
بيماريحسد ين   
 حمبة ثثر هباري



 



 ككهناهاهتـ هبائي انسس ثثكك هبائي 
هي بيوسس ين .هتادوست اححها  

 ما مشهور هيت اعضاءدوسيت متام 



ايك روز دل بادشاه هي ككام ما ايك 
race هاهتـ ، كان ، . نو اعالن كيدو

ْانكهـ  انسس ناك هبائي هي ثثكك هبائي نسس امها 
 .شامل هتاوانو شوق بتايو

 

RACE!!   
RACE!! 



. كرتا حمنةجيتوا واسطسس ككهين  raceثثكك هبائي 
اهنسس دباوي  هاهتـ     هبائي هي هتاكي جاتا تو جيوارسس  

 .اهين مدد كرتا

 



race ككهنا جوش ما هتا اعضاءسككال . نو دن ْايو  .
Race  متام هن هتئي مككر ثثكك هبائي نا جيتوا نو اعالن

هاهتـ    trophyدل بادشاه هي ثثكك هبائي ين .هتيو
 .سككال ككهنا خوش هتا. هبائي نسس ْاثثي

 

!! ثثكك هبائي
!!ثثكك هبائي  



هاهتـ هبائي نا نزديك  trophyهج وقت ثثكك هبائي هي 
 :هكديكهي  تو امي خيا ل كيدو 

 

 
ميطط كروطط ححهوطط   حمنةمهيشه " 

هاهتـ هبائي ين واه واهي انسس 
هتائي ؛، جيتو ميطط مككر 

 "  اهنسس مالوسس ؛سككال  هاهتـ 

ثثكك هبائي غصه خيال كري  امي  
ما ْايا انسس هاهتـ هبائي ساهتسس 

 .كيدوجهككرو 



نو  بيماريْا "  
"؛حمبة  عالج  

 

  :دماغ ْاوي نسس كهسس ؛ ٌداكتر 



 -هبائي كظظيواتنا ما كان 
 عالج" 

تو يظظاطط ساواسطسس ؟ 
 بيماركوئي 

 ."نتهي



حسد ككهين ! هنيطط" 
؛  بيماريمهوصٌصي 

هج حمبة ثثر هباري 
"؛  

 



هت وقت ثثكك هبائي نسس اهنا غلطي نو 
نو ْاقول  م عاملؤمننياحساس هتيو انسس امري 

 .ياد ْايو 
 

 َحَسُد الصَِّديِق ِمن

 ُسقِم امَلَودَِّة 





 من الكلمات النورانية
، شكر،شكر، شكر كروا سي فائدة هتائي  شكر -اعضاء

فقط زبان سي نظظيطط، دل سي شكر كرو، متام  ؛، 
 .؛سي شكر كرو، شكر واجب ؛، فرض  اعضاء

ْا سوطط  ! املؤمنني ثثوححهسس ؛ هك فاطمةامري -بيماري 
 .ديكهوْا ضعف تو ! ما ْا عمل  بيماريكيدو، ْا اتين 

تو ْاؤسسس   حمنةنسس  كوئي مضضاوي نظظيطط  سكسس، دعوة -حمنة 
ككهنا، امي هتائي هك مهنا قتل كري ناكهسسس، مككر قتل كيم  

 سكسسهتائي ؟ خدا نا نور ؛ اهنسس  كون جبهاوي 
كرسس    عالجخدا نا هاهتـ  ما ؛، ٌداكضضرو شفاء - عالج

 مككر توكل خدا ثثر راكهسس
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