
اذاعة مدرسیة عن المولد النبوي الشریف لألطفال
فھذا الموضوع ھو أحد المواضیع الھامة التي تقوم المؤسسة التعلیمیة المتمثلة بالمدرسة، إلى تعلیمھا للجیل الناشئ المتمثل بطالب

العلم في المراحل االبتدائیة، لِتفقیھھم بتاریخ دینھم اإلسالمي، بما في ذلك والدة مبلغ الدعوة اإلسالمیة الحق النبي الكریم -علیھ
الصالة والسالم- من خالل ھذه اإلذاعة الَمدرسبة عن ھذا الحدث الكبیر، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم إِذاعة َمدرسیة مكتملة العناصر

عن الَمولد الّنبوي الّشریف تماشیاً مع ھذا الھدف النبیل.
مقدمة اذاعة مدرسیة عن المولد النبوي الشریف لألطفال

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، مالك یوم الدین وھادي الخلق إلى الصراط المستقیم، والصالة والسالم على سید
الخلق وشفیعنا یوم القیامة سیدنا محمد الطاھر األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وأما بعد:

أسعد هللا تعالى صباحكم أیھا السادة الحضور، في صباح ھذا الیوم االستثنائي من حیاة األمة اإلسالمیة، الذي نستذكر فیھ مولد النبي
-علیھ الصالة والسالم- كل عام بكل فخر ومحبة، ھذا الیوم الذي كان بدایة تحضیریة جدیدة، لرسالة عظیمة بلغت العالم بأسره من
مشرقھ إلى مغربھ، وما إذاعتنا لھذا الیوم إال الستذكار ھذه الذكرى العزیزة على قلوبنا وقلوب المسلمین في األرض قاطبًة، والتي

سنستمع من خاللھا لما اجتھد طالبنا المجتھدین في تحضیره من فقرات ملؤھا الفائدة عن ھذه المناسبة الجلیلة.
اذاعة مدرسیة عن المولد النبوي الشریف لألطفال

ھناك تسلسل في ترتیب فقرات اإلِذاعة الَمدرسیة عن ھذا الموضوع الھام، والتي سوف نسردھا لكم وفق اآلتي:
فقرة القرآن الكریم عن المولد النبوي

وخیر ما نبَتدأ بھ من فقرات عبر ھذه اإلِذاعة، ھي التالوة العطرة كتاب هللا عز وجل، والتي سوف یسمعنا منھا الطالب…..
فلیتفضل مشكوراً:

لقد تكلم هللا تعالى عن نشأة رسولھ للعالمین -علیھ الصالة والسالم- في سورتین من سور القرآن الكریم، ومنھا ما ورد في●
َعَك َربَُّك َوَما َقَلى * َوَلْآلِخَرةُ َخْیٌر َلَك ِمَن اْألُوَلى * َحى * َواللَّْیِل إَِذا َسَجى * َما َودَّ سورة الضحى بقولھ عز وجل: {َوالضُّ

َكُیْعِطیَكَوَلَسْوَف ].1َفأَْغَنى}[َعاِئًالَوَوَجَدَك*َفَھَدىَضاّالًَوَوَجَدَك*َفآَوىَیِتیًماَیِجْدَكأََلْم*َفَتْرَضىَربُّ
ومنھا ما ورد في سورة الشرح بقولھ تعالى: {أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك * َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك * الَِّذي أَْنَقَض َظْھَرَك *●

].2ِذْكَرَك}[َلَكَوَرَفْعَنا
حدیث عن المولد النبوي الشریف لالذاعة المدرسیة

وبعد ھذه التالوة العطرة، نستمع وإیاكم إلى الطالب…. الذي سوف یسمعنا بعض من األحادیث النبویة الشریفة عن مولد النبي -علیھ
الصالة والسالم-، فلیتفضل مشكوراً:

ُ علیھ وسلَّم وأبو بكٍر میالَدھما عندي وكان● عن عائشة أم المؤمنین -رضي هللا عنھا- قالت: "تذاَكر رسوُل ِهللا صلَّى هللاَّ
ُ علیھ وسلَّم وھو ابُن ثالٍث وستِّیَن لسنتیِن ُ علیھ وسلَّم أكبَر من أبي بكٍر فُتوفِّي رسوُل ِهللا صلَّى هللاَّ رسوُل ِهللا صلَّى هللاَّ

ُصلَّىِهللارسوِلبعَدعاشالَّتيونصٍف ].3بكٍر"[أباَیْعنيوسلَّمعلیھهللاَّ
وقد أخبرنا النبي -علیھ الصالة والسالم- عن الیوم الذي ولد بھ، عندما سألھ أحد الناس عن سبب صیامھ لیوم االثنین،●

ِرسوَل"یافقال: ].4القرآُن"[علىَّأنزَلوفیِھولدُتفیِھقاَل:الخمیِسویوِماالثنیِنیوِمصوَمأرأیَتهللاَّ
كلمة صباحیة عن المولد النبوي

وبعد ھذه األحادیث الصادقة، ننتقل وإیاكم إلى الطالب…. الذي سوف یسمعنا كلمة جمیلة فیھا الموعظة عن ھذه الذكرى، فلیتفضل
مشكوراً:

السید مدیر مدرستنا المحترم، السادة أعضاء ھیئة التدریس الموقرین، زمالئي على مقاعد الدراسة وطلب العلم، أسعد هللا تعالى
صباحكم بألف خیر في ھذا الصباح الجمیل، فلیس كل صباح یشبھ اآلخر، ففي مثل ھذا الیوم منذ قرابة الخمسة عشر العقد تقریباً،

أذن هللا تعالى للنبي المخلص والخاتم أن تبصر عینیھ النور، تحضیراً لحدٍث عظیم أتى بعد أربعین عاماً من والدة سید الخلق محمد
-علیھ الصالة والسالم- حبیبنا وشفیعنا یوم القیامة، ھذا الیوم الذي فرحت بھ مالئكة السماء قبل أھل األرض من إنس وجن صالح،
فكم من أمة علمت بقدوم النبي المخلص من خالل الشرائع التي نزلت علیھم بأمر من هللا تعالى، وتمنوا لو كانوا ھم من أمة النبي

المخلص، فاألجدى بنا أن نشكر هللا تعالى ونحمده لیالً ونھاراً أن خصنا بھذا الفضل وجعلنا من أمتھ، وأرسلھ إلینا بالحق لینتشلنا من
ظالم الجھل، إلى النور والھدایة ویضعنا على طریق الصراط المستقیم، وختاماً، نسأل هللا تعالى لنا ولكم العافیة، والسالم علیكم

ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.
شعر عن المولد النبوي

وبعد ھذه الكلمة الجمیلة، نقف وإیاكم مع بعض المقتطفات الشعریة، التي أبدع من خاللھا شعراؤنا بوصف ھذه الوالدة المباركة،
والتي نسمعھا بصوت الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:

سّید الرسِل خیُر من قد تحالّ *** بصفاِت الكمال َقْوالً وِفْعال
لیلُة المولِد الشریف من الدھر *** ضیاٌء لِمن دعي لیَس إِالّ

خّر ِ� ساجداً ثم سّنى طرَفھ *** للسماِء حین استھالّ
وتدانت منھ النجوُم *** وما كانْت لغیر النبيِّ أْن تتدلّى



فتراَءْت قصوُر ُبْصَرى من أرض الشاِم *** من نور ذاتِھ ُمْذ َتجلّى
وتداعى اإلِیواُن إِیوان كسرى *** فاغتدى صاغراً ھناك وَذالّ

ُة ّهللاُ *** وفضل حباهُ عزَّ وَجالّ ولكم آیٍة بھا خصَّ
ھل تعلم عن المولد النبوي الشریف لالذاعة المدرسیة

وبعد ھذا الشعر الجمیل، البد لنا من معرفة أھم المعلومات عن ھذه المباركة، والتي سوف یطلعنا علیھا الطالب…. فلیتفضل
مشكوراً:
م.571العامأنھوالراجحالفیل،عامھووالسالم-الصالة-علیھالنبيفیھولدالذيالعامأنتعلمھل●
ھل تعلم أن الَمولد الّنبوي الّشریف یحتفل بھ نسبة للعام الھجري ولیس المیالدي، ولذلك كل عام یختلف عن السنة الشمس●

یوم.11نحو
ھل تعلم أن عام الفیل الذي حدث بھ الَمولد الّنبوي الّشریف سمي بذلك ألنھ العام الذي غزا بھ أبرھة الحبشي مكة والقبائل●

العربیة على ظھر الفیلة.
ھل تعلم أن ذكرى الَمولد الّنبوي الّشریف اختلف بھا العلماء في أي یوم وشھر، والراجح فیھا ھو یوم الثاني عشر من●

شھر ربیع األول.
سؤال وجواب عن المولد النبوي الشریف

لقد كان وما زال حدث الَمولد الّنبوي الّشریف من أھم األحداث في حیاة أمة المسلمین، والزال ھناك الكثیر من المعلومات واألحكام
التي تتعلق بھ، والتي یطلعنا على أھمھا الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:

ما حكم االحتفال بالَمولد الّنبوي الّشریف؟السؤال:●
في رأي جمھور أھل العلم.ال یجوز االحتفال بالَمولد الّنبوي الّشریفالجواب:●
ھل االحتفال بالَمولد الّنبوي الّشریف من البدع؟السؤال:●
اإلسالمي.نعم، إنھ من البدع المستحدثة والمردودة بالشرعالجواب:●
الّشریف؟من أول من ابتدع االحتفال بالَمولد الّنبويالسؤال:●
في القرن السادس الھجري.بعض العلماء والمسلمین في عھد الدولة الفاطمیةالجواب:●
البدع؟لماذا االحتفال بالَمولد الّنبوي الّشریف منالسؤال:●
من الصحابة رضي هللا عنھم- وفیھ تشبھ بالنصارى.ألنھ لم یرد في سنن األولین ولم یعمل بھ أحدالجواب:●

خاتمة اذاعة مدرسیة عن المولد النبوي الشریف لألطفال
نشكر الطالب… وباقي الطالب على ھذه المعلومات والفقرات الجمیلة والمفیدة التي قدموھا لنا، ویؤسفني القول أننا قد وصلنا إلى

نھایة ھذه اإلِذاعة الَمدرسیة، التي خصصناھا للحدیث عن ھذا الیوم العظیم في حیاة اإلسالم والمسلمین، سائلین هللا تعالى أال ال
یجعلنا ممن نبتدع بھ، وأن نكون خیر طائعین ألمر هللا تعالى ونبیھ الكریم علیھ الصالة والسالم، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى

وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا عز وجل.
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