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   1423صفر  13موافق   25/4/2002 األقصر: –باح نجع ق

الحمد هلل هللاابددلهللالكاددظهللالالدى هللالدد عهللادد ّليهلله ددضلههللوجىدهههللاقادد .هللاودد لههللاللدد   هللىىهللاالند مهللاالبدد بهلله دديهللذ ى  ددضهلل حمد هللودد هلله دد هللا هللالدد عهلل
هلل ضهللإليهللالا ض ةهلل:هللالا النهللإليهللاله ا ةهلل،هللا  هللال نضهلل  اهللأرس .هللل ضهللا هلل،هللاأخهو ضهلل  هللالل مضنهللإليهللال  رهلل

هللا  هللق ظهللكّ ضهللظ  ضهللاوهً هللهللهللهللقنهنضهللوط.هللروضالهللقح الهلًل
اه ى ددضهلل اهدد هللأوماددى هللىىهللآ ددى هللىىهللآ ددى هللهللآلدد.هللاصددح .هللاكددظهلل دد هللسددضرهلله دديهلللرودد.هلل،هللااددىّللهللوىلودد.هلل،هللا  دديهلله دديهللنه دد.هلل،هللصدد يهللا هلله ىدد.هللاه ددي

،هللقد ح هللومىادضهللنرحدّه هللولد مهللا هلل،هللانكادظهللوحد طهللا هللاهللدْ طهللا هلل،هللودضر هللا هللهدّ هللاودّظهللقدىج هللأومادى هلل ضرلهللالاضلمى هللىىهللأّ ضهللوا هللىىهللقىضهللإخد انيهللا دضهللأذ دضوي
اإذاهللغضود هلله ّددضهللابصدضوةهللق ىنكبدد ضهللاوبدىّاضنهللأهمضل ددضهلل،هللالجد هللالكاددظهللك د.هلل دد هللا هللاودض هللاإلدديهللا هللهدّ هللاوددّظهلل،هللار ديهللا هللهدد هللهللاإذاهللن ح دضهللق ر قىددهللهللا هلل،

هللائ هللذىثهلل ل طهللقيهللب اهللالملضبهلل:هللإ ض  ضهللاب ضبهللأويهللالا هلل
هللاأنضهللالل  بهللأنضهللال ه طهللأنضهللال عهللهللهللهللهللل الهلله ض ر.هللب ج هللوحىهايهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

اُاّجدههللال دضطهلل،هللااندكىًةهللالرديهللأهر هبضهلل)هلل لى دضهللالدىكهللك  دضهللصهللاندحىحهللالذد اطهلل،هللاراذدةهلل د هللالم دضكظهللهللضاقيهللالحلىلةهلل ضهللإخ انيهلل:هللب ههللال  ضرانهللأن
،هللالد الهللبد ههللالبد  اضنهللالرديهلل ركّادظهللوهدضهلله ى دضهللا هلل دضهللإسدرطضأهللال اذد هللأنهلل رّحمدظهلله دضءهللبد ههللالحىدضمهلللل  يهللاقؤالعهلل،هللقإّنهللللضءهللابخ انهلل ُد بلهللالذد انهلل

ىىهللاالُجدظهلل بدرا هللأنهلل  ىدلهللكدظهللاللدىف هللالكض د ةهللهلل،هللا ضذاهللن  هللقيهللُلنىدضهللال دضسهللغىدههللال كدضلهللااله دضءهللاال دلضلهللاسد ءهللالخد لهلل،هللاالر دضقكهللقديهللالُحطدضبهللالكدضني
الهللالردّ الهللقديهللاالخ لهللالالىمةهللالجه مةهللقيهللس ىظهللشيٍءهللالهلل ُبدم هللاالهلل ُن ديهلل د هللود أهلل،هللالهلل  د هللابنبدضنهللاب  دضرهللاالهللالُحدّلهللالندضللهللل   ديهللالُمجردضرهلل،هللاهلل

الُمل  ددةهللوكاددظهللا هللهللهللاآلنهللبدد ههللال مدد أاإنّمددضهللهلل  ددضهلللمه ددضمهللا هللىىهللهللقضنىددةهللىىىلهللقدديهللا هللىىهللالهلللددُ نىضهللهضو ددةهللالهغ ددٍةهللالرحضوددالهللالر ددضذطهللقدديهللا هللاهللالهللا هلل،هللاهلل
هللب اهللالملضبهللىض  ضهللقيهللابهلل،هللاالكاظهلل هللهّ هللاوّظهللال عهللأق،هللقضلحم هلل هللال عهللأكه  ضهللوه اهللابكههلله يهللذاهمهللا هللهّ هللاوّظهلل

ددددهلل ا دديهللبددظهللقلدد هللسددىطهللسددضئظ هللسددى عهللاإ ددض يهللاب ددضبهللأودديهللالادد ائ هللر دديهللا هلله دد.هلل،هللاقددضطهلل:هلل ددضهللسددّى عهللأر دد هللأنهللأهدده هلله دد هللا هللهددّ هللاوددّظهلل لددض يهللهلل
هلله يهلل،هللالروريهللقيهلل لض ضنهللقُهو.هللاُاّلههللاقا .هللاكها ر.هللددهللقلضطهللاب ضبهللأو هللالا ائ هللك مًةهللوض اًةهلل:هلل هلل ح  يهللأاهللب هللُ اهض 

،هللقإند هلل د هللالُمدهال  هلل هللهدّ هللاودّظهللىىهلله  هللا هلل لض كهلل،هللقىنلههللقىمضهللأقض دكهلل هلل هللىىهللقدإذاهللأقض دكهللقديهلل لض دضنهللالمح د وى هلل}هللإذاهللأرلنهللأنهللااه هلل
 ددكهللقدديهللسددى هللالالّددى هللااآلخدده  هلل،هللاوا ددكهللاُل ددظهلله ىدد.هللقدديهللكددظهللاقددٍ هللاذددى هلل،هللإذاهللذ هلّلإذاهللأو بددكهلل ددلهللالنددّ  لى هلل،هللقىندد هلل دد ه هلله دديهللالىلددى هللىىهللقددإذاهلل

أبددظهلل اىّددةهللال  دديهللال ددى هللىىهللوا ددكهللاُحددلهللقاددظهللالجىددهانهللاالر ددضقكهللقدديهللالنددضلحضنهلل،هللااربددضوهللهللقدديهللالم ددّهانهلل،هللقىه دد هللأنهللاجدد نهللهلل ؤب ّددكهلللندد.هللإخرددضر هلل دد 
هلللكهلللروًةهللهلىمًةهلله  ههللقيهللال  ّضنهلل،هللواظهللال كههللخكىفهلله يهلللبضنكهلل،هللاذ ّ ُ.هللإليهللق  كهللاو ضنكهللىى

 دد.هلل بددضقضنهللواىدد مهلل،هللاآ ددضٍلهللهلل   ددةهللىىهللاا دد هللأندد.هللأذ ّددكهللااددّ لهللأنهللوى ددكهللاوىهللإذاهللوددضء هللغضقددظ هلل ه دد هللأنهلل ُ  ىددكهللهدد هللذكددههللا هللهللهقددةهللهددى هلل،ارم مددظهللهلل
إّ ددضهللأنهللار دد ههللرّلهللالاددضلمى هلل،هللااُه دد هلللائمددضهلل:هللالدد لكهللألهمددكهللذكددهههلل:هلل)هللإذاهللأذددّلهللا هلله دد اهللألهمدد.هللذكددهههللصهللق ودد نهللقدديهللق  ددكهللذ ى ددضهللالهلل  لطددلهللإلدديهللكرددضلهلل

ابددما.هللاأندد هللذض ددهاهللوددى هلل دد عهللا هللوضل بدد هللاالل ددلهللاالجىددضنهلل،هللقددرا  هللأنهللا هللإصددطكض هللهللااهاىددظهلللبددضنهللىىهللاإّ ددضهللأنوج دد أهللق ددٍلهللاذادد رهللق ددٍلهللاو ددضنهلل
هللاوا كهللذ ى ًضهلللحاهمهللالهذم هللىى

هللإخرنضرهلل:هللنل طهللواال ههلل ج نهللك لكهللإذاهللقه  ضهللب ههللالذ اطهلللج هلل
لبددضبى هلل،هللااجدد ضهلل ددلهللااُ ددضلكهللاهللإذاهللأرلنهللانهللاادده هلله دد هللا هلل لض ددكهلل،هللقددضهللنلددههللقىمددضهللأقض ددكهللىىهللاوددضلاجكهللإذاهللوا ددكهللامىددظهللإلدديهللالنددضق ى هلل،

هللهأهللقيهللاللهآنهللقى.هللب ههللاآل ضنهلل:هللرّلهللالاضلمى هللهّ هللاوّظهلل،هللأ ضهللالهلله  هللأنكهلل مج ر هللوكهلل،هللاُ بر رج هللاغىههلل ل  ٍطهلله  الجضئاى هلل،هللقض
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ددهِ  فهللهلل﴿هلل هللاْلُمرفطفه  هللالردَّدد َّاوِى فهللاف ُِحددلا الاصددض هللىىهللإذنهللقىندد هلل ح دد لهللرلهللالاددضلمى هللهددّ هللىىهللقددإذاهللك دد هللقدديهللبدد ههللهللصٕٕٕال لددهمهلل:هلل)هلل﴾ِإنَّهللا هلل ُِحددلا
هللّظهللالج هلل:اوّظهللىىىهللااُ و هللآ ضنهللالضطهلل:هللإنهللالهلل ُحلهللىىهللإذاهللكضنهللالمهءهللغىههللقضئمًضهللقيهللب ههللالهمضطهللاالم ضزطهلل،هللإذنهللقه هلل  ن ضهللإليهللا هللهّ هللاو

هللاْلُمرفطفه دهِ  فهللهلل﴿ هللالردَّ َّاوِى فهللاف ُِحدلا ،هللإذاهللك د هللأند هللقديهللبد اهللالملدضبهللقد ائمضهللارد لهللإلديهللا هلل،هللاالندضللهلل دلهلل د الههللهللصٕٕٕال لدهمهلل:هلل)هلل﴾ِإنَّهللا هلل ُِحلا
امدظهللذىدثهلللد هلل ر لهللإليهللا هلله يهللال اابهللىىهللقرضرًّمهلل ر لهلل  هللزالّا.هلل،هللا همهلل رد لهلل د هللغك اد.هللاأخدهعهلل رد لهلل د هللبك ااد.هلل،هللاأذىضندضهلل رد لهلل د هللاق قد.هلله د هللال

هلله يهلل ضهللاقلهللقى.هللأث ضءهللالامظهلل  هللذلظهلل:هللنكب.هللقهللهللل.هللقيهللالامظهلل،هللأاهللل هلل حضسلهلل هلل  ه هللا قىهللهللالمهلل
هلل يهللقلطهللددددددددددددددد  هللذاهللال عهلل ضسضءهللقطهللهللهللهللهللهللهللا  هللل.هللالُحبهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللقهدد هلله دد اهلل هلل،هللإالهللبذاهللإاّندد  هللوحاددهمهللا هلل،هللقددإذاهللقددضبهلل هلل راهلل،اأذىضنددضهلل ردد لهلل دد هللاودد لههللال ددضهلل هلل،هللاأندد.هللالهلل ددهعهللل كبدد.هلل ْ اددضهللاالهللذىددضًمهللاالهللنُُ دد
هللًضهلل ر لهللىاإذاهللنلههللل كب.هلله يهللأنهللل.هللكىضنهلل ر لهللإليهللا هللهّ هللاوّظهلل  هللب اهللال لههلل،هلللنهللقى.هللقن رهللقيهلل لضبهلل  اوهةهللذاهمهللالنك رهللهّ هللاوّظهللىىهللق ائم

.هللأذبد هلل،هللأعهللأند.هللقدّ بهللشدىاضهللقإذاهللكضنهللابنبضنهللقيهلل لضبهللالر وةهلله يهللال اابهلل،هللاب اهللذدضطهللالادضرقى هلل،هللالد لكهللالهلل  ود هللأذد  هلل د ه هلل دهعهللقديهلل د ٍبهللأند
افلفددْ الهللقفْاددُظهللا هللهلل﴿ذعهللوددضطهلل،هللأ دد هللالدد عهللهم  ددضههللا  كددلهلل هللىىهلللدد هللأخدد هللإ دد الههللا ا نردد.هللاا قىلدد.هلل دد هللأّعهللهمددٍظهلل ددضذاهلل  لدديهللإالهللالج ددظهللىىهلل ددضذاهللقا دد هلل هلل:هللهلل

دٍ هللأفوفدً ا دضهللِ دْ ُجْ هللِ دْ هللأفذف ىىهلل دضذاهلل ا دضهلل هللىىهللالد عهلل اديهللبديهللالد ن لهللاالاىد لهلل،هللاالنك دةهللاال هدظهلل،هللاكدظهلل دضزالهللهد هللهللصٕٔ)هللال د رهلل:هللهلل﴾هللهف فْىُجْ هللافرفْذمفرُُ.هلل فدضهللزفكف
هللذلكهللقه هلل  هللقاظهللاا قىهللهللا هللاإ  الهللا هللهّ هللاوّظهلل،هللق ح هلله ى ضهللأنهللنل طهللقيهللب اهللالج بهلل:هلل

الدد لكهلل ددضهللإخدد انيهللأهددّ هللواددضهةهللقدديهللكرددضلهللا هللبدديهللواددضهةهللالر قىددهللهلل،هللالدد هللهللص88بدد لهلل:هلل)هلل﴾اف فددضهللادفددْ ِقىِليهللِإالهللوِددض هللهف فْىددِ.هللادف فكَّْ ددُ هللافإِلفْىددِ.هللأُنِىددُلهللهلل﴿هلل
لردديهللسددما ضبضهللالىدد بهلل،هلل دد ُكهههللا هللإالهلل ددّهًمهللااذدد ًمهللقدديهللكرددضلهللا هلل،هللاه دديهلللبددضنهللن ددي هللكدده  هلل دد هللأن ىددضءهللا هللهددّ هللاوددّظهلل،هللابدد اهللالجدد بهلل ددؤلعهللو ددضهللإلدديهللاآل ددضنهللا

نلدهًمهللاه ددهًمهلللد هلللقّل دضهللقح ابددضهلل،هللغىدههللأنهللا هللهدّ هللاوددّظهلل ُ دّى هللل دضهللالمدد هتهللالد قىهللهلللبدظهللالرحلىددهللهلل،هللهللااحردضجهللإلديهللاقدٍ هللهلل  ددٍظهلللركبدىهبضهلل،هللالجد هللنىخدد هلل  هدض
هللاالم هتهللالاضبهللل مىلهللالنضبهللىىهلل

هللااهلل بددما اهللقىهددضهللأذىضنددضهلللى ددضل اهللر ددضهللالج ددهللهلل،ا ُددّ قل نهللهللاطهللالم لدد رمهللاالمهئىّددةهلل دد هللالج ددهللهلل،االذدد هللهلللنددضبهلل هرّمدد نهللوضلهمددضطهللاللددضبهمهلل،ق مىددلهللا
أند.هللهددّ هللاودّظهللهد ّبهللالنُىدد لهلل،هللاالهلل حردضجهللل هللد أهلله دديهللهللبد هللابق دضطهلله دديهللا هللودضلل  لهلل،هللا ا مد نهلله دد هللالىلدى هلللجدد هلل د هتهللأبدظهللالحددهللهللهللُذبد هللث دضئه هلل،

هللاإنّمضهللب هللهّ هللاوّظهللكمضهللقضطهللقيهللاللهآنهلل:هللهلل،همظهللالل  لهللإليهللوهبضنهلل  هللال هابى هلل،هللاالهللل يٍءهللظضبٍههلله يهللب اهللالجىضنهلل
ه دديهللالطه لددةهللاللهآنىّددةهلللبددضرااهللصهللالدد هللهِ دد هللالج ددهللهللبدد ههللاللاددّىةهلل82ٕ)هللال لددهمهلل:هللهلل﴾هللاُدْ ددُ ااهلل فددضهللِقدديهللأفنْدُكِبددُجْ هللأفْاهللاُْجُكدد ُههلل ُحفضِسددْ ُجْ هللوِددِ.هللا افِإْنهللهلل﴿هلل
قاٍظهلل،هللاكظهللهطضٍءهلل،هللاكظهللث ضٍءهللا ىضٍءهلل،هللاند ٍرهللاوهدضٍءهللاكدظهللود اٍءهلل د هللا هلللج دهللهللا هلل،هلل ر قدفهلله ديهلل دضذاهللقديهللالل دلهلللمد الههللهللقإنهللكظهللقرٍحهلل،هللاكظهللالمه ّىةهلل،
هللهّ هللاوّظهلل:هلل

هلل)هللإنهللا هللالهلل  لههللإليهللُص رك هلل،هللاالهللإليهللأ  الج هلل،هللالج هلل  لههللإليهللق  وج هللاأهمضلج هللصهلل ا يهللأهمضلج هللقيهللق  وج هلل:هلل
هللِ ْ ُج هلْلِإْنهلل دفْا فِ هللا هللِقيهللهلل﴿ ًهاهللِ مَّضهللُأِخ ف ًهاهلل ُدْؤاُِجْ هللخفىدْ هللصهلل  هللب اهللالن فهللال عهللقيهللال عهللق  لهللى0ٓ)هللالنكضطهلل:هللهلل﴾هللقُدُ  ِوُجْ هللخفىدْ
هلل،هللاالهللود هلل د هلل رضوادةهللالحهللضسهللالا ابهلل هرّمد اهللوامدظهللالود انهلل،ال  همهلل ىدلهللالمح د لهللقديهللكدظهللهمدٍظهللنام د.هلللحادا ُ دّ لاههلل،هللا ُرل د ههلل،هللابد هلل ط د ل 

الجردلهلل:هللكدضنهلل لدفهللكد اهللىىهللأهللقديهلللج هللالمرضواةهللال ضقاةهللالهاقاةهللىىهللالُمرضواةهللال ض ادةهللىهللأ دهلهلل  دضطهلل:هللأندضهللأادضولهللرسد طهللا هللقديهللالند مهللاأقدههلله ّبهللالنُى لهلل،هلل
اددًةهللاجد نهللُ رضوادًةهللراقلجدديهللا   دكهللل ر ده هللكد اهللىىهللأنكدد بضهللكمدضهللاّ دح هللُكرددلهللالكلد.هللاالذجدضبهللىىهللبدد ههللُ رضوادةهللرسد طهللا هللصد يهللا هلله ىدد.هللاسد ّ هللىىهلللجد هلل

لائمدضهلل كّجدههللقديهللالذبدضلهللاالذلدضلهلللمد هللذ لد.هلل د هللال  دههللهللوى هلل  عهلل د الههللقديهللالند مهلل،هلللجد هلل لدفهللاق  د.هلللفكمضهللكضنهللرس طهللا هلل   لهللأنهللأرعهللق  يهللهلل
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ىىهللأندضهللاضواد هللقديهللنضذىدةهللااهكد هللُأخدهعهللىىىهللالهللالُمرضوادةهللال ض ادةهللهللصد يهللا هلله ىد.هللاسد  هلّلىىهللكىفهلل ىايهللقاظهللا هللال عهللكضنهلل رمّرلهللو.هللقيهللالن مهللرسد طهللا هلل
هللالهاقاةهللىىهللأاضوا.هللقيهللاللضبههللاال ضهلل هللى

)هللأرذ دضهللوهدضهلل دضهللود طهللىىهلللمدضذاهلللنهدضهللكضند هللقُددّهمهللهى د.هللقديهللالند مهللىىهللهللكدضنهلل لد طهلل:لمدضهللكدضنهلل بدملهللاآلذانهللهللص يهللا هلله ىد.هللاسد ّ هللسى نضهللرس طهللا هلل
اقىدد.هللابق ددضطهللالجض ددظهلل ددلهللذاددهمهللا هللىىهللذردديهللأنهدد هللكددضن اهللهللىهللالل ددلهللقدديهللبدد اهللال قدد هللقىدد.هللالج دد أهللاالحادد رىهللهددّ هللاوددظهلّلههللقضلندد مهللِصدد ًةهللوى دد.هللاوددى هلل دد ال

وضلُج ىّددةهللقدديهللالندد مهلل،هللاغددضلهللهدد هللالحهكددضنهللاللددضبهمهللىىهللاوادد هللإنرهددضءهللهللهددّ هللاوددظهلّل دد الههللهللههلُلُأخدد فهللصدد يهللا هلله ىدد.هللاسدد ّ هلل ل لدد نهلل،هلله دد  ضهللسددى نضهللرسدد طهللا هلل
هللالن مهلل،هللقىذ هلل  هللكضنهلل ُنّ يهللخ ك.هللقضطهللل.هلل:هلل

هلل:هللهللهللص يهللا هلله ى.هللاس  هلّل ضهللرس طهللا هللأنبى هللأبهللقّنهنهللقيهللالن مهلل،هللقلضطهلل
هلل)هللالهللن بى هللاالهللقّنهنهللالن مهللصهللقضطهللالاضر هللر يهللا هلله .هلل:هلل

هللهلل ضهللسضئ يهلله هللرس طهللا هللكىفهللسهيهللهللهللهللاالبه هلل  هللكظهللق ٍلهللغضقٍظهللالٍههللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هللٍ هلل هلِلدددددددددددددددددقضلرالىق هللغضلهلله هللكّظهللشيٍءهللذ ل.هللقبهيهللهللهللهللهللهمضهللِس عهللا هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

كددضنهلل  ددضبهللاق  دد.هللالهلل  ددضبهلل،هللاكددضن اهلل بددما نهللق  دد.هلل دد كههللا هللأث ددضءهللالم ددضبهللىىهللقلدد هللهللهللصدد يهللا هلله ىدد.هللاسدد  هلّلوضلج ىّددةهلل،هللقإنّدد.هللهلل فهللق مددضهللشدده هللومددضطهللا هللُأِخدد
هلل:هللهللهللص يهللا هلله ى.هللاس  هلّلقضطهلل

هللوم الههلل هللهللهللىقيهللكظهللاقٍ هللاذى هللهللص يهللا هلله ى.هللاس  هلّل)هللا ضبهللهى يهللاالهلل  ضبهللق  يهللصهلل،هلللنهللق  .هلل  ن ط 
هللقضل عهلل ه  هلل رضواةهللرس طهللا هللق هللو هللل.هلل  هللالُمرضواةهللال ض اةهللالهاقاةهللهللهللىىهلل

هللهللهللاس  هلّلهللسى نضهلل حم هللاه يهللآل.هللاصح .هللص يهللا هلله يهللاهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
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