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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  18/9/87:تاريخ             جلسه چهل و سوم  جهاد : موضوع
الحمد هللا رب العالمين  و الـصالة و الـسالم علـي خـاتم االنبيـاء        
والمرسلين سيدنا و نبينا أبي القاسـم محمـد و علـي أهـل بيتـه الطيبـين              

أعـدائهم  الطاهرين المعصومين سيما بقية اهللا في االرضين واللعـن علـي            
  .أجمعين

. بحث ما در روايات باب سيزدهم از ابواب جهاد عـدو مـي باشـد          
آن رواياتي كه از آنها استفاده كرده اند كه جهاد در زمـان غيبـت امـام                 

 جايز نيست و هر كسي به جهاد اقدام كند جهادش محكـوم بـه               عصر  
كسي كه پرچم جهاد را در زمان غيبت بلند كند، طاغوت           . شكست است 

مـا روايـات را تـا خبـر         .  و مردم بايد او را به اين سمت بـشناسند          است
  .چهارم خوانديم، حاال خبر پنجم باب
 يعنـي   ) و عن محمد بـن يحيـي         (. خبر سندش معتبر و اين است     

كليني از محمد بن يحيي ابوجعفر عطار قمي كه از اسـاتيد بـسيار مهـم                
 ابي الخطاب اين   بن ) عن محمد بن الحسين      (كليني است نقل مي كند،      
 اين هـم ثقـةٌ      ) عن عبد الرحمن بن ابي هاشم        (هم از اجالء رواة است،      

در وسائل يك جـا نوشـته       . ) عن الفضل الكاتب     ( است،   6ثقةٌ از طبقه    
فـضل كاتـب بعـضي    . فضل و يك جا نوشته فُـضَيل، ولـي فـضل اسـت           

 317توثيقش نكرده اند، اما در معجم رجال حديث جلد سيزدهم صـفحه             
 قـال   (. از نجاشي و غير او توثيقش را نقل كرده است         . وثيقش مي كند  ت

 اين فضل مي گويد من پيش امـام صـادق           ) كنت عند ابي عبد اهللا      
   كتاب ابي مسلم را به خـدمت امـام   )فأتاه كتاب ابي مسلم     (بودم 

  . آوردندصادق 
احاديث اين باب با تـاريخ خيلـي        . ديروز بحث ما در همين جا بود      

 نوشته كـه    شيخ مفيد در ارشاد در احوال امام صادق         . وط است مرب
هم اضطراب فرهنگي   . زمان امام صادق اضطرابات فراواني وجود داشت      

به خاطر اينكه مذاهب مختلف باطل، فراوان به وجـود آمـده بـود حتـي                
با آن ارتباط   ... كه بحث ابن ابي العوجاء و توحيد مفضل و          .انكار صانع 
ز طرفي هم دولت بني اميه به سوي انقراض رفتـه بـود و              ا. پيدا مي كند  

افراد بسياري قيام كرده بودند، براي خاطر اينكه آن خال را پـر كننـد و                
در اينجا هم نقش بسيار مهمي دعاة بني        . يك حكومتي به وجود بياورند    

 بني عباس كساني بودند كه در       _.دعاة جمع داعي است   _. عباس داشتند 
يكي از آنها ابراهيم ِامام اسـت كـه بـرادر           . داشتندميان مردم شخصيتي    

منـصور نيـز بـا      . ابوالعباس سفاح است كه او خليفه اول بني عباس بـود          
ابـراهيم يـك شخـصيتي      . اينها برادر بود كه خليفه دوم بني عبـاس بـود          

دعاة بني عباس براي ابراهيم امام دعـوت مـي          . داشت و خيلي مبرز بود    
. و واسـطه مـي خـورد بـه عبـد اهللا بـن عبـاس               ابراهيم امام به د   . كردند

سالطين بني اميه هم از اوالد عبد اهللا اند كه اينها سه تـا برادرنـد؛ عبـد       
 در نهج البالغه حضرت اميرالمـومنين       . اهللا، عبيداهللا، قُسم بن عباس    
عبيد اهللا كسي است كه از طرف امام حـسن          . براي قُسم نامه هايي دارند    

اويه اعزام شد، ولـي پـول گرفـت و صـحنه را             مجتبي براي جنگ با مع    
درباره عبد اهللا بعداً بايد بيـشتر بحـث         . خالي كرد و ملحق به معاويه شد      

پيغمبر صلوات اهللا عليه و     . خلفاي بني عباس همه اوالد عبد اهللا اند       . شود
 ) ويلٌ لذريتي من ذريتـك (آله روزي به عموي خود عباس گفتند كه 

ند كه از طايفه بني عباس چنين جرياني به وجـود           بعد جريان را بيان كرد    
 تـا را بنـي      4 تا از ائمه ما را بني عباس شهيد كردند و            6_. خواهد آمد 

 به آن طرف همه مقتول بنـي        از امام جعفر صادق     . اميه شهيد كردند  
 در برابـر    _.جنايات بني عباس بسيار بـسيار زيـاد اسـت         . عباس هستند 

يغمبر صلوات اهللا عليـه و آلـه توضـيح          پ. پيغمبر عباس توضيح خواست   
اجازه بدهيد يك دوايي بخـورم      : عباس خيلي ناراحت شد و گفت     . دادند

چون عبد اهللا متولد    . از اينها گذشته  : پيغمبر فرمودند . خودم را عقيم كنم   
بنـي عبـاس    . خالصه ابراهيم به دو واسطه به عبد اهللا مي رسد         . شده بود 

دم از بني اميه متنفر بودنـد و توجـه          از آن موج سواري خودشان كه مر      
مردم به اهل بيت بود، استفاده كردند و مردم را به بني عبـاس يعنـي بـه     

از . ابراهيم خيلي شخصيت بزرگي داشـت     . ابراهيم امام دعوت مي كردند    
طرفي هم در ميان بني هاشم هم دو نفر بودند كه خيلي مهم بودند؛ يكـي      

 اش بحث كرديم كـه پـدر محمـد و           همان عبد اهللا محض بود كه درباره      
 كـه از بنـي      ابراهيم و يحيي و ادريس بود و يكي هم امـام صـادق              

آخـرين خليفـه بنـي اميـه را         . ولي آنها اوالد عباس بودنـد     . هاشم بودند 
از اين جهت به او   . مروان حمار مي گفتند كه خيلي شخص با جرأتي بود         

 مـروان   _.مت داشت چون مثل االغ خيلي صبر و مقاو      _. حمار مي گفتند  
حمار اطالع پيدا كرد كه براي ابراهيم دعـوتي صـورت مـي گيـرد كـه                 

خالصه تاريخ آن خيلـي     . مردم را دعوت مي كنند به قيام به نفع ابراهيم         
اما يك طوري مقدمه اي چيد كه ابراهيم را به دست آورد            . مفصل است 

ن جريـان هـا   اي. و ايادي مروان ابراهيم را دستگير و او را زنداني كردند      
و  _يكي از كتب تـاريخ مـا اسـت      مروج الذهب   _ ) مروج الذهب    (در  

 بـه  _معـروف حـسني  تأليف هاشـم  _ ) سيرة االئمة االثني عشر  (نيز در 
بنـده هـم در كتـاب خمـس مقـداري از آن را              . عنوان مثال وجـود دارد    

خالصه ابراهيم امام را، مروان حمار توانست به دست بيـاورد           . نوشته ام 
بعد يك انباني را از نوره كه به صورت پـودر بـود پـر               . اني كند و زند 
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كردند و شبانه در زندان، سر ابراهيم را در آن داخل كردند و از گلويش            
. ابراهيم دو ماه در زندان بود در نتيجه تنفس از نوره كـشته شـد              . بستند

بعد از مردن ابراهيم دو نفر كه دعوت كننده بودند كه مـردم را دعـوت                
ايـن  . ردند؛ يكي ابوسلَمه خلّال بود و يكي ابومسلم خراسـاني بـود           مي ك 

بعـد از اينكـه     . دو نفر جزو دعاة بودند كه مردم را دعـوت مـي كردنـد             
ابراهيم كشته شد و مروان هم در جنگي كه واقع شده بـود كـشته شـد،                 

 _ امام صـادق    _ابوسلمه دعوت خود را از بني عباس به بني هاشم           
وسلمه مي گفتند وزير آل محمد چون خيلي مقتدر بـود           به اب _. برگرداند

در اينجا نوشته ام كه شيخ مفيـد        . در دعوت هم خيلي زحمت كشيده بود      
در ارشاد مي گويد كه امام صادق عليه السالم آنقدر داليل واضح براي             

 دلهـا را مبهـوت كـرده بـود و بـه             )بحرَت القلوب    (امامتشان بود كه    
 و زبان مخالفين را الل      ) اخرست المخالف     و (طرف خودش جلب كرد     

اما عـالم اسـالم در آن روز مـوج مـي زد از اضـطرابات                . كرد و بست  
فروان و آتش جنگ در جميع بالد اسالم مشتعل بود؛ چون امپراطـوري             
امويه رو به انحطاط مي رفت و دولت عباسيه رو بـه اوج قـدرت مـي                 

و يـك شخـصي نامـه را     ابوسلَمه نامه اي به امام صادق نوشت         _.رفت
مـن بـا ابوسـلمه كـه        : ايـشان فرمودنـد   .  آورد خدمت امام صـادق     

بعـد  . او تابع ابراهيم بوده اسـت     . ارتباطي ندارم، آن شيعه غير من است      
چراغ را بياور نزديك و نامه ابوسـلمه را روي          : امام به خادمشان گفتند   

ه جـواب   كسي كه نامه رسان بود گفت ك      . آتش گرفتند تا كامالً سوخت    
ابوسلمه اين نامـه را     . اين جواب نامه ابوسلمه است    : نامه؟ امام فرمودند  

 ؛ يكي عبـد اهللا محـض و         براي سه نفر نوشته بود؛ يكي امام صادق         
كه در منتهي االمال عمر اشرف اسـت كـه از اوالد            _. يكي عمرو اشرف  

ه  ام سلمه به نامه رسان گفت كـ _. بود و آدم مهمي بودامام حسين   
اگر امام صادق جواب مساعد دادند ديگر به آن دو نفر نمي خواهد نامه              

وقتي كه امام صادق نامه را سـوزاندند و گفتنـد ايـن جـواب               . را بدهي 
تـا نامـه را     . نامه، نامه رسان رفت سراغ عبد اهللا محض و نامه او را داد            

عبد اهللا خواند بوسيد و روي چشمش گذاشت و فوراً سوار مركـب شـد          
        ايـن كتـاب ابـو سـلمه اسـت          : گفـت  . مد خدمت امـام صـادق       و آ 
ما شـيعياني در    .  مرا به خالفت دعوت مي كند      ) يدعوني الي الخالفة     (

ولـي او نمـي     _. خراسان داريم ابو سلمه ما را به آن شيعيان ارتباط داده          
 _.دانست قبل از او نامه را نزد امام صادق آوردنـد و ايـشان خواندنـد               

آيـا تـو ابـو      !  مردم خراسان كي شيعه شما شدند؟     : دق فرمودند امام صا 
مسلم خراساني را فرستادي كه به خراسان برود و مردم را به طرف تـو               

تو چند نفر از شيعيان خراسان را مي شناسي؟ چطور آنهـا            ! دعوت كند؟ 

ايـن  : عبـد اهللا گفـت    ! شيعيان شمايند و تو آنها را اصال نمـي شناسـي؟          
يعني شما نمـي خواهيـد كـه مـن     .  گوييد گوشه دارد كالمي كه شما مي   

خدا مـي   : حضرت فرمودند . ترقي كنم و زمام خالفت را به دست بگيرم        
خدا مـي    )فقد علم اهللا اني اوجب النصح علي نفسي و لكل مسلم          (داند  

. داند كه من نصيحت و خيرخواهي را براي هـر مـسلمي الزم مـي دانـم                
 كه من نـصيحت را از تـو ذخيـره     چطور مي شود   )فكيف اَدخره عنك  (

  اميد به خالفت نداشته باش، به خـودت    )فال تمنَّ نفسك بالخالفة   (كنم  
 اين دولت براي بني عباس تمام       ) انَّ هذه الدولة ستتم لهؤالء     (. اميد نده 

  .براي ما كه بني هاشم هستيم از اين دولت نصيبي نيست. خواهد شد
 سـيره ائمـه اثنـي      )ي عـشر     سيرة االئمه االثن   (حاال آدرس؛ يكي    

و يكي هم مـروج     . 243عشر مال هاشم معروف حسني جلد دوم صفحه         
بنده هم در كتـاب     . 254در جلد سوم صفحه     . الذهب كه چهار جلد است    

  . خمس خود نوشته ام
بعد از اين جريان، بني عباس مطلع شدند كه ابوسلمه دارد دعوت            

اح كه قـدرت پيـدا كـرد،        ابو عباس سف  . مي كند بني هاشم را به خالفت      
اما ابومسلم خراساني و بقيه بنـي عبـاس         . ابو سلمه را وزير خودش كرد     

سه ماه بيـشتر طـول      _اين بود كه دو   . از اين كار ابوسلمه ناراحت بودند     
نكشيد، جمعيت را روان كردند كه ابوسلمه را كشتند و شايع كردند كه             

ر ابوسـلمه را از سـر راهـشان         بـه ايـن تـدبي     . خوارج ابوسلمه را كشتند   
بعد توانستند با آن جريان     . برداشتند، چون ديدند تمايل به اهل بيت دارد       

اما در عـين حـال      . كه قبال گفتيم، بني عباس تسلط پيدا كنند بر خالفت         
هميشه ظالمان و جباران يـك نفـر   _. از ابو مسلم خراساني مي ترسيدند    

ر و بال مي دهند براي پيـشرفت        را كه مي بينند طرفدار آنهاست به او پ        
ولي وقتي پيشرفت كردند از قـدرت همـان شـخص مـي             . كار خودشان 

 ابوسلمه را كـه از ميـان برداشـتند    _.ترسند و او را از ميان برمي دارند       
يك عبارتي در اينجا هست كه ابومـسلم خراسـاني          . حاال مانده ابومسلم  

رضا  ( مي گفت به     ابومسلم هم مردم را   . قائد ثورة هست در بالد فارس     
هر يك از اهـل بيـت       .  و مردم را اينطور دعوت مي كرد       )من آل محمد  

او هم به امام صادق نامه نوشت كه تو سـيد           . را مردم قبول داشته باشند    
 و مـن مـردم را دعـوت     به سوي شما)تطلعت االنظار( اهل بيت هستي  

كـه   جواب دادنـد  امام صادق . مي كنم به طرف شما اگر قبول كنيد  
 تو مي داني كـه طرفـدار مـا          ) ما انت من رجالي و ال الزمان زماني          (

 زمـان هـم     _.طرفدار بني عباس بود، اينها كارهاي سياسي بود       _نيستي،  
 االمـام الـصادق و المـذاهب        (اين را هم از كتاب      . هنوز زمان ما نيست   

ايـن كتـاب تـأليف      .  كه يكي از كتاب هاي بسيار خوب است        )االربعه  
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ولـي خيلـي   . اين كتاب به اين نام است.  از علماي عراق است  راسد حيد 
االن شـايد در  .  جلد سابقاً چاپ شده بود4در . مطالب مورد استفاده دارد  

باالخره نقشه كشيدند براي از بين بـردن        .  جلد شده باشد   10چاپ جديد   
ابومسلم خراساني؛ و نقشه اين بود كه منصور ديد كه با بودن ابومـسلم              

 با اين قدرت، ممكن است دوباره خالفت را برگرداند به طرف            خراساني
ايـن بـود كـه منـصور        . و از نامه ها اطالع پيدا كـرده بودنـد         . اهل بيت 

 روضـة   (اين جريـان كـاملش در       . ابومسلم را خواست به كاخ خودشان     
 نفر را در پشت پرده گذاشت و گفت وقتي ابومـسلم  30.  است )الصفاء  

وقتي به دستم زدم شما بريزيـد       .  صحبت مي كنم   وارد مي شود من با او     
اين بود كه ابومسلم وارد شد و در طبقـه پـايين اسـلحه             . و او را بكشيد   

اش را گرفتند و او اصرار كـرد كـه سـالح همـراه داشـته باشـد؛ ولـي                    
بعـد  . منصور با او صحبت كرد . بدون سالح آمد پيش منصور    . نگذاشتند
ولـي او ماليـم   . كـار را كـردي   كرد كه تو فـالن     خطاب_عتابمنصور  

بعد كه دست را به دست ديگر زد، سربازان بيـرون آمدنـد             . صحبت كرد 
هر چه ابومسلم اصرار كرد     . و ابومسلم را گرفتند و همانجا او را كشتند        

كه مرا نگه داريد كه براي روزگار سخت شما من باز مي توانم كمـك               
 آمده بود هزار نفر هـم       ابومسلم وقتي . كنم، قبول نكردند و او را كشتند      

آنهـا اطـراف قلعـه مانـده بودنـد و           . از فرماندهان لشكر همراهش بـود     
سر ابومسلم را توي كوچه بيندازيـد و او         : منصور گفت . منتظرش بودند 

بعد از  : هزار كيسه آورد و در هر كيسه هزار دينار پول قرار داد و گفت             
سر را كـه  . ايين بيندازيداينكه سر را انداختيد پايين، كيسه ها را هم به پ      

ولـي  . انداختند، آن فرماندهان فهميدند كه ابومـسلم كـشته شـده اسـت            
وقتي كه كيسه ها را انداختند، هر كسي يـك دانـه از آن كيـسه هـا را                   

بـه ايـن جريـان هـم ابومـسلم خراسـاني را از ميـان                . برداشتند و رفتند  
حاال يا  _ند كه   در چنين جريان هايي آنها هميشه سعي مي كرد        . برداشتند

 امام صادق را به سـوي خودشـان جلـب           _از روي سياست يا چيز ديگر     
 مي دانستند كه اين خالفت مال بني عباس خواهـد           امام جعفر   . كنند
حاال خبر پنجم با اين موضوع . تمام اين قيام ها بي نتيجه خواهد بود      . بود

  .ارتباط دارد
)       اللَّـه دبأَبِي ع نْدع قَالَ كُنْت          ٍملـسأَبِـي م تَـابك نامـه    )  فَأَتَـاه  

 )فَقَالَ لَيس لكتَابِك جواب اخْرُج عنَّا      (ابومسلم آمد خدمت امام صادق      
در ايـن جـا فـضل       _. كتاب شما جواب ندارد   :  فرمودند امام صادق   

إِلَـى أَنْ قَـالَ إِنَّ   ( _.كاتب آورنده نامه نيست بلكه راوي مطلب اسـت 
اللَّه    ادبلَةِ الْعجعلُ لجعخداوند عجله نمي كنـد بـراي خـاطر عجلـه            ) لَا ي
 روي كـار بياينـد و       مردم عجله مي كردند كه امـام صـادق          . مردم

يا عجله مي كردند كه آنها روي كار بياينـد          . خالفت را به دست بگيرند    
مردم عجلـه مـي كردنـد كـه از بنـي هاشـم              . يعني اوالد عبد اهللا محض    

 مي دانستند كه اين خالفـت       فت را قبضه كنند؛ ولي امام صادق        خال
 و لَإِزالَةُ جبلٍ عنْ موضعه أَهونُ مـنْ إِزالَـةِ     (. مال بني عباس خواهد بود    

   لُهنْقَضِ أَجي لَم لْككوه را از جـا كنـدن آسـان تـر اسـت از كنـدن                 ) م 
ورش ايـن اسـت كـه       منظ. خالفت و سلطنتي كه هنوز مدتش باقي است       

شما بيخود خود را  . اين جريان اينطور مقدر شده كه مال بني عباس باشد         
نه سراغ مـن بياييـد نـه سـراغ عبـد اهللا             . به اين طرف و آن طرف نزنيد      

إِلَى أَنْ قَالَ قُلْت فَما الْعلَامةُ فيمـا بينَنَـا و بينَـك جعلْـت               ( .محض برويد 
اكدپس عالمـت چيـست بـين       :  فضل كاتب مي گويد    در اينجا راوي  )ف

قَالَ لَـا تَبـرَحِ الْـأَرض يـا          (ما؟ ما چه وقت منتظر حكومت شما باشيم؟         
        ا ثَلَاثـاً وقُولُهنَا يوا إِلَيفَأَجِيب يانفْيالس فَإِذَا خَرَج يانفْيالس خْرُجتَّى يفَضْلُ ح

 را مـي دهـد كـه ميـان          يام امام عصر     اين وعده ق   )هو منَ الْمحتُوم  
و بعـد امـام     . مردم اين روشن بوده كه روزي سفياني دجال خواهد آمـد          

حاال چـرا ايـن وعـده هـا را مـي            . و اين حتمي است   . زمان خواهند آمد  
اين تقيه ماننـد بـود كـه بنـي عبـاس مطمـئن باشـند كـه امـام                    ! دادند؟
. اد قيام نخواهند كـرد     االن را زمان قيام نمي دانند و براي جه         صادق

اگر قيـام   . آن جهاد فرهنگي را مي خواستند انجام دهند        امام صادق   
امام صادق هم مثل قيام عبداهللا محض مي بود، جهادي به وجود مي آمد              
و نمي توانستند مذهب جعفري و فرهنگ ناب اسـالمي را امـام صـادق               

عملي كنند  .  
كـرد كـه پـس ايـن        ديروز بعد از تمام شدن بحث يك نفر سؤال          

 شاگرد كه امام جعفر صادق داشتند هيچ كدامشان مجاهد نبودند؟           4000
و چطور شده؟ گفتم خوب همه آنها مجاهد بودند ولـي جهـاد مقـدماتي               

 سـال در مكـه      13پيغمبر خـدا در     . مي خواهد، زمان مناسبي مي خواهد     
ام امـ . اصالً جهادي نكردند، آمدند در مدينه خوب در آنجا جهاد كردند          

ايـن  .  جهاد كردند  حسن طي آن جريان ها جهاد نكردند، امام حسين          
خوب زمـان بايـد يـك زمـان         ! نمي شود كه بگوييم چرا جهاد نكردند؟      

 جهاد و قيام را در آن زمان مناسب نمـي           امام صادق   . مناسبي باشد 
اين است كه در آن زمان الزم مي دانستند كه جـو آرامـي بـه                . دانستند

ا در برابر اين اضطراب بتوانند مذهب جعفري، معرفي اهـل           وجود بيايد ت  
خالصـه آن اثـري كـه از امـام          . بيت، روايات اهل بيت به وجـود بيايـد        

 مانده براي ما و تا قيامت باقي است، آن اثر هـم اگـر امـام                 صادق  
  .صادق مثل بقيه قيام مي كردند باقي نمي ماند



                                         الجهادكتاب                          )حفظه اهللا( يدرس خارج فقه حضرت آيت اهللا العظمي نوري همدان

 

                                   
                                                                            

۴

ن بحث جهاد كه شما     بنده اميدوارم اي  _ است؛   چند مطلب در اينجا   
تـا بـه حـال      . حضور پيدا مي كنيد واقعاً يك نمونه اي باشـد در حـوزه            

خيلي مختصر و كم رنـگ      . درباره جهاد اينطور بحث ها صورت نگرفته      
 يك موقع قيام ائمه عليهم السالم مطلبـي اسـت،           _.به جهاد پرداخته اند   

 صـالح   يك موقع قيام كساني كه در زمان آنها بودند و آنهـا خودشـان             
نمي دانستند ولي بر آن صحه مي گذاشتند اين يك مطلب ديگر اسـت،              
مطلب ديگر اين است كه قيام هاي صورت گرفته به چـه شـكلي بـوده؟     

 قيام   مثل امام حسين     بله خود امام صادق     . اينها بايد بحث شود   
. را الزم نمي دانستند؛ ولي قيام هاي آن زمان را گاهي تأييد مي كردنـد           

 خودشان با عثمان در نيفتادند ولي ابوذر        ضرت اميرالمومنين   مثال ح 
كه قيام كرد او را تأييد كردند، ابوذر را بدرقه كردند، دلداري دادنـد او             

ولي خودشان صالح نمي دانستند     . را از اين نظر كه قرار بود تبعيد شود        
ولي بعضي قيام ها مثل قيـام عمـار و ابـوذ را             . كه با عثمان جنگ كنند    

خود امام هاي ديگر بعد از آن قيام مستقيم نداشـتند و            . ييد مي كردند  تأ
منظـور ايـن اسـت كـه ايـن          . لكن قيام كنندگان را تشويق مـي كردنـد        

 جهاد در   <عنوان باب اين است كه      . خبردليل نمي شود براي عنوان باب     
  ايـن    >. زمان غيبت نيست به هيچ شكلي تـا امـام زمـان ظهـور كننـد               

ين طبيعي است و داللت دارد كـه امـام صـادق خودشـان           ا. داللت ندارد 
قبول نكردند كه جهاد كنند و گفتند كه اين حكومـت مـال بنـي عبـاس                 

در اينجا بحث هاي زيادي است كه ان        . است و به نفع آنها تمام مي شود       
 .شاء اهللا بعداً بحث مي كنيم

  


