
 أسئلة شائعة حول الحياة في القبر

ووضعنا لحضراتكم روابط  قمنا ببعض االختصار وأحيانا التجميع من أكثر من مصدر إلجابة السؤال الواحد

 الفتاوى التي مثلت األصل في اإلجابة على السؤال.

 هل يشعر أقاربنا وأحبابنا الذين توفاهم هللا بزيارتنا لقبورهم؟-1

ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إال رد هللا عليه : "هللا عليه وسلم أنه قالثبت عن النبي صلى 

 ."روحه حتى يرد عليه السالم

يا فالن بن " :وفي الصحيحين عنه من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدر، فألقوا في قليب، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم

يا رسول هللا، ما تخاطب  :عمر فقال له "فالن بن فالن هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً فالن، ويا 

ً : "من أقوام قد جيفوا! فقال  ."والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم ال يستطيعون جوابا

 .عال المشيعين له إذا انصرفوا عنهأن الميت يسمع قرع نوثبت عنه صلى هللا عليه وسلم: 

وقد شرع النبي صلى هللا عليه وسلم ألمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سالم من يخاطبونه، فيقول: السالم عليكم 

معون دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولوال ذلك لكان هذا الخطاب منزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مج

 .وقد تواترت اآلثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر بهعلى هذا 

 لتاليونموذج لرأي آخر، كاولكل منهم  دليله وأحيانا نجد أن هناك أدلة مشتركة ولكن تتعدد التفسيرات األمر خالف بين العلماء 

إن شعور الميت بزيارة أهله قضية غيبية والغيبيات قال هللا ،استاذ شريعة االسالمية بجامعة االزهر ،قال الدكتور أحمد كريمة 

 ."،فالميت له إدراك معين ال نعلمهعنها "وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال

  رابط الفتوىأنقر على الكلمات التالية:  

 حياء؟ماذا يصلنى من األ؟ عند وفاتيهل عملى ينقطع  -2

 .الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهماأجمع أهل العلم على أن 

ونحو ذلك. وذهب أحمد األعمال التطوعية كالصيام عنه وصالة التطوع وقراءة القرآن واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من  

وأبو حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الميت ينتفع بذلك، وذهب مالك في المشهور عنه والشافعي إلى أن ذلك ال 

[ وبقوله صلى هللا عليه وسلم: "إذا مات 39له تعالى: )وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ( ]النجم:يصل للميت. واستدل الفريق الثاني بقو

واآلية والحديث أجاب عنهما أصحاب الفريق األول بأجوبة أقربها إلى الصواب بالنسبة …….." ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث

فإن هللا تعالى قال: )ليس لإلنسان إال ما سعى( وهذا حق، فإنه إنما  لآلية أن ظاهرها ال يخالف ما ذهب إليه أصحاب الفريق األول

يستحق سعيه، فهو الذي يملكه، كما أنه ال يملك من المكاسب إال ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير ال له، 

سعيه، بل قد يكون من سعيه فيستحقه ألنه من  ولهذا الغير أن يهدي سعيه لمن شاء. فإنه ليس كل ما ينتفع به الحي أو الميت من

كسبه، وقد يكون من سعي غيره فينتفع به بإذن صاحبه، كالذي يوفيه اإلنسان عن غيره فتبرأ ذمته. وأما جوابهم عن الحديث فقالوا: 

[ فقد فسر الكسب هنا 2 ذكر الولد ودعائه له خاصان، ألن الولد من كسبه كما قال تعالى: )ما أغنى عنه ما له وما كسب( ]المسد:

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/24738/%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%87%D9%85
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/24738/%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%87%D9%85


بالولد، ويؤيد هذا قول النبي صلى هللا عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أصحاب السنن. فلما 

اء كان األب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب أبيه، بخالف األخ والعم واألب ونحوهم فإنه ينتفع بدعائهم بل بدع

األجانب، لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى هللا عليه وسلم قال: "انقطع عمله إال من ثالث.." ولم يقل أنه ال ينتفع بعمل غيره، 

فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع وإن دعا له غيره لم يكن من عمل الوالد ولكنه ينتفع به. فالصحيح إن شاء هللا 

راءة للميت. وسلك بعض الشافعية ممن يقولون بعدم وصول القراءة لألموات مسلكاً حسناً. قالوا: إذا قرأ وقال بعد وصول ثواب الق

 .قراءته اللهم إن كنت قبلت قراءتي هذه فاجعل ثوابها لفالن. وعدّوا ذلك من باب الدعاء

 رابط الفتوى :  انقر على الكلمات التالية

 هل ممكن أزور أحبابي المتوفين في المنام؟ -3

ورؤيا الميت يجري عليها ما يجري على سائر الرؤى، فقد  -كما ذكرت- لم يرد في الشرع بأن رؤيا الميت في المنام لقاء حقيقي

 قد تكون رؤيا من الرحمن، وقد تكون حلما من الشيطان، وقد تكون حديث نفس، وفي كل األحوال ال يؤخذ منها حكٌم شرعي

   رابط الفتوىانقر على الكلمات التالية:   

 ؟ الموتى واصل معلتممكن امن الهل  -4

أرواح األموات باقية إلى ما شاء هللا وتسمع، ولكن لم يثبت أنها تتصل باألحياء في غير المنام، كما أنه  الذي عليه السلف من أن 

ويكلمونها ويسألونها، فهذه ادعاءات باطلة  من يشاءون من األمواتال صحة لما يدعيه المشعوذون من قدرتهم على تحضير أرواح 

ليس لها ما يؤيدها من النقل وال من العقل، بل إن هللا سبحانه وتعالى هو العالم بهذه األرواح والمتصرف فيها، وهو القادر على 

، أما من يدعي غير ذلك فهو يدعي ما ردها إلى أجسامها متى شاء ذلك، فهو المتصرف وحده في ملكه وخلقه ال ينازعه منازع

ليس له به علم، ويكذب على الناس فيما يروجه من أخبار األرواح؛ إما لكسب مال، أو إلثبات قدرته على ما ال يقدر عليه غيره، 

 .أو للتلبيس على الناس إلفساد الدين والعقيدة

، يخدمها بعبادتها وتحقيق مطالبها، وتخدمه بما يطلب منها وما يدعيه هؤالء الدجالون من تحضير األرواح إنما هي أرواح شياطين

 .كذبا وزورا في انتحالها أسماء من يدعونه من األموات

وذكر علماء التفسير أن استمتاع الجن باإلنس بعبادتهم إياهم بالذبائح والنذور والدعاء، وأن استمتاع اإلنس بالجن قضاء حوائجهم 

بعض المغيبات التي يطلع عليها الجن في بعض الجهات النائية، أو يسترقونها من السمع أو يكذبونه، التي يطلبونها منهم، وإخبارهم ب

وهو األكثر، ولو فرضنا أن هؤالء اإلنس ال يتقربون إلى األرواح التي يستحضرونها بشيء من العبادة، فإن ذلك ال يوجب حل 

نجمين ممنوع شرًعا، وتصديقهم فما يخبرون به أعظم تحريًما وأكبر ذلك وإباحته، ألن سؤال الشياطين والعرافين والكهنة والم

وفي مسند أحمد والسنن  من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صالة أربعين ليلة: ملسو هيلع هللا ىلصإثًما، بل هو من شعب الكفر؛ لقول النبي

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد : أنه قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 

 رابط الفتوىانقر على الكلمات التالية:   

  

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5541/%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
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https://www.islamweb.net/ar/fatwa/428644/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85
https://binbaz.org.sa/articles/90/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD
https://binbaz.org.sa/articles/90/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD


 هل يشعر الموتى بقرب نهاية األجل ؟ -5

 .أن الميت يشعر بموته قبل أربعين أو أكثر أو أقل، فال تعتبر بهذا الكالم ليس هناك ما يدل على

 رابط الفتوىانقر على الكلمات التالية:   

 هل يلتقي األموات في حياة البرزخ؟ -6

ْجتَِمُع بِأَْرَواحِ اْلَمْوتَى، َويَْسأَُل اْلَمْوتَى اْلقَاِدَم َعلَْيِهْم َعْن َحاِل اأْلَْحيَاِء َوأَْرَواُح اأْلَْحيَاِء إذَا قُبَِضْت تَ  ابن تيمية: قال شيخ اإلسالم

َج.  فاَُلٌن َعلَى َحاٍل َحَسنٍَة. فَيَقُولُوَن: َما فَعََل فاَُلٌن؟ فَيَقُولُوَن: فاَُلٌن تََزوَّ

ِه اْلَهاِويَِة.َويَقُولُوَن: َما فَعََل فاَُلٌن؟ فَيَقُوُل: أَلَْم   يَأْتُِكْم؟ فَيَقُولُوَن: اَل، ذُِهَب بِِه إلَى أُّمِ

ا أَْرَواُح اْلَمْوتَى فَتَْجتَِمُع: اأْلَْعَلى يَْنِزُل إلَى اأْلَدْنَى، َواأْلَدْنَى اَل َيْصعَدُ إلَى اأْلَْعلَى. م  جموع الفتاوى.َوأَمَّ

 وهي أن أرواح الموتى ـ هل تتالقى وتتزاور وتتذاكر أم ال؟ المسألة الثانية ـ في كتاب الروح: ابن القيم وقال

أن األرواح قسمان: أرواح معذبة، وأرواح منعمة، فالمعذبة: في شغل بما وهي ـ أيضا ـ مسألة شريفة كبيرة القدر، وجوابها: 

 هي فيه من العذاب عن التزاور والتالقي.

وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا، فتكون كل واألرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة: تتالقى 

وروح نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم في الرفيق األعلى. قال هللا تعالى : َوَمْن يُِطعِ  روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها،

 ُ ُسوَل فَأُولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنعََم َّللاَّ َ َوالرَّ اِلِحيَن َوَحُسَن أُولَئَِك َرفِيقًا }النساء:  َّللاَّ يِقيَن َوالشَُّهدَاِء َوالصَّ دِّ  {.69َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِيِّيَن َوالّصِ

 وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي الدار البرزخ وفي دار الجزاء، والمرء مع من أحب في هذه الدور الثالثة.

-27 اْلُمْطَمئِنَّةُ * اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضيَةً َمْرِضيَّةً * فَادُْخِلي فِي ِعبَاِدي * َوادُْخِلي َجنَّتِي }الفجر: وقال تعالى: يَا أَيَّتَُها النَّْفسُ 

30.} 

 أي: ادخلي جملتهم وكوني معهم، وهذا يقال للروح عند الموت.

عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى صلوات  وفي قصة اإلسراء من حديث عبد هللا بن مسعود قال: لما أسري النبي صلى هللا

 وهذا نص في تذاكر األرواح العلم. هللا وسالمه عليهم أجمعين فتذكروا الساعة.

وقد أخبرنا هللا سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، 

  وفضل، وهذا يدل على تالقيهم من ثالثة أوجه:وأنهم يستبشرون بنعمة من هللا

 أحدها: أنهم عند ربهم يرزقون، وإذا كانوا أحياء فهم يتالقون.

 الثاني: أنهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم ولقائهم لهم.

 الثالث: أن لفظ يستبشرون: يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضا مثل: يتباشرون.

  رابط الفتوىانقر على الكلمات التالية:   

ف، وال يكون هذا كاللقاء في الدنيا أو التعارف في الدنيا، فإن فإن أرواح المؤمنين تلتقي في الحياة البرزخية بالجملة وتتعار

 أحكام البرزخ تختلف عن أحكام الدنيا.

https://islamweb.net/ar/consult/index.php?page=Details&id=2277392
https://islamweb.net/ar/consult/index.php?page=Details&id=2277392
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/132465/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/132465/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE


قال ابن كثير رحمة هللا ، وفيه داللة على أن األنفس تجتمع في المأل األعلى: كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة عن 

فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه ال يدري ماخلفه عليه ثم ليقل: باسمك النبي صلى هللا عليه وسلم قال "إذا أوى أحدكم إلى 

 . "ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

  .تتعارفوقال بعض السلف: يقبض أرواح األموات إذا ماتوا وأرواح األحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء هللا أن 

 رابط الفتوىانقر على الكلمات التالية:   

 

 هل يشعر الموتى بأحوال األحياء إن كانوا في حزن أو سعادة؟ -7

في كتاب  ابن أبي الدنيا ـ رحمه هللا ـ وهو من التابعين ـ رواه مجاهد الميت بصالح ولده من بعده، فهذا قول مروي عن يبشر 

   .إن المؤمن ليبشر بصالح ولده من بعده لتقر عينه :في كتاب الروح، ونصه قال مجاهد ابن القيم المنامات، وصححه

وهذا مذهب طائفة من العلماء أن أعمال األحياء األقارب تعرض على ح بذلك، يعني يُخبر في قبره بأن عمل ابنه صالح فيفر

ورد في هذا حديث اختلف العلماء في قبوله أو وقد  أقاربهم األموات فيفرحون لعملهم الخير ويحزنون إذا وجدوا عمال سيئا،

ْن َسِمعَ  أحمد لكالم في إسناده وهو ما رواه اإلمامرده،  قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  :يَقُولُ  أَنََس ْبَن َماِلكٍ  في مسنده بإسناده َعمَّ

تُِمتُْهْم، َوإِْن َكاَن َغْيَر ذَِلَك، قَالُوا: اللُهمَّ اَل إِنَّ أَْعَمالَُكْم تُْعَرُض َعلَى أَقَاِربُِكْم َوَعَشائِِرُكْم ِمَن اأْلَْمَواِت، فَإِْن َكاَن َخْيًرا اْستَْبَشُروا بِِه، 

في ضعيف  عن هذا الحديث ـ األلباني ـ وقال الشيخ .فيه رجل لم يسم :في مجمع الزوائد الهيثمي قال .َحتَّى تَْهِدَيُهْم َكَما َهدَْيتَنَا

إسناده  :أحمد في تحقيق مسند اإلمام األرنؤوط وقال الشيخ في السلسلة الصحيحة. ضعيف، ثم تراجع الشيخ وصححه :الجامع

إلبهام الواسطة بين سفيان وأنس، وهذا الحديث تفرد به اإلمام أحمد، وفي الباب عن أبي أيوب األنصاري عند الطبراني  ضعيف،

 .اهـ .في ـ األوسط ـ لكن إسناده ضعيف جداً، فيه مسلمة بن ُعلَّي الخشني، وهو متروك الحديث، فال يفرح به

ولما كانت أعمال األحياء تعرض على الموتى كان أبو الدرداء : مجموع الفتاوىـ رحمه هللا ـ في  ابن تيمية وقال شيخ اإلسالم

 .اهـ. يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عمال أخزى به عند عبد هللا بن رواحة

وكان بعض األنصار من أقارب عبد هللا بن رواحة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد هللا  :ابن القيم وقال

 .اهـ .بن رواحة ـ كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد هللا

  الرابط للفتوىانقر على الكلمات التالية:   

إال إذا شاء هللا عز وجل، كما سبق في وهذا ال يعني أن األموات يعرفون كل شيء عن األحياء، ألنه ال قدرة لهم على ذلك، 

 .الحديث أنهم يعرفون أخبار األحياء عن طريق سؤال روح الميت الذي مات بعدهم، وسؤالهم يدل على عدم علمهم بما يقع

 .وهللا أعلم

  ط الفتوىرابانقر على الكلمات التالية:   

 

 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/15281/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/15281/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/130150/%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/130150/%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/14368/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7
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سكرة الموت وشدته ال بد منها لكل نفس وهي شديدة جدا على الكفار، وقد تشتد على بعض المؤمنين لرفع درجاتهم وتكفير 

 :سيئاتهم كما قد تكون خفيفة على كثير منهم

 (ذَائِقَةُ اْلَمْوتِ ُكلُّ نَْفٍس  ى:)فقد قال هللا تعال

 .19ق: } َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحّقِ ذَِلَك َما ُكْنَت ِمْنهُ تَِحيدُ  :وقال تعالى

 .البخاري رواه(  إن للموت سكرات:) وقال النبي صلى هللا عليه وسلم

 ...مختلف شدة وضعفا كل نفس تتألم بالموت.. لكن ذلك :فالناس إذا يتفاوتون في ذلك، قال صاحب روح المعاني

وعلى ذلك فكل من يموت يناله من سكرات الموت وآالمها ما قدره هللا تعالى عليه، إال أن األغلب خفتها على المومنين 

 وشدتها على الكفار

  رابط الفتوىانقر على الكلمات التالية:   

 ؟هل يعتبر الموت في الحمام دليل على سوء الخاتمة -9

لم نقف على نص يفيد أن الموت في الحمام يدل على أنه عقوبة أو سوء خاتمة أو غير ذلك، بل هو قدر قدره هللا وليست له 

 .داللة

    رابط الفتوىانقر على الكلمات التالية:   

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/71977/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D8%AF%D8%AA%D9%87
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/71977/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D8%AF%D8%AA%D9%87
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/116086/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A9

