كتب السيرة والشمائل

ُي ّد
ع هذا الكتاب أجمع وأوفى ما صنف في
وصف المدينة المنورة على ساكنها أفضل وأتم
التسليم ،يتحدث عن أخبار المدينة المنورة ،وكل
ما يتعلق بهذه المدينة الجليلة وكل ما له صلة
بمساكن الرسول ﷺ وأصحابه ،ويبين األحكام
المتعلقة بها وغير ذلك.

للقراءة

يعتبر كتاب شرح العالمة الزرقاني على
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية من الكتب
الهامة للباحثين المهتمين بدراسة السيرة
والهدي النبوي الشريف؛ حيث يدخل الكتاب
في نطاق تخصص السيرة النبوية المطهرة
والفروع ذات الصلة من فقه وحديث وعقيدة.

للتحميل

للقراءة

للتحميل

لقراءة المزيد من الكتب اإلسالمية على موقعنا الرسمي
اضغط هنا

كتب السيرة والشمائل

هذا الكتاب حافل نافع في بيان عقيدة أهل
السنة في معجزات النبي ﷺ وتفصيلها،
وكما يحتوي على معنى المعجزة والفرق
بينها وبين سائر خوارق العادات وما يناسب
ذلك

للقراءة

هذا الكتاب عبارة عن جامع مستوعب للخصائص
النبوية والمعجزات ودالئل النبوة ،تناول فيه
اإلمام السيوطي العديد من الموضوعات ،ومن
أهم المواضيع التي فصل فيها الحديث أنه ﷺ
خاتم النبيين ،وما يقتضيه ذلك.

للتحميل

للقراءة

للتحميل

لقراءة المزيد من الكتب اإلسالمية على موقعنا الرسمي
اضغط هنا

كتب السيرة والشمائل

مميزات ربيع األول هو من أنفع الكتب حول
موضوع مولد النبي ﷺ ،يتضمن هذا الكتاب
فضل شهر ربيع األول وسبب تسميته بهذا االسم،
وكيف ينبغي لنا أن نقضيه ،باإلضافة إلى مقاصد
االحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
وفوائده..

للقراءة

كتاب في سبع مجلدات يدور حول مولد النبي
المختارﷺ وما تعلق به من أمور منذ وجود الدنيا
إلى نهاية العالم ،كما يبين كيفية المولد
ومقدماته ومبشراته واألخبار السابقة على ألسنة
األنبياء والكهان والعارفين ،وكل ما يتعلق
بمولده وحياته ﷺ.

للتحميل

للقراءة

للتحميل

لقراءة المزيد من الكتب اإلسالمية على موقعنا الرسمي
اضغط هنا
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هذه الرسالة (حسن المقصد في عمل المولد)
هي من الرسائل النادرة ،في تحسين عمل المولد
النبوي الشريف ،والرد على من أفتى بتحريمه
ًا
وابتداعه مستشهد لذلك باألحاديث النبوية،
والحجج العلمية ،واألحداث التاريخية.

للقراءة

من المعلوم أن أفضل األيام هو يوم والدته
ﷺ ،فما هي فضائل هذا اليوم المبارك ؟؟ وما
أهمية اإلحتفال به ؟؟ في هذا الكتاب ستعرف
المزيد عن يوم المولد الشريف.

للقراءة

للتحميل

للتحميل

لقراءة المزيد من الكتب اإلسالمية على موقعنا الرسمي
اضغط هنا

المدونات في سيرة سيد الكائنات ﷺ
للقراءة

ما هو واجبنا تجاه حبيبنا ونبينا سيدنا محمد ﷺ؟ وما هي حقوقه المهمة التي
ينبغي علينا االهتمام بأدائها والحفاظ عليها ،والحذر من تضييعها أو التهاون
بها؟ باإلضافة إلى بعض طرق لغرس حب النبي ﷺ في نفوس األجيال ..كل
ذلك يمكن معرفته من خالل هذا المقال الجميل

للقراءة

أكبر دليل على صدق الحب لرسول الله ﷺ هو طاعته
ّن
ّت
وا باع شريعته ،ونصر دينه وس ته ،واإلقتداء في أقواله
وأفعاله،

ّي
لقراءة المزيد من المدونات الق مة

اضغط هنا

المدونات في سيرة سيد الكائنات ﷺ
للقراءة

ّب
ال شك أن رياح الحب ته في شهر مولد النبي ﷺ وإن كانت قلوب
َّن
الصادقين تنطوي على بحار حب وأنهار شوق في كل أيام العام ،لك
المواسم فيها مكارم وعوائد؛ فكيف نظهر حبنا له ﷺ؟

للقراءة

مقال مفيد بعنوان خواطر ومواعظ من نفحات شهر ربيع األول هو من
أنفع المقاالت في ذكرى مولد خير الخلق سيدنا محمد ﷺ ستعرف من
خالله كيف يمكننا االستفادة من هذه الذكرى العظيمة على وجه صحيح

ّي
لقراءة المزيد من المدونات الق مة

اضغط هنا

األناشيد والمدائح

ْج ُد
ٌّب
أنشودة في ح في و

يا بني المصطفى أنتم ذخري

يا نور العين يا طه الزين

القصيدة المحمدية في مدح خير
البرية

لقاء المحبين احتفاء بمولد سيد
المرسلين ﷺ

قمر سيدنا النبي ﷺ وجميل
سيدنا النبي ﷺ

لسماع المزيد من األناشيد اإلسالمية

اضغط هنا

األناشيد والمدائح

يا إمام الرسل يا سندي

عليك صلى الله يا خير خلق الله

نورك يا ربيع هل علينا

صالة التاج الشريفة

مولد البرزنجي

قصيدة البردة

لسماع المزيد من األناشيد اإلسالمية

اضغط هنا

البرامج العطرية في سيرة خير البرية ﷺ
برنامج من إحتواءات نبوية

من أنفع وأقصر البرامج في موضوع أخالق
الحبيب المصطفى ﷺ برنامج من أخالق الحبيب
ﷺ الذي يتناول مواضيع متنوعة تتعلق
بجمال أخالقه الكريمة وكمال خصاله الشريفة
باإلضافة إلى نصائح قيمة ومفيدة تساعد على
تحسين شخصيتنا وتغيير حالنا نحو األفضل..

إضغط هنا

نبي الرحمة ﷺ

خلق الرحمة من أبرز الصفات واألخالق التي
تحلى بها سيدنا محمد ﷺ فشملت رحمته
ﷺ جميع الخلق من البشر والشجر والحجر
وغيرها ..ومظاهر الرحمة في شخصيته ﷺ
أكثر من أن تحصر ..فإليكم هذا البرنامج
ًض
الجميل "نبي الرحمة ﷺ" الذي يتناول بع ا
منها..

إضغط هنا

من أخالق الحبيبﷺ

تعتبر السيرة النبوية بأحداثها ووقائعها مدرسة
نبوية متكاملة الشتمالها على المواقف
التربوية العظيمة والفوائد الجليلة التي تضع لنا
منهج التربية وحسن التعامل مع مواقف الحياة
ومجرياتها ..فإليكم هذا البرنامج المختصر
ًض
"احتواءات نبوية" الذي يتضمن بع ا من
المواقف التربوية والتوجيهية من سيرة سيدنا
محمد ﷺ..

إضغط هنا

البرامج العطرية في سيرة خير البرية ﷺ
الحبيب ﷺ كأنك تراح

ّي
برنامج مم ز من أجمل البرامج التي
ّد
تتح ث عن سيرة رسول الله ﷺ
وشمائله ،تعرف فيه كيف كان
جمال وجهه األنور وجمال شعره
الشريف وجمال عينيه وأذنيه ويديه
وقدميه وغيرها من الصفات
الشريفة األخرى.

إضغط هنا
شمائل الحبيبﷺ
برنامج جميل يتحدث عن شمائل
الحبيب ﷺ أي عن الخصال
الحسنة والطبائع الجميلة التي
تتعلق بصفات النبي ﷺ الباطنة
والظاهرة.

إضغط هنا
لمحات من سيرة الحبيب
برنامج قيم وجميل يشتمل
على سيرته العطرة من
نواحي متعددة وكما يحتوى
على مدى أهمية سيرة حبيبنا
األعظم ونبينا األكرم ﷺ
إضغط هنا

البرامج العطرية في سيرة خير البرية ﷺ
صور من محبة النبي ﷺ
من أمن سعادة العبد أن يرزقه الله
محبة النبي ﷺ فإن محبته ﷺ
أصل من أصول الدين ،وال إيمان
ّم
ل ن لم يكن النبي ﷺ أحب إليه
من كل شيء فهذا البرنامج
الجميل يحتوي على بعض صور
ّب
الح للنبي ﷺ

إضغط هنا
عائشة وأخواتها
من أفضل البرامج الكرتونية
ّد
المتج دة برنامج :عائشة وأخواتها:
وهو مشروع تعليمي وتربوي
يساعدكم على :تعليم أطفالكم
السنن واآلداب مع تشجيعهم على
الطاعات والعبادات
.

إضغط هنا
عمر وإخوته
من أهم البرامج الشيقة
والمحبوبة لدى األطفال "برنامج
عمر وإخوته" ومن الجميل أن
يكون لألطفال وقتا من
أوقاتهم لمشاهدة هذا البرنامج
الجميل.

إضغط هنا

بطاقات شهر ربيع األول

لمشاهدة مزيد من الصور القيمة

اضغط هنا

بطاقات شهر ربيع األول

لمشاهدة مزيد من الصور القيمة

اضغط هنا

بطاقات شهر ربيع األول

لمشاهدة مزيد من الصور القيمة

اضغط هنا

بطاقات شهر ربيع األول

لمشاهدة مزيد من الصور القيمة

اضغط هنا

من نماذج األخالق الحسنة (إنفوجرافيك)

لمشاهدة مزيد من الصور القيمة

اضغط هنا

الشمائل الشريفة (إنفوجرافيك)

لمشاهدة مزيد من الصور القيمة

اضغط هنا

من معجزات النبي ﷺ ( إنفوجرافيك)

لمشاهدة مزيد من الصور القيمة

اضغط هنا

األراء واالقتراحات
ًا

نستقبل دائم تعليقاتكم واقتراحاتكم بصدر رحب

تابعونا

بالضغط على
الروابط التالية

انقر هنا
للدردشة المباشرة على الواتساب

+92-311-6336937

www

