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 الحجيثاتجاهات حجيثة في تجريس : 01
  ياسر خمف رشيج عمي الذجيري األستاذ الجكتهر  

 
 تعريف الحجيث:

 نقيض القديؼ، والحديث: الجديد مؽ األشياء، والحديث: بسعشى الخبر، وجسعو أحاديث . لغًة:
 مؽ قؾل أو فعل أو تقرير أو صفة َخمقية أو ُخمقية .ملسو هيلع هللا ىلص ىؾ ما أضيف إلى الشبي  اصطالًحا:

قبل البعثة ملسو هيلع هللا ىلص والحديث يرادف الدشة عشد أكثر السحدثيؽ، وُيراد بيسا كل ما أثر عؽ الرسؾل 
بعد الشبؾة ملسو هيلع هللا ىلص وبعدىا، ولكشو إذا أطمق لفع الحديث انررف في الغالب إلى ما يروػ عؽ الرسؾل 

 وتقريره .مؽ قؾلو وفعمو 
 عمم الحجيث:

 يقدؼ العمساء عمؼ الحديث إلى قدسيؽ: 
 عمم الحجيث رواية: (0

وىؾ عمؼ يذتسل عمى أقؾال الرسؾل وأفعالو وتقريراتو وصفاتو، وروايتيا وضبظيا وتحرير 
ألفاعيا وفيؼ معانييا، واستشباط األحكام والعبر والدالالت مشيا، وما أضيف إلى الرحابة مؽ 

 ابعيؽ .ذلػ أو إلى الت
 عمم الحجيث دراية: (2

ويظمق عميو مرظمح الحديث أو عمؾم الحديث أو أصؾل الحديث، ويعّرف بأنو: عمؼ بقؾانيؽ 
 يعرف بيا أحؾال الدشد والستؽ .

 
 أهسية تعمم الحجيث الشبهي الذريف

يحغىىىىىىىىىىىىىىىى الحىىىىىىىىىىىىىىىديث الشبىىىىىىىىىىىىىىىؾؼ الذىىىىىىىىىىىىىىىريف بأىسيىىىىىىىىىىىىىىىة كبىىىىىىىىىىىىىىىرػ فىىىىىىىىىىىىىىىي الشغىىىىىىىىىىىىىىىام التربىىىىىىىىىىىىىىىؾؼ 
غايىىىىىىىىىىة وضىىىىىىىىىىرورة ال يدىىىىىىىىىىتغشى عشيىىىىىىىىىىا السدىىىىىىىىىىمؼ لفيىىىىىىىىىىؼ اإلسىىىىىىىىىى مي ، ويعىىىىىىىىىىد تعمسىىىىىىىىىىو وتعميسىىىىىىىىىىو 

اإلسىىىىىىىىىىىى م والعمىىىىىىىىىىىىؼ بأحكامىىىىىىىىىىىىو وتذىىىىىىىىىىىىريعاتو ، وتشبىىىىىىىىىىىىى  أىسيىىىىىىىىىىىىة ذلىىىىىىىىىىىىػ مىىىىىىىىىىىىؽ مجسؾعىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىؽ 
 القزايا أىسيا:
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السشزلىىىىىىىىىىىىىىة الرليعىىىىىىىىىىىىىىة والدرجىىىىىىىىىىىىىىة العميىىىىىىىىىىىىىىا التىىىىىىىىىىىىىىي يتب ىىىىىىىىىىىىىىىا الحىىىىىىىىىىىىىىديث الشبىىىىىىىىىىىىىىؾؼ  -1
الذىىىىىىىىىىىىريف فىىىىىىىىىىىىي بشىىىىىىىىىىىىاء السشغؾمىىىىىىىىىىىىة التذىىىىىىىىىىىىري ية والتربؾيىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىي اإلسىىىىىىىىىىىى م فسرىىىىىىىىىىىىادر 

ُتبشىىىىىىىىىىىى عمىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىؾحي بذىىىىىىىىىىىقيو القىىىىىىىىىىىر ن الكىىىىىىىىىىىريؼ والحىىىىىىىىىىىديث التأسىىىىىىىىىىىيس فىىىىىىىىىىىي اإلسىىىىىىىىىىى م 

 خن  حن جن ُّٱٱٹٱٹٱالذىىىىىىىىىىىىىىىىىىريف ، وك ىسىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وحىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىىىىىىىؽ   عىىىىىىىىىىىىىىىىىىز وجىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

 .النجم َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من

ولسىىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىىان الحىىىىىىىىىىىىديث الذىىىىىىىىىىىىريف بسشزلىىىىىىىىىىىىة القىىىىىىىىىىىىر ن الكىىىىىىىىىىىىريؼ مىىىىىىىىىىىىؽ حيىىىىىىىىىىىىث ىىىىىىىىىىىىىؾ 
السرىىىىىىىىىىىدر الثىىىىىىىىىىىىاني مىىىىىىىىىىىىؽ مرىىىىىىىىىىىىادر التذىىىىىىىىىىىري  االسىىىىىىىىىىىى مي و دراك الع قىىىىىىىىىىىىة الترابظيىىىىىىىىىىىىة 

ة بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيؽ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى يؽ السرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدريؽ الجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؾىرييؽ لمتذىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىري  والتكامميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الؾثيقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
اإلس مي.وت سىىىىىىىىىىىىىس ىىىىىىىىىىىىىى ه الع قىىىىىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىىىىىىى تأكيىىىىىىىىىىىىىد أن دور الرسىىىىىىىىىىىىىؾل  تسّثىىىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىىىي 

 ىي مي خي  حي جي ٹٱٹٱُّٱٱ"بيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان كتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا    عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز وجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل

 ٤٤النحل:ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ٹٱٹٱُّٱ

 ٤٤النحل:  َّجيحي ٰه مه

( أن عسىىىىىىىىىىىىران بىىىىىىىىىىىىؽ الحرىىىىىىىىىىىىيؽ رضىىىىىىىىىىىىي   عشىىىىىىىىىىىىو كىىىىىىىىىىىىان 59،  وػ الخظيىىىىىىىىىىىىب  دتر 
جالدىىىىىىىىاص ومعىىىىىىىىو أصىىىىىىىىحابو ، فقىىىىىىىىال رجىىىىىىىىل مىىىىىىىىؽ القىىىىىىىىؾم ال تحىىىىىىىىدثؾنا إال بىىىىىىىىالقر ن ، فقىىىىىىىىىال 
لىىىىىىىىو: "أدنىىىىىىىىو" فىىىىىىىىدنا ، فقىىىىىىىىال: أرأيىىىىىىىى  لىىىىىىىىؾ ُوكمىىىىىىىى  أنىىىىىىىى  وأصىىىىىىىىحابػ إلىىىىىىىىى القىىىىىىىىر ن أكشىىىىىىىى  
تجىىىىىىىىد ليىىىىىىىىو صىىىىىىىى ة الغيىىىىىىىىر أربعىىىىىىىىاص ، وصىىىىىىىى ة العرىىىىىىىىر أربعىىىىىىىىاص ، والسغىىىىىىىىر  ث ثىىىىىىىىاص تقىىىىىىىىرأ 

ؽ؟! أرأيىىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىىؾ ُوكمىىىىىىىىىىى  أنىىىىىىىىىىى  وأصىىىىىىىىىىىحابػ إلىىىىىىىىىىىى القىىىىىىىىىىىر ن أكشىىىىىىىىىىى  تجىىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىىي اثشتىىىىىىىىىىىي
الظىىىىىىىىىؾاف بالبيىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىبعاص ، والظىىىىىىىىىؾاف بالرىىىىىىىىىفا والسىىىىىىىىىروة؟! ثىىىىىىىىىؼ قىىىىىىىىىال: "أؼ قىىىىىىىىىؾم خىىىىىىىىى وا 

 ."  عشا ، فإنكؼ و  و ن تفعمؾا لتزمُّؽَّ
 وجؾ  العسل بالحديث الذريف والتح ير مؽ مخالفتو. -6

وعرىىىيانو ، فقىىىىال سىىىىبحانو:  فقىىىد أمىىىىر   عىىىىز وجىىىل بظاعىىىىة الرسىىىىؾل  وحىىى ر مىىىىؽ مخالتىىىىو

 ٢٩المائدة:  َّ ٰذٰر يي ىي مي  خيٹٱٹٱُّٱ

 ٱ٧الحشر:  َّجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىٹٱٹٱُّٱ
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كسىىىىىىىىا تىىىىىىىىؾاترت األحاديىىىىىىىىث الذىىىىىىىىريفة التىىىىىىىىي تبىىىىىىىىيؽ وجىىىىىىىىؾ  األخىىىىىىىى  بيديىىىىىىىىو فىىىىىىىىي كىىىىىىىىل 
"فىىىىىىىىىإن خيىىىىىىىىىر الحىىىىىىىىىديث كتىىىىىىىىىاُ  صىىىىىىىىىمى   عميىىىىىىىىىو وسىىىىىىىىىمؼ:  شىىىىىىىىىيء ، ومىىىىىىىىىؽ ذلىىىىىىىىىػ قؾلىىىىىىىىىو

محىىىىىىىىىىىىىىدثاتيا ، وكىىىىىىىىىىىىىىُل بدعىىىىىىىىىىىىىىة   ، وخيىىىىىىىىىىىىىىر اليىىىىىىىىىىىىىىدؼ ىىىىىىىىىىىىىىىدؼ   ، وشىىىىىىىىىىىىىىرَّ األمىىىىىىىىىىىىىىؾر 
أال إنىىىىىىىىىىىىي ُأوتيىىىىىىىىىىىى  الكتىىىىىىىىىىىىا  ومثمىىىىىىىىىىىىو صىىىىىىىىىىىىمى   عميىىىىىىىىىىىىو وسىىىىىىىىىىىىمؼ: " وقؾلىىىىىىىىىىىىو (.0")ضىىىىىىىىىىىى لة

 6معو"
 (.3")أهجاف تجريس الحجيث الشبهي الذريف

تتشؾع أىداف تدريس الحديث الذريف وتتعدد ، وىي تذسل الجؾانب السعرلية والؾجدانية 
 والشفس حركية ، 

 أهجاف تجريس الحجيث الذريف     

 

 األهجاف الشفس حركية األهجاف الهججانية األهجاف السعرفية
تهضيح معاني السفردات  -

 والتراكيب.
التعرف عمى عمهم الحجيث  -

 السشاسبة.
استشتاج األحكام الذرعية  -

 واالتجاهات والقيم.
التعرف عمى رواة األحاديث  -

 الذريفة.
التعرف عمى أشهر كتب  -

 الحجيث ومشاهج السحجثين.
 األحاديث الذريفة السقررةحفظ  -

تقجير أهسية الحجيث الشبهي  -
 الذريف.

 ومحبته.ملسو هيلع هللا ىلص االقتجاء بالرسهل  -
تسثل القيم واالتجاهات  -

 الستزسشة في الحجيث.
تقجير جههد العمساء في  -

السحافظة عمى الحجيث الشبهي 
 الذريف.

 إتقان قراءة الحجيث الذريف. -
استخجام الفهارس والسعاجم  -

 ذريف.الستعمقة بالحجيث ال
استخجام البرامج الحاسهبية  -

 الستخررة بالحجيث الذريف.
 تشسية مهارات التفكير. -

 

                                                           
 .0435مدمم ، كتاب الجسعة ، باب تخفيف الرالة والخطبة ، رقم الحجيث:  1
 .3988أبه داود ، كتاب الدشة ، باب في لزوم الدشة ، رقم الحجيث:  2
 .0/211يشظر: اصهل التربية االسالمية خالج الحازمي   3
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 أواًل: األهجاف السعرفية
 التعرف عمى معاني السفردات والتراكيب -
 التعرف عمى أىؼ القزايا الستعمقة بعمؾم الحديث -
 استشتاج األحكام الذرعية واالتجاىات والقيؼ الستزسشة في الحديث -

يحقىىىىىىىىىىق درس الحىىىىىىىىىىديث جىىىىىىىىىىدواه فإنىىىىىىىىىىو يشبغىىىىىىىىىىي تذىىىىىىىىىىجي  الستعمسىىىىىىىىىىيؽ عمىىىىىىىىىىى التؾصىىىىىىىىىىل وحتىىىىىىىىىىى 
 إلى أىؼ ما يرشد إليو الحديث مؽ أحكام شرعية.

 التعرف عمى رواة الحديث الذريف -
 أشير كتب الحديث ومشاىج السحدثيؽ التعرف عمى -
 حفع األحاديث الذريفة السقررة -

 ثانيًا: األهجاف الهججانية 
ؾؼ الذىىىىىىىىىىىريف مجسؾعىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىؽ األىىىىىىىىىىىىداف الؾجدانيىىىىىىىىىىىة ويحقىىىىىىىىىىىق تىىىىىىىىىىىدريس الحىىىىىىىىىىىديث الشبىىىىىىىىىىى

 أىسيا:
 تقدير أىسية الحديث الشبؾؼ الذريف ومكانتو في التذري  اإلس مي  -5
وتعزيىىىىىىىىىز اقتىىىىىىىىىداسيؼ بىىىىىىىىىو و يسىىىىىىىىىانيؼ برسىىىىىىىىىالتو مىىىىىىىىىؽ  ملسو هيلع هللا ىلصتعسيىىىىىىىىىق حىىىىىىىىىب الستعمسىىىىىىىىىيؽ لمرسىىىىىىىىىؾل  -6

 .خ ل تعرفيؼ عمى دالسل الشبؾة
 الحديثتسثل القيؼ واالتجاىات والفزاسل واآلدا  الستزسشة في  -7
 تقدير جيؾد العمساء في السحافغة عمى الحديث الذريف -8

 حركية الثالثًا: األهجاف الشفس 
يحقىىىىىىىىىىىىىىق درس الحيىىىىىىىىىىىىىىاة الشبىىىىىىىىىىىىىىؾؼ الذىىىىىىىىىىىىىىريف مجسؾعىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىؽ األىىىىىىىىىىىىىىىداف الىىىىىىىىىىىىىىشفس 

 حركية أىسيا:
 إتقان قراءة الحديث الشبؾؼ الذريف -5
 حدؽ استخدام الفيارس والسعاجؼ أللفاظ الحديث الذريف  -6
 ميارة استخدام البرامج الحاسؾبية الخاصة بالحديث الذريف  -7
 تشسية ميارات التفكير الستشؾعة  -8
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يييىىىىىىىىىىىأ تىىىىىىىىىىىدريس الحىىىىىىىىىىىديث الذىىىىىىىىىىىريف فرصىىىىىىىىىىىاص مشاسىىىىىىىىىىىبة لتشسيىىىىىىىىىىىة ميىىىىىىىىىىىارات التفكيىىىىىىىىىىىر 
عشىىىىىىىىىد الستعمسىىىىىىىىىيؽ ، فىىىىىىىىىإذا مىىىىىىىىىا رمىىىىىىىىىى السعمىىىىىىىىىؼ وراءه أسىىىىىىىىىاليب التمقىىىىىىىىىيؽ واإللقىىىىىىىىىاء ، وجىىىىىىىىىد 

ى ميىىىىىىىىىىارات متعىىىىىىىىىىددة مىىىىىىىىىىؽ التفكيىىىىىىىىىىر أمامىىىىىىىىىىو ميىىىىىىىىىىداناص خرىىىىىىىىىىباص لتىىىىىىىىىىدريب الستعمسىىىىىىىىىىيؽ عمىىىىىىىىىى
مىىىىىىىىىىىىىىىؽ مثىىىىىىىىىىىىىىىل السقارنىىىىىىىىىىىىىىىة والترىىىىىىىىىىىىىىىشيف والتعميىىىىىىىىىىىىىىىل والتظبيىىىىىىىىىىىىىىىق ، وط قىىىىىىىىىىىىىىىة التفكيىىىىىىىىىىىىىىىر ، 

 واالستشباط ، واالستدالل ، واالستشتاج والتحميل ، والتركيب والتقؾيؼ.
 السبادئ العامة لتجريس الحجيث الشبهي الذريف

ُيَ سىىىىىىىىىىس تىىىىىىىىىىىدريس الحىىىىىىىىىىديث الذىىىىىىىىىىىريف عمىىىىىىىىىىى مجسؾعىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىؽ السبىىىىىىىىىىىادغ العامىىىىىىىىىىىة 
ىىىىىىىىىىىو عسميىىىىىىىىىىىة تدريدىىىىىىىىىىىو وتعمسىىىىىىىىىىىو وتعميسىىىىىىىىىىىو ، وتدىىىىىىىىىىىاعد ىىىىىىىىىىىى ه السبىىىىىىىىىىىادغ فىىىىىىىىىىىي ا لتىىىىىىىىىىي تؾجِّ

تحديىىىىىىىىىىىىىىد اإلجىىىىىىىىىىىىىىراءات العسميىىىىىىىىىىىىىىىة بظريقىىىىىىىىىىىىىىة عمسيىىىىىىىىىىىىىىة متدمدىىىىىىىىىىىىىىىمة لتحقيىىىىىىىىىىىىىىق األىىىىىىىىىىىىىىىىداف 
، وليسىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىأتي (.4")التعميسيىىىىىىىىىة الدىىىىىىىىىابقة وتشغىىىىىىىىىيؼ السؾقىىىىىىىىى  التدريدىىىىىىىىىي برىىىىىىىىىؾرة فعالىىىىىىىىىة 

 أىسيا:

 الذريفأواًل: اعتساد السشحى التكاممي في تجريس الحجيث الشبهي 
ويقرىىىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىىىىالسشحى التكىىىىىىىىىىىىاممي الرةيىىىىىىىىىىىىة الكميىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىي تجسىىىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىىىيؽ فىىىىىىىىىىىىروع التربيىىىىىىىىىىىىة 
اإلسىىىىىىىىىىىىى مية كميىىىىىىىىىىىىىا ، فيىىىىىىىىىىىىىدّرس الحىىىىىىىىىىىىىديث الذىىىىىىىىىىىىىريف ، كسىىىىىىىىىىىىىا ىىىىىىىىىىىىىىؾ الحىىىىىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىىىىىي الفىىىىىىىىىىىىىروع 

 . األخرػ 

ثانياااااااًا: االهتساااااااام بترسااااااايم قهاعاااااااج السشهجياااااااة العمسياااااااة عشاااااااج التعامااااااال مااااااا  
 الحجيث الشبهي الذريف

ؼ الحىىىىىىىىىىديث عمىىىىىىىىىىى قؾاعىىىىىىىىىىد مشيجيىىىىىىىىىىة واضىىىىىىىىىىحة ومىىىىىىىىىىؽ األىسيىىىىىىىىىىة البالغىىىىىىىىىىة تأسىىىىىىىىىىيس تعمىىىىىىىىىىي
تدىىىىىىىىىىىاعد السىىىىىىىىىىىتعمؼ عمىىىىىىىىىىىى تكىىىىىىىىىىىؾيؽ فكىىىىىىىىىىىر مشيجىىىىىىىىىىىي عشىىىىىىىىىىىد التعامىىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىى  الحىىىىىىىىىىىديث الشبىىىىىىىىىىىؾؼ 

 (::==5الذريف ، ومؽ أىؼ تمػ القؾاعد  القرضاوؼ 
 فيؼ الحديث في ضؾء القر ن الكريؼ ، وفي داسرة تؾجيياتو الربانية . -5
ذىىىىىىىىىابيا إلىىىىىىىىىى جسىىىىىىىىى  األحاديىىىىىىىىىث الىىىىىىىىىؾاردة فىىىىىىىىىي السؾضىىىىىىىىىؾع الؾاحىىىىىىىىىد ، بحيىىىىىىىىىث يىىىىىىىىىرد مت -6

 محكسيا 
 فيؼ األحاديث في ضؾء أسبابيا وم بداتيا ومقاصدىا . -7
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التسييىىىىىىىىىىىز بىىىىىىىىىىىيؽ الؾسىىىىىىىىىىىيمة الستغيىىىىىىىىىىىرة واليىىىىىىىىىىىدف الثابىىىىىىىىىىى  لمحىىىىىىىىىىىديث ، حيىىىىىىىىىىىث يشبغىىىىىىىىىىىي  -8
التسييىىىىىىىىىىز بىىىىىىىىىىيؽ األىىىىىىىىىىىداف الثابتىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىي تدىىىىىىىىىىعى الدىىىىىىىىىىشة الىىىىىىىىىىى تحقيقيىىىىىىىىىىا ، وبىىىىىىىىىىيؽ 
الؾسىىىىىىىىىىىىاسل اآلنيىىىىىىىىىىىىة والبيًيىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىي تدىىىىىىىىىىىىتخدميا أحيانىىىىىىىىىىىىاص لمؾصىىىىىىىىىىىىؾل إلىىىىىىىىىىىىى اليىىىىىىىىىىىىدف 

 السشذؾد . 
از ىشىىىىىىىىا مىىىىىىىىا التفريىىىىىىىىق بىىىىىىىىيؽ الحقيقىىىىىىىىة والسجىىىىىىىىاز فىىىىىىىىي فيىىىىىىىىؼ الحىىىىىىىىديث ، والسىىىىىىىىراد بالسجىىىىىىىى -9

، واالسىىىىىىىىىىىىىىىتعارة يذىىىىىىىىىىىىىىىسل السجىىىىىىىىىىىىىىىاز المغىىىىىىىىىىىىىىىؾؼ والعقمىىىىىىىىىىىىىىىي ، واالسىىىىىىىىىىىىىىىتعارة ، والكشايىىىىىىىىىىىىىىىة 
 9ومىىىىىىىىؽ أمثمىىىىىىىىة ذلىىىىىىىىػ قؾلىىىىىىىىو واعسمىىىىىىىىؾا أن الجشىىىىىىىىة تحىىىىىىىى  عىىىىىىىى ل الدىىىىىىىىيؾف"التسثيميىىىىىىىىة، 

فسىىىىىىىىىىا يفيىىىىىىىىىىؼ أحىىىىىىىىىىد ، وال يترىىىىىىىىىىؾر أن يفيىىىىىىىىىىؼ، أن الجشىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىي أعىىىىىىىىىىدىا   لمستقىىىىىىىىىىيؽ 
عىىىىىىىىىىىل  ، وجعىىىىىىىىىىىل عرضىىىىىىىىىىىيا كعىىىىىىىىىىىر  الدىىىىىىىىىىىساوات واألر  ، تكىىىىىىىىىىىؾن حقيقىىىىىىىىىىىة تحىىىىىىىىىىى 

أقىىىىىىىىىىر   -ورمىىىىىىىىىىزه الدىىىىىىىىىىيف –الدىىىىىىىىىىيف ، و نسىىىىىىىىىىا يفيىىىىىىىىىىؼ أن الجيىىىىىىىىىىاد فىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىبيل   
 طريق إلى الجشة ، وال سيسا إذا كتب   لو ليو الذيادة.

التفريىىىىىىىىىىىىق بىىىىىىىىىىىىيؽ الغيىىىىىىىىىىىىب والذىىىىىىىىىىىىيادة ، تعىىىىىىىىىىىىّر  الحىىىىىىىىىىىىديث الذىىىىىىىىىىىىريف لسؾضىىىىىىىىىىىىؾعات  -:
 .والجؽ ، والعرش ، وحياة ما بعد تتعمق بعالؼ الغيب مثل : الس سكة ،

دلؾالت ألفىىىىىىىىىاظ الحىىىىىىىىىديث ، ذلىىىىىىىىىػ أن األلفىىىىىىىىىاظ تتغيىىىىىىىىىر دالالتيىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىؽ التأكىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىؽ مىىىىىىىىى -;
عرىىىىىىىىر آلخىىىىىىىىر ومىىىىىىىىؽ بيًىىىىىىىىة ألخىىىىىىىىرػ ، فقىىىىىىىىد يرىىىىىىىىظمح الشىىىىىىىىاس عمىىىىىىىىى ألفىىىىىىىىاظ لمداللىىىىىىىىة 
عمىىىىىىىى معىىىىىىىان مختمفىىىىىىىة ن ولكىىىىىىىؽ السخىىىىىىىؾف ىشىىىىىىىا ىىىىىىىىؾ حسىىىىىىىل مىىىىىىىا جىىىىىىىاء فىىىىىىىي الحىىىىىىىديث 

 مؽ ألفاظ عمى السرظمح الحادث ، وىشا يحدث الخمل والزلل.
جىىىىىىىىىىىىاءت فىىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىىحاح األحاديىىىىىىىىىىىىث ومثىىىىىىىىىىىىال ذلىىىىىىىىىىىىػ كمسىىىىىىىىىىىىة "ترىىىىىىىىىىىىؾير" التىىىىىىىىىىىىي 

الستفىىىىىىىىىىق عمييىىىىىىىىىىا ، مىىىىىىىىىىا السىىىىىىىىىىراد بيىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي األحاديىىىىىىىىىىث التىىىىىىىىىىي تؾعىىىىىىىىىىدت السرىىىىىىىىىىؾريؽ 
بأشىىىىىىىىىد العىىىىىىىىى ا ؟ وىىىىىىىىىىل يىىىىىىىىىدخل فييىىىىىىىىىا "السرىىىىىىىىىؾرون" الىىىىىىىىى يؽ يدىىىىىىىىىتخدمؾن  الكىىىىىىىىىاميرا( 

 اللتقاط  الرؾرة(؟
أن تدىىىىىىىىىىىىىىىىسية صىىىىىىىىىىىىىىىىاحب الكىىىىىىىىىىىىىىىىاميرا  مرىىىىىىىىىىىىىىىىؾراص( وتدىىىىىىىىىىىىىىىىسية عسمىىىىىىىىىىىىىىىىو  ترىىىىىىىىىىىىىىىىؾيراص( 

ة  ُعرليىىىىىىىىىة( ، حيىىىىىىىىىث أطمقشىىىىىىىىىا ليدىىىىىىىىى  تدىىىىىىىىىسية لغؾيىىىىىىىىىة وال شىىىىىىىىىرعية بىىىىىىىىىل ىىىىىىىىىىي تدىىىىىىىىىسي
نحىىىىىىىىىىؽ عميىىىىىىىىىىو اسىىىىىىىىىىؼ "الترىىىىىىىىىىؾير الفؾتىىىىىىىىىىؾغرافي" ، مسىىىىىىىىىىا يجعمشىىىىىىىىىىا نفكىىىىىىىىىىر مميىىىىىىىىىىاص قبىىىىىىىىىىل 
إصىىىىىىىىدار حكىىىىىىىىؼ الذىىىىىىىىرع فىىىىىىىىي "الترىىىىىىىىؾير الفؾتىىىىىىىىؾغرافي"، كسىىىىىىىىا يشبغىىىىىىىىي التسييىىىىىىىىز بيشىىىىىىىىو 
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ىىىىىىىؼ  الشحىىىىىىىى ( الىىىىىىىى ؼ عبىىىىىىىر عشىىىىىىىىو عمسىىىىىىىىاء الدىىىىىىىم  بأنىىىىىىىىو  مىىىىىىىىا  وبىىىىىىىيؽ الترىىىىىىىىؾير السجدَّ
 لو عل( ، وىؾ ال ؼ أجسعؾا عمى تحريسو.

 ثًا: ربط الحجيث الذريف بهاق  الطمبة واهتساماتهم ومذكالتهم ثال
ومىىىىىىىىىؽ أىىىىىىىىىىؼ  العؾامىىىىىىىىىل التىىىىىىىىىي تىىىىىىىىى دؼ إلىىىىىىىىىى أن يىىىىىىىىى تي درس الحىىىىىىىىىديث ثسىىىىىىىىىاره السرجىىىىىىىىىؾة ، 
ويحقىىىىىىىىىىىق أىدافىىىىىىىىىىىو الستؾخىىىىىىىىىىىاة ، ويزيىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىؽ داف يىىىىىىىىىىىة الظمبىىىىىىىىىىىة لدراسىىىىىىىىىىىتيؼ ، والتعمىىىىىىىىىىىق فىىىىىىىىىىىو ، 

ي و نىىىىىىىىىىىىىىزال الحىىىىىىىىىىىىىىديث الذىىىىىىىىىىىىىىريف عمىىىىىىىىىىىىىىى واقىىىىىىىىىىىىىى  الظمبىىىىىىىىىىىىىىة ، ليعىىىىىىىىىىىىىىر  مذىىىىىىىىىىىىىىك تيؼ ، ويمبىىىىىىىىىىىىىى
حاجىىىىىىىىىاتيؼ ، ويراعىىىىىىىىىي اىتسامىىىىىىىىىاتيؼ ، وتمىىىىىىىىىػ ميىىىىىىىىىزة الحىىىىىىىىىديث الشبىىىىىىىىىؾؼ الذىىىىىىىىىريف الىىىىىىىىى ؼ عىىىىىىىىىالج 
مؾضىىىىىىىىىىىؾعات متعىىىىىىىىىىىددة ، وقزىىىىىىىىىىىايا شىىىىىىىىىىىتى ، شىىىىىىىىىىىسم  أبعىىىىىىىىىىىاد الحيىىىىىىىىىىىاة ونؾاحييىىىىىىىىىىىا السختمفىىىىىىىىىىىة ، 

 سيل بديط ،بأسمؾ  
 خطهات تجريس الحجيث الذريف:

 :تيمؽ الخظؾات، كسا في الذكل اآل يتزسؽ تدريس الحديث الشبؾؼ الذريف مجسؾعة   
 

 
 

 التمهيد

 القراءة النموذجية

 الشرح التحليلي

 القراءة الفردية

 حفظ الحديث الشريف

 التقويم

 اإلغالق

 الخطوة الرئيسية
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  :الخطهة األولى: التسهيج 
ييدف التسييد إلى تييًة أذان الظمبة ومذاعرىؼ لمدخؾل إلى مؾضؾع الدرس الجديد مؽ       
 خ ل:
 عر  مذكمة أو تؾعيف واق  ترتبط بسؾضؾع الحديث . (5
 ذكر سبب ورود الحديث إن وجد . (6
 سرد قرة قريرة ومذؾقة . (7
 التعميسية . استخدام الؾساسل (8

ويجب أن يتر  التسييد بالتذؾيق واإلثارة والغرابة والقرر واالرتباط بسؾضؾع الدرس ومراعاة 
 اىتسام الظمبة حتى يحقق أىدافو .

 :الخطهة الثانية: القراءة الشسهذجية 
تأتي ى ه الخظؾة بعد التسييد وفييا يقؾم السعمؼ بقراءة نص الحديث الشبؾؼ الذريف قراءة     

حة متقشة خالية مؽ األخظاء معبرة عؽ السعاني، م  مراعاة الؾق  والؾصل واالستفيام صحي
 والتعجب .

 :الخطهة الثالثة: الذرح التحميمي 
وىي الخظؾة الرسيدة في درس الحديث الذريف، وتيدف إلى التعرف عمى السعاني ويتؼ شرح     

تعميؼ التعاوني، وحل السذك ت، الحديث الذريف بظرق متعددة مشيا: الحؾار والسشاقذة، وال
  وخطهات الذرح التحميمي هي:والعر  واإللقاء وغيرىا، 

 التعريف العام بالحديث الذريف . (5
 تحميل نص الحديث . (6
 االستشتاج . (7
 :الخطهة الرابعة: القراءة الفردية 
 مؽ خ ل القراءة الفردية وترؾيب األخظاء واالبتداء بالظمبة السجيديؽ فاألقل إجادة.    
 :الخطهة الخامدة: حفظ نص الحجيث الذريف 
حيث يرشد السعمؼ طمبتو إلى طريقة الحفع الرحيحة وييتؼ تقؾيؼ حفع الظمبة لمشص مؽ     

 خ ل طرق التدسي  ال اتي والثشاسي والجساعي.
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 دادسة: التقهيم:الخطهة ال 
يت زم التقؾيؼ م  مجريات السؾق  التعميسي مؽ بدايتو وحتى نيايتو، ويذسل التقؾيؼ التكؾيشي     

بعد شرح جزسيات الحديث وفقراتو، أما التقؾيؼ الختامي ليكؾن في نياية شرح الحديث وقراءتو وىؾ 
والجزسيات، لترسيخ السعمؾمات ييدف إلى التركيز عمى األساسيات والقزايا العامة دون الفرعيات 

 واالستشتاجات وتثبيتيا لدػ الظمبة .
ويشبغي أن يتؼ التقؾيؼ بداللة األىداف، وأن تتشؾع أساليبو وأدواتو، وبرؾرة مشيجية بعيدة عؽ     

 العذؾاسية .
 :الخطهة الدابعة: اإلغالق 
التعميسي، وت كد عمى تيدف ى ه الخظؾة إلى تييًة الستعمسيؽ و شعارىؼ بانتياء السؾق      

 القزايا اآلتية:
 التركيز عمى أىؼ األفكار والحقاسق الستزسشة في الدرس . (5
 استعرا  السمخص الدبؾرؼ وما يتزسشو مؽ خ صات واستشتاجات . (6
 اإلجابة عؽ تداةالت الظمبة الختامية واالستشتاجية . (7
 تحديد التعييشات والؾاجبات السشزلية . (8

 
 السرادر

مكتبة الشيزة السررية،  ،5طربية اإلس مية، طرق تعميؼ الت، القادر احسد،   عبد .5
 م.5>=5ىى/5845القاىرة ، 

(، تدريس التربية اإلس مية األسس الشغرية واألساليب 6448الج د، ماجد زكي   .6
 العسمية، عسان ،االردن،  دار السديرة لمشذر والتؾزي  والظباعة.

ية واساليبيا طراسق تدريس التربية االس م، عيد ويحيى اسساعيل الخؾالدة، ناصر احسد، .7
عسان، ومكتبة الف ح لمشذر ، ار حدشيؽ لمشذر والتؾزي ، د5طوتظبيقاتيا العمسية، 

 م.6445،ه5866 ،الكؾي ، والتؾزي 
مدخل الى ، وناصر احسد الخؾالدة وعبدالرحسؽ صالح عبد ،   عبد ، الرسادؼ، .8
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