
 مقدمة اذاعة مدرسية عن يوم الجلوس االردني 

بسم هللا الّرحمن الّرحيم والّصالة والّسالم على سّيد الخلق محّمد، وعلى آله وأصحابه  

أجمعين، أّما بعد، فقد قدّر هللا للناس االنتماء إلى أوطان، وزرع في قلوبهم تلك الغريزة التي  

دة  تَربطهم بالَوطن وتجمعهم به، فها نحن اليوم على شفى ساعات من الُمناسبة الوطنّية الّسعي 

التي وضعت البالد على سّكة التّطوير والتّحديث، وكانت الّنواة األولى لوالدة البالد المستقّرة  

واآلمنة بعد فترة طويلة من التّقلّبات، فكان لجلوس الملك عبد هللا بن الحسين على عرش حكم  

تنا األردنية  البالد الدّور اإليجابي الذي ساهم في رسم مالمح الّسلم االهلي واالستقرار لمملك

الهاشمّية، وانطالقًا من ذلك نسرد لكم فقرات اإلذاعة المدرسّية التي تتحدّث عن تلك المناسبة  

 .،فكونوا معنا

 اذاعة مدرسية عن يوم الجلوس االردني 

 فقرة القرآن الكريم 

إحدى األمور التي نّصت عليها آيات    إّن طاعة هللا وطاعة الرسول وأولياء األمر هي •

ُسوَل   هللا، َ َوأَِطيعُوا الرَّ باالستناد على قوله تعالى: "َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

مِ  ُسوِل إِنأ ُكنأتُمأ تُؤأ ِ َوالرَّ ٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ تُمأ فِي َشيأ ِر ِمنأُكمأ فَإِنأ تََناَزعأ َمأ ِ  َوأُوِلي األأ نُوَن ِباَّللَّ

َسُن تَأأِوياًل  ِخِر ذَِلَك َخيأٌر َوأَحأ ِم اآلأ  .. "َوالأَيوأ

باالستناد   إّن طاعة هللا والّرسول وأولياء األمر، أحد ُسبل تحقيق األمن واألمان، •

ِن أَ  َمأ ٌر ِمَن األأ ِف أَذَاُعوا ِبِه َولَوأ  على اآليات القرآنية اآلتية: "َوإِذَا َجاَءُهمأ أَمأ ِو الأَخوأ

ُل  اَل فَضأ تَنأِبُطوَنهُ ِمنأُهمأ َولَوأ ِر ِمنأُهمأ لَعَِلَمهُ الَِّذيَن َيسأ َمأ ُسوِل َوإِلَى أُوِلي األأ ِ  َردُّوهُ إِلَى الرَّ َّللاَّ

َمتُهُ اَلتَّبَعأتُُم الشَّيأَطاَن إاِلَّ قَِلياًل   .  "َعلَيأُكمأ َوَرحأ

 فقرة الحديث النبوي 

باالستناد على الحديث   الُمسلم، إّن الّسمع والّطاعة هي أحد الحقوق الواجبة على  •

صلّى  -عن رسول هللا  -رضي هللا عنه وأرضاه-النبوي الذي رواه عبد هللا بن عمر 

ِء فيما أَحبَّ أوأ كِرهَ ما لمأ  - ، فقال: "- هللا عليه وسلّم السمُع والطاعةُ حقٌّ على المرأ

َع عليه وال طاعةَ  َمرأ بِمعصيٍة، فإذا أُِمَر بمعصيٍة فال سمأ  .  "يُؤأ

إّن طاعة ولي االمر الحاكم بما يُرضي هللا هي من األمور الواجبة التي ال يجب   •

الذي جاء فيه:   -صلّى هللا عليه وسلّم- باالستناد على حديث رسول هللا  الخروج عنها، 

ِ، فَإِذَا أََمَر بَِمعأِصَيِة َّللاَِّ  ِلِم َما لَمأ َيأأُمرأ ِبَمعأِصَيِة َّللاَّ ِء الأُمسأ   "َطاَعةُ اإِلَماِم َحقٌّ َعلَى الأَمرأ

 .  "فَال َطاَعةَ لَهُ 

ألمراء والملوك ليحكموا بأمره تعالى، فيقّوم هللا بهم شأن  سّخر هللا ا •

صلّى  -باالستناد على حديث عباده بن الصامت، الذي جاء فيه عن رسول هللا   العامة،

ُروَنُكمأ َما  -هللا عليه وسلّم فُوَنُكمأ َما تُنأِكُروَن، َويُنَّكِ :"َسَيِلي أُُموَرُكمأ ِمنأ َبعأِدي ِرَجاٌل يُعَّرِ

َ تَعَالَى، فَاَل تَعأتَلُّوا بَِرّبُِكمأ   .  "تَعأِرفُ وَن، فَاَل َطاَعةَ ِلَمنأ َعَصى َّللاَّ



جلوس فقرة كلمة عن عيد ال   

وعلى آله وأصحابه  بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والصالة والّسالم على سّيد الخلق محّمد، 

أجمعين، فقد شدّد رسولنا الُمصطفى على أهمّية االجتماع في الّرأي واالجتماع تحت سلطة  

الحق، فال تكون األّمة مفّرقة، بل تسعى إلى التّنظيم بكّل ما فيها، وها نحن في هذا اليوم  

في المملكة األردنّية  نحتفل بذكرى اليوم الذي تولّى به الملك عبد هللا بن الحسين َمقاليد الحكم 

للميالد، ليقوم على   1999الهاشمّية، والتي كانت مع يوم التاسع عشر من حزيران للعام 

تنظيم أمور العاّمة، ويضع البالد على سّكة التّطوير والتّحديث، وعلى الّرغم من قلّة الموارد  

اسّية واالقتصادّية، فما  والثّروات في بالدنا إاّل أّنها حاضرة عالمًيا في كافّة األصعدة السي 

علينا سوى التمّسك برسالة عيد الجلوس ورسالة أعيادنا الوطنّية لنزيد من انتمائنا للبالد  

،ونزيد من العمل تحت سلطة الّضمير واألمانة لنصل بالمملكة إلى المكانة التي تليق بها،  

الّسالم عيلكم ورحمة  شاكرين هلل على نعمة األمن واألمان، حامدين له على نعمة اإلسالم، و 

 .هللا وبركاته

 فقرة هل تعلم عن عيد الجلوس 

هل تعلم عزيزي الّطالب أّن مناسبة عيد الجلوس هي إحدى المناسبات الّرسمّية في   •

ق تاريخ التاسع عشر من حزيران لكّل عام ميالدي المملكة األردنّية الهاشمّية، وتواف . 

هل تعلم عزيزي الّطالب أّن الذّكرى األولى لعيد الجلوس كانت في التاسع عشر من   •

ميالدي 1999حزيران للعام  . 

هل تعلم عزيزي الّطالب أّن مناسبة عيد الجلوس كانت الخطوة األولى لتثبيت  •

مؤّسسات الدّولة األردنّية والخطوة األولى في تمتين عالقاتها مع مختلف الدّول  

 .العربّية واإلسالمّية

هل تعلم أّن مناسبة عيد الجلوس األردني هي األساس في إنشاء مؤسسات   •

ث سعى الملك عبد هللا بن الحسين إلى ُمشاركة الُمواطن  الديمقراطية في األردن، حي 

 .األردني في صنع القرار، عبر سلسلة من التشريعات

هل تعلم أّن جلوس الملك عبد هللا بن الحسين كان اللبنة األولى في بناء مؤسسة  •

عسكرّية على درجة من التأهيل والتدريب والتجهيزات لحماية الوطن وصيانة  

 .حدوده

عن عيد الجلوس  فقرة شعر  

  والتاريُخ والبشرُ هذا اإلماُم وهذا الركُن والحجُر *** واألرُض تشهدُ 

 هذا ابُن حيأدَر واألنساب تعرفه *** من آل هاشم سيأٌف سلّهُ القدَرُ 

 الِحلُم والعلُم في جنبيأه قد كُمال *** قلٌب وعقٌل هما كفّاه والبصرُ 

 يصافُح المجدَ في عّز يطاوله *** وينحني الجذعُ حتى يُقطف الثمرُ 

الجمال مهيٌب أيها القمرُ  فاَق الملوَك وأهَل األرض قاطبةً *** قطب   

 إنأ كانت الناُس باألنساب تفتخُر *** فآية الفخر َمنأ بالمجد يأأتزرُ 



 إذا تكلّم أغضى دونه البصُر *** ويخجُل البدُر منه حين ينتشرُ 

 ِسرأ يا ابن هاشَم واسكب في الرؤى *** واصدع بأمٍر فهذا الصبح ينتظرُ 

الشهيد على المحراب ينهمرُ وامتدّ جذعك في األرض يعانقه *** دُم   

ِب هّبوا طال نومكُم *** يكفي سباتاً فهذا الليُل ينحدرُ   يا أمة العُرأ

 هّبوا كراما بآل هاشم فاعتصموا *** عسى لكسٍر بعبد هللا ينجبر 

 فقرة عبارات عن يعد الجلوس 

يا مرحًبا باستقرار الوطن  يا مرحًبا بالُمناسبة التي حملَت لنا أطيب الذّكريات،   •

الجميل الذي يطيب لنا أن نفتخر به يوًما بعد آخر، دمَت في رعاية هللا يا جاللة 

 .الملك عبد هللا بن الحسين 

إّن فرحة عيد الجلوس الملكي األردني هي الفرحة التي تًيب قلب كّل ُمواطن   •

ها مالمح أردني أينما حلّت ُخطاه، فهي بصمة الخير الجميلة التي فاضت مع

 .التّطور والعُمران في بالدنا

ثالثة وعشرون عام ونحن على العهد مع جاللة الملك عبد هللا بن الحسين، نسأل   •

هللا تعالى أن يُبارك لنا في تلك المالمح الجميلة التي نفتخر بها ونرفع القامات ُحًبا  

 .لها

حظات التاريخّية  إّن ُمناسبة عيد الجلوس هي مناسبة الوطن الّسعيد، هي تلك الل •

التي نعود بها في ذاكرة الوطن إلى بداية الّنهضة والعُمران، فنرفع القبّعات ُشكًرا  

 .لجاللة الملك

نحتفل اليوم بمناسبة عيد الجلوس، فخًرا واعتزاًزا باالنتماء الوطني إلى المملكة   •

ولى أن األردنّية الهاشمّية، شاكرين لجاللة الملك هذا الجهد الكبير، سائلين الم

 .تدوم علينا نعمة األمان والحضارة

 خاتمة اذاعة مدرسية عن يوم الجلوس االردني 

مع فقرة العبارات الوطنّية نصل معكم إلى نهاية فقرات اإلذاعة المدرسّية الصباحّية التي  

تناولنا بها إحدى مناسبات الوطن العظيمة، تلك التي تولّى بها ملكنا المفدّى عبد هللا بن  

ن مقاليد حكم البالد، ليضع المملكة األردنّية الهاشمية على سّكة الّنجاح والتّطوير،  الحسي 

وليصنع منها وطًنا عزيًزا يليق بساكنيه وبسمعة أبناءه ،فكانت مملكتنا وال تزال عنواًنا  

للشهامة، وهي المكان اآلمن لكّلِ من داقت بهم ُسبل الحياة، فانتقلنا مع فقرات اإلذاعة في  

ث حوَل آيات القرآن واألحاديث النبوّية والّشعر وغيرها من المعلومات المهّمة،  الحدي 

...........شاكرين لكم ُحسن االستمتاع، زمالًء ومعلّمين، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . 

 


