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 لمقاصدي للبيئة.ا عنوان المقال: التكييف
 ابن عطية  بوعبدهللا

بالمركز الجامعي بوالية غليزان  -ا-أستاذ محاضر قسم  

 

 تمهيد:

إن معرفة عناصر البيئة واألحكام الشرعية املتعلقة هبا تكتسي أمهية كبرية، وخاصة يف الوقت املعاصر الذي كثر فيه احلديث      
من جراء إحساس الدول احلديثة باخلطر الداهم من ِقبل ما حدث من تغيري يف البيئة  وذلكحول مستقل البيئة واإلنسان معا، 

عقدت يف ذلك املؤمترات، وأجريت الدراسات، وسّنت القوانني، كل ذلك من أجل محاية البيئة من املؤذن خبراب العمران، حيث ان
 اعتداء اإلنسان عليها.

والسبب الدافع إىل اختيار هذا النوع من البحث العلمي، هو أن البيئة من املسائل املستجدة اليت يغيب فيها الدليل الشرعي       
 عامة، ومقاصدها.الوفق قواعد الشريعة الشرعي  التفصيلي، لذا حيتاج يف دراستها إىل نوع من التكييف

لدراسات اإلسالمية املعاصرة هبذا املوضوع، إاّل أن البحث عن ارتباط البيئة وعلى الرغم من اهتمام كثري من املتخصصني يف ا    
ما يشفي الغليل، فكان البد من اخلوض يف غماره لعلي أضيف إضافة تكون  -ملفيما أع -باملقاصد مل حيض باالهتمام املطلوب

 بداية لرتقيته واالهتمام به . 
ديد حقيقة البيئة وإحلاقها بصصل مقاصدي لتحصيل أحكامها، ويقوم هذا واملقصود بالتكييف املقاصدي للبيئة هو: حت    

وحقيقتها، مث استكشاف األصل املقاصدي الذي ميكن أن تلحق به، والتصكد من  -أي البيئة-التكييف على حتديد طبيعة املسصلة
 جمانسته لعناصرها، مث إحلاقها به لتحصيل أحكامها.    

وخامتة،  ومبحثني ، تقسيمه إىل مقدمة وهي كاألصل ملا بعدها،  اقتضت منا طبيعة هذا الدراسة للوصول إىل هذا املطلوب     
باملقاصد  ، وأما املبحث األول فكان لبيان وجه ارتباط البيئةعالقتها باإلنسان فصما املقدمة فخصصتها إىل بيان حقيقة البيئة و 

افةة عليها، وأما اخلامتة فكانت لبيان أهم النتائ  املتحصل عليها من استخدام البيئة وطرف احملحكم ، والثاين لبيان الشرعية
 البحث.     

 اليت تتكون من العناصر التالية: المقدمةولنبدأ بعون اهلل تعاىل وحسن توفيقه بذكر   

 مفهوم البيئة:: ألولا

، أقرهبا للمعىن االصطالحي، عان متعددةغة تصيت مبوهي يف اللّ )ب و أ(،  هو اجلذر "بيئة"غوي لكلمة ألصل اللّ االبيئة يف اللغة:  -أ
﴿ َوالَِّذيَن :املنزل أو املوضع ، يقال تبوأت منزلة أي نزلته، وبوأ له منزاًل وبوأه منزاًل: هيصه ومكن له فيه. ومنه قوله تعاىلهو أهنا : 

ميَاَن ﴾  هيئة التبوُّء، والبيئة والباءة واملباءة:  :املثل، وإنه حلسن البيئة؛ أي [، جعل اإلميان حمالًّ هلم على9احلشر: ]تَ بَ وَُّؤوا الدَّاَر َواإلإِ
 ( 1.)أي حبال سوء(  بِيعة)املنزل، وباءت بِيَئة سوء، على مثال
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 : اصطالحافي البيئة ب:  

 :القانوين يف االصطالحلبيئة _ ا1

 وضعت القوانني احلديثة عّدة تعريفات للبيئة خنص بالذكر منها ما يلي:    
(، وهذا التعريف منتقد ألنه 1م بصهنا :" كل شيء حييط باإلنسان " )1991عرفها إعالن مؤمتر البيئة املنعقد باستوكهلم سنة - 

 عام فيدخل فيه ما ليس من البيئة مثل الروحنيات.

بصهنا: "احمليط احليوي الذي يشَمل الكائنات احليَّة، وما حَيتويه من مواد، وما حُييط  1994لسنة  4القانون املصري رقم عرفها  -
غري جامع وال مانع إضافة إىل  حيقق الفنية املنطقية ألنه، وهذا التعريف ال ."من هواء وماء، وما يُقيمه اإلنسان من ُمنشآتبه 

 وهو معيب يف صناعة احلدود. هطوله وتكرير مصطلحا ت

جمموعة العناصر الطبيعية واملنشآت البشرية، وكذا العوامل االقتصادية واالجتماعية اليت مُتكِّن من  القانون املغريب بصهنا:" هاعرف - 
 وهذا التعريف يوجه إليه النقد السابق ."وجود الكائنات احلية واألنشطة اإلنسانية، وُتساعد على تطورها

حيط الذي يعيش فيه اإلنسان ومجيع الكائنات بصهنا 79/1991من القانون رقم  1/1يف املادة القانون اللييب  هاعرفَ  -
ُ
: "امل

بة والِغذاء هذا التعريف وإن كان أفضل التعاريف إال أنه غري جامع، ألنه أغفل ذكر احليوان  ."احليَّة، وَيشمل اهلواء واملاء والرتُّ
 ر الضرورية يف البيئةوالنبات ومها من العناص

حيط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية ِمن إنساٍن وحيوان ونبات، وكل ما حُييط به من هواء عرفها -
ُ
القانون الكوييت بصهنا: "امل

" اإلنسان وتربة، وما حَيتويهما من مواد صلبة أو سائلة أو غازية، أو إشعاعات، إضافة إىل املنشآت الثابتة واملتحرِّكة اليت يُقيمها
 ( وهذا التعريف منفوض ألنه أدخل فيه ما ليس منه وهو اإلنسان.3)

 البيئة يف االصطالح الشرعي:-1

أن البيئة  : هو  األولأمرين: يبدو يل يف ذلك فيما السبب  ومل أجد تعريفا شرعيا للبيئة عند علماء الشريعة القدامى،     
باملفهوم احلديث مل تكن من اهتماماهتم لعدم وجود الدافع إىل ذلك، وهو اخلطر الذي يهدد الدول من التلوث البيئي النات  عن 

البيئة هي جزء من الكون، وعلماء الشريعة تناولوا الكون عود إىل أن في : الثانياالستخدام املشروع والالمشروع لعناصر البيئة، و 
كخلق اهلل تعاىل يقابله خلق اإلنسان، واإلنسان وإن كان يشرتك مع البيئة من حيث اخللق من العدم فإنه خيتلف عنها   بالدراسة

من حيث التكرمي اإلهلي يف تسخريها له،وأنه خماطب بالتكاليف الشرعية لذا ركز العلماء اهتمامهم باإلنسان دون البيئة، وهذا ال 
س الشريعة رَ وإمنا مل ترق أحباثهم بالشكل اليت هي عليه يف الوقت املعاصر، وإاّل فإنه ال ينكر أحد دَ يعين أهنم أغفلوا البيئة كلية 

 الحقا . اإلسالمية أن علمائها هم السبّاقون يف دراسة بعض أحكام عناصر البيئة، مثل احليوان والنبات وغريها مما سيتبني 

أن يضع تعريفا للبيئة وفق النةر الشرعي، فمنهم من  اإلسالمية الدراسات وقد حاول بعض الباحثني املعاصرين املختصني يف    
عرفها بصهنا:" جمموع األشياء اليت حتيط بنا ونؤثر عليها، وتؤثر على وجود الكائنات احلية على سطح األرض متضمنة املاء و اهلواء 

يليق يف صناعة احلدود لطوله وتكرار عباراته، وعرفها آخر  ( ، وهذا التعريف ال4والرتبة و املعادن، واملناخ والكائنات أنفسهم" )
بصهنا:" احملضن الطبيعي الذي يعيش فيه إلجناز مهمة اخلالفة يف األرض، متمثال يف كل ما له عالقة باحلياة اإلنسانية، من أرض 
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ب وأجرام يتبني أهنا هلا عالقة وما عليها من حيوان ونبات ومجاد، وما حييط هبا من غالف جوي، ومن مساء وما فيها من كواك
 .، فتوجه له نفس االنتقادات ال خيرج عن التعاريف السابقةوهذا التعريف يف حقيقته  (.5باحلياة وتصثريا فيها" )

التعاريف السابقة والنصوص الشرعية اليت تناولت عناصر الكون ميكن استحداث تعريف شرعي للبيئة  النةر يف من خالل     
" خيرج من التعريف محسوس" فبذكر لفظ"كل ما يحيط باإلنسان مّما هو محسوس من مكونات السماء واألرضوهي أهنا:" 

" ليدخل ضمنها اهلواء والشمس والقمر، السماءالشيء غري احملسوس وهو الروحنيات، مثل املالئكة واجلن، وبذكر لفظ" 
ليدخل ضمنها الرتاب واملاء، واحليوانات مبختلف أنواعها " األرضوالكواكب، وخيرج منها كل ما حييط باألرض، وبذكر لفظ" 

السماء يف حقيقة  تواحلشرات، والنباتات، وخيرج منها كل ما حييط بالسماء، وهذا فيما يبدو يل تعريف جامع ومانع، وإن كان
 ال تنفك عن األرض، واألرض ال تنفك عن السماء.   األمر

 صلة اإلنسان بالبيئة: ثانيا

اإلنسان عنصر كوين على مستوى اخللق، وعلى مستوى احلركة ملمارسة احلياة، وقد بينت الشريعة اإلسالمية الصلة اليت تربطه    
 بالكون بالدرجة األوىل وبالبيئة بالدرجة الثانية، وتتلخص هذه الصلة يف النقاط التالية:

ان معا إىل الطرف الثاين من طريف الثنائية الوجودية، يف مقابل : أي احنياز الكون واإلنسوحدة اإلنسان والكون: األولى     
الطرف األول وهو" اهلل تعاىل" أصل الوجود ، ومن مةاهر الوحدة الوجودية بني البيئة واإلنسان أن كال منهما ناشئا من العدم، 

خلق كل شيء فقّدره تقديرا الذي له ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك.و قال تعاىل:
:فهو مل خيرج عن العناصر 6[، ووفق هذا املبدأ يشرتك اإلنسان مع الكون)أي البيئة( يف عناصر التكوين. ) 71]الفرقان ، )

قه إّن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خل( ، فقد أشار القرآن الكرمي إىل خلقه من تراب يف املبدأ األول، بقوله تعاىل:  9األربعة)
هو الذي خلقكم من طني مث قضى  [ مث أشار إىل الطني وهو اجلمع بني الرتاب واملاء بقوله تعاىل: 59]آل عمران:من تراب 

إنا خلقناكم من [، مث أشار إىل الطني املتغري باهلواء أدىن تغري، ويف أخرى طني الزب، وهذا يف قوله تعاىل:  71]األنعام:  أجال
ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال  [ مث إىل محإ مسنون إشارة إىل الطني املتغري باهلواء، فقال تعاىل:  11]الصافات:طني الزب 

[، ويف األخري من صلصال كالفخار وهو الذي قد ُأصلح بصثر من النار فصار كاخلزف، وهذا يف   16]احل : من محإ مسنون
[، وهي مراحل كما ترى تعود يف حقيقتها إىل املكونات  14:] الرمحان خلق اإلنسان من صلصال كالفخارقوله تعاىل:

  .األساسية للبيئة

إذا تقررت هذه احلقيقة وهي أن اإلنسان مركب من عناصر البيئة إال أنه يتميز عنها" بالتكرمي اإلهلي على املستوى العقلي      
واملعريف، واملتمثل يف قدرته على االستيعاب املعريف لعناصر الكون)البيئة(، إذ هو مهيص بوسائله اإلدراكية ألن ينقل العامل اخلارجي 

ة إىل عامله الداخلي على سبيل التصور، فتحصل له بذلك القيومية واإلشراف على مجيع ما يف الكون)البيئة(، يف مواصفاته الكمي
ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفّضلناهم وهو ضرب من الرفعة واالستعالء أكدمها قوله تعاىل:

وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بصمساء  [، وقوله تعاىل: 97:]اإلسراءعلى كثري ممّن خلقنا تفضيال 
( ، وهلذا الغرض أخرجنا اإلنسان من تعريف 8[ )31]البقرة:هؤالء إن كنتم صادقني قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا

 البيئة
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فاد من التكرمي اإلهلي، حيث اقتضى هذا التكرمي وجود حقيقة عقائدية : وهو مستالثانية: تسخير الكون)البيئة( لإلنسان      
وهي تسخري الكون لإلنسان، فاهلل تعاىل هيص هذا الكون حبيث ميكن تسخري عناصره ملصلحة اإلنسان، وهذا ما سنفصل فيه يف 

 القادماملبحث 

ا، ينطوي على عناية إهلية باإلنسان تتمثل يف وتسخريً  عةً ورفإن هذا النسق العقائدي يف صلة اإلنسان بالكون)البيئة(، وحدة ً      
وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل (، قال تعاىل:9عداده ليتعامل مع الكون)البيئة( مبا حيقق وظيفة اخلالفة اليت ُخلق من أجلها)إ

 [.119]األعراف:ويستخلفكم يف األرض فينةر كيف تعملون [، وقال أيضا37]البقرة: يف األرض خليفة

 :بمقاصد الشارعالمبحث األول: ارتباط البيئة 

من خالل النةر يف كتاب اهلل  املسطور)القرآن الكرمي(، ويف كتابه املنةور)الكون( جيد الباحث أن اهلل تعاىل مل خيلق علوييه    
صد حتصيل التوحيد، ومقصد حتقيق وسفلييه عبثا، وإمنا خلق ذلك لتحقيق مقاصد، وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أنواع: مق

 العبودية، ومقصد حتقيق مصلحة العباد، وأعةم هذه املقاصد هو مقصد التوحيد ، ألنه األصل واملقاصد األخرى تبع .

 المطلب األول:ارتباط البيئة بمقصد التوحيد:

هو الدعوى إىل إعمال النةر والتفكر  لتحقيق هذا املقصد كان للقرآن الكرمي  فيه منه  خاص، يقوم على أسلوبني: أحدمها:   
يف خلق عناصر البيئة، والثاين: أسلوب املناظرة واحلوار العلمي القائم على االستدالل باألمر احملسوس إلثبات األمر غري احملسوس، 

العناصر البيئية وذلك باستخدام عناصر البيئة احملسوسة كاألرض والسماء والشمس والقمر واملاء واحليوان والنبات وغريها من 
 فيما يلي:للداللة على وجود اهلل، وهذا ما سنوضحه 

 .األسلوب األول: الدعوة إلى النظر والتفكر في عناصر الكون) البيئة( 

(، يف عناصر البيئة، 10يتمثل هذا األسلوب يف اخلطاب املباشر من اهلل تعاىل إىل العباد يدعوهم فيه إىل إعمال النةر والتفكر)    
 بدليل األنفس واألفاق، حيث يقوم هذا الدليل على النةر والتفكر يف الفعل املعجز، وعند علماء أصول الدين وهو املسمى 

التدبري احملكم الذي يقود العقل على اإلقرار بالفاعل احلكيم، واخلالق املدبر، لذا جند جمموعة من النصوص القرآنية حتث على 
تدعوا إىل النةر فيما هو مشاهد لنا يف هذا الكون من آثار القدرة  والتدبري، فنحن نرى يف عاملنا هذا أقمارا وكواكب، التفكر و 

وأفالكا دائرة، وجنوما سائرة، ونشاهد ما حولنا من مساء مرفوعة، و أرض مبسوطة، وجبال منصوبة، ونعلم أن ذلك كله معلق يف 
س تباين القمرين حرارة وبرودة مع علمنا من استمداد لنوره من الشمس، وهي دائما الفضاء حمفوظ من السقوط، كما نلم

متوقدة...نشاهد ذلك وغريه مما كشف العلم من تفاصيل ال حتصى، فإذا تفكر اإلنسان بعقله يف هذه العناصر البيئية، ومع علمه 
الفا هلا يتميز بالقدرة واحلكمة  يستحق إفراده حبركتها و تغريها من حال إىل أخر علم يقينا أن هلذه العناصر خالقا خم

 ( 11بالعبودية")

 ومن شواهد هذا األسلوب:    
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[، 71]األنعام:احلمد هلل الذي خلق السموات واألرض وجعل الةلمات والنور مث الذين كفرو برهبم يعدلونقوله تعاىل: -أ   
وهي من -حمسوسة لدى الناس وهي هنا السماء واألرض، والةلمة والنورفقد احت  اهلل تعاىل يف هذه اآلية على وحدانيته بصمور 

استدالل عقلي يقوم على" االستدالل باألثر وهو هنا عناصر البيئة، على املؤثر وهو هنا  هذاو  -عناصر البيئة كما مر سابقا
األرض بال موجد، إذا ثبت وجوده اخلالق، وتقرير هذا الدليل هو أنه: لو مل يكن الصانع موجودا ما أمكن وجود السماء أو 

 ( 12وإجياده للسماء أو األرض ثبت استحقاقه للتوحيد")

[، قال الطاهر بن عاشور 195]األعراف:َاَو مل ينةروا يف ملكوت السموات واألرض وما خلق اهلل من شيءقوله تعاىل: -ب   
إىل نةر يف خملوقاته ودقائق أحواهلا الدالة على عةيم قدرة  و يف تفسري هذه األية:" قسم النةر إىل نةر يف عةيم ملك اهلل تعاىل،

اهلل تعاىل، فالنةر إىل عةمة السموات واألرض دليل على عةم ملك اهلل تعاىل فهو احلقيق باألهلية دون غريه، والنةر إىل 
ا يف ذلك نةر اعتبار لعلموا أن صانع املخلوقات دليل على عةم قدرته تعاىل، وأنه املنفرد بالصنع فهو احلقيق باألهلية، فلو نةرو 

 ( 13ذلك كله ليس إال إله واحد" )

 (19( وإىل اجلبال كيف نصبت)19( وإىل السماء كيف رفعت)19أفال ينةرون إىل اإلبل كيف خلقت) قال تعاىل: -ج
 ( 14مه وحكمته و وحدانيته)]الغاشية [، قال ابن القيم:" فخلقها ومنافعها من أكرب الشواهد على قدرة باريها و فاطرها وعل

 األسلوب الثاني: االستدالل والبرهان بعناصر البيئة.

ومن شواهد  يقوم هذا األسلوب على استعمال عناصر البيئة كوسيلة إلقناع املعاند والربهان من خالهلا على وجود اهلل تعاىل،    
  هذا األسلوب املتبع يف القرآن الكرمي، ما يلي:

وكذالك نُري~ إبراهيم ملكوت السموات واألرض وليكون من املوقنني. فلما جّن عليه اليل رءا كوكبا قال هذا  قوله تعاىل: -أ    
ريب فلما أفل قال ال أحب االفلني. فلما رءا القمر بازغا قال هذا ريب فلما أفل قال لئن مل يهدين ريب ألكونن من القوم الةاملني. 

وهذا استدالل  [، 99-96-95]األنعام:قال هذا ريب هذا أكرب فلما أفل قال ياقوم إين بريء مما تشركون فلما رءا الشمس بازغة 
االستدالل مبين على مقدمات، إحداهن: إثبات األعراض هذا و منه تعاىل على وحدانيته على لسان نبيه إبراهيم عليه السالم، 

وإنكار ثبوهتا عناد ألهنا  -ات عناصر البيئة  من كوكب ومشس وقمروهي متعلق -وهي األلوان واألكوان واحلركات والسكنات
ظاهرة لكل ذي عينني، والثانية : أهنا حادثة ألنا نشاهدها توجد وتعدم، فهي مسبوقة بالعدم ملحوقة به، وذلك هو احلدوث، 

خيلو عن حركة، أو سكون،  ال تنفك عن األعراض إذ اجلوهر ال -الكوكب و القمر والشمس-والثالثة: أن اجلوهر واألجسام
واجتماع وافرتاق، وسواد وبياض، والرابعة: أن ما ال ينفك عن احلادث و ال يسبقه فهو حادث، وإذا ثبت حدوثه لزم أن يكون له 

 ( وهو اهلل تعاىل.15حمدث قدمي" )

من الثمرات رزقا لكم فال جتعلوا  الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فصخرج به قوله تعاىل: -ب   
[، فهذا استدالل منه تعاىل على استحقاقه العبادة وحده، وتنبيه اخللق على طريق االستدالل 11] البقرة: هلل أندادا  وأنتم تعلمون

على ذلك، وتقريره: أّن اهلل تعاىل مستحق للتوحيد؛ ألنه  خلق السموات واألرض وأنزل من السماء املاء ملا فيه من مصاحلهم ، 
ولئن سصلتهم من خلق السموات  ه لألرض باملاء ، قال تعاىل: واملشركون قد اعرتفوا  خبلق اهلل للسموات واألرض، و إحيائ
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ولئن سصلتهم من نزل من السماء ماء  [، وقال أيضا:61] العنكبوت:  واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهلل فصىن يوفكون 
 (.16هلل تعاىل)[، وهذا يستلزم أن يعرتفوا بتوحيد ا63]العنكبوت:  فصحيا به األرض بعد موهتا ليقولن اهلل 

إمنا كان يقصد  واالستدالل هبا يف املناظرة وهو يدعو إىل هذا التصمل والتفكر يف البيئةالكرمي القرآن أن فاحلاصل من هذا البيان:    
من ذلك أن يكشف اإلنسان مبدع الكون وخالقه، وهذه هي إحدى طرق الكشف عن مقصد الشارع من اخللق، وهو حتقيق 

 الوحدانية.

 مقصد التوحيد.وسيلة لتحقيق  البيئة َخلق ميكن الوصول إىل النتيجة التالية وهي: أن  إذا تقرر هذا     

 المطلب الثاني: ارتباط البيئة بمقصد التعبد

إن األحكام الشرعية منوطة بصسباب وشروط و انتفاء موانع، فإذا حتقق الشرط أو السبب وانتفى املانع، صحت العبادة، وحتقق    
 مقصد التعبد.

حمددة بوقت د أن الشارع قد أناطها بشروط موقتة بالزمان واملكان أي: جين تَ َتبع األحكام الشرعية املتعلقة بالعبادات، ومَ      
( ليتحقق مقصد التعبد، وبيان ذلك يكون 17ل فيه " ضبطا هلا، لتحصيل الطمصنينة يف االمتثال، وعدم االرتياب" )ومكان تفع

 وفق العناصر التالية: 

 وهو الزمن املخصص للعبادات أداء وقضاء: (الميقات الزمانيالشرط الزماني )أوال: 

 ة حمصلة ملقصدها وهو التعبد، زمنا خاصا هبا أداء وقضاء اشرتط الشارع يف العبادات املختلفة حىت تكون صحيحفقد     

لكل [، وجعل 171]النساء:إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتافقد اشرتط لصحة الصالة دخول الوقت، لقوله تعاىل:
 .اضروري اووقت ا،اختياري اصالة مفروضة وقت

فصما الوقت االختياري فهو: الوقت الذي ال جيوز فيه تصخري الصالة لغري املعذورين شرعا، وهو حمدد ببداية وهناية، فمثال        
أي ميلها عن وسط السماء إىل جهة الغرب، وينتهي عندما يصري ظل   -وقت صالة الةهر االختياري يبدأ من زوال الشمس اتفاقا

 ال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه".كل شيء مثله بغري ظل الزوال، وق

وأما الوقت الضروري: وهو الذي جيوز تصخري الصالة فيه للمعذورين شرعا، وهو يف صالة الةهر يبدأ من حيث انتهى الوقت    
 ( 18االختياري هلا، أي من صريورة ظل كل شيء مثله سوى يف االستواء، وينتهي باصفرار الشمس" )

اَقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق  لفقهاء تقسيمهم للوقت إىل ما هو مذكور يف مدوناهتم من قوله تعاىل:وقد استفاد ا     
[، قال الطاهر بن عاشور يف معىن هذه اآلية:: الدلوك من أحوال 99] اإلسراء:اليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا
الشمس عن وسط السماء، والثاين ميل الشمس عن مقدار ثالثة أرباع القوس الشمس، وهو لفظ مشرتك يف معاين ثالثة: زوال 

 ( 19وهو وقت العصر، و ورد مبعىن غروهبا، ويف قرآن  الفجر صالة الصبح" )
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 فاحلاصل من هذا البيان أن األساس املعتمد يف ضبط وقت الصالة هو أحوال الشمس.  

ل الشمس وهي من العناصر الضرورية يف البيئة وسيلة لتحقيق أهم عبادة وهي نقول: إن الشارع احلكيم جع ،إذا تقرر هذا      
 مقصد التعبد.بذلك الصالة، فيتحقق 

كما اشرتط يف الزكاة املفروضة حوالن احلول، وهو مرور سنة كاملة مللكية املزكي النصاب الشرعي، والسنة كما هو معروف      
 منوطة بالشمس والقمر.

الشمس والقمر يف معرفة حوالن ، وهي أن عبادة الزكاة منوطة بعناصر من البيئة -امليقات الزماين –شرط فتحصل من هذا ال    
   .احلول

الشهر تسع (:" كما اشرتط الشارع لوجوب الصوم رؤية هالل شهر رمضان، ولإلفطار رؤية هالل شهر شوال، فقال)      
 ةكما هو معلوم منوط  رأية اهلالل  ( ، و17)فطروا، وإن غّم عليكم فاقدروا له"وعشرون، فإذا رأيتم اهلالل فصموا، وإذا رأيتموه فا

( ، ومن شروط الصوم اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر الصادق األبيض عند اجلمهور إىل غروب 11بصحوال القمر)
 ( 13الصائم")(:" إذا أقبل الليل و أدبر النهار، و غابت الشمس أفطر ( ، قال) 11الشمس إمجاعا)

ذي ، وهو أشهر احلرم وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر األول من اخمصوص ااشرتط الشارع لصحة أداء عبادة احل  زمنقد و    
  و عالمات هذه األشهر هي رؤية هالل القمر، وهو من عناصر البيئة.( 14")احلجة،

  مقاصد العبادات األربع، وهو التعبد. وسيلة لتحقيق فاحلاصل من هذا البيان أن امليقات الزماين:    

، وهو هنا يصدق على األرض كلها أو وهو املكان الذي تؤدى يف العبادة: (الميقات المكانيالشرط المكاني )ثانيا:    
 بعضها.

املاء عند ، كما جعل تربتها صاحلة للطهارة ألداء الصالة بدال عن يع بقاع األرض صاحلة للصالة فيهافقد جعل الشارع مج    
كما اشرتط يف ،(15)، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا مل جند املاء" األرض كلها مسجدا  لنا وجعلت "(: تعذر استعماله، قال )

  .من األرض مفضلة عند اهلل على غريها خمصوصة وهي أماكن (.16" )احل  الطواف بالكعبة، والوقوف بعرفة 

امليقات املكاين: وهو األرض يف أداء الصالة عليها، والكعبة يف الطواف عليها ، وجبل عرفات يف فاحلاصل من هذا: أن    
 احل .الصالة و الوقوف علبه ، ومها من عناصر البيئة جعلهم الشارع وسيلة لتحقيق عبادة 

وإذا اعتربنا أن املعادن املختلفة، واحليوان واحلرث أجزاء ال تنفك عن األرض، فإننا جند أن الشارع قد اشرتط أن تكون الزكاة من    
الذهب والفضة، وهي من املعادن، ومن اإلبل والبقر والغنم واملعز واخليل وهي من احليوانات، ومن القمح والشعري و غريها مما هو 

 من شروط حتقق عبادة الزكاة.  امليقات املكاين فاستلزم هذا أن (. 19فقه اإلسالمي وهي من النباتات )مدون يف كتب ال

فتحصل من جمموع ما ذكرناه أن عناصر البيئة األساسية وهي ) الشمس والقمر واألرض( هي وسيلة لتحقيق مقصد الشارع    
 وهو التعبد. األربع ، من العبادات 
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 اط البيئة بتحقيق مصالح العبادالمطلب الثالث: ارتب

إذا تقررت احلقيقة السابقة وهي أن اهلل تعاىل يقصد من خالل خلق البيئة حتقيق مقصدي التوحيد والتعبد، فإنه يقصد       
 إضافة إىل ذلك حتقيق مصاحل العباد.

  اإلنسان إدراك حقيقتها لوقوعها حتت حواسهن إمكاوجه ذلك أن املصاحل الدنيوية بواملقصود باملصاحل هنا املصاحل الدنيوية، و      
فهي غري مقصودة ألهنا تدخل يف وية ر أما املصاحل األخو كاملصكل واملشرب وامللبس وكل ما لّذ وطاب مما يدرك باحلواس اخلمس، "
فال تعلم  تعاىل:ال ميكن تصور كنهها يف دار الدنيا، قال نطاق قاعدة تكليف ما ال يطاق وهو غري مقصود شرعا ووجه ذلك أنه 

، قال:" قال اهلل عّز وجّل: [، وعن أيب هريرة، عن النيب 19]السجدة: نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون
( والسبب يف القصور عن إدراك هذه 19أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر")

: أن اإلنسان ال يستطيع أن يعرف الشيء ويتصوره حىت يدركه بنفسه، كاجلماع  بالنسبة للطفل ال يدرك أحدهمااملصاحل شيئني: 
: أن لكل قوة من قوى النفس، وجزء من أجزاء البدن الثانيلذته حىت يبلغ و يباشره بنفسه بالزوج وهذا حال اللّذة األخروية، و

أي -كان كذلك فاللذات األخروية ال تدرك إال بالعقل احملض، وعقول أكثر اخللق مؤوفةلّذة خاصة هبا ال يشاركها فيه غريها، فإذا  
 ( 19عن إدراك حقائق الّلذات األخروية..") -مصابة بصفة

 خالل العناصر التالية: و أما وجه ارتباط هذه املصاحل بالبيئة فيمكن بيانه من   

 فلية.لس  العنصر األول: وجه ارتباط المصلحة بعناصر البيئة ا 

خلق اهلل األرض على ما هي عليه حني خلقها واقفة ساكنة، لتكون فراشا ومهادا، ومستقرا للحيوان والنبات، واألمتعة،       
وذلّلها ليتمكن اإلنسان من السعي عليها يف مآربه، واجللوس لراحته، والنوم هلدوئه، والتمكن من أعماله، وجعل فيها أرزاقه، 

واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وأنبتنا  ل ظهرها لألحياء وبطنها لألموات ، قال تعاىل:ومعايشه، وأرساها باجلبال، فجع
 وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم [، و قال تعاىل:17-19]احلجر: فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيا معايش

والعيون ما أودعها، مث  المنافع والمعادنوأودع فيها من [، 11] البقرة:  الذي جعل األرض فراشا [، وقال أيضا:15]النحل:
هدى العباد إىل استخراج تلك املعادن منها، وكيف يصنعون منها النقود واحللي، والسالح، وآلة املعاش على اختالفها وهذا فيه ما 

 ( 37فيه من مصاحلهم الدنيوية" )

 كما خلق على ظهرها:    

لكها إياهم، فمنها ما هو مستعمل كوسيلة للنقل، ومنها ما فيه منافع كاألكل من حلومها وذللها للعباد وم الحيوانات: -أ 
أومل يروا أنّا خلقنا هلم ممّا عملت أيدينا أنعاما فهم هلا ( ، قال تعاىل:31والفراش جبلودها و وبرها، وشرب احلليب من ضروعها")

 ]يس[. (93( وهلم فيها منافع مشارب، أفال يشكرون)91( وذلّلناها هلم فمنها رَكوهبم، ومنها يصكلون)91مالكون)

: ومن منافعها ما هو مصكول كاحلبوب والثمار املختلفة، والعشب للحيوانات، وملبوس كتلك املتخذة من القطن النباتات -ب 
وهو الذي أنزل من السماء ماء فصخرجنا به نبات كل شيء،  والكتان، ومشروب كتلك املتخذة من عصائر الثمار، قال تعاىل:
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فصخرجنا منه َخِضرا خُنرج منه حبا مرتاكبا، ومن النخل من طلعها قنواٌن دانية، وجنات من أعناب والزيتون والّرّمان ُمشَتِبها وغرَي 
 [99]األنعام: متشابه

حاصال لشراب الناس إىل حني نفاده، وجعل فيايف ليذوب أوال  ومن منافعها أن الثل  يسقط عليها فيبقى يف قللها الجبال: -ج
فصوال فتجيء منه السيول، واألهنار، واألودية، فينبت يف املروج والِوهاد والربا ضروب النبات والفواكه واألدوية اليت ال يكون مثلها 

ويف ذلك ضرر عةيم على النفس واملال، يف السهل والرمل، ولوال اجلبال الحنلت السهول والوديان وهلكت كل ما مرت عليه، 
ومن منافعها ما يوجد فيها من املعادن على اختالف أصنافها، من الذهب والفضة والنحاس واحلديد والرصاص والزبرجد والزمرد 

 ( 31وغريها من املنافع اليت ال يعلمها إال خالقها)

اعه، واللباس كاليقوت والزبرجد و التنقل فيه عرب البواخر من من منافعه ما يستخرج منه لألكل كاحلوت مبختلف أنو  البحر: و -د
وهو الذي سخر البحر لتصكلوا منه حلما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوهنا، وترى الفلك  مكان ألخر وغريها ، قال تعاىل: 

 [  14]النحل: مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون

 بعناصر البيئة العلوية. مصلحةالعنصر الثاني: وجه ارتباط ال

وهي من عناصر السماء؛ إلقامة دوليت الليل والنهار، و لوال طلوعهما ملا استقامت حياة  الشمس والقمرخلق اهلل تعاىل       
العباد، فبتعاقب الليل والنهار تستقيم حياهتم ومعاشهم، فلو كانت الدنيا مةلمة عليهم غروهبا مل يكن هلم هدوء وال قرار مع فرط 

سلطاهنا يف النوم املعني على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إىل األعضاء،  احلاجة إىل السبات، ومجوح احلواس، وانبعاث القوى الباطنة
تبارك الذي جعل يف السماء بروجا  ولوال الغروب ألحرتق الناس حبرارهتا، ولوال الشروق جلمدوا من شّدة الربودة، قال تعاىل:

[، مث إن 61-61]الفرقان: أراد شكورا ذّكر أووجعل فيها سراجا وقمرا منريا  وهو الذي جعل اليل والنهار خلفة ملن أراد أن ي
مصاحل الناس ال تقوم إال بارتفاع واخنفاض حرارة الشمس إلقامة هذه األزمنة والفصول، ففي الشتاء تغور احلرارة يف بطون األرض 

اة األرض وأهلها، واشتداد يستكثف فيه اهلواء، وحيصل السحاب واملطر والثل  والربَد، الذي به حي واجلبال فتتولد مواد الثمار، و
ان أبدان احليوان، وتزايد قوى الطبيعة...ويف الربيع تةهر املواد املتولدة يف الشتاء، فيةهر النبات، ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك احليو 

ريف يعتدل للتناسل، ويف الصيف يسخن اهلواء، فتنض  الثمار، وتنحل فضالت األبدان واألخالط اليت عقدت يف الشتاء، ويف اخل
 ( 33الزمان، ويصفو اهلواء ويربد، وانتقال اإلنسان بني هذه الفصول فيه ما فيه من املصاحل )

إقامة دولة الّسنة ومتام مصاحل حساب العامل الذي ال غناء هلم يف مصاحلهم عنه، فبذلك يعلم  الشمس والقمرومن مصاحل       
هو الذي جعل الشمس ضياء  ارات واملعامالت والِعدد وغري ذلك، قال تعاىل:جيحساب األعمار، واآلجال املؤجلة للديون و اإل

 [5]يونس: والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب

يف السماء ليهتدي هبا اإلنسان يف الرب والبحر لقضاء مصاحله، ولوال ذلك مل حيصل االهتداء و  النجوموقد خلق اهلل تعاىل       
( ، وخلق فيها اهلواء ملا فيه من مصاحل العباد، فإنه حياة األبدان تتغذى به ظاهرا وباطنا، وفيه تطرد 34الداللة، ومعرفة املواقيت)

م ، ولو بقيت هذه األصوات يف اهلواء لعةم الضرر به، واحتاج الناس إىل حموه األصوات فينتع هبا الناس يف حوائجهم ومعامالهت
من اهلواء، فهو حيمل الكالم بقدر احلاجة مث خيتفي، كما حيمل الروائح من مكان إىل أخر، كما سخر للسحاب فصمطر،وحلبوب 

 ( 35الطلع فلقحت النباتات، وغريها من املصاحل اليت يطول ذكرها)
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 ي: حكم المحافظة على البيئة.المبحث الثان

 االمطلب األول: حكم االنتفاع بالبيئة.

األصل يف املنافع البيئية أهنا مباحة؛ ألهنا ذكرت يف القرآن الكرمي يف معرض االمتنان هبا على اخللق، وهذا دليل على أن        
فيها سائغا مل يصح النص على االمتنان هبا، وكل القصد من خلقها هو االنتفاع بعناصرها املختلفة؛ ألنه لو مل يكن طلب احلظ 

شيء ذكره اهلل تعاىل متننا على العباد، كان ذلك مقتضيا ألمرين: أحدمها: شكره على ذلك، والثاين: إباحته، إذ ال يصح التمنن مبا 
والفواكه، والتجمل والتزين، هو حمرم أو منهي عنه، وقد متىن اهلل تعاىل على عباده باملآكل، واملشارب، واملالبس، واملراكب، 

والتحلي باجلواهر، فذكر متننه بالضروريات، واحلاجيات، والتتمات والتكمالت، وهو كثري يف القرآن، فمنه ما هو جالب للمصاحل،  
 : [، ومنه ما هو داريء للمفاسد، كقوله تعاىل5]النحل: واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تصكلون كقوله تعاىل: 

السرابيل: مجع سربال، هو القميص يقي اجلسد و  (.36[." )91]النحل:وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم بصسكم
 ( 39حّر الّشمس، كما يقيه الربد، والسرابيل اليت تقي البصس: هي دروع احلديد، وهلا من أمساء القميص الدرع، والسربال، والبدن)

وهل يثاب على هذه املنافع؟ فاجلواب هو: أنه ال يثاب عليها من جهة أهنا ليست من كسبه، إمنا يثاب عليها من جهة أن له     
 ها بالتسبب إليها.لالقدرة على حتصي

 المطلب الثاني: حكم استخدام البيئة.

 ب احلظ من عناصر البيئة ال خيلو حاله من أمرين:الِ طَ       

كون حةه موافق ملقصد الشارع من خلق البيئة، وهو كما سبق بيانه جبلب املصاحل ودفع املفاسد، كاألكل أوال: أن ي      
 الشرب وامللبس، فهذا كله لتحقيق مقصد أعلى وهو تعمري األرض واستخالف اإلنسان فيها.و 

 فتحصيل احلظ من هذه اجلهة صحيح  ملوافقته لقصد الشارع.      

صيل هذا احلظ من هذه اجلهة؟ فاجلواب: هو أن حتصيل احلظ من هذه اجلهة ال خيلو حاله من أن و هل يثاب على حت      
 يصيب قصد الشارع أو ال يصيبه.

فإن أصاب قصد الشارع، أي حتققت مصاحل الناس فعمله هذا صحيح ويثاب من جهتني: األوىل: على موافقته قصد       
 الشارع، والثانية: على حتقيق مصاحل الناس.

وأما إن مل يصب، أي وقع الفساد من خالل هذا االستخدام، فينقلب طلبه هذا خمالفا ملقصد الشارع، وملا كان طلبه يف      
يف العمل باجلهل، واجلاهل إذا ظن يف تقديره أن استخدامه  -أي: استخدامه للبيئة-اية موافق ملقصد الشارع يدخل طلبه هذاالبد

موافق ومل يقصد املخالفة و لكن فرط يف االحتياط لذلك العمل، فيؤاخذ يف الطريق، وقد ال يؤاخذ إذا مل يكن مفرطا، وميضي 
 عمله إذا كان موافقا.
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إذ قصد من استخدام البيئة خمالفة قصد الشارع ابتداء، بصن كان يريد تعطيل منافعها، أو إرباك توازهنا الذي تقوم عليه وأما      
عناصرها املختلفة، وينتهي األمر إىل تعطيل املسرية اخلالفية لإلنسان يف األرض على حنو ما يقع اآلن من فساد للبيئة نتيجة 

 لذي ينذر بانقراض احلياة على وجه األرض.احلضارة اإلنسانية الراهنة، وا

 (. 38شرعا ملخالفته قصد الشارع ) ومنهي عنهفطلب احلظ من هذه اجلهة غري صحيح      

ومجاع ما جاء يف الشرع من منع هذا النوع من االستخدام هو" قاعدة درء الفساد"، املستمدة من نصوص كثرية منها قوله      
وال تبغي الفساد يف األرض إن اهلل ال حيب  [، وقوله تعاىل:56] األعراف:وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها تعاىل: 
]  وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها، ويهلك احلرث والنسل، واهلل ال حيب الفساد [، وقوله تعلى:99] القصص:املفسدين
 [.175البقرة:

  منوط باملصلحة الشرعية جلبا ودرءا، ابتداء ومآال.أن استخدام عناصر البيئة  فاحلاصل من هذا التقرير:     

 المطلب الثالث: أوجه المحافظة على البيئة. 

يها، وذلك  ن َخلقملا كا       البيئة من مقاصد الشرع احلنيف، فإن احملافةة عليها يكون بصمرين: "أحدها" ما يثبت أصلها، وينمِّ
عبارة عن مراعاهتا من حيث الوجود، و"الثاين" ما يدرأ عنها االختالل  الواقع، أو املتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاهتا من 

 لعناصر التاليةجانب العدم. و إليك بيان ذلك من خالل ا

 العنصر األول: المحافظة على البيئة من حيث الوجود.

ملا كانت منافع البيئة من األمور املباحة يف الشريعة اإلسالمية، فإن احملافةة على هذا املباح تتم من خالل تنميته حىت         
يئة و تنميتها، وذلك ليكون ما يستهلك منها يستمر لتحقيق مقصد التعمري، لذا جند نصوص كثرية تدعوا إىل تثمري عناصر الب

 ، ويتم ذلك من خالل نوعني من التنمية:خملوفا على الدوام مبا ينمَّى ويثمر

 : تنمية الثرة النباتية.لو األ   

 للثروة النباتية أمهية كبرية يف الشريعة اإلسالمية، لذا جند الشارع حيفز اإلنسان ويدفعه حنو هذا النوع من التنمية وذلك:   

الزراعة قوام احلياة، وحفظ النفوس، و بالغراسة بأ: حِبَثِّه على الزراعة و الغراسة ملا فيها من فوائد مّجة، وعوائد جد مهّمة، فإن     
(:" ما من مسلم يغرس غرسا إالّ  افع الكثرية لذا اعتربها الشارع  من أنواع العبادة اليت يتقرب هبا العبد من ربه، قال )حتصل املن

كان ما أُكل منه له صدقة، وما ُسرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة، و ال 
 (39يُرزؤه أحد إالّ كان له صدقة"  )
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(:" من أحيا ب: بإثار غريزة التملك فيه لتدفعه حنو تنمية البيئة الفالحية، وذلك بتمليكه األرض املهملة بإحيائها ، قال)   
(:" من  ه تعطيل األرض عن دورها اإلمنائي للثروة النباتية سببا لنزع امللكية، وذلك يف قوله )( وجعلِ 40أرضا ميتة فهي له" )
 ( 41عها، أو ليمنحها أخاه" )كانت له أرض فليزر 

 : تنمية الثرة الحيوانية.الثاني    

دعا اإلسالم إىل العناية باحليوان عناية تؤدي إىل تكثريه يف عدده، وحتسينه يف نوعه، ويف إنتاجه من اللحوم و األلبان،     
واألصواف،" ويف أمر نوح عليه السالم بصن حيمل يف سفينته من كل زوجني من احليوان اثنني لإلخالف بعد الطوفان ما يشري إىل 

 زواج من الضصن اثنني ومن املعز اثننيأمثانية  ( ، قال تعاىل:42اإلجراءات لصيانة البيئة بالتنمية" ) مقصد التنمية احليوانية كصحد
 [.144]األنعام:ومن اإلبل اثنني و من البقر اثنني [، وقوله تعاىل:143]األنعام:

(:" إن اهلل كتب اإلحسان إليها لقوله )وجوب ، و إمنا تعداه إىل احلث على تنمية البيئة احليوانية ع عند حدِّ ار ومل يتوقف الش   
( ، بل 43ح ذبيحته")ريُِ لإ فد أحدكم شفرته حِ يُ حبة، ولإ تلة، وإذا ذحبتم فصحسنوا الذَّ اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فصحسنوا القِ 

مرضت حبيث ال ينتفع هبا، نت أو مِ صن " ينفق عليها نفقة مثلها ولو زَ قوقا مثل ما لإلنسان من حقوق، وذلك بمنحها الشرع ح
لها ما ال تطيق، و ال جيمع بينها وبني ما يؤذيها من جنسها أو من غري جنسها بكسر أو نطح أو جرح، و أن حيسن وأال حيمِّ 

ذحبها إذا ذحبها، و ال ميزق جلدها و ال يكسر عةمها حىت تربد وتزول حياهتا، و أال يذبح أوالدها مبرأى منها، و أن يفردها 
جيمع بني ذكورها وإناثها يف إبان إتياهنا، وأال خيذف صيدها وال يرميه مبا يكسر عةمه، أو ال أعطاهنا، وأن  مباركها و وحيسن

 ( 44يرديه مبا ال حيلل حلمه" )

 .العنصر الثاني: المحافظة على البيئة من حيث الوجود  

 كالتايل:، وهي  أشكالثالثة  على البيئة من حيث الوجود احملافةة  تتخذ    

  .(45): المحافظة على البيئة من التلف.األول    

تنهي الشريعة هنيا مؤكدا عن كل ممارسة بيئية تؤدي إىل إتالف شيء من البيئة، سواء كان إتالفا عبثيا ليس من وراءه منفعة     
االنقراض، ولو كان ذلك اإلتالف  لإلنسان، أو إتالفا يفضي إىل عجز البيئة عن التعويض الذايت ملا يقع إتالفه، فيؤول إىل

 استهالكا يف منفعة.

وهني الشريعة عن هذين النوعني من اإلتالف إمنا كان الغرض منه صيانة البيئة من كل ما يفضي إليه كل منها من خلل يعطل      
حقه يف التصرف العبثي،  كفاءة البيئة عن أداء مهمتها يف نفع الناس، إذ كل شيء فيه مقدر لتحقيق ذلك الغرض، فإتالفه بغري

ضي بدوره إىل تعطيل فأو االنتهاء يف استهالكه إىل انقراض نوعه ولو كان يف منفعة يفضي ال حمالة إىل خلل يف ذلك التقدير، في
 لبيئة عن أداء دورها.ا

ّ  إىل اهلل يوم القيامة ( أنه قال:" من قتل عصفورا عبثا عومن مةاهر النهي عن اإلتالف العبثي للبيئة،  ما ورد  عنه )     
(:" دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها، فلم تطعمها، ومل تدعها ، و قوله ) (46يقول: إن فالنا قتلين عبثا، ومل يقتلين منفعة")
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(:" من قطع سدرة صّوب اهلل رأسه يف ( وكذلك األمر بالنسبة إىل االنبات، فقد قال )47تصكل من خشاش األرض" )
  .(48النار")

أصل إلنشاء مجعيات الرفق و ، تية والنباانية احليو البيئة كرب شاهد مبحاسن هذه الشريعة حلمايتها ألفهذه النصوص الشرعية       
 باحليوان، الذي مل يهتد إليه من ال يدين بدينها إال يف األعصر األخرية فصسسوا مجعية الرفق باحليوان ومحايته.

املباح املؤدي إىل انقراض نوع البيئة، أو العجز عن أداء مهمتها، ما ميكن استنتاجه من أمر  ومن مةاهر النهي عن اإلتالف     
 اهلل تعاىل لنبيه نوح عليه السالم عندما أتاه الطوفان بصن حيمل يف سفينته من كل نوع من أنواع احليوان زوجني اثنني، قال تعاىل:

[، فالطوفان ملا كان مةنة تلف احليوان وانقراضه 47]هود: من كل زوجني اثنني حىت إذا جاء أمرنا وفار التّنور قلنا امحل فيها 
 أمر اهلل تعاىل نبيه بصيانة البيئة احليوانية من التلف واالنقراض وذلك حبمل زوجني منها للمحافةة على نسلها واستمرارها.

(:" لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها، ) ومما يؤكد هذا املعىن ما ورد من إشارات نبوية إىل ذلك منها قوله       
، ففي هذا احلديث هني ضمين عن إبادة نوع الكالب، وهي عنصر من عناصر البيئة ُخلق  (49فاقتلوا منها األسود البهيم" )

( عن قتل أربع من ه )ألداء دوره فيها، وهذا احلكم يقاس عليه مجيع احليوانات إال ما خصه الدليل الشرعي، ومن هذا القبيل هني
 ( 50الدواب:" النملة والنحلة واهلدهد والصَُّر" )

فاحلاصل من هذا البيان أن هذا النوع من اإلتالف حرام، صيانة للبيئة من االنقراض وتعطيلها عن أداء وظيفتها اليت خلقت      
 من أجلها وهي حتقيق مصاحل العباد.

فإنه يتعارض مع االنتفاع املباح  والواجب الذي تتوقف عليه حياة الناس وهو ال  -أي أن إفساد البيئة حرام شرعا-إذا تقرر هذا   
؛ ألن جلبا ودرءا نقول: أن حكم إتالف البيئة منوط باملصلحة واملفسدة ولدفع هذا التعارض  إتالف البيئة و إفسادها،يتم إال ب

ال ميكن حتصيل مصلحته إال بإفساده كله أو بعضه كإفساد احلطب بالنار للطهي، واحليوان بالذبح لألكل،  من عناصر البيئة ما 
غتذاء وإبقاء املكلفني لعبادة رب العاملني، فاإلتالف يف هذه احلالة جائز بل واألدوية؛ ألجل الشفاء واإلوإفساد األطعمة واألشربة 

  .( ، وأما اإلفساد احلرام فهو الذي يناقض هذين املقصدين51")وحفظ الدينالروح واجب لتحصيل مقصد حفظ 

 ( 52.)ثانيا: المحافظة على البيئة من التلوث

 كمي أو كيفي يف مكونات البيئة احلية، وغري احلية ال تقدر األنةمة البيئية على استيعابه رُي غَ يعرف التلوث البيئي بصنه:" كل ت َ       
ملعىن يؤدي إىل تعطيل العناصر البيئية يف ذاهتا، أو يف كيفيتها عن أن تؤدي دورها النفعي ( فالتلوث هبذا ا53دون خلل")

االستخالف،  و إىل تفويت مقصد التعمرييؤدي هلا إىل عناصر بيئية مسمومة تكون خطرا على اإلنسان ممّا لإلنسان، بل حتوِّ 
 حوال.والعمل املناقض ملقاصد الشارع حرام وال جيوز يف أي حال من األ

من األحكام ما حيقق ذلك، ومن أهم هذه األحكام ما  عومن مةاهر عناية اإلسالم باحملافةة على البيئة من التلوث، أنه شر      
[، 111]البقرة: إن اهلل حيب التوابني وحيب املتطهرين واملكان، قال تعاىل: لبدنيتعلق بالطهارة مبعناها العام.أي طهارة الثوب وا

(: " حق على كل املسلم أن يغسل يف كل [، ومما يؤكد ذلك من النصوص النبوية قوله)4]املدثر: وثيابك فطهرتعاىل:وقوله 
 ( 54سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده" )
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أنه قال:" إذا ( ومن األحكام الصرحية الدالة على وجوب صيانة البيئة  بتطهري األماكن العامة واخلاصة ، ما ورد عن النيب )     
( ، كما ورد عنه أنه قال:"اتقوا املالعن الثالث : الرباز يف املوارد، وقارعة الطريق، 55أراد أحدكم أن يبول فلريتد لبوله")

( 57(:" ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه" )( كما ورد النهي عن التلوث يف قوله) 56والةل")
 رية تركناها خوف اإلطالة.وهناك نصوص كث

إضافة إىل هني الشارع عن تلويث البيئة بكل ما يفسدها، هنى كذلك عن استعمال وسائل التحريق والتغريق إلتالف بعض     
ئية العناصر البيئية احليوانية والنباتية كما سبق بيانه يف حق النمل والكالب والسدر، مما ينت  عنه خلل يف النسب بني املكونات البي

يف املناطق اليت متارس فيها، فيختل التوازن البيئي، إضافة إىل ما ينت  عن ذلك من غازات سامة ودخان خانق وعفونات ملوثة 
 للبيئة.

أهلم اإلنسان وحىت بعض احليوانات بدفن موتاهم، ولوال ذلك قد اهلل  ومن املةاهر الفطرية للمحافةة على البيئة من التلوث أن    
 ( 58رض جبيفتها، وأفسدت اهلواء بروائحها، فعاد ضرر ذلك بالناس وكان سبيال إىل وقوع الوباء")المتألت األ

 ( 59ثالثا: المحافظة على البيئة من فرط االستهالك)

تقرر سابقا أن اهلل تعاىل خلق البيئة من أجل اإلنسان حىت يتحقق مقصد اخلالفة وتعمري األرض، وهذا يتوقف على حياته،        
 متوقفة على ما يستهلكه من موارد البيئة. هي بدورها و 

كذلك   ايف توازهنا و دوامه، متوافق اواإلسالم وهو يقرر هذه احلقيقة جعل االستهالك مقدرا يف الدورة البيئية الكربى، حمسوب     
 مع الزيادة على حفظ احلياة اليت تقتضيها مهمة التعمري 

إال سبب هلا و حىت حيفظ توازهنا ويصون نةامها، احلّد املقّدر هلا  جاوز من استهالكه ملنافع البيئةوعليه فالبد لإلنسان أال يت     
 إرهاقا يعجزها عن تدارك ما تفقده من أقدار زائدة، فينتهي األمر إىل اختالل يف توازهنا.

وال تبذر تبذيرا  ف والتبذير، قال تعاىل:ومن مةاهر عناية اإلسالم بتقدير استهالك البيئة، ما ورد من نصوص حترم اإلسرا      
وتنحتون  [، بل عّد اإلسراف من أنواع الفساد يف األرض، قال تعاىل:19-16] اإلسراء: إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني 

-149] الشعراء: من اجلبال بيوتا فارهني فاتقوا اهلل وأطيعون وال تطيعوا أمر املسرفني الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون
151 ] 

( مّر بسعد وهو ومن النصوص النبوية الواردة يف هذا الشصن، ما رواه عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما:" أن رسول اهلل)       
( ، كما روي عنه 60يتوضص، فقال" ما هذا الّسرف يا سعد"؟ فقال:" أيف الوضوء سرف؟، قال:" نعم، وإن كنت على هنر جار" )

(أ ،)( "ففي هذين النصني توجيه من61نه كان:" يغسله الصاع من املاء من اجلنابة، ويوضئه املّد ، )ه ( على الوقوف يف )
استهالك املاء عند احلّد الذي يتم به الغرض، حىت ولو كان الغرض من االستهالك هو عبادة اهلل تعاىل، ويقاس عليه غريه من 

اس واملسكن وهذا من شصنه أن يستنزف املوارد البيئية الناضبة واملتجددة على حد السواء، كما املنافع البيئية كاألكل والشرب واللب
قاتلة الأنه يلوث البيئة بالقمامة اليت يسببها اإلسراف، وهو ما يعود على مواردها أيضا باالستنزاف ملا تتعرض له البيئة من السموم 

 واإلنسان معا. لعناصر البيئة 
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الضابطة لقانون االستهالك يف الشريعة اإلسالمية قاعدة:" سّد الذرائع" أي منع املباح  من أكل وشراب وملبس  ومن القواعد     
ومسكن إذا كان يؤدي إىل احلرام، ويف هذا املعىن يقول القرايف:" والزهد و الورع يف املباحات من حيث أن االستكثار منها حيوج 

وقد يقع يف احملرمات، كما أهنا تفضي أيضا إىل بطر النفوس، فإن كثرة العبيد، واخليل،  إىل كثرة االكتساب املوقع يف الشبهات،
واخَلَول، واملساكن، والعِليِّة ، واملآكل الشهية، واملالبس اللينة، ال يكاد سلم صاحبها من اإلعراض عن موافق العبودية، ويدل على 

 (.62[)9-6]العلق: كال إن اإلنسان ليطغى أن رءاه استغىن   ذلك قوله تعاىل:

إضافة إىل هذا جند أن الشرع قد وجه عنايته إىل املوارد البيئية احملدودة الكمية الغري قابل للتكاثر والنمو، حيث يؤدي اإلسراف     
لباطنية كالبرتول والغاز والفحم ، فنجد هناك يف استهالكها إىل نضوهبا بالتدري ، على حنو املعادن املختلفة، ومصادر الطاقة ا

توجيهات شرعية تدل مبفهومها العام على النهي عن اإلسراف يف هذا النوع من البيئة الذي يؤدي اإلخالل بالتوازن البيئي حينما 
يف الدول اليت حباها اهلل  تنتهي هذه املوارد إىل النضوب، وهذا ما يقوم بالتحذير منه علماء البيئة و االقتصاد يف الوقت املعاصر

كرتونية والغازية وامليكانيكية، لتعاىل هبذه املوارد مثل اجلزائر، ويقاس على ذلك كل ما هو يف معناها من استعمال األجهزة اإل
 وغريها.

 الخاتمة:  

 توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل النتائ  التالية:  

 يف احلث على محاية البيئة وتنميتها.: أن الشريعة اإلسالمية كانت السبَّاقة والأ

 ثانيا: أن محاية البيئة واجبة شرعا لتوقف حفةها على حفظ مقاصد الشارع الضرورية، وهي حفظ النفس وحفظ الدين.

 ثالثا: أن البيئة وسيلة لتحقيق مقاصد ثالث: مقصد التوحيد، ومقصد التعبد، ومصاحل العباد.

 لبيئة هو احملافةة على اإلنسان بناء على نةرية اللزوم.أن األصل يف احملافةة على ا -رابعا

 أّن إفساد البيئة  والسعي إىل ذلك حرام شرعا.-خامسا

 إّن للشريعة اإلسالمية منه  خاص يف محايتها للبيئة وهو منه  يعتمد على احملافةة عليها وجودا و عدما. -سادسا

 طرقها إال  وفق النةر املقاصدي وذلك لغياب النص التفصيلي يف شصهنا.أن موضوع البيئة  من املواضيع اليت ال ميكن -سابعا

إىل هنا نكون قد أهنينا موضوع النةر املقاصدي للبيئة راجينا من اهلل تعاىل أن نكون قد شاركنا ولو بالقليل يف تنمية وترقية  
 البحث العلمي  وفق النةر املقاصدي .

                                                 
 مراجع البحث                                                     

 



 

48 
 

، باب األلف، فصل الباء فالواو، مادة (م1773 -ه  ، دار الكتب العلمية  1414س 1ط ) ابن منةور، ،لسان العرب-(1) 
، دار 1997س  4والصحاح العربية، اجلوهري، حتقيق: أمحد الغفور عطار،) ط ؛ تاج اللغةفما بعدها و  1/41، ج)ب و أ(

 1/39العلم للماليني، بريوت_لبنان،(، ج

، اجمللد: 1، ع:1776محاية البيئة من منةور إسالمي، طالل حممد املومين، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، س:  -(1) 
 197الثاين، ص 

  .تشريعات العربيةتُراجع موسوعة ال -(3)

إمارة -جممع الفقه اإلسالمي الدويل -البيئة واحلفاظ عليها من منةور إسالمي، حممد أمحد حسني، منةمة املؤمتر اإلسالمي-( 4)
  1ودولة اإلمارات العربية املتحدة، ص -الشارقة

لبنان(، -م،بريوت1779، س1ي،طينةر: مقاصد الشريعة بصبعاد جديدة،د/عبد اجمليد النجار،)دار العرب اإلسالم -(5) 
 179ص

لبنان(، -م، بريوت1773، س3ينةر: خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل،د/عبد اجمليد النجار، )دار الغرب اإلسالمي، ط-(6)
  55ص:

، 1ينةر: تفصيل النشصتني وحتصيل السعادتني، األصبهاين، حتقيق: د/عبد اجمليد النجار، )دار الغرب اإلسالمي، ط-(9)
  91لبنان(، ص-م، بريوت1999س:

  59صد/عبد اجمليد النجار، خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل، -(9) 

 (59-59ص)خالفة اإلنسان، -(9)

وقيل: هو  ،األدلة  برتتب أمور معلومة يف الذهن ليصل من خالهلا إىل علم أمر جمهول هو نةر العقل يف: التفكر  -(10)
مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ، 117و49التعريفاب، اجلرجاين، ص ، )إحضار معرفتني يف القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة

 ( 197ص

اجلزائر(، –، ديوان املطبوعات اجلامعية 1999ة )طبعة سنابن الوزير اليمين ومنهجه الكالمي، رزق احلجر، -(11)
 (119_119)ص

حتقيق: قولفهارت هاينريشتس،)مؤسسة األحباث العلمية األملانية بإشراف   مستفاد من اجلذل يف علم اجلدل، الطويف، -(11)
 114ص م(،1999املعهد األملاين لألحباث الشرقية يف بريوت، دار النشر فرانز شتاينر بقيسبادن، 

 9/196الطاهر بن عاشور، )دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس(، التحرير والتنوير، -(13) 
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، 1مفتاح دار السعادة، ابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد اإلسكندارين،و أمحد عناية، )دار الكتاب اإلسالمي، ط  -(14) 
 116لبنان(، ص-م، بريوت1775س:

 (119-119)علم اجلدل، الطويف ، ص  مناجلذل ينةر: -(15)

؛ إرشاد القرآن والسنة إىل طريق املناظرة وتصحيحها وبيان العلل املؤثرة، د/ 94، صعلم اجلدل، الطويف مناجلذل ينةر:  -(16)
 (.96-95لبنان(، ص)-، دار الفكر، بريوت1771: 1أمين عبد الرزاق الّشّوا، ) ط

اجلزائر(، -، دار الكتب1999، الطاهر بن عاشور، حتقيق حبيب بن خوجة، )طبعة ينةر: مقاصد الشريعة اإلسالمية -(17)
3/349 

 41القوانني الفقهية، ابن جزي، ص -(18) 

 .(194-119) /15التحرير والتنوير، -(19) 

(، 1999:،س1املازري، حتقيق: الشيخ حممد الشاذيل النيفر، )دار التونسية للنشر، ط  املعلم بفوائد مسلم، ينةر: -(20) 
1/44 

 99ينةر: القوانني الفقهية، ابن جزي، ص-(21)

 177ص ،بن جزيلقوانني الفقهية، اا-(22)

  1/49املعلم بفوائد مسلم،-(23)

، دار 1991س 1احلدود واألحكام الفقهية، مصنفك، حتقيق: الشيخ عادل عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض،)ط -(24)
  19ص الكتب العلمية، بريوت، لبنان(،

 511كتاب: املساجد ومواضع الصالة، رقم مسلم،   -(25)

  19، ص احلدود واألحكام الفقهية -(26) 

  16-1/15؛  املعلم بفوائد مسلم، املازري،   94القوانني الفقهية، ص-(27)

  1/1914مسلم، كتاب اجلنة رقم:-(28)

 131يل النشصتني، صينةر: تفص -(29)

 114-199-199السعادة، ابن القيم، ص ينةر: مفتاح دار -(30) 
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 13/69التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، -(31) 

  115ينةر: مفتاح دار السعادة، ص-(32)

  175ينةر: مفتاح دار السعادة، ص-(33)

  179ينةر: مفتاح دار السعادة، ص -(34)

  114-113ينةر: مفتاح دار السعادة، ص -(35)

؛ قواعد األحكام يف مصاحل  1/111ات، الشاطيب، حتقيق: الشيخ عبد اهلل دراز،)دار املعرفة(، ينةر: املوافقينةر:  -(36)
  1/119لبنان(، -، بريوت1999، س:1األنام، عبد العزيز بن عبد السالم،)مؤسسة الريان، ط

 14/147ينةر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، -(37)

 وما بعدها  1/111 مستفاد من : املوافقات، الشاطيب،-(38)

  9/1551، رقم:مسلم، كتاب: املساقاة، باب: فضل الغرس والزرع -(39)

 الرتميذي، كتاب: األحكام، باب: ما ذكر يف إحياء املوات -(40)

 البخاري، كتاب: اهلبة، باب: فضل املنيحة -(41)

 131ص مقاصد الشريعة بصبعاد جديدة، د/ عبد اجمليد النجار،-(42) 

 59/1955مسلم، كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب: األمر بإحسان الذبح، والقتل وحتديد الشفرة، -(43)
 111قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، ص -( 44)

  116-111مقاصد الشرعة بصبعاد جديدة، ص -(45)

 أخرجه النسائي، كتاب: الضحايا، باب: من قتل عصفورا  -(46) 

 البخاري، كتاب: بدء اخللق، باب: إذا وقع الذباب يف طعام أحدكم..وحبس من الدواب -(47)

 أبو داود، كتاب: الصيد، باب: اختاذ الكلب للصيد -(48)

 أبو داوود، كتاب: األدب، باب: قطع السدر -(49)

 أبو داود، كتاب: األدب، باب: يف قتل الّذّر" .-(50) 
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 و ما بعدها"  1/97مستفاد من قواعد األحكام،  -(51) 

 وما بعدها  116مقاصد الشريعة بصبعاد جديدة، ص-(52)

 119البيئة ومشكالهتا، رشيد احلمد وحممد، نقال من مقاصد الشريعة بصبعاد جديدة، ص -(53) 
 أبوداود، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يتوأ لبوله -(54)
 ء، باب: البول يف املاء الدائم البخاري، كتاب: الوضو -(55)
 البخاري، كتاب: اجلمعة، باب: هل على من مل يشهد اجلمعة غسل -(56) 
 عن البول فيها   أبوداود، كتاب: الطهارة، باب: املواضع اليت هنى النيب  -(57) 
  134مفتاح دار السعادة، ابن القيم، صينةر:  -(58) 
 وما بعدها 113صمقاصد الشريعة بصبعاد جديدة، -(59)
 ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب: ما جاء يف القصد يف الوضوء -(60) 
 مسلم، كتاب احليض، باب القدر املستحب يف غسل اجلنابة -(61)
 4/525، 251سورية(، ف:-، مؤسسة الرسالة، دمشق2122 2ينةر: الفروق، حتقيق: د/عمر حسن القيام، )ط-(62)

 

 

 

 

 


