
 مقدمة موضوع عن المولد النبوي

إّن ذكر المولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة الشأن لدى المسلمين، فهي ذكرى والدة سيّد الخلق نور الهدى وخاتم 

ل في عام الفيل بغالب الظن جاءت البشرى لبني هاشم بوالدة محمد ابن عبد هللا، من ربيعٍ األو 12المرسلين، ففي الـ 

بحسنه مكة المكرمة ونقلها من الجاهلية إلى النور، ولد يتيماً آلمنة بنت وهب فكفله جدّه عبد المطلب الذي أنار 

الهاشمي القرشي، الذي توسم به خيراً ورأى به فخر وسرور العرب، ضّمه إلى جناحه بعد وفاة والدته، ثم تواّله أبي 

 .طالب
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 موضوع تعبير عن المولد النبوي قصير جدا

لعربي الصادق الوعد تنورت الدنيا بضياء أشرف الخلق وسيّد المرسلين وخاتم النبيين، النبي ا  في ذلك اإلثنين األنور

األمين، فمولده إيذاناً برحيل الجاهلية ودنو موعد الوحي والبشارة برسالة التوحيد، التي جاءت لتخليص العرب من 

غياهب الظالم والجهل، والدة النبي هي الحد الفاصل بين الجاهلية والعلم، بعثه الخالق لتبليغ األمة وكشف الغمة، 

ضرورة العمل على جني زاد اآلخرةوتوعية الناس بيوم الحساب و . 

هو أبو القاسم محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ولد عليه الصالة والسالم في مكة المكرمة بعد 

محاولة أبرهة األشرم هدم الكعبة المشرفة بأربعين أو خمسين يوماً، ولد يتيم ألب بعد وفاة والده قبل والدته بأيام، 

أشهر وهللا أعلم، والتي حدثتنا عن بركته بآل سعد أول المطاف ردّ لبنها  6ة السعديّة من عمر الـ أرضعته حليم

وأخضرت دروب حاللها، ودبت البركة بأموالهم ومواشيها، عاش بين أهل مكة صادقاً أميناً، فكان عليه الصالة 

أفضل ما قيل عن صباه قصة ردائه والحجر  والسالم منذ طفولته سديد الرأي يحتكم إليه البعض في حل خالفهم، ولعل

األسود، وكان النبي الكريم أكثر العرب فطنةً وتأدباً وتمتعاً بمكارم األخالق، عاش متواضعاً خلوقاً ولّما بات بعمر 

صلى هللا  -الكهولة نزل عليه الوحي بغار حراء، فحدثت عائشة الحكيم ورقة بن نوفل بما أتاه، فبشرها بنبوة محمد 

، حمل الرسالة وأدى األمانة ونور قلوب العرب ووحد صفوفهم على ال إله إال هللا مقيماً أعظم أمم -ه وسلم علي

التاريخ، ومعلناً اإلسالم ديناً رسمياً والقرآن سراطاً مستقيماً، اليوم تحتفل كل دول اإلسالم بذكرى والدة سيد الخلق، 

 [1].وترى الشوارع تزدان باألعالم والبيارق والرايات احتفاالً بهذا اليوم المجيد
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كان النبي وال زال الرياض التي ال يذبل ربيعها، توفي سيد المرسلين في نفس الشهر الذي ولد به "ربيعاً األّول" وفي 

ه، اللهم اجمعنا بنبيك للهجرة، رحل عّن لكّنه ساكناً فينا وقلوبنا تتوق للقائ 11نفس اليوم "اإلثنين األنور" في السنة الـ 

الكريم يوم القيامة وارزقنا شفاعته، اللهم أرشدنا لعمل الخير، اللهم اجعلنا من المشمولين برحمتك والعاملين وبوصايا 

ُ َعَملَكُْم َوَرسُولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إِلَٰى  َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشهَهادَةِ نبيك الكريم، قال تعالى }َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 .[2]فَيُنَبِّئُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{
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مباشرةً "من  pdf يمكن تحميل ملف لموضوع تعبير عن الُمولد النّبوي الّشريف مكتوب وكامل الفقرات بصيغة الـ

هنا"، فمولد النبي من أهم المواضيع والنقاط المفصلية في اإلسالم، والدته كان الحد الفاصل بين الخير والشر؛ بين 
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الهداية والضالل؛ بين النور والظالم وبين العلم والجاهلية، قدومه نور الدنيا بضياء اإلسالم، ما كان لينطق يوماً عن 

يوحىالهوى وقوله إن هو إال وحي  . 
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