
 

 

  

االقتماء مدخلل لملسو هيلع هللا ىلصواجبنالنحولالرسول:4المرس   الثانيةلبكالوريا 

محاور الدرس 

حسب الإطار 

 المرجعي

التتمييلبنبوولالنببلملسو هيلع هللا ىلصلرركلل
  كلأررانلاإليمان

 حبةلالرسوللملسو هيلع هللا ىلصلووتميممل عللل
 النفسلوالماللواألهخ

اوبا ملونتروم:دليخلصمقلاإليمانلبالرسوللصعللهللال عيملوسعمو حبتم  

َبِغي َلُو ِإْن ُىَو ِإَّلَّ ذِْكٌر :" قال تعالى ْعَر َوَما يَ ن ْ َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ
 لِيُ ْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َوَيَِقَّ اْلَقْوُل َعَلى (69)َوقُ ْرَآٌن ُمِبنٌي 

سورة يس" اْلَ اِارِينَ   

ٌعتبر التصدٌق بنبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ركن من أركان 

اإلٌمان الستة،كما أنه الشهادة برسالته ونبوته 

الركن األول من األركان اإلسالم الخمسة قال 

شهادة أن الإله إال :بنً اإلسالم على خمس: " ملسو هيلع هللا ىلص 

هللا وان دمحما رسول هللا،وإقام الصالة وإٌتاء الزكاة 

" وحج البٌت وصوم رمضان  

فوالذي نفسً بٌده ال ٌؤمن أحدكم حتى :" قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فعند التعارض . صحٌح البخاري" أكون أحب إلٌه من والده وولده 

  نقدم محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على ما سواها حتى على النفس

الدعوة إلً  نصرته اتباعه

 سنته

من خالل 

التعرٌف بها 

وتحبٌب 

الناس إلٌها 

ودعوتهم 

إلى التمسك 

بها واتباعها 

قال صلى 

هللا علٌه 

:" وسلم

بلغوا عنً 

"ولو آٌة   

ٌقصد 
بالنصرة  

الدفاع عن 
الؤسول صلى 
هللا علٌه وسلم 

وعن سنته 
المطهرة من 

خالل الرد 
على شبهات 

المبطلٌن 
وبٌان تحرٌف 

الجاهلٌن 
وتصحٌح غلة 

 المتشددٌن

 التتمييلبنبوولالنببلملسو هيلع هللا ىلصلرركل كلأررانلاإليمان

 السلوك

 محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتقدٌمه على النفس والمال واألهل

اوبا ملل:دليخلصمقلاإليمانلبالرسوللملسو هيلع هللا ىلصلو حبتم
 ونتروملوالم وولإلللسنتم

 

 ربط السورة بالدرس

تبٌن لنا هذه اآلٌات حقٌقة الرسالة النبوٌة ووالغاٌة التً من أجلها 

بعث ملسو هيلع هللا ىلص وهً تبشٌر المؤمنٌن وإنذار الكافرٌن،ومن واجل كل من 

 آمن برسالته أن ٌتبع ما جاء فٌها وأن ٌدعوا إلى التمسك بها

قال تعالى  

على لسان 
قل إن " نبٌه 

كنتم تحبون 
هللا فاتبعونً 

فال ".ٌحببكم هللا
ٌكتمل إٌمان 

 من المؤمن إال
خالل اتباع 
ما جاء به 

صلى الرسول 

من هللا علٌه وسلم  
أوامر 

واجتناب ما 
.نهى عنه  

ًرا َوَنِذيًرا :"قال تعالى لِتُ ْؤِمُنوا  (8) ِإَّنَّ أَْرَسْلَناَك َشاِىًدا َوُمَبشِّ
" ِ  َِّ َوَرُسولِِو َو ُ َعّ ُِروُه َو ُ َوقُِّروُه َوُ َ بُِّ وُه ُ ْ َرًة َوَأِ يًي 

 سورة الفتح

 النص المؤطر للدرس

https://motamadris.ma/



