




 
 

 ً٘ ِٛظٛع اٌزؼجيش يمشؤ ؟
 . 

 ؤيٖٛ ؼجؼب 



 
 

ً٘ ِٓ اٌّّىٓ ؤْ رحصً ػٍٝ  
 ؟دسجخ صفش فٝ اٌزؼجيش 

 . 
 

   
  

 ِّىٓ جذا



 
 

ً٘ ِّىٓ رحصً ػٍٝ اٌذسجخ 
 إٌٙبئيخ فٝ اٌزؼجيش؟

 . 
 

   
  

 جــبيض



 

ً٘ ِٛظٛع اٌزؼجيش ِٛ٘جخ فٝ  
 اٌىزبثخ ؤِؽشيمخ ِىزسجخ؟

 . 
 

   
  

 ؼجؼب ؼشيمخ ِىزسجٗ

 ٌيٗ

 ِفيش حذ ثيزٌٛذ ثزبع رؼجيش 



 ِب ِمِٛبد ِٛظٛع اٌزؼجيش اٌجيذ ؟
 . 

 
   
  

 فىش اسزشٙبداد ؤسٍٛة

رٕظيُ اٌفىش 
 ٚرسٍسٍٙب

 ٔٙبيخجيذح ثذايخ جيذح

 ػالِبد اٌزشليُ



 
   
    

 

 اٌفىش
ؤٔذ رسزؽيغ وزبثخ ِٛظٛع رؼجيش جيذ ِٓ  

 خالي رّٕيخ ِٙبساره اٌٍغٛيخ  

اسزخذاَ وً ِب دسسزٗ فٝ إٌحٛ ٚاٌجالغخ  
 .فٝ اٌّٛظٛع اٌزٜ رىزت فيٗ 



 
   
    

 
 رسؼٝ ِصش

 إّٔب رسؼٝ ِصش



 
  
    

 
 يزفٛق اٌّجزٙذْٚ

 ال يزفٛق إال اٌّجزٙذْٚ



 
   
    

 اٌشجبي فٝ اٌٛؼٓ 

 فٝ اٌٛؼٓ سجبي



 
   
    

 
 يٕزصش اٌمٜٛ

 يٕزصش اٌمٜٛ ال اٌصؼيف



 
   
    

 
 اٌزبسيخ يشٙذ

 إْ اٌزبسيخ ٌيشٙذ



 
   
    

 
 يحمك اٌصجٛس ٘ذفٗ

 ٚاهلل ٌيحممٓ اٌصجٛس ٘ذفٗ



 
   
    

 
 يسؼٝ اٌشجبي

 يسؼٝ اٌشجبي سؼيب حضيضب



 
   
    

 اٌجشش يجّؼْٛ 

 اٌجشش وٍُٙ يجّؼْٛ



 
   
    

 شغٛف ػٕذِب ؤسان 

 شغٛف إرا سؤيزه



 
   
    

 
 األحشاس يشيذْٚ

 ..اٌحشيخ رشيذ ِٓ األحشاس ؤْ 



 
   
    

 
 سبس سشيؼب

 سبس سيش اٌفٙذ



 
   
    

 رّيض ِحّذ ثبٌىشَ 

 ِحّذ ال يشد سإئٍٗ



 
   
    

 
 ؤٔذ لٜٛ

 ؤٔذ ؤسذ فٝ لٛره



 
   
    

 ٌه فعً ػٍٝ 

ّٝ  ٌه ؤيبد ػٍ



 
   
    

ٚال ؤحذ يٕىش  –يجزٙذ اٌّصشيْٛ  
فٝ رّٕيخ ِجزّؼُٙ ٚرٛؼيذ   –اجزٙبدُ٘ 

 دػبئُّٙ



 
   
    

 
 –ٚال ؤحذ يٕىش اجزٙبدُ٘  –يجزٙذ اٌّصشيْٛ 

 فٝ رّٕيخ ِجزّؼُٙ ٚرٛؼيذ دػبئُّٙ

 ِضبي



 
   
    

 
 اسزخذاَ اٌجذي -1

 ؤِضٍخ

ٌؼً اهلل يزّٓ ٔؼّزٗ ػٍٝ ؤسض 
 .اٌىٕبٔخ ِصش 



 اسزخذاَ ؤسٍٛة اٌششغ -2

ِـــٓ يمـــشؤ اٌزـــبسيخ يجـــذ 
 اٌؼجت اٌؼجبة



 اسزخذاَ فبء اٌسججيخ ؤٚ اٌجحٛد -3

 ِب وبْ اهلل ٌيعيغ ؤجش اٌؼبٍِيٓ



 االسزشٙبداد

 فصيحخ ٌٚيسذ ػبِيخ -1

 :اٚػٝ رجمٝ صٜ صبحجٕب اٌٍٝ وزت 
ٚيجت ػٍٝ اٌصغيش احزشاَ اٌىجيش ٚاٌٛلٛف ٌٗ احزشاِب وّب 

 ( لَٛ الف ٚؤٔذ ثزىٍّٕٝ: )لبي اٌفٕبْ ثٙبء سٍؽبْ 



 ِزٕبسجخ ِغ اٌفىشح -2

 :اٚػٝ رجمٝ صٜ صبحجٕب اٌٍٝ وزت 
ٚيسؼٝ وضيش ِٓ اٌشبة ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌّخذساد ٚيجزٌْٛ 

 :  فٝ سجيً رٌه وً اٌجٙٛد ِصذالب ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ 
 (ٚلً اػٍّٛا فسيشٜ اهلل ػٍّىُ ٚسسٌٛٗ ٚاٌّؤِْٕٛ)

 ثّؼٕٝ

 ال رزوش اسزشٙبدا ال ػاللخ ٌٗ ثبٌّٛظٛع



 صبدلخ -3
حذيضب ٚ٘ٛ ٌيس ثحذيش  :  فال يزوش ؼبٌت 

 ، صُ ال يزجؼٙب ثأيخ  : .... ؤٚ يزوش لبي اهلل 



يإيٙب اٌزيٓ إِٓٛا إرا ٌميزّٓ فئخ فبصجزٛا ٚاروشٚا اهلل وضيشًا ٌؼٍىُ }  -1
 .{رفٍحْٛ 

 .{ٚاػزصّٛا ثحجً اهلل جّيؼًب ٚال رفشلٛا }  -2
 .{ٚؤِب ثٕؼّخ سثه فحّذس }  -3
 .     {لً سة صدٔٝ ػًٍّب }  -4
ّٛط سثــــــــــــــــــــٗ ثخالق -5  ال رحسجٓ اٌؼٍُ يٕفغ ٚحــــــــــــذٖ       ٌُ ُيز
 .{اؼٍجٛا اٌؼٍُ ٌٚٛ فٝ اٌصيٓ }  -6
 .{ال ظشس ٚال ظشاس }  -7

                   

 

 ؤِضٍخ ٌجؼط االسزشٙبداد



 اٌفىش

اسزغً وً ِب دسسذ فٝ رىٛيٓ حصيٍخ   -1
 ِؼٍِٛبد ػٓ اٌّٛظٛع



ٌزىٛيٓ فىش ِزؼذدح ػٓ ِٛظٛع  -2
ِؼيٓ اسإي ٔفسه ػذح ؤسئٍخ ِٓ خالي 
اإلجبثخ ػٓ ٘زٖ األسئٍخ رزىْٛ اٌفىش 

 اٌزٝ رشيذ٘ب



 ِضبي

 اسإي ٔفسه

 ِب ِفَٙٛ اٌذيّمشاؼيخ -1
 ِب ٘ٝ ؤوضش اٌذٚي رّزؼب ثبٌذيّمشاؼيخ -2
 ً٘ رسؼٝ اٌشؼٛة اٌؼشثيخ ٌٍذيّمشاؼيخ -3



 اسإي ٔفسه

 اٌضّبس اٌّشجٛ رحميمٙب ِٓ اٌذيّمشاؼيخ -4
 اٌّؼٛلبد اٌزٝ رؼزشض ؼشيك اٌذيّمشاؼيخ -5
 اٌفبسق ثيٓ اٌشٛسٜ ٚاٌذيّمشاؼيخ -6



 رٕظيُ اٌفىش ٚرسٍسٍٙب
 خٍٝ ثبٌه

وضيشح ٌيس ششؼب وبفيب ٌىزبثخ رجّيؼه ألفىبس 
ػٍيه رٕظيُ رٍه األفىبس ثً يجت ِٛظٛع رؼجيش جيذ 

ٌٚيس ِجشد سشد رؤدٜ إٌٝ فىشح ٚاالريبْ ثفىشح 
األفىبس فمػ ِغ ِشاػبح ػذَ رىشاس فىشح ِؼيٕخ 

 .ؤٚ اٌزؼجيش ػٕٙب ثؽشق ِخزٍفخ 



 ِضبي ٌزسٍسً األفىبس

 َفّٗٛ اإلزاد٠ ، ٚشسطٗا
َا قد ( 3)ٜٚصٌٜ، ( 2)ٖٞ ْفطٗا ايعٌُ ايرٟ ذنكل اهلدف( 1)اإلزاد٠
إٔ ٜهٕٛ اهلدف ٖوٛ ٖود و   ( 6)شسٜط١، حتكٝك٘ ( 5)دٕٚ( 4)ذنٍٛ
 يف ٜد صاحب اهلدف ( 8)َطدس٠( 7)ٚإال نٓت آي١، أْت 

    ايعالق١ بني اإلزاد٠ ٚايفعٌ 
 كود أصو و ٚااوخا إٔ قٛيوو     ، ٚإذا ناْت اإلزاد٠ ٖٞ ْفطٗا ايفعوٌ  

ألٕ ٖرٙ ال تهٕٛ بػري ، إزاد٠ ايفعٌ ال ٜصٜد ش٦ٝا ع٢ً قٛيو اإلزاد٠ 
ٚال ٜهوٕٛ ايوُٝني بػوري    ، نُا ال ٜهٕٛ ايٛايد ٚايدا بػوري ٚيود   ،  عٌ 

، ( 9)ٚال األع٢ً بػري األد٢ْ، ٚال ٜهٕٛ اي عٝد بػري ايكسٜب ، ايٝطاز 
املع٢ٓ ألحدٖا بػري إٔ تضواف إ   ( 11)ال ٜتِ( 10)نٌ ٖرٙ َتضاٜفات

  .اآلخس ( 12)شكٗا



 ايفعٌ ٜؤد٣ إ  ايتػٝري
أخس٣  ٓكٍٛ إْ٘ إذا نإ ال إزاد٠ بػوري  عوٌ  هوريو ال  عوٌ بودٕٚ تػوٝري         ٚخنطٛ خط٠ٛ

إْو ال تفعٌ ايفعوٌ يف خوال٤ بوٌ تفعوٌ      ، أٚ جطُٝا  ٗٛ تػٝري  نإ ايتػٝري ا٦ٝال  ٚضٛا٤
ٚتوتػري صوالت٘   ، يتخسى بو٘ شو٦ٝا  ٝوتػري َهاْو٘ يٝوتػري أدا ٙ       –أٟ  عٌ نإ  –ايفعٌ 

ٚنإ املوا٤ ٖٓوا يف   ، نإ احلجس ٖٓا ع٢ً اجل ٌ  أص و جص٤ا َٔ اجلداز : باألشٝا٤ األخس٣ 
ايكًِ ثِ   ٖٓا يف ايصجاج١  أص و يف جٛف نإ املداد، ايٓٗس  أص و ٖٓاى يف أْابٝب املٓاشٍ 

، ٚناْوت األز  ٜ ابوا  صزعوت    ، ع٢ً ايٛزم نتاب١ ٜكس ٖا قازئ إذا ٚقع عًٝٗا بصسٙ  اْتجس
 .ٚنٌ  عٌ حسن١ ٚتػري، نٌ إزاد٠  عٌ ،ٚنإ احلدٜد خا١َ َٔ خاَات األز   صٓع قض اْا 

 املكصٛد بإزاد٠ ايتػٝري
  ٌ ( 31) ٖوٛ قوٍٛ ٜٛاوو   ( 30) كٛيٓا إزاد٠ ايتػٝري ال ٜضٝف ش٦ٝا إ  شو٤ٞ بو

ٚنإ ٜهفٞ إٔ تكوٍٛ عؤ   ، َٔ عٓاصسٖا ( 33)عٓصس( 32)َع٢ٓ اإلزاد٠ بإبساش
       ٚ ( 35)ٚحود٠ عضو١ٜٛ  ( 34)اإلْطإ إْو٘ إْطوإ حوٞ يوٓفِٗ َؤ ذيوو أْو٘ ذ

عاقووٌ ( 40)نووا٥ٔ( 39)أٖدا وو٘( 38)حنووٛ( 37)ٚأْوو٘ يف ضووريٙ، ( 36)ٖاد وو١
ٚأْو٘ يف  عًو٘ َتخوسى ٚ وسى َٚوتػري      ، ٚأْ٘ يف إزادت٘  اعوٌ  ، ( 41)َسٜد
 .َٚػري 

 



 اٌجذايخ ٚاٌّمذِخ

 ال حزٝ ِحفٛظخ ِمذِخ وزبثخ يفعً ال
 فٝ ثزفبٚد اٌّٛظٛع يمشؤ ِٓ يشؼش

 . اٌّٛظٛع ٚثبلٝ اٌّمذِخ ثيٓ األسٍٛة



 ال  ُُا ، قٛ  ٜفكٗٛا يطا٢ْ َٔ عكد٠ ٚاحًٌ أَس٣   ّٜٚطس صدز٣   اشسح زب
 جدٜسًا جندٙ ( املٛاٛع اضِ ُٜهتب ) َٛاٛع  ٢ ايهتاب١ حناٍٚ عٓدَا أْٓا  ٝ٘ شو

  ع٢ً ألْ٘ ذيو ، املدتًف١ يعٓاصسٙ ايصاٌَ ايتخًٌٝ  ٢ ٚاإل اا١ ٚاملٓاقص١ بايتت ع
  حلدٜح  ٛزًا املٛاٛع ذيو أص و األخري٠ اآل١ْٚ  ف٢ األ١ُٖٝ َٔ عظِٝ قدز

  ٚحه١ًَٛ شعًُٝا ٚأعُازٙ ٚط كات٘  ٦ات٘ جبُٝع اجملتُع بٌ اجلُاٖري ٚتعًٝل
  ايهرب٣ ٚيأل١ُٖٝ ٚعًُا٤ ٚأدبا٤ َٚفهسٜٔ ٚأحصابًا ْٚكادًا َٚط٦ٛيني ٚضٝاضٝني
  ٚإذاع١ً صخا ١ً أْٛاعٗا مبدتًف اإلعالّ ٚضا٥ٌ ع٢ً ْفط٘  س  قد جندٙ يًُٛاٛع
  بايٓظس٠ املتطِ ٚايتعًٌٝ بايتخًٌٝ تتٓاٚي٘ مجٝعٗا زاحت إذا َس١ٝ٥ ٚأخس٣ َطُٛع١

  ق٢ًُ أجد ض ل َا ٚيهٌ ايصا١ًَ املتأ١ْٝ املدقك١ ايفاحص١ ايع١ًُٝ املٛضٛع١ٝ
  َالحك١ اضتطاعت٢ قدز  اٚاًل ي٘ تٛقف ال َتٛاصاًل اضرتضااًل ايهتاب١  ٢ ٜطرتضٌ
   ٢ ٢َٓ َطا١ًُٖ  ٝ٘ زأ٢ٜ إلبدا٤ جتاٖ٘ اجلٝاش١ ٚعاطفت٢ املتتابع١ املتد ك١ أ هاز٣

  مما جص٤ًا ٚيٛ أٚاخت قد أنٕٛ بريو يع٢ً َٚعاجلت٘ ٚتٛاٝخ٘ ب٘ ايتعسٜف
  -: أقٍٛ اي د٤ ٚ ٢ بداخ٢ً

 



 إٌٙبيخ ٚاٌخبرّخ

 اٌّزّيض األدثٝ ثبٌجبٔت رزّيض ؤْ الثذ
 ٚسد اٌزٝ ٌٍّشىالد حٍٛي ٚرىْٛ
 . اٌّٛظٛع فٝ روش٘ب



  ٚايتٛاٝو بايتج١ًٝ ٚتٓاٚهلا ٚأ هازٙ املٛاٛع يعٓاصس حتًًٝٓا بعد ٚأخريًا
  ٚايعٌُ باحلب أْ٘ جند عًٝٗا َٚطتصٗدٜٔ َديًني ٚايتعًٝل ٚايصسح
  ٚاحلطِ ٚايتخد٣ ٚباإلزاد٠ املدًص١ ايصادق١ ايصً ١ ٚايعصمي١ ٚاألٌَ

  ٚاألْا١ًَٝ األْا١ْٝ ْٚ ر باآلخسٜٔ االجتُاع٢ ٚاإلحطاس ٚاإلدناب١ٝ
  ٚايتعإٚ ٚاالْتُا٤ اجلٗٛد ٚتضا س ايطاقات ٚحصد اهلُِ ٚحفص

  اخلًّاق١ يًطاقات ايعٓإ ٚإطالم ايفسد شإٔ ٚإعال٤ املطتك ١ًٝ ٚايٓظس٠
  حنًِ َا ٚحنكل ٜٛاجٗٓا َا ْتجاٚش إٔ ميهٓٓا ايفسد٣ ٚباحلا ص امل دع١

  ٚأَٔ ٚضالّ زخا٤  ٢ يٓعٝض ٚجملتُعٓا يٓا آَاٍ َٔ إيٝ٘ ْص ٛ َٚا ب٘
  نُا اآلخسٜٔ بني ضا١َٝ َها١ْ َٔ ْطتخك٘ َا ْٚت ٛأ ٚتكدّ ٚاط٦ُٓإ

 . ( ٚاملؤَٕٓٛ ٚزضٛي٘ عًُهِ اهلل  طري٣ اعًُٛا ٚقٌ ) -: تعا  قاٍ
 

 



 ػالِبد اٌزشليُ

 ٔٙبيخ فٝ ٚرٛظغ  .. (  . ) إٌمؽخ -1
 . اٌّؼٕٝ رّبَ ػٍٝ ٌٍذالٌخ اٌىالَ

 اٌجًّ ثيٓ ٚرىْٛ  .. ( ، ) اٌفصٍخ2
  رفصً اٌزٝ اٌّفشداد ؤٚ اٌّؼٕٝ اٌّزصٍخ

 . ِجّاًل
 
 
 



 ػالِبد اٌزشليُ

ٚرٛظغ فٝ ( .. ؛ ) اٌفبصٍخ إٌّمٛؼخ  -3
 .ٔٙبيخ اٌجٍّخ ٌيىْٛ ِب ثؼذ٘ب سججًب ٌٙب 

 .رٛظؼبْ ثؼذ اٌمٛي ) : ( .. إٌمؽزبْ  -4
فٝ ٔٙبيخ  ( .. ؟ ) ػالِخ االسزفٙبَ  -5

 .اٌجًّ االسزفٙبِيخ 
 

 
 
 
 



 ػالِبد اٌزشليُ

رٛظغ ثؼذ  ) ! ( .. ػالِخ اٌزؼجت  -6
! ( .. ؟) اٌزؼجت ٚاالسزفٙبَ  -7د٘شخ 

 .ثؼذ اٌزؼجت االٔىبسٜ 
يٛظغ  ) "    "  ( .. ػالِخ اٌزٕصيص  -8

ثيّٕٙب اٌىالَ إٌّمٛي ثٕصٗ ِٓ ِصذس  
 .آخش 

 
 

 
 
 
 



رٛظغ ثؼذ اٌؼذد  ،، ( ـــ ) اٌششؼخ  -9
اٌذاي ػٍٝ اٌزشريت فٝ ؤٚي اٌسؽش ؤٚ حبي  

 .اٌّحبٚسح ثيٓ اصٕيٓ 
رٛظغ ثيّٕٙب  ( .. ـــ   ـــ ) اٌششؼزبْ  -10

 .اٌجًّ االػزشاظيخ 
رىزت ثيّٕٙب  )      ( .. اٌمٛسبْ  -11

 .اٌجًّ االػزشاظيخ اٌزٝ ال رشرجػ ثبٌسيبق 
 





 املشروعات الصغرية
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  َا ضاَٝا ٖد ا اي الد اقتصاد يت١ُٝٓ ايطعٞ ٜعد  
  – أُٖٝتٗا دنخد أحد َٔ َٚا – االقتصاد  ت١ُٝٓ ! أزٚع٘
 ٚج٘  طٝػري حتُا حتكل إٕ ايرٟ اهلدف – َٚاشايت – ناْت

  َطتٟٛ ز ع أٚ دخً٘ حتطني ٜهسٙ َٓا  ُٔ َصس بًدْا يف احلٝا٠
  االقتصاد ٖرا ت١ُٝٓ عٔ املط٦ٍٛ َٔ .. ْتطا٤ٍ ٚيعًٓا ؟ َعٝصت٘

 عاتكٓا عًٞ ٜكع  ٓخٔ ٚحدٖا ايدٚي١ يٝطت اي د١ٜٝٗ اإلجاب١ ؟
 . اهلدف ٖرا جتاٙ بدٚزْا االاطالع َط٦ٛي١ٝ

 
 
 

 



 ٚضا٥ٌ ٚ ض ٌ اهلدف ٖرا ٚيتخكٝل   
 َصسٚعات ايصػري٠ باملصسٚعات االٖتُاّ َٓٗا عدٜد٠
 املصسٚع ٚ .. نًٗا حٝاتٓا حتطني يف اإلضٗاّ نٌ تطِٗ

 عاٍ َاٍ زأس إيٞ ذنتاج ال ايرٟ املصسٚع ذيو ٖٛ ايصػري
 ْطام خازج رنسج  ٗٛ َتطع َهإ أٚ نجري٠ عا١ًَ أٍٜد أٚ

  . َتطً اتٗا ٚ احلٝا٠ تعكٝدات
 
 
 

 



 ايرٜٔ ايص اب ايف١٦ ٖرٙ ٜٓاضب ايصػري املصسٚع ٚ
  باعت ازِٖ ذاتِٗ حتكٝل ٚ َطتك ًِٗ ي ٓا٤ ٜتطًعٕٛ
 أٚ اجملتُع ٜتكدّ ئ ٚاهلل ٚ إبداع نٌ اخلالق١ ايطاق١
 ٚ اي ٓا٤ دٚزِٖ َعس ١ ٚ بايص اب اٖتُاّ بال حاي٘ ٜصًو

 : ايصاعس ٜكٍٛ املعين ٖرا يف
    زأ٣ يٛ َٔ – ايفت٢ نٌ –  ايفت٢
 القتخِ عصا ايٓاز اقتخاّ  ٢   



 املصسٚعات ٖرٙ إٔ دند ايعامل بكاع  ٢ ايٓظس املدقل ٚ
 إٔ بعد املتكد١َ ايدٍٚ َصاف يف عدٜد٠ دٚال ٚاعت قد

 َٔ  تخٛيت عدٜد٠ أعٛاَا ٚ َدٜد٠ أشَاْا تعاْٞ ناْت
 ايٓٛع بٗرا االٖتُاّ بط ب َٓتج١ دٍٚ إ  اضتٗالن١ٝ دٍٚ
  املصسٚعات َٔ



 ٜٓ ػٞ َٓصفني ْهٕٛ ٚنٞ    
 تًو عًٞ ايكضا٤ أجٌ َٔ ايدا٥ب ايعٌُ املط٦ٛيني عًٞ

 تعسقٌ ٚ ايصػري٠ املصسٚعات أَاّ تكف اييت املعٛقات
 شأْٗا َٔ ايت٢ ٚاإلجسا٤ات ، ايط ٌ تٝطري َجٌ بٗا ايكٝاّ

 اجملتُع٢ ايٛع٢ ٚت١ُٝٓ ايعٌُ ع٢ً ايص اب تصجع إٔ
 طايب نٌ ٜك ٌ ذيو عٓد ايصػري٠ املصسٚعات بأ١ُٖٝ
   . املصسٚعات َٔ ايًٕٛ ٖرا ع٢ً ذات٘ ي ٓا٤



 بٓا٤ ذناٍٚ ايرٟ اجلٌٝ بٗرا ز كا املط٦ٛيٕٛ أٜٗا  ٝا
 ًَخ١ اسٚز٠ املدزٚس ايتدطٝط ، نًُٝٗا ٚطٓ٘ ٚ ذات٘

 ٚ إٜانِ ٚ اجملتُع ٜطعد باملط٦ٛي١ٝ ايكٝاّ أحطٓٛا
 ايٛطٔ زا١ٜ تظٌ حيت ايتعاٌَ يف ايفٛا١ٜٛ أٚ ايتداذٍ

   خفاق١ عاي١ٝ
   ايضٝا٤ ٜٗدٟ يًخل َٚٓازا     مشا٤ زا١ٜ َصس ٜا عصت

 


