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  اإلدماناملخدرات و ىرةطخ
  على الفزد واجملتنع

م

ماظٖؿؾمِلػمُلغمَلذملذملِ مٔإَظذملذملكمِ فمَلِؼذملذملهلِلؼغمُلِؿمُتػمْلعمُلذملذملقامَوَظذملذمل }:دلني،ماظعمل ئذملذملؾمكمطؿ  ذملذملفماظضمل ؼذملذمل احلؼملذملذملهللمرم اماظضملذملذمل 

م{اْظؼمُلِقِلؽمِلنَيمُؼِقٗبماظػملََّفمٔإٖنمَوَأِحِلؽمُلقا مهلُلوَأذذملؾملممَظُف،مَذرؼَؽمالموحهلَلُهماُرمٔإالَّمإظَفماَلمأِنموَأذؾملهلُل،

موصذملقِؾِف،ممآِظذملفِمموسػمَلذملكممسػمَلؿملذملفممو ذمل ٔ  ْممودذملػملخملؿِممَصؾِّماظػملَّؾمُلٖؿمو دقُظُف،مَسؾهلُلهمحمؼملهلّلاموغؾؿمٖلؽمل مدؿملِّهلَلغ مأٖن

ـِ ـٔمؼقٔممإَظكم كملحل ٕنمَتِؾضمَلؾمُلِؿموَع م.اظهللِّؼ

م : دــوبع      

اظذملذمل يمػذملذملقمعؽملذملذمل طمم  ظضملعملذملذملؾممكػملقضذملذمل  اإلغلذملذمل نمسذملذملـمدذملذمل ئرمادلمم(وجذملذملؾمسذملذمل )معملذملذملذملهللمعؿملذملذمل مارص

سػملذملكمعذملـمأػؼملػملذملقامممممارم)سذمل موجذملؾ(مممغضملذملكمظعملذملهللمماظظملغملرمواظؿفملعؾمواظؿذملهلل رم،موماظؿغملػملؿملػم،موأد سم

َأَصػمَلذملذمل م}:م،موضذملذمل سمتضملذملذمل  م{َأَصػمَلذملذمل مَؼضمِلعمِلػمُلذملذملقنَم}:مم،مصعملذملذمل سمدذملذملؾق غفم ػذملذمل هماظذملذملؽملضملؿموفمؼقصقػذملذمل محعملؾملذملذمل مم

مغمُلذملؿُمَظمَ ؿمٖلؽمٖل مَضهلِل}،موؼعملقسمدؾق غفم:م{َوَع مَؼضمِلعمِلػمُلؾمَل مٔإظَٓ ماْظضمَل ِظؼمُلقَن}:مم(وؼعملقسم)س موجؾ ،م{َتَؿظمَلغملَُٓروَن

ََِظذملَؽمَظـمَلَؼذمل ِ مِظذملفمُلوِظلماظؽملُٓؾمَلذملكممممم}:مدذملؾق غفمموؼعملذملقسم،م{مَتضمِلعمِلػمُلذملقنَممَظضمَلػملَّغمُلِؿماْظـمَلَؼ ِ  ،مورمد م{ٔإنَٓمِصذمللم

ص ظضملفذملبممم،م،مظؿطملذمل  ماظؽملذمل سمكمهؽملذملفممممظذملقمطذمل نماظضملعملذملؾمؼرملذمل ىمممماحللـماظؾزملريمحؿملثمض س:م

مممممـمؼرمل يممب ظفمع مؼظمللهلله.

مرملذملذملراماحلؽملؿملذملذملػعملذملذملهللمأحذملذمل طماظصاإلدذملذمل مممعغمل غذملذمل مس ظؿملذملذمل مكواإلد ا مألنمظػملضملعملذملذملؾمواظظملغملذملذملرمو

اظضملعملؾم لؿمل ج  محظملظمعؿضملهللدةم،مصقرممطؾمع مؼسملرم  ظضملعملؾمأومؼطملؿملؾفمسذملـماظذملقسلمواإلد ا م،ممم

ـَمآَعؽمُلقامٔإٖغؼمَل ماْظَكؼمِلُرمَواْظؼمَلؿمِلِلُرمَواْظفمَلغزمَل ُامَواْظفمَلِزَظذمل ُممٔ ِجذملْ ممم}حؿملثمؼعملقسمدؾق غفم:م َؼ مَأٗؼؾمَل ماظَِّ ؼ

ـِمَسؼمَلٔؾماظرمٖلؿمِلشمَل ٔنمَص إَام(مَوَدذملػملَّؿَممَسػمَلؿمِلذملفِمماُرمَصذملػملَّكم)وطذمل نماظذملؽمل مممم،{ ِجَؿؽمِلُؾقُهمَظضمَلػملَّغمُلذملِؿمُتظمْلػمِلُقذملقنَممعِّ

مَتعمْلُؿػمُلذملقاممَوَظذمل ممَذؿمِلّؽ م،مِ  ظػملَِّفمُترمِلٔرُطقامَظ مَأِنمَسػمَلكم)ُأَ  ِؼضمُلغمُلِؿ:م  ؼعمأصق  فم) ضقانمارمسػملؿملؾملؿ(مض س
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،مصعملقظذملفم)َصذملػملَّكمممم(َترمِلَرُ قامعلذملغملّراممَوَظ م،َتِلٔرُضقامَوَظ مَتِ ُغقا،مَوَظ مِ  ْظَقؼِّم،مٔإظَّ ماظػملَُّفمَحٖرَمماظَِّؿلماظؽمٖلظمْلَ 

 زملؿملطمل ماظضملؼملقممؼرملؼملؾممجؿملعمادللغملرا م،مدونماظؽملصملرم(مَترمِلَرُ قامعلغملّرامَوَظ )اُرمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(م:م

 ذملذملفمليمررؼعملذملذمل ممكمحرعؿؾملذملذمل مطذملذملؾمعذملذمل مؼطملؿملذملذملبماظضملعملذملذملؾؼػملقذملذملؼم ذملذمل خلؼملرمسػملؿملذملذملفمصكملغذملذملفمو،مإ معلذملذملؼملؿمل تؾمل 

م. مأومحعملؽمّلم أومَذؼم٘لّ  مذر:ممط غت

وضهللموضعماظؽمل م)صػملكمارمسػملؿملفمودػملؿ(مض سذملهللةما  ؿذمل مالمتذملؿطملتم ذملؿطملتماظ عذمل نموادلغملذمل نم،ممممممم

والماألحذملذملقاسمواألذذملذملك صم،موتذملذملؾنيماظقصذملذملػماظذملذمل يمؼؽملشملؾذملذملؼمسػملذملذملكماخلؼملذملذملرمأومأيمغذملذملقامعذملذملـمم

م،مَحذملَرامْممٕرُعِلذملغملِممَوُطذملؾٗمم،مَخؼمِلذملرْممُعِلذملغمِلرٕممُطٗؾأغقاامادللغملرا م،مصعمل سم)صػملكمارمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)

ـِ م.م(اْظـملِخَرِةمِصلمُحٔرَعؾمَل مِعؽمِلؾمَل مَؼُؿِبمَظِؿمٖؿُام،ماظهلٗلِغؿمَل مِصلماْظَكؼمِلَرمَذٔرَامَوَع

وعـمػؽمل مغضملػملؿمأنماخلؼملرمذ عؾمظغملؾمع مُؼلذملغملرمعؾملؼملذمل مادذملؿقهلللماظؽملذمل سمظذملفمعذملـمأ ذمل  م،مممممممم

قسم)صذملػملكممدقا مأط نمع ئضمّل مأممج عهلّلام،مر دل متقاصرمصؿملفمادلضملؽملكماحملرمموػقماإلدغمل  م،مؼعمل

ـٖم(م،موؼعملقسم)صػملكمارمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)َحَراْممَصعمَلػمِلؿملػمُلُفمَطـُِتُهمَأِدغمَلَرمَع ارمسػملؿملفمودػملؿ(م:م) مَظؿمَلرمِلذملَرَ 

ـِمَغ ْس م(.اِدؼمِلؾمَل مِ طمَلؿمِلٔرمُؼَلؼمٗلقَغؾمَل ماْظَكؼمِلَرمُأٖعِؿلمِع

 م،مأومصذملذمل غضمّلم،مأوم  ئضمّلذملذمل م،موترملذملذملهللؼهلّلامكماظذملذملؽملغملتمسػملذملذملكمطذملذملؾمعذملذملـماضذملذمل امعذملذملـماخلؼملذملذملرمعؿضمل رؿمّلذملذمل 

ـَم(َوَدذملذملػملََّؿمَسػمَلؿمِلذملذملِفماُرمَصذملذملػملَّك)ؼعملذملذملقسمغؾؿملؽملذملذمل م م،مَوَ  ِئضمَلؾمَلذملذمل م،مَوَدذملذمل ِضؿمَلؾمَل م،م،مَوَذذملذمل ٔ َ ؾمَل ماْظَكؼمِلذملذملَرماظػملَّذملذملُفم:م)َظضمَلذملذمل

مَسػمَلؿمِلذملذملِفماُرمَصذملذملػملَّك)م،موؼعملذملذملقسٔإَظؿمِلذملذملِف(ممَواْظؼمَلِقؼمُلقَظذملذملَ مَوَح ِعػمَلؾمَلذملذمل ،م،مَوُعضمِلَؿزمِلذملذملَرَػ م،مَوَس ِصذملذملَرَػ م،مَوُعِؾَؿ َسؾمَلذمل م

ـِم(َوَدػملََّؿ ـُمَط َنم:م)َع م.ماْظَكؼمِلُر(مَسػمَلؿمِلؾمَل مُؼرمِلَرُامَع ِئهلَلِةمَسػمَلكمَؼعمْلضمُلهلِلمَصػمَل ماْظـملِخٔرمَواْظؿمَلِقٔممِ  ِرمُؼقمِلِع

اجملؿؼملذملعم،ممحظمل زذمل مسػملذملكممماإلد ممحنيمحرممادلكهلل ا مإمن محرعؾمل مصؿمل غ مظػملظملذملردمومنمإ

م،مطذملـتةممؼملعاألضرا موادلؾمل ظؽماظيتمتضملقدمسػملكمادلهللعـموتقملارمدػملؾ مسػملكمد ع ماجملؿمألن

 غملذملرمممأ ذملقموػذمل امدذملؿملهللغ مممم،م حلؿمل  ضملزملػم وتمدلرو ةم،اومهلؿملؾ ام ػبتوم،مظضملعملؾامطملؿملبتم خلؼملرص



م(3)

 

دذملؾبمموم،ماجل ػػملؿمٓلذمل ممكمؼرملذملر ؾمل مم،مصػملذملؿممغظمللذملفممسػملكماخلؼملرمسؽملف(مضهللمحٓرممارماظزملهللؼؼم) ضل

مصذملر مم حيؾملذمل مموجذملهللممصكملَامصؿملفمعـموؼهللغؿملؾمل ماظضمل  ةمكمؼهللهمؼسملعمدغملرانم رجؾمعٖرمأٓغفمَظؽ

ممأ قم غملرمسػملكمغظمللفم.مصقٓرعؾمل ،مم"ؼزملؽملعمع مؼهلل يمالمػ ام"إٓن:مأ قم غملرممصعمل سم،مسؽملؾمل 

ـممجمؼملذملعممكمؽؾُدذملموكماألارمأغفم) ضلمارمسؽملذملف(مم مارمصذملػملكم)مارم دذملقسممأصذملق اممعذمل

:ممصعمل سم؟مَا موف:ممض ظقام،م  رمأسقَ:ممض سم؟ماجل ػػملؿمل مكمامخّرمذر تمػؾ:م(ودػملؿمسػملؿملف

،مم عسملذملؿملضملّمموعرو تفمظضملرضفمط نماخلؼملرمذرامعـمألغفم،معرو تلموأحظملظمسرضلمأصقنمطؽملت

م.( غملرمأ قمصهللقم،م غملرمأ قمصهللق):ممصعمل س(مَوَدػملََّؿمَسػمَلؿمِلِفماُرمَصػملَّك)مارم دقسمَظؽمصؾػملغ

ماألدذملرةمماغؾملؿملذمل  ممؼذملقملديمإ ممأنمتضملذمل رلمادلكذملهلل ا موإدع غؾملذمل ممممؼقملطهللموالمذؽمأنماظقاضع

مادلؿضملذملذملذمل رلمسؽملذملذملذملهللمغؿمل اإلغلذملذملذمل ماظعملذملذملذملؿملؿموادلرملذملذملذمل سرموشؿملذملذملذمل امم،مأصرادػذملذملذمل مواحنذملذملذملرا م،موضذملذملذملؿمل سؾمل 

اظغملذملـتمعذملـماظصملذملقاػرماظلذملػملؾؿمل مكماجملؿؼملذملعمطصملذمل ػرةمممممممممم مؼقملديمإ ماغؿرمل  م،مظػملؼملكهلل ا 

م زملذملق ػ ممميذمل ماجلرموعذملـماذملؿمتؽملؿرملذملرممماألدذملريمممواظؿظملغملذملؽمماظشملذمل قم،ممح ال موتضملهللد،مماظؿقرش

والمسقاضذملذملبمم،مصضملػملذملذملفمأاذملذملرمؼؾذملذمل ظلمالمادلذملذملهللعـمألنم،م،مواشؿزملذملذمل ام،موضؿذملذملؾمدذملذملرض معذملذملـمادلكؿػملظملذملذمل 

م.ادلكهلل ا م فمليمررؼؼموأيمودؿملػمل مسػملكمؼؿقزملؾمأنمؼؾملؼملذملفمع مصغملؾجرميؿفم

ـمموطذملؿمم؟مغ  ػ مادلكهلل ا مأوضهلل محرامعـمصغملؿم ـمموطذملؿممأصعملرتذملف؟ممشذمل ممعذمل مصذملقؿمل ممعذمل

موزوجذملف؟مماظذمل و مم ذملنيممصرضذملتمموطذملؿممأَظؿذملف؟ممس ؼذمل ممعـموطؿموضضملؿف؟مذرؼػمعـموطؿمأدعملؼملؿف؟

ـممذذمل   ؾمل ممسػملذملكممجذملٓر مموطذملؿممحلرة؟معـمأو اتمطؿ م،ماظرَائذملؾمم أسمصؾملذمللمموحمؽملذمل ؟مم ػملؿملذمل ممعذمل

م ضذمللم)ماظذملهلٖلِ َدا ِممأل ذمللم(مودذملػملؿممسػملؿملذملفممارمصػملك)ماظؽمل موصؿمل مكمو دمطؼمل م،مذرمطؾموعظملؿ ح

ـٖم)...َوَظ م:َض َسمحؿملث(مسؽملفمار وسذملـمسـؼملذمل نم ذملـمسظملذمل نمممممَذذملردمل(م،مممُطذملؾِّممِعظمْلَؿ ُحمَصكمٔلٖغؾمَل ماْظَكؼمِلَرمَترمِلَرَ 

م".م ِئِثاِجَؿؽمِلُؾقاماْظَكؼمِلَرمَصكمٔلٖغؾمَل مُأٗمماْظَكَؾ) ضلمارمسؽملف(مض س:م"
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االحنذملذملهللا ماظ  ذملذملقيم،مواظؿضملػملؿملؼملذملذمللم،ممضذملذملقيمعذملذملـمأدذملذملؾ امإنماإلدعذملذمل نموادلكذملذملهلل ا مدذملذملؾب

ـممكماظغملذملـتممصسمل مسـمأغؾمل مدذملؾبم،مواألخ ضلم،مواالجؿؼمل سلم،مواالضؿزمل ديم ماألعذملراضممعذمل

مواضذملذملشملراام،مواظؽملظمللذملذمللم،ماظضملزملذملذمل مواظؿذملذملقترمواالطؿؽذملذمل ام،م،ماظعملػملذملذملؼ:معؽملؾملذملذمل ،مماظزملذملذملقؿمل مواظؽملظمللذملذملؿمل 

م،ماظرملكزملذملؿمل ممواغظملزملذمل ممم  إلحؾذمل طم،ممواظرملذملضملق ممواظضمل ظذمل م،ممواالغشملذملقا مماظؽمللذملؿمل نم،مموطـذملرةمماظ اطرة

هلذمل امممادلقاجؾمل مواظؿزملذملهلليممضرو ةممم محيؿؿمسػملؿملؽمل ،مواظضملعملػملؿمل مماظؽملظمللؿمل ماألعراضمعـموشتػ 

سذملـمررؼذملؼماإلدعذمل نموادلكذملهلل ا مهلذملقمادذملؿؾملهللا مممممممماظرملذملؾ امماخلشملرماظظملٓؿ  م،موإنمادؿؾملهللا 

مؿملػمل مواألخ قماحللؽمل .ممظضملؽمل صرمضقتؾمل م،موػهللممظػملعملؿملؿماظؽملؾمظػملؾ دموإضضمل ْ 

ؾمل متذملفملتلمسػملؿملذملفمممؼمٖلأٓنمعذملـموضذملعمكمذذملؾ طؾمل موَاقمُدذملممممظمللمادؿرملضمل ّ امخلشملذملرمادلكذملهلل ا ممموؼغمل

سمصؿملؾمل معـمإغل نمدقيمإ مطذمل ئـمخشملذملتم،مميغملذملـمأنمؼلذملرقموؼعملؿذملؾم،مأومؼؾؿملذملعمممممممقٖقحلصمل مُؼ

دؼؽملفمكمدؾؿملؾماحلزملقسمسػملكمع مؼلغملتمخ ؼ هماظضملزملؾؿمل م،مكمعرملؾملهللمؼرملؾفمح ظ ماجلؽملذملقنم،مم

بماظؿهللخؾمحلؼمل ؼ مادلهللعـمعـمذرمغظمللذملفم،موا ؼذمل مأدذملرتفمواجملؿؼملذملعمطػملذملفمعذملـممممممممم مؼؿشملػمل

م.هذر

إ مأنمؼعملذملقممطذملؾمعؽملذمل ممبلذملؽقظؿملؿفمشذمل همذذملؾ  ؽمل موأ ؽمل ئؽملذمل مطذملؾمكممممممممممح ج مع دذمل ممكإغؽمل مو

دو ػذمل ممووعذملروّ ام  دلهلل دذمل مواجل عضملذمل ممممم،م ذملقيماظ م هللّ امعـماألدرةمودو ػ ،معقضضملفموجم ظفم

عمادلقملدل  ماظهللؼؽملؿمل موود ئؾماإلسذمل ممادلكؿػملظملذمل محؿذملكمممم،موعرمل  ط معماظؿقجؿملؾمللاظؿضملػملؿملؼمللمو

ـمم،مداػذملؿمماخلشملذملرممصكملنم،وادلكهلل ا ممإلدع نظمغ مصرؼل  المغ  مأ ؽمل  م،مأ ؽمل ئؽملذمل ممسعملذملقسممواظذملـؼمل

م دذملقؼ٘مم جؿملػمًلذملمصػملؽملؿغملذمل تػممجؿملضمّلذمل مظؽملر ذمللممممم،مميػملغملذملقنمموعذمل مموأعقاهلؿم،مواظؾهللغؿمل ماظؽملظمللؿمل موصقؿؾملؿ

اظغمل عذملذملؾمواظذملذملقسلمواإلد ا م،ماظؿعملذملذملهللممظؿشملذملذملٓق موظعملذملذملهلل ةمسػملذملذملكماوا،مؼؿؼملؿذملذملعم ذملذمل ألخ قماظشملؿملؾذملذمل مم

م.ماحلعملؿملعمللم  دلك ررماظيتمحتؿملطم  ظقرـ
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 ولكه لٌ اهلل وأستغفز هذا قىلٌ أقىل

م*ممممممم*ممم*ممممم

مصػملك)محمؼملهللمدؿملهللغ مو دػملفمأغؾؿمل ئفمخ متمسػملكمود ّع موص ةم،ماظضمل دلنيم امرماحلؼملهلل

م.ممأمجضملنيموصقؾفمآظفموسػملكم،م(ودػملؿمسػملؿملفمار

 :واإلسال خىةإ    
إر قمأدؾقامترذؿملهللمادؿؾمل  مادلؿمل همظػملضمل مماحل ظلم،مصكملغؽمل مغ طرمأغظمللؽمل م ؽملضملؼمل مممبؽمل دؾ مممم

مادل  ماظيتمػلمعـمأجؾمغضملؿمارم)سٓ موجٓؾ(مسػملؿملؽمل م؛مص دل  مأصؾماحلؿمل ةمواألحؿمل  ،موأػؿ

ـَمَوَجضمَلػمْلؽمَل }،محؿملثمؼعملقسماحلؼمدؾق غفم:ممعزمل د ماظؽملؼمل  مواظرخ   م،{َحلدملمَذِلِ مُطٖؾماْظؼمَل ِ مِع

ـِم}:موؼعملقسمدؾق غف ََامَأِغَ ْظؽمَل مَسػمَلؿمِلؾمَل ماْظؼمَل َ ماِػَؿٖ ِ مَوَ َ ِتمَوَأِغَؾَؿِتمِع َوَتَرىماْظفمَلِ َضمَػ ِعهلَلًةمَصكمٔل

م.{ُطؾِّمَزِوٕ مَ ؾمٔلؿملٕج

م،موحـؽمل مسػملكمموضهللمس ممممم اإلد مم ؽملضملؼمل مادل  مسؽمل ؼ مُطربى،موأعرغ محبلـماظؿضمل عؾمعضملؾمل 

موجضملؾ م، ماظصملػملؿمواالسؿهللا ممترذؿملهللمادؿكهللاعؾمل  مصق ةمعـمصق  اإلدرا مكمادؿكهللاعؾمل 

مصؾمل ا (مودػملؿمسػملؿملفمارمصػملك)ماظؽمل مإ مج  ماظ يماظزملق  ٗلمسػملكمحعملققماآلخرؼـم،

مصفمل اهماظقضق معؽملفمظؿملؿضملػملؿ مطؿملظملؿمل ماظقضق ما ّا م، ماؿما ّا م)صػملكمارمسػملؿملفمودػملؿ( :مض سمم،

ـِماْظُقُضقُ ،مَػَ ا) م.م(َزػمَلَؿمَأِومَتضمَلهلٖلىم،مَأِومَأَد َ م،مهلِلَػَ امَصعمَلمَسػمَلكمَزاَدمَصؼمَل

دضملهللم ـمأ لموض صم) ضلمارمسؽملف(ملؿملهللغ موسؽملهللع معٖرماظؽمل م)صػملكمارمسػملؿملفمودػملؿ(م ممممممم

مدر مؼ م دقسمار؟ماظقضق مأك:مَدضمِلهلُل؟(م،مصعمل سممَؼ ماظٖلَرُ مَػَ اموػقمؼؿقضفملم،مصعمل سم:م)َع 

مَج ٕ (م.مؾمِلٕرَغمَسػمَلكمُطؽمِلَتمَؤإِنم)َغضمَلِؿم،م:ض س

م،مص مصؿملفمحْؼماظؽمل سمظغملؾم،مضقعؿمل موإغل غؿمل ماروةم قصظملفمادل  مإ مؼؽملصملرماإلد ممإنممممم

م)م(َوَدػملَّؿمَسػمَلؿملفماظػملَُّفمَصػملَّك)مض سماؿموعـم،مأحهللمعؽملفمحيرم ممَاػمَل ِلمِصلمُذَرَط ُ ماظؽمٖل ُس: مِصل:

م.(َواظؽمٖل ٔ م،مَواْظغمَلػمَلفمِلم،ماْظؼمَل ِ 
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ـِ))صػملكمارمسػملؿملفمودػملؿ(م:مغؾؿملؽمل ممرمادل  مؼعملقسوكماالػؿؼمل مم فملعممممم مَؼرمِلَرِامَظِؿمَع ّ مَحظمَلَرمَع

ـِمَحٖرىمَطِؾهلْلمِعؽمِلُف دملمِع ،موؼعملقسم)صػملكمارمم(اْظعمِلؿمَل َعِ مَؼِقَمماظػملَُّفمآَجَرُهمٔإالَّمَر ِئٕرمَواَلمٔإِغٕ مَواَلمِج

ـٖمِظػمْلضمَلِؾهلِلمَؼِفٔريمَدِؾْعسػملؿملفمودػملؿ(م:م) ـِمَأِجُرُػ ـِ:مَضِؾٔرِهمِصلمَوُػَقمَعِقِتِفمهلِلَ ضمِلمِع مَأِومِسػمْلؼمّل ،مَسػملََّؿمَع

مَوَظهلّلامَتَرَ مَأِومُعزمِلَقظمًل ،مَوٖ َلمَأِومَعِلِفهلّلا،مَ ؽمَلكمَأِومَغِكػمًل ،مَشَرَسمَأِومِ ِؽّرا،مَحظمَلَرمَأِومَغؾمَلّرا،مَطَرى

م.(َعِقِتِفمَ ضمِلهلَلمَظُفمَؼِلَؿطمِلظمِلُر

ادلؿمل هم،مأومإػهللا ػ م،مأومسهللمماحمل صصمل مسػملؿملؾمل مصق ةم:مصكملغؽمل مغقملطهللمأنمتػملقؼثمموأخّتامممممم

َوَظ مُتظمْلِلهلُلوامِصلم}سؽملفم،محؿملثمؼعملقسمدؾق غفم:م)س موجؾ(معـمصق ماظظملل دماظ يمغؾملكمارم

مٔإِصػمَل ِحؾمَل  مَ ضمِلهلَل متل ويم{اْظفمَلِ ٔض مع   مصغملؾمغعملشمل  م، متل ويمع المععملقع  مأغؾمل  مطؼمل  محؿمل ه وإنم،

مدلعملهلل ا مؼضمل مإػهللاّ ا مإػهللا ػ  مأو مم مػ ع مجيبماحلظمل زمسػملؿملؾمل صعملهللػ  مجي، بمسػملؿملؽمل مظ ا

م مصكملن م، مسػملؿملؾمل  م  حلظمل ز ماظؽملضملؼمل  مػ ه مغرملغملر مأن ممجؿملضمّل  م،مماظؽملضملؼمل ذغملر مدواعؾمل  مك دؾب

ـِمَذغمَلِرُتِؿمَظفمَلٔزؼهلَلٖغغمُلِؿ}ض سمتضمل  م:موزؼ دتؾمل ، ََٖنمَ ٗ غمُلِؿمَظِؽ َِمَتفمَل م.م{َؤإ

  وشبابوا وشعبوا فاللوه احفظ مصز
م، وسلنوا من كل سىء ومكزوه وجًصوا وشزطتوا ومكدراتوا

م


