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]األحزاب: 56[

" Allah and His angels send blessings on the Prophet: O you who believe, 
send blessings on him and salute him with all respect." (Soorat Al-Ahzaab, 33:56)
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ونفسه 	• سبحانه،  ربه  مع  تعامله  من  ولمحات  شمائله،  مبرزاً  بالرسول �،  المعرض  يعّرف 
الشريفة، وأهله وأصحابه، وشيئاً من أخالقه مع عموم الخلق.

كما يتحدث المعرض عن رسالة النبي � بوصفها رحمة للعالمين، ويصف اللحظات األخيرة 	•
في حياة رسولنا �، مبرزاً شوقه � إلينا، وحرصه علينا.

	•This is an informative exhibition about the Messenger of Allah, sallallaahu ‘alayhi wa 

sallam. It brings to light some of his merits, delineates some aspects of his relationship 

with his Lord, Subhanahu wa Ta’aalaa, with himself, with his family and with his 

companions, and sheds some light on his high noble character which he displayed 

towards everyone and everything else without exception.

	•The exhibition also provides interesting information about the Prophet’s message, 

being a mercy to all the worlds, and describes the last moments in the life of our 

Prophet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, highlighting his great yearning to see us and his 

deep concern for our welfare


