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 كمل_النساء | ا حلقة احلادية عشر - مرمي بنت عمران

مشاهدة احللقة

 يكفيك ان تعلم ان االمه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك اال بشيء قد كتبه ال لك ولو
 اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك اال ب شيء قد كتبه ال عليك .

  يعني امر ربنا انكتب فشلت ف حاجه جنحت ف شيء دا كلو امر ال وفضلوا
  ف لك احلمد يا ال

  ثق يقينا ان امر ال كله خير لك ولو كان شرا

  واذا اردت امراً بشدهــ  فلك الدعاء هو الطريق

  دع الدنيا متضي مبا شاءت ف رزق ال قد كتب و امره قد نزل

https://www.youtube.com/watch?v=HtGksbPo6Qo&list=PLVj5klFHE2j6xiy2VIKAABvuyJi96sv8i&index=11&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=HtGksbPo6Qo&list=PLVj5klFHE2j6xiy2VIKAABvuyJi96sv8i&index=11&nohtml5=False


كيف تحب تقضي جمعتك ؟
مدونة خديجة 

طوال االسبوع تنتظر الويكند وتحديًدا قلب الويكند وهو يوم الجمعة، ليلة الجمعة تخطط ليومك: 
هل سيكون يوم حافل؟ أم سيكون يوم هادئ؟

 في كال الحالتني سواًء خرجنا وال ما خرجنا، الجمعة يظل يوم حلو وطويل، بداية من الصباح لو
 حبيت تفطر في املنزل مع األهل، وتستمع لقصص والدك وحكاوي أمك، والجدال الخفيف بني


 أخوتك

 والذي ينتهي عادة بالضحك


ينتهي اإلفطار ويذهب األخوة والوالد لصالة الجمعة .

 كل مشاعر الكسل تأتي في فترة الظهيرة، وكأن هذا اليوم خصص ملمارسة كل طقوس الكسل
 بشكل طبيعي وجريء، في كل مرة أستلقي على السرير بعد أداء واجبات الصباح يقفز إلى


ذهني برونو مارس بأغنيته
 اليوم لن يفعل أي شيء، فقط سيستلقي في أي مكان بمنزله، سيشاهد التلفاز، وخالل فعله

 ل”ال شيء” سيتذكر املهام التي يجب عليه فعلها، من الذهاب للنادي، والدراسة واخذ شهادة

التخرج ولكنه يطرد كل هذه األفكار من رأسه ألن اليوم لن يفعل أي شيء

.

 دائًما نقول بأن االنسان يجب أن يسعى وينجز وال يترك يومه يمر بدون إنجاز يذكر ولكنني

 أقول فترة فعل “ال شيء” يعتبر من أهم االنجازات التي يجب أن يحققها االنسان، ألن وصوله
 ملرحلة تقبله لفعل”ال شيء” هي بحد ذاتها إنجاز في هذا العصر الذي يسير بسرعة مجنونة

 ويدفعنا ألن نجاريه في سرعته، بينما يكون من حقنا أخذ يوم نفعل فيه “ال شيء” بعد أسبوع
.طويل مرهق نفسيًا، وعقليًا، وجسديًا

 البقاء مع نفسك ال يعني بأنك وحيد بشكل سيء، الجميع يحب أخذ وقت لنفسه ونحتاج لليلة
 مثل هذه لنصفي فيها أذهاننا ونحظى بوقت ألنفسنا لنرتاح ونستعد لألسبوع القادم بقوة


.متعة
 يوم الجمعة هو يومنا، يوم فضيل وعظيم، كأنه احتفال صغير في كل أسبوع، وحلوة فكرة

 تقديرك لهذا اليوم بفعل الطاعات الواجبة والصالة على النبي وأيًضا حب هذا اليوم، وتنبيه

http://jayz4.tumblr.com/post/142007904108/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%83
http://jayz4.tumblr.com/post/142007904108/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%83




 moderate
معتدل او متوسط او هادئ 

-adj- 
Cook over a moderate heat 
اطبخ على نار معتدله/متوسطه/هاديه

marvel 
 شي عجيب ومعجزه ورائع

-n- 
the marvels of nature 

 عجائب الطبيعه

 finite
-محدود 

adj 
 limited مرادفها

The world's resources are finite 
 موارد العالم محدوده

cure- 
 شفاء وعالج

-n-v 
an ounce of prevention is better 

than a pound of cure 
درهم وقايه خير من قنطار عالج

convert 
 يتحول
-v- 

Hot water is converted to 
electricity by a turbine 

 املاء الحار يتم تحويله الى كهرباء بواسطة
التوربني

Thank s for @AcademicEnglis1 for this words 





 

يعوض ال , و يعطي ال , و 
يغنيك عن كل العباد ال , ويجبر قلبك 

ال , و ال يفهمك و يفهم ضعفك وحاجتك 
وقلة حيلتك إالَّ ال. 

أخفى ال القبول : لتبقى القلوب على 
وجل وأبقى باب التوبة مفتوح ليبقى 

اإلنسان على أمل وجعل العبرة باخلواتيم 
لئال يغتر أحد بالعمل 



 

SHARE APPS WITH ME ..

معاك تكون راح مكان كل في مو انت لكن جميله فكرتها الضغط لتخفيف التلوين كتب
كل في معاك ومحمول بديل نعتبروا ممكن الي التطبيق هذا حصلنا ف والوانك عدتك

مكان

pigment 

DOWNLOAD  

و طاملا وصل الكالم هنا نتكلم شويه عن اقالم 
االجهزه الذكيه ..ّ 

في انواع مختلفه من االقالم الي تتعامل مع 
االجهزه الذكيه في نوع عادي والي هوا زي 

االصباع اما النوع االخر والي اغلب الرسامني 
يفضلوه هوا النوع الحساس للضغط يعني 

بمقدار قوة ضغطك يتغير درجة اللون وحجم 
الفرشة 

ونقدر نحصل دي امليزه في اقالم 
   paper 53 

Wacom pen for iPad 

https://itunes.apple.com/us/app/pigment-only-true-adult-coloring/id1062006344?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pigment-only-true-adult-coloring/id1062006344?mt=8


 

Hand�Made�World�

 
 ممكن في ناس تسأل ليش اسوي نوت  

بوك ؟!
 

 اشتري جاهز اسهل ليا .$$. ودا الشيء
ممكن طبعاً

 لكن اذا انت سويت النوت بوك حقك لك
 كامل الحريه في التحكم في نوع الورق عدد

  الصفحات واالقسام

 فكرهــ ..

 تقدر تخلي عدد االوراق على عدد ايام
 السنه ف تدون تطورك وممكن تختار

 صفحات عشوائيه تكتب فيها تحديات او
مهمات الزم تسويها .

 وطبعا مقدار السعاده الي راح تحس بيها
 بعد االنتهاء وانجاز العمل ..



THE END ..

I WANT TO THANK RISAC_HAN FOR THE PICTURE IN THE 
COVER OF THIS CHAPTER ^^ 

THANK YOU SO MUCH IF YOU WANT SEE MORE OF HER 
PICTURE YOU CAN VISIT HER INSTAGRAM ACCOUNT  

  .instagram .>> risaC_han << 

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ال اله 
اال انت استغفرك واتوب اليك 

https://www.instagram.com/risaC_han/
https://www.instagram.com/risaC_han/

