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امارن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبة يڠ دلكواركن.

" تيڠكتكن اوسها منوجو رشڬ هللا"
الْ َح ْمد ّ َ ّلِل  1الْقائل

 27ربيع ا ألخري  4 / 1440جانواري 2019

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ (سورة الرعد اية )29
رشيْ َك َلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول.
َأ ْشهَد َأ ْن ل ا َ َل ا َّل هللا َو ْحدَ ه َّل َ ّ
اللَه َم َص ّل َو َِس ّ ْل ِ عَ َل َس ّي ّدنَ م َح َمدَ 2وعَ َل أ ّ ّل َو َأ َْ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ْم ِّب ْح َسان الَ
ِ
ِ
ي َ ْو ّم ّال ْين.
ون.
َأ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد هللا ،ات َق ْوا َ
هللاَ 3ح َق ت َقا ّته َو َّل تَم ْوت َن ا َّل َو َأنُْت ُّم ْس ّلم َ
ِ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
برديريڽ خطيب دسيين ،ايڠي برڤسن كڤد ديري س نديري دان حارضين
يڠ درمحيت دان داكس هيي هللا .برسام ٢ل كيت ممڤرِبءيق رسات ممڤرتيڠكتكن
كتقواءن كڤد هللا ،توهن ڤميليك ساكلي عامل ،يعين برسوڠݢوه ٢ملقسانكن
سݢاّل تيته ڤرينهتڽ دان برالزتام منيڠݢلكن سݢاّل ّلرڠڽن .موده-مودهن كيت
براوليه منفعة كباءيقن ددنيا لبيهّ ٢لݢ د أأخرية .مميرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن
تنتڠ " :تيڠكتكن اوسها منوجو رشڬ هللا"

1

ممويج هللا

1

صلوات كأتس نيب محمد ﷺ

2

ڤسن تقوى
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س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
رشڬ مروڤاكن نعمت يڠ دجنجيكن اوليه هللا س بحانه وتعال ِبڬ مهباڽ
يڠ براميان دان برمعل صاحل .ستياڤ مؤمن ڤرلو براوسها اونتوق منداڤتكڽن دڠن
منيڠكتكن معل عبادة دان كتقواءن كڤد هللا .فرمان هللا س بحانه وتعال دامل سورة
الفتح اية : 5
ﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ

مقصودڽ :
(هللا مالكوكن يڠ دمكي) سوڤاي اي مماسوقكن اورڠ ٢يڠ براميان (لاليك دان
ڤرمڤوان) كدامل رشڬ يڠ مڠالري دِبوهڽ برباڤ سوڠاي; دڠن أكداءن كلك مريك
دداملڽ ،رسات مڠهاڤوسكن دوسا ٢مريك; دان ادال يڠ دمكي ايت ڤد سييس
هللا مروڤاكن كجاايءن يڠ برس (اونتوق مريك).
اكينداهن دان نعمت رشڬ دڬمربكن س باڬاميان فرمان هللا س بحانه وتعال
دامل سورة محمد اية :15
ﱺﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇ
ﱻ
ﱶﱷ ﱸﱹ
ﲐ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ
ﲑ
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲙﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲚ

مقصودڽ :صفة رشڬ يڠ تهل دجنجيكن كڤد اورڠ يڠ برتقوى(اايل سڤريت
برايكوت):
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اد ڤداڽ برباڤ سوڠاي درڤد اير يڠ تيدق بروبه(راس دان ِبءوڽ) ،دان برباڤ
سوڠاي درڤد سوسو يڠ تيدق بروبه راساڽ ،رسات برباڤ سوڠاي درڤد ارق يڠ
ّلذت ِبڬ اورڠ يڠ ممينومڽ ،دان جوڬ برباڤ سوڠاي درڤد مادو يڠ سوچ
برس يه .دان اد ڤوّل اونتوق مريك دسان سڬاّل جنيس بواه-بواهن ،رسات
كريضاءن درڤد توهن مريك( .اداكه اورڠ يڠ تيڠڬل كلك ددامل رشڬ يڠ سدمكي
ايت أكداءنڽ) سام سڤريت اورڠ يڠ تيڠڬل كلك ددامل نراك دان دبري مينوم درڤد
اير يڠ مڠڬلڬق سهيڠڬ اييس ڤروت مريك هنچور؟(سوده تنتو تيدق سام).
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ستياڤ كيت مڠيڠينكن رشڬ ،مڠهارڤكن أكمڤونن هللا دان شفاعة نيب
محمدﷺ .تتاڤ ڤرهنكه كيت ترفيكريّ ،ليقكه كيت مرنميا مسوا اين؟مراءيه مكولياءن
رشݢ بوكن ڤرچوما .اي دراءيه اوليه مهبا-مهباڽ يڠ براميان دان مڠرجاكن معلن٢
صاحل .ڤرخربن بريتا ݢمبريا كڤد مهبا-مهباڽ درمقكن دامل فرمان هللا س بحانه وتعال
سورة البقرة اية : 25
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ
ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

مقصودڽ  :دان بريهل خرب ڬمبريا كڤد اورڠ ٢يڠ براميان دان برمعل صاحل،
سسوڠڬوهڽ مريك بروليه رشڬ يڠ مڠالري دِبوهڽ برباڤ سوڠاي; تياڤ ٢اكيل
مريك دبريكن ساتو ڤمربين دري جسنيس بواه-بواهن رشڬ ايت ،مريك براكت:
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اينيهل يڠ تهل دبريكن كڤد اكيم دهولو; دان مريك دبريكن رزيق ايت يڠ سام روڤاڽ
(تتاڤ برّلءينن حقيقڽت) ،دان دسدايكن اونتوق مريك دامل رشڬ ايت ڤاسڠن،٢
اسرتي ٢يڠ س نتياس برس يه سوچ  ،سدڠ مريك ڤوّل كلك دداملڽ سالما-
ّلماڽ.
نمون ،معلن ٢صاحل بوكن هاڽ ترتومڤو كڤد يڠ واجب سهاج ،تتاڤ معلن٢
س نة جوݢ داڤت مراءيه رشݢ هللا .س بدا نيبﷺ درڤد س يدن ابو هريرة رىض
هللا عنه :
الص َالة ،قَا َل":يَقول َربُّنَا َج َل
ا َن َأ َو َل َما َُي َاسب النَاس ّب ّه ي َ ْو َم الْ ّقيَا َم ّة ّم ْن َأ ْ َمعا ّلهّم َ
ِ َو َع َز ّل َم َالئّ َك ّت ّه َوه َو أَعْ َل :انْظروا ِّف َص َال ّة َع ْب ّدي َأتَ َمهَا َأ ْم ن َ َق َصهَا؟ فَا ْن َاكن َْت اتَ َمةً
ِ
ّ
َ
ك ّتبَ ْت َل اتَ َم ًةَ ،وا ْن َاك َن انْ َتقَ ََ ّم َْْا َشيًًْا ،قَا َل :انْظروا ه َْل ّل َع ْب ّدي م ْن تَط ُّوٍ؟
فَا ْن َاك َن َل ت ََط ُّو ٌٍ ِ ،قَا َلَ :أ ّت ُّموا ّل َع ْب ّدي فَ ّريضَ َته ّم ْن ت ََط ُّو ّع ّهَُ ،ث ت ْؤخَذ ْ َال ْ َمعال عَ َل
َذ ِاكْ.
مقصودڽ :ڤراكرا يڠ ڤراتم دحساب د أأخرية ننيت اايل صالة .فرمان هللا كڤد ڤارا
مالئكة; ڤرهاتيكنهل صالة مهباكو ،جك صالتڽ مسڤورن ،دچاتتكڽن مسڤورن.
س باليقڽ جك صالتڽ كورڠ مسڤورن ،فرمان هللا :ڤرهاتيكنهل اداكه ِبڬ مهباكو
ساتو درڤد معلن س نة؟ جك ترداڤت معلن س نة مك مسڤورنل فرضوڽ ايت
(حديث رواية ابو داود)
دڠن معلن س نة ترس بوت.
عبد هللا بن جابر ا ألنصاري ريض هللا عْام هباوا رسول هللاﷺ برس بدا :
الصلَ َو ّات الْ َم ْكت َوِب ّت َو ْصت
َأ َن َرج ًال َسأَ َل َرسول هللا ﷺ َ :أ َر َأيْ َت ا َذا َصل َ ْيت َ
ِ
َر َمضَ َان َو َأ ْحلَلْت الْ َح َال َل و َح َر ْمت الْ َح َرا َم َول َ ْم َأ ّز ْد عَ َل َذ ّ َِل َشيًًْا َأ َأ ْدخل الْ َجنَ َة ؟
قَا َل  :ن َ َع ْم قَا َل َو َ ّ
الِل َّل َأ ّزيد عَ َل َذ ّ َِل َشيًًْا.
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مقصودڽ  :سسوڠݢوهڽ سأأورڠ لاليك براتڽ كڤد رسول هللا ﷺ ،اڤابيال اكو
تهل مالكوكن مسوا صالة واجب ،دان برڤواسا رمضان ،اكو حاللكن يڠ حالل دان
اكو حرامكن يڠ حرام ،دان تيدق اكو متبه يڠ دمكي ايت دڠن يڠ ّلءين ،داڤتكه
اكو ماسوق رشڬ؟ جواب نيب ﷺ  :اي ،داڤت!  :اكت اورڠ ايت ،ديم هللا!
(حديث رواية مسل )
تيدق اكن كو متبه يڠ دمكي دڠن يڠ ّلءين.
هاڽ هللا يڠ بركواس مماسوقكن مهبا ٢يڠ دريضاءيڽ كدامل رشݢ .توݢس
كيت ڤوّل مماتويه سوروهن دان ّلرڠڽن .اونتوق مراءيه كريضاءن هللا ،كيت
برسوڠݢوه-سوڠݢوه مڠرجاكن معلن ٢واجب دان تيدق مڠاِبيكن معلن ٢س نة
كران كيت تيدق اتهو معلن مانكه يڠ اكن ممباوا كيت كرشݢ.
س يدڠ مجعة يڠ برهباڬيا،
اتهون  2018تهل ڤون مالبوهكن تريايڽ ڤد هاري اثني يڠ ّللو .ڤلباݢاي
ڤراكرا سوك دان دوك دّللوءي .ماريهل سام ٢برحماس به ديري كيت ،ممڤرِبءيق
معلن كيت ،ممڤرتيڠكتكن اميان كيت دان جاڠنهل ّلݢ برڤوتوس اسا دري رمحة
دان اكس يه سايڠ هللا دسببكن دوسا ٢كيت يڠ ّللو .فرمان هللا س بحانه وتعال
دامل سورة الزمر اية : 53
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
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مقصودڽ  :اكاتكنهل (واهاي محمد) :واهاي مهبا-مهباكو يڠ تهل ملمڤاوءي ِبتس
ترهادڤ ديري مريك س نديري (دڠن ڤربواتن ٢معصية)،
جاڠنهل اكمو برڤوتوس اسا دري رمحة هللا ،كران سسوڠڬوهڽ هللا مڠمڤونكن
سڬاّل دوسا; سسوڠڬوهڽ دايل جوا يڠ هما ڤڠمڤونّ ،لڬ هما مڠاس هياين.
أأمري املؤمني س يدن معر ابن اخلطاب ريض هللا عنه براكت :
َح ّاس بوا َأنف َس ْك قَ ْب َل َأن َت َاس بوا َ ،و ّزنوا َأنف َس ْك قَ ْب َل َأن ت َو َزنوا  ،فَان َه َأ َخ ُّف عَلَ ْي ْك
ّف الْ ّح َس ّاب غَدً ا َأن َتا َس بوا َأنف َسك الْ َي ْو َم َوتَ َزيَنوا ّللْ َع ْر ّض ْالَ ْك َ َرب َِ ،ك َذا ْالَ ْك َ ّرب :
ون َّل َ َْت َفى ّمنْ ْك خَا ّف َي ٌة.
ي َ ْو َمًّذ ت ْع َرض َ
مقصودڽ  :برحماس هبهل اتس ديري اكمو س نديري س بلوم اكمو دحساب ڤد هاري
قيامة ،دان تميبڠهل معلن اكمو ددنيا اين س بلوم ننيت دتميبڠ ڤد هاري قيامة.
سسوڠڬوهڽ اكمو اكن مراسا ريڠن دڠن برحماس به ڤد هاري اين اونتوق مڠهادڤ
حساب لكق .دان برهياسهل اكمو (دڠن معل صاحل) اونتوق مڠهادڤ هاري
ڤامرين يڠ اڬوڠ .ڤد هاري ايت ڤربواتن اكمو اكن دڤامريكن تيدق اد يڠ ترمسبوڽي
(دروايتكن اوليه امام امحد)
سديكيتڤون.
مسلمي يڠ داكس هيي ،
مڠاخريي خطبة ڤراتم ڤد هاري اين ،داڤتهل دس ميڤولكن هباوا:
 .1اميڤي اونتوق منداييم رشڬ هللا س بحانه وتعال هندقهل سالري دڠن
اوسها مالكوكن معل صاحل.
 .2ستياڤ درڤد كيت ڤس يت اكن مايت .اوليه ايت ،جاڠنهل برتڠڬوه مالكوكن
معل صاحل.
 .3تيڠكتكنهل كسمڤورنءن عبادة واجب دان ڤرِبڽقكن معلن س نة.
6
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 .4معلن مڠهيتوڠ ديري ااتو حماس به ديري ادال معلن يڠ دتونتوت اونتوق
منيڠكتكن كوالييت عبادة.
َِب َركَ هللا ّ ْيل َولَ ْك ِّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي
هللا الْ َع ّظ ْ َْي
الس ّم ْيع الْ َع ّل ْ ِْيَ .أق ْول قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّفر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّم ْن ْك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
ّ ْيل َولَ ْك َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْ ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّفر ْوه ان َه ه َو الْغَف ْور َالر ّح ْْي.
ِ
خطبة كدوا
رشيْ َك َلَ ،و َأ ْشهَد
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلْ َ 4محدً ا َك ّث ًريا َ ََك َأ َم َرَ .أ ْشهَد َأن ل ا َ َل ا َّل هللا َو ْحدَ ه َّل َ ّ
ِ ِ
َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول.
اللَه َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ م َح َمدَ 5وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َي.
َأ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َي.
هللا! ّات َق ْوا َ
هللاَ 6وك ْون ْوا َم َع َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
خطيب مڽرو كڤد س يدڠ مجعة ساكلي اڬر كيت مسوا تتڤ تݢوه دڠن
عقيدة اسالمية يڠ س برن .ماريهل كيت برڤڬڠ كڤد اجرن اسالم يڠ برترسكن عقيدة
اهل الس نة وامجلاعة يڠ منجادي ڤڬڠن وارينث بڬيندا رسول هللا ﷺ ،ڤارا ْصابة
دان اتبعي هيڠڬ كڤد كيت هاري اين.
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ممويج هللا
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صلوات كأتس نيب محمد ﷺ
واصيت تقوى
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جاڠنهل كيت برڤچه بهل عقيبة درڤد عقيدة دان فهمن يڠ مڽليويڠ درڤد عقيدة اهل
الس نة وامجلاعة يڠ تهل دسڤاكيت اوليه ڤارا علامء يڠ منجادي ترس ڤرڤادوان كيت
اومة اسالم سالما اين.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
خطيب جوݢ مڽرو کڤد ديري س نديري دان س يدڠ مجعة ساكلي اݢر
كيت برسام-سام منديديق ديري كيت اونتوق ممعمورکن رومه ٢هللا دڠن مالکوکن
عبادة دان معل صاحل سچارا اس تقامة تراواتم صالة فرض برجامعة .س بدا رسول
هللا ﷺ درڤد س يدن عبدهللا بن معر ريض هللا عْام:
رش َين َد َر َج ًة
َص َالة الْ َج َماعَ ّة َأفْضَ ل ّم ْن َص َال ّة الْ َف ّذ ّب َس ْبع َو ّع ْ ّ
مقصودڽ :صالة برجامعة ادال لبيه ِبءيق بربنديڠ صالة برس نديرين س باڽق دوا
)حديث رواية امام مسل(
ڤولوه توجوه درجت.
قَا َل هللا تَ َع َال:
ﱢﱣﱤ ﱥ ﱦﱧﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭﱮ ﱯ

برمقصود :سسوڠݢوهڽ هللا دان ڤارا مالئکڽت برصلوات کڤد نيب(محمدﷺ)،
واهاي اورڠ براميان برصلواتهل اكمو کڤداڽ رسات اوچڤهل سالم جسهرتا دڠن
ڤڠحرمنت يڠ سڤنوهڽ( .سورة ا ألحزاب اية )56
اللَه َم َص ّل عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ ََك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي
ِ
ِ
َو َِب ّركْ عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ ََك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي ّ ِْف
ِ
ِ
الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْي ٌد َم ّج ْي ٌد.
ِ
8
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اتَ 7والْم ْؤ ّم ّن ْ َي والْم ْؤ ّمنَ ّ
اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْ ْم َو َأ ّل ْف
ب َ ْ َي قل ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف قل ْوهبّ ّ م ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْهت ْم عَ َل ّم َ َّّل َرس ْو ّل هللاﷺ.
ِ
ُْص الُّ عَا َة
ُْص ْاّل ْس َال َم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .اللَه َم ان ّ
اللَه َم َأ ّع َز ْاّل ْس َال َم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .اللَه َم ان ّ
والْمجا ّه ّدين ِ
َ
ل
ل
ُْص ْاّل ْس َال َم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي ِ ّ ِْف س ّور َاي،و ّ ِْف فَلَ ْس ّطي و ّ ِْف ّم َي ْن َمر
ن
ا
م
ه
ا
.
َ َ َْ َ ّ
ك َز َم ِان.
ك َم َاكن َو ّ ِْف ّ
و ّ ِْف ّ
اي هللا ،امڤونيهل دوسا سلوروه قوم مسلمي دان مسلامت،مؤمني دان مؤمنات
رسات كورنياكنهل كڤد اكيم هدايه دان عناهيمو اونتوق ملقسانکن ڤرينهتمو دان
منجاءوءيه ّلرڠمنو.
اي هللا ،برکتيهل هيدوڤ مهبامو يڠ ملقسانکن تونتوتن زاكة دان کورنياکن رزيق يڠ
برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف رسات سوچيکنهل هرات دان جيوا مريک ،ليندوڠيهل
ݢولوڠن فقراء دان مساكي درڤد ککفورن دان کفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي هللا˛اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا يڠ ترچينتا اين˛اڠاكو جاءوهيهل نݢارا اكيم
درڤد بالء بنچان˛وابق ڤڽاكيت˛هورو -هارا ˛فتنة دان خيانة .كلككنهل كهرموني
دان ڤرڤادوان يڠ برڤنجڠن اݢر نݢارا اكيم منوجو كڤد نݢارا يڠ ِبءيق دان منداڤت
أكمڤونن مو اي هللا.
اي هللا ،کورنياکنهل سڤنوه توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما
مليا ڤدوک رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه
ابن املرحوم سلطان أأزلن حمب الين شاه املغفور ل
دعاء قوم مسلمي
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دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان
سلوروه رعيت جالت ساكلي.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ِّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار
ّع َبا َد ّ
هللا يَأْمر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْق ْر ََب َويَ َْْيى َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
هللا ،ا َن َ
ْ َ ْ ِْ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
هللا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذك ْر ْك َو ْاشكر ْوه عَلَ
ّ
ْ
ْ
َ
َوالم ْنك ّر َوال َبغ ّ يَعظك ل َعلك تَذكر ْو َن .فاذكر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ْْك َو ْاسأَل ْوه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل ي ْع ّط ْك َو َ ّل ْكر ّ
هللا َأ ْك َربَ ،وهللا ي َ ْع َل َما ت َْصنَع ْو َن.

10

