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؟ دوب هک  س )  ) هجیدخ ترضح 

باتک تاصخشم 

ناگدنسیونزا یعمج  فلوم : 
روهظ هناخباتک  رشان : 

همدقم

رجات روهشم  نانز  زا  هک  ارهز  همطاف  ردام  دروآ و  مالسا  هک  ینز  نیلوا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  رـسمه  نیلوا  هجیدخ 
اب يول "  " زا اهنآ  هلـسلس  هک  نب ).... مصا  نب  ةدـئاز  رتخد   ) همطاف شردام  دـسا و  نب  دـلیوخ  شردـپ  تفر . یم  رامـش  هب  زاـجح  برع و 
" بالک نب  یـصق   " هب ود  ره  بسن  هدازومع و  ادـخ ، لوسر  اب  ردـپ  فرط  زا  هجیدـخ  دوش . یم  كرتشم  نایمـشاه ، ریاس  مرکا و  ربمغیپ 

ترـضح تسا . هدوب  لیفلا » ماع   » زا لبق  لاس  نیدـنچ  هکم و  رد  زین  وا  دـلوت  تسا . هکم  فارـشا  لیـصا و  ياه  هداوناـخ  زا  وا  دـسر . یم 
نب ۀـلاهوبا   ) " دوـخ مود  رهوـش  زا  وا  دــندوب  هـتفر  اـیند  زا  ود  ره  هـک  دوـب  هدرک  رهوـش  راـب   2 ادـخ ، لوسر  اـب  جاودزا  زا  لـبق  هجیدـخ 

دندقتعم گرزب  ياملع  زا  يا  هدع  دنداد . دـنه " ما   " بقل وا  هب  تهج  نیمه  زا  هک  دوب  دـنه "  " شمان هک  تشاد  يدـنزرف  " یمیمت )  ....
. تسا شرهاوخ  هب  طوبرم  وا ، هب  بستنم  نادنزرف  دوب و  هدرکن  یجاودزا  البق  هجیدخ  هک 

شتراجت زاجح و  دنمتورث  يوناب 

یم یتراجت  ياهراک  هکم و  نادـنمتورث  زا  هک  اجنآ  زا  زین  هجیدـخ  دـندرک  یم  شاعم  رارما  تراجت  هار  زا  هکم ، مدرم  هک  ناـمز  نآ  رد 
، تشاد دتـسوداد  دـمآ و  تفر و  هشبح ، رـصم و  ماش ، لثم  ییاـهروشک  فارطا  رد  هک  دوب  وا  نارازگراـک  تسد  رد  رتش  نیدـنچ  درک و 
اب هک  یتارکاذـم  یپ  رد  دـید ، وا  زا  ار  نیما " دـمحم   " بـقل دینـش و  ار  ادـخ  لوـسر  یقلخ  شوـخ  يرادـتناما و  یتـسرد و  هزاوآ  یتـقو 

سپ نآ  زا  درک و  باختنا  شیاهدتـسوداد  هب  طوبرم  روما  رد  دوخ ، یتراجت  ناوراک  رد  ار  نیمادـمحم "   " درک ریمغیپ  يومع  بلاطوبا ،
يارب ربمغیپ  هک  يرفس  رد  دروآ . تسدب  یناوارف  دوس  هجیدخ  ترضح  يارب  یتراجت  ياهرفس  رد  یناوج  نارود  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

. دـیامن تبقارم  یهارمه و  ار  وا  اج ، همه  ات  داد  روتـسد  درک و  وا  هارمه  ار  هرـسیم "  " دوخ مالغ  هجیدـخ  ترـضح  تفر ، ماش  هب  تراجت 
زا داد و  ربخ  وا  توبن  ربمغیپ و  هدـنیآ  زا  مـالغ ، هب  وا  هک  دـندرک  دروخرب  اروطـسن "  " ماـن هب  یبهار  هب  ماـش  یکیدزن  رد  يرـصب  رهـشرد 

رفس و تالاوحا  هرـسیم ، ماش ، زا  تشگرب  زا  دعب  دوبن . هزادنا  نیا  هب  يرفـس  چیه  رد  عقوم ، نآ  ات  هک  دش  اهنآ  دیاع  يرایـسب  دوس  یفرط 
قاتـشم ار  وا  هک  دوب  اـج  نیمه  زا  درک و  فـیرعت  هجیدـخ  يارب  دوـب ، دـمحم  تیوـنعم  تمظع و  زا  هک  ار  شتادـهاشم  بهار و  راـتفگ 

. دومن نیما " دمحم   " اب يرسمه 

ادخ لوسر  اب  هجیدخ  جاودزا 

یلو دـندوب  هدرک  يراگتـساوخ  وا  زا  طـیعم " یبا  نب  ۀـبقع  ماـشه "و"  نب  لـهجوبا   " نوـچ شیرق  زا  يدـنمتورث  نادرم  هک  يدوـجو  اـب 
تنس فالخرب  داد و  جاودزا  داهنشیپ  دوخ ، دوب ، هدش  وا  يونعم  تاهج  یقالخا و  مراکم  يرادتناما و  يراکتـسرد و  هتفیـش  هک  هجیدخ 

ار داهنـشیپ  نیا  زین  نیمادمحم  درک . هیده  دـمحم ، هب  ار  شیئاراد  زا  يدایز  تورث  لام و  نامز ، نآ  یلهاج  بارعا  نایم  رد  جاودزا  ياه 
ماجنا و دوب  لفون " نب  ۀقرو   " وا يومعرسپ  رتروهشم  هه  زا  هک  هجیدخ  ناگتـسب  ربمایپ و  ياهومع  روضح  اب  اهنآ  دقع  مسارم  تفریذپ و 
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خیرات 20 یخرب  لقن  هب  انب  ترـضح  نآ  هیرهم  دش . ارجا  دوب ، ربمایپ  لیفک  ومع و  مشاه و  ینب  گرزب  هک  بلاطوبا "  " طسوت دقع  هبطخ 
ار وا  عطق و  هجیدخ  اب  ار  ناش  هطبار  هکم  نانز  نایرج  نیا  رس  رب  دوب . دوش ، یم  مهرد  دصناپ  هک  مین  هیقوا و  یضعب 12  لقن  هب  انب  رتش و 
هب لماک  عالطا  يارب  دنا . هدوب  یگلاس  ات 28  نیب 40  فلتخم  لاوقا  هب  انب  هجیدخ  لاس و  عقوم 25  نآ  رد  لوسر  ترضح  دنتشاذگ . اهنت 

نیا هرمث  درکن و  راـیتخا  يرگید  نز  چـیه  تشاد  تاـیح  هک  یتـقو  اـت  دوـب و  ادـخ  لوـسر  رـسمه  نیلوا  وا  دوـش . هعجارم  هطوـبرم  بتک 
مالس ارهز  همطاف  هیقر و  موثلک ، ما  بنیز ، مانب  رتخد  دنتفر و 4  ایند  زا  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  ود  ره  هک  هللادبع  مساق و  مانب  رسپ  ود  جاودزا ،

. دمآ ایند  هب  تثعب  زا  دعب  ارهز ، همطاف  دوب . اهیلع  هلا 

هجیدخ ترضح  لیاضف  زا  يا  همش 

. دوب رادروخرب  یصاخ  تیبوبحم  مارتحا و  زا  ربمایپ  دزن  رد  هک  ینز  نیلوا 
نانز نایم  زا  یلو  دندیـسر  لامک  هب  يدایز  هورگ  نادرم  زا  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  تنـس  لها  هعیـش و  لها  نایم  يروهـشم  ثیدـح  - 1

هللا یلص  دمحم  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  نارمع ، رتخد  میرم  نوعرف ،) نز   ) محازم رتخد  هیـسآ  زا : دنترابع  هک  نز  راهچ  طقف 
. ملس هلآ و  هیلع و 

رتخد هیـسآ  دـمحم ص ، رتخد  همطاف  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ  نارمع ، رتخد  میرم  دنتـسه : نز  راهچ  تشهب  نانز  نیرتهب  دومرف : زین  و  - 2
. محازم

مدیسرپ لیئربج  زا  متشگزاب ، نوچ  جارعم  بشرد  دومرف : هک  تسا  تیاور  ادخ  لوسر  زا  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  - 3
. ناسرب مالس  نم  بناج  زا  دنوادخ و  فرط  زا  ار  هجیدخ  تفگ : لیئربج  يراد ؟ یتجاح  ایآ 

هرصاحم اهدیعبت و  یپ و  رد  یپ  ياه  یتخس  تالکـشم و  مامت  رد  ادخ و  لوسر  يارب  روای  نیرتهب  رگراثیا ، راکادف و  رـسمه  کی  وا  - 4
درک و ششخب  مالسا ، تیوقت  شرتسگ و  شرـسمه و  یهلا  فادها  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  دوب . وا  هارمه  ناییتشپ و  نیرت  يوق  ربمایپ ، ياه 

. دوب رثوم  رایسب  مالسا ، تفرشیپ  تیبثت و  هار  رد  شرایسب  تورث  اب 
. تشاد یم  تسود  رایسب  ار  وا  ادخ  ربمایپ  زاتمم و  رگید  نانز  زا  ور  نیمه  زا  دوب و  تلیضف  اب  تیصخش و  اب  لامک و  اب  ینز  وا  - 5

مالسا یمارگ  لوسر  اب  هجیدخ  ترضح  یگدنز  نارود  عیاقو  یخرب 

( هطوبرم بتک  هب  هعجارم   ) داتفا فاقتا  مرکا  لوسر  یگلاس  رد 35  هک  ادخ  لوسر  تیمکح  هبعک و  هناخ  يانب  دیدجت  - 1
زور نآ  هعماج  نارس  نادرم و  طسوت  ناتسرپ ، تب  نیب  فالتخا  یتسرپ و  تب  اب  هزرابم  - 2

ترضح نآ  يربمغیپ  مرکا و  لوسر  تثعب  - 3
ربمغیپ ياه  گنج  - 4

نفدم تافو ؛

یهاتوک تدـم  هب  ناضمر و  هام  مهد  رد  تثعب  مهد  لاس  رد  يو  درک و  یگدـنز  مالـسا  ربمایپ  هناخ  رد  لاس  تدم 25  هجیدخ  ترضح 
نوجح  » رد وا  دقرم  دـنا . هتفگ  اهودـنا  لاس  نازحالا " ماع   " ار لاس  نآ  تفر . ایند  زا  ربمغیپ  تسرپرـس  ومع و  بلاطوبا "  " تافو زا  دـعب 

. دشاب یم  فانمدبع  بلاطوبا و  بلطملادبع ، ربق  رانک  بلاطوبا  ناتسربق  رد  هکم »

هجیدخ ترضح  زا  دعب  ربمغیپ 
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تقو ره  هک  هشیاع  زا  لقن  هب  درک . یم  هیرگ  وا  دایب  اهراب  درک . یم  دای  دوخ  رادافو  راـی  اـهنت  زا  یبوخ  هب  وا  گرم  زا  دـعب  اـهلاس  ربماـیپ 
یم درب و  یم  کشر  وا  رب  هشیاع  دیتسرفب و  هجیدـخ  ناتـسود  يارب  ار  نآ  ياه  تشوگ  دومرف : یم  درک ، یم  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  ربمایپ 

: دومرف یم  یهااگ  دندروآ  یم  يا  هیده  ربمغیپ  يارب  نوچ  هک  تسا  يرگید  روهـشم  تیاور  رد  درک . یم  دای  وا  زا  دایز  ربمایپ  هک  تفگ 
هدادن نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  دنوادخ  دـیامرف : یم  هجیدـخ  هرابرد  ادـخ  لوسر  تسا . هدوب  هجیدـخ  ناتـسود  زا  هک  دـیربب  یئوناب  نالف  يارب 
لاوما دندرک و  بیذـکت  ارم  نارگید  هک  ینامز  درک ، نم  توبن  قیدـصت  دنتـشاد ، رفک  مدرم  هک  یماگنه  رد  دروآ  نامیا  نم  هب  وا  تسا .

حتف زور  رد  درک و  اـطع  نم  هب  ینادـنزرف  وا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  دـندرک و  مورحم  نارگید  هک  یتقو  رد  تشاذـگ  نم  راـیتخا  رد  ار  دوخ 
. دومن روبع  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رازم  رانک  زا  هک  درک  میظنت  يا  هنوگ  هب  ار  تکرح  ریسم  رمغیپ  هکم ،

عبانم

( یناحبس رفعج   ) تیدبا غورف  - 1
عیشت فراعملا  ةرئاد  - 2

( نایرفعج لوسر   ) مرکا ربمایپ  یناگدنز  - 3
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
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. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
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، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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