


أ
آرجهزيىفهذهبعدأمامحرااليياناموخكصدراللعايخاشترخالذيالمحدكتةإأ
المجيعهناماتيسرجمعهصامعةوابديمثاالبيانالمعانيسمفيوضعحهالطيفةت

4أصاثانافوائدهاراجكاصاكدهامجقيتىعليهاشرظتهصث
ماالىلتكشاهرتاةالفنهذهبهامطايعجهاماجمةيننعانالله

الوهابيمالكرفاناهفاكالمثروحانهفو
طرمماالىثالمادكهإ

أعالالحة
إ

ا



إ

فاتحت

دتيمذمسرفيالبدخقعنىالتيانهيتاعطىمنعئبانا
ةعآبالطرانراماقددمخؤتبالقلملمجههىقآختزت

منإن7الثبجرلجكةإنامنقوإلمنيشالمحدفيماجاصاشارسالىولالبيتفي
وردكإقركيلجمثالعدقسوزفيجاماالىاضارانانيفيلمجراالبيان

مذهإنتآالكأكحذامىاظهعلمنيعارثاالنيايبالقتمتمالذيكرم
حميخهايالطرأزالمعلماقرجوزة

اآتمغأحاكتآلأ
مهإممل

ةخدمعتحدعبيوميمستذاالئخألرممتاإ

لمحعراوالنينمشالخسصصيدقىكذلصقاللثكفاثأ يي

علمهكالخبريولالذيندثالمعاليإكالمبتداهوالمماولآفيالركناناي
أيئلمثانخبرفيوقائمزيدنحوكزبالصدقببلآأفاربهان

اانماآلمخبزثماافيثاكدبالصدققبولاناغليكهوانصتمممذلالنحر
جؤآهناالنتحلثفيهكألفيدكلمالمالىفييمانظورمعرففسرفيباعئبارهوا



حكيماسينطبغاحماذلكالسخنهاآوكيروالهثاإلمريثلىثاإلنثئآءصدقإسا
فتذبرا

االشناد4احواأ

االوترالسمبالجازكرمممااورعالمعمأسندكربالمحقا
افهححأمووإنشاصمزاخبارحممامىممألهذيخاا
الوشمايمهناجماراكرمحاومنةالسمةكرىحتيقةيمونناالسنادهاناايا

لةالفاعآلللرىكاسخهفرالتافىحماىبالمحخيغذالرىفاعالالولفانالعم ا

إلسناديخطيخطمذومنمجارأائتايخاثاكاتالولالىالخعلاسنادولذلككاناة

اخترتالذيدالرتامرتنشايهالفاكحاكونامماؤرأشكاضركهنما
إ

اعاخيعنةأ
ححهحعا
صا

يهاالمسغد4احىا

فصل

اأغاممامنةخذمحاوزتمااصلثمانائدبهرلمجهوعالصلإ
11تتتتمامالاكالآجميبفياياقعةياللماظئدبزحميعانالستداالفييالصلانايماا

دعمعيماتماحثماظفكمنففيكداالخمييمنةالمقحودةالفائدة

لكانالبذيالظرجاعنادبهانيبهةالنائدةتجصيالاليئصذفةالناالسامعا



عبثايموناصسترىبإيهماألةخسغرخكانة

لثيعريفمممدوزدقخوفهاليهنذممهليهءيجريقدوذاك

اقدآستعمالمإكاااونبفرحمةفااتاو

عتمائوجودمنيمثيهلجمالقفليبهيإصسخذاوآلخنصا
هـكتولالشوزناعكخةالحاالجلالمحذفاطلفإعلىعريفيايهالمسنداناي

انشاعر

رإصاتنمرحمفسلىجحرلدصء1ثالمحرؤجويخااستد

ءةخزلخذااجمهقكزجادالفولصرحعظيماتحمالحااوضواىهواسداي

عرخلىاءزحضحراجمارامعبسرحترميالعربيهزنمالاوتجعايالستط
الوجودخالقهاإيدماإمناشجو6خاكانحوتيردحبسفاليبيماشالمس

ظآ

امحئيربدبهرتمصيختقسحمدوادجمرحللىحبخوفىلموتآذاك

ذيفيتهاماأللمجييحوفيبهتاوالتذاوقيمازاثأ
فياقكباولغحداصلاالجرياسدتجرالمىاعهذهيخآكيراليماالمستداناي
كااناكافابذكرهجماذاولطذاللةاستماهناذاكانابإكااوالبركاالهعهاذ

مجرأهماجرمحاثالمحذفالذكر3الغنهاذالماعالكالوقسالحئةاتهآأ



أقصلا

أأكايخطالبققالذءينصرقهووعندتعريفا
لنآالذيفوراآلسمهخيمننفقىائحضزةعل11 صإوص

6ص11 معهماياقاالمرأذممافياوضععهبذاكوثصدرفعةأ
ءا

فيالمحديثيمهنيرآحيثبهقاخألهوحياالذمتعريفهعندالمهالمشدانااىأ

الغفورصعوتحوالغيبةاوالرلمتنحوطوالخطالحيهصفاناتحوالصآغآآإ
يئعزفالذمحاباصيءالماذهافياواليالمركااوعلتاالحخمارهالود
امميفاالنحوكبجؤمايحعاوتحتيرعاوكحظمقهميمايكرعونونادىانحو

ونحوذلمحذواكلبوصاصالدولة

محمعقةاسطةالكالرمىبالصيلههوصوآللجلموجاة
إلمالمالتويخمخراوارإلجهاماوقصدتعطمأ
لمعرخهالححتلةايائطهناليعلملفاطعبالناسئاهوصوألغلاليماالمستاناجماا

ماايثمتنحوفقئيتمعظماولحريخااشتراةالذيوقمالنحوالمدكير
إنتعبدماكفتمنحوابنلمالمةلقوعطولثيئآمرىياولالكاآنحو3نمكعيا

فلكاتبهوما

أبرزتميبزلعيىلماكيمثزاقياشارةآسم



عراوسآسوإليفداوبهلعنددبهرهالقرلهباولبيانا
بعليهذاتحوايباالسارةتميبزمملمزيمايضااضارةلمالاثسندالولي
مرقددحماهمتئافازالتنحوئعداوالفصلمهذانحوقرييمالياناوشيا

بيمايمزحانيدالوإلهـاليعرفاعكينذلبهيمهنا

تألهناماالألمدلتهاقدافىاوقؤيشإرو

قيميحكللىاوآخئصاروعيهسشالقرفحهوإلضاأ
ضعيقاإلنسانغوظيئالمحقيقةلىثتمارئععريفايالآفاثماليمااثشلىاناي

منةافبالمخأدوءاورالحلوفانتآلاياتمآلويخيفآمعهوينرامرلوالىا
اواخنصاروألالبيطارصاصنحوعحسةاوالخليففرسوالنحوجاشانررعا

ليالذيالغالآمناحرفانةغاليتحوحاارةالعب

أفصل

دفصاولتكثيماوقصدنوكأرآيردمنإفرادأوقصد

حلاحهاورخطوراوتاكإ1لوتخصيصافصاوقصدئقليلإ
شبذوكلنحةالوعاودرنمضؤكديكرإدلقصدينكزاليةالمسنذاناا
ءأ
العقلياوقبلكهنزفتدكذتتبهكيمذاننحوالكثيراويصامحآا

الغصلراثسندجمعنتارءمريفصلنصيحهايكماأمنكاحارضاصلهكثه
ا

هوثعمرونافينحوالمحمولعاك0عيالغالافتافكنحوهيمرأ



نلئهاصبماصهاالمحغاموهنانحوالخبرفيهالعبعالاحلرفعالساناهني

اهثالمىلخمعيصءوطصايهفايأقاكاشفامحنالوص
يدالتابيماوربمايعفيميداوذمألومدحأل

كرقههوجمتفوقيبنموجيغشاةنحويماطعنليهشفخرضنستداليماافاناايأ
نحىاولمدحيمامشركهنفرهنآيخرعبدصنحوراهئائيهاهناولمخصيصرمحالا
يوصتفوقدباهللالشىالمكزمجيحالتحوفضيمااوكريماثاحمتابباإ

دةاانةورالخيخأءننمباذانحوالعاحيدلجرد

قدخصعابةشمصيرآسمعلىانقوةاووبالبيات

يقبقاجازاءنوهمالردخقصعدئقريرلمدواأ
المعثيوراحمعليبالنداحهاليخبياناعطنهةيعطفاطييمايهثنذاااثاي

ففإلمزنحرجالييمائؤكدلتنريرالنسبقابوحنينةمائمنحرقالالخئعأبيماا

مالماقئمكرطنحراليبالمنسربالمحكمفيالثعولآءتوهماولدخ

ققتالهنألوللربهنيهاعطفالاقنئقرسرروزأدفي

وقمالةحكممحناضرباجهطاوشملثوردلحق
جمتنيلهطاظللصدنحوحابئقريرالنسبةدزيادةمنأئبذلالمهائمسعتداناي

وعرزيدصانحولفصيلربالمحرفعلهوئعطفيئهاصلىوجهفالموالمجارية

زيدءنحوجاالصعاالىاولرقالمامععروئمزيدجاالمسندنحولولفصيلا



رحمىحصح
اىظالماوانتانانحواولالجهاماودينارثوهمنحوعنديللشياوالحمروإ

نحوالمحيهاناذكرآواكااولثحقسيمبلكاتبنحوهذاضاعرلإلضرأ
11

فصل

السماتحؤجادلتأيعترضركتىصاقوالماذمعأوفد
صصلرصعص

اوكدرسرورلتحاوقصدالخرنالذثطاةقصئال11 ريرعإثر

ةلمماوذلئااهمدبهزفيكوناثحاإمجمةالربهايالعالنةمدآالمسنذاليلاناي
رسوخيمهبتتدرأدوقديمألئدتمنعالناعليةفاناايخالفييهارايتبماغجؤضى

إااوالناسقتعتناالفاسنحوخيرالهتشرئآبتداافيالنالساهعذهنافيافي
اقاالعدوطرننحواوالمألةافبلالمحبيبنحراكرةللبم

ااآرتاالقهمكاالمحكمئقويةانشنصيصقدموربما
ماستعم5صعمخدئقديميأزمرحيثالتاخوألتزمثا

وتدالعثحيرةاناحميتنحولخبربالخحيحريموتتداييمااثسندئنديماناي
النانتالتخلقيلعالولمبخلنفتااسدفانةالتخلانتنحولتقومالمحكمبمهن

فنهامجعالتيالمواضعفيمحبتأخيرةوأئاالثانيفبئكييمايمزرقدناثأ
ءبافيتدكاسياتيائئتديم



اؤالمستد

11قصل

اكرضالوزلريههكصسةاذخمرفيالمسنذطويىاوئترذ
اقوالفيالوزتلتركيماكركآكاقاهةعراذااصملنهائزكالمسنذانااي

االثاعر

يفانءهحاباثوتلمواثنتاثلفاقيبطظطآه

اموجوالجالوليعروعلىمملكلوالنحومتمالاواتباعقيفآفايخااي
ايزيدقالكترالدفيماقيالافاالقبتثكاعنآاونالحفلئايمهنوقد

اعلييماوضاليإكاشىالمحاصةملههـعبئايمدافييمااثشلىدبهرفانازبيالدارفي

رحصوقحتجمااللمخالمحدولثحرذاذللبوثآعويجعل
ء

اأكأمنتهزآكغوفازيااتىوإلمحصرالعهدوالنتفاء

اأمساجمدهاوإضافةبالوصفالفائدهآلزديادوخمعصو

اأوفعآلوإصاللهانانحومطلتابهتالالفاثةاسماكلدبهرهالمستدعنداناي
االعهدالمحفآبمرةقاكلرئحغلصبزبيفصهةغوبزعانمغئذاالفادقالمحد
منأالنكزةكلرتخصيصالمثالفيكآكازيدنحوالعريفهايفيداللنحناوالمحصر

غلىهذاالمعنوإقفوالخصيصالمغيدةبإلضافةاوجمامخثرهذارطبللوض
ضتراككااليخفىيإالمأيقتلالزديادالفائدةكهنصقر



عالهاقدغامهنابمعلهاقدخكميكوتعرفع
يغتينقيهنعمىبالمكانانقدئفيذقصرلمحكموذاك

عرمحلىإيضاباجمندةهعلىاميعالحكاالعمامعةإلفائعزفائمسنذاناي
مقرتااالبمتالروائمععتدعلىائمسنذقصريفيدفدالعريفصوهذازيرغمهذا

الرأصقنحواللهالمجنسبالم

ملأ

حكئمربتكرارآستنادئحوءءليقجيلةوجلعأ
اقبيوبمسنذايخطنحومافيهكماوالتجاصة

يمررالسادبثاسةالمحمئقويةقاآالجالزبينحوجملةالممذنلغامحياا
جا

اوالجلضيرهالىمسنداوفعلهاظاهره1فىشحنذةيمهنااللقلمجةالمييماالمستدالىأ
يقالإلولالمسندابح1وقاآقائمابرهزيدالمسنتالممولمفمتالىأشبمدمالمحم

المحيبهأألوالعاياكالالفعلىله

للتيهـ8فىالنعلوذالتبهايلفآتللتيولتآآللعموذبتإ
آستعايهفيفوالصلينردإجماليماافىالدافيوحيثة
عزبنزيدطزنحوافبولبهاالمتاآئقضدهذاجاوإقعةإلحميةالمجطةانايأ
الدايصوحيمثالضيوفيتريتحوزيداخرىبعدزةدائقضلهاىالفعلةاا



ما

استطفيلحمووذللثكريمتحوزيدسمفردالائمسندجماجعالا

إؤصل
اء

أاسندايهابماتخصيصةآغطداالمستذحيثوقئم
ةءا

عبدخفعريخانحوليالجميقةخبرإسحلرباة4اولمتإلقاأا

اتاخيرآعتذذاكودوننظيرةوكالتفاولىاوأ
لالشعاراوانتدخانحوالهباضشدتخصيصةفادحيثفددالمسانايأ
أفييماثالجروردباذيملفانالخاالفيألكاالحمغةعناخربانةمراولمئإ

الفعثاللخبرشةدلةانةتورحعإيرقيلصلوالعبدعنخبربانةيشنعر

اؤشالتمجولراشدسانتلمحسمافىللحفاويكتولكيمةئغديمهنكلرقدبعدةايثاغإ
سكليميهأالفةؤتاخالىضذاعتهدثاذمعالحقتحىشيمكنلمفاعلهةنظاةا ءدالإر

أايإحماتاخيرعنةليماونالك1دالمتآ

حلالمتعلقاتاحثالطإ
ا

أفصل

اللعاهقصدتعليؤبهخيعدالغاعلوئدغرآلمفعوفيا

أريقيفتؤالقصعدافانكزأكهاهناكفقدروت



1

زيدكعبنحوبهالفعلقححدتلمقمحالفاعلدبهربعديدبهرييماالمفعولانااكيا
اناصالغعلثبات1المراداالبمنثاماالئقفيرملىاللفظفيئدبهرلمفانبعيز

أركالنةيقعرالمفعولايفةالخكبنحوبالمفعيلرتبلالىنظرخميرفقطعرر
011إيتالالزكماهنزلةعذياالفعللفينالمعىفيمقصوب

أالأ

لمحتئعىمحنمانيقدماكنازاالعمدةالعاهلفىإيالضل ص

يزمأاباؤرذقنمامخيرالتقتتيفضلةوآلخئصاصى
الصلشكعلىفاكوىوماساثلكالسوركعفىآلهماماو

نحىمزجماالفخحلةعاليقلماانإلنيصشةالولوفيالعاملفيصلاناايا

لرذاونعبداياكنحودلخصيصالعاملعلىالفضلةتقدآوفدالمحضتننزارظا
ةركضربتانكإعنتدااللمنضربعتزيداكقهلكالصعاالىاالإ امع

كركآئقدممهتثالمامالسالسوزالمدكلثاخهانحوتجهآدالهتماةاللى وعله

أأاصلهوخرآعلىلىكفاا

االقصربالبأ

إافصل

أاأبالبعضباخئصاصهلليعفايقضىووصفلموصوفأقصر
ات



ا

ماينفردللغيرهحبعثيركةاثعتدفىيرسا
ااشرأذلألوللتعيبىمابدامحكممىللقلبأوقداقى

الخصيصرتارهفيكونثاالصنةالموصوفبينيقعوتلخرجماءالقصرتخصيص
الخاطبفانكانااللهالهنحوالبلخصيمهاتارةرصليمحطوممانحوبهاإ

أاقياالغعكعىقصرإلفرادطويعتتدلةدماقلأءالغيراشتراكقعتقدأ
أقصرألقيلالوبهيهااصدععتقدكيرفئفيديترفاناكانبالقهـألفا
التعيبنا

آءاابويالكألفتىدآآلستتنأءبايخاوذالث
علرالتجبانوكثمانرأصبلاناخمضباننحوماإلعطفص

أصصص

ثياوبالمحقاتتتبساعئدالتهبالقديياطحوا
هىوبالعطفآشا1بوالفتىنحوتثنابالنهنيئستينقصرا1نااي

جباننحوظنأإلثباتصالبعدراكابلكضبانيانانجومااليابعدبتليئ
11ثافيآعبذألتةنحو2ادجركالمغعولخةماتجقديمايفئاوئعتلىبطألال

لجوضاصهدالجرررنحوبالمحقانتنحوكاتب
أ

11ءبشابال

إافصل
أعراالليهورثاألستغهامبامافيئعثماءإيستعا



1

أأأفىاابابهحعيضاالعرورداالنرجئيإلمخبكذا
طلبصهوضالهيتمنحوالفعالوقوحوهوطلبباالهرئتعلالنئتآانااي

إأقثيلآزيدقاهالنحرالوإعإدراكطدبصهوإلستغهاآالنتمنكو
لعلكنحوصهوطلبمالمكنماالرججمدالثبابلجتنحواشلطلبوهو

الطلبوهوالمحخحيضيفنانحوأآلتخبيرثالطلبوهودالغزضياتزورفا
تقبالوطلميضاالدثتخةلويدالدجمسكلربابموهآللحتولبعنف

أاجمعءانثابووالذفيزيديانحوكانةطلحلبؤستغابئزيذيانحر
لجيماوكياازيدنحو

آفصل

هلقدخمئتهبؤتدركجؤبعلتصديقالقهموآستغم
رافآذهعحضاوممآكلضرالتصراينشمحاسم

اأبهوتخحأالمزينببنالنسبةأكطلمادومولثمدبقالسنفهاآبمهفاناكال
الثعموروهىخكهنايزةستنهاآكيرأقماتوإهلبقيةئمصقازيرهلنحوهال

اكبحضيهتنحوهااليعتلكابهاويىألعايهالنسبةادرأكبعدعيبهااطلمي

ةاالبعرينانحوامححميعاعنمابهاويممالإيانتحنحوهنيعقلعبهالويسط
ضتقبدرقانحومالعددعنبهاوئعألبخرظاتاتححثاوأفيجمب
نحىالزعانعنبهاوئعثألوشنزنحوإكآالمكانعنبياألوئوآين

اكئسعتيمايزةوائااجممتنحوكيتالمحالعنجهاوئطؤكبفتاتيتمتى



فتدبرالدارفيزيدآموإعدكعندكنحوازيدالمورجميعاثمصدئق

الفصلالوصلبالبإ
ةفصل

فصلى4يقايألألوصروصللتينالمجالعطفابيى

ألحذورئياخريمعناذإلئقصمدألتشريثافيلفصلله
وهىفحمآللةيتالالمعطفوتركوجمصللةقالطةطةعلفاناي

يخثالماختبماإفانيهاعطافأأدالءالذيالمحمفيمينماالشريكالئقمداذيمون
لمنكالالثاننةفاتاليثعوناصثئنالمفسددماآالوننحااكاقالوا

االفأالخحيخالفوللقولالمنعهلةحمئآلتثعاركهاتلىلعلىتعطفا او

اكاشىاالضألف
ا

أاالسفرلقدطابومحكعسهكاذهتثبربيهآفهمااوالخئألفأ
أءإهـ

المعالابافاياآكاخقدإصاوركعلمتبعمةاو
ااذهبطتدنحرثاليةوالنالخبريةفيلبثيناالخنالفايضايمينالفملاناية

لمااوالمؤكدةقاآصلىنحوهخايالكالمبلةلتابعةالمانيةلكيناالسفرطاب
ضكارايتاهضنحواأ
اصرصا

أااتيهسىاليمتفثابالثانيهناوكصواودخ
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عفيريالولىعلىمعطوفةافانيهكتتولدغاومزلمايمهنالفصلان
الثاعرفولفيالمقحيكابخالف

نظييمئخاتماتبرثيدكلوذعندهمالخيمدحالانييقودى
11إحمحملةعلىاخهاهعطوفةيتولئاليقهلونحملةولاعوذحملةيعطففانألم
عنجعاباالثانيةلوقوعالفصليمطاهرقدالمقمودضالفيقهينأصعومماخكهن
طكائنحتلأياضئنثللسمالذليطهفزلةولىكعئزيالىتتضتة1شال

11اعلىكالكاالذبماربنافالرجايامرحمافاقاالنحوالالمحنالمجثالي
أولالنملويقفاالكذافقيلجوافيموىقالفافائيفتىظقأثم

آاستسنافاالثانيقطعا

قصلى

آفتربآجمذظعالتوساربائالوصلكالعبدكمافاودون

طتيفوكعببيهاالوصللمجهتالمذكوهذهمررثي7يمناذالماي
ذلحاعالكاودىالنشائيةجمافيافتربدلسصالخبريةلمخافيهوصار

راليحهافبماواليعتترالعطفتبانآعم
ماوآقغدعندةوآذكتممدة1وضمحبأشقرطياتنا

الكالجزدباووفقطالعطفموالمأيهورانماالوصلالمضبرقالعطفاتلثا

حيرهاجعثطفالمجنشصلذلكاطفةاالمحروفبقيةبئفالثريثه
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هوإذهيهئمهناسبةلمخويينهايمونانبهاالمعطوفةيلفيبهالوئشقرطننبجم
بيهاذضااواالعناشبمثآللعدآثلدككتمفاليغالاقعدثتمنحوئىاومظ

اخعاطائاثاالغيام

وإليجازثطيإلطناباةالمساباب

أفصل

ةينتقذحيناوينقص8ينبوقداللفأتعناةوقديساوي

أأنحوانعنأوالينقصعليهينيدالمقدارفالفيمساوياطعنىتارةيمونااللفظانااي
يقالثاالولىعنةكاسترناقححاتاؤزائذابتارةالمسرفيهااالاللة

إلمجازوافالثثةطناباثانيهاالمععاثاةاة

كادهفافطىاليموناتالزيادهالصاحبآشترط

اصييمابعدالعاموبمريالههإلبهاملذجمصيإيضاثو

أأاللتبهبآآلمحتراطيفافالتذلعلىريربالتوجاع
إماهويحهنءلفائدةفييمااالفعةالزيادةيمهتااندالطنائشزطانألي

انرصلحقلييماصغزيهبالمرءانمانحوالننسجمؤاوغايكهنبعديهباآبااليضاة
ليى3كأكافضلرتنبيهاالعا3بعدبذكرالخاصوإظثغادأوقاله
نحىبالكرإرلنكتةيهلتايهدإئاثالوصوالمحلىالصياتعالنحوطظوانر
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عالتتلمجطيبملةوهواردافبالتذبيلدإليافاطالكأوالثمفأوذآطالئا
هـإماءزهوقاالباطلكماناتاباطلوزهقالمحقاالنحوطاتابهيمعناها

قسمسدالنأللنكتةكالتئريالنحواكالآاثناشفيضارجيةجمليماألهـإلحاآباالىترإض

ابماالمقصودخالفهمصآيوتىانومربالتكيوإماعظيملوتعالوناإ
ا

اوهوموكآفاولكقااودجمتيمنالصمالمحاتمنيرلينماونحوالوذلمةيدا
لمحاتالطديلكتفآتوتمصنثآموهبنهاحترلعافافاالمجنةيدظون

إلحتراسايقالاذلكفقطإ

مخيرلمجفالمقصودبايرضيااناتهنهينقوشرط

قدشقطلتياومجذكتيمقنجقطجبالشبتقصيروه
العلومنهبماجمفبكيرالمرادبالمعنىثافمايمهن1نلاليمإزيثتزطانألاي

انحوكايمكإمخهامحدوفغيرفقطتجقححيرالعبارةإئايمهنهولةالطع
إاويتالالعارةكاسىمناكاءفإمحنىامحركررهاويقاالألليهجازعليمالإ
اامجازالمحذفلهأ

هخفالفااةأتلهحالحذفثلكا وصرهجزواود

تثححشخكم1صائصكانثناثغةئقامتاا ءاور

اخمإحمافأللثيافلنفسنأحعمتوحملجزالمذكوريمنيلذوفاناي
أليايمابممبعدممفرتموجواللمماصوفتالذنحوأئاحملةيمهرروقدنفممالل



فالاصبحتانليالمنظممثالجمقامأكايغتجاتاتارةكغرتملميقال
ولنترتبانااليماذباجويمهنانالتمعمابكاتبافمجمثةنتخزة
خعاهلالثعرط11

صلك

ئصرصوفولجللىبهئشعرذليلذكتويفزمأ
فقدتعيانآمحذوفقيئتإفهماوزدالعقلءإ 8وهويمى

معنئاولجلذوفبالمحذفئشيردللفيمامنالبدهخهاالعبارظلذانابأ
فيهاالقرماقهاكئاثالسانحرفيجميقاكاافيهوالعقاليمهنالدديلذاألأ

ايضاعليويدالتريةلنفىثيناللاساالنافالمحلىعاليدلمالعقلفانا
نحوانماادةاهوالحذوفتعيينسكلىالدليليموناوقدهواهاالصفاتعييهاإ

الالخريمالنالمحذفعاليدالعفلفانالخنريرولحمهـاكغالجتةعليمحرآأ
المذكوراتهذهتناولستدلوالعادةإلذثاتعلىيمون

الظاهرمقتفتىضالفبالبأ

ئستعمألانالظاهزهايقتضيعليمجريالاولفياالصل
فيوضعالظاهرهايتتضطحعسبعليرلعتعافياناجمرمحااكالآفيصالانامحا
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ااص ركفييمادالمحكيماولاستمالومجويصلةوضالمنرمرضمعهفيلفتي

الظاهركاسرىيتتضييمامافظعلىجمريلنكتةذلئاعنيخرجقدافأ

ةالمظقزيخألفإئانعليراوقدينافييماكوضحة
هوضعفييماراخالفيكوضعسكلى1لمذكررمخريحمليناخهقداكالآاناامحاأ
إاابمارالذيخاصاشثبنحوفاناءاالذمنرفياذلئبعدلماالمظهرنجكيناأ

خالفوهوعلىالخوعلمئقررفييمماامكارفييماالمجرالمونثفانماكغ
أبافئاشلناةإناغوكحىاجمذلكاييماىيعوديتتئمرهلمالظاهراذمخعضىا
أمرلزيادقاقيهنالقهوضعوضعقدرفيالضثفاننزللثاوييمالشوبافئا

رأيتاللفخاكابتكئار

اثستإللجقتماصووضحاولمحناسياقالتفالهتثأ
امنداهنكلشتالوصلتثاتالظاهرمتتضىخالفعالصممايجريايإ
لنثاط1ستدعتغابمالآسياقيهحفلرمامخصاجميالىالغيبةثالخطابكلما

اشجمونله1قطرنيالذيءحذاالمالي7خرنحواسليحالىهنبانتقالمعاهعالإ
اصنيأرفيالييماولفييقالانياسافاننبدكاالدبخاىونجومالكأ
اتنبحهاالمستقحلموضعاالماوضعكذلكترايعنأكطفعدلنعبد1ياةافانىإ
ذلكعلىكلوقىالقبرركلألذمنفننرعالصورفيينغنحووقيتحققءالا

ماجرمحامجرإة



آ

إ

آناآنبكتالثأ
اأال التشبيهدب

فصل

أاألالتحدوضعهصامعئىعلىتجريذوحقيقةاللةظ

4لمجازنقعنهااذبمنصلبالجازوومحكسهاإ
المحيهاناائمستقلاةكاالسديخأفافىضيتلمستطةاثثوثاضيقةمنألاللفظانايأاأ

ثاقةثااعالثللرانالستجلمحكمهاكاالسدومجازصومنأالمفرس

رايكنهاكماينقلالجلىالنالصلا

فألنكاالسدنحوبه1جاصالتمقبيألقدإلمحقيقةذيأوبعأ

أأالثبالتجهاااانهارداوجهالااللرفاثا
الطرفانبهاثهيغاقاثاكانةنكاالسدنحوفهشااللفظخيقةمنانالثا

االمثالفيكالمحاتذكاالذالثتةهعالمشئالمثعههماأ يسررمريوهوووثاإو
المثممهعلييدلهوئحوهاطف3ادهالداة

افصل
اءأ

اماابليلىالعبدثئشمه3جيئداشومالمييو



ئوبهاجؤخمولهبالمهدت3ثعبهاالوهنامحقالحم
بالمحثاسيدركماوحسيمايمينووجهأهوطرفاةالشبيهاداةسوىماانلي

بالمحياسيدزكهاصهواكلويمهنالوادفيباليالالعبدتثبيهفالظاهريها

سياقاالدلىكابخالفالخرالفيباتالذألتشببهفياالطنةكا

يهحخفصمكلؤالظلنحوعلتخذفهالمحعمنكنإوثآ
إءم

أامجتئدورعخهاجميتقدطنصحفعلورلبأ
صعىعبالالتدركالخهاعظةألفيةحسيةيمهنالشييهةاطاناي
ليالظليمغوعداالحنفنحوفطحيائااخهاعفركالظاهرةسالمحومن

الجكلوقسالخذورقانحوظتالشيهعلىفعاليدالكهايغنيهرقدكغدو
أماجرمحاغرا
أا

أالحازاللصا اا

وهوالمريهملاثعيمثنحورعينالمحممععتنمفردسالجازهى

أاشاكسداسثاضربمرإخفيرجبنحوئاهراقىوقد
اهيهعبالغيضيمنأعنالباتمالمسبميطيالغيثرعينامفرحنهوالجازهنأانليى
فانأماخرذلكاساالسدلهلضرهورة1أالجما501ء

غمرجمزمركافالصوم

أهف4أنايهاصأللفردالمثعراعالمجاايخاللجاعيا



الغيثينااالمثابهةكالسببئةيخرالعالقةفانكانتاتعالعاللموضعوع
ااسشارةكاصياقاواياهاانكانتوالجازالمرىالبات

ستعارةبال

فصل

جماشبالييالجؤنحوليحثئهقدوإلمفرذآسيجاؤ

مههاوضحدقصلصخريإليىمهئيفىالشمبيهعلىوثب
آنطويفائستعارمنابمىورىمكننااءعتلمج
الشييهعالئبنىبالنباليريلثنحوجافياستعارةيسالجازالمفردانااي

مانعةتلزآقرينةولذلئاالسدتجاعحماالميسايرطفييماالممادفانالمثاالفيكا
نيالثببهاعنتجعصعالمذصرالنباللةكريالموضحكةالمعنىارادةعن
لوالمستعارألوهوالمثسهبعرإدوالمتعارمنأهوييماهالمثعالفيهاالئدتجراث

المجاخألفيقاال1لمستعارهوالثتبةوصهثاثاالشببهجؤالطرفانكا

فصل

إلشارهوكثرةكسالفآالسحعارهلمحعئيوخمح
لجر4مبذجماالذيشببهافيتةكاىاالمحعئةاتتجعإلسنعارةاناي

يخامعابدرللوصهلشارجميعاكافيءؤإلمجااطرفينفيهاباحنبارذلكفيكين
حسهجمهولفياإلكانفانالدرايةطمعللعلمكلهستعارقالمقىإلخاق



عتلئهكاشعاايانيفي

اكاجزعبماحاليكنطقمثتبحاووفآكاقدمراصلى
اذاصدجيكا3افيهاالمستعاراللنظماكانيماصلةمخهاإلستعازاناى

افعآلنحوتطففجهاالمستعاراللغفاماكانلمنهاتجعئةاتجاعللرجمل1صتيير
اهىالمصدرلمهكأيتدوفيههاالشيهفانعليهلخهليجرخهنيابماصالي

11جؤالمثالالشبيهيقدوالفلباافىتبفائتمارفعالتمألاالئطنختغار
فتآملىالفعلببمايصتتبغثمبالنطلىللداللة

لظاكاظفارالمنايانشتتتطرفحهاهاثمتكاتحيامن
001

عنألبهباترءصبالزمبيهترولىعلمايئوه
ييمائهالمشهولفظانمايثبتهانفيترألستعارةرقابيهايعاقبهناثماي

نيةعلىئبئفلكانيخرمعتعارةحمبخالفبةاوهوئتزكماويذكرون
أعالتشباللةدلشحهلثكمرمنشءباثباتعنةبمونصلذلئهكثلمجهالمشا
اتا

عرالطقوالألوماخوذمنأيخاالبإكافي

التنفعكأكلةهـالفيمتاظغأزهاانثطتتالمنمةافاا
ايالظغارباثباتعنأفكنىيذكزلمالذيبالسبعدبهرهاقاقالمننفسيفيشبهفانر

المذكوركاشىالشييهعالازمراالداللةاثامنافي

أايميإيةبالب

أاثعرفهائمفيدعفابألزالالصفةاومحفاوكتالميمنىعنا
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فآنتبةصيافىكاحقيقةتهـادبةاتجعازحوذاك
هعرفلىيملئتوالذياللفظهعنىغبالصفةعن1والموصوفعنكىانأاكط
ففمىاللغظمعنىالزممعيرادانمجوزفييماذلكانعنأكاسترعشييمايمىعا

لذلكجأاالمعنىأدةالمفجهايمتنعفانأحتعارةبخالفئمااصلىمعنهاة
هناوجنعهناكإدتاعرآالقرينضنصبيجحي

فيأيالمنالتسسبأوجعفرأجرافياتماحصآبهثقديقا4
االصفةعناكنايةوفيليخاعنكإبهايةابنالمحصوفحاكااكنايةفياكائقال

هعناةالزآوراريدقدنيحدافاناجيخاعناكهيماالبنانابهايةخفرشبط
الماخلعدآميئالمعناةخيقةءأدإنيهوزامعكاترى

بقغااياترأباكبقغتثتقدالمحههنابةون
ابلغتفالننحوغييماالحكهالىالمحمنسبةجهاالمطعيبمطاقداكنايةاناى
اقدالحنايةمذهفانايفآبيكهعنربهايةافييمعاورنأالمذتبلخإمولمهـاا

اآالغالأابرخالنافحهزآالوجماالمذكورالمحكالمحاالبلىغنسبةبهاارفي
فتأهلمئلمالبرخسنصارفيباعئباكنيمافدمعمبيكةيشلغ

إ
أ
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اإلضرآنجيهتاب
اللفطأاليدضبامب

01فصل

الياحاذيعلىباعآلفنهاصالمجناحمافياليدءالتائمهى
ماليمددهىوهاليعنديصافىاليعفىمماليوربهسا

دفيالمنرداناللنظانيخيمااتفقاصعواالمالمجناساللفالبديمهناناي

وهثاالميهبالمجناشرعرمنةضنافيراشقرقيبهاكاوحركاضهاطفوثاالمحروف

للمؤعوئقاالرمثلفيرايتمربهآكااوكالهمافياللنطىاصدماكان
الملئقالمجناحمامنأعانيا

عنهآافؤثالالصمنألونحوالسيآاوناقعا
ثأثاوفىقدوهنألنحوآفتنىحينفيكاخئفىإلم

المحيوفعددفيالزكنانيخنلفهوانقصانسابئاللفيئالبديمصهناي
منألوالصفىالصفوررلالخيرممافههاوآلالسبيزطلماوالكافيائا

اليمهناتتعرطأفقطالمحيافواعتخئلفانصهوفاكاالمجنامى
الخرجفييقابأللمامقارتاالمحرفذلثهفاربهاناحرفيهنبمثرخالف
لألكاكافهباينادلدربهانهضارطالمجناسالوالسالماالفيهـالقافكالخآل

الضاالمجناحاياالنيالمماالفيواالو



م

اأالمجرمماقلياوظكمارحئتباوحرفثانحوصمامنذالما
فماكفينحوكلالطريقهذاقدسلكهااليخيلومنةأ

بينالمحركاتكاجالربهانايخنلفاناوهوالحزفالمجناسنايستعا3ااي

أفييآلخركامقلىنكالمدالواانايمهنوهوالمقلوباللمجناحألمميباضبا
عنرعيمهناثهوباالنعكاسالخيلهاالتبيالهذ9منارثاارحبا

تهاشمعورحماةنللثنحوكافيفطةكاالتركفياطرحاوعكنعيسوياكالآ
ذلئهاشبهولوهمحروحماإ

ص7ص

تطردتءإجزافيالنمفيالنثرمجعاويربأوإستعطىاجمؤ
معساتستقألدتقاخيتيناجلبيمتتعثريمكهذاك

اأالتنيةفيالفاصثاننتقااناوهوالرفيالبمابابهذامنااستاحمماىأ
ةمندرجآايضاالنمفيذطرنشعيزسمريتعاياكنعبدماياكالديخووآللستحوماأ

اعرالثعالقمافيهكقولالبيتاجر7ءفي

أنوإطرهاييفآمحاجيرهاسوحمرغدائنهاخرسراساورهاا
أخراوعالكيرالمافيةكقولاا
أصرهرإبفناحمرمياضعينائفنايفآصنائفناصودؤأ

االوقرففافبنبهاغالثععرببتئنئموانالشرجكذللثاا
أاحرالكعقولمنثاصدةا

اطللرتجئعتالمذىال6أفذبداتجمماالظالجا أيرا



أثالمعنىالوزنيخاتقمسكاهماالظآلمكلىالدىاالؤوففييمايع8نألأ اإ
ىأمما

بالضفيةهناجماكهاذاكاجفالتقممجيثاهادآلرمىا

ااظلماذجراالثأمىكببلمافيحركتذاتوزجإوه
أافاكاالمفيةقفيةافياالالقافيةكالتزاماليلزآماالزاآايضالوااثمايإ

الشيطاثمننحوابثرفييخذلئاكلضتانيةنهارءالخلتصأ
الثاعرالححعركقولفيرالناشدفيسهىالذيالخنامى

حمصاكئمتمصذاطالفعنعالغدثهةالمحاهةاللةقاتفأآلة

آخعتالضلوعسبالذبهىليئتهجمألجنتغئتأ
هظصعررخهابدقفيةاةنلعنهاالستعءيخعهاتداثنرمتابهنناناا

أالمثالفهآالمالالعبارةكالتزاآهناحرفيهاكالعهةلتهماناوهوالوزيمالفبيلأ
اأعهوضأا
اإ

اإفصل

أحونلمجحرلمجعدسمطكمممفطهنافعطفصماجناحاومنا إ
أالشنيوئحماكضغتوالالحهلىهماويهل
انصهوفاجناصاالمجناسهذاهنبالخطينعلقماالمجتاسهنانلثا



امسقطسمقطفيبالزيادةكاالنقطفيوتخظفوفالمحمورةفياللغاظنق

ااومعإلولفيالمحركاتكااتناقءيمهنوذللثوخربجزببالنقصكافي
مررعاريةالمحرفىناناجوهولهالبناحاومنأالمانيافياكااخئال

إهثاليمافيوعكسأكارايتدالمجتمالنقط

أعبديارقأكبعتكذاكالرعدمحيمعأخحفكاس
إ4اوردارضثزوقطعماماهتصلىغقئقيحتما

أعالجمطثااخرىةتكوناكلةانأللواليختفالمجناحاالقبيلهذاتاي
أالمحروفكذلميمهنانوهوإلرقطثالمجناسالرعديممحراحمعالرتيب

معححثةهاا3لماتحيوفيمهنانوالموصئلالمجناسياعبديبعتنحو

ضاليمافيوعكصألكالمإيتثالمقطعببعضها

المعنوكااليدجبالمحب

العدىامحالمحاجعاكاورداطباقالمعنئبالمجذيمنا

راخعنليريميوباعشرالنظيركاهرأعاةكذا
قاملؤمىمتضاديننبئحتعهوانالطباقالمعنوفيالديمباهناناكال

هراعاةحنألعدىطافيوإلحميهاامحفاثاكننصةعلفعليها

ماييهاوإعاصضىجماباقكاابخالفبيزطكناسباثئحقعانهعالنطر
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يرجوالعافيهشقيلكالمريصيهالقافئبيهأإرصدسومنأل

أجمهفلتامانطغكقيالصمبهكندهاشاكلكذاك
معرفةعلجهاهع4يدهاالغافيهقبلئدبهرهواناألءصادالمعنوقيالبدجومناي

بلفظالثههءئدتجرانالمشاكثهمنةالمتالفيغاآلكزكرالمريضالروقي

االشاحىقولوهاخرفحتصالعبئبلفضايخاخةخبتمكذكرفيلوقهكهيخر
لمحيحماتجبةابخثابقلمتفيلكشيئاغيبىاحزحاقا

وستتئآعئدالىبدراوكصئافيآنتنىإششزكالحاااللجا
الطيبريمالرجتحيهابطايهلمحبيحبطةنحونثاللعكعى

11الغرأدهمكلطهائدتجرثمرجمرمتعذدانمووائنثرألالمعنوفيعنامحا
اشعيعليابثريةيمهناتاماووهيييقهاالىالمامعنيرمعبمابكير
اةوئتالبدرآوكصناثانثفاال6فيالثايخاكاالىالنانيولالىالولفيزاطأ
ةالمألىاالنيأالنياولفئزدشتييضألفعلييميناتثااصاالمرئبأل

صسالعكاالعببالهناومماالمشزمثيالةويقالكاالسنيإلعندالفيولهكا
ارشلغالرتيبكارأشهفينعكمافذآهاؤخرثملفأعالثخريقلمانا

ائقو4ينيهيروناللناسالرسو4ثهانحولمجيح

ودقوهذامحعينذللثالعبدالونوفؤفالخنقفت



اتىااللثاني4الوفذهحبزيدوإلفتىقسثاكقا

عىالفرياصبحكمتحتبمنعدتببنئحخصهوانالمجمعالمعنومحهتاي
يدبهرانصهوالخقسيمحكمااخنالفثاصإلفينومنناهربينقةلحان

فاذلكظهركلوقدرالتحيبرعاللةماافرإدالىقيمنيخافثممتعذد
بيانيماالىفالصلجةيالمتنلةكارايت

اارإالسيلونالغعاكبلخمنهاكويهياإكزرلتوجرس
صثااعينيهيتآألمحؤرياءهنكيدانوىوابهثاكغول

خرامرصفؤذصسامرهنئنتزحلنصمواتجريداباليهذامنااصتعاي
هوصوفعنةينترخانئهاخماصاريمكنطتناقدانأبدعوكالصفةتلباشالغ
هبلغاالمحسامنبلغتفداصهاظبهيصفحنظنةصبهأفالشبهاكوزرتاخر

اتالمبالغةالنبيلهذاسمنهاكوكعيصغؤد1نصارجمكئعلبماحتى

الجلىفياغكغولماعنبعيدااايالمنسوبةالحفةفيبيكةلموصوقصئذ
ااستكذلكالعاللالىانهاحتىوعالاةتآطخايالزبئالمعيفئ

اعورخعافاالثاعرمخملفبنكفولىوبهيهامجلبكل3قا1ناهوإلصا3
عينييماصتمايحتياوقجاعليقدضاع

دعابمهننثلاكجمهاويتمةاايئبانألدعاانايمونمجلفانأل

الهادوموالمتيمتعماويةابانعه

بالنهاحيساجرحتيعلمتوريةكألياربآحمولث
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اثزيضاصوناجؤالمعانيراذثكذاكا
آلخرفرييوولحدهاهفيان3فأئطتقانماالورفيااصنكللكلي
جاد

مىوعلخوذ1ثعاالفيبمبللنريكأدنياوووزىاليفيز1دبعبدا

ماويعلمايربالنهماجرحموصلمبللليريتوفا3الذمميافيهاوهوالمفوليل
المعذعوئالمبالمجرحكةالموؤىالمعالمبعيدهوالذنيبمىيمتم11

الذهنيسبغاهعنيبئبينلفأيثزكيئيهر1نصهوثزاككذللثالريعح
يبىلنترثلهثانحوا2ادافى1فىبمايصأبعدةمنعايخوقا1لمرادكيرالىا

اوكباكارادةالىيسبغاالذهنانكير4الصاقالذكاالنباتباالمرإدفانا
الناتالىانمرفلجيماراكطفخال

داوذبهوقدغفطيباالفوذكفاةاللنظاوإتحذهثا
اخزموتولألعداخضزتثىنحؤعياودمجوة

ئرادثممدهامملفيزادمعنيانلفماأليئتجرانصهوايضامضلمااضايإ
بألبهريمثميعالمعرابالحدالمرادفاتالمالفييآلخركايرة

بهاممافىانابذصئحقىصهواقدىيماكذلمهالمعروفةالطربالكةصرأ
عثبهاذولفانحمردالمحتخضرعقافايخرهاكاحنابماتأ

العتالعنافياسا

ثإالقطالمحافلعثئكقيبناسعئبطابائمهتجبإمما4ثالفإ
طالوالكاصنكوبيشغفمادالباالمجابكالنالنئأ



ادممعالميرهنصنةشيتموانبالمحميالميلالباهذامناصئبطمااي
فدفيالعطيفاناكالافيعنةكفغيهااللدجمااالثباتعركاكيرمنبها

41الئاجمامجانماكذلكعهماوننييمايهللدعينالثباترتعركطكيرمنفهشا
ايضاكأففيأعالمرادهرألذلكاثباثوميخصاحبرعناهرمتعتقئنفىوموانا
دهماواثبلتيولمالخيرمىءبالعودالعماداشتغالقيفاثالمئالكافإا
اايفوالمرإدنياوجودهاالحندهمإ

ا11سمفثياكثظالكبمحولولىقوياألكاتاكدناإلتلمغكعد
امعنئثخرممفمينلحنئئهابئآريتهآصهواندها6البالهناوهناا

اطرلمهزةفىألإلذكالدحرضفللنمالطرمقاربقؤفيرعن
ةقصةالىهطمةكاالسارةقصهافىآاءأثنايثاربوهوانعاللمكذلئه

أالألسفعلكة

مجريالمجبمدميملماراىافرىتعليلكناوخسنا
ألدينامخرشأللناكاطالبنفساتغريمتجطابتكذاك

توحيخرخيقبيماكعديلحهبذممالصفةهودىعدبالاحمتثدكهااى

أائبافىاهربعدعققحمتيثوهولفاالفريممنأاكمكابرويتهاقرمحيا
لنفصركارإيتبداثباتووحالمثلغرسالفيميثخركانعاتلةثعك

التالثهآقرعوحلمحرب1فبدعوالالفعيترىاسنتبعانحو



اكزثمبيماألعيمتزاطشرجمإقئمالمدخونئو
باهيرلخركالمدحالمدحيستميعسبامرحصهوالىحمننباعالسنلغلي
غإلجانبعضالمدحيستملونغءاتباالمدحالمعمعخبعباكيدثماالغ

ألثجةملىءصنةحالىعنمننئةذمصفةنىئععوانالذآهعركا
جمعتاكاشىبرجبنقدالمئالفيالصيماكفبهاكاسنثتآلدخولمابتندهـ

الذهبياهعطهالفقيمنحوانااالللببراءالقومواكعمن

يظهزمنةالمحارفهتحافلبشزامونحؤهذاطث
ركمجاتلىننسيمافيماالىالبمرايشانإلالطلعيبرإعةنتحساخماى

يصالعوانالعارفتجاهلاباهذاصعنممالملهـغبالطلمبكارايتمصزء

يمامثلقعابعرفأهناهآلئيماكااليتكلما

ئاهـالمطلحفييخلصالحوإمءثتههـالمحمذ
فيهاكثرمىللشاعرالعأنقينبجهاجمااكاناللثعرالبيتهنابدبهرتقد

بعدةكقولبمامتعلقكيريمطاستألبالمفهعيةاتاكاصحالمكاكيرها
عرثاا

المحالئسيإللمالغالقمنفدئسيإلمالديهاعندكالفي
صغصغدامعالماليشعرمجيثلطيفافييماشطرإديميدطانوحاللخثص

عاليبماكفيلهاشفلمافى

اتجتهاجماتآفينجطايإلىكززللمجادكائماآقتلنها
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هاكالآصثعرآبقامركالمحالقطححيموتانوحكةصالخئاآ
ضاهللبريةذاحكاعصأهلرالدهريمهفيقث7بقشه

إتالمررلماظفيماتسرباالأصارايتحيدةتماالالمذكوراتوهذهأ
ماصالسبياثساشدونخيظتوربماالمننقدنظرمنالفصيدةتححنهاخهافأ

بالميسرةاتختكابالمففرةلنااللتمفاختمالعالساخينيها7خرهاالنةآالخئا
ونرالوبهيالحمبناانت

اتالرساهذهفيتعليقةتارماهذااالضايخازجماإااللةعبدشناححيفايخاتيرقال

فققرماعليثربهاوفيالدلرلاكيرةائمياتفاعلىابياخهافيحرا
انعليهاالواقفمااقىكالناالحناولالبعيدةمعانيماييانهناله

برالهرريخهافرطاؤتحاوزالعفوبذيلقصورهايستر

اثاسطفيتبييخهانالؤاغوكانوصدةلتةالاكطفانه
مائهوثمانيوشاإصسرسنةابتهـر

آلالثهالمحدسلمجالف وثهصا

اخرىآ




