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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 ﴾وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم﴿

 

 

 تلميذي العزيز:

هذه مجموعة من الوضعيات اإلدماجية في اللّغة العربية  

حرصت من خاللها أن ألمّ بكل المقرّر مختارة بعناية 

 الدّراسي حتّى تتزوّد منها و تثري رصيدك اللّغوي .

فاحرص ولدي على مطالعتها جيّدا و حاول دائما أن 

تستنسخها مع التّوسع بما تحفظ من شواهد و حسب ما 

 يطلب منك .

أتمنّى أن ينفعك هذا العمل و أتمنّى لك التّوفيق في فحص 

 .نهاية السّنة و النّجاح في دراستك و في حياتك

 

 

 معلّمك : سويح مصطفى                    
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 محةالّر
حمة والر  فق ـ الر  

فاضلتان  صفتان

ق بهما المرء يتخل  

 ويعمل بوحيهما،

من  وهما سبيلان

سبل الخير، يتبعهما في 

فيرفق بهذا  حياته ليكون إنسانا فاضلا 

يرحمهم  احمون)الر  لقول نبينا الكريم  ويرحم ذاك،

 ماء(الس  من في الأرض يرحمكم من في  ارحموا حمن،الر  

فق حمة الر  المرء لا يستثني من هذه الر   ولتكتمل سعادة

ويعطش ويحس مخلوق مثلنا يجوع  هبالحيوان، لأن  

 وتقديم العلاجحمايته من كل سوء  ولذلك علينا بالألم،

 ذلك.ما تطلب كل  له ازم الل  
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 حوادث املرور

في  استيقظتـ 

صباح يوم مشرق 

لأذهب إلى 

المدرسة ، فحملت 

محفظتي و خرجت ، 

نا سائر انتبهت أبينما و

مت فتقد   اس ، إلى جمع عظيم من الن  

أستطلع الخبر ، فإذا بطفل صغير ملقى في منتصف 

ه و يريق ، و قد اسرع إليه رجلان ، فأمسكا بذراعالط  

د كان منظر المستشفى ، لق جاهات  يارة في أدخلاه الس  

و .  ارع مثيرا للحزن و الألمفل في و سط الش  هذا الط  

أن يحذروا و  الاحتياطات أن يأخذوا أصدقائيلذلك أنصح 

لبية صرفات الس  و أن يجتنبوا الألعاب و الت   سيرهم، عند

إشارات المرور، و جميع  رقات ، وأن يحترموا كل  في الط  

من خذوا الحيطة وقاية وأن يت  كاملا ، احتراماالقوانين 

 وقوع مثل هذه الأحداث .

من توعية شاملة للوقاية من هذه  و مع ذلك فلا بد  

 العلاج.الوقاية تبقى دائما خيرا من  الحوادث، لأن
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  نــالوط
ـ الوطن هو الأرض 

 فوقها،التي أحيا 

و  ،عم بخيراتهاوأتن  

ذي هو الهواء ال  

اس و الن   فسه،أتن  

ذين أعيش ال  

ذي فهو المكان ال   والحماية،معهم و أجد عندهم العون 

و لكي أكون مواطنا صالحا  الحرية،أشعر فيه بالأمن و 

و  الح،الص  و ذلك بالعمل  وطني،أن أرفع  يجب علي  

و أن  الخارجية،اخلية و الأخطار الد   كل   فاع عنه ضد  الد  

يبقى فيس في سبيل أن فس و الن  أضحي من أجله بالن  

 هذا الوطن عزيزا مكرما

كمواطن صالح أن أجتهد في  م علي  وفي الختام يتحت  

و خدمة وطني لأن حب  جاح،للن   وأثابر عليهادراستي 

 الإيمان.الوطن من 
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  لــالعم
 

ـ العمل 

قوام الحياة 

، و ميدان 

ن ــــنافس بيالت  

رقي  البشر ، و مقياس 

امية في مكانته الس  الأمم و حضارتها ، و لهذا كانت له 

قي حيحة ، و الر  الإسلام ، الذي هو دين الحضارة الص  

ق الأمم و الأفراد هو إتقان العمل و تفو   شيد ، و سر  الر  

إجادته و يسميه القرآن الكريم : إحسان العمل ، و يدعو 

إليه في كثير من آياته كقوله تعالى ) إنا لا نضيع أجر من 

وحده هو مناط التكريم ، بل عملا ( فليس العمل  أحسن

إحسانه و إتقانه و صلاحه ، و لهذا جعل الإسلام الحنيف 

إتقان العمل صفة المسلم في كل ما يقوم به من عمل ، 

و هذا ما بينه الرسول صلى هللا عليه و سلم بقوله ) إن 

هللا كتب الإحسان ( فاهلل عز و جل ) يحب من المسلم 

 إذا عمل عملا أن يتقنه (
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 اخللق حسن

ـ حسن الخلق صفة 

حميدة ، و فضيلة 

حسنة ، و علامة 

من علامات 

فسي ، مو الن  الس  

قدم الفكري و الت  

ى به يكن محترما ، من يتحل  

ه رفاقه و أهله و أصدقاؤه ، و من يخالطه ، يحب   لدى كل  

م بين قومه منذ بي صلى هللا عليه و سل  الن   اشتهرقد 

 سبحانه و تعالى عليه ى هللانشأته بحسن الخلق ، وأثن  

ك لعلى خلق عظيم ( . فلم في كتابه الكريم ، بقوله ) وإن  

جال ، و لا بقوة الجسم و يصفه بكثرة المال و الر  

ما وصفه بالخلق العظيم ، و المجتمع لطان ، و إن  الس  

اس و إعجابهم ى بالخلق الحسن ، ينال تقدير الن  ذي يتحل  ال  

قواعدها و ترفع مكانتها ، و بذلك فإن  خ  س   ر  ، إذ الخلق ت  

واء و لا ديق و العدو على الس  هذا المجتمع يحترمه الص  

ة بقوتها ، و لا يفيدها تقدمها في العلم ، ما لم تنتفع أم  

 أخلاق اعر إنما الأمم تكن صاحبة خلق حسن لقول الش  
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  األم

ود ، أغلى ما في الوج الأم  

هي قرة العين و بهجة 

تي حمن ال  هبة الر  القلب ، 

أوصى القرآن بها لفضلها 

ومكانتها ومما قيل فيها : " 

واخضع لأمك وأرضها فعقوقها 

، كيف لا وهي رمز   "رائإحدى الكب

عاية ، الأم تلك المرأة للعطاء و مصدر للحنان و الر  

تي لا تبخل بعطائها على أبنائها تراها كالأسد بة ال  ي  الط  

ا للخطر و كالغيث في الحب ض أبناؤهالهائج حين يتعر  

 . ذي يجرف الأبناء بسيله فلا يجد الأبناء مهربا منهال  

ائعة وحة الر  مس المشرقة في حياتنا ، الل  الأم هي الش  

وت تي تنطقها شفاهنا ، الص  في أعيننا الكلمة العذبة ال  

تي تداعبنا في اعمة ال  مسة الن  افئ في أذننا ، الل  الد  

ر بالاطمئنان ونحن مستندين الحزن وفي الفرح فنشع

إلى حجرها نحلم أحلاما جميلة نتمنى أن لا نستيقظ منها 

ذي لا يقدر بثمن ذي نسعد لامتلاكه وال  ، هي الكنز ال  

  .ها و طاعتها واجب فحقها علينا عظيم و بر  
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 اتاباالنتخ

الانتخابات هي من 

ائعة في كل الأنظمة الش  

تي من دول العالم وال  

اختيار مجموعة من خلالها يتم 

عب لشغل منصب معين من حين من قبل الش  المرش  

ع به كل مواطن يتمت   فالانتخاب حق   .ولةالد  مناصب 

ذي يمتاز خص المناسب وال  ليشارك في اختيار الش  

تي تؤهله لأن يكون مصدر ثــقة فات ال  بمجموعة من الص  

 وكفاءة على ونزاهة وقدرةكالخصال الحميدة من صدق 

  .بوعودهالقيام بأعماله والوفاء 

والاقتراع تسبقه حملة انتخابية تشهد منافسة شديدة 

 بين مختلف المترش  
 
ون حين المشاركين فتراهم يحثـ

يريدون جذب واستثارة المواطن  صـويت،الت  اخب على الن  

عب بعرض البرامج المغرية بحثا عن التفاتة كبيرة للش  

  .حولهم

روط الانتخابية والأوفر حظاً للفوز للش   قوالمرشح المحق  

به وعليه  عبوثقة الش  ذي يحظى بأغلبية الأصوات هو ال  

ي واجبه على أكمل وجه لأنه أصبح مسؤولا في أن يؤد  

  .لا تشــــريف والمســــؤولية تكلــــيفنظر الجميع 
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 االجتهـاد

 

 

 

 

 

ما كان فس فكل  بة إلى الن  المحب   وكياتلالس  الاجتهاد من 

وه ، اس و أحب  ما التف حوله الن  خص مجتهدا كل  الش  

تي احة ال  هرة الفو  ة يجعلك كالز  فالعمل بصدق و طيب ني  

له ارح حل و الفراش بعطرها فلا تراه إلا وقد حط  تأسر الن  

 . فوقها من غير شعور أو إدراك منه

 لكل   ائم ولا بد  جاح الد  ي إلى الن  الاجتهاد عامل هام يؤد  

م بعمل ما ألا يغفـــــل إتقانه ،و على كل شخص إذا قا

ى بروح الاجتهاد و العزم و المثابرة ، واحد منا أن يتحل  

غبة في العمل كي يستطيع فاني و الر  الحماس الت  

ا كان كسولا الإبداع و إثبات وجوده في هذا العالم وإل  

متخاذلا متقاعسا مذموما . فكـــل من زرع حصد فمن 

حصد النجاح أما من زرع الكسل فلن زرع الاجتهــــاد 

  غيــــــــره.يحصد 
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  قيمة الوقت

 

للوقت قيمة كبرى 

 الإنسان،في حياة 

كيف لا و هللا عز 

قد أقسم به في  وجل  

، لذلك على كل  عظمته؟لالة على الكثير من السور للد  

مسلم أن يحسن اغتنامه و استغلال وقت فراغه فيما 

سريعا فلا يعود أبدا لذلك الوقت يمضي  . يفيد و ينفع

عليك أن تقضيه في  يجب،م وقتك كما عليك أن تنظ  

طلب العلم ومصاحبة المجدين المثابرين للاستفادة منه 

ة ، فإن ضاع وقتك لن ناهيك عن المطالعة المفيد

نيا ، الوقت نعمة هللا حتى بكنوز الد   ءه تستطيع شرا

و  الغني المجد  عمة يتساوى الفقير و علينا وفي هذه الن  

الفاشل ، العليل والقوي ، الكبير و الصغير ، فمن أحسن 

نيا و عه خسر الد  نيا و الآخرة ومن ضي  استغلاله فاز في الد  

الآخرة ، فقتل الوقت في الباطل مفسدة و قتله في 

هب إن لم تغتنمه في الخير الفائدة منفعة و الوقت كالذ  

 ذي يدر  ال   لجاد  فهلموا نغتنم وقتنا في العمل ا .ذهب

 .فعوالن  علينا بالخير 
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 ياضة الّر

ياضة مهمة إن الر  

ي حة فهي تقو  للص  

ط الفكر ، البدن و تنش  

وتبعد الملل و الكسل 

ل من ، كما أنها تقل  

خطر الإصابة بأمراض 

م، والسرطان وغيرها . كري، وضغط الد  كثيرة كداء الس  

هية حيث تمنعنا من المبالغة وتساعد على تنظيم الش  

ياضة ولكن رغم أن الر   .الوزنفي الأكل ومن ثم زيادة 

ها لا دة، إلا أن  حة الجي  ع بالص  مت  ضا والت  عور بالر  تمنحنا الش  

تعتبر بديلاً عن الغذاء المتوازن، فعلينا أولا الاعتناء 

ر لنا كل ما نحتاج إليه ذي يوف  عام المناسب ال  بانتقاء الط  

 وتعد   .نتائجهاياضة طاقة للجسم كي تحقق الر  من 

غالبا دافعا لتحقيق نتائج مدرسية أفضل  ياضةالر  

فوق و حافـــزا لدى أغلبية جاح و الت  ومفتاحا من مفاتيح الن  

ين كثيرا بهذا الأمر و بهذا مين فترى الأولياء مهتم  المتعل  

حة دة فالص  ة جي  عهم بصح  وق أبنائهم و تمت  يضمنون تف  

 المرضى.ا ـــاء لا يراه إل  اج على رؤوس الأصح  ت
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 عــاونالّت

 

 

 

 

 اعاون دور إن للت  

في إنجاز  اهام  

جهد  الأعمال بأقل  

ما كان العمل صعبا كان وفي أقل وقت ممكن فكل  

ه ينشر عوبة ، كما أن  ا للقضاء على تلك الص  عاون حل  الت  

في عاطف بين أفراد المجتمع فيسهم ة و الت  روح المحب  

طور و ته ، فيسعى الجميع إلى الت  تماسكه ويزيد من قو  

ق الفرد مع الجماعة أفضل مما الازدهار ، وهكذا يحق  

سول صلى هللا عليه و سلم يستطيع تحقيقه بنفسه فالر  

يد هللا مع الجماعة " و يقول سبحانه و تعالى: )  :"  يقول

لا  ى و  التَّْقو  ل ى اْلب ر   و  وا ع  ن  او  ع  ت  ل ى الإثم و  وا ع  ن  او  ع  ت 

ان   ْدو  اْلع    ).و 
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 الكتـاب

 

 

 

 

 

إن الكتاب كائـــن جامد ورغم ذلك استطاع أن يحاور و 

يه ، فهو يجالسه يحادث قارئه ، يجادله و يحاكيه و يسل  

ديق صديقه ، والكتاب كتوم للأسرار كما يجالس الص  

 ذي يجزل العطاء فلا يبخل علىوفي  وهــو الكريم ال  

يب ال   ذي لا قارئه بمنفعة ولا يحرمه من فائدة ، هو الط 

يترد د في مواساة صديقه القارئ إذا ما لجأ إليه شاكيا 

باحثا عن الن صيحة فلا يرد ه خائبا وإن ما يواسيه وينصحه 

ه عنه بعد أن يفيده لذلك يعتز  كثيرون بمصادقته  ويرف 

 *. لنـا هو الكتاب "فـ"خـير جليس 

حر القارئ في عوالم عديدة وفي أزمنة من خلاله يب

عة فيقوده إلى رحلات متنوعة  مختلفة وأماكن متنو 

 .غتها د من معلوماتها أو حكاياتها أو ليستفي
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 التلـوث

 

لوث ظاهرة الت  

عرفت انتشارا 

واسعا في الآونة 

البشرية  د الأخيرة و أصبحت تهد  

 جمعاء و قد أسهم في انتشار الكثير من الجراثيم التي

نفسي ، اس منها : أمراض الجهاز الت  ب الأمراض للن  تسب  

الأمراض الوبائية القاتلة التي تنتشر  ,الالتهابات الجلدية 

بب بسرعة في الوسط*البيئي ، ويبقى الإنسان الس  

ئيس لانتشار هذه الظاهرة بفعل ما يقوم به من الر  

أعمال فإطلاق الدخان و المنتجات الغازية في الهواء 

وائل لوث الجوي وانسكاب الس  ب في الت  لق يتسب  الط  

ي إلى ورمي المنتجات و المواد الكيماوية في المياه يؤد  

ث مائي و أما ما يتركه من مخلفات المصانع أو تلو  

لوث الأرضي . الفضلات المتراكمة من البيوت فيعرف بالت  

ا فاته و إل  ل نتيجة تصر  لذلك على الإنسان أن يتحم  

حاول تصحيح أخطائه و الحفاظ على فليسرع كي ي

ذي أصبح يعاني ذي ينتسب إليه و ال  صحته و كوكبه ال  

 . من مشاكل جمة بسبب قاطنيه
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 ـجاحالّن

 

جاح عمل وجد وتضحية الن  

ل وصبر نهايته دائما تكل  

يبة.. الط  مار بقطف الث  

واجتهد وابذل الجهد  فاعمل

لتحقيق مسعاك طموحك 

فمن جد  وجد ومن زرع حصد، والإنسان يملك  وهدفك،

طاقات كبيرة وقوى عظيمة يحتاج أن ينفض عنها غبار 

أقدر مما تتصور وأقوى  والخمول.. فأنتالكسل  قصير،الت  

اشطب كل  مما تتخيل وأذكى بكثير مما تعتقد..

لا  .... لبية من قاموسك مثل " لا أستطيعالكلمات الس  

 -أنا متميز  -أنا مبدع  " باستمرارأتمكن " ورد د  أقدر.. لن

*فالنجاح هو ما تصنعه أنت بأفكارك لذا قـــادر.. "أنا 

من أجل أن  -بإذن هللا  -ك ستنجح عليك أن تؤمن بأن  

اجحون لا ينجحون وهم الن   "فعلا.جاح يكتب لك الن  

فكير جالسون ينتظرون وإنما يصنعونه بالعمل والجد والت  

الاعتماد على ما ينجزونه والحب واستغلال الفرص و

واجعل منهما دافعا  والأمل،ح بالإيمان تسل   بأيديهم،

  .جاحلتحقيق الن  
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 حـةالّص

 

حة من الص  

عم أعظم الن  

تي من هللا بها ال  

على عباده ، 

لذلك على 

الإنسان أن 

ه وذلك من خلال يحاول جاهدا الحفاظ على صحت  

ياضة ، إجراء حية المتوازنة ممارسة الر  غذية الص  الت  

احة و ورية ، توفير قسط من الر  بية الد  الفحوصات الط  

هارة ، كما يجب على ائمة و الط  ظافة الد  وم ، الن  الن  

الإنسان أن يحفظ نفسه من الأمراض والمهلكات كالجوع 

ب ما يضرها عب وتجن  والت   ، والعطش، والبرد والحر  

ي يؤد  دخين و العمل المتواصل الذي ، والت  كالمخدرات

ة تجعلك حة و البنية القوي  ، فالص   والفشـل إلى الإرهاق 

 با للقيام بكل  ا متأه  مستمتعا بلذة الحياة ، مستعد  

ك تشعر بقدرتك طاتك ومشاريعك ببساطة لأن  مخط  

  . على القيام بهــــا
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  رةـجالّش

س جرة كائن حي يتنف  الش  

فـتجزل العطاء  ى،ويتغذ  

وتبخل لمن يعتني بها 

عمن يهملها ويسيء  به

وفوائد  معاملتها،

فمنها ما  كثيرة لا تعد و لا تحصى  الأشجار

مغ و منها ما يوفر العقاقير المختلفة وأخرى يوفر الص  

خذها تحفة تزين بها ذيذة أو جمالها فتت  تجذبك بثمارها الل  

ل الوافر وتلطيف ناهيك عن الظ   بستانك،حديقتك أو 

ها تمدنا الأهم من ذلك كله أن  و ديدة،الش  الجو في الحرارة 

تي تستعمل في صناعة الأدوات وتشييد بالأخشاب ال  

  .وقــوًداالمباني وفي بعض الأعمال الفنية أو تستعمل 

ع ملايين الأشجار في غابات العالم كل  عام، وتنقل  ْقط  ت 

ل إلى أخشاب الكتل من هذه الأشجار إلى المصانع لتحو  

كما تستعمل في تشكيل العديد  المباني،تدخل في بناء 

المادة  ل إلى عجينة خشبية تعد  ومنها ما يحو   الأثاث.من 

جرة ثروة حقيـــقيــة ئيسية لتصنيع الورق. إن الش  الخام الر  

  عليها.يجب الحفاظ 
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  ـدقالّص

 

 

 

 

 

 

د الخلق محمد صلى صف به سي  دق خلق عظيم ، ات  الص  

الأمين ، به نقضي ادق هللا عليه و سلم فسمي بالص  

هو  " على " الكذب و الخداع و المكر و نصرع الباطـــل

ذي يبغضه الجميع و ال   ليلالذ  صفات المنافق من 

ادق الأمين ا الص  ينفرون منه كما ينفر من نافخ الكير ، أم  

بحامل المسك  ون حوله كما يلتف  اس و يلتف  ه الن  فيحب  

 . فهو دليل على صدق الإيمان

ار ، ي بصاحبه إلى الجنة و ينجيه من الن  خير يؤد  دق و الص  

 . مأنينة و راحة الباليورث الط  

فمن كان صادقا كان صابرا قنوعا مخلصا محبا محتشما 

ي القلب ثابتا لا يتزعزع جريئا شجاعا ، لأن الرسول قو  

 . صلى هللا عليه و سلم كان خير قدوة له
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  طّوعالّت

العمل  إن  

طوعي واجب الت  

اجتماعي، 

فلنساهم جميعا 

فيه حتى تكون 

الفائدة عامة، 

 داء، ووتكون ثمرة العمل نتيجة مجهود الجميع، فلنلب الن  

عوة ونضع اليد في اليد امتثالا لقوله لنستجب للد  

قوى ولا تعاونوا على الإثم والت   وتعاونوا على البر   " تعالى

 ."والعدوان

حاملين أدوات رين على سواعدكم وا جميعا مشم  هلم  

نظيف المختلفة من أجل إعطاء وجه جديد مشرق الت  

ماع، اذ، وبريقها الل  ى تستعيد جمالها الأخ  لمدينتكم حت  

ظافة من الإيمان، وجدير بالمؤمن أن يكون نظيفا فالن  

فوا نظ   " :سول صلى هللا عليه وسلم يقولطاهرا، لأن الر  

 ."هوا باليهودأفنيتكم ولا تشب  

روا وجه المدينة، ى تغي  لموعد كرجل واحد حت  فكونوا في ا

وتزيلوا عنها الغبار، وتطهروها من مختلف القاذورات، 

 .قاوةعادة والن  فتشرق عليها شمس الس  
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  املعلم

 

 

 

 

ا  رَّائ ه  ف ي س  ل  م   ع  ة  الأ م ة  ه   إ نَّ اْلم  دَّ و ع 

ر   ا لا  ي زْد ه  ائ ه  ر خ  ا و  ت ه  دَّ ا، ف ي ش  ض رَّائ ه  لا  و  ْلم  إ لاَّ ب ه  و  اْلع 

رْق ى ه   لا  ت  ، و  ه  ْضل  ر  إ لاَّ ب ف  ر ه  ي ْثم  ه  ه  الأ م ة  إ لاَّ ب س  .ذ  ه  ود  ه  ج   و 

د وه   ، و  ي اة  ث  اْلح  ب اع  ، و  ْجي ال 
ئ  الأ  ْنش  ا اعيم  ق  ة  و  ظ  ئد اْلي ق 

: ه   ه ا والزَّم ن  ض ْعف  ا و  ز ه  ر  ع  م ْظه  م ة  و 
ان  الأ  ْنو  ا ف ي  ع  ت ه  و  ق  و 

ه   ا لأ نَّ ه  ل  م  ا م ا  ي ض ع   ع  ه  اؤ  بْن 
ا أ  يه  ت ي ي ص ب  ف  ال ب  الَّ و  اْلق 

ل ى  ار ف  ع  م ع  وٍم و  ل  ْن ع  د وا م  ز و  مَّا ت  ْم م  ْند ه  و ع  إ ْن ه  يديه، ف 

ل   ف  ئ ة. غ  ول  النَّاش  ق  ال ْت ع  ًة ح  ْحظ   ل 

ك   ل  ٌر و  اج  ل  م  ت  ع  اْلم  ا ف  ذ  ل ه  ول  )و  ق  اْلع  اح  و  ْرو 
ٌر ف ي الأ  اج  ه  ت  نَّ

م ع   ت ج  وبًا ت  ل  ق  ل ق  ب ه  و  ع  ت  وًسا ت  ف  ب  ن  ي كْس  ر  و  ر ( ي ْخس  اع  اْلم ش  و 

ه. ْول   ح 
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 اءــامل

 

 

 

 

 

 مخلوقاته،تي أنعم هللا على عم ال  ـ إن  الماء من أعظم الن  

فلو حبسناه  بدونه،فــلا حياة  فهو والغذاء والهواء سواء،

و لو حبسناه عن نبات  ظمأ،عن إنسان أو حيوان لمات 

و يبس بعد  خضرة،و اصفر  بعـــد  نضــــرة،لذبل بعد 

و إذا توافر في أرض قاحلة جرداء دب ت فيها الحياة  حياة،

اء ، و قــــد أصبح الماء في أي امنا 
 
و استحــــالت جن ة غنـ

فا ، لـــذا أن
 
صحك يا بني أن تقتصد في هــذه نادرا و مكلـ

 استعماله  و تحافظ عليه.

 

 

 



 21  الصفحة                                                                                                 
 

 بذيرالّت

 

من أسوأ بذير الت   

تي العادات ال  

سم بها يمكن ان يت  

هو صفة ف الفرد ،

له صور  وقبيحة 

مما يؤدي  الأطعمةفي شراء  الاسرافدة ، منها متعد  

بذير الت   كذلك منهاو الى فسادها و القاءها بالقمامة ، 

نا ديننا الاسلامي الحنيف على و قد حث   في المياه ، 

بذير ، و اوضح لنا ان المبذرين هم اخوان عدم الت  

ر تبذيرا و  “ ياطين ، و قد قال هللا تعالىالش    ” لا تبذ 

ين الاسلامي ح لنا ان الد  ا يوض  صدق هللا العظيم مم  

 فة القبيحة ، و كذلك جميع الأديان الأخرىتلك الص   ضد  

م عدم الاسراف في القول ، و العمل ، فيجب ان نتعل   .

يؤدي بنا الى نتائج سيئة للغاية ، و يجب علينا  فالإسراف

راب ، و عدم اهدار ان نتعلم عدم اهدار الطعام ، او الش  

حيح فقط ، المياه ، و استخدام الأشياء كل في مكانه الص  

بدون اسراف او تبذير ، و بذلك سوف نرتقى ونكون دائما 

 . الأفضل




