


لق�اءة المزيد من ال�تب اإلس�مية عل� موقع�ا ال�سم�

للتحميل للق�اءة

كتب السي�ة والشمائل

يعتب� كتاب ش�ح الع�مة الزرقا�� عل�
المواهب اللد�ية بالم�ح المحمدية من ال�تب
الهامة للباحثين المهتمين بدراسة السي�ة
والهدي ال�بوي الش�يف؛ حيث يدخل ال�تاب
ف� ��اق تخصص السي�ة ال�بوية الم�ه�ة
والف�وع ذات الصلة من فقه وحديث وعقيدة.

اضغ� ه�ا

للتحميل للق�اءة

 ُيعّد هذا ال�تاب أجمع وأوف� ما ص�ف ف�
وصف المدي�ة الم�ورة عل� ساك�ها أفضل وأتم
التسليم، يتحدث عن أخبار المدي�ة الم�ورة، وكل
ما يتعلق بهذه المدي�ة الجليلة وكل ما له صلة
بمساكن ال�سول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، ويبين األح�ام

المتعلقة بها وغي� ذلك.
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لق�اءة المزيد من ال�تب اإلس�مية عل� موقع�ا ال�سم�

للتحميل للق�اءة

كتب السي�ة والشمائل

هذا ال�تاب عبارة عن جامع مستوعب للخصائص
ال�بوية والمعجزات ودالئل ال�بوة، ت�اول فيه
اإلمام السيو�� العديد من الموضوعات، ومن
أهم المواضيع الت� فصل فيها الحديث أ�ه ملسو هيلع هللا ىلص

خاتم ال�بيين، وما يقتضيه ذلك.

اضغ� ه�ا

للتحميل للق�اءة

هذا ال�تاب حافل �افع ف� بيان عقيدة أهل
الس�ة ف� معجزات ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص وتفصيلها،
وكما يحتوي عل� مع�� المعجزة والف�ق
بي�ها وبين سائ� خوارق العادات وما ي�اسب

ذلك
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للتحميل للق�اءة

لق�اءة المزيد من ال�تب اإلس�مية عل� موقع�ا ال�سم�

كتب السي�ة والشمائل

مميزات ربيع األول هو من أ�فع ال�تب حول
موضوع مولد ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص، يتضمن هذا ال�تاب
فضل شه� ربيع األول وسبب تسميته بهذا االسم،
وكيف ي�بغ� ل�ا أن �قضيه، باإلضافة إل� مقاصد
االحتفال بذك�ى المولد ال�بوي الش�يف

وفوائده.. 

اضغ� ه�ا

للتحميل للق�اءة

كتاب ف� سبع مجلدات يدور حول مولد ال�ب�
المختارملسو هيلع هللا ىلص وما تعلق به من أمور م�ذ وجود الد�يا
إل� �هاية العالم، كما يبين كيفية المولد
ومقدماته ومبش�اته واألخبار السابقة عل� ألس�ة
األ�بياء وال�هان والعارفين، وكل ما يتعلق

بمولده وحياته ملسو هيلع هللا ىلص.
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للتحميل للق�اءة

لق�اءة المزيد من ال�تب اإلس�مية عل� موقع�ا ال�سم�

كتب السي�ة والشمائل

هذه ال�سالة (حسن المقصد ف� عمل المولد)
ه� من ال�سائل ال�ادرة، ف� تحسين عمل المولد
ال�بوي الش�يف، وال�د عل� من أفت� بتح�يمه
 لذلك باألحاديث ال�بوية،

ً
وابتداعه مستشهدا

والحجج العلمية، واألحداث التاريخية.

اضغ� ه�ا

للتحميل للق�اءة

من المعلوم أن أفضل األيام هو يوم والدته
ملسو هيلع هللا ىلص، فما ه� فضائل هذا اليوم المبارك ؟؟ وما
أهمية اإلحتفال به ؟؟ ف� هذا ال�تاب ستع�ف

المزيد عن يوم المولد الش�يف.
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اضغ� ه�الق�اءة المزيد من المدو�ات القّيمة

للق�اءة

أكب� دليل عل� صدق الحب ل�سول الله ملسو هيلع هللا ىلص هو �اعته
ته، واإلقتداء ف� أقواله

ّ
باع ش�يعته، و�ص� دي�ه وس�

ّ
وات

وأفعاله،

ما هو واجب�ا تجاه حبيب�ا و�بي�ا سيد�ا محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ وما ه� حقوقه المهمة الت�
ي�بغ� علي�ا االهتمام بأدائها والحفاظ عليها، والحذر من تضييعها أو التهاون
بها؟ باإلضافة إل� بعض ��ق لغ�س حب ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص ف� �فوس األجيال.. كل

ذلك يم�ن مع�فته من خ�ل هذا المقال الجميل

للق�اءة

المدو�ات ف� سي�ة سيد ال�ائ�ات ملسو هيلع هللا ىلص

https://www.arabicdawateislami.net/blog/381
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ال شك أن رياح الحب تهّب ف� شه� مولد ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص وإن كا�ت قلوب
الصادقين ت��وي عل� بحار حب وأ�هار شوق ف� كل أيام العام، ل�ن�

المواسم فيها م�ارم وعوائد؛ ف�يف �ظه� حب�ا له ملسو هيلع هللا ىلص؟

للق�اءة

مقال مفيد بع�وان خوا�� ومواعظ من �فحات شه� ربيع األول هو من
أ�فع المقاالت ف� ذك�ى مولد خي� الخلق سيد�ا محمد ملسو هيلع هللا ىلص ستع�ف من

خ�له كيف يم���ا االستفادة من هذه الذك�ى العظيمة عل� وجه صحيح

للق�اءة

المدو�ات ف� سي�ة سيد ال�ائ�ات ملسو هيلع هللا ىلص

اضغ� ه�الق�اءة المزيد من المدو�ات القّيمة

https://www.arabicdawateislami.net/blog/74
https://arabicdawateislami.net/blog/330
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https://www.arabicdawateislami.net/blog/
https://arabicdawateislami.net/blog/213
https://arabicdawateislami.net/blog/288
https://arabicdawateislami.net/blog/
https://www.arabicdawateislami.net/bookslibrary/


قم� سيد�ا ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص وجميل
سيد�ا ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص

 

األ�اشيد والمدائح

يا �ور العين يا �ه الزين

لقاء المحبين احتفاء بمولد سيد
الم�سلين ملسو هيلع هللا ىلص

 

القصيدة المحمدية ف� مدح خي�
الب�ية

اضغ� ه�السماع المزيد من األ�اشيد اإلس�مية

يا ب�� المص�ف� أ�تم ذخ�يأ�شودة ف� حب� ف� وْجُد
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قصيدة الب�دة

األ�اشيد والمدائح

�ورك يا ربيع هل علي�ا

مولد الب�ز�ج�

ص�ة التاج الش�يفة

اضغ� ه�السماع المزيد من األ�اشيد اإلس�مية

عليك صل� الله يا خي� خلق اللهيا إمام ال�سل يا س�دي

https://arabicdawateislami.net/medialibrary/82337
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ب��امج من إحتواءات �بوية
من أ�فع وأقص� الب�امج ف� موضوع أخ�ق
الحبيب المص�ف� ملسو هيلع هللا ىلص ب��امج من أخ�ق الحبيب
ملسو هيلع هللا ىلص الذي يت�اول مواضيع مت�وعة تتعلق
بجمال أخ�قه ال��يمة وكمال خصاله الش�يفة
باإلضافة إل� �صائح قيمة ومفيدة تساعد عل�

تحسين شخصيت�ا وتغيي� حال�ا �حو األفضل..

إضغ� ه�ا

�ب� ال�حمة ملسو هيلع هللا ىلص
خلق ال�حمة من أب�ز الصفات واألخ�ق الت�
تحل� بها سيد�ا محمد ملسو هيلع هللا ىلص فشملت رحمته
ملسو هيلع هللا ىلص جميع الخلق من البش� والشج� والحج�
وغي�ها.. ومظاه� ال�حمة ف� شخصيته ملسو هيلع هللا ىلص
أكث� من أن تحص�.. فإلي�م هذا الب��امج
ا

ً
الجميل "�ب� ال�حمة ملسو هيلع هللا ىلص" الذي يت�اول بعض

م�ها..

الب�امج الع��ية ف� سي�ة خي� الب�ية ملسو هيلع هللا ىلص

من أخ�ق الحبيبملسو هيلع هللا ىلص
تعتب� السي�ة ال�بوية بأحداثها ووقائعها مدرسة
�بوية مت�املة الشتمالها عل� المواقف
الت�بوية العظيمة والفوائد الجليلة الت� تضع ل�ا
م�هج الت�بية وحسن التعامل مع مواقف الحياة
ومج�ياتها.. فإلي�م هذا الب��امج المختص�
ا من

ً
"احتواءات �بوية" الذي يتضمن بعض

المواقف الت�بوية والتوجيهية من سي�ة سيد�ا
محمد ملسو هيلع هللا ىلص..

 

إضغ� ه�ا

إضغ� ه�ا
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الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص كأ�ك ت�اح
ب��امج ممّيز من أجمل الب�امج الت�
تتحّدث عن سي�ة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
وشمائله، تع�ف فيه كيف كان
جمال وجهه األ�ور وجمال شع�ه
الش�يف وجمال عي�يه وأذ�يه ويديه
وقدميه وغي�ها من الصفات

الش�يفة األخ�ى.

إضغ� ه�ا

شمائل الحبيبملسو هيلع هللا ىلص
ب��امج جميل يتحدث عن شمائل
الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص أي عن الخصال
الحس�ة وال�بائع الجميلة الت�
تتعلق بصفات ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص البا��ة

والظاه�ة.

الب�امج الع��ية ف� سي�ة خي� الب�ية ملسو هيلع هللا ىلص

لمحات من سي�ة الحبيب
ب��امج قيم وجميل يشتمل
عل� سي�ته الع��ة من
�واح� متعددة وكما يحتوى
عل� مدى أهمية سي�ة حبيب�ا

األعظم و�بي�ا األك�م ملسو هيلع هللا ىلص
 

إضغ� ه�ا

إضغ� ه�ا
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صور من محبة ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص
من أمن سعادة العبد أن ي�زقه الله
محبة ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص فإن محبته ملسو هيلع هللا ىلص
أصل من أصول الدين، وال إيمان
لّمن لم ي�ن ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص أحب إليه
من كل ش�ء فهذا الب��امج
الجميل يحتوي عل� بعض صور

الحّب لل�ب� ملسو هيلع هللا ىلص

عائشة وأخواتها
من أفضل الب�امج ال��تو�ية
المتجّددة ب��امج: عائشة وأخواتها:
وهو مش�وع تعليم� وت�بوي
يساعدكم عل�: تعليم أ�فال�م
الس�ن واآلداب مع تشجيعهم عل�

ال�اعات والعبادات
.

عم� وإخوته
من أهم الب�امج الشيقة
والمحبوبة لدى األ�فال "ب��امج
عم� وإخوته" ومن الجميل أن
ي�ون لأل�فال وقتا من
أوقاتهم لمشاهدة هذا الب��امج

الجميل.
 

إضغ� ه�ا

الب�امج الع��ية ف� سي�ة خي� الب�ية ملسو هيلع هللا ىلص

إضغ� ه�ا

إضغ� ه�ا
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ب�اقات شه� ربيع األول

اضغ� ه�المشاهدة مزيد من الصور القيمة
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ب�اقات شه� ربيع األول

اضغ� ه�المشاهدة مزيد من الصور القيمة
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ب�اقات شه� ربيع األول

اضغ� ه�المشاهدة مزيد من الصور القيمة
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ب�اقات شه� ربيع األول

اضغ� ه�ا لمشاهدة مزيد من الصور القيمة
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من �ماذج األخ�ق الحس�ة (إ�فوج�افيك)

اضغ� ه�ا لمشاهدة مزيد من الصور القيمة

https://www.arabicdawateislami.net/gallery/18020
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الشمائل الش�يفة (إ�فوج�افيك)

اضغ� ه�ا لمشاهدة مزيد من الصور القيمة
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من معجزات ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص ( إ�فوج�افيك)

اضغ� ه�ا لمشاهدة مزيد من الصور القيمة
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