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 :مدخل متهيدي
  .هللا نعم أعظم من املاء

  احلياة؟ حفظ يف فما هو دوره 
  استعماله؟ يف وما هو منهج اإلسالم 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

  

  

 

 

I - دراسة النصوص وقراء9ا: 
 :توثيق النصوص -  1

 :األنبياءالتعريف بسورة  – أ
السم ألن هللا  21آية، ترتيبها  112مكية، عدد آ9Gا  :سورة األنبياء من املصحف الشريف، نزلت بعد سورة إبراهيم، مسيت Oذا ا

طول أحيا\ ويقصر أحيا\، وذكر جهادهم وصربهم وتضحيا9م يف سبيل هللا تب ليغ تعاىل ذكر فيها مجلة من األنبياء الكرام يف استعراض سريع ي
سعاد البشرية، وهي تعاجل موضوع العقيدة اإلسالمية يف ميادينها الكبرية كالرسالة، الوحدانية، البعث واجلزاء، كما تتحدث عن الساعة الدعوة إل

  .وشدائدها، والقيامة وأهواهلا، وعن قصص األنبياء واملرسلني
 :التعريف بعبد هللا بن عمرو –ب 

السم جّده  :عبد هللا بن عمرو هو عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السَّْهمي، أسلم قبل أبيه، كان يسمى العاّص تبعًا 
الجتهاد،عبَد هللا ملسو هيلع هللا ىلصفسّماه النيب  طاع للعبادة والنسك، مجع بني العلم والعمل، واْشُتِهَر بكثرة احلديث وا النق ًال للفضيلة وا وصّح عنه   ، كان مثا

بد هللا كثرة صيام النهار وقيام الليل والزهد والعمل لآلخرة، وهكذا أفىن حياته بني مجع العلم وَنْشرِِه، واجلهاد والتعبد يف املسجد، حفظ ع
ًال �ول وتدبرَّ معانيه، وكانت له عناية كبرية �حلديث النَّبوي، وملا كان جييد القراءة والكتابة أ�ح له ا كتابة احلديث، مجع ما  ملسو هيلع هللا ىلص لنيب القرآن أو

 .، تويف عن عمر اثنتني وسبعني سنة»الصحيفة الصادقة«كتب يف صحيفة مسّاها 
II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات – 1   :مدلو
o املقصود هنا اإلنسان واحليوان والنبات :كل شيء. 
o اإلفراط :السرف.  

  :للنصوصاملعاين األساسية  -  2
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 .املاء هو املصدر األساسي للحياةيبني هللا تعاىل أن  �
 .عن اإلسراف يف استعمال املاءملسو هيلع هللا ىلص �ى رسول هللا  �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I – نعمة املاء دوره يف حفظ احلياة:  

طعم والرائحة واللون، ويرتكب من ذرتني من اهليدروجني وذرة واحدة من األكسجني، :املاء وحني يصيب املاء األرض  مادة جمردة عن ال
حفظ فإنه يبعث فيها احلياة بعد أن كانت جد�ء قاحلة، فتخرج صنوف النبات اليت يتوقف عليها عيش احليوان واإلنسان، ولدور املاء املهم يف 

ط واجلفاف    .وموت األرضحياة اإلنسان وإسعاده، مساه احلق تبارك وتعاىل رمحة يستبشر Oا العباد بعد �سهم وحز�م ساعة القح
II – منهج اإلسالم يف التعامل مع املاء:  

  :منهج اإلسالم يف حفظ املاء -  1
طري األواين  األمر بصرفه فيما ينفع �   ...كالوضوء، والغسل، وت
  ...النهي عن تلويثه  �

طلوب حلفظ املاء – 2   :السلوك امل
  .وجوهه املشروعة احسان استغالل املاء وصرفه يف �
  ...والنفاGت يف منابعه  جتتنب تلويث املاء بعدم رمي األز�ل �

  :النهي عن إسراف وتبذير املاء – 3
طالبه، قال   .»ِيف اْلَماِء َواْلَكِإل َوالنَّارِ : اْلُمْسِلُموَن ُشرََكاُء ِيف َثالثٍ «: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  الرتغيب يف منحه ل

  :جنتنب إسراف وتبذير املاء -  4
  .شكرا ¦ على هذه النعمة وحفظا هلا ال أمنعه طالبا أو حمتاجا إليه، ألن يف منحه
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