قضايا البيئة في الفقه اإلسالمي
بحث مقدم

لمؤتمر القانون والبيئة
المنعقد في الفترة من 42،42إبريل 4108

بكمية الحقوق – جامعة طنطا
لمدكتور
أحمد محمود عبد العال عمى العوضى

مدرس المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي – بكمية القانون
جامعة عمر المختار – فرع القبة (سابقًا)
عضو الجمعية المصرية لمقانون الدولي

وعضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع

بسم اهلل الرحمن الرحيم

(سنُ ِري ِهم آياتِنَا فِي ْاْلفَ ِ
ْح ُّق
اق َوفِي أَن ُف ِس ِه ْم َحت ٰ
َّى يَتَبَ يَّ َن لَ ُه ْم أَنَّهُ ال َ
َ ْ َ
ۗ)
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خير يفقهه في الدين"
قال رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم "من يرد اهلل به ًا

4

مقدمة
تمثللل البيئللة لريان حيللاة اإلنسللان منةللا يتللنفس ل لوااة ،ومنةللا يح للل م ل

ويتح للرك ،وف للي داومة للا ينم للو وي للتعمم ويعم للل ويتك للاثر ويك للد ويتعل ل

ل اؤ  ،وفيةللا يسللير

ويس للتري  ،فح للرى باإلنس للان

وت ل لريعاته أن يح للرص ك للل الح للرص مل ل المحافظ للة مل ل لل ل البيئ للة ،كم للا حر ل ل

اإلسالمية وك لك الفقه ٍ
اإلسالمي م

م العمل واإلنتاج واإلبداع والتقدم.

لك ،لتكون بيئة نظيفة ،بيئة

حية ،بيئة منع ة م لجعة

ل ا واإلنسان ال ينف ل ن بيئته ،بل لو في حالة تفا ل دائم معةلا ،فل ا كانل

نظيفللة

ال ل لريعة

لل البيئلة بيئلة

للحية ممتعللة ،انعكللس لللك م ل إنسللان ل ل البيئللة فللي حياتلله ،وفللي مملله وفللي سللموكه
لل البيئللة يللر نظيفللة ،و يللر

وت لرفاته ،وأوالقلله جوانتاجلله جوابدا لله كل لك وفللي المقابللل إ ا كانل
حية ،أي بيئة مموثة ،انعكس لك م إنسان ل البيئة في ردااة ممه ووموله ،وقمة إنتاجه،
ومرضه وضعفه ،وسوا

حته ،وانحطاط أوالقه ،وقباحة ألفاظه.

قديما كان
ل ا ومما يؤكد لك أن الريف ً
وقوته ،و ازرة إنتاجه ،وأوالقه الطيبة.

حته

بيئة نظيفة مما انعكس م اإلنسان الريفي في

ل ا ومن الناحية ال ر ية والفقةية تالحظ أن الفقه اإلسالمي اللتم بالمحافظلة مل البيئلة التماملا
يانتةا من التموث ،فالفقه المالكي ب فة وا ة التم في نوازله بالقضلايا البيئيلة

كبير ود ا إل
ًا
بالغا حيث د ا في كتابا
التماما ً
ً

الفقةاا المالكيين إل منع التموث الناتج ملن دولان األفلران إ ا
ي ارق ل

م للادر األدونللة التللي تللؤ ي النللاس

كللان قر ًيبللا مللن النللاس وتللم وا بلله ،كمللا كللان المحتس ل
ويقوم بمنعةا ،كما يراق مومفا دور الدبغ ،وما ابةةا من مومفا

تقسيم :هذا وسنتناول عرض هذا البحث من خالل المباحث التالية

األفران ويممر بمنعةا

المبحث األول :التعريف بالبيئة وموقف القرآن والسنة النبوية منةا
ونعرضه من والل مطمبين-:

المطمب األول :التعريف بالبيئة لغة وا طالحا
الفرع األول :التعريف بالبيئة لغة

طالحا
الفرع الثاني :التعريف بالبيئة ا
ً

المطمب الثاني :موقف القرآن الكريم والسنة من البيئة
الفرع األول :موقف القرآن الكريم من البيئة

الفرع الثاني :موقف السنة النبوية من البيئة
0

انظر الدكتور  /م طف البعزاوي :فقه الحفاظ م البيئة في ضوا المقا د ال ر ية من والل نوازل الغر ٍ
اإلسالمي

2

0

المبحث الثاني :موقف الفقه اإلسالمي من البيئة
ونعرضه من والل المطال

التالية

المطمب األول :التمام الفقه اإلسالمي بالطةارة وجعمةا أول أبوابه

المطمب الثاني :الحفاظ م البيئة يحفظ النفس ولو مق د ر ي

المطمب الثالث :الفقه المالكي يمنع الضرر الناتج ن مومفا

دور الدبغ واألفران

المطمب الرابع :اإلنسان ليس مال ًكا لألرض حت يفسدلا جوانما لو مستومف

المبحث األول

2

تمهيد وتقسيم-:
لمبيئة تعريفا

التعريف بالبيئة وموقف القرآن والسنة النبوية منها

كثيرة حس

الزاوية التي ننظلر منةلا إلل البيئلة ،فةنلاك تعريلف لغلوي أللتم بله أللل

المغللة ،ولنللاك تعريللف ا للطالحي جللاا بلله قللانون البيئللة ،ك ل لك نتعللرض لموقللف الق لرآن الك لريم
التالية:

والسنة النبوية من البيئة و لك من والل المطال

طالحا
المطمب األول :التعريف بالبيئة لغة وا
ً

المطمب الثاني :موقف القرآن الكريم والسنة النبوية من البيئة
المطمب األول

تمهيد وتقسيم:

اصطالحا
التعريف بالبيئة لغة و
ً

لغويلا،
جرى العمل في معظم األبحاث العممية م وضع تعريف لغوي لمموضوع يحلدد الملراد بله ً
وك لك تعريف ا طالحي لمموضوع لمتحديد داللة ل ا الم طم

نلد المتو

لين ،و مل

للك

نتناول كالً من التعريف المغوي ،والتعريف اال طالحي لمبيئة من والل الفر ين التاليين-:
الفرع األول

التعريف المغوي لمبيئة

تعريف البيئة لغة :بمنةا كلل ملا يحليط بلالفرد أو المجتملع ويلؤثر فيةملا ،0كملا يقلال لن البيئلة لغلة
المنزل والحال ،ول ا يقال بيئة اجتما ية ،وبيئة سياسية.

4

الفرع الثاني

التعريف االصطالحي لمبيئة
ورد في قانون البيئة الم ري رقم  2لسنة  0992تعريفًا لمبيئلة بمنةلا المحليط الحيلوي الل ي ي لمل
الكائنا الحية ،وما يحتويه من مواد ،وما يحيط به من لواا وماا وتربة ،وما يقيمه اإلنسلان ملن
من آ

0

2

المطمب الثاني

المعجم الوجيز ال ادر ن مجمع المغة العربية ،طبعة و ازرة التربية والتعميم ،سنة 0999م ،با

ال ادر ن مجمع المغة العربية ،الجزا األول ،الطبعة الثالثة ،سنة 0974م0294-ه ،با

4

(بوأ) ص 66وك لك المعجم الوسيط

(بوأ) ص77

المعجم الوسيط ال ادر ن مجمع المغة العربية ،الجزا األول ،الطبعة الثالثة ،سنة 0974م0294-ه ،با

وك لك المعجم الوجيز ال ادر ن مجمع المغة العربية ،طبعة و ازرة التربية والتعميم ،سنة 0999م ،با

بوأ ،ص77

(بوأ) ص66

ادر ،بيرو  ،الطبعة األولي ،سنة 4111م،

أيضا لسان العر البن منظور :المجمد الثاني ،طبعة جديدة محققة ،النا ر دار
و ً
با (بوأ) ،ص 076وك لك :المعجم الوسيط ال ادر ن مجمع المغة العربية ،الجزا األول ،الطبعة الثالثة ،سنة 0974م0294 -ه،
با

2

(بوأ) ص77
قانون البيئة رقم  2لسنة  ،0992المادة0

5

تمهيد وتقسيم-:

موقف القرآن الكريم والسنة النبوية من البيئة
السللنة النبويللة بللنفس القللدر بالبيئللة وبقضللايا

لر  ،كمللا التمل
التمامللا كبيل ًا
الللتم القلرآن الكلريم بالبيئللة
ً
البيئللةو و لللك تم ل ًليا مللع رحمللة ا لمعللاممين فالسللنة جللاا

رحمللة مللن ا  ،وأ للار إل ل كللل مللن

للانه أن يحقللق ل ل الرحمللة ،ول ل فق لد ق للال تعللال فللي بيللان دور الرسللول
0
بالنسبة لإلنسانية والكون كمه (ومَاَأ ْرس ْلناكَإِ اَّلَر ْحم ًةَلِ ْلعالمِينَ)

وم

للم ا

ميلله وس للمم

لك نتناول التمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالبيئة و لك من والل الفر ين التاليين
الفرع األول

اهتمام القرآن الكريم بالمحافظة عمى البيئة
ورد

فللي القلرآن الكلريم آيللا

قرآنيللة كثيلرة تللد و إلل المحافظللة مل البيئللة ،وتحللث النللاس م ل

دم إفساد البيئة ،لتكون بيئة نظيفة وبيئة

حية.

ل ا ومن ل اآليا القرآنية التي تد و إل المحافظة م البيئة و دم إفسادلا بلمي وسليمة قولله
4
سدوا فِي ْ
ض"
وال ت ْف ِ
تعالي " َ
اْل َ ْر ِ
أي ال تفسلللدوا فلللي األرض بل للمي لللكل مل للن األ ل للكال ،فلللال تفس للدوا فل للي األرض لواالل للا بل للالتموث

الةوائي ،وال تفسدوا في األرض مائةا بالتموث المائي ولك ا.
ك للله قوللله تعللالي إِنَّ َّ
َّللاَ يُ ِحب ا تنوَّب َِّتَِوهَ َحيُ ِح ب ا ت ْن ُموَطَ ِّهب ِسيهَ 3وال تقت للر الطةللارة لنللا مل طةللارة
البللدن فقللط ،بللل لللي أ للم مللن لللك لت للمل طةللارة الثللو وطةللارة المكللان ،وطةللارة البللدن ،وطةللارة
ال ارع ،وطةارة الطريق ،وطةارة الحي ،وطةارة المحافظة ،والدولة ،وطالرة األرض امة.

البيئللة الطللالرة النظيفللة

أيضللا أن ا سللبحانه وتعللالي يحل
لل ا ويست للف مللن لل اآليللة الكريمللة ً
يللر المموثللة ،ويح ل البيئللة الجميمللة فللا جميللل يح ل الجمللال فللي كللل لليا وا محسللن يح ل
اإلحسان في كل يا ،ويكر القب والقا و ار في كل يا ،ول لك جعمل

القلا و ار والنجاسلا

تنفير لمناس منةا.
والمؤ يا بيوتًا وم ار ي لم ياطين ًا
4
ِ ِ
يما)
س ُك ْم إِ َّن اللَّهَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
وك له قوله تعالي ( َوَل تَ ْقتُ لُوا أَنْ ُف َ
ََسنم انمراَقترلَْل انرا ًَمِيعراًَ
َبغ ْي ِررَن ْفر أ َأ ْوَسسرافأَسِرََْض ْر ِ
وأي ً
ضا قول هللا تعاليَ(منَقتلَن ْفسا ً ِ
5
ومنْ َأ ْحياهاَسنم انماَأ ْحياَْل انا ًَمِيعَا ً)َ
0
4
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2
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6

ل ا ويست ف من اآليتين السابقتين ضرورة الحفاظ م حياة اإلنسان ،ومنع أي وطر يةدد حياة
اإلنسللان مثللل تمللوث البيئللة التللي يعلليش فيةللا ،بللل إن تمللوث البيئللة يعتبللر مللن أ للد
بحياة اإلنسان وا ة في ل ا الع ر الل ي زاد

وتنو ل

فيله المموثلا

للور المسللاس

مثلل التملوث اإل لعا ي،

والتموث الكيميائي و وادم السيا ار  ....الخ

ل ا ولناك آيا

قرآنية أورى تممرنا بعدم االقت ار ملن األ ى منةلا قلول ا تعلال

المحيض قل هو أذى فانتزلوا النساء في المحيض ول تقربوهن حتى يطهرن (
لل ا ونسللتنتج مللن لل

(ويس للون ن ن

0

الكريمللة أنلله إ ا كللان ا سللبحانه وتعللال يممرنللا بعللدم االقتل ار مللن

لببا ف للي جمل ل
األ ى والقللا و ار  ،فةل ل ا األم للر يتض للمن ض ل ً
لمنا أال نك للون نح للن س ل ً
القا و ار الت تموث البيئة وتفسد في البر والبحر.

لل ل ا األ ى ولل ل

الفرع الثاني

اهتمام السنة النبوية بالمحافظة عمى البيئة
ورد

في السنة النبوية أحاديث كثيرة تممرنا بالمحافظة م البيئة ،ومن ل األحاديث
م ا

قوله

ميه وسمم (وتميط األ ى ن الطريق

دقة )

()4

ل ا جوا ا كان في كف األ ى ن الطريق
أثم ومع ية ورسوله ،و ن كبير ،جواضرار بالناس جوافساد في األرض
م ا ميه وسمم ن التبول في الماا أو التغوط في مج ار  ،كما نة
وك لك نة رسول ا
م ا

دقة ،ف ن وضع األ ى والقا و ار في الطريق العام

مية وسمم ن ال ر من الماا النجس أوالتوضوا منه  ،فقال رسول ا

م

وسمم (ال يبولن أحدكم في الماا الدائم وال يغتسل فيه في الجنابة )

ميه

ل ا جوا ا نظرنا إل ل ا الحديث نجد أنه يحافظ م البيئة من التموث وا ة البيئة المائية ،
ألن الماا لو سبباً لوجود كل كائن حي وبتموث الماا يةمك كل كائن حي ،م دقاً لقولة تعال
(وجع ْم َنا ِم َن ا ْلم ِ
ش ْي ٍء َحي)
اء ُك َّل َ
َ ََ
َ
م ا ميه وسمم قطع األ جار ألنةا تمد البيئة باألكسجين
 وأيضا حرم رسول االنقي الالزم لتنفس وحياة الكائنا

 -فقال رسول ا

م ا

مية وسمم ( من قطع سدر ،

النار) ( ،)2ك لك قال رسول ا

)0
)4
)2

الحية

م ا

و ا في رأسه

مية وسمم (من أحيا أرض ميتة فةي
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حي مسمم ( )298/0برقم ()741

رواة الطبراني

7

له) ( )0وقولة

م ا

ميه وسمم لنفس العمة ( ما من مسمم يغرس رساً أو

يزرع زر اً  ..............إال كان له به

دقة )

()4

فة األحاديث تد و إل تنظيف البيئة والحفاظ ميةا وتنميتةا بالزرع واأل جار لكي يقل الةواا
المموث المحمل بثاني أكسيد الكربون ويزيد الةواا النقي
الحية وأيضاً جع رسول ا

المحمل باألكسجين النقي المنعش لحياة جميع الكائنا

ميه وسمم م إزالة األ ى من الطريق لحسن االستفادة من البيئة فقال رسول ا

مية وسمم (بينما رجل يم ي بطريق فوجد
م ا

وك لك قوله

ن وق فمو ف كر ا فغفر له )

مية وسمم (ال ضرر وال ضرار )

() 2

م ا

م ا

() 2

أي ال تضر نفسك  ،وال تضر

يرك  ،ألن المسمم مممور بمال يضر نفسه وال يضر ير باإلفساد في البيئة التي يعيش فيةا

ويعيش فيةا الناس مثل وضع القا و ار في الطريق العام ،جواطالق وادم السيا ار في الطريق
يتنفس منةا المارة ،فتدول ل العوادم في أجسامةم وأ ابةم  ،مما يضر ب حتةم ونفسيتةم،
ابةم ،ويتسب

وأ

رسول ا

م ا

في جم

األمراض الرئوية ،واألمراض الع بية و يرلا إليةم وأيضاً قال

ميه وسمم ( إ ا قام

السا ة وفي يد أحدكم فسيمة فميغرسةا ) ( ) 5و لك

حت تقوم القيامة م بيئة طالرة إمعاناً في المحافظة م طةر البيئة ب ورة ال مثيل لةا،
وتمكيداً منقطع النظير م ضرورة حفظ البيئة و يانتةا من أي تموث
وك لك قال رسول ا

() 6

م ا

ميه وسمم ( من أ ى المسممين في طرقةم وجب

ونستنتج من ل ا الحديث كغيرة حرص اإلسالم م

المسمم  ،وأج

ميه لعنتةم )

دم اال تداا م البيئة التي يسير فيةا

المعنة م من يموث ل البيئة  ،والمعنة لي الطرد من رحمة ا  ،والطرد من

احترام المسممين له ،والطرد من تعامل المسممين معه  ،ألنه أ ى المسممين في طرقةم وبيئتةم .

)0

)4

) 2

حي البواري ج  ،2ص011
حي البواري ج  ،2ص 92
حي البواري ج 2ص 29
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المبحث الثاني

موقف الفقه اإلسالمي من البيئة
تمهيد وتقسيم :
يظةر التمام الفقه اإلسالمي بالبيئة ،وبقضايا البيئة في حرص ال ريعة اإلسالمية م أن

يغتسل المسمم ومس م ار في اليوم والميمة لي يل األدران الظالرة والباطنة نه  ،فضال ن

وضع ضوابط دقيقة في الطةارة تكفل المسمم نظافته .
ل ا وبو وص التمام الفقه اإلسالمي بالبيئة ل

جان

من الفقه اإلسالمي إل ا تبار

الن وص التي تد و إل النظافة ال و ية والوضوا والغسل تتعمق بحماية البيئة في الفقه

اإلسالمي

ل ا وما من ك في تمثير التموث البيئي م الحياة اإلنسانية ب فة امة ،كما أن التموث

البيئي يؤدي في بعض حاالته إل المساس بالحق في الحياة  ،ول لك ف ن الن وص التي تد و
إل الوضوا والغسل والنظافة ال و ية تتضمن ب افة امة حماية لمحق في الحياة وحماية
()0

البيئة من التموث ،ألن التموث نجس البد أن نتطةر منه ون يمه

اإلسالمي من قضايا البيئة من والل المطال

التالية.

وم

لك نعرض لموقف الفقه

المطمب األول  :التمام الفقه اإلسالمي بالطةارة وجعمةا أول أبوابه

المطمب الثاني  :الحفاظ م البيئة يحفظ النفس ولو مق د ر ي
المطمب الثالث  :الفقه المالكي يمنع الضرر الناتج ن مومفا

دور الدبغ واألفران

المطمب الرابع  :اإلنسان ليس مالكاً لألرض حت يفسدلا جوانما لو مستومف
المطمب األول

اهتمام الفقه اإلسالمي بالطهارة وجعمها أول أبوابه
إن التمام الفقه اإلسالمي بالطةارة والنظافة التمام ير ادي ،لك أن الفقه اإلسالمي ني
ناية كبيرة بالطةارة وجعل با

الفقه اإلسالمي .
) 0

الطةارة أول أبوابه في جميع كت

وم نفا

وموطوطا

الدكتور  /أ رف توفيق مس الدين  :الحماية الجنائية لمبيئة في الت ريع الم ري  ،النا ر دار النةضة

العربية  ،الطبعة الثانية  ،سنة  ،4104طبعة مزيدة وممقحة طبقاً ألحدث التعديال
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وأحكام القضاا  ،ص 22

فالطةارة في كت

الفقه اإلسالمي جاا

قبل ال الة  ،وقبل ال يام ،وقبل الحج  ،بل جعم

كعبادة ال الة –و بادة الطواف بالكعبة في

ل الطةارة مقرونة بالوضوا ك رط لقبول العبادا
الحج والعمرة

ل ا والتمام الفقه اإلسالمي بالطةارة والنظافة سواا باستودام الماا أو باستودام الحجارة و لك

إلزالة النجاسة  ،كما أن ا تراط الفقه اإلسالمي ل حة ال الة طةارة الجسم والثو  ،ومكان
ال الة يؤكد التمام الفقه اإلسالم بنظافة البيئة بكل نا رلا لك أن ا تراط الفقه اإلسالمي

طةارة مكان ال الة ي ير إل معن لام أال ولو ضرورة طةارة األرض كمةا  ،وا تراط الفقه

اإلسالمي طةارة ماا الوضوا ي ير إل معن لام أال ولو ضرورة طةارة الميا كمةا سواا كان

ميا بحار أو ميا أنةار أو أبار أو يون أو يرلا ،والحفاظ م جميع أنواع الميا ب ورة
طالرة ونظيفة ونبعد نةا جميع أنواع التموث ،و لك ألن الماا ن ر لام لمحياة ووسيمة

الطةارة والنظافة ،ولقد ني اإلسالم ناية فائقة بالميا وبنظافة الميا  ،حيث فرق وميز الفقةاا
المسممون بين أنواع الميا  ،وما ي م منةا لم ر والتطةر ،وماال ي م كل ل ا من أجل
تحقيق مق د فقةي إسالمي أال ولو النظافة لعن ر الحياة أال ولو ن ر الماا

()0

ل ا وقد التم الفقه اإلسالمي بنظافة اإلنسان نفسه وطةارة جسمه  ،وثوبه قبل أن ي رع في
ٍ
إمعانا من الفقه اإلسالمي في االلتمام بالنظافة ،وأنةا من الدين ،بل جعم
ال الة أو العبادة
بالنظافة  ،جوانةا من الدين  ،بل جعم

النظافة من األيمان ،وبالتالي يكون التموث منافي لإليمان

با ورسوله  ،و لك ألن األرض أرض ا  ،فمن يموثةا بالقا و ار فةو يدنس أرض ا  ،فكيف

يتفق ل ا مع اإليمان با  ،وك لك الماا لو ماا ا فمن يموثه بالقا و ار والمموثا
م ماا ا ويموثه ويفسد فكيف يتفق مع ل ا األيمان با .

ك لك ف ن الةواا لواا ا ول ا الغالف الجوي

وال الح ،ولكي تتنفس منه الموموقا

فةو يعتدي

نعة ا بما فيه من ا از ومقةا ا لموير

وتعيش ،ف ا جاا موموق يموث ل ا الةواا بالقا و ار

والمواد السامة والمواد الكيميائية الضارة  ،فانه يفسد لواا ا ال ي أراد أن يكون نظيفاً لكي
تتنفس منه الموموقا

وتعيش  ،فكيف يتفق ل ا السموك المفسد لةواا ا مع األيمان با .

ل ا وقد ربط الفقه اإلسالمي بين النظافة والتوبة  ،فالنظافة والطةارة ت به التوبة التي يتطةلر بةلا
المسللمم مللن الل نو والمعا للي والتمللوث بالقللا و ار ي للبه الوبائللث والمعا للي والل نو والف لواحش
والموبقا

التي تدنس اإلنسان العا ي

 )0أنظر في لك

الدكتور  /جعفر بد السالم  :اإلسالم والحفاظ م البيئة ،سمسمة فكر المواجةة رقم ( )06ال ادرة ن رابطة

الجامعا

اإلسالمية سنة  0246لل  4116 -م  ،ص 5وما يعددلا

01

إ ن الفقلله اإلسللالمي وال لريعة اإلسللالمية والللدين اإلسللالمي كملله يللد و إلل النظافللة فللي كللل لليا
ور .

حت النظافة المعنوية ،ول ا لو الرقي الحضاري في أسم

كما أن الفقه اإلسلالمي ينةلي لن تملوث البيئلة بلمي لكل ملن األ لكال ،حتل أن الفقله اإلسلالمي
()0
ض ِمن صوِت َك إِ َّن أَن َكر ْاأل ِ
ت ا ْل َح ِم ِ
ير)
ض ْ
ص ْو ُ
نة ن التموث السمعي قال تعال ( َوا ْغ ُ
ْ
َْ
َص َوات لَ َ
َ
()0
ا ْل َح ِم ِ
ير)
المطمب الثاني

الحفاظ عمى البيئة يحفظ النفس وهو مقصد شرعي

إن من مقا د ال ريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي مق د حفظ النفس

ل ا وفي الحفاظ م البيئة من التموث حفاظاً م ال حة العامة لإلنسلان وبالتلالي حفاظلاً مل اللنفس

الب رية التي لي من مقاصد الشريعة اإلسالمية الخمسس ( حفسظ السنفس ح حفسظ العقسل ح حفسظ المسال ح

حفسسظ النسسسل ح حفسسظ السسدين ) وتسللم بمقا للد ال لريعة اإلسللالمية الومس لة فالن للوص التللي تحمللي بةللا
ال ريعة اإلسالمية النفس الب رية وحقةا في الحياة تحمي أيضاً البيئة

()4

لن بالحفاظ م البيئلة نظيفلة.

يعتبر حفظاً و يانة لمنفس الب رية تطبيقاً لمقا دة الفقةية (كل ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب)

ف ل ا كللان الحفللاظ م ل البيئيللة يحفللظ الللنفس الب لرية ويحمللي حقةللا فللي الحيللاة الكريمللة ف ل ن الحفللاظ م ل

البيئة يعتبر من أوج الوجبا وفي ل ا السياق يقول ا سبحانه وتعال
()2
ِ
يما)
س ُك ْم ۗ إِ َّن المَّ َه َك َ
( َوَال تَ ْقتُمُوا أَنفُ َ
ان ِب ُك ْم َرح ً
()2
ِ
َح َيا َّ
يعا)
َح َي َ
اها فَ َكأ ََّن َما أ ْ
ك لك قوله تعال ( َو َم ْن أ ْ
س َجم ً
النا َ
ض فَ َكأ ََّنما قَتَ َل َّ
س ٍاد ِفي ْاأل َْر ِ
سا ِب َغ ْي ِر َن ْف ٍ
اس
الن َ
س أ َْو فَ َ
وقولة تعال ( َمن قَتَ َل َن ْف ً
َ
ل اآلية أحل ا القتل ق ا اً وأحل القتل من أفسد في األرض ل ا وي مل
األرض اال تداا م البيئة وتمويثةا

ِ
يعا)
َجم ً

()5

ففي

اإلفساد في

فانظر كيف حم اإلسالم البيئة من التموث بحسم الحد وجعل جريمة اإلفساد في األرض بما فيه

تموث البيئة حدلا القتل

) 0
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المطمب الثالث

الفقه المالكي يمنع الضرر الناتج عن مخمفات دور الدبغ واألفران
يمنع الفقه اإلسالمي وا ة الفقه المالكي الضرر الناتج ن مومفا

مومفا

دور الدبغ ،وما ابةةا من

األفران ،والحماما  ،وك لك يمنع الفقه اإلسالمي تموث الةواا بالنفايا

وا طبال

الدوا  ،ك لك يمنع الفقه اإلسالمي الضرر الناتج ن الم اريع المجاورة لمعمران ،ويجعل دور

مؤسسة الحسبة دور رقابي في رقابة المموثا
ل ا ويو

الةوائية.

ظا ميةا و لك من والل
الفقه اإلسالمي بتنمية أألراض بالت جير تنمية لمبيئة وحفا ً

النوازل الفقةية بةدف حمايتةا لما لةا من آثار كبيرة تعود م اإلنسان ،وباقي الكائنا

بالوير العميم

0

األورى

كبير بالمحافظة م التوازن البيئي ،والحكامة الجيدة لمموارد
ك لك التم الفقه اإلسالمي التماما ًا
س َي
الطبيعية بغرض الحفاظ م الرأسمال البيئي قال تعال ( َح ْتْلَ ْز َ
ض َم َد ْدوَاهَا َحأَ ْنقَ ْوىَا فِو َها َز َحت ِ
4
َحأَوبَ ْوىَا فِو َها ِمه ُك ِّم ش َْي ٍء َّم ِْ ُشح ٍن )
يضاف إل

لك أن مؤسسة الحسبة من الناحية العممية استطا

جوانبةا ما تنادي به المنتديا

العممية الحالية لمحفاظ م البيئة من التموث ر م قمة اإلمكانيا

بالنسبة لمؤسسة الحسبة ،ول ا دليل

ااا.
دااا ودو ً
البيئة ً

أن تسبق في كثير من

ادق يؤكد مدى التمام الفقه اإلسالمي بالمحافظة م
المطمب الرابع

اإلنسان ليس مال ًكا لألرض حتى يفسدها وانما هو مستخمف
إن نظرة الم رع اإلسالمي لإلنسان نظرة تبين مكانة ل ا اإلنسان من الكون ومن األرض التي
ميه أن

يعيش ميةا ،فاإلنسان ليس مال ًكا لألرض جوانما لو وميفة مستومف فيةا ،ول ا يج
يت رف ت رف األمين وفي حدود ل الوالفة بمن ال يمتي ما من منه أن يمس ل األرض
بالضرر أن ينتقص منةا أو يفسدلا ،ألنةا ليس

معدة له وحد  ،جوانما لي معدة لكل األجيال

التي ستمتي بعد إل أن يرث ا أرضه ،ومن ميةا ،والتي يج
سمةا لوميفته نظيفة وسميمة

0

2

أن يرثةا نظيفة وسميمة كما

انظر ب فة امة

الدكتور /م طف البعزاوى :فقه الحفاظ م البيئة ف ضوا المقا د ال ر ية من والل نوازل الغر اإلسالمي
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0

ض َخهِوفَةً ۗ(
وفي ل ا يقول ا تعالي (إِ ْذ قَا َل َزَاكَ نِ ْه َم ََلئِ َك ِة إِوِّي َجا ِع ٌم فِي ْتْلَ ْز ِ
ض  ................نِّوَ ْبهُ َِ ُك ْم فِي َما آتَا ُك ْم ۗ)
وك لك قوله تعالي ( َحه َُِ تنَّ ِري َج َعهَ ُك ْم َخ ََلئِفَ ْتْلَ ْز ِ
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