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   .وسائل احملافظة على البيئة يف اإلسالم؛ الصدقة اجلارية: الدرس األول
  

 الكون والطبيعة والوجود الذي :هيواصطالحا . إليه فيتخذ منه مرتاليف اللغة هي املكان الذي يبوء فيه اإلنسان؛ يرجع : א����� �
كيلومتر؛ يبلغ أقصى عمق احمليطات  24ال يف الغالف أو احمليط احليوي املقدر مسكه بتوجد فيه الكائنات؛ لكن احلياة الفعلية ال تتسنى إ

 والبيئة تشمل اال اجلوي والبحري واليابس؛ وهذه ااالت يف ترابط ، كيلومتر11 وأعلى قمم اجلبال ، كيلومتر13 منها
  .فسبحان اخلالق...وانسجام

  

�  ���	
ويف مقابلها الصدقة املُنقَِطعةُ . ها بعد وفاة صاحبها؛ يِصلُه جزاء ما صنع وهو يف قربهالصدقة اليت يستمر أجر: א�����א
  .اليت ينقطع أجرها بعد وفاة صاحبها؛ فيستفيد مرة واحدة

  

�  ���	
  :���אع�א���	��א
  

  )بشكل مباشر(   ال يعود نفعها على البيئة     )بشكل مباشر(يعود نفعها على البيئة        

   

  غري مثمرة  زرع شجرة مثمرة أو- حفر بر-
    إحياء األرض امليتة-ع اال األخضري توس-
  ...   إنشاء احملميات- تشِييد السدود-

 
 
  

   مالعب- خرييات- مدارس-مستشفى -بناء مسجد  -
  ... ولد صاحل- اختراع من االختراعات- تأليف كتاب-

  

صدقة جارية عائدة بالنفع على البيئة إذا كان املؤلف يهتم مبوضوع البيئة ... مسرحية/ ةقص/ ميكن أن يكون تأليف الكتاب: �������
  .ويدعو إىل حفظها ورعايتها

  

��א��	������א����� �����	
�	��א���	��א�	 �:  
  

  توفري املياه الصاحلة -
للشرب والسقي من 
خالل حفر اآلبار 

وتوسيع القنوات وبناء 
  ...السدود

ساحات  تكثري امل-  
اخلضراء من خالل غرس 
األشجار املثمرة وغري 

  ...املثمرة
  

 أنواع حفظ بعض -  
احليوانات وكذا 

من االنقراض ...النباتات
  من خالل إنشاء احملميات

...  

 
 
 

  

 التقليل من آفات -
 والزيادة يف التصحر،

الثروات واإلنتاج 
من خالل إحياء ...الفالحي

  ...األراضي املوات
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  . املَحِميات- الصدقة املنقطعة-الصدقة اجلارية: عرف �
  المحميات  الصدقات المنقطعة  الصدقات الجارية

-  
  

-  -  

  

  ...................................................................................................ما حكم الصدقات اجلارية؟ �
.................................................................................................................................   

  ........................................................................؟هل كل الصدقات اجلارية تعود بالنفع على البيئة؟ ملاذا �
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
  .............................................................................ارية وسيلة لرعاية البيئة ؟ كيف تكون الصدقة اجل �

.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................   

.................................................................................................................................  
  . يف شكل خطاطةضع خالصة للدرس �
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َإحياء األراضي املوات: الدرس الثاني َ
  

  

  . جافة؛ كوا قاحلة أو األراضي املهملة اليت ال تصلُح لالستغالل،أراضي ال مالك هلا: )'&�%�א$�א#"�א!�א� �
  

 على ص  الرسول وقد حضسالمية،مباح وجائز يف الشريعة اإلإحياء األراضي املوات : *-,�+*�	(�א$�א#"�א!�א� �

  :إحيائها

  )أخرجه اإلمام البخاري(". من عمر أرضا ليست ألحد فهو أحق ا:" ص النيب  قال�          

  )رواه الترمذي(  ".من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظامل حق '':ص النيب  قال�          

  

   ؟/��-�ن�+*�	(�א$�א#"�א!�א�  �
  ...ها أو تسييجهار واحلرث وتسوية األرض وتحِويطحياؤها باالستصالح والتعِمري والبناء والغرس وحفر اآلبايكون إ

  

   :�א��א�56��4ز�+*�	12א!0 �
  .موات غري مملوكة�                                                          

 .أرض تركها أهلها�                                                           
                                                                   ...األرض القاحلة املتخلى عنها �                                                          

                                                                

  :א��&ق�8>�+*�	(�א$�א#"�وא:�9	78	 �

  )رواه الترمذي( ".وليس لعرق ظامل حق: " ص الرسول  قال األرض املُحياة ال مالك هلا، واألرض املُغتصبةُ هلا مالك،�
  ... ومن اجلرائم  واالغتصاب حراميه يف اإلسالم، اإلحياء مرغوب ف�
  

  ؟?	AB�א��	������א�����@�%��-�ن�+*�	(�א$�א#"�א!�א��و?�����<�و �
  

 ... ويشكل غذاء لإلنسان واحليوان والطريألكسجني ويصون األرض من االجنراف،زرع األشجار باألرض امليتة يوفر ا �
 واملوارد الغذائية؛ ارتفاع نسبة الثروات الطبيعية �

 وظهورها مبظهر مجيل حسن؛ انبعاث احلياة يف األرض �

 ...املسامهة يف حتقيق التوازن البيئي �
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� �

� �
  .....................................................................................................................إحياء األرض املوات: عرف �

.........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................ما شروط إحياء األرض؟ �

.........................................................................................................................................................  
  ....................................................................................................................إحيائها/ بني أشكال استغالهلا �

.........................................................................................................................................................  
  .............................................................................؟كيف يكون إحياء األرض املوات وسيلة من وسائل رعاية البيئة �

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
  .حول الدرس إىل خطاطة أو جدول �
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  حماربة التلوث: الدرس الثالث

  

�  C��9א��%�&'(:  
  ،  وال تقدر األنظمة البيئية على استيعابه دون أن خيتل اتزاا مكونات البيئة احلية وغري احلية، التلوث هو تغري كمي أو كيفي يف  

  .لى أحد مكونات البيئة أو هو التغري السليب الذي يطرأ ع
  

� ���D?Eא��'�&Fא���  :*-,�)���G�א������
  .تلويث البيئة من اجلرائم والذنوب العظيمة اليت حرمها اإلسالم حترميا ومنعها منعا؛ فالتلويث من كبائر الذنوب  �    

   )85/ف األعرا( .﴾ وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها﴿ :قال تعاىل  �                    

  )60/سورة البقرة( .﴾ كلوا واشربوا من رزق اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدين﴿ :وقال عز وجل ���                       
  
  

  .سخر الكون لإلنسان ليفيد منه ويستفيد ال ليدمر ويفسد �   
أما امللوث فهو يسبب يف دمار الكون؛ وما عليه ...و نفسنياملُلَوثُ للبيئة أعظم ذنبا وأشد خطرا من القاتل؛ فالقاتل يقتل نفسا أ �   

  ...من خملوقات حية وغري حية؛ إنه يكون سببا يف قتل أنفس كثرية؛ فهو ييتم ويشرد
  ،)93/سورة النساء (.﴾ وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها،﴿ :قال عز وجل

   حية وغري حية؟تل أحياء كثرية آدمية وغري آدمية،فلما كان هذا جزاء قاتل نفس واحدة فكيف سيكون جزاء من يكون سببا يف ق

دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فال هي أطعمتاه وال هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت يف :" ص الرسول  قال     

وهو ( وامرأة أخرى بغي دخلت اجلنة يف كلب سقته كان يلحس الثرى...هذه دخلت النار يف هرة واحدةف؛ )متفق عليه( ".رباطها هزال
ِديمن شدة العطش) التراب الن.  

  

�:���אع�א�C��9�א����"/��I-	ل� � �
  

   الكيماوية قذف املواد- صرف خملفات الصناعة ومياه الصرف الصحي-قذف املواد الصلبة  : تتلوث املياه ب: 	����א���) أ
  ... األزبال والقاذورات امللقاة ا- التسربات الغازية من ناقالت الغاز والبترول-
  

  ... التسربات النووية- إحراق النفايات-الغازات السامة املنبعثة من املصانع والسيارات: يتلوث اهلواء ب: 	����א
�א�) ب
  

   دفن املواد الكيماوية يف األرض-  استعمالُ املبيدات الكيماوية مساداً - ياترمي األزبال والنفا: تتلوث التربة ب: 	����א���) ج
  ... األمطار احلمضية-
  

�K�����	����א���ع����������وא��) د �
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� C��9א��د�	��:  
 إحراق -ا املصانع الغازات اليت تنفثه- ربات اإلشعاعية من حمطات توليد الطاقة النووية التس- ش النمو السكاين الكبري املتوح-

  ...  احتراق آبار البترول والغاز- احلروب- الضوضاء-النفايات
  .واإلنسان عموما هو املصدر الوحيد واألساسي للتلوث

  
  
  

�C��9א���	LM� :  
   أمراض مزمنة كسرطان اجللد ومتدد الرئتني- االختناقات والتسممات- انقراض بعض األحياء- انتشار األمراض واألوبئة-
 اتساع ثقب - ارتفاع درجة حرارة األرض- التقلبات املناخية- وأمراض القلب-وضعف القدرة على التركيز االضطرابات العصبية -
  ... ضعف القدرة على التركيز واالنتباه والتعلم بسبب أول أكسيد الكربون-اإلشعاعات فوق البنفسجية  وتسرب-زون واأل

  

� C��9א��<��א��������	N�O�P�O�:  
  

    تنظيم محالت تطوعية للنظافة- استغالل مصادر الطاقة النظيفة- إبعاد املصانع عن املدن- التوعية بأخطار التلوث الصحية والنفسية-
 التربية - إنشاء محِميات- احترام الراحة البيولوجية للكائنات- التكثري من املساحات اخلضراء- االهتمام باجلمعيات املهتمة بالبيئة-
 التركيز على استصالح السيارات وإيقاف - إعادة تصنيع املواد املستهلكة-الصرامة يف عقاب املخالفني -�òÏ…b�aë@òîÜÈÐÛaية البيئ

 خفْض استهالك - التشجيعات املالية واملسابقات يف حفظ البيئة وصيانتها- توفري العدد الكايف من األعوان املكلفني بالنظافة-امللوثة منها
  ...اقة؛ ألن معظم مشكالتنا اخلاصة باملوارد والتلوث ترجع يف جانب منها إىل كثرة استهالك الطاقةمصادر الط

�:���,�א�Q�R�א����" 	 �
 ينصب على دراسة الكيفية اليت تؤثر ا البيئة يف سلوك البشر .هو علم يهتم بالتفاعالت والعالقات بني البشر والبيئات احمليطة م   

  . يف عالقتها بالنفس البشرية...  التهوية- الضوضاء - التلوث-االكتظاظ : يناقش قضايا من قبيل. فكارهم واجتاهامومشاعرهم  وأ
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� �

  ...................................................................................................................عرف التلوث�
...................................................................................................................................  

  .........................................................................................ما هي أنواع التلوث؟ وما هي مصادره؟ �
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  

  ...................................................................................................ما حكم تلويث البيئة؟ استدل �
...............................................................................................  ...................................  
...................................................................................................................................  

  .................................................................................................وضح أخطار التلوث على البيئة �
 ...........................................................................................................................  .....  

..................................................................................................................................  
  :علق على الرسم التايل �
  
  
  
  
  
  
  
  .......................................................................... أربعة حلول عملية حلمايتهاد، حد"البيئة اآلن يف خطر "�

...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  

  )يف ورقة مزدوجةب أج(.  االحتباس احلراري-طبقة األوزون: احبث يف املصطلحات التالية 	

 إلى تحسينها والمحافظة عليها إال إذا ل الطفل يحب بيئته، ويِميال يمكن أن نرى"  

محبة و مركزة أساسا على التَّذَوقتكون متجمالية خَضع في مراحل نموه لتربية فنية 
إلصالح ن لى ذلك إال إذا فهم الطفل أنه مسخر في هذا الكول، وال يتأتَّالجماخير وال

عالقة اإلنسان بربه والجميل في شريعة اإلسالم أنها نظمت . والعبادة؛ وهي قمة الصالح
  )ح.ج( "....خالقه والناس والكون والنفس، ما يرى وما ال يرى

  ...............................................................................................يف ضوء الدرس النص وضح هذا -  
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................  
  

���ن� א

���� א�
 

 א�� ��
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  احملافظة على التوازن البيئي:الدرس الرابع

  

  :���7م�א��9אزن�א����" �
 ويقصد به كذلك ذلك االعتدال والتكامل والتوازن .الوجود/ بط الذي خلق عليه الكونهو نظام دقيق ميثل التكامل والترا �       

�. والغالف احلَيِوي خاصةالوجود عامة،لذي خلق اهللا عليه والوظيفي والترابط الدقيق ا �
  

  :א�'R	X&�א�W�TUV�א��9אزن�א����" �
  ... الطيوراألشجار، الغابات، احليوانات، احلشرات،: א�%�$#�"�א! � �     
  ...احمليط اجلوي واحمليط املائي واحمليط اليابس :א�%�$#�"�'&�א! � �     

  

  :*-,�א��	������א��9אزن�א����" �
ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا ﴿ :تعاىلقال . لذنوب الكبرية واجلَِليلَِةواجب وجوبا عينيا؛ والتسبب يف اختالل التوازن البيئي من ا  

  .)41/الروم( .﴾كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
  

أمراض يهم وإفسادهم؛ من لبيئية وغريها؛ فيكون العذاب من صنع أيدومعاصيهم وجتاوزام االفاسد   الناِسكل الفساد صنع      فأصل 
 فاهللا سبحانه وتعاىل قدر األشياء؛ أي علم مقاديرها )49/القمر( .﴾إن كل شيء خلقناه بقدر﴿ :قال عز وجل كذلك ... وتوتراتوأوبئة

  ...وأحواهلا وأزمنتها قبل إجيادها؛ فالكون خملوق وفقا ملقادير إهلية
  

  :D9Mل�א��9אزن�א����"��X�א �
 كثرة -جة حرارة األرض  ارتفاع در- اتساع ثقب األزون - التصحر- اجنراف التربة- تلوث املياه- انقراض بعض األحياء-

  ... انصهار الثلوج يف القطبني- ارتفاع نسبة الغازات السامة يف اجلو-األمراض
  

  :) التوازن البيئيمن أجل احملافظة على( و?	AB�و�	���א�������<�אD9MYل�
 ترشيد استعمال - معاجلة النفايات ومياه الصرف الصحي- إحياء األراضي اجلافة والقاحلة- زرع األشجار والعناية ا إىل أن تنمو-

  ....مصادر الطاقة واستغالل املصادر النظيفة؛ غري امللوثة
  اإلنسان

  

  التلوث
  

  التربة   اهلواء   املاء
  

  ياختالل التوازن البيئ
  

كوارث 
  طبيعية

االحنباس   
  احلراري

األمراض           
  واألوبئة

اتساع ثقب    
  األزون

  التصحر 

  

  ــــــــياءر األحـــــــــرتضـ
  

   وموته؛  اإلنساناضطراب/ تعاسة/ شقاء
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  ...................................................................................................................التوازن البيئي: ما املقصود ب �

......................................................................................................................................... ................  
  ......................................................................)49/ سورة القمر(".إن كل شيء خلقناه بقدر " :  قوله عز وجلفسر �

.........................................................................................................................................................  
  ..............................................................................................................حتقيق توازن بيئي ؟ ما السبيل إىل  �

.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  

  )أجب خلف الصفحة(.  يف التوازن البيئي- الطيور -األشجار : بني مكانة  �
  ....................................................................................................... ثالث نتائج الختالل التوازن البيئيحدد �

.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  

�   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .صغ الدرس يف خطاطة توضيحية مفصلة 	

  :واحرص على العناصر التالية". التربية البيئية:" مال من خالل وحدةأجنز فرضا متكا 

 أن تكون األسئلة متنوعة، •

 أن تكون األسئلة واضحة، •

 أن تستثمر النصوص الشرعية؛ القرآنية والسنية، •

 .أن ال تكون أسئلة تعجيزية •
  
  
  
  

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................  
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معظم التقدم االقتصادي البادي، قد يكون يف واقع : " ، وهو عامل رياضي يف جامعة بريتش كولومبياc clarkقال كولن كالرك 
  ". يعياألمر وهماً خادعا قائما على اإلخفاق يف تفسري تناقص رأس املال الطب

  )290: الصفحة2004-306عرفة العدد انظر أنثوية العلم عامل امل(
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