
موضوع عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم مختصر
حیاة النبي الكریم -علیھ الصالة والسالم- كانت ملیئة باألحداث الھامة، منذ مولده وحتى وفاتھ، وسیرتھ الشریفة ھي منھل للموعظة

والحكمة إضافة لكونھا نھج كامل ومتكامل للحیاة، وتعلیم ھذه السیرة ألبنائنا وشبابنا فیھا الكثیر من المنفعة وخاصة فیما یتعلق ِبتنمیة
الجانب األخالقي والدیني واالجتماعي لدیھم، وھذا ما یرمي إلیھ ھذا الَموضوع، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم َموضوع جمیل

وَمختصر عن حیاتھ الكریمة.
مقدمة تعبیر عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم

لقد أرسل هللا تعالى األنبیاء والرسل إلى الناس، على مدى عصور مدینة من الزمن، لیبلغوا رسالة الھدایة لھم ویدلوھم على وجود
الخالق وانتشالھم من جھلھم في ھذا األمر، ولم یكتفي هللا تعالى بنبي واحد لھذه المھمة، وإنما أرسل أنبیاء كثر، منھم ما ذكر في

القرآن الكریم ومنھم لم یذكر، وجمیع األنبیاء -علیھم السالم- كانوا یمھدون للرسالة الكبرى، أال وھي الرسالة اإلسالم، التي نزلت
على النبي محمد علیھ الصالة والسالم، النبي الخاتم الذي بلغ آخر رسالة خیر تبلیغ، فمنھ تعلمنا الدین الحق، ومن أخالقھ تعلمنا

مكارم األخالق، ومن سیرتھ أخذنا المواعظ والعبر والمعرفة بما جھلناه عن موالنا وولي نعمتنا ربنا تبارك وتعالى، ولذلك یجب أن
تبقى سیرتھ خالدة، ویجب أن نرددھا في كل محفل، حتى نستقي منھا كل ما ینفعنا في دنیانا وآخرتنا.

موضوع عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم مختصر
لقد كان النبي -علیھ الصالة والسالم- المعلم والمرشد والھادي إلى الدین الحق، وكان لنا بھ أسوة حسنة، في تعبده � تعالى، وعدلھ

وحلمھ الذي تعلمھ من ربھ، وفي نھج حیاتھ الذي أصبح نھجاً للمسلمین حول العالم، فھو الذي علمنا أسمى معاني األخالق واإلنسانیة
وحب الناس والغیرة على العرض وحب هللا تعالى وطاعتھ وامتثال أمره، فقد أرسلھ هللا تعالى رحمة للعالمین، وقرن اسم محمد

باسمھ في الشھادتین، بقول "أشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمداً رسول هللا"، وھما أولى ما یتلفظ بھ اإلنسان
عند دخولھ اإلسالم.

والدة الرسول
ولد النبي -علیھ الصالة والسالم- في عام الفیل، وھو العام الذي غزا فیھ أبرھة الحبشي دیار العرب، من على صھوات الفیلة بدالً من

صھوات الخیول، ولذلك سمي بعام الفیل، وقد اختلف أھل العلم والمؤرخین في تحدید ھذا العام وقالوا أكثر من تاریخ، والراجح فیھ
تعالىوهللاألول،ربیعشھرمنعشرللَثنيالموافقأبریلشھرمنوالعشرینالثانيفھوالیوم،عنوأمامیالدي،571عامأنھ

أعلم.
نسب الرسول

لقد عرف األنبیاء -علیھم السالم- النبي الخاتم حسباً ونسباً منذ أن أنبأھم عن مقدمھ إلینا برسالة الحق، ومما ال شك فیھ أن نسبھ یعود
إلى اسماعیل ابن ابراھیم علیھما الصالة والسالم، إال أن تسلسل النسب فیھ انقطاع، فقد ثبت إلى معد بن عدنان، ومن بعد معد بن

عدنان إلى آدم -علیھ السالم- فیھ خالف بین أھل العلم، وھذا النسب وفق التالي:
َة بِن َكْعِب بِن لَُؤيِّ بِن َغالِِب بِن ِفْھِر بِن َمالِِك لِِب ابن ھاشم ابن عبد مناف ابن قصي بِن ِكالَِب بِن ُمرَّ ِد بِن َعْبِد ِهللا بِن َعْبِد الُمطَّ ُمَحمَّ

بن النضر بن كنانة بن خزیمة ابن مدركة بِن إِْلَیاَس بِن ُمَضَر بِن نَزاِر بِن َمَعدِّ بِن عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن
یعرب بن یشجب بن نابت بن إسماعیل بن إبراھیم بن تارح وھو آزر بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عیبر بن شالخ بن
أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ - ویقال أنھ النبي إدریس وهللا أعلم- ابن یرد بن مھلیل بن قینن بن یانش بن

شي، بن النبي آدم.
نزول الوحي على الرسول

قبل نزول الوحي، اعتاد النبي -علیھ الصالة والسالم- أن ینفرد بنفسھ في شھر رمضان في غار حراء، الذي یقع في محیط مكة
المكرمة، إلى أن نزل علیھ ملك الوحي جبریل -علیھ السالم- وقال لھ اقرأ، ویجیبھ المصطفى: ما أنا بقارئ، فأعادھا الملك ثالث

مرات على المصطفى، تبع كل منھا غطة "أي ضمة" أجھده فیھا، ثم تال علیھ آیات سورة العلق، حتى راح سیدنا المصطفى یرددھا،
فعاد إلى بیت زوجتھ أم المؤمنین خدیجة -رضي هللا عنھا- وھو یرتجف ویقول "زملوني زملوني" فزملوه حتى سكن روعھ، ثم

أخبرھا ما جرى، وذھبت أم المؤمنین إلى ابن عمھا ورقة بن نوفل -رضي هللا عنھ- الذي كان عالم دین نصراني في الجاھلیة، وھو
على علم قدوم بالنبي الخاتم وفق ما ذكر في كتبھم وما بشر بھ النبي عیسى علیھ السالم، فقال ورقة جملتھ المعروفة "قدوس قدوس"

وتنبأ لسیدنا المصطفى ما سیلقاه في قابل األیام من عذاب من المشركین، وأنھ ھو النبي المنتظر مخلص األمة وخاتم المرسلین.
كم سنة استمرت الدعوة في مكة والمدینة

استمرت دعوة النبي -علیھ الصالة والسالم- ثالثة عشر سنة في مكة المكرمة، أولى ثالثة سنوات منھا كانت سراً بأمر من هللا
تعالى، ثم جاءه الوحي بالجھر فیھا، فصعد الحبیب المصطفى إلى جبلي الصفا، وجھر بھا كما أمره هللا تعالى، واستمرت الدعوة
الجھریة في مكة عشر سنوات، وعندھا أذن هللا تعالى للحبیب والمسلمین الھجرة إلى المدینة المنورة "مدینة رسول هللا التي كانت

تعرف سابقاً بیثرب"، واستمرت الدعوة فیھا عشر سنوات.
وفاة الرسول

بعد أن بلغ النبي -علیھ الصالة والسالم- الدعوة كاملة، وتمت جزیرة العرب وما حولھا، وبدأت الدعوة تتوسع خارج الجزیرة، توفي
شفیع األمة لیلتحق بالرفیق األعلى، بتاریخ الیوم الذي ولد فیھ، وھو الثاني عشر من ربیع األول في یوم االثنین، من العام الحادي



أمحجرةفيبیتھفيودفنبثیابھوالسالم-الصالة-علیھالنبيوغسلمیالدي،633العاممنحزیرانلشھرالموافقللھجرة،عشر
المؤمنین عائشة -رضي هللا عنھا- وبجواره دفن أیضاً صاحبیھ أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي هللا عنھما.

خاتمة موضوع تعبیر عن الرسول
وختاماً، نذكر أن هللا تعالى اصطفى من خلقھ سیدنا محمداً -علیھ الصالة والسالم- لیبلغنا الرسالة وال یكون لنا الحجة یوم نلقاه،

وجعل لنا في حیاة الحبیب المصطفى وسیرتھ من مولده وحتى وفاتھ، العبر والموعظة وطریقة الحیاة الكریمة التي یرضى بھا هللا
تعالى عنا، إضافة إلى تعلیمھ إیانا أصول الدین والعبادة ومكارم األخالق وتنظیم المجتمع اإلسالمي، وكیف جاھد في سبیل تبلیغ

الرسالة.
تعبیر عن أخالق الرسول

لقد كان النبي -علیھ الصالة والسالم- قدوتنا في كل أمر، وخاصة في األخالق الفاضلة، وھو الذي قال إنما بعثت ألتمم مكارم
األخالق، فقد كان المصطفى -علیھ الصالة والسالم- نبعاً ألطھر األخالق، وھذه الصفات كانت قبل بلوغھ الوحي وبعدھا، فقد عرف

عنھ الصدق واألمانة قبل الدعوة والرسالة، إذ كان تاجراً یدیر قوافل أم المؤمنین خدیجة -رضي هللا عنھا- فأحببتھ لصدقھ وأمانتھ
وخلقھ قبل أن یكون نبیاً، وقد نزع هللا تعالى من صدره نزعة الشر في المعجزة التي حدثت معھ في صباه "معجزة شق الصدر"،

وعندما شب كانت الناس توِدع لدیھ األمانات والودائع، وكان یحفظ العھود والوعود، وقد منحھ هللا تعالى بعض من صفاتھ، ومن تلك
الحلم  فكان حلیماً بالناس صغارھم و كبارھم وشیوخھم ونسائھم، ومام ینصر الضعفاء ویقف في وجھ المستكبرین والظالمین وینصر
الحق دائماَ، ویغیث الملھوف ویجیر من یستجیر بھ، وكان ال یعبس في وجھ إنسان، وكالمھ فیھ اللین والحكمة، ویخاف هللا تعالى في

كل أمر یقوم بھ، وكام شدید اإلحسان للناس، وحلیماً مع أھل بیتھ ویوصل األرحام وال یقطعھا، وكان كریماً ومعطاءاً وذو نخوة
وعزة وكرامة وإباء وإیثار، وشدید الغیرة على الدین والعرض.


