استـــغاثه
اســتغاثه در لغــت بــه معنــای طلــب نصــرت و فریــادرس خواهــی
در حــال ســختی و محنــت اســت .حقیقــت اســتغاثه کــه شــرط
بندگــی اســت ،اســتمداد از خداســت ،زیــرا یگانــه تأثیرگــذار در
عالــم ،اوســت و اگــر از غیــر وی (اولیــای الهــی) کاری ســاخته
اســت ،بــه اذن او و بــه ایــن جهــت اســت کــه آنــان مجــاری فیــض
خداونــد هســتند.
رســول اکــرم «ص» در ایــن خصــوص میفرماینــد« :یگانــه
حقیقتــی کــه بــدان اســتغاثه میشــود ،خداونــد اســت ».همچنیــن
میفرماینــد« :ضعیفتریــن افــراد کســانی هســتند کــه نمیتواننــد
دعــا کننــد ».اینــان بــه جــای ایــن کــه از خداونــد طلــب حاجــت
کننــد ،یــا بــه افســردگی و پریشــانی کشــیده میشــوند و یــا بــه
صــورت خفــت بــاری ،دســت بــه دامــان افــراد دیگــر و خرافــات
میشــوند ولــی قــرآن مــا را بــه خــدا دعــوت میکنــد و میفرمایــد:
«فقرتــان را بــه خــدا عرضــه کنیــد».
مراحل وصول به استغاثه:
حضــرت امــام کاظــم «ع»« :شــیعه دویســت ســال اســت کــه در
ســایه آرمانهــا پــرورده و تربیــت میشــود ».نعمانــی ،ص 295
آرمــان جامعــه شــیعی ،تحقــق حکومــت محمــد «ص» و فــرج
مهــدی آل محمــد «ص» اســت و اگــر بــر اســاس ایــن آرمــان،
تربیــت نشــوند ،بلــوغ اجتماعــی محقــق نمیشــود.
اساســیترین مســأله در عصــر غیبــت ،بلــوغ اجتماعــی یعنــی
قابلیــت یافتــن بنــدگان خــدا و عمــوم مــردم اســت.
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شاخصههای بلوغ اجتماعی:
 .1رغبت اجتماعی:
امــام علــی «ع»« :دنیــا پــس از چموش ـیها و روگردانیهــای خــود
بــه مــا رو میکنــد ،هماننــد مهربانــی مــاده شــتر ناســازگار بــر
فرزنــد خویــش ».نهــج البالغــه ،حکمــت 209
از ایــن رو بــه دولــت کریمــه و شــاخصههای آن میاندیشــد و
بــا رغبــت و شــوق آن را فریــاد میزنــد و حضــور امــام مهربــان را
حــس میکنــد و خــود را آمــاده لبیــک گویــی بــه او مینماینــد.
«رغبــت اجتماعــی ســرآغاز بلــوغ اجتماعــی اســت».
 .2شکایت اجتماعی:
انســان تــا زمانــی کــه از وضعیــت موجــود ناراضــی نباشــد بلکــه
شــیفته آن باشــد ،هیــچ گونــه تغییــر و حرکتــی بــه ســوی وضعیــت
مطلــوب نخواهــد کــرد و ایــن خــود نشــانه عــدم بلــوغ و رشــد
اوســت.
ایــن گونــه زمینههــای اضطــرار بــه حجــت خــدا ،در دل انســان
فراهــم میشــود و میگویــد« :خدایــا از غیبــت امــام زمــان «عــج»
بــه تــو شــکایت میکنــم  »...مفاتیــح الجنــان ،دعــای افتتــاح.
در صورتــی کــه بــا تمــام وجــود ،حــس نیــاز بــه حجــت خــدا را
فریــاد میزنــد چــرا کــه نیــاز ،زمین ـهی دعاســت و انســان تــا بــه
چیــزی نیــاز پیــدا نکنــد ،دعــا نمیکنــد.
 .3استعانت اجتماعی:
زمانــی کــه انســان نیــاز خــود را درک کــرد و فهمیــد کــه
بافتههایــش کارســاز نیســت ،رو بــه آســمان میکنــد و بــه دنبــال
ســبب متصــل بیــن زمیــن و آســمان میگــردد ،در ایــن هنــگام
آخریــن مرحلـهی بلــوغ اجتماعــی کــه همــان اســتعانت و دعاســت
در او جوانــه میزنــد.
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از آنجــا کــه عبودیــت ،غایــت آفرینــش و نهایــت و رشــد بلــوغ
انسانهاســت ،بــا دعــا کــه مــخ و مغــز عبــادت اســت ،تجلــی
مینمایــد ،از ایــن رو «دعــا نمــاد عبودیــت و نشــانه بلــوغ اســت».
بشــر پــس از تجربههــای ســنگین و خســتگیهای پیاپــی و
تکرارهــای کــور خودمحورانــه ،رو بــه درگاه آفریــدگار میکنــد و در
ایــن راســتا ،بــه ســبیل اهلل ،صــراط ،وجــه اهلل و بــاب اهلل کــه همانــا
امــام حــی و حاضــر در ایــن زمــان اســت ،رو میکنــد.
امــام زمــان «عــج»« :اگــر شــیعیان مــا کــه خداونــد آنهــا را بــه
طاعــت و بندگــی خویــش موفــق بــدارد ،در وفــای بــه عهــد و پیمان
الهــی اتفــاق و اتحــاد میداشــتند و آن را محتــرم میشــمردند،
ســعادت دیــدار مــا بــرای ایشــان بــه تأخیــر نمیافتــاد و هــر چــه
زودتــر بــه ســعادت دیــدار مــا نایــل میشــدند ،در صورتــی کــه بــر
اســاس معرفــت واقعــی و راســتگویی و صداقــت آنهــا بــه مــا باشــد».
طبرســی ،االحتجــاج ،ج  ،2ص 498
آن چــه ســعادت دیــدار و ظهــورش را بــه تعجیــل و تأخیــر
میانــدازد ،بــود و نبــود اجتمــاع قلبــی مــردم اســت کــه بــر
معرفــت و صداقــت امــام زمــان «عــج» مبتنــی اســت.
اســتغاثه شــرط بندگــی و اســتمداد از خداونــد اســت و اگــر انســان
در گرفتــاری و شــرایط ناگــوار روحــی ،حتــی توفیــق اســتغاثه بــه
درگاه خــدا را هــم نیابــد ،ضعیفتریــن انســان هاســت.
اکنــون کــه گاه فشــار شــدائد زمــان بــر قلــب شــیعه اســت ،بایــد
اندیشــه حیــات طیبــه حکومــت حضــرت مهــدی «عــج» بــر بســتر
جهلمــان فائــق آیــد .آری شــکایت جمعــی و همگانــی مــا بــه
ســمت بــاری تعالــی ،قــدم دوم وصــول بــه قلــه اســتغاثه اســت.
قــدم ســوم ،زیــر پانهــادن خودمحوریهاســت تــا دســت نیــاز همــه
بشــریت بــه حبــل المتیــن و ســبب اتصــال بیــن آســمان و زمیــن،
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چنــگ بزنــد و بــا اســتعانت از اهلل ،بقیــة اهلل را بخواهــد.
اهداف استغاثه:
 .1رفع ظلم( :استغاثه قوم بنی اسرائیل از ظلم فراعنه)
گاهــی افــراد ،مظلــوم واقــع میشــوند و بــرای رفــع ظلــم ،اســتغاثه
میکننــد ،ماننــد قــوم بنــی اســرائیل کــه از شــدت ظلــم فراعنــه
بــه درگاه خداونــد اســتغاثه نمودنــد تــا خداونــد پیامبــرش را بــرای
نجاتشــان بفرســتد.
امــام صــادق «ع»« :هنگامــی کــه گرفتــاری بنــی اســرائیل بــه درازا
کشــید و ظلــم و ســتم برایشــان از هــر ســوی باریــدن گرفــت،
چهــل روز ،صبحهــا بــه درگاه الهــی روی آورده ،ضجــه و گریــه
آغــاز نمــوده و بــه دعــا قیــام کردنــد .پــس دریــای رحمــت الهــی
بــا دعــای بنــی اســرائیل بــه خــروش آمــد و خداونــد بــه حضــرت
موســی «ع» و هــارون وحــی فرســتاد کــه بــا مــدد غیبــی ،بنــی
ـر فرعــون نجــات بخشــند و 170ســال از گرفتــاری
اســرائیل را از شـ ّ
آنهــا کاســت».
ســپس امــام صــادق «ع» فرمودنــد« :شــما هــم اگــر ماننــد بنــی
اســرائیل بــه درگاه خــدا دعــا کنیــد ،خداونــد فــرج مــا را نزدیــک
خواهــد فرمــود امــا اگــر چنیــن نکنیــد ،ایــن ســختی بــه نهایــت
مدتــش خواهــد رســید ».بحــار االنــوار ،ج ،52ص 131
 .2رفع سختیها و مصائب:
بــه شــهادت روایــات و بنــا بــر مشــاهده اتفاقاتــی کــه در عالــم در
حــال رخ دادن اســت ،بیشتریــن ســختیها و گرفتاریهــا در
دوران غیبــت واقــع میشــود؛
* کشــته شــدن هــزار زن و کــودک و مــردم غیرنظامــی و بیگنــاه
پاکســتانی و افغانســتانی توســط آمریــکا و ناتــو و مزدورانشــان از
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جملــه القاعــده و طالبــان.
* قاچــاق اعضــای بــدن کــودکان بیگنــاه فلســطینی و افغانــی بــه
بهانــه کمکهــای انســانی و مبــارزه بــا تروریســم.
* اشــغال وحشــیانه ســوریه توســط گروههــای تکفیــری تروریســتی
کــه بــه واســطه آل ســعود وهابــی و حامیانــش ماننــد آمریــکا و
اســرائیل ایجــاد و تقویــت میشــوند و نابــودی بســیاری از
زیرســاختهای ایــن کشــور و کشــته شــدن هــزاران زن و کــودک
بیگنــاه و بــه اســارت بــردن زنــان و فروختــن آنهــا در بازارهــا بــه
عنــوان کنیــز.
* حملــه گروههــای تکفیــری در عــراق و کشــته شــدن غیرنظامیــان
و شــیعیان ایــن کشــور بــه طــرز وحشــیانه و تهدیــد بــه تخریــب
حرمهــای ائمــه اطهــار «علیهــم الســام» و تجــاوز و تعــدی بــه
زنــان و نامــوس شــیعه.
* ســرکوب و فشــارهای زیــاد آل خلیفــه و آل ســعود بــر شــیعیان
بحریــن.
* حملــه وحشــیانه آل ســعود بــه یمــن و نابــود کــردن
زیرســاختهای عمرانــی و غیرنظامــی ایــن کشــور و نسلکشــی
شــیعیان یمنــی ،محاصــره ایــن کشــور ،نقــض چندیــن بــاره آتــش
بــس و اجــازه نــدادن بــه ورود کمکهــای بشــر دوســتانه بــه ایــن
کشــور و ایجــاد قحطــی و کمبــود غــذا و دارو و آب.
* جــدا از جنایتهــای نیروهــای تکفیــری از جملــه اعــدام ،ســر
بریــدن ،قطعــه قطعــه کــردن بــدن ،دســت بریــدن ،زنــده بــه
گــور کــردن ،آتــش زدن و جنایتهــای گوناگونــی کــه نیروهــای
تروریســتی علیــه مــردم مرتکــب میشــوند ،پرونــده ایــن
گروهکهــای تروریســتی در زمینههــای جنســی و غیراخالقــی
بســیار ســیاه اســت از جملــه جهــاد نــکاح ،جهــاد لــواط ،نــکاح بــا
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محــارم ،فــروش زنــان بــه عنــوان بــرده و کنیــز و ...ایــن گروههــای
تکفیــری بــا اینکــه داعیــه اســام و ایمــان را دارنــد امــا قوانیــن
اســامی را هــم رعایــت نمیکننــد بلکــه احــکام دینــی را بــه نفــع
خــود ،تغییــر میدهنــد.
ســختیها و شــدائد دوران غیبــت ،مــا را بیچــاره میکنــد و غــم
و غصــه را بــر دل مــا حاکــم مینمایــد و ایــن بیچارگــی و رنــج،
تنهــا بــا ظهــور منجــی عالــم بشــریت ،حجــة بــن الحســن العســکری
«عــج» تمــام شــده و از بیــن م ـیرود.
 .3هدایت:
یکــی از مــواردی کــه در قــرآن بــرای اســتغاثه آمــده ،آن جاســت
کــه پــدر و مــادری بــرای هدایــت فرزندشــان کــه بــه خــدا و روز
معــاد ایمــان نــدارد ،بــه درگاه خــدا اســتغاثه کردنــد تــا فرزندشــان
هدایــت شــود و ایمــان بیــاورد.
یکــی از نمونههــای اســتغاثه بــه منظــور هدایــت در دوران غیبــت،
داســتان انــار اســت .در ایــن واقعــه ،علمــای شــیعه بــرای اثبــات
حقانیــت مکتــب شــیعه و اثبــات خالفــت بالفصــل امــام علــی «ع»،
ســه شــب بــه امــام زمــان «عــج» اســتغاثه کردنــد تــا باالخــره شــب
ســوم ،امــام زمــان «عــج» مکــر و نیرنــگ دشــمنان اهــل بیــت «ع»
را آشــکار کــرد و همــه بــه حقانیــت مکتــب شــیعه پیبردنــد .اگــر
ایــن اســتغاثه بــه امــام مهــدی «عــج» اتفــاق نمیافتــاد ،عــده
کثیــری از مــردم در عقیــده خــود بــه مکتــب شــیعه متزلــزل
میشــدند.
از آن جــا کــه بیشــترین گمراهــی و جریانهــای انحرافــی و باطــل،
در دوران غیبــت ســر برمیآورنــد ،بیشــترین نیــاز بــه هدایــت در
ایــن زمــان ،احســاس میشــود و «تنهــا بــا ظهــور امــام مهــدی
«عــج» اســت کــه ایــن گمراهیهــا و انحرافــات ،ریشــهکن
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میگــردد ».او کاملتریــن و جامعتریــن هدایــت را مــیآورد و او
مفســر احــکام اوســت.
یــاری دهنــده دیــن خــدا و ّ
آیــت اهلل بهجــت «ره» :مــا در دریــای زندگــی ،در معــرض غــرق
ـی الزم اســت تــا ســالم بــه مقصــد
شــدن هســتیم ،دســتگیری ولـ ّ
برســیم .بایــد بــه ولــی عصــر «عــج» اســتغاثه کنیــم کــه مســیر را
روشــن ســازد و مــا را تــا مقصــد همــراه خــود ببــرد.
 .4نصرت:
دوران غیبــت کــه اکنــون در آن بــه ســر میبریــم ،دوران جنــگ و
زورگویــی حکومتهــای ظالــم و ســلطهگر بــا ملتهــای مظلــوم
و مســتضعف اســت و تنهــا راه رهایــی مســتضعفین و مظلومیــن از
چنــگال حکومتهــای جائــر و ســتمگر ،ظهــور حضــرت مهــدی
«عــج» و برقــراری حکومــت واحــد عــدل جهانــی اســت ،اســتغاثه
بــرای ظهــور حضــرت بقیــه اهلل «عــج» تنهــا راه بــرای نصــرت مــردم
در دوران غیبــت اســت.
قــرآن ،نصــرت الهــی را حقــی میدانــد کــه خداونــد بــر خــود الزم
کــرده اســت ،چنانچــه در آیــه  47ســوره روم میفرمایــد« :یــاری
مؤمنــان بــر مــا الزم اســت ».اســتغاثه حضــرت نــوح بــرای نصــرت
الهــی از اذیــت کــردن و بدبینــی قومــش بــه خداونــد و فــرود آمــدن
جبرئیــل بــه همــراه هــزار ملــک بــرای یــاری مســلمانان در جنــگ
بــدر نمونههایــی از ایــن نصــرت اســت پــس میتــوان گفــت
بیشــترین نیــاز بــرای نصــرت ،در دوران غیبــت اســت.
ظهــور منجــی ،تنهــا راه مــداوای غمهــای تاریــخ ،از فــرق شــکافته
علــی «ع» تــا پهلــوی شکســته زهــرا «س» و داغ شــهید کربــا «ع»
و زخــم اســارت زینــب کبــری «س» میباشــد.
بارالهــا! اگــر بنــی اســرائیل از شــدت ظلــم بــه ســتوه آمدنــد و بــه
درگاهــت اســتغاثه نمودنــد مــا شــیعیان عصــر غیبــت از شــر دههــا
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فرعــون و از ظلــم صدهــا ظالــم ،تنهــا از تــو طلــب یــاری میکنیــم.
اگــر قــرآن باعظمتــت از پــدری دلســوز میگویــد کــه نااهلــی و
کفــر فرزنــدش او را بــه اســتغاثه بــه محضــرت کشــاند ،پــدر مهربــان
مــا شــیعیان ،سالهاســت بــرای هدایــت مــا ،تــو را میخوانــد.
بارالهــا! ریشــه همــه ظلمهــا تنهــا بــا دســتان حیــدر خاتــم
االوصیــاء «عــج» خشــکانده خواهــد شــد پــس ماللــی نیســت جــز
دوری روی مــاه او.
نمونــه بــارز اســتغاثه بــرای دیگــران در روایــات شــریفه ،اســتغاثه
بــه طالــب خــون حســین «ع» امــام زمــان «عــج» اســت کــه بــرای
خونخواهــی آن شــهید مظلــوم ،خواهــد آمــد.
اهــم اســتغاثهها ،اســتغاثه بــرای ظهــور امــام زمــان «عــج» اســت
چــرا کــه مــا در دورانــی قــرار داریــم کــه بیشــترین ظلمهــا در حــق
مظلومــان انجــام میشــود ،بیشــترین گمراهیهــا و جریانهــای
انحرافــی در ایــن زمــان ســر برمــیآورد و از طرفــی امــام زمــان
«عــج» کســی اســت کــه واســطه فیــض الهــی اســت ،عامــل وحــدت
و همدلــی در ســطح جهــان اســت ،شــادی را بــرای اهــل زمیــن و
آســمان م ـیآورد ،کســی کــه بــه مــا وعــده داده شــده اســت.
اگــر شــیعیان اصــرار کننــد و ملتمســانه از خداونــد ظهــور او را
طلــب نماینــد ،حتم ـاً خبــری میشــود چــرا کــه بــه فرمــوده نبــی
رحمــت «ص» هرکــس دری را بزنــد و اصــرار بــورزد ،آن در بــاز
میشــود .همــان طــور کــه بــرای بنــی اســرائیل ایــن اتفــاق افتــاد.
دعــا و اســتغاثه مــا در امــر فــرج و ظهــور حضــرت اثــر دارد چــرا کــه
خداونــد انســانها را در زمــان تحقــق امــر ظهــور ،دخیــل نمــوده
اســت و یقینـاً دعــا و اســتغاثه مــا ،زمــان ظهــور را نزدیــک میکنــد.
اســتغاثه و کمکخواهــی از غیــر خــدا اگــر بــا ایــن اعتقــاد همــراه
باشــد کــه او در فعــل و کمــک رســانی خــود ،از خــدا بینیــاز بــوده
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و بــا اســتقالل ،انســان را یــاری میکنــد ،ایــن نــوع اســتغاثه ،قطعـاً
شــرک اســت هــر چنــد اســتغاثه بــه اولیــای الهــی باشــد.
بــا چشــمانی اشـکبار ،ســر و پایــی برهنــه ،قلــب و دلــی مضطــر و
بیچــاره کــه میدانــد مشــکل کارش جــز بــه دســتان یوســف زهــرا
«عــج» حــل نمیشــود ،فضایــی بــه دور از چشــم همــه مردمــان.
ـر اســتغاثه و اســتجابت اســت.
اینهــا همــه و همــه سـ ّ
امــام زمــان «عــج» از مــا خواســتهاند کــه بــرای ظهورشــان دعــا
کنیــم پــس مــا نیــز موظفیــم امــر ایشــان را اطاعــت نماییــم و خــود
را بــه عنــوان یــک دعاگــو بســازیم اگــر چنیــن کردیــم بــدون شــک
خداونــد دعــای مــا را اجابــت خواهــد کــرد و موانــع ظهــور بــه طــور
چشــمگیری و بــا ســرعت ،برداشــته خواهــد شــد.
دعــای مــا بایــد دعــای شــخص مضطــر باشــد نــه دعــای عــادی و
رســمی و نــه دعایــی کــه فقــط لقلقــه زبــان باشــد .دعــای کســی
کــه عزیزتریــن کســانش گــم شــده یــا گــروگان گرفتــه شــدهاند و
خطــر مــرگ آنهــا را تهدیــد میکنــد .تــا مثــل بنــی اســرائیل بــا
حــال اضطــرار و از صمیــم قلــب دعــا نکنیــم ،از دعــای راســتین
دوریــم و اجابتــی هــم در کار نخواهــد بــود پــس بیاییــم همــه بــا
هــم از صمیــم قلــب و بــا توجــه بــه حجــم عظیــم مصائــب خودمــان
و مــردم جهــان ،دعــا کنیــم.
اینکــه امــام زمــان «عــج» تــا بــه حــال ظهــور نکردهانــد ،تقصیــر
ماســت چــون بــه طــور جــدی بــرای فــرج ،اســتغاثه نکردهایــم.
نبایــد بگذاریــم زمــان از دســت بــرود هــر چــه مــا در اســتغاثه بــرای
ظهــور حضــرت کوتاهــی و سســتی کنیــم ،وضعیــت جهــان و مــردم
آن ،لحظــه بــه لحظــه ســختتر و دشــوارتر میشــود و ظهــور تــا
آخریــن لحظــه حیــات دنیــا ،بــه تأخیــر میافتــد.
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شرایط اجابت استغاثه:
 .1رسیدن به مقام اضطرار (بسیار مهم و تعیین کننده)
 .2ایمــان و اعتقــاد راســخ بــه خــدای متعــال و قــدرت بینهایــت او
در بــرآوردن خواســتهی مــا و داشــتن خــوش گمانــی بــه او.
 .3بیان و به زبان آوردن حاجت و خواسته به درگاه خدا.
 .4ایمــان بــه مقــام و منزلــت پیامبــر «ص» و اهــل بیــت «ع» کــه
واســطه فیــض الهــی هســتند.
 .5توبه صادقانه از آلودگیها و گناهان.
 .6استواری و جدیت و مأیوس نشدن از توسل و استغاثه.
 .7حضــور قلــب و طهــارت ظاهــر و باطــن ،خضــوع و کرنــش و
اخــاص در طلــب از خداونــد.
 .8دعای دسته جمعی.
رســول اکــرم «ص»« :هــرگاه جماعتــی گــرد هــم آینــد و برخــی
دعــا کننــد و برخــی دیگــر آمیــن بگوینــد ،بــه طــور قطــع خداونــد
دعایشــان را اجابــت میکنــد ».متقــی هنــدی ،کنــز العمــال ،ج ،2
ص 107
امــام صــادق «ع»« :هــرگاه یــک گــروه چهــل نفــره از مــردان دور
هــم جمــع شــوند و خــدا را بخواننــد ،خداوند دعایشــان را مســتجاب
میکنــد .اگــر چهــل نفــر نباشــند بلکــه چهــار نفــر باشــند و ده بــار
خــدا را بخواننــد ،حتمــاً خداونــد دعایشــان را مســتجاب میکنــد
پــس اگــر چهــار نفــر نبودنــد بلکــه یــک نفــر باشــد و خــدا را چهــل
مرتبــه بخوانــد ،پــس خداونــد عزیــز و جبــار دعایــش را اجابــت
میکنــد ».کافــی ،ص 487
 .9دعا برای دیگران.
 .10زمان مناسب.
رســول اکــرم «ص»« :دعــا در هنــگام ســحر پذیرفتــه میشــود».
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مــاه مبــارک رمضــان و بــه ویــژه شــب قــدر ،از جملــه اوقاتــی اســت
کــه دعــا در آن مســتجاب میشــود ،مخصوصــاً شــب بیســت و
ســوم کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا ظهــور دارد.
 .11مکان مناسب.
اطــراف کعبــه ،بــارگاه پیامبــر «ص» ،حرمهــای اهــل بیــت «ع»،
مســجد جمکــران و  ...از بهتریــن مکانهــا بــرای دعــا و اســتغاثه بــه
جهــت فــرج و ظهــور حضــرت اســت.
مراقــب بــاش مخفــی نمانــد در دلــت آن چــه کــه میخواهــی،
زبــان ســخن بگشــا و تنهــا بــا معبــودت و البتــه واســطههایی چــون
پیامبــر و اهــل بیــت «علیهــم ســام اهلل اجمعیــن» نجــوا کــن .هــر
چــه دس ـتهای بیشــتری را بــا خــود همــراه کنــی و بــه آســمان
گــره بزنــی ،بــاران اســتجابت قویتــر خواهــد بــود.
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