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 المقدمة :
لمية  أن ية،رك ال شك أن البيئة المحيطة ببني البشر نعمة إلهيةة ببةأ أن ينةشن شةيئد مد،يوةدى شلمةع المةنع    

ي القرآن النري  شب، لن بيمتهد بشتع الشسدئأ المتشفورة ل،ي ى شبقدء هذه النعمة متعمقة ببقدء احترامهد شالحفدظ لميهدى
 .الشريفة بدلبيئة شحمديتهد من األخطدر المح،بة بهد أيمد لندية شاهتمد  السنة النبشية ش

الممتقةع البيئةع عمةتتمر لمةع المشةرفشن شالبيئةة  ش  فةي ممعيةة عمعةد لحمديةة اننسةدن المخمصشنأحسن شب، 
طمبةةة المدمعةةد  العرابيةةة لهةةذا اليةةرو النبيةةأى شهةةش أمةةر فةةي  ديةةة الفةةر  حةةين اختةةدرشا   األشأ لطةة ا المدمعةةد 

ا لهةةذه األرو شهةةذه البيئةةة التةةي نترلةةر  بةةين ى ش شفةةدء النةةري  مةة،لشةلتمبيةةة مشةةدرنة منةةد فةةي المةةتتمر ش ش ى شالسةةرشر
  لنشانةةةد لبح نةةةد المتشايةةةع الةةةذ  نق،مةةة  فةةةي حمديةةةة البيئةةةة فةةةي المنظةةةشر انسةةة مي ع االختيةةةدر لمةةةع عشبةةة منبدتهةةةد

 .عاالل   البيئع الخدص بةالمحشر السد،س  يمن -بإذن اهلل تعدلع- المتتمر المذنشر

نة، اليديةة ى ششبشفةد لهتمةد  انسة   بحمديةة البيئةةبة،ءا بدمشيشلد  هدموةى هذه الشربة العممية   تندشلب، ش 
فية  لةن اهتمدمة   ىالبيئةة ّنظدفةةى شمةرشرا ببيةدن لنديةة انسة   بخميفةة فةي األروال من شمش، اننسدن الذ  هةش

نة،ا حةرص انسة   ت م نند الحيةدةلمع هةذه األرو المعطةدءىالتةي تشةدر  الحيشانةد ى ش بدلتشمير شالتخيير شالزرالةة
ال يةرار  فةي الحيةدة حفدظةد لمةع حيشيتهةد شممدلهةد شالهنةدء لن االبتعد، لن انسرافى شتطبيق بدلة،ة عال يةرر ش 

 فيهد.

ى  ةة  ذَيةةأ  البحةةر بمقترحةةد  رأيندهةةد يةةرشرية فةةي  نتةةدئ شأهةة  ال لتبةةين خ صةةة المشيةةش  الخدتمةةة مةةدء ش 
 . المدنا انل مي

 

 .اهلل المستعدنش  ىشالتشفيقنأ النمد  ر متتممنع لهذا النت شأخيرا  

 

 

 المشرف : ال،نتشر ،ل،ار البدلني                         ال،ين لمي               الطدلا : معفر نم     
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  إهتمام اإلسالم بحماية البيئة

إّن لفظة عالبيئة  لة  تةر، فةي القةرآن النةري  شال فةي السةّنة النبشّيةةى ألّنهةد مح، ةة مةّ،ا ى إاّل أّن البدحةر حينمةد 
األرو شمد تيم  من منشند   ير حية مم مة فع مظةدهر سةط  البيئة الذ  هش: ي،ّبق الّنظر فيهمد يم، مفهش  
شمةةةشار، ميةةةدهى شمنشنةةةد  حيةةةة مم مةةةة فةةةع  ةشسةةةهشأ شش،يةةةدنى شصةةةخشر شمعةةةد،ن شتربةةةاألرو مةةةن مبةةةدأ شهيةةةدا 

النبدتد  شالحيشاند  برية النشأة سشاء ندن  لمع اليدبسة أش فع المدء شمد يحةيط بةدألرو مةن  ة ف  ةدز  يية  
ن ير من العندصر األسدسية ال زمة لشمش، الحيدة لمع سط  األرو نمة، أن البيئةة بهةذا المفهةش  ضاألرو شمةن ال

نمد شهش مةذنشر فةي أحد،يةر  . 1عآية  فع سشر مختمفة 199ب، شر، ذنرهد فع القرآن النري  فع  لميهد شمد حشلهدض
 ألشيدء إممدال ى شتأتي السّنة النبشية تفصي  .ل،ي،ة أن ر تفصي   شتشييحد ى ألّن القرآن  دلبد  مد يذنر ا

تم ةأ شبدلّنظر في هةذه الّنصةشص انسة مّية نمة، أّن انسة   اهةتّ  بدلبيئةةى شأمةر المسةممين بحمديتهةدى بةأ 
حمدية البيئة الطبيعية شاالمتمدلية ه،فد  من أه  أه،اف انس   الحيشيةى شتشي  مظهرا  من أبرز مظدهر لنديت  

ننسةةدن شحمديةةة الطبيعةةةى شحرصةة  لمةةع نظةةد  الحيةةدة شسةةعد،ة النةةش  البشةةر  شاسةةتمرار شمةةش،ه لمةةع هةةذه بسةة مة ا
األروى ذلةةك ألن سةة مة النةةش  البشةةر  شمةةد تعةةديو معةة  مةةن مخمشبةةد  حيةةةى أش ذا  ل بةةة بهةةد ندلتربةةة شالمةةدء 

 .شالهشاء منشطة بحمديتهد من التمشر شالتخريا

تهةةد لبةةد،ة شطدلةةة هلل تعةةدلعى حيةةر يعتقةة، المسةةم  أّن اهلل سةةبحدن  شتعةةدلع يمتةةدز انسةة   بأّنةة  معةةأ حمديش 
رة لخ،مة اننسدنى شلنةع بهةدى شحةّر المسةممين لمةع حمديتهةد شمحدفظةة نظدفتهةد نةع تبقةع الحيةدة  خمق البيئة ُمسخو

 .اننسدنية صّحّية شسميمة

 : مة الحيدةلحمدية البيئة شسشفيمد يمي نحدشأ ذنر أهّ  خطشا  اتخذهد انس   
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  .http://www.islamset.com/arabic/aenv/eip.htmlع   ينظر: البيئة من منظشر إس مي.1ع
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 اإلنسان خليفة في األرض

َوِإْذ قَااََ  ]خمةق اهلل اننسةدن خميفةة فةةي األروى شسةّخر لة  مةد فيهةةد شمةد لميهةدى نمةد يقةةشأ سةبحدن  شتعةدلع: 
َََلُكاْ  َخََلئِاَف ِفاي ]. شيقشأ  2ع[رَبَُّك ِلْلَمََلِئَكِة ِإنِّي َجَِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِليَفة   ِِ  َج . شمةع أّن اهلل معمة  خميفةة  3ع[اْْلَْرضِ ُهَو الَّا

ِِ  َخلَاَ  المَّاَمََواِو َواْْلَْرَض َو َنْااَ َ  ِ اَس المَّاَمَِء َ اَء  ]في األرو سّخر ل  مد فيهد شمد لميهدى نمد شيقشأ سبحدن :  اللَُّه الَّا
( َوَسخََّر َلُكُ  الشَّْمَس َواْلَقَمَر 32ْجِرَ  ِفي اْلَبْحِر بَِأْ رِِه َوَسخََّر َلُكُ  اْْلَنْاَهََر )فََأْخَرَج ِبِه ِ َس الثََّمَراِو ِرْزقَ  َلُكْ  َوَسخََّر َلُكُ  اْلُفْلَك لِتَ 

. شاستخ ف اننسدن لمع  يةره مةن الحيشانةد  شالمخمشبةد  المشمةش،ة يعةش،  4ع [(33َدائِبَاْيِس َوَسخََّر َلُكُ  اللَّْيَل َوالناََّهََر )
أن ن مةةن بةةّشة العقةةأ شحسةةن التّةة،بيرى شلةةش شبفنةةد لنةة، معنةةي انسةةتخ ف نمةة، أّن معنةةده: إلةةع مةةد يتمّيةةز بةة  اننسةةد

لمدرهد أمين لميهد. شيقتيي  اننسدن شصي لمع هذه البيئة ال مدلك لهدى إن  مستخمف لمع إ،ارتهد شاست مدرهد شا 
شيقتيةي  ىهةد شمسةتخمف  فيهةدشاما االستخ ف بطبيعة الحدأ أن يتبع المخمشق مد يأمر ب  مدلك هذه البيئة شخدلق

شاما أمدنة االستخ ف أن يتصرف فيهد تصةرف األمةين فيمةد ل،ية  مةن أمدنةد  فةدألرو أرو اهللى شالعبةد، لبةد، 
هةةذا أنةة  لةةيس ممنيةةة مطمقةةة فةةي انسةة   أ  أنةة  لةةيس مةةن حةةق أ  فةةر، أن يتصةةرف فيمةةد يممةةك نيفمةةد  نةةعاهلل شمع

ششةرشط حة،،هد اهلل سةبحدن  شتعةدلعى منهةد حسةن اسةتي لهد شصةيدنتهد يشدء: فدلممنية في انس   محة،،ة بيةشابط 
شالمحدفظة لميهد مةن أ  تة،مير أش تخريةا شحتةع نفسةك ال تسةتطيع أن تتصةرف فيهةد نيفمةد تشةدءى فأنة  آيةة مةن 

يُكْ  َوََل تُاْلُقا]ى نمةد يقةشأ سةبحدن :  5عآيد  اهلل ممتز  بدلمحدفظة لمع نفسك شحمديتهةد شلة،  إلقدئهةد فةع التهمنةة ِِ وا بِأَيْا
 . 6ع[ِإَلى التاَّْهُلَكةِ 

ششاما هذا الخميفة نمد ذنرند هش العمدرة شالتعميرى شليس الفسد، شالتخريا مةن لممة  الصةدل ى نمةد يقةشأ 
ََْمرَُ ْ  ِفيَهااَ فََْسااتَاْمِفُروُه  ُاا َّ ُتوبُااوا ِإلَْيااِه ِإ َّ ]سةةبحدن  شتعةةدلع:  ٌُ ُهااَو  َْنَشااَأُ ْ  ِ ااَس اْْلَْرِض َواْسااتَا ٌُ ُ ِجياا . أ  معمنةة   7ع[ رَبِّااي َقرِياا
. فدننسةةدن مطمةةشا منةة  لمةةدرة األروى شلمدرتهةةد إّنمةةد تةةتّ  بةةدليرس  9عُزّرالةةد  شُصةةّندلد  شبّنةةدئين  8عُلّمةةدرا ى فقةة، نةةدنشا

ى شالّزر  شالبندءى شانص   شانحيدءى شالبع، لن نّأ فسد، أش إخة أى فهةذه العمةدرة تة،خأ فةي نةشن اننسةدن خميفةة
 . 10عشنمتدهمد يرا من العبد،ة هلل

                                                 

   .30  سشرة البقرة/2ع
  .39ة فدطر/   سشر 3ع
    سشرة إبراهي .4ع
    ينظر: البيئة من منظشر إس مي.5ع
  . 195  سشرة البقرة/6ع
   .61  سشرة هش،/7ع
    أ  بش  هش،.8ع
 .4/330  تفسير المرا ي 9ع
  .24  ينظر: رلدية البيئة في شريعة انس  / 10ع
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فةةإذا شةةعر اننسةةدن المسةةم ى أش أّ  إنسةةدن معتقةة، بةةدهللى أّنةة  خميفةةةى شلمةةأ الخميفةةة هةةش العمةةدرة شالتعميةةرى 
 فيبتع، لن التخريا شالتمشيرى شيحدفظ لمع نظدفة البيئة.
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 الّنظافة

شر انسةةة ميى ألّن انسةةة   اهةةةتّ  بدلّنظدفةةةة ُتع ةةّ، انهتمةةةد  بدلّنظدفةةةة  ةةةدني أسةةةبدا لحمديةةةة البيئةةة فةةةي المنظةةة
اهتمدمةةةد  بدليةةةد ى شمةةةن لةةة  أ،نةةةع مطدلعةةةة بدلنتةةةا الفقهيةةةة انسةةة مّية يمةةة، أّن نّمهةةةد بةةةّ، خّصةةة  بدب هةةةد األشأ بدلّطهةةةدرة 
شالّنظدفةةة شانبتعةةد، لةةن تنمةةيس المةةدءى شنيفيةةة التمّنةةا منهةةدى شنيفيةةة  سةةأ المسةة، شال ّةةشا شالبيةة  مةةن الّنمدسةةد ى 

 ىبةةرز انمةةراءا  الشبدئيةةة لحفةةظ البيئةةة البشةةرية هةةي لنديةةة انسةة   بتربيةةة اننسةةدن لمةةع الطهةةدرة شالنظدفةةةأ أّ معةةف
ى فدنسة   م ةأ ألمةع لمزينةة شالّنظدفةةى شالحفةدظ لمةع الّصةّحة شال،لشة الع تنظيف المس، شال يدا شاألشاني شاأل ةدر
ا  شأممةةأ مظهةةر شأبةةش، لمةةد،ى شلصةةشن البيئةةة شالممتمةةع مةةن الخدّصةةة شالعدّمةةةى شبنةةدء البنيةةة المسةة،ية فةةي أصةةّ  بةةش 

انتشةةدر المةةةرو شالّيةةةعف شالهةةةزاأى ألّن  سةةةأ األليةةةدء الظّةةدهرة المتعّريةةةة لميبةةةدر شاألتربةةةة شالّنفديةةةد  شالحةةةرا ي  
ن  تمةّشرى شبة،  بة  طّبّيةد  أيشمّيدى ش سأ المس  في أحيدن متنةّررة لقةا نةّأ مندبةةى نفيةأ بحمديةة اننسةدن مةن أ ّ 

لةة و شبةةدئي لضمةةراو الشبدئيةةة ش يرهةةد هةةش الّنظدفةةةى شالشبديةةة خيةةر مةةن العةة وى شبةة، امتةة،  اهلل المتطهّةةرينى  أنةة 
ُُّ اْلُمَتَطهِّرِيسَ ]فقدأ:  ُُّ التاَّوَّابِيَس َوُيِح ُُّ ِفيِه رَِجٌَ  ُيِحبُّوَ  َ ْ  يَاَتَطهَُّروا َوا]. شأ نع لمع أهأ ببدء بقشل :  11ع[ِإ َّ اللََّه ُيِح للَّاُه ُيِحا

لممدلةة  . شلمع المسم  أن ينةشن بةين الّنةدس م ةدال  بةدرزا  فةي نظدفتة ى شطهةره الظّةدهر شالبةدطنى بةدأ 12ع[اْلُمطَّهِّرِيسَ 
توع ت ُنشُنشا ن أ نوُن ْ ض من صحب : دل ُنْ  ش أ ْصم ُحشا ل ب دس ُنْ  ح  م ع إ ْخش ان ُنْ  ف أ ْصم ُحشا ر ح  ُمشن  ل  ٌة ف ع النوةدس  ف ةإ نو إ نوُنْ  ب د،   ش دم 

 . 14ع. 13ع ضالمو   ال  ُيح اُّ اْلُفْحو  ش ال  التوف حُّو  

: ضال تمشيةةر اليةةذاء شالمةةدء بمفر ةةد  البةة،ن التةةي تحمةةأ المةةرا ي  شتنقةةأ العةة،ش،ى فيقةةشأ نمةةد يحةةر  النبةةي
ضاتقةةشا  ى شنةةدن يقةةشأ: 16عسةةتحمةضأن يبةةشأ الرمةةأ فةةي م شبةة، ضنهةةع رسةةشأ اهلل ى 15عيبةةشلن أحةة،ن  فةةي المةةدء الرانةة،ض

ى شيقةةش أ فةةي الحةة،ير الةةذ   17عفةةي طريةةق النةةدس شفةةي ظمهةة ض ال لنةةينض بةةدلشا: شمةةد ال لنةةدن  بةةدأ: ض الةةذ  يتخمةةي

                                                 

  .222  سشرة البقرة/11ع
  .108  سشرة التشبة/12ع
   .4091. رب  الح،ير ع58ى ص4،ى و  سنن أبي ،اش 13ع
  .240-239ص/1  الفق  انس مي شأ،ّلت  و14ع
   .344. رب  الح،ير ع124ص/1  سنن ابن مدمة و15ع
   .21. رب  الح،ير ع33ص/1  سنن الترمذ  و16ع
  .رشاه مسم  لن أبي هريرة  17ع
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. شال  18عرشاه أبش ،اش ش، لن معدذ بةن مبةأ: ض اتقةشا الم لةن الة  ر: البةراز فةي المةشار،ى شبدرلةة الطريةقى شالظةأض
يده بدلبراز شمد يشتمأ لمي  من مرا ي ى لدمأ أسدسي في نقأ األمراوى بصةشرة مبدشةرة يخفع أن تمشير مشار، الم

من خ أ المدء الممشرى أش  ير مبدشرة من خ أ تمةشر الخيةراشا  شال مةرا  التةي تسةقع بهةذا المةدء. شفةي ذنةر 
شيعمةةةةأ لمةةةةع  ن مةةةةد ينةةةةشن فةةةةي الظةةةةأ ال تطهةةةةره الشةةةةمسى فيبقةةةةع مرتعةةةةد  خصةةةةبد  لممةةةةرا ي الظةةةةأ لمسةةةةة لطيفةةةةةى أل

لن الفسد، شانفسةد،ى فتة،لش إلةع المحدفظةة لمةع المةدء طةدهرا   نمد أّن هذه األحد،ير ت،ّأ لمع نهي  . 19عتن يرهد
اليبةةشلن أحةة،ن  فةةع نقّيةةد ى شلةة،  إفسةةد،ه بإلقةةدء النمدسةةة شالمخّمفةةد  فيةة  ليظةةّأ مصةة،ر حيةةدة شخيةةر لمبشةةرّيةى فيقةةشأ: ض

فدلتبشأ فع المدء الران، يمعم  بيئة خصةبة  ض 21عنهع أن يبدأ فع المدء المدر ضنمد ض  20عالمدء الران،    ييتسأ في 
المدء المدر  سشف ي لتند ر المينرشبد  شالفيرشسد  التع تسدل، لمع انتشدر األمراو المع،يةى نمد أن التبشأ ف

  لمع أال تير يت،  إلع إلحدق اليرر بدآلخرين حير تصمه  الميده ممش   شهش سمشك يتندفي مع حرص انس 
لضسةةف نحةةن نرتنةةا مخدلفةةد  شةةرلية  ىنفسةةك شالتيةةر اآلخةةرين انط بةةد  مةةن القدلةة،ة الفقهيةةة ضاليةةرر شاليةةرارض

ن يةرة لنة،مد نسةةم  ألنفسةند بيةةا ميةده الممةدر  الصةةحية  يةر المعدلمةةةى شهةي مميئةة بةةدلمشا، النيمدشيةة شالعيةةشية 
 ى نمةةةد نرتنةةةا نفةةةس المخدلفةةةة لنةةة،مد نسةةةم  بيةةةا مخمفةةةد  شالمينرشبةةةد  اليةةةدرة إلةةةع البحةةةدر شاألنهةةةدر شالبحيةةةرا

المصةةةدنع أييةةةد فةةةع البحةةةدر شاألنهةةةدر متمةةةدهمين يةةةررهد البةةةدلم لمةةةع األحيةةةدء المدئيةةةة شأهميةةةة ميةةةده هةةةذه االنهةةةدر 
ل ستخ،ا  الزرالي شاالستخ،امد  المنزليةى سمشنيد   يةر إسة ميةى  يةر بيئيةة نرتنبهةد شنحةن فةع  فمةة مةن أمةر 

 . 22ع،ينند
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 العناية بالتشجير والتخضير والزراعة

الحفةدظ لمةع سة مة البيئةةى شاحة   مةن  يعتبر االهتمد  بمشدريع التشمير شالتخيير سمة مميزة من سةمد 
حمدتهدى شب، سبق انس   في ذلك المنظمد  شالممعيد  البيئيةى حير اهتّ  بدلّتشمير شالّتخييرى نمد منع الّندس 

ال يخفةع مةد لمتشةمير شالخيةرة مةن آ ةدر ذلك ضألّنة  ش شمميع مد ينب  لمع سط  األروى من انيرار بدألشمدر 
هدمةةةة لحفةةةظ التةةةشازن البيئةةةع شتةةةشفير المنةةةدث الم ئةةة  لمحيةةةدة حيةةةر تقةةةش  النبدتةةةد  بعمميةةةة التم يةةةأ اليةةةشئع فتةةةشفر 

الحةةّق أّن لنديةةة الّسةةّنة ى ش  23عاألنسةةيمين الةة ز  لتةةنفس اننسةةدن شالحيةةشان شتخمةةص البيئةةة مةةن  ةةدنع أنسةةي، النربةةشن
                                                 

  .26ى رب  الح،ير ع7ص/1  سنن أبي ،اش، و18ع
ى ضستدذ ال،نتشر/ ممده، أبش المم،ة ليئانس   شصحة الب  ينظر: 19ع

1258a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=55http://.  
    رشاه البخدر .20ع
    رشاه الطبراني بإسند، حسن.21ع
  مي.  ينظر: البيئة من منظشر إس 22ع
 ة.انس   شصحة البيئ   ينظر: 23ع

http://55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=1258
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ية،لش إلةع العمةأ شالت ميةر شالتعميةر شالتشةمير النبشّية بة عالتشةمير شالخيةرة  لنديةة النظيةر لهةدى فمةيس هنةدك بةشٌأ 
. شلةيس هنةدك  24ععان بدم  السدلة شبي، أحة،ن  فسةيمة فةدن اسةتطد  ان ال يقةش  حتةع ييرسةهد فميفعةأ  :من بشل 

أبةةش، مةةن هةةذا الحةة،يرى ألّنةة  يةة،ّأ لمةةع الّطبيعةةة المنتمةةة شالخبةةرة ل نسةةدن  حةةر شتحةةريو لمةةع اليةةرس شالّتشةةمير
المسةم ى فهةةش بفطرتةة  لدمةأ معطةةدء لمحيةةدةى نةةدلنبع الفّيةدوى الينيةةا شال ينقطةةعى حتّةةع إّنةع ليظةةّأ يعطةةي شيعمةةأى 

أ من  مةر  رسة ى حّتع تمفظ الحيدة آخر أنفدسهدى فمش أّن الّسدلة تششك أن تقش ى لظّأ ييرس شيزر ى شهش لن يأن
شال أحةة،  يةةره سةةيأنأ منةة ى ألّن الّسةةدلة تةة،ّق طبشلهةةدى أش يةةنفا فةةي صةةشرهدى فدلعمةةأ هنةةد يةةتّ،  لةةذا  العمةةأى ألّنةة  

بص،،  شاا من يقةش  بدلزرالةة  . شيقشأ 25عيرا من العبد،ةى شالقيد  بحّق الخ فة هلل في األرو إلع آخر رمق
يةةزر  زرلةد فيأنةأ منةة  طيةر أش إنسةةدن أش بهيمةة إال نةةدن لة  بةة   مةد مةةن مسةم  ييةةرس  رسةد أشض شتخيةير األرو:

ن ل  تنن في  نّيةى  26عص،بة ض أنظر نيف تنتا الص،بة شالم شبة لميدرس شالّزار ى لمع مد أخذ من زرل  ش مرهى شا 
شاا مةن اهلل لممّر، اّتمده  إلع اليرس شالزر ى فنّأ مد يستفد، منة  لنةدئن حةّي لة  فية   ةشااى هةذا لة  يةر، بفعمتة  ال ة

لّز شمّأى شل  ينش ذلكى لنّن  حينمد يقش  بفعأ  يخ،  العدّمة شالبيئة شالهشاء فهش م دا لن، اهلل سةبحدن . شيقةشأ فةي 
مةد مةن إمةر ء يحيةي أريةد  فيشةرا منة  نبة، حةراء  ح،ير آخر لن اّلذين يحيشن األرايةع شيقةش  بخ،مةة البيئةة: ض

لةن لةرشة بةدأ أشةه، أن رسةشأ اهلل صةمع اهلل لمية  شسةم  ض. شيقةشأ: ض 27عرا  مةشتصيا منهةد لدفيةة إال نتةا اهلل بة  أ
. فنمةة، فةةي هةةذا الحةة،ير النبةةةشّ   28عضبيةةع أن األرو أرو اهلل شالعبةةد، لبةةد، اهلل شمةةن أحيةةد مشاتةةد فهةةش أحةةق بةة 

يةر، أّن  معأ األرو ممند  لمن يخ،م ى شرش، أّن رم   الترو لمع الصحدبي الزاه، أبي الّ،ر،اءى الّشريف أّن 
 ةةرس األشةةمدر مةةن بةةدا الحةةرص لمةةع الةة،نيدى شالّر بةةة فةةي متدلهةةدى فنيةةف يصةةنع هةةذا أبةةش الةةّ،ر،اء الّةةذ  صةةحا 

 الّرسشأ العظي ى شتتمّمذ لمي ى شلرف من  حقدرة الّ،نيدى شيرشرة الّزه، فيهد !.

شالعمأ لمع تحشيةأ األرو  فبّين ل  الصحدبي المميأ أّن  تعّم  في م،رسة الّنبّشة انهتمد  بدليرس شالّزر ى
نمةد مةدء  . 29عالمر،اء إلع مّنة خيراءى شأّن في ذلك األمر المزيأ لن، اهللى شأّن العمأ لعمدرة األْرو لبد،ة اهلل

مةةن نصةةا شةةمرة فصةةبر لمةةع حفظهةةد شالقيةةد  لميهةةد حتةةع ت مةةر نةةدن لةة  فةةي نةةأ فةةي حةة،ير نبةةش   شةةريف فيقةةشأ: ض
 . 30عضز شمأشيء يصدا من  مرتهد ص،بة لن، اهلل ل

                                                 

   .13004. رب  الح،ير ع191ص/3  مسن، أحم، و24ع
  .63-62  ينظر: رلدية البيئة في شريعة انس  / ص25ع
   .2195. رب  الح،ير ع817ص/2  صحي  البخدر  و26ع
 .رشاه الطبراني  27ع
   .3076. رب  الح،ير ع178ص/3سنن أبي ،اش، و  28ع
  .144شالحيدرة/ ص مص،را  لممعرفةّنة   ينظر: السّ 29ع
   .16636. رب  الح،ير ع61ص/4  مسن، أحم، و30ع
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يةأمر المسةممين بخ،مةة الّزرالةةى شاليةرس شالّتشةميرى شمعةأ فعمهة  هةذا  شابةد  مةن لنة،  هذا هةش رسةشأ اهلل
اهلل تعدلعى فمد بدأ أندس يخّربشنى شيمّش شن شيقطعشن األشمدرى شه  في نفس الحدأى يعّ،شن أنفسه  من أتبد  هذا 

ه  النةري  الّةذ  حتّةع منةع المسةممين الممدهة،ين مةن حةرق األشةمدر النّبع الّرحمة المه،اةى فمد بدأ هتالء مةن رسةشل
 شالّنخيأى حينمد ندن يقشأ ال تقطعشا شمرة م مرة.

ل،  بن زية، نمد يقشأ  أشأ من أنشأ محميد  بيئية ال يمشز بطع شمرهد شال بتأ حيشانهد.  شندن النبي
ة بري،ا بري،ا ال يخبط شمره شال يعي، إال مد يسدق حمع رسشأ اهلل صمع اهلل لمي  شسم  نأ ندحية من الم،ينأّن : 

رأيةة  سةةع، بةةن أبةةي شبةةدص أخةةذ رمةة  يصةةي، فةةي حةةر   :سةةميمدن بةةن أبةةي لبةة، اهلل بةةدأضى نمةةد يةةرش   31عبةة  الممةةأ
رسشأ اهلل صةمع  إنّ  :فقدأ ىفمدء مشالي  فنممشه في  ىالم،ينة الذ  حر  رسشأ اهلل صمع اهلل لمي  شسم  فسمب   يدب 

من أخذ أح،ا يصي، في  فميسمب   يدب  ف  أر، لمين  طعمةة أطعمنيهةد رسةشأ  :شبدأ ى  شسم  حر  هذا الحر اهلل لمي
أن سع،ا شم، لبي،ا من لبي، الم،ينة يقطعشن . نمد  32عضشلنن إن شئت  ،فع  إلين   من  ىاهلل صمع اهلل لمي  شسم 

اهلل صةةمع اهلل لميةة  شسةم  ينهةةع أن يقطةةع مةةن مةن شةةمر الم،ينةةة فأخةةذ متةدله  شبةةدأ يعنةةي لمةةشاليه  سةمع  رسةةشأ 
 . 33عضشمر الم،ينة شيء شبدأ من بطع من  شيئد فممن أخذه سمب 

شندن أبشبنر الص،يق ريي اهلل لن  يشصي بد،ة الحرا ايد  خ فتة  السةّيمد حينمةد أشصةع يزية، بةن أبةي 
شال تقطعن شمرا  ى صبيد شال نبيرا هرمدتقتمن امرأة شال ال ىإني مشصيك بعشرسفيدنى شندن أميرا  لمميوى فقدأ ل : 

 . 34عشال تيمأ شال تمبن ىشال تحربن نخ  شال تفربن  ىشال تعقرن شدة شال بعيرا إال لمأنمة ىشال تخربن لدمرا ىم مرا

الّ،شلةةة انسةة مّية اّتمهةة  شبةة  انتشةةدر الفتشحةةد  انسةة مية ل هتمةةد   شأختةةت  هةةذا المشيةةش  بةةدلقشأى بةةأنّ 
ة األنهةةدر شاآلبةةدرى نمةةد اّتمهةة  لحفةةظ األمةةن حتّةةع يةةزر  الةةزار  شهةة  آمنةةشن لمةةع أنفسةةه  ش ةةرشاته ى الشاسةةع برلديةة

شلن  بدلحبشا شالبسدتين شاألشمدر شالفدنهة شح،ائق األزهدرى بأ إّن السّنة نه  المسممين لن بطع شمرة الس،ر 
مةةن بطةع سةة،رة صةّشا اهلل رأسةة  فةةع ض : اّلتةع تنبةة  فةع الصةةحراء الحةدّرةى حيةةر يقةةشأ الرسةشأ صةةمع اهلل لمية  شسةةمّ 

 .ى فمد بدأ من يقطع األشمدر المميمة شيحرق اليدبد  شيمّشر الميده شالهشاء 35عضالّندر
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   .2036. رب  الح،ير ع217ص/2سنن أبي ،اش، و  31ع
   .2037  المص،ر نفس ى شنفس الممم، شالصفحةى رب  الح،ير ع32ع
  .2038المص،ر نفس ى شنفس الممم، شالصفحةى رب  الح،ير ع   33ع
   .965ى رب  الح،ير ع447ص/2ومشطأ مدلك   34ع
   .5239. رب  الح،ير ع361ص/4  سنن أبي ،اش، و35ع
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 العناية بالحيوانات

ل  تنحصر لندية انس   بدلبيئة في األشمدر فقطى بأ تعّ،  إلع الحيشان أييد ى ني يرفق بهةدى شيحةدفظ 
رة ل نسةدنى لنةن :  36عفرانسيسند ،ش شدت أْ د تقشأ لميهدى لئّ  تنقروى نم ينظر محم، إلةع األرو لمةع أنهةد مسةخو

ال ينبيةةةع لةةة  مةةةع ذلةةةك أن يفةةةرط فةةةي اسةةةتخ،امهد أش يسةةةعء اسةةةتعمدلهدى نمةةةد أن لهةةةد ذا  الحقةةةشق التةةةي لضشةةةمدر 
البريةةة معةةأ محمةة،  شمةةن أمةةأ المحدفظةةة لمةةع األرو شاليدبةةد  شالحيشانةةد  ىشالحيشانةةد  البريةةة التةةي تعةةيو فشبهةةد

ل،،ا من المحميد ى أ  األمدنن التي يحر  فيهد استعمدأ المشار، الطبيعيةى شهش مد ال يزاأ معرشفد إلةع اليةش ى إذ 
هندك مندطق ممنشلة حشأ بعو اآلبدر شليشن المدء  ديتهد حمدية الميده المشفية من االسته ك المفةرط شالنفةد،. 

البريةةة شاليدبةةد  حيةةر ُيْمن ةةع الرلةةي شبطةةع األشةةمدر أش يحةةر  التعةةرو ألنةةشا   شمنهةةد المنةةدطق الخدصةةة بدلحيشانةةد 
بشةةأن الرفةةق بهةةدى شالمحدفظةةة لمةةع بقةةدء  شهنةةدك أحد،يةةر ل،يةة،ة ذنرهةةد الرسةةشأ األنةةر  . 37عمعينةةة مةةن الحيشانةةد 

 نشلهدى نمد نر، ذلك ممد يأتي:

هرة لهد ربطتهد ف  هي أطعمتهةد شال هةي ،خم  الندر امرأة من مراء ضبدأ رسشأ اهلل صمع اهلل لمي  شسم  
مد من إنسةدن يقتةأ لصةفشرا فمةد فشبهةد بييةر حقهةد . شيقشأ:  38عضأرسمتهد ترم  من خشدو األرو حتع مدت  هزال

.  39عضإال يسأل  اهلل لز شمأ لنهد بيةأ يةد رسةشأ اهلل شمةد حقهةد بةدأ أن يةذبحهد فيأنمهةد شال يقطةع رأسةهد شيرمةي بهةد
يقتةةأ لصةةفشرا إال لةة  يةةش  القيدمةةة يقةةشأ يةةد را هةةذا بتمنةةي لب ةةد فةة  هةةش انتفةةع بقتمةةي شال هةةش  مةةد مةةن أحةة،شيقةةشأ: ض

 . 41عضال تطربشا الطير في أشندرهد فدن الميأ أمدن لهد . شيقشأ: ض 40عضترنني فألو في أريك

بةدا لة،خشأ شمن هند مدء  الرحمة بدلحيشان شالرفق ب  بدبد  ل،خشأ المّنةى أمد القسشة لمي  شتعذيب ى فهي 
النةةدرى شمةةن أمةةأ ذلةةك حةةّر  انسةة   بتةةأ الحيةةشان مشلةةد  أش لطشةةد ى شحةةّر  المنةةر لمةةع ظهةةره طةةشي   شهةةش شابةةفى 
شحّر  إرهدب  بدأل قدأ شاأللمدأ الشدّبةى شحّرم  الشريعة التمّهي بقتأ الحيشانى ندلصي، لمتسمية ال لممنفعةةى شاتخةدذه 

   لةةن نةةي الحيشانةةد  بدلنةةدر فةةي شمشههةةد لمشسةة ى أش تحريشةةهد ببعيةةهد هةة،فد  لمتعمةةي  لمةةع انصةةدبةى شنهةةع انسةة
 . 42عبقص، المهشى شأننر العبر بألشدو الطيشرى شحرق بر، النمأ

                                                 

  .صحفية هشلن،ية شندتبة طميعية شمتخصصة في أن رشبشلشميد ال قدفة انس مية  36ع
ى بقم : فرانسيسند ،ش شدت أْ ى محم، علمي  الس    رائ، الحفدظ لمع البيئة  37ع
   .//:1006a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=55httpع
   .8186. رب  الح،ير ع317ص /2  مسن، أحم، و38ع
 .101ص/2رشاه النسدئي شالحدن  شصحح   التر يا شالترهيا و  39ع
  .30ص/4مممع الزشائ، وى رشاه الطبراني في النبير  40ع
 المص،ر نفس . ى رشاه الطبراني في النبير  41ع
. بقم : محم، لمي شدهين ىالرفق بدلحيشان شفمسفة انس   بدلنسبة لمحيشان  ينظر: 42ع
  .http://www.alghoraba.com/hadara/12_ALREFQ_BELHAYWAN.htmع

http://55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=1006


10 

شمن هند مدء  الرحمة بدلحيشان شالرفق ب  بدبد  ل،خشأ المّنةى أمد القسشة لمي  شتعذيب ى فهي بةدا لة،خشأ 
حيةةشان مشلةةد  أش لطشةةد ى شحةةّر  المنةةر لمةةع ظهةةره طةةشي   شهةةش شابةةفى النةةدرى شمةةن أمةةأ ذلةةك حةةّر  انسةة   بتةةأ ال

شحّر  إرهدب  بدأل قدأ شاأللمدأ الشدّبةى شحّرم  الشريعة التمّهي بقتأ الحيشانى ندلصي، لمتسمية ال لممنفعةةى شاتخةدذه 
حريشةةهد ببعيةةهد هةة،فد  لمتعمةةي  لمةةع انصةةدبةى شنهةةع انسةة   لةةن نةةي الحيشانةةد  بدلنةةدر فةةي شمشههةةد لمشسةة ى أش ت

 . بقص، المهشى شأننر العبر بألشدو الطيشرى شحرق بر، النمأ

شنأخةةذ مةةةن هةةةذا الحةةة،ير النبةةةشّ  الّشةةريفى أشةةةيدء فةةةي  ديةةةة الممةةةدأى منهةةد أن الرسةةةشأ يم ّنةةةد لمةةةع الّرفةةةق 
يةةةذائهد فةةةي أشندرهةةةدى شمنهةةةد انبتعةةةد، لةةةن  بدلحيشانةةةد ى نمةةةد رأينةةةده فةةةي حةةة،ير الّطيةةةرى حيةةةر نهةةةع لةةةن تعةةةذيبهدى شا 

انسةرافى شالّمهةش ب ةرشة الةب ،ى ألّن بدتةأ العصةةفشر حينمةد يقتمة  شاليأنمة ى يعنةي ذلةك أّنةة  يمهةش ب ةرة هةذا البمة،ى فهةةذا 
الرفةةق النبةةش  تمةةدشز اننسةةدنى حيةةر اّتسةةع إلةةع الحيشانةةد ى بةةأ تشةةمأ نةةّأ نةةدئن حةةّيى نةة  نةةدن ممةةي   حينمةةد تةةر، 

 ف من يقتمهدى لي  نّمند يشعر بهذا الشاما القشمي شالشطني شالّ،يني.أنشا  الحيشاند  تعيو في الب ، حّرةى التخد

 شنذنر هند بعيد  مّمد مدء من آ،اا البهدئ  شالحيشاند ى شهي:

،خم  امةرأة النةدر ضل،  حْبس الطعد  لنهد شتْمشيعهد شل،  العندية بهدى شمدء في ذلك ح،ير   1
مر رسشأ اهلل صمع  مدء في ح،ير آخر:ى ش  43عألرو ضفي هرة ربطتهد فم  تطعمهد شل  ت،لهد تأنأ من خشدو ا

فقةةةدأ اتقةةشا اهلل فةةةي هةةةذه البهةةةدئ  المعممةةةة فدرنبشهةةةد صةةةدلحة شنمشهةةةد  ىاهلل لميةة  شسةةةم  ببعيةةةر بةةة، لحةةةق ظهةةةره ببطنةةة 
 . 44عصدلحةض

لةن أبةي هريةرة ريةي اهلل لنة  أن رسةشأ مدء في الح،ير: تيسير إطعدمهد شالعندية بهدى شب،   2
  شسم  بةدأ بينةد رمةأ يمشةي فدشةت، لمية  العطةو فنةزأ بئةرا فشةرا منهةد  ة  خةرو فةإذا هةش بنمةا اهلل صمع اهلل لمي

يمهر يأنأ ال ر، من العطو فقدأ لق، بمم هذا م أ الذ  بمةم بةي فمةض خفة   ة  أمسةن  بفية   ة  ربةي فسةقع النمةا 
ن لند في البهدئ  أمرا بدأ في نأ ن  . 45عب، رطبة أمرفشنر اهلل ل  فيفر ل  بدلشا يد رسشأ اهلل شا 

رهدبةةة  فةةةي   3 يةةةق شا  يمةةة  مةةةد ال ُيط  لةةة،  إلحةةةدق يةةةرر  بةةةدلحيشان أيلةةةد نةةةدن هةةةذا اليةةةررى شمنةةة  ت ْحم 
ْصةا  فةأْلُطشا انبةأ حظلةد مةن األروضى  السوْيرى ففةي مسةم  ش يةره بشلة  ة صةمع اهلل لمية  شسةم  ة إذا سةدفْرت  فةي الخ 

َمُمك ف ْشق  شُرش  لن أبي ال،ور،اء بشل  لبعير ل  لن، المش : ْمني لن، رَبكى فإني ل  أنن ُأح  دص  يد أيُّهد البعير ال ُتخ 
طدبت كى شأخرو الطبراني لن لمي بدأ: إذا رأيت     ة لمع ،ابوة فةدرُممشه  حتوةع ي نةز أ  أحةُ،ه . لة،  إلحةدق يةرر  

رهدب  في السو  يق شا  يم  مد ال ُيط  ْيرى ففي مسم  ش يره بشل  ة صمع اهلل لمي  بدلحيشان أيلد ندن هذا اليررى شمن  ت ْحم 
                                                 

   .3140ى رب  الح،ير ع1205ص/3صحي  البخدر  و  43ع
   .2548ى رب  الح،ير ع32ص/3سنن أبي ،اش، و  44ع
   .2234ى رب  الح،ير ع833ص/2صحي  البخدر  و  45ع
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ْصا  فأْلُطشا انبأ حظلد من األروضى شُرش  لن أبي ال،ور،اء بشل  لبعير ل  لن، المش :  شسم  ة إذا سدفْرت  في الخ 
َمُمك ف ْشق طدبت كى شأخةرو الطبرانةي لةن لمةي بةد ْمني لن، رَبكى فإني ل  أنن ُأح  دص  أ: إذا رأيةت  يد أيُّهد البعير ال ُتخ 

    ة لمع ،ابوة فدرُممشه  حتوع ي نز أ  أحُ،ه .

ةةد لمتسةةدُبق فةةي رْمي ةة  بدلَسةةهد ى شُيْشةةبه  مةةد ُيْعةةر ف   4 لةة،  اتخةةدذ الحيةةشان أ،اة  لموْهةةشى نمعمةة   ري 
ةُبشا ط ْية ر ا ش ُهةْ  ي ْرُمشن ة ى اليش  بمصدرلة ال َيرانى فق، مرو لب، اهلل بن لمر ة ريي اهلل لنهمد ة بف ْتيةدن مةن بةريو ن ص 

ةذ شةيئ د فية   ةن اتوخ  عمشا لصةدحب  نةأ خدطئةة مةن نةْبمه ى فقةدأ لهة : إن رسةشأ اهلل ة صةمع اهلل لمية  شسةم  ة لعةن  م  شم 
د  . 46عرشٌ   ري 

رش، أبش ،اش، أن النبي ة صمع اهلل لمي  شسةم  ة نةدن فةي سةف ر شمعة  بعةو أصةحدب ى فةذها   5
َمص شل ة، ْيهد مةنه ى فممةد لبعو شأن ى فأخذ ممدلة منه  فْرخ   ْين لطدئر ُيس موع ضُببور ةض فمعم  ت ُحش  شتعمش شتهبط لُتخ 

ل ، ه د إليهدض ع  هذه بشل،هد  ُر،وشا ش   . 47عرآهد ة صمع اهلل لمي  شسم  ة بدأ: ض م ن ف م 

شال أن النة ا لة شهندك أحد،ير أخر، تح ّند بأ شتأمرند بدلمحدفظة لمع الّنةش  مةن الحيةشان منهةد حة،ير: ض
 . 48عضأمة من األم  ألمر  بقتمهد فدبتمشا منهد األسش، البهي 

فهذا الح،ير النبش  الّشريف يشير إلع حقيقة نشنية بّررهد القرآن النري ى شهع أّن الندئنةد  الحّيةة األخةر، 
وى شبتعبيةر القةرآن لهد نينشنتهةد انمتمدليةة الخدّصةةى اّلتةي تميةز لةن  يرهةدى شتةربط بعيةهد بةبع - ير العدبمة–

َْنَاَ ِفاي ]نّأ منهد أّمة م مندى يقشأ اهلل تبدرك شتعدلع:  ْياِه ِإَلَّ ُ َ اٌ  َ ْ ثَاَُلُكْ  َ اَ فَارَّ َْ َوَ َ ِ ْس َدابٍَّة ِفاي اْْلَْرِض َوََل ََاَئٍِر َيِطياُر ِبَجَنَ
ح رعحية النريمةة .... ففي هذه اآل 49ع[اْلِكَتَِب ِ ْس َشْيٍء  ُ َّ ِإَلى رَبِِّهْ  ُيْحَشُرو َ  ّ حضارةّأح عحلرةالحياضنر يعاحًر ي   ّر قر

ن شررعحل رررحي ّواح  حنررهاحل ن ررةاح  حنبضرر،حل رررحر بررااح  حن نررّحرفبةضنررااح  حنًررر ح ررعحيا ررة اح  ي رر،ح

ّح ض يا رةح  ّبيق رةح  فةا رةا شال  ةرش أن مةدء هةذا الحة،ير النبةش    خ  قةاح ثر حلرةالحيسبًرةعاحخ   رةحقاح قرهر
في شأن الن اى بر   تةأذ  بعةو الّنةدس منهةدى أش مةن بعةو أنشالهةد لمةع األبةّأى فرّبمةد خطةر  الّشريف السدبق

ببةةدأ بعةةو الّنةةدس أن يمةةر،شا حممةةة لمقيةةدء لميهةةدى شالخةة ص منهةةدى فةة  تبقةةع لهةةد مةةن بدبيةةةى فمةةدء هةةذا الحةة،ير 
عمش لمع منطق اّلذ  بيأ في  الح،يرى ينفي هذا الخدطرى شيعدرو هذا الّمشن من التّفنير معّم   بهذه العّمة اّلتي ت

َْى]لشال أّن بدئم  الينطق لن الهش،ى  ٌي يُو ْْ  . 50ع[ِإْ  ُهَو ِإَلَّ َو

                                                 

  .رشاه البخدر  شمسم   46ع
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-. ع   ينظر: إس   أشن ين .ني 47ع

Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528606624.  
  .2845رب  الح،ير ع .128ص/3،اش، و   سنن أبي48ع
  .38  سشرة األنعد /49ع
  .4  سشرة الّنم /50ع
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 شيقشأ انمد  أبش سميمدن الخطدبي في شر  هذا الح،ير في نتدب  عمعدل  السنن :

لة،ا  ميةأ مةن الخمةقى حتّةع يةأتي لمية  نمّة  ى فة  يبقةي منة  بدبيةةى ضمعنده: أّن  نره إفندء أّمة من األمة ى شا 
ألّن  مد  من خمق هلل تعدلع إاّل شفي  نش  من الحنمةةى شيةرا مةن المصةمحةى يقةشأ إذا نةدن األمةر لمةع هةذاى شال 
سبيأ إلع بتمهّن نّمهّنى فةدبتمشا شةرارهّنى شهةي السةش، الةُبه ى شأبقةشا مةد سةشاهدى لتنتفعةشا بهةد فةي الحراسةةى شيقةدأ: إّن 

 . 51عرهدالسش، منهد شرارهد شلق

-6- 

 اإلبتعاد عن اإلسراف

شانبتعد، لن انسراف خطشة أخر، اّتخذهد انس   لحمدية البيئةى شصّحة اننسدنى فقة، نهةع اهلل سةبحدن  
ممةد يستنةةزف مةشار، البيئةة شيزية، فةةي شتعدلع لن انسراف في األنأ شالّشرا شاستعمدأ المدءى شفي نةّأ شة . ألن 

لبةةدرة لةةن الزيةةد،ة  يةةر ال زمةةة فةةي الشةةيء الةةذ  أصةةم  صةةحي  م ةةأ  :ى شانسةةرافتمّش هةةد انسةةراف فةةي نةةأ شةةيء
إيدءة مصبدحين في اليرفة بينمد ال تحتةدو اليرفةة إلةةع أن ةر مةن مصةبد  شاحة،ى فدلمصةبد  ال ةدني ينةشن إسةرافد ى 

أش يأنةأ مّمةد يحةّأ ى  فدنسراف في األنةأ شالّشةراى شهةش أن يأنةأ الرمةأ مةد اليحةّأ لة ى شهنذا بقية أنشا  انسراف
ن أبةي هريةرة ى فمةن األحد،يةر الةشار،ة فةي ذلةكى  52عل  فشق انلت،اأ شمق،ار الحدمةى أ  انبعد، فةي ممةدشرة الحة،ّ 

طعةةةد  اال نةةةين نةةةدفي ال   ةةةة شطعةةةد  ال   ةةةة نةةةدفي  :بةةةدأ رسةةةشأ اهلل صةةةمع اهلل لميةةة  شسةةةم  :ريةةةي اهلل لنةةة  بةةةدأ
ُُّ اْلُمْمااارِِفيَس يَاااَ بَنِاااي َ دَ ]. شبةةةدأ تعةةةدلع  53عاألربعةةةة ٍِ وَُ لُاااوا َواْشاااَربُوا َوََل ُتْمااارُِفوا ِإنَّاااُه ََل ُيِحااا َِ ُ ااالِّ َ ْماااِج ُِوا زِينَاااَتُكْ  ِعْنااا َم ُخااا

ةد  ُيق ْمةن   54ع[(31) ْسةا  اْبةن  آ،    ُلق ْيم  ى ب ح  ةْن ب ْطةن  ةدء  ش ةرلا م  ةِي ش ل  ةد م ةض  آ، م  . شبدأ النبي صمع اهلل لمي  شسم : ع م 
ُ ُمٌر ل ن ف س    ُصْمب  ُ  ُ ُمٌر ل ش ر اب   ى ش  دل ة ى ف ُ ُمٌر ل ط ع دم   ى ش  ى ف إ ْن ن دن  ال م ح 

. شينبيي حفظ الطعةد  البةدبي الزائة،ى نمةد  55ع
مدء في فتةش، لممنةة ال،ائمةة مةد نصة  : ضمةد بةشلن  ريةي اهلل لةنن  فةي بقديةد الطعةد ى شالطعةد  الزائة، لةن الحدمةةى 

يةدلة المةدأ ففي النمية تق،  أصن دف متع،،ةى شالطدلا يأنأ القميةأ شيحةذف البةدبي  فأمدبة : انسةراف ممنةش ى شا 
ممنشلةةةى فيمةةا حفةةظ الطعةةد  البةةدبي لممةةرة ال دنيةةةى أش إطعدمةة  المحتةةدمينى فةةإن لةة  يشمةة،شا فدلحيشانةةد ى شلةةش بعةة، 

                                                 

  .147شالحيدرة/ص مص،را  لممعرفة  ينظر: الّسّنة 51ع
  .3885ص /9  ينظر: مشسشلة نظرة النعي  و52ع
  .3229. رب  الح،ير ع 97ص/3رشاه البخدر  شمسم   التر يا شالترهيا و  53ع
    سشرة األلراف.54ع
 . أنظر عانس   ستاأ شمشااى 1939  . شصحح  األلبدني في صحي  الترمذ  ع3349  شابن مدم  ع2380  رشاه الترمذ  ع55ع
   . http://islamqa.com/index.php?ref=11153&ln=araع



13 

ا شتصةة،بشا فةةي  يةةر إسةةراف شال نمةةشا شاشةةربشا شالبسةةش  . شيقةةشأ رسةةشأ اهلل فةةي ذلةةك: ض 56عتمفيفةة  لمةةن يتيسةةر لةة  ذلةةكض
 . 57عضمخيمة

مةدء بأ انس   نهع لن استعمدأ المدء لمشيشء أن ةر مةن الة،ز ى شنمة، ذلةك فةي هةذا الحة،ير الّشةريف ض
ألرابي إلع النبي صمع اهلل لمي  شسم  يسأل  لن الشيشء فأراه الشيشء    د    د    بةدأ هنةذا الشيةشء فمةن زا، 

 . 58عضشظم لمع هذا فق، أسدء شتع،، 

فقةدأ أفةي   مةد هةذا السةرف :فقةدأ ىأن رسشأ اهلل صمع اهلل لمي  شسم  مر بسع، شهش يتشيأشمنهد مدرش  
ن نن  لمع نهر مدر ىنع  :بدأ  .الشيشء إسراف  . 59عشا 

رأ، رسشأ اهلل صمع اهلل لمي  شسم  رم  يتشيأ فقدأ ال تسرف ال  شمنهد مد رش  لن ابن لمر أّن  بدأ:
 . 60عتسرف

ا هش رسشأ اهلل صمع اهلل لمي  شسّم  ينهدند لن انسراف في المدء في الشيشءى فمد بدأ أندس يسرفشن هذ
فةةي المةةدء اّلتةةي هةةي  ةةرشة الةةب ،ى سةةشاء فةةي البيةة ى أش فةةي أّ  شةة  آخةةرى فدنسةةراف حةةرا  إط بةةد ى إاّل إذا نةةدن فةةي 

سة   لمةع حفةظ المةدءى هةذه ال ّةرشة الهدئمةة شم  خيةرى شينبيةي أن الينةشن أن ةر مةن الةّ ز ى أنظةر نيةف يحةدفظ ان
 اّلتي ال يعرف ب،رهد إاّل من فق،هد.

تم ةأ هةذه اآليةد  النريمةد  شاألحد،يةر شهندك آيد  شأحد،ير أخر، ت،لش إلةع انلتة،اأ شنبةذ انسةرافى ش 
ندحيةةةى شنبةةذ النبشيةةة الشةةريفة ،لةةشة صةةريحة لممسةةممين إلةةع االلتةة،اأ شاالبتصةةد، شحسةةن اسةةتي أ مةةشار، البيئةةة مةةن 

انسراف شاالستخ،ا  المدئر شالتقتيير من ندحية أخر  شلمد ندن المفسرشن يتفقشن فع أن العبرة فةع الةنص القرآنةي 
شالح،ير النبش  بعمش  المفظ ال بخصشص السباى فإن هذه الة،لشة إلةع االلتة،اأ شنبةذ االسةراف تشةمأ نةأ سةمشك 

دن نعمةة شيفيةم  لمةع سةدئر مخمشبدتة ى إنمةد يرية، منة  المحدفظةة فدلحق تبةدرك شتعةدلي لنة،مد يمةن  اننسة ىإنسدني
بةأ يمةا أن يمتةز  مدنةا االلتة،اأ شاالتةزان فةع  ىلمع مد شهب  اهلل من نع  التع، شالتحصي ف يب،،هد فيمةد الينفةع

 فدلشةةريعة انسةة مية مدريةةة فةةع التنميةةف بمقتيةةدهد لمةةع الطريةةق الشسةةط المعتةة،أ ال ىاسةتخ،امهد شتمنةةا انسةةراف
 إفراط شالتفريط فح، االلت،اأ شح، االتزان هش ح، انس   الذ  يما أن  نمتز  ب  فع نأ سمشنيدتند البيئة ش يرهد.

                                                 

   .22/291  من ضفتدش، الممنة ال،ائمةض ع56ع
  .2181ص/5صحي  البخدر  و  57ع
   .140ح،ير ع. رب  ال88ص/1سنن النسدئي و  58ع
  .425ى رب  الح،ير ع147ص/1سنن ابن مدم  و  59ع
   .424  المص،ر نفس ى رب  الح،ير ع60ع
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 أ،، انسةةةراف فةةةع بطةةةع بةةة،أ انسةةةراف فةةةع اسةةةتخ،ا  مةةةشار، البيئةةةة يهةةة،، البشةةةرية بأخطةةةدر ن يةةةرة فمةةة    فقةةة، 
األشةةمدر شالنبدتةةد  إلةةع بةةرشز مخةةدطر ن يةةرة م ةةأ مةةرف التربةةة ة الفييةةدند  العنيفةةة ة تةة،هشر الةة،شرة المدئيةةة شنظةة  

نمةةد يةةت،  انسةةراف فةةع  ىالمطةةر ة انتشةةدر التصةةحر ة االخةةت أ فةةع ،شرة األنسةةمين ة  ةةدني أنسةةي، النربةةشن ش يرهةةد
تممةة  التربةةة شتيةة،بهد ة سةةرلة نيةةشا مةةشار، الميةةده المشفيةةة ة نقةةص مةةشار،  اسةةتخ،ا  الميةةده إلةةع مشةةدنأ ل،يةة،ة م ةةأ

 د.الميده ش يره

إن البشرية اليش  فةع حدمةة مدسةة لتبنةي الة،لشة انسة مية إلةع االلتة،اأ شنبةذ انسةراف لمحة، مةن اليةيط 
ين اننسةةدن شبيئتةة  التةةي  الشةة،ي، لمةةع مةةشار، البيئةةة لتظةةأ بةةد،رة لمةةع اسةةتمرارية العطةةدء شتتحقةةق الع بةةة المتشازنةةة بةة

نتفةةد،، بهةةد مةةد نعدنيةةة اليةةش  مةةن مشةةن   خطيةةرة آخةةذة فةةع التفةةدب  بشةةنأ مطةةر، إذا لةة  نيةةع حةة،ا  لهةةذا االسةةتخ،ا  
 61عالمفرط شالمدئر

.  

: من مضار اإلسراف -  

 يمما  يا الرّاى ألّن  يندفي نمدأ انيمدن.  1

َبة   ن فُةشر ا   التشّب  بدلّشيطدن في انفسد،. لقشل  تعدلع: 2  ن ةدن  الشوةْيط دُن ل ر  ين  ش  ]إ نو اْلُمب َذر ين  ن ةدُنشا إ ْخةش ان  الشوةي دط 
 . 62ع[ 27ع

   إيدلة المدأ شالفقر في المآأ.3 

   الّن،  شالحسرة لمع مد يد  من  ير فدئ،ة.4 

َ، شانمتهد،.5     ي ْطب ع الممتمع بطدبع اننح أ شالبع، لن الم 

 . 63عالممتمع لدلة  لمع  يره لدمزا  لن القيد  بمهدم   ي ،   6 

   تمشير البيئةى شفق،ان  رشة الب ، من  ير فدئ،ة.7 

 

-7- 

 ال ضرر وال ضرار
                                                 

    ينظر: البيئة من منظشر إس مي.61ع
    سشرة انسراء.62ع
  .3895ص /9  مشسشلة نظرة النعي  و63ع
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أتشّم  بن مي إلع نّأ من يمةّشر البيئةةى شيقةش  بألمةدأ ُمخمّةة بصةّحة الممتمةع شبيئتة ى شأبةشأ: فمةنعم  بةأّن 
ال يةةةرر شال  نةةة  لةةةيس مةةةن شةةةأن المسةةةم  انيةةةرار بنفسةةة  شبييةةةرهى فيقةةةشأ: ضرسةةةشأ اهلل صةةةمع اهلل لميةةة  شسةةةّم ى بدّ 

 . 64عضيرار

شاليرر: هش محدشلة اننسدن الحدق المفس،ة بنفس  أش بييرهى أش أن ت،خأ  ير  يرك يةررا  لمصةمحتك. 
 . 65عشاليرار: أن يتراشق ا ندن بمد في  مفس،ة لهمد أش أن ت،خأ لمع  يرك يررا  ال منفعة لك في 

يرار ألظ  من بيد  اننسدن بتمشير بيئتة ى فهةش ال يمةّشر البيئةة فقةطى بةأ يتعةّرو اننسةدن ش  أّ  يرر شا 
شالبشةةرّية فةةي خطةةرى سةةشاء أ نةةدن هةةذا التمشيةةر لةةن طريةةق اسةةتعمدأ أنةةشا  األسةةمحةى أش لةةن اسةةتعمدأ المصةةدنع 

شالقعةش، فية ى أش مةن يبةّذر المةدءى شال شالمعدمأى أش يذها لمسفر شالسيدحة فيمةّشر مندنة ى شاليسةتطيع  يةره الممةشس 
 يتعدشن مع مدره اّلذ  التصأ إلي  المدءى حذار حذار من هذا ال،اء الخطير.

شلةةيس خطةةر هةةذه التمةةّشر مقتصةةرا  لمةةع األمةةدنن اّلتةةي تسةةتخ،  فيهةةد أش تعدمةةأ بهةةدى بةةأ إّن ذلةةك ليمتةةّ، إلةةع 
ى أش لن طريةق ميةده الةر  شالصةرف أش همةد معةد ى مّمةد المندطق األخر، الممدشرة لهدى إّمد لن طريق الهشاء المّش 

ينشن ل  أبمم األ ر في مش  األسمدك شالطيشرى في   لن تمّشر ألة ف الحيةشان شطعةد  اننسةدنى شال تعمةا إذا 
مد لمم  أّن أ ةر هةذه المةشا، يمتةّ، ليصةأ إلةع البحةدر شالمحيطةد ى شلقة،  بة  بمةد ال ية،  ممةدال  لشةدّك أن تعةرو 

لةةةةبعو هةةةةذه الممّش ةةةةد  بسةةةةبا إصةةةةدبت  بةةةةأمراو شخطيةةةةرةى بةةةةأ شمستعصةةةةية لمةةةةع الّشةةةةفدءى نةةةةدألمراو  األنسةةةةدن
 . 66عالّسرطدنية

فمد بدأ هتالء اّلذين يتذشن الّندس لن طريق انسراف شالتمشيرى شرسشأ اهلل صمع اهلل لمي  شسّم  القدئةأ: 
لعنز مد من لدمأ يعمأ بخصمة منهد رمةدء بدأ رسشأ اهلل صمع اهلل لمي  شسم  أربعشن خصمة أل هن منيحة ا ض

 شابهد شتص،يق مشلش،هد إال أ،خم  اهلل بهد المنة بدأ حسةدن فعة،،ند مةد ،شن منيحةة العنةز مةن ر، السة   شتشةمي  
مدطة األذ، لن الطريق شنحشه  . 67عضالعدطس شا 

مدطة األذ، تعني: إزالة نّأ مد يتذ  المدر ندلحمر شالّششنة شالعظ  شالنمدسة ش   . 68عالقذر شنحش ذلكشا 

 شلمع نفس الّنمط من رفع األذ، مدء  لّ،ة أحد،يرى نذنر منهد:

                                                 

   .1429. رب  الح،ير ع745ص/2مشطأ مدلك و  64ع
  في القرآن شالّسّنة.   ينظر: مشسشلة انلمدز العممي65ع
  .184  رلدية البيئة في شريعة انس  / ص66ع
   .2488ى رب  الح،ير ع927ص/2صحي  البخدر  و  67ع
  .77  رلدية البيئة في شريعة انس  / ص68ع
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لميةة   لةةن أبةةي هريةةرة ريةةي اهلل لنةة  بةةدأ بةةدأ رسةةشأ اهلل صةةمع اهلل لميةة  شسةةم  نةةأ سةة مع مةةن النةةدس*
  لميهةد أ  يرفةع لة ص،بة نأ يش  تطمع في  الشمس تع،أ بين اال نين ص،بة شيعين الرمأ فةي ،ابتة  فيحممة  لميهةد

متدل  ص،بة شالنممة الطيبة ص،بة شبنأ خطشة يمشيهد إلع الص ة ص،بة شيميط األذ، لن الطريةق صة،بة رشاه 
 .البخدر  شمسم 

مةةةن رفةةةةع حمةةةرا مةةةةن الطريةةةق نتبةةةة  لةةة  حسةةةةنة شمةةةن ندنةةةة  لةةة  حسةةةةنة ،خةةةأ المنةةةةة رشاه الطبرانةةةي فةةةةي *
 . 69عالنبير

صةمع اهلل لمية  شسةم  لمةع نةأ ميسة  مةن اننسةدن لن ابن لبدس ريي اهلل لنهمد بدأ بةدأ رسةشأ اهلل *
صةة ة نةةأ يةةش  فقةةدأ رمةةأ مةةن القةةش  هةةذا مةةن أشةة، مةةد أنبأتنةةد بةة  بةةدأ أمةةرك بةةدلمعرشف شنهيةةك لةةن المننةةر صةة ة 
نحدتك القذر لن الطريق ص ة شنأ خطةشة تخطشهةد إلةع الصة ة صة ة رشاه ابةن  شحممك لمع اليعيف ص ة شا 

 .خزيمة في صحيح 

يةةي اهلل لنةة  أن رسةةشأ اهلل صةةمع اهلل لميةة  شسةةم  بةةدأ لةةيس مةةن نفةةس ابةةن آ،  إال لميهةةد لةةن أبةةي ذر ر *
صةة،بة فةةي نةةأ يةةش  طمعةة  فيةة  الشةةمس بيةةأ يةةد رسةةشأ اهلل مةةن أيةةن لنةةد صةة،بة نتصةة،ق بهةةد فقةةدأ إن أبةةشاا الخيةةر 

لةن الطريةق شتسةمع  لن يرة التسبي  شالتحمي، شالتنبير شالتهميأ شاألمر بةدلمعرشف شالنهةي لةن المننةر شتمةيط األذ،
األصةة  شتهةةة،  األلمةةةع شتةة،أ المسةةةت،أ لمةةةع حدمتةة  شتسةةةعع بشةةة،ة سةةدبيك مةةةع المهفةةةدن المسةةتيير شتحمةةةأ بشةةة،ة 
ذراليةةك مةةع اليةةعيف فهةةذا نمةة  صةة،بة منةةك لمةةع نفسةةك رشاه ابةةن حبةةدن فةةي صةةحيح  شالبيهقةةي مختصةةرا شزا، فةةي 

مدطتك الحمر شالششنة شالعظ  لن طريق النةدس صة،بة شهة،يك الرمةأ فةي  رشاية شتبسمك في شم  أخيك ص،بة شا 
 . 70عأرو اليدلة ص،بة

فعمع المسم  أن يقت،  برسشل  النري ى اّلذ  يأمر أن ال نتذ  أح،ا ى شننةشن ية، خيةر شمعشنةةى ال ية، فسةد، 
فسد، شتمشيرى معدذند اهلل.  شا 

 

: لمقترحاتا  

 التمّشرى فهي شسدئأ لممّيةى شهي: شأخيرا  أري، أن أذنر مد ندن في نظر  أهّ  شسدئأ لحمدية البيئة من

                                                 

  .135ص/3مممع الزشائ، و  69ع
  .3450ى 2450ى 4501. رب  األحد،ير ع 377ص/3التر يا شالترهيا و  70ع



17 

  ينبيةةي أن تقةةش  الحنشمةةد  بشامبةةدته ى ألّنهةةد أبةةش، أسةةبدا لتةةّشر البيئةةةى ألّن إحةةراق الةةّنفطى  ةةّ  إشةةعدأ 1
حةةرشاى شاسةةتخ،ا  أسةةمحة متعةةّ،،ة شمتفّمةةرة شنيميدئيةةةى مةةن ألمةةدأ الحنشمةةد ى نمةةد أّن لمةةع الحنشمةةد  أن ترالةةي 

 لمعدمأ شالمصدنعى شالربدبة لميهدى شلمع نّأ مد ل  صمة بدلبيئة.شمش، ل،، السيدرا ى شمشابع ا

  إّن الممتمعد  الح،ي ة اّتمه  بشظيفة الم،رسة من ممّر، متّسسة لمتعمي ى إلةع متّسسةة  تعميمّيةة ذا  2
أحة،  شظيفة امتمدلّية مسديرة لتطّشرا  الحيدة انمتمدلّيةى شأصبح  الم،رسة تشصف بأّنهد ممتمع صييرى شبأّنهد

األمهزة انمتمدلّيةى ي،ّرا طّ ب  لمع العمأ المحّمعى شلمع تحّمأ المسئشلّيةى حير يتمّ أ الّت ميذ معنع القدنشن 
شفنرة الحّق شالشاماى بأ أصب  بعيه  يصف الم،رسة بأّنهد متّسسة تنظيمّيةى تقش  لمع خ،مة الممتمع ش،راسة 

هد شاحتيدمدتهدى شاشتراك األهدلع فةع تمشيةأ المشةرشلد  شتنفيةذهدى ألّن البيئة شالّتعّرف لميهدى شالشبشف لمع مشار،
المتّسسة الشحي،ة اّلتع ترتبط بمميع أفرا، البيئةة هةع الم،رسةةى شهنةذا تطةّشر  شظيفةة الم،رسةة نمتّسسةة امتمدلّيةة 

أن يةةة،خمشهد  إلةةةع المسةةةدهمة فةةةع ألمةةةدأ الممتمةةةع النبيةةةرى بعةةة، أن ندنةةة  منعزلةةةة لنةةة ى شأتدحةةة  ل،بةةةدء شاألّمهةةةد 
 . 71عليتشدشرشا فع مصدل  أبندئه  شمصدل  الم،رسة

فينبيةةي أن تمعةةا الم،رسةةة ،شرا  أنبةةر فةةي تشليةةة الطّةةّ ا شاألبنةةدء فةةي رلديةةة البيئةةةى شنشةةر  قدفةةة التربيةةة 
البيئيةى شمنهد ينشأ ميأ م،ي، يرالةي فةي حيدتة  نةّأ مةد يّتصةأ بة  شبحشلة  مةن بيئةة األشةمدر شالحيشانةد ى شيشةعر 
بمسةةئشلّيت  أمةةد  الحفةةدظ لميهةةد نظيفةةة طةةدهرةى شينبيةةي لمةةع شزارة الّتربيةةة أن تةة،خأ مةةدّ،ة التربيةةة البيئيةةة فةةي مةةنه  

 الم،رسةى نمد ينبيي أن ينعنس هذا المشيش  في نّأ من المراحأ ال،راسّية.

لرلديةة التربيةةى بةأ شاليمشز ل،بدء شاألّمهد  أن يمقشا نّأ العاء لمع الم،رسةى شيتخّميد لن شامبهمةد فةي ا
ينبيةةةي أن يتعةةةدشن البيةةة  شالم،رسةةةة فةةةي هةةةذه التربيةةةة المنشةةةش،ةى بحيةةةر ينمةةةأ نةةةّأ منهمةةةد اآلخةةةرى فةةةي تنشةةةئة ميةةةأ 

 . 72عالمستقبأى اّلذ  يتّ،  شامب  نمد يعرف حّق ى شال يقتصر لمع طما الحقشقى مع التّقصير في الشامبد 

دء لتبيين هذه المشايعى شبيةدن مشبةف انسة   شالشةريعة فيأتع ،شر العممى تفعيأ ،شر لممدء المسممين  3
انس مّية منهدى فدلعممدء مطدلبشن ببذأ بصدر، مه،ه  لمتصّ،، لهةذه الظةدهرة الشةنيعةى شأن يةتّ،شا أ،شارهة  بشةنأ  

لقةدء الخطةا شلقة، النة،شا ى اسةتند،ا  الةع  ص،ار الفتدش، شا  تعةدلي  مّي،ى شذلك بفي  تمشير البيئة شالتقصير فيهدى شا 
الةةةّ،ينى شنظةةةرة انسةةة   الّرافيةةةة لمتمشيةةةر شالتنمةةةيسى شالسةةةّيمد أن خطبةةةة الممعةةةة مشةةةندة النبةةةّشةى شمنبةةةع مةةةن الّنةةةشر 
شالتّقعى شمندرة حّق لمسعد،ة شالّنظدفة شالّس   شاله،،ى فة،شرهد فةع حيةدة الممتمةع المسةم  شاية  اليخفةعى شراسةا ال 

لنبةةر، لتحقيةةق الصةةعد،ة شالصةةّحة لمممتمةةعى شتعميةةق رش  المسةةئشلية تمةةده ينسةةعى فهةةع الّ،لدمةةة األشلةةعى شالّرنيةةزة ا

                                                 

  .2002ة الّطفأ. لب،الّتّشاا يشسف. ،ار الفنر. ،مشق.  تنمية  قدف71ع
  .235  رلدية البيئة في شريعة انس  / ص72ع
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شطن  شأري  شالقيد  بخ،متهدى شلمع خطبدء المسدم، شممقي المحديرا  أن يرّنزشا فع خطبه  شمحديراته  لمع 
 إشدلة رش  التربية البيئيةى شتخميصهد من أسبدا التمّشر شبشالر انفسد،.

ّك أّن انل   بأمهزت  المختمفة المسمشلة شالمرئّيةة شانصة،ارا  مةن ممةّ     تفعيأ ،شر انل  : الش4
شمرائةةة، تمعةةةا ،شرا  مهّمةةةد  فةةةع نشةةةر المعرفةةةة شالحقةةةدئق ألبنةةةدء الّشةةةعاى شالسةةةّيمد المسةةةمشلة شالمرئّيةةةة اّلتةةةين أصةةةبحتد 

بةدر بسةرلة البةرقى فهةع الصش  المسةمش  لة،، مميةع أفةرا، الممتمةعى فمعمة  العةدل  بريةة صةييرة تنتقةأ بينهةد األخ
متّسسةةد  يةةخمة ذا  ميزانيةةد  نبيةةرة تمّننهةةد فةةع أ مةةا األحيةةدن مةةن أ،اء ،شرهةةد بنةةّأ يسةةر شسةةهشلةى فهةةي تمعةةا 
،شرّا مهّمد  فع نشر المعرفة شالحقدئق ألبندء الشعاى شانط بد  من يرشرة تعّ،، مصد،ر المعمشمد  لت بي  المفدهي  

  انلةة   مةةن تنشةةيط فعدلّيتهةةد بدّتمةةده محدربةةة تمشيةةر البيئةةة شنشةةر رش  التربيةةة فةةع أذهةةدن المةةشاطنينى ف بةةّ، لقطةةد
 البيئية.

  تفعيةةأ ،شر متّسسةةد  الممتمةةع: ُيةةرا، بمتّسسةةد  الممتمةةع المنّظمةةد  الممدهيرّيةةة شالحزبّيةةة شالممعّيةةد  5
معّينى شأن لمةأ هةذه المتّسسةد  شانّتحد،ا  شالّنقدبد  فإّن لهد ،شرا  نبيرا  فع تشمي  نشدطد  الممتمع نحش شيع 

تنصا فع خ،مة الممتمع بفئدت  المتنّشلةى شته،ف إلع تحقيق الّسعد،ة انمتمدلّية شانز،هدرى شالّ،شر الّرئيس لهذه 
المنّظمد  أن تممتا الفراغ اّلذ، يقع فع حيدة هذه الفئد ى من الفقر شاألمراوى شأن يقشمشا بتشلية أليةدئه ى نمةد 

ى شمةن أبةرز مةد لمةع ل   أن تعطةع الفرصةة لهةذه المنّظمةد  نةع تمعةا ،شرهةد فةع تشليةة الممتمةعلمع أمهزة ان
هذه المنّظمد  هش التشلية نحش بيئة صدفية شسميمةى شينشن ذلك بعق، مةتتمرا  شنة،شا  خدّصةةى شنشةر منشةشرا  

 لمع البيئة.
 

 الخاتمة
شحمديتهةةدى شمعمهةةد لبةةد،ة شطدلةةة هلل تعةةدلعى شمةةن إن انسةة   اهةةتّ  بدلبيئةةةى شأمةةر المسةةممين بدلحفةةدظ لميهةةد 

أخةةّأ بدلبيئةةة نحةةش الفسةةد، شانفسةةد، فهةةش مهمةةأ لمةةزء مةةن العبةةد،ةى ألّن العبةةد،ة التعنةةي أ،اء الصةة ة شالصةةش  شبةةدبي 
الشعدئر ال،ينّيةى بأ تتمدشز إلع نّأ مد ل  صمة بحيدة اننسدنى شمنهد حمدية البيئةى شذلك ألّن اننسةدن خميفةة فةي 
 األروى فعمي  أن يتّ، ،شره إيمدبيد ى شأن يتصّرف في  أميند ى فشامب  هش العمدرة شالتعميرى شليس الفسد، شالتخريا.

مأمشر بدلتنظيف شالتطهيرى شانبتعد، لن التنميس شالتمشير شالتشسياى فعمي  أن اليبشأ في المدءى فدننسدن 
نظيف يحّا الّنظدفةى شأّن اهلل مميأ يحّا الممدأى لذلك فق، اهةتّ  شالينّمس شيئد  مّمد في هذا النشنى ألّن اننسدن 

بدلتشمير شالتخيير شالرز  شاليرس حّتع شلش ندن في آخر أيدم ى شفي آخر الّزمدن ششب  بيد  الّسدلةى فدننسدن 
بّشة انهتمد  بدليرس تعّم  في م،رسة النّ بممّر، الّزر  شالتشمير م دا لن، اهلل تعدلع شلش ل  ينش ذلكى شأن اننسدن ي

شالّزر ى شالعمةأ لمةع تحشيةأ األرو المةر،اء إلةع مّنةة خيةراءى شأّن فةي ذلةك األمةر المزيةأ لنة، اهللى شأّن العمةأ 
 .األشمدرى شينبيي أن يحدفظ لميهد لعمدرة األْرو لبد،ة اهللى شلمي  أن ال يقطع
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ئهةد شلة،  انقةراو نشلهةدى شبة، معمة  خ،مةة نمد لمع المسممين أن يرفقشا بةدلحيشانى شأن يحةدفظشا لمةع بقد 
 .أندس إلع المّنةى أش إلع الّندرالحيشان لبد،ةى حير ،خأ بسببهد 

نمد ي،لش انس   إلع انلت،اأ في األنأ شالّشرا شفي استخ،ا  نةّأ شة  فةي حيدتة ى بعية،ا  لةن انسةرافى 
انسةةراف فةةع اسةةتخ،ا  مةةشار، البيئةةة يهةة،،  مدنةةا االلتةة،اأ شاالتةةزان فةةع اسةةتخ،امهد شتمنةةا اننسةةدن يمةةا أن يمتةةز 

ى نمةد نهةع انسة   البشرية بأخطدر ن يرة فم    أ،، انسراف فع بطع األشمدر شالنبدتد  إلع برشز مخدطر ن يرة
يةةرار ألظةة  مةةن بيةةد  اننسةةدن بتمشيةةر بيئتةة ى فهةةش ال يمةةّشر البيئةةة فقةةطى بةةأ  لةةن انيةةرار بةةدلييرى شأّ  يةةرر شا 

لبشةةةرّية فةةةي خطةةةرى سةةةشاء أ نةةةدن هةةةذا التمشيةةةر لةةةن طريةةةق اسةةةتعمدأ أنةةةشا  األسةةةمحةى أش لةةةن يتعةةةّرو اننسةةةدن شا
اسةةتعمدأ المصةةدنع شالمعدمةةأى أش يةةذها لمسةةفر شالسةةيدحة فيمةةّشر مندنةة ى شاليسةةتطيع  يةةره الممةةشس شالقعةةش، فيةة ى أش 

 اء الخطير.من يبّذر المدءى شال يتعدشن مع مدره اّلذ  التصأ إلي  المدءى حذار حذار من هذا ال،
ى متّسسةد  الممتمةعفينبيي أن يمعا نّأ من الحنشمة شالم،رسة شاألسرة شلممدء ال،ين انس مي شانلة   ش 

 لتشلية الّندس بدلتربية البيئيةى ني نشعر مميعد  بخطر تمّشر البيئةى شنيفّية حمديتهد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 خالصة البحث باللغة الكوردية

 طرنطي ذينطةثارَيزى لة ئيسالمدا

وانينةةةة  يورئةةةاني ثيةةةرىزث َةةةةرموودةدانخ ثَي ةموةةةةر درودى  ةةةواى  ئةطةةةةر وةةةة وردى ورة
نطييةةةدخ زىرى وةةة مةسةةةلةى ذينطةةة لةسةةةر دةوَيةةؤ  وىمةةاة دةردةدةةةوَيؤ  دةةة ئةةاييني ئيسةةال  طر

http://www.55a.net/
http://www.alghoraba.com/
http://www.islamonline.net/
http://islamqa.com/
http://www.islamset.com/
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ثةةةارَيزى داوةث  َةرمانيبةةةخ وةةةة موسةةةوَماناة دةةةردووة  دةةةة ثارَيزطةةةارى لَيودةةةةة  ئةوةبةةةخ وةةةة 
 واثةرسةةءخث بيوةةادةؤ دانةةاوة  دةواءةةة ئةةةوةى ذينطةةة ناثارَيزَيةةؤ  واءةةة تيةةةنَيدخ  واثةرسةةءخ 

 ثبءطوآ  سءووة.

يةنانةة ودةةية  دةة ئيسةال  ءَييةدا واسةخ جا وة ضةند  الََيدخ دورؤ  هةولَدةدةية وةا  لةةو ت
 ذينطةى دردووة.

 مرىظ جَينبينة لةسةر زةوى

داءَيةةخ  ةةواى طةةةورة مرىظةةخ لةسةةةر زةود دروسةةؤ دةةرد  دةةردد وةةة  ةلي ةةةث جَينبةةية  
[  هةروةخ  واى طةورة دةَةرموَيؤ  َْر ة َ وةيَ ةة  َْ َةةي ا ةل   َخ لةْوَماَلئةَدةة إةنِّي َجابة دواى  ]َوإةْذ َياَل َروُّ

ئةةةوة زةوىث ئةةةوةى لةسةةةرث لةةة نةةاو زةويةةدا هةيةةة هةةةمووى  سةةءة ذَيردةسةةءخ ئةةةو  ئةةةوة  وةةى 
َيءةوة  وةوةى  اوةنخ هى ث ويرث ذيريية  وةو ذيرييةى دةءوانَيةؤ  ءايوةءمةندييةدانخ مرىظ دةطةرة

َيوة وةةرَيؤ  دةة ئةةوي   ةلي ةة وَيةؤ  دة واءةة وآلؤث ذينطةى دةورووةرى وةة وابةءرية بةَيوة وةةرة
ى ئةةمينيث دلَسةىزييةوة  مرىظ دةوَيؤ ئةو زةوييةى  وا لةسةرى نيبءةجآ دردووة  دةوةآ وةةو ثةةرة
َيوة وواؤث  دارةدانخ دةوآ رَيد سءةث ئاوةداندردنةوةى زةود وَيؤ  نةةخ ثيسةدردةث ءَيدةداةث   وةرة

 بَيواندنخ.

 ث  اوَينخ ثاخ

ثارَيزطةةارى دةةردة لةةة ذينطةةة  ئيسةةال  ثةةاخث  ةةاوَينخ وةدةةو وةبةةَيدخ سةةةرةدخ دانةةاوة وةةى 
َيوةضوونخ مرىظايةءخ وة ءةندروسةؤ ذينطةيةةدخ ثةاخث وةآ طةةرد  لةوةبةدا موسةوَمانانخ ََيةر  وةرة
دردووة  دة دةوآ رىذانة ضةندية جار وى نوَيذدردة ثةاخث  ةاوَينخ  ىيةاة راوطةرة  هةةروةها لةة 

اة دةردووة  دةة  ةىى ثةا  هةةر ثيسةوووةث  دةارَيدخ جووءوةووني  َةةرمانخ وةة مرىظةخ موسةوَم
وبواؤث ثايذد  ىى راوطرَيؤ  ثَي  واية هي  ئاييةث وةرنامةيةخ وة  بَيوةث وةة بةَيوةى َةةرماة 

 وة بوَيندةوءووانخ ناداؤ  دة ثاخث  اوَينخ  ىياة راوطرة.

وةةة هةةةماة بةةَيوة لةةة ئيسةةالمدا  ةةواردةث ئةةاوث ثَيداويسةةءيةدانخ ديدةةةى ذيةةانخ مةةرىظ ثةةي  
وةى مرىظخ ءَيدا ودرَيؤ  هةروةخ ثَي ةموةر َةرموويةءخ: نةدةةة يةةدَيخ لةة ودرَيةث  ميزث ثابما

ئَيةةوة ميةةز وداءةةة نةةاو ئةةاوى وةسةةءاوةوة  هةةةروةها ثَي ةموةةةرى  ةةوا ئةوانةةةى وةةة نةةةَرةؤ لَيدةةراو 
داناوة  دة ثيسايي لة سةر رَيطاى  ةلَخث سةَيوةرى ةةوانةةوةياة دةدةةة. وةة هةةماة بةَيوة نةةهي 

ثيسةةايخ لةةة نةةاو ئةةاوى رىيبةةءوو  ودرَيةةؤ  ئيةةدى يةدةرةةةى دةةردووة  هةةةر  لةةةوة  دةةردووة  دةةة
 بءَيدخ  اوَينخ ثةيوةسؤ وة مرىظ ثي  ودرَيؤ.

 دارضاندةث دبءودالَدردة

ئاييني ثيرىزى ئيسال  طرنطييةدخ زىرياة وة مةسةةلةى دارضةاندةث  ضةاندنخ دبةءوداَل 
  وةردةطةرةث  وىيةاة وةة بيوةادةؤث داوةث  ئةوانة  دةة ئةةو دةارة دةدةةة  لةتيةةة  ةواوة ثةادا

 واثةرسةةءخ دادةنةةدرَيؤ  ئةطةرضةةخ ئةةةو دةسةةة نيةةازى  َيريبةةخ نةةةووووَيؤ  هةةةموو دةةاءَيدي  
دار دةوةةآ دةةارى ضةةاندةث سةةةوزدردة ئةةةنجا  وةةداؤ  ءةةا ئةةةوةى ئةطةةةر لةسةةةر  مرىظةةخ وةةاوةرة

نطةوءةى مةةردني  وَيةةؤ  يةةاة دةةاءخ هةةاءنخ ييامةةةءي  وَيةةؤ  دةواءةةة ئةةةو دةسةةةى  ةةىى وةةة بةةويَ 
ثَي ةموةر دةزانَيؤ  هةميبة دار وى ذينطة ثارَيزى دةداؤ  نةةخ ءَيدةداةث  دار دةرهَينةاة  ضةوندة 
ثَي ةموةةةر درودى  ةةواى لةسةةةر وَيةةؤ  نةةةهي دةةردووة  لةةةوةى دار دةروَيةةنة  يةةاة سةةةوزايخ ءَيةةخ 
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ث جةةةنطي  موسةةوَماناة ََيةةرى ئةةةوة دةةراوة  دةةة دار دة نةةةهَينةث  وةةدةة  ءةةا ئةةةوةى لةةة دةةاءخ بةةةرة
ة  وطرة ثَي ةموةرى  وا يةدةمية دة  وةوو  دةة سةنوورى وةى ثاراسةءنخ ذينطةة دانةا  داءَيةخ  نةورة
َيةؤث راوى ءَيةدا  دايناووو  دة هةندَيخ بةوَية دةوَيةؤ ثةارَيزراو وَيةؤث  دةة  وةىى نةةوَيؤ دارى وورة

 وداؤ.

 طرنطيداة وة طيانةوةراة

زى ءةةناا طرنطةخ وةة تيةةنخ دارضةاندة داوَيةؤ  وةنةوآ ئاييني ئيسةال  لةتيةةنخ ذينطةةثاريَ 
وةلَدو طرنطخ وة تيةنخ ئاذةَث طيانةوةرثارَيزي  داوة  وىية دةوينية  هةميبة يسةة لةسةةر ئةةوة 
دةداؤ  دة دةوَيؤ وة سىزث وة زةيخ وية لةطةَ طيانةوةراةث  ضةندية جار جةرؤ لةسةر ئةةوة 

ودردنخ طيانةةةوةرَيخ ضةةوونةءة وةهةبةةءةوة  لةةة دةداءةةةوة دةةة ضةةةندةها دةةة  ءةةةناا لةوةةةر وةةة يَ 
وةراموةريبدا ضةةندةها دةة  لةوةةر ئةازادرث ئةبةدةنجةدانخ طيانةةوةراة ضةوونةءة دىزة ةةوة  
لةوةدا ََيرى ئةوةماة دةداؤ  دةة ثاراسةءنخ طيانةةوةراةث  سةىزث وةةزةيخ ثَيداهاءنةةوةياة وةبةَيدة 

ث ئيماةث ءةيوا  لةتيةدخ ديدةوة يةد ةرة دةداؤ  دة دىءايخ وة هي  جىرَيدخ طيانةوةر لة واوةرة
 وَيؤ  ءا ئةوةى ئةطةر ئةو جىرة دَرندةث ءرسنادي  وَيؤ.

ىيخ نةدردة  زَيدةرة

يةدَيدخ ديدة  لةو ونةمايانةى ئيسال  طرءوويةءيية وةةر وةى ثاراسةءنخ مةرىظث ذينطةيةةدخ 
ىيةث  دووروةية لةة ئيسة ىيخ  ئةةوي  لةة  اوَية  ئةوةى دةوآ هةميبةة مامناوةنةدى وةرة رافث زَيةدةرة

 واردة وَيؤ  ياة لة  واردنةوة  ياة لة سةرَدردنخ ئاو  ءا لة دةاءخ دةسةءنوَيذ بوبةءني  ئيسةال  
وة ةةرامخ دادةنَيؤ  دة ئاوى زياد سةرف ودرَيةؤ  لةوةبةدا ئيسةال  وةخ ئةةوةى وةة زمةانخ ةةاَل 

يخ درا  ئةوا ذيونطة دة ىدةة ثَيماة دةلََيؤ: هةر داءَيخ زَيدةرة دةوَيءة مةءرسييةوة  وةخ ئةةوةى ئةمرة
دةوينية  دة هةموو دارةداةث  جىرى طيانةوةراةث  ئةاوى جياةاةث  هةةموو ئةةو بةءانةى ديدةةى 

 ثةيوةسؤ وة ذينطةوة دةوءوونةءة وةر مةءرسييةوة.

 زياة نةطةياندة

يةاة يةدَيخ لةو ونةمايانةى ئيسال  داينةاوةث  هةميبةة  دةارى لةسةةر دةدةاؤ  مةسةةلةى ز
نةطايندنةةة وةةة دةسةةانخ ديدةةةوة  لةةة  سةةىنطةوة ئيسةةال  ََيةةرى ذينطةةةثارَيزيماة دةدةةاؤ  ضةةوندة 
ئةوانةةةةى لةةةة رَيطةةةاى وةةةةدارهَينانخ دارطةةةةث  سةةةووءاندنخ دارسةةةءاةث  ثيسةةةدردنخ بةةةوَينةدانخ 
طةبءيارىث وة دارهَينانخ زيادى بءةداةث.... ئةوانة زياة وة دةسانخ ديدةة دةطةيةةنَيؤ  وةمةة  

دة طوناهوةةارث ءاوانوةةار دةردةضةةَيؤ  ضةةوندة زيةةانخ وةةة دةسةةانخ ديدةةة طةيانةةد  ئةةةوة  لةةة دةسةةة
 ئيسالمدا ةةرامةث  مرىظ وة هي  بَيوةيةخ رَيخ ثَي ناددرَيؤ زياة وة دةسانخ ديدة وطةيةنَيؤ.

 :ثَيبنيار

ر لة دىءاييدا ثَيبنيارى ئةوة دةدةية  دة ثَيويسءة رَيطةاى دروسةؤث  داريطةةر وطيرَيءةة وةة
وى ثاراسءنخ ذينطة  ثاراسةءنخ ءةندروسةءخ مرىظةةداة  ئةةوة  لةة ضةةند تيةةنَيخ ثَيداةاءووة  لةة 
سةةةرووى هةموويانةةةوة  ةدومةءةةة  ضةةوندة ئةوانةةةى ضةةةدخ ديميةةادث ضةةةدخ ذينطةةة ءَيدةةدةر 
ىطةةرا ث  دةردةدةةةة  وَيطومةةاة ةدومةءةةةدانة  يةةاة هَينةةانخ ذمةةارةى ئىءىموَيوةةةداة دةوَيةةؤ وةةة ثرة

وَيؤ  هةروةها دةوَيؤ ضاودَيرى لة هةموو ئةو بءانة وداؤ  دةة ثةيوةنةديياة وةة ذينطةةوة وةرنامة 
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هةية. هةروةها يوءاو انةث   َيزاني  ثَيدةةوة رىلَةخ طةرنط دةويةنة  وةى دروسةءدردةث ثَيطةيانةدنخ 
نةوةيةةةدخ نةةوَيدخ وبةةيار وةةة هةسةةؤث ثةةةروةردةى ذينطةثارَيزييةةةوة  دةوةةَي لةةة مالَةةةوةث لةةة نةةاو 

او انةةة  هةميبةةة ثةةةروةردةد ذينطةةةيخ رةنةةط وداءةةةوة  وةةى ئةةةوةى لةةة ئةنجامةةدا وءةةوانة نةةةوةيخ يوء
وةرهة  واَيةنة  دةة لةطةةَ داوادردنةخ ماَةةدانخ  وةة ئةةرخث واجواءةةداني  هةلَوسةءَيؤ. هةةروةخ 
دةوةةآ وءاروَيةةذاةث زانايةةانخ ئةةاييني  لةةةوةدا رىلَةةخ  ىيةةاة وويةةنة  ضةةوندة مينوةةةرى مزطةوءةةةداة 

يبةةة دةوةةآ هةةةلَطرى ثةةةيامخ وة ءةةةوةرىث  ىبةةطوزةرانخ  ةةةلَدخ وَيةةؤ  ديةةارة يةةةدَيخ لةةةو هةم
بءانةى مرىظايةءخ وةرةو وة ءةةوةرىث  ىبةطوزةرانخ دةوةاؤ ذينطةثارَيزييةة  ضةوندة ئةطةةر 
واؤ  وىية دةوآ وةة هةسةءخ  ذينطةى وآلؤ ءَيخ ضوو  ئةوا وآلؤث ذيانخ  ةلَدخ وةرةو هةلَدَير دةرة

ةوة   ةةةةةةلَدخ لةةةةةةو تيةنةةةةةةوة وبةةةةةيار ودةنةةةةةةوة. هةةةةةةروةها رىلَةةةةةخ راطةيانةةةةةدةث مةسةةةةةئولييةء
رَيد راوةدةةاني  ديةةارث وةةةهَيزة  راطةيانةةدة  هةميبةةة سةةةروارى وةودردنةةةوةى ئةةةو هةواآلنةةة  
دةءوانةةآ لةةة رَيطةةاى وةرنامةةةث  مَيزطةةردةوة  ةةةلَدخ لةةةوةدا وبةةيار وداءةةةوة  وطةةرة دةءوانَيةةؤ ووَيءةةة 

وةى هةةموو وةبةةدانخ ديدةةى دىمةةلَطا  رَيد ةراوث دىمةلَةةداني  لةة رَيطةاى هاودارَيدخ ئيجةاوي 
ث سمينارةوة  دةوآ  ةلَدخ لةو بءانةدا وبيار وداءةوة.  وةودراوةث  سازدانخ دىرة

 

 


