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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 116 

คําเตือนเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความเมตตา

จําเริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควร

ไดรับการภักดีอยางแทจริงนอกจากอัลลอฮฺเพียงผูเดียว โดยไมมี

ภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานน

บีมุหัมมัดคือบาวของอัลลอฮแฺละเปนศาสนทูตของพระองค... 

อันบาปใหญอีกประการหน่ึงท่ีอัลลอฮฺ และเราะสูลของ

พระองคไดทรงหาม และสาปแชงไว คือ ดอกเบ้ีย ดังท่ีอัลลอฮฺได

ตรัสไวในอัลกุรอานวา 

ِينَ  ﴿ َّ ُ�لُونَ  �
ۡ
ْ  يَأ ِي َ�ُقومُ  َكَما ِِّ�  َ�ُقوُمونَ  َ�  �لّرَِ�ٰوا َّ َُّطهُ  � ََ ََ ۡيَ�ٰنُ  َ� َّ  �ل

ۚ  ِمنَ  َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  �لَۡمّسِ ََِِ  ْ ََّما قَالُٓوا ِ ْۗ  ِمۡثُل  �ۡ�َۡيعُ  ِ ّل  �لّرَِ�ٰوا ََ َ
َ ََ  ُ َّ ّرمَ  �ۡ�َۡيعَ  � ََ ََ 

 ْۚ ّ�ِهِۦ نمِّ  َموِۡعَظةٞ  َجآَءهُۥ َ�َمن �لّرَِ�ٰوا َّ  ٰ�َََ ۥٓ  َسلََف  َما فَلَُهۥ فَٱن ۡمُرهُ
َ
َ ََ  �َِِ  ِۖ َّ � 

ٰ�َِك  َ�دَ  َََمنۡ  ََ َْ
ُ
ۡصَ�ُٰب  فَأ

َ
َ  �َِ َنَ  �ِيَها ُهمۡ  �َّا  ]٢٧٥:  القرة[  ﴾٢ َ�ِٰ�ُ
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ความวา “บรรดาผูกินดอกเบ้ีย พวกเขาจะไมยืนขึ้น (ฟนขึ้นจาก

สุสานในโลกหนาไดอยางปกติ) นอกจาก (พวกเขาจะยืนขึ้นมา

ในทาที) ประดุจดังผูท่ีมารรายสิงอยู เน่ืองจากความวิกลจริต 

เปนเพราะพวกเขากลาววา อันที่จริงการคาขาย ก็เหมือนกับการ

เอาดอกเบ้ียนั่นเอง และอัลลอฮฺทรงอนุมัติการคาขาย แตทรง

หามการเอาดอกเบ้ีย ดังนั้น ผูใดที่รับคําเตือนจากองคอภิบาล

ของเขา แลวเขาก็ยุติ (การรับดอกเบ้ีย) แนนอนสิ่ง (ดอกเบ้ีย) ที่

ลวงเลยไปน่ันก็เปนของเขา (ไมตองยอนหลัง) และการงานของ

เขาก็มอบแดอัลลอฮฺ (สุดแตพระองคจะจัดการ) และผูใด

ยอนกลับ (ไปสูระบบดอกเบ้ียอีก) แนนอนพวกเขาเปนชาวนรก 

พวกเขาตองเขาอยูในนั้นตลอดกาล” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 275 ) 

 

อัลลอฮฺไดตรัสไวในอัลกุรอานวา 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا َُّقوا �  َ َّ �  ْ َا َُ َذ ْ وٰ �لّرِ�َ  ِمنَ  َِِ�َ  َما ََ َُم ِِن ا  ٢ ّمۡؤِمنِ�َ  ُكن
 ]٢٧٨:  القرة[﴾  

ความวา “บรรดาผูศรัทธาเอย จงเกรงกลัวอัลลอฮฺ และจงละทิ้ง

ดอกเบ้ียในสวนที่สูเจายังอาจจะไดรับ ถาหากสูเจาเปนผูศรัทธา

ที่แทจริง” (อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ: 278 ) 
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ทานญาบิรฺ - เราะฎิยัลลอฮุอันฮู - เลาวา 

ِ  رَُسوُل  لََعنَ  َّ هُ َومُ  الّرَ�ا آِ�َل  -وسغم عغيه اهللا ص�- ا
َ
 وََشاِهَديْهِ  َوَ�تِبَهُ  وِ�

  ]١٥٩٨مسغم ارقم رواه [  »َسَواءٌ  ُهمْ « :َوقَاَل 
ความวา “ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดสาปแชงผูที่

กินดอกเบ้ีย ผูที่มอบดอกเบ้ียใหคนอ่ืน ผูที่บันทึก ผูที่เปนพยาน”  

ทานกลาววา  “พวกเขามีความผิดเหมือนกันทั้งหมด” (บันทึก

โดยมุสลิม  หมายเลข : 1598) 

ทานสะมุเราะฮฺ บิน ุนดุบ เลาวา ครั้งหนึ่งทานน

บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเลาถึงเรื่องที่ทานไดฝนเห็นวา 

تَاِ� «
َ
ُهَما آِ�يَاِن، الغّيْغَ َ  أ َّ ُهَما اْ�اََعثَاِ�، َوِِ َّ   َوِِ

َ
ََْطِغْق، :ِل  قَاال ََْطغَْقُت  َوِِّ�  ا  ا

تَيْقَا... َمَعُهَما 
َ
نّهُ  ـ َحِسبُْت  َََهرٍ  َعَ  فَأ

َ
ْحَرَ  ـ: قَاَل  َ

َ
ََّهرِ  ِف  َوَِِذا اّ ِم، ِمثِْل  أ  ا

ًة ، َوَِِذا َسااٌِح �َْسبَُح،  رَُجٌل   َشّا اََّهِر رَُجٌل قَْد َجََع ِعقَْدُه ِحَجاَرًة َ ثِْ�َ
َوَِِذا َعَ

ََ الّسا ِ ََ َذل ِ ِتْ َذل
ْ
ِي الّرُجَل  اُِح �َْسبَُح َما �َْسبَُح، ُمّم يَأ

ّ
َِجاَرةَ  َجََع ِعقَْدهُ  قَدْ  اَ

ْ
 ال

ُ  َ�يَْفَةرُ 
َ
ِقُمهُ  فَاُه، ل

ْ
ِْه، يَرِْجعُ  ُممّ  �َْسبَُح، َ�يَقَْطِغُق  َحَجًرا، َ�يُغ

َ
َّما ِِل ْهِ  رََجعَ  ُُ

َ
 َ�َةرَ  ِِل

 ُ
َ
َقَمهُ  فَاهُ  ل

ْ
ل
َ
ُت :  قَاَل  ا،َحَجرً  فَأ

ْ
  َهَذان؟ ،  َما: لَُهَما  قُغ

َ
ّما: قَاال

َ
ي أ ِ

ّ
 ْالّرُجُل اَ

َِجاَرَة ، فَنِنُّه آِ�ُل الّرَ�ا
ْ
َقُم ال

ْ
َْغ ََّهِر َو َ�يَْت َعغَيِْه �َْسبَُح ِفْ ا

َ
الخاري رواه [ »أ

 ]٧٠٤٧ارقم 
ความวา “...ในคํ่าคืนหนึ่งมีชายสองคนไดมาหาฉัน แลวกลาววา 

ไปกันเถอะ แลวฉันก็ไดออกเดินทางไปพรอมกับท้ังสอง 
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จนกระท่ังถึงมายังแมน้ําแหงหนึ่ง (ฉัน-ผูรายงาน- พอจะจําไดวา

ทานกลาววา) ที่มีนํ้าสีแดงเหมือนเลือด ซึ่งชายคนหน่ึงแหวก

วายอยูในแมน้ํา และที่ริมตลิ่งมีชายอีกคนหนึ่งไดเก็บกอนหินมา

รวมไวมากมาย ครั้นเมื่อผูที่วายนํ้าไดมาหาเขา เขาก็ฉีกปากใส

กอนหินลงไป แลวชายผูนั้นก็วายน้ําจากไป แลวก็วายกลับมา

หาเขาท่ีฝง เขาก็ปฏิบัติเชนเดิมตลอดไป ฉันจึงกลาวถามชายทั้ง

สองที่พาฉันมาวา “ชายสองคนน้ันเปนอะไรไปละ”? เขาทั้งสอง

บอกฉันวา “ชายที่วายนํ้าแลวถูกฉีกปากใหกินกอนหินนั้น เปนผู

ที่กินดอกเบ้ีย” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย  หมายเลข  : 7047) 

 

และทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาวไววา  

 و ٢٧٦٦الخاري ارقم  رواه[ »  اْجاَبِبُوا الّسبَْع الُمْو�َِقاِ   ـ َوَذَ َر ِمقَْها ـ الّرَ�ا« 
  ]٨٩مسغم ارقم 

ความวา “ทานท้ังหลายจงหลีกเลี่ยงความหายนะ 7 ประการ 

สวนหน่ึงคือ ...ดอกเบ้ีย ” ( บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข : 

2766  และมุสลิม  หมายเลข : 89 ) 

 



 

7 

รูปแบบของดอกเบี้ยท่ีปรากฏในยุคปจจุบันมีมากมาย 

อาทิ 

รูปแบบท่ีหน่ึง .. การซื้อขายหุนท่ีเปนดอกเบ้ีย หรือ

การฝากทรัพยสินในธนาคารท่ีมีระบบดอกเบ้ีย และการไดรับ

เอาผลประโยชนของเงินที่เขาเรียกกันวา “เงินปนผล” หรือการ

กูยืมจากธนาคารซึ่งในเวลาจายคืนตองจายมากกวาท่ียืม 

และถือเปนพฤติกรรมอันเลวราย เปนเรื่องที่อันตรายย่ิงนัก 

กลาวคือเปนเรื่องท่ีพวกเราไดยิน ไดเห็นอยูเปนประจําในยุค

ปจจุบันนี้ ธนาคารแตละแหงตางย้ือแยงแขงขันกันโดยใชกล

ยุทธรูปแบบตางๆ ที่จะเชิญชวนผูคนใหตกอยูในวังวนของ

ดอกเบ้ียอันนาตําหนิย่ิงนัก ตัวอยางเชน การนําเสนอรูปแบบ

การใชบัตรเครดิตท่ีเขาเรียกกันวา “บัตรวีซา Samba” (บัตรวีซา

ของธนาคารแหงหนึ่งในซาอุดีอาระเบีย) ซึ่งไดมีคําชี้ขาด (ฟต

วา) จากสภาอุละมาอไดหามการทําธุรกรรมทางการเงินดวยกับ

บัตรดังกลาว เนื่องจากเก่ียวของกับระบบดอกเบ้ียอยางมิอาจ

หลีกเลี่ยงได อันเปนสิ่งที่อัลลอฮฺและทานเราะสูลไดหามบรรดา

มุสลิมมิใหเขาไปเก่ียวของ 
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จากคําฟตวา หมายเลข 17611   ของสภาอุละมาอวา “ใน

ปจจุบันมีผูคนไดใชบัตรวีซา SAMBA ซึ่งออกใหโดยธนาคารซา

อุดี-อเมริกา ราคาบัตรทองใบละ 485 ริยาล และบัตรเงินใบละ 

245 ริยาล โดยท่ีผูถือบัตรวีซาตองจายคาบัตรเปนรายปและ

ไดรับสิทธิพิเศษดังตอไปนี้ 

1. ผู ถือบัตรสามารถกู ยืมเงินดวยการถอนจากตู

เอทีเอ็มไดตามตองการ แตตองใชคืนเทาที่ ยืม

ภายในเวลา 54    วัน แตหากเกินจากวันที่กําหนด 

ทางธนาคารจะคิดสวนตางจากผูยืมรอยละ 1.95 

(คือ 1 ริยาล 95 ฮะละละฮฺ) 

2. ผู ถือบัตรสามารถซื้อสินคาจากหางรานที่ทํ า

รายการรวมกับธนาคารได โดยไมตองจายเงินสด 

ซึ่งถือวาเปนการยืมเงินจากธนาคาร และหากผูถือ

บัตรไมไดจายคืนภายในเวลาที่กําหนด คือ 54 วัน 

ทางธนาคารจะคิดสวนตางจากผูถือบัตรรอยละ 

1.95 (คือ 1 ริยาล 95 ฮะละละฮฺ) 

คําถาม การใชบัตรชนิดน้ีมีขอชี้ขาด (หุกม) วาอยางไร 

? และการจายเงินใหกับธนาคารเปนรายปถูกตองหรือไม? 
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คําตอบ หากวาการใชบัตรเครดิตวีซา เปนไปตามท่ีได

กลาวมาขางตน ถือวาไมถูกตอง และเปนการกินทรัพยผูอ่ืนโดย

ไมชอบธรรม เปนระบบดอกเบ้ียที่มีมาต้ังแตสมัยญาฮิลียะฮฺ (ยุ

คอนารยชน) ดังนั้น จึงไมอนุญาตใหออกบัตรชนิดนี้ และไม

อนุญาตใหนํามาใช วัลลอฮุอะลัม. 

รูปแบบท่ีสอง .. การซื้อขายแบบ “อัล-อีนะฮฺ” คือการ

ที่บุคคลหนึ่งขายสินคาราคาผอนแกผู อ่ืนดวยราคา (สมมุติ)

1000   บาท โดยผอนเปนระยะเวลา 1 ป หลังจากนั้น ผูขายได

ซื้อสินคาคืนดวยเงินสดเพียง 500 บาท โดยที่ผูซื้อครั้งแรกยังติด

หนี้สินกับผูขายอีก 500 บาท ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาวหามการคาขายประเภทน้ีวา 

ِعيقَِ ، َ�بَاَ�ْعاُمْ  َِِذا«
ْ
َخْذُ�مْ  اِال

َ
ْذنَاَل  َوأ

َ
ََقِر، أ

ْ
ْرِع، َورَِضياُمْ  ال َّ اُمْ  اِال

ْ
َهاَد، َوتََر� ِ

ْ
 ال

ُ  َسغَّا  َّ   َعغَيُْ�مْ  ا
ّ
  ُذال

َ
َّ  َ�ْ�ُِعهُ  ال  ِِ  تَرِْجُعوا َح

َ
أاو داود ارقم [» ِديِقُ�مْ  ل

٣٤٦٢[ 
ความวา “เมื่อทานท้ังหลายซื้อขายกันแบบอีนะฮฺ และอยูกับการ

ไถพรวนดินในการเพาะปลูก และมีความพึงพอใจอยูกับการ

เพาะปลูก และไมสนใจการญิฮาด อัลลอฮฺจะทําใหพวกทาน

ตกตํ่าชนิดที่วาไมสามารถผงาดขึ้นมาได นอกจากจะตองหัน
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กลับมาสูการปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนาของพวกทาน” ( 

บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข : 3462) 

 

คํากลาวอางของผูท่ีจะเอาดอกเบี้ย 

1. คนบางกลุมใหเหตุผลวาตนเองมีความจําเปนท่ี

จะตองกู ยืมเงินจากธนาคารในระบบดอกเบ้ีย 

เพราะฉันตองใชเงิน ฉันจะแตงงาน ฉันจะสราง

บาน เพราะไมมีใครใหฉันยืม ซึ่งความจําเปนตอง

ไดรับการผอนปรนใหกระทําสิ่งที่ตองหามได ฯลฯ 

เราขอตอบวา สําหรับความจําเปนท่ีจะไดรับการผอน

ปรนนั้น คือภาวะที่กลัววาจะถึงแกชีวิต จึงจะผอนปรนใหได เชน 

บุคคลท่ีตกอยูในภาวะท่ีหิวจัด ไมมีอาหารหะลาลที่จะด่ืมหรือ

รับประทาน ก็อนุญาตใหเขาด่ืมหรือรับประทานสิ่งที่ตองหาม 

(หะรอม) ได เปนตน แตอนุญาติใหเขารับประทานไดเพียงเปน

การประทังชีวิตเทานั้น ไมรับประทานจนอ่ิมเกิน หรือพกพาติด

ตัวเพื่อกินในมื้อตอไป อัลลอฮฺตรัสวา  



 

11 

ََّما ﴿ ِ ّرمَ  ِ ََةَ  َعلَۡيُ�مُ  ََ مَ  �لَۡمۡي َّ َ�ۡمَ  ََ� ٓ  ۡ�ِ�ِ�رِ � ََ َما هِّل  ََ
ُ
ِۖ  لَِغۡ�ِ  ِِهِۦ َ َّ  َ�َمنِ  �

ُطرّ  ۡۡ َ�  َِاغٖ  َ�ۡ�َ  � َ � ِِنّ  َعلَۡيهِ�  ِِۡ�مَ  فََ�ٓ  َ�دٖ  ََ يمٌ  َ�ُفوَٞ  َّ َِ : القرة [ ﴾ ١ َّ
١٧٣[ 

ความวา “อัลลอฮฺไดทรงหามสูเจามิใหบริโภค สัตวที่ตายเอง 

เลือด เนื้อสุกร สัตวท่ีถูกกลาวอุทิศใหนามอ่ืนนอกไปจากอัลลอฮฺ 

แตถาหากผูใดตกอยูในภาวะคับขันโดยไมมีเจตนาขัดขืนและ

ไมไดละเมิด มันก็ไมมีบาปแกเขาแทจริงอัลลอฮเฺปนผูทรงอภัย ผู

ทรงเมตตาเสมอ” (อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ: 173) 

นักวิชาการบางทานใหทัศนะวา “อนุญาตใหแกเขา

รับประทานไดเพียง   3 คํา และเราอาจใหเหตุผลแกผูท่ีอางเชนนี้

วา อัลลอฮฺจะใหทางออกแกผูท่ียําเกรงเสมอ ดังที่อัลลอฮฺตรัส

ยืนยันไวในอัลกุรอานวา 

َّقِ  َََمن...  ﴿ �َ  َ َّ ُۥ َ�َۡعل � َ�ۡرُزۡقهُ  ٢ َ�َۡرٗجا َّ ۡيُث  ِمنۡ  ََ  َََمن َ�ۡتَِسُبۚ  َ�  ََ
 ۡ َّ َََو �َ  َ�َ  ِ َّ ۥٓۚ  َ�ُهوَ  � َُُه ۡس َ  ِِنّ  ََ َّ ِۦۚ  َ�ٰلِغُ  � ۡمرِه

َ
ُ  َجَعَل  قَدۡ  َ َّ ءٖ  لُِ�ِّ  � ۡ�َ � َٗ  قَۡد

 ]٣-٢: الطالق [ ﴾٣
ความวา “และผูใดยําเกรงตออัลลอฮฺ พระองคก็จะใหทางออก

แกเขา  และจะทรงประทานปจจัยยังชีพแกเขาโดยที่เขามิได

คาดคิด และผูใดที่ไดมอบหมายตออัลลอฮฺ พระองคก็จะทรง
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เปนผูพอเพียงแกเขา แทจริง อัลลอฮฺเปนผูทรงบรรลุในกิจการ

ของพระองค โดยแนนอนสําหรับทุกสิ่งทุกอยางน้ัน อัลลอฮฺทรง

กําหนดกฎสภาวะไวแลว” (อัฏ-เฏาะลาก : 2 - 3 ) 

 

2. บางคนอางวาธนาคารเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ ซึ่ง

ตองจายเงินเดือนแกพนักงานและเจาหนาที่ ตอง

จายคาเชาอาคาร และตองซื้ออุปกรณเครื่องมือ

ตางๆ ซึ่งตองใชงบประมาณ ดวยเหตุน้ีจึงตองเอา

ดอกเบ้ียจากการใหบริการแกผูท่ีกูยืม เพื่อนํามา

เปนคาใชจายตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 

เราขอคานเหตุผลขางตนวาเปนการกลาวอางที่ชักนํา

ผูคนสูความเขาใจที่คาดเคลื่อน เนื่องจากวารูปแบบของ

ดอกเบ้ียที่มีบทบัญญัติหามมีปรากฏอยางชัดเจนเหมือนกับ

ระบบธนาคารเหลานี้ ถึงแมนจะเรียกวาเปนคาใชจายของ

ธนาคาร หรือผลกําไร หรืออ่ืนๆ เพราะชื่อเหลานี้ไมสามารถที่จะ

เปลี่ยนขอเท็จจริงไดแตประการใด บรรดาอุละมาอแหงประเทศ

ซาอุดิอาระเบียไดชี้ขาด (ฟตวา) หามมิใหมีสวนรวมในการทํา
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ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารเหลาน้ีในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน

พนักงาน การทําธุรกิจซื้อขาย การกูยืม และเรื่องอ่ืนๆ 

 

หากจะถามวาการท่ีธนาคารเอาสวนตางคืนมากกวาท่ีให

กูยืมถูกตองหรือไม ? 

คําตอบ  สวนท่ีทางธนาคารไดเอาสวนตางเพิ่มจาก

จํานวนที่ผูกูยืมเอาไป หรือสวนที่ทางธนาคารไดใหเพิ่มแกผูฝาก

นั้น ถือวาเปนดอกเบ้ียอยางชัดเจน ตามที่มีหลักฐานจากอัลกุ

รอาน จากสุนนะฮฺ และมติเอกฉันทของปวงปราชญไดกลาวไว 

(ดูคําฟตวาของสภาวิจัยฯหมายเลข : 3197) 

 

หากถามวาพนักงานบัญชีของธนาคารจะถูกสาปแชง

เชนเดียวกับผูท่ีกินดอกเบี้ยหรือไม ? 

คําตอบ ก็คือ ธนาคารไดปลอยเงินกู และรับฝากเงินใน

ระบบดอกเบ้ีย ดังน้ัน ผูที่ทําหนาท่ีเปนพนักงานบัญชีก็ไมอาจ

หลุดพนที่จะผูกพันอยูกับระบบดอกเบ้ีย ซึ่งจะตองบันทึกขอมูล

ตางๆ ที่เก่ียวของกับดอกเบ้ีย ดังน้ันผูท่ีเปนบัญชีก็จะเปนผูหนึ่ง



 

14 

ที่จะตองไดรับการสาปแชงตามท่ีมีปรากฏในหะดีษ (ดูคําฟตวา

ของสภาวิจัยฯ เลมที่ : 13 หนา : 344) 

โออัลลอฮฺ ไดทรงโปรดประทานความพอเพียงใหแก

พวกเราในสิ่งที่พระองคทรงอนุมัติดวยเถิด และขอใหพวกเรา

ไดรับความโปรดปรานอยางเพียงพอจากพระองคดวยเถิด 

 

  

والمد هللا رل العال� ، وص� اهللا وسغم ع نبيقا  
 .ومد وع آل وصحبه أجع� 

 


