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كيف نستثمر الليل؟!
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كيف نستثمر الليل؟!
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـه وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا
ومن سقئات أعؿالـا ،من يفده اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي له،
وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا عبده ورسوله.
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[آل
عؿران.]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)[الـساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼)[األحزاب.]62-60:
َّأما بعدُ ...
فنن ققام الؾقل أيفا الؿممـون دأب الصالحقن ،وشرف الؿممـقن ،وهي
شريع ٌة رباكقة ،وسـَّ ٌة كبوية ،وصريؼ ٌة صحابقة.
لباسا ،وجعؾه لـا سرتًا ،إكه الؾقل
كعم طباد اهلل :إكه الؾقل الذي جعؾه اهلل ً 
الذي هو آي ٌة من آيات اهلل ( 9ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [الفرقان.]73:
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ولقس هـاك أفضل وال أكؿل من كبقـا  يف استثؿار هذا

ؼرب إلى اهلل رب العالؿقن ،ولذلك يؼول ( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
الؾقل بؿا ُي ِّ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)

[األحزاب ،]32:وقال ( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ) [النور.]65:

جؿقال،
ً
استثؿارا
فؾؼد كان كبقـا  يستثؿر الؾقل
ً
ويتـسك فقه لخالق الخؾق أجؿعقن،
واستثؿارا رائ ًعا ،يتل َّله فقه لرب العالؿقن،
َّ
ً

يصف قدمقه ،و ُيؾؼي برأسه
يؼوم  يف الفزيع األخقر من الؾقل،
ُّ
بقن يديه ساجدً ا تحق ًة لذي األسؿاء الحسـى ،ولذي الصػات ال ُعال 
وتؼدَّ س.
ٍ
محؿد  ،يا
ولؼد كان كب ُّقـا  ،يا أمة
أحباب رسول اهلل ،لؼد كان رسول اهلل  يتوضل قبل أن يـام،
ُّ
يحث عؾى الوضوء قبل الـوم ،وكان  قبل أن يـام يؼرأ
وكان
آية الؽرسي ،وكان  يؼرأ:
( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [اإلخالص.]2:
( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) [الفلق.]2:
( ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [الناس.]2:
ثالث مرات ،يـ ُػث يف كل ٍ
مرة يف يديه ،ويؿسح وجفه وسائر بدكه وجسده
.)2(
()2أخرجه البخاري ( )4026عن عائشة ▲.

4

وكان يليت باألذكار ،وباألدعقة التي وردت والتي ثبتت يف سـَّته
9
اس ِؿ َ
ت َجـْبِي»(.)2
ك َر ِّبي َو َض ْع ُ
 من ذلك :قوله « :بِ ْ
اس ِؿ َ
وت»(.)3
ك َأ ْح َقا َو َأ ُم ُ
 ومن ذلك :قوله « :بِ ْ
ت َو ْجفي إ َل ْق َ
ك،
 وكان يؼول « :ال َّؾ ُف َّم إِكِّي َو َّج ْف ُ
ك ،ال َم ْؾجل وال َمـْجى ِمـ َ
ت َأ ْمرِي إ َل ْق َ
ضفري إ َل ْق َ
ْك إالَّ
ك ،و َف َّو ْض ُ
لج ْل ُت ْ
َو َأ َ
ْزلتَ ،وبِـَب ِّق َ
ْت بِؽت َ
إ َل ْق َ
ت»(.)4
ك الذي َأ ْر َس ْؾ َ
َابك الذي َأك َ
كَ ،آمـ ُ

وكان يضع كػه تحت خده األيؿن ،ويـام عؾى جـبه األيؿن
.)5(
وكان إذا جاء الثؾث األخقر من الؾقل يؼوم  لرب
العالؿقن ،فقؿسح الـوم بقديه عن وجفه  ،ثم يؼول« :ال إل َه
ك ولَه الحؿدُ  ،وهو ط َؾى ك ُِّل َش ٍ
وحد ُه الَ َشرِ َ
يء َق ِد ٌير،
ْ َ ُ َ
إالَّ اهلل ْ
الؿ ْؾ ُ ُ
يك ل ُهَ ،ل ُه ُ
ان اهلل ِ َوال إِ َل َه إِال اهللَُ ،وال َح ْو َل َوال ُق َّو َة إِال بِاهللِ»( )6ثم يدعو
ا ْل َح ْؿدُ لِ َّؾ ِهَ ،و ُس ْب َح َ
يتعار من
اهلل  بؿا شاء ،ووعد  أن من دعا اهلل  بعد أن
َّ
الؾقل ويؼول هذا الذكر وهذا الدعاء ،يؼبل اهلل  دعوته.

()2أخرجه البخاري ( ،)5210ومسؾم ( )1623عن أبي هريرة ◙.
()1أخرجه البخاري ( )6283عن حذيػة ◙.
()2أخرجه البخاري ( ،)136ومسؾم ( )1620عن الرباء بن عازب ◙.
()3أخرجه البخاري ( )5223عن حذيػة ◙.
()4أخرجه البخاري ( )2243عن عبادة بن الصامت ◙.
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وقال « :إِ َّن فِي ال َّؾ ْق ِل َسا َطةًَ ،ال ُي َوافِ ُؼ َفا َط ْبدٌ ُم ْس ِؾ ٌمَ ،يدْ ُطو
اب اهللُ ُ د َطا َء ُه»(.)2
اهللَ إِ َّال ْاست ََج َ
وكان  شلن إخواكه األكبقاء يؼوم من الؾقل ف ُقصؾي هلل رب
العالؿقن ،تؼول أم عبد اهلل أم الؿممـقن عائشة  تؼول" :ص َّؾى الـبي
 أربع ركعات فال تسل عن حسـفن وصولفن ،ثم ص َّؾى
أربع ركعات فال تسل عن حسـفن وصولفن( ")3ثم أخربت عن ققامه الؾقل

.
وتؼول  وأرضاها ،وجعل الجـة مثواكا ومثواها ،تؼول" :كان
الـبي ُ يصؾي من الؾقل إحدى عشرة ركعة يف رمضان ويف

غقر رمضان(.")4

وكان  إذا قام من الؾقل كان ُيطقل الؼقام ،فقؼرأ بالؿئقن من
ٍ
ركعة واحدة
اآليات ،كان يستػتح البؼرة ،ثم الـساء ،ثم يعود إلى آل عؿران يف
حتى تتػ َّطر قدماه فتؼول له أم الؿممـقن عائشة" :يا رسول اهلل :ألم يغػر اهلل
ُورا؟َ ،أ َف ََل
لك ما تؼدَّ م من ذكبك وما تلخر؟" فقؼولَ « :أ َف ََل َأك ُ
ُون َط ْبدً ا َشؽ ً
ُون طبدً ا َشؽُورا؟»()5
َأك ُ َ ْ
ً
كان يؼوم لرب العالؿقن وهو الؿغػور له ما تؼدَّ م من ذكبه وما تلخر.

()2أخرجه مسؾم ( )646عن جابر ◙.
()1أخرجه البخاري ( ،)2236ومسؾم (.)627
()2الحديث السابق.
( )3أخرجه البخاري (.)3726
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كعم طباد اهلل :هذا حبقبؽم  كان يؼوم من الؾقل ف ُقؼ ِّطعه
وكظرا ،وتػ ُّؽ ًرا  ،تؼول
تسبقحا ،وصالةً ،وقرآكًا ،وتل ُّم ًال،
ً
ً
ِ
ِ
عائشة " :قام الـبي  من فراشي فؼالَ « :دطقـي،
ِ
ِ
حب قربك يا
مس جؾدي جؾده ،فؼالتُ :أ ُّ
َذ ِريـي َأ َت َع َّبدُ ل َر ِّبي» تؼول :حتى َّ
رسول اهلل ،فؼالَ « :ذ ِريـِي َأ َت َع َّبدُ لِ َر ِّبي» فؼام إلى ش ٍّن مع َّؾؼة فتوضل مـفا أحسن

الوضوء ،ثم ص َّؾى  ،ثم كظر يف السؿوات ويف هذه الـجوم
العؾ َّقات ،كظر إلقفا كظر تد ُّب ٍر وتػ ُّؽر وتلمل ،ثم تال قول اهلل ( :ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [آل عمران،]292-291 :
ثم كان يؼولَ « :و ْي ٌل لِ َؿ ْن َق َر َأ ُه َّنَ ،و َل ْم َي َت َػؽ َّْر فِ َقف َّن»(.)2
وحث الـبي َّ 
َّ
حث أهل اإلسالم عؾى ققام الؾقل ،ور َّغب
ِ
قن َي ْب َؼى ُث ُؾ ُ
ث ال َّؾ ْق ِل
كثقرا ،قال َ « :يـ ِْز ُل َر ُّبـَا ح َ
يف ذلك ترغق ًبا ً
اآلخر إِ َلى السؿ ِ
ِ
ولَ :ه ْل ِم ْن َسائِ ٍل َف ُل ْططِ َق ُه؟ َه ْل ِم ْن دا ٍع َف َل ْست ِ
اء الدُّ ْك َقا َف َق ُؼ ُ
قب
َج َ
َّ َ
ُ
َل ُه؟ َه ْل ِم ْن ُم ْس َتغ ِْػرٍ َف َلغ ِْػ َر َل ُه؟ َو َذلِ َ
ك ك َُّل َل ْق َؾ ٍة»(.)3
كعم طباد اهلل :إكه الـبي  ،كان ُيحقي هذا الؾقل هبذه
الصالة ،وهبذا الـظر والتػ ُّؽر والتل ُّمل ،وهبذا التسبقح واالستغػار ،وهؽذا كان
شلن أصحاب الـبي 9

إ َذا َماااا ا َّلؾقا ُ
اام كَا َبااادُ وه
اال أض َؾا َ

ااااوع
ااااػر طا
اااام ركا ُ
ااااـفم وها ُ
ُ
فقسا ُ

( )2أخرجه البخاري ( ،)272ومسؾم ( )562كحوه عن عبد اهلل بن عباس ¶.
( )1أخرجه البخاري ( ،)2234ومسؾم ( )647عن أبي هريرة ◙.
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ااااموا
اااوَ
ُ
اااار الخَ
كاااوم ُفم َف َؼ ُ
َ
أ َص َ
اجو ٌد
َل ُفاام تَحا َ
ام ُسا ُ
ات ال َِّااَل ُِ َو ُها ْ

ِ ِ
َو ُ
ااوع
أهاال
انماان فااي الاادُ كَقا ُه ُج ُ
ِ
اااااوع
ااااقن ِمـااااا ُه تَـ َػااااار ُ ال ُّ ُؾا
ُ
أكا ٌ

فاستثؿروا يا عباد اهلل ،استثؿروا هذا الؾقل حقـؿا يسدُ ل سطوره ،وحقـؿا
تخف األقدام ،وتـام العقون ،يؼوم العبد الخػي التؼي
يؽون هـاك السؽون9
ُّ
مستغػرا،
متوسال،
ً
وسائال ،مستعط ًػا ،داع ًّقا،
ً
لؾحي الؼقوم ،صا ًّفا قدمقه هلل،
ً
هذا هو شلن أهل اإليؿان.

يؼول ( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)
[السجدة.]28-27 :

والـبي  هو الؿثال الحي ،واألكؿوذج الرائع ،والؼدوة
الحسـة لؿن أراد اتباعه ،ولؿن أراد الؾحوق به ،الؾفم اجعؾـا من أهل ققام
الؾقل ،وأعـا عؾى أكػسـا يا رب العالؿقن ،أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي
ولؽم ،ولسائر الؿسؾؿقن من كل ٍ
ذكب وخطقئة ،ويا فوز الؿستغػرين أستغػر
اهلل.
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل وكػى ،وص َّؾى واهلل وس َّؾم وبارك عؾى الـبي الؿصطػى ،وعؾى
من أثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.
أما بعد...
فاتؼوا اهلل يا عباد اهلل ،واعؾؿوا أن يف تؼوى اهلل  كجاتؽم يوم يـصب

الصراط ،قال الحق ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) [مريم.]83-82 :

طباد اهلل :لؼد تؼ َّؾبت أحوال ٍ
كثقر من الـاس مع هذا الؾقل ،فؾؼد أصبح
ومحال لتؼطقع الوقت والزمان عؾى غقر صاعة اهلل
ًّ
محال لؾفو والعبث،
الؾقل ًّ
رب العالؿقن ،فاكؼؾبت مػاهقم ٍ
كثقر من الـاس ،وتحولت هذه الؿػاهقم إلى
ٍ
ٍ
ٍ
جؿؾة من الؿؿارسات ،ويؽػقـا هذا السفر الػظقع
عؿؾقة من خالل
ترجؿة
ٍ
ٍ
ٌ
وقؾقل
محرمات أو مؽروهات،
مباحات أو
كثقر من الـاس عؾى
الذي ُيؿارسه ٌ
مـفم من يؾتػت إلى ققام الؾقل الذي هو دأب الصالحقن.

كب ُّقـا  متى ما إن وجد فرص ًة استثؿرها يف قراءة الؼرآن،
ٍ
صالة ،أو يف ٍ
جابر ،ويذكر ذلك
أو يف
ذكر وتسبقحٍ واستغػار ،يؼول ٌ

كثقر من أصحاب الـبي  :أن الـبي  ربؿا
ٌ
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أحقا ما بقن العشاءين( ،)2إذا وجد وقتًا بعد صالة الؿغرب كان ُيحققه

كثقر مـا إذا
 بالصالة ،فلين كحن من الـبي ؟ ٌ
وجد وق ًتا تح َّقر أين يؼضقه ،وأين ُيؼ ِّطعه ،وأين ُيؿقته؟ -كسلل اهلل العافقة
والسالمة.-

هذا الؾقل أيفا الؿممـون حقـؿا تستثؿروكه يف صاعة اهلل  إكؿا هو لؽم ال
عؾقؽم ،ولذلك ققام الؾقل شرف الؿممن ،ودأب الصالحقن من قبؾـا ،فعؾقـا يا
ؼربـا إلى اهلل رب
عباد اهلل باغتـام هذا الؾقل ،وباستثؿاره واهتباله فقؿا ُي ِّ

العالؿقن.

والـبي  قال« :إِ َّن فِي ا ْلجـ َِّة َلغُر ًفا يرى َض ِ
اهرِ َها ِم ْن َباصِـ ِ َفا،
َ
َ َُ
ِ
ِ
وباصِـِفا ِمن َض ِ
اه ِر َها»َ ،ف َؼا َم َأ ْع َرابِيَ ،ف َؼ َال :ل ِ َؿ ْن َيا َر ُس َ
ب
ول اهلل؟ َق َال« :ل َؿ ْن َص َّق َ
ََ َ ْ
ٌّ
َّاس كِ َقا ٌُ»(،)3
الص َقا ََُ ،و َص َّؾى بِال َّؾ ْق ِل َوالـ ُ
ا ْلؽََل ََُ ،و َأ ْص َع َم ال َّط َعا ََُ ،و َأ َدا َُ ِّ
وسئل الـبي َ :أ ُّي ْ ِ
اإل ْس َال ِم َخ ْق ٌر؟ قالَ « :و َب ْذ ُل
ُ
َّاس كِ َقا ٌُ»(.)4
الص ََل ُة بِال َّؾ ْق ِل َوالـ ُ
السَلَُِ ،وإِ ْص َعا ُُ ال َّط َعاَُِ ،و َّ
َّ
كعم طباد اهلل :إن ققام الؾقل هو دأب الصالحقن وشلن الؿممـقن ،ولذلك
( )2أخرجه البخاري () ،ومسؾم () عن أبي هريرة ◙.
قال أكس ( :كاكوا يصؾون فقؿا بقن الؿغرب و العشاء ).رواه ابو داود و الحاكم
وصححه و وافؼه الذهبي و صححه االلباين.
()1أخرجه أحؿد ( ،)5524والحاكم يف «الؿستدرك» ( ،)160والطرباين يف «الؽبقر»
( )202عن أبي مالك األشعري ،وصححه األلباين يف «مشؽاة الؿصابقح» (/2
.)277
()2أخرجه أحؿد ( ،)12673والرتمذي ( ،)1374وابن ماجه ( ،)2223عبد اهلل بن
سالم ،وصححه األلباين يف «السؾسؾة الصحقحة» (.)222 /1
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ققام الؾقل لك ال عؾقك يا عبد اهلل ،فؽؾؿا قؿت هلل  رفعك اهلل  عـده
درجات.
قوام الؾقل كلن عؾى وجوهفم
ُسئل الحسن البصري  :ما لـا كرى َّ

الـور؟ قال" :أولئك قو ٌم خؾوا باهلل فللبسفم اهلل من كوره" ،أولئك قو ٌم خؾوا

باهلل 9فؿن خال باهلل  مـحه اهلل  هذا الضقاء ،وهذا الـور ،وهذا االكشراح،
فؽوكوا من أهل ققام الؾقل يا عباد اهلل ،وققام الؾقل يحتاج إلى مجاهدة كػس،
تقسر ،يؼول ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
يسره عؾى العبد َّ
لؽن اهلل  إذا َّ

ﮤ ﮥ ﮪ) [العنكبوت.]79:

وتدربت عؾى ققام اهلل ،ألِػته حتى أصبح جز ًءا من
كعم طباد اهلل :إذا قؿت
َّ

حقاتك ،تؼوم يف البدايات بركعتقن ،فتوتر يف آخر الؾقل ،ثم هؽذا تتدرب
وتتع َّؾم حتى ُيصبح ققامك لؾقل عادة ،وكػسك إلى ققام الؾقل مـؼادة ،كعم يا

عباد اهلل.

وال تـسوا يا عباد اهلل الوتر ،فنن الوتر هو شلن أهل اإليؿان ،والـبي
ُ يـادي فقؼولَ « :أ ْوتِ ُروا يا َأ ْه َل ا ْل ُؼ ْر ِ
آن»(،)2
َ
وكان يؼول « :اجع ُؾوا ِ
آخ َر َص ََلتِؽ ُْم ِم َن ال َّؾ ْق ِل ِوت ًْرا»(.)3
ْ َ

ومن ألِف ققام الؾقل أبعد اهلل  عـه َّ
حظ الشقطان ،وكذلك اكح َّؾت العؼد
ٍ
مسؾم ،ويؼول له :ك َْم ،أمامك ل ٌقل صويل،
التي يعؼدها الشقطان عؾى قافقة كل
وجرب يا عبد اهلل ققام الؾقل ،واكظر إلى أثره يف الـفار ،تستقؼظ ص ِّقب الـػس
ِّ

()2أخرجه أبو داود ( ،)2325والرتمذي ( ،)342والـسائي يف «الؽربى» ( )330عن
عؾي بن أبي صالب ◙،وصححه األلباين يف «مشؽاة الؿصابقح» (.)286 /2
()1أخرجه البخاري ( )887عن عبد اهلل بن عؿر ¶.
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كشق ًطا ،وتستقؼظ وسقع الصدر ص ِّقب األخالق ،و ُتصبح مطؿئن البال
مـشرحا.
ً
جرب ذلك عرف
أثرا يف الـفار عجق ًبا ،ومن َّ
كعم طباد اهلل :إن لؼقام لؾقل ً

ققؿة ققام الؾقل ،أسلل اهلل  أن ُيعقــا وإياكم عؾى ققام الؾقل ،وأن يوفؼـا
وإياكم لؾعؿل بالباققات الصالحات إكه خقر مسمول.

وهتجد وقام ،كبقؽم محؿدٌ عؾقه من ربي أفضل
ص ُّؾوا عؾى خقر من ص َّؾى
َّ
وأتم السالم ،إذ قال وهو أصدق الؼائؾقن( :ﭲ ﭳ ﭴ
الصالة
ُّ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)

[األحزاب.]45:
ٍ
الؾفم ِّ
وارض الؾفم عن أصحابه
محؿد وعؾى آل محؿد،
صل عؾى
َ
األخقار ،ال سقؿا األربعة الخؾػاء ،األئؿة الحـػاء :أبو ٍ
بؽر ،وعؿر ،وعثؿان،
ٍ
وتابعقفم إلى يوم الدين،
وعؾي ،وعن سائر الصحابة أجؿعقن ،وعن التابعقن
وعـا معفم بجودك وكرمك وفضؾك وإحساكك يا رب العالؿقن.
الؾفم أع َّز اإلسالم والؿسؾؿقن ،واكصر عبادك الؿوحدين ،واحؿي حوزة
وكره إلقـا الؽػر والػسوق
الدينَ ،وح ِّبب إلقـا اإليؿان وز ِّيـه يف قؾوبـاِّ ،
والعصقان ،واجعؾـا من عبادك الراشدين.
الؾفم وفق إمامـا وولي أمركا بتوفقؼك وأ ِّيده بتليقدك ،الؾفم اكصر به

وكصرا ورد ًء لإلسالم والؿسؾؿقن،
وأعز به كؾؿتك ،واجعؾه عوكًا
ديـك،
َّ
ً
حب وترضىُ ،
وخ ْذ بـواصقفم لؾرب
وو ِّفق الؾفم ُح َّؽام اإلمارات لؿا ُت ُّ
والتؼوى ،وارحم الؾفم الح َّؽام الذين اكتؼؾوا إلى جوارك يا رب العالؿقن.
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الؾفم اغػر لجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات ،الؿممـقن والؿممـات،
األحقاء مـفم واألموات ،ربـا آتـا يف الدكقا حسـة ،ويف اآلخرة حسـةً ،وقـا
عذاب الـار.
طباد اهلل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)
[النحل]91:
فاذكروا اهلل العظقم الجؾقل يذكركم ،واشؽروه عؾى وافر كعؿه يزدكم،
(ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) [العنكبوت.]56:

