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 :مدخل متهيدي
 اعترب كما،  والتصحر التلوث وحماربة اهلواء لتنقية الغرس على واحلث ،املوات األرض !حياء لكذو  ،البيئة محاية ىلإ االسالم دعا

 .للبيئة ساسيةاأل املكو@ت من احليوانية الثروةاإلسالم 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

I - اHدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :يسالتعريف بسورة  – أ
aا،  الكرمية السورة افتتح تعاىل هللا ألن aذا االسم ُمسيتالشريف،  املصحف يف 56 بهاترتيآية،  H 83اآT عدد مكية :يس سورة

  .العاملني رب وحدانية على والرباهني واألدلة ،القرية أهل وقصة ،والنشور iلبعث اإلميان :مواضيع تناولت وقد
 :مالك بن نسالتعريف m –ب 

 وخدم صغريا، أسلم اهلجرة، قبل 10 سنة iملدينة ولد جليل، صحايب اخلزرجي، النضر بن مالك بن أنس مثامة أبو هو :مالك بن أنس
 .هـ 93 سنة aا ومات البصرة إىل رحل حديثا، 2286 األحاديث من له محزة، mيب ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كناه قبض، أن إىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

II  - فهم النصوص:  
  :مدلوالت األلفاظ والعبارات – 1
o يعلموا أومل :يروا أومل. 
o هايسر@ :ذللناها. 
o فيغرس شجرته من يقلع عود أو نبتة كل :فسيلة.  

  :للنصوصاملعاين األساسية  -  2
 .يهاعل شكره ووجوب عهامناف بعض ذكر مع األنعام بنعمة اإلنسان على تعاىل هللا امتنان �
 .الغرس على وسلم عليه هللا صلى النيب حث �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته

اإلسالمي التراث في البيئة حماية من صور  
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I – اإلسالمي الرتاث يف والنباتية املائية الثروة محاية اهرمظ وبعض البيئة مكانة:  
  :البيئة مكانة -  1

 اليت ةملهما يؤدي حىت اإلنسان وجود ومحاية األبدان حفظ يف أساسي دور من هلا ملا اإلسالمي، الرتاث يف عالية مكانة البيئة حتتل
  .وتوحيده عبادته ، وهياألرض يف aا هللا كلفه

  :اإلسالمي الرتاث يف البيئة محاية صور -  2
 .األراضي سقي يف املاء الستغالل واملصارف الرتع حفر على العباسي العصر يف اخللفاء حرص �
 .الري وسائل لتنظيم اجلداول من الكثري الرازي شق �
   .املاء ديوان عليه أطلقوا الري، ملاء خاصا ديوا@ العباسيني إنشاء �
 .اخلطاطري اسم يهاعل أطلق أiر حبفر �شفني بن يوسف أمر �
  ... املياه ظ هذحلف عظيمني صهرجيني مراكش مدينة غريب وبىن ،حبرية علي بن املومن عبد حفر املوحدين عهد يف �

II – لسابقني اإلقتداء على رصاحلو  اإلسالمي الرتاث يف احليوان محاية صور بعضi ذلك يف:  
  :اإلسالمي الرتاث يف احليوان حلماية صور -  1

 وشرب مها،حلو  أكل و ظهورها، ركوب :يف تتجلى ،منافع من هلا ملا األنعام خاصة تها،ومحاي iحليوا@ت العناية على اإلسالم حرص
 تها،تربي يف والعباسية األموية الدولة من والوزراء اخللفاء تنافسaاـ و  تهموعناي اخليلiحليوان وخاصة  املسلمني شغف على يدل ومما�ا، ألبا

 وذلك، ...  فهودوال الكالب لرتبية وأخرى ،الزاجل احلمام برتبية خاصة أجنحة اخللفاء قصور يف كانت وقد ، هذاالسباق خيول خاصة
  .بهاوتدري فهابتنظي

  : ذلك يف iلسابقني اإلقتداء على احلرص -  2
 مهاوإطعا هلا، املأوى وتوفري aا، والرمحة يها،عل iلعطف وذلك لها،قت عن الشرع نهناي مل اليت خاصة احليوا@ت نكرم أن عليناهلذا 

  ..فهاوتنظي يهاوسق
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