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هجرة صحابة رسولي � إلى الحبشة

الدرس الرابع السيرة

تمهيد:
اعتاد أهل الباطل على مرِّ العصور أن يسوموا أهل اإليمان أشدَّ العذاب لعدم قدرتهم على 

مواجهتهم بالحجة والبرهان. 
فشرع اهلل  للمستضعفين الهجرة حفاًظا على دينهم وأنفسهم، قال تعالى : ﴿ ۆ  ۈ  
ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴾)1).

ُف على هجرة المسلمين األولى إلى الحبشة. 1 - أتعرَّ
العذاب واالضطهاد الذي حلَّ بهم،  � على سالمة أصحابه عندما شاهد  النبي  حرص 
فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة لما سمعوا من عدالة ملكهم النجاشي، وذلك في السنة الخامسة 
اثنا عشر رجاًل وأربع نسوة، وكان على رأسهم عثمان بن عفان  من البعثة، فكان ممن هاجر 

سلمة وأبــو   ،  � النبي  بنت  رقية  زوجته   ومعه 
. وأم سلمة ومصعب بن عمير 
ولهذه الهجرة آثار عظيمة منها:
1- ضمان سالمة المهاجرين.

2- ممارسة الشعائر الدينية بأمن وأمان.
3– تعرف أهل الحبشة على الدين الجديد.

)1( سورة النساء: 100
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أ - أكمل الخريطة الذهنية اآلتية:  نشاط 1
مهارة االستنتاج

هجرة المسلمين
األولى إلى الحبشة

5- اآلثار

......................................................

......................................................

......................................................

4- سبب اختيار البلد

......................................................

......................................................

......................................................

1- الهدف

......................................................

......................................................

......................................................

2- السنة

......................................................

......................................................

......................................................

3- العدد

......................................................

......................................................

......................................................
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ب -  تعرض كثير من المسلمين في عصرنا الحالي للظلم   نشاط 1
مهارة ضرب األمثلةواالضطهاد حتى اضطروا للهجرة من أوطانهم.

والربط بالواقع

هات أمثلة من الواقع على ذلك:
............................................................................................................................................................ -1
............................................................................................................................................................ -2
............................................................................................................................................................ -3
............................................................................................................................................................ -4

ُح أسباب الهجرة الثانية للحبشة. 2 – ُأوضِّ
بعد ثالثة أشهر من الهجرة األولى ُأشيع خبر مصالحة كفار قريش للرسول � في الحبشة، 
فقرر المهاجرون العودة إلى مكة فوجدوا أّن األمر غير صحيح، فمنهم من رجع إلى الحبشة 
ومنهم من دخل مكة، فأخذت قريش تعذبهم أشدَّ العذاب فأمرهم رسول اهلل � بالهجرة مرة 

ثانية إلى الحبشة. 
ر  رت منع المسلمين، لكن اهلل يسَّ فكانت أشق من الهجرة األولى ألن قريًشا تيقظت وقرَّ

لهم طريق الهجرة.
فهاجر ثالثة وثمانون رجاًل منهم جعفر بن أبي طالب وعبداهلل بن مسعود وثماني عشرة 

أمرأة منهن أم حبيبة بنت أبي سفيان  .
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  نشاط 2
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ﴿: تعالى  ق��ال 
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ ﴾)1(.
من خالل العمل مع مجموعتي؛ أتناقش حول النقاط اآلتية:

مهارة االستنتاج

1 – أثر اإلشاعة على المسلمين من خالل الموقف السابق.
.....................................................................................................................................................

2 - أثر اإلشاعة على الفرد.
.....................................................................................................................................................

3 - أثر اإلشاعة على المجتمع.
.....................................................................................................................................................

4 - أثر وسائل التواصل الحديثة في نشر اإلشاعة.
.....................................................................................................................................................

3 – َأْسَتمُع إلى قصة النجاشي مع وفد قريش.
علمت قريش باستقرار المهاجرين بالحبشة، فأرسلت عمرو بن العاص وعبد اهلل بن أبي 

أمية بهدايا فاخرة إلى النجاشي ليردوا المهاجرين إلى مكة، ودار الحوار كالتالي:
قال عمرو بن العاص للملك: » إن ناًسا من سفهائنا فارقوا ديننا وجاؤوا بدين جديد مبتدع 

ال نعرفه نحن وال أنتم.
وما إن فرغ عمرو من كالمه حتى أشار أصحاب النجاشي بتسليم المهاجرين إلى قريش «.

فرد النجاشي قائاًل: » ال، واهلل ال أسلم قوًما جاوروني ونزلوا بالدي واختاروني على من 
سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما وإن كانوا على 
غير ما ذكر هذان منعتهم ، وأحسنت جوارهم ، ثم وجه سؤااًل للمسلمين: ما هذا الذي فارقتم 

فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني وال دين أحد من الملل ؟
)1( سورة الحجرات: 6
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فرد جعفر  قائال: » أّيها الملك كّنا أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش 
ونقطع األرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف ، حتى بعث اهلل إلينا رسواًل منا نعرف 
َنَسبُه وصدقه وأمانته وعّفته، فدعانا إلى توحيد اهلل  وأن ال نشرك به شيًئا ، ونخلع ما كنا نعبد 
من األصنام ، وأمرنا بصدق الحديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن 
المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصالة والصيام، 
فآمّنا به وصّدقناه وحّرمنا ما حّرم وحّللنا ما أحّل لنا ، فتعدى علينا قوُمنا فعّذبونا وفتنونا عن 
ديننا ليردونا إلى عبادة األوثان، فلما قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بالدك واخترناك 

عمن سواك ورجونا أن ال ُنظلم عندك.
فأراد عمرو بن العاص أن يثير الملك قائاًل: يا أّيها الملك إنهم يقولون في عيسى غير ما 

تقولون ؟
فسأل النجاشي جعفًرا : ما تقولون بعيسى بن مريم؟ فقرأ جعفر عليه أول سورة مريم.
فبكى النجاشي وقال: » إن هذا والذي جاء به عيسى  يخرج من مشكاة واحدة «.

فقال لعمرو بن العاص: » انطلقا واهلل ال أسلمهم إليكما أبًدا «.
ورجع مبعوثا قريش خائبيِن، فكان للحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب  وملك 
الحبشة النجاشي ثمرة عظيمة وهي إسالم النجاشي، ولما توفي في السنة التاسعة من الهجرة 

نعاه النبي � يوم وفاته وصلى عليه صالة الغائب.
ولهذه الهجرة آثار عظيمة منها:

1- تمسك المسلمين بدينهم والصبر على البالء وفراق األهل والوطن.
2- شعور الرسول � بالطمأنينة على أصحابه وهم في الحبشة.

3- الهزيمة المعنوية لقريش بعد فشلهم في استرجاع المسلمين من النجاشي.
4- إسالم النجاشي ملك الحبشة.
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أ – َأستنتُج مواقف تربوية من خالل القصة:  نشاط 3
مهارة االستنتاج

.......................................................................................................................................................... – 1

.......................................................................................................................................................... – 2

  نشاط 3
ب- نشاط ) الصفي (:

مهارة البحث         َأبحُث عن قصة إسالم عمرو بن العاص.

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
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: مُت مع إِخواني من الدرس أنَّ َتعلَّ

1- اهلل  شرع للمستضعفين الهجرة حفاًظا على دينهم وأنفسهم.
2- المسلمون هاجروا إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة النبوية.

3- االعتزاز بالدين والتضحية من أجله واجب.
4- للحوار وحسن المناظرة آداًبا يجب التَّمسك بها.

5 - القيمة المستفادة: ..................................................................................................................
6 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..........................................................................................................................................
ب - .........................................................................................................................................
جـ - .........................................................................................................................................
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ا تحت التكملة الصحيحة فيما يأتي: السؤال األول: ضع خّطاً
  أ – كان عدد المسلمين في الهجرة األولى إلى الحبشة:

               ) 18 رجاًل و5 نساء (         ) 12 رجال و 4 نساء (         ) 83 رجال و8 من النساء (

ب- كان عدد المسلمين في الهجرة الثانية إلى الحبشة:
               ) 83 رجال و 18 من النساء (         ) 12 رجال و 4 نساء (         ) 83 رجال و 8 من النساء (

ج – مبعوثا قريش للنجاشي هما:
) عمرو بن هشام 

وعبد اهلل بن جدعان (
) عمرو بن العاص 

وعبد اهلل بن أيب أمية (
) عبد اهلل بن سلول 
وصفوان بن أمية (

السؤال الثاني:
ضع عالمة )✔) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✘) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي: 

)      ( 1- الصحابي الذي حاور النجاشي ملك الحبشة هو جعفر بن أبي طالب. 
)      ( 2- وافق النجاشي ملك الحبشة على إرسال المهاجرين مع مبعوثي قريش. 
)      ( 3- إسالم النجاشي من آثار الهجرة الثانية.      
)      (    . 4- كان على رأس المهاجرين للحبشة عثمان بن مظعون 

السؤال الثالث: دلِّْل على ما يأتي:
1- حكمة النجاشي ملك الحبشة.

...............................................................................................................................................................................................

. 2- فطانة جعفر بن أبي طالب 
...............................................................................................................................................................................................
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ْل ما يأتي: السؤال الرابع: علِّ
1- اختيار الرسول � الحبشة مكاًنا لهجرة المسلمين.

...............................................................................................................................................................................................

2- عودة المسلمين إلى مكة بعد الهجرة األولى إلى الحبشة:
...............................................................................................................................................................................................
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