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 سي نڬاراااسڤير امانهڤكرجا 

 ٧١٠٢هاري ڤكرجا 

 (ه٠٤٤١شعبان  ٧٢/ م٧١٠٢ مي ٣)

 ُ ِ مِْن شُرُورِ َأنْف ُ بِالل ّٰه ُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُه ِسنَا ِإن َّ الح
ا مُْرِشدًا.وََسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰ   هُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

َلل َّ  ُ وَرَُسوْلُهُ، ا دًا عَبْدُه ُ َأن َّ مُحَم َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَد ُ لَا شَرِ ُ وَحْدَه ا الل ّٰه َ ِإل َّ ا ِإلََٰه ُ َأْن ل َّ ُ َأشْهَد م َّ ه
 َ دٍ وَعَل ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  ى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل 

كُْم تُْفلِحُ  ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ قُوْا الل ّٰهَ، اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ  ونَ.َأم َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ   ھہ  ھ        ھ  ھ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ب مڽرو كڤد سلوروه قوم مسلمين سوڤاي كيت برتقوى يليا اين، خطوڤد هاري يڠ م

كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. 

 .خيرة كلقأن دءاكجاي وليهامودهن كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن اورڠ يڠ ممڤر-موده

يڠتي جاس ڤارا ڤكرجا. جوسترو امي ستياڤ تاهون تله دڤيليه باڬي ممڤر 1تاريخ 

 “.سي نڬاراااسڤير امانهڤكرجا ” :ڤد هاري اين اياله هايت، تاجوق خطب

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

سيكتور  اڤ جوا ن كڤدءانسان يڠ اكن مننتوكن كجايإڤكرجا چمرلڠ اداله مودل 

سام اد  ٧مشاركت مروڤاكن ڤكرجا دالم سكوڤ دان بيدڠ ماسيڠن. سموا اڠڬوتا ءاڤكرج

ن اداله ساتو ءان. ڤكرجءاوسهان دان ڤرءدالم سيكتور ڤرخدمتن عوام، سواستا، ڤرنياڬا

تونتوتن إسالم سباڬاي جالن منداڤتكن نفقه اونتوق مڽارا كلوارڬ. سسوڠڬوهڽ إسالم امت 
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ي دالم اينتڬريت سرتامينتل دان زيكل منيتيقبرتكن اسڤيك كبوليهن، كڤاكرن، كقواتن في

 ةالقصص، اي ةن. ڤركارا اين جلس منروسي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورءاڤكرج

  يڠ برمقصود: 62

مبيلله دي منجادي نتارا ڤرمڤوان يڠ بردوا ايت بركات: واهاي ايه، اأساله سأورڠ د”

له اق اورڠ يڠ ايه امبيل بكرجا اييءبا-يقءمباال كمبيڠ كيت﴾ سسوڠڬوهڽ سبااورڠ اوڤهن ﴿مڠ

  .“امانهوات الڬي قاورڠ يڠ 

ن دان كقواتن، جك اد ڤد ءايت كڤرچايءدوا صفة اين يا-، كدوايراغمنوروت الَم

اداله  القَو ِّىونتوڠن دان كبرحاصيلن. صفة أستياڤ ڤكرجا، مك دي اكن منداڤت ك

كاال اكڤن دان كتليتينڽ. مانورڠ ڤكرجا يڠ منچاكوڤي باكت، كماهيرن، كچأنسي سسيتيكومڤ

ورڠ ڤكرجا يڠ منچاكوڤي كتلوسن، كجوجورن دان أڤوال اداله اينتڬريتي سس ينمَِّالأَ صفة 

  جواب يڠ تيڠڬي دالم ديريڽ.ڬوڠراس برتڠ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ن، برللواساڽ ءاڤد ماس كيني، كيت سريڠ دخبركن دڠن ڬجاال ساله الكو دالم ڤكرج

برباڬاي الڬي ايسو يڠ منونجوقكن كجاتوهن نيالي اينتڬريتي دالم سيكتور رسواه دان 

ي ءورڠ ڤكرجا ايت ممڤوڽاأن. اين ساڠت ممبيمبڠكن كيت كران مسكيڤون سسءاڤركرج

  .، اياڽ بلوم منچوكوڤي انتوق ممڤركوكوه اينتڬريتينقنسي دان كالييكومڤت

  ؟امانهرالنڽ، باڬايمان اونتوق كيت منجادي ڤكرجا يڠ بءڤرسو

ن اهلل سبحانه ءضايه كريءنية اونتوق مران. ءالوروسكن نية كتيك ملقساناكن ڤكرجڤرتام: 

ن قوهكن درڤد كروسءن دان دجاقيءره كباأوتعالى سوڤاي كيت اكن دڤليهارا دان دبيمبيڠ ك

 مورل دان اينتڬريتي.

هلل سبحانه وتعالى يمان دان كيقينن كڤد اإ. يمان كڤد اهلل سبحانه وتعالىإكدوا: تيڠكتكن 

يمان ايت اياله إورڠ. اين كران حقيقة أدالم ديري سس امانهاداله اساس كڤد تومبوهڽ صفة 

يتكن دڠن ءسريڠ دكا امانهوسها مندكتكن ديري دڠن توهنڽ. جوسترو ايت، اورڠ برأسس
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، ضي اهلل عنهنس بن مالك رأمام احمد تله مروايتكن درڤد إيمان دان بڬيتوله سباليقڽ. إ

 ڤرنه برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصبهاوا رسول اهلل 

 ُ ِمَْن لَا عَْهدَ لَه ِمَْن لَا َأمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيَن ل يمَانَ ل  َلَا ِإ

، دان تيدق ﴿سمڤورنا﴾ امانهيمان باڬي اورڠ يڠ تيدق إتيدق ﴿سمڤورنا﴾ ”برمقصود: 

  “اڬام باڬي اورڠ يڠ تيدق منونايكن جنجي.

ديري درڤد ممبوات  س برالكو عاديل دان منجاڬ كتيڬ: تونايكن حق كڤد يڠ برحق، سنتيا

 :85 ة، اياءالنس ة. فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورنءياانياكظاليمن سرتا ڤڠ سبارڠ 

  ىۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

 وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ    وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ

كڤد  امانهوه كامو سوڤاي مڽرهكن سڬاال جنيس سسوڠڬوهڽ اهلل مڽور”برمقصود: 

نسي، ﴿اهلل مڽوروه﴾ ءانتارا مأڽ﴾، دان اڤابيال كامو منجالنكن حكوم دااهليڽ ﴿يڠ برحق منريم

كامو مڠحكوم دڠن عاديل. سسوڠڬوهڽ اهلل دڠن ﴿سوروهنڽ﴾ ايت ممبري ڤڠاجرن يڠ 

 “سنتياس مليهت.مندڠر، الڬي  يقڽ كڤد كامو. سسوڠڬوهڽ اهلل سنتياسءبا-يقءسبا

دالم كالڠن  حالإصيقي ديري دان مالكوكن ءوسها ممڤرباا، برهمڤت: سنتياس برمحاسبأك

ين بركرجا اونتوق منداڤتكن نفقه دان كڤرلوان هيدوڤ، اومت إسالم جوڬ ءسال مشاركت.

 نسان يڠ تيدقإدسوروه سوڤاي ممبري ڤرهاتين كڤد ڤمباڠونن ديري دان مشاركت. سباڬاي 

يقي ءسبارڠ ككورڠن، كيت دسارنكن سوڤاي سنتياس منمبه علمو اونتوق ممڤربالڤس درڤد 

 . يقءيڠ لبيه با مشاركت ممبيناديري دان مڠڬوناكن سومبر يڠ اد اونتوق توروت مڽومبڠ دالم 

 درحمتي اهلل سكالين، مسلمين يڠ 

تكن وسها اونتوق منداڤاإسالم اداله اڬام يڠ مڠنجوركن سوڤاي اومتڽ بركرجا دان بر

، سمبيل ليوا، چوري تولڠ دان خيرة. جوسترو ايت، صفة مالسأن ددنيا دان جوڬ دقيءكبا

اهلل يڠ دتنتوكن اداله سياڤا  ةسأومڤاماڽ بوكنله درڤد اجرن إسالم. ماله دالم حال اين، سن
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نس أتله مروايتكن حديث درڤد  حمه اهللمام مسلم رإوسها مك دياله يڠ اكن برجاي. ايڠ بر

 :برسبداتله  ملسو هيلع هللا ىلص، بهاوا رسول اهلل ضي اهلل عنهربن مالك 

ُ  ِإن َّ الْكَافِرَ ِإذَا عَمَِل َحسَنَةً ُأْطعِمَ بِهَا ُطعْمَةً مِنَ  ِخر هَ يَد َّ ا الْمُؤْمُِن فَِإن َّ الل َّ نْيَا وََأم َّ  الد ُ
نْيَا عَلَى َطاعَتِهِ. يُعْقِبُهُ رِْزقًا فِي الد ُ َ  َلَهُ َحسَنَاتِهِ فِي اْلآِخرَةِ و

ق، يءن يڠ باءاسسوڠڬوهڽ سأورڠ كافير اڤابيال دي مالكوكن سواتو ڤكرج”برمقصود: 

ورڠ مؤمين، أسكاال باڬي ادي اكن دبري ماكن ﴿حاصيل﴾ دڠنڽ سواتو ماكنن درڤد دنيا. مان

ڤداڽ رزقي ددنيا كران خيرة دان دسوسولكن كأن دقيءسسوڠڬوهڽ اهلل تله مڽيمڤن باڬيڽ كبا

 “كطاعتنڽ.

-يث اين، اهلل سبحانه وتعالى تيدق اكن برالكو ظاليم ترهادڤ همبابرداسركن حد

وسها دان اورڠ برأڽ. سكيراڽ سساتس دنيا سكاليڤون همبا ايت كوفور كڤدأهمباڽ د

ن ددنيا اين، اهلل سبحانه وتعالى اكن ممبريكن ءاسوڠڬوه مالكوكن سسواتو ڤكرج-برسوڠڬوه

درڤد اهلل سبحانه وتعالى. حديث اين  له رحمةيحاصيل يڠ برسسواين دڠن اوسهاڽ. اين

وسها كران هابوان ايمان سوڤاي راجين بركرجا دان تكون براجوڬ اداله ڬالقن باڬي اورڠ يڠ بر

  .خيرةأاداله ددنيا دان د وليهامريك ڤر اكنيڠ 

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 ينا دبولن دفرضوكن يڠ ڤواسا عباده ڤستيڽ،. الڬي هاري ببراڤ تيبا اكن رمضان

 دالها برتقوى يڠ اورڠ. برايمان يڠ اورڠ ستياڤ ديري دالم تقوى نيالي مڠوكوهكن اونتوق اداله

 ديمنجا اين رمضان دبولن تربيه سمستيڽ. نءڤكرجا دان ڤركارا ستياڤ دالم مانها يڠ مريك

 كيت يڠ مانها دان تڠڬوڠجواب ترهادڤ ماله عباده اوروسن دالم سهاج بوكن يقءتربا جالن

 وقاونت عزم بولتكن كيت ماريله. چبوريد يڠ سيكتور ستياڤ دالم ڤكرجا سباڬاي ڤيكول

 كورڠڽ السن سباڬاي ڤواسا كلتيهن منجاديكن تيدق دان رمضان دبولن بكرجا تكون لبيه

 هسبحان اهلل درڤد بسر ساڠت وليهارب كيت اكن يڠ ڬنجرن كران بكرجا اونتوق موتيۏاسي

 .وتعالى
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كيت  ٧ڤد هاري اين، كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل اونتوق سام هخيري خطبامڠ

 :اياله منفعتكن

يت ءيا ينمَِّالأَ نسي دان يتييت كومڤءيا القَو ِّىصفة ي ءڤركرجا يڠ برجاي ڤرلوله ممڤوڽاڤرتام: 

  اينتڬريتي.

من لقكن انچينڬارا دان ڤارا ڤكرجا باڬي مڠاڤرلو دترڤكن كڤد ستياڤ ورڬ امانهصفة كدوا: 

 ن سرتا كموندورن كڤد اڬام دان نڬارا.كروڬي

ددنيا دان   يق اكن منداڤت حاصيلءن يڠ باءاسأورڠ مؤمين يڠ مالكوكن سواتو ڤكرجكتيڬ: 

  خيرة كلق.أوليه ڬنجرن درڤد اهلل سبحانه وتعالى دابر

 ةدان حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور يكيت سلم٧اخيرڽ، ماريله سام

 :79 ةل، ايحالن

 ڃ ڃ چ چڃ 

  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

، يمانالالكي اتاو ڤرمڤوان، سدڠ دي بر ڤدسسياڤا يڠ برعمل صالح، در”: برمقصود

يق دان سسوڠڬوهڽ كامي ءمك سسوڠڬوهڽ كامي اكن مڠهيدوڤكن دي دڠن كهيدوڤن يڠ با

 “كن.ااڤ يڠ مريك تله كرج ڤديه درال يڠ لبااكن ممبالس مريك، دڠن ممبريكن ڤه

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ  هُ لِي وَل َكُْم بِالقُرْءَاِن العَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ بَارَكَ الل َّ
مِيُْع العَلِيْمُ. َأقُوُْل قَوْ  هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلاَوَتَهُ ِإن َّ هَ  لِياْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ هَذَا وََأْستَغْفِرُ الل َّ

َمِيِْع الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاتِ  وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت فَاْستَغْفِرُوهُ فَيَا فَوْزَ  الْعَظِيْمَ لِي وَل َكُْم وَِلج
ِبِيْنَ. ائ َيَا َنجَاةَ الت َّ يَْن و  الْمُْستَغْفِرِ
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خطبة كدوا

 ِ ِينَ  رَب ِ  الحمْدُ لِل ّٰه َم اِلح ِينَ ،َالْعَال لَاةُ وَالس َّ  ،وَنَاصِرِ الْمَْظلُومِينَ  وَلِي ِ الص َّ يِي ِ وَالص َّ لَامُ عَلىَ الن َّ
ينَ  اهِرِ ِ الط َّ ِ وََأْصحَابِه قِينَ ، وَعَلَى آلِه ِ الْمُرَْسلِينَ وَِإمَاِم الْمُت َّ ابِعِينَ  ،اْلَأمِينِ، َصْفوَة وَعَلَى الت َّ

 ْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن.وَمَْن تَبِعَهُْم بِإِ 

ُ َأْن  ُ َأشْهَد َ ِإلا َّ الل ّٰه ا ِإلٓه ُ أن َّ َسي ِدَنَا  ل َّ يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق ُ الْمُبِينُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا وَحْدَه
ادُِق الْوَعْدُ اْلَأمِينُ. دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ، الص َّ  مُحَم َّ

ا ِ  َأم َّ َ الل ّٰه َ بَعْدُ، فَيَا عِبَاد قُوا الل ّٰه ُ ، اِت َّ ِ ، َحق َّ تَْقوَاه ِ الْ َجمَاعَة َ َصلَاة وَُكونُوا  ،وَحَافِظُوْا عَلى
 ِ ِنَفْ ِإْخوَانًا مُتَحَاب ِينَ فِي الل ّٰه ِسهِ، وََََّ َّ  . وَاعْلَمُوا َأنَ  الل ّٰهَ ُسبْحَانَهُ وَتَعَالَى َأمَرَكُمْ بَِأْمرٍ بَدََأ فِيْهِ ب

َئِكَتِهِ  ِ بِمَلا ِ  الْمُسَب ِحَة يلِهِ:بِقُْدِسه   ، فَقَاَل الل ّٰهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
 ْ ب ِ دِنَا ِإ دٍ وَعَلَى َسي ِ دِنَا مُحَم َّ َبَارِْك عَلَى َسي َ و َا بَارَْكَت عَلَى سَ آرَاهِيْم دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ ِيْنَ ِإن َّ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

اشِ  ِ الر َّ ُلُفَاء هُم َّ عَِن اْلخ ، وَاْرَض وَاْرَض الل َّ َ وَعُثْمَانَ وَعَلِي ٍ دِيَن المَْهدِي ِينَ : َأبِي بَكْرٍ وَعُمَر
حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  ئِرِ الص َّ هُم َّ عَْن سا االل َّ َ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ عَهُْم م

 .رَمِينَ بِمَن َِك وكَرَمَِك وَِإْحسَانَِك يَا َأكْرَمَ اْلَأكْ 
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هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.  الل َّ

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا والل َّ
ري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَةُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى بِالل ّٰه س

بِْن ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل ّٰه.   َشاه ا

 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى الل ّٰه حاجه عَزِيْزَةْ  )تُونكو( َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ْ الَهُ وَرَعَايَاهُ مِنَ الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَال هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ ُ الل َّ ؤْمِنِينَ م
 َ اِحمِينَ . و  الْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، مَالِيزِ آمِناً مُْطمَئِن ًّ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

 ُ هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم ِ مَكَاٍن وَِحيْنٍ، وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخْذُْل الل َّ ْسلِمِيْنَ فِْي كُل 
 مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن.

 ْ ِنَا، وََأْصلِْح ذَاَت بَي ب هُم َّ َأل ِْف بَيْنَ قُلُو لاِم، وََنج ِنَا مَِن الظ ُ الل َّ لُمَاِت نِنَا، وَاهْدِنَا ُسبَُل الس َّ
َبَارِْك لَنَا فِي َأْسمَاعِنَا، وََأبَْصارِنَا،  ورِ، وََجن ِبْنَا الْفَوَاِحَش مَا َظهَرَ مِْنهَا وَمَا بَطََن، و ِإلَى الن ُ

ِنَا، وَتُْب عَلَيْنَا إِ  ات ي َّ ِنَا، وََأْزوَاِجنَا، وَذُر ِ ب ِ وَقُلُو ِحيمُ، وَاْجعَلْنَا َشاك اُب الر َّ و َّ يَن ن ََّك َأنَْت الت َّ رِ
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هَا عَلَيْنَا نْيَا حَ لِنِعَمَِك، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْك، قَابِلِينَ لَهَا وََأتِم َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ سَنَةً وَفِي الآِخرَةِ . ر
ارِ.   َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ   چ  چ  چ 

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا ُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه ُ عَلَى نِعَمِه َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم الل ّٰه
 وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 


