 ‐ 350624ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮش زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮥ
ﭘﺪر درﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺳﻮال

ﻣﻦ و ﺧﻮاﻫﺮ و ﻣﺎدرم در ﯾ ﺧﺎﻧﮥ اﺟﺎرهای زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺪرم از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ و دو ﺑﺮادر دارم ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ و در
ﺧﺎﻧﻪای اﺟﺎرهای زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻣﺎه ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻫﺰار
درآﻣﺪ دارﯾﻢ و ﻗﺮض ﭘﺪرﻣﺎن را ﻣدﻫﯿﻢ و ﻫﻨﻮز ارث را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﻫ ﭘﺪرﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﺳﺆال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ
ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮم آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺣﻘ دارﻧﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮥ
ﭘﺪرﻣﺎن اﺳﺖ و در آن ﺣﻖ دارﻧﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣآﯾﻨﺪ و آزاداﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼ ﻣﻦ و
ﺧﻮاﻫﺮم اﺣﺘﺮام ﺑﺬارﻧﺪ و ﻣﻦ و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮم ﻫﯿﭻ ﺣﺮﯾﻤ ﻧﺪارﯾﻢ .ﭘﺪرم رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﺮادراﻧﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺬاﺷﺖ و
ﺑﺮاﯾﺸﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﻣﻦ و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺑﯿﺮﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺎه وﻗﺘﺸﺎن ﺧﺎﻟ ﺑﻮد ﻣﺎ را ﻣﺑﺮﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﯾﻤ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ وارﺛﺎﻧﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﻮد اﺷﺎﻟ
ﻧﺪارﯾﺪ و ﻫﻤﻪ در ﺗﻤﻠ آن اﻣﻮال ﺷﺮﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ اﺟﺎرهای اﺳﺖ ﺑﺮادراﻧﺖ در آن ﺣﻘ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در وﺳﺎﯾﻞ و اﺷﯿﺎی داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻠ
ﭘﺪرﺗﺎن ﺑﻮده ﺷﺮﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺑﺨﺸﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﻪ ارزﺷﺬاری ﻣﺷﻮد و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮدش را ﻣداﻧﺪ
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و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻮض ﻣدﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻ ﺷﻤﺎ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪری اﺳﺖ،
ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﮐﺖ در اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻤﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﺑﻪ ﻓﺮض اداﻣﮥ اﺷﺘﺮاک در وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ،و ﺣﺘ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺮادر در ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،او اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺑﺮ ﻣﺎدر و
ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ وارد ﺷﻮد ﻣﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه.
ﻣﺎﻟ در ﻣﻮﻃﺎ در ﺑﺎب اﺳﺘﺌﺬان )اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ( از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮدی از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻫﻨﺎم وارد ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﺎدرم اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاﻫﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آری« .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ او در ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ .رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺮای ورود ﺑﺮ او اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاه« .آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﺎدم اوﯾﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ـ ﻓﺮﻣﻮد» :اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاه .آﯾﺎ دوﺳﺖ داری او را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨ؟« ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ از او اﺟﺎزه ﺑﯿﺮ«.
و ﮐﺴ ﮐﻪ از او اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺣﻖ دارد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﺪ.
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) (۱۴۶ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ» :و اﮔﺮ ﯾ از ﻣﺤﺎرﻣﺶ در ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن ،ﻧﺰد ﺣﻨﻔﯿﻪ و ﻣﺎﻟﯿﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﺮ او ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﺮای آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ وﺟﻮب اﯾﻦ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ را اﻧﺎر
ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﺎ از دﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﺒﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺖ دال ﺑﺮ وﺟﻮب اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺳﺖ:
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻪ:
واذَا ﺑﻠَﻎَ اﻃْﻔَﺎل ﻣﻨﻢ اﻟْﺤﻠُﻢ ﻓَﻠْﻴﺴﺘَﺎذِﻧُﻮا ]ﺳﻮرۀ ﻧﻮر[۵۹ :
)و ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﯿﺮﻧﺪ(.
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اﻣﺎ در ﺳﻨﺖ ﻣﻄﻬﺮ ،ﻫﻤﺎن رواﯾﺘ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر آورده و در آﻏﺎز ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ….
آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺘ ﮐﻪ ﻃﺒﺮاﻧ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آورده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﺎدران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ«.
و ﺟﺼﺎص از ﻋﻄﺎء آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاﻫﻢ؟ ﮔﻔﺖ :آری.
ﮔﻔﺘﻢ :او ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪام اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﺮﺟ او را ﻣدﻫﻢ .ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﺮ او اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاه«.
و آﻧﭽﻪ ﮐﺎﺳﺎﻧ از ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن آورده ﮐﻪ ﻣﺮدی از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺮام ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاﻫﻢ؟ ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫ ﭼﯿﺰی را ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاری.«...
و اﮔﺮ ﺧﺎﻧﮥ او ﻧﺒﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ وارد ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاﻫﺪ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ دﯾﺮان ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ ﺣﻼل
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا  ﺗَﺪْﺧُﻠُﻮا ﺑﻴﻮﺗًﺎ ﻏَﻴﺮ ﺑﻴﻮﺗﻢ ﺣﺘﱠ ﺗَﺴﺘَﺎﻧﺴﻮا ]ﺳﻮرۀ ﻧﻮر[۲۷ :
)ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺑﯿﺮﯾﺪ(.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دارای ﺣﺮﻣﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮدﺷﺎن و اﻣﻮاﻟﺸﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺸ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣداﻧﺪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آن را ﭘﻮﺷﺸ ﺑﺮای
اﻣﻮاﻟﺶ ﻣداﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد دﯾﺮان او را در ﺣﺎل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ از اﻣﻮال او اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ«.
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ:
ﺑﺮادران ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ آن
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻠ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻤﺎ و اوﻗﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﻤﺎ و اوﻗﺎﺗ را ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ
دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺴ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾ از آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ در
آن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﻨ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ
زﻧﺪﮔ ﮐﺮدن در آن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪن ﻣﺎﺗﺮک ﭘﺪرﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
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ﻣﮐﻨﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻠﻮی آزاری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣرﺳﺪ را ﺑﯿﺮﯾﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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