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 الثانية بكالوريا
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حسب الإطار 

 المرجعي

 مفهوم الجمال في اإلسالم
 

ممااه الجمال في القهرن  السسة  
 وججياوت في سيهر الهسول  جل  

 هللا عجيت  سجم

 
 العساية بجمال البيئة سمة ضه رية لجمجتمع المسجم

 

َجِر :"قال تعالى  الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَّ
 (80)اْْلَْخَضِر ََنرًا فَِإَذا أَنْ ُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن 

َماَواِت َواْْلَْرَض  َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ
بَِقاِدٍر َعَلى َأْن ََيُْلَق ِمثْ َلُهْم بَ َلى َوُهَو 

ُق اْلَعِليُم  يس" (81)اْلََّْلَّ  

 

حسن الشًء ونضارته وكماله على وجه ٌلٌق به، والجمال 
فً اإلسالم ٌنطبق على حسن الِخلقة، ونبل الُخلق، وكرم 

                                                                                                                                                                                               ...الفعل

. "فصبر جمٌل : قال تعالى  

 ورد لفظ :مظاهر الجمال في القرآن الكريم

الجمال فً القرآن الكرٌم فً مواطن عدة،فٌقصد 

ولكم فٌها :" به أحٌانا الجمال الحسً كقوله تعالى

سورة النحل  " جمال حٌن ترٌحون وحٌن تسرحون

فسرحوهن :"  أو الجمال فً التعامل وعدم اإلساءة كقوله تعالى

.......'فاهجرهم هجرا جمٌال:" وقلوه تعالى" ..سراحا جمٌال  

جعل النبً   :مظاهر الجمال في السنة النبوية
إماطة األذى عن الطرٌق شعبة  علٌه السالم

من شعب اإلٌمان، وأجزى المثوبة لمن 
ٌساهم فً التشجٌر والتثمٌر، ودعا إلى 
إحٌاء األرض الموات، كما حث على 

 ...والطهارة النظافة

 

 

خلق هللا البٌئة جمٌلة فً مظهرها من حٌث األشكال 
واأللوان والروائح واألحجام والمالمس والتناسق والتنظٌم 

وأمر هللا ". إن هللا جمٌل ٌحب الجمال: "قال علٌه السالم... 
تعالى اإلنسان بضرورة الحفاظ على الجمال البٌئً، لما 

لذلك من أهمٌة تتمثل فً أن الوجود البشري وبقاءه على 
األرض رهٌن بنقاء البٌئة وجمالها، وأي تلوث بٌئً فهو 

ظهر : "ٌهدد الحٌاة البشرٌة والبقاء اإلنسانً، قال تعالى
 "الفساد فً البر والبحر بما كسبت أٌدي الناس

 
 النص المؤطر للدرس

 مفهوم الجمال في اإلسالم
 

ممااه الجمال في القهرن  السسة  وججياوت في سيهر  
 الهسول ملسو هيلع هللا ىلص

 

 العساية بجمال البيئة سمة ضه رية لجمجتمع المسجم

 

 ربط السورر بالدرس

تعبر هذه الىٌة عن مظاهر روعة خلق هللا 

 سبحانه والجمال الذي ٌضفٌه على البٌئة

َماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشَراٌب :"قال تعاىل ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السَّ
 يُ ْنِبُت َلُكْم بِِه الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن (10)َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن 

َوالنَِّخيَل َواْْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت ِإنَّ ِف َذِلَك ََلَيًَة لَِقْوٍم 
ُروَن  سورة النحل" (11)يَ تَ َفكَّ  




