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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
هم مانند مباحث  بحث ما در چهارمين مبحث ثواب و عقاب بود كه قصد چه دخالتي در ثواب و عقاب دارد كه باز

و  آثار كالمي است اما موج، مباحثاز  ،مباحث ما در فقه و اصولديگر نظير اين بحث بحث مهم كالمي بود.  پيشين يك
 ،فراتر از آن قصد اوليه ياما قصد ؛جيز استنتوقف  بر علم و تماصولي دارد. در عقاب بحث كرديم گفتيم عقاب  امتداد

ثواب گاهي در وبات عرض كرديم ثطاعات و م اما در طرف ؛استكد عقاب ؤاگرچه م ،ندارددخالت در عقاب 
 ليات. صوت است و گاهي در اتيتعبد

 اتيتعبدقصد قربت در 
در لذا  ؛شرط و جزء عمل استقصد قربت  ،در عبادات كهنيابراي  ؛داستان متفاوت است اتيتعبددر عبادات و 

به تكليف  كهنيااگر اين كار را نكند ضمن  كه هم بايد هم آگاه باشد و هم قصد اطاعت داشته باشدشخص  اتيتعبد
. است عمل هم مبطل وضعاً و رام استح رياي در عبادات تكليفاً نديگويملذا  ؛عمل نكرده است گناه هم كرده است

 هاآندر و ريا و عدم قصد قربت  است متوقف بر قصد قربت كه هانياروزه و امثال  ،حج ،در عبادات مثل نماز پس
 .اتيتعبدارتكاب حرام است محل بحث نيست و روشن است. اين صورت اول در بحث  و عمل بطالن موجب

 توصليات ثواب و عقاب در
شرط نيست  هاآندر  ليات است. در كارهايي كه قصد قربتصوت بحث اما بحث دوم كه ديروز طرح شد و مهم است 

. اولين بحث در فقه هم قاطع و روشن استيك تقسيم ليات توصو  اتيتعبدتقسيم واجبات به  .شوديمتوصليات گفته 
 كه از ادوار قبل بوده است و در دوره مرحوم كيعني آن تقسيم كالسي ؛سازي عبادت و غير عبادت بوده استجدا

بر قصد قربت  ومعملي كه متق :فقه بر اين اساس است يبندميتقس ،نظم بهتري پيدا كرد يبندميتقسع اين شراي صاحب
بر قصد قربت  وميعني ذاتش متق ؛يعني اعمالي در شرع وجود دارد كه عبادت است عبادت؛ شوديمت ناميده عباد است

هم اين است كه  اشثمرهبر قصد قربت است و  ومليات كه ذات آن متقتوصعبادات يعني همين  اندگفتهاست در فقه هم 
باطل است بلكه در مواردي حرام هم است  هم عمل كهطاعت نيست نه تنها اگر نبود  شوديماگر قصد قربت بود طاعت 
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اما بحث دوم  ؛استروشن  اتيتعبد و عبادات . تكليف بحث دردارد و تكليفي حكم وضعي جاآنو لذا قصد قربت در 
 ، گفتيممتقوم بر قصد قربت نيست كه انجام تكاليف ييجاآن در باب توصليات؛ يعني  ثواب در باب توصليات است. در

به قصد  عمل را . علم دارد ولي2 ؛دهديمانجام  تكليف را ندارد و به حكم و موضوع علمشخص . 1 :شونديمسه نوع 
 خواهديماين كار را انجام دهد يا  دارديمدوست  ذاتاًخودش  .دهدينمو اطاعت امر موال انجام  الي اهللارب قت هو انگيز

خص است اين ليات مشصوتكه در  يزيچ. دهديمبا نيت و قصد قربت انجام را عمل . 3 ؛دهديمانجام  ئاًريااين عمل را 
عقاب دفع  انجام داد، لي را ترك كرد عقاب دارد و اگر انجام داد حاال به هر شكليصوتعمل  شخص است كه اگر

را انجام داد صدقه داد و انفاق  رحمصلهوقتي كسي  توصلياتاست. در  توصلياتطاعت در  تخلفيال. اين اثر شوديم
بدون علم به حكم انجام داد يا غافل نبوده  كهنيادر خواب بود يا  كهنيارا در هر حالي انجام داد ولو  كارهاكرد اگر اين 

چه آدم  نديگويمخدا اين غريق را نجات نداد يا ديد اگر نجات ندهد مردم به او  به خاطرتوجه و علم هم داشته ولي 
كه محل اختالف نيست اين است  عمل اثر اين يناول ،نجات داد قصد قربتولو بدون توجه و است. غريق را  يحمريب

. اگر اين داردبرميعقاب مخالفت را از گردن شخص  ،ولو بدون قصد قربت توصليو اطاعت امر  توصليكه انجام عمل 
 ،داشت را به دنبال عقاب موال چون مرتكب خالف شده، كردينميا اين جا احسان به پدر  كردينمغريق  انقاذانسان 

ولو بدون قصد  توصلي،بر فرض انجام تكليف  العقابدفعو  العقابرفعحاال كه انجام داد عقاب از او برداشته شد. پس 
با علم و قصد  ،قربت محل ترديد نيست. در هر سه صورت چه بدون علم باشد چه با علم ولي بدون قصد قربت باشد

. علتش هم اين است كه در شوديمقربت انجام بدهد در هر سه صورت عقاب با انجام اين عمل از دوش او برداشته 
 عقاب برداشته شد.  و لذا تكليف انجام شد ؛قصد قربت خبري نبود از اصل تكليف

غريق كرد اگر  انقاذبگويد چرا  تواندينمي براي ريا آمد اين تكليف را انجام داد  كساگر (سوال طلبه...) جواب استاد: 
، عقاب شخص در صورت عدم قصد قربت به بر قصد قربت باشد  متقومغريق  انقاذكه  خواستيمبگويد: اگر موال 

 ، اما در انقاذ غريق اين عمل راقصد قربت است عدم عقابش براي خاطر فقدان اين قصد قربت مانند نماز ريائي كه
 بگوييم انجام دادم وعملي را بدون قصد قربت دليلي ندارد من اآلن  اتيتعبددر او نكرده است. ت قصد قرب به متقوم

بدون  واالعلم  عم ؛حٍو كانو ن شكلٍ يّبأ. شوديم توصلياتبر انجام  مترتب العقابدفعو  العقابرفعلذا  ؛عقاب ندارد
ولي اگر به  ،عقاب تمام شده و ديگر عقابي در كار نيستوقتي عمل انجام شد،  مع قصد تقرب او بال قصد تقرب، ،العلم

 . كه چرا انجام ندادي شديممواخذه  هر دليلي انجام نداد
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اين معلوم نيست مگر در جاهايي كه ريا عقاب داشته باشد ولو قصد قربت  شوديمعبادات موجب عقاب غير ريا در  
گناه مطلق  طوربه تقرب الي اهللاريا و عدم قصد  گفت شودينمه قبول دارند ك همه. اين را توصلي نوع دوم)( نباشدشرط 
 در غير عبادات گناه نيست.  ،نه فقط در عبادات گناه است ،است

شاخه پيدا  دو بحث كرديم كه ثواب را امروز و عقاب را ديروز بحث كرديم :كه ترسيم كرديم گونهنيا پس نقشه بحث را
وجود اختالفي ي از آثار يك در دو اثر دارد كه بود كه گفتيم توصلياتشاخه ديگر  .كه بحث شد بود اتيتعبديكي كرد: 

 باشد يا قصد تقرب با ،و چه بدون علم باشد چه با علم است، توصلياتبا عمل به تكليف در  العقابرفعدارد و آن ن
رافع  گاهي عمل .عقاب دارد مطلقاًگفت  توانينمريا  در مورد ؛ لذاكنديمعقاب را دفع  موارد در تمام ،قصد تقرببدون 
محل بحث و اختالف  صلياتوت نتيجه دومدر اما  ؛كه قصد قربت نكرده و ريا انجام داده است ييجاآناست ولو  عقاب

اما آيا ثواب  دفع شد،يا نه؟ عقاب  برديممطرح كرد اين است كه آيا ثواب  اينجادر  شوديماست. نتيجه و اثر دومي كه 
اگر كسي  .برديمثواب  حتماًرا انجام بدهد  توصلي عمل اگر با قصد قربت ايندو صورت دارد  اينجايا نه؟ در  برديم

دارد. كسي كه عملي را براي خدا  وبهثو م شوديمكرد و رنگ خدايي به او زد اين عمل ماندگار  ياللهةصبغكاري را 
مستوجب ثواب و اجر خدايي است. چه در  »العمل هللا«. دهديمانجام داد مطلقاتي داريم كه خدا به او اجر و پاداش 

اجر دارد اين صورت اول است. البته  ،هللا شدوقتي چه در غير عبادات كه  ،هم است بر قصد ومقتم آنجا عبادات كه در
به قصد نبود ولي حاال كه شما قصد  متقومذاتش  ،شده عرضلاعبادت ب كنديمثواب پيدا  قصد قربتي كه با توصلياتاين 

 ظمزندگي باز كرده است. بخش مع همهشد. اين همان مسيري است كه اسالم در عبادت همراه كرديد  با آنقربت را 
خدا  كه از همان الطاف الهي است موضوع خود اين ،با قصد عبادت كرد شوديمرا  هانيا همهاست  توصليات كهزندگي 
معصوم در  تاًدسكناتش  عبادت شود. قاعحركات و تمام  توانديمبي را باز كرده است كه يك كسي با  و را گشوده افقي

. اين صورت را هم قبول شوديمعبادت  ،ش به واسطه قصدتوصلياتحتي  ،عبادت است كارهايش همه ،اين جايگاه است
را براي خدا انجام دهي خدا به تو ثواب  يكار وقتي نديگويمآياتي كه  ،ميخوانينمچرا؟ حاال ما ادلّه آن را جدا  ،دارند

هم رفع عقاب  توصلياتدر  .گفتيم توصلياتعبادات و در هم  را ثواب .حاال عقاب فروضش را گفتيمتا پس . دهديم
ته به نك ميرسيممحل اتفاق بود.  اين مباحث همهثواب دارد را گفتيم كه  قربت باشد ي كه با قصدتوصليات هم را گفتيم و

ولي  شوديمعقاب دفع  قصد قربترا انجام داد بدون  توصلياگر آمد عمل  كهاينديگر كه شايد نكته اخير باشد و آن 
چيزهايي از اين  و احسان به پدر و مادر، دفع مكروب ،غريق انقاذ انندم توصليآيا ثواب هم دارد يا نه؟ اين كارهاي 

داريم كه شخص  توصليفهرست بلند بااليي كه ما از واجبات  ؟يا نه ابدييم، آيا بدون قصد قربت به ثوابي دست قبيل
گناهي  شوديمندارد عقاب هم دفع  قصد قربتتوجه دارد ولي  كهنياولي توجهي به حكم ندارد يا  ،دهديمانجام آن را 
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 اين ؛ چراكهبرديمثواب است كه يك احتمال وجود دارد كه بله  اينجايا نه؟  برديمهم مرتكب نشده است اما آيا ثواب 
ت است و اطاعت اطاعهم  قصد قربتبدون  ،اطاعت خدا باالخره قصد قربت نبود در اطاعت خدا است و عمل

 كنديمكسي كه احسان به پدر و مادر  ؛اخبار و مطلق استي از بسيار .ثواب است موجب اناًياحمستوجب مدح است و 
يك وجه اول اين بود كه  اينجايا نه؟ در  شوديم رتبمتبر او  بدون قصد قربت آيا اين ثواب دهديمخدا به او ثواب 

اين است كه بگوييم ثواب نيست. عقاب را رفع كرد ولي  احتمال دوم ،اما در نقطه مقابل ،دارد وجود اطالقاتيسلسله 
 گفت: توانيمچرا؟ دو وجه  بردينمثوابي 
منصرف  هانيا دهديموعده ثوابي و بشارتي  در توصلياتر آن كه د ياادلّهوجهش اين است كه انصراف اين  .1

 در كار است.  قصد قربتدر جايي است كه 
يعني يك  ؛لفظيادلّه وجود  .ثواب را در جايي كه كاري براي خدا نباشد كنديمنفي  كه ي داريمادّله لفظ اصالً  .2

سائل كه اتي است كه وجود دارد. جلد اول ورواي لفظي. اين ادلّه يبرينمثواب  ديگويمكه  وجود دارد مانعي
. اگر شما در اين ابواب دقت و توجه بكنيد رواياتي مقدمات عبادات)( استدر اخالقيات  نينشدلابوابي بسيار 

عنوان  5باب  العبادات، ة، ابواب مقدم1جلد  بشود از جمله در وسائل تمسككه ممكن است در آن  دينيبيمرا 
 .. عبادات مشروط به قصد استمطلقاًبها  طهاشتراا و ةعبادات الواجبال في ةاين است: وجوب النيّ  باب

 وجود دارد:  جاآناما در خود روايات كه برويم چند دسته از روايات در 
 الف) قوام عمل وابسته به نيت است:

حَمَْزةَ َعْن  يةَ َعنْ أَبِيبْنِ َعطِ  كهِ َعنِ اْبنِ مَحْبُوٍب عَْن مَالِ يعَنْ َأبِ مَ يبْنِ ِإبَْراهِ  يعْقُوَب عَنْ َعلِ يمُحَمَُّد بْنُ : 46 ص 1 ثيحد
: لَا َعمَلَ إِلَّا بِنِيبْنِ الْحُسَ يعَلِ  كه در اين روايت آمده كه معتبر هم هست با همين   ةٍ يلَا َعَملَ إِلَّا بِنِ ،اين تعبير؛ ةٍينِ ع قَالَ

 نيز آمده است. 9و  4 ،3، 2در روايت  ،و تعبير مضمون
 يقَالَ رُوِ  يمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِ : 48 ص، 6، آمده براي مثال در حديث اتِ يالْأَعْمَاُل بِالنِّ تعبير  10و  7، 6در روايت 

: الْأَعْمَالُ بِالنِّ يعَنِ النَّبِ اين دو تعبيري است در اين روايات نيز قوام عمل به نيت معرفي شده است.  كه ؛اتِيص َأنَّهُ قَالَ
عمل به نيت است عمل بدون نيت هيچي نيست. اين يك يا دو دسته روايات كه  قوام: ديگويم. گردديبرم يكجاكه به 

 مضمونش يكي است. 
 ب) انسان است و نيت او:
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آمده است.  10و  7كه اين تعبير نيز در همان حديث  يمْرِئٍ مَا نَوَلكل ِا: دسته ديگري هم است كه به اين تعبير است
: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّ يقَالَ َو رُوِ: 48 ص، 7 ثيحد براي هركس همان چيزي كه نيت  ؛ياتِ وَ إِنَّمَا لِامِْرئٍ مَا نَوَيأَنَّهُ قَالَ

 كه در باب پنج است.  است تعابيرياين  .مانديمكرده است باقي 
 ج) خداوند بهترين شريك است:

أنا «با عنوان  وجود دارداست. تعبير چهارمي  و النّية في العبادات وجوب االخالص عنوانش كه در باب هشتم هم البته
بْنِ َسالٍِم  يعَنْ َعلِ يسَيَو عَنْ عُْثمَانَ بْنِ عِ : 61 صباب  اين روايت نهم .كه در بعضي از روايات آمده است »خيرشريك

 يانَ لِكعََملِهِ لَْم أَقَْبلْهُ إِلَّا مَا  يفِ يرِ يغَ  يمَعِ كمَنْ َأْشرَ يكرُ شَرِيأَنَا خَ جَلَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ يقَالَ سَِمعْتُ َأبَا عَْبدِ اللَّهِ ع 
نيز توثيق دارد البته اگر كسي محاسن برقي را  ؛ عثمان بن عيسي واقفيه است كه توثيق شده است. علي بن سالمخَالِصاً

كه در كتب اخالقي هم همين انا خير شريك خداوند فرموده است:  . در اين روايتشوديمبپذيرد سند روايت درست 
به طرفي كه  گردانميبرمو  كنمينمآمده است. اگر كسي كاري انجام دهد براي من و براي كس ديگر من آن را قبول 

اگر  آمده كه شايد روايتش به نحوي قابل تصحيح باشد اينجاهم در  روايت اين .كه خالص باشد آنچيزي نيست مگر 
قصد و نيت خوانديم:  دربارهتا حاال چهار نوع تعبير نباشد اين مضمون در روايات فراوان آمده است.  قابل تصحيح هم

  .يكرُ شَرِي. أَنَا خ4َ؛ يلكل ِامْرِئٍ مَا نَوَ. 3؛ اتِيمَا الَْأعْمَالُ بِالنِّ إِنَّ .2ةٍ؛ يلَا عَمَلَ إِلَّا ِبنِ. 1
 د) هجرت به سوي خدا:

 90 ص، 5، باب 1 ج، مستدرك دركه  »هجرت الي اهللا«تحت عنوان  تعبير پنجمي هم در بعضي از روايات آمده است
   آمده است:

لِّ امْرِئٍ َما كاِت وَ لِي: إِنَّمَا الْأَعْمَاُل بِالنِّ ص يعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ النَّبِيالشَّرِمِصْبَاحُ وجوب نيات آمده است:  باب ذيل
وِ اْمرَأَةٍ بُهَا أَيصِيا يدُنْ يانَتْ ِهجْرَتُهُ إِلَكاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ  ياللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَ ياَنتْ هِجْرَتُهُ إِلَكفَمَنْ  ينَوَ
 .هِيمَا هَاجَرَ إِلَ يتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَُتهُ إِلَي
پول و  يابه مقام  خواستيم و اما اگر كسي كاري انجام داد ؛بود خواهد طورهميناگر كسي نيتش خدا و رسول بود  

 استدر آيات قرآن هم آمده  .از روايات است ييهادستهو اين  رودينمجزايش همان است از آن باالتر  ،همسري برسد

 صالِحاً َعَمالً  عْمَلْيفَلْ رَبِّهِ لِقاءَ  رْجُواي انَ ك فَمَنْ احِدٌ ◌ٰ و إِلهٌ مْ كإِلهُ أَنَّما يإِلَ ◌ٰ يوحي مْ كمِثْلُ بَشَرٌ أَنَا ◌ٰ إِنَّم ُقلْ : )110كهف: (

 كه شودمي وحي من به) كه است اين امتيازم( شما؛ مثل هستم بشري فقط من«: بگو؛ أََحداً رَبِّهِ  ِبعِبادَةِ كشْرِي ◌ٰ ال وَ
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 كس هيچ و دهد انجام شايسته كاري بايد دارد، اميد پروردگارش لقاي به كه هر پس است؛ يگانه معبود معبودتان تنها
  »!نكند شريك پروردگارش عبادت در را

 فاًيحَنِ انَ ك نْكل وَ ايانِ◌ٰ نَصْر ◌ٰ ال وَ ايهُودِي مُ ياهِ ◌ٰ إِبْر انَ ك ما): 67: آل عمراناست (يا در آن جايي كه خداوند فرموده 

 .نبود مشركان از هرگز و بود؛ مسلمان و خالص موّحدي بلكه نصراني؛ نه و بود يهودي نه مُسْلِماً؛ ابراهيم

؛ گرچه سند ِمنْ ِعبَادَةِ الْأَوْثَان ءٌيشَ هِ يسَ فِيقَالَ خَالِصاً مُخْلِصاً لَ): 15 ص 2 جكافي، ( كهدر روايت ذيل آيه آمده است 
شايد اين  كه ؛كه عمل بايد فقط براي خدا باشد دهديمبه هر صورت تعبير روايت نشان  روايت خالي از اشكال نيست

 ديگر نيز وجود داشته باشد. يهابابنوع تعبير در 
امين در آن است يك دسته آيات است كه شرك موجب ضاستاد: آيات زيادي است كه اين م (سوال طلبه...) جواب 

اين اعمال  ديگويمحاال اگر شرك ظاهر باشد كه ربطي به بحث ما ندارد ولي اگر شرك خفي باشد  شوديم هاآنحبط 

 اگر ؛نَياَلْخاسِرِ مِنَ  ونَنَّكلَتَ وَ كعَمَلُ  حْبَطَنَّ يلَ تَ كأَشْرَ  لَئِنْ: )65زمر: ( ديگويمشرك خفي از بين رود. آياتي كه  با

عمل  ات شرك را موجب ضياعدر اين آي !بود خواهي زيانكاران از و شودمي تباه اعمالت تمام شوي، مشرك
 رِئاءَ  مالَهُ  ْنفِقُ ي يالَّذِ ك :264بقره/ ( استيا آن آياتي كه در سوره بقره در مورد انفاق  .کندیممعرفی 

  ، عملش باطل است. براي خدا نيست مثالً كنديمكسي كه انفاق  )اَلنّاسِ

 . چيزهايي از اين قبيل كه در آيات آمده است. دانديمعمل  
كه آن عمل ارزشي  شوديم: قصد غير خدا موجب نديگويمكه  و آن آياتي گروهي از روايات است هانيابنابراين 

 وَ أَعْمالُنا لَنا وَ مْ كرَبُّ وَ رَبُّنا هُوَ  وَ اَللّهِ يفِ تُحَاجُّونَنا أَ قُلْ  :)139بقره: ( آمدهنداشته باشد. آياتي كه در مورد اخالص 
  .رنديگيمنيز در همين زمره قرار  ؛مُخْلِصُونَ لَهُ نَحْنُ وَ مْ كَأعْمالُ مْ كلَ

اطالق دارد اگر  توصليلو  به استناد اين مطلقات انجام هر عملي و اندگفتهمطرح است كه: كساني  يسؤال اينجاخوب 
 كهنيابحثي در آن نبود ولي  شوديمعقاب از او برداشته  كهنياموجب قصد الهي نبود اين عمل ديگر ارزشي ندارد حاال 

اگر عمل  ديگويمنه.  ديگويماين بخواهد ثوابي را عايد كسي بكند و كيسه او را از ثواب پر بكند اين آيات و روايات 
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و نيت الهي نبود اين عمل نيست. اين براي كسي است كه  هانيابراي غير خدا بود و امثال عمل  باشد و با شرك خفي
 از آيات و روايات بود كه به آن اشاره شد. يامجموعهرا قبول ندارم. اين  ديگرانشريكش كرديم من 

 هانيات. فرض اين است كه خلف فرض اس كهنيابراي  ؛استفاده كرد شودينم(سوال طلبه...) جواب استاد: اين مفهوم را 
اما اگر از اين طرف بخواهد ثوابي به  ،شودينميعني در ذاتش قصد قربت شرط نيست و عقاب متوجه او  ؛بودند توصلي

 كهنيااگر بگوييم اين اطالقات ناظر به ثواب است و  شودينمنداريم. اين  توصلييعني  ؛او بدهد خلف فرض است
 كه ؛يا نه كاري به او ندارد و اين اطالقات دفع عقاب را كار ندارد بدون قصد تقرب از ثواب خبري نيست شوديمعقاب 

 ما براي نمونه اين چند آيه و روايت را عرض كرديم كه فهرست بلند بااليي دارد. 
همين بوده  است ممكن ر همهومش در ذهن (سوال طلبه...) جواب استاد: جوابي كه ممكن است در اينجا داده شود و

جاي عبادت است اين ناظر به آن  اصالًيك بخشي از روايات  أََحداً  رَبِّهِ بِِعبادَةِ كشْرِي ◌ٰ ال وَ  نيا باشد اين است كه
منصرف به عبادات است. مرحوم حر عاملي  معموالًكه  اندگفتهكه اسم عبادت و تعابير در آن نيست  يادستهاست. آن 

آورده است و هم  را همين در ذهنش است. وجوب نيت در عبادات واجب است يعني هم قيد عبادت اينجاهم در 
 همهناظر به عبادات واجبه است نه  هانياكه  ةنيال عمل اال بالاست كه  جاآناست. اين مربوط به  گفته را عبادت واجب

براي من انجام  ت است اگر عبادت را خالصاً مربوط به عبادا ،انا خير شريكانصراف به تكاليف واجب است.  ،تكاليف
هم دارد كه وجوب  جاآنهم كه روايات آمده است  8. در باب رميپذينماگر براي غير من بود  رميپذيمداديد من آن را 

آورده است. به اين ترتيب ممكن است  8را در باب  انا خير شريكتعبير عبادت دارد. آن روايت   ،ةاالخالص في العباد
 فردا. شاءاهللاني بگويد كه كل اين روايات انصراف به عبادات دارد. اين جوابي است كه مشهور داده است. تفصيلش كس

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين.

 


