
 

 

 رسالة إلى صديقتي في عيد ميالدها

 :إّن الصديق الُمخلص هو نعمة من هللا يهبها إلى اإلنسان، وفي عيد ميالده تكتب أحلى العبارات على نحِو الوتيرة اآلتية

ُة وحدتْي، ُكل عام وأنتي بخير في عيد ميالدِك الذي يرسم إلى صديقتي، شقيقُة روحي، مالذي اآلمن، حبيبُة قلبْي، أنيس

أحالًما طائلة من ألواِن الحياِة وُمتعتها، فأنتي تستحقين ُكل ما هو جمّيل، ألنِك يا صديقتي نادرة الوصف، متفرّدة الجمال، 

 .ب يا أغلْى ما في الوجودِ أحبِك كل يوِم وكل عام، وأتمنى من هللا أن نبقى طيلة أعوامنا يًدا بيْد، وجنًبا إلى جن

 تهنئة عيد ميالد صديقتي

 :يفرح األصدقاء بالكالِم الُمعبر عن الحِب في أعياِد الميالد، وفيما يأتي ندرُج رسالٌة إلى الصديقة بمناسبة عيد ميالدها

عام  ُكل وقت، كل إلى صديقتي الحبيبِة، إلى أجمُل من في حياتي، إلْى طمأنينُة قلبي، وُروح وجداني، غلى أنيستي في

وأنتي تزدادّين جماالً وعلًما ونوًرا ومباهاًة في عيد ميالدك، فإّن هذا اليوِم ليس باليوم العادّي، بل إنه يوم إشراقة الشمس 

 .في قلبي بوجودك يا رائعة الوصف، يا ُمبهرة الوجدان، أعوامك سعيدة بقربي صديقتي العزيزة

 رسالة عيد ميالد صديقتي باالنجليزي

قد يرغب بعض األصدقاء بتبادِل رسائلهم باللغِة اإلنجليزّية، وفيما يأتْي رسالة إلْى عيد ميالد الصديقة باللغِة اإلنجليزية مع 

 :الترجمةِ 

On your birthday, my dear friend, I would like to tell you that I love you very much, that you 

are the source of light for my heart, the source of safety for my soul, and that you alone 

deserve love, because you are a loyal and loyal friend. I love Wood, my love. 

  ترجمة رسالة عيد ميالد صديقتي باالنجليزي

ور لقلبي، ومصدر األمان لروحي، في عيِد ميالدك صديقتي العزيزة، أّود أن أخبرك بأني أحبِك جًدا، وبأنك مصدر الن

أتمنى لَك أعواًما مليئة بالنجاح واإلنجازات وتحقيق األحالم  وأنِك وحدك من تستحقين الحب، ألنِك صديقة مخلصة وفية،

 .والطموحات، فأنتي تستحقين كل شيء جميل، دمت بحب ووْد يا حبيبتي

 كالم عيد ميالد صديقتي

د يبقى محفوًرا في الذاكرة أبد الدهر، وفيما يأتي ندرُج مجموعة من أبهى الكلماِت في عيد إن الكالم المهبج في أعياد الميال

 :ميالد الصديقة

  إلى صديقتي الغالية، إلى نور قلبي، ودفء روحي، وحبيبُة وجدانّي، كل عام وأنتي بخير، وكل عام وأنتي

 .أغلى من في الوجوِد يا عزيزتي، أحبِك جًدا

 تي تزهر األزهار، وتشرق األنوار، ويكسو الربيع قلبي، ألنك وجودك مصدر األمان في عيد ميالدِك صديق

 .لحياتي، كل عام وأنتي بخير، أتمنى من هللا أعواًما مديدة بقربي

  إّن ميالدك صديقي هو ميالد الحياِة، ألنِك ُتعنين الحياة بأسرها لْي، فهل يوجُد أغلى من صديق صدوق يمأل

 .نوًرا، أحبك في عامِك هذا وفي كل أعوامكحياتي سعادة وأمالً و

  ،كل عام وأنت صديقتي، كل عام وأنت سندي، كل عام وأنت مصدر األمان في حياتي، وكل عام وأنتي روحي

 .كتب هللا لك أعواًما هنيئة فِرحة بقربي عزيزةُ قلبي

  

 


