
 لجنة الطفل  –مجموعة إيراق 
 نسك لألطفال :  1الملتقى

 

 ..بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  :الفكرة العامة

 .عشر ذي الحجة لألطفال أعمال ومناسكتفعيل 

 : المطبقة األفكار
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 :المختصر البرنامج

 فكرة التفعيل المفهوم الحاسة

 
 الشم 

  
استغالل عشر ذي الحجة 
 باألعمال الفاضلة الواردة

 
لها رائحة  شموع وكل شمعة

اسم أحد أعمال تحمل و مختلفة
الخير التي نستغل بها عشر ذي 

 .. الحجة ونتناقش حوله 
أن أنوفنا انتشت بالروائح  وكيف

الجميلة البد أن تنتشي روحنا 
 . باألعمال الصالحة

 

  اللمس
التكبير وصيغته وعمل لوحة 

 للتذكير بالتكبير 

 
فضيلة التكبير وصيغته وعمل 

لوحة لصيغة التكبير الواردة حتى 
يعلقها الطفل في منزله ويتذكر 

 .التكبير
 

  البصر
 فيديو+ لحج مناسكه وخطواته ا

شرح ألعماله + ة الحج لوح
عرض فيديو للحجاج + ومناسكه 

 الديكور صور الحج القديمة+ 
 ...معلقة على رول بني ومزخرفه

  السمع
 قصة سيدنا ابراهيم واالضاحي 

شخصية الراوي وهي دمية تلبس 
االحرام وتقوم برواية قصة رؤيا 
سيدنا ابراهيم في المنام واستجابة 

اسماعيل عليه السالم ألمر اهلل 
وكيف فداه اهلل بكبش عظيم 

واصبحنا جميعًا نذكي االضحية 
.. 

  التذوق
 العيدخروف حلوى 

.. عيد األضحى عيدنا األكبر 
وسوف نعد حلوى خروف العيد 

من البسكويت والمارشملو 
والشوكاله ، ليقوم صغيرنا 

بتذوقها وثم يطبقها بالمنزل ليعايد 
 . أهله
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 :المادة العلمية

 :اللمس

 .. سنة التكبير 

ما من أيام أعظم عند اهلل وال أحب : )عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال

 [. رواه أحمد( ]إليه العمل فيهن من هذه األيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد

في أيام العشر يكبران  كان ابن عمر وأبو هريرة رضي اهلل عنهما يخرجان إلى السوق: وقال البخاري 

 . ويكبر الناس بتكبيرها

والمرأة ال تكبر بصوت عالي  مسلم أن يجهر بالتكبير في هذه األيام ويرفع صوته بهرجل الويستحب لل

حيث لم ينقل عن النبي صلى اهلل ألنها بدعة حذر من التكبير الجماعي نأن  وعلينا، أمام الرجال األجانب 

 .، والسنة أن يكبر كل واحد بمفردهفعل ذلك  عليه وسلم وال عن أحد من السلف

 ." أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد اهللوال إله إال اهلل ، اهلل أكبر اهلل أكبر : " وصفة التكبير الواردة هي

 ( ين او ثالثه من األطفال ويمكن أن يقرأها اثن.. حتى ال تدخل في البدعةجماعي تنتبه المعلمة ماترددها )

 .. وينتهي عقب عصر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة( يوم عرفة)ويبدأ التكبير من فجر اليوم التاسع 

 .تكبير مطلق، وتكبير مقيد: التكبير في عيد األضحى نوعانو

له أن يكبر في الطرقات وفي األسواق، وفي .. العيد  يوميجوز من أول ذي الحجة إلى  : فالتكبير المطلق

 . منى، ويلقي بعضهم بعًضا فيكبر اهلل

   .فهو ما كان عقب الصلوات الفرائض، وخاصة إذا أديت في جماعة : دالمقي وأما التكبير

 

نأخذها معنا  سنصنع سويًا بأيدينا الجميلة لوحة للتكبير.. وحتى ال ننسى التكبير وال يذهب أجره عنا 

أخذ أجر كل من رآها كلما نظرنا إليها ون نتذكر التكبيرحتى .. في المكان الذي نرغب به للمنزل ونعلقها 

 .. من أهلنا فكبر
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 : الشم

وبواسطة صندوق الشموع تنتشر الرائحة العطرة .. ذات الرائحة الزكية والديكور األنيق .. يدخل األطفال للغرفة الباردة 
 ونتنافسفيها من العمل الصالح،  نكثرمواسم للطاعات،  لناأن جعل  علينافضل اهلل تعالى  من: تبدأ المعلمة بالحديث .. 

 . عابرًا، والسعيد من اغتنم تلك المواسم، ولم يجعلها تمر عليه مرورًا  يهإل يقربنافيها فيما 
، وهي أيام شهد لها الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا،  ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة

 : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموحث على العمل الصالح فيها؛ 
يا رسول اهلل، وال الجهاد في سبيل : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اهلل من هذه األيام ـ يعني أيام العشر ـ قالوا)

 .[رواه البخاري( ]م لم يرجع من ذلك بشيءوال الجهاد في سبيل اهلل، إال رجل خرج بنفسه وماله ث: اهلل؟ قال
 مبل إن هلل تعالى أقسم بها، وهذا وحده يكفيها شرقًا وفضاًل، إذ العظيم ال يقسم إال بعظي

 ( والفجر ولياٍل عشر: )قال تعالى
هذه األيام العشر  نعطرفكيف .. خاصة أنتم يا أصدقائي الصغار .. وكثير من مسلمين ال يتمكن من الحج في هذه العشر 

 ؟ بنفحات إيمانية تعطر قلوبنا كما تعطر هذه الشموع الزكية أنوفنا الفاضلة ونحن في بيوتنا 
 

الصغار ثم تخرج الذي يليه  وتبدأ بإخراج الشموع شمعة شمعة وكل شمعة عليها ملصق باسم العمل المستحب وتناقشه مع
 .. وهكذا 
 الصيام : 

، فقال  وقد أضافه اهلل إلى نفسه لعظم شأنه وعلو قدره األعمال الصالحة، بل هو من أفضلها،وهو يدخل في 

 .[متفق عليه( ]كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به: )سبحانه في الحديث القدسي

وقد خص النبي صلى اهلل عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام عشر ذي الحجة بمزيد عناية، وبين فضل 

 .[رواه مسلم( ]صيام يوم عرفة احتسب على اهلل أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده) :صيامه فقال

 . وعليه فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة

 الصالة:  

وهي من أجل األعمال وأعظمها وأكثرها فضاًل، ولهذا يجب على المسلم المحافظة عليها في أوقاتها مع 

الجماعة، وعليه أن يكثر من النوافل في هذه األيام، فإنها من أفضل القربات، وقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 .[رواه البخاري( ]لنوافل حتى أحبهوما يزال عبدي يتقرب إلى با: )فيما يرويه عن ربه

  قراءة القرآن وتعلمه 

 والدعاء االستغفار  

   بر الوالدين 

 وصلة األرحام واألقارب 

 ء السالم وإطعام الطعام وإفشا 

  وزيارة المرضى 

  المسجد الحرص على صالة العيد في 

 ؟ ..من لديه منكم نفحات ايمانية نزكي بها قلوبنا في هذه العشر الفاضلة

  ..تختم عند االنتهاء تشكر األطفال وتذكره وتشارك الكبار منهم في قراءته وكل عمل  معالمعلمة األطفال  تناقش
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 : السمع

 ..كيف حالكم ياصغاري .. الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته الس: المعلمة

  ..عاصم رحب بأصدقائك .. ثم تخرجه ( عاصم)إنه الحاج . .معي صديق جديد يحبكم كثيرًا سأعرفكم عليه 

وأحب أن تستمعو إليها .. أحببتكم واريد أن أمتعكم بقصة جميلة .. أهال وسهاًل بكم : ث إلى صوت الدميةيتغير الحدي

 .. الحلوة بآذانكم 

 !!هل سينفذ؟ ؟ اسماعيل ام أن اهلل يأمره أن يذبح ولدهفي المنالحليم إبراهيم النبي رأى سيدنا .. ذات يوم 

ال يرفضون أمرًا هلل تعالى واإلستجابة ألمر اهلل أول مايفكر به نبي كريم مثل سيدنا إبراهيم عليه فإن األنبياء ، حتمًا 

 : وصل األب إلى مكان ولده ، وجرى بينهما حوار صغير .. السالمالصالة و

 

 .إني أرى في المنام أني أذبحك .. يابني  -

 !تجدني إن شاء اهلل من الصابرين يا أبِت إفعل ما تؤمر ، س - : والغالم يحسن الجواب

، وابن شاب ال يتردد بل يطيع أمر اهلل  حبتي إلى الطاعة وسط المصاعب ، أٌب شيخ يؤمر بذبح إبنه الوحيدانظروا يا أ

 .. ويطلب من والده أن ينفذ أمر اهلل 

 .. رأى العجب .. قبة ولده السكين على رووضع إبراهيم عليه الصالة والسالم .. وعندما جاء دور التنفيذ 

 ..على الرغم من أنها حادة ! إن السكينة ال تقطع .. ياهلل 

  فهو ال يحب أن يذبح إسماعيل عليه السالم .. لماذا لم تكن تقطع؟ ألن اهلل رضي عن إبراهيم ورضي عن اسماعيل 

 ..ليذبحه بداًل من الولد المطيع  السالمالصالة وعليه أتى به إلى جوار إبراهيم ! نزل ملك من السماء يحمل كبشًا عظيمًا 

 " ..يا إبراهيم قد صّدقَت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين": قول لهوهو ي

ق من اهلل ، ولألب العظيم ، لكي يدلنا على أن من يفعل األمور العظيمة يستحنزل هذا الفداء العظيم ، للغالم العظيم 

 .. المكانة العظيمة 

هناك في منى أو كلما ذهبتم إلى مشاعر الحج  كلما ذبحت أمامكم أضحية.. قصة الفداء أيها األحبة الصغار .. تذكروا 

  .. وأضاحيهم  نذورهمحيث يذبح الحجاج 

أضحيتين واحدة عنه  صلى اهلل عليه وسلم قائي شرع للقادر منا أن يذبح األضحية ، وقد ذبح الرسولومن هنا يا أصد

  .وعن أهل بيته واألخرى عن من لن يستطيع ذبح األضحية من المسلمين

 .. إلى اللقاء.. شكرًا لكم 
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 : معلمة لتشرح هذا النسكثم تعود ال

لمن لم .. حتى ثالث أيام بعده و العاشر من شهر ذي الحجة( النحر)يشرع ذبح األضحية في يوم عيد األضحى وهو اليوم 

عيد يستطع ذبح األضحية في اليوم العاشر، والسنة أن تكون األضحية بعد صالة العيد من اليوم العاشر وهو يوم 

األفضل وله أن وهذا  "اهلل أكبربسم اهلل و: "وعند الذبح يسمي المسلم باهلل قائاًل ..األضحى عيد المسلمين األكبر 

 " بسم اهلل:"يقول

" قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين" :وإن زاد قائاًل

قلياًل أو كثيرًا بالطريقة التي يحبها يطهو منها ما يشاء .. وبعد ذبحها وسلخ صوفها وشحمها وتقطيعها .. فال بأس أيضًا 

 .. ويتصدقوا من هذه الذبيحة  ويطعموا اومن السنة أن يأكلو.. م أهل بيته وأقاربه ويطع

وثلث يهدونه ألقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم ، وثلث ، ثلث يأكلونه : أقسام  4أن يقسم لحم األضحية إلى  :واألفضل

 ..صدقون فيه عبى الفقراء يت

مارأيكم ياصغاري أن تقترحوا على أهلكم يوم العيد أن تذهبو معهم لتوصلو اللحم إلى أقاربكم أو الفقراء وتسلمون عليهم 

 وتهنئونهم بالعيد ؟؟ 

 . يختم بعد االنتهاء من سماع تعليقات األطفال
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 : البصر

 : التمهيد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (قطتس)أحد أعمدة الزوايا؟ ازلنا لو  في كل زاوية نسأل الصغار ماذا سيحدث للورقةمن الورق بوضع اسطوانات  ..نبدأ 

.. كالمنزل ، السيارة ، الجسم ، الشجر .. مدة ولكل شيء أعمدة وأركان تثبته ثم نناقش معهم لماذا سقطت؟ وكيف أنها أع

فيها طبعة يد  ثم نخرج لوحة.. تثبت المسلم على دينه ومن تركها فقد خسر دينه  خمسواسالمنا ياصغاري له أركان 

 . . ونتحدث عنه بايجاز حتى نصل للحج نقرأه ..من اركان االسالم  م ركناس وعلى كل اصبع

 
 

  حجاآلن في موسم النحن ياصغاري 

الذين يستطيعون الحج مكة من كل  المسلمون وتبدأ مراسم الحج من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فيقصد الحجاج
  جميأنحاء العالم ، فيهم الطويل والقصير ، العربي والع

 .. ، االبيض واألسود  الذي ال يعرف العربية
 

 .. يتمتعون بالعمرة ثم يرتاحون قلياًل قبل بدأ مناسك الحج بعض الحجاج يأتون مكة باكرًا قبل اليوم الثامن ف
 .. ومنهم من يتأخر في القدوم فيعتمر ويحج بعدها 

 .. ومنهم من يأتي للحج فقط فال يعتمر 
 
 
 
 

http://www.tafannan.com/2015/06/blog-post_23.html
http://www.tafannan.com/2015/06/blog-post_23.html
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 : وسنشرح اآلن كيف يحج المتمتع 
 .. حرم الحجاج من الميقات ييقصد مكة في اليوم الخامس أو السادس من ذي الحجة و

ثم يتلو .  القفازين لنعل، وترتدي المرأة مالبسها العادية بشرط أن ال تلبس النقاب واالالرداء والإلزار وا: ويلبس الرجال 
 ....((لبيك اللهم لبيك )): ثم يلبي مع الحجاج  ، "متمتعًا بها إلى الحجلبيك اللهم عمرة : " الحاج نيته

 
اهلل : "وبيدأ مع محاذاة الحجر األسود فيكبر قائاًل  الحرام ويبدأ بالطواف سبع أشواط حول الكعبة ثم يتوجه إلى بيت اهلل

 .. وينتهي الشوط عند الحجر األسود أيضًا " أكبر
 .. يذهب الحاج لصالة ركعتين خلف مقام ابراهيم .. وبعد انتهاء الطواف 

 .. ين الصفا والمروة ب حتى يسعى سبع أشواط للمسعىثم يذهب 
إن الصفا والمروة من شعائر اهلل فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يّطوف :"قوله تعالىيبدأ من الصفا ويتلو 

 .. ثم يدعو اهلل مستقبال القبلة " من تطوع خيرًا فإن اهلل شاكر عليمبهما و
حتى يبلغ .. للمروة ويذكر اهلل ويدعوا ماشاء من األدعية الواردة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم  ثم ينزل من الصفا متجهًا

من أصل سبع ..  وبذلك يكون قد أتم شوط السعي األول( دون أن يتلو اآليه)المروة فيصعد ويدعي كما فعل فوق الصفا 
ثم يقوم بتقصير شعر رأسه .. سابع فيصعد المروة دون قول شيء ويكون بذلك أتم السعي ويستمر حتى يبلغ ال.. أشواط  

 .. بذلك يكون تحلل من احرامه وانتهى من عمرته و.. فقط 
ال  والمفرد وأن القارن فرد يأتيان هذا اليومرن والمينبه االطفال أن القا)فيظل بمكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة 

 (ويبيتون بمكة يتحللون من احرامهم
 

 : (يوم التروية) اليوم الثامن
يشربونه يرتوون به وكانو يجمعون فيه الماء الذي سوسمي بذلك ألن الحجاج قديمًا هو يوم التروية وهو أول أيام الحج 

قبل الظهر ويصلي والمفرد مع القارن يحرم المتمتع مرة اخرى من مكة ويتوجه الى منى  وفي يوم الترويةأثاء حجهم 
 . تون في منى حتى فجر اليوم التاسعثم المغرب ثم العشاء ويبيثم العصر فيها قصرًا ركعتين 

 
 : (يوم عرفه) اليوم التاسع

هلل وعرفات كلها موقف وأفضلها موقف رسول اهلل صلى ا.. بعد صالة الفجر يسير الحاج من منى الى عرفات للوقوف 
ولكن زحام يوم عرفه هذا قد يعيق وصول جميع الحجاج لموقف . عند الصخرات الكبار أسفل جبل الرحمة: عليه وسلم 

ثم يصلون .. لخطبة األمام في عرفات الحجاج  ثم ينصت.. رسول اهلل فيتوزع الحجاج في عرفات في المكان الميسر لهم 
حتى غروب .. رفة بالذكر والتسبيح وعمل الخير والدعاء كل أوقات يوم عويستغلون قصرًا وجمعًا الظهر والعصر 

حتى صالة الفجر من  فيها ونوبعدها ينصرفون إلى مزدلفة ويصلون المغرب والعشاء قصرًا وجمعًا ويبيت.. الشمس 
 . اليوم العاشر

 
 : (يوم النحر)اليوم العاشر

وقبل مغادرة مزدلفة يلتقط الحاج سبع .. يصلي الحاج الفجر ويقف ليدعو اهلل عند المشعر الحرام ومزدلفة كلها موقف 
 ( ..البليله)كبر قلياًل من حبة الحمص حصيات أ

حدة تلو األخرى ويرمي السبع حصيات وا.. ثم يعود الحجاج إلى منى ويذهبون لرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى 
ثم يحلق الحاج شعر رأسه أو .. وهي األضحية ( الهدي)رن والمتمتع فقط ثم يذبح القا..  "اهلل أكبر: "وكل مره يقول 

ثم يعود الحجاج إلى البيت الحرام ويطوفون سبع أشواط حول .. يقصره وتأخذ الحاجة من شعرها قدر أنمله وتقصره 
والمفرد .. حها الكعبة كما في العمرة وبعد الطواف يصلون ركعتي الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة كما سبق شر

 .. والقارن إن كانا سعيا في طواف القدوم لمكة فليس عليهما سعي في اليوم العاشر 
 .. ثم يعود الحجاج إلى منى للمبيت والراحة 
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 : (التشريقأيام )11و11و11اليوم 
 جمرات  4يرمي الحجاج كل يوم من أيام التشريق الثالثة هذه 

 يبدأ من الجمرة الصغرى ، بعدها يستتقبل القبلة ويبدأ بالدعاء 
 ..ثم جمرة العقبة ..  ثم الجمرة الوسطى بالطريقة نفسها

  .فعل سابقًاكما " اهلل أكبر: "قائاًلحصيات ويكبر عند كل رمية  1يرمي  كل جمرةوعند 
بسبع أشواط كما وبعد انتهاء مناسك أيام التشريق تنتهي مناسك الحج ، وآخر مايفعله الحاج طواف الوداع حول الكعبة 

 . من قبل ، مودعًا هذا المشعر المقدس وداعيًا اهلل أن يقبل منه حجهفعل 
 )()( ثم يعود الحجاج إلى ديارهم ، إن أحسنو الحج يعودون بال ذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم 

 

 
  :الغلق

 
 .. شكرًا لكم ياصغاري 

 . وقبل أن نختم تعالو نتأمل الصور المعلقة للحجاج قديمًا ونعلق سويًا على ما نبصره
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 : االحتياجات

 فكرة التفعيل المفهوم الحاسة
عشر ذي  استغالل  الشم 

الحجة باألعمال الفاضلة 
 الواردة

 .. صندوق  –شموع 

التكبير وصيغته وعمل  اللمس
 لوحة للتذكير بالتكبير 

صمغ  –قلتر  –زينات فلين  –اعواد ايسكريم ملونة 
خيوط صوف  -قصاصات كرتون  –أوراق ملونة  –

 .. ملونة

الحج مناسكه وخطواته  البصر
لقطات الحجاج  فيديو+ 
.. 

قص  –حصى  –صلصال  –اوراق ملونة  –فلين 
 .. قماش بني  –ولصق 

قصة سيدنا ابراهيم  السمع
 واالضاحي 

 احرام لنلبسه الدميه  –دمية 

  العيدخروف حلوى  التذوق
 
 
 
 
 

 ابيض صغير مارشميلو 
 داجستيف 

 نوتيال 
 . زينه كيك على شكل لؤلؤ لتزيين عين الخروف

 لعمل الرأس شوكالته مالتيزر
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