
                   

مولد النبوي الشريفالذكرى   
 
 

 سماحة المفتي الجليل، 
،السيد مدير المنطقة المحترم  

 السادة الشيوخ واآلباء األفاضل،       
، السادة الحضور المحترمين  

 

:ح نداء رمزاً لھذا الجمع الكريم أستھل كلمتي ھذه بأشرف دعاء وأفص  

له واحد آمــينإ :بســم هللا الـرحمن الـرحيم   

 ، يوم اإلحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، النبك مسقط رأسيو من دواعي سروري أن يصادف وجودي في بلدتي العزيزة
         : أبناء العشيرة في ھذه المناسبة م أصدق التھاني القلبية لكافةكي أقدّ  ،التعايش والمحبة مدينةفي ، فني أن أقف بينكمويشرّ 

      

ى مولد النبّي العربيّ ذكر  

ممحمد بن عبد هللا ، صلى هللا عليه وسل  

                                                                                                       

  أخذ ،ن الرشدبلغ سّ  إنا وم ،والتقى مفعم بالورع جوٍ  بِ و ،مؤمنة بوحدانية هللاعائلة ونشأ في  ،ذي ولد في أشرف بيوت مكةال 
   وإقامة أعمال البّر و التقى و اإلحسان  والصالة والليالي في التعبـّد يقضون األيام يتحنـّث في غار حراء مع رفاق الخير 

                                                                                                 :ھم و ،بصحبة الرھبان والنساك  يتلون آيات هللا
                                                                                             

"اآلمرون بالمعروف والناھون عن المنكر والحافظون لحدود هللا "   
 

دعوة الرحمن حامال ً للبشر   بـّىـحمد بن عبد هللا ليھا ألن النبي مـيـيحـيھا و مسـية بمسلمـية الحارة لألمة العربـلبـتھاني الق
، فانتقلت الجزيرة العربية عمل لھذه الرسالة مخلصا ً والثواب و على العقابمبشرا ً باليوم اآلخر و مؤكدا ً رسالة التوحيد المطلق

                                                           : ، والذي يعتبر عن حقالكريممع نزول القرآن  واإليمان رالنو إلىمن الجاھلية 

"بوق التوحيد الصارخ ، ونشيد التوحيد الرائع ، وشعار التوحيد البليغ "   

                                                                                          .إنـّا نجّل ونحترم ھذا الكتاب لما حواه من تعاليم سماوية
  .مسيح عيسى ابن مريم وأمه المقدسة و آل عمران بأروع الصفاتالونعت  "الكتاب" إنـّا نجل ّ ونحترم ھذا الكتاب الذي أنصف 

                                                         "مسيح هللا ، و كلمة هللا و روح هللا " و   مسيح ھالأن الكربم يكفينا قول القرآن و
                                                                "وجعلناھا و ابنھا آية للعالمين" عن المسيح وأمه العذراء   يكفينا قول القرآن و
  

 
  

  



    

                                                                                  

 

يكتفوا بحمل لقب أمير المسلمين  ولم "أمير المؤمنين " مة سار خلفاؤه جميعا ً و حملوا لقب وعلى خطى صاحب الدعوى الكري
.كي يشمـلوا كافة مؤمني األمة من مسلمـيـن و مسيحـيـين بحق  الحماية والمواطنة  

:أختم كلمتي مكررا ً التھاني القلبية بھذه الذكرى السعيدة   
 

"ذكرى مولد النبي الشريف "   
 

...وكرامته و تعايشه المثالي من الباري تعالى أن يحمي الوطن األبي و رئيسه المفّدى و شعبه البطل، و يحفظ وحدته طالبا ً   

       

...والسـالم عليـكم و رحمــة هللا و بركاتــه  

 

          سيسق   زيزع   ؤادف                                                  

18/4/2005 في ،نبك                                                                                    

 

                                            

                                                                       

                                                                                      

 

                                                                  

 

                                                           

                                           

 

                            

                                                                              

 

           

                                                

                                                                                     



                                                                                    

 

                                                               

 

 

 


