
مقدمة إذاعة مدرسیة عن الصالة
إن تعلیم الطالب أمور الدین واآلخرة، ھو جزء من المھام الموكلة للمؤسسة التربویة المتمثلة بالمدارس وما نحوھا من المنشآت التي

ترتبط بھا، ولذلك یتم تضمین مناھج التربیة الدینیة في كافة البرامج التعلیمیة الموضوعة من قبل الحكومة، بما في ذلك المنھاج
التربوي الذي یتم تدریسھ بالحصص، أو من خالل األنشطة األخرى كاإلذاَعة الَمدرسیة، وموضوع الّصالة من أھم المواضیع فیھا،

وفي مقالنا الیوم سوف نقدم عدة مقدمات لإلذاَعة الَمدرسیة عن ھذا الموضوع.
مقدمة إذاعة مدرسیة عن الصالة

خیر ما نبدأ بھ قولنا أن بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، الذي رضي لنا اإلسالم دیناً ولم یجعلنا من الضالین،
والصالة والسالم على خیر البریة الطاھر األمین، وأما بعد:

فالحمد � تعالى الذي أتم علینا نعمة الدین، وأرسل إلینا نبیھ -علیھ الصالة والسالم- بالحق والھدى، لیعلمنا أركانھ وواجباتھ حتى ال
نكون فیھ من الجاھلین، ومن المعلوم أن هللا تعالى فرض على المسلمین العبادات حتى ال یحیدوا عن الحق، وال یفسدوا باألرض،
فا� غني عن حاجتھ للناس بكل تلك العبادات، وإنما فرضھا لیكونوا ملتزمین، وحتى یتدبروا من أمرھم ویْنجوا بأنفسھم یوم یلقون

ربھم، وأولى ھذه العبادات التي یسأل هللا تعالى عبده عنھا یوم الحساب ھي الّصالة، التي رفع مقامھا لتكون عماد الدین، وسبباً
لِصالح أحوال المسلمین، وھذا ھو محور إذاعتَنا الَمدرسیة لھذا الیوم، حتى نتعظ ونعي جیداً أھمیتھا في حیاتنا بالدنیا واآلخرة، وبسم

هللا نبدأ أولى فقراتنا ……
مقدمة إذاعة مدرسیة ممیزة عن الصالة

بسم هللا الرحمن الرحیم ال إلھ إال ھو الھادي المعین، لھ الحمد على كل ما أعطى وما أخذ وفي كل وقت وحین، ولھ الحمد إذ أكرمنا
بالھدایة ولم یكلنا ألنفسنا ویتركنا في جھلنا غارقین، إذ أرسل إلینا نبیھ الصادق األمین، لیعلمنا ما خفي عنا ویبلغنا الرسالة ونكون لھ

من الشاكرین، وعلمنا أصول الدین، وتحمل ألجلنا ظلم الكفار حتى نصره هللا تعالى على القوم الظالمین، وأعز بھ اإلسالم وأعزنا
بھ، فالصالة والسالم على شفیع أمتنا یوم الدین، والسالم على صحابتھ المخلصین، والسالم على من سار على ھداھم وحافظ على

العھد، العھد الذي بین هللا تعالى وعباده المخلصین، وإنما ھذا العھد ھو الّصالة، فمن حفظھا حفظھ هللا تعالى یوم الدین، ومن تركھا
كان من الجاحدین والكافرین، فطوبى لمن حافظ على صالتِھ ومات علیھا، وجعل هللا تعالى البركة بشبابنا الذین یحافظون على

صالتھم، وإن ھذا الموضوع الھام ھو ما سنتناولھ الیوم في إٍذاعتنا، سائلین هللا تعالى فیھ الخیر والھدایة
مقدمة إذاعة مدرسیة عن الصالة مختصرة

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الطاھر األمین، وعلى آلھ وصحبھ
أجمعین، وأما بعد:

السادة أعضاء ھیئة التدریس، السادة الحضور، أبناؤنا وفلذات أكبادنا الكلبة، أسعد هللا صباحكم بالخیر والیمن والبركة، البركة التي
تحل بنا من هللا تعالى بما صنعت أیدینا، فا� عز وجل یتعالى عن ظلمنا، إنما نحن من ظلمنا أنفسنا، سبحانك ربنا أنت العدل

المطلق، ومن عدلھ عز وجل أن بین لنا كل ما وجب علینا من العبادات، حتى ال تكون لنا الحجة یوم نلقى وجھھ الكریم، أیھا السادة
الحضور، إن حدیثنا الیوم ھو عن ركن من أھم أركان اإلسالم، الذي رفع مقامھ هللا عز وجل وجعلھ عماد الدین، أال وھو ركن

الّصالة، الّصالة التي تنھى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فما أكثر فوائد الّصالة في الدنیا واآلخرة، وما أعظم أجرھا وثوابھا عن
رب العزة والجاللة، ونبدأ اآلن أولى فقرات إِذاعتنا عن الّصالة وھي….

مقدمة عن الصالة وأھمیتھا
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى رب العالمین، الذي ھدانا إلى صراطھ المستقیم، واصطفانا من خلقھ وبلغنا رسالة الحق،

على ید نبیھ الطاھر األمین، فالصالة والسالم على خیر البریة وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وأما بعد:
فقد علمنا النبي -علیھ الصالة والسالم- أركان ھذا الدین، ولم یبخل علینا بعلٍم مما علمھ هللا تعالى، وخیر ما علمنا إیاه ھو طرق

العبادة الصحیحة وأھمیتھا، وأولى ما علمنا إیاه ھو الّصالة وكیفیتھا وأھمیتھا، فھي عماد الدین، وأولى أسباب رضا رب العالمین،
وأول ما یسأل عنھ المسلمین، یوم یلقون ربھم، فانظروا عظمة ھذا الركن عند هللا عز وجل، وال تقل أھمیتھ في السماء عن أھمیتھ

في األرض، وھذا ینطوي على الحكمة التي شاءھا هللا تعالى من فرض ھذا الركن العظیم، ومن خالل فقرات إِذاعتنا الَمدرسیة ھذه،
سوف نتعرف معاً على ھذا الّركن وأھمیتھ، ولن نطیل الحدیث لنتیح لطالبنا النجباء تقدیم ما حضروه من فقرات بالغة األھمیة عن

ھذا الموضوع…….


