
كلمة عن المولد النبوي الشریف قصیرة
اإلذاعة المدرسیة التي یتم تقدیمھا في المدارس، تعتبر من األنشطة التعلیمیة الفعالة والناجحة في نھج ھذه المؤسسة التعلیمیة، والتي
تسعى لتحقیق عدة أھداف مختلفة، ومنھا تعزیز عملیة المعرفة وتضمینھا في أسالیب جدیدة وجذابة للطالب، ولذلك نرى أن اإلذاعة

المدرسیة فقراتھا متنوعة للغایة، ومن بینھا الَكلمة الّصباحیة،  وفي مقالنا الیوم سوف نقدم عدة َكلمات صباحیة جمیلة لإلذاعة
المدرسیة عن الَمولد الّنبوي الّشریف.

كلمة عن المولد النبوي الشریف
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا الطاھر األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما

بعد:
أسعد هللا تعالى صباحكم بكل خیر، في ھذا الصباح االستثنائي في حیاتنا وحیاة أمتنا اإلسالمیة، ففي مثل ھذا الیوم من قرابة الخمسة
عشر قرن تقریباً، أذن هللا تعالى أن تبدأ البدایة وبدایة النھایة، فأما البدایة كانت مع حدث والدة النبي الكریم -علیھ الصالة والسالم-

المخلص وخاتم النبیین والمرسلین، وأما بدایة النھایة فھي أن ھذا الحدث العظیم ھو أولى عالمات الساعة الصغرى، لیستبشر الناس
بقرب الخالص والعودة إلى بارینا وخالقنا یوم القیامة التي ال یعلم موعدھا إال رب العزة والجاللة، فالحمد � تعالى على ھذه البدایة،
وصلى هللا تعالى وسلم على نبینا الكریم، حبیبنا ومصطفى الخلق وشفیعنا یوم القیامة، ونسأل هللا تعالى العفو والرحمة والغفران في

النھایة، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.
كلمة عن المولد النبوي الشریف قصیرة

السید مدیر ھذه المؤسسة العلمیة الرائدة، السادة أساتذتنا الموقرین َوالمبجلین، زمالئي في سبیل العلم والمعرفة، أسعد هللا تعالى
صباحكم، وجعلھ صباحاً معطراً بذكر هللا تعالى، وذكر نبینا الكریم -علیھ الصالة والسالم- مصطفى األمة المختار، نبینا الذي عرفھ

كل من أتى قبلھ من النبیین والمرسلین -علیھم السالم جمیعاً- وبشروا بقدومھ لیكون النبي المخلص والخاتم، الذي أمره هللا تعالى
بتبلیغ دعوتھ إلى العالم جمیعاً، لیعرف العالم أن الدین عند هللا تعالى ھو اإلسالم، وما الیوم اجتماعنا إال في ذكرى مولده الكریم، التي
نحییھا كل عام في قلوبنا، ال في االحتفاالت التي یقوم بھا أھل الضالل والبدع، وختاماً، نحمد هللا تعالى على ھذا الفضل العظیم الذي

من علینا بھ، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.
كلمة عن المولد النبوي الشریف طویلة

خیر ما نفتتح بھ قولنا وفعلنا وأمرنا، أن بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم النبیین
والمرسلین، وشفیعنا یوم الدین، وأما بعد:

أیھا الحفل الكریم، یا أبناء ھذه األمة اإلسالمیة المباركة بإذن هللا تعالى، لقد كرمنا رب العزة  والجاللة بأن أرسل إلینا نبیھ الكریم
محمد العربي الطاھر األمین -علیھ الصالة والسالم- لینتشلنا من ظلمات الجھل، ویبلغنا رسالة الحق، ولننال شرف أن نكون مسلمین،
وما ھذه الذكرى التي نقف جمیعاً ھنا استحضاراً لجمالھا في قلوب البشر جمیعاً، وقلوب المسلمین بشكل خاص، إال ذكرى والدة سید
الخلق، ھذه الذكرى التي تأتي كل في عام ھجري في تاریخ الثاني عشر من شھر ربیع األول، والتي نفرح بھا فرحاً شدیداً في قلوبنا،

ال في المظاھر االحتفالیة التي یبتدعھا بعض الناس، فَمحبتنا لنبینا الكریم -علیھ الصالة والسالم- وفرحتنا بذكرى والدتھ، ال تنسینا
وصایاه لنا بأن ال نبتدع أمراً لم یقره لنا، فما أقره لنا إنما ھو وحي من هللا تعالى، وختاماً، نسأل هللا تعالى لنا ولكم حسن الخاتمة،

وأن یكون لقاؤنا ومقامنا في اآلخرة إلى جوار شفیعنا وحبیبنا المصطفى، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.
كلمة عن المولد النبوي الشریف مكتوبة

السادة أعضاء ھیئة التدریس الموقرة من مدراء وأساتذة وكوادر تعلیمیة، زمالء الدراسة ودرب العلم، أحییكم من على ھذه المنصة
سائالً هللا تعالى الخیر لنا ولكم في ھذا الصباح، وأما بعد، فكلنا یعلم مدى أھمیة ھذا الیوم الذي نقف على ذكراه كل عام في ھذا

الموعد من السنة الھجریة، لیس فقط أھمیتھا في تاریخ األمة اإلسالمیة، وإنما أھمیتھا في تاریخ البشریة جمعاء، فھذه الوالدة
المباركة ھي والدة السلم والسالم، ووالدة الخالص للبشریة، ففیھا الرسالة والھدایة األخیرة لبني آدم جمیعھم، وفیھا أولى عالمات

الساعة الصغرى التي ننتظرھا لنلقى ربنا جمیعاً، بعد أتم علینا نعمة اإلسالم، الذي ھو دین سكان األرض والسماء جمیعھم، فالحمد
� تعالى على فضلھ العظیم، والصالة على سیدنا محمد المصطفى والحبیب والشفیع، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.

كلمة عن المولد النبوي لإلذاعة المدرسیة
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى رب العالمین، الذي بین لنا سبیل الصراط المستقیم، على ید نبیھ ورسولھ الكریم، سیدنا

محمد الطاھر األمین، فالصالة والسالم علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:
فقد أعزنا هللا تعالى باإلسالم، وأمرنا بالنبي -علیھ الصالة والسالم- الذي كان لنا ھادیاً ومرشداً، لیدلنا إلى طریق الحق، بعد أن

اصطفاه من خلقھ وكلفھ بتبلیغ الرسالة للعالمین، وما اجتماعنا الیوم إال لنستذكر ذكرى والدتھ المباركة، التي سبقت تكلیفھ بالدعوة
بنحو أربعین عام، ھذه الذكرى التي نحتفل بھا كل عام ھجري في ھذا الموعد، وھو الثاني عشر من شھر ربیع األول الذي رجح

أھل العلم أنھ الموعد الحقیقي للوالدة المباركة، فلنحیي ھذه الذكرى في قلوبنا على الدوام، وال نغلو بھا كما یفعل المبتدعین في الدین،
حتى ال نخالف شرع هللا تعالى، وال نخالف أمر النبي -علیھ الصالة والسالم- وھو األعلم بشرع هللا تعالى، والسالم علیكم ورحمة هللا

تعالى وبركاتھ.
كلمة عن المولد النبوي الشریف ممیزة



بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الطاھر األمین، وأما بعد:
أیھا السادة الحضور من معلمین ومعلمات، ومم زمالء وزمیالت، أسعد هللا تعالى صباحكم بالخیر، وجعل هللا تعالى قلوبكم عامرة

باإلیمان والتقوى، وجعل هللا تعالى أیامنا كلھا فرحة، كما ھي فرحتنا في ھذا الیوم الذي یمثل لنا مولد سید الخلق -علیھ الصالة
والسالم- منذ قرابة الخمسة قرون من الزمن، ھذا الحدیث الذي غیر حیاة العالم كلھ ولیس فقط البالد التي نشأ فیھا اإلسالم، فبعد ھذا

الحدث بأربعین عام، أنزل هللا تعالى الوحي على نبیھ الكریم -علیھ الصالة والسالم- لتبدأ الرسالة المقدسة تنتشر في أرجاء
المعمورة، َفاعتزوا بھذا الیوم واَفرحوا بھ ضمن الحدود التي أوصانا بھا المصطفى، وال تغلوا بھا حتى ال نصیب غضب هللا تعالى

بما لم یسمح لنا بھ، والسالم علیكم ورجمة هللا تعالى وبركاتھ.
كلمة عن المولد النبوي الشریف قصیرة باالنجلیزي

Honorable Principal of the School, our distinguished professors, colleagues and colleagues,
may God Almighty enlighten your hearts with faith on the morning of this beautiful day, which
represents for us and the Muslim Ummah all a very important event, which is the birth of the
master of creation, the Prophet Muhammad - peace be upon him. This event was the
prelude to the beginning of the message. The great celestial event that took place about
forty years later, when God Almighty revealed the revelation to the Prophet - may God’s
prayers and peace be upon him - in the cave of Hira. On the Day of Resurrection, we will be
with our beloved and intercessor, and may the peace, mercy and blessings of God Almighty
be upon you.

ترجمة كلمة عن المولد النبوي الشریف قصیرة باالنجلیزي
السید مدیر المدرسة المحترم، أساتذتنا الموقرین، الزمالء والزمیالت، أنار هللا تعالى قلوبكم باإلیمان في صبیحة ھذا الیوم الجمیل،
الذي یمثل لنا وألمة المسلمین جمیعاً حدثاً بالغ األھمیة، وھو والدة سید الخلق النبي محمد -علیھ الصالة والسالم-، فھذا الحدث كان

التمھید لبدء الرسالة السماویة العظیمة التي تمت بعد نحو أربعین عام، حیث أنزل هللا تعالى الوحي على النبي -علیھ الصالة والسالم-
في غار حراء، فالحمد � تعالى الذي جعلنا من أمة المختار، والحمد � تعالى الذي جعلنا على دین اإلسالم، ونسألھ -عز وجل- أن

یحشرنا یوم القیامة إلى جوار وحبیبنا وشفیعنا، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.


