
 مميزة 2022مقدمة موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف 

كة المكرمة في الثاني عشر من شهر ربيع ولَد خاتم األنبياء والمرسلين الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم في م

األول من عام الفيل، وكان مولده نوٌر على نور، فقد أنارت الدنيا بمولده عليه أفضل الصلوات وأتُم التسليم، وكانت 

ه عبد المطلب بن هاشم، توفي والده عبد هللا قبل والدته عليه الصالة والسالم ، والدته بشرى لوالدته آمنة بنت وهب ولجد ِّ

لتتوفى والدته وهو لم يتم السادسة بعد، فتولَّى جدُّه رعايته والعناية به، الذي توفي بعد والدته بفترة قصيرة، فعاش في 

 كنف عمه أبي طالب بن عبد المطلب.

 قصيرة 2022مقدمة موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف 

أشرف خلق هللا أجمعين، كيف ال وهو الذي أخرج الناس من يعتبر المسلمون عيد المولد النبوي يوًما الستذكار صفات 

الظلمات إلى النور، واستبدل جهلهم وتخلفهم إيمانًا وهدايةً ونور، ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم يتيم األب في مكة 

ال زال في بطن المكرمة، في الثاني عشر من شهر ربيع األول من عام الفيل، توفي والده عبد هللا بن عبد المطلب، وهو 

والدته، وتوفيت والدته آمنة بنت وهب وهو لم يتم  السادسة، وعاش بعدها في كنف جد ه عبد المطلب وبعد وفاته كفله عمه 

 أبي طالب.

 2022مقدمة عن المولد النبوي الشريف 

خاتم األنبياء والمرسلين عليه أفضل بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على الحبيب المصطفى خير خلق هللا 

الصالة والسالم والذي يعد مولده من أعظم األحداث والمناسبات التي ينتظرها المسلمون في جميع البالد اإلسالمية، 

وتحمل االحتفاالت طابعًا واحًدا بين جميع هذه البلدان، وهو الحديث عن سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصفاته 

خصاله الحميدة، واألخذ عنه والسير على نهجه، كما يكثر المسلمون في هذا اليوم من قراءة القرآن، ومن ثمَّ الحسنة و

 قراءة قصص أصحاب الرسول وغزواتهم، والتوجه إلى هللا تعالى بالدعاء لنيل شفاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 مقدمة موضوع عن عيد المولد النبوي جديدة

لمون عربًا وعجًما لالحتفال بذكرى والدة خير البشر، حيث تعتبر هذه الوالدة التي كانت في الثاني عشر من يجتمع المس

ربيع األول في عام الفيل، تمهيد لطريق انتقالهم من الضاللة والكفر، إلى اإلسالم والهداية، لذلك جعل المسلمون هذا اليوم 

قد قضى عمره كاماًل في الدعوة إلى توحيد هللا تعالى، وعلَّم جيل بأكمله يوًما لالحتفال بمولد أشرف الخلق وأطهرهم، ف

ف على سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ليحمل لواء اإلسالم من بعده، ويكون االحتفال بهذا اليوم الكريم أواًل بالتعرُّ

 وصفاته وشمائله، واالكثار من قراءة القرآن.

 مقدمة موضوع تعبير لإلذاعة المدرسية

السيد مدير المدرسة، زميالتي وزمالئي المدرسين، أبنائي الطلبة، نجتمع اليوم لالحتفال بمولد أشرف الخلق وأطهرهم 

وأجلهم، ومن خالل إذاعتنا المدرسية سنتحدث عن الحدث األهم الذي غي ر حياة البشرية أجمع، والذي يصادف قدومه مع 

ليوم الثاني عشر من شهر ربيع األول من عام الفيل، ولد يتيم األب وترعرع يتيم األم، فقد فارق والده عبد هللا تاريخ ا

 الحياة قبل أن يراه، وفارقت والدته آمنة الحياة قبل أن يكمل السادسة من عمره.


