
 رزائــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (410) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 اية البيئة في ـــــرع  وجه التعبد في

 (رعاية الحيوان أنموذجًا )  اإلسالم

 رقـــــــــــــادي أحمــــــــد . أ

 ي لتامنغستالمركز الجامع

 : ةمقدم

تعبدنا بطاعته وعدم معصيته، وقد جعل  دإن اهلل تبارك وتعاىل ق

وما خلقت اجلن : ))طاعته متعضمنة يف أصناف عباداته، وقد قال

فقد حصر جل شأنه يف هاته اآلية الكرمية غاية (( واإلنس إال ليعبدون

أتيهما خلق عاملي اجلن واإلنس يف حتقيق عبادته، فما من قول أو فعل ي

 .يف حتقيق هذا املعنى نيداخل ااملسلم إال وجيب أن يكون

 ؛وقد رتب الفقهاء املسلمون على هذا املفهوم أحكامًا شرعية منها

أنه ال جيوز للمسلم أن يأتي قواًل أو فعاًل حتى يعلم حكم اهلل تعاىل فيه، 

هل تعترب محاية البيئة : وعليه جيب على كل مسلم عاقل أن يسأل

ها واحملافظة عليها فعاًل تعبديًا؟ وإن كانت كذلك فما وجه التعبد يف ورعايت

رعايتها؟ وهل من أحكام شرعية تثبت ذلك؟ هذا ما سأجيب عنه حبول 

 .اهلل تعاىل من خالل هذه املداخلة

 :املفهوم اإلسالمي للبيئة: أوال

م  كثرة احملاوالت احلديثة يف صياغة مفهوم حمدد للبيئة، ال يكاد 

حث يقف على مفهوم دقيق هلا، حيدد جماالتها وحيدد عالقاتها، ويرسم البا

الرؤية الصحيحة يف التعامل معها، وحتى حندد مفهوم البيئة يف اإلسالم، 

شتقت منه لفظة اًل من حتديد األصل اللغوي الذي اال بد أن ننطلق أو

دلول يف البيئة يف اللغة، ثم نبحث تبعًا لذلك عن املصطلح املرادف هلذا امل

الرتاث اإلسالمي، ثم نورد املفاهيم احلديثة للبيئة، ثم نقارنها باملفهوم 

 .اإلسالمي



 أحمد رقادي.أ (رعاية الحيوان أنموذجًا) رعاية البيئة في اإلسالم  وجه التعبد في 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (411) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .البيئة يف اللغة/ 0

يعود األصل اللغوي للفظة البيئة يف العربية إىل املصدر الثالثي باء 

والذي معضارعه يبوء أي حل ونزل وأقام، واالسم منه البيئة مبعنى املنزل، 

ن بيتًا أي اختذ منزاًل، وذلك بالنظر إىل ما يراه وأكثره تقول تبّوء فال

لكلمة  ، وقد حدد صاحب اللساناستواًء وأمكنه ملبيته فاختذه منزاًل

 :تبوأ معنيني اثنني

مبعنى إصالح املكان وتهيئته للمبيت فيه، يقال تبوأه أي : األول

 .أصلحه وهيأه، وجعله مالئمًا ملبيته، ثم اختذه منزاًل

مبعنى النزول واإلقامة، كأن تقول تبّوأ املكان؛ أي نزل فيه : الثانيو

 .وأقام

على أن املنزل املقصود يف هذا اإلطالق اللغوي أوس  من املعنى 

العّضِيق للمنزل مبعنى املسكن، لكونه يشمل ما حوله من املكان أيعضًا، 

 فبيئة القوم هي موض  نزوهلم؛ من واد، أو من سفح جبل، يقول اهلل

والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر : ))تعاىل

منزاًل، واملدينة املنورة  –أي املدينة املنورة  -أي اختذوا الدار ...((إليهم

 .من املنازل اليت يسكنها الناس -كما هو معلوم–أوس  نطاقًا 

ط املكان الذي تتوافر فيه الشرو: ))كما عرفها صاحب احمليط بأنها

 .((املالئمة ملعيشة كائن حي

 :البيئة وإطالقاتها يف الرتاث اإلسالمي/ 0

إن املتتب  للرتاث اإلسالمي كتابًا وسنة وكتابات علمية من غري 

الوحيني ليقف على حقيقة مفادها أن إطالق مسمى البيئة يف الرتاث 

 .اإلسالمي ال يبعد عن اإلطالق اللغوي هلا كما بينته سلفًا

والذين تبوءوا الدار واإلميان من : ))قوله تعاىل من ذلك

املدينة  -أي سكنوا دار اهلجرة: )) يقول ابن كثري يف تفسريها...(( .قبلهم

 .....((من قبل املهاجرين وآمنوا قبل كثري منهم –املنورة 



(415) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

إن كذبًا : ))صلى اهلل عليه وسلم-كما ورد يف احلديث النبوي قوله

د، ومن كذب علّي متعمدًا فليتبوأ مقعده من علّي ليس ككذب على أح

 .أي لينزل منزله من النار. ((النار

غري أن املالحظ يف القرآن الكريم أنه مل يستخدم كلمة البيئة 

للداللة على احمليط الذي يعيش فيه  -للتعبري عن معناها اللغوي الصرف

احلق جلت  ومشتقاته؛ من ذلك يقول( بوأ)وإمنا استخدم الفعل  -اإلنسان

وبوأكم يف األرض تتخذون من سهوهلا قصورًا وتنحتون اجلبال : ))قدرته

، وقوله جلت ((بيوتًا فاذكروا آالء اهلل وال تعثوا يف األرض مفسدين

والذين هاجروا يف اهلل من بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا : ))قدرته

وكذلك : ))تعاىل وقوله ((حسنة وألجر اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون

مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمحتنا من نشاء 

، فإذا أمعّنا النظر يف هذه املعاني القرآنية ((وال نعضي  أجر احملسنني

 :وجدناها تنري حبقيقتني اثنتني

أن اإلطالق القرآني ملسمى البيئة أكثر مشواًل واتساعًا من : األوىل

ذه الكلمة، وال أدل على ذلك من استخدام القرآن لكلمة املعنى اللغوي هل

األرض بداًل من البيئة، للداللة على ما تشمله من جبال وحبار وسهول، 

وحيوان ونبات، وما حوهلا؛ من كواكب وأجرام، ثم إن كلمة األرض 

وردت يف القرآن الكريم يف مائتني وسبعًا ومثانني موضعًا بسياقات 

 .خمتلفة

، أن صان  هذه البيئة ومبدعها هو اهلل سبحانه وتعاىل: الثانية

فهو الذي خلق اإلنسان واستخلفه يف األرض، بعدما هيأها لعيشه، 

 .وسخرها له ملبية حلاجياته؛ مهما تنوعت واختلفت

ثم أن ملكية هذه األرض وما فيها عائدة هلل سبحانه وتعاىل، يقول 

ويقول  ...((ات وما يف األرضاهلل الذي له ما يف السماو: ))عز وجل

قل هلل الشفاعة مجيعًا له ملك السماوات واألرض ثم إليه : ))جلت قدرته

هلل ما يف السماوات وما يف : ))، كما يقول جل شأنه((ترجعون



 أحمد رقادي.أ (رعاية الحيوان أنموذجًا) رعاية البيئة في اإلسالم  وجه التعبد في 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (418) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

، فاإلنسان خليفة اهلل تعاىل يف هذه األرض، ووصيه عليها، ...((األرض

ع أوامر وتعليمات مستخلفه، ومن واخلليفة مأمور شرعًا وعقاًل باتبا

هذا املنطلق وجب على اإلنسان أن يتعامل م  البيئة على أنها ملكية 

عامة، يشرتك فيها م  اإلنسانية مجعاء على مر العصور، ومنه وجب 

عليه االقتصاد يف التعامل معها، وشكر املنعم على نعمه؛ ضمانًا 

تأذن ربكم لئن شكرمت وإذ : ))الستمراريتها ودميومتها، يقول سبحانه

 ((ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذابي لشديد

ثم إن اهلل سبحانه خلق هذه البيئة بتقدير وإحكام، فجعل هلا اجلبال 

واألرض مددناها وألقينا فيها : ))رواسي حتى حتفظ ثباتها، قال تعاىل

: )) وقوله جلت قدرته ((رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون

يفهم من هاتني اآليتني أن البيئة ويف  ((شيء فقدره تقديرًاوخلق كل 

حالتها العادية تكون متوازنة، حبيث جند أن كل عنصر من عناصرها قد 

، العام  -البيئي -خلق بصفات معينة وحبجم معني يعضمن التوازن

أنه  ((وأنبتنا فيها من كل شيء موزون: ))...كما يفهم من قوله تعاىل

خيرج من النبات ما يسّد احتياجات الكائنات احلية مما تتغذى سبحانه 

 .عليه، وال يكون ذلك إال بالكم والكيف الذي ال خيل بتوازن البيئة وبقائها

فاهلل سبحانه وتعاىل صان  هذا النظام ومقدره بهذا الشكل، ومن ثم 

 .حتفظ البيئة وتستمر احلياة اإلنسانية بتوازن وإحكام

هذا املعنى  -رمحة اهلل تعاىل عليهم أمجعني -اوقد أدرك علماؤن

الشامل للبيئة، وقد استعملوه يف كتاباتهم، منهم مسلمة بن أمحد 

اجملريطي؛ وهو من أول من استعمل البيئة بهذا املعنى الواس ، وأثبت 

الطبيعيات وتأثري النشأة والبيئة : ))تأثريها على األحياء، وذلك يف كتابه

 ((.على الكائنات احلية

بنفس املعنى يف كتابه  كما استخدمها ابن عبد ربه األندلسي

عندما حتّدث عن الوسط الطبيعي واإلحيائي الذي يعيش فيه " اجلمانة"

 .اإلنسان



(417) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

وخالصة القول إن البيئة يف املفهوم اإلسالمي تعين الكون مجيعًا، 

إمنا يف نصوص القرآن الكريم بلفظ البيئة، و –كما ذكرنا –فهي مل ترد 

الذي ميثل " الكون عمومًا " وبلفظ " السماء"و" األرض" وردت بلفظ 

املنزل الكبري لإلنسان، الذي يشمل كل ما له عالقة مبمارسة " ذلك 

نشاطه، بل كل ما له عالقة حبياته من موجودات أرضية وفعضائية؛ 

وال شك أن  "سواء أكانت متمثلة يف أفراد وأنواع، أو أنظمة وأوضاع

املنزل مطالب برعاية شؤونه، وتفقد مكوناته، وإصالح ما حيتاج  صاحب

 .منها إىل إصالح

 :املفاهيم احلديثة للبيئة

لقد كثرت تعريفات البيئة حديثًا، واختلفت فيما بينها حبسب نظرة 

كل باحث إليها، وتغليبه لعنصر من عناصرها على العناصر األخرى، 

ية؛ حاولت الرجوع إىل تعريفات وحتى يكون البحث مفيدًا يف هذه اجلزئ

البيئة وفقًا ملا أقرته املؤمترات الدولية يف وثائقها، باعتباره حمصلة لبحوث 

متخصصة حول العامل، وباعتباره أيعضًا ميثل نظرة موحدة للقعضية، ثم 

أردفت ذلك ببعض التعريفات اليت انتهى إليها بعض الباحثني 

جيه النقد إليها، ومقارنتها املتخصصني يف هذا الشأن، م  حماولة تو

 .باملفهوم اإلسالمي للبيئة، كما وضحناه سلفًا

 :التعريف بالبيئة يف وثائق املؤمترات الدولية/ أ

البيئة "الذي عقد لدراسة أوضاع  -عّرف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة

: البيئة بأنها –" استكهومل"بعاصمة السويد  0275البشرية سنة 

ادية، واالجتماعية املتاحة يف وقت ما، ويف مكان ما، رصيد املوارد امل))

 .((إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته

لدراسة الرتبية  0272املنعقد سنة " بلغراد"كما عرفها مؤمتر 

تلك العالقات األساسية القائمة بني العامل الفيزيائي والعامل : ))البيئية بأنها

 .((نساناالجتماعي السياسي الذي هو من صن  اإل

 :نقد التعريفني



 أحمد رقادي.أ (رعاية الحيوان أنموذجًا) رعاية البيئة في اإلسالم  وجه التعبد في 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (416) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 :ميكن أن يوجه إىل هذين التعريفني االنتقادات التالية

رصيد املوارد املادية :" وصف مؤمتر استوكهومل البيئة بأنها .0

وهذا يعكس النظرة املادية البحتة للبيئة والكون ..." واالجتماعية

 .مجيعًا

ملادية، يف حني االجتماعية يف مقابل املوارد ا" عّبر التعريف باملوارد .5

كان األوىل أن يستعمل لفظ املعنوية، ألن لفظ االجتماعية ال يشمل 

العقائد، والشرائ  التعبدية، واملبادئ اإلميانية اليت يشملها لفظ 

 .املعنوية

قصر التعريف وظيفة البيئة على إشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته،  .0

من جهة، وفيه  ويف ذلك إغفال لواجبات اإلنسان ومسؤولياته

إهمال ألبعاد البيئة املختلفة، وعلى رأسها الُبعد العقدي هلا، 

وشهادتها على وجود اهلل تبارك وتعاىل، وداللتها على ألوهيته 

 .ووحدانيته من جهة أخرى

العالقات القائمة بني العاملني : عّرف مؤمتر بلغراد البيئة بأنها .2

العالقات بني األشياء الفيزيائي واالجتماعي السياسي، ومعلوم أن 

-ليست هي األشياء يف حّد ذاتها، فالعالقة بني اإلنسان واحليوان 

غري اإلنسان واحليوان، ولكن ملا نستصحب موضوع مؤمتر  -مثاًل

ندرك أن التعريف بالبيئة بهذا الشكل  -وهو الرتبية البيئية-بلغراد 

 .موظف خلدمة أهداف املؤمتر الرتبوية

 :يف البحوث العلمية املتخصصة التعريف بالبيئة/ ب

سأورد هنا أكثر من تعريف للبيئة، وذلك حبسب املفاهيم اليت اختارها 

 :أصحابها يف هذا الشأن

الذي يعيش فيه  هي جمموع العوامل اليت تؤثر يف الوسط:" البيئة .0

 ."اإلنسان

هي الوسط أو اجملال الكايف الذي يعيش فيه اإلنسان، فيتأثر :" البيئة .5

 "ه ويؤثر فيهب



(411) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

هي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان والكائنات :" البيئة .0

احلية األخرى، وميارس فيه أنشطته املختلفة اإلنتاجية 

 ."واالجتماعية

هي كل ما حييط باإلنسان، فهي تشمل األرض اليت نعيش :" البيئة .2

وكل  عليها واهلواء الذي نتنفسه، واملاء الذي هو أصل كل شيء حي،

 ."ما حييط بنا من موجودات، سواء كانت كائنات حية أو مجاد

يتعضح من هذه التعريفات أنها أخرجت اإلنسان من مفهوم البيئة، 

وهو ما ذهب إليه غالبية الفقهاء يف تعريفاتهم، م  أنه ال ميكن جتاهل 

الدور املركزي والرئيس لإلنسان يف البيئة، ذلك الدور الذي استطاع 

ن من خالله أن يكون عنصرًا مهمًا من عناصر البيئة، أال وهو اإلنسا

 .البيئة املشيدة

وإذا ما قارنا هذه املفاهيم للبيئة باملفهوم اإلسالمي هلا جندها  

 :تفتقر إىل جوانب عديدة، من بينها

أهملت هذه التعريفات جوانب محاية البيئة، وكيفية احلفاظ  -0

عدم وجود أساس معريف سليم،  ، وهذا يرج  يف األساس إىلعليها

 .يوجه هذه النظرات املعرفية

النظر إىل العالقة بني عناصر البيئة، على أنها عالقة سببية،  -5

باملفهوم املادي الصرف هلذه العالقة، وإهمال بذلك السنن الكونية 

اليت حتكم هذه العالقة، واليت يظهر اليوم ما يصيب البيئة من دمار 

وعدم حماولة فهمها؛ تلك السنن الكونية اليت بسبب اخلروج عليها، 

:  وردت اإلشارة إليها يف كثري من آي القرآن الكريم، منها قوله تعاىل

خلق السماوات واألرض باحلق يكور الليل على النهار ويكور النهار ))

على الليل وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى أال وهو 

ال الشمس ينبغي هلا أن : ))لت قدرتهوكذا  قوله ج ((العزيز الغفار

وقوله  ((تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون

واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل : )) تعاىل

. ((شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني
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كونية هو العلم مبختلف وال ريب أن السبيل يف تعّرف هذه السنن ال

أي ضرورة معرفة السنن  -ختصصاته وجماالته، وهذه احلقيقة

أصبح يدركها مفكروا –الكونية والتعامل م  الكون من خالهلا 

:" كتابه الذي عنونه بـ" جان ماري بليت" الغرب اليوم، فقد ألف

كتابه " آل قور" كما ألف " عودة الوفاق بني الطبيعة واإلنسان

 ". األرض يف امليزان:" ملوسوم بـالشهري ا

، أو النظر إىل البيئة نظرة جمردة عن البعد التارخيي والزمين هلا  -

مبعنى آخر إغفال جتارب األمم السابقة م  البيئة، تلك التجارب اليت 

دلت آي القرآن الكريم على أنها تنطوي على جانب كبري من العربة 

ج اهلل تعاىل يف الكون، ثم إنه والعظة، ودليل على نتائج خمالفة منه

من خالل هذا البعد الزمين للبيئة ميكن أن نرسم الرؤية الصحيحة 

.يف التعامل الرشيد م  البيئة

 .مكونات البيئة: ثانيًا

من  -وفق كتابات املتخصصني يف البحوث البيئية–تتكون البيئة 

افية، مكونات طبيعية، مكونات اصطناعية، مكونات ثق: ثالثة أقسام

 :ونوجز كاًل منها فيما يلي

 :املكونات الطبيعية

مكونات حية، وتشمل النباتات : وتنقسم هي األخرى إىل قسمني

 .واحليوانات، ومكونات غري حية، وتشمل املاء واهلواء والرتبة

 :املكونات االصطناعية -

وتتمثل فيما ينشئه اإلنسان من منشآت ومبان ختتلف أنواعها 

يأتي على رأسها املسكن، واملؤسسات باختالف أنواعها  ووظائفها، ولعله

 .ووظائفها، فمنها الزراعية والتجارية واالستشفائية

كما تشمل الطرق واملوانئ والسدود واملطارات، وغريها مما أنشأه 

 .اإلنسان معتمدًا على التطور التكنولوجي والعلمي املتزايد

أمل تر : ))قوله تعاىل وقد يكون من قبيل اإلشارة إىل هذا العنصر

كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليت مل خيلق مثلها يف البالد 
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الذين طغوا  دومثود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي األوتا

 ((يف البالد فأكثروا فيها الفساد  فصب عليهم ربك سوط عذاب

اد ومثود وفرعون، ففي هذه اآليات ِذْكٌر للمباني الفخمة اليت بناها قوم ع

وقد اقرتنت هذه البيئة املشيدة بفساد الذين بنوها وطغيانهم، وأمثر ذلك 

 .فسادًا يف البيئة ذاتها

 :املكّونات الثقافية

لقد أشار مؤمتر البيئة البشرية الذي نظمته األمم املتحدة يف 

إىل اجلزء الثقايف من مكونات البيئة، عند ما نص  0275أستوكهلم سنة 

ريفها على أنها رصيد املوارد االجتماعية، واملكونات الثقافية؛ منها يف تع

ما هو إهلي املصدر كالدين، ومنها ما هو نتاج الفكر اإلنساني عرب األزمنة 

املتالحقة؛ كالعادات والثقافات الشعبية، واجلانب الثقايف يف البيئة مهمل 

برعاية البيئة، وإذا  ومغيب اليوم يف امللتقيات والندوات العلمية اليت تعنى

 .ما رجعنا إىل القرآن الكريم وجدنا الفساد املادي مقرتنًا بالفساد الثقايف

وقد رعت الشريعة اإلسالمية هذا اجلانب، فنّصت على وجوب حفظ 

الّنفس وحفظ الدين من بني املقاصد اخلمس اليت جاءت الشريعة 

عقل والفكر البشري اإلسالمية حلفظها ورعايتها، كما دعت إىل ما ينمي ال

 .ويقويه، فندبت بذلك إىل ممارسة األلعاب الذهنية بعضوابطها الشرعية

 .املفهوم الشمولي للعبادة يف اإلسالم: املطلب األول

قبل أن نتساءل عن مدى مشولية العبادة يف اإلسالم ينبغي أن نوضح 

 .معنى هذا اللفظ يف اللغة واالصطالح الشرعي

 .غةالعبادة يف الل: أواًل

: والعبادة ...وأصل العبودية اخلعضوع والتذلل: ))ورد يف اللسان

وهو اخلاض  لربه املستسلم املنقاد : فالن عابد: الطاعة قال ابن األنباري

 .((املكرم املعظم، كأنه يعبد: واملعبد...ألمره

وكذلك الطريق إذا ...املذلل بالعمل: املعبد: ))ويقول صاحب احمليط

: أنكرتك، منه قوله تعاىل: وعبدتك...معبد: باألرجل قل حصاه أو وطئ

 .(.((قل إن كان للرمحان ولد فأنا أول العابدين)
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وأهل اللغة مييزون العبادة عن غريها من ألوان اخلعضوع واالنقياد 

بدرجة هذا اخلعضوع، فكلما كان اخلعضوع يف أقصاه اعترب صاحبه يف 

ومعنى العبادة الطاعة : ))يعبادة، يف اصطالح اللغويني؛ يقول اجلوهر

م  اخلعضوع والتذلل، وهو جنس من اخلعضوع ال يستحقه إال اهلل 

 .((تعاىل

وهذا التمييز ال يسلم، باعتبار ما أشار إليه حممد عبده عند تفسريه 

يغلو العاشق يف : يقول((  إياك نعبد وإياك نستعني: )) قوله تعاىل

، حتى يفنى هواه يف هواه، تعظيم معشوقه، واخلعضوع له غلوًا كبريًا

وتذوب إرادته يف إرادته، وم  ذلك ال يسمى خعضوعه هذا عبادة 

 .باحلقيقة

ويف تفسريه هذا جنده يعض  ضابطًا لتمييز العبادة عن غريها من 

صنوف اخلعضوع والتذلل، يتمثل يف استشعار القلب لعظمة املعبود، أو 

بة كاملة يستشعرها مبعنى آخر أن يكون اخلعضوع والتذلل ناشئًا عن حم

 .قلب العابد، وال يعرف هلا منشئًا

وهذا العضابط أشار إليه ابن تيمية عند تعريفه للعبادة، حيث 

أضاف إىل معنى اخلعضوع معنى جديدًا، يتمثل يف عنصر احلب هلل تعاىل، 

 .وهذا املعنى سنبينه عند شرحنا لتعريف العبادة يف الشرع

 .الح الشرعيتعريف العبادة يف االصط: ثانيًا

العبادة فعل املكلف على خالف هوى : ))تعريفها  يقول املناوي يف

هي : تعظيم اهلل وامتثال أوامره، وقيل: نفسه تعظيمًا لربه، وقيل

 ....((األفعال الواقعة على نهاية ما ميكن من التذلل واخلعضوع

 لكن العبادة املأمور بها تتعضمن: ))...وعرفها صاحب العبودية بقوله

معنى الذل ومعنى احلب، فهي تتعضمن غاية الذل هلل تعاىل بغاية احملبة 

اثنني ال يتحقق  فقد قرن ابن تيمية يف هذا التعريف بني معنيني .((له

 :معنى العبادة يف الشرع إال حبصوهلما معًا

ويتمثل يف عنصر الطاعة واخلعضوع هلل تعاىل، وهو ال يتحصل : األول

 .عه اهلل تعاىل، ودعا إليه أنبياؤه ورسلهإال بااللتزام مبا شر
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ويتمثل يف صدور هذا االلتزام من قلب حيب اهلل تعاىل، وهذا : الثاني

األخري ال يتحصل إال مبعرفة اهلل تعاىل، فأشد الناس حبًا هلل أكثرهم معرفة 

 .به

مب نعبد اهلل عز وجل؟ أو ما هي جماالت العبادة ؟ هل هي : وهنا نتساءل

؟ وإذا كانت ...الشعائر التعبدية من صالة وصيام وحج وحمصورة يف 

وما خلقت اجلن واالنس إال : ))كذلك فكيف يفسر قوله تعاىل

 .؟ ((ليعبدون

العبادة اسم جام  لكل ما حيبه : ))جييبنا عن هذا شيخ اإلسالم بقوله

اهلل تعاىل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة، فالصالة 

واحلج، وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام  والصيام

والوفاء بالعهود واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد للكفار 

واملنافقني واإلحسان إىل اجلار واليتيم واملسكني وابن السبيل، واململوك 

من اآلدميني والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من 

 .((بادةالع

فالدين كله عبادة، وقد جاء يرسم لإلنسان منهج حياته الظاهرة 

والباطنة، وحيدد سلوكه وعالقاته وفقًا هلدي املنهج اإلهلي، فتصبح بذلك 

أعمال الغريزة من أكل وشرب ونوم عبادة، بشرط واحد وهو أن 

 تصحبها نية التقوي على عبادة اهلل عز وجل، كما يصبح عمل اإلنسان يف

 :معاشه عبادة أيعضًا إذا ما توفرت الشروط التالية

 .أن يكون العمل مشروعًا يف نظر اإلسالم -0

 .أن تصحبه نية صاحلة -5

 .اإلتقان واإلحسان -0

 .أن يلتزم فيه حدود اهلل فال يظلم وال خيون -2

 .أال يشغله عمله الدنيوي عن واجباته الدينية -2

عله اخلري كما يصري كل عمل اجتماعي عبادة أيعضًا، إذا قصد فا

والنف  للمسلمني، وصحت فيه نية نف  األمة، وبهذا املعنى يتحقق قول 

وقوله جل (( وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون: ))احلق تبارك وتعاىل
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قل إن صالتي ونسكي وحمياي ومماتي هلل رب العاملني ال شريك له :" جالله

 ."وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني

ورعاية )يان وجه التعبد يف رعاية البيئة ب: املطلب الثاني

 (احليوان خصوصًا

إن العضابط يف كون اإلنسان متعبدًا هلل تعاىل أن يكون منقادًا ملنهجه 

كما بينا -ملتزمًا بأوامره، جمتنبًا لنواهيه، وهذا املنهج يعم احلياة مجيعًا

بني واملسلم يف هذا املنهج ال يفاضل بني املفروض واملندوب، أو -سلفًا

 .الواجبات واآلداب الشرعية، إذ مجي  األعمال عبادة

ومن مجلة اآلداب الشرعية اليت تعبدنا بها اهلل عز وجل ما تعلق 

 : ما يلي -على سبيل التمثل–برعاية البيئة، ونذكر من تلك اآلداب 

 :األمر باإلحسان إىل البيئة وعناصرها -

، فعن معاوية بن فقد أمر اإلسالم بالرفق باحليوان واإلحسان إليه

يا رسول اهلل إني ألرحم : أن رجاًل قال -رضي اهلل عنه -قرة عن أبيه

: ، ويف صحيح البخاري.((إن رمحتها رمحك اهلل: الشاة أن أذحبها، فقال

عذبت امرأة يف هرة سجنتها حتى ماتت؛ ال هي أطعمتها وسقتها إذ ))

 .((هي حبستها، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض

ومن اإلحسان بنباتات األرض وأشجارها ما ورد يف احملافظة على 

نباتات احلرمني، فال تقط  مهما كان الداف  إىل ذلك، باستثناء اإلذخر، 

حلاجة الناس إليه، بل وتكوين حمكمة حملاكمة من خيالف هذه األوامر، 

–والقاضي عبد الرمحان بن عوف -رمحه اهلل-برئاسة عمر بن اخلطاب

 .اهللرمحه 

ومن ذلك أيعضًا متُلك اإلنسان األرض امليتة بعد إحيائها، دون توقف 

 .على إذن اإلمام
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 :اعتبار محاية البيئة من شعب اإلميان

اإلميان بعض  : يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))ففي صحيح مسلم

وسبعون أو بعض  وستون شعبة، أعالها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة 

 .((عن الطريق واحلياء شعبة من اإلمياناألذى 

: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: وحديث أبي ذر عند مسلم قال

عرضت علي أعمال أميت حسنها وسيئها، فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى ))

 .((مياط عن الطريق

ترتيب األجر واملثوبة ملن حيسن إىل عناصر البيئـة، ويف املقابـل    -

 :ملن يسيء إليها الويل والوعيد

ُغِفر المرأة مومس : أنه قال -رضي اهلل عنه–فعن أبي هريرة 

يكاد يقتله العطش، فنزعت  -على رأس ركي يلهث-مرت بكلب( زانية)

 .خفها فأوثقته خبمارها، فنزعت له من املاء، فغفر هلا بذلك

من قتل عصفورًا عبثًا عج إىل : -صلى اهلل عليه وسلم–يقول النيب 

 ..((يا رب إن فالنًا قتلين ظلمًا ومل يقتلين منفعة: م القيامة يقولاهلل يو

 :(الرمحة باحليوان)رعاية احليوان أمنوذجُا : املطلب الثاني

بها يف رعاية  -عز وجل–ومن أهم اآلداب الشرعية اليت تعبدنا اهلل 

 :احليوان نذكر

اقف؛ وهو و احليوان املْكث طوياًل على ظهر حرمت شريعة اإلسالم-

ال َتَتِخذوا ظهور دوابكم : ))-عليه الَصالة والسالم  -فقد قال 

 .((كراسي

عليه  -إجاعته وتعريعضه للعَضعف واهُلَزال؛ فقد مَر  تحرمقد و -

اَتقوا اهلل يف هذه البهائم : ))ِبَبِعرٍي قد لصق ظهره ببطنه، فقال -السالم 

 .((املعجمة، فاركبوها صاحلة، وكلوها صاحلة

صلى  -كما حترم إرهاقه بالعمل فوق ما َيَتَحَمل؛ دخل رسول اهلل  -

بستاًنا لرجٍل مَن األنصار فإذا فيه مجل، فلما رأى النيَب  - اهلل عليه وسلم
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صلى اهلل  -حَن وذرفت عيناه، فأتاه رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -

، فقال ((اجلمل؟ َمن صاِحب هذا: ))فمسح دموعه، ثم قال -عليه وسلم 

أفال َتَتقي : ))-عليه الَصالة والسالم  -أنا يا رسول اهلل، فقال له : صاحبه

اهلل يف هذه البهيمة اليت َمَلَكَك اهلل إياها، فإَنه شكا إلَي أنك جتيعه 

 .((وُتْدِئُبه

َمن قتل عصفـوًرا عبًثا، َعَج إىل ))كما حيرم الَتَلِهي به يف الصيد؛  -

 ((.يا رِب، إَن فالًنا َقَتَلين عبًثا، ومل يقتلين منفعة:  يوم القيامة، يقولاهلل

صلى اهلل عليه  -واختاذه هدًفا لتعليم اإلصابة؛ فقد َلَعن رسول اهلل  -

: رواه البخاري ومسلم؛ أي َمِن اَتَخذ شيًئا فيه الُروح غرًضا؛ -وسلم 

 .هدًفا

ات وومسها يف وجوهها بالَكي وتنهى عِن الَتحريش بني احليوان -

 -كِيها لتعلم من بني احليوانات األخرى؛ فقد مَر الرسول : والنار، أي

َلَعَن اهلل )) :على محار قد ُوِسم يف وجهه، فقال -صلى اهلل عليه وسلم 

 .؛ رواه الَطَبراني((الذي ومسه

َشفرة، أَما إذا كان احليوان مما ُيْؤكل، فإَن الرمحة به أن ُتحَد ال

إَن اهلل كتب اإلحسان على ))وُيسَقى املاء، وُيراَح بعد الذبح قبل السلخ؛ 

كل شيٍء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحَد 

؛ رواه مسلم، وأبو داود، ومالك، ((أحدكم َشْفرته، ولُيِرح ذبيحته

إحداد الشفرة قسوٌة ال  والِترمذي؛ بل إَن إضجاع احليوان للذبح قبل

: -عليه السالم -جتوز؛ أضج  رجل شاة للذبح، وهو حيد شفرته، فقال له 

 .((هاَل أحددت شفرتك قبل أن تعضجعها! أتريد أن متيتها موتتان؟))

َحعَضارتنا؛ يف ما أرَوع هذه الَرمحَة باحليوان وأبلغ داللتها  انظرواو

كنا م  رسول اهلل يف َسَفر، : "-نهرضي اهلل ع-قال عبداهلل بن مسعودفقد 

معها فرخان هلا، فأخذناهما فجاءت  -طري يشبه العصفور  -فرأينا محرًة 

صلى اهلل عليه  -فلما جاء رسول اهلل  -ترفرف جبناحيها  -احلمرة تعِرش 

، ورأى قرية منل ((َمن فج  هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها: ))قال -وسلم 
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إنه ال ينبغي أن : ))حنن، قال: ، قلنا((ن أحرق هذه؟َم: ))قد أحرقناها فقال

  .((ُيعِذب بالنار إاَل رُب النار

وعلى ضوء هذه التعاليم ُيَقِرر الفقهاء املسلمون من أحكام الرمحة 

باحليوان ما ال خيطر على البال؛ فهم ُيَقِررون أن النفقة على احليوان 

على بيعه أو اإلنفاق عليه، أو  واجبٌة على مالكه، فإِن امتن  ُأجِبر

 .تسِييبه إىل مكاٍن جِيد فيه رزقه ومأَمنه، أو ذحبه إذا كان مما ُيؤَكل

هذه هي مبادئ الِرفق باحليوان يف َحعَضارتنا وتشريعنا، فكيف كان 

 الواق  التطبيقي هلا؟

يف بعض سفره، إْذ َسِم   -صلى اهلل عليه وسلم  -بينما رسول اهلل 

: نصار تلَعن ناقًة هلا، وهي تركبها، فأنكر ذلك عليها وقالامرأة مَن األ

، وأخذت الناقة وتركت متشي ((خذوا ما عليها، ودعوها فإنها ملعونة))

 .يف الناس ال يعرض هلا أحٌد

ويلك، : "مَر عمُر برجل يسَحب شاًة برجلها ليذحبها، فقال لهكما 

رفًقا باحليوان، : اَب  َحعَضارتناهكذا كان طف. "ُقْدها إىل املوت قوًدا مجياًل

 .وعناية به من قبل الدولة واملؤسسات االجتماعية

وهي وظيفة تشبه يف بعض صالحياتها  -وكان ِمن وظيفة احملتِسب 

أن مينَ  الناس يف حعضارة األندلس : -وظيفَة الشرطي يف عصرنا احلاضر 

ء الَسْير، فَمن من حتميل الدواِب فوق ما تطيق، أو تعذيبها وَضْربها أثنا

 .رآه يفعل ذلك أَدبه وعاَقبه

أن ترى صحابًيا جلياًل كأبي من أفعضل أمثلة القدوة يف هذا و

يا أيها : "يكون له بعرٌي، فيقول له عند املوت -رضي اهلل عنه –الَدرداء 

، وأن صحابًيا "البعري، ال ختاصمين إىل رِبك؛ فإِني مل أكن أمحلك فوق طاقتَك

إنهن جارات لنا، وهلَن : "حامت كان يفُت اخلبز للنمل، ويقول كعدي بن

، وأن إماًما كبرًيا كأبي إسحاق الِشريازي كان ميشي يف طريق "علينا حٌق

ومعه بعض أصحابه، فعرض له كلب فزجره صاحبه، فَنهاه الشيخ، 

 !".أما علمت أَن الطريق مشرتك بيننا وبينه؟: "وقال له
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 :امتةــخ

: ن خليفة اهلل تعاىل يف األرض، ومعنى ذلك وجود ثالثة أطرافاإلنسا

مستخِلف ومستخَلف ومستخَلف فيه، ومعنى ذلك أيعضًا وجود ضوابط 

وقواعد منظمة وضابطة لعملية االستخالف، فعادة ما ال يعطى املوكل 

سلطات مطلقة للوكيل فيما وكله عليه، وإمنا هناك قيود وأحكام، 

 .ىل اإلنسان يف األرضوهكذا خالفة اهلل تعا

وإذ قال : ))ولعل هذا املعنى كان من وراء الصياغة القرآنية يف قوله تعاىل

ومل " يف " حيث عرب بـ ...((ربك للمالئكة إني جاعل يف األرض خليفة

، فاإلنسان خليفة يف األرض، وليس خليفة عليها، "على: "يعرب بـ

 .ظه ورعايتهواخلليفة يف الشيء مأمور شرعًا وعقاًل حبف

 اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

مادة بوأ، ( ش-أ) ، ج 0، ط0220ابن منظور، لسان العرب، دار بريوت، بريوت،  (1)

 .002ص

 .مادة بوأ( ش-أ) ابن منظور، املرج  نفسه، ج  (2)

 .12: احلشر (3)

 .552/ون، احمليط، اللجمي وآخر (4)

حممد علي الصابوني، خمتصر تفسري ابن كثري، دار القرآن الكريم، بريوت،  (5)

 .0/272م، الطبعة السابعة، ج0200

، وأخرجه مسلم يف 012أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، حديث رقم  (6)

 .2051صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم 

 .72:األعراف (7)

 20: لالنح(8) 

 .21: يوسف (9)

كمال سليماني، البعد العقدي للبيئة من خالل القرآن الكريم وأثره يف احملافظة  (10)

 .17، ص  5110-5111عليها، مذكرة ليسانس، جامعة قسنطينة، 

وجدت  -الطبيعة -وهذا عكس ما ختيله املاديون، الذين يعتقدون أن البيئة (11)

 .اهكذا صدفة بدن فعل فاعل أو مقدر هل

 .15:إبراهيم (12)
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 .22: الزمر (13)

 .502: البقرة(14)

 .17: إبراهيم (15)

 .02: احلجر (16)

 .15: الفرقان (17)

 50الطبعة ( 0220دار الشروق، القاهرة، )سيد قطب، يف ظالل القرآن  (18)

 .5002-2/5000ج

 .02: احلجر  (19)

ب كتاب العقد وهو أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب األندلسي، صاح (20)

الفريد، موىل أمري األندلس هشام بن الداخل، كان موثقًا شاعرًا نبياًل، عاش 

الذهيب، سري : اثنتني ومثانني سنة وتويف سنة مثان وعشرين وثالمثائة للهجرة، ينظر 

 0200دار الرسالة ، بريوت، )  -حققه الذهيب وحممد نعيم العرقوسي-أعالم النبالء

 .02/500، جالطبعة التاسعة( هـ

عبد اجمليد عمر النجار، قعضايا البيئة من منظور إسالمي، وزارة األوقاف  (21)

 .02-00، الطبعة األوىل، ص0222والشئون األسالمية قطر، 

علي العربي، مدى سلطة الدولة يف رعاية البيئة من منظور إسالمي، رسالة  (22)

 .57بيئة، ص ، نقاًل عن احلمد، ال0222دكتوراه، اجلامعة األردنية، 

 .02أرناؤوط السيد، اإلنسان والبيئة، مرج  سابق ص  (23)

 .00علي العربي، املرج  السابق، ص (24)

 .02-00املرج  نفسه ص  (25)

هذا املفهوم لكلمة الوسط مل يرد يف قواميس ومعاجم اللغة العربية القدمية،  (26)

 :دت هلذه الكلمةومل تستعمله العرب يف أشعارها قدميًا، ومن املعاني اليت ور

 .العدل -5 .متر وسط بني اجليد والرديء: املعتدل من كل شيء يقال-0

أي خيارًا ...(( وكذلك جعلناكم أمة وسطًا : )) اخلري، كما يف قوله تعاىل-0

وابن فارس يف  7/257ابن منظور، اللسان ج: وعدواًل؛ ينظر يف هذه املعاني

م حمدث، تسرب إىل العربية بسبب فهو إذن مفهو .1/010معجم مقاييس اللغة ج

 .الرتمجة، والتواصل العلمي بني الثقافات واحلعضارات األخرى

(1)- Michel Prieur،Droit de lènvironnement، 4 édition- 2001-

DALLOZ-P03  
املعارف  -عالقات ومشكالت-زين الدين عبد املقصود، البيئة واإلنسان (28)

 .17ص 0220اإلسكندرية، 

 .00جلواد، التشريعات البيئية، ص عبد ا (29)
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 -خماطر احلاضر وحتديات املستقبل–عبد القادر رزيق املخادمي، التلوث البيئي  (30)

 .00، الطبعة األوىل، ص5111اجلزائر، –ديوان املطبوعات اجلامعية 

 .01كمال سليماني، املرج  السابق، ص (31)

 .12: الزمر  (32)

 .21: يس (33)

 .51-02: احلجر  (34)

 .01كمال سليمان، مرج  سابق، ص (35)

الفقي، البيئة مشاكلها وقعضاياها ومحايتها من التلوث، : ينظر يف هذا العنصر  (36)

وعلي العربي، مدى سلطة الدولة يف رعاية البيئة من منظور  22-02ص

 .50-07إسالمي، مرج  سابق، ص

 .02-00ق، صعبد اجمليد النجار، قعضايا البيئة من منظور إسالمي، مرج  ساب (37)

 .00-11: الفجر (38)

 .572-570ابن منظور، لسان العرب، مرج  سابق، ص (39)

حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب، :امساعيل بن عباد، احمليط يف اللغة، حتقيق (40)

 .0/201، ج0222-هـ 0202بريوت، 

ب حممد ابن أبي الفتح البعلي، املطل ، حتقيق حممد البشري األدليب، دار املكت (41)

 .20، 0200-هـ 0212اإلسالمي، بريوت، 

حممد عبد الرؤف املناوي، التعاري، حققه حممد رضوان الداي، دار الفكر املعاصر  (42)

 .222هـ، الطبعة األوىل، ص 0201دمشق،  -ودار الفكر، بريوت

 .52ابن تيمية، العبودية، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، ص (43)

 .22: الذاريات (44)

 .00ابن تيمية، العبودية، مرج  سابق، ص (45)

 .010-015: األنعام (46)

 (2/500) رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب  (47)

 .0205رواه البخاري يف صحيحه، احلديث رقم  (48)

باب بيان عدد شعب اإلميان وأفعضلها رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان،  (49)

 .02احلديث رقم  من اإلميان  ياء وكونهوأدناها وفعضيلة احل

حممد ناصر الدين األلباني، صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند، مكتب  (50)

 .520، ص 0200الرتبية العربي لدول اخلليج، الرياض، الطبعة الثالثة، 

، ينظر حممد ناصر الدين األلباني، غاية املرام يف ختريج رواه النسائي، وابن حَبان (51)

 .27ص 0202ديث احلالل واحلرام، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، أحا
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وهو حديث صحيح، ينظر أأللباني ، غاية املرام يف  رواه الطرباني، واحلاكم (55)

 .20ختريخ أحاديث احلالل واحلرام، املرج  السابق، ص

يف سننه، وهو حديث صحيح، ينظر األلباني، سلسلة األحاديث  أخرجه أبو داود (56)

 .21الصحيحة، املرج  السابق، ص

يف صحيحه، ينظر حممد ناصر الدين األلباني، صحيح سنن أبي  رواه مسلم (57)

داود باختصار السند، مكتب الرتبية لدول اخلليج، الرياض، الطبعة األوىل، 

 .207، ص0202

 .01: البقرة (58)


