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المقدمة
اىتم اإلسبلم بالبيئة اىتماما كبي ار وكان لو السبق في وضع القواعد والتشريعات التي تضمن سبلمتيا
واستقرارىا وجماليا ،وتحافظ عمى مواردىا المختمفة ،وىذا ينسجم مع نظرة اإلسبلم الى الكون الذي ىو من
صنع اهلل تعالى وتدبيره ومع استخبلف االنسان في االرض.
وقد كانت عبلقة االنسان ببيئتو ومواردىا يسودىا التعقل والحكمة ،يستنفع بخيراتيا بقدر حاجتو ببل
إسراف أو تبديد ،فتغيرت ىذه العبلقة مما أدى الى اإلخبلل بالتوازن البيئي ،لذلك أخذت عبلقة اإلنسان
بالوسط الذي يعيش فيو تستحوذ عمى اىتمام يتعاظم يوما بعد آخر حتى أقمقت الحالة التي وصمت الييا
البيئة ومواردىا الحكومات في جميع أنحاء العالم فغدت البيئة ىي قضية الساعة.
وأمام ىذا اال ىتمام العالمي المتزايد ،يتساءل المرء عن المكانة التي تحتميا البيئة في التصور اإلسبلمي،
وعن القواعد والضوابط والتدابير التي شرعيا اإلسبلم ليمارس اإلنسان في إطارىا نشاطاتو العمرانية دون أن
تمتد يده الى البيئة باإلفساد والتخريب ،فمما ال شك فيو أن مجموعة النصوص القرآنية والحديثية والقواعد
الفقيية المبنية عمى التقدير الكبير لمبيئة ،وضبط عبلقة اإلنسان بيا تدل كميا عمى مدى حرص اإلسبلم عمى
رعاية البيئة وحمايتيا من كل ما يخل بالتوازن البيئي وييدد الحياة واعتباره واجبا شرعيا.
وقد درس الفقياء ىذا الواجب وتركوا ثروة فقيية عظيمة من التدابير والضوابط والقواعد الشرعية واألحكام
التي يتم من خبلليا إعمال ىذا الواجب ،والفقو البيئي محاولة اجتيادية لمتنظير لعمم البيئة اإلسبلمي ،كمبادرة
ضرورية لتجديد الفقو اإلسبلمي وتوظيفو لئلسيام في حل المشكبلت التي تواجو المسمم في ىذا العصر ،وقد
أصبحت ىذه المحاولة االجتيادية حاجة ممحة بعد أن نشطت المنظمات العالمية المعنية لمتحذير واستصدار
القوانين التي توقف تفاقم المشكبلت البيئية.
وعميو فإن العمماء المسممين مطالبون بإبراز دور اإلسبلم وقدرتو عمى حل المشكبلت المعاصرة في إطار
منظومتو القيمية ،وذلك باالجتياد لمتأصيل لعمم البيئة اإلسبلمي ،ومحاولة وضع القواعد واألسس التي يقوم
عمييا انطبلقا من المفيوم المتميز لمبيئة في اإلسبلم ،والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بصبلح العقائد ،فكمما كانت
عقيدة اإلنسان صالحة كانت نشاطاتو العمرانية وممارساتو البيئية صالحة أيضا.
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فاستشعا ار بمسئوليتنا من منطمق إسبلمي بوجوب أداء دورنا في رعاية البيئة وايمانا بأن الشريعة
اإلسبلمية في جميع أحكاميا تيدف الى إقامة الحياة اآلمنة الطيبة لمبشرية ،ووعيا بفاعمية المنيج السميم
المرتكز عمى قواعد ىذه الشريعة في حماية البيئة ورعايتيا واستمرار توازنيا الطبيعي الذي أحكمو الخالق
سبحانو ،يأتي ىذا البحث ليبين عناية اإلسبلم بالبيئة ورؤيتو الواضحة فييا من خبلل الكشف عن التدابير
الشرعية التي قررىا لرعاية البيئة ودعوتو إلى إعمارىا وصيانتيا وتنميتيا وحمايتيا لتكون دعوة جمية الى
إيجابية الوعي البيئي ،بمعنى أن يكون المجتمع ذا حس بالمسئولية ،وأن يسعىّ كل حسب موقعو إلى
المساىمة في حفظ البيئة ورعايتيا وحمايتيا من كل صور الفساد ،مما يقودنا في النياية إلى التأكيد عمى
أصالة الموقف اإلسبلمي ،وقدرتو عمى احتواء األزمات والمشكبلت التي تعصف باإلنسان المعاصر.

نطاق البحث وأهميته:
ازداد اال ىتمام بموضوع البيئة حتى أصبحت تشغل أحاديث المفكرين والعمماء والساسة والجماىير من
عامة الناس في العالم ،وأمام مشكمة ىذا حجميا ،البد أن يثار السؤال حول كيفية حماية البيئة ورعايتيا
وتنميتيا في اإلسبلم باعتباره منيج حياة كامبل لئلنسان ،وما ىي التدابير الشرعية التي قررتيا الشريعة
اإلسبلمية في ذلك.
فمن ىذا المنطمق تبرز أىمية موضوع البحث الذي نتناولو في حدود التدابير الشرعية البلزمة لرعاية
البيئة في الشريعة اإلسبلمية ،والمتعمقة بأمن وحماية البيئة وصيانتيا واستثمارىا وتنميتيا وذلك عمى الرغم من
تعدد الدراسات التي تناولت موضوع البيئة.
وعميو تأتي أىمية موضوع البحث من حتمية وجود وتحقق أىدافو من منظور إسبلمي والمتمثمة في:
أوال :إبراز دور اإلسبلم الحضاري في الحفاظ عمى البيئة ورعايتيا من خبلل الكشف عن القواعد والتشريعات
التي جاء بيا في ذلك.
ثانيا  :إرشاد الناس الى التدابير الشرعية التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية والتي تسيم في الحفاظ عمى
البيئة ورعايتيا في ضوء التفاعل السميم بين اإلنسان المستخمف وبيئتو التي ائتمنو اهلل تعالى عمييا والقائم
عمى الوعي البيئي لديو.
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تساؤالت البحث :
يأتي ىذا البحث لئلجابة عن التساؤالت التي يثيرىا ىذا الموضوع والتي تتمثل في اآلتي:
ـ ما موقف اإلسبلم من حماية البيئة؟
ـ ـ ماىي مكانة البيئة وفمسفة رعايتيا في اإلسبلم؟
ـ ـ ماىي التدابير الشرعية التي جاء بيا االسبلم لتحقيق ذلك؟

منهجية البحث:
من أجل تحقيق ذلك بصورة عممية سميمة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي نظ اًر لمبلئمتو لطبيعة
البحث القائم عمى استقراء النصوص الشرعية ،والقواعد الفقيية ،ومقاصد الشريعة ،ثم تحميل ذلك واستنباط
التدابير والضوابط المتعمقة برعاية البيئة في الشريعة اإلسبلمية.
التقسيم:
المبحث األول :مفيوم البيئة وفمسفة رعايتيا في اإلسبلم.
المطمب األول :مفيوم البيئة وعناصرىا.
المطمب الثاني :مكانة البيئة وفمسفة رعايتيا في اإلسبلم.

المبحث الثاني :التدابير الشرعية لرعاية البيئة.
المطمب األول :مفيوم التدابير الشرعية لغة واصطبلحا.
المطمب الثاني :أنواع التدابير الشرعية لرعاية البيئة.

الخاتمة :وفييا النتائج والتوصيات .
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المبحث األول
مفهوم البيئة وفمسفة رعايتها في اإلسالم
ظمت البيئـة دومـا موضـع اىتمـام البشـر عمـى مـر العصـور ،وتطـورت رؤاىـم وتصـوراتيم لمبيئـة وقضـاياىا
عبر القرون ،فقد أدى االستخدام المكثف ليذا المصطمح عمى كافة المستويات ،وفي كل مجاالت المعرفة إلى
اكتسابو لمفاىيم متعددة بتعدد العموم اإلنسانية ،ومختمفة باختبلف مضـامينيا وغاياتيـا ،ونظـ ار لتداخمـو فـي كـل
العموم أصبح دارجا الحديث عن البيئة االجتماعية والجغرافية والبيئية االقتصادية والبيئة الحضارية...إلخ.
لقد بات ىذا المفيوم شائع االستخدام ،يرتبط مدلولـو بـنمط العبلقـة بينـو وبـين مسـتخدمو ،حيـث أنـو مـرتبط
بالعديد من النشـاطات الحيويـة ،لـذا فمـن الصـعب تحديـد تعريـف شـامل لمبيئـة؛ فيـي تتجـاوز الطبيعـة الفيزيائيـة
إلى مختمف الوجود اإلنساني ،وتتنوع بتنوع نشاط اإلنسان ،والذي يعد في جوىره جدال بين اإلنسان والطبيعـة،
وىو الذي أثمر الحضارة اإلنسانية بأسرىا .
وســوف نتطــرق إلــى تعريــف البيئــة لغــة واصــطبلحا وكــذا تعريفيــا فــي االســبلم وبيــان عناصــرىا وذلــك وفــق
التقسيم التالي :
المطمب األول
مفهوم البيئة وعناصرها
تعددت التعريفات المتعمقة بالبيئة لغة واصطبلحا فبل يمكن إعطاء صورة واضحة لمتصور اإلسبلمي
لمبيئة دون التطرق إلى مفيوم البيئة في اإلسبلم وبيان عناصرىا.
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الفرع األول :مفهوم البيئة
أصبح مصطمح "البيئة" في جميع الدراسات المتعمقة متداوال بيذا المجال ،غير أن مفيومو لم يستقر عمى
تعريف واحد جامع مانع.

()1

أوال :المفهوم المغوي:
من الصعب تقديم مفيوم لمبيئة دون التطرق إلى المفيوم المغوي ،فالمفيوم العممي الذي يعطي صورة
لممفيوم القانوني.
يعود األصل المغوي لكممة البيئة في المغة العربية إلى الجذر " بوأ" الذي أخذ منو الفعل الماضي "باء"
قال ابن منظور في معجمو الشيير لسان العرب( :)2باء إلى الشيء أي رجع إليو ،وذكر المعجم نفسو معنيين
قريبين من بعضيما البعض لكممة " تبوأ" :
والثاني :بمعنى النزول واإلقامة.

األول :إصبلح المكان وتييئتو لممبيت

()4

كما ورد معنى البيئة في أساس الببلغة( ،)3وفي القاموس المحيط

بمعنى المنزل ،وقد جاء في الشعر

بمعنى التييئة واإلنزال في المكان  ،فالبيئة اسم واستباءة اتخذه مباءة ،وتبوأت منزال بمعنى نزلتو وحممت فيو .
وفي الصحاح لمجوىري( :)5المباءة منزل القوم في كل موضع ،ويقال في كل منزل ينزلو القوم.
أما في المعجم الوسيط( :)6فالبيئة ىي المنزل والحال ،ويقال بيئة طبيعية ،وبيئة اجتماعية ،وبيئة سياسية...

 -1عبد المجٌد عمر النجار ،قضاٌا البٌئة من منظور اسالمً ،وزارة األوقاف والشئون االسالمٌة  ،مركز البحوث والدراسات
 ،الدوحة ،قطر  ،سنــة  1041هــ  ،صــ .23
 -3لسان العرب البن منظور ،مادة " بوأ" ،ص.21-23 :
 -2أساس البالغة  ،للزمخشري ،مادة " بوأ" ،ص.22 :
 -0القاموس المحٌط ،للفٌروز آبادي ،مادة " باء".3/1 ،
 -5الصحاح للجوهري ،مادة " بوأ".
 -6المعجم الوسٌط  ،55/1مادة " باء".
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وفي المنجد( :)1بوأه منزال :ىيأه لو وأنزلو فيو.
ثانيا :المفهوم االصطالحي:
كثرت التعريفات اصطبلحا واختمفت عباراتيا ،ويبلحظ عمى بعضيا أنيا تنظر الى البيئة باعتبارىا
مجموعة متجانسة من العوامل الطبيعية واالجتماعية والثقافية وغيرىا ،وىذا ما يدخل مختمف أنواع النشاط
البشري في مفيوم البيئة.
ومن أىم ىذه التعريفات لمفيوم البيئة ما يأتي  :أنيا ":الوسط المكاني الذي يعيش فيو االنسان بما يضم
من عناصر حية وغير حية يتأثر بيا ويؤثر فييا ".

()2

وقيل أنيا ":مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية والعوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي تتجاوز
في توازن وتؤثر عمى االنسان والكائنات األخرى بطريق مباشر أو غير مباشر )"(3
وقيل بأنيا ":المحيط الذي تعيش فيو الكائنات الحية – ويدعى أيضا بالمحيط الحيوي – الذي يتضمن
بمعناه الواسع العوامل الطبيعية واالجتماعية والثقافية واالنسانية التي تؤثر في أفراد وجماعات الكائنات الحية،
وتحدد شكميا وعبلقاتيا وبقاءىا"

()4

أما تعريف البيئة من الناحية القانونية فالقانون المصري رقم  4لسنة  1994عرف البيئة بأنيا " :المحيط
الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويو من مواد وما يحيط بو من ىواء وماء وما يقيمو اإلنسان من
منشآت" .
 -1المنجد فً اللغة واإلعالم مادة " بوأ".
 -3العجمً ومصطفى  ،االنسان وقضاٌا البٌئة  ،ط  ، 1صــ.6
 -2د/أحمد عبد الكرٌم سالمة  ،حماٌة البٌئة فً الفقه االسالمً  ،مجلة األحمدٌة  ،العدد األول  ،صــ.353
 -0عبد المجٌد عمر النجار1041 ،هـ ،قضاٌا البٌئة من منظور اسالمً ،وزارة االوقاف والشإون اإلسالمٌة ،مركز
البحوث والدراسات ،الدوحة -قطر1111 ،م ،ط ،.2صــ.55
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ويرى الباحث قصر مفيوم البيئة عمى العوامل الطبيعية التي أوجدىا اهلل تعالى في ىذا الكون من مياه
وتربة وىواء ونحو ذلك  ،ألن ىذا المعنى ىو األقرب لمفيوم البيئة ،فيو المتبادر الى الذىن عند اإلطبلق
من ناحية ،وألنو ال يطمق لفظ البيئة عمى أي من النشاطات البشرية إال مقيدا  -بأن يقال :بيئة اقتصادية،
أو بيئة سياسية وىكذا -منّ ناحية أخرى.
ويمكن تحديد مجاالت البيئة بمجالين ىما :مجال البيئة البشرية أو اإلنسانية ،ومجال البيئة الطبيعية ،أما
البيئة البشرية فيي البيئة المشيدة التي صنعيا اإلنسان نتيجة تفاعمو مع بيئتو التي يعيش فييا ،والمقصود
بيذا المجال اإلنسان نفسو .وقد نظرت الشريعة اإلسبلمية الى رعاية البيئة البشرية من زاويتين :أوالىما:
الجانب الجسدي أو الجثماني،

وثانيتيما :الجانب الروحي أو النفسي ،وشرعت تشريعات تكفل ذلك،

ووضعت آدابا تمنع كل مظير من مظاىر التموث والفساد المادي والمعنوي ،كما وضعت ضوابط عامة ترمي
وتيدف لممحافظة عمى البيئة البشرية ورعايتيا وحمايتيا من كل ما ييدد سبلمتيا ووجودىا ).(1
ومن الجدير بالذكر ىنا أن ىذا المجال – البيئة البشرية  -ليس مرادا وال مقصودا وال متناوال في بحثنا
ىذا  ،وأما مجال البيئة الطبيعية وىي كل ما يحيط باإلنسان من أرض وسماء ،وما فييما من عناصر حية
وغير حية ليس لئلنسان دور في وجودىا ،ولكن االنسان يستخدم ىذه البيئة لحياتو اليومية .وقد وضعت
الشريعة اإلسبلمية خطوات عممية لرعايتيا والمحافظة عمييا وحمايتيا من جميع أنواع المشكبلت ،وىذا
المجال ىو موضع ومحور بحثنا ىذا.

 -1القرضاوي1031 ،هـ 3441 /م ،رعاٌة البٌئة فً شرٌعة اإلسالم ،دار الشروق ،القاهرة.صــ.34
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ثالثا :مفهوم البيئة في اإلسالم .
إن مصطمح البيئة ىو مصطمح إسبلمي نظ ار لذكر اشتقاقاتو في عدة سور من القرآن الكريم يقول تعالى
ً" :أًحٍنب إىل ٌٍعى ًأخٍو أُ رجٌأ ىقٌمَب مبصش ثٌٍرب"

()1

أي اتخذ ليم بيوتا لمصبلة والعبادة.

كما يقول تعالى ً ":ثٌأمٌ يف األسض رزخزًُ ٍِ عيٌذلب قصٌسا"

()2

فكممة البيئة لم يرد ذكرىا لفظا في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة إال أنو إذا أخذ مفيوم البيئة بأنيا
األرض وما تتضمنو من مكونات غير حية متمثمة في مظاىر سطح األرض من جبال وىضاب وسيول
وصخور ومعادن وتربة...إلخ  ،ومكونات حية متمثمة في اإلنسان والنبات والحيوان سواء أكانت عمى اليابسة
أو في الماء تجد أن البيئة بيذا المفيوم قد وردت في القرآن في  199آية في سورة مختمفة.
ويتميز مفيوم البيئة في اإلسبلم بشموليتو فيو يعني األرض والسماء والجبال وما فييا من مخموقات بما
فييا اإلنسان وما يحيط بو من دوافع وعواطف وغرائز  .وىذا ما سيظير من خبلل التعريفات التالية:
يقول الدكتور القرضاوي في كتابو رعاية البيئة في شريعة اإلسبلم" :البيئة ىي المحيط الذي يعيش فيو
()3

اإلنسان ويبوء إليو إذا سافر واغترب بعيدا عنو فيو مرجعو في النياية"
وىذه البيئة تشمل البيئة الجامدة والحية.

 فالجامدة تشمل الطبيعة التي خمقيا والصناعية التي صنعيا اإلنسان
 أما الحية فتشمل اإلنسان والحيوان والنبات.

 – 1سورة ٌونس  :اآلٌة .35
 -3سورة األعراف  :اآلٌة .50
 -2رعاٌة البٌئة فً شرٌعة اإلسالم ،للدكتور ٌوسف القرضاوي  ،مرجع سابق  ،ص13:
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أما الدكتور قطب الريسوني فيعرف البيئة في اإلسبلم بأنيا " :المحيط الطبيعي الذي يكتنف مخموقات اهلل
تعالى حية وغير حية  ،وما ينتظم ىذه المخموقات من عبلقات تفاعل وتكامل في إطار السنن الكونية
والنواميس اإلليية التي تنتصب ميزانا ضابطا لتصرفات المستخمف في التسخير والتعمير".

()1

وقد أ تقن اهلل سبحانو وتعالى صنع ىذه البيئة كما ونوعا ووظيفة فبل ترى في صنعو من تفاوت أو فتور
قال تعالى في كتابو العزيز" :صنع اهلل اىزي أرقِ مو شًء"

()2

وتصطبغ البيئة الطبيعية في المنظور اإلسبلمي بثبلث سمات مميزة"(.)3
 السمة الوظيفية :التي تسخر لمبيئة بمواردىا في تمبية مصالح اإلنسان وقضاء حوائجو ،فاألرض ذلمت لوتذليبل .قال تعالىً " :األسض ٍذدّبىب ًأىقٍنب فٍيب سًاعً ًأّجزنب فٍيب ٍِ مو شًء ٌٍصًُ ً،خعينب ىنٌ فٍيب ٍعبٌش ًٍِ ىغزٌ ىو
ثشاصقني"(.)4
وكان من لوازم ىذه التسخير أن جعمت تربة األرض خصبة معطاء لتستنبت فييا األقوات ،ثم ىيأ الماء
لتحيي بو األرض بعد موتيا ويسقي الناس واألنعام  .مصداقا لقولو تعالىً ":ىٌ اىزي أسعو اىشٌبح ثششا ثني ٌذي سمحزو
ً،أّضىنب ٍِ اىغَبء طيٌسا ،ىنحًٍ ثو ثيذح ٍٍزب ًّغقٍو ممب خيقنب أّعبٍب ًأّبعً مثريا" (.)5
 السمة التفاعمية  :التي تجعل عناصر البيئة في تفاعل مع بعضيا البعض ،وتوازن محكم تتجمى فيوبدائع الصنع اإلليي ؛ فكل عنصر يتأثر بنظيره ويِؤثر فيو وفق سنن اهلل تعالى في كونو  ،وبيذا يظل

 -1د .قطب الرٌسونً  ،المحافظة على البٌئة من منظور إسالمً  ،الطبعة األولى  1031م  3443م دار ابن حزم
ص 31-33:
 -3سورة النمل :اآلٌة 33
 - 2ذات المرجع السابق ص24 :
-0سورة الحجرات :اآلٌات .34-11:
 -5سورة الفرقان :اآلٌتان 01-03:
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التكامل البيئي محفوظا ومرعيا ،فاهلل سبحانو وتعالى خمق كل شيء بمقدار وذلك لمحفاظ عمى التوازن
البيئي.
 السمة الجمالية" :التي تستوفي غرض الترفيو والترويح عن اإلنسان ،فاهلل سبحانو وتعالى أوجد المواردالطبيعية مختمفة األلوان واألشكال لتدخل البيجة عمى النفس البشرية"( ،)1فيذا مطمب شرعي يراعى
حيث قال سبحانو في كتابو العزيز ":أمل رش أُ اهلل أّضه ٍِ اىغَبء ٍبء فأخشخنب ثو مثشاد خمزيفب أىٌاهنب ًٍِ اجلجبه خذد ثٍط
ًمحش خمزيف أىٌاهنب ًغشاثٍت عٌد  ًٍِ،اىنبط ًاىذًاة ًاألّعبً خمزيف أىٌاّو مزىل "

()2

يرى الباحث مما سبق ذكره ،أن المفيوم اإلسبلمي لمبيئة ال يختمف عن المفاىيم المدروسة والتى
سبق وأن وضحناىا.

الفرع الثاني :عناصر البيئة:
تتكون البيئة في المصطمح الحديث من عدة عناصر ىي األرض والماء واليواء والنبات والحيوان
والطيور .
وىكذا تنقسم عناصر البيئة الى قسمين :حي وغير حي ،أما غير الحي :فيو عناصر ومكونات
طبيعية كالماء واليواء واألرض ،وىناك قوى أو عوامل طبيعية خمقيا اهلل تعالى تحفظ لمجو توازنو
وتجعل منو مكونا أساسيا من مكونات الغبلف الجوي كالجاذبية والضغط الجوي  ،وأما الحي :فمو من
خصائص النمو والحركة واإلحساس ،وىو يتغذى ويتنفس ويتناسل.

 -1د .قطب الرٌسونً  ،المحافظة على البٌئة من منظور إسالمً  ،مرجع سابق ،ص34 :
 -3سورة فاطر  :اآلٌتان .33،35:
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المطمب الثاني :مكانة البيئة وفمسفة رعايتها في اإلسالم
الفرع األول :مكانة البيئة في اإلسالم
لمبيئة مكانة مرموقة في تعاليم اإلسبلم وتوجيياتو ،ويمكننا توضيح مكانة البيئة في االسبلم من خبلل
ما يمي :
 -1البعد العقدي لمبيئة :حيث تحظى البيئة بمكانة عالية ورعاية متوالية في رحاب عقيدة التوحيد التي
تربط الدنيا باآلخرة ،وتجعل من الجزاء األخروي ثمرة من ثمرات العمل الدنيوي ،كما تجعل من أنشطة
حماية البيئة ورعايتيا عمبل تعبديا فيو صبلح الببلد ورضا رب العباد ،وفي ىذا السياق يقول تعالى:
"ًاثزغ فٍَب آربك ااهلل اىذاس اَخشح ًال رنظ ّصٍجل ٍِ اىذٍّب ًأحغِ مَب احغِ ااهلل اىٍل ًال رجغ اىفغبد يف األسض إُ ااهلل ال حيت
ادلفغذٌِ"( ،)1ويقول عميو السبلم ":اإليمان بضع وسبعون شعبة أفضميا قول ال إلو إال اهلل ،وأدناىا إماطة
األذى عن الطريق والحياء من اإليمان"(.)2
 -2كثرة النصوص المتعمقة بالبيئة في القرآن والسنة  :حيث يجد المتتبع آليات القرآن الكريم وأحاديثو
عميو السبلم مقدار ما حظيت بو البيئة من اىتمام ،بل إنو ليعجب بكثرة النصوص الداعية الى رعاية
البيئة ،والنصوص المحذرة من اإلساءة الييا أو التسبب في إفسادىا ،مما يدل عمى عظم أجر وثواب
رعاية البيئة وحمايتيا كما جاء في حديثو عميو السبلم " :مر رجل بشوك في الطريق ،فقال " :ألميطن
ىذا الشوك ،ال يضر رجبل مسمما ،فغفر لو "

()3

وكذلك يدل عمى عظم وزر وذنب وجرم التعدي عمى

 -1سورة القصص  :اآلٌة رقم .55
 -3رواه مسلم فً صحٌحه  ،كتاب االٌمان  ،باب بٌان عدد شعب االٌمان ،رقم  ، 25ج.62/1
 -2أخرجه البخاري فً صحٌحه  ،كتاب األذان  ،باب فضل التهجٌر الى الظهر  ،حدٌث رقم  ، 653ج  ، 3صــ.121
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البيئة ومكوناتيا كما جاء في حديثو عميو السبلم " :اتقوا المعانين قالوا :وما المعانات يا رسول اهلل؟ قال:
الذي يتخمى في طريق الناس أو ظميم ".

()1

فكان من أوائل ما قرره اإلسبلم :أن اهلل تعالى خمق البيئة نقية ،سميمة ،نافعة ،جميمة ،تسر الناظرين،
قال اهلل تعالى " :أفيٌ ٌنظشًا اىل اىغَبء فٌقيٌ مٍف ثنٍنبىب ًصٌنبىب ًٍب ذلب ٍِ فشًجً .األسض ٍذدّبىب ًأىقٍنب فٍيب سًاعً ًأّجزنب
فٍيب ٍِ مو صًج هبٍح" ( ،) 2والبييج :الشيء الجميل الذي يدخل البيجة والسعادة والسرور الى من نظر إليو .
حيث تشير اآليات الى أن اهلل تعالى خمق الفضاء ،واألرض ،والبحار ،واألشجار وغيرىا من مظاىر
البيئة وعناصرىا سميمة نقية طيبة نافعة لئلنسان ،بل ان ىذه اآليات أضفت عمى ىذه المذكورات بعدا
جماليا وذوقيا لتنبو االنسان عمى ضرورة مراعاة ىذا الخمق النقي الجميل ،والحرص عمى استم ارره،
والمحافظة عميو وأن يتصف باإليجابية والتفاؤل والحرص عمى االنجاز ،كما نصت آيات أخرى كثيرة
عمى تعدد نعم اهلل البيئية عمى اإلنسان ،وكميا في حقيقتيا تكريم من اهلل تعالى وتسخير لمخموقاتو الكونية
من ماء وىواء وحيوان ونبات وجماد لئلنسان .
فمن ىذه اآليات ندرك مكانة البيئة في اإلسبلم ،وأن اهلل تعالى منح اإلنسان الموارد الكونية والبيئية
النافعة لو ،فيسرىا لو لبلنتفاع بيا في أغراض شتى ،وجعل ىذه األغراض المادية سبيبل من سبل اإلعانة
عمى الحياة وىدفا من األىداف الكمية لموصول لمعرفة اهلل تعالى ،والمتمثمة في األلوىية الكاممة لو عز
وجل .
وكذلك كثرت األحاديث النبوية الداعية الى رعاية البيئة والعناية بيا ،من ذلك قولو عميو السبلم":
عرضت عمي أعمال أمتي حسنيا وسيئيا فوجدت في محاسن أعماليا األذى يماط عن الطريق ،ووجدت
 -1صحٌح مسلم  ، 336/1 ،حدٌث رقم .361
 -3سورة ق  :اآلٌتان . 5،6
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في مساوئ أعماليا النخاعة تكون في المسجد ال تدفن "

()1

ففيو إشارة وتنبيو لؤلفراد أن يحافظوا عمى

نظافة البيئة واألماكن العامة وطرقات الناس ومرافقيم .
وقولو عميو السبلم ":ما من مسمم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منو طير أو إنسان أو بييمة إال كان
لو بو صدقة ".

()2

وقد اتضح أن القرآن يسمك طريقين في الحفاظ عمى البيئة ىما :
األول :تكفل اهلل تعالى بحفظ النوع والسبللة لجميع المخموقات ،وقد بدأ حفظ النوع والسبللة مع الطوفان في
عيد سيدنا نوح عميو السبلم ويستمر ىذا الحفظ الى أن يرث اهلل األرض وما عمييا بإذنو.
الثاني :الضوابط العديدة التي وضعيا القرآن لئلنسان في التصرف بمكونات البيئة ،فنياه عن اإلفساد في
األرض ،واىبلك الحرث والنسل فقال سبحانو االرضً ":ارا رٌىل ععى يف األسض ىٍفغذ فٍيب ًٌييل احلشس ًاىنغو ًاهلل ال
حيت اىفغبد"

()3

ونياه عن اإلسراف ،ودعاه الى التوسط واالعتدال في كل أحوالو فبل إفراط وال تفريط .

وقد تجاوزت رعاية اإلسبلم لمبيئة الظروف واألحوال العامة الى ظروف الحرب وأحواليا ،حيث نجد
وصاياه عميو السبلم وخمفائو من بعده لمجيوش عند توجييا لمقتال والحرب ،بحماية البيئة ومكوناتيا كما جاء
في وصية ابي بكر ليزيد بن أبي سفيان :وال تعقرن شاة وال بعي ار اال لمأكمو  ،وال تحرقن نخبل وال تغرقنو "

()4

وىكذا تتضح مكانة البيئة في اإلسبلم ،وحرصو عمى رعايتيا وصيانتيا ،ودعوتو الى حسن استثمارىا
واالنتفاع بيا .

 -1رواه مسلم  ،فً صحٌحه  ،كتاب المساجد ومواضع الصالة  ،باب النهً عن البصاق فً المسجد فً الصالة وغٌرها ،
رقم  ، 552ج ، 1صـــ .045
 -3رواه البخاري  ،فً صحٌحه  ،كتاب الحرث والزراعة  ،باب فضل الزرع والغرس  ،حدٌث رقم  ، 3234ج .310/2
 -2سورة البقرة  :اآلٌة رقم .345
 -0رواه مسلم فً كتاب األشربة  ،صحٌح مسلم بشرح النووي .136/12 ،
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الفرع الثاني :فمسفة رعاية البيئة في اإلسالم
تستند الشريعة اإلسبلمية في رعايتيا لمبيئة الى تصور فكري أو فمسفة جامعة مانعة ،تعمي من شأن
اإلنسان وتتسامى بو ليكون حقا خميفة اهلل في أرضو ،تحببو في الخير وتحبب الخير إليو ،وتمزج دينو بدنياه،
وتجعل الدنيا جس ارً لآلخرة ،وعميو تعتمد ىذه الفمسفة عمى جممة ركائز إيمانية عقدية تجعل التدابير الشرعية
لرعاية البيئة مصبوغة بيذه الفمسفة والتصور وتتمثل ىذه الركائز فيما يمي :
 -1أن اإلنسان خميفة اهلل في أرضو ،وأنو حمل أمانة عمارة األرض قال تعالىً ":ار قبه سثل ىيَالئنخ اًّ
خبعو يف االسض خيٍفخ" ( ،)1وىذا التكريم لئلنسان يقابمو بالضرورة واجب يقتضي المحافظة عمى ما في
البيئة من موارد وخيرات  ،كما يجعمو مطالبا باإلحسان وحسن الخمق ،والطاعة الكاممة لخالقو
سبحانو ،وبالتالي اإلحساس باألمانة في التعامل مع البيئة  ،وحمل المسئولية ،وأن مآل العمل الى
اهلل تعالى والحساب عنده وىذا يدعم التوحيد :عقيدة وسموكا ويجعل تصرفات اإلنسان مع عناصر
البيئة محكومة ومنضبطة بحدود اهلل وشرعو وبغية مرضاتو(.)2
 -2اعتماد التشريع اإلسبلمي عمى مبدأ المسئولية الجماعية في الضبط االجتماعي عمى مستوى الفرد
واألسرة والمجتمع ،حيث قال عميو السبلم ":أال كمكم راع ومسئول عن رعيتو " .حيث تشيع روح التوجيو
الجماعي كما في قولو تعالىً ":ىزنِ ٍننٌ أٍخ ٌذعٌُ اىل اخلري ًٌأٍشًُ ثبدلعشًف ًٌنيٌُ عِ ادلننش ًأًىئل ىٌ ادلفيحٌُ" (،)3
والمساءلة الجمعية مما يدعم القيم ويفرض السموك القويم ،ويردع االنحراف بالعبلج

 -1سورة البقرة  :اآلٌة رقم .24
 -3د .محمد السٌد ارناإوط ، ،االنسان وتلوث البٌئة ،الدار اللبنانٌة ،القاهرة 1112 ،م  ،صــ.15
 -2سورة آل عمران  :اآلٌة رقم .140
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والوقاية كما قال

عميو السبلم ":من رأى منكم منك ار فميغيره بيده ،فإن لم يستطع فبمسانو فان لم يستطع فبقمبو وذلك أضعف
االيمان" ).(1
وقد اعتبر اإلسبلم رعاية البيئة مسؤولية الجميع وىي أمانة في أعناق األمة تتحمل وزر التقصير في
أدائيا أمام اهلل تعالى ":اّب عشظنب األٍبّخ عيى اىغَبًاد ًاألسض ًاجلجبه فأثني أُ حيَينيب ًأشفقِ ٍنيب ًمحييب االّغبُ اّو مبُ ظيٌٍب
خيٌال "

()2

وفي ضوء ىذه الفمسفة كانت حياتو عميو السبلم وخمفائو من بعده ،نموذجا تطبيقيا في كل شيء،
حتى التعامل مع النبات والحيوان والطير والجماد وسائر عناصر الطبيعة األخرى كاألرض والماء واليواء ألن
االنسان مكمف بالعناية ببيئتو وما فييا ،وىو جزء من مفيوم استخبلف االنسان عمى االرض ،فكان نييو عن
التخريب والفساد في بيئتو المحيطة بو قال تعالىً " :ال رفغذًا يف االسض ثعذ إصالحيب "

()3

وعميو فقد جاءت تعاليم اإلسبلم واضحة فيما يتعمق بعناصر البيئة من حيث الرعاية وطريقة تعامل
المسمم معيا  ،فنشأت ثقافة الحفاظ عمى البيئة في اإلسبلم من خبلل تنمية المعارف والقدرات والقيم
واالتجاىات لدى جميع أبناء األمة تجاه البيئة بكل مكوناتيا وعناصرىا ،ومن خبلل خمق الوعي واالحساس
بالمسؤولية لدييم بوجوب المحافظة عمييا وعدم استنزافيا وعدم ىدر مواردىا وخيراتيا أو اساءة التعامل معيا.

 -1مسلم  ،صحٌح مسلم بشرح النووي  ، 313/3 ،حدٌث رقم  . 14155أبو داود  ،سنن ابً داود  ، 132/0حدٌث رقم
.32043
 -3سورة األحزاب  :اآلٌة رقم .53
 -2سورة األعراف  :اآلٌة رقم .35
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المبحث الثاني  :التدابير الشرعية لرعاية البيئة
تضمن التشريع اإلسبلمي جممة من التدابير والتشريعات التي تنص عمى تحقيق الرعاية لمبيئة ،وقد
تعددت أ نواع وصور ىذه التدابير والتشريعات ،فجاءت متناسبة مع طبيعة كل عنصر من عناصر البيئة
ودرجتو من جية ،ومع حاجة وعبلقة اإلنسان بيذا العنصر من جية أخرى.
وسنبين في ىذا المبحث مفيوم التدابير الشرعية الواردة في رعاية البيئة وأنواعيا .
المطمب األول :مفهوم التدابير الشرعية لغة واصطالحا :
الفرع األول :مفهوم التدابير الشرعية لغة :
التدابير جمع تدبير وىو النظر الى ما تؤول إليو عاقبة األمر( ،)1والتدبر :التفكر فيو ودبرت األمر
تدبيرا :فعمتو عن فكر وروية(.)2
الفرع الثاني :مفهوم التدابير الشرعية اصطالحا :
والتدابير في االصطبلح ال يخرج معناىا عن المعنى المغوي ،حيث قيل :التدبير :مصدر دبر األمر ،اذا
ساسو ونظر في عاقبتو( ،)3وقيل :النظر في العواقب بمعرفة الخير  ،وقيل :اجراء األمور عمى عمم العواقب،
وىي هلل تعالى حقيقة ،ولمعبد مجا از ).(4
ولذلك فيي :مجموعة اإلجراءات التي اتخذىا الشرع لتحقيق أمر ما ،وعمى ذلك يكون مفيوم التدابير
الشرعية في ىذه الدراسة :ىي مجموعة المبادئ والقيم البيئية والتوجييات والتشريعات واألحكام واإلجراءات
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،ج ، 3صـــ ، 1231الرازي  ،مختار الصحصاح ،مطبعة عٌسى الحلبً  ،القاهرة ،
صـــ.150
 -3الفٌومى  ،المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر  ،المطبعة العلمٌة ،القاهرة  ،ج ، 1صــ. 356
 -2معجم لغة الفقهاء  ،ط ، 1صـــ .136
 -0الجرجانً  ،كتاب التعرٌفات  ،تحقٌق ابراهٌم االبٌاري  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت  ،ط  ، 5صـــ .53-51
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واألمور التي وردت في التشريع اإلسبلمي وانتيجتيا الشريعة اإلسبلمية لرعاية البيئة ،سواء في صورة
نصوص تشريعية ،أو قواعد فقيية ،أو ضوابط ومبادئ ،أو إجراءات تطبيقية ترتبط بأعمال اإلنسان في
الحياة ،والتي تكون بمثابة موجيات لسموك اإلنسان تجاه البيئة فتحدد كيفية وطريقة تعاممو مع عناصر البيئة
ومواردىا ،لتحقيق الرعاية والعناية بالبيئة وعناصرىا ،بحيث يحول اعتماد ىذه التدابير دون إفساد ىذه
الموارد .
المطمب الثاني :أنواع التدابير الشرعية لرعاية البيئة
لما كانت رعاية البيئة واجبا اسبلميا يمتد حتى الى فترات النزاع المسمح ،فقد تضمنت الشريعة اإلسبلمية
كثي ار من التدابير والضوابط التي تعمل عمى تحقيق ىذا الواجب ،حيث جاءت ىذه التدابير متنوعة متعددة،
منيا ما يتعمق بجانب المحافظة عمى البيئة ومصادرىا من الضرر واألذى والفساد والتموث واالستنزاف الجائر
واالسراف والتبذير والميو والعبث واالستخدام في غير حاجة اإلنسان ونفعو ،أي النيي عن تمك السموكيات
الضارة بالبيئة فيي لذلك تدابير وقائية أو سمبية.
وتختص ىذه التدابير بضبط وتوجيو سموك األفراد نحو حماية البيئة ومكوناتيا من كل ما ذكر ،فتشمل
المحافظة عمى نقاوة الغبلف الجوي -اليواء -ونظافة الثروة المائية ،والطرقات والمرافق العامة والبيوت،
وتوفير اليدوء ،وحماية النباتات والحيوانات ،وحسن استخراج الثروات ،وضرورة االعتدال والتوازن في استخدام
واستيبلك موارد البيئة بعيدا عن االفراط والتفريط ،أو الترف والميو والعبث.
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وعمى ىدي ماتقدم يمكننا تقسيم التدابير إلى نوعين  :تدابير أصولية فطرية ،وتدابير فقيية تشريعية.
الفرع األول :التدابير األصولية الفطرية العامة :
ويراد بيذه التدابير القواعد والضوابط والمبادئ المنطقية التي ترتبط بأصل الفطرة الكونية وتستند الى
االستنباط من دالئل النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة ومبادئ عمم األصول ،وأىم ىذه التدابير :
أوال :دقة وحسن وابداع خمق اهلل تعالى لمبيئة ،وحفظيا بدروع واقية ،واقامتيا عمى نظام متوازن دقيق يقتضي
رعايتيا:
فكل شيء فيما حولنا وضع بحكمة ،ولقد نبو القران الكريم الى احكام واتقان صنعة اهلل في ىذه البيئة
حيث قال سبحانو" :اّب مو شًء خيقنبه ثقذس" ( ،)1ثم دعا المسمم أن ينظر الى ىذا اإلحكام واإلتقان فقال
سبحانو ":قو اّظشًا ٍبرا يف اىغٌَاد ًاالسض"

()2

 ،حيث تؤدي ىذه الدعوة باإلنسان الناظر في الكون الى تقرير

نتيجة مؤداىا أن إتقان ودقة خمق الكون وجمالو وتوازنو ىو أول التدابير الشرعية التي وضعيا اهلل تعالى
لرعاية البيئة منذ أن بدأ سبحانو خمق مكوناتيا " مزبة أّضىنبه اىٍل ٍجبسك ىٍذثشًا آٌبرو ًىٍززمش أًىٌا األىجبة ".

()3

فمن الثابت أن الوجود البيئي كمو مرتبط بنظام دقيق متوازن ،وقوانين صارمة تسمكو بجميع مكوناتو الحية
والجامدة في سمسمة وثيقة الترابط تضمن خدمة عنصر الحياة فيو ،فاليواء مثبل وىو المخموط الغازي الذي
أىم عناصر تكوينو األكسجين كونو العنصر الوحيد الصالح لتنفس الكائنات الحية ،فحتى تحافظ البيئة عمى
توازنيا وال ينفذ األكسجين بسبب عمميات التنفس واالحتراق ،شاءت حكمة اهلل أن تقوم النباتات بتعويض

 -1سورة القمر  :اآلٌة رقم .01
 -3سورة ٌونس  :اآلٌة رقم .141
 -2سورة ص  :اآلٌة رقم .31
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المفقود منو من خبلل عممية البناء الضوئي التي يتم خبلليا امتصاص ثاني أكسيد الكربون واطبلق غاز
االكسجين وفي ذلك داللة واضحة عمى رعاية اهلل سبحانو لمبيئة وحمايتيا منذ بداية خمقيا(.)1
وكذلك طبقة األوزون التي تعتبر أحد دروع البيئة ضد مخاطر األشعة فوق البنفسجية التي ترسميا
الشمس ،فمن اتقان صنع اهلل أن جعل عمميات تكون األوزون الطبيعية معادلة تماما لعمميات تدميره ،لتبقى
نسبتو ثابتة في الغبلف الجوي ،وىو يعمل كدرع واق لؤلرض من خبلل امتصاصو لتمك األشعة.
وىكذا فإن خمق اهلل تعالى لمبيئة عمى ىذه الكيفية البديعة الموزونة الضابطة الستمرار بقائيا ورعايتيا
والحفاظ عمييا يقتضي من االنسان الراشد العمل عمى رعاية البيئة والحفاظ عمييا وفق تمك الكيفية التي خمقيا
اهلل تعالى عمييا.
ثانيا :رعاية البيئة كواجب في مقابل التمتع بيا كحق:
فقد خمق اهلل تعالى البيئة الطبيعية نظيفة سميمة مميئة بالخيرات والنعم وسخرىا وىيأىا ليعيش االنسان
فييا سعيدا  ،فكان التمتع بيذه البيئة من أىم حقوق االنسان ،غير أن اإلسبلم حين يعطي االنسان حق
التمتع بالبيئة فانو يوجب عميو أال يكون استعمالو ليذا الحق مض ار باستعمال اآلخرين لحقوقيم أو حائبل
دونو ،فيذه قاعدة عامة في جميع الحقوق والواجبات في الفقو اإلسبلمي ،حيث صاغيا الفقياء بقوليم" :ميزان
العدل في اإلسبلم أن يعطى المرء من الحقوق مثل ما عميو من الواجبات " فكل حق يقابمو واجب – كما
يقول الفقياء -فمن استوفى مالو من الحقوق ،يجب عميو أن يوفي ما عميو من واجبات.
ورغم أن اإلسبلم قد رسخ فكرة الحق في التمتع ببيئة سميمة نظيفة مكتنزة ،إال أن فقو القانون الدولي
العام لم يكن يعترف حتى وقت قريب بيذا الحق (. (2

 -1د.محمد السٌد أرناإوط ،االنسان وتلوث البٌئة  ،الدار اللبنانٌة  ،القاهرة  ، 1113 ،صـــ .61
 -1محمد بكر اسماعٌل ،القواعد الفقهٌة بٌن االصالة والتوجٌه ،دار المنار ،القاهرة1015،هـ /م ،1115صــ .211
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ثالثا :ضرورة رعاية البيئة لتؤدي وظائفيا التي خمقيا اهلل تعالى ليا:
تتحدد أىمية الشيء من خبلل وظائفو ،فأىميتو وفائدتو ىي األساس في العمل عمى
حمايتو ورعايتو ،فاألشياء عديمة األىمية والفائدة والقيمة تكون غير جديرة باالعتبار والرعاية .
وقد خمق اهلل موارد البيئة عمى اختبلف انواعيا – حية أم غير حية -لحكمة يعمميا ولوظائف ال تنفك
عن أدائيا ،ومما ال شك فيو أن االعتداء عمى البيئة يحول دون اداء وظائفيا عمى النحو المطموب ،فمن
وظائف البيئة الوظيفة التعبدية ،وليا شقان :أحدىما :يخص الموارد البيئية ذاتيا ،واآلخر  :يخص االنسان
الذي سخرت لمنفعتو ،فمن ناحية الموارد ذاتيا ،فيي مخموقات تسبح بحمد اهلل وتسجد لو ،قال تعالى ":رغجح ىو
اىغٌَاد اىغجع ًاالسض ًٍِ فٍيًِ ،اُ ٍِ شًء اال اهلل ٌغجح حبَذه ًىنِ ال رفقيٌُ رغجٍحيٌ"

()1

ومن ناحية اإلنسان الذي سخرت تمك الموارد لمنفعتو وخدمتو ،فإنيا محل ومجال تأممو وا عمال عقمو
وفكره  ،فالكون وما فيو من مخموقات حية وجامدة ىي كمال الصنع اإلليي واإلبداع الرباني ،فيي آيات
كونية وعبلمات مادية قاطعة عمى قدرة اهلل الداعية الى االيمان باهلل وحسن عبادتو ،قال تعالى  " :إُ يف خيق
اىغٌَاد ًاألسض ًاخزالف اىيٍو ًاىنيبس ٌَبد ألًيل األىجبة * اىزٌِ ٌزمشًُ اهلل قٍبٍب ًقعٌدا ًعيى خنٌهبٌ ًٌزفنشًُ يف خيق اىغٌَاد
ًاالسض سثنب ٍب خيقذ ىزا ثبطال عجحبّل فقنب عزاة اىنبس"

()2

 ،فدعوة الخالق اإلنسان لمنظر والتفكر في ىذا الكون،

ليكون دافعا لو لرعاية ىذه النعم فبل يدمرىا ،وليؤدي ىذا النظر والتفكر باإلنسان الى معرفة ما ينفعو فيحرص
عميو وما يضره فيبتعد عنو ،فالكون وما فيو مسخر لمنفعة اإلنسان.

 -3سورة اإلسراء  :اآلٌة رقم .00
 -1سورة آل عمران  :اآلٌتان .111،114
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فعمى كل فرد أن يستعمل موارد البيئة دون تعسف أو جور أو افتئات عمى حقوق اآلخرين  ،وعميو
أن يرعاىا ويحافظ عمييا ألنو يجعميا قادرة عمى أداء وظائفيا التي خمقيا اهلل تعالى ليا عمى النحو
المطموب.

()1

ومن الثابت أن واجب رعاية البيئة يقتضي واجب تنميتيا واالرتقاء بيا ،ومنع تدىورىا أو افسادىا أو
تموثيا أو استنزاف موجوداتيا ،فواجب الرعاية ىذا ال يقتصر عمى ذلك السموك السمبي بعدم تدخل االنسان
في شؤون البيئة باإلفساد ،بل يقتضي أيضا سموكا ايجابيا ىو التدخل لتنمية ىذه البيئة وعناصرىا وتكثيرىا
وتحسينيا الى أقصى حد يمكن أن يقدمو االنسان ،كما ال تقتصر ىذه الرعاية عمى وقت السمم بل تمتد حتى
الى وقت النزاع المسمح والحرب  ،واإلسبلم لما شرع القتال لم يخالف مبدأه في حماية البيئة ،بل سعى الى
حمايتيا حتى في اثناء الحرب ،فعن ابن عباس قال ":كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اذا بعث جيوشو
قال" :اخرجوا بسم اهلل قاتموا في سبيل اهلل من كفر باهلل ،وال تغدروا ،وال تغموا وال تمثموا ،وال تقتموا الولدان ،وال
أصحاب الصوامع" (.)2
رابعا :رعاية البيئة تحقيق لمقتضى استخبلف االنسان في االرض:
استخبلف اهلل االنسان في االرض وما يقتضيو من عمارة الكون وتكريم االنسان وتسخير ما في الكون
لو يدل عمى تقرير اهلل تعالى لحق جميع البشر في البيئة ومواردىا سميمة متوازنة كما خمقيا سبحانو فبل
يستعصى أي شيء منيا عميو سبحانو ،بل عمى االنسان المستخمف في االرض أن يعمرىا ويعمل عمى

 -3د.محمد شلتوت  ،من توجٌهات اإلسالم ،دار الشروق ،القاهرة1042،هـ1132 /م  ،صـــ. 131
 -1أخرجه مسلم فً صحٌحه  ،كتاب الجهاد  ،باب تؤمٌر اإلمام األمراء على البعوث ووصٌته اٌاهم بآداب الغزو وغٌرها ،
حدٌث رقم .1255/2 ، 1521
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اصبلحيا واتساع عمرانيا واقرار الخير والسعادة في مناحييا  ،وأن يعمل عمى تنمية ما ىو مستخمف فيو كي
يتحقق المعنى الحقيقي لمخبلفة.
فالموارد والثروات التي أودعيا اهلل تعالى في البيئة ان لم يتم تنميتيا وتكثيرىا وتطويرىا ستفنى باستيبلك
الجيل الحاضر دون االجيال المقبمة ،ولذلك كانت الدعوة الى اثراء االرض والعمل عمى عمارتيا ،كما كان
النيي عن االفساد في االرض وبيئتيا مما يقتضي الحفاظ عمييا وعدم االسراف والجور في استغبلليا حتى
نورثيا سميمة قادرة عمى االنتاج والتكاثر لؤلجيال القادمة(.)1
ومن واجب االنسان تجاه نعم اهلل التي بثيا في الطبيعة الشكر والثناء بطريقة تتناسب مع طبيعة تمك
النعم وىو ما يكون بالمحافظة عمييا ونمائيا والترشيد في استيبلكيا حتى تعمر لؤلجيال واألمم البلحقة،
فالشكر عمى النعمة أمر واجب لقولو سبحانو ":مزىل عخشّبىب ىنٌ ىعينٌ رشنشًُ "

()2

وىذا الشكر يكون بأحد

أمرين :الحفاظ عمى الموجود ورعايتو ،واالىتمام والعمل عمى ايجاد المفقود.
خامسا :رعاية البيئة تحقيق لمقاصد الشريعة وضرورياتيا الخمس:
ان رعاية البيئة تؤيدىا وتؤكدىا مقاصد الشريعة التي جاءت إلقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد،
وتتمثل مقاصد الشريعة من الخمق في حفظ دينيم وأنفسيم وعقوليم ونسميم وأمواليم ،وىي المسماة
بالضروريات الخمس  ،وفي ذلك يقول الشاطبي ":وقد اتفقت األمة بل سائر الممل عمى أن الشريعة وضعت
لممحافظة عمى الضروريات الخمس ،وىي الدين والنفس والنسل والمال والعقل "

()3

 -3محمد حسن ابو ٌحٌى ، ،نظام االراضً فً صدر الدولة اإلسالمٌة ،دار عمار ،عمان1043،هـ1133 /م ط -1صـــ.55
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ويقول أيضا ":والحفظ ليا يكون بأمرين :أحدىما :ما يقيم اركانيا ويثبت قواعدىا ،وذلك عبارة عن
مراعاتيا من جانب الوجود ،والثاني :من يد أر عنيا االختبلل الواقع أو المتوقع فييا وذلك عبارة عن مراعاتيا
من جانب العدم" ، .وبيذا أعطانا ىذا التوجيو االصولي طريقين لرعاية البيئة :طريق ايجابي أو وجودي
بتعبير الشاطبي ،وطريق سمبي أو عدمي بتعبيره  ،وال ريب أن رعاية البيئة تدخل في الضروريات الخمس
كميا .
ففي رعاية البيئة محافظة عمى الدين ،ذلك ألن الجناية عمى البيئة ينافي جوىر التدين الحقيقي ،ويخالف
ما أمر اهلل بو االنسان بالنسبة لممخموقات من حولو،قال تعالى ":اُ اهلل ٌأٍش ثبىعذه ًاالحغبُ"( ،)1كما ينافي ميمة
االستخبلف التي كمف اهلل بيا االنسان في االرض ،وما تقتضيو ىذه الميمة من عمارة االرض واصبلحيا.

وعميو فان رعاية البيئة بالحفاظ عمييا واصبلحيا يحقق مقاصد الشريعة وضرورياتيا الخمس ،وبالمقابل
فان افساد البيئة واستنزاف مواردىا يضيع ىذه المقاصد ،ويجني عمى ىذه الضروريات كميا  ،وىكذا يسعى
اإلسبلم بتوجيياتو األخبلقية وتشريعاتو القانونية لممحافظة عمى عناصر البيئة ومكوناتيا ،ويعمل عمى تنميتيا
وتحسينيا ،كما يقاوم كل عمل يفسد البيئة ويتمف عناصرىا ويعتبر ذلك عمبل محرما يعاقب عميو ،وىناك
أنواع من االتبلف بدوافع مختمفة كميا محرم ومنكر شرعا.

 -3سورة النحل  :اآلٌة رقم .14
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الفرع الثاني :التدابير الفقهية التشريعية لرعاية البيئة
ويراد بيذه التدابير مجموعة القواعد الفقيية التي تكونت مفاىيميا ومعالميا وصياغتيا بالتدرج عمى يد
كبار الفقياء ،وذلك باالستناد الى االجتياد واالستنباط من دالئل النصوص الشرعية العامة ،ومبادئ عمم
أصول الفقو ،وعمل االحكام ،ومقاصد الشريعة.
وبناء عمى ما تقدم سوف نقتصر عمى بيان أىم ىذه القواعد والتي بين بعض الفقياء أن مسائل الفقو
كميا يمكن أ ن ترجع الييا بما فييا مسائل البيئة وغيرىا حيث تعتبر كل قاعدة تدبي ار تشريعيا مستقبل لرعاية
البيئة وىي كما يمي:
أوال  :قاعدة االمور بمقاصدها

)(1

ان االعتبار في جميع االعمال التي يثاب العبد عمييا أو يعاقب بحسب النية ،أي بحسب قصد العبد
بفعميا أو بتركيا ،فان قصد بالفعل أو الترك طاعة اهلل تعالى أثيب عمييا ،وان قصد معصيتو عوقب عمييا
وبناء عميو فان االصل في صبلح العمل ىو النية والمقصد ،فاألعمال المباحة التي ال يقصد منيا أصحابيا
االضرار بالبيئة تعتبر أعماال صالحة ومثابا عمييا وان حصل منيا بعض الضرر ما دام ىذا الضرر غير
مقصود  ،غير أنو يجب التوقف عن ىذا العمل عند اكتشاف ضرره ،بل ان النية اذا تمكنت من القمب في
اصبلح البيئة ورعايتيا أجر صاحبيا وأثيب ،وان لم يتمكن من فعل شيء ،حيث أن النية يمكن أن تحول
العادات في اصبلح البيئة وعمارتيا الى عبادات.
ثانيا :قاعدة ال ضرر وال ضرار
وىذه ىي أىم القواعد ،فيي تيدف الى تحصيل المقاصد وتقريرىا بدفع المفاسد أو تخفيفيا ،والضرر ىو
الحاق مفسدة مطمقا ،والض ارر الحاق مفسدة بالغير ال عمى وجو الجزاء المشروع ،وىو مقابمة الضرر بمثمو ،
 -1محمد بكر اسماعٌل ،القواعد الفقهٌة بٌن االصالة والتوجٌه ،مرجع سابق  ،صــ.133
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ومقتضى القاعدة أنو ال ينبغي اتيان السموك الذي يسبب األذى والضرر في المال أو النفس ،ويتحقق الضرر
بالتعدي المباشر وغير المباشر من خبلل افساد العناصر البيئية التي تمزم لوجود وبقاء المصمحة المصونة،
كافساد أو تمويث اليواء أو الماء أو التربة الذي ينشأ عنو ىبلك المزروعات أو الحيوانات أو االنسان ،فذلك
ضرر يجب منعو وذلك لقاعدة " الضرر يزال" حتى لو كان من أتى الفعل يمارس نشاطا مشروعا كصاحب
المصنع ،ولو كان أيضا يحقق مصمحة أو منفعة طالما يصاحب ذلك أضرار ومفاسد بناء عمى قاعدة " درء
المفاسد أولى من جمب المصالح".

)(1

ويرتبط بيذه القاعدة عدد كبير من القواعد الفرعية التي تبين مجمميا ،وتقيد مطمقيا ،وتخصص عموميا،
وتكشف عن مقاصدىا ،ومن ىذه القواعد :الضرر يزال ،والضرر ال يزال بالضرر ،ودرء المفاسد أولى من
جمب المنافع ،والتصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة ،والضرورات تبيح المحظورات ،وما أبيح لمضرورة يقدر
بقدرىا ،وما جاز لعذر بطل بزوالو ،والمشقة تجمب التيسير ،واالمر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق ،وىذه
اشارة الى أن المسمم يجب أن يتسم بالوسطية في كل أمور حياتو ،ومنيا عبلقتو بالبيئة ،فبل يكون مائبل الى
االفراط أو التفريط ،وىذا ىو العدل ،والضرر األكبر يدفع بالضرر األخف .
ثالثا :قاعدة اذا اجتمع الحالل والحرام غمب الحرام

()2

وىذا يعني أنو اذا تساوت مصمحتان في فعل أو مشروع معين يتصل بأمر البيئة ورعايتيا ،بحيث تقدم
األولى نفعا وتجمب الثانية ضررا ،أو أن المصمحة مباحة من ناحية لكنيا محرمة من ناحية أخرى فان
التحريم ىو الذي يغمب ويوقف ذلك العمل أو المشروع ،كما في قيام الدولة ببعض األنشطة المشروعة،
كالمصانع ،أو المفاعبلت النووية وغيرىا من االنشطة التي يمكن أن تسبب مخاطر لمناس جراء التموث
 -1محمد بكر اسماعٌل ،القواعد الفقهٌة بٌن االصالة والتوجٌه ،مرجع سابق  ،صـ .154 ، 145 ،11
 -1مصطفى كامل مصطفى  ،خواطر إسالمٌة فً التوعٌة البٌئٌة والسكانٌة 1111 ،م .مطبعة نهضة مصر،
صــ.04
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المتحقق عن ىذه االنشطة رغم مشروعيتيا واباحتيا ،ففي ىذه الحالة يجب أن تكون ممارسة ىذه االنشطة
مقرونة بقيد عدم االضرار باآلخرين أو احداث المخاطر ليم ،واال فيحرم القيام بيذه االنشطة ،وىذه القاعدة
تتكامل مع القاعدة السابقة وغيرىا من القواعد في ضبط التصرفات والسموكيات البيئية من ناحية تشريعية
فقيية.
رابعا  :قاعدة من أحيا أرضا ميتة فهي له
مما ال شك فيو أن احياء األرض الموات يساىم مساىمة كبيرة في الحفاظ عمى التوازن البيئي ويساىم
في تحسين ظروف البيئة وتيسير سبل الحياة لمناس جميعا ،حيث يحقق ىذا االحياء زيادة المساحة المزروعة
فيزداد الغطاء النباتي الذي يؤدي الى تحسين الظروف البيئية كتخفيض درجة الح اررة وتمطيف الجو ،والحد
من الزحف الصحراوي والضغط العمراني.
ومن ىنا فقو الصحابة والتابعون قيمة عمارة االرض واحياء مواتيا ،فقد كان من سياستو عميو السبلم
وخمفائو من بعده االقطاع من األراضي البور لبعض الرجال الذين قدموا خدمات جميمة لمدولة اإلسبلمية ،فيي
من جية مكافأة ليم ،ومن جية أخرى تشجيع عمى استصبلح االرض واعمارىا ،ونتج عن ذلك أيضا نزع
االرض الموىوبة ممن ال يعمرىا ،فإنما يقطع الحاكم ألجل المصمحة ،ألن تصرفاتو عمى الرعية منوطة
بالمصمحة كما جاء في القاعدة الفقيية  ،فاذا لم تتحقق المصمحة بان لم يعمرىا من اقطعت لو ولم يستثمرىا
فإنيا تنتزع منو ،وذلك ألن ممكية االرض في اإلسبلم ىي ممكية انتاج تبعا لغاية خمق االرض وكيفية التعامل
معيا ،فمن ينتج يممك ومن ال ينتج ال يممك.

()1

-1عبد السالم العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة -طبٌعتها ووظٌفتها وقٌودها،مكتبة االقصى،عمان1133،م .16 -،1
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خامسا :قاعدة كل المسمم عمى المسمم حرام دمه وماله وعرضه
ومفيوم ىذه القاعدة أن المسمم معصوم الدم والمال ،فبل يحل أييما بغير حق ،وىذه القاعدة يمكن أن
تشمل أبواب الفقو كميا ألن الفقياء يتكممون عن ىذه الحقوق الثبلثة ،ولذلك فإنيا تعد ضمانا لحفظ الحقوق
كميا ،وميثاق شرف يحتكم اليو المسممون في الوفاء واالستيفاء ،وقد سبق البيان أن مصادر البيئة حق عام
لمبشرية عمى اختبلف أجياليا ،فمؤلجيال البشرية القادمة حق في ىذه المصادر مثل حق الجيل الحاضر الذي
يتمتع وينتفع بيا .

)(1

ولذلك يجب عمى ىذا الجيل رعاية وحماية ىذه المصادر عمى الوجو الذي يصمح تسميميا عميو لمجيل
القادم ،ليتمكن من االنتفاع بيا باعتبارىا ممكا وحقا ثابتا لو.

 -3محمد بكر اسماعٌل ،القواعد الفقهٌة بٌن االصالة والتوجٌه ،مرجع سابق  ،صـ.241

28

الخاتمة
من خبلل ىذه البحث يتضح أن عبلج مشكبلت البيئة رىين بعبلج اإلنسان نفسو ،فيو الذي أفسدىا
بجشعو وظممو واسرافو وعميو أن يصمحيا.
فمن استقراء األحاديث النبوية يجد الباحث أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يغير داخل الصحابة
ويعالج نفوسيم فيي أصل الداء ،والقرآن الكريم يقر ىذه القاعدة االجتماعية ،يقول سبحانو " :إُ اهلل ال ٌغري ٍب ثقًٌ
حزى ٌغريًا ٍب ثأّفغيٌ"(.)1
كما أن السنة النبوية لم تقتصر عمى تحديد أساليب الثواب لممحسنين لمبيئة والعقاب لممسيئين ليا ،بل
تعدت ذلك إلى جعل أخبلقيات التعامل مع البيئة سموكا حميدا يجب أن يمتزم بو المسمم ويراقب في أدائو ربو.
وذكرنا أيضا بعض القواعد الفقيية التي وضعيا فقياء اإلسبلم والتي يمكن االستفادة منيا في مجال
البيئة ،وىي ليست كل القواعد ،كما أنيا ليست كل أعمال الفقياء في ىذا المجال ،فقد أبدعوا في تقديم كثير
من النظريات الفقيية التي يمكن االفادة منيا في مجال البيئة كنظرية التعسف في استعمال الحق ،ونظرية
الباعث ،ونظرية المخاطر ،ونظرية الظروف الطارئة ..وغيرىا مما ال مجال لمخوض فيو في ىذا المقام .
وبذلك استطاع الفقو اإلسبلمي أن يتمثل المبادئ والتعاليم التي وضعيا القران الكريم والسنة النبوية
المطيرة ،وأ ن يستخمص منيا المقاصد العامة التي تكفل لمبيئة سبلمتيا ،وتمزم االمة بصيانتيا ،وتحرم العبث
بمواردىا التي جعل اهلل ديمومتيا وازديادىا رىنا بشكره عمييا ،أي حسن التصرف فييا ،وقمتيا وانقبلبيا نقما
ضارة وشرو ار ميمكة مرتبط بانحراف االنسان في التعامل معيا ،وكفرانيا باستغبلليا في غير الغاية التي
خمقت ليا.

 - 1سورة الرعد :اآلٌة رقم
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أوالً  :النتائج:
لقد توصمنا الى جممة من النتائج نسرد بعضا منيا عمى النحو التالي:
مكونات البيئة لصالح اإلنسان بما يتبلءم ومقام تكريمو  ،ولذا كان العبث بيا إساءة
 -1سخر اهلل كل ّ
لمقيم اإلنسانية سر الخمق اإلليي.
 -2جاءت الشريعة اإلسبلمية بأصوليا وفروعيا وقواعدىا الفقيية ومقاصدىا التشريعية بمنيج شامل
يضمن رعاية البيئة ،ويقوم ىذا المنيج عمى أساس الربط الوثيق بين عقيدة االنسان واستقامتو وبين
صبلح بيئتو وازدىارىا ،وجعمت االخبلل بيا اخبلال بالدين وخروجا عن منيج رب العالمين.
 -3التشريعات اإلسبلمية ىي وحدىا الكفيمة برعاية البيئة ،ألنيا تجعل ىذه الرعاية جزءا من العقيدة
وفريضة يجب القيام بو.
 -4وضعت الشريعة أحكاما ونظما تشجع عمى استصبلح الموارد البيئية مثل :احياء االراضي البور
والصحراوية واستغبلليا بالزراعة واالستثمار ،كما حظرت الشريعة قطع الشجر والنبات والعبث بو،
وجعمت لبعض األماكن حرمة خاصة يمنع فييا قطع الشجر والنبات ،كما جاءت بأحكام واضحة
ومفصمة تقوم عمى حفظ اليواء وابقائو نقيا صافيا من كل ما يموثو أو يفسده.
 -5الحفاظ عمى مقدرات األرض حاجة بشرية وضرورة دينية ،ال يجوز المساس بيا تحت أي ذريعة
عممية.
ثانياً  :التوصيات:
توصل الباحث الى جممة من التوصيات نسرد بعضا منيا عمى النحو التالي :

 -1تقديم الرؤية اإلسبلمية لمشكبلت البيئية إلى العالم اآلخر وذلك عن طريق ترجمة

األعمال الرائدة في ىذا المجال إلى المغات العالمية ليتعرف العالم عمى ىذه الرؤية التي
ىي تعالج أساس المشكبلت البيئية وتقدم حموالً ناجحة ليا .

 -2نشر ثقافة المحافظة عمى البيئة لدى الناشئة وذلك عن طريق تضمين المناىج الدراسية
في المدارس والجامعات موضوعات تعرف بالمشكبلت البيئية وطرق الوقاية منيا .

 -3التأكيد عمى دور المنظمات والييئات المدنية في رفع درجة الوعي البيئي ودفع الناس
لممساىمة في المحافظة عمى البيئة .
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 -4المساىمة في تفعيل دور االتفاقيات الدولية وحشد الجيود عمى كافة المستويات لتنفيذ
بنودىا.
 -5تبني المنظور اإلسبلمي فيما يتعمق بأنماط اإلنتاج واالستيبلك المتوازنة بيئياً واستخدام أساليب
التقنية المبلئمة لمبيئة.
 -6تخصيص برامج محددة عمى وسائل اإلعبلم تعنى بحماية اإلنسان من فعمو المضر بالبيئة التي
جعميا اهلل رحماً ليعيش فييا بعافية وكرامة  ،من خبلل تسميط الضوء عمى المنظور اإلسبلمي لمكون
من حولنا والقوانين التي تحكم الحياة فيو  ،بقصد تعميق الوعي البيئي لدى الفرد والمجتمع ،وحث
شرائحو عمى االسيام في رعاية البيئة ومواردىا.
المشوىة لمخمق بأنو
 -7الحكم عمى كل مستخدم لؤلسمحة اإلشعاعية و البيولوجية
ّ
المسممة لؤلرض و ّ
خارج األسرة اإلنسانية  ،يجب تعريتو بالمحافل الدولية.
قائمة المراجع والمصادر:
 .1أحمد عبد الكريم سبلمة1419 ،ىـ ،حماية البيئة في الفقو اإلسبلمي ،مجمة االحمدية ،العدد االول .
 .2أحمد عبد الكريم سبلمة ، ،المبادئ والتوجييات البيئية في اعمال المؤتمر الدولي لمسكان والتنمية،
القاىرة 19994.م .
 .3البخاري (ت  256ىـ) ،الجامع الصحيح – صحيح البخاري -مطبعة دار الشعب ،القاىرة،
1378ىـ .
 .4البييقي (ت  516ىـ) ،السنن الكبرى ،دار الفكر ،بيروت ،ب ـ ـ ت .
 .5الترمذي (ت  279ىـ)،الجامع الصحيح(سنن الترمذي) ،تعميق المحدث محمد ناصر الدين االلباني،
مكتبة المعارف ،الرياض ،ط. 1
 .6الجرجاني ،كتاب التعريفات ،تحقيق ابراىيم االبياري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1985، 5م .
 -7مصطفى كامل مصطفى  ،خواطر إسبلمية في التوعية البيئية والسكانية199 ،م.مطبعة 7.
نيضة مصر ،القاىرة.
 .8ابن حجر العسقبلني (ت  852ىـ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار الحديث ،القاىرة ،ط1
1419،ىـ 1998/م .
 .9ابن حزم االندلسي (ت  456ىــ) ى باآلثار ،المحمى ،دار الكتب ،المحل العممية ،بيروت ،ب ـ ـ ت .
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-11ابو داود (ت  275ىـ) ،سنن ابي داود ،تعميق المحدث محمد ناصر الدين االلباني ،مكتبة
المعارف ،الرياض ،ط ، 1ب ـ ت .
 -11الرازي ،مختار الصحاح ،مطبعة عيسى الحمبي ،القاىرة ،ب ـ ت .
-12ابو زىرة ،الممكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسبلمية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ب ـ ـ ت .
 -13الشاطبي ،الموافقات ،تحقيق مشيور بن حسن ال سممان ،دار ابن عفان ،الجيزة-مصر ،ط1
1421،ىـ .
-14الشيزري ،نياية الرتبة في طمب الحسبة ،دار الثقافة ،بيروت ،ط1411 ،2ىـ 1981/م .
-15عبد السبلم العبادي1988 ،م ،الممكية في الشريعة اإلسبلمية -طبيعتيا ووظيفتيا وقيودىا-
،مكتبة االقصى،عمان ،ط.1
 -16عبد المجيد عمر النجار1419 ،ىـ ،قضايا البيئة من منظور اسبلمي ،و ازرة االوقاف والشؤون
اإلسبلمية ،مركز البحوث والدراسات ،الدوحة -قطر1999 ،م ،ط. 3
 -17ابو عبيد ،االموال ،تحقيق محمد ىراس ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1416، 1ىـ1986 /م .
-18ابن فارس ،معجم مقاييس المغة ،دار الفكر ،بيروت ،ط1994، 1م .
-19الفيومي (ت  771ىـ) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،المطبعة العممية ،القاىرة ،ط1
1315،ىـ .
-21ابن قدامة موفق الدين ابو محمد (ت  621ه) ،المغني ،مكتبة الجميورية العربية ،القاىرة ،ببل .
-21القرضاوي1421 ،ىـ 2111 /م ،رعاية البيئة في شريعة اإلسبلم ،دار الشروق ،القاىرة .
-22قمعة جي وحامد صادق قينبي1415 ،ىـ 1985/م ،معجم لغة الفقياء ،دار النفائس ،بيروت،
ط. 1
-23الكاساني (ت  587ه) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط2
1416،ه1986 /م .
-24االلباني ،سمسمة االحاديث الصحيحة ،مكتبة المعارف ،الرياض1415 ،ىـ1995 /م .
-25ابن ماجو (ت  275ه) ،سنن ابن ماجو ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة عيسى الحمبي،
القاىرة1313 ،ىـ .
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-26مالك بن أنس (ت 179ه) ،الموطأ ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار احياء الكتب العربية،
بيروت ،ببل .الماوردي (ت 451ه) ،االحكام السمطانية والواليات الدينية ،دار الحرية لمطباعة،
بغداد1419 ،ىـ 1986/م
. -27محمد بكر اسماعيل1417 ،ىـ1997 /م ،القواعد الفقيية بين االصالة والتوجيو ،دار المنار،
القاىرة ،ط. 1
-28محمد حسن ابو يحيى1418 ،ىـ1988 /م ،نظام االراضي في صدر الدولة اإلسبلمية ،دار
عمار ،عمان ،ط. 1
 -29محمد بن الحسن الشيباني ،كتاب االصل ،تحقيق ابو الوفا االفغاني ،مطبعة دار المعارف
العثمانية ،ط، 1ببل.
-31محمد السيد ارناؤوط1993 ،م ،االنسان وتموث البيئة ،الدار المبنانية ،القاىرة .
-31محمد شمتوت1413 ،ىـ1983 /م ،من توجييات اإلسبلم ،دار الشروق ،القاىرة ،ط. 7
-32مسمم (ت  261ه) ،الجامع الصحيح – صحيح مسمم  ،-تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة
عيسى الحمبي ،القاىرة1374 ،ىـ .
-33ابن منظور (ت 711ه) ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت1968 ،م .
-34د .قطب الريسوني  ،المحافظة عمى البيئة من منظور إسبلمي  ،الطبعة األولى  1429م 2118
م دار ابن حزم
-35النووي (ت 676ه) ،روضة الطالبين ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1412، 1ه1992 /م .
ابو يوسف ،الخراج ،دار المعرفة ،بيروت ،ب ـ ت.
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