المنير

www.al-mounir.com

الهجرة المتجددة المهاجر من هجر ما نهى هللا عنه للسنة الثالثة
إعدادي
الهجرة المتجددة المهاجر من هجر ما نهى هللا عنه مدخل الحكمة للسنة الثالثة
إعدادي مقرر التربية اإلسالمية الجديد.
عنوان المدخل :الحكمة
عنوان الدرس :الهجرة المتجدة :المهاجر من هجر ما نهى هللا عنه
الفئة المستهدفة :الثالثة إعدادي

النصوص المؤطرة للدرس:
قال هللا تعالى ﴿ :والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في
قلوبنا غال للذين ءامنوا ربنا إنك رءوف رحيم } الحشر االية 10
عن عبد هللا بن عمر بن العاص قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ” المسلم من سلم المسلمون من لسانه
ويده والمهاجر من هاجر ما نهى هللا عنه“

التعريف برواي الحديث:
عبد هللا بن عمر بن العاص بن وائل السهمي القرشي اإلمام الحبر العابد صحابي جليل وابن صحابي ،أسلم عام
 7للهجرة وهاجر الى المدينة ،روى أحاديث كثيرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اختلف في سنة وفاته
فقيل  65هـ وقيل غير ذلك.

مضامين النصوص:
النص: 1بيان اآلية الكريمة موقف التابعين ومن تبعهم الى يوم الدين من األنصار والمهاجرين.
النص: 2بيان الحديث الشريف المعنى الحقيقي للهجرة وذلك بهجرة المحرمات وكل ما يغضب هللا تعالى.
التحليل:

المحور األول :مفهوم الهجرة وأنواعها:
1مفهوم الهجرة:يطلق مصطلح الهجرة ويراد به معان كثيرة ،منها الهجرة من مكة الى المدينة ،والتي انتهت بفتح مكة ،و منها
هجرة المسلم من مكان الى اخر حفاظا على ايمانه و دينه ،او من بلد الى اخر بغية العمل او تحسين وضعه
المادي و االجتماعي.
2انواع الهجرة:هجرة قلبية باطنة :و هي ترك ما تدعو اليه النفس االمارة بالسوء والقرين السيء ،و هي مستمرة في حياة
المسلم.
هجرة ظاهرة  :و هي الفرار بالدين من الفتن ،حيث يهاجر المسلم ببدنه ويرحل عن مكان اقامته الى مكان امن.

المحور الثاني :مظاهر الهجرة المتجددة
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للهجرة المتجددة عدة مظاهر منها:
هجرة المعاصي و سائر االعمال السيئة إلى األعمال الصالحة
هجرة العصاة وعدم جالستهم ﴿و هجرهم هجرا جميال.).
هجرة التفريط الى االستقامة.
هجرة ما يفسد العقل من الشبهات والخرافات الى التوحيد والعقيدة الصحيحة.
هجرة الكسل الى الجد والعمل.
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هجرة حب الدنيا و جمع المال الى حب االخرة واداء الواجبات من زكاة وصدقات…
هجرة االمراض القلبية كاالنانية و الحسد والكراهية الى االيثار والغبطة و الحب.

المحور الثالث :نتائج وآثار الهجرة المتجددة
إن الهجرة المتجددة تنتج عنها ثمار طيبة تنعكس على الفرد والمجتمع بشكل عام ،ومن هذه الثمار الطيبة نجد:
حفظ المجتمع االسالمي وصيانة الدين والعقل والنسل والمال والنفسصيانة اعراض الناس و تقويم سلوكهم.كف اذى المسلم عن نفسه و غيره.جعل المسلم مصدر الخير و الصالح و الفالح.العيش في امن و طمأنينة و سالم.تحقيق الصدق لدى المسلمين قوال و عمال.-تحقيق سخاء االنفس و سالمة الصدور وطهارة القلب.

