 ‐ 216483ﻣﺤﺒﺖ در راه اﻟﻪ از ﻣﺤﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوﯾﺰﻫﺎی اﯾﻤﺎن اﺳﺖ
ﺳﻮال
آﯾﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ در راه اﻟﻪ و اﻧﺠﺎم ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت آن ﻋﺒﺎدت و ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻋﺒﺎدت ﻧﺎﻓﻠﻪ ﯾﺎ ﺣﺞ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﯾ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ای اﻋﻤﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪن در راه ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎز
ﺑﺮادرت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠ ﭘﺲ از ﺣﺞ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺛﻮاﺑﺶ ﻫﻤﯿﻨﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺴ در راه اﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪی ﭘﺮوردﮔﺎر رﺣﻤﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ
ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ در راه اﻟﻪ از ﻣﺤﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوﯾﺰﻫﺎی اﯾﻤﺎن و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺎسﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣ ﺑﺮ آن ﺷﻞ
ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻋﺚ دوام ﻣﻮدت و ﻫﻤﺮاﯾ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﯾﺪار ﻫﻢ ﻣﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﻧﻤﻮده از ﻣﻨﺮ ﺑﺎز ﻣدارﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮادری اﺳﻼﻣ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺳﺎزﻧﺪ و
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨ اﯾﻤﺎن را در ﻣﻌﺎﻣﻼت و دوﺳﺘ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۱۸۵۲۴از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺤﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوﯾﺰﻫﺎی
اﯾﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻟﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪاری و ﺑﺮای اﻟﻪ دﺷﻤﻨ ورزی.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۰۳۰اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ) (173و ).(114926
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ در راه اﻟﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ اﻟﻪ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری ) (۱۳و ﻣﺴﻠﻢ ) (۵و ﻧﺴﺎﺋ (۵۰۱۷) ـ ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﺴﺎﺋ اﺳﺖ ـ از اﻧﺲ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
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ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﻤآورد ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺮادرش
ﻫﻤﺎن ﺧﯿﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد دوﺳﺖ دارد ،دوﺳﺖ ﺑﺪارد.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺮﻣﺎﻧ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮادرش ﻫﻤﺎن ﺷﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺪ ﻣدارد ،ﺑﺪ ﺑﺪارد .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری )/۱
.(۵۸
ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻤﺎنِ واﺟﺐ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺪ داﺷﺘﻦ ﺷﺮ ﺑﺮای او ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن
و ﻣﻮاﻻت او ﻣﻬﻢﺗﺮ و واﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﺑﻦ اﺑ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻮاﺋﺞ ) (۱۰۳و در اﺻﻄﻨﺎع اﻟﻤﻌﺮوف ) (۱۶۳از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻢ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻣﺎﻟ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻮح و ﺣﻤﯿﺪ ﻃﻮل را در راه ﻧﯿﺎز ﺑﺮادرش ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﯾﯿﺪ و او را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در اﻋﺘﺎﻓﻢ .ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﺴﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را از ﮔﻔﺘﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد .ﺣﺴﻦ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ او ﺑﻮ :ای ﻋﻤﯿﺶ آﯾﺎ ﻧﻤداﻧ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﺮادرت ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ از ﺣﺠ ﭘﺲ از ﺣﺠ
اﺳﺖ؟
ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺣﻢ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و ﻧﺴﺎﺋ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻮداوود و دﯾﺮان او
را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ :او از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ از راوﯾﺎن ﺛﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع رواﯾﺖ ﮐﺮده و
ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ ).(۳۶۷ /۲
و ﺑﺮ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ،اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺷﻮد.
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از آن ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻨﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮادرم در ]راه ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ[ ﻧﯿﺎزی ﮔﺎم ﺑﺮدارم ﺑﺮاﯾﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻣﺎه در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪم ﺑﻪ اﻋﺘﺎف
ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ در راه ﻧﯿﺎزش ﻗﺪم ﺑﺮدارد ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﺮآوردهاش ﺳﺎزد اﻟﻪ ﻗﺪمﻫﺎﯾﺶ را در روزی ﮐﻪ ﮔﺎمﻫﺎ
ﻣﻟﻐﺰد اﺳﺘﻮار ﻣﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧ (۱۳۶۴۶) و اﺑﻦ ﺑﺸﺮان در اﻷﻣﺎﻟ و دﯾﺮان .آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۹۰۶آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در اﻟﺰﻫﺪ ) (۷۴۶از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ آﻣﺪ و از او ﺑﺮای ﻧﯿﺎزی
ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در اﻋﺘﺎف اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در اﻋﺘﺎف ﻧﺒﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻣآدم و ﻧﯿﺎزت را ﺑﺮآورده
ﻣﺳﺎﺧﺘﻢ .ﺳﭙﺲ از ﻧﺰد او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ رﻓﺖ و ﻧﯿﺎزش را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ ﺣﺴﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻠﺶ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ از ﺗﻮ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزم ﮐﻤ ﺑﺨﻮاﻫﻢ و اول ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﺴﯿﻦ رﻓﺘﻢ و
او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در اﻋﺘﺎف ﻧﺒﻮدم ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻣآﻣﺪم .ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺮادرم در راه اﻟﻪ ﺑﺮاﯾﻢ از ﯾ
ﻣﺎه اﻋﺘﺎف دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﻋﺘﺎف اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﻮد آن ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺳﻮدش ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻮد ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﺤﺪود از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و واﺟﺒﺎت اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ
).(۱۸۰ /۲۰
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﯾ از ﻫﻔﺖ ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ اﻟﻪ در روزی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﻪای ﺟﺰ ﺳﺎﯾﻪی او ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﺧﻮدش ﻣﮔﯿﺮد دو ﺷﺨﺺاﻧﺪ ﮐﻪ در
راه اﻟﻪ دوﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای او از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۲۲۰۰۲از ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
در ]راه[ ﻣﻦ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ واﺟﺐ ﺷﺪه و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در راه ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻫﻢ ﻣروﻧﺪ واﺟﺐ ﺷﺪه و
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در راه ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ واﺟﺐ ﺷﺪه و ﻣﺤﺒﺘﻢ در ﺣﻖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ
دوﺳﺘﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ واﺟﺐ ﺷﺪ.
آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۳۲۱اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪه ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺮای اﻟﻪ وﻫﻤﺎری در راه ﻧﯿ و ﺗﻘﻮا و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ
ﻃﺎﻋﺎت و اﻧﺎر ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻣﻨﺮ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد دوﺳﺖ دارد ﺑﺮای ﺑﺮادرش و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺑﺪ ﻣداﻧﺪ
ﺑﺮای او و ﺷﺎد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺎدیاش و ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻏﻤﺶ و ﯾﺎری او در ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ و ﻣﺸﻼت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن
و ﻣﺎل و آﺑﺮویاش در ﻏﯿﺎب او و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺮدن در ﮐﻤ او ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش و ذﮐﺮ ﻧﯿ او و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﯿﺒﻮﺑﺶ و ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺮدن
و ﺑﻬﺘﺎن ﻧﺰدن ﺑﻪ وی و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮﻧ و ﺑﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎزل ﺑﻠﻨﺪ و درﺟﺎت واﻻ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ :ﺑﺎ وی ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﯿ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﯾﺎ ﮐﺮدار ﻧﯿ در ﺣﻀﻮر ﯾﺎ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮرش.
ﺑﺮای ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) (199047ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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