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ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ب ر الحمدهّلل»
 

 خالصه جلسه گذشته

دس هتي تحشیش بؼذ اص بیاى اشتشاط ثبَت خوس دس هال حالل هخلَط بِ حشام بِ دٍ ششط خْل بِ هاله ٍ خْل بِ همدذاس   

 ىی اص ایي دٍ ششط است. فشٍػی هغشح شذ. ایي فشٍع ػوذتاً ًاظش بِ فمذاى ایي دٍ ششط یا ی

دس فشع سَم اص ایي فشٍع  ػشع شذ چٌذ هغلب هَسد تؼشع ٍالغ شذُ است؛ هغلب اٍل ایٌىِ اگش هدال ویدی بدِ حدشام     

هخلَط شذ دس حالی وِ همذاس حشام سا هی داًذ اها طاحب هال هشدد بیي ػذد غیش هحظَس یا اساساً هدَْل هغلك است؛ دس 

 للوشَْس  ایي شذ وِ بایذ طذلِ دّذ.  ایي طَست ًظش هاتي )سُ( تبؼاً

 هغلب دٍم ایي بَد وِ ایي طذلِ سا بایذ بِ ارى حاون بذّذ. 

 گیشد.  وِ طذلِ بِ اٍ تؼلك هیویی است هغلب سَم دسباسُ 

گیشد وِ ظي بِ هالىیت اٍ بالخظَص است؛ بِ ششط ایٌىِ فمیش باشذ. یؼٌدی اگدش    اهام )سُ( فشهَدًذ طذلِ بِ ویی تؼلك هی

باییت ایي هال سا بدِ اٍ بذّدذ.   هثالً ظيّ بِ ایي داسد وِ یىی اص افشاد ایي شْش هاله ایي هال است  چٌاى چِ فمیش باشذ هی

؛ احتیاط ٍاخب آى است وِ طذلِ سا بِ هظٌَى الوالىیِ إى واى «فال یتشن االحتیاط بالتظذق بِ»تؼبیش اهام)سُ( ایي است: 

 خَاّذ بپشداصد. هالىیت شخض خاطی ًذاسد  طذلِ سا بِ ّش ویی وِ دلش هیهحالً لِ بپشداصد. اگش ّن ظي بِ 

 به لةبحث سوم: فی من تتعلق الصد

ویی وِ طذلِ دس طَستی وِ ًىتِ بشای ایي لیوت اص بحث ٍ ایي بخش اص هتي  بایذ هَسد بشسسی لشاس گیشد. ٍخِ ایيچٌذ 

سٍشي است. تشخیحی بشای ّیچ اص ایي افشاد ًیبت بِ دیگشی ًییت. خَاّذ بذّذ  هظٌَى الوالىیِ ًباشذ  بِ ّش ویی وِ هی

هْن ایي است وِ ایي همذاس حشام بایذ طذلِ دادُ شَد؛ آى ّن بِ ارى حاون. لْشاً ّش ویی وِ ششایظ دسیافت طذلِ سا داشتِ 

اطی ٍخَد ًذاسد. ػشع تَاًذ دسیافت وٌٌذُ ایي هال حشام باشذ؛ لزا خظَطیتی بشای شخض خباشذ ]یؼٌی فمیش باشذ[ هی

 ت بِ یىذیگش ًییت.شذ وِ ّیچ تشخیحی بیي افشاد ًیب

اها دس طَستی وِ ًیبت بِ شخض خاطی ظيّ بِ هالىیت باشذ  بِ چِ دلیل اهام فشهَدًذ احتیاط ٍاخب آى است وِ بِ ایي 

وِ ظي بِ هالىیت اٍ ّیدت   باییت ایي هال بِ ویی دادُ شَد ٍخِ احتیاط لضٍهی یا فتَا بِ ایٌىِ هی شایذشخض بذّذ؟ 

 دلیل اًیذاد طغیش باشذ.
 دلیل انسداد صغیز

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ّایی است وِ دس سسدائل هؼودَالً   اص بحث ّا دلیل اًیذاد طغیش چییت؟ شوا حتواً دلیل اًیذاد وبیش سا بِ خاعش داسیذ. ایي

 شدًَذ  یىدذیگش ضدویوِ هدی    خَاًٌذ وِ بحث هفظلی ّن ّیت. دلیل اًیذاد هبتٌی بش همذهاتی است؛ چٌذ همذهِ وِ بًِوی

 اش حدیت ظيّ هغلك است. ًتیدِ

همذهات دلیل اًیذاد وبیش  ػباست است اص ایٌىِ ها ػلن داسین خذاًٍذ تىالیفی همشس وشدُ ٍ هدا سا هَظدب بدِ     اًیذاد وبیش:

ػلوی. ّدن بداع ػلدن    ػول بِ آى تىالیب وشدُ است. ٍلی ًِ ساُ ػلن بِ آى تىالیب ٍ احىام بِ سٍی ها باص است ٍ ًِ ساُ 

هٌیذ است ٍ ّن باع ػلوی. هٌظَس اص اًیذاد باع ػلن  یؼٌی باع لغغ ٍ یمیي. هؼلَم است وِ ها صهاًی بِ یه حىن ششػی 

چِ وِ فمْا ٍ هدتْدذیي  وٌین وِ آى سا اص لیاى خَدِ شاسع یؼٌی پیاهبش)ص( ٍ ائوِ هؼظَهیي)ع( بشٌَین. اها آى یمیي پیذا هی

 آٍس ًییت. پس باع ػلن بیتِ است. وٌٌذ  بشای ها یمیي بیاى هی با استٌباط اص ادلِ

باع ػلوی ّن بیتِ است؛ یؼٌی بشای ها یه عشیك هؼتبش وِ احىام سا بیاى وٌذ  ٍخَد ًذاسد. ًتیدِ ػملی اص ایدي همدذهات    

 حدیت ظيّ هغلك است. یؼٌی اگش ظيّ بِ یه حىن ششػی پیذا وشدین  بشای ها هؼتبش است. 

تشیي اشىالی وِ بِ همذهات دلیل اًذ. هْن هَسد بحث لشاس گشفتِ ٍ ًیبت بِ بشخی اص همذهات ایي دلیل اشىال وشدُ ایي دلیل

ها یمیي داسین خذاًٍذ  است؛ اًیذاد ٍاسد است  ًیبت بِ ایي همذهِ یؼٌی اًیذاد باع ػلوی است. همذهات دیگش  هَسد لبَل

لبَل داسین وِ باع ػلن بِ احىام بشای ها هٌیذ  ایي اٍاهش ٍ ًَاّی وشدُ است. ِاٍاهش ٍ ًَاّی داسد ٍ ها سا هىلب بِ ػول ب

آٍس است اها ایٌىِ باع ػلوی ّن بشای ها هٌیذ باشذ  لابل لبَل ًییت. خبش ٍاحذ ثمِ  یه باع ػلوی اسدت. یؼٌدی ػلدن   

وٌذ با ایٌىِ خدَد اهدام طدادق     فشق هیًییت  هفیذِ لغغ ٍ یمیي ًییت. اگش صساسُ بگَیذ اهام طادق)ع( هثالً ایي سا فشهَد  

وٌین وِ ّزا َّ حىن اهلل. اهدا اگدش صساسُ    ها یمیي هی َیذ  هفیذِ ػلن ٍ لغغ ٍ یمیي است ٍاگش خَد اهام طادق)ع( بگ بگَیذ.

بداع  تَاًین اػتوداد وٌدین. پدس    وٌذ. چَى صساسُ ثمِ است  ها بِ خبش ثمِ بِ ػٌَاى یه ساُ هؼتبش هی بگَیذ  یمیي ایداد ًوی

شَد. ها لائل  شَد  ّویي است. لزا هیألِ حدیت ظي هغلك  باعل هی ػلوی هٌیذ ًییت. اشىالی وِ بِ دلیل اًیذاد ٍاسد هی

 بِ حدیت ظي خاص ّیتین؛ یؼٌی ظٌّی وِ اص عشق هؼتبش بشای ها حاطل شذُ باشذ. ایي دلیل اًیذاد وبیش است. 

شدَد.   گًَِ تغبیك دادُ هدی بش بشخی همذهات است ٍ دس هاًحي فیِ ایيوِ هبتٌی ّیت یه اًیذاد طغیش ّن  اًیذاد طغیش:

 حدیت ایي ظي ّیتٌذ  ػباستٌذ اص: همذهاتی وِ دس ایي همام تشىیل دٌّذُ دلیل اًیذاد طغیش ٍ

یدا   ایٌىِ ها یمیي داسین همذاس هؼلَهی اص هال غیش  با هال ها هخلَط شذُ. ایي یمیٌی است ٍ تشدیذی دس آى ًییت. هدثالً . 9

 ًظب هال یا ثلث ایي هال  هال غیش است. 

دٍم ایٌىِ ها ساّی بشای شٌاخت ٍ هؼشفت غیش ًذاسین. چَى فشع ها ایي است وِ هاله هدَْل هغلك یا هشدد بیي غیش . 2

هحظَس است ٍ ّیچ ساّی بشای ایٌىِ هاله ایي هال سا بشٌاسین  دس بشابش ها ًییت. پس باع ػلن ٍ ػلوی بدِ شدٌاخت ٍ   

وِ چِ ویی هاله ایي هدال اسدت. بدشای وشدب هالده ٍ       وشدیمیي پیذا  تَاىًوی ت هاله ایي هال هٌیذ است. یؼٌیهؼشف

 ٍخَد ًذاسد. ّن شٌاخت هاله  یه ساُ هؼتبش هثل شْادت ػذلیي یا خبش ثمِ 
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افشاد ایي شدْش هؼدادلم همدذاسم     ته تهٍ بِ وشد احتیاط  تَاىًوی خا احتیاط هوىي ًییت.هیألِ دیگش ایي است وِ ایي. 3

شَد وِ اًیاى ایي همذاس اص هال سا بِ طذ ّضاس ًفش بذّذ تا یمیي بدِ   داًین هال غیش است  بذّین. چغَس هیهؼلَمم هال وِ هی

 فشاؽ رهِ پیذا وٌذ؟! 

حظَس  لشػِ اهىاى خا هیذٍد است؛ چَى لشػِ دس هَسد افشاد هحظَس هوىي است؛ اها بیي افشاد غیش هساُ لشػِ ّن دس ایي

 ًذاسد. هثالً اسن طذ ّضاس ًفش سا بٌَییذ ٍ اص ایي طذ ّضاس ًفش  یه اسن سا خاسج وٌذ؛ ایي ّن اهىاى ًذاسد. 

داًدین ایدي   ّا بِ سَی ها بیتِ است. اص یه عشف یمیي داسین وِ همذاس هؼلَهی اص هال  هتؼلك بِ غیش است. هیپس ّوِ ساُ

ت ٍ ساّی بشای ها ٍخَد ًذاسد. پس باع ػلن ٍ ػلوی هیذٍد است. احتیاط ٍ لشػِ ّدن  هاله لابل هؼشفت ٍ شٌاخت ًیی

 خا اهىاى ًذاسد.تَاًٌذ دٍ ساُ بشای ایظال هال بِ هاله ٍالؼی باشٌذ  ایيوِ هی

 هاله ایي هال است ٍ فمیش ّن ّیت. اٍاص یه عشف  ظيّ شخظی ّن بِ هالىیت یه ًفش پیذا وشدین وِ هثالً . 4

ًتیدِ ایي همذهات  اػتباس ایي ظيّ شخظی است ٍ ایٌىِ بایذ بِ همتضای ایي ظيّ شخظی ػول وٌین. یؼٌدی ایدي ظديّ     نتیجه:

شَد. لزا بایذ ایي همذاس هؼلَم سا بِ اٍ بذّین. پس ٍخِ اػغای هال هؼلَم  شخظی بِ هالىیت فالى شخض  بشای ها هؼتبش هی

خا ایي همتضدای دلیدل اًیدذاد    بِ هالىیت اٍ ٍخَد داسد  ایي است وِ ایيالومذاس وِ با حالل هخلَط شذُ  بِ ویی وِ ظيّ 

گَیٌذ ایي است وِ آى دس باع احىام ٍ ایي دس باع هَضَػات است. اػتباس  طغیش هی یش است. ػلت ایٌىِ بِ آى اًیذادطغ

 لوالىیِ دّین. وٌذ وِ ها ایي همذاس هؼلَم سا بِ هظٌَى ا ظيّ شخظی ًیبت بِ هالىیت یه شخض خاص  التضا هی

سا التضا وٌذ. ًتیدِ  یه شخظیلمائل اى یمَل وِ سلّوٌا دلیل اًیذاد طغیش  اػتباس ٍ حدیت ظيّ شخظی بِ هالىیت  ان قلت:

دلیل اًیذاد طغیش ایي است وِ ایي هال سا بِ هظٌَى الوالىیِ بذّین؛ همتضای ایي دلیل  ایي است وِ فشلی بیي فمیدش ٍ غیدش   

فمیش ًباشذ. ًتیدِ اًیذاد طغیش ایي شذ وِ ٍلتی هي بِ هالىیت فالى شخض ظي داسم  ایي ظي حدت است ٍ هي بایدذ بدِ   

یؼٌی دس طَستی  «ٍ اال»سا آٍسدُ است؟ ػباست ایي بَد:  «إى واى هحال بِ»ٌن. پس چشا اهام لیذ همتضای ایي ظي ػول و

احتیاط ًبایذ تشن شَد؛ ایي ّواى احتیاط ٍاخب اسدت.   «فال یتشن االحتیاط»وِ ظي بِ خظَص هالىیت ویی پیذا شذ  

؛ (ایي همدذاس هؼلدَم  )بالتظذق بِ  «ى هحالً لِإى وا»تظذق بِ هظٌَى الوالىیِ؛  «بالتظذق بِ ػلیِ»احتیاط ٍاخب چییت؟ 

 . هٌتْی إى واى هحالً لِ؛ اگش آى هظٌَى الوالىیِ  هحل بشای تظذق باشذ؛ یؼٌی فمیش باشذ. (الوالىیتِهظٌَى ػلی )ػلیِ 

عبدك   سؤال ایي است وِ چشا لیذ فمیش سا اضافِ وشدُ است؟ ودای دلیل اًیذاد التضای فمش هظٌَى الوالىیِ سا وشدُ اسدت؟ 

ظيّ شخظی ٍ ًِ ظيّ ًدَػی؛  آى ّن ایي دلیل ّش ویی وِ ظيّ شخظی بِ هالىیت اٍ پیذا شذ  بایذ ایي هال بِ اٍ دادُ شَد. 

هدشدم ٍ ػمدال   یؼٌی هوىي است یه ویی اص یه عشیمی ظيّ بِ هالىیت ایي شخض پیذا ًىٌذ ٍلی ًَػاً اص آى عشیك بشای 

بِ هالىیت آى شخض خا فایذُ ًذاسد. بشای خَدِ هَي بیذُ الوال بایذ ظيّ دس ایيظي حاطل شَد. ایي فایذُ ًذاسد؛ ظي ًَػی 

بؼذ اص حظَل ظي  چشا لیذ فمیش بَدى هظٌَى الوالىیِ ّن روش شذُ است؟ ایي اص دلیل اًیذاد بذسدت  حاطل شذُ باشذ. لزا 

 آیذ. ًوی

لَم اص هال بِ هظٌَى الوالىیِ است؛ اػن اص ایٌىِ خالطِ سؤال ٍ اشىال ایي است وِ همتضای دلیل اًیذاد  اػغای همذاس هؼ

 فمیش باشذ یا ًباشذ. 
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شَد  ایي است وِ لیذ فمیش بَدى هظٌَى الوالىیِ سا اص دلیل اًیذاد بذست ًیاٍسدین تا  پاسخی وِ بِ ایي اشىال دادُ هی قلت:

ها با دلیل اًیدذاد وداسی ًدذاسین؛ اطدل      وِ دلیل اًیذاد التضای اػغای هال بِ هظًٌَی وِ فمیش است سا ًذاسد. اشىال شَد

ها ایي دلیل سا بشسسی وٌین ٍ ببیٌین آیا لیذ فمش  االىٍخَع طذلِ دس ایي همام ٍ دس ایي فشع  ًاشی اص دلیل اًیذاد ًبَدُ وِ 

ِ شَد. اطل حىن بِ لضٍم تظذق اص ودا استفادُ شذ؟ ها اطل حىن لضٍم تظدذق بدِ هدالی ود     شَد یا ًوی اص آى استفادُ هی

همذاسش هؼلَم ٍ هتؼلك بِ غیش است ٍ هخلَط بِ حالل شذُ سا اص اخبداس تظدذق بدِ هدْدَل الوالده  آى ّدن بدا الغدا          

خظَطیت اثبات وشدین. دس اٍل ایي فشع الَال سا بیاى وشدین ٍ گفتین دلیل ایٌىِ ایي همذاس هؼلَم اص هال هخلَط بِ حدالل  

لواله است. البتِ هغ الغا  الخظَطیة. گفتین هال هتویضم هؼیي وِ هَسد ایدي  بایذ طذلِ دادُ شَد  سٍایات تظذق بِ هدَْل ا

؛ ّش هالی وِ همذاس آى هؼلَم باشذ  اگش هاله آى هدْدَل  «ال دخل للتوییض فی الحىن»اخباس است  خظَطیت ًذاسد. چَى 

اص ایي سٍایات بذست آٍسین  لیدذ فمیدش    چَى اطل حىن بِ لضٍم تظذق سالزا بَد  بش عبك ایي اخباس بایذ طذلِ دادُ شَد. 

 بایذ بِ ویی دّین وِ فمیش باشذ. شَد. یؼٌی ها طذلِ سا بَدى ّن خَد بِ خَد ثابت هی

گَیین: ها ّن لبَل داسین وِ همتضای دلیل اًیذاد ایي است وِ ّش ویی ظيّ بِ هالىیت اٍ پیذا  پس دس پاسخ بِ هیتشىل هی

؛ چِ فمیش باشذ ٍ چِ ًباشذ. ٍلی بحث ایي است وِ ها لیذ فمیش بَدى سا بایذ حفظ وٌین؛ ها شذ  بایذ ایي هال بِ اٍ دادُ شَد

وٌین  هی بیٌین آى دلیل  ایي لیذ سا اص دلیل دیگشی بذست آٍسدین. ٍلتی دلیلی وِ اطل لضٍم طذلِ سا اثبات وشدُ بشسسی هی

 شَد.  هی دال بش تمییذ ایي حىن بِ فمیش بَدى ویی است وِ طذلِ بِ اٍ دادُ

ایي ّن استذالل بِ دلیل اًیذاد طغیش بشای اثبات لضٍم اػغا  ایي همذاس اص هال بِ ویی وِ هظٌَى الوالىیِ است؛ بدِ شدشط   

 ایٌىِ فمیش باشذ. ایٌدا خای یه سؤال دیگش ّن ّیت. 

 سؤال: 

سا داشتِ باشذ. اگدش هظٌدَى الوالىیدِ     وٌذ بِ هظٌَى الوالىیِ بذّین؛ ٍلی بِ ششط ایٌىِ ششایظ استاد: دلیل اًیذاد التضا هی

 تَاًین دّین؛ چَى طذلِ فمظ بایذ بِ فمیش دادُ شَد. هحل بشای ٍخَع تظذق ًبَد  یؼٌی فمیش ًبَد  دیگش بِ اٍ ًوی

شَد  ایي است وِ اگش هیألِ دلیل اًیذاد هغشح است  چشا بِ دلیل اًیذاد دس فدشع   سؤال دیگشی وِ ایٌدا هغشح هی ان قلت:

ًىشیذیذ؟ فشع دٍم هشبَط بِ هَسدی بَد وِ هدا همدذاس هدال سا    خا هیألِ هظٌَى الوالىیِ سا پیش  ویه ًىشدیذ ٍ آىلبل ت

احدذ  »داًین؛ یؼٌی آى همذاس حشام هؼلَم است وِ ًظب هال است. ٍلی طاحب هال  هشدد بیي هحظَس است؛ یؼٌی هدثالً   هی

؛ اها دس خایی وِ ػذد غیش هحظدَس اسدت ]یؼٌدی فدشع     ذالوالىیِ بذّیخا ًفشهَد وِ بایذ بِ هظٌَى  . ایشاى آى«ّزُ الخویِ

الفشق بیي الفشع الثاًی ٍ الثالث؟ چدِ   است وِ ها. سؤال ایي «إى واى هحالً لِ»سَم[ فشهَد ایي سا بِ هظٌَى الوالىیِ بذّیذ 

خا گفتیذ اگش  ًباشذ؟ ٍلی ایي هال حشام با هال ایي شخض هخلَط شذُ  هظٌَى الوالىیِ باشذ یاخایی وِ  فشلی است بیي آى

 دّیذ؛ بِ ششط وًَِ فمیشاً. داشتیذ  ایي هال سا بایذ بِ اٍ  هظٌَى الوالىیِ بَد ٍ ظيّ بِ هالىیت اٍ

خا ّن ػلن اخوالی است هٌتْی غیش هحظَس است. گاّی شبِْ ٍ تشدیذ ها بیي افشاد هحظَس اسدت ٍ گداّی بدیي غیدش     ایي

 . هحظَس. اص ایي خْت فشلی ًوی وٌذ
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یىی اص همذهات دلیل اًیذاد طغیش وِ هٌتح بِ ایي شذ وِ ظيّ شخظی بِ هالىیت یىی اص ایدي افدشاد هؼتبدش ٍ حددت      قلت:

اهىداى   باع ػلن هیذٍد است  ّن بداع ػلودی  بؼدالٍُ   بَد وِ اهىاى احتیاط ٍ سخَع بِ لشػِ ًییت؛ یؼٌی ّن است  ایي 

تَاى بِ لشػِ سخَع وشد. لدزا   احتیاط ٍ سخَع بِ لشػِ ّن ًییت. دس شبْات غیش هحظَسُ  اهىاى احتیاط ًییت ٍ ًیض ًوی

اها دس فشع دٍم ایي چٌیي ًییت. چَى دس فشع دٍم اساساً ایي ساُ باص اسدت.  شَد.  هٌدش بِ حدیت ٍ اػتباس ظيّ شخظی هی

هىاى سخَع بِ لشػِ ٍخَد داسد. باالخشُ یىی اص ایي دٍ ساُ باص است. لدزا یىدی اص   اهىاى احتیاط ّیت ٍ اگش ّن ًباشذ  ا

ػلت ایٌىِ دس فشع دٍم دلیل اًیذاد طغیش خشیاى ًذاسد  ایي اسدت ودِ یىدی اص    پس شَد.  همذهات دلیل اًیذاد  هٌْذم هی

 همذهات ایي دلیل هخذٍش است ٍ توام ًییت. 

هام لابل لبَل است ٍ اگش ویی هظٌَى الوالىیِ بَد  بِ ششط وًَِ فمیشاً ایي هال بایذ وِ ایي فشهایش ا فتحظل هوا روشًا ولِ

 بِ اٍ دادُ شَد.
 وجه احتیاط امام)ره(

ظاّش ایي است وِ هدا  اًذ؟  فمظ یه ًىتِ بالی هاًذُ وِ چشا بِ استٌاد دلیل اًیذاد  اهام فتَا ًذادُ بلىِ احتیاط ٍخَبی وشدُ

 شدایذ  «الیتشن االحتیداط »بلىِ فشهَد  «األلَی وزله»خا ًفشهَد فتَا دّین. ایٌىِ اهام)سُ( ایي بِ استٌاد ایي دلیل بایذ 

ٍخِ آى ایي باشذ وِ دلیل اًیذاد هحل اشىال است ٍ تواهیت دلیل اًیذاد  هحل بحث ٍ اختالف است. لدزا دلیدل اًیدذاد    

. احتیاعداً ایدي وداس سا    وِ بش عبك دلیل اًیذاد ػول وٌینین سٍد ٍ ًْایت ایي است وِ ها اص ًظش ػمل بایذ احتیاط وٌ وٌاس هی

 دّین.  اًدام هی

. ایي همتضای احتیاط اسدت. ایدي   یا بِ فمیشی دیگش وٌذ ها ایي سا بِ فمیشی دّین وِ ظيّ بِ هالىیت اٍ ٍخَد داسد فشق ًوی

تیاط ٍخَبی اسدت؛ چدَى تٌْدا    احتیاط ّن صاییذُ حىن ػمل است؛ بشای ایٌىِ ایي هال بذست هالىش بشسذ. ایي  ٍخِ اح

توام ًباشذ ٍ بحدث هبیدَط آى بایدذ دس خدای     شایذ   دلیل اًیذاد است. دلیل اًیذاد ّن وشدروش  تَاى خا هی دلیلی وِ ایي

 خَدش بشسسی شَد. 

 ّزا توام الىالم فی الفشع الثالث.

«الحوذ هلل سع الؼالویي»  


