
 مقدمة اذاعة عن الحج

محمد النبي األمين وعلى آله وصحبه أجمعين، بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا 

أما بعد، فإننا ومع إشراقة شمس يوم جديد نطل عليكم بإذاعتنا المدرسية التي تدور فقراتها حول فريضة الحج، التي تعتبر  

 .خامس أركان اإلسالم، لعظم شأنها وأهميتها، فهي واجبة على كل مسلم مرة واحدة في العمر إذا استطاع أن يؤديها

 فقرة تالوة القرآن الكريم

نبدأ أولى فقراتنا لهذا اليوم مع تالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب "اسم الطالب" فليتفضل، أعوذ  

ئفين  باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم: "وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك بي شيئًا وطهر بيتي للطا

والقائمين والركع السجود * وأذن في الناس بالحج يأتوك رجااًل وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم 

 .ظيمصدق هللا الع"ويذكروا اسم هللا في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة األنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير

 فقرة الحديث النبوي الشريف

صدق هللا العظيم، واآلن نستلهم من وحي النبوة مع فقرة الحديث الشريف التي يقدمها لنا الطالب "اسم الطالب": قال رسول هللا  

لفضة، وليس صلى هللا عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفيالكير خبث الحديد والذهب وا

 .صدق رسول هللا "للحجة المبرورة ثواب إال الجنة

 فقرة معلومات عن الحج 

إن فريضة الحج هي أحد أجمل المناسك في ديننا الحنيف، فبها يعود اإلنسان كيوم ولدته أمه فيتطهر من ذنوبه جميعها، غير أن 

لى المؤمن الحاج أن يؤديها، وهي: اإلحرام، الوقوف بعرفة، طواف اإلفاضة، السعي بين للحج العديد من األركان التي يجب ع

الصفا والمروة، الحلق أو التقصير. كما أن للحج واجبات كالمبيت بمزدلفة واإلحرام من الميقات ورمي الجمرات والمبيت بمنى  

 أيام التشريق والوقوف بعرفة والحلق وطواف الوداع

 فقرة هل تعلم عن الحج

واآلن مع فقرة هل تعلم والتي نستمد منها الكثير من المعلومات عن فريضة الحج يقدمها لنا الطالب "اسم الطالب" فليتفضل 

 :مشكوًرا

 هل تعلم أن الطواف ببيت هللا سبعة أشواط؟  •

 هل تعلم أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؟ •

 هل تعلم أن الحج فرض على كل مسلم ولو لمرة واحدة في العمر؟  •

 هل تعلم أن الوقوف بعرفة يعتبر أحد شعائر الحج؟  •

 هل تعلم أن الطواف يبدأ من ركن الحجر األسود وينتهي عنده في كل مرة؟ •

 فقرة الدعاء

كل منا أن يدعو هللا عز وجل أن يرزقه زيارة بيته الحرام والحج فيه، لذا يقدم لنا فقرة الدعاء  مع اقتراب موسم الحج فإن على  

 :الطالب "اسم الطالب" تاليًا

 .اللهم ارزقنا وارزق جميع المسلمين زيارة بيتك الحرام •



 .أسألك اللهم أن تجعلني من زائرين بيتك الحرام في العام المقبل •

 .الحرام وطهرهم من ذنوبهم واقبل توبتهم اللهم احفظ جميع حجاج بيتك •

 .اللهم أكرمني وأحبابي بحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك المصطفى صلى هللا عليه وسلم •

 .اللهم اكتب لي ولوالدي الوقوف على جبل عرفات والمبيت بمزدلفة وحضور مناسك الحج جميعها يا رب •

 خاتمة اذاعة عن الحج

دارت فقراتها حول حج بيت هللا الحرام نسأل هللا أن يعجل لنا بزيارة بيته الحرام وأن يرزقنا  في ختام إذاعتنا المدرسية التي

وإياكم جميعًا أيها الزمالء الكرام زيارة النبي صلى هللا عليه وسلم، وندعو هللا أن تكون قد عمت الفائدة بهذه المعلومات التي  

 .قدمناها والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


