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 بسس قلم ْاثثس ما  وات  كري  رهيا  ؛ 
 .....ححلو بظظن

كانحح  نا  سامنسس تيار  هتاتا  خاص  بظظن  نسس  عام  
 بظظن  هي  كظظيو

 !!حيْيى  هبائي  ْاوي  ككيا  اثثنسس ْافس  لئي  جاوا  نسس
 
 
 
 





 

هوسس سككلي  ايك  جيوي   .تينسس  ْافس  ثثظظنححا
قلمو  ما حيْيى  هبائي  ثثوتاين خاص  بظظن  نسس  

 ميدان  ما  اتارسس ؛،
انسس هتئي  جائي  ؛ خاص  بظظن ين تعريف  

اتنا  ما عام  بظظن  كظظسس  ؛ هك  ححلو   !! شروع
ئي  كام  كريئسس  يا  كــئي   ـخاص  بظظن  اثثنسس ك

...لكهيئسس  





نسس  ثثهراوي هي  تو منهـ    بظظن  خاص 
.. متيطط جاؤ  : ديدو  هك كظظي  

يظظاطط كوئي كام  نتهي، يظظاطط متارو  
دمك  ححمك { تو سككال  نسس  ماري 

؛،ديكهوي    
  figureانسس  لكهوا  نا سبب مارو  

ميطط !!خراب  هتئي  جائي  ؛
 !!ككهسائي  جئيس

 



ْا مثل  ححلي رهيو  هتو  هك  ايك  دن  حْيىي   
هبــائي  هي  ســـونححو هك  ْاجسس  سيــــدنا  مفضـــل 

تو  .. ين  وعظ  لكهواين ؛ طعسيـــــف الدين 
ميطط  كون سي  قلم  لئي  جاؤطط؟؟  تيوارسس  

خاص بظظن  نسس  هاهتـ  ما  ليدي  انسس  لكهوا  
هك  ْاماري  ... تو  ككهنو  تعجب  كروا الككا..ككيا

 !!خاص  بظظن  ْاجسس  كام  نتهي  كري  رهي
انسس  حيْيى  هبائي  عام  بظظن  نسس لئي  نسس ححاال   

 ...ككيا
 





 ..راتسس  عام  بظظن  ككهنا  خوش  هتاتا  هوا  ككهرسس  ْايا
هوا  ثثو؛ ؛ بظظن ْاجسس هتاتا  خاص  بظظن  اداس  

تو  ثثححهي  عام  بظظن  نصيحة كرتا   ؟ ْاسوطط هتئي  ككيو
: ميطط هي  سنو ؛  هك : مسجهاوسس ؛ هكهوا    

 
 

مجال  نو ْافة  تكرب  ؛ هك   
تكرب  نا  سبب  كوئي وار  متارا  متيطط تو    

سبب متاري سياهيهج نا لكهتا هنوتا   
انسس متارا   اوثثر   ْا    ْافة    ْاوي سوكهائي  ككئي    

!!يثثٌر  
 
 
 

 ْاَفُة اجَلَماِل اخُلَيالء 



...هبائي  ثثاححهل سي بويل اضضها هكحيْيى    
ْاجسس  خاص عام  هتئي  ككئي  انسس عام  خاص هتئي 

...ككئي  

...مسجها   
عام ؛ 

!! خاص  



 من الكلمات النورانية
متارا ككلٌداباوا، والد  ! خملصني مؤمنني : نصيحة

نسس  ماين ليجو كيم هك ميطط  متاري نصيحة  مشفق ين
مهيشه خري خواهي كريس، متاري فكر منسس  ككهين 

؛، مارا موىل حسني ثثر رووا ين دعوة متنسس  دئي  
 رهيو ححهوطط،

سا دنو نسس  ْاهتوٌرا حق ين دعوة نا فرزندو، اسس  : رات
دن حسني ين ذكر كري   راتغنيمة لئي ليجو، 

 ليجو

هتاوا واسطسس   تفظظيم كيدي ترغيب حاضر : خوش
سككال هي ......هتيا  خوشكيدي مؤمنني ككهنا 

كظظيو هك     لبيك يا داعي اهلل     تيار هتئي ككيا انسس   شكر 
 كرتا هوا حسني نو مامت كيدو



نسس  بيضضهسس   ْاوي جلدي  ما  وعظايك شخص  : وعظ
.؛ثواب حاصل اهنسس    

؛ هر مسلم ثثر حسني نو   عامنو احسان حسني : عام
 .؛احسان 
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