
 

 

 

 اآلثار السلبية للحروب على العمران البشرى : ..عنـوان البحث 

 ملخص البحث

اىتم اإلسالم اىتماما كبريا بالبيئة وعمارة األرض، وأوصى بزراعتها دلا للزراعة من دورىا ىف 
 .احلفاظ على البيئة من التصحر واجلفاف وغري ذلك

 :تعاىل قال. وشبو القرآن األرض ادلزروعة والبساتني باجلنة، واعتربىا من نعم اهلل على اإلنسان
ع  ِر َو ْض ٍب  َو َو َو ْض َوع  َتَو َتْض َتَو ُه َوع زَورْض عًال ) َو َو ِراِر َوع  َو َّن َتَو ْض ِر  ِر ْض  َو ْض َوعاٍب  َو َو َو ْض َوعاُه َو .  َو اْض ِراْض  َو ُه ْض  َو َو ًال رَو ُه َو ْض ِر  َو َو ْض َوع  ِر

ع  َتَو َو  ًال   َو ْض آَتَو َو ُهو   ِر ْض ) :وقال تعاىل( 1)( ِر ْض َوع   ْض َو َّن َتَو ْض ِر  آَو ْض  ُه ُه َو َوع  َو َو ْض آَو ْض ِر ْض  ِر ْض ُه  َو ْض عًال  َو َو َّن ْض َوع  ِر  َو ُه َو
ع ُهو   ِر  َوع  َوع ِر ِر  َو .  َوزُهرُه وٍب  َو َو َوعاٍب  َو ِر  ٍب .  َو َّنعتٍب  َو ُه ُهون . (2) ( َو َتَو ْض َو ٍب  َو

يد إن قامت الساعة وىف :"وأوصى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعمارة البيئة وزراعتها فقال
. (3)"فإن استطاع أن اليقوم حىت يغرسها فليغرسها-خنلة صغرية–أحدكم فسيلة 

وىذا يدل على حرص الرسول صلى اهلل عليو وسلم على عمارة البيئة وزراعتها حىت حلظة قيام 
إذا كانت :"وقال صلى اهلل عليو وسلم موصيا أصحابو بعدم ترك األرض بغري زراعة فقال. الساعة

. (4)"ألحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها

وكان من عقاب اهلل لعباده إذا ما حادوا عن الطريق ادلستقيم وخالفوا شرائع اهلل أن تتعرض 
ع  َتَو َووْض َوع  َوصْضحَوعاَو   ْض َو َّن ِر إِرذْض  َوقْضسَو ُهو  ): قال تعاىل. بيئتهم وأرضهم للحرق والتدمري إِر َّنع  َتَو َووْض َوعاُه ْض  َو َو
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 َوأَوصْض َوحَو ْض .  َو َوعاَو  َو َو َتْض َوع  َوعاِر ٌف  ِر ْض رَو ِّب َو  َواُه ْض  َوعاِر ُهونَو .  َو   َوسْض َو َتْض ُهونَو .  َو َو ْض ِر ُه َتَّن َوع  ُه ْض ِرحِر  َو 
. ( 5)( َوع  َّن ِر  ِر 

َو َتْض َوعرُه  َو ُه ) :وقال تعاىل  َو َتَووَودُّ  َو َو ُه ُه ْض  َونْض آَوكُهونَو  َو ُه  َو َّن ٌف  ِر ْض  َو ِر  ٍب  َو َو ْض َوعاٍب آَو ْض ِري  ِر ْض آَوحْض ِر َوع   ْض
 ِر  َوع  ِر ْض  ُه ِّب    َّن َو َو تِر  َو َوصَوع َو ُه   ْضكِر َتَو ُه  َو َو ُه ذُهرِّب َّن ٌف اُه َو َوعءُه  َوأَوصَوع َتَو َوع إِر ْض َوعرٌف  ِر  ِر  َوعرٌف  َوع ْض َتَو َوقَو ْض  َوذَو ِر َو  َتُه َتَو ِّب ُه 

. (6) (   َّن ُه  َوكُه ُه  اْض عتِر  َو َو َّنكُه ْض آَتَو َتَو َوكَّن ُه نَو 

، وخاصة ىف أوقات احلروب عمران البشرىوسار الصحابة على هنج نبيهم يف احلفاظ على ال
فهذا ىو أبوبكر الصديق اخلليفة األول لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يوصى قادة جيوشو باحلرص 

يا أيها ):على البيئة ، وما هبا من زرع وعمارة ، فقال للقائد أسامة بن زيد وجيشو أثناء توجههم للقتال 
ال ختونوا وال تغلوا ، وال تغدروا ، وال دتثلوا، وال تقتلوا : الناس ، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوىا عىن 

وال امرأة ، وال تعقروا خنالْال وال حتقروه، وال تقطعوا شجرة مثمرة ، وال ,  فالْال صغرياْال، وال شيخاْال  كبرياْال 
تذحبوا شاة وال بقرة وال بعرياْال إال دلأكلة ، وسوف دترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع ،فدعوىم 

. (7)(وما فرغوا أنفسهم لو

إال أن احلروب أحيانا ما يكون ذلا قواعد وإذا كان السالم يساعد ىف احلفاظ على البيئة ومكوناهتا 
عمران خمالفة ذلذا النهج الرباين والنبوى، وجترب ظروف احلرب أحياناْال أحد الطرفني أو كليهما لإلضرار بال

ولذلك كانت , وتلقى بآثارىا السلبية وظالذلا ادلدمرة على اإلنسان والبيئة, بقصد أو بغري قصدالبشرى 
وسنورد خالل البحث بعض احلروب الىت , احلرب ىف اإلسالم للضرورة القصوى وليست ترفاْال أو رغبة فيها

, واستمرت آثارىا فرتة من الزمن, وثار حوذلا جدل كبري, ضرراْال مباشراْال وبالعمران البشرى أضرت بالبيئة 
لتكون , وثورة أىل الربض بقر بة, وحروب ادلسلمني مع الكاىنة ىف بالد ادلغرب, مثل غزوة بىن النضري

, وقد حاول ادلسلمون معاجلة ىذه اآلثار السيئة قدر ادلستطاع. عمرانأمثلة ألثر احلروب السيئ على ال
واحلفاظ ,  والعمرانمستندين ىف ذلك إىل مبادئ التشريع اإلسالمى الىت أقرىا الشرع حلماية البيئة

. وىو ما سنعرفو إن شاء اهلل من خالل صفحات البحث. امعليو

     غ ى        عح زا ة / د. 
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