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 صلوا على الحبيب المصطفى في ذكرى مولده الشريف

إذاعة مدرسية عن المولد النبوي إليكم اذاعة مدرسية عن المولد النبوي مكتوبة، حيث تخصص معظم المدارس  

 في الوطن العربي والقطر اإلسالمي

إذاعه مدرسية مخصصة إلحياء ذكرى مولد النبي، حيث إن بعض المدارس تطالب من طالبها خالل الطابور 

 ولى الصباحي وأحيانا تضاف إليها الحصة األ

كاملة من أجل تنظيم إذاعة مدرسية إلحياء مولد سيد الخلق أجمعين محمد صلى هللا عليه وسلم، حيث يبدأ الطلبة 

بالتحضير لها من قبل، حتى يحفظوا ما سيقولون أمام باقي الطلبة في اليوم الذي ستنظم فيه الفعالية اإلذاعية في  

 . المدارس إلحياء ذكرى مولد الهدى

الصباحية أهم عناصر الطابور المدرسي لتحفيز الصغار لبدء يوم دراسي  مدرسيةال ذاعةأن اال ومن المعروف

 حافل باألنشطة والمهارات والعلوم المختلفة، 

 من لجنة اإلذاعة المدرسية على مستوى صفوف المدرسة بالفقرات مكتملة مدرسيةودائما تقدم اإلذاعة ال

ة والحكمة والدعاء ومع معلومة هل تعلم …. لنبدأ بفقرات اإلذاعة  من مقدمة وفقرة القرآن والحديث والكلم

 .… مدرسيةال
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 بسم هللا الرحمن الرحيم : َسَرْت بشائٌر بالهادي ومولدِه ***في الشرِق والغرِب مسرى النوِر في الُظلَمِ 

 فَُس الباغين من عجمِ *** وَطيَّرْت أَنْ   تخطفت ُمَهَج الطاغين من عرب  

 صلوا على الحبيب المصطفى في ذكرى مولده الشريف

يسعدنا نحن طالب الصف … أن نقدم اليوم فقرات اذاعتنا المدرسية المميزة، عن مولد نبي الهدى محمد عليه  

 الصالة والسالم، ونتمنى أن تنال فقراتنا على اعجابكم، 

 .… كريم مع الطالبولنبدأ بآيات من الذكر الحكيم، والقرآن ال
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 : قال تعالى

حِ  " ُ َغفُوٌر رَّ ُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَّللاَّ َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم َّللاَّ ُسوَل 31يٌم )قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ َ َوالرَّ ( قُْل أَِطيعُوا َّللاَّ

َ اَل يُِحبُّ اْلَكافِِرينَ  فَإِن تََولَّْوا   ،(32) فَإِنَّ َّللاَّ

َ اْصَطفَٰى آدََم َونُوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِميَن ) ُ َسِميٌع َعِليمٌ 33إِنَّ َّللاَّ يَّةً بَْعُضَها ِمن بَْعض  َوَّللاَّ  ( ذُر ِ

(34)  

ِ إِن ِ  ًرا فَتَقَبَّْل ِمن ِي إِنََّك أَنَت السَِّميُع اْلعَِليمُ إِذْ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َرب   .(35) ي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ
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 ................./ وهنا جاء دور التشريع الثاني والحديث الشريف وزميلنا الطالب



 

 

صدق رسولنا الكريم قائد األمة ومعلمها   ”إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق“ قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم

 صلى هللا عليه وسلم 
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فليتفضل   ة ليلقي لنا كلمة عن رسولنا الحبيب والمولد النبويوهنا نستعين بمعلمنا مدرس التربية الدينية بالمدرس

 : مشكورا

صل ى هللا -إن  مناسبتنا اليوم هي واحدة من األحداث التاريخي ة التي غي ر هللا بها مجريات الت اريخ، فمولد رسول هللا 

 -عليه وسل م

 اطوريات، ومسار التحالفات،قد نقل العالم من شكل إلى آخر، وغي ر خرائط الد ول وتشكيالت اإلمبر

ت  قم واحد على أن ه الشخصية األعظم التي مر  وكاف ة األشياء التاريخي ة، وقد تم  تصنيف حبيبكم الُمصطفى في الر 

 على سطح األرض، 

وقد كانت هذه الش هادة من قبل من ال يشهدون باإلسالم، وال يعترفون برسالته، والعياذ باهلل، فكيف بنا نستقبل مولد 

 الحبيب الُمصطفى ونحن أهله وأنصاره،

يكون بالصالة   وأحبابه إن شاء هللا، وال أعني باالحتفال إقامة الحفالت وغيرها من األمور التي لم ترد، وإنما

 عليه، وبعمل الخيرات، والتصد ق ،

 . حلي بأخالقه الكريمةواإلكثار من النوافل وصالة السنن، والس الم عليكم ورحمة هللا. وتباع سنته وإحيائها .والت
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ة عن رسولنا الكريم، وفي ذلك   هل تعلم من الفقرات الشيقة التي من خاللها نتعرف على باقة من المعلومات الُمهم 

 ...../ال بد  لنا من االستماع إلى زميلنا الط الب

  :فليتفض ل 

 .الشريف يصادف يوم الثاني عشر من ربيع األول من كل عام هجري هل تعلم أنَّ يوم المولد النبوي •
 ولد في عام الفيل؛ وهو العام الذي هاجم فيه  - صلَّى هللا عليه وسلَّم-هل تعلم أنَّ رسول هللا   •

أبرهة األشرم الحبشي الكعبة لهدمها وجلب معه الفيلة، ولكّن هللا تعالى أرسل عليه وعلى جيشه طيًرا أبابيل  
 .بحجارة من سجيلترميه 

 .ولد يتيم األب، فقد مات أبوه وهو في بطن أمه  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-هل تعلم أنَّ النَّبّي   •
 .ماتت وهو ابن ست سنين فقط - صلَّى هللا عليه وسلَّم- هل تعلم أّن آمنة بنت وهب أمَّ رسول هللا  •
 .عبد المطلب هو من كفله بعد والدته - صلّى هللا عليه وسلّم-هل تعلم أنَّ جد النبي   •
 .هل تعلم أّن عّم النبي أبو طالب هو من كفله بعد وفاة جده عبد المطلب •
 .هي حليمة السعدية - صلّى هللا عليه وسلّم- رسول هللا هل تعلم أنَّ مرضعة  •
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في هذه اإلذاعة المدرسية عن المولد النبوي ، نقدم فيما يأتي مجموعة من األسئلة واألجوبة عن هذا الحدث  

 :العظيم

 في أي يوم ولد النبي محمد صلَّى هللا عليه وسلَّم؟  السؤال:

 .م وقيل في الثامن من نفس الشهر571م وقيل عام 570ي يوم الثاني عشر من ربيع األول من عام الجواب: ف



 

 

 السؤال: ما هو اللقب الذي ُعرف به النبي صل ى هللا عليه وسلَّم؟ 

 .بلقب الصادق األمين -صل ى هللا عليه وسلَّم-الجواب: ُعرف النبي 

 عليه وسلَّم؟ ما هو اسم والدة رسول هللا صلَّى هللا  السؤال:

 .هي آمنة بنت وهب الجواب:

 ما هو اسم مرضعة النبي عليه الصالة والسالم؟  السؤال:

 .حليمة السعدية الجواب:

 بعد والدته؟  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-من هو الشخص الذي كفل الرسول  السؤال:

 .جده عبد المطلب من بني هاشم الجواب:

 بعد وفاة جده عبد المطلب؟  -صل ى هللا عليه وسلَّم- من هو الشخص الذي كفل الرسول السؤال:

 .عمه أبو طالب الجواب:

 أباه عند والدته أبدًا؟ - صلَّى هللا عليه وسلَّم -لماذا لم يَر رسول هللا  السؤال:

 .في بطن أمه -صلَّى هللا عليه وسلَّم-ألنَّ والده عبد هللا بن عبد المطلب توف ي عندما كان الرسول  الجواب:

 آمنة بنت وهب؟  - صلَّى هللا عليه وسلَّم - متى توفيت أم الرسول   سؤال:ال

 .في السادسة من عمره -عليه الصالة والسالم-توفيت أم النبي آمنة بنت وهب عندما كان النبي  الجواب:
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عراء بكثير من الحفاوة واالهتمام، وقد  تنافس الشعراء حاضًرا في وصف شمائل النبي، الذي عب رت عنه أقالم الش  

 :اخترنا لكم أجمل قصيدة عن تلك المناسبة، نستمع إليها بصوت زميلنا )اسم الطالب(

 َوَفـُم الـَزمـاِن تَـبَـسُّـٌم َوثَناءُ          ***    ُوِلـَد الـُهـدى َفـالكائِناُت ِضياءُ 

 ِلـلـديـِن َوالـُدنـيـا بِِه بَُشراءُ          ***    الـروُح َوالـَمـََلُ الـَمالئُِك َحولَهُ 

 َوالـُمـنـتَـهى َوالِسدَرةُ العَصماءُ       ***  زهو َوالَحظيَرةُ تَزَدهيَوالـعَـرُش يَ 

 بِـالـتُـرُجـمـ اِن َشـِذيَّةٌ َغنّاءُ     ***      َوَحـديـقَـةُ الفُرقاِن ضاِحَكةُ الُربا

 َوالـلَـوُح َوالـقَـلَـُم البَديُع ُرواءُ     ***  َوالـَوحُي يَقُطُر َسلَسالً ِمن َسلَسل  

د  ُطغَراءُ    ***  ـِظَمت أَسامي الُرسِل فَهَي َصحيفَةٌ نُ   فـي الـلَـوحِ َواِسُم ُمَحمَّ

 أَِلـٌف هُـنـاِلـَك َواِسُم َطهَ الباءُ       ***      اِسـُم الـَجـاللَِة في بَديعِ ُحروِفهِ 

 ن ُمرَسليَن إِلى الُهدى بَِك جاؤوا ِمـ           ***          يـا َخـيـَر َمن جاَء الُوجوَد تَِحيَّةً            

 إِاّل الـَحـنـائِـُف فـيِه َوالُحنَفاءُ             ***   بَـيـُت الـنَـبِـيّيَن الَّذي ال يَلتَقي

ِة حـاَزهُـم لََك آَدمٌ   دوَن األَنــاِم َوأَحــَرَزت َحـّواءُ            ***       َخـيـُر األُبُـوَّ

ِة َواِنتََهتهُـم أَدَركـوا ِعـزَّ ا ةُ القَعساءُ            ***     لنُبُوَّ  فـيـهـا إِلَـيـَك الـِعزَّ

 إِنَّ الـعَـظـائِـَم ُكفُؤها العَُظماءُ          ***     ُخـِلـقَـت ِلبَيتَِك َوهَو َمخلوٌق لَها
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سنقدم سؤال للمسابقة على أن يتم اختيار الطالب عشوائيا برفع يد من يعرف اإلجابة ليتم إعالنها هنا في اإلذاعة  

  تكريم الطالب صاحب اإلجابة الصحيحة من قبل إدارة المدرسة ويتم

  وتقدم اإلذاعة هدية رمزية كتاب سلسلة قصص السيرة النبوية للطالب الفائز

  سؤال المسابقة : كم مرة ذكر اسم سيدنا محمد في القرآن الكريم ؟وفي أي سور ؟ 

  

  يتفضل الطالب/ .................. لإلجابة

  :الجواب

 : بلفظ " محمد " أربع مرات كالتالي القرآن الكريم د تكرر ذكر اسمصلى هللا عليه و آله فيلق

 . من سورة آل عمران 144في اآلية   .1
 . من سورة األحزاب 40في اآلية   .2
 . من سورة محمد 2في اآلية   .3
 . من سورة الفتح 29في اآلية   .4

صلى هللا عليه و آله بألفاظ   رة الصف . وتم ذكرمن سو 6أحمد " في اآلية  " كما جاء و ذكره مرة واحدة بلفظ

   أخرى

 . مثل : " رسول هللا " أو " رسول " أو " نبي " و غيرها

  تصفيق لزميلنا المتميز ويتقدم مدير المدرسة لتسليمه الهدية
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 اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد  ▪

 و…توبة قبل الموت وشهادة عند ا لموت ومغفرة بعد الموت  وسعة في الرزق

 وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم

 اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين ▪
 واألموات  اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات األحياء منهم ▪
 اللهم ارزقني حسن الخاتمة  ▪

 نشودة عن المولد النبوي مكتوبة لالذاعه المدرسية ا -10

 

  

داعمـن ثنيـات الو *** طلع الـبدر عليـنا  

 مـا دعــــا هلل داع *** وجب الشكـر عليـنا



 

 

 جئت باألمر المطـاع *** أيها المبعوث فينا

 مرحباً يـا خير داع  *** جئت شرفت المديـنة
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 على هذه اإلذاعة المدرسية المميزة ، وجزيل الش كر للزمالء المستمعين،  جزيل الش كر للزمالئنا الط الب

والسادة المعل مين على حسن االستماع، والحمد هلل الذي وف قنا إلى ما نحن فيه من نعمة اإلسالم، والحمد هلل الذي  

 خلَق لنا الحبيب الُمصطفى،

شون على نهج سن ته العَطرة، فقد استعرضنا من خالل إذاعتنا الصباحي ة باقة من أجمل  وجعلنا من أتباعه الذين يم

 المولد النبوي،  الفقرات عن

 ذلك الحدث ال بد  لنا كمسلمين من الوقوف معه، للتعريف بالقيم العظيمة التي جاء بها الحبيب الُمصطفى،

 .موه، والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوتجديد العهد على الوالء لسنت ه، شاكرين لزمالئنا ما قد

بي نتعلم الرسمية على  شاركنا بتقييمك وتشجيعك لنا لنقدم كل ماهو نافع وجديد ، ال تنَس متابعة صفحة بالعر

 منصة بالعربي نتعلم وانستجرام وفيسبوك تويتر موقع

 ..نقدم كل مفيد بكل حب فالتنسونا من دعائكم 

 


