
 40الموضوع الرابع 
 درس: مقدمة في علم السيرة النبوية

  
 أجب عن األسئلة التالية بقة و وضوح:

ُعِرَفت السيرة النبوية بأنيا مجموع ما ورد إلينا من وقائع عن حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصفاتو 
 والُخُلقية.الَخلقية 
 :المطلوب

 اختر تعريفا آخر مناسبا ليذا التعريف. .1
 الُخُلقية .اشرح مايلي: صفاتو الَخلقية ، صفاتو  .2
 ( في جميع مراحليا  -ملسو هيلع هللا ىلص -وضوح حياتومن خصائص السيرة النبوية: ) .3

 ما المقصود )في جميع مراحليا( اشرح و وضح. . أ
 أذكر ثالث خصائص أخرى للسيرة النبوية. . ب

 ياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص(من مصادر السيرة النبوية )الشعر المعاصر لح .4
 مصدرا للسيرة النبوية؟ ذا ُجعل الشعر المعاصرالم . أ

 ساىم في نشر سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونشر اإلسالم.شعراء النبي ملسو هيلع هللا ىلص أذكر شاعرًا من  . ب
 
 
 
 
 
 
 
 



 40حل الموضوع الرابع 
النبوية ىي ماُنِقل إلينا من حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص منذ والدتو  السيرة اختيار تعريف آخر: .1

 قبل البعثة وبعدىا ومارافقيا من أحداث ووقائع حتى موتو.
 :ما يليشرح  .2
 :وىي الصفات المتعلقة بجسد الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الطاىر كشعره ولحيتو  صفاته الَخلقية

 وحاجبيو وصدره.....إلخ.
 :وىي شمائلو وأخالقو الطيبة الحسنة مع الناس جميعا وكيفية تعاملو  صفاته الُخُلقية

 معيم وصبره وصدقو وكرمو وجوده واتفاقو و....إلخ ملسو هيلع هللا ىلص .
 اإلجابة الثالثة: .3

أي من والدتو ملسو هيلع هللا ىلص مرورا بحياتو في الصغر وتجارتو  مقصود في جميع مراحلها:ال . أ
وصدقو وأمانتو وزواجو ونزول الوحي عليو ودعوتو السرية والجيرية وىجرتو إلى المدينة 

 .المنورة وتأسيسو للدولة اإلسالمية وسياستو وذكائو وغزواتو إلى وفاتو ملسو هيلع هللا ىلص 
 ثالث خصائص للسيرة النبوية:   . ب

 .وصلت إلينا بأصح الطرق العلمية وأقواىا ثبوتا 
 .سيرتو دليل على صدق نبوية 
 .بشرية صاحبيا فالنبوة لم تخرجو عن إنسانيتو ملسو هيلع هللا ىلص 

 اإلجابة الرابعة:
: ألنو يعد الوسيلة اإلعالمية الوحيدة جعل الشعر المعاصر مصدرا للسيرة النبوية . أ

 لوقت.في ذلك ا
 عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنيما.حسان بن ثابت أو : شاعرا من شعراء النبي ملسو هيلع هللا ىلص . ب
 
 

 حاج علي فرحات: األستاذ


