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  الغایات والمقاصد: السیرة النیویة

 تعرف المدخل:  

یقصد بھ معرفة النبي صلى هللا علیھ وسلم من خالل وقائع السیرة وشمائلھ وصفاتھ الخلقیة والخلقیة، باعتباره النموذج البشري : االقتداء 

َ : وتعظیمھ وتوقیره ونصرتھ، لقولھ تعالى الكامل، قصد محبتھ واتباعھ والتاسي بھ ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن َیْرُجو هللاَّ ﴿ لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل هللاَّ

َ َكثِیًرا ﴾ سورة األحزاب، اآلیة   .21َواْلَیْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر هللاَّ

 محاورالمدخل : 

 الغایات والمقاصد:فقھ السیرة   •

 الرسول القائد:هللا علیھ وسلم محمد صلى  •

 دروس وعبر:غزوتا بدر وأحد   •

 عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وعزة اإلسالم  •

  كیف أقتدي بالرسول صلى هللا علیھ وسلم في ظل توجیھات السیرة النبویة ؟: القضیة العامة

 األھداف : 

 أتعرف مفھوم السیرة  •

 على سیرة الرسول صلى هللا علیھ وسلم ومقاصدھا وفقھھا  أتعرف •

 االقتداء بالنبي الكریم علیھ الصالة والسالم •

 الكفایات •

قدرة المتعلم على حل وضعیات مشكلة مركبة بتوظیف مكتسباتھ في السیرة النبویة مستحضرا تمثالتھ لسیرة الرسول صلى هللا :  •

 علیھ وسلم وشمائلھ وھدیھ

 المھارات: 

 أخالق الرسول باستثمار وقائع السیرة تمثل •

 .اتخاذ مواقف سلوكیة في مواقف حیاتیة •

  تحدید المضامین الرئیسبة •

 مفھوم السیرة النبویة  

ھي حیاة الرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم، منذ : السیرة اصطالحاً . ھي السنة، والطریقة، والحالة التي علیھا اإلنسان:تعریف السیرة السیرة لغة

 إلى حین وفاتھ، وتتضمن نشأتھ، وحیاتھ وأعمالھ، ومعجزاتھ، وأخالقھ، وجمیع سائر حیاتھ لیالً ونھاراً، مستیقظاً أو نائماً، مریضاً أو والدتھ

 دینةصحیحاً، وتبدأ منذ والدتھ في ربیع األول من عام الفیل، إلى حین وفاتھ في السنة العاشرة للھجرة، سواء كان في مكة المكرمة أو في الم

  .المنورة

 ھمیة السیرة النبویةأ 

  أ

 

 في فھم القران الكریم؛ حیث إّن القران الكریم نزل بعضاً منھ لوصف ومناقشة أحداث في حیاة الرسول والصحابة، وجاءت  تساعد

 .تفسیراً لما نزل في القرآن وإفھاماً للعقیدة اإلسالمیة وأحكامھا وشروطھا - سواء فعالً أو قوالً  -مواقف الرسول صلى هللا علیھ وسلم 

  

 حادیث النبویة الشریفة التي قد یحدث فیھا بعض الغموض؛ حیث إّن بعضھا نزل بالترافق مع موقف معّینتساعد في فھم بعض األ .

زیادة محبة الرسول صلى هللا علیھ وسلم واتخاذه قدوة؛ فعندما یعرف المسلم ما عاناه صلى هللا علیھ وسلم في سبیل نشر الدعوة، 
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تعزیز محبة الصحابة وآل البیت من خالل المواقف التي حدثت مع الرسول صلى هللا علیھ . اً ومواقفھ القویة یزاد حباً لھ وتقدیراً واتباع

  .وسلم أوأّنھ شھدھا

  

  

 مقاصد دراسة السیرة النبویةغایات و:  

  ًَكاَن لَُكْم فِي  لََقدْ } :ھو محل القدوة واألسوة، وھو المشرع الواجب طاعتھ واتباعھ، قال هللا تعالى - صلى هللا علیھ وسلم- أن الرسول : أوال

َ َكثِیًرا َ َواْلَیْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر هللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َیْرُجو هللاَّ  ،]سورة األحزاب (21)] {َرُسوِل هللاَّ

    

  ًصلى هللا - ن والیقین في صدقھ لیزداد إیماننا ویقیننا بصدقھ، فالوقوف على معجزاتھ ودالئل نبوتھ مما یزید في اإلیما: المقصد الثاني: ثانیا

 .، فدراسة سیرتھ العطرة وما سطرتھ كتب السیرة من مواقف عظیمة وحیاة كاملة كریمة تدل على كمالھ ورفعتھ وصدقھ-علیھ وسلم

حدیث أبي ھریرة كتكثیر الطعام، ونبع الماء بین أصابعھ، واإلخبار بأمور غیبیة مستقبلیة وقعت كما أخبر، : ومن األمثلة على دالئل النبوة

لیكونن من أمتي أقوام یستحلون الحرَّ والحریر ) ، وفي البخاري((یھلك كسرى فال یكون كسرى بعده)) :في الصحیحین

 .وغیرھا كثیر ((من أشراط الساعة أن یتباھى الناس في المساجد))، و((والخمر والمعازف

 

  

  ًفاضلة، ومعاملة كریمة، وحرصھ العظیم على ھدایة الناس وصالحھم وجلب لینغرس في قلوبنا حبھ، فما حملتھ سیرتھ من أخالق : ثالثا

صلى هللا علیھ -الخیر لھم، وبذل نفسھ ومالھ في سبیل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، وما كان من حرصھ 

ْن أَنفُِسُكْم } :لھ في قولھ -جل وعال- على أمتھ في إبعادھا عما یشق علیھا ویعنتھا، وال أعظم من وصف هللا -وسلم لََقْد َجاءُكْم َرُسولٌ مِّ

ِحیمٌ  ْم َحِریٌص َعلَْیُكم بِاْلُمْؤِمنِیَن َرُؤوٌف رَّ  ، ]سورة التوبة (128)] {َعِزیٌز َعلَْیِھ َما َعنِتُّ

قط، أو انتصر لنفسھ مرة واحدة، بل كل وأنھ لم ینتقم لنفسھ قط، وال فرح أو حزن أو ضحك أو غضب من أجل نفسھ ومصالحھ الشخصیة 

 .ذلك من أجل هللا تعالى

 

  ًَھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا } :لنعبد هللا تعالى بذكره والصالة والسالم علیھ، قال هللا تعالى: رابعا بِيِّ َیا أَیُّ َ َوَمَالئَِكَتُھ ُیَصلُّوَن َعلَى النَّ إِنَّ هللاَّ

ِ  - رضي هللا عنھ- ، وروى مسلم في صحیحھ َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة ]سورة األحزاب (56)]{َتْسلِیًماَعلَْیِھ َوَسلُِّموا  صلى هللا علیھ -أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

ُ َعلَْیِھ بھا َعْشًرا)) :َقالَ  -وسلم  .((َمْن َصلَّى َعلَيَّ َواِحَدًة َصلَّى هللاَّ

 




