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P  
  

  فكا ن إسالم هوغ صغكهيب
  

شر أالم على    والصالة والس  ،احلمد هللا رب العاملني   
 نبينا حممد وعلي آلـه وأصـحابه      ،نبياء واملرسلني ف األ 
  ٠أمجعني

ادا فون هداي مغنن اكام إسالم جـا وء تكـوء           
سكسي الئ سبياء دميدا او فو كوغ غاغ ككوه هوغ          
جا وء ملينكن اهللا تعايل دان سبياء يو حممد نـن كـا             
رسول اهللا بلوه تكوء سكسي ين كا ئ جـا ؤ تكـوء              

 هتا ي دان دا له دان أغكوت دان أكـا م            سكسي دا مل  
إسال م نن كا ئ مدا دا مل يو جيا هغ روكن إميان  توغ               

. من فكا  دا ن روكن إسالم توغ ملا فكا دان إحـسا ن               
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رفوه اهللا كوغ    أكا م إسالم جيا هسا كتا ب أ تو أدت         
دغؤ غاغ كو غ آخر فهاي غاغ       ناواهللا هو هي فتغون يو    

رسول كوغ أغن يو حممـد بـن   دانتارا فهوغ نيب دا ن   
إسال م نن جيـا أ كـام   . هللا عليه وسلم  اعبد اهللا صلي    

هللا تعايل هو تد وال مـاء مـغ         اكوغ جا ؤ كائ كوغ      
حاي هغاغ ا و كغاي مغ أكا م إسال م نن دا ن سـبيأ                
يواهللا تعايل هو هي فحيغ أكا م يوجيا أكام كوغ بـوان            

 هـو   مإسـال ننيه  .  كوغ دميدا سيقسا أوصه      دان سنغ 
فواجب أودغؤ غاغ كوغ فن يو تغوه مغؤ مغ كـوا س            

دان إسال م دهو فتغاؤ أوتغوه مغ فغان يـوا           ٠ يوفهوغ  
 جياأوكام كوغ أصل يوكا توحيددا ن       إسالم. فهوغ يو 
تفأ تفـي    نن كا } عال مة يو دا ن سينيا يو        { شعار يو   

 بغـؤ   كـا دان مصد ريو كا بغؤعد ل دا ن اسـاس يو          
كا رمحة دا ن يو جياأكام      } اردي  مس{ جاؤدان يوا يو    

كوغ فغوغ كوغ يو فموغ باهلون اهللا ناو دواه فكـا           
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  دنيـا دان    مع بغؤحيت   تغ يوكوغ هو منفعة تل غوب      
آخرة دان يو فغت كهأ هلون اهللا مغ فكا كـوغ            فيغكه  

مضا رة تل غوب يوتغ مغ فيغكه أكا م دان بغؤ هـديؤ             
يه صغ يو   يودان كائ يوجيا أكام كوغ اهللا هوهي فهج       

 دنيـا  غ مع فيغكه فأ عقيدة دان أخال ق دان يو فسيا م ت         
دان آخرة دان اهللا تعايل هوهي فهعيأ هتاي كوغ جهوغ           

) دكاؤ  كغاى(دكاؤ دان هوا نفسو كوغ فهليك  دكاؤ       
مك اهللا فلفا يه هتاي نن مغ سوب كوغ ساء دان يو جتا             
ي فطا ناو داوه فكا كوغ جاؤدان يوهدايه نا و فأ جال            
ن كوغ تفأ دان إسال م جيا أكا م كـوغ جاؤكـائ             
ككوه ددامل خربيودان حكوم يو توغبيه  مـك أكـا م            

نن بيأ دان جاؤ تغ  إسال م نن دهو إيكهان أوفياه يت بغؤ
مغ عقيدة كوغ جاؤدان عمل كو غ سيا م دان أخالق           

دان إسالم دهوفحكوم   كوغ مليادان أداب كوغ كلوغ      
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ـ          دان كـول داغ     دلاو ملينكن يت هغ سـيام دان ع
  :مدا يا و كه ال ين) هدف دان توجوان يو(يو

فكا ن مأ نسي ناو فأ فو يو دان غاغ كـوغ            _ أ
فجياغ يو هوغ توغبيه غن كوغ سـفهوت سـيام دان      

كلوغ كـوغ دميـدااو      سفهوت     هدوم صفة يو كوغ   
 هو دان فدي بناي يـو       هغ يو حاي هغاغ فدوت فمياو   

هللا نـن   ائ سبيأ   كوغ نايه دان فكان فأ مأ نسي غاي ال        
جيافو كوغ جاؤ غاغ ككوه كوغ هومدا حاي هغاغ          

  هوغ يو هوأو )مشاركة(كروم حون 
جآء إياو مأ نسي بغاي غأ عبا دة ناو فأ اهللا           _ ب

تعايل يت هسا كوت كوغ دمدا أو شريك فأ يو هوغ غأ            
حكئ  كوغ فو فداغ دان لواي غأ مغ حكئ كوغ فو            

مكا مغ دنيا فيـاه     كوغ با بغاي هو سيام      يه    ين ٠ كهأ
  .تل آخرة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ๖ 

فهداغ فهوغ يو فأ غاغ غاوفهوغ  يـو دان          _ ج
لبئ تلوب فهوغ يو هداي مغ متاي دان حكئ كـوغ           
فهوغ يو ضأ هي طام ددامل قبور فهوغ بـو دان دبيـل      
تكوء مغ قبور دان جنوم مجغه فهوغ يو دان لبـئ واء            

ناو فأ شركا دان جـوان      ) كدغ   (فهوغ يو جوان كال   
نركا توي يت عمل عبادة يو كوغ يوغأ دامل         كال ناوفأ   
 يهالئ يوغأ سيام هوسيام يهـالئ يوغـأ         ،دنيا ين بلوه  

ميـاي ففنـاء     )ممكن (جكجه هوكجه ؛ دان دغاي عا     
) مقـصود دان هـدف    (ماي واء الئ سبيأ يو كول كا      
نن ننيه مدا يـاو     ) مهم( إسالم كوغ سفهوت  مسكهن    

  -:كه ال ين
يونن كا جيا هغ ): التوحيد  ( العقيدة  - أول يو

  روكن إ ميان توغ من فكا

إميان هغ اهللا يعين جيا هغ اهللا كـوغ         : ركن أول 
  -:مدا دوغ فكا ياوكه الين
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ننيه جيا الئ   ) = اهللا تعايل ( إميان هغ ربوبية فو      –أ
 دان جيـا غـاغ      يكلييوجيا غاغ كوغ فجيغ كوغ م     

كوغ غياب جوم غيل بغؤ حيد خملوق يو دان فيبفـوت           
  )أحوال الكون(لوق يودومنا كا خم
ننيه هـغ   ) = اهللا تعايل ( إميان هغ ألوهية فو      –ب

جيا الئ يوجيا فوكوغ جاؤغاغ ككوه دان غيل حكئ         
  . اهللا نن ننيه جهوغ توغبيهمعكوغ غاغ ككوه كغاي 

 إميان هغ توغبيه أغن فو دان صفة  يو يعـين            -ج
 مداهدوم اغن كوغ سيام دان صـفة       نن  سبيأ اهللا تعايل    

جـاؤتوي  دان إميان ين كائ كهني يه بغاي        ا  كوغ ملي 
   .rدان سنة نيب يو  )القرآن(كتاب يو 

  .مال ئكةفهوغ إميان هغ : ركن يغكدوا

مالئكة جياهلني اهللا كوغ مليا، اهللا تعـايل        فهوغ  
هوهي فجياغ فهوغ يو ماي مك فهوغ يوغأعمل عبادة         
ناو فأ اهللا دان فهوغ يوكوروب طا عة ناو فـأ اهللا دان             
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 تعايل هوهي جئ بغؤ حيت بغاي فهوغ يو كغـاي           اهللا
  -:دكاؤ مك مناغ مغ فهوغ مالئكة نن

كوغ اهللا وكيل بغاي يو بـا وحـي         : ربيل ج -أ
كوغ تغون ماي مغ اهللا تعايل ناو بغاي غـاغ حـالي            

  .مغ فهوغ نيب دان رسول يوبغاي  كهني Uكوغ اهللا 
با إيا جان دان  اهللا وكيل بغاي يو: ميكائيل_ ب
  . حيت جم فتم دان مال مليوعيأ بغؤ
 سـغككال   وءاهللا وكيل بغاي يو ي    : إ سرافيل _ ج

  .دهغاي قيامة
اهللا وكيل بغاي يومأيوا خملـوق      : ملك املوت _ د

  .اهللا
   إميان هغ كتاب اهللا: روكن يغككالو

اهللا تعايل فتغون كتاب  يو ماي دغؤ رسول يـو           
كوغ مدا ددامل كتاب  نن هدايه سيام دان دغاي او           

  -:ن مغ كتاب نن ياوكه الينكا
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 uكوغ اهللا فتغون بغاي نيب موسى       :  التوراة   -أ
 فغوغ جياغ غاغ مسغـب       كوغ  نن جيا كتاب    يو دان

  .فهوغ بين إ سرا ئيل
كوغ اهللا فتغـون بغـاي نـيب        :   اإلجنيل    -ب  
   .uعيسي
   .uكوغ اهللا فتغون بغاي نيب داود :  الزبور-ج
   .u صحف إبرا هيم -د

كوغ اهللا فتغون ماي دغـؤ      : عظيم القرآن ال  -هـ
 كوغ جيا نيب آخر غاغ فبيه مك يـو          rنيب يو حممد    

 دان اهللا سـنيا   دالو توغبيـه  مـع  كتاب )لوب( نسخ
جيـا حجـة     الئ غقسا القرآن أنتوق جياغ    ) جنجي(
  .تل خملوق توغبيه فياه تل هغاي قيامة) فهوه تاغ(

اهللا هوهي  .رسولفهوغ  إميان هغ   : روكن يغكفآء 
يوبغاي ماي تل خملوق يو مـك        رسولهوغ   ف جت تغ 
فهـوغ   دان آخر  uنيب نوح    نن    رسول يو   فهوغ اول
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  دان دامل فهوغ رسول نن غاي        rرسول يونيب حممد    
عزير علـيهم الـسالم دان      دان  كا نيب عيسي بن مرمي      

توغبيه رسول نن جيا مأ نسي ومدا كوغ غاغ فجياغ          
 ةفهوغ يو ياو كا خملوق كغاي غاي هومدا خـصوصي         

) اهللا( فو   ةحالي ياو كا خصوصي   ) جوم نوج يب سيه   (
هلون اهللا كـوغ اهللا فمليـا        او مك فهوغ يو جيا    نن  

ـ    دان اهللا وفهوغ يو هغ اهللا فتغون كتاب بغاي فهوغ ي
 جيا شـريعة    rنيب حممد   ) ادت(هوهي فجياغ شريعة    

شـريعة دالو، دان اهللا     مغ هـدوم    كوغ آخرغاغ فبيه    
Y  حممـد     نيب )اإلرسال (هوهي جت تغ r     نـاو فـأ 

 كـائ   كيت هو مدا نيب هداي مغ        دان مأنسي توغبيه 
  .او

  .إميان هغ هغاي قيامة :روكن يغكلما
هغاي قيامة يونن جيا هغاي قيامة كوغ هومـدا         

 كوغ فـو فتكـوء      ما س هغاي هداي مغنن كائ او د     
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 بغاي هديؤ هفغ تكائ     انتوقمأنسي مغ قبور يو ماي      
 فالي كـوغ    ضاء دامل ) جوانكال(هغ ككل تركدغ    

دان تركدغ ضاء دامل فالي كوغ عذاب       ) شركا(سيام  
 هغ ميان كا جاؤ إ   دان إميان هغ هغاي آخرة نن     ) نركا(

غاغ (ةحكئ  كوغ مدا هداي مغ متاي بلوه تغ مغ فتن          
 نـن   مع قبور؛ سيام يو دان عذاب يو دان كغاي          )غاو

مجنـوم    قبور دان  معناو كائ ياو كا إميان هغ تكوء        
  .ان هغ شركا دان نركامجغه دان إمي
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  .إميان هغ قضاء قدر: روكن يغكنم

قضاء قدر نن ننيه إميان الئ اهللا سبحانه وتعـاىل          
فتنتودان يوفجيغ خملـوق مـاي    غاغ كوغ كومنوت

مك ) يعىن جق نيه يو   ( كهياتوي علم يو دان حكمة يو       
 بغؤ حيت نن اهللا او توغبيه دان يو حغـأجئ   توغبيه

 دان اهللا هوهي فجياغ     )احملفوظح  ددامل اللو (دسسي يو 
ماي ياه حكئ كوغ يو كهني دان سسوات نن هـو           

  .عاج جيغ ماي هواو ملينكن هغ كهني اهللا تعاىل
  هدوم روكن إسالم: يغكدوا 

إسالم جاؤ غاغ بناء يو دغؤ ملا روكن ، سئوغاغ          
نن هو عاج جيغ غاغ إسالم كـوغ جفيـه اليـه او             

بيـه ين دان يـو      ملينكن يو جيا هغ روكن إسالم توغ      
  -:فدغاه غأ يو

تكوء سكسي الئ سـبيأ دمـدا       : روكن يغكسا 
أوفوملينكن اهللا دان سبيأ حممد نن رسول اهللا دان بغـؤ           
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تكوء سكسي ين يو جيا نأ سو إسالم دان اصـل يـو             
ال إلـه   ( إسالم دغؤ يو دان معنا     كوغ جاوء غاغ بناء     

يعين دمدااو فو كوغ جاوء غاغ ككوه صـغ         ) إال اهللا 
ء نن ملينكن اهللا دان يو كا جيا فو كوغ جاوء دان            جاو

رسـول   حممد(دان معىن ، فو كغاي سوت يتء جهوغ      
نن كاجاؤجياحكيء كوغ نيب إيكهان كـدغاي       ) اهللا

دان طاعة يوحكيء كوغ يوفداغ دان جياه وياغ فأته         
جواي بغاي غاغ ككوه     فكاحالي كوغ نيب كهأ دان    

  .غاهللا مليكن جاؤ هوغ حكيء كوغ نيب فدا
  ).سمبهيغ( الصالة : روكن يغكدوا

يونن كا مسبهيغ ملا وقتو ددامل هغاي مهـامل  اهللا           
فداغ دغاي مسبهيغ كيوا فدغاه فأ حق اهللا دغؤ هلني يو           
دان كيوا شكور فأ نعمة يو دان كيوا فتفوأ دانتارا اهللا           
هغ هلني يو أونتوق يو لكاو دعاء هغ اهللا دان مسبـهيغ            

أفأ غاغ إسالم مغ نـاو غـأ   نن غاي جيا هسا بغؤ كه    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ๑๔ 

دوسا دان هغ سبب مسبهيغ ننغاى اهللا بغاى هو سـيام           
ددامل اوكام دان سيام اميان دان اهللا تعاىل بغاى هوسيام          

  .دامل دنيا دان اخرة
  ).سوأ زكاة ( الزكاة   : الوكروكن يغك

 كوغ جاؤ سوأ يو دغؤ غـاغ        ةيو كا جيا صدق   
و بغـاى   حالى كوغ واجب  زكاة ؛ بلوه جاؤ سوأ ي         

يو دان غـاغ    ) مأ  ( ناو فأغاغ كن كوغ جاؤ تدوال       
 ناو كايء كوغ هاروس تـدوال زكـاة  دان            كغاي

زكاة نن هوواجب او دغؤ غاغ كن كوغ هـو مـدا            
يو وا جب دغؤ غاغ      دغب آغ تل نصاب او نن؛ سبيأ      

كيا كيوا فسمفرنا فأ أ كام يو دان إسالم يو دان كيوا            
الق يو دان كيوا غقسا      فأ بغؤ هديوء يو دان أخ      قوهفك

 فـأ  هجيهدان تالق فأ بالء مغ دغب آغ يو دان كيوا ف          
  دوسا يو دان كيوا ضغ فأ غاغ كن دمن 
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دان كيواعياؤ كلغ فأ مصلحة غاغ كن توغبيـه؛         
كوغ تكئ يهالئ   ) كني(ة نن جيا هسا جزء      ادان زك 

كهيا ناو فأ حكئ كوغ اهللا تعاىل هوهي بغاى رزقـي           
  .فأ هلني يو نن
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  ).عاء ( الصيام : ن يغكفاءروك
 يونن كاعاء بولن رمـضان املبـارك يوجيـابولن       

سمبلن مغ بولن قمرية غاغ إسالم جاء كاوء فطام         غكي
كاوء بولن رمضان بلوه فهوغ يوبا كاوء دغوم صربمغ         

ميوم دان مجاع  دامل وقتـو       ؛  شهوة فهوغ يو ياوكافاغ   
هللا كلبيهن ا  هغ.  تبيأفجرهيغكااياهغاي متا    معهغاي تغ   

اهللا اكن هي بغاي كنيت فأ غاغ إسالم واء فأ بغؤ هو            ؛  
مسفرناددامل دنيا دان إميان يودان اهللا فوه دوسا يـو دان           

ناوكائ منـاغ مـغ    فوء فكلوغ درجة يو دان كغاي   
حكئ كوغ اهللا غياب جوم مفياه دامل بغؤ عاء تغ مـغ            

   .سيام مكا كوغ لو دمل دنيا دان آخرة
  ).اجي ح( الحج : روكن يغكلما

يونن كا قصد فموغ ناو فأ بيت اهللا احلرام كيـوا           
فدغاه عمل عبادة ناو فأاهللا هغ مدا دنـاؤ داؤ كـوغ            
خاص تنتو دامل وقتو كوغ جفيه اليـه ياوكـاهوهي          
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 دان اهللا تعاىل هـو هـي        إسالممعلوم بلوه ددامل أكام     
ففرضوحجي نن دغؤ غاغ كوغ كواس دامل هعمر هبغ         

 غاي غاغ إسالم ناوفطـام      دان ددامل بغؤغأ حجي نن    
هسالبئ كوغ  أفضل جياغ لبئ كغاي دامل        دكاؤ ضاء   

 فهـوغ   غاغككوه فأفوكوغ ه  ضاء  بؤحلؤين فهوغ يو    
هو جهـوغ د    ) إحرام(كهن عآوياوكاؤ   وء  يوغوي ج 

كاؤاو دأنتارا غاغ مدادرجة كلوغ دان درجة بيـا دان        
دانتارا غاغ كن دان غاغ كيا دان  دأنتاراغاغ كلـيء           

 مك فهوغ حاجى نن جـآء    . وءن غاغ كليء ج   فتية دا 
ه ،  ي فدغاه عبادة كوغ مدا بغوم كهنات جفيه ال        كاوء

مناغ مغ فكاكوغ فغوغ دامل بغؤغأ حجي نن كاوقوف         
دعرفة دان طواف دان سعي دأنتارالصفا دان املروة دان         

ـ  ددامل حجي نن كايء مدا منفعة كوغ       لـو   فهوت س
  .كوغ هوعاج اومسنوان يواو
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بغاي هـا    يعىن سبيأ  :اإلحسان: الوروكن يغكك 
ككوه اهللا سبئ هغ مـدا إميـان دان إسـالم ياوكـا             
هاعياوءفوه يويهالئ ها هوكواس غأيـاونن اوبغـاي        
هااوالئ اهللا تعالىعياوء فوه هايعين بغاي هـا ـاو          

ن سبئ هـغ    اجفيه الئ اهللا نن يوعياوءفوه هاغيل كو      
حممـد   رسول اهللا )سنة(هاغأعمل عبادةجاوء هغ جالن 

r ها غأجهوغ دجالن يـودان حكـئ          جواي   دان  
كوغ دغاي مياى بلوه مكىن نن يه كوغ غاغ إياوالئ          
اكام إسالم دان ياو كاغاغ هوهي اوبلوه الئ اكـام          
إسالم هوهي غياب جوم فأبغؤ هديؤ اهلي إسال م توغ          

( دان مشاركة   ) االفراد: فوك كول (فيغكه غيل غوب    
يت فأغـاغ إسـالم     صغ حكئ كوغ دنا كن    ) سغكوم  
مك . رة  خدامل دنيا دان آ   )سيام مكا   ( سعادة   بغاي هو 

 غاغ إسـالم  اكام إسالم هوهي فهاروس بغاي توغبيه       
فجهاه جهاي دامل غاغ نكـاح نـن دان         نكاح دان يو  
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دان توغبيه  ) لكاي مجاع لكاي  (يوفحرم فأزنادان لواط    
بغاي هدوم  فكاكوغ كجه كجيغ دان إسالم فواجب         

ان بغاي او انيت غنم غاغ فقري مسكني        تفوأ رحيم د  
دان عياؤ كلغ توغبية يو ، ياوكاؤهغ يو فواجـب دان           

 ،  افدي بنياي كوغ  سيام مك      ي دامل غيل  اه جه افجه
 جكامغ غيل   ت غاي إسالم نن فحرم دان فغ      ندان ياون 

فهـاروس  إسـالم   فدي بنياي كوغ كجه كجيغ دان       
مل غاي كا توغبية يو دواه رزقـي كـوغ حـالل ددا      ب

 بغؤكأكي اتوففه كغاغ دان فه مغ غـاغ دان كغـاي           
 ناوكايء  دان إسالم قاهوهي فحرم غاي فأربـا دان         

كوغ مـدا    دان غيل حكيء     كأكي كوغ حرم   غيل  
 ) فبـوت غـاغ   (ددامل يو مغ بغؤ كوغ كيغ فراويغ        

 بوه اليء فهوغ مأنسي     عياؤياوكاؤهوغ إسالم هوهي    
 غ كاؤ تكا بله   منا( توي طبيعة يو  كاؤ   د ا تكاجهوغ   مت

 دغب غـاغ دان     مناغ كاؤ تكا كليء   دغب غاغ دان    
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دان ) ناوكـاىء     مناغ كاؤ ورع ، آداب اتو كغاي      
اي  مك شرع هو هي جيء       غ حق غاغ ك   غقسااونتؤ  
 حـوايء مسغـب    مأنسيبغايغ غأ  كوأعذاب  ماي ف 

 كـوغ ديـاء     )االعتداء(بومبيان   كوغ غأ    غاغ حالي 
تبيـأ مـغ    ( كا ردة   اهللا تعاىل ياو   حق   هغ)متعلق(دوغ  

 ويـا .  كغاي ناوكايء ، زنا ، ميوم لق دان       ) إسالم  
 بغـاي   غـأ  كـوغ    عذابكاؤهغ شرع هوهي جيء     

ــ ــب توغبي ــاي مسغ ــوايء غ ــوغ هح ــاغ ك  غ
ناودغؤ حق مأنسي دامل غاغ فحـؤ       ) االعتداء(فومبيان

فومبيـان كيتيـواه    دغه كاؤ دان كليء دغب آغ دان        
 غ اتو كلـيء   فمتاي غا : ثال ياوكا   م) العرض(مأنسي  

ظامل غـاغ   اتو غأ كيتيواه غاغ    فكهوت اتو   دغب غاغ 
دان غاغ   ففـديء ففـدياء    ه غاغ  ،   وفهغ سبب طاغ    

غاغ تواي جالن كوغ جهوغ مك توغبيه       غ  ب آ مأدغ
 . دوسـا ننيـه   صم هـغ    عذاب كوغ   تداول  نن جاؤ   
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بغوم   دان هوهي جيء   مياؤياوكاؤ هغ إسالم هوهي غ    
غياه دان  (مي قاي     دان رعيةكهنات بلوه دياء دوغ هغ      

 دان إسالم فواجب غاي ناودغؤ غياه بغـاي         ) منترى
هو جاؤ غـأ     حالي كوغ     دامل غاغ  منترىطاعة ناوفأ   

ـ       او، دان  اهللامعصية ناوفأ     أإسالم فحرم كايء غايء ف
بنـاس  كـوغ بابغـاي     ) مسغوه هغ األمري  (بغؤ فه بو  

  .)االفرد(فوك كوال  مشاركة دان
 ميـاي اليء    )كنبوله،مم(اجدغاي    دان داخريين 

 كوغ )العالقة(إسالم هوهي فمداكن بغؤ ديأ دوغ كاؤ      
جاؤ دانتارا هلون اهللا هغ اهللا دان دانتارا مأنسي هـغ           

 ددامل توغبية بغؤ حيت يو ،  مـك إسـالم            مشاركة
طا أومة يو ناو دواه فكا كـوغ سـيام          فهوهي جتاي   

دان ٠  كـاؤ   تغ مغ أخالق دان بغؤمييت ميـاو       هتوغبي
 كـوغ  فكـا أومة يو مغ  فأ هي كهأ غاي إسالم قا هو  

دان فغـت    فجفابه ابكهان    هوهييوكجه كجيغ كوغ    
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 إسالم توغبيه  اكام   اداملمسفرنبابغاي هو  كوغ   جكا بلوه 
  . واحلمد هللا رب العاملني 
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