
  



 مجعرات

 
كتين .  ْا ثثي ؛     diary  هي منسس ْا طط ناين ما ْاجسس مارو ورس؛  انسس مارا

نكك ين ؛، اهنا اوثثر هنانا هنانا ححمكتا ستارا بنا هوا ر ككاليب    !كتاب ؛  ْا  خوبصورة  
سككلي اححهي ححيزو  امها ميطط! ؛ ؛ انسس اهنا ساهتسس ايك هنانو تالو انسس ححاوي هبي

. يسميطط مارا دل ين سككلي واتو كظظ –" متنسس"وطط هك ثثححهي ميطط كظظ –لكهيس، اهنسس 
لسان "ليدو ؛ هك ميطط فقط  ارا سي وعدههي م ططمارا ناين ما: مككر ايك ححيز ؛

هتورو !! يطط لكهوطط را هبي نظظذما   Englishْا كتاب ما لكهوطط، تو ميطط { ما  "الدعوة
ر ميطط هي مارا ورتا ، مككالفاظ منسس برابر اداء كرتا هبي نتهي ْا مشكل ؛ كيم هك سككال

 .كريسوات { ما كيدو ؛ تو ميطط متارا ساهتسس لسان الدعوة نسس وعده  ططناين ما

 
ميطط . متيطط مارا ايك خاص دوست ححهو، متيطط بيجا دوستو ين مثل نتهي

متيطط ماري . يطط كظظي سكيتميطط بيجا نسس نظظوات  هك هج    كظظيس ومتنسس اهوي وات
خوش ححهوطط هك  ميطط اتين. {وات ين حفاظة  تو كرسو نسس؟ منسس خرب ؛ هك متيطط كرسو

، مارا  ورس نا دن ما ، اثثين ْاج نا دن ما! اسس مارا دوست –ملي ككيا ْاجسس متيطط منسس 
ْا ... oops... ؛   best waras EVER ْا مارو . دوسيت شروع هتائي ؛

   !   مارو اححها ما اححهو ورس ؛



 



 مجعة 
 
Dear Diary, 

   
 كيم ححهو متيطط مارا دوست؟       
 

ورك  منسس ككهنو هوم –معاف كرجو، ْاجسس منسس ككهين تأخري هتئي ككئي لكهواما        
هي  ...استاذ...teacherمارا . مدرسة ؛ كالسس. كال واسطسسؤيت هتو ْاكروانو

شايد كوئي ثثروجكت كظظيو هتو هك اثثنسس ْا هفهت ما كئي نوي ححيز كرسوطط، سوطط هسسس؟؟   
استاذ ؛     favorite منرية بظظن مارا. سسسؤمنسس الككسس ؛ هك ككهين مزه ْا. كروانو هسسس

-  favorite   ما ككهنو اهين كالس . سوطط كظظوائي؟ سككال كرتا منسس زيادة ككمسس ؛ نسس
متنسس مارا ساهتسس مدرسة نتهي  (.  تا ؤرا هبي جهوكا نتهي ْاذانسس ) كهوا ملسس ؛ يس

لئي جايت كيم هك ماري كالس ما سككال متنسس كهويل نسس ديكهسسس انسس  ميطط امي نظظيطط 
اهنا كرتا متيطط حفاظة سي ككهرسس بيتهو، ميطط !  يت هك اثثين وات كوئي بيجو ديكهسساهحح

 وا جاؤوهوسس منسس سو –ححلو مارا دوست . وي نسس سككلو كظظيس متنسس، فكر هن كروْا
 !ريـخـَشب َب! يف امان اهلل! خدا حافظ. واز دئي رهيا ؛ي ْاامِّ -سسسثثر

 
 



 سنيوار
 

ْاجسس مهيطط ايك نوي !  ْاجسس تو مدرسة  ما كمال مزه ْاوي!!!  واو!  واو!   واو
منرية بظظن برابر كظظتا هتا هك ككهين مزه !  مدح لكهواين كالس –كالس  شروع كيدي 

ْاثثا ، امها ككهين مدح ؛ انسس بيجي ححيزو هبي   foldersمهارسس سككال نسس !  ْاوسسس
رشيدة ميطط، تسنيم، فاطمة، انسس : ثثححهي مهيطط دكريو هي مهارو ككروثث بنايو.؛

متيطط تو مارا هاطط، مككر  -تو ؛ هي سككال مارا تني خاص دوس(. مهيشه نا جيم)
هر ككروثث نسس ايك مدح ين . ايكدم خاص ححهو، اسس مارا كتاب، فكر هن كرو  

را ذواز مارو ْا. مدح ثثرهي" متيطط باغ  امام الزمان" تالوة كرواين هيت، مهيطط هي 
منسس تو !  هوتسسواز  اتنو اححهو تسنيم نو ككهنو اححهو ؛ ، كاش هك مارو  ْا. هبي اححهو نتهي

تسنيم تو مدرسة بعد مدح كلب ما هبي جائي . سككال نا سامنسس ثثرهتا شرم ْاوسس ؛
 ميطط سوطط كرو؟.  منسس هبي جاؤو ؛ مككر منسس شرم ْاوسس ؛.  ؛

 
متيطط سوطط كظظتسس !  كاش هك متيطط مارا ساهتسس وات كري سكتا، اسس مارا كتاب

 -" واز تو ككهنو اححهو ؛هن، متارو ْا: "  طط منسس امي كظظتسسمنسس؟  ميطط جانوطط ححهوطط هك متي
 .كظظتسس{ ؛ نسس؟  منسس خرب ؛ هك متيطط امي



ثثوتسس مدح  انسس بيجو سوطط، خرب ؛؟  مهنسس فقط مدح ثثرهواين نتهي، مهنسس
مككر شكر ؛ هك !  ورتو نتهيمنسس تو كئي مدح لكهتا ْا!!  يا علي!!  لكهواين هبي ؛ 

كهسوطط هك كئي طرح مدح لكهواين انسس يس ططنا نتهي لكهواين، ثثظظلسس مهيمهنسس مه
 !!(.هاش)ثثححهي لكهسوطط 

 
نكلي ؛ هت منسس ككهين ككمسس ؛، ميطط هي اهنسس مارا    CDمهنا هج نوي مدح ين 

ipod   كروطط ححهوطط{ ليدي ؛ انسس ثثورو دن سنا  ما اتاري: 
 

 ططؤطط، فداء هتئي جاؤداء هتئي جاِف...ظظرو ديكهيثل قمر ْا حِحِم
 ططؤطط، فداء هتئي جاؤفداء هتئي جا... سن نسس ديكهيرشهت ُحمثل ِف

 
ئي طرح اتين اححهي مدح لكهي سكتا هسسس؟  ميطط ححاهوطط ححهوطط هك ميطط ـك

ن كئي ليواين؟  ِحهبي ْا مثل سي لكهوطط، مككر كئي طرح هتائي؟  الفاظ كيم ملسس؟  ِل
سوطط؟  سوطط كظظو ححهو متيطط؟  .  مشكل الككسس ؛، مارا سي تو نظظيطط هتائي منسس تو ككهنو

متنسس مارا !  ميطط لكهي سكيس؟  حقيقة متيطط مارا سححا دوست ححهو، اسس مارا كتاب
 !  سككال نسس متاري مثل نا دوست ْاثثسس خدا!  ما كتنو يقني ؛



 ، اسس هي منسس هرسس جاوانو ؛ححلو ، مارا ثثيارا كتاب،  منسس ْاجسس تسنيم نا كك
را ثثاسسس تو كوئي ام –سسس نسس كوئي اححها كثثرا نكالوا ثثرشتايب نو اذن ْاثثيلو ؛، مميتهي 

 !(.خدا حافظ" )خ ح!  "نتهي{ اححها كثثرا
  



 روي وار
 

 كيم ححهو مارا دوست؟
 
{ مجن ككهنو!  ككهين مزه ْاويما   ككئي كالسس تسنيم نا ككهرسس ميتهي  شتايب 

مهيطط سككال هي جوري .  انسس ْائيس كرمي  تسنيم هي ثثوتسس بناويلو brownie: سواد هتو
ثثيال رنكك ين هيت انسس اهنا رشيدة ين جوري سككال كرتا اححهي الككيت هيت، .  ثثظظنيلي

مارا امي مارا  –اهنا امي هي اهنا واسطسس بناوي .  اوثثر سفيد ككوهتيال ثثهول هتا
 .نسس كظظيس، هي منسس ضرور بناوي ْاثثسسس ططميطط ناين ما  !  تاواسطسس نظظيطط بناؤ

 
جملس ما تسنيم نا فئيجي هي مهنسس !!  متنسس خرب ؛ سوطط فجيتا هتيا؟؟!  ارسس

ثثرهسوطط كيم "   متيطط باغ امام الزمان " ي كيدو هك  مدح ثثرهوانو كظظيو، تو مهيطط هي نّق
كتس هبي هيت يمهيطط هي مدرسه ما هبي ْا مدح ثثرهي هيت تو مهنسس اهين ثثر هك

نوتو { هتوري،  تو  مدح ثثرهيت وقت منسس اتين ككهرباهت هتايت هيت هك مارو   ْاواز
نكلتو، انسس فاطمة هبول ما غلط حلن سي ثثرهوا الككي ككئي، تو اهنا سبب تسنيم هي 

هي متنسس خرب ؛ سوطط هتيو؟؟  منسس ايكدم سي هنسؤو انسس ثثحح...فاطمة نسس كوين ماري
تسنيم ككهري ككهري مارا سامنسس     رشيدة انسس! را هبي خرب نتهي سوطط كامذ منسس!   ْايو



!  ي وات ؛ها ، سحّح!  نويت سكيت{ ناراضككي سي ديكها كرسس مككر ميطط ركي
ين جوئي نسس كهانسوا ثثححهي ميطط جا!  ححو ماري سوطط حالة هتئي هسسسسو{ متيطط

تسنيم نا امي هي منسس .  الككي، تا هك كوئي نسس خرب هن ثثرهسس هك ميطط هنسي رهي ححهوطط
هوسس سي ميطط كوئي دن !  ماري حالة ايكدم خراب هيت.  ثثاين هبي الوي ْاثثو

ايد ميطط  OK! ثثرهو{ نظظيطط -نظظيطط ثثرهو -رهونظظيطط ثث...جملس ما نظظيطط ثثرهو
 !{كتس كروا ثثححهييدن ثثرهو هبي، مككر ككهين انسس ككهين ثثرايك 

 
 :ثثاححهي ماري خاص مدح ححلي رهي ؛

 
 مدح ما متاري كروطط زندككي نسس وقف ميطط مهيشه

 ططؤطط، فداء هتئي جاؤفداء هتئي جا –ة ّذل ين ؛ َلَزمحد و ثناء ما َا 
 

 –" ْاويت كالسس ان شاء اهلل" ؛ هك  اهين معىْن) ن شاء اهلل دًا ِاححلو مارا دوست، َغ
   (.عريب ما ؛، مهيطط هي مدرسة ما سيكهوطط

  



 سوم وار
 
 "(ححهو متيطط، اسس مارا كتابكيم " ؛  اهين معىْن! )تايبيا ِك َكحاُل يَفَك
 

ثثظظلسس تو :  خراب هتو{ شروع  سي. ككيو  را   هبي اححهو هن ذْاج نو دن مارو   
ثثححهي ميطط مارو هوم ورك . ميطط موري اهتي تو مارا ثثاسسس ناشهت كروانو وقت نوتو
مجوا نا وقت ما ثثيتزا ثثححهي .  سكول لئي جاتا هبويل ككئي تو تيححر منسس ماركس هن ْاثثا

ديكهيت هيت هك كيوارسس { ارميطط تو و   .ختم هتئي ككيو هتو تو منسس سالد ليؤو ثثرهو
سكول ختم هتائي انسس ميطط ككهرسس جئي نسس متارا ساهتسس وات كروطط، ميطط متارا ساهتسس 
وات كروطط ححهوطط تو منسس ككهين خوشي هتائي ؛ كيم هك متيطط ماري هر وات نسس 

 .مسجهو ححهو
 

ما ككئي هيت  ين دكان "ككروسري"  ميطط: ايك اححهي ححيز بين ْاج نا دن ما -هاطط
ال، ميطط كظظيت هيت نسس متنسس هك مهنسس مدرسة ما مدح تيوارسس منسس وهاطط منرية بظظن  ِم

انسس اسس هي خرب ؛ منسس سوطط كظظيو؟  اسس هي امي كظظيو هك ميطط !  {لكهتا سكهاوسس ؛، هي
 !!؟متيطط يقني كرسو؟!!  سحّحسس –هاطط ! هي تسنيم ين شتايب ما مدح اححهي ثثرهي هيت



د نا ظِظانسس منسس امي هبي ثثوححهو هك ماري كهانسي بظظتر هتئي هك نظظيطط ، انسس امي كظظيو هك ِش
منسس من هتيو هك اهنسس .  نكك ثثيسي نسس ليوانو  تو  ككلو خراب هوئي تو ككمي جائيَوساهتسس َل

 .يال نا جيم، مككر ميطط خاموش رهي ميطط حقيقة ما هنسي رهي هيت كككظظوطط هك
سكرايا، منسس امي الككسس ؛ هك شايد هي مسجهي ككيا منرية بظظن مارا سامنسس ديكهي نسس ُم

تو  ميطط هت وقت ثثاححهي زور سي كهانسوا الككي تا هك اهنسس امي هتائي هك ماري  هسسس
 .ئي نتهيـكهانسي هجي كك

 
ثثرهواين اسس هي كظظيو هك متنسس : منرية بظظن هي منسس ايك اححهي وات بتاوي 

كتس كروي هوئي توخايل كمره ما كونا ما جئي نسس زور سي ثثرهوانو تا هك متارو يثثر
سس هك متيطط كيم ثثرهي واز سنائي تو متنسس خرب ثثرواز كهلسس انسس متارسس متارو ثثوتانو ْاْا

ري نسس ديكهيس كيؤو الككسس ؛، مككر كوئي هبي ميطط ايك دن امي ك    .رهيا ححهو
{ ق هؤو جوئيسس، خاةًة هبائي كيم هك متنسس خرب ؛ هك هي تو ماري مزاككهرسس هن

 !(.هي متارا جيوو نتهي، مارا دوست) كرسسس
 ...ححلو هوسس قرْان كالس نو وقت هتاوانسس ْايو ؛ انسس منسس مراجعة كروانو ؛  
 

  



 منككل وار
 

 !السالم عليكم يا حبيبيت
 
ثثورو دن متيطط ماري انتظاري كرو ححهو هك  -يطط كتنا اححها دوست ححهو مارامت 

ححلو  متيطط منسس كظظو هك   ْاجسس ميطط .  كيوارسس ميطط ْاوي نسس ماري سككلي واتو متنسس كظظيس
هي سوطط كيدو هسسس؟  متيطط كظظي سكو ححهو؟  هاطط، متيطط مسجهي ككيا هسو، منسس ككئي كالسس 

ميطط هج وقت سكول سي ككهرسس  ْاوي هت وقت كوئي !  كيدو{ ن كظظتا هتا نسس، هي منرية بظظ
كهرا رهي نسس زور   زور   سي هبي ككهرسس نوتو  تو ميطط مارا كمره ما جئي نسس ايك كونا ما 

 هك ،؛ favorite ماري تو ككهين مدح  –مدح  favoriteماري  –مدح ثثرهوا الككي 
 :ككمسس ؛{ ؛، مككر ْا مدح تو منسس ككهين"  خاص " ثثححهي امي كظظوطط هك 

 
 تارا فداء ؛ حممد ثثرِس  ْا ححاند فداء ؛ حممد ثثر
 مؤمن فداء ؛ حممد ثثر  جان فداء ؛  حممد ثثر

بس موىل ين ةورة مارا نظرو  –زور سي ثثرهيت هيت ميطط تو ايكدم دل كظظويل نسس 
{ امي هتائي هك ميطط موىل نا سامنسس... ْاثث ين شفقة ين نظر، ْاثث نو تبسم  -ما ثثهرا كرسس

!  در نويت الككيت را هبيذمنسس ... نسس  سين رهيا ؛ واز   ثثرهي رهي ححهوطط انسس موىل مارا  ْا



ككهنو اححهو !   هي ْا مثل ثثرهو  هسسسوقت ميطط{ منسس امي الككسس ؛ هك ماري زندككي ما ثثظظلي
 .الككتو هتو

 
 -كتين ميتهي ميتهي حلن، ميتها ميتها الفاظ، ميتهي ميتهي اداء -ْا سككلي مدح 

ا  فرزند مؤمن ْا مثل ى نسس كتين خوشي هتايت هسسس هك مار؟  موْلكئي طرح سي لكهتا هسسس
 !هي  ماري ككهين حمبة كرتا هسسس  سي لكهسس ؛،

 
متيطط  –متيطط انسس ميطط  -شاندار  مدح لكهسوطط{ نسس هبي ايك دن ايك ككهين اثث 

 !!ان شاء اهلل تعاىل منسس ياري ْاثثسو   نسس مارا دوست؟  
 

 

  



 بدهوار
 

 لشن ما رهيسوطط ، موىل نا ساهتسس موىل نا ساهتسسـُدعوة نا كك
 ساهتسسنيسوطط، موىل نا ساهتسس موىل نا ب نسس والء نا ثثهول حُحُح

مارا كمره نو !  هبائي هي منسس سين ليدو ميطط ْا مدح ثثرهيت هيت انسس ماروْاجسس 
ْايو انسس ميطط مدح ثثرهيت هيت تو مارا اوثثر   بند هتو تو هبي هي كهويل نسس  اندردروازه 

ة هتئي تو اسس هي اهين زبان ّصككهين ُغاهنا اوثثر  ميطط!  خراب ؛{ ككهنو هي!  هنسوا الككو
لئي نسس  ipodانسس اسس مارو  !"  بكري جيؤو ؛  وازمتارو ْا" نكايل نسس منسس امي كظظيو هك 

: ميطط اهنا ثثاححهل ثثاححهل هباككيت ككئي، اكها ككهر ما هباككتو ككيو انسس ححاّل تو ككيو!  هباككي ككيو
 !  خور ؛ كتنو  مسيت!"  بكري!  بكري"
  

اّبا نسس كظظيو هك منسس هبائي ْا مثل سي كيدو، اّبا  تو هبائي نسس ككهنا ساجنسس  اّبا ْايا تو ميطط هي 
كيدي ؛ هج موىل ين مدح ثثرهتا  قخربدار متيطط بظظن ين يا كوئي ين هبي مزا" -ثثكارا
اّبا  نا سامنسس تو  معايف مانككي مككر اّبا اهتي نسس ككيا .  انسس اهنسس معايف مانككوي ثثرهي!" هوئي

ْا كيوو .  انسس هباككي ككيو!" با! با:  "سهت سي مارا نزديك ْاوي نسس مارا كان ما بولوثثححهي ْاه
منسس خدا هي ايك بظظن كيم هن ْاثثي هك هج مارا ساهتسس ساهتسس مدح !  هبائي منسس ملو ؛

 !مككر افسوس هك ْا طوفاين هبائي منسس ملي ككيو!  كتنو ككمتسس -مهيطط بسس بظظنو –ثثرهتسس 
 



تسنيم، فاطمة ، انسس  -مثل ؛{ مارا دوستو مارا بظظنو ينو اححهو ؛ هك هي ت
يكتس ثثر" هتوري"مهيطط ححارسس ملي نسس  ثثرهئيسس تو  هبي ككهين مزه ْاوسس، مككر   -رشيدة

   :سسس شايد كروي ثثر
 
 

 
 
 

منسس تو فكر هتائي ؛ هك ْا ماري كتاب كوئي دن هبائي نا هاهتـ   ما ْاوي ككئي تو سوطط   
 -ححلو!  هايل نسس موكيسـميطط تو متنسس ككهين سنب!  متام عامل ما ماري وات ثثهيالوسس!  هتائي

مارا   chargerتو لئي ككيو مككر اهنو     ipodمهنا هتوري منت ما هي ْاؤتو هسسس كيم هك  
  ؛   { اسسسثث

 



 مجعرات
 

 كيم ححهو مارا ثثيارا  دوست؟
 
 –متنسس امي هتاتو هسسس هك سوطط كام ْاجسس فجر ما ميطط اتنو   ويال لكهي رهي ححهوطط  

!  تشريف اليا هتا ط عسس خوشي هتاسسس سين نسس هك ككئي كالسس راتسس مارا سثثنا ما ْاقا موىل نمت
ين حضرة ما ْاثث نا سامنسس كهري رهي نسس مدح  ط عنظظيطط، بلكسس ميطط ْاقا موىل { اتنو

 !ثثرهي رهي ححهوطط
 
ما   موىل   ـ  انسس مارا هاهت  ميطط قدمبوسي ين الئن ما ححهوططامي ديكهوطط ميطط هي هك  

نسس عرض كروا واسطسس ماري مدح ؛، مككر هج وقت ميطط موىل نا نزديك  ثثظظنححوطط 
ككل  جلدي جلدي ْا منسس ميطط كئي عرض هبي نتهي كري سكيت  انسس تو   ححهوطط

تو !"  ماري مدح!  حماري مد:  " ميطط كظظوا الككوطط ححهوطط. نكالواما ْاوسس ؛
ْا ثثسس ؛ هت وقت ماري حالة قت تشريف نو رومال شظظزادي ةاحبة منسس هج  و
ميطط كظظوطط ححهوطط هك ميطط هي مدح  –" سوطط هتيو متنسس ؟" ديكهي نسس منسس ثثوححهسس ؛ هك 

ْا . مككر مارا سي عرض هن هتئي سكيلكهي هيت هت منسس موىل نسس عرض كروي هيت 
ْاؤ  " ؛ انسس منسس كظظسس ؛ ماري وات سين نسس شظظزادي ةاحبة ثثوتسس كهرا هتئي جائي 



طط ححهوطط تو سككال ككائيد منسس روكسس ؛ ميطط هج وقت ْاثث نا ساهتسس جاؤ". مارا ساهتسس
ووا مارا ساهتسس ْاسس نْا دكري " كظظسس ؛ هك  الككسس ؛، مككر شظظزادي ةاحبة    انسس هتاوا

" انسس ْاثث منسس موىل نا نزديك لئي جائي ؛ انسس ثثوتسس موىل نسس عرض كرسس ؛ هك "  !دو
موىل ماري مدح نا !"  هي مدح لكهي ؛ ، اهنسس ثثرهواين رزاء هتائي دكريموىل، ْا 
 !شارة كري نسس رزاء فرماوسس ؛مبارك موكسس ؛ انسس ِا ـ  اوثثر هاهت

 
ري رهي نسس ماري مدح انسس بيجي ككهين مارا سثثنا ما ميطط ككهنا وقت لكك كه

ككئي، انسس ميطط هي ديكهوطط هك موىل ماري طرف نظر فرماوي رهيا { مدح ثثرهيت
هت !  ظظري نظر هك ككويا هك مارا دل نا اندر  تك موىل هي ديكهي ليدو؛، اتين كِك

ْاج نا دن ما !  هوتسسكاش هك ْا سثثنو هن هوتسس انسس سحّحو  - ئي ـهتي ككميطط ُا... ثثححهي
، م كروطط ححهوطط هك ايك دن ميطط ضرور مدح لكهي نسس موىل نسس عرض كريسَزميطط َع

مككر ثثظظال ايك  -هاطط!  سس ثثرهوانو هبي نصيب هتائي، ان شاء اهللنانسس ْاثث نا سام
، ححلو مارا دوست!  مدح كيم لكهائي امي سيكهؤو  ثثرسسس: ححهوتوسو  كام كرؤو  ثثرسسس

 xxx...سسسكول جاوا واسطسس تيار هتاؤو  ثثرسامنسس 

 
 
 



 مجعة
 
خرب ؛ سوطط؟؟  ميطط هي تسنيم نسس مارا سثثنا ين ذكر كيدي تو اسس هي منسس كظظيو هك  

ين لكهيلي مدح ثثرهؤو مثل موىل ين حضرة ما اهين ثثوتا اهنا كاكا نا دكري الفية نسس ْا
تسنيم هي كظظيو هك الفية هي اهنا مدرسة !  هي كيوا نصيب دار ؛!! واو!  نصيب هتيو ؛

هت .  نا ميالد نا موقع ثثر مدح لكهي هيت  ط ع ما مدح لكهتا سيكها انسس ككيا سال ْاقا موىل
نا  ط ع بعد لندن ما اهين ضيافة هتئي انسس هي ضيافة ما الفية هي اهين مدح ْاقا موىل

 !!كمال ؛! سامنسس حفظًا  ثثرهي
 
هتئي هيت هت سوطط بنو هك الفية نا ككام ما اهنا ككهرسس شظظزاده ةاحب ين ضيافة  

وقت اسس هي شظظزاده ةاحب نا سامنسس اهين مدح ثثرهي هيت انسس امي اميد عرض 
نصيب هتائي، تو هج  نا سامنسس ثثرهؤو ط ع قا موىلهك اهين مدح ايك دن ْا هيت كيدي
يافة هتئي هت وقت شظظزاده ةاحب نسس ياد هتو هك ين ض ط ع لندن ما موىل اهين وقت هك

نا ثثاسسس لئي  ط ع ثث هي الفية نا اّبا نسس كظظيو هك اهنسس موىلالفية هي مدح لكهيلي هيت انسس ْا
انسس اهين مدح ثثرهوا واسطسس رزاء لسس، مككر هت وقت بيجو كوئي مدح ثثرهي جائي 

 -هن هتئي مككر اهنا اّبا نسس الفية نو  اواز   ْايوهتوري دير .  رهيو هتو تو الفية هن ثثرهي سكا
كهرا رهي نسس ثثرهي رهيا { الكل سامنسسديكهو تو اهنا دكري اهين مدح ْاقا موىل نا ِب



را هبي ككهرباتا نوتا، كيم هك ذالفية ! اهين طرف نظر فرماوي رهيا هتا  ط ع هتا انسس موىل
ا هتا هك اهنسس خود نسس ككهرباهت هتايت هيت هك اهنا اّبا كظظت!  اهنا دل ما اتين خوشي هيت

ط  ْاقا موىلاهنا دكري كئي طرح سي ثثرهي سكسسس، مككر الفية  هي تو اتنو اححهو ثثرهو هك 

 .مبارك موكو  ـ م فرمايو انسس اهنا اوثثر شفقة سي ْاثث نو هاهتسَُّبـَهي ت  ع
 
كروطط ححهوطط هك ايك دن منسس ميطط اميد . تسنيم هي منسس الفية نو فوتو هبي بتايو 

انسس منسس مدح  –طط ححهوطط ؤ، مككر ميطط تو ثثرهيت وقت اتين ككهرباهبي ْا مثل شرف ملسس
ويت كالسس مدرسة ما مدح لكهواين كالس هسسس، شايد ْا.  وريتلكهتا هبي نتهي ْا

 ناتموىل ين تو شا.  منرية بظظن منسس مدد كري سكسسس هك ميطط سوطط لكهوطط مدح ما
يت ؤبسس مشار ؛، ميطط كئي كئي شان ين ذكر كروطط انسس كئي طرح سي كروطط؟؟  ميطط ْا 

 !يت كالسس ملسوطط هوسسؤححلو، مارا ثثيارا كتاب، ْا.  كالسس كالس ما برابر دهيان ْاثثيس
  



 سين وار
 
ْاجسس ميطط هي سوطط كام ، كيم هك !  جلدي منسس مباركبادي ْاثثو:  اسس مارا دوست 

هي سحّحي وات تو هي ؛ هك ميطط ! وار  مدح نو ايك بند لكهو{ ماري زندككي ما ثثظظلي
مدح كالس ما ككروثث ما سككال ملي نسس لكهو ؛، مككر تو  ثثوتسس نتهي لكهو، مهيطط هي

 .مارا واسطسس تو ككهين مهويت وات ؛ ، هبي
 
ي هناين وات ين مدح لكهوي كئ عط  منرية بظظن هي مسجهايو مهنسس هك ْاقا موىل 

تو امي كظظيو هك ثثظظال سككال نذر مسان ما فرشهت كرسس ؛، اْ ين مدح تو ط ع موىل -نتهي
ين شانات انسس ةفات لكهتا  ط ع هت بعد مهيطط سككال ملي نسس ْاقا موىل.  مانسس ع ماملقام 
مساوي "سي " س"جيم  –نا حروف مطابق " سيدنا حممد برهان الدين " ككيا، 

جيم جيم    .، هي مثل سككال حروف"يا حسني نا داعي"سي " ي"، ثثححهي " فرشهت
ثثححهي مهيطط هي ْاقا موىل ين طول .  ئيـكك{ يتؤسوححتا ككيا تيم الكك الكك شانات ياد ْا
 :العمر واسطسس ايك بيت لكهي، ْا مثل

 
 نايا كروططيشة ُسْا دعاء ميطط مه*  رهو باقي سالمة برهان اهلدى  

 مارا موىل ين خدمة جبايا كروطط  



ثثححهي  -ايك اححهي ححيز هي هيت هك مهاري فائيل ما سككال قافية نا الفاظ لكها هوا هتا
تو اهنا  -"هدى" –جيم هك ايك لفظ لو ...تا ككيا ْاؤ مهنسس هبي بيجا ككهنا الفاظ ياد

تيم سككال ايك ايك لفظ بولتا  –" سدى" ، " فداء" ، " خدا" ، " ُجدا"سي ملسس ؛ 
منرية "!  ككدها"امها ماري كالس ما حذيفة اتنو مسيت خور ؛، اسس هي كيدو .  ككيا

هاطط، ايك مدح ما ْاوسس ؛ " هك   بظظن  اهنا سامنسس ديكهوا الككا، تو حذيفة كظظسس ؛
 ".ر سسس ككدها تكــَككـنَوـَبين ْادم، ت":    نسس

 
؛، يعين هك  " ككدا " نتهي، " ككدها "  اب ديدو هك ميطط هي ترت اهنسس جو 
تا  يم هك اّبا منسس مهيشه مدح مسجهاؤمنسس خرب هيت ك -فارسي لفظ ؛ –" غالم"

و ما مدح هوئي انسس مشكل الفاظ هوئي تو منسس برابر رُدهوئي ؛، خاّةًة  ُا
سوطط معىن نسس روكي نسس مسجهاوسس هك   CD سنتا هوئي تو  CDمهيطط. مسجهاوسس ؛

 .؛
 
سككال حذيفة اوثثر " .  هاطط، برابر كظظو ححهو" تو منرية بظظن هي منسس كظظيو هك  

.  ئي ؛هي ككهين زيادة مسيت كرسس ؛، سككال اهنا سي تنكك ْاوي جا -هنسوا الككا
 .  ا هبي ثثسند نتهيذر منسس تو اهين مثل نا دكراؤ

 
 



 

 

 
 
 
 

ر جاسوطط، هشايد اثثنسس سككال ْاجسس راتسس با.  منسس اّبا بالوي رهيا ؛ -ححلو 
ايك وات .  اّبا نا ساهتسس جاوا ملسس ؛ تو ككهين مزه ْاوسس ؛.  ْاجسس سين وار ؛ نسس

سس؟  اككر كوئي منسس ثثوححهسس هك متام دنيا ما سي فقط ايك شخص نسس اختيار نطط ميطط متؤبتا
 هو، تو ميطط مارا اّبا نسس اختيار كروططكرو هك هج نسس متيطط سككال كرتا زياده حمبة كرو حح

  !خدا حافظ!!!(. اّما نسس هن كظظجو)
  



 روي وار
 
ايك ...خوبصورة منظر هتو{ ككهنو.  نارسس ككيا هتاـْاجسس مهيطط دريا نا ك 

نو نا سبب سي اتنو َرهلكي سي هواء ححلي رهي هيت، انسس دريا نو ثثاين سورج ين ِك
 .هك سونا نو ثثاين وهي رهيو هتوححمكي رهيو هتو هك ككويا 

 
مهارا جوتا نكايل نسس هتندا هتندا ثثاين ما .  ككيا ميطط انسس اّبا دريا نا كنارسس ححلوا  

مارا .  مهيطط هي ككهين واتو كيدي.  تا هوا  دريا نا كنارا ثثر ححلتا ككياؤمهارا ثثكك نسس هبيككا
  هي (. واتو سنو ححهو، مارا دوست جيم متيطط ماري) اّبا ماري واتو برابر سنسس ؛ 



 



.  اّبا اردو زبان ككهين اححهي جانسس ؛.  كوئي هبي وقت ماري واتو اوثثر هنستا نتهي
 .تا هوئي ؛شعار انسس مدح نا بند سناؤتا هوئي ؛ انسس مسجهاؤدو نا َامهيشه منسس ار

 
رو هك ميطط فرض ك.  ْاجسس ميطط هي اّبا نسس ثثوححهوطط هك مدح كئي طرح لكهائي 

انسس ْاقا موىل ين شانات  ايك حلن نسس اختيار كروطط، ايك قافية مطابق الفاظ نكالوطط،
يزو نسس لئي نسس كئي طرح مدح هبي، ميطط ْا سككلي ححتو  –لي هوئي يديك لكهمارا نز

هك هج سنوا ما اححهي  لكهوطط طط امي نظظيطط، اهوي مدحكئي هبي لكهي لؤ{ بناؤطط؟   ْام
 ...نسس ككمسس، بس دل نسس ثثسند ْاوسس   الككسس، كانو

 
 :تو مارا اّبا هي منسس سوطط كظظيو، خرب ؛؟  اسس هي ْا مدح ثثرهي 
 

 وه موزوطط خود خبود هوتا هسس جو دل سسس نكلتا هسس
 ثثسس ححلتا هسس قلم باِد بظظاري كي طرح كاغذ    
 

سي، مدح  ، اهنا من{وات متارا دل سي نكلسس هت ثثوتسس هج: اهين معىن امي ؛ هك 
هج ) نا اوثثر ححلسس ؛  ا سبب قلم هتندي هواء ين مثل كاغذ، انسس اهنبين جائي ؛



ححلي رهي { م  ثثوتسسككويا هك  قل –( مثل هك ْاجسس دريا نا كنارا ثثاسسس ححلي رهي هيت
 .ف بغري؛، كوئي تكل ُّّ

 
“ Words that come from the heart emerge as poetry; the 
pen flows across the paper like a spring breeze." 

 

 (معاف كرجو ناين ماطط، ميطط هي هتورو انككريزي استعمال كيدو ؛)
 

اتنا هشيار ؛، ميطط مارا اّبا .  ْا وات منسس ككهين بابر الككسس ؛، غور كروا جيؤو ؛
ز ما ، ثثكك، هر ححيـ مارا كثثرا، هاهت –مارا دوست  كيوارسس اتين هشيار بنيس؟؟  ححلو

يت ْاؤ!  هر ما رييت رييت هتئي جاسسسسسس نظظيطط تو متام ككمنسس ةاف كرؤو ثثر.  رييت ؛
 .كالسس وات كرسوطط ان شاء اهلل

 

  



 سوم وار
 
منسس ... هسسس سوطط كام{ نتهي ْاوي، متنسس خرب   ْاجسس تو منسس ثثوري رات نيند 

كيدو   ( text )واجسس تسنيم نسس تكست  21ميطط هي راتسس .  ماري مدح ين فكر ؛
كوئي هبي ماري وات مسجهتو ".  سوئي جاؤ"الككي  انسس كظظيو هك   تو هي  مارا اوثثر  هنسوا

ميطط !  ؛، كئي هناين ححيز نتهينتهي هك ْا مدح لكهؤو مارا واسطسس ككهين مهويت ححيز 
كونسس كظظوطط؟ كون مارا دل ين وات مسجهي سكسس ؛؟  ْاخر ما منسس خيال ْايو هك فقط 

كوئي هبي وقت متنسس : نا كلمات ياد ْايا هك ط ع مدد كري سكسس ؛، انسس منسس موىل{ موىْل
ياد كرجو، تو  امي الككسس هك متام دروازه بند هتئي ككيا ؛ تو متيطط ماري سالمي نسس

نسس ياد كيدا، انسس دعاء كيدي  ط ع تو ميطط هي موىل.  ضرور متارا دروازه كهويل جاسسس
ن نا دروازه بند ِهمنسس ْاثث ين شان ما مدح لكهوي ؛ مككر مارا ِذ ط ع !هك اسس موىل

 !مدد كرجو{ هتئي ككيا ؛، موىل منسس ْاثث
 
ي تو ْاخر ما نيند ْاوي ْاجسس فجرسس هت بعد ميطط موىل نا نام ين تسبيح كريت ككئ 

مدح ين كتاب ما بسس  تني ككهين اححهي تصورات ْاوي ، هت مارا  ما اهتي تو مارا ذهن
ست كري نسس  ُرميطط مهنا متنسس نتهي ديكهاؤيت، هتورو  برابر سي  ُد.  يدترت لكهي لي

ش شميطط امي كو.  ككمسسسنسس ككهنو منسس يقني ؛ هك مت.  ثثححهي متنسس بتاويس، ان شاء اهلل



كروطط ححهوطط هك سين وار لكك لكهائي جائي تو ميطط منرية بظظن نسس ديكهاويس، اهنسس 
ككهنو تعّجب هتاسسس هك ميطط ثثظظال سي لكهي نسس الوي ححهوطط، سككال كرتا ميطط ثثظظال هتئي 

 !  جئيس
 
سس ْا وات متنسس سكول واسطسس تيار هتاوانو ؛، مككر مناححلو مارا دوست، منسس  

 . اتنا فجر نا وقت ما  سس لكهي رهي ححهوططنهيت هت سي مت{ كظظوي
 

  



 منككلوار
 

 هج نا اوثثر ْا  جان فـــــــداء ؛  مارا موىل برهان اهلدى ؛
 مارا دل سي هن هرككز  ُجدا ؛  ككر  هزارو ؛ ميلو ين دوري
 خـــــــــدا ؛ْا  دعاء ماري نزِد    باقي رهجو اسس موىل سالمة

 
  يت كالسس بدهوار  نا مدرسة ماميطط ْاؤ!   بند لكها  ؛   3ْا   ميطط هي  مدح نا  !  جو 

منسس ككهين خوشي ؛  هك ميطط هي ثثوتسس  مارا من سي ْا مدح !  منرية بظظن نسس بتاويس
سكول ما اححي  رهي هيت انسس منسس متام دن ميطط سو.  لكهوانو شروع كيدو ؛

وقت قلم لئي نسس لكهي { اححانك سي سوجهو، تو ميطط هي هت( ين كالس ما  يهستر)
اّما هبي ثثوححهتا هتا منسس هك ْا سوطط  –ككن ككنايت رهي { ليدو، هت بعد ثثورو دن ميطط ْا

، ئي بتايو  هنـكامانسس متيطط من ما نسس من ما ككن ككنايا كرو ححهو؟  مككر  ميطط هي 
يت كالسس انسس ْاؤ.    بتايو ؛، مارا دوستميطط هي{ راكهيس، فقط متارسس "سرثثرائيس"

 .منرية بظظن نسس دكهاويس
 

 يا حسني ين هر دم نداء ؛  ب ثثر مهيشه مهيشهشه نا َل
 



ْا تو  كظظاطط سي ْا سككلو منسس ياد ْاوي رهيو ؛؟؟  ! كمال ؛ !  ححوططميطط هي سو{ ْا مهنا
ميطط هي ْا وات !  ياد ؛ ، ميطط هي ككئي كالسس دعاء كيدي هيت نسس!  ياري ْاثثسس ؛{ موىل

سي ياد كرسو   دل نسس ط عجو اككر متيطط موىل : تو يقني سي جاين ليدي ؛ مارا دوست
اثثنا دل ين وات ترت  ط ع تو موىل   -دل سي  سحّحانظظيطط، { ْام - سي دعاء كرسو    دلانسس 

  (((:!  خوش ححهوطط{ ْا جسس تو ميطط ككهين.  سين لسس ؛ انسس جواب دسس ؛

 

  



 بدهوار
 
خوش هتيا انسس منسس { ، هي  ككهناْاجسس ميطط هي منرية بظظن نسس ماري مدح بتاوي 

{ يت هيت مككر  ميطط هبي ككهينؤمنسس اتين شرم ْا -!سككال نا سامنسس –ككلسس لككاوي ليدا 
هوسس ْاككل سوطط لكهوطط، تو اسس هي منسس   ميطط هي منرية بظظن نسس ثثوححهوطط هك .  خوش هيت

 ط ع ْاثثي هك ْا  سككلي ححيزو نا باره ما لكهي سكو ححهو، جيم هك ْاقاموىل  topic list ايك
 ط عم كراواين شان، يا هك ْاثث موىلنو علم، يا هك  ْاثث نو نور، يا ْاثث ين امام حسني نو غ

هوسس تو ميطط ماري مدح نسس جلدي متام كري ...ين حفظ القرْان ين شان
 !  بيجا كوئي هي  تو هجي لكهوانو شروع هبي نتهي كيدو -لئيس

 
نا سامنسس  ط عميطط ماري مدح نسس ْاقا موىل –ان شاء اهلل  –انسس ايك دن  

 كوارسس سحّحو هتاسسس؟ثثرهيس، ْا مارو  ايك سثثنو ؛، 
 

 ططؤالكهو شــــكر نا سجده جبا  ططؤالكهو جاطط سي فداء هتئي جا
 ططؤمدح نا   موتيــــو    نسس ُلتــــا  مـــارا     موىل   حممـــــــد   نــــا    اوثثر

 



زبان ما،   ككمسس ؛، ككهنا  سادا{ مياين ةاحب ين ْا  مدح منسس ككهينمياطط ةاحب 
مدح لكهي ؛، هر موقع ثثر مدح { ْاثث هي تو ككهين.  ل الفاظ سي ادا كيدو ؛ظظس

؟  ...كئي مدح ما امي ذكر ْاوسس ؛... لكهتا، ايك عادة بين جائي مدح ين
 :  ين مدح ما" سالمة سالمة!  " هاطط

 كم نظظيطط هسس اسس هبائي هـ ححتالوة سسس ُك  ئيناثَ برهان اهلدى شه كي مدح
 رهــسس           ،  سالمـة   ،  سالمـة  سالمـة  رواز     عــــادة   رهــــــــسسمهيشـــه هي    ثث

 
؟  انشاء اهلل، مارا هزار؟،   سوميطط ماري زندككي ما كتين  مدح لكهيس؟      

 !دوست، ان شاء اهلل
 

  



 مجعرات
 

 كيم ححهو مارا دوست؟
سككال سي ثثظظال  ميطط .  ميطط هي سات بند لكها ؛!  ْاجسس ماري مدح متام هتئي 

مككر اّبا  هي  –بعض امالء ين غلطي هيت  -هتورو درست كروانو هتو.  هي اّبا  نسس بتاوي
 .ما ْانسو  ْاوي ككيا هتا ـ  اّبا  ين ْانكه.  كظظيو هك ككهين بظظتر  لكهائي ؛

 
 ا انسس كظظيو  هك هي  مارا واسطسس خوش هتي{ هت  ثثححهي اّما نسس بتاوي، هي  هبي ككهنا 

ثثسند {{{ نا بنيال ككالب جامبو منسس ككهنا  ـ اّما نا هاهت)سسس ْاجسس راتسس  ككالب  جامبو  بناؤ
،  !(اهنا واسطسس ككهنو كظظوائي)هبائي هي هبي كظظيو هك ماري مدح اححهي ؛ (.  ؛

نسس لكهي رهيو   ينسل لئيثث  هك هي اهنا كمره ما جئي نسس كاغذ بلكسس ميطط هي ديكهوطط
ش كرتو هسسس كيم هك ميطط هج كروطط هتو، منسس خرب ؛ هك اسس هبي مدح لكهواين كوش

 !  هوئي ؛{ هي  اهنسس هبي كرؤو

 

منرية بظظن كظظتا  هتا  هك  اككر ماري مدح لكهائي جائي تو ميطط مدرسة ما بيجا  
ليدو ؛ هك سككال {  تو منسس كظظيتسنيم هي.  سككال نسس اهين مدح لكهوا ما مدد كروطط

اهنسس تو تعّجب هتائي ؛ هك ميطط هي كئي طرح .  كرتا ثثظظلسس منسس اهنسس مدد كرواين ؛
كرسس ؛ مارو سوطط راز { منسس ثثوححها – اتين جلدي ماري مدح لكهي ليدي



ين تصوير نا  ط ع ميطط هي كظظيو اهنسس هك متيطط فقط موىل.  سوطط ؛  secret؛،  
 .ي جاسسسـ   ثثرين طرف نظر كرو تو سككلو مسجه سس ديكهو، ْاثث نا نوراين ححظظره سامن

 
 ...مارا اّبا هج مدح مهيشه ثثرهتا هوئي ؛ هت ياد ْاوي ككئي

 
  جلوه ككر ايسي يططةورة تريي برهان ديطط ه

 ايــسي  ايســا هن  شكل  قمر   ـ  هن مشس كا منــه  
 مفتوطط   ميططهوتسس هــسس بشــر  ثثظظلي  مالقات  

 سيـاي   رــاث  كي  ديطط ه ــش   ةــسس حمبــكريت   ه  
؛ هك هج نو نور سورج انسس ححاند سي ودهي  وْاثث نو نوراين ححظظره اهو! ط ع موىل

جائي، انسس جو اككر كوئي ْاثث نسس ْاوي نسس ملسس تو بسس ساخهت ْاثث نا فدائي بين جائي كيم 
 ...ثث ين  حمبة ما اهوي تأثري ؛هك ْا

 
Maula, the radiance of your face cannot be compared to either 
the sun or the moon… 
The very first time a person meets him, they are 
enchanted,  Maula’s Mohabbat has that effect on people… 

 
 !ْاجسس راتسس تو ميطط ككهين ْارام سي سوئيس، مارا دوست 
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