ﭼــﻪ ﮐﻨﯿــﻢ ﻫﻤــﻮاره در ﺻــﺮاط
اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﻠﯽ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻫﻤﻪ اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭼﻪ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺤﺮف
ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﻓﺮاد را در ﻓﺼﻞ  ۱۹ﺧﻄﺒﻪ اول ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻬﺪی اﺣﺪی ،اﺳﺘﺎد درس ﺧﺎرج ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ،ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺟﻤﻌﻪ ۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ درس اﺧﻼق ﺧﻮد
در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا)س( ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺆﻣﻦ در
دوران آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﮔﻔﺖ :در دوران آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و در اﯾﻦ دوران ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
دﯾﺪار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺘﯽ در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ در دوره آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را از ﻗﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻢ ﺗﺎ در ﺟﻤﻊ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺤﻔﻞ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﻢ .ﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ دور ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ دوران آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﺮان دو ﻗﻄﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ راه
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﭼﻮن دوره آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن اﺳﺖ و ﮐﺎری ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﺮد ﻓﮑﺮ و ﻋﻘﯿﺪه
آنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺷﻮد آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد؛ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﯿﺎ ﻣﺎل ﻫﻤﻪ
ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺣﯿﺎ را ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺣﯿﺎ ﮐﺮاﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن آن
را ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﯿﺎ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻫﻤﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن؛ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ
آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻟﻬﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ راه
ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻣﺸﺮوب ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
دارد اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺎ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ دارﯾﻢ او را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺠﺎزات
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻠﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﺷﻬﻮت دادهاﯾﻢ.
ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻮاره در ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﯾﻢ و
ﻫﻤﻮاره در ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﻬﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﻠﯽ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭼﻪ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﻓﺮاد را در ﻓﺼﻞ ۱۹
ﺧﻄﺒﻪ اول ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ در ﺟﻤﻊ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .و ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﺮ َّﺣ ْﻤَﻦ ُ ﻋ َﻠَّﻢَ اﻟُْﻘﺮ ْآن.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﻣﻔﺴﺮ
ﻗﺮآن ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد را ﺧﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺧﺪا را ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻌﻠﻢ ﯾﮑﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻌﻠﻤﺶ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻓﯿﺎض اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﻮراﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن
ﭼﻨﺪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اول ﺑﯿﻦ ﺣﻼل و ﺣﺮام را
ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .دوم ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و واﺟﺒﺎت را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﻮم
ﻗﺮآن ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ ،و ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ رﺧﺼﺖ و ﻋﺰﯾﻤﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺑﺤﺚ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻗﺮآن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت را اﻣﻀﺎء و
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻗﺮآن ﻣﺒﯿﻦ ﺣﻼل و ﺣﺮام اﺳﺖ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺮام را ﺑﺎ ﺣﻼل آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ رﻓﺘﻦ و ارﺗﺒﺎط در ﺣﺮام ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ را از داﻧﺶآﻣﻮزی ﺧﺪا ﺑﯿﻨﺪازد و از آن ﻓﯿﺾ رﺣﻤﺎﻧﯽ دور
ﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه اﻓﺰود :ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و واﺟﺒﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺒﺎت را ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و
ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻋﺒﺎدات واﺟﺐ  ۵ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ ،زﮐﺎت و ﺣﺞ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺴﺘﺠﺒﺎت را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
آن را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﺒﺎدات واﺟﺐ را ﺧﻮدش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮآن ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده

اﺳﺖ .ﻧﺎﺳﺦ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ رﺧﺼﺖ و
ﻋﺰﯾﻤﺖ اﺳﺖ .رﺧﺼﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﻣﺜﻞ روزه اﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن
را ﻧﮕﯿﺮد .اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﻓﺮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻦ
ﻣﺮا ﮐﺘﮏ زده ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ او را ﺑﺰﻧﻢ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
او را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن در ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ درس ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﺪ
ﻣﺮدم را در ﻟﺤﻈﻪ اﻓﻄﺎر ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ
اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺰاجﺷﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺮدم را اذﯾﺖ ﮐﺮد .ﻗﺮآن ﻫﻢ رﺧﺼﺖ و ﻋﺰﯾﻤﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎن
ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻧﻤﺎز را در دو وﻗﺖ ﺧﺎص و وﻗﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻮﯾﻢ؟
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۹۶ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اِنَّ اﻟَّﺬﯾـﻦ َ آﻣَﻨُـﻮا وَ ﻋ َﻤِﻠُـﻮا اﻟﺼ ّﺎﻟﺤـﺎتِ ﺳَـﯿَﺠ ْﻌَﻞ ُ
ﻟَﻬ ُﻢُ اﻟﺮ َّﺣ ْﻤﻦ ُ وُدّا« ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺬر ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮا در
دﻟﺘﺎن ﺑﮑﺎرﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪزودی ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ را در دل ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﺬارم.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺬر ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را در دﻟﻤﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا دارد ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در ﻗﺮآن آﯾﻪ
َ
َ
 ۱۴ﺳﻮره ﻋﻠﻖ ﻫﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :أ ﻟَﻢْ ﯾَﻌْﻠَﻢْ ﺑِﺄ نَّ اﻟﻠَّﻪَ
ﯾَﺮ َى« ،اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ را در دﻟﻤﺎن ﺑﮑﺎرﯾﻢ ﮐﻪ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،
ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
*ﻣﻨﺒﻊ :دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی

