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8/8/2021 

 1442/ذو الحجة /29

 رأس السنة الهجرية

 
هُ إِذ أَخَرَجهُ الَّذيَن َكفَروا ثانَِي اثنَيِن إِذ ُهما فِي الغاِر إِذ يَقوُل  إِّلا تَنُصروهُ فَقَد نََصَرهُ اللَـّ

هُ َسكينَتَهُ َعلَيِه َوأَيََّدهُ بُِجنوٍد لَم تََروها َوَجَعَل َكلَِمةَ الَّذيَن لِصاِحبِِه ّل تَحَزن  هَ َمَعنا فَأَنَزَل اللَـّ إِنَّ اللَـّ

هُ َعزيٌز َحكيمٌ  ِه ِهَي الُعليا َواللَـّ فلى َوَكلَِمةُ اللَـّ  ،سورة التوبة(40)اآلية: ﴾َكفَُروا السُّ

عند جميع المسلمين، وهي تأتي في أول يوم من أيام السنة تعد رأس السنة الهجرية مناسبة دينية 

الهجرية وفقًا للتقويم الهجري، وهو أول يوم من أيام شهر المحرم، وتختلف طقوس وعادات 

االحتفال بهذا اليوم من دولة ألخرى، والكثير من البلدان اإلسالمية تحتفل بهذا اليوم من خالل 

إجازة رسمية بمناسبة هذا اليوم، ويتم إقامة االحتفاالت التي منح العاملين والموظفين في الدولة 

تشتمل على قراءة القرآن واألحاديث النبوية والتعرف على سيرة النبي المصطفى صلى هللا عليه 

وسلم، وقد وضع التقويم الهجري في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، حيث 

من أجل المكاتبات بين عمر ووالته في البالد المختلفة للتعرف دعت الحاجة لوضع تقويم إسالمي 

 على تاريخ إرسال رسائله لهم، فتم وضع التقويم الهجري اعتماًدا على الحساب القمري.

 أهداف الفعالية:

 االحتفاء بذكرة هجرة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم. ( أ

 النبوية.الوقوف على الدروس والعبر المستفادة من الهجرة  ( ب

     التحضير للعام الدراسي الجديد من خالل األخذ باألسباب كما علمنا الرسول محمد صلى ج(       

 هللا عليه وسلم.

 هجرياة 1443/المحرم/ 1اإلثنين  -فعالية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وهي عبارة عن لوح تفاعلي فيه فيديو شرح خطوات الهجرة الشريفة ونشيد طالع البدر علينا 

 Quizzesومسابقة لتنشيط الذاكرة من خالل تطبيق 

لمشاهدة فيديو نشيد طلع البدر  للدخول للمسابقة اضغط هنا للدخول الى اللوح التفاعلي اضغط هنا
 علينا اضغط هنا

 

  

 

 كل عام وأنتم بخير

 باحترام

 المجتمع العربي -قسم المجتمع والشبابمركز اّلرشاد القطري طاقم 
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 תקציר : 

לחודש  1-חל ב رأس السنة الهجريةראש השנה האיסלאמי פעילות בנושא ראש השנה ההגרית 

המוחארם בשנת ההיג'רה, ומכונה גם ראש השנה ההג'רית. החג מסמל תחילת חיים חדשים ונחגג 

, השנה חג ראש השנה  מדינה בה התקבל בברכות-לאללזכר הגירת הנביא מוחמד ממכה 

 9.8.2021ההג'רית חל ב 

 מטרות הפעלות : 

 .מדינה -ציון יום הג'ירת הנביא מחמד עליו השלום ממכה לאל .1

 .מדו מהגירת הנביא עליו השלוםלללמוד על הערכים והלקחים שנ .2

 .הפעילות כולל קישורים לסרטונים על מסלול ההג'ירה  .3

 .מרתק בנושא ראש השנה האיסלאמי  Quizzesבנוסף  .4

 

 שנה טובה , כול עאם ואנתם בחיר

 

 אגף חברה ונוער חברה ערבית  –בכבוד רב צוות מרכז ההדרכה הארצי 
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