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 مقدمة بحث عن المولد النبوي الشريف

بسم هللا خير الكالم وأفضل البدء، والصالة والسالم على خير المرسلين وخاتم النبيين، والحمد 

الذي فضلنا بنعمة العقل والتفكير، أما بعد سنختص بالحديث عن موضوع المولد النبوي الشريف 

والذي يعد ذو خصوصية هامة لدى المسلمين، والذي اقترب موعده، ويحرص المجتمع اإلسالمي 

افة شرائحه على إحيائه بالكثير من الشعائر الدينية، ولطالما أردت أن أطيل الحديث في سيرة بك

سأتطرق في بحثي على عدة مرتكزات محورية والتي تتضمنها سطور  الرسول العطرة، ولذلك

.بحثي المتواضع الذي هو ثمرة جهدي  

 بحث عن المولد النبوي الشريف

دفة القارب وانتشل الناس من عصور الوثنية واألصنام  لكل أمة عظيمها وقائدها من أمسك

والجهل إلى نور المعرفة ورحاب الرحمن وسعة الهدي والصراط المستقيم، ولد صلى هللا عليه 

وسلم يتيماً، ونشأ في كنف جده عبد المطلب، وكان صلى هللا عليه وسلم خير الناس ُخلقاً، وأقومهم 

فى األمين يدرك جوهر الهدي المحمدي والدين القويم، فكان وأعدلهم، والمتمعُن في سيرة المصط

.عالمات نبوته مبكرة  

عن المولد النبوي الشريف نبذة  

إن يوم المولد النبوي إحدى المناسبات اإلسالمية والتي تصادف ذكرى تاريخ ميالد الرسول 

لم بهذه المناسبة صلى هللا عليه وسلم، وكان في عام الفيل، وتحتفل األمة اإلسالمية حول العا

العظيمة، في الثاني عشر من شهر ربيع األول في كل عام هجري، ويحتل الرسول محمد مكانة 

عظيمة في اإلسالم، فهو الذي ُكلف في حمل الرسالة وتبلغيها، وحمل على عاتقه إعالء كلمة هللا 

.د إلى قلبهفي األرض، فتلقى األذية من مشركين قريشه، وحتى حزم متاعه وغادر أحب البال  

 موعد المولد النبوي الشريف

هجري من ربيع األول في كل عام هجري، حيث يُعتمد باالحتفال  21يصادف المولد النبوي يوم 

صلى هللا عليه -على التقويم الهجري المعروف بالتقويم اإلسالمي، ولعظم مكانة نبي هللا محمد 

هللا وكل ما وصلنا من أحاديث صحيحة عبر ، يتم االحتفاء بيوم مولده، وتُعد سنة رسول -وسلم

الصحابة والتابعين مصدراً تشريعياً ثانياً للعقيدة اإلسالمية، لذلك تعظم األمة اإلسالمية مولد من 

.رسم بحياته ضياء الهدي  

 

 

 



 

 

 

 

 مظاهر االحتفال في المولد النبوي الشريف

بذكرى المولد النبوي  يشهد العالم اإلسالمي مظاهر احتفاالت وإحياء شعائر دينية مرتبطة

 :الشريف، وفيما يلي أبرز مظاهر االحتفال بهذه المناسبة العظيمة

  إقامة التجمعات بحضور فرق مدح نبوي، حيث تُنشد المدائح النبوية التي تتغنى في

 .وصف الرسول محمد وجميل خصاله

 ه المناسبة وتسمى بحلوى المولدتوزيع الحلوى والتي تُصنع خصيصاً لهذ. 

  تشهد المساجد ُخطب عن سيرة رسول هللا وحياته، وتعلو المآذن في الصالة والسالم

 .عليه

  يُعد سوم المولد عطلة رسمية في أغلب الدول ومنها سوريا وفلسطين والكويت

 .والسعودية

 مكانة النبي محمد العظيمة في اإلسالم

من الرسل، وجاء ليكون خاتمة رسل هللا وأنبيائه على األرض،  إن الرسول محمد من أولي العزم

وبين خافقيه معجزة القرآن الكريم الذي عجر العرب رغم فصاحتهم على أن يأتوا بمثله ولو بأية، 

وفي القرآن الكريم فيض المعاني الدالة على مكانة رسول هللا فقد اختصه بالنداء بعدة صفات 

الصفات المدثر، كما نزهه هللا عن كافة العيوب والنقص، وقد أخذ هللا بالكثير من اآليات ومن هذه 

َوالَِّذيَن }: ميثاق من سائر األنبياء السابقين أن يؤمنوا بدين محمد صلى هللا عليه وسلم، فقال تعالى

ٍد َوهَُو اْلَحقُّ ِمن  َل َعلَٰى ُمَحمَّ الَِحاِت َوآَمنُوا بَِما نُزِّ بِِّهْم ۙ َكفََّر َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهْم آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ رَّ

.هللا فهل بعد ذلك من مكانة رفيعة عند ،{َوأَْصلََح بَالَهُمْ  . 

 كلمة عن المولد النبوي الشريف

إن يوم مولد نبي هللا يوم أشرقت األرض بنورها ونقشع الظالم ليتوارى، وينبعث نور محمد فيمأل 

، شفيع األمة وعظيمها، خير الورى وخاتم المرسلين، يا من تشتاق الروح لرؤية جميل الكون

وجهك وُحسن طلعتك البهي، يا من نسأل هللا في كل صالة وقيام أن يجمعنا بك بالفردوس 

.األعلى، وأن نفوز برفقتك، فاللهم إنا نشهد أنك هللا ال إله إال أنت وأن محمداً عبدك ورسولك  

ن المولد النبوي الشريفخاتمة بحث ع  

  ما أجمل السطور التي يزينها حضور اسم المصطفى الحبيب، ولكن لكل نهاية بداية، وإلى هنا

أكون قد وصلت لختام بحثي، والذي سردت بين سطوره المعلومات التي جنيتها نتاج بحثي 

بي، وموعد وتدقيقي، وحاولت جاهداً أن أعرض بشكل كافي أبرز النقاط حول يوم المولد الن

االحتفال به، بجانب التطرق ألهم المظاهر االحتفال في الدولة اإلسالمية، وفي الختام أفضل 

.الصالة والسالم على هدي األمة محمد  


