
 مقدمة كلمة صباح عن المولد النبوي لالذاعة المدرسية

مع بداية شروق الشمس وانتشار أشعتها الذهبية فوق الكون، وبداية دوام مدرستنا لهذا اليوم المشرق ومع نسماته 

وهي عيد العبقة، نبدأ نشاط إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم األغر، بالحديث في فقرات اإلذاعة عن الذكرى الجليلة أال 

مولد أشرف الخلق النبي العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، ففي هذا اليوم الكريم ولد الصادق األمين، 

والذي كرمه وخصه هللا سبحانه "جل وعال" بالدين اإلسالمي، والدعوة إليه من أجل أن يخرج الناس من ظلمات 

إلسالمية، تلك الدعوة إلى أن يعز المسلم نفسه بالدين الحنيف ومكارم الضالل والكفر واإلشراك باهلل إلى نور الدعوة ا

 .األخالق

 حديث شريف عن اليوم الوطني السعودي لإلذاعة المدرسية:شاهد أيًضا

1444كلمة صباح عن المولد النبوي لالذاعة المدرسية   

وفي فقرات برنامجنا لهذا اليوم وبمناسبة هذا العيد النبوي الشريف أعددنا فقرة لهذا الصباح المبشر بكل خير عن  

ذه الفقرة الطالب: "......" في إذاعتنا المدرسية، فليتفضلالمولد النبوي نلقيها على المأل وعلى مسامعكم، وسيقدم ه . 

في هذا الصباح الكريم الموافق للثاني عشر من شهر ربيع األول لهذا العام والذي أعم هللا بنور هدايته كوننا وكل 

لطبيعة جادت األكوان ولد النبي محمد بن عبد هللا، وولدت معه الحياة من جديد، فكل مظاهر الكون تبدلت وتغيرت وا

بكل خيراتها، وتفجرت ينابيع الرحمة وانبجست بنور الهداية وبالدعوة إلى دين هللا الحنيف، فقد سار النبي بالدعوة 

بالرحمة والصبر على الناس حتى أقتنعوا بالعودة إلى الرشاد واالبتعاد عن األوثان وهجر الموبقات من ربا وفواحش 

حيث عم اإليمان القلوب وأنيرت األنفس وقدمت التضحيات لنصرة النبي على  بغيضة، والتحقوا بالدين اإلسالمي،

عاماً  23القوم الكافرين، أولئك الذين أرادوا عناده بروح القبلية والتعصب والجاهلية، ولكن النبي صابرهم أكثر من 

طيف فالصالة والسالم على إلى أن وصل بالجميع إلى الهداية الكاملة وتكوين مجتمع إسالمي بأخالق كريمة وتعامل ل

 .النبي والحمد هلل رب العالمين

1444فقرة القرآن الكريم كلمة صباح عن المولد النبوي لالذاعة المدرسية    

وخير ما نبدأ به كلمة صباح عن المولد النبوي، هو االستماع لكالم هللا في الذكر الحكيم، فلنستمع لهذه اآليات بصوت 

فليتفضل مشكوراً الطالب الخلوق: "....."  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

يَّ الَِّذي يَِجدُونَهُ َمكأتُوبًا ِعندَهُمأ فِي التَّوأ  ُم ِ سُوَل النَّبِيَّ األأ أُمُرهُم بِالأَمعأُروِف قال هللا تعالى: }الَِّذيَن يَتَّبِعُوَن الرَّ نِجيِل يَأ ِ َراةِ َواإلأ

َغأاَلَل الَّتِي َكانَتأ َعلَيأِهمأ َۚويَنأَهاهُمأ َعِن الأُمنَكِر َويُِحلُّ لَهُ  َرهُمأ َواألأ ُم َعلَيأِهُم الأَخَبائَِث َويََضُع َعنأُهمأ إِصأ  فَالَِّذيَن ُم الطَّي ِبَاِت َويَُحر ِ

ئَِك هُمُ الأُمفأِلُحوَن{
ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَعُوا النُّوَر الَِّذي أُنِزَل َمعَهُ ۙ أُولََٰ  [1].آَمنُوا بِِه َوَعزَّ

فقرة الحديث الشريف كلمة صباح عن المولد النبوي لالذاعة المدرسية 

1444 

وحان اآلن دور فقرة الحديث الشريف، فقد ترك لنا النبي األحاديث الشريفة والتي تتماشى مع تعاليم القرآن وتثرينا 

فليتفضل مشكوراً بإلقاء األحاديثباإليمان، وسيقدم هذه الفقرة الطالب المهذب: "......."  . 

َطفَى ِكنانَةَ ِمن ولَِد إسأماِعيَل،  َ اصأ عن واثلة بن األسقع الليثي أبو فسيلة عن الرسول "صلى هللا عليه وسلم": "إنَّ َّللاَّ

َطفانِي ِمن بَنِي هاِشمٍ  َطفَى ِمن قَُريأٍش بَنِي هاِشٍم، واصأ َطفَى قَُريأًشا ِمن ِكنانَةَ، واصأ  [2].واصأ

https://mqalaty.net/%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/


 فقرة ما هي قصة المولد النبوي؟

واآلن وفي هذه الفقرة نجيب على السؤال ما هي قصة المولد النبوي، والتي سيرويها لنا الطالب المتميز: "....." 

 .فليتفضل بروايتها مشكوراً 

كذكرى وتقليد سنوي رفيع وعالي السمو، المولد النبوي هو ذكرى سنوية تقام الطاعات والعبادات والخطب الدينية 

ويعرف الناس بأن نبينا انولد في عام الفيل لوالده عبدهللا وأمه السيدة آمنة بنت وهب، وبسبب وفاة والده تربى يتيماً، إذ 

 أرسلته والدته إلى المرضعة السيدة حليمة السعدية في بادية الحجاز ونجد ليتربى في حضانتها على الفروسية والقوة

والفصاحة والرماية، ولكن والدته ماتت وهو في عمر الست سنوات فانتقلت كفالته إلى جده عبد المطلب وعندما مات 

انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، وعانى في طفولته أشد المعاناة ولكنه تربى على أفضل الخالل ومكارم األخالق 

تزوجها، وصار يذهب إلى غار حراء ليتعبد هللا بعيداً عن وعندما كبر عمل في التجارة مع السيدة خديجة ومن ثم 

أعين قريش الذين يعبدون األصنام، وفي إحدى قعداته للتعبد في غار حراء جاءه الناموس بالوحي وقال له اقرأ فأجابه 

اليتيم األمي هبط  فذلك النبي…." النبي ما أنا بقارئ فكرر عليه اقرأ فقال ما أنا بقارئ فقال له " اقرأ باسم ربك األعلى

عليه الوحي وصار بعدها نوراً للعالمين بعد أن جاءته النبوة، حيث دعا لإلسالم وعلى الرغم من كل الصعوبات التي 

وضعت في طريقه ومعاداة األقارب والقرشيين، إال أنه صابرها لحين انقضاء أمر هللا وتم نشر نور اإلسالم وارتفعت 

 .رايته حتى يومنا هذا

ن المولد النبوي واجابتهااسئلة ع  

واآلن حان دور فقرة أسئلة وإجاباتها عن المولد النبوي الشريف، ويلقيها الطالب المتفوق: "....." فليتفضل بطرح 

 .األسئلة واإلجابات عليها

 متى ولد النبي صلى هللا عليه وسلم، وفي أي سنة؟ :السؤال 

ع األولربي 12ولد النبي بما يعرف بعام الفيل في  :الجواب . 

 ما اسم والد النبي صلى هللا عليه وسلم واسم والدته :السؤال. 

 .إن اسم والد النبي هو عبدهللا، أما اسم والدته فهو آمنة بنت وهب :الجواب

 ما اسم مرضعة النبي صلى هللا عليه وسلم؟ :السؤال 

 .اسم مرضعة النبي هو السيدة حليمة السعدية :الجواب

 للنبي صلى هللا عليه وسلم؟ من هي أول زوجة :السؤال  

 .إن أول زوجة للنبي صلى هللا عليه وسلم هي السيدة خديجة بنت خويلد :الجواب

 بم عمل النبي قبل هبوط الوحي عليه؟ :السؤال 

 .عمل النبي بالتجارة والحمد هلل توفق فيها :الجواب

 ما اسم المكان الذي كان يتعبد به النبي صلى هللا عليه وسلم؟ :السؤال 

 .إن اسم المكان هو غار حراء وهو بعيد عن أعين القرشيين :الجواب

 ماذا أصاب النبي عندما هبط عليه الوحي؟ :السؤال 

لقد فزع وارتعب وجاء مسرعاً إلى بيت زوجته السيدة خديجة بنت خويلد وصار يرتجف من البرد  :الجواب

 ."وقال لها ولمن في البيت" زملوني زملوني

المولد النبويفقرة اجمل شعر عن   

واآلن نقدم فقرة أجمل شعر عن المولد النبوي الشريف، ويقدمها الطالب المهذب: "....." فليتفضل بصوته الشاعري 

 .ويقرأها

 ُوِلـدَ الـُهـدى فَـالكائِناُت ِضياءُ 

 َوفَـُم الـَزمـاِن تَـَبـسُّـٌم َوثَناءُ 



 الـروُح َوالـَمـأَلُ الـَمالئُِك َحولَهُ

َوالـدُنـيـا بِِه بَُشراءُ  ِلـلـديـنِ   

 َوالـعَـرُش يَزهو َوالَحظيَرةُ تَزدَهي

 َوالـُمـنـتَـهى َوالِسدَرةُ العَصماءُ 

 َوَحـديـقَـةُ الفُرقاِن ضاِحَكةُ الُربا

 بِـالـتُـرُجـمـ اِن َشـِذيَّةٌ َغن اءُ 

 اذاعة مدرسية كاملة عن محو االمية جاهزة للتحميل والطباعة :شاهد أيًضا

1444خاتمة كلمة صباح عن المولد النبوي لالذاعة المدرسية   

وفي ختام اإلذاعة المدرسية لهذا اليوم والتي تحدثنا فيها عن المولد النبوي الشريف نشكر حسن استماعكم و إصغائكم 

ربيع األول الذكرى المجيدة 12إلذاعتنا التي تناولت الحدث العظيم في  . 

 اذاعة عن المملكة العربية السعودية كاملة الفقرات :شاهد أيًضا

  

 

https://mqalaty.net/%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://mqalaty.net/%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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