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به ومن  بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي األمي األمين وعلى آله وصح

وااله أجمعين، أما بعد، فإني أحييكم بتحية اإلسالم، وأبارك لكم بهذه المناسبة العطرة التي نستقبلها اليوم فرًحا وابتهاًجا في 

ذكرى ميالد نبينا وحبيبنا محمد صلى هللا عليه وسلم، لنقلب سيرته العطرة ونقبس منها أنواًرا تزيدنا حبًا فيه وهدى بإذن هللا، 

ليست مناسبة عادية هذه التي ولد فيها الحبيب المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى إخوانه   حيث أنها

 .النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
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صلى هللا عليه وسلم، وعلى آله  بسم هللا الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خاتم األنبياء والمرسلين، الصادق المصطفى محمد 

وصحبه أجمعين، أعزائي الحضور، نحتفل في هذا اليوم في ذكرى ميالد الصادق األمين، أصدق الناس قواًل، وأزكاهم قلبًا، 

وارجحهم عقاًل، وأبعدهم عن الفواحش واآلثام، سيدنا محمد، الذي حاز من الصفات أكملها، ونال من األخالق أشرفها، فقد كان  

ًرا حليًما ذو رأي وحكمة، وكان له نفًسا تقية زكية، وسريرة نقية، هذا النبي األمي عليه الصالة والسالم الذي نفخر به  صبو

وننتسب إليه ونحكي سيرته لنتعلم منها العبر والدروس، الذي كان أفصح الناس لسانًا وأبينهم خطابًا، فكل عام وأنتم بخير بهذه  

، وأسأل هللا أن يوفقنا فيه لتعلم ما ينفعنا من سيرة نبيه وكلها منافع وحكم وفوائد لمن كان له قلب، أو المناسبة المباركة بإذن هللا

 .ألقى السمع وهو شهيد
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عبدهللا، هذه األسوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، محمدًا ابن   بسم هللا الرحمن الرحيم، نبدأ حفلنا اليوم بالصالة والسالم على

، إذ كان مقدمه  "الحسنة، الذي أرسله هللا سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، إذ يقول هللا عز وجل: "وما أرسلناك إال رحمة للعالمين

من الظلمات إال النور، فيعبدوا هللا  صلىاهلل عليه وسلم نهاية الشرك وعبادة األصنام وكل مظاهر الوثنية، ليخرج العباد بإذن ربه 

الواحد ال إله إال هو، فتبدد الظالم على يديه، وأشرقت شمس اإلسالم ناصعة ساطعة، وعم األرض خيًرا وسالًما، وأورث  

ومن أصحابه وتابعيه من بعدهم ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعده أبدًا، كتاب هللا الكريم، وسنة نبيه الشريفة، التي نقبس منها 

 .سيرته العطرة صلى هللا عليه وسلم في هذا اليوم عسى أن تنفعنا وتزكينا


