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تحضير درس حماية الدعوة وبناء الدولة الهجرة إلى المدينة
مقرر جديد
تحضير درس حماية الدعوة وبناء الدولة الهجرة إلى المدينة مدخل االقتداء للسنة
الثالثة إعدادي مقرر التربية اإلسالمية الجديد.

النصوص المؤطرة للدرس:
قال هللا تعالى ﴿ :للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضال من هللا ورضوانا
وينصرون هللا ورسوله أوالئك هم الصادقون ﴾ سورة الحشر – االية 8

شروحات أساسية:
المهاجرين  :الذين هاجروا من مكة إلى المدينة
يبتغون  :يرجون

مضمون النص:
بيان االية الكريمة الدوافع وراء هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة وتضحيتهم بديارهم وأموالهم من أجل
نصرة دين هللا تعالى ورسوله الكريم.

التحليل:
المحور األول :مفهوم الهجرة واسبابها:

•
•
•
•
•

1مفهوم الهجرة:يقصد بها هجرة الرسول صلى هللا عليه و سلم من مكة الى المدينة بسبب ما لقيه المسلمون من اضطهاد و
تنكيل من طرف كفار قريش  .بينما بقي عليه السالم مع ابي بكر في انتظار االذن االلهي.
2اسباب الهجرة:تعذيب الكفار لكل من اعتنق الدين االسالمي.
عدم قدرة الرسول على الدفاع عنهم.
استمرار الوضع يؤدي الى عدم االقبال على االسالم خوفا من بطش كفار قريش.
رغبة الرسول صلى هللا عليه و سلم في الحفاظ على حياة الذين اتبعوه.
البحث عن بيئة جديدة القامة شعائر الدين و حماية الدعوة و نشرها.

المحور الثاني :نتائج الهجرة إلى المدينة:
لقد ساهمت الهجرة إلى المدينة في تحقيق نتائج إيجابية ستمكن المسلمين من تحقيق االنتصار في المستقبل،
ومن هذه النتائج:
حاولة اغتيال
←نَجاة الرسول ص َّلى هللا عليه وس َّلم وأصحابه من أذى كفَّار مكة الذين وصل بهم الحد إلى م َ
الرسول ص َّلى هللا عليه وس َّلم.
←إقامة الدولة اإلسالميَّة والمجتمع اإلسالمي ،الدولة التي ت ِظل تحتَ لوائها ك َّل َمن آ َمن باهلل وقد أسست على
أسس:
هاجرين واألنصار ،وإحالل رابطة اإلخاء ورابطة الدين محل رابطة القبيلة
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والعصبية القبلية مصداقًا لقوله تعالىِ “ :إنَّ َما ا ْلمؤْ ِمنونَ ِإ ْخ َوة“

المنير

www.al-mounir.com

←القَضاء التام على األحقاد واأل ْ
وحيدها تحت راية
ضغان الذي كان في الصدور من قِبَ ِل القَبائِل لبعضها ،وتَ ِ
واحدة هي راية “ال إله إال هللا محمد رسول هللا”.
ِ
←إقامة المسجد النبوي الذي أصبح منارا للعبادة وتكوين شخصية المسلم وتقويمها لتقوية صلة األمة باهلل.

