
اذاعة مدرسیة عن المولد النبوي الشریف بالفقرات كاملة
لطالما كانت المدرسة بیت العلم األول الذي ینتھل منھ الطالب أنواع مختلفة من العلوم، ومن خیر العلوم التي ینتھلھا الطالب ھي ما
تتعلق بأمور الدین الحنیف، بما في ذلك االفتخار بنشأتھ ورجاالتھ الذین نصرھم هللا تعالى حتى أشرق نوره إلى العالمین، ومن خیر

من النبي -علیھ الصالة والسالم- سید الخلق ومبلغ الرسالة الحق إلى العالمین، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم إِذاعة َمدرسیة مكتملة
العناصر عن الَمولد الّنبوي الّشریف.

مقدمة مدرسیة عن المولد النبوي
خیر ما نبدأ بھ قولنا أن بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الطاھر األمین،

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وأما بعد:
أیھا الحضور الكریم من أساتذة وطالب وھیئة تعلیمیة موقرة، أسعد هللا تعالى صباحكم بالخیر والیمن والبركة، ھذا الصباح الذي

اعتدنا فیھ االجتماع بكم، لنستمع معكم إلى كل ما ھو خیر من علم ننتفع بھ، عبر أثیر إذاعتكم الَمدرسیة ھذه، وإنما موضوعنا الیوم
یرتبط بتاریخ ھذا الیوم، الذي كتب فیھ التاریخ مولد عصر مشرق جدید، عصر مبارك من هللا تعالى الذي أذن فیھ لسید الخلق نبینا

محمد -علیھ الصالة والسالم- أن یولد إلى الحیاة، فیكون المنارة التي نھتدي بھا، والمخلص لنا من عصور الجھل والظالم والشرك،
إنھ یوم الَمولد الّنبوي الّشریف، ولن أطیل علیكم الحدیث حتى نستمع معاً للفقرات الجمیلة التي حضرھا طالبنا لھذه المناسبة الجلیلة.

اذاعة مدرسیة عن المولد النبوي الشریف
ھناك تسلسل یتم فیھ سرد فقرات اإلِذاعة الَمدرسیة، حیث یقوم المسؤول عن اإلِذاعة بتقدیم الطالب الذین سیقومون بسرد ما قاموا

بتحضیره لكل فقرة من ھذه الفقرات، وفق التسلسل المعھود فیھا، وھي اآلتي:
فقرة القرآن الكریم عن المولد النبوي

وكما اعتدنا وإیاكم دائماً، أن یكون أول ما نفتتح بھ إذاَعتنا الَمدرسیة الكریمة ھذه، بتالوة عطرة من الذكر الحكیم الذي ھو سبیل
الحكمة والشریعة الحق، والتي سیتلو منھا علینا الطالب…. بصوتھ العذب، فلیتفضل مشكوراً:

لقد خص هللا تعالى سورة في القرآن الكریم تكلمت عن نشأة النبي -علیھ الصالة والسالم- وقصة یتمھ وھي سورة●
َعَك َربَُّك َوَما َقَلى * َوَلْآلِخَرةُ َخْیٌر َلَك ِمَن اْألُوَلى * َحى * َواللَّْیِل إَِذا َسَجى * َما َودَّ الضحى، التي قال فیھا عز وجل: {َوالضُّ
ا اْلَیِتیَم َفَال َتْقَھْر َك َفَتْرَضى * أََلْم َیِجْدَك َیِتیًما َفآَوى * َوَوَجَدَك َضاّالً َفَھَدى * َوَوَجَدَك َعاِئًال َفأَْغَنى * َفأَمَّ َوَلَسْوَف ُیْعِطیَك َربُّ

ا* اِئَلَوأَمَّ ا*َتْنَھْرَفَالالسَّ َكِبِنْعَمِةَوأَمَّ ْث}[َربِّ ].1َفَحدِّ
حدیث عن المولد النبوي الشریف لالذاعة المدرسیة

صدق هللا العظیم موالنا العظیم ومالك رقابنا، وأما اآلن فنستمع معاً للطالب….. الذي سوف یسمعنا ما ورد في األحادیث الشریفة
عن ھذا الیوم، فلیتفضل مشكوراً:

روى الصحابي أبو قتادة -رضي هللا عنھ- أن رجل سأل النبي -علیھ الصالة والسالم- عن سبب صیامھ لیوم االثنین، فقال:●
ِرسوَل"یا ].2القرآُن"[علىَّأنزَلوفیِھولدُتفیِھقاَل:الخمیِسویوِماالثنیِنیوِمصوَمأرأیَتهللاَّ

وجاء ذكر حادثة شق الصدر في السیرة النبویة الشریفة، في صحیح األحادیث، فعن أنس بن مالك -رضي هللا عنھ- قال:●
ُ علیھ وسلََّم وھو َیْلَعُب مع الِغْلماِن، فأَخَذهُ َفَصَرَعُھ، َفَشقَّ عن َقْلِبِھ، ُ علیھ وسلََّم أتاهُ ِجْبِریُل َصلَّى هللاَّ "أنَّ َرسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ْیطاِن ِمْنَك، ُثمَّ َغَسَلُھ في َطْسٍت ِمن َذَھٍب بماِء َزْمَزَم، ُثمَّ ألََمُھ، ُثمَّ فاْسَتْخَرَج الَقْلَب، فاْسَتْخَرَج منھ َعَلَقًة، فقاَل: ھذا َحظُّ الشَّ
ًدا قْد قُِتَل، فاْسَتْقَبلُوهُ وھو ُمْنَتِقُع اللَّْوِن، قاَل ِھ، َیْعِني ِظْئَرهُ، فقالوا: إنَّ ُمَحمَّ أعاَدهُ في َمكاِنِھ، وجاَء الِغْلماُن َیْسَعْوَن إلى أُمِّ

].3َصْدِرِه"[فيالِمْخَیِطذلَكأَثَرأَرىُكْنُتوقْدأَنٌس:
كلمة صباحیة عن المولد النبوي

واآلن مع الكلمة الصباحیة عن ھذا الیوم الجلیل، التي سیقدمھا لنا الطالب…… فلیتفضل مشكوراً:
السید مدیر المدرسة المحترم، السادة المعلمین األفاضل، الزمالء والزمیالت على مقاعد الدراسة، أسعد هللا تعالى صباحكم في ھذا
الصباح االستثنائي في حیاتنا وحیاة أمتنا اإلسالمیة، ھذا الصباح الذي نحمد هللا تعالى علیھ فیھ ما حیینا وحتى مماتنا، ألنھ في مثل
ھذا الیوم ولد النور والضیاء على األرض، تمھیداً لحدث نشر الرسالة اإلسالمیة العظیمة، فالحمد � تعالى الذي أنجانا من الجھل،

ولم یتركنا نغوص في ظالمھ فنكون من الخاسرین، إذ أرسل إلینا خیر الخلق بالھدى المبین، بعد أن اصطفاه من عباده وھو الطاھر
األمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، مبلغ الوحي الذي نصره هللا تعالى حتى اكتملت على یده

الرسالة، ونصر بھ أمة المسلمین، إلى أن عال شأن األمة وانتشرت دعوة الحق في أصقاع الدنیا، والحمد � تعالى الذي جعل شمس
ھذا الیوم تشرق علینا لنستذكر فیھا والدة خیر خلق هللا تعالى، الذي سیبقى محفوراً في ذاكرتنا وقلوبنا، والسالم علیكم ورحمة هللا

تعالى وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا عز وجل.
شعر عن المولد النبوي

لم یتوانى شعرائنا عن توثیق ھذه الذكرى وتخلیدھا في قصائدھم، ومن الشعر الجمیل في ذلك سوف یسمعنا الطالب…. فلیتفضل
مشكوراً:

ٌم َوَثناُء ُولَِد الُھدى َفالكاِئناُت ِضیاُء *** َوَفُم الَزماِن َتَبسُّ
الروُح َوالَمَألُ الَمالِئُك َحوَلُھ **؟ لِلدیِن َوالُدنیا ِبِھ ُبَشراُء



َوالَعرُش َیزھو َوالَحظیَرةُ َتزَدھي *** َوالُمنَتھى َوالِسدَرةُ الَعصماُء
ٌة َغّناُء َوَحدیَقُة الفُرقاِن ضاِحَكُة الُربا *** ِبالُترُجماِن َشِذیَّ

َوالَوحُي َیقُطُر َسلَسًال ِمن َسلَسٍل *** َوالَلوُح َوالَقَلُم الَبدیُع ُرواُء
ٍد ُطَغراُء ُنِظَمت أَسامي الُرسِل َفھَي َصحیَفٌة *** في الَلوِح َواسُم ُمَحمَّ

ھل تعلم عن المولد النبوي الشریف لالذاعة المدرسیة
ھناك العدید من المعلومات الھامة عن ھذا الیوم المجید في حیاة األمة اإلسالمیة والمسلمین، والتي سیخبرنا عنھا الطالب….. في

فقرة ھل تعلم عن الَمولد الّنبوي، فلیتفضل مشكوراً:
ھل تعلم أن ذكرى الَمولد الّنبوي الّشریف یختلف موعدھا السنوي، عن أعیاد باقي الخالئق ألنھا ترتبط بالتاریخ الھجري.●
ھل تعلم أن خیر األعمال في ذكرى الَمولد الّنبوي الّشریف ھو الصیام، فكان النبي -علیھ الصالة والسالم- یصوم االثنین●

ألنھ یوم ولد ویوم نزل علیھ القرآن.
ھل تعلم أن العام الذي ولد فیھ النبي -علیھ الصالة والسالم- یسمى عام الفیل.●
ھل تعلم أن االحتفال بذكرى الَمولد الّنبوي الّشریف غیر جائزة، فھي من البدع المستحدثة ولم یرد إحیائھا عن أھل السلف.●

سؤال وجواب عن المولد النبوي الشریف
مازال في جعبة طالبنا العدید من المعلومات الھامة عن ھذه الذكرى العظیمة، والتي سوف نتعرف على بعضھا مع الطالب….

ضمن فقرة سؤال وجواب، فلیتفضل مشكوراً:
في أي عام كان الَمولد الّنبوي الّشریف؟السؤال:●
م.571عامأنھوالراجحالعام،ھذاتحدیدفيھوعلیھوالمختلفالفیل،عامكانأنھالعلمأھلبینعلیھالمتفقالجواب:●
ما ھو تاریخ الَمولد الّنبوي بالیوم والشھر؟السؤال:●
علیھ تاریخ الیوم، والراجح أنھ في الثاني عشر من ربیعالمتفق علیھ والثابت أنھ في یوم اإلثنین، والمختلفالجواب:●

األول.
متى كانت وفاة النبي علیھ الصالة والسالم؟السؤال:●
ربیع12أنھوالراجحالیوم،تحدیدعلیھوالمختلفللھجرة،11العاممناألولربیعشھرفيأنھالعلماءاتفقالجواب:●

األول.
من ھم أول من احتفل ِبذكرى الَمولد الّنبوي؟السؤال:●
الفاطمیین أول من احتفلوا بھذه الذكرى.في أكثر الروایات تناوالً لدى أھل العلم أنالجواب:●

دعاء عن المولد النبوي الشریف
وقد وصلنا اآلن إلى آخر فقرات إِذاعتنا الَمدرسیة عن ھذه المناسبة الجلیلة، والتي نخصصھا لسماع بعض األدعیة الجمیلة، بصوت

الطالب….. فلیتفضل مشكوراً:
اللھم في یوم الَمولد الّنبوي الّشریف نسألك أن تأتي سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة، وأن تبعثھ المقام المحمود الذي وعدتھ،●

إنك ال تخلف المیعاد.
اللھم اجعل القرآن نور قلوبنا، وسنة نبیك الكریم منارة دروبنا، فال طاعة إال لك، ومن ثم نبیك.●
اللھم صلي على سیدنا محمد الطاھر األمین، واحشرنا في اآلخرة إلى جواره مع األنبیاء والمرسلین والصالحین.●
اللھم اجعل ھذه المناسبة سبباً لتفریج الكرب على المسلمین، وسبباً في توحید كلمة المسلمین لنصرة ھذا الدین، ورد كید●

األعداء والمتآمرین.
خاتمة اذاعة عن المولد النبوي الشریف

ومع ھذه األدعیة الجمیلة المرجوة من هللا عز وجل االستجابة، نصل وإیاكم إلى نھایة ھذه اإلِذاعة المدرسیة، التي أبدع طالبنا في
تقدیم فقراتھا، وكیف ال وھي ذكرى عزیزة على قلب كل مسلم في مشارق األرض ومغاربھا، وفي الختام نسأل هللا تعالى العزة

لإلسالم، والنصر للمسلمین على أعداء الدین، وصلى هللا تعالى على سیدنا محمد خاتم المرسلین، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى
وبركاتھ.
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