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 = األيام المعلومات( ) :طفالنا والعشر األوائل من ذى الحجة أ ❖

   فضلها :             

 ( ألعلى فى عالقتنا مع للا ة خطو): العمل الصالح فيها أحب إلى هللا   *             

 ، التحدث عن فضل  ) إتمام الركوع والسجود ، السنن .. إلخ(قانها ، إت "حاضر"ها فى وقتها ؤدانتظام فيها ، أالصالة : اال.        الطاعات -                     

   سجادة صالة أو  فرشك  لألسرة  تجهيز مصلى خاص بالجماعة - المسبوقصالة )صالة الجماعة                                             

 ف وسبح بعدد أفراد األسرة ، تجهيز لبس صالة مكوي ومعطر( وضع مصح وتعطيرها ،ءة مال                                             

 :  و على األصابع (ة أ) على السبح الذكر.                 

   (ستعمالهاابه وتعليمه كيفية  ةاصالخ ةأن يكون لكل فرد فى األسرة السبح ) يفضل ختم الصالة ^                                      

 ، األعمال اليدوية .. الخ (نتظار أثناء اال،  أثناء الركوب ،  ) أثناء المشى الذكر المطلق^                   

 (.. الشريك له ه" ال إله إال للا وحدأفضله  ،  حول وال قوة إال باهلل ..( ،الإن شاء هلل،سبحان للا  ،د هللم) الح اجعل معظم الكالم ذكر  ^                   

   الطفل قد حفظه ويستطيع التكبير  ونبحيث بحلول العيد يك  اتدريجي   "التكبير"البدء فى تحفيظ الطفل  : لتكبيرا.                 

 [ نظر سنن العيدينا]الجماعة  مع                                 

 ب سن الطفلحس اليوم ، يوم عرفة ، ولو جزء من هاوأفضل صيام التسعة من ذي الحجة    لصياما.                 

 ( فى ذلك اليوم ةيستحب إفطار األسرة مجتمع  -لصيام بالسحور إعداد الطفل ل )                                                   

   رف التع -مراجعة ما سبق حفظه   -تعليم بعض أحكام التالوة  -لألسرة : تالوة  ة يومي ةأعمل مقر  نآالقر .                

   جمعه فى عهد  ة كيفي –نزوله  ة كيفي –ته ايآو  عدد سورهن )آ التحدث عن القر -وأرباعه ه وأحزاب نآعلى أجزاء القر                             

 [ " شيخ ياسين رشدى"لل  م القرأن ظر علوان]  داب التالوة .. إلخ(آ -التالوة  سجدة –قرأ الصحابة أ -أبى بكر وعثمان                                               

 ..!  فيه اءةيكبر ويستطيع القر، يحفظ منه حتى   سمهاالخاص ، يكتب عليه  همصحفة سريفضل أن يكون لكل فرد من األ : ةملحوظ                                                      

 لخ(ا. . ملء زجاجات المياه – إعداد المائدة -شراء ما يلزم  -عام ) تجهيز الط. خدمتهم  مع أفراد األسرة :  ^     فعل الخير -

 خ(الالعطف على الصغير ..  -حترام الكبير ا -إتقان العمل  -) ترتيب الغرف دخال السرور عليهم إ.                                           

 بالغضب .. إلخ( -باليد  -باللسان  )كف األذى عنهم .                                           

 ( لخ ا..  القديمة األدوات المكتبية – اللعب القديمة –ةبالمالبس المستعمل –"جزء من المصروف"بالمال )صدقات .  :خرين مع اآل^                

 (فقراء للشنط طعام وموائد رحمن  –اء لألهل واألصدق الوالئم )طعام الطعام إ.                                                   

 خ( ال  ) زجاجات الثلج وتوزيعها على الناس ..ل الرحمن يسب (،ثالجةزجاجات ال  ء) ملألهل البيت  الماءة قايس  .                                    

      إسماعيل بذبح عظيم  بنهاوفداء للا   شرح قصة سيدنا إبراهيم.   األضحية    -

 هلل  ا ، إطعام الفقراء والمساكين تقرب  سيدنا إبراهيم  ةمن ذبح األضحية : إحياء سن ةالحكم.               

 العيدين [ةوصال ةاألضحينظر ا ] ( ةصحة األضحيوشروط  لتعرف على شروط وجوب ا) إن أمكنة ضحيألطفال لشراء اصطحاب األ. ا              

 (  ة) ال يفضل قبل السادسء للذبح الئم لمشاهده األبناختيار الوقت  الم. ا              

 ،  ) دون رؤيه الذبح (شتراك فى توزيع لحوم األضاحى على األقارب والفقراء ا : االالطفل لرؤية الذبح تدريجي    ةتهيئ.               

 ( )حسب سن الطفل ة للسن مكن إحياء  أالذبح إن  ثم المشاركة فى، ثم حضور الذبح  )دون رؤية الذبح(فى تقطيعها  ةالمشارك                                           

 !!  اع حتى ال يرتبط بها الطفل نفسي  إلى البيت قدر المستطا ةحضار األضحيإتأخير .               

 :  ذو الحجة ( 9) فيها يوم عرفة  *            

 خير الدعاء دعاء يوم عرفة   - قوف بعرفة () الوفيه ركن الحج األعظم   - ةام النعميوم إكمال الدين وإتم –أفضل يوم عند للا  فضله

   يوم مغفرة –لما يراه من تنزل الرحمات ة من يوم عرفأذل  والأغيظ  رؤي الشيطان أصغر والما   - ال إال للا وحده ..(:  أفضله )     

  يبدأ فيه التكبير المقيد –ة المقبلو ةصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضي -ه يباهى للا بالحجاج مالئكت -الذنوب والعتق من النار     

 ..( كل عام  يتم تغيير كسوة الكعبة بعد فجر يوم عرفة ملحوظة :  ) فجر يوم عرفة حتى بعد عصر ثالث أيام التشريقمن بعد     

 اإلسالم    عيدنا أهل، عيد األضحى =  (ةذى الحج 10)فيها يوم النحر *             

  وصدقة وصيام   وصالة سالم من حج اإليجتمع فيها أركان * 

 : تى نتباه الطفل لهذه األيام باآلا: يمكن لفت   يالحظ                 

  ثم  اد فى سبيل للا إال رجل خرج بنفسه وماله من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى للا من هذه األيام .. قالوا وال الجهاد فى سبيل للا ، قال : وال الجه " ماالحديث  ةكتاب -

 ألطفال .ة اا ، وتعليقها فى مكان بارز بغرفلوحات وجعل األطفال يقومون بتلوينه على    " يءلم يرجع من ذلك بش      

 !! لمن يحفظ الحديث كامال  ةن جائزتعيي -

 .. أطفالنا والحج .. أطفالنا وزيارة مدينة الحبيب عشر األوائل من ذي الحجةأطفالنا وال
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 أطفالنا والحج :  ❖

 باقى أركان اإلسالم مع الطفل( ) مراجعة لحج هو الركن الخامس من أركان اإلسالم ا * 

   ذى الحجة (  13  – 8 أيام الحج من )الحج يؤدى فى شهر ذى الحجة  *  

   تدخل فى دين مدينةالتى جاءت لل  الوفودبلقاء   نشغالهال)لم يخرج النبى بكر أن يحج بالناس  اأمر النبى أب  الهجرة   نالحج فرض فى العام التاسع م*   

 بالمدينة [اعوام   10، و، ثم الهجرة ة بمك اعام 13:  (  اعام23 ) مراجعة مدة بعثة النبى]  ا( افواجللا          

   كان األر متى فرضت ةمراجع] ألف مسلم 144فى العام العاشر من الهجرة ب  الوداع = حجة اإلسالم(ة )= حجة واحد ةحج النبى فى اإلسالم حج*   

  هـ( ، 2هـ( ، الزكاة )2الصيام ) بعد الهجرة  - والمعراج (  ءمن البعثة ، ليلة اإلسراالعام العاشر  )الصالة  ، وين )عند البعثة( شهادت ال الخمسة : قبل الهجرة        

 هـ ؟( [  10أو  9الحج )       

 منافع الحج : *  

 مغفرة للذنوب ، دخول الجنة " الحج المبرور ليس له ثواب إال الجنة       دينية  -     
 !!( للا له الحج ) لفت نظر الطفل لماذا يشتاق الناس للحج ، ويفرحون لكل من كتب مناسك كما أمر للا تعالى [المن القول أو العمل ، أو الذى تؤدى فيه  الفسق، أو الخالى من ]المبرور = الخالص هلل تعالى             

 وتعاونهم على البر والتقوى رفهم القاء المسلمين من شتى أنحاء األرض وتع   دنيوية  -     

 (.ن ، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين" اللهم أعز اإلسالم والمسلميمسلمين من غير العرب بالدعاء ى )تعويد الطفل كلما رأ                  

 قصة الحج : *  

 : أمر هللا سيدنا إبراهيم  -    

 إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل" يرفع" وإذ ه( ئنا)= إعادة بيرفع قواعد بيت للا الحرام . أن       

 األشهر والمناسبات[  –العشر األوائل من ذى الحجة  -انظر الكعبة المشرفة ]]توضيح الفرق بين رفع القواعد وبناء الكعبة ، من الذى قام ببناء الكعبة ؟ 

 ( األمن والسالمه )= يجدون فيللموحدين   مأوى   هيجعل. أن       

 "وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود" من كل رجس ه طهر. أن ي      

 " وأذن فى الناس بالحج "  بيت للا الحرام (ة يدعوهم لزيار )=ن فى الناس بالحج يؤذ   . أن       

 وبا على شيا على األقدام وركلهم لبيك " فأتوه م  لبين " لبيك الستجاب المؤمنون لنداء إبراهيم م  ا -              

 من طول مسافة السفر  الضعيفة (  حيفة =نال)= ةالضامر () = الجمال والنوقبل إلا                   

 من للا للحجاج : أداء الحج ، أللناس ا على اريوتيس  -

 ثالثة سرد ) متتالية( وواحد فرد .."(  "ب ، ذو الحجة ، محرم ، رج  ) ذو القعدة األشهر الحرم    الزمان.       
 !![والعمرة فى الحج عند زيارة بيت للا الحرام نفسهم ل فيها حتى يأمن الناس على ألتحريم القتا ؟  ] لماذا سميت باألشهر الحرم                            

 ات  ذ   " كىأنصاب الحرم الم"ت مخصوصة حدود مخصوصة ، بعالما حولها = ) مكة وماالحرم المكي    المكان.       

               (1)شكل   خ ( ال.. تنفير صيد  وأ مل سالح أو إراقة دم أو قطع شجر ح ه الحج ، يحرم فيإبراهيم حين فرض   أحكام مخصوصة علمها جبريل لسيدنا            

 (ملسو هيلع هللا ىلصحرمها للا للنبى ) –الحرم المدنى = المدينة وماحولها   .   لسيدنا إبراهيم  حرمها للا –الحرم المكي = مكة وماحولها  .      للمسلمين حرمان    يالحظ :

 مناسك الحج : *           

 : ى وقت مخصوص ألداء أفعال مخصوصة الحج هو الذهاب ألماكن مخصوصة ف

 .  مكة وعرفة والمزدلفة ومنى      األماكن المخصوصة. 

 ذو الحجة   13 – 8أيام الحج من         الوقت المخصوص. 

 ذو الحجة ) أيام التشريق(   13 -11ذو الحجة )يوم النحر = يوم عيد األضحى( ،  10ذو الحجة )= يوم عرفة ( ،  9،  ذو الحجة )= يوم التروية ( 8                                  

 إلى عرفة والمزدلفة ومنى  يكفى رحلتهم فيه بالماء بما  دن الناس كانت تتزوأل=   سمي كذلك   يوم التروية -            

 يجتمع الحجاج كلهم فى وادى عرفة   =   يوم عرفة  -         

 أو البقر أو الغنم ( (الجمال والنوق  =)بل إلا : ما يه دى للحرم من الن عم = )يوم يقوم الحجاج بذبح اله دي   =    يوم النحر -         

 [ نظر األضحيةا] ! ؟ية المشرق لتجفيفها بأشعة الشمسواألضاحي بتوجيهها ناح  يكانوا يحفظون لحوم الهدسميت كذلك ألنهم =  أيام التشريق -                  

 : كل العالم يقومون بالذبح أو النحر  ييوم النحر فن المسلمين أنتباه الطفل إلى الفت عى يرا. حظ :يال                 

 يسمى أضحية   يذبحه غير الحجاج   ا ، وماهدي  يسمى   جاج  الح هيذبح ما                 

 ،  ر(وطيوال اتحيوانال في أغلبالرقبة + مجرى الهواء + مجرى الطعام )يكون  ي]= قطع أحد الودجين على جانبالفرق بين الذبح .          

   ] يراعى سن الطفل [ بل .. فالشاه تذبح والجمل ي نحر ..!!(ويكون فى اإل –لرقبة وأعلى الصدر ا)= الطعن فى اللبة = التجويف أسفل  والنحر                                

         من : ةفعال المخصوصاأل. 

    بين الصفا يسعال -)= طواف الحج = طواف اإلفاضة( طواف حول الكعبة ال -وقوف بعرفة ال-حرام اإل : )خمسة( أركان -   

 [  يفسد الحج   ] ترك ركن   تقصير(ال حلق أو ال)تحلل ال -والمروة                           

               المبيت بمنى  - المبيت بالمزدلفة - جزء من الليل وجزء من النهار()زمن الوقوف بعرفة  - )الميقات(مكان اإلحرام   :)ستة(  واجبات  -   

 طواف الوداع –ار رمي الجم -ق يالتشر أيام                            

 العودة (بعد الحج وسبعة    يثة فصيام عشرة أيام : ثاله فعلي ( ة) اليملك ثمن الشاصحيح ، ومن لم يجد وحجه  ةيوجب ذبح شا  ترك واجب )                                        
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           ! يءشلموجب فعلها وتركها غير مفسد للحج وغير على أعمال الحج ، يثاب  يباقسنن :  -  

 نفس أركان الحج ماعدا الوقوف بعرفة ) الفرق بين أركان الحج والعمرة هو الوقوف بعرفة (  يأركان العمرة ه حظ :يال                                                  

 :   ) لبيك اللهم لبيك ..( ةالتلبيمقترنة ب مرة أو الحج أداء الع ةهو ني:  اإلحرام •

 ) للرجال : رداء على الكتفين + + لبس مالبس اإلحرام  غتسالا+  ةمن نظافة عام ستعدادات مخصوصةا  -1 : قبله   -                              

 فين ( تر لجميع الجسد ماعدا الوجه والكللمرأه المسلمة = سا يللنساء : الزي الشرع ،  حول الوسط  [ ساتر للعورة  ]إزار          

 اإلحرام . ةصالة ركعتين سن -2                                         

  لبس المخيط المحيط للرجال .. إلخ ( -مس الطيب  –األظافر  قص - القول شفح) محظورات مخصوصة  : بعده   -                              

 ([ ةذبح شا  أو نسك )=مساكين   6أيام أو إطعام  3] إما صيام : عليه فدية  اعليه ، عامد   يءفال ش :  اناسي  أتى بمحظور منها جاهال أو  من                                   

                      غتسال  لال  ستعمال الشامبو أو صابونا) هل يمكن وكيفية التصرف فيها  ةلمحظورات إعطاء الكثير من األمثليراعى عند شرح ا 

 ظورات تأتى بعد اإلحرام وليس قبله !!( ح حرام ؟؟ يجوز ألننا لم نحرم بعد ، والملإل                    

 :  (1)شكل  أن يتجاوزها بدون إحرام  ةاليجوز لمن أراد الحج أو العمر ياألماكن الت=  مواقيت اإلحرام  -                

 أو الباخرة (   ةالطائر  يقبلها ف  ) يتم اإلعالنرابغ     ر والشامألهل مص -    تختلف من جهة إلى أخرى : .                             

   ) أبيار على ( ةالحليف يذ ألهل المدينة    -                                           

 قبل المواقيت دخول فى عمرة أو حج (لل)  يجوز اإلحرام.  

 من هناك اإلحرام وميقات الإلى  ةأو العود (ة)ذبح شا ة دمإما إراق  من تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه :.  

             : محرمين( ةمكى  لإعند التوجه  يالحظ(     ةلمدينى لإعند التوجه   ،    ةالتلبيبكثرة  علينا )مشتاقين(    يالصالة والسالم على النب علينا بكثرة  

  الوضوءيه ف يشترط   - أشواط  ةسبعة هو الدوران حول الكعب :  الطواف •

 (باليد وتقبيلها مع الذكر المأثورليه إ  ةرتقبيل أو المسح عليه أو باإلشاه ، تكون إما بالتستالم الحجر األسود = تحيا) بداية ونهاية كل شوط عند الحجر األسود.                   

 [ الحجر األسود نظرا]  عند الحجر األسود() أولهبدأ بالشوط الذى وقف فيه من  ي أو نقض الوضوء (ة الصال قامةإتعب أو ل)  ة الاالمونقطاع ا.                  

 طواف العمرة  يسمى =  العمرة ي، الطواف ف ةاإلفاض طوافيسمى الحج =  يالطواف ف.                  

  –م بخير " لن للا أحل فيه الكالم ، فمن تكلم فليتك" الطواف صالة إال أ -ام المسجد الحر يف ال أداؤها إ اليمكن ية التد الوحية  العباد  فضله :.                              

 لخ . ا به الذنوب ويكفر الخطايا .. الطواف يمحو للا - بهم للا عز وجل مالئكته يالطائفون يباه -يعدل عتق رقبة   االطواف حول الكعبة سبع                                               

 -الوضوء  هاليشترط في - لخ (اخر .. آ، ومن المروة للصفا شوط  ) من الصفا للمروة شوطبين الصفا والمروة سبعة أشواط :  يالسع •

 ! من حيث وقف  ييكمل السع  خ (ال..  ةأو إقامة الصال  -) من تعب الة انقطاع الموا           

 : )= الحلق أو التقصير(التحلل  •

 رحم المحلقين" (ا" اللهم  اللمحلقين ثالث   يالنب اء) الحلق أفضل لدعأو التقصير  الحلق   للرجال  . 

 األصبع (. ةمن كل جانب = قدر عقل ة) قدر أنملالتقصير فقط      ساء للن. 

   -طواف اإلفاضة   - ةوقوف بعرف -ن فقط ..للحج : إحرام كأركا اها للطفل بعد فهمه إياهيظ، ثم تحف ةحدوت ةعلى هيئ ىالعمرة كل على حديفضل شرح أركان الحج و ]            

 [ نبدأ في تحفيظه واجبات الحج تباعا ..  ، ثم   تحلل – يسع -رة طواف العم -عمرة : إحرام للو ..تحلل – يسع            

 أنواع الحج : *          

العرب وزعمهم ة وبذلك أبطل عاد ،ة الزمان( ي)= حتى نها "بد ..آ  بدأل (مرتين)الحج  ي".. دخلت العمرة فال قائ هبين أصابع يشبك النب عالودا ةفى حج

 كانت : ولالعمرة مع الحج ، ف يأن العمرة ال تجوز مع الحج ، وعلمنا كيف نؤد

 حج التمتع )متمتع(                      العمرة قبل الحج.          

 ِقران ) قارن( حج ال          مع الحج ةالعمرة مندمج.          

 حج اإلفراد )مفرد(                     العمرة بعد الحج.          

 نظر مختصر الحج والعمرة [اوالصحابة وأمهات المؤمنين :  (ملسو هيلع هللا ىلص) ي؟ حج النب ينواع الحج أيسر ؟ عمرات النب أ ي] أ          

 (2أعمال الحج : )شكل  *            

 (ةللرحل ا) تبع  ى منى أو إلى عرفة  بدء اإلحرام للمتمتع بالحج والتوجه إل     )يوم التروية( ةذو الحج 8 -    

  ذو الحجة يحرم من جديد للحج )يحرم مرتين  8، لذا يوم ه أدى فيه العمرة وتحلل من إحرام بوقت كاف  ة قبل يوم التروي امحرم  ة إلى مك ) المتمتع = وصل 

عمرة والتحلل منها ثم اإلحرام مرة أخرى لاليتسع ل  يذو الحجة ، ولضيق الوقت الذ 8أو  7محرمين يوم  ةإلى مك نهما يصالللعمرة والحج( ، أما القارن والمفرد فإن

 عرفة مباشرة(. إلى الحجة إلى منى أو  يذ 8يوم  نعلى إحرامهما ويتوجها نالحج فقط ويظال يبطواف التحية ) القدوم ( + سع نللحج ، يقوما

          : وم عرفة()ية ذو الحج 9 -    

 –وجمع تقديم  اصالة الظهر والعصر قصر   -(من الزوال }قبل الظهر{ حتى فجر يوم النحر ه)وقتعرفة   يبوادالوقوف      قبل المغرب.                    

  خدمة الحجيج -والدعاء ةاإلكثار من التلبي                                   

  الدعاء والتلبية -المبيت بها   -وجمع تأخير  اصالة المغرب والعشاء قصر   - الذهاب إلى المزدلفة    عد المغرب ب.                   
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         : )يوم النحر( ةذو الحج 10 -   

 :  ترتيب"( ي)رنحط " بأأعمال يوم النحر .        الذهاب إلى منى  .            

 ( ة)الجمرة الكبرى = ناحية مكلعقبة رة اجم  يرم ( = ر)                   

 كوبونات(  – يلاآل) المنحر  ينحر الهد ) ن ( =                   

 ) التحلل(  رحلق أو تقصير الشع) ح ( =                   

 )بمكة(بين الصفا والمروة  يطواف اإلفاضة + السع) ط ( =                   

 نظر مختصر العمرة والحج [ ا]  [تمام األربعة إ   (يالثان) ، التحلل األكبر   ةأعمال من األربع  3  ) األول(التحلل األصغر ]                            

 

   : )أيام التشريق = أيام منى ( ةذو الحج 13،  12،  11 - 

 للمتأخر [  ير الثاننفذوالحجة = ال  13،   جل ألول للمتعر انفذو الحجة = يوم ال  12" ، ار بمنى ستقرالا"  ذو الحجة = يوم القر   11] 

 الجمرات : يرم   

 (.ةأماكن الجمرات الثالث=  مواضع ةثالث  يفبحصوات سيدنا إبراهيم له   يورم،  ربه  يسماعيل ليعصابنه إ ثناء سيدنا إبراهيم عن ذبح إ محاولة إبليس قصة  )                     

 ( ة) أقربها لمك (ة) العقب، الوسطى ، والكبرى  ربها للمزدلفة () أقالصغرى  :ثالث   عدد الجمرات  ▪

 كل يوم من أيام التشريق يكل جمرة بسبع حصوات ف يرم ه   كيفيت ▪

 سماعيل .إ ابنه ذبحمن  رجم أماكن تعرض الشيطان لسيدنا إبراهيم محاوال منعه  ه  حكمت ▪

 - ( والجمرات )الحوائط داخل األحواض()نرميها ل الفرق بين الحصواتيراعى التأكد من فهم الطف  -

         

 !! ( ) المصريةوحراسته السيدة هاجر ر للا لعمارة بيته اختا .     حظ :يال          

 ن واحد !! آخر فى آمع مسلم  اليمكن لمسلم أن يفعلها يالوحيدة الت ةتقبيل الحجر األسود السن .                         

 !! المسجد الحرام  ي كن فعلهما إال ف.. العبادتان الوحيدتان اللتان اليم الكعبة ىالطواف والنظر إل .                         

 !!  نفقته الخاصة  ىيحج كل عام بأمهات المؤمنين عل ) أحد العشرة المبشرين (كان عبد الرحمن بن عوف .                          

 

 إرشادات عامة :*  

  هتساع مداركاحياة الطفل و يثر فاألر بلها أك  هتعليق والمناقشة وسؤال الطفل رأيوالوار األسرية عن طريق الحاألحاديث الحوارية  -           

 لخ االطعام ، أثناء السير والركوب ، قبل النوم ، أثناء األعمال اليدوية ..  ة على مائد وتكون ستخالص العبر والعظات ، او       

 لخ ا..  هالحديث عن الحج وفضله وأركان يف ألوقات ا ستغالل تلكا  -           

  قصة   -قصة سيدنا إبراهيم   -) قصة بناء الكعبة مراعاة سن الطفل عند الحديث عن الحج بإعطاء المعلومات على هيئة قصص وحواديت   -           

 خ(.ال..  يعمرات النب -حجة الوداع  -الجمار  يقصة رم  -قصة مقام إبراهيم   -جر إسماعيل قصة ح    -قصة حفر زمزم   -إسماعيل  سيدنا       

 بالقصص المصورة ، ومواقع اإلنترنت وأفالم الكرتون لشرح مناسك الحج .ة ستعانالا  -           

    ياألم بشكل يوميجلس فيها األب أو  غرفة الطفل أو غرفة المعيشة يف" خيمة الحج  "تسمى  )مالءات بيضاء (صنع خيمة لألطفال   -          

  جر ح   –) الكعبة الحجة للحديث عن الحج ، ويوضع بها نموذج صغير لمناسك الحج من كرتون  يالعشر األوائل من ذ من بتداء  ا        

  – )خروف أو جمل بالستك صغير ( .. إلخ يهد – ةالجمرات الثالث  –!( يعرفة )ورق بنب ةجبل الرحم –والمروة  الصفا  –هيم مقام إبرا –إسماعيل           

 بورق الكيلينكس األبيض كمالبس  ىتكس يستعمال العرائس الصغيرة التاالمناسك أو ب ها كأداء ين يمكن جعل األطفال يتنقلون ب        

     (ةمرأال ج)يفضل نموذج لرجل ونموذالحجاج         

 يارة بيت للا الحرام عن طريق : تشويق األطفال للحج والعمرة وز  -         

 دخار للحج منذ الصغراالعلى الطفل تشجيع  .       الدعاء أمام األطفال بتيسير الحج .     الحديث عن فضل الحج .       

 ها كلما تيسر !!(في ويساهم األب واألم واألجداد ه "الفكة" ، لطفل " حج فالن" به جزء من مصروفسم اا ه ) حصالة أو صندوق يوضع عل       

  ر كسوة الكعبة يوم وتغيي،  وادائهم المناسك  )وازدياد الزحام !( وصول الحجاج مكةمتابعة و المسجد الحرام  الحرص على مشاهدة  -         

  ىالمدينة عل، ووصولهم المسجد النبوي ب نهاية أيام التشريق ىوحت  من بداية ذي الحجة "سعودي قرآن" ىعل  في الفضائيات عرفة     

 ة الحق والدين .. عل بفضلك كلمأاللهم اللهم انصر اإلسالم والمسلمين  ..  والدعاء لإلسالم والمسلمين "،   "سعودي سنة"     

 لبناترة مدينة رسول للا على األبناء وااعن الحج وزي هليقص ذكريات ) كاألجداد واألهل واألصدقاء ..(الحديث مع من سبق له الحج   -         

 [  والمعتمر للحاج   ت عامةانظر إرشاد ا]  همرحلت يف ونه هم بعض ما يحتاجؤوإهدامن األهل  والمعتمرينديع الحجاج صطحاب األطفال لتو ا  -         

 والمدينة بمكة والدعاء لمصر،  بالمدينة"بالسالم على الحبيب"و،   بمكة الدعاء له " بأن يرضى للا عنه " :حاج أو معتمر   يأ سؤالطفل تعويد ال -         

 صطحاب األطفال لتهنئة الحجاج عند عودتهم والحديث عن ذكرياتهم أثناء الرحلة . ا  -         
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 أعمال الحج وأهم المساجد  ( :2شكل )                                   
 

 

 

 (   الحج ؟ي  فإليها  ومتى يذهب الحاج   التأكد من معرفة الطفل ماذا يفعل الحاج فى كل منها ؟ يينبغ ،  شكلال  يها إلى خمس محطات كما فالحج يمكن تقسيم )  أعمال 

 

 : أعمال الحج* 

 ( تبعا للرحلةعرفة مباشرة )والمبيت بها أو إلى بدء اإلحرام ، والتوجه من مكة إما إلى منى       ذو الحجة(  8) يوم التروية  -1        

 خدمة الحجيج –التلبية والدعاء  –وقصر  جمع تقديمالظهر والعصرصالة  –بعرفة  (الوقوف)التواجد  قبل المغرب :     ذوالحجة (    9)   يوم عرفة   -2        

 يوم النحر(فجر   منتصف الليل أو  )حتى المبيت بها –صالة المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر –الذهاب إلى المزدلفة  بعد المغرب  :  -3        

 ط( : منى ألداء أعمال يوم النحر)رنحالذهاب إلى     ذو الحجة(  10)   يوم النحر -4        
 )طواف الحج( طواف اإلفاضةألداء   د( الذهاب لمكة    )تحلل(    ير الشعرج( حلق أوتقص     ب( نحر الهدي     رمي جمرة العقبة (أ

 العودة إلى منى والمبيت بها لرمي الجمرات  ذوالحجة(  13، 12 ،11)  يقأيام التشر -5        

 وبهذا يكون الحاج قد أتم حجه ، فإن أراد الرجوع لبلده عاد إلى مكة ليطوف طواف الوداع مودعا بيت هللا الحرام ..                              

 

 : أهم المساجد* 

 ( بة بداخله الكع )بمكة   المسجد الحرام .  

 ( وم التروية وفجر يوم عرفة: ظهر وعصر ومغرب وعشاء ي يوم التروية ، وصلى فيه خمس فرائض  بمنى ) = المكان الذي أقام فيه النبي بمنى مسجد الخيف   .  

ا وجمع تقديم بعرفة   مسجد نمرة   .    ( عرفة يوم ) = المكان الذي خطب فيه النبي خطبة الوداع وصلى فيه الظهر والعصر قصر 

 ( ! حتى ظهر نور الشمس فجر يوم النحرأن صلى ال بعد   يدعو ويلبي بالمزدلفة  المكان الذي وقف فيه النبي ) = بالمزدلفة  مسجد المشعر الحرام   .  
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 المدينة المنورة( -) انظر ملفات العمرة والحج: أطفالنا وزيارة مدينة الحبيب  ❖

 ..الخ ( "قبل الهجرة"..  يثرب المدينة المنورة بساكنها  –دار الهجرة  –طيبة  –) طابة  * أسماء المدينة

 حرمها للا لسيدنا ابراهيم (  -) مكة وما حولها   * للمسلمين حرمان :  . الحرم المكي

 حدود الحرم المدني ( -  ملسو هيلع هللا ىلصحرمها للا للنبي   –) المدينة وما حولها . الحرم المدني              

  !! (  ) ستة عشر سببا لماذا يحب المسلمون المدينة ؟:  * فضل المدينة

 –قبة(27)قبابه المتحركة  – (اباب85) أبوابه –مآذنه العشرة  -  )مليون مصلي( سعته بهار الطفل بالمسجد من حيث إ  * المسجد النبوي :

 – )أسفل القبة الخضراء(صور أو فضائيات   القبر الشريف وكيفية التعرف عليه بمجرد رؤية المسجد فيموضع                         

   )الحجرة الشريفة ، حجرة السيدة فاطمة ، أهم المعالم داخل المسجد  –ن()للمسجد صحناصحن المسجد  –ساحات المسجد                         

 يفضل المسجد النبو  – سطوانات .. الخ (اال الشريفة ،  الروضة                              

 

 آداب زيارة مدينة رسول هللا : * 

 اإلكثار من الصالة والسالم عليه      في الطريق إلى المدينة   -   

 " اللهم ارزقنا  أدب زيارة حبيبك ومدينة حبيبك "     المدينة   عند الوصول إلى -   

 ح لي أبواب رحمتك " " اللهم اغفر لي ذنوبي وافت. دعاء دخول المسجد  عند دخول مسجد رسول هللا   -   

 الصالة والسالم على النبي .                                              

 )إن أمكن ! (في الروضة الشريفة تحية  المسجد  . صالة ركعتين                                               

 ، وفي اآلخرة شفاعته ، وفي الجنة صحبته "   أن يرزقنا في الدنيا محبته " - . الدعاء :                                               

 " أن ينصر للا اإلسالم والمسلمين .."  -                                                            

 ب ارحمهما كما ربياني صغيرا "، ر اغفر لي ولوالدي " رب -                                                            

 بما شاء ! يدعو   -" أن يجعل مصر آمنة مطمئنة ، وهادئة مستقرة "     -                                                            

 أبي بكر ،  ثم السالم على عمر   . زيارة القبر الشريف : والسالم على النبي ، ثم السالم على                                            

 . تبليغ سالم من أوصانا بالسالم على الحبيب                                             

 آخر عهدي فعوضني عنه  بزيارة حبيبك وبلد حبيبك ، وإن جعلته عين " اللهم التجعل هذا آخر عهدينقول مود   عند مغادرة المدينة -

 الجنة ،  والنظر إلى وجهك الكريم ، وصحبة حبيبك المصطفى في أعلى عليين .. اللهم آمين                                 

 

 أشهر من دفن فيها ؟ السيدة خديجة ، أسماء بنت أبي بكر..الخ(  –أهل مكة " المعالة "  )مقبرة.  مقبرة أهل المدينة       * زيارة البقيع

 هر من دفن بالبقيع من آل البيت ، والصحابة ، والتابعين.  أش                           

 السالم عليكم دار قوم  مؤمنين ..الخ ( )كيفية زيارة أي قبر  .                            

 يوم الدين  ، والصحابة األبرار ، ومن تبعهم بإحسان إلى السالم على ساكني البقيع من آل البيت األطهار  .                           

 

 سيد الشهداء ..الخ  –الميقات  –الفتح  –اإلجابة  –المصلى  –القبلتين  –الجمعة  –قباء     * أهم مساجد المدينة

 

  (.. أحداثها ، إصابة النبي ، أشهر الشهداء)سببها ،  غزوة أحد –فضل جبل أحد  –موقع جبل أحد بالنسبة للمدينة   * زيارة شهداء أحد    

 

 ات عامة :* إرشاد

   )القبة الخضراء( ومحاولة معرفة موقع القبر الشريف )سعودي سنة( فضائياتوال T Vالحرص على مشاهدة المسجد النبوي ب   -

  عن طريق : ملسو هيلع هللا ىلصتشويق الطفل لزيارة المدينة وساكن المدينة   -

 لنا " الحبيب " ، ونحن بالنسبة له " أحبابه " ! بالنسبةفهو  –. توضيح أن أساس العالقة بين المسلمين وبين نبيهم هو " الحب "     

 كيف ننال حب النبي ؟  –الجنة سيحبنا للا ، ولو أحبنا للا سيرضى عنا " هدفنا في الدنيا" ويدخلنا ) لماذا نحرص على محبة النبي ؟ ألنه لو أحبنا النبي          

 لموقع ( بيع أول ، ملف األشهر والمناسبات على ا انظر شهر ر         

 !( مانة للحبيبأ) السالم .  توصية أي زائر للمدينة بتوصيل السالم للحبيب     

 .  شراء هدايا العمرة والحج لألطفال من المدينة يكون بهدف تشويق األطفال لزيارة المدينة     

 تارحجالطفال بتركيبها وتوضع في يقوم األ  puzzleونماذج كرتونية للمسجد النبوي والمسجد الحرام الحرص على شراء صور   .     

                                              يمكن شراء هذه الصور والنماذج الكرتونية من المكتبات حول المسجد الحرام بمكة وحول المسجد النبوي بالمدينة ()                   


