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I إكمال الدين وإتمام النعمة: 
 
 :مفهوم إكمال الدين – 1 

كمل الشيء إذا تم ولم يعد يحتمل الزيادة وال اإلضافة، : لغة :إكمال الدين

هو اكتمال الدين اإلسالمي بأداء آخر شعيرة من شعائره وهي : واصطالحا

الحج، وقد اعتبر البعض أن إكمال الدين دليل على توضيح حالله وحرامه، 

بحيث ال يحتاج الناس إلى دين بعده، وال نبي غير محمد عليه الصالة 

والسالم، فهو خاتم األنبياء فما أقره وأحله هو الحالل وما حرمه هو الحرام، 

اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم ﴿ : قال تعالى

.﴾… اإِلْسالَم ِدينًا  



:السياق التاريخي لحدث إكمال الدين – 2  
نزلت آية إكمال الدين على النبي في حجة الوداع في يوم عرفه من السنة 

العاشرة للهجرة، وكانت حجة الوداع أول وأخر حجة للرسول، سميت 

ودع الناس فيها وعلمهم أمور دينهم ووصاهم بتبليغ ملسو هيلع هللا ىلص بذلك ألن الرسول 

ِلتَأُْخذُوا »: الرسالة، وبعد أن علم الرسول أصحابه مناسك الحج، وهو يقول

تِي َهِذهِ  وألقى خطبته في . «َمنَاِسَكُكْم، فَإِن ِي اَل أَْدِري لَعَل ِي اَل أَُحجُّ بَْعَد َحجَّ

جبل عرفات يوم التاسع من ذي الحجة، من خاللها رسخ دعائم السلم 

والسالم ومبادئ الرحمة واإلنسانية، مبينا النعم التي أنعم هللا بها على 

اإلنسانية، ولعل أفضلها نعمة التوحيد التي حررت اإلنسانية من األغالل 

.والقيود التي عرقلت مسيرة التطور والتقدم  



II  الحدث المؤلمملسو هيلع هللا ىلص وفاة الرسول: 

 
 :ملسو هيلع هللا ىلص مرض النبي  1 – 

 بسبب شات مسمومةبعد عودته من حجة الوداع، مرض النبي مرض الموت 

 فعن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها فجئ بها وحيث

يا عائشة : أن النبي قال في مرضه الذى مات فيه :  137/  5: جاء في صحيح البخاري 

ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر ، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم 

 .، وصححه على شرط الشيخين 58/  3ورواه الحاكم في المستدرك ك .

الذي استمر مدة ثالثة عشر يوما، وكان يتناقل بين بيوت أزواجه حتى اشتد به المرض، و

فاستأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة رضي هللا عنها، فأذن له، وأمر أبا بكر بالصالة 

 ُمُروا أَبَا بَْكٍر فَْليَُصِل  »: بالناس نيابة عنه لما تعذر عليه الخروج، بقوله

 ، وكان ذلك إشارة منه إلى أنه الخليفة من بعده«بِالنَّاِس 



 :وموتهملسو هيلع هللا ىلص مشهد من آخر يوم من حياة النبي  2 – 
بينما كان المسلمون خلف أبي بكر رضي هللا عنه، يصلون فجر االثنين 

الثاني عشر من شهر ربيع األول من السنة الحادية عشر للهجرة، إذا بستر 

حجرة رسول هللا يرفع، وإذا بوجهه المنير ينظر إليهم مبتسما، ففرح 

المسلمون بما رأوا، وأشار إليهم بيده أن أتموا صالتكم، ثم أرخى الستر 

على حجرته، ولم يدروا حينئذ أنها المرة األخيرة التي يرون فيها وجهه 

فِيُق األَْعلَى فِي »: الكريم، وقد توفي وهو يقول مختارا جوار ربه بَِل الرَّ

 .سنة 63، وعمره «اْلَجنَّةِ 



 : ملسو هيلع هللا ىلص موقف الصحابة من موت النبي 3 – 

اشتد وقع خبر وفاة النبي على الصحابة رضي هللا عنهم، فالكثير منهم لم 

يصدق الخبر وكان على رأسهم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، حيث 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم »: وقف أبو بكر الصديق قائال ًدا َصلَّى َّللاَّ أاََل َمْن َكاَن يَْعبُُد ُمَحمَّ

ًدا قَْد َماَت  َ َحيٌّ اَل يَُموتُ , فَإِنَّ ُمَحمَّ َ فَإِنَّ َّللاَّ ، فسكن الناس «َوَمْن َكاَن يَْعبُُد َّللاَّ

وتأكد لهم موته، ودفن الرسول في موضع وفاته بحجرة عائشة رضي هللا 

علي بن ابي طالب : عنها، وقد جهز الرسول من طرف ال البيت، وهم

، …والعباس بن عبد المطلب والفضل والقثم ابنا العباس وأسامة ابن زيد 

 وتكفل بحفر قبره أبو طلحة، وقد توفي ولم يخلف أي شيء من متاع الدنيا



 :عالمية رسالة اإلسالم الخالدة وتجلياتها 4 – 

ِ ﴿: ىتعالاإلسالم دين عالمي لكل الناس، قال • قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِن ِي َرُسوُل َّللاَّ

إِلَْيُكْم َجِميعًا الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو يُْحيِي َويُِميُت فَآِمنُواْ 

ِ َوَكِلَماتِِه َواتَّبِعُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَُدونَ  ِ الَِّذي يُْؤِمُن بِاَّللَّ ي  ِ األُم ِ ِ َوَرُسوِلِه النَّبِي   .﴾بِاَّللَّ

 .اإلسالم رسالة دين تسامح وسالم ال تطرف وال غلو وال تشدد فيه•

بَِل غُوا »: اإلسالم رسالة رحمة للعالمين على المسلمين تبليغها، قال رسول هللا •

 .«آيَةً َعنِ ي َولَْو 

: اإلسالم رسالة مساواة وعدل تقضي على الفوارق والظلم، قال رسول هللا •

ٍ، َواَل أِلَْحَمَر َعلَى » ٍ َعلَى َعَربِي  ٍ، َواَل ِلعََجِمي  ٍ َعلَى أَْعَجِمي  اَل فَْضَل ِلعََربِي 

 .«بِالتَّْقَوىأَْسَوَد، َواَل أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر إِالَّ 



 العبر المستفادة 5 – 
 .واجبنا نحو الرسالة اإلتباع واإلقتداء- 

اكتمال الدين بالحج دليل على قيمة الوحدة والمساواة - 

 .المستفادة من الحج
 .عالمية الدين اإلسالمي وصالحيته لكل زمان ومكان- 

محبة الرسول واستحضار فضله من خالل توضيحه - 

 .للنعم التي أنعم هللا بها علينا
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 : والتلميذات التالميذ إلى موجه سؤال
 

 الرسول بعد من اإلسالم على المسلمون حافظ كيف1.

 الرسول وصايا اخر ما2.

  الرسول بعد الخالفة تولى من3.

 الرسول وفاة الصحابة قابل كيف4.

 وفاته قبل لفاطمة الرسول همس ماذا5.

 

 



 وشكرا


