
المعروف بالتعطيرة الشريفة
ٌَض َخ ؾحس هللا جن محمس املياوي




مودل املياوي واملـصوف ابًخـعرية اًرشًفة



اذلس هلل اذلي أانر اًوحود تعَـة ذري اًربًة  س َسان محمس ؿَََ
اًعالة واًسالم  مقص اًِساًة وهوهة اًـياًة اًصابهَة  معحاح
اًصمحة املصسةل ومشس دٍن الإسالم  من ثولٍ مولٍ ابحلفغ واذلاًة
واًصؿاًة اًسمسًة  وأؿًل ملامَ فوق لك ملام  وفضهل ؿًل الهخِاء واملصسَني ذوي املصاثة
اًـََة  فاكن ًلوًني مدسءا وًلآدصٍن دذام  ورشف أمذَ ؿًل الدم اًساتلة اًلدََة 
فٌاًت تَ درحت اًلصب واًسـادة والاحرتام  وأىزل جرشًفِا يف حممك الآايت اًلصأآهَة 
:
ُكِنتُمِ َخيِ َرأُمَّةٍأُخِرِجَتِلِلنَّاسِ تَِأمُرُونَ بِاِلمَعِرُوفِ وَتَِنهَوِنَ عَنِ اِل ُمِنكَرِ وَتُِؤ ِمنُونَ بِاللَّهِ 
مفا أؿشب ُشا اًالكم .
أمحسٍ أن حـَيا من ُشٍ المة اخملعوظة هبشٍ املزًة  اًفائزة ابًوظول اإيل دار اًسالم ،
وأصىصٍ ؿًل ُشٍ اًـعَة وأس خـني تَ وأس هتسًَ ؿًل ادلوام  ،وأثوب اإًَة من الوزار واًزٌي
واخلعَة  ،وأس خلفصٍ من اذلهوب والآاثم  ،وأظَة اًفوز تلصتَ واًصخاء والمٌَة  ،وأسبهل اًـفو
واًـافِة وحسن اخلخام  ،وأصِس أن ل اهل اإل هللا اًلسمي يف ذاثَ الحسًة  ،امليفصد ابلإجياد والإؿسام
 ،صِادة أختَط هبا من اًزنؿات اًض َعاهَة  ،واهخؼم هبا يف سكل كوم خمَعني هلم يف اًـحادة
أكسام  .وأصِس أن س َسان محمس اذلي فذح هللا مبـياٍ أتواب اًًضبة اًوحودًة  ودمت تعورثَ
هؼام الهخِاء واملصسَني اًىصام  وكس أص متي امسَ اًرشًف ؿًل أرتـة أحصف ُجائَة . 
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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ًلك حصف مهنا مزًة وملام  فاملمي الويل ما من هيب ول رسول اإل ذَق من هور ظَـخَ اٍهبَة
 فِو أظي واًلك مٌَ فصع تال صم ول اإهيام  واحلاء محي ملن امن تَ واثحؽ مَخَ احليَفة
 وحاصا من ظسق جصساًخَ ومتسم ثسًذَ ًضام  واملمي الدصى مفذاح اًصمحة ًوم اًـصض
ؿًل ؿامل الرسار اخلفِة  وادلال دؾوة صفاؾخَ لمذَ كس ددبُا هبا يف ؿَمَ اًـَمي اًـالم 
ظًل هللا ؿَََ وؿًل اهل وأحصاتَ جىصة وؾض َة  ظالة وسالم ًا دامئني مذالزمني لًـرتهيٌل
اهرصام . 
( عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية واغفر لنا ذنىبنا واآلثام )

أما تـس
فِلول اًـحس اًفلري اًصايج من هللا الًعاف اخلفِة  ،اًعاًة مٌَ ثـايل حمو املساوي والآاثم ،
رأًت رسول هللا ظًل هللا ؿَََ وسمل رؤًة حلِلِة  ومن رأآٍ يف امليام فلس رأآٍ حلا نٌل روت
ؿَََ الفاضي الؿالم  رأًخَ مزمال يف زَاب س يسس َة  مصتوع اًلامة أتَغ اٌَون مجَي
اًعورة وفعَح اًالكم  اكمال يف ذاثَ ممكال يف أوظافَ اخلَلِة  ،ما ذَق هللا كدهل ول تـسٍ
مثهل يف الانم : 
ؾؼمي اًصأس أسود اًضـص ثدَِ يف حماس يَ اًلَوب اًزهََ  وثخحري يف نٌلل حٌلهل الفِام . 
مقصي اجلحني حواحدَ هوهَة  وحَي اًعصفني أُسب اًـَيني ػصًف اًلوام  أتَغ اخلسٍن
مرشاب ابذلصة وحٌاثَ ضوئَة  ووهجَ كهَ ًَةل اًحسر ًَةل اًامتم . 
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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جيصي احلسن يف ذسًَ نٌل جتصي اًضمس يف مساًىِا اًفَىِة  هوهيب الهف ٍزول من ضَائَ
اًؼالم  ايكويت اًضفذني مفَج الس يان اإذا حلكم دصج اًيور من تني زياايٍ اٌَؤًئَة . 
واسؽ اًفم سَسخِي اًصًق مجَي الاتدسام  هر اٌَحَة صسًس اًَِحة مـخسل اًـيق يف ظفاء
اًفضة اًخلِة  وهل ؾَيان يف ػِصٍ ٍصي هبٌل من ذَفَ نٌل ٍصي من يف المام  ابرز اًـضسٍن
ظوًي اًزهسٍن هصمي اًىفني أحود من اًسحة املمعصة اًلميَة  سَمي اًعسر ذمخَئ من الآايت
والحاكم  تعيَ ؿًل ثلوي هللا ومـارفَ معوًة  وإاذا انمت ؾَياٍ كَحَ ل ًيام  مٌري
اًساكني ػصًف اًىـحني أؾلاتَ رساحَِ  وهل يف اًعرص كاظت الكسام . 
)عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية واغفر لنا ذنىبنا واآلثام(

اؿمل وفلين هللا وإاايك ابلؾٌلل اًعاحلة املصضَة  ،واجصأ كَوتيا من الآلم والسلام ،ومذـين وإاايك
جزايرة روضخَ اًرشًفة اًيحوًة  وحـَيا هل من مجةل اخلسام : 
أن هحٌُا ظًل هللا ؿَََ وسمل ما ذهص يف جمَس اإل هفحت مٌَ راحئة زهََ  فذحَف ؾيان اًسٌلء
وًخجىل ابًصمحة واًصضوان ذو اجلالل الإهصام  فذلول املالئىة اإًِيا وس َسان ما ُشٍ اًصاحئة
املسىِة  ،فِلول هللا س ححاهَ وثـايل دعااب ٌَمالئىة اًىصام :
اي مالئىيت ُشا جمَس ظًل فَِ ؿًل حدَيب محمس جن ؾحس هللا ذري اخلالئق اًخرشًة  اذلي
ذَلذَ تلسريت واتخسؾخَ حبمكيت وأضفذَ جرشًفا اإىل ؾؼميت واظعفِخَ من مجَؽ الانم  فذزنل
املالئىة ؿًل أُي ُشا اجملَس وحتفِم تبحٌحهتا اًيوراهَة . 
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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وٌس خبوسون هبم وًعَون ؿَهيم واًعالة من هللا رمحة ومن املالئىة اس خلفار ؿًل ادلوام 
وًؤمٌون ؿًل دؾواهتم وٌضِسون هلم ؾيس هللا ابًسـادة التسًة  ،مث ٍصثفـون ومه ًشهصوهنم
تبحسن ملال وأخي ملام  ،فِىذة هللا نخاهبم يف ؿََني يف ادلار اجلياهَة .
ومييحِم كصتَ ورضاٍ وميخـِم فهيا ابحلور اًـني احلسان وهـم الإهصام  ،فزًيوا جماًس يا ابًعالة ؿَََ
واًدسَاميت اًزهََ  فاإهَ ظًل هللا ؿََة وسمل حيرض يف لك جمَس ًعًل ؿَََ فَِ فبنرثوا من
اًعالة ؿَََ واًسالم  وكس فصض هللا س ححاهَ وثـاىل اًعالة ؿَََ واًسالم يف الآًة اًلصأآهَة
 حِر كال وُو أظسق اًلائَني يف حممك نخاتَ املفضي ؿىل سائص اًالكم : 
" إِنَّ اللَّهَ َومَلَاِئ َكتَهُ ُيصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ "  تسأ تيفسَ وزىن مبالئىذَ اًلسس َة  ،يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آ َمنُوا صَلُّوا عَلَيِهِ وَسَِّلمُوا تَسِلِيمّا  أمصان تشكل يف لك حمفي وملام  .وكس فضَِا
تـغ اًفضالء ؿىل اًعالة اًيفََة  فِا سـادة من أصلي هفسَ هبا ولزم وردُا ؿىل ادلوام .
(عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية واغفر لنا ذنىبنا واآلثام)

ومن فضائي اًعالة ؿَََ أهنا دلئي اخلريات واًرباكت واًفذوحات اًسًِة  ورمحط اًصحٌلت
والفضال والإهـام  وابب اًصابح واًفالح واًعالح واًـعَة . 
ونزن اًيجاح وحبص اًسٌلح ملن ًِا كس أدام  ووظةل تني اًـحس ورتَ وسخة حلعول الرزاق
واًليامئ ادلهَوًة  وجحاب من اخلعوب واًىصوب والآاثم . 
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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وسـادة يف ادلارٍن وختفف سىصات املوت وحتفغ من الُوال ادلهَوًة والدصوًة  وأمان من
اًفذاانت وظَلة ٌَسان ؾيس سؤال املَىني ورساج يف اًلدور من اًوحضة واًؼالم  وًؼَي
املعىل حتت ػي اًـصش ًوم اًلِامة وًؤىت نخاتَ تَسٍ اٍميًَِة . 
وحياسة حسااب ٌسريا وًيلَة اإىل أُهل مسورا ٍىصم كاًة الإهصام  وثرشب من حوض اًييب
ظىل هللا ؿَََ وسمل رشتة سائلة ُيَة  وٍصى ؾيس املصور ؿىل اًرصاط هورا أؾؼم من اًحسر
اًامتم  وًـعى يف اجلية مال ؿني رأت ول أذن مسـت ول دعص ؿىل اًلَوب اًخرشًة 
وٌسلى من اًصحِق اخملخوم يف دار اًسالم  فـََم هبا أهيا احملة ولزم وردُا يف أوكات معصك
ادلُصًة ً ـكل ثفوز تسار ادلوام مؽ اًفائزٍن دؾوامه فهيا س ححاهم اٌَِم وحتَهتم فهيا سالم .
)عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية واغفر لنا ذنىبنا واآلثام(

وىف أول ًَةل من ًَايل محهل ظىل هللا ؿَََ وسمل أكَلت أتواب اجلحمي وفذحت أتواب اجليان
اًصضواهَة  واظَؽ احلي اًلِوم وجتىل جصمحخَ ورضواهَ اًخجًل اًـام  واُزت اًـصش ظصاب ومال
اًىصيس جعحا واهدرشت اًصاايت اًصابهَة  وثللت اًاكئيات ابلهوار وثيىست ؿىل رؤوسِا
الظيام  وهعلت دواب كصٌش ابمللالت اًـصتَة  وكاًت محي جصسول هللا ظىل هللا ؿَََ
وسمل ورب اًىـحة فِو اإمام ادلهَا ورساج الانم  وفصت وحوش املضارق اإىل وحوش امللارب
ابًخضائص ااًلوًَة  وثرشت حِخان اًححص تـضِا تـضا تؼِور معحاح اًؼالم . 

َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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واندي ًسان حال اًاكئيات خاءان اًُس تـس اًضسائس اًـسًة  وػِص اإمام اًـسل واًصكِة من
احلواسس انم  ومل جتس أمة يف محهل وحٌل ول ثـحا ول هصتَة  ول زل ًال ول ُزا ًل ول مس أآلم
 .واكن تسء محهل ظًل هللا ؿَََ وسمل يف ًَةل مجـة من اٌََايل اًصحدَة  واىهتاؤٍ يف صِص 
ًَةل الزيني اًثاين ؾرش من الايم  واكن ظًل هللا ؿَََ وسمل وُو يف تعن أمَ ٌس حح وًلسس
ذات رتَ اًوحساهَة  فاكهت اًس َسة جسمؽ جسخِحَ وثلسٌسَ وُو يف تعهنا فس ححوا من ل ًيام
.
( عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية واغفر لنا ذنىبنا واآلثام )

وملا اس خلص هور محمس ظىل هللا ؿَََ وسمل يف تعن أمَ ثرشهتا الهخِاء يف لك صِص من صِور اذلي
ابًخضائص اجلََةل اٍهبَة :
ففي اًضِص الول خاءُا اًس َس أآدم وثرشُا يف مٌارما تبهنا محَت ثضفِؽ املشهحني ًوم اًزحام 
ويف اًضِص اًثاين خاءُا صُر وثرشُا يف مٌارما تبهنا محَت تسرة هبجت الهوار املععفوًَ 
اًيت فصع هللا مهنا مجَؽ الص َاء وأثلهنا تحسائؽ الحاكم  ،وملا مت ذلهل ظًل هللا ؿَََ وسمل صِصان
ؿًل أحص الكاوًي اًضِريًة  ثويف أتوٍ ؾيس أدواهل وُو راحؽ اإيل اًضام  ،فلاًت مالئىة
اًسٌلوات اًس حؽ اًعحاكَِ  ،رتيا تلي هخِم ًدامي فلال ثـايل اي مالئىيت أان ذاًلَ وحافؼَ لكٌل سار
أو كام  ويف اًثاًر خاءُا هوح وثرشُا يف مٌارما تبهنا محَت ثسفِية اًـَوم اٌدلهََ  اذلي
أؿًل ؾٌلد الإميان ومٌارٍ أكام . 
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد

مودل املياوي واملـصوف ابًخـعرية اًرشًفة

ويف اًضِص اًصاتؽ خاءُا اخلََي اإجصاُمي وثرشُا يف مٌارما تبهنا محَت جصسول املةل اًسمحاء احليَفِة
 اذلي خاُس اًىفار وامليافلني وأتعي ؾحادة الظيام  ويف اًضِص اخلامس خاءُا اذلتَح
اإسٌلؾَي وثرشُا يف مٌارما تبهنا محَت تبفضي من هعق ابًـصتَة  اذلي رشف هللا تَ زمزم
واحلعني واًصهن وامللام . 
ويف اًضِص اًسادس خاءُا اًس َس داود وثرشُا يف مٌارما تبهنا محَت مبن اكهت اجلوامس يف ًسٍ
ًَيَ ظصًَ  اذلي أحِا اٌََي ابًـحادة حىت ثورمت مٌَ الكسام . 
ويف اًضِص اًساتؽ خاءُا اًس َس سَامين وثرشُا يف مٌارما تبهنا محَت تـني الؾَان الإوساهَة 
اذلي أؾعاٍ هللا ثساط اًـياًة وحصت تني ًسًَ رايح اًِساًة  وأظححت مالئىة اًسٌلوات
حلرضثَ من اخلسام . 
ويف اًضِص اًثامن خاءُا مويس وثرشُا يف مٌارما تبهنا محَت تعور اًخجََات ا إلًَِة  اذلي
ذاظحَ هللا من فوق س حؽ سٌلوات ودفغ دون ملامَ لك ملام . 
ويف اًضِص اًخاسؽ خاءُا ؿُيس جن مصمي اًعاُصة اًـمصاهَة  وثرشُا يف مٌارما تبهنا محَت
تبفضي من جح وظًل وظام  وملا مكَت ؿسة أصِص أرشكت الكعار ابلهوار احملمسًة 
وورشت هل يف حواهة الرض الؿالم . 
وملا خاء صِص  اذلي فذح هللا فَِ أتواب اًـعَة  وظَـت فَِ مشوس الإميان وفذحت
نيوز الهـام  حرضت ًَةل مودلٍ امليرية اًلمصًة . 
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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واص خس تبآمٌة اًعَق تال وحؽ ول اإسلام  واكهت اًس َسة وحِسة يف مزنًِا فسذَت ؿَهيا اًًسوة
احلورًة  .ومـِن أآس َة امصأة فصؾون ومصمي تًت معصان فدسأهنا ابًخحَة واًسالم  ،وأكدَت حواء
يف حٌلؿة وخاءت سارة اخلََََة  وُن هييئهنا تبحسن هتيئة لخي اقخيام  ،وفذحت أتواب
اًسٌلء وىزًت املالئىة اًصوحاهَة  ،وأكدي المني خربًي يف هوهحة من املالئىة وتَسٍ زالزة أؿالم .
ودكت ظحول الفصاح يف اًسٌلوات والرض وؾحلت رواحئ اًعَة تني اًـوامل اجلربوثََ  ،وثـعص
املل الؿىل تـيرب حلؼات أوكاثَ اًـؼام .
( عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية  .واغفر لنا ذنىبنا واآلثام )

وثللت اًاكئيات تعواًـَ اًسـودًة  وافذرصت اخلالئق تلسومَ واًـصب والجعام  ورأت
أمَ هورا دصج مهنا أضاء الرخاء اًـَوًة واًسفََة  وثسًت اًىواهة من اًسٌلوات وأكدي اإيل
تُت أآمٌة اًلٌلم  ،ورأت من ًلول ًِا س خضـني ذري أُي الرضني واًسٌلوات اًـَوًة  فاإذا
وضـخََ فسمََ محمس ًَحمس ىف ادلهَا وًوم اًزحام  ومل حزل اًس َسة جضاُس من قصائة
مـجزاثَ أمورا هوراهَة .
ومن جعَة أآايثَ مال حتَط تَ اًـلول والفِام  وذكل يف ًَةل الزيني من تـس اًـضاء اإيل ظَوع
اٌَمـة اًفجصًة  ،فبذشُا اخملاض ووضـخَ ظًل هللا ؿَََ وسمل هورا ًخلل اكًحسر ًَةل اًامتم 
وجية ؿََيا مـرش احلارضٍن واًسامـني اًلِام ؾيس ذهص مودلٍ اًرشًف ثـؼامي ًلسوم ذاثَ اٍهبَة
 فِا سـادة من وكف ثـؼامي هل ؿًل الكسام . 
(عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية  .واغفر لنا ذنىبنا واآلثام)
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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وملا تسا من تعن أمَ اكًضمس اٍهبَة  سلط ؿًل ًس أم ؾحس اًصحٌلن اجن ؾوف أحس اًربرة
اًىصام  فسجس ملولٍ ؿًل الرض وأومب تعصفَ اإيل اًسٌلء اًـََة  ويف ذكل اًصفؽ اإصارة اإيل
ؿَو كسرٍ وامللام  مث ؾعس فلال اذلس هلل تفعَح اًـصتَة . 
فلاًت هل املالئىة ٍصمحم رتم اي ذري الانم  مث قضُذَ حساتة من اًيور فبذشثَ املالئىة فلَخذَ
ؾن أمَ ساؿة زمٌَة  وظافوا تَ مجَؽ اًاكئيات فـصفَ أُي اًسموات والرضني ولك مهنم يف
حمحخَ ُام  مث ردثَ املالئىة اإىل أمَ وُو مَفوف يف زَاب درض س يسس َة  ومكل ًلول اي
ؾز ادلهَا واي رشف الآدصة من كال مبلاًخم وصِس ثضِادثم حرش حتت ًوائم ًوم اًزحام . 
وودل هحٌُا ظىل هللا ؿَََ وسمل ػصًف ًا خمخو ًان مسوراً مىحول اًـَيني جىحي اًـياًة اًصابهَة 
اكمي ادلال مس خور ًا ابًَِحة واجلالل اًخام  مذزَلا تبذالق الهخِاء من فعاحة وفعاهة وخساوة
هسًة  وكوة ودساؿة وؾفة وسٌلحة وحسن كوام  وكِي دذيَ خسٍ ؾحس املعَة ًوم ساتؽ
مِالدٍ وسٌلٍ محمس ًا  وظيؽ وٍمية وتشل فهيا مهخَ اجلِسًة  فس ئي ؾن ذكل فلال رحوت أن
حيمس ىف اًسموات والرض وكس حلق هللا رخاءٍ وما رام . 
( عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية  .واغفر لنا ذنىبنا واآلثام)

وػِصت ًَةل مودلٍ أمور قصًحة جعَحخِة  ثـؼامي ًلسومَ وأخال ًل جلياتَ وأهصاما هل أى اإهصام 
مهنا  :حزًًت اًسموات وحفؼت من اًلواؿس اًسمـَة  مفن اسرتق اًسمؽ تـس ذكل أثحـَ
صِاب مدني ابًصيم واًصمج والإًالم . 
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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وملا ودل ؿُىس جن مصمي جححت اًض َاظني ؾن زالث مسوات ثـؼامي جلالًخَ اًصوحِة  وجححت
ؾن ادلَؽ ملا ودل هحٌُا ؿًل ذمص ادلُور والؾوام  وثللت اًاكئيات ابلهوار وثسًت اًىواهة
من اجلواهة الفلِة  وأفي ظاًؽ اًىفص ولح جفص الإسالم . 
وحزًًت اجليان تبمجي زًية وأحًل مزًة  ،وافذرصت اًودلان وثحزرتت احلور امللعورات يف اخلَام
 ،واهعسع اإًوان هسي وسلعت رشافذَ املحًِة  ،وػِص دٍن احلق وتعَت ؾحادة الظيام ،
ومخست اًيريان اًيت اكهت ثـحسُا اجلاََُة  ،واكن ًِا ؿًل اًعحَح مل ختمس أًف ؿام  ،وكاضت
حبرية ساوٍ وكس ؾصفت ابلماهن اًفارس َة  ،وفاض ماء وادي سٌلوٍ ويه مفازة يف حدال وأاكم ،
واكن مودلٍ ظًل هللا ؿَََ وسمل مباكن ًـصف ثسوق اٌََي ابلابظح املىِة  ابًحدل احلصام ،
املرشف تسؾوة اإجصاُمي ؿَََ اًعالة واًسالم  وؾيس مسلط رأسَ ثيفح اإيل الآن راحئة ؾيربًة
 فِا سـادة من حِاة ابًخلدَي وؾؼمَ ابلًخئام  ،وأًخست اًضمس ًوم ولدثَ أهوارا ؾؼمية
حضوًة  وازداد اًلمص هورا ؿًل هورٍ وكاب حٌسس اًؼالم  ووضـت احلوامي ذهورا ثـؼامي
ًلسوم ذاثَ احملمسًة  وادرضت الرض وأمثصت الدسار وخاء اًصكس من لك خاهة وفاض
ظوفان اخلري وثالظمت أمواج حبور الهـام  ،واكن ظًل هللا ؿَََ وسمل وُو يف املِس ًياقي اًلمص
وًخحصك رمسٍ تخحصًم املالئىة اًصوحاهَة  وحسًثَ مؽ اًلمص لخي جسََخَ ؾن اًحاكء وىزول
دموؿَ اًسجام  وأول من أرضـَ زوًحة تـس أمَ أآمٌة اًوُحَة وأؾخلِا س َسُا ملا ثرشثَ تولدثَ
جفوزي تخرفِف اًـشاب ؾيَ لك ًَةل ازيني ؿًل ادلوام .
( عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية واغفر لنا ذنىبنا واآلثام)
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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وأما ما اكن ؿَََ من نٌللثة وأذالكَ اذلَسة اًزهََ  نٌل رأًخَ مسعصا ؾن اًـٌَلء الؿالم 
فاكن ظًل هللا ؿَََ وسمل حمفوفا ابًِساًة حمصوسا ابًـياًة حمفوػا من لك أذًة . 
مضِور اًفضائي مشهورا يف احملافي مصفوؿا ًواء ؾزة مًضور الؿالم  ؿارفا جصتَ مذوالك ؿَََ يف
حواجئَ اًلكَة  ظادكا يف أكواهل خمَعا يف أفـاهل كامئا ابًـحادة ًصتَ حق اًلِام . 
زاُسا يف دهَاٍ راقحا يف ادلار الدصوًة  ساؾَ ًا يف معاحل أُهل واظال ًلرحام  ؾؼمي
اًلٌاؿة اإذا اص خس تَ سَعان اجلوع حىفَِ اٌَلمة اًعـامِة  ماص َ ًا مؽ الرامي كاضَا حواجئ
الًخام  ؾفوا معن أساءٍ ظفوحا معن ػَمَ رءوف ًا تبمذَ ثبذشٍ ؿَهيم صفلذَ اًلَحَة  جمَحا
ً إالمياء ظاجصا ؿًل اًحالء واخلعوب اًـؼام  ؾفِف اًيفس ل ٌسبل أحسا من ذَق هللا حاخة
من حواجئَ اًرضورًة  دامئ اذلس واًضىص اإن وخس صُئا ألكَ وإان مل جيس صُئا هوي اًعَام 
ذافغ اجلياح ٌَفلصاء واملسانني وادلاؿة اًعحاتَة ُ ني اجلاهة ًُس تفغ ول كََغ ول
خمخال ول نام ماص َ ًا ذَف أحصاتَ كائال ذَوا ػِصي ٌَمالئىة اًصحٌلهَة  أآمصا ابملـصوف
انَُا ؾن امليىص ول ًيعق يف جمَسة اإيل تعسق اًالكم  ؿاظح ًا من اجلوع ابحلجص أمـاءٍ
الإحضائَة  وتني ًسٍ مفاثَح دزائن الرض مبا فهيا من الهـام  وراودثَ اجلحال أن حىون هل
ذُح ًا فمل حصض هفسَ التَة  تي ريض حاًخَ اًيت ُو هبا ؿَََ اًعالة واًسالم  اكمي
الآداب اإذا ميش يف أماهن املسًية اٍهبَة  مضسودا ابملزئر مصدِا ؿًل وهجَ اٌَثام .
( عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية  .واغفر لنا ذنىبنا واآلثام(
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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وأما فضائهل ظًل هللا ؿَََ وسمل تـس مفاركذَ احلَاة ادلهَوًة  فِيي نثرية خَت ؿًل أن حترصُا
الكالم  وًىن هورد هحشٍ مهنا ثرباك تشهص مفادصة اًـعصًة . 
ورخاء أن هًذؼم يف سكل حمحََ ؿَََ اًعالة واًسالم  فٌلول كس روي أهَ حني ًيفخ إارسافِي
يف اًعور هفزة اًلِام ٍ صسي هللا خربًي ومِاكئَي ابحلةل واًرباق اإيل حرضثَ احملمسًة 
فِلفان ؾيس روضَ اًرشًف اًرشًف وًيادي خربًي اي ظاٍ اًسالم  فِيددَ املععفي ظًل هللا
ؿَََ وسمل من روضخَ ًيفغ اًرتاب ؾن رأسَ اًرشًف فِعاحفة خربًي وًحسؤٍ مِاكئَي ابًخحَة
.
فِلول اي خربًي ثرشين فِلول اي محمس كس حزًًت ًلسومم اجليان اًفصدوس َة  وثحزرتت ٌَلاؤك
احلور واًودلان اًـؼام فِلول ًست ؾن ُشا أسبل أٍن أميت اي خربًي ؟!  فِلول اي محمس ما
اوضلت الرض ؾن أحس كدكل من اخلالئق اًلدََة واًحـسًَ  تي أهت أول من ػِص وأول من
ٌضفؽ وأول من ًلصع ابب اجلية اي تسر اًامتم  مث جيمؽ هللا الوًني والآدصٍن يف ظـَس وحتَط
هبم ظفوف املالئىة اًسٌلوًة  فِخجًل املويل ٌَمؤمٌني حبًل رمحة وٌَاكفصٍن جتًل قضة واهخلام
 فِخلسم املععفي وخيص ساخسا حتت اًـصش وُو حيمس رتَ مبحامس سًِة  وًلول يف جسودٍ
أميت أميت سَمِا وجنِا اي ذا اجلالل والإهصام  فِيادي اي محمس ارفؽ رأسم وسي ثـعي واصفؽ
جضفؽ اي اكمي املزًة  فُضفؽ ظًل هللا ؿَََ وسمل يف فعي اًلضاء فذيرصف اًىفار اإيل اًيار
واملسَمون اإيل دار اًسالم . 
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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فِلول هللا مصحدا تـحادي وزواري كس أؾعَخمك اي ؾحادي أوفص ؾعَة  أهمت ضَويف وخرياين
وذرييت من ذَلي أحبخمك رضاي وأسىٌخمك دار اًسالم  فُسىٌون كعور مرشفة ؿََة 
وًبلكون وٌرشتون وًدٌـمون تلاًة الهـام . 
وًخفىِون وًَخسون زَااب درضا س يسس َة  مذىئني فهيا ؿًل الرائم ل ٍصون فهيا مشس ًا ول
زرمصٍص ًا ولهعح ًا ول ًلو ًاب ول ًوم ًوام  وًعوف ؿَهيم ودلان خمدلون تبهواب وأابرًق حواُصُا
هلِة ٌ ،سلون فهيا من رحِق خمخوم دذامَ مسم فِا هـم اًرشاب واي حسن اخلخام ُ شا
ووسبل هللا ثـايل أن خيمت ًيا وًمك وًوادلًيا وًوادلٍمك وًسائص املسَمني خبامتَ اًسـادة التسًة ،
وٌسىٌيا حوارٍ يف دار اًسالم .
)عطر اللهن روضه الشريف بالتعظين والتحية  .واغفر لنا ذنىبنا واآلثام(

اٌَِم اي ؿامل الرسار اخلفِة  ايمن أحاط ؿَمَ ابٌََايل والايم  اي من اًسٌلء تلسرثَ مديَة
 اي من ل ًلفي أتسا ول ًيام  اي من الرض حبمكخَ مسحِة  اي من ل ًفذلص خملَوق
تي تيفسَ اًلسمية كام  اي من حواجئ ذَلَ ؾيسٍ ملضََ  اي من ل خيَة من كعسٍ تي
ًـعََ فوق مارام  اي من افرتكت اخلالئق اإيل ذاثَ الحسًة  وُو س ححاهَ وثـايل ؾزٍز
ومن اس خـش تـزٍ ل ًضام  اي من ثفصد ابلإجياد واملنن واًـعَة  ومشي اإحساهَ مجَؽ الانم
 وسبكل تبهوار ذاثَ اًلسس َة  اًيت هبا لك حادث اس خلام . 
َّالل ُه َّم َص ّ ِل َو َس ِّل ْم َو َب َا ِر ْك َع َلى َس ْي ِد َنا ُم َح َم ٍد َو َع َلى ٓا ِل َس ْي ِد َنا ُم َح َم ْد
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وهخوسي اإًَم تيور ذات هخِم املععفوًة  اذلي اس خضاءت تَ كَوب املؤمٌني وزال ؾهنا
اًؼالم  وتبآهل وأحصاتَ ذوي اًيفوس اذلهَة  وجنوم دًيَ المئة الؿالم  أن ثـميا جصمحخم
وجصاكثم اًصابهَة  ،وثلمس يا يف حبار اٌَعف والإهـام  ،وثسفؽ ؾيا لك مه ومغ وهصتة وتََة  ،وحىفِيا
رش اذلل والإُاهة وحىسوان خالتُة املـزة والاؾخعام  ،وثوفلٌا ًعاحل الؾٌلل اخلاًعة امللدوةل
املصضَة .
وثيجَيا من الإساءة واخلزي والاهخلام  ،وثـفوا ؾٌل أحاط تَ ؿَمم من لك دعَة  ،ومتحوا ؾيا
اذلهوب والآاثم  ،وجسرتان مجَـا يف ُشٍ ادلهَا ادلهَة  ،ول ثفضحيا ًوم ذَلم يف ًوم حزل فَِ
الكسام  ،وثخويل كدغ أرواحٌا تني كسرثم اًصابهَة  ،وجتـَيا ؾيس املوت انظلني ثضِادة الإسالم
 ،وحصزكٌا ؾيس سؤال املَىني اجلواب اي مدَف المٌَة  ،وثؤوس يا يف كدوران من اًوحض َة واًضَق
واًؼالم  ،وثَعف تيا يف تـثيا ووضوران وحترشان يف زمصة ظاحة امللامات اًـََة  وثسذَيا
يف صفاؾخَ وثوردان حوضَ وثـميا ؾيس اًرصاط املس خلمي ابًيور اًس ين اًخام  وحصزكٌا حوار
هحٌُا يف حٌان اًيـمي ادلميوًة  وثحَليا اًيؼص اإيل وهجم اًىصمي يف دار امللام  وظي اٌَِم
وسمل ؿًل من ثفصؾت مجَؽ اًاكئيات من درر حماس يَ اٍهبَة  وؿًل أآهل وأحصاتَ اًربرة اًىصام
 ظالة وسالما هحَف هبٌل حسن املواُة اٌدلهَة  وثًذؼم هبٌل يف سكل أُي ظاؾيم أحسن
اهخؼام  وجنَس هبٌل ؿًل ثساط اًلصب ملضاُسة أهوارك اذلاثَة  وحنوز هبٌل اًيؼص اإيل هباء
حٌلكل  واذلس هلل ؿًل ذكل يف الافذخاح والادذخام . 
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