
 كاتر كاكي نو وعده



ايك سيوا نا ككهر ما سوئي ماسي، 
دورا كاكا سيالئي مشني ماما، ححاك 

بظظن ، مانثث ثثهيجي انسس كاتر كاكي 
رهتا هتا، سككال ايك بيجا ين مدد 

 .سي لوككو نا كثثٌرا سيوتا هتا



، تو ايك دن سككال هتاكي ككيا 
امي ْايو هك كاتر كاكي نا خيال ما 

هي سككال نسس ْارام ْاثثسس انسس هي 
 كام ثثوتسس كري لسس، سككلو 

كيدو هك وعده هي سككال نسس تو  
 نا كامو سككال متارا ميطط 

 متيطط سككال كري ْاثثس 

 ، نسس ْارام كروجئي 



، هوسس ككياتو سككال ْارام كروانسس 
كاتر كاكي اكيال ؛ انسس كام كرؤو 

 شروع كرسس ؛،



اتنا ما كثثٌرا هبائي ْايا انسس كظظسس ؛ هك سككال كظظاطط 
 كاتر كاكي ْاثثسسس؟ تو ؛؟ منسس كون كام كري 

كظظسس ؛ هك متنسس سوطط كام ؛؟، تو كثثٌرا هبائي 
 :هككظظسس ؛ 

منسس مانثث ما 
؛ كثثاؤو   

 ْاثثيس  كريميطط 



تو كثثٌرا هبائي  تعجب كرتا هوا كظظسس ؛ هك متيطط كري 
متيطط فكر هن كرو ! ْاثثسو؟  كاتر كاكي كظظسس ؛ هك هاطط 

 .راكهوهبروسو 
تو كاتر كاكي هي كام شروع كيدو انسس جيوارسس كاثثوا  

ككيا تو غلط مانثث نو كثثائي ككيو، انسس كثثٌرا هبائي ككهنا 
 .ناراض هتئي ككيا 

ْا غلط مانثث 
!!؛  



تو كاتر كاكي كظظسس ؛ هك متيطط 
ناراض هن هتاؤ  ميطط هوسس برابر 

كاتر  ،نسس كريسلككاوي نشاين 
الككا ُدهوندوا كاكي ححاك بظظن نسس 

سككال نسس  تو اهنسس ياد ْايو هك هي تو 
وعده كيدو ؛ هك هي سككال نا كامو 

كري ْاثثسسس انسس سككال تو ْارام كري 
؛ هك  خيال كرسس رهيا ؛، تو هي 

 كري لسس{ ثثوتسس



تو هي نشان كروا جائي ؛ تو كثثٌرا ما نشان 
تو كثثٌرا هبائي  بدل سراخ هتئي جائي؛، نا 

 هجي زيادة ناراض هتئي جائي ؛ ، 

ْا سوطط 
؟كيدو  



هن كرو ميطط فكر ؛ هك متيطط كظظسس كاتر كاكي تو 
نسس كاتر كاكي خيال كروا الككا كظظي ، امي سيوي ْاثثس

كئي طرح سيالئي هك هوسس سوئي ماسي بغري 
 ، رووا   الككاخيال كري نسس امي كريس؟ 



تو هي ُسنايو  سوئي ماسي نسس ْاواز نو رووا اهنا 
ثثوححهوطط  كاتر كاكي ثثاسسس ْايا انسس اهنسس فورًا  

متنسس سوطط ححيز روالوسس ؛؟  تو كاتر كاكي هك 
 كيدي،اهنا متام واقعة ين خرب 



تو سوئي ماسي اهنسس الككين سي مسجهاوي نسس 
ْاثثوطط ،ميطط سيوي كظظسس ؛ هك متيطط رو هن 

متاري نية تو صاف هيت مككر هج كام  ،ححهوطط
 .كرووعده { هت كام نوكري سكو  

راكهجو   ين ْا حديث مهيشه ياد  صلعاهلل رسول 
 هك 

 َاَخاَك َموِعدًا َفُتخِلُفهاَلُتَواِعد 

نسس  متيطط متارا هبائي نسس اهو وعده هن كرو هج
 ،متيطط ثثححهي ثثورو هن كرو



هوسس  حسني ْاخري سجدة تو : وعده•
جباوي اولني ْاخرين نو دين اداء كروا نو 

كيدو وعده حكم، اداء كروانو هج ْاثث هي 
؛ رسول اهلل نسس، تو هي وفاء كروا نا خاطر  

 ثثظظنححامخيس نا دن كربالء 
ماطط  باثث هوئي اهين ثثرَيوي اثثنا : سيوتا•

امي ححاهسس  هك ! كرسس  ؛     ٌدكريو هوئي 
  سيويتماري ماطط  ين مثل هتاؤ، هي ماطط  

 سيكهوطط سيوتا  هوئي، تو ميطط  هبي

 من الكلمات النورانية



املؤمنني فرماوسس  ؛ هج امري :  ناراض•
شخص اهوو عمل كرسس  هك خدا خوش 

هتائي تو خدا  ناراضهتائي انسس  لوككو 
كري ْاثثسسس  اهنا  عمل ين بركة سي اهوو 

هك خدا هبي خوش خوش انسس  لوككو هبي 
 جاسسسخوش هتئي 

 
***** 
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