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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 32 

บทเรียนจากคําดํารัสของอัลลอฮฺ 
ِينَ  َمعَ  َ�ۡفَسَك  َوٱۡصِ�ۡ ﴿ َّ َُّهم يَۡدُعونَ  ٱ ۥۖ  يُرِ�ُدونَ  َوٱۡلَعِ�ِّ  ةِ بِٱۡلَغَدوٰ  ََ  َوَ�  وَۡجَهُه

ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ  زِ�َنةَ  دُ تُِر� َ�ۡنُهمۡ  َ�ۡيَناكَ  َ�ۡعدُ  ۡ�َيا ُّ ۡ�َفۡلَنا َمنۡ  تُِطعۡ  َوَ�  ٱ
َ
 َعن قَۡلَبُهۥ أ

ۡمُرهُۥ َوَ�نَ  َهَوٮٰهُ  َوٱّ�َبعَ  ذِۡكرِنَا
َ
 ]٢٨: الكهف[﴾ ٢ افُُرطٗ  أ

ความวา "และจงทําใหตัวของเจาอดทนอยูกับบรรดาผู

วิงวอนตอพระผูเปนเจาของพวกเขา ท้ังยามเชาและยาม

เย็น โดยท่ีพวกเขาปรารถนาความโปรดปรานของ

พระองค และอยาใหสายตาของเจาหันเหออกไปจากพวก

เขาเพราะเจาประสงคความสวยงามแหงชีวิตของโลกน้ี 

และเจาอยาเชื่อฟงผูท่ีเราทําใหหัวใจของเขาละเลยจาก

การรําลึกถึงเรา และปฏิบัติตามอารมณต่ําของเขา และ

กิจการของเขาพินาศสูญหาย" (อัล-กะฮฟฺ 28) 
 
มวลการสรรเสริญทั้งหลายเปนเอกสิทธิของอัลลอฮ ฺ

การประสาทพรและความศานติจงประสบแดทานศาสนทูต

ของอัลลอฮ ฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และขาขอปฏิญานตน
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วาไมมีพระเจาอ่ืนใดท่ีควรเคารพสักการะนอกจากอัลลออฮฺ

พระองคเดียวเทาน้ัน ไมมีการต้ังภาคีใดๆกับพระองค และขาขอ

ปฏิญาณตนวาแทจริ งมุ หัมมัดนั้น คือบาวและศาสนทูต

ของอัลลอฮ ฺ
จากสะอัด  บิน  อบี  วักกอศ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา 
ََّ َ�قُْه قال َ ا َِ ّ ُ ّقا َمَ  اَّ : عن سعد ان أو وقار َر  اُهللا َعغيَْه َاّ�  َِ

ََ َسّاَة َ�َفمٍ  َقاَل الُمْشَ  ،وََسغّ ّ لَغقّ   ُ�ْونَ ََ ََ َاّ�  َِ اْطُمْد َهُؤالَء َال  :  اُهللا َعغيَْه وََسغّ
ئُْوَن َعغيْقَا َْتَ

َوُ�قُْت أنَا َواْ�ُن َمْسُعوٍْد َورَُجٌل َمْن ُهَذيٍْل َو�َالٌل َورَُجالَن  .ََ
َ  َف َ�ْفَس رَُسْوَل اَهللا  ،يَْهَمامَ اسْ  �ََسيُْت  ََ اَشاَء اُهللا أْن مَ اّ� اهللا عغيه وسغَّ فََو
ّدَث َ�ْفَسهُ  ،َ�َق َ  ََ َ ﴿ :عّز وجّل  فَأنَْزَل اهللاُ  ،فَ

ّ
َْ َوَال َطْرُمَد اَ ْ�َن يَْدُعْوَن َرّ�ُه

ّ يَُم�ُْدْوَن وَْجَههُ اَالَةدَ  َِ  ]٢٤١٣اَيح مسغَ امقَ ] [52األنعام [ ﴾اَة َوالَع
ความวา ครั้งหนึ่ง ขณะท่ีพวกเราจํานวนหกคนไดอยูรวมกันทาน

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ขณะนั้นไดมีบรรดามุชริกีน

มาหา แลวกลาวแกทานเราะสูลวา จงไลพวกนี้ออกไป อยาให

พวกเขามาตีเสมอเรา ในเหตุการณน้ีมีฉัน (สะอัด บิน อบี วัก

กอศ) อิบนุ มัสอูด, ชายคนหนึ่งจากเผาฮุซัยลฺ, บิลาล และอีก

สองคนที่ฉันจําชื่อเขาไมได ดังน้ัน(เมื่อฟงคําพูดของชาวมุชริกีน
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เชนนั้น)ทําใหในใจของทานศาสนทูตของอัลลอฮฺเกิดความรูสึก

บางอยางตามท่ี  อัลลอฮฺทรงประสงคจะใหเกิด จนทานไดรําพึง

แกตัวเอง กระทั่งพระองคอัลลอฮฺไดทรงประทานอัลกุรอานอา

ยะฮฺนี้มาวา “และเจา (มุหัมมัด) จงอยาขับไลบรรดาผูที่วิงวอน

ขอตอองคอภิบาลของพวกเขา ทั้งยามเชาและยามเย็น โดยพวก

เขาปารถนาความโปรดปรานของพระองค” (อัล-อันอาม :52) 

(บันทึกโดยมุสลิม 4/1878 เลขท่ี 2413 ) 

อัลลอฮฺไดบัญชาใหทานนบีมุหัมหมัดของพระองค ซึ่ง

รวมถึงประชาติของทานดวยใหยืนหยัดอยูกับคนดีมีคุณธรรม 

ตลอดจนตองอดทนที่จะคบหาสมาคมกับพวกเขา โดยเฉพาะ

กับบรรดาคนดีท่ีขัดสน อนาถาหรือผูออนแอ อายะฮฺ น้ีถูก

ประทานลงมาเก่ียวกับพวกเขา  การอยูรวมกับบรรดาคน

เหลาน้ันจะชวยใหเราหางไกลจากความฟุงเฟอทางโลกหรือวัตถุ 

จากน้ันพระองคไดบอกถึงคุณลักษณะของบรรดาผูคนเหลานั้น 

คือพวกเขาใช เวลาหมดไปกับการภักดีตออัลลอฮฺในทุก

สภาวการณ พวกเขาไมมีจุดประสงคท่ีจะโออวดการงานที่พวก

เขากระทํา ไมตองการใหผูอ่ืนชมเชยกลาวยกยองวาพวกเขา

เปนนักกอรี(นักอานอัลกุรอานท่ียอดเย่ียม) หรือผูทําการอิบา
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ดะฮฺที่แรงกลา และพวกเขาไมไดตองการผลประโยชนในทาง

โลกที่ตองสูญหายไป แตทวาพวกเขาทําไปดวยความบริสุทธิ์ใจ

เพื่ออัลลอฮฺและหวังในความโปรดปรานของพระองค จากนั้น

อัลลอฮฺทรงหามการคบคากับผูที่เห็นแกผลประโยชนทางโลก 
พระองคตรัสวา  

�ۡ  ٱۡ�ََيٰوةِ  زِ�َنةَ  تُِر�دُ  َ�ۡنُهمۡ  َ�ۡيَناكَ  َ�ۡعدُ  َوَ� ﴿ ُّ ۖ ٱ  ]٢٨: الكهف [﴾ َيا
ความวา "และอยาใหสายตาของเจาหันเหออกไปจากพวกเขา 

ในสภาพที่เจาประสงคความสวยงามแหงชีวิตของโลกนี้" (อัล-

กะฮฟฺ 28) 
คือการไมทะเยอทะยานท่ีจะคบคาสมาคมเฉพาะกับ

บรรดาผูมีฐานะและตําแหนงยศถาบรรดาศักด์ิ เนื่องจากจะทํา

ใหหัวใจหมกมุนอยูกับทางโลกดุนยาและหลงลืมโลกอาคิเราะฮฺ 
ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน อัล-สะอฺดีย กลาววา เพราะการ

กระทําดังกลาวจะทําใหหัวใจผูกมัดกับโลกดุนยา  ทําให

ความคิดสาละวนอยูกับเรื่องโลกดุนยา เลยทําใหหัวใจรูสึกหาง

เหินกับโลกอาคิเราะฮฺ เพราะสิ่งประดับประดาอันวิจิตรบนโลก

ดุนยาน้ีมักทําใหสายตาและหัวใจหลงใหล จึงทําใหหัวใจลืมนึก

ถึงอัลลอฮฺ  และหันไปจมปลักกับความสุขจอมปลอมและ
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อารมณใฝตํ่า ทําใหเขาผูนั้นเสียเวลาในการใชชีวิต สุดทายก็

กลายเปนคนที่ขาดทุนและเสียใจตลอดกาล (หนังสือตัยสีรฺ อัล-

กะรีม อัร-เราะหฺมาน ฟ ตัฟซีร กะลาม อัล-มันนาน หนาที่ 425) 
จากน้ัน อัลลอฮฺทรงหามไมใหเชื่อฟงผูท่ีหัวใจหลงลืม

จากการรําลึกถึงอัลลอฮฺ คือ หามมิใหเชื่อฟงและทําตามผูที่มี

หัวใจหลงลืมจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺ ผูท่ีทําตามอารมณใฝตํ่า

ของตน พวกเขาคือผูท่ีไมใสใจตอศาสนาของเขา การเชื่อฟงหรือ

ทําตามผูคนเหลานี้จะทําใหชีวิตของเราขาดทุนอยางแทจริงทั้ง

ในโลกนี้และโลกหนา  
และอายะฮฺนี้มีบทเรียนมากมาย ดังนี้ 

ประการท่ีหน่ึง สงเสริมใหอดทน การอดทนในท่ีนี้

หมายถึงการอดทนในการภักดีตออัลลอฮฺซึ่งเปนประเภทของ

การอดทนท่ีสูงสง อัลลอฮฺไดกลาวถึงคําวา "อดทน" ในคัมภีรอัล

กุรอานถึง 90 แหง เปนการบงบอกถึงความสําคัญของการ

อดทน บางคร้ังในอายะฮฺหนึ่งๆ อาจจะมีการกลาวคําวาอดทน

ทวนซ้ํากันอีกดวย เชนที่พระองคตรัสวา 
َها﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمُنوا وا ْ  ٱۡصِ�ُ ْ  َوَصابُِروا ابُِطوا ََ ْ  َو َ  َوٱّ�ُقوا َّ  ُ�ۡفلُِحونَ  لََعّلُ�مۡ  ٱ
 ]٢٠٠: ل عممان آ[﴾ ٢
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ความวา "โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย! จงมีความอดทน และจง

ตางอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจงประจําอยูชายแดน และพึง

กลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ" (อาล 

อิมรอน 200) 
 

ประการท่ีสอง สงเสริมใหซิกรฺ(รําลึก)ถึงอัลลอฮฺและดุ

อาอในชวงเชาและเย็น 
ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน อัล-สะอฺดีย กลาววา เนื่อง

จากอัลลอฮฺชมเชยการกระทํา (รําลึกถึงอัลลอฮฺและดุอาอในชวง

เชาและเย็น) และการกระทําใดท่ีอัลลอฮฺชมเชยผูกระทําน้ัน

แสดงวาอัลลอฮฺทรงโปรดการกระทําดังกลาว เมื่อพระองคทรง

โปรดการกระทําใดแลว พระองคจะทรงใชและสงเสริมใหกระทํา

สงเหลาน้ัน (หนังสือตัยสีรฺ อัล-กะรีม อัร-เราะหฺมาน ฟ ตัฟซีร กะ

ลาม อัล-มันนาน หนาที่ 425) 

อัลลอฮฺ ตรัสวา  

ََِّك  ِ�َۡمدِ  َوَسّبِحۡ ﴿ ۡمِس  ُطلُوعِ  َ�ۡبَل  ََ َّ  ]٣٩:ق [﴾ ٣ ٱۡلُغُروِب  َوَ�ۡبَل  ٱش

ความวา "และจงแซซองดวยการสรรเสริญพระเจาของเจา กอน

การขึ้นของดวงอาทิตยและกอนการตก (ของมัน)" (กอฟ 39) 
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และจากอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แทจริงทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
نْ «

َ َ
ُعدَ  أل َْ

َ
َ  يَْذُ ُمونَ  قَْومٍ  َم َ  أ َّ   ا

َ
َةَداةَ  َاَالةَ  َمنْ  َطَعال

ْ
َّ  ال  الّشْمُس   َ َطْرغُ  َى

 ُّ َى
َ
ّ  أ

َ
نْ  َمنْ  إََ

َ
ْعَاَق  أ

َ
ْرَ�َعةً  أ

َ
َ  َمنْ  أ

َ
نْ  إَْسَماَ�يل، َو 

َ َ
ُعدَ  َوأل َْ

َ
 يَْذُ ُمونَ  قَْومٍ  َم َ  أ

 َ َّ َعْصَ  َاَالةَ  َمنْ  ا
ْ
  ال

َ
نْ  إَل

َ
ُّ  الّشْمُس  َطْةُمَل  أ َى

َ
ّ  أ

َ
نْ  َمنْ  إََ

َ
ْعَاَق  أ

َ
ْرَ�َعةً  أ

َ
 »أ

 ]٣٦٦٧ امقَ داود أاو[

ความวา "การที่ฉันไดน่ังในกลุมหน่ึงที่มีการซิกิรฺ(รําลึก)ตออัลลอ

ฮฺตะอาลา เริ่มหลังจากละหามดศุบหฺจนดวงอาทิตยขึ้นน้ัน เปน

สิ่ง ท่ีฉันชอบมากมากกวาที่ฉันไดปลดปลอยทาสสี่คนจาก

ลูกหลานของนบีอิสมาอีลเสียอีก และการที่ฉันไดนั่งในกลุมหนึ่ง

ที่มีการซิกิรฺตออัลลอฮฺตะอาลา เริ่มหลังจากละหมาดอัศรฺจน

ดวงอาทิตยตกนั้น เปนสิ่งที่ฉันชอบมากกวาที่ฉันไดปลดปลอย

ทาสสี่คนเชนกัน” (บันทึกโดยอบูดาวูด (3/324) หมายเลขหะดีษ 

3667)  

จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา

แทจริงทานทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  



 

10 

قُوَل «
َ
ْن أ

َ َ
َ  : أل َّ اَن ا ََ َ  ،ُسبْ ّ ََ َْمُد 

ْ
ُ  ،َواْ َّ  ا

ّ
َ إَال

َ
 إََ

َ
َبُ  ،َوال

ْ
ْ
َ
ُ أ َّ ّ  ،َوا

َ
ُّ إََ َى

َ
أ

 ]٢٦٩٥مسغَ امقَ [» َمّما َطغََعْت َعغَيَْه الّشْمُس 

ความวา "การที่ฉันกลาวคําวา สุบหานัลลอฮฺ (มหาบริสุทธิ์

แด อัลลอฮฺ) อัลหัมดุลิลลาฮฺ  (มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ

ของอัลลอฮฺ) ลาอิลาฮฺ อิลลัลลอฮฺ (ไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควร

เคารพนอกจากอัลลอฮฺ) อัลลอฮุอักบัรฺ (อัลลอฮฺผูทรงเกรียงไกร) 

เปนสิ่งที่ฉันชอบมากกวาสิ่งท่ีดวงอาทิตยไดขึ้นมาเหนือมัน

(หมายถึงโลกดุนยา)" (บันทึกโดยมุสลิม 4/2072 หมายเลขหะ

ดีษ 2690) 

 

ประการท่ีสาม สงเสริมใหนั่งสนทนาในวงของบรรดา

ศอลิฮีน (คนดีมีคุณธรรม) แมวาคนเหลาน้ันจะเปนผูท่ีมีฐานะ

ยากไรอนาถาก็ตาม เพราะการนั่งอยูรวมกับพวกเขาเปนสิ่งท่ีดี

งามมาก จากทานอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 

แทจริง ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 ُمْؤَمقًا «
ّ
ُْ إَال ّ  ،ال تَُصاَى َِ

 تَ
ّ
ُل َطَعاَمَإ إَال ُْ

ْ
 يَأ

َ
 ]٤٨٣٣أاو داود امقَ [» َوال
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ความวา “ทานอยาคบเปนมิตรสหายนอกจากกับผูศรัทธา และ

อยาใหใครรับประทานอาหารของทานนอกจากผูท่ีมีความยํา

เกรง” (บันทึกโดยอบู ดาวูด 4/259 หมายเลขหะดีษ 4833)  

อบู สุลัยมาน อัล-ค็อฏฏอบีย กลาววา การที่ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หามไมใหคบกับผูท่ีไมมีความยํา

เกรงตออัลลอฮฺ ตลอดจนหามไมใหคลุกคลี และเลี้ยงอาหารแก

ผูคนเหลานั้น เนื่องจากการเลี้ยงอาหารซึ่งกันและกันอาจทําให

เกิดความใกลชิดสนิทสนมและเกิดความรักตอผูคนเหลาน้ัน

ขึ้นมาในใจได (ชัรหฺ อัส-สุนนะฮฺ โดย อัล-บะเฆาะวีย 13/69) 

จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แทจริง

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา  

َىُدُ�َ مَ «
َ
يَقُْظْم أ

ْ
 »ْن ُ�َالَْل الَمُّجُل ع َديَن َخَغيَْغَه، فَغ

ความวา “ชายคนหนึ่งจะอยูบนแนวทางของมิตรสหายของเขา 
ดังนั้น คนหนึ่งจากพวกทานจงพิจารณาบุคคลที่พวกทานจะคบ

เปนมิตร” (บันทึกโดยอบูดาวูด 4/259 หมายเลขหะดีษ 4832) 

 

นักกวีอาหรับกลาววา  

  َن عَ 
ْ
  ءَ مْ مَ ال

َ
َ ال ّ فَ      هَ قَ �ْ مَ قَ  نْ �َ  ْل سَ وَ  ْل سَ  �  اَ  ٍن �ْ مَ قَ  ُُ

ْ
 يْ دَ اَ قْ �َ  نَ ارَ قَ مُ ال
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ความวา (ถาตองการรูจักใครสักคน)อยาไดถามถึงนิสัยของเขา 

แตจงถามวาใครเปนเพื่อนสนิทของเขา  เพราะเพื่อนทุกคน

มักจะเอาอยางคนที่เขาคบเปนมิตรเสมอ 

 

ประการท่ีสี่ สงเสริมใหมีความสมถะในการใชชีวิตบน

โลกนี้ และหวังผลบุญในวันปรโลก ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ۡعَنا َما إَِ�ٰ  َ�ۡينَۡيَك  َ�ُمّدنّ  َوَ� ﴿ َّ ۡزَ�ٰجٗ  بِهِۦٓ  َم
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  زَۡهَرةَ  ّمِۡنُهمۡ  اأ ُّ  ََِنُهمۡ ِ�َفۡ  ٱ

ََِّك  َوَِۡزُق  �ِيهِ�  ۡ�َ�ٰ  َخۡ�ٞ  ََ
َ
 ]١٣١: طه [﴾ ١ َو�

ความวา “และเจาจงอยาทอดสายตาของเจาไปยังสิ่งที่เราไดให

ความเพลิดเพลินแกบุคคลประเภทตางๆ ของพวกปฏิเสธศรัทธา 

ซึ่งความสุขสําราญในโลกดุนยา เพื่อเราจะไดทดสอบพวกเขาใน

การนี้ และการตอบแทนของพระเจาน้ัน ดีย่ิงกวาและจีรังย่ิง

กวา”  (ฏอฮา 131) 

และดังท่ีพระองคตรัสวา  

ن َوشَۡوَ�ٓ  ﴿
َ
ّمةٗ  ٱ�ّاُس  يَُ�ونَ  أ

ُ
ََعۡلَنا َ�ِٰحَدةٗ  أ  ِ�ُُيوتِِهمۡ  بِٱشّر� يَۡ�ُفرُ  شَِمن َّ

ةٖ  ّمِن ُسُقٗفا َّ ۡظَهُرونَ  َعلَۡيَها َوَمَعاَِجَ  فِ بَۡ�ٰٗبا َوِ�ُُيوتِِهمۡ  ٣ َُ
َ
ا � ًَ  َعلَۡيَها َوُ�ُ

 �َِّ ۚ  ٣ ونَ  ُٔ َُ ّ  �ن َوزُۡخُرٗفا ۚ  ٱۡ�ََيٰوةِ  َمَ�ٰعُ  شَّما َ�ٰشَِك  ُُ ۡ�َيا ُّ ََِّك  ِعندَ  َوٱ�ِخَرةُ  ٱ ََ 
َّقِ�َ   ]  ٣٥-٣٣: الزخمف[ ﴾ ٣ شِۡلُم
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ความวา “และหากมิใชมนุษยทั้งหลายจะไดเปนประชาชาติหนึ่ง

เดียวกันแลว แนนอนเราจะใหผูท่ีปฏิเสธศรัทธาตอพระผูทรง

กรุณาปรานีมีบานของพวกเขา โดยมีหลังคาทําดวยเงิน และ

บันไดท่ีพวกเขาขึ้น (ก็ทําดวยเงิน) และบานของพวกเขามีประตู

และเตียงนอน (ทําดวยเงิน) ซึ่งพวกเขาจะนอนเอกเขนกบนมัน 

และ(เราจะใหเครื่องประดับแกพวกเขาที่ทําดวย)ทองคํา แต

ทั้งหมดน้ันเปนเพียงปจจัยชั่วคราวแหงชีวิตในโลกน้ีเทานั้น สวน

ในปรโลก ณ ที่พระเจาของเจานั้นถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผู

ยําเกรง”  (อัซ-ซุครุฟ 33-35) 

 

ประการท่ีหา สงเสริมใหมีความบริสุทธิ์ใจตอัลลอฮฺ  

พระองคไดตรัสในโองการอ่ืนกลาวถึงบาวของพระองคผูมี

คุณธรรม วาพวกเขาน้ันกระทําความดีเพื่ออัลลอฮฺ ไมใชเพื่อการ

โออวดหรือตองการคําสรรเสริญเยินยอ ดังที่พระองคตรัสวา 

ِ  شِوَۡجهِ  ُ�ۡطعُِمُ�مۡ  إِّ�َما﴿ َّ ا َوَ�  َجَزآءٗ  ِمنُ�مۡ  نُرِ�دُ  َ�  ٱ ًَ اإل�سان [﴾ ٩ ُشُكو
 :٩[ 
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ความวา “(พวกเขากลาววา) แทจริงเราใหอาหารแกพวกทาน 

โดยหวังความโปรดปรานของอัลลอฮฺ เรามิไดหวังการตอบแทน

และการขอบคุณจากพวกทานแตประการใด”(อัล-อินซาน 9) 

 

และมวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺผูทรง

อภิบาลแหงสากลโลก พรและสันติจงประสบแดทานนบีมุหัมมัด 

รวมถึงวงศวานและบรรดามิตรสหายของทานทุกคน 

 
اَبه واْمد هللا رل العال�، وا� اهللا وسغَ ع نايقا  مد وع آَ و

 .أجع�


