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  ملخص

نحمد هللا تعالى أن جعلنا من عباده المسلمين ونصلي ونسلم على خير خلق هللا نبي اإلسالم محمدا صلى هللا 

لَقَدْ جاءكم َرُسوٌل  )كما قال عنه ربنا (َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيمٍ )عليه وسلم الذي وصفه ربه في كتابه العزيز بقوله 

ْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما ِحيمٌ  ِمِّ ُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف رَّ  .(َعنِت

لقد عانى الرسول صلى هللا عليه وسلم أشد المعاناة والقى الكثير والكثير من األهوال والمصاعب لتبليغ دعوة 

سيرته ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن ظلمات الشرك والضالل إلى نور الحق المبين. وتعتبر 

 صلى هللا عليه وسلم منذ والدته وحتى وفاته نبراسا يقتدي به كل مسلم في كل زمان ومكان

ومما ال شك فيه أن المحاوالت المتواصلة لَسْلخ شباب المسلمين عن هويتهم لن يتم التصدي لها إال بالعودة 

الرسول صلى هللا عليه وسلم للسيرة النبوية حتى نربي شبابنا على خير قدوة وعلى خير سيرة وهي سيرة 

وأصحابه رضوان هللا عليهم أجمعين. كما وفي ظل موجة الكراهية التي يشنها الغرب ضد اإلسالم والمسلمين 

واستهداف األمة في صلب عقيدتها، فقد أصبحت دراسة السيرة النبوية لكل مسلم بشكل عام وللطالب في مراحل 

 ساس ألي إصالح منشود.التعليم بشكل خاص، ضرورة ملحة ألنها األ

وفي هذا البحث سوف أتناول السيرة النبوية وأهميتها في حياة المسلمين وأهمية دراستها لطالب المرحلة 

االبتدائية لغرس القيم النبيلة في أنفسهم منذ الصغر وحتى يكون قدوتهم الرسول صلى هللا عليه وسلم في كل 

وسلوكه وتعامله مع أهله وأصحابه وحتى مع أعدائه. قال هللا تعالى حركاتهم وسكناتهم واالقتداء به في أخالقه 

( َ َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر َّللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَِّمن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ   . (َكثِيرا  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ

التي تدل على الطريق المستقيم لمن أراد الهداية والبعد يقينا إن سيرة النبي عليه الصالة والسالم بمثابة الهداية 

عن الضالل فهو عليه الصالة قد رسم لنا الطريق الذي ال اعوجاج فيه وال ضياع وهو الطريق الذي يقود األفراد 

 والمجتمعات في كل زمان ومكان إلى الخير والصالح واالعتدال ونشر قيم التسامح والمحبة واإلخاء.

قيم التسامح ،اإلسالمي العالم، السيرة النبوية، شباب المسلمين، رسولال :تاحيةمفالكلمات ال  
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Abstract 

 

        There is no doubt that Islam is the greatest of all religions, as it is the religion 

that brought people out of darkness into the light. It is the religion that calls for love, 

equality and justice. 

         The biography of the Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be 

upon him, is a guide for every Muslim in every time and place. Every Muslim must 

study this biography and follow his path. 

        In our modern age, studying the biography of the Prophet Muhammad, peace 

and blessings of Allah be upon him, has become a necessity after Islam became a 

target for orientalists and enemies. 

In this research, I will discuss the biography of the Prophet Muhammad from 

his birth until his death. I also discuss the positive results of studying this biography, 

especially for primary school students. 

Keywords: The Prophet, Young Muslims, The Prophet’s Biography, The Islamic 

World 
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 تعريف السيرة النبوية 

السيرة كلغة تطلق على الحالة التي يكون عليها أي شخص أما كمصطلح فهي تستخدم لنقل حياة الرسول محمد 

عليه وسلم منذ والدته وحتى وفاته وما اشتملت عليه حياته من أحداث مثل طفولته وأهله وبعثته ونزول صلى هللا 

الوحي عليه وحياته في مكة ثم الهجرة إلى المدينة المنورة وجهاده وغزواته وتعامله مع أصحابه وزوجاته 

 وأبنائه وأحفاده وكل شؤون حياته.

ر الرسول عليه الصالة والسالم والذي امتد إلى ثالثة وستين عاما منذ والسيرة النبوية نطاقها الزمني هو عم

. أما نطاقها المكاني فهو شبه الجزيرة العربية بأكملها بداية بمكة 632ميالديا وحتى وفاته عام  571والدته عام 

عليه وعلى المكرمة ثم زيارته للطائف وهجرته إلى المدينة المنورة لنشر الدعوة اإلسالمية بعد أن ضاقت 

 .أصحابه مكة بما رحبت

 مميزات السيرة النبوية

للسيرة النبوية العديد من المميزات التي تجعل أي مسلم على ثقة تامة بوقائعها وأحداثها. وتمتاز السيرة النبوية 

 بالصفات التالية:

المصدرربانية   

فال يقول شيئا من تلقاء نفسه وذلك  وتعالى،هذا يعني أن النبي عليه الصالة والسالم مؤيد بالوحي من هللا سبحانه 

 ، وهذه الصفة تميزت بها جميع الرساالت السماوية ،(يُوَحىَوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى* إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ) تعالى:لقوله 

ِه إِلَيُكم َجميع ا سولُ قُل يا أَيَُّها النِّاُس إِنِّي رَ )إال أن رسالة اإلسالم امتازت عن غيرها ألنها للناس جميعا:   (.اللّـَ

 المصداقية

اء هللا عليهم جميعا الصالة والسالم ألن القرآن الكريم قد ذكر جانبا يتعتبر سيرة نبي اإلسالم أصح سيرة ألنب

كبيرا منها كالغزوات التي خاضها الرسول صلى هللا عليه وسلم وتعامله مع أصحابه من المهاجرين ثم بعد ذلك 

 خصومه.وأقاربه وحتى مع  وتعامله مع زوجاتهمن األنصار، 

لتمييز صحيحها من سقيمها، والذين اعتمدوا  والمؤلفين،األئمة والعلماء من كما حظيت السيرة بعناية كبيرة 

 يقحموا انطباعاتهم الشخصية في شيء من وقائعها. أحداثها، ولمالطريقة الموضوعية في سرد 

 الوضوح

إذ عرضت حياة نبي اإلسالم في جميع مراحلها منذ  الشمس،وح التام كوضوح تمتاز السيرة النبوية بالوض

بن عبدالمطلب بأمه آمنة بنت وهب وحتى وفاته وهو األمر الذي جعل بعض علماء الغرب  عبد هللازواج أبيه 

 يقولون إن محمدا صلى هللا عليه وسلم هو اإلنسان الوحيد الذي ولد في ضوء الشمس.
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 الواقعية

على الرغم من المعجزات الخارقة التي أتى بها النبي عليه الصالة والسالم كرحلة اإلسراء والمعراج، إال أن 

عرضها لحياته، فذكرت مواطن  وطبيعية فيهذه المعجزات لم تخرجه عن نطاق البشر، وكانت سيرته متوازنة 

  .الثناء عليه، ومواطن العتاب له من هللا سبحانه تعالى

 الشمول

تترك السيرة النبوية أي جانب من حياة رسول اإلسالم إال وتحدثت عنه بالتفاصيل الدقيقة الشاملة، فعرفنا  لم

 وأقاربه، بزوجاته،الجوانب الشخصية كيتمه وتجارته واستقامته في شبابه، والجوانب االجتماعية كعالقاته 

والصعوبات الجمة التي  وحده،دة هللا وتحدثت السيرة عن دعوته للدين اإلسالمي وعبا وأصحابه. وعشيرته،

تترك السيرة النبوية  أعمامه. ولمواجهها في سبيل إبالغها في ظل رفض تام حتى من أقرب المقربين إليه وهم 

وتحدثت السيرة  أمته،الجوانب العسكرية واالقتصادية في شخصية النبي عليه الصالة والسالم ورعايته لمصالح 

ئه وكيف تعامل معهم بكل حكمة في أحلك الظروف مثل ما حدث في صلح الحديبية.عن طريقة تعامله مع أعدا  

 مصادر السيرة النبوية

 القرآن الكريم 

ن يديه يعد القرآن الكريم أحد المصادر الرئيسية للسيرة النبوية المطهرة فهو كتاب هللا الذي ال يأتيه الباطل من بي

ْن َحِكيٍم َحِميدٍ الَّ يَأْتِيِه وال من خلفه. قال تعالى "   .".اْلبَاِطُل ِمن بَْيِن يَدَْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه ۖ تَنِزيٌل ِمِّ

ويتميز القرآن الكريم عن غيره من مصادر السيرة بالعديد من المميزات منها أنه كالم هللا تعالى فدراسته عبادة 

ن األحداث في السيرة النبوية بالتفاصيل الكريم بسرد الكثير م القرانكما يتميز  العظيم.وقراءته لها الثواب 

الدقيقة التي ال نراها في كتب السيرة األخرى. وعلى سبيل المثال كوصفه غزوة أحد في سورة آل عمران 

زواج المصطفى من السيدة  وقصةوغزوة األحزاب في سورة األحزاب وغزوة تبوك كما في سورة التوبة.، 

  .كما في سورة األحزاب زيد بن حارثةزينب بنت جحش وزواجها قبله من مواله 

  أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم

علينا أن نكون على يقين تام أن أحاديث الرسول عليه السالم والتي اعتنى المسلمون بتدوينها بعناية تامة، فيها 

وتعتبر كتب الحديث الصحيحة من أفضل مصادر السنة النبوية؛ ألن من  النبوية.الكثير من تفاصيل السيرة 

كتبها مشهود لهم بالصدق واإليمان ومن هذه الكتب، الكتب الستة المعروفة وهي: البخاري، ومسلم، وأبو داود، 

 .والنسائي، والترمذي، وابن ماجه باإلضافة إلى موطأ اإلمام مالك ومسند اإلمام أحمد
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النزول وأسبابكتب التَفاسير   

صلى هللا عليه  إذ أنها تحدثت عن الكثير من حياة الرسول النبوية،تعد هذه الكتب مصدرا من مصادر السيرة 

.وسلم مثل تفسير الطبري، وتفسير ابن كثير  

 كتب السيرة

الشيق والسهل لألحداث وتعد أيضا  كتب السيرة مصدرا  رئيسيا  من مصادر السيرة النبوية وتتميز بعرضها 

النبوية البن  )السيرةللذهبي وكتاب  اإلسالم( )تاريخ. ومن هذه الكتب كتاب التاريخية واتصالها بعضها بالبعض

الميعاد ( البن القيم وهو من الكتب القيمة للغاية التي تحوي السيرة النبوية بكل تفاصيلها  كثير( وكتاب ) زاد

 .والتي يجب على كل مسلم اقتنائه ، وكتاب ) فتح الباري( البن حجر العسقالني

 الشعر العربي المعاصر للرسالة النبوية

. له ليه وسلم ردا على مهاجمة المشركينلعب شعراء المسلمين دورا كبيرا في الدفاع عن الرسول صلى هللا ع

لذا يعد الشعر العربي في هذه الفترة مصدرا رئيسا للسيرة النبوية. وبرع من شعراء المسلمين في هذا األمر 

 .بن رواحة رضي هللا عنهما وعبد هللاحسان بن ثابت 

 أثر السيرة النبوية في حياة المسلمين بشكل عام

 عام،مما ال شك فيه أن لسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم أهمية كبرى ودورا أساسيا في الحياة البشرية بشكل 

وفي حياة المسلمين بشكل خاص إذ ال يمكن أن يكون المسلم مسلما حقيقيا إال إذ اقتدى بالرسول صلى هللا عليه 

 وسلم.

نهاموتعين السيرة النبوية المسلم في العديد من األمور   

الكريم مثل ما حدث في مواقع  القرانفهم القرآن الكريم، إذ أن هناك الكثير من األحداث التي فسرت آيات  -

 بدر وأحد واألحزاب وصلح الحديبية وحادثة اإلفك.

كما تساعد السيرة النبوية على فهم العقيدة اإلسالمية وذلك من خالل التصرفات العملية للنبي صلى هللا عليه -

والتي أظهرت ثباته في مواجهة الصعاب وتفنيد الشبهات التي أثارها المشركون حول الكثير من القضايا وسلم 

مثل البعث بعد الموت والجنة والنار، والوحي والنبوة وغيرها من القضايا واإلشكاليات التي تناولتها السيرة 

  النبوية بطريقة جامعة مانعة ال لبس فيها على اإلطالق.

إذ قال عليه  به،وتساعد السيرة النبوية على تقوية محبة النبي صلى هللا عليه وسلم في نفوس المسلمين والتأسي -

 . (الَ يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّى أَُكوَن أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَولَِدِه َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ ) والسالم:الصالة 

وما بذلوه من  الصحابةابة رضي هللا عنهم فمن خاللها يعرف المسلم قدر كما تعين المسلم على حب الصح-

تضحيات بأموالهم وأنفسهم للدفاع عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ونشر دعوته الشريفة. فيعرف المسلم قيمة 
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أبي بكر الصديق وشجاعة عمر بن الخطاب وسخاء عثمان بن عفان وتضحيات علي بن أبي طالب ودهاء 

إضافة إلى معرفة فضل أمهات المؤمنين كَسْبَق خديجة بنت خويلد وِعْلَم عائشة بنت أبي بكر، وفضل  معاوية

الصحابيات الجليالت كفضل أسماء بنت أبي بكر يوم الهجرة وفضل سمية في مكة وفضل نسيبة بنت كعب يوم 

  غزوة أحد

فعن  اإلسالمية،صادر األحكام والقوانين كما أن سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم بمثابة مصدر رئيسي من م-

طريقها استنبط الفقهاء والعلماء الكثير والكثير من األحكام التي تنظم حياة المسلم االجتماعية بمختلف جوانبها. 

َ "قال هللا تعالى  َ إِنَّ َّللاَّ ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهوا َواتَّقُوا َّللاَّ َوَما "تعالى  َشِديدُ اْلِعقَاِب". وقال َوَما آتَاُكُم الرَّ

  .يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى * إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى"

 لألفضل وتساعد السيرة النبوية الشخص المسلم على معرفة عظمة اإلسالم ليدرك أن هذا الدين الحنيف قد قلب-

هو الدين الذي فموازين الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية في جميع المجتمعات منذ ظهوره وحتى اليوم. 

يِهم بَِها َوَصلِِّ َعلَْيِهْم ۖ إِنَّ ". قال تعالى جعل للفقير نصيبا في مال الغني ُرُهْم َوتَُزكِِّ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَة  تَُطهِِّ

ُ َسِميٌع َصاَلتََك َسَكٌن  . وهو الدين الذي وضع أسس الحياة الزوجية القائمة على المودة والرحمة ."َعِليمٌ لَُّهْم ۗ َوَّللاَّ

َودَّة  َوَرْحمَ "قال تعالى  ا لِِّتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكم مَّ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواج  ِلَك َْليَاٍت ة  ۚ إِنَّ فِي ذَ  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِِّ

قَْوٍم  ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُونَ " :قال تعالى الشورى،الدين القائم على  وهو "يَتَفَكَُّرونَ لِِّ  ."َوأَْمُرُهْم ُشوَرى  بَْينَُهْم َوِممَّ

ألنها تحوي الكثير والكثير من المواقف وتقوي السيرة النبوية عزيمة المسلمين وتبعث الطمأنينة في قلوبهم -

صلح عن اإليمانية التي وقفها الرسول عليه الصالة والسالم وأصحابه إلعالء كلمة الدين. فعندما يقرأ المسلم 

الحديبية والموقف الذي اتخذه الرسول صلى هللا عليه وسلم وقبوله للشروط التي وضعها كفار قريش على الرغم 

إلى المدينة المنورة وعدم أداء العمرة  هو وأصحابهوموافقته على العودة  المسلمين، من أن ظاهرها كان ضد

في هذا العام على الرغم من وقوفهم على مشارف مكة، يدرك المسلم وقتها حكمة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 حقنا للدماء. والجنوح إلى السلم

تالء، إذ أنها تحوي الكثير من الدروس والعبر لكل فئات وتعين السيرة النبوية أي مسلم على الصبر على أي اب-

القوي والضعيف، الصغير والكبير، الحاكم والمحكوم، المريض والمعافى، الزوج  والغني،المجتمع، الفقير 

 والزوجة، صاحب رأس المال والعامل، المعلم والمتعلم، المسافر والمقيم.

المرحلة االبتدائيةأثر دراسة السيرة النبوية في حياة طالب   

مما ال شك فيه أن الجيل الحالي من شباب المسلمين يواجه الكثير والكثير من المعوقات والصعاب التي تحاول 

بشتى الطرق إبعاده عن تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف واالنغماس في ملذات الحياة في ظل عصر انفتح فيه 

 وكبارا،صغارا  الجميع،ة والتي أصبحت جزءا ال يتجزأ من حياة جراء التكنولوجيا الحديث مصراعيهالعالم على 

  .شبابا وأطفاال ونساء،رجاال 
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فالبد أن  والخطأ،وفي ظل هذا العالم التي تشابكت خيوطه وتقطعت طرقه وأصبح اإلنسان حائرا بين الصحيح 

يتم تنشئة أطفال المسلمين على فهم أصول دينهم وزرع محبة رسولهم في نفوسهم منذ نعومة أظافرهم حتى يتم 

تقوية اإليمان في قلوبهم فال تستطيع أي عاصفة مهما كانت قوتها ان تنتزع هذا اإليمان من الصدور. ولن يتم 

يع الطالب في مرحلة ما قبل الجامعي وخاصة لطالب هذا إال بدراسة سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم لجم

إذ أن هذه المرحلة بالنسبة لهم مرحلة بناء العقيدة على  نرغب،المرحلة االبتدائية الذين نستطيع أن نشكلهم كيفما 

 .أسس متينة

 فوائد دراسة السيرة النبوية لطالب المرحلة االبتدائية

م للطالب في سن صغيرة سوف تلعب دورا رئيسا في تثبيت إن دراسة سيرة المصطفى عليه الصالة والسال

لن نفهم القرآن الكريم على نحو دقيق حتى ندرس السيرة و .عقيدتهم وسوف تساعدهم في الكثير من األمور

النبوية، ولن نستوعب أحداث السيرة إال في ظالل القرآن، ولن نحسن فهم كثير من األحاديث النبوية حتى 

 . رة معانرجع للقرآن والسي

 االقتداء

وأصبح القدوة للكثير من األطفال  المعايير،مما ال شك فيه أن العصر الحديث اختلت فيه التوازنات واختلفت 

وغابت الشخصيات التي أفادت البشرية عن المشهد. وإذا أردنا أن  الفالني،إما الفنان الفالني أو العب الكرة 

يبتعد أطفال المسلمين عن هذه العبثية التي يشهدها العالم الحديث فالبد من دراسة السيرة النبوية لهم حتى يكون 

 قدوتهم الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وزوجاته

 الحكمة

جميع  يء من عباده. ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حكيما فالحكمة صفة عظيمة يؤتيها هللا من يشا

. ومن خالل دراسة سيرته صلى هللا عليه وسلم ديدنهتصرفاته وحتى في المواقف الصعبة كانت الحكمة هي 

يستطيع أي طالب أن يستنبط هذه الحكمة ويغرسها في نفسه منذ الصغر لتكون أسلوب حياة بالنسبة له طوال 

حياته. وقد وجدنا الكثير والكثير من المشكالت التي تعاني منها المجتمعات اإلسالمية في الوقت الحاضر بسبب 

يرة الرسول صلى هللا عليه وسلم سف بعقالنية عن ماليين الشباب المسلم الذي لم يدرس غياب الحكمة والتصر

 .وال سيرة أصحابه

 محبة الرسول وأصحابه

إن دراسة سيرة الرسول عليه السالم ومواقفه العظيمة في كل مراحل عمره سوف تساعد النشء بدرجة كبيرة 

الرسول وأصحابه ال شك أنها ستكون أكثر إفادة للدين على غرس محبته في قلوبهم، فالقلوب الممتلئة بحب 

  .اإلسالمي وألمتها ولمجتمعاتها
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 بشكل خاصالسيرة النبوية الصفات التي يجب أن يتحلى بها المعلم بشكل عام ومدرس 

هو المعلم. فالمعلم يأتي في المرتبة  منذ الصغر ال يستطيع أحد أن ينكر أن الدور الرئيسي لبناء شخصية الطالب

الثانية بعد الوالدين في غرس القيم اإلسالمية الصحيحة في األوالد وتربيتهم التربية السليمة القائمة على تعاليم 

 كتاب هللا وسنة رسوله المصطفى عليه السالم واالقتداء بالسلف الصالح رضوان هللا عليهم أجمعين

البد وأن يتحلى بالكثير من الصفات الطيبة خلقيا ومهنيا والتي تساعده على أداء نبوية السيرة الوعليه فإن معلم 

 رسالته السامية على أكمل وجه. ومن هذه الصفات:

 حفظ القرآن الكريم

مما ال شك فيه أن حفظ القرآن الكريم بمثابة أمر ضروري للدراسات اإلسالمية. لهذا فإن جامعة األزهر في 

مصر ومنذ سنوات طويلة قد جعلت حفظ القرآن الكريم بأحكام التالوة مادة أساسية ال يمكن ألي خريج الحصول 

يساعد معلم التربية  القرانأن حفظ  يقينيي على شهادة التخرج إال بعد اجتياز االمتحان الشفوي والتحريري. فف

بشكل كبير للغاية على الشرح والتوضيح وإيصال المعلومة وربط األحداث  )السيرة النبوية( اإلسالمية

 واالستشهاد باْليات.

 اإلخالص والصدق

ول له يجب على المعلم إخالص نيته هلل تعالى وأن يؤدي عمله بضمير صادق وعليه أن يدرك أن المراقب األ

 هو هللا سبحانه وتعالى وليس إدارة المدرسة أو المعهد التعليمي.

 الصبر

الصبر صفة ضرورية ألي إنسان خاصة المعلم، إذ أنه يتعامل مع عقليات وبيئات مختلفة وطلبة في أعمار 

عض صغيرة ومراحل مراهقة. فعلى المعلم التحلي بالصبر إليصال رسالته السامية وتحمل ما يالقيه من ب

والمقصود بالصبر هو تحمل معاناة تعليم الطالب وتقريب المعلومات وتبسيطها، وتوضيح األفكار  .المتعلمين

 (2019،طاهر وي السيسبطرق معينة ومراعاة الفروق الذهنية بين الطالب ) 

 األمانة

 تربيته وتنشئته التربية اإلسالمية الصحيحة.  فهو مؤتمن على فيها،إن الطالب أمانة في يد معلمه عليه أال يفرط  

  البشاشة والتواضع

بشاشة الوجه خلق إسالمي نبيل، فعلى المعلم بوجه عام ومعلم التربية اإلسالمية بشكل خاص أن يكون بشوش 

.الوجه لكسب محبة طالبه وخلق المودة والمحبة أثناء الشرح. كما عليه أن يكون متواضعا ليكون قدوة لطالبه  

هناك صفات شخصية يجب أن يتحلى بها اإلنسان لكي يكون صالحا لمهنة التدريس، ومن أهم تلك الصفات 

أن يتمتع بصحة جيدة، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وذكيا محبا لطلب العلم وقادرا على تحصيله وفهمه 
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نة التدريس والمادة بصورة واضحة، وقادرا على توصيل المعلومات بصورة واضحة، وأن يكون محبا لمه

.(2022)حمادة،  التي يدرسها  

 الحكمة والعدل والرحمة

على المدرس أن يكون حكيما ولديه القدرة على اتحاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. كما عليه أن يكون 

.طالبا عن آخر وتطبيق مبدأ الثواب والعقابعادال بين طالبه فال يفرق بينهم ألي سبب من األسباب وال يميز   

بداعبتكار واإلاإل  

على المعلم مسايرة التطورات الحديثة في عرض أفكاره وشرح مادته بكل سهولة واقتدار. ويمكن لمعلم السيرة 

 نوالسالم. ولالنبوية على سبيل المثال اللجوء إلى المواد الفيلمية المصورة لشرح سيرة الرسول عليه الصالة 

 .يكون المعلم مقنعا إال إذا كان مبدعا ومسايرا للتطورات التي تحيط بمجتمعه

الجياشة العاطفة  

بل البد أن يكون قلبه حنونا رقيقا حتى  القلب،غليظ ال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون معلم السيرة النبوية  

يحرك وجدان تالميذه ألن هناك الكثير من أحداث السيرة النبوية البد أن ترافقها عاطفة جياشة عند سردها 

للطالب، مثل لحظة وجود الرسول في جبل ثور هو وصاحبه أبو بكر أثناء الهجرة من مكة المكرمة للمدينة 

المعلم إثارة وجدان الطالب وتأثير المخاطر الجمة لو عثر الكفار على الرسول  المنورة. ففي هذا الموقف على

 .هذه العاطفة لن يستطيع المعلم إيصال رسالته وسلم. وبدونصلى هللا عليه 

 خطوات تدريس السيرة النبوية لطالب المرحلة االبتدائية

بطريقة صحيحة تؤدي الغرض المطلوب س السيرة النبوية وهناك عدة خطوات على المعلم اتباعها لشرح در

 .وحتى يخرج الطالب من قاعة الدرس وهو على دراية تامة بما تم شرحه

 ومن هذه الخطوات

الطلب من التالميذ إعداد الدرس في المنزل قبل الحضور للمدرسة والقراءة الخارجية عن الموضوع الذي  :أوالا 

عن  الموضوعالقرآنية المتعلقة بهذا الموضوع. فإذا كان  وحفظ اْليات بعيدا عن المقرر الدراسي سيتم شرحه

 .الموجودة في القرآن الكريم المتعلقة بهذا المعركة، وهكذا غزوة أحد فعلى الطالب حفظ اْليات

ا ثاني  ومحاولة ربط الحدث  تدوين المالحظات في الكراس الخاص بهوالدرس جيدا  نفسه تحضير على المعلم :ا

تحدث عن اليهود في المدينة وما فعلوه مع  الحديث )فإذاالذي يشرحه بالتطورات التي نشهدها في العصر 

في العصر الحديث وما يفعلوه في  المشينة فعليه أن يتحدث عن تصرفات اليهود والسالم،الرسول عليه الصالة 

 .واقعيا   . لهذا سوف يصبح الدرسفلسطين وفي القدس الشريف(
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ا  بفاعلية أثناء الشرح والطلب منهم االستشهاد بأمثلة من البيئة المحيطة بهم. فإذا  التالميذضرورة مشاركة  : ثالثا

 كان المعلم يشرح جزءا من سيرة الرسول ورحمته وعطفه على الفقراء والمساكين فعليه أن يطلب من تالميذه

 أو أصدقائهم. االتيان بمواقف مشابهة حدثت لهم أو ألقاربهم

ا  للوقوف على لهم المباشرة  ةتوجيه بعض األسئلو استخالص العبر مع الطالب على المعلم نهاية الدرس:رابعا

في كل  مع التركيز على االقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم وصحابته الكرام مدى استيعابهم للدرس

  .الحركات والسكنات

ا  الفردية : وهذا المبدأ الذي ورد في القرآن الکريم قبل خمسة عشر قرنا  مراعاة الفروق على المعلم : خامسا

ينادي به علماء التربية في هذا العصر، ولقد جاء القرآن الکريم ليؤکد عليه ويراعي الفروق الموجودة بين 

 البشر، فلکل إنسان قدراته وطبيعته واستعداداته.

االبتدائيةوسائل عرض السيرة النبوية للتالميذ في المرحلة   

 المرجوة.هناك العديد من الوسائل التي من الممكن أن تقرب السيرة النبوية للتالميذ لتحقيق األهداف التربوية 

 ومن هذه الوسائل:

 عبلال

يستطيع المعلم ترسيخ أي مفهوم. وعلى المعلم محاولة ابتكار أفكار جديدة للعب  امفتاح للعقول وعن طريقه هي

مع العلم أن التربية عن طريق اللعب أصبحت علما مستقال ينفذها التالميذ لشرح أي جزء من أجزاء السيرة. 

 .علينا أن نبدع فيه

 المجسمات

فإنه سوف  النبي،جد قباء أو بناء بيوت زوجات فحينما يشارك التلميذ في بناء مجسم للمسجد النبوي أوبناء مس

يستشعر الموقف وكأنه يعيشه مع الرسول صلى هللا عليه وسلم، مع ضرورة التأكيد على عدم تشخيص الرسول 

 عليه الصالة والسالم أو أصحابه.

 المسابقات بين التالميذ

ع معلم السيرة النبوية تنظيم يكرتهم. ويستطتلعب المسابقات بين التالميذ دورا كبيرا في تنمية مواهبهم وتقوية ذا

مسابقات بين تالميذه تتناول األسئلة المتعلقة بالسيرة النبوية على أن يقدم جوائز للطالب المتفوقين تحفيزا 

 .وتشجيعا لهم

 السيرة المرئية والمسموعة

هذه السيرة العطرة رؤية قامت العديد من الجهات المعنية بتدريس سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم بتسجيل 

 وسماعا بطريقة جذابة. لهذا فمن الممكن أن يستعين المعلم بهذه التسجيالت لشرح السيرة النبوية ومقاصدها.
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 قصص الصحابة لألطفال

يستطيع معلم السيرة النبوية اصطحاب تالميذه إلى مكتبة المدرسة واالطالع معهم على القصص التي تناولت  

حياة الصحابة رضوان هللا عليهم ومناقشتهم في كل جزئية من جزئيات هذه الكتب واستنتاج العبر والدروس 

 من هذه القصص والمواقف الخالدة.

خارجية بجانب المنهج الدراسي( )كقراءةلسيرة النبوية للتالميذ لأفضل الكتب الحديثة   

النبوية من  ةأدرك المؤلفون في العصر الحديث أن التالميذ في أعمارهم المبكرة قد ال يستوعبون فهم السير

إلى كتابة عدد من الكتب بطريقة سهلة وأسلوب  المؤلفونلذا اتجه  عليهم،أمهات الكتب نظرا لصعوبة اللغة 

ا بطريقة مشوقة أكثر سالسة يساعد التالميذ في مراحل التعليم االبتدائي على فهم السيرة النبوية فهما صحيح

 :الكتبكطريقة الرسم أو الحوار. ومن هذه 

ا مع خاتم األنبياء 365كتاب   يوما

ة الرسول صلى هللا عليه وسلم منذ والدته عام الفيل وحياة العرب ويتناول حيا دامال،مؤلفة هذا الكتاب نوردان 

في هذا الوقت وعن طفولته ووفاة أمه وعن مرضعته حليمة السعدية وتجارته وزواجه من السيدة خديجة بنت 

وبدء نزول الوحي عليه، والدعوة إلى اإلسالم والصعوبات التي واجهها من  ورسالته، عنها،خويلد رضي هللا 

    .والحروب التي خاضها دفاعا عن اإلسالم وفتح مكة والفتوحات اإلسالمية المنورة،، وهجرته للمدينة قومه

 كتاب قصص األنبياء لألطفال

والسالم. اء هللا عليهم جميعا الصالة ييتناول قصص أنبهذا الكتاب ومحمود المصري، مؤلف هذا الكتاب 

 أقوامهم.الكتاب عن معجزات األنبياء وأهم األحداث والصعوبات التي واجهوها لنشر دعوة هللا في  ويتحدث

 كتاب صوت في سحابة

 .مؤلف الكتاب هو شادي فقيه، وهو كتاب مصور، يروي السيرة النبوية الشريفة عن طريق الحوار

 كتاب جرة الذهب

القصص النبوية في صور، ويسرد القصة عن طريق الحوار بين  ويشرح الكتابمؤلف هذا الكتاب شادي فقيه، 

 .أب وابنه وابنته

 كتاب البالء العظيم

ر، يحكي القصص النبوية بأسلوب الحوار عبد الحميدمؤلف هذا الكتاب   .عبد المقصود، وهو كتاب مصوِّ
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 .كتاب أخالق الرسول

الحميدة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم استهل مؤلف الكتاب كتابه بأهمية الخلق الحسن ذاكرا األخالق 

ومستشهدا بالقصص التي تجلت فيها أخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع مواقفه، مستخدما الصور 

 .لتوضيح الفكرة

 

 النتائج والتوصيات

. الناس من عبادة األوثان إلى عبادة هللا الواحد األحد الفرد الصمد السامية لتخرجلقد جاءت رسالة اإلسالم 

ليأتي محمد عليه الصالة والسالم بالدعوة النبوية  العربية،وجاءت في قت انتشر فيه الضالل في شبه الجزيرة 

هو  التي تدعو إلى الرحمة والعدل واإلحسان والمساواة وإلى كل الصفات الطيبة الحسنة والبعد عن كل ما

مشين. ولقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدوة ألصحابه في كل خطوة كان يخطوها وفي كل تعامالته 

 داخل وخارج بيته ومع زوجاته ومع أقاربه ومع أهله ومع جيرانه.

نهم وليس عجيبا اعتناء المسلمون على مدار التاريخ بكتابة السيرة، كما ليس عجيبا اعتناء الصحابة رضي هللا ع

فسيرته هي التطبيق الحقيقي لتعاليم القرآن الكريم، وهذا ما  السالم،جميعا بتعليم أوالدهم سيرة النبي عليه 

كان خلقه "قصدته السيدة عائشة رضى هللا عنها حينما سئلت عن خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت: 

 "القرآن

 السالم،وفي عصرنا الحديث وفي ظل الهجمات الشرسة والحمالت المسعورة التي توجه ضد نبي اإلسالم عليه 

وصحابته الكرام بعد أن أصبحت الحرب مكشوفة وهي فال ملجأ أمام أي مسلم اال التمسك واالقتداء بسيرة النبي 

أنَّ الرسول  لم يكن إنسانا  عاديا ، بل كان  والبد أن يعلم كل مسلم محاولة تشكيك المسلم في عقيدته وفي نبيه.

شخصية زودها هللا تعالى بقوى بدنية وعقلية ونفسية وروحية، تكاد تكون خارقة للعادة، لهذا كان المثل األعلى 

في الحياة، في سلوكه الفردي، وفي قيامه بحق هللا تعالى، وفي الوقوف في الحق، وتضحيته من أجله، ومواجهته 

 (. 2021د. إبراهيم عبدهللا جابر محمد. ). ي تعترضه بقوة وبسالةالصعاب الت
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 ومن هذا المنطلق فإنني أوصي بالتالي:

: أوالا   

على وزارات التربية في جميع الدول اإلسالمية تدريس منهج السيرة النبوية للطالب منذ مراحل التعليم المبكرة 

مرحلة الروضة( ليكبر الطفل المسلم على حب الرسول عليه الصالة والسالم وصحابته الكرام وليعرف  )منذ

 الحنيف. كماالطفل المسلم التضحيات والصعوبات والمشاق التي واجهها نبيه عليه السالم لنشر الدين اإلسالمي 

 التالي.نتقال إلى العام الدراسي يجب أن يحصل الطالب على تقدير جيد على األقل الجتياز هذه المادة واال

ا   : ثانيا

وكلية  على الجامعات اإلسالمية والكليات المتخصصة في علوم الدين في العالم اإلسالمي مثل كلية أصول الدين

 المستويات،على هذه الكليات تأهيل الخريجيين تأهيال علميا وخلقيا ودينيا على أعلى  األزهر،الشريعة جامعة 

بد أن  وال .النشءالخريجيين هم من يقودون شعلة التنوير في العالم اإلسالمي وهم من يشكلون  هؤالءإذ أن 

يكون حفظ القرآن الكريم وقراءته باألحكام شرطا أساسيا لحصول أي خريج على شهادته الجامعية وذلك في 

 جميع الكليات الدينية في العالم اإلسالمي وليس في جامعة األزهر فقط.

ا   :ثالثا

لكل من يتقدم لشغل وظيفة معلم تربية  يجب إجراء اختبار عملي وآخر نظري على يد علماء دين متخصصين 

 المعلم.إسالمية، إذ أن هذه الوظيفة تتطلب الكثير من المؤهالت الضرورية التي يجب أن يحوزها 

ا   :رابعا

الدينية الهادفة لشرح سيرة على وزارات اإلعالم في جميع الدول اإلسالمية تخصيص الكثير من البرامج 

الرسول صلى هللا عليه وسلم وأن يتولى شرح هذه السيرة العطرة علماء مشهود لهم بالصالح والكفاءة وبعيدين 

 .عن أي توجهات سياسية

ا   : خامسا

لشرح السيرة  على وزارت األوقاف في الدول اإلسالمية توجيه األئمة لتخصيص ندوات أسبوعية في المساجد

 .، كما يجب أن تشمل خطبة الجمعة األسبوعية جانبا من هذه السيرة المضيئةللنشء النبوية

ا   : سادسا

على الحكومات اإلسالمية مواجهة الحمالت المسعورة في العالم الغربي والتي تحاول النيل من النبي صلى هللا 

اإلسالم ودعوته السامية. كما يجب عليه وسلم وذلك بإرسال البعثات الدينية إلى هذه الدول لشرح مناقب نبي 

على الحكومات اإلسالمية االستغالل األمثل لمواقع التواصل االجتماعي المختلفة للدفاع عن سيرة النبي عليه 

 .السالم
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ا   :سابعا

يجب تنظيم عدد من المؤتمرات السنوية في مختلف الدول اإلسالمية تشرف عليها منظمة التعاون اإلسالمي 

الدين من مختلف الدول وتبث على الهواء مباشرة للدفاع عن اإلسالم وعرض السيرة النبوية  وبمشاركة علماء

 .بعيدا عن التشويه الذي يحاول البعض الصاقه بها

ا   :ثامنا

للمجتمع المدني دور كبير في تنشئة الشباب المسلم على تعاليم اإلسالم واالقتداء بالنبي عليه الصالة والسالم.  

ومن هنا يبرز دور التبرعات لطباعة الكتب المعنية بكتب السيرة وإتاحتها بالمجان في جميع المساجد والمكتبات 

 حتى تكون في متناول جميع المسلمين.

ا   :تاسعا

أصول الدين اإلسالمي  األطفالين االهتمام بتعليم دفعلى الوال لذلكدور كبير في بناء شخصية األوالد. لألسرة 

الصحيح وسيرة المصطفى عليه السالم والتركيز على مشاهدة البرامج الدينية الهادفة التي تبثها وسائل اإلعالم 

 المختلفة وإبعادهم عن البرامج التي تحث على الرذيلة وترك الفضيلة

 :عاشراا 

جميع أن الدين اإلسالمي الحنيف من الضروري عرض السيرة النبوية بلغة العصر الحديث وروحه لنثبت لل

 يقدم الحلول العملية البعيدة عن التطرف والغلو لجميع المشكالت التي تعترض البشرية في كل زمان ومكان.
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