
 المولد النبوي الشريف

 يُعّد المولد النبوي الشريف أحد المناسبات الدينية العظيمة التي تحتفل بها األمة اإلسالمية في كّل عام، وذلك في الثاني عشر من شهر

سيدنا محمد النبي ربيع األول، وها قد شارفنا في هذا العام على قدوم هذه المناسبة الحبيبة والتي تُمثّل مولد أشرف الخلق والمرسلين 

، ويُوافقه هجريًا 2022األمين صلى هللا عليه وسلم، إذ تُصادف هذه المناسبة الدينية في يوم السبت الموافق الثامن من شهر أكتوبر لعام 

رسمية، هـ، وتُعلن أغلب الدول اإلسالمية في هذا اليوم عن عطلة 1444في يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر ربيع األول لعام 

 [1بهدف تعظيم هذه المناسبة، واالحتفال بها في أغلب الجهات المسؤولة عن المناسبات الدينية.]

 

 فقرة عن المولد النبوي الشريف لالطفال

في يوم االحتفال بذكرى المولد النبوي يجدر باآلباء، وبالجهات التعليمية الحديث عن مكانة هذا اليوم لألطفال، وتوعيتهم حول نبيهم 

 الكريم، لذا نُدرج في ما يأتي فقرة عن المولد النبوي لألطفال:

 

تشرف الكون بمولد خير الخلق نبينا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم، وذلك في يوم اإلثنين الموافق الثاني عشر من شهر ربيع األول 

بي الرحمة، وسيد المرسلين، فهو الحبيب الذي أرسله هللا من عام الفيل، وفي هذا اليوم الكريم أضاءت الدنيا بمشارقها ومغاربها بمولد ن

ح قلب تعالى ليوكن بشيًرا ونذيًرا للبشر أجمعين، ويكون هاديًا لمن أراد الفوز بالجنة والبعد عن النار، فبوالدته عليه الصالة والسالم أفر

دنا محمد في مكة المكرمة، وعاش فيها أربعين عاًما قبل أمه آمنة بنت وهب، وكان فخًرا لجده عبد المطلب، وعمه أبو طالب، وقد ُولد سي

 بعثته، وثالثة عشر عاًما بعد البعثة، ثّم هاجر إلى المدينة المنورة ، وعاش فيها عشر سنوات.

 

 فقرة قرآنية عن المولد النبوي الشريف

هللا عليه وسلم، فقد أرسله هللا تعالى ليكون هاديًا تعددت اآليات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن خير األنبياء والرسل سيدنا محمد صلى 

 لألمم، لذا نُدرج في ما يأتي آية قرآنية كريمة تتحدث عن النبي محمد:

 

ْن أَنفُِسِهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَا هُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرُسواًل ِمّ يِهْم َويُعَِلُّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن كَانُوا ِمن تِِه َويَُزكِّ قال تعالى: )لَقَْد َمنَّ اللَـّ

بِيٍن(.] [، إذ يتّضح من خالل هذه اآلية الكريمة أّن هللا بعث نبيه محمد للهداية والرحمة، وإخراج الناس من الظلمات إلى 2قَْبُل لَِفي َضاَلٍل مُّ

 لذي كانوا فيه.النور، ويهديهم للصراط المستقيم، ويُبعدهم عن الضالل ا

 

 فقرة حديث نبوي عن المولد النبوي الشريف

ًرا وردت العديد من األحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، وبأّن هللا تعالى أرسله ليكون هاديًا ومبش

 ونذيرا، ونُدرج في ما يأتي فقرة متمثلة بحديث نبوي شريف عن المولد النبوي:

 

: أُعطيت جوامع الكلم،  ْلُت علَى األْنبِياِء بِسّتٍ ونُصرُت عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال، أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )فُّضِ

عب، وأُِحلَّتْ  النَّبِيُّوَن(، ومن خالل هذا الحديث  بيَ  وُختِمَ  كافَّةً، الَخْلقِ  إلى وأُْرِسْلتُ  وَمْسِجًدا، َطُهوًرا األْرضُ  ِليَ  وُجِعلَتْ  الغَنائُِم، ِليَ  بالرُّ

 رسلين.النبوي يتّضح لنا أّن هللا أرسل نبينا الكريم للناس كافةً، وكان خاتًما لألنبياء، وأعطاه هللا ما لم يُعّطي غيره من األنبياء والم



 

 فقرة شعرية عن المولد النبوي الشريف

لدى الشعراء المسلمين، فقد ضمت أشعارهم العديد من القصائد العظيمة التي تمدح  كان للحديث عن المولد النبوي الشريف حًظا وافًرا

 رسولنا الكريم، وتفخر بيوم مولده، لذا نُدرج في ما يأتي فقرة شعرية تتضمن أبياتًا شعرية عن المولد النبوي الشريف:

 

 ٌم َوثَناءُ َوفَـُم الـَزمـاِن تَـبَـسُّـ    ُوِلـَد الـُهـدى فَـالكائِناُت ِضياءُ 

 

ُ  الـروحُ   بَُشراءُ  ِلـلـديـِن َوالـُدنـيـا بِهِ     الـَمالئُِك َحولَهُ  َوالـَمـأَل

 

 العَصماءُ  َوالِسدَرةُ  َوالـُمـنـتَـهى    يَزهو َوالَحظيَرةُ تَزَدهي َوالـعَـرشُ 

 

 ءُ بِـالـتُـرُجـمـ اِن َشـِذيَّةٌ َغنّا    الُربا َوَحـديـقَـةُ الفُرقاِن ضاِحَكةُ 

 

 َوالـلَـوُح َوالـقَـلَـُم البَديُع ُرواءُ    َوالـَوحُي يَقُطُر َسلَسالً ِمن َسلَسلٍ 

 

دٍ     نُـِظَمت أَسامي الُرسِل فَهَي َصحيفَةٌ   ُطغَراءُ  فـي الـلَـوحِ َواِسُم ُمَحمَّ

 

 أَِلـٌف هُـنـاِلـَك َواِسُم َطهَ الباءُ     اِسـُم الـَجـاللَِة في بَديعِ ُحروفِهِ 

 

 ِمـن ُمرَسليَن إِلى الُهدى بَِك جاؤوا     يـا َخـيـَر َمن جاَء الُوجوَد تَِحيَّة

 

 فقرة أنشودة عن المولد النبوي

يتغنى العديد من المنشدين بكلمات طيبة وجميلة تتحدث عن نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، لذا نُدرج في ما يأتي فقرة تتضمن أنشودة 

 حمد عليه الصالة والسالم:دينية تتحدث عن النبي م

 

 واجمل منك لم ترى قط عين .. واطيب منك لم تلد النساء ..

 



 خلقت مبرءا من كل عيب .. كأنك قد خلقت كما تشاء

 

 قمر ُ .. قمر ٌ .. قمر ٌ سيدنا النبي قمر ٌ .. وجميل .. وجميل.. وجميل سيدنا النبي وجميل ،،،

 .. ضحوك السِن للعاشق رماه .. هللا هللا كحيل الطرف ِحبيبي لو تراه .. هللا هللا

 كحيل الطرف ِحبيبي لو تراه .. هللا هللا .. ضحوك السِن للعاشق رماه .. هللا هللا

 بهي الطلعه فالمولى أصطفاه .. حبيب هللا يا خير البرايا ،،،

 وجميل ،،،قمر ُ .. قمر ٌ .. قمر ٌ سيدنا النبي قمر ٌ .. وجميل .. وجميل.. وجميل سيدنا النبي 

 

 

 هللا هللا… وعطرها يبقى اذا مست أيادى … هللا هللا … وكف المصطفى كالورد نادى 

 وعم نوالها كل العبادى… وعم نوالها كل العبادى…وعم نوالها كل العبادى 

 …حبيب هللا ياخير البرايا 

 

 

 

 هللاتنال الشمس منه والبدورا .. هللا … هللا هللا … وال ظل له بل كان نورا 

 

 ولم يكن الهدى لوال ظهوره ..وكل الكون انار بنور طــه… ولم يكن الهدى لوال ظهوره 


