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ملﺨﺺ البحث:
الرتبية اإلسالم ّية إىل تكوين اإلنسان املتوازن عقل ّيا و روح ّيا وسلوك ّيا،
هتدف ّ

وتعمل عىل إعداد أفراد يشرتكون يف خصائص شخص ّية واجتامع ّية متكّنهم من بناء
جمتمع مسلم ملتزم بتعاليم اإلسالم ،باعتبارها نشاطا تعليم ّيا ،فهي تضمن للمتع ّلم

السرية النّبو ّية
قدرا وفريا من النّمو العقيل و الوجداين واخللقي واالجتامعي .و تعتﱪ ّ
الرتبية اإلسالم ّية ،ملا ﳍا من دور أساﳼ
الرشيفة إحدى الفروع األساس ّية يف مناهج ّ
ّ

الرسول
يف تكوين الفرد و صقل شخص ّيته لتتوافق مع ﳖج الن ّّبوة و تسري ﲠدي ّ
املوجهة لتالميذ
الرتبية اإلسالم ّية
األعظم  ،aو من هذا املنطلق عنيت مناهج ّ
ّ

بالسرية
املرحلة االبتدائ ّية يف اجلزائر بتسطري برنامج يشمل وحدات تعليم ّية ّ
خاصة ّ

النّبو ّية يف كل سنة من سنوات التّعليم االبتدائي وفقا لقدرة التّلميذ العقل ّية يف

هذه املرحلة العمر ّية ،و إنّنا نحاول فيام يأﰐ استقصاء املواضيع املدرجة يف الكتب
تقﴢ طرائق
املدرس ّية و ربطها و مقارنتها بباقي فروع ّ
الرتبية اإلسالم ّية ،و كذا ّ

السرية النّبو ّية املتّبعة و مدى فاعليتها.
تدريس ّ

٤٥
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Abstract
The Islamic education aims to cultivate man as stable mentally ,
spiritually and conductively and commits to having people sharing
personal and social traits to erect a Muslim community embracing
the doctrines of Islam . As an educational endeavour , it guarantees
a great opportunity to augment mind, passions , ethics and social
issues.
As an essential isle the honest prophetic chronicle is considered
in augmenting the personality of man to emulate the path of the
greatest messenger ( Peace be upon him and his progeny) . As such
the Islamic educational directed curricula of the primary school
pupils in Algeria focus on the certain programs for the prophetic
chronicle in all the stages in concordance with the mentality of
them to truck the efficacy of such a trend in education.

٤٦

الرتبية اإلسالم ّية يف املرحلة االبتدائ ّية:
ﳑ ّيزات منهاج ّ
انبنت املناهج التّعليم ّية يف اجلزائر عىل ترسيخ ّ
الشخص ّية اجلزائر ّية من

خالل تكريس وحدة األ ّمة بغرس الق ّيم املتّصلة باإلسالم و العروبة و األمازيغ ّية

السلوك  ،مصداقا لقول
وتنميتها ،فلم يفصل منهاج ّ
الرتبية اإلسالم ّية بني املعرفة و ّ

ثم استقم»  ،فهي ترمي إىل إعداد نشء يؤ ّدي
رسولنا الكريم « :aقل آمنت باهلل ّ

واجباته نحو اهلل و نحو نفسه و أرسته و نحو جمتمعه و وطنه ،و قد «شهدت مناهج
الرتبية اإلسالم ّية عمل ّية إصالح وإعادة نظر منذ سنة  2003و عمل ّية
و دروس ّ

ّوجهات العا ّمة للمناهج من
اإلصالح هذه جدّ مؤ ّطرة ،فالدّ ولة هي ا ّلتي حتدّ د الت ّ
بالرتبية الوطن ّية ،لتأﰐ ال ّلجنة
خالل البنود الدّ ستور ّية و القانون التّوجيهي اخلاص ّ

املكونة من جامع ّيني و مفتّشني و أساتذة لتضع املحاور الكﱪى
الوطن ّية للمناهج و ّ

ّخرج للمواد حسب حمتويات التّعليم،
أي املنطلقات املنهج ّية و املعرف ّيةو مالمح الت ّ
املتخصصة لكل ما ّدة لتضع دليل برنامج كل ما ّدة و ا ّلذي توضع
ثم تأﰐ ال ّلجان
ّ
ّ

الكتب املدرس ّية عىل أساسه».

١

الرتبية اإلسالم ّية إىل التّنشئة عىل مبادئ الدّ ين اإلسالمي احلنيف ،وكتابه
وهتدف ّ

ومعامالته،وتنمي استعدادات املتع ّلم الفطر ّية يف ﳐتلف املجاالت،
وعقيدته و أخالقه
ّ

الروح ّية و الفكر ّية و اخللق ّية ،و االجتامع ّية ،و يمكننا أن ّ
نلخص الكفاءات ّ
الشاملة
ّ

ا ّلتي س ّطرها املنهاج ا ّلتي تشكّل ملمح التّلميذ يف ﳖاية املرحلة االبتدائ ّية فيام ييل  « :أن
الرشع ّية استحضارا و استعامال ،و
يتحكّم يف التّعلامت األساس ّية املتع ّلقة بالنّصوص ّ

بالﴬورة يف العقيدة
يتعرف النّظام االجتامعي يف اإلسالم ،ويامرس املعلوم من الدّ ين ّ
ّ
و العبادات و املعامالت و األخالق الفاضلة ممارسة صحيحة».

٢
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الرتبية اإلسالم ّية مصادرها ومدخالهتا املعرف ّية من القرآن
و تستمد ما ّدة ّ

الرتبية
قسم برنامج الدّ روس اخلاص بام ّدة ّ
السنة النّبو ّية ّ
الرشيفة ،و قد ّ
الكريم و ّ
السنوات اخلمس للمرحلة االبتدائ ّية وفق امليادين األساس ّية اآلت ّية:
اإلسالم ّية يف ّ
الرشيف.
 _1ميدان القرآن الكريم و احلديث ّ
 _2ميدان مبادئ العقيدة اإلسالم ّية و العبادات.
الرشيفة و قصص األنبياء و عظامء األ ّمة.
السرية النّبو ّية ّ
 _3ميدان ّ
السلوك و األخالق.
 _4ميدان هتذيب ّ

الرتبية الوطن ّية إىل إعادة النّظر يف املناهج التّعليم ّية القديمة
وقد عمدت وزارة ّ

ضمن العمل ّية ّ
الشاملة ا ّلتي بدأهتا سنة 2003م و ا ّلتي عرفت بعمل ّية ( إصالح

الرتبو ّية ) و هذا اإلصالح أفرز تغيريا يف الكتب املدرس ّية ّ ،
يقل أو يزيد
املنظومة ّ

من مستوى دراﳼ إىل آخر ،و هي الكتب ا ّلتي نعتت بكتب (اجليل الثاين) وقد
اعتمدت رسم ّيا يف التّدريس مع بداية 2015م  .و بام ّ
أن الكتاب املدرﳼ يعدّ

الرتبوي يف أي بلد ما  ،فإنّنا نتّخذ من
أهم األساس ّيات ا ّلتي ينبني عليها النّظام ّ

املوجهة لتالميذ املرحلة االبتدائ ّية جماال
كتب اجليل ال ّثاين يف ما ّدة ّ
الرتبية اإلسالم ّية ّ

السرية النّبو ّية و طرائق تدريسها  ،لنقف عند مدى نجاعتها،
الستقصاء دروس ّ
ملتزمني يف ذلك باالستقصاء و الوصف و التّحليل.
السرية النّبو ّية و ّاﲡاهات تدريسها :
ّ
يستحق
السرية عموما إىل تسجيل تاريخ حياة إنسان زاخرة بام
ّ
يستند مفهوم ّ
٤٨

التّأريخ و االحتفاء ،و الكلمة مأخوذة لغويا من ما ّدة (سار) أي مشى و سلك ،فهي

ّ
تدل عىل ال ّطريقة و احلالة املتّبعة  ،و تعتﱪ سرية رسولنا الكريم ،خاتم األنبياء و
سجلتها كتب التّاريخ ،واصطالحا هي « ما نقل إلينا من حياة
املرسلني أعظم سريةّ ،

النّبي  aمنذ والدته قبل البعثة و بعدها وما رافقها من أحداث ووقائع حتّى موته،

و طريقة حياته و معجزاته ا ّلتي أجراها اهلل تعاىل عىل يديه  ،و مراحل الدّ عوة املك ّية و

السنّة عند علامء احلديث
السرية مرادفة ملعنى ّ
املدن ّية ،و جهاده و غزواته ،و قد تكون ّ

 ،و هو ما أضيف إىل النّبي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ،كام تعني عند علامء

فإﳖا تعني أخباره
العقيدة و أصول الدّ ين طريقة النّبي و هديه ،أ ّما عند علامء التّاريخ ّ
خاصا يستهدف صقل شخص ّية
و مغازيه ٣».و هي َح ِر ّية بأن تكون
مقررا دراس ّيا ّ
ً
الرشيف.
املتع ّلم يف مراحل تعليمه األوىل ليسري عىل اﳍدي املحمدي ّ

السرية النّبو ّية
و لقد اعتمدت مناهج ّ
الرتبية اإلسالم ّية عىل خصوص ّية ّ
نموه
يف رسم ّاجتاهات تدريسها بام يتوافق مع واقع املتع ّلم و بمراعاة مراحل ّ
العقيل و النّفﴘ ،بحيث اعتﱪ واضعو الكتب املدرس ّية ّ
أن جمموعة الدّ روس ا ّلتي

السرية
ّ
السرية النّبو ّية  ،و املقدّ مة يف هذه املرحلة العمر ّية ( ،مبادئ أول ّية يف ّ
ختص ّ

السرية عىل غريه من
الﴪدي لوضعيات التّع ّلم يف جمال ّ
النّبو ّية) إذ « يغلب ال ّطابع ّ

أشكال و أساليب التّعلم يف الوضع ّيات األخرى ،لتم ّيز كثري من املعارف املندرجة
الرتبية اإلسالم ّية ،لوال ما
يف سياقه بخصائص جتعلها أقرب إىل التاريخ منها إىل ّ

الرسول  aو سريته العطرة و سرية
جمسدة يف شخص ّية ّ
يطبعها من مساحات دين ّية ّ

بعض أصحابه الكرام  ،و مع ذلك فاحلاجة أكيدة إىل االستعانة بالوسائل املدعمة
إلرفاق نشاطات التّع ّلم فيها و استجالء احلقائق و املعلومات بحوارات و مناقشات
هادئة ،الغاية منها الوصول إىل استخالص العﱪ و القيم النّبيلة و األخالق العالية
٤٩
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من األحداث و املواقف ،احلكمة و القدوة احلسنة ،و تعزيزها بتجسيد سلوكات
املتعلمني العلم ّية منها و العمل ّية يف ﳐتلف وضع ّيات التّواصل مع املحيط».

٤

السرية النبو ّية عىل سنوات املرحلة االبتدائ ّية بام
قسمت املناهج دروس ّ
و قد ّ

السنوات اخلمس ،إذ
يوافق خصائص النّمو العقيل و النّفﴘ للتّلميذ يف كل سنة من ّ

إن ال ّطفل يف هذه املرحلة العمر ّية يتميز بصفة التّمركز حول ّ
ّ
الذات  ،ممّا ﳚعل هدف

ينصب حول جعله يثق يف املدرسة و مساعدته عىل إدراك ذاته ّأوال  ،ليكون
املناهج
ّ

مستعدّ ا لتق ّبل املعارف و القيم ا ّلتي يتل ّقاها ،وإنّه يف هذه املرحلة يتّصف بضعف

الصفات
احلجاج  ،وتفكريه املنطقي يكون بدائ ًيا و حمدو ًدا ،و عىل الرغم من كل هذه ّ
ّإال ّ
أن التّعليم يف هذه املرحلة يعتﱪ ال ّلبنة األساس ّية يف تكوين الفرد لذلك كان من

الرشيفة  ،و هذا يعتمد
بالسرية النّبو ّية ّ
الواجب تكريس تعاليم اإلسالم و التّعريف ّ

تقر ّ
ّدرج ،إذ ّ
بأن املفاهيم تبنى يف أذهان
إن « نظريات التّعلم احلديثة ّ
عىل مبدأ الت ّ

تطورا لولب ّيا تصاعد ّيا يف أذهاﳖم 5».و سنرى يف
تتطور ّ
املتع ّلمني بناء تدرﳚيا ،و ّ

السرية النّبو ّية يف الكتب املدرس ّية
ّدرج يف طرح دروس ّ
االستقراء اآلﰐ كيف كان الت ّ
للتّعليم االبتدائي.

السرية النّبو ّية يف الكتب املدرسية:
دروس ّ
الرتبية اإلسالم ّية لدينا يف اجلزائر ّ
الساعي
يرى الدّ ارسون ملناهج ّ
أن احلجم ّ

املقررة  ،إذ ّ
إن
ملا ّدة اإلسالم ّية عموما قليل جدّ ا باملقارنة مع بق ّية املواد األخرى ّ

التّلميذ يدرس يف كل سنة دراس ّية من املرحلة االبتدائ ّية مقدار ساعة و نصف

السرية النّبو ّية قليال أيضا بالنّظر إىل بق ّية
أسبوعيا ،ومن ثم سيكون مقدار دروس ّ
الرتبية اإلسالم ّية ،و بعمل ّية إحصائ ّية أنجزنا اجلدول اآلﰐ:
ميادين ّ
٥٠

السنة
ّ
األوىل
ال ّثانية
ال ّثالثة
الرابعة
اخلامسة

السرية
جمموع ميدان العقيدة العبادات
ّ
النّبو ّية
الدّ روس القرآن

25
24
28
26
26

8
6
7
6
4

3
5
4
2
3

4
4
5
2
2

/
2
2
2
4

األخالق قصص
واآلداب األنبياء و
الصحابة
ّ

/
/
2
4
3

10
7
8
10
10

الرتبية اإلسالم ّية يف سنة دراس ّية كاملة ما بني  24و
يرتاوح عدد دروس ّ

السنة ال ّثالث ،
درسا ،فضال عن ثالث وحدات إدماج ّية ّ ،
تتوزع عىل فصول ّ
ً 28

بحيث خيتم كل فصل دراﳼ بوحدة إدماج ّية ،يتم فيها دمج تعلامت املا ّدة يف الفصل
السابق فإنّه
الدّ راﳼ من خالل أنشطة تقييم ّية ّ
متنوعة  .و بنظرة حتليل ّية للجدول ّ
يمكننا تسجيل املالحظات اآلت ّية:

السرية النّبو ّية يف كتاب
ّ _1أول ما نالحظه هو عدم إدراج أي درس يف ميدان ّ

السنة األوىل ابتدائي و ال يف ميدان قصص األنبياء و الصحابة ،و قد يعود ذلك إىل
ّ

املجردة  ،وأنه ال
الست سنوات غري قادر عىل فهم الدّ روس ّ
اعتبار ال ّطفل يف سن ّ
يستطيع استيعاب اجلزئ ّيات و ال يتجاوب مع الك ّل ّيات مع ّ
أن الكثري من علامء النّفس

الست سنوات هو العمر ّ
يرون غري ذلك  ،و يعتقدون ّ
الذهبي لل ّطفل ،ففيه
أن عمر ّ

ينتقل تدرجيا إىل التّفكري املنطقي  ،و يمكن أيضا إرجاع ذلك إىل ّ
السنة
أن أقسام ّ
األوىل ابتدائي تضم األطفال من عمر  6سنوات و  5سنوات أيضا ،ألنّه عىل الرغم

أن سن التّمدرس القانوين هو ست سنوات ،إال ّ
من ّ
إن هناك أطفاالً يف عمر اخلمس

خيص أبناء موظفي الرتبية و
السن ا ّلذي ّ
سنوات و ا ّلذين يشملهم قانون إعفاء ّ
٥١
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التّعليم .مع العلم طبعا أن ال ّطفل يف عمر اخلمس سنوات ينتمي إىل مرحلة عمر ّية
أخرى و هناك اختالف يف خصائص النّمو العقل ّية و اجلسد ّية و النّفس ّية بينهام.

وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن ميدان التّهذيب و األخالق و اآلداب اإلسالم ّية حيوز

عىل النّصيب األوفر من الدّ روس يف السنة األوىل ابتدائي  ،و ذلك ألن ال ّطفل يف
ّحرر من التّمركز حول ذاته ،ممّا ﳚعله مستعدّ ا
الست سنوات يبدأ تدرﳚيا يف الت ّ
عمر ّ

الصفات اخللق ّية و اآلداب العا ّمة ا ّلتي تساعده عىل االندماج مع اآلخرين
الكتساب ّ

ضم هذا امليدان حديثني ﴍيفني للتّعزيز و
يف املدرسة و البيت و املجتمع ،و قد ّ
احلفﻆ ﳘا:

ﱪو ّ
الرسول ّ :a
ﱪ ﳞدي إىل اجلنّة) يف درس
(إن ّ
إن ال ّ
الصدق ﳞدي إىل ال ّ
قول ّ

الصدق ص .48
ّ

سم اهلل و كل بيمينك و كل ممّا يليك) يف درس
الرسول ( :aيا غالم ّ
و قول ّ

آداب األكل ص .128

للسنوات الثان ّية ،و ال ّثالثة و
السرية النّبو ّية ّ
 _2خصص درسان يف ميدان ّ

تم مراعاة ترتيب األحداث من مستوى إىل آخر ليتامشى مع املستوى
الرابعة ،و قد ّ
ّ

العقيل للتّلميذ ،و جتدر اإلشارة إىل أن أكﱪ كم من الدّ روس كان يف ميدان اآلداب
وأﳖا تتّخذ من
و األخالق ا ّلتي هي يف أغلبها تعتمد طريقة التّدريس
ّ
بالقصةّ ،
الرشيفة شواهد للتّعزيز و احلفﻆ (موجودة كملحق يف البحث).
األحاديث النّبو ّية ّ

املوجهة ﳍذه
السرية النّبو ّية
ّ
 _3و قد يعزى ختصيص عدد قليل من دروس ّ

الرتبية اإلسالم ّية كلها يف
الساعي
املخصص ملا ّدة ّ
ّ
الفئة العمر ّية إىل حمدود ّية احلجم ّ
٥٢

كل مستوى من سنوات املرحلة االبتدائ ّية و هو مقدار ساعة و نصف كل أسبوع،
وجهت ل ّلجان املعدّ ة للمناهجّ ،
ألن تنشئة جيل
و هذا من أهم االعرتاضات ا ّلتي ّ

كامل عىل مبادئ اإلسالم تتط ّلب أكثر من هذا.

السرية النّبو ّية يف املرحلة االبتدائ ّية:
ﳎموع دروس ّ
اعتمدت يف بناء املناهج عىل طريقة الوحدات ،إذ تدوم كل وحدة تدريس ّية

الرتبية
أسبوعا،و حتتوي عىل درسني ،و قد روعي التّكامل و التّفاعل بني ميادين ّ
السرية النّبو ّية مرتّبة ترتيبا زمنيا من مولد
اإلسالم ّية ،فيتناوبا .وقد جاءت دروس ّ

حجة الوداع ،و هي يف الكتب املدرس ّية عىل النحو
السالم إىل ّ
النّبي عليه ّ
الصالة و ّ
اآلﰐ:

الدّ رس العنوان (املحتوى)
السنة /
ّ
األوىل
السنة
ّ
الرسول a
ال ّثانية مولد ّ
ّ
الرسول a
نسب و طفولة ّ
السنة
ّ
طفولة النّبي a
ال ّثالثة
شباب النّبي a

عنارص الدّ رس الصفحة
/
/
يوم مولده  ،ص166
نسبه  ،كفالته
ص173
الرشيف ص24
نسبه ّ
 ،رضاعته،
كفالته  ،عمله ص45
الرعي و
يف ّ
التّجارة ،زواجه
من خدﳚة

٥٣
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السنة
اجلهر بالدّ عوة ص 32
ّ
الرسول  aلقومه
دعوة
ّ
الرابعة
 ،موقف خدﳚة
ّ
 ،إسالم خدﳚة ص 35
موقف قريش من دعوة النّبي a
 ،زواجه منها ،
أوائل املسلمني
قصة هجرة النّبي ص44
السنة
ّ
ّ
الرسول  aيف املدينة
ّ
 ،بناء املسجد
اخلامسة
 ،املؤاخاة بني ص48
الرسول aيصالح قريش
و
املهاجرين
ص52
املكرمة
فتح مكّة ّ
األنصار  ،نقض
عهد املدينة  ،ص54
حجة الوداع
ّ
صلح احلديب ّية
 ،نزول سورة
الفتح
وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن هذه الدّ روس عىل اختزاﳍا ،قد ركّزت عىل نقاط أساس ّية

مكملة له ،لزيادة اال ّطالع و ترسيخ
يف كل موضوع  ،و هي روافد للعنوان األصيل و ّ
السابق.
املعلومة ،و هي متم ّثلة فيام ورد يف اخلانة ال ّثالثة من اجلدول ّ

للسرية النّبو ّية ّأﳖا ركّزت عىل
ويبدو للم ّطلع عىل قائمة الدّ روس
ّ
املخصصة ّ

السرية
بداية الدّ عوة
املهمة ا ّلتي زخرت ﲠا ّ
املحمد ّية و أغفلت الكثري من األحداث ّ
ّ
ّ
ين،وأن املناهج
النّبو ّية العطرة و هذا ما ﳚعل تدريسها أقرب إىل التّاريخ منه إىل الدّ

الروايات مراعاة للمستوى العقيل للتّلميذ و
تتفادى املواقف ا ّلتي فيها اختالف يف ّ
حمدود ّية قدرته عىل التّحليل و االستنتاج.

٥٤

السرية النّبو ّية:
طرائق تدريس ّ
ّ
الرتبية اإلسالم ّية بطابع روحي و ديني خاص  ،ال ﳚعلها خترج
إن انفراد ما ّدة ّ

من زمرة املواد العلم ّية ا ّلتي تنبني عىل أسس و قواعد مدروسة  ،بل ﳍا نصيبها
السرية النبو ّية من
من طرائق التّدريس ا ّلتي تقوم عليها ،و نظرا ملا يكتسبه ميدان ّ

السرية  ،و ﳘا
خصوص ّية فقد اشتملت املناهج عىل طريقتني أساسيتني لبناء دروس ّ

ال ّطريقتان األنسب و األكثر فاعل ّية يف هذه املرحلة العمر ّية:
طريقة التّدريس بالقدوة:

الرتبو ّية احلديثة و املعارصة أن التّدريس بطريقة االقتداء
لقد أثبتت الدّ راسات ّ

له مردود تربوي عال إذا ما القى اهتامما من املع ّلم و املتع ّلم عىل حد سواء و ذلك
الرتباطه املباﴍ بشخص ّية املتع ّلم و حتديد معاملها ،و تكوين هو ّيته و مرجع ّياته و

أحق بأن يقتدى به  ،فهو أفضل
ليس هناك نموذج برشي كامل غري رسول اهلل ّ ، a
السري عىل هداه ،لقوله تعاىل « :لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة
من ﳚب اتّباعه و ّ
حسنة ملن كان يرجو اهلل و اليوم اآلخر و ذكر اهلل كثريا» (سورة األحزاب  /اآلية

)21

و احلقيقة ّ
تفسخ اجتامعي  ،هو أمر يدعو
أن ما يشهده عاملنا من انحالل و ّ

الﴬوري االهتامم بالتّنشئة
إىل اخلوف عىل مستقبل أجيال قادمة ،لذلك فإنّه من ّ
جسدها
السمحة ا ّلتي ّ
اإلسالم ّية منذ الصغر من أجل غرس القيم األخالق ّية ّ
الرسول  aيف حياته و ّ
حث عليها أصحابه و تابعيه و من وااله.
ّ

بالسنة ال ّثالثة ابتدائي( شباب النبي
و نأخذ درسا نموذج ّيا من كتاب التلميذ اخلاص ّ
٥٥
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السرية النّبو ّية و فق طريقة التّدريس بالقدوة:
ص ّ )45
يوضح خطوات تقديم درس يف ّ
يتم التّمهيد بخلق وضع ّية تفاعل ّية مشرتكة بني التّالميذ  ،من طريق ح ّثهم عىل
ّ

كتابة ملصقات حتتوي أﲨل التّعبريات عن شباب النّبي  aليز ّينوا ﲠا قاعة الدّ رس،

الرسول و األعامل
و هذا ما يدفعهم إىل التّساؤل عن ّ
الصفات احلسنة ا ّلتي امتاز ﲠا ّ
اجلليلة ا ّلتي قام ﲠا .

مهمة من حياة
ثم ينتقل املع ّلم إىل عرض الدّ رس إذ يقدّ م فقرة تشمل أحداث ّ
ّ

النّبي a

٥٦

و بعد أن يتم التّالميذ قراءة األحداث  ،تأﰐ مرحلة املناقشة األفق ّية بني التّالميذ

فيام بينهم تارة  ،و املناقشة العمود ّية بينهم و بني املع ّلم تارة أخرى ،و ذلك من خالل
أنشطة تطبيق ّية:

ثم ينتقل املع ّلم بالتّالميذ إىل مرحلة االستنتاج ّ
ليلخص ما توصل إليه عند
ّ

عرض الدّ رس ،و قد عنون هذا النّشاط بعبارة (أقتدي و أمارس)  ،بحيث ال تكون
السرية النّبو ّية من أجل معرفة التّاريخ فحسب بل من أجل أخذ العﱪ و
دروس ّ

الرسول الكريم يف احلياة اليوم ّية:
العظات و ممارسة أخالق ّ

٥٧
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و خيتم الدّ رس بأنشطة تطبيق ّية ينجزها التّلميذ بمفرده للتّح ّقق من رسوخ

التّعلامت الواردة يف الدّ رس:

وننتهي باإلشارة إىل ّ
مر العصور كي
أن الرسول  aدعا إىل اإلقتداء به عىل ّ

« ّ
تتحول
تظل القدوة يف اإلسالم شاخصة وماثلة للعيان  ،تتد ّفق حيو ّيتها وال ّ

جمرد هتيم يف ح ّبه األرواح  ،دون تأثري واقعي ّ ،
ولعل احلكمة يف ذلك ما
إىل خيال ّ

أودعه اهلل يف طبيعة النّفس البرش ّية من استعداد للمحاكاة ».

6

٥٨

بالقصة:
طريقة التّعليم
ّ
بالقصة عىل املواد الدﱢ راس ّية طابع احليو ّية و التّشويق
تضفي طريقة التّعليم
ّ

القصة من األساليب ا ّلتي تساعد عىل
ا ّلذي يرسخ يف النّفس ،إذ يعد استخدام ّ

تنم ّية التّحصيل العلمي لدى ال ّطالب ،و تنم ّية مهارات التّواصل املختلفة لدﳞم،

الﴪد القصﴢ اﳍادف يتيح للمتع ّلم تنم ّية مهارات كثرية ،منها مهارات
فأسلوب ّ

القصة عن مواهب الطلبة و ما لدﳞم من استعدادات و قدرات.
االستامع ،وتكشف ّ

الصياغة ،وأثبت هذا األسلوب يف التّدريس نجاعة ملحوظة خصوصا لدى
إلعادة ّ

تالميذ املرحلة االبتدائ ّية و هو ما يناسب عمرهم و خياﳍم  ،و قد اعتمدت املناهج
السرية النّبو ّية عىل شكل قصص
الدّ راس ّية ال ّطريقة العرض ّية يف طرح بعض دروس ّ

الرسول  ، aمثل معاملته ألصحابه و زوجاته و
تصور أهم املواقف يف حياة ّ
موقفه من أعدائه و شانئيه .و يعتمد هذا األسلوب أيضا يف دروس ميدان التّهذيب
الرشيفة شواهد للتّعزيز و احلفﻆ و
و األخالق ا ّلتي تتّخذ من األحاديث النّبو ّية ّ

أقرت بأن أسلوب القصة « له دور
االقتداء ،و هذا ما رأته جلنة إعداد املناهج إذ ّ

تربوي  ،و يرتك أثرا بالغا يف عقل املتع ّلم و وجدانه و سلوكه ،و أحسن القصص

الصاحلة و األخالق الفاضلة ...و هي جديرة
املساعد عىل ترب ّية النشء عىل األعامل ّ

القص املثري للعواطف،
بالتّكريس يف شخص ّية املتع ّلم بوضع ّيات تع ّلم ّية قائمة عىل ّ

املشوق املثري لﻸحداث و املواقف و املد ّعم بالوسائل املتاحة متاش ّيا و
و العرض
ّ

مستوى املتعلمني».

7

السرية النّبو ّية بأسلوب
و لعرض اخلطوات املتّبعة يف تقديم أحد دروس ّ

الرابعة ابتدائي و هو درس (موقف
ّ
للسنة ّ
القصة نأخذ نموذجا من كتاب التّلميذ ّ
٥٩
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قريش من دعوة النّبي  aص : 35
الرسول  aقريشا لﻺيامن
يبدأ املع ّلم الدّ رس بﴪد األحداث
ّ
اخلاصة بدعوة ّ

القصة:
مشوق حيوي عنارص ّ
باهلل تعاىل و التّخيل عن عبادة األصنام و ذلك بأسلوب ّ
املقدّ مة و العقدة ،احلل ،بلغة سليمة تناسب مستوى التّالميذ:

ثم ينتقل املع ّلم بالتّالميذ إىل مرحلة املناقشة ،إذ حي ّثهم عىل الق ّيام ببعض أنشطة

القصة و ترسيخ مغزاها يف نفوسهم:
التّع ّلم ا ّلتي تساعدهم عىل فهم ّ

٦٠

يتدرج املع ّلم مع التّالميذ للوصول إىل أهم أحداث
و يف مرحلة االستنتاج ّ

الرسول  aيف الدّ عوة و كذلك موقف
القصة ا ّلتي ّ
ّ
تصور ال ّطريقة ا ّلتي انتهجها ّ

قريش منه و من أصحابه و أخالقه ا ّلتي تعامل ﲠا معهم:

املرجوة من
ثم ينتهي الدّ رس بنشاط تقيمي  ،لتقييم مدى رسوخ األهداف
ّ
ّ

الدّ رس لدى التّالميذ

٦١
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و ﳚدر بنا القول ّ
الرشيفة للنّاشئة ،يتط ّلب
السرية النّبو ّية ّ
إن االهتامم بتدريس ّ

مدرسا فطنا  ،بإمكانه أن يكون هو أيضا قدوة لتالميذه ،يعي ّ
السرية
أن دروس ّ
ّ

ّأﳼ ﲠا
جمرد تأريخ و تسجيل أحداث بل هي مواقف حيات ّية ينبغي الت ّ
النّبو ّية ليست ّ
و التّش ّبع ﲠا و تطبيقها يف احلياة اليوم ّية.
مﺂخذ عىل املنهاج :

الرتبية اإلسالم ّية عموما ق ّلة احلجم
_ من أبرز املﺂخذ ا ّلتي تطرح حول منهاج ّ

السرية النّبو ّية
الساعي
املخصص للام ّدة ،ممّا يفرز ّ
ّ
بالﴬورة عددا قليال من دروس ّ
ّ
 ،بحيث يقﴤ التّلميذ ﲬس سنوات من عمره يف املدرسة االبتدائ ّية وال يتع ّلم

ّإال جزءا قليال جدّ ا من سرية النّبي املصطفى  ،هذا إذا استثنينا تع ّلامته اخلارج ّية
ا ّلتي تزوده ﲠا األرسة  ،و عندما تتحدّ ث ال ّلجان ا ّلتي أعدّ ت الﱪنامج عن احلجم

الزمن املقدّ ر للمسار و مساعي إنجاز التّع ّلامت يف كل
الساعي للام ّدة تؤكّد أنّه « ّ
ّ
الرتبية اإلسالم ّية اعتبارا حلجم الكفاءة اخلتام ّية املستهدفة فيه  ،و
ميدان من ميادين ّ

املقرر رسم ّيا للام ّدة ا ّلذي هو ساعة و نصف أسبوع ّيا عىل امتداد  32أسبوعا
ّ
الزمن ّ

السنة  ،مع ترك هامش من الوقت للمعاجلة البيداغوج ّية و اإلدماج و الفروض و
يف ّ
االختبارات ،سواء ضمن امليدان الواحد أو عدّ ة ميادين (التّع ّلم املحوري) كالدّ مج

الرشع ّية و األخالق أو غريها،
بني مواضيع العقيدة و العبادات  ،أو بني النّصوص ّ

و ا ّلذي به يمكن توفري اجلهد و الوقت مع حتقيق نفس األهداف8».و هذا تأكيد

حيمل نفيه ّ
املدرسني يف األقسام ﳚمعون عىل عدم التّمكّن من التّحكّم يف الوقت
ألن ّ

املرجوة  ،سيام ّ
أن مرحلة
املخصص للام ّدة  ،ممّا حيدث خلال يف حتقيق األهداف
الض ّيق
ّ
ّ
ّ

ال ّطفولة هي املرحلة األساس ّية إلثبات الق ّيم و التّعاليم اإلسالمية.
٦٢

الرسول  aقبل البعثة  ،و قد كان باإلمكان
مهمة من سرية ّ
_ إغفال جوانب ّ

إيرادها من أجل تأكيد رقي شخص ّيته و سمو أخالقه  ،ومن ثم إحلاق ذلك بمواقفه
الرسالة و نرشها.
بعد نزول الوحي اإلﳍي و اختياره حلمل ّ

_ ّ
إن األحاديث النّبو ّية ا ّلتي وردت يف كتب التّالميذ جاءت دون إسناد عدا

والسنة اخلامسة و قد كان من املمكن ذكر إسناد األحاديث و
كتب السنة الرابعة ّ
عدم إلزام التّالميذ بحفظه بغرض أن يرسخ يف األذهان مع إمكان ّية تقديم توضيح

الرشيف
ليتعرف التّلميذ وجود رواة للحديث  ،ساﳘوا يف تدوين احلديث ّ
بسيط ّ

و حفظه.

_ لقد أخذ واضعو املناهج البعد االجتامعي و اإلنساين أساسا ﳍم يف اختيار

السرية النّبو ّية  ،و أغفلوا بق ّية األبعاد الفرد ّية و النّفس ّية و الدّ ين ّية ،
مواضيع دروس ّ

و ذلك ر ّبام ّ
السياﳼ
مهمة  ،و منها األساس ّ
ألن كل مناهج التّعليم تنبني عىل أسس ّ

التطرف و ال ّطائف ّية و هو خ ّيار حم ّبب و
العام ا ّلذي يتبنّى تق ّبل اآلخر و نبذ العنف و
ّ

الرسول الكريم نراها ال ّ
تقل
مرشوع و لكنّه كان عىل حساب أبعاد أخرى من سرية ّ
أﳘ ّية عن غريها .
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اخلامتة :
الرتبية اإلسالم ّية
للسرية النّبو ّية يف مناهج ّ
لقد حاولنا تقديم صورة شاملة ّ

املوجهة لتالميذ املرحلة االبتدائ ّية يف اجلزائر  ،بغية التّعريف ﲠذا املدخل املهم يف
ّ
الرتبية اإلسالم ّية بعد القرآن الكريم  ،و هو من اجلهود األكاديم ّية ا ّلتي تبنّتها الدّ ولة
ّ

من أجل تكريس عوامل اﳍو ّية اجلزائر ّية املتم ّثلة يف اإلسالم و العرب ّية و األمازيغ ّية

 ،و قد اعتمدنا يف ذلك عىل الوصف و االستقراء املرفقني بجانب من التّحليل ،
بالسرية النّبو ّية يف
بتقﴢ كل اجلوانب
ّ
اخلاصة ّ
وفق ما يقتضيه املوضوع  ،و ذلك ّ
الرسول العطرة باعتبارها نظام حياة
املنهاج  ،ا ّلتي تضافرت مع بعضها لتقدّ م سرية ّ

الصعوبات ا ّلتي تعرتض اإلنسان
يرتبط بالواقع عىل مر العصور و بإمكانه مواجهة ّ

سجلنا ّ
أن مناهج اجليل ال ّثاين اجلديدة تفتقر إىل
يف حياته اخلاصة و العا ّمة  .و قد ّ
الساعي الكايف ا ّلذي يتط ّلبه حتقيق األهداف الكﱪى املس ّطرة يف منهاج
احلجم ّ
الرتبية اإلسالم ّية  ،و مع هذا ّ
السرية النّبو ّية بإمكاﳖا أن ّ
تتخذ لنفسها ح ّيزا زمن ّيا
ّ
فإن ّ

ألﳖا معرفة و سلوك يف آن واحد ّ ،
يتأسى
ألن التّلميذ يقتدي و ّ
أوسع و أطول ّ

برسوله الكريم يف كل أوقات حياته اليوم ّية  ،إذا ما قدّ منا له هدي رسولنا الكريم

بال ّطريقة املناسبة .

٦٤

اهلوامش :
 -1املستاري اجليالﱄ :مت ّثل اﳍو ّية الدّ ين ّية يف املدرسة اجلزائر ّية ،جم ّلة العلوم االنسان ّية و
ّحوالت
االجتامع ّية  ،عدد خاص بامللتقى الدّ وﱄ حول اﳍوية و املجاالت االجتامعية يف ظل الت ّ
السوسيوثقاف ّية يف املجتمع اجلزائري ،جامعة ورقلة2011 ،
ص6

ّ -2
ملخص مناهج ال ّطور األول من التعليم االبتدائي ،وزارة الرتبية الوطن ّية،2016 ،

السنّة ،دار القلم ،دمشق،
السرية النّبو ّية يف ضوء القرآن و ّ
 - 3حممد بن حممد أبو شهبةّ :
سوريا ،ط ،1992 ،2ص36
الرتب ّية الوطن ّية ،2016 ،ص6
الرتبية اإلسالم ّية  ،وزارة ّ
 -4الوثيقة املرافقة ملنهاج ّ
الرتبية اإلسالم ّية ،منشورات املن ّظمة
الكونني يف ما ّدة ّ
الصمدي :دليل تكوين ّ
 -5خالد ّ
اإلسالم ّية للتّنم ّية و التّعليم و ال ّثقافة ،إيسيسكو،2014 ،ص35
 -6عبد الرمحن النحالوي :أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها  ،دار الفكر الثانية ،مﴫ،
دط ،دت ،ص 245
 -7الوثيقة املرافقة ملنهاج الرتبية اإلسالمية  ،مرحلة التعليم اإلبتدائي  ،وزارة الرتبية
الوطنية  ، 2016 ،ص6
 -8الوثيقة املرافقة ملنهاج الرتبية اإلسالمية  ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلزائر  ،2016 ،ص9
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املصادر:
الكونني
الصمدي ،دليل تكوين ّ
 .1خالد ّ
الرتبية اإلسالم ّية ،منشورات
يف ما ّدة ّ
املن ّظمة اإلسالم ّية للتّنم ّية والتّعليم
وال ّثقافة ،إيسيسكو.2014 ،
 .2عبد الرمحن النحالوي  ،أصول الرتبية
اإلسالمية وأساليبها  ،دار الفكر الثانية
 ،مﴫ ،د.ط  ،دت .
السرية النّبو ّية
 .3حممد بن حممد أبو شهبةّ ،
والسنّة ،دار القلم،
يف ضوء القرآن
ّ
دمشق ،سوريا ،ط.1992 ،2
 .4املستاري اجليالﱄ ،مت ّثل اﳍو ّية الدّ ين ّية يف

٦٦

املدرسة اجلزائر ّية ،جم ّلة العلوم االنسان ّية
واالجتامع ّية  ،عدد خاص بامللتقى الدّ وﱄ

حول اﳍوية و املجاالت االجتامعية
ّحوالت السوسيوثقاف ّية يف
يف ظل الت ّ
املجتمع اجلزائري ،جامعة ورقلة،
.2011
 .5ملخص مناهج ال ّطور األول من التعليم
االبتدائي ،وزارة الرتبية الوطن ّية  ،اجلزائر
.2016 ،
الرتبية اإلسالم ّية ،
 .6الوثيقة املرافقة ملنهاج ّ
الرتب ّية الوطن ّية.2016 ،
وزارة ّ

امللحق ١
السنة إبتدائي
األحاديث النبوية الرشيفة الواردة يف كتاب ّ

الدّ رس

الرشيف
احلديث ّ

الصدق
ّ

ﱪ ّ
ّ
وإن الﱪ
”إن ّ
الصدق ﳞدي إىل ال ّ
ﳞدي إىل اجلنّة“

سم اهلل وكل بيمينك وكل ممّا
” ياغالم ّ
يليك ”

آداب
االكل

الدّ رس

الصفحة

نوع
الدّ رس
قصة

48

قصة

128

امللحق ٢

السنة الثانية إبتدائي
األحاديث النبوية الرشيفة الواردة يف كتاب ّ

فضل العلم

الرشيف
احلديث ّ
قال رسول اهلل ” aطلب العلم
فريضة عىل كل مسلم“

الصدق يف
ّ
القول

الرجل
قال رسول اهلل  ” aو إن ّ
يتحرى الصدق حتى
ليصدق و ّ
يكتب عند اهلل صديقا ”

الوضوء

قال الرسول  ” aمن توضأ و
أحسن الوضوء ،خرجت خطاياه
من جسده“  /للحفﻆ

أحفﻆ
األمانة

من آداب
املسجد

قال رسول اهلل ” aأ ّد األمانة إىل
من ائتمنك“ /للحفﻆ

الرسول ” aإذا دخل احدكم
قال ّ
املسجد فلريكع ركعتني قبل أن
ﳚلس“ /للحفﻆ

نوع
الدّ رس
سند
للحفﻆ

الصفحة
ّ

١9

قصة 4

40

قصة
ّ

47

ﴍح

١٠3

عرض

١٥2
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امللحق ٣
السنة الثالثةإبتدائي
األحاديث النبوية الرشيفة الواردة يف كتاب ّ

الدّ رس
أركان
اإلسالم

احلديث الرشيف

أركان
اإليامن

قال رسول اهلل  ” : aاإليامن أن
تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله
،واليوم اآلخر  ،وتؤمن بالقدر خريه
وﴍه“.
ّ

قال رسول اهلل  “: aاإلسالم أن
أن ال إله إال اهلل ّ
تشهد ّ
وأن حممدا
الصالة وتؤﰐ
رسول اهلل ،وتقيم ّ
وحتج
الزكاة  ،وتصوم رمضان
ّ
ّ
البيت إن استطعت إليه سبيال “.

نوع الدرس
عرض

الصفحة
8

عرض

٨

فضل تع ّلم
القرآن
وتعليمه
الصلوات
قال رسول اهلل « :aأرأيتم لو أن عرض
اخلمس
ﳖر ًا بباب أحدكم يغتسل منه كل
يوم ﲬس ًا ،هل ُي ْبقي من درنه شيئ ًا
،قالوا :ال يبقى من درنه شيئ ًا قال:
كذلك الصلوات اخلمس يمحو اهلل
ﲠن اخلطايا ».وقال أيضا  ” :صلوا
كام رأيتموين أصيل“.
قال رسول اهلل ” :aخريكم من
تعلم القرآن وع ّلمه“.

الوضوء

قال رسول اهلل “:aالتقبل صالة
من أحدث حتى يتوضأ“

٦٨

قصة

عرض

١٤
٣٨

٢٨

األخوة يف
ّ
اإلسالم

قال رسول اهلل “: aاملسلم أخو
املسلم ،ال يظلمه وال يسلمه ومن
كان يف حاجة أخيه :كان اهلل يف
حاجته ،ومن فرج عن مسلم كربة
فرج اهلل عنه ﲠا كربة من كرب يوم
القيامة ،ومن سرت مسل ًام سرته اهلل
يوم القيامة “.

٤٨

عرض

أحافﻆ
عىل بيئتي

قال رسول اهلل  “:aما من مسل ٍم
ُ
فيأكل
يغرس غرس ًا أو َي ْز َر ُع َز ْرع ًا
ُ
ﹲ
إنسان أو ﲠيم ﹲة إالَّ كان
طري أو
منه ﹲ
له به صدقة” .

قصة

٦٠

أسامء اهلل
احلسنى

قال رسول اهلل ” : aإن هلل تسع ًة
وتسعني اس ًام ،مائة إال واحد ًا ،من
أحصاها دخل اجلنة“.

قصة

٦٦

امللحق ٤
عنوان
الدّ رس
طلب
العلم
اإلحسان
إىل اجلار

السنة الرابعة إبتدائي
األحاديث النبوية الواردة يف كتاب ّ
الرشيف
احلديث ّ

نوع الدرس

الصفحة
ّ

عن أنس بن مالك رﴈ اهلل عنه
 :قال رسول اهلل ” aطلب العلم
فريضة عىل كل مسلم ” رواه مسلم

قصة
ّ

١٢

قصة
ّ

٢٨

الرسول ” : a
عن أيب هريرة عن ّ
من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر
فليحسن إىل جاره ” رواه مسلم
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ّبسم
الت ّ
صدقة

جتنّب
الغش

تبسمك
قال رسول اهللّ ” : a
يف وجه أخيك صدقة  ،و أمرك
باملعروف و ﳖيك عن املنكر صدقة ،
الرجل يف أرض الضالل
و إرشادك ّ
للرجل رديء
صدقة  ،و بﴫك ّ
البﴫ صدقة  ،و إماطتك احلجر و
الشوك و العظم عن ال ّطريق صدقة
 ،و إفراغك من دلوك يف دلو أخيك
صدقة  ” .رواه البخاري و مسلم
قال رسول اهلل  ” aمن ّ
غش فليس
مني ” رواه أمحد

مثل
اجلليس
الصالح
ّ

عن أيب موسى األشعري رﴈ اهلل
عنه  ،قال  ،قال رسول اهلل ” : a
الصالح و اجلليس
إنّام مثل اجلليس ّ
السوء  ،كحامل املسك و نافخ الكري
ّ
 ،فحامل املسك إ ّما أن حيذيك  ،و
إ ّما أن تتباع منه ،و إ ّما أن جتد منه
رحيا ط ّيبة  ،و نافخ الكري إ ّما أن حيرق
ثوبك  ،و إ ّما أن جتدمنه رحيا خبيثة“.
رواه مسلم

قصة
ّ

٥٢

قصة
ّ

٦٩

مناقشة
احلديث

75

امللحق ٥
السنة اخلامسة
األحاديث النّبو ّية الواردة يف كتاب ّ

٧٠

الدّ رس
زكاة الفطر

املسلم
ّ
اليغش

احلديث الرشيف

قال رسول اهلل  “: aزكاة
للصائم من ال ّلغو
الفطر طهرة ّ
والرفث وطعمة للمساكني من
ّ
أ ّداها قبل الصالة فهي زكاة
الصالة
مقبولة ومن أ ّداها بعد ّ
الصدقات ”
فهي صدقة من ّ
رواه أبو داوود وابن ماجة
والدراقطني

قال رسول اهلل ” : aالتاجر
ّبيني
ّ
الصدوق األمني مع الن ّ
والصدّ قني ّ
والشهداء“ رواه
ّ
الرتمذي
ّ

نوع الدّ رس
عرض

الصفحة

٢٦

قصة
ّ

٣٦

عرض

٣٩

أتعاون مع
قال رسول اهلل ” :aاملؤمن
غريي
للمؤمن كالبنيان املرصوص
يشدّ بعضه بعضا  ،وش ّبك بني
أصابعه “.رواه البخاري
عرض
عالقتي
قال رسول اهلل  :aاليؤمن
ماحيب
حيب ألخيه
ّ
بأخي املسلم أحدكم حتى ّ
لنفسه “.رواه البخاري ومسلم

٤٠

٧١

