
:  تعريف السيرة النبويةأوال :   

السيرة لغة : -  

تعني الّسنة والطريقة، والحالة التي يكون عليها اإلنسان وغيره. ُيقال فالن له سيرة حسنة، 

(.21وقال تعالى: )سنعيدها سيرتها األولى( )طه:  

البعثة وبعدها »هي ما ُنقل إلينا من حياة النبي محمد منذ والدته قبل  السيرة اصطالًحا: -

 وما رافقها من أحداث ووقائع حتى موته.«

تعني قصة الحياة وتاريخها، وكتبها تسّمى: كتب السير، ُيقال قرأت سيرة فالن: أي تاريخ  و

حياته. والسيرة النبوية تعني مجموع ما ورد لنا من وقائع حياة النبي صلى هللا عليه وسلم 

ها غزواته وسراياه صلى هللا عليه وسلم.وصفاته الُخلقية والَخلقية، مضافا إلي  

ما هي أهمية دراسة السيرة النبوية ..؟ :ثانياً   

تعتبر دراسة السيرة النبوية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين ،و ذلك ذلك ألن النبي صلى 

هللا و سلم هو خير قدوة لنا ،وهنا نتذكر قول المولى عزوجل في كتابه العزيز بسم  هللا عليه

اْلَيْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر الرحمن الرحيم )لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َيْرُجو َّللاََّ وَ 

َ َكِثيًرا (  َّللاَّ

 أهمية السيرة ومكانتها:



ُ َعْنُهْم أْجَمِعيَن: ُكنَّا ُنَعلَُّم  قاَل َزْيُن الَعاِبِديَن َعِليُّ بُن الُحَسْيِن بِن َعِليِّ بِن أِبي َطاِلب   َرِضَي َّللاَّ

وَرَة ِمَن الُقْرآِن )َوَسَراَياُه، َكَما ُنَعلَّ  -صلى َّللاَّ عليه وسلم-َمَغاِزي َرُسوِل َّللاَِّ  (1ُم السُّ  

 

السيرة النبوية هي السبيل إلى فهم شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم، من خالل  -1

ي عاش فيها، للتأكد من أنه صلى هللا عليه وسلم لم يكن مجرد عبقري حياته وظروفه الت

 سمت به عبقريته، ولكنه قبل ذلك رسول أيده هللا بوحي من عنده. 

تجعل السيرة النبوية بين يدي اإلنسان صورة للمثل األعلى في كل شأن من شؤون   -2

محمًدا صلى هللا عليه  سول الحياة الفاضلة، يتمسك به ويحذو حذوه، فقد جعل هللا تعالى الر 

وسلم قدوة لإلنسانية كلها، حيث قال سبحانه: )لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن  

(.21كان يرجو هللا واليوم اْلخر( )األحزاب:  

السيرة النبوية تعين على فهم كتاب هللا وتذوق روحه ومقاصده، فكثير من آيات القرآن  -3

ا األحداث التي مرت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم.الكريم إنما تفسرها وتجليه  

السيرة النبوية صورة مجسدة نيرة لمجموع مبادئ اإلسالم وأحكامه، فهي تكّون لدى  -

قيدة أو دارسها أكبر قدر من الثقافة والمعارف اإلسالمية، سواء ما كان منها متعلًقا بالع

 األحكام أو األخالق.



ي عن طرائق التربية والتعليم، يستفيد منه المعلم والداعية  السيرة النبوية نموذج ح -5

اضاًل، لم يأل جهًدا المسلم. فقد كان الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم معلًما ناجًحا ومربًيا ف

 في تلمس أجدى الطرق الصالحة في التربية والتعليم، خالل مختلف مراحل دعوته. 

بة الفريد، الذي كان صدى للقرآن، وكان من خالل السيرة نتعّرف على جيل الصحا -6

في صلح الحديبية ان عروة بن فعلى سبيل المثال التطبيق العملي لحكم هللا أمًرا ونهًيا.

مسعود جعل يرمق اصحاب رسول هللا بعينيه قال : فوهللا ما تنخم نخامة اال وقعت في يد 

رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا كادوا يقتتلون على 

 وضوءه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده 

ليه وسلم بأنها ُنقلت إلينا كاملة في كلياتها وفي تمتاز سيرة الرسول صلى هللا ع -7

جزئياتها، وال تملك اإلنسانية اليوم سيرة شاملة لنبي غير السيرة النبوية على صاحبها 

 صلوات هللا وتسليمه.

 

 


