مادة :التربٌة اإلسالمٌة .

مدخل :القسط

المستوى :الجذع المشترك .

حق البيئة  :اإلصالح وعدم اإلفساد
نصوص االنطالق:

ض َمدَدأ َناهَا َوأَ أل َق أٌ َنا فٌِ َها َر َواسِ ًَ َوأَ أن َب أت َنا فٌِ َها مِنأ ُكل ِّ َ
ون (الحجر)11/
قال تعالىَ :و أاْلَ أر َ
ش أًءٍ َم أو ُز ٍ
َ
ض الَّذِي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه أم ٌَ أر ِجعُونَ (الروم)00/
اس لِ ٌُذٌِ َق ُه أم َب أع َ
سا ُد فًِ ا أل َب ِّر َوا أل َب أح ِر ِب َما َك َ
قال تعالَ :ظ َه َر ا أل َف َ
س َبتأ أ أٌدِي ال َّن ِ
ش َك َر َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
ٌق َفأ َ َّخ َرهَُ ،ف َ
َ
َ
َّللا ُ لَهُ
ٌق َو َجدَ غ أ
صلى َّللا ُ َعل أٌ ِه َو َ
سول َ َّللاِ َ
عنأ أَبًِ ه َُر أٌ َر َة :أَنَّ َر ُ
صنَ ش أوكٍ َعلى الط ِر ِ
سل َم قالََ « :ب أٌن َما َر ُجل ٌ ٌَ أمشِ ً بِط ِر ٍ
َف َغ َف َر لَ ُه».
صحٌح البخاري.
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سولَ ِ
عَنأ َع أب ِد َّ ِ
ف» فقالَ :أفًِ ا أل ُوضُوءِ
الس َر ُ
ضأ ،فقالََ « :ما َهذا َّ
س أعدٍَ ،وه َُو ٌَ َت َو َّ
سلَّ َم َم َّر ِب َ
صلَّى َّللاُ َعلَ أٌ ِه َو َ
َّللا َ
َّللا أب ِن َع أم ٍرو ،أنَّ َر ُ
ار» س ابن ماجه.
إِ أس َر ٌ
افَ ،قالََ « :ن َع أمَ ،وإِنأ ُك أنتَ َعلَى َن َه ٍر َج ٍ
 -شرح الكلمات و المفاهٌم:

 رواسً :جبال ثابتة. موزون :معلوم. -أخره :أزاله.

 اإلسراف :تجاوز الحد. -كبد رطبة :كل كائن حً.

 المحور اْلول  :االعتناء بالبيئة في اإلسالم:
اعتنى االسالم بالبٌئة عناٌة فائقة ،إصالحا وعمرانا ،وٌتجلى ذلك فً آٌات قرآنٌة كثٌرة وأحادٌث نبوٌة:
-1
-2
-

نماذج من اآلٌات القرآنٌة:
َ
َ
َ
ض ِزٌ َن ًة لَ َها لِ َن ْبلُ َو ُه ْم أ ٌُّ ُه ْم أحْ َسنُ َع َم ًًل (الكهف.)7/
قال تعالى :إِ َّنا َج َع ْل َنا َما َعلَى ْاْلرْ ِ
ض َبعْ َد إِصْ ًَل ِح َها َو ْادعُوهُ َخ ْو ًفا َو َط َمعً ا إِنَّ َرحْ َم َ
ٌِن(اْلعراف)65/
َّللا َق ِرٌب م َِن ْالمُحْ سِ ن َ
ت َّ ِ
َو ََل ُت ْفسِ ُدوا فًِ ْاْلَرْ ِ
نماذج من السنة النبوٌة:
ْن َمالِكٍ َرضِ ًَ َّ
صلَّى َّللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ « :ما مِنْ مُسْ ل ٍِم ٌَ ْغ ِرسُ َغرْ سًا ،أَ ْو
َّللا َ
َّللاُ َع ْنهَُ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
سب ِ
َعنْ أَ َن ِ
ْ
صدَ َقة» البخاري
ان لَ ُه ِب ِه َ
ٌَ ْز َر ُع َزرْ عً اَ ،ف ٌَأ ُك ُل ِم ْن ُه َطٌْر أَ ْو إِ ْن َسان أَ ْو َب ِهٌ َمة ،إِ ََّل َك َ
عن أنس بن مالك َرضِ ًَ َّ
صلَّى َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل( :إنْ َقا َمت السَّاع ُة َوفًِ ٌَد أَ َح ِد ُكم َفسِ ٌلة
َّللاُ َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
غر َس َها َفل ٌَغِرسْ َها) البخاري/اْلدب المفرد.
(َ )1فإنْ اس َت َ
طاع أنْ ََل َتقُو َم َحتى ٌَ ِ

 المحور الثانً  :مجاالت عناٌة اإلسالم بالبٌئة:
 عناٌة اإلسالم بالماء  :حٌث اعتبره مصدر الحٌاة ،قال تعالىَ :و َج َع أل َنا مِنَ ا ألمَاءِ ُكل َّ َ
ش أًءٍ َحً (اْلنبٌاء.)33/
عن طرٌق:

 اَلقتصاد فً استعماله. عدم تلوٌثه. االهتمام بالتشجٌر  :لما لها من فوائد كثٌرة كما أثبت العلم الحدٌث.
قال تعالى:

اء َفأ َ أن َب أت َنا بِ ِه َحدَ ائ َِق َذ َ
الس َم َاوا ِ
ات َب أه َج ٍة َما َكانَ لَ ُك أم أَنأ ُت أن ِب ُتوا
السمَاءِ َم ً
ض َوأَ أن َزل َ لَ ُك أم مِنَ َّ
ت َو أاْلَ أر َ
 أَ َّمنأ َخلَ َق ََّ
ش َج َرهَا(النمل)03/
 الدعوة إلى شكر َّللا على نعمة الحٌوان :وذلك بالرفق بها واإلحسان إلٌه.
قال تعالى:

ِف ٌء َو َم َناف ُِع َو ِم أن َها َتأأ ُكلُونَ (النحل.)5/
 َو أاْلَ أن َعا َم َخلَ َق َها لَ ُك أم فٌِ َها د أسائ ًِغا لِل َّ
ار ِبٌنَ (النحل)00/
 َوإِنَّ لَ ُك أم فًِ أاْلَ أن َع ِام لَ ِع أب َر ًة ُن أسقٌِ ُك أم ِم َّما فًِ ُب ُطونِ ِه مِنأ َب أٌ ِن َف أر ٍِصا َ
ث َودَ ٍم لَ َب ًنا َخال ً
ش ِ

