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 مالل2
 كملقر
 زم

محاور الدرس 

حسب الإطار 

 المرجعي

أسكول لسلررسل ل يهل  نتأهل سلل
  ستلاليبقو

 ملدخمائل لسلررسل لل
اللقو العلم: يه  

  مل نمللاإلزنمنل أنمرلاالقتماءلاللقول العلم

َوَجبَء ِهْي أَْقَصى اْلَوِذيٌَِة َرُجٌل يَْسعَٰى :"قبل تعبلى  

20)قَبَل يَب قَْوِم اتَّبِعُوا اْلُوْرَسِليَي  اتَّبِعُوا َهي َّلَّ  (

ْ  َذُوىَ  ا َوُ ن هُّم َوَهب ِلَي ََّل أَْعبُذُ  (21)يَْس َلُُ ْن أَْجرًر

أَأَتَِّخ ُ ِهي دُوًِِ   (22) الَِّ    ََ َرًِي َو ِلَْيِ  تُْرَجعُوىَ 

ُي بُِضّرٍّ َّلَّ تُْغِي َعٌِّي َشفَبَع ُُ ْن  ْحَوٰ   ِى يُِرْدِى الرَّ
آِلَ ةًر

سورر يِي " (23 )َشْيئًرب َوََّل يٌُِق ُوى  

 ًّ علً بن أبً طالب بن عبد المّطلب الهاشم
؛ ابن عّم الرسول محّمد صلّى هللا علٌه  ًّ القرش

وسلّم، وصاحبه وصهره ومن آل بٌته، وأحد كتاب 
الوحً، وأحد العشرة المبشرٌن بالجنة، ورابع 

: الخلفاء الراشدٌن، وله العدٌد من األلقاب أبرزها
أمٌر المؤمنٌن، وزوج البتول، وأبو الحسنٌن، 

               والشاهد، وأبو تراب، والخلٌفة األمٌن
 تكفل به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فنشأ فً بٌت النبوة وٌعتبر 

أول من أسلم نت الصبٌان وعمره أنذاك عشر 
.سنٌن  

ال ٌكون اإلٌمان كامال واالقتداء تاما إال إذا اتصف 

المؤمن بالقوة والعلم فقد مدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص المؤمن القوي 

ومدح " المؤمن القوي خٌر من المؤمن الضعٌف" فقال 

شهد هللا أنه ال إله إال " هللا تعالى أهل العلم فقال سبحانه 

"هو والمالئكة وأولو العلم  

 العلم القوة

أخرج ابن سعد و غٌره عن 
لال علً : أبً الطفٌل ، لال 

سلونً عن كتاب هللا ، : 
فإنه لٌس من آٌة إال و لد 

عرفت بلٌل نزلت أم بنهار ، 
كان  ..و فً سهل أم فً جبل

عمر بن الخطاب ٌرجع إلٌه 
فً المعضالت وٌتعوذ من 

معضلة لٌس فٌها أبو 
الحسن، وكان الصحابة إذا 

ثبت لهم الشًء عن علً لم 
روي له .هٌعدلوا به إلى غٌر

عن رسول هللا صلى هللا 
علٌه و سلم خمسمائة و 

... حدٌثاستة و ثمانون . 

 أسكول لسلررسل ل يهل  نتأهل سل ستلاليبقو

 السلوك

اللقول العلم:ل مل نمللاإلزنمنل أنمرلاالقتماء  

 

الموةوالعلم:من خصائص علً رضً هللا عنه  

 

 ربط السورة بالدرس

هذا المولف البطولً الذي لام به هذا الداعٌة بالجهر 

بالحك أمام مخالفٌه ونستحضر المولف البطولً لعلً 

بن أبً طالب رضً هللا عنه الذي أبدى استعداده 

 لتضحٌة بروحه فً سبٌل نصرة الحك

شهد سٌدنا علً رضً 

هللا عنه جمٌع الغزوات 

مع رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم، ما عدا 

غزوة تبون إذ استخلفه 

الرسول صلى هللا علٌه 

وسلم على أهله، وكان 

ٌحمل اللواء فً 

أكثرها، وٌتمدم 

للمبارزة، ولتل فٌها 

عدداً من مشاهٌر أبطال 

العرب والٌهود، وتجلّت 

شجاعته فً معركة بدر 

  .والخندق وخٌبر

 

 اليئلالنؤطكلللمرس

ثم كان أول ذكر من الناس آمن بالرسول :لال ابن اسحاق

ملسو هيلع هللا ىلص،وصلى معه وصدق بما جاءه من هللا تعالى علً بن ابً 

طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضً هللا عنه وهو ٌومئذ 

 ابن عشر سنٌن
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