
 

 

 كلمة عن الرسول لالذاعة المدرسية

بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين، بسم هللا الذي بعث لنا رسوًلا نهتدي به بإذن هللا وأن جعلنا من القوم المسلمين،  

أمة برجل بواحد بل هو الرجل العظيم الذي جاهد في هللا حق جهاده حتى أتاه ليقينن وبلغ   -صلى هللا عليه وسلم-إّن رسول هللا 

هو العظيم في قدره الرحيم في قلبه الحكيم في عقله،   -صلى هللا عليه وسلم-مانة ونصح األمة، إّن رسول هللا الرسالة وأدى األ

أتاه هللا تبارك وتعالى جوامع الكلم فكان خير الرجال، وقد تحدث الصحابة رضي هللا عنهم عنه فأجادوا في الحديث ودافعوا عنه  

 .رزقنا هللا السير على خطاه وهو خير األنبياء عليه الصالة والسالم 

 لمة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم لإلذاعة المدرسيةك

ا فلقبه أهل   الحمد هلل رب العالمين الذي بعث لنا خير العالمين محمداا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أميناا على األمة وناصحا

، كيف يُمكن لقلم أن يُنصفه  قريش بالصادق األمين، أي كلمات يُمكنها أن تحمل ثقل الحديث ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

في الكالم وهو الذي آتاه هللا الشفاعة واختصها بها دوناا عن العالمين وعن األنبياء اآلخرين، فيُقال له يا محمد اشفع تُشفع وسل 

باتاا  من جهاد لنشر دعوته وقوة في الحق وث -صلى هللا عليه وسلم-تعطى وقل يُسمع لقولك، كل ذلك بسبب ما قدمه رسول هللا 

 .على الدين، وًل بدّ لنا نحن أبناء أمته من السير على هديه، رزقنا هللا تلك النعمة العظيمة وإياكم، والسالم

 كلمة صباح عن الرسول لإلذاعة

بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على النبي الكريم محمد الذي أدى الرسالة وائتمنه هللا على القرآن الكريم فما بدّل وًل غير بل 

لم يركن في يوٍم من األيام إلى الباطل وًل استكان إلى الظلم    -صلى هللا عليه وسلم-زلت عليه، إّن رسول هللا أدى األمانة كما أُن

بل كان سيفاا قوياا في سبيل نشر الحق وكلمة هللا، فلما كان كذلك عليه الصالة والسالم أصبح ًل بدّ أن نتخذه قدوة عظيمة فنسير  

يكون آخره سوى فوز بالدنيا واآلخرة، إخوتي إّن الطريق المستقيم يهبه صاحبه الراحة   على ما رسمه لنا من الطريق الذي ًل

في القلب والطمأنينة في النفس والهدوء في السريرة، فرزقنا هللا تعالى وإياكم سريرة طيبة ورزقنا السير على دربه عليه الصالة 

 .والسالم

 كلمة عن صفات الرسول لإلذاعة المدرسية

محمداا عليه الصالة والسالم، الحمد هلل الذي كور الليل على  بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على إمام المرسلين سيدنا 

صفاتاا ًل يجهلها   -عليه الصالة والسالم-سبباا في هدايتنا، وجعل في النبي  -صلى هللا عيه وسلم-النهار وجعل رسالة رسول هللا 

ع الذي كان يتقدم لما يخاف الرجال، وهو عاقل وًل تغيب عن إنسان، فهو الكريم الذي لينفق نفقة َمن ًل يخشى الفاقة، وهو الشجا

الصادق الذي ما قال مرة كذباا قطاا، وهو المسامح الذي بلغ تسامحه أن يعفو عمن آذاه وأخرجه وظلمه، إّن َمن عرف صفات  

م ارزقنا حسن  علم حقاا وصدقاا أنه ًل بدّ من اتباعه حتى ينال الفوز في الدنيا واآلخرة، فالله  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 .اًلتباع

 لنبوي لإلذاعة المدرسيةكلمة عن المولد ا

إّن المولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة على اختالف علماء أهل السنة في صحتها، ولكنّها مناسبة تذكرنا على األقل بيننا وبين 

عليه    واصطفاه هللا تعالى نبياا عن العالمين، ولد -صلى هللا عليه وسلم-أنفسنا أنّه في هذا الشهر وفي هذا اليوم ولد رسول هللا 

ا على أحد  -صلى هللا عليه وسلم-الصالة والسالم ليكون شعلة تنير لنا نفوسنا ودروبنا وقلوبنا، إّن رسول هللا  لم يؤثر نفسه يوما

ا يؤثر الناس عليه، فهنيئاا لنا بك يا رسول هللا، وصلى هللا عليك ما أشرقت الشمس على هذه األرض  .بل كان دوما

 


