
 مقدمة اذاعة مدرسية عن بر الوالدين جاهزة للطباعة

بعد بسم هللا الرحمن الرحيم، وأفضل الصالة والتسليم على خير الخلق محمد الّصادق الوعد األمين، إّن ديننا الحنيف 

لكونه كمسلمين يحضنا على بر الوالدين واإلحسان إليهما عندما يكبران بالسن، فاألب يجب أن يبقى المثال األعلى 

يضحي بصحته ويعمل طواالً في سبيل أن نرقى ويعلو شأننا بين اآلخرين، وكذلك هي األم التي تفني عمرها في 

خدمتنا والسهر على راحتنا بال كلل، كالهما لهم األفضال في وجودنا بسعيهم أّن نحيا حياة الكرام، لذا علينا تلبيتهم عند 

ل وعمالً ببرهما أمرنا به ديننا الحنيف، واآلن نبدأ برنامج اليوم لإلذاعة المدرسية احتياجهم لنا اعترافاً منّا بتلك األفضا

 :حول فكرة بر الوالدين، بمساهمة الطالب النجيب .... فليتفضل مشكوراً 

 كلمة عن بر الوالدين قصيرة :شاهد أيًضا

 مقدمة عن بر اْلَواِلَدْيِن كاملة

بسم هللا نبدأ هذا اليوم الجميل، وعلى هدي نبينا الكريم نسير بإذن هللا تعالى، موضوع إذاعتنا المدرسية اليوم عن بر 

نجتنب فيها المحظورات،  الوالدين وهو من المواضيع الحساسة في مجتمعنا المسلم، والتي أمرنا سيد الخلق أن

أعزاءي الطلبة األب واألم هم سبب الوجود وبهما ندخل الجنة أو نبتعد عنها، جعل هللا في عطائهم وجوادهم دروساً لنا 

...... سيلقي على مسامعنا   كي نقتدي بهم ونعمل عملهم، يجب أّن نؤمن بضرورة احترام تضحياتهم ألجلنا، وزميلكم

والدين وحكم عقوقهما في الشرع، مستشهداً بأقوال وحكم العظماء واألحاديث النبوية الشريفة كلمات عن ضرورة بر ال

 .بهذا الصدد

 هل تعلم عن بر الوالدين لالذاعة المدرسية جاهزة :شاهد أيًضا

 مقدمة اذاعة مدرسية عن بر الوالدين قصيرة

بعد البسملة والصالة على رسول هللا األسوة الحسنة، يبدأ سريعاً الطالب ...... بسرد ما بجعبته من كلمات رقيقة 

الشرعية والدنيوية، مذكراً إيانا من خاللها  ومعبرة اختارها لنا، ليصف خاللها معاني ومقاصد بر الوالدين، وغايتها

في الحياة هم فرصة ال بد من اغتنامها لضمان الجنة بعد التكلل بالرضى من الخالق، فليتفضل وله   بأن الوالدين

 .الشكر

 تعبير عن بر الوالدين قصير جدا وكامل :شاهد أيًضا

 مقدمة إذاعة مدرسية عن بر الوالدين للبنات

بـسـم هللا الرحـمن الّرحيم بناتي الطالبات، موضوعنا اليوم عن بر الوالدين وطاعتهما، إّن األب واألم نعمة من هللا 

ليِك ابنتي كسب رضا هللا وبوالديِك باحترامهما وتبجيلهما، فهما سبب وجودك في الحياة وقد ووجودهما بيننا رحمة، ع

أمرك هللا بالطاعة لهما واالبتعاد عما يؤذهما إال فيما يخالف شرع هللا، وحول موضوع بر الوالدين تعتي زميلتكم 

لولدين، ندعوها للمنصة بعد الكر والتقدير....... منصة اإلذاعة لتروي على مسامعنا ما في جعبتها من أفكار لبر ا . 

 موضوع عن بر الوالدين قصير جدًا :شاهد أيًضا

 إذاعة مدرسية عن برالوالدين

تعتبر اإلذاعة المدرسية من األساليب الحديثة المتبعة في توعية الطلبة بقيم المواضيع المطروحة فيها، إذ تسعى 

اإلدارة في بعض المؤسسات التعليمية لتخصيص برنامج يومي غالباً ما يكون صباحي، لتوجيه عناية الطلبة لنقاط 
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نيوية، وعلى سبيل المثال موضوع بر الوالدين وهو موضوع مهمة وجوهرية في الحياة سواًء باألمور الدينية أو الد

فيما يلي إذاعة مدرسية عن بر الوالدين ضمن برنامجنا اإلذاعي الصباحي، وهي  إذاعتنا المدرسية اليوم، : 

 خطبة محفلية عن بر الوالدين قصيرة :شاهد أيًضا

 كلمة الصباح عن بر اْلَواِلَدْيِن قصيرة ومكتوبة

نَساَن بَِواِلدَْيِه  ْينَا اإْلِ أمرنا هللا تعالي باإلحسان لوالدينا وتحمل مسؤلياتنا تجاههم عندما يكبران، قال تعالى: }َوَوصَّ

هُ   َسنَةً قَاَل َرّبِ كُْرًها َوَوَضعَتْهُ كُْرًها ۖ َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاََلثُوَن شَْهًرا ۚ َحتَّٰى إِذَا بَلََغ أَشُدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعينَ إِْحَساًنا ۖ َحَملَتْهُ أُمُّ

يَِّتي ۖ إِنِّي تُْبُت أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَٰى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَ  ْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُّرِ

، فللوالدين علينا حق واألولى أن نبرهم ونرد الدين لهم بحفظ ماء وجههم وإكرامهم [1]إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسِلِميَن{

وقد ربط هللا تعالى   ب وأرق علينا حتى بتنا رجاالً،بالطاعة، وتقديم ما يجعلهم يفخرون بنا عرفاناً بجميلهم من تع

لن يذوق طعم الجنة، والمقصود ببر رضاه على العبد برضا والديه عليه، فمن لم يرضي والديه فيما ال يخالف هللا 

ود الوالدين ليس الطاعة فقط بل اإلحسان إليهما ومزاورتها و وإيالءهما األهمية قبل الولد والزوج، فهما سبب الوج

 .ومفتاح الجنى بعد رضا هللا

 موضوع تعبير عن بر الوالدين قصير وسهل :شاهد أيًضا

 سؤال وجواب عن بر اْلَواِلَدْيِن اذاعة مدرسية

واآلن يتقدم زميلكم الطالب ...... إلى منصة اإلذاعة المدرسية، وفي جعبته عدداً من األسئلة حول موضوع إذاعتنا 

 :اليوم عن بر الوالدين، واألجوبة الدقيقة والصحيحة عنها، وهي كما يأتي

 وتقرهما  أي أن تكون محترًما معهما قواًل وفعاًل وأن تحترم آرائهما ماذا يعني أن أكرم أبي وأمي؟

 .وتقدرهما

 في القرآن الكريم قدم هللا تعالى األب واألم على الزوج  ماذا يجب أن يكون ترتيب األولويات في عائلتنا؟

 .والولد كأولويات

 ورد وجوب طاعة الوالدين وتقديرهما في ثمانية منازل من القرآن  ماذا يقول كتاب هللا عن طاعة الوالدين؟

 30 -من البقرة  83 -من األنعام  151 -من النساء  36 -اإلسراء  23 -من األحقاف  15الكريم، اآليات )

من سورة العنكبوت( 8 -من سورة نوح  28 -من سورة مريم  32حتى  . 

 حثنا على برهم واإلحسان إليهم، والعطف عليهم لتهوين  الكبار؟ ماذا يقول كتاب هلل بشأن االهتمام بوالدينا

 .عجزهم في أعينهم

 بالنصح مع طاعتهم على ما يرضي هللا تعالى كيف نكرم الوالدين المسيئين؟ . 
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