
اذاعة مدرسیة عن فضل العشر االوائل من ذي الحجة جاھزة  للطباعة
إن ھذه األیام األولى من شھر ذي الحجة لھا الكثیر من الفضل الذي یعود على المسلم بالمغفرة والرحمة والثواب العظیم عند هللا عز

وجل، وتفقیھ الطالب بھا من الواجبات التي تقع على عاتق المؤسسة التربویة المتمثلة بالمدرسة، كجزء من تفقیھھم بتعالیم الدین
كاملة العناصر.فضل عشر ذي الحجةاذاعة صباحیة عنوفي مقالنا الیوم سوف نقدمالحنیف،

مقدمة اذاعة مدرسیة عن فضل العشر االوائل من ذي الحجة
خیر بدایة قول بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الطاھر األمین، وعلى آلھ

وصحبھ أجمعین، ومن اتبع الھدى من الصالحین، وأما بعد:
أساتذتنا المبجلین، القائمین على ھذه اإلذاعة، أبنائنا وبناتنا الطلبة، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، الخیر الذي یتفضل بھ الباري عز

وجل على عباده الصالحین والمھتدین، الذي أمرنا بالطاعات والعبادات، وخص بعض ھذه العبادات في أیاٍم معدودات، ومن خیرھا
وأكثر فضالً ھي العشر من ذي الحجة، التي قام زمالئكم الطالب بتحضیر الفقرات الجمیلة الملیئة بالحكمة والموعظة عنھا، ولن

أطیل الكالم حتى أفسح المجال لھم أن یسمعونا ما قاموا بتحضیره لھا، عبر أثیر إذاعتنا المدرسیة، فلیتفضلوا أثابھم هللا على ما
اجتھدوا بھ.

اذاعة مدرسیة عن فضل العشر االوائل من ذي الحجة
فیما یلي نقدم فقرات اإلذاعة المدرسیة عن فضل ھذه األیام، حیث یوكل إلى الكالب مھمة تحضیرھا وقرائتھا، لتفعیل المشاركة

البناءة لھم في المدرسة وفي المستقبل، وھي التالي:
فقرة القرآن الكریم عن فضل العشر االوائل من ذي الحجة

أحبائي في هللا، خیر ما نبدأ إذاعتنا ھو تالوة عطرة من الذكر الحكیم، فإنھا تؤلف القلوب وتسكن الروح، وسیتلوا علینا بعض السور
الطالب… فلیتفضل مشكوراً:

ْعلُوَماٌت ۚ َفَمن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجَّ َفَال َرَفَث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي قال هللا تعالى عن الحج وفضلھ ومناسكھ المباركة: {اْلَحجُّ أَْشُھٌر مَّ
قُوِن َیا أُولِي اْألَْلَباِب * َلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح أَن َتْبَتُغوا َفْضًال مِّن ْقَوٰى ۚ َواتَّ اِد التَّ ُدوا َفإِنَّ َخْیَر الزَّ ُ ۗ َوَتَزوَّ اْلَحجِّ ۗ َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُھ هللاَّ
الِّیَن * ُثمَّ أَِفیُضوا ِمْن ن َقْبلِِھ َلِمَن الضَّ َ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ۖ َواْذُكُروهُ َكَما َھَداُكْم َوإِن ُكنُتم مِّ ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا هللاَّ ُكْم ۚ َفإَِذا أََفْضُتم مِّ بِّ رَّ

َ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكًرا ۗ َفِمَن النَّاِس َمن َناِسَكُكْم َفاْذُكُروا هللاَّ ِحیٌم * َفإَِذا َقَضْیُتم مَّ َ َغفُوٌر رَّ َ ۚ إِنَّ هللاَّ َحْیُث أََفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا هللاَّ
َناَیقُوُل ْنَیاِفيآِتَناَربَّ ]1َخَالٍق}[ِمْناْآلِخَرِةِفيَلُھَوَماالدُّ

فقرة الحدیث الشریف عن فضل العشر االوائل من ذي الحجة
صدق هللا العظیم، وبعد أن سمعنا التالوة العطرة، نترككم مع قراءة من الطالب… لألحادیث النبویة الشریفة عن فضل ھذه األیام

والحج بھا، فلیتفضل مشكوراً:
ِ َفَلْم َیْرفُْث، وَلْم َیْفُسْق، َرَجَع● عن أبو ھریرة -رضي هللا عنھ- قال: "َسِمْعُت النبيَّ َصلَّى هللاُ علیھ وسلََّم یقوُل: َمن َحجَّ ِ�َّ

ُھ"[وَلَدْتُھَكَیوِم ].2أُمُّ
اٍم أْفَضَل منھا في ھذه، قالوا: وال الِجھاُد؟ قاَل:● قال النبي -علیھ الصالة والسالم- في فضل األیام العشر: "ما الَعَمُل في أیَّ

].3بَشيٍء"[َیْرِجْعفَلْمومالِھ،بَنْفِسھُیخاِطُرَخَرَجَرُجٌلإالَّالِجھاُد،وال
ُ فیھ َعْبًدا ِمَن● قال النبي -علیھ الصالة والسالم- في فضل یوم عرفة من األیام العشر: "ما ِمن َیوٍم أَْكَثَر ِمن أَْن ُیْعِتَق هللاَّ

اِر، ]4َھُؤَالِء؟"[أََراَدمافَیقوُل:الَمَالِئَكَة،بِھُمُیَباِھيُثمََّلَیْدُنو،وإنَّھَعَرَفَة،َیوِمِمنالنَّ
فقرة كلمة الصباح عن فضل العشر االوائل من ذي الحجة

وبعد ھذه التالوة الكریمة لكالم هللا تعالى، وحدیث رسول هللا -علیھ الصالة والسالم، أفسح المجال للطالب…. الذي سوف یسمعنا
كلمة الصباح عن فضل العشر من ذي الحجة، فلیتفضل مشكوراً:

السادة أعضاء ھیئة التدریس، زمیالتي وزمالئي الطالب، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، صباح مكلل بالرضا من هللا عز وجل، ھذا
الرضا الذي ھو نعیم المؤمنین وجحیم الجاحدین والضالین، ھذا الرضا الذي ال ینالھ المسلم إال بطاعة ربھ جل وعال، وطاعة نبیھ

الكریم -علیھ الصالة والسالم، وخیر الطاعات التي ینال المؤمن بھا ھذه المرضاة ھي أداء العبادات التي فرضھا هللا وسنھا رسولھ،
وأثوب العبادات وأكثرھا أجراً عند هللا تعالى، ھي التي یؤدیھا المسلم في األیام الفضیلة والمباركة، ومن أفضلھا عند هللا تعالى ھي

العشر من ذي الحجة، األیام التي یؤدي بھا المسلمین حول العالم بكافة أعراقھم وألوانھم ولغاتھم، مناسك الحج المباركة، التي
جزاؤھا الجنة بإذنھ تعالى، وفضلھا یعم من حج إلى بیتھ الحرام وكافة المسلمین في كل بقاع الدنیا، فنسأل هللا تعالى أن أن نكون ممن

منحھم ھذا الفضل، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا.
فقرة قصیدة عن فضل العشر االوائل من ذي الحجة

بعد ھذه الكلمة الجمیلة عن فضل ھذه األیام، أدعو الطالب…. للصعود إلى المنصة، لیسمعنا بعض من الشعر الجمیل عن فضل ھذه
األیام المباركة، فلیتفضل مشكوراً:

ة الشھر الحرام أال یا باغي الخیرات أْقِبل *** إلى ذي الحجَّ
بھ العشر األوائل حین ھلت *** أحب هللا خیراً لألنام

ْر للصیام بھا النفحات من فیض ونور *** وعرفات َفَشمِّ



بھا النحر الذي قد قال فیھ *** إلھ العرش ذكراً لألنام
بھا المیالد یبدأ من جدید *** إذا ما القلب ُطھر من سقام

وبالحسنات فرج كل ذنب *** إذا شئت الوصول إلى المرام
فقرة ھل تعلم عن فضل العشر االوائل من ذي الحجة

ھذه األیام المباركة یجب أن یدوم ذكرھا في كل وقت وحین لما لھا من فضل عظیم، ولذا، أترك المنصة اآلن للطالب… الذي سیردد
علینا بعض من المعلومات الھامة عنھا، في فقرة ھل تعلم، فلیتفضل مشكوراً:

ھل تعلم أن هللا تعالى ونبیھ أمر المسلمین بإكثار التھلیل والتكبیر والتحمید حتى یذكر اسم هللا تعالى في كل بقاع األرض.●
ھل تعلم أن أفضل أیامھا ھو یوم الوقوف بعرفة، وفضلھ یعم الحاج وغیر الحاج ممن أدوا الطاعات.●
ھل تعلم أن النبي -علیھ الصالة والسالم- كان یصوم العشر من ذي الحجة إال الیوم العاشر منھا.●
ھل تعلم أن النبي -علیھ الصالة والسالم- لم یحج فیھا إال مرة واحدة بحیاتھ الكریمة، وھي حجة الوداع.●
].5عشر}[ولیال*[والفجرتعالى:قالإذفضلھا،لشدةبھاأقسموجلعزهللاأنتعلمھل●

فقرة سؤال وجواب عن فضل العشر االوائل من ذي الحجة
ھناك المزید والمزید من المعلومات التي تتعلق بھذه األیام وفضلھا، ولذلك ندعو الطالب…. لیعتلي المنصة ویخبرنا المزید منھا في

فقرة سؤال وجواب، فلیتفضل مشكوراً:
متى فرض الحج في األیام العشرة من ذي الحجة؟السؤال:●
في العام التاسع للھجرة.الجواب:●
ذي الحجة؟ما ھي أفضل األعمال لغیر الحاج في العشرة منالسؤال:●
الصیام.الجواب:●
یوم العاشر من ذي الحجة؟لماذا حرم النبي -علیھ الصالة والسالم- الصیامالسؤال:●
ألن الیوم العاشر من ذي الحجة ھو یوم عید للمسلمین.الجواب:●
الحرم؟لماذا جعل هللا تعالى شھر ذي الحجة من األشھرالسؤال:●
من الشھر  فاألشھر الحرم ھي األشھر التي حرم فیھا القتالحتى یتسنى للمسلمین أداء فریضة الحج في األوائلالجواب:●

ألداء الحج والعمرة.
فقرة دعاء العشر االوائل من ذي الحجة

من مظاھر العبادات المستحبة التي یؤدیھا المسلم في ھذه األیام الفضیلة، أن یكثر من التضرع � والدعاء باسمھ الكریم، ولذلك أفسح
المجال للطالب…. الذي سیسمعنا باقة جمیلة من الدعاء، فلیتفضل مشكوراً:

اِر.● ْنَیا َحَسَنًة َوِفي اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ َنا آِتَنا ِفي الدُّ َربَّ
اللھمَّ اھِدنا فیَمن ھَدیَت وعاِفنا فیَمن عاَفیَت وتَولَّنا فیَمن تَولَّیَت وباِرْك لنا فیما أعَطیَت وِقنا َشرَّ ما قَضیَت إنَّك َتقضي وال●

نا وَتعاَلیَت. ُیقضى علیَك إنَّھ ال َیِذلُّ َمن واَلیَت َتباَركَت ربَّ
اللھم اكتب لنا المغفرة في ھذه األیام الفضیلة، واكتب لنا ذنباً مغفور، وحجاً مبرور، وسعیاً مشكور.●
اللھم اجعلنا ممن یحجون إلى بیتك الحرام، واجعل آخرتنا ونحن ساجدین بین یدیك وفي رحاب بیتك، إن إلیك إیابنا وأنت●

الغفور الرحیم.
خاتمة اذاعة مدرسیة عن فضل العشر االوائل من ذي الحجة

السادة الحضور، األساتذة الكرام، أبناؤنا الطلبة، مع ھذه األدعیة الجمیلة نصل إلى نھایة إذاعتنا المدرسیة، التي اجتھد فیھا طلبانا
الجسورین، حتى یقدموا لنا فیھا فقرات ملؤھا المعرفة والموعظة، عن ھذه األیام الفضیلة مبینن لنا فضلھا وثوابھا وأجرھا عن هللا
تعالى، وقبل الختام، ال بد لي أن أكرر على مسامعكم مدى أھمیة ھذه األیام في حیاة كل مسلم، وقدر العفو والمغفرة التي خص هللا

تعالى بھا عبده، سائلین المولى عز وجل أن یجعلنا ممن ینالون فضلھا، فإذا جاء ھذه األیام، كبروا وھللوا واحمدا هللا تعالى كما أمرنا
نبینا -علیھ الصالة والسالم- بذلك، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا.
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