
!!!ميطط  تو  ححلي   







 معروف سي نام فّرو  هيت كريي كايل يكا
 ككئي كنضضايل سي لوككو انسس وطن اهنا هي. هيت

 .هيت
 جوئيتا دوستو نوا انسس جتربة الكك الكك اهنسس

 ! نكلي سي  ككام ثثوتانا هي سبب هت.هتا
 . كظظاين اهين زباين ين  بظظن  فّرو سنيسس  ححلو



   !!ميطط تو يظظاطط كـنضضايل ككـئي  ’’

 “ !!!منسس نوا دوستو  جوئيسس ؛                                                                



 .ثثظظنححا ما ككام نا ثثٌروس ححلتا ححلتا بـظظن فّرو
 الككسس  جيوا مارا تو ما جووا ؟ بنسسس دوستو مارا لوككو اْ سوطط: بظظن فرّو
   ! كروطط تو كوشش ححلو . ححهسس فرق نو رنكك فقط.؛

  انسس  ككيا هتئي شامل ما group نا كرييو الل بظظن فّرو بعد واتو ككهين    
 هي ثثححهي ! ككيا ملي   دوستو  نوا جلدي اتنا هك كيدو شكر نو  خدا

 . الككا  رموا ، الككا جاوا ساهتسس سككال هي جككه هر بظظن فّرو



خدا هي ماري مشكل 
نوا ! ْاسان كري ْاثثي

!دوستو ملي ككيا  



 هتوٌرا دنو ما فّرو بظظن ديكهسس ؛ هك ْاسككال تو فساد هبي ككهنو  كرسس ؛ ،
 ،بيجا نسس تكليف هبي ثثظظنححاوسس ؛  

 سككال نا ككهرو ما جئي نسس مجن كهائي جائي؛ ،       
 .سككال  نسس كٌدسس ؛  انسس تكليف ْاثثسس ؛       

ارسس منسس كـئي ْاوا دوستو ثثسند هن  ْاوسس هج  -فّرو بظظن خيال كرسس ؛
 .بيجا نسس تكليف ْاثثسس

 .ححلو ميطط تو كوئي بيجا دوستو ين تالش ما نكلو طط 





 فّرو بظظن ثثاححها نكال، ْاس ثثاس ديكهسس ؛، كونسس ثثوتانا دوست بناوسس؟
بظظن مال هي اهنا ساهتسس وات كرسس ؛ ، واتو ما ككهين مزه    snailاهنسس رسهت ما ايك 

 ْاوسس ؛ فّرو بظظن ثثو؛ ؛ متيطط سوطط مارا دوست بنسو انسس ساهتسس راكهسو ؟
snail   منسس كوئي حرج نتهي. بظظن كظظسس ؛   هاطط، رهو. 

 !جلدي هباككو بارش ْايو:رسهت ما ححلتا ححلتا بارش ْايو فّرو بظظن كظظسس ؛ 
بظظن   snail فّرو بظظن جلدي جلدي هباككوا  الككا مككر ْاككسس   جئي  نسس  ديكهوطط  تو  وه  

   .   نظظيطط{ تو  هتا

  



 
 

     

 .ما  ححهثثي  ككيا   انسس   ثثوتاين  جان  بححاوي  ليدي shellهي  تو   اهنا   
بظظن نسس snail  ما  ثثٌري  ككيا   هك   ْا   سوطط  ؟   ميطط  تو سونحح  تو  فّرو   بظظن  

 .نظظيطط{ دوست بنايا مككر مصيبة ما تو مارا ساهتسس رهيا



 ما فدري بظظن مال رسهت . نكالثثاححها فّرو بظظن  بيجا دوست ين تالش ما 
   

فدري بظظن  فدري بظظن سوطط منسس متارا دوست بناؤسو انسس : فّرو بظظن   
 ساهتسس راكهسو ؟ 

دوست تو بناويس فّرو بظظن مككر متيطط مارا ساهتسس مهيشه : فدري بظظن 
 .كيم رهي سكسو ؟ ميطط تو ايك ثثهول سي بيجا ثثهول ثثر ُاٌرا كروطط ححهوطط 





ثثهول ثثر بيصصها بيصصها اهنسس دور سي اهنا دوستو ككيا،انسس ثثححهي فّرو بظظن  اداس هتئي 
نسس فّرو بظظن ككهنا خوش هتئي ككيا انسس جلدي ديكهي هي سككال نسس ,ديكهايا 

 .جلدي هي سككال ثثاسسس ككيا 
!  نتهي  { اتنا دن هتئي ككيا ديكهاياهتا ؟ متيطط كظظاطط فّرو بظظن :  اهنا ساهتيو بويل اضضها

 ؟ديداسوطط مهنسس ححهوٌري 
مككر ْا هتوٌرا  دنو ين دؤطط تو هتو هك مهيشه واسطسس ححهوٌري سونححو :فّرو بظظن 

مارا اصل ساهتيو ححهو  انسس { فراقي  هي منسس احساس كراوي ديدو هك متيطط سككال
 .  ؛ ، ثثرديس ثثنو ؛غربة  –نا لوككونو اححهت هتاوو حمبة  -ميطط جاين ليدو هك 





     

 
 حمبة  نا لوككو  نو   اححهت  هتاوو  غربة  ؛

 
TO BE SEPARATED FROM LOVED ONES IS 
TO BE IN A STRANGE, UNFAMILIAR .LAND 

 



 من الكلمات النورانية 
 نا نا سبب انسس  خدا ين خشية  ربةنسس  اهنا جت نوجوان نسس  جلدي روو نظظيطط ْاؤتو، بزرككو :  جتربة

 .سبب جلدي روو ْاوي جائي؛ 
 نا سبب هي جهاٌر ين تازككي سوكهائي ككئي، تازككي ححلي ككئي  فراقيامري املؤمنني ين : فراقي 

 كرو، فرزندو ين تربية اهوي كرو هك اهنسس  كوشش  فرزندو ين تربية ما: كوشش
 دمهكاوي نسس  نظظيطط، ككهنا لوككو ماري هبي دسس؛، فرزندو نسس  مارو هن 

؛ هك  كتنو  ثثٌرسس   ؛ امي  خرب    احساسككهنا  لوككو بالء  سي صاف هتئي ححكا ؛، انسس  هي سككال نسس  امي ْاجسس  : احساس
 .   ؛ْاجسس   سكون 

رهيا ؛، عمل كري نا ككهوٌرا نا ْا عمل سي جتنا حاضرين هتا سككال تعجب كروا الككا هك ْا ككهوٌراسوطط  حسني :تالش 
 .ْاياكرتا هوا  تالشهت بعد ككهوٌرا اهل بيت نا خيمة 



؛، باحلقيقة  معروفدنيا ما ال اله اال اهلل نا  كلمة ثثٌرهنار كٌروٌرو ؛، سككال مسلمني سي :معروف   
 .  متيطط  مسلمني مؤمنني ؛

كري ديسسس  تو كري دسس، كوئي   failكوئي هبي شغل هوئي امتحان كيم هن هوئي اككر :حرج 
نتهي مككر ْاويت كالسس  جملس ما ْاؤو الزم ؛ كيم هك اصل كاميايب تو ْاخرة  ين ؛ ْاخرة ين ؛  حرج

 ْاخرة فوت هتئي جاسسس  تو سوطط  هتاسسس ؟

 .ححهو، علي اهنا غصن ؛، حسن، حسني، اهنا ثثهل ؛ اصلمتيطط  شجرة نا : اصل

يظظاطط  آؤ، يظظاطط  آؤ، يظظاطط  تو اولياء اهلل ين ذكر هتائي ؛، انسس  هي فرشهت آ جملس ما ساهتسس  : شامل
 .؛ شاملآوي نسس  بيضضهسس  ؛، اثثين وات سنسس  ؛، ساهتسس  

 .هوئي، كئي مشكل هوئي، ححلو سيدنا حامت ين مّنة مانو تكليفكئي هبي : تكليف
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