
1444مدرسية كاملة عن السنة الهجرية  اذاعة  

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

أجمعين، أسعد هللا صباح األحّبة، معلّمينا المحترمين، وزمالءنا األعّزاء، نقف معكم في هذه  

األّيام الّطيبة عبر إذاعة مدرستنا المدرسية التي عّودتنا على مواكبة جميع األحداث العظيمة  

لجميلة التي  والمفصلّية لالحتفال ببداية عام هجري جديد، واالحتفال في تلك الذّكرى ا

هي   -صلّى هللا عليه وسلّم-وضعت بصمتها في قلب كّل إنسان ُمسلم، فهجرة الّرسول محّمد 

المدرسة التي نتعلّم منها الخير والثّبات على العهد، ونُصرة الدّين والعقيدة واالبتعاد عن  

بي يا رسول  الذّنوب والخطايا، فنعود معها إلى الّصراط الُمستقيم، عليك سالم وسالمه يا حبي 

هللا، أسعد هللا صباحكم مرةً أخرى، فكونوا معنا في فقرات اإلذاعة المدرسة التي يقوم  

 .الّزمالء على طرحها عبر منّصة المدرسة

رة قرآن كريم عن السنة الهجريةفق   

ُ   صر الحبيب الُمصطفى في هجرته،إّن هللا تعالى هو من ن   • قال تعالى"إَِّلا تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ َّللاا
 َ  َمعَنَا ۖ فَأَنَزَل  إِْذ أَْخَرَجهُ الاِذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه ََّل تَْحَزْن إِنا َّللاا

ُ َسِكينَتَهُ َعلَيْ  ِ ِهَي اْلعُْليَ َّللاا ا ۗ  ِه َوأَياَدهُ بُِجنُوٍد لاْم تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الاِذيَن َكفَُروا السُّْفلَٰى ۗ َوَكِلَمةُ َّللاا
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ    "َوَّللاا

فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم   "إّن الهجرة النبويّة مستمّرة، طالما هجرنا الذّنوب والمعاصي، قال تعالى •
ن بَْعٍض فَالاِذيَن َهاَجُرواْ َوأُْخِرُجواْ  ن ذََكٍر أَْو أُنثَى بَْعُضُكم م ِ نُكم م ِ ِمن  أَن ِي َّلَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل م ِ

َسبِيِلي َوقَاتَلُواْ َوقُتِلُواْ ألَُكف َِرنا َعْنُهْم َسي ِئَاتِِهْم َوألُْدِخلَناُهْم َجنااٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها  ِديَاِرِهْم َوأُوُذواْ فِي 
ُ ِعنَدهُ ُحْسُن الثاَوابِ  ِ َوَّللا  ن ِعنِد َّللا    "األَْنَهاُر ثََوابًا م ِ

ريةفقرة حديث نبوي عن السنة الهج   

باَّلستناد على الحديث    تعالى لتكون مدرسة لجميع المسلمين، إّن الهجرة النبويّة كانت بأمر هللا  •
م في الخروجِ ِمن مكاةَ حيَن اشتَدا عليه  

"استأذَن أبو بكٍر رِضي هللاُ عنه النابيا صلاى هللاُ عليه وسلا
يُؤَذَن لك ؟ فقال  األمُر فقال له النابيُّ صلاى هللاُ عليه وسلام: )اصبِْر( فقال: يا رسوَل هللاِ تطَمُع أْن  

رسوُل هللاِ صلاى هللاُ عليه وسلام : ) إن ِي أَلرجو ( فانتَظره أبو بكٍر فأتاه رسوُل هللاِ صلاى هللاُ عليه  
وسلام ذاَت يوٍم ُظهًرا فناداه فقال له : ) أخِرْج َمن عنَدك ( فقال أبو بكٍر : إناما هما ابنتاي يا  

ناه قد أُِذن لي في الخروجِ ( ؟ فقال : يا رسوَل هللاِ الصُّحبةُ فقال  رسوَل هللاِ فقال : ) أشعَْرَت أ
النابيُّ صلاى هللاُ عليه وسلام : ) الصُّحبةُ ( قال : يا رسوَل هللاِ عندي ناقتاِن قد ُكْنُت أعَدْدتُهما  

با حتاى أتَيَا الغاَر  للخروجِ قالت : فأعطى النابيا صلاى هللاُ عليه وسلام إحداهما وهي الَجدعاُء فركِ 
وهو بثَْوٍر فتواَريا فيه وكان عامُر بُن فَُهْيرةَ غالًما لعبِد هللاِ بِن الطُّفَيِل بِن َسْخبرةَ أخو عائشةَ  

ها وكان ألبي بكٍر رِضي هللاُ عنه ِمْنَحةٌ فكان يُروح بها ويغدو عليهم ويُصبُِح فيَداِلُج إليهما ثما   أِلم ِ
ا خَرجا خَرج معهما يُعِقبانِه حتاى قِدموا المدينةَ يسَرُح فال يفَطُن   عاِء فلما به أَحٌد ِمن الر ِ "  



ة النبوية لالذاعة المدرسيةفقرة كلمة عن الهجر   

ه أجمعين، إّن  بسم هللا الرحمن الّرحيم، والّصالة على سّيد الخلق محّمد، وعلى آله وأصحاب 

من رحمة هللا تعالى أن جعَل لنا تاريًخا عزيًزا نفتخر به، ونعود إليه عند كّل حادثة، ومع  

بداية العام الهجري الجديد نُجدّد العهد بالهجرة إلى هللا تعالى، كما فعل سّيد الخلق محّمد،  

، فحادثة الهجرة هي  الذي جعله هللا القُدوة الحسنة التي يتوّجب أن نقتدي بها مع كّل حادثة

الحادثة األعظم التي غيّرت من مجري التّاريخ، والتي يتوّجب على الُمسلم أن يُحسن تناولها  

بالنّية الّطيبة، فها نحجن على أعتاب وداع عام كامل بما فيه من ذكريات وأحداث عظيمة،  

بل، فاللهم تقبّل مّنا وبما فيه من مواسم للخير والّطاعة ال نعلم حالنا بها هل قُبلت أم لم تُق

أعمالنا الّصالحة، وارزقنا التّوفيق في استقبال عام جديد ووداع عام آخر، والّسالم عليكم  

 .ورحمة هللا وبركاته 

  فقرة هل تعلم عن السنة الهجرية

هل تعلم عزيز الط الب أن  الهجرة النبوي ة تُصن ف على أن ها واحدة من األحداث العالمي ة التي   •
 .غي رت مجرى الت اريخ، وغي رت من شكل العالم

قام على تصحيح  هل تعلم أن  شهور السنة الهجري ة كانت معتمدة قبل اإلسالم، وأن  اإلسالم قد  •
 .مسارها، وتثبيت قدسي ة الش هور الُحرم

ميالدي، وأن  سي دنا   622هل تعلم أن  موعد الهجرة النبوي ة كانت بالتاريخ الميالدي توافق العام  •
 .ُعمر هو من قام على اعتمادها مناسبة لبداية تاريخ اإلسالم

وعدد شهور التقويم اإلسالمي   مر،هل تعلم أن  السنة الهجري ة تعتمد في تحديد الوقت على الق •
( فهي أقصر من السنة الميالدية 354( شهرا، بينما عدد أيامه )12) . 

سول   • هل تعلم أن  اعتماد السنة الهجري ة تم  باَّلستناد على بداية السنة وليس على موعد هجرة الر 
ل  .بالت حديد، حيث هاجر الحبيب في شهر ربيع األو 

الهجرية عن السنة  فقرة سؤال وجواب   

اشد الذي قام على اعتماد الت قويم الهجري قياسً  :السؤال • ا على هجرة الحبيب  من هو الخليفة الر 

 الُمصطفى في بداية التاريخ اإلسالمي؟ 
 .هو الخليفة عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه وأرضاه( :اإلجابة

 تُعتبر السنة الهجري ة أقصر من السنة الميالدي ة، كم يبلغ الفرق؟  :السؤال •
( يوم تقريبا، حيث يكون  11.2إن  الفرق بين التقويم الهجري والتقويم الميالدي يبلغ ) :اإلجابة

ا ) ( يوم30( يوم أو )29الش هر الهجري إم  . 
 ما هو الت اريخ الميالدي الذي يُقابل حادثة الهجرة النبوي ة؟  :السؤال •

سول الُمصطفى )صل ى هللا :اإلجابة  عليه وسل م( كانت مع  إن  الهجرة النبوي ة التي قام بها الر 

( ميالدي 622تاريخ ) . 
 كم عدد شهور التقويم الهجري، وكم عدد أيذام السنة الهجري ة لكل  عام؟  :السؤال •

( يوم354( شهر، وعدد أي ام السنة يبلغ )12إن  عدد شهور السنة الهجرية ) :اإلجابة • . 



  فقرة شعر عن الهجرة النبوية

 يا هجرة المصطفى والعين باكية *** والدمع يجري غزيراً منماقيها

*** من الجوارح كاد اليأس يطويها يا هجرة المصطفى هّيجت ساكنةً   

 هيجت أشجاننا وهللا فانطلقت *** منا حناجرنا بالحزن تأويها 

 هاجرت يا خير خلق هللا قاطبةً *** من مكةً بعد ما زاد األذى فيها 

 هاجرت لما رأيت الناس في ظلم *** وكنت بدراً منيراً في دياجيها 

فر قد عّما بواديهاهاجرت لما رأيت الجهل منتشراً *** والشر والك  

 هاجرت هلل تطوي البيد مصطحباً *** خالً وفياً كريم النفس هاديها 

 هو اإلمام أبو بكر وقصته *** رب السماوات في القرآن يرويها

 يقول في الغار ال تحزن لصاحبه *** فحسبنا هللا ما أسمى معانيها

1444خاتمة اذاعة مدرسية عن السنة الهجرية   

لسنة الهجرية نختتم اذاعتنا المدرسّية التي تناولنها بها تلك المناسبة  مع فقرة شعر عن ا

الّطيبة، وتلك الّنفحات الدّينة التي تفيض مع حادثة الهجرة النبوّية، شاكرين للزمالء تلك  

الجهود التي تعّرفنا من ِخاللها على معلومات عن السنة الهجرّية، وباقة من أجمل أسئلة  

بة، لنختم أخيرا مع الّشعر العربي الذي كان حاضًرا في تصوير  وأجوبة عن تلك المناس

مالمح تلك القّصة التي تفيض علة وقعها العيون، فنشكر لكم ُحسن االستماع، ونُبارك لكم  

 .العام الهجري الجديد، في توفيق هللا وأمانه، وكّل عام وأنتم بخير

 


