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Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc., MA 

Faculty of Islamic Studies, Dharmawangsa University – Indonesia 

dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id, zbht84@gmail.com  

 
 ملّخص البحث

 تواجُهو وما ا١تعاصر، عا١تنا يف ا١تلّحة القضااي من ا١تتعّددة ٔتشكبلهتا البيئة أصبحت
 برعاية البيئة. إّف سلوؾ الوعي غياب على يدؿّ  بيئية مشكبلت من اليـو البشرية
ية البيئية نتيجة لضعف الًتب البيئة إ٪تا ىو موارد مع تعاملو يف الرشيد الغَت اإلنساف

اليت من ضمنها الًتبية ا٠تلقية. ومن ىنا جاء ىذا البحث لبياف أثر الًتبية ا٠تلقية 
على السلوؾ الرشيد برعاية البيئة من وجهة نظر القرآف الكرًن، من خبلؿ اإلجابة 

ما ىي الًتبية و  ما مفهـو البيئة وما عناصرىا يف ضوء القرآف؟على األسئلة التالية: 
كيف كاف أثر الًتبية ا٠تلقية على السلوؾ و  منطلقاهتا يف ضوء القرآف؟البيئية وما 

وىذا البحث ْتث مكتيب، ينتهج ا١تنهج  الرشيد برعاية البيئة يف ضوء القرآف؟
 القرآف اىتم (1الوصفي من خبلؿ التفسَت ا١توضوعي. ومن أىّم نتائج البحث: 

 الوعي إعطاء أجل من الكوف، إَل الناس أنظار القرآف وّجو حيث وبعناصرىا، ابلبيئة
 توجيو ٨تو ا٠تطوات أىمّ  من ىي البيئية الًتبية ( إفّ 2 .البيئة على اٟتفاظ بضرورة

 يف الصحيح التصّور إعطاء على قائمة وىي البيئة، برعاية الرشيد السلوؾ الناس إَل
 الًتبية يف عنها غٌت ال ضرورة ا٠تلقية ( إّف الًتبية3. واإلنساف والكوف هللا بُت العبلقة
 قيم ٜتس غرس على وىي قائمة. البيئة برعاية الرشيد السلوؾ توجيو أجل من البيئية

 وقيمة والذكر، والفكر الذكر وقيمة اإل٬تايب، بروحها الفقر قيمة من بدءاً  سلوكية
 البيئة بعد نطاؽ ضمن ا٠تلقية الًتبية وتدخل. اٟتبّ  وقيمة الزىد، وقيمة الصير،
 .البيئية يةالًتب يف النفسية

                                                
 2017( ISLACالبحث العلمي مقدـ للمشاركة ِف ا١تؤ٘تر العا١تي الفقو اإلسالمي ِف اجملتمع ا١تعاصر )  *

mailto:dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id
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 : الًتبية ا٠تلقية، الوعي البيئي، رعاية البيئة، القرآف، السلوؾ الرشيد، التصور القرآشل.  الكلمات ا١تفتاحية

 ا١تقّدمة . أ
 ٗتٌصصاِتم اختالؼ على كا١تثقفُت، كالعلماء، ا١تفكرين، ِبىتماـ حظيت اليت القضاي من البيئة تيعترب قضٌية

 سواء كاف على الصعيد الي كاللقاءات، كالندكات ا١تؤ٘ترات ىذا الشأف ِف عيقدت كاٟتاضر،حيث ا١تاضي ِف العلمية
 اٟتفاظ غايتها كإجراءات، قوانُت كسنٌ  الوقائية، كالتدابَت الطرؽ عن كذلك من أجل البحث أـ على الصعيد الدكرل،

 مواردىا، كاستنزاؼ تلٌوثها، من بدءا ا١تتعددة ٔتشكالِتا البيئة قضيهة بل أصبحت .صاٟتة نظيفة سليمة بيئة على
 ككوارث مشكالت من اليـو البشرية تواجهو كما ا١تعاصر، عا١تنا ِف ا١تلٌحة القضاي من بتوازنا، اإلخالؿ إذل كصوالن 

 ٬تب الذم اإلسالمي للبعد كٕتاىلهم عند ا١تسلمُت برعاية البيئة الوعي غياب على يدؿٌ  فإ٪تهىا شيء، على دؿٌ  إف بيئية
 .البيئة ٕتاه كتصرفاِتم سلوكياِتم كم٭ت أف

 تعاملو ِف الرشيد كغَت ا٠تاطئ اإلنساف حدكث العديد من الزمات البيئية إ٪ٌتا ىي نتائج لسلوؾ أف شكٌ  فال
 ما نتاج ىي كاليت بيئية ك٥تاطر مشكالت من اليـو العادل يعانيو كما شديدو، ٠تطرو  تتعٌرض ٦تٌا جعلها البيئة موارد مع

 اإلصالحية العقوبة من نوعان  تعترب ا١تعانة ىذه ًلمواردىا، كمستنزؼ مدٌمرو  استغالؿو  من حٌق البيئة ِف اساقًتؼ الن
 .البيئة مع التعامل ِف كضوابطو اإلسالـ تعاليم إذل نعود حىٌت  إليها نظرن هللا يوٌجو

ِف غاية اٞتهل كالغباكة، كذلك لٌف  إٌف التهاكف كاإل٫تاؿ ِبلقياـ ِبالجراءات ا١تطلوبة ٕتاه اإلصالح البيئي أمره 
 الفاعلة ا١تشاركة فينبغي على اٞتميع السواء ٔتا فيها البشرية، على الكائنات كلٌ  ِتٌدد ا١تخاطر النإتة من الزمة البيئية

 ،ا١تاء كتلٌوث ا٢تواء، من تلٌوث ا١تادم ا١تستول على بيئية مشكالت أكانت سواء البيئية، ا١تشكالت تلك مواجهة ِف
 من تلٌوث معنوية مشكالت أـ اخل، …الغذاء كتلٌوث الًتبة، الضوضائي، كتلٌوث كالتلٌوث اإلشعاعي، كالتلٌوث
  اخل. …اجتماعي كتلٌوث سياسي، كتلٌوث ثقاِف، كتلٌوث خلقي،

ة ال شٌك أف مثل ذلك اإل٫تاؿ كالتهاكف إ٪ٌتا ىو نتيجة للضعف الًتبية البيئية، اليت ىي أيضان على صلة كثيق
بضعف الًتبية ا٠تلقية. كمن ىنا جاء البحث لإلسهاـ ِف موضوع الًتبية ا٠تلقية كأثرىا على السلوؾ الرشيد برعاية 

 البيئة من كجهة نظر القرآف الكرصل. 
 ينطلق ىذا البحث لإلجابة على السئلة التالية: 

 ما مفهـو البيئة كما عناصرىا ِف ضوء القرآف؟ (1
 منطلقاِتا ِف ضوء القرآف؟ ما ىي الًتبية البيئية كما (2
 كيف كاف أثر الًتبية ا٠تلقية على السلوؾ الرشيد برعاية البيئة ِف ضوء القرآف؟ (3
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 البيئة: تعريفها وعناصرىا يف ضوء القرآف  . ب
 قد الفعل أف ٧تد  العربية اللغة ، كمن خالؿ الرجوع إذل معاجم(بوأ) من فعل مشتقة اللغة ِف إٌف كلمة البيئة

 :كىي معٌت، من ثرأك ِف استخدـ
 أقرٌ : أم ، فالف بدـ كِبء بذنبو، لو اعًتؼ: أم ، بذنبو لو ِبء فيقاؿ بو، كاإلقرار ِبلذنب االعًتاؼ ػ1

 1121بو.
  .1122السواء ىو كمنزلتو، كالبواء مكانتو ِف لو ندان  كاف بفالف، أم فالف ِبء :فيقاؿ: كالندية السواء ػ2
 .1123كسدده صٌوبو: أم ، ٨توه لرمحا بوأ كمنها كالتسػػػػديد، التصػػػويب ػ3
 ﴿ تعاذل: قولو كمنو حٌلو، ا١تكاف كتبوأ بو، أقمت ِب١تكاف كأبت نزلو، منزالن  تبوأ: يقاؿ كاإلقامة، النزكؿ ػ4

ارى  تػىبػىوهءيكا كىالهًذينى  ٯتىافى  الده  ِف تناخ حيث اإلبل، معطن: كا١تباءة 1125كالتزامو كإلفو ا١تسكن اٌٗتاذ كالتبوء ،1124﴾كىاإٍلً
 .1126اٞتنُت فيو يكوف الذم ا١تكاف: الرحم من كا١تباءة إليو، أتكم الذم منز٢تا: الغنم كمباءة ا١توارد،

 أك ا١تكاف، إذل ينصرؼ يكاد معناىا بيئة من خالؿ ٖتليل تلك ا١تعاشل اللغوية من فعل )بوأ( ٧تد أف كلمة
 ذلك تكتنف اليت الظركؼ أك اٟتاؿ  إذل ينصرؼ كما عاـ، بوجو اٟتي الكائن فيو يعيش الذم الوسط أك ا١تنزؿ،
 ك٪توه، الكائن ذلك حياة ِف تؤثر اليت بيولوجية أك اجتماعية، أك طبيعية، ظركؼ طبيعتها، كانت أين  ا١تكاف

 .1127كتكاثره
إٌف لفظ البيئة دل ييذكر ِف القرآف بعينها، كلكن ذكر القرآف العديد من مشتقات فعل )بوأ(، مثل: )ِبء(، 

 . 1128أ(، )بٌوأكم(، )بٌوأن(، )تبٌوئ(، )لنبٌوأنم(، )تبٌوءكا(، )نتبٌوأ(، )يتبٌوأ(، )تبٌوءا(، )مبٌوأ()ِبؤكا( )تبو 
                                                

 ،الصحاح ٥تتارـ(. 1995أبو بكر الرازم. )  .36، ص1ج (،1صادر، ط دار ، )بَتكت:العرب لساف منظور اإلفريقي. )د.ت(. ابن  1121
 يف ا١تُْغرب ـ(.1979ا١تطرزم. ) بن علي بن السيد عبد بن الدين نصر الفتح أبو  .28، ص1نشركف(، ج لبناف مكتبة: )بَتكت طر،خا ٤تمود ٖتقيق:
 أٛتد بن ا٠تليل الرٛتن عبد . أبو89، ص1(، ج1ط ، زيد بن أسامة ٥تتار، ) حلب: مكتبة اٟتميد كعبد فاخورم، ٤تمود/ ، ٖتقيقا١تُْعرب ترتيب

 .413، ص8ا٢تالؿ(،ج كمكتبة دار )العراؽ: السامرائى، كإبراىيم ا١تخزكمى مهدل ، ٖتقيق:العُت كتاب ق(. 1402)الفراىيدل. 
 دمحم ٖتقيق: ،التعاريف مهمات على التوقيف ق(.1410ا١تناكم. ) الرؤكؼ عبد بن دمحم .37، ص1ج العرب، لساف منظور، ابن  1122

  .109 ، ص(1ط ا١تعاصر، الفكر )دمشق: دار الداية، رضواف
 .  413، ص8، جكتاب العُت . خليل بن أٛتد الفراىيدم،38، ص1ج ،العرب لساف منظور، ابن  1123
 .6: اٟتشر سورة  1124
 .328، ص38، )القاىرة: دار ا٢تداية(، جاتج العروس يف شرح القاموسمرتضى الزبيدم. )د.ت(.   1125
   ، الكبَت الشرح غريب يف ا١تنَت ا١تصباح ق(.1399الفيومي.) قرما١ت علي بن دمحم بن . أٛتد36، ص1، جالعرب لسافابن منظور،   1126

   .67، ص1ػ(، ج2ط العلمية، )بَتكت: ا١تكتبة إبراىيم، الفضل أبو كدمحم البجاكم علي دمحم ٖتقيق:
 .23(، ص 1)د.ف، ط ،الوضعية ابلقوانُت مقارانً  اإلسبلمي البيئة ٛتاية قانوف ـ(.1996سالمة. ) الكرصل عبد أٛتد  1127
 .171، )القاىرة: دار اٟتديث(، صا١تعجم ا١تفهرس أللفاظ القرآف الكرًنـ(. ٤1996تٌمد فؤاد عبد الباقي. )  1128
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 الذم البيئي الفكر ظهور مع إال يظهر دل ا١تعاصرة، من ا١تصطلحات االصطالح، يعترب مصطلح البيئة أٌما ِف
 لعالقات العلمية الدراسة يعٍت  الػػػذم الالتيٍت، "ecology" لفظ يرادؼ البيئػػػػػػػة لفظ إفٌ  اٟتديث. العصر كليد ىو

: كمنها منزؿ،: كمعناه ،oikosأكيكوس  اإلغريقي اللفظ من مشتقة الكلمة كىذه الطبيعي. بوسطها اٟتية الكائنات
 1129علم.: كمعناه ، logosلوغوس

 تكوينو ِف تؤثر كعناصر ملعوا من فيو كما اإلنساف فيو يوجد الذم البيئة بٌنا "ايط عٌرؼ بعض العلماء
 ظواىر من يضم ٔتا اإلنساف، فيو يعيش الذم ا١تكاشل اجملاؿ أك "الوسط بٌنا . كعٌرفو بعضهم1130حياتو" كأسلوب

 .1131فيها" كيؤثر با يتأثر كبشرية طبيعية
 غذاء من حياتو مقومات على منو ك٭تصل اإلنساف فيو يعيش الذم "اإلطار كقاؿ البعض اآلخر: البيئة ىي

 .1132البشر" بٍت من أقرانو مع عالقاتو فيو كٯتارس كمأكل كدكاء ككساء
 كالسماء الرض تعٍت فالبيئة ِف القرآف كاٞتدير ِبلذكر، أٌف القرآف كٌجو أنظارن إذل ا١تفهـو الشامل ِبلبيئة،

ٌك أٌف ىذا ا١تفهـو كال ش .كغرائز كعواطف دكافع من بو ٭تيط كما اإلنساف فيها ٔتا ٥تلوقات، من فيها كما كاٞتباؿ
، فالبيئة تشمل كلٌ   كاٟتيوانت كالنبات كاٞتباؿ كالنار كالبحار كجاف إنس من هللا ٥تلوقات القرآشل للبيئة متميٌػزه

 .لإلنساف كتعاذل سبحانو هللا سٌخرىا ا١تخلوقات ىذه كإفٌ  كاٟتشرات،
 النباَتت كبعض كاٟتشرات، حيوانتلل بٝتاء تسٌمى سور القرآف من عددا كمن أدٌؿ الدليل على ذلك، ٧تد

 العاديت كسورة الفيل، كسورة النعاـ، كسورة البقرة، سورة: السور أٝتاء من فنجد .الطبيعية الظواىر كبعض كا١تعادف،
 ك٧تد .اٟتشرات من ككلها العنكبوت، كسورة النمل، كسورة النحل، سورة ك٧تد .اٟتيوانت من ككلها …ا٠تيل كىي

 الطبيعية، الظواىر من كىو الرعد، سورة ك٧تد .ا١تعادف من كىو اٟتديد كسورة النباَتت، من كىو التُت سورة القرآف ِف
 كسورة الليل، كسورة الشمس، كسورة الفجر، كسورة النجم، كسورة الشياء، تذرك اليت الريح كىي الذاريت، كسورة

 البلد، كسورة معينا، جبال أك مطلقا اٞتبل يعٍت كىو الطور، سورة ك٧تد .طبيعية ظواىر ككلها العصر، كسورة الضحى،
 .أماكن ككلها الكهف، كسورة اٟتجر، كسورة العربية، اٞتزيرة ِف كىي الحقاؼ، كسورة اٟتراـ، البلد مكة بو كا١تراد

                                                
 ِبلكويت اإلسالمية كالدراسات الشريعة ٣تلة ِف منشور ْتث ،البيئة على اٟتفاظ يف اإلسبلـ منهج ـ(.2002الصمادم. ) أٛتد عدنف  1129

 .300 ص شواؿ، كا٠تمسوف اٟتادم العدد ،
 .7اٟتق(، ص دعوة اإلسالمي: سلسلة العادل )رابطة ،واإلنساف البيئة ق(.1416زريق. ) أبو رضا علي  1130
   .14 سينا(، ص ابن )مكتبة ،التلوث من وٛتايتها وقضاايىا مشاكلها البيئة: ـ(.1999الفقي. ) القادر عبد دمحم  1131
 .16العرِب(، ص ا٠تليج مؤسسة )الريض: ،اسيةالدر  وا١تناىج البيئة ـ(.1984شلب. ) إبراىيم أٛتد  1132
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 يكوف ال ثْتي حولو، من ِبلبيئة كربطو ا١تسلم، اإلنساف نفس ِف كإ٭تاؤىا دالالِتا ٢تا القرآنية للسور التسميات فهذه
 .1133عنها غفلة أك عزلة ِف

البيئة. كقد انتهج العلماء مناىج شىت ِف تقسيم  إٌف اٟتديث عن البيئة ال يكتمل بدكف اٞتديث عن عناصر
الطبيعية،  البيئة ىي عناصر ثالثة إذل البيئة تقسيم ٯتكن ،1134استوكهودل مؤ٘تر توصيات عناصر البيئة، إال أنٌو كفق

 1135البيئة االجتماعية.كالبيئة البيولوجية، ك 
 ا١تائي، كالغالؼ اٞتوم، الغالؼ ىي كثيقان، ترابطان  مًتابطة نظم أربعة أٌما البيئة الطبيعية فهي متكٌونة من

 النباَتت إذل ِبإلضافة للطاقة كمصادر كمعادف، كتربة كىواء ماء من النظمة ىذه تشملو ٔتا اٞتوم، كايط كاليابسة،
 ككساء غذاء من حياتو مقٌومات على منها ٭تصل حىٌت  لإلنساف هللا منحها اليت ا١توارد ٘تٌثل ٚتيعها كىذه كاٟتيوانت،

 .كمأكل كدكاء
 كتعترب اٞتٌوم. ايط ِف اٟتٌية الكائنات ككذلك كأسرتو، )الفرد( اإلنساف البيولوجية، فهي تشمل بينما البيئة

 .الطبيعية البيئة من جزءان  البيولوجية البيئة
 ماىية ٭تٌدد الذم العالقات من اإلطار ذلك االجتماعية، فيقصد با البيئة صر الثالث الذم ىوأما العن

 سواء اٞتماعات، من ٚتاعة أيٌة تنظيم ِف الساس ىو الذم العالقات من اإلطار ذلك غَته، مع اإلنساف حياة عالقة
 كتؤٌلف متباعدة، بيئات ِف كحضارة معان  ةمتشاب أك متباينة ٚتاعات بُت أك ما، بيئة ِف ببعض بعضهم أفرادىا بُت

 لكي حضارية بيئة الطويلة حياتو رحلة خالؿ اإلنساف كاستحدث االجتماعية، ِبلنظم يعرؼ ما العالقات تلك أ٪تاط
 .حياتو ِف تساعده

٫تا اٞتانب ا١تادم، كاٞتانب  رئيسُت، جانبُت ِف تتحدد لإلنساف اٟتضارية البيئة كمن ا١تعلـو أٌف عناصر
 كالدكات النقل ككسائل كا١تلبس كا١تسكن يصنعو، أف اإلنساف ِف قدرة ما ا١تادم يعٍت كلٌ  ا١تعنوم. فاٞتانب

 كأفكاره، كتقاليده، كعاداتو اإلنساف عقائد ا١تادم فيشمل غَت اٞتانب أٌما .اليومية حياتو ِف يستخدمها اليت كالجهزة
 .1136مكتسبة أـ كانت تلقائية كعلـو كآداب قيم من اإلنساف نفس عليو تنطوم ما ككل كثقافتو،

                                                
 .54الشركؽ(، ص ، )القاىرة: داراإلسبلـ شريعة يف البيئة رعاية القرضاكم. )د.ت(. يوسف  1133
 ك٦تثلوف دكلة، 113 عن ٦تثلوف كحضره ـ،1973 عاـ ِبلسويد استوكهودل مدينة ِف عقد الذم البشرية، للبيئة ا١تتحدة المم كىو مؤ٘تر  1134

 .اٟتكومية كغَت كاٟتكومية الدكلية، ا١تنظمات عٚتي من
كانظر  ،56)بَتكت: دار ابن اٞتوزم(، ص ،اإلسبلمي الفقو يف البيئة أحكاـالسحيباشل. )د.ت(.  ٤تمهد بن عمر بن هللا عبد: انظر  1135

 .18ص اٞتامعية(، وعاتا١تطب دار )اإلسكندرية: ،الشريعة ضوء يف البيئة ٛتاية قانوف ـ(.1995اٟتلو. ) راغب أيضان: ماجد
ْتث مقدـ ِف الدكرة التاسعة عشرة للمجمع الفقو الدكرل ١تنظمة ا١تؤ٘تر  ،عليها من منظور إسبلمي واٟتفاظ البيئةالعال،  أبو القادر عبد  1136

 القانوف يف البيئة ٛتاية موسوعة .ـ(2003العادرل. ) صاحل . كانظر أيضان: ٤تمود6دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة ، ص  –اإلسالمي ِف إمارة الشارقة 
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 هللا سبحانو اىتٌم القرآف اىتمامان ِبلغان برعاية البيئة اليت ىي مودع مقٌومات اٟتياة لإلنساف، حيث كضع لقد
ا بػىٍعدى  الىٍرضً  ِف  تػيٍفًسديكاٍ  كىالى : ﴿جاللو جله  قولو ِف البيئة ٛتاية لقانوف العاـ اإلطار ره  ذىًلكيمٍ  ًإٍصالىًحهى  كينتيم ًإف لهكيمٍ  خىيػٍ
 ًإفه  اٍلىٍرضً  ِف  اٍلفىسىادى  تػىٍبغً  كىالى : ﴿تعاذل كقاؿ ،1138﴾ميٍفًسًدينى  الىٍرضً  ِف  تػىٍعثػىٍواٍ  كىالى : ﴿شأنو جله  كقاؿ. 1137﴾مٍُّؤًمًنُتى 

بُّ  الى  اَّللهى   .1139﴾اٍلميٍفًسًدينى  ٭تًي
 أشكاؿ من شكل فهو الصلية كظيفتو عن بو فيخرج الشيء يصيب خلله  كىو اإلصالح، نقيض إٌف الفساد

 ييعترب أجلها، من خلق اليت كظيفتو عن ِبلشيء كٮترج اإلنساف، من يقع كتبديلو  تغيَتو  كل كالتبديل، إذف، التغيَت
 أك اجتماعيان، أك نفسيان، أك بيئيان،: التوازف انعداـ إذل كيفضي الشيء، ذلك من ا١تبتغاة ا١تصلحة ييفوت لنو فسادان،
 1140التغيَت. أك الفساد نوع ْتسب ين،اقتصاد

 الديٍت الفساد على اإلفساد كابتغاء يقتصر ال إٌف النهي عن اإلفساد كابتغاء الفساد ِف اآليت السابقة
الطبيعية. كمن أدٌؿ الدليل على ىذا  البيئة فساد يشمل أيضان اإلفساد كابتغاء كإ٪ٌتا كاالجتماعي فحسب، كالخالقي

بُّ  الى  كىاَّلٌلي  كىالنهٍسلى  اٟتٍىٍرثى  كىيػيٍهًلكى  ًفًيهىا لًيػيٍفًسدى  الىٍرضً  ِف  سىعىى تػىوىذله  كىًإذىا﴿ تفسَت ِف السٌدم عن الطربم ذكره ما  ٭تًي
 كذلك ،٢1142تم زرعا كإحراقو ا١تسلمُت، من لقـو ٛتييرا قتلة ِف نزلتٍ  إ٪ٌتا اآلية ىذه فيو نزلتٍ  الذم بف 1141﴾الفىسىادى 

 ما كل قتل ِف سبيلو سلك من كلٌ  با كا١تراد فيو، نزلتٍ  اآلية تكوف أف فاسد فغَت كذلك، وفيك أف جائزان  كاف كإف
 يكوف كذلك؛ ذلك بل حٌق، بغَت قتلو إذا الحواؿ بعض ِف قتلو ٭تلٌ  كالذم ْتاؿ، قتلو ٭تلٌ  ال الذم اٟتيواف من قتل
 .البيئي اإلفساد أساسية بصفة يشمل التعميم اكىذ: أم عٌمو، بل شيءو  دكف شيئان  ذلك من ٮتٌصص دل تعاذل هللا لفٌ 

 
 الًتبية البيئية ومنطلقاهتا يف ضوء القرآف . ت

                                                                                                                                                       

أرنؤكط.  السيد دمحم . كانظر أيضان:19، ص1(، ج1اٞتامعي،ط  الفكر دار )اإلسكندرية: ،اإلسبلمي والفقو اٞتنائي الدويل والقانوف الداخلي اٞتنائي
 .20 اللبنانية(، ص ا١تصرية )القاىرة: الدار  البيئة، وتلوث اإلنساف ـ(.1999)

 .85 آية: اؼالعر  سورة  1137
 .60 آية: البقرة سورة  1138
 .77 آية: القصص سورة  1139
بعدىا.  كما 43 ص (،1ط المنية، للعلـو العربية نيف أكادٯتية ، )مطبوعاتوالبيئة اإلسبلـ ـ(.1999مرسي. ) دمحم مرسي انظر: دمحم  1140

 ـ(.2000جَتة. ) الرٛتن . كانظر أيضان: عبد44 – 43 ص ،سبلمياإل الفقو يف البيئة أحكاـ  السحيباشل، دمحم بن عمر بن هللا عبد كانظر أيضان:
 من البيئة قضااي ـ(.2004عوض. ) عبده السايح كأٛتد الرحيم عبد أٛتد .42 (، ص1ط كالًتٚتة، كالتوزيع كالنشر للطباعة السالـ )دار ،والبيئة اإلسبلـ

)القاىرة: دار القاىرة،  ،حضارية إسبلمية رؤية والبيئة: اإلسبلـمراد،  دمحم بركات بعدىا. كما 39 (، ص1ط للنشر، الكتاب )مركز ،إسبلمي منظور
 .25-24 ـ(، ص2003

 .205:البقرة سورة  1141
 .238، ص4، )بَتكت: مؤسسة الرسالة(، ججامع البياف يف أتويل آي القرآفـ(. 2000دمحم بن جرير الطربم. )  1142
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 ِبلبيئة الفراد بتوعية يقـو الذم اإلنساشل كىي النشاط البيئية ظهر ِف اآلكنة الخَتة ما يعرؼ ِبلًتبية
 كتصٌوراتو اإلسالـ مبادئ من أساسو  على تهاكتنمي البيئية كا١تهارات القيم كبتكوين مكٌونِتا، بُت القائمة كِبلعالقات

 .ا١تتوازف اإلنساشل التقدـ كمطالب اإلنساف، خيلق أجلها من اليت الغاية عن
 شامال التفاعل ذلك يكوف كأف كالبيئة، اإلنساف بُت إ٬تاِب تفاعلو  بعبارة أخرل، أٌف حقيقة الًتبية البيئية ىي

، زمافو  على يقتصر كال  ضوء ِف كَترٮتيان  حضارين  توظيفان  كموظٌفا موٌحدا اإلنساف جهد كليصبح ،معٌُتو  مكافو  أك معٌُتو
 .اإلسالمية العقيدة

الذم  البيئة كرعاية عناصرىا إف تزايد االىتماـ بضركرة الًتبية البيئية قائم على الفكرة الساسية بٌف إصالح
عامة. فغرس  بصفة الناس بتثقيف البيئي الوعي ميةتن من بدٌ  ال لذا اإلنساف، صلح إذا إالٌ  يتحٌقق ينشدىا الناس لن

الوعي البيئي يعترب من أىٌم ا٠تطوات كاالجراءات ِف سبيل النجاح برعاية البيئة. فالفرد إف دل يدرؾ ضركرة رعاية البيئة، 
رم الصحيح بشأف فال تنفعو القوانُت كاللوائح ا١توضوعة مهما كثرٍت إف دل يدعمها الوازع الديٍت الداخلي كالتصٌور الفك

 العالقة بينو كبُت بيئتو.
ِف العالقة بُت  الشامل كالتصٌور ِب، ا١تعرفة إٌف الًتبية البيئية من خالؿ القرآف ال بد أف تنطلق من منطلق

 سٌيد أنهو على اإلنساف إذل فالقرآف ينظر السلوؾ. ِف فسادان  سينعكس التصٌور ِف خللو  فأم هللا، كالكوف، كاإلنساف.
 قىاؿى  كىًإذٍ : ﴿تعاذل حيث قػػاؿ ا١تؤ٘تن، ا٠تليفة ِبعتباره لو، أجلو، سٌخره هللا من ٥تلوؽ الكوف ِف ما ككلٌ  الكوف، اىذ

ًئكىةً  رىبُّكى   ْتىٍمًدؾى  بًٌحي نيسى  كى٨تىٍني  الدًٌمىاءى  كىيىٍسًفكي  ًفيهىا يػيٍفًسدي  مىنٍ  ًفيهىا أىٕتىٍعىلي  قىاليوا خىًليفىةن  الىٍرضً  ِف  جىاًعله  ًإشٌلً  لًٍلمىالى
 .1143﴾تػىٍعلىميوفى  الى  مىا أىٍعلىمي  ًإشٌلً  قىاؿى  لىكى  كىنػيقىدًٌسي 

إٌف خالفة هللا ِف ىذا الكوف الذم ائتمنها هللا على اإلنساف ٢تا مكانة عظيمة عند هللا، حيث أىب السماكات 
هللا تعاذل ِف ىذا  ملها. كقاؿكالرض كاٞتباؿ أف ٭تمل ىذه المانة حينما عرضها هللا عليها، كيقبل اإلنساف ْت

 كىافى  ًإنهوي  اإًلٍنسىافي  كىٛتىىلىهىا ًمنػٍهىا كىأىٍشفىٍقنى  ٭تىًٍمٍلنػىهىا أىفٍ  فىأىبػىٍُتى  كىاٍٞتًبىاؿً  كىاٍلىٍرضً  السهمىاكىاتً  عىلىى الىمىانىةى  عىرىٍضنىا ًإنه : ﴿الشأف
يتمٌكن من  حىته  فيو، ا١تستخلىف الكوف على ِبافظة ٠تليفةا اإلنساف تلـز فهذه ا١تهٌمة العظيمة .1144﴾جىهيوالن  ظىليومنا
 نفسو. يظلم فال ٛتلها على أفضل صورة، اليت المانة أتدية

 تتكوف اليت النعم ىذه استعماؿ كاستغالؿ أساء إذا ا٠تالفة أمانة ْتمل لن يكوف جديرا كال شٌك أف اإلنساف
 مبغضة. لننية استسالما أك خاصة، مصلحة كراء جري مشركع، غَت ٨تو على فيها تصٌرؼ أك البيئة، عناصر منها

                                                
 .30: البقرة سورة  1143
 .72: الحزاب سورة  1144
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 إظهار على كِبلعمل فيها، كالسالـ ا٠تَت بنشر الرض تعمَت تعٍت ما أكؿ تعٍت إٌف كلمة ا٠تالفة إذا أيطلقت
 ِف ا ا١تعٌتكينجلي ىذ اإلنساف، ٠تدمة هللا سٌخرىا اليت ا١تخلوقات بكلٌ  اإل٬تاِب االنتفاع طريق عن كقدرتو هللا عظمة

  .1145﴾ًفيهىا كىاٍستػىٍعمىرىكيمٍ  اٍلىٍرضً  ًمنى  أىٍنشىأىكيمٍ  ىيوى : ﴿تعاذل قولو
كىذا  ،1146با كتسكنوف تعمركنا عمارا جعلكم أم: التفسَت كتب ِف جاء كما﴾  ًفيهىا كىاٍستػىٍعمىرىكيمٍ ﴿ كمعٌت

 يفسد ما تصلح أف كَثنيان، تفسده، كال وصالح على الصاحل تبقي أف بمريػن؛ أكالن، إالٌ  يتأتى ال المر ال شك أنو
 .كاستدامتها التنمية كٖتقيق كسالمتها، البيئة ٟتماية ضماف خَت كال المرين كِف  إصالحو، كتزيد

 على فيها يتصٌرؼ فال ٬توز لو أف مالكان، كليس مستخلفه  كاٞتدير ِبلذكر، أٌف القرآف يصٌور لنا أٌف اإلنسافى  
 مالكان  كليس نفسو على مستخلف ىو مثلما ٢تا، مالكان  البيئية، كليس ا١توارد ىذه على فهو كصيٌ  ضوابط، دكف ىواه
 فيو، يعيش الذم ٤تيطو كاستثمار كمن أجل ذلك، ٬تب على اإلنساف أف ٭تسن إدارة . ًملك لٌف اإلنساف ٢تا،

 ٗتريب. أك تدمَت أمٌ  من عليو كاٟتفاظ صيانتو كما ٬تب عليو
 با يتصٌرؼ الجياؿ من ٞتيلو  خالصان  ملكان  ليستٍ  الطبيعية ٔتواردىا رصل إذل أٌف البيئةكقد أشار القرآف الك

 ىذا ملك لنفسو يزعم أف جيلو من الجياؿ أمٌ  يستطيع ال للبشرية. فلهذا، دائم كمَتاث ملك ىي إ٪ٌتا يشاء، كيفما
 .1147﴾ًحُت ًإذلى  اعه كىمىتى  ميٍستػىقىر   اٍلىٍرضً  ِف  كىلىكيمٍ : ﴿هللا تعاذل قاؿ اٟتق، حيث

 ضماف من أجل تقـو على العمل ا١تستدٯتة" كىي فكرة كمن ىنا، ظهر ِف اآلكنة الخَتة فكرة "التنمية
بل إٌف حكومات أكثر الدكؿ ا١تتقٌدمة تضع القوانُت كاللوائح  الزمن. مدل على ِبلعطاء البيئة استمرار كبقاء كصيانة

 للبيئة ا١تشاريع ٖتدثو قد ًلما تقوصل ىو ِف حقيقتو إجراء الذم للمشاريع" البيئي ثرعلى ال لتنظيم ما يعرؼ بػػػػ "التقوصل
 ٔتنطقة ايطة البيئة لعناصر ضرران  ا١تشركع ٢تذا أفٌ  فإذا اكتشف ذاتو، اإلنساف ذلك ِف ٔتا ا١تشركع ٔتنطقة ايطة

نفسو  ا١تشركع كقد يصل المر إذل إلغاء ضرر،ال إحداث من أجل ٕتٌنب تعديلو يتمٌ  ذاتو اإلنساف ذلك ِف ٔتا ا١تشركع
 للبيئة. إضرار إحداث كمنع ٕتٌنب من ا١تشركع إعداد إذل حُت كقت ا١تتوفرة كالتقنية الدراسات تتمٌكن دل إف

 على مقدهمة البيئة موارد على اافظة أفٌ  اعتبار على كال شٌك أٌف تلك الفكرة ا١تستوحاة من القرآف مبنيةه 
من خالؿ تلك  البيئية. االعتبارات إل٫تا٢تا لالستمرار قابلة غَت تكوف قد ما كثَتان  االقتصادية، اليت كسب ا١تنافع

                                                
 .61ة ىود: سور   1145
سالمة، )ا١تدينة: دار  دمحم بن ، ٖتقيق: ساميالعظيم القرآف تفسَتـ(. 1999الدمشقي. ) القرشي كثَت بن عمر بن إٝتاعيل الفداء أبو  1146

للكتاب(،  مةالعا ا١تصرية ، )القاىرة: ا٢تيئةا١تنار ا١تشهور بػتفسَت اٟتكيم القرآف تفسَتـ(. 1990رضا. ) علي بن رشيد . دمحم331، ص4طيبة(، ج
 معال بن الرٛتن ، ٖتقيق: عبدا١تناف كبلـ تفسَت يف الرٛتن الكرًن تيسَتـ(. 2000السعدم. ) هللا عبد بن نصر بن الرٛتن . عبد101ك ص 12ج

 .384اللو٭تق، )بَتكت: مؤسسة الرسالة(، ص
 .36: البقرة سورة  1147
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 اليت كالضرار سلبية، بيئية آَثر معركفة بكونا ذات لالستمرار القابلة غَت التنموية ا١تشاريع االجراءات الدقيقة تكوف
 قابلة غَتى  أضرار تلك ا١تشاريع االقتصادية تكوف حيافكِف بعض ال مرتفعة. إصالحها كلفة سيكوف ستحدثها

 التنمية ٓتطط ا١تستهدفُت ا١تواطنُت على سلب اقتصادم أثر كذات فاشلة التنمية خطط تكوف كِبلتارل لإلصالح،
 1148كمواردىا. الدكلة اقتصاد كعلى

 ٢تم لتتحقق كعمارتو، وفالك على اافظة عليهم كأكجب التلٌوث، من البيئة كقاية حٌث القرآف الناس على
 عىًملى  مىنٍ : ﴿تعاذل قاؿ الطيبة، اٟتياة لو كانت ٖتٌملها، اليت المانة كأدل السر، اإلنساف أدرؾ فإذا ا١تنشودة. السعادة
 . أٌما إذا1149﴾يػىٍعمىليوفى  كىانيوا مىا ٍحسىنً ًبى  أىٍجرىىيمٍ  كىلىنىٍجزًيػىنػههيمٍ  طىيًٌبىةن  حىيىاةن  فػىلىنيٍحًييػىنهوي  ميٍؤًمنه  كىىيوى  أينثىى أىكٍ  ذىكىرو  ًمنٍ  صىاًٟتنا
 كالتلٌوث كالكبئة المراض إذ قاسية، ضيقة حياتو كانت ا١تطلوب، كجهها على المانة يؤدٌ  كدل ّتانبو، كأنل أعرض
 اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  شيريهي كى٨تىٍ  ضىنكنا مىًعيشىةن  لىوي  فىًإفه  ذًٍكرًم عىنٍ  أىٍعرىضى  كىمىنٍ : ﴿حيث قاؿ هللا تعاذل الضيق، ضركب من ضرب
 .1150﴾أىٍعمىى

ك٢تذا، ٯتكن القوؿ بٌف غياب الوعي البيئي الناتج من اٞتهل ِبلعالقة بُت هللا كالكوف كاإلنساف ييعٌد من 
 الشديد، ِبلعقاب …يبد٢تا أك فيها يفسد أك إذل البيئة يسيء من الكفر كعدـ الشكر بنعم هللا. كقد حٌذر هللا كلٌ 

 .1151﴾اٍلًعقىاب شىًديدي  اَّللهى  فىًإفه  جىاءىٍتوي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  اَّللهً  نًٍعمىةى  يػيبىدًٌؿٍ  كىمىنٍ : ﴿تعاذل هللا حيث قاؿ
كلعٌل من أشكاؿ العقاب اليت توٌعد هللا عباده ِف اآلية السابقة حدكث العديد من الزمات البيئية، بدءنا من  

ا٢تواء، كغَتىا من الشكاؿ. كقد قاؿ هللا تعاذل ِف ىذا الشأف:  كثرة كقوع الكوارث الطبيعية، كتلٌوث ا١تياه، كتلوث
 .1152﴾يػىٍرًجعيوفى  لىعىلههيمٍ  عىًمليوا الهًذم بػىٍعضى  لًييًذيقىهيمٍ  النهاسً  أىٍيًدم كىسىبىتٍ  ٔتىا كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرًٌ  ِف  اٍلفىسىادي  ظىهىرى ﴿

 اإلنساف سلوؾ عن تنتج اليت كا١تعنوية ا١تادية ا١تعاشل لٌ ك ِف اآلية السابقة تشتمل﴾ اٍلفىسىادي  ظىهىرى ﴿ إٌف عبارة
 أتكيدان  البحر على الربٌ  لفظ تقدـ كقد الفساد، مفهـو إذل أقرب الواسع ٔتعناه كالتلٌوث كاجملتمع، الطبيعة ِف التخريب
 .البحر إذل امتده  ْث أكالن، الربٌ  ِف بدأ اإلنساف نشاط أفٌ  كىي موضوعية ٟتقيقة

 اٞتشع، للكسب سعيها نتيجة كعملتو الناس أيدم اقًتفتو ِبلذم أم ،﴾النهاسً  أىٍيًدم كىسىبىتٍ  ٔتىا﴿أٌما قولو: 
 الرب ِف ا٠تَتات استثمار كطرائق كالبحرية، كالربية اٞتوية النقل ككسائط الذرية الطاقة ك٤تطات كا١تعامل فا١تصانع

                                                
 .،59المنية(، ص للعلـو العربية نيف أكادٯتية ريض:، )الوالبيئة اإلسبلـ ـ(.1999مرسي. ) ٤تمهد مرسي ٤تمهد  1148
 .97: النحل سورة  1149
 .124:طو سورة  1150
 .112: البقرة سورة  1151
 .41: الرـك سورة  1152
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 مصدران  أصبحت السبل كىذه للكسب، كسبل كسائل ٌلهاك كالتعمَت، كاإلنشاء كالتعدين كالصيد كالزراعة كالبحر،
 .كالًتاب كا٢تواء ا١تاء من البيئة لتلٌوث

 ىي ا١تختلفة ا١تعاشل ىذه عن تعرب كلمة أفضل ، فهي﴾عىًمليوا الهًذم بػىٍعضى  لًييًذيقىهيمٍ ﴿ٌْث قولو تعاذل: 
 ليستخدمها الشعة كعمل بعضها، من ممالتس كذاؽ الكيميائية كا١تبيدات الٝتدة اإلنساف عمل﴾ لًييًذيقىهيمٍ ﴿

 مئات الطرقات تشهد كلكن االنتقاؿ، ِف لًت٭تو النقل كسائط كعمل صٌحتو، من جزءان  ذلك ٙتن فدفع لصاٟتو،
 ما خطورة إذل تنبو ١تا يداه، كسبتو ما بعض من اإلنساف يذكقو الذم ىذا كلوال السَت. حوادث من كاجملازر الكوارث

 .1153البيئة ٟتماية ا٠تطر نقوس يدؽٌ  فبدأ البيئية، لألنظمة ٗتريب من عليو يقدـ
 صور كلٌ  من خالية صاٟتة بيئة ننشد كنا إذا با نتم أف ٬تب اليت الوسائل أىم إف الًتبية البيئية للفرد ىي

 بدكر لقتتع كلها مشكالِتا، كعالج كٖتسينها، كتنميتها البيئة، ٟتماية لٌف كل الوسائل الخرل كاإلفساد، الفساد
 نتحكم أف نستطيع ال كصحاريها، كْتارىا كنارىا، كليلها كقمرىا، بشمسها حولنا من الطبيعة إذا البيئة، ِف اإلنساف

 إليها، كنظرتو با، اإلنساف صلة من تنبع ا١تشكلة إ٪تا ذاِتا، ِف خطر كال منها مشكلة ال كلنا نحية؛ من فيها
 .معها كتعاملو فيها، كتصرفو

 فقد اإلنساف، أصلحنا طوات الًتبية البيئية إذف توجيو الفرد ٨تو السلوؾ الرشيد ٕتاه البيئة. إذافأٌكؿ خ
 نفسو كمن ظاىره، من ال ِبطنو كمن خارجو، من ال داخلو، من اإلنساف صلح كإ٪تا حولو، من كلها اٟتياة صلحت

ي  الى  اَّللهى  ًإفه : ﴿قاؿ حُت كرصلال القرآف قررىا َثبتة سنة كىذه البدشل، غالفو من ال جنبيو بُت اليت  حىته  بًقىٍوـو  مىا يػيغىَتًٌ
يكا  .النجاة كطوؽ ا٠تالص، سبيل فهو اإلٯتاف، مثل شيء النفس يصلح ال أنو: ا١تؤكد كمن ،1154﴾ًبىنفيًسًهمٍ  مىا يػيغىَتًٌ

ِبصالح اإلنساف من  كمن ىنا ٯتكن القوؿ، أف من أىم أشكاؿ الًتبية البيئية ىي الًتبية ا٠تلقية، لنا تعتٍت
 داخلو، كمن ِبطنو، حيث إذا صلح الفرد خلقٌيان صلحت كيفية تعاملو مع البيئة كمواردىا.

 
 الًتبية ا٠تلقية وأثرىا على السلوؾ الرشيد برعاية البيئة يف ضوء القرآف . ث

                                                
 160ص ،(63) العدد اإلسالـ، نج ٣تلة ِف منشور ْتث ،والبحر الير يف فساد البيئة تلوث ـ(.1996اٟتامدم. ) هللا فيض ٤تمهد  1153

 )بتصٌرؼ(
 .11: الرعد سورة  1154
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قلبو. كقد إٌف اإلنساف قلب كجسد. ما أظهره اإلنساف ِف سلوكو كتصرفاتو ما ىو إال انعكاس ١تا بطن ِف 
 ًإذىا ميٍضغىةن  اٞتٍىسىدً  ًّف  كىًإفه  أشار النب ملسو هيلع هللا ىلص على أ٫تية اٟتفاظ على صفاء القلب، كتربيتو، كإصالحو ِف قولو: ))أىالى 

(( كىًىىى  أىالى  كيلُّوي  اٞتٍىسىدي  فىسىدى  فىسىدىتٍ  كىًإذىا كيلُّوي  اٞتٍىسىدي  صىلىحى  صىلىحىتٍ   .)متفق عليو(1155اٍلقىٍلبي
إف الًتبية البيئية كتوجيو السلوؾ الرشيد ٨تو البيئة كثيق الصلة ِبلًتبية ا٠تلقية كتزكية النفس، حيث إنو من 
خالؿ إصالح الخالؽ كتربيتها يصبح الفرد من بعده رشيدان ِف كعيو كسلوكو كتصرفاتو برعاية البيئة اليت يعيش ِف 

 كسطها. 
ما يطلق عليها مصطلح التصٌوؼ الذم ِف حقيقتو ما ىو إاٌل تعليم إف الًتبية ا٠تلقية كتزكية النفس كثَت 

الخالؽ كاآلداب، بدءان من الخالؽ كاآلداب إذل هللا، كإذل الناس، كإذل الكوف أٚتع. من فهم التصٌوؼ كتزكية 
تعليم لألخالؽ النفس بعمق ينعكس ذلك إ٬تاِبن ِف سلوكو الرشيد ِف كل أمر. كقد أٌكد ابن قيم اٞتوزية أٌف التصٌوؼ 

 كِتذيبها اليت ىي حقيقة التدٌين.
 بكر أبو كقاؿ 1156 الدين." ِف عليك زاد: ا٠تلق ِف عليك زاد فمن خلق، كٌلو قاؿ ابن قيم اٟتوزية: "الدين

 ٔتكاـر النفس كتزكية ا٠تلق حسن فإف التصٌوؼ، ِف عليك زاد ا٠تلق ِف عليك زاد فمن خلق "التصٌوؼ: الكتاسل
 "1157الخالؽ.

التصٌوؼ كتزكية النفس كِتديب الخالؽ ٢تا مكانة عظيمة ِف اإلسالـ، ك٢تا أتثَت كبَت على سلوؾ الفرد، إٌف 
ًٌمى  بيًعٍثتي  ك٢تذا أٚتل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص حقيقة رسالتو بقولو: ))ًإ٪تهىا اًرـى  لي٘تى  )ركاه البيهقي(1158الىٍخالىًؽ(( مىكى

ؼ كثيق الصلة برعاية البيئة. كمن ا١تعلـو أف ىناؾ قيم أخالقية بٌناءة إٌف كماؿ الخالؽ الذم ينشده التصوٌ 
يعٌلمها علم التصٌوؼ، ىي ٔتثابة أسس ضركرية ِف توجيو السلوؾ الرشيد ٨تو البيئة، كىي قيمة الفقر بركحو اإل٬تاِب، 

التصٌوؼ ليس ِف صدد ىذا  كقيمة الفكر كالذكر، كقيمة الصرب، كقيمة الزىد، كقيمة اٟتٌب. كىناؾ قيم أخرل ِف علم
 البحث مثل قيمة الذكؽ كقيمة الفناء.

 كفيما يلي بياف العالقة بُت تلك القيم كالسلوؾ الرشيد برعاية البيئة بشكل تفصيلي:
                                                

، ٖتقيق: ا١تختصر ا١تشهور بصحيح البخاري الصحيح اٞتامعـ(. 1987اٞتعفي. ) البخارم عبدهللا أبو إٝتاعيل بن انظر: دمحم  1155
 امعاٞتالنيسابورم. )د.ت(.  القشَتم مسلم بن اٟتجاج بن مسلم اٟتسُت . كانظر أيضان: أبو28، ص 1البغا، )بَتكت: دار ابن كثَت(، ج ديب مصطفى
  ػ50، ص5اٞتديدة(، ج الفاؽ ، )بَتكت: دارمسلم صحيح ا١تسمى الصحيح

الفقي، )بَتكت: دار الكتاب  حامد ، ٖتقيق: دمحمنستعُت وإايؾ نعبد إايؾ منازؿ مدارج السالكُت بُتـ(. 1973ابن قيم اٟتوزية. )  1156
 .307، ص2(، ج2العرِب، ط

 .465، ص1ا١ترجع نفسو، ج  1157
(، 1النظامية، ط ا١تعارؼ دائرة ، )حيدر آِبد، ا٢تند: ٣تلسالكيرى السننق(. 1344البيهقي. ) علي بن اٟتسُت بن أٛتد بكر أبو   1158

 .191، ص 10ج
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 قيمة الفقر بروحو اإل٬تايب (1)

٭تاء سلب، ىذا ا١تعٌت اٟترِف ٢تذه الكلمة لو إ 1159إٌف الفقر ِف مفهومو اٟترِف يعٍت ا١تسكنة كاٟتاجة كالنقص.
إاٌل أف الفقر كقيمة ِف التصٌوؼ يعٍت كضع اإلنساف ِف دكاـ اٟتاجة إذل نصر هللا كٝتاحو كرضاه. كال شٌك أف مثل 

دفعو نفسو إذل البحث عن القناعة اٞتسمية كالقناعة ِب١تلذات لفرد على السيطرة على نفسو لئال تىذا الوضع ٯتٌكن ا
 ا١تادية الخرل. 

، الباحثة ِف Annemary Schimmelر ىو الوصوؿ إذل رضا هللا. آشل مارم شخيمل إٌف ا٢تدؼ من الفق
 1160التصوؼ اإلسالمي، ذكرت أف اٞتنيد مدح الفقر ككصفو بنو ْتر من الذل ا١توصل إذل الفوز الكامل.

ات إٌف قيمة الفقر كقيمة مهمة ِف توجيو السلوؾ الرشيد برعاية البيئة ال تعٍت اعتماد اٟتياة على تربع
اآلخرين، فالفقَت اٟتقيقي ِف نظر التصٌوؼ ىو من حافظ على كرامتو من االعتماد على غَت هللا سبحانو. كإ٪تا الفقر 
كثيق الصلة بتوجيو السلوؾ الرشيد برعاية البيئة ِبعتباره قٌوة ِف السيطرة على النفس من الطمع على ا١تاديت. ك٢تذا، 

 سلوؾ االقتصاد، كعدـ الًتؼ كاإلسراؼ، كالبعد من الننية.يدخل ِف مفهـو الفقر بركحو اإل٬تاِب 
من أمعن النظر ِف كافة الزمات البيئية ا١تعاصرة، ٬تد أف أغلب أسبابا يعود إذل طمع اإلنساف، كشرسو 

االقتصاد. بذا  لالستيالء على كافة ما ِف الرٌب كالبحر، كأننيتو، اليت كثَت ما تقـو با الدكؿ الغربية ٔتذىبو الرأٝتارل ِف
 النوع من السلوؾ غَت الرشيد ِف االستهالؾ كاستغالؿ الثركات الطبيعية يؤدم إذل كقوع العديد من الزمات البيئية.   

لقد قاـ العديد من ا١تفكرين بتوجيو االنتقاد إذل ىذا النوع من السلوؾ غَت الرشيد كاالستغالؿ السيء، سواء 
 .E. Fلمُت. كمن أبرز ا١تنتقدين ٢تذا الوضع من ا١تفكرين الغربُت أم. ؼ. شيوماخر من الغربيُت أنفسهم أك من ا١تس

Schumakcer،1161 نيكوالس ستاـرNicholas Sterm ،1162  ك بيًت ؿ. برجرPeter L. Berger.1163  كأما أبرز

                                                
 انظر:  1159

Hans Wehr and J. Milton Cowan. (1976). A Dictionary of Modern Written Arabic, (London: Harrap [etc.]), p.722. 
 انظر:  1160

Annemary Schimmel. (2003). Mystical Dimensions of Islam (Dimensi Mistik Dalam Islam), translated by Sapardi, 

Djoko Damono, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2
nd

 Ed), p.73. 
  انظر:  1161

E.F. Schumakcer. (1973). Small Is Beautiful: Economic As if People Mattered, (New York: Harper and Row,). 
 انظر:  1162

Nicholas Sterm, ―The Official Review on The Economics of Climate Change‖ in The Guardian, 29
th
 November 2007. 

 انظر:  1163
Peter L. Berger. (2005). Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial, translated by A. Rahman 

Toleng, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2
nd

 Ed). 
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 كضياء الدين 1165كالسيد حسُت نصر، كدمحم عمر شربا، 1164علي شريعيت،ىم ا١تنتقدين من ا١تفكرين ا١تسلمُت 
 سردر.

من ا١تنتقدين ٢تا. كإ٪ٌتا  إٌف قيمة الفقر بركحو اإل٬تاِب ليست دعوة إذل حٌب كأتليو ا١تسكنة، كما يتو٫تها كثَته 
ينبغي كضع قيمة الفقر بركحو اإل٬تاِب ِف موضعو الصحيح الذم يتمثل ِف الرشد ِف االستهالؾ، كرعاية البيئة، 

 كالتنمية ا١تستدٯتة.
 

 ريق للتأمل والتفكر.قيمة الفكر والذكر: ط (2)
إٌف قيمة الفكر كالذكر يعكس التأٌمل كالتفٌكر كإبداء االحًتاـ للكوف كخالقو. فالعالقة بُت هللا كالكوف 

، كإ٪ٌتا العالقة بينها عالقة Sachiko Murataكاإلنساف ليست عالقة التصارع كالتصادـ، كما قالو شاجيكو موراَت 
 1166التقارب كالتناغم.

ِف آيت هللا الكونية اليت تيظهر عظمة هللا كحكمتو البالغة ٬تد أف هللا دل ٮتلق الكوف سدل من أتمل كتفكر 
بال ىدؼ. كقد أشار العديد من اآليت الكونية على حكمة هللا البالغة كراء خلق الكوف مثل سورة آؿ عمراف اآلية 

 .39-38، كسورة الدخاف اآلية 38آلية ، كسورة ص ا115، كسورة ا١تؤمنوف اآلية 16، كسورة النبياء اآلية 191
إٌف قيمة الفكر تعٍت التأمل العميق ا١تؤدم إذل الذكر ِبٟتقيقة العظمى كراء الكوف، أال كىي هللا. ك٢تذا كرد ِف 

" كقد عٌلق عبد القادر اٞتيالشل على ىذا الثر قائالن: "من تفٌكر ِف 1167الثر: "تفٌكر ساعة خَته من عبادة سنة.
 .1168ِبرادة قويٌة لفهم هللا، فتفٌكره خَته من عبادة ِف ألف سنة، لٌف ىذه ا١تعرفة معرفة حقيقية"معرفة هللا 
على الرغم من أف الثر أعاله ٥تتلف بُت أئٌمة الثر ِف اٟتكم على صٌحتو أك ضعفو، إاٌل أنٌو ال شٌك أف  

ي: اإلٯتاف، كاإلسالـ، كاإلحساف. فبيعد اإلٯتاف ذلك الثر يوحي بٌف الفكر كالذكر يولد ِف طياتو البعاد الثالثة، كى

                                                
 انظر:  1164

Ali Syari‘ati. (1996). Humanisme: Antara Mazhab Islam dan Mazhab Barat, translated by Afif Muhammad, 

(Bandung: Pustaka Hidayah). 
 انظر:  1165

M. Umer Chapra. (1995). Islam and The Economic Challenge, (Herndon, USA: IIIT Press). 
 انظر:  1166

Sachiko Murata. (1996). The Tao of Islam, translated by Rahmani Astuti and MS Nasrullah, (Bandung: Mizan), 

p.165. 
 انظر:  1167

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani. (2006). The Secret of Secret: Menyingkap Tabir Rahasia Ilahi, translated by Mudhofir 

Abdullah, (Yogyakarta: Suluh Press, 1
st
 Ed), p. 16 

 انظر:  1168
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يدعو الفرد إذل تعظيم هللا، خالق ىذا الكوف. كبيعد اإلسالـ يدعو إذل ا٠تضوع، كا٠تنوع، كالطاعة، كالتمسك بكامر 
 هللا كنواىيو. بينما بيعد اإلحساف يدعو إذل التحلي ِبٟتكمة كاآلداب ِف كٌل أمرو، ٔتا فيو رعاية البيئة.

بينما  1169حساف ِف شأف رعاية البيئة، ِف نظر القرضاكم، يعٍت اٟتفاظ على البيئة، كرعايتها كاحًتامها.فاإل
أٌف  Chittikc كشيتيك Murataكيرل موراَت  1170يرل السيد حسُت نصر، أٌف اإلحساف يعكس ٚتاؿ النفس البشرية.

 1171حقيقة اإلحساف ىي اإلخالص.
كاإلحساف، كٌلها ٭تمل صاحبها إذل ما ٝتٌاه القرآف حٌقان. كاٟتٌق ىو  تلك البعاد الثالثة؛ اإلٯتاف كاإلسالـ

مرة، كأمر القرآف الناس بف يتصرفوا كيتكلموا ٔتا يتوافق  350أحد أٝتاء هللا اٟتسٌت. كقد كردٍت كلمة اٟتق ِف القرآف 
ٟتق، الذم يتمٌثل ِف الشر مع اٟتق. كىذا يعٍت أف الفرد حينما يقًتب من اٟتٌق ٬تد قٌوة ركحية ١تقاكمة نقيض ا

 كاإلفساد. ك٢تذا يدخل ِف مفهـو اٟتٌق الوعي ِب١تسؤكلية ٕتاه البيئة. 
ك١تٌا كاف نقيض اٟتٌق ىو الباطل، فكٌل الفعاؿ اليت توصف ِبلبطالف تعكس بٌنا أفعاؿ ضٌد هللا. كإذا ربطنا 

 لفرد من أجل نشر الفساد ِف الرض.ىذا ا١تعٌت بشأف رعاية البيئة يدخل ِف مسٌمى الباطل ما قاـ بو ا
ك٢تذا، ٯتكن القوؿ بف قيمة الفكر كالذكر كثيق الصلة برعاية البيئة، لنو من خالؿ ىذه القيمة يتوصل الفرد 

 إذل اإلٯتاف كاإلسالـ كاإلحساف اليت يورث الوعي ِب١تسؤكلية بشأف رعاية البيئة. 
 

 قيمة الصير: سعي ٞتعل اإلنساف أكثر فعالية. (3)
، كالسيطرة على النفس، كاٟتبس، كقوة التمٌسك ِب١تبدأ.إ كتعترب قيمة  1172ٌف الصرب ٔتعناه اٟترِف يعٍت العـز

الصرب قيمة ضركرية أف يتحٌلى با كل من سلك طريق التصٌوؼ، بدءان من الصرب على كساكس الشيطاف، كالصرب على 
 الذل، كالصرب من اٞترل كراء الشهوات.

متوافقة مع قيمة الشكر، كما أنو مرتبطة كذلك بقيمة التوبة. حينما يتوب ا١ترء يشعر كقيمة الصرب مرتبطة ك 
فدكر الصرب ِف  1173ِبلندـ بشأف ما قد فعلو ِف ا١تاضي، كيعـز نفسو على عدـ العودة إذل نفس الفعل مرة أخرل.

                                                
 .184، صرعاية البيئة يف شريعة اإلسبلـانظر: يوسف القرضاكم،   1169
 انظر:  1170

Sayyed Hossein Nasr. (2003). The Hearth of Islam: Enduring Values for Humanity, (New York: Harper Collin 

Publisher), p. 236. 
 انظر:  1171

Sachiko Murata and William C. Chittikc. (1994). The Vision of Islam, (St. Paul, Minessota: Paragon House Press), 

p. 277 
 انظر:  1172

Hans Wehr and J. Milton Cowan, A Dictionary of Modern Written Arabic, p. 501. 
 انظر:  1173
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لٌف ٙتن اٞتنة للمؤمن يتمثل ِف التوبة جلي، حيث إٌف ا١ترء ٭تتاج إذل الصرب من أجل ِتذيب شهواتو كالسيطرة عليها. 
ـى  خىاؼى  مىنٍ  كىأىمها ﴿: 40ا٠توؼ من مقاـ هللا كني النفس عن ا٢تول، كقد قاؿ هللا ِف سورة النازعة اآلية   رىبًٌوً  مىقىا

 .﴾ اٍلمىٍأكىل ًىيى  اٞتٍىنهةى  فىًإفه  . ا٢ٍتىوىل عىنً  النػهٍفسى  كىنػىهىى
ساسي كراء كل أفعاؿ مذمومة. كقد ٝتى ا١تتصوفوف مقاكمة النفس إٌف النفس المارة ِبلسوء ىي السبب ال

كلكن ال ينبغي أف  1174المارة ِبلسوء بنا اٞتهاد الكرب، لف أعدل أعداء اإلنساف ىي نفسو اليت بُت جنبيو.
س التائب ييتصٌور أٌف كٌل نفسو دافعةه إذل الفعاؿ ا١تذمومة فحسب، كلكن ىناؾ النفس ا١تطمئنة اليت تتمثل ِف نف

 .27كالعائد إذل هللا تعاذل، كما ذكر ِف سورة الفجر اآلية 
إٌف الصرب ِف مفهومو الواسع يشمل الدب ٕتاه هللا، كالدب ٕتاه الكوف، كالدب ٕتاه البشر ٚتيعان. فالصرب 

، يتوافق الصرب مع ٔتفهومو الواسع يدخل ِف ٣تاؿ االقتصاد، كالصناعة، كالتنمية، كالًتبية. ففي ٣تاؿ االقتصاد مثالن 
َ.Saving, and Not wasteful، كعدـ اإلسراؼ Effective and Efficientمفهـو الفعالية 

إٌف قيمة الصرب كثيقة االرتباط برعاية البيئة، لٌف استثمار البيئة كحسن إدارِتا ٔتا ال يؤدم إذل سوء استغال٢تا 
ىم ِف رعاية البيئة. من خالؿ قيمة الصرب يتمكن البشرية من كإفسادىا متوقفة على صرب اإلنساف الذم ىو العنصر ال

 ٖتقيق التنمية ا١تستدٯتة البعيدة من الطمع كالشراسة.
 

 قيمة الزىد: حّل ١تشكلة اإلسراؼ يف االستهبلؾ.  (4)
كأما الزىد ِف عرؼ التصٌوؼ يعٍت السعي اٟتثيث  1175الزىد ٔتعناه اٟترِف يعٍت رفض ا١تادية كالرضا ِبلقلة.

 1176ل ترؾ ا١تلذات الدنيوية كإف حٌلت من أجل أف ينخلع من كل أمر قد يبعده عن هللا تعاذل.من أج
يرل بعض ا١تتصوفُت، مثل ابن قدامة، ال يلـز أف يكوف الزىد أف يًتؾ ا١ترء كل ما لو صلة ِبلدنيا، فيصبح أف 

ؼ نفسو إذل ىدؼ ما ىو أعلى ال يكوف للمرء أٌم عمل، كإ٪ٌتا الزىد ىو صرؼ النفس عن ا١تلذات. فالزاىد يصر 
 1177قيمة من ٣ترد ا١تلذات الدنيوية، إف دل يكن لو ىدؼ للحصوؿ إذل ما ىو أعلى قيمة فال يسمى ِبلزاىد.

                                                                                                                                                       
Syeikh Abdul Qodir al-Jilani, The Secret of Secret, p. 39. 

 انظر:  1174
Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik Dalam Islam, p. 141. 

 انظر:   1175
Hans Wehr and J. Milton Cowan, A Dictionary of Modern Written Arabic, p. 383. 

 انظر:  1176
Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik Dalam Islam, p. 139 

 .338، )د.ـ: د.ط.، د.ت(، ص ٥تتصر منهاج القاصدينأٛتد بن قدامة،  انظر:  1177
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ال شٌك أٌف الزىد ِف مفهومو الصحيح ال يعٍت إ٫تاؿ اٟتاجات الساسية اليت تعرؼ ِف الفقو اإلسالمي 
ف ٙتة عالقة كثيقة بُت قيمة الزىد كرعاية البيئة. إف قيمة الزىد ٖتمل ِبلضركرات ا٠تمس. كىذا ا١تفهـو الصحيح يبُت أ

البشرية إذل العودة إذل الرشد ِف عملية االستهالؾ كاإلنتاج اليت تتسم ِبلعدالة كا١تساكاة كاعتبارة االستدامة، كاٟتفاظ 
  1178على البيئة.

، منذ الثورة الصناعية ازداد معدؿ االستهالؾ ِف الدك  ؿ الغربية ا١تتقدمة ٔتا ال يتساير مع إمكانية كمن ا١تعلـو
 1179الرض بثركاِتا ادكدة. كىذا االزديد ِف معدؿ االستعالؾ ما ىو إال من أجل إشباع حاجات البشرية ا١تسرفة.

 كقد أدل ىذا االستغالؿ السيء إذل ظهور الفساد كالزمات البيئية بشىت أشكا٢تا.
لوؿ ا١تهمة ١تواجهة التسرع ِف الزمة البيئية، لنو من خالؿ الرشد ِف إف قيمة الزىد كنشرىا تعد إحدل اٟت

 االستهالؾ دكف إسراؼ كتبذير، كمن خالؿ الرشد ِف اإلنتاج بفعالية، يشبع البشرية حاجتو ِبعتداؿ دكف طمع.
قاؿ تعاؿ: كقد أرشد القرآف الكرصل الناس ب٫ٌتية التوٌسط كاالعتداؿ ِف االستهالؾ دكف إسراؼ كتبذير، حيث 

بُّ  الى  ًإنهوي  تيٍسرًفيوا كىالى  كىاٍشرىبيوا كىكيليوا ﴿ . كىذه اآلية ٯتكن اعتبارىا نقدان قرآنٌيان ٕتاه أسلوب اٟتياة 1180﴾اٍلميٍسرًًفُتى  ٭تًي
 ا١تعاصرة اليت تقـو على ا١تبالغة كاإلسراؼ.  

 
 قيمة اٟتّب: دعوة إَل حّب البيئة  (5)

ٟترِف يعٍت ا١تودة كالرٛتة. ِف عرؼ التصوؼ، يفهم من قيمة اٟتٌب أنا ٤تبة إٌف اٟتٌب أك اٌبة ِف معناه ا 
العبد لربٌو كمعرفتو لو. كقد ذكرت أشل مارم مقولة الغزارل بشأف اٟتب، أٌف اٌبة من دكف ا١تعرفة ٤تاؿ. فا١ترء ال ٭تب 

ىي معرفة عقلية، كإ٪تا معرفة من خالؿ كقد ذكر بعض ا١تتصوفُت أف ا١تعرفة اليت تورث اٌبة ليس  1181إال ما يعرفو."
 1182الفهم العميق لسرار اللوىية.

                                                
 انظر:  1178

Alan Thein Durning. (1984). How Much is enough? The Consumer Society and The Future of The earth, (New 

York: St. Vladimir Seminary Press), p. 218. 
 انظر:   1179

M. Umer Chapra. (1999). Islam dan Tantangan Ekonomi, translated by Nur Hadi Ihsan, (Surabaya: Risalah Gusti), 

p. 24. 
 .31سورة العراؼ، اآلية   1180
 انظر:   1181

Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik Dalam Islam, p. 166 
 انظر:  1182

Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik Dalam Islam, p. 166 
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إف اٟتٌب كاٌبة من خالؿ ىذا ا١تعٌت لو صلة كثيقة برعاية البيئة. فقيمة اٟتب مرتبطة ِب١تعرفة كالطاعة. ككثَت 
ال  1183الطاعات إذل من أحبو."ما يقوؿ ا١تتصوفوف بػ "أٌف ٤تٌبة هللا تعٍت ٤تٌبة طاعتو"، ك"أف اٟتٌب اٟتقيقي ىو فعل 

 شٌك أف مثل تلك العبارة أعالىا تصٌور كيفية التعامل مع هللا كمع الكوف كمع الناس ٚتيعان.  
على الرغم من أف اٟتٌب ال بٌد أف يتوٌجو ِف الدرجة الكذل إذل هللا تعاذل، إاٌل أنو من مظاىر حٌب العبد ، 

٭تٌب البيئة اليت يعيش ِف كسطها. فحٌب الفرد للبيئة يعٍت أف يزداد شعوره أف ٭تٌب نفسىو، كأف ٭تٌب من حولو، كأف 
 ِب١تسؤكلية ٕتاه رعاية البيئة، كاٟتفاظ عليها، كمنع الفساد عنها. 

إٌف القيم ا٠تمسة السابق ذكرىا أعاله ٘تثل الكلوية ِف الًتبية الخالقية اليت ينشدىا القرآف كالسنة من أجل 
د برعاية البيئة. كال شٌك أف للًتبية الخالقية كإصالح الفرد بتصٌوراتو ٕتاه الكوف خطوة مهمة من توجيو السلوؾ الرشي

 ا٠تطوات ٨تو الًتبية البيئية. 
أٌف الًتبية البيئية ال بد أف ينظر اإلنساف إليو من أبعاد ثالثة؛ Felix Guattariَكقد ذكر فيليكس جواَترم 

فالًتبية الخالقية من خالؿ تزكية النفس بزرع  1184االجتماعية، كبعد البيئة النفسية. بعد البيئة الطبيعية، كبعد البيئة
 القيم ا٠تمسة السابقة تدخل ضمن بعد البيئة النفسية.

 
 ا٠تا٘تة ونتائج البحث . ج

قرآنية" ، ٯتكن  رؤية البيئة: برعاية الرشيد ا٠تلقية كأثرىا على السلوؾ بعد جولة علمية حوؿ موضوع "الًتبية
 خالص أىم النتائج التالية: است

اىتم القرآف ِبلبيئة كبعناصرىا اىتمامان ِبلغان، حيث كٌجو القرآف أنظار الناس إذل الكوف، من أجل إعطاء  (1)
 الوعي بضركرة اٟتفاظ على البيئة.

قائمة على  إف الًتبية البيئية ىي من أىم ا٠تطوات ٨تو توجيو الناس السلوؾ الرشيد برعاية البيئة. كالًتبية البيئية (2)
إعطاء التصور الصحيح ِف العالقة بُت هللا كالكوف كاإلنساف. اإلنساف مستخلف ِف الرض، مؤ٘تن على  

 كل ما سخر هللا لو لداء مهمتو.
إف إصالح القلب كتزكية النفس أك ما يعرؼ ِبلًتبية ا٠تلقية ضركرة ال غٌت عنها ِف الًتبية البيئية من أجل  (3)

عاية البيئة. كالًتبية ا٠تلقية قائمة على غرس ٜتس قيم سلوكية بدءان من قيمة توجيو السلوؾ الرشيد بر 
                                                

 ظر:ان  1183
Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik Dalam Islam, p. 167 

 انظر:   1184
Alan Drengson and Yuichi Inue. (1995). The Deep Ecology Movement: An Introductory Anthology, (Berkeley: 

North Atlantic Publisher), p. 12. 
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الفقر بركحها اإل٬تاِب، كقيمة الذكر كالفكر كالذكر، كقيمة الصرب، كقيمة الزىد، كقيمة اٟتٌب. كتدخل 
 الًتبية ا٠تلقية ضمن نطاؽ بعد البيئة النفسية ِف الًتبية البيئية.

 

 فهرس ا١تصادر وا١تراجع . ح
 لكتب العربية:ا

 القرآف الكرصل
 اٟتق. دعوة سلسلة: اإلسالمي العادل رابطة .واإلنساف البيئة .(ىػ1416رضا. ) علي زريق، أبو
 دمحم بن سامي: ٖتقيق .العظيم القرآف تفسَت ـ(.1999الدمشقي. ) القرشي عمر بن إٝتاعيل الفداء أبو كثَت، ابن

 طيبة. دار: ا١تدينة سالمة.
 الفقي. حامد دمحم: ٖتقيق .نستعُت وإايؾ نعبد إايؾ منازؿ بُت السالكُت مدارج ـ(.1973ة. )اٟتوزي قيم ابن

 .2ط العرِب، الكتاب دار: بَتكت
 ٤تمود ٖتقيق: .ا١تُْعرب ترتيب يف ا١تُْغرب .(ـ1979) علي.  بن السيد عبد بن الدين نصر الفتح أبو ابن ا١تطرزم،

 .1ط ، زيد بن أسامة بةمكت: ٥تتار. حلب اٟتميد كعبد فاخورم،
 .1ط صادر، دار: بَتكت .العرب لساف .)ت.د( اإلفريقي منظور ابن
 .ط.د: ـ.د .القاصدين منهاج ٥تتصر أٛتد. )د.ت(. قدامة، ابن

 اللبنانية. ا١تصرية الدار: القاىرة  .البيئة وتلوث اإلنساف ـ(.1999السيد. ) دمحم أرنؤكط،
 .البخاري بصحيح ا١تشهور ا١تختصر الصحيح اٞتامع ـ(.1987اٞتعفي. ) هللاعبد أبو إٝتاعيل بن دمحم البخارم،

  كثَت. ابن دار: بَتكت البغا. ديب مصطفى: ٖتقيق
 ا١تعارؼ دائرة ٣تلس: ا٢تند آِبد، حيدر .الكيرى السنن (.ىػ 1344علي. ) بن اٟتسُت بن أٛتد بكر أبو البيهقي،

 .1ط النظامية،
 .1ط كالًتٚتة، كالتوزيع كالنشر للطباعة السالـ دار .والبيئة اإلسبلـ ـ(.2000الرٛتن. ) عبد جَتة،
 اٞتامعية. ا١تطبوعات دار: اإلسكندرية .الشريعة ضوء يف البيئة ٛتاية قانوف ـ(.1995راغب. ) ماجد اٟتلو،

 نشركف. لبناف مكتبة: بَتكت خاطر. ٤تمود ٖتقيق: .الصحاح ٥تتار ق(. 1415) بكر. الرازم، أبو
 العامة ا١تصرية ا٢تيئة: القاىرة .ا١تنار بػتفسَت ا١تشهور اٟتكيم القرآف تفسَت ـ(.1990علي. ) بن رشيد دمحم رضا،

 للكتاب.
 ا٢تداية. دار: . القاىرةالقاموس شرح يف العروس اتج  .(ت.مرتضى. )د الزبيدم،
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 للنشر، الكتاب مركز .بلميإس منظور من البيئة قضااي .(ـ2004عوض. ) عبده كأٛتد الرحيم عبد أٛتد السايح،
 .1ط
 اٞتوزم. ابن دار: بَتكت .اإلسبلمي الفقو يف البيئة أحكاـ ٤تمهد. )د.ت(. بن عمر بن هللا عبد السحيباشل،
 عبد: ٖتقيق .ا١تناف كبلـ تفسَت يف الرٛتن الكرًن تيسَت ـ(.2000هللا. ) عبد بن نصر بن الرٛتن عبد السعدم،

 الرسالة. مؤسسة: َتكتب اللو٭تق. معال بن الرٛتن
 .1ط ف،.د .الوضعية ابلقوانُت مقارانً  اإلسبلمي البيئة ٛتاية قانوف .(ـ 1996الكرصل. ) عبد أٛتد سالمة،

 العرِب. ا٠تليج مؤسسة: . الريضالدراسية وا١تناىج البيئة.(ـ1984إبراىيم. ) شلب، أٛتد
 الشريعة ٣تلة ِف منشور ْتث ،البيئة لىع اٟتفاظ يف اإلسبلـ منهجـ(. 2002أٛتد. ) عدنف الصمادم،

 كا٠تمسوف. اٟتادم العدد ، ِبلكويت اإلسالمية كالدراسات
 الرسالة. مؤسسة: بَتكت .القرآف آي أتويل يف البياف جامع ـ(.2000جرير. ) بن دمحم الطربم،

 اٟتديث. ارد: القاىرة .الكرًن القرآف أللفاظ ا١تفهرس ا١تعجم  .(ـ1996فؤاد. ) ٤تٌمد الباقي، عبد
 اٞتنائي الدويل والقانوف الداخلي اٞتنائي القانوف يف البيئة ٛتاية موسوعة ـ(.2003صاحل. ) ٤تمود العادرل،

 .1 اٞتامعي،ط الفكر دار: اإلسكندرية .اإلسبلمي والفقو
 السامرائى. كإبراىيم ا١تخزكمى مهدل: ٖتقيق .العُت كتاب،(ىػ1402) أٛتد. بن ا٠تليل الرٛتن عبد الفراىيدل، أبو
 ا٢تالؿ. كمكتبة دار: العراؽ

  سينا ابن مكتبة .التلوث من وٛتايتها وقضاايىا مشاكلها: البيئة .(ـ1999القادر. ) عبد دمحم الفقي،
 علي دمحم: ٖتقيق .الكبَت الشرح غريب يف ا١تنَت ا١تصباح .(ىػ1399ا١تقرم. ) علي بن دمحم بن أٛتد الفيومي،

 .2ط العلمية، ا١تكتبة: إبراىيم. بَتكت الفضل أبو كدمحم البجاكم
 الشركؽ. دار: القاىرة .اإلسبلـ شريعة يف البيئة رعاية يوسف. )د.ت(. القرضاكم،

 القاىرة. دار: القاىرة .حضارية إسبلمية رؤية: والبيئة اإلسبلـ .(ـ2003دمحم. ) بركات  مراد،
 .1ط المنية، للعلـو العربية نيف أكادٯتية مطبوعات .والبيئة اإلسبلـ ـ(.1999دمحم. ) مرسي دمحم مرسي،
 .مسلم صحيح ا١تسمى الصحيح اٞتامع النيسابورم. )د.ت(. القشَتم اٟتجاج بن مسلم اٟتسُت أبو مسلم،

  اٞتديدة. الفاؽ دار: بَتكت
 دار: شقدم الداية. رضواف دمحم: ٖتقيق .التعاريف مهمات على التوقيف .(ق1410) الرؤكؼ. عبد بن دمحم ا١تناكم،

  .1ط ا١تعاصر، الفكر
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