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 !!!ْا  ْا  ْا  ْا  ْا ه ه 
 .شروع هتيو كام سورج طلوع هتيو ، مارو   

 
 
 
 
 

سككالها سضضل واجا، هوسس (7)فجر نا سات  
(Hostel)  ما ْا ؤتا هسسس ! 

...ْاْاْاْاْاْاْاْاْاه ه ه  



...ديكهو ثثردي بظظن ْاوي رهيا ؛  
وار    ثثردي كهول بند كرواما    4كم از كم 

؛ مشغول  
 
 
 

 ارسس مارا  بظظن متيطط ككهنا زينةدار ححهو !
 
 



لئي  نسس دانا بظظن ْايا اهنو  (creams)ِكرميز 
مارا بظظن تيوب  –شروع كيدو  كام

(tube) ختم هتئي جاسسس! 
 !!الككو ححهو   متيطط ككهنا اححّها



هوسس ْايا ححشمه بظظن ، رومال انسس ّدبو لئي نسس ْايا  
 ثثظظنسسس،   ؛، وارموار صاف كري نسس

 

 

 

   (beautiful)مارا    ْا بظظن كتنا مجيلة
 !الككسس ؛ 



بظظن، دانت  نسس  (braces)ديكهو ْايا مارا بريسز 
 كرسس ؛، اهنسس كتنو صاف راكهسس ؛،  { ديكها

مويت نا جيم سفيد 
 !راكهسس ؛ 



بظظن  (dimple)سس هنستا هنستا  دميثثل هو
ْايا، سككال كرتا كم وقت لسس؛ كيم هك ايك 

 .تبسم كري نسس منسس خوش كري جائي؛
 !كتنا خوبصورت ؛           



  اتنا ما ديكهوا منسس بظظنو سككال مارا اْ افسوس مككر
  نو خوبيو انسس زينة باطين نا بيجا ايك هك ؛ مشغول

 ْا   روز ميطط ككيا نكلي دنو نا  دنو ! نتهي احساس
  .ححهوطط كروطط هتايا ُاداس انسس ححهوطط طط ديكهو



 !ْاؤؤؤؤؤحح                                                          
كو، مارا نثثهي ballثثردي بظظن نا ناهنا بظظن مارا    اوثثر 

 ححهره نا   ضضكرا ضضكرا  كري ديدا،
 !هوسس مارو سوطط هتاسسس؟

 !؟منسس كون ديكهسسس                                         



هجي تو ميطط سونححي رهي ححهوطط اتنا ما مارا 
بظظنو فكر كرتا هوا   ْايا، ماري حالة ديكهي نسس  

 :منسس ِدالسو ْاثثوا الككا، سككالكظظسس ؛ 
ْاٌرسي ماسي فكر هن كرئيسس مهيطط سككالملي نسس   

 .ْاثثنسس جوٌرسوطط



 :ميطط ثثوححهوطط 
 مارا ضضكراو كون مجع كرسسس؟

 بظظن  هي كهيو هك  ( braces)بريسز
 !ميطط كريس



 
 :ميطط ثثـوححهوطط  

 ثثححهي ححــثثــكاؤسـسس كون؟
ما كظظسس   جوشدانا بظظن 

 !؛ هك    ميطط



 هي ضضكراؤ  نسس صاف كون كرسـسس؟
ححشمه بظظن  اهنو رومال  ثثهراوي نسس كظظسس 

 !؛ هك  ميطط كريس



هوسس منسس ماري جككه ثثر كون 
 موكسـسس؟

 ما كظظسس ؛  جوشثثردي بظظن ْاوي نسس  
 !هك ميطط



 ْاخر ما منسس ححمكاؤسـسس كون؟
بظظن مهيشه ين مثل     ( dimple)دميثثـــل

 .تـبسم كري نسس خوش كرسس ؛



مهنا لككن ميطط متارا سككال نا ظاهري  
نسس ُسدهاروا ما مدد  كريت  زينة

هيت، ْاجسس متيطط سككال هي متاري 
 !  سي منسس بححاوي ليدا  خوبيوباطين 

  زينةظاهري   زينةمتاري باطين 
 !!  كرتا كتين زيادة بظظتر؛



 ،ميطط ككهين خوش هتئي 
 !سككال ايك هتئي نسس مارا سامنسس كهٌرا ؛ 

  –انسس ميطط كهو طط ححهوطط 

نا كالم    ع مْاجسس متنسس ديكهي نسس امري  املؤمنني 
 :ياد  ْاوسس ؛ 

 
 



  ِزينـة ُ  الباِطِن
 خــَري

  ِمن 
 زيــَنِةالظاِهر 



                                                                                                                         
 ظاهر ين زينة كرتا خري ؛ –باطن ين زينة            

 هج ححيز خمفي ؛ -باطن      
 

  The beauty of that which is hidden is 

greater than the beauty of that which is 
apparent.     



من الكلمات النورانية  
خويب: متارا ما هي خويب هوئي هك متارا فرزندو ين متيطط  حسن 

كروالتربية   
كام :    اككر جو متاري ْانكهو سي حسني ثثر ايك ْانسوطط  هبي نكلي 

          .                                                                                                                            هتئي ككيو كام جاسسس  مارو
مشغول :   حسني انسس  ْاثثنا اصحاب انسس  اهل بيت عبادة ما         مصروف 

.     هسسس، تو كوئي مناز ثثٌرهتو هسسس  مشغولهسسس، كوئي تسبيح ما   
الراكعني و زينة العابدين     لقب مبارك هي شان نو، زين : زينة

الساجدين وه كربالء نا بنديوان، ايك هزار ركعة مناز  نا 
 .هتيثثٌرهنار، اهين بندككي كربالء ما هبي اهوي 

جوش : حسني دمشنو نا نرغه ما تشريف اليا،    حيدري محلة 
ما ؛، انسس  ْاخري سجدة  جوشدكهاوي رهيا ؛، حسني 

                                                 .ككئيجباوي نسس  شظظادة اختيار كرواين ككهٌري تو ْاوي 
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