
 

 أكاديمية إتقان للمعلم والمربي

 نصيب أبنائنا من موسم الحج

 إذا يكون الركن الخامس هو الحجنبدأ بأن نعلم األطفال حديث أركان اإلسالم الخمس: و. 

أركان البيت هى أعمدته التى تثبته وتحميه فال ينهار على صاحبه ولذا فإذا فقدنا ركنا أصبحنا معرضين 

 .النهيار البيت علينا. لهذا فإن أركان اإلسالم الخمس التي تذكرناها اآلن البد أن نتمسك بها وال نتركها أبدا

 ونتعاهد علي المحافظة علي الصالة   ورددوا الشهادتين :هيا بنا نردد الركن األول سويا

 

 ب  احإرراممال ارتداءمن ة عبرنشرح لهم ال

مساواة بين كل المسلمين فال غنى وال فقير وال مصرى أو سورى أو فلسطينى ولكن حقيقتنا أننا كلنا  
 .بعضنا البعض. هذا ما يجب أن يكون نساندمسلمون لله تعالى أمة واحدة، قلب واحد، 

 

 الطواف العبرة من

مؤمن والعالم كله على يمينك لتصلحه بيديك. وهذا تطوف حول الكعبة وهي على يسارك قريبة لقلبك ال 
. نقطة (ذلك وحدة الكون شيرعكس عقارب الساعة وي)الطواف في نفس اتجاه دوران الشمس حول األرض 

 .البداية حجر من الجنة والغاية في النهاية هي الجنة ايضا

 

 قصة السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل 

عندما تحس الجوع والعطش من  .كان هناك جوع وعطش هما ليسا موقفا نادرا بل كثير الحدوث القصة، في

 .يعد لك الطعام

 .أمي ومكانتها في قلبي فلندعو سويا: اللهم بارك لي في أمي وأسعد قلبها كما ربتني وأطعمتني

فى دوائر يمشون مشية  . )يمكننا أن نجعلهم يقومواالسعى يعلمنا أن نكون رياضيين أصحاب صحة وهمه

 الهرولة( أثناء تشغيل صوت التلبية

 

 صعد الى جبل عرفة ويسمي أيضا جبل الررمةنثم 

سيغفره الله لي طالما قررت عدم  وضي معرفة بالله وأن أعترف بخطأي يقتوالذي طلب المغفرة وهناك ن

 .تكراره

 

، حاول الشيطان أن يوسوس فعندما أراد سيدنا إبراهيم أن ينفذ أمر الله ويذبح سيدنا إسماعيل :قصةونختم ب 

 بها إبليس وابحصوات ورجم وا، أمسكوسيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيمله؟ لكن ن البعصيا ماوأن يأمره ماله
ونرمي الجمرات على حجر يرمز للشيطان. لنتعلم  ماههم. ولهذا فنحن في المزدلفة نقلداللعين فخاف وترك

 بغير ذلك؟ ءأو صديق سو الشيطانان نطيع الله دوما حتى لو وسوس لنا 


