
 مقدمة إذاعة مدرسية عن الحج

ٌّد الورى وإمام الُمرسلٌن، نبً هللا صلى هللا - وحبٌب،، محمد بن عبدهللا بسم هللا الرحمن الرحٌم، والصالةُ والسالم على س

ٌّ، وسلم ، الذي أُرسل لنا بالٌقٌن والُهدى، بمعجزة الكتاب الُمبٌن الذي غلَب الشكوك وعجزت عّن، العقول، مستنًٌرا -عل

ٌّن الخاسرٌن، أما بعد  :بسنت، الجامعة ألحكام، الكرٌم، لنكون بالجنات من الفائزٌن، وال نكون مثل الهواة الفاسق

دٌرنا الفاضل، معلمٌنا الكرام، زمالئنا الطالب، أسعَد هللا صباحكم بكل خٌر، الخٌر الذي نبتدأ ب، ٌومنا، والخٌر الذي مُ 

وسننُ، على أكمل وج،، لنتحدث عن إذاعتنا عن الركن الخامس من أركان اإلسالم،  -جل جالل،-ٌهدٌنا ألداء فرائض هللا 

قط رأس رسول هللا، خٌر الخلق والنور المستنٌر، وفٌها الكعبة المشرفة قبلة أال وهو الحج، حج بٌت هللا الحرام، مس

المسلمٌن ومهوى أفئدتهم، فدعونا نستمع عبر أثٌر إذاعتنا المدرسٌة، إلى ما حضره لنا طالبنا المجتهدون عن هذه 

 .الفرٌضة من فقرات ملإها الخٌر والعظة عن عنها وعن فضلها

 إذاعة مدرسية عن الحج

 :ٌؤتً سندرج فقرات متنوعة تتعلق بفرٌضة الحج، على نحو الوتٌرة اآلتٌةفٌما 

 فقرة القرآن الكريم عن الحج

فً بداٌة إذاعتنا ال بّد من أن نستمع ألوعظ الكالم وأعجزه، كالم هللا تعالى، لنبدأ مع الطالب "...." بآٌات تتحدُث عن 

 :فرٌضة الحج وتعلٌماتها، فلٌتفضل مشكوًرا

ْعلُوَماٌت ۚ َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل فًِ اْلَحجِّ ۗ َوَما َتْفَعلُ  اْلَحج  } ُ ۗ أَْشُهٌر مَّ ْعلَْمُ، هللاَّ ٌَ ٍر  ٌْ وا ِمْن َخ

ا أُولًِ اأْلَْلَباِب * لٌَْ  ٌَ قُوِن  ْقَوٰى ۚ َواتَّ اِد التَّ َر الزَّ ٌْ ُدوا َفإِنَّ َخ ْن َوَتَزوَّ ُكْم ۚ َفإَِذا أََفْضُتم مِّ بِّ ن رَّ ُكْم ُجَناٌح أَن َتْبَتُغوا َفْضاًل مِّ ٌْ َس َعلَ

َ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ۖ َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َوإِن ُكنُتم مِّن َقْبلِِ، لَِمَن ا ُث أَ َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا هللاَّ ٌْ َن * ُثمَّ أَفٌُِضوا ِمْن َح الٌِّ َفاَض لضَّ

َ َكذِ  َناِسَكُكْم َفاْذُكُروا هللاَّ ُتم مَّ ٌْ ِحٌٌم * َفإَِذا َقَض َ َغفُوٌر رَّ َ ۚ إِنَّ هللاَّ اُس َواْسَتْغفُِروا هللاَّ ْكِرُكْم آَباَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكًرا ۗ َفِمَن النَّاِس َمن النَّ

ا َوَما لَُ، فًِ اآْلِخرَ  ٌَ ْن َنا آتَِنا فًِ الد  قُوُل َربَّ ا َحَسَنًة َوفًِ اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوقَِنا ٌَ ٌَ ْن َنا آتَِنا فًِ الد  قُوُل َربَّ ٌَ ِة ِمْن َخاَلٍق * َوِمْنُهم مَّن 

ُ َسِرٌُع اْلِحَسابِ  ا َكَسُبوا ۚ َوهللاَّ مَّ ئَِك لَُهْم َنِصٌٌب مِّ اِر * أُولَٰ  .{[1]َعَذاَب النَّ

 عن الحجفقرة حديث شريف 

ٌّ،، وتبٌن  صدق هللا العظٌم، بعد االستماع إلى طٌب الكالم، فإننا ننتقل إلى فقرة الحدٌث الشرٌف عن الحج، والتً تحث عل

 :مدى فضل،، والذي سٌقرأ على مسامعنا الطالب "...."، فلٌتفضل مشكوًرا

  وٍم أَْكَثَر ِمن أَْن ٌُ -صلى هللا علٌ، وسلم-قال رسول هللا ٌَ وِم َعَرَفَة، وإنَّ، : )ما ِمن  ٌَ اِر، ِمن  ُ فٌ، َعْبًدا ِمَن النَّ ْعتَِق هللاَّ

قوُل: ما أََراَد َهُإاَلِء؟ ٌَ ٌَُباِهً بِهُم الَماَلئَِكَة، ف ْدُنو، ُثمَّ  ٌَ  .([2]لَ

  ،َعْن أم المإمنٌن عائشة رضً هللا عنها قالت: )ٌا رسوَل هللاِ، نرى الجهاَد أفضَل العمِل، أفال نجاِهُد؟ قال: ال

 .([3]لكنَّ أفضَل الجهاِد حجٌّ مبرورٌ 

  رضً هللا عن،-عن أبً هرٌرة-  ِ ئَِل: أي  الَعَمِل أْفَضُل؟ َفقاَل: إٌَماٌن سُ  -َصلَّى هللاُ علٌ، وسلَّمَ -قال: )أنَّ َرسوَل هللاَّ

ِ قٌَل: ُثمَّ َماَذا؟ قاَل: َحجٌّ َمْبُرورٌ  ِ وَرسولِِ،. قٌَل: ُثمَّ َماَذا؟ قاَل: الِجَهاُد فً َسبٌِل هللاَّ  .(باَّللَّ

 صلَّى هللاُ علٌ، وسلَّم، فقلت: ا ًَّ بُسْط ٌمٌَنك فْْلُباٌِْعك، عن َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص رضً هللا عن،، قال : )أتٌُت النب

ٌَدي، قال: ما لَك ٌا عمُرو؟! قال: قلُت: أردُت أن أشَتِرَط، قال: تشَتِرُط بماذا؟ قلُت: أن  فبَسَط ٌمٌَن،، قال: فَقَبْضُت 

هِدُم ما كان َقْبلَ،، وأنَّ الهجرَة َتهِدُم ما كان قبلها، وأنَّ  ٌَ الَحجَّ ٌهِدُم ما كان  ٌُغَفَر لً، قال: أَما َعلِْمَت أنَّ اإلسالَم 

 .(...[4]َقبلَ،

 فقرة هل تعلم عن الحج

بعد أن استمعنا إلى فقرتً القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌف، ال بد من االستماع إلى بعض المعلومات الهامة التً تتعلق 

 :بفرٌضة الحج بصٌغة هل تعلم مع الطالب "...." فلٌتفضل مشكوًرا



 ل تعلم أن الحج ركن من أركان اإلسالم، وهو فرض على كل مسلم قادر مرة واحدة، وما ٌزٌد عن ذلك ٌعتبر ه

 .تطوًعا

 هل تعلم أن الحج فرض على المسلمٌن فً السنة التاسعة للهجرة. 

 أن الطواف ٌؤتً بعد عرفة ومقداره سبعة أشواط، وٌبدأ الطواف فً كل شوط من ركن الحجر األسود  هل تعلم

 .وٌنتهً ب،

  ،اإلسالم، فال ٌصح حج الكافر، والعقل، وشروط إجزاء وهً الحرٌة والبلوغ ًّ هل تعلم أن للحج شروط وه

 .وشروط وجوب أًٌضا

 ،هل تعلم أن الوقوف بعرفة هو من أهم شعائر الحج، وال ٌصح الطواف بالكعبة دون الوقوف بعرفة قبل. 

 ق علٌ، المسلمون اسم العٌد الكبٌر، ٌؤتً بعد الوقوف بعرفة، هل تعلم أن عٌد األضحى المبارك، أو كما ٌطل

 .وهو أول أٌام التشرٌق فً الحج

 فقرة دعاء الحج

بعد أن أستمعنا لفقرة هل تعلم، وتعرفنا على مدى أهمٌت،، وبؤن فرض على المسلم القادر، فال بد من دعوات تتردد فً 

 :وفً ذلَك سٌقدم لنا الطالب "...." فقرة الدعاء، فلٌتفضل مشكوًرا الصدٌد، لٌرزقنا أن الحج إلى بٌت، الطاهر المقدس،

 " اللهم ٌا أكرم األكرمٌن، نسؤلك أن تمن علٌنا بحجة قرٌبة، اللهم ال تمتنا حتى تكرمنا بزٌارة بٌتك الكرٌم ". 

 " رزق اللهم ارزقنً حج بٌت الكرٌم فً عامً هذا، وفً كل عام ما أبقٌتنً فً ٌسر منك وعافٌة، وسعة". 

 " اللهم اكتب لً ولوالدي الوقوف على جبل عرفات والمبٌت بمزدلفة وحضور مناسك الحج جمٌعها ٌا رب ". 

 " اللهم أكرمنً وأحبابً بحج بٌتك الحرام وزٌارة حبٌبك المصطفى صلى هللا علٌ، وسلم". 

 " زٌارتك بٌتك الكرٌم فً اللهم إنً أسؤلك بكل اسمك هو لك، سمٌت ب، نفسك أو أحد من خلقك، أن تكرمنً ب

 ."أقرب وقت

 فقرة حكمة عن الحج

بعد أن انتهٌنا من فقرة دعاء الحج، فال بّد أن ننتقل إلى فقرة حكم عن الحج ومناسكك،، لٌعرفنا علٌها الطالب "...."، 

 :فلٌتفضل مشكوًرا

 لبخاري فً صحٌح، عن من حكم الحج بؤن فٌ، نٌل لْلجر العظٌم إذا تم على أكمل وّج،، حٌُث أخرج اإلمام ا

ٌقول: من حج َّلل فلم ٌرفث، ولم ٌفسق، رجع  -: )سمعت النبً صلى هللا علٌ، وسلم-رضً هللا عّن،ُ -أبً هرٌرة 

 .(كٌوم ولدت، أم،

  ،وتعظٌم، بؤعمال الحج، كالتلبٌة، والذكر، والطواف، والوقوف بعرفة،  من حكم الحج بؤّن، إظهار لشعائر هللا

 .لمروة، وغٌر ذلك من الَمناسكوالسعً بٌن الصفا وا

  من حكم الحج أنها تهذب النفس وتقوم الخلق، فال تكبر وال تجبر، فإن هللا هو الجبار، وهذا من شؤن، أن ٌعلم

 .الناس الوحدة

  سبحان،-من حكم الحج أن فٌها تربٌة النفس اإلنسانٌة، وتهذٌبها، وتجدٌد اإلٌمان فٌها، وتجدٌد العهد مع هللا- ،

 .بالتزام أوامره، والتوبة إلٌ، من الذنوب والمعاصً

 خاتمة إذاعة مدرسية عن الحج



ث فٌها الطالب بارك هللا فٌهم عن عامة إلى ُهنا نكون قد وصلنا إلى ختام إذاعتنا المدرسٌة عن حج بٌت الحرام، حٌُث تحد

المعلومات التً تتعلق بفرٌضِة الحج، التً تغسل الذنوب، وتطهر القلوب، وتزٌد التقوى واإلٌمان، وتربً النفس، وتهذبها، 

ونسؤل هللا سبحان، وتعالى أن ٌكرمنا نحن وإٌاكم بزٌارة بٌت، الكرٌم، والوقوف على جبل عرفات، وأداء مناسك الحج 

املة، ونسؤل، غفران الذنوب، ونقاء القلوب، والتطهر من الخطاٌا كما ٌتطهر الثوب األبٌض من الدنس، وأن ٌقبلنا تائبٌن، ك

وفً الختام، أسؤل هللا حسن الخاتمة ودوام الطاعة والعبادة لوجه، تعالى، والحمد َّلل على ما هدانا، وما كنا لنهتدي لوال 

  .وبركات،ذلك، والسالم علٌكم ورحمة هللا 

  

 


