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 يهودية والمسيحية واإلسالمية حول المبادئ األخالقية المشتركةالنظر الوجهات 

 والتغير المناخي السماويةا الديانات

 كتت  جامعة كون   –فر يقيا أوسط وشمال برنامج الشرق األ

المنتمين  1الزمالء بعضأشار بيئة، لل ديانات العالم استخدام ثمانية مبادئ مشتركة تم تحديدها في بحث مسبق حول وجهات نظرب

 فى الفترة ما بينوالتغيير البيئي" في رودس، اليونان السماوية الديانات "لذين شاركوا في ورشة عمل االثالث السماوية للديانات 

ا من وفر كل منهم استشهاد  ومع كل مبدأ  -سالمية اإلمسيحية واليهودية وال -إلى مدى توافق دياناتهم   2019حزيران  23-26

مجتمعاتهم في  فرادأسس ا الهوتية موجزة لتحفيز أنتيجة هذه األبحاث  الديانة التى ينتمى اليها لمصدر قيم يدعم هذا المبدأ. توفر

وشمال إفريقيا على كيفية معالجة المشكالت المستمرة المتمثلة في ندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي،  منطقة الشرق األوسط 

بشدة على العودة إلى تعاليم دياناتهم والتأمل  همحثوتام اإليكولوجي او البيئي، وتغير المناخ الناتج عن النشاط البشري. وتدهور النظ

  لتعاون مع بعضهم البعض في معالجة المخاوف المشتركة.وافيها للحصول على حافز هادف ألعمالهم، 

 دمة وتلبية احتياجات البشر.المبدأ االول: للكون قيمة في حد ذاته ووجوده ليس فقط لخ •

التأمل في المصادر اليهودية يظهر بوضوح اتفاق قوي مع هذا المبدأ. من منظور التوراة، قصة الخلق فى الجزء االول من 

، 21، 18، 12، 10، 4" )سفر التكوين الجزء االول االيات خيركل مخلوق على انه " ىسفر التكوين تصور هللا على أنه ير

صطلح الذي يعني القيمة الجوهرية المتأصلة لكل نوع على انه مخلوق مستقل عن االحتياجات اإلنسانية، ويقدر هللا (، وهو الم25

(، مما يعني ضمنا  قيمتها األصلية المتأصلة. هذا الخير هو جوهروجود الكائنات 31: 1مجمل الخليقة بأنها "نعمة كبرى" )التكوين 

مثل  -المخلوقات واجببعض الحسابات البشرية المدعومة بأفكار خاطئة تحبط األفكار حول وليس قيمة التبادل النفعية وفق ا ل

لخلق العالم )التلمود السبت  الكبيرهللا  مخطط جزء من مألنهأن تخدم البشر  -الذباب والبراغيث والبعوض والثعابين والعقارب

 اإلنسان ب وما يماثلها(. شجع العالم موسى بن ميمون على تقييم جميع المخلوقات بشكل جوهري قائال: "ال ينبغي أن يعتقد 77

ى أن تكون موجودة من أجل من جميع الكائنات األخرالهدف . بدال  من ذلك، كان هأن جميع الكائنات موجودة من أجل وجود

 (.13: 3")مرشد الحيرة ا، وليس من أجل شيء آخرمصلحته

ا  كل  المخلوقات لها قيمة فعليىة  على أنويقولون  1على سفر التكوين  همتعليقاتبيسلط الالهوتيون المسيحيون الضوء أيض 

إعتمادا   الفي أنفسهم من خالل الكلمات واألفع ايجب أن يدفع المؤمنين إلى تقديرهعلى حسب وصف هللا، وصالحها المتزايد 

باء الكنيسة آهم أوهو من ، سخر يوحنا فم الذهب ."صالح"هو مخلوق  على تصوير النص إلعالن هللا أن كل نوع من المخلوقات 

مستمعيه على إظهار يتناقض مع قيم هللا وحث الن ذلك ، عجرفة"وبحماقة من أي شخص "يتعامل مع تلك الكائنات  ،وائلاأل

 عبّر عن هذا أيضا(. 10.12سواء كانت مفيدة أو ضارة للبشر )العظات على سفر التكوين  -جميع المخلوقات على  االمتنان هلل

وأثنى على وجود الخير  ،(3)طبيعة الخير  إليه صالح كل مخلوق وفق ا لطبيعته التي وهبها هللاالذي قال إن  2الهيبو أوغسطينوس

 (، وكل ذلك يظهر صالح هللا. حدد 4. 8.3وغيرها من الكائنات )الثالوث  فى األرض والجبال والحقول والهواء والحيوانات

تشكل جميع المخلوقات الحية وغير لها، واألكويني تدرجات  الخير في المخلوقات وفق ا للطبيعة التي منحها هللا الفيلسوف توما 

ستخدم البشر الحيوانات يو ،والحيوانات تستخدم النباتات ،تستخدم فيه النباتات التربة ،الحية "ترتيب ا أساسي ا للحفاظ على التوازن"

، تكون جميع المخلوقات ضرورية، وكلها جيدة (. ضمن هذا الترتيب3.22الوثنيون كتاب الخالصة ضد للحفاظ على أداء الكون )

. يعكس البابا فرانسيس هذا لبقائههللا ي يحافظ عليه ذ( ال1.65.2وفق ا لطبيعتها، وكلها ضرورية لعمل الكون )الخالصة الالهوتية 

                                                           
1  
ا هذا  النص باللغة اإلنجليزية هم:وحررمساهموا وم   

 الدكتور جيرمي بنستين. مركز هيشل لإلستدامة. تل أبيب، إسرائيل
طبيعة. بيرمنجهام، إنجلترا.المؤسسة اإلسالمية للعلوم البيئية والالدكتور فزلُن  خالد.   

لندا.. قسم الفلسفة. توركو، فنالدكتور إبراهيم أوزدمر. جامعة أبو أكاديمي  
 الدكتورة نوال عمار. عميدة كلية العلوم اإلنسانية. جامعة روان. جالسبورو، نيوجيرسي.

 الدكتورة جيم شيفر. قسم الالهوت. جامعة ماركيت. ميلوكي.
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االتقليد الالهوتي في كتاب " (، حيث أكد على القيمة الجوهرية لجميع المخلوقات 2015" )حول العناية ببيتنا المشترك، كن ُمسَبَح 

كرامة العالم ( ( ، والقيمة الجوهرية و140القيمة الجوهرية لألنظمة البيئية )# و(، 118بصرف النظر عن استخدام البشر لها )# 

 #(115 .) 

كل شئ  خلقفاهلل  او غير بشر )كتاب توحيد الخالق( را  شكانوا ب من المسلمون ان جميع الخلق متساوون امام هللا سواءا  يؤ

دَعَ ه  "لقخوهو متكفل ب تَوأ َها َوُمسأ تَقَرَّ قَُها َويَعألَُم ُمسأ ِ ِرزأ ِض إاِلَّ َعلَى َّللاَّ َرأ بِينٍ َوَما ِمن دَابٍَّة فِي األأ   : سورة)القرآن "َها ُكلٌّ فِي ِكتَاٍب مُّ

يعتنى هللا بكل ( في عالم تحكمه مبادئ الوحدة والتوازن واالنسجام التي تخترق كل أبعاد الحياة الشخصية واالجتماعية. 6 آية 11

ٍء إاِلَّ يَُسبُِّح خكائن  ن َشيأ ا" )القرآنلقه وتعبد هذه الكائنات هللا "َوإِن ّمِ ا َغفُور  بِيَحُهمأ ۗ إِنَّهُ َكاَن َحِليم  ِكن الَّ تَفأقَُهوَن تَسأ
ِدِه َولََٰ  : سورةبَِحمأ

(. من هذا المنظور اإلسالمي، مهمة العالم ليست تلبية االحتياجات االنسانية بل لعبادة هللا )على سبيل المثال، القرآن 44آية  17

، يجب أن يكونوا قادرين على غير مستقلين مثل اآلخرين وقات من بين مخلوقات أخرى،(. البشر مخل 12و 10 اآليات  55سورة 

،  53أية  41سورة  كعالمات على وجود هللا )على سبيل المثال، القرآن -الحية وغير الحية  -التعرف على المخلوقات األخرى 

( ورعاية خلق هللا 66آية رقم  16سورة  قرآن( وكمال صنعه )ال 6و  5اآليات  10وسورة رقم . 21و  20اآليات  51وسورة 

نفعهم أحب خلق هللا الى هللا أ، ونحن نؤمن بقول الرسول محمد )ص( "ىكأمناء هللا. الكون والحياة عليه هي منحة من هللا تعال

 (.1392: 3لخلق هللا" )أنس. مشكاة المصباح ، 

، على الرغم من أن للبشر ية(وغير البشر يةالبشر)ئنات الحية المبدأ الثانى: هناك استمرارية كبيرة للوجود بين كافة الكا •

ا ؛ بدون البشر هذه االستمرارية يمكن أن تكون محسوسة. ا مميز   دور 

هم مثل آدم  من المخلوقات البشر واألنواع األخرىفاألفكار فى المصادر اليهودية مع هذا المبدأ. جميع إلى حد كبير ، تتوافق 

من نفس ُجبلنا غرس التوراة فينا إحساس ا بواجبنا فى التواضع الذي يجب أن نكون على دراية به ألننا . تترابمن ال خلوقونم

 سفر التثنية . تفسيرعدن كسيفكتاب ابن قصبي ، يوسف والرمان، وحتى الحجر الهامد )كرنب، الحمير والبغال، وال مكونات 

22 :6.) 

ا مع هذا  أصبح  ن عالم العديد من المخلوقات الحيةإالمبدأ فمن وجهة نظر اإليمان المسيحى فتتوافق األفكار المسيحية أيض 

جميع الكائنات الحية مرتبطة . إذا شاء  أو لم يواصل الحفاظ على وجوده هللا والذي من غير الممكن أن يبقى موجودا   من قِبلممكنا  

مستمر، وقادرة على العمل فيما يتعلق ببعضها البعض للحفاظ ببعضها البعض من خالل خالقها، وتعتمد على هللا في وجودها ال

ا على المخلوقات غير الحية )مثل التربة والهواء والماء والشمس( التي خلقها هللا لتوازن  على وجودها المشترك. وهي تعتمد أيض 

على الصلة بين رانسيس األسيزي( )مثل الرهبان السلتيك، والرهبان اإلنجليز، والقديس فوجودهم. أكد بعض الكتاب المسيحيين 

تحتوى النجوم إشعاعات من تؤكد انه حتى االنبعاثات القادمة على تجاربهم الحية معهم. إن المعرفة العلمية  ا  جميع المخلوقات بناء

ع، ر األنوانشوء الحياة على األرض من كائنات وحيدة الخلية، وتطوفمنا، اجسأعناصر ضرورية لألجسام العضوية مثل على 

هلل  جميل معرفة. يجب أن تثير هذه اإلدراكات الرهبة وىالكائنات الحية اآلخر تقوي اإلحساس المسيحي الستمرارية البشر مع

تخاذ وتنفيذ قرارات مستنيرة حول العيش مع إلوتحفز المسيحيين على القيام بما يميز البشر بين المخلوقات  ،الحياة لطريقة خلق

 .زدهار األرضإلبعضهم البعض واألنواع األخرى بطرق تعود بالنفع المتبادل 

ستمرارية بين المخلوقات المتنوعة حيث يتم إعطاء البشرية المكانة العليا لـكونهم "امناء على إفي الديانة اإلسالمية ، توجد 

كونهم  منهم التواضع عند االضطالع بالمسؤوليات المطلوبة وايجب أن يظهر ن( الذي30أية  2سورة  )القرآن اءخلفأو  األرض" 

بَُر ِمنأ َخلأِق النَّاِس" )القرآن ِض أَكأ َرأ المتواضع من خلق هللا يحمل على كاهله (. 57آية  40سورة  أمناء "لََخلأُق السََّماَواِت َواألأ

منحه هللا لنا. نحن مسؤولون أمام هللا يوم القيامة عن مقابل امتياز الذكاء الذي كبشر السعر الذي ندفعه وهو   ةليمسؤوليات الثق

كيفية ممارسة مسؤولياتنا الخاصة كأمناء. من الواضح أننا لسنا أصحاب او مالك االرض؛ نحن األمناء الذين فوضهم هللا مسؤولية 

ا للوصاية اإلنسانية المس حاديث النبويةالقرآن واأل. يصف تهالحفاظ على البيئة الطبيعية واستخدامها وفق ا لمشيئ ولة عن ؤمعيار 

اَلِحَها" )القرآن ِض بَعأدَ إِصأ َرأ (. 56 آية 7 سورة األرض باالمتناع عن األعمال التي تؤدي إلى إفساد البيئة: "َواَل تُفأِسدُوا فِي األأ

 ء بمسؤولياتهم.النبي محمد هو القدوة المثالية لجميع المسلمين عند السعي للوفاو

عالقة فريدة مع هللا، ومكانة خاصة في النظام ي، ولها لكوناللنظام و مهمة هلل غير البشريةاللكائنات االمبدأ الثالث:  •

 الكوني.
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تدعم التقاليد اليهودية الفهم بأن  ". رحمته تشمل كل مخلوقاته"الرب صالح للكل و الذي يقول 145في المزمور يظهركما 

. هذا الى ا، وجميعها لها عالقة فريدة من نوعها باهلل الذي يهتم بهألنها مخلوقاته البشرية لها أهمية أخالقية هلل المخلوقات غير

 هللا. هخلق ما المميز والهام فى الحفاظ على ادوره جانب

للمخلوقات الحية غير البشرية من  تهورعاي ا،تأمالت الالهوتيين المسيحيين حول محبة هللا لجميع المخلوقات وفق ا لطبيعته

ويجب أن تكون هامة  ،تعني ضمنا  أنها ذات أهمية أخالقية بالنسبة إلى هللا اتغذية أنفسه ا علىوقدراته اخالل توفير احتياجاته

ا  لوقات غير البشرية البارزين حول الخير والجمال والنزاهة للمخالالهوتيين  تعاليمأخالقيا للمؤمنين. من الداعمين لهذا المبدأ أيض 

من الحشرات الصغيرة إلى الثدييات الكبيرة، والسهول إلى الوديان الجبلية، واألشجار إلى الغابات، والجداول إلى  -وغير الحية 

، 1سفر التكوين موعظة عن   القديس باسيليوس الكبير رئيس اساقفة قيصريةما أعطى األنهار الواسعة. على سبيل المثال، عند

هيكسميرون كتاب ) اأبد ا، وتمجيد هللا على خلقه اتباه إلى جميع المخلوقات، وعدم التوقف عن اإلعجاب بهنيه على اإلحث مستمع

 (.5و  2

، مشيئة هللا، يعتمد وجودها على مفعمة بالحيويةت تؤكد النظرة اإلسالمية العامة أن جميع المخلوقات الحية تشكل مجتمعا

والنحل  ،والنمل ،الحيتان العظيمة التي تسبح فى المحيطات، وأفيال الغابات االستوائيةفبطرق تضمن استمراريتها،  وتتصرف

هي أمثلة على مخلوقات تشكل مجتمعات معقدة وفعالة ومتعددة األجيال. تعد الهجرات الجماعية السنوية مثل قطعان الطيور 

والحيوانات البرية في وهجرة األيائل في السهول الجرداء الباردة، إلى أخرى، الضخمة التي تطير كل عام من منطقة مناخية 

لها أهمية  الحيوانات من أجل البقاء. جميعبين بعضها البعض الحيوانات  تعاون أفراد فصائل  السافانا األفريقية أمثلة بارزة على

مسؤولية خاصة تجاه هللا في الحفاظ على البيئة المسلمون  حمليت لهذا، ألنه هو خالقها أخالقية بالنسبة هلل الذي يهتم بها ويحبها

 .تهالطبيعية واستخدامها وفق ا لمشيئ

توجب اإلعتراف بها في الطقوس الدينية  االبيئة الطبيعية المحيطة بهإن إعتماد الحياة البشرية كليا  على المبدأ الرابع:  •

 وغيرها من عبارات التقديرواإلمتنان.

الشكر هلل التي تعكس تقدير اليهود للطبيعة عبارات ليهودية على مجموعة من الصلوات والعبادات وغيرها من تحتوى الديانة ا

ضح في الوعي اليهودي التقليدي كما هو والوطن المحوري الحاضر دائما  في ا واعتماد االنسان عليها. "أرض إسرائيل" هي

 العشورضريبة األرض )على سبيل المثال،  علىالتي ال تنطبق إال الصلوات واالحتفاالت والوصايا )ميتزفة او الوصايا( 

ا لغة روحية عالمية تتعلق بالبيئة جه األتنتعلى ما المفروضة  في كل مكان المتاحة رض فى سنين الزرع والحصاد(. لليهودية أيض 

كما يتضح من التقويم اليهودي الذي يربط األعياد اليهودية الرئيسية بالدورات الطبيعية ويجعل هذه الدورات محسوسة في حياة 

عيد األسابيع أو عيد العنصرة وفي الربيع، يحل عيد الفصح ف فصول،الحصاد وال وهذه الدورات تتعلق بمواسماليهودي. 

(Shavuot )  العرش أو الصيف، وعيد في أوائل يحل( المظلةSukkot ) األنوار وعيد في الخريف،يحل (Hanukkah)  الذي

عن امتنانهم هلل على العالم الطبيعي الذي يعيشون  للتعبير فرصة  لليهودهذه االعياد تعطي   .في فصل الشتاءتأسس الحقا  يأتي 

 فيه.

ى مر القرون الذى يتذكر فيه المسيحيون اعتمادهم على العالم على الرغم من أن عيد الفصح كان الطقس السنوي الوحيد عل

 صاحب القداسة المسكونية البطريرك ديميتريوس بدأ تقليد ا جديدا  لكنعن امتنانهم هلل على هذه الهدية، فيه  الطبيعي ويعربون 

بعد وفاته وخالفة البطريرك  هذا التقليد واستمر. لصالة من أجل البيئةل مخصص الى يومعندما دعا المؤمنين  1989عام 

. خطبه العديدة وعظاته وصلواته ورحالته مع الزعماء الدينيين اآلخرين والعلماء والمراسلين الصحفيين 1991سنة  برثولوميو له

مع تصريحات البابا يوحنا بولس الثاني وبنديكت السادس عشر عن األزمة البيئية  ناسقةكانت مت إلى المناطق المعرضة للخطر

مختلف الطوائف المسيحية، ل الدينية الطقوسمن خالل دورهم لمعالجة هذه االزمة عن باعتبارها مسؤولية أخالقية للمسيحيين و

وأوائل  1980المخصصة للبيئة في أواخر عام لمشاركة في ايام الصلوات دعوا الناس ل، ووصلوات قداس الحوار بين األديان

األول  عن تكريسالبطريرك و البابا فرانسيسأعلن   2015حزيران. في عام من شهر خالل عطلة نهاية األسبوع األول و 1990

للتفكير في ودعا جميع المسيحيين والمؤمنين من جميع الديانات  ،الخلقب من  أجل اإلهتماملصالة ل ا  عالميا  يومأيلول  من شهر

الذي  148نا نتذكر المزمور وهلل، دع اوامتنان ناعن تقدير تعبيردياناتهم وكيف يمكنهم التصرف لرعاية األرض. عند التفكير في ال

للمزمور بلغة مناسبة لقراءة نشيد  زيوإعادة صياغة فرانسيس األسي ا،هلل بأصواتهكأنها تمجد ورت فيه جميع المخلوقات صُ 
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إلى الفريق الذي يشيد باهلل من أجل العالم أو نستمر بان نكون  -البشر -ا اآلن أن نسأل أنفسنا: هل سننضم نحن الخلق. يجب علين

 جزء من المشكلة التى يعانى منها النظام االيكولوجى االن؟

 لقرآن"وجهت وجهي للذى فطر السماوات واألرض" )ا اآلية يتلوا المسلمون في بداية كل من الصلوات الخمس اليومية

ِحيِم.  " اي جاء فيهتلهى السورة األولي من القرآن االتي (. ويلي ذلك الفاتحة 79 آية 6 سورة ِن الرَّ َمَٰ حأ ِ َرّبِ الأعَالَِميَن. الرَّ دُ ّلِِلَّ الأَحمأ

َراَط  ِدنَا الّصِ تَِعيُن. اهأ يِن. إِيَّاَك َنعأبُدُ َوإِيَّاَك َنسأ ِم الدِّ تَِقيَم" )َماِلِك يَوأ (. تتلى الفاتحة سبعة عشر 6الى  1اآليات من  1القرآن: سورة الأُمسأ

مرة في اليوم خالل الصلوات الخمس. لقد شكلت هذه اآليات وتشكل تصور المسلمين للكون واإلنسانية في الماضي والحاضر. 

َ  يصور القرآن ا  للتعلم، ولكن تشوقليس فقط كرجل ي النبي إبراهيم عندما كان شابا اإليمان وااللتزام واإلخالص ب ملئ رجلكأيض 

لذي خلقني فهو ا إبراهيم إلهه "رزاق العالمين" الذي خلقنا وأرشدنا. هللا هو " النبيوالضيافة والنزاهة. في بحثه عن المعنى، يجد 

(.  80الى  78اآليات  26: سورة والذي يميتني ثم يحيين" )القرآن .وإذا مرضت فهو يشفين . والذي هو يطعمني ويسقين. يهدين

الخلق كله ينتمي إلى هللا الذي يستحق الثناء واالمتنان من المؤمنين. من الواضح أن بقاء االنسان يعتمد على بقاء األرض. يؤمن 

اء فضاء مقدس حيث يمكن للمرء أن يتأمل هللا. األنشطة اليومية المنفذة في هذا الفضوبأن كل األرض هي مكان للصالة   المسلمون

، بصورة ال فكاك منهاالعالم الطبيعي ب ، والصالة مرتبطة مثل الصالةعمل نعمله تتطلب سلوك ا مثالي ا؛ من المتوقع أن يكون كل 

ااۡلَۡرُض اَۡثقَالََها. اِذَا ُزۡلِزلَِت ااۡلَۡرُض ِزۡلَزالََها. َواَۡخَرَجِت " :كيف عاملها البشر القيامة يوم ويتوقع المسلمون أن األرض ستخبر هللا

ۡنَساُن َما لََها ُث اَۡخبَاَرَها")القرآنَوقَاَل ااۡلِ  .(99 4الى  1اآليات  99: سورة . يَۡوَمـئٍِذ تَُحدِّ

 ورفاهيتهم ،األخالقية مثل العدالة والرحمة والمعاملة بالمثل تنطبق على البشر وغير البشر المعاييرالمبدأ الخامس:  •

 .صمال ينف بشكلمرتبطة 

مما يؤكد ارتباطهم غير المنفصل: ال  ر،وغير البشر تصف المصادر اليهودية العدالة والرحمة والمعاملة بالمثل تجاه البش

ر ملك ا لشخص ا( حتى لو كان الحم4: 22)تثنية تنظر حمار اخيك او ثوره واقعا في الطريق وتتغافل عنه بل تقيمه معه ال محالة 

قانون العمل هذا شبيه ب .(5:14(؛ والسماح للحيوانات بالراحة في يوم السبت )سفر التثنية 5: 23عدوك )خروج لكان أو آخر، 

ا لليهود في الذي يهدف إلى حماية ظروف العمال.  إن الحيوانات والبشر هم جزء من نفس المجتمع األخالقي الذي كان واضح 

الماشية التي تصوم وترتدي قماش في تكفير نينوى عن همها ما هو مبين أمثلة يد من األهذا جليا فى العد. يظهر العصور القديمة

(. خصائص 9-28: 21خروج لتفسير  4: 1حد الرجال ) ميشنا سانهدرين أنه عحاكمة الثور لط( ووصف م8-5: 3الخيش )يوحنا 

(، 10:12نات )سفر األمثال الحيواشملت معرفة احتياجات  ( التي تم حث اليهود على تطويرها بالبحثtzadikkim) الصالحينا

 رعي األغنام، والرحمة في عالج اإلبلف(، Tanhuma ،Noah 5على العالم من الكوارث الطبيعية ) يساهم  في الحفاظ إنقاذهمف

إن وجود (. 20-14: 24كزوجة مخلصة إلسحاق )تكوين  جدارة رفقة برزأ يعلمون اإلنسان كيف يكون متواضعا ، وهذا ما 

تحل رحمة هللا س  إخوانه المخلوقات،رحمة على سمة مهمة بشكل خاص لليهودي: "كل من لديه خلوقات هي الرحمة على الم

 (.Sifrei Deuteronomy 96؛ Tosefta Bava Kamma 9:30" )عليه

لكنها أقل يبرز التراحم والعدالة والمعاملة بالمثل بشكل خاص في المعايير األخالقية المسيحية في التعامالت بين البشر، 

ا عندما يتعلق األ المسيحيين االباء في كتابات نجد بوضوح لكننا غير إنسانية. ال ىخرمر باتصال البشر بالكائنات الحية األبروز 

معاملة الحيوانات في تعبيرات واضحة عن الرحمة  وكتابات اآلباء السلتيك التائهين، والنساك اإلنجليز الذين يعيشون في الصحراء،

شكال مختلفة، وأنقذوها أ. قام هؤالء الرجال المقدسون بحماية الحيوانات البرية وإطعامها بها في البيئة المتنوعةجميع أنواع على 

هم، وطلبوا من كل اتباعهم ان يعاملوا الحيوانات بنفس الطريقة من قسوة اآلخرين، واعتبروا بعض الحيوانات تالميذهم وأتباع

ر البعض عن تقديرهم هللا للحفاظ على هذه المخلوقات. عبّ من ساتذتهم. لقد فسروا تلك الطريقة على انها اوامر أيعاملون بها  التى

في كتابات ورعايتهم الدائمة للحيوانات  تعاطفهم . تجلىحماية الجبال والسهول من الدمار إلى دفعهموطبيعتها مما  اتالعميق للبيئ

على يد البابا يوحنا بولس الثاني. عند التفكير  1979تم اعالنه "قديس راعي  الحيوانات والبيئة" في عام  فرانسيس األسيزي الذي

األكويني أن المودة والرحمة للحيوانات هي سمة يجب توماس في مصادر العهد القديم التي تحظر القسوة على الحيوانات، أوضح 

(. توسيع خاصية 8إعالن  2.102.6|  1ع البشر اآلخرين )الخالصة الالهوتية على المؤمنين التثبت بها ودفعهم إلى التعاطف م

يمثل تحديا الهوتيا للمسيحيين حتى ال يزال العدالة لتطبيقها مباشرة على الكائنات الحية غير اإلنسانية والمخلوقات غير الحية 

ي اقترحها مجلس الكنائس العالمي لتقييد استخدام الرفق بالحيوانات والقواعد الت اتاليوم، على الرغم من مشاركتهم في جمعي

 .دميا  آالحيوانات معمليا لتجربة المنتجات قبل استخدامها 



 
 

5 
 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ن تكون مؤمنا اذا لم تشعر بوجود هللا واحترامه فى كل جوانب حياتك: "أنه ال يصح أن ويؤمن المسلم

ِط  ِ ُشَهدَاَء بِالأِقسأ اِميَن ّلِِلَّ َ . ُكونُوا قَوَّ َ إِنَّ َّللاَّ ِدلُوا ُهَو أَقأَرُب ِللتَّقأَوىَٰ َواتَّقُوا َّللاَّ ٍم َعلَىَٰ أاَلَّ تَعأِدلُوا اعأ ِرَمنَُّكمأ َشنَآُن قَوأ  " َخبِيٌر بَِما تَعأَملُونَ َواَل يَجأ

المحبة، والتواضع )خشوع(، والجدارة  اإلضافة إلى. العدالة هي واحدة من القيم األساسية األربعة لإلسالم ب(135آية  4) سورة 

بالثقة )األمانة(. يجب على البشر أن يتصرفوا بطريقة عادلة تجاه بعضهم البعض، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، هكذا عاش 

السؤال هل النص االسالمى يأمر المسلمين بتطبيق العدالة تجاه غير البشر؟ يؤمن  النبي محمد )ص( باستمرار وهكذا يعلمنا. لكن

و غير ذلك. فعدالة هللا تشمل جميع مخلوقات العالم أ كانوا بشرا   المسلمين ان هللا سبحانه وتعالى امرهم بالعدالة لكل خلق هللا سواءا  

َن بِالأقِ "كما يعلمنا القران الكريم  َنَامِ َوأَقِيُموا الأَوزأ َض َوَضعََها ِلألأ َرأ ِسُروا الأِميَزاَن. َواألأ ِط َواَل تُخأ و  9آيات  55: سورة )القرآن "سأ

ن بوجود عالقة وثيقة بين هللا، الخالق المتكفل بخلقه، والحيوانات التى خلقها هللا. هذه العالقة تتطلب من البشر و(. يؤمن المسلم10

زع التوازن المنظم )الميزان( في العالم. خلق هللا االنسان على بينة ومقدرة على عمل الخير اتخاذ القرارات وتنفيذها بحيث ال تزع

ن أن و(. يؤمن المسلم181آية  7سورة  نعم هللا علينا بها )القرآنأويجب علي البشر استخدام هذه القدرة لخدمة المخلوقات التى 

 (.2 62آية  2سورة  كان هذا مع الحيوانات.  )القرآنن إه هللا بخير حتى وأنسان سيكافكل عمل خير يقوم به اإل

 ستخدامات شرعية وغير شرعية للطبيعة.إالمبدأ السادس: هناك  •

ا.  األرض  أما، سماوات للربالسماوات " 16 آية 115 مورالبعض المزيقتبس تتفق المصادر اليهودية مع هذا المبدأ تمام 

فى القرن الثانى  مورال ان ابراهيم بن عزرا فسر هذه المزإهللا.  مخلوقاتلالمطلق البشري استخدام " كأساس لإلبني آدمأعطاها لف

"لقد قارن هذا التفسير جهال حكم  ،ياه بالجهل وعدم المعرفة بحكمة هللاإعشر الميالدى على خالف هذا التفسير السائد ناعتا 

وهذا  هللا أعطى اإلنسان األرض". ولكن ن هللا يحكم كل شيءاإلنسان على األرض بحكم هللا على السماء وهذا غير صحيح، أل

ا في فعل ما يحلو لهم تمن البشر على االرض ويجب على البشر ان يتصرفوا وفقا إلإأعنى أن هللا ي رادة هللا. "البشر ليسوا أحرار 

، فإن األرض هي متم اختياره نالذي ءالبمخلوقات هللا. إن استخدام ابن عزرا لمصطلح مؤتمن محدد للغاية. إذا كان البشر هم الوك

ا هو الذي يقود ويفحص ويتذكر، سواء من أجل العقاب أو العواقب السلبية،  ا  الودائع نفسها، وهللا هو المؤجر أو المودع. هللا أيض 

ا بالمسؤولية في اتجاهين: االول بين ا النسان واالرض، االمانة اواآلثار اإليجابية، بما في ذلك النعمة. يجسد مفهوم اإلشراف شعور 

 الخالق المسير للكون.الذي هو  مننا هللا عليها، والثانى بين االنسان وبين هللاأالتى است

ستخدامات المشروعة وغير المشروعة لخلق هللا تنتشر في المصادر المسيحية على مر القرون. يمكن استخدام إن اإل

يا حتى مرحلة االنتقال الى العيش نين فى هذه الدئنرات الحياة الالزمة للمومالحيوانات والنباتات واألرض والماء والهواء لضرو

هدار. وكما كتب توما األكويني ستخدام واإلوهذا يتضمن سوء اإل، االبدى مع هللا. أي شيء يتجاوز ضرورات الحياة االنية محظور

وآخرون، فإن هللا سوف ينشأ كون ا تعمل فيه جميع المخلوقات وفق ا لطبيعتها ومقاصدها، ولكن البشر فقط هم المتمردون عن طريق 

 اتخاذ وتنفيذ القرارات التي تعطل عمل هذه المخلوقات من خالل استخدامات وأعمال غير مشروعة )مثل ، الخالصة الالهوتية

(. كما ذكر في العهد الجديد 3.108.6الوثنيون  Summa contra،  192؛ ملخص الالهوت  2.109.3|  1،  5إعالن  1.49.3

وبعض كتابات الالهوتيين يتم حث المسيحيين على أن يكونوا متيقظين من أجل عودة يسوع المسيح، وتجنب تكديس الممتلكات 

-32: 12م فى حياتهم االنية عن السعادة األبدية مع هللا )على سبيل المثال ، لوقا التي يمكن أن تلهيهم عن هللا، وتصرف رغبته

 (.2: 3، كولوسي  48

ستخدامها فى العبادات. هذا فى قوله تم إيحث االسالم فى اكثر من موضع على عدم االسراف فى الموارد الطبيعية حتى لو 

ُشوَن عَ  ِن الَِّذيَن يَمأ َمَٰ حأ ن ا"تعالى "َوِعبَادُ الرَّ ِض َهوأ َرأ (  وقوله "وال تبذر تبذيرا  إن المبذرين كانوا 63آية  25) القرآن: سورة  لَى األأ

تََضٌر" )القرآن(. 27و  26اآليات  17إخوان الشياطين" )القرآن: سورة  حأ ٍب مُّ َمةٌ بَيأنَُهمأ ۖ ُكلُّ ِشرأ : وقوله تعالى "َونَّبِئأُهمأ أَنَّ الأَماَء قِسأ

أُ فَقَاَل: َما َهذَا السََّرُف يَا َسعأدُ؟  وفى سيرة الرسول )ص( " (. 28آية  54سورة  أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَيأِه َوَسلََّم َمرَّ بَِسعأٍد َوُهَو يَتََوضَّ

ٍر َجاٍر" )سنن بن ماجه  ، َوإِنأ ُكنأَت َعلَى نَهأ ِرفُوا إِنَّهُ (. وقوله 425قَاَل: أَفِي الأُوُضوِء َسَرٌف؟ قَاَل: نَعَمأ َربُوا َواَل تُسأ تعالى"َوُكلُوا َواشأ

ِرفِيَن")القرآن (. يحث القران على عدم التسبب في فساد وتضيق ميزان الطبيعة الذى أنشأه هللا: "َواَل 31أية  7: سورة اَل يُِحبُّ الأُمسأ

ِض َواَل  َرأ ِرفِيَن. الَِّذيَن يُفأِسدُوَن فِي األأ َر الأُمسأ ِلُحوَن" تُِطيعُوا أَمأ (. وقوله تعالى "وال 152و  151اآليات  26) القرآن: سورة  يُصأ

"َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع الأِميَزاَن. أاَلَّ  قوله تعالى في سورة أخرىو (،56أية  7تفسدوا في االرض بعد إصالحها" )القرآن: سورة 

ا فِي الأِميَزاِن )القرآن غَوأ ذلك فان بعض أفعالنا عطلت هذا )الميزان( من الخلق. لقد نجحنا في  عوم .(8و  7اآليات  55: سورة تَطأ

تغيير المناخ ، وإذابة األنهار الجليدية عند القطبين وعلى قمم الجبال ، وتلويث األنهار، وبحيرات التصريف ، والجبال المستوية، 

والتسبب في انقراض العديد من الكائنات البحرية. إن وتآكل الشعاب المرجانية في المحيطات، وتسميم التربة، وتشويه الغابات، 
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الوجود البشري على األرض قصير نسبيا من حيث الزمن الكوني ، اال اننا تصرفنا بشراسة. أصبحت هذه الحقبة الجيولوجية 

  .وهو مصطلح يستخدم لإلشارة إلى أن الجنس البشري أصبح اآلن قوة الطبيعة -معروفة اآلن باسم األنثروبوسين 

ِر بَِما َكَسبَتأ أَيأِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهم بَعأَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهمأ يَ  ِجعُوَن )القرآنَظَهَر الأفََسادُ فِي الأبَّرِ َوالأبَحأ  (.41آية  30: سورة رأ

لحيوي والحفاظ عليه ألن وبالتالي فإن على المسلمين واجب أخالقي ومسؤولية الحفاظ على توازن النظم اإليكولوجية والمحيط ا

ٍء َخلَقأنَاهُ بِقَدٍَر" )القرآنر هللا خلق كل شئ بقد   (. 49آية  54: سورة "إِنَّا ُكلَّ َشيأ

 .حماية يستوجبان الثناءضبط النفس والبينما المبدأ السابع: الجشع والتدمير مرفوضان  •

على الرغم من أن هذه الوصية ." تشته بيت اخيكبالنسبة لليهود ، هذا المبدأ أساسي ومحوري في الوصية العاشرة: "ال

هناك جدال بين الالهوتيين  في الواقع ؟تقرأ كمبدأ فردي يدين الطمع فى ممتلكات أحد الجيران، لكن ماذا تعني كلمة "تشته"

بالمشاعر  تعلقي األمر احول ما إذا كان هذ جدالتركز هذه الحول معنى هذه الكلمة، و منذ ألفي عام اليهود والمسيحيين

ن "ال تشته" أ، يؤكد على في العصور القديمة اليهودي- فيلون السكندرى، الفيلسوف اليوناني  .والسلوك الخارجي ةالداخلي

هو المتعة، والشراهة. ولجنسية، ، والشهوة افي المناصبع طم، والييشمل الجشع المال وهذاأنواع الطمع،  على جميعينطبق 

. هذا يعيدنا إلى السؤال األساسي المتمثل المشاعر مرتبطة بالرغبة النهمة وعلى أهمية العمل الروحييعيد التأكيد على أن 

. هذا العمل الداخلي هو خطوة أولى ضرورية نحو الهدف النهائي المتمثل في تحويل المجتمع من االكتفاء واالقتناع بذلكفي 

. اجاب أحد كائن صادق إلىحب التملك الداخلي، ومن  نظيمالت الخارجي إلىالتملك الجودة، ومن طلب بالكمية إلى شغفه 

هذه اإلجابة  .(1: 4فقال "من يرضى بالقليل" )بيركي آفوت ، أخالقيات اآلباء ،  ،ل "من هو الثري؟"ئالحاخامات عندما سُ 

تشريعاته األكل أو  في األبعاد الداخلية والخارجية للطمع. حرم موسى بن ميمون فىعلى أن يتوقف ويفكر كل فرد تساعد 

أو العيش  ،تطلب اقتراض الديونفارهة التي تنمط حياة بعيش الرتداء مالبس بغرض التباهي، أو إالشرب بشكل مفرط، أو 

 (.5ة التوراة ، قوانين اآلراء ابشكل يختلف عن عامة الناس )مشن

حظرها المصادر المسيحية، بينما يتم اإلشادة بضبط العادات السيئة التي تاو لتدمير واإلهدار من بين الرذائل عتبر الجشع وايُ 

التي يجب أن  العادات الجيدةاو اتخاذ القرارات المستنيرة باعتبارهما من الفضائل واللذين يدفعهما الحكمة النفس وحماية الموارد 

. تدعوا المسيحية الى ننا يجب  وجدها هللا على االرضأتتطور في نفسها من أجل أن تكون االطار العام للتعامل مع الموارد التى 

غير لأن نستخدم هذه الموارد بحكمة لضرورات الحياة مع ضمان توفرها لآلخرين لتلبية احتياجاتهم. يجب علينا حماية األنواع ا

من العمل األنواع الغير البشرية تمكن ت. يجب أن نحمي األرض والمياه والهواء حتى اتمكن من الحفاظ على أنفسهتالبشرية حتى 

بحكمة و ،وتوفير االحتياجات األساسية للكائنات الحية. على مر القرون، ُطلب من المسيحيين العيش بشكل مستقيم اوفق ا لطبيعته

مطالبون ن نح ورأفة عندما يتعلق األمر بهذا العالم الذي يعيش فيه العديد من المخلوقات. ،وتواضع ،وحياة معتدلة ،وعدل ،وثبات

مع واألبدية فى هذه الدنيا من أجل حب جارنا الذي نتمنى له السعادة الزمنية " :قائال   توما األكوينييخبرنا  .عيش بشكل مستقيمبال

  (.7و  4. الحب 3-2.25.2|  2)الخالصه  "إلى األبدبحضرته حب هللا الذي نتوق إلى االستمتاع  من أجلوهللا 

ِرفِيَن" )القرآنيؤمن المسلمون بقول  ِرفُوا إِنَّهُ اَل يُِحبُّ الأُمسأ َربُوا َواَل تُسأ وقوله تعالى  (،31آية  7: سورة هللا تعالى "َوُكلُوا َواشأ

ى فِى ااۡلَۡرِض ِليُۡفِسدَ فِۡيَها َويُۡهِلَك اۡلَحـۡرَث َوالنَّۡسلَ  ُ اَل يُِحبُّ اۡلفََسادَ )القرآن "َواِذَا تََولّٰى َسعَٰ لذلك فان المسلم  (. 205آية  2سورة  :َوَّللاّٰ

و النظام البيئى الذى يعيشون فيه، أمساكنهم،  ان ال يدمروأخلق للخطر، و أين ال يعرض أمطالب بحماية كافة مخلوقات هللا و

أن يحترموا   على المسلمينويهددون بقاءهم ألن هذه اإلجراءات تعطل ترتيب الكون وتوازنه الذي جعله هللا ممكنا . بدال  من ذلك، 

لمنفعة إنسانية دون  مأدوارهم كأوصياء على خلق هللا من خالل ممارسة ضبط النفس عند استخدام خلق هللا، واستخدامه اويتبنو

ِض َواَل َطائِرٍ  َرأ  التسبب في أضرار لسكان األرض اآلخرين الذين يشكلون مجتمعاتهم الخاصة لقوله تعالى "َوَما ِمن دَابٍَّة فِي األأ

َشُروَن")ايَطِ  ٍء ثُمَّ إِلَىَٰ َربِِّهمأ يُحأ نَا فِي الأِكتَاِب ِمن َشيأ طأ ا فَرَّ ثَالُُكم مَّ المسلمون مطالبون  (.38آية  6: سورة لقرآنيُر بَِجنَاَحيأِه إاِلَّ أَُمٌم أَمأ

َوهَُو "االرض  يهللا عل اءكخلفمسؤوليتهم وان يأخذوا على محمل الجد  (، 148آية  2: سورة ن "يسارعوا لفعل الخير" )القرآنبأ

ِض" )القرآن َرأ ِض ؤي (. 165آية  6: سورة الَِّذي َجعَلَُكمأ َخاَلئَِف األأ نَا األََمانَةَ َعلَى السََّمَواِت َواألَرأ من المسلمون بقول هللا "إِنَّا َعَرضأ

فَقأَن ِمنأَها َوَحَملََها اإلِ  ِملأنََها َوأَشأ لذلك فالمسلم يدرك ضخامة هذه االمانة  (. 72آية  33: سورة )القرآن نأَساُن"َوالأِجبَاِل فَأَبَيأَن أَنأ يَحأ

االمتياز الحصري و ،األثقل من كل المسؤوليات والثمن الذي يدفعه البشر مقابل هبة الذكاء ، هيالتي تفرض علينا مسؤولية أخالقية

 به هو السبيل الوحيد للقيام بمهام هذا االمانة لقوله تعالى . العدل الذى امرنا هللاالعالم الطبيعي وتغييره حسب الرغبةللتواصل مع 

ِسرُ  " ِط َواَل تُخأ َن بِالأِقسأ ا فِي الأِميَزاِن َوأَقِيُموا الأَوزأ غَوأ َنَاِم فِيَها َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع الأِميَزاَن أاَلَّ تَطأ َض َوَضعََها ِلألأ َرأ وا الأِميَزاَن َواألأ
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َماِم" َكأ ُل ذَاُت األأ واجبهم بروح التواضع  والغيرة المسلمون وف يتقبل ويتبنى س (. 11الى  7اآليات  55: سورة )القرآن فَاِكَهةٌ َوالنَّخأ

  من خالل رعاية األرض وإدارتها بطرق تتوافق مع نية هللا. وصياءأكالمقدس 

العيش في وئام مع العالم الطبيعي ومسؤولين عنه، وسؤولية البشر ملزمون بأن يكونوا على دراية بالم :المبدأ الثامن •

 .دياناتهمتحددها معينة تباع ممارسات إويجب عليهم 

تتفق المصادر اليهودية مع هذا المبدأ القائل بأننا يجب أن نكون مدركين ومسؤولين عن العيش في وئام مع العالم الطبيعي. 

-6: 22من القرن الخامس عشر حول سفر التثنية  مصدرهذه المسؤولية. وفق ا ل أن تثبت عينةيمكن لمجموعة من الممارسات الم

من  وتشجيع الخلق في الوجود على أكمل وجه الطول فترة ممكنة ،منع احتمال التدمير غير المحدود ولتوراة ها هدف: "إن 7

 ااستخدامهيمكن حتى بصورة متوازنة  لحياة ستستمراألن للبشرية وهذا مفيد  يعيش فترة طويلة،وأن  ،بنعمة جيدةيبقى أجل أن 

على هذه األرض، فنحن نعتمد على التوازن فى هذا الخلق الذي ه إذا كان قدرنا أن نعيش لفترة طويلة ألن، مرة أخرى في المستقبل

ا موارد كافية ")) عليم يوجد نموذج العهد .(. في صميم هذا التDon Isaac Abravanel, ad locيديم نفسه حتى يكون لدينا دائم 

أي الذي ينشئ عالقة أبدية بين هللا وإسرائيل وأرض إسرائيل. هذا العهد هو مجموعة فرعية من عالقة أكبر بين هللا واإلنسان )

( الذي يتضمن األرض بكاملها ويلزم جميع سكان 17-8: 9)سفر التكوين  ( الموصوفة في عهد نوحيم  وهو الترابداألمن  آدم

يمكن ممارسة هذا العهد عندها ، نؤكد هذاتصرف فيما يتعلق باألرض. عندما ال يةكيفوعن هللا  ن يكونوا مسؤولين أمامأكوكبنا 

والراحة يوم الفرح  الذي هوفي يوم السبت  كل الحيوانات وبدائل عمل االنسانعن استخدام تماما بعدة طرق: من خالل االمتناع 

اإلنساني  عدم التدخل، وتعزيز من غطرستنا وتجنب التدخل في الخلق، وبالتالي الحد من اإلبداع البشري حدوال ،القوةواستعادة 

(. إن المعدل Sanhedrin 38، وإظهار التواضع أمام هللا كضيوف مسؤولين عن الحفاظ على خلق هللا )التلمود ، فى عمل الخليقة

تباعنا إِ  ز أهميةبرواجه سالمة المحيط الحيوي لألرض يُ ية والتهديدات التي تالمتسارع النقراض األنواع وتدهور النظم اإليكولوج

 لهذا المبدأ في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم.

في  يكزمر مرأ، يشجع مجلس الكنائس العالمي المسيحيين على جعل العدالة والسالم وسالمة الخلق ١٩٨٣منذ عام 

يربطان بين مسؤوليتنا  2010و  1990يوحنا بولس الثاني وبنيديكت السادس عشر بيانين في عامي  حياتنا. أصدر البابا

أتباع . حث البابا فرانسيس والبطريرك بارثولوميو المسيحيين ومع بعضنا البعضعن العيش في وئام مع األرض واألخالقية 

األخرى،  الكائناتمع بعضنا البعض، و تشارك فيهالذي ن البيت، على إدراك مسؤولياتهم تجاه األرضبقوة  يخراالالديانات 

األنظمة البيئية. تمت دعوة جميع الطوائف المسيحية إلى التفكير في مسؤولياتنا األخالقية في االهتمام باألرض وموائلها، و

أن هذا اليوم يوفر من رغم على ال. شهر أيلول حتفل به سنوي ا في األول منواليوم العالمي للصالة من أجل رعاية الخلق الذي يُ 

ا  ا مهم  فان المشترك وإظهار امتناننا من خالل الكلمات واألفعال،  بيتناإلى هللا من أجل  نامتنانإن مسيحيين للتعبير علنا كتذكير 

يقودها الفاتيكان كجزء من  العديد من المجهودات التىألرض. هناك لات يوم واحد في السنة ال يكفي لمواجهة العديد من التهديد

التى تشمل كافة المؤسسات الكنسية واالبرشيات والكنائس والمؤسسات  2020وحتى  2015حملته الواسعة فى الفترة ما بين 

التعليمية لكى تعمل معا  وتصلي كل السنة من أجل االرض والكائنات التي تعيش عليها، ولحث كل المؤمنين على اتباع 

الدعوة أن تتعهد هذه المرافق على أكثر بساطة، وباسلوب ، والعيش الحد من المشكالت التى يعانيها الكوكبسياسات تساعد فى 

هناك حاجة إلى المزيد من اإلجراءات . مع جميع المؤسسات المدنية والتعهد بأن يُصلوا من أجل الخلقالمشترك  بيتنالحماية 

على  حتما  تداعيات اجتماعية  خاصةشاكل البيئية بسبب البشر مما سيكون لها  والم تغير المناخ القائمة على الدين لتخفيف آثار

  الفقراء والضعفاء. 

رِ  الأبَرِّ  فِي الأفََسادُ  َظَهرَ  ، "لقرآنا يقول ِجعُونَ  لَعَلَُّهمأ  َعِملُوا الَِّذي َبعأضَ  ِليُِذيَقُهمأ  النَّاِس  أَيأِدي َكَسبَتأ  ِبَما َوالأبَحأ ]إلى الهداية[ يَرأ

التي تخبر المسلمين عن خلق هللا ومكانتنا في النظام  -القرآن والسنة  -(. العودة إلى مصادر اإلسالم ( 41آية  30القرآن سورة ")

الطبيعي والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها كأمناء. نحن بحاجة إلى استعادة هذا الوعي الذي كان لدينا في يوم من األيام من 

، وأننا نتسبب في أضرار جسدية جسيمة لخلق هللا، وأن األذى يضرنا. ال فكاك منهمتشابك بعمق  نسيجنا ة خلق هللا ، وأنوحداني

 كأمناء حقيقيينبمسؤولية لعيش وتوجهنا ل ،فهما  جديدا  وهاما   من خاللها لقد حان الوقت إلعادة تقييم مصادرنا األساسية التي نكتسب

 فِي لَُكمأ  َكانَ  لَّقَدأ  " هويذكرنا بأن (.  4آية  68سورة  " )القرآنَعِظيمٍ  ُخلُقٍ  لَعَلَىَٰ  َوإِنَّكَ العالم. يصف القرآن النبي محمد بأنه " على

ِ  َرُسولِ  َوةٌ  َّللاَّ ُجو َكانَ  لَِّمن َحَسنَةٌ  أُسأ َ  َيرأ مَ  َّللاَّ ِخرَ  َوالأيَوأ َ  َوذََكرَ  اآلأ ا َّللاَّ إنه نموذج يحتذى به للعيش  (. 21آية  33سورة  )القرآن" َكثِير 

في وئام مع العالم الطبيعي. مواقفه تجاه الطبيعة والحيوانات هي أمثلة ملموسة بالنسبة لنا باعتبارها مظاهر لروح القرآن. لقد أولى 

ا لزراعة أهمية كبيرة في ممارسته وأقواله )األحاديث( ليس فقط للعبادة العامة والقانون المدني  واآلداب االجتماعية، ولكن أيض 
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يها للتعرف علاألشجار والحفاظ على الغابات والحفاظ على البيئة ومعاملة الحيوانات بشفقة. إنه النموذج المثالي بالنسبة لنا 

 .يةأعمالنا اليوم ومحاكاتها من خالل

 


