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  احکام محیط زیست
 

تخریب محیط زیست که موجب انھدام حرث و نسل  .1مسأله 

بنا بر این، نابود . می شود، شرعا حرام است) زراعت و حیات بشر(

کردن جنگلھا، مراتع، و مزارع  و ھر گونه اقدامی که به تباھی کره 

  .زمین و یا جّو آن منجر شود، جایز نمی باشد

تالش در جھت حفظ محیط زیست در مواردی که بقای . 2مسأله 

  . نوع بشر و حفظ جان انسانھا متوقف بر آن است، واجب است

گرچه کشیدن سیگار حرمت شرعی ندارد، ولی توصیه . 3مسأله 

. می شود به خاطر حفظ سالمتی فرد، از این عمل خودداری شود

یده که موجب در عین حال، کشیدن سیگار در محیط ھای سرپوش

  .اضرار به غیر می شود، شرعا حرام است

درختکاری و توسعه فضای سبز، از دیدگاه دین مبین    .4مسأله 

اسالم، از اھّم مستحّبات است که در پیشگاه خداوند، موجب اجر 

  .اخروی و رضایت الھی می باشد

در جھت مھار گازھای گلخانه ای   دولت ھاواجب است  .5مسأله 

  . که موجب آسیب دیدن الیه ازن در جّو زمین  می شود، تالش کنند

 ،حفظ نظافت از اھّم وظائف شرعی ھر مسلمان است .6مسأله 

محل کار و اماکن عمومی، منافی با ایمان  ،و آلوده ساختن خانه

  .راستین می باشد

  .ری، جایز نیستقطع درختان در غیر موارد اضطرا .7مسأله 

بر دولت ھا واجب است تا در جھت حفظ محیط زیست  .8مسأله 

انرژی ھای پاک مانند تولید برق از  منابع  کشور خود، تا حّد امکان،



طریق توربین ھای بادی، و انرژی خورشیدی، و نیروی آب ھای 

  .رودخانه ھا و امثال آنھا را جایگزین دیگر منابع تولید انرژی نمایند

حفاظت از جنگلھا برای تامین ھوای سالم، بر عموم  .9ه مسأل

مردم و مسئوالن واجب است و ھرگونه تعلل و سھل انگاری  که 

موجب از بین رفتن آنھا از طریق آتش سوزی و امثال آن باشد، حرام 

  .است

شکار حیوانات در مناطقی که شکار ممنوع است،  .10مسأله 

ھم که ممنوعیت ندارد، در  ھمچنین شکار در مناطقی. جایز نیست

  .صورتی که برای تفریح و سرگرمی باشد، حرام است

 


