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ُ َعِن اْلمُ لَ  ):4 ِكينَةَ َعلَْيِهْم  فََعلَِم َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْنَزلَ  ِمنِيَن إِْذ يُبَايُِعونََك تَْحَت الشهَجَرةِ وقَْد َرِضَي َّللاه السه

ُ َعِزيًزا َحِكيًما اَوَمَغانَِم َكثِيَرةً يَ ( 81) بَهُْم فَْتًحا قَِريبًاـَوأَثَ  ُ َمَغانَِم َكثِيَرةً َوَعَدُكُم ( 82)ُخُذونَهَا َوَكاَن َّللاه َّللاه

َل لَُكْم هَ اتَ   (92)طًا ُمْستَقِيًما ِمنِيَن َويَْهِديَُكْم ِصرَ ُمويَةً لِلاءَ النهاِس َعْنُكْم َولِتَُكوَن َكفه أَْيِدَي ِذِه وَ ـُخُذونَهَا فََعجه

 سورة الفتح (
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 ،وعلى إثر ذلك. 0216نونبر  فيدينة مراكش بم الذي سينعقدلمناخ العالمي ل مؤتمرالنشرت وسائل اإلعالم خبر 
منهم من يرى أن بعض الدول تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على  :زمالئك في القسم دار نقاش بين

تؤدي إلى التلوث سامة  يرى أن دوال أخرى تدعو إلى إنشاء مؤسسات صناعية يثانالطرف الو ،صحة اإلنسان 
 .ص البطالة، وذلك بدعوى امتصاالبيئي
 ...لترشيد النقاش والتوفيق بين الطرفين تدخلتوقد 

 

بهابَِة َواْلُوْسط  (  اذَ أَنَا َوَكافُِل اْليَتِيِم فِي اْلَجنهِة هَكَ  ): الَ قَ  أَنه النهبِيه   د  عْ سَ  نِ بْ  َعْن َسْهل       . بَْينَهَُما رجَ ى َوفَ َوأََشاَر  بِالسه
        رواه البخاري
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 إفشاء السالم.                                                                                                حفظ العقل . 

 تحريم الخمر       .                                                                                         من أساليب التواصل. 

 الحياء والتواضع                    .                                                                         من المقاصد السامية إلمارة

 .المومنين

 توحيد المرجعية الدينية لألمة                                         .                           جمال السلوكمن. 
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 (ن10.)( يقبل كل دليل قرآني مناسب ( )والتفسدوا في األرض بعد إصالحها) الدليل قوله تعالى  (.ن10)أنا أعارض هذا الرأي  : الموقف  -3

 .(ن16)( يقبل كل جواب  مناسب... )األمراض الفتاكة –االختناقات  –االوبئة  –مم التس: أثر الثلوث على صحة االنسان  -4
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