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  5/0  شوند؟  چرا برخي دعاها فوراً برآورده نمي) ع(بنابر سفارش امام علي   5
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  1  . استفاده از طال در نماز را براي زنان و مردان مقايسه كنيد  1
  1  . ي حفظ سالمتي با روزه را نوشته و ترجمه كنيد حديث پيامبر درباره  2
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  1  . گرايي را بنويسيد دو راه درمان مصرف  4
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