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!Amaran
Pihak Jabatan Agama Islam Perak tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penambahan ayat selain daripada kandungan khutbah yang dikeluarkan.

” سقسام برسام; وانيتا دان لاليك ساليڠ ملڠكڤي “
11 Mac 2022 / 8 Syaaban 1443

ﭐالْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 1اَّلي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َ َُل ِّبلْهُدَ ى َو ّد ْي ّن الْ َح د ّقّ ،ل ُي ْظه َّر ُه عَ ََل د ّال ْي ّن ُ ّكد ّه َو َك َفى
َشيْ َك ََلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه
هللا َو ْحدَ ُه ََّل َ ّ
ِّب ّهلل َشهّ ْيدً اَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ل آ ا َ ََل ا ََّل ُ
َو َر ُس ْو َُلُ .الل َ ُه َم َص ّ دل َو َس ّ د ِّْل عَ ِ ََل َس ّ دي ّدَنَ ُم َح َمدَ 2وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ َْ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َْي لهُمَ
هللاُ 3أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى
ِّب ْح َسان ا ََل ي َ ْو ّم الد ينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َ ُق ْوا َ
ِ
ْ
ِّ
هللا فَ َق ْد فَ َاز ال ُمتَ ُق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة هللاlدڠن ملقساَنكن سڬاَّل ڤرينته
دان منيڠڬلكن مسوا َّلرڠڽن ،مڠيخالصكن ستياڤ معل ،مسوڬ كيت س نتياس
منداڤت توفيق دان هداية رسات دڤركوكوهكن اميان مڠعبديكن ديري سامت-مات
كڤد هللا يڠ هما اسا .برمسڤنا مسبوتن هاري وانيتا ڤد  8مچ  ،2022منرب ڤد هاري
اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق” :سقسام برسام; وانيتا دان لاليك ساليڠ
ملڠكڤي“.
هاري وانيتا موَّل دمسبوت جسق اتهون  ،1908رينتينت بنهتن سكومڤولن وانيتا
دأمرييك اواترا ( )Amerika Utaraيڠ منونتوت حق مڠوندي سوقتو برلڠسوڠڽ
ڤيلهين راي; دسوسويل تونتوتنَّ ٢لءين سڤريت دبريكن كسقساماءن حق دامل
سڬنڤ بيدڠ مرڠكويم ايكونويم ،ڤوليتيك ،ڤنديديقن ،سوس يال دان كبوداَّيءن.
دنڬارا كيت ،مسبوتن هاري وانيتا برتاميكن ”سقسام برسام“ تهل دأداكن ڤد 6
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هيڠڬ  8مچ َّللو ،برتوجوان منيڠكتكن كسدرن دان كفهمن مشاركت ترهادڤ
ڤنتيڠڽ منچاڤاي كسقساماءن برسام ،ديم ممستيكن كبولهين دان كوڤاَّيءن وانيتا
تروس دتيڠكتكن اڬر داڤت برڤرانن ممبنتو ممباڠونكن نڬارا.
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
سسوڠڬوهڽ اسالم تهل ممربي ڤڠيعرتافن ترهادڤ وانيتا جاءوه لبيه اول .ڤد
زمان جاهيلية ،وانيتا دڤندڠ هينا دامل كوارڬ دان مشاركت; دأڠڬڤ س باڬاي
بنب ،دان اد ڤوَّل يڠ دجاديكن ِبهن داڬڠن اونتوق ممنويه كڤرلوان نفسو لاليك.
رسول هللا ﷺ تهل برأوسها ممباوا وانيتا كوار درڤد كڬلڤن مشاركت عرب ب َد ّوي
دڠن منڬسكن هباوا وانيتا اَّيَل كونچي كمانن دان كس تابيلن سكرياڽ مريك
دبريكن مرواه ،ڤڠحرمنت دان حق يڠ سقسام .اسالم ممربي حق كڤد وانيتا
اونتوق منولق ڤينڠن ،منونتوت چراي ،مميلييك هرات دان موراييث ڤوساك .اسالم
مڠڠكت تيڠڬي مرتبت وانيتا ،ترماسوق ممربي برباڤ ڤرانن ڤنتيڠ ،سسواي دڠن
كداءن دان كقواتن َّلهرييه مريك.
جساره ممڤرلهيتكن وانيتا بوكن سهاج دمولياكن ماَل توروت دبريكن رواڠ
اونتوق برڤرانن ڤنتيڠ دامل مشاركت .مسڤنا مسبوتن هاري وانيتا سدنيا ،منرب مميليه
مڽنارايكن برباڤ اورڠ توكوه وانيتا اسالم اونتوق دجاديكن تالدن.
َس ّ ديدَ تُنَا َخ ّد ْ َية; سأورڠ اهيل ڤرنياڬاءن وانيتا يڠ چلك دان برجاي دامل دنيا
ڤرنياڬاءن ،مروڤاكن انسان ڤراتم يڠ مرنميا اسالم دان برڤرانن ممربي كتنرتمن،
كيقينن دان كقواتن كڤد رسول هللا اونتوق مڽيباركن دعوه اسالميه.
َس ّ ديدَ تُنَا عَائّشَ ة; تركنل دڠن كڤينرتن مڠواساءي علمو دامل بيدڠ ٢فقه ،فَ َرائّض
دان تفسري ،رسات مميلييك واتق كڤيڤينن يڠ مالتيه دان منديديق ڤارا وانيتا زسمان
دان منجادي سومرب رجوعكن سلڤس كوفاتن رسول هللا ﷺ.
َخ ْو َل ّبن ْ ُت ا َل ْز َور; سأورڠ ڤهالون دان ڤجواڠ يڠ تركنل كران كربانْي سهيڠڬاكن
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راماي يڠ تيدق مڽدري بلياو بوكن سأورڠ لاليك ،مڽراتءي اڠكنت ڤرڠ اسالم
ممرڠي تنرتا بزيانتْي ( )Bizantinدامل ڤرڠ يَر ُموك ( )Yarmoukڤد اتهون .636
ُرفَ ْيدَ ة ا َل ْسلَ ّم َية; ممڤركنلكن ڤرانن جوروراوت  1،200اتهون س بلوم موچنولڽ
فلُ ّورين ْس َنَ يْ ّتي ْڠ ڬّيل (ُ .)Florence Nightingaleرفَ ْيدَ ة مالتيه وانيتا اسالم ،دان
مڽوسون ڤاسوقن ڤڽالمت دميدن ڤرڠ .بلياو ممينتا رسول هللا ﷺ مڽدَّيكن خيه
ددامل مسجد ن َ َب ّوي س باڬاي متڤت ممربي خدمت دان مالتيه جوروراوت.
ُ َمسيَة ّبن ْ ُت َخيَاط; اورڠ يڠ ڤراتم مايت شهيد س تهل دس يقسا اوليه أبو هجل،
دسبت دِبوه تريق مااتهاري سهيڠڬ ملڤوه كوليت ،مكوديڽن دتيُك دڠن توم َبق
كران چلك برڤڬڠ كڤد كمة توحيدَّ’ ،ل اَل اَّل هللا ،محمد رسول هللا‘.
ن ُ َسيْ َبة ّبن ْ ُت َك ْعب ا َلنْ َصا ّري َة; دكنيل س باڬاي ُأم َ َمع َارة ،اَّيَل تنرتا وانيتا ڤراتم دامل
اسالم; مڠمبيل هباڬْي دامل ڤرڠ ُأ ُحد ،مڠڬوَنكن توبوهڽ س باڬاي ڤريساي ِبڬي
مليندوڠي رسول هللا ﷺ.
ُأم َسلَ َمة; برڤرانن س باڬاي ڤنصيحة رسول هللا ﷺ سامس رونديڠن ڤرجنجْي
ُحدَ يْ ّبيَة ممبنتو بڬيندا مڽلسايكن مس ئهل.
فَا ّط َمة ال ّفهْ ّري َة; سأورڠ وانيتا برڤنديديقن تيڠڬي درڤد كوارڬ هراتون يڠ
منديريكن اونيۏرسييت َالْ َق َر ّو ّي دْي دموروكو ( ،)Moroccoمروڤاكن اونيۏرسييت ڤراتم
دان ترتوا ددنيا.
لُ ْب َن; سأورڠ ڤنوليس ،ڤڽاعري ،اهيل ساءينس دان ماتاميتيك (،)Matematik
برأصل سأورڠ مهبا ،مكوديڽن برڤرانن س باڬاي ستياءوسها كڤد خليفه عبد الرمحن
 IIIدان انقڽ ال َ َُك بن عبد الرمحن ،ڤد زمان خليفه ُأ َميَ ْه دقردوِب (،)Cordoba
برتڠڬوڠجواب مڠوروسكن ڤرڤوس تأاكءن دراج يڠ مڠاندوڠي لبيه لامي راتوس ريبو
نسخه بوكو ،منوليس دان منرتمجهكن مانوسكريڤ ( ،)manuskripرسات برڤرانن
منوبوهكن ڤرڤوس تأاكءن ا َلنْدَ لُس.
-
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َرا ّب َعة ال َعدَ ّوي َة; انق يتمي ڤياتو ڤد اوس يا بڬيتو مودا دامل كوارڬ يڠ ساڠت
ميسكْي ،دان كتيڬ-تيڬ اككقڽ جوڬ منيڠڬل دنيا كران كبولورن يڠ ملندا
ّع َراقَّ ،للو رابعة العدوية دجوال س باڬاي مهبا .سلڤس دمردياككن ،بلياو
مڠعبديكن ديري كڤد هللاlدان مڠاساسكن اجرن صويف ’چينتا هللا‘ يڠ
منكنكن اكس يه سايڠ كڤد هللا.
مسلمْي يڠ درمحيت هللا،
وانيتا دان لاليك اداَل سام دسييس هللا ;lماس يڠ ٢ممڤوڽاءي
تڠڬوڠجواب مڽمڤورَنكن فرض عْي دان فرض كفايه .هللاlتيدق ملتقكن
ڤربيذاءن جنتينا دامل مڠوكور تيڠكت اكميانن مهباڽ .كهيدوڤن يڠ ِبءيق دان ڬنجرن
كباءيقن اكن دبريكن سچارا عاديل مڠيكوت معل يڠ دَّلكوكن .لاليك دان وانيتا اداَل
ڬانديڠن يڠ ملڠكڤي ،ساليڠ منولوڠ دامل ملقساَنكن تڠڬوڠجواب رسات ساليڠ
منجاڬ دان مليندوڠي اونتوق كسجهرتاءن برسام .فرمان هللاlددامل سورة
التَ ْوب َة اَّيت :71
ﲅﲇﲈﲉﲊ
ﲆ
ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲒﲔ
ﲓ
ﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲖﲘﲙﲚﲛ
ﲕ ﲗ

ﱠ ﭐ4

مقصودڽ :دان اورڠ ٢يڠ براميان ،لاليك دان ڤرمڤوان ،س هباڬْي مريك منجادي
ڤنولوڠ ِبڬي س هباڬْي يڠ َّلءين .مريك مڽوروه بربوات كباءيقن ،دان منچڬه درڤد
بربوات كجاهنت ،مريك منديريكن صالة ،منوَنيكن زاكة ،رسات طاعة كڤد هللا
دان رسولڽ .مريك اكن دبري رمحة اوليه هللا .سسوڠڬوهڽ ،هللا هما ڤراكس ،هما
بيجقسان.
Ayat Al-Quran
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ڤارا جامعة يڠ داكس هييي هللا،
س باڬاي ڤميڤْي ددامل كوارڬ ،جاڠنهل وانيتا دخيانيت دان دتيندس،
س باليقڽ برڤڬڠ تڬوه دڠن أمانه يڠ دبريكن سالرس دڠن س بدا رسول هللا ﷺ،
ات َصا ّح ُب ُ ُْك فَدَ ُعو ُه( .رواية الرتمذي)
خ ْ َُريُ ُْك خ ْ َُريُ ُْك ّ َله ّ ّْهل َو َأَنَ خ ْ َُريُ ُْك ّ َله ّْيل َوا َذا َم َ
ِ
ارتڽي :س باءيقِ-بءيق اكلْي اداَل يڠ ڤاليڠ ِبءيق ترهادڤ اهيل كوارڬاڽ ،دان اكو
اداَل اورڠ يڠ ڤاليڠ ِبءيق ترهادڤ اهيل كوارڬاكو ،اڤابيال ْصابة اكلْي منيڠڬل
دنيا مك بياركنهل دي (تيڠڬلكنهل دي جاڠن ممبيچاراكن كبوروقن-كبوروقڽن).
منرب مڽرو مسلمْي كڤد ڤريڠنت ٢بريكوت:
ڤراتم :منجاڬ دان مملهيارا كحرمنت وانيتا دڠن ممستيكن ڤڠليبنت مريك دسوملي
دڠن ادب دان اخالق اسالم رسات تيدق مڽالهيي ڤراتورن دان َشيعة هللا.l
كدوا :مڠيعرتاف كبولهين دان كوڤاَّيءن وانيتا اڬر مريك سام ٢داڤت ممربيكن
سومبڠن تناڬ دان فيكرين اونتوق مكعمورن دان كسجهرتاءن نڬارا.
كتيڬ :مڠهرڬاءي هباوا وانيتا دكورنياكن دڠن نلوري اكس يه سايڠ دان اكس هين
بلس يڠ تيڠڬي ،يڠ ساڠت دڤرلوكن اونتوق مڠاسوه دان ممبيبيڠ انق ٢دامل
حرست ممبنتوق ڬيرنايس ُأولُو ْ َاللْ َباب.
كمڤت :مڠينصايف هباوا وانيتا مميكول بنب تڠڬوڠجواب لبيه برت دامل كهيدوڤن
بركوارڬ ،برموَّل درڤد مڠاندوڠ ،مالهريكن ،مڽوسوكن ،ممبرسكن ،منديديق دان
منديواساكن انق.
هللا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ِْن َوا ََّي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال آ ََّي ّت َو دّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي
َِب َركَ ُ
هللا
الس ّم ْي ُع ِالْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُق ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ د ِْن َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َْي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َْي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُمي.
ِ
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Khutbah Kedua

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا يُ َو ّ ْ
َشيْ َك ََلُ،
هللا َو ْحدَ ُه ََّل َ ّ
ايف ّن َع َم ُه َو ُي َاك ّ ُِف َم ّزيدَ هَ .أ ْشهَدُ َأن لآ ا َ ََل ا ََّل ُ
ُ َ دِ ِ
دَنَ محمد6
د
َ
ّ
ّ
س
كْ
ي
َل
ع
ر
ِب
و
ّل
ّ
ّ
ُ
َ
َو َأ ْشهَدُ َأ َن َس ديّدَ َنَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْوَلُ .اللهُ َم َص ّل َو َس ْ َ َ
َ د ََ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َْيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َوعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َْي.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مسلمْي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعْي .جاڬاَل هوبوڠن دڠن
هللاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢هللا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده ،تراواتم
صالة فرض برجامعه .ڤرِبڽقن صلوات دان سالم كتس جوجنوڠن برس نيب محمد ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8ﭐ

اللَهُ َم َص ّ دل عَ ََل ُم َح َمد َوعَ ََل أ ّل ُم َح َمد َ ََك َصل َ ْي َت عَ ََل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ ََل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي َ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 ْ َمي َوعَ ََل أ ّل ا ْب َراه ْ َمي ّ ْيف ال َعال ّم ْ َْي ان ََك َمح ْيد
ِ
ِ
ِ9
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن َْي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َم ّج ْيدَ .اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم َْي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َو َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل د ْف
ول ّ
ب َ ْ َْي ُقلُوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّيف ُقلُ ّوهبّ ُم ْاَّلمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّبد ْهتُ ْم عَ ََل ّم َ َّّل َر ُس ّ
هللا ﷺ .اللَهُ َم ا ْج َع ْل
ّن َســأ آ َء َوبَنَ ّ
الس ْ َـرت
ات الْ ُمس ّل ّم َْي َصــا ّل َحات تَ ّقيَـات قَــا ّن َتات تَأآئّ َباتَ ،و َحبد ْ
ّـب لَه َُن ّ د
ابَ ،وا ْغ ّر ْس ّف ّهي َن الْ َح َيــا َء َوال َع َفـاف .اللَهُ َم َوا ْح ُر ْسه َُن ّم ْن َد َع َو ّات الْ ُمـ ْف ّس ّدين،
َوالْ ّحج َــ َ
ــات الْ ُم ّـضـ ّلدْيَ ،وا ْج َع ْل ُق ْد َوَتَ ُ َن ُأ َمـهــَ ّ
َو ّد َعــاي َ ّ
ات الْ ُم ْؤ ّم ّنْيّ ،ب َر ْ َمح ّت َك ََّي َأ ْر َح َم َالر ّ ّ
امحْي .اللَهُ َم
ْاس ُ ْرت َع ْو َرا ّتنَا َوأ آ ّم ْن َر ْوعَا ّتنَا .اللَهُ َم ْاح َفظْ ّن َسأ آ َءَنَ ّم ْن ُ ّ د
ك َم ْك ُروه َو ُس ْوءَ .اللَهُ َم ا ْدفَ ْع َعنَا
الْ َب َال َء َوالْ َو َِب َء َوالْغ ََال َء َوالْ ّم َح َن َوالْ ّف َ َنت َما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َن َع ْن ب َ َ َّلَنَ هَذا َخ َاص ًة َو َع ْن
َسائّ ّر بُ ْ ََلان عَا َم ًة.
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Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
9 Doa untuk kaum muslimin
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َّي هللا! َّي َر َب ال َعال َ ّمْي! جاديكنهل ڤارا مسلمه اكيم وانيتا صاله ،منديريكن صالة،
منطاعيت ايبو ِبڤ دان سوايم ،منوتوڤ عورة ،منجاڬ مرواه كوارڬ ،برشكور دان
ريضا دڠن اڤ يڠ اد ،رسات دهيندري درڤد سڬاَّل تيڤو داي دان مارا هباي.
َّي َر َزاق ،بركتيهل مهبامو يڠ ملقساَنكن تونتوتن زاكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق يڠ
برليڤت ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن فُ َقراء
دان َم َساكْي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
َّي َذا الْ َج َال ّل َواَّل ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان اكيم اڬر
منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت ساَل ڬوَن هرات بندا بوكن ميليك اكيم ،ممربي ااتو
مرنميا رسواه ،مڽالهڬوَنكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن اكيم ترماسوق
دامل ڬولوڠن يڠ مڠاِبيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن.
اِل الْ ُم ْ ّ
َّي َم ّ َ
ل ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤيڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبامو يڠ أمانه دان اخالص،
رسات تڬس َّلڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقساَنكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
َّي َم ّاِلَّ ،ي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما
موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن
املرحوم سلطان أزلن حمب الين شاه املغفورَ-ل دان راج ڤرماءيسوري ڤرياق دار
الرضوان توانكو زارا سالمي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

هللا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُك ُر ْو ُه عَ ََل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ َّّل ْك ُر ّ
هللا ي َ ْع َ ُّل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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