 ‐ 83778ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺣﻤﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴﺮة
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ زوﺟﺔ ﻣﻨﺬ  10ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﻟﺪي ﻃﻔﻼن  ،أﻋﻴﺶ ﻣﻨﺬ أن ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻊ واﻟﺪ وواﻟﺪة زوﺟ ، ﺑﺪأت ﺣﻴﺎﺗ وأﻧﺎ أرﺟﻮ أن ﻧﻮِن
أﺳﺮة وأن أﻋﺎﻣﻞ وﻛﺄﻧ اﺑﻨﺔ ﻟﻬﻢ وأﻋﺎﻣﻠﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ،وﻟﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻴﻨﻨﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺎ ﻳﻤﻦ أن ﻳﺴﻤ " ﺗﻌﺎﻳﺶ ﺳﻠﻤ، " 
ﻓﻬﻨﺎك ﺣﻮار ﻣﺎ داﻣﺖ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠ ، ﻟﻨ أﻓﺘﻘﺪ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻛﻮن ﻣﺮﻳﻀﺔ أو أﺣﺲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ  ،ﻻ أﺣﺲ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ ﺻﺤﺘ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻷم  ،إن أﻧﺎ ﻗﻠﺖ إﻧ أﺣﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻨ إن ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺣﺎﻟﺘ أو ﻛﻴﻒ
أﺻﺒﺤﺖ ﻓﺼﺮت ﻻ أﻗﻮل  ،وﻓ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ردﻫﺎ ﻋﻠ ﻛﻼﻣ ﻳﻮﺻﻞ اﻹﺣﺴﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﺮى أﻧ أﺗﺼﻨﻊ ذﻟﻚ  ،وﻫﺬا ﻳﺤﺰ ﻓ
ﻧﻔﺴ ، ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﻃﻠﺐ أن أﺳﺘﺮﻳﺢ وﺗﻘﻮم ﻫ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰل وﻟﻦ ﻣﺠﺮد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺻﺤﺘ ، واﻟﻤﺸﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻤﻦ
ﻓ ﻃﺒﻊ واﻟﺪة زوﺟ أﻧﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ  ،ﺗﻮن ﻓ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠ ﺻﻮاب وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى ﺗﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ  ،ﻓﻬ ﺗﺮﻳﺪ اﻷﻣﻮر أن ﺗﺘﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﻫﺎ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻓ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺧﻄﺄ  ،اﻟﻤﺸﻠﺔ أن ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻓ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﻮن اﻧﺘﻘﺎدا
ﻷﺷﺨﺎص ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء أم ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ أو ﻣﻦ ﺟﻬﺘ ، واﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻳﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺣﺎداً وﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻓ ﺣﺎﻟﺔ
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ وﻓ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺼﻞ إﻟ ﺣﺪ اﻟﺸﺘﻢ  ،أوﻻ أﻧﺎ أﺣﺲ أﻧﻨﺎ ﻧﺮﺗﺐ اﻟﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ  ،وإن ﻟﻢ أرد ﻋﻠﻴﻬﺎ أو
ﺣﺎوﻟﺖ أن أﺑﺮر ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻦ ﺗﻨﺘﻘﺪه ﻓ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮد ﻏﻴﺒﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠ اﻟﺤﺎل  ،ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي
ﻳﺮﺿﻴﻬﺎ أن أﻗﻮل إﻧﻬﺎ ﻋﻠ ﺣﻖ وأن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻗﺪ أﺧﻄﺄ  ،وﻟﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ وﻗﺪ ﺟﺮﺣﻨﺎ ﻓ اﻟﻨﺎس ﻛﺜﻴﺮاً  ،وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﻴﻘ
أن ﻳﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻼذع ﻷﻫﻠ ) أﺑ وأﻣ وإﺧﻮﺗ وأزواﺟﻬﻢ (  ،وﻗﺪ ﻳﻮن ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺤﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ  ،ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ وﻟﻬﻢ ﻋﻴﻮﺑﻬﻢ
وأﺧﻄﺎؤﻫﻢ  ،وﻟﻦ أن ﻧﻈﻞ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻤﺎ ﺣﺪث وﻧﻨﺘﻘﺪﻫﻢ واﻻﻧﺘﻘﺎد ﻻ ﻳﻮن ﻓﻘﻂ ﻋﻠ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﺣﺪث ﻣﻨﻬﻢ وأﻏﻀﺒﻬﺎ ) وﻃﺒﻌﺎ
ﺑﺸﻞ ﻻذع ( ﺑﻞ ﻳﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻓ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،وإن ﻇﻬﺮ ﻋﻠ اﻟﻀﻴﻖ ﻏﻀﺒﺖ ﻣﻨ ، وﻗﺪ ﺗﻮﻓ واﻟﺪ زوﺟ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ ﺳﻮءا ؛ أﺻﺒﺤﺖ أﺷﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎداً ﻟﻠﻨﻈﺮة واﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻠﻤﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻼم ﻣﻦ
ﻧﻌﺮﻓﻬﻢ  ،واﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻟ أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻓ ﻛﻞ أﻣﻮر ﺣﻴﺎﺗﻨﺎﻓﺄرﺟﻮا اﻟﻨﺼﺢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

أوﻻ: 
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ﻳﻨﺒﻐ أن ﺗﻌﻠﻤ – أﺧﺘﻨﺎ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ‐ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮ  ،ﻓﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺨﻠُﻖ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ،
وﻳﻨﺒﻐ ﻋﻠﻴﻚِ ‐ ﻛﺬﻟﻚ ‐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻦ ﻛﺎن ﻛﺒﻴﺮاً ﻓ اﻟﺴﻦ ﻓﺈن ﻋﻘﻠﻪ ﻳﻀﻌﻒ وﻳﻌﻮد ﺻﻐﻴﺮاً ﻓ ﻛﺜﻴﺮٍ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ  ،وﻋﻠﻴﻚِ –
أﻳﻀﺎً – ﻣﺮاﻋﺎة أﻧﻚِ ﺗﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ أم زوﺟﻚِ  ،وﻏﺎﻟﺐ ﻫﺆﻻء اﻷﻣﻬﺎت ﺗﺪب ﻓﻴﻬﻦ ﻏﻴﺮة اﻟﻀﺮاﺋﺮ ﻣﻦ زوﺟﺎت أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ. 
ﻓﺈذا راﻋﻴﺖِ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﻓﻄﻨﺖِ ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻬﻮن ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺸﺎﻛﻠﻚ وﺗﻔﺮج ﻫﻤﻮﻣﻚ  ،ﻓﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻧ ﻣﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮات  ،وﻫﻮ ﻳﺤﺘﺎج
ﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ  :اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺤﻤﺔ .
ﻓﺎﺻﺒﺮي ﻋﻠ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﻨﻪ وﺗﺴﻤﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ زوﺟﻚ  ،وﻛﻮﻧ ﺣﻴﻤﺔ ﻓ ﺗﻌﺎﻣﻠﻚ ﻣﻌﻬﻢ  ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أم زوﺟﻚ ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺤﻤﺘﻚ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻴﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  ،وﺗﻔﻮزﻳﻦ ﺑﺮﺿﺎﻫﻢ أو ﻋﻠ اﻷﻗﻞ ﻛﻒ ﺷﺮﻫﻢ ﻋﻨﻚِ  ،وﺗﻔﻮزﻳﻦ ﺑﻘﻠﺐ زوﺟﻚ ورﺿﺎه ﻋﻨﻚِ .
واﻟﺤﻤﺔ ﻓ ﺗﻌﺎﻣﻠﻚ ﻣﻊ أم زوﺟﻚِ ﺗﻘﺘﻀ ﻣﻨﻚِ إﺳﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻼم اﻟﺤﺴﻦ  ،واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،واﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﺎ  ،وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ  ،وأن
ﺗﻮﻧ أﺣﺮص ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠ ﻧﻔﺴﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻨﺎول دواء – ﻣﺜﻼ – أو ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻋﺪ زﻳﺎرة ﻃﺒﻴﺒﺔ  ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻬﺪﻳﺔ دوراً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓ ﺗﺮﻗﻴﻖ
ﻗﻠﺒﻬﺎ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻫﻚ .
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚِ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ وﻻ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺟﻮب اﻟﺸﺮﻋ ، ﻓﻤﺎ ﺗﻔﻌﻠﻴﻨﻪ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺤﺒﻮب ﻟﻠﺸﺮع ،
وﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺸﺮة ﻟﺰوﺟﻚِ  ،وﻟﻌﻠﱠﻬﺎ إذا ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻚِ ﺗﻘﻮﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚِ ﺷﺮﻋﺎً  ،وﻋﺮف زوﺟﻚِ ذﻟﻚ – أﻳﻀﺎً – أن
ﻳﻮن ﻟﻚ ﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨ أﻧﻚِ ﺗﺠﺎرﻳﻨﻬﺎ ﻓ اﻟﻐﻴﺒﺔ اﻟﺘ ﺗﻔﻌﻠﻬﺎ  ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚِ ﻧﺼﺤﻬﺎ ﺑﺘﺮك أﻛﻞ ﻟﺤﻮم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻏﺘﻴﺎﺑﻬﻢ  ،ﻓﺈن اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻬﻮ ﺧﻴﺮ
ﻟﻬﺎ  ،وﻟﻚِ أﺟﺮ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن اﺳﺘﻤﺮت وﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻚ اﻟﺠﻠﻮس ﻣﻌﻬﺎ وﻫ ﺗﻐﺘﺎب اﻵﺧﺮﻳﻦ  ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ  ،وﻗﺪ
ﻳﻮن ﺗﺼﺮﻓﻚ ﻫﺬا ﻣﺴﺎﻫﻤﺎً ﻓ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ  ،وﻻ ﻳﻔ إﻧﺎرك ﺑﻘﻠﺒﻚ ﻓ اﻟﺤﺎل ؛ ﻷﻧﻚ ﻟﺴﺖِ ﻓ ﺣﻢ اﻟﻤﺮﻫﺔ  ،وﻻ ﺑﺪﱠ أن ﺗﻔﻬﻢ
ﻫ واﺑﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﻢ  ،واﻋﻠﻤ أﻧﻚِ إن ﺑﻘﻴﺖِ ﻣﻌﻬﺎ وﻫ ﻋﻠ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﺄﻧﺖ ﺷﺮﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓ إﺛﻢ اﻟﻐﻴﺒﺔ  ،ﻓﻴﻒ إن ﺷﺎرﻛﺖِ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻠﺴﺎﻧﻚ ؟! .
ﺛﺎﻟﺜﺎً :
ﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﺤﻖ ﻓ أن ﻳﻮن ﻟﻚِ ﺑﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﻴﺸﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ زوﺟﻚِ وأﺑﻨﺎﺋﻚِ  ،وﻟﻚ اﻟﺤﻖ أن ﻳﻮن ﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ إن
ﻛﺎن زوﺟﻚ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻮن ﻣﺴﻨﻢ ﻣﻊ أﻫﻠﻪ  ،وﻻ ﻳﻮن ﻋﺎﻗّﺎً ﻷﻣﻪ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ  ،ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺤﻴﻢ ﻳﺰن اﻷﻣﻮر ﺑﻤﻴﺰان اﻟﺸﺮع
 ،وﻳﻌﻄ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﱠﻪ  ،وﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻟﻮاﺣﺪٍ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ .
ﻋﻠ أﻧﻨﺎ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻧﻌﻠﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻤﺴﻦ ﻓ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ اﻟﻤﺴﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓ اﻟﻤﺪن اﻟﺒﺮى  ،أﻣﺮا ﺻﻌﺐ اﻟﻤﻨﺎل  ،وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠ اﻟﻤﺮء أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ  ،ﺑﺸﻞ ﻋﺎم  ،وﺑﺄﻓﻖ أرﺣﺐ  ،ﻣﻦ أﺟﻞ أﻻ ﻳﺸﻖ ﻋﻠ ﻧﻔﺴﻪ  ،وﻻ ﻋﻠ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ  ،واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻛﺘﺐ اﻹﺣﺴﺎن ﻋﻠ ﻛﻞ
ﺷء .
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وﻳﺠﺐ ﻋﻠ زوﺟﻚِ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ وﺿﻌﻚ ﻣﻊ أﻣﻪ ؛ ﻷن ﻫﺬا ﺳﺒﺐ ﻟﻚ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻇﻬﺮ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠ أﺑﻨﺎﺋﻚ  ،وﻗﺪ ﻳﻮن أﺛﺮ ﻋﻠ
زوﺟﻚ أﻳﻀﺎً  ،ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺎرع ﻓ ﺣﻞ ﻣﺸﻼت اﻟﺒﻴﺖ  ،وﻋﻠﻴﻚ أن ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻚِ اﻟﻤﺼﺎرﺣﺔ ﻓ اﻷﻣﻮر ﻛﻠﻬﺎ ؛ وﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘ أوﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮع  ،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺮ أﻫﻠﻪ  ،وﻣﻦ ﺑﺮِﻫﻤﺎ ﻧﺼﺤﻬﻤﺎ وﺗﺬﻛﻴﺮﻫﻤﺎ إن وﻗﻌﺎ ﻓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮع  ،ﻛﻤﺎ
أن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﺸﺮة زوﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻده  ،ﻓﻬﻮ أﺣﻮج ﻣﺎ ﻳﻮن ﻟﻠﻤﺼﺎرﺣﺔ واﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻋﻠ ذﻟﻚ ،
وأﻧﺖِ اﻟﻄﺮف اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ .
وﻧﺴﺄل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أن ﻳﻬﺪﻳﻢ وﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﻢ  ،وأن ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻢ ﻋﻠ ﺧﻴﺮ  ،وأن ﺗﻮﻧﻮا أﺳﺮة واﺣﺪة ﺳﻌﻴﺪة ﻓ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ
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