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هتيو، متام دن  مدرسة ماايك 
جــمع كتابو  ْاوي  ككيا، بعض  فرزنـــــدو  ما  فكرفرزندو 
بعـــــــــض فرزنــــــــدو ثثٌرهوا واســـــطسس . الككاكـــــــروا 

 .جـــــــدول بنــــــــاوا الككـــــا اوقـــــــات نو

هك فقط -ما  ْاوي ككياثثريشاين بظظن تو ثثريشان 
كيم هتاسسس؟  ثثريشان بظظن امي ! ؛ ؟امتحان ما 

 الككا، سونححــــــوا 

 !مجن انسس ْارام ْاج سي حرامهك  





 تني دن هتيا،

 مشغول{ مجوانو وقت ْاوسس تو ثثريشان بظظن كتابو ما 
 رهسس،

{ تو  هبي ثثريشان بظظن كتابو ما ْاوسس،ْارام نو وقت 
 مشغول رهسس، 

{  ، تو  هبي ثثريشان بظظن كتابو ماُبالوسسرموا دوستو  
 مشغول رهسس،

 !  نتهي{ ثثٌرهوانا سوى بيسرو كئي خيال





تا هك امتحان ين فجر ْاوي انسس ثثريشان بظظن نا دوستو 
  best of luck"بيجا نسسهتا،ايك ككفتككو كري رهيا 

 ،هتاكظظي رهيا " 

انسس ثثريشان بظظن فقط  خدا حافظ كظظي نسس نكلي   
نسس  اهنا  واسطسس  دعاء   دوستو   ْاُسين  اهنا  . ككيا

 .كيدي



Best of Luck! 



 .امتحان  هال  ما   ثثريشان   بظظن   بيصٌصها  هوا  هتا: واجسس    7

ححوثثٌري  ْاوي   اهنسس   ديكهي   نسس ثثريشان   بظظن    زيادة   
الككو،  ضضثثكوا   الككا، ثثسينه  هاهتـ   هلوا   اهنا  . ثثريشان  هتيا

 .هتاوارموار  ككهٌريال   طرف  ديكهتا   

 .متام  هتيو     paper: واجسس    10:30

 .نا  نتائج  الككي ككيا  paperثثظظال   :  واجسس 8

انسس   .  كوئي  خوش  هتائي  ؛، انسس كوئي   نسس  غم  هتيو 
اهنا  دوستو  نا   .  زيادة  ثثريشاين  ما  ْاوي  ككياهجي  ْابظظن   
 .ككهنا  هبتر ؛اهنا  كرتا  نتائج  





. ما  روئي  رهيا  هتاكونــــا  ثثريشان  بظظن  اهنا  كمره  نا  
سي  اهنــــــا   هاهتـ   ما  ْايا  انسس  دوستو  ما  اهنا  اتـــين  وار  

 "ححلومهارا  ساهتسس  {  متسس  مهنا":كـتــــاب  لئي نسس  كظظيو  

 .  ححلتا  ححلتا  سككال  دوستو  باغيححه  ثثظظنححا
 :؛كظظسس  ثثريشان  بظظن  

   ْارموا  واسطسس  مارا  ثثاسسس  ! متيطط منسس  كهاطط  لئي  ْايا"  

 !"هبي  وقت  نتهيذرا  

كرو، متيطط فكر  هن  ! ارسس  نظظيطط " -هك  كظظيو  سككال   هي  
يهاطط  راحة  لئيسوطط   تو  ساجنسس  ثثرهٌوا  ما  زيادة  مهنا  

 " ْاؤسسسنشاط  

 

 

 





تاهك امتحان نو بيسرو دن ْايو، مككر ْاجسس ثثريشان بظظن  
 ،كظظيو" ”Best of luck سيسككال نسس سامنسس 

راحة  ، امتحان لكهيت وقت هبيالككتاما  سكونانسس ككهنا  
 ،ما هتا تسليانسس 

بعد ثثريشان بظظن اهنا دوستو نسس ككهنا  paperبيسرا   
 هك ، كظظيو خوش هتئي نسس 

 ،"كهاوا جئيسس Ice-creamححلو اثثنسس "        

 هكتو دوستو حرية ما كظظيو  
 "متنسس ثثٌرهوو نتهي؟؟...متارا ثثاسسس وقت ؛"       

 





 "اثثنسس ساجنسس ثثٌرهيسو "  :هي كظظيو هك بظظن ثثريشان 

متيطط تو ثثريشان  "هك ، كظظيو هتئي نسس اهنا دوستو عجب   
؛، جيم كالس خرب ! بين ككيااطمئنان بظظن بظظن سي 

نا نسخه ين بركة  صلع ، رسول اهلل هتو ما استاذ هي ثثٌرهايو 
 هكْاثث فرماوسس ؛، ؛، عيانا نظر ْاوسس 

 "َروح ُِّوا الُقُلوَب َساَعة ً  َبعَد َساَعٍة"

   مــــا وقـــــت هتــــــوٌرا هتوٌرا نسس دمــــاغ انسس دل متــــارا متيطط  

 راحة يا سي واتو ين لطافة يا حكمة كرو،مثاًل بيدار
 !وططالؤ ما نشاط نسس دماغ انسس دل نسس لئي

 Refresh and reinvigorate 

your spirit and intellect time 

after time   

 

 





    نسس مؤمنني ؛، اطمئنان  نسس حسني - اطمئنان
  كوئي وقت ين موت كوئي خبشو، سبب نو اطمئنان

   كرجو، هن فكر

 

  ين حسني وقت هر دن، يا هوئي رات- مشغول 
  وقت هر مناز، هك هوئي جملس هوئي، ذكر

  سوتا بيضضهتا رهسس،اضضهتا مشغول ما ذكر ين حسني
 ،هوئي زبان ورد كلمة نو حسني يا جاككتا

  

 

  

 من الكلمات النورانية



 كروا  نسس هج  جوئيسس كروو  سوطط تو خيال- راحة
 ما سـه زندككي ين هت ثثظظلسس، راحة ين هت ؛ نو

 ؟ هتاسسس بسر سي اْرام

 اْخرة  انسس سكون ما دنيا سي كروا مامت- سكون
 ؛، بركة ين نام نا حسني هي ؛  ملسس جناة ما

 كيوي !ايك ايك سي ايك ايك دعاتو-  حرية
 نا املــرتضى علي هج هك !نا شـــــان

  ما شان ين ايك هر !دعاة نا اهلل دعاة،رسول
 !حرية
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