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 ايك دن ين وات ؛ ، كري نسس  ككهنو كام 
 .سوئي،  كاتر انسس اهنا  دوستو   ْايا  كروا   ْارام
تيوارسس  شروع  كيدا  كاتر  هبائي  هي  اهنا    

 كتريال  كالم



( : دورا دادي نسس ) كاتر هبائي  
!  ححهو  ضعيفمتيطط تو كتنا  

 .ككهري تويت جاؤ ححهو  ككهري



بنت  بابا نا كان ما هنستا  ) ثثححهي هي
 نا plastic متيطط تو(: هوا كهيو هك

 !بنا ححهو، كتنا هلكا ححهو
 



كاكا نسس جئي نسس كهيو (  chalk)ححاك )  ثثححهي هي
 !!.متنسس تو كتنا جلدي  ككهسائي جاو ححهو(: هك

اهين مسخري كروا بعد اهنا مهوتا هبائي هج  ) 
متيطط تو       (: ككهسائي ككيا هوئي ؛ اهنسس كظظسس ؛  هك 

 !(ها ! ها ! ها !)مروانا ححهو{ الككسس ؛ هك كالسس

 



نا   بظظن   stitch openerكاتر هبائي  اْ ثثححهي
متيطط كـتنا خراب  ححهو،    :ثثاسسس كظظتا هوا  ككيا

 !!اوي دو ححهورسككال ين حمنة ثثر ثثاين ثثه



مانثث ماما ثثاسسس انسس غصة كر تا ) هوسس ْايا 
متيطط تو كتين جككه لو  ححهو ، (: هوا بوال 

 !!اكهو منسس دباوي دو ححهو



ححهيلسس  ككيا  ثثتال ،خاموش  سوئي بظظن  
ارسس  كيوا  : ثثاسسس انسس اهنسس ديكهي نسس  بوال 

اتنا ناهنا هتئي نسس متيطط سككال نسس  !! ححهو 
ححهو   هك   تيزكتنا زخم كرو ححهو، اتنا 

 .جاؤ ححهو{ هبوكائي



ْا  سككلو ُسين نسس  كاتر هبائي ساهتسس سككال هي 
كاتر هبائي اكيال هتئي  ...دوسيت كتري ناكهي

 .ككيا

ْا مثل  ُاداس هتاتا هوا سككال  ثثوتانا بـــِستر ثثر  
سوئي ككيا ،مككر سوئي بظظن كاتر هبائي نا  

 :كروا الككا هك موعظةنزديك ْايا انسس حمبة سي 

متيطط منسس هج كظظيو هي  برابر  ! اسس مارا هبائي
 ؛، 



اسس مارا  دوست اككر بين سكسس 
  ع متو متيطط ضرور امرياملؤمنني

 كرجو غورنا ْا  كالم ثثر 
 ُربَّ َقوٍل َانَفُذ

 ِمن َصوٍل
محلة كرتا  -كئينك كالم

 ؛هتانار زيادة نافذ 
 



ككهنا زخم كروطط ححهوطط  ميطط 
مككرهي زخم ُرجهائي جاسسس 

زمخو   سببانسس  متاري واتو نا 
هج دلو ثثر الككا ؛ هي كئي  

 ؟!طرح ُرجهاسسس

ككهنو هبائي نسس ْا كالم سين كاتر ) 

 (كهضضكو هتاوا الككو



فجر ما هج وقت سككال كام ثثر جاوا 
واسطسس تيار هتئي رهياهتا هت وقت كاتر  

 هبائي هي سككال نسس مجع كري نسس كظظيو  
متيطط سككال منسس معاف : هك  

كرجو،متارا دل نسس ميطط هي سخت 
زخم ثثظظنححايو، متيطط سككال تو مارا 

ثثيارا دوستوححهو، خويب دار 
 ...ححهو

 
 



 متيطط كتنا رنكك برنككا ححهو! اسس بنت بابا 

متيطط بسس كثثرا نسس كيوا !اسس دورا دادي 
 ،خويب سي جوري دو ححهو

متيطط بيجا نا واسطسس !اسس ححاك كاكا 
 ثثوتاين ذات ككهسي دو ححهو ،

متيطط تو !بظظن stitch openerاسس 
سككالين غلطيو ُدرست كروا ما مدد كرو 

 ححهو،

 



تو متيطط !اسس مارا مانثث ماما 
 ححهو،flexibleككهنا 

 انسس متيطط اسس ثثياري سوئي 
مهوتا ككهنا هنانا هتئي نسس اتنا ! بظظن 

كام كري لو  ححهو ،متاري  
مساعدة سي ككهنا كام هتائي 

 .؛
 !!شكرًا مارا سوئي هبن



حسني نا داعي امي خرب ْا : ضعيف
ْاثثسس  ؛ هك كالسس  كوئي حمروم هن 

 قويهوئي يا  ضعيفرهسس، 
 

ساواسطسس  عمل كرسس  حسني   : تيز
تيز  ؛؟ هك سككال ين خواطر نسس  

 كري دسس  ؛،  

 من الكلمات النورانية



 

   ! عزاداران حسني ا سس   : غور   
 تو كرو ْا كيا مظظينة نا  غورذرا 

 ؛طلوع هتيا هالل 

كروطط  موعظة  : موعظة
متيطط  متارا  ححهوطط، هك

 .كرجوين طاعة داعي 
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