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الن�ص املعجز
قال تعاىلَ :
َّا�س ِل ُي ِذي َق ُهم
(ظ َه َر ال َف َ�سا ُد فيِ البرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر بمِ َ ا َك َ�س َبتْ �أَ ْي ِدي الن ِ
َب ْع َ
ج ُعونَ ) [سورة الروم.]41 :
�ض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َعلَّ ُه ْم َي ْر ِ
ملخص البحث:
إن من أشد األسلحة الفتاكة التي تستخدم يف قتل اإلنسان وبصورة مجاعية  ،وال ترمحه
قوي ًا أوضعيف ًا  ،أوغني ًا أوفقري ًا  ،أال وهوسالح الفساد البيئي  ،وكأن ذلك ما أشارت إليه
تعاىل{:ظهر الفس ُاد يف ال ِ
رب والبح ِر بام كسبت أيدي الناس ليذي َق ُهم
اآلية الكريمة يف قوله
َ
َ
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} [سورة الروم .]41:وتشري اآلية الكريمة بجالء

ووضوح إىل الفساد الذي يدمر الرب والبحر نتيجة لتدخل اإلنسان يف قوانني املنظومة البيئية
املتزنة .كام توضح اآلية الكريمة الرضر البالغ الذي حيل باإلنسان من جراء عمله هذا ،
تعاىل{:ليذيقهم بعض الذي َع ِملوا} .فإذا فسد الناس تركهم اهلل -سبحانـه وتعاىل-
قال
ُ
وشأهنم حتى يذوقوا بعض نتائج أعامهلم  ،لعلهم يرجعون وينتبهون إىل اهلل –عز وجل.
أما من الناحية العلمية فقد أكدت الدراسات العلمية احلديثة أن التلوث البيئي يؤدي إىل
إختالل املنظومة البيئية  ،وبالتايل يسبب األمراض القاتلة التي تودي بحياة البرش وباقي
الكائنات احلية التي تعيش يف الرب والبحر .ومشكلة الفساد البيئي وإن بدت يف أول األمر
مشكلة إقليمية تعاين منها بعض الدول  ،إ َّ
ال أهنا حتولت إلـى مشكلة عامليـة وعائق من
عوائق تقدم احلضارة البرشية .والتلوث ليس له وطن واحد ألنه ينتقل بواسطة الرياح
واألمواج والطيور عرب القارات حام ُ
ال معه امللوثات اخلطرة لتصيب البلدان التي متر هبـا.
ولقد تصاعدت ملوثات الغازات املنبعثة مثل غازات الصوبة اخلرضاء «greenhouse
 ”gasesمسببة حدوث ظاهرة االحتباس احلراري«  ،» Global Warmingكام تصاعدت
معدالت الغازات امللوثة املنبعثة من الرب والبحر لتتفاعل مع طبقة األوزون حمدثة الثقوب
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الساموية يف هذه الطبقة « »Ozone Holeومسببة اضطراب ًا بالغة يف احلياة عىل اليابسة نتيجة
ترسب األشعة فوق البنفسجية من خالل طبقة األوزون.

ولقد أشارت اآلية الكريمة إىل ظهور الفساد يف الرب والبحر والتي جاءت بصيغة املايض
يف كلمة َ
{ظ َه َر} ،وذلك ألن املستقبل عند اهلل هو حقيقة واقعة ال بد منها وكأهنا وقعت
حت ًام بالنسبة هلل تعاىل والمفر من حدوثها .وقد حدث التلوث وأصبح يف يومنا هذا أخطر
مشكالت العرص وأكثرها تعقيدا وأصعبها حال  .ولقد اقترصت اآلية الكريمة عىل ذكر
الفساد الناتج عن اإلنسان يف الرب والبحر ومل تذكر يف اجلو ،وهذا من أرسار البيان يف التعبري
القرآين حيث إنه يأيت بأمور تتناسب مع فهم املعارصين آنذاك عند نزول اآلية دون أن يتعارض
مع املستقبل الذي حدث فيه هذا الفساد جوا بسبب اإلنسان .كام أن فساد اجلومرتبط ارتباطا
وثيقا بفساد اإلنسان بر ًا وبحر ًا  ،وكل ما أصاب اجلومن ملوثات وتغريات مناخية تؤثر تأثريا
مبارشا بالرضر مرة أخرى عىل الرب والبحر بفعل اجلاذبية األرضية.

إن اهلدف من هذا البحث املتواضع الذي ارتكز أساسا عىل اآلية املعجزة  ،آية حدوث
ظاهرة الفساد يف الرب والبحر  ،هودق ناقوس اإلنذار عىل أن حتقيق التنمية التي هي ضالة
كل جمتمع  ،ال ينبغي أبدا أن تتم عىل حساب التوازن اإليكولوجي .كام أظهرالبحث
احللول التي أشار هلا القرآن الكريم  ،والسنة النبوية املطهرة  ،منذ ما يزيد عن أربعة
عرش قرنا من الزمان  ،فاإلسالم حقيقة يتمتع بنظرة أعمق وأوسع للبيئة  ،حيث طالب
اإلنسان بأن يتعامل معها من منطلق أهنا ملكية عامة جيب املحافظة عليها حتى يستمر
ِ
صالحها ذلِ ُكم خري ُ
األرض بعدَ إِ
ِ
لكم إن ُكن ُتم
الوجود ،قال تعاىل{ :وال تفسدوا يف
ُّمؤمنني} [سورة األعراف.]85:

من أقوال المفسرين:
جاء يف تف�سري الطربي :ا ْل َق ْول فيِ َت ْأ ِويل َق ْوله َت َعالىَ َ :
{ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ َوا ْل َب ْحر بِماَ َك َس َب ْت
رها بِ َك ْس ِ
ب َأ ْي ِدي ال َّناس
َأ ْي ِدي ال َّناس} َي ُقول َت َعالىَ ِذ ْكرهَ :ظ َه َر ْت المْ َ َعاصيِ فيِ َب ّر الأْ َ ْرض َو َب ْح َ
له{:ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ َوا ْل َب ْحر} َف َق َ
َ
اخ َت َل َ
ال
ف َأ ْهل ال َّت ْأ ِويل فيِ المْ ُ َراد ِم ْن َق ْو
اه ْم اللهَّ َع ْن ُهَ .و ْ
َما نهَ َ ُ
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ضهمُ :عنِ َي بِا ْلبرَِّ  :ا ْل َف َل َوات َ ،وبِا ْل َب ْح ِر :الأْ َ ْم َصار َوا ْل ُق َرى ا َّلتِي َعلىَ المْ ِ َياه َوالأْ َ نهْ َ ارَ ..حدَّ َثنَا
َب ْع ْ
{ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ َوا ْل َب ْحر} َق َ
ا ِ ْبن َو ِكيع َ ،ق َ
الَ :ثنَا َأبيِ َ ،ع ْن ال َّنضرْ ْبن َع َربيِ ّ َ ،ع ْن ِع ْك ِر َمة َ
ال:
رك ْم َه َذا َ ،و َل ِك ْن ُك ّل َق ْر َية َعلىَ َماء َجا ٍرَ .ق َ
َأ َما إِنيِّ لاَ َأ ُقول َب ْح ُ
الَ :ثنَا َي ِزيد ْبن َه ُارون َ ،ع ْن
{ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ َوا ْل َب ْحر} َق َ
الز َبيرْ َ ،ع ْن ِع ْك ِر َمة َ
ال :إِ َّن
َع ْمرو ْبن َف ُّروخ َ ،ع ْن َحبِيب ْبن ُّ
الَ :ثنَا َي ِزيد َ ،ق َ
ا ْل َع َرب ُت َس ِّمي الأْ َ ْم َصار َب ْح ًرا َ -حدَّ َثنَا بِشرْ َ ،ق َ
الَ :ثنَا َس ِعيد َ ،ع ْن َقتَا َدة َ ،ق ْوله
{ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ َوا ْل َب ْحر بِماَ َك َس َب ْت َأ ْي ِدي ال َّناس} َق َ
َ
ال َ :ه َذا َق ْبل َأ ْن َي ْب َعث اللهَّ َنبِ ّيه محُ ََّمدً ا
َصلىَّ اللهَّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  ،ا ِ ْم َتلأَ َ ْت َضلاَ َلة َو ُظلْماً َ ،ف َلماَّ َب َع َث اللهَّ َنبِ ّيه َ ،ر َج َع َر ِ
اج ُع َ
ون ِم ْن ال َّناس .
َ
َ
َ
َ
َق ْولهَ :
الريف.
{ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ َوا ْل َب ْحر} أ َّما ا ْلبرَ ّ َفأ ْهل ا ْل َع ُمود َ ،وأ َّما ا ْل َب ْحر َفأ ْهل ا ْل ُق َرى َو ِّ
َحدَّ ثني ُيو ُنس َ ،ق َ
الَ :ق َ
الَ :أ ْخبرَ َ َنا ا ِ ْبن َو ْهب َ ،ق َ
ال ا ِ ْبن َز ْيد  ،فيِ َق ْوله َ
{ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ
َوا ْل َب ْحر} َق َ
الُّ :
الذ ُنوب َ ،و َق َر َأ {لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْعض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون} َحدَّ َثنَا ا ِ ْبن
وع ِ
امر َ ،ق َ
َب َّشار َ ،ق َ
ال َ :ثنَا ُق َّرة َ ،ع ْن الحْ َ َسن  ،فيِ َق ْوله َ
{ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ َوا ْل َب ْحر بِماَ
الَ :ثنَا َأ ُب َ
َك َس َب ْت َأ ْي ِدي ال َّناس} َق َ
ال َ :أ ْف َسدَ ُه ْم اللهَّ بِ ُذ ُنوبهِ ِ ْم  ،فيِ َب ْحر الأْ َ ْرض َو َب ّر َها  ،بِ َأ ْعماَلهِ ِ ْم الخْ َ بِي َثة.
َو َق َ
آخ ُر َ
ال َ
ونَ :ب ْل ُعنِ َي بِا ْلبرَِّ َ :ظ ْهر الأْ َ ْرض  ،الأْ َ ْم َصار َو َغيرْ َها َ ،وبِا ْل َب ْح ِر ا ْل َب ْحر المْ َ ْع ُروف.
َ
هلم ا َّلتِي
َو َق ْوله{ :لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْعض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا} َي ُقول َج َّل َث َناؤُ ُه :لِ ُي ِصي َب ُه ْم بِ ُع ُقو َب ِة َب ْعض أ ْعماَ ْ
ون} َي ُقولَ :ك ْي ُينِي ُبوا إِلىَ الحْ َ قّ َ ،و َي ْر ِج ُعوا إِلىَ
تهم ا َّلتِي َع َص ْوا { َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
َع ِم ُلوا َ ،و َم ْع ِص َي ْ
ال َّت ْو َبة َ ،و َيترْ ُ ُكوا َم َعاصيِ اللهَّ َ .وبِن َْح ِو ا َّل ِذي ُق ْلنَا فيِ َذلِ َك َق َ
ال َأ ْهل ال َّت ْأ ِويل.

ف ا ْل ُعلَماَ ء فيِ َم ْعنَى ا ْل َف َساد َوا ْلبرَ ّ َوا ْل َب ْحر ; َف َق َ
وجاء يف تف�سري القرطبي :ا ِ ْخ َت َل َ
ال َقتَا َدة
ال ا ِ ْبن َع َّباس َو ِع ْك ِر َمة َومجُ ِ
الشك َ ،و ُه َو َأ ْع َظم ا ْل َف َسادَ .و َق َ
السدِّ ّي :ا ْل َف َساد رِّ ْ
َاهدَ :ف َساد ا ْلبرَ ّ
َو ُّ
َق ْتل ا ِ ْبن آ َدم َأ َخا ُه ; َقابِيل َقت ََل َهابِيلَ .وفيِ ا ْل َب ْحر بِالمْ َ ِل ِ
ك ا َّل ِذي َك َ
ان َي ْأ ُخذ ُك ّل َس ِفينَة َغ ْص ًبا.
يل :ا ْل َف َساد ا ْل َق ْحط َو ِق َّلة ال َّن َبات َو َذ َهاب ا ْلبرَ َ َكة َ .و ِق َ
َو ِق َ
يل :ا ْل َف َساد َك َساد الأْ َ ْس َعار َو ِق َّلة
السبِيل َو ُّ
المْ َ َعاشَ .و ِق َ
الز ْرع
ار َه َذا ا ْل َع َمل َمانِ ًعا ِم ْن َّ
الظ ْلم ; َأ ْي َص َ
يل :ا ْل َف َساد المْ َ َعاصيِ َو َق ْطع َّ
ارات ; َوالمْ َ ْعنَى ُك ّله ُم َت َقا ِرب{..بِماَ َك َس َب ْت َأ ْي ِدي ال َّناس لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْعض}
َوا ْل ِعماَ َرات َوالت َِّج َ
ين َع ِم ُلوا) ُث َّم ُح ِذ َفَ .وا ْل َق ْول الآْ َخرَ :أ َّن ُه َظ َه َر ْت المْ َ َعاصيِ ِم ْن َق ْطع
َأ ْي ِع َقاب َب ْعض (ا َّل ِذ َ
السبِيل َو ُّ
الظ ْلم َ ،ف َه َذا ُه َو ا ْل َف َساد َعلىَ الحْ َ ِقي َقة َ ،والأْ َ َّول مجَ َاز إِلاَّ َأ َّن ُه َعلىَ الجْ َ َواب ال َّثانيِ ،
َّ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َف َيكون فيِ ا ْلكلاَ م َح ْذف َو ْ
اخت َصار َد َّل َعل ْيه َما َب ْعده َ ،و َيكون المْ ْعنَى :ظ َه َر ْت المْ َعاصيِ فيِ ا ْلبرَ ّ
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َ
رهم لِ ُي ِذي َق ُه ْم ِع َقاب َب ْعض ا َّل ِذي َع ِم ُلواَ { .ل َع َّل ُه ْم
َوا ْل َب ْحر َف َح َب َ
س اللهَّ َع ْن ُهماَ ا ْل َغ ْيث َوأ ْغلىَ ِس ْع ْ
ونَ .و َق َ
ون} َل َع َّل ُه ْم َي ُتو ُب َ
َي ْر ِج ُع َ
الَ {:ب ْعض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا} لأِ َ َّن ُم ْع َظم الجْ َ زَ اء فيِ الآْ ِخ َرةَ .وا ْل ِق َرا َءة
{لِ ُي ِذي َق ُه ْم} بِا ْل َي ِ
اءَ .و َق َر َأ ا ِ ْبن َع َّباس بِال ُّن ِ
الس َل ِم ّي َوا ْبن محُ َْي ِصن َو ُق ْن ُبل َو َي ْع ُقوب
ون َ ،و ِه َي ِق َرا َءة ُّ
يقه ْم ُع ُقو َبة َب ْعض َما َع ِم ُلوا.
َعلىَ ال َّت ْع ِظيم ; َأ ْي ُن ِذ ُ

وجاء يف تف�سري ابن كثريَ :ق َ
ال ا ِ ْبن َع َّباس َو ِع ْك ِر َمة َو َّ
هم المْ ُ َراد بِا ْلبرَِّ
السدِّ ّي َو َغيرْ ْ
الض َّحاك َو ُّ
َه ُهنَا ا ْل َف َيافيِ َوبِا ْل َب ْح ِر الأْ َ ْم َصار َوا ْل ُق َرى َوفيِ ِر َوا َية َع ْن ا ِ ْبن َع َّباس َو ِع ْك ِر َمة :ا ْل َب ْحر الأْ َ ْم َصار
ان ِم ْن ُهماَ َعلىَ َجانِب نهَ َ ر َو َق َ
آخ ُر َ
َوا ْل ُق َرى َما َك َ
ال َ
ون َب ْل المْ ُ َراد بِا ْلبرَِّ ُه َو ا ْلبرَ ّ المْ َ ْع ُروف َوبِا ْل َب ْح ِر
ُه َو ا ْل َب ْحر المْ َ ْع ُروفَ .و َق َ
ال َز ْيد ْبن ُر َف ْيع َ
{ظ َه َر ا ْل َف َساد} َي ْعنِي اِن ِْق َطاع المْ َ َطر َع ْن ا ْلبرَ ّ َي ْع ُق ُبه
ا ْل َق ْحط َو َع ْن ا ْل َب ْحر َي ْعنِي َد َوا ّبهَ .ر َوا ُه ا ِ ْبن َأبيِ َحاتِم َو َق َ
ال َحدَّ َثنَا محُ ََّمد ْبن َع ْبد اللهَّ ْبن َي ِزيد ْبن
المْ ُ ْق ِري َع ْن ُس ْف َيان َع ْن حمُ َ ْيد ْبن َق ْيس الأْ َ ْع َرج َع ْن مجُ ِ
{ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ َوا ْل َب ْحر} َق َ
َاهد َ
ال
َ
الس ِفينَة َغ ْص ًبا َو َق َ
اسانيِ ّ المْ ُ َراد بِا ْلبرَِّ َما
ال َع َطاء الخْ ُ َر َ
َف َساد ا ْلبرَ ّ َق ْتل ا ِ ْبن آ َدم َو َف َساد ا ْل َب ْحر أ ْخذ َّ
ِف ِ
يه ِم ْن المْ َدَ ائِن َوا ْل ُق َرى َوبِا ْل َب ْح ِر َجزَ ائِرهَ .وا ْل َق ْول الأْ َ َّول َأ ْظ َهر َو َع َل ْي ِه الأْ َ ْك َث ُر َ
ون َو ُيؤَ ِّيد ُه َما َقا َل ُه
َب
رية َأ َّن َر ُسول اللهَّ َصلىَّ اللهَّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َو َس َّل َم َصا َل َح َم ِلك َأ ْي َلة َو َكت َ
الس َ
محُ ََّمد ْبن إِ ْس َحاق فيِ ِّ
إِ َل ْي ِه بِ َب ْح ِر ِه َي ْعنِي بِ َب َل ِد ِه َو َم ْعنَى َق ْوله َت َعالىَ َ
{:ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ َوا ْل َب ْحر بِماَ َك َس َب ْت َأ ْي ِدي ال َّناس
ب المْ َ َعاصيِ َ .و َق َ
َأ ْي َب َ
الز ُروع َوالثِّماَ ر بِ َس َب ِ
ال َأ ُبوا ْل َعالِ َيةَ :م ْن َع ىَص اللهَّ فيِ الأْ َ ْرض
ان ال َّن ْقص فيِ ُّ
َ
َ
َ
َ
السماَ ء بِ َّ
اع ِة َولهِ َ َذا َجا َء فيِ الحْ َ ِديث ا َّل ِذي َر َوا ُه
الط َ
َف َقدْ أ ْف َسدَ فيِ الأْ ْرض لأِ َّن َصلاَ ح الأْ ْرض َو َّ
الس َبب فيِ
َأ ُبو َد ُاود «لحَ َ دٌّ ُي َق ُام فيِ الأْ َ ْرض َأ َح ّب إِلىَ َأ ْه َ
لها ِم ْن َأ ْن ُي ْم َط ُروا َأ ْر َب ِعنيَ َص َب ً
احا» َو َّ
َ َ
رهم َأ ْو َكثِري ِم ْن ُه ْم َع ْن َت َع ِ
اطي المْ ُ َح َّر َمات َوإِ َذا
َه َذا َأ َّن الحْ ُ دُ ود إِ َذا ُأ ِق َ
يم ْت َك َّف ال َّناس أ ْو أ ْك َث ْ
ُت ِر َك ْت المْ َ َعاصيِ َك َ
السماَ ء َوالأْ َ ْرضَ .و َق ْوله َت َعالىَ {:لِ ُي ِذي َق ُه ْم
ان َس َب ًبا فيِ ُح ُصول ا ْلبرَ َ َكات ِم ْن َّ
َب ْعض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا} الآْ َية َأ ْي َي ْبت َِلي ِه ْم بِ َن ْق ِ
ارا ِم ْن ُه لهَ ُ ْم
ص الأْ َ ْم َوال َوالأْ َ ن ُْفس َوالث ََّم َرات ا ِ ْختِ َب ً
يعهم { َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
َومجُ َ
ون} َأ ْي َع ْن المْ َ َعاصيِ .
َازاة َعلىَ َصنِ ْ

وجاء يف تف�سري اجلاللنيَ :
{ظ َه َر ا ْل َف َساد فيِ ا ْلبرَ ّ } َأ ْي ا ْل ِق َفار بِ َق ْح ِط المْ َ َطر َو ِق َّلة ال َّن َبات
{وا ْل َب ْحر} َأ ْي ا ْلبِلاَ د ا َّلتِي َعلىَ الأْ َ نهْ َ ار بِ ِق َّل ِة َمائِ َها «بِماَ َك َس َب ْت َأ ْي ِدي ال َّناس» ِم ْن المْ َ َعاصيِ
َ
{لِ ُي ِذي َق ُه ْم} بِا ْل َي ِ
ون} َي ُتو ُب َ
اء َوال ُّنون{ َب ْعض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا} َأ ْي ُع ُقو َبته{ َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون.
www.eajaz.org

159

160

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

خال�صة �أقوال املف�سرين :الفساد يف داللة القرآن والسنة هواخلروج عن حد االعتدال
بالكفر والرشك  ،والتعويق عن اإليامن  ،وباملعايص وإهالك احلرث والنسل  ،وقتل النفس
بغري حق  ،والسعي إىل قطع الطريق ،والنهب والبغي والتخريب والعتو ،والعودة إىل حياة
اجلاهلية بكل مظاهرها .تلكم الفساد واإلفساد  ،والقائمون عليه مفسدون .وتشري اآلية
السابقة بجالء ووضوح ايل ظهور الفساد بر ًا وبحر ًا بام كسبت أيدي الناس مسبب ًا الرضر
{ليذيقهم بعض الذي َع ِملوا} ،فإذا فسد
البالغ الذي حيل باإلنسان من جراء عمله الفاسد
ُ
الناس تركهم اهلل -سبحانـه -وتعاىل وشأهنم حتى يذوقوا بعض نتائج أعامهلم  ،لعلهم
يرجعون وينتبهون.

الفساد :نقيض الصالح،
الف�ساد كم�صطلح لغوي :قال ابن منظور يف «لسان العرب»:
ُ
ِ
واالستفساد خالف
املفسدَ ة خالف املصلحة ،
يفسد
ُ
وفسدَ فساد ًا وفسود ًا َ ...
ويفسدُ ،
َف َسدَ ُ
االستصالح .وقال ابن سيدة يف «املحكم» ،والراغب األصفهاين يف «املفردات»« :الفساد
خروج اليشء عن االعتدال ،قلي ً
ال كان اخلروج أوكثري ًا  ،ويضاده الصالح ويستعمل ذلك
يف النفس والبدن».

وبوء بتضعيف
التعريف اللغوي للبيئة :البيئة هي كلمة عربية مصدرها َب َو َء  ،ومنه باء يبوء َّ ،
الرمح  ،أي :سدده نحوهدفه وقابله
الواومن باب التفعيل بمعنى سدّ د  ،ولذا يقـولون َّبوء ُّ
تبوء بمعنى نـزل وأقام ،و ُاس ُتعمل يف القرآن الكريم  ،فقال سبحانه وتعاىل:
به .ويقالّ :
ِ
لقوم ُكام ِ
{أن َت َب َّو َءا
بمصرَ بيوت ًا} [سورة يونس ]87:أي :اختذا بيوت ًا .وقد يستعمل بباب
األفعال من أباءه منـز ً
تبو ُءوا الدار
هيئ له وأنزله فيه  ،قال سبحانه
َ
وتعاىل{:والذين َّ
ال  ،أيّ :
َ
واستقرت قلوهبم علـى اإليامن
واإليامن} [سورة احلرش ،]9:أي :الذين سكنوا يف املدينـة
ّ
باهلل .فالدار منـزل مادي  ،واإليامن منـزل معنوي .ويقال :بوأته منزال أي :جعلته ذا ٍِ
منزل.
ومن هذا االستعراض اللغوي يتضح معنى كلمة البيئة بأهنا« :النزول واحللول يف املكان»،
ويمكن أن تطلق جمازا عىل املكان الذي يتخذه اإلنسان مستقر ًا لنزوله وحلوله.
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من الدالالت العلمية
السموات واألرض
التعريف العلمي للبيئة :البيئة هي كل ما حييط باإلنسان من مجاد مثل
ٰ
واجلبال والوديان والبحار والرتبة واملاء واهلواء والغازات  ،وما حييط باإلنسان من حيوان
وطيور ونبات .كام تعرف البيئة كذلك بأهنا «هي املحيط الذي يعتمد عليه الكائن احلي
يف حياته -فبيئة اإلنسان تشمل ما حييط به من أرض وهواء وماء ونبات وحيوان وتربة
وخامات وطاقة» .أما البيئة يف املعاجم اإلنجليزية ( )Environmentفهي تعنى :جمموعة
الظروف واملؤثرات اخلارجية التي هلا تأثري يف حياة الكائنات (بام فيها اإلنسان).
والفساد البيئي الذي صنعة االنسان يف الرب والبحر واجلوحري العامل أمجع وعقدت من أجله
العديد من الندوات واملؤمترات عىل مستوي العامل لوضع احللول املناسبة .وسنحاول -ان
شاء اهلل -من خالل السطور القادمة إلقاء الضوء عىل بعض من صور الفساد البيئي يف الرب
والبحر واجلووأثره عىل االنسان والكائنات احلية.

أو ُال :الفساد البيئي..بر ُا..
قد يتدخل اإلنسان يف إفساد بيئته باالعتداء عىل اليابسة  ،مما يؤدي إىل إصابته بأنواع
خمتلفة من حاالت التسمم التي تصيبه بالعديد من األمراض ؛ والتي قد تؤدي يف النهاية
إىل الوفاة .وتعترب املعادن الثقيلة الناجتة عن خملفات املصانع مثل الرصاص والزئبق
والزرنيخ والكادميوم والسيلينيوم وغريهم  ،من أخطر املواد التي تلوث الرتبة ؛ حيث
تكون مركبات سامة يمتصها النبات فتصيب اإلنسان واحليوان باألرضار الصحية عند
أكلها .ولقد أشار املوىل عز وجل إىل أن البلد الطيب الذي أنعم اهلل عليه باألرض الطيبة
خيرج نباته مجيال حسنا ،أما البلد اخلبيث الذي تغريت تربته فخبثت وردؤت وملحت
{وا ْل َب َلدُ َّ
الط ِّي ُب يخَ ْ ُر ُج َن َبا ُت ُه بِإِ ْذ ِن
مشاربه فال خري فيه وال خيرج نباته إال نكدا ،قال تعاىل َ
َر ِّب ِه َوا َّل ِذي َخ ُب َث َ
ال يخَ ْ ُر ُج إِ َّ
ال َن ِكدً ا} [سورة األعراف .]58:ولقد أصبح ال خيفى عىل أحد
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زيادة حاالت التسمم الغذائي نتيجة لتلوث املنتجات الزراعية  ،ويعترب اإلنسان مصدر
هذا النوع من التلوث .كام تعانى معظم الدول العربية من مشاكل تدهور الرتبة نتيجة
ازدياد استخدام األسمدة واملبيدات بصورة كبرية يف العقدين املاضيني بالدول العربية ،
وخاصة يف السعودية ومرص والعراق ودول املغرب العريب والسودان .ومماالشك فيه أن
استخدام املبيدات احلرشية والتي من أشهرها مادة الـ د .د.ت تترسب إىل جسم اإلنسان
خالل الغذاء الذي يأتيه من النباتات واخلرضوات مما يؤدي إىل التسمم هبذا املبيد  ،وهلذا
ازدادت الصيحات والنداءات يف اآلونة األخرية برضورة عدم استعامل هذه املادة كمبيد
حرشي .وتظهر أعراض التسمم الغذائي عىل اإلنسان نتيجة تلوث طعامه فيصاب بحالة
من الغثيان واإلسهال  ،وتقلصات يف املعدة واألمعاء  ،ويف بعض حاالت التسمم الغذائي
تظهر األعراض عىل هيئة شلل يف اجلهاز العصبي بجانب االضطرابات املعوية .وهناك
أنواع من البكترييا تسبب حدوث تسمم الغذاء منها (ستافيلوكوكس والباسيلس والكولريا
والربوسيلال والساملونيلال والكلوسرتيديوم) ،وتكمن خطورة بعض هذه امليكروبات يف
أهنا تفرز سمو ًما مقاومة للحرارة  ،وال يقىض عليها إال بالتسخني ملدة طويلة ومن أمثلة
هذا النوع أمراض الساملونيلوزيس  ،وهي تنشأ عن تلوث الغذاء بميكروبات الساملونيال
والتي توجد يف أمعاء كثري من احليوانات األليفة والربية مما ينتج عنه تلوث الرتبة ومصادر
املياه والرصف باملناطق املحيطة  ،وبالتايل زيادة فرص وصوهلا للغذاء واملاء ،وبصفة خاصة
اللحوم والدواجن والبيض واأللبان ومنتجاهتا  ،واملثال اآلخر هوالتلوث بميكروب
الفربيوبارا هيموليتكس  ،وهوموجود عىل سواحل بحار العامل وبخاصة يف املناطق
االستوائية واملعتدلة أثناء شهور الدفء  ،وتصاب األسامك واملحاريات هبذا امليكروب يف
البيئة املائية  ،وتصبح وعاء النتقال املرض.

www.eajaz.org

االأر�ض وعلوم البحار

ثاني ُا :الفساد البيئي..بحر ُا..
يقصد بتلوث املاء هوإحداث تلف أوإفساد لنوعية املاء حيث تصبح ضارة مؤذية وغري
صاحلة لإلنسان وسائر األحياء األخرى .والفساد يف البحر تشري إىل فساد مجيع أنواع
املياه (العذبة وغري العذبة) ،كام أشار املوىل عز وجل إىل ذلك فقال تعاىل{ :وهوالذي
جاج وجعل بينهام برزخ ًا ِ
وحجر ًا محَ جور ًا} [سورة
َم َر َج البحرين هذا
ٌ
عذب وهذا ِم ٌ
لح ُأ ٌ
الفرقان .]53 :فاملقصود بالبحرين هنا :املاءان الكثريان الواسعان .وليس البحر املعروف
يف املصطلح اجلغرايف احلديث  ،ولذا بني الوىل عز وجل نوعية هذه املياه  ،فقال-عز من
جاج .فالفساد يف البحر يشمل املياه العذبة (األهنار
قائل{-هذا
عذب ُف ٌ
ٌ
رات وهذا ِم ٌ
لح ُأ ٌ
والبحريات) وغري العذبة (البحار واملحيطات) .ويتلوث املاء عـن طريق املخ َّلفات
صب يف املاء
اإلنسانية أوالنباتية أواحليوانية أواملعدنية أوالصناعية أوالكياموية التي ُتلقى أو ُت ّ
سواء كان اإللقاء يف البحار أوالبحريات أواألهنار أواملياه اجلوفية أوما أشبه ذلك .ومن
اآلثار الضارة النامجة عن تلوث املسطحات املائية بمياه الرصف الصحي أهنا حتتوي بكرتيا
ضارة بالصحة وتسبب أمراض ًا خطرية منها :بكرتيا الساملونيال ( :)Salmonellaالتي تسبب
مرض التيفود واحلمى املعوية  ،بكرتيا الشيجال ( :)Shigellaالتي تسبب اإلسهال ،بكرتيا
اإلرششيا كوالى ( :)Escherichia coliالتي تسبب القئ واإلسهال وتؤدى إىل اجلفاف
خاصة عند األطفال ،بكرتيا اللبتوسبريا )leptospira( :التي تسبب التهابات الكىل والكبد
واجلهاز العصبي املركزي  ،بكرتيا الكولريا )Colera( :التي تسبب مرض الكولريا .وبذلك
يتم انتقال الكثري من األمراض اخلطرية بواسطة مياه املجارى إىل املسطحات املائية وتصبح
مصدر ًا للعدوى  ،وتعيش أنواع من هذه البكرتيا يف مياه هذه املسطحات حيث جتد الغذاء
متوافر ًا يف الفضالت وتتنفس من األكسجني الذائب يف املاء وتنعم بضوء الشمس الساقط
عىل هذه املسطحات املائية  ،ثم تنتقل هذه البكرتيا املعدية إىل اإلنسان إما عن طريق اجللد
واجلروح والفم عند السباحة يف هذه املياه أوعند تناول األسامك والكائنات البحرية
املصابة هبا .كام حيتوي زيت النفط عىل العديد من املواد العضوية الكثري منها يعترب سام ًا
للكائنات احلية ومن أخطر تلك املركبات مركب البنزوبريين ( )Benzopyreneوهومن
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اهليدروكربونات املسببة للرسطان  ،ويؤدي إىل موت الكائنات احلية املائية .وألن كثافة
النفط أقل من كثافة املاء فهويطفوعىل سطحه مكون ًا طبقة رقيقة عازلة بني املاء واهلواء
اجلوي ،وهذه الطبقة تنترش فوق مساحة كبرية من سطح املاء (اللرت الواحد من النفط
املترسب يف البحر يغطي بانتشاره مساحة تزيد عن  4000م 2من املياه السطحية ) متنع
التبادل الغازي بني اهلواء واملاء فتمنع ذوبان األوكسجني يف مياه البحر مما يؤثر عىل التوازن
الغازي كام متنع وصول الضوء إىل األحياء املائية فتعيق عمليات التمثيل الضوئي التي تعترب
املصدر الرئييس لألوكسجني والتنقية الذاتية للامء  ،مما يؤدي إىل موت كثري من الكائنات
البحرية واختالل يف السلسلة الغذائية للكائنات احلية .

وتتعرض املسطحات املائية للتلوث بالعنارص الثقيلة السامة التي تؤثر سلبيا عىل صحة
االنسان وذلك نتيجة رصف املصانع علة هذه املسطحات ويوضح شكل ( )1تراكم ورد
النيل نتيجة رصف املصانع مما يدل عىل تراكم العنارص الثقيلة عند مصارف املصانع.

�شكل ( )1جتمعات من ورد النيل على امل�سطحات املائية نتيجة �صرف خملفات امل�صانع  -م�صر.
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كذلك قد تتلوث املياه بالرصاص وذلك بسبب غرق السفن التي حتمل منتجات كيميائية
يدخل يف تكوينها الرصاص  ،أوعندما تقوم املعامل الكيامئية بإلقاء نفاياهتا وفضالهتا إىل
هذه املسطحات املائية  ،ثم تقوم التيارات املائية بنقل هذه السموم واملياه امللوثة بالرصاص
من مكان إىل آخر  ،ثم يرتكز الرصاص يف حلوم األسامك واألحياء املائية  ،ثم ينتقل إىل
اإلنسان مسبب ًا التسمم بالرصاص التي تسبب هالك خاليا املخ واملوت البطئ .كام تعد
املنظفات الصناعية إحدى املواد الكياموية املسئولة عن تلوث مياه األهنار والبحار ،
وخاصة إذا كانت من نوع (املنظفات العرسة) التي تقاوم التحلل والتفكك وتبقى آثارها
مدة طويلة مهام خففت بمياه األهنار أوالبحريات وهي تعمل عىل عزل مياه النهر عن
أوكسجني اهلواء فيؤدى ذلك إىل خفض نسبة األوكسجني الذائب يف املاء مما يرتتب عليه
قتل كثري من األسامك واألحياء املائية.

ثالث ُا :الفساد البيئي..جو ُا..
إذا تأملنا قدرة اهلل سبحانه وتعاىل يف تكوين عنارص الغالف اجلوي نجد أنه متكون
يف غاية الدقة والتوازن .وتعترب طبقة األسرتاتوسفري « طبقة األوزون» أحد الطبقات
احلافظة والدرع الواقي للبيئة ضد خماطر األشعة فوق البنفسجية الضارة التي لووصلت
إىل سطح األرض بكامل قوهتا املنبعثة هبا من الشمس لدمرت كل مظاهر احلياة  ،ومن ثم
جتلت قدرة اخلالق العليم يف بناء هذه الطبقة وأودع فيها كميات هائلة من غاز األوزون
 )O)3الذي تتمثل إحدى وظائفه يف ضبط وتقنني وصول األشعة فوق البنفسجية إىل
األرض حيث ال تسمح إال بمرور كميات حمددة ومقدرة من قبل اخلالق العليم يراها
بعلمه أهنا مفيدة ورضورية للحياة  .ولعل أمهية هذه الطبقة كدرع واق يفرس لنا القلق
واخلوف الذي بدأ يساور البرشية بعد اكتشاف وجود ثقب يف طبقة األوزون يف منطقة
القطب اجلنويب (.)1985

ومن ثم بدأ العامل يتحرك كله يف الوقت احلارض ليتعرف عىل أسباب تدهور هذه الطبقة
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االسرتاتيجية الواقية وبحث اإلجراءات الكفيلة بحاميتها من أجل مستقبل البرشية ويف
سبيل حتقيق ذلك أبرمت يف سبتمرب  1987اتفاقية دولية حلامية طبقة األوزون نصت
عىل رضورة إجياد بديل غري ملوث لغازات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsالتي تبني أهنا
املسئول الرئييس عن تدهور طبقة األوزون .إذ عندما يصل غاز الكلوروفلوروكربون إىل
طبقات اجلوالعليا يتحلل بفعل األشعة فوق البنفسجية وينطلق ما فيه من «كلور مدمر
األوزون» إذ أن كل ذرة من الكلور قادرة عىل حتطيم (حتليل )  100 ٫000جزيء أوزون.

ومما يدل عىل خطورة ما أصاب طبقة األوزون من تدهور متزايد  ،عقد مؤمتر دويل يف
 18مارس  1989يف مدينة الهاي حرضه  24رئيس دولة وحكومة ملناقشة مشكلة طبقة
األوزون واإلجراءات الكفيلة بحاميتها من خطر امللوثات اهلوائية ومنها رسعة احلد من
استخدام الكلوروفلوروكربون.

وقد أشارت األنباء مؤخر ًا (يوليو )1989إىل اكتشاف ثقب صغري نسبي ًا أيض ًا يف منطقة
القطب الشاميل مما يشري إىل أن تدمري الطبقة مستمر  ،وما حيمله هذا األمر من خماطر ال
طاقة لنا هبا .إذ يؤدي تزايد وصول األشعة فوق البنفسجية إيل األرض إىل خماطر كثرية
منها رسطان اجللد  ،والتأثري يف جهاز املناعة يف اجلسم  ،والتأثري يف املقدرة اإلنتاجية
للحيوانات والنباتات والتأثري يف املادة الوراثية خلاليا احلمض النووي ( )DNAإضافة
إىل التغريات املناخية املتوقعة .كام إن زيادة األشعة فوق البنفسجية ستؤدى أيضا إىل
اإلصابة باحلروق الشمسية والعمى اجلليدي ( )Snow Blindnessوالشيخوخة املبكرة
وجتعد اجللد وأمراض العيون وبخاصة مرض السد العيني (( )Cataractوهوعبارة
عن عتمة تصيب عدسة العني البلورية) ،وتؤدى أيضا إىل تشوه األجنة وإضعاف جهاز
املناعة يف جسم اإلنسان.

كام أن مياه األمطار عندما تسقط عىل األرض تتخلل مسام الرتبة حتى تصل إىل املياه اجلوفية.
وقد حيمل املاء الذي جيري من سطح الرتبة إىل املياه اجلوفية الكثري من امللوثات التي توجد
يف الرتبة أواهلواء مثل خملفات املواد الصناعية التي أرشنا إليها سابق ًا  ،أواملبيدات احلرشية ،
أواألسمدة الكياموية التي تستخدم يف الزراعة احلديثة.
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رابع ُا :عالقة الجو ..بالبر والبحر
تعترب مشكلة تلوث اهلواء من أكثر املشاكل التي تواجه العامل بحدة  ،كام أهنا حتتاج إىل جهود
جبارة للتقليل من آثار التلوث اهلوائي  ،فض ً
ال عن احلاجة املاسة ملسامهة العديد من العلوم
واالختصاصات املختلفة يف عمل برامج لتساهم يف شتى جماالت الصناعة بدءا بالسيارات
وانتهاء باملصانع عىل اختالف أنواعها.

ويعرف التلوث (الفساد) اجلوي بأنه نتيجة وجود أي مواد صلبه أوسائلة أوغازية باهلواء
بكميات تؤدي إىل أرضار فسيولوجية واقتصادية وحيوية باإلنسان واحليوان والنباتات
والكائنات البحرية .يتضح لنا من هذا التعريف أن الفساد اجلوي له عالقة مبارشة بتأثريه
الضار عىل املحتوى احليوي يف الرب والبحر .ولقد برزت مشكلة الفساد اجلوي مع ظهور
الثورة الصناعية يف العامل  ،ثم مع ازدياد عدد وسائل املواصالت وتطورها ،فهي تنفث
كميات كبرية من الغازات التي تلوث اجلو ،كغاز أول أكسيد الكربون السام  ،وثاين أكسيد
الكربيت واألوزون  .كام تسبب املفاعالت النووية تلوث ُا حراري ًا للامء مما يؤثر تأثري ًا ضار ًا
عىل البيئة وعىل اإلنسان وبقية الكائنات احلية .فامللوثات اجلوية تتساقط بفعل اجلاذبية
األرضية  ،أوبواسطة األمطار فتلوث كل شئ  ،وتتلف كل شئ يف الرب والبحر.

ولقد اقترصت اآلية الكريمة (آية )41:من سورة الروم عىل ذكر الفساد الناتج عن االنسان
يف الرب والبحر  ،كام قال تعاىل َ
{ظ َه َر ال َف َس ُاد فيِ البرَِّ َوا ْل َب ْح ِر} ومل تذكر الفساد الناتج عن اجلو،
وهذا من أرسار بالغة القران حيث انه يأيت بأمور تتناسب مع فهم املعارصين آنذاك دون
أن يتعارض مع املستقبل الذي سيتم فيه الفساد جو ُا بسبب اإلنسان ،بل لوأخربوا بذلك
يف ذلك الوقت لكذبوا به  ،لبعده عن الواقع الذي يعيشونه يف ذلك التاريخ .ونجد يف ذلك
أروع نامذج الدقة واملصداقية يف التعبري  ،وهوأمر ال يمكن تذوقه إال ملن أخذ بجانب من
معرفة دالالت األلفاظ وأساليب العربية .ويشابه ذلك متاما اللمسة البيانية الرائعة التي
{و َل َقدْ َك َّر ْمنَا َبنِي آ َد َم َوحمَ َ ْلن ُ
جاءت يف عدم ذكر (اجلو) وذلك يف قوله تعاىلَ :
َاه ْم فيِ ا ْلبرَِّ
َوا ْل َب ْح ِر} [سورة اإلرساء ،]70:ونالحظ أن اهلل عز وجل قد استعمل صيغة املايض يف اآلية
(كرمنا  ،محلناهم) ألنه عند نزول هذه اآلية الكريمة مل يكن يف وقتها طائرات أوصواريخ
حتمل الناس يف اجلو ،بل لوأهنم أخربوا بذلك يف ذلك الوقت لكذبوا به .فليس من املناسب
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االمتنان عليهم بيشء مل يقع .ولكن اهلل عز وجل يعلم أنه سوف يأيت زمان يستخدم فيه
الطائرات والصواريخ  ،ولذا أشار املوىل عز وجل يف موضع آخر من كتابه العزيز إىل
{والخْ َ ْي َل َوا ْلبِ َغ َ
وها َو ِزي َن ًة َويخَ ْ ُل ُق َما لاَ َت ْع َل ُم َ
ون}
ري لِترَ َْك ُب َ
املستقبل فقال تعاىلَ :
ال َوالحْ َ ِم َ
تعاىل{:ويخَ ْ ُل ُق َما لاَ َت ْع َل ُم َ
[سورة النحل .]8 :فقد اشتمل قوله
ون} عىل كل ما يصل إليه
َ
تطور العلم احلديث يف احلارض واملستقبل من الطائرات وغريها  ،وأن لفظ (خيلق) فعل
مضارع  ،وداللته األصلية عىل الزمان املستقبل.

المنظور اإلسالمي للفساد البيئي
لقد خلق اهلل -عز وجل -كل شئ بمقدار وميزان وترتيب وحساب لكي يتالءم مع مكانه
وزمانه  ،وبحيث يتم هذا التوازن املتكامل الشامل مع مجيع املخلوقات مما حيقق النفع
ٍ
روايس ،وأنبتنا فيها من كلِ
يشء
وال يرض غريه  ،كام بني املوىل -عز وجل{ -وألقينا فيها
ًّ
ُ
موزون} [سورة احلجر .]19/ويعترب هذا التقدير الدقيق هواألصل يف خلق اهلل -عز
وجل -جلميع خملوقاته ،وهوالظاهرة العامة يف روعة وتكامل املنظومة البيئية املتزنة كام
بني املوىل -سبحانه وتعاىلُ -
{وك ُّل ٍ
شئ عندَ ُه بِمقدَ ار} [سورة الرعد ،]8:وقال عز من
شئ فقدَ ره تقدير ًا} [سورة الفرقان ،]2:وقال أيضا{إ َّنا َ
قائل {وخلقَ َ
كل ٍ
كل ٍ
شئ خلقناه
بقدَ ر} [سورة القمر ،]49:وقال -عز وجل{ -وان ّمن َش ٍئ إال ِعندَ نا خزائن ُُه وما ُنن َّز ُل ُه إال
ب َقدَ ٍر مع ُلوم} [سورة احلجر .]21:وتدل اآليات السابقة داللة واضحة عىل أن األرض بام
فيها من مكونات بيئية خلقها اهلل -عز وجل -يف منظومة متكاملة  ،وكل مواردها البيئية
احلية كاحليوان والنبات  ،وغري احلية كاهلواء واملاء والرتبة  ،ختضع مجيعا لقانون التوازن
الدقيق  ،حيث بني سبحانه وتعاىل أن كل ما عىل األرض وما فيها من مكونات خمتلفة
إنام هوبمقدار حمدد ونسب ثابتة .وأي اعتداء عىل عنرص من عنارص األرض هواعتداء
عىل مجيع ما فيها ألنه سيؤدي ال حمالة إىل اضطراب يف وظائف هذه العنارص مما يؤدي إىل
اختالل العالقات التفاعلية التبادلية بينهم مسببة الكثري من األخطار التي هتدد املحتوى
احليوي بام فيه اإلنسان .فاإلسالم حقيقة يتمتع بنظرة أعمق وأوسع للبيئة  ،حيث طالب
اإلنسان أن يتعامل معها من منطلق أهنا ملكية عامة جيب املحافظة عليها حتى يستمر
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ِ
صالحها ذلِ ُكم خري ُ
األرض بعدَ إِ
ِ
لكم إن ُكن ُتم
الوجود ،قال تعاىل{ :وال تفسدوا يف
ُّمؤمنني} [سورة األعراف.]85 :

كام أن هناك العديد من األحاديث التي حتثنا عىل مراعاة بيئتنا  ،فلقد منع اإلسالم تلويث
املاء الراكد أواجلاري حتى من قبل األفراد  ،وقال صلىّ اهلل عليه وس ّلم أيضا « :اتّقوا املالعن
الثّالث :الرباز يف املوارد ،وقارعة ّ
الطريقّ ،
والظ ّل» ،ففي هذه املواضع يكون الرباز أكثر
يبولن أحدكم يف املاء الدّ ائم الذي
بي صلىّ اهلل عليه وس ّلم أيضا«:ال
ّ
تلويثا للبيئة  ،وقال ال ّن ّ
يتسبب فيه هذا
ال جيري ّ
ثم يغتسل فيه» ( انظر البخاري مع الفتح  ، ) 346/1وذلك ملا ّ
الزروع وغرس
تلوث املياه ونقل األمراض .كام جعلت الشرّ يعة اإلسالمية زرع ّ
ّ
الصنيع من ّ
األشجار بابا عظيام من أبواب األجر ال ينقطع  ،فقد قال صلىّ اهلل عليه وس ّلم« :ما من مسلم
ُ
يغرس غرسا إ ّ
السبع منه
ال كان ما أكل منه له صدقة  ،وما سرُ ق منه له صدقة  ،وما أكل ّ
الطري فهوله صدقة  ،وال ُيرزؤُ ه أحد إ ّ
فهوله صدقة  ،وما أكلت ّ
ال كان له صدقة » (صحيح
البيئية يف املجال ال ّنبايت.
مسلم 1188/3ح  ،) 1552وكفى بذلك دافعا إىل ال ّتنمية ّ
ولقد محل هذا املنهج العظيم أبوبكر  -ريض اهلل عنه  -كام جاء يف وصيته ألسامة بن زيد
ريض اهلل عنه عندما قال « :إين موصيك بعرش ؛ ال تقتلن امرأة وال صبي ًا وال كبري ًا هرم ًا ،
ختربن عامر ًا  ،وال تعقرن شاة وال بعري ًا إال ملأكله  ،وال تغرقن
وال تقطع شجر ًا مثمر ًا  ،وال
ّ
نخ ً
ال وال حترقنه  ،وال تغ ّلوا وال جتبنوا وسوف مترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له» ( يف املوطأ  ،ولكن ليزيد بن أيب سفيان  . ) 447/2وقد
ّ
ظل هذا القانون لصيانة البيئة من ال ّتلف س ّنة جرت عليها احلضارة اإلسالمية منفردة من
بني احلضارات األخرى.
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وجه اإلعجاز
أشارت اآلية السابقة  -آية  41من سورة الروم -إىل إعجاز علمي بالغ الدقة إىل ثالث
حقائق أساسية لقضية الفساد البيئي والتي اتفق عليها علامء اليوم  ،وهي كام ييل:

أن السبب احلقيقي للفساد يف الرب والبحر هواإلنسان  ،فاإلنسان هوالعامل األسايس يف
إفساد البيئة  ،كام أقرته مجيع املؤمترات والندوات واملنظامت العاملية  ،وكام حدثنا القرآن
الكريم عنه قبل أكثر من ألف وأربع مائة سنة.

اقترصت اآلية الكريمة عىل ذكر الفساد الناتج عن اإلنسان بر ًا وبحر ًا  ،ومل تذكر جو ًا ،
وهذا من أرسار بيان القرآن الكريم (بالغة القرآن) حيث إنه يأيت بأمور تتناسب مع فهم
املعارصين آنذاك دون أن يتعارض مع املستقبل الذي سيتم فيه الفساد جوا بسبب االنسان.
كام أن فساد اجلومتعلق أساسأ بفساد اإلنسان بر ًا وبحر ًا  ،وكل ما أصاب اجلومن ملوثات
وتغريات مناخية تؤثر تأثريا مبارشا بالرضر ،أوالسقوط مرة أخرى عىل الرب والبحر.
أطلقت اآلية حتذير ًا خطري ًا بأن فساد اإلنسان يف الرب والبحر سوف يصيب البرشية باألذى،
ولن يتوقف هذا األذى حتى يتوقف اإلنسان عن هذا الفساد .وهذه احلقيقة أوصت هبا
مجيع اهليئات واملنظامت والندوات واملؤمترات العاملية برضورة عدم إفساد اإلنسان يف
األرض من أجل محايتها من هذا الفساد.

و�أخرياُ :ما ذكرناه كان عبارة عن قبسات من القرآن الكريم أردنا أن يطلع العلامء والباحثون
من خالهلا عىل هذه الكنوز واحلقائق العلمية حول بيئتنا والتي أشار إليها املوىل-عز وجل-
حتى يعيش العامل يف سعادة وهناء .واحلقيقة أنه ال يمكن لعاقل أن يتصور أن يكون مصدر
تلك اإلشارة القرآنية الباهرة غري اهلل اخلالق القدير.
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