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 معـــانى الكلمـــات
معناهـاالكلمـةمعناهـاالكلمـة معناهـاالكلمـة
طعنوخزيفهميدركالمنازل ال�ضامية والرفيعةالمعالى

مقابلة قوية�ضدماأرادابتغىيح�ضلون على ما يريدونينعم
اأنفعاأحزمتغنى ب�ضوت جميلتترنمالنا�ضالورى

* أديب مصرى، ولد سنة 1880م وتوفى سنة 1937م، له العديد من المؤلفات فى مجال األدب، اشتهر ببالغته.
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