
مقدمة بحث عن المولد النبوي الشریف كامل
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، وصالة ربي وسالمھ على سیدنا محمد أشرف الخلق والمرسلین، من بعثھ هللا

تعالى رحمة بالعالمین أما بعد:

أبدأ بحثي ھذا في الحدیث عن مولد النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم، وأعلم أن سطور بحثي ھذا مھما جادت في الحدیث عن ھذا
القائد العظیم والمعلم الھادي المرشد لن تفیھ حقھ، فھو الذي بلغ رسالة هللا إلى الناس كلھم بأمانة كبیرة وتحدى كل الصعوبات وواجھ

كل األذى الذي كان یتلقاه في سبیل نشر الدعوة وإعالء كلمة هللا تعالى، ثم أسس دولة اإلسالم األولى؛ الدولة التي مھدت لمیالد
حضارة جدیدة، حضارة المسلمین التي دامت قرون.

بحث عن المولد النبوي الشریف كامل
یتكون ھذا البحث من مجموعة من الفقرات التي تتحدث كل منھا عن جانب من جوانب حیاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم، ولكل

فقرة عنوان خاص بھا، سوف أسردھا تباًعا في ھذا البحث مستخدًما أسلوب السرد التاریخي لألجزاء الخاصة بالسیرة النبویة
الشریفة.

احادیث عن المولد النبوي الشریف مكتوبة

اختلف كتاب السیرة النبویة الشریفة في تحدید الیوم والشھر الذي ولد فیھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وسبب ھذا أمر المعقول؛
وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم عندما ولد لم یكن معلوم ما سیكون لھ من الشأن العظیم، فاعتبر حالھ كغیره من الموالید، لھذا

یأتي:كمااألحادیثمنمجموعةذلكفيرردلكن]1[وسلم،علیھهللاصلىالنبيلمولدالصحیحالوقتھوماأحدیجزملمالسبب

"َوُسِئَل عن َصْوِم َیوِم االْثَنْیِن؟ قاَل: َذاَك َیْوٌم ُولِْدُت ِفیِھ، َوَیْوٌمورد في حدیث عن أبي قتادة عندما سئل النبي عن صومھ:●
]2[ِفیِھ".َعَليَّأُْنِزَلأَْوُبِعْثُت،

ُ علیِھ وسلََّم عاَم الفیِل ، قاَل :"ُولِدُتورد أیًضا في حدیث عن المطلب بن حنطب بن الحارث:● ِ صلَّى هللاَّ أَنا ورسوُل هللاَّ
ِ ُ علیِھ وسلََّم ؟ قاَل: رسوُل هللاَّ ِ صلَّى هللاَّ وسأَل عثماُن بُن عفَّاَن قُباَث بَن أَشَیَم أخا َبني یعمَر بِن لیٍث: أَأَنَت أَْكبُر أم رسوُل هللاَّ
ُ علیِھ وسلََّم عاَم الفیِل وَرَفعت بي أُمِّي عَلى ِ صلَّى هللاَّ ُ علیِھ وسلََّم أَْكبُر منِّي وأَنا أقدُم منُھ في المیالِد ُولَِد رسوُل هللاَّ صلَّى هللاَّ

یِرَخذَقورأیُتقاَل:الموِضِع ]3[ُمحیًال".أخضَرالطَّ
صلَّى هللاُ علیھ وسلََّم یوَم االثنیِن، واسُتنِبَئ یوَم االثنیِن، وخَرج"ُولِد النبيُّورد عن عبد هللا بن عباس في حدیث صعیف:●

مھاجًرا من مكَة إلى المدینِة یوَم االثنیِن، وقِدَم المدینَة یوَم االثنیِن، وُتوفَِّي صلَّى هللاُ علیھ وسلََّم یوَم االثنیِن، ورَفع الَحَجَر
]4[االثنیِن".یوَماألسوَد

نبذة عن المولد النبوي الشریف

ولد الرسول صلى هللا علیھ وسلم في عام الفیل، وھو عام قام فیھ أبرھة األشرم بغزو مكة وحاول أن یھدم الكعبة وكان معھ الفیلة،
وقد ورد ذكر ھذه القصة في سورة الفیل في القرآن الكریم، أما بخصوص الیوم فقد اختلف فیھ ولكن على الراجح أنھ كان یوم االثنین

في الثاني عشر من شھر ربیع األول، وقد ولد النبي صلى هللا علیھ وسلم یتیم األب؛ حیث إن أبوه عبد هللا كان قد مات وأبوه حامل
فیھ لشھرین فحسب، وبعد والدتھ سماه جده عبد المطلب في الیوم السابع من والدتھ، وعندما سئل عن سبب تسمیتھ بھذا االسم قال

]5[رآھا.رؤیةعلىبناًءكانأنھوقیلواألرض،السماواتفيمحموًدایكونأنلھأرادأنھ

قصة المولد النبوي الشریف

14خاللوحیاتھمالبشریةمسارفيعظیمتأثیرلھحدثمعموعدعلىالمكرمةمكةكانتوسلمعلیھهللاصلىالنبيوالدةعند
قرًنا تقریًبا مضت إلى اآلن، وسوف یبقى مشرًقا بنوره على الدنیا، وقد كان الیوم الذي ولد فیھ رسولنا الكریم "محمد" علیھ صلوات

ربي وسالمھ أھم یوم في التاریخ مطلًقا، منذ بدء الخلیقة، ففي الثاني عشر من شھر ربیع األول من عام الفیل شرف سید الخلق
والمرسلین الدنیا بمولھ الشریف حسب ما ھو راجح من أقوال علماء السیرة.



وقد ولد یتیم األب ألن والده مات وأمھ آمنة بنت أبي وھب تحملھ في أحشائھا، وقد كان موتھ عقب عودتھ من التجارٍة من الشام، ففي
الرسولتسمیةسببفيُرويوقد]6[أخوالھ.عندوھووماتبالمرض،أصیبقدكانالمدینة،إلىووصولھعودتھعندالطریق

-صلى هللا علیھ وسلم- أن أمھ آمنة قد أُمرتبتسمیتھ محمًدا بینما كانت حامل بھ، كما روي أن عبد المطلب جده رأى في المنام  وكأن
سلسلة من الفضة قد خرجت من ظھره، وكان للسلسلھ أطراف أحدھا في السماء وآخر في األرض، وآخر في المشرق وآخر في
المغرب، وبعدھا عادت وكأنھا شجرة، وكان على كل ورقة من الشجرة نور، وإذا بمن في المشرق والمغرب یتعلقون بھا؛ فتأول

]7[واألرض.السماءفيمنیحمدهوسوفوالمغرب،المشرقفيمنیتبعھسوفصلبھمنبمولودمنامھ

بشائر قدوم الرسول في الدیانات السابقة

بیِّیَن وإنَّ آدَم لمنجدٌل في طینِتِھ وسأخبُركم عن ذلَِك دعوةُ أبي ِ وخاتُم النَّ ورد عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: " إنِّي عبُد هللاَّ
ُ علْیِھ وسلََّم رأت حیَن وضعْتُھ نوًرا أضاءت منھ قصوُر ِ صلَّى هللاَّ إبراھیَم وبشارةُ عیسى لي ورؤیا أمِّي الَّتي رأت. وإنَّ أمَّ رسوِل هللاَّ

اِم. الرسولقولمنسبقمماوالمرادالشام.قصرلھأضاءتنوًرارأتولدتھعندماوھبأبيبنتآمنةأمھأنوردكما]،8["الشَّ
]9[األنبیاء.وأولالبشرأبوقبلبقدومھبشرتعالىهللاأنوسلمعلیھهللاصلى

ثم أخبر أن إبراھیم علیھ السالم عندما بنى البیت كان یدعو هللا -سبحانھ وتعالى- أن یجعل البلد آمًنا، وأن تھوي إلیھ أفئدى الناس،
َنا َواْبَعْث ِفیِھْم َرُسوًال ِمْنُھْم َیْتلُو َعَلْیِھْم آَیاِتَك َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة وأن یرزق أھملھ من الثمرت ومن صنوف الطیبات.ُثمَّ َقاَل: "َربَّ

یِھْم َكَوُیَزكِّ رسولناالمكرمة،فكانمكةمنفیھموسلمعلیھهللاصلىالرسولوجعلتعالىلھفاستجاب]10[اْلَحِكیُم"اْلَعِزیُزأَْنَتإِنَّ
یقول: "أََنا َدْعَوةُ أَِبي إِْبَراِھیَم" وجعلھ من صلب من أصالب أوالده؛ وھو سیدنا إسماعیل علیھ السالم، كما أخبر الرسول صلى هللا

]9[یخلق.أنقبلإسرائلبنوفعرفھقومھبھبشرالسالمعلیھعیسىأنوسلمعلیھ

إرھاصات و بشارات مولد الرسول

النبوات من النعم العظیمة، وقد أكرم هللا-تعالى- بھا من اختصھم من عباده، وإن أفضل الرساالت وأشملھا رسالة سیدنا محمد صلى
هللا علیھ وسلم، وقد اعتنى بھا هللا -تعالى- وجعل لھا دالئل وعالمات باھرة قبل مولده، وذكر بعضھا بغیر سند ثابت مثل ما ذكره
األلباني في كتابھ صحیح السیرة النبویة ما نصھ: "ارتجاس إیوان كسرى، وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاتھ، وخمود النیران
التي كان یعبدھا المجوس، وانھدام الكنائس حول بحیرة ساوة بعد أن غاضت". ولكن ھناك أحداث مھمة وردت في كتب السیرة،

]11[یأتي:فیمالكمنسردھا

غزو مكة المكرمة، وھدم الكعبة، لكن هللا -سبحانھ وتعالى-وھو العام الذي حاول فیھ أبرھة األشرمحادثة عام الفیل:●
أبادھم، وأرغم أنوفھم، وخیب مساعیھم، وأضل أعمالھم، وقد كانوا إذ ذاك قوًما من النصارى، ودینھم أقرب من الدین

الذي كان علیھ أھل قریش من عبادة األوثان، وكان ذلك الحدث من اإلرھاص والتوطئة لمبعث النبي صلى هللا علیھ وسلم.
ھ بھ:● نوًرا عندما وضعتھ، وقیل أن ذلك كان مناًما فبشرت بھ أمھ، فكانقیل أنھ أمھ آمنة قد رأتنور یخرج من َحْمِل أمِّ

ذلك أیًضا من باب اإلرھاصات ألن فیھ ذلك إشارة إلى مجیئھ بالنور الذي اھتدى بھ أھل األرض.
السماء، وھذا النجم لھ من الخصائص ما یجعلھ مختلف عننجم المع في كبدأحمد نجمفي السماء: ف أحمدظھور نجم●

النجوم األخرى، وكان الیھود قد عرفوا من خاللھ أنخاتم األنبیاء أحمد ُولَِد.

معلومات عن المولد النبوي الشریف

بعد ذكر قصة مولد النبي صلى هللا علیھ وسلم، والبشارات واإلرھاصات التي سبقت قدومھ سوف بسرد لكم فیما یأتي مجموعة من
المعلومات الھامة عن مولده صلى هللا علیھ وسلم:

25عمرهآنذاكوالدهكانوقدلشھرین،بھحاملوأمھماتهللاعبدأبوهألناألب،یتیموسلمعلیھهللاصلىالرسولولد●
سنة فقط.

ولد الرسول صلى هللا علیھ وسلم في مكة المكرمة، في الثاني عشر من ربیع األول من عام الفیل على أرج األقوال.●
كان ھناك عدد من اإلرھاصات التي سبقت مولده صلى هللا علیھ وسلم، وأھمھا عام الفیل، والنور الذي خرج عندما●

وضعتھ أمھ، وظھور نجم أحمد.
]6[وھب.أبيبنتآمنةوأمھهللاعبدألبیھالوحیداالبنوسلمعلیھهللاصلىالرسولكان●



روي أن آمنة بنت أبي وھب أم الرسول صلى هللا علیھ وسلم أخبرت: "َلَقْد َعلِْقُت ِبِھ َفَما َوَجْدُت َلُھ َمَشقًَّة َحتَّى َوَضْعُتُھ".●
]6[

ملخص قصیر عن حیاة الرسول

ولد النبي -صلى هللا علیھ وسلم- یتیًما، وانتقل بعد والدتھ إلى البادیة إلى امرأة یقال لھا حلیمة بنت أبي ذؤیب من قبیلة بني سعد،
وعاد ألمھ وھو في الخامسة من عمره، وعندما أتم السادسة توفیت أمھ آمنة بنت أبي وھب، فكفلھ جده عبد المطلب، لكنھ مات أیًضا

عندما أصبح النبي صلى هللا علیھ وسلم في الثامنة من عمره، فكفلھ عمھ أبو طالب، وكان یحبھ حًبا شدیًدا ویأخذه معھ في رحالتھ
إلى التجارة، وكانت الرحلة األولى التي خرج فیھا النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو في الثاني عشرة من العمر وفیھا التقى بالراھب

بحیرا الذي بشر عمھ بأن نبینا سیكون لھ شأن عظیم.

وعندما شب الرسول صلى هللا علیھ وسلم عمل في رعي األغنام، وكان في ذلك فرصة لھ لیختلي ویتأمل في ملكوت هللا، وعندما
سمعت السیدة خدیجة بما عرف بھ من األمانة والصدق طلبت منھ أن یخرج لیتاجر بمالھا مع میسرة الذي كان یعمل عندھا، فأخبرھا

خدیجةالسیدةوكانتسنة25العمرمنلھنبیناوكانصدیقتھا،بواسطةالزواجعلیھفعرضتوأمانتھأخالقھمنرآهبمامیسرة
تكبره بخمسة عشرة عاًما، إال أن النبي كان یحبھا كثیًرا، وكانت لھ خیر سند في دعوتھ إال هللا وكانت أول من آمن بھ من النساء،

وھي التي أخذتھ على ورقة بن نوفل عندما نزل علیھ الوحي جبریل أول مرة لیطمئن ویھدئ من روعھ.

شعر عن المولد النبوي الشریف

عبر الشعراء عن حبھم للرسول صلى هللا علیھ وسلم، وعن فخرھم بمولده الشریف من خالل الكلمات التي كتبوھا ونظموھا في
مجموعة من األبیات الشعریة الممیزة، واشتھرت من بین ھذه األشعار مجموعة من القصائد نذكر لكم بعضھا فیما یأتي

قصیدة الشاعر أحمد شوقي (ولد الھدى فالكائنات ضیاء):●

ـٌم َوَثناُء ُولِـَد الـُھـدى َفـالكاِئناُت ِضیاُء *** َوَفـُم الـَزمـاِن َتـَبـسُّ

الـروُح َوالـَمـَألُ الـَمالِئُك َحوَلُھ *** لِـلـدیـِن َوالـُدنـیـا ِبِھ ُبَشراُء

َوالـَعـرُش َیزھو َوالَحظیَرةُ َتزَدھي *** َوالـُمـنـَتـھى َوالِسدَرةُ الَعصماُء

ٌة َغّناُء َوَحـدیـَقـُة الفُرقاِن ضاِحَكُة الُربا *** ِبـالـُتـرُجـمـ اِن َشـِذیَّ

َوالـَوحُي َیقُطُر َسلَسالً ِمن َسلَسٍل *** َوالـَلـوُح َوالـَقـَلـُم الَبدیُع ُرواُء

قصیدة الشاعر تمیم البرغوثي (البردة):●

ْنَیا َعَلْیِك َنَدى َوْلَتْذُكِري َنَسَباً في هللا َیْجَمُعَنا *** ِبَساَدٍة َمألُوا الدُّ

ِفَداً َلُھْم ُكلُّ ُسْلَطاٍن َوَسْلَطَنٍة *** َوَنْحُن َلْو َقِبلُوَنا أَْن َنُكوَن ِفَدا

َھَدا *** َمْوالَي َصلِّ َوَسلِّْم َداِئَماً أََبَدا ِبيِّ َوآِل الَبْیِت والشُّ َعَلى النَّ

َجاَعَة َیْوَم الَخْوِف َوالَمَدَدا إِنِّي ألَْرُجو ِبَمْدِحي أَْن أََناَل َغَداً *** ِمْنُھ الشَّ

َفاَعِة إِْذ *** ِبَھِذِه الَیْوَم أَْرُجو َنْیَل ِتْلَك َغَدا َجاَعَة ِمْن َقْبِل الشَّ أَْرُجو الشَّ

قصیدة الشاعر خالد الفرج (بمحمد صلوا علیھ وسلموا):●

بمحمد صلوا علیھ وسلموا قد *** أشرق الكون البھیم المظلم



لیل علیھ الشرك َمدَّ رواقھ *** فھوت بھ ُشُھٌب وخرت أَنجم

ھي كالنِّثار من المالئك للورى *** فرحا بھ ولكل عات ترجم

وتقدمتھ من الخوارق جملة *** َشَده القُسوُس لھا وحار القّیم

نور الھدى كالصبح الح فأُخِمَدت *** ناُر المجوس ولم تعد تتضرم

وتھاوِت األصنام من علیائھا *** كادت لفرط سقوطھا تتحطم

خاتمة بحث عن المولد النبوي الشریف كامل
كانت حیاة النبي صلى هللا علیھ وسلم حیاة تنبئ عن شخصیة عظیمة، وقد كان ھناك بشارات بقدومھ قبیل والدتھ وحتى في عند
األقوام السابق؛ فقد عرف بنو إسرائل بقدومھ من قبل أن یخلق وكانوا ینتظرون ذلك، ویباھون غیرھم من األقوام بأن هللا تعالى

سوف یبعث رسوًال، وكانوا یظنون أنھ سیكون منھم، إال أن هللا تعالى استجاب دعوة سیدنا إبراھیم فجاء النبي صلى هللا علیھ وسلم
آمنةوأمھالشاممنقادمةتجارةرحلةمنعودتھبعدسنة25ابنوھوماتالذيالمطلبعبدبنهللاعبدألبیھالمكرمةمكةمن

حامل بھ لشھرین فحسب، إال أن النبي نشأ وترعرع على القیم واألخالق الفاضلة التي ال تلیق إال بخاتم النبیین.


