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 سيرةالاتجاهات حديثة في تدريس : 21
 ياسر خلف رشيد علي الشجيري األستاذ الدكتور 

 
تعتبخ السيخة الظبػية تجسيًجا حًيا لكيع االسالم والفضيمة وعاماًل رئيًسا في صياغة أخالق الطجتطع  

ًًا لمايععاة ايسععالميةو ومععىاًل  اتععح  فععي تاخيععخ  وقيطعع و وتفسععيخًا تصبيكيععًا لملععخمن المععخيع وأ طػ  ععاً  بععار
 اي سان مغ العبػد ة لغيخ هللا و ومفتاح فهع الشخيعة ايسالمية 

فإ ا أرد ا الاجيث عغ حياة شخٍز ما فإّ ظا  لػل سيخُة ُفالنو ألنَّ السيخة هي ما ُ جَطُل فيها تاريخ 
ًاتهعو و ععحلظ األشععخام مععغ حيععث مػلععجُهع واسععطهع واألحععجا  التععي  ععخ  فعع ًمععا ِهع وأزععًخ ا جععا ي 

وفععاتهعو والسععيخة فععي العععادة هععَي سععخدق للحععجا  مععغ قِبععل معظّيععيغ وُملععّخاليغ لععحلظ الشععخز  وّمطععا ال 
و وهععَػ عميععِ  شععظَّ هيعع  أنَّ أهععّع ر ععل أحععجَ  تغييععخًا فععي مجععخ  التععاريخ الُشععخّ  هععَػ الظبععّي ُماّطععج 

ُاا ُ  وتعععال و ولععحلظ  جععا عميظععا  ُطسععمطيغ أّواًل أن الصععالة والسععالم  بععيل ورسععػل مععغ عظععج هللا ُسعع
و وأن  عمععَع معععا  ععاَ  فيهععا مععغ أحععجا  حتّععع   لتععج  ب فعالعع و و عععخ  معععغ  ُ اععيَ  بايععاِة الظبععّي 

هعي معا ُ ععخ  بالسعيخة  خاللها ما أمخ ا هللا بِ  وما  ها ا عظ و والسيخة التعي تتظعاوُل حيعاَة الظبعّي 
لطػاضي  ايسالمية إيظاسًا لمظفذ وإ عاشًا لمخوح وإمتاعًا لمفمخ ومظها ًا وهي مغ أخصا او الظبػّية

  اياةلم
عمععع   تظبػيعععة و ا عععتظعععاول االتجاهعععا  الاعععجيث فعععي تعععجريذ السعععيخة اله الطااضعععخة تهعععح تلعععحا  ا ععع

 :تيةالطفخدا  اآل

 التعخيف بالسيخة الظبػية لغًة واصالحًا  •
 اهطية تعمع السيخة الظبػية   •
 تجريذ السيخة الظبػية  أهجا   •
 الطُادئ العامة لتجريذ السيخة الظبػية   •
   خصػا  تجريذ السيخة الظبػية 
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السعظة وقيععل: الصخيلعةو   لععال: هسععار زهعع سععيخة حسعظةئ وقيععل: الهيلععة التعي   ععػن عميهععا  السيييرة ل:يية:
  ئٔه اال سان

هععي تخ طععة حيععاة شععخز مععا أو تععاريخ حياتعع  تسععتا  التسععجيل والععح خ و طعهععا  والسيييرة االييً:حا :
و وهععععععي مععععععا ُ لععععععل إليظععععععا مععععععغ حيععععععاة   دمحموالسععععععيخة الظبػيععععععة يععععععخاد زهععععععا سععععععيخة الظبععععععي  »ئٕهسععععععيخ 
   (ٖ) مظح والدت  قبل الُعىة والعجها وما رافلها مغ أحجا  ووقائ  حت  مػت   دمحم الظبي

وتشعععتطل معععيالده و سعععُ و وم ا عععة عشعععيخت و وشفػلتععع  وشعععُاب و ووقعععائ  بعىتععع و و عععدول العععػحي عميععع و 
حياتععع و ومعجداتعع  التعععي أ خاهععا هللا عمعع  يج ععع و ومخاحععل العععجعػة الط يععة والطج يعععةو  وأخالقعع و وشخيلععة
 و هاده وغدوات  

واعتبخوهععا فخعععًا مععغ فخوععع و والابععًا مععغ  وقععج تمععػن السععيخة مععخادة لطعظعع  السععظة عظععج عمطععا  الاععجيثو
وأصععػل ازععػاك  تععا السععظة و قععع اسععتلمت  تععا السععيخة عععغ غيخهععا و  طععا تعظععي عظععج عمطععا  العليععجة 

ًي    ئٗهالجيغ شخيلة الظبي وهج  و أما عظج عمطا  التاريخ فإ ها تعظي أخُاره ومغا
ًمظة واالم ظة والهحا تتطيد عغ السظة فهي صػرة اح ام مجخدة  وتختُ  السيخة بالػقائ  واالحجا  واال

 مغ الدمان والط ان   
  ئ٘هأهمية تعلم السيرة النبوية 

قاصعخة عمع  الػقعػ  عمع  االحعجا  التاريخيعة لعصعخ الظبعػة زعل دراسة السيخة الظبػية ليسعت 
لها أهطية عطيطة في مسيخة الاياة الُشخيةو فإ ا  ان العططا  واللادة دائطًا  اخصعػن عمع  
كتابععععة مععععح خاتهع وسععععيخهع الحاتيععععةس حتعععع  يععععتمطذ الظععععاء فععععي تمععععظ السععععيخة مععععػاشغ االقتععععجا  

ظبي دمحم صعم  هللا عميع  وسعمع هعي أولع  السعيخ واالستفادةو إ ا  ان األمخ  حلظ فإن سيخة ال
 بالجراسةو وتمطغ أهطية دراسة السيخة الظبػية في الظلاط األساسية اآلتية:

                                                           

  ٚٙٗ\ٔوالطعجع الػسي و مادة سيخو ٜٕٙٔ\ٖلسان العخك  ئ  يظطخ:ٔه
ً ي الجالد ٛٗٔئ  يظطخ: مااضخا  في الطظاهج الجراسية وشخائ  التجريذ مٕه و تجريذ التخالية االسالمية لطا ج 

   ٖو واهطية دراسة السيخة الظبػية والعظا ة زها لطاطج العػا ي مٖٖٛم
 ئ يظطخ: السيخة الظبػية الزغ هشام    3ه
لطفاليطي في إكساك شالُا   مية الجراسا  اي سا ية بعس فاعمية زخ امج  المتخو ي قائع عمي الطجخل ائ  يظطخ: 4ه

 لمج تػر و ي  الطخسي ازػ لبغ و الطػق  الخسطي  و مفاليع السيخة الظبػية وتظطية اتجاهاتهغ  اػ دراستها
لمج تػرة و واهطية دراسة السيخة الظبػية لمطعمطيغ ٖئ يظطخ: اهطية دراسة السيخة الظبػية والعظا ة زها لطاطج العػا ي م5ه

  و وما بعجها ٘حفصة زظت عبج المخيع م
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التىبت والتػق  مغ سيخة الخسػل صم  هللا عمي  وسمع ألن سيخت  صعم  هللا عميع  وسعمع   ٔ
ن الزعج معغ تػقيع  تعج رسطًا لصخيل  التي سممهاو وقعج أمخ عا هللا تععال  باتُعاي هج ع و فمعا

واقُا   ل ما يظسا إل  سعيخة الظبعي صعم  هللا عميع  وسعمع ألن  لعظ أصعل معغ أصعػل 
  ئٙهالجيغ 

لععحلظ امععتل اللععخمن المععخيع زععح خ سععيخ األ بيععا  السععابليغو وقععج   ععخ هللا تعععال  الا طععة مععغ  لععظ فععي 
ُسععِل َمععا ُ َىبِّععُت ِبععِ  ُفععَ اَدَ  َوُ ععالن َ ُلععزل َعَمْيععَظ ِمععْغ أَ  ﴿ :كىيععخ مععغ اآل ععا  مععغ  لععظ قػلعع  تعععال  ْ َُععاِ  الخل

  (7)﴾  َوَ اَ َ  ِفي َهِحِه اْلَا ل َوَمْػِعَطةق َوِ ْ َخ  ِلْمُطْ ِمِظيغَ 
االسعععتعا ة عمععع  فهعععع السعععيخة ومعخفتهعععا عمععع  فهعععع اللعععخمن المعععخيع والتععععخ  عمععع  معا يععع    ٕ

 وملاصجه  
عليعجٍة وتشعخيٍ  وأخعالٍق  االسعتفادة معغ التعّخ  عم  ايسعالم فعي  ػا ُع  الطختمفعةو معغ   ٖ

السعععيخة الظبػيعععة فعععي معخفعععة تفسعععيخ بععععس م عععا  اللعععخمن المعععخيعو والععععس تفاصعععيل السعععظة 
 الظبػية الشخيفة 

فلج امخ هللا الط مظيغ باتخا  الخسػل  و زيان أبعاد االقتجا  بالخسػل صم  هللا عمي  وسمع  ٗ
سععػل قععجوة يتصمععا دراسععة حياتعع  واتخععا  الخ  وويمتدمععػن هج عع  ي وة حسععظة فععي  ععل شععقععج

والتعخ  عم  خصال  وأخالق  والتعا ر م  ضخو  حيات  وأحجاقها في  طيع  مخاحمهعا 
والهعحا  جععل سعيخت  واضعاة أتعع الػضعػح لطعغ أراد أن  لتعج  ويت سع  بعالظبي صععم  هللا 

ومعخفععة تفاصععيل سععيخت  صععم  هللا عميعع  وسععمع حتعع   ط ععغ االقتععجا  بعع  فععي  عميعع  وسععمعو
لػن الاياةو حيث  ا ت سيخت  تصبيلًا عطميًا ألح ام ايسالم وشخيعت و حت  ال  طي  ش

-رضعي هللا عظهعا-عائشعة  ولطعا سعلمت  طغ ضان أن هحه األح ام غيخ قازمة لمتصبي و
  (8)ان خمل  اللخمنئعغ خم  الخسػل صم  هللا عمي  وسمع قالت:ه   

رال  حاضعخ االمعة بطاضعيها وتعديعد قلعة الطسعمع زجيظع  والتاريخع  والاضعارت  فطػلعج هعحه   ٘
االمععععة بطػلععععج  بيهععععا صععععم  هللا عميعععع  وسععععمع ودراسععععة السععععيخة تععععخال  زععععيغ حملععععا  التععععاريخ 
 االسالمي وتشخز االمة في مخاحمها  افة   سُاك اللػة والضعف والظصخ والهديطة 

سععالم وقػتعع و عظععجما  ععجر  أن هععحا الععجيغ قععج أرسعع  قػاعععجه وأح امعع و معخفععة عططععة اي  ٙ
                                                           

 .3لعبد الرحمان بن المعال اللويحك ص أهمية دراسة السيرة النبوية ومعرفتها  (6)

 .121سورة هود آية  (7)

 .183 \42(, 25312رواه أحمد في المسند برلم )  (8)
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ًيغ اللػ  السياسية واال تطاعية والىلاهية أل دا   بيخة مغ المخة األرضيةو قع  وقما مػا
قجم  طػ  ًا حضاريًا قػيًا ضل عصاؤه مستطخًا حت  يػمظعا هعحاو وتطهعخ لظعا هعحه العططعة 

قج تع تشيجه في فتعخة و يعدة هعي معجة حياتع  صعم    مية إن عمطظا أن هحا البظا  الضخع
 هللا عمي  وسمع بعج الخسالة التي لع تجاًو قالقة وعشخيغ سظة فل    

تعج السيخة الظبػية أهع السبل لفهع مخاد هللا مغ وحيع  الطظصعػقو وإ ا  عاً لظعا أن  سعطي   ٚ
لظطععخ و فععإن اللععخمن الطسععصػر والطافععػل فععي الصععجور والسععظة الظبػيععة الطجو ععة بععالػحي ا

السيخة الظبػية هي الػحي العطمي التصبيليو و لظ أل ع  صعم  هللا عميع  وسعمع  عان قخم عا 
  طشي عم  األرض  

تعج السيخة الظبػية مظهجًا متماماًل لماياة يبيغ الجا عا األخالقعي واال تطعاعيو والجا عا   ٛ
ة الظبػيعة تصبيع  السياسي والجيظيو والجا ا العس خ و والجا ا ايدار و ولحا فإن السيخ 

  (9)لطفهػم ايسالم الشامل باعتُاره مظهج حياة 
 

 أهداف تدريس السيرة النبوية(ٔٓ) 
وسعظبيغ  ووأهعجا   فعذ حخ يعة لجراسة السيخة الظبػية عجة أهجا  مظها أهجا  معخهية وأهعجا  و جا يعة

 كل هج  مظها :
 أوال : االهداف المعرفية ؛ومنها : 

تعخيف الطتعمع ب حجا  السيخة الظبػية ووقائعها ويتضعطغ  لعظ زيعان واقع  حعال الععخك قبعل االسعالم   ٔ
 وحياتهع والاجيث عغ الخسػل صم  هللا عمي  وسمع مغ مػلجه حت  وفات   

تاميل أحجا  السيخة الظبػيعة واسعتظتام معا تتضعطظ  معغ أح عام وعبعخ ودالال  فمعيذ تعجريذ السعيخة   ٕ
ا  وسخد  صػصها تاريخيًا خاليُا مغ التجزخ والت مل وأخح العبخة الاكيكية مظها الػقػ  عم  االحج

واليان ما تتضطغ مغ دالال  وقيعو و ل حادقة ورد  في السيخة وضعت بعظا عة هللا وإرادتع  تىبعت 
رسعععالة دمحم صعععم  هللا عميععع  وسعععمع وداللعععة صعععجق  بػتععع  فيظُغعععي عمععع  دارء السعععيخة الػقعععػ  عميهعععا 

 يتال  ل  الفهع العطي  واي طان الخاسخ    وتجزخها حت  

                                                           
, وأهمية دراسة السيرة النبوية ومعرفتها لعبد الرحمان بن المعال اللويحك 5ص ينظر: السيرة النبوية وأهميتها ألحمد علي جمعة(9)

-4, ومعالم منهاج تدريس السيرة بالجامعات للدكتور رشيد كهوس, ص183\1وما بعدها, ومنهج التربية اإلسالمية لدمحم لطب, 3ص
6 .  

 .168داود بن درويش حلس صينظر: كتاب محاضرات في طرائك تدريس التربية اإلسالمية للدكتور و  (11)
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التعععخ  عمعع  أشععهخ  تععا السععيخة ومظععاهج تععجويظها فععان  تععاك السععيخ دو ععػا حيععاة الخسععػل صععم  هللا   ٖ
عميععع  وسعععمع بععع دق تفاصعععيمها و طععععػا أخُعععاره قبعععل والدتععع  إلععع  وفاتععع  وتاعععخوا الصعععاة هيطعععا يظلمعععػن 

ًيععادة أو  لصععان   و تععا السععيخة  ىيععخة ألفععت وي تبععػن وضععُصػا األسععا يج واألحععجا  وروايتهععا دون 
 فيها مظها :

   اللععخمن المععخيع وأل عع  الطعتطععج األول فععي معخفععة مالمععة السععيخة العامععة لايععاة الظبععي صععم  هللا عميعع
 وسمع 

   كتا الاجيث الشخيف 
  كتا السيخة الظبػية والتي اهتطت زتاميل أحجا  السيخة و واليعان ح طهعا وعممهعاو واسعتظُاط العجروء

 والعبخ مظها  
    كتا الشطائل و التي تظاولت أخالق الخسػل صم  هللا عمي  وسمع وفضائم  وعادات 
   كتا دالئل الظبػةو التي  طعت معجدا  الخسػل صم  هللا عمي  وسمع 
    و التعععععي  ٖٓٔكتعععععا التعععععاريخ و مىعععععل تعععععاريخ الخسعععععل والطمعععععػ  لمصبعععععخ ً هجعععععخ   و تعععععا الطغعععععا

ً  لمػاقج و و تا الصُلا و  صُلا  ازغ سعج وغيخهعا  تخصصت في غدوا  الخسػلو مىل الطغا
   ئٔٔه

 ثانيا : االهداف الوجدانية :
 تال  دراسة السيخة مجطػعة أهجا  و جا ية مظها : 

صععم  هللا عميعع  وسععمع واالقتععجا  بعع  فععي أقػالعع  وأفعالعع  و واتخععا ه أسععػة ومععىاًل تخسععيخ ماُععة الخسععػل   ٔ
 أعم  في  ل ش ن مغ ش ون الاياة 

 تعديد قلة الطسمع زجيظ  وتاريخ  والاضارت    ٕ
 تعطي  حا الصاابة والتابعيغ في  فػء الطتعمطيغ واليان أقخهع و هادهع في سبيل  شخ الجعػة    ٖ
 الحيغ حافطػا عم  تخا  ايسالم و لمػه ب ما ة وإخالم   تلجيخ  هػد العمطا  والمتاك  ٗ
التامعععي بعععالكيع واالتجاهعععا  التعععي  عععا   فعععي السعععيخة بايعععث تصعععُة مععععاييخ واضعععاة فعععي سعععمػ    ٘

 الطتعمطيغ  
 

                                                           
ينظر: و ,388, وتدريس التربية االسالمية لماجد زكي الجالد ص151محاضرات في المناهج الدراسية وطرائك التدريس ص  (11)

 .31-29كتاب الطرق واألساليب واالستراتيجيات التدريسية في مواد التربية اإلسالمية ص
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 ثالثا : االهداف النفس حركية )المهارية( :ومنها :

 إتلان قخا ة  صػم اللخمن المخيع والاجيث الظبػ  الشخيف   ٔ
 قخا ة خخائ  الغدوا   إتلان رسع و   ٕ
 تظطية مهارا  التفميخ الطختُصة باالستظتام والتاميل وغيخها   ٖ
 إتلان استخجام تلظيا  التعميع والبخامج الااسػالية في السيخة الظبػية    ٗ

 وهظا  اهجا  اخخ  غيخ الح    خ  مظها: 
 اال سا ية الفاضمة و يفية االلتعدام زهعا واضهعار مااسعظها و ػا بهعا  ا ضاح الصخي  العطمي لالخالق

 الطختمفة  
    غخء حا ايصالح في الصالك وتابيا التعا في سبيم 
  إكساك الصالك اتجاها  ا جازية مىل التعاون واالتااد(ٕٔ)  

 المبادئ العامة لتدريس السيرة النبوية

 العامة وأهطها:يختمد تجريذ السيخة عم  مجطػعة مغ الطُادئ 

 التػق  مغ صاة األخُار واألحجا  ودقتها فهي مظهجية اساسية في روا ة السيخة والتاريخ لها    ٔ
اعتطععاد مععظهج تاميععل االحععجا  والظصععػم والطػاقععف فععال  جععًػ االكتفععا   بسععخد األحععجا  والػقععائ     ٕ

   دون تاميمها ورالصها زػاق  الطتعمطيغ لماصػل عم  قيع واتجاها  وعبخ وعطا 
 رال  احجا  السيخة باآل ا  اللخم ية واألحاديث الشخيفة    ٖ
يععف  لععظ فععي المشععف عععغ مشعع ال  ضالتخ يععد عمعع  االقتععجا  بالخسععػل صععم  هللا عميعع  وسععمعو وتػ   ٗ

  ئٖٔهالػاق  واقتخاح الامػل ل  
التظػي في اساليا التجريذو مغ اسعمػك مسعخحي أو قصصعي مع  اسعتعطال وسعائل تعميطيعة حجيىعة   ٘

  ئٗٔه
 

                                                           
المدخل المفاهيمي في إكساب طالبات كلية الدراسات اإلنسانية بعض مفاهيم السيرة  فاعلية برنامج  الكتروني لائم عليينظر:   (12)

محاضرات في المناهج الدراسية وطرائك و , مولع الدكتور ,للدكتور وجيه المرسي ابو لبن النبوية وتنمية اتجاهاتهن نحو دراستها
 .31صالتربية اإلسالمية, لصالح بن إبراهيم المماطيالطرق واألساليب واالستراتيجيات التدريسية في مواد ,و151التدريس ص

 .391وتدريس التربية االسالمية لماجد زكي الجالد صينظر:   (13)

 153ينظر: محاضرات في المناهج الدراسية وطرائك التدريس ص  (14)
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 ئ٘ٔهخًوات تدريس السيرة النبوية 

  طخ درء السيخة بالخصػا  التالية :
  التطهيج 
   العخض ه الخصػة الخئيسةئ 
  التلػيع 
  ايغالق 

 
 التمهيد

 يهي  الطعمع أ هان الصمُة لطػضػي الجرءو ويخال  أحجا  السيخة بعضها زُعسو و لظ عغ شخي : 
 الاج  الطختُ  بالجرء الججيج  تػ ي  بعس األسلمة السهمة عغ الجرء الساز  أو  - أ
 سخد قصة   - ك
 عخض الػسائل التعميطية   -  
 إقارة مش مة ماجدة يقارة  الصمُة و ما اهتطامهع   -  
 تػضيف األحجا  الجارية والطظاسُا  الجيظية   - م

 نشاط:
 مهج لجروء السيخة اآلتية: 

 والدة الخسػل ورضاعت  
 الهجخة إل  الطجيظة الطظػرة  

 دقائ و والعطل فخد  قع  طاعيئ   ٓٔالدمغ غدوة زجر   ه 
 ئٙٔهالعرض ) الخًوة الرئيسة( •

ويععتع مععغ خععالل العععخض الشععخح التفصععيمي والتاميععل العطيعع  واسععتظُاط الععجالال  والعبععخ مععغ األحععجا  
الطتضطظة في الجرء وإقخا  الطعمطا  مغ خالل رالصها بآ عا  اللعخمن المعخيع واألحاديعث الظبػيعة 

 ة وا دالها عم  واق  الطتعمطيغ ورالصها بطش التهع ويخاعي في مػضػي الجرء واألحجا  الجاري
 رال  الػقائ  واألحجا  التي سُلت بايث تطهخ في صػرة متماممة    ٔ

                                                           
 .171-169كتاب محاضرات في طرائك تدريس التربية اإلسالمية للدكتور داود بن درويش حلس ص ينظر:  (15)

  .171-169(ينظر: كتاب محاضرات في طرائك تدريس التربية اإلسالمية للدكتور داود بن درويش حلس ص16)
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تلسعععيع الطػضعععػي إلععع  مػضعععػعا  فخعيعععة حتععع  يعععتط غ الطعععتعمع معععغ الطتابععععة واالسعععتيعاك   ٕ
ظععة الطظععػرة  ط ععغ وضععع  فععي   مىععال: مػضععػي الهجععخة إلعع  الطجيئٚٔهوالفهععع ومخاعععاة الػقععت 
 عظاويغ  فخعية هي:

 مفهػم الهجخة   
 أسُاك الهجخة  
 أحجا  ما قبل الهجخة   
 استعجاد الخسػل  لمهجخة   
 أحجا  الهجخة   
 وصػل الخسػل إل  قُا    
  ئٛٔه تائج الهجخة  

ورالععع   لعععظ تظعععاول العظعععاويغ الفخعيعععة واألحعععجا  بالشعععخح والتفسعععيخ والتاميعععل واسعععتظُاط الا عععع والكعععيع   ٖ
بععاللخمن المعععخيع واالحاديعععث الظبػيععة و ويػضعععف الطعمعععع مجطػعععة معععغ اسعععاليا التععجريذ مىعععل الاعععػار 

 والطظاقشة واللصة والطشار ة وغيخها ويستخجم وسائل تعميطية متظػعة ويظػي في األ شصة  
  لػم الطعمع والصمُة بالخال  زيغ األحجا  والتػصل إل  الصػرة الممية لمطػضػي    ٗ

 ملتقويا 

  جا ان   ػن التلػيع شاماًل متظػعًا ويخ د عم : 
 الت كج مغ صاة روا ة األحجا    - أ
 دقة االستظتا ا  الطختُصة بالاج  والطػقف   - ك

  اإلغ:ق 

 وفيها  شعخ الطعمع الصمُة با تها  الاصة واكتطال الطػضػي عغ شخي : 
 استعخاض الطمخز السبػر   
 التي تظاولها الطػضػي الت كيج عم  األفمار الخئيسة العامة  
 االستطاي إل  أسلمة الصمُة ومظاقشتها   
 تاجيج الػا ا البيتي    

                                                           
 .8صبالجامعات للدكتور رشيد كهوس  ينظر: معالم منهاج تدريس السيرة  (17)

 .12بالجامعات للدكتور رشيد كهوس ص معالم منهاج تدريس السيرةينظر:   (18)
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ًمععيمهع معع    شععاط:   مععف الطعمععع أحععج الصمُععة بعطععل حصععة  طػ  يععة لمععجرء يظععاقر الصمُععة أدا  
   ئٜٔهالطعمع في ضػ  الخصػا  التي تع شخحها 

إن السععيخة الظبػيععة معععيغ ال يظصععا و ُعع  ال يتػقععف ودعامععة رئيسععة فععي البظععا   خمععز مطععا سععب  
الخوحي والحاتي والفمخ  لمطتعمطيغ إ ا أحسظا تجريسها بصخيلة مظها يعة مع قخة و افععة و ا اعة    
وعمي  فتجريذ السيخة زهحه الصخق تضفي حخ ة وحيػيعة وأمظعًا واقُعااًل ور ُعة مسعتطخة فعي دراسعتها 

ل  وا ُا مهطا مغ وا ُا  هحا الظبعي العطعيع عميظعا   فهعل معغ هطعع تخ عػ أبصعارها و ومغ قع تا
حلععع  فعععي تعععجريذ سعععيخت  الشعععخيفة  وتلعععج طها معععغ خعععالل مظهعععام واضعععة  إلععع  إ فعععا  رسعععػل هللا 

وأهجا  تال  ملاصج الشخيعة ومصالبهاو وتهج  األمة إل  الصخاط الطستكيع و وتخضي هللا رك 
  ئٕٓهالعالطيغ و ألن السيخة الظبػية مغ مصادر التشخي  وهي مظهج حياة 

اشلة مظح البجا ة بالسعيخة الظبػيعة العصعخةس إن مغ األمػر الطهطة في هحا العصخ السعي إل  رال  الظ
ليععتع تملععي الطعخفععة مععغ خاللهععا مػضععػعًا وأسععمػالًاو و لععظ لطععا  جععجه الععجارء لهععحه السععيخة مععغ عمععع 

 ومعخفة تظسجع م  حا ات  ومتصمُات  في الج يا واآلخخةو زل إ   ليجج التصبي  الاي لهحا العمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ,171و112صينظر: كتاب محاضرات في طرائك تدريس التربية اإلسالمية للدكتور داود بن درويش حلس   (19)

 , بتصرف. 14من كتاب معالم منهاج تدريس السيرة بالجامعات للدكتور رشيد كهوس ص  (21)
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 المصادر والمراجع

فاعميععة زخ ععامج  المتخو ععي قععائع عمععي الطععجخل الطفععاليطي فععي و ئٕٔٔٓالطخسععيو ه أزععػ لععبغو و يعع   ٔ
إكسعععاك شالُعععا   ميعععة الجراسعععا  اي سعععا ية بععععس مفعععاليع السعععيخة الظبػيعععة وتظطيعععة اتجاهعععاتهغ  اعععػ 

ًهعخو دراستها ئ الجعد  ٙٗٔععجد هو مجمة التخالية لمُاعػ  التخالػيعة والظفسعية واال تطاعيعة  امععة األ
   د سطبخالىا يو 

ً يو ه  ٕ  م ٕٗٓٓو ٔط عطانو تجريذ التخالية االسالميةو دار الطيسخةوئو ٕٗٓٓالجالدو ما ج 
 و الخياض  ٖطو مااضخا  في شخائ  تجريذ التخالية ايسالميةئو ٕٓٔٓحمذ و داود دروير ه  ٖ
الططممععة عظا ععة ه ععجوة و اهطيعة دراسععة السععيخة الظبػيععة لمطعمطعيغئو ٕ٘ٓٓالديعجو حفصععة عبععج المععخيعو ه  ٗ

مجطعع  الطمععظ فهععج لصُاعععة الطصععاف الشععخيف بالطجيظععة ئو العخاليععة السعععػد ة بالسععظة والسععيخة الظبػيععة
    و السعػد ةالطظػرة

 عجوة فعي حيعاة الطسعمطيغو  اهطية دراسة السيخة الظبػية والعظا عة زهعائو ٕ٘ٓٓالعػا يو دمحم زغ دمحم ه  ٘
مجطعع  الطمععظ فهععج لصُاعععة الطصععاف ئو الظبػيععةعظا ععة الططممععة العخاليععة السعععػد ة بالسععظة والسععيخة ه

   و السعػد ةالشخيف بالطجيظة الطظػرة
 مصخ  دار الشخوقوو ٙٔط مظهج التخالية ايسالمية وئو ٖٜٜٔقصاو دمحم ه   ٙ
مجمععة  ميععة التخاليععة األساسععية معععالع مظهععام تععجريذ السععيخة بالجامعععا و ئو ٕ٘ٔٓ هععػءو رشععيج ه   ٚ

  ئو العخاقٕٗة بازلو العجد هلمعمػم التخالػية واي سا يةو  امع
   أهطية دراسة السيخة الظبػية ومعخفتهائو ٕ٘ٔٓالمػيا و عبج الخحطان زغ الطعال ه  ٛ
الصعععخق واألسعععاليا واالسعععتخاتيجيا  التجريسعععية فعععي معععػاد ئو ٕٕٔٓالطلعععاشيو صعععالة زعععغ إزعععخاليع ه  ٜ

 و السعػد ة التخالية ايسالمية
 


