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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ادلقدمة
هلل رب العادلني، حأفضل الصالة حأمت التسليم على نبينا دمحم حعلى آله حصحبه أرتعني، حمن   احلمد

 تبعهم إبحساث إىل يوت الدي .
حنظنرا  ،مساحن  العالمن  اثندث رلند م ن ذلنا   يف منالياي  زناي رة شني نا حجتلنت فقد أشرقت األنوار

لا ال تيننح، حبننا ححفننات لسننماحته، بننمت فيهننا دلننا ذلننلز النناي رة منن  زرونن  حنقننك حأ ننر، فقنند وتبننت أزننرز مننا 
 حقظه هللا حنقعا زه. 

 من قطر دلاليزاي يوم الوصول

 إىل  -حقظننننننه هللا -مساحنننننن  ال ننننني  رلنننننند م ننننن  حصنننننل
حوناث حصنوذلم   وواالدلبور مبالياي  مك حفد قدت م  قطنر،مطار  
 20  ادلوافن  ج1438 رتنادخ األحىل 23  نننيينوت اال عصر

حمننننننننننك حصننننننننننوذلم مت ا ننننننننننتقباذلم  ،ت2017فربايننننننننننر/ شننننننننننباط 
حاصنحابم إىل القنندا النلد نايلننوا فينه، حمن  و دتنت دعننو م 
منن  قبننل ادلسننتقبلني لتننناحة الع ننات ميقنناحة حت ننر ، و العننودة 

 للقندا لال رتاح  فيه.

 الوفد من مركز القرضاوي للوسطية اإلسالمية والتجديد

  مروناي القراناحد للو نطي  ام نالميحقد جات الوفند من  
ننع عنننات ، حالننلد أ   حالتجدينند تعاييننناي ت، للعمننل علننى 2008  ِّ

م  الو ننننط ، منننن  مقهننننوت الو ننننطي ، حإحيننننات الق ننننر ام ننننال
 ليننن  الدرا نننات حيتبنننك  نننلا ادلروننناي ل، خنننالة البحنننم العلمننن 
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ح نو مروناي مسنتقل عن  مساحن  ال ني  يو نا القراناحد، حإ نا مسن   امع  زتد زن  خليقن  جبام المي  
 جنازايةذ أوادميين  عادلين   ولين  الدرا نات ام نالمي  ختصني    أيضاظه هللا، حم  ذلك ابمسه ت رميا له حق

ت رميذا لل ني  القراناحد، حاعرتافذنا  (احد العادلي  للدرا ات ام المي جازاية ال ي  يو ا القرا اب م )
ة التطبينن  زنندحرز الننر دد يف الو ننطي  ام ننالمي  حالتجدينند، حدحرز يف تننناحة القضننا  ادلعاصننرة منن  خننال

مي ن  الرجنومل دلوقننك   عن  ادلروناي )حدلايينند من  ادلعلومنات ادلتنوازث للققنه منك مقاصند ال نريع  حجنو ر الندي .
   (. مرواي القرااحد للو طي  ام المي  حالتجديد  ولي  الدرا ات ام المي ، جامع  زتد ز  خليق    

 ابلتعاون مع مركز القرضاوي  اإلسالمية العادلية ماليزاي ادلشاركة مبؤمتر ابجلامعة 

حفننننننند مروننننننناي القراننننننناحد للو نننننننطي  حقننننننند وننننننناث  نننننننرض 
ادلنننن دتر ادل ننننارو  يف   منننن  ز رة مننننالياي  ام ننننالمي  حالتجدينننند

حنننوة الققنننه ام نننالم : احلوومننن  الرشنننيدة   العنننادل  السنننادس 
، حالننننلد أقامننننه يف اننننوت مقاصنننند ال ننننريع  حمنننننه  الو ننننطي 

ارف الننننوح  حالعلننننوت  لينننن  معننننزقسننننم الققننننه حأصننننوة الققننننه، 
ابلتعنننناحث منننك مرونننناي القراننناحد للو ننننطي  ام ننننالمي   اجلامعنننن  ام نننالمي  العادلينننن  منننالياي ، يف امنسننناني ، 
مننن  حقننند حضنننر ادلننن دتر  لننن   ت. 2017 / شنننباطفرباينننر 23 -21حذلنننك يف القنننرتة منننا زنننني  ،حالتجديننند

 .ات حالباحثني، م  سلتلا الت صصاتالعلم
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 رلد مكي مباليزايمناشط مساحة الشيخ 

ن ننناعه علنننى  مل يقتصنننر مبنننالياي   -حقظنننه هللا -خنننالة  نننلز األ ت النننا قضنننا ا مساحننن  ال ننني  رلننند
يف األحقنننننات النننننا واننننننت سلصصننننن  ادل نننننارو  ابدلننننن دتر، حإ نننننا قنننننات زعننننندة مناشننننن  علميننننن  دعويننننن  أيضنننننا، 

 مناشطه حف  اآليت.، حقد وانت م اروته ابدل دتر ح م  را البلة حالعطات على الراح ال رتاحته، 

 مناشط الشيخ يف اليوم األول مباليزاي

فربايننر/  21 ادلوافنن   ج1438  رتننادخ األحىل 24 ونناث يننوت الننثال ت 
حضنر اليوت األحة لل ي  مبالياي  زعد ينوت الوصنوة، حقند  ت2017شباط 

ادلننننن دتر حا نننننتقبل عنننننددا مننننن  عنننننالب العلنننننم ومنننننا أننننننه قنننننرأ وتننننناب جيننننناد 
 العلم حأجاز م، حف  اآليت. ب م  عل خنب ادلسلسالت على 

 طالب العلم واستقبال ؤمترادل حضورأوال: 
يف صنباح  نلا الينوت افتتناح ادلن دتر، حزعنق ادلناق نات  مساحته حضر

العلمي  فيه، حيف أ نات حضورز للم دتر ا تقبل عددا م  عالب العلم اللي  توافدحا لاي رته، حوننت أحند 
 حت رفوا زلقات مساحته، حواث قد  بقين إليه األخ القاال ال ي  دمحم مسري قطح.ته اي ر ل وافدحااللي  ت

 واإلجازة جياد ادلسلسالت اءةقر اثنيا: 
)جينننننننننننننناد  مساحتننننننننننننننه وتننننننننننننننابقننننننننننننننرأ 

علنننى خنبننن  مننن  علبننن  العلنننم ادلسلسنننالت( 
إجننننازة  زننننه  محأجنننناز ادلننننالياييني حالعننننرب،  

ز ل ما  إجازة عام   مخاص ، وما أجاز 
حقنند ونننت ، تصننل لقضننيلته رحايتننه حدرايتننه
الننلي  دتننت  أحنند عننالب العلننم احلااننري 
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ح منن  دمحم مسننري قطنونللك ونناث من  زننني احلضنور األخ القااننل ال ني  ، ح إجناز م إجننازة خاصن  حعامنن 
  .م  ادلغربالدي  دمحم ز  احلس  دم  ، حاألخ القاال ال ي  بات 

ج(، أحرد 911سنيوع  )ادلتنو  حوتاب جياد ادلسلسالت للحافظ ال
حأ نري  مسلسنلني أحندعا عن  عثمناث  ،فيه  ال   حع ري  حديثا مسلسنال

 ز  عقاث هنع هللا يضر حاآلخر ع  عل  ز  أيب عالح هنع هللا يضر. 
قنننند حققننننه حخننننرج  -حقظننننه هللا -حونننناث فضننننيل  ال نننني  رلنننند م نننن 

دمحم عوامنن ، أحاديثننه حعلنن  عليننه، حقنندت لننه العالمنن  اثنندث اثقنن  ال نني  
ت، حعبعتنه: دار 2002 -ج1423حقد عبك ال تاب الطبع  األحىل عات 
حدار الب نننننازر ام نننننالمي  زبنننننريحت  ،ننننننوادر ادل تبنننننات جبننننندة يف السنننننعودي 

 صقح . 328ابلبناث. حعدد صقحات ال تاب 
ور، قد انعقد رللع القراتة يف  رف  االجتمامل، زقاع   نرد حريسناث، مبدينن  اب ن ، زوالين   نال ح 

فرباينننننر/ شنننننباط  21ج، 1438رتنننننادخ األحىل  24حذلنننننك زعننننند ادلغنننننرب مننننن  ينننننوت النننننثال ت  مبنننننالياي ، 
  ت.    2017

 مباليزاي ثاينمناشط الشيخ يف اليوم ال
 ثنننايت اليننوت ال2017فربايننر/ شننباط 22ج ادلوافنن  1438رتننادخ األحىل  25ونناث يننوت األرزعننات 

  ،حا نتقبل عنددا من  عنالب العلنم ،دلن دتراب تنرأس جلسن  الينوتيف  نلا زعد يوت الوصوة، ح  لل ي  مبالياي  
 (، مننكادلعننني) زقسننري ت  مقدمنن، حزعننق منن  أرزعننني وتننااب ومننا أنننه قننرأ أرزعننني حننديثا عنن  أرزعننني شنني ا

   م  عالب العلم حأجاز م، حف  اآليت. خنب  على   األمثل ،

 رائسة جلسة يف ادلؤمتر أوال: 
حيم قدمت فيها ذتاني  أحراا ميثي ، حم  و مت التعقيح عليها مك ترأس مساحته جلس  يف ادل دتر، 

 ش ت م  ادلناق  .
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   من أربعني كتااب أربعني حديثا عن أربعني شيخاقراءة اثنيا: 
من  مقدمن   شنياا ، ومنا قنرأ قرأ مساحته وتاب )األرزعوث حديثا ع  أرزعني شي ا م  أرزعني وتنااب(  

مننن   اختصنننارا اب نننم )ادلعنننني(، حقنننرأ ونننللك  ننناذج مننن  تقسنننريز لعننندد  وتازنننه التقسنننري ادل تصنننر ادلعنننرحف
  .اآل ت

علننى خنبنن  منن  علبنن  العلننم  حقنند قننرأ ذلننك
، حأجاز م زنه إجنازة خاصن ،  ري مادلالياييني ح 

تصننننل  ومننننا أجنننناز م إجننننازة عامنننن  ز ننننل مننننا  
لقضنننننيلته رحايتنننننه حدرايتنننننه، حقننننند وننننننت أحننننند 

إجنناز م  دتننت عننالب العلننم احلااننري  الننلي  
، حونننناث قنننند فنننناتين أحة حعامنننن  إجننننازة خاصنننن 

، ومننا حضننر أحاخننر القننراتة فضننيل  ال نني  عبنندالرزت  العثمنناث، حقنند دتننت أرزننك أحاديننم يف  ننلا ا لننع
  حإجازة عام .   -مك فوت وبري -إجازته إجازة خاص 

لل ني  (، األرزعوث حديثا ع  أرزعني شني ا من  أرزعنني وتنااب)وتاب ح 
. رزتنه نايينل م ن  ، حقد وناثم  علمات أندحنيسياو ح  ،دمحم   ني القاداي

  .هللا حأ  نه القردحس األعلى
مساحن  ال نني   ا(، من  لليننادلعنني علننى تندزر ال تنناب ادلبنني)حوتناب 

دار ننننوادر  ، حقننند ن نننرت الطبعننن  األحىل مننننه مننن  قبنننلرلننند زننن  أزتننند م ننن 
، حذلنك ينكم  س  الر ث للطباعن  حالن نر حالتوز ح  ،ادل تبات للن ر حالتوزيك

عننننننندد ت. ح نننننننو رللننننننند حاحننننننند، ح 2010 -ج1431يف عنننننننات 
 .628 هصقحات

حقننننند انعقننننند رللنننننع القنننننراتة يف قاعننننن  االجتمنننننامل، جبنننننامك 
مبننننالياي ،  أ ننننام  زنننن  زينننند، زوان سنننناماجو، زوالينننن  وواالدلبننننور، 

 25حذلننننك زعنننند صننننالة ادلغننننرب حالع ننننات منننن  ليلنننن  اخلمننننيع  
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 ت.    2017  فرباير/ شباط  22ج، 1438رتادخ األحىل 

 مباليزاي لثمناشط الشيخ يف اليوم الثا

 لننمت اليننوت الثا2017فربايننر/ شنباط 23ج ادلوافن  1438رتننادخ األحىل  26وناث يننوت اخلمنيع 
 حرقنن  ميثينن  فيننه مساحتننه قنندتحننافال ابدلناشنن  حيننم  ننلا اليننوت  ونناثزعنند يننوت الوصننوة، ح   لل نني  مبننالياي  

حم  و  افر إىل نيالد حيم ألقى زلاارة يف جامع  العلنوت ابدل دتر، حا تقبل عددا م  عالب العلم، 
 حزعد ذلك عاد إىل شاز علم ححضر جلس  علمين  منك خنبن  من  أ نل العلنم حالقضنل، ،ام المي  مبالياي 

    حف  اآليت.

 دمحم أبو زىرةاحلكم الرشيد يف فتاوى تقدمي ورقة حبثية عن أوال: 
 .احل م الرشيد يف فتاحخ دمحم أزو ز رةيف صباح  لا اليوت قدت مساحته حرق  ميثي  ابدل دتر زعنواث: 

 فقو ادلقاصد يف فتاوى الشيخ مصطفى الزرقاحول زلاضرة  إلقاءاثنيا: 
حزعنننند ههننننر  ننننلا اليننننوت شنننند الرحنننناة بمنننن  حعايمينننن  

، مبدينننن  USIMمباروننن  إىل جامعننن  العلنننوت ام نننالمي  
نننيالد، يف حاليننن  نيغنننرد مسبنننيالث، مبنننالياي ، حينننم ألقنننى 

فقنننه ادلقاصننند يف فتننناحخ ال ننني  مصنننطقى زلاانننرة حنننوة 
، حقنند ا ننتقبل ميقنناحة حت ننر ، حقدمننه -رزتننه هللا -الايرقننا

سلتنننار، حالنننلد  فضنننيل  األ نننتاذ الننندوتور أزتننند حفننناا زننن  
واث قد درس الب الوريوس حالدرا ات العليا ابدلغنرب، 

حصل م  ادلغرب على شهادة الدوتوراز، حتايحج  حيم
مغرزيننننن ، حقننننند وننننناث م نننننريف يف ادلاجسنننننتري ف ننننناث نعنننننم 

، حقننند وننننت حصننننلت ادل نننرف اخللنننوا الطينننح ادلعنننني
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 على ادلاجستري م   لز اجلامع  ادلبارو .
  حزعد ذلكيف  جل الايحار  جل ولم  م  و ح  إدارة اجلامع ،زار  أث ألقى مساحته اثاارةحزعد ، 

 حدمل ميقاحة حت ر .

 علمية مبدينة شاه علمر جلسة و حضاثلثا: 
حزعننند إلقنننات اثاانننرة خنننرج فضنننيلته مننن  اجلامعننن  زننننيال  
متجهننا إىل مديننن  شنناز علننم، ح ننناب صننلى ادلغننرب يف جننامك 

، حقنند ونناث صننلى ادلغننرب السننلطاث صننالح النندي  عبنند العايينناي
ازق  زننننقع اجلننننامك حزننننقع اليننننوت قبنننل  نننننتني يف ز رتنننه السنننن

 ، وما ذور حقظه هللا.دلالياي 
دتنننت ا تضنننافته يف منننناية ادلهنننندس  حزعننند صنننالة ادلغنننرب 

، حينم تنناحة الع نات منك  لن  من  أ نل العلنم حالقضنل، حمن  و حضنر مبدينن  شناز علنم ،راواث العلمن 
شني  قنرات ال ني  ونر  راجنل  مساحن جلس  علمي  مبارو  يف نقع ادلناية، حواث م  أزرز احلااري  فيهنا 

عنن  ذور تننه مننك شننيوخه حمنننهم حسننني خطنناب حأزتنند فضننيل  ال نني  وننر  حقنند حنند هم زننالد ال ننات، 
ومنا ختلنل اجللسن  حصنل   ، إاناف  للحنديم عن  حاقنك احلناة زسنور ،احللواي حعبدالقادر قويدر العنرزيين

  حاأل تاذ عه عنرت.البدحد ل ي  رام  إن ادي  زصوت علب ل
يظهنر فيهنا احلضنور س  ادلبارو  ذللز اجللمرف  صورة 

حمننننهم صننناحح البينننت ادلهنننندس رانننواث العلمننن ، ح نننو 
حيظهنننر يف الصنننورة شننني نا   األحة علنننى اليمنننني. ابلصنننورة 

رلنننند، حعلننننى ميينننننه أزتنننند راننننواث العلمنننن  االزنننن  ال بننننري 
حعلنننننى يسنننننارز رجنننننل مننننناليايد فاانننننل  لصننننناحح البينننننت،  

يستضننننيا ال نننني  وننننر  حي رمننننه، حعلننننى يسننننارز ال نننني  
 علنى يسنارز الندوتور عمنار زطحني .حيظهر أمات شني نا رلند الندوتور أزتند جقمنريد، ح  م  البدحد، را
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ادلمثننل  رز حعلننى يسننا -حقظننه هللا -ومننا يظهننر يف الصننورة شنني  قننرات ال ننات مساحنن  ال نني  وننر  راجننل
    حعلى يسارز األ تاذ الدوتور راواث رتاة األعرش. القاال حجدد العريب،
إىل القننننندا زعنننند أث قضننننى يومننننا حننننافال مساحتننننه اجللسنننن  الطيبنننن  ادلبارونننن  عنننناد  حزعنننند انتهننننات تلننننك

  حاللقاتات. ابدلناش  
يف  لا اليوت حيم تعطلنت  نياريت ابلطرين ،  -حقظه هللا -حقد فاتتين مناش  مساح  شي نا رلد

،  نازال هللا العظيمن  النقنك اجلليلن  القندر زرون  تلنك ادلناشن حقند فناتتين فااطررت لنقلهنا إىل التصنليل، 
  العوض يف ادلستقبل.  

  يوم العودة

شننني نا احلبينننح يف صنننباح ينننوت عنننودة مساحننن  
تنناياحم علبننات لقازننه منن   حمننك ،-حقظننه هللا -رلنند

فقند قبل ش صيات عدة م  أ ل العلنم حالقضنل، 
شنننرفنا حورمننننا زاي رتنننه لننننا حتنننناحة القطنننور يف زيتننننا، 

فننننردا  درا ننننتناتنا حأحوالنننننا ح علننننى أ ننننر االعماننننناث ح  
  فردا. 

لقازنه حاالنتقنامل زعلمنه، حوناث من  زنني  إىل اإلينا حن  تنداعو  زاي رة مساحتهحما أث مسك عالب العلم 
احلضور الدوتور شبري مولود أزتد، حالدوتور ز ار ز ور، 

حقنند حضنر من  جامعن  السننلطاث  حالندوتور عنالت إمساعينل،
  245أزالث شننناز مننن  زنننرياب، حالنننا تبعننند عننن  منايلننننا قرازننن  

األوادميينن   منن  حالننلد حضننرحالنندوتور عمننر و نن ار  وننم،
حاأل نتاذ النربات مقنداد ، ISRAالعادلي  للبحوث ال رعي  

 حزحجته.
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ومننا ختللهننا نقنناش حننوة حاقننك احلنناة زسننور  حعلمازهننا،   حقنند ختلننل اجللسنن  حننوارات علمينن  زننناتة،
منك شني نا تتعلن   مقازلن  مسنجل فقد أجرخ يف  لز اجللس  الباحنم الندوتور ز نار   عالحة على ذلك
  . زبحثه ابلدوتوراز

 ننلا اليننوت منن  القننندا إىل البيننت  زرفقتننه ت ننرفت ونننت  حيننمالقننندا، إىل   تننهمساحعنناد  حمنن  و
 قبيل صالة اجلمع .قندا صباحا، حم  البيت لل

حوناث خنرحجهم من     قندت من  قطنر، اللد وفدالمطار وواالدلبور مبالياي  مك حم  و اجته مساحته إىل 
فربايننر/  24 ج ادلوافنن 1438رتننادخ األحىل  27 جلمعنن يننوت ا منن  وواالدلبنور زعنند السنناع  الثانينن  ههننرا،

 . ت2017شباط

 اخلتام

مساحن  العالمن  اثندث ما مت يف  لز الاي رة دلالياي  م  قبل شني نا  أزرزحختاما فقد اوتقيت زلور 
 حلو أي ذ بت أحص  ول موقا منها دلا ح عها قرعاس وبري. -حقظه هللا -رلد م  

 إااف  دلا  ب ، حم  ذلك: ل ين أعرج على زعق تلك ادلواقا إبجيازح  

 وقضاء احلوائجر  على التواص  احلأوال: 
، فحمنل جهناز  ناتا عندت االنقطنامل عن  التواصنليف  نقر فقند حنرص علنى  ر م أث شي نا واث

االتصنناالت ، حيننم ونناث يغتنننم وننل فرصنن  للتواصننل حالننرد علننى زننرقم منناليايد يبننم النننت لرقمننه القطننرد
منننك منننا وننناث علينننه مننن   لقضنننات حنننوازجهم، ،زنننل حالعنننوات أ نننل العلنننم حالقضنننل  مننن الر نننازل النننواردة إلينننهح 

  االن غاة.

 ذلم وتعظيموحبو لشيوخو اثنيا: 
واث مساحته حقظه هللا ي ثر م  ذور شيوخه يف رلالسنه، حوناث ينلور م 

حمننن  ذلنننك أنننه عنننندما شنننرفنا  حيتننازك أخبنننار م حننن  يف  ننقرز، ميننح حتعظنننيم،
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ر نال  من  " ن ر على صقحته القيسبوب من ورا أحرد فيه ال ي  دمحم آة رشيد، زاي رته لبيتنا ذور لنا أث 
حلننح  وتبهننا شنني نا العالمنن  اثنندث عبنندالقتاح أزو نندة منن  القننا رة إىل شنني ه عالمنن  أرزننك صننقحات  

 نن(، حتقنرأ يف  نلز الر نال  األدب اجلنم النلد 1370حم رخها حمسند ا ال ي  دمحم را نح الطبناخ )ت
 ننن. رزتهننم هللا 1369رجننح  20ح نن  زتنناري    .حتلننى زننه شنني نا مننك شنني ه عليهمننا الرزتنن  حالراننواث 

ذ وننر يف  ننلز الر ننال  منن  ادلنن منني. لطيقنن : لرينن  إجننازة ال نني  دمحم را ننح الطبنناخ لتلميننلز  منن  رتيعننا ح 
. ج"1361رتادخ اآلخرة  25أزو دة زتاري : اخلميسع شي نا عبدالقتاح 

 زسعادة لم  ح رحر وامل يظهر علنى زليناز ال نريا، ،تلك الر ال  ادلبارو  واملقرأ علينا  حم  و 
 26يننوت اخلمننيع  ن نر يف اليننوت الثالننم من  ز رة شنني نا دلننالياي ، حينم ن ننرادلن ننور فقنند حابلعنودة إىل 
واث قد  ر م ان غاة مساحته زسقرز فإنه، ح ت2017فرباير/ شباط 23ج ادلواف  1438رتادخ األحىل 

 ". حتق  نقيس  ح دي  ذتين  أ عدت قلوزنا با " :واتبا ى ادلن ورعل  عل

 تالميذهو  طالب العلم تواضعو معاثلثا: 
، فإنننه إث ذوننر م أح ت لنم معهننم تننراز حو نننه يننلور عنالب العلننم حتالميننلزلسنماحته تواننك جننم مننك 

شيوخه أح يت لم مك شيوخه، فهو ال يلور م إال أبلقاب حمراتح علمي ، م جعا ذلم على علنح العلنم 
 حرافعا معنو  م حم انتهم.

 االىتمام بسري أى  العلمرابعا: 
حالنندز العالمنن  القاانن  أزتنند  ثنن  عنن  حينناةشننبري  النندوتور بيتنننا منن ليف ز رتننه ادلبارونن    ناشننيمسننك 
 . زه رزته هللامبينا له أبث ذلك م  الرب فرا له موصيا إ ز ز تاز   رية حالدز حن ر ا،  رزته هللا، مولود 

      الصرب على احملاورين أبدبخامسا: 
حوة القضني  السنوري ، حقند وناث ذاب ال ناب يرفنك صنوته ميندة  شي نا مسعت أحد ال باب حياحر

صنازرا علينه  نامعا يف النقاش، حيت لم ز الت يبدح منه االفتقنار للنوع  ابلواقنك، حمنك ذلنك وناث ال ني  
له، فلما خرج ذاب ال اب ع  نطاا األدب زوصقه أحد ال  صيات م  اخلصوت زصقات  ري الزقن  
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ح  مك اخلصوت، إذ ادل م  ال يقجر يف خصومته، حإ ا ادلناف  إذا خاصنم نبهه ال ي  إىل التايات األدب 
 فجر.

الوالند ننه نعنم إحأما ع  أخالا ال ي  فإي لست ابدلقات اللد يصا أخالا مساحتنه، حإ نا أقنوة 
ذح الب اشنن ، حعالقنن  الوجنه، حاالزتسننام  الطيبنن ، حالطلعنن  البهينن ، حالسننمت  ،ال ننر  ادلعلنم ادلننريب احلنننوث

  احلس ، حالس ين  حالوقار، حالصوت ال ج  العلب، مك توااك جم، حخدم  لنقسه.
، حأدامنه ذخنرا حعنوط لطنالب حنقعننا زنه   ،حجناياز خنريا شي نا العالمن  اثندث رلند م ن ، حقظ هللا
   العلم حاألم .
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