
  المحافظة على الثروة البيئية 
   قال هللا تعالى :

  )30 (اآليةاألنبياء سورة " َوَجعَْلنَا ِمْن اْلَماِء كُلَّ َشْيٍء َحّيٍ "    
  

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوأَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء :تعالىقال هللا  َّ  "
َر لَُكْم اْلفُْلَك ِلتَْجِرَي فِي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه ـــَرَج بِ ــفَأَخْ  ِه ِمْن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُكْم َوَسخَّ

َر لَُكْم اْألَنَهاَر"     ) 34سورة إبراهيم  ( اآلية َوَسخَّ
  

     قال صلى هللا عليه وسلم
  " يَْجِزي في الوضوء رطالن من ماٍء "   

  .( يجزئ ) يجزئ : يكفي ويغني ويقضي
   قال هللا تعالى

َر لَُكُم اْلفُْلَك َوأَنَزَل ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم َوَسخَّ  "
َر لَُكُم األَْنَهارَ  ِلتَْجِرى   " فِي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه َوَسخَّ

   قال صلى هللا عليه وسلم
نه َطيٌر أو إنَساٌن أو َما ِمن ُمسلم يَغِرُس َغْرًسا أو يَزَرُع َزْرًعا فيأُكُل مِ  "   

   " ٌبهْيَمةٌ إال كان لهُ بِه َصدقَةٌ 
ا ـــيـــنذه الدّ ـــي هــشيء ف لّ ـــكوجعل خلق هللا هذا الكون متناسقا جميال 

عاعات ـوإشوالتراب والماء  ونــربـــيد الكـنائي أكســوثدار فاألكسيجين ـقـبم
 ه الختل التوازن البيئيا عن حدّ أحده زادولو الطبيعة بمقدار  فيالشمس 
  ).....اف ـالجف ون،ــربــالك أكسيدالتلوث بثاني  الفيضانات،(

  في:ام ور هَ من دَ ات بَ ا للنّ ي لمَ انِ وإنسَ ني طَ اجب وَ اتي وَ بَ يج النَّ سِ النَّ  ةَ ايَ مَ حِ  إنَّ 
  هِ ـــنِ ــيزيِ ــوتَ تجميل المحيط.  
  ّحم والخشب والف توفير الغذاء والظل  
 ماية التربة من االنجرافــح.   
  والزيوت األكسيجينتوفير.  
 المحافظة على التوازن البيئي.  

  ـ :بِ  اتِ بَ ــى النَّ لَـ عَ  ةُ ـظَ ــافَ حَ المُ  ونُ كُ ـتَ 
  .رِ ـيـجِ شْ التَّ  تِ َال مَ ي حَ فِ  ةِ مَ ـــاهَ سَ المُ  -
  .ارِ ـَ جـشْ األَ  عُ طْ ــقَ  مُ دَ ــعَ   -
 الُمـــَواِطنِ تَوِعــيَــــةُ و قِ ائِ رَ ـالحَ  نَ ــــمِ  ةِ يَّ ابِ ـالغَ  قِ ــاطِ نَالمَ  ةُ اسَ رَ ـحِ   -

  .اتِ ـــبَ ــالنَّ ار وَ شجَ ى األَ لَ عَ  ةِ ــظَ ــحافَ ة المُ بضرورَ 
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