
مسؤوليتنا عظيمة.. نحو أقدس مكان.

دعوات وضمانات الخليلين. 
 أمنها وتطهير أرضها مسؤوليتك.

منح المحدودة .

٥ أيام

المحطة األولى :

مفاهيم المحطة:

تاريخ  التفعيل مدة تفعيل المحطة 
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َك َيْخُلُق َما َيَشاء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِخَيَرُة}  {َوَرب�

أظهر الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة للوجود معلومة النظام 

معلومة الحدود يوم خلق السماوات واألرض وجعل مسماها أم القرى

فهيا بنا نستثير مًعا التأمل والوجدان؛ لنصل إلى معرفة مسؤوليتنا 

نحو أقدس مكان.

[القصص:68].

يقول الله عز وجل:
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مكان مبارك محفوظ .. بأمر رباني .. ودعوات بلغت اآلفاق .. توالت عليها

  يضمن  بما األعوام ليأتي زمن يخبر فيه رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم 

ذلك البقاء .. تأمل هذه الكلمات، وُعْد بذاكرتك لآليات التي ارتبطت بتلك

الدعوات  .. 

هل وصلَت إلى استدالل ؟ 

 

في القرآن الكريم

دعوات للخليل إبراهيم عليه السالم رفعت عند البيت الحرام قبل بنائه ، وحال

بنائه ، وبعد بنائه ، تقبلها الله تعالى من خليله إبراهيم عليه السالم ، وأخبر

رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم عن ضمانات ربانية قدرية في القرآن

والسنة للبيت والبلد الحرام وسكانه هي مقتضي تلك الدعوات اإلبراهيمية.

دعوات وضمانات :
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أعظم ما تبني لمستقبلك ، وأعظم ما تترك لسمعتك هو أن تكون عامًال
بإرث الخليلين ، وأعظم ما تورثه ألبنائك إرث الخليلين .

بزيارة الموقع

انقر على الصورة لتحميلها 

لمعرفة هذا اإلرث تفضل
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نشاط  أسري تفاعلي :

( ب )(  أ  )

دعا  إبراهيم عليه السالم ربه 
أن يجنبه وولده عبادة األصنام

دعا إبراهيم عليه السالم ربه عند
البيت أن يتقبل منه ذلك العمل

 دعا إبراهيم عليه السالم ربه أن يجعل
من ذريته أمة مسلمة عند البيت

دعا إبراهيم عليه السالم ربه أن
تهوي القلوب إلى البيت الحرام

وأهل البلد الحرام

دعا  إبراهيم عليه السالم ربه أن يرزق أهل
البلد الحرام من الثمرات ما يسد حاجتهم

ويغنيهم عن االحتياج لغيره سبحانه

دعا  إبراهيم عليه السالم ربه
أن يؤّمن البلد الحرام

أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقاء اإلسالم
في مكة شرفها الله إلى يوم القيامة ، وبقاء

مكة بلد إسالم وأهله أهل إسالم

عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم امتّن
الله على سكانه بالرزق ، فكان ذلك ضمانة

ربانية وآية مكية

أعلن النبي  صلى الله عليه وسلم ضمانة ربانية
ببقاء بيت الله الذي بناه الخليل وابنه عليهما

السالم إلى يوم القيامة

أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن جوانب
رئيسة في األمن ضمنها الله تعالى لمكة وأهلها

قدراً، فال تغزى من كافر واليدخلها الدجال

أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ضمانة بأن
ركب الحجيج لن ينقطع عن مكة شرفها الله ،

وأن انقطاعه في عام واحد من كل الناس ؛
داللة على فساد الزمان وقيام الساعة

أعلن  النبي صلى الله عليه وسلم ضمانة بأن
المصلين في جزيرة العرب لن يعبدوا

الشيطان

الطريقة :يهدف إلى :

 ربط معاني الدعوات اإلبراهيمية بالضمانات
الربانية بإعالنات محمدية

في جلسة أُسرية ماتعة:
ِصْل مع أبناءك العمود ( أ ) بما يناسبه من

العمود ( ب )

يمكنكم االستعانة بفرائد الفوائد ص ( 35  ) إلى (37 )
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أمنها وتطهير أرضها مسؤوليتك

تطهير البيت وماحوله في زمن الحج ألزم وآكد

جاء األمر بالتطهير في القرآن الكريم في سياق الحج وفي سورة الحج ، ففي القرآن
الكريم ذكر األذان بالحج بعد التكليف بتطهير البيت، وهذا مشعر بأنه على الدوام

تطهير البيت والحرم يسبق القدوم إليه .

وقفة مع آية :

ُجوِد) ِع  الس� ك� اِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالر� ْر َبْيِتَي ِللط� (َوَطه� [الحج:26]قال تعالى : 

إرادة الله تعالى أن يبقى
البيت والحرم مشهورين بطهرهما

ونظافتهما.

تطهير البيت والحرم عهد أخذ على
األنبياء عليهم الصالة والسالم ، فهم

أول من طهر البيت وأرض الحرم.

تأمين البلد الحرام وتطهيره
مسؤولية الجميع، فهو من الملة

اإلبراهيمية ومن الشريعة المحمدية.

شاهد واستمتع مع أسرتك
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4-وضع إجراءات صحية علمية عالية المستوى لمنع

نشر الفايروس ، وتحقيق حج آمن بمشيئة الله تعالى .

1-  إيقاف العمرة مؤقًتا للمواطنين والمقيمين في

المملكة والقادمين من خارجها. 

جهود حكومة المملكة العربية السعودية في المساهمة في تحقيق األمن
والطهر للبلد الحرام في ظل جائحة كورونا

تصفح مع طفلك مجلة ميك العدد
الخاص بالتوعية بفايروس كورونا

2- قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين بإقامة

شعيرة الحج بأعداد محدودة جدا؛ تجسيًدا للمسؤولية

تجاه الدين بإقامة  الشعيرة، وتجاه اإلنسان بالحفاظ

على صحته وحياته.

3- استشعارا للمسؤولية تجاه الوطن و مقدساته ،

وتكاتفاً وتالحماً مع القيادة الحكيمة من جميع

القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات واألفراد ،

جاء إطالق الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار وباء

کورونا؛ ليؤكد على أن للجميع دورا في احتواء هذه

األزمة والتخفيف من آثارها ، ولمكة والمناطق حولها

نصيب وافر من ذلك.  فامتثال األوامر التي تصب في

المصلحة العامة من اإلسهام في تحقيق األمن

الشرعي لمكة المكرمة.

انقر على الصورة للتصفح 
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الطريقة :يهدف إلى :

الطريقة :يهدف إلى :

نشاط  أسري تفاعلي (2)

 االستزادة من المعلومات حول
تطهير البيت الحرام

اطلب من أبنائك النقر على الرابط
إلعادة ترتيب القطع لتتضح الصورة
وتنافس معهم (من سيحقق أقل

مدة زمنية في ترتيب القطع ) .

نشاط  أسري تفاعلي (3)

صّمممارسمصّور
مايوحي لك بعمارة اإلنسان للمكان

نشاط  أسري تفاعلي (1)

الطريقة :يهدف إلى :

 أن يتعرف األطفال على مفهوم األمن في
البلد الحرام

اسأل طفلك: ياترى هل كل شيء يجب تأمينه
في مكة؟ سيجيبكم ميك على هذا السؤال من

خالل قصة حمام الحرم

تحيك الصورة ما اليحكيه القلم؛ لذا
َأْثِر الساحة بما يمثل أهداف النشاط 

انقر  لتصفح  القصة

انقر لتحميل اللعبة 
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إبراز الجهود المبذولة حول تطهير
المسجد الحرام

دورنا في تحقيق طهر المسجد
الحرام حال زيارته

دورنا مع أوالدنا عند زيارة المسجد
الحرام 

https://drive.google.com/file/d/1MNKNOa-1PqwMzO_9h1xHS1UdqLCzXj74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNKNOa-1PqwMzO_9h1xHS1UdqLCzXj74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNKNOa-1PqwMzO_9h1xHS1UdqLCzXj74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNKNOa-1PqwMzO_9h1xHS1UdqLCzXj74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNKNOa-1PqwMzO_9h1xHS1UdqLCzXj74/view?usp=sharing
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=256945eb66c8
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=256945eb66c8


1-   خصيصة                                     ذكرت في القرآن ثمان مرات.

2-                                  تعني العودة والرجوع بشوق دون كلل أو ملل.

3-   يتجه المسلمون إلى                                   في اليوم خمس مرات.

4-   تأتيها الثمرات من                                 مكان ألنها بلد  

5-   مكة بلد                                    منذ أن خلق الله السماوات واألرض.

6-   جعل الله في مكة                                    األرواح واألبدان.

7-   أمر الله عز وجل نبيين من أنبيائه بتطهير مكة لتكون بلد

8-   في اصطفاف المسلمين حول الكعبة                                     للعالمين.

الطريقة :يهدف إلى :

نشاط  أسري تفاعلي (4)

صل الحروف ببعضها لتكتمل الكلمات
 ثم امأل كل فراغ بما يناسبه

 التعرف على مقومات المكان التي تبعث
الناس لعمارته على مدى األزمان
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نشاط  أسري تفاعلي(5)

الطريقة :يهدف إلى :

التعرف على آيات  األمن في القرآن
الكريم

إلثراء المعرفة لدى أبنائك قم بتحفيزهم على
وصل اآليات المختصة باألمن بالسؤال المرتبط
بها من خالل المتاهة لتكتمل المعلومة لديهم

{وهذا البلد األمين } التين

أول ما نزل من
القرآن الكريم

بمكة المكرمة 
 عن األمن

آخر ما نزل من
القرآن الكريم
بمكة المكرمة
ذاكراً  األمن 

{أولم يروا أنا جعلنا حرماً ءامناً } العنكبوت

{وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً } البقرة 

{لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} الفتح

أول ما نزل من
القرآن الكريم
بالمدينة  عن

األمن

آخر ما نزل من
القرآن الكريم
بالمدينة  عن

األمن
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منح 
البلد الحرام

 جبي ثمرات كل شيء إليه

ية حمل بضائع الدنيا إليه
نو

مع
 ال

ت
كا

لبر
ا

َل َبْيٍت ُوِضَع َأو وصف الله تعالى بيته الحرام بالبركة فقال تعالى: {إِن
ْلَعاَلِميَن} (آل عمران:96)  َة ُمَباَرًكا َوُهًدى ل ِذى ِبَبك اِس َلل ِللن

ة والمعنوية . فبركة البيت تشمل البركات الحسي

منح الشريعة

يِن ِمْن َحَرٍج} (الحج:78)،  الدين اإلسالمي قائم على السهولة ورفع الحرج، قال الله تعالى: {َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد
واإلسالم ال ُيكلف المرء إال ما ُيطيق.

أعطى الله تعالى العامل أجر عمله غير
منقوص؛ بعدله، وضاعفه له بكرمه
ورحمته، فقال في العدل: {َفَمن َيْعَمْل
ٍة ّخْيًرا َيَرُه} (الزلزلة:7)، وقال في ِمْثَقاَل َذر
المضاعفة: {َمن جآَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر

َأْمَثاِلَها} (األنعام:160).

من سماحة الشريعة وتحفيزها على
الطاعة: عدم وجوب الحج إال مرة في
العمر للمستطيع، والزيادة نفل،
وحّث على إقامته للقادر، وجعل

ثوابه الجنة وتكفير الذنوب.

منح ال محدودة

ية
س

لح
ت ا

كا
لبر

ا

ما تمنحه الكعبة واآليات البينات للناس من الهدى والداللة
على الله تعالى

 ما يحصل للناس من الثواب وعظيم األجر حال القرب منه
بالطواف والحج والعمرة والصالة واالعتكاف 

مايحصل للناس من الثواب وعظيم األجرعلى حال البعد عنه
بالصالة نحوه والدعاء،وبالحنين واالشتياق والتعظيم واإلجالل
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 التكبير المطَلق والمقيد

يوم عرفة يشهده الحجاج محرمين ملبين ويباهي الله بهم مالئكته، ويصومه غير الحجاج؛  ليشتركوا جميعا

في فضيلة هذا اليوم العظيم والفوز بغفران الذنوب.

عيد األضحى ثاني أعياد المسلمين، يفرح به المسلمون ويشاركون الحجاج في فرحهم بأداء الشعائر.

األضحية سنة مؤكدة وشعيرة عظيمة، يشترك فيها الحجاج وغيرهم من المسلمين في التقرب إلى الله

تعالى وتعظيم شعائره.

الطريقة :يهدف إلى :

منح 
عشر ذي الحجة

عشر ذي الحجة أيام فاضلة، فيها منح عظيمة لإلنسان الحاّج وغير الحاّج،
وُيستحّب فيها كثرة االجتهاد بأنواع الطاعات، ومن ذلك:

نشاط  أسري تفاعلي

 صلة األرحام، واإلحسان إلى الجار، وتفقد
األحباب، فعشر ذي الحجة خير أيام الدنيا، وخير
أفعال العباد ما كان أخلصها لله وأنفعها للعباد.

شارْك أبناءك في إخراج فكرة تنشر بها
المنح المرتبطة بعشر ذي الحجة  لمن

حولك.

َم - قال: (ما من ى اللُه َعَلْيِه َوَسل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - َصل
أيام أعظم عند الله وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام العشر فأكثروا فيهن

من التهليل والتكبير والتحميد). 

منح ال محدودة 
أفضل أيام الدنيا محروم ٌ من فاته اغتنامها

واه أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاكر.
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