
 خربي ثثوثثضض



 



 هبي ايك اهنا طط وها ْايا، نوا نوا هبائي هتي ها ما جنككل
 هج هتا رهتا هبائي ثثوثثضض ايك ما جنككل هي .نتهي دوست
  هبروسه نا جنككل انسس هتا مشظظور سي نام نا هبائي خربي

 .هتا سي ما لوككو مند



مالقاة ثثوثثضض  ثثهرتا ثثهرتا اهين ايك دن هاهتي هبائي جنككل ما 
. هتئيبيوسس ما دوسيت هتئي انسس هبائي سي   



دوستو تاالب نا كانضضهسس ملسس انسس واتو  هر روز بيوسس 
بولسس انسس  هي ككهنو ماهك ثثوثثضض هبائي ين عادة . كرسس

.راكهسسسككال ين خرب   



:ايك روز ثثوثثضض هبائي هاهتي هبائي نسس كظظسس ؛   

!ححهوسوطط وات كرو !! ارسس واه   

 دربار نا بادشاه ميطط ثثظظلسس ورس هتوٌرا ؛ خرب متنسس
 جائي هبي جظظاطط بادشاه هتو، خاص ككهنو اهنو ما

   ما رياسة اهين اهنسس ميطط انسس جائي نسس لئي ساهتسس منسس
 .كرتو خرب ين حاالت هتانار ما ككامو نا قريب انسس



.والوات كرتا كرتا بيوسس ثثوتانا ككهر ين طرف امي   

ْاتو كئي هبي نتهي، بادشاه نا دربار 
نا وزراء انسس بيجا سككال هبي مارا  

.ساهتسس ككهين كرامة سي ثثيش ْاؤتا  

!ْاتو كتنو بظظتر  



  مطابق عادة اهين هبائي هاهتي وقت هج دن بيجسس
 جهاٌرو تو وهاطط هك ديكهوطط تو نكال ما تالش ين مجن

  ؛،ْا  هتيا مجع وهاطط سككالجانورو انسس ؛ رهيا كثثائي
 ككيا ككهربائي هي نسس ديكهي



ثثوثثضض هبائي نسس  
بادشاه نا نزديك  

 اولكهان ؛

ثثوثثضض هبائي ضرور اثثين   
.مدد كرسسس  

سككال ملي نسس ثثوثثضض هبائي نسس نداء كرسس ؛ انسس اهنا سي 
 مدد طلب كرسس ؛، 

مهاري مدد  ثثوثثضض هبائي 
 !!كرو

ثثوثثضض هبائي    
مهاري مدد  

 !!كرو



ُجهكاوي اهين نظر ككيا انسس ثثوثثضض هبائي خاموش هتئي ْاُسين 
 ديدي

؛ هك سككال ثثوثثضض هبائي نسس كظظسس 
سوطط هتيو متيطط مهاري مدد هنيطط 
كرو؟؟ ثثوثثضض هبائي كئي جواب ْاثثتا 

.نتهي ْاخاموشي ين سوطط معىن؟ متاري  
سوطط متيطط اتنا وقت سي جهوضض بويل 

هتا؟؟رهيا   

شرمائي ككياثثوثثضض هبائي   



ين  صلعهت وقت  سككال ساهتسس ملي نسس رسول اهلل 
:شريف ين تالوة كيديْاحديث   

هت دن سي سككال جانورو نو هبروسه ثثوثثضض هبائي ثثر سي ُاضضهي  
.هتئي ككياسككال اهنا سي دور ككيو انسس   

.ُاحلديِث الِكذبْافة   

واسطسس ْافة  جهوضض (وات)حديث 
 بولؤو ؛



 من الكلمات النورانية

  ايك . الككا كروا بكاء ما جنككل سككال  ثثرنداؤ- جنككل
 ثثر ريت جليت حسني ديكها،   نسس حسني ْايا كربالء ثثرنده

 ؛، هوا ككرا
 امتحان هبي كوئي ،هبروسو  سوطط نو عمر !اهْ- هبروسو

 اونححا ككهنا هوئي كيدو اجتهاد حمنة هبي كتين هوئي،
 كرتا خيال امي  انسس هوئي اميد هتاواين كامياب ما درجة

 جئيسس،  نظظيطط ما امتحان مككر ؛ دن نو عاشوراء هك هوئي
 هتئي ناكامياب جاسسس، ضائع سككلو ؛ كيدي حمنة اثثين تو

  كظظوطط ساهتـ نا داري ذمه  ححهوطط  كظظوطط  ميطط تو جئيسوطط،
     ما جملس ين حسني  انسس جاؤ، هن ما امتحان اْ هك  ححهوطط

 هتاؤ حاضر   



   انسس  هسسس حرية  نسس جربئيل  نسس سين اْ- ضرور
 اهلل رسول حسني وقت هج هك  هسسس ْايو ياد ضرور

 لئي ثثيغام نو العرش رب  انسس هتاتا، سوار ثثر  ثثيضضهـ ين
 سجدة     هك هتو كرتو عرض  نسس  اهلل رسول  ميطط  نسس
  كرجو، هن اونححو ماهتو  سي ما

مسافرين سككال مجاعة، متيطط  مسافرين ين اسس  -كرامة 
 خدا نا نزديك ككهين ؛،  كرامةححهو، متاري 

؛، هك هج دربار   ْاج حسني نو! ثثروردككار اسس   -دربار  
حسني داتار نا داتار ؛، اهنا دربار سي كوئي خايل هن 

 !جائي
كوئي ين ككودي خايل  هوئي، حسني ين حرمة سي اهين 

 ككودي  هبري دجيسس،
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