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المدخل  :القسط

الدرس :حق البٌئة :التوسط واالعتدال

 .1مفهوم البٌئة:

الد َار َو إِ
ين تَ َب َّو ُءوا َّ
ان ِم إن قَ إبِل ِه إم ﴾ ،والتبوء ا ّتخاذ
يم َ
البٌئة فً اللغة :مشتقة من (البوء) وهو القرار أو اللزوم ،ومنه اآلٌة ﴿ َوالَِّذ َ
اْل َ
المسكن وإلفه والتزامه.
وفً االصطالح :المحٌط الذي ٌوجد فٌه اإلنسان وما فٌه من عوامل وعناصر تؤثر فً تكوٌنه وأسلوب حٌاته .من مجموع
الموارد المادٌة والثروات الطبٌعٌة ،واالجتماعٌة المتاحة ،فً وقت ما ومكان ما ،إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته.
وٌتمٌز مفهوم البٌئة فً اإلسالم بشمولٌته فهو ٌض ّم كل ّ مخلوقات هللا من إنس وجان والبحار واألنهار والجبال والنبات
والحٌوانات والحشرات ،وإن هذه المخلوقات ّ
سخرها هللا سبحانه وتعالى لإلنسان.

 .2حفظ البٌئة و تنمٌتها من مقتضٌاته اإلٌمان:
تمثل نظرة اإلسالم إلى البٌئة جانبا رئٌسا من جوانب العقٌدة االسالمٌة فً تصورها الكلً الشامل للكون( الوجود) واإلنسان
والحٌاة ،وما بٌنهما من عالقات ،وارتباطها جمٌعا باهلل سبحانه وتعالى.
ومن هذا المنطلق فالحفاظ على البٌئة فً الشرٌعة اإلسالمٌة أمانة ومسؤولٌة ٌتطلبها اإلٌمان ،وتقتضٌها عقٌدة االستخالف فً
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العبادة إلٌه ،فإن من ثمراتها أٌضا ً القٌام
وإخالص
تعالى،
األرض ،وإذا كان من ثمرات اإلٌمان الصادق وآثاره الخضوع هلل
بالتكالٌف الشرعٌة كما أمر هللا تعالى ورعاٌة البٌئـــة والمحافظة علٌها كما خلقها هللا رحمــة بالمخلوقات .عن أبً
هرٌرة قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم اإلٌمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال هللا وأدناها
إماطة األذى عن الطرٌق والحٌاء شعبة من اإلٌمان".
ومن أهم المبادئ الشرعٌة العملٌة فً الحفاظ على سالمة البٌئة:
أ .حفظ البٌئة من التلف.
التلوث.
ب .حفظ البٌئة من ّ
ت - .حفظ البٌئة من فرط االستهالك.
ث .حفظ البٌئة بالتنمٌة.
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 .3ضوابط استغال ل البٌئة فً االسالم(التوسط واالعتدال).
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أ -مفهوم التوسط واالعتدال :التوسط والتعادل بٌن طرفٌن متقابلٌن متضادٌن بحٌث ال ٌطغى أحدهما على األخر وٌأخذ أكثر
من حقه ،أي من غٌر إفراط وال تفرٌط.
ب -ضوابط استغالل البٌئة فً االسالم:
لقد أرسى اإلسالم األسس والقواعد والمبادئ التً تضبط وتقنن عالقة اإلنسان ببٌئته لتتحقق من خاللها العالقة السوٌة
والمتوازنة التً تصون البٌئة من ناحٌة ،وتساعدها على أداء دورها المحدد من قبل الخالق العلٌم فً إعالة الحٌاة من ناحٌة أخرى.
إن هللا تعالى استخلف ا إلنسان فً االرض؛ لٌستمتع بكل ما فٌها وفق منهج هللا تعالى؛ فٌراعً التوسط واالعتدال ،والٌفسد فً
األرض ،وٌنهى عن الفساد ،وٌحرص على عمارة األرض ،والسعً فٌها بجد ونشاط  ،والعمل على عدم استنزاف الموارد وهدرها
ٌن َو َكانَ ال َّ
ٌِرا إِنَّ ا ْل ُم َب ِّذ ِرٌنَ َكا ُنوا إِ ْخ َوانَ ال َّ
ورا
ش ٌْ َطانُ ل َِر ِّب ِه َكفُ ً
باإلسراف والتبذٌر حتى ٌنطبق علٌه قوله تعالىَ ":و َال ُت َب ِّذ ْر َت ْبذ ً
ش ٌَاطِ ِ
"اإلسراء اآلٌتان 62ـ ،62ألن األسراف من قبٌل اإلفساد فً األرض ،وهو مظهر من مظاهر الترف ،وعدم تقدٌر النعم.
صالَ ِح َها َذلِ ُك ْم َخ ٌْ ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكن ُتم ُّم ْؤ ِمنٌِنَ ).
﴿والَ ُت ْفسِ دُو ْا فًِ األَ ْر ِ
ض َب ْعدَ إِ ْ
قال تعالىَ ":
كما بٌن هللا لعباده كٌفٌة التعامل مع الطبٌعة ومواردها ،وبٌن كٌفٌة المحافظة علٌها والرشد فً استخدام الموارد بدون
اسراف .وحرصا على االعتدال فً المحافظة على الموارد الطبٌعٌة ،البد من مراعاة ما ٌلً:
 االستغالل الرشٌد للموارد الطبٌعٌة وصٌانتها.
 ال ٌجوز االسراف فً استخدام هذه الموارد؛ حتى ال ٌؤدي إلى تقلٌل المنافع منها.
 تحقٌق التوازن بٌن مصلحة األجٌال الحاضرة والمقبلة.
www.Achamel.info
 اعتماد مبدأ الوسطٌة فً استغالل خٌرات األرض واالعتدال فً االستفادة من الثروات بال إفراط وال تفرٌط.
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 .4كٌف أحقق غاٌة التوسط واالعتدال فً استغالل البٌئة:
 أتعرف أحكام القرآن والسنة النبوٌة وتوجٌهاتهما فً التعامل مع البٌئة.
 أحسن إلى محٌطً البٌئً ،وأجتهد فً حفظ بٌئتً من التلوث وسوء االستغالل.
 أسهم فً األنشطة التً المحلٌة والوطنٌة فً حفظ البٌئة ،وتوظٌفها لخدمة التنمٌة المستدامة.
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