 ‐ 180122آﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر اﺟﺎزۀ ﺗﯿﻤﻢ دارد ﯾﺎ اﺟﺎزه دارد ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻤﺎز را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷ ﺣﺎوی
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ﺳﻮال

ﻣﺮدی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﺎن ﺳﻌ ﻣﮐﻨﺪ ﻋﻮرت او را ﻧﺒﯿﻨﺪ و او را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ .او اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺮش روزی ﺳﻪ ﺑﺎر ﭘﻮﺷ او را
ﻋﻮض ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﻮد او و ﺑﯿﻤﺎر ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺸﻞ ﻧﺸﺖ ادرار ﻫﻢ دارد .او ﺻﺒﺢ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ و
ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﺑﺎ ﻋﺼﺮ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺑﺎ ﻋﺸﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮ او ﻣﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮی او ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ اﺟﺎزه
دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن و وﺿﻮﯾﺶ ﻣﺸﻞ دارد .و آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻢ
ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ ﺑﺪون در آوردن ﭘﻮﺷ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴ ﻋﻮرت ﻣﺮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮش و ﻧﻪ ﻣﺎدرش ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﻮرت ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎن ﻣﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮت ﯾﺎ ﻣﻠ ﯾﻤﯿﻦ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) (۴۰۱۷و ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۷۹۴ﮐﻪ آن را
ﺣﺴﻦ ﻣداﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻣﺮدی ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت و ﻟﻤﺲ آن در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﯾﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮرت ﯾﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب از آن واﺟﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﯿﺰی
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻤﺎل ﯾﺎ دﺳﺘﺶ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(50805
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ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﺻﻞ در ﻧﻤﺎز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮان در وﻗﺘﺶ ادا ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
انﱠ اﻟﺼﻼةَ ﻛﺎﻧَﺖ ﻋﻠَ اﻟْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻛﺘَﺎﺑﺎ ﻣﻮﻗُﻮﺗًﺎ ]ﻧﺴﺎء[۱۰۳ :
)ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﺎن در اوﻗﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﺮﺧ از ﺣﺎﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺎﺟﺖ و ﻋﺬر رواﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ در ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧ] ﻧﻤﺎزﻫﺎ را[ ﺟﻤﻊ ﻣﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﻤﻊ ﺑﺮای ﺑﺎران ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و اﺳﺒﺎﺑ دﯾﺮ ﺟﺰ آن .زﯾﺮا ﻫﺪف از آن رﻓﻊ ﺣﺮج و دﺷﻮاری اﺳﺖ
)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۲۹۳ /۲ :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ).(97844
اﻣﺎ در ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺧﺼﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را از وﻗﺖ آن
ﺧﺎرج ﺳﺎزد ﻣﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺮﻋ] ﯾﻌﻨ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء[.
از اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا درﺑﺎرۀ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از وﻗﺘﺶ ﺧﺎرج
ﻣﺷﻮد .ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز از وﻗﺘﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻧﻤﺎزت را در وﻗﺖ آن ادا ﮐﻨ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز ﺑﺰار ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و
ﺑﯿﻤﺎر اﺟﺎزه دارد ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻇﻬﺮ را ﺑﺎ ﻋﺼﺮ و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻣﻐﺮب را ﺑﺎ ﻋﺸﺎء در وﻗﺖ ﯾ از اﯾﻦ دو )ﯾﻌﻨ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﺎ
ﻫﻢ در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﺎ ﻫﻢ در وﻗﺖ ﻣﻐﺮب ﯾﺎ ﻋﺸﺎء( ﺑﺨﻮاﻧﺪ« )ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ/۸ :
.(۸۳
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ﺛﺎﻟﺜﺎ:
در ﺻﻮرت وﺟﻮد آب و ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﯿﻤﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪ زﯾﺎﻧ ﺑﻪ
او ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وان ﻛﻨﺘُﻢ ﻣﺮﺿ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ او ﺟﺎء اﺣﺪٌ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ اﻟْﻐَﺂﺋﻂ او ﻻﻣﺴﺘُﻢ اﻟﻨّﺴﺎء ﻓَﻠَﻢ ﺗَﺠِﺪُواْ ﻣﺎء ﻓَﺘَﻴﻤﻤﻮاْ ﺻﻌﻴﺪًا ﻃَﻴِﺒﺎ ﻓَﺎﻣﺴﺤﻮاْ
ﺑِﯘﺟﻮﻫﻢ واﻳﺪِﻳﻢ انﱠ اﻟﻪ ﻛﺎنَ ﻋﻔُﻮا ﻏَﻔُﻮرا ]ﻧﺴﺎء[۴۳ :
)و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺪ ﯾﺎ در ﺳﻔﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﯾ از ﺷﻤﺎ از ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ آﻣﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن آﻣﯿﺰش ﮐﺮدهاﯾﺪ و آب ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﺎﮐ ﭘﺎک
ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﻮرت و دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و آﻣﺮزﻧﺪه اﺳﺖ(.
ﻗﺎﺿ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑ در أﺣﺎم اﻟﻘﺮآن ) (۵۶۰ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺒﺎرت از اﺳﺖ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﺪن از ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﺪال و ﻋﺎدت ﺑﻪ ﮐﮋی و ﺧﻼف ﻋﺎدت ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﮐﻢ و
ﺑﺴﯿﺎر .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﯿﻤﺎر از اﺳﺘﻌﻤﺎل آب ﺑﺘﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﮐﺴ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او آب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از آوردن آب ]ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد آب[
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ ]آﯾﻪ[ ﺗﯿﻤﻢ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری ـ اﮔﺮ از اﺳﺘﻌﻤﺎل آب ﺑﺘﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ آب اذﯾﺖ ﺷﻮد ـ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﺷﻤﺎرد.
از اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻓﺘﺎدهام و ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺑﯿﺮم و
ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:
»اوﻻ :در ﻣﻮرد وﺿﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ آب وﺿﻮ ﺑﯿﺮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ دﯾﺮ اﺳﺒﺎب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺎک
ﭘﺎک ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻃﻬﺎرت از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ ﻣﺎ اﺳﺘَﻄَﻌﺘُﻢ] ﺗﻐﺎﺑﻦ[۱۶ :
)ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻟﻪ ﭘﺮوا ﺑﺪارﯾﺪ(
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و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠَﻴﻢ ﻓ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج] ﺣﺞ[۷۸ :
)و در دﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺘ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ(
اﻣﺎ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ از اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ـ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ـ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻨ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﭘﺎک ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج را ﺳﻪ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ـ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺎک ﺷﻮد ـ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ«.
)ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۳۴۶ /۵ :
راﺑﻌﺎ:
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﯿﻤﺎر در ﭘﻮﺷ ﺣﺎوی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓ را در ﻧﺰدﯾ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻗﻀﺎی
ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷ ﺑﺮاﯾﺶ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ـ اﮔﺮ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ـ آن را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
ﻧﯿﺰ از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻠ ﺑﻪ ﻧَﺸﺖِ ادرار اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ادرار ﺑﺮ روی
آن ﺑﺬارد و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از او ﺧﺎرج ﺷﺪه ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺑﯿﺮد و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ادرار ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ روی آن
ﻗﺮار داده را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﺮ آﻧﻪ در ﻣﻮرد آن ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (147025و ) (106751و ).(126293
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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