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80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 PlayLove ربوس يليك --  بحلا  يليك   Slimey تقولا تالاصلا 2020  ةركل  ةغوارملا  تريف --  يزوع  ليل  بعل   3:19 تقولا :  يل  ىلع  جرخأ  ربيب --  نيتسوج  بعل   2:58 تقولا : 
ليج 3:19 يالب   3:02 : Uzi Werth -- XO ةلوج  Llif3 تريف يزوع  ليل   -- XO TOUR Llif3 بعل  2:55 تقولا :   YoungBoy ةفطلا ةصقرلا  بعل   3:10 تقولا :  ديكأت  ربيب --  نيتسوج  بعل   2:51 يدلب :  راتيغلا  تقوو  يل  يدوه --  اد  ىتلاو  ةصقرلا  بعل   3:50 انيزح :  اتقو  نوكي  نأ  بجي  يسلاه --  بعل   3:26 تقولا :  يلوح  لاعت  نيتسوج --  بعل   2:36 تقولا :  ةبوقع  ىرخأ --  ةرم  رسك  ادبأ 

يناجم ويديف  ويديفلاو  ىقيسوملا  ةيمسرلا  مسا  ركذت  ىرغصلا  تروف  رقم  مسا  ركذت  ةريغصلا  تروف  يمسرلا  ويديفلا  مسا  ركذت  نيلاب  كير -  يدورو  لدرخلا  بعل   3:00 تقولا :  ميندلا  يدلب  ىلع  مدلا  ييدوه --  اد   MP3 ركذت اكيوب  يروي  مسا 2019  ركذت  ةئاملا  ريبمأ 50  ناريش  دإ  ةفيفط  تروف  رونيم  تروف  مسا  ركذت  ادبأ  عجارت  ويديف ال  كيريل  مسا  سابتقا  ركذت  ةريغصلا  تروف 
مسا ركذت  ريغص  نصح  ةديفم  مسا  ركذت  ةريغصلا  نوادادبأ  كابمير   0019 مسا  Afterfab مسا ركذت  ىرغصلا  تروف  مسا  تاملك  مسا  ركذت  ةريغص  تروف  سكييمير   ReMix ةطساوب  ANDiTKO ليمحت يناجم  ليمحت  ىرغصلا  تروف  موكسمير  مسا  ركذت  ىرغصلا  تروف  ويديف  فيال  ةيمسرلا  مسا  ركذت  ةريغصلا  تروف  ةيريوصتلا  ىقيسوملا  بنرأ  رتيب   AMP LYRICs Nightcore ركذت
مسا ركذت  ناريش  دإ  مسا   Emine Featm amp 50 مسا ركذت  ةريغصلا  تروف  مدق  ةحورم  ةئاملا   Nightcore مسا ركذت   Mp3 زاف بعللا  ناونعلا  ركذت  ةريغصلا  تروف   Mp3 ةينغأ رشنلاو  عبطلا  قوقح  مسا ال  ركذت  ةريغصلا  نصحلا   MMA انيب موريج  بيردتلا  عفادلا  ةيناودعلا   VENUM اهعون نم  ةديرف  ءالو  جمانرب  عم  ، Hungama انتصنم. ىلع  افلس  ةددحملا  تاءارجإلا  ىلع  كئفاكي 

كارتشا ىلع  ةمكارتملا  تالمعلا  لادبتسا  نكمي   Hungama. تاقيبطت ىلإ  لوخدلا  ليجست  اضيأ  كنكمي   Hungama ( بيولا دامتعا  قاروأ  عم  مالفألاو ) ىقيسوملا   Hungama تاراسملا ليمحتل  ةيدقنلا  عطقلا  لادبتساو   MP3/MP4. اهسما اهسما  ةناضحا  اهعطقا  ةيبرعلا ) ةغللاب  ةمجرتم   ) مسالا ركذت  ةريغصلا -  تروف  .تآفاكملا  جمانرب  نم  ةدافتسالل  ًالجسم  اًمدختسم  نوكت  نأ  بجي 
تنس  50 مينيميا ،  روصا 800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ا...ا ا ا ا  ةروصا  مسا  ركذت  ىرغصلا -  رضحا  مسا  ركذت  ريغص -  نصحل  سما ا  سما  سما  ) (Lyriceded) 50 مينيميا و مدق   ) مسا ركذت  ناريش --  دإ  يمجرتم 

يمسا اذه  تنسكأ  سكا ) فلاا / نوسريمإ  ( ) ةئاملا مينيمإ و 50  ( ) ةئاملا  ('FAME) اهسكير و يبيب  اتوج , ديفيد  ينيب  زنيلوك  نوتون  يروتاه  عوضوم  ةينغأ  J اذه تنسكأ -  يمسر ) ويديف   ) تقولا ركذت  نوسكاج -  لكيام  يمسر ) يئانغ  ويديف  ( ) تنس مونيمأ 50  .ذفلا   ) مسالا ركذت  ناريش -  دإ  ةيبرع - ) ةمجرت  عم  صوصن   ) عوبسألا ةياهن  ةلطع  يمسا -  ةوعد  يمسر ) ويديف   ) يمسا لق  نيفلاب - 
مدق يمسر ) ويديف   ) ريهاشملا ةعاق  ويرانيس -  كيزويم ) ارتلا   ) يمسا وه   will.i.am ةزكرملا ةطلسلا  ةئملا  يف  رشع  ةسمخ  ةراهم  ةئملا  يف  نيرشعو  ظحلا ،  ةئملا  يف  ةرشع  وه  اذه  .ال  ال ال  ايه ! اعيمج ، مكل  اذه ، لثم  عوضوملا ، اذه  لوح  اعيمج  نحن  ام  اوفرعي  نأ  نوديري  نيذلا  مكنم  كئلوأل  معن ! بهذنل ! دعتسم ؟ تنأ  له  زدونيش  كيام  يمسر ) ويديف   ) يمسا وه  ام  نيلكام -  نآ  فزخلا 

تسيل اهنا  زمر ، فرعي  هنا  لاقو  اهيلع ، ةنعللا  نكلو  هل  نوفرعي  مهنأ  دقتعت  لازت  سانلا ال  ضعب  نأ  ةقيقح  نم  مغرلا  ىلع  الإ  عيمجلا ،  سكع  ىلع  كلذب  رعشي  هنا  نوفوركيم  وأ  زوف  كلذ  ناك  ءاوس  عمسي ،  نأ  طقف  ديري  هنا  ءاوضالا  يف  همسا  جاتحي  هنا ال  لاقو  كيام ،  ادونيش  كيام  ةيآلا 1 :  مسا  ركذتل  ببس  ةئملا  يف  ملألا و100  نم  ةئملا  يف  نيسمخو  ةعتم ،  ةئملا  يف  ةسمخ  نوكتس 
يف كلذل  لفسأ ، ىلإ  هعضي  امدنع  هنأ  ينعي  هل  ةرقن  ىقبي  نأ  نم  دكأتلاو  خيراتلا ، قلخ  ءاضوضلا  ضعب  لعجو  عقاولا  نع  ءيش  لك  بتارلا  نع   pickin 'it، نم لعجي  هنأل  هنم  للقن  نم  ديدعلا  نأ  ةقيقح  نم  مغرلا  ىلع  تالامتحالا ،  لالخ  نم  عضاوتملا  زاتمم  م   ' كرتي لازي  نكلو ال  عضولا ،  فواخم  ادبأ  ريثكلا  لوقي  هنا ال  لاح ؟ يأ  ىلع  وه  ميحجلا  قحب  وه  نم  كلذل  ةيآلا 2 : بهذن  انوعد 
وير نأل  ةحضاو ،  ةئملا  يف  ةئام  اهنوك  نم  ةفئاخ  ةئملا  يف  نينامثو  ةراهم ،  ةئملا  يف  نيرشع  اهنا  وير ) وير : ةيآلا 3 :  ) نانفلا ةراهم  .لانملا ،  ديعب  ءيش  لك  نآلاو  لانملا  ديعب  ءيش  لك  نآلاو  لانملا ،  ةديعب  نوكتس  اهنا  هبتك ،  ام  ىلع  طقف  زكرت  هنا  مارتحالا  ضعب  ىلع  لوصحلا  وأ  ام ،  صخش  ةدعاسم  بلط  ادبأ  مضني  ةروصلا  نآلاو  هسفن ،  اعم  اهعضو  بارلا  ةباتك  نم  شيعلا  ةمقل 

تطقس داع ،  ةبعللا  مسا  نم  لاتسيركلا  ةقيرط  عم  هريمدت  هتعمسو  برغلا ،  يف  رانلا  لاعشال  دحاو  نوكيس  هنا  دقتعي  ناك  يذلا  ضيرم   Megadef ، لك نآلا ،  حيحص  وه  قنأتملا  اذه  قنأتملا  ةيآلا  ىبغأ  وير  ناكو  لجر ،  ضييبتلا ،  لثم  انأ  ةسينكلا  ىلإ  مهذخأ   givin ' نيكوف هنأ  تعمس  دقل  فقسلا ،  لالخ  نم  هنوزخم  عقبلا  هفيض   S.  ، اديعس اظح  ةئملا  يف  ةرشع  اهنا  ةقوج  تود 
فيخس ةيمدعلا  وه  ام  كلذ  عم  ىرغصلا  تروف  يف  هل  تدجو  نخاسلا  هنا  هل ،  ففجم  ىلع  تلصح  كيام  عم  رانلا  قصبي  هناو  ىضرملا ،  وير  هنومسي  زور  ةيآلا 4 :  مسا  ركذتل  ببس  ةئملا  يف  ةئامو  ملألا  نم  ةئملا  يف  نيسمخو  ةعتم ،  ةئملا  يف  ةسمخ  نوكتس  ةزكرملا  ةطلسلا  ةئملا  يف  رشع  ةسمخ  ةراهم  نم  ةئملا  يف  نيرشعو  ، A Porcupine -- ةأرما نم  عون  كيدلا  هنا  زخو ،  هنا 

ىلع قيلعت  ىلع  لصحي  هنا  ىلعأ  ىلإ  هقيرط  لعج  ىلع  لصح  ام  عم  لمعلا  ةيفيك  .ةلتكلا  ىلع  موي  لك  فرعي  هنا ال  كلذل ،  ةيآلا 5 :  قلحلا  لفطلا  اذه  نم  جرخت  يتلا  ةقامح  نم  عونلا  اذهو  قدصت ،  نل  كنأ  ةاواسملا  مدق  ىلع  ردخم  وه  هل  فرقلا  ادونيش ،  عم  لجس  وهو  نآلا ،  ريجفتل  ربصب  رظتني  عنص ،  يف  تاونس  ينامث  رانلا  قالطا  ىلع  لصح  هنا  لمأن  بارلا  ينغمو  عم  نوكي  نأ  ديري 
ْنِم عرسأ  ُجرَْضت  ُكلصَْحيَس  ِةحوجرألا  هَفقوَم  ىلع  َلصَح  ّيح ، ليلد  وه  ال ، راصتخا ؟ ينعت  اهنأ ال  وأ  ةدالولا  دنع  تعضو  له  هل  هلأسي  يقبت  سانلاو  همسا ،   a هنأل تقولا  ىلع  لصحي  مل  هنأ  ودبي  دجب  لمعي  اذاملو  فيك  فرعي  دحأ  ال  كيام ،  ىسنن  ادونيش  كيام  ةيآلا 6 :  ةئملا  يف  ةئام  ءاطعإ  ُنوهَْجي ، مه  يذلا  كلذ  ىلإ  نيسّركتم  لضفأ  نم  دحاوك  لوح  ُفرَعي  هقيرفو  وه  َةدِعاَم  اكدوف  ِةقلط 

ءالؤهو ةيفاق  يف  ثدحتي  وأ  حاتفملا  ىتح  سملي  نأ  لبق  ةرم  لك  يف  هسأر ،  يف  بوتكم  ميمصت  لثم  اهنا  هنهذ  يف  ءوضلا  اذه  بهذي  امدنع  لمعلا  يف  هتيأرو  رطس  لك  بتكي  هناو  ةظحالم  لك  بتكي   motherfuckers ءالؤه عم  لمعي  هنا   motherfuckers ةسمخ ةراهم  ةئملا  يف  نيرشعو  ظحلا ،  ةئملا  يف  ةرشع  وه  اذه  .ال  ال ال  كلذ ؟ نولعفي  فيك  ةلواحم  ىتح  نود  كحضم  عم ؟ لمعي  هنا 
ةريغصلا تروف  معن ! كيام  ورتوأ :  مسا  ركذتل  ببسلا  ةئملا  يف  ةئامو  ملألا  نم  ةئملا  يف  نيسمخو  ةعتملا ،  ةئملا  يف  ةسمخ  نوكتس  ةزكرم  ةوق  ةئملا  يف  رشع  ةسمخ  ةراهم  ةئملا  يف  نيرشعو  ظحلا ،  ةئملا  يف  ةرشع  اهنا  مسا  ركذتل  ببس  ةئملا  يف  ةئامو  ملألا  نم  ةئملا  يف  نيسمخو  ةعتملا ،  ةئملا  يف  ةسمخ  نوكتس  ةزكرملا  ةطلسلا  ةئملا  يف  رشع  ، M. ويرل طامنأ  ادونيش ، ،

Takbir، قوست ةلآ  ! CD ليمحت تاملك  مسا  ركذت  ىرغصلا  تروف  ةينغأ  نم  كب  صاخلا  ردصم  وه  نوكلا   MP3 مسا ركذت  ةينغألا  طبر  ديازت  .كلذ  نم  رثكأو   MP3 ليمحت و  LyricsFort ركذت ةينغأ  نم  تارادصإلا 13  عيمج  رظنا  ةريغصلا  رفاوت  رايتخالا   NameFort نم ادونيش  كيامل  ادرفنم  ةرم  لوال  ةيضرعلا  عورشم  وهو  ىرغصلا ،  multiplatinum، رظنا دوعي ...  كراب ، نيكنيل  يمارغ 
مسا ركذت  ةريغصلا  تروفل  لماكلا  فصولا   LyricsRising ةريغصلا و تروف  تاملك  نم  ديزملا  راسملا  ةمئاق  طبر   MP3 تروف ةيبعش  رثكأ  تاليزنتلا   mp3 نوجو كورب  يلوه  .ذفلا  بهذت  نيأ  ةكرعملا ،  تاملك  تاملك ،  بهذت  نيأ  لمشت :  يناغألا   Matranga ، نودب ةدحاو ،  ةخسن  تاملك ،  نآلا  رادصإلا ،  بون  تاملك ،  نوبهذي  كانهو  قيرطلا ،  تاملك  بعصلا  نم  ةئيس ،  ةريبك  ديمير 

اذه لثم  اهنا  لوح  اعيمج  نحن  ام  اوفرعي  نأ  نوديري  نيذلا  مكنم  كئلوأل  .معن  معن  بهذنل ! دعتسم !؟ تنأ  .مسالا  تاملك  ركذت  لزنملا ،  تاملك  هنأكو  رعشي  ةلز ،  بيحرت ،  تاملك  تاملك ،  ينوقدص  غراف ، )  ، ) ناونع  y'all (c'mon) نورشع اديعس  اظح  ةئملا  يف  ةرشع  اهنا   pLyrics حنم  LyricFind TermsFort بوبلا ليدب -  ةليقثلا -  نداعملا  تاملك -  مسا  ركذت  ةفيفط   cdu4snip4lyr
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