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 ص البحثملخ
سرتاتيجيات احلديثة لتعليم الرتبية الدينية يف ضوء األحاديث اإل"يهدف هذا البحث إىل دراسة 

ُ، وتكمن أمهية هذا املوضوع يف أن الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هو األسوة احلسنة والقدوة الطيبة للمعلمني "َّالنبوية ُ َّ
الرتبية " الشريفة على إسرتاتيجيات حديثة لتعليم َّويةالنبعلى مر العصور والدهور، واشتمال أحاديثه 

َُّألبناء األمة اإلسالمية، وبناء ثقافة عاملية وتنمية التواصل بني الثقافة العربية اإلسالمية والثقافات " الدينية
اإلسرتاتيجيات احلديثة يف التعليم : (وبدأ البحث بتحديد مفهوم مفردات عنوان البحث وهي. األخرى

، كما تناول تسعة عشر إسرتاتيجية من اإلسرتاتيجيات احلديثة يف )َّ األحاديث النبوية–رتبية الدينية  ال–
جيات التعليمية تيوتعد أحدث اإلستريا –إسرتاتيجية العصف الذهين : ، ومنها"الرتبية الدينية"تعليم 

والرموز التوضيحية،   الذهنيةإسرتاتيجية اخلرائطو إسرتاتيجية التغذية الراجعة والتقومي،و ،-املعاصرة
موعات التعليمية التعاونية، وإسرتاتيجية حل املشكالت، و إسرتاتيجية دراسة احلالة، وإسرتاتيجية ا

  . وغريها من اإلسرتاتيجيات التعليمية احلديثة
ت اليت مت احلصول عليها واملنهج املستخدم يف البحث هو املنهج  الوصفي؛ لتحليل البيا

يف القرن " الرتبية الدينية"تعددت اإلسرتاتيجيات احلديثة لتعليم : ستخالص النتائج، وأمههاونقدها ال
َّاحلادي والعشرين، وقد اشتملت األحاديث النبوية الشريفة على مجيع هذه اإلسرتاتيجيات، وما على 

ال التعليمي والرتبوي إال التنقيب عنها وجتليتها للمعلمني واملدرس ني لالستفادة منها يف الباحثني يف ا
لنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص معلم البشرية   . َّتربية شباب أمتنا العربية واإلسالمية، تربية مستقيمة سوية، مقتدين يف ذلك 

احلديثة يف التعليم، الرتبية الدينية، األحاديث النبوية،  اإلسرتاتيجيات :الكلمات املفتاحية
موعات التعلمية التعاونيةالعصف الذهين، التغذية الراجع  .ة والتقومي، اخلرائط الذهنية، دراسة احلالة، ا
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Abstract  
This research aims to study "Modern Strategies For Teaching Islamic Education In 
The Light Of The Prophet's Hadith". The importance of this topic is that the Prophet 
Muhammad is the Role model and good example of the teachers throughout the eras 
of Human being and His Hadiths include modern strategies for teaching islamic 
education to the generations of the Islamic nations, to build a global culture and 
developing communication between Arabic Islamic culture and other cultures. The 
objectives of the research were to highlight the modern strategies in teaching of 
"islamic education", including: the strategy of brain-storming - the latest educational 
strategies - the strategy of feedback and evaluation, Mental maps and explanatory 
symbols, Problem–Solving strategy, case study strategy, and other modern 
educational strategies.The methodology used in this research is the descriptive 
approach to analyze the data obtained and critique it to draw conclusions. The result 
of this research are The noble Prophet's Hadith had included all the modern strategies 
for teaching "islamic education" in the twenty first century, and the researchers and 
teachers in the field of education should to follow the techingmethods of the Prophet 
Muhammad peace be upon him in teching because he is the teacher of mankind.    

  key words: 
modern strategies in teaching, islamic education, the Prophet's Hadith, brain-
storming, feedback and evaluation, mental maps, case studies. 

  
  

  :املقدمة
َّاحلمد  العليم احلكيم، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، معلم البشرية أمجعني، 

قد صدرت يف عصر احلاضر دراسات وكتب ومقاالت علمية حتدثت عن اإلسرتاتيجيات ف: وبعد
ُديثة يف التعليم، وطرق تدريس الرتبية الدينية اإلسالمية، واعتمدت هذه الدراسات على مراجع احل

ألحاديث النبوية الشريفة، ليف أجنبية، ولكن مل ترتبط    . فال يزال ذلك موضع حبث ودراسة و
اتيجيات ِّومن هنا جاء دور العلماء املسلمني واملربني واألساتذة الرتبويني؛ لبيان هذه اإلسرت

  .ُّالتعليمية يف السنَّة النبوية، وتدريب املعلمني عليها، وتطبيقها يف تدريس الرتبية الدينية
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ُوبذلك يكون رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هو األسوة احلسنة والقدوة الطيبة للمعلمني على مر العصور    ُ
ًَِّمعنتاإن هللا مل يبعثين «:والدهور، فهو القائل ًمعلما ميسرا، ولكن )١(ًَِّعنتاَُمتـ وال ُ ِّ َُ ًُ ِّ، واملـأمور من ربه )٢(»َِّ

دة العلم ًوقل رب زدين علما﴿: جل وعال بطلب ز ْ ِ ِ ِْ ِّ َ َْ   .]١١٤:طه[﴾ُ
ألصحابه " بية الدينيةالرت" الشريفة على إسرتاتيجيات حديثة لتعليم َّالنبويةوقد اشتملت أحاديثه 

حسان إىل يوم الدين، مما ساعد على بناء ثقافة عاملية وتنمية التواصل  بعيهم  ِّوأبناء أُمته من التابعني و َّ
  .ُبني الثقافة العربية اإلسالمية وثقافات األمم األخرى

م العاملي اإلما"وكان الدافع الختيار هذا املوضوع تقدميه إىل مؤمتر  :سبب اختيار املوضوع
م، يف ٢٠١٨ ديسمرب عام ٢٧:  املزمع انعقاده يف يوم اخلميس بتاريخ،"٢٠١٨ُّالثالث للسنة النبوية 

بسالجنور يف ) KUIS(، يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية "الشيخ سعيد رمضان البوطي"قاعة 
  .بعد موافقة اللجنة العلمية املنظمة للمؤمتر على قبوله ،ماليز

لذكر أن العنوان الرئيس للمؤمتر هو ومما ت العصر احلاضر يف "ِّ هو جدير  فقه احلديث وحتد
ِّظل العوملة الرتبية الدينية يف العصر احلديث يف ضوء األحاديث : "، ويندرج حبثنا هذا حتت حمور"ِ

ينية يف ضوء اإلسرتاتيجيات احلديثة لتعليم الرتبية الد"ً، ولذلك قد جاء عنوانه موسوما بـ"النبوية
  ".َّاألحاديث النبوية

ا يف  ُّومن األسباب أيضا رغبتنا يف خدمة اإلسالم واملسلمني بتفعيل دور السنة النبوية وتطبيقا ً
ملؤسسات التعليمة يف مراحلها املتعددة   . تدريس الرتبية الدينية 

  :  ميكن صياغة مشكلة البحث يف السؤال التايل:مشكلة البحث
؟ وهل هلذه اإلسرتاتيجيات تطبيقات يف "الرتبية الدينية"تعليم تيجيات احلديثة يف ماأهم اإلسرتا

تربية شباب أمتنا العربية األحاديث النبوية؟ وكيف يستفيد املعلمون من تطبيق هذه اإلسرتاتيجيات يف 
  َّواإلسالمية، تربية مستقيمة سوية؟

احلديثة لتعليم الرتبية الدينية يف اإلسرتاتيجيات "الدافع لدراسة موضوع  إن :أهداف البحث
  :حتقيق األهداف اآلتية، هو "َّضوء األحاديث النبوية

  ."الرتبية الدينية"تعليم أهم اإلسرتاتيجيات احلديثة يف حتديد: ًأوال
  .يف األحاديث النبوية"الرتبية الدينية"تعليم تطبيقات اإلسرتاتيجيات احلديثة لجتلية : ًنيا

                                                
هم ما يصعب عليهم، :معنتا) 1(  .  أي طالبا زلتهم وأصل العنت املشقة:ومتعنتا أي مشددا على الناس وملزما إ
لنية، حديث رصحيح اإلمام مسلمأخرجه اإلمام مسلم، ) 2( ب بيان أن ختيريه امرأته ال يكون طالقا إال  قم ، كتاب الطالق، 
كتاب املسند الصحيح انظر  و.www.ihsannetwork.orgموسوعة احلديث الشريف، مجعية املكنز اإلسالمي، ). ٣٧٦٣(

دمحم فؤاد عبد الباقي، : ق، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقياملختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ريخ(  .١١٠٤، ص٢، ج)١٤٧٨(، حديث رقم )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، دون 



____________________________________________________________________________________________ 

e-Proceeding of 3rd  INHAD International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, 
Kajang, Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, 
MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

٥٥٢

 

تربية شباب أمتنا العربية ة استفادة املعلمني من تطبيق هذه اإلسترياتيجيات يف كيفيبيان : ًلثا
  .َّواإلسالمية، تربية مستقيمة سوية

ت هياملنهج الوصفي التحليلي، هو :منهج البحث املراجع العلمية املتاحة : وأدوات مجع البيا
ب أمهات كتب احلديث النبوي الشريف؛ ُُيف إسترياتيجيات التعليم احلديثة وطرق التدريس املعاصرة، جبان

اإلسرتاتيجيات احلديثة لتعليم "حيث قمنا جبمع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث، ووصف ظاهرة 
الرتبية "تعليم أهم اإلسرتاتيجيات احلديثة يف ، من خالل حتديد "َّالرتبية الدينية يف ضوء األحاديث النبوية

ا يف ضوء وعرض ، "الدينية تربية كيفية استفادة املعلمني منها يف َّ، ومن مثبيان األحاديث النبويةتطبيقا
  .شباب أمتنا العربية واإلسالمية

فاشتملت املقدمة : ُأقمنا بنيان هذه البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة :خطة البحث
  .  علىأمهية موضوع البحث، وسبب اختياره، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجه، وخطته

اإلسرتاتيجيات احلديثة يف التعليم : (فردات عنوان البحث، وهيتعريف مباملبحث األول للوجاء 
تعليم اإلسرتاتيجيات احلديثة ل: املبحث الثاين عنوحتدثنا يف ، )َّ األحاديث النبوية– الرتبية الدينية –
ِّوخصص املبحث الثالث ل، "الرتبية الدينية" يم الرتبية الدينية يف ضوء اإلسرتاتيجيات احلديثة لتعل تطبيقاتُ

ومن هللا عز وجل نستمد اهلداية . ، وأما اخلامتة فقد تضمنت نتائج البحث وتوصياتهَّاألحاديث النبوية
 .والتوفيق والسداد

  
  التعريف مبفردات عنوان البحث: املبحث األول

  )َّ األحاديث النبوية– الرتبية الدينية –اإلسرتاتيجيات احلديثة يف التعليم (
حلديثة يف التعليم: املطلب األول   مفهوم اإلسرتاتيجيا

نية " اإلسرتاتيجيات"يعود األصل اللغوي لـ   ُّفن : اليت تعين" إسرتاتيجوس"إىل الكلمة اليو
  .القيادة، وهي جمموعة القواعد املنظمة ألساليب العمل

يف التعليم، وميكن واختلف املتخصصون يف جمال التدريس حول مفهوم اإلسرتاتيجيات احلديثة   
ُّهي طريقة التعليم والتعلم املخطط أن يتبعها املعلم داخل الصف الدراسي  : "أن خنتار منها التعريف اآليت

ًأوخارجه، لتدريس حمتوى موضوع دراسي معني، بغية حتقيق أهداف حمددة سلفا، وينضوي هذا  ُ
تناسقة فيما بينها، املنوط للمعلم والطالب األسلوب على جمموعة من اخلطوات أو اإلجراءات املتتابعة وامل

ا يف أثناء السري يف تدريس ذلك احملتوى   ).١"(القيام 

                                                
 .٥، ص)م٢٠٠٣عامل الكتب، : القاهرة، ط(، حسن حسني زيتون، رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم: إسرتاتيجيات التدريس )1(
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طريقة التدريس اليت يتبعها املعلم : ليم يعينمفهوم اإلسرتاتيجيات احلديثة يف التعوبناء عليه فإن 
ستخدام وسائل تعليمية لتدريس حمتوى موضوع دراسي معني، داخل الفصل الدراسي أو خارجه، 

فعة، واالرتقاء جبودة التعليم   .مناسبة، لتحقيق أهداف منشودة مفيدة و
لرتبية الدينية: املطلب الثاين   التعريف 

ه تربية، أيالرتبية يف اللغة مصدر م ًن الفعل ر ِغذاه، وهذا لكل ما يـنمىكالولد والزرع : َّ َْ َ َ
  ).١(وحنوه

نسان، ويؤثر يف تكوينه وسلوكه وتفاعله مع البيئة اليت يعيش كل نشاط يقوم به اإل: ًواصطالحا
ًفيها إجيابيا أو سلبيا ً.  

هي عملية إعداد للفرد للحياة على هذه األرض، على : وعملية الرتبية االجتماعية اإلسالمية"
  ). ٢"(أن حييا حياة اجتماعية طيبة، ويتكيف يف جمتمعه مهما صغر أو كرب، ويعيش عيشة بنَّاءة منتجة

ًهي نظام تربوي شامل موجه يهدف إىل إعداد إنسان متكامل نفسيا وعقليا، : والرتبية الدينية ً ٌ َّ
يد والسنة النبوية املطهرةِّلتعليم والتهذيب والرعاية، على   .ُّ قانون اإلسالم املعتمد على القرآن ا

يت لترتجم ما يف اإلسالم من أحكام ونظم وتشريعات وقيم وسلوكيات على " وهذه الرتبية 
  ).٣"(أرض الواقع؛ لتؤيت مثارها يف شىت جماالت احلياة

ا" الرتبية الدينية"وبناء على ما تقدم يكون املقصود بـ نظام تربوي : يف العملية التعليمة أ
ًإسالمي جيمع بني العلوم الشرعية والعلوم الرتبوية، ويهدف إىل بناء شخصية املسلم عقائد وأخالقيا  ً

ًونفسيا وسلوكيا؛ ليكون قادر لسعادة الدنيوية والنعيم املقيم يف ً ًا على إعمار األرض وقيادة العامل، ويفوز 
  .اآلخرة

ألحاديث النبوية: املطلب الثالث   َّالتعريف 
  .اجلديد، واخلرب: ضد القدمي، ويستعمل مبعىن: لغة" احلديث"األحاديث مجع حديث، و

ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقرير أو ما ُأضيف إىل النيب : ًوالتعريف املختار للحديث اصطالحا
ٍوصف خـلقي أو وصف خلقي، أو أضيف إىل الصحايب أو التابعي ٍّ ُّ ُ ْ ِ)٤.(  

َّمبعىن واحد كالذي تقدم، قال " األثر"و" اخلرب"و" ةُّالسـنَّ"و" احلديث"واجلمهور على استعمال 
ٌاخلرب عند علماء الفن مرادف للحديث": "نزهة النظر"احلافظ أمحد بن حجر يف كتابه  ِّ َ ."  

                                                
املطبعة األمريية، : القاهرة، ط(حممود خاطر بك، : خمتار الصحاح، اإلمام دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، عين برتتيبه) 1(

 .٣٣٢، ٢٣١، ص)م١٩٢٦/ هـ١٣٤٥

، )م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨دار الطباعة العربية، : ١القدس، ط(الرتبية اإلسالمية من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية، دمحم احلاج علي، ) 2(
 .٤ص

 .١، املقدمة ص)م٢٠٠٩: ١ة البرتا اخلاصة، طجامع(، الدكتور حممود السلخي، طرق تدريس الرتبية اإلسالمية) 3(

 .٢٧، ص)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨دار الفكر، : ٢٨سورية، دمشق، ط(ِّالدكتور نور الدين عرت، ، منهج النقد يف علوم احلديث) 4(
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ًواملعتمد الذي عليه احملدثون أن يسمى كل ذلك أثرا؛ ألنه مأخوذ من َّ : ُأثرت احلديث أي: ِّ
  :ِّمبعىن احملدث، حيث قال" األثري"اقي على نفسه لقب رويته، ويؤيد ذلك إطالق احلافظ العر

  عبد الرحيم بن احلسني األثري* * * يقول راجي ربه املقتدر 
  ".خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر"َّومسى احلافظ ابن حجر كتابه يف املصطلح 

َوقد الحظ أحد الباحثني أكثر " ُّالسـنَّة"َّيف علوم احلديث من خالل ممارسته وتتبعه أن لفظ ) ١(ََ
ا"أصول الفقه"ما يستعمل عند علماء  ا  ما ُأضيف إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو : ، ويعرفو

لنيب ملسو هيلع هللا ىلص. تقرير ا خاصة  م يـبحثون فيها كمصدر من فيجعلو ، وال يذكرون فيها الوصف؛ وذلك أل
لقول والفعل أو التقرير منه ملسو هيلع هللا ىلص ر فأكثر ما يستعملون . مصادر التشريع، والتشريع يـثـبت  أما علماء اآل

  ).٢"(احلديث"كلمة 
  

  "الرتبية الدينية"تعليم سرتاتيجيات احلديثة لاإل: املبحث الثاين
  ُّتعريف التعليم والتعلم: املطلب األول

التعليم والتعلم عمليتان متداخلتان تعتمد إحدامها على األخرى؛ فال ميكن أن يتم تعليم دون أن 
ًيكون هناك تعلم، وال ميكن أن حيدث تعلم إذا مل يكن التعليم مؤثرا يف  ُّ م اليت أودعها املتعل" حواس"ُّ

اخلالق سبحانه وتعاىل يف البشر؛ إذ هي مراكز التقاط واستجابة للمنبهات اخلارجية منها والداخلية، وال 
جحا إال إذا نتج عنه تعلم مفيد ُّيكون التعليم  ً .  

ن التعلم معناه ُّتبدل يف السلوك، والتبدل يف السلوك ما هو إال تعبري : وعندئذ ميكن القول  ُّ
لتعلم الذي سيكون له دور مجاعي يف بناء احلضارة الفكرية جليل من األجيال عن ال ُّنمو احلاصل 

  .البشرية يف التاريخ اإلنساين

نه ُّالفن الذي بواسطته يتمكن املعلم من حتفيز املتعلم : وبناء عليه ميكن تعريف التعليم 
ته وأهدافه اليت حتمله على وتشجيعه، وتوجيه منوه توجيها يكفل إشباع حاجات املتعلم وحت قيق غا

  ).٣(القناعة والرضا واالستقرار العاطفي، وتؤثر يف جناح التعليم وجودته

  األهداف الرتبوية العامة واخلاصة يف التعليم: املطلب الثاين  

                                                
 .ُّالسـنة يف كلية الشريعة، جامعة دمشق يف سورِّالدكتور نور الدين عرت، رئيس قسم علوم القرآن و) 1(

 .٢٨ص، منهج النقد يف علوم احلديث) 2(

ِّحماضرات يف فن التعليم التفاعلي) 3( كواالملبور، اجلامعة الوطنية املاليزية، كلية الدراسات اإلسالمية، (، الدكتور موفق عبد هللا القصريي، َ
ريخقسم الدراسات العربية،  ختصار٣-١، ص )دون   . 
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اهتمت النظم الرتبوية احلديثة بتكوين الشخصية الكاملة للمتعلم، مما دعا إىل عدم اقتصار 
ا ال تؤدي إىل العناية بشخصية املتعلم، وال ردة أل  يتحقق للمعلم ذلك املعلمني على الناحية التعليمية ا

ًإال من خالل العناية بعملييت الرتبية والتعليم معا َ.  

  : ولعل أبرز األهداف الرتبوية العامة يف التعليم

مبعىن العناية بنمو اجلانب العقلي والروحي واجلسدي والعاطفي : الرتبية الشمولية للفرد .١
  .قطواألخالقي لدى املتعلم، وعدم االقتصار على اجلانب العلمي ف

مبعىن االهتمام مبيول املتعلم ورغباته وحاجاته االجتماعية ومشاكله : املرونة واالنسجام .٢
  .احلياتية

مبعىن التأكيد على روح التعاون اجلماعي بني املتعلمني، وتعزيز االنتماء اإلنساين : اجلماعية .٣
م مع األمم األخر تمع اإلنساين، وتعاو م جزء من ا   .ىلديهم، على اعتبار أ

ختالف ظروفها الثقافية واالجتماعية  ا ختتلف  َّأما األهداف اخلاصة بكل أمة من األمم فإ
ا األهداف الرتبوية اليت ختدم تراثها الثقايف  َّواالقتصادية والسياسية، فلكل أمة منهجيتها اليت تقرر 

تمع يف إطاره واالجتماعي املشرتك بني مجيع أفرادها، مبا خيدم املتعلم على املستوى ال شخصي وا
  ). ١(العام

  "الرتبية الدينية"اإلسرتاتيجيات احلديثة لتعليم : املطلب الثالث

املعلم، واملتعلم، ومقرراتدراسية هلا أهداف تربوية : من الثابت أن العملية التعليمية تتكون من
  ).٢ً( واملتعلم معاوتعليمية جيب أن تكون معلومة للمعلم

هو إعداد " الرتبية الدينية"وكما تقدم عند عرضنا ملفهوم الرتبية الدينية، فإن اهلدف من تدريس 
ًنفسيا وسلوكياإنسان متكامل  ًخصية املسلم عقائد وأخالقيا؛ ليكون قادرا على إعمار األرض بناء ش، وً ًً

لسعادة الدنيوية والنعيم املقيم يف اآلخرة   .وقيادة العامل، ويفوز 

                                                
ختصار١١، ١٠املرجع السابق، ص) 1(  . 

تمعات املاليويةانظر ) 2( ، الدكتور دمحم دمحم طلبه سعيد، املشكالت الرتبوية واللغوية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ا
ا وثقافتها  ، (، ٢٠١٧والدكتور زهاروم بن رضوان، حبث منشور ضمن كتاب فعاليات املؤمتر الدويل لتعليم وتعلم اللغة العربية وآدا ماليز

جني، ط جلامعة الوطنية املاليزية : سالجنور دار اإلحسان،   .   ٢٨٧، ٢٨٦، ص)٢٠١٧، )UKM(كلية الدراسات اإلسالمية 
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ويعتمد جناح تدريس الرتبية الدينية على متكن املعلم من املعرفة الرتبوية املتمثلة يف إتقانه ملادته 
يجيات احلديثة يف التعليم والتدريس لتحقيق األهداف املنشودة من العلمية، وذكائه يف اختيار اإلسرتات

  . تدريس املقررات الدراسية

وقد تعددت اإلسترياتيجيات احلديثة وطرق التدريس املعاصرة يف القرن احلادي والعشرين، 
ة، بصفة خاص" الرتبية الدينية"واستخدمتفي عملية تدريس املقررات الدراسية بصفة عامة، ويف تدريس 

اخلرائط الذهنية والرموز  إسرتاتيجيةو إسرتاتيجية العصف الذهين، :ومن اإلسرتاتيجيات التعليمية
الزمالة،  إسرتاتيجيةودراسة احلالة،  إسرتاتيجيةو إسرتاتيجية التغذية الراجعة والتقومي،و التوضيحية،

للعب، وإسرتاتيجية التمثيل واحملاكاة، و إسرتاتيجية وجية حل املشكالت، إسرتاتيوإسرتاتيجية التعليم 
إسرتاتيجية التدرج يف التعليم، وإسرتاتيجية ضرب املثل، وإسرتاتيجية الوسائل امللونة، وخماطبة احلواس، 

لقصة، و لتكرار، وإسرتاتيجية احلوار واملناقشة، وإسرتاتيجية التعليم   إسرتاتيجية،وإسرتاتيجية التعليم 
  . اليت نتناوهلا يف املبحث الثالث بشيء من التفصيلليمية احلديثةوغريها من اإلسرتاتيجيات التع

  
  يف ضوء األحاديث النبوية" الرتبية الدينية"تعليم اإلسترياتيجيات احلديثة ل:املبحث الثالث

ا يف ضوء األحاديث النبوية  ،"الرتبية الدينية"تعددت اإلسرتاتيجيات احلديثة لتعليم    َّوتطبيقا
  :قتصر على ذكر تسعة عشر إسرتاتيجية تعليمية يف املطالب اآلتيةالشريفة، وسوف ن

رة(إسرتاتيجية العصف الذهين : املطلب األول     )والتشويق اإل
أحدث إسرتاتيجية تعليمية ) Brain-Storming Method( إسرتاتيجية العصف الذهين تعترب

ا دام العقل للتصدي النشط للمشكلة، استخ" :معاصرة منتشرة يف املؤسسات التعليمية اآلن، وتعرف 
رة واجلاهزية للتفكري يف كل االجتاهات؛ لتوليد أكرب قدر ممكن من األفكار  ووضع الذهن يف حالة اإل
حول القضية أو املوضوع املطروح، وهذا يتطلب إزالة مجيع العوائق أمام الفكر ليفصح عن كل خلجاته 

  ).١"(وخياالته
ًحيث يثري املعلم النشاط الذهىن لطالبه فيلقي سؤاال على " التعليم اإلبداعي"كما يطلق عليها 

  .طالبه ويدعهم يفكرون يف اإلجابة
َّومن تطبيقات هذه اإلسرتاتيجية يف السنة النبوية ل  الصحابة احلرص على األعمال الصاحلة تعليمُّ

ْبسنديهما عن ) هـ٢٦١: ت(واإلمام مسلم  )هـ٢٥٦: ت(ما رواه الشيخان اإلمام البخاري والنفع العام، َ
إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، قال

ا مثل املسلم، فحدثوين ا : فوقع الناس يف شجر البوادي، قال عبد هللا»  ما هي؟وإ ووقع يف نفسي أ

                                                
 .١٣٨م، ص٢٠١٢دار زمزم للنشر والتوزيع، : خليل إبراهيم احلوجيي، األردن، عمان، ط، مهارات التعلم والتفكري) 1(
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فحدثت : قال عبد هللا. »هي النخلة«: ِّحدثنا ما هي  رسول هللا؟، قال: النخلة، فاستحييت، مث قالوا
  .»ألن تكون قلتها أحب إيل من أن يكون يل كذا وكذا«: أيب مبا وقع يف نفسي، فقال
را بباب أحدكم يغتسل فيه كل : " نه مسع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقولوعن أيب هريرة، أ أرأيتم لو أن 

فذلك مثل الصلوات «: ال يبقي من درنه شيئا، قال: قالوا" ذلك يبقي من درنه : يوم مخسا، ما تقول
  .متفق عليه »اخلمس، ميحو هللا به اخلطا

خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحنن يف الصفة، : مر، قالوما رواه اإلمام مسلم بسنده عن عقبة بن عا
أيكم حيب أن يغدو كل يوم إىل بطحان، أو إىل العقيق، فيأيت منه بناقتني كوماوين يف غري إمث، «: فقال

أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم، أو يقرأ «:  رسول هللا حنب ذلك، قال: ، فقلنا»وال قطع رحم؟
قتني، وثالث خري له من ثالث، وأربع خري له من أربع، آيتني من كتا ب هللا عز وجل، خري له من 

  .»ومن أعدادهن من اإلبل
  إسرتاتيجية اخلرائط الذهنية والرموز التوضيحية: املطلب الثاين  

َّومن تطبيقات هذه اإلسرتاتيجية يف السنة النبوية لتعليم الصحابة  لكتاب ُّ وجوب التمسك 
عن جابر بن عبد هللا بسنده ) هـ٢٤١: ت(والبعد عن سبيل الشيطان، ما رواه اإلمام أمحد ُّوالسنة، 

ًكنا جلوسا عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص فخط خطا هكذا أمامه، فقال: رضي هللا عنهما، قال ، »هذا سبيل هللا«: َّ
 اخلط األوسط،  مث ، مث وضع يده يف»هذه سبيل الشيطان«: وخطني عن ميينه، وخطني عن مشاله، قال

َوأَن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه وال تـتبعوا السبل فاتبعوه، وال تتبعوا السبل، فتفرق ﴿: تال هذه اآلية ُ ُُّ ُ ُِ ََِّ َ َ ً َُ َّ َ َِ ْ ِ َِ َ َ َّ
  ).١.(]١٥٣:األنعام[﴾بكم عن سبيله ذلكم، وصاكم به لعلكم تتقون

َّومن تطبيقات هذه اإلسرتاتيجية يف السنة النبوية ل من الغفلة طول األمل، ما تحذير الصحابة ُّ
، قال ًخط النيب ملسو هيلع هللا ىلص خطا مربعا، وخط خطا يف الوسط : رواه اإلمام البخاري بسنده عن عبد هللا  ً ً

ًخارجا منه، وخط خططا صغارا إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف الوسط، وقال هذا «: ً
 وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه اخلطط الصغار -قد أحاط به :  أو-اإلنسان، وهذا أجله حميط به 

شه هذا شه هذا، وإن أخطأه هذا    .»األعراض، فإن أخطأه هذا 
   التغذية الراجعة والتقوميإسرتاتيجية: املطلب الثالث

استعادة معلومات املتعلم؛ للتأكد من مدى : يتمثل اهلدف من إسرتاتيجة التغذية الراجعة  
  . استيعابه وحتصيله، مث تقوميه

َّومن تطبيقات هذه اإلسرتاتيجية يف السنة النبوية  قال النيب : ، قالحديث الرباء بن عازب ُّ
اللهم : إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على شقك األمين، مث قل«: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                
  .٤١٨، ٤١٧، ص٢٣ج. حسن لغريه: لشيخ شعيب األرنؤوطوقال ا. ١٥٢٧٧، رقم احلديث مسند اإلمام أمحد بن حنبل) 1(
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أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجا 
منك إال إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت 

ا على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فلما بلغت: قال. »رة، واجعلهن آخر ما تتكلم بهعلى الفط اللهم آمنت : فردد
  .»ال، ونبيك الذي أرسلت«: ورسولك، قال: بكتابك الذي أنزلت، قلت

  إسرتاتيجية دراسة احلالة: املطلب الرابع
، مث حيكم املعلم على أدائه تتمثل هذه اإلسرتاتيجية يف إعطاء املتعلم الفرصة ألداء عمل معني

ملالحظة والتقومي ، مع توجيهه للصواب، كما يطلق عليها أيضا التعليم  ًسلبا وإجيا ًُ ً.  
ا  َّيف السنة النبوية ومن تطبيقا ْحديث املسئ صالته، فقد روى الشيخانبسنديهما ُّ عن أيب هريرة َ

ارجع «: سجد فدخل رجل، فصلى، فسلم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فرد وقالأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل امل«: 
ارجع فصل، «: ، فرجع يصلي كما صلى، مث جاء، فسلم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال»فصل، فإنك مل تصل

، فقال» فإنك مل تصل حلق ما أحسن غريه، فعلمين، فقال: ثال صالة إذا قمت إىل ال«: والذي بعثك 
فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث ارفع حىت تعدل قائما، مث اسجد 

  ).١(»حىت تطمئن ساجدا، مث ارفع حىت تطمئن جالسا، وافعل ذلك يف صالتك كلها
موعات الت(إسرتاتيجية الزمالة : املطلب اخلامس   ):عاونية التعليميةا

ا  ًوفيها يتكامل املوقف التعليمي، والعمل اجلماعي وتعليم األقران بعضهم بعضا، ومن تطبيقا
َّيف السنة النبوية ، قال حديث ُّ لناقوس ليضرب به للناس يف : عبد هللا بن زيد  ملا أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

قوسا يف يده، فقلت لهاجلمع للصالة طاف يب وأ  :  عبد هللا أتبيع الناقوس؟ قال: ئم رجل حيمل 
: أفال أدلك على ما هو خري من ذلك؟ قال: ندعو به إىل الصالة، قال: فقلت: ما تصنع به؟ قال

 تقول هللا أكرب هللا أكرب، هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال: بلى، قال: فقلت له
ًإله إال هللا، أشهد أن دمحما رسول هللا، أشهد أن دمحما رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، 

: حي على الفالح، حي على الفالح، هللا أكرب هللا أكرب، ال إله إال هللا، مث استأخر غري بعيد مث قال
ً، أشهد أن دمحما رسول هللا، حي إذا أقيمت الصالة، هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا: تقول

على الصالة، حي على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، هللا أكرب هللا أكرب، ال إله إال هللا، 
ا لرؤ حق إن شاء هللا، فقم مع بالل : " فلما أصبحت أتيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخربته مبا رأيت، فقال إ

فقمت مع بالل فجعلت ألقيه عليه : ، قال"يت فليؤذن به، فإنه أندى صو منك فألق عليه ما رأ
                                                

ب وجوب القراءة لإلمام واملأ) 1( موم يف الصلوات كلها يف احلضر أخرجه اإلمام البخاري، صحيح اإلمام البخاري، كتاب األذان، 
إلعادة، حديث رقم ٧٦٤والسفر وما جيهر فيها وما خيافت، حديث رقم  ب أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص الذي ال يتم ركوعه  ، ٨٠١، وكتاب األذان، 

ب من رد فقال عليك السالم، حديث رقم  ب إذا ح٦٣٢٤وكتاب االستئذان،  سيا يف األميان، حديث ، وكتاب األميان والنذور،  ًنث 
ب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة وإنه إذا مل حيسن الفاحتة .  ٦٧٤٨رقم  وأخرجه اإلمام مسلم، صحيح اإلمام مسلم، كتاب الصالة، 

 . ٩١١وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غريها، حديث رقم 
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حلق، : فسمع بذلك عمر بن اخلطاب وهو يف بيته فخرج جير رداءه يقول: ويؤذن به، قال والذي بعثك 
  ). ١.(»فلله احلمد«: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لقد رأيت مثل الذي أري، قال

للعب: املطلب السادس     إسرتاتيجية التعليم 
ستخدام األلعاب التعليمية من أبرز اإلسرتاتيجيات التعليمية اليت تراعي  يعد التعليم 

  ).٢(سيكولوجية املتعلمني
َّومن تطبيقات هذه اإلسرتاتيجية يف السنة النبوية ل ضة لتحقيق قوة ُّ تعليم الصحابة ممارسة الر

د، عن اجلسم، حديث  كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصف عبد هللا، : عبد هللا بن احلارث، قاليزيد بن أيب ز
فيستبقون إليه فيقعون : ، قال»من سبق إيل فله كذا وكذا«: وعبيد هللا، وكثريا من بين العباس، مث يقول

  ).٣(ُِّعلى ظهره وصدره، فيقبلهم ويلتزمهم
  )Simulation( إسرتاتيجية التمثيل واحملاكاة: املطلب السابع  

َّات هذه اإلسرتاتيجية يف السنة النبوية لومن تطبيق   .كيفية الوضوء والصالة واحلج تعليم الصحابةُّ
ُيف سننه ) هـ٢٧٥: ت(ما رواه اإلمام أبو داود : فمن تعليمه ملسو هيلع هللا ىلص كيفية الوضوء ألصحابه 

 رسول هللا كيف «: ، فقالعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجال أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلصبسنده 
، مث مسح برأسه  ، مث غسل ذراعيه ثال ، مث غسل وجهه ثال ء فغسل كفيه ثال ُالطهور فدعا مباء يف إ ُ ُّ
طن أذنيه، مث غسل  لسباحتني  اميه على ظاهر أذنيه، و فأدخل إصبعيه السباحتني يف أذنيه، ومسح 

 أو ظلم - هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم «: قال، مث »رجليه ثال ثال
  ).٤(»-وأساء 

  :َّومن تعليمه الصالة ألصحابه وأُمته

                                                
، ٢٦ج". خلق أفعال العباد"أخرجه البخاري يف : وقال الشيخ شعيب األرنؤوط. ١٦٤٧٨، رقم احلديثمحد بن حنبلمسند اإلمام أ) 1(

 .٤٠٣، ٤٠٢ص

/ هـ١٤٢٦دار املسرية، : ١األردن، عمان، ط(عبد اللطيف بن حسني فرج، . ، دطرق التدريس يف القرن الواحد والعشرينانظر ) 2(
 .٦٣، ص)م٢٠٠٥

د:  الشيخ شعيب األرنؤؤطوقال. ١٨٣٦، رقم احلديث مسند اإلمام أمحد بن حنبل) 3(  وهو اهلامشي - إسناده ضعيف، يزيد بن أيب ز
بعي ولد يف حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وروايته عنه مرسلة-موالهم الكويف  .٣٣٥، ص٣ج.  ضعيف، وعبد هللا بن احلارث بن نوفل 

ب الوضوء ثال ثالُسنن أيب داود)4( ً، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين،  ً ْ ِ ِّ .
ِ حممد كامل قره بللي، -َشعيب األرنؤوط : حتقيق َّ صحيح : ، وقال الشيخ شعيب األرنؤوط)م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠الرسالة العاملية، دار : ١ط(َ

 . ٩٥، ص١ج. لغريه، وهذا إسناد حسن
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قال لنا : يف مسنده أن أ سليمان مالك بن احلويرث  قال) هـ٢٠٤: ت(ما رواه اإلمام الشافعي 
َُّصلوا كما رأيتموين أصلي، فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم «: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  ).١(»أكربكم
  :َّمن تعليمه أعمال احلج ألصحابه وأُمتهو

بسنده عن جابر، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رمى اجلمرة يوم ) هـ٤٦٣: ت(ما رواه اإلمام ابن عبد الرب 
  .٢»خذوا عين مناسككم؛ فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه«: النحر على راحلته وقال

  )Problem – Solving Method(  حل املشكالت إسرتاتيجية: املطلب الثامن  
ن اإلسرتاتيجيتان من الطرق اليت يتم الرتكيز عليها يف تدريس العلوم، وذلك ملساعدة  تعترب ها
دف إىل تشجيع الطالب على البحث  نفسهم، و الطالب على إجياد احللول للمواقف املشكلة 

، وتتم هذه )٣(اءوالتنقيب والتساؤل والتجريب الذي ميثل قمة النشاط العلمي الذي يقوم به العلم
 .ستخدام مناذج من الطبيعة لتعليم الطالب بطريقة عمليةاإلسرتاتيجية 

َّومن تطبيقات هذه اإلسرتاتيجية يف السنة النبوية ما رواه اإلمام البخاري بسندهعن جابر بن  ُّ
لسوق، داخال من بعض العالية، والناس كنفته، فمر عبد هللا رضي هللا عنهما، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َّ مر  ُّ َّ

ذنه، مث قال ما حنب أنه لنا : فقالوا» أيكم حيب أن هذا له بدرهم؟«: ّجبدي أسك ميت، فتناوله فأخذ 
ًوهللا لو كان حيا، كان عيبا فيه، ألنه أ: قالوا» أحتبون أنه لكم؟«: بشيء، وما نصنع به؟ قال ّسك، ًَّ

  ).٤(»فوهللا للدنيا أهون على هللا، من هذا عليكم«: فكيف وهو ميت؟ فقال
َّوهكذا استخدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذه اإلسرتاتيجية بطريقة عملية؛ لتعليم أصحابه حقيقة الدنيا والزهد   

  .فيها
  إسرتاتيجية خماطبة احلواس: املطلب التاسع  

رة حواس املتعلم،  ا يف السنة النبوية لتعليم الصحابةدف هذه اإلسرتاتيجية إىل إ َّومن تطبيقا ُّ 
عن احلكم بن األعرج، عن ُحسن التعامل مع أهل الذمة، ما رواه اإلمام أمحد بسنده َّواألمة اإلسالمية 

                                                
لشافعي القرشي املكي، ومن كتاب اإلمامة، مسند الشافعي برتتيب السندي) 1( بريوت، لبنان، (، اإلمام أبو عبد هللا دمحم بن إدريس 

 . ٥٥، ص١، ج)هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية، : ط
ب يف اجامع بيان العلم وفضله) 2( لفائدة، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمري ،  بتداء العامل جلساءه 

 .٤٦١، ص١، ج)م١٩٩٤/ هـ١٤١٤دار ابن اجلوزي، : اململكة العربية السعودية، ط(أيب األشبال الزهريي، : القرطيب، حتقيق

  . ١٢٥عبد اللطيف بن حسني فرج، ص. ، دطرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين) 3(
اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرين دليل املعلم واملشرف وملزيد من املعلومات حول اسرتاتيجية حل املشكالت انظر 

شرون وموزعون، دار الف: ١سهيلة أبو السميد، ط. ذوقان عبيدات و د. ، دالرتبوي  .١٤٨-١٣٩م، ص ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨كر 

ض، (مسري بن أمني الزهريي، : ، أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، حققه وقابله على أصولهاألدب املفرد) 4( الر
 .٥٣٥، ص)م١٩٩٨/ هـ١٤١٩مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، : ١ط
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من قتل نفسا معاهدة بغري حلها، حرم هللا «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: األشعث بن ثرملة، عن أيب بكرة، قال
  ).١(»عليه اجلنة أن يشم رحيها
  ل امللونةإسرتاتيجية الوسائ: املطلب العاشر

ا يف السنة النبوية  تستعمل هذه اإلسرتاتيجية األلوان يف تقدمي املعلومة وعرضها،  َّومن تطبيقا ُّ
َّلتعليم املسلمني الفرق بني القلب الصايف والقلب العكر، ما رواه اإلمام مسلم بسنده  ْ ٍّعن ربعي، عن َ ِ ِْ

َحذيـفة، قال َ ْ َ حنن مسعناه، :  ملسو هيلع هللا ىلص يذكر الفنت؟ فقال قومأيكم مسع رسول هللا: كنا عند عمر، فقال: ُ
تلك تكفرها الصالة والصيام : أجل، قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل يف أهله وجاره؟ قالوا: فقال

َوالصدقة، ولكن أيكم مسع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يذكر اليت متوج موج البحر؟ قال حذيـفة ْ َ : فأسكت القوم، فقلت: ُ
 ، َأنت  أبوك قال حذيـفة: قالأ ْ َ ُ ُتـعرض الفنت على القلوب كاحلصري «: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: َِِّ َ ْ ُ

َعودا عودا، فأي قلب أُشربـها، نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، نكت فيه نكتة بيضاء، حىت  َِ ُِ ُ َ َِ ْ
نة ما دامت السماوات واألرض، واآلخر أسود تصري على قلبني، على أبيض مثل الصفا فال تضره فت

دا كالكوز، جمخيا ال يعرف معروفا، وال ينكر منكرا، إال ما أشرب من هواه ًمر َ ُِّ َُ وحدثته، : ، قال حذيفة»ْ
أكسرا ال أ لك؟ فلو أنه فتح لعله كان : ، قال عمر»أن بينك وبينها  مغلقا يوشك أن يكسر«

ألغاليط«، وحدثته »ال بل يكسر«: يعاد، قلت قال » أن ذلك الباب رجل يقتل أو ميوت حديثا ليس 
َأبو خالد سليمان بن حيان دا؟ قال: فقلت لسعد بن طارق: ََّ َ أ مالك، ما أسود مر شدة البياض «: ُْ

ًفما الكوز جمخيا؟ قال: قلت: ، قال»يف سواد ِّ   ). ٢(»منكوسا«: َُ
  إسرتاتيجية ضرب املثل: املطلب احلادي عشر

َّومن تطبيقات هذه اإلسرتاتيجية يف السنة النبوية ما رواه الشيخان  ْبسنديهماُّ عن أيب موسى َ
مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا، «: نيب ملسو هيلع هللا ىلص قال، عن ال

فكان منها نقية، قبلت املاء، فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكانت منها أجادب، أمسكت املاء، فنفع 
ا الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إمنا هي  قيعان ال متسك ماء وال تنبت هللا 

كأل، فذلك مثل من فقه يف دين هللا، ونفعه ما بعثين هللا به فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا، 
  .)٣(»ومل يقبل هدى هللا الذي أرسلت به

                                                
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني : وقال الشيخ شعيب األرنؤؤط. ٢٠٣٩٧، رقم احلديث نبلمسند اإلمام أمحد بن ح) 1(

 فمن رجال مسلم، وغري األشعث بن ثرملة فمن رجال النسائي، وهو -وامسه احلكم بن عبد هللا بن إسحاق األعرج-غري احلكم بن األعرج 
 .٣٩، ص٣٤ ج.ثقة
رز بني املسجدين، مسلمصحيح اإلمام أخرجه اإلمام مسلم، ) 2( ب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه  ً، كتاب اإلميان،  ً

 .٣٨٦رقم احلديث 

ب فضل من علم وعمل، رقم احلديث صحيح اإلمام البخاريأخرجه اإلمام البخاري، ) 3( جه اإلمام مسلم، وأخر. ٧٩، كتاب العلم، 
ب مثل ما بعث به النيب ملسو هيلع هللا ىلص من اهلدى والعلم، رقم احلديث صحيح اإلمام مسلم  .٦٠٩٣، كتاب الفضائل، 
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إمنا مثل صاحب القرآن، «: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهماوحديث 
  ).١(»هد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبتكمثل صاحب اإلبل املعقلة، إن عا

  إسرتاتيجية التدرج يف التعليم: املطلب الثاين عشر  
َّومن تطبيقات هذه اإلسرتاتيجية يف السنة النبوية ما رواه اإلمام البخاري بسنده عن عبد هللا بن  ُّ

ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال «:  إىل اليمن، فقالأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعث معاذا : عباس رضي هللا عنهما
هللا، وأين رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا قد افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم 
وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد 

  .)٢(»على فقرائهم
لقصة: املطلب الثالث عشر     إسرتاتيجية التعليم 

رة، ا يف السنة النبوية ما َّوهي من اإلسرتاتيجيات الفعالة يف التعليم والتعلم لإل َّومن تطبيقا َّقصه ُّ
 يف قصة اإلسراء واملعراج، وقصة األعمى واألقرع واألبرص،وهي مروية يف صحيح اإلمام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

َّالبخاري، وقصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم، وهي مروية يف صحيح اإلمام مسلم َّ.  
ب بن َّعن خباومن أمثلة القصص النبوي لتعليم صفة الصرب، ما رواه اإلمام البخاري بسنده 

أال تستنصر لنا أال : شكو إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة فقلنا: األرت، قال
ملنشار «: تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض، فيجعل فيها، فيجاء 

مشاط احلديد، ما  دون حلمه وعظمه، فما يصده ذلك عن فيوضع على رأسه فيجعل نصفني، وميشط 
دينه، وهللا ليتمن هذا األمر، حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت، ال خياف إال هللا، والذئب 

  ).٣(»على غنمه، ولكنكم تستعجلون
 والرضا بقضاء هللا عز وجل، ما رواه اإلمام ومن أمثلة القصص النبوي لتعليم صفة الصرب

البخاري بسنده عن احلسن، حدثنا جندب بن عبد هللا، يف هذا املسجد، وما نسينا منذ حدثنا، وما 
كان فيمن كان قبلكم «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: خنشى أن يكون جندب كذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال

ا يده، فما رقأ الدم حىت مات، قال هللا تعاىل درين عبدي : رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز 
  .»بنفسه، حرمت عليه اجلنة

                                                
ب استذكار القرآن وتعاهده، رقم احلديث صحيح اإلمام البخاريأخرجه اإلمام البخاري، ) 1( .  ٥٠٨٣، كتاب فضائل القرآن، 

ب األمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية صحيح اإلمام مسلموأخرجه اإلمام مسلم،  كذا، وجواز ، كتاب صالة املسافرين وقصرها، 
 .١٨٧٦، ١٨٧٥قول أنسيتها، حديث رقم 

ب وجوب الزكاة، حديث رقم صحيح اإلمام البخاريأخرجه اإلمام البخاري، ) 2(  .١٤١٣، كتاب الزكاة، 

ب عالمات النبوة يف اإلسالم، حديث رقم صحيح اإلمام البخاريأخرجه اإلمام البخاري، ) 3(  .٣٦٥٥، كتاب املناقب، 
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عن أيب سعيد ومن أمثلة القصص النبوي لتعليم صفة اخلوف ووجوب حماسبة النفس، حديث 
، عن النيب  ه هللا ماال وولدا اخلدري   - يعين أعطاه - ملسو هيلع هللا ىلص ذكر رجال فيمن كان سلف، أو قبلكم، آ

 -فإنه مل يبتئر عند هللا خريا : خري أب، قال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: فلما حضر قال لبنيه: قال
إذا صرت فحما  وإن يقدم على هللا يعذبه، فانظروا فإذا مت فأحرقوين، حىت - مل يدخر : فسرها قتادة
 - مث إذا كان ريح عاصف فأذروين فيها، فأخذ مواثيقهم على ذلك -فاسهكوين :  أو قال-فاسحقوين 

: أي عبدي ما محلك على ما فعلت؟ قال: كن، فإذا رجل قائم، مث قال:  ففعلوا، فقال هللا-وريب 
  ). ١(»فما تالفاه أن رمحه هللا «- أو فرق منك -خمافتك 

  )discussion method(إسرتاتيجية احلوار واملناقشة : املطلب الرابع عشر
إلقاء جمموعة من األسئلة املتسلسلة املرتابطة على "على " إسرتاتيجية احلوار واملناقشة"تعتمد 

م إىل املعلومات اجلديدة بعد أن نوسع آفاقهم، وجنعلهم يكتشفون نقصهم الطالب، حبيث نوصل عقوهل
نفسهم م،  برفق الطالب؛ وذلك إلقناع )٢"(أو خطأهم  فيكون أبلغ يف وتقرير املعلومة وتثبيتها يف أذها

  .ُّتعلمهم
ا يف السنة النبوية ما رواه الشيخان ومن تطبيق َّا أنس البخاري ومسلم، واللفظ ملسلم، من حديثُّ

سا من األنصار قالوا ، أن أ يوم حنني، حني أفاء هللا على رسوله من أموال هوازن ما : ًبن مالك 
يغفر هللا لرسول هللا، يعطي : بل، فقالواأفاء، فطفق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعطي رجاال من قريش، املائة من اإل

فحدث ذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، من قوهلم، : ًقريشا ويرتكنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس بن مالك
ما حديث «: فأرسل إىل األنصار، فجمعهم يف قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال

س منا : فقال له فقهاء األنصار» عنكم؟بلغين  أما ذوو رأينا،  رسول هللا، فلم يقولوا شيئا، وأما أ
م، قالوا ًيغفر هللا لرسوله، يعطي قريشا ويرتكنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال رسول هللا : حديثة أسنا

لفهم، أفال «ملسو هيلع هللا ىلص  ألموال، وترجعون فإين أعطي رجاال حديثي عهد بكفر، أ ترضون أن يذهب الناس 
بلى،  رسول هللا، قد رضينا، : فقالوا» إىل رحالكم برسول هللا؟ فوهللا ملا تنقلبون به خري مما ينقلبون به

: ، قالوا»فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصربوا حىت تلقوا هللا ورسوله، فإين على احلوض«: قال
  ). ٣(سنصرب

                                                
ب اخلوف من هللا، حديث رقم صحيح اإلمام البخاري،بخاري، أخرجه اإلمام ال) 1(  .٦٥٥٩كتاب الرقاق، 

 .٩٦عبد اللطيف بن حسني فرج، ص. ، دطرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين)2(

ب غزوة الطائف يف شوال سنة مثان، حديث رقم صحيح اإلمام البخاري،ي، أخرجه اإلمام البخار) 3( وأخرجه . ٤٣٧٥كتاب املغازي، 
م على اإلسالم وتصرب من قوي إميانه، حديث رقم صحيح اإلمام مسلماإلمام مسلم واللفظ له،  ب إعطاء املؤلفة قلو ، كتاب الزكاة، 

٢٤٨٣ . 
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َّ يف السنة النبوية لاملناقشةإسرتاتيجية احلوار وومن تطبيقات  َّتعليم بشاعة وقبح الز والتنفري منه، ُّ ِّ
 رسول هللا، ائذن يل : ًإن فىت شا أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: عن أيب أمامة قالما رواه اإلمام أمحد بسنده 

، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا أحتبه «: فجلس قال: ، قال»قريباادنه، فد منه «: فقال. مه. مه: لز
م«: قال. وهللا جعلين هللا فداءك. ال: قال» ألمك؟  »أفتحبه البنتك؟«: قال. »وال الناس حيبونه ألمها

م«: وهللا  رسول هللا جعلين هللا فداءك قال. ال: قال  »أفتحبه ألختك؟«: قال. »وال الناس حيبونه لبنا
م«: قال. وهللا جعلين هللا فداءك. ال: قال . ال: قال »أفتحبه لعمتك؟«: قال. »وال الناس حيبونه ألخوا

م«: قال. وهللا جعلين هللا فداءك وهللا . ال: قال »أفتحبه خلالتك؟«: قال. »وال الناس حيبونه لعما
م «: قال. جعلين هللا فداءك اللهم اغفر ذنبه «: فوضع يده عليه وقال: قال". وال الناس حيبونه خلاال

  ). ١(فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء: قال »طهر قلبه، وحصن فرجهو
َّ يف السنة النبوية لإسرتاتيجية احلوار واملناقشةومن تطبيقات  تعليم الصحابة التيسري يف األمور، ما ُّ

ل يف املسجد، فثار إليه الناس ليقعوا :  أيب هريرة رواه اإلمام البخاري بسنده من حديث ًأن أعرابيا 
دعوه، وأهريقوا على بوله ذنو من ماء، أو سجال من ماء، فإمنا بعثتم «: ل هلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبه، فقا

  ).٢(»ميسرين ومل تبعثوا معسرين
لتكرار: املطلب اخلامس عشر     إسرتاتيجية التعليم 

َّدف هذه اإلسرتاتيجية إىل تفهيم املتعلم بتكرار املعلم املعلومات أمامه، وقد بوب اإلمام 
ا يف السنة : البخاري لذلك يف صحيحه بقوله ُّب من أعاد احلديث ثال ليفهم عنه، ومن تطبيقا

، حىت تفهم « عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان َّالنبوية حديث أنس بن مالك  إذا تكلم بكلمة أعادها ثال
  ).٣(»عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثال

ه، فأدركنا : ث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قالوحدي ختلف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر سافر
على صوته  ويل «وقد أرهقنا الصالة، صالة العصر، وحنن نتوضأ، فجعلنا منسح على أرجلنا فنادى 

  ).٤(»لألعقاب من النار مرتني أو ثال
، قال كرب «: قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: وحديث عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه  أال أنبئكم 

، قالوا» الكبائر؟ ، وعقوق الوالدي«: بلى  رسول هللا، قال: ثال  وجلس وكان متكئا -ن اإلشراك 
    ).١(ليته سكت: فما زال يكررها حىت قلنا: ، قال» أال وقول الزور-فقال 

                                                
مؤسسة : ١ط(الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، : شعيب األرنؤوط وآخرون، إشراف: ، حتقيقمسند اإلمام أمحد بن حنبل) 1(

. يح، رجاله ثقات رجال الصحيحإسناده صح: ، وقال الشيخ شعيب األرنؤوط٢٢٢١١،  حديث رقم )م٢٠٠١/ هـ١٤٢١الرسالة، 
 .٥٤٥، ص٣٦ج
ب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلصصحيح اإلمام البخاري،أخرجه اإلمام البخاري، ) 2(  .٦١٩٦يسروا وال تعسروا، حديث رقم :  كتاب األدب، 

ب من أعاد احلديث ثال ليفهم عنه، حديث رقم صحيح اإلمام البخاري،أخرجه اإلمام البخاري، ) 3(  .٩٥ً كتاب العلم، 

ب من أعاد احلديث ثال ليفهم عنه، حديث رقم  البخاري،صحيح اإلمامأخرجه اإلمام البخاري، ) 4(  .٩٥ً كتاب العلم، 



____________________________________________________________________________________________ 

e-Proceeding of 3rd  INHAD International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, 
Kajang, Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, 
MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

٥٦٥

 

  ت والعبادات،إسرتاتيجية التعليم مبخالفة املشركني يف العادا: املطلب السادس عشر
  وعدم التطبيع االجتماعي

َّ يف السنة النبوية حديث عبد هللا بن عمر التعليم مبخالفة املشركنيفمن تطبيقات إسرتاتيجية  ُّ
وكان ابن . »وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب: خالفوا املشركني«: رضي هللا عنهما، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال

  ).٢(»ض على حليته، فما فضل أخذهإذا حج أو اعتمر قب«: عمر
م ال «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وحديث يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه، قال خالفوا اليهود فإ

  ). ٣(»يصلون يف نعاهلم، وال خفافهم
: من حديث عطاء أنه مسع ابن عباس  يقول) هـ٣٢١: ت(وما رواه اإلمام الطحاوي 

ف قول رسول هللا فدل ذلك على أن ابن عباس قد صر. »خالفوا اليهود، وصوموا يوم التاسع والعاشر«
إىل ما صرفناه إليه، وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف » لئن عشت إىل قابل ألصومن يوم التاسع«: ملسو هيلع هللا ىلص

صوموه، وصوموا «: ًذلك أيضامن حديث ابن عباسرضي هللا عنه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صوم يوم عاشوراء
ليهودًقبله يوما أو بعده    ). ٤(»ًيوما، وال تتشبهوا 

َّ يف السنة النبويةالتعليم بعدم التطبيع االجتماعيومن تطبيقات إسرتاتيجية  ، حديث النهي عن ُّ
لنساء، ف لعن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املتشبهني من «: عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قالتشبه الرجال 

لرجال لنساء، واملتشبهات من النساء    ).٥(»الرجال 
َجحيـفة، عن أبيه، قالعون بن أيب وحديث الوامشة واملستومشة، فعن    َ َْ لعن النيب صلى هللا «: ُ

ى عن مثن الكلب، وكسب البغي، ولعن  عليه وسلم الوامشة واملستومشة، وآكل الر وموكله، و
  ).٦(»املصورين

  إسرتاتيجية احملاضرة:  السابع عشراملطلب
سرتاتيجية احملاضرة عرض معلومات يف عبارات متسلسلة، يسردها املدرس مرتبة مبوبة : ُيقصد 

يئة املادة العلمية، ويدون الطالب ما يرغبون تدوينه   ).١(سلوب شائق جذاب، وفيها يتوىل املدرس 
                                                                                                                                      

ب ما قيل يف شهادة الزور، حديث رقم صحيح اإلمام البخاري،أخرجه اإلمام البخاري، ) 1(  .٢٦٩٣ كتاب الشهادات، 

ب تقليم األظافر، حديث رقم صحيح اإلمام البخاريأخرجه اإلمام البخاري، ) 2(  .٥٩٥٣، كتاب اللباس، 

ب الصالة يف النعل، حديث رقم ُسنن اإلمام أيب داودأخرجه اإلمام أبو داود، ) 3(  .٦٥٢، كتاب الصالة، 

ر) 4( ، أبو جعفر أمحد بن دمحم بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري ٣٣٠٣، ٣٣٠٢، حديث رقم شرح معاين اآل
لطحاوي، حققه وقدم له  :بوابه وأحاديثهراجعه ورقم كتبه وأدمحم زهري النجار ودمحم سيد جاد احلق، من علماء األزهر الشريف، : املعروف 

ملدينة النبوية، -د يوسف عبد الرمحن املرعشلي  ، ٧٨، ص٢، ج)م١٩٩٤/ هـ١٤١٤عامل الكتب، : ١ط( الباحث مبركز خدمة السنة 
: وأخرج عبد الرزاق، والطحاوي، والبيهقي من طريق ابن جريج، أخربين عطاء، أنه مسع ابن عباس يقول:  الشيخ شعيب األرنؤوطوقال.٧٩

 .٢٨١، ٢٨٠، ص٥هامش مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ج. وهذا إسناد صحيح موقوف. اليهود، وصوموا التاسع والعاشرخالفوا 
لرجال، حديث رقم صحيح اإلمام البخاريأخرجه اإلمام البخاري، ) 5( لنساء واملتشبهات  ب املتشبهون   .٥٩٤٦، كتاب اللباس، 

ب مهر البغي والنكاح الفاسد، حديث رقم صحيح اإلمام البخاريأخرجه اإلمام البخاري، ) 6(  .٥٤٠١، كتاب الطالق، 
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ا يف السنة النبوية حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما أنه قال َّومن تطبيقا كنت : ُّ
ن؟«: رديف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال . بلى: فقلت»  غالم، أو  غليم، أال أعلمك كلمات ينفعك هللا 

ظ هللا جتده أمامك، تعرف إليه يف الرخاء، يعرفك يف الشدة، وإذا احفظ هللا حيفظك، احف«: فقال
، قد جف القلم مبا هو كائن، فلو أن اخللق كلهم مجيعا  سألت، فاسأل هللا، وإذا استعنت، فاستعن 
أرادوا أن ينفعوك بشيء مل يكتبه هللا عليك، مل يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء مل يكتبه هللا 

، مل يقدروا عليه، واعلم أن يف الصرب على ما تكره خريا كثريا، وأن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع عليك
  ).٢(ً»الكرب، وأن مع العسر يسرا

  ملداومة على الطاعةإسرتاتيجية التعليم : املطلب الثامن عشر
ملداومة على الطاعةومن تطبيقات إسرتاتيجية  َّ يف السنة النبويةالتعليم  ، مجيع األحاديث ُّ

َّالشريفة اليت وردت يف تعليم الذكر والتسبيح واالستغفار، ودعاء دخول اخلالء والبيت واخلروج منهما،  ِّ

  .َّودعاء الطعام، وركوب الدابة، وغريها
ألسوة احلسنة : ع عشراملطلب التاس َإسرتاتيجية التعليم  َ ُ  

ثريا يف  حلال، وهي أكثر  ألسوة احلسنة والقدوة الطيبة، تعليم ودعوة  ًإن إسرتاتيجية التعليم  ُ َ ُ
ملقال، فالقدوة احلسنة هي أسلوب من أساليب التعليم والدعوة  َالنفوس البشرية من التعليم والدعوة  ُ

بعا للرسل يشمل التأ"اإلسالمية  ُسي بكل من عمل عمال صاحلا حسنا سواء كان نبيا رسوال، أو كان  َُّ ًً ً ً ً ً ْ
جهم يف عمله هجا    ).٣(من العلماء والصاحني األتقياء " ًالكرام 

حلال، ممتثال ألمر هللا وقد  ملقال والدعوة  ًبلغ النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم عن طريق التعليم والدعوة  َّ
َ أَيـها الرسول بـلغ ما أُنزل إليك من ربك﴿: تعاىل َِّ َْ ِ َِْ ِّ َ ُِ ْ َ َ ُْ َّ َ ، فكان صلى هللا ]٦٧اآلية : سورة املائدة[﴾...ُّ

ُعليه وسلم القدوة الصاحلة واأل ُّسوة احلسنة للمؤمنني والدعاة يف كل زمان ومكان، بصدقه وأمانته ورمحته ُ
ُوعفوه وعدله وإحسانه، وإنزاله الناس منازهلم، وحسن خلقه، قال هللا تعاىل ُ ِلقد كان لكم يف رسول ﴿: ُ ُ َ ِ ْ ُ َ ََ ْ َ

َا ُأسوة حسنة لمن كان يـرجوا ا واْليـوم اآلخر وذ َ َ َ ََ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ َّْ َُّ َ َْ َ ٌ َ ٌ ًكر ا كثرياْ ِ َ َََّ ، وملا ]٢١اآلية : سورة األحزاب[﴾َ
ْسئلت السيدة عائشة عن أخالقه ملسو هيلع هللا ىلص قالت ُكان خلقه القرآن: "ُ ُ)"٤.(  

                                                                                                                                      
 .٩٢ اللطيف بن حسني فرج، األردن، صعبد. ، دطرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين) 1(

 .١٩، ص٥حديث صحيح، ج: وقال الشيخ شعيب األرنؤؤط. ٢٨٠٣، رقم احلديث مسند اإلمام أمحد بن حنبل) 2(

َاملدخل إىل علم الدعوة) 3( ْ  .٢٧٢ص، )م١٩٩٥/ هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، : ٣بريوت، ط(دمحم أبو الفتح البيانوين، . ، دَ

ب من دعا هللا أن حيسن خلقه، رقم احلديث األدب املفردأخرجه اإلمام البخاري، ) 4(  ،َُ ُ َ  ، اإلمام أبو عبد هللا دمحماألدب املفرد. 308َ
 .١١٥، ص )م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩دار البشائر اإلسالمية، : ٣بريوت، ط(دمحم فؤاد عبد الباقي، : هـ، حتقيق٢٥٦بن إمساعيل البخاري ت
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العمل به، : معناه:"َّوفسر اإلمام النووي، عليه رمحة هللا تعاىل، قول السيدة عائشة  بقوله
دابه، و مثاله وقصصه، وتدبره، وحسن تالوتهوالوقوف عند حدوده، والتأدب    ). ١"(االعتبار 

ًلة من حماسن أخالقه اليت مجعها بعض ُوذكر اإلمام أبو حامد الغزايل، عليه رمحة هللا تعاىل، مج
كان أحلم الناس، وأشجع الناس، وأعدل الناس، وأعف الناس، مل ": العلماء والتقطها من األخبار، فقال

َّمتس يده قط يد امرأة ال ميلك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات حمرم منه، وكان أسخى الناس، ال 
و إىل منزله حىت يتربَأ يبيت عنده دينار وال درهم، وإن فضل شي َّء ومل جيد من يعطيه وفجأه الليل مل  َُ َُ َ

ه هللا إال قوت عامه فقط من أيسر ما جيد من التمر والشعري،  خذ مما آ منه إىل من حيتاج إليه، ال 
ُِويضع سائر ذلك يف سبيل هللا، ال يسأل شيئا إال أعطاه، مث يعود على قوت عامه فيؤثر منه حىت إنه ُ َ ُ 
ته شيء، وكان خيصف النعل، ويرقع الثوب، وخيدم يف مهنة أهله،  رمبا احتاج قبل انقضاء العام إن مل 
ويقطع اللحم معهن، وكان أشد الناس حياء، ال يثبت بصره يف وجه أحد، وجييب دعوة العبد واحلر، 

كل الصدقة، وال يستكرب  ا جرعة لنب ويكافئ عليها، وال  عن إجابة األمة ويقبل اهلدية ولو أ
لضرر أو على  واملسكني، يغضب لربه وال يغضب لنفسه، وينفذ احلق وإن عاد ذلك عليه 

  ). ٢..."(أصحابه
حلال من  ٌالقرآن والسنة، وسرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اليت هي تطبيق عملي واألدلة كثرية على الدعوة  ٌ ُّ

  .هلما
ُإن الذين قالوا ربـنا ا مث استقاموا تـتـنـزل عليهم اْلمالئكة ﴿: فمن القرآن قول هللا عز وجل َ ُِّ َ َ َُ ِ ْ َ ََ َ َ َُ َُّ َُ ُ ْ َّ َُّ ِ َّ َّ ِ

ْجلنَّة َِأال ختافوا وال حتزنوا وأَبشروا  َِ ِ ُ ْ َ َُ َْ َ َُ َ اليت كنـتم توعدونَّ ُ َ ُ ْْ ُ ُ   .]٣٠اآلية : سورة فصلت[﴾َِّ
وقد مجعت هذه اآلية الكرمية بني اإلميان  جل وعال وهو املعتقد النظري، واالستقامة وهي 

ت القرآنية اليت قرنت بني اإلميان والعمل الصاحل   .السلوك العملي، وتكرر ذلك يف كثري من اآل
كل ثالثة على : (ًبة ألفا والرواحل ثالمثائة فقط، فقال ملسو هيلع هللا ىلص ويف غزوة بدر كان عدد الصحا

ُراحلة، وأ وعلي وأبو لبانة على راحلة ، فركب النيب ملسو هيلع هللا ىلص الناقة، فلما جاء دوره يف املشي توسل )ٌ
غ: (ًصاحباه أن يبقى راكبا، ولكنه قال قوى مين على السري، وال أ  ىن منكما على ما أنتما 

  ).األجر
َّعلي ذحبها، : وكان ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر مع أصحابه، وأرادوا أن يعاجلوا شاة ليأكلوها، فقال أحدهم

، )َّوأ علي مجع احلطب: (َّعلي طبخها، فقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: َّعلي سلخها، وقال الثالث: وقال الثاين
                                                

دار إحياء : ٢بريوت، ط(هـ، ٦٧٦، اإلمام أبو زكر حميي الدين حيي بن شرف النووي تاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج) 1(
 .٢٦، ص ٦، ج)هـ١٣٩٢الرتاث العريب، سنة 

ريخدار املعرفة، : بريوت، ط(، م أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل، اإلماإحياء علوم الدين) 2(  .٣٦٠، ٣٥٩ ، ص٢ج، )دون 
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ُقد علمت أنكم تكفوين، ولكين أكره أن أمتيز عليكم، : ( ملسو هيلع هللا ىلص فقالنكفيك هذا  رسول هللا: فقالوا
  ).١)(ًفإن هللا يكره من عبده أن يراه متميزا بني أصحابه

حلال، ومن ذلك أنه ملسو هيلع هللا ىلص  م  وقد كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يغتنم األحداث املرئية لتعليم أصحابه ودعو
َّرأى امرأة من السيب أخذت صبيا فألصقته ببطنها فقبلته وأرضعته، فقال ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه ً ذه أترون ه: (ًَّ

هللا أرحم بعباده من هذه : (ال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ، قالوا)؟املرأة طارحة ولدها يف النار
  ). ٢)(بولدها

بتة مبنية على مباديء وقيم أخالقية ال تتغري، فعندما آذاه قومه وكانت دعوته ملسو هيلع هللا ىلص حلال دعوة خالدة   
م ال يعلمون: (دعا هلم فقال   ).٣)(اللهم اهد قومي فإ

: وظهر عفوه ملسو هيلع هللا ىلص وتساحمه عندما فتح مكة، ومجع أهلها الذين آذوه وأخرجوه منها، فقال هلم
ٍخريا، أخٌ كرمي وابن أخ كرمي، فقال: ، قالوا)؟ٌما تظنون أين فاعل بكم(   ).٤)(اذهبوا فأنتم الطلقاء: (ً

أعطى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أ سفيان مكانة وأنزله منزلته فقد كان من كبار قريش ًويف هذا اليوم أيضا 
به فهو آمن، ومن : (ووجهائهم، حينما قال من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه 

  ).٥)(دخل املسجد فهو آمن
ملقال؛ َّوهكذا يتبني لنا أن إسرتاتيجية التع حلال أبلغ من الدعوة  فالسرية الطيبة "ليم والدعوة 

للداعي وأفعاله احلميدة، وصفاته العالية، وأخالقه الزاكية، مما جيعله قدوة طيبة وأُسوة حسنة لغريه، 
ا كالكتاب املفتوح يقرأ فيه الناس معاين اإلسالم فيقبلون عليها وينجذبون إليها؛  ألن التأثر  ويكون 

لكالم فقطأل عمل رجل يف ألف رجل أبلغ : "ً، وقدميا قيل)٦"(فعال والسلوك أبلغ وأكثر من التأثر 
  ".من قول ألف رجل يف رجل

  
  

                                                
دائرة املعارف العثمانية، : اهلند، ط(دمحم عبد الغفار خان، : ، اإلمام أبو العباس أمحد حمب الدين الطربي، حتقيقخالصة سيد البشر) 1(

 .٧٥،٧٦، ص)م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦سنة 

ا سبقت غضبه، رقم احلديث صحيح اإلمام مسلمأخرجه اإلمام مسلم، ) 2( ب يف سعة رمحة هللا وأ املسند . ٢٧٥٤، كتاب التوبة، 
، اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )صحيح اإلمام مسلم (يح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصالصح

 .٢١٠٩، ص ٤، ج)هـ١٣٩٢دار إحياء الرتاث العريب، سنة : بريوت، ط(دمحم فؤاد عبد الباقي، : هـ، حتقيق٢٦١ت

حاديث سيد األنبياء واملرسلني للسمرقندي) 3(  أبو الليث نصر بن دمحم بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي، اإلمام تنبيه الغافلني 
 .٢٠٩، ص )م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١دار ابن كثري، سنة : دمشق، بريوت، ط(، يوسف علي بديوي: ، حتقيقهـ٣٧٣ت
مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب، : هـ، حتقيق٢١٣عبد امللك بن هشام ت، أبو دمحم السرية النبوية البن هشام) 4(
 .٤١٢، ص ٢، ج)م١٩٥٥/ هـ١٣٧٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، : مصر، ط(

 .٤٠٣، ص ٢املرجع السابق، ج) 5(

 .٤٨٥، ص)م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣مؤسسة الرسالة، : ٩بريوت، لبنان، ط(عبد الكرمي زيدان، .  دأصول الدعوة،) 6(
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  :اخلامتة
  نتائج البحث: ًأوال  

، "َّسرتاتيجيات احلديثة لتعليم الرتبية الدينية يف ضوء األحاديث النبويةاإل" بعد دراستنا ملوضوع
  :توصلنا إىل النتائج اآلتية

طريقة التدريس اليت يتبعها املعلم داخل الفصل : أن اإلسرتاتيجيات احلديثة يف التعليم تعين .١
مية مناسبة، ستخدام وسائل تعليلتدريس حمتوى موضوع دراسي معني، الدراسي أو خارجه، 

فعة، واالرتقاء جبودة التعليم  .لتحقيق أهداف منشودة مفيدة و

َأن الرتبية الدينيةيف العملية التعليمة يقصد .٢ نظام تربوي إسالمي جيمع بني العلوم الشرعية : ُ
ًوالعلوم الرتبوية، ويهدف إىل بناء متكامل لشخصية املسلم نفسيا وسلوكيا وعقائد وأخالقيا؛  ً ًً

لسعادة الدنيوية والنعيم املقيم يف اآلخرةليكون    .ًقادرا على إعمار األرض وقيادة العامل، ويفوز 
يف القرن احلادي والعشرين، وقد اشتملت " الرتبية الدينية"تعددت اإلسرتاتيجيات احلديثة لتعليم  .٣

عة عشر َّاألحاديث النبوية الشريفة على مجيع هذه اإلسرتاتيجيات، وذكر منها يف حبثنا تس
ال التعليمي والرتبوي إال  ا يف السنة النبوية، وما على الباحثني يف ا َّإسرتاتيجية وتطبيقا ُّ
التنقيب عنها وجتليتها للمعلمني واملدرسني؛ لالستفادة منها يف تربية شباب أمتنا العربية 

لنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   .  معلم البشريةَّواإلسالمية، تربية مستقيمة سوية، مقتدين يف ذلك 
  توصيات البحث: ًنيا

ألمور اآلتية   :يف ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة، يوصي الباحثان 

ا يف ضوء األحاديث النبوية.١   .متابعة البحث يف اإلسرتاتيجيات احلديثة لتعليم الرتبية الدينية، وتطبيقا

تمعات املاليوية لوضع مناهج علمية  التنسيق الكامل بني اجلامعات واملؤسسات التعليم.٢ ية يف ا
يد والسنة النبوية َّوتربوية وتوفري الربامج والوسائل التعليمية الالزمة لتعليم الرتبية الدينية يف ضوء القرآن ا ُّ .  

ً إنشاء معهد عاملي إلعداد املدرس املؤهل لتعليم الرتبية الدينية علميا وتربو.٣ ً.  

تمعات املاليوية إنشاء قناة فضا.٤ للغة العربية واملاليوية لتعليم الرتبية الدينية يف ا ُئية تـبث  َُ. 

تمعات املاليوية.٥   . إنشاء وقف خريي إسالمي لتمويل برامج ومشاريع تعليم الرتبية الدينية يف ا
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  املصادر واملراجع
يد   القرآن ا

بريوت، (دمحم فؤاد عبد الباقي، : عيل البخاري، حتقيق، اإلمام أبو عبد هللا دمحم بن إمسااألدب املفرد
  ).م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩دار البشائر اإلسالمية، : ٣ط

: ، أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، حققه وقابله على أصولهاألدب املفرد
ض، ط(مسري بن أمني الزهريي،     ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٩مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، : ١الر
عامل : القاهرة، ط(، حسن حسني زيتون، رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم: إسرتاتيجيات التدريس

  ).م٢٠٠٣الكتب، 
ذوقان عبيدات . ، دإسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرين دليل املعلم واملشرف الرتبوي

شرون و: ١ط(سهيلة أبو السميد، . و د   ).م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨موزعون، دار الفكر 
ريخ: بريوت، ط(، اإلمام أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل، إحياء علوم الدين   ).دار املعرفة، دون 

  ).م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣مؤسسة الرسالة، : ٩بريوت، لبنان، ط(عبد الكرمي زيدان، .  دأصول الدعوة،

َّالرتبية اإلسالمية من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوي دار : ١القدس، ط(، دمحم احلاج علي، ةُّ
  ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الطباعة العربية، 

حاديث سيد األنبياء واملرسلني ، اإلمام أبو الليث نصر بن دمحم بن أمحد بن إبراهيم تنبيه الغافلني 
/ هـ١٤٢١دار ابن كثري، سنة : دمشق، بريوت، ط(، يوسف علي بديوي: السمرقندي، حتقيق

  ).م٢٠٠٠
لفائدة، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم ان العلم وفضلهجامع بي ب يف ابتداء العامل جلساءه   ،

دار : اململكة العربية السعودية، ط(أيب األشبال الزهريي، : بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، حتقيق
  ).م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ابن اجلوزي، 

اهلند، (دمحم عبد الغفار خان، :  الدين الطربي، حتقيق، اإلمام أبو العباس أمحد حمبخالصة سيد البشر
  ).م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦دائرة املعارف العثمانية، سنة : ط

، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ُسنن أيب داود
ْالسجستاين، حتقيق ِ ِشعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، : ِّ َّ َ / هـ١٤٣٠الة العاملية، دار الرس: ١ط(َ

  ).م٢٠٠٩
مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد : عبد امللك بن هشام، حتقيق، أبو دمحم السرية النبوية البن هشام

/ هـ١٣٧٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، : مصر، ط(احلفيظ الشليب، 
  ).م١٩٥٥
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ر  بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري ، أبو جعفر أمحد بن دمحمشرح معاين اآل
لطحاوي، حققه وقدم له دمحم زهري النجار ودمحم سيد جاد احلق، من علماء األزهر الشريف، : املعروف 

ملدينة -د يوسف عبد الرمحن املرعشلي : راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه  الباحث مبركز خدمة السنة 
 ).م١٩٩٤/ هـ١٤١٤عامل الكتب، : ١ط(النبوية، 

 ).م٢٠٠٩: ١جامعة البرتا اخلاصة، ط(، الدكتور حممود السلخي، طرق تدريس الرتبية اإلسالمية
: ١األردن، عمان، ط(عبد اللطيف بن حسني فرج، . ، دطرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين

 ).م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦دار املسرية، 
ِّحماضرات يف فن التعليم التفا كواالملبور، اجلامعة الوطنية (، الدكتور موفق عبد هللا القصريي، عليَ

ريخ  ).املاليزية، كلية الدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العربية، دون 
القاهرة، (حممود خاطر بك، : ، اإلمام دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، عين برتتيبهخمتار الصحاح

  ).م١٩٢٦/ هـ١٣٤٥املطبعة األمريية، : ط
َاملدخل إىل علم الدعوة / هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، : ٣بريوت، ط(دمحم أبو الفتح البيانوين، . ، دَْ

  ).م١٩٩٥
الدكتور عبد هللا بن عبد : شعيب األرنؤوط وآخرون، إشراف: ، حتقيقمسند اإلمام أمحد بن حنبل

  ).م٢٠٠١/ هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، : ١ط(احملسن الرتكي، 
لشافعي القرشي املكي، ومن افعي برتتيب السنديمسند الش ، اإلمام أبو عبد هللا دمحم بن إدريس 

  ).هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية، : بريوت، لبنان، ط(كتاب اإلمامة، 
، مسلم بن احلجاج أبو احلسن املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ريخ(دمحم فؤاد عبد الباقي، : بوري، حتقيقالقشريي النيسا   ).بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، دون 
، اإلمام )صحيح اإلمام مسلم (املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 دار إحياء الرتاث :بريوت، ط(دمحم فؤاد عبد الباقي، : مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيق
  ).هـ١٣٩٢العريب، سنة 

تمعات املاليوية ، الدكتور دمحم املشكالت الرتبوية واللغوية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ا
دمحم طلبه سعيد، والدكتور زهاروم بن رضوان، حبث منشور ضمن كتاب فعاليات املؤمتر الدويل لتعليم 

ا وثقافتها وتعلم اللغة العربية وآد جني، ط(، ٢٠١٧ا ، سالجنور دار اإلحسان،  كلية : ماليز
جلامعة الوطنية املاليزية    ).٢٠١٧، )UKM(الدراسات اإلسالمية 

دار الفكر، : ٢٨سورية، دمشق، ط(ِّالدكتور نور الدين عرت، ، منهج النقد يف علوم احلديث
  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
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بريوت، (اإلمام أبو زكر حميي الدين حيي بن شرف النووي، ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج
  ).هـ١٣٩٢دار إحياء الرتاث العريب، سنة : ٢ط

دار زمزم للنشر والتوزيع، : األردن، عمان، ط(، خليل إبراهيم احلوجيي، مهارات التعلم والتفكري
  ).م٢٠١٢

 .www.ihsannetwork.org، مجعية املكنز اإلسالمي، موسوعة احلديث الشريف
  
  

      


