 ‐ 84102آﯾﺎ ﻋﺸﻘ ﮐﻪ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺷﻮد ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
ﻋﺸﻘ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺷﻞ ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﺮامﻫﺎ و
ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﺷﺮﻋ و اﺧﻼﻗ اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠ در ﺣﺮام ﺑﻮدن اﯾﻨﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﺷ ﻧﻤﮐﻨﺪ زﯾﺮا در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﺮامﻫﺎ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن
ﻣﺮد ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم و ﻧﺎه ﺑﻪ او و ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺮ از اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾ ﻏﺮاﯾﺰ و ﺷﻬﻮتﻫﺎﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺣﻠ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (84089ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﺣﺮامﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
آﻣﺎرﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازدواجﻫﺎی ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻗﺒﻠ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﺷﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ،ﺣﺎل آﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ازدواجﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻋﺸﻖ و رواﺑﻂ ﺣﺮام ﻧﺒﻮده و ﻣﺮدم آن را ازدواج ﺳﻨﺘ ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﯿﺪاﻧ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎل ژور دان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ازدواجﻫﺎﯾ ﮐﻪ دو ﻃﺮفِ آن ﻗﺒﻞ
از ازدواج در ﻋﺸﻖ واﻗﻊ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺸ دﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ روی  ۱۵۰۰ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٪۷۵ازدواجﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺘﻬ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ازدواجﻫﺎی ﺳﻨﺘ ـ ﯾﻌﻨ
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ازدواجﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻧﺒﻮده ـ ﮐﻤﺘﺮ از  ٪۵ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎﺑ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺷﻮد ﻣﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﺎم ﺑﺮد:
۱ـ ﺷﻮر ﻋﺎﻃﻔ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺪﯾﺪن ﻋﯿﺐﻫﺎ و روﺑﺮو ﻧﺸﺪن ﺑﺎ آن ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑ آﻣﺪه :ﭼﺸﻢ ﺧﺸﻨﻮدی از دﯾﺪن
ﻫﺮ ﻋﯿﺒ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾ از دو ﻃﺮف ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻋﯿﺐﻫﺎﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﯿﺐﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﻮد.
۲ـ دو ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ زﻧﺪﮔ ﯾ ﺳﻔﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ ﺑاﻧﺘﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺰ از ﻋﺸﻖ و روﯾﺎﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺳﺨﻨ دﯾﺮ
ﻧﻤﮔﻮﯾﻨﺪ… اﻣﺎ ﻣﺸﻼت زﻧﺪﮔ و راهﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤ از ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﮔﻤﺎن واﻫ ﭘﺲ از ازدواج
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﺷﻮد و ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﻣﺸﻼت زﻧﺪﮔ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ روﺑﺮو ﻣﺷﻮﻧﺪ.
۳ـ دو ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻮ و ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ دﯾﺮی ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ و
از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺬرﻧﺪ و ﺣﺘ ﮔﺎه ﺳﺮ اﯾﻨﻪ ﯾ ﻃﺮف ﻣﺧﻮاﻫﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮدش ﺑﺬرد و دﯾﺮی را ﺧﺸﻨﻮد ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ و
ﺟﺪل ﻣﮐﻨﻨﺪ! اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮﻋﺲ ﻣﺷﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻮﯾ ﺑﻪ ﻣﺸﻞ ﺑﺮﻣﺧﻮرد زﯾﺮا ﻫﺮ ﯾ از دو ﻃﺮف ﺑﻪ
ﻓﺪاﮐﺎری ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ.
۴ـ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از دو ﻋﺎﺷﻖ از ﺧﻮد ﺑﺮای دﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺮمﺧﻮﯾ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ
و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﺮای راﺿ ﮐﺮدن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧ
ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﺎم دارد از ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ وﻟ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﺗﻮان در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺧﻮدِ واﻗﻌ آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻣﺸﻼت ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ.
۵ـ ﻣﺪتِ راﺑﻄﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮ روﯾﺎ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪﻫﺎﯾ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ازدواج ﻫﻢﺧﻮاﻧ ﻧﺪارد .ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪاش ﺗﻪای از ﻣﺎه را وﻋﺪه ﻣدﻫﺪ و راﺿ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ او را ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮﯾﻦ زن ﺟﻬﺎن ﮐﻨﺪ… در ﻣﻘﺎﺑﻞ زن
ﻫﻢ ﺟﺰ او ﮐﺴ را ﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﯾ اﺗﺎق و ﺧﻮاﺑﯿﺪن روی زﻣﯿﻦ راﺿ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﮐﺎﻓ اﺳﺖ!
ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﯾ از ﻗﻮل ﻋﺎﺷﻘ ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﻻﻧﮥ ﮔﻨﺠﺸ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﯾ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎم ﻫﻢ ﺑﺲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﯿﺮ و
زﯾﺘﻮن ﺑﺪه! ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺎﻃﻔ ﭘﺮ از ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺲ از ازدواج آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﻨﺪ… زن از ﺑﺨﯿﻠ
ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی او ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮد از زﯾﺎدهﺧﻮاﻫ ﻫﻤﺴﺮش و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی او ﻣﻧﺎﻟﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺒﺎب ـ و اﺳﺒﺎب دﯾﺮ ـ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾ از دو ﻃﺮف ﭘﺲ از ازدواج ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ و
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ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺮد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ زﻧ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺑﻮدﻧﺪ ازدواج ﻧﺮده و زن از اﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻓﻼن ﻣﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻟﺨﻮاه او ردش ﮐﺮدﻧﺪ ازدواج ﻧﺮد…
ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻی ﻃﻼق در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮﯾﻦ زوج دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ!
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﺳﺒﺎﺑ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺴ و ﻇﺎﻫﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﺖ آن اﺳﺖ .ﺟﺰ آﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﺒﺐ
اﺻﻠ ﺷﺴﺖ اﯾﻨﻮﻧﻪ ازدواجﻫﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ و آن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪن اﯾﻦ زﻧﺪﮔﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﮔﻨﺎه
را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﭘﺮوردﮔﺎر در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ اﻋﺮض ﻋﻦ ذِﻛﺮِي ﻓَﺎنﱠ ﻟَﻪ ﻣﻌﻴﺸَﺔً ﺿﻨﺎ
]ﻃﻪ[۱۲۴ :
)و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﯾﺎد ﻣﻦ رویﮔﺮدان ﺷﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔ ﺗﻨ] و ﺳﺨﺘ [ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ(.
ﯾ زﻧﺪﮔ ﺗﻨ و دردﻧﺎک در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و رویﮔﺮداﻧ و ﺑﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ وﺣ او.
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟَﻮ انﱠ اﻫﻞ اﻟْﻘُﺮى آﻣﻨُﻮاْ واﺗﱠﻘَﻮاْ ﻟَﻔَﺘَﺤﻨَﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺑﺮﻛﺎتٍ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻻرضِ
]اﻋﺮاف[۹۶ :
)اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ اﯾﻤﺎن آورده و ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﮔﺮاﯾﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮﮐﺎﺗ از آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﮔﺸﻮدﯾﻢ(
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﮐﺖ اﻟﻬ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮا اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮا در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ از
ﺑﯿﻦ ﻣرود.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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اﻓَﻤﻦ اﺳﺲ ﺑﻨْﻴﺎﻧَﻪ ﻋﻠَ ﺗَﻘْﻮى ﻣﻦ اﻟﻪ ورِﺿﻮانٍ ﺧَﻴﺮ ام ﻣﻦ اﺳﺲ ﺑﻨْﻴﺎﻧَﻪ ﻋﻠَ ﺷَﻔَﺎ ﺟﺮفٍ ﻫﺎرٍ ﻓَﺎﻧْﻬﺎر ﺑِﻪ ﻓ ﻧَﺎرِ ﺟﻬﻨﱠﻢ واﻟﻪ ﻻ
ﻳﻬﺪِي اﻟْﻘَﻮم اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻴﻦ
]ﺗﻮﺑﻪ[۱۰۹ :
)آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ]ﮐﺎر[ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﻮا و ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ ﻧﻬﺎده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻟﺐ ﭘﺮﺗﺎﻫ ﻣﺸﺮف
ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﭘرﯾﺰی ﮐﺮده و ﺑﺎ آن در آﺗﺶ دوزخ ﻓﺮو ﻣاﻓﺘﺪ؟ و اﻟﻪ ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﺎران را ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ(
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ازدواﺟﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺮام ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﺪ و زﻧﺪﮔ ﺻﺎﻟﺤ را اداﻣﻪ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻗﻮاﻣﺶ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮا و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (23420ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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