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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

همه به نوعی مبتال به اشکال است. محقق  هایی که به اشکال مربوط به التزام به سنخ الحکم داده شده تا اینجاعرض کردیم پاسخ

 :یدوگا میر یی یکن، یعداندناصحیح می کند ودرباره معنای سنخ الحکم، هر دو را ابطال می بیان دو احتمالو ضمن تدائا هانی ابفاص

  .شودیمترتب نای بر آن منحن فیه فایده هر چند معقول و صحیح است اما در ما فرمایدری را میگست و دیاساسا معقول نی

عا  قط ت کهشخص مورد نظر اس هو مارة شخص الحکم بلکن تام است، الحکدر باب مفهوم شخص  منظور از حکمدند: ومرآنگاه ف

م بما ر حکواخری منظ و د ندارد تا بخواهیم بحث کنیم از وجود یا عدمشوجوفاء شرط منتفی است و تردیدی در انتفاء آن با انت

 . وجوب با قطع نظر از تشخصات و لوازم بما هو حکم، شخص الوجوب بما هو وجوب، یعنیهو حکم، شخص الحکم 

یرا ز ،یعنی وجوب بما هو وجوب است، سخن در انتفاء حکم، حکمدر باب جمله شرطیه سخن در انتفاء این ه گرفتند که اه نتیجگآن

معلق بر شرط نشده، آنچه که در قضیه شرطیه معلق بما هو شخص شخص حکم  آنچه که معلق بر شرط شده، این معنا از حکم است.

   .قسم و حیث از شخص الحکم است شده این

 بررسی پاسخ ششم )محقق اصفهانی( 

   :وارد کرد توانشان میل به سخنان ایادو اشکفهانی نیز محل تأمل و اشکال است. رسد کالم محقق اصنظر می به

ین دو ا کند،یم را نیز حکم با قطع نظر از لوازم و تشخصات معرفی ماز شخص الحک منظورالحکم و  صشخ :ایدرمفان میایش اوال:

بودن و تشخص صرفا با این   صشخ رازی حکم با مالحظه لوازم و تشخصات،. از یک طرف شخص حکم یعنی ت داردتهافبا هم 

شرط شده، حکم است بدون این تشخصات و  گوید آنچه که معلق برکند. از یک طرف ایشان میین حیثیت معنا پیدا میمالحظه و ا

جوبی حکم یعنی این وشخص ال :گویدان میاست که ایش تتهافت از این جهلوازم، این یعنی اینکه دیگر شخص الحکم معلق نشده، 

وب خاص است، خاص بودن و تشخصش به مالحظه انشاء توسط این شخص این یک وجکه دراین قضیه توسط متکلم انشاء شده، 

الق کنیم توانیم به آن اطاصال نمیاین قضیه و از ناحیه این متکلم  مالحظه انشاء دریقش بر آن شرط معنا پیدا کرده و اال بدون و تعل

ش تتوجه به آن خصوصیا با وحکمی که متکلم انشاء کرده  نشخص الحکم را، آن وقت بگوییم منظور از شخص الحکم یعنی همی

  یریم.را در نظر نگ آن وو لوازم و تشخصات را از آن جدا کنیم یات ن خصوصیاشده شخص الحکم، ما 
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 صاتتشخ لوازم و مالحظه ، این حتما باید با آنوییم شخص الحکمگوب شخصی باشد و به همین جهت به آن میباالخره اگر این وج

بحث در اصطالح نیست، شخص الحکم در مقابل  ،نیست جدا کنیم دیگر شخص الحکم آن زا را و تشخصات لوازم آن رباشد و اگ

کنیم که آیا این حکم با وم داریم و بحث میمفه فرماید که ما  آنچه در بابیمشان ر ایوطسنخ الحکم معنایش این است. حال چ

ظر ت که به نم. این  مطلبی اسزصات و لواالحکم با قطع نظر از این تشخ ص، عبارت است از شخشود یا خیرتفاء شرط منتفی میان

   .رسد قابل قبول نیستمی

الحکم یا شخص  صشخ . یعنییزی را تصویر کنیمح باشد و ما اساسا بتوانیم چنین چمعنا برای شخص الحکم صحی سلمنا این ثانیا:

ت  سایشان در صورتی تمام ا ن و کالمیااین بد در مقابل شخص الحکم بما هو حکم، لکن شباشخص قابل تصویر الوجوب بما هو 

رفتند  ،ی معقول و محصلی نداردعقولی برای سنخ الحکم ارائه کنیم. ایشان بر اساس اینکه سنخ الحکم معناای منیک مع که نتوانیم

 هایینانچه در پاسخچ ،داردحکم معنا لتیم سنخ افد. حال اگر گنردالحکم تصویر ک صرای شخدو مالحظه بکم و سراغ شخص الح

بولی وانیم یک معنای قابل قتبر گالخره اباکنیم، رض میعیا پاسخی که ما  بود تالششان بر این محور استوار، همه که آقایان دادند

بارت ع به ،وجود ندارد ارائه دهیم قهرا دیگر مشکلی در اینکه بخواهیم از این طریق پاسخ به آن اشکال بدهیم برای سنخ الحکم

خ الحکم ، و آن اینکه اصال سناست الحکم سنخ اشکال التزام به رای پاسخ بهکه یک راه باست  یندیگر نهایت سخن محقق اصفهانی ا

تنها معلق بر این شرط شده.  ومعلق شده بر شرط و شرط انحصاری است. یعنی آن حکم تنها  کمحلاین معنا از شخص انداریم و 

راه  ن است و باید فقط از اینانی متعیهفست که تنها راه همین است، معنایش این نیست که فرمایش محقق اصاین نینایش معاین 

ردیم، ده کافاست ر را از آنارط و انحصشعنا معلق شده بر متیم آن فیم و گاگر ما برای سنخ الحکم معنایی تصویر کرد ،بدهیمپاسخ 

قط اینکه ایشان ف؟ انی متعین استهصفکه بگوییم فقط آن راه محقق ا؟ چه دلیلی وجود دارد وجود دارد یدیگرآن وقت چه محذور 

   ؟این متعین باشد لل دارد که به چه دلیبه دلیج یااحت داند،ا حل کند و راه خودش را متعین میخواهد مسئله رراه می از آن

کم و لحنخ اسر باب مفهوم شرط ثابت شود با صاری که باید دانححکم را قبول کردیم و گفتیم آن له اگر ما سنخ اکه اینجنتی پس

لذا  ،ندارد راه وجود دلیلی بر تعین آن، زیرا ند مطلب را اثبات کندتواایشان نمی نبیا، دیگر ر شرط نیز سازگار استتعلیق آن ب

 .تواند مطلب را حل کندرسد که فرمایش محقق اصفهانی نیز نمیینظر م مجموعا به

  پاسخ  هفتم )بعضی از بزرگان(

 با آن همیک تفاوت جزیی ی بیان کردند و که امام خمیننزدیک به همان راهی است  البتهد و دادنارائه ان گبعضی از بزراین راه را 

م  مفهوم گفتیما . ذکر کردیمه شرطیه لکه در باب جمله شرطیه و استفاده انحصار از جمت ی اسق مقامطالاپاسخ بر  اساس این .دارد

ه ب ه مبتالف همراتبادر و انص اطالق شرط و اطالق ادات شرط، اء وجز، زیرا اطالق تفاده استشرط از طریق اطالق مقامی قابل اس

قابل  یراه اطالق مقام زا ا، امطرق و راهها استفاده کنیمتوانیم با هیچ یک از آن یمهوم را نف، گفتیم علیت منحصره و ماشکال است

  .دشواده میاستف ییم به مفهوم شرط که از طریق اطالق مقامتزم شدل، لذا ما مده استااستف

طیه ه شرلمبه اطالق لفظی جفت این بود که درست است مستند اثبات مفهوم شرط قرار گرمعنای اطالق مقامی که در آن بحث 

همین شرط است  که آنچه دخیل در ترتب جزاء استند که و قضیه این را استفاده میلین جمولی عرف از ا ،یم تمسک کنیمنتوانمی
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ر ما نحن همان اساس د بر منتفی است.فهمد که پس جزاء نیز ط منتفی شد، عرف این را میشر رگگفتیم الیل د نبه همیلیس اال و  و

 . ل پاسخ دهیماتوانیم به این اشکفیه نیز می

و نزاع در   بحث ول است، دیگر نوبت بهبگوییم شخص الحکم مجع بخواهیمر گاشکال این بود که در جمله شرطیه ا ؟اشکال چه بود

 مفهوم شرط و هم منکرینقائالن به ، هم دارند ست، همه  اتفاقزیرا این اصال محل نزاع نیرسد، یملحکم عند انتفاء شرط نانتفاء ا

ی از نی حکم ناشعی می که متکلم انشاء کرده و معلق بر شرط کرده،حکنی همان شخص الحکم یع تفاء شرط،که با انمفهوم شرط، 

ین است که  مشکل ا است کمحلسنخ ا هم بگوییم  منظور رگکه محل بحث نیست. ااینشود یتفاء شرط منتفی ماین شرط حتما با ان

 . شرط انتفاء مگاتفاء آن هنواهیم بحث کنیم از انلحکم جعل نشده بود تا بخا سنخ اساسا

ه ذکر شده یقضیه شرطدر منطوق که حکمی  ی( تالش شد به نوعیاز پاسخ محقق اصفهانبه غیر ) هایی که مالحظه فرمودید،پاسخدر 

ا کند که تر پیدو کلی رتمعنای عمومییک  ،به نوعی تصویر کنند که از حالت شخص بودن خارج شودو معلق بر شرط گردیده را 

به  نا پیدا کند.، معیا خیرشود فی میتکلی من متفاء شرط آن حکآیا عند ان نزاع که اینیعنی  ،دنمفهوم معنا پیدا ک سنخ الحکم در باب

هم ها را . اشکاالت آن پاسخر کنندی حکم مجعول در منطوق قضیه شرطیه تصویاعمومیت را بر وعی خواستند یک نحوه کلیت ون

   .مالحظه کردید

کند. اگر طالق مقامی این مسئله را اثبات میخود ارا طبق این مبنا زیها نیست. بحث  بنابر اطالق مقامی دیگر نیازی به ایناما 

ت، حاکی از این است که متکلم اگر خاطر اطالق مقامی اسه و این ب آیددست می ز این جمله بها مفهوم نظر عرفیاز گوییم می

ی گرو شرط دی ردهچون تنها همین شرط را بیان کلحکم بوده، یعنی رای سنخ اقام بیان شرط بدر محکمش را منوط به شرط کرده، 

حکم لشرط برای سنخ ا کند که آنء میاقتضا (یا ادات شرط یا جزاء الق لفظی شرط وطانه )هم در کنار آن بیان نکرده، این اطالق، 

  2ت.می اسافته از اطالق مقربرگؤثر در کلی این حکم باشد و این تنها عامل مباشد و شده  رکذ

 حق در مسئله

که  ندرمودنیز ف خمینی است که امامت فرمودند از این جه به آنچه که امام خمینیاست دیک زنوعی ن به ردیم این راهاینکه عرض ک

نند که ک، لکن عرف و عقالء این را استنباط میو این یک معنای جزیی دارد، هیئت معلق بر شرط شده به حسب ظاهر جمله شرطیه

ر گه ااست ک. لذا گفتند این کاشف از این ماده وجود دارد ین قید وکند و کمال تناسب و ارتباط بماده میبه  ط رجوعاین قید و شر

تناد به اینکه عرف از اطالق مقامی با اسهم  شود. در این پاسخیمکلی و اسمی دارد منتفی  شرط منتفی شود آن ماده که یک معنای

 یترابیک قلذا حکم معلق بر شرط شده. لا سنخفهمد که ی عرف مین، یعفهمداین را می (که متکلم سخنش را به آن نحو بیان کرده)

ش بیاید. انصاری کردند پی که به شیخی لاز رجوع قید به ماده شود تا اشکا یبدون اینکه سخنخمینی وجود دارد،  و امام بین این بیان

طالق ،  ارساندی چنین معنایی را میاینجا اطالق مقامکنیم، یلفظ استناد نم ، زیرا اساسا بهیمراندماده و هیئت  ی بهراما اصال ک

ید ز ، نه فقط همین وجوبی که ناشی از مجئمطلق وجوب ،کلی حکم است در مقام بیان شرط برایکند که متکلم مقامی کشف می

ین اد کنیم، دیگر ضرورتی ندارد به دنبال استنا یبخواهیم به اطالق مقامر گین ااشاء کرده. بنابرنرا ا و خود متکلم االن ایناست 
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اهیم یک معنای بخو ویت و ماده جستجو کنیم ر معنای هئد؟ برویم جزییباشیم ببینیم آیا هیئت مثال در معنای کلی استعمال شده یا 

راه کند کند و  اسنتناد میشرطیه به آن اتکا می هلجم ه بارف در مواجهعالق مقامی که راه اط ،عمومی را در آنجا تصویر کنیم کلی و

ت الشکم زی به آنااست و دیگر نی کمحلاینکه بفهمیم آنچه معلق بر شرط شده سنخ ابرای و هم  اثبات مفهوم برای هم خوبی است

   .ها باشدو مشقت

هایی راهن طریق نیازی به آن مسائل و است و با ای ل، این سخن سخنی است که قابل قبویمردقبول ک ان هم اصل آن مبنا رما چو

 .کردند نخواهیم داشتکه بعضی دیگر از بزرگان طی 

 بحث جلسه آینده

ربطی به  اینها از محل نزاع خارج هستند و اینها مطلبی را فرمود که محقق خراسانی در باب وقف و عهد و یمین و قسم و امثال

 کنیم.؛ باید آن مطلب راه هم بررسی بحث ندارد

 )ع( در منابع اهل سنتیفضائل عل
 )ع( از حد من و امثال من خارج است.یحضرت عل لیمناقب و فضا انیو ب)ع( سخن گفتن یدرباره حضرت عل

 که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم                                            ستین یفضل تو را آب بحر کاف کتاب

امثال من خارج است و ما از از حد من و  تیاز مناقب و فهم و درک آن شخص یانوسیاق ل،یاز فضا ییای)ع( دریحضرت عل واقعا

 )ع( که در منابع اهل سنتیو مناقب حضرت عل لیاز فضا یبه برخ کنمیم یااشاره کیفرصت کوتاه  نیاما در ا م؛یآن عاجز انیب

بلکه همه  ان،یعینه تنها ش یداشته باشد، الگو یلیو فضا هایژگیو نیچن یاست که اگر کس یممطلب، مطلب مه نیشده است. ا انیب

مناقب و فضائل که در کتب  نیاز ا ییهاها به گوشهاز کتاب یعالم است. برخ نیدر ا یادهیبا هر عق یمسلمانان و بلکه هر انسان

که معلوم باشد که  کنمیموارد را ذکر م نیدوتا از ا یکی. من فقط اندردهک یرا جمع آور هانیشده، پرداخته و ا انیمعتبر اهل سنت ب

 دارد. یگاهیاهل سنت چه جا روانیبلکه نزد عالمان اهل سنت و پ ان،یعی)ع( نه تنها نزد شیعلحضرت 

)ع( نوشته شده است. یکه در باب مناقب و فضائل حضرت عل ی( در مناقب نقل کرده است، کتاب865 ی)متوفایرا خوارزم یتیروا

ه خود را ب قیتمام آنها را با ذکر سند آورده و طر ایکرده که اکثر  یباره است جمع آور نیکه در ا یثیو احاد اتیکتاب روا نیدر ا

 )ص( در منابع اهل سنت آمده است.امبریها اکثراً از زبان پ نینقل کرده. ا ثیحد 426 حدودکرده است  انیب ثیحد انیراو

 مَا تَقَدََّمَ مِنْ فَضَائِلِهِ مُقِرَّاً بِهَا غَفَرَ اللََّهُ لَهُ لَةًیکثرة فَمَنْ ذَکَرَ فَضِ یصِلَا تُحْ فَضَائِلَ ی َّعَلِ یإنََّ اللََّه تعَالَى جَعَلَ لِأَخِ: » دیفرمایخدا م رسول

ائل را با از آن فض یکی یقابل شمارش قرار داده که اگر کس ریفضائل غ ،یبرادرم عل یبرا یمِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخََّرَ؛ خداوند تبارک تعال

 بخشد،یاو را را م ندهیکند خداوند گناهان گذشته و آ انیاعتقاد و اعتراف ب

 سدین حضرت را بنوآ لیاز فضا یکیکه  یلِتِلْکَ الْکِتَابَةِ رَسْمٌ؛ و کس یَمِنْ فَضَائِله لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِکَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا بَقِ لَةًیمَنْ کَتَبَ فَضِ وَ

 .کنندیاو استغفار م یئکه برااست مال یکه آن نوشته باق یهمواره تا زمان

)ع( را بشنود یلحضرت ع لیاز فضا یکیکه  یاکْتَسَبَهَا بِاالسْتِمَاعِ؛ و کس یمِنْ فَضَائِلِهِ کَفَرَ اللََّهُ لَهُ الذَُّنُوبَ الََّتِ لَة یإِلَى فَضِ مَنِ اسْتَمَعَ وَ

 .بخشدیکه او از راه گوش انجام داده م یخداوند همه گناهان
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)ع( یائل حضرت علاز فض یکه نگاه کند به نوشته ا یو کس« اکْتَسَبَهَا بِالنََّظَرِ یفَضَائِلِهِ کَفَرَ اللََّهُ لَهُ الذَُّنُوبَ الََّتِ یمَنْ نَظَرَ إِلَى کِتَابَة  فِ وَ

 .بخشدیکه از راه چشم کرده م یخداوند همه گناهان

 ندیگویم یاست؛ البته بعض 037 یکرده که از عالمان اهل سنت و متوفا انیب زین نیدر کتاب فرائد السمط ینیرا البته جو تیروا نیا

 است که از عالمان اهل سنت است. نیمشهور ا یبوده ول عهیاو ش

ار را داشته آث نیدرباره فضائلش ا یانوشته دنیفضائل او و د دنیشن اینوشتن فضائل او  ای یممکن است نقل فضائل کس چطور

همه  سد،یوبن ای دیبگو ایبشنود  ای ندیکه فقط بب یاست که، کس نیا ثیحد نیاز ا یو ظاهر یو بدو ییابتدا یمعنا کیباشد؟ 

بشنود  اید ورق بخوان کی دیایب یاست که کس نیا یسطح ی. معناشودیم دهیبخش زین ندهیگناهان آ یحت شودیم دهیگناهانش بخش

 نهایبعدش هم گناه کند، ا کرده،یقبلش گناه م رد،یداشته را از سر بگ یکه در زندگ یو بعد برود دنبال کارش و دوباره همان روش

 ؛یو زبان ی)ع( نه فقط اقرار لسانیحضرت عل لیاقرار به فضا« بها رامق: »دیگویم نکهی. استیقطعا منظور ن نی. اشودیم دهیهمه بخش

 ادهیدش پ)ع( را در خویحضرت عل لیاز فضا لتیفض کی یگر کسکند، ا ادهیکند در خودش پ یرا سع لیفضا نیا یعنیدر واقع  نیا

 یملتوبه ع کی نیا شود،یم دهیقهرا گناهانش بخش نیرا در خودش فراهم کند ا لیشدن آن فضا ادهیپ نهیبه دنبال آن زم ایکند 

است  یدی)ع( خورشیگناه و رذائل نخواهد رفت. عل یبه سو گریباشد د ریمس نیکه در ا یاست و کس یبازگشت عمل کیاست، 

 یقهیب گرید یتی. در رواشودیاو عوض م یزندگ ریاو قرار دهد، قطعا مس یخودش را در پرتو نور و حرارت و گرما یکه اگر کس

 :کندیامبر)ص( نقل میاز پ

 یبْنِ أب یِّإلى عَل نْظُرْیَعبادته، فَلْ یحِلْمِهِ وَ إلى مُوسى ف یف مَیتقواه وَ إلى إبْراه یعِلْمِهِ وَ إلى نُوح ف یإلى آدَمَ ف نْظُرَیَأرادَ أنْ  مَنْ»

به  کند، ظردر عبادتش ن یدر حلمش و به موس میبه ابراه ش،یکه دوست دارد به آدم در علمش، به نوح در تقوا یکس« طالِب )ع(

و  میاست، کماالت آدم و نوح و ابراه اءیاست، عصاره کماالت انب اءینبطالب عصاره ا یبن اب یعل یعنی)ع( نگاه کند. یحضرت عل

کرده، اگر  دایپ یدر او تجل اءیانب لیفضا نیو برجسته تر اءیباشد و کماالت انب یم اءیکه عصاره انب یتیدر او جمع شده. شخص یموس

. محبت نه فقط به دگذاریانسان اثر م یزندگ یشود، حتما رو دایپ یتیشخص نیبا چن یقلب وندیو پ یتیشخص نیچن بهمحبت نسبت 

 یرویپ گذارد،یانسان م یدر زندگ ریکلمه تأث یواقع یکارش. محبت به معنا یدوست دارم و تمام شود برود پ میاست که بگو نیا

 .داردبه دنبال  تیو تبع یهم رنگ کند،یم جادیا

قل شده )ص( نامبریاز زبان خود پ لیفضا نیاز ا یاریشده و بس)ع( نقل یحضرت عل یبرا لیهمه فضا نیا نکهیسر ا دینیبب شما

هل سنت ا یی. در خود جوامع روادینیبی)ص( نمامبریاز زبان پ یلیفضا نی)ص( چنامبریاز اصحاب پ کی چیشما درباره ه ست؟یچ

 ریاز سا کی چیه یاند براشمرده)ع( یحضرت عل یکه برا یلیآن فضا ینقل کردند، ول یلی)ص( بعضا فضاامبریاصحاب پ یبرا زین

نقل کرده  یلیاو فضا ی)ص( براامبریداشته و پ یلی)ع( فضایمورد اتفاق است که حضرت عل نیا یعنی)ص( نقل نشده. امبریاصحاب پ

 .ستنقل نکرده ا گریاز اصحاب د کی چیه ینحو برا نیرا به ا لیفضا نیکه ا

 دیالم بادر عالم اس یتیشخص نیچن کی. ستندیمعنا ن نیاعتراف دارند و منکر ا نیاهل سنت به ا یاست که همه حت یانکته کی نیا

 ها است، حضرتطالب متعلق به همه انسان یبن اب ی)ع( متعلق به همه است، علیهمه مسلمانان باشد. حضرت عل یالگو و مقتدا

است. عظمت حضرت  ازمندیالگو ن نیبه ا یزمان از هر شیها است. امروزه بشر باعصار و زمان مهدر ه یانسان یعال ی)ع( الگویعل
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حق محروم شد،  نیسالها از ا یکه مظلومانه در ط یکه به عنوان حاکم بر مسند خالفت نشست و چه هنگام ی)ع( چه آن وقتیعل

نه در اوج قدرت دستش به ظلم آلوده شد و نه آن  نکهی)ع(، ایحضرت عل یتیشخص یروح و بزرگوار یحفظ شد، بلند شهیهم

. عظمت صالبت و اقتدار، اتکاء به خداوند متعال، درد عدالت داشتن، درد دیند فیکه قدرت نداشت، خود را خوار و خف یهنگام

داشت.  رهمواره مد نظ ی)ع( در زندگیبود که حضرت عل یامور نیترداشتن، برجسته یداشتن، دغدغه مصالح امت اسالم نید

 یهاخودش و خواسته نکهینفس خودش نبود، هرجا که الزم بود بدون ا ینکرد، دنبال هوا یخودش زندگ ی)ع( برایحضرت عل

خودش  یهاهیعدالت از همه سرما یاجرا یبرا ینید تیاسالم و حاکم تیدفاع از حاکم یخودش مد نظر باشد وارد عرصه شد و برا

 لهیسو و یعروة الوثق دیکرده، با دایتجسم و تجسد پ نیکه در زم یعرض کنم، روح اله چهانسان که  نیا ت،یشخص نیگذشت. ا

را الگو  یانسان نیاست که چن نیحق، ا ریمس مودنیراه استکمال، راه پ یاتصال انسان به عالم ملکوت باشد و راه قرب به حق تعال

 است یتیشخص یول شودیمطرح م انیعیبه عنوان امام ش ت،ها اسهمه انسان یهمه است، الگو ی)ع( الگوی. حضرت علمیقرار ده

عادت و کنند تا به س تیتبع ایدن نیاز راه و روش او در ا دیها باو همه انسان نیبخصوصه ندارد، بلکه همه مسلم انیعیکه تعلق به ش

 کنند. دایدست پ یو کماالت انسان یقرب به حق تعال

 «والحمد هلل رب العالمین»


