
  اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف كاملة

م هللا الّرحمن الّرحيم، والحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والّسالم على سيد الخلق محّمد المبعوث رحمةً للعالمين، بلّغ بس

الّرسالة وأدّى األمانة، ونصح األّمة وجاهد في هللا حّق الِجهاد حتّى أتاه اليقين من ربّه، أصدقائي المستمعين، أسعد هللا  

بة اإلذاعة المدرسية التي نتحدّث عنها اليوم ال يُشبهها مناسبة أخرى، وال يُجاريها موعد آخر،  صباحكم بالخير، إّن مناس

حيث تحتفل قلوبنا مع هذه المناسبة بمولد سيد الخلق الذي أضاء هللا به الدّنيا، وأخرج الناس به من الّظلمات إلى النّور، ومن 

إلسالم وعبادة هللا االحد الّصمد، فحّق علينا أن نحتفل في تلك المناسبة عباده االوثان وجاهلية القرون األولى إلى حضارة ا

العطرة، وحّق علينا ان نفرح بهاذ الموعد الُمبارك، مع العلم أن الكثير من أهل العلم لم يُحلل إقامة الفعاليات الخاصة، الّن  

تحّري الخير في سنّته، إال أّن فرحة القلب ال وهم األحرص على  -صلّى هللا عليه وسلّم-ذلك لم يرد عن صحابة رسول هللا 

 بدّ منها، فكونوا معنا في فقرات اإلذاعة القامة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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دين هللا، وتُشهد هللا أن محّمدًا تتناول اإلذاعة الصباحية لهذا اليوم، موضوًعا على التَّماس مع كافّة القلوب التي تعترف ب

 عبده ورسوله، وفي ذلك نستمع برفقتكم إلى باقة من فقرات اإلذاعة الصباحيّة عن المولد النبوي:

 فقرة قرآن كريم لإلذاعة المدرسية عن المولد النبوي الشريف 

فنبدأ إذاعتنا الّصباحيّة بآيات طيّبة من  إّن خير الكالم هو كالم هللا، وخير الهدي هو هدي الُمصطفى عليه الصالة والسالم،

 الذّكر الحكيم، نستمع إليها بصوت الّزميل الخلوق )اسم الّطالب( شاكرين له هذا الُجهد: 

ان، قال تعالى هو االسوة الحسنة التي نقتدي بها إلى مسارات النّور واإليم-صلّى هللا عليه وسلّم -إّن رسول هللا  •

َ َكثِيًرا" "لَّقَدْ َكاَن لَُكْم فِ  َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر َّللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ  ي َرُسوِل َّللاَّ

  فقرة حديث نبوي عن المولد النبوي الشريف

ي تتناقش تلك الذّكرة،  صدق هللا العظيم، أّما اْلن يا أصحابي، ننتقل بكم مع الفقرة التي نتحدّث بها عن األحاديث النبوية الت 

 وتلك الحادثة، والتي كتّم إعدادها من قبل زميلتنا الخلوقة )اسم الطالبة( فلتتفضل مع جزيل الّشكر:

رضي هللا عنه -إّن الّرسول الُمصطفى هو خيرة خلق هللا تعالى، لما جاء في حديث رواه لنا أبو هريرة   •

"فضلت على األنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  -وأرضاه

بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي األرض مسجدا، وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. 

 صدق رسول هللا صل هللا عليه وسلم".  

  فقرة كلمة الصباح عن المولد النبوي الشريف

أّما اْلن، فال بدّ لنا أن نُبحر مع فقرة الكلمة التي نتعّرف خاللها على حيثيات تلك المناسبة العَطرة، والتي نستمع إليها  

 المولد النبوي كما هي: بصوت الّزميل الّطالب )اسم الّطالب( لنتعّرف على مناسبة 

الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أسعد هللا صباحات الجميع من الحضور الِكرام، زمالئي الّطالب، وأساتذتي الِكرام،  

عمتم صباًحا ببركات اإلسالم ونور التوفيق، إّن مناسبتنا اليوم هي واحدة من االحداث التاريخيّة التي غيّر هللا بها مجريات  

قد نقل العالم من شكل إلى آخر، وغيّر خرائط الدّول وتشكيالت   -صلّى هللا عليه وسلّم-ريخ، فميالد رسول هللا التّا

االمبراطوريات، ومسار التحالفات، وكافّة األشياء التاريخيّة، وقد تّم تصنيف حبيبكم الُمصطفى في الّرقم واحد على أنّه  

وقد كانت هذه الّشهادة من قبل من ال يشهدون باإلسالم، وال يعترفون  الشخصية االعظم التي مّرت على سطح األرض، 

برسالته، والعياذ باهلل، فكيف بنا ال نحتفل بميالد الحبيب الُمصطفى ونحن أهله وأنصاره، وأحبابه ان شاء هللا، وال أعني 

حبيب الُمصطفى يكون بالصالة عليه،  باالحتفال إقامة الحفالت وغيرها من األمور التي لم ترد، وإنما االحتفال بميالد ال

 وبعمل الخيرات، والتصدّق فرًحا بذكرى ميالده، واإلكثار من النوافل وصالة السنن، والّسالم عليكم ورحمة هللا.

  فقرة هل تعلم عن المولد النبوي الشريف



مناسبتنا الصباحيّة، وفي ذلك ال بدّ لنا وهي من الفقرات األنيقة التي نتعّرف من خاللها على باقة من المعلومات الُمهّمة عن 

 من االستماع إلى زميلنا الّطالب )اسم الّطالب( فليتفّضل إلى منّصتنا:

 571هل تعلم صديقي الّطالب أّن الحبيب الُمصطفى هو من مواليد شهر أبريل في السنة الميالديّة التي تُوافق  •

 للميالد.

 قد اتته الرسالة وهو في ُعمر الخامسة واألربعين. -ليه وسلّمصلّى هللا ع-هل تعلم أّن النبي الُمصطفى  •

كان يُعرف بين قومه بالصادق األمين قبل أن تأتيه رسالة  -صلّى هللا عليه وسلّم-هل تعلم أّن الّرسول المصطفى  •

 التوحيد واإلسالم.

 من شهر ربيع األول. 12وم كان في عام الفيل، في الي -صلّى هللا عليه وسلّم- هل تعلم أن مولد الحبيب محّمد  •

  فقرة سؤال وجواب عن المولد النبوي الشريف 

ا اْلن، فال بدّ لنا من االنتقال إلى فقرة األسئلة، التي نتلقّى بها المعلومات   جزيل الّشكر لجميع الّطالب على هذا الّسرد، وأمَّ

إليها من ‘عداد وتقديم زميلتنا )اسم الطالبة"( مع   الُمهمة عن مناسبة المولد النبوي الّشريف، بطريقة استثنائيّة، نستمع

 الّشكر:

 متى كان تاريخ والدة الحبيب الُمصطفى بالميالدي؟السؤال:  •

 للميالد 571هو من مواليد شهر أبريل في السنة الميالديّة التي تُوافق الجواب:  •

 ؟ماذا كان يُطلق على محمد بن عبد هللا قبل رسالة التوحيد في مّكةالسؤال:  •

 ألمينالّصادق االجواب:  •

 فقرة شعر عن المولد النبوي الّشرف 

وقد كان الّشعر العربي حاضًرا في جميع المسارات العظيمة، وكان أبرزها مناسبة المولد النبوي الّشريف، الذي عبّرت  

عنه أقالم الّشعراء بكثير من الحفاوة واالهتمام، وقد اخترنا لكم أجمل قصيدة عن تلك المناسبة، نستمع إليها بصوت زميلنا  

 )اسم الطالب(:

 ضياء ### وفم الزمان تبسم وسناء  ولد الهدى فالكائنات

 الروح والمأل المالئك حوله ### للدين والدنيا به بشراء

 والعرش يزهو والحظيرة تزدهي ### والمنتهى والسدرة العصماء

 والوحي يقطر سلساًل من سلسل ### واللوح والقلم البديع رواء 
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لّشكر للزمالء الّطالب المحترمين على هذا الّطرح المميز، وجزيل الّشكر للزمالء المستمعين، والسادة المعلّمين  جزيل ا

على حسن االستماع، والحمد هلل الذي وفّقنا إلى ما نحن فيه من نعمة اإلسالم، والحمد هلل الذي خلَق لنا الحبيب الُمصطفى،  

سنّته العَطرة، فقد استعرضنا من خالل إذاعتنا الصباحيّة باقة من اجمل الفقرات   وجعلنا من أتباعه الذين يمشون على نهج

عن مناسبة المولد النبوي، تلك التي ال بدّ لنا كمسلمين من الوقوف معها سواء كنَّا مع الرأي في االحتفال أمن ال، للتعريف  

والء لسنتّه، شاكرين لزمالئنا ما قدموه، والّسالم عليكم بالقيم العظيمة التي جاء بها الحبيب الُمصطفى، وتجديد العهد على ال

 ورحمة هللا وبركاته.


