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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 

 بحث از مصبرف

دس فشؼ ػلن اخوبلی ثىَى یب غیش آى همذاسی است وِ ثِ ػٌَاى خوس  ثبلی هبًذ، ثحث اص هػشف 88هطلجی وِ اص هسألِ 

 .«ٍ یحتبط الحبون ثتطجیمِ ػلی الوػشفیي». اهبم)سُ( دس هتي تحشیش فشهَدًذ: پشداختِ ضَدالحشام أصیذ هي الخوس، ثبیذ 

ّوبى هػشف خوس هػطلح است ٍ ثبیذ ثهِ اسثهبة خوهس     ،اگش وسی لبئل ثِ وفبیت اخشاج خوس ضَد، لْشاً هػشف آى

تیبط دٍم وِ خبهغ ثیي دٍ ثپشداصد. هٌتْی چَى احتیبط وشدًذ ]آى ّن ثِ ًحَ استحجبثی[ وِ ثب حبون هػبلحِ وٌذ ٍ دس آى اح

دس ثب حبون هػبلحِ وٌذ. اههبم)سُ(  بون دّذ ٍ ّن دس هَسد صائذ هطىَن احتیبط است، فشهَدًذ: ّن آى همذاس هتیمي سا ثِ ح

وٌذ، خَة است وِ حبون احتیبط وٌذ ٍ ّش وذام  دّذ ٍ صائذ ثش خوس سا هػبلحِ هی فشهَدًذ: دس خبیی وِ خوس هیاداهِ 

ف خوهس ثشسهذ، دس   هػشف خَدش لشاس دّذ. یؼٌی دس فشؼ هػبلحِ ثب حبون، آى همذاسی وِ ثبیذ ثِ هػشّب سا دس  اص ایي

 دادُ ضَد، دس خْت خَدش هػشف ضَد.ّوبى خْت هػشف ضَد ٍ آى همذاسی وِ ثبیذ ثِ فمشا 

َ ػلی أیّ حبل هػشف خوس، ثٌبثش لَل ثِ وفبیت اخشاج خوس، هؼلَم است ٍ دس فشؼ هػ  ة اسهت بلحِ ثب حبون ّن خه

 حبون احتیبط وٌذ. 

اهب ثٌبثش لَل ثِ ػذم وفبیت خوس، لْشاً آى همذاسی وِ ثبیذ اص طشف هبله ثپشداصد، ثِ ػٌَاى غذلِ است ٍ حىهن هدْهَل   

ضَد؛ اگش لشاس است اوثش سا ثذّذ،  اگش لشاس است الل سا ثپشداصد، ثِ ػٌَاى غذلِ ثِ فمشا دادُ هی ضَد. الوبله ثش آى اخشا هی

وٌذ ثلىهِ ثبیهذ همهذاس هؼلهَم سا      گفتین خوس وفبیت ًوی ضَد. همذاس هْن ًیست؛ اگش ػٌَاى غذلِ ثِ فمشا دادُ هی آى ّن ثِ

 ثپشداصد، لْشاً هػشف آى، هػشف فمشاست. 

شاً ثبیذ خوغ ثیي دٍ هػشف خب همذاس خوس سا ثبیذ ثپشداصد ٍ صائذ ثش خوس سا ّن ثبیذ ثپشداصد، لْ اگش وسی لبئل ضذ وِ ایي

ٍخهَة خوهس سا فهی     است وِ همذاس یه پٌدن سا ثِ اسثبة خوس ثذّذ ٍ صائذ ثش آى سا غذلِ دّذ. ایي دس غَستی وٌذ.

خب خوس ثبثت ًیست، هػشف آى، هػشف خوس ًخَاّذ ثَد ٍ ثبیذ  ً دس ایيالدولِ ثپزیشین؛ اهب ثشاسبس هجٌبی هب وِ اسبسب

 ّوِ سا ثِ ػٌَاى غذلِ دّذ. 

 مسأله بیست و نهم

ثل حیٌئز لَ ػلن همذاسُ ٍ لن یؼلن غبحجِ حته  فهی ػهذد    وبى حك الغیش فی رهتِ ال فی ػیي هبلِ ال هحل للخوس لَ »

 . «...هحػَس تػذق ثزله الومذاس ػي غبحجِ ثإرى الحبون الطشػی أٍ دفؼِ إلیِ

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1396 دی 19تبسیخ:      ...                 الحالل الوختلط ثبلحشام :السبثغ -المَل فیوب یدت فیِ الخوس هَضَع ولی:

نهسألِ ثیست ٍ  :خضئی هَضَع          1439 الثبًیسثیغ  81هػبدف ثب:                                تٌمیح هَضَع هسئلِ                                                -ًْ

 47 خلسِ:                                                                                 )سبل پٌدن خوس(ّطتنسبل 
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پٌح فشؼ  هَضَعبسچَة ّوبى وٌذ ٍ سپس دس چ ایطبى اثتذائبً یه حىوی سا دسثبسُ یه هَضَػی ثیبى هی 89دس هسألِ 

ین ٍ هجتٌیبً ػلی ّهزُ الوسهأل ،   وٌٌذ. پس هب یه هسألِ اغلی داس ضًَذ ٍ حىن آى سا ثیبى هی ٍ پٌح غَست سا هتؼشؼ هی

 گیشد.  پٌح فشع یب غَست هَسد ثشسسی لشاس هی

 تنقیح موضوع مسئله

است وِ اسبسبً ایي هسألِ دسثهبسُ چهِ چیهضی     89خب هْن است، تجییي ٍ تٌمیح هَضَع هسألِ  چِ دس ایي دس دسخِ اٍل، آى

وٌن وهِ ػٌهَاى    ٍ دلیل آى چیست؟ خْت آهبدگی ثشای ٍسٍد دس ایي هسألِ یبدآٍسی هی چیستگَیذ ٍ حىن آى  سخي هی

السهبثغ الحهالل   »ب ایي ػجهبست ضهشٍع ضهذ:    است. ػٌَاى ثحث اص اثتذای اهسبل ث ، هبل حالل هخلَط ثِ حشاماغلی ثحث

. ایي ػٌَاى سا ضشح دادین ٍ گفتین هٌظَس اص حالل هخلَط ثِ حشام چیست؛ اختالط ثِ چِ هؼٌبسهت؛ ثهِ   «الوختلط ثبلحشام

 ّب سا ضشح دادین.  چِ دلیل حالل هخلَط ثِ حشام هتؼلك خوس است. ایي

، دس ٍالغ هشثَط ثِ ػیي هبل حشام است وِ ثب ػیي ههبل حهالل هخلهَط ضهذُ     ضذخب دسثبسُ آى ثحث  یيچِ وِ تب ا آىپس 

غیش هخلَط ضذُ است. پس هَضَع دس اهش ّفتن، ػیي هبل حالل است وِ  گٌذم یب خَگٌذم یب خَ ثب همذاسی اص  هثالًاست؛ 

ضَد. الجتِ ثِ  تطْیش هی ط ضذُ ٍ ثِ حست ادلِ، خوس ثِ آى تؼلك گشفتِ ٍ ثب خوس ایي هبل پبن ٍثب ػیي هبل حشام هخلَ

 ضشط ایٌىِ هبله هبل ٍ همذاس هبل هؼلَم ًجبضذ. 

هَضَع ثحث است، ایي است وِ هبل غیش ثِ غَست حمّی دس رهِ ایي ضخع ثبضذ. حمّهی اص غیهش ثهِ     89چِ دس هسألِ  آى

سا لشؼ گشفتِ ٍ یمیي داسد وِ همذاسی اص اهَال اٍ هتؼلك ثِ غیش  هجلغی سی سبل لجلً اگش وسی گشدى ایي ضخع است. هثال

ضٌبسذ یب همهذاس سا   اص اثتذا ػیي دس وبس ًجَدُ است ٍ اوٌَى یب هبله سا ًوی اسبسبً یؼٌی است ٍ ػیي هبل ّن هَخَد ًیست.

ٍ اگش ًهِ چهِ ثبیهذ     یشثبیذ خوس دّذ یب خ ّنثحث ایي است وِ آیب دس ایي غَست داًذ) فشٍؼ هختلفی داسد( حبل  ًوی

 ؟ ثىٌذ

. وسهی وهِ اص   ثبثت ضذُ است است. یؼٌی حمّی ثشای غیش اص اثتذا دس رهِ ضخع دیگش 89ایي لذس هتیمي اص هَضَع هسألِ 

گیهشد، هطهغَل    ای وِ لشؼ ههی  صُضَد؛ رهِ اٍ ثِ اًذا گیشد، اص ّوبى اثتذا رهِ اٍ ثِ یه حمی هطغَل هی دیگشی لشؼ هی

ثحث ایي است وِ آیب دس ایي فشؼ ّن هثل فشؼ لجلی، ػٌَاى هبل حالل هخلَط ثِ حشام ٍ  سا ثپشداصد.ضَد ٍ ثبیذ ایي  هی

داًذ هبله آى ویست ٍ  خب خبسی است یب خیش؟ یؼٌی هثالً وسی پٌدبُ سبل لجل هجلغی سا لشؼ گشفتِ ٍ ًوی حىن آى دس ایي

ًیهض   خهب  خهبسخی هطْهش ههبل ثهَد، دس ایهي      خوس دس ػیي طَس وِ ّوبى داًذ. آیب گشفتِ؛ همذاس هبل سا ّن ًویاص چِ وسی 

 ؟ ضَد پشداختي خوس هَخت تطْیش ایي هبل هی

سٍغي وِ ثشای خَدش ثَدُ، ثهب   گشمػٌَاى هبل حالل هخلَط ثِ حشام، ظَْس دس اختالط خبسخی اهَال داسد. هثالً غذ ویلَ

ثَدُ ٍ همذاس آى چمذس ثَدُ  وسیداًذ وِ ایي سٍغي ثشای چِ  همذاسی سٍغي وِ ثشای دیگشی است، هخلَط ضذُ است. ًوی

است. ایي اختالط، خبسخی است؛ اختالط اص اثتذا ثیي اػیبى ٍالغ ضذُ است. ایي هَسد، لذس هسلّن اص اهش ّفتن اسهت. طجهك   

ست. یؼٌی اگش یه خب ثِ هؼٌبی لغَی ا گفتین وِ خوس دس آى خب خوس هطْش هبل است، ّش چٌذ هب ًظش هطَْس، لطؼبً دس آى
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خهب ٍاخهت ًیسهت؛ اههب اگهش       ضَد. خوس اغطالحی دس ایي پٌدن ایي هبل سا ثِ ػٌَاى غذلِ ثِ فمشا ثذّذ، هبل اٍ پبن هی

 ّب ثپشداصد.  خب همػَد ثبضذ، ثبیذ ایي سا ثِ ػٌَاى سْن اسثبة خوس ثِ آى خوس اغطالحی دس ایي

لطؼبً  هَسدایي  یب خیش؟ پسست حك دس رهِ ایي ضخع ثبثت ضذُ، وِ ثِ غَاست خب ًیض خوس هطْش هبلی  آیب دس ایيٍلی 

مهی اص اثتهذا دس رههِ ثبثهت ضهذُ اسهت ٍ       ًبظش ثِ ایي فشؼ است وهِ ح  89هسألِ  ٍ یمیٌبً داخل ثحث است. یؼٌی اسبسبً

ضَد؟ آیب رهِ  ضَد ٍ ثمیِ آى حالل هی آیب ایي حك وِ همذاس ٍ غبحت آى هؼلَم ًیست، ثب تخویس پبن هی خَاّین ثجیٌین هی

 ؟ ضَد یب هی ایي ضخع ثشئ

خهبیی   ّست یب ًیست. هَسدی وِ هحهل اخهتالف اسهت آى    89هسئلِ داخل هَضَع  یه هَسد هحل ثحث است وِ آیباهب 

است وِ اثتذائبً اختالط خبسخی ثیي اهَال غَست گشفتِ ٍ ػیي هبل غیش ثب ػیي هبل اٍ هخلَط ضذُ، سپس ایي هبل سا تلف 

شدُ است؛ یؼٌی اص اثتذا ثِ غَست حك دس رهِ اٍ ثبثت ًجَدُ ثلىِ هبل حالل هخلَط ثِ حشام ثَدُ؛ هثالً ّضاس ٍ اص ثیي ث وشدُ

خهب اثتهذائبً    ّب سا اص ثیي ثشدُ ٍ تلف وشدُ است. ایي گٌذم داضتِ ٍ ثب گٌذم هتؼلك ثِ غیش هخلَط ضذُ است. ٍلی ایي گشمویلَ

ٍلتی هبل غیش تلف ضهَد، ثهِ   جذیل ثِ یه حك ثبثت دس رهِ ایي ضخع ضذ. حشام دس رهِ ایي ضخع ثبثت ًجَد ٍلی ثؼذاً ت

اػتجبس هَي أتلف هبل الغیش فَْ لِ ضبهي، ایي ضخع ضبهي هبل غیش است. آى ػیٌی وِ دس اختیبس ایي ضخع ثَد ٍ هتلؼك ثِ 

  ضَد.  غیش ثَد، ثؼذ اص تلف، دس رهِ ایي ضخع ثبثت هی

 داخل است یب ًِ؟ 89ّن دس هَضَع هسألِ آیب ایي هَسد لزا ثحث ٍالغ ضذُ وِ 

خبسج اسهت؛ یهه ههَسد یمیٌهبً داخهل دس       89خب سِ هَسد داسین وِ یه هَسد لطؼبً اص هسألِ  دس ایيوأى ثِ ػجبست دیگش 

خبیی  خبسج است، آى 89است؛ یه هَسد ّن هحل اختالف است. آى هَسدی وِ لطؼبً اص هَضَع هسألِ  89هَضَع هسألِ 

وِ دس ػٌَاى حالل هختلط ثِ است وِ اختالط خبسخی ثیي ػیي هبل خَدش ٍ ػیي هبل غیش حبغل ضَد. ایي هَسدی است 

خبیی ثَد وِ ػیي حشام ثب ػیي حالل، خبسخبً هخلَط ضَد. پس ایي هَسد  ّبی گزضتِ ًبظش ثِ آى گیشد؛ ثحث حشام لشاس هی

 ضَد.  است ٍ ػٌَاى حالل هخلَط ثِ حشام ضبهل آى هی« السبثغ»خبسج است ٍ هشثَط ثِ  89لطؼبً اص دایشُ هسألِ 

ت ٍ آى دس خبیی است وِ حمی اص اثتذا دس رهِ ثبثت ضَد. یؼٌی اص اثتذا اسبسبً ػیٌی ًجَدُ ٍ سپس یه هَسد لطؼبً داخل اس

است. یؼٌهی   89تجذیل ثِ رهِ ضذُ ثبضذ، ثلىِ اص اثتذا ایي هبل سا لشؼ گشفتِ ثَدُ است؛ لطؼبً ایي داخل دس هَضَع هسألِ 

خب ػٌَاى هبل حالل هخلَط ثهِ   داًذ وِ چمذس است. دس ایي ًویاص اثتذا ثِ ػٌَاى یه حك دس رهِ اٍ ثبثت ضذُ، هٌتْی االى 

خبسخی است. یؼٌی ٍلتی وهِ   اختالططجك اغطالح، ایي ػٌَاى فمط هشثَط ثِ  ضذوٌذ؛ چَى ػشؼ  حشام ثش آى غذق ًوی

ثبثهت  ٍ حك غیش دس رهِ اٍ اختالط دس خبسج ثیي اػیبى غَست گیشد. پس دس خبیی وِ ضخع اص اثتذا ایي سا لشؼ گشفتِ 

خب ّن اگهش خوهس دّهذ     ضَد وِ آیب دس ایي خب ثحث هی ضذُ ٍلی االى هؼلَم ًیست وِ آى حك چمذس ثَدُ؛ آى ٍلت دس ایي

 است.  89پس ایي هَسد یمیٌبً داخل دس هَضَع هسألِ ؟ ضَد هی رهِ اٍ ثشئ

اص اٍل ػیي ههبل غیهش ثهب    ّست یب ًِ، خبیی است وِ  89آى هَسدی وِ هحل اختالف است وِ آیب داخل دس هَضَع هسألِ 

ُ اسهت.  ّبی غیش سا اص ثیي ثشد ّبی خَدش ٍ گٌذم ػیي هبل اٍ هخلَط ضذُ ٍلی ثؼذاً آى هبل سا تلف وشدُ است. هثالً گٌذم
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ثلىهِ ثهِ   ضَد. یؼٌی حشام اص اثتذا دس رهِ اٍ ثبثت ًطذُ  خب ثب اتالف هبل غیش، ایي حك ثِ گشدى اٍ ٍ دس رهِ اٍ ثبثت هی ایي

 ثَدُ، ٍلی ثؼذ اص تلف ثِ رهِ اٍ هٌتمل ضذُ است. غَست ػیي 

ٍلتی ػیي هَخَد است، رهِ هؼٌب ًذاسد؛ ایي ضخع ٍظیفِ داسد وِ ایي ػیي سا ثِ غبحجص ثشگشداًذ ]دس غَستی وِ همهذاس  

ضَد؛ یؼٌی ثِ گشدى هتلف است وِ  ثِ رهِ ضخع هٌتمل هی یي سفتِ ثبضذ،هبل هؼلَم ثبضذ[. اهب اگش ػیي هَخَد ًجبضذ ٍ اص ث

ثبیذ ایي سا ثِ غبحجص ثشگشداًذ. ثحث ایي است وِ آیب ایي هَسد داخل دس آى فشضی است وِ خوس هطْش هبل است، یؼٌی 

ایي هثل آى فشضی است وِ حىن ثجَت حك ثش رهِ اص اثتهذا،  ضَد یب ایٌىِ  حىن هبل حالل هخلَط ثِ حشام ثش آى ثبثت هی

 ضَد. ثش آى خبسی هی

 اختالف شیخ انصبری و محقق همدانی

ضهَد؛ یؼٌهی    خب اختالف است؛ هشحَم ضیخ اًػبسی هؼتمذ است وِ ایي هَسد ثِ هبل حالل هخلَط ثِ حشام هلحهك ههی   ایي

ضَد. دس همبثل هشحَم ضیخ، هحمك ّوذاًی لبئل است وِ ایي هَسد هثل خبیی است وهِ اص اثتهذا ثهِ     خوس دس آى ثبثت هی

هتؼلك خوس ًیست. ػوذُ ایي است وِ چشا ایي طَس است؟ چشا هشحهَم ضهیخ    ِ اٍ ثبثت ضذُ است، لزاغَست حك دس ره

ضَد وهِ اص اثتهذا ثهِ     هحلك ثِ خبیی هیگَیذ  ایي هَسد سا ثِ هبل حالل هخلَط ثِ حشام هلحك وشدُ ٍلی هحمك ّوذاًی هی

 غَست حك دس رهِ اٍ ثبثت ضذُ است. 

 مبنبی اختالف

ثبیذ ثجیٌین دس ایهي لسسهن اص خوهس     ّوذاًی سا هجتٌی وشدُ ثش ایٌىِهشحَم آلبی خَیی، اختالف ثیي هشحَم ضیخ ٍ هحمك 

آیهب ّوبًٌهذ سهبئش     ؟ضهبى چگًَهِ اسهت    ]یؼٌی خوس حالل هخلَط ثِ حشام[ ًحَُ هبلىیت غبحجبى خوس ًسجت ثِ سْن

دس ثبة هؼذى، وٌض، غَظ ٍ اهثبل رله، هطَْس هؼتمذًهذ   داسد؟گیشد یب ثب آًْب فشق  هَاسدی است وِ خوس ثِ آًْب تؼلك هی

غبحجبى خوس، هبله یه پٌدن هبل ثِ ًحَ ضشوت ٍ اضبػِ ّستٌذ. هثالً ّویي وِ هبل اص هؼذى استخشاج ضهذ، ثهِ سهجت    

حجبى استخشاج، یه پٌدن ایي هبل ثِ ًحَ اضبػِ ثشای غبحجبى خوس است ٍ تب صهبًی وِ ایي یه پٌدن خذا ًطَد ٍ ثِ غب

تَاى دس ثمیِ اهَال تػشف وٌذ. صیشا ایي تػشفس ثذٍى ارى دس هبل ضهشیه اسهت.    آى دادُ ًطَد، ایي ضخع ]هستخشج[ ًوی

 ضَد.  اضتشان دس هبلىیت ثیي هستخشج ٍ اسثبة خوس پیذا هیپس طجك ایي ًظش، ثِ سجت استخشاج 

گَیٌذ ّوهیي   یؼٌی هی ام ًیض ّویي طَس است.ویفیت هبلىیت غبحجبى خوس دس حالل هخلَط ثِ حشیه ًظش ایي است وِ 

وِ اختالط خبسخبً ٍالغ ضذ ٍ هبل اٍ ٍ هبل غیش ثب ّن هخلَط ضذًذ، غبحجبى خوس اص ّوبى لحظِ، ثِ ًحَ اضهبػِ هبلهه   

 یه پٌدن ایي هبل ّستٌذ. 

ضَد؛  وِ هبلىیت غبحجبى خوس دس هبل حالل هخلَط ثِ حشام، ثِ هدشد اختالط حبغل ًوی ًظش دیگش ایي استدس همبثل، 

وهِ هتػهذی تطْیهش ٍ ادا      صهبًیّوبى یؼٌی خَاّذ خوس سا ثذّذ ٍ هبل خَد سا پبن وٌذ،  صهبًی وِ ایي ضخع هی ثلىِ

 ضَد.  ضَد، آى هَلغ هله غبحجبى خوس هی خوس هی

ثِ بسی وِ لبئل ثِ خوس ضذُ ٍ هحمك ّوذاًی وِ دس ایي هَسد لبئل ثِ خوس ًطذُ، اختالف ضیخ اًػ ثِ ًظش هحمك خَیی

اص حیث هبلىیت اسثبة خوس چِ هجٌبیی سا اختیبس وٌهین.  هب ثِ طَس ولی دس هبل حالل هخلَط ثِ حشام،  وِ گشدد ثشهیایي 
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ثگهَیین صههبى ادا     ّستٌذ؛ یب ایٌىِهدشد االختالط اسثبة خوس ثِ ًحَ اضبػِ هبله یه پٌدن ایي هبل ِ ث ایي وِ ثگَیین

ضشوتی دس وبس ًیست؛ حشام ٍالؼی  ضَد ٍ اال تب آى صهبى خبسخی خوس ٍ تطْیش هبل، اسثبة خوس ثِ ًحَ اضبػِ هبله هی

تب صهبًی وِ ایي ضخع خوس سا ًپشداختِ تب هبل اٍ پبن ضَد، هتؼلك ثِ ّوبى هبله ٍالؼی خَدش است. هٌتْی ضبسع ایي 

آى هبله ٍالؼی دیگش هبلىیت ًذاسد ٍ اسثبة خوس هبلهه   دّذ، وأىّ لشاس دادُ، ٍلتی ایي ضخع یه پٌدن سا هیوِ ساُ سا 

 ضَد.  ایي یه پٌدن هبل هی

هلىیت خوس دس هبل حالل هخلَط ثِ حهشام، هثهل هلىیهت خوهس دس     طجك هجٌبی اٍل وِ ضیخ اًػبسی ثِ آى لبئل ضذُ، 

خب ٍخِ ثشای خوس ّست. صیشا ایي خوس ثودشد اختالط  ي هجٌب سا ثپزیشین، ایيرله است. اگش ای هؼذى ٍ غٌیوت ٍ اهثبل

اًذ. ثؼذ اص آى وهِ   ثبثت ضذُ است؛ اص ّوبى اثتذا ایي خوس ثِ گشدى ایي ضخع آهذُ ٍ اسثبة خوس هبله ایي همذاس ضذُ

 ضَد.  پبن ٍ تطْیش هی ضَد. لزا ثب دادى خوس ایي هبل ضَد، لْشاً آى خوس ثِ رهِ اٍ هٌتمل هی ایي هبل تلف هی

ضَد ثلىِ ثِ ادا  خبسخی هبلىیت  خوس ثشای غبحجبى خوس ثِ ًحَ اضبػِ ثبثت ًوی ،هدشد اختالطِ طجك ًظش دیگش وِ ث

ثشای ّوبى هبلهه ٍالؼهی ثهَدُ.    هبل خب الٍخِ للتخویس. ثشای ایٌىِ تب لجل اص تخویس ایي  ضَد، ایي اسثبة خوس پیذا هی

 تَاًذ ثبػث تطْیش هبل ضَد.  ثگَیین ایي خوس ووبوبى ثِ گشدى اٍ ّست ٍ هی اص تلفپس وِ  ًطذُپس خوس ثبثت 

 

 

«الحوذ هلل سة الؼبلویي»  


