خُطُبُةُُالجمعةُُ–ُ2022.06.03و ِاجبناُتجاهُالبِيئة ُ

امُِلناُمعُك ِلُشيءُ،معُُالُ ِبيئةُ،معُالنهاسُ،معُُالحيواناتُ،
علىُتُ ُع ُ
اْل إخ َوةُ ا إل ِك َرام،
أَيُّهَا إ ِ

امُِلناُمعُ ُالُشياءُِ ُغي ُِر ُالحيه ُِة ُأيضًاُ.
ُمعُ ُالنهباتاتُ،بلُوعلىُتُ ُع ُ

ض ُ،وأُسندُ إُِلي ِهُ
لقدُُُخلقُ ه
اْلنسانُ وجعلهُُخلِيفةًُ فِيُ الُر ِ
َّللاُ ِ

قُالُبِيئ ُِةُ،فإِ هنُضررُذلِكُ
ونحنُإُِنُلمُنفُ ُعلُُذلِكُُ ُوقُ ه
صُرُناُفِيُح ِ

ضُوالمحافظةُُعليهاُ ُ.والخلِيفةُُهوُالكائِنُُالمج ههزُُ
عمارةُُالُرُ ِ ُ
ُِ

َّللاُِ،
سيعودُُُعليناُ نحنُُ ُُ،وسُنذُوقُُُفسادُُُماُ عمِ لناهُُُفِيُ أُمان ُِةُُ ه

ضُ بِماُ يوافِقُ
ي ُُِ ُوالُقُ هُوةُُُِ هُ
عُ
لُُ ُوالُ ُو ُ
بِالعق ُِ
الّل ِزم ُِةُُ ِلعِمارةُِ الُر ِ

اَّللُ .
والعِياذُبِ ه

ُِرضُ ه ِ
اُ،وتقعُعليناُ
يعةُُأُمانةٌُعِندن ُ
طُِب ُ
ىَُّللاُُتعالىُ.و ِإ هنُُالُ ِبيئةُُ ُوال هُ

ُ

ض ُ،وعد ِمُ
اْلفسادُِ فِيُُالُرُ ِ ُ
ُمسُ ُؤوُِليهاتٌُُُتجاهها ُ،مِ ثلُُُعد ِمُ ِ

اْل إخ َوةُ ا إل ِك َرام،
أَيُّهَا إ ِ

املُُ
تُالحيه ُِةُوغي ِرُُالحيه ُِةُفِيهاُ.لُ ِكنهناُاليومُُنتُ ُع ُ
اْلضرُ ِارُبُِالُ ُكائُِنا ُِ
ِ

ثُالعِبادُِعلىُحِ مايةُِالُبِيئ ُِةُفقطُُ،
صرُعلىُح ُِ
إُِ هُ
اْلسّلمَُلُيقت ِ
نُ ِ

نُ
ط ِبيعةُِ ِبشكلُ ُمؤذُ ُلهاُ ُ ،ونسُتُ ُهُِل ُك ُهاُاُِستِهّل ًكا ُ،وننسىُ أُ هُ
معُ ُال هُ

ساُُِللُُِبيئُ ُِةُ
ار ًُ
بلُُِإنههُيُحُثُُالعِبادُُعلىُأُنُُيكونُكلُواحِ دُمِ نهمُح ِ

ونُُحياتُ ُهُمُ
ادنُاُ ُُ،وسُيُقُضُ ُ
ه ِذهُُِالُبُِ ُيئةُُُسُتُ ُِرثُ ُهاُ عنهاُ أُوَلدُناُ ُوأُحُفُ ُ

بِنفسِهُ.وقدُُأُشُارُُرسول ه ِ
تُاُلهتِيُنظنُُأُنهُهاُ
ن ُالجامِ دا ُِ
َُّللاُُؐإُِلىُأُ هُ

َُّللاُتُ ُعالُىَ ﴿ :
سبَتإ
فِيهاُ.قال ه
سا ُد فِي ا إلب َِر َوا إل َب إح ِر ِب َما َك َ
ظه ََر ا إلفَ َ

ضُ
َلُتُعُِقلُوَلُتحِ سُُُِبشُيُءُ ُ
ُ،أشارُُِإلىُأُنههاُتد ُِركُوتُش ُعرُُ ِببع ِ

ع ِملُوا لَعَلَّ ُه إم ي إَر ِجعُو َن﴾ُ1ُ.ولقدُ
اس ِليُ ِذيقَ ُه إم بَعإضَ الَّذِي َ
اَ إيدِي النَّ ِ

اج ُر
الُمور ُ،وذلِكُ فِيُ الحدِيثُُِاُله ُِذيُ قالُ فِي ُِهُؐ«ُُ:اَ إلعَ إب ُد ا إلفَ ِ
3
ش َج ُر َوالد ََّواب»ُ.
ح ِم إنهُ ا إل ِعبَا ُد َوا إلبِ َل ُد َوال َّ
ستَ ِري ُ
يَ إ

عذُارُ ُمِ ثلُُ
ُ،لسبابُ ُ ُوأُ ُ
ل ُِ
اص ُِ
ت همُالُتهغافلُع ِنُ ُالتهلوثُِالُبُِيئُِ ُ
ي ُِالح ِ
لُ
بُ،وأُدهىُهذاُالوضعُ ُُِإلىُاختِّل ُِ
رف ِع ُ ُمسُتُ ُوىُرفا ِهيه ُِة ُالشعو ُِ
صرناُنض ِحي ُُِب ُعالُ ُِمناُمِ نُأُج ِلُرفا ِهيهةُ ُمؤقهتةُ ُن ُِعيشُ ُهاُ
ُِبيئُُِتناُ .و ِ

طةُ إاْل َذَى ع َِن ال َّ
ُوقُالُُؐ«ُ :إِ َما َ
نُ
ِيراُإُِلىُأُ هُ
يق َ
ص َدقَة» 4.مش ً
ط ِر ِ
علىُالمسل ِِمُأُنُيتجنهُبُك هلُُماُمِ نُشأ ِنهُِأُنُيؤذِيُاْلخ ِرينُ.ذُُِلكُُ

فِيُ ه ِذهُِ الحياةُُُِالدُنيا ُ.لُ ِكنهناُ معُُُذُُِلكُُُنشاهِدُُُبِأُنفسِناُ آثارُ هذاُ

ُالرحمةُُوالحُبُ.وَلُيكونُتعاملُهُ
ل هنُالمسلِمَُلُيُ ُِكنُُُِلبُِيئُتُِ ُِهُُِإ هُ
ُِ
َل ه

ارُاُلهذِيُظهرُبِماُكسبُتُهُأُيدِيناُ ُ.
ال هُدم ُِ

ارُُوالمِ ياُِهُُوال ه
طبِيع ُِةُُاُِستِهّل ًكاُُلها ُ،بلُ إُِنههُ يرعاهاُ
معُُُالُشُجُ ُِ

ُ

ت ُعلىُالُرضُُ،
ُويُتُ ُواءُمُ ُمعهاُ ُ .وَلُُيسعُ ُأُخّلقُه ُُِإلقاءُ ُالُِقماما ُِ

ي إاْل َ ِع َّزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

نُ
ام ُِهُلِنف ِس ُِهُ ُوُِللُ ُمجُتُ ُم ُِعُاُلهذِيُهوُفِيهُ.إُِ هُ
نُذلِكُيمثِلُُعدمُُاحُتُِرُ ُِ
فإِ هُ

ارسُهُالبش ِريهةُُتجاهُُالُ ِبيئ ُِةُ،
بُاُلهذِيُتُ ُم ُِ
اُاْلفسا ُِدُ ُوالُتهخُ ُِري ُِ
نتِيجةًُُلِهذ ِ

نُُتل ِويثُ ُالُُِبيئُ ُِة ُيس ِببُ ُُِإزعاجُُُاْلخ ِرينُُ ُ،ويُشُ ُِوهُُ
المسلِمُ يُعلمُ أُ هُ

ي ُِمِ ليونُ ُوخمسمِائةُُ
ث ُالُبُِيئُِ ُ
ب ُالتهلو ُِ
فإِنهه ُيُفُِقدُ ُحُيُاتُه ُسن ِويًّاُ بِسب ُِ

ت ُاُلهتِيَُلُتتحلهلُ فِيُ
طبِيعةُ.وهوُيعلمُأُ هنُُِإلقاء ُالنُفُايُا ُِ
جمالُ ُال هُ

الص هح ُِةُالُعالمِ يهةُ.
يرُمن هُ
ار ُِ
ةُ،وفقًاُُِلتُقُ ُِ
امسُ ُ
نُالُخُ ُِ
س ُِ
طِ فلُُدونُُ ُِ
ظم ُِةُ ِ

طبِيعةُِتكونُُوب ً
اَلُعلُىُصاحِ بِهاُيومُالقِيامةُُ.
ال هُ

ينُيموتونُُدونُُالخامِ سةُِمِنُعم ِرهِمُ،
فقدُُق هررُتُُأُ هنُُالُطفالُالهُ ُِذ ُ

َّللاُُُتعالىُ أُنُ يجعلناُُجمِ ي ًعاُُمِ همنُ راعواُ أُمانتُهُُح هقُ
أُسُأُلُُُ ه

يشُ ُِكلُ ُالتهلوثُ ُالُه ُوائِيُ ُ ُوالُتهلُ ُوثُ ُالمائِيُ ُ،وعدمُ ُكفاءةُِ ُظروفُُِ

والُقُا ُِدرُُعليهُ.آمِ ينُ ُ.
ِرعايتِهاُ،إُِنههُولِيُذلِكُ ُ

ينُُعنُُُ ُمسُ ُؤوُِليهاتُِناُ تج ُاهُ
حناُ بُعِي ُِد ُ
يعةُ ُ.وأُصُبُ ُ
طبُِ ُ
الته ُواز ِنُ فِيُُال هُ

تُعُالُ ُِميًّاُُ.
النهظاف ُِةُ،أُسبابُُماَُلُيُِقلُُعنُرب ِعُهُ ُِذُِهُالوفيا ُِ
انُأُنُيستفِيدُمِنُ ُال ه
طبِيعةُِوأُنُيأخذُمِ نهاُُِ،إذُ
َلُشكهُ ُأ هن ُُِل ِ
ْلنس ِ
ساُ.ولكِنُعليهُِوهوُيفعلُ
إِ هنُكلهُماُفِيهاُُمخلو ٌقُُمِنُأُج ِلهُِأُسا ً

ُ

س َّخ َر لَكُ إم
ذلِكُ،أُنُيتجنهُبُ ُِ
اْلسُرُافُُ ُوالُتهخُ ُِريبُ.قالُُتُ ُعالُىَ ﴿ُ:و َ
ض َج ِميعًا ِم إنهُ﴾ُ2.فعليناُشك ًراُ
سمٰ َوا ِ
َما فِي ال َّ
ت َو َما فِي إاْلَ إر ِ
اُوأُنُنُد ِركُ ُ ُمسُ ُؤوُِليهاتُِنا ُتُجُاهُ ُهاُ،
لِه ِذهُِالنِعمةُِ،أُنُ ُنُحُافُِظُ ُعليه ُ
قُُالُ ُمسُُِل ُِمُ
وأُنُنعلمُأنهُهاُلديناُأُمانةُ.عليناُأُنُنُعُ ُِكسُُجمالُُأُخّل ِ
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