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 نؿصُم چَارم #انام دهم"

 

 زضعت انام زؽو 

 

 

 

 

 

 صالصٌ ای از زىطگی انام دهم

 

 ىام : زؽو

 ىام پطر : ؾلی ةو اةیعالب 
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 ىام نادر : لاظهٌ زٍعا #س"

 ؿَعت : نذتتی

 کيیٌ : اةُنسهط

 نسل تُلط : نطیيٌ

 زنان تُلط : ىیهٌ رنضان ؼال ؼُم ٍذعی

 ؼالگی 74ٍذعی در  05صمع ؼال  82زنان ؿَادت : 

 نسل ؿَادت : نطیيٌ

 دهران زیات : 

 ؼالٍـت  ؾصع پیانتع زطهد

 ٍهعاٍی ةا پطر زطهد ؼی ه ٍمت ؼال

 ؾصع انانت زطهد دً ؼال

 ٍهؽع 47ٍهؽاران آن زضعت : 

 دصتع 4پؽع ه  91لعزىط ؿانل  91لعزىطان آن زضعت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کُدکی آن زضعت

 

دی در نطیيٌ ةدطىیا آندط کدٌ ؿدتاٍت     در پاىغدٍهیو ؿب رهضان ؼال ؼُم ٍذعی ىُزا

رؼُل صطا داؿت . ٍيگانی کٌ اه ةٌ دىیا آنط آن زضدعت  لعاهاىی ةٌ دط ةغرگُار صُیؾ 

در اىتؼار ةازگـت اه ةُدىدط تدا ىدام     در ؼمع ةُد ، زضعت لاظهٌ #س" ه زضعت ؾلی 

 هی را ةعگغیيط  .
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لعنان داد تا گُؼميطی ةؿط از آىکٌ رؼُل صطا از ؼمع ةازگـت ه صتع هالدت اه را ؿيیط 

را ذةر ىهُدً ه ظمل را ؾویوٌ ىهایيط ه ؼدسػ گُؿدت اه را ةدیو لویدعان ه تَیطؼدتان      

 توؽیم کييط .

 اةو ؿَع آؿُب در کتاب صُةؾ آهردً اؼت :

ةؿط از آن کٌ پیانتع در اىتؼار ىغهل دتعئیل ةُد ةدا آندطن هی پعؼدیط : کدُد  را چدٌ      

ط ٍارهن#ؿتع" ةُد کٌ در ؾعةی نؿيی آن زؽو نی ةيانیم؟ دتعئیل پتؽش داد : ىام لعزى

 ، ىام اه را زؽو ةگظار ! ؿُد ، چُن ؾلی ىؽتت ةٌ تُ نحل ٍارهن اؼت ىؽتت ةٌ نُؼی

الواب ایو انام ٍهام را توی ، نذتتی ، ؼتط اکتع ، انیع ه ... ذکع ىهدُدً اىدط . کيیدٌ آن    

 زضعت اةُنسهط ه پیانتع اه را اةانسهط نی ىانیطً اؼت .

 

 

 رلتار پیانتع ةا ىًُ ٍایؾ

 رهایت ؿطً اؼت کٌ لعنُد :#السؽو ه السؽیو ؼیطی ؿدتاب اٍدل الذيدٌ"    از پیانتع 

 زؽو ه زؽیو ؼعهر دُاىان ةَـت ٍؽتيط .

آهرد ه گمدت : ةدٌ     را ىدغد پیدانتع    گُیيط یک رهز لاظهدٌ #س" ،زؽدو ه زؽدیو    

ؾدغت ه ؿدعو ه صدتع ه     لعزىطان صُد ٍطیٌ ای نعزهت لعنا.پیانتع لعنُد : ةدٌ زؽدو  

 رلتار نؽالهت آنیغ ه ةٌ زؽیو ؿذاؾت ه ديگاهری ه دلیعی را ٍطیٌ ىهُدم .

در کتاب صسیر صُد از یکی از صساةٌ رؼُل اللٌ رهایت کدعدً اؼدت کدٌ رهزی    ةضاری 

 پیانتع را دیطم کٌ زؽو را ةع پـت صُد ؼُار کعدً ه اه را راً نی ةعد .

ای ظمل چٌ نعکب ةليدط نعتتدٌ ای را ةدعای ؼدُاری     نعدی از صساةٌ رؼُل اللٌ گمت : 

 اىتضاب ىهُدً ای !

زؽو ه زؽدیو را ةدع ده زاىدُی      اةُذر فماری رهایت کعدً اؼت کٌ دیطم رؼُل صطا 

صُد ىـاىیطً ه نی گُیط ٍع کػ زؽو ه زؽیو را دهؼت داؿتٌ ةاؿط آتؾ دَديم ةدع   

 ةٌ هؿع دَيم صُاٍط الکيط . اه زعام گعدد ه ٍع کػ ةا آىَا دؿهيی هرزد صطاهىط اه را

 

 دهران پع آؿُب
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دهران کُدکی آن زضعت ةا ههایؽ تلش ه داىگطازی ٍهعاً ةُد ، ٍيُز ٍـت ؼال از ؾهدع  

را  اه ىگظؿتٌ ةُد کٌ دط ةغرگُارش زضعت نسهط ةٌ نلکُت اؾلی پیُؼدت ه زؽدو   

 در فم از دؼت دادن اه ةا کُلٌ ةاری از زغن ه اىطهً ةاهی گظاؿت .

نَدادعیو ه  در فطیع صم پطرش را ةٌ صاللت اىتضاب ةعگغیطً ةُد انا   پیانتع  ٍع چيط

را ةٌ صاللدت اىتضداب کعدىدط . اندام      اىصار ةٌ کالم رؼُل صطا تُدَی ىيهُدً ه دیگعی

ةا ایيکٌ کُدکی صعدؼال ةُد ةٌ نؽذط پیدانتع رلدت ه ره ةدٌ اةدُةکع ىهدُد ه        زؽو 

 ةیا ! گمت : ای فلصب از نيتع پطر نو پاییو

یکی از زاضعان در نؽذط اه را گعلت ، انا اةُةکع ةا صُىؽعدی گمدت : ای ظمدل راؼدت    

 نی گُیی چُىکٌ ایو نيتع نتؿلن ةٌ دط تُؼت ه نو ةیَُدً ةاالی آن ىـؽتٌ ام !!

در ظُل صاللت صلیمٌ اهل ه دهم ه ؼُم ؼسعی   ؼالَای کُدکی ه دُاىی انام زؽو 

، صاىدٌ ه   از اؾهدال ىاؿایؽدت ؾحهدان ؿدؿلٌ هر ؿدط      ؿط تا ایيکٌ آتؾ صـم نؽلهاىان

 کاؿاىٌ ایو صلیمٌ دىیا دهؼت را صاکؽتع ؼاصت .

چُن ؾهار یاؼع و نالک اؿتع ه نسهط ةو اةدُةکع ةدٌ رٍتدعی      ةغرگان صساةٌ پیانتع 

ییدع  را تقنؽلهاىان ىاراضی ؿَعٍای اظعاو ةٌ نطیيٌ آنطىط تدا رلتدار ىاؿایؽدت صلیمدٌ     

ندی صُاؼدت ؾحهدان را ةدا       حهان را نساصعً کعدىط ، زضعت ؾلی صاىٌ ؾآىَا  .دٍيط

نانُریت داد تدا ةدٌ صاىدٌ اه هارد      ةٌ انام زؽو نضالمان آؿتی دٍط ، ةٌ ٍهیو ؾلت 

در زالی نی صُاؼت ةٌ درهن صاىٌ ةعهد کدٌ    ؿُد ه پیقام هی را ةعؼاىط . انام زؽو 

 یمٌ ةُد .آىذا در نساصعً ؿهـیعٍای ةعان نضالمان صـهگیو صل

ةدٌ  انا زضعت ةا ؿذاؾت ذاتی صُد از نیان ایو ؼیل صعهؿان ؾتُر کعد ه پیقام پطر را 

ؾحهان رؼاىیط ، ٍع چيط صلیمٌ صلك هؾطً ىهُد ه ةا ایو ؾهل صائياىٌ صُد گُر صدُیؾ  

 را ةٌ دؼت صُد کيط .

ؼال  ؼعاىذام نؽلهاىان صـهگیو ؾحهان را ةٌ هتل رؼاىطىط ه ةؿط ه ةؿط از ةیؽت ه پيخ

را ةٌ صاللدت نيصدُب ىهُدىدط ه ةدا اه ةیؿدت کعدىدط . ةدا ایدو ةیؿدت            زضعت ؾلی 

اصتاللات نؽلهاىان ىٌ تيَا کاٍؾ ىیالت ، ةلکٌ گؽتعدً تع ؿط ه آن زضدعت در ظدُل   

صُیؾ در زال ىتعد ةُد ةعدُری کدٌ نؽدلهاىان    پيخ ؼال صاللت صُد نطام ةا دؿهيان 

 .ٍیچگاً رهی آرانؾ ه آؼایؾ را ىطیطىط 

در ديگ دهل زضعت ؾلی ةٌ لعزىط صُد#نسهطةو زيمیٌ" دؼتُر داد تا پعچم دؿدهو  

لعندان داد تدا     را پاییو آهرد . انا نسهط کاری از پیؾ ىتعد ، زضعت ةٌ اندام زؽدو   
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پعچم را پاییو ةیاهرد ، انام زؽو ةا یُرش داىاىٌ ای ةٌ هلب ؼدساً دؿدهو پدعچم را از    

طر آهرد ةعُری کٌ ایو انع را ؾانل نَهدی در ؿکؽدت   پعچهطار ایـان گعلت ه ةٌ ىغد پ

 دؿهو ىانیطً اىط .

 

 دهران صاللت

در نؽذط کُلٌ ؿدط    ههایؽ تلش ه نصیتت ةاری کٌ ؾاهتت ةاؾث ؿَادت زضعت ؾلی 

در   ه تا صاللت انام زؽو ادانٌ یالت ، ةؿط از ؿکؽت صُردن دؿهيان زضعت ؾلی 

آن زضعت در نؽذط کُلٌ ه صاکؽدساری اه  دهل ه ىَعهان ه صمیو ه ؿَادت ديگَای 

 ةیؿت ىهُدىط .  ، ؿیؿیان آن زضعت ةا انام زؽو 

در ناً رنضان ؼال چَلم ٍذعی انانت را پظیعلت ه لعندُد    ةطیو تعتیب انام زؽو 

: ةٌ ؼضيان نو ةا دل ه دان گُش کيیط ه لعناىم را پظیعا ؿُیط ، نو ةا کؽداىی کدٌ ةدا    

      کيم ه ةا دهؼتان اه ةیؿت صُاٍم ىهُد .  پطرم ديگیطً اىط ىتعد نی

 

 تـطیط اصتالو انام ةا نؿاهیٌ

اندام  نؿاهیٌ ؿساٍی را کٌ تؿطاد آىعا ةالـ ةع پيذاً ٍغار ىمع ذکع ىهُدً اىط ةعای ديگ ةدا  

آنادً کعد ه لعناىطٍی آن را صُد ةع ؾَطً گعلت ، انا انام کٌ ذاتاو صلر ظلب ه از ديگ 

نؿاهیٌ کٌ ةٌ نؿاهیٌ ىُؿت تا اه را ةٌ پای نیغ نظاکعً ةکـاىط . انا  گعیغان ةُد ىانٌ ٍایی

 . از نظاکعً صُدداری نی کعدصُد را ةعتع ه ىیعهی صُیؾ را کارآنطتع نی داىؽت 

نظاکعات صلر را ةی لایطً دیط ، تصهیم ةٌ ةؽیخ ؼساً گعلت.   ةؿط از آىکٌ انام زؽو 

نـضصی ىطاؿتيط ه پای ةيط ؾوایط جداةتی   ؼساٍیاىی کٌ گعد انام دهؽ ؿطً ةُدىط ٍطو

ىتُدىط ،انا ؼعةازاىی کٌ در اظعاو نؿاهیٌ دهؽ ؿطً ةُدىط ةا هدُد آىکدٌ آىَدا ىیدغ تداةؽ     

آئیو ه نؽلک صاصی ىتُدىط هلی ةٌ ؾلت ایيکٌ لعناىطٍان کارآنط ه نصدههی داؿدتيط ،   

 ػاٍعاو نی تُاىؽتيط نُلویت ةیـتعی در ىتعد داؿتٌ ةاؿيط .

دَت پیعهان انام ةیـتع دچار تعدیط ةُدىط و تا ایيکٌ دلتؽدتٌ ديدگ ةاؿديط    ةٌ ٍهیو 

 انام کٌ آىَا را نعدد نی دیط ره ةٌ ایـان ىهُد ه گمت :

ای نعدم ؿها ةا نو ةیؿت ىهُدیط کٌ اگع صالح دیطم صلر ىهایم ه اگع نصلست داىؽتم 

کيم ةٌ صطا ؼُگيط کٌ در دل نو کیيٌ ٍیچ نُنيی ىیؽدت ه ةدطصُاً ٍدیچکػ    ديگ 

ىهی ةاؿم ، ؿها ىیغ ؾياد ه دؿهيی ةا ٍیچیدک از نؽدلهاىان ىطاؿدتٌ ةاؿدیط ه نتمدع       
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ةٌ ةَاىٌ ایيکٌ اه ندی صُاٍدط     کٌ در ؼساً انام زؽو ىـُیط . در ایو ٍيگام صُاردی 

تيط : تُ ٍم چُن پدطرت کدالع ؿدطً ای !    ىهُدىط ه گمصلر کيط ةع هی ؿُرش ةا نؿاهیٌ 

 نظاکعً ای ةا نؿاهیٌ صُرت ىگعلتٌ ةُد . در زالی کٌ ٍيُز ٍیچگُىٌ

دانيٌ ؿُرش ةاال گعلت ، تا آىذا کٌ آىَا ةٌ صیهٌ آن زضعت ریضتيط ه انُال ه اؼدتاب  

دادىدط . در ایدو اجيدا    ؿضصی اه را فارت ىهُد ه ؾتا را از دهؿؾ کـیطً ه هی را دؿيام 

از صُارج از تيَایی ایـان ؼُء اؼتمادً ىهُد ه ةٌ اه ىغدیک ؿط ه ةع پای هی ضعةٌ  یکی

 ای لعهد اهرد .

ٍع چيط یاران انام ضارب را ةٌ هتل رؼداىیطىط ، اندا اندام نذدعهح ه زصهدی ةدٌ ندطائو        

ةازگـت ه از ایيکٌ یاران صُد را ةی هلا نی دیط تصهیم گعلت ةا نؿاهیٌ صلر ىهایدط . از  

نؿاهیٌ لعناىطٍان ؼساً انام را ةا هؾطً ه هؾیدط لعیدب دادً ه آىَدا را از اندام      ظعو دیگع

 دهر ىهُدً ةُد.

 

 صلر انام ةا نؿاهیٌ

ٍذعی پیهان ىانٌ صدلر ةدیو اندام ه نؿاهیدٌ انضداء       79رةیؽ االهل ؼال  80ؾاهتت در 

 گعدیط ، انا نؿاهیٌ صلك هؾطً ىهُد ه ةٌ ٍیچیک از تؿَطات صُیؾ ؾهل ىکعد .

 صلر ىانٌ انام ةا اه از ایو هعار اؼت : نتو

نؿاهیٌ نتؿَط نی ؿُد کٌ در نیان نعدم ةا ؾطل ه ؾطالت زکُندت کدعدً ه ةدٌ     -9

 کتاب صطا ه ؼيت پیانتع پیانتع ه ؼیعً داىـیيان صالر اه ؾهل ىهایط .

ىتایط داىـیيی ةعای صاللدت اىتضداب کيدط ه ةؿدط از اه      نؿاهیٌ ةؿط از نعگ صُد -8

 ةایط ةٌ صاللت ةعؼيط .  سػ ةعادرش زؽیو ه ؼ  انام زؽو 

یاران ه ؿیؿیان ؾلی ه لعزىطاىؾ در انان ةاؿيط ه نؿاهیٌ ىتایدط ىؽدتت ةدٌ آىَدا      -1

 اذیت ه آزار ىهایط .

چٌ در ىَدان ه    نؿاهیٌ نتؿَط نیـُد کٌ ٍیچ تُظئٌ ای ةع ؾلیٌ لعزىطان ؾلی  -7

 چٌ در آؿکار پایٌ ریغی ىيهایط .

َط ؿط کٌ کلیٌ نماد ایو صلر ىانٌ را رؾایت کيط ه صطاهىط را ةٌ در پایان آن نؿاهیٌ نتؿ

ؾيُان ؿاٍط در ىؼع آهرد .نسل ؾوط ایو هعارداد ىغدیکی ةقطاد کيُىی ه نطائو پایتضدت  

 ؼاةن ؼاؼاىیان ةُدً اؼت . ةؿط از آىکٌ انام هعارداد را انضا کعد ةٌ کُلٌ ةازگـت .
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   ؼمعٍای انام زؽو 

#لاصدلٌ  ةار از نطیيٌ ةٌ نکٌ پای پیادً  80ر ظُل زیات صُیؾ د  زضعت انام زؽو 

 کیلُنتع اؼت"ؾغیهت ىهُد ه صاىٌ صطا را زارت کعد . 005ایو دهؿَع هعیب ةٌ 

ام در ديگ دهل در کيار پطرش ديگیط ه در ىتدعد صدمیو ؿدعکت ىهدُد ، ؼدسػ ةدٌ       

 یهت ىهُد .ٍذعی از کُلٌ ةٌ نطیيٌ ؾغ 79ديگ ةا صُارج ةٌ ىَعهان رلت ه در ؼال 

در زنان صاللت ؾهع ؿعکت داؿت ، ٍعچيدط انیعنُنيدان اه را   در ديگَای صطر اؼالم 

 . ةٌ زمغ دان تاکیط نی کعد تا ىؽل نُنيان نيوعؽ ىگعدد

اه زناىی ٍم پا ةٌ پای ؾتطاللٌ زةیع ةا لـکعیان اؼالم در آلعیوا لتُزاتی اىذام دادً ةُد . 

زىطگی ىهُد ه اؼدالم ه آداب آىدعا ةدٌ    ر نطیيٌ زؽو نطت دً ؼال صاللت کعد ه د انام

 نؽلهاىان آنُزش داد .

ُد ه در اه ةؽیار ؼلیم اليمػ ، صُش ةیو ، صلر دهؼت، ةا گظؿت ، صتُر ه ةدا ههدار ةد   

عُری کٌ از ىؼع چَعً ؿدتیٌ پیدانتع ةدُد ، اصالهداو ىیدغ ةدا اه       ؾلم ه آگاٍی از دیو ٍهاى

 نـاةَت لعاهان داؿت .

 

 

 ؿَادت آن زضعت

ر رهایات آنطً اؼت کٌ آن زضعت را ٍمتاد نعتتٌ نؽهُم ىهُدىط هلی کداری از پدیؾ   د

ىتعدىط ، تا ایيکٌ نؿاهیٌ یکی از ٍهؽعان هی #دؿطً دصتع اؿؿث" را لعیدب دادً ه ةدٌ اه   

هؾطً پُل ه جعهت داد ه گمت : در صُرتی کٌ ةتُاىط انام را نؽدهُم کيدط اه را ةدٌ ؾودط     

 پؽعش یغیط در صُاٍط آهرد.

یکی از ؾللی کٌ نؿاهیٌ را ةع آن داؿت کٌ دؼت ةٌ ایو اهطام ىادُاىهعداىٌ ةغىط ، یکی از 

ةيطٍای هعارداد صلر ةدا اندام ةدُد . چُىکدٌ در آن صدلسيانٌ نتؿَدط ؿدطً ةدُد ىتایدط          

داىـیيی ةعای صُد اىتضاب ىهایط . نؿاهیٌ ةٌ ؾلت ایيکٌ نعگ صُد را ىغدیک نی دیط ه 

عای لعزىطش یغیط ةیؿت گیعد تصهیم گعلدت تدا اندام را ةدٌ     نی صُاؼت ٍع چٌ زهدتع ة

 ؿَادت ةعؼاىط ، ةٌ ٍهیو دَت ایو ىوـٌ ؿُم را ظعح کعد .

یکی از ٍهؽعان نتؿطد انام دؿطً دصتع اؿؿث ةُد ، یک رهز نؿاهیٌ ؼدم کـديطً ای را   

ط کٌ از پادؿاً رهم دریالت ىهُدً ةُد ةٌ اه داد ، دؿطً ٍم ؼدم را در آب ریضدت ه لعزىد   

 رؼُل صطا را نؽهُم ىهُد .
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انام چيط ؼاؾت ةؿط از آىکٌ از نؽهُنیتؾ گظؿت ، ازؽاس ىهُد کدٌ ٍيگدام ندعگؾ    

 ةٌ نلکُت اؾلی پیُؼت .لعا رؼیطً اؼت ، تا ایيکٌ 

: ایدو ده #زؽدو ه زؽدیو" یکدی از آب     زطیحی از پیانتع رهایت ؿطً اؼت کٌ لعندُد  

 ؿَیط صُاٍط ؿط ه دیگعی از تـيگی!

   لعزىطان انام زؽو ٍهؽعان ه 

زن ذکع کدعدً اىدط . هلدی تؿدطاد ایـدان را اهدُال        755تا  805تؿطاد ٍهؽعان انام را از 

 ىمع ةیـتع ىهی داىيط . 47از صسیر 

ىمع دصتع ه ةویٌ پؽدع ةدُدً اىدط ، اندا ةعصدی از       0ىمع ىُؿتٌ کٌ  94اهالد آن زضعت را 

 ىمع ذکع ىهُدً اىط . 90تو ه ةعصی  91نُرصان تؿطاد لعزىطان ایـان را 

در نیان لعزىطان ذکُر انام یکدی هاؼدم اؼدت کدٌ در کدُدکی در صدسعای کدعةال ، در        

 ةُد ؿَیط ؿط .  زالیکٌ در نؿیت ؾهُی ةغرگُارش انام زؽیو 

 

   آرانگاً انام زؽو 

ىغدیدک  گعدیط ه ازؽاس کعد کٌ ؼداؾت ؿدَادتؾ   نؽهُم   ةؿط از ایيکٌ انام زؽو 

را در کيار نغار رؼُل صطا دلو ىهایيط ، هلی تاکیط کدعد کدٌ اگدع    اؼت هصیت ىهُد هی 

اه را در آىذا ةٌ صا  ةؽسارىط ، صاىُادً اش اصعار ىيهایيدط ه اه را ةدٌ    نضالمان ىگظاؿتيط

زذانت ةویؽ ةعدً ه در آىذا ةٌ صا  ةؽسارىط ، انام گمت : نو نایل ىیؽتم کٌ ةٌ اىطازً 

 صُىی از کؽی ریضتٌ ؿُد .

زلت آن زضعت ، ؿیؿیان هی اه را ةٌ نغار پیانتع ةعدىط تا دلو ىهایيط ، اندا آل  ةؿط از ر

 ؾهعان کٌ ةٌ رهایتی ؾایـٌ در ةیو ایـان ةُد ىگظاؿتيط ایو کار صُرت پظیعد .

آنطً اؼت کٌ ؾایـٌ لعنان داد تا ديازً انام را تیعةاران ىهایيط ، ةؿط از  ؿیؿٌدر رهایات 

لعندُد : کدٌ اگدع      دؽط انام اصاةت ىهدُد. اندام زؽدیو    ایو دؼتُر ، چيطیو تیع ةٌ 

ىهی دادم کٌ چيیو دؽدُراىٌ گؽدتاصی ىهدُدً ه ةدٌ     ؼمارش ةعادرم ىتُد ةٌ ؿها ادازً 

انام ٍهدام را در هتعؼدتان ةویدؽ در ددُار     ديازً ةعادرم اٍاىت ىهاییط . ؾاهتت ديازً آن 

ٌ ةؿدط زیارتگداً ؿدیؿیان    کٌ از آن تاریش ةد هتع نادرش لاظهٌ زٍعا #س" ةضا  ؼسعدىط 

 دَان گعدیط .

ظالیدی  ةع رهی نغار ایـان در زنان ؼلذُهیان ةارگاً ةا ؿکٍُی کٌ در آن ضدعیر  ةؿطٍا 

آن را ناىيدط ؼدایع ةودا     هعار داؿت ؼاصتيط . هلی پػ از پیعهزی هٍاةیان در ؾعةؽدتان  
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ن تُؼدط  نتتعکٌ صعاب ىهُدىط ه ةا صا  یکؽان ؼاصتيط . ٍع چيط ةٌ تدازگی ةوایدای آ  

ؿیؿیان آن زضعت در هتعؼتان نغةُر پیطا ؿطً ه زائعاىی کٌ ةٌ زیارت نـداٍط نتتعکدٌ   

 ؾازم نطیيٌ نی ؿُىط از نغار آن زضعت ىیغ ةازدیط ىهُدً ه آن را زیارت نی ىهایيط .


