيئته حياور اإلنسان فأخذ ، واجلدل احلوار صبغة للتاريخ األوىل

 دوًما ويكشف ، منها التهرب يف ويتفنن ، عليها ويتحايل ويساومها

 . مظاهرها بعض عىل السيطرة يف رغبة عن

 التي اآلَلت بعض اخرتاع من رويًدا رويًدا اإلنسان متكن وقد

 إىل األخريين القرنني يف الصناعة وانتقلت ، حياته يف هبا استعان

 امللوث اهلائل الصناعي واإلنتاج املعقدة الضخمة اآلَلت عهد

 ما عىل شاهًدا املعارص البرشية تاريخ وأصبح ، واهلواء لَلرض

 اخرتاع يف تفنن أن اإلنسان يلبث ومل،  تلوث من البيئة أصاب

                                                           

( )املنوفية جامعة،  غنيمة مصطفى الفتاح عبد/ د.أ . 



84 

 

 اإلنسان أصبح حيث مدى، وأوسع دقة أكثر ومعدات أجهزة

، القارات عابرة الصواريخ ويرسل ، الصوت حاجز خيرتق املعارص

 ، اآللية وانتصاراته،  العلمية واكتشافاته ، الصناعية مقدرته مع

 طريق عن - اإلنسان حياول وهكذا، اإلبداعي اَلصطناعي وذكائه

 يتحدى أن - النووية واَلكتشافات الصناعي والتقدم واآللة العلم

 . اجلغرافية والعوامل الطبيعية املؤثرات من الكثري

 حاق ما كل عن وحدها املسئولة هي ليست اآلَلت أن شك من وما

 تزايدت قد اإلنسان حرية كانت وإذا ، البيئة تلويث ويالت من بالبرشية

 أن عليه فإن ؛ اآللية واخرتاعاته الفنية وقدراته العلمية معارفه بتزايد

 طريقه يشق أن له يتسنى حتى ؛ وتبرص بوعي الطبيعية القوانني يستخدم

 ؛وبراعة بمهارة القوانني يستخدم أن وعليه ، يريده الذي اَلجتاه يف

 أن يالحظ أن كذلك وعليه ، النظيفة البيئة يف اإلنسان أهداف لتحقيق

 ذاته يف التحكم عىل اإلنسان قدرة مدى إىل تشري روحية عملية احلرية

 ومكسب مغنم احلرية ألن ؛ نظيفة بيئة أجل من ظروفه عىل والسيطرة

 .لالجتهاد مستمر إجيايب نشاط هي واحلرية ، أهدافه يف يتحكم ملن
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 :البيئية املشاكل من
: هي تلك،  احلديث العرص إنسان تواجه مشكالت عدة إهنا

، الزراعية املوارد تناقص مع البرش عدد واطراد ، السكاين التكدس

 وقصب كالقمح الرئيسة للمحاصيل املتناقص الزراعي واإلنتاج

،  املحدودة الطبيعية واملوارد ، النباتية الزيوت وبذور السكر

 ونفايات ومواد غازات من خيلفه وما املتزايد الصناعي واإلنتاج

 .التلوث يزيد مما ضارة

 حللها اجلهود تتضافر مل ما البرشية مستقبل هتدد مشكالت إهنا

 من ضئيلة نسبة فإن ذلك ومع،  املستنري العلمي والبحث باَلجتهاد

 اءـالعلم إهنم ، اـبدراسته يعنون الذين هم الكوكب سكان

 الذين ،(واملاء ، واألرض ، هلواء)ا البيئة جمال يف املتخصصون

 ويضعون ، والبعيد القريب املدى عىل املشكالت هذه أثر يدرسون

 البرش، من سكانه لصالح الكوكب هذا ملوارد السليم التخطيط

 البرشية بمستقبل للعناية السابقة املعارف ويستغلون جيتهدون إهنم

 هلا بديل َل التي الصحيحة العلمية الطريقة إهنا ، األرض سطح عىل
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 .البيئية املشاكل حتديات وختطي والفالح النجاح أردنا إذا

 تعترب حيث ، البيئي التلوث أنواع أسوأ من املاء تلوث ويعد

 عليها، واملحافظة ْحايتها جيب التي الطبيعية املصادر أهم من املياه

 حتى ، التنمية ملرشوعات الفقري العمود ت عدُّ  املائية واَلحتياجات

 يف املياه مسامهة بمقدار تقاس وتطوره اإلنسان حضارة أصبحت

 .اليومية حياته

 :يلي ما إىل مصادرها حسب املياه وتتنوع
 .واخلزانات والبحريات األهنار مياه -1

 .الساحلية البحار مياه -2

 حـسط حتت ربـويتس عـيتجم ما وهي ، ةـجوفي مياه -3

 .واآلبار العيون من اإلنسان عليه وحيصل ،األرض

 .األمطار مياه -4

 املياه نوعية يف تؤثر كثرية ألسباب نتيجة املائي التلوث وحيدث

، احلياة إعالة يف دورها أداء عىل القدرة يفقدها أو قيمتها من يقلل بام

 أسباًبا مجلتها يف نجدها واملصادر األسباب هذه مجلة وباستعراض
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 هذه ومن ، األوىل بالدرجة اإلنسان مسئوليتها يتحمل برشية

 :ييل ما واملصادر األسباب

  . املصانع خملفات -1

 املفاعالت وخملفات والفحم احلرارية القوى حمطات -2

   .النووية

 .املدن نفايات -7

 . احلرشية واملبيدات الكياموية األسمدة -1

 .منها يترسب قد وما العمالقة والناقالت السفن خملفات -6

 خطرًيا وأمًرا ، البيئية للمنظومة خرًقا ي عد اهلواء تلوث أن كام

 من العامل يشهده وما،  والنبات واحليوان اإلنسان صحة عىل يؤثر

 عىل دليل احلياة عنارص من وغريمها واهلواء املاء تلوث أخطار

 الحـباإلص مرْت أَ  التي ةـريعـد الشـاصـمق عن انـاإلنس روجـخ

 فِي ِسُدوا  ُتفۡ  َولَاحمس: وتعاىل سبحانه اهلل يقول حيث،  اإلفساد َل
ۡ ٱ ۡرل

َ
َٰ إِۡص  دَ َبعۡ  ِض أ  البيئة خرباء عىل يلقي هذا وكل ،(1)ىجسِحَهاَل

                                                           

 .60:  اآلية، األعراف( 1)
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 الذي للمياه التلوث هذا من للحد ومضاعفة جسيمة مسئوليات

 لإلنسان حيمل وهو ، ألخرى بيئة من وأسبابه مصادره يف يتباين

 دور وهنا ، غذائه ومصادر حياته هتدد التي املخاطر من الكثري

 كل حلل باَلجتهاد رشًعا أ ِمرنا وقد ، ذلك يف ووجوبه اَلجتهاد

  .اإلنسانية احلياة علل

 :البيئة مشكالت حلل وضرورتها االجتهاد وجوب أدلة
لِيَي   تَبُِروا  عۡ ٱفَ حمس: تعاىل اهلل قول اَلجتهاد وجوب عىل يدل و 

ُ
 أ

ۡ ٱ بۡ ل
َ
 للتفهم أهل هو َمن وتعاىل سبحانه اهلل أمر فقد ،(1)ىجسرِ َصَٰ أ

 من عىل اَلجتهاد وجوبب املفرسون قالقد و،  باَلعتبار والتأمل

َهاَي  حمس: تعاىل قوله من املقصود أن كام،  له أهل   هم يُّ
َ
َِّذينَ ٱ أ  ا  َءاَمنُوٓ  ل

ِطيُعوا  
َ
َ ٱ أ ِطيُعوا   ّللَّ

َ
لِي لرَُّسوَل ٱ َوأ و 

ُ
ۡ ٱ َوأ مۡ ل

َ
 فِي تُمۡ زَعۡ تََنَٰ  فَإِن ِمنُكۡم   رِ أ

وهُ  ء  َشيۡ  ِ ٱ إِلَي فَُردُّ ِ  ِمنُونَ تُؤۡ  ُكنتُمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  ّللَّ ِ ٱب ۡ ٱوَ  ّللَّ  ِخرِ  ٓأۡلٱ مِ َيوۡ ل
 َٰ حۡ  ر  َخيۡ  لَِك َذ

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 القطع يفيد نصٌّ  به يرد مل ما:  أي ،(2) ىجسوِيلًاتَأ

                                                           

 .2:  اآلية، احلرش( 1)

 .61: اآلية النساء،( 2)
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 أن ورسوله اهلل إىل رده معنى وأن ، ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله )عز وجل( اهلل من

 فيستنبطون املعللة واألحكام والسنة الكتاب يف املجتهدون ينظر

 .أساسها عىل األحكام

: قال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن من روي ما اَلجتهاد وجوب عىل يدل كام

َيرَس   ّل ك  فَ  اْعَمل وا» لِق ملَا م   ثم ومن بالعمل ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا فقد ،(1)«َله خ 

 ويدل ، له أهل   هو ملن بالنسبة الوجوب يفيد واألمر،  اَلجتهاد

 عهد يف )ريض اهلل عنهم( الصحابة اجتهاد من حدث ما أيًضا عليه

 حدث ما وكذلك ،(2)هـوغيبت حضـرته ويف منه وبأمرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 ادـاَلجته من دهمـبع وَمن والتابعني والصحابة اءـاخللف عرص يف

 .نص فيها يرد مل التي النوازل يف

                                                           

، ﴾للعرسى فسنيرسه﴿ باب،  القرآن تفسري كتاب،  البخاري صحيحمتفق عليه: ( 1)

، باب كيفية خلق  ، كتاب القدر ، وصحيح مسلم ، واللفظ له1111: رقم حديث

 .2013، حديث رقم:  اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله

 دار،  بعدها وما 82 ص،  زقزوق ْحدي حممود،  إسالمية فريضة احلضارة: انظر( 2)

 .م2661، الرشوق
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 :الفقهية األدلة من
 املرتبطة والنوازل عموًما الفقهية النوازل كتب يف الناظر إن

 التي والرعاية العناية مدى يدرك خاص بشكل البيئة عىل باحلفاظ

 خالل من ذلك ويتجىلَّ ،  البيئة عىل للحفاظ الفقهاء أوَلها

 اـسيم َل،  عليهم املعروضة والفتاوى مؤلفاهتم ثنايا يف اجتهاداهتم

 «اهلواء» األساس مكوهنا وعىل عموًما البيئة عىل ةباملحافظ يتعلق ما

 املسلمني فقهاء أبدع حيث،  احلياة تستقيم َل بدونه الذي

 منهم إيامًنا ، البيئة عىل حتافظ التي املسائل من جمموعة يف باجتهاداهتم

 ملا ؛ ومسلمة مسلم كل عىل عني فرض يعّد  امللوثات من ْحايتها أن

 إىل استناًدا وذلك،  اإلسالمية الرشيعة مقاصد عىل املحافظة من فيه

 :ييل ما منها،  واملقاصدية الفقهية القواعد من جمموعة

 من القاعدة هذه وت عدُّ  ،"رضار وَل رضر َل" :قاعدة -1

 فهي،  اإلسالم يف البيئة قضايا معاجلة يف اَلحرتازية الوقائية التدابري

، البيئي اَلختالل يسبب مما البيئة مكونات عىل اعتداء أي متنع

 ثم ومن،  الطبيعية املوارد من واملنتظرة املتوخاة املصالح ويفوت
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 مواردها، واستنزاف البيئة تلويث أوجه كل متنع القاعدة هذه فإن

 .(1) منها اَلستفادة تعطيل أو

 تندرج التي البيئية املسائل ومن ،"زالي   الرضر" :قاعدة -2

 املسلم يمنع ملا ذكره سياق يف قدامة ابن ذكره ما القاعدة هذه حتت

 بني ْحاًما يبني أن :نحو ، جلريانه رضًرا أحدث إذا: فيه الترصف من

 أي) قصارة دكان جيعل أو،  العطارين بني خباًزا يفتح أو،  ورالدُّ 

 جاره بئر جانب إىل بئًرا حيفر أو ، وخيرهبا احليطان هيز( صناعة

 .(2)ماءها جيتذب

 كان فإذا، "املصالح جلب عىل مقدم املفاسد درء" :قاعدة -3

 يؤدي أَّل  فيجب ، يشاء كام بملكه ويترصف يستخدم أن للاملك

 املبيدات يستخدم من فمثاًل  ؛ لغريه مفسدة أو رضر إىل ذلك

                                                           

 موزة، لصفاء، مقارنة فقهية دراسة، اإلسالمية الرشيعة يف الطبيعية البيئة ْحاية( 1)

 .م2616 -هـ1171 األوىل، الطبعة النوادر، دار، 286ص

، حتقيق: د/ عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، بترصف 3/62املغني َلبن قدامة، ( 2)

 م.1113 -هـ 1113، 7ود/عبد الفتاح احللو، عامل الكتب، الرياض، السعودية، ط
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 أصوات عنه تصدر مصنًعا يشغل أو ، حمصوَلته حلامية الكيميائية

 من منعه يتم أن جيب ، سامة غازات أو أبخرة ينفث أو،  مزعجة

 .(1)بالغري اإلرضار عدم تضمن تدابري اختاذ أو،  ذلك

 ،"العام الرضر لدفع اخلاص الرضر لتحمَّ ي   " :قاعدة -4

 بالرضر يعودأن  شأنه من ما إقامة يمنع القاعدة هذه من وانطالًقا

 .(2)العام للحق هدًرا ذلك يف ألن ؛ املحيطني عىل والتلوث

 البيئة عىل احلفاظ جتاه مبكرة رؤية الرشيعة لعلامء كان ثم ومن

 الدين واجبات من ذلك جعلوا وقد،  التلوث من وْحايتها

 يتسق بام مراتبه أقل ويف صوره أبسط يف األمر وعاجلوا،  وفرائضه

 األمر استفحل قد واليوم ، البيئية ومشكالته عرصهم وقضايا

                                                           

 الكريم عبد أْحد اإلسالمية، والرشيعة الوضعية القوانني يف البيئة ْحاية مبادئ( 1)

 واَلقتصادية، القانونية البحوث جملة يف منشور بحث، بترصف 78 ص سالمة،

 .م1116 أبريل عرش، السابع العدد املنصورة، جامعة احلقوق، كلية

 البحوث جملة ،بترصف 71 ص العاديل، صالح حممود/د البيئة، وْحاية اإلسالم( 2)

 .27العدد ،السادسة السنة الرياض، املعارصة، الفقهية
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 اجلهود تضافر تستدعي إنسانية مشكلة التلوث موضوع وأصبح

 .حلها عىل للقيام اإلنسانية

ا عاماًل  اَلجتهاد كان لقد..  وختاًما  الترشيع؛ تاريخ يف رضوريًّ

 كانت منقولة،  الرشعية أدلتها من األحكام َلستنباط السبيل هو إذ

 صغرت مسألة كل يف حكاًم  سبحانه هلل أن املعلوم ومن ، معقولة أو

 نصب وقد،  عنها مسكوت األحكام من الكثري وأن،  كربت أو

 قد األحكام بعض وأن ، عليها للدَللة طرًقا ومهد إشارات الشارع

 أن يمكن فال ، بالرضورة الدين من عرفت أو قاطع   نصٌّ  هبا ورد

 فيها ورد ما أو حكمها عن املسكوت بينام ، واجتهاد نظر حمل تكون

 ،(1)واجتهاد نظر حمل تكون أن ينبغي ثبوته أو دَللته يف ظنيٌّ  نصٌّ 

 التي واملشكالت ومستحدثاهتا البيئة قضايا أن شك من وما

 اَلجتهاد يكون أن ينبغي كام ، اجتهاد حمل تكون أن ينبغي تواجهها

 ؛ قاطبة والدول الشعوب مستوى عىل مجاعيًّا البيئة أمور كل يف

                                                           

 .القاهرة، الرسالة دار ،بترصف 10 ص، مجعة عيل/ د، اَلجتهاد آليات( 1)
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 ولنذكر ، الطرائق البيئة ملوثي كل عىل ونقطع التلوث نمنع حتى

تِي ِمنْ  َطائَِفة   َتَزال   َلَ »: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قول ق   َعىَل  َظاِهِرينَ  أ مَّ  َلَ  احْلَ

مْ  ه  ُّ مْ  َمنْ  َيرض  مْ  اهلل َأْمر   َيْأيِتَ  َحتَّى َخَذهَل   أن ذلك ،(1)«َكَذلَِك  َوه 

 ألنه ؛ كالعبادة البرشية خلري النافع املوضوعي اَلجتهادي الفكر

 .(2)به أمر فيام )عز وجل( اهلل لنعمة استخدام

 

*          *          *  

                                                           

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب اَلعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ( 1)

َل تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق  يقاتلون وهم أهل العلم، حديث ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ِمْن  َطائَِفة   َتَزال   َلَ : ملسو هيلع هللا ىلص قوله باب، اإلمارة كتاب مسلم، صحيح، و3711رقم: 

تِي  ، واللفظ له.1126: رقم حديث َظاِهِريَن، أ مَّ

 األعىل املجلس ،06 ص مطاوع، حممد عيل/د اإلسالمي، الطب إىل مدخل( 2)

 .م1186 اإلسالمية، للشئون
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 ()التشجري وأهميته يف احلفاظ على البيئة 
 

 أحد متثل وهي الطبيعية، البيئة عنارص أهم أحد األشجار تعد

 البيئي، التوازن بحفظ تقوم التي املتجددة الطبيعية املوارد عنارص

 لالستدامة، قابلة غري ستصبح البرشية احلياة فإن األشجار وبدون

 واملؤمترات اَلتفاقيات بعض به نادت ما ذلك عىل دليل وخري

 حيث القادمة؛ األجيال أجل من األشجار عىل باحلفاظ الدولية

 من والتخفيف اهلواء نوعية حتسني يف كبري بشكل األشجار تسهم

 التلوث، مستويات فيها ترتفع التي املدن يف خاصة املناخ، تغري آثار

 حيث الكربون انبعاثات عزل عىل القدرة تزيد األشجار فزراعة

 األنشطة من ينتج الذي الكربون أكسيد ثاين من كبرًيا قدًرا متتص

 من السامة املركبات بعض َلمتصاص باإلضافة ، املختلفة التنموية

 .األكسجني وإطالق ، اهلواء

 : األشجار فوائد من
 أكسيد ثاين من كجم 1.3 يوميًّا متتص املتوسطة الشجرة إن

                                                           
( )البيئة شئون جهاز عام مدير ، عباس أْحد/مهندس. 
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 شجرات 3 زراعة ويلزم ، أكسجني لرت 126 وتنتج ، الكربون

 األشجار من الفدان أن كام ، واحدة لسيارة امللوثة التأثريات إلزالة

ا اجلو من الكربون أكسيد ثاين طن 2.0 يزيل  شجرة وموت،  سنويًّ

 الغالف إىل الكربون من أطنان 7 صعود يعني عاًما 36 عمرها

 امتصاصها يف تسهم الشجرة كانت ، وهي الكمية التي اجلوي

ا  .سنويًّ

 التصحر ظاهرة مكافحة يف كبري بشكل األشجار تسهم كام

 للرياح كمصدات وتعمل،  الرمال زحف ومنع الرتبة وتثبيت

 حيد مما األخشاب إلنتاج مهامًّ  مصدًرا وتعد ، الرتابية والعواصف

 يف البيولوجي التنوع وزيادة ، صعبة عملة وتوفري ااسترياده من

 .احلرضية املناطق

 أجل من مجيًعا مسئوليتنا وْحايتها األشجار عىل احلفاظ إن

 كافة بني اجلهود تضافر جيب لذا ؛ الطبيعية مواردنا عىل احلفاظ

 حلامية الالزمة والقوانني الترشيعات وإصدار ، املجتمع أفراد

 عىل العمراين للزحف التصدي مع ، عليها التعدي من األشجار
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 عىل احلفاظ لكيفية توعية ْحالت وإطالق ، الزراعية األرايض

 ، األشجار لصيانة املحلية األجهزة مع والتنسيق ، األشجار

 بالطرق لَلشجار تقليم وإجراء ، منها يتلف ما وجتديد وإحالل

 .متخصصني أيدي عىل الصحيحة العلمية

 تعطي سنة 66 عمرها يصل التي للشجرة املالية القيمة إن

 ثمن حساب دون ، عينيًّا ثمنًا دوَلر ألف 266 قيمته ما للمجتمع

 خالل الشجرة تعطي حيث ، أخرى عوائد أي أو الناجتة األخشاب

 ومتتص ، دوَلر ألف 72 يعادل بام األكسجني من طنًّا 66 سنة 66

 الشجرة ودور .دوَلر ألف 01 يعادل بام الكربون أكسيد ثاين غاز

 درجة وتلطيف األريض واملخزون اَلنجراف من البيئة ْحاية يف

 ثم ومن ، دوَلر 7666 قيمته وهذا ، الطاقة يوفر بام اجلو حرارة

 ومن ، البيئة تنقية يف مهامًّ  وأثًرا حياتنا يف كربى أمهية لَلشجار فإن

 :ييل ما ذلك

 ينتج الذي الكربون أكسيد ثاين من كبري قدر امتصاص -1

  .األكسجني وإطالق ، ةـاملختلف ةـالتنموي طةـاألنش من
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 . اهلواء من السامة املركبات بعض امتصاص -2

 وتثبيت التصحر ظاهرة مكافحة يف كبري بشكل تسهم -7

 . الرمال زحف ومنع الرتبة

 . الرتابية والعواصف للرياح مصدات -1

 وتوفري استرياده من حيد مما األخشاب إلنتاج مهم مصدر -6

 .صعبة عملة

 .الغذائي األمن زيادة يف األشجار تسهم -0

 يف البيولوجي التنوع زيادة يف مهامًّ  دوًرا األشجار تلعب -3

 .للحيوانات واملأوى احلامية وتوفر ، احلرضية املناطق

 .املناخ تغري آثار من التخفيف يف مهمٌّ  دور   لَلشجار -8

 ترتفع التي املدن يف وخاصة ، اهلواء نوعية حتسني يف تسهم -1

 .التلوث مستويات فيها

 حـأسط وحتى ، واملتنزهات احلدائق زراعة إىل الدعوة إنّ  

 أمر ؛ احلكومية واملؤسسات ، واجلامعات ، واملدارس ، املنازل

 وزراعية وصحية بيئية أهداف من حيققه ملا ؛ اَلهتامم يستحق
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 لزيادة الدولة وتسعى ، اقتصادية وأهداف ، تنموية واجتامعية

 أعامل تكثيف خالل من اخلرضاء املساحات من الفرد نصيب

 املساحات لزيادة باإلضافة ، مرص حمافظات خمتلف يف التشجري

 املدن إنشاء يف التخطيط تم حيث ؛ اجلديدة املدن يف اخلرضاء

 املساحات من الفرد نصيب يقل أَل الرابع اجليل ومدن اجلديدة

 مؤسسات وتقوم ، العاملي املعدل وهو ، مرًتا16 عن اخلرضاء

 واخلطط السياسات مجيع يف البيئي البعد إدخال بمراعاة الدولة

 للحد الالزمة اإلجراءات كافة واختاذ،  مرشوعاهتا لتنفيذ التنفيذية

 البيئة، وْحاية الطبيعية الثروات عىل املحافظة هبدف البيئة تلوث من

 جهود إطار يف البيولوجي والتنوع الطبيعية املوارد ْحاية عن فضاًل 

 التنمية اسرتاتيجية: البيئي العمل سرتاتيجياتا تطبيق يف الوزارة

 .م2676 مرص ورؤية ، املستدامة

 إىل هتدف والتي( لَلخرض احترض) مبادرة إطالق تم ومؤخًرا

 ، اخلاطئـة السلـوكيات تغيـري وتستهـدف ، البيئي الوعي نرش

 واملوارد البيئة عىل احلفاظ يف املشـاركة عىل املـواطن وحّث 
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 كام ، القادمة األجيال حقوق عىل حفاًظا استدامتها لضامن الطبيعية؛

 املوارد وصون البيئة عىل احلفاظ يف الشباب دور عىل الضوء تسلط

 مما ؛ البيئي العمل يف أكرب بشكل دجمهم عىل والعمل الطبيعية

 املجتمع، فئات بني الوعي بنرش السياسية القيادة اهتامم يعكس

ا اهتامًما الدولة وتويل  قومية اسرتاتيجية بوضع بالتشجري خاصًّ

 وزارة وتتبناها اخلرضاء املساحات وزيادة ، أنامطه بكافة للتشجري

 اخلرضاء املساحات يف بالتوسع البيئة وزارة تقوم حيث ، البيئة

 الغازية امللوثات نسبة زيادة من للحد األشجار عدد وزيادة

 التشجري مرشوعات وت عدُّ  ، اإلنسان بصحة الضارة العالقة واألتربة

 ضمن كوهنا ؛ واهتامًما عناية الدولة توليها التي املرشوعات أهم من

 بام ، اهلواء نوعية وحتسني ، احلراري اَلحتباس مكافحة يف األنشطة

 صحة عىل السلبي التأثري وإزالة ، اهلواء جودة مستوى رفع يضمن

 بأمهية املواطنني لدى البيئي الوعي بمستوى واَلرتقاء ، املواطنني

 ،أنواعها بمختلف النباتات زراعة ثقافة ونرش ، حياهتم يف األشجار

 ، احلرضية وغري احلرضية املناطق خمتلف يف ورعايتها هبا والعناية
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 املساحات من الفرد نصيب وزيادة تلوًثا، األكثر املناطق يف َلسيام

 .اخلرضاء

 : التصحر مشكلة حماربة يف األشجار دور
 اإلنتاج قدرة تناقص هو : ((desertification التصحر 

 باملعدل املنتجة األرايض خصوبة وتدهور،  لَلرض البيولوجي

 ، الصحراوية املناخية األحوال يشبه ما يكسبها الذي

 القاحلة وشبه القاحلة املناطق يف للتدهور األرض  وتعرض

 إنتاج َلنخفاض يؤدي التصحر فإن لذلك ؛ الرطبة شبه واجلافة

 اإلنتاج عىل القدرة الرتبة وفقدان،  هبا احليوي والتنوع النباتية احلياة

 ةـاَلقتصادي ةـاحلال عىل اـمفجعً  تأثرًيا رـالتصح رـويؤث ، الزراعي

  .أسعارها وزيادة الزراعية املحاصيل يف خلسارة يؤدي حيث ؛للبالد

 ،الغذائي األمن هتدد التي اخلطرية املشاكل من التصحر ويعترب

 األمم أعلنت وقد ، املستدامة التنمية دون وحيول ، التنمية ويعيق

 عام كل من يونيومن  13 يوم باختيار م1111 ديسمرب يف املتحدة

 العام الوعي زيادة هبدف ؛ واجلفاف التصحر ملكافحة عامليًّا يوًما

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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 التصحر ملكافحة اإلطارية اَلتفاقية وتنفيذ،  واجلفاف بالتصحر

 .والتصحر اجلفاف من تعاين التي بالبلدان

 ،بيئي نظام فالصحراء ، والصحراء التصحر بني فرق وهناك

 السكاننسبة  بني لإلخالل نتيجة حتدث ظاهرة التصحر بينام

 األنظمة لكون حيدث ما وغالًبا،  منطقة أي يف الطبيعية واملوارد

 مواردها وتفقد ، التأثر ورسيعة هشة املنطقة هذه يف يكولوجيةاإل

 قبل من املرّشد غري واَلستغالل اَلستعامل سوء نتيجة بسهولة

 هلذا ومشجعة مساعدة وطبوغرافية مناخية عوامل مع ، البرش

 عالًجا التصحر مشكلة حماربة يف األشجار دور ويمثل ، التدهور

ا  بامتصاص األشجار هذه تقوم حيث ؛ املشكلة لتلك وفعاًَل  جذريًّ

 التنموية األنشطة من ينتج الذي الكربون أكسيد ثاين من قدر

 ةومكافح اهلواء نوعية وحتسني امللوثات لتقليل يؤدي مما ؛ املختلفة

 تثري التي الرياح رسعة من الكثيفة األشجار تقلل كام ، التصحر

 الكثبان وتثبيت الرتابية العواصف آثار تقليل إىل يؤدي مما ، الغبار

 تعترب ثم ومن ، الرمال وزحف التصحر من احلد وبالتايل ، الرملية
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 الطبيعية املوارد عنارص وأحد ، البيئة عنارص أهم أحد األشجار

 .التصحر ومكافحة البيئي التوازن بحفظ تقوم التي

 ملكافحة الطريق رـمص يف الشجرية الغابات زراعة ومتثل

 الشجرية الغابات يف اخلشبية األشجار ةزراع إن حيث ، التصحر

 لـالتمثي عملية أثناء األكسجني غاز من هائلة كميات تنتج

 أكسيد ثاين غاز تستهلك اخلشبية األشجار أن كام ، الضوئي

 مادة إىل وحتويله منه الكربون بعزل فتقوم ، بكثرة اجلوي الكربون

 تعمل فهي وبالتايل ، الضوئي التمثيل عملية أثناء سيليلوزية خشبية

 ازـالغ هذا زيادة عن الناجتة احلراري اَلحتباس ظاهرة تقليل عىل

 .اجلوي اهلواء يف

 :األشجار زراعة يف املصرية الدولة جهود
يف زراعة  كبرية بجهود البيئة وزارة يف ممثلة املرصية الدولة تقوم

 حتى م2618 من ، األخرية اخلمس السنوات خاللاألشجار 

 :اآليت يفهذه اجلهود  وتتمثل ، م2622

ا الوزارة تقوم حيث ؛ تلوًثا األكثر املناطق تشجري -1  سنويًّ
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 تلك خالل تم وقد،  امللوثات ارتفاع من تعاين التي املناطق بتشجري

 .فيها شجرة ألف 16 ةزراع الفرتة

 تقوم حيث ؛ وغريها واملعاهد واجلامعات املدارس تشجري -2

 للمدارس اجلمهورية مستوى عىل باألشجار الدعم بتقديم الوزارة

 زراعة تم وقد ، واألديرة واملساجد واألحياء واملعاهد واجلامعات

 . إليها املشار األماكن يف الفرتة تلك يف شجرة ألف 166

 مستوى عىل باملحافظات املشاتل إنشاء متويل يف املسامهة -3

 م،1111 لسنة 1 رقم البيئة قانون من 23 للامدة وفًقا اجلمهورية

ا الوزارة تقوم حيث  .املدن من العديد يف املشاتل بإنشاء سنويًّ

 كمرحلة شجرة ألف 266 عدد بتوفري البيئة وزارة قامت وقد

 تلك توفري يف البدء وتم ، املحافظات ومراكز بقرى لزراعتها أوىل

 من أكثر توفري اآلن حتى تم حيث ، املحافظات بمشاتل األشجار

 بمشاتل األشجار تسليم استكامل ويستمر،  شجرة ألف 166

 البنية أعامل انتهاء فور التشجري أعامل يف للبدء متهيًدا املحافظات

 حمافظة، كل مع تتالءم التي األشجار أنواع اختيار تم كام ، التحتية
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 أشجار وهي،  والرمان والنبق والتوت والليمون الزيتون: مثل

 زراعة ويتم،  رعايتها لسهولة باإلضافـة املائيـة اَلحتياجـات قليلة

 البعد مراعاة مع ، املحافظات ومراكز بقرى األشجار تلك

 أشجـار توفري خالل من القرى تلك تشجري خالل اَلقتصادي

 البيئية النواحي من العديد يف منهـا لالستفادة ؛ قـريـة بكل مثمرة

 والنواحي ، امللوثات وخفض اهلواء نوعية حتسني خالل من

، مبارشة غري أو مبارشة عمل فرص توفري خالل من اَلقتصادية

 بعض عمل بجانب،  األشجار تلك ثامر من اَلستفادة خالل ومن

 باإلضافة،  التوت أوراق عىل احلرير ديدان كرتبية املرشوعات

 ليبلغ ؛ ثانية كمرحلةذاته  املرشوعب شجرة ألف 233 عدد لتوفري

 . شجرة مليون نصف املرحلتني يف األشجار إمجايل

 ؛ شجرة مليون 166 شعارها رئاسية مبادرة طرح تم ومؤخًرا

 البيئي للعائد باإلضافة ، العائد مؤكد مفيًدا استثامًرا جيعله مما

 أفضل، بيئةتوفري و املواطنني صحة عىل بالنفع يعود مما ؛ املتوقع

 احلايل العام تنفيذها يف للبدء الشأن هذا يف الوزارة خطة عرض وتم
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 سيؤثر الذي األشجار من الكبري العدد هذا لزراعة سنوات 3 وملدة

 .مرص يف املناخ عىل بالفعل

 :الغازي التلوث تنقية يف ودورها النباتات
 أن يمكن اخلرضاء األوراق من مربًعا مرًتا 166 أن األبحاث أثبتت

 أن يعني وهذا ، السنة يف األكسجني من واحدٍ  فردٍ  احتياجات تغطي

 يف أشخاص عرشة احتياجات تغطي أن يمكن احلجم كبرية شجرة

 أكسيد أول غاز خيفض مرًتا 76 بعرض شجريًّا حزاًما وأن ، السنة

 عىل أيًضا القدرة هلا األشجار وأن ، املائة يف 06 بنسبة الكربون

 زاد عريضة األوراق كانت وكلام ، الكربون أكسيد ثاين غاز امتصاص

 امتصاص يف كفاءة النباتات أكثر املوز أوراق دُّ عوت   ، اَلمتصاص معدل

 ارتفعت كلام النجيلية العائلة نباتات وأن ، الكربون أكسيد ثاين غاز

 اَلختالف هذا وكل،  للغاز امتصاصها معدل زاد اهلواء حرارة درجة

 الشجرية األصناف بني تفاوت إىل يرجع اَلمتصاص نسب يف السابق

 يفتح وهذا،  األخـرى النبـاتـات عن خمتـلفـة غازات امتصاص يف

 .البيئي التشجري يف النـوعي التخصـص إىل املجـال
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 : املنازل هواء تنّقي نباتات
 مؤثرات من فقط ليس ؛ للتلوث معرض املنازل داخل اهلواء

 غاز مثل ، منازلنا داخل نستخدمه مما بل اخلارجية اهلواء

 ويسبب ، التنفيس اجلهاز عىل كبرية بصورة يؤثر الذي الفورمالدهيد

 ومن ، السجائر دخان من الغاز هذا وينتج ، والسعال الربو نوبات

 الزيتي الطالء أنواع بعض ومن ، املنظفة املواد بعض استخدام

 ، وغريها املنظفة األيروسوَلت بعض استخدام من أو ، للجدران

 ونبات،  الفالنجيوم نبات املنزل هلواء تطهرًيا النباتات أكثر ومن

 كل فإن أمر من يكن اـومهم،  والبوتس،  واجلربري،  الكريزانثميم

 احلفاظ هو نريده ما وكل ، البيئة عىل للحفاظ إخضاعها يمكن النباتات

 . عنه غنى َل جيـسرتاتيا ارـخي ذاـوه ، النظيفة البيئة عىل

 : املستقبلية الرؤية
 ، اخلرضاء املساحات من مزيد إلضافة اجلهود البيئة وزارة تكثف

 قـدائـاحل وإنشاء ، البيئية والتوعية دعمـوال ، ارـاألشج وزراعة

 اتـواملجتمع دنـوامل ةـالعام واألماكن اتـواجلامع دارسـبامل
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 من لذلك ملا ؛ األهلية اجلمعيات دعم وكذلك ، اجلديدة العمرانية

 .املجتمع عىل كبريٍ  نفعٍ  ذات وسياحية ومجالية وصحية بيئية آثار

 :لألجيال آمنة بيئة أجل من مًعا
 نبدأ أن بد وَل ، البيئة نحو مسئوليته منّا كلٌّ  يتحمل أن بد َل

 يف جريان أننا ننسى أن ينبغي وَل ، النواة هو الفرد ألن بأنفسنا

 بعضنا فهمي لكي جديدة طرق إىل نحتاج فإننا لذا ؛ العاملية القرية

 ، عمله أو،  منزله أو،  سيارته يغري أن اإلنسان بمقدور فإن،  بعًضا

 رغم ولكن،  الرزق عن بحًثا إقامته مكان حتى أو،  دراسته أو

 غرينا إذا إَل نتغري لن نحن كام سنظل ننافإ ؛ حولنا هو ما كل تغيري

 من وقيمة بقيمتنا سنشعر فحينها ، وسلوكنا تفكرينا نمط من

 وثروات موارد من إياها اهلل منحنا التي اهلبات عىل ونحافظ،  حولنا

 ليكون نتعاون أن جيب ثم ومن،  بعدنا من ولَلجيال لنا طبيعية

 كممتلكاتنا العامة املمتلكات عىل ونحافظ ، سلوكنا الرتشيد

 لنرى جديدة وعيون جديدة بعقول مًعا نتعاون وأن ، الشخصية

 .القادمة األجيال ومستقبل مستقبلنا
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 :التشجري سرتاتيجيةا

 ،التشجري لعملية ومناسبة واضحة اسرتاتيجية تبني من بد َل

 ْحلة وإطالق،  املياه وندرة السائدة البيئة طبيعة اَلعتبار بعني تأخذ

الة ضخمة تشجري  درجات خفض يف تسهم املناطق خمتلف يف وفعَّ

 كام ، الرملية العواصف من واحلد ، التلوث معدل وتقليل، احلرارة

 املجتمع رشائح لدى األشجار بأمهية الوعي لزيادة بحاجة أننا

 قبل من املبذولة اجلهود مساندة يف أمهية من لذلك ملا ؛ املختلفة

  .بالتشجري املعنية اجلهات

 بالدور املجتمع رشائح كافة لدى عميقة ثقافة ترسيخ وجيب

 املناطق يف خصوًصا للبيئة وأمهيتها األشجار تؤديه الذي احليوي

 أي عليه ترتكز الذي األساس املحور لتشكل ؛ الصحراوية

 اجلمعي الوعي تنمية أن كام ، التشجري لعمليات مستقبلية خطط

 كفيل اجلاميل اجلانب تتجاوز التي وقيمتها األشجار بأمهية

 جهـود يف اَلنخراط عىل املجتمع مكونات كافة بتشجيع

 رضورة باعتبارها ، زراعتها يف والتوسع األشجار عىل املحافظـة

 . احلياة أجل من ملحة
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 اَلهتامم مع األشجار زراعة يف التوسع أن يف شك من وما

 وتقليل ، املناخ تلطيف يف سيسهم به والعناية البيئي باجلانب

، املتكررة الرتابية العواصف مجاح وكبح ، اهلواء وتنقية ، التلوث

 كام ، العامة الصحة عىل إجياًبا سينعكس مما ؛ الضوضاء تقليل ويف

 دنـامل يف ةـربائيـالكه ةـاقـالط الكـاسته خفض عىل سيعمل

 كام املال من طائلة مبالغ يوفر بدوره وهذا ؛ السكانية والتجمعات

  .ثالتلو نسبة يقلل

 :وديين أخالقي واجب التشجري
 من إنساين سلوك أنه كام ، ودينيًّا أخالقيًّا واجًبا التشجري يعد

 بيئي وعي إجياد عىل العمل ينبغي ثم ومن ، الصاحلة املواطنة صميم

 ملختلف القوي واَلنخراط ، اخلاطئة السلوكيات وتغيري ، مجاعي

 اصـاخل اعـوالقط املدين عـواملجتم ةـالتعليمي املنظومة اتـمكون

 يعمر أن رضورة عىل حتث األديان ومجيع احلنيف ديننا ألن ذلك؛ يف

 القائلني أصدق اهلل وتبارك ، املثمر والزرع بالغرس األرض الناس

ۡ حمس: كتابه حمكم يف ل َمآ ٱ ِمنَ  َناَونَزَّ َبَٰ  ء  َمآ  ءِ لسَّ ۢن ارَك  مُّ
َ
َٰ  ۦبِهِ  نَابَتۡ فَأ  ت  َجنَّ

ََّها ت  بَاِسَقَٰ  َل لنَّخۡ ٱوَ  ٩ حَِصيدِ لۡ ٱ وََحبَّ  ِزۡ  ١٠ نَِّضيد   ع  َطلۡ  ل  اق  ر 
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حۡ  عِبَادِ  ل ِلۡ 
َ
ۡ  ۦبِهِ  نَايَيۡ َوأ يۡ  َدة  بَل ُۚ ت  مَّ َٰ  ا   .(1) ىجسخُُروجُ لۡ ٱ لَِك َكَذ

 بخدمتها والتعهد وإكثارها عليها واملحافظة األشجار غرس إن

 عربة ملسو هيلع هللا ىلص قوله يف ولنا ثواهبا، ينقطع َل التي األعامل من وصيانتها

 حيث ، لَلرض احلياة وإعطاء األشجار غرس أمهية يف منري ودرس

اَعة   َقاَمِت  إِنْ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال مْ  َوبَِيدِ  السَّ  ََل  َأنْ  اْسَتَطاعَ  َفإِنْ  ، َفِسيَلة   َأَحِدك 

 .(2) «َفْليَْفَعْل  َيْغِرَسَها َحتَّى َيق ومَ 

 : البيئة على احلفاظ يقرر االجتهاد

 حيرم فإنه،  وبنّي   واضح   البيئي التلوث من اإلسالم موقف إن

 يكون أن وجيب ، الزراعية الرتبة أو املياه يف النفايات إلقاء رشًعا

 اإلنسانية واملصالح بالبيئة إرضار دون النفايات هذه من التخلص

ياَمن  »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لقول رشعي واجب وهو ، البرش جلميع  اإْلِ

ْعَبةً  ، َوَسْبع ونَ  بِْضع   َها َقْول  ََل إَِلَه إَِلَّ  َأْو بِْضع  َوِستُّوَن ش  ، َفأَْفَضل 

                                                           

 .11 - 1 :اتاآلي ق،( 1)

 .12181: رقم حديث أْحد، مسند( 2)
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َياء  ، الطَِّريِق  َعنِ  اأْلََذى  إَِماَطة   اهلل ، َوَأْدَناَها  ْعَبة   َواحْلَ ياَمنِ  ِمنَ  ش   .(1)«اإْلِ

 عليها احلفاظ إىل ودعت،  املياه اإلسالمية الرشيعة راعت كام

 من فاملاء،  عبادة يف ذلك كان لو حتي ، فيها اإلرساف وعدم

ۡ ٱ ِمنَ  نَاوََجَعلۡ حمس: تعاىل قال ، املهمة البيئة مكونات  ء  َشيۡ  كُلَّ  ءِ َمآ ل
ف   َهَذا َما»: يتوضأ وهو لسعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال ،(2)ىجسَحي    َ  ،«؟الرسَّ

وءِ  َأيِف : َفَقاَل  ض  اف   اْلو  نَْت  َوإِنْ  ، َنَعمْ »: َقاَل  ،؟إرِْسَ  هَنَرٍ  َعىَل  ك 

  .(3)«َجارٍ 

 األرض تشجري إىل اإلسالم دعا اهلواء تلويث من وللحد

 اجلو، غازات توازن يفمهامًّ  دوًرا تلعب األشجار ألن ؛ وزراعتها

                                                           

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب اإليامن، باب أمور من اإليامن، حديث ( 1)

، 76: رقم حديث اإليامن، شعب باب اإليامن، كتاب مسلم، صحيح، و1رقم: 

 واللفظ له.

 .76: اآلية األنبياء،( 2)

 وكراهية الوضوء يف القصد يف جاء ما باب، وسننها الطهارة كتاب، ماجه ابن سنن( 7)

 .126: رقم حديث فيه، التعدي
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ْسلِمٍ  ِمنْ  ما»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال )ريض اهلل عنه( أنس فعن  م 

ل   ، َزْرًعا َيْزَرع   أو ، غرًسا ِرس  ـَيغْ   أو ، إنسان   أو ، طرْي   منه   فيأك 

 .(1)«َصَدَقة   به له   كانَ  إَل ؛ هَبيمة  

 من الغراء رشيعتنا نصوص يف النظر إعادة إىل أحوجنا فام

 من ؛ الواقع عىل وإنزاهلا الصحيحة النبوية والسنة العزيز الكتاب

 باَلجتهاد إَل يتحقق َل وهذا ، فيها نعيش التي البيئة ْحاية أجل

 يف وينظر ، احلكم يراعي والذي،  والغايات املقاصد عىل القائم

 أجل من املعتمدة الفقهية املجامع جهد يتطلب وهذا،  املآَلت

 .وْحايتها البيئة موارد عىل احلفاظ

 املدن داخل التشجري عمليات نجاح عوامل من فإن..  وختاًما

 اتباع رضورة هو املحلية البيئة مع املالئمة النباتات اختيار بعد

 والتعاون اجلهود تكاتف مع ، للتشجري العلمية والضوابط املعايري

                                                           

، باب فضل الزرع والغرس إذا  ، كتاب املزارعة صحيح البخاريمتفق عليه: ( 1)

، وصحيح مسلم، كتاب املساقاة،  ، واللفظ له2726، حديث رقم:  أكل منه

 .1662باب فضل الغرس والزرع، حديث رقم: 
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 ، ثامره من ألن ؛ املجتمع أفراد مجيع من عليه واملحافظة ، ذلك يف

 امللوثات من وتنقيتها البيئة حتسني ، اَلقتصادية النواحي عن فضاًل 

 .وديني وإنساين أخالقي واجب وهو ، املختلفة

 

*          *          * 

  



115 

 

احلماية القانونية للبيئة 
()عليها باحلفاظ الدولة اهتمام ظل يف

 
 

، ويشكل  إن موضوع البيئة يربز الثروات الطبيعية يف البالد

ا يف ـحموًرا مهمًّ التنوع البيولوجي واألمن املائي وظاهرة تغري املناخ 

املؤمترات الدولية وحتدًيا إضافيًّا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

املتعّلقة باملياه؛ ذلك أن املياه جوهر التنمية املستدامة، وهي رضورية 

، وسالمة  ، وإنتاج الغذاء ، والطاقة للتنمية اَلقتصادية واَلجتامعية

، والبيئة قبل أن  وليست ترًفا،  ، وبقاء اإلنسان النظم اإليكولوجية

، وقبل أن تكون ْحايتها من التلوث واجًبا  تكون مسألة حقوق

  ، هي منهج حياة. قوميًّا

 أهم ملمح مصطلحات احلماية البيئية يف القانون املصري:

القانون سوف نعرض ألهم مالمح احلامية البيئية الواردة يف 

، واملعدل  بشأن البيئةإصدار قانون ب اخلاصم 1111لسنة  1 رقم

باأللفاظ والعبارات اآلتية املقصود ،  م2661لسنة  1 رقمبالقانون 

                                                           
( )خفاجي، نائب رئيس جملس الدولة املرصي املستشار الدكتور/حممد عبد الوهاب. 
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 املعاين املبينة قرين كل منها:

البيئة: املحيط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية وما  -1

، وما يقيمه  ، وما حييط هبا من هواء وماء وتربة حيتويه من مواد

 اإلنسان من منشآت.

البيئة: كل تغري يف خواص البيئة يؤدي بطريق مبارش أو تلوث  -2

غري مبارش إىل اإلرضار بصحة اإلنسان والتأثري عىل ممارسته حلياته 

، أو اإلرضار باملوائل الطبيعية أو الكائنات احلية أو التنوع  الطبيعية

 احليوي أو البيولوجي.

، أو  اتدهور البيئة: التأثري عىل البيئة بام يقلل من قيمته -7

، أو يرض بالكائنات  ، أو يستنزف مواردها يشوه من طبيعتها البيئية

 احلية أو باآلثار.

واَلرتقاء هبا،  ، ْحاية البيئة: املحافظة عىل مكونات البيئة -1

، وتشمل  التلوث، أو اإلقالل من حدة  ومنع تدهورها أو تلوثها

متضمنة هنر النيل  ، واملياه الداخلية ، والبحار هذه املكونات: اهلواء

،  ، واملحميات الطبيعية واألرايض ، والبحريات واملياه اجلوفية
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 واملوارد الطبيعية األخرى.

التلوث املائي: إدخال أية مواد أو طاقة يف البيئة املائية  -6

، ينتج عنه  ، مبارشة أو غري مبارشة بطريقة إرادية أو غري إرادية

، أو يعوق  ، أو هيدد صحة اإلنسان رضر باملوارد احلية أو غري احلية

، أو  األنشطة املائية بام يف ذلك صيد األسامك واألنشطة السياحية

، أو  ، أو ينقص من التمتع هبا يفسد صالحية مياه البحر لالستعامل

 يغري من خواصها.

املواد والعوامل امللوثة: أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية  -0

رارة أو اهتزازات تنتج بفعل أو ضوضاء أو إشعاعات أو ح

، وتؤدي بطريق مبارش أو غري مبارش إىل تلوث البيئة أو  اإلنسان

 تدهورها.

ا ـة مواد يرتتب عىل ترصيفهـة: أيـاملواد امللوثة للبيئة املائي -3

، أو  يف البيئة املائية بطريقة إرادية أو غري إرادية تغيري يف خصائصها

أو غري مبارشة عىل نحو يرض  اإلسهام يف ذلك بطريقة مبارشة

رض باملناطق ي، أو  ، أو باملياه البحرية ، أو باملوارد الطبيعية باإلنسان
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تداخل مع اَلستخدامات األخرى املرشوعة للبحر، ي، أو  السياحية

 ويندرج حتت هذه املواد:

 الزيت أو املزيج الزيتي. -

املخلفات الضارة واخلطرة املنصوص عليها يف اَلتفاقيات  -

 الدولية التي ترتبط هبا مجهورية مرص العربية.

غازية( وفًقا ملا حتدده الالئحة  -سائلة  -أية مواد أخرى )صلبة  -

 التنفيذية هلذا القانون.

 النفايات والسوائل غري املعاجلة املتخلفة من املنشآت الصناعية. -

 العبوات احلربية السامة. -

 ما هو منصوص عليه يف اَلتفاقية ومالحقها. -

املواد اخلطرة: املواد ذات اخلواص اخلطرة التي ترض بصحة  -8

ا عىل البيئة اإلنسان ، أو  : املواد املعدية ، مثل ، أو تؤثر تأثرًيا ضارًّ

اعات ـ، أو ذات اإلشع الـار أو اَلشتعـلالنفج ، أو القابلة السامة

 ة.ـاملؤين

النفايات اخلطرة: خملفات األنشطة والعمليات املختلفة أو رمادها  -1



119 

 

املحتفظة بخواص املواد اخلطرة التي ليس هلا استخدامات تالية أصلية 

،  ، مثل: النفايات اإلكلينيكية من األنشطة العالجية أو بديلة

والنفايات الناجتة عن تصنيع أي من املستحرضات الصيدلية واألدوية، 

 ، أو األحبار واألصباغ والدهانات. ات العضويةأو املذيب

تداول املواد: كل ما يؤدي إىل حتريكها هبدف مجعها أو نقلها  -16

 أو ختزينها أو معاجلتها أو استخدامها.

إدارة النفايات: مجع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها  -11

 والتخلص منها.

إىل  التخلص من النفايات: العمليات التي َل تؤدي -12

، أو  ، مثل: الطمر يف األرض استخالص املواد أو إعادة استخدامها

، أو املعاجلة  ، أو الترصيف للمياه السطحية احلقن العميق

، أو  ، أو التخزين الدائم ، أو املعاجلة الفيزيائية الكيامئية البيولوجية

 . الرتميد

إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تسمح باستخالص  -17

املواد أو إعادة استخدامها، مثل: اَلستخدام كوقود، أو استخالص 
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 ، أو إعادة تكرير الزيوت. املعادن واملواد العضوية، أو معاجلة الرتبة

الترصيف: كل ترسب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ ألي نوع  -11

مياه ، أو  من املواد امللوثة أو التخلص منها يف هنر النيل واملجاري املائية

، أو البحر، مع مراعاة  ، أو املنطقة اَلقتصادية اخلالصة البحر اإلقليمي

ملا  للتلوث املحددة لبعض املواد وفًقااملستويات واألْحال النوعية 

البيئة ، وما حيدده جهاز شئون  تبينه الالئحة التنفيذية هلذا القانون

ام هذا ، وذلك بام َل خيالف أحك بالتنسيق مع اجلهات ذات الصلة

 القانون وَلئحته التنفيذية.

تقويم التأثري البيئي: دراسـة وحتليل اجلدوى البيئية  -16

للمرشوعات املقرتحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها 

 ؛ وذلك هبدف ْحايتها. عىل سالمة البيئة

الكارثة البيئية: احلادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل  -10

، وحتتاج مواجهته  والذي يرتتب عليه رضر شديد بالبيئة،  اإلنسان

 .إىل إمكانات تفوق القدرات املحلية
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 جهاز شئون البيئة: 

ينشأ برئاسة جملس الوزراء جهاز حلامية وتنمية البيئة يسمى 

،  ، وتكون له الشخصية اَلعتبارية العامة"جهاز شئون البيئة"

،  وتكون له موازنة مستقلة،  ويتبع الوزير املختص بشئون البيئة

، وتنشأ بقرار من الوزير املختص  ويكون مركزه مدينة القاهرة

، وتكون األولوية  بشئون البيئة فروع للجهاز باملحافظات

 . للمناطق الصناعية

التزام كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم 
  دراسة تقويم التأثري البيئي للمنشأة أو املشروع:

كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم  يلتزم

املرشوع إىل اجلهة اإلدارية للمنشأة أو  البيئيدراسة تقويم التأثري 

،  للرتخيص قبل البدء يف تنفيذ املرشوع أو اجلهة املانحة املختصة،

الدراسة وفًقا للعنارص والتصميامت واملواصفات  ويكون إجراء

يصدرها جهاز شئون البيئة واألسس واألْحال النوعية التي 

، وتلتزم اجلهات اإلدارية  بالتنسيق مع اجلهات اإلدارية املختصة
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توضح أنواع  ، بحيث املختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية

 الصناعات املسموح هبا حسب األْحال البيئية.

فإن القانون املرصي غني بام يؤكد اهتاممه بالبيئة،  وختاًما ..

 ْحايتها واحلفاظ عليها.وحرصه عىل 

 

*          *          * 
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 ()صحية وجمتمع نظيف متحضر مًعا لبيئة
 

، فكل القيم  بل هي عنوان احلضارة ؛النظافة سلوك متحرض

، والبعد عن  الدينية واحلضارية واإلنسانية تدعو إىل األناقة واجلامل

، فقد امتدح  السليمه الذوق وَل الطبع ر  قِ كل ما يؤذي وينفر وَل ي  

أهل مسجد قباء حلرصهم عىل الطهارة  )سبحانه وتعاىل(احلق 

ْْۚ و  ﴿: )عز وجل(، فقال  والنظافة وا َهرل ت ط  ن ي 
 
ِبُّون  أ اٞل ُيل  ّلَلل ٱفِيهِ رِج 

ِبُّ  ِرِين  ٱُيل َطه  مل
ر ا عند كل ـأن نأخذ زينتن (اَل لَّ وعَ )َج ا ـ، وأمرن(1)﴾ل

ِ ﴿: سبحانه  ، فقال مسجد
مر ِعند  كل  ْ زِين ت كل وا ذل َٰب ِِنٓ ء اد م  خل ي 

ِجدٖ  سر ، فقال  ، وأمرنا أن نطهر وننظف أجسادنا وثيابنا(2)﴾م 

ا ﴿: )تبارك وتعاىل( ه  يُّ
 
َٰٓأ تلمر إَِل   ََّلِين  ٱي  مر ْ إِذ ا قل نلٓوا  لَصل وَٰةِ ٱء ام 

ْ ٱف   ِسللوا مر إَِل   غر يرِدي كل
 
مر و أ وه كل افِقِ ٱولجل ر  رم  ْ ٱو   ل وا حل س  مر  مر بِرلءلوِسكل

                                                           

() وزير األوقاف. ، أ.د/حممد خمتار مجعة مربوك 

 .168التوبة:  (1)

 .71األعراف: (2)
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مر إَِل   ل كل ررجل
 
أ ن ٱو  ِ ب ير عر نلٗبا ف   لرك  نتلمر جل ْْۚ ٱِإَون كل وا ، وقال (1)﴾َطَهرل

ا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصخماطبًا نبيه  )سبحانه وتعاىل( ه  يُّ
 
َٰٓأ َدث ِرل ٱي  رمل نِذرر  قلمر  ١ل

 
 ٢ف أ

َبك   ر  ر  و  ِ ب  ثِي اب ك   ٣ف ك  ِرر  و  ه    .(2)﴾ف ط 

، أي نصف  أن الطهور نصف اإليامن ملسو هيلع هللا ىلصوقد بنّي رسولنا حممد 

ياَمنِ »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال  الدين ور  َشْطر  اإْلِ ، بل إن اإلسالم قد (3)«الطُّه 

جعل الطهارة والنظافة الكاملة للجسد والثوب واملكان رشًطا 

لقبول أهم عبادة يف حياة املسلم والركن العميل األول يف اإلسالم 

وٍر » :ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الصالة، فقال  بعد الشهادتني ه  ْقبَل  َصاَلة  بَِغرْيِ ط  ََل ت 

ل ولٍ  قد أكد  ملسو هيلع هللا ىلص، بل أبعد من ذلك فإن النبي (4)«َوََل َصَدَقة  ِمْن غ 

يف حديثه الصحيح أن عدم الطهارة من البول وحسن اَلسترباء منه 

                                                           

 .0املائدة: (1)

 .1 - 1املدثر:  (2)

 .227:  ، باب فضل الوضوء، حديث رقم ، كتاب الطهارة صحيح مسلم (7)

، حديث  وجوب الطهارة للصالة، باب  ، كتاب الطهارة املرجع السابق (1)

 .221 :رقم
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ْيِن،  ملسو هيلع هللا ىلص ، وذلك حينمـا مرَّ  كان سببًا لعذاب رجل يف قربه بَِقرْبَ

َباِن يِف َكبرِيٍ  ،َبانِ إهِنَّ اَم َلي َعذَّ »َفَقاَل:  َعذَّ ا َفَكاَن َلَ  َوَما ي  َ مه  ا َأَحد  ، َأمَّ

ا اآلَخر  َفَكاَن َيْميِش بِالنَِّميَمةِ  َيْسَترِت  ِمَن الَبْولِ   :، ويف رواية(1)«، َوَأمَّ

َبانِ » َعذَّ َباِن يِف َكبرِيٍ  إهِنَّ اَم ي  َعذَّ ا َهَذا َفَكاَن ََل  ، َوَما ي  َيْسَتنِْزه  ِمَن ، َأمَّ

ا َهَذا َفَكاَن َيْميِش بِالنَِّميَمةِ  اْلَبْولِ   .(2)«، َوَأمَّ

، أو يعكر  ، أو املكان وهنى ديننا احلنيف عن كل ما يلوث املاء

، فنهى  ، أو يسبب هلم األذى واَلشمئزاز عىل الناس صفو حياهتم

أو يف ،  ، أو يف طريق الناس ، أو يف الظل يف املاء قضاء احلاجةعن 

اَننْيِ : »ملسو هيلع هللا ىلص، فقال  أو يف األماكن العامة ، موارد املاء عَّ ق وا اللَّ ، «اتَّ

وَل اهلل؟ َقاَل: اَناِن َيا َرس  عَّ الَِّذي َيَتَخىلَّ يِف َطِريِق » َقال وا: َوَما اللَّ

                                                           

، باب ما جاء يف غسل البول،  ، كتاب الوضوء متفق عليه: صحيح البخاري (1)

، باب الدليل  ، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة ، واللفظ له218حديث رقم: 

 .212، حديث رقم:  عىل نجاسة البول ووجوب اَلسترباء منه

كتاب الطهارة، باب الدليل عىل نجاسة البول ووجوب  ، ( صحيح مسلم2)

، وسنن أيب داود، كتاب الطهارة، باب 212اَلسترباء منه، حديث رقم: 

 ، واللفظ له.26اَلسترباء من البول، حديث رقم: 
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ِهمْ  النَّاسِ  ق وا املَْاَلِعَن الثَّاَلثَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال ، و(1)«، َأْو يِف ظِل  اَز يِف : ةاتَّ اْلرَبَ

 .(2)«، َوالظ ل   ، َوَقاِرَعِة الطَِّريق املََْواِردِ 

املكان  :أي ، كام هنى اإلسالم أن يبول اإلنسان يف مستحمه

، سواء أكان هنًرا أم بحًرا أم ْحام سباحة،  الذي يقوم باَلستحامم فيه

، ووضع لذلك آداًبا عظيمة فصلتها  أو أن يتبول يف اجتاه الريح

 .  الفقه يف أبواب الطهارةكتب 

ومن يعدد اَلغتساَلت الواجبة كالغسل عند الرباءة من 

، أو عند نزول  ، أو بعد اجلامع ، أو النفاس ، أو اَلستحاضة احليض

وإن ،  ، أو اَلغتساَلت املسنونة كغسل اجلمعة عند اجلمهور املني

 ، ، وغسل العيدين كان بعض الفقهاء قد ذهب إىل القول بوجوبه

، وغري ذلك من  ، والغسل لدخول مكة امليت َل سَّ من غَ  لِ ْس وغ  

                                                           

، والظالل،  ، باب النهي عن التخيل يف الطرق ، كتاب الطهارة ( صحيح مسلم1)

 .201حديث رقم: 

عن البول  ملسو هيلع هللا ىلص، باب املواضع التي هنى النبي  ، كتاب الطهارة داود( سنن أيب 2)

 .281فيها، حديث رقم:
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اَلغتساَلت املسنونة املتعددة يدرك مدى عناية اإلسالم بالنظافة، 

، فعندما  بل أبعد من هذا فقد حث اإلسالم عىل اجلامل والتحيل به

نََّة َمْن َكاَن يِف َقْلبِِه ِمْثَقال  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال نبينا  ل  اجْلَ ٍة ِمْن كرِْبٍ ََل َيْدخ  ، «َذرَّ

ه  َحَسنَةً  ه  َحَسنًا َوَنْعل  وَن َثْوب  ِبُّ َأْن َيك  َل حي  ج  : إِنَّ الرَّ ل  ، َقاَل:  َقاَل َرج 

اَمَل » ِبُّ اجْلَ ق   إِنَّ اهللَ مَجِيل  حي  ، (1)«، َوَغْمط  النَّاسِ  ، اْلكرِْب  َبَطر  احْلَ

ل باطن أصابع ، ودعا إىل غس وسن اإلسالم السواك لطهارة الفم

اليدين والقدمني عند كل وضوء فيام يعرف بتخليل أصابع اليدين 

، وجعل إسباغ الوضوء أي إكامله وإمتامه عىل املكاره  والرجلني

َأََل »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال  ويف شدة الربد ماحًيا للسيئات مضاعًفا للحسنات

َطاَيا و اهلل  بِِه اخْلَ ْم َعىَل َما َيْمح  لُّك  َرَجاِت  ، َوَيْرَفع   َأد   : َقال وا «؟بِِه الدَّ

وَل اهلل وِء َعىَل املََْكاِرهِ »َقاَل:  ، َبىَل َيا َرس  ض  َطا  إِْسبَاغ  اْلو  ، َوَكْثَرة  اخْل 

اَلةِ  إىَِل املََْساِجدِ  اَلِة َبْعَد الصَّ َباط   ، َواْنتَِظار  الصَّ م  الر  ، وقد (2)«، َفَذلِك 

                                                           

 .113صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب حتريم الكرب وبيانه، حديث رقم:  (1)

، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء عىل املكاره، حديث  السابق املرجع (2)

 .261رقم: 
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الطرقات ورفع األذى عنها وعدم جعل اإلسالم العمل عىل نظافة 

اإِلياَمن  بِْضع  » :ملسو هيلع هللا ىلص، فقال  طرحه فيها شعبة من شعب اإليامن

: ََل إِلََه إَِلَّ اهلل،  َها َقْول  ْعَبًة، َفأَْفَضل  َوَسْبع وَن َأْو بِْضع  َوِستُّوَن ش 

، وهذا احلديث يعطي إماطة (1)«َوَأْدَناَها إَِماَطة  األََذى َعِن الطَِّريِق 

ذى عن الطريق مكانة عظيمة بإدخال ذلك يف شعب اإليامن األ

عن  ملسو هيلع هللا ىلص، ويؤكد ذلك أن رجاًل سأل النبي  والنص عليه رصاحة

، (2)«َأِمْط اأْلََذى َعِن الطَِّريِق »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له النبي  عمل يدخله اجلنة

ِيط  األََذى َعِن الطَِّريِق َصَدَقة  »ويف حديث آخر:   .(3)«َومت 

ويف كل ذلك مـا يؤكد أن حضارتنـا تدعو إىل كل مظـاهـر 

النظـافـة والطهارة واجلامل، وتنهى عن كل ألوان النجاسة والقبح 

                                                           

، 1البخاري، كتاب اإليامن، باب أمور من اإليامن، حديث رقم: متفق عليه: صحيح ( 1)

 ، واللفظ له.76: رقم حديث اإليامن، شعب باب اإليامن، كتاب مسلم، صحيحو

 .11311، حديث رقم: 70/ 77مسند أْحد، ( 2)

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب من أخذ بالركاب  (7)

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم  ،2181 ونحوه، حديث رقم:

 ، واللفظ له.1661الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، حديث رقم: 
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واألذى، مما يتطلب منا أن نلتفت وبقوة إىل أمهية النظافة يف حياتنا 

، فإن مل نقم باإلسهام يف نظافة  حتى َل نؤذي أنفسنا أو نؤذي غرينا

، فعىل أقل تقدير َل نكون سبًبا يف أذى  ا وحميطنابيئتنا وجمتمعن

 أنفسنا وأذى الناس بفعل ما يؤذهيم بالتجاوز والتعدي عىل البيئة.

، ومكانه  ، وثوبه فعىل كل واحد منَّا أن يعمل عىل نظافة جسده

، بأن يميط  ، وأن يسهم يف نظافة جمتمعه ، ومكان عمله ومدرسته

استطاعته وأقىص طاقته يف أن ، ويسهم قدر  األذى عن الطريق

 ا راقًيا نظيًفا متحرًضا.نكون جمتمعً 

ا  وَل شك أن احلرص عىل النظافة وجعلها سلوًكا إنسانيًّا عامًّ

كوهنا أوىل خطوات التطبيق  ؛أحد أهم حماور احلفاظ عىل البيئة

العميل الذي يبدأ اإلنسان فيه بنفسه، ثم ينطلق من اخلاص إىل 

 حتقيق اخلري للفرد واملجتمع واإلنسانية مجعاء. العام، بام يسهم يف

 

*                *              *  
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