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 :مدخل متهيدي

فعرض عليهم اهلجرة إىل احلبشة فرارا بدينهم وحفاظا على  اشتد أذى كفار قريش على املسلمني فحزن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لذلك،

أنفسهم، بينما بقي عليه الصالة والسالم مبكة ومل يهاجر معهم، واستمر يف دعوته يتلقى الركبان يف نواحي مكة حىت اجتمع بوفد من يثرب 

 .، فكانت بيعتا العقبة"العقبة"، فآمنوا به و�يعوه مرتني مبوضع يسمى )املدينة(

 ما هي األسباب اليت دفعت املسلمني للهجرة إىل احلبشة؟ف 

 وهل حتقق مقصد هذه اهلجرة؟ 

  وما أثر بيعيت العقبة يف مسار دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

  :النصوص املؤطرة للدرس

 

  

  

  

  

  

  :قراءة النصوص ودراستها

I - توثيق النصوص والتعريف �ا: 

 :سلمة �م التعريف -  1

هي هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة، املخزومية، تعد من املهاجرات األوائل،   :سلمة أم

يف سنة أربع من اهلجرة، وكانت ملسو هيلع هللا ىلص عند أخيه من الرضاعة أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي، دخل �ا النيب ملسو هيلع هللا ىلص كانت قبل زواجها �لنيب 

  .هجرية 62ن نسًبا، وكانت آخر من مات من أمهات املؤمنني، توفيت سنة من أمجل النساء وأشرفه

 :التعريف �لبيهقي -  2

 384سنة ل، شافعي املذهب، ولد هو أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي البيهقي، حافظ وعامل جلي :البيهقي

، ”مناقب أمحد”، و”مناقب الشافعي“: كثرية قيل أ�ا وصلن ألف جزء، ومن أمهها  ، ودفن ببيهق، له مؤلقاتهـ 458، وتويف سنة هـ

  " ...القراءة خلف اإلمام”، و”واألسرى” االعتقاد”، و”املدخل إىل السنن الكربى”و

II  - نشاط الفهم وشرح املفردات: 

  :مدلوالت األلفاظ والعبارات – 1

o بلد إفريقي يعرف حاليا �ثيوبيا تطلق قدميا على :احلبشة. 

o كشف ما بكم من هم وضيق  :فرجا. 

 :املضامني األساسية للنصوص -  1

 عدل ملك احلبشة من األسباب اليت دفعت برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل تشجيع الصحابة األوائل إىل اهلجرة فرار بدينهم وأنفسهم من 

  .بطش وجربوت كفار قريش

   

 ِ�ْ�َ�َ� ُ� �ّ ّ�� ا�� ��َ ِ� �ّ ّن� رَُ��َل ا�� �ُ �َْ��َ�، أ� �ّ مِّ َ��َ�َ�َ رَ�ِ�َ ا�� َ�لَ �َْ� أ� � ،َ� �ّ َ�َ�َ�ِ �َ�ِ�ً� �� �ُْ��َ�ُ «: وََ�� ْرِض اْ�� ّن� �ِ�� إ�

 � �ّ ِ�ِ��دِهِ، َ�� َ�ْ��َ�ُ�ا � �َ�ٌ �ِ�ْ�َهُ، � �ُ �َ�ُْ� �َ�َ�ً�أ� �ّ  .»َ��ْ�ََ� ا��

 ]رواه ا������[

طلب النصرة و�مان :ال��رة إ�� ا���شة و�يعتا العقبة  

https://moutamadris.ma/


 
2 

 :احماور الدرس ومناقشته حتليل

I - أسباب اهلجرة إىل احلبشة ومقاصدها: 

 :مفهوم اهلجرة -1

 :هي االنتقال من البلد األم إىل بلد آخر، واهلجرة نوعان :اهلجرة

 .وهي مرتبطة �خلروج واالنتقال من أرض الكفر إىل أرض اإلسالم :هجرة مكانية حسية .1

  .وهي هجر املعاصي والذنوب واآل�م وكل ما �ى هللا تعاىل عنه :هجرة معنوية .2

 :أسباب اهلجرة إىل احلبشة -  2

 االضطهاد والظلم والتعذيب الذي تعرض له املؤمنون من طرف كفار قريش. 

  طلب األمان(الفرار �لدين إىل بلد آمن.( 

 عدل ملك احلبشة ونصرته للمظلوم. 

 التمكن من عبادة هللا حبرية.  

 : مقاصد اهلجرة إىل احلبشة -  3

 توحيد هللا تعاىل وحفظ الدين. 

 طاعة هللا تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

 حفظ احلرية والكرامة. 

 طلب األمان واحلماية والسالمة. 

 التسامح والتعايش مع أصحاب الد��ت األخرى.  

II – دوافع بيعيت العقبة وأثرمها على مسار الدعوة اإلسالمية: 

 :مفهوم البيعة -1

  .هي الصفقة على إجياب البيع وعلى املبايعة والطاعة :البيعة 

 :دوافع بيعيت العقبة -  2

 اإلميان �� وحده وعدم اإلشراك به. 

 نصرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ورسالته. 

 االستمساك بفضائل األعمال. 

  السرقة، الز�، قتل النفس (البعد عن املنكرات.(... 

 ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص طاعة هللا.  

 :أثرمها -  3

 تغلغل اإلسالم يف القلوب. 

 مبايعة املرأة وشهودها هذا احلدث التارخيي. 

 النصرة التامة � ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص وبذل الغايل والنفيس يف سبيل اإلسالم. 

 خروج طالئع املهاجرين إىل املدينة بعد جناح البيعة الثانية. 

 األساس لألمة اإلسالمية وضع احلجر. 
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