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العالقة بين سورة 

يوسف وصلح الحديبية 

 وفتح مكة 

إليمان لعالقة بين ا

عمارة األرضو  

 

لعالقة بين ا

إليمان والفلسفةا  

إليمان  لعالقة بين اا

 والعلم
لعالقة بين ا

  إليمان والغيبا

صلح الحديبية وسورة  ـ 

كالهما بدأ برؤية  يوسف : 

 منامية تحققت.

 :  فتح مكة وسورة يوسف ـ 

عفو النبي صلى هللا عليه وسلم 

عن قريش ، وعفو يوسف عليه 

 .   اخوته السالم عن

يتعارض  ال   العلم الصحيح  ـ

ألن العلم  ،   مع اإليمان الحق 

 . طريق نحو اإليمان

اإليمان القوي يتأسس على  -

                                                                العلم الصحيح

 فهما متالزمان ال ينفصالن. -

 

 

. 

تمجد العقل الفلسفة الراشدة ـ 

 .وتدعو الى اعماله 

الشرع يدعو الى التدبر -

 .والتفكر 

راشدة   تعارض بين فلسفة  الـ 

 . حق يمانإو

من مقتضيات اإليمان   -

 التصديق بالغيبيات ، 

اإليمان ال يكتمل إال   - 

 بالتصديق بالغيبيات . 

فالعالقة بينهما عالقة ترابط  

 وتكامل .  

 

. 

وعدم اإلفساد  عمارة األرضـ 

 من مقتضيات االيمان. فيها

ـ االيمان يساهم في عمارة 

 األرض بالعمل الصالح.

ـ عمارة األرض بالعمل الصالح 

 .يحقق مرضاة هللا ويقوي اإليمان

الكفاءة العالقة بين 

 واالستحقاق

العفة العالقة بين 

 والحياء

الصبر العالقة بين 

  واليقين
األمانة  العالقة بين 

 والمسؤولية
العفو العالقة بين 

 والتسامح

من صفات المسلم الوفاء ـ 

بالتالي إذا كلف باألمانة ، و 

بمسؤولية من المسؤوليات  

يقوم بها على وجه التمام  

 والكمال .

األمانة شرط أساسي في  

 تحمل المسؤولية.  

 

 

الصبر هو تحمل ومقاومة  ـ 

 االبتالء والفتن. 

ليقين يجعل اإلنسان يصبر  ا

 مع االستمرار والمتابعة. 

الصبر شطر اإليمان، " 

 "  واليقين اإليمان كله 

. 

 

 

في النفس ،  الحياء صفة  ـ 

تُورث التخوف من المخالفة  

صية ، مما  والوقوع في المع

 ، يُسهل عليها تمثُّل قيمة العفة 

الحياء له دور في تمثل خلق  

 . العفة قوال وعمال 

الكفاءة هي سبب وشرط  

اإلستحقاق ، فال يستحق تقلد  

بالمسؤوليات،   المهام والتكليف 

  اال  من كانت له قدرة وكفاءة 

تؤهله  علمية وبدنية وأخالقية ،  

للقيام بالمسؤولية التي استحقها  

 . وُكل ِّف بها  

  ـ

 

التسامح أعم و أشمل من  مفهومـ 

مفهوم العفو، ألن التسامح يكون 

مع المخطئ و غير المخطئ، بينما 

 .العفو يكون من المخطئ فقط

العفو مظهر من مظاهر  

 . التسامح ، فمن يتسامح يعفو

 


