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 ورشة محطات لعيد األضحى

 

 الورشة ُمِعَدة لمجموعات -

هذا النموذج مالئم لعدة مواضيع ِبطريقة ممتعة ومبدعة  عن طريق هذا اإلرشاد 

 ُتعرض َمبادئ بناء وتفعيل الورشة ثم تعرض الفعالية حسب هذا النموذج .

 

 األهــداف :

 ومختلفة .*إبداع ُمَتَعِدد الفحوى عن طريق استعمال طُرق عديدة 

 *التعليم عن الطريق المتعة .

 *إبداع تقاليد للمناسبات بفعالية تربوية بالمؤسسة .

 

 مبادئ لبناء قالب لتفعيل ورشة جماعية :

(الفعالية ُتقام بغرفة كبيرة . المحطات مَوزعة على مساحة الغرفة ِبحيُث يمكن 1

 التحرك بسهولة .

 ( كل محطة ُمِعدة لتنفيذ مهمة بأحد المواضيع المتعلقة بالورشة . 2

 إمكانية أخرى عدة طرق: لغز , فيلم قصير , فعاليات إبداع ...

 ( لكل مجموعة وقت محدد لالشتراك بالورشة .3

( ينتقل األوالد كمجموعة واحدة من محطة إلى محطة وينفذون مًعا الفعالية 4

 الُمقترحة بكل محطة .

 ( فحوى الفعالية مالئم للمجموعة : جيل وقدرات المجموعة .5

 ( يجب تحديد وقت الفعالية لزمن محدد من ساعة إلى ساعة ونصف.6

 ( يجب أن تكون المحطات مزينة وَفعالٌة بحيث تكون جذابة للعين.7

 ( ُمَفَضل أن ُتَمِرر الورشة عن طريق ُمَرِكز المركز التربوي مع طاقم المؤسسة.8
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مواضيع العيد يمكن استعمال كل سنة ذات القالب ولكن كل مرة بموضوع ( ب9

 مختلف. 

مثال:" رأس السنة بالحواس "النحلة والعسل " , " جواب والتأسف " , " تقاليد رأس 

 السنة بالعالم " ...

 

 قصة عيد األضحى 

 القسم أ :

سارة التي أصبحت فيما بعد زوجته , ولوط  أول من آمن بدعوة النبي إبراهيم هم :

 الذي أصبح نبًيا .

لقد كان لسيدنا إبراهيم زوجتان . هاجر التي ولدت إسماعيل, سارة التي ولدت 

 إسحاق . 

كانت سارة زوجة سيدنا إبراهيم األولى عاقرا" )ال تلد ( فأشارت إلى زوجها 

ن مصر لخدمتها وِفعال فقد إبراهيم الخليل أن يتزوج جارتها هاجر التي جلبتها م

تزوج إبراهيم هاجر وأنجبت إسماعيل , كافأها هللا مشورتها ) المقصود لسارة ( 

لسيدنا إبراهيم بزواجه من خادمتها بان أصبحت تنجب وفعال" فقد أنجبت سارة 

 إسحاق مع أنها كانت طاعنة في السن هي وسيدنا إبراهيم كما كتب في القران . 

م وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل . لقد رحلوا من فلسطين من *وقد هاجر إبراهي

رغبة من سارة إلبعاد هاجر وابنها ألنها أصبحت ال تطيق رؤيتهم , لقد توجهوا 

إبراهيم وزوجته وإسماعيل الوليد إلى بالد ال يعرفونها , فقطعوا بالدا" كثيرة 

سكنوا في وادي  وأودية وجبال وصحاري حتى وصلوا إلى الجزيرة العربية , حيث

ليس به تمر وال شجر وال ماء وال طعام , وأبقى إبراهيم وزوجته وابنه ورحل 

 عنهما. 

فعندما عطش الوليد إسماعيل صار يبكي من شدة الجوع والعطش . فجنت إالم 

هاجر وصارت تبحث عن الماء فال تجد حولها إال السراب , فقد وصلت إلى جبل 

( ولكن لم يكن هناك شيء , وصعدت إلى جبل  ) موجود في مكة "االصفاسمه "
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, أيضا لم تجد شيًئا , وعندما اشتد بكاء الطفل , أصبحت  "المروىآخر اسمه "

تهرول بين الجبلين الصفا والمروة , سبع مرات ومن هنا جاء السعي في الحج بين 

  الصفا والمروة الذي يعتبر ركن من أركان الحج .   

يبكي واألم ال تعرف ماذا تفعل, فصار يضرب الولد إسماعيل برجليه األرض  االبن

 .الموجود اآلن في مكة "بئر زمزمفانفجرت من األرض الماء وهو"

وهذا الماء نجاهم من الهالك , وبفضله دبت الحياة في هذه األرض , فأصبحت األم 

  تأتي لتسكن حول الماء كما هو معروف من ترحال أهل البادية .

 لم يترك إبراهيم عائلته بدون آن يزورهم ويعرف حالهم . 

فقد كان يأتي إبراهيم لعائلته ليعرف أخبارهم لكي يؤدب ابنه إسماعيل تربية صالحة 

 تليق بأدب األنبياء . 

فاهلل قد هيأ النبوة إلسماعيل فنشأ نشأة صالحة , وحتى يمنحه هللا في إيمانه , اخبر 

 ن يذبح ابنه إسماعيل , وان هذا أمرا" من هللا ويجب تنفيذه .إبراهيم بواسطة الحلم أ

وفي الصباح جاء سيدنا إبراهيم ليخبر االبن إسماعيل بهذا الحلم , ولقد كان الجواب 

الذي يعبر عن إيمانه العميق , بان قال ألبيه : " يا أبت افعل ما تؤمر , ستجدني أن 

 شاء هللا من الصابرين " .

ه لتنفيذ أمر هللا , ولقد نام إسماعيل على األرض ورفع إبراهيم سار إبراهيم وابن

السكين يهوي بها على رقبة ابنه , ولكن في هذه اللحظة أمره هللا أن يتوقف , وفدى 

 هللا إسماعيل بكبش عظيم ليذبحه بدل إسماعيل . 

وتحول حزن إبراهيم وابنه إلى فرح , ومن هنا جاءت تسمية عيد األضحى الذي فيه 

 ذبحون فداًء وتقليًدا لموقف إبراهيم وإسماعيل . ي

لم تكن في  ذلك الوقت معبد للناس لعبادة هللا , فلهذا أمر هللا إبراهيم وإسماعيل , أن 

 يبنيا الكعبة ليكون بيًتا هللا على األرض .

وكان هذا أول بيت يوضع للناس وقد فرض هللا الحج على المسلمين وهو بمثابة 

 واف الكعبة التي بناها إبراهيم وابنه .طواف يقومون بط

 " بسم هللا الرحمن الرحيم " 

 "إن هذا لهو البالء المبين , وفديناه بذبح عظيم , وتركنا عليه في اآلخرين" . 
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 أألجوبة ألسئلة عيد االضحى

 لقسم ب:أ

 إسماعيل. ليفدي به سيدنا إبراهيم,سيدنا –فديه  –(: كبش الفداء 1ج)

 (: إبراهيم, إسماعيل, المالك جبرائيل , هاجر .2ج )

 ( : اسمها هاجر .3ج )

 ارض مكة المكرمة. –(: في واِد غير زرع  5ج )

 ( : في مدينة الخليل في فلسطين ) إبراهيم الخليل ( .6ج )

 ( : بئر زمزم . 8ج ) 

 (: اسمها سارة. 9ج ) 

 لزيارة بيت هللا الحرام وأداء مناسك الحج في األراضي المقدسة . ( : 11ج ) 

 ( :  11ج ) 

 أ . رمي جمرة العقبة .

 ب. ذبح الجدي . 

 ج. الحلق أو التقصير. 

 د . طواف اإلفاضة والسعي . 

 ( : رأى في المنام بان هللا يأمره بذبح ابنه . 12ج ) 

ن وفيه يقومون بالتضحية ذكرى لما (: عيد سنة هللا ورسوله فرًحا للمسلمي 13ج ) 

 فعله سيدنا إبراهيم عليه السالم. 

(: بشرت المالئكة سيدنا إبراهيم بحمل سارة وهي عجوز طلًبا لسيدنا  15ج ) 

 إبراهيم ويمكن القول بأنها الغيرة من هاجر. 
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 (: سبعة مرات. 16ج ) 

 والمروة . –( : الصفا  17ج ) 

 عد فترة رجع إليهم كان إسماعيل قد تزوج . (: نعم تركهم هلل وب 19ج ) 

 ( : بكبش سمين وجميل ليس به عاهٌة . 21ج ) 

( : حتى يكون مكان لعبادة هللا لجميع المسلمين ويبقى رمًزا للدعوة أمد الدهر  21ج ) 

 ( : بعد شهرين وعشرة ايام . 23ج )  
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