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 املقدمة
 
، فقاؿ عد كجل: مقج مّغ هللا عمى عباده ف  مل خلُّٱبالعجيج مغ الشعع، كالكثيخ مغ أكجو الكـخ
كقاؿ  ،(ٔ)َّمه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل
كإف مسا أنعع هللا بو  ،(ٕ)َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٱُّٱ: سبحانو

فى لتكخيع اإلنداف، حتى يعير عابًجا هلل ، كىحه الشعسة ىى أف سخخ لو ما في البخ كالبحخ اإلندافِ  عمى
كىي نعع متججدة كدائسة بجكاـ  ببل شظ ال تقجر بساؿ كال يعجليا شيء،ىحه الحياة الجنيا، كىى نعسة 

الحفاظ عمى البيئة التي سخخىا اء اإلسبلـ مخشًجا كحاًثا عمى كمغ أجل ذلظ فقج جاإلنداف عمى األرض، 
قػاـ ألف البيئة بيا ؛ كذلظ لبلستفادة مغ ىحه البيئة، كبيغ ككضح الصخؽ السذخكعة كالسباحة هللا لئلنداف

 .الحياة كاستسخارىا، كعسارة الجنيا كدكاميا،

 التعريف بسهضهع الدراسة:

ذا تحقق الزخر البيئي إف ،اآلخخيغب لحقالزخر البيئي الحي  ةزالإ أيقـػ مفيـػ التعػيس عمى مبج
ضخار البيئية ليذ جبخ كاليجؼ مغ التعػيس في مجاؿ األ ،ثبت حق السزخكر في التعػيس عشو

فالزخر البيئي قج الستعجدة،  نسا ىػ الحج مغ االنتياكات البيئيةإك  ،فحدب الزخر مغ شخيق التعػيس 
التعػيس ىػ إف مخ فكميسا يكغ األ ،نو قج يريب البيئة ذاتياأكسا ، ك مستمكاتيعأشخاص يريب األ

ىػ نػعيغ فقج  ،ػلية السجنيةئا لمقػاعج العامة لمسدكالتعػيس شبقً ، ػليةئثخ الحي يتختب عمى تحقيق السداأل
ا لصبيعة لمقاضي الدمصة التقجيخية في تحجيج شخيقة التعػيس تبعً  ىعصأ نو أال إ ،اك نقجً أا يكػف عيشً 

 سزخكر.حػاؿ الألزخر ك ا

 أسباب اختيار السهضهع:

 تخجع أسباب اختياري لمسػضػع إلى عجة أسباب، أجسميا فيسا يمي:

                                                            

 (.ٖٗ( سػرة إبخاىيع: اآلية رقع )(ٔ
 (.ٛٔ( سػرة الشحل: اآلية رقع )(ٕ
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، حجيثكال قجيع، مغ السػضػعات التي تجسع بيغ الالتعػيس عغ األضخار البيئيةيعج مػضػع  (ٔ)
السعاصخيغ، إلضيار  عمساءآراء ال ، كالسدج بيشيا كبيغالقجامى الفقياء أقػاؿفي  لشا الشطخ كىػ ما يتيح
 .الخاجح مشيا

مسا أدى إلى تمػثيا ، الديئة معيا مغ قبل اإلندافمغ انييار بدبب التعامبلت  بالبيئةما يحل  (ٕ)
االعتجاء الرارج ، كىػ ما دعاني إلى دؽ ناقػس الخصخ تححيًخا مغ كانقخاض العػامل الجسالية بيا

 .عمى البيئة
لع تتخؾ شيًئا إال نيا إ؛ حيث جاءت شاممة كجامعة اإلسبلميةالذخيعة  أف أحكاـ رغبتي في بياف (ٖ)

سباقة في بياف حكسو، بسا  اإلسبلمية إال ككانت الذخيعة بذخكما مغ ججيج في حياة الكبيشت حكسو، 
 كالشرػص الذاممة السحكسة. ،تتسيد بو مغ القػاعج العامة

دراسة عمسية  عمى اشمعت عميو فيسا نجرة السخاجع الستخررة في ىحا الذأف؛ حيث إنشي لع أعثخ (ٗ)
 .الشحر اليديخ مغ ذلظ، إال لسػضػع الجراسةمقارنة 

كىػ ما دعاني تفاكت كتبايغ أراء الفقياء كالقانػف، فيسا يكػف محبًل لمتعػيس كما ال يعتبخ كحلظ،  (٘)
مع  صػر االعتجاء عمى البيئة كما يشجع عشو مغ أضخار،لمقػؿ الفرل في السدألة، نطًخا النتذار 

 .حكاميا الذخعيةجيل الكثيخ بأ

 أىسية السهضهع:

 الجراسة، كالبحث فيو، فيسا يمي: مػضػع تبجك أىسية

 الذخعية التي الحمػؿ تقجيع قجرتيا عمىلكل مكاف كزماف، ك ، الذخيعة اإلسبلميةبياف صبلحية  (ٔ)
، بلت بيئيةمغ مذك يصخح لكافة ماكجب الترجي  ثع ، كمغالحياتية كمتصمباتيع فخادحاجات األ تبلئع

 .ليا الذخعية الرحيحة حمػؿكتقجيع ال
فع ا في الكػف ليشتفإف هللا تعالى كخمو كسخخ لو م، بكخامة اإلندافأف ىحا السػضػع كثيق الرمة  (ٕ)

بو، فكاف يجب عميو أف يحفع نعسة هللا عميو التي تعج مغ مطاىخ تكخيسو كتفزيمو عمى سائخ 
 تباط بيغ تكخيع اإلنداف كالحفاظ عمى البيئة.، فكاف مغ األىسية بسكاف بياف االر الخمق
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يجؿ عمى ذلظ تخبط بياف قرػر التذخيعات الػضعية في الترجي لبلعتجاءات عمى البيئة، كمسا  (ٖ)
ىحه التذخيعات كعجـ اتفاقيا، ككحلظ عجد تمظ التذخيعات عغ التكييف الرحيح لمتعػيس عغ 

 األضخار الشاجسة عغ االعتجاء عمى البيئة.

 اسة:مشيج الدر 

التي تثيخىا  قزاياالكمعالجة شخح في  نتبعياالبحث العمسي، بياف الكيفية التي يتػجب عميشا أثشاء 
حه الرػرة، بي ىحا البحثفي سبيل إخخاج  سمكشالتحقيق ىجؼ الجراسة، كعمى ذلظ فقج  كذلظ الجراسة،

كعمى ذلظ فقج اعتسجنا  يمية مقارنة،صدراسة شخعية فقيية تاً  ة الجراسة؛ إذ ىيبسا يتشاسب مع شبيع
مع استخجمت ىحا السشيج حاؿ تعاممي ك  السشيج التأصيلي:، مشيا عمى السشاىج في دراستشا ىحه

السشيج ، كييغ، فيسا يتعمق بسػضػع الجراسةتػضيف عبارات الفقياء كاألصػلك الشرػص الذخعية، 
بعس السسارسات  كإيزاح بياف شي فيالتي ساعجت سشاىجمغ أىع ال التحميمي السشيج تبخكيع التحليلي:
بيئة لساىية ال يبيان حاؿىحا السشيج  تعسمتكاس السشيج الهصفي:، كلبلعتجاء عمى البيئةالعسمية 
السشيج ا، كاعتجاًء عمييفي السحاىب الفقيية السختمفة، كحقيقة السعامبلت التي تسثل  كحسايتيا
 السشيج التطبيقي:، كمغ جية يةسحاىب الفقيالالسقارنة بيغ أحكاـ  كاتبعت ىحا السشيج عشج السقارن:

التي قخرىا فقياء الذخيعة األحكاـ الفقيية ك  القػاعجإسقاط عشج مغ ىحا السشيج  ككاف كجو استفادتي
 .اعتجاء عمى اإلندافكالتي تعج في حقيقتيا  ،االعتجاء عمى البيئةعمى صػر  اإلسبلمية

 خطة البحث

إلى مقجمة في التعخيف بسػضػع الجراسة، كفرل تسييجي بحث ال اىحكفي ضػء ما سبق بيانو، قدسشا 
 كبابيغ، كخاتسة تزسشت أىع الشتائج كالتػصيات، فجاءت خصة الجراسة عمى الشحػ التالي:

 .السبحث األكؿ: ماىية البيئة في الفقو اإلسبلمي

 .السبحث الثاني: ماىية البيئة في القانػف الػضعي

 .الػضعي كالقانػف  اإلسبلمي الفقو في البيئة مفيـػ غ السبحث الثالث: مقارنة بي
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 ومدى حسايتيا في الذريعة اإلسالمية والقانهن الهضعي البيئة
 تسييد وتقديم:

ىتساـ الكثيخ ا يعج مػضػع البيئة مغ السػضػعات ذات األىسية، كالتي صارت في اآلكنة األخيخة مثار 
ي، ككثخت كتعجدت مغ أجل ذلظ السؤتسخات كالشجكات التي تيتع بجراسة عمى السدتػييغ الجكلي كالسحم

البيئة كالحفاظ عمييا، كالتعػيس عغ األضخار الشاتجة عغ تمػثيا، كقج تشاكلت ىحه السؤتسخات كاالتفاقيات، 
الذخيعة بالبحث كالجراسة، البيئات االجتساعية، كالثقافية، حتى قيل أنيا تشاكلت كافة جػانب الحياة، بيج أف 

 فرلاإلسبلمية قج حازت قرب الدبق، في الترجي لسذكبلت البيئة كمعالجتيا، كعمى ذلظ نتشاكؿ ىحا ال
، أحجىسا: عغ ماىية البيئة في الفقو اإلسبلمي، كالثاني: ماىية البيئة في القانػف ثبلثة مباحث في

كذلظ عمى الشحػ الػضعي،  انػف كالق اإلسبلمي الفقو في البيئة مفيـػ مقارنة بيغ كالثالث:  الػضعي، 
 التالي:

 السبحث األول: ماىية البيئة في الفقو اإلسالمي.     

 السبحث الثاني: ماىية البيئة في القانهن الهضعي.     

 الهضعي. والقانهن  اإلسالمي الفقو في البيئة مفيهم السبحث الثالث: مقارنة بين     

 

 السبحث األول

 سالميماىية البيئة في الفقو اإل

 كمسة البيئة مغ ألصل لمبيئة، يدتػجب عميشا التعخضالرحيح  سفيـػال عمى الػقػؼ أففيو،   شظ مسا ال
، ثع نمقي الزػء عمى اإلسبلمي )مصمب ثاني( الفقو في البيئة مفيـػ ثع نتشاكؿ مصمب أكؿ(،) حيث المغة

 كذلظ عمى الشحػ التالي ،اىتساـ اإلسبلـ بالبيئة )مصمب ثالث(

 طلب األولالس

 البيئة في اللغة

الساضي  الفعل مشو اشتق كالحي ،"بػأ" الجحر إلى العخبية، يخجع المغة في البيئة لكمسة المغػي  األصل
 اتخحه أي استيباءه البيئة،يقاؿ:  ىػ الفعل مغ ىحا كاالسع، كأقاـ ؿ،كند  حل أي بػأ، يقاؿ: كسا ،"باء"
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 مغ االسع كىي كىيئتو الشبػءة حالة الحالة، عغ البيئة سةبكم يعبخ كقج .(ٔ)كحل بو ندؿ بسعشى، مباءة
الحي  السحيط أيًزا البيئة ، كيصمق عمى(ٕ) بالفذل باء كيقاؿ سػء، بحاؿ أي سػء، بيئة باءت فيقاؿ البػء،

 لحدغ كإنو: "يقاؿ كمشو الحالة، بسعشى، االجتساعية كالبيئة ،"بيئتو ابغ اإلنداف" :نعير فيو فيقاؿ
 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حضٱُّٱٱ:تعالى قػلو الكخيع، القخآف كفي ،(ٖ)"البيئة

 حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

 ىجخة قبل السشػرة  بالسجيشة تػششػا أك أقامػا الحيغ أي  ،(4)َّخنمن حن جن مم خم
 قاؿ أنو حدبت  –عمي كحب "مغ :قاؿ  رسػؿ أف الذخيف الشبػي  الحجيث كفي إلييا.   الخسػؿ
 كالباءة: بسعشى .الشار مغ مشدلتو مقعجه"، معشاه: ليشدؿ ، فقػلو: "فميتبػأ(٘)الشار" مغ مقعجه تبػأفمي -متعسًجا 
 حجيث كفي داره، مغ يتبػأ كسا مغ أىمو يدتسكغ أي أىمو، مغ يتبػأ الخجل ألف كحلظ كسسي الشكاح،

 الباءة، مشكع يدتصع لع فسغ لمفخج، لمبرخ كأحرغ أغس فإنو بالباءة، الذباب عميكع معذخ : "ياالشبي
،  حيث لئلبل، القـػ معصغ :كالسباءة .كالتدكيج الشكاح بالباءة: ، أراد(ٙ)كجاء" الرػـ فإف فعميو بالرـػ

  .الجشيغ فيو يكػف  الحي السكاف الخحع، مغ إليو، كالسباءة تأكي  الحي الغشع: مشدليا كمباءة تشاخ،
مجاًزا  نصمق أف كيسكغ ،السكاف مغ كالحمػؿ دكؿالش ىي: البيئة أف لشا يتزح المغػي  العخض ىحا كمغ
 كحمػلو. لشدكلومدتقًخا  اإلنداف يتخحه الحي السكاف عمى

أصل البػاء: مداكاة األجداء في السكاف، خبلؼ الشبػ الحي ىػ مشافاة األجداء. يقاؿ: : "(ٚ)قاؿ األصفياني
تبػأ، كباء فبلف بجـ فبلف يبػء بو أي: ساكاه، ا: سػيتو فا بشازلو، كبػأت لو مكانً مكاف بػاء: إذا لع يكغ نابيً 

                                                            

 –العخب، دمحم بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنراري الخكيفعى، دار صادر، بيخكت  ( لداف(ٔ
 (.ٕٖٛ/ٔق )ٗٔٗٔلبشاف، الصبعة الثانية، 

 –( القامػس السحيط، دمحم بغ يعقػب الفيخكز آبادي مجج الجيغ، تحقيق: دمحم نعيع العخقدػسي، مؤسدة الخسالة، بيخكت (ٕ
 .ٕٙٔٔـ،  صٕ٘ٓٓق/ٕٙٗٔف، الصبعة الثامشة، لبشا
 مشطػر مغ البيئة قزايا (؛ ٕٕٙ/ٔـ، )ٜٙٛٔلبشاف،  –بيخكت  الحياة، مكتبة دار رضا، أحسج المغة، متغ معجع  ((ٖ

 .ٙٔـ، صٕٗٓٓمرخ،  –القاىخة  الكتاب، مخكد عػض، أحسج عبجه الدايح، الخحيع عبج أحسج إسبلمي،
 (.ٜ)( سػرة الحذخ، اآلية رقع (ٗ
 عيدى دمحم بغ التخمحي، (، سشغٜٕٛٚ، حجيث رقع )التخمحي في سششو، باب تعطيع الكحب عمى رسػؿ هللا  ( ركاه (٘

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔالصبعة الثانية،   لبشاف، -بيخكت  الفكخ، دار التخمحي، 
 (.ٚٛٓٔحجيث رقع ) ، عميو كالحث التدكيج فزل في جاء ما باب التخمحي في سششو،  ( ركاه (ٙ
ىػ( ىػ: األصفياني، أديب لغػي حكيع مفدخ، مغ أىل أصفياف، سكغ بغجاد كاشتيخ، حتى كاف يقخف ٕٓ٘-( الخاغب )؟ٚ)

باإلماـ الغدالي، مغ ترانيفو: )الحريعة إلى مكاـر الذخيعة(؛ )حل متذبيات القخآف(؛ )السفخدات في غخيب القخآف(.]األعبلـ 
 [.ٜ٘/ٗ، كمعجع السؤلفيغ ٜٕٚ/ٕلمدركمى 
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 ىل مل يك ىكٱُّٱٱ،(1) َّمخ جخ مح جح مج حج مث هت متُّٱٱقاؿ تعالى:

 زت رت يب  ىبٱُّٱٱٹٱٹك ،(3) َّهل مل خل حلُّٱٱ،(2) َّام يل
، كركي (4) َّلك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت

ا، ثع قرجت الصعغ نً كبػأت الخمح: ىيأت لو مكا، (٘)"كاف عميو الدبلـ يتبػأ لبػلو كسا يتبػأ لسشدلو"أنو: 
  ، كقاؿ الخاعي في صفة إبل: (ٙ)"ا فميتبػأ مقعجه مغ الشارمغ كحب عمي متعسجً "بو، كقاؿ عميو الدبلـ: 

 .(ٚ)ابأخفافيا مأوى تبهأ مزجع  ...  ليا أمرىا حتى إذا ما تبهأت
عو. كيقاؿ: تبػأ لسزج شمب الخاعي لشفدو متبػأ ،ا لمخعيا مػافقً أي: يتخكيا الخاعي حتى إذا كججت مكانً 

بأىمو. كيدتعسل البػاء في مخاعاة التكافؤ في  فبلف كشاية عغ التدكج، كسا يعبخ عشو بالبشاء فيقاؿ: بشى
، (8) َّمق حق مف خفٱُّٱ السراىخة كالقراص، فيقاؿ: فبلف بػاء لفبلف إذا ساكاه، كقػلو عد كجل:

حاؿ، كخخج بديفو، أي: في مػضع  َّمفٱُّٱأي: حل مبػأ كمعو غزب هللا، أي: عقػبتو، كقػلو: 
ا عمى أف مكانو السػافق يمدمو فيو غزب هللا، فكيف رجع، ال مفعػؿ نحػ: مخ بديج. كاستعساؿ )باء( تشبييً 
 هبُّ ، كقػلو:(9) َّخض حض جض  مصٱُّٱ غيخه مغ األمكشة؟ كذلظ عمى حج ما ذكخ في قػلو:

أي: تقيع  ،(10)َّحس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت

                                                            

 (.ٚٛ( سػرة يػنذ، اآلية رقع )(ٔ
 (.ٖٜ( سػرة يػنذ، اآلية رقع )(ٕ
 (.ٕٔٔ( سػرة آؿ عسخاف، اآلية رقع )(ٖ
 (.ٙ٘( سػرة يػسف، اآلية رقع )(ٗ
يتبػأ لبػلو كسا يتبػأ لسشدلو" أخخجو الصبخاني في األكسط، مغ  قاؿ: "كاف رسػؿ هللا  ( ىحا الحجيث: عغ أبي ىخيخة (٘

عبيج بغ دجي عغ أبيو، كقاؿ الييثسي: كلع أر مغ ذكخىسا، كبقية رجالو مػثقػف. ]انطخ: مجسع الدكائج ركاية يحيي بغ 
ٔ/ٕٜٓ.] 

(، فتح الباري شخح صحيح البخاري، ٚٓٔ، حجيث رقع ) ( ركاه البخاري، كتاب العمع، باب مغ كحب  عمى الشبي (ٙ
 .ٕٕٗص ٔمخجع سابق، ج

، ٕٖٔي، السعخكؼ بالخاعي الشسيخي، كىػ مغ بحخ الصػيل، كجاء في ديػانو ص( ىحا البيت لعبيج بغ حريغ الشسيخ (ٚ
.]انطخ: ٖٗٔٔص ٕ؛ كالشياية في غخيب الحجيث، جٖٚٔص ٓٔ؛ كفي المداف مادة: شخؽ جٛٙٗص ٕكالخرائز ج

 [. ٖىامر رقع  ٙٓٔالتحقيق عمى كتاب مفخدات ألفاظ القخآف، مرصفى العجكي، ص
 (.ٙٔ) ( سػرة األنفاؿ، اآلية رقع(ٛ
 (.ٕٔ( سػرة آؿ عسخاف، اآلية رقع )(ٜ

 (.ٜٕ( سػرة السائجة، اآلية رقع )(ٓٔ
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كقػؿ مغ قاؿ: أقخرت بحقيا فميذ تفديخه بحدب ، (ٔ)باشميا كبؤت بحقياأنكخت  بيحه الحالة. قاؿ:
أنو قاؿ في قػليع: حياؾ هللا كبياؾ:  خكالباءة كشاية عغ الجساع. كحكي عغ خمف األحس، مقتزى المفع

 .(ٖ)"(ٕ)الغجايا كالعذايا و، فغيخ الزدكاج الكمسة، كسا غيخ جسع الغجاة في قػليع: آتيإف أصمو: بػاؾ مشداًل 
مجاًزا  نصمق أف السكاف، كيسكغ مغ كالحمػؿ ىي: الشدكؿ البيئة أف لشا يتزح المغػي  العخض ىحا كمغ
 يتخحه الحي السشدؿ، كالسػشغ، كالسكاف :أي عمى كحمػلو، لشدكلومدتقًخا  اإلنداف يتخحه الحي السكاف عمى

 لبشاء الفيديقي الجدء ذلظ أي كعيذو، مشدلو فيو فيتخح إليو يخجع كحمػلو، أي لشدكلوا مدتقخً  اإلنداف
 ، (ٗ)كاإلقامة فيو لمعير مبلئًسا مكاًنا الحي الكائغ فيو يجج السجني الحي السجتسع

 

 السطلب الثاني

 مفيهم البيئة في الفقو اإلسالمي

كلع يتع استعساليا إال مغ خبلؿ العمع الحي يختبط بيا، ككصفت كحلظ بالبيئة  ،البيئة كمسة حجيثة العيج
يئة االجتساعية كالبيئة الػراثية، كالحي ييسشا في ىحا السقاـ البيئة عمى إشبلقيا، كالستأمل في الدياسية، كالب

القخآف الكخيع كالدشة الشبػية السصيخة، يجرؾ مغ غيخ كبيخ عشاء، اشتساليسا عمى ألفاظ كعبارات تخشج إلى 
الكائشات التي بثيا هللا تعالى في البيئة بالسعشى المغػي الدابق بيانو، اي السشدؿ كالسكاف السييأ لحياة 

 .الكػف أك عمى األرض، أك حتى في الجشة أك في الشار عشجما تقـػ الداعة

كقج كردت البيئة في القخآف الكخيع بسعشى األرض، حيث ىيأىا هللا تعالى لسخمػقاتو، فدكدىا بالساء كاليػاء  
لئلنداف مجخدة مغ تمظ العشاصخ كغيخىا،  كالتخبة، كىي كسخمػؽ ال يترػر أف يكمف هللا تعالى خبلفتيا

فيي مجسػع مغ السػارد كالعشاصخ الحية كغيخ الحية التي تذكل كسًصا حيػًيا مبلئًسا لعير الكائشات 

                                                            

؛ شخح السعمقات ٛٚٔ( ىحا الذصخ لمبيج بغ ربيع العامخي، كعجده: عشجي كلع يفخخ عمي كخاميا، كىػ في ديػانو ص (ٔ
 .ٖٙص ٔ؛ كفي المداف مادة )بػأ( جٓٚٔ/ٔ

لغجايا كالعذايا، كالغجاة ال تجسع عمى الغجايا، كلكشيع كدخكه عمى ذلظ ليصابقػا بيغ ( قاؿ ابغ مشطػر: كقالػا: إني آلتيو با(ٕ
لفطو كلفع العذايا، فإذا أفخدكه لع يكدخكه. كقاؿ ابغ الدكيت: أرادكا جسع الغجاة فأتبعػىا العذايا لبلزدكاج. ]انطخ: المداف 

 [.ٚٔٔ/٘ٔ)غجا( 
ىػ = ٖٓٗٔالسشرػرة، –تحقيق: مرصفى بغ العجكي، مكتبة فياض، مرخ ( مفخدات ألفاظ القخآف، الخاغب األصفياني، (ٖ

 كما بعجىا. ٘ٓٔـ، صٜٕٓٓ
 .٘٘ـ، صٜٜٜٔمرخ،  –اإلسكشجرية  الجامعية، السعخفة دار الديج، العاشي عبج كالبيئة، الديج اإلنداف  ((ٗ
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كاألحياء، كحيشسا تكمع هللا تعالى عغ تدخيخ األرض كتحليميا لئلنداف، فإنسا كاف ىػ األرض بحدبانيا 
 .(ٔ)كسًصا حيػًيا متكامبًل 

 ن والبيئة في اإلسالم:اإلندا
اإلنداف ىػ خميفة هللا تعالى في األرض، كخبلفة هللا تقتزي نػًعا مغ التكخيع اإلليي لئلنداف، قاؿ  

 ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ تعالى:

كتكخيع هللا ٱ ،(2)ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه
كقج ضيخت مقػمات التفزيل كالتكخيع  ،سارة األرضتعالى لئلنداف، ىػ تكخيع لحاتو اإلندانية، كلجكره في ع

مغ خبلؿ العمع كالسعخفة، كما أكدعو هللا في اإلنداف مغ عقل يفكخ، كقمب يعي، كلسا كاف اإلنداف ىػ 
خميفة هللا في أرضو، فقج سخخ هللا تعالى لو ما في الدساكات كما في األرض، تكخيًسا لو كتذخيًفا، قاؿ 

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محٱُّٱ تعالى:
 مك لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ

  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل حمخم جم هل مل حلخل جل

 ..(3)َّجهمه ين ىن من حنخن جن

عمييا  السحافطة يجب عامة، ممكية كػنيا مغ يشصمق البيئة مع كسا تتسيد نطخة اإلسبلـ في أف تعاممو
 مل ىكيك مك لك اك يق ىقٱُّٱ :تعالى قاؿ الػجػد، كتجـك الحياة، يدتسخ حتى

 مغ كاف اآلية، ىحه خبلؿ مغ البيئة إلى اإلسبلـ فشطخة، (ٗ) َّزن رن مم ام يل ىل
، كىحا مغ الشطخ في (ٙ)ليا الدماني البعج يذسل البيئة، إلى اإلسبلـ نطخة أف كسا، (٘)السكاني ُبعجىا زاكية

                                                            

مرخ،  –، القاىخة ٔيع سبلمة، ط( قانػف حساية البيئة اإلسبلمي مقارًنا بالقػانيغ الػضعية، د. أحسج عبج الكخ (ٔ
 كما بعجىا. ٖٕـ، صٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ

 (.ٖٓ( سػرة البقخة، اآلية )ٕ)
 (.ٖٗ – ٖٔ( سػرة إبخاىيع، اآليات )ٖ)

 (.٘ٛ( سػرة األعخاؼ، اآلية رقع )(ٗ
 .ٖٓص مرخ، -السرخية، اإلسكشجرية  كالػثائق الكتب مخاد، دار الفتاح عبج البيئة، د. تذخيعات (  شخح(٘
 .ٖٖالدابق، ص السخجع ((ٙ
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 مت خت حت هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ميٱُّٱقػلو تعالى:
  (ٔ)َّ مجحج مث هت

التعامل  حدغ الػاجب عميو مغ فكاف لئلنداف، مدخخة أنيا مشصمق مغ البيئة، ىإل اإلسبلـ كسا تتسثل نطخة
 يث ىث نث مثٱُّٱ، قاؿ تعالى: (ٕ)اإليساف عمى دليبًل  ذلظ كجعل هللا، مخمػقات في كالتأمل معيا،

 (3) َّيلىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق  ىف

 ىحه ليا تكفل ؛ بحيثكصفات معيشة محجدة بسقاديخ خمقت أنيا مشطػر مغ البيئة إلى اإلسبلـ يشطخ كسا
 الحية سائخ الكائشات  مغ كغيخه السبلئسة لئلنداف، الحياة سبل تػفيخ عمى القجرة الرفات، كتمظ السقاديخ
، (5) َّهئ مئ هي مي خي حيٱُّٱ، قاؿ تعالى: (ٗ)بيا كاالستستاع استغبلليا شخيصة حدغ األخخى،

 نطاـ أنيا عمى ،ةالبيئ إلى يشطخاإلسبلـ كسا  ،(ٙ)َّجحمج حج مث هت مت حتختٱُّ كقاؿ تعالى:
 كفق الحياة استسخار تكفل متشاىية، كىي بجقةسبحانو،  الخالق رسسيا حيػية دكرة شكل يجخي  في متػازف 
 عمييا تديصخ كالستخابصة الستجاخمة العسميات مغ سمدمة أك كالتحػؿ، كالسػت التػلج عسميات مغ سمدمة

 حالة تػجب متفاعمة عػامل بسثابة الحية كغيخ الحية األجداء تكػف  كفيو محجدة، سببية عبلقات كتػجييا
 .التػازف 

 أىسية البيئة لإلندان:
تخجع أىسية البيئة لئلنداف برفة عامة إلى كػنيا أصل نذأتو، كبجاية مادتو، فسشيا خمق، كعمييا كفييا 

إلنداف يحيا كيسارس دكره السشػط بو، كفي باششيا يقبخ كيػارى جثسانو بعج أف يقزي أجمو السقجر لو، كا
في جانبو السادي ال يعجك أف يكػف حفشة مغ تخاب مسدكجة بقميل مغ مائيا، فقج أحرى العمساء العشاصخ 

، كالساغشديـػ كالكبخيت، نالتي يتألف مشيا جدع اإل داف، كىي: الكخبػف، الحجيج، كالفدفػر، كالكالديـػ
دي بو مغ الكخبػف ما يكفي لعسل كغيخىا، ككميا معادف أرضية، كسا أشاركا إلى أف جدع اإلنداف العا

تدعة آالؼ قمع رصاص، كبو مغ الفدفػر ما يكفي لرشع ألفي رأس عػد كبخيت، كصجؽ هللا تعالى إذ 

                                                            

 (.ٕٓ( سػرة العشكبػت، اآلية رقع )(ٔ
 .ٖٚص ـ،ٕٕٓٓ مرخ، -السعارؼ، اإلسكشجرية  مشذأة الحمػ، راغب الذخيعة، د. ماجج ضػء في البيئة حساية ( قانػف (ٕ
 (.ٔٓٔ( سػرة يػنذ، اآلية رقع )(ٖ
 قزايا – البيئة كحساية ؛ التمػثٓٔسابق، ص مخجع  الحمػ، راغب الذخيعة، د. ماجج ضػء في البيئة حساية ( قانػف (ٗ

 .ٙٔـ، صٜٜٜٔمرخ،  -كالتػزيع، القاىخة  لمشذخ الفجخ دار ،ٔحجاب، ط مشيخ إسبلمي دمحم مشطػر مغ البيئة
 (.ٜٗ( سػرة القسخ، اآلية رقع )(٘
 (.ٖ( سػرة الصبلؽ، اآلية رقع )(ٙ
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كقج أكدع هللا تعالى في البيئة مغ  ،(1)َّيترث ىت نت مت زت رت يب ىبُّٱيقػؿ: 
نيغ صارمة، كل األقجار كاألسخار ما يفي بدج حاجات البذخ، كسا قج جعل ىحه السقػمات محكػمة بقػا

ذلظ لخيخ اإلنداف كنفعو، كإذا كانت حياة اإلنداف محكػمة بكثيخ مغ العػامل السادية كاألخبلقية، فإف 
حياة اإلنداف إلى حج ما محكػمة بعػامل البيئة كمتأثخة بقػانيشيا، ال عمى سبيل اإلجبار، كلكغ في إشار 

 .(ٕ)مغ الحخية كاالختيار
 

 السطلب الثالث
 ةالم بالبيئاىتسام اإلس

 تسييد:
كىي  كمكاف، لكل زماف فيي شخيعة صالحة كالكساؿ، بالذسػلية نذأتيا مشح الذخيعة اإلسبلمية اترفت

 كمو، كليدت أنيا شخيعة السكاف جيل، كسا دكف  بجيل أك زمغ، دكف  شخيعة عالسية، ليدت مػقػتة بدمغ
تسييد،  أك تفخقة دكنسا األمع جسيع ببل تخاش بعيشيا، أمة مخاشبة عمى أك آخخ دكف  إقميع قاصخة عمى

 ناىية أك آمخه كأحكاـ محكسة كشاممة بقػاعج عامة الحياة نػاحى كافة نطست أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية فقج
 مخيخه. أك

 عمى ضخكرة ككجػب الحفاظ كإبخازىا، كمغ ثعالبيئة  أىسية فى بياف قرب الدبق كقج حاز اإلسبلـ
 إلحاؽ أك األرض عمى الحياة دمار عشو يشتج قج مكػناتيا بأحج يمحق الحى لعمى اعتبار أف الخم تػازنيا،

 التى التعاليع مغ بكثيخ البيئة مجاؿ فى اإلسبلمية الذخيعة ، كتحفل(ٖ)تقجيخ أقل عمى الحياة األذى بيحه
 الزسيخ مغ الشابعة الحساية يحقق عقائجى مشصمق مغ كذلظ البيئى، حساية العشرخ عمى تحث أفخادىا

 .(ٗ)صػرتيا السثمى فى اإلندانى
 العالقة بين اإليسان والحفاظ على البيئة:

عقيجة الثابتة، التي تديصخ عمى الػججاف، كىػ الفكخة اإليساف باهلل تعالى ىػ الخكيدة األساسية، كىػ ال
اإلنداني إلى محخابو األكبخ، كىػ المبشة  البيئي الخاسخة التي ُتخزع األعساؿ كاآلماؿ، كتػجو الدمػؾ

                                                            

 (.٘٘)( سػرة شو، اآلية رقع (ٔ
 –ني كالػاقع اإليساني، د، عبج الحكع عبج المصيف الرعيجي، الجر السرخية المبشانية، القاىخة ( البيئة في الفكخ اإلندا(ٕ

 كما بعجىا. ٔٗـ، صٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔمرخ، الصبعة األكلى، 
 د. محسػد اإلسبلمييغ، التذخيع كالفقو فى لمبيئة الجشائية لمحساية تحميمية دراسة البيئة، كحساية اإلسبلـ في ( السػجدٖ)

 .ٖٙص ،ٜٜ٘ٔ األكلى، الصبعة مرخ، -القاھخة  العخبية، الشھزة العادلي، دار صالح
كيح، بجكف  الخازؽ  عبج كالقانػف الػضعى، أشخؼ اإلسبلمية الذخيعة بيغ مقارنة السائية دراسة لمبيئة الذخعية ( الحسايةٗ)

 .ٕٔ ص دار نذخ كبجكف سشة نذخ،
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األكلى في البشاء اإليساني القػيع لئلنداف السدمع، كاإليساف باهلل ىػ الشبع الفياض لكل الفزائل الفخدية 
"كاإلنداف مخمػؽ  ،(ٔ)، كىػ األصل الحي بو كعمى أساسو يشتقل اإلنداف مغ الكفخ إلى اإليسافكاالجتساعية

مغ مخمػقات هللا عد كجل، كصبلح حياتو مخىػف بسعخفة الحق كاتباعو، كفدادىا نتيجة محتػمة لجيمو 
دغ تعاممو مع كمجى ح، كتكخيسو مختبط بسجى إيسانو باهلل تعالى، (ٕ)بالحق، أك تسخده عميو كإف عخفو"

كسا أف اإليساف ىػ الجستػر العاـ الحي يحكع عبلقة السؤمغ بالكػف كما فيو، البيئة التي يعير في كشفيا، 
كعبلقتو بغيخه مغ الشاس، كبدائخ الكائشات كالجسادات مغ حػلو، يزاؼ إلى ذلظ أف اإليساف باهلل تعالى، 

، كىػ في (ٖ)ل جػانب نذاشاتو الطاىخة كالباششةىػ أعطع قػة كججانية في الكياف اإلنداني، تؤثخ في ك
، كفي تعاممو مع البيئة التي يشعع في ضميا بذتى (ٗ)الحقيقة أعطع كضيفة يقـػ بيا السكمف في حياتو

 مطاىخ اإليساف.
كمشحو بيئة خبلبة  كلسا كاف اإليساف باهلل تعالى عمى ىحه الجرجة مغ األىسية، فقج كـخ هللا بو اإلنداف،

اف أمًخا فصخًيا في شبيعة كذلظ بأف جعل هللا تعالى اإليس ساحخة، تديج مغ إيسانو كتعيشو عمى تقػاه،كشبيعة 
 مت ختٱُّٱكخَمَق هللا اإلنداف، مفصػًرا عمى التػحيج، كمجبػاًل عمى اإليساف، قاؿ تعالى:  البذخ،
 حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت
 َّمعجغ جع مظ

جيغ الحشيف، أف هللا خمق الشاس قابميغ ألحكاـ كمعشى فصخ الشاس عمى ال، "(5)
ىحا الجيغ، كجعل تعاليسو مشاسبة لخمقتيع غيخ مجافية ليا، غيخ نائيغ عشو كال مشكخيغ لو، مثل إثبات 
الػحجانية هلل؛ ألف التػحيج ىػ الحي يداكؽ العقل كالشطخ الرحيح، حتى لػ ُتخؾ اإلنداف كتفكيخه، كلع 

: "فدجد كجيظ، كاستسخ عمى (ٚ)، قاؿ اإلماـ ابغ كثيخ(ٙ)تجى إلى التػحيج بفصختو"يمقغ اعتقاًدا ضااًل الى

                                                            

 -تارات دار الجعػة، دار الجعػة لمصبع كالشذخ كالتػزيع، إسكشجرية ( انطخ: العقيجة كشخرية رجل العقيجة، مغ مخٔ)
 .ٚىػ، صٖ٘ٗٔمرخ، 

 .ٔق، صٖٕٗٔاألردف،  -نػاقزو، د. دمحم نعيع ياسيغ، دار الفخقاف، عساف  –حقيقتو  –( اإليساف أركانو ٕ)
: د. فيرل بجيخ عػف، مصابع دار ( انطخ: اإليساف باهلل في عرخ العمع، د. دمحم عبج اليادي أبػ ريجة، حققو كقجـ لوٖ)

 .ٚٔىػ، صٖٚٗٔمرخ، ىجية مجمة األزىخ لذيخ رمزاف  –الجسيػرية لمرحافة، القاىخة 
سة، د. عجناف حدغ باحارث، دار السجتسع م( أسذ التخبية اإليسانية لمفتاة السدٔ( سمدمة أسذ تخبية الفتاة في اإلسبلـ )ٗ)

 .ٜٕـ، صٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، الدعػدية –لمشذخ كالتػزيع، مكة السكخمة 
، اآلية رقع )٘)  (.ٖٓ( سػرة الخـك
 .ٜٓص ٕٔج ـ،ٜٗٛٔ( التحخيخ كالتشػيخ، دمحم الصاىخ بغ عاشػر، الجر التػندية لمشذخ، تػنذ، ٙ)
، ىػ( ىػ: دمحم بغ إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ، أبػ عبج هللا البرخكي، ثع الجمذقي، الذافعي ٖٓٛ – ٜ٘ٚ( ابغ كثيخ )ٚ)

حافع ابغ كثيخ، السفدخ، السؤرخ السذيػر( محجث، حافع، مؤرخ، قاؿ عشو ابغ حجخ: كسسع معي بجمذق، ثع رحل )أبػه ال
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الجيغ الحي شخعو هللا لظ مغ الحشيفية، ممة إبخاىيع الحي ىجاؾ هللا ليا، ككسميا لظ غاية الكساؿ، كأنت مع 
كتػحيجه، كأنو ال ذلظ الـز فصختظ الدميسة التي فصخ هللا الخمق عمييا، فإنو تعالى فصخ خمقو عمى معخفتو 

 ، كلعل في تدخيخ هللا تعالى البيئة لئلنداف ما يجعمو يتستع بيحا القجر مغ اإليساف.(ٔ)إلو غيخه"
كال يحتاج اإلنداف بفصختو، التي فصخه هللا عمييا إلى عطيع تجبخ أك مديج تفكيخ، فقج استقخ في 

يساف بػجػد هللا، شعػر فصخي قػي في الشفذ البذخية أف السرشػع ال بج لو مغ صانع، كعمى ذلظ فإف اإل
الشفذ اإلندانية، يرعب تجاىمو، كال يسكغ إنكاره، كقج اعتبخ عمساء االجتساع اإلنداف غيخ الستجيغ 

كيداعجه عمى ذلظ الرػر البيئية الستشػعة كالتي تتجرج في مجى اعتبارىا  ،شخًرا شاًذا عغ الصبع الدػي 
  مغ عػامل اإليساف.

، فمع يجعل هللا عد كجّل اإليساف بو بالػراثة، يتػارثو أف مشحو بيئة إيسانيةخيع اإلنداف بكلمتأكيج عمى تك
الخمف عغ سمفيع، كسا لع يكغ أمًخا إجبارًيا، أك فخماًنا مفخكًضا, كإنسا يكػف بإرادة فخدية خالرة حخة، ال 

انية، كفزل مغ هللا يذػبيا إكخاه أك غرب؛ حيث أف اإليساف مغ حيث األصل، ىػ ىجاية ربانية نػر 
، قاؿ تعالى:  ُِّّٱ كقاؿ تعالى:ٱٱٱ(ٕ)َّحك جك مق حق مفٱُّٱ كمشة، عمى مغ يحب مغ عباده كيكـخ

 خن حن ممجن خم حم جمُّٱٱٱكقاؿ تعالى: ،(ٖ)َّمب زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

، كردت الكثيخ مغ سشحو البيئة الصبيعيةكلسديج مغ التأكيج عمى حخية تكخيع اإلنداف ب، (ٗ)َّجه هن من
بأنعع هللا عمى عباده مغ بيئة يجب السحافطة عمييا، فقج تشبأت اآليات  ، التي تحكخ الشبياآليات القخآنية

 هن من خن   جن مم خم حم جم هلٱُّٱبسا عانت كتعاني مشو البيئة، فقاؿ تعالى: 

 ىقُّٱ، كنيت اآليات عغ أسباب تجىػر البيئة، فقاؿ تعالى: (٘)َّ خي حي جي ٰه مه جه

كدعت  ،(ٙ)َّرنزن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق

                                                                                                                                                                                          

إلى القاىخة، فدسع مغ بعس شيػخشا، كتسيخ في ىحا الذأف قميبًل كتخخج بابغ الشجيب، كدرس في مذيخة الحجيث بعج أبيو 
 [.ٜ٘/ٜ؛ كمعجع السؤلفيغ ٖٛٔ/ٚ؛ كالزػء البلمع ٖ٘/ٚبتخبة أ/ صالح.] شحرات الحىب 

 (.ٕٕٛ/ٗـ، )ٜٛٛٔىػ /ٜٓٗٔمرخ،  –( تفديخ القخآف العطيع، الحافع ابغ كثيخ، دار مصبعة مرخ، القاىخة ٔ)
 (.ٖ٘( سػرة الشػر: اآلية )ٕ)
 (.ٜٖ( سػرة الكيف: اآلية )ٖ)
 (.ٕٙ٘( سػرة البقخة : اآلية )ٗ)
: اآلية )٘)  (.ٔٗ( سػرة الخـك
: اآلٙ)  (.ٙ٘ية )( سػرة الخـك
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، كأبانت (ٔ)َّحم جم هل مل خل حلٱُّٱإلى إصبلح البيئة كإعسارىا، فقاؿ سبحانو:  اآليات
، كالحي يجب اتباعو لمسحافطة عمى البيئة، فقاؿ تعالى:  اآليات عغ مشيج الػسصية كاالعتجاؿ البلـز

 حل  مكجل لك خك حك جك حقمق مف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مضُّٱ

الذخيعة  ، كأمخت اآليات باالستجابة ألحكاـ(ٕ)َّمن خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل
 مخ جخ مح جحُّٱاإلسبلمية، كالتي تذكل في شأف البيئة دعػة إلى الحياة، فقاؿ تعالى: 

 ..(ٖ)َّ جف  خصمص حص مس خس حس جس

"العقيجة اإلسبلمية، ضخكرية لئلنداف ضخكرة كاإليساف الحي كـخ هللا بو اإلنداف، ىػ العقيجة، ك
. كلحلظ فإف اإليساف "كالعقيجة في (ٗ)"كجػدهتائو، يفقج ذاتو ك  عالساء كاليػاء، إذ ىػ بجكف ىحه العقيجة ضائ

هللا ليدت تخًفا فكخًيا كال نافمة، إنسا ىي فصخة هللا التي فصخ الشاس عمييا، كىي حاجة ممحة في الشفذ 
كالخكح، فإذا فقجت تخكت فخاًغ في الشفذ ال يسؤل، كجخعة في الخكح ال تدج، كخخاًب في الزسيخ ال يعسخ، 

جتسعات السمحجة، أك التي ال تعصي عالع الخكح اىتساما كبيًخا مغ قمق، كما تذكػ كذلظ سخ ما تعانيو الس
"كإذا كانت ىحه مشدلة اإلنداف في  . (٘)مشو مغ حػداث االنتحار كالرخع كالجشػف، كانتذار الخخافات"

بمقائو الػجػد، مغ حيث ىػ إنداف، فإف مشدلتو تعمػ كتعطع حيشسا يؤمغ باهلل تعالى، كبخساالتو، كيؤمغ 
حافع إف ىحا اإلنداف الس ، كتعمػ أكثخ حيشسا يتفكخ فيسا حػلو كيحافع عمى بيئتو،كحدابو في الجار اآلخخة

ىػ ركح الحياة، كإكديخ العالع، كىػ خيخ البخية كأفزل الخميقة، كسا قاؿ  عمى بيئتو التي يعير فييا،

إنو السخمػؽ الحي ، (ٙ)َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهٱُّٱ تعالى:

كخرو ، (ٚ)َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ هللا لو كلًيا، قاؿ تعالى:جعمو 

                                                            

 (.ٔٙ( سػرة ىػد: أالية )ٔ)
 (.ٚٚ( سػرة القرز: االية )ٕ)
 (.ٕٗ( سػرة األنفاؿ: اآلية )ٖ)
األردف، -( العقيجة في هللا، أ.د عسخ سميساف عبج هللا األشقخ، دار الشفائذ، عساف ٔ( العقيجة في ضػء الكتاب كالدشة، )ٗ)

 .٘ٔـ، صٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ
 كما بعجىا. ٓٚـ، صٜٚٚٔلبشاف،  –، مؤسدة الخسالة، بيخكت ٔ. دمحم شجيج، ط( مشيج القخأف في التخبية، أ ٘)
 (.ٚ( سػرة البيشة: اآلية )ٙ)
 (.ٕٚ٘( سػرة البقخة: اآلية )ٚ)
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كىػ الحي ، (ٔ)َّ نثىث مث زث رثٱُّٱ قاؿ تعالى: –معية الحفع كالتأييج  –سبحانو بسعيتو 

 مم خم حم جم هلٱُّٱٱ،(ٕ)َّ هب مب خب حب جب هئٱُّٱ:عشو تكفل هللا بشرخه كالجفاع 

فاقست، كسا نجى يػنذ مغ بصغ كىػ الحي كعج هللا أف يشجيو مغ الذجائج كالكخبات، كإف ت، (ٖ)َّجن

كىػ الحي يشدؿ ، (ٗ)َّمب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ ييُّٱالحػت: 

 مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱٱمبلئكتو لتؤيجه كتُذّج مغ أزره:

، كىػ الحي أعج (٘)َّٰىري ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل

 ام يل ىل مل يك ىكٱُّٱهللا لو جشتو كدار مثػبشو، كمطيخ رضػانو كمحبتو، قاؿ تعالى:

 هئ مئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

(6)َّخب حب جب
"

كإف مغ الحقػؽ األساسية التي كفمتيا الذخيعة اإلسبلمية في تكخيع اإلنداف ، (7)

، فيحا الحق العطيع مغ حقػؽ اإلنداف، اليكفي أف تسشحو شخيعة عادلة التستع ببيئة نطيفةباإليساف، حق 
 يتبع إدراكو، فإف إرادتو ال يسمكيا إال هللا، كتتجسع بشطاميا كدكلتيا، إذ أنو مغ إيساف اإلنداف الرادؽ باهلل

(ٛ)شاقتو كقجرتو لخفس العبػدية لمبذخ إلى حج القتاؿ عغ حخية إرادتو
.  

كال ريب أف اعتقاد اإلنداف بكخامتو عمى هللا، كمكانتو في السؤل األعمى، كمخكده القيادي في ىحا "
و يذعخ بحاتو، كيغالي بقيسة نفدو، ألنو يعتد بانتدابو يجعم -كخرػًصا بعج إيسانو باهلل تعالى –الكػف 

إلى هللا، كارتباشو بكل ما في الػجػد، فيحيا عديد الشفذ، عالي الخأس، أبًيا لمزيع، عرًيا عمى الحؿ 
                                                            

 (.ٜٔ( سػرة األنفاؿ: اآلية )ٔ)
: اآلية )ٕ)  (.ٚٗ( سػرة الخـك
 (.ٖٛ( سػرة الحج: أالية )ٖ)
 (ٛٛ( سػرة األنبياء: اآلية )ٗ)
 (.ٕٔفاؿ، اآلية رقع )( سػرة األن ٘)
 (.ٕٔ( سػرة الحجيج، اآلية رقع )ٙ)
ـ، ٜٜ٘ٔىػ=ٙٔٗٔبيخكت،  -( قيسة اإلنداف كغاية كجػده في اإلسبلـ، د. يػسف القخضاكي، مؤسدة الخسالة، لبشاف ٚ)

 كما بعجىا. ٖٔالصبعة الثانية، ص
اد: عبج الفتاح عداكخ، السخكد الثقافي لمسقاكليغ ( انطخ: مع القخآف الكخيع، رؤية مدتشيخة لحقائق اإليساف كالحياة، إعجٛ)

 كما بعجىا. ٜٓٔـ، صٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔمرخ،  -العجد األكؿ، مصابع األىخاـ التجارية، القاىخة  –العخب 
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كاليػاف، بعيًجا عغ الذعػر بالتفاىة كالزياع كالعجـ كالفخاغ، كىحا اإلحداس الحي يعير بو السؤمغ ليذ 
ال بزاعة مدجاة، إنو كدب كبيخ كمغشع ضخع لئلنداف، كدب لو في عالع الذعػر كالترػر، شيًئا ىيًشا ك 

كفي عالع الػاقع كالدمػؾ. كما أعطع الفخؽ بيغ رجميغ يعير أحجىسا كىػ يعتقج في نفدو أنو مجخد حيػاف 
مة بالػجػد مغ فريمة راقية، ليذ لو قبل حياتو جحكر، كليذ لو بعج مػتو امتجاد، كليذ لو في حياتو ص

الكبيخ أكثخ مغ صمة القخكد، كيعير اآلخخ كىػ يعتقج أنو خميفة هللا في أرضو، كنائبو عغ إقامة الحق، 
كإقامة الخيخ، كإشاعة الجساؿ في ىحا الكػف، كيذعخ بأف الكػف في خجمتو، كالسبلئكة الكخاـ في حخاستو، 

عمييع مغ الشبييغ كالرجيقيغ كالذيجاء كأف رب الػجػد في معيتو، كأنو مغ فريمة الحيغ أنعع هللا 
كالرالحيغ، كأف كجػده ال يشتيي بالسػت، كداره ال تشتيي بالقبخ، فإنسا خمق لمخمػد كلؤلبج الحي ال يشقصع 

 .(ٔ)كال يدكؿ"
، كاليقيغ  إف ىحا الذعػر األصيل باإليساف الحي كـخ هللا بو اإلنداف، الحي بمغ حج االعتقاد الجاـز

شظ كال ريب، بسشدلة اإلنداف في الكػف عامة، كمشدلة اإلنداف السؤمغ خاصة، ىػ أحج  الحي ال يعتخيو
كأىع الشقاط الخئيدية التي تخالف فييا العقيجة اإلسبلمية، التفكيخ السادي الحي يدػد كيديصخ عمى 

، في نطختيا إلى اإلنداف، كأنو مجخد حيػاف مغ فريمة راقية، كأف نياي ة مصافو ىحه الحزارة السادية اليـػ
 الحياة الفانية

(ٕ). 

كإذا كاف اإليساف يعج كخامة إندانية؛ مغ حيث كػنو أمًخا فصخًيا، كندعة أصيمة في نفذ اإلنداف، فإنو مغ 
، ال تدتقيع حياة اإلنداف بيئة التي يعير فييا اإلندافمغ ضخكرات ال بيئيةناحية أخخى يعج ضخكرة 

في العرخ   -غيخ السؤمغ  –صخ مقجار ما يعانيو اإلنداف بجكنيا، كمغ ىشا نخى في عالسشا السعا
الحجيث مغ تسدؽ نفدي بدبب الفخاغ الخكحي، األمخ الحي يجعمو كالسعمق بيغ الدساء كاألرض، ليذ لجيو 
أساس راسخ يخكغ إليو، كال إيساف ثابت يسؤل جػانب نفدو بالدكيشة كالصسأنيشة، كىحا يؤكج لشا ارتباط 

بلح بيئتو صمغ إ رتباًشا كثيًقا ال يشفرع، كال تشقس عخاه، فالسؤمغ ال يسكغ أف ييأس أبًجاا بيئةبال يسافاإل
، كفي ذلظ تتجمى ببلغة القخآف (ٖ)، أك يتدخب القمق إلى نفدو أك الذظ إلى قمبوميسا اعتخاىا مغ فداد

 .معبًخا عغ ذلظ

                                                            

 .٘ٔ( قيسة اإلنداف كغاية كجػده في اإلسبلـ، د. يػسف القخضاكي، مخجع سابق، صٔ)
 كما بعجىا. ٔ٘لبشاف، ص –مؤسدة الخسالة، بيخكت  ( انطخ: اإليساف كالحياة، د. يػسف القخضاكي،ٕ)
القاىخة، ىجية  –( انطخ: اإلنداف كالقيع في الترػر اإلنداني، د.محسػد حسجي زقدكؽ، مصابع األىخاـ التجارية، مرخ ٖ)

 كما بعجىا. ٚ٘ىػ، صٖٙٗٔمجمة األزىخ السجانية لذيخ رمزاف السبارؾ 
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 الحخارة كتػازف  عمييا، لمحياة بالسصمػ  بالقجر الفرػؿ كتجاكؿ كالشيار، الميل تجاكؿكعمى ذلظ فإف  
 بسقجار كاألككدجيغ، %ٛٚ بسقجار الشيتخكجيغ مغ الجػ عشاصخ كتػزيع السصمػب، بالقجر فييا كالبخكدة

 كحساية البيئة كفالة بيجؼ يخصئ، ال ادقيقً  احدابً  محدػب كمو ىحا إف، ةالرغيخ  األخخى  كالغازات %ٕٔ
 .(ٔ)اة عميياالحي استسخارك 

 العالقة بين تكريم اإلندان وحساية البيئة:
 عغ فزبلً  كنعع، مخمػقات مغ الكػف  فى ما لو جسيع يدْخخ أف لئلنداف تكخيع هللا تعالى اقتزى كقج

 فى الحق لئلنداف أقخ اإلسبلـ أف يعشى ما كىػ عميو، مشيا أى يدتعرى فبل لسشفعتو، كافة السػارد تييئة
 ىقُّٱ. قاؿ هللا تعالى: (ٕ)السادية بأعيانيا االنتفاع كأيًزا سمصة كأسخارىا السػارد ىحه خػاص عغ البحث
 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق
(3)َّ ين ىن نن

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّكقاؿ جل شأنو: ،  
 ىل مل خلُّٱكقاؿ تعالى: ، (ٗ)َّجم هل مل خل حل مكجل لك خك  حك  جك

 خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 (5)ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي
. 

 حمُّ، قاؿ تعالى: (ٙ)ككضيفة كًسا ككيًفا كنػًعا صشعيا كأتقغ الصبيعية البيئة كقج أحكع هللا تعالى خمق
 مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن مم خم
َّ(ٚ). 

 أك نقز حجث فإذا محجدة كمزبػشة، مقاديخ ليا كمكػنات بسعصيات البيئة و ىحههللا سبحان أكجج فقج
 بذكميا الحياة إعالة كصارت البيئة عاجدة عغ تػازنيا، اضصخب البيئة عشاصخ مغ عشرخ أى فى تغييخ

                                                            

 الجامعي السكتب  البعيشي، جسيل كجيو القاسسي؛ دمحم كالعالسية، خالج العخبية بيئةال عمى كأثخه الخميجية البيئة ( حساية(ٔ
 .ٕٔص ـ،ٜٜٜٔ مرخ، -اإلسكشجرية  الحجيث،

 .بعجھا كما ٙ ( قانػف حساية البيئة اإلسبلمي مقارًنا بالقػانيغ الػضعية، د. أحسج عبج الكخيع سبلمة، مخجع سابق، صٕ)
 (.ٓٚ( سػرة اإلسخاء، اآلية )ٖ)
 (.ٜٕ( سػرة البقخة، اآلية )ٗ)
 (.ٕٓ( سػرة لقساف، اآلية )٘)
الفقى، مكتبة ابغ سيشاء لمصباعة كالشذخ كالتػزيع  القادر عبج ( البيئة مذاكميا كقزاياىا كحسايتيا مغ التمػث، د. دمحمٙ)

 ٖٓ ص ـ،ٖٜٜٔمرخ، الصبعة األكلى،   -كالترجيخ، القاىخة 
 (.ٛٛ( سػرة الشسل، اآلية )ٚ)
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 صػر إحجى فيػ البيئى، التػازف  اضصخاب تؤدى إلى التى العػامل أخصخ مغ كيعتبخ التمػث السعتاد،
 .(ٔ)البيئية الشطع بتػازف  نتيجة إخبللو اإلنداف فيو يتدبب الحى الفداد

خميفة هللا  الػجػد، كذلظ عمى اعتبار أنو فى كشأف دكر لو خمقو هللا تعالى لعبادتو، فإف كلسا كاف اإلنداف

 ىل مل خلٱُّٱ تعالى في األرض، كخبلفة هللا تقتزي نػًعا مغ التكخيع اإلليي لئلنداف، قاؿ تعالى:

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل

      ٱٱٱٱٱٱٱٱ(2)ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي

 ليحافظ على البيئة التي يعيش فييا: بالعقل تكريم هللا لإلندان
كمغ مطاىخ تكخيع هللا تعالى لئلنداف لمحفاظ عمى البيئة، أف هللا كخمو باإليساف، كالعقل، كالعمع كالسعخفة، 

ىخ تكخيع السػلى عد كجل دائسة ال تشتيي، كمدتسخة ال تدكؿ كال كإرساؿ الخسل كإنداؿ الكتب، كمطا
"فاجأ اإلسبلـ الشاس بسبجأ لع يكػنػا يحمسػف بو، كال يتػقعػف أف يدسعػه في عيج مغ عيػدىع، تحػؿ، فقج 
، ككانت سشة قادة األدياف قبل ذلظ في مذارؽ (ٖ): "الجيغ ىػ العقل كال ديغ لسغ ال عقل لو"كىػ قػلو 

 بو تتع الحي بالعقل، مكـخ اإلنداف. ك"(ٗ)كمغاربيا، "اشفيء مرباح عقمظ، كاعتقج كأنت أعسى" األرض
 أما كجدسو، نفدو في كميا الحيػانات عمى ُفزل فاإلنداف رسمو، كترجيق كبلمو، كفيع تعالى، معخفة هللا

 كانت كإف البيائع فإف لخأي،كا كالتجيغ، كالحكسة، العمع، كالعقل، بيا التي السفكخة فبالقػة نفدو، في فزمو
، مغ السجيػؿ استشباط كال رؤية، فكخة كال ليا فميذ يتخيل، كبعزيا تحذ  األشياء عمل َتعِخؼُ  كال السعمـػ

 .(٘)كغيخىا الفكخية الرشاعات تعمُّع قػتيا في كليذ أسبابيا، كال
حتخاـ العقل كعمى ذلظ تعتسج الذخيعة اإلسبلمية في حساية البيئة، عمي أسذ ىامة مشيا ا

كتكخيسو، حيث كـخ اإلسبلـ العقل، ألنو ىػ السشػط بو تكميف السػلي عد كجل، كعغ شخيقو يتع معخفة هللا 

                                                            

 ٖٔ ص سابق، الفقى، مخجع القادر عبج ( البيئة مذاكميا كقزاياىا كحسايتيا مغ التمػث، د. دمحمٔ)
 (.ٖٓ( سػرة البقخة، اآلية )ٕ)
شى"، الدشغ الكبخى، أحسج بغ شعيب الشدائي، حققو كخخج أحاديثو: حدغ عبج السشعع ( أخخجو الشدائي في باب "الكُ ٖ)

شو األلباني ، كقاؿ الشدائي: ىحا حجيث باشل، كقاؿ ع(ٗٓٔ/ٕىػ(، )ٕٔٗٔبيخكت، -مؤسدة الخسالة، لبشاف ، )ٔشمبي،ط
 (.ٖٓٚ/ٔالخياض، ) –)حجيث باشل(، انطخ: الدمدة الزعيفة، مكتبة السعارؼ 

( اإلسبلـ ديغ عاـ خالج تحميل دقيق لسباديء الجيغ اإلسبلمي، دمحم فخيج كججي، )ىجية مجمة األزىخ السجانية لذيخ ربيع ٗ)
 .ٚٙالقاىخة(، ص –ىػ، مرخ ٕٙٗٔاآلخخ 

 .ٕ٘ـ، صٜٜٛٔلبشاف،  -العمسية، بيخكت  الكتب األصفياني، دار الخاغب القاسع أبػ ة،الذخيع مكاـر إلى ( الحريعة٘)
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 تعالى كاإليساف بو، كمغ خبللو يتحسل كل إنداف مدئػلية أفعالو، ككحلظ الجداء الستعمق بحنػبو كأكزاره
(ٔ)

، 
سبحانو، ال يتع إال عغ شخيق العقل الحي يفكخ  خالقكلتػضيح ذلظ، يسكغ القػؿ بأف الدبيل نحػ معخفة ال

فيسا حػلو، لحا فإف مغ فقج عقمو يدكؿ عشو أي تكميف، أك حداب، كمغ أمثمة ذلظ السجشػف كالصفل، كسا 
أف شبيعة اإليساف نفديا، ال تتأتي ألي إنداف إال عغ شخيق العقل، أي أف إعساؿ العقل عغ شخيق التجبخ 

نداف مغ الكفخ إلي اإليساف، كلحا تتسثل األىسية الكبخى في تكخيع اإلسبلـ لئلنداف، أك التفكيخ، يخخج اإل
 مغ الخيخ يعخؼ كالعقل بصبعوبأف مشحو عقبًل يفكخ، كجعمو مدئػاًل عغ جسيع الترخفات الخاصة بو. 

 فالعقل لمذخع، األمخ نياية في يخجع حكع العقل  كاف كإف الخذائل، مغ كيشفخ الفزائل إلى كييجي الذخ،
 تعالى هللا خمق أجميا مغ التي الغاية كإلى الخيخ إلى صاحبو كيقػد الحيػانات، سائخ عغ اإلنداف يسيد

كىحا ثسخة  ،رحسو هللا: "فرل: فزل العقل (ٖ). قاؿ ابغ القيع(ٕ)اإلنداف، كلحلظ كـخ هللا اإلنداف بالعقل
آمغ السؤمشػف بكتبو  الو كنعػت جبللو، كبوالعقل الحي بو ُعخؼ هللا سبحانو كتعالى، كأسساؤه كصفات كس

كرسمو كلقائو كمبلئكتو، كبو ُعخفت آيات ربػبيتو كأدلة كحجانيتو كمعجدات رسمو، كبو امتُثمت أكامخه 
كاجُتشبت نػاىيو، كىػ الحي تمسح العػاقب فخاقبيا، كعسل بسقتزى مرالحيا، كقاـك اليػى فخد جيذو 

بعج أف كاف بديامو مقتػاًل، كحث عغ الفزائل، كنيى عغ الخذائل،  مفمػاًل، كساعج الربخ حتى ضفخ بو،
كفتق السعاني، كأدرؾ الغػامس، كشج أزر العـد فاستػى عمى سػقو، كقػى أزر الحـد حتى حطى مغ هللا 
بتػفيقو، فاستجمب ما يديغ، كنفى ما يذيغ، فإذا ندؿ كسمصانو أسخ جشػد اليػى فحرخىا في حبذ مغ 

إذا صيخ اليػى السمظ بسشدلة العبج  ػضو هللا خيًخا مشو، كنيس براحبو إلى مشازؿ السمػؾ،تخؾ هلل شيًئا ع

                                                            

السسمكة العخبية الدعػدية،  –( انطخ: التخبية الجيشية الغائبة، أ.د. عمي عبج الحميع محسػد، مكتبة العبيكاف، الخياض ٔ)
 كما بعجىا. ٕٙٓـ، صٕٔٓٓ

سسعاف،  أبػ دمحم عصا اإلسبلـ، دمحم ضػء في نقجية السعاصخة دراسة الفكخية السحاىب في ككجػده اإلنداف ( انطخ: مشدلةٕ)
 غدة عسادة – اإلسبلمية السعاصخة، الجامعة كالسحاىب العقيجة في الساجدتيخ درجة عمى الحرػؿ لستصمبات استكساالً  رسالة

 .ٙٔـ، صٕٔٔٓىػ / ٕٖٗٔي، السعاصخة، العاـ الجامع كالسحاىب العقيجة الجيغ قدع أصػؿ العميا كمية الجراسات
ىػ( ىػ: دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج الدرعي، شسذ الجيغ مغ أىل دمذق، مغ أركاف ٔ٘ٚ – ٜٔٙ( ابغ القيع )ٖ)

اإلصبلح اإلسبلمي، كاحج مغ كبار الفقياء تتمسح عمى يج ابغ تيسية، كانترخ لو كلع يخخج عغ شىء مغ أقػالو، كقج سجغ 
كثيًخا، كألف كثيًخا، مغ ترانيفو: )الصخؽ الحكسية(؛ )مفتاح دارالدعادة(، )الفخكسية(، )كمجراج معو بجمذق، ككتب بخصو 

 [.ٓٓٗ/ٖ؛ كالجرر الكامشة ٕٔٛ/ٙالدالكيغ(، )إغاثة اليفاف(. ]األعبلـ لمدركمي 
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: "إعمع أف لكل فزيمة أًسا، كلكل أدب يشبػًعا، كأس الفزائل، (ٕ)، كقاؿ اإلماـ الساكردي(ٔ)"السسمػؾ.
ب الجيغ بكسالو، كجعل كيشبػع اآلداب، ىػ العقل الحي جعمو هللا تعالى لمجيغ أصبًل، كلمجنيا عساًدا، فأكج

الجنيا مجبخة بأحكامو، كألف بو بيغ خمقو، مع اختبلؼ ىسسيع كمآربيع، كتبايغ أغخاضيع كمقاصجىع، 
كجعل ما تعبجىع بو قدسيغ، قدع كجب بالعقل فػكجه الذخع، كقدع جاز في العقل فأكجبو الذخع، فكاف 

 .(ٖ)العقل ليسا عساًدا."

هللا تعالى لئلنداف بالعقل كبيغ حساية البيئة، أمخ كاضح البياف  أف الخبط بيغ تكخيع ويرى الباحث:
يتبيغ لشا مسا سبق، لساذا كـخ هللا اإلنداف بالعقل، إلى الحج الحي شاد اليخفى عمى ناقج بريخ، كىػ ما 
 ؛ حيث ال يحافع عمى البيئة بسفيػميا الػاسع إال اإلنداف العاقل. القخآف الكخيع كالدشة السصيخة بالعقل

"ُاستخجـ العقل في القخآف الكخيع و لمعقل كالحفاظ عمى البيئة، فقج تكخيسكفيسا يمي نخى ربط القخآف بيغ 
لمجاللة عمى الرفة التي يستاز بيا اإلنداف عغ غيخه مغ الخمق، كىػ مشاط التكميف كالحداب، كليحا كاف 

 ام يلٱُّٱ عمى الخمق، كقػلو تعالى:مغ الخصاب القخآني السػجو لئلنداف أف ُيحكخ دائًسا بأصل التفزيل 

كردت أكثخ مغ أربع عذخة ، َّمب خب حبٱُّٱ  كيكفي أف عبارة، (4)َّىنين نن من رنزن مم

كالعقل في ديششا الحشيف لو مغ التكخيع كالتبجيل، ما يجعمو يتخبع عمى عخش التكخيع الحي أعصاه ” .(٘)مخة"

                                                            

دار الكتب  ( ركضة السحبيغ كندىة السذتاقيغ، دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج شسذ الجيغ ابغ قيع الجػزية، ٔ)
 .ٚـ، صٖٜٛٔىػ /ٖٓٗٔلبشاف،  -العمسية، بيخكت 

أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ حبيب البرخي الساكري، في صباه كرث عغ أبيو صشاعة  ىػ( ىػ:ٓ٘ٗ – ٖٗٙ)( الساكرديٕ)
معجكدة يتقػى  )ماء الػرد( يقزي الشيار كمو أماـ أبػاب السداجج يبيع ماء الػرد لصبلب العمع كرّكاد السجارس مقابل دراىع

بيا عمى متاعب الحياة، كلج في مجيشة البرخة كنذأ فييا يدقي شبلب العمع ماء الػرد، كلدعة عمسو في الفقو ُيعتبخ مغ 
أكبخ فقياء الذافعية كالحي ألف في فقو الذافعية مػسػعتو الزخسة كتابو )الحاكي( في أكثخ مغ عذخيغ جدءًا، ككاف 

أدب الجنيا كالجيغ؛ األحكاـ الدمصانية؛  قانػف الػزارة؛ نريحة السمػؾ؛ تدييل الشطخ حافًطا لمسحىب، مغ ترانيفو: )
 [.ٖٛٔ؛ شبقات الفقياء لمذيخازي، صٗٙ/ٛٔكتعجيل الطفخ(. ]سيخ أعبلـ الشببلء

 - ( أدب الجنيا كالجيغ، أبػ الحدغ عمي البرخي الساكردي، تحقيق: د. دمحم صباح مشذػرات دار مكتبة الحياة، بيخكتٖ)
 .ٚٔـ، صٜٙٛٔلبشاف، 

 (.ٛٔٔ( سػرة آؿ عسخاف، اآلية )ٗ)
السسمكة العخبية الدعػدية، الصبعة األكلى،  –( االتجاىات العقبلنية الحجيثة، ناصخ العقل، دار الفزيمة، الخياض ٘)

 .ٕٛـ، صٕٔٓٓ
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 خلُّٱ حياة، فقاؿ سبحانو كتعالى:مشو ركًحا ككحًيا ك  هللا عد كجل لئلنداف، كسسى العمع السدتفاد

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلٱُّٱ كقاؿ سبحانو: (1)َّحم جم يل ىل مل

 مم خم حم جمٱُّٱ  كحيث ذكخ الشػر كالطمسة، أراد بو العمع كالجيل، كقػلو:، (2)َّري

    . (4)"(3)َّىم

في ئلنداف بالعقل، كىي تيجؼ لع هللا يكخ تكندتعخض فيسا يمي، بعس الشرػص القخآنية، التي تبيغ كيف 
تػجيو العقل نحػ التجبخ كالتأمل كالتفكخ في كمغ ثع ، إلى حساية السشطػمة الكػنية كالبيئية مقاميا األكؿ

كفي الشطخ إلي الحات البذخية، كما احتػتو مغ  ،الدساء كاألرض كما فييغ، كفي كل مشاحي الصبيعة
أك نقز، كالقخآف الكخيع ىػ عجائب كتشاسق، بجقة مشقصعة الشطيخ، صشع هللا تعالي كتشده عغ كل عيب 

كبلـ هللا السعجد في كل شيء، الحي ال يذػبو أي خمل كال يعتخيو أي نقز، كىػ يدسػ عغ كبلـ الخمق 

 جم يل ىل مل خلٱُّٱ تعالى: قػلو عمى عميو، كمثاؿ لحلظجسيًعا أنديع كجشيع، كيعمػ كال يُ 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

فسغ الطػاىخ التي ال يسكغ أف يجركيا اإلنداف إال عغ شخيق ، (5)َّزبمب رب يئ ىئ

كتعاقب الميل كالشيار، كتشقل الدفغ في البحار الػاسعة،  ،العقل كالتجبخ، الحخكة الخاصة بالذسذ كالقسخ
الصاىخ ابغ كشخيقة نسػ الشبات، كجسيع الطػاىخ سالفة الحكخ، الحي ال مثيل لو في الجقة، يقػؿ الذيخ 

                                                            

 (.ٕ٘( سػرة الذػرى، اآلية )ٔ)
 (.ٕٕٔ( سػرة األنعاـ، اآلية )ٕ)
 (.ٕٚ٘) ( سػرة البقخة، اآليةٖ)
( مقرج العقل في الرخاع العخبي الرييػني، د. سامي دمحم الربلحات، بحث مشذػر في مجمة الذخيعة كالجراسات ٗ)

ىػ / ٕٛٗٔجسادي اآلخخة  –( ٜٙالعجد ) –( ٕٕترجر عغ مجمذ الشذخ العمسي في جامعة الكػيت، الدشة ) –اإلسبلمية 
 كما بعجىا. ٕٕٛـ، صٕٚٓٓيػنيػ

 (.ٗٙٔاآلية ) ( سػرة البقخة،٘)
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: "فػجو داللة ىحه اآليات عمى الػحجانية، أف ىحا الشطاـ البجيع في األشياء السحكػرة، كذلظ (ٔ)عاشػر
كمػاقيتيا، كل ذلظ دليل عمى أف ليا صانًعا حكيًسا، مترًفا  التجبيخ في تكػيشيا كتفاعميا كذىابيا كعػدىا

كيقػؿ السػلي عد كجل في إشارة ، (ٕ)ا األلػىية."بتساـ العمع كالقجرة كالحكسة، كىي الرفات التي تقتزيي

 يث ىث نثٱُّٱإلي خمق األرض كالدساكات، كفييا دعػة صخيحة لمتجبخ كالتأمل لحكي العقػؿ الدميسة:

كضح الدياؽ القخآني الفخيج، ، (3)َّىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف
لميل كالشيار لجي أكلي الخصػات الخاصة بالحخكة الشفدية التي يحجثيا مذاىجة الدساكات كاألرض، كتتابع ا

األلباب تػضيًحا دقيًقا، كفي نفذ الػقت ىػ عبارة عغ ترػيخ بجيع، ليمفت القمػب كيػجييا نحػ السشيج 
األمثل في التفاعل مع مكػنات الكػف، كمغ جية التخاشب معو بمغتو، كيجعل الكػف الػاسع كتاب مفتػح، 

 جب هئ خئمئ حئ جئ ييُّٱ حفاًضا عمى البيئة؛ حيث يقػؿ السػلي عد كجل:

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىيُّٱٱولال: ،(4)َّحبخب

كاليجؼ مغ ىحه األدلة التي  ،(5)َّرتزت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ

تحخؾ العقل البذخي، الحي كـخ هللا بو اإلنداف، أف يقـػ اإلنداف بالتفكخ فييا كتجبخىا، حيث أشارت تمظ 
ز بالطػاىخ التي تػجج في الدساكات، كمشيا الجالئل إلي حقيقة اإليساف بالسػلي عد كجل، كمشيا ما يخت

الطػاىخ التي تػجج في األرض، مثل العمـػ التي تخز اإلنداف أك الشبات أك الحيػاف، كنمقي الزػء 
 عمييا، فيسا يمي:

 

                                                            

ىػ( ىػ: دمحم الصاىخ بغ عاشػر، رئيذ السفتيغ السالكييغ بتػنذ، كشيخ جامع الديتػتة ٖٜٖٔ-ٜٕٙٔ( ابغ عاشػر )ٔ)
ـ( شيًخا لئلسبلـ مالكًيا، كىػ مغ أعزاء السجسعيغ العخبييغ ٕٖٜٔكفخكعو بتػنذ، مػلجه ككفاتو كدراستو بيا، عيغ عاـ )

صبػعة، مغ أشيخىا: )مقاصج الذخيعة اإلسبلمية؛ أصػؿ الشطاـ االجتساعي في اإلسبلـ؛ في دمذق كالقاىخة، لو مرشفات م
كالتحخيخ كالتشػيخ في تفديخ القخآف الكخيع؛ الػقف كآثاره في اإلسبلـ؛ أصػؿ اإلنذاء كالخصابة؛ مػجد الببلغة؛ كمسا عشى 

 [.ٗٚٔص ٙلج دمحم الفاضل.]اإلعبلـ لمِدركمي، جبتحقيقو كنذخه ديػاف بّذار بغ بخد(؛ ككتب كثيًخا في السجبلت، كىػ كا
 (.ٛٛ/ٕتفديخ التحخيخ كالتشػيخ، دمحم الصاىخ بغ عاشػر، مخجع سابق، ) (ٕ)
 (.ٜٓٔ( سػرة آؿ عسخاف، اآلية )ٖ)
 (.ٖ( سػرة الشحل، اآلية )ٗ)
، اآلية )٘)  (.ٛ( سػرة الخـك
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: الدًلئل بالظهاىر الدساوية،   أوًل 

 بسا يأتي.  عمى ىحه الجالئلكندتجؿ 

خ كالتفكخ العقمي في السكػنات الدساكية، كما شسمتو مغ آيات الجعػة الرخيحة لآليات القخآنية لمتجب( ٔ)
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتٱُّٱ ربانية متقشة كمبجعة:

كفي آيات قخآنية أخخي ذمت مغ تخؾ كابتعج عغ التجبخ، في اآليات الكػنية الستقشة، كمغ ذلظ ، (1)َّىف

كجاء في ، (2)َّخس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مثُّٱ قػؿ السػلي عد كجل:
خي تأنيب لمسذخكيغ بدبب غفمتيع عغ التأمل كالتجبخ في ممظ الدساكات كاألرض، الحي يخشجىع آية أخ

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حصٱُّٱ  كييجييع إلي معخفة الخالق، قاؿ تعالى:
 .(3)ٱَّجغ مع

  

 انذغاؿ العقل بالتفكيخ كالشطخ إلي الدساكات، التي رفعت ببل أعسجة، فيحا إف دؿ فيػ يجؿ عمي تكخيع( ٕ)
 خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئٱُّٱ خالق لمعقل، الحي كىبو اإلنداف، قاؿ تعالى:ال
 . (4)َّمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت

التفكيخ كالتأمل في شخيقة تدخيخ هللا تعالى ليحه الطػاىخ الدساكية، حيث تقـػ بسداعجة اإلنداف في )ج( 
 ممُّٱ عع هللا عمى عباده، قاؿ تعالي:استعسار األرض كاالستخبلؼ فييا، كىحه نعع عطيسة مغ ن

 حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ىنين نن من زن رن

   .(5)َّمئ خئ

البحث كالشطخ في كيفية حجكث ضاىختي الميل كالشيار، كدكراف كل مغ الذسذ كالقسخ كاألرض في )د( 
مجارات محجدة، كالتجبخ في دقة حخكتيع في تمظ السجارات، مع ثبات سخعة الحخكة بجكف كضع احتسالية 

ة خصأ، ففعل مثل ىحا ال يسكغ أف يحجث أك يختب لو إال مغ قبل إلو قادر عمي كل شيء، لو مصمق ندب
                                                            

 (.ٙ( سػرة ؽ، اآلية )ٔ)
 (.ٕٖ( سػرة األنبياء، اآلية )ٕ)
 (.ٛٔ، ٚٔسػرة الغاشية، اآليتاف ) (ٖ)
 (.ٓٔ( سػرة لقساف، اآلية )ٗ)
 (.ٕٔ( سػرة الشحل، اآلية )٘)
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 مس حس جس مخ جخ مح جح مج حجٱُّٱ قاؿ تعالي: ،القجرة، أال كىي قجرة الحكيع العطيع هلالج لج

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص

 جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

ٱػرة الفخقاف:كسا قاؿ تعالي في س، (1)َّحن  ٰى ين ىن نن من زن رن مم امُّٱٱ

  .  (2)َّجت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري

 ثاني ا: الدًلئل السخترة بالظهاىر األرضية.

فإذا كاف مغ الرعب عمي اإلنداف معخفة تفاصيل الذسذ كالقسخ كالشجـػ كالكػاكب، كالعجد عغ 
معخفة أسخارىا، كصمتو بيع التي قج تكػف بعيجة، فإنو يجرؾ الكثيخ كالكثيخ عغ عالع األرض السمترق بو، 

خبو مغ برخه كبريختو ككعيو، أكثخ مشيا في العالع الدساكي، لبعجىا مغ أحػاؿ كأسخار كغيخ ذلظ، نطًخا لق
 .(ٖ)كبعج الرمة بيشيا كبيغ اإلنداف

فبتػجيو مغ الػحي الكخيع كالفصخة الدميسة، لمتأمل كالتفكيخ بالعقل الحي كـخ هللا بو اإلنداف، في 
مغي احتساؿ صجفية الخمق كيشفييا، كل ىحه الطػاىخ األرضية، لػجج فييا مغ الجقة كاإلبجاع كاإلتقاف، ما ي

كالتزحت لو فكخة حقيقة السػجج ليحه السخمػقات، في الكػف كالستقغ صشعيا، كلطيخ لو البخىاف كاضًحا 
حػؿ ذلظ، كألدرؾ أف هللا خالق كل شئ، كأبجع خمقو كأتقغ صشعو، كالعقل الحي كـخ هللا بو اإلنداف، إف 

"يتدع سمػؾ  قج التكخيع، كأضل الدبيل، كصار كاألنعاـ؛ حيثلع يدتخجمو اإلنداف كفق ما أراد لو، ف
الحيػاف بأنو مطيخ مغ مطاىخ دكافعو كغخائده السشزبصة فصخًيا بحجكد حاجاتو كمرالح جدجه، فإذا 
أشبعت حاجاتو كّف كعّف، كقمسا يتجاكز الحيػاف حجكد ما يشفعو إلى ما يزخه، كذلظ بكػابح فصخية مغ 

فقج ُجعمت غخائده كدكافعو كأىػاؤه كشيػاتو، رعية تحت سمصة إرادتو الحخة، كمشح  غخيدتو. أما اإلنداف:
باإلضافة إلى إرادتو عقبًل يسكغ أف يجرؾ فيو خيخه كشخه، كما يشفعو كما يزخه، ليكػف السػجو إلرادتو 

                                                            

 (.ٓٗ – ٖٚ( سػرة يذ، اآليات )ٔ)
 (.ٕٙ،  ٔٙ( سػرة الفخقاف، اآليتاف )ٕ)
ـ(، ٜٛٛٔلبشاف، الصبعة األكلى،  -( انطخ: كتاب التػحيج، د. عبج السجيج الدنجاني، مؤسدة الكتب الثقافية، بيخكت ٖ)
(ٖ/ٕٕٛ.) 
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سقجار سبلمة كالسحخؾ لعػاشفو، فإذا استخشجت إرادتو بعقمو، ككاف إدراكو لؤلمػر صحيًحا، استقاـ سمػكو ب
كصحة إدراكو لؤلمػر، كإذا تخاذلت إرادتو فخزعت لجسيػر أىػائو كغخائده كشيػاتو كدكافعو كمصالب 
نفدو، كاف كاألنعاـ بل كاف أضل سبيبًل، ألف ىحه العشاصخ في نفدو ال كػابح ليا مغ أصل فصختيا، بعج 

كحيغ تربح ىحه العشاصخ ىي الحاكسة أف مشح اإلنداف البجيل عغ ىحه الكػابح مغ عقمو كسمصاف إرادتو، 
(ٔ)عمى إرادة اإلنداف، كىي صاحبة الدمصاف، تأخح بو إلى إفخاط يزخه كييمكو، أك تفخيط يزخه كييمكو"

.  

كيخى الباحث: أف ىحه اإلشارات كالجالالت البيانات التي ليدت ببعيجة عمى ذكي العقػؿ كالبرائخ، إنسا 
كال يسكغ الكػنية متشاسقة صافية، غيخ ممػثة كغيخ جائخ عمييا، السقرج مشيا الحفاظ عمى السشطػمة 

إدراؾ ذلظ إال بالعقل، كال عاقل غيخ اإلنداف، كلحا كاف العقل مغ أجل نعع هللا عمى البذخ، كأفزل ما 
، فبو تعخؼ الشعع كتقجر األمػر، كيحافع اإلنداف عمى بيئتو التي كـخ بو هللا تعالى اإلنداف عمى اإلشبلؽ

 كيحي فييا. يعير

كالحفاظ عمى كتكخيع هللا تعالى لئلنداف، ىػ تكخيع لحاتو اإلندانية، كلجكره في عسارة األرض،  
كقج ضيخت مقػمات التفزيل كالتكخيع مغ خبلؿ العمع كالسعخفة، كما أكدعو هللا في اإلنداف مغ البيئة، 

قج سخخ هللا تعالى لو ما في عقل يفكخ، كقمب يعي، كلسا كاف اإلنداف ىػ خميفة هللا في أرضو، ف
 جخ محٱُّٱ تكخيًسا لو كتذخيًفا، قاؿ تعالى:كىيأ ليا بيئة نطيفة كسميسة، الدساكات كما في األرض، 

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 مل حلخل جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف حف جف مغ جغ

 من حنخن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل حمخم جم هل

 .(2)َّمه جه ين ىن

 

 
 
 

                                                            

 –(، العقيجة اإلسبلمية كأسديا، عبج الخحسغ حدغ حبشكة السيجاني، دار القمع، دمذق ٔ( في سمدمة شخيق اإلسبلـ )ٔ)
 .ٖٓـ، صٜٜٚٔىػ/ٜٜٖٔة الثانية، بيخكت، الصبع

 (.ٖٗ – ٖٔ( سػرة إبخاىيع، اآليات )ٕ)
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 السبحث الثاني

 ماىية البيئة في القانهن الهضعي

 تسييد وتقديم:

في التذخيعات كىػ مأ يدتمـد مشا إلقاء الزػء عمى البيئة؛ ألىسيتيا، كذلظ ببياف نذأة حساية البيئة 
 القانػف  في البيئة ا في التذخيع الػششي )مصمب ثاني(، ثع بياف مفيـػيالقجيسة )مصمب أكؿ(، كمفيػم

الجكلي )مصمب ثالث(، ثع نختع بسقارنة بيغ ماىية البيئة في الفقو اإلسبلمي كالقانػف الػضعي )مصمب 
 شحػ اآلتي بيانولرابع(، كذلظ عمى ا

 السطلب األول:

 يئة في التذريعات القديسةحساية الب
 :وتقديم تسييد
مرػخ  فػى البيئػة حسايػة :فػخعيغ؛ حيػث نتحػجث عػغ  خػبلؿ مػغحسايػة البيئػة عبػخ التػاريخ  نتشػاكؿ سػػؼ

 (، كذلظ عمى الشحػ التالي:ببلد الخكماف )فخع ثاني فى البيئة الفخعػنية )فخع أكؿ(،  كحساية
 األول الفرع

 مرر الفرعهنية فى البيئة حساية
 بالعشايػة العامػة، كذلػظ الشطافػة عمػى فقػج حخصػػا التمػػث، مػغ البيئػة بحسايػة السرػخيػف القػجماء اىػتع

 عمػى الحفػاظ سػبيل فػى الجدػج بشطافػة الخاصػة، كذلػظ الشطافػة عمػى حخصػػا كسػا كشخقػاتيع، بسدػاكشيع
 .السقجسة األماكغ شخًشا لجخػؿ كانت كالتى ة،العام الرحة

 السيػاه لترػخيف خاصػة قشػػات بعسػل الرػحى، كالقيػاـ الرػخؼ بشطػاـ السرػخيػف القػجماء اعتشػى كسػا
 كفزػبلت كالديػػت بالػجىػف  مختمصػة كالسعابػج، السشػازؿ مػغ تخػخج كالتػى، اليػميػة الحيػاة فػى السدػتخجمة

التػي تعسػل عمػى  لمذػسذ السػجف، حيػث تتعػخض عػغ بعيػجة اكغأمػ إلى تشتيى ىحه الفزبلت القخابيغ؛ حيث
 البكتخيػا تكػاثخ؛ كمػغ ثػع مشػع كالفزػبلت الشفايػات جفػاؼ سػخعة عمػى يدػاعج مسػا الخمػاؿ، فػى تجفيفيػا

 .كالسيكخكبات
 السحيصة البيئة تمػثل مشًعا بسشازليع، الرحية السخاحيس ابتكخكا مغ السرخيػف أكؿ القجماء كسا كاف

الصمق؛  لميػاء الفزبلت تمظ تعخيس بعجـ األكبئة انتذار مشع كمغ ثع الكخيية، اآلدمية تالفزبل بخكائح
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 كمغصاة المبغ بالصػب مقامة كالتي كانت  العسارنة بتل السشازؿ داخل لمسخاحيس كخاسى حيث كججت
 القجيع سرخى ال اىتساـ سبيل التشطيف، كفى عسمية عمى تداعج حتى الجاخل إلى كمائمة الببلط، مغ بصبقة

 تخصيط كإعادة التخع، كإقامة الحفخ كإزالة الخي  قشػات تشطيف عمى حخيًرا كاف فقج الخي، كمياه بالدراعة
 .(ٔ)عبلمات كإشارات تسيد الحقػؽ عغ بعزيا ككضع ،األراضى

كمغ جانبشا نخى: أف ىحا االىتساـ السفخط لجسيع مطاىخ حساية البيئة مغ التمػث، يجؿ بػضػح عمى 
انيع كالحفاظ عمييا، كالحفاظ عمى البيئة التي يعيذػف بيا، شأصالة كعخاقة الذعػب السرخية، كحبيع ألك 

 مػث ىػ حالة استثشاءية مغ األصل العاـ، كىػ الحفاظ عمى البيئة مغ التمػث.كمغ ثع فإف الت
 

 الفرع الثاني
 مرر الرومانية فى البيئة حساية

 مرجًراتبخ يع كسا كالسجنية، الحزارة قانػف  ىػ ،في نطخ الكثيخ مغ الباحثيغ الخكمانى يعج القانػف 
 مباشخة، غيخ بصخؽ  كعشاصخىا البيئة الخكمانى سذخعال عخؼ كقج ،التذخيعات مغ لمكثيخ كحزارًيا تاريخًيا

 جػستشياف مجكنة فى الصبيعى، كالحي ذكخ بالقانػف  الخاص بالشز جاء تعخيًفا فشًيا؛ حيث يعخفيا أف دكف 
 ىػ الصبيعى القانػف " :أف ميبلدية؛ حيث كرد فيو ٗٗ٘ عاـ جػستشياف فبلفيػس اإلمبخاشػرالرادرة عغ 

 فى سار بل ،ي البذخ  الجشذ مقرػًرا عمى ليذ إنو ،الحية الكائشات لجسيع بيعةالص أليستيا التى الدشغ
 .(ٕ)"الساء فى يدبح أك األرض، فى يجب أك اليػاء، فى يحـػ مسا األحياء، جسيع

 الخكمانى؛ كمغ ذلظ القانػف  فى لمبيئة الجشائية الحساية سطاىخل بعًزا جػستشياف ككحلظ فقج كرد بسجكنة
 كيتبعيا كالبحار العحبة، السياه كمجارى  اليػاء كىى الصبيعى، القانػف  بحدب مذتخكة تيةاآل األشياء" :أف

 كاآلثار الجكر مغ بيا يكػف  ما يسدػا أال شخط عمى الذػاشئ، بيحه االتراؿ اآلدمييغ فمكل الذػاشئ،
 .(ٖ)"األمع قانػف  حكع عمييا يجخى  كالبحخ ليدت األشياء ىحه ألف كالعسائخ، القجيسة

                                                            

جامعة عيغ شسذ، القاىخة  –كمية الحقػؽ  الكشجرى، رسالة دكتػراه، حدغ البيئي، د. دمحم التمػث عغ الجشائية ( السدئػليةٔ)
 .ٕـ، صٕ٘ٓٓمرخ،  -
العخبية، القاىخة  الشھزة حذير، دار أحسج دمحم أحسج د. في ضػء مبجا أسمسة القانػف السعاصخ، لمبيئة القانػنى ( السفھـػٕ)
 .ٜ٘ـ، صٕٔٓٓمرخ،  –
 .بعجھا كما ٙ٘ص ـ،ٜٙٗٔ لبشاف، -خكت بي الكتب، فھسى،عالع العديد أ. عبج الخكماني، الفقو فى جػستشياف ( مجكنةٖ)
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 اآلثار أك لؤلفعاؿ التي تسثل أعتجاًء عمى الجكر الخكمانى القانػف  أف تجخيع حيث يخى  يخاه الباحث: ما كىػ
 كشخكشيا. أركانيا تػافخ، كذلظ حاؿ كجخيسة الغرب جشائية كالعسائخ، يسكغ اعتباره جخيسة القجيسة
؛ جػستشياف مجكنةفي   ميوع كرد الشز الخكمانى بذكل أكضح، كذلظ فيسا القانػف البيئة في  حساية كتبجك

 فى األسج أك الجب أك الحمػؼ أك الخشديخ أك الكمب إيجاد يجـخ السحتدبيغ مشذػرحيث نرت عمى أف: "
 عميو يحكع ،الحيػانات تمظ مبلؾ مغ ذلظ يخالف مغ بأف كيقزى بيا، الجسيػر مخكر السعتاد األماكغ
 فى أما حًخا بأذى، إنداًنا أصاب قج أييا كاف اإذ ما صػرة فى العجالة، أصػؿ بحدب يقجره بسبمغ القاضى
 قخرىا التى الجعاكى  أف ىحه عمى قيسة الزخر، بسثمى يكػف  الجداء فإف األشياء بعس إتبلؼ صػرة

 .(ٕ)الحيػاف" أتمفو عسا البلزمة(ٔ) الذخية الجعػى  تدقط ال السحتدبػف 
أك  السػتى دفغ ية، مغ شأنيا أف تجـخركمان عذخ قاعجة اإلثشى األلػاح قانػف  تزسغ كمغ جانب آخخ فقج

الكخيية كاألكبئة كتمػيث  الخكائح انتذار السجف، كىػ ما يجؿ داللة كاضحة عمى الخػؼ مغ داخل حخقيع
 السشاسبة بذأف الحمػؿ مغ كضع الخكماف إليو تػصل باإلضافة إلى ما ،الزارة كالغازات باألدخشة اليػاء

فييا  تتخاكع خاصة في سبيل ذلظ قشػات  أقامػا حيث الرحى؛ الرخؼ مياه مغ مذكمة التخمز
كاألكبئة  البكتخيا لحلظ، مشًعا النتذار مخررة أماكغ فى كتجفيفيا ثع يتع تجسيعيا كالشفايات؛ الفزبلت

 .(ٖ)العامة الرحة مغ جية، كمغ جية أخخى حفاًضا عمى
 السطلب الثاني 

 الهطشي التذريع في البيئة مفيهم

 مغ حيث االصصبلح معشى البيئة تحجيج عمى الفقياء كالباحثيغ بيغ اتفاؽ ثسة يكغ لع أنو مغ الخغع عمى
ىي:  البيئة أف الباحثيغ بعس مفيـػ متقارب؛ حيث يخى  إلى تذيخ التعخيفات معطع أف دقيق، إال بذكل
 بذخال بشي مع عبلقتو فيو كيسارس حياتو مقػمات عمى كيحرل مشو اإلنداف، فيو يحيا الحي اإلشار ذلظ

                                                            

أك  الجعػى التي مغ شأنيا أف تتختب عمى جشايات العبج، كذلظ كجخيسة الدخقة كالغرب، تمكع  ( يخاد بالجعػى الذخَّية:ٔ)
 .الفعل أك إھانتيع بالقػؿ أك أمػاليع فى أشخاص بأضخار إصابة

 صالح محسػد الجشائى، د. الجكلى كالقانػف  الجاخمى القانػف  يف مقارنة دراسة الحزارية، لمبيئة الجشائية ( الحسايةٕ)
 كما بعجىا. ٜص ـ،ٜٜ٘ٔ األكلى، الصبعة مرخ، –القاھخة  العخبية، الشھزة العادلى، دار

 .ٗالكشجرى، مخجع سابق، ص حدغ البيئي، د. دمحم التمػث عغ الجشائية ( السدئػلية3)
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 كتذسل عسخه، نياية حتى كيعير فيو كيشذأ، اإلنداف، فيو يػلج الحي بأنيا: الػسط كسا عخفت البيئة ،(ٔ)
 اإلنداف عمى يؤثخ ما ككل كاالقترادية، كاالجتساعية كالثقافية كالبيػلػجية الصبيعية العػامل جسيع البيئة

السجاؿ  أك العاـ، بأنيا: الػسط يابسفيػم البيئة ، كسا عخؼ البعس(ٕ)مباشخ غيخ أك مباشخ بصخيق
 يزيق كقج جًجا، مشصقة كبيخة ليذسل يتدع قج الػسط كىحا كمتأثخًا، مؤثخاً  اإلنداف فيو يعير الحي السكاني
ىي الشصاؽ السادي ، كالبيئة: (ٖ)فيو الحي يدكغ البيت رقعة تتعجى ال قج ججًا، صغيخة مشصقة مغ ليتكػف 

ات الحية األخخى، بسا يذسمو مغ عشاصخ شبيعية، كصشاعية أضافيا الحي يعير فيو اإلنداف كالكائش
 .(ٗ)الشذاط اإلنداني

 مغ تعخيف البيئة دكر مؤثخ عمى كالفشية االصصبلحية الشاحية مغ البيئة تعخيف حػؿ لبلختبلؼ كقج كاف
 باعتبارىا البيئة تعخيف السيتسيغ بذأف البيئة مغ فقياء القانػف، عشج محاكالتيع أف ذلظ القانػنية، الشاحية
 :اتجاىيغ اتجيػا القانػنية لمحساية محبًل 

 .الطبيعة عشاصر تعريف البيئة في واحرر ف للبيئة، الزيق أخذ ىذا اًلتجاه بالسفيهم اًلتجاه األول:

 الطبيعية للعشاصر للبيئة، فيجعل تعريف البيئة شامال   الهاسع أخذ ىذا اًلتجاه بالسفيهم اًلتجاه الثاني:
 .والحزرية الطبيعية البيئة أي نية،واإلندا

فإنو قج أخح باالتجاه السػسع لمبيئة، كعمى ذلظ فقج  السرخي، السذخع سمكو الحي االتجاه إلى كبالشطخ
 كاف إف الشطخ بغس الحساية، ىحه لسحل دقيق مفيـػ تحجيج كضخكرة البيئة حساية مفيـػ ربصت بيغ

 بيا ييتع كقيسة تأخح البيئة أف القػؿ: يسكغ الدابق العخض خبلؿ كمغ كليحا مزيًقا، اتجاًىا مػسًعا أك
 .مفيػميغ كحسايتيا بتشطيسيا القانػف 

ا:  كالساء اليػاء كىي ،الصبيعي لمػسط السكػنة الصبيعية العشاصخ خبلؿ مغ البيئة تحجد بأف مفيهم ا ضيق 
 .كالغحاء كالتخبة

                                                            

مرخ،  – القاىخة ، الحجيث الكتاب دار عيدى، سميساف الحل، إبخاىيعك  العرخ السذكمة قزايا أىع البيئية ( تمػث(ٔ
 .ٛٔـ، صٕٕٓٓ

 .ٕٓص سابق، عػض، مخجع عبجه أحسج الدايح؛ الخحيع عبج إسبلمي، أحسج مشطػر مغ البيئة قزايا  ((ٕ
 .ٚـ، صٜٔٛٔمرخ،  –القاىخة  عصػة، السقرػد، دار عبج الجيغ كمذكبلت زيغ عبلقات كاإلنداف البيئة ((ٖ
( السحكسة السخترة كالقانػف الػاجب تصبيقو بذأف دعاكي السدئػلية كالتعػيس عغ مزار التمػث البيئي العابخ لمحجكد، (ٗ

 .ٚٔـ، صٖٕٓٓمرخ،  –، دار الشيزة العخبية، القاىخة ٔد. جساؿ محسػد الكخدي، ط
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 صشع مغ كسًصا كاف أـ كسًصا شبيعًيا، كاف ءسػا اإلنداف فيو يعير الحي الػسط يذسل مفيهم ا واسع ا:
 بسا فييع الجكلية االتفاقيات كمعطع العخبية التذخيعات معطع بو أخحت الحي ىػ األخيخ كىحا اإلنداف،
نز  خبلؿ كىػ ما يسكغ مبلحطتو مغ -كسا سبق القػؿ  –السػسع  باالتجاه أخح الحي ،السرخي  السذخع
السحيط بقػلو: "البيئة:  البيئة شأف في ـ،ٜٜٗٔ( لدشة ٗرقع ) لقانػف ا مغ األكلى السادة ( مغٔالفقخة )

كما يقيسو  ،تخبةكما يحتػيو مغ مػاد كما يحيط بيا مغ ىػاء كماء ك  ،الحيػي الحي يذسل الكائشات الحية
 لمبيئة. فعالة حساية كتحقيق كفالة في تسيًدا لمقانػف السرخي  ىحا "، كيعتبخاالنداف مغ مشذآت

 التػازف  اختل عشجماالعذخيغ  القخف  أكاخخ في الطيػر في بجأت قج اإلنداف مع البيئة أزمة أف كالحقيقة 
 العشرخيغ اآلتييغ: بيغ الجقيق

 دخل ال كالتي شبيعية، عشاصخ مغ باإلنداف يحيط ما كل األكؿ: )البيئة الصبيعية( كىي: العشرخ
كالحيػانات، كمرادر الصاقة  كالشباتات كالسحيصات كالبحار كالتخبة كاليػاء مثل: الساء كجػدىا في لئلنداف

كاألحياء بكافة أنػاعيا، كىحه جسيعيا تسثل السػارد الصبيعية التي سخخىا هللا تعالى لئلنداف لتكفل لو 
 .(ٔ)مقػمات حياتو

 كشخؽ  كمجف صشاعات مغ اإلنداف أنذأه ما كل في تتسثل الثاني: )البيئة السدتحدثة( وىي: العشرر
 . (ٕ)البيئة في اإلندانية األنذصة كافة مغ كغيخىا ،كمػاصبلت كمصارات

 األخح ضخكرة ىػ ،الحجيث العرخ في البيئة أزمة مطاىخ تغصية أجل مغ إليو اإلشارة يشبغي الحي كلكغ
 فيو يعير الحي اإلشار كػنيا عغ فزبًل  البيئة أف ذلظ ،الدابقيغ السفيػميغ بيغ يجسع لمبيئة ججيج بسفيـػ

 .كاستسخارىا لحياتو يمـد ما لكل عصاء مرجر أيًزا فإنيا اإلنداف،

 السطلب الثالث

 الحساية الدستهرية للبيئة

نتحجث في ىحا السصمب عغ الحساية الجستػرية لمبيئة بػجو عاـ )فخع أكؿ(، كالتي يتفخع مشيا حساية حق 
 ى الشحػ التالي:ظ عمميسة كنطيفة )فخع ثاني(، كذلساية الحق في بيئة سحأصيل لئلنداف، كىػ 

                                                            

 .ٚع سابق، ص( السدئػلية السجنية عغ األضخار البيئية، د. محدغ عبج الحسيج البيو. مخج(ٔ
ـ، ٜٜٚٔ( البيئة إشارىا كمعشاىا، دمحم سعيج صباريشي، عالع السعخفة، السجمذ الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلداب، الكػيت، (ٕ
 .ٛ، مذار إليو في: السدئػلية السجنية عغ األضخار البيئية، د. محدغ عبج الحسيج البيو. مخجع سابق، صٕٔص
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 الفرع األول

 حساية البيئة في القانهن الدستهري 

يقرج بسرصمح الحساية الجستػرية برفة عامة أف يجافع القانػف الجستػري عغ الحقػؽ أك السرالح  
التي تؤدي إلى الشيل مشيا بسا يقخره ليا مغ عقػبات، أك ىى  ،السحسية ضج جسيع األفعاؿ غيخ السذخكعة

، (ٔ)التذخيعية لمسرالح التى يتػخاىا الذارع كيعبخ عغ ذلظ بالجداء الجستػري أك العقػبة إضفاء الحساية
كالحساية ىي كقاية شخز أك ماؿ ضج السخاشخ، بػاسصة كسائل قانػنية أك مادية كضساف أمشو 
 كسبلمتو، كسا يعبخ ىحا السرصمح عغ عسل الحساية كنطاميا عمى حج سػاء، أي عغ التجبيخ أك اإلجخاء

 .(ٕ)أك الشطاـ أك الجياز الحي يتكفل بالحساية السيشية

كالسذخع الجستػري يقخر نرػص قانػنية لحساية البيئة، كىي تذسل نػعيغ مغ الحساية، مػضػعية 
 :كإجخائية، كسػؼ ندتعخضيسا عمى الشحػ اآلتي

 الحساية السهضهعية للبيئة:

إقخار نرػص خاصة لمعقاب عمى األفعاؿ التي  تتسثل الحساية الجستػرية السػضػعية لمبيئة، فى      
تزخ بالبيئة، أك تعخضيا لمخصخ، أك تذجيج العقاب عمى بعس الجخائع السشرػص عمييا في القانػف 
البيئي، أك القػانيغ السكسمة لو، فيحه الشرػص تحسي الحق في البيئة السجشي عمييا، كالحساية الجستػرية 

جى جػانب الحساية القانػنية بسعشاىا الػاسع، كىشاؾ معاممة دستػرية لحقػؽ البيئة كسجشي عمييا، ىي إح
 . (ٖ)خاصة لمبيئة، فزبًل عغ حساية الحق السعخض لمخصخ

 الحساية الدستهرية اإلجرائية للبيئة:

                                                            

ـ، ٜٜٚٔمرخ،  -لة، د. مججى محب حافع، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة الحساية الجشائية ألسخار الجك  (ٔ)
 .ٔٔٔص
، دار ٕدراسة مقارنة، د. محسػد صالح العادلي، ط -الحساية الجشائية اللتداـ السحامي بالسحافطة عمى أسخار مػكميو  (ٕ)

 . ٙـ، ص ٕٔٓٓمرخ،  -الشيزة العخبية، القاىخة 
مرخ،  -، دار الفكخ القانػني، اإلسكشجرية ٔقيات حساية البيئة، محسػد جدع نجع الخاشجي، طضسانات تشفيح إتفا (ٖ)

 . ٚٙـ، صٕٗٔٓ
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كىي ميدة إجخائية تقخر لرالح حساية الحق في البيئة، تأخح شكل استثشاء مغ تصبيق القػاعج اإلجخائية   
ذلظ مغ خبلؿ السعاممة الجستػرية الخاصة لمحق في البيئة، فالحساية الجستػرية يجب أف تكفل العامة، ك 

 .(ٔ)لمحق في البيئة

 الفرع الثاني

 حساية الحق في بيئة صحية سليسة

 لدستهرية للحق في بيئة صحية سليسة:تعريف الحساية ا

جافع القانػف الجستػري عغ البيئة، كعغ ُيقرج بالحساية الجستػرية لمحق في بيئة صحية سميسة، أف ي      
يعج الحق في كل األفعاؿ غيخ السذخكعة التي تؤدي إلى تمػثيا عغ شخيق ما يقخره مغ عقػبات؛ حيث 

بيئة صحية سميسة، مغ الحقػؽ الججيجة، بالسقارنة بغيخه مغ الحقػؽ التي تخجع في نذأتيا إلى القانػف 
سعشاه السعاصخ، إال في أكائل الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ، الخكماني، فإف مثل ىحا الحق لع يطيخ ب

ـ؛ حيث ٕٜٚٔكعمى كجو الخرػص بعج ضيػر اإلعبلف العالسي لمبيئة في استكيػلع بالدػيج في عاـ 
أكرد اإلعبلف تعخيًفا لمبيئة، كسا نبو كححر مغ االستخجاـ الدييء لمبيئة كمػاردىا، كقج تبع ذلظ نحػ مائة 

ػصيات في غاية األىسية بذأف الحفاظ عمى البيئة كسبلمتيا، ككاف ذلظ بعج أف استفاؽ كتدع مغ الت
العالع مؤخًخا كأدرؾ أىسية البيئة، كمجى تأثيخىا كما لدػء استخجاميا مغ أضخار عمى كافة الجػانب 

ا إلى إرادة االجتساعية كاالقترادية كالثقافية كالرحية، كلسا كانت الحقػؽ الصبيعية ال تحتاج في إقخارى
السذخع؛ حيث تشذأ ىحه الحقػؽ لئلنداف بحكع شبيعتو اإلندانية، فيي تعتبخ حقػًقا أساسية، إذ ال يشعع 
الفخد بالحياة الكخيسة بغيخ احتخاـ ليحه الحقػؽ، كسا أف ىحه الحقػؽ يسكغ التػصل إلييا كمعخفتيا بالعقل 

 لعقػؿ كالبرائخالسدتشيخ، فيي حقػؽ عالسية مغ السسكغ أف يجركيا ذك ا

 تعريف حق اإلندان في بيئة صحية سليسة:

فيسا يبجك لمباحث، أف فخكع القانػف قج خمت مغ تعخيف الحق بيحه الرياغة، أك بسعشى أدؽ خمت مغ  
تعخيف حق اإلنداف في بيئة صحية سميسة، كعمى ما تقجـ مغ بياف معشى الحق بػجو عاـ، كالخبط بيشو 

                                                            

الحساية الجشائية لمصفل في الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف السرخي، د. أحسج عمى عبج الحميع دمحم، دارالشيزة العخبية،  (ٔ)
 . ٖـ، ص ٖٕٔٓمرخ،  -القاىخة 
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سة، فإف الباحث يحاكؿ جاىًجا، بياف معشى الحق في بيئة صحية سميسة بأنو: كبيغ البيئة الرحية الدمي
"أف يتستع اإلنداف ببيئة صحية سميسة، برػرة يقخرىا القانػف، كيدبغ عمييا حسايتو، كيذاركو فييا 

 عشاصخ البيئة الحية".

ني، جانًبا فشًيا، كفيسا كبالشطخ إلى ىحا التعخيف )تعخيف الباحث(: يبلحع أنو قج تزسغ إلى الجانب القانػ 
 يمي بياف معشى ىحيغ الجانبيغ:

: الجانب القانهني.  أوًل 

بالشطخ إلى الحق الػارد في تعخيف الباحث، نخى أنو يتكػف مغ عشرخيغ، أكليسا: عشرخ الحساية 
 القانػنية، كالثاني: عشرخ االستئثار، كفيسا يمي بيانيسا:

 العشرر األول: الحساية القانهنية.

لحساية القانػنية مغ العشاصخ األساسية، التي ال يدتغشى عشيا بحاؿ لػجػد الحق، فالحق ببل حساية تعج ا
 قانػنية، ىػ كالعجـ سػاء، ألف الحساية القانػنية ىي التي تحفع لمحق كيانو كتمـد الشاس باحتخامو.

شخيق الجعػى القزائية،  كالحساية القانػنية: ىي جداء االعتجاء عمى الحق، كيتع تػفيخ ىحه الحساية عغ
كالتي يسكغ تعخيفيا بأنيا: حق الذخز في االلتجاء إلى القزاء لتحقيق مرمحة لو يعتخؼ بيا القانػف، 
كالجعػى القزائية تتبع الحق كتبلزمو كتشقزي بانقزائو، كتكػف الجعػى شخرية إذا كانت تحسي حًقا 

 .(ٔ)شخرًيا، كتكػف عيشية إذا كانت تحسي حًقا عيشًيا

 العشرر الثاني: اًلستئثار.

حق اإلنداف في بيئة صحية سميسة، ىػ مغ الحقػؽ الذخرية المريقة باإلنداف، كالتي تؤثخ عمى حياتو 
كميا أك عمى عزػ مغ أعزائو، كسا أنو حق يثبت لئلنداف بسجخد مػلجه كيبلزمو حتى مساتو، ككفًقا 

ثار عمى قيع لريقة بذخز اإلنداف، فإنو ال يخػؿ لمقاعجة الفقيية، التي تشز عمى أنو: "إذا كرد االستئ
دكف الشدكؿ عشيا أك  –التستع بيا  –صاحب ىحا الحق سػى استعساؿ ىحه القيع كالسحافطة عمييا 

                                                            

الشطخية العامة لمحق، د. ثخكت عبج الحسيج، دار اإلسبلـ لمصباعة كالشذخ، السشرػرة  –العمـػ القانػنية ( السجخل لجراسة (ٔ
 . ٛٔـ، صٕٚٓٓمرخ،  –
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، كعمى ذلظ فإف تستع اإلنداف ببيئة صحية سميسة (ٔ)الترخؼ فييا، أك إعجاميا بأي شكل مغ األشكاؿ"
 يعج صػرة مغ صػر االستئثار.

قة األمخ أنو ليذ شخًشا أف يدتأثخ اإلنداف كحجه بقيسة معيشة بذكل كامل، حتى يربح صاحب كفي حقي
حق في ىحه القيسة، بل يمـد فقط أف يدتأثخ بقجر معيغ مشيا، كمغ األمثمة عمى ذلظ: أنو ال يذتخط أف 

عية، بل يكفيو يكػف الذخز مالًكا لجسيع األراضي الدراعية، حتى يسكغ القػؿ بأنو يحػز ممكية أرض زرا 
أف يكػف مالًكا لقجر مشيا، كىػ كحلظ في حق اإلنداف في التستع ببيئة صحية سميسة، فبل يذتخط أف 
يدتأثخ شخز ما بجسيع البيئة حتى يستمظ الحق فييا دكف غيخه، كإنسا يكفي أف يتستع أي شخز بالحق 

ق، كال يعج مذاركة كافة عشاصخ في بيئة صحية سميسة، كيكػف لآلخخيغ نفذ القجر مغ التستع بيحا الح
البيئة الحية مع اإلنداف في التستع ببيئة صحية سميسة، حخمانو مغ االستئثار بيحا الحق في إحجى صػر 

 التستع.

كذىب الغالبية العطسى مغ الفقياء إلى القػؿ: بأف اشتخاؾ أكثخ مغ شخز في ممكية شيء ما، دكف أف 
ف ذلظ ال يشفي تستع كل مشيع بسيدة معيشة عمى كجو يكػف نريب كل شخز مشيع حرة مفخزة، فإ

االنفخاد، فإف السدايا التي تعػد عمى كل كاحج مشيع في ىحه السذاركة، ليدت ىي نفديا السدايا التي تعػد 
 .(ٕ)عمى السذاركيغ اآلخخيغ

ة كالحاؿ كحلظ فيسا يتعمق بالحق في بيئة صحية سميسة، فإنيا حق عاـ لمجسيع، كليذ ألي شخز حر
مفخزة مشيا، كعمى ذلظ يسكغ القػؿ بأنيا حقػؽ في حكع السمكية عمى الذيػع؛ بحيث يتستع كل فخد مشيا 
بسدايا برػرة مشفخدة عغ تستع اآلخخيغ، فيي حق لجسيع األفخاد في أي مكاف عمى كجو األرض، في ذات 

ؽ العامة؛ حيث أنيا الػقت كعمى قجـ السداكاة، كعمى ذلظ فإف الحق في بيئة صحية سميسة مغ الحقػ 
تثبت لئلنداف باعتباره إنداًنا، بغس الشطخ عغ أية اعتبارات أخخى في ىحا الدياؽ، كسا يعج الحق في 
بيئة صحية سميسة مغ الحقػؽ الصبيعية؛ عمى أساس مغ القػؿ بأف ىحا الحق مدتسج مغ الصبيعة التي 

 خمقيا هللا تعالى مغ أجل اإلنداف كتكخيسو.

ف تعخيف الباحث قج تزسغ عشرخي الحساية القانػنية كاالستئثار، كىسا مشاط كجػد أ خالصة القهل:
 الحق، كعمى ذلظ فإف الجانب القانػني في ىحا التعخيف قج اكتسل.

                                                            

 .ٖ٘ـ، صٜٜ٘ٔنطخية الحق، د. رجب كخيع عبج البله،  -( السجخل لمعمـػ القانػنية، الجدء الثاني(ٔ
جامعة عيغ  –عبج السحدغ عدكز، رسالة دكتػراه، كمية الحقػؽ دراسة مقارنة، بجر  –( حق اإلنداف في بيئة نطيفة (ٕ

 .ٙٙٔـ، صٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔمرخ،  –شسذ، القاىخة 
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 ثاني ا: الجانب الفشي.

تزسغ تعخيف الباحث اآلنف الحكخ، جانًبا فشًيا، يتسثل في أمخيغ، أكليسا: البيئة الرحية الدميسة، 
 عشاصخ البيئة الحية، كفيسا يمي بياف ذلظ: كالثاني:

: البيئة الرحية الدليسة.  أوًل 

البيئة الدميسة: يقرج بيا، أنيا البيئة التي خمقيا هللا تعالى كسا ىي، بيئة متػازنة كبقاء عشاصخىا أك 
ا مكػناتيا الصبيعية عمى حاليا، حتى تكػف بيئة صالحة لسعيذة كل الكائشات الحية بسختمف أنػاعي

كأشكاليا، مغ إنداف كحيػاف كنبات كحذخات، سػاء تمظ التي تخى بالعيغ السجخدة، أك ال تخى إال بػاسصة 
السيكخكسكػبات السختمفة، فمقج خمق هللا تعالى الكػف، ككضع القػانيغ كالشػاميذ التي تكفل حفطو كتػازنو، 

 مم خم حمٱُّٱقاؿ هللا تعالى: ، ف(ٔ)كأحكع هللا تعالى البيئة التي خمقيا، كصشعيا فأتقغ صشعيا
كالشطاـ  ،(ٕ)َّهبمت مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن

البيئي متػازف بصبيعتو، كتػازف الشطاـ البيئي ىػ قجرة ىحا الشطاـ عمى العػدة إلى كضعو األكؿ بعج كل 
ه، فكمسا تغييخ يصخأ عميو دكف خمل أساسي في تكػيشو، كيخجع تػازف الشطاـ البيئي إلى تعجد مكػناتو كتعقج

ازداد تعقج الشطاـ البيئي كمسا كاف أقجر عمى التػازف، كتػازف البيئة )البيئة الدميسة(، يشتج عغ تفاعل 
كتجاخل كتكامل عشاصخ البيئة الحية مع عشاصخ البيئة غيخ الحية، شبًقا لجكرات العشاصخ كالسخكبات 

عمى نحػ يكفل استسخار أدائيا ألعساليا كالدبلسل الغحائية، بذكل دقيق كمحدػب كمقجر مغ هللا تعالى، ك 
بذكل مدتقخ، كفي حالة حجكث خمل في عشرخ مغ عشاصخ البيئة، كشتيجة لمتجخل الغاشع كالجائخ 
لمشذاط اإلنداني، مسا يؤدي إلى اضصخاب ىحا التػازف، فيفقج قجرتو في الحفاظ عمى الحياة مؤدًيا إلى 

حت تيجد حياة الكائشات الحية كحياة اإلنداف خاصة، كىػ ما السذكبلت البيئية شجيجة التعقيج، كالتي أصب
يعشي أف التػازف بيغ شائفة األحياء التي تدتػشغ مكاًنا معيًشا، فإنيا تتفاعل فيسا بيشيا مغ ناحية، كسا 
تتفاعل مع الػسط السحيط بيا مغ ناحية أخخى، كذلظ عمى شكل دكرات تبجأ حيث تشتيي، تذكل فييا كل 

لحرة كالصاقة متػاصمة فيسا بيشيا ضسغ نطاـ البيئة، بيشسا يشتذخ جدء مغ ىحه الجكرة مع أي مغ السادة كا
تحػؿ ليريخ متاًحا ألداء ميسة معيشة في إشار الجكرة، ككل ما يحجث في ىحه التحػالت يتدع بالتػازف 

                                                            

 .٘ٙدراسة مقارنة،  بجر عبج السحدغ عدكز، مخجع سابق، ص –( حق اإلنداف في بيئة نطيفة (ٔ
 (.ٛٛ( سػرة الشسل: اآلية )(ٕ
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حجة في الشطاـ كبالتشديق كبالتكامل، كىػ ما يسثل كحجة الشطاـ كالقانػف، فالكػف كل الكػف كحجة كا
 .(ٔ)كالشػاميذ  كالدشغ

كعمى ذلظ فإنو يسكغ القػؿ بأف العبلقات البيئية متكاممة كمتخابصة، فإف كل نتيجة ىي أيًزا سبب، أك 
بسعشى آخخ أف فزبلت الحيػانات تريخ غحاًء لبكتخيا التخبة، كما تفخزه البكتخيا ىػ الغحاء األساسي 

ئية ال تعخؼ كمسة فاقج أك ما تبقى، فيي مشطػمة متخابصة كسيسفػنية لمشباتات، كىكحا فإف الدمدمة الغحا
راقية، تعدفيا الكائشات كميا بإذف ربيا، بجكف إنتاج متبقيات ترجر صػت نذاز، كسا يعج تػازف البيئة 
ا تػازًنا حخكًيا متغيًخا في إتجاه سعة الحسل، كليذ تػازًنا ساكًشا، كذلظ ليعسل عمى استيعاب الفزبلت شبقً 

لمطخكؼ الصبيعية، كليحا التػازف البيئي أسباب عجيجة كضعيا هللا تبارؾ كتعالى لبقاء الحياة عمى األرض 
 إلى ما شاء، كسا لو مغ السطاىخ ما يجؿ عميو، مسا يعشي بقاء البيئة صحية كسميسة.

 ثاني ا: عشاصر البيئة الحية.

اىخ الحياة، كالتشفذ كالتغحية كالشسػ كالحخكة يخاد بعشاصخ البيئة الحية، تمظ الكائشات التي تترف بسط
كالتكاثخ كغيخ ذلظ، كالكائشات التي تتػافخ ليا ىحه الرفات أك بعزيا ىي اإلنداف كالحيػاف كالشبات 
كالسجيخيات، كقج جخت عجة محاكالت لتسييد تمظ السكػنات الحية لمبيئة شبًقا ألسذ مختمفة، كالتسييد 

غ، ىػ الحي يرشفيا إلى ثبلثة عشاصخ أساسية، كىي السشتجة كالسدتيمكة األكثخ قبػاًل لجى الستخرري
 ، كفيسا يمي بياف ذلظ بإيجاز:(ٕ)كالسجيخية

 ( عشاصر البيئة الحية السشتجة:1) 

أىسيا الشباتات الخزخاء بكل أنػاعيا، بجًء مغ الصحالب  :(producersعشاصخ البيئة الحية السشتجة )
ة الستشػعة، كىي ذاتية التغحية، أي أنيا تشتج غحائيا في عسمية التسثيل الخزخاء إلى األشجار الزخس

الزػئي لشفديا كلغيخىا، فيي تستز غاز ثاني أكديج الكخبػف مغ اليػاء كتستز الساء مغ التخبة عغ 
شخيق جحكرىا، كترشع مشيا مًعا في كجػد مادة الكمػركفيل، كتحت تأثيخ أشعة الذسذ جسيع انػاع 

عزػية التي تحتاجيا، كالتي تبشي مشيا أجداميا، كتعصي ىحه الخاصية لمشباتات نػًعا مغ السخكبات ال

                                                            

اإلسبلمي، د. عبج الفتاح دمحم دكيجار، دار السعخفة الجامعية، ( البيئة كالدمػؾ اإلنداني مغ السشطػريغ الشفدي ك (ٔ
 كما بعجىا ٘ٓٔـ، صٕٓٔٓمرخ،  –اإلسكشجرية 

 .٘٘دراسة مقارنة، بجر عبج السحدغ عدكز، مخجع سابق، ص –( حق اإلنداف في بيئة نطيفة (ٕ
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االستقبلؿ عغ كل ما حػليا مغ كائشات، كلكشيا مع ذلظ ال تدتصيع أف تدتغشي عغ اعتسادىا عمى 
 .(ٔ)العشاصخ الصبيعية غيخ الحية

 عشاصر البيئة الحية السدتيلكة:( ٕ) 

ىي عشاصخ غيخ ذاتية التغحية، أي أنيا تعتسج عمى  :(Consumersتيمكة )عشاصخ البيئة الحية السد
كائشات حية أخخى سػاء كانت نباًتا أك حيػاًنا، كأىسيا الحيػانات العذبية، التي تدتيمظ السخكبات العزػية 

عج السػجػدة في الشباتات برػرة مباشخة، كالحيػانات آكمة المحـػ السفتخسة، فزبًل عغ اإلنداف الحي ي
عشرًخا ميًسا داخل ىحه السجسػعة، لسا يتستع بو مغ قجرات تأثيخية ىائمة في عشاصخ الشطاـ األخخى، 

 .(ٕ)تتبايغ بيغ اليجـ كالبشاء

 ( عشاصر البيئة الحية الدقيقة:3)

(: كىي كائشات حية دقيقة، أكثخىا انتذاًرا البكتخيا Decomposersعشاصخ البيئة الحية السجيخية )
كبعس أنػاع الحذخات، كيصمق بعس العمساء تدسية األعجاء الصبيعية عمى تمظ العشاصخ،  كالفصخيات،

كقج أشمق عمييا البعس اآلخخ مغ الستخرريغ الكائشات السحممة، كىي تعتسج في التغحية عمى بقايا 
ي غحائو، بل الشباتات كالحيػانات أثشاء قياميا بتحميميا كتحػيميا إلى مخكبات بديصة يدتفيج مشيا الشبات ف

 .(ٖ)كيدتفيج مشيا جسيع عشاصخ اإلنتاج في الغحاء، كبحلظ تتكخر الجكرة مخات ال نيائية

 السطلب الرابع

 البيئة في القانهن الدولي

مغ آثار كثيخة مغ أعسالو السجمخة لمبيئة التي يعير فييا، كىي  اق مغ غفػتو، متػجعً يبجأ العالع حجيًثا يف
، ؿ الستذابكة التي تحػييا، كارتفعت أصػات السرمحيغ كالشفعييغ عمى الدػاءالكخة األرضية بكافة الجك 

جيشاميكية أك الستحخكة لى الصبيعة النداف لمبيئة في كل مكاف، بالشطخ إلتخخيب اإلتصالب بػضع حج 
                                                            

؛ البيئة في الفكخ ٘٘، صدراسة مقارنة، مخجع سابق –( بجر عبج السحدغ عدكز، حق اإلنداف في بيئة نطيفة (ٔ
ـ، ٜٜٗٔمرخ،  –، الجار السرخية المبشانية، القاىخة ٔاإلنداني كالػاقع اإليساني، د. عبج الحكع عبج المصيف الرعيجي، ط

 كما بعجىا. ٕٕص
؛ البيئة في الفكخ ٙ٘دراسة مقارنة، مخجع سابق، بجر عبج السحدغ عدكز، ص –( حق اإلنداف في بيئة نطيفة (ٕ

 كما بعجىا. ٕٕكالػاقع اإليساني، د. عبج الحكع عبج المصيف الرعيجي، مخجع سابق، صاإلنداني 
؛ البيئة في الفكخ ٙ٘دراسة مقارنة، بجر عبج السحدغ عدكز، مخجع سابق، ص –( حق اإلنداف في بيئة نطيفة (ٖ

 جىا.كما بع ٕٕاإلنداني كالػاقع اإليساني، د. عبج الحكع عبج المصيف الرعيجي، مخجع سابق، ص
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ـ عقج في مجيشة ٕٜٚٔالسدتػى الجكلي اىتست السؤتسخات ببحث مذكمة التمػث، ففي عاـ  لمتمػث، كعمى
، كتتباعت السؤتسخات الجكلية العالسية (ٔ)لمبيئة البذخية مؤتسخ األمع الستحجة الجكلي يػلع بالدػيجاستػك

لى تخبية الشاس تخبية مغ شأنيا الحفاظ عمى مغ أخصار التمػث، بل كإ كاإلقميسية اليادفة إلى حساية البيئة
ـ بسجيشة تبميدي ٜٚٚٔحي عقج عاـ ، ال(ٕ)البيئة التي يعيذػف فييا، كالسؤتسخ الجكلي لمتخبية البيئية

باالتحاد الدػفيتي السشيار، كقج أصبحت االتفاقات الجكلية الشتعمقة بحساية البيئة تسثل جانًبا ىاًما مغ 
خاصة بالشدبة لتمظ التي تعقج عمى  ،جػانب القانػف الجكلي، كبات عجدىا يكاد يدتعري عمى الحرخ

 الصبيعية الشطع مغ مجسػعةالبيئة بأنيا:  لتعخيفلظ كفًقا ، كذ (ٖ)السدتػى اإلقميسي بيغ عجد الجكؿ

                                                            

ـ بعاصسة الدػيج، كقج انعقج ٕٜٚٔالسشطع سشة  ، البيئة( مؤتسخ استكيػلع: ىػ مؤتسخ قسة األمع الستحجة لئلنداف ك (ٔ
في أكؿ تعخيف  البيئةدكلة، عخفػا  ًٗٗٔخا يسثمػف مؤتس ٕٓٓٔحزخه   تحت شعار نحغ ال نسمظ إال كخة أرضية كاحجة،

رسسي ليا بأنيا: جسمة السػارد السادية كاالجتساعية الستاحة في كقت ما، كفي مكاف ما إلشباع حاجات اإلنداف ك تصمعاتو، 
تدسح لو بالعير في  بيئةف اإلنداف يتستع بحق أساسي في الحخية كالسداكاة كفي ضخكؼ عير مخضية، في كأكج عمى أ

 البيئيةع االختبلالت كخامة كرفاىية، كعمى اإلنداف كاجب متسيد يقزي بحساية السحيط لؤلجياؿ الحالية كالقادمة، كحجد أى
السزصخد، كما يشتج عشو مغ استغبلؿ بذع لمثخكات اإلندانية الذيء الحي يؤدي إلى إتبلؼ الثخكات  التدايج الدكانيفي 

كاضصخاب السشاخ كارتفاع حخارة األرض، باإلضافة  الترحخكالحاجيات الغحائية، ككحا مذاكل الشفايات ك  التمػثكتدايج ندبة 
العالسي  البيئةسمحة الكيساكية كالجخثػمية كالتشسية السدتجيسة، كقج أسفخ مؤتسخ إلى السذاكل السختبصة بالتدمح كانتذار األ

حجدت أىجاؼ  PNUE لمبيئةسسي ببخنامج األمع الستحجة  ،البيئةعمى االتفاؽ عمى أكؿ بخنامج مػحج متخرز في قزايا 
ـ في تساـ ٕٚٔٓ/٘/ٜٕ[، تع زيارة السػقع يـػ االثشيغ السػافق http://www.bee2ah.comالعالسي. ] البيئةمؤتسخ 

 الداعة الخامدة عرًخا.
، الحي نطستو اليػندكػ بالتعاكف مع  البيئيةانعكذ صجى ميثاؽ بمغخاد في إعبلف السؤتسخ الجكلي الحكػمي لمتخبية  ((ٕ

إذ أكج إعبلنو  . ٜٚٚٔػبخ أكت ٕٙ – ٗٔفي مجيشة تبميدي بجػرجيا الدػفيتية، في الفتخة مغ  لمبيئةبخنامج األمع الستحجة 
بذقييا الصبيعي كالسذيج أك السبشي،  البيئةتخمي بذكل أساسي إلى تعخيف األفخاد كالجساعات بصبيعة  البيئيةعمى اف التخبية 

الشاتجة عغ تفاعل مكػناتيا البيػلػجية كالصبيعية كاالجتساعية كاالقترادية كالثقافية، ككحلظ احتداب السعارؼ كالقيع 
عالة في بمػرة حل السذكبلت االجتساعية كتجبيخ أمػر نػعية كالسػاقف كالسيارات التي تداعجىع عمى السداىسة السدؤكلة كالف

كاف مؤتسخ تبميدي تجسًعا ضخًسا، التقى فيو أناس مغ كل حجب كصػب، جاءكا إليو يحسمػف أفكاًرا،  . البيئةالحياة في 
 البيئةيجيات، تجعػ كميا إلى تشسية ُخمق بيئي، كضسيخ بيئي، يشقح الجشذ البذخي مغ كيبلت السسارسات الخاشئة في كاستخت

الجكلي: كزراء تخبية، مخصصػف، كاضعػ مشاىج البذخية،فكاف الحيغ التقػا في تبميدي يسثمػف مختمف قصاعات السجتسع 
دراسية، معمسػف، أساتحة جامعات، ميشجسػف كيسياكيػف، فيديائيػف، بايػلػجيػف، اقتراديػف، ميشيػف، محامػف، قزاة، 

[. تع زيارة http://www.bee2ah.comالخاىغ. ] البيئةأشباء، نقابيػف، إعبلميػف، كغيخىع، كقج قاـ ىؤالء بتذخيز كاقع 
 ـ في تساـ الداعة الخامدة عرًخا.ٕٚٔٓ/٘/ٜٕالسػقع يـػ االثشيغ السػافق 

خ، مر –( قانػف حساية البيئة في ضػء الذخيعة، د، ماجج راغب الحمػ، دار الجامعة الججيجة لمشذخ، اإلسكشجرية (ٖ
 كما بعجىا. ٛٔـ، صٕٗٓٓ

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9


39 
 

 فييا كيؤدكف  زادىع، مشيا يدتسجكف  كالتي األخخى، كالكائشات اإلنداف فييا يعير التي كالثقافية كاالجتساعية
 .نذاشيع

 كاالصصشاعية الصبيعية كالسشتجات كاضح: عمى السػاد ىػ كسايذتسل  كمغ السبلحع أف ىحا التعخيف 
 اإلنداف. حاجات إشباع تؤمغ يالت

 فكمسة صحتو، عمى تؤثخ أشياء مغ باإلنداف يحيط ما الجكلي بقػلو: كل البيئة اصصبلح كعخؼ البعس
 يتشاكلو كحلظ ما كتذسل كشػاشئيا، كآبارىا، كشػارعيا، كأنيارىا، مداكشيا، بأكسميا السجيشة تذسل البيئة

ذلظ،  كغيخ كالكيسيائية، الجػية، العػامل فزبًل عغ ذ،مبلب مغ يمبدو كما كشخاب، شعاـ، مغ اإلنداف
 ميسا السختمفة السمػثات كل كمغ لؤلمخاض، الشاقمة الجخاثيع مغ الخالية الشطيفة البيئة ىي الرحية: كالبيئة

 .(ٔ)مرجرىا كاف

البيئة  ذأفب انعقجت الجكلية، التي كالسؤتسخات االتفاقيات األغمبية العطسى مغ أف التعاريف، ىحه كيبجك مغ
 تحجيج بذأف الجكلي الفقو فيو كقع الحي التخدد كىػ ما أدى إلى لمبيئة، الػاسع السفيـػ تبشت قج كعشت بيا،

 .بالبيئة متعمقة مرصمحات ججيجة عجة ضيػر إلى السجاؿ فتح مسا لمبيئة، تعخيف دقيق

اإلنداف  فيو يسارس الحي شاراإل ىػفي القانػف الجكلي،   البيئة مفيـػ أف يطيخ ،الدابقة التعاريف مغ
 الحي يذسل كافة السحيط فيي حياتو، متصمبات عمى مشيا يحرل التي السادية العشاصخ كفييا حياتو،

 مػاد مغ يحتػيو كما كماء كتخبة، ىػاء مغ بو يحيط ما ككل كنبات، كحيػاف إنداف مغ الحية الكائشات
 .ذلظ كغيخ كسائمة صمبة

 السبحث الثالث

 الهضعي والقانهن  اإلسالمي الفقو في البيئة مفيهم مقارنة بين 

 بالشطخ كالتأمل في ماىية البيئة في كل مغ الفقو اإلسبلمي كالقانػف الػضعي، يطيخ لشا كجو السقارنة بيغ
مختمفة، تطيخ بجبلء سبق الذخيعة اإلسبلمية في الحفاظ عمى البيئة  أبعاًدا تعكذ كالتي السفيػميغ،

 ما يمي:  مغ السقارنة بيغ السفيػميغكحسايتيا، كندتخمز 

                                                            

 كما بعجىا. ٛٔعيدى، مخجع سابق، ص سميساف إبخاىيع العرخ السذكمة كالحل،  قزايا أىع البيئية ( تمػث(ٔ
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كحسايتيا، بيشسا حافع اإلسبلـ عمى كافة  البيئة عمى الحفاظ جػانب القانػنية : أىسمت التذخيعاتأكاًل 
الجػانب البيئية، فقج اعتبخ اإلسبلـ أف الكػف كمو كحجة كاحجة بأشيائو كأحيائو، كسا تجمت الػحجة السادية 

 .(ٔ)ف، أك اإلنداف كالبيئة في الترػر اإلسبلمي في العجيج مغ السطاىخكالخكحية بيغ اإلنداف كالكػ 

 األفخاد حاجات إلشباع ككسيمة لمسػارد رصيج اعتبارىا البيئة، عمى مع الػضعية القػانيغ ثانًيا: تعاممت
 معطع انتيجتو الحي السدمظ كىػ معيا، الخشيج التعامل ألساليب التصخؽ  أك التعخض دكف  فقط، السادية

 الزخكرية كالحاجات لمسػارد مرجر أنيا مشصمق مغ البيئة مع تعامميع كاف بحيث العالسية، لتذخيعاتا
نو يشطخ إلى البيئة بأنيا ذخخ معخفي لئلنداف، فالبيئة بكل إ، أما اإلسبلـ ف(ٕ) السرخي  كالتذخيع لئلنداف،

معخفي ضخع لئلندانية، كخداف أنطستيا كقػانيشيا كسششيا، بل إف الػجػد البيئي بكل جػانبو، ىػ ذخخ 
 (ٖ)ىائل لمحقائق كالسعارؼ كالسعمػمات

 ،العزػية كغيخ كالعزػية الفيديائية العػامل مجسػع باعتبارىا ثالًثا: تشطخ القػانيغ الػضعية إلى البيئة،
 الدشغ عغ كبسعدؿ ،العػامل ىحه بيغ الجدئية الدببية العبلقات إشار في الحياة دكاـ عمى تداعج التي

 الحياة لشامػس الشطخ كدكف  الدشغ، ىحه عمى الخخكج أثخ عغ كبسعدؿ التفاعل، ىحا تحكع التي الكػنية
 ىحا كانعكاسات الدساء، كعالع األرض عالع بيغ االرتباط كلصبيعة اإلنداف كجػد كلحكسة األرض، عمى

 .اإلسبلمي السفيـػ حاؿ ىػ كسا كشخعيتو، البيئة مع التعامل مشيج عمى االرتباط

الدمشي، أما الذخيعة اإلسبلمية فقج  البعج مغ مجخد إشار في البيئة مع تعاممت رابًعا: أف القػانيغ الػضعية
 تعالى اإلنداف أف يتعامل حفمت بحساية البيئة األرضية كاليػائية كالسائية، ضج التمػث؛ حيث شالب هللا

 ىقُّٱيدتسخ الػجػد، قاؿ تعالى:  مع البيئة مغ مشصمق أنيا ممكية عامة يجب السحافطة عمييا؛ حتى

، كلع  (4) َّ زن  رن مم ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك يق

 ىي ني مي ٱُّٱا البعج الدماني: تقترخ نطخة اإلسبلـ لمبيئة عمى البعج السكاني ليا، بل شسمت أيًز 
 ا، كقج شالب اإلسبلـ السدمع أف يدتثسخ عسخه باعتباره بعجً (5) َّمئهئ خئ حئ جئ  يي

                                                            

( البيئة كالدمػؾ اإلنداني مغ السشطػريغ الشفدي كاإلسبلمي، د. عبج الفتاح دمحم دكيجار، دار السعخفة الجامعية، (ٔ
 .ٗٓٔـ، صٕٓٔٓمرخ،  –اإلسكشجرية 

 .ٜٖص سابق، مخجع الحمػ، راغب د. ماجج  ( قانػف حساية البيئة في ضػء الذخيعة،(ٕ
 .ٜٛ( البيئة كالدمػؾ اإلنداني مغ السشطػريغ الشفدي كاإلسبلمي، د. عبج الفتاح دمحم دكيجار، مخجع سابق، ص(ٖ
 (.٘ٛ( سػرة األعخاؼ: اآلية رقع )(ٗ
 (.ٕٓ( سػرة العشكبػت: اآلية رقع )(٘
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مق أنيا نعسة كبخى لئلنداف، كدعاه إلى الشطخ في صمغ مش ،ألنطسة البيئيةزمشًيا ىاًما في تعاممو مع ا
 جحكر دكف  قائع كاقع فيي، (ٔ) مكػنات البيئة كالتعامل في مخمػقات هللا، كجعل ذلظ دليبًل عمى اإليساف

 أك الخشيج الترخؼ آثار يجدع الحي مدتقبمي، ترػر كدكف  كالعطة، لمعبخة تدتخمز اسششً  تعكذ تاريخية
 .الخاىشة لمتفاعبلت الخشيج غيخ

 الفكخ في معخكؼ ىػ ما خبلؼ عمى، لمبيئة الجسالي خامًدا: أىسمت التذخيعات الػضعية البعج
فقج  ،اإلسبلمي؛ حيث يشطخ اإلسبلـ إلى البيئة باعتبارىا زيشة كجساؿ كمتعة، كألف اإلسبلـ ديغ الفصخة

ىحه السصالب الستاع الخكحي كالجسالي، كالحي قج  حخص عمى تمبية مصالب الفصخ اإلندانية جسيعيا، كمغ
يفػؽ الستاع الحدي في كثيخ مغ األحياف، لحلظ فقج حخص اإلسبلـ عمى التستع السذخكع لمبذخ، فقاؿ 

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ٱُّٱتعالى: 

، فقج صيغت ىحه اآلية بأسمػب (2) َّ يب ىب نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ
ػعة مغ المصائف، أكليا كأىسيا: أف التستع بالديشة كالصيبات األصل فيو الحل محكع بجيع حػى مجس

كتقخر أف هللا ما أخخج  ،كاإلباحة، كليحا جاءت اآلية بريغة الدؤاؿ االستشكاري، لتدتبعج فكخة التحخيع
الديشة إلى  كسا أمخىع هللا تعالى، كثاني ىحه المصائف: أف إضافة ،كخمق ىحه الديشة إال ليدتستع بو العباد

 . (ٖ)هللا تعالى، فيو تذخيف كتػقيخ ليحه الديشة كتشػيًيا ليا
سادًسا: يتجمى لشا عسق اإلعجاز العمسي لذخيعة اإلسبلـ؛ حيث سبقت عمـػ العرخ في بياف معشى 
البيئة، كأشارت في كضػح كجبلء إلى أنيا تعشي الػسط أك السحيط السدكد بعشاصخ تجعمو مييأ لمحياة 

كالعشاصخ كالسكػنات التي تجعل السكاف أك الػسط صالًحا لمحياة، ىي تمظ التي خمقيا هللا تعالى  كالبقاء،
بعطيع قجرتو، كىي السػارد كالعشاصخ الصبيعية كالذسذ كالقسخ، كاليػاء كالساء كالتخبة، أك تمظ التي أجخاىا 

اف كمشذآت كنطع اجتساعية هللا تعالى عمى يج البذخ بحكع خبلفتيع في األرض كعسارتيع ليا، مغ مب
 .(ٗ)كاقترادية كغيخىا، كتمظ مفاىيع كمعاف، ال نطغ أف عمـػ البذخ قج أتت بسا يديج عشيا

 

 

                                                            

 .ٖٖص سابق، مخجع مخاد، الفتاح د. عبج خح تذخيعات البيئة،ش ((ٔ
 (.ٕٖ( سػرة األعخاؼ: اآلية رقع )(ٕ
 .ٓٓٔ( البيئة كالدمػؾ اإلنداني مغ السشطػريغ الشفدي كاإلسبلمي، د. عبج الفتاح دمحم دكيجار، مخجع سابق، ص(ٖ
 .ٕ٘سج عبج الحكع سبلمة، مخجع سابق، ص( قانػف حساية البيئة اإلسبلمي مقارًنا بالقػانيغ الػضعية، د. أح(ٗ
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 اخلامتة

عمى  ، كىي، كالتػصية ببعس الػصايابعس الشتائجحه الجراسة إلى التأكيج عمى كنخمز مغ ى
 :الشحػ التالي

 نتائج الدراسة:

داد في األرض، كاالعتجاء عمى البيئة، كذلظ الذخيعة اإلسبلمية حخمت الفأف   (ٔ)
 ى الفداد، كتمػث البيئة،إلؤدي ككل ما ي ،األمة إجساعبسقتزى الكتاب كالدشة ك 

 .كالدشة كاإلجساع فيػ حخاـ بالكتاب
كاف ىحا االعتجاء  حخاـ بالكتاب كالدشة كاإلجساع، سػاء االعتجاء عمى البيئة فأ (ٕ)

، ىي في في الخسالةالسحكػرة  ػر االعتجاءككافة صبتمػيثيا أك إفداد بشيتيا، 
 ، فتبقى عمى أصل الحخمة.غيخ جائدةاألصل 

أف لكمسة البيئة عجة معاف مشيا السشدؿ كالسكاف الحي يختاره اإلنداف سكًشا لو، كمغ  (ٖ)
معانييا الحالة التي يػصف بيا الذخز سمػكًيا أك أخبلقًيا أك ىيئة، كقج تعشي 

 ي أك الجيشي.الدمػؾ االجتساعي أك الدياس
كصفات معيشة؛  محجدة بسقاديخ خمقت أنيا مشطػر مغ البيئة إلى اإلسبلـ يشطخ أف (ٗ)

 الحياة سبل تػفيخ عمى القجرة الرفات، كتمظ السقاديخ ىحه ليا تكفل بحيث
 شخيصة حدغ األخخى، الحية سائخ الكائشات  مغ كغيخه السبلئسة لئلنداف،

 بو. كاالستستاع استغبلليا
ة بيغ الحفاظ عمى البيئة، كبيغ تكخيع اإلنداف، إذ أف هللا تعالى قج أف ثسة عبلق (٘)

مشحو بيئة إيسانية، فمع يجعل هللا عد كجّل اإليساف بو بالػراثة، يتػارثو الخمف عغ 
سمفيع، كسا لع يكغ أمًخا إجبارًيا، أك فخماًنا مفخكًضا, كإنسا يكػف بإرادة فخدية 

حيث أف اإليساف مغ حيث األصل، ىػ  خالرة حخة، ال يذػبيا إكخاه أك غرب؛
.  ىجاية ربانية نػرانية، كفزل مغ هللا كمشة، عمى مغ يحب مغ عباده كيكـخ

أف الخبط بيغ تكخيع هللا تعالى لئلنداف بالعقل كبيغ حساية البيئة، أمخ كاضح البياف  (ٙ)
اليخفى عمى ناقج بريخ، كىػ ما يتبيغ لشا مسا سبق، لساذا كـخ هللا اإلنداف 

قل، إلى الحج الحي شاد القخآف الكخيع كالدشة السصيخة بالعقل؛ حيث ال يحافع بالع
 عمى البيئة بسفيػميا الػاسع إال اإلنداف العاقل.
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 :التهصيات

الشطخ في بعس القػانيغ كالتذخيعات، حتى تتػافق مع  يػصي الباحث بزخكرة إعادة (ٔ)
كانت الذخيعة سابقة ليحه التذخيعات في بياف أحكاـ أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية؛ حيث 

 التعػيس عغ األضخار.
مى الترجي التي تعسل جاىجة عتفعيل دكر األجيدة الخقابية يػصي الباحث بزخكرة  (ٕ)

لسغ يحاكؿ االعتجاء عمى البيئة بتمػثيا أك إلحاؽ الزخر بيا، كالزخب بيج مغ حجيج 
 عمى مغ سػلت لو نفدو ذلظ.

يػصي الباحث بالشطخ مججًدا في التذخيعات البيئية عمى كجو الخرػص كإصبلح ما  (ٖ)
 بيا مغ خمل لجعميا تتػاكب مع التتصػرات البيئية الستبلحقة.

لع السشيج اإلسبلمي في الحفاظ عمى البيئة كالتعػيس عغ األضخار نػصي بتخسيخ معا (ٗ)
التي تشجع عغ االعتجاء عمييا، كذلظ بأف تتزسغ السقخرات الجراسية في كافة مخاحميا 

ذاكل البيئية كدكر السدمع في مشيًجا تخبػًيا عغ البيئة في اإلسبلـ، كذلظ إلبخاز الس
 ظ عمى البيئة.افالح

تصبيق التذخيعات اإلسبلمية ذات الرمة بحساية البيئة مغ باحث بإعادة اليػصي  (٘)
 مشطػر إسبلمي، كذلظ بقرج كضعيا في إشار إسبلمي مع التداـ الججية في تشفيحىا

  َّ مث زث رث  يت ىت نت ُّٱ :وآخر دعهانا                                 
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 قبئمة املراجع واملصبدر
 

 ـٜٜٜٔمرخ،  –اإلسكشجرية  الجامعية، السعخفة دار الديج، العاشي عبج كالبيئة، الديج اإلنداف. 
  اإلنداف كالقيع في الترػر اإلنداني، د.محسػد حسجي زقدكؽ، مصابع األىخاـ التجارية، مرخ– 

 .ىػٖٙٗٔالقاىخة، ىجية مجمة األزىخ السجانية لذيخ رمزاف السبارؾ 
  األردف،  -نػاقزو، د. دمحم نعيع ياسيغ، دار الفخقاف، عساف  –حقيقتو  –اإليساف أركانو

 .قٖٕٗٔ
 د. فيرل بجيخ عػف، اإليساف باهلل في عرخ العمع، د. دمحم عبج اليادي أبػ ريجة، حققو كقجـ لو :

 .ىػٖٚٗٔمرخ، ىجية مجمة األزىخ لذيخ رمزاف  –مصابع دار الجسيػرية لمرحافة، القاىخة 
 ،لبشاف –مؤسدة الخسالة، بيخكت  اإليساف كالحياة، د. يػسف القخضاكي. 
  البٌئة إطارها ومعناها، دمحم سعٌد صبارٌنً، عالم المعرفة، المجلس الوطنً للثمافة والفنون

 .م1979واآلداب، الكوٌت، 

 ني كالػاقع اإليساني، د، عبج الحكع عبج المصيف الرعيجي، الجر السرخية البيئة في الفكخ اإلندا
 .ـٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔمرخ، الصبعة األكلى،  –المبشانية، القاىخة 

 مرخ،  –القاىخة  عصػة، السقرػد، دار عبج الجيغ كمذكبلت زيغ عبلقات كاإلنداف البيئة
 .ـٜٔٛٔ

 اإلسالمً، د. عبد الفتاح دمحم دوٌدار، دار البٌئة والسلون اإلنسانً من المنظورٌن النفسً و

  .م2010مصر،  –المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة 

  البٌئة والسلون اإلنسانً من المنظورٌن النفسً واإلسالمً، د. عبد الفتاح دمحم دوٌدار، دار

  .م2010مصر،  –المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة 

  ،ـٜٗٛٔالتحخيخ كالتشػيخ، دمحم الصاىخ بغ عاشػر، الجر التػندية لمشذخ، تػنذ 
  ـٜٛٛٔىػ /ٜٓٗٔمرخ،  –تفديخ القخآف العطيع، الحافع ابغ كثيخ، دار مصبعة مرخ، القاىخة. 
 الحجيث الكتاب دار عيدى، سميساف الحل، إبخاىيعك  العرخ السذكمة قزايا أىع البيئية تمػث ، 

 .ـٕٕٓٓمرخ،  – القاىخة
 الفجخ دار ،ٔحجاب، ط مشيخ إسبلمي دمحم مشطػر مغ البيئة قزايا – البيئة كحساية التمػث 

 .ـٜٜٜٔمرخ،  -كالتػزيع، القاىخة  لمشذخ
 ـٕ٘ٓٓ األكلى، الصبعة نذخ، دار ھبلؿ،  بجكف  أشخؼ كالتصبيق، الشطخية بيغ البيئة جخائع. 
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  عبد المحسن عزوز، رسالة دكتوراه، كلٌة دراسة ممارنة، بدر  –حك اإلنسان فً بٌئة نظٌفة

 .م2009هـ/1430مصر،  –جامعة عٌن شمس، الماهرة  –الحموق 

 البعيشي، جسيل كجيو القاسسي؛ دمحم كالعالسية، خالج العخبية بيئةال عمى كأثخه الخميجية البيئة حساية 
 .ـٜٜٜٔ مرخ، -اإلسكشجرية  الحجيث، الجامعي السكتب 

 لة، د. مجدى محب حافظ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، الماهرة الحماٌة الجنائٌة ألسرار الدو- 

 .م1997مصر، 

  دراسة ممارنة، د. محمود  -الحماٌة الجنائٌة اللتزام المحامً بالمحافظة على أسرار موكلٌه

 .م 2001مصر،  -، دار النهضة العربٌة، الماهرة 2صالح العادلً، ط

 الجشائى، د. الجكلى كالقانػف  الجاخمى القانػف  يف مقارنة دراسة الحزارية، لمبيئة الجشائية الحساية 
 .ـٜٜ٘ٔ األكلى، الصبعة مرخ، –القاھخة  العخبية، الشھزة العادلى، دار صالح محسػد

  ،الحماٌة الجنائٌة للطفل فً الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون المصري، د. أحمد على عبد الحلٌم دمحم

 .م 2013مصر،  -العربٌة، الماهرة دارالنهضة 

  دراسة مقارنة، د. كليج دمحم الذشاكي، دار الفكخ كالقانػف،  –الحساية الجستػرية لمحقػؽ البيئية
 .ـٖٕٔٓمرخ، الصبعة األكلى،  –السشرػرة 

 عبج كالقانػف الػضعى، أشخؼ اإلسبلمية الذخيعة بيغ مقارنة السائية دراسة لمبيئة الذخعية الحساية 
 .كيح، بجكف دار نذخ كبجكف سشة نذخ الخازؽ 

 ( أسذ التخبية اإليسانية لمفتاة السدٔسمدمة أسذ تخبية الفتاة في اإلسبلـ )سة، د. عجناف حدغ م
 .ـٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، الدعػدية –باحارث، دار السجتسع لمشذخ كالتػزيع، مكة السكخمة 

 مرخ –السرخية، اإلسكشجرية  كالػثائق الكتب مخاد، دار الفتاح عبج البيئة، د. تذخيعات شخح. 
 دار الفكر المانونً، 1لٌات حماٌة البٌئة، محمود جسم نجم الراشدي، طضمانات تنفٌذ إتفا ،

 .م2014مصر،  -اإلسكندرٌة 

 ( ،العقيجة في هللا، أ.د عسخ سميساف عبج هللا األشقخ، دار ٔالعقيجة في ضػء الكتاب كالدشة )
 .ـٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔاألردف، -الشفائذ، عساف 

 تارات دار الجعػة، دار الجعػة لمصبع كالشذخ كالتػزيع، العقيجة كشخرية رجل العقيجة، مغ مخ
 .ىػٖ٘ٗٔمرخ،  -إسكشجرية 

  القاىخة ٔيع سبلمة، طقانػف حساية البيئة اإلسبلمي مقارًنا بالقػانيغ الػضعية، د. أحسج عبج الكخ ،
 .ـٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔمرخ،  –

  السعارؼ، اإلسكشجرية  مشذأة الحمػ، راغب الذخيعة، د. ماجج ضػء في البيئة حساية قانػف- 
 .ـٕٕٓٓ مرخ،
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  ،لانون حماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة، د، ماجد راغب الحلو، دار الجامعة الجدٌدة للنشر

 .م2004ر، مص –اإلسكندرٌة 

 الكتاب، مخكد عػض، أحسج عبجه الدايح، الخحيع عبج أحسج إسبلمي، مشطػر مغ البيئة قزايا 
 .ـٕٗٓٓمرخ،  –القاىخة 

  تجبخ ، مخكدٖقاعجة قخآنية في الشفذ كالحياة، د. عسخ بغ عبج هللا السقبل، ط ٓ٘قػاعج قخآنية 
 .ـٕٕٔٓق=ٖٖٗٔالدعػدية،  العخبية السسمكة -كالتعميسية، الخياض  التخبػية لبلستذارات

  بيخكت،  -قيسة اإلنداف كغاية كجػده في اإلسبلـ، د. يػسف القخضاكي، مؤسدة الخسالة، لبشاف
 .ـ، الصبعة الثانيةٜٜ٘ٔىػ=ٙٔٗٔ

  السحكسة السخترة كالقانػف الػاجب تصبيقو بذأف دعاكي السدئػلية كالتعػيس عغ مزار التمػث
مرخ،  –، دار الشيزة العخبية، القاىخة ٔالبيئي العابخ لمحجكد، د. جساؿ محسػد الكخدي، ط

 .ـٖٕٓٓ

  النظرٌة العامة للحك، د. ثروت عبد الحمٌد، دار اإلسالم  –العلوم المانونٌة المدخل لدراسة

 .م2007مصر،  –للطباعة والنشر، المنصورة 

 ً1995نظرٌة الحك، د. رجب كرٌم عبد الاله،  -المدخل للعلوم المانونٌة، الجزء الثان. 
 ـٜٙٗٔ لبشاف، -خكت بي الكتب، فھسى،عالع العديد أ. عبج الخكماني، الفقو فى جػستشياف مجكنة. 
 كمية الحقػؽ  الكشجرى، رسالة دكتػراه، حدغ البيئي، د. دمحم التمػث عغ الجشائية السدئػلية– 

 .ـٕ٘ٓٓمرخ،  -جامعة عيغ شسذ، القاىخة 
 اد: عبج الفتاح عداكخ، السخكد مع القخآف الكخيع، رؤية مدتشيخة لحقائق اإليساف كالحياة، إعج

مرخ،  -العجد األكؿ، مصابع األىخاـ التجارية، القاىخة  –الثقافي لمسقاكليغ العخب 
 .ـٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔ

 حذير، دار أحسج دمحم أحسج د. في ضػء مبجا أسمسة القانػف السعاصخ، لمبيئة القانػنى السفھـػ 
 .ـٕٔٓٓمرخ،  –العخبية، القاىخة  الشھزة

  ـٜٚٚٔلبشاف،  –، مؤسدة الخسالة، بيخكت ٔ. دمحم شجيج، طمشيج القخأف في التخبية، أ. 
 التذخيع كالفقو فى لمبيئة الجشائية لمحساية تحميمية دراسة البيئة، كحساية اإلسبلـ في السػجد 

 األكلى، الصبعة مرخ، -القاھخة  العخبية، الشھزة العادلي، دار صالح د. محسػد اإلسبلمييغ،
ٜٜٔ٘. 
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