
الحقيبة األسرية 



 في ظل ما يعيشه العالم من آثار جائحة كورونا

والتباعد الجسدي وفي أفضل زمان و أشرف مناسبة نصنع التقارب بين األرواح، فنجمع قلوب

المشتاقين إلى البلد الحرام، ونلفت انتباه المتوجهين نحو القبلة؛ لتذكيرهم بأن سالمة اإلنسان

أولوية، واحترام المقدسات شريعة وشعيرة،وحفظ أمن الحرم وفنائه أمانة ومسؤولية ، والنية

أصل، والحنين للبيت عبادة، والمثابة القلبية متحققة لكل مسلم ، والِمنح الربانية ال  محدودة.
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هنا النوُر كان ويبقى ُهنا

ضياءاِن إرُثهما في بقاْء

إبراهيُمنا ومحمدنا

إذا حال ما حاَل دون اللقاْء

فإرُث الخليليِن يجمُعنا

انقر لإلستماع 
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https://www.youtube.com/watch?v=n-8DMMLLLiI


المحطة الثانية:
سالمة اإلنسان.. 

مقصد شرعي وسلوك حضاري
قبلة مليارْي مسلم

مفاهيم المحطة:

المحطة األولى :
مسؤوليتنا عظيمة.. 

نحو أقدس مكان

مفاهيم المحطة:

دعوات وضمانات الخليلين 
 أمنها وتطهير أرضها مسؤوليتك

منح ال محدودة

     

رفع الوعي بقيمةسالمة اإلنسان وأمن الحرم وفنائه المحيط به من األوبئة تفعيًال لمضامين الحملة

الوطنية "بسالمٍ آمنين".

اجتماع األسر في منطقة مكة المكرمة على اغتنام فضل الزمان وشرف المكان والجوار باألعمال الخيرية

الصالحة تفعيًال للمفهوم الواسع لـ "البيت مثابة".

بناء منتجات معرفية قيمية عن البلد الحرام واإلفادة منها، من خالل تفعيل الموهوبين وأصحاب

التخصص من أفراد األسر في منطقة مكة المكرمة.

عرض وتقريب الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لعمارة الحرم والمشاعر وتقريبها لألطفال والفتيان

والفتيات من خالل إسهام األسر في منطقة مكة المكرمة. 

الوصول إلى منظومة آداب مع البيت والبلد الحرام تعمل عليها األسر في منطقة مكة المكرمة.

االسهام الفاعل من مراكز األحياء في منطقة مكة المكرمة لنشر قيم تعظيم البلد الحرام في األسر

باعتباره أحد مستهدفاتها القيمية.

 

أهداف الحقيبة

محتويات الحقيبة

" سالم وأمان" حقيبة أُسرية حافلٌة بالمعلومات واألنشطة الستثمار

األيام العظيمة وموسم الحج  بالمتعة والفائدة وسمو الروح ، ولتكون عالجاً وبلسماً للنفوس المشتاقة

للبيت الحرام لتحقق لها إشباعاً، وتضبط عاطفتها أن تخرج عن أدب المسلم مع البيت الحرام،

أو يفوتها الموسم العظيم بدون ُغنم.

المحطة الثالثة:

مفاهيم المحطة:

إنسانية محترمة
قلوب تعمل

قبلة ومثابة
حنين األفئدة

4



لقياس معارف األسرة 

خطوات التفاعل مع الحقيبة

تخصيص  وقت مناسب لألسرة
من البنين والبنات و األطفال

لالستمتاع بالوقفات واألنشطة

نشر  الحقيبة اإللكترونية للعائلة 
واألصدقاء فهذا من نشر العلم النافع

مشاركة  الوقفات واألنشطة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي

على وسم #سالٌم_وأمان 

االنضمام لقناة سالم وأمان عبر 
التليجرام للتفاعل مع جديد المبادرة

انقر لإلنضمام
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انقر لفتح الرابط

https://t.me/salamwaman
https://forms.gle/CR5Vcf5L8qQsihL17
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تخصيص وقت مناسب لألسرة من
البنين والبنات و األطفال واالستمتاع

بالوقفات واألنشطة

مشاركة  الوقفات واألنشطة  عبر
وسائل التواصل االجتماعي على وسم

#سالٌم_وأمان

لتفاعٍل أمثل مع الحقيبة األسرّية

نشر  الحقيبة اإللكترونية للعائلة 
واألصدقاء فهذا من نشر العلم النافع

االنضمام لقناة سالم وأمان عبر  التليجرام
للتفاعل مع جديد المبادرة

سالمة اإلنسان .. 
مقصد شرعي وسلوك حضاري

قياس معارف األسرة 

انقر لإلنضمام

انقر لفتح الرابط

اتباع الخطة الزمنية لتفعيل المحطات 

المحطة األولى 

مسؤوليتنا عظيمة .. نحو أقدس مكان

١٤٤١/١٢/١هـ إلى ١٤٤١/١٢/٥هـ

المحطة الثانية 

١٤٤١/١٢/٦هـ إلى ١٤٤١/١٢/١٠هـ

المحطة الثالثة 

قبلة مليارْي مسلم
١٤٤١/١٢/١١هـ إلى ١٤٤١/١٢/١٥هـ

https://t.me/salamwaman
https://forms.gle/CR5Vcf5L8qQsihL17

