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 نصوص االنطالق:
ُزوٍن )قال تعالى:  ٍء َموأ ًأ َنا ِفٌَها ِمنأ ُكلِّ َش َبتأ ًَ َوأَنأ َنا ِفٌَها َرَواِس ٌأ َق َناَها َوأَلأ َض َمَددأ َرأ  (11الحجر/َواْلأ
َض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهمأ قال تعال:  ٌُِذٌَقُهمأ َبعأ اِس لِ ِدي النَّ ٌأ ِر بَِما َكَسَبتأ أَ ِجُعوَن )َظَهَر الأَفَساُد فًِ الأَبرِّ َوالأَبحأ رأ  ( 00الروم/ٌَ

ِه َوَسلََّم َقالَ: ع ٌأ ِ َصلَّى َّللاُ َعلَ َرَة: أَنَّ َرُسولَ َّللاَّ ٌأ ِشً بَِطرِ »نأ أَبًِ ُهَر مأ ٌَ َنَما َرُجلٌ  ٌأ ُ لَُه َب َرهُ، َفَشَكَر َّللاَّ ِرٌِق َفأَخَّ ٍك َعلَى الطَّ َن َشوأ ٌٍق َوَجَد ُغصأ
 .«َفَغَفَر لَهُ 

 صحٌح البخاري.
أُ، فَ  َتَوضَّ ٌَ ٍد، َوُهَو  ِه َوَسلََّم َمرَّ بَِسعأ ٌأ ِ َصلَّى َّللاُ َعلَ ٍرو، أَنَّ َرُسولَ َّللاَّ ِن َعمأ ِ بأ ِد َّللاَّ َرفُ »َقالَ: َعنأ َعبأ فًِ الأُوُضوِء َفَقالَ: أَ « َما َهَذا السَّ

َراٌف، َقالَ:  َت َعلَى َنَهٍر َجارٍ »إِسأ ، َوإِنأ ُكنأ  س ابن ماجه. «َنَعمأ
  شرح الكلمات و المفاهٌم: -

 

 

  في اإلسالم االعتناء بالبيئة : المحور اْلول: 

 :آٌات قرآنٌة كثٌرة وأحادٌث نبوٌة فًذلك تجلى إصالحا وعمرانا، وٌ اعتنى االسالم بالبٌئة عناٌة فائقة،
  

 : ٌات القرآنٌةاآلنماذج من  -1

ُهْم أَْحَسُن َعَمًًل )قال تعالى:  - ٌُّ ا َجَعْلَنا َما َعلَى اْْلَْرِض ِزٌَنًة لََها لَِنْبلَُوُهْم أَ  .(7الكهف/إِنَّ
ِ َقِرٌب   -  (65اْلعراف/)ِمَن اْلُمْحِسِنٌنَ  َوََل ُتْفِسُدوا ِفً اْْلَْرِض َبْعَد إِْصًَلِحَها َواْدُعوهُ َخْوًفا َوَطَمًعا إِنَّ َرْحَمَت َّللاَّ
 نماذج من السنة النبوٌة: -2

ِه َوَسلََّم:  - ٌْ ِ َصلَّى َّللاُ َعلَ ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ًَ َّللاَّ ْغِرُس َغْرًسا، أَْو »َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َرِض ٌَ َما ِمْن ُمْسلٍِم 
، إِ  ر  أَْو إِْنَسان  أَْو َبِهٌَمة  ٌْ أُْكُل ِمْنُه َط ٌَ ْزَرُع َزْرًعا، َف  البخاري «َلَّ َكاَن لَُه بِِه َصَدَقة  ٌَ

د أَ  - ٌَ اعُة َوِفً  ِه َوَسلََّم َقاَل: )إْن َقاَمت السَّ ٌْ ًِّ َصلَّى َّللاُ َعلَ ِب ُ َعْنُه َعِن النَّ ًَ َّللاَّ َحِدُكم َفِسٌلة  عن أنس بن مالك َرِض

ِغرْسَها(1) ٌَ غِرَسَها َفل ٌَ  المفرد. اْلدبالبخاري/ ( َفإْن اسَتطاَع أْن ََل َتقُوَم َحتى 

  : ًبالبٌئة اإلسالم مجاالت عناٌةالمحور الثان : 

 َوَجَعلأَنا ِمَن ا حٌث اعتبره مصدر الحٌاة، قال تعالى: :  عناٌة اإلسالم بالماء  ً ٍء َح ًأ  (.33)اْلنبٌاء/ لأَماِء ُكلَّ َش
 عن طرٌق:

 اَلقتصاد فً استعماله. -
 عدم تلوٌثه. -

 الحدٌث. لما لها من فوائد كثٌرة كما أثبت العلم :  االهتمام بالتشجٌر 

 قال تعالى: 

َنا بِِه َحَدائَِق ذَ  - َبتأ َماِء َماًء َفأَنأ َزلَ لَُكمأ ِمَن السَّ َض َوأَنأ َرأ َماَواِت َواْلأ نأ َخلََق السَّ َجٍة َما َكاَن لَ أَمَّ بُِتوا اَت َبهأ ُكمأ أَنأ ُتنأ

 (03النمل/)َشَجَرَها

 وذلك بالرفق بها واإلحسان إلٌه.الدعوة إلى شكر َّللا على نعمة الحٌوان : 

 قال تعالى:

َها َتأأُكلُوَن ) - ٌء َوَمَنافُِع َوِمنأ َعاَم َخلََقَها لَُكمأ فٌَِها ِدفأ َنأ  .(5النحل/َواْلأ

ٍث َوَدٍم لََبًنا َخالًِصا َسائِغً  - ِن َفرأ ٌأ ا فًِ ُبُطونِِه ِمنأ َب قٌُِكمأ ِممَّ َرًة ُنسأ َعاِم لَِعبأ َنأ اِربٌَِن )َوإِنَّ لَُكمأ فًِ اْلأ  (00النحل/ا لِلشَّ

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

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

 القسطمدخل :              

 اإلصالح وعدم اإلفساد:  حق البيئة   
  




