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ABSTRACT 

 

 
Protection of environment is essential to Islamic beliefs. So the objective of this 

research is to explain the Islamic approach to managing and protect environment. 

Such an approach is an objective one which protects environment on the positive side 

by establishing and maintaining environmental pillars and bases. It is also protects 

the environment on the negative side by keeping away whatever cases harm or 

damage to environment or leads to environment imbalance. This protection is for the 

sake of human kind as to himself, his religion, his mind, his children, and his 

possessions. Such protection keeps away environmental pollution which cases 

diseases that hinder development and make man unable to perform his social and 

religious obligation. It also attracts the resources towards the activates of fighting 

diseases that are the result of environmental pollution. 

The research uses the descriptive analytical approach. 

 The finding of the study conclude that , the Islam is define different guidance to 

protect environment and keep the ecological balance . 

Keywords; Environment , Environmental management .Environmental  protection , 

pollution ,Environmental balance ,  
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 ملخص ال

 سبحان  وتعا ى يف اهللهدف هذا البحث إيل لفت االنتباه عةلى السبق اإلسالمي يف االهتمام بالبيئ  ، وتوضيح منهج 
محاي  وإدارة البيئ  ، الذي يُعترب منهج مقاصدي يتمثل يف حفظ البيئ  من جانب الوجود مبا يُقيم أركاهنا ، ويثبت قواعدها 
، وحيفظهامن جانب العدم مبا يدرأ عنها اختالل توازهنا ويسهم يف صيانتها ، وذلك بإبعاد ما يؤدي إيل إزالتها ، أو 

تعطيةلها ، كما أن احلفاظ عةلي سالم  البيئ   ومحايتها عن كل ما خيّل بتوازن نظمها ، هو حفظ لنفس إفسادها أو 
اإلنسان ودين  وعقةل  ونسةل  ومال  ، فبقدر ماتةلوثت البيئ  شاعت وعمت األمراض وتعطل اإلنسان عن إعمار األرض 

بيئي .واتبع اجل  ما اعرتاه من أمراض بسبب التةلوث الوضعف عن أداء التكاليف الديني  واجملتمعي  ، وأنفق معظم مال  ملع
 الباحث املنهج الوصفى التحةليةلى ، وتوصل إ ى عدد من النتائج والتوصيات .

دهور : البيئ  ، إدارة البيئ  ، محاي  البيئ  ، االتزان البيئي ، االستقرار البيئي ، االستنزاف البيئي ، ت الكلمات المفتاحّية
 البيئ  ، تةلوث البيئ  .
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 المقدمة

الدين اإلسالمي هو دين جامع وشامل ، فهو عقيدة ومنهج حياة وأساس لةلحضارة ، جاء لينظم حياة الناس وعالقتهم  
، عالقتهم مع بعضهم البعض ، وعالقتهم بالكون عةلي حنو حيقق سعادة اإلنسان وجيعةل  يف سالم دائم مع  خبالقهم

نفس  ومع الكون من حول  ، فاهلل سبحان  وتعايل خةلق األرض ومهدها وهيئها وخةلق اإلنسان من أدميها  وطةلب من  
َرأِض َواسأ هإعمارها ، قال تعا ى :  ) ( مسخراً ل  مجيع ما فيها عوناً ل  يف  61تَ عأَمرَُكمأ ِفيَها ()هود : َو أَنَشَأُكم مَِّن األأ

مهم  اإلعمار ،ويف ذلك توفري لوسائل اإلعمار ، وأنزل القرآن وبني دفتي  قواعد ومرتكزات أساس إلدارة  البيئ  واحملافظ  
د ومن جانب العدم ، من جانب الوجو  عةليها ، كما حفةلت السن  النبوي  بالتشريعات اليت تسهم يف احملافظ  عةلي البيئ 

 ووضعت التشريعات اإلهلي  اجلزاءات الرادع  لكل من خيرج عن هذه القواعد واألسس .

 تتمثل يف السؤال الرئيس : ما هو منهج اإلسالم يف محاي  وإدارة البيئ  ؟ويتفرع عن  اآليت : مشكلة البحث :

 ب  ؟ ما هو مفهوم البيئ  ؟ وما هي املفاهيم املرتبط  -

 كيف حافظ اإلسالم عةلي البيئ  من جانب الوجود ؟ -

 كيف حافظ اإلسالم عةلي البيئ  من جانب العدم ؟  -

 ما اإلخالل بسالم  البيئ  ؟ وما اجلزاءات املرتتب  عةلي ؟ -

 يستمد هذا البحث أمهيت  من اآليت :أهمية البحث :

نسان املستخةلف دفاً حيوياً لةلمحافظ   عةلي نفس اإلاملوضوع الذي حياول معاجلت  ، إذ متثل احملافظ  عةلي البيئ  ه .1
 يف األرض. 

كما تنبع أمهي  البحث من أن  حماول  إلظهار منهج اهلل سبحان  وتعايل يف محاي  البيئ  من كل ما خيّل بسالمتها  .2
. 

ن م وحسب عةلم الباحث هذه هي الدراس  األويل اليت تناولت املوضوع وفقاً ملقاصد الشريع  :)حفظ البيئ  .3
 جانب الوجود ومن جانب العدم ( .
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 كذلك يشكل هذا البحث إضاف  حقيقي   لةلدراسات البيئي  . .4
 كما يشكل إضاف  لةلمكتب  العربي  واإلسالمي  . .5

 أهداف البحث :

 يهدف هذا البحث إيل اآليت :  

 إظهار مسو املنهج اإلسالمي يف محاي  وإدارة البيئ      .1
السبق اإلسالمي يف معاجل  هذه القضي  احليوي  يف حياة األمم وذلك من خالل عرض حماول  لتوجي  االنتباه إ ى  .2

 الشواهد واألمثةل  .
 توضيح اإلعجاز التشريعي إن الفساد يف األرض يعود باخلسران عةلي اإلنسان .   .3
 لفت نظر القائمني عةلي األمر بتنزيل املنهج اإلسالمي يف محاي  وإدارة البيئ  عةلي أرض الواقع .  .4

 اتبع الباحث املنهج الوصفي التحةليةلي منهج البحث : 

يشتمل هذا البحث عةلي مقدم  توضح املوضوع وتطرح مشكةلت  وأمهيت  ، أهداف  . يةلي هذه املقدم  هيكل البحث :
لبيئ  اأربع  مباحث :يتناول املبحث األول : املفاهيم األساسي  املتعةلق  بالبيئ  ، ويتحدث املبحث الثاين : عن حفظ 

من جانب الوجود مث يناقش املبحث الثالث : حفظ البيئ  من جانب العدم ويتناول املبحث الرابع اإلخالل بالبيئ  
 واجلزاءات املرتتب  عةلي  ذلك وفق منهج الشرع اإلسالمي . مث خامت  البحث تتناول نتائج  وتوصيات  .

 بها (المبحث األول : المفاهيم األساسية ) البيئة وما يتعلق 

ِلَك َمكَّنَّ   تعريف البيئة لغة : ا لُِيوُسَف يف البيئ  لغ  مشتق  من بوأ ويقال تبوأت منزالً مبعين نزلت  وهيئت  قال تعايل : )َكذََٰ
َها َحيأُث َيَشاُء  َرأِض يَ َتبَ وَّأُ ِمن أ َِتَنا َمن َنَشاءُ ۚ  األأ ( وبذلك تعين كةلم  بيئ  املكان وحاالت   56) يوسف : ( ُنِصيُبب بَرمحأ

والذي يعد أحد فروع عةلم   Ecologyالطبيعي  . ويتطابق املفهوم العريب لةلبيئ  إيل حد بعيد مع تعريف عةلم التبيؤ 
بيت وتعين املنزل أو ال Oikasجيد الباحث أهنا مشتق  من الكةلم  اليوناني    Ecologyاألحياء وبالعودة إيل كةلم  

وتعين عةلم ، أي إن عةلم التبيؤ هو العةلم الذي يهتم بدراس  الكائن احلي يف منزل  . ومتثل البيئ  املنزل   Logosوكةلم  
 الكبري الذي يسع كل الكائنات احلي  وغريها .
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 .  23( ص  2009املكافح  والتحكم ( )  : الدار العاملي  لةلتوزيع والنشر ،   -التأثريات  –أمحد السروي ، التةلوث البيئي ) املصادر  1
 15الزراع  والبيئ  ) اإلسكندري  : دار جنان املعرف  ، د ، ت ( ص عةلي تاج الدين وفتح اهلل تاج الدين ،  2
 5ص  2001قانون محاي  البيئ  السوداين لسن   3
 .  3651أبو داود ، كتاب العةلم ، باب التشديد يف الكذب عةلي رسول اهلل رقم  4

 

ادي  وغري املادي  ُعرِّفت البيئ  بأهنا الوسط احمليط باإلنسان  والذي يشمل كاف  اجلوانب امل مفهوم البيئة في االصطالح :
، البشري  منها وغري البشري  ، فالبيئ  تعين كل خارج عن اإلنسان وعن كيان  ، وكل ما حييط ب  من  موجودات  ، والبيئ  
يف أبسط تعريف هلا هي احليز  الذي ميارس في  البشر خمتةلف أنشط  حياهتم ويشمل هذا اإلطار الكائنات احلي  من 

كماعُّرفت 1يش معها اإلنسان ؛ يتغذي مبنتجات احليوان والنبات ويستفيد  من كل  منهما  .حيوان ونبات واليت يتعا
بأهنا كل ما حييط باإلنسان من عوامل طبيعي  وظواهر اجتماعي  وأنظم  اقتصادي  وإداري  وسياسي  وديني  وقيم وتقاليد 

 2وعادات وعالقات إنساني  وأساليب سياسي  سائدة يف جمتمع معني 

ما عرفها قانون محاي  البيئ  السوداين بأهنا جمموع  النظم الطبيعي  مبكوناهتا من العناصر األساسي  كاملاء واهلواء والرتب  ك   
والنباتات واحليوانات والكائنات وتشمل أيضًا جمموع  النظم الثقافي  واالجتماعي  اليت يعيش فيها اإلنسان والكائنات 

 3وهتم ويؤدون فيها نشاطهم احلي  األخري ويستمدون منها ق

 و هذه التعريفات مجيعها متفق  عةلي أن البيئ  هي احليز الذي حييط باإلنسان وميارس في  نشاط  . 

َوالَِّذيَن : وردت مشتقات لكةلم  بيئ  يف القرآن الكرمي منها قول  تعايل : )مصطلح البيئة ومشتقاته في القرآن الكريم 
َن أَهاُر َخاِلِديَن ِفي َنَِّ  ُغَرفًا ََتأرِي ِمن ََتأِتَها األأ ُر الأَعاِمةِلنيَ ۚ  ا هَ آَمُنوا َوَعِمةُلوا الصَّاحِلَاِت لَُنبَ وِّئَ ن َُّهم مَِّن اجلأ (  )العنكبوت  نِعأَم أجأ

َرأِض تَ تَِّخُذوَن ِمن ُسُهوهِلَا ُقصُ تعالي :) ( وقوله  58:  وًرا َوتَ نأِحُتوَن َواذأُكُروا ِإذأ َجَعةَلُكمأ ُخةَلَفاَء ِمن بَ عأِد َعاٍد َوبَ وََّأُكمأ يف األأ
َِباَل بُ ُيوتًا  ِسِديَن )األعراف : ۚ  اجلأ َرأِض ُمفأ  ( 74فَاذأُكُروا آاَلَء الةلَِّ  َواَل تَ عأثَ وأا يف األأ

 4" من كذب عةلي متعمداً فةليتبوأ مقعده من النار " في الحديث النبوي : البيئة 

 المصطلحات ذات العالقة بالبيئة 

 وهو قدرة النظام عةلي العودة إيل وضع  الطبيعي بعد أي تغيري يطرأ عةلي  . االستقرار البيئّي :
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 .   371م ( ص  2009ن : دار اليازوري لةلنشر ، يوسف جحيم الطائي ، نظم إدارة اجلودة يف املنظمات االنتاجي  واخلدمي  ، ) عما 5
 . 24عبد الفتاح مراد ، الرتمج  اإلجنةليزي   لقانون البيئ  والئحت  التنفيذي  والنصوص العربي  املقابةل  ل  ) د.م ، د.ن ، د.ت ( ص  6
 . 24املرجع نفس  ، ص  7
 .  107( . ص   2007زكريا طحنون ، قدسي  البيئ  )  8
 نفس  والصفح  نفسها املرجع  9

 املرجع نفس  والصفح  نفسها  10

 

تمع  يف أي مكان ي  املستدام  املتواصةل  لإلنسان وجمهي إدارة املوارد الطبيعي  والبشري  من أجل َتقيق التنمإدارة البيئة : 
 5ومبا يضمن َتسني جودة حيات  وحياة األجيال املستقبةل  يف جمتمع  

وتعين احملافظ  عةلي مكونات البيئ  واالرتقاء هبا ومنع تدهورها أو تةلويثها أو اإلقالل من حدة التةلوث .  حماية البيئة :
حار واملياه الداخةلي  متضمن  األهنار والبحريات واملياه اجلوفي   واألراضي واحملميات وتشمل هذه املكونات اهلواء والب
 6الطبيعي  واملوارد الطبيعي  األخري 

ر ويعين التأثري عةلي البيئ  مبا يقةلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئي  أو يستنزف مواردها أو يضتدهور البيئة :
 7بالكائنات احلي  أو باآلثار . 

حسب القانون األردين هو وجود مادة أو مواد غريب  يف أي مكون من مكونات البيئ  وجيعةلها غري صاحل   تلوث البيئة :
 8تعماهلا . لالستعمال أو حيد من اس

 9وُعرف بأن  التعبري عن وجود أي  مادة أو طاق  يف غري مكاهنا وكميتها املناسب  وهو أخطر املشاكل البيئي    

 10ينقسم التةلوث إيل قسمني  أقسام التلوث : 

 تةلوث مادي  : وهو التةلوث احملسوس الذي حيدث  اإلنسان .  - 1

 كالتةلوث الفكري والسمعي والثقايف واألخالقي القيمي .وتةلوث معنوي : وهو التةلوث غري املرئي   -2
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 املرجع نفس  والصفح  نفسها .  11
 53( ص ،  2009ابراهيم بظاظو ، السياح  البيئي  واستدامتها ) عمان : الوراق ،  12
 . 107زكريا  طحنون ، مرجع سبق ذكره ، ص  13
 .         49عبد اهلل رمضان عبد اهلل  الكندري ، مرجع سبق ذكره ، ص  ،  14

 

ِر مبَا  َظَهَر الأَفَساُد يف الأ جاء مبعين الفساد مصداقاً لقول  تعايل : )   مفهوم التلوث في القرآن الكريم : بَ رِّ َوالأَبحأ
قال اإلمام الرازي الفساد خروج الشئ  ( 41ِجُعوَن )الروم : َكَسَبتأ أَيأِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم بَ عأَض الَِّذي َعِمةُلوا َلَعةلَُّهمأ يَ رأ 

 عن كون  منتفعاً ب  ، فأما كون  فساداً يف األرض فإن  يفيد أمراً زائداً .

واستخدام مصطةلح الفساد يشمل ويعم مجيع أنواع األعمال الضارة بالبيئ  من تةلوث واستنزاف وإهدار وتبذير      
  غري صاحل  لُيؤدي عةليها مهم  االستخالف . كما يعم كل مسببات الفساد من طغيان وإسراف وكل ما  جيعل البيئ

 وبغي وحراب  وغريه ، كذلك يعم الفساد املادي واملعنوي . 

وارد ويعين االستغالل السيئ لةلموارد الطبيعي  يف البيئ  مما يسبب نضوهبا أو تةلفها ، وخصوصاً امل االستنزاف البيئي :
 11غري املتجددة منها بفعل اإلنسان 

ني البيئ  : تنقسم البيئ  ايل قسمني : البيئ  البشري  ، والبيئ  الطبيعي  . وتنقسم البيئ  البشري  إيل قسم مكونات البيئة 
 .12لبيئ  الثقافي  االجتماعي  وا

 كما ُقسمت البيئ  إيل بيئ  طبيعي  ، وبيئ  مشيدة وتعين البيئ  اليت شيدها اإلنسان .                      

ويتكون النظام البيئي الطبيعي من كائنات حّي  ومكونات غري حّي  ،يكونان معاً نظاماً  مفهوم النظام البيئي : 
ائنات عايل يف توازن  .يطةلق عةلي النظام البيئي أي  مساح  من الطبيع  وما َتوي  من كديناميكياً أبدع اخلالق سبحان  وت

وهو سر استمراري  احلياة ويطةلق عةلي  13حّي  ومواد غري حّي  يف تفاعةلها مع بعضها البعض ومع الظروف الطبيعي  
 14 1النظام األيكولوجي نظام إعال  احلياة أنظر الشكل 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 2, 2017 

 
 45 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

 النظام اإليكولوجي 1شكل                                       

 جمموع  العناصر غري احلي  ) األساس (

 

 

 

 

 

 جمموع  العناصر احلي  املنتج                                                        جمموع  العناصر احلي  احملةلةل  

 

 

 

 جمموع  العناصر احلي  املستهةلك                                       

( ص  1992املصدر : عبد اهلل رمضان عبد اهلل الكندري ، البيئ  والتنمي  املستدمي  ، ) الكويت : املكتب  املركزي  ، 
49  

 مكونات النظام البيئي ) األيكولوجي (  1ويوضح الشكل  
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 .  50املرجع نفس  ، ص  15

 

 مكونات النظام البيئي 

 15يتكون النظام البيئي من أربع  جمموعات رئيسي  كما مبني يف الشكل السابق :

وتضم املقومات الرئيسي  الستمراري  احلياة . وتشمل هذه اجملموع  املاء  المجموعة األولي : العناصر غير الحية :
 اإلضاف  إيل الرتب  .واهلواء والغازات وأشع  الشمس والصخور واملعادن املختةلف  ب

نتاج وترتبط ارتباطاً قوياً باجملموع  األويل حيث أهنا تستمد مقومات اإل المجموعة الثانية : العناصر الحية المنتجة :
 من تةلك اجملموع  ، فهي تشتمل عةلي الكائنات احلي  النباتي  واليت تقوم بإنتاج الغذاء الالزم لةلمجموع  الثالث  .

وتضم هذه اجملموع  اإلنسان والكائنات احليواني  ، وتعتمد يف غذائها  : العناصر المستهلكة : المجموعة الثالثة
عةلي اجملموع  الثاني ، من أجل ذلك أطةلق عةليها جمموع  املستهةلكني ، وتعترب هذه اجملموع  هي املسؤول  عن تدهور 

 القدرة البيولوجي  لةلنظم البيئي  .

ل وتشمل الكائنات الدقيق  واجملهري  مثل البكرتيا والفطريات ،ومهمتها َتةلي مفككة :المجموعة الرابعة : العناصر ال
املوادد العضوي  سواء أكانت نباتي  أو حيواني  إيل عناصرها األولي  ، ليعاد استخدامها مرة أخري ، ولذا يطةلق  عةلي 

 النظام األيكولوجي نظام إعال  احلياة 

 ُتكِون يف جممةلها النظام البيئي ، وتعتمد كل جمموع  منها عةلي األخري يف نظام رباينوهذه اجملموعات متفاعةل  مرتابط  
بديع ، حمكم الصنع  ومتقنها ، كل شئ في  بقدر مبا يضمن التوازن البيئي ، وأي خةلل يعرتي عنصر من هذه العناصر 

 ساسي  .يؤدي إيل اإلخالل بالتوازن البيئي ويفقده قدرت  عةلي توفري مقومات احلياة األ
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 اإلنسان ودوره في البيئة 

يعترب اإلنسان عنصر من مكونات البيئ  ولكن اهلل سبحان  وتعايل استخةلف  فيها ليقوم بإعمارها ، ويستغةلها استغالل 
َرأضِ  (  30ةِليَفً  ( ) البقرة : خَ  أمثل ألن هبا قوام حيات  مصداقاً لقول  تعايل : )َوِإذأ قَاَل َربَُّك لةلأَماَلِئَكِ  ِإينِّ َجاِعٌل يف األأ

تَ عأَمرَُكمأ ِفيَها ) وقول  تعايل :  َرأِض َواسأ  ( وعةلي  ، اإلنسان ل  دور أساس يف إحداث  61) هود :  (ُهَو أَنَشَأُكم مَِّن األأ

رضها أ التغيري يف األرض ، واحملافظ  عةليها ومحايتها ولكن  عوضاً عن ذلك قطع أشجار الغابات قطعاً جائراً ، وحول
إيل مزارع و مساكن ومصانع ، وأفرط يف استهالك املراعي ، وأسرف يف استخدام األمسدة الكيمائي  واملبيدات مما أضر 

  -بالبيئ  وأخل بتوازن النظم البيئي  وأثر ذلك عةلي حياة اإلنسان نفس  ، كما يتضح من اآليت : 

جلوفي  ، ساس يف حفظ رطوب  الرتب  ، وخزن املياه يف الرتب  اإذ متثل الغابات عنصر أأوالً : القطع الجائر للغابات :
وختفيف سرع  الرياح وإحداث التوازن املطةلوب بني نسبيت األوكسجني وثاين أكسيد الكربون يف اهلواء ، هذا التدخل 

 اإلنساين اجلاهل استنزف الغابات وأثر عةلي النظام البيئي . 

 أدي إيل تدهور النباتات الطبيعي  مما أحدث تدهوراً يف الرتب  واملناخ ثانياً : االستخدام السيئ  للمراعي : 

 ، ونتج عن استمرار تدهور النباتات الطبيعي  تعري  الرتب  مما جعةلها عرض  لالجنراف . 

اعي  ، تدخل اإلنسان يف النظم البيئي  الطبيعي  واستخدم أجهزة اصطن ثالثاً : النظم الزراعية والزراعة غير المتوازنة :
واستعاض عن السالسل الغذائي  وعن العالقات املتبادل  بني الكائنات واملواد املميزة لةلنظم البيئي  بنمط آخر من 

 العالقات بني احملصول املزروع والبيئ  احمليط  ب  ، فاستخدم األمسدة واملبيدات احلشري  ، مما أضر بالبيئ  . 

  نتج عن  تدهور الغطاء النبايت وانقراض عدد كبري من احليوانات الربي د :رابعاً : الرعي الجائر والصيد غير المرش
 واختالل التوازن البيئي .
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 . 126( ص  1992) الرياض : الدار العاملي  لةلرتاث اإلسالمي ،   2أمحد الريسوين ، نظري  املقاصد ، ط  16

 

 المبحث الثاني : الحفاظ علي البيئة من جانب الوجود

 تمهيد 

 16يري الشاطيب أن حفظ الشريع  لةلمصاحل يتم عةلي وجهني ، يكمل أحدمها اآلخر ، ومها :         

 حفظها من جانب الوجود ، أي بشرع ما حيقق وجودها وتثبيتها ، ويرعاه .  .1
حفظها من جانب العدم ، أي بإبعاد ما يؤدي إيل إزالتها ، أو إفسادها أو تعطيةلها ، سواء أكان واقعاً أو  .2

 متوقعاً 
ئي ، مث يةلي  البي وعةلي  يف هذا املبحث سيتناول الباحث حفظ البيئ  من جانب الوجود .ويشتمل عةلي االتزان   

التشجيع عةلي تنمي  البيئ  ، ويتطرق إيل احلمي واحلرم ، ويتناول االستخدام األمثل لةلموارد ، واحلث عةلي النظاف  
 .ويتطرق لالهتمام بالطريق العام ، وتنمي  روح املسؤولي  .

ديد من اآليات والتناسق ، وقد دلت العتتميز البيئ  باتزاهنا ، وذلك خبةلقها يف غاي  الدق    أوالً : االتزان البيئي :
القرآني  عةلي هذا االتزان وأن كل شئ خمةلوق بقدر ، ألن  صنع اهلل الذي أتقن كل شئ  ، وقدره تقديراً، وميثل هذا 

اخلةلق املتوازن أهم عامل من عوامل احلفاظ عةلي البيئ  من جانب الوجود ، ويدل عةلي ذلك العديد من اآليات القرآني  
َناُه ِبَقَدرٍ يل : )قال تعا ٍء َخةَلقأ ِديرًا 49( )القمر : ِإنَّا ُكلَّ َشيأ رَُه تَ قأ ٍء فَ َقدَّ َرأَض  2) الفرقان :  (( . )َوَخةَلَق ُكلَّ َشيأ ( )َواألأ

ٍء مَّوأُزوٍن  ( َنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َشيأ َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَبت أ  ( 19حلجر : ) ا َمَددأنَاَها َوأَلأَقي أ

 ثانيا:التشجيع علي تنمية البيئة :

 وذلك من خالل ما يةلي :

ويظهر ذلك من مفهوم االستخالف إذ يقول جل من قائل : )َوِإذأ قَاَل َربَُّك لةلأَماَلِئَكِ  ِإينِّ َجاِعٌل    إعمار األرض :
َرأِض َخةِليَفً   ِفُك الدِّ ۚ  يف األأ ِسُد ِفيَها َوَيسأ ُس َلَك َماَء َوحَنأُن ُنَسبُِّح حبَ قَاُلواَأََتأَعةُلِفيَهاَمن يُ فأ ِدَك َونُ َقدِّ  أَعأةَلمُ  إ ينِّ  َ قَالۚ  مأ

 ، زمام  ود( يقول سيد قطب : " إذن هي املشيئ  العةليا تريد أن تسةلم هلذا الكائن املوج 30َمااَلتَ عأةَلُموَن ( ) البقرة : 
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  56( ص  1980سيد قطب ، يف ظالل القرآن ، اجلزء األول ) القاهرة : دار الشروق ،  17
 2210البحاري ، كتاب املزارع  ، باب من أحيا أرضاً مواتاً . رواه  18
  3073رواه  أبو داود  ، أول كتاب اخلراج والفئ واإلمارة  ، باب إحياء األرض  املوات رقم  19
 3078املصدر نفس   رقم  20
 1383الرتمذي ، كتاب األحكام ، باب ما جاء يف املزارع  رقم   21
 . 2999، أخرج  أمحد يف مسنده ، حديث رواه الطرباين يف األوسط  22
 . 3596رواه البزار يف مسنده من حديث أنس بن مالك ، حسن  األلباين رمح  اهلل يف صحيح اجلامع برقم  23

 

قوي  اإلبداع والتكوين ،وكشف ما يف األرض منهذه األرض ، وتطةلق فيها يده ، وتكل إلي  إبراز مشيئ  اخلالق يف 
قال تعا ى :) ُهَو 17يف املهم  الضحم  اليت أوكةلها إلي  "  –بإذن اهلل  –وطاقات ، وكنوز وخامات ، وتسخري هذا كةل  

تَ عأَمرَُكمأ ِفيَها ( َرأِض َواسأ لثروات َوَسخََّر ( وهذا يقتضي اكتشاف واستثمار املكنون من ا 61د : ) هو أَنَشَأُكم مَِّن األأ
يًعا مِّنأُ   َرأِض مجَِ ِلكَ  يف  ِإنَّ ۚ  َلُكم مَّا يف السََّماَواِت َوَما يف األأ  (13:)اجلاثي  يَ تَ َفكَُّرونَ  ٍ لَِّقوأم آَليَاتٍ  ذََٰ

 ِ َس َوالأَقَمَر َدائِبَ نيأ  (  33:  إبراهيم) َوالن ََّهارَ  الةلَّيألَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  ۖ  ) َوَسخََّر َلُكُم الشَّمأ

وقول  صةلي اهلل  18وقد حث النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم عةلي إعمار األرض إذ يقول : "من أحيا أرضًا ميتً  فهي ل  "
قال هشام العرق الظامل أن يغرس الرجل يف   19عةلي  وسةلم : " من أحيا أرضاً ميتً  فهي  ل   ، وليس لعرق ظامل حق 

 20أرض غريه ، فيستحقها بذلك ، قال مالك والعرق الظامل كل ما ُأخذ واحتفر وغرس بغري حق .

وإلعمار األرض جاءت نظم املزارع  ،  أن النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثرة أو   
 وجاءت نظم املساقاة حيت يسهم اجلميع يف إعمار األرض متعاونني متضافرين .  21زرع 

كما حث النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم أمت  عةلي الزرع وعةلي التشجري ، واألدل  والشواهد عةلي ذلك      التشجير : .1
ن رجل يغرس م كثرية جداً ، منها قال أبو أيوب األنصاري رضي اهلل عن  عن النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم " ما

ويقول صةلي اهلل عةلي  وسةلم : سبع جيري اهلل   22غرساً إال كتب اهلل ل  من األجر ما خيرج من ذلك الغرس " .
 ويقول : " ما من مسةلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل   23لةلعبد أجرهن منها  أو غرس غرساً 
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والزرع  . مسةلم  كتاب املساقاة ، باب فضل الغرس  2152البخاري والةلفظ ل   ، كتاب املزارع   ، باب فضل الزرع والغرس إذا أُكل من  ، حديث  24

 .  1303، الرتمذي يف اجلامع  ، كتاب األحكام عن رسول اهلل صةلي اهلل عةلي  وسةلم ، باب ما جاء يف فضل الغرس ، حديث  2901حديث 
 3217البيهقي شعب اإلميان ، حديث مرفوع ، رقم  25
 مسند أمحد بن حنبل ،  26
 . 115 – 112األميان العدد العاشر ص  ص حممد كامل شوقي ، مالمح الشجرة والتوازن البيئي جمةل  أحباث   27
 . 12925، حديث  3/  183( أمحد يف مسنده ،  479حديث ) 1/  168البخاري ، يف األدب املفرد ،   28

 
من نصب شجرة فصرب عةلى حفظها والقيام عةليها حىت وقال : " 24من  طري أو إنسان أو هبيم  إال كان ل  صدق   "

 25تثمر كان ل  يف كل شيء يصاب من مثرها صدق  عند اهلل عز وجل 
ونفذ صحاب  رسول اهلل هذه التوجيهات فهاهو أبو الدرداء وهو شيخ كبري جيتهد يف غرس شجرة . إذ مر أحد الناس 

 26كل غريي ويل األجر .فسأل  ملاذا تغرس وأنت شيخ مسن ؟ فقال وما عةلي أن يأ

 27وذكر حممد كمال شوقي اآلثار اليت َتدثها الشجرة فيما يةلي :فوائد الشجر  : 

هلا دور مجايل وترفيهي فالشجرة مجال يسر ب  النظر وترتاح ب  النفس وهتدأ ب  األعصاب املرهق  ، وهلا أثر يف دوران 
ار ، كذلك خر من تيجاهنا وبذلك تتسبب يف هطول األمطاملاء يف الطبيع   فهي تةلطف حرارة اجلو وتعيد فرص  التب

َتد من اجلفاف والتصحر كما أهنا تؤثر  يف املناخ بتوازن نسب غازات اهلواء احليوي  ) األوكسجني وثاين أكسيد 
الكربون ( كما َتمي األرض من أشع  الشمس فوق البنفسجي  احملرق  ومن ارتفاع احلرارة فوق املتوسطات املعروف .  
كذلك هلا دور يف صيان  الرتب  فإهنا َتمي الرتب  من جرف الرياح واملياه ، وتسهم يف ختصيب الرتب  بإضاف  املواد 

العضوي  واالزوتي  فيما تسقط  من ورق وفروع ومثار ، وتعترب رافد لةلتنمي  االقتصادي  . باإلضاف  عةلي أهنا توفر املواد 
 الغذائي  لإلنسان .

فوائد فقد اهتم الرسول صةلي اهلل عةلي  وسةلم بغرس األشجار حيت يف حال  إدبار الدنيا وإقبال ولتحقيق هذه ال   
اآلخرة ، إذ يقول عةلي  الصالة والسالم " إذا قامت الساع  ويف يد أحدكم فسيةل  فإن استطاع أالتقوم حيت يغرسها 

 28فةليغرسها " 

ي يشكل مشكةل  كبرية بالنسب  لةلبيئ  ويقةلل من ويشكل االهتمام بالغرس معاجل  لةلزحف الصحراوي  الذ     
 خصوبتها  ويصاب الناس بالقحط واجملاعات . من أجل هذا حث النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم بالغرس فالشجر مجااًل 
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 . 2895النسائي ، كتاب احلج ، باب النهي أن ينفر صيد احلرم   29
 . 1768صحيح البخاري ، كتاب فضائل املدين  ، باب ، حرم املدين  ، حديث 30
  228/  7البيهقي ، دالئل النبوة ،  31
  136/  9ومسةلم  6755رقم  41/  12رواه البخاري ،  32

 *عري وثور جبالن باملدين  املنورة 

 

ن عوزينً  وخصباً ومناًء ومراعي لةلحيوان وتغذي  لإلنسان فما أروع التوجي  النبوي يف أمهي  التشجري والتخضري وما ينتج 
 الشجر من مثار .

 ثالثاً : إنشاء الحرم والحمي 

 وهي ختصيص مواقع معين  من مك  واملدين  تكون حمميات طبيعي  .      

 : فاحلرم هي املناطق املتامخ  ملوارد املياه وأنشئت من أجل احملافظ  عةلي املياه اجلوفي  من االستنزاف  الحرم

اِر َوالأَمرأَعى َوَما إ َى َذِلَك اَل مِحَى إالَّ لةلَِّ  َوِلَرسُ الأَموأِضُع الَِّذي  ::احِلَمى  الحمي ولِِ  َصةلَّى اهللُ حُيأَمى ويَُداَفُع َعنأُ  َكالدَّ
َعةَليأِ  َوَسةلََّم أما احلمي فيطةلق عةلي البيئ  الربي  والغابات ويف هذه املناطق مينع الرعي وقطع األشجار وَُتمي أنواع 

 اإلبل . معين  من احليوانات مثل

ومن هذه املناطق مك  املكرم  ، عن ابن عباس أن رسول اهلل صةلي اهلل عةلي  وسةلم قال : " هذه مك  حرمها     
اهلل عز وجل يوم خةلق السموات واألرض مل َتل ألحد قبةلي وال ألحد بعدي ، وإمنا أحةلت يل ساع  من هنار 

ةلي خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال َتل وهي ساعيت هذه حرام حبرام اهلل إيل يوم القيام  ال خيت
لقطتها إال ملنشد " فقام العباس وكان رجاًل جمرباً فقال : إال األذخر فإن  لبيوتنا وقبورنا : فقال : " إال األذحر " 

 ومك  يقصدها احلجاج  من كل بقاع األرض إذا أُبيح فيها الصيد وقطع األشجار الختل توازهنا البيئي .  29

كما محي النيب  صةلي اهلل عةلي  وسةلم مناطق باملدين  املنورة ، مُسيت باحلرم واحلمي ، ويف هاتني املنطقتني مينع املساس 
باملوارد الطبيعي  يف فرتات حمددة .ووردت األحاديث النبوي  يف ذلك منها قول  صةلي اهلل عةلي  وسةلم :"إين أحرم ما بني 

. وقول  : "إين أحرم املدين  ما بني حرتيها ومجاها ال خيتةلي خالها 30يقتل صيدها" البيت املدين  أن يقطع عضاهها أو 
 . 32" *  وقول " املدين  حرام ما بني عري وثور 31وال ينفر صيدها وال تةلتقط لقطتها إال ملن أشاد هبا"
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( سنن الرتمذي ، كتاب الطهارة عن رسول اهلل صةلي اهلل عةلي   51/  325/ رقم  258/  1( ومسةلم )  201/ رقم  364/  1صحيح البخاري )  33

 . 56 الوضوء باملد وسةلم ، باب يف
 تعةليقاً  5446البخاري كتاب الةلباس ، باب قول اهلل تعايل قل من حرم زين  اهلل اليت أخرج لعباده ، حديث رقم  34
 وهكذا أخرج  النسائي وابن ماج  وغريمها .  223مسةلم كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ، حديث    35
  6202 البيهقي شعب األميان اجملةلد اخلامس حديث 36
، املنذري وابن حجر إسناده جيد ، وحسن  األلباين ، وجاء معناه من حديث أيب هريرة ، أخرج  ابن حبان يف صحيح  وضعف    240/  10الرتمذي ،  37

 آخرون كالعقيةلي والذهيب . 

   

 وهذا ما يؤكد أن اإلسالم هو أول من وضع منهجاً لةلمحميات الطبيعي  مائي  وبري  .  

رُِفوا وملَأ َوالَِّذيَن ِإَذا أَنفَ : قال سبحان  وتعايل مادحاً املعتدلني : ) االستغالل األمثل للموارد المتاحة :بعاً را ُقوا ملَأ ُيسأ
ِلَك قَ َواًما  َ ذََٰ تُ ُروا وََكاَن بَ نيأ رُِفوا : ) وقال تعايل(  67:  الفرقان( )  يَ قأ َربُوا َواَل ُتسأ رِِفنَي () ِإنَُّ  اَلحيُِبُّ الأ ۚ  وَُكةُلوا َواشأ ُمسأ

( و من أجل احلفاظ عةلي املياه وترشيد استخدامها فقد كان النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم يتوضأ باملد  31األعراف : 
كما جاء يف احلديث النبوي النهي عن اإلسراف وقال صةلي اهلل عةلي  وسةلم :"كةلوا واشربوا       33ويغتسل بالصاع 
 34وا يف غري إسراف وال خميةل " والبسوا وتصّدق

النظاف  يف اإلسالم نظام كامل شامل ، يشمل النظاف  الشخصي  ونظاف  الدور الحث علي النظافة  : :خامساً 
. كما 35وأماكن العبادة والطرقات ، وهي أمر عقدي وتعبدي لقول  صةلي اهلل عةلي  وسةلم : " الطهور شطر اإلميان " 

عةلي مظاهر اجلمال إذ يقول صةلي اهلل عةلي  وسةلم:" إن اهلل مجيل حيب اجلمال ، نظيف حيب قرن بني النظاف  واحملافظ  
 .  36النظاف   وجواد حيب اجلود" 

 وتتمثل مظاهر النظاف  يف اإلسالم فيما يةلي : 

هي اليت تظهر شخصي  املسةلم وتؤكد متيزه ، فهو بني الناس كالشام  مجال هندام ونظاف   : النظافة الشخصية :  1
مظهر ، وطيب خمرب ، وعف  لسان فهو ال يةلوث نظرك وال يةلوث مسعك ، فهو متناغم مع الكون ممتثالً أمر رب  

( وقول  صةلي اهلل  4دثر : َفَطهِّرأ ( ) امل سبحان  وتعايل وأمر نبي  صةلي اهلل عةلي  وسةلم .مصداقاً لقول  تعايل : )َوثَِياَبكَ 
وتعترب النظاف  والطهارة مدعاة حب اهلل مصداقاً لقول  تعايل : )ِإنَّ  37عةلي  وسةلم : "طهروا هذه األجساد طهركم اهلل" 
 ل دقيق  يف النظاف  الشخصي   مثل (  كما عين اإلسالم بتفاصي222الةلََّ  حيُِبُّ الت َّوَّاِبنَي َوحيُِبُّ الأُمَتَطهِّرِيَن ( ) البقرة : 
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 بان يف صحيح  وضعف  آخرون كالعقيةلي املنذري وابن حجر إسناده جيد ، وحسن  األلباين ، وجاء معناه من حديث أيب هريرة ، أخرج  ابن ح 38
 .5318، وحسن  حمققوا املسند ، وكذا حسن  األلباين يف صحيح اجلامع  3027، والنسائي يف السنن الكربي  7513رواه اإلمام أمحد حديث  39
 هذا احلديث عةلق  البخاري ووصةل  النسائي وأمحد وابن حبان وهو حديث ضعيف 40
 . 346/  10خاري ، فتح الباري بشرح صحيح الب 41

 *الغمر : هو بقايا الطعام 
  8من فتح الباري ،  902رقم  385/  2صحيح البخاري ،  42
واحلديث ضعف  األلباين  757أخرج  ابن خزمي  بسند حمتمل احلسن كما قال  احلافظ املنزي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عن  ورواه ابن ماج  حديث  43

 يف ضعيف بن ماج  .
  1231مسةلم ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب النهي عن البصاق يف املسجد ، رقم  44
 . 456أبو داود ، أول كتاب الصالة ، باب اختاذ املساجد يف الدور ، رقم  45

 

التخةلل  مصداقاً لقول  صةلي اهلل عةلي  وسةلم " ختةلةلوا فإن  نظاف  والنظاف  تدعوا إيل اإلميان واإلميان مع صاحب  يف اجلن  " 
وقول  " السواك مطهرة  39وقول  صةلي اهلل عةلي  وسةلم : " لوال أن أشق عةلي أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة " 38
و وقول  صةلي اهلل عةلي  وسةلم : "مخس من الفطرة : االستحداد واخلتان وقص الشارب ونتف  40ةلفم مرضاة لةلرب " ل

، وقول  صةلي اهلل عةلي  وسةلم :"قةلم أظافرك فإن الشيطان يعقد عةلي ما كان َتتها " وهذه   41اإلبط وتقةليم األظافر" 
 ي إيل كثري من األمراض . األماكن إذا ما أمهةلت أصبحت مرتعاً لةلقاذورات مما يؤد

كما اهتم اهتمام خاص بنظاف  األيدي قبل األكل وبعده " حيث يقول صةلي اهلل عةلي  وسةلم أغسل يدك قبل األكل 
وبعده ويقول:" إن الشيطان حساس حلاس فخافوه عةلي أنفسكم ، من بات ويف يده غمر فال يةلومن إال نفس  "  .  

 عةلي  وسةلم مثل يوم اجلمع  لقول  صةلي اهلل -بالغسل  –يام خاص  مبزيد عناي  كذلك خص النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم أ
 والغسل ليوم عرف  والعيدين ، والغسل لدخول احلرمني ، والغسل لإلحرام . 42: " من جاء منكم اجلمع  فةليغتسل "

ول عز أمر اهلل سبحان  وتعايل سيدنا إبراهيم عةلي  السالم وابن  إمساعيل بتطهري بيت  احلرام إذيق : نظافة بيوت اهلل : 2
ِع السُّجُ  َرا بَ يأيِتَ لةلطَّائِِفنَي َوالأَعاِكِفنَي َوالرُّكَّ َاِعيَل َأن َطهِّ نَا ِإ َىَٰ ِإب أرَاِهيَم َوِإمسأ (  وإخراج  125) البقرة :  (وِد وجل: )َوَعِهدأ

من املسجد جزاءه اجلن ، إذ يقول صةلي اهلل عةلي  وسةلم : " من أخرج أذي من املسجد بين اهلل ل  بيتاً يف اجلن   األذي 
وعن أنس بن مالك  قال : قال : رسول اهلل صةلي اهلل عةلي  وسةلم :  البزاق يف املسجد خطيئ  ، وكفارهتا دفنها   .43"
 45ونظافتها "كما أمر عةلي  السالم ببناء املساجد يف الدور 44. 
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(  236 –) حديث رقم  –( طبع  دار احلديث وحسن  الشيخ االلباين يف السةلسةل  الصحيح   4ج  4057رواه الطرباين يف املعجم األوسط برقم )  46

 األفني  ج فناء وهي الساح  أمام البيت .
 3781النسائي ، كتاب األدب ، باب إماط  األذي عن الطريق رقم  47
  متفق عةلي   48
 ، األلباين يف السةلسةل  الصحيح   27519، حم  32الطرباين يف األوسط  49
  1548أبو داود ، أول كتاب األدب ، باب يف اجلةلوس بالطرقات ،  50
 متفق عةلي   51

 

: القيام بنظاف  املنازل طاع  هلل ورسوهلوخمالف  لةليهود ، إذ يقول صةلي اهلل عةلي  وسةلم : " نظافة المساكن واألفنية:3
 46طهروا أفنيتكم فإن اليهود ال تطهر أفنيتها " 

: " أعزل األذي  ب  قال عن أيب برزة قال :  قةلت يا رسول اهلل عةلمين شيئاً انتفعسادساً : االهتمام بالطريق العام :
"وورد يف احلديث النبوي اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون  شعب  فأفضةلها قول ال إل  إال  47عن طريق املسةلمني " 

وقول  صةلي اهلل عةلي  وسةلم : " من أماط أذي عن طريق املسةلمني كتب  48اهلل وأدناها إماط  األذي عن الطريق ..."
وقول  صةلي اهلل عةلي    50وقول  صةلي اهلل عةلي  وسةلم : " إن املؤمن ليؤجر إلماطت  األذي عن الطريق "  49ل  حسن  

 51وسةلم : " لقد رأيت رجاًل يتقةلب يف اجلن  يف شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس "

احلديث النبوي "   فقد جاء يف فاحلفاظ عةلي البيئ  مسؤولي  شخصي  عةلي كل مكةلف سابعاً : تنمية روح المسؤولية :
كةلكم راع وكةلكم مسؤول عن رعيت  " واهلل سبحان  وتعايل خةلقنا لعبادت  بامتثال أوامره واجتناب نواهي  وجعةلنا خةلفاء 

 يف أرض  إلعمارها . فكل إنسان مسؤول مسؤولي  شخصي  عةلي احلفاظ عةلي البيئ  ، وإدام  االنتفاع هبا .

 ئة من جانب العدم .المبحث الثالث : حفظ البي

يتطرق يف هذا املبحث عن النهي عن الفساد عام  ، والنهي عن الضرر والضرار عام  ، والنهي عن قطع األشجار     
، والنهي عن تةلويث الرتب  ، وتةلويث املياه  ، والنهي عن اإلسراف ، والنهي عن قتل احليوان ، والنهي عن التةلوث 

 ةلوث اجملتمعي والتةلوث الصحي السمعي  والبصري والنهي عن الت
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 املسمي مبدارك التنزيل وحقائق التأويل ، اجملةلد األول ) لبنان : دار الكتاب العريب ، د، ت ( ص  –تفسري النسفي  52
ا ، والدارقطين يف سنن  ، باب املرأة تقتل إذ 240ص  7ج  2430أخرج  ابن ماج  يف كتاب األحكام ، باب من بين يف حق  ما يضر جباره ، برقم   53

، ج  1435، وغريمها مسندا . وأحرج  مالك يف املوطأ ، يف كتاب األقضي  ، باب القضاء يف املرفق ، برقم  394، ص  10، ج  4595ارتدت ، برقم 
ببعض  اعن عمرو بن حييي رضي اهلل عن  عن أبي  عن النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم مرسال ، فاسقط أبا سعيد اخلدري ، ول  طرق يقوي بعضه 483، ص  4

 . وهو حديث حسن بطرق  وشواهده .
 ول  شاهد عند البيهقي . 5232حديث رقم  361ص  4أبو داود ج  54

 

 النهي عن الفساد عامة :أوالً 

هو خروج الشئ عن احلال املستقيم  النافع  والفساد يف األرض هيج احلروب والفنت ألن يف ذلك فساد مفهوم الفساد :
ِسُدوا منع الفساد 52ما يف األرض وانتفاء االستقام  عن أحوال الناس والزروع واملنافع الديني  والدنيوي   قال تعايل : )َواَل تُ فأ

اَلِحَها ( ) األعراف :  َرأِض بَ عأَد ِإصأ أكد عةلي ( أي هني اهلل سبحان  وتعايل عن كل إفساد قل أو كثر ، و  56يف األأ
كتبنا عةلى   من أجل ذلك) السةلم والسالم وهني عن قتل النفس إال يف حال  الفساد يف األرض مصداقًا لقول  تعايل : 

بغري نف س أو فساد يف األرض فكأمنا ق تل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس  يل أن  من ق تل نف ساً بين إسرائ
: ) واتقوا ، يقول تعا ىيء( مث إن اخلصومات والنزاع  ات تؤدي إ ى الفنت اليت قد هتةلك كل ش 32) املائدة : . ( مجيعا"

)  كذلك يف قول  عز وجل:  إ ى السةلم وتتضح الدعوة (  23الذين ظةلموا منكم خاص ( ) األنفال :  صي بَّ فت ن  ال تُ 
( أي إن مالوا إ ى السةلم عن رغب  صادق  وإميان  61وإن جنحوا لةلسةلم فاجنح هلا وتوكل عةلى اهلل ( ) األنفال : 

 فاحلرب دمار ووبال وخسران وإفساد لةلبيئ  .حق.

ويشكل هذا احلديث   53قال رسول اهلل صةلي اهلل عةلي  وسةلم : ال ضرر وال ضرار الضرر والضرار :ثانيا : النهي عن 
قاعدة عام  توج  إيل محاي  البيئ  واحلفاظ عةليها ، وتنبثق منها عدة قواعد مثل : الضرر يزال ،  والضرر ال يزال بضرر 

حلق لضرر اخلاص وفي  إشارة لتقدمي احلق العام عةلي امثةل  ، والضرر األشد يزال بالضرر األخف ،والضرر العام يزال با
 اخلاص ، إذا انتظمت هذه القواعد  حياتنا ومتثةلتها أذهاننا ، صةلح حالنا وحال بيئتنا .

وألمهي  األشجار يف سالم  البيئ  فقد وردت العديد من األحاديث اليت تنهي عن ثالثًا : النهي عن قطع األشجار :
قطع األشجار . قال صةلي اهلل عةلي  وسةلم : " من قطع سدرة صوب اهلل رأس  يف النار "سئل أبو داوود عن معين احلديث 

مًا بغري حق يكون ل  عبثاً وظةلفقال هذا احلديث خمتصر يعين من قطع سدرة يف فالة يستظل هبا ابن السبيل والبهائم 
 54فيها صوب اهلل رأس  يف النار 
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 تعةليقا  5446البخاري كتاب الةلباس ، باب قول اهلل تعايل من حرم زين  اهلل اليت أخرج لعباده ، حديث  55
 يف املعجم األوسط  من طريق ميمون بن ةمهران ومل يروه عن  إال فرات بن السائب وهو مرتوك كما قال البخاري عن  ) حديث ضعيف جدا ( الطرباين  56
 ، صحح  ابن خزمي  وابن السكن وضعف  غريهم   35النسائي ، كتاب الطهارة باب ، كراهي  البول يف اجلحر رقم  57
 .   24ره ، ص عبد الفتاح مراد ، مرجع سبق ذك 58
ومسةلم باب فضل الوضوء ، باب النهي عن البول يف املاء الراكد ،  1/ 94،  236البخاري ، كتاب الوضوء ، باب البول يف املاء الدائم ، حديث  59

  1/  235،  282حديث 

 

فاإلسراف هو نوع من تبديد املوارد وسوء استخدامها ، وهو َتاوز احلد يف كل فعل رابعاً : النهي عن اإلسراف: 
رُِفوا رَ يقوم ب  اإلنسان  . وجاء النهي عن  يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف . قال تعايل : )وَُكةُلوا َواشأ  ِإنَُّ  ۚ  بُوا َواَل ُتسأ

رِِفنَي ( ) األعراف :  ( وتنفريا من التبذير ربط القرآن بني املبذرين والشياطني جبعةلهم إخوة فقال عّز  31اَلحيُِبُّ الأُمسأ
َواَن الشََّياِطنِي  وقال صةلي اهلل عةلي  وسةلم (  27) اإلسراء : (وََكاَن الشَّيأطَاُن ِلَربِِّ  َكُفورًا ۚ  وجّل ) ِإنَّ الأُمَبذِّرِيَن َكانُوا ِإخأ

 55:"كةلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا يف غري إسراف وال خميةل " 

 خامساً : النهي عن تلويث األرض والمياه 

وورد عن بن عمر رضي اهلل عنهما : " أن النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم هني عن الرباز َتت : النهي عن تلويث األرض :1
عن عبد اهلل بن سرجس ، أن النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم قال ال يبولن أحدكم يف  56وضف  النهر اجلاري  الشجرة املثمرة

 57اجلحر  قالوا لقتادة وما يكره من البول يف اجلحر ؟ فقال : يقال : إهنا مساكن اجلن 

قول  تعايل : ) فَ بَ َعَث اقاً لوحيت ال تةلوث األرض جبثث املويت أكرم الرب سبحان  وتعايل اإلنسان بدفن  بعد ممات  مصد
َرأِض ِلرُيِيَُ  َكيأَف يُ َوارِي َسوأَءَة َأِخيِ   َذا الأُغرَاِب فَُأَوارَِي َسوأَءَة قَاَل يَا َوي أةَلَتا أََعَجزأُت أَ ۚ  الةلَّ ُ ُغرَابًا يَ بأَحُث يف األأ نأ َأُكوَن ِمثأَل هََٰ

َبَح ِمن النَّاِدِمنَي ( املائدة : ۚ  َأِخي   (  31فََأصأ

والتةلوث املائي هو إدخال أي  مواد أو طاق  يف البيئ  املائي  بطريق  إرادي  أو غري إرادي  ،  : النهي عن تلويث المياه . 2
مباشرة أو غري مباشرة ينتج عن  ضرر باملواد احلي  أو غري احلي  . أو يهدد صح  اإلنسان أو يعوق األنشط  املائي  مبا يف 

ط  السياحي  أو يفسد صالحي  ماء البحر لالستعمال أو ينقص من التمتع هبا أو يغري من ذلك صيد األمساك واألنش
وقد وردت العديد من األحاديث اليت تنهي عن تةلويث املياه منها قول  صةلي اهلل عةلي  وسةلم : " ال يبولن 58خواصها

 ي اهلل عنها" هني رسول اهلل وقالت السيدة عائش  رض 59أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل من  " 
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قتل عصفوراً بغري حقها ، حديث ) باب من  3/ 73أخرج  البيهقي يف السنن الكربي ‘  6550رقم  2/ 166وأمحد  587أخرج  احلميدي رقم  60

 9458ذكر الزجر عن ذبح املرء شيئا من الطيور عبثا دون القصد يف االنتفاع ب  حديث  13/  214( وابن حبان يف صحيح   45 35
  167( ص   1991، / 1987وزيع امحد عبد الوهاب عبد اجلواد ، املنهج االسالمي لعالج تةلوث البيئ  ، ) املدين  املنورة : الدار العربي  لةلنشر والت 61

 

صةلي اهلل عةلي  وسةلم عن أن يشرب من السقاء ألن ذلك ينتن  "  أي أن  صةلي اهلل عةلي  وسةلم هني عن اجتثاث 
 األسقي  ، أن يشرب من أفواهها.

عةلي   :النهي عن قتل احليوانات املوجودة يف البيئ  بغري ضرورة  ، قال صةلي اهللسادسًا : النهي عن قتل الحيوانات 
كما هني اهلل   60وسةلم : "من قتل عصفوراً بغري حق  سأل  اهلل يوم القيام  عن  . قيل وما حق  قال أن تذحب  لتأكةل   "

تُ ةُلوا الصَّيأَد َوأَنُتمأ ُحُرٌم   َوَمن قَ تَ ةَل ُ ۚ  سبحان  وتعايل عن قتل الصيد حال اإلحرام قال تعايل : )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ قأ
يًا بَاِلَغ الأَكعأَب ِ  ٍل مِّنُكمأ َهدأ ًدا َفَجزَاٌء مِّثأُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم حَيأُكُم بِِ  َذَوا َعدأ ُل  ِمنُكم متَ َعمِّ أَوأ َكفَّارٌَة َطَعاُم َمَساِكنَي َأوأ َعدأ

رِِه  ِلَك ِصَياًما لَِّيُذوَق َوبَاَل أَمأ  ُ  َعزِيٌز ُذو انِتَقاٍم(َوالةلَّ ۚ  َد فَ َينَتِقُم الةلَُّ  ِمنأُ  َوَمنأ َعاۚ  َعَفا الةلَُّ  َعمَّا سةلفۚ  ذََٰ

 ( 95)املائدة :

تسب :   اجملتمع هو البيئ  اليت ينشأ فيها اإلنسان وتتشكل فيها شخصيت  ويكالنهي عن التلوث المجتمعي :سابعا  
ِر مبَاَكَسبَ  تأ منها قيم  ، فصالح اجملتمع وصالح البيئ  متالزمان مصداقًا لقول  عز وجل : )َظَهَر الأَفَساُد يف الأبَ رِّ َوالأَبحأ

 (  41َعةلَُّهمأ يَ رأِجُعوَن ( الروم : أَيأِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم بَ عأَض الَِّذي َعِمةُلوا لَ 

 كما منع اإلسالم الرشوة واحملسوبي  واحملاباة واستخدام املال بغري حق  واالبتزاز .

 ثامناً : النهي عن التلوث السمعي والبصري 

 فالتةلوث السمعي ينتج عن الضوضاء و الضجيج واأللفاظ القبيح  ومجيعها حث: النهي عن التلوث السمعي  :  1
 القرآن الكرمي والسن  عةلي منعها .

وهي أحد عوامل اإلجهاد الذهين والعصيب وتةلعب دوراً مهماً  يف إعاق  العمل واإلنتاج وأكثر تعريف الضوضاء :
 61الناس تأثراً بالضوضاء أصحاب األعمال واملثقفون واملهن الفني  الذين يكدحون بعقوهلم وليس بأجسادهم 
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  354سامي غرايب  وحييي  الفرحان ، مرجع سبق ذكره ، ص  62
 صحيح البخاري ، كتاب اإلميان ، باب املسةلم من سةلم املسةلمون من لسان  ويده ،  63
  6029صحيح البحاري ، كتاب األدب ، باب مل يكن النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم فاحشاً وال متفحشاً رقم  64
 خرج  احلاكم وقال صحيح عةلي شرط الشيخني وذكر أن لةلحديث شاهد آخر عةلي شرطهما أ 65
 6202أخرج  البيهقي يف شعب اإلميان / اجملةلد اخلامس ، حديث  66
 5728أخرج  البحاري ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، حديث  67
.والرتمذي ، كتاب األطعم  ، باب ما جاء يف ختمري األناء  وإطفاء السراج  3765رواه مسةلم ، كتاب األشرب  ، باب األمر بتغطي  األناء ، حديث  68

 . 1812والنار ، حديث 

 

هو أي نوع من األصوات اليت تزعج اإلنسان ، أو تضر ب  ، ويصعب يف بعض األحيان االتفاق بني تعريف الضجيج : 
 62الناس عةلي وصف صوت معني بأن  مزعج أو غري مزعج بسبب االختالفات الثقافي  أو العمري  أو غري ذلك 

َواِت َلَصوأُت ِإنَّ أنكَ ۚ  ِتكوملنع الضجيج هني اهلل سبحان  وتعايل عن رفع الصوت حيث يقول :)َواغأُضضأ ِمن صوأ  َصأ َر األأ
ِمرِي( ) لقمان :  ِلَك َسِبياًل ( ) اإلسراء : 13احلَأ َ ذََٰ  110 ( وقول  تعايل : )َواَل ََتأَهرأ ِبَصاَلِتَك َواَل خُتَاِفتأ هِبَا َواب أَتِغ بَ نيأ

اهتمت الشريع  اإلسالمي  بأن تكون .فقد  63( وقال صةلي اهلل عةلي  وسةلم:" املسةلم من سةلم املسةلمون من لسان  ويده "
ألفاظ املسةلم يف غاي  اجلمال بعيدة عن الفحش والبذاءة ؛ وذلك اقتداءاً بالرسول صةلي اهلل عةلي  وسةلم إذمل يكن فاحشاً 

 . 65وقال صةلي اهلل عةلي  وسةلم : "ليس املؤمن بالطعان وال الةلعان وال الفاحش وال البذئ"64وال متفحشاً 

 ويتسبب في  املناظر القبيح  والقاذورات ولذلك هني النيب صةلي اهلل عةلي  عن كل قبيح تقع    : التلوث البصري 2
عةلي  عني العبد وحفز الناس إيل التجمل يف أنفسهم وَتميل ونظاف  البيئ  إذ يقول : " إن اهلل مجيل حيب اجلمال نظيف 

 " 66حيب النظاف  

ذر الرسول صةلي اهلل عةلي  وسةلم املسةلمني من الدخول إيل أرض ح  تاسعًا : النهي والتحذير عن التلوث الصحي :
هبا وباء ، كما حذرهم ومنعهم من اخلروج من األرض اليت وقع هبا الوباء حيت ال ينشروه بني األصحاء . عن أسام  بن 

ا  نزل وأنتم ذزيد رضي اهلل عن  ، عن النيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم قال : " إذا مسعتم بالطاعون بأرض فال تدخةلوها وإ
" كماأمر النيب صةلى اهلل عةلي  وسةلم بتغطي  اإلناء وإيكاء األسقي  :" غطوا اإلناء  وأوكوا  67بأرض فال خترجوا منها " 

 68السقاء ، فإن يف السن ليةل ينزل فيها وباء المير بإناء ليس في  غطاء إالنزل في  منزال كالوباء".
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 جعةلت منهجاً مقاصدياً حلفظ البيئ  يتمثل يف حفظها من جانب الوجود مبا يقيم وخالص  القول أن الشريع  اإلسالمي  
أركاهنا ، ويثبت قواعدها ، وحافظت عةليها من جانب العدم مبا يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها . كما أن 

 در ماتةلوثت   ومال  ، فبقحفظ البيئ  سةليم  عن كل ما خيل بتوازهنا هو حفظ لنفس اإلنسان ودين  وعقةل  ونسةل

البيئ  شاعت وعمت األمراض وتعطل اإلنسان عن إعمار األرض وضعف عن أداء التكاليف الديني  واجملتمعي  ، وأنفق 
 معظم مال  ملعاجل  ما اعرتاه من أمراض بسبب التةلوث البيئي .

 المبحث الرابع : اإلخالل بالنظام البيئي والجزاءات المترتبة عليها .

دوث تغريات أساسي  ح:   بناءاً عةلي ما سبق ميكن تعريف اختالل التوازن البيئي بأن  :ف اختالل التوازن البيئي تعري
 يف مكونات النظام البيئي نتيج  لظروف طبيعي  أو تغيري الظروف احليوي  أو تدخل اإلنسان بشكل مباشر .

مثل  –ي  مما ينتج عن  مشكالت جمتمعي  وطبيع  أو هو اختالل العالقات والتوازن بني الكائنات احلي  وغري احلي      
 التةلوث ، التصحر ، تدهور البيئ  ، وظهور العديد من األمراض ... أخل 

 عناصر اختالل النظام البيئي 

 البيئي تتمثل يف اآليت :ويستخرج من التعريف السابق أن عناصر اختالل التوازن    

 الظروف الطبيعي  وتشمل تغري درج  احلرارة واألمطار  .1
 تغري الظروف احليوي  مثل انقراض أنواع معين  من احليوانات أو الطيور  .2
تدخل اإلنسان يف تغيري النظام البيئي وذلك بردم الربك والبحريات ، وَتفيفها والقطع اجلائر لألشجار ،  .3

 واستخراج املعادن من باطن األرض ، وإجرائ  التجارب الكيمائي  والنووي  .والرعي غري املرشد 
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post_763.html-Bohouti.blogspot.com/2014/12/blog69 
 26أمحد السروي ، مرجع سبق ذكره ، ص  70
 .  419( ص  1991كثري ، تفسري القرآن العظيم ، اجلزء الثالث ) بريوت : دار اجليل ،ابن   71
  45( ص ،  1981إمساعيل حقي الربسوري ، تفسري روح البيان ، اجملةلد السابع ) د. م : دار الفكر ، 72

 
 العوامل التي تسبب اإلخالل بالبيئة :

 69تتمثل فيما يةلي :  

وهي العوامل الناَت  عن نشاطات اإلنسان واستخدام  السيئ لةلموارد ، مثل النشاطات العوامل البشرية  :  .1
 الزراعي  والصناعي  والتجاري  وغريها . وذلك يف إطار سعي  لتأمني احتياجات  

وهي تنتج عن تغري الظروف الطبيعي  ومنها التغريات املناخي  أو الكوارث الطبيعي  مثل العوامل الطبيعية  :  .2
 زل والرباكني والعواصف واألعاصري والفيضانات  وما ينتج عنها من إخالل بالتوازن البيئي .الزال

وَتدث نتيج  لتغري العالقات بني الكائنات احلي  وزيادة أحدها عةلي حساب اآلخر وهذا العوامل الحيوية :  .3
 . عةلي نوع منهااألمر حيدث ألسباب طبيعي  أو ألسباب بشري  مثل القضاء عةلي معظم الكائنات أو 

 اإلخالل بالتوازن البيئي أو اإلخالل بالعالقات مع  البيئ  الطبيعي  يفضي إيل املشكالت البيئي          

 تتمثل يف تدمري الغابات ، وتعري  الرتب   ، واجلفاف والتصحر ، ومشكالت التةلوث املتمثةل  يفالمشكالت البيئية :
 70التةلوث املائي واهلوائي وتةلوث الرتب  واألفكار، وهذه املشكالت مجيعها ، ناَت  بشكل مباشر عن السةلوك البشري  

 الجزاءات المترتبة علي اإلخالل بالبيئة  : ثانياً 

كما تنقص   71ويعين إنقطاع املطر عن الرب يعقب  القحط وعن البحر تعمي دواب    األرض:.ظهور الفساد يف1
الزروع والثمار بسبب املعاصي وقال إمساعيل حقي: " شاع الفساد يف الرب : ويتمثل يف اجلدب وقةل  النبات والربح 

اء ت من كل شئ ، وظهور الوبيف التجارات ،والريع يف الزراعات ،والدر والنسل يف احليوانات ، وحمق الربكا
 والطاعون يف الناس ، وكثرة احلرق ، وغةلب  األعداء ، ووجود الفنت واحلروبات وحنوذلك من املضار . 

ويف البحر كالغرق وعمي دواب البحر بانقطاع املطر فاملطر لدواب البحر كالكحل لإلنسان ، وإخفاق الغواصني 
 وصدق احلق فقد ظهر كل ذلك . 72اليت كسبها الناس ". من الةلؤلؤ ، وحيدث هذا بسبب شؤم املعاصي
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 . 46املصدر نفس  ، ص   73

 

. إفساد اهلل سبحان  وتعايل أسباب دنياهم وذلك بسوء صنيعهم ليذيقهم بعض جزاء ما عمةلوا من الذنوب 2
 73واإلعراض عن منهج اهلل  ويعذهبم بالبأساء والضراء واملصائب وإمنا قال بعض ألن متام اجلزاء يف اآلخرة 

 بحان  وتعايل لةلمفسدين ، والوعيد الشديد هلم ، وإخراجهم من رمحت .. مقت اهلل س3

 ( . 13.مشوهلم بالعذاب الشديد حيث يقول جل وعال : )َفَصبَّ َعةَليأِهمأ َربَُّك َسوأَط َعَذاٍب( ) الفجر :  4
 .القتل والصةلب وتقطيع أيديهم وأرجةلهم من خالف والنفي من األرض . 5
 العذاب وعرب الرب عز وجل ل  بالبأس  . االبتالء بأنواع متعددة من 6
تَ ةلَ  7 ن أَيا َكَماٍء أَنزَلأَناُه ِمَن السََّماِء فَاخأ ََياِة الدُّ َا َمَثُل احلأ  بِِ  نَ َباُت طَ . جعل االرض حصيداً مصداقاً لقول  تعايل : )إمنَّ

َرأ  َن أَعاُم َحىتََّٰ ِإَذا َأَخَذِت األأ َرأِض ممَّا يَأأُكُل النَّاُس َواألأ ةُلهَ األأ رُفَ َها َوازَّي ََّنتأ َوَظنَّ َأهأ َها أَتَاَها ُض ُزخأ ا أَن َُّهمأ قَاِدُروَن َعةَلي أ
ِس  َمأ رُنَا لَيأاًل َأوأ نَ َهارًا َفَجَعةلأَناَها َحِصيًدا َكَأن ملَّأ تَ غأَن بِاألأ يَاتِ ۚ  أَمأ ِلَك نُ َفصِّلُ اآلأ ٍم يَ تَ َفكَُّروَن )َكذََٰ  24 لَِقوأ

 ه وتغيري خصائص  . الذهاب باملاء وتغوير  8
وخالص  القول إن من أعظم اجلزاءات املرتتب  عةلي املفسدين يف األرض مقت اهلل سبحان  تعايل وكراهيت  هلم  

 وتوعدهم بالعذاب الشديد يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ، وإذهاب النعم والربكات .
 خاتمة البحث تتناول نتائجه وتوصياته .

 أوالً : النتائج 

 من خالل الطرح السابق توصل البحث إيل النتائج التالي  : 

 خةلق اهلل سبحان  وتعايل الكون فقدره تقديراً فجاء  النظام البيئي متناغماً متجانساً متوازناً . .1

 احلفاظ عةلي البيئ  من األمور العقدي  التعبدي  لدي املسةلم . .2

 محاي  البيئ  من الفساد وعدم االضرار هبا بأي حال من األحوال مقصد من مقاصد الشريع  اإلسالمي   .3
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النظام البيئي الطبيعي ال يعرف التةلوث وذلك أن املخةلفات مجيعها تتحةلل من خالل دورة املواد البيوجيو   .4
 كماوي  ويعاد استخدامها من جديد .

لسام  اد سام  غريب  عن البيئ  يف حني يصنع اإلنسان املركبات الكيماوي  اال تنتج النظم البيئي  الطبيعي  مو  .5
 وغري القابةل  لةلتحةلل وتسبب مشكالت التةلوث .

مار نها : منع الصيد يف مواسم معين   ،احلث عةلي إعمأوجد اإلسالم تشريعات حلماي  البيئ  واحملافظ  عةليها  .6
اماً كاماًل وشامالً لةلنظاف  يتدرج من النظاف  الشخصي  إيل األرض ، إنشأ نظام احلمي واحلرم ، كما أوجد نظ

 نظاف  البيئ  بصف  عام  . كما خةلق نظاماً جمتمعياً طاهراً ونظيفاً وسامياً ومتعاوناً.

سةلوك اإلنسان هو العامل املؤثر يف احلفاظ عةلي البيئ  أو إفسادها وذلك من خالل اآليت :القطع اجلائر  .7
، وتةلويث املياه ،طغيان اإلنسان وأنانيت  باستقطاع  مساح  كبرية من البيئ  الزراعي   لألشجار ، وجرف الرتب 

 وجعةلها مدناً سكني   واستخدام املواد الكيماوي  الضارة واستخدام الطاق  غري املتجددة .

 هناك ترابط وثيق بني اإلنسان والبيئ  من حول  . .8

 ونتج عن  خةلل  يف االتزان البيئي . التعامل مع البيئ  خالف منهج اهلل أضر بالبيئ  .9

َِبرُي ( ) املةلك : 10  ( . 14.إن احلفاظ عةلي البيئ  هو قانون إهلي منزل )َأاَل يَ عأةَلُم َمنأ َخةَلَق َوُهَو الةلَِّطيُف اخلأ

 .أكد اإلسالم عةلي أن التةلوث البيئي يشتمل عةلي التةلوث املادي والتةلوث املعنوي وكالمها مضر بصح  البيئ  11

 .اجلزاءات املرتتب  عةلي اإلخالل بالبيئ  تشتمل عةلي العقوبات الدنيوي  واألخروي  .12    

 ثانياً : التوصيات

 وبناءاً عةلي ما سبق من نتائج قدم الباحث التوصيات التالي  : 

 ل ما يةلي : . تطبيق القوانني اإلهلي  والتشريعات اإلسالمي  املتعةلق  حبماي  البيئ  واحلفاظ عةليها وذلك من خال1

 منع الرعي اجلائر والقطع اجلائر لألشجار وَتريف الرتب  . -استخدام املوارد بتوازن واعتدال     ب -أ 
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م  العناي  بالنظاف  وجعةلها شعاراً أل -عدم تةلويث مياه األهنار والطرقات باملخةلفات والقاذورات د  -ج 

 اإلسالم .
 القيم اإلسالمي  من أجل سةلوك بيئي فعال .االهتمام بالرتبي  البيئي  املبني  عةلي  .2
 االستغالل األمثل لةلموارد الطبيعي  . .3
 االهتمام بالتنشئ  االجتماعي  واحلث عةلي نظاف  املأكل واملةلبس واملسكن . .4
 الرتكيز عةلي تدريس مادة الرتبي  البيئي  يف املناهج الدراسي  يف مجيع املراحل . .5
 عةلي البيئ  وفق منهج اهلل سبحان  وتعايل . التخطيط االسرتاتيجي من أجل احلفاظ .6
 االقتداء بالنيب صةلي اهلل عةلي  وسةلم يف إقام  احملميات الطبيعي  لةلحفاظ عةلي احليوانات والنباتات .  .7
 اختاذ اإلجراءات القانوني  الالزم  ضد كل من يضر بالبيئ  إذ يقول صةلي اهلل عةلي  وسةلم ال ضرر وال ضرار . .8
 يسهم يف احملافظ  عةلي البيئ  . تدوير املخةلفات مبا .9

.توجي  اإلعالم خلدم  قضايا البيئ  ، وذلك :  بنشر الثقاف  البيئي  ، ونشر الوعي بأمهي  احلفاظ عةلي البيئ  من 10  
 التةلوث ، اإلسهام يف تغيري املفاهيم من حيث إعادة النظر يف أسةلوب املعيش  واستغالل املوارد 

 جمال البيئ  ..تشجيع البحث العةلمي يف 11 

 .إقام  املؤمترات واملةلتقيات والندوات وورش العمل اليت ختدم املتغري البيئي .12 

 .تنفيذ وتطبيق ما يتوصل إلي  من توصيات . 13 

وا َعةَلى نُ . التكاتف والتعاضد  من أجل محاي  البيئ  مصداقاً لقول  تعايل : ) َوتَ َعاَونُوا َعةَلى الأربِّ َوالت َّقأَوى َواَل تَ َعاوَ 14
َواِن ( ) املائدة :   ( . 12اإلأِمثِأ َوالأُعدأ
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