
 مقدمة اذاعة مدرسية عن ليلة القدر

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، السالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته، مع إشراقة شمس يوم جديد نطل عليكم إخواني وزمالئي الكرام بإذاعة مدرسية عن ليلة القدر التي تقترب 

للحديث عن فضل هذه الليلة ومكانتها الكبيرة في ديننا الحنيف، وضرورة اغتنامها والعمل   منا، ونخصص فقراتنا لهذا اليوم

 .الصالح بها، وبسم هللا الرحمن الرحيم نبدأ فقراتنا معكم

 لكريم عن ليلة القدر فقرة القرآن ا

أولى فقراتنا لهذا اليوم مع آيات من الذكر الحكيم عن ليلة القدر يتلوها على مسامعكم الطالب "اسم الطالب" وليتفضل مشكوًرا: 

خير من  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم "إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر 

  .مألف شهر * تنزل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر * سالم هي حتى مطلع الفجر" صدق هللا العظي

 فقرة الحديث الشريف عن ليلة القدر

"اسم الطالب" وهي كما  واآلن مع فقرة الحديث الشريف الذي نقتبسه من هدي النبي عليه أفضل الصالة والسالم مع الطالب  

  :يلي

قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم: "أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر" صدق رسول  

  .هللا

 فقرة هل تعلم عن ليلة القدر 

هناك العديد من المعلومات الهامة والمتعلقة بليلة القدر التي ننتظرها جميعًا من العام إلى العام، لذا نقدم لكم أهم هذه المعلومات 

 :م الطالب" فيما يليفي فقرة هل تعلم مع الطالب "اس 

 هل تعلم أن ليلة القدر خير من ألف شهر؟ •

 هل تعلم أن ليلة القدر سميت بهذا االسم لما لها من قدر ومكانة وشرف عظيم؟  •

 هل تعلم أن القرآن الكريم أنزل في ليلة القدر؟  •

  عز وجل؟ هل تعلم أن المالئكة تتنزل في ليلة القدر بأمر هللا •

 هل تعلم أن ليلة القدر تقع في أحد أيام العشر األواخر من شهر رمضان الكريم؟  •

 فقرة قصيدة عن ليلة القدر

بعد فقرة هل تعلم عن ليلة القدر نقدم لكم فقرة قصيدة عن ليلة القدر التي تحمل أجمل األبيات الشعرية في وصف هذه الليلة  

 :لطالب" فليتفضلوجمالها ويقدمها لنا الطالب "اسم ا

 في ليالي األوزار بدًرا أطلي .. وقيود الشهوات في النفس فلّي 

 واسحقي ريحها الخبيث لدينا .. واملئي روحنا بريح الفل

 نبتت في بيدائنا ورة البشرى .. وفاضت فيها بنهر الطل

 أسر الشوق مهجة ورموًشا .. فبميعادك العزيز أهلي



 وإلى هللا كل من ضل دلي  وامسحي اليأس عن جباه الحيارى ..

 فقرة كلمة عن ليلة القدر

 :واآلن مع الطالب "اسم الطالب" نقدم لكم فقرة كلمة عن ليلة القدر عسى أن يكون فيها اإلفادة لنا جميعًا فليتفضل

ا سورة كاملة في القرآن الكريم، وقد تنزل ليلة القدر هي أهم ليالي العام لما فيها من أجر وفضل عظيم، فهي ليلة خصص هللا له

فيها المالئكة بالقرآن الكريم على قلب خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليها وسلم، وهي غير محددة تماًما فهي أحد 

ة القدر، وهو أمر األيام العشرة األخيرة من شهر رمضان المبارك، لذا فإن من قام العشر األواخر من هذا الشهر فقد أدرك ليل

من رسول هللا لنا يحثنا أن نلتمسها خاصة وأن هللا عز وجل قد اختصها بالمنزلة العالية من بين جميع الليالي، وفيها تقدر أرزاق  

 .الناس وأعمارهم، لذا علينا أن نغتنمها جميعًا بالعمل الصالح

 خاتمة اذاعة مدرسية عن ليلة القدر

بل وهكذا نصل إلى نهاية إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم والتي تناولنا فيها ليلة القدر في فقراتنا، وآخر دعوانا أن اللهم دلنا عليها وتق

في العتقاء من النار،  فيها أعمالنا وأعنا على قيامها على الوجه الذي ترضاه منا، واكتبنا في العشر األواخر من شهرك الكريم

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


