
 

هي أول وآخر 
حجة حجها النبي 

عليه السالم، 
وكانت في السنة 

 العاشرة
للهجرة،وكان 

صلى هللا عليه 
وسلم يخاطب 

صحابته قائال: 
"لتأخذوا عني 

مناسككم، فإني ال 
أدري لعلي ال 

أحج بعد حجتي 
.هذه"  

 

 

 

  

االقتداءمدخل   صلى هللا عليه وسلمالدين ووف اة الرسول    إكمال:1الدرس   الثانية بكالوريا 

إكمال الدين ونعمة اإلسالمحقيقة    وانقطاع الوحي صلى هللا عليه وسلموف اة الرسول     

 عالمية الرسالة الكاملة )الرحمة ( وواجب تبليغها

ا َوِمْن َخْلِفِهْم  قال تعالى:" َوَجَعْلَنا ِمْن بَ ْْيِ أَْيِديِهْم َسدًّ
َناُهْم فَ ُهْم ََل يُ ْبِصُرونَ  ا فََأْغَشي ْ 8 اآلية يس" َسدًّ  

أرسى الرسول صلى هللا عليه دعائم األمة 
اإلسالمية،وبلغ الرسالة،فلم يترك شيئا إال وبينه 

دل على إكمال الدين وتمامه  ومماإجماال أو تفصيال،
 ما يلي:                         

اشتد المرض بالرسول صلى هللا عليه وسلم فأحس بدنو 

أجله،ومما أوصى به الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل 

                                                      وفاته:     

 وماالصالة، الصالة،  ،فقال صلى هللا عليه وسلم:" الصالة -

                                                                                  .”ملكت أيمانكم 

يا معشر " :صلى هللا عليه وسلم فقال األنصار، -

                                                                               “استوصوا باألنصار خيرا المهاجرين,

ن )لعفقال صلى هللا عليه وسلم:" عدم اتخاذ قبره مسجدا، -

                                       بيائهم مسجداً(هللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أن

هجرية  11ربيع األول  12توفي صلى هللا عليه وسلم في 

 .                                                        سنة 63وعمره 

 

الوداع حجة  نزول الوحي خطبة الوداع 

أنزل هللا 

في تعالى 

 الوداعحجة

اْليَ ْوَم  :"
َأْكَمْلُت َلُكْم 

َوأَْْتَْمُت  ِديَنُكمْ 
 َعَلْيُكْم نِْعَمِت 
 َوَرِضيُت َلُكمُ 

ْسََلَم ِديًنا  " اْْلِ

 

في التاسع كانت 
من ذي الحجة 

في عرفات، من 
    : أهم بنودها

إعطاء  - 
تلخيص لما 
شرعه هللا 

          تعالى.
وضح مقاصد  –

الشريعة 
       اإلسالمية

رسى دعائم أ - 
  السلم والسالم

 

اإلسالم ونعمة الدين إكمال حقيقة وانقطاع الوحي صلى هللا عليه وسلموف اة الرسول     

 عالمية الرسالة الكاملة )الرحمة ( وواجب تبليغها

 

 ربط السورة بالدرس

حفظ هللا سبحانه وتعالى للرسول صلى هللا عليه وسلم تبين هذه 

يتم نشر الرسالة وأداء األمانةمن كيد المشركين كي   

 

،وقال صلى هللا عليه قال تعالى:' وما أرسلناك إال رحمة للعالمين"

لى كل "بلغوا عني ولو آية".فعالمية رسالة الرحمة توجب ع وسلم:

 مسلم تبليغها وبيانها وفق المنهج النبوي،دون غلو وال تشدد.

 النص المؤطر للدرس

ْسََلَم ِدينًا ۚ قال تعالى:" ِحيٌم ) اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ سورة المائدة(3رَّ  




