دوران زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ
ع در ﺑﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ از ﮐﺘﺎب
»ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮان راه ﻧﻮر« ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻬﺎدت آن
ﺣﻀﺮت را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ.
ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ

ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی ﻋﺞ
پایگاه

اینترنتی

دست

نوشته

های

معارفی

امیرمحسن

سلطان

احمدی

)سلطان احمدی دات آی آر( :ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع(
ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮان راه ﻧﻮر« ﺗﺎﻟﯿﻒ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ »ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ« از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻼ ،ﮐﻪ
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮای ﺷﯿﻌﯿﺎن
اﺳﺖ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( در ﺷﺎم ﺳﮑﻨﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﯿﻢ.
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ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
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آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮای ﺷﯿﻌﯿﺎن را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت
زﯾﻨﺐ)س( در ﺷﺎم ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدم  ،آﻧﺠﺎ آن را ﻧﻮﺷﺘﻢ .و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را از
ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوان آن ﺣﻀﺮت و ﻧﯿﮏ ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﺸﺎن درﺑﺎره وﻻدت ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم
ﺑﺎﻗﺮ)ع( اول رﺟﺐ ﺳﺎل  ۵۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﻣﺪﯾﻨﻪ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و
در ﺗﺎرﯾﺦ وﻻدت آن ﺣﻀﺮت ﺑﯿﻦ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻮم ﺻﻔﺮ و اول رﺟﺐ اﺧﺘﻼف
اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( ار از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ و ﻋﻠﻮی داﻧﺴﺘﻪ و آورده اﺳﺖ :اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( از
ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻋﻠﻮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد)ع(
اﺳﺖ و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارش ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( اﺳﺖ ،از اﯾﻦ
رو ﺣﻀﺮت ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺪر و ﻫﻢ از ﻧﺎ ﺣﯿﻪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻨﺴﻮب
اﺳﺖ.

دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع(
اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﯿﻌﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( اﺷﺎره و آن
را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ :و دوران زﻧﺪﮔﯽ
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ آن ﺣﻀﺮت
ﺳﻪ ﺳﺎل و ۶ﻣﺎه و ده روز ﺑﺎ دوران ﺟﺪش اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻣﻘﺎرن اﺳﺖ و
در واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ آورده اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ دوم زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع(  ۳۴ﺳﺎل و
 ۱۵روز ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ دوران اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت
 ۱۹ﺳﺎل و ده ﻣﺎه و  ۱۲روز دوران اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره
ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس در ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻣﺎم ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده را در
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮد و اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﯿﻊ و اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻧﻤﻮد.
ﺷﻬــﺎدت
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ

ﺣﻀــﺮت

ﺑــﺎ

اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻣﻮﻟﻒ ﺷﯿﻌﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﭘﺲ از رﻫﺒﺮی و ارﺷﺎد ﺧﻠﻖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺶ  ۵۷ﺑﻬﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ آﮐﻨﺪه از رﺿﺎﯾﺖ و
ﺧﺸﻨﻮدی دﻋﻮت ﺣﻖ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ و ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ آورده اﺳﺖ :ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﮔﺮد ﺑﺴﺘﺮ او ﺟﻤﻊ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
و زﻫﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ در ﺑﺪن وی ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .در
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و وﺻﯽ ﺑﺮوﻣﻨﺪش اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺪو
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻨﯿﺪم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮا از ﭘﺲ دﯾﻮار ﺻﺪا ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎ ﺑﺸﺘﺎب« ﺑﻌﺪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ »ﻓﺮزﻧﺪم اﯾﻦ ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان وﻋﺪه
داده ﺷﺪه ،ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ در آن وﺿﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﺮﯾﺰش ﺑﺮﯾﺰش ،ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او از ﺧﻤﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺮﯾﺰش ﭼﻮن آن را رﯾﺨﺘﯿﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎن دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ درآن ﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ«.
وﺻﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از وﺻﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( اﺷﺎره و
اﻓﺰوده اﺳﺖ :اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ)ع( وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ او
را در ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻔﻦ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮی ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ آن
ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،و دوم ﺟﺎﻣﻪ ای دﯾﮕﺮ و ﺳﻮم ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻫﻦ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﺮ را ﺑﺮای او ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ و اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﻟﺤﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ آورده اﺳﺖ :آن ﺣﻀﺮت ﻫﻢ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﺮش را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻬﺎر
اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ آورﻧﺪ و ﺑﺮآن آب ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ و از اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ
ﻗﺪری وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﻮﺣﻪ ﮔﺮ  ۲۰ﺳﺎل در ﻣﻨﯽ ﻧﻮﺣﻪ ﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﭼﻮن آن ﺣﻀﺮت درﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻏﺮق در ﺷﯿﻮن و ﻣﺎﺗﻢ ﺷﺪ .از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻣﺮدی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﯾﻞ از ﻣﺪﯾﻨﻪ دور ﺑﻮد ،او در ﺧﻮاب دﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ و ﺑﺮ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰار ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻏﺴﻠﺶ داده اﻧﺪ ،و آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ از دﻧﯿﺎ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
دﻓﻦ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺣﻀﺮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﺲ از
آن ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت را ﺷﺴﺘﺸﻮ دادﻧﺪ و ﮐﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،وی را ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻘﯿﻊ آورده و در ﮐﻨﺎر آراﻣﮕﺎه ﭘﺪرش اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع( و ﻧﯿﺰ

در ﺟﻮار ﻗﺒﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪرش اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .درود
ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد روزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و روزی ﮐﻪ ﻣﺴﻤﻮم از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ
و آن روز ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺪرزی از ﺷﮑﺎﻓﻨﺪه داﻧﺶ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع(
ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮان راه ﻧﻮر« در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺪرز ﺣﻀﺮت
ﺑﺎﻗﺮ)ع( اﺷﺎره و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ :ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻌﺎرف ﺳﺮﺷﺎر از
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎﺑﻨﺎک آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ .زﯾﺮا او ﺷﮑﺎﻓﻨﺪه داﻧﺶ در ﺧﺎﻧﺪان رﺳﺎﻟﺖ
ﺑﻮد .اﻣﺎم در ﯾﮑﯽ از اﻧﺪرزﻫﺎی ﺣﯿﮑﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺟﻌﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ
ﻣﮑﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮد ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﮑﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻪ
دروغ ﻧﮕﻮ ،اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺳﺘﻮدﻧﺪ ﺗﻮ ﺷﺎد ﻣﺸﻮ و اﮔﺮ
ﺗﺎﺑﯽ ﻣﮑﻦ ،و درﺑﺎره آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

واﻗﻊ ﺷﺪی ﺗﻮ ﺳﺘﻢ
ﺗﻮ دروغ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ
ﻧﮑﻮﻫﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯽ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ

درﺑﺎره ات ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺧﻮدت دﯾﺪی ﺑﺪان ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﺗﻮ از ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﺧﺸﻢ ﮐﺮدی ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ داری از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﯿﻔﺘﯽ و اﮔﺮ
ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺛﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ رﻧﺞ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ای«.
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
www.soltanahmadi.ir
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