
 مقدمة اذاعة مدرسية عن العشر االوائل من ذي الحجة

ًّ المرسلٌن، محمد بن عبدهللا الصادق األمٌن، أما بعد،  ٌّم، والصالة والسالم على سٌد الورى ونب بسم هللا الرحمن الرح

ٌّر، فإننا نبدأ حدٌث ٌّرة أٌام السنة، ُمدٌرنا الفاضل، معلمٌنا الكرام، زمالئً الطالب، أسعد هللا صباحكم بكل خ نا الٌوَم عن خ

أٌام العشر األوائل من ذي الحجة، ففٌها تتضاعف األجور، وٌعود ذلك إلى اجتماع أمهات العبادات واألعمال الصالحة 

فٌها التً ال تتحقّق فً غٌرها من المواسم واألوقات، ولذلك فقد شرع هللا تعالى فٌها عدًدا من األعمال الصالحة الغتنامها، 

ٌّة باستفاضة عن ما ٌتعلُق بها من أمور  وفً عظٌم فضل هذه األٌام الُمباركة سنتحدُث من خالل فقرات إذاعتنا المدرس

 .وأحكام وتشرٌعات دٌنٌة ُمختلفة

 اذاعة مدرسية عن العشر االوائل من ذي الحجة

ًّ ٌستفاُد مّنه فً معرفة معلومات وتشرٌعات دٌنٌة مختلفة، وفً ذلك سندرُج اذاعة  تعتبُر االذاعة المدرسٌة نشاط المنهج

 :مدرسٌة متكاملة الفقرات عن العشر األوائل من ذي الحجة

 ل من ذي الحجةفقرة قرآن كريم عن العشر االوائ

ٌُّر ما نستهُل به حدٌثُنا هو كالم هللا  الُمحكم فً أمره، الُمعجز فً لفظه، المتعبد فً تالوته، المفتتح بسورة  -جّل عالهُ -خ

، فلنستمع إلى آٌات من عظٌمِه -صلى هللا علٌه وسلم-الفاتحة، والمنتهً بسورة الناس، المنزل على حبٌبه تعالى محمد 

 :عكم الطالب "..."، فلٌتفضل مشكوًراٌتلوها على مسام

  ِْسر ٌَ ِل إَِذا  ٌْ ْفِع َواْلَوْتِر َواللَّ اٍل َعْشٍر َوالشَّ ٌَ  .([1]قال تعالى: )َواْلَفْجِر َولَ

  َْعلُوَماٍت ع اٍم مَّ ٌَّ ِ فًِ أَ ْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٌَ ْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َو ٌَ ن َبِهٌَمِة اأْلَْنَعامِ قال تعالى: )لِّ  .([2]لَٰى َما َرَزَقهُم مِّ

 فقرة حديث شريف عن العشر االوائل من ذي الحجة

ٌّة مبٌنة  ٌّم، بعد أن استمعنا آلٌات من كتاب هللا الحكٌم، فال بد أن نذكُر سنة نبٌه الحبٌب فً أحادٌث نبو صدق هللا العظ

وائل من ذي الحجة، حٌُث أن جمٌعها تحث المسلم على اغتنام هذه األٌام بالعبادات واألعمال لعظٌم فضل العشر األ

 :، وفً رواٌة ذلَك لٌتفضل الطالب "....." مشكوًرا-جل عالهُ -الصالحة التً تقربه من هللا 

  اٍم أْفَضَل منها فً هِذه؟ قال-صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا ٌَّ وا: واَل الِجَهاُد؟ َقاَل: واَل : )ما الَعَمُل فً أ

ْرِجْع بشًءٍ  ٌَ ٌَُخاِطُر بَنْفِسِه وَمالِِه، َفلَْم   .([3]الِجَهاُد، إالَّ َرُجٌل َخَرَج 

  فٌه َعْبًدا ِمَن النَّارِ -صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا ُ ٌُْعتَِق هللاَّ وٍم أَْكَثَر ِمن أَْن  ٌَ وِم َعَرَفَة، وإنَّه : )ما ِمن  ٌَ ، ِمن 

قوُل: ما أََراَد َهُؤاَلِء؟ ٌَ ٌَُباِهً بِهُم الَماَلئَِكَة، ف ْدُنو، ُثمَّ  ٌَ  .([4]لَ

  اٍم أعَظُم ِعنَد هللاِ، وال أَحبُّ إلٌه ِمن الَعَمِل فٌهنَّ ِمن هذه -صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا ٌَّ اِم : )ما ِمن أ ٌَّ األ

 .([5]الَعشِر، فأكثِروا فٌهنَّ ِمن التَّهلٌِل، والتَّكبٌِر، والتَّحمٌدِ 

 فقرة كلمة الصباح عن العشر االوائل من ذي الحجة

ٌّن وتخصٌصُهما للحدٌِث عن العشر االوائل من ذي الحّجة، فال بّد لنا أن نوضح عظٌم فضل هذه األٌام  بعد أن استمعنا للثقل

 :المباركة، ومّدى أهمٌتها فً تسوٌة النفس، وغفران الذنب، وقبول الُتوب، وفً ذلك فلٌتفضل الطالب "....." مشكوًرا

أنعم هللا تعالى على عباده بمواسم للطاعات والعبادات، ومن تلك المواسم األٌام العشر األولى من ذي الحجة، فقد حث النبً 

لى استغاللها باألعمال الصالحة وبجهاد النفس، ووصف العمل فٌها بأنه أفضل من الجهاد فً ع -صلى هللا علٌه وسلم-

األعمال الصالحة فً هذه األٌام بعمل معٌن، وجعل األمر مطلًقا،  -صلى هللا علٌه وسلم-، ولم ٌقٌد النبً -تعالى-سبٌل هللا 

لصٌام، وصلة الرحم، وتالوة القرآن، والحج، مما ٌعنً ، وا-تعالى-فالعمل الصالح أنواعه كثٌرة، وٌشمل ذلك ذكر هللا 

 .اجتماع أجل العبادات فً اإلسالم وأفضلها فً هذه األٌام

 عن العشر االوائل من ذي الحجة فقرة هل تعلم



ٌّقة بعد أن استمعنا لموجز من المعلومات عن األٌام الُمباركة من ذي الحجة، مع فقرة هل  اآلن حان موعدنا مع فقرة ش

 :تعلم، والطالب "....." فلٌتفضل مشكوًرا

  أقسم باللٌالً العشر االوائل من ذي الحجة فً القرآن الكرٌم، حٌُث قال تعالى:  -سبحانه وتعالى-هل تعلم أن هللا

 .()والفجر، ولٌال عشر

  هل تعلم أن فً العشر االوائل من ذي الحجة ٌقُع أفضل األٌام، وهو ٌوم عرفة، وهو ٌوم الحج األكبر الذي تغفر

 .فٌه الرقاب من النارفٌه الذنوب والخطاٌا، وتعتق 

 هل تعلم أن األٌام العشر من ذي الحجة هً األٌام العشر األولى منه، وتعد من أفضل األزمنة واألوقات. 

  تعالى-هل تعلم أن األعمال الصالحة فً العشر األوائل من ذي الحجة من أعظم وأحبِّ األعمال إلى هللا-. 

 تبر أٌام مباركة، الرتباطها بأٌام الفرٌضة الخامسة من أركان هل تعلم أن أول عشرة أٌام من شهر ذي الحجة تع

 .اإلسالم أال وهو الحج

 فقرة قصيدة عن العشر االوائل من ذي الحجة

فً بٌان أهمٌتها، وعظٌم فضلها، وفرحة المسلمٌن بقربها، فقد تغنى الشعراُء والكتاب فً األٌام العشر األوائل من ذي 

 :والطالب "...."، فلٌتفضل مشكوًراالحجة، واآلن مع قصٌدة عنها 

 أال ٌا باغً الخٌرات أْقبِل

ة الشهر الحرام  إلى ذي الحجَّ

 به العشر األوائل حٌن هلت

 أحب هللا خٌراً لألنام

 بها النفحات من فٌض ونور

ْر للصٌام  وعرفات َفَشمِّ

 بها النحر الذي قد قال فٌه

 إله العرش ذكرا لألنام

 بها المٌالد ٌبدأ من جدٌد

 إذا ما القلب ُطهر من سقام

 وبالحسنات فرج كل ذنب

 إذا شئت الوصول إلى المرام

ًَ الخٌرات أقبل  أال ٌا باغ

 فإن الشهر شهٌر للكرام

 إذا استهواك شٌطاٌن فأدبر

 وال تركْن إلى الفعل الحرام

 فقرة دعاء العشر االوائل من ذي الحجة



العشر االوائل من ذي الحجة، حٌُث أنها أٌام مباركة، كما أن الدعاء من ال بد للمرء المسلم أن ٌكثَر من دعائه فً األٌام 

األعمال الصالحة، فٌنبغً للمسلم أن ٌكثر فً هذه األٌام المباركة من الدعاء، وللمسلم أن ٌتطوع بما شاء من األدعٌة فً 

 :..." ، فلٌتفضل مشكوًراالعشر وال ٌلزمه التقٌد بدعاء معٌن، وفً ذلَك لنترككم مع فقرة الدعاء والطالب ".

 ًربً أسألك أن تغفر لً ولوالدي ولمن له حُق عل. 

 ًربً أسألك أن تجعلنً مقٌم الصالة، وأن تثبت قلبً على دٌنك، وأن تهدٌنً وتصلح حالً وتقبل توبت. 

  ربً أسألك العفو والعافٌة فً الدنٌا واآلخرة، ربً أسألك العفو والعافٌة فً دٌنً وُدنٌاي وأهلً ومالً، اللهم

استر عوراتً وآمن روعاتً، واحفظنً من بٌن ٌدي ومن خلفنً وعن شمالً، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 

 .تحتً

 عمل عمالً صالًحا ترضاه وأدخلنً برحمتك ربً أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت علً وعلى والدي وأن أ

 .فً عبادك الصالحٌن

  اللهم أنت ربً ال إله إال أنت خلقتنً وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما

 .صنعت، أبوء لك بنعمتك علً، وأبوء لك بذنبً، فاغفر لً، فإنه ال ٌغفر الذنوب إال أنت

 خاتمة اذاعة مدرسية عن العشر االوائل من ذي الحجة

مع ختام إذاعتنا المدرسٌة عن العشر االوائل من ذي الحجة، فإننا نحمد هللا ُسبحانه ونشكره على أن بلغنا هذه األٌام 

المباركة، لنتسارع إلى التوبة، والدعوة إلى المغفرة، والقنوط لنٌل عفو هللا ورحمته وغفرانه، فالفضل عظٌم فً األٌام 

لطالب أن تأخذوا من هذه األٌام العظٌمة وسٌلة للتغٌٌر نحو األفضل، ووسٌلة هذه، واألجر مضاعف، فأنصحكم زمالئً ا

للدعاء، والعمل الصالح كلُّه، والتقرب من هللا ُسبحانه باإلكثار من الطاعات والنوافل، والبعد عن المعصٌة والذنب، 

 .والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

  

 


