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  :مدخل متهيدي

  .اإلنسان بصحة تفتك أمراضا فتسبب األوبئة تنتشر
  املسلم؟ الفرد صحة على للمحافظة اإلسالم وضعها اليت الوقائية السبل هي فما 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

I - اBدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :البقرةالتعريف بسورة  -أ 
 Yملدينة نزلت سورة أول وهي الشريف، املصحف يف الرتتيب حيث من الثانية السورة وهي آية، 286 آBKا عدد مدنية، :البقرةسورة 

السم مسيت ،”أمل“ مقطعة حبروف تبدأ املنورة،  من شخص قتل حيث السالم، علي موسى زمن يف ظهرت اليت املعجزة تلك لذكرى إحياء cذا ا
 منها جبزء امليت يضربوا وأن، بقرة بذبح rمرهم أن إليه هللا فأوحى القاتل، يعرف لعله موسى عل األمر فعرضوا قاتله، يعرفوا ومل إسرائيل بين

 تعين اليت املدنية السور من البقرة سورة املوت، بعد اخللق إحياء يف وعال جل هللا قدرة على برها} وتكون القاتل، عن وخيربهم هللا wذن فيحيا
الجتماعية حياBم يف املسلمون إليها حيتاج اليت التشريعية والقوانني النظم تعاجل اليت املدنية السور سائر كشأن شأ�ا التشريع، جبانب   .ا

  :عوف بن الرمحن عبدالتعريف ب –ب 
 هو أبو دمحم عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد احلارث بن زُهرة بن كالب بن ُمرة بن كعب بن لؤي، :عوف بن الرمحن عبد

وهو أحد العشرة املبشرين Yجلنة وأحد الستة أهل الشورى وأحد الثمانية األوائل الذين أسلموا قدميًا قبل  ،ولد بعد عام الفيل بعشر سنني
دوا بدرًا وأحد السابقني الذين شه ،)اهلجرة إىل احلبشة واهلجرة إىل املدينة املنورة( وهو أحد الذين هاجروا اهلجرتني ، ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقمدخول النيب

تويف �  ،من الصدقة يف سبيل هللا مبالهثر وكان � من أعدل وأثبت الصحابة رواية لألحاديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أك ،وكذا شهد املشاهد كلها
  .سبعني عاًما، وقيل اثنني وسبعنيسنة اثنتني وثالثني للهجرة عن مخسة و 

II  - فهم النصوص:  
الت األلفاظ والعبارات – 1  :مدلو
o املوت إىل املؤدي الضرر :التهلكة.  
o ء :الطاعونYالنتشار السريع القاتل الشديد الو  .ا

 :للنصوصاملعاين األساسية  – 2

اإلسالم في الصحية الوقاية  

َ�  قَاَل    َيبَارَكَ  اهللا
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  ]195: ، اآليةالبقرةسورة [
َ�  ر2ََِ  َعوٍْف  ْننُ  الرَّْ*َِن  َقبْدُ  َقنْ  $ِ  َسِمْعُت : قَاَل  َقنُْه، اهللا $ُ  َص9$  رَُسوَل اهللا َم، َفُقوُل  َعلَيْهِ  اهللا

$
 َيْقِدُموا فَال بأرٍْض  بِهِ  َسِمْعتُمْ  إَِذا« :وََسل

ْرُُجوا فَال بَِها َوأْغتُمْ  بِأرٍْض  َوَقعَ  َوCَِذا َعلَيِْه، َI ِمنْهُ  فِراًرا«.  
  ]مسلم أخرجه[
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 .�ي هللا تعال عباده عن ارتكاب ما يؤذي أنفسهم ويؤدي cم على اهلالك �
النتشار العدوىأسول ملسو هيلع هللا ىلص من دخول حتذير الر  �  Kا طاعون أو اخلروج منها تفادc رض. 

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I - اإلسالم منها يف واهلدف حكمهامفهومها، : الصحية الوقاية: 

  :الصحية الوقاية مفهوم -  1
الحتياطات اليت يتخذها اإلنسان حلفظ صحته من كل ما : واصطالحا ،هي الصيانة واحلفظ :لغة :الصحية الوقاية هي اإلجراءات وا

  .يهدد سالمتها
  :اإلسالم يف منها واهلدف الصحية الوقاية حكم – 2

  .وعياله نفسه اإلنسان ينفع cا إليه والتقرب تعاىل، هللا عبادة تتم cا واجبة، الصحية الوقاية
II  - أمهية الوقاية الصحية يف اإلسالم:  

  .الوقاية الصحية من مقاصد اإلسالم السامية �
  .حفظها جيب تعاىل هللا نعم من نعمة الصحة اعتبار �

III - وفوائده املنهج الوقائي للصحة يف اإلسالم: 
 .الوقاية من األمراض اجللدية، و اجلراثيم من التخلص :فوائده، ...الغسل ، و الوضوءك: والباطنةث على الطهارة الظاهرة احل �
   .تنشيط الدورة الدموية، و تقوية العضالت: فوائده، ...كالصالة والصيام واحلج والزكاة  :املواظبة على أداء العبادات �
اللتزام ¥داب األكل والشرب اليت أوصى cا اإلسالم � جتنب الشرب ، و جتنب النفخ يف آنية الطعام، و تجنب اإلسراف يف الطعامك :ا

  .اءعدم انتقال اجلراثيم إىل األمع، و أمراض اجلهاز اهلضميجتنب اإلصابة Yلتخمة و : ، فوائده...دفعة واحدة 
، وامليكروYت املتواجدة cا Yجلراثيم جتنب اإلصابة: فوائده، ... حلم اخلنزير واخلمر والسجائركامليتة و   :حترمي بعض األطعمة واألشربة �

 .بسببها اليت تصيب اجلهاز اهلضمي والعصيبجتنب األمراض اخلطرية ، و احلفاظ على سالمة العقل والبدن
 ... الصيانة من األوجاع واألمراض اليت مل تكن يف أسالفنا كالسيالن والسيدا: فوائده: حترمي الز} والشذود اجلنسي �
النتشار الوYء :فرض احلَْجر الصحي �  Kء  :فوائده ،حماصرة املناطق املوبوءة وذلك مبنع اخلروج منها أو الدخول إليها تفادYحماصرة الو

 .ومنع تفشيه
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