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  ملخص البحث:

لقرآن الكرمي، حيث قام وء ايف ضتناولت هذه الدراسة موضوع األشجار ودورها التنموي البيئي  
الباحث Jستخدام املنهج اإلستقرائي جلمع آCت القرآن املرتبطة مبوضوع الدراسة ليكشف عن 

لدراسة إىل أن القرآن قد حرص على محاية دور األشجار والنبا�ت يف تنمية البيئة، لقد توصلت ا
فسدين يف األرض ن املها ماألشجار وصيانتها، وحذر من قطعها وإتالفها، وعّد من أهلك

ومدمرينها، نظراً ملا يف األشجار والنبا�ت من دور يف إصالح البيئة وحتسينها وتنميتها، إضافة إىل 
  .ة البهجة والسرور يف النفوس اإلنسانيةأمهيتها يف جتميل الطبيعة، وحتسني منظرها، وإ\ر 

   .بيعيةط، يئيبلا،يو منتلا ،راجشألا: الكلمات املفتاحية
  

  
TREES AND ITS ENVIRONMENT 

DEVELOPMENTAL ROLE IN THE LIGHT OF THE 

QUR’AN 

 
ABSTRACT 

 
This study addresses trees and its environment developmental role in the light of the 

Qur’an. The researcher applied the inductive approach to collect verses of the 

Qur’an related to the subject of the study in order to reveal trees and plants role in 

the development of environments, the study found that the Qur’an is concerned with 

the protection and conservation of trees, and warned against cutting and destroying 

them. It considers those who damage trees to be among the corruptors of the earth, 

since trees and plants play a role in reforming, improving and developing the 

environment, in addition to their importance in making the surroundings beautiful 

and evoking feelings of joy and pleasure among people.  

  املقدمة-١
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احلمد i رب العاملني، والصالة والسالم على سيد� املصطفى حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، 
  يه إىل يوم الدين. وبعدوعلى من اتبع سنته، وعمل واهتدى kد

يٍد)فالقرآن الكرمي (َال yَْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْنيِ يََدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم  [فصلت:  محَِ
]، قد رسم لنا منهج احلياة، وعاجل مجيع جوانبها يف مشولية تضمن لإلنسان حياة متوازنة، ٤٢

ل يرى أنه قد حتدث يف كثري من آCته عن األشجار والنبا�ت فاملتأمل يف كتاب هللا عز وج
عن قطعها  ، وحذرهمظة عليهاوأمهيتها يف حياة الناس، ودعا إىل استزراعها وأمرهم Jلصون واحملاف

وإتالفها، وعّد إهالك األشجار من عمل املفسدين يف األرض، وذلك ألن األشجار هلا دور يف 
وث. هذا إضافة إىل أمهيتها يف جتميل البيئة وتزيينها، ووظيفتها يف حفظ البيئة ومحايتها من التل

ذائية والطبية اجلمة وائد الغذوات الفإ\رة البهجة والسرور يف النفوس، وكذلك يف إمثار احملاصيل 
اليت تساعد على التنمية الصحية لإلنسان. وانطالقاً مما سلف، سيحاول الباحث يف هذه الدراسة 

Cت القرآنية اليت تتحدث عن األشجار وما يتعلق kا، مث يقوم بدراستها دراسة أن يستقرئ اآل
شجار، ويكشف عن أمهيتها قرآن Jألهتمام الموضوعية حتليلية ليصل يف النهاية إىل إبراز مدى ا

ودورها يف تنمية البيئة وتطويرها. وهذه الدراسة تتضمن ثالثة مباحث حيث يتناول يف املبحث 
البيئة ومفهومها يف القرآن الكرمي، زاملبحث الثاين: األشجار والنبا�ت ودورها يف  األول: معىن

مهيتها يف جتميل البيئة والتأثري على با�ت وأجار والنحفظ البيئة ومحايتها، زاملبحث الثالث: األش
  .احلالة النفسية

  
   مشكلة البحث-٢

�ت وأثرها يف حياة الناس، ودورها يف عملية لقد ذكر هللا تعاىل يف كثري من آCته األشجار والنبا
 طوير �االت شىت ترتبط Jلناس، فريى الباحث ضرورة القيام بدراسة األشجار دراسةالتنمية والت
ضوعية مستنبطة من اآلCت القرآنية للكشف عن دورها وأمهيتها يف تنمية ا�ال البيئي، شاملة ومو 

  .تعامل مع احلياة بشمولية وتكامل يف بناء ا�تمعوليكشف أن القرآن وضع للبشرية مبادئ ال
  أسئلة البحث

  :وأما األسئلة اليت تسعى هذه الدراسة لإلجابة عنها فهي
  ا يف القرآن الكرمي؟ئة ومفهومهما معىن البي -١
   كيف تلعب األشجار دوراً يف حفظ البيئة ومحايتها يف ضوء القرآن الكرمي؟ -٢
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 على احلالة النفسية يف ضوء القرآن يف جتميل البيئة والتأثريكيف تلعب األشجار دورًا  -٣
  الكرمي؟

  أهداف البحث
  :¥دف هذه الدراسة إىل اآلتية

  .القرآن الكرمي مفهومها يفبيان معىن البيئة و  -١
  .إظهار دور األشجار يف حفط البيئة ومحايتها يف القرآن الكرمي -٢
  .كرميتأثري على احلالة النفسية يف القرآن الإبراز دور األشجار يف جتميل البيئة وال -٣
  
  أمهية املوضوع-٣

آن يف ل إشارة القر تكمن أمهية هذه الدراسة يف بيان أمهية األشجار يف تنمية البيئة، من خال
العديد من آCته إىل األشجار دورها التنموي البيئي. فإن هذه الدراسة حتاول الكشف عن دور 

آن الكرمي يف تنمية اجلانب البيئي واجلانب اجلمايل، ودراستها بشمولية األشجار الذي اهتم به القر 
ا حفظها ومحايتها ان يف زراعتهسئولية اإلنسوموضوعية يف إبراز مدى اهتمام القرآن kا، وإبراز م

   .عن اإلتالف واإلهالك
  
  منهجّية البحث-٤

وضوعي، حيث سيقوم Jستقراء نظراً لطبيعة الدراسة فسيعتمد الباحث على املنهج االستقرائي امل
يتعلق kا، كما سيقوم الباحث بتتبع ما جاء من أقوال العلماء  آCت القرآن املتعلقة Jألشجار وما

الل كتبهم التفسريية، وما ُكتب يف ا�االت األخرى املوجودة يف ول املوضوع من خوآرائهم ح
اإلنرتنت.  مث سيقوم الباحث  املكتبات، وكذلك املقاالت واملعلومات املدونة على شبكة

ور Jستخدام املنهج التحليلي لتحليل النصوص القرآنية املتعلقة مبوضوع الدراسة، وإبراز مدى د
  .ة موافقة ما يصوره القرآن الكرمينمية جمال البيئاألشجار يف ت

  
  
  
  املبحث األول: البيئة معناها ومفهومها يف القرآن الكرمي-٥
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واالصطالح، وبيان مفهومها يف القرآن الكرمي،  عريف Jلبيئة يف اللغةيستعرض هذا املبحث الت
  :وذلك فيما يلي

   املطلب األول: معىن البيئة لغة واصطالحاً 
  :يتكما y  وبياªا

  أوًال: معىن البيئة لغةً 
 أصل كلمة البيئة يف العربية مأخوذ من الفعل املاضي "Jََء". وJء إىل الشيء يـَبُـْوء بـَْوءاً، أي:

َوُه، أي: قابله به، أي: قابل وسّدد، ومنه قوهلم: بـَوََّأ الرُّْمَح حنَْ  -بتضعيف الواو  -وبـَوََّأ  .رجع
  .وهّيأهأن رجًال بـَوَّأَ رجالً برحمه"، أي: سّدده ِقبَـَله وسّدده حنوه. ويف احلديث: "

زًال إذا نظر إىل أسهل ما يُرى وأشدِّه تـَبَـوََّأ مبعىن نزل وأقام، ويقال: تـَبَـوََّأ فالٌن منزالً، أي: اّختَذ من
َنا ِإَىل ُموَسى َوَأِخيِه أَْن تَـ ن، يف قو استواًء وأمكنه ملبيته . ويف القرآ بَـوَّآ لَِقْوِمُكَما ِمبِْصَر له : (َوأَْوَحيـْ

]، أي: أن هللا أمر موسى وأخاه هارون أن يتخذا لقومهما ٨٧زء من اآلية بـُُيوً�) [يونس: ج
 ً�ميَاَن) [احلمبصر بيو اَر َواْإلِ ]. أي: الذين ٩شر: تسكنون فيها . وقوله تعاىل: (َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

داً، من َكَذَب علّي ملسو هيلع هللا ىلص: «نصار . ويف احلديث، قال الرسول نزلوا واستوطنوا املدينة من األ متعمِّ
  . وقيل: تـَبَـوَّأَ: أصلح وهّيأ، أي: لينزل منزله من النار. » فـَْليَـتَـبَـّوأْ َمْعَقَدُه ِمَن النَّار

لباءة، أي: على النكاح، ويقال بذلك ألن الباء والباءة: أي النكاح، وفالن حريص على الباء وا
ملسو هيلع هللا ىلص:  احلديث، قال الرسول من أهله أي يستمكن من أهله، كما يتبوأ من داره. ويف الرجل يتبوأ

يستطع، فعليه Jلصوم، فإنه له؛  C معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، ومن مل«
ل يف الباءة املنزل، مث قيل لعقد التزويج Jءة ألن ، واملراد Jلباءة النكاح والتزويج. واألص» ِوجاءٌ 

    . من تزّوج امرأًة بّوأها منزالً 
باءة واملباءة: َمْعِطن القوم لإلبل، واملراح الذي تبيت فيه، ومباءة الغنم: منزهلا الذي ½وي إليه، وامل

وضع. فالباََءة من الرَِّحم: املوضع الذي يكون فيه اجلنني. واملباءة: هي منزل القوم يف كل م
َئةواملـَباََءة: هي املنزل واملسكن، و    . اإلسم: الِبيـْ

والبيئة قد تعين احلالة، فيقال: Jءت ببيئة سوء أي: حبالة سوء، وإنه َحلَسُن البيئة؛ أي: حالة 
  . ل وموضعهاستقصاء مكان النزو 

نيني، أحدمها: املكان ومن خالل ما مت عرضه يتضح لنا أن البيئة يف املفهوم اللغوي ½يت على مع
واء كان قامة فيه، أو احمليط الذي يعيش فيه الكائن احلي، سالذي يتخذه اإلنسان للعيش واإل
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منهما يف اآلخر، أو يتأثر  إنسا�ً أو حيوا�ً أو طائراً، واإلنسان ومنزله، أو الكائن وحميطه يؤثر كل
يراد بذلك سلوكه وأخالقه، وأوضاعه  به. و\نيهما: "احلالة املوصوفة إما خبري وإما بشر، وقد

   . "عاشية، وما شابه ذلك من الصحة واملرض والقوة والضعفاالقتصادية وامل
  \نياً: معىن البيئة اصطالحاً 

  :ف للبيئة، نذكر منهاوقد وضع العلماء والباحثون املعاصرون عدة تعاري
ما حييط Jإلنسان من ظاهرات تعريف املهندس حممد عبد القادر الفقي حيث عّرفها ªÄا: "كل 

   . "أو غري حية من خلق هللاأو مكو�ت طبيعية: حية 
وعّرف الدكتور حممد كمال عبد العزيز البيئة ªÄا: "كل ما حولنا فهي تشمل املنازل اليت نعيش 

  . "ن اليت نعمل فيها واهلواء الذي نتفسه واملاء الذي نشربه واألرض اليت نعيش عليهافيها واألماك
: "احمليط املادي الذي يعيش فيه اإلنسان مبا وأّما الدكتور ماجد راغب احللو فعّرف البيئة ªÄا

   . "من ماء، وهواء، وفضاء، وتربة، وكائنات حية، ومنشآت أقامها إلشباع حاجاتهيشمل 
فيه رشيد احلمد، والدكتور سعيد صباريين تعريفا للبيئة ªÄا: "اإلطار الذي يعيش الشيخ وذكرا 

وكساء، ودواء، ومأوى، وميارس فيه عالقاته اإلنسان، وحيصل منه على مقومات حياته من غذاء، 
    . "من بين البشر مع أقرانه

للغوي الذي هو املكان الذي ومما سبق جند أن املعىن االصطالحي للبيئة ال خيرج عن املعىن ا 
  .يبيت فيهيعيش فيه اإلنسان، أو املنزل الذي 

ة الطبيعية، والبيئة الوضعية. فالبيئة من خالل التعاريف الواردة أن البيئة تتكون من البيئوكما يظهر 
ل الكائنات احلية من احليوان والنبات واألشجار، وتشمل الكائنات غري احلية من الطبيعية تشم

لبيئة الوضعية واهلواء والفضاء والرتبة والصخور وما إىل ذلك من البيئة الطبيعية اجلامدة. وأما ا املاء
الطبيعية من مرافق ومنشآت مثل ما يغرسه اإلنسان من فتشمل كل ما وضعه اإلنسان يف البيئة 

اإلنسان أشجار، وما حيفره من أªار، وما ينشئه من أبنية، وغري ذلك مما أقامه لسد حاجاته. و 
املتفاعلة على هذا  هو أحد عناصر البيئة ومكو�¥ا مع أقرانه من بين البشر، يشاركهم يف احلياة

  .ويتأثر الكل Jجلزء كاجلسد الواحدالكوكب، فيؤثر اجلزء على الكل، 
  املطلب الثاين: البيئة يف مفهوم القرآن الكرمي

لمة "البيئة" لفظاً، ولكننا إذا أخذ� مفهوم وعلى الرغم من أننا مل نعثر يف القرآن الكرمي على ك
ى األرض، سكن املهيأ حلياة الكائنات املوجودة يف الكون أو علالذي حيددها ªÄا املنزل وامل البيئة
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أن البيئة kذا املفهوم قد جاء ذكرها يف العديد من أو حىت يف اجلنة عندما تقوم الساعة ، جند 
   :آCته، منها

َها َحْيُث َيَشاُء نُ َكَذِلَك َمكَّنَّ قوله تعاىل : (َو  ِصيُب بَِرْمحَِتَنا َمْن َنَشاءُ ا لُِيوُسَف ِيف اْألَْرِض يـَتَـبَـوَُّأ ِمنـْ
 قد هيأ ليوسف من أرض مصر بيئة ]، واملعىن: أن هللا٥٦ْجَر اْلُمْحِسِنَني) [يوسف: َوَال ُنِضيُع أَ 

   . قلب امللك، وإجنائه من السجنينزل فيها حيث يشاء، كما أنعم عليه يف تقريبه إىل 
تـَتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوِهلَا  اَء ِمْن بـَْعِد َعاٍد َوبـَوََّأُكْم ِيف اْألَْرضِ وقوله تعاىل: (َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفَ 

] أي ٧٤ ُمْفِسِديَن) [األعراف: وَن اْجلَِباَل بـُُيوً� فَاذُْكُروا آَالَء اÍَِّ َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرضِ ُقُصورًا َوتـَْنِحتُ 
قوم صاحل واعظا هلم أن يذكروا نعمة هللا  اخلطاب متجه إىل قوم صاحل. فاi سبحانه خمربا عن

يبنون يف سهوهلا البيوت والقصور، أسكنهم يف األرض الطيبة ينزلوªا، ويعيشون فيها، ف عليهم Äن
 ً�   .وينحتون اجلبال بيو

نـَُّهْم ِمَن اْجلَنَِّة َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لَنـُبَـوِّئَـ يف اجلنة، قال تعاىل: ( ويف معىن البيئة، املسكن
   . ]. أي: لنسكننهم منازل رفيعة يف اجلنة٥٨ن اآلية ُغَرفًا) [العنكبوت: جزء م

اÍَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن وألمهية املنازل واملساكن يف حياة اإلنسان، فقد بّني هللا ذلك يف قوله تعاىل: (وَ 
ُكْم َويـَْوَم ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن نـَْعاِم بـُُيوً� َتْسَتِخفُّوªََا يـَْوَم َظْعنِ بـُُيوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اْألَ 

ْصَواِفَها  ُ جَ ٨٠َوأَْوJَرَِها َوَأْشَعارَِها أََ\ً\ َوَمَتاًعا ِإَىل ِحٍني (َأ َّÍَعَل َلُكْم ِممَّا َخَلَق ِظَالًال َوَجَعَل َلُكْم ) َوا
ْعَمَتُه َعَلْيُكْم رَابِيَل تَِقيُكْم Äََْسُكْم َكَذِلَك يُِتمُّ نِ َجَعَل َلُكْم َسرَابِيَل تَِقيُكُم اْحلَرَّ َوسَ ِمَن اْجلَِباِل َأْكَناً� وَ 

   . [٨١-٨٠) [النحل: ٨١َلَعلَُّكْم ُتْسِلُمون(
داد نعم هللا على اإلنسان أنه أهلم إليه أن يتخذ املساكن ويصنع  لنا أن من تعهذه اآلCت تبني

د وبسط وسجاد وزرايب وغري ذلك، ازل وما يشبهها من األ\ث يفرشها يف البيوت من وسائاملن
  .سكن يف البيت يشعر Jالطمئنان والراحة والسكينة النفسيةألن اإلنسان عندما ي

صر ومكو�ت تصلح لإلقامة واملسكن والراحة رض اليت زودها هللا بعناومن معاين البيئة أيضا األ
سََّماِء ِفرَاًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن ال ا يف قوله تعاىل: (الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرضَ واالستقرار ، كم

]، أي جعل ٢٢ا Íَِِّ أَْنَداًدا َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن) [البقرة: َماًء َفَأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم َفَال َجتَْعُلو 
بة وال الليونة يستحيل فراش لتكون مهيأة للعيش فيها فليست هي يف غاية الصالللناس األرض ك
  . االستقرار عليها
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أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء وقوله تعاىل: (الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًال وَ 
احلة ]، أي أن هللا جعل األرض لعباده مستوية ص٥٣) [طه: َفَأْخَرْجَنا بِِه أَْزَواًجا ِمْن نـََباٍت َشىتَّ 

رقاً كثرية، وأنزل هلم مطراً من السماء، فأخرج به لإلقامة والسكىن والعمل فيها، وجعل هلم فيها ط
صنافاً خمتلفًة من النبات   . أ

ا َوَجَعَل َهلَا َرَواِسَي َوَجَعَل َبْنيَ قوله تعاىل: (أَمَّْن َجَعَل اْألَْرَض قـَرَارًا َوَجَعَل ِخَالَهلَا أªََْارً لك وكذ
 الذي جعل للعباد األرض مستقراً  ]، أي هللا٦١َرْيِن َحاِجزًا؟) [النمل: جزء من اآلية اْلَبحْ 

ه تعاىل : (َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِيف اْألَْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ليتمكنهم من العمل فيها واملعيشة عليها . وقول
أن هللا الذي خلق األرض، وأودع فيها ]، أي ١٠ِيَش قَِليًال َما َتْشُكُروَن) [األعراف: ِفيَها َمَعا

صاحلاً حلياة البشرأسباب الرزق وا    . ملعيشة، وجعلها مقراً 
الكرمي تعين  ة جتلى لنا أن مفهوم البيئة يف القرآنومن خالل العرض السالف للنصوص القرآني

احلياة. وهذه احمليط ا�هز Jملاء واهلواء والرتبة وغريها من عناصر ومكو�ت جتعله مهيأ للعيش و 
   .العناصر واملكو�ت جتعل املكان أو الوسط صاحلاً للبقاء واالستقرار

  
  البيئة ومحايتها : األشجار والنبا=ت ودورها يف حفظاملبحث الثاين-٦

تلعب األشجار والنبا�ت الدور املهم يف حفظ البيئة وحتسينها ومحايتها من التلوث، وبيان ذلك  
  :كما سيأيت

   جار والنبا�ت من إصالح البيئة وتنميتها: زراعة األشاملطلب األول
هذه املقادير ادير حمددة متوازنة، حبيث تكفل هلا فقد أخرب هللا أنه خلق كل شيء يف البيئة مبق

على توفري سبل احلياة املالئمة لإلنسان وغريه من الكائنات احلية األخرى  وتلك املواز�ت القدرة
َرُه تـَْقِديرًا) [الفرقان: جزء اليت تشاركه احلياة على ه ذا الكوكب . قال تعاىل: (َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّ

َنا ِفيهَ ٢من اآلية  ]، ١٩حلجر: جزء من اآلية ا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن) [ا]، وقال تعاىل: (َوأَنـْبَـتـْ
وله تعاىل: (َقْد َجَعَل اÍَُّ ِلُكلِّ َشْيٍء ]، وق٤٩وقال تعاىل: (ِإ�َّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر( [القمر: 

ِمْن تـََفاُوٍت) [امللك: (َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ]، وقال تعاىل: ٣َقْدرًا) [الطالق: جزء من اآلية 
  .[٣ية جزء من اآل

واإلنسان مستخلف Jلتصرف يف البيئة تصرف األمني يف حدود أمانته، وأمر Jحملافظة عليها 
يتها من أعماله الضارة، والتعامل معها من منطلق ملكية عامة، ليس مالكاً هلا، لكي يستمر ومحا
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ِيف اْألَْرِض بـَْعَد فقد قال تعاىل: (َوَال تـُْفِسُدوا  صالحية لالنتفاع kا يف كل األجيال،جود والالو 
ُتْم ُمْؤِمِنَني)[األعراف: ج ْصَالِحَها َذِلُكْم َخْريٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ ]. قال ابن حيان يف ٨٥زء من اآلية ِإ

ه املالئم ملنافع اخللق، تفسري معىن "بعد إصالحها" أي: "بعد أن أصلح هللا خلقها على الوج
    . "كلفنيومصاحل امل

ولذا فال جيوز لإلنسان أن يفسد البيئة Öخراجها عن الطبيعة والقوانني اليت وضعها هللا فيها كما 
بـَْعَض له: (َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم أنذر هللا تعاىل ذلك يف قو 

  .]٤١ يـَْرِجُعوَن) [الروم: الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهمْ 
  :واملفسرون اختلفوا يف املراد Jلفساد على أقوال

ابن عباس، وعكرمة وجماهد: فساد  قال قتادة والسدي: الفساد الشرك، وهو أعظم الفساد، وقال
الذي yخذ كل سفينة غصباً، يعىن قتل قبيل هلابيل، وفساد البحر امللك  الرب قتل ابن آدم أخاه،

ق، وكثرة اخلوف، وحنو ذلك، وقيل: الفساد كساد فساد القحط وقلة النبات ونقصان الرز وقيل: ال
نقصان الربكة Äعمال العباد كي يتوبوا،  األسعار وقلة املعاش، وقيل: قطع السبل والظلم، وقيل:

    . قال النحاس: وهو أحسن ما قيل يف اآلية
وهو ضد  لتحرير والتنوير": الفساد سوء احلالحلديثة، قول ابن عاشور يف تفسريه "اومن التفاسري ا

من خريات الصالح، ودّل قوله (ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر) على أنه سوء األحوال يف ما ينتفع به الناس 
  . األرض، برها وحبرها

و هو لتدخل الناس يف تغيري وذكر الشيخ عبد الرمحن احلبنكة أن ظهور الفساد يف الرب والبحر واجل
م الغاJت، فقطعوا أشجارها Öسراف، فنجم عن  يف الكون، مثل: تدخل الناس يف نظانظام هللا

كان وجودها مكّمًال لصالح   ذلك تصحر واختالف يف مناخ البيئة، ونفقت بسببه حيوا�ت
  . "البيئة

ف يف الفساد يدل على اجلنس، وهذا التفسري ال يتعارض مع التفسري القدمي لآلية، ألن التعري
ه اآلية من آCت اإلعجاز العلمي والغييب، ألنه مل فساد واقع يف حيز الرب والبحر. فهذ فيعم كل

لبئيس لألرض من قبل ألف وأربع مئة من يكن ألحد من اخللق إمكانية تصور الواقع احلايل ا
  .اآلية مبعطيات عصره السنني، فكل؛ سواء املفسرون القدامى أم حنن يف عصر�، قد فسر

الذي حذر� القرآن منه إهالك املزروعات يف املزارع وإتالفها، يقول لفساد البيئي ومن بني صور ا
ِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّْسَل َواÍَُّ َال حيُِبُّ اْلَفَساد) تعاىل: (َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اْألَْرِض لِيُـفْ 
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لثـََقِفّي، ية نزلت يف اَألْخَنس بن ُشَرْيق ايعين احلرث: الزرع والنبات . هذه اآل]، و ٢٠٥[البقرة: 
وأعلن إسالمه ويف Jطنه خالف ذلك، مث خرج فمر بزروع الناس ملسو هيلع هللا ىلص حيث جاء إىل النيب 

  . ، وماشيتهم فقتلها، فذكر هللا أن ما فعله األخنس يسبب يف إفساد الكونفأتلفها
َنا َعلَ ويقول تعاىل يف آية أخرى:  قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَْفٍس ى َبِين ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن (ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَـبـْ

يعً  َا قـََتَل النَّاَس مجَِ يًعا) [املائدة: جزء أَْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ ا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
 الفساد الذي حيدثه اإلنسان سواء يف د املذكور يف اآلية يشمل كافة أنواع]. والفسا٣٢من اآلية 

عالقاته بربه من شرك وكفر، أو عالقاته مع بين البشر من ظلم وجور وعدوان، أو عالقاته Jلبيئة 
  . يطة به من قطع األشجار وإهالك النبا�ت وتغوير األªاراحمل

جبانب ذلك  صفات املفسدين يف األرض، فإنه فيفهموإذا كان إهالك الزروع والنبا�ت صفة من 
ح البيئة وتنميتها، مما جيب علينا احملافظة عليها عن طريق االهتمام أن للنبا�ت دور يف إصال

الفها إال يف حالة الضرورة امللحة، مثلما حدث يف حصار بين بزراعتها، وصوªا عن قطعها وإت
وا على ضرkم ه، معتمدين على أن املسلمني لن يقدمالنضري، حيث اختبأوا يف خنيلهم حمتمني ب

  . فساد الذي ªى عنه اإلسالميف خنيلهم، ألنه من اإل
ليهود يف ذلك: كنت لضرورة احلرب يف قطع بعض خنيلهم، ولذا قال املسو هيلع هللا ىلص ولكن هللا أذن لرسوله 

ا ْم ِمْن لِيَنٍة أَْو تـَرَْكُتُموهَ أنزل هللا قوله: (َما َقطَْعتُ تنهى عن الفساد C حممد، فما Jلك تفعله اليوم؟ ف
ُصوِهلَا فَِبإِ    . ]٥ْذِن اÍَِّ َولُِيْخزَِي اْلَفاِسِقَني) [احلشر: قَائَِمًة َعَلى ُأ

ي يف صحيحه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه وكذلك ما ورد يف احلديث الذي رواه البخار 
لب ، فقالوا: ال نط»بين النجار \منوينC «املدينة، وأمر ببناء املسجد، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قدم النيب 

املشركني فنبشْت، مث Jخلرب فُسّويت، وJلنخيل فُقطع، فصّفوا  مثنه، إّال إىل هللا، فأمر بقبور
هذا النخيل للضرورة، والضرورة يف هذا احلديث أنه ملا  ملسو هيلع هللا ىلصفقطع الرسول » . النخل قبلة املسجد

ة، فمشت حىت ، فقال هلم: دعو الناقة فإªا مأمور املدينة تنافس األنصار يف نزوله عليهمملسو هيلع هللا ىلص قدم 
  . فيهأتت موضع املسجد فربكت 

ومن هنا يتضح لنا أن القرآن قد اعتىن Jلنبا�ت من جانبني: جانب الصيانة عن القطع 
وجانب التنمية Jلزرع والغرس، وذلك ألن األشجار والنبا�ت فضًال عن أªا تعطي  واإلتالف،

  .يف حفظ البيئة وتنميتها اهية اقتصاديته، فهي ذات أمهية كربىه، ورفلإلنسان غذائ
  املطلب الثاين: األدوار البيئية لألشجار والنبا�ت
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  :ومن األدوار البيئية لألشجار والنبا�ت ما يلي
  ة احلرارة والتظليلفيض درجأوًال: خت

يد نسبة الرطوبة يف اجلو، إن تشجري األرض وختضريها Jلزرع والنبات يعد عنصرا لتربيد اهلواء وتزو 
ج اليت خترج يف صورة جزئيات صغرية من املاء األشجار والنبا�ت تقوم بعملية النتوذلك ألن 
  . تتوزع يف اجلو

 َجَعَل َلُكْم ِممَّا سان من حرارة الشمس، قال تعاىل: (َواÍَُّ وألمهية األشجار يف تظليل ومحاية اإلن
]، أي: أن هللا جعل للناس ما يستظلون به من شدة ٨١اآلية  َخَلَق ِظَالًال) [النحل: جزء من

شجار وغريها . وقال يف آية أخرى أنه جعل شجرة اليقطني ليستظل kا نبيه يونس احلرارة من األ
َنا َعَلْيِه َشَجرًَة ِمْن يـَْقِطٍني) [الصافات:  ]، ١٤٦عليه السالم بعد خروجه من بطن احلوت: (َوأَنـْبَـتـْ

   . "ليه شجرة من الَقرْع تظلُّه، وينتفع kاأي "وأنبتنا ع
: (َلَقْد َرِضَي اÍَُّ َعِن اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َحتَْت الشََّجَرِة فـََعِلَم َما ِيف ويقول تعاىل يف سورة الفتح

ملسو هيلع هللا ىلص ]. أخربت هذه اآلية أن الرسول ١٨قـُُلوkِِْم فَأَنـَْزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأََ\kَُْم فـَْتًحا َقرِيًبا) [الفتح: 
  .د بظالهلاكان يبايع أصحابه حتت الشجرة، ويستفي

عن قطع األشجار وإتالف النبات لكي يستظل kا املسافر ملسو هيلع هللا ىلص نظرًا ألمهية ذلك، ªا� الرسول 
وقد سئل أبو داود عن معىن هذا ». من قطع سدرة صّوب هللا رأسه يف النارملسو هيلع هللا ىلص: «واحليوان، قال 

ل قال: "هذا احلديث خمتصر، يعين من قطع سدرة يف فالة يستظل kا ابن السبياحلديث ف
  . "والبهائم، عبثا وظلما بغري حق يكون له فيها، صّوب هللا رأسه يف النار

اتقوا ملسو هيلع هللا ىلص: «عن قضاء احلاجة حتت الشجرة اليت ينتفع بظلها اإلنسان، يقول ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك ªا� 
   . «الذي يتخلى يف طريق الناس، أو يف ظلهم«رسول هللا؟ قال: قالوا: وما اللّعا�ن C » اللّعانني

فة أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يوصي قواده يف احلرب بعشر وصاC، ومن ضمن وكان اخللي
   . هذه الوصاC النهى عن قطع كل شجرة مثمرة، وإتالف النخيل وإحراقها

اخللفاء الراشدين على توجيه ، وكذا ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان يف هذا كله حرص واضح من جانب الرسول 
من قطعها وإهالكها، ملا يف ذلك من أمهية كربى  املسلمني إىل حفظ األشجار والنبا�ت وصوªا

   . يف موارد الغذاء، والتظليل وحفظ البيئة ومحايتها من التلوث
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شمس ألزهار على جانب املنزل أªا تعمل على ابتعاد أشعة الوكما أنه وجد يف زراعة األشجار وا
تها يف جعل أغصاªا كستائر الساقط على املنزل، وتقليل اإلحساس Jحلرارة  عليه، إضافة إىل أمهي

   . حتجب الرؤية من سكان املنازل اجلنبية أو املتقابلة، ولكن ال متنع مرور اهلواء داخل املسكن
  وتزويد األكسجني يف اجلو\نياً: تنقية اهلواء 

أمهية املاء يف استمرار احلياة، وذلك ألن اإلنسان يعتمد على اهلواء يف إن اهلواء ال تقل أمهيته عن 
التنفس، وبدونه ال ميكن أن تقوم حياته. والفرد حيتاج إىل اهلواء لالستنشاق كل يوم ما يعادل 

إليه األطفال لالستنشاق أكثر من ستة أضعاف ما يستهلك من طعام أو شراب، بينما حيتاج 
   . نموالكبار بسبب عملية ال

اجلوي، وحتسني جودته، وقد أظهرت الدراسة أن األشجار والنبا�ت تعمل على تنقية اهلواء 
وذلك بتقليل األتربة والدخان واملواد العالقة يف اجلو مما يقلل من حدة تلوث اهلواء، خاصة يف 

   . .السكنيةاملناطق الصناعية، واملناطق 
ل على امتصاص الغازات غري املرغوبة بواسطة وكما اكتشف الباحثون يف أن النبا�ت تعم"

لية على امتصاص الروائح غري املرغوبة، وحتويلها إىل روائح مرغوبة عن أوراقها، ولبعض النبا�ت قاب
اجليدة داخل  طريق بعض التفاعالت الداخلية. وكما أن األشجار ميكنها املساعدة يف التهوية

ية لتغيري مسار الرCح وحيث أªا تستطيع تنقية الشوارع، حيث تساعد على عمل دوامات هوائ
  . "فإªا حتوهلا إىل نسيم رطبهذه الرCح من األتربة، 

ولكون األكسجني ضرورCً حلياة اإلنسان يف عملية التنفس واالحرتاق،  فقد اقتضت حكمة هللا 
لبناء الضوئي لكي ال يستمر تناقص يف اهلواء، وذلك "من خالل عملية اأن يقوم النبات Öنتاجه 

قة الضوئية اليت ميتصها النبات حيث يتفاعل املاء مع غاز \ين أكسيد الكربون يف وجود الطا
   . "بواسطة مادة الكلوروفيل اخلضراء

رًا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخضِ  يقول تعاىل: (َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا
. أي: "أن هللا هو الذي ينزل املطر من ]٩٩ُخنْرُِج ِمْنُه َحبâا ُمَرتَاِكًبا) [األنعام: جزء من اآلية 

السماء، فينبت به النبات، مث تظهر يف النبا�ت مادة الكلوروفيل اخلضراء، مث خترج من هذه املادة 
   . "حبوب النباتاخلضراء 

وراق النبات عن طريق الثغور املوجودة عليها، وتعمل جذور يقول العلماء: إن اهلواء يدخل إىل أ"
صاص املاء من الرتبة، وترفعه إىل األوراق عن طريق الساق، وعندما يقع ضوء النبات على امت
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اعل مع \ين أكسيد الشمس على األوراق، فإن مادة اليخضور أو الكلوروفيل املوجودة kا، تتف
ل املاء الذي جاء من اجلذور إىل أكسجني وأيدروجني الكربون الذي جاء مع اهلواء، ويتحل

   . "ة من الشمسبواسطة احلرارة اآلتي
ونظرًا ألن األشجار والنبا�ت تعمل كمصفاة يف تنقية اهلواء واحلد من تلوثه، فقد جلأ كثري من 

ضراء ـ"احلزام املدينة"، حول املدن ، وتطلق على املناطق اخلاملدن يف العامل إىل عمل ما يسمى ب
  . "واملسطحات املفتوحة اسم "رئة املدينة" أو "متنفس املدينة

اً لدور النبا�ت يف إنتاج األكسجني من خالل عملية التمثيل الضوئي، فإن زCدة املساحات ونظر 
ألكسجني يف اجلو. وعلى العكس من اخلضراء وتوسعة الرقعة الزراعية تساعد على تزويد نسبة ا

روعات وتقليص املساحات الزراعية، وحتويل األراضي الزراعية إىل أراضي ذلك، فإن انكماش املز 
  . اء يؤدي إىل زCدة نسبة \ين أكسيد الكوبون يف اجلو على حساب نسبة األكسجنيبن

    \لثاً: حفظ الرتبة من التعرية واالجنراف
ايتها من التعرية شجار والنبا�ت تلعب دورًا هامًا يف تثبيت الرتبة ومحوكما ثبت أيضًا أن األ

ا أشجار أو نبا�ت يتأثر سطحها JلرCح واالجنراف، وذلك أن األراضي اجلافة اليت ال يوجد فيه
أو املياه. ولقد أشار القرآن يف سورة احلاقة إىل أن ظاهرة تعرية الرتبة حتدث نتيجة للرCح القوية 

َصْرَصٍر َعاتَِيٍة (جتاوزت احلد يف شد¥ا، قال تعاىل: (َوأَمَّا َعاٌد فَ  واليت ) َسخََّرَها ٦ُأْهِلُكوا بِرِيٍح 
ُْم أَْعَجاُز َخنٍْل َخاِويٍَة (َعَلْيِهْم َسبْ  َّªَصْرَعى َكَأ ٍم ُحُسوًما َفَرتَى اْلَقْوَم ِفيَها  َّCفـََهْل ٧َع لََياٍل َوَمثَانَِيَة َأ (

أهلك قوم عاد برCح شديدة الصوت  ]، أي: أن هللا قد٨-٦) [احلاقة: ٨ْم ِمْن Jَِقَيٍة (تـََرى هلَُ 
ال ومثانية أCم متتابعة، فدّمر كل شيء، حيث عرت الرتبة وشديدة الربودة، سلَّطها عليهم سبع لي

يداً وتركتها خالية من النبات . ويف سورة الكهف اإلشارة إىل ظاهرة تعرية الرتبة حيث تصبح صع
يجة للصواعق، قال تعاىل: (فـََعَسى َريبِّ أَْن يـُْؤِتَنيِ زلقًا أي األرض امللساء املستوية ال نبات فيه نت

َصِعيًدا زََلًقا) [الكهف:  َخْريًا ِمنْ  َها ُحْسَباً� ِمَن السََّماِء فـَُتْصِبَح        .[٤َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ
جار والنبا�ت اخلضراء تساعد على ختفيف حد األمطار وكما أن األرض اليت توجد فيها األش

يت ختتلط مع الرتبة يت تتساقط عليها، بل أن أوراق األشجار والشجريات والنبا�ت املتعفنة الال
   . تزيد من مقدرة امتصاص الرتبة للمياه واحلفاظ على الرطوبة مما حيول دون ½ثر بعوامل التعرية
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سواء بشكل  والنبا�ت تلعب دوراً هاماً يف حفظ البيئة وتنميتها، مما سبق اتضح لنا أن األشجار
رآن kا، وحّرص الناس على صيانة مباشر أو غري مباشر. وبسبب هذه الفوائد فقد Jلغ اهتمام الق

  .املزروعات من قطعها وإتالفها، ألن ذلك يسبب يف إفساد البيئة وختريبها
  
  يتها يف جتميل البيئة والتأثري على احلالة النفسيةاملبحث الثالث: األشجار والنبا=ت وأمه-٧

لتلوث فإن هلما دور فعال فاألشجار والنبا�ت Jإلضافة إىل أمهيتهما يف حفظ البيئة ومحايتها من ا
  :يف جتميل البيئة، وإ\رة البهجة والسرور يف النفوس اإلنسانية، وتفصيل ذلك فيما يلي

�ت يف جتميل البيئةاملطلب األول: أمهية األشجار والنبا  
أن األشجار والنبا�ت هلا وظائف مجالية وتزيينية للبيئة Jإلضافة إىل لقد أرشد� القرآن الكرمي إىل 

ظائفها األخرى، يقول تعاىل: )َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء و 
َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَنابٍ رًا ُخنْرُِج ِمْنُه َحبâا ُمَرتَاِكًبا َوِمَن الَفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخضِ   نَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقنـْ

ٍت لَِقْوٍم ِلُكْم َآلCَ َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغْريَ ُمَتَشاِبٍه اْنظُُروا ِإَىل َمثَرِِه ِإَذا أَْمثََر َويـَْنِعِه ِإنَّ ِيف ذَ 
   .[٩٩يـُْؤِمُنوَن( [األنعام: 

ل هذا املاء  يف هذه اآلية أنه هو الذي أنزل من السحاب ماء كثرياً، فأخرج بسبب نزو يبني هللا
إىل األرض خمتلف أصناف النبا�ت اليت تسر املنظر، وأخرج من هذا النبات زرعًا أخضر اللون، 

 بعضاً بطريقة Jهرة الصنع، فائقة النضرة كما نشاهد ومجيل اهليئة، وأخرج نبا�ً آخر يركب بعضها
، مجيلة املنظر، سهلة ذلك يف سنابل القمح والشعري واألرز، وأخرج من طلع النخل عذوقًا دانيةً 

التناول، وأخرج بساتني من أعناب، والزيتون، والرمان، وبعض األشجار اليت اشتملت على هذه 
ها ويف الثمار ويف املقدار وغري ذلك من األوصاف، وبعض البساتني يشبه بعضه بعضًا يف اهليئة

  . ن منظرهليس كذلك وإمنا خيتلف عن غريه، وإن كان الكل يتشابه يف مجاله ويف حس
مث أمر� هللا Jلنظر إىل الثمر والينع والتمتع جبمال ألوانه والتذوق حبسن أشكاله ، ألن هللا مل يقل 

ْنِعِه) وا�ال هنا جمال مجال يقول: (اْنظُُروا ِإىل َمثَرِِه ِإذا أَْمثََر َويَـ  هنا، كلوا من مثره إذا أمثر، ولكن
، وبدائع صنعته يف هذا الكون ، وكأن القرآن kذه اآلية ومتاع، إضافة إىل جمال تدبر يف آCت هللا

   .يريد أن ينبهنا إىل الوظائف اجلمالية للنبا�ت واليت قد ال نتنبه هلا وال حنسها
ل والنضرة يف املزارع والبساتني اليت ورة الدخان، لقد لفت القرآن أنظار� إىل جانب اجلماويف س

) َوُزُروٍع ٢٥، يقول تعاىل: (َكْم تـَرَُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن (تركها فرعون وقومه بعد أن غرقهم هللا
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خان: ) [الد٢٨ِلَك َوأَْوَرثـَْناَها قـَْوًما آَخرِيَن () َكذَ ٢٧) َونـَْعَمٍة َكانُوا ِفيَها فَاِكِهَني (٢٦َوَمَقاٍم َكرٍِمي (
ني وجنات �ضرة، وعيون ]. أي: ترك فرعون وقومه بعد إغراق هللا إCهم كثرياً من بسات٢٨-٢٥

خيرج منها املاء النمري، وزروع كثرية متنوعة، ومنازل مجيلة وزخرفة، وعيشة كانوا فيها متنعمني 
   . النعم لقوم آخرين سواهمومرتفني، وقد أورث هللا تلك 

سورة فاطر عن مجالية األلوان يف جماالت متعددة، ومن ضمنها مجالية وهناك حيدثنا القرآن يف 
ان يف النبات، يقول تعاىل: (أَملَْ تـََر أَنَّ اÍََّ أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا بِِه َمثَرَاٍت ُخمَْتِلًفا األلو 

بِّ ) َوِمَن النَّاِس َوالدََّوا٢٧ٌف (أَْلَواªَُا) َوَغرَابِيُب ُسوٌد (َوِمَن اْجلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُمحٌْر ُخمَْتلِ  (أَْلَواªَُا)
َا َخيَْشى اÍََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اÍََّ َعزِيٌز غَ  ) [فاطر: ٢٨ُفوٌر (َواْألَنـَْعاِم ُخمَْتِلٌف (أَْلَوانُُه) َكَذِلَك ِإمنَّ

٢٨-٢٧] .   
يت جعلها اخلالق هلداية السارين ورجوم الشياطني، ومجالية وكما حتدث عن مجالية الكواكب ال

نـَْيا ِمبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما  املصابيح اليت تزين صدر السماء، قال تعاىل: (َوَلَقْد َزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ
ال تعاىل: (َوَلُكْم ]، وعن مجالية األنعام عند الغدو والراحة، ق٥اآلية لِلشََّياِطِني) [امللك: جزء من 

]، وغري ذلك من ألوان اجلمال يف الكون، مما ٦وَن) [النحل: ِفيَها َمجَاٌل ِحَني تُرُِحيوَن َوِحَني َتْسَرحُ 
   .يدل على اهتمام القرآن Jلعنصر اجلمايل يف شىت خملوقاته

عه يف الكون، Cت الكرمية يريد أن ينبهنا إىل قدرة هللا وبديع صنوال شك أن القرآن يف هذه اآل
ن، واحليوان، خمتلف األلوان حيث جعل تعاىل يف النبات، وكذا املعادن، والصخور، واإلنسا

   . واألشكال جبمالية اليت يهدف من ورائها التذوق اجلمايل حلياة اإلنسان
سجد، وأنكر على من حيرمها على نفسه تضييقاً ولذا جاء األمر Äخذ الزينة واجلمال عند كل م

ٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا إِنَُّه َال حيُِبُّ ، قال تعاىل: (Cَ َبِين آَدَم ُخُذوا زِينَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسجِ وتعنتاً 
ِذيَن آَمُنوا ِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الّرِْزِق ُقْل ِهَي لِلَّ ) ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اÍَِّ الَِّيت َأْخرََج لِِعَبا٣١اْلُمْسرِِفَني (

نـَْيا َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَيامَ  ُل اْآلCَِت لَِقْوٍم يـَْعَلُمونَ ِيف اْحلََياِة الدُّ - ٣١) [األعراف: (32) ِة َكَذِلَك نـَُفصِّ
٣٢[.   

ر اجلمايل يف البيئة، وذلك ألن هللا ومما سبق يؤكد لنا أن القرآن حريصاً على إ\رة االهتمام Jلعنص
 من خملوقاته وهي متصفة بصفة اجلمال كما جند يف مجالية األزهار والورود قد خلق يف كثري

والنبا�ت يف إختالف أشكاهلا وألواªا ورائحتها وأحجامها، بل إننا جند أن القرآن يف بعض آCته 
   . ته يف أثر الرتويح والرتفية ومتعة التذوققد قدم العنصر اجلمايل على غريه ½كيداً على أمهي
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اين واملساكن على ماسبق، فإن تشجري الطرقات والشوارع Jألشجار والنبا�ت وجتميل املبوبناء 
Jألزهار والورود مطلوب ديين، ألنه نوع من أنواع جتميل البيئة وتزيني هلا، وهللا مجيل حيب اجلمال 

  .يف كل شيء
  انيةاإلنس املطلب الثاين: أمهية األشجار والنبا�ت يف إ\رة البهجة يف النفوس

قال تعاىل: (َوتـََرى اْألَْرَض لقد أشار القرآن إىل أن األشجار والنبا�ت تتصف Jلبهجة والسرور، 
َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َورََبْت َوأَنـْبَـَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج kَِيٍج) [احلج: جزء من اآل ية َهاِمَدًة فَِإَذا أَنـْزَْلَنا َعَليـْ

َنا ق: (وَ ]، وقال تعاىل يف سورة ٥ َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـْبَـتـْ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج اْألَْرَض َمَدْدَ�َها َوأَْلَقيـْ
]. أي: ١٠]. وقال تعاىل يف آية أخرى: (َوالنَّْخَل Jَِسَقاٍت َهلَا طَْلٌع َنِضيٌد) [ق: kَ٧ِيٍج) [ق: 

  .ينأن أزواج النبات، وطلع النخل املنّضد ذات kجة للنفس اإلنسا
ة، وهي نبا�ت أنبتها لبهجة يف النبات اليت تشري إليها هذه اآلCت الكرمية تشمل نبا�ت طبيعيوا

هللا طبيعيًا بدون جهد اإلنسان يف غرسها، ونبا�ت زراعية، وهي نبا�ت زرعها اإلنسان جبهوده 
    .يف املزارع والبساتني عموماً 

البهجة بصفة خاصة يف نبا�ت يزرعها  الكرميوأما قوله تعاىل يف سورة النمل، ذكر القرآن 
اىل: (أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء اإلنسان يف حدائق وبساتني، يقول تع

َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت kََْجٍة) [النمل: جزء من اآلية  نبتها أنه أ ]. والنبا�ت اليت أّكد هللا٦٠َماًء فَأَنـْبَـتـْ
ن غرس فيه اإلنسان يف هذه اآلية هي من نبا�ت زراعية، ألن احلديقة هي عبارة عن بستا

    .األشجار والنبا�ت وأحاطه Jحليطان
وهناك جتلت حكمة هللا أن جعل األشجار والنبا�ت تتسم Jللون األخضر، وهذا اللون حيقق 

جعله لون الوسائد يف اجلنة، كما أخرب هللا   قدالراحة واهلدوء النفسي، ومما يؤكد على ذلك أن هللا
].  وكذلك جعله لون ثياkم ٧٦ى َرفْـَرٍف ُخْضٍر َوَعبـَْقرِيٍّ ِحَساٍن) [الرمحن: يف قوله: (ُمتَِّكِئَني َعلَ 

  .]٢١فيها، قال تعاىل: (َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتْربٌَق) [اإلنسان: 
نبا�ت ما يثري البهجة والسرور يف النفس حرصا على راحة اإلنسان ار والوهللا جعل يف األزه

، ألن يف ذلك دفع له على العمل ألداء وظيفته. إذن راحة النفس مطلب ديين ينبغي النفسية
كان حيب أن جيلس يف ملسو هيلع هللا ىلص على كل مسلم أن يوفر أسبابه واحملافظة عليه. ولذا نرى أن الرسول 

  .املدينة املنورة لالسرتاحة فيها تقع يفحديقة تسمى الروحاء اليت 
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يف املزارع والبساتني، فيمتع نظره جبمالية األشجار  وكما نالحظ أن الفرد إذا يقضي ساعاته
والنبا�ت، ويريح فكره برCح األزهار والورود، فسوف يشعر Jلراحة ويعود قد ملئ نشاطاً وحيويًة 

�ع كثرية، سواء كانت ملموسة أو غري ملموسة ت منافوسعادًة. هنا تبني لنا أن لألشجار والنبا
  .ة اإلنسان وتوفري الكثري من متطلبات حياتهأودعها هللا فيها بقدرته خلدم

  النتائج
قد توصلت الدراسة إىل أن القرآن قد اعتىن Jلنبا�ت واألشجار من جانبني: جانب الصون عن 

ن قطع األشجار وإهالكها من إفساد وعّد أالقطع واإلتالف، ومن جانب التنمية Jلزرع والغرس، 
تكثري زراعة األشحار، ومحايتها من اإلهالك من إصالح البيئة وختريبها، مما يفهم من ذلك أن 

البيئة وتنميتها، وكما تبني أن لألشجار والنبا�ت دور مهم يف حتسني البيئة ومحايتها من التلوث، 
نسان من حرارة الشمس، وتنقية اهلواء اجلوي، ية اإلومن أبرز دورها: ختفيض درجة احلرارة، ومحا

الرتبة من التعرية واالجنراف، وختفيف حدة الضوضاء يف األماكن  وتزويد األكسجني فيها، وحفظ
املزدمحة، ومكافحة التصحر.  وأظهرت الدراسة أن القرآن حريص على االهتمام Jجلانب اجلمايل 

ر اليانع، والتمتع جبمال ألوانه، والتذوق حبسن  الثميف األشجار والنبا�ت، وأمر Jلنظر إىل
األشجار والنبا�ت مجالية املنظر وحسنه، وإ\رة البهجة والسرور يف  أشكاله، ألن هللا جعل يف

  .النفوس اإلنسانية
  املصادر واملراجع

ه). تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حممد حسني مشس ١٤١٩ابن كثري، إمساعيل بن عمر. (
  .١ت: دار الكتب العلمية، ط. بريو الدين

ه). لسان العرب. بريوت: دار صادر، ١٤١٤(ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين األنصاري. 
  .٣ط

م). السنن، حتقيق: حممد حمي ١٩٩٥ه/١٤١٦أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين. (
  .الدين عبد احلميد. بريوت: املكتبة العصرية، د.ط

  . السماء واألرض يف القرآن. القاهرة: مؤسسة اخلليج العريب، د.ط. معاينأمحد احلويف. (د.ت)
م). قانون محاية البيئة اإلسالمية مقارً� Jلقوانني ١٩٩٦ه/١٤١٦بد الكرمي سالمة. (أمحد ع

  .١الوضعية. القاهرة: د.م، ط
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لدار هرة: ام). املنهج اإلسالمي لعالج تلوث البيئة (القا١٩٩١أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد. (
  .١العربية للنشر والتوزيع، ط

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ه). ١٤٢٢البخاري، حممد بن إمساعيل. (
وسننه وأCمه (صحيح البخاري)، حتقيق: حممد زهري بن �صر الناصر. د.م: دار طوق ملسو هيلع هللا ىلص 

  .١النجاة، ط
¥ا ا�لس الوطين للثقافة والفنون ومشكال م). البيئة١٩٧٩رشيد احلمد، حممد سعيد صباريين. (

   ٢٢واآلداب الكويت العدد 
م). الرتبية البيئية يف ضوء السنة النبوية. دسوق: دار العلم واإلميان، ٢٠٠٩د مزيد. (رفعت حمم

  .د.ط
م). البيئة من منظور إسالمي. الكويت: ١٩٩٠ه/١٤١٠زين الدين عبد املقصود ُغنَـْيمي. (

  ..طرية، دشركة املطبعة العص
قائق العلمية م). احل٢٠٠٨ه/١٤٢٩السيد فتحي عبد الشايف، سعد املنسوب حممد الشيخ. (

  .١املعاصرة عن اإلنسان والكون يف القرآن الكرمي. مصر املنصورة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط
  .١١م). يف ظالل القرآن. بريوت: دار الشروق، ط١٩٨٥هـ/١٤٠٥سيد قطب. (
م). صفوة التفاسري. القاهرة: دار الصابوين للطباعة ١٩٩٧هـ/١٤١٧( د علي.الصابوين، حمم

  .١والتوزيع، ط والنشر
م). دعوة القرآن الكرمي إىل رعاية البيئة. عمان: ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥صاحل بن أمحد الصوايف. (

  .١مطبعة عمان، ط
فتح  م).١٩٩٩ه/١٤٢٠صديق بن حسن بن علي  احلسيين القنوجي البخاري، أيب الطيب. (

  .١لبيان يف مقاصد القرآن. بريوت: دار الكتب العلمية، طا
م). معارج التفكر ودقائق التدبر. دمشق: ٢٠٠٦ه/١٤٢٧احلبنكة امليداين. (عبد الرمحن حسن 

  .١دار القلم، ط
م). اإلسالم والبيئة. اإلسكندرية: مؤسسة شباب ٢٠٠٦عبد العظيم أمحد عبد العظيم. (

  .اجلامعة، د.ط
ية م). املفاهيم والقيم اإلسالمية الالزمة للتنشئة البيئ١٩٩٥ه/١٤١٥غالب. (عبد الغين قاسم 

  .١(عمان: دار البشري، ط
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  .م). البيئة من منظور إسالمي. االسكندرية: املصارف، د.ط١٩٩٥علي علي السكري. (
كندرية: دار م). مقاصد الشريعة يف احلفاظ على البيئة. االس٢٠١٠فرحانة علي حممد شويته. (

  .١كر اجلامعي، طالف
لها وقضاCها ومحايتها من التلوث م). البيئة ومشاك١٩٩٣هـ/١٤١٣الفقي، حممد عبد القادر. (

  ."رؤية إسالمية". القاهرة: مكتبة ابن سينا، د.ط
م). البيئة والبعد اإلسالمي. األردن: دار ٢٠٠٧ه/١٤٢٧فؤاد عبد اللطيف السرطاوي. (

  .١امليسرة، ط
م). اجلامع ألحكام القرآن، ١٩٦٤هـ/١٣٨٤د بن أيب بكر مشس الدين. (يب، حممد بن أمحالقرط

  .٢أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب املصرية، ط حتقيق:
م). اجلامع ألحكام القرآن، ١٩٦٤هـ/١٣٨٤القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر مشس الدين. (

  .٢ة: دار الكتب املصرية، طم أطفيش. القاهر حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهي
ئة يف ضوء الشريعة. اإلسكندرية: دار اجلامعة م). قانون محاية البي٢٠٠٧ماجد راغب احللو. (

  .اجلديدة، د.ط
احمللي، جالل الدين حممد بن أمحد، والسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر. (د.ت.). 

  .١ديث، طتفسري اجلاللني. القاهرة: دار احل
تونسية للنشر، ه). التحرير والتنوير. تونس: الدار ال١٩٨٤الطاهر بن حممد، ابن عاشور. (حممد 
  .د.ط

ه). البحر احمليط يف التفسري، حتقيق: ١٤٢٠حممد بن يوسف بن علي، أبو حيان األندلسي. (
  .صدقي حممد مجيل. بريوت: دار الفكر، د.ط

مليسر. السعودية: جممع امللك فهد م). التفسري ا٢٠٠٩هـ/١٤٣٠خنبة من أساتذة التفسري. (
  .٢لطباعة املصحف الشريف، ط

م). رعاية البيئة يف شريعة اإلسالم. القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠١ه/١٤٢١اوي. (يوسف القرض
  .١ط


