




   نا    طاهر  وقت   هج  ساجنسس اخلميس يوم
   هك ديكهوطط     هي    تو ْايا   ككهرسس سي  ْافس   باوا

  قلمو رنككني انسس كاغذ  ما   كمره   ثثوتانا    طاهر
  بناوي  تصوير  ايك   نسس   بيضضهي    وححما   نا

    هي  انسس هتيو   شوق   نسس   باوا  اهنا  ، ححهسس    رهيا
    ما      كمره    اهنا     نسس    ديكهوا    سي   خوشي

 ككيا،
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     تصوير   ين     ككهر     مهوضضا    ايك    طاهر     ؛هك   ديكهسس     باوا
    سوطط  ْ ا    دكــٌرا  هك ثثوححهوطط هي باوا   ؛،   رهيا     بناوي

  ؛؟
     هج   ؛،      ككهر     مارو    ْا       هك ؛ ْاثثسس      ب جوا    زند  فر
     كمره      مارو   يهاطط  بناويس،    نسس   هتئي    مهوضضو       ميطط    نسس

     مارا    يهاطط  انسس   ، رهسسس    بححاؤ  مارا   يهاطط    ،   هسسس
    ،  هسسس  هال     مهوضضو ايك      جككه   ْا    ، رهسسس    خادمو

      ثثر    زمني   انسس   ،  هسسس    فانوس     ححمكتا   انسس   مهوضضا امها
       هسسس،    بححهوناؤ   هباري    نا    كشمري



!ْا     خادم نو كمره  

ْا   بححاؤ نو   
!كمره  

!!ْا ماروكمره  



دكـٌرا    متارا     اّبا     نو    كمره   كظظاطط  ححهسس ؟  سوطط   :باوا   
 كوئي  خاص   جككه  كمره   راكهو    ححهسس؟

 
؟؟  ذرة    غور     سي   !سوطط  كظظي   رهيا    ححهو    ا ّبا  :  دكٌرا

 نظر   كريئسس   ْا  مارا   ككهر    نا    باهر   ْا  كمره   بنايو  ححهسس،
 

يهاطط  ؟؟  سوطط   كام  ككهر    نا   باهر   ؟؟   كــئي  برابر     :     باوا
 !!هبي   نتهي    حالة   





تو   اّبا   سوطط   امي    رسم    نتهي   هك   هر  دادا  جي    :  دكٌرا
 نو   مسكن   ككهر نا باهر    هوئي؟ 

   
 !!!    جيم  مارا   داداجي نو   ححهسس

باوا    نسس     ْا   وات    ُسين   ككهنو      اثر          هتيو       انسس       هي      
مسجهي   ككيا   هك    هي    اهنا     باوا   نا  ساهتسس    غلط    عمل   

 كيدو     ْا اهنو   بدلو    ؛ 



انسس هت    وقت    اهنسس   الداعي االجل سيدنا   
 :ْا    قول  ياد  ْايونو         رضطاهر    سيف الدين 

 
 هبلو    بوئي  هبلو    تو    لن    



نا   ْا  قول    ين ع م   علي امري املؤمنني موالنا  انسس   
 مصداق  ديكهي

 
 !َراِع  َاَباَك   ُيَرا ِعَك   ِابُنَك  

 
تو متارا دكٌرا متارو -متيطط متارا باوا نو خيال راكهو

 ،خيال راكهسسس
Look after your father; your son will 
look after you. 

 



 من الكلمات النورانية

  سوطط تاريخ بيسري ين حمرم دن نا مخيس اْ-يسمخ
 كربالء حسني ثثانححما نا ثثنجنت دن نا ْاج !ْاه هتيو،

   ثثظظنححا،

 موىل  انسس غالم نا حسني ،باوا متارا  اْ تعاىل خدا-باوا
 ككهين  نسس الدين برهان حممد داعي نا الزمان امام

 كرجو عطاء قوة  انسس ياري ككهين  انسس

 اهين ؛ قلب الككي، ثثر دل ثثر، كليجه نا اكرب- جككه
 الككو هبالو  وهاطط      طرف دايب      ثثر جككه

 داعي نو حسني ححهوطط، غالم نو حسني- خادم
 ححهوطط خادم ادىن ححهوطط،



  عبادة ين ْاثث هبي ما حالة اْ ديكهو، شان ين حسني-حالة
  ؛ فكر ين دعاء  نسس ْاثث ديكهو

  اروع، كرتا قيامة ؛ دن نو قيامة  عاشوراء يوم- يوم
  كالسس حسني موىل نا خالئق موىل،  تــمارا موىل مارا

  جاسسس هتئي شهيد

 تثثيت ما، دهوثث ككرم خاطر، نا خوشي ين خدا-خوشي
 ككيا، هتئي شهيد ما رن نا رييت  هووي

 هج ستارا ححمكـتا ،ستارا نا عرش حسني- ححمكـتا 
 ،بناوسس ستارا  نسس الكهو
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