
 
 

اكيال  بظظن  نسس  مِال  
 دوست





 اهنا بظظن اكيال انسس ححهسس موسم ين ضضهندي سخت
 ما دير اتين ححهسس رهيا ححككي داناؤ نسس ححهثثي ما ماال

 ديدي دستك ثثر دروازه اهنا هي  بظظن ححـِظِظكيت
 ححهثثاوي   داناؤ اهنا سي جلدي هي  بظظن اكيال
 اهنا ححهسس ديكهسس تو ححهسس كهولسس  دروازه انسس   ديدا

 ، ححهسس ْايا وسيثثٌر



 تو منسس"  ححهسس كظظسس   امي  هوا هرجتاُد بظظن يتححظظكـ
 بظظن اكيال  تو    "نتهي {ملو نو مجوا كـــئي ْاجسس

 هبي منسس هك ححهسس كهسس  امي انسس ححهسس بولسس جهوضض
  وهاطط  بظظن  ححظظكيت   نسس   ُسين اْ .  ملو نتهي كــئي

  . ححهسس  جائي  اٌري  ما  طلب  نا مجن سي



  دهوندتا نسس  داناؤ اكيال اكيال بظظن اكيال دن بيجسس
 باغيححه ايك  ككذر اهنو ما اتنا ححهسس رهيا اٌري  هوا

   اهنا هبائي البكك هك ححهسس ديكهسس هي  وهاطط  هتيو سي
  انسس ححهسس  رهيا  كري  ككفتككو خوش  ساهتسس بظظن

 . ححهسس رهيا جهومي ثثهولو  سككال ثثاس ْاس



  اكيال  .ككئي  هتئي  سانج  ٌدهونٌدتا ٌدهونٌدتا
   نا   جهاٌر  ايك  نسس  هتئي  اميد هن  نسس هتاكي  بظظن

  ثثر    كرييو   نظر اهين ما اتنا . ككيا بيضضهي  ثثر  ٌداال
   تفاح   ايك  نسس  ملي  ساهتسس سككال   هج  يثثٌر
 خوشي انسس  ححهسس رهيا  جئي  لئي  تكٌرو   نو

 .ححهسس  رهيا  مجي خوشي



 ححلو مال  هن تو  داناؤ منسس "  ؛ سونححسس بظظن اكيال
 اهين نسس ْاوي نزديك نا تاالب ايك  " لئيسس ثثي {ثثاين

 ما  ححونحح اهنا مححهي ايك تو   ؛ ناكهسس  ححونحح
  هتئي خوش بظظن اكيال ديكهي ْا  ؛ جائي ثثهسائي

 تو نظظيطط فجرسس ححلو! واه ارسس " ؛ سونححسس نسس
  كـناره  نا  تاالب  نسس  مححهي انسس ." ملو مجن تو ساجنسس

 .؛  دسس  موكي  نسس  الوي   ثثر



    جككه  الكك  الكك   دوستو  سككال  نا  مححهي  ما  اتنا
  بححاوي  نسس  مححهي  انسس  ككيا  ْاوي  ساهتسس  ايك  سي

   {ديكهتا  بظظن  اكيال .ححهسس  جائي  لئي ثثاححها نسس
 ،  ككيا      الككي    ا روو  سي   زور   زور  انسس  ككيا  رهي

  .ككيا  ويل  طرف  ين  ككهر  نسس  هتئي  اميد هن



 ملسس ساهتسس دوستو اهنا  بظظن ححظظكيت اهنسس ما  راسهت 
 كيم متيطط" ؛ كرسس سؤال اهنسس بظظن ححظظكيت،  ؛
 ئيك ْاجسس منسس"  هك ؛  كظظسس  هي   تو  "؟  ححهو ُاداس اتنا

  " طط، ححهو اكيلو ككهنو ميطط انسس ملو نتهي مجن
 ساهتسس مهارا  ْاؤ   ْاؤ "  هك  ؛ كظظسس اهنسس  بظظن ححظظكيت

 ملي ساهتسس ححلو ؛ مجن ثثاسسس  مهارا جاؤ ْاوي
 .مجئيسس نسس



 انسس ككيا ْاوي ْانسوطط ما ْانكهو نا  بظظن اكيال نسس سُني ْا
      ككيو ْاوي ياد قول نو م ع الصادق جعفر االمام اهنسس

 ُتَصاِحُبوَنه ََمن ُصحبة وَاحِسُنوا اهلَل ِاتُقوا
     جُتاِوُروَنه ََمن  َوِجوار

  دوستو  متارا انسس   راكهو  تقوى  ين  تع خدا متيطط
   . رهو  نسس  بين  ثثٌروسي   بظظتر  ساهتسس   ثثٌروسيو  انسس



 ؛ دسس لككاوي ككلسس نسس دوست اهنا بظظن اكيال
  ساهتسس اثثنسس مهيشه هوسس  هك ؛ كظظسس امي انسس

 !كرسوطط مدد ين بيجا ايك انسس رهسوطط



  ،ْاثثجو كري سظظل كروو مامت ،ْاثثجو كري سظظل روو ثثر حسني : سخت
 رووا  اهنسس هوئي ْاؤتو هن روو هوئي، جان سخت هوئي، دل سخت

   ،ْاثثجو كري سظظل بناوو منهـ جيوو

 هوئي هن اهوو هبي شخص ايك لو، كري مامت ! مؤمنني ْاؤ ْاؤ: طلبْ
  بلكه ؛، بعث مارو اْ ! مجاعة ين مؤمنني   هوئي كيدو هن مامت هج

 ؛، طلب ماري بلكه ؛، حكم مارو اْ ؛، وصية ماري
 

 هك كيم طاهرين، فاطميني ائمة ؛، فرزندو نا فاطمة ائمة هي: دستك
 رسول روز  نسس دئي دستك  نسس ككهر هج ؛، ككهر نو تطظظري {ككهر نو فاطمة

 ثثٌرهتا سالم اهلل

 

 من الكلمات النورانية



 شظظزاده نا حسن امام رححاسسس، شادي دن نا عاشوراء ما خيمة: ككفتككو
 دلظظن سكينة شظظزادي ين حسني امام  انسس بنسسس، دولظظا اهلل عبد

 هل  ْاؤسسس نداء ايك  هسسس مصروف ما ككفتككو كوئي دلظظن دولظظا هتاسسس،
 ،جاسسس  نسس ححهوٌري هاهتـ نو دلظظن دولظظا  انسس مبارز من

 ؛   كظظسس هي ْايا   نسس ديكهي حال نو حسني ما  كربالء ثثرنده هج :ححونحح
  ؛ ْاثثي تو ححونحح منقار مككر ْاثثا نتهي هاهتـ   اثثنسس هي خدا هك ْابرابر هك

  ناكنارسس فرات  ؟ هتيو  سوطط ما كربالء ما دنو اْ !  عزادارو  اسس مككر: كناره
 خيمة نا اصحاب بيت  اهل نا ْاثث حسني كوثر ساقي شظظزاده نا كوثر ساقي

  ،كيدا دور سي كناره نا فرات  اهنسس ؛، هوا الككا



Written and Illustrated by: Jamila M Zohair, Khadija Aliasger, 
Sakina Shabbir, Tasneem Aliasger  
Darajah: Samena 1436/37 H 
  Edited by: Shk Al Azhar bhai Nasir, Al Jamea tus Saifiyah Surat 
Published by: al Muntasebaat ilal Jamea 


