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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
อธิบายความหมายสูเราะฮฺ อัฎ-ฎฮา 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ  พระผูอภิบาลแหงสากล

จักรวาล  ขอการสรรเสริญจากอัลลอฮฺและความสันติจงมีแด

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ตลอดจนวงศวาน

และมิตรสหายของทาน  ฉันขอปฏิญาณวา  ไมมีพระเจาอ่ืนใด

นอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ  สําหรับพระองค 

ฉันขอปฏิญาณวา  มุหัมมัดเปนบาวของพระองคอัลลอฮฺและ

เปนศาสนทูตของพระองค 

 อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรอานอันย่ิงใหญลงมาเพื่อให

เราพิจารณาและปฏิบัติตาม พระองคฮฺตรัสวา  

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب  ﴿
َ
ْ  ُمَ�َٰركٞ  إَِ�َۡك  أ َُّرٓوا ّّ َ ّكرَ  َءاَ�ٰتِهِۦ َ�ِ ََ ْ  َوِ�ََت ْولُوا

ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 ﴾ ٢ ٱۡ�

 ]٢٩: ص[

ความวา “คัมภีร  (อัลกุรอาน) เราไดประทานลงมาใหแกเจาซึ่งมี

ความจําเริญ  เพื่อพวกเขาจะไดพินิจพิจารณาอายาตตางๆ
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ของอัลกุรอาน และเพื่อปวงผูมีสติปญญาจะไดใครครวญ”  

(ศอด: 29) 

 

มีสูเราะฮฺหน่ึงจากอัลกุรอานท่ีเราไดยินอยูบอยครั้ง และ

ตองการเวลาน่ังคิดพิจารณาและใครครวญน่ันคือสูเราะฮฺอัฎ-ฎฮา 

มีรายงานจากหะดีษจากทานุนดุบ  เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮฺ เลาวาครั้งหนึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ลม

ปวย ทําใหทานยืนละหมาดไมไดอยูคืนหนึ่ง  สองคืน  หรือสาม

คืน  จากนั้นมีหญิงคนหนึ่งมาหาทาน  แลวกลาวแกทานวา  “โอ 

มุหัมมัด ฉันหวังวาชัยฏอนของทานจะทอดทิ้งทานไปแลว  ฉันไม

เห็นเขาเขาใกลทานมาสองสามคืนแลว” ดังน้ันอัลลอฮฺจึง

ประทานอายะฮฺนี้ลงมา 

﴿ ٰ�َ ُّ َعَك  َما ٢ َسَ�ٰ  إَِذا َوٱّ�ۡلِ  ١ َوٱل َّ َُّك  َو ] ٣-١: لضىح[ ﴾٣ قََ�ٰ  َوَما ََ  

ความวา  “ขอสาบานดวยเวลาสาย  และดวยเวลากลางคืนเมื่อ

มันมืดและสงัดเงียบ  พระเจาของเจามิไดทรงทอดท้ิงเจา  และ

มิไดทรงโกรธเคืองเจา” (อัฎ-ฎฮา : 1-3) 
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ในบางรายงานระบุวาผูหญิงที่มาหาทานนั้นคืออุม

มุญะมีล ภรรยาของอบูละฮับ 

 

คําอธิบายอายะฮฺท่ีหน่ึง 

อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿ ٰ�َ ُّ ﴾١َوٱل  

ความวา “ขอสาบานดวยเวลาสาย” (อัฎ-ฎฮา: 1) 

 

นี่เปนคําสาบานจากอัลลอฮตฺะอาลาดวยเวลาสาย  และ

ดวยแสงสวาง 

 

คําอธิบายอายะฮฺท่ีสอง 

อัลลอฮฺตรัสวา 

﴾ ٢َوٱّ�ِۡل إَِذا َسَ�ٰ  ﴿  

ความวา “และดวยเวลากลางคืนเมื่อมันมืดและเงียบสงัด”  (อัฎ-

ฎฮา: 2) 
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คือ  เมื่อถึงเวลาท่ีเงียบสงบและมืดมิดที่สุด  และนี่เปน

หลักฐานที่ชัดแจงถึงความปรีชาญาณของผูทรงสราง  อายะฮฺนี้มี

ความหมายทํานองเดียวกับที่พระองคตรัสวา 

َّ�ٰ  إَِذا َوٱََّهاَِ  ١ َ�ۡغَ�ٰ  إَِذا َوٱّ�ۡلِ  ﴿ ََ ٢ ﴾  

ความวา  “ขอสาบานดวยเวลากลางคืน  เมื่อมันปกคลุม  และ

ดวยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสง” (อัล-ลัยลฺ: 1-2) 

 

และดํารัสท่ีวา 

ۡصَباحِ  فَالِقُ  ﴿ ۡمَس  اَسَكنٗ  ٱّ�َۡل  وََجَعَل  ٱۡ�ِ َّ ۚ  َوٱۡلَقَمرَ  َوٱل يرُ  َ�ٰلَِك  ُحۡسَباٗ�ا ِّ  َ�ۡق
 ]٩٦: لألنعام[ ﴾ ٩ ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ 

ความวา  "ผูทรงเผยอรุโณทัย  และทรงใหกลางคืนเปนเวลา

พักผอน  และทรงใหดวงอาทิตยและดวงจันทรเปนการคํานวณ

นั่นคือการกําหนดใหมีขึ้นของผูทรงเดชานุภาพ  ผูทรงปรีชา

ญาณ” (อัล-อันอาม: 96) 

 

คําอธิบายอายะฮฺท่ีสามและสี่ 

َعَك  َما ﴿ َّ َُّك  َو وَ�ٰ  ِمنَ  ّلَك  َخۡ�ٞ  َولَ�ِخَرةُ  ٣ قََ�ٰ  َوَما ََ
ُ
﴾ ٤ ٱۡ�  
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ความวา “พระเจาของเจามิไดทรงทอดทิ้งเจา  และมิไดทรงโกรธ

เคืองเจา  และแนนอนเบ้ืองปลายเปนการดีย่ิงแกเจากวา

เบ้ืองตน” (อัฎ-ฎฮา: 3-4) 

 

คือ  ที่พํานักของเจาในโลกหนานั้นดีกวาโลกน้ี  ดังกลาว

นี้ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงเปนผูที่สมถะที่สุดใน

โลกดุนยา ดังท่ีเราทราบดีจากประวัติของทาน  และเมื่ออัลลอฮฺ

ทรงใหทานเลือกในชวงทายของชีวิต  ระหวางการมีชีวิตนิรันดร

จนวันสุดทายของโลกนี้แลวคอยเขาสวรรค  กับการไปพบพระ

เจาของทาน  ทานก็เลือกที่จะไปพบกับพระเจามากกวาโลกน้ีท่ี

จุดจบของมันคือการสูญสลาย 

อบูมุวัยฮิบะฮฺ   เราะฎิ ยัลลอฮุ อันฮฺ เลาวา   ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َّنَ ،  «
َ
َّّ  لْ َ َهيَ،ا، 

َ
 ّ
َ
لدََن لَ َايَا، َول� َِ َِ  ََ َّ َمَساَخي وَخي

ّ
ْ  ََُد أ اَا ّمَرَََ،بََ ، ََ

َ
يَا أ

 َّ ِّ وََج َََقاَر َة   َع  َ�ََْ َِضََ ، َو  َ�ََْ   َّ   ِّ َّن َ َو
َ
 » َولْ

ความวา “อบูมุวัยฮิบะฮฺเอย  ฉันไดรับกุญแจแหงขุมทรัพยและ

การมีชีวิตนิรันดรในโลกนี้หลังจากน้ันจึงไดเขาสวนสวรรค  และมี
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ผูใหฉันเลือกระหวางสิ่งที่กลาวมากับการไดพบกับพระเจาของ

ฉันและไดเขาสวนสวรรคทันที” 

เขา (อบูมุวัยฮิบะฮฺ) เลาตอวา  ฉันกลาวแกทานวา  "ถาเปน

เชนนั้น ทานก็จงเลือกกุญแจและการมีชีวิตนิรันดรในโลกน้ี  แลว

คอยเขาสวรรคเถิด” ทานนบีจึงกลาววา  

ِ  يَا « اَا ََ َول
َ
َتَّ   ّمَرَََ،بََ  ، أ َِ  » َََقاَر َة   َو لّْن َ  َََقَد ل

ความวา “ไมหรอก  ขอสาบานตออัลลอฮฺ  มุวัยฮิบะฮฺเอย  ฉัน

เลือกการพบกับพระเจาของฉัน และสวนสวรรค” 

แลวทานก็ขออภัยโทษแกผูที่ถูกฝงในสุสานบะกีอฺ  แลวจากไป 

หลังจากนั้นทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็เริ่มปวย

กระทั่งอัลลอฮฺทรงรับทานไปเมื่อรุงเชา” 

(บันทึกโดยอิมามอะหมัดในมุสนัด หะดีษที่  15997 ผูตรวจสอบ

หนังสือกลาววา  สายรายงานออน  แตตัวบทหะดีษในสวนของ

การขออภัยโทษใหแกชาวบะกีอฺ และการที่ทานเลือกที่จะพบกับ

พระเจาของทานน้ันถูกตอง) 
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คําอธิบายอายะฮฺท่ีหา 

อัลลอฮฺตรัสวา 

َُّك  ُ�ۡعِطيَك  َولََسۡوَف  ﴿ ََ  ٰ ََ ۡ ََ ََ ٥ ﴾  

ความวา  “และความแนนอนพระเจาของเจาจะใหแกเจาจนกวา

จะพอใจ” (อัฎ-ฎฮา: 5) 

 

ในโลกหนา อัลลอฮฺจะทรงใหแกทานจนกระทั่งทาน

พอใจเก่ียวกับประชาชาติของทาน  และความมีเกียรติที่พระองค

ทรงเตรียมไวใหกับทาน ซึ่งสวนหน่ึงก็คือแมนํ้าเกาษัรซึ่งสองขาง

แมน้ําเต็มไปดวยกระโจมที่ทําจากไขมุกใสบริสุทธิ์  ดินของแมน้ํา

เปนชะมดเชียงมีกลิ่นหอมหวนไปไกล 

มีรายงานซึ่งบันทึกโดยอิบนุญะรีร  จากหะดีษของอิบนุ

อับบาส  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา “สิ่งที่จะถูกมอบใหแก

ประชาชาติของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

หลังจากทานจากไปแลว ไดถูกเสนอใหทานทราบขุมทรัพยแลว

ขุมทรัพยเลา  ทานดีใจมีความสุขกับขาวดีดังกลาว  ดังนั้นอัลลอ

ฮฺจึงประทานอายะฮฺอัลกุรอานลงมาวา 
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َُّك  ُ�ۡعِطيَك  َولََسۡوَف  ﴿ ََ  ٰ ََ ۡ ََ ََ ٥ ﴾  

ความวา  “และดวยความแนนอนพระเจาของเจาจะใหแกเจา

จนกวาจะพอใจ” (อัฎ-ฎฮา: 5) 

แลวอัลลอฮฺก็ทรงมอบคฤหาสนในสวนสวรรคใหแกทานหนึ่งพัน

หลัง   ในทุก   ๆ   คฤหาสนมีภรรยาและคนรับใชในจํานวนท่ี

เหมาะสม” (เลม 12 หนา 624 หะดีษเลขที่ 37513) ทานอิบนุ

กะษีรกลาววา นี่เปนสายรายงานที่ถูกตองจากทานอิบนุอับบาส 

ซึ่งแนนอนวาเรื่องราวดังที่กลาวมานี้ ไมใชสิ่งท่ีจะสามารถคิด

เองได แตจะตองเปนสิ่งที่รายงานมาจากทานนบี (ตัฟสีรฺอิบนุ

กะษีร เลม 14 หนา 383) 

 

คําอธิบายอายะฮฺท่ีหก 

แลวอัลลอฮฺก็ทรงแจกแจงความโปรดปรานที่พระองค

ทรงประทานแกทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ผู

เปนบาวและเราะสูลของพระองค โดยพระองคตรัสวา 

لَمۡ  ﴿
َ
كَ  � ّۡ  ﴾ ٦ اَوىٰ  َٔ َ�  يَتِيٗما َ�ِ



 

11 

ความวา “พระองคมิไดทรงพบเจาเปนกําพราแลวทรงใหท่ีพึ่ง

ดอกหรือ ?” (อัฎ-ฎฮา: 6) 

 

ทั้งนี้ เพราะวาบิดาของทานเสียชีวิตขณะที่ทานอยูใน

ครรภมารดา  บางทัศนะเห็นวาบิดาของทานเสียชีวิตหลังจากที่

ทานเกิดมา  หลังจากนั้น อามินะฮฺ บินตุ วะฮับ มารดาของทาน 

ก็เสียชีวิตขณะทานมีอายุเพียงหกขวบ 

ทานจึงอยูในการเลี้ยงดูของอับดุลมุฏเฏาะลิบปูของ

ทาน จนกระทั่งปูของทานเสียชีวิตเมื่อทานอายุแปดป  หลังจาก

นั้นอบูฏอลิบลุงของทานจึงรับทานมาเลี้ยงดู  โดยอยูเคียงขาง

ชวยเหลือ  ยกยองใหเกียรติทาน  และชวยทานใหพนจากการทํา

รายของกลุมชนของทาน หลังจากท่ีอัลลอฮฺทรงแตงต้ังทาน

เปนนบีขณะที่ ท านมีอา ยุ ไดสี่ สิบป   ทั้ งหมดน้ี เ กิดขึ้ น ใน

ขณะที่อบูฏอลิบยังคงอยูในศาสนาของกลุมชนของเขาซึ่งกราบ

ไหวรูปเจว็ด  ทุก  ๆ  อยางนี้เปนไปตามกําหนดของอัลลอฮฺและ

การจัดการที่เหมาะสมของพระองค  จนกระท่ังอบูฏอลิบเสียชีวิต

กอนทานอพยพเพียงเล็กนอย  ชาวกุเรชและพวกโงเขลาจึงตาง

รุมเขาหาทาน (เพื่อที่จะจัดการกับทาน) 
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อัลลอฮฺจึงทรงเลือกใหทานอพยพออกจากกลุมชนของ

ทานไปยังเมืองของชาวอันศอรฺ (ผูชวยเหลือ) ซึ่งมีเผาอัล-เอาส

และอัล-ค็อซร็อจฺอาศัยอยู  และอัลลอฮฺก็ทรงดําเนินแนวทาง

ของพระองคอยางเ ต็มเปยมสมบูรณ   ดัง น้ันเมื่อทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เดินทางไปถึง  พวกเขาก็ใหที่พักพิง

แกทาน ชวยเหลือ  อยูเคียงขาง  และสูรบรวมกับทาน  ทุก  ๆ  สิ่งที่

กลาวมาน้ีเปนผลจากการที่อัลลอฮฺทรงปกปกษรักษาและดูแล

ทานน่ันเอง (ตัฟสีรฺอิบนุกะษีร เลม 14 หนา 384) 

 

คําอธิบายอายะฮฺท่ีเจ็ด 

อัลลอฮฺตรัสวา  

كَ  ﴿ َّ   َووََج
ٗ

ىٰ  َضآَ� َّ َه ََ ٧ ﴾  

ความวา “และทรงพบเจาระเหเรรอน  แลวก็ทรงชี้แนะทาง (แก

เจา) ดอกหรือ? (อัฎ-ฎฮา: 7) 

 

ซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกับดํารัสของพระองคที่วา  
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ٓ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿  ۡوَحۡيَنا
َ
وٗحا إَِ�َۡك  أ ۚ  َمِنۡ  َُ ۡمرِنَا

َ
َِي ُكنَت  َما أ ّۡ يَ�ٰنُ  َوَ�  ٱۡلِكَ�ُٰب  َما تَ  ٱۡ�ِ

� َجَعۡلَ�ٰهُ  َوَ�ِٰ�ن َٗ ِّي نُو آءُ  َمن َِهِۦ ّ�ۡه ََ ّ ۚ  ِمنۡ  َ ِّيٓ  ننَّك   ِعَباَِنَا  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  َ�َۡه
 ﴾ ٥ ّمۡسَتِقي�ٖ 

ความวา  "และเชนน้ันแหละเราไดวะฮียฺอัลกุรอานแกเจาตาม

บัญชาของเรา  เจาไมเคยรูมากอนเลยวาอะไรคือคัมภีร  และ

อะไรคือการศรัทธา แตวาเราไดทําใหอัลกุรอานเปนแสงสวาง

เพื่อชี้แนะทาง โดยนัยนั้นแกผูท่ีเราประสงคจากปวงบาวของเรา 

และแทจริงเจานั้น  จะไดรับการชี้แนะสูทางอันเที่ยงธรรมอยาง

แนนอน” (อัช-ชูรอ: 52) 

 

คําอธิบายอายะฮฺท่ีแปด 

อัลลอฮฺตรัสวา  

كَ  ﴿ َّ ۡ�َ�ٰ  َ�ٓ�ِٗ�  َووََج
َ
﴾ ٨ فَأ  

ความวา “และทรงพบเจาเปนผูขัดสน  แลวทรงใหความมั่งค่ัง 

(แกเจา) ดอกหรือ?” (อัฎ-ฎฮา: 8) 
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คือเจาเคยเปนผูยากไรผูตองการความชวยเหลือ

แลวอัลลอฮฺทรงทําใหเจาไมมีความจําเปนตองพึ่งพาผูใด

นอกจากพระองค ดังนั้นอัลลอฮฺทรงทําใหทานนบี ศ็อลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม อยูในสองตําแหนงที่มีเกียรติ คือผูขัดสนที่อดทน

และผูร่ํารวยที่ขอบคุณ 

อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา  ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َوغَ َ  «
َ
ََ َمَن أ فَغَ

َ
َِ اََاا آتَاهّ  ،َوّةَزَق َ َسافاً  ،ََُد أ ُّ ل  ]  ١٠٥٤ امُ  م�غ  ةوله[  » َوَنّنَع

ความวา “ผูท่ีเขารับอิสลาม  แลวไดรับปจจัยยังชีพที่พอเพียง 

และอัลลอฮฺทรงทําใหเขาพึงพอใจในสิ่งที่พระองคประทานให 

ยอมไดรับชัยชนะอยางแนนอน” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะ

ดีษ 1054) 

 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา  ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

  َس يَ ََ  «
َ
   َ َثَ  َ  نَ  �َ َ� ةَ لَ

َ
  َّاَاا ،َض مَ عَ لَ

َ
َّ َ�  غَ َ� ةَ لَ ةوله للخاةي امُ  [ » َس سَ  ل

 ] ١٠٥١ امُ  وم�غ  ٦٤٤٦
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ความวา  “ความมั่งค่ังไมใชผูท่ีมีทรัพยสินมากมาย  แตความมั่ง

ค่ังที่แทจริง คือการที่หัวใจรูสึกพอเพียงกับสิ่งที่มี” (บันทึก

โดยอัลบุคอรีย  หมายเลขหะดีษ  6446 และมุสลิม  หมายเลขหะ

ดีษ 1051) 

 

คําอธิบายอายะฮฺท่ีเกา 

อัลลอฮฺตรัสวา 

ّما ﴿
َ
﴾  ٩ َ�ۡقَهرۡ  فََ�  ٱۡ�َتِيمَ  فَأ  

ความวา "ดังนั้นสวนเด็กกําพราเจาอยากดขี่” (อัฎ-ฎฮา: 9) 

 

คือเจาเคยเปนเด็กกําพรา และอัลลอฮฺก็ทรงใหที่พักพิง

แกเจา  ดังนั้นจงอยากดขี่เด็กกําพรา คืออยาทําใหเขารูสึกตํ่า

ตอย  ขับไลเขา  หรือดูหมิ่นดูแคลนเขา  แตจงทําดี  และออนโยน

กับเขา 

คําอธิบายอายะฮฺท่ีสิบ 

อัลลอฮฺตรัสวา 
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ّما﴿ 
َ
﴾ ١ َ�ۡنَهرۡ  فََ�  ٱلّسآ�َِل  َوأ  

ความวา “และสวนผูเอยขอนั้น เจาอยาตวาดขับไล” (อัฎ-ฎฮา: 10) 

 

คือ เจาเคยเปนผูหลงทาง  และอัลลอฮฺทรงนําทางใหแก

เจา  ดังนั้นเจาจงอยาขับไลผูที่มาขอความรู และขอคําแนะนํา

จากเจา 

 

คําอธิบายอายะฮฺท่ีสิบเอ็ด 

อัลลอฮฺตรัสวา 

ّما﴿  
َ
ََُِك  َِنِۡعَمةِ َوأ ۡث  ََ ِ َّ ﴾ ١ فََح  

ความวา “และสวนความโปรดปรานแหงพระเจาของเจานั้น  เจา

จงแสดงออก” (อัฎ-ฎฮา: 11) 

คือ เจาเคยเปนผูยากไรขัดสน และอัลลอฮฺทรงทําใหเจา

ร่ํารวยขึ้น  ดังนั้น เจาจงแสดงออกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ ฺ

มีตอเจา 
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ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

»  َ ِّ ّم ل ُّ ّم لَّاَس ،  ََ �ََش ُّ ََ �ََش  ] ٤٨١١ امُ  وننُ ف ةوله أاردلود[ » َمَن 

ความวา  "ผูที่ไมขอบคุณมนุษย ก็เทากับเปนการไมขอบคุณ

อัลลอฮฺดวย” (บันทึกโดยอบูดาวูด  หมายเลขหะดีษ  4811 อัล

บานียกลาวในหนังสือเศาะฮีหฺสุนันอบูดาวุด  เลม  3 หนา 913 

วาเปนหะดีษที่ถูกตอง) 

 

ทานญาบิร  เ ราะฎิ ยัลลอฮุ อันฮฺ  เล าว า  ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ّْ َشَكَرهُ  « َق ََ َكَرهُ  ََ َِْ�َ ََ�ًَء فَ
ُ
ّْ َ�َفَرهُ ، َمْن � َق ََ  ف ةوله أاردلود[ » نْن َكَتَمُه 
 ] ٤٨١٤امُ   وننُ

ความวา “ผูใดไดรับสิ่งที่ดีงามแลวเขารําลึกถึงอัลลอฮฺ  ถือวาเขา

ไดขอบคุณพระองคแลว แตหากวาเขาเงียบไว  ก็เทากับวาเขาได

ปกปดความโปรดปรานนั้น ” (บันทึกโดยอบูดาวูด  หมายเลขหะ

ดีษ  4814 อัลบานียกลาวในหนังสือเศาะฮีหฺสุนันอบูดาวุด  เลม 

3 หนา 914 วาเปนหะดีษที่ถูกตอง) 
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ولراد م ةل لَعال�، وصو لم ووغ    ناينا ،اد، و  آل وصحبُ 
 .أجع�

 

 

 


