 ‐ 290230ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ؛ آﯾﺎ ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام را ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮﯾﺪ؟
ﺳﻮال
درﺑﺎرۀ ﺗﺒﯿﺮه اﻻﺣﺮام در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺳﻮاﻟ دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺒﯿﺮ ﻧﺨﺴﺖ
را ﺑﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زاﻧﻮدرد ﺳﻨﺖ ﻇﻬﺮ
را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺧﻮاﻧﺪ .او ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﺑﺮود اﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﯾ ﺑﺎر ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺒﯿﺮ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﯾﺴﺘﺎدن در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﯾ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﺑﺪون آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ).(67934
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺺ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام را در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎده ادا ﮐﺮد.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۲۹۶ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺣﺮوﻓﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﻗﯿﺎم ادا ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺣﺘ ﯾ ﺣﺮﻓﺶ را در ﻏﯿﺮ ﺣﺎل ﻗﯿﺎم ادا ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض او ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺷﻮد.
اﺧﻀﺮی ﻣﺎﻟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮاﯾﺾ ﻧﻤﺎز :ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﺒﺮ اﺣﺮام و اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮای آن و ﻓﺎﺗﺤﻪ و اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮای آن و رﮐﻮع
و… اﺳﺖ.
ﺧﺮﺷ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ) (۲۶۴ /۱در ﺑﯿﺎن ﻓﺮاﯾﺾ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮای ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ـ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺮﺳﯿﺪه ـ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﺎ
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ﺧﻢ ﺑﻮدن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ....
در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻬ ﮐﻮﯾﺖ ) (۲۲۰ /۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ» :واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺗﺒﯿﺮ را اﯾﺴﺘﺎده ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮاﺳﯿﺮ داﺷﺖ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز ﺑﺰار و اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ و ﻧﺴﺎﺋ اﻓﺰوده اﺳﺖ :و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻗﯿﺎم ﺑﺎ راﺳﺖ ﺷﺪن ﮐﻤﺮ
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺧﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﯿﺎم ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻤﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻓﺮاﯾﺾ از روی ﻋﺬر«.
اﻣﺎ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﯿﻤﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﯾ از واﺟﺒﺎت و ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ دارد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾاش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از وی ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش را اﯾﺴﺘﺎده ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺷﺮوﻋﺶ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در اداﻣﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ،
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ).(263252
در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ از ﻣﺘﻮن ﻣﺎﻟ آﻣﺪه اﺳﺖ :و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ را اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﺣﻄﺎب در ﺷﺮح آن ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﮔﻮﯾﺪ… :آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺪاری از آن را اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻓﻘﻂ ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از آن؛ زﯾﺮا ﻣﻄﻠﻮب ﻗﯿﺎم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻗﺴﻤﺘ از ﻗﯿﺎم ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣدﻫﺪ و ﺑﻘﯿﻪاش از وی ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ]ﻗﻮل[ ﻣﺸﻬﻮر ]در ﻣﺬﻫﺐ[ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮاﻧﺶ ]اﯾﺴﺘﺎده[ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اداﻣﻪاش در ﺣﺎل ﻗﯿﺎم از وی ﺳﺎﻗﻂ
ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺧﻮاﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﻟﻒ ،ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ از وی ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ ﺣﺘ ﻫﻨﺎم ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ
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ﺳﺨﻨﺶ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺴﺘﺎد ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ «...ﻧﻘﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ).(۵ /۲
در اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻬﻨﺪﯾﺔ ) (۱۳۶ /۱از ﮐﺘﺐ اﺣﻨﺎف آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ﺑﯿﻤﺎر:
اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد ]و ﻫﻤﺎن ﺷﻞ[ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در اﻟﻬﺪاﯾﺔ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻪ او زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ…
و اﮔﺮ ]ﺻﺮﻓﺎ[ ﻧﻮﻋ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻪ او رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﻮﻧﻪ در ﮐﺎﻓ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺴﻤﺘ از ﻗﯿﺎم ـ ﻧﻪ ﻫﻤﮥ آن را ـ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺮ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده
ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام ﮔﻮﯾﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺴﻤﺘ از ﻗﺮاﺋﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻠﺶ ﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ او اﻣﺮ
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ]از ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره[ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.«...
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻨﻘﯿﻄ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻌﺬوری ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد…
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﻤﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺒﯿﺮ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام ﻣﮔﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﺗﻮاﻧﺪ
در ﺣﺎل ﻗﯿﺎم ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ اﮔﺮ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮای او ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻓﻠﺞ ،در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻣاﯾﺴﺘﺪ و ﺻﻨﺪﻟ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻣﮔﺬارد و
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﻫﺮﮔﺎه دﭼﺎر ﻣﺸﻘﺖ ﺷﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟ ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻓﻘﻬ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺿﺮورت ﺑﻪ اﻧﺪازۀ آن
ﺗﻘﺪﯾﺮ )ﺗﺨﻤﯿﻦ( ﻣﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺎح ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﺮورت او اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺒﯿﺮ ﺑﻮ ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺸﯿﻦ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺿﺮورﺗﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺒﯿﺮ ﺑﻮ و اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازهاش و آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهاش و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎه ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﮔﺎه ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل

4/3

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺻﻨﺪﻟ را ﻣآورد و ﻣﮔﺬارد و ﺳﭙﺲ ﺧﻮدش ﺻﻨﺪﻟ را ﻣﺑﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ رﺧﺼﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾ رﮐﻦ ـ ﯾﻌﻨ ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام ـ را ﻧﺸﺴﺘﻪ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ« از ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ).(۹۱ /۲
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزی را ﮐﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام را در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﺴﺘﺎده اداﯾﺶ ﮐﻨﺪ ،از ﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ از روی ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺣﻢ ﺷﺮﻋ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه و ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺗﺒﯿﺮ اﺣﺮام ﮔﻮﯾﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮ اداﯾﺶ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرۀ ) (45648و ) (193008و
).(50684
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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