 ‐ 149415ﺣﻢ ﺧﻮردن ﻫﻤﻪی ﻗﺮﺑﺎﻧ ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﻫﻤﻪی آن
ﺳﻮال

اﮔﺮ ﺷﺨﺼ دو ﻋﻘﯿﻘﻪ ﯾﺎ دو ﻗﺮﺑﺎﻧ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ از آن دو را ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرد و دﯾﺮی را ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺪﻗﻪ
دﻫﺪ؟ ﯾﻌﻨ ﻗﺮﺑﺎﻧ اوﻟ را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﺪﻫﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ دوم را ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ؟ ﯾﺎ آﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﺸ از ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻧﺼﻮص ﺷﺮع دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺑﺨﺸ از ﻫﺪی و ﻗﺮﺑﺎﻧ واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻠُﻮا ﻣﻨْﻬﺎ واﻃْﻌﻤﻮا اﻟْﻘَﺎﻧﻊ واﻟْﻤﻌﺘَﺮ ﻛﺬَﻟﻚَ ﺳﺨﱠﺮﻧَﺎﻫﺎ ﻟَﻢ ﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗَﺸْﺮونَ ]ﺣﺞ[۳۶ :
)از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺪﺳﺖ ﺳﺎﺋﻞ و ﺑﯿﻨﻮای ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺋﻞ ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رام ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮔﺰار
ﺑﺎﺷﯿﺪ(.
ﻗﺎﻧﻊ :ﻓﻘﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﻋﻔﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺘﺮ :ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻘﺮا ﺣﻘ در ﻫﺪی دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻫﺪی وارد ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﺪی و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺮ دو از ﯾ ﺑﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ
اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ.(۱۱۵ /۶ :
و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ
).(۱۹۷۱
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وﺟﻮب ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺑﺨﺸ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺼﻮص ﺷﺮع ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﮔﻮﯾﺪ:
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﺎم ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎد ،ﺻﺪﻗﻪ داد؛ زﯾﺮا ﻣﻘﺼﻮد ارﻓﺎق و ﻧﯿ در ﺣﻖ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻫﻤﻪی ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﺮ آن ﻧﺎم ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻬﺎد ﻋﻮﺿﺶ را ﺑﺪﻫﺪ روﺿﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ وﻋﻤﺪة
اﻟﻤﻔﺘﯿﻦ ).(۲۲۳ /۳
ﻣﺮداوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
و اﮔﺮ ﻫﻤﻪاش را ﺧﻮدش ﺧﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی از آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺻﺪﻗﻪاش ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ اﻹﻧﺼﺎف )/۶
.(۴۹۱
ﺑﻬﻮﺗ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﺪاد ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺎم ]ﺻﺪﻗﻪ[ ﻣﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ اوﻗﯿﻪ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ ﮐﺸﺎف
اﻟﻘﻨﺎع ).(۴۴۴ /۷
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﮐﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﻣﭘﺰد و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻗﻮاﻣﺶ ﻣﺧﻮرد،
ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﺨﺸ از آن را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
اﯾﺸﺎن ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻟﻴﺸْﻬﺪُوا ﻣﻨَﺎﻓﻊ ﻟَﻬﻢ وﻳﺬْﻛﺮوا اﺳﻢ اﻟﻪ ﻓ اﻳﺎم ﻣﻌﻠُﻮﻣﺎتٍ ﻋﻠَ ﻣﺎ رزَﻗَﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻬِﻴﻤﺔ اﻧْﻌﺎم ﻓَﻠُﻮا ﻣﻨْﻬﺎ واﻃْﻌﻤﻮا اﻟْﺒﺎﺋﺲ اﻟْﻔَﻘﻴﺮ] ﺣﺞ:
[۲۸
)ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺎم اﻟﻪ را در روزﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨ ﺑﺮ دامﻫﺎی زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ روزی آﻧﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ؛ ﭘﺲ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ(.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﭽﻪ ﺧﻮردهاﻧﺪ ﻋﻮﺿﺶ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ و آن را ﺻﺪﻗﻪ
دﻫﻨﺪ« ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۱۳۲ /۲۵
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
درﺑﺎرهی وﺟﻮب ﺧﻮردن ﻗﺴﻤﺘ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮردن از آن ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ رای ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردن از ﻗﺮﺑﺎﻧ دارد ،ﺧﻮردن از ﻗﺮﺑﺎﻧ ـ وﻟﻮ اﻧﺪک ـ را واﺟﺐ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ ﺧﻮردن از آن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ و ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻤﻪی ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺟﺰ آﻧﻪ از ﺑﺮﺧ ﺳﻠﻒ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮردن از آن را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ...ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردن از آن دارد و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ:
ﻓَﻠُﻮا ﻣﻨْﻬﺎ )ﭘﺲ از آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ( .ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﯾﺎ اﺑﺎﺣﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺺ ﭘﺲ از
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ« ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۳۱ /۱۳
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﻤﻪاش ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮش را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻟﻤﻐﻨ.(۳۸۰ /۱۳) 
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
درﺑﺎرهی ﻋﻘﯿﻘﻪ در ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﭼﻮﻧ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ آن و ﯾﺎ وﺟﻮب ﺧﻮردن ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ دادن آن
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪاش را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪاش را ﺑﺨﻮرد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﻪ در ﻗﺮﺑﺎﻧ اﻧﺠﺎم ﻣٔدﻫﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﻋﻘﯿﻘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ آن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
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ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫ ﺑﻦ ،و اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻣﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺧﻮاﻫ اﻧﺠﺎم ده ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺑﺄﺣﺎم اﻟﻤﻮﻟﻮد ).(۵۵
راﺑﻌﺎ:
ﺣﻢ ﺳﺎﺑﻖ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮب ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺑﺨﺸ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﯾﺎ اﺳﺘﺤﺒﺎب و وﺟﻮب ﺧﻮردن ﻗﺴﻤﺘ از آن ﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺖ.
ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ده ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﯾ از آنﻫﺎ ﺑﺨﺸ را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﯾ از آنﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘ را
ﺑﺨﻮرد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﯾ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدارد ،زﯾﺮا ﻫﺮ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺪی ﺧﻮد را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺨﺸ از ﻫﺮ ﺷﺘﺮ را در ﯾ دﯾ
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه رﻓﺖ و ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻧﺤﺮ ﮐﺮد،
ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠ ﺳﭙﺮد ،ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘ از ﻫﺮ ﺷﺘﺮ را در دﯾ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﭙﺰﻧﺪ ،آﻧﺎه از
ﮔﻮﺷﺖ آن ﺧﻮردﻧﺪ و از ﺧﻮرﺷﺖ آن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ...ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۱۸
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺣﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠ دارد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘ از ﻫﺮ ﺷﺘﺮ را ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﮔﻮﯾﺪ:
» ...اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺧﻮردن از ﻫﺪی و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻏﯿﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮردن از ﻫﺮ ﯾ از آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺧﻮردن از ﻫﺮ ﯾ از ﺻﺪ ﺷﺘﺮ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ را در دﯾ ﻗﺮار داد ﺗﺎ از ﺧﻮرﺷﺖ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در آن ﺑﺨﺸ از ﯾ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ« ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ
).(۱۹۲ /۸
وی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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ﺑﺮای اﯾﻦ از ﻫﺮ ﺷﺘﺮ ﻗﺴﺘﻤ را ﺑﺮداﺷﺖ و از ﺧﻮرﺷﺖ آن ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘ از ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح
اﻟﻤﻬﺬب ).(۴۱۴ /۸
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ :اﮔﺮ ﻫﻤﻪی ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﺨﻮری و ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺪاری از آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﺪﻫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻮض آن ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﺷﺖ وﻟﻮ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﯾ اوﻗﯿﻪ )ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﮔﺮم( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨ و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺻﺪﻗﻪ دﻫ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪی ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺻﺪﻗﻪ دادهای ﻃﺒﻖ ﻗﻮل ﻫﻤﻪی ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧات ادا ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻋﻘﯿﻘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دﻫ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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