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 :مدخل متهيدي
  .للصحة محاية ذلك ويف ،أخطار من يهدده ما كل من ومحايتها البيئة على احملافظة إىل اإلسالم يسعى

 اإلطار؟ هذا يف املتخذة والتدابري اإلجراءات هي فما 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

I - اGدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :األعرافالتعريف بسورة  – أ
آية، وهي السورة السابعة يف ترتيب  206فهي مدنية، عدد آGQا  170إىل  163مكية ما عدا اآلQت من  :سورة األعراف

السم لورود ذكر اسم األعراف فيها، وهو سور مضروب بني اجلنة والنار حيول بني ”ص“نزلت بعد سورة  املصحف الشريف، ، مسيت iذا ا
أهلهما، وهي أول سورة عرضت للتفضيل يف قصص األنبياء، ومهمتها كمهمة السورة املكية تقرير أصول الدعوة اإلسالمية من توحيد هللا جل 

  .وتقرير الوحي والرسالةوعال، وتقرير البعث واجلزاء، 
 :التعريف بسعد بن أيب وقاص –ب 

جليل، وأحد العشرة صحايب قبل اهلجرة،  23ولد يف مكة سنة  ،سعد بن مالك بن أهيب الزهري القرشيهو  :سعد بن أيب وقاص
من اهلجرة، وهو  55وكان إسالمه على يد أيب بكر وهو يف السابعة عشر من عمره، تويف سنة  املبشرين xجلنة، وهو رابع السابقني إىل اإلسالم،

 .آخر من مات من العشرة املبشرين xجلنة
II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات – 1   :مدلو
o بتغوير املاء املعني وقطع األشجار املثمرة :ال تفسدوا يف األرض. 
o واملقصود نظفوا كل مرافق بيتكم ،وهي الساحة أمام البيت وحنوه :أفنيتكم.  

  :للنصوصاملعاين األساسية  -  2
 .�ى هللا تعاىل عن اإلفساد يف األرض �
حلديث إىل بعض صفات هللا سبحانه وتعاىل مع أمره - �  .بتنظيف األفنيةملسو هيلع هللا ىلص يشري ا

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته

اإلسالم في للصحة دعامة البيئة  
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I –  ة يف اإلسالمميالسلالبيئة:  
حلرص على صحة البيئة  وضع اإلسالم أسباب الوقاية من األمراض واألوبئة مبا شرع من قواعد وآداب للنظافة الدائمة، فحرص كل ا

ال تتأتى ﴿ِإنَّ ا�ََّ حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِ : xتقاء عوامل التلوث، وأثىن على من يلتزم xلنظافة والتطهري، فقال سبحانه وتعاىل يَن﴾، و
ال داخل بيئة نقية، يكون الفرد فيها نظيفا يف مسكنه وحيه وحميطه، حيث حييطها مبناطق خضراء تسهم يف تلطيف  للمجتمع السالمة الشاملة إ

الوطنية والدولية  اتاملناسب واستغاللوإن القيام حبمالت إعالمية ، اجلو، ومتكن الناس من استنشاق اهلواء النقي، وتقلص من حدة التلوث
إلجياد بيئة  ،وإعادة تغطية بعض املناطق املهددة xلتصحر مبساحات خضراء ملن املقاصد اإلسالمية يف هذا ا�ال ،للتشجيع على التشجري

  .ةميسلصحية و 
II – حلفظ البيئة من التلوث السلوك املطلوب:  

 :مما جيب القيام به للحد من إفساد البيئة
 .والقاذورات يف الشوارع وموارد املياه والشواطئ عدم إلقاء األزxل �
 .عدم إلقاء النفاQت قبل معاجلتها �
المتناع عن إxدة األشجار وإفساد الرتبة بزراعة األعشاب والنبا¢ت الضارة �   ...كأنواع املخدرات : ا
حلد من تلويت الغالف اجلوي بدخان املصانع وع �   ... دم وسائل النقلواا

III –  أساسة للصحةالبيئة دعامة:  
 :من اجلوانب اليت تظهر فيها رعاية اإلسالم للبيئة للمحافظة على الصحة، ما يلي

  ، ...حيث اإلسالم على نظافة اجلسم ونظافة الثياب واملرافق الصحية والشوارع واألزقة والبيوت : نظافة اإلنسان وحميطه �
حليوا¦ت الناقلة لألمراض واألوبئة � حلشرات وا الحرتاز منها  :مكافحة ا ، كل ...)الرباغيث والذxب والفئران واخلنازير (على اإلنسان ا

  .ذلك محاية للبيئة xعتبارها دعامة أساسية للصحة يف اإلسالم
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