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 :�نطالق وضعية
��� ��� ا�����اف و���ت ا������ ا���ا��، وأ��� ا���س �� �����ن ��� ا��� وا�����، وأ��� أ��� 

 !!!ا����� ���� �� ����� ���� أو��ف ا���وةا���س ����ون ��وة ������� �� ������ ا���س ا

 ى �� �� ا���وة ا�����؟�� ��� 

 و�� �� ا����ت ا����� ����وة؟ 

 و�� �� ا���� ا��ي ����� ��ا�� ا�����اء ��؟ 

 ؟���� ��   و�� ����� ا����ة ا����

  :النصوص املؤطرة للدرس
  

 

  

  

  

  

 

  :قراءة النصوص ودراس��ا
I –  اتوثيق النصوص والتعر�ف��:  

  :القلمرة التعر�ف �سو  – 1

، ���� "ا������رة "�� ا����� ا�����، ���� ���  68آ��، �������  ����52، و��د آ�����  :��رة ا����

���� و ،����� ا���رة ���ا ا���� ������ ����� ،�� ا������� ���� ��داة ا������ وأن ا��� ������ و����� ����ا ا���� �

ا���� ����ع ا������ و: �� ،���و�� ��ه ا���رة ����� ��ا��� أ�����، و�� "��رة ا����"و "ا������ن و��رة "أ��� 

ا����ة ، و����� ا����� ���� ا��� ����� ا�����ن ����ن ��� أ���ب، وملسو هيلع هللا ىلصا���� ا��� أ��ر�� ���ر ��� ��ل د��ة 

���� ا������� وأوأ��ا��� و��ا���� و��  ��� �� ����ع  ����و���� ا����ر ا��ي ��ور  ،ا��������� ا��� ���� ا���رة ا����

  .ملسو هيلع هللا ىلصإ���ت ���ة ���� 

  :التعر�ف �عا�شة � -   2

�� ����� أم ا������� ا������ ��� ا����� أ�� ��� ر�� ا��� �����، إ��ى زو��ت  :����� ر�� ا��� ����

و�� ����ة ا���، روت أ��د�� ����ة �� ا����  ملسو هيلع هللا ىلصو��ت �� ا���� ا��ا��� ��� ا�����، ��و��� ا����ل  ،ملسو هيلع هللا ىلصا���� 

الغايات واملقاصد :فقھ الس��ة  
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ا������، ���� �� أ��� ا������ وأ����� �������م، ����� ر�� ا���  ملسو هيلع هللا ىلصو���� �� ����� ����ة ا����ل  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ��� ����58 ��.  

  :التعر�ف باإلمام مسلم -   3

�������ر، ر�� �� أ�� ���  �� 206ا����ج ا�������ري، و�� ��� �� أ�� ا���� ���� ��  :ا����م ����

: ، درس ��� �� ���� ا����ري، �� ��ة �����ت، ����…ا����ز، ا���م، ��� : ا���� و�� ���� إ�� ��ة ���ان، ����

 ����� ���� ا������ ��� ���� ا����ري، و�����  �� ا��ر��» ���� ����«ا����، أو��م ا�������، ����ت ا�������، و

  .�� ���261 أر��� آ��ف ����، ���� �������ر ��� 

II – شاط الف�م وشرح املفردات�:  

  :شرح املفردات والعبارات – 1

 .��� أدب ����، وذ�� أدب ا���آن ا��ي أدّ�� ا��� �� :و��� ���� ��� -

  .� ا���آن ا����� وأ��� ��� أ����وا�����د ���� ا����� �������ق ا��� ���� :��ن ���� ا���آن -

  :�ساسية مضام�ن النصوص – 2

  ��� وو���  ملسو هيلع هللا ىلص���� أ���ق ���ء ا��� ���رك و��������� ��� ��� ����.  

  ق ا���آن ا������ ملسو هيلع هللا ىلص��دب ا���� وا�����������.  

  :تحليل محاور الدرس ومناقش��ا
I -  الس��ة النبو�ة وأ�مي��امف�وم:  

  :مف�وم الس��ة النبو�ة – 1

�� �����، ��اء  ���� أ��اث وو���� ����� ��وا��ت� ملسو هيلع هللا ىلصا���� ����� ا����ل و�� ���ة ����� و :ا����ة ا����

�� ا������، �� ��� و��د�� إ�� ��  �� أ��� وأ����� وأ���ده أو �� ���� وأ����� أو �� ���ه �� ذوي ا���ا�� ا����و

  .ملسو هيلع هللا ىلص ��� و����

  :أ�مية الس��ة النبو�ة - 2

��� ���� ��  :���� أن ���� أ�� ��ا�� ا����ة ا����

 �� ا��ة، ����� ��� إ�� در�� ا����� وا����، أ��� أ�� ���ة ���ر�� ��� ����، ��� ���� إ������� ����� �����

��، ��ن ��� ا���� أ���ب ا������ت ا������ة �� ا�����  .����ة �� ا���� �� ا��� وا���ا�� وا����

 ،�������� م ��� ���ة إ���ن أ���� ا������ �� � ��� ����م، ���� �و�� ��� ����� ��� ا����� ا����ة ا����

��، �� �� ا���وة ا����� �� ا����ة، ��� ��� ا����  ���ي ���� �� ���ي ��� ا���س ������ ������ ا����

 .ا����� �� �� ��ون ا����ة �� ���ل ا�����اء �� �� ������� و��ا��� �� ا����اث ا��� ��ت ��

 ���� �� ا����ة�� ��� ��� أرض ا��ا��، ��� ��� ���� � � ���� ��� ��ء �� ا���آن ا���� �� ���� ��� و���

 .��� ����ى ا�����ق وا����دات وا�����ة و�ر��د������ �� ��ا�� 

  ا����س ������ وا����� وا��ا��� وا����� وا��ب  ����� ����� ��ا�� ا����ة، و�� ا�����ح ملسو هيلع هللا ىلص���ة ا����ل

 ... وا������ وا��وج وا�����
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  :مراجع الس��ة - 3

 :�����ة �� أر��� ���در���� ��� ا����در ا������� ا������ة 

1. �� ، ������ �����، ��� أ��� ���� ���ءا �����، و��� ملسو هيلع هللا ىلص��� ���ض ا���آن ا������ ���ا�� �����  :ا���آن ا����

َّ ﴿ :����� ا��� ملسو هيلع هللا ىلصرن ����� ������� ����ة ��� � َ��عَ ا��َّ�َ﴾�َّ� �ُ�ِ�ِ� ا�� ��� ���ث ا���آن ��  ،ُ��َل �َ�َْ� أ�

 .ملسو هيلع هللا ىلص��� ا������ت وا������ات وا����رك ا��� ����� ا����ل 

2. �� ��� و ،����و����  ،���� ا����ري: �� ا����� و�� أ������� ���� ��� أ� :��� ا���� ا����

و���� ا����م أ���، أروع  ،���� ا����م���� و ،ا�� ����و���  ،ا������و���  ،أ�� داودو���  ،ا�����ي

و����� �� ا������ ا��� أ���� أن  ،...ا������ �� ���� و������ و���و�� و���ه و���� و������� �����اء 

 .����ي ���

، إ�� ، و����� ا������ن ودو���� �� ����� �����ملسو هيلع هللا ىلصا��� ���� أ���ر وأ��اث ا����  :��� ا����ة وا���ر�� .3

����ة ا��  "أدب ا���� وا���ا��" ا����ر�� وا�����ت أ��� ����� ��ة وا�أن ���ت ا����� ا����� ����

أ���ر ا�����م دون  ���ض ا�����: ��ع إ���ري: و�� ����ن. و��ر�� ا����ي ،����ت ا�� ��� ،���م

 .���ض ا�����ر �������� وا������ وا�����ص ا����: ��ع ������ �����يو .����� و�����

���� ا�����ر ا��� ����� ����� ����ة �� ا����� ا��� ��ن ����  :ا������ ���� ا������ا���� ا�����  .4

��� ���ن ا��  :، ���ملسو هيلع هللا ىلصو�� ا����ل  ا�����مو��� ا������ ا��� ���� �����ع ��  ،���� ���� ا����م

  .وأ�� �� ��� ،و��� ا��� ا�� روا�� ،����

II  -  دراس��اخصائص الس��ة النبو�ة والغايات من:  

  :خصائص الس��ة النبو�ة – 1

�� ا����ة ������� �� ا������ ا��� ���� ا���� ���� ������ وا����ن وا�������� أ���ء  ����� ا����ة ا����

 :درا����، و���م ���ذ�� ���� ������ء، و�� أ�� �������

 �����: أ�� ���ة و��ر�� ���� ور �� �� ا��ي ذ�� ا������ ��  �����آن ا��������ل، ����� ����ة ا����ة ا����

ا���� ����ا أ��ا��� ا������ ��� أ����، ��� أن أ��ا��� وأ��ا���، ��� �� ����� ��� �� ا������ وا������� �����ا��، 

 .���� ��������� وا��������

 ض أو ا����ع �� �����  أي إن أ��ا��� ����� ود���� و���و�� ووا��� :و�������� ���� ���

و��� ا������ ������� ا�����، ��� وّ���  ��� و��د�� ���� ا����ة وا����م ا����اث، �� �� ذ���� ��������

 .���� ����� ا���� ���� ا����ة وا����م ���ٍ� ��م

 وا������ �� ا������ت وا������رات، إ��  أي إ�� ر�� �� ���� �� ����ات و����� :ا������ وا��ا���� ������

�����  � ���� ������، �� ُ���ج ا����ل ���� ا����ة وا����م �� ������ و��������، و�� �ُ���هأن أ��ا��

 .����ا ��� أ��ا��� ا������� أو ���� ا������ ��� ورد �� ��� ��� ا������ء ا������ ا��� �� ����� ��� ���ب

 ��������: وا����ق،  و�������، و������ ا��واج� �� ��� �� ��ا�� ا����ة و������، �� �����ت ا������أي إ�

��، و�����ات ا����    .�� أ��ا��، وا����� ا�����ي �� ������، و����� ملسو هيلع هللا ىلصوا����اث، وا�������ت ا����ر
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  :من دراسة الس��ة النبو�ة الغايات واملقاصد - 2

�� ��ا�� و����ت ���، �� أ����  :�����ة ا����

  ��������  و��رث و�� ���ل ����� و��و��،  ملسو هيلع هللا ىلصا����ل �� أ�� ا��روس وا���� ا��� ���ء ������ ا���

 .����� وا���ب ���

  ا����ة ��� ���� ��� ��� ا���� ا��ول �� �� ”ا����ة ا���� ، ��� ����� ��� ��� ��� ����� “ا���آن ا����

 .ا����ت و��وق رو��� و�دراك ������� وأ���ب ��ول �����

 �� ��  ،ملسو هيلع هللا ىلص�م ������ ا���وة ا����� �� ا����ة، �� ���ل ا����ف وا�����اء ���ا�� ا����ل ا����ة ا����

ْ��َةٌ ��َْ� �َ�نَ ��َ�ُْ� �ِ� رَ�ُ ﴿ :���اث ا��� ��ت ��، ��ل �����و����� ��ا���� و��� ����� �� ا� �ِ أ� �ّ �ِل ا��

 .21 :، ا����ا����اب��رة  .َ��َ�َ�ٌ﴾

  ذ�� أن ا�����ن ����� وا����ل ����� أن �����ر �� ا�����ع  ،����ن�� ������ت ا� ملسو هيلع هللا ىلصإ���ع ���ة ا����ل

 .���� ����� �� ر�� و���� ����� و���� ملسو هيلع هللا ىلصا����� ا����� ����ل ا��� 

  و������� إ������ ا������  ،ملسو هيلع هللا ىلص����� ����� ا����� ����� �� ���ل ا���وة ا������ ا�������� �� ���ة ا����ل

 .، و��ا��� �� أ���ل ا���� وا����ف وا���� وا�����ءأ��اض ا�����اف ا����ي وا������ �� ��

���ن  ،ا�����اء �� �� ��� ���� درا�� ا����ة ���� ����� ���ت ا������ ذ��را و����� ��� ����ا ��� ����� و

���� ��� ����� ��ف ا����� ��  ملسو هيلع هللا ىلصف ا����د �� ر��ل ا��� ، و���� ���زون ا����ل وا���� �� ا��� �� و��، و

  .�� ���ت ا�����


