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 الباب األول

 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ 

 رمز اعتباطي يستعملها قوم يف التفاعل وربديد الذات ىي اللغة

(Kridalaksana dalam Chaer, 2007: 32 .)التفاعل مستخدمة يف  اللغة يف عملية
 Chaer dan) بُت الناطقُت هبا. وىي رموز صوتية وقد تسمى ابلكالم االتصاالت

Agustina, 2010: 12.) 

اللغة العربية ىي لغة دينية عند اؼبسلمُت وىي وسيلة ؽبم لفهم القرآن والسنة. 
أن يفهم ومن اؼبهم أن يتدبروا اؼبسلمون هبما من خالل العلوم العربية وال بد منهم 

الشرح والتفسَت عنهما موجود (. Rizki, 2018: v)ودقيقا  اؼبعاين فيهما فهما واضحا
فهم  إىلاليت ألفها العلماء اؼبسلمون ليهدوا طالب العلم  ةيف كتب الًتاث اإلسالمي

دينهم. وليس من أمر سهل أن يقرأوا الكتب العربية، فلكل من يريد أن يقرأىا 
أي قراءة الكتب العربية  واعد اللغوية مثل النحو والبالغة.القعلوم فعليو أن يفهم 

 (.Senali, 2005: iv) وفهمها ربتاج إىل فهم القواعد اللغوية

اللغوية أمر ىام لفهم اؼبعاين العربية ومنها قواعد علم البالغة.  فهم القواعد
با ومن فرعها علم اؼبعاين الذي حيبث فيو اإلنشاء الطليب، وىو كالم يتطلب طل

 (.Zaenuddin dan Nurbayan, 2002: 104على شيء )
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وينقسم اإلنشاء الطليب إىل األمر والنهي واالستفهام والنداء والتمٍت. ولكل 
 (.Zaenuddin dan Nurbayan, 2002: 23) قسم معان غَت حقيقي

وبناء على ذلك، وجد الباحث اإلنشاء الطليب يف كتاب تنبيو الغافلُت لإلمام 
السمرقندي. وىو كتاب التصوف الذي يدرسها طالب يف معاىد أيب الليث 

 إسالمية إبندونيسيا.

، ومها وأما الباحث قد حدد ىذا البحث إىل أن يبحث يف األمر والنهي
أي نظرية الرمز  عباكوبسون حيلالن بناء على علم اؼبعاين والنظرية السيمائية

بحث يف الشكل، شفواي كان وىذه النظرية ال ربد االتصاالت ككائن ال .والرسالة
مكتوبة ستة عناصر،  أو غَت شفوي. وذكر جاكوبسون أن يف كل رسالة شفوية أو

(، السياق، الرمز، االتصال، والرسالة addressee) (، واؼبرَسلaddresser) وىي اؼبرِسل
(message.)  والعناصر اؼبذكورة متكافئة ابؼبصطلحات البالغية وىي اؼبتكلم

 (.Wildan, 2012 :43-42) ٌت والكالم واؼبوطنواؼبخاطب واؼبع

Context 

Message 

Addresser  --------------------------------------------------------- Addressee 

Contact 

Code 

1.1الصورة   

 النظرية السيمائية عباكوبسون
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 ,Hafni Naasifانظر ) األمر عند اؽبامشي ىو طلب الفعل على وجو االستعالء

Dkk. 2009: 29  وWildan, 2018: 76.) ( ( فعل األمر، )ٔولو أربع صيغ وىيٕ )
( اؼبصدر انئب فعل ٗاسم فعل األمر، )( 5)الفعل اؼبضارع اجملزوم بالم األمر، 

األمر. واؼبعٌت اغبقيقي لألمر ىو الوجوب أي طلب الفعل من مكان أعلى إىل 
أي اؼبعاين غَت حقيقي وىي الدعاء مكان أدىن. ولكن ىناك خروج اؼبعاين لألمر 

وااللتماس واإلرشاد والتمٍت واإلابحة والتخيَت والتحديد والتعجيز والتسوية واإلكرام 
 واالمتنان واإلىانة والدوام واالعتبار واإلذن والتكوين والتأديب والتعجب.

 Hafniوأما تعريف النهي ىو طلب الكف عن الفعل على وجو االستعالء )

Naasif, Dkk. 2009: 32; Wildan, 2018: 78-111 .)الفعل  وصيغتو واحدة وىي
اؼبضارع الذي وقع بعد ال الناىية. ولتنوع السياق فقد يكون النهي خرج من معناه 

 اغبقيقي كالدعاء وااللتماس والتمٍت واإلرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقَت.

 الغافلُتواقتبس الباحث األمر والنهي يف كتاب تنبيو 

 (9دمحم، دون سنة: ذكر ىاذم اللذات يعٌت اؼبوت ) اكثروا .1

وىذا االقتباس من الكتاب قطع من اغبديث الشريف لرسول هللا صلى هللا 
 رأى أانسا يضحكون قال اما انكم ملسو هيلع هللا ىلصوى ابو سعيد اغبدرى ان النيب ) عليو وسلم

رى مث قال أكثروا ذكر ىاذم اللذات لو اكثرمت من ذكر ىاذم اللذات لشغلكم عما أ
ورد ( يعٍت اؼبوت مث قال امنا القرب روضة من رايض اعبنة او حفرة من حفر النَتان

اغبديث عندما رسول هللا صلى هللا وسلم رأى من يضحك بصوت عال، فنصحهم 
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هبذا اغبديث. إذا، اؼبتكلم ىو الرسول واؼبخاطب ىو من يضحك والكالم رمز 
واؼبوطن ظريف غبالة الرسول رأى من يضحك بصوت عال واؼبعٌت  اكثروا""لغوي 

 ىو اإلرشاد. فالعناصر السيمائية عباكوبسون:

 : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اؼبتكلم.أ 

 : من يضحك بصوت عال اؼبخاطب.ة 

 الرمز اللغوي:   الكالم.ج 

 اؼبوطن الظريف:   اؼبوطن.د 

 : اإلرشاد  اؼبعٌت.ِ 

 انًٕطٍ انظشفي   

 داإلسشب   

 سصٕل هللا      -------------     يٍ يضحك      

 انجهيغ  

 انشيز انهغٕي  

 1.1الصورة                 

 عباكوبسون لألمر دبعٌت اإلرشاد. ةالسيمائي ربليلىذا ىو 

 (34: الساعة )دمحم، دون سنة ال تقمالساعة رب  ال تقمرب  .2

الن لو من ربك فيقول فيقو ) االقتباس السابق مأخوذ من اغبديث الشريف
ىاه ال ادري فيقوالن لو وما دينك فيقول ىاه ال ادرى فيقوالن لو ما تقول يف ىذا 
الرجل الذي بعث فيكم فيقول ىاه ال ادرى فينادى مناد من السماء كذب عبدي 
فافرشوا لو من فرش النار وافتحوا لو اباب اىل النار فيدخل عليو من حرىا وظبومها 

ه فتختلف فيو أضالعو وأيتيو الرجل قبيح الوجو قبيح الثياب مننت ويضيق عليو قرب 
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الريح فيقول لو ابشر ابلذى يسوءك فهذا يومك الذي كنت توعد بو فيقول من انت 
سأل (. الساعة ال تقمرّب  ال تقم الساعةفيقول اان عملك السيء فيقول رّب 

اذبون فأصبهم العذاب يف اؼبالئكة الكافرين وال جييبون عبهلهم. فجاء اػبرب أهنم ك
 يسألوا هللا أال يعجل يوم القيامة.القرب حىت 

اؼبتكلم ىو الكافرون واؼبخاطب ىو هللا والكالم رمز لغوي "ال تقم" واؼبوطن 
لغوي "رب" واؼبعٌت ىو الدعاء كي ال يعجل هللا يوم القيامة، فالعناصر السيمائية 

 عباكوبسون:

 : الكافرون  اؼبتكلم.أ 

  سبحانو وتعاىل: هللا اؼبخاطب.ة 

 : رمز لغوي  الكالم.ج 

 اؼبوطن اللغوي:   اؼبوطن.د 

 : الدعاء  اؼبعٌت.ِ 

 اؼبوطن اللغوي

 الدعاء

 هللا سبحانو وتعاىل    ----------------     الكافرون

 البليغ

 الرمز اللغوي

 8.0الصورة 

 ىذا ربليل السيمائية عباكوبسون للنهي دبعٌت الدعاء.
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ذكورة واؼبثالُت عن األمر والنهي يف كتاب تنبيو وبناء على خلفية البحث اؼب
القيام ابلبحث عميقا عنها. ولذلك، يريد  إىل ينجذبالغافلُت فيكون الباحث 

الباحث أن يقدم التحليل ابلتقارب اؼبختلف من البحوث السابقة بزايدة ربليل 
حدد  اباب يف كتاب تنبيو الغافلُت ولكن الباحث ٜٗىناك  السيمائية عباكوبسون.

 اباب فقط. ٕٔالتحليل إىل 

كتاب تنبيو الغافلُت  ووجد الباحث الكلمات تدل على األمر والنهي يف
لإلمام أيب الليث السمرقندي، ورأى أن البحث فيهما مهم للقيام بو. ولذلك، عُت 

األمر والنهي يف كتاب تنبيو الغافلني لإلمام أيب الليث الباحث عنوان البحث بــ"
 ".(راسة علم ادلعاين والسيمائية جلاكوبسونالسمرقندي )د

 حتقيق البحث وحتديده .ب 

بناء على خلفية البحث فركز الباحث على ربليل األمر والنهي يف كتاب تنبيو 
الغافلُت لإلمام أيب الليث السمرقندي من انحية علم اؼبعاين والنظرية السيمائية 

 :عباكوبسون. ولذلك، فحدد الباحث البحث دبسأليت البحث

يف كتاب تنبيو الغافلُت لإلمام أيب الليث  األمر والنهي يغص كيف .1
 السمرقندي؟

يف كتاب تنبيو  السيمائية عباكوبسون إبستخدام والنهيمعاين األمر  كيف .2
 الغافلُت لإلمام أيب الليث السمرقندي؟
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 أغراض البحث وفوائده .ج 

 أغراض البحث .1

 وبناء على ربقيق البحث، فأغراض البحث:

يف كتاب تنبيو الغافلُت لإلمام أيب الليث األمر والنهي  صيغ تقدًن. أ
 .السمرقندي

يف كتاب تنبيو  السيمائية عباكوبسون إبستخداممعرفة معاين األمر والنهي . ة
 .الغافلُت لإلمام أيب الليث السمرقندي

 فوائد البحث .2

 يرجو الباحث أن يفيد ىذا البحث فائدة نظرية وفائدة تطبيقية.

 فوائد نظرية. أ

 .ع اؼبعرفة وتقدًن اؼبسامهة يف نشر مؤلف العامل اإلسالميتوسي (1

 مسامهة الفكر األكادديية وخاصة يف األمر والنهي. (2

 فوائد تطبيقية. ة

يف قسم اللغة العربية  (S.Hum) البحث مقدم للحصول على الدرجة اعبامعية األوىل
 وآداهبا.

 الدراسات السابقة .د 

قة، فسيذكر بعضها كما وقد حبث الباحث عن الدراسات والبحوث الساب
 تلي:



 

2 
 

، طالب يف قسم اللغة ٕٛٔٓ( ٕٜٕٖٓٓٓ٘ٔٔدمحم رفقي براانندى ) (1
العربية وأدهبا جبامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمية اغبكومية ابندونج. 

رواية موت رجل الوحيد على األرض لنوال السعداوي  عنوان حبثو "األمر يف
( ٕصيغة لفعل األمر،  24 وجد (ٔ)دراسة علم اؼبعاين(". والنتائج لبحثو 

صيغ اسم فعل  ٗ( وجد ٖصيغ للفعل اؼبضارع اؼبقرون بالم األمر، و ٗوجد 
كلمات( وااللتماس   ٜمعان لألمر يف الرواية وىي الدعاء ) ٙاألمر. ووجدت 

كلمة( والتخيَت )كلمتان( والتهديد )كلمتان(   ٜٖكلمات( واإلرشاد )  ٓٔ)
 (.كلمة  ٕٛواألمر اغبقيقي )

، طالب يف قسم اللغة ٕٛٔٓ( ٜٕٖٗٔٓٓ٘ٔٔري إنسان نوجراىا )فك (2
العربية وأدهبا جبامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمية اغبكومية ابندونج. 

مسرحية مسمار جحا لعلي أضبد ابكثَت". والنتائج عنوان حبثو "األمر يف 
( وجد صيغة واحدة للفعل اؼبضارع ٕصيغة لفعل األمر،  ٘ٚ( وجد ٔلبحثو 

( وجد صيغة ٗصيغ السم فعل األمر،  ٖ( وجد ٖقرون بالم األمر، اؼب
معان لألمر يف اؼبسرحية  ٘واحدة للمصدر النائب عن فعل األمر. ووجد 

كلمات(   ٗكلمة( واإلرشاد )  ٚ٘وىي الدعاء )كلمة واحدة( وااللتماس )
 .كلمة(  ٘ٔكلمات( واغبقيقي ) ٖ والتهديد )

لعربية وأدهبا جبامعة سوانن جونونج ، طالب يف قسم اللغة إٙٔٓروظبان  (3
جايت اإلسالمية اغبكومية ابندونج. عنوان حبثو "األمر يف رواية أخرج منها اي 
ملعون لسدام حسُت". واستنتج أن فيها أمر دبعناه اغبقيقي وخروجو أي 
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للدعاء واإلرشاد وااللتماس. وصيغ األمر فيها صيغة فعل األمر وصيغة الفعل 
 بالم األمر وصيغة اؼبصدر النائب عن فعل األمر. اؼبضارع اؼبقرون

، طالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة سوانن ٕٗٔٓمشس األمُت  (4
جونونج جايت اإلسالمية اغبكومية ابندونج. عنوان حبثو "صيغ األمر يف جزء 

من  ٕٛمن القرآن". غرض البحث ىو معرفة صيغ األمر ومعانو يف جزء  ٕٛ
صيغة لفعل  ٗٙأمرا أي  ٖٚآية ربمل على  ٔٗج أن فيو الفرآن. واستنت

صيغ اؼبصدر النائب عن  ٖصيغ للفعل اؼبضارع اؼبقرون بالم األمر و8األمر و
 معٌت ؾبازاي لألمر. ٕٙمعٌت حقيقيا و ٚٗوجد فعل األمر. و 

، طالب يف قسم اللغة العربية ٕٛٓٓ( ٖٕٕٗٛٔٓٔٓضبدان فتح الرضبن ) (5
عنوان حبثو . ونج جايت اإلسالمية اغبكومية ابندونجوأدهبا جبامعة سوانن جون

 "األمر والنهي يف القرآن الكرًن )دراسة معانية على سورة آل عمران(".

فالبحوث السابقة ركزت يف حبث األمر والنهي من  ومن الداراسة السابقة
انحية علم اؼبعاين فقط. وأما الباحث حياول أن يزيد التحليل ابستعمال نظرية 

ائية عباكوبسون جانب علم اؼبعاين. والنص اؼبستعمل ككائن البحث ـبتلف السيم
ابلبحوث اؼبذكورة، اختار الباحث كتاب تنبيو الغافلُت لإلمام أيب الليث 
السمرقندي. وال جيد البحوث عن األمر والنهي يف كتاب تنبيو الغافلُت لإلمام أيب 

 ئية عباكوبسون. الليث السمرقندي بزايدة التحليل عن نظرية السيما
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 اإلطار الفكري .ه 

البالغة لغة الوصول واالنتهاء واصطالحا عند علماء اؼبعاين أنو صفة الكالم 
واؼبتكلم ومن ظهر اؼبصطالحان "كالم بليغ" و"متكلم بليغ" وال تستطيع أن تكون 

 (.4: 4233،هانب ابو) صفة للكلمة، فهذا الفرق بينها والفصاحة

ن الدين واياين أن البالغة علم حيبث فيها مسائل وعالوة على ذلك، رأى زي
الكلمات واعبمل ومعانيهما وتركيبهما وأثرمها وصباؽبما ومناسبة استعماؽبما دبقتضى 
اغبال. وؽبا ثالثة فروع ومنها علم اؼبعاين. وعندمها أن علم اؼبعاين علم يدرس فيو  

 Zaenuddin dan)ال كيفية تعبَت األفكار والشعور يف اعبملة مناسبة دبقتضى اغب

Nurbayan, 2002: 11-12.)  ىو( 68: 3999)وتعريف علم اؼبعاين عند اؽبامشي 

أصول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العريّب اليت يكون هبا مطابًقا ؼبقتضى اغبال، 
 :واؼبباحث يف علم اؼبعاين ىي .حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق

 أحوال اإلسناد اػبربي .1

 د إليوأحوال اؼبسن .2

 أحوال اؼبسند .3

 أحوال اؼبتعلقات فعلي .4

 القصر .5

 اإلنشاء .6

 الفصل والوصل .7
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 اإلجياز واإلطناب واؼبساواة .8

 ومن اؼبباحث اؼبذكورة، سيبحث الباحث يف اإلنشاء وخاصة اإلنشاء الطليب

عندما مل يذكر الكالم. وأقسامها طبسة، وىي  وىو كالم يتطلب طلبا على شيء
 (.ٕٓ٘: ٕٗٔٓاعبارم، ) التمٍت والنداءاألمر والنهي واالستفهام و 

(. ٕٓ٘: ٕٗٔٓاألمر ىو طلب الفعل من األعلى إىل األدىن )اعبارم، 
 ةجه على االدىن اىل علىاال من الفعل جياداأنو "طلب  نورًن عاللوذىب 

 اي ان االمر أدىن" أي طلب من كان أعلى درجة إىل من وااللزام االستعالء
 (. وصيغو أربعةٜٚٔ .ٕ٘ٓٓنورًن، ) مطلقا للطلب

 فعل األمر .1

 الفعل اؼبضارع اؼبقرون بالم األمر .2

 اسم فعل األمر .3

 اؼبصدر النائب عن فعل األمر .4

د خيرج معٌت األمر من معناه اغبقيقي،  ( قٜٚ: ٕٚٓٓوقال وحي الدين )
كما ذكر اؽبامشي "قد خرج األمر إىل معان أخرى بناء على أحوال اؼبتكلم 

 صودة ىي:والسياق". واؼبعاين اؼبق

الدعاء، قد يكون األمر دعاء ال وجواب جمليئو من األدىن إىل األعلى مثل قول  .1
 العبد لربو.
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فهو يدل على االلتماس  االلتماس، عندما جاء األمر من اؼبتكافئ يف الدرجة .2
 .مثل طلب رجل إىل صديقو

 اإلرشاد، حيمل على نصائح وىدى وكيفيات للحصول على شيء. .3

 .اؼبستحيل القيام بو شبو لذيالتمٍت، ىو األمل ا .4

التخيَت، جاء األمر دبعٌت التخيَت إذ ىناك أمران وسئل أحد أن خيتار واحد  .5
 منهما.

 التهديد، إذا جاء األمر هبذا اؼبعٌت فهو يدل على خالف الطالب للمطلوب. .6

 اإلابحة، وىي اغبرية لفعل شيء أو تركو فليست من الواجب. .7

أبمر ثقيل ال يستطيع أن  أن يقوم اطب أنالتعجيز، وىو طلب اؼبتكلم للمخ .8
 يفعلو اؼبخاطب.

 التسوية، ىي تساوي شيئُت. .9

 التحقَت، ىو سخرية اؼبتكلم للمخاطب. .10

 اإلكرام، ىو إرادة اؼبتكلم أن جيعل اؼبخاطب كرديا. .11

 االمتنان. .12

 اإلىانة. .13

 الدوام. .14

 اإلذن. .15

 التكوين. .16

 التأديب. .17
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 التعجب. .18

من األعلى إىل األدىن. وصيغتو واحدة النهي عند علي اعبارم ىو طلب الًتك 
بعد ال الناىية. والختالف السياق ومقتضى اغبال قد يكون  وقع وىي فعل مضارع

معٌت النهي خيرج من معناه اغبقيقي مثل الدعاء وااللتماس والتمٍت واإلرشاد 
 والتوبيخ والتيئيس والتحقَت.

" دبعٌت semeionية "من اللغة اليوانن ة" )السيمائية( مشتقsemiotikaكلمة "
 ولذلك، إن السيمائية علم يبحث فيو العالمات وما حوؽبا. (.seme)العالمة 

 semiotics is concerned with( السيمائية بــ"Umberto Eco) أومبَتتو ايكوعرف 

everything that can be taken as sign"  السيمائية ىي دراسة تًتكز يف العالمة أو(
 (.شبهها

( من اللغويُت اؼبؤثرين يف ىذا القرن Roman Jakobsonكوبسون )رومان جا 
لنظريتو اؼبشهورة أي النظرية البنيوية. ولكن مؤلفاتو يف السيمائية قليلة بل تكون 

 the subject matter of semiotic is communication of anyوقال ". مؤلف كالسيكي

message whatever, whereas the field of linguistic is confined to the communication of 

verbal message. Hence, of these two science of man, the letter has narrow scope, yet, 

on the other hand, any human communication of non verbal message persuposesa 

circuit of verbal message, without a reverse implication( " اؼبوضوع األساسي يف
السيمائية ىو االتصال من الرسالة. علم اللغة يبحث يف اتصال اللغة الشفوية وأما 
السيمائية تدرس اللغة الشفوية وغَت الشفوي، ألهنا دراسة عن الرسائل الشفوية 

 وغَت الشفوية يف االتصاالت(. 
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 اؼبرِسلمكتوبة ستة عناصر، وىي  رأى جاكوبسون أن يف كل رسالة شفوية أو

(addresserواؼبرَسل ،) (addressee( السياق، الرمز، االتصال، والرسالة ،)message .)
والعناصر اؼبذكورة متكافئة ابؼبصطلحات البالغية وىي اؼبتكلم واؼبخاطب واؼبعٌت 

 .والكالم واؼبوطن

Context 

Message 

Addresser  --------------------------------------------------------- Addressee 

Contact 

Code 

1.1الصورة   

 النظريةالسيمائيةلجاكوبسون

 كي يكون مراد الباحث واضحا فسيأيت إطار العمل للبحث كما يلي:
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 انجالغخ

 ػهى انجذيغ ػهى انًؼبَي ػهى انجيبٌ

 انُٓي األيش

 يؼبَي األيش:

 بءانذػ .1

 االنتًبس .2

 اإلسشبد .3

 انتًُي .4

 انتخييش .5

 انتٓذيذ .6

 اإلثبحبح .7

 انتؼجيز .8

 انتضٕيخ .9

 انتحقيش .10

 اإلكشاو .11

 االيتُبٌ .12

 اإلْبَخ .13

 انذٔاو .14

 االػتجبس .15

 اإلرٌ .16

 انتكٕيٍ .17

 انتأديت .18

 انتؼجت .19

 صيغ األيش:

 فؼم األيش .1

انفؼم انًضبسع  .2

انًقشٌٔ ثالو 

 األيش

 اصى فؼم األيش .3

انًصذس انُبئت  .4

 ػٍ فؼم األيش

 يؼبَي انُٓي:

 انذػبء .1

 انتًُي .2

 اإلسشبد .3

 انتٕثيخ .4

 انتيئيش .5

 انتحقيش .6

 صيغخ انُٓي:

انفؼم  .1

انًضبسع 

انزي ٔقغ ثؼذ 

 ال انُبْيخ

انُظشيخ انضيًبئيخ ػٍ انشيز ٔانشصبنخ 

(code-messageٌٕنجبكٕثض ) 

 كتبة تُجيّ انغبفهيٍ نإليبو أثي انهيث انضًشقُذي
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 تنظيم الكتابة .و 

للحصول على النتيجة اؼبقصودة عند الباحث فيقسم البحث إىل طبسة 
 :أبواب، وىي

الباب األول، مقدمة وىو حيتوي على خلفية البحث، ربقيق البحث 
وربديده، أغراض البحث وفوائده، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري وتنظيم 

 الكتابة.

الباب الثاين، نظرية أساسية وىو حيتوي على نظرايت عن البالغة، علم 
النهي، نظرية داعمة أي نظرية  اؼبعاين، كالم اإلنشاء الطليب وأقسامو، األمر،

 سيمائية عباكوبسون.

 .الباب الثالث، منهج البحث وفيو مبحث يف التقنيات واؼبنهج اؼبستعمل

الباب الرابع، حيتوي على ربليل صيغ األمر والنهي ومعانيهما يف كتاب تنبيو 
 الغافلُت لإلمام أيب الليث السمرقندي.

 ث واالقًتاحات.الباب اػبامس، خاسبة وفيو نتائج البح

  


