
 پس منظر :

  ریاست مجمع علمی   مالی1399سال  اولربع گزارش:خالصه 

 آت اجرا یشرفتپ

 .گردیده است مالی اجرا1399سال  اول درربع بطورکامل  پالن شدهکارها ی  %20 :فعالیت های تکمیل شده 

کتب ورسایل ،تحریرمضامین علمی  جلد (13) بررسی -2( فتاوی وابرازنظرهای شرعی 10تعداد)اصدار :ات تحلیل اجرا

ومرکزاصالح وتربیت اطفال پلچرخی ،محبس  داخلهامورملی، توضیح مسایل دینی درقطعات وزارت های دفاعهمچنان وتحقیقی و

نیزتوسط علمای وکارشناسان پاسخ ارائه  (مورد38تعداد)هموطنان همچنان پاسخ به سواالت شفاهی  .(روز108) در والیت کابل

 . گردیده است

 (جلدقرآن کریم خطاطی وترجمه شده،کتب ورسایل وغیره.20) ،99برای ربع اول سال  فتاوی (مورد20به تعداد):لف: فعالیت های درحال اجراا

 . نداریمب: فعالیت های آغاز ناشده :

 نداریم .ج: فعالیت های معطل شده  :-1

 بـدست  آوردن  اهداف  )نـتـایـج فعالــیت هـای تـکمـیل شده (

. به نظرمیرسددرهمه عرصه  اشت کارهای انجام شده مطابق برپالن مطروحه خویش باگذشت زمان بهبوددبادرنظر  

  

 فیصدی

 پیشرفت

 عمومی

 فیصدی

 یشرفتپ

 ـیشرفت  فـعالیت هاپ

 در ربع /سال
 فعـالیت های عمده

 مقداری هدف )تارگیت (

 در ربع /سال
 هدف

 شما

 ره

 % تحریری

وشفاهی  15

%25 

تحریر%15

 ی

وشفاهی 

25% 

پالن ارائه  ازجمله 

( 10شده تعداد )

 عنوان فتاوی 

وازشفاهی  %15

را احتوا  25%

 میکند

فتاوی  عنوان( 10به تعداد )   

درموارد مختلف تهیه شرعی 

وصادرگردیده است که جدول مرتبه 

 درضمیمه این گزارش ارسال گردید

سواالت  ( مورد38وهمچنان به)

ازطریق  شفاهی هموطنان نیز

تماسهای تلیفونی وصفحات 

( فتوی ارائه 38)اجتماعی درحدود

 .گردیده است

 وی پیرامون افت اصدارو تهیه 

 نظر ابراز و استفتاهای واصله

شرعی پیرامون مسایل  های 

شرعی دینی بگونه تحریری 

سواالت  وپاسخ به( 20تعداد)

شفاهی هموطنان بشکل 

حضوری ویا ازطریق تماسهای 

تلیفونی وصفحات اجتماعی 

 فتوی. (38)درحدود
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1 

%02  20% 
پالن ارائه  ازجمله

انجام  20% شده 

   شده است.

( جلد وعنوان قرآن 13به تعداد )

کریم،کتب ورسایل که ازمراجع 

مختلف ویا اشخاص جهت تدقیق 

وابرازنظر مواصلت ورزیده بود 

بررسی وتدقیق صورت گرفته 

 .است

( جلد 20صحیح)بررسی وت

خطاطی وترجمه قرآن کریم 

شده، کتب، رسایل، 

تفاهمنامه ها، لوایح و 

اساسنامه که از مراجع 

مختلف و یا اشخاص جهت  

تدقیق وابرازنظر مواصلت 

 می ورزد.

2 

%25  25% 
مطابق به پالن 

کارانجام  25%

 است شده

در وزارت های علمای معرفی شده 

دفاع ملی، پولیس ملی ومحبس 

( یوم 72مدت )پلچرخی 

ودرمراکزاصالح وتربیت اطفال 

 جمعآ تعداد( یوم 36)  ربع در

 تشریفدرهرربع  روز (108)
ئه راا راخویش   گزارش وبرده 

 میدارند.

همکاری درتطبیق برنامه 

ارشادی در دینی وهای 

ی وتامها قطعات وجز

 وزارت های دفاع ملی ،امور

محبس پلچرخی  داخله،

 و روز دو درهرهفته دو

درمرکزاصالح وتربیت 

درهرهفته والیت کابل اطفال 

درسال  جملهروزسه 

(432) 

3 



 پس منظر:

   ریاست مجمع علمی  1399 مالی سال دومربع گزارش:خالصه 

 آت اجرا یشرفتپ

 .گردیده است مالی اجرا1399سال  اول درربع بطورکامل  پالن شدهکارها ی  %20 :فعالیت های تکمیل شده 

کتب ورسایل ،تحریرمضامین علمی وتحقیقی  جلد (6) بررسی -2( فتاوی وابرازنظرهای شرعی 2تعداد)اصدار :ات تحلیل اجرا

 در والیت کابلومرکزاصالح وتربیت اطفال پلچرخی ،محبس  داخلهامورملی، توضیح مسایل دینی درقطعات وزارت های دفاعهمچنان و

 . نیزتوسط علمای وکارشناسان پاسخ ارائه گردیده است (مورد38هموطنان تعداد)همچنان پاسخ به سواالت شفاهی  .(روز0)

جلدقرآن کریم خطاطی وترجمه شده،کتب ورسایل  (20) ،99برای ربع اول سال  فتاوی (مورد20) به تعداد:لف: فعالیت های درحال اجراا

 وغیره.

 . نداریم:ب: فعالیت های آغاز ناشده 

 نداریم .ج: فعالیت های معطل شده  :-1

 بـدست  آوردن  اهداف  )نـتـایـج فعالــیت هـای تـکمـیل شده (

. به نظرمیرسددرهمه عرصه  اشت کارهای انجام شده مطابق برپالن مطروحه خویش باگذشت زمان بهبوددبادرنظر  

 

 فیصدی

 پیشرفت

 عمومی

 فیصدی

 یشرفتپ

 ـیشرفت  فـعالیت هاپ

 در ربع /سال
 فعـالیت های عمده

 مقداری هدف )تارگیت (

 در ربع /سال
 هدف

 شما

 ره

نسبت مرض 

وقرنطین کرونا 

 % تحریری

شفاهی  و  4

%25  

 تحریری %4

وشفاهی 

25% 

ازجمله  پالن ارائه 

( 3شده تعداد )

 4عنوان فتاوی  %

%  25شفاهی  واز

 را احتوا میکند

( عنوان فتاوی شرعی 3به تعداد )   

درموارد مختلف تهیه 

وصادرگردیده است که جدول مرتبه 

درضمیمه این گزارش ارسال گردید 

( مورد سواالت 38وهمچنان به)

شفاهی هموطنان نیز ازطریق 

تماسهای تلیفونی وصفحات 

( فتوی ارائه 38اجتماعی درحدود)

 ست.گردیده ا

تهیه و اصدار فتاوی پیرامون  

 نظر ابراز استفتاهای واصله و

شرعی پیرامون مسایل  های 

شرعی دینی بگونه تحریری 

( وپاسخ به سواالت 20تعداد)

شفاهی هموطنان بشکل 

حضوری ویا ازطریق تماسهای 

تلیفونی وصفحات اجتماعی 

 فتوی. (38درحدود)
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1 

نسبت  %10

وقوع مرض 

 کرونا

10% 

نسبت وقوع مرض 

 ازقرنطین  وکرونا 

جمله پالن ارائه شده 

شده  انجام 10 % 

   است.

( جلد وعنوان قرآن 6به تعداد )   

کریم،کتب ورسایل که ازمراجع 

مختلف ویا اشخاص جهت تدقیق 

وابرازنظر مواصلت ورزیده بود 

بررسی وتدقیق صورت گرفته 

 است.

( جلد 20بررسی وتصحیح)

قرآن کریم خطاطی وترجمه 

شده، کتب، رسایل، 

تفاهمنامه ها، لوایح و 

اساسنامه که از مراجع 

مختلف و یا اشخاص جهت  

تدقیق وابرازنظر مواصلت 

 می ورزد.

2 

نسبت وقوع 

 مرض کرونا

0% وقرنطین  

نسبت وقوع 

مرض کرونا 

   0%وقرنطین 

مرض وقوع  نسبت 

کرونا به مراجع 

 رفته نتواسنتند

علمای معرفی شده در وزارت    

های دفاع ملی، پولیس ملی 

 دروهمچنان ومحبس پلچرخی 

اصالح وتربیت اطفال  مراکز

نسبت ازدیاد مرض کرونا رفته 

 نتوانستند.

همکاری درتطبیق برنامه 

های دینی وارشادی در 

قطعات وجز وتامهای 

دفاع ملی ،امور وزارت های 

داخله، محبس پلچرخی 

درهرهفته دو دو روز و 

درمرکزاصالح وتربیت 

اطفال والیت کابل درهرهفته 

سه روزجمله درسال 

(432) 

3 



 پس منظر:

   ریاست مجمع علمی  1399 مالی سال سومربع گزارش:خالصه 

 آت اجرا یشرفتپ

 .گردیده است مالی اجرا1399سال   سومدرربع بطورکامل  پالن شدهی کارها %65درمجموع  :فعالیت های تکمیل شده 

دراین ربع خارج ازپالن که قرآن کریم وکتب دینی می باشد ( ابرازنظر5به تعداد) -1 :فعالیت های خارج ازپالن

 گردیده است.ءاجرا

کتب ورسایل ،تحریرمضامین علمی  جلد (10) بررسی -2( فتاوی وابرازنظرهای شرعی 20تعداد)اصدار :ات حلیل اجرات

 در والیت کابلومرکزاصالح وتربیت اطفال   داخلهامورملی، توضیح مسایل دینی درقطعات وزارت های دفاعهمچنان وتحقیقی و

 . نیزتوسط علمای وکارشناسان پاسخ ارائه گردیده است (مورد38هموطنان تعداد)همچنان پاسخ به سواالت شفاهی  .(روز84)

رآن کریم خطاطی وترجمه شده،کتب ورسایل  جلدق (10) ،99سال  چهارم برای ربع فتاوی (مورد20) به تعداد:فعالیت های درحال اجرالف: ا

 وغیره.

 . نداریمب: فعالیت های آغاز ناشده :

 نداریم .ج: فعالیت های معطل شده  :-1

 بـدست  آوردن  اهداف  )نـتـایـج فعالــیت هـای تـکمـیل شده (

 فیصدی

 پیشرفت

 عمومی

 فیصدی

 یشرفتپ

 ـیشرفت  فـعالیت هاپ

 در ربع /سال
 فعـالیت های عمده

 مقداری هدف )تارگیت (

 در ربع /سال
 هدف

 شما

 ره

 درمجموع

 40% تحریری

شفاهی  و

%75  

درمجموع   

%40 

 تحریری

 نیز شفاهی و

75 % 

ازجمله  پالن ارائه 

 واز 98%  کتبی

% را  100شفاهی 

 احتوا میکند

( عنوان فتاوی 19به تعداد )   

شرعی درموارد مختلف تهیه 

وصادرگردیده است که جدول مرتبه 

درضمیمه این گزارش ارسال گردید 

( مورد سواالت 38وهمچنان به)

شفاهی هموطنان نیز ازطریق 

تماسهای تلیفونی وصفحات 

( فتوی ارائه 38اجتماعی درحدود)

 گردیده است.

فتاوی پیرامون  تهیه و اصدار 

 نظر ابراز استفتاهای واصله و

شرعی پیرامون مسایل  های 

شرعی دینی بگونه تحریری 

( وپاسخ به سواالت 20تعداد)

شفاهی هموطنان بشکل 

حضوری ویا ازطریق تماسهای 

تلیفونی وصفحات اجتماعی 

 فتوی. (38درحدود)
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1 

%100  

100% 

درمجموع 

انجام شده 

 است

درربع سوم مطابق 

پالن ارائه شده به 

ترازفیصدی  باال

   .ستاانجام شده 

( جلد وعنوان قرآن 10به تعداد )   

که  تفاهمنامه رسایلکریم،کتب،

یا اشخاص  ازمراجع مختلف و

جهت تدقیق وابرازنظر مواصلت 

 ورزیده بود بررسی وتدقیق

 صورت گرفته است.

( جلد 20) بررسی وتصحیح

قرآن کریم خطاطی وترجمه 

شده، کتب، رسایل، 

تفاهمنامه ها، لوایح و 

اساسنامه که از مراجع 

مختلف و یا اشخاص جهت  

تدقیق وابرازنظر مواصلت 

 می ورزد.

2 

40%  

درمجموع 

192 

روزتشریف 

 برده اند

%40   

کرونا  موسم بعد از

علمای بخش محبس 

محبس رفته به 

ازربع  بناء نتوانستند

انجام  % 75سوم

 شده است 

    

علمای معرفی شده در وزارت های 

 مرکز ودفاع ملی، پولیس ملی 

والیت اصالح وتربیت اطفال 

درربع روز  (84کابل به تعداد )

موسم کرونا تشریف  بعد ازسوم 

 برده اند.

همکاری درتطبیق برنامه 

های دینی وارشادی در 

وجز وتامهای قطعات 

وزارت های دفاع ملی ،امور 

داخله، محبس پلچرخی 

درهرهفته دو دو روز و 

درمرکزاصالح وتربیت 

اطفال والیت کابل درهرهفته 

سه روزجمله درسال 

(432) 

3 



. به نظرمیرسددرهمه عرصه  اشت کارهای انجام شده مطابق برپالن مطروحه خویش باگذشت زمان بهبوددبادرنظر  

  

مالی1399سال  سوم جدول فتاوای ریاست مجمع علمی ازبابت ربع  

 شماره عنوان مراجع استفتاء نمبرمکتوب تاریخ

 1 .خانه گرویفتوی درمورد   استفتاء ازشهناز 105    15/4/1399



 

 

 2 فتوی درمورد طالق دادن مکرر. استفتاء ازعبدالسالم  122 22/4/1399
 3 فتوی درمورد شیردادن به طفل)رضاع(. استفتاء ازسید محب هللا 127 25/4/1399
 4 فتوی درمورد مسجد شهرک سید جمال الدین. استفتاء ازاهالی شهرک 165 25/4/1399

درمورد مرتد شدن فتوی استفتاء ازسیدحامد 166 20/5/1399  5 

 6 فتوی درمورد شرک استفتاء ازمحمد باقر 162 20/5/1399
 7 فتوی درمورد میراث استفتاء سیداحمد جاوید 170 //            //

 8 فتوی درمورد میراث. استفتاء ازاسدهللا 203 26/5/1399
 9 فتوی درمورد تقسیم مال میراث. استفتاء ازداکتررونا 226 6/6/1399

 10 فتوی درمورد یک دربند حویلی مشترک. استفتاءبازحاجی سیدمحمود 248 15/6/1399
 11 فتوی درمورد مال میراث استفتاء ازعبدالباری  275 22/6/1399
 12 فتوی درمورد میراث استفتاء ازمحمد غالم   293 25/6/1399
 13 فتوی درمورد مرتد شدن استفتاء ازنورمحمد 295 25/6/1399
 14 فتوی درمورد چهارصدهزارافغانی مال امانت استفتاء ازغالم حسن 301 27/6/1399
 15 فتوی درمورد نبش قبر درواصل آباد استفتاء ازاهالی واصل آباد 303 27/6/1399
 16 فتوی درمورد تثبت سن بلوغ ازطریق ریاست دفتر.  224 21/12/1399
30/6/1399 رخصتی های روزشنبه. فتوی درمورد ازطریق دافغانستان بانک 315   17 
30/6/1399  18 فتوی درمورد نحوه مسنون زیارت قبور. استفتاء ازداکترحمیرا 316 
30/6/1399  19 فتوی درمورد حکم طالق درحالت غضب. استفتاء ازامین هللا 317 

است.ترتیب وصحت  1399قرارشرح فوق جدول فتاوای ریاست مجمع علمی ازبابت ربع سوم سال   

 بااحترام

 اجرائیه

 

 

 

 

 

 

 



 پس منظر:

   ریاست مجمع علمی  1399 مالی سال مچهارربع گزارش:خالصه 

 آت اجرا یشرفتپ

 .گردیده است مالی اجرا1399سال   مچهاردرربع بطورکامل  پالن شدهی کارها %96درمجموع  :فعالیت های تکمیل شده 

دراین ربع خارج ازپالن ب دینی می باشد که قرآن کریم وکت( ابرازنظر8به تعداد) -1 :فعالیت های خارج ازپالن

 گردیده است.ءاجرا

امین علمی کتب ورسایل ،تحریرمض جلد (13) بررسی -2( فتاوی وابرازنظرهای شرعی 30تعداد)اصدار :ات حلیل اجرات

 در بلوالیت کاومرکزاصالح وتربیت اطفال   داخلهامورملی، توضیح مسایل دینی درقطعات وزارت های دفاعهمچنان وتحقیقی و

 . ستانیزتوسط علمای وکارشناسان پاسخ ارائه گردیده  (مورد38هموطنان تعداد)همچنان پاسخ به سواالت شفاهی  .(روز84)
 یره.رآن کریم خطاطی وترجمه شده،کتب ورسایل وغ جلدق (0) ،99سال  چهارم برای ربع فتاوی (مورد0) به تعداد:فعالیت های درحال اجراالف: 

 . نداریمب: فعالیت های آغاز ناشده :

 نداریم .ج: فعالیت های معطل شده  :-1

 بـدست  آوردن  اهداف  )نـتـایـج فعالــیت هـای تـکمـیل شده (

. به نظرمیرسددرهمه عرصه  اشت کارهای انجام شده مطابق برپالن مطروحه خویش باگذشت زمان بهبوددبادرنظر  

 بااحترام        
 

    مفتی سیدحجت هللا"نجیح"     

  رئیس مجمع علمی  

 فیصدی

 پیشرفت

 عمومی

 فیصدی
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 ها

 در ربع /سال

 فعـالیت های عمده
 مقداری هدف )تارگیت (

 در ربع /سال
 هدف

 شما

 ره

 درمجموع

 96% تحریری

شفاهی  و

%100 

درمجموع   

 تحریری%96

  نیز شفاهی و

% 100 

ازجمله  پالن 

  کتبیارائه 

 واز%100

  %شفاهی 

احتوا را 100

 میکند

( عنوان فتاوی 30به تعداد )   

شرعی درموارد مختلف تهیه 

وصادرگردیده است که جدول 

مرتبه درضمیمه این گزارش 

( 38ارسال گردید وهمچنان به)

مورد سواالت شفاهی هموطنان 

نیز ازطریق تماسهای تلیفونی 

( 38وصفحات اجتماعی درحدود)

 فتوی ارائه گردیده است.

تاوی پیرامون  تهیه و اصدار ف

 نظر ابراز استفتاهای واصله و

شرعی پیرامون مسایل  های 

شرعی دینی بگونه تحریری 

( وپاسخ به سواالت 20تعداد)

شفاهی هموطنان بشکل حضوری 

ویا ازطریق تماسهای تلیفونی 

 (38وصفحات اجتماعی درحدود)

 فتوی.

ا 
 ب

طه
اب
 ر

در
ت 

ما
و
عل

 م
ئه

را
وا

ه 
ام

ع
ن 

ها
اذ

ر 
وی

تن
و
ی 

ه
 د

ی
ه
گا

آ
ی

ین
 د

ت
را

و
ام

 

ی
هب

مذ
و

.
 

1 

%100  

100% 

درمجموع انجام 

 شده است

م چهاردرربع 

پالن مطابق به 

 باالارائه شده 

ترازفیصدی 

   .ستاانجام شده 

( جلد وعنوان 13به تعداد )   
 رسایلقرآن کریم،کتب،

که ازمراجع مختلف  تفاهمنامه
یا اشخاص جهت تدقیق  و

وابرازنظر مواصلت ورزیده 
وتدقیق صورت بود بررسی 

 گرفته است.

( جلد 5) بررسی وتصحیح
قرآن کریم خطاطی وترجمه 
شده، کتب، رسایل، تفاهمنامه 
ها، لوایح و اساسنامه که از 
مراجع مختلف و یا اشخاص 
جهت  تدقیق وابرازنظر 

 مواصلت می ورزد.

2 

90%  

درمجموع 

روزتشریف 274

   90% برده اند

 موسم بعد از

علمای کرونا 

به  بخش محبس

محبس رفته 

 بناء نتوانستند

 م %چهارازربع 

انجام شده  90

 است 

    
علمای معرفی شده در وزارت 

 وهای دفاع ملی، پولیس ملی 
اصالح وتربیت اطفال  مرکز

 (84والیت کابل به تعداد )
موسم  بعد ازدرربع سوم روز 

 کرونا تشریف برده اند.

همکاری درتطبیق برنامه های 
قطعات وجز دینی وارشادی در 

وتامهای وزارت های دفاع 
ملی ،امور داخله، محبس 
پلچرخی درهرهفته دو دو روز 
و درمرکزاصالح وتربیت 
اطفال والیت کابل درهرهفته 

 (108سه روزجمله درسال )

3 



مالی1399سال  چهارم جدول فتاوای ریاست مجمع علمی ازبابت ربع  

 تاریخ
نمبرمک

 توب
 شماره عنوان مراجع استفتاء

 1 فتوی درمورد میراث. استفتاء ازعلی محمد 337    7/7/1399
 2 فتوی درمورد طالق دادن. استفتاء ازهدایت هللا  348 9/7/1399

 3 فتوی درمورد طالق. استفتاء ازامین ولدمحمدجان 350 10/7/1399
 4 فتوی درمورد میراث. استفتاء ازمصطفی 358 17/7/1399

19/7/1399 360 
استفتاء ازموسسه انکشافی 

 وصحی.
 5 فتوی درمورد فتاوی صادرشده ازمجموعه علماء

 6 فتوی درمورد موعظه روزجمعه استفتاء //       //        // 362 19/7/1399
 7 فتوی درمورد ازدواج اجباری استفتاء حبیب هللا 389     26/7/1399
 8 فتوی درمورد امالک دعوای. استفتاء ازاهالی اندراب 391 26/7/1399

 9 فتوی درمورد حیف ومیل شدن صرفیه برق. استفتاء ازشرکت برشنا 405 1/8/1399
 10 فتوی درمورد تائید فتوی رئیس افتای کشورمصر. استفتاء واصله ازریاست دفتر 416  6/8/1399
علمای بنگله دیش درموردصلحفتوی درمورد تائید فتوی  استفتاء واصله ازریاست دفتر  421 7/8/1399  11 

 12 فتوی درمورد حرمت بچه بازی استفتاء ازموسسه صحی وانکشافی   425 12/8/1399
 13 فتوی درمورد موعظه روزجمعه. استفتاء ازموسسه صحی وانکشافی 428 12/8/1399
 14 فتوی درمورد طالق. استفتاء ازمحمد هاشم 432 12/8/1399
 15 فتوی درموردمنع شکنجه زنان. ازریاست دفتر. استفتاء 436 13/8/1399
 16 فتوی درمورد خواندن نمازجمعه دریک قریه ودومسجد استفتاءازاهالی قریه مظفری.  438 13/8/1399
20/8/1399 اموال غیرمنقول )رهن(. فتوی درمورد استفتاء ازوزارت شهرسازی 452   17 

3/9/1399 درمورد نمونه ای بنرهای شعاری.فتوی  اخذمعلومات ازریاست قراء 475   18 
4/9/1399  19 فتوی درمورد کارکردن زنان درقطعات نظامی. استفتاء ازحزب هللا 480 
4/9/1399  20 فتوی درموردشاهد بودن درمحفل عروسی استفتاء ازعرفان هللا 483 
6/9/1399  21    فتوی درمورد پاپچی )گیم زدن(                   استفتاء درخواست اهالی. 497 
9/9/1399  22 فتوی درمورد علفچرها.)مرعی( استفتای واصله ازریاست دفتر. 507 

13/9/1399  استفتاء ازداکترحمیرا 529 
فتوی درمورد زیارت قبور،روشن کردن شمع 

 ونذرگرفتن زنان.
23 

13/9/1399 جرمناستفتاء ازاتحادیه افغان  531   24 فتوی درمورد طالق جمعی. 
13/9/1399  25 فتوی درمورد هبه وبخشش نمودن استفتاء ازمحمد دهقان 533 

13/9/1399  استفتاء ازکته بای حاجی پهلوان. 535 
فتوی درمورد حکم غسل وادای جنازه باالی 

 شخصی که خود کشی کرده است.
26 

13/9/1399  

 
الدیناستفتاءازسیف الدین ولد نجم  537  27 فتوی درمورد نکاح اجباری دختران. 

15/9/1399  
 

539 

 
 28 فتوی درموردکمیشن کاری درسفارت پاکستان استفتاء از نجیب هللا

15/9/1399  29 فتوی درمورد خشونت علیه زنان استفتاء ازعبدالقدیر ولدعبدالحمید 541 
15/9/1399 درمورد بدست آوردن پول توسط فرزندان درکارهای شاقهفتوی  استفتاء نعمت هللا ولد عصمت هللا. 543   30 



 

 

 

 


