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دزف���ول و بلکه خوزستان و برخی مناطق دیگ���ر سهمی به سزا داشته اند 
یم  گ���ر هیچ اثر علمی نی���ز از آنان در دست نبود، باز بزرگداشت و تکر و ا

آنان الزم و مصداق شکر و قدردانی بود.

کند، به  • از اینک���ه آیت اهلل معزی بدون اینکه به ح���وزه دیگری هجرت 
گردانی فاضل،  بیت شا یژه ای رسیده و توانسته عالوه بر تر مقام علمی و
گواه این  زشمن���د تجدید ال���دوارس را تألیف نماید، شاه���د و  کت���اب ار
است که دزفول حوزه علمی قوی و استادان برجسته ای داشته است  و 

به این خاطر دزفول باید به خود ببالد.

• است���اِد آیت اهلل معزی، مرح���وم آیت اهلل حاج شی���خ محمدرضا دزفولی 
آقاسیداحم���د  آی���ت اهلل  و  ب���وده  عظی���م  شخصیت���ی   )1352  -  1274(
خوانساری از مراجع تقلید زمان ما دو سال از درس ایشان بهره برده است.

ک���ه به پدر  ی���خ با آی���ت اهلل معزی آشن���ا شده است  و شای���د از هم���ان تار
آی���ت اهلل حاج سیدمحسن خرازی سفارش کرده در سفر ایشان به تهران 

کند. از ایشان پذیرایی 

هنگامی که آیت اهلل معزی در سال 1383ق یا کمی جلوتر و یا عقب تر به 
ته���ران و قم آمدند، به سفارش آیت اهلل حاج سید احمد خوانساری، پدر 
آی���ت اهلل خ���رازی در تهران حدود دو ماه و مدتی نی���ز در قم، خود آیت اهلل 
خ���رازی میزبان ایشان بودند و در همین سفر کتاب تجدید الدوارس در 

 آیت اهلل مریزا 
حممدعلی معزی دزفویل ؟حر؟

چکیده:در اردیهبش��ت س��ال 1390 همایش بزرگداشیت 
ب��ه منظور جتلی��ل از مقام عمل��ی و معنوی آی��ت اهلل مریزا 
حممدعلی دزفویل و س��ایر بزرگان خاندان معزی در دزفول 
برگزار گردید. نوشتار حارض حاصل سخرناین نویسنده در 
همایش مذکور یم باشد. وی در نوشتار به مباحیث از قبیل 
زندیگ نامه آیت اهلل معزی دزفویل، مهم ترین اثر عملی ایشان 
یع��ی کتاب جتدیدالدوارس و آثار دیگ��ر و نزی ذکر نام کتیب 
که پریامون آیت اهلل معزی دزفویل و خاندان ایشان به رشته 

حتریر درآمده است، یم پردازد.

کلی��دواژه:  حممدعلی معزی دزف��ویل،  خاندان معزی، کتاب 
جتدیدالدوارس.

مق��ال��ه

رضا استادی

در اردیبهشت سال 1390 همایش بزرگداشتی به منظور تجلیل از مقام 
علم���ی و معنوی عالم فرزانه آی���ت اهلل میرزا محمدعل���ی دزفولی و سایر 

گردید. بزرگان خاندان معزی، در دزفول برگزار 

چ���ون اینجانب یک���ی از سخنرانان آن محفل عظیم ب���ود، مناسب دید 
ک���رده بود، ب���ه صورت  ک���ه ب���رای آن سخنران���ی تهی���ه  یادداشت های���ی 
مقال���ه ای بالنسبه کوتاه تنظیم نمای���د؛ شاید برای برخی از عالقه مندان 

به شرح حال دانشمندان، سودمند باشد.

که ایجاب می کند از ای���ن بزرگواران تجلیل به عمل  ی���ن چیزی  • مهم تر
یم قرار گیرند، این است که در تدین و تشیع مردم منطقه  آید و مورد تکر
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ک���ه به هم���ت فرزن���د ایش���ان مرحوم  • جل���د هشت���م تجدی���د ال���دوارس 
حجت االس���الم حاج شیخ مصطفی معزی پس از وفات مؤلف در سال 

1392 ق چاپ شده، شامل چند رساله است:
-  رسالة فی منجزات الزوجه، 28 صفحه؛

-  رسالة فی ارث الزوجه، 28 صفحه؛
-  رسالة فی خیار الزوجة یجنون الزوج، 18 صفحه؛

-  رسالة فی الوالیة علی البکر فی نکاحها، 30 صفحه؛
-  رسالة فی الطالق، 63 صفحه.

• پس از وفات مرحوم آیت اهلل معزی رساله ای از ایشان، در تفسیر آیات 
ک���ی از توجه  متشابه���ات )27 آی���ه( در 56 صفح���ه چ���اپ ش���ده که حا

ایشان به علم تفسیر است.

کتابی به نام شرح حال خاندان آیت اهلل معزی در حدود صد صفحه   •
پس از وفات ایشان در سال 1392ق منتشر شده که بخشی از آن به قلم 
خود آن بزرگوار و بخش دیگر را فرزند ایشان مرحوم حاج شیخ مصطفی 

کرده است. گردآوری  معزی از آثار ایشان و برخی مطالب متفرقه، 

•  از تألیف���ات ایش���ان که در کتابخانه ما موج���ود است، رساله مناسک 
ک���ه در س���ال 1354ق تألی���ف و در س���ال 1381ق در 120  ح���ج اس���ت 

صفحه چاپ شده است.

در مقدم���ه این رساله آمده است: »رساله مناسک حج که شیخ بزرگوار 
اج���ل قدوة العلماء امام المحققین حاج شیخ مرتضی انصاری رضوان 
گرچه رساله ای  بان فارس���ی به رشته تألیف کشیده، ا اهلل علی���ه آن را به ز
کثیرالفائده مشتمل بر مسائل مهمه حج که به همین  اس���ت مختصر و 
ی���ت مرغ���وب خ���اص و عام و م���دار عمل عم���وم انام  خصوصی���ت و مز
کرده، به  ش���ده، لیکن چون پیچیدگی الفاظ فهم آن را ب���ر عوام مشکل 
بور را به  ک���ه رساله مز مضم���ون »تعانوا علی الب���ر والتقوی« مناسب دید 
سبک���ی ساده ت���ر و الفاظی مأنوس تر و عباراتی روشن ت���ر به رشته تألیف 
یش تطبیق نموده تا فای���ده آن اتم و نفع آن  درآورده و ب���ا ترجیح���ات خو

گردد، و من اهلل التوفیق... «. کمل  ا

ک���ه نسخ���ه ای از آن در  •  رسال���ه عملی���ه ایش���ان چ���اپ ش���ده اس���ت، 
کتابخان���ه حقیر هست. علت اینکه ایشان برخی فتاوای خالف مشهور 
کلمات و آرای فقه���ای گذشته اهمیت  که ایش���ان به  داش���ت، این بود 
می داد و در این باب تسلط خاصی پیدا کرده بود و گاهی نتیجۀ دقت 
کلم���ات قدم���ا، فتوای غیرمشه���ور می شد، و الزم اس���ت یادآوری  او در 
کلمات قدم���ا با دقت  که روای���ات و نیز  کن���م  توصی���ه ایشان این ب���وده 
گسترده در رساله  بیشت���ر مالحظه شود و همین توصیه به ط���ور بالنسبه 

مفتاح التحقیق بیان و مثال هایی برای آن آورده شده است.

که از نثرهای فارسی و سنگین و مشکل است،  بان نامه را  کت���اب مرز   •

ق���م به چاپ سپرده ش���د و جلد اول آن در سال 1383 منتشر گردید و تا 
سال 1390 تا جلد هفتم آن در زمان حیات آن بزرگوار چاپ شد.

کنون  که ا آن طورکه به خاطر دارم، آیت اهلل آقای حاج آقا مجتبی تهرانی 
کن تهران هستند، تصحیح و بهتر چاپ شدن این  از مراجع تقلید و سا

هفت جلد یا مقداری از آن را به عهده داشتند.

ی���ن اثر علمی ایشان دورۀ همین کتاب تجدید الدوارس است  • مهم تر
یا بیش از چهل سال در دست تألیف و شاید تنقیح بوده است.  گو ک���ه 
یخ  ی���خ اتم���ام تألیف جل���د اول که در پای���ان آن آم���ده 1347ق و تار تار

که در پایان آن نیز یادشده 1387 می باشد. اتمام جلد هفتم 

ک���ه ایشان ب���ه قم مشرف شدن���د و در منزل آی���ت اهلل خرازی  • هنگام���ی 
بودند، حقیر هم گاهی خدمتشان می رسیدم؛ اما متأسفانه استفاده ای 
نک���ردم؛ ول���ی آی���ت اهلل خ���رازی در این م���دت و نی���ز در ته���ران از ایشان 

بهره هایی برده اند.

 در زم���ان تش���رف به ق���م نیز مراجع بزرگ���وار مانند آی���ت اهلل گلپایگانی به 
که به خاط���ر دارم در یک���ی از این دید و  دی���دن ایش���ان آمدند و آن ط���ور 
بارۀ کتاب فقه الرضا نوشته بودند، صحبت  بازدیده���ا از رساله ای که در
ک���ه متأسفانه  می ش���ود و یک���ی از مراجع رساله را ب���رای مطالعه می برند 
گم  کاغذها و مراس���الت ایشان  کم حجم���ی بود، در می���ان  چ���ون رساله 
می ش���ود و نسخ���ۀ دیگری ه���م از آن در دست نیست. البت���ه نامه ای از 
ب���اره کتاب فق���ه الرضا در کتاب���ی به نام اتم���ام الحجة چاپ  ایش���ان در
کت���اب اتمام الحجة  ش���ده که شاید هم���ان رساله یا مختصر آن باشد. 
کن مشهد رضوی هستند در اختیار  که فع���اًل سا را فرزند آیت اهلل معزی 

حقیر قرار دادند.

• در س���ال 1379 یعن���ی چند سال پیش از شروع به چاپ کتاب تجدید 
یا و مستخرج از کتاب  ال���دوارس، رساله مفتاح التحقیق � که نمونه ای گو
تجدید الدوارس است � توسط مرحوم محدث ارموی در تهران در هشتاد 
صفح���ه چاپ ش���د و در اختی���ار اهل فضل ق���رار گرفت. شنی���ده شدکه 

آیت اهلل حاج آقا مرتضی حائری)ره( از این رساله تمجید کرده بودند.

کت���اب تجدید الدوارس آن طور که مقص���ود مؤلف بود، در حوزه های   •
ی���را در حوزه ه���ا غالبًا  علمی���ه م���ورد استقب���ال چندان���ی قرار نگرف���ت؛ ز
ب���ه کتاب ه���ای فقهای مشهور رج���وع می شود و این قبی���ل کتاب ها در 
که بخشی از  حاشی���ه قرار می گی���رد؛ اما در عین ح���ال تعدادی از فقه���ا 
یظ عالمه سمنانی بر این  کت���اب را دیده اند؛ از آن تمجی���د کرده اند. تقر
کت���اب شرح ح���ال خاندان آی���ت اهلل حاج شیخ  کت���اب را می توانی���د در 
گواه  که  محمدعلی معزی دزفولی و نیز معزی نامه صفحه 563 ببینید 

خوبی بر عظمت این اثر است.
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بان  ب���ه ف���رد ترجمه کتاب النهایه شی���خ ابوجعفر طوسی در فق���ه که به ز
که در زمان حیات شیخ برای  گمان می رفت  یر شده و  فارسی سره تحر
یر شده باشد، و م���ن جمله یک قسمت از  ب���ان او تحر مقلدی���ن فارسی ز
تفسیر تبیان شیخ به خط قدیم، و من جمله یک نسخه صحیح ممتاز 
از کتاب خالف شیخ که از کتابخانه حجةاالسالم حاج سیدمحمدباقر 
رشت���ی طاب ثراه ب���ه وی منتقل شده و در پشت ورق اول آن خط و مهر 
ک���ه محشی در مقدمه  بان نامه  سی���د بود، و م���ن جمله همان نسخه مرز
کتاب به آن اشاره نموده. از اتفاقات حسنه، نسخه این مجموعه همراه 
کاماًل مورد توجه و  ب���ود. به این مناسب���ت آن را نظر معظم له گذرانی���ده، 
که اظهار نمود پ���س از مراجعت به دزفول  گردید تا جایی  قب���ول او واقع 
نسخ���ه ای از روی آن نوشت���ه به ایشان تقدیم نمای���م. حسب االمر پس از 
گر آقای  که ا گردید و ضمنًا از ایشان تقاضا شد  مراجع���ت تهیه و ارسال 
گر  گذرانده تا ا ین���ی را مالق���ات فرمایند، نسخ���ه را از نظر ایشان نی���ز  قزو
که از نظر آقای  گردد. اخیرًا مسموع شد  خللی در آن واقع شده، اصالح 
گردیده، معلوم نشد.  واهلل العالم  گذشته، ول���ی مقبول یا مردود  ینی  قزو

بحقیقة الحال«.

گفت���م، ظاه���رًا همی���ن جلس���ه من���زل مرح���وم  ک���ه پیشت���ر  • همان گون���ه 
جاراللهی � که یکی از علمای تهران بود � باعث شد تعدادی از استادان 
مانن���د مرحوم راشد، مشکاة، تقوی و محدث ارموی که هر کدام فحلی 
کنند.  بودن���د، به ایشان و مجل���س ایشان عالقه مند ش���ده، او را تجلیل 
شای���د مرحوم محدث ارموی یا استادی مانند او واسطه دعوت آیت اهلل 
که ایشان  کنگره شیخ طوسی در مشهد بودند  معزی در سال 1348 به 
کتاب  مقال���ه ای به عن���وان نمون���ه ای از استنباط���ات شیخ طوس���ی در 
که در یادنامه  کرده است  مبس���وط در چند صفحه به آن کنگره تقدی���م 

گشته است. شیخ طوسی چاپ 

•  مح���دث ارموی دیوان سیدضیاءالدی���ن راوندی را در سال 1374ق 
یسد: »حیث  کرده و در صفحه 38 مقدم���ه آن می نو تصحی���ح و چاپ 
انی استفدت فی تصحیح الدیوان من العالم الجلیل والفاضل النبیل 
الفقی���ه النبی���ه الجام���ع والمجته���د الوجیه الب���ارع الشی���خ محمدعلی 
المعزی الدزفولی )ادام اهلل ظله علی رؤوس المسلمین( غایة االستفادة 
رایت من الالزم ان اصرح بشکره وانّوه بذکره هنا فاتمثل فی الباب بقول 

من قال:

یدرهنت یدی بالعجز عن شکر بره وما فوق شک���ری للشکور مز
شدی���دو لو ان شیئا یستطاع استطعته یستط���اع  م���اال  ولک���ن 

فجزاه اهلل عنی خیر الجزاء«.

که در مصرعی  کلمه ای فارسی  بارۀ  نی���ز در صفحه 62 دیوان مذکور، در
یسد: »عرض���ت المصراع علی  فارس���ی در اشعار راون���دی هست، می نو
یر، الشی���خ محمدعلی  العال���م الجام���ع البصی���ر، والناق���د الب���ارع النحر

یس، حواشی  یس می ک���رده است و در میانۀ ای���ن تدر ب���ه مناسبتی تدر
کی از مه���ارت او در ادبی���ات، حتی  ک���ه حا و تعلیقات���ی ب���ر آن نگاشت���ه 

ادبیات فارسی است.

ی���ا همین تعلیقات موجب می شود چند نفر از استادان و اهل فضل و  گو
تحقیق به مقام علمی و ادبی او پی برده، گاهگاهی که به تهران می آمده 
از مجال���س او بهره مند شوند که یکی از آنها مرحوم محدث ارموی است 

که رساله مفتاح التحقیق ایشان را تصحیح و چاپ کرده است.

یسد:  که چ���اپ شده اس���ت، می نو بان نام���ه  •  در پای���ان تعلیق���ات مرز
ی���ن این مجموعه به دو منظ���ور بوده: اول کمک به ادبیات فارسی  »تدو
کتاب را دانسته، در  زش این  که دیگران ار یرا جایی  در حدود امکان؛ ز
بان توانسته  گر پارسی ز کنند، پس ا راه طب���ع و نشر آن مال خود را صرف 
باشد غلطی را از آن تصحیح یا جمله نامفهومی را توضیح دهد و از این 
کمک مختصر باز خ���ودداری نماید، نسبت به مفاخر ملی خود نهایت 
بی عالقگی را نشان داده و این خود، دلیل نادانی و پستی همت است.

دوم دف���اع از مقام روحانی���ت، چه مسموع می شد برخ���ی جهال یا اهل 
گفته اند: »ماله���ای این زمان  غ���رض نسبت به انس���ان توهین نم���وده و 
از ادبی���ات فارس���ی بی بهره ]اند[ و به جز مسائ���ل حیض و نفاس خبر از 

جای دیگر ندارند«.

ک���ت نشیند، البته دیگران سکوت  گ���ر در مقابل این سخن، انسان سا ا
او را موج���ب رض���ا دانسته، تهجین جه���ال تصدی���ق و تسجیل خواهد 
ش���د؛ پس عقاًل و شرع���ًا الزم بود اشتباه یا دسیسۀ ای���ن دسته به وسیله 
گردد. همه می دانند شغل شاغل  نش���ر این مجموعه بر همگنان روشن 
یسن���ده، فق���ط خوض و بح���ث در اطراف مسائل فق���ه و اصول بوده و  نو
کاغ���ذ کشیده نشده،  کتاب، قلمم روی  هیچ گ���اه در زمینه امث���ال این 
گاه انس���ان را مجبور می کند  کرد تص���ادف با نامالیمات،  ول���ی چه باید 
که راه مستقیم و عادی  کشیده، در راهی قدم زند  کار خود  که دست از 

او نبوده است«.

ی���ارت  ک���ه از دزف���ول ب���ه ع���زم ز سپ���س می افزای���د: »در س���ال 1360 ه���� 
کن���ه الصلوة والسالم مساف���رت نموده،  مشه���د مق���دس رضوی علی سا
ک���ه فی ما بی���ن این جان���ب و جن���اب مستطاب  ب���ه مناسب���ت سوابقی 
ثقةاالسالم آقای حاج شیخ محمدجواد جاراللهی سلمه اهلل تعالی بود، 
در ای���ام اقامت ته���ران منزل ایش���ان وارد بودم، و چون مابی���ن خانواده و 
بی���ت الشرف آقایان جاراللهی حفظه���م اهلل تعالی و حضرت مستطاب 
دانشمند معظم آقای حاج سیدنصراهلل تقوی مدظله العالی قرب جوار 
و قراب���ت ب���ود، بالتب���ع مابین حضرت ایش���ان و این جانب ب���اب مراوده 
کتب خود را به نظر حقیر  گردید. لطف���ًا چندین مجلد از نفایس  مفتوح 
یز الوج���ود، بلکه منحصر  رسانی���د؛ از آن جمله نسخه بسی���ار نفیس عز
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سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391 135 و 136

وفخی���م بفخامت���ه وارجو من اهلل تعالی ان یدوم ظل���ه النافع علی رؤوس 
المسلمین«.

گاهی بیشتر از شرح حال آیت اهلل معزی و خاندان رفیع او و نیز  •  برای آ
کتاب ها رجوع شود: آشنایی با آثار علمی آن بزرگوار و خاندانش به این 

-  اعالم الشیعه عالمه تهرانی سده 14، ص 1465 و 1079؛ 

-  مقدمه جلد اول تجدید الدوارس که ظاهرًا از نوشته های خود مؤلف  
گرفته شده است؛

 -  ش���رح ح���ال خاندان آیت اهلل ح���اج شیخ محمدعلی مع���زی دزفولی 
ک���ه بخشی از آن تألیف خود آن مرحوم و بخشی از فرزند او مرحوم حاج 

شیخ مصطفی معزی دزفولی است؛

تألی���ف  جل���د،  دو  در  دزف���ول  روحانی���ت  و  علم���ا  ی���خ  تار کت���اب    -
کتابی بسیار سودمند است؛ حجت االسالم والمسلمین علی راجی، 

زشمند معزی نامه که به مناسبت بزرگداشت مرحوم آیت اهلل  -  کتاب ار
گردآوری  مع���زی به کوشش حضرت آقای طالع���ی در هشتصد صفحه 

و منتشر شده است.

کتاب در 4 بخش تنظیم شده است: این 
بوط به این خاندان به قلم  �- ش���رح حال ها: شامل سیزده شرح ح���ال مر

سیزده نفر از افاضل؛
کتابشناس���ی: شام���ل معرف���ی آث���ار و تألیف���ات خان���دان مع���زی و نیز    -

مطالب دیگر؛
- 5  رساله از تألیفات آیت اهلل میرزا محمدعلی معزی دزفولی؛

که به مناسبت این بزرگداشت نگاشته شده است، و  تی  - برخی مقاال
مطالب سودمند دیگر.

کن���م یادداشت های متفرقه ای که  در پای���ان الزم است با پوزش، عرض 
ب���رای سخنرانی در آن همایش تهی���ه شده بود، به این منظور تنظیم شد 

که شاید برای برخی از خوانندگان سودمند باشد.

المع���زی الدزفولی دام بقاؤه فقرأ »بث ش���م« وقال هی مخففة من »به تو 
شوم« ای فدتیک...«.

کانت الرسالة  یسد: »فلم���ا  نی���ز در مقدمۀ رسال���ه مفتاح التحقیق می نو
المسماة بمفتاح التحقیق التی صنعه���ا شیخی الفقیه المحقق البارع 
الشیخ محمدعلی المعزی الدزفولی دام بقاؤه مشتملة علی تحقیقات 
عمیق���ة وتدقیق���ات انیق���ة ج���ّدًا احبب���ت نشره���ا لتک���ون ف���ی متن���اول 

المشتغلین بالعلوم الدینیة واهلل المستعان«.

• عالم���ه تهران���ی در اعالم الشیع���ه سده چهارده���م صفحه های 5 و 14 
یس���د: »الشی���خ محمدعلی بن الشیخ عبدالحسی���ن...  الدزفولی  می نو
ین حدثنی  التست���ری عال���م فاضل بارع م���ن االفاضل االج���الء المعاصر
انه ولد ف���ی سنة 1300 )1298( وقرأ علی فض���الء وقته واعالمه واطلعنی 
کبیر ی���دل علی فضله  عل���ی تألیف له سم���اه تجدید ال���دوارس... وهو 
ومهارت���ه... وللمترجم له ولد فاض���ل اسمه الشیخ المصطفی. وقد طبع 

اخیرًا تجدید الدوارس فی سنة  1384«.

که چ���ون متأسفانه چند اشتباه در این شرح حال پیش  یادآور می شوم 
کردم و موارد اشتباه را نقل نکردم. آمده بود، عبارت ایشان را تلخیص 

•  عالمه سمنانی مؤلف کتاب حکمت بوعلی و آثار علمی و ادبی فراوان 
یظ آن مرح���وم آیت اهلل  کت���اب تجدید ال���دوارس در تقر پ���س از مالحظه 
معزی را این چنین معرفی می کند: »الفقیه الوجیه النبیه حجت االسالم 

آیت اهلل العالم فضیلة الشیخ محمدعلی المعزی الدزفولی«.

•  در مقدم���ه جلد اول تجدید الدوارس آم���ده است: »یکی از تألیفات 
فقی���ه نبی���ل محقق مقدام ح���اج شی���خ محمدرضا دزفول���ی قدس سره 
کتاب تجدید الدوارس آن را متن  کتاب »کلمة التقوی« است و مؤلف 

کتاب خود قرار داده است«.

نی���ز در همان مقدم���ه آمده است: »مؤل���ف فقط از دوره فق���ه به نوشتن 
کتاب ه���ای طه���ارت، صالة جماع���ت و صالة مساف���ر و احکام خلل و 
قضاء الصلوات، کتاب صوم، کتاب خمس، کتاب زکاة، بیع معاطات 
و بی���ع فضولی و خی���ارات و احکام رضاع و مسائلی در طالق، منجزات 
ی���ض و ارث الزوج���ه موفق ش���ده است )که همۀ آنه���ا در هشت جلد  مر

چاپ شده است(.

•  محق���ق و مصحح تجدید الدوارس )پیشتر گفتم ظاهرًا آیت اهلل حاج 
کتاب یا بخش هایی  کنونی این  شیخ مجتب���ی طهرانی از مراجع تقلید 
یسد:  بارۀ مؤلف می نو کرده است( در اولی آن را تصحیح و آماده چاپ 
»مترجم���ه آث���اره القیم���ة اذکل اثر ی���دل علی موث���ره وحکمت���ه وفخامته 
بمق���دار اهمیت���ه، ومعرف���ه ه���و بیانات���ه الناظ���رة اذهی تص���در من صدر 
ته  تحقی���ق و تدقی���ق وبالجملة الیج���وز لی ان اجلله اذه���و جلیل بجلال


