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  خطبة جمعة

 اومة يڠ عاديل دان فيليهن

دُ  َمح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله كُحُٱَّله
َ
ََُُمةَُبَنَعُحَُرَمَناأ لََناُ،ََلمَُسُحالح َُُوفَضه َُُمنََُُكثَيُرََُعَ

ََُالح  شُحُ.َم
َ
نأ

َ
ُأ َُهد 

ُ ُُـ َََُُِّله َُِّله ُ ٱَُه ُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ََ ُ ََ َك ََ ُُ،ۥُ حُٱََ  لحُل ُم   ََ َُو ُمُحۡلحَُٱَ  ََُعَ َو َُوه  ُحد  ََ ُ َ
  ُ ُقََديرُ ُ ُ.ءر

شُح
َ
َُعبُحَوأ ًدا َمه ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُ ُۥد   َ و رُحُ،ۥَورَس 

َ
ُأ ُٱَسلَه  َُونََذيًرا ُبََشًيا َُّلِله  اَعةَُٱُيََدَيَُبيح دهىُ.لسه

َ
ُفَأ

ُٱ
َ ُُ،َمانَةَُلح ُُ،لر ََساََةَُٱَوَبلهَغ ُٱَونََصَح

ةَُلح  ُُ،مه َُِف َُجَهادَهَۦٱوََجاَهَد َُحقه َ َُحهُ للُهٱُ.ّلِله َ ُوََسل  َ
َُصل  َُه

َُُوَبارَكُح َُوق دُحََعَ ُوََشَِععََنا دُرَُوتََناَُحبَببََنا َمه ُُم  ُ، ِإَوَماَمَنا َ َُٱنََب  ُلرهحح ُوََشَِعَ  ُٱةَ
َُُةَُمُهلح  ََ ُآ َوََعَ

ه ُُۥتَبََعهُ َُوَمنُحبَهَُحُحَوَصُ ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ
اَُبعُح مه

َ
ُ:دُ أ

َُ واُْٱُ،َفَعاَُعَباَدُٱّلِله َُٱتهق  َُُ.ّلِله د واُفَإ َوىَوتََزوه ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخيح ونَُُ،نه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح

کفد هللا دڠن مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان منيڠݢلکن کامو هللا، برتقواله  2واهي همبا

)انتوق دنيا سهيڠݢ اخيرة( اياله بکالن  2سݢل الرڠنڽ. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك

 يڠ برتقوى کفد هللا. 2اورڠ ڠݢوهڽ برجاي دان سالمتلهبرتقوى. مك سس

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

 ماريله کيت مندڠر دان ممهامي فرمان هللا تعالى:

ََُ َ َُُوَكَذ ل ََُعَ َهَدا َء ُش  ْ ون وا َك  َ ُتل  ُوََسٗطا ٗة مه
 
ُأ َح ُُٱنلهاَسَُجَعلحَن ك  وَن ول َُوَكك  ُٱلرهس 

َُشَهعٗداُۗ َح  [٣٤١:  بقرة]سورة الَُعلَعحك 

يڠ عاديل  ة، اوم(اسالم ةاوم)كامي تله منجاديكن كامو  (ول )فدان دمكين مقصودڽ(: )

ي منجاد (محمد)مأنس ي دان اڬر رسول  (ربواتن)فيليهن اڬر كامو منجادي سقس ي اتس فدان 

 .كامو (ربواتن)فسقس ي اتس 
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دڠن  2فݢڠ سڠݢوهاية اين اداله فوجين هللا کفد اومة محمد صلى هللا عليه وسلم يڠ بر 

منجادي اومة چونتوه کفد اومة يڠ  دان ايمان دان برعمل دڠن اجارن اسالماجارن اسالم، بر 

ألين دسلوره دنيا، کران کداتڠن نبي محمد صلى هللا عليه وسلم منجادي رسول کفد سلوره 

م ال مأنس ي سهيڠݢ هاري قيامة. والوفون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تله وفات، اجارن اس

در بوکن سق مريكتيدق ماتي. يڠ مڽمبوڠ اجارن ايت اياله اومة محمد صلى هللا عليه وسلم. 

، برعمل انتوق ديري سنديري  دان اسالم دڠن هاڽ مڠوچف دوا کليمة شهادة 2منجادي اورڠ

مڽمفيکن اجارن  مريكمنجادي چونتوه کفد سلوره مأنس ي.  تتافي دالم ماس يڠ سام مريك

 تکن مأنس ي دڠن اجارن اسالم.اسالم دان مڽالم

ڽ اجارن 2سجق نبي ادم سهيڠݢ هاري قيامة، ساتو 2دان رسول  2اݢام نبي اداله اسالم

 يڠ دتريما اوله هللا سبحانه وتعالى.

َينََُُِنُه ََُعنَدُُٱل  ُُۗٱّلِله  َ َل  َسح
 [٣١:  ]سورة آل عمرانُُٱلح

 اياله اسالم.)مقصودڽ(: سسڠݢوهڽ اݢام )يڠ بنر دان دريضأي( دسيس ي هللا 

واس بسر ک سبواهبتاف هيبتڽ اجارن اسالم اين افبيل راج روم، سئورڠ راج يڠ مميمفين 

 2رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مڠاجق راج روم دان فڠيکوتڽ دري  دنيا دزمانڽ منريما سورت

 ماسوق اسالم:

َلُُق لحُ هح
َ
أ ُِۢبَبُحُٱَحَكَت بََُيَٰٓ َُسَوا ء ََُكََمةٖ َََُِْل  ا َُتَعالَوح َُِّله ب َد َُنعح ّله

َ
ُأ َح َُوَببحَنك  ََُنَنا َُوَّلُُٱّلِله

ََكُبَهَُ ُُۦن ۡشح َنُد وَنَُشيح َباٗباُم  رح
َ
ًضاُأ َناَُبعح َهُاَُوَّلَُتتهَذَذَُبعحض  ول واُُْٱّلِله اَُْفق  َهوح ُْٱفَإَنُتََو وا َهد  ُشح

َُ نهاب
َ
وَنُُأ لَم  سح  [٤٤:  ]سورة آل عمران٦٤ُم 

ڠ د ساتو كلمة يفكتاب، ماريله كال : واهي اهل(حمدي مواه)تاكنله ك)مقصودڽ(: 

ق دان كيت تيدينكن هللا يت كيت سموا تيدق مڽمبه مل أيبرسمأن انتارا كامي دڠن كامو، 

اڬين هن سبهاڬين دري كيت مڠمبيل اكسب ول فون دان جاڠن فجوا  سكوتوكن دڠنڽ سسوات

دين جك مريك ن دري هللا. كميكن سل 2وجا دان دديوافيڠ د 2نتوق دجاديكن اورڠين ايڠ أل 

د مريك: سقسيكنله كامو بهوا فتاكنله كمك ك اڽ(اڠڬن منريم)اليڠ فبر  (كتاب ايتال اهل)

 .اسالم 2ڠڬوهڽ كامي اداله اورڠسس
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راج روم يڠ منريما سورت ايت ممرينته سفاي دچاري سئورڠ يڠ داتڠ دري مکة برنياݢ 

. يڠ دتموي اياله ابو (اس بسر دزمان ايت، کو دشام )فوست کراجأن روم تيمور اتو بيزيتين

ايت بلوم الݢي ماسوق اسالم دان ماسيه مننتڠ رسول هللا صلى  يڠ کتيكسفيان رض ي هللا عنه 

هللا عليه وسلم. بليو دفڠݢيل اوله راج روم دڠن مڠݢوناکن جروبهاس )فنترجمه(. افبيل راج روم 

ابو سفيان يڠ ماسيه کافر ايت تيدق مڽوأل ابو سفيان برکنأن دڠن اݢام اسالم، منجاديکن 

بوله بربوهوڠ. بليو مڠاکو بهوا اجارن يڠ دباوا اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مڠاجق کفد 

يڠ حرام سفرت برزنا، مماکن بڠکي، منيڠݢلکن  2توحيد مڠأساکن هللا، منيڠݢلکن فرکارا

 . ڠ بأيكمڠاجق کفد ي سرت فرموسهن دان فمبونهن

رامي "ابو سفيان منجواب،  "سيافکه يڠ رامي منجادي فڠيکوتڽ؟"ل الݢي، راج روم مڽوأ

روم مڽمفوق، . راج "2مودا يڠ تيدق تاهو اف 2مسکين دان اورڠ 2فڠيکوتڽ درفد کالڠن اورڠ

 "دزمان دهولو. 2اداله فڠيکوت رسول ايت  "مريك

خت دان راج روم منريما حقيقة، نامون دي تيدق منريما اݢام اسالم کران سايڠکن ت

 سايڠکن کروس ي دان کدودقکنڽ. سرت سيڠݢهسان، سايڠکن مهکوت يڠ دجونجوڠ

کراجأن روم دجاتوه دان تومبڠکن يڠ دزمان سيدنا عمر ابن الخطاب رض ي هللا عنه 

مڽببکن راج روم ترفقسا مالريکن ديري. سبلوم مالريکن ديري، دأرهکن سئورڠ فريسيق انتوق 

. (رياشام اتو سروم تيمور)منعلوق  ستله مريك اورڠ اسالممڠينتيف افکه يڠ دالکوکن اوله 

َُِفُُانُ سَُرُْف ُُلَُعُُْاللُهَِفُُانُ بَُهُْرُ يڠ ساڠت هيبت،  2اداله اورڠ كمري"، فريسيق ايت داتڠ ممريتاهو
يڠ براني فد سياڠ  2عبادت يڠ ساڠت قوات فد مالم هاري دان فهالون  2)مريك اداله اهلُ.ارَُهَُانلهُ

 "سنديري يڠ منچوري اکن دفوتوڠ تاڠنڽ. نق راج مريكعاديل دمان کالو اساڠت  ، مريكهاري(

لو کا .دمي مندڠر اوچافن ايت، راج روم تروس برکات، "سالمت تيڠݢل، واهي بومي شام

 ايتله يڠ ممرينته نݢريڽ، تيدق اد هارفن الݢي انتوق اکو کمبالي."

 ن.فقسأتنفا م فندودق شام مڠانوت اسال مڽببکن يڠ عاديل سلفسڽ  نهافمرينت

ه کواس بسر سبوا ،بݢيتو جوݢ کداتڠن تنترا اسالم دواليه تيمور مڠهادفي ايمفاير فرس ي

دنيا، افبيل فڠليما تنتراڽ، رستم برتاڽ کفد ربعي بن عامر، اوتوسن يڠ دهنتر اوله سعد بن ابي 

؟ کاننمق چوکف اتو تيد وقاص کفداڽ، "افکه کداتڠن کامو کران الفر، کران ماهوکن بنتوان
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کامي سڠݢوف ممبري هرت کفد  دان کفد کامو دڠن چوکف 2امي سڠݢوف ممبکلکن مکاننك

 کامو."

 ربعي بن عامر منجواب دڠن تݢس:

 ُ َُُابَْتَعَثَناُنَل ْذرََ َُمْنَُشاَءَُمْنَُعَباَد َُااّلِله َََُِلَُعَباَد َُاّلِله ُُرَُوُْجَُُنُْمَُوَُُ،َْعََبادَ
ْ ُا

َ
ُانَُيَُدُْل

ُُْلَُدُُْعَََُلَُُِ َخَر َُعَُُسَََُلُاَُُِعَُنُْالُدُعقَُضَُُنُْمَُوَُُ،مَََُلُسُْلَُا
َ
نَْعاَُواْل ُ.ةَُالد

)مقصودڽ(: هللا يڠ ممبڠكيتكن كامي انتوق مڠاجق سسياف يڠ ماهو درفد 

 2ممفرهمباكن ديري كفد سسام مخلوق كفد ممفرهمباكن ديري هاڽ كفد هللا، درفد اجارن 

دنيا يڠ سمفيت كفد دنيا يڠ لواس سهيڠݢ )اڬام( يڠ ظاليم كفد كعاديلن اسالم، دان درفد 

 اخيرة.

سهاج اسالم ممرينته فرس ي، رعية  كاي براخير دڠن جاتوهڽ کراجأن فرس ي. سبأي

ماسوق اسالم افبيل مليهت عاديل دان بأيکڽ اسالم. راج فرس ي يڠ مالريکن  2فرس ي بردويون 

تيدق  ڽ دڠن االسن، کالوديري دفرباتسن، مڠهنتر اوتوسن کفد مهراج چينا، مموهن بنتوان دري

 دبنتو، اورڠ اسالم اکن ماسوق کنݢري چينا. 

 اسالم افبيل مريك 2کوکن اوله اورڠمهراج چينا برتاڽ کفد اوتوسن فرس ي، "افکه يڠ دال

 منعلوق فرس ي؟"

ممرينته تيدق سفرت راج کامي. راج کامي ظاليم، سدڠکن  ايت منجواب، "مريكاوتوسن 

ريما کداتڠن . رعية من2اديل دان مندافت سمبوتن رعية سهيبتڽاورڠ اسالم ممرينته دڠن ع

 ."مريك

راج چينا منجواب، "کالو ايتله اورڠڽ اسالم، تيدق بوله دهالڠ. اسالم اکن داتڠ سهيڠݢ 

 منداکي بوکيت بوکاو دان ݢونوڠ ݢانڠ، مرده ألوتن يڠ لواسس، تيدق بوله دسکت."

ة )فمبوکأن اسالم(منماکن  2اولهکران ايتله فنوليس ِميَّ
َ

ال ِسإ
إ

م اسال افبيل  الُفُتوَحات اْل

. اي بربيذا دڠن کداتڠن اورڠ ايروفه يڠ دنماکن فنجاجه. اسالم نݢري ددنيا 2ماسوق کمان

 مأنس ي، مڽببکن مأنس ي منريما اسالم. 2هاتي ، بهکن ممبوكنݢري يڠ دفرينته ج ممبوكبوکن سها

 صلى هللا عليه وسلم: دنيا مڽقسيکن اف يڠ دڽتاکن اوله نبي
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َُُهَذاََُلَبْل َغنُه
َ
 ]رواه أحمد[ُ.َوانلهَهارُ ُاللهعْل ُُبََلغََُُماُْمرُ اْل

دمان )كسلوره فلوسوق دنيا( )مقصودڽ(: سسڠڬوهڽ اوروسن اڬام اين اكن سمفي 

 اداڽ سياڠ دان مالم.

ما دتري ايتله اسالم. اسالم چهيا اݢام اسالم اکن سمفي دمان سمفيڽ سياڠ دان مالم.

اوله مأنس ي دڠن شرط مأنس ي يڠ اسالم ايت برعمل دڠن اجارن اسالم دڠن مننجوقکن کبأيکن 

 دان کعاديلن اسالم. 

اولهکران ايتله افبيل سيدنا عمر ابن الخطاب رض ي هللا عنه دجمفوت اوله فدري بسر 

ن ابيت املقدس باݢي دسرهکن کوت بيت املقدس، کوت سوچي باݢي اورڠ اسالم، يهودي د

فدري ايت ماهو سفاي فڽراهن کوت سوچي ايت دمان ، 2دان رسول  2کريستيان سرت نݢري نبي

دسقسيکن اوله أمير املومنين عمر ابن الخطاب رض ي هللا عنه. سيدنا عمر داتڠ کبيت املقدس. 

اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دڠن  قديديفدري بسر مڽقسيکن سيدنا عمر اورڠ يڠ د

مليهت اخالقڽ، سهيڠݢ فندودق  دان دان عاديلڽ ، مليهت بأيك، مليهت تواضعڽاجارن اسالم

بيت املقدس توندوق کفد اسالم. اسالم دايذينکن انتوق ممرينته کوت بيت املقدس، ممبنرکن 

بوکن اسالم.  2تيدق مڠهالڠ اورڠ دڠن يهودي دان کريستيان برعبادت دبيت املقدس، 2فڠانوت

اديلڽ اجارن اسالم. سيدنا عمر ممبري فرايڠاتن کفد فارا صحابة  دان ع مڽقسيکن بأيك مريك

 اسالم يڠ حاضر برسام دڠن اوچافنڽ يڠ تݢس: 2يڠ اد دسيتو دان منصيحتکن اورڠ

 ُ نَاُاّلِله َعزه
َ
ُأ ُقَوْم  َُ  َُزُهعَُاَُْ غَُتَُبُْنَُ امَُهُْمَُوَُُ،ُبَاْلَْسََلمَََُنْن  َُْيَُغَُب ُُه

َ
َُذَُأ ُ نله ُ.اُاّلِله

داله اومة يڠ دبري كمليأن اوله هللا دڠن اسالم، سكيراڽ كيت )مقصودڽ(: كيت ا

 منچاري كمليأن سلين دريڽ نسچاي كيت منريما فڠهينأن درفد هللا.

منجادي اومة يڠ  سهيڠݢ اف يڠ کيت سقسيکن فد هاري اين کجاتوهن اومة اسالم

سالم سوده يڠ بڠست کران اورڠ ا 2دتعلوق اوله بڠسا دان ألين 2هينا، دجاجه اوله بڠسا

يدق ت ، مريكمنيڠݢلکن اجارن اسالم سببڽ مريكمنجادي مله دان هينا. مڠاف مله دان هينا؟ 

  . تتافي اݢام اسالم تتف دفليهارا اوله هللا سبحانه وتعالى.2برفݢڠ کفد اجارن اسالم يڠ سڠݢوه

بوکن اسالم ماسوق اسالم بوکن کران مليهت اورڠ اسالم  2کيت مڽقسيکن رامي اورڠ

اسالم. کالو مليهت فراڠي  2ممباچ علمو مريك تيدق برعمل دڠن اجارن اسالم، تتافي کران يڠ
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دزمان دهولو يڠ ممباچ دان تيدق ممباچ اجارن  تيدق اکن ماسوق اسالم. مريكاورڠ اسالم، 

دق رامي يڠ تي تتافي اسالم، سموا ماسوق اسالم. هاري اين يڠ ممباچ اسالم اکن ماسوق اسالم.

 مليهت اورڠ اسالم درفد فراڠي اورڠ اسالم يڠ تيدق برعمل دڠن اݢام اسالم. مريكلو ممباچ. ال

يڠ ممباچ دان  2له اورڠ، دتريما او اݢام اسالم برکمبڠ دسلوره فلوسوق دنيا کتيك

يڠ تيدق ممباچ ملتقکن اسالم اݢام يڠ  2ميديا بارت يڠ ممفڠاروهي فيکيران اورڠ 2مڠکاجي، تيبا

اݢام يڠ ساڠت مناکوتکن. اينله يڠ دݢمبرکن  دان ليه اورڠ، ممبونه اورڠݢانس، ملمفاو، مڽمب

 اورڠمڠݢوناکن کلماهن يڠ اد فد  مريكعوام يڠ بوکن اسالم.  2دان ماسوق کدالم فيکيران اورڠ

 يڠ تيدق برعمل دڠن اݢام اسالم.  دان يري يڠ تيدق مڠاجي اسالماسالم سند

يڠ ق فنتيڠ مڠاڠݢف تيد مفولن يڠ لوڠݢرک اورڠ اسالم. فرتام تردافت دوا کمفولن

کن يڠ حرام دان مڠحرامکن يڠ حالل، براخالق دڠن اخالق يڠ الل. مريك مڠحاجارن اݢام اين

سالم، ا يڠ ممرينته نݢارا تيدق منجالنکن شريعة مريك .ق ملقسناکن شريعةدان تيد بوروق 

 اخالق يڠ بوروق. 2ان برباݢيداده، برجودي دمناݢيه ه مينوم ارق، دباو ق سمنتارا مريك يڠ دود

سالم تنفا علمو دان يڠ ماهو باليق کفد ا ،ن اسالمر يڠکدوا فيهق يڠ ملمفاو دڠن اجا

ملونتر دڠن مريك مڠرجاکن حج، سماس تراللو تيڠݢي،  كريمسماڠت اسالم  .2بالجر سڠݢوه

دق تيڠن رعمل دبيکوت حکوم شرع کران سماڠت يڠ تيڠݢي، ڠق مدتي ،ان سليفردکاسوت 

ممقسا  اند مڽمبليه سياف سهاج يڠ اد دهدافن ، مريكيڠ برفرڠ كريمجوݢ بيال وله . بݢيتفهم

اورڠ بوکن اسالم ماسوق اسالم. اسالم مالرڠ کيت ممفسا اورڠ ماسوق اسالم دڠن تيدق 

م يڠ دماسوقکن کدالم هاتي مأنس ي ااداله اݢمنافق. اسالم  2اورڠ راميمڽببکن اکن اخالص يڠ 

 بوکن دڠن فقسأن. ،دڠن ريضا

 ق منيڠݢلکندتي ،عمل دڠن اجارن اسالم يڠ عاديلدي اومة يڠ بر نجامهللا مڽوره کيت 

عبادت، فاو بر مفرينته اݢام. هللا مالرڠ کيت مل لمفاو دالم مڠرجاکنق مدفرينته اݢام دان تي

ملمفاو برفواس والوفون  دان ملمفاو مينوم والوفون حالل ،ن حاللملمفاو ماکن والوفو 

 برفواس سنة. 

برسومفه  ،ور تيدنفا ت سفنجڠ مالم برسمبهيڠانتوق  مفهبيال اد دکالڠن صحابة يڠ برسو 

دفڠݢيل اوله  كمريق ماهو برکهوين، دبرسومفه تي اندڽ، 2سلما دسياڠ هاري  برفواسانتوق 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللو برسبدا: 
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 َُ نْت 
َ
َينَُُأ َُُْاَّله َماَُوَكَذاَُكَذاُق لْت 

َ
َُُأ َُُواّلِله َُُِن َ

َ
ََُْل َُُْخَشاك  َُُّْلَِله تَْقاك 

َ
ُ َُوأ ََُُ َ ومُ َََُكن  ص 

َ
ُأ

فَْطرُ 
 
َُُوأ َ

َصل 
 
رْق دُ َُوأ

َ
تََزوه ُ َُوأ

َ
نهَتَُُعنُُْرََغَبَُُفَمنُُْاَن ََساءََُُوأ ُُفَلَبَْسُُس  َ  .َمن 

اکوله اورڠ يڠ فاليڠ  مي هللا، سسڠݢوهڽد .تاکن ايت دان اينمڠ ڠكامو ي )مقصودڽ(:

 ڠ مبهيبرس ، اد ماس اکوكري اکو برفواس، اد هاري اکو بربو برتقوى دکالڠن کامو، تتافي اد ها

کو، يکوت اجارنمڠسسياف يڠ تيدق  كم. 2يستري اکو ممفوڽأي ا دان يدور تدان اد ماس اکو 

 بوکن دري اکو.ك م

 اوله نبي محمد صلى هللا عليه وسلم. ايتله اسالم يڠ داجر

ت مڽوره کي هللا كکيت سدڠ مڠهادفي اورڠ اسالم يڠ لوڠݢر دان اورڠ اسالم يڠ کرس. م

 منجادي سقس ي کفد سلوره مأنس ي. ڠي منجادي اومة يڠ عاديل

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  عُحٱّلِله ََُٱَطاَنُلشه  .لرهَجع

َٗةَُ َلحَع لََمَيَُُوَما ُ ُرَحح َُِّله ََ رحَسلحَن 
َ
 [٣٠١:  ]سورة األنبياء١٠٧ُأ

تياداله کامي مڠوتوسکن اڠکو )واهي محمد(، ملينکن انتوق منجادي دان )مقصودڽ(: 

 رحمة باݢي سکلين عالم.

ُ ُ ٱبَاَرَك َُحُّلِله َُوََك  َنةَُٱَكَتاَبُوََُحُٱَُِفََُُل َُحُ،لسد َعَنُِإَويهاك  َِ ََُُوَن ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ.ةَُمَُكُحۡلح

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُه ُق ول  َُٱَِر  َُحَحُٱُّلِله ََُلَُوََك  ََ حُٱَولََسائَرََُُعَظع سُحل حُٱَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
َُحُٱ ور   ِ َُ ٱَغ  .لرهَحع
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