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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 العرشونو سداسالالدرس 

 [8 :1] لمزاملتفسري سورة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا َيا} َ ُل  َأُّيه مِّ يمَل  ُقم  ( 1) املمُزَّ َفهُ ( 2) َقل يًل  إ َلَّ  اللَّ صم
نمهُ  انمُقصم  َأو   ن  دم  َأوم ( 3) َقل يًل  م   ز 

آنَ  َوَرتِّل   َعَليمه   ت يًل  المُقرم ا( 4) َترم ق ي إ نَّ ًَل  َعَليمَك  َسنُلم يًل  َقوم َئةَ  إ نَّ ( 5) َثق  يمل   َناش  يَ  اللَّ  ه 

ًئا َأَشده  َومُ  َوطم يًل  َسبمًحا النََّهار   ف   َلَك  إ نَّ ( 6) ق يًل  َوَأقم ُكر  ( 7) َطو  مَ  َواذم  َوَتَبتَّلم  َربَِّك  اسم

 .{(8) َتبمت يًل  إ َليمه  

ومن  .السور املكية التي نزلت يف أول اإلسالم ىهي سورة املزمل أحد

   .ترتيل القرآن وتدبره ,قيام الليل من طريقني تقوية الصلة باهلل عز وجل :مقاصدها

قومه تصبري النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل ما يلقى من أذى : ومن مقاصدها

 .السيام يف أول الدعوة

  .إثبات املعاد واجلزاء واحلساب :ومن مقاصدها 

النبي صىل اهلل عليه وسلم و رضورية الرتبويةو قاصد اإليامنيةهذه املو

 .لمؤمنني األوائل الذين استجابوا لدعوته ولقوا يف ذات اهلل مالقوالو

 ُتستهل هذه السورة هبذا النداء  

َا املمُز   َيا} ُل َأُّيه نداء له وهذا خطاب للنبي صىل اهلل عليه وسلم  ,[1: املزمل] {مِّ

ومما قيل يف  ,(التزمل)وهو من ربه عز وجل بوصف تلبس به يف حال من األحوال 
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فوا حال النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال  سبب وصفه هبذا أن قريشا اجتمعوا ليوصِّ

أرادوا أن يكيفوا و ,اذبن وقال بعضهم هو ساحر وقال بعضهم كهبعضهم هو كا

 .كيفية معينة له صىل اهلل عليه وسلم ليصدوا الناس عن دعوته وينفروا الناس منه

 به فأنزل اهلل عليه  التفبكساء و والتحففلام بلغه ذلك ضاق صدره 

ُل } مِّ َا املمُز  يمَل إاِل  َقلِياًل * َيا َأُّيه هذا هو املخرج حينام يضيق الصدر  ,{ُقِم الل 

, عبادة خاصةالعبد بينه وبني ربه  ئفإن الفرج واملخرج بأن ينش اهلموماكم وترت

ويشكو بثه  يف نفسه من الضيق واهلم والغم والكدر حتى يرسب ما ومناجاة محيمة

 .وجل إىل قيام الليل هلذا ندبه ربه عز وحزنه إىل اهلل

يمَل إاِل  َقلِياًل }: قوله  ا عىل النبي صىل اهلل عليه كان قيام الليل واجبً ف: {ُقِم الل 

َك َعَسٰى ) :وجل وسلم وظل كذلك كام قال له ربه عز دم بِِه َنافَِلًة ل  يمِل َفَتَهج  َوِمَن الل 

مُموًدا فقيام الليل يف حقه صىل اهلل عليه وسلم من الواجبات  (َأن َيبمَعَثَك َربهَك َمَقاًما َّم 

َفُه َأو}: ه فقالوذكر أيضا تقدير ,وهاهنا أعاد ذكر الوجوب انُقصم ِمنمُه َقلِياًل  نِّصم

 .وما دون النصف هو الثلث {(3)

ويعرف منتصف الليل بأن ننصف الوقت ما بني مغيب الشمس إىل طلوع 

الفجر, هذا هو منتصف الليل, ال كام يظن بعض العوام أن منتصف الليل هو 

هم, يثبتون منتصف الليل الساعة الثانية عرشة, هذه َّماكاٌة للغربيني, ومن لف  لف

بالساعة الثانية عرشة؛ ألن  املسألة عندهم اصطالحية, لكن ما عليه أهل اإلسالم 
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أدعى إىل الدقة وأقرب إىل الواقع؛ ألن  منتصف الليل ما بني مغيب الشمس إىل 

 .طلوع الفجر, وهذا خيتلف باختالف الزمان واملكان

 .النصف إىل الثلثني أي زد عىل ,{َأوم ِزدم َعَليمهِ }: قوله 

يرتبط ويتعلق بحال القائم فتارة يتمكن  ذلكمما يدل عىل أن يف األمر سعه وأن 

 قد أيضا اإلنسان أن كام  ذلك, دون ةمن القيام نصف الليل أو أكثر من ذلك وتار

 عنها اهلل ريض عائشة أخربت فقد وسلم عليه اهلل صىل هو حتى الليل قيام برتك ُيعذر

ٌم َأوم َوَجٌع َأوم َمَرٌض َصىل  ِمَن ) :أمي وه بأيب أنه يمِل, َنوم َوَكاَن إَِذا َشَغَلُه َعنم ِقَياِم الل 

َعةً  َة َركم َ نََتيم َعرشم  . الناس سائر تعرتي كام تعرتيه البرشية العوارض فهذه  ,(الن َهاِر اثم

نني روى اإلمام أمحد من حديث سعيد بن هشام الطويل, أنه دخل عىل أم املؤم

بِِئينِي َعنم ِقَياِم َرُسوِل اهللِ َصىل  ): ُقلمُت : عائشة ريض اهلل عنها, فقال ِمننَِي, َأنم َيا ُأم  املمُؤم

ُل؟  ُقلمُت : اهللُ َعَليمِه َوَسل َم؟ َفَقاَلتم  مِّ َا املمُز  وَرَة َيا َأُّيه َرُأ َهِذِه السه َت َتقم  ": َبىَل, َقاَلتم : َأَلسم

وَرِة, َفَقاَم َرُسوُل اهللِ َصىل  اهللُ َفإِن  اهللَ عَ  ِل َهِذِه السه يمِل يِف َأو  َض ِقَياَم الل  رَتَ ز  َوَجل  افم

َسَك اهللُ َعز  َوَجل  َخاِِتََتَها  , َوَأمم َداُمُهمم َتَفَختم َأقم اًل َحت ى انم َحاُبُه َحوم َعَليمِه َوَسل َم َوَأصم

نَيم َعرَشَ   اثم
ِ
اَمء وَرِة, يِف الس  ِفيَف يِف آِخِر َهِذِه السه َزَل اهللُ َعز  َوَجل  الت خم ًرا, ُثم  َأنم َشهم

ِد َفِريَضتِِه  ًعا ِمنم َبعم ُت َأنم "َفَصاَر ِقَياُم َرُسوِل اهللِ َصىل  اهللُ َعَليمِه َوَسل َم َتَطوه , َفَهَممم

ُر َرُسوِل اهللِ َصىل  اهللُ بِِئينِي َعنم :  َعَليمِه َوَسل َم, ُقلمُت َأُقوَم ُثم  َبَدا ِِل َوتم ِمننَِي, َأنم َيا ُأم  املمُؤم

ِر َرُسوِل اهللِ َصىل  اهللُ َعَليمِه َوَسل َم؟ َقاَلتم  ُكن ا ُنِعده َلُه ِسَواَكُه َوَطُهوَرُه, َفَيبمَعُثُه اهللُ  ": َوتم

يم  َا َشاَء َأنم َيبمَعَثُه ِمَن الل 
ُأ, ُثم  ُيَصِّلِّ َثاَمِِن َرَكَعاٍت, اَل َعز  َوَجل  ملِ ُك, ُثم  َيَتَوض  ِل َفَيَتَسو 

ِفُر, ُثم   َتغم ُعو, َوَيسم , َوَيدم ُه َعز  َوَجل  ُكُر َرب  لُِس َوَيذم ََيملُِس فِيِهن  إاِل  ِعنمَد الث اِمنَِة, َفَيجم
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ُم َينمَهُض َواَل ُيَسلُِّم, ُثم  ُيَصِّلِّ الت اِسَعَة,  ُعو, ُثم  ُيَسلِّ ُكُرُه َوَيدم ُه َوَيذم َمُد َرب  ُعُد, َفَيحم َفَيقم

ُم  َدَما ُيَسلِّ ِ َوُهَو َجالٌِس َبعم َعَتنيم ِمُعنَا, ُثم  ُيَصِّلِّ َركم لِياًم ُيسم َة "َتسم َ َدى َعرشم , َفتِلمَك إِحم

َعًة َيا ُبنَي   َتَر بَِسبمٍع, ُثم  َفَلام  َأَسن  َرُسوُل اهللِ َصىل  اهللُ عَ  ". َركم ُم َأوم َليمِه َوَسل َم َوُأِخَذ الل حم

ُم  َدَما ُيَسلِّ ِ َوُهَو َجالٌِس َبعم َعَتنيم ٌع َيا ُبنَي  "َصىل  َركم َوَكاَن َنبِيه اهللِ َصىل  اهللُ  ". , َفتِلمَك تِسم

ٌم َعَليمِه َوَسل َم إَِذا َصىل  َصاَلًة َأَحب  َأنم ُيَداِوَم َعَليمهَ  يمِل, َنوم ا, َوَكاَن إَِذا َشَغَلُه َعنم ِقَياِم الل 

َلُم َنبِي  اهللِ َصىل  اهللُ َعَليمهِ  َعًة, َواَل َأعم َة َركم َ نََتيم َعرشم  َأوم َوَجٌع َأوم َمَرٌض َصىل  ِمَن الن َهاِر اثم

ُه يِف َليمَلٍة, َواَل َقاَم َليمَلًة  آَن ُكل  ُقرم َم َقَرَأ الم َ َوَسل  ًرا َكاِماًل َغريم َبَح, َواَل َصاَم َشهم َحت ى َأصم

 . (1)(َرَمَضانَ 

آنَ  َوَرتِّلِ } ُقرم تِياًل  الم أي قراءته بتؤده وِتهل لكي يكون أكثر : القرآن ترتيل {(4) َترم

وقد كانت قراءة النبي صىل اهلل عليه وسلم كام وصفت عائشة ريض  (وتأثرًيا وقعا 

 ويمد  (اهلل) يمد  ( بسم اهلل الرمحن الرحيم) أ ن إذا قراهلل عنها وغريها مدا, كا

كام أنه كان يقف عىل رؤوس اآلي مل يكن ُّيذه هذ  ( الرحيم) ويمد  ( الرمحن)

الدقل أو هذ الرمل بل كان يتأنى يف تالوته ذلك أن القرآن مكنز للمعاِن والعظات 

 ضمنه من هذه املعاِنوالعرب وحيتاُج  إىل قدر من املهلة للذهن الستيعاب ما يت

اإلنسان  احتاجوهذا ال يتأتى بالقراءة املرتسلة الرسيعة ربام  .وتذوقها والتفكر فيها

املقصد منه أن  ؛لكن قيام الليل شأنه خيتلف ,إىل قراءة مرتسلةيف بعض األحوال 

وهذا أجل  ,القرآن كالم اهللو .ويتذوق كالمه ,وجل وخيلو بربه عز ,يفرغ اإلنسان

                                                           

 (.1342)وأبو داود رقم , (24242)أخرجه أمحد رقم (1)
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هو املفتتح بالفاحتة املختتم  :أن نقول القصور يف تعريف القرآنمن و أوصافه

للقرآن العظيم أنه  املقدميجب أن يكون التعريف املصحف فبالناس هذا تعريف 

ألن هذه اجلملة تلقي يف النفس القدسية والعصمة والعظمة التي تنبغي ( كالم اهلل)

م اهلل عز وجل يهيأت نفسه وتكيفت فإذا علم العبد أنه هذا كال. املجيدهلذا الكالم 

الستقباله بام يليق به, حتى كان عكرمة ريض اهلل عنه يأخذ املصحف بني يديه 

وُح  بِهِ  َنَزَل } عنده من (منزل) وهو .ريب كالم ريب كالم :ويقول ويرجتف كيويب  الره

َِمنيُ   حاولوا لذيناف ,(خملوق غري) وهو ,أذنك عىل يقل ملو {(123)  َقلمبَِك  َعىَلٰ  األم

 وهو الفاسد أصلهم عىل بناء خملوق بأنه وصفوه قدسيته عن القرآن خيرجوا أن

 القرن يف املؤمنني خيار فيها فتنوا َّمنة يف وأقاموا وجل عز الباري لصفات إنكارهم

 يعود إليه و بدا منه خملوق غري منزل :يقولوا أن إال السنة أهل فأبى اهلجرة من الثالث

 .وسلم عليه اهلل صىل َّممد قلب عىل به فنزل جربيل إىل فأوحاه قيقةح به اهلل تكلم

 ومجيع وقلبه وبرصه سمعه ويسلم خيضع احلقيقة هبذه يقينا القلب يمتلئ حينامف

  .الكريم الكالم هذا الستقبال مشاعره

اًل  َعَليمَك  َسنُلمِقي إِن ا}  ثقيل قول بأنه القرآن وتعاىل سبحانه اهلل وصف ,{(5) َثِقياًل  َقوم

 ,وغاياته مقاصده يف ثقيل ,هداياته يف ثقيل ,معانيه يف ثقيل ؛لثقيل إنه واهلل إي و

 وسائر والبديع والسجع الشعر عرفت قد العرب فإن .كالمال كسائر فليس

 هبروا فلذلك اللون هذا مثل عىل األيام من يوما يقفوا مل ولكنهم  ,... املحسنات

 ال حتى ,رسا سامعهل خفية يتسللون كانوا يشقر صناديد إن حتى سمعوه حينام

 ,وسلم عليه اهلل صىل النبي بيت من ويقربون ,الظالم جنح يف يسريون ,العامة يراهم
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نَ  َوُهمم } :تعاىل اهلل قال فيتالومون بعض عىل بعضهم عثرفي ,بالقرآن يرتنم وهو  َينمَهوم

نَ  َعنمهُ  ُفَسُهمم أَ  إاِل   ُُّيمِلُكونَ  َوإِنم  َعنمهُ  َوَينمَأوم ُعُرونَ  َوَما نم  إال ذلك وما [24 :األنعام] {َيشم

 من صادر أنه يدل ما ,[5 :املزمل] {َسنُلمِقي إِن ا} .عليه بإقباهلم العامة يفتتن أن خشية

 يوصف أنه كام العلو إثبات عىل دليل ففيه .أسفل إىل أعىل من يكون اإللقاء ألن علو

َدُق  َوَمنم }  :تعاىل قال كام ,(قول) أنه  اهلل قول فهو [122 :النساء] {ِقياًل  اهلل ِ ِمنَ  َأصم

 .اهلل وجل عز

يملِ  َناِشَئةَ  إِن  )  ًئا َأَشده  ِهَي  الل  َومُ  َوطم  الليل ناشئة و الليل بقيام التذكري إىل عودٌ  ,(ِقياًل  َوَأقم

   :قوالن فيها للمفرسين

 :رهآخ أو أوسطه أو أوله من آنائه كل الليل ناشئة :األول

 قام فإذا بالنوم تستجم النفس أن وذلك .نوم إثر تكون التي هي الليل ناشئة إن :الثاِن 

 جوارحه اسرتاحاتو نفسه وسكنت ذهنه صفا قد يكون نومته من اإلنسان

 فاهلل للسكن َّمل بجملته الليل فإن كان اوأيً  .والتدبر للتأمل امستعدً  فصار

يمَل  َوَجَعَل } :تعاىل  َلُكمُ  َجَعَل  ال ِذي ُهوَ } :وقال ,[24 :األنعام] {َسَكنًا الل 

يمَل  ُكنُوا الل  يمَل  َلُكمُ  َجَعَل  ال ِذي اهلل ُ} :وقال ,[46 :يونس] {فِيهِ  لَِتسم ُكنُوا الل   لَِتسم

 قام قد أنه عليه لصدق الليل أول من صىل امرًءا أن فلو .[41 :غافر] {فِيهِ 

 :وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول أن اعنه اهلل ريض عائشة أخربت وقد الليل

 اهلل صىل عليه الغالب أنه إال آخره ومن أوسطه ومن أوله من الليل من صىل

 الرب يتنزل حيث أوقاته أفضل ألنه الليل آخر يقوم كان أنه وسلم عليه
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نَا َينمِزُل :  )الصحيح هريرة أيب حديث يف كام وتعاىل سبحانه  ل  كُ  َوَتَعاىَل  َتَباَركَ  َربه

  إىَِل  َليمَلةٍ 
ِ
اَمء َيا الس  نم يملِ  ُثُلُث  َيبمَقى ِحنيَ  الده ُعوِِن, َمنم  :َيُقوُل  اآلِخرُ  الل   َيدم

َتِجيَب  َأُلنِي َمنم  َلهُ  َفَأسم طَِيُه, َيسم ِفُرِِن  َمنم  َفُأعم َتغم ِفرَ  َيسم  ليلة كل ذلك ,(2)(َلهُ  َفَأغم

يملِ  ةَ َناِشئَ  إِن  ) :قال هلذا وأوقع أسمع الليل فآخر ًئا َأَشده  ِهَي  الل  َومُ  َوطم  (ِقياًل  َوَأقم

 به يلهج ما بني توافق فيكون واللسان القلب بني مواطئة أشد أي وطئا أشد

د هذاو القلب به ينفعل وما اللسان  الفرق يجدف الليل قام من كل يتذوقه َوجم

  .بالنهار وصالته بالليل صالته بني نابيِّ 

 جماال و ومنقلبا وبغية اممتدً  فراغا أي :سبحا ,{(6) َطِوياًل  َسبمًحا ارِ الن هَ  يِف  َلَك  إِن  }

 الليل وجعل ,معاشا النهار وتعاىل سبحانه اهلل فجعل  أنواعه بمختلف للتطوع

 خيلو أن الليل وظيفة .اجللوة هي النهار وظيفةو اخللوة هي الليل فوظيفة لباسا

 ويلجأ ودعواه شكواه ويبثه صاراألب عن بعيداً  ويناجيه وجل عز بربه العبد

 يف يتأتى ال ما املعاِن من املؤمن قلب يف تسكب احلال فهذه إليه ويترضع إليه

 ويرضب ,عياله و وأهله نفسه عىل السعي من كثرية وظائف النهار ويف .النهار

 زمانال يف وظيفة كل ينزل من هو املوفق و  .املصالح لتحصيل األرض يف

 لكل َيعل أنه وجد وسلم عليه اهلل صىل النبي هدي أملت ومن  .هلا املناسب

 أن التعبد فأحسن .التعبد حقيقة هوهذ تناسبه وظيفة حال ولكل  ,مقاال مقام

 ,املؤذن إجابة هي فالوظيفة املؤذن أذن فإذا ؛هلا املناسبة بالعبادة الوقت تشغل

 كل يف كذاً وه إخراجه فالوظيفة الزكاة حول لاح وإذا املساجد إىل اخلطى نقل

                                                           

 (.658)ومسلم رقم , (1145)ه البخاري رقم أخرج( 2)
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 أما احلال ذلك يف عباده إليه اهلل ندب بام اإلتيان هو تعاىل هلل التعبد حقيقةف  أمر

 يريدون ال بحيث طرقية ورسوم وهيئات بأحوال أنفسهم أرسوا الذين أولئك

  التعبد, أحسنوا ما ءفهؤال  التزموه سمتاً  يغريوا وال الوضعية هذه عن اخلروج

 طريقة له كان ما إنساناً  أن قدر فلو  , احلال يناسب ام اإلنسان يفعل أن التعبد

 ختلف ولو  الضيف, إكرام هي فالوظيفة ضيف, به حل ثم وحزب ووردا

 صىل النبي هدي يتلمس أن املوفق لإلنسان فينبغي .هعلي َيري كان ما بعض

  النهار يف سبحهِ  يف وسلم عليه اهلل

ُكرِ )  مَ  َواذم  قال اهلل اسم ذكر النهار عبادة ومن الليل دةعبا من املقصود ,(َربَِّك  اسم

يملِ  َوِمنَ } :تعاىل ُجدم  الل  هُ  َلهُ  َفاسم  :وقال ,[24 :اإلنسان] {َطِوياًل  َليماًل  َوَسبِّحم

مَ  َسبِِّح ) ىَل  َربَِّك  اسم َعم  العبادات أجل إن باهلل, القلب ارتباط حقيقته فالذكر (األم

  الذكر, حقيقة وهذه عنه, يغيب ال تعاىل, باهلل موصواًل  القلب يكون أن هو

 واألحوال املناسبات خمتلف يف األذكار من الكريم الشارع ضخ ذا فألجل

 واملساء, الصباح أذكارك ,طردم بشكل باهلل متصاًل  اإلنسان َيعل ما واهليئات

 املسجد دخول أذكارو والرشاب, الطعام أذكارو واليقظة, النوم أذكارو

 أهله إتيان وحتى بل منه, واخلروج اخلالء دخول روأذكا بل  منه, واخلروج

 وقد إال احلياة مرافق من مرفًقا جتد تكاد ال األشياء, وسائر  هبم, واالستمتاع

 وليس  احلق, الذكر هو هذا  .تعاىل باهلل العبد يذّكر مجيل حسنٌ  ذكر به اقرتن

 أن ينبغي بل الٍه, ساهٍ  وقلبه لوظائفا بعض ويتلو املسابح يطقطق بأن الذكر

 أحوال أعظم إن :العلامء قال وهلذا  واللسان, القلب فيه يتواطأ الذكر يكون
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 عن القلب به استقل ما املرتبة يف يليه  واللسان, القلب فيه تواطأ ما الذكر

 الناس بعض درج فربام  .القلب عن اللسان به استقل ما املرتبة يف يليه  اللسان,

 من دون لكنهم ,يؤجرون لعلهم الذهول من نوع وعندهم .األذكار بعض عىل

 يقول  الباردة, الغنيمة هو الذكر كان ذا وألجل  .بقلوهبم تعاىل اهلل ذكر أحيوا

ِ  ُأَنبُِّئُكمم  َأاَل ) :وسلم عليه اهلل صىل النبي , بَِخريم اَملُِكمم َكاَها َأعم , ِعنمدَ  َوَأزم ُكمم
 َملِيكِ

َفِعَها ٌ  َدَرَجاتُِكمم  يِف  َوَأرم َفاِق  ِمنم  َلُكمم  َوَخريم َهِب  إِنم ٌ  َوالَوِرِق, الذ   َأنم  ِمنم  َلُكمم  َوَخريم

ا َقوم ُكمم  َتلم ُبوا َعُدو  ِ نَاَقُهمم  َفَترضم ُبوا َأعم ِ نَاَقُكمم  َوَيرضم رُ » :َقاَل  .َبىَل  :َقاُلوا ؟«َأعم  اهلل ِ ِذكم

 مصاحله يف بويتقل جنبه عىل أو قاعًدا أو قائاًم  إلنسانل  مغرٍ  عرضٍ  .(3)(َتَعاىَل 

 قال ومّلا  الدرجات, أعىل بذلك فينال هبا ويلهج األذكار هبذه يتمتم اليومية

 كثرت قد اإلسالم رشائع إن اهلل رسول يا :وسلم عليه اهلل صىل للنبي رجل

ًبا لَِساُنَك  َيَزاُل  اَل ) :قال .به أتشبث أمرٍ  عىل فدلني عِّل رِ  ِمنم  َرطم  .(4)(اهلل ِ ِذكم

 يف االنقطاع هو فالتبتل  ذلك, عىل وُدمم   عبادته, حق اعبده أي (َتبمتِياًل  إَِليمهِ  َوَتَبت لم )

 واملغارات الديارات إىل يأوي أن ذلك معنى وليس وجل عز هلل العبادة

 تعاىل هلل بقلبه ينقطع أن بذلك املقصود  ال,ك  الناس, عن وينقطع واملفازات

 اهلل فضل من يبتغي األرض يف ويرضب ,واألوالد األهل يعافس كان وإن

 هلل أعَبدَ  وال  .يذر وما يأيت ما كل يف تعاىل هلل يتعبد  تعاىل, باهلل موصوٌل  لكنه

  زوًجا, كان فقد وسلم عليه اهلل صىل َّممد هدُي  هدٍي  وخري  أنبيائه, من تعاىل

                                                           

 (.21612)وأمحد رقم , (3366)أخرجه الرتمذي رقم ( 3)

 (.3623)وابن ماجه رقم , (3365)أخرجه الرتمذي رقم ( 4)
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 عليف  تعاىل, هلل الناس أعبد هو فإنه ذلك ومع ومعلاًم   وقائًدا,  وإماًما,  وأًبا,

  .وجل عز بربه موصول وهو األشياء هذه كل


