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)مادة امليد( 8102 تلخيص            

 اإلسالم وقضااي العصر
 مقدم من مجموعة : 

عة   ري  اء_الش   #أ حب 
عدإد : رميا يوسف  إ 

 

وك#أرجعلى امللخص ...  عالكتاب جيدًا مث راج ادرس*  
  منا املرحو زميل كل ما يعود من فائدة يف ىذا امللخص صدقة جارية عن

 عبد الرمحن الوثريي
حيتوي على آايت قرآنية ،يرجى عدم امللخص 

لغريك لتعم  اعطائومنو  االستفادةرميو وبعد 
 الفائدة
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يعة  الوحدة األوىل : مقاصد الشر
 

 * مماصد الشرٌعة اصطالحاً : الؽاٌات التً وضعت الشرٌعة ألجل تحمٌمها، لمصلحة العباد.

مصادر معرفة مماصد الشرٌعة :                               
 

السنة النبوٌة            المرآن الكرٌم                                

دون نمص أو زللوتوضٌحه توضٌحاً كامالً (2لمعرفة مماصد الشرٌعة دون تشوٌه ، المدخل السلٌم (1*ٌمثالن :   

 

*المحور األساسً التً تدور حوله مماصد الشرٌعة اإلسالمٌة : إلامة مصالح اإلنسان فً الحٌاة الدنٌا 

 واألخرة وتحمٌك سعادته ،وٌوضح ذلن من خالل :

1( بٌنه المرآن الكرٌم من إلامة العدل بٌن الناس وتحمٌك المسط وهو الؽاٌة من ارسال الرسل وتنزٌل الكتب وتشرٌع 

  الشرابع

   (لَمَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلََنا بِاْلبٌَِّنَاِت َوأَنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكتَاَب َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم النَّاُس بِاْلِمْسطِ الدلٌل ، لوله تعالى : )      

 2( تنبٌه المرآن الى الرحمة بالخلك واإلحسان إلٌهم هً الؽاٌة من بعثة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وإرساله لكافة الناس 

(َوَما أَْرَسْلنَاَن إَِّلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمٌنَ ): لوله تعالى الدلٌل        

 3( تؤكٌد المرآن على أن التٌسٌر على الناس والتخفٌؾ عنهم والشفمة بهم هً من أعظم مماصد الشرٌعة

ُ بِكُُم اْلٌُْسَر َوََّل ٌُِرٌُد بِكُُم اْلعُْسرَ : )لوله تعالىالدلٌل     (ٌُِرٌُد َّللاَّ  

كل ممصد خرج عن طبٌعته فهو لٌس من الشرٌعة وإن دخل فً وحكمة كلها ،وإن مماصد الشرٌعة عدل ورحمة ومصالح و*

. ملسو هيلع هللا ىلص لرضه وحكمته الدالة على صدق الرسوه فً أالشرٌعة بالتؤوٌل ، فالشرٌعة عدل هللا بٌن عباده ورحمته بٌن خلمه وظل  

 

:  مماصد الشرٌعة معتبرة وتستهدؾ**  

خرةٌك أمنه واستمراره فً الدنٌا واآلبه  وصون كرامته وكفالة حرٌته وتحم(نفع اإلنسان والحفاظ على بما1  

بخٌراتها والحفاظ على البٌبة فٌها نتفاعوَّلطالاتها  واستثمار(إعمار األرض وتنمٌتها والحفاظ على مواردها 2  

امة التواصل  والتعارؾ اإلنسانًالتعاون بٌن الناس فً بناء المشتركات اإلنسانٌة الجامعة وإل(3  

                   تَعَاَرفُوا  إِنَّ "ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْمنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى َوَجعَْلَناُكْم ُشعُوبًا َولَبَابَِل لِ :ودل علٌه لوله تعالى  

َ َعِلٌٌم َخبٌِرٌ  ِ أَتْمَاُكْم  إِنَّ َّللاَّ  "أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

بٌن المرآن الكرٌم ومصالح اإلنسان )مماصد الخالك ومصالح اخلك ( فالشرٌعة  واَّللتران* وهذا ٌدل على التالزم   

رحبت بكل المنجزات اإلنسانٌة والعادات اَّلجتماعٌة ، وأثنى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتمدٌره لحلؾ الفضول : الذي ولع فً الجاهلٌة             

المظلوم منن الظالم ورد الحموق الى أصحابها . َّلنتصار  

 



 
3 

مظاهر تعامل الشرٌعة اإلسالمٌة مع عادات الناس وأعرافهم التً كانت لبل اإلسالم : ***  

ما أقرتو الشريعة :   ما أبطلتو الشريعة :  اجملال : 
امالت الفاسدة مثل بيع الغرر ملا فيو مفاسد كثرية املع  جمال املعامالت املالية: العقود اليت حتقق مصاحل الناس كالبيع واإلجارة والشركة والرىن 

 جمال العالقات األسرية: الزواج لتحصني الفرد وبناء اجملتمع حرمت الزان ملا فيو ضياع انساب وفساد اجملتمع
القصاص يف اجلاىلية كالثأر من أىل القتيلما كان يقرتن بعقوبة  فقطعقوبة القصاص على اجلاين وحده    جمال العقوابت : 

 

:أهمٌتها ** مراتب مماصد الشرٌعة من حٌث   

 _المرتبة األولى: المصالح الضرورٌة :

اد وفً على فس التً َّل بد منها فً لٌام مصالح الدٌن والدنٌا واذا فُمدت لم تجر مصالح الدنٌا على استمامة بل

المال(5النسل ،(4العمل ،(3النفس ، (2الدٌن ، (1وهم المصالح الخمس : األخرى فوت النجاة والنعٌم  

 

ممصد الحفاظ على الدٌن:**  

مجموع ما شرعه هللا تعالى من األحكام  سواء كانت هذه األحكام تتعلك بالعمٌدة أو العبادة أو األخالق أو المعامالت. _الدٌن:   

،حٌاة، ألن الحٌاه َّل تستمٌم دونهوالحفاظ علٌه من ضرورات ال اظ على الدٌن فً صدارة مماصد الشرٌعة ،_ الحف  

الدٌن ضروري فً 

 حٌاة اَّلنسان

*الدٌن ضروري فً 

اَّلخاللًجانبه   

الدٌن ضروري فً الجانب 

 التشرٌعً
 الدٌن ضروري فً جانب

العمٌدة   
ٌلبً حاجات اَّلنسان 
الفطرٌة والوجدانٌة 

شبع حاجات الروح وٌ
 ومطالبها

فهو من بواعث التً 
تدفع أفراد المجتمع لعمل 

الخٌر واداء الواجب ، 
اجة الى حوالمجتمع ب

 ضوابط اخاللٌة تحكم
عاللاتهم وتلزم كل واحن 

.عند حده  

ٌنظم حٌاة الفرد والمجتمع 
من خالل التشرٌعات 

العملٌة المختلفة التً 
ترسً لواعد العدالة 

ٌة وتبٌن والمساوة والحر
 حموق األفراد وواجباتهم

ذه التشرٌعات تنظم وه
نسان فً الحٌاة حركة اإل
 وتضبطها

ٌعرفه بحمٌمة اإلنسان والؽاٌة من  (1
وجوده وأنه مخلوق هلل تعالى خلمه 
للمٌام بواجب العبادة والخالفة فً 

 األرض
 

( ٌعرفه بحمٌمة الخالك وبصفاته 2
 وبعاللته بالمخلوق 

 
وانه مسخر  الكون ( ٌعرفه بحمٌمة3

لحاجات اإلنسان ومنافعه لٌفٌد منه 
 وٌنعم بخٌراته

 
( ٌعرؾ اإلنسان بالمصٌر الذي ٌنتهً 4

 إلٌه وبحٌاة اآلخرة
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   ** ممصد الحفاظ على النفس :

النفس : هً نفس اَّلنسان الذي ٌموم بالجسد والروح معاً ،وٌدخل فً مشموَّلته جمٌع أعضاء اإلنسان وأجهزته 

  على الدٌن()الحفاظ على النفس بعد الحفاظ  المختلفةه وحواس

توفٌر جمٌع اسباب الموة للذات اإلنسانٌة .(2الحفاظ على حٌاة اَّلنسان ، (1ٌكون الحفاظ على النفس من خالل :   

على وجود النفس  متولفةممر فً جمٌع الشرابع للسماوٌة ، وجمٌع المماصد الضرورٌة الحفاظ على النفس و 

والحفاظ على العمل ،وعدم الدٌن ،ولعدم ضرورة النسل ، بؤصللو عدم المتكلؾ لعدم من ٌتدٌن وٌنهض نٌة )اَّلنسا

 اهمٌة المال(

_اعظم فساد ٌمع فً الدنٌا هو مفسدة تفوٌت الحٌاة اَّلنسانٌة.   

 

 ممصد الحفاظ على العمل :

: منها ما ٌكونذه الموة وهعلوم واإلدراكات ، : لوة النفس اَّلنسانٌة بها تستعد للالعمل   

ً  وتكون من خالل العلوم ً  مركوزاً فً النفس                                 مكتسبا   ؼرٌزٌا

 بؤصل الخلمة التً خلك هللا               أو              والتجارب والمعارؾ وازدٌاد تلن 

  الموة بنمو اَّلنسان نفسه                                               بها اَّلنسان  

  

وفهم الحمابك والحكم على اَّلمور ز لوته المدركة َّل ٌستطٌع التمٌالحفاظ على العمل من الضرورٌات ؛ َّلن اَّلنسان بؽٌر *  

مٌة بمصلحة العمل تتسع عناٌة الشرٌعة اَّلسال*  

عناصر ربٌسٌة ثالثة : 
1)

تنمٌة العمل ، 
2)

وفهم العمل ، 
3 )

العملواعمال   

 

او من حٌث تؽذٌة حٌث لدرته على التفكٌر العلمً ، سواء من، الممكنةنمٌة العمل : جعله فً احسن حاَّلته ت_

  العمل بالمعارؾ والمهارات

حفظ العمل : المحافظة على سالمة الحواس والجهاز العصبً والمخ والمحافظة على لدرات العمل بتؤدٌة وظابفه_   

ابرز وسابل ذلن العبادات العملٌة كالتفكٌر والتدبر والتبصر واَّلعتبارمن إعمال العمل : تفعٌله وتشؽٌله ، _  

 مدح المرآن من ٌعملون عملهم ، وذم الذٌن ٌعطلون عمولهم ،

( الذٌن َّل ٌعملون را من الجنلوله تعالى : ) ولمد درأنا لجهنم كثٌ   

لعلماء .. عزٌز ؼفورالوله تعالى : )انما ٌخشى هللا من عباده اومدح المرآن الكرٌم العلماء ،   

.ممتضٌات العلم اعمال العمل وتنمٌته ، فال حٌاة للعمل بدون العلم ، وَّل امكانٌة تحصٌل العلم بدون العمل  
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: ممصد الحفاظ على النسل  *  

  النسل  : الذرٌة التً تعمب اَّلباء وتخلفهم فً بماء واستمرار وجود النوع اَّلنسانً

، تتعزز اَّلمم لوتها وتصون َّلرض ونهضتها ونموها وازدهارها عمارة ا تتحمك :النسل من الضرورٌات_

 اعراضها واموالها وتحمً حمولها

ٌعنً تنالص النوع اَّلنسانً ومن ثم فناإه وانمراضه النسل ضٌاع  
 

لنسل المطلوب فً الشرع ، هو النسل الناشا عن الزواج الشرعً الصحٌح ،فهو السبٌل الوحٌد َّلمتداد _ا

شري وبمابه،  والنسب الذي َّل شن فٌه عن طرٌك النكاح التً لرره الشارعالنسل الب . 
 

   **ممصد الحفاظ على المال

: كل ما ٌنتفع به الناس انتفاعاً مشروعاً وله لٌمة مادٌة بٌنهم ، فٌشمل اَّلعٌان والمنافع والدٌون ، المال 

المتموَّلتوٌستوعب النمود وثروات اَّلرض والطعام والمسكن واللباس وجمٌع    

اَّلفراد وممتلكاتهم الخاصة ، بل اٌضاً الحفاظ على اموال األمم ، فالحفاظ على  فاظ على المال لٌس فمط اموالالح

 المال ٌرتبط بالحفاظ على وجود األمة وتموٌة شوكتها ..

 

 المرتبة : تعرٌفها : مثال :

راعت الشرٌعة التكلٌؾ للتٌسٌر مثل : شرعت 
كالصالة لاعداً اذ لم : لمرضه للمرٌض احكام مخففة 

ٌستطع لابماٌ ، أو على جنب إن لم ٌستطع لاعداً ، 
واإلفطار برمضان ، المسح على الخفٌن ،واٌضاً 

والعمود كالمزارعة والمسالاة والمضاربة فهو لٌس 
 امراً اصلٌاً او ضرورٌاً لتحمٌك مصالح الناس فٌه

هً المرتبة الوسطى من المصالح والمماصد 
صالح ذات أهمٌة بالؽة فً الدٌن ،وهً م

والدنٌا ،لكنها َّل تصل الى الضرورٌة ، أي 
انها مفتمر الٌها من حٌث رفع الضٌك المإدي 
فً الؽالب الى الضٌك والحرج ،لكنه َّل ٌصل 

 الفساد العادي المتولع فً المصالح العامة

: المرتبة الثانٌة
 المصالح الحاجٌة

ند كل مسجد  ، أخذ الزٌنة ع (الدعوة الى1مثل : 
        طٌب عند حضور الجمع والجماعات ،ت(ال2
        ذوي الصوت الحسن ، ةاألبم اختٌار(حسن 3
                        (تجهٌز المساجد بالفرش 4
                      (المرافك الصحٌة النظٌفة 5
                            أحسن الدعاة و واختٌار(6،

                               باء لتبلٌػ الدعوة الخط
                      الطعام والشراب بالتحلً بآدا(7،

                            لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : وكل بٌمٌنن
 وكل مما ٌلٌن

األخذ بما ٌلٌك من المحاسن فً العبادات 
والعادات ، واعتنت بها الشرٌعة التً تتم 

المصالح الضرورٌة فً جمٌع مجاَّلت 
 الحٌاة

 

: المرتبة الثالثة
 المصالح التحسٌنٌة
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:ة بٌن مراتب المماصد الثالثة *العالل   
 اختالل_المصالح الحاجٌة والتحسٌنٌة بمثابة السٌاج الحامً للضرورٌات وإن ضٌعت ٌإدي إلى 

 الضرورٌات وهذا ٌعنً أن الحاجٌات والتحسٌنٌات هً مكمالت للضرورٌات ، مثل :

الة على جنب إن _األحكام المخففة على المرٌض : الصالة لاعداً إن لم ٌستطع لابماً ، والص
 لم ٌستطع لاعداً ، المسح على الجبٌرة ،واإلفطار فً رمضان

 
_العمود التً شرعت تٌسٌراً للناس : كالمزارعة والمسالاة والمضاربة ،فإذا تولؾ التعامل 

 بها ٌإدي َّلنعدام وسٌلة الحفاظ على المال
  

لزوجٌن لألخر وأن _شرعت الوسابل التحسٌنٌة للحفاظ على النسل : كؤن ٌتزٌن كل من ا
 ٌتحال بآداب المعاملة

 
  

 ** طرق الحفاظ على مماصد الشرٌعة :

ما ٌتحمك به جلب المصالح : تثبٌتها وتنمٌتها ) جانب الوجود ( :الطرٌمة األولى-  

ما ٌتحمك به درء المفاسد بمنع إفسادها وتعطٌلها )جانب العدم(: _الطرٌمة الثانٌة  

األحكام الشرعٌة من النصوص الشرعٌة ،حٌث حفظ المصالح * ومن الوجود والعدم ٌدخل كل 
 بجانب الوجود ، 

 ودرء المفاسد من جانب العدم.

اما التً لم ترد فٌها نصوص شرعٌة فً المضاٌا المستجدة المعاصرة ،ٌمكن الحكم علٌها من مماصد  *
او بالتضٌٌع والتفوٌت  الشرٌعة واعطابها وصفها الشرعً المناسب وذلن بالحفظ والرعاٌة تكون جابزة ،

 وبذلن تكون محظورة ، وهذا ٌدل على مرونة الشرٌعة على امتداد الزمان ، وعلٌه :

 _كل ما ٌحافظ على الدٌن فهو تصرؾ مناسب وكل ما ٌضر الدٌن فهو مخالؾ لمماصد الشرٌعة

 _كل ما ٌحافظ على النفس وجوداً واستبماء فهو مناسب وكل ما ٌضر النفس 

فهو مخالؾ وٌإدي للفساد  

 _وكل ما ٌحافظ على النسل وٌموي رابطة الزواج فهو مناسب الشرٌعة ،

وكل ما ٌإذي النسل فهو مخالؾ    
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 **الحفاظ على مماصد الشرٌعة من حٌث الوجود والعدم ٌتحلى الكثٌر من األحكام والتدابٌر الشرعٌة :

الدٌن :-   

: العدم حٌثجانب الحفاظ على الدٌن  من  الوجود : حٌثفاظ على الدٌن  من جانب الح   

الردة عن اإلسالم جرٌمة تستجوب العموبة  اعتبار -1
 لما فٌه تشوٌه للدٌن.

النهً عن الؽلو والتشدد فً الدٌن َّلنه ٌإدي الى  -2
 انمطاع متابعة التدٌن

حول اإلسالم والتصدي نثار منع الشبهات التً ت -3
 لمحاوَّلت تحرٌؾ الدٌن

مان واركان اإلسالم ، فحفظ  الدٌن شرعت أركان اإلٌ -1
 ٌحصل فً ثالث معاٍن : اَّلسالم واَّلٌمان واَّلحسان .

وجب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر وفك أصول  -2
 الشرٌعة وبٌان حدود هللا تعالى.

 شرعت الجهاد فً سبٌل هللا لحفظ الدٌن ونشر الخٌر-3
 والعدل وانماذ المستضعفٌن.

طٌات العلمٌة المعاصرة فً الدعوة الى من المع اَّلستفادة -4
 اإلسالم كإنشاء المنوات الفضابٌة لبٌان حمابك اإلسالم.

 : النفس-

: العدم حٌثجانب الحفاظ على النفس من  :جانب الحفاظ على النفس من حٌث الوجود    

الطلب من األخر أن  تحرٌم اَّلنتحار )لتل النفس( او -1
 ٌمتله أو شرب السم

عدواناً تجب علٌه  لتالً عمداً  ةساً معصوممن  لتل نف-2
 عموبة المصاص للحفاظ على حٌاة اإلنسان 

فً حالة الحرب والمنازعات َّل ٌجوز لتل من لم -3
ٌشارن فً المتال كالشٌخ والمرآة والطفل ،والجرٌح 
 حك فً أن ٌتداوى واألسٌر أن ٌإوى وٌكسى وٌطعم

فاظ على اصدار التشرٌعات والموانٌن التً تكفل الح -4
الولابٌة من  التدابٌرالبٌبة من التلوث واسبابه، واتخاذ 

 األمراض واألوببة والحوادث الضارة بالنفوس

شرع اإلسالم التمتع بالطٌبات من الطعام والشراب  -1
فٌه نفع للحٌاة اإلنسانٌة والملبس والمسكن وكل ما  

النظافة والصحة العامة  ىالشرٌعة الى الحفاظ عل دعت -2
د والمجتمع وتوفٌر األسباب التً تتحمك بها سالمة للفر

 األفراد

الحض على إعمار األرض وتنمٌتها واستؽالل طالتها  -3
زراعٌاً وصناعٌاً وتجارٌاً وعمرانٌاً والعمل على اإلنتاج حتى 

 لٌام الساعة

حفظ النفس فً الجانب المادي والمعنوي ،من خالل -4
 الشراب والطعام والملبس والمسكن
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العمل :-   

: العدم حٌثجانب الحفاظ على العمل من  الوجود : حٌثجانب الحفاظ على العمل من    

تحرٌم جمٌع المفسدات العملٌة من المؤكوَّلت -1
والمشروبات والمخدرات لما فٌها تضٌٌع لممصد من مماصد 

 الدٌن.

منع جمٌع التصرفات المإدٌة لتعطٌل وظٌفة العمل او  -2
ومنع حرٌة الرأي وتؽٌٌب فرٌضة الشورىالتشوٌش علٌه،   

الكونٌة التً ترشد الحض على إعمال العمل بالتدبر والتفكر فً آٌات هللا  -1
الخالك وعظمتهالى اإلٌمان ب  

ضرورة العمل على إلزامٌة التعلٌم والدعوة على مكافحة األمٌة لجمٌع  -2
 فبات الشعب

لمتخصصة له.التشجٌع على البحث العلمً وإلامة المراكز ا -3  

تبنً السٌاسات التً ترؼب األفراد بحب المراءة والحث علٌها. -4  

النسل : -  

: العدم حٌثالحفاظ على النسل من  الوجود : حٌثالحفاظ على النسل من    

تحرٌم نكاح المتعة والنكاح المإلت الذي ٌنافً ممصد -1
 الحفاظ على النسل بالزواج .

) زواج المثلٌٌن( وهو من  تحرٌم الزنا والشذوذ الجنسً -2
 أعظم الكبابر وأشد المنكرات

َّل ٌجوز اإلجهاض اَّل فً الحاَّلت الضرورة وفك شروط  -3
 وضوابط خاصة.

ٌحرم استبصال المدرة على اإلنجاب )اإلعمام او التعمٌم(  -4
وفك ضوابط شرعٌة. مالم تدع الى ذلن ضرورة  

األمراض  اإللزام بالفحص الطبً لبل الزواج للولاٌة من-5
 الوراثٌة واألمراض المعدٌة.

1-  ً واختٌار  ترؼٌب الشباب بالزواج إلٌجاد النسل والذرٌة شرعا
األكفاءالزوجات الصالحات واألزواج   

تبنً السٌاسات التً تٌسر أمور الزواج بمنح الراؼبٌن فٌه  -2
الحوافز والمروض الحسنة وتوفٌر الرعاٌة الصحٌة الالزمة 

.مراكز التوجٌه األسريلألمهات ، وإٌجاد   

المال :-  

: العدم حٌثالحفاظ على المال من  الوجود : حٌثالحفاظ على المال من    

               على أموال األفراد  اَّلعتداءتحرٌم -1
 وممتلكاتهم الخاصة 

                  النهً عن اإلسراؾ والتبذٌر ،وعن -2
                اإلمسان والتمتٌر فً إنفاق األموال أو

 استهالكها

                        تحرٌم العمود التً تضمن الربا أو -3
                         الجهالة الفاحشة ؛إلنها الؽرر او

األموال ونشوء األزمات ضٌاع السبب فً  

الحض على العمل والكسب واإلنتاج بمختلؾ مجاَّلته وأسالٌبه -1
 المشروعة من تجارة وصناعة

مر بها األموال وتنمى تشرٌع جملة كبٌرة من العمود المالٌة التً تستث -2
 بها الثمرات وٌتحمك بها رواج األموال 

أن األصل فً العمود والمعامالت المالٌة هو اإلباحة َّل الحظر  اعتبار- 3
جمٌع العمود المالٌة المعاصرة َّلستٌعاب؛  

... ال تنسونا من دعواتكم  انتهت الوحدة  
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 الوحدة الثانية : اإلسالم والبيئة
 

وهو نتٌجة ن مشاكل البٌبة هو أشد األخطار التً واجهت اإلنسان منذ أن خلمه هللا ع جالخطر النات*
لدى الدول الصناعٌة المنتجة للنفط َّل زالت تإخر معالجة هذه اَّلختالَّلت  وَّللتصادٌةاَّلنانٌة السٌاسٌة 

البٌبٌة ، ومن مظاهر هذه األنانٌة السٌاسٌة : انسحاب  الوَّلٌات المتحدة األمرٌكٌة من اتفالٌة بارٌس 
الؽازٌة. اَّلنبعاثاتلحماٌة المناخ وتخفٌض   

 

:  واصطالحاالمنزل( )لؽة : المسكن أو *تعرٌؾ البٌبة   

التً تتجاوز فً توازن على اإلنسان والكابنات  واَّللتصادٌةوالثمافٌة  واَّلجتماعٌةالطبٌعٌة  العواملمجموعة من   -1
انسة(األخرى بطرٌك مباشر وؼٌر مباشر. )مجموعة متج  

إطار ٌحٌى فٌه اإلنسان وٌحصل منه على ممومات حٌاته وٌمارس فٌه عاللاته مع ألرانه من بنً البشر -2  

مجموعة من الموارد والعناصر الحٌة وؼٌر الحٌة التً تشكل وسطاً حٌوٌاً مالبماً لعٌش الكابنات واألحٌاء -3  

 

تعلمة بالنشاطات البشرٌة فً مفهوم البٌبة، أمران :*الذي حفز الكتاب فً التعرٌؾ األول على إدخال األمور الم  

ة التً خلمها هللا تعالى تتؤثر بالعوامل المتعلمة بالنشاطات البشرٌة إن سلما أو حرباً عأن الطبٌ -1  

... اَّللتصادٌةإطالق لفظ البٌبة على هذه األنشطة البشرٌة تجاوزاً، كؤن ٌمال البٌبة السٌاسٌة ، البٌبة  -2  
 

* واألصح لصر تعرٌؾ البٌبة على العوامل الطبٌعٌة  )المتبادر الى الذهن( ، وَّل ٌطلك لفظ البٌبة على النشاطات 
البشرٌة ، وأما تؤثٌر البٌبة على النشاطات البشرٌة سواء فً حال السلم او فً حال الحرب َّل ٌجوز أن تدخل فً 

س بطرٌمة سلبٌة ، والتً تحمً البٌبة عندما مفهوم البٌبة ، وهذه النشاطات تكون من مفسدات البٌبة حٌن تمار
 تمارس بطرٌمة إٌجابٌة.

 

: اصطالحا*مفهوم التلوث   

              اإلنسانٌة فً تكوٌن حالة  لألنشطةالتؽٌٌر الذي ٌحدث بفعل التؤثٌر المباشر وؼٌر المباشر  -1
               أو األنشطة التً كان من المستطاع المٌام بها فً اَّلستعماَّلتالوسط على نحو ٌخل ببعض 

 الحالة الطبٌعٌة.

إدخال اإلنسان بطرٌك مباشر أو ؼٌر مباشر لمواد فً البٌبة ،والذي ٌستتبع نتابج ضارة -2  

ٌعرض الصحة اإلنسانٌة للخطر ... على نحو   

؛ ألن الملوثات التً تتولد عن الممارسة البشرٌة تختلط بمكونات اَّلختالط:  *التلوث لؽة  

ه المكونات.البٌبة فتحدث بعض التؽٌرات فً هذ   



 
10 

.: الفساد )نمٌض الصالح( ، وهو ٌشمل كل األعمال الضارة بالبٌبة ومصادر تهدٌدها  *تعرٌؾ التلوث فً المرآن  

( َظَهَر اْلفََساُد فًِ اْلبَِرّ َواْلبَْحرِ ) بموله تعالى : الفساد فحصول   

ٌِْدي النَّاِس ) ، لوله تعالى : الفساد سبابوأ (بَِما َكَسبَْت أَ  

( ِلٌُِذٌمَُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا) ،لوله تعالى : الفسادج ونتاب  

( لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُونَ )بموله تعالى : الفسادوحل مشكلة   
 

 **أهم المواجهات التشرٌعٌة للسلون اإلنسانٌة اتجاه التلوث :

النصوص التشرٌعٌة :  -أ  

عمره وفك إرادته وشرعه( المستخلؾ هو اٌآت اإلستخالؾ )استخلؾ هللا اإلنسان فً هذا الكون لٌ -1
َن األَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فٌَِها : تعالى ولهن والمستخلؾ فٌه : هو الكون، لاإلنسا   ُهَو أَنَشؤَُكْم ِمّ

اآلٌات ٌدخل فٌها إفساد مجموعة النصوص التشرٌعٌة التً تنهً عن الفساد فً األرض  )عموم  -2
رَ لوله تعالى : ) البٌبة( َراٌت بِؤَْمِرِه إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت  َوَسخَّ ٌَْل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلمََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ لَُكْم اللَّ

( ِلمَْوٍم ٌَْعِملُونَ   

لخدمة اإلنسان  الكون فً فٌها هللا على عباده بتسخٌر مامجموع النصوص التشرٌعٌة التً ٌمتن  -3
َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَٰى ُجنُوبِِهْم َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخْلِك السََّماَواِت الَّ ) :تعالى ونفعه، لوله  ِذٌَن ٌَْذُكُروَن َّللاَّ

َذا بَاِطاًل ُسْبَحانََن فَِمنَا َعَذاَب النَّارِ    (َواأْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْمَت َهٰ

ماوات واألرضمجموعة من اآلٌات المرآنٌة الداعٌة إلى التفكر فً خلك الس -4  
 

المصالح المرسلة : -ب  

أو باإلبطال حٌث تعتبر المصالح موجهاً اساسٌاً اتجاه  باَّلعتبارالمصالح التً لم ٌتعرض لها الشرع  
 اَّلنتفاعالبٌبة )جلب المصالح  ودرء المفاسد( ، المحافظة على البٌبة صالحة ونمٌة كً تتمكن األجٌال من 

م المفاسدبالبٌبة، وافساد البٌبة من أعظ  

 

سد الذرابع :  -ج  

 تحرٌم أي فعل أو لول أو تصرؾ ٌإدي الى ما هو محرم وإن كان هذا الفعل أو المول 

 أو التصرؾ مباحاً لذاته ، أي نشاط إنسانً ٌضر البٌبة فهو محرم وإن كان النشاط مباح اصالً.
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مماصد الشرٌعة : -د   

والمصالح الضرورٌة الخمس : "حفظ الدٌن  لشرٌعةالحفاظ على البٌبة من المماصد الضرورٌة فً ا 
،والحفاظ على البٌبة تدخل فً أكثر من ممصد من مماصد الشرٌعة والمال والنفس والعمل والنسل" 

الضرورٌة ،فتدخل فً حفظ النفس من المخاطر واَّلمراض التً تنتج من فساد البٌبة، وحفظ المال حٌث 
 ٌإدي فساد البٌبة الى دمار المزروعات وٌتسبب فً أمراض اإلنسان.

 

السٌاسة الشرعٌة :   -هـ   

من  ؤن الرعٌة من لبل وَّلتهم بما ٌصلحهم من األمر والنهً  ، وما ٌحتاج الٌهعلى ش تتمثل فً المٌام
منافع لهم ودفع المضار عنهم ال لى تحمٌك مصالح  الرعٌة بجلبوضع ترتٌبات وأنظمة تإدي ا  

كٌفٌة محافظة السٌاسة الشرعٌة على البٌبة ؟ -  

طبة اتجاه بعض عناصر البٌبة وتتضمن من خالل سن الموانٌن التً من شؤنها أن تعدل من سلوكٌات الخا
الموانٌن عموبات وؼرامات مالٌة اتجاه اي سلون مضر للبٌبة هذه  

  *العرؾ : هو كل لول وفعل وترن اعتاد علٌه الناس.

كٌؾ ٌمكن حماٌة البٌبة من خالل العرؾ ؟ -  

تعمل على حماٌة  باعتبار العرؾ مصدراً من مصادر التشرٌع ممكن أن ٌكون مستنداً إلجراءات وتدابٌر
 البٌبة، من خالل سن األنظمة والتعلٌمات التً ٌعمل بها لتصبح عرفاً صالحاً.

 

التعاون الدولً :-ز  

تعاون الدول المسلمة مع الدول ؼٌر المسلمة فً المصالح المشتركة بٌن الدول ومن هذه المصالح حماٌة 
عب بعٌنه وإنما هً مصلحة مشتركة.البٌبة ؛ألن مصلحة حماٌة البٌبة لٌست لاصرة على دولة أو ش  

مثال على التعاون الدولً ؟ -  

والمعاهدات الدولٌة ، وٌجب على الدول اإلسالمٌة أن تمود بدور فاعل فً التنسٌك الدولً  اَّلتفالٌات
 للمحافظة على البٌبة وأن تولع المعاهدات واَّلتفالات الدولٌة العادلة فً هذا المجال
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:ابٌة الم**حماٌة البٌبة   

أهمٌة الماء فً حٌاة  اإلنسان والحٌوان ، وهو من أعظم النعم التً أنعم هللا بها على عباده وأمتن هللا 
البالؽة فً تسهٌل  حٌاة اإلنسان وٌدعوا هللا الى عدم افساد هذه النعمة ،  ألهمٌتهاعلى عبده بهذه النعمة 

: اَّلمتنانومن أوجه   

ٌْتُُم اْلَماَء الَِّذي تَْشَربُونَ َجاللُه : " لال َجلَّ  ، بالشرب اَّلمتنان -1 " أَفََرأَ  

ٍء َحًٍّ" :، لوله تعالى بالخلك ،فالماء هو أصل الحٌاه وأصل خلك اإلنسان باَّلمتنان -2 ًْ   "َوَجعَْلنَاْ ِمَن الَماِْء كُلَّ َش

ا علٌها الماء اهتّزت وَربت وأنبتت )﴿ وترى األرض هامدة فإذا أنزلن بإنبات النبات من خالل إنزال الماء اَّلمتنان -3

  من كل زوجٍ بهٌج ﴾

َر اْلبَْحَر ِلتَؤُْكلُواْ ِمْنهُ لَْحًما َطِرًٌّا  : على العباد باألكل من المخلولات التً تعٌش فً الماء اَّلمتنان -4 َوُهَو الَِّذي َسخَّ

  َوتَْستَْخِرُجواْ ِمْنهُ ِحْلٌَةً تَْلبَُسونََها 

َر لَُكُم اْلفُْلَن ِلتَْجِرَي فًِ اْلبَْحِر بِؤَْمِرهِ لوله تعالى : : الماء وسطاً مناسباً لوسابل النمل ارباعتب اَّلمتنان -5    َوَسخَّ

ٌُْكْم ِمْن السََّماِء َماًء ِلٌَُطِهَّرُكْم بِِه : لوله تعالى :  بالنظافة والتطهر اَّلمتنان -6 ُل َعلَ   َوٌُنَِزّ

**أهمٌة الماء :   

 بٌن الشرع أهمٌة الماء من خالل عدة أمور :

أن الماء هو أول المخلولات التً خلمها هللا تعالى  -1  

. الشارع الحكٌم أعتبر أن الماء أصل المخلولات كلها من حٌوان وإنسان -2  

النباتً الذي َّل ٌستؽنى عنه الكون فً تحمٌك التوازن فً  الؽطاءٌعتبر الماء أهم عامل فً تكوٌن  -3
 الؽالؾ الجوي بٌن األكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون

فٌه ثروات بمختلؾ أنواعها )سمكٌة ٌعتبر الماء المكان المناسب الذي ٌوجد  -4 
% من مساحة األرض 70المحٌطات واألنهار تشكل ما ٌزٌد عن  ، أو معدنٌة(

 تزخر الثروات السمكٌة واألمالح المعدنٌة

علبضابتعد البحار والمحٌطات طرلاً مناسبة لوسابل المواصالت التً تنمل الناس وا -5  

تً تإخذ إما شرباً عن طرٌك الفم وإما إبراً وحمناً فً الشراٌٌن استعمال الماء مذٌباً لبعض األدوٌة ال -6 
اء مهم فً مجال التنمٌة الصناعٌةالم -7//    واألوردة  

 

 

 

ا األبحاث العلمٌة أكدت أنه م -1
% من  وزن 90ٌزٌد على 

 أكثر الكابنات الحٌة هو الماء

ل الؽطاء النباتً من وساب-2
تؽذٌة اإلنسان والحٌوان فإن 
الماء ٌعتبر عامالً حاسماً فً 

 التنمٌة الزراعٌة

ٌاه خافضاً مالطب الحدٌث ٌوصً باستخدام ال
لدرجة حرارة الجسم باعتباره بدٌالً عن األدوٌة 

والعمالٌر الكٌماوٌة التً َّل تخلو من 
 المضاعفات جانبٌة

التطور الهابل فً وسابل النمل رؼم 
البرٌة والجوٌة اَّلعتماد األكبر فً 

نمل البضابع مثل البترول والمعدات 
 الثمٌلة ٌتم عن طرٌك البحر
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:**النهً عن تلوث الماء    

 أهتم اإلسالم بالمحافظة على مصادر الماء ومنعها من الفساد والتلوث ، من خالل :

ماء الراكد الشرع نهى عن التبول فً ال -1  

ر المسلمٌن بتؽطٌة األوانً واألسمٌة التً تكون فً المنازل منعاً من تلوٌثها مأ-2  

النهً عن التنفس أو النفخ فً الماء َّلنه ممكن أن ٌنتمل من هذا النفخ من انتمال الجراثٌم إلى اإلناء المنفوخ فٌه -3  

على التبول فً موارد المٌاه ٌدل على شناعة األمر ترتٌب اللعن وعد الشرع تلوٌث مصادر المٌاه مجلٌة للعن  -4
الكبٌر الذي تخطى به مصادر المٌاه من لبل الشرع الحكٌم. اَّلهتماموعلى   

 

اإلسراؾ ٌعد استنزاؾ للثروة المابٌة وإهدار لمصادرها وتعطٌل  **عدم استنزاؾ مصادر المٌاه :

 الكثٌر من المرافك التً ٌوجد بها الماء.

ابر على مصادر المٌاه ٌعد من أخطر ملوثات البٌبة وذلن لما ٌلً :واَّلستنزاؾ الج _ 

، مما ٌجعل الماء عاجزاً عن تحمٌك الماء وارتفاع نسبة الملوحة فٌه الضؽط الجابر على مصادر المٌاه ٌإدي الى تلوث -1
 األهداؾ والمصالح المتوخاة الٌه من الشرب واستعماله فً الزراعة وؼٌره.

و ندرته ٌإدٌان الى تلوث البٌبة ،وذلن لعدم توفر الماء الكافً للتطهٌر والتنظٌؾ.وب الماء أضن -2  

  اإلسراؾ فً استخدام الماء فً اَّلدوات المنزلٌة ٌإدي الى تحوٌالت من صالحة الى عادمة )من أكثر ملوثات البٌبة( -3

وتدفك عدد كبٌر من المٌاه 
 العادمة الى محطات التنمٌة

اإلسراؾ ٌإدي الى ضؽط كبٌر فً موارد البٌبة وممدارها وٌخل اخالَّلً                                     بتوازن الحٌوي    

ٌلحك ضرراً بالؽاً بهذه المحطات 
وٌضعؾ لدرتها على التنمٌة إلن 

االمٌاه تزٌد عن طالته    

  على المٌاه لالستحواذالصراعات اإلللٌمٌة والدولٌة  نضوب الماء أو ندرته ٌإدي الى                                         

تراجع وانخفاض ٌإدي الى 
 فً مستوٌات التنمٌة 

كون صراع حول المٌاهوالحروب فً  المرن الحالً سٌالصراعات ممولة                       

تراجع مستوٌات ٌإدي الى 
انتشار  يؤدي التكرٌر والتنمٌة

ة من الروابح الكرٌهة المنبعث
هذه المحطات والتً لد 

  تنتشر لمسافات بعٌدة

دلٌل صدق ممولةبٌن الدول الثالثة اندَّلع أزمة سد النهضة بٌن دول منبع نهر النٌل                                      
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وله *سبك لإلسالم فً وضع المبادئ والتعلٌمات التً تحول دون استنزاؾ المٌاه وحاجة العباد هلل تعالى ، ل

، ولد كان النهً عن اإلسراؾ فً استعمال المٌاه فً  "قل أريئتم إن أصبح مبئكم غورا فمه يأتيكم بمبء معيه"():  تعالى

 :اتجاهٌن 

ْر ): النصوص الناهٌة عن اإلسراؾ عموماً والتً ٌدخل فً عمومها إسراؾ المٌاه ، لوله تعالى :  األول اَّلتجاه_ َوََّل تُبَذِّ

(كل واشرب وتصدق من ؼٌر إسراؾ : )ملسو هيلع هللا ىلصول الرسول ، ول (تَْبِذًٌرا  

 

ً عن اإلسراؾ فً الماء بصفة خاصة : نهى اإلسالم اإلسراؾ فً الماء فً : النصوص التً جاءت تنه _اَّلتجاه الثانً

 العبادات مثل الطهارة ، والنصوص الدالة على ذلن :

1 - ًَّ ؤُ  َمرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبِ فََماَل :َما َهذَا السََّرُؾ ٌَا َسْعُد ؟ لَاَل : أَفًِ اْلُوُضوِء َسَرٌؾ ؟ لَاَل : نَعَْم ، َوإِْن ُكْنَت َعلَى بَِسْعٍد َوُهَو ٌَتََوضَّ
  نَْهٍر َجارٍ 

اه ثالثاً فؤر جاء أعرابً إلى النبً علٌه الصالة والسالم فسؤله عن الوضوءعن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده لال  -2
(ثم لال )هذا الوضوء فمن زاد على هذا فمد أساء أو تعدى أو ظلم  

:ربع الصاع أي ما المد : َّل ٌكاد ٌزٌد عن لترٌن ونصؾ والصاع ٌؽتسل بالصاع وٌتوضؤ بالمد ،  ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول  -3

  مل من الماء 625ٌساوي 
 

 *أهمٌة نظافة البٌبة البرٌة :

بنظافة البٌبة البرٌة التً ٌعٌش فٌها اَّلنسان من خالل عدة امور :اهتم اإلسالم _  

ٌدل على عناٌة اإلسالم بالبٌبة  وهذا اإلٌمان لنظافة )الطهارة( جزءاً من عمٌدة المسلم ونصؾالشرٌعة اعتبرت ا-1
َّل ٌجوز طمر النفاٌات فً األرض لما ٌترتب علٌه من اضرار بٌبٌة.وأٌضاً والطهارة أمر ضروري،  

(الطهور شطر اإلٌمان):  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول لول دل على ذلن    
 

  (وثٌابن فطهر) بداٌات نزول الوحً ، لوله تعالى:هذه التعالٌم بالنظافة والطهارة كانت من -2

صلى  التً هً الركن الثانً من اركان الدٌن ، لول الرسولالطهارة والنظافة من شروط صحة الصالة  -3
( الصالة عماد الدٌن...: ) سلمهللا علٌه و  

بالطرق العامة وإزالة األوساخ  الشرٌعةالنظافة والطهارة دٌناً ٌتمرب به المسلم الى هللا عناٌة  -4
  وإماطتن عن الطرٌك صدلة( تبسمن فً وجه اخٌن صدلة): ملسو هيلع هللا ىلصوالماذورات أجر ،لول الرسول 

بل على الملوثات األكثر اٌذاء للبٌبة والكابناتساخ والماذورات إماطة األذى لٌس ممصور فٌها على األو_  

  عدم اَّلهتمام بالنظافة مجلٌة للعذاب فً األخرة -5

(عذاب المبر منه البول فان عامة من استنزهوا):  ملسو هيلع هللا ىلص دل علٌه لول الرسول  

دل علٌه لول  فً األماكن العامة تبلٌػ الشرٌعة فً التشدٌد واإلعظام فً النكٌر على طرح الملوثات-6

  (البراز فً الموارد ولارعه الطرٌك والظل اتموا المالعن الثالث :):  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
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:**مجاَّلت حماٌة البٌبة ونظافتها    
، : من خالل األمر بالوضوء والؽسل واَّلهتمام بالنظافةالنظافة الشخصٌة  -أ  

م للطعام للمحافظة على الطعام والشراب والنهً عن تلوثها حتى َّل ٌتلوث نظافة اآلنٌة التً تستخد( 1 
 الؽذاء 

  2( نهً الرسول ص عن الجاّللة التً ٌظهر أثر النتن فً لحمها ، والنهً عن أي ملوث للبٌبة 

النهً عن تلوٌث المزروعات من خالل المبٌدات الضارة بالبٌبة من خالل حمنها بالهرمونات( 3  

 

المحافظة على نظافة المساجد إلنها أماكن العبادة التً ٌإمها المسلمون لٌمٌموا بها : المساجد نظافة  -ب

شعابرهم وعباداتهم وٌتدارسون فٌه أحوالهم وٌنظمون معٌشتهم ،واَّلهتمام بنظافة المسجد ٌحث اَّلهتمام باألماكن 

.العامة  

سالم بنظافة المسجد الحرام ، دل علٌه ، أمر هللا تعالى سٌدنا اسماعٌل وابراهٌم علٌهم ال  

كَّعِ السُُّجودِ لوله تعالى : ) ًَ ِللطَّابِِفٌَن َواْلعَاِكِفٌَن َوالرُّ ٌْتِ َرا بَ (َوَعِهْدنَا إِلَٰى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل أَن َطّهِ  

 

وساخ أهم المرافك العامة واسرع األماكن التً ٌمكن أن تتسرب الٌها األ : الطرق مننظافة الطرق  -ج

َّلنكشافها فٌجب المحافظة علٌها، وردت نصوص كثٌرة تؤمر بالمحافظة على الطرق ،منها : توالماذورا  

: إٌاكم والجلوَس فً الطرلاِت . لالوا : ٌا رسوَل هللِا ! ما لنا بُدٌّ من مجالِسنا . نتحدُث فٌها . لال ملسو هيلع هللا ىلصلول الرسول والدلٌل 
علٌِه وسلَم : فإذا أبٌتم إَّل المجلَس ، فؤعطوا الطرٌَك حمَّه . لالوا : وما حمُّه ؟ لال : ؼضُّ البصِر ،  رسوُل هللِا صلَّى هللاُ 

ًُ عن المنكرِ   .وكؾُّ األذى ، وردُّ السالِم ، واألمُر بالمعروِؾ ، والنه

هوا بالٌهودلول الرسول : نظفوا افنٌتكم وَّل تتشب نظافة األفنٌة والمنتزهات والمٌادٌن العامة : -د  

  ، واألمر بنظافة األشجار والؽابات لدورها الحٌوي فً التوازن البٌبً

 

 *حماٌة مكونات البٌبة البرٌة :

البر : هو البٌبة التً ٌعٌش فٌها اإلنسان وكثٌر من الحٌوانات والنباتات -  

                  األرض ولدر لذلن أهتم اإلسالم بالبٌبة البرٌة ونجد أن هللا سبحانه وتعالى أنبؤنا بانه خلك 
َر ِفٌَها) :ا وبارن فٌها ، لوله تعالىفٌها ألواته ًَ ِمن فَْولَِها َوبَاَرَن فٌَِها َولَدَّ                        َوَجعََل فٌَِها َرَواِس

  أَْلَواتََها فًِ أَْربَعَِة أٌََّاٍم َسَواء لِّلسَّابِِلٌَن (

                 اَّلنتفاع _وأمتن هللا على عباده أن سخر لهم األرض وذللها لهم أمرهم بالسٌر فٌها و
 بالرزق الذي لدره
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  **حماٌة الؽطاء النباتً :

 _الؽطاء النباتً له أهمٌة كبٌرة فً الحفاظ على التوازن البٌبً وله منافع لإلنسان والحٌوان ومنها :

ٌمنع انجراؾ التربة وتعرٌة األرض  -1  

الكلوروفٌلألرض من خالل التمثٌل ٌساهم فً المحافظة على التوازن بٌن الؽازات فً الؽالؾ الجوي المحٌط با -2  

تموم النباتات بامتصاص ثانً أكسٌد الكربون الذي ٌمذفه البشر من خالل التنفس  :الكلوروفٌلالتمثٌل 

الطبٌعً ومن خالل ممارسة أنشطتهم الصناعٌة ،وٌطرح األكسجٌن الذي ٌتنالص من خالل ذلن التنفس 
وهو التوازن المطلوب َّلستمرار الحٌاه البشرٌة.فٌحافظ على التوازن الدلٌك بٌن هذٌن الؽازٌن   

ٌموم الؽطاء النباتً بتلطٌؾ البٌبة البرٌة  والحد من درجات الحرارة ومماومة التصحر -3  

: والزراعة لما فٌها من منافعوحث اإلسالم على المحافظة على الؽطاء النباتً وحثه على ؼرس الؽراس _  

( فإن استطاع  اَّل ٌموم حتى ٌؽرسها فلٌؽرسها ت الساعة وفً ٌد أحدكم فسٌلةاذا لام):  ملسو هيلع هللا ىلصٌمول   

   (وَّل تمطعوا شجرا مثمرا): ملسو هيلع هللا ىلصوحرم الشرع لطع الشجر حتى فً الحرب : لول _

ذى ٌعد من منتجات المطاع الزراعً  وأن ل على تحرٌم اإلسراؾ فً األكل الً حرمت اإلسراؾ تد_األدلة الت
مطع الجابر لألشجار ٌإدي إلى مفاسد كثٌرة تلحك البٌبة.ال  

 

 *المواعد التً ٌمكن استحضارها فً هذا المجال :

:الماعدة تعرٌفها :  

ٌجزم من هذه الماعدة تحرٌم اَّلعتداء على الؽطاء النباتً بالمطع او التلوٌث 
 وان كان الفعل ٌحمك مصالح فإن َّل ٌشرع ذلن الفعل درء للمفسدة

مفاسد أولى من جلب المصالحدرء ال _ 

الحفاظ على الؽطاء النباتً من أوجب الواجبات َّلنه ٌتعلك بالمحافظة على 
 النفس التً تعد من المصالح الضرورٌة

 _ما َّل ٌتم الواجب اَّل به فهو واجب

وهً بعمومها تدل على منع اإلضرار بالؽطاء هذه الماعدة تمنع الضرر 
 النباتً 

 _َّل ضرر وَّل ضرار

حتى َّل ٌتم التعدي على الؽطاء النباتً   _تصرؾ اإلمام على الرعٌة منوط  
 بالمصلحة

 

اذا الرت الدولة اإلسالمٌة منع لطع األشجار ٌصبح محرماً وإن كان مباحاً بناًء على سلطة-  

 ولً األمر فً تمٌٌد المباح
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  *حماٌة الموارد الحٌوانٌة والطٌور :

اإلسالم  نسان ،ظهرت عناٌةتمرار الحٌاة فعلٌها ٌتؽذى اإلتعد الثروة الحٌوانٌة مهمه َّلس
 بالثروة الحٌوانٌة بعدة أمور :

وسخر لخدمة اإلنسان وتسهٌل سبل حٌاته الحٌواناتإظهار عظٌم نفعها لإلنسان بما خلك هللا من -1  

( ؤُْكلُونَ َواأْلَْنعَاَم َخلَمََها َلُكْم فٌَِها ِدْؾٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَ ) لوله تعالى :  
 

ركوباً أو حمالً أو  اَّلنتفاع، والرفك به ٌمتد إلى الرفك به عند  تالحٌواناحض اإلسالم على الرفك بهذه -2
 ً ، لول ص : إن هللا كتب اإلحسان على كل شًء ذبحا  

 

بة الحفاظ على الثروة الحٌوانٌة وعدم استعمالها فً ؼٌر منفعة لتحمٌك التوازن البٌبً بٌن عناصر البٌ-3
ومكوناتها ، وجاءت النصوص تنهً المسلمٌن من لتل الحٌوانات لمجرد التسلٌة للمحافظة على دٌمومة 

من لتل عصفورا عبثا عج الً هللا ٌوم المٌامة ٌمول: ٌا رب  : ملسو هيلع هللا ىلص الثروة الحٌوانٌة واستمرارها ، دل لول الرسول

  ان فالنا لتلنً عبثا و لم ٌمتلنً لمنفعة"
 

فً الثروة الحٌوانٌة اَّلنتفاعالنهً عن اإلسراؾ فً -4  
 

تنمٌة الثروة الحٌوانٌة واكثارها لتحمٌك المنافع للجنس البشري. -5  

(فً الؽنم انها بركة):  ملسو هيلع هللا ىلص لول الرسول  
 

 **حماٌة التنوع الحٌوي :

تمع حٌوي معٌن وهو الدور البٌبً تعدد األنواع النباتٌة والحٌوانٌة الموجودة فً مج:_التنوع الحٌوي 
 الذي ٌلعبه الكابن الحً فً إطار المجتمع والنظام البٌبً 

 اآلٌات الدالة على التنوع الحٌوي :

ٌْنِ )لوله تعالى: -1 ٌِْن اثْنَ ٌَْل النََّهارَ   َوِمْن ُكِلّ الثََّمَراِت َجعََل فٌَِها َزْوَج ٌَاٍت ِلمَ  ٌُْؽِشً اللَّ ِلَن آَل
(ْوٍم ٌَتَفَكَُّرونَ إِنَّ فًِ ذَٰ  

ٌِْن لََعلَُّكْم تَذَكَُّروَن()لوله تعالى : -2 ٍء َخلَْمنَا َزْوَج ًْ   َوِمْن ُكّلِ َش

(وأنه خلك الزوجٌن الذكر واألنثى)لوله تعالى : -3  

  أمر هللا سٌدنا نوح أن ٌحمل على سفٌنته من كل حٌوان زوجٌن لٌبدأ الحٌاه من جدٌد من خالل التكاثر والتناسل-

والحفاظ على هذا التوازن ٌعتبر من أوجب الواجبات،ودٌمومة الحٌاة َّل تؤتً اَّل من خالل هذا التوازن بالزوجٌة   

           رابإصد إن الرجوع الى المواعد الشرعٌة وتمٌٌد األفراد وتصرفاتهم التً تإدي الى استنزاؾ الثروة الحٌوانٌة_و
    منع الصٌد فً المحمٌات الطبٌعٌة ،(2فً مواسم الحٌوان ، الصٌد تمنع  إصدار الموانٌن التً(1مثل :  لوانٌن تمٌد األفراد

المحافظة على الثروة الحٌوانٌة  ألهمٌةتوعٌة الناس ( 3  
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: *حماٌة التربة واستزراع األرض  

 حث اإلسالم على العناٌة باألرض واإلنتفاع بها ،من خالل طرٌمٌن :

: من أحٌا أرضاً مٌتة فله فٌها أجر وما  ملسو هيلع هللا ىلصوزراعتها ،لوله  حث المسلمٌن على استصالح األرض باستصالحها -أ

وأعطى الشرع ملكٌة األرض لمحٌٌها ، ودل علٌه :  أكلت العوافً منها فهو له صدلة (  

  من أعمر أرضاً لٌست ألحد فهو أحك بها:  ملسو هيلع هللا ىلصلول  -1

ً : ملسو هيلع هللا ىلصلول  -2                مٌتة فهً له   من أحٌا أرضا

_الفمهاء اتفموا على مشروعٌة احٌاء األرض ،و احٌاء األرض الموات ٌكون حسب الؽرض اما ٌكون 
 للزراعة أو اإلعمار أو بناء المساكن والحظابر للحٌوانات 

 

لحالة األرض ومنحها لمن علٌها وٌكون الممطع له فً هذه ا بإلطاعاإللطاع : أن ٌموم ولً األمر  -ب

 أحك بإحٌابها من ؼٌره . ولد دل على مشروعٌة اإللطاع أحادٌث :

 أرضاً ... ملسو هيلع هللا ىلصحدٌث عبد الرحمن بن عوؾ: ألطعنً الرسول -1

 ألطعها على رأسها ملسو هيلع هللا ىلصحدٌث اسماء بنت أبً بكر أن الرسول   -2

 

 *فوابد احٌاء األرض الموات :

 زٌادة المساحة المزروعة وبالتالً زٌادة الؽطاء النباتً مما ٌإدي الى تحسٌن الظروؾ البٌبٌة-1

 ٌإدي الؽطاء النباتً الى تلطٌؾ الجو والخفض من دراجات الحرارة ومنع التسخٌن الحراري-2

الزحؾ الصحراوي )التصحر( واحٌاء األرض الموات باستصالح  ٌسهم الؽطاء النباتً من الحد من -3
 األراضً الصحراوٌة

 التخفٌؾ من الضؽط العمرانً فً المدن وما ٌستتبع على الضؽط على الخدمات والمرافك العامة -4

 

 _واٌضاً سنت الشرٌعة مجموعة من التشرٌعات والعمود ما ٌساهم فً المحافظة على األرض الصالحة ومنها :

 مزارعة : وهو أن ٌموم صاحب األرض بدفع أرضه لمن ٌزرعها ممابل جزء من ناتج األرضال -أ

               المسالاة : وهً عمد ٌموم بموجبه صاحب الشجر بدفع شجرة لمن ٌموم باألعمال الالزمة  -ب
 كالتسمٌد والمطاؾ وسمً بالمسالاة ألن السمً من أهم أعماله 

 

 اإللطاع : ٌكون بؤمر من اإلمام 

اإلحٌاء : ٌكون من الشخص من 
 تلماء نفسه
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 *حماٌة الؽالؾ الجوي :

% ،وؼاز 75لجوي باألرض وهو مكون من مجموعة من الؽازات النٌتروجٌن بنسبة ٌحٌط الؽالؾ ا
، واعتنى اإلسالم بهذا الؽالؾ بعدة أمور% 4% ، وؼاز ثانً أكسٌد الكربون بنسبة 1.3األكسجٌن بسبة   

أهمٌته والوظٌفة التً أرادها هللا تعالى له ،ومن وظابؾ الؽالؾ الجوي : بٌان -أ  

                     شعة الكونٌة الضارة، كالسمؾ لألرضحفظ األرض من األ -1

(وجعلنا السماء سمفا محفوظا وهم عن اٌاها معرضونلوله تعالى : )  

التوزٌع المتوازن لألمطار من خالل حمل السحب وتسٌرها الى حٌث ٌرٌد هللا -2  

.           .. وهو الذي ٌرسل الرٌاح بشراً بٌن ٌدٌهلوله تعالى :   

بٌن السحب من خالل تولٌد الشرارات الكهربٌة التً تإدي ل الرٌاح الى تلمٌحتعم-3  

الى التراب السحب لٌشكل البرق وثم األمطار                                            

نمل حبوب اللماح من األعضاء الذكرٌة الى األعضاء األنثوٌة فً النبات          -4  

                 لرٌاح لوالح فانزلنا من السماء ماء()وارسلنا الوله تعالى :  

 

كلوا واشربوا من رزق هللا وَّل تعثوا فً األرض مفسدٌن(النهً عن الفساد ، لوله تعالى :) -ب  

ومن إعمال المواعد الفمهٌة : من خالل المواعد الفمهٌة الشرٌعة منعت اي تعّد على الؽالؾ الجوي   -ج
 هذه المواعد :

ال : اي تصرؾ ٌسبب ضرر فالتصرؾ ٌمنع               الضرر ٌز-1  

درء المفاسد أولى من جلب المصالح                                  -2  

َّل ضرر وَّل ضرار : تنفً الضرر كما تنفً ممابلة الضرر بالضرر -3  

 

 انتهت الوحدة .. َّل تنسونا من دعواتكم   

 

جملموعة أحباء الشريعة على الفيس بوك يعد فخراً لناانضمامك    
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 الوحدة الثالثة : اإلسالم وقضااي الشباب
الشاب لهم أهمٌة كبٌرة فً رلً وتمدم المجتمع، فهم :-  

 لوة عطاء اصحاب الهمه العزم الصحة الحمٌة اإلصرار المنعة

 

صلى هللا _منذ لدوم اإلسالم كان الشباب محل ثمة ومسإولٌة ومثال  على ذلن لرب الرسول 
  الٌه الشباب وكانوا محل ثمة ،منهم : علٌه وسلم

ب رضً هللا عنه الذي كان اهم مستشارٌه ومساندٌه ، عمر بن الخطا * 

 *ابو هرٌرة الذي عهد الٌه بسنته وحدٌثه الشرٌؾ

 *علً بن ابً طالب الذي وَّله المضاء 

 *ونخبة من الصحابة الشباب لكتابة الوحً ثم عثمان بن عفان لجمع المصحؾ الشرٌؾ

أمور سٌادٌة ملسو هيلع هللا ىلص عهد الٌهم الرسولزٌد :مصعب بن عمٌر واسامة بن معاذ بن جبل ،*زٌد بن ثابت ،  

 

ع الشباب فً نشر اإلسالم وفً العلوم المختلفة ؛ فنشؤ منهم العلماء وكان علمهم مفتوحاً برِ _
نصر كبٌر من هللا وفتوحات حضارٌة وعلمٌة وثمافٌة باب رات  ، وكان على اٌدي الشمٌع الحضالج

للواجب الدٌنً والحضاري. انطاللاً من وعٌهم ، وكان هذا اجتماعٌةونهضة  والتصادٌة  
 

 

ستخالؾ فً األرض وواجب عبادة هللا :*الشباب ومسإولٌة اَّل  

_خلك هللا تعالى اإلنسان ومٌزه بالعمل وسخر له الكون بؤسره ،لٌعمر األرض وٌعبد هللا حك العبادة وٌٌسر 
هللا تعالىة أمور هذه الحٌاة على وفك اراد  

.ىوبالممابل ٌستجوب على اإلنسان تكلٌفاً ومنها عبادة هللا تعال _فضل هللا اإلنسان  

             ضرورة  ملسو هيلع هللا ىلص ونبه الرسولوشكره على النعم لعبادة هللا تعالى  اَّلنسان ٌكرس حٌاتهوعلى 
(س إَّل لٌعبدونِ جن واإلنوما خلمت التعالى : ) وله ل .فرصة الحٌاه  اؼتنام  

 

حٌاة األسمى :*الشباب وهدؾ ال  

        باستهداؾ انشؽال العدٌد لً ب لدراته على أفضل وجه لكن الٌوم  _ٌجب على الشباب أن ٌستؽل
وجعلوا هذه األمور هدفاً  ةولو بالسبل المحرم ة من مال وشهرة أو المتع حظ النفس من الدنٌابطلب 

 اساسٌاً  لهم
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مٌام به : _واألصح الذي ٌجب على الشباب ال  

إظهار صدق اإلٌمان باهلل تعالى -1  

والمٌام بطاعته فً األوامر  والنواهً -2  

ونبذ الهوى وكل ما ٌحمل اإلنسان على مخالفة الشرع -3  

استهداؾ المٌام بالحك والعدل ونفع المجتمع واألمة -4  

 

تبناه اإلسالم َّل ٌتم إَّل بامتثال أحكام الشرٌعة وتطبٌك كتاب هللا وسنة رسوله _وعلٌه الهدؾ السامً الذي  

_فعلى كل شاب وشابة أن ٌراجع هدفه األساسً فإن كان منصباً وراء الشهرة والمال واألمور المحرمة 
المستمٌم  اطه أن ٌتوخى الحذر وٌرجع الى الصرعلٌ  

ٌعتزل الحٌاة ،بل أن اإلسالم هو دٌن عبادة ومنهج حٌاة ٌوجه إلى إعطاء الحك  الشباب_هذا َّل ٌعنً أن 
 هللا وحك اإلنسان وحك النفس .

  _المهم أن تكون النٌة من خطط الشباب حصول رضا هللا ونعٌم األخرة 
 

:*الصحة الروحٌة للشباب   

_اإلسالم ٌمدم التعزٌز الروحً للشباب الذي ٌحمك لهم حٌاة ملبها السكٌنة والطمؤنٌنة ،ٌتعامل معهم 
بً اَّل حاجاته المادٌة.كجسد وروح وعمل ولٌس كجسد مادي َّل ٌل  

: إمام عادل وشاب نشؤ فً عبادة هللا تعالى ورجل ل إَّل ظله سبعة ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم َّل ظ:  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول لول 
 ذكر هللا خالٌاً ففاضت عٌناه ورجل للبه معلك فً المسجد ورجالن تحابا فً هللا اجتمعا 

                 ورجل تصدق  سها فمال : إنً أخاؾ هللا،ذات منصب وجمال إلى نف أةامرل دعته لٌه وتفرلا ورجع
ماله ما تنفك ٌمٌنهش حتى َّل تعلم فؤخفاهابصدلة   

ن إل     ذات النزعة المادٌة ؛ اإللحادٌة،وهو ٌتفوق األطروحات  هذا التوجه الروحً للشباب ٌوافك فطرتهم -
وٌخالؾ مكارم األخالق  هلل بدوأؼفل الجانب الروحً ؛خالؾ أصل خلمه كع ادةالمالشباب اذا سعى نحو   

)انما بعثت ألتمم مكارم األخالق(:  ملسو هيلع هللا ىلصدرجات السمو اإلنسانً بتهذٌب ، لال الرسول  بؤرفع _اإلسالم ٌرتمً  

 

  العبادات وأهمٌتها للشباب :*

_أنعم هللا على المسلمٌن وشبابهم نظام روحً تعبدي متكامل ٌهدي إلى الرشد فٌه من الشمول  
ظمؤهم الروحً وتلبٌة حاجاتهم  ٌجعله لادراً على إرواء والوسطٌة والتوازن مما  

            _من وصل بالعبادة الى التموى فمد حاز خٌراً ،ففٌها المخرج من المشكالت والمصابب والهموم
لوله   وهً سبب فً تحمٌك العلم وأنعم هللا على من ٌتمٌه ٌجعل لهم فرلاناً ٌمٌزون به بٌن الحك والباطل 

ً تعالى :  (وٌرزله من حٌث َّل ٌحتسب )ومن ٌتك هللا ٌجعل له مخرجا  
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 *خصوصٌة الصوم والصالة فً تنمٌة الجانب الروحً للشباب :

لى هللا السبٌل الروحً والوجدانً ا(3صلة العبد بربه ، (2هً عماد الٌن ، ( 1: ؼذاء الروح الصالة _

النفسً  َّلستمراروا الراحة الروحٌة تحصٌلطرٌك ( 5، اتها سٌلة البلوغ إلى التموى بكل ممٌزو( 4تعالى ،   

كان من المفلحٌن الناجحٌن ركانها وشروطهامع اتمام أمن ألام الصالة فً ولتها وخشوعها  -  

(منون ،الذٌن هم فً صالتهم خاشعون)لد أفلح المإتعالى : لوله   

 

ونافلة  فرض: نوعان : _الصوم فً صالح الشباب   

:صوم رمضان فهو ركن من أركان اإلسالم وفٌه فرص للشباب فهو ٌعطٌهم مجاَّلً واسعاً لمدة الفرض *
.وتهذٌبها  بؤرواحهم واَّلرتماءاجعة أنفسهم شهر كامل لمر  

ن لبلكم لعلكم تتمون()ٌا أٌها الذٌن  أمنوا كتب علٌكم الصٌام كما كتب على الذٌن متعالى : لوله   

 

ً  *صوم النافلة أو التطوع : لهم من الولوع فً الفتن والمحرمات ومشاكل النفس  كون الصوم وجاء حافظا
،فإنه أؼض للبصر وأحصن للفرج  ٌا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلٌتزوج): ملسو هيلع هللا ىلص وأهوابها  ، لال الرسول

(ومن لم ٌستطع فعلٌه بالصوم، فإنه له وجاء  

 _أمثل الصوم : صوم سٌدنا داود علٌه السالم كان ٌصوم ٌوماً وٌفطر ٌوماً 

صوم التطوع كل اثنٌن وخمٌس من كل اسبوع  ٌواظبكان  ملسو هيلع هللا ىلص_ النبً   

 

:رة والحج الروحٌة م*الشباب ومزاٌا الع  

والحج لها أثر عظٌم فً تجدٌد العهد مع هللا ، وللشباب  لعم فرصة أكبر فٌها من الناحٌة الروحٌة العمرة 
توبة باب فإنه ٌعود مفعم بالنشاط والحٌوٌة وٌكون لد أعلن م بعمرة أو حج من الشوالسلوكٌة فمن ٌنع

 نصوحة فً أشرؾ بماع األرض وأطهرها .

 

 من العبر المستفادة من الحج والعمرة :

             لصة النبً الشاب؛ نبً هللا سٌدنا اسماعٌل ولصته مع سٌدنا ابراهٌم علٌهم السالم ،تدبر _
              زرع ،واطاعه بؤن ٌجعله ذبٌحاً فهنان أطاع اسماعٌل والده ابراهٌم بسكنى مكان ؼٌر ذي 

  ،الذي ٌعلم الشباب عمك اإلٌمان واإلخالص ذلن الكبر وفداه بذبح عظٌم وهللا فرج عنه، لوجه هللا

نبذ ابراهٌم علٌه السالم وساوس الشٌطان طاعة هلل تعالى وهنان _  

،فلما بلػ معه السعً لال ٌا  حلٌمل إنً ذاهب الى ربً سٌهدٌن، رب هب لً من الصالحٌن فبشرناه بؽالم )ولاتعالى : لال 

  أنً أذبحن فانظر ماذا ترى لال ٌا أبت افعل ما تإمر ستجدنً ان شاء هللا من الصابرٌن(بنً انً أرى فً المنام 
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 *الزكاة وتزكٌة النفس بالصدلة :

وتطهٌرها من الشح .النفس تزكٌة الروح و ترلٌة_الزكاة ركن من أركان اإلسالم وسبب أساسً فً   

ملة َّل تتصؾ بالحرص أو األنانٌة متوازنة متكا _تساعد الزكاة على بناء شخصٌة  

  )خذ من أموالهم صدلة تطهرهم وتزكٌهم بها(تعالى : لوله 
 

 *الذكر وتالوة المرآن الكرٌم وتدبره :

ٌك الملوب وضبط األعمال ترلولها أثر كبٌر فً  فظٌاً على ألسنة الناس_الذكر : عبادة لولٌة  تجري ل  

الحمد  ، التكبٌر  ، التسبٌح  ، التهلٌل  ، الدعاء  ، التضرع ،   البسملة  _ من انواع الذكر :  

 _بذكر هللا اطمبنان الروح وسكٌنة 

)الذٌم أمنوا وتطمبن للوبهم بذكر هللا أَّل بذكر هللا تطمبن الملوب(تعالى : لوله   

 _ من أهم أنواع الذكر : تالوة المرآن وتدبر معانٌه ،فٌه شفاء الروح ولٌن الملب.

 

 *الشباب والصحة البدنٌة :

اَّل بالمحافظة على سالمة البدن وصحته حفظ النفس وَّل تكون  ت_من الضرورٌا  

(فٌهما كثٌر من الناس :الصحة والفراغ  مؽبوننعمتان : ) ملسو هيلع هللا ىلصالرسول لال   

ً صحته وٌظن سوؾ تبمى سلٌمة _ٌجب المحافظة على صحة الشباب البدنٌة ،َّلن كثٌر منهم ٌفرط ف
ٌسؤلهم عن ذلن وٌحاسبهم  سوؾ وهللا لألبد  

 _حرم اإلسالم كل ما ٌضر بالجسد ؛فال ٌجوز التفرٌط بالصحة عن لصد وَّل إلماء النفس إلى التهلكة

 

الجسد : فً إشباع حاجات اَّلعتدال*  

              إن حصلت على ف ... المشرب ، المسكن ،مطعم ،المؤكل _ٌجب على الشباب حسن تدبٌر ال
وؼلبتها إلى انمضاء األجل وجه مالبم كان ألرب الى دوام الصحة ،  

فً نومه ؛فال ٌزٌد فٌه وَّل ٌنمص عن حاجته  اَّلعتدال_ٌجب على الشباب   

               التً تشكل خطرا  فً تناول الطعام والشراب الذي ٌجعلنا ننتبه الى زٌادة الوزن  واَّلعتدال_
من الناحٌة الصحة. على مستمبلهم    

ما مأل آدمً وعاء شراً من بطن بحسب ابن ادم أكالت ٌممن صلبه، فإن كان َّل محالة ):  ملسو هيلع هللا ىلص الرسوللول 
 فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه(
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فوق طالته : *عدم إرهاق الجسم بتحمٌله  

  (َّل ٌكلؾ هللا نفساً إَّل وسعها لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت)تعالى : لال 

، وٌجب مراعاة الفروق الفردٌة  فكل ٌتحمل من الطاعة _اَّلعتدال فً استخدام البدن ؛حتى فً العبادات 
 ما ٌطٌك َّل أكثر 

(علٌكم بما تطٌمون ،فوهللا َّل ٌمل هللا حتى تملوا: ) ملسو هيلع هللا ىلص الرسوللال   

 

 *البعد عن المحرمات للمحافظة على الصحة :

 انه _لم ٌحرم هللا شٌباً اَّل لحفظ اإلنسان  ولمصلحته فً الحال والمال ، وان كان الممنوع مرؼوباً اَّل
 سبب لإلثم 

)ما نهٌتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فؤتوا منه ما استطعتم ،فإنما أهلن الذٌن من لبلكم كثرة مسابلهم :  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول لول 
  واختالفهم على انبٌابهم(

واجب الشباب فً الحذر من آفات العصر كالتدخٌن والخمور والمخدرات والموبمات :*  

لتعلم الشباب عادات سٌبة تضر بصحتهم وعافٌتهم : التملٌد األعمى  األول_السبب   

سبب كبٌر فً أمراض فتاكة ألنه _كل ما ٌضر بالنفس : محظور ، ومنه التدخٌن  

ً ى : )تعاللوله  (وَّل تمتلوا أنفسكم ان هللا بكم رحٌما  

 _كان التدخٌن وسٌلة لدخول الشباب فً تعاطً المخدرات 

طانوهً سبب فً أمراض السر طٌها أو تروٌجها من كبابر الذنوب_المخدرات تماس على الخمر بالكم ؛فهً محرمة وتعا  

عن طري ظهور األمراض  _على الشباب الحذر من هذه الموبمات من فواحش الزنا والشذوذ ؛َّلنها تهدد البشرٌة
مرض اإلٌدز.الجنسٌة ك  

 

 *الرٌاضة البدنٌة وأهمٌتها للشباب :

                فٌجب على طالاته وحفظ توازنه باَّلعتدال  َّلنسان وتفرٌػمة فً حفظ صحة ا_الرٌاضة مه
 اَّلنسان العناٌة بها

)وأعدوا لهم ما استطعتم من لوة ومن رباط الخٌل ترهبون به عدو هللا(تعالى: لوله   

 

:*التطٌب والمعالجة ممن األمراض البدنٌة   

الشفاء والتطٌب والعالج . بؤسباب_رؼب دٌننا باألخذ   

   (شفاءما أنزل هللا من داء إَّل أنزل له : ) ملسو هيلع هللا ىلص الرسوللال 
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 *الشباب والصحة النفسٌة :

التزكٌة  بؤسبابشباب أمر ٌرجع الى وعٌه وعلمه وبدنه وبحمٌمة خلمه، من أخذ _الصحة النفسٌة لل
حصل على األجر والثوابومة كان صحٌح النفس هادئ البال واَّلستما  

النفس من  بإمراضاصٌب ،_ومن أخل واتبع الؽرابز التً  تدفع للمنكرات ؛ولع فً اإلثم واَّلنحراؾ 
 التوتر واإلحباط والملك .

 

 *الشباب واَّلستمرار النفسً :

 _اَّلستمرار النفسً اساس فالح الشباب وإبداعهم وهو ثمرة الصحو النفسٌة

والرضى بما  والتوكل على هللاضاء والمدر اإلٌمان بالمهدوء النفس واستمرارها _مما ٌعٌل الشباب على 
من رزق وظروؾ وأحواللسم هللا له   

)من أصبح منكم آمناً فً سربه معافى فً جسده، عنده لوت ٌومه،فكؤنما حٌزت له الدنٌا(: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول لال   

، والنظر الى ما ى حطام الدنٌا وطموحاتها الزابلة_وٌجب على الشباب ترن عادة التنافس مع اآلخرٌن عل
لها وشكر هللا علٌها  مهرٌوتمدهو دونهم فً النعمة   

 _على الشباب اجتناب ثالث أخالق : الحرص ، الحسد ، الكبر 

ٌفوت اإلنسان : ٌبعث على الطمع الزابد والتحسر على ماالحرص   

: ٌمتل النفس وٌورث الضؽٌنةالحسد   

د : بطر الحك وؼمط الناس ، وٌنشؤ من الحسالكبر   

 

 *سبل تهذٌب النفس :

فهو حكمة . ملسو هيلع هللا ىلص التعلم : وخٌر علم تعلم كتاب هللا وسنة الرسول-1  

اَّلنسام بالعفة : وهً التوسط بٌن اإلفراط والتفرٌط فً التعامل مع الشهوة المجودة فً اإلنسان-2  

الصبر : حبس النفس عند الردود السلبٌة هو الوسط بٌن اإلفراط والتفرٌط فً الموة الؽضبٌة -3  

اَّلتسام بالعدالة : الوسط فً األخالق كلها ، من اتسم علٌها اتسم سلوكه بالتوازن والسداد -4  

 _بٌن الؽزال التدرج فً رٌاضة النفس لتهذٌبها من شوابب وعلل
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ث المعاصر :*تدابٌر رعاٌة الصحة الروحٌة والبدنٌة والنفسٌة فً ضوء التحدٌ  

 مرتكزات اساسٌة فً الفكر والسلون :

اإلخالص هلل باإلٌمان والنٌة الصالحة والتوكل علٌه فً كل األعمال واأللوال :-1  

،وٌخطؤ من ٌظن أن وَّل تمبل النٌة إَّل باإلخالص من الرٌاء والشرن نٌة لبول العمل ٌكون بحسب ال-
( إنما األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى ...):ملسو هيلع هللا ىلصلال ،التوفٌك ٌكون حلٌفة بعمله دون إخالص النٌة   

،فال ٌجوز ما هو مرجع أصٌل فسإال أهل العلم  فحٌث ٌجب سإال أهل العلم  ممن نثك بدٌنهم وعلمهم  -
  )فاسؤل به خبٌرا(لوله تعالى :  والحكم على األفعال المختلفةفً الفتوة  ارتجالٌفعله الشباب من 

من ٌفتً دون علم فمد اتبع التكفٌر والضالل ، فٌبٌح لنفسه التراؾ الربا وتعاطً المعامالت المالٌة  -
  (ٌتبعون إَّل الظن وإن هم إَّل ٌخرصونإن )تعالى :  فك ، لالالمحظورة واداء العبادات على ؼٌر و

 

من الوسطٌة واَّلعتدال كمنطلك للفكر والسلون واجتناب كل تطرؾ : اَّلنطالق*  

(أوسطهم لال): والتوسط بٌن اإلفراط والتفرٌط ،لوله تعالى  دالة: العالوسطٌة   

كهم الى استحضار العدالة والوسطٌة واَّلعتدال ...اب أن ٌنطلموا فً فكرهم وسلو_ٌجب على الشب  

 

البعد عن المناهج المخالفة لسبٌل هللا والصراط المستمٌم :-2  

واتباعها ٌإدي روحً والنفسً الى المادٌة على حساب الجانب ال _شاعت افكار ومناهج تسٌر فً الشباب
الق السلٌمة والدخول فً الكبابر الى مخالفة األخ  

لوة المحظورة بٌن الشاب والفتاة ،والمجالس التً _وٌجب على الشباب اجتناب الشبهات ومنها الخ
ي شًء محظور شرعاً ، ورفماء السوء على محرم والفضول الدافع الى تجربة أتحتوي   

 

: العمل الدإوب والجدٌة فً الحٌاة وحسن استثمار الولت بعٌداً عن الملهٌات-3  

)ٌسؤلون عنها فً اآلخرة( وكلها متعلمات الولت والزمن العمر والجسد والمال والعلمثمار ت_على الشباب اس  

                _والتحذٌر من إساءة استخدام وسابل اإلعالم والموالع اإللكترونٌة المختلفة ووسابل التواصل 
ر أو الولوع فً اَّلفعال المحرمة .شتٌت الفكاَّلجتماعٌة ، ٌحذر من إضاعة الولت فٌها أو ت  
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استثمار الشباب فً طلب العلم : -4  

وعلى  استؽالل الولت ةدراتهم الذاتٌتطوٌر ل حاولةوم _ٌجب على الشباب طلب العلم فهو اساس الصالح والفالح 
التً َّل تورث إَّل الهم والؽم المشبوهةواَّلبتعاد عن العاللات  طلبة الجامعات استؽالل الفرصة الجامعٌة  

حسان للمجتمع واألمة :تحري صالح العمل واإل-5  

فً كل شًء_تكرٌس ثمرة شبابهم فٌما أمر هللا به بإحسان   

 

اهتمام الشباب باألسرة :-6  

: ألسرته_هنان عدة واجبات لكل شاب   

وجوب النفمة على المرٌب والفمٌر ، -4المحافظة على سمة أسرته ،  -3وصلة الرحم ،  -2ن ، الوالدٌرضى  -1
نصح أفراد اَّلسرة وتوعٌتهم لفعل ما ٌرضً هللا -5  

 

الشباب والمجتمع واألمة :-7  

  (البر حسن الخلك) ملسو هيلع هللا ىلص: الرسوللال 

العبد اختٌار_حسن الخلك وضده من األمور اإلرادٌة المكتسبة فهو ٌعود الى   

 ن فٌحة فً الفكر والسلون ، والسماتولٌر الكبار ، الرحمة بالصؽار  _من واجب الشباب : إجالل العلماء،
وأن َّل ٌنسى دوره اإلصالحً فً مجتمعه والمتمثل والعمل التطوعً العام فً خدمة المجتمع  المعاملة

 باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر وفماً لدرجة علمه ولدرته 

(لً أدعوا إلى هللا على بصٌرة أنا ومن اتبعنًلل هذه سبالى : )تعل لا  

 

المداومة على مراجعة النفس ومحاسبتها : -8  

وفرصة التوبة فً عمر الشباب َّل تعوض_التوبة الى هللا باَّلستمرار   

(كل آبن آدم خطاء وخٌر الخطابٌن التوابٌنلال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : )  

                _جعل هللا التوبة الممبولة للذنوب التً تكون لرٌبة لولت المعصٌة أما التً تإخر الى أخر
فمد َّل تمبل  عمره  

  

 انتهت الوحدة .. ال تنسوان من دعواتكم


