 ‐ 101404ﺣﻢ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮروز
ﺳﻮال
ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮروز ﺣﺮام اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻓﺎرس اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮم
و ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻧﻮروز ﺳﻔﺮهای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻗﺮآن ﻣﮔﺬارﯾﻢ و ...آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺸﻨ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻧﯿﺮوز ﯾ ﮐﻠﻤﻪی ﻓﺎرﺳ ﻋﺮﺑ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ آن در ﻓﺎرﺳ ﻧﻮروز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی روز ﺟﺪﯾﺪ.
اﯾﻦ ﯾ از اﻋﯿﺎد ﻓﺎرسﻫﺎ و ﺑﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﯾ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﻬﻦ ﻓﺎرس ﺑﻨﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻧﻮروز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز از روزﻫﺎی ﺳﺎل ﭘﺎرﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر روز اداﻣﻪ دارد.
ﻗﺒﻄﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوز را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮد و اﯾﻦ روز آﻏﺎز ﺳﺎل آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺷﻢ اﻟﻨﺴﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
ذﻫﺒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در رﺳﺎﻟﻪی ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺨﺴﯿﺲ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺨﻤﯿﺲ ) (۴۶ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﻧﻮروز ،ﭘﺲ اﻫﻞ ﻣﺼﺮ در اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و آن روز ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﺎل ﻗﺒﻄ اﺳﺖ و آن را ﻋﯿﺪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﺒﯿﻪ
ﻣﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺷﻤﺎرهی  ۱۰۳ـ .(۱۰۴
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﯿﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﻧﺪ ﺟﺰ دو ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن و ﻫﺮ ﻋﯿﺪی ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ و ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻮداود ) (۱۱۳۴و ﻧﺴﺎﺋ (۱۵۵۶) از اﻧﺲ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ
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ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ آﻧﺎن دو روز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ]ﺗﻔﺮﯾﺢ و[ ﺑﺎزی ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ دو روز ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﯾﻦ دو روز را ]ﺗﻔﺮﯾﺢ و[ ﺑﺎزی ﻣﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن دو ،ﺑﻬﺘﺮش
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ :روز ﻗﺮﺑﺎن و روز ﻓﻄﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ را آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۰۲۱ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﻋﯿﺪ ﻣﺎدر )روز ﻣﺎدر( و ﻋﯿﺪ ﺗﻮﻟﺪ )ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ( و ﻋﯿﺪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﻋﯿﺪی در اﺻﻞ ﺧﻮد از اﻋﯿﺎد ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻮده ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮروز ـ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺪﺗﺮ و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻮروز ﯾ ﻋﯿﺪ ﺟﺎﻫﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرسﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم آن را ﺑﺰرگ ﻣداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ آن را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻨﻊ از ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن از ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ذﻫﺒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در رﺳﺎﻟﻪی اﻟﺘﻤﺴ ﺑﺎﻟﺴﻨﻦ واﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺪع ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ اﻫﻞ ذﻣﻪ در ]ﻋﯿﺪ[ ﻣﯿﻼد و ﺧﻤﯿﺲ )ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪی ﻓﺮﻣﺎن( و ﻧﻮروز ﺑﺪﻋﺘ اﺳﺖ دور .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ را از روی
دﯾﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ و آﻣﻮزش داده ﺷﻮد و اﮔﺮ از روی دوﺳﺘ] اﻫﻞ ذﻣﻪ[ و ﺷﺎدی ﺑﺮای اﻋﯿﺎدﺷﺎن
اﺳﺖ ﺑﺎز ]ﮐﺎرش[ ﻧﻮﻫﯿﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ از روی ﻋﺎدت و ﺷﺎدی و ﺑﺎزی و راﺿ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘ دارد و ﺟﺎﻫﻞ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺮﻣ ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﺷﻮد ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ از ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺷﻤﺎرهی  ۱۰۳ـ .(۱۰۴
و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪی ﻋﻬﺪ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪی ﻓﺮﻣﺎن ﯾ از اﻋﯿﺎد ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) (۱۲ /۷آﻣﺪه :ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان :ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان در اﻋﯿﺎدﺷﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا در ﺣﺪﯾﺚ
آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوﻫ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزد از آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان در ﻫﻤﻪی
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋهی آﻧﺎن اﺳﺖ...
و از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺠﻢﻫﺎ ﺑﺬرد و ﻧﻮروز و ﻣﻬﺮﮔﺎن آﻧﺎن را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﻪ از دﻧﯿﺎ رود ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای اﯾﻨﻪ
اﻋﯿﺎد از ﺟﻤﻠﻪی ﺷﺮع و ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻟﻞ اﻣﺔ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻣﻨﺴﺎ ﻫﻢ ﻧَﺎﺳﻮه] ﺣﺞ[۶۷ :
)ﺑﺮای ﻫﺮ اﻣﺘ ﻣﻨﺎﺳ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ(.
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ﻣﻨﺎﺳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻠﻪ و ﻧﻤﺎز و روزه ،ﭘﺲ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻋﯿﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﺎ آﻧﺎن در دﯾﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ ،زﯾﺮا
ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﻫﻤﻪی ﻋﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﺑﺮﺧ ﻓﺮوع آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﺑﺮﺧ از ﺷﻌﺐ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و
ﺑﻠﻪ اﻋﯿﺎد از وﯾﮋهﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖﻫﺎ را از ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﺳﺎزد و از آﺷﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﺮاﻫ در وﯾﮋهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻊ ﮐﻔﺮ و آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ آن اﺳﺖ.
ﻗﺎﺿ ﺧﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﮐﻪ در روز ﻧﻮروز ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺮد ﮐﻪ در دﯾﺮ روزﻫﺎ ﻧﻤﺧﺮد :اﮔﺮ ﻗﺼﺪ او ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن روز اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﮔﺮاﻣاش ﻣدارﻧﺪ ﮐﺎرش ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدت ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﮐﺎری را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن اﻧﺠﺎم ﻧﻤدﻫﺪ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ و از ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان دوری ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ )از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﻪ( اﯾﻦ را ﻣﺮوه داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﯾﻬﻮدی ﯾﺎ ﻧﺼﺮاﻧ در اﯾﻦ روز ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ و اﯾﻦ را
از ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻋﯿﺪ آﻧﺎن و ﮐﻤ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮﺷﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان در اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ
ﻣﺳﺎزﻧﺪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﻬ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻋﻮت ﮐﺴ را ﮐﻪ ﯾ ﻣﻬﻤﺎﻧ در اﯾﻦ روز ﺗﺮﺗﯿﺐ
داده ﮐﻪ در دﯾﺮ روزﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤدﻫﺪ ،دﻋﻮﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ روز ﺑﻪ او ﻫﺪﯾﻪای دﻫﺪ ﮐﻪ در دﯾﺮ روزﻫﺎ
ﻧﻤدﻫﺪ ،ﻫﺪﯾﻪاش را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ آن ﻫﺪﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﺪای
ﺷﻤﻊ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻼد ]ﻣﺴﯿﺢ[.
و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﻋﯿﺎد ﮐﺎﻓﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد«.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﯿﺎد ﺑﺪﻋﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻼد ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن و ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﻣﻬﺮﮔﺎن و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻋﯿﺎد ﺳﺎﺧﺘ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در رﺑﯿﻊ اﻻول و ﻋﯿﺪ اﺳﺮاء در رﺟﺐ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮردن از ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن در ﻣﻮﺳﻢ اﻋﯿﺎد ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ،زﯾﺮا ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻧﻮﻋ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮای آﻧﺎن و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺘﻬﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺎ آﮔﺎﻫﺎن
ﻣﺷﻮد و ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد .واﻟﻪ اﻋﻠﻢ از اﻟﻠﺆﻟﺆ اﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺟﺒﺮﻳﻦ ).(۲۷
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ :ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و اﺧﺘﺼﺎص ﺟﺸﻦ ﯾﺎ ﻏﺬا ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ روز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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