


 



 ؛،عجب خوشنما منظر 

 ؛، َبظظار  ين موسم

لئي ه مز ما سزبيو هتنٌدي هتنٌدي هواء ينمفضل واٌري 
 ؛،رهي 

سككال ايك بيجا ساهتسس هلي ملي نسس زندككي ككذاري انسس 
 .رهي ؛

 



 ما سزبيو ين خوشي نو كوئي ثثارنتهي،   واٌريْا اْ جسس 
  ؛،ْايا  مظظمانهك يظظاطط ايك نوا كيم 

 ثثظظنسس ؛ كثثٌرا راجا جيوا
 جيوا،؛ اهنا مويت  ادان

 ميضضهو ميضضهوسواد ؛ اهنو 
 جيوو،رنكك ؛ اهنو سونا 

 و شامُصحُب هنستا  رهسس ؛ 
 .نام؛ اهنو ُبهضضضَّّا هبائي 

  



نا باره ما سككلي   واٌريُبهضضَّّا هبائي ضضاميضضا هبائي نسس ملوا ككيا انسس دن ايك 
 تثثاس كيدي،

 ..ين متام  ححيزو ين خرب كيدي  واٌرينسس   هبائي ُبهضضَّّا هبائي هي ضضاميضضا 
 ساخهت امي ثثوححهو هك بسس  هبائي ُبهضضَّّا امي وات كرتا كرتا 

كون ؛ هك هج ين ححرححا ثثورا ككام ما هتائي ؛ بظظنو واٌري ين وه بسس ْا ”
  ؟؟؟..

 “ ..؛سككال لوككو هي بيوسس ين ككهين تعريف كرسس 
  هبائي ْا ُسين نسس هنسوا الككا  انسس كظظوا  الككا هك ضضاميضضا 



 

 ؛ْا وات ما سوطط عجب 
 َغضب ؛، ككهنابظظنو ُجٌروا 

 نوثثظظال ككاجر  نام ؛
 نو،دل جيتسس ؛ سككال 

 بظظن مويلنسس بيجا ثثيارا 
 اهنو رهن سظظن،سيدهو سادو  

 تاج ماهتا ثثر ؛ َهرو 
 راج،سزبيو ثثر بيوسس نو 

 نسس دل سي هضضاوسسكٌرواهضض 
 .ححكهاوسسبيوسس سب نسس ميضضهاس 

  



نو بظظنو بسس ْا هبائي سونحح ما ثثري ككيا هك ُبهضضَّّا بعد ُسنوا  اْ 
 رازسوطط ؛ ؟ 

 هر زبان ثثر  اهين تعريف ؛؟سا واسطسس 
 ؛؟ هي سككال نا دلو جييت ليدا بظظنو كئي طرح ْا بسس 

تاهك ..ككئيما نسس سونحح ما متام رات ككذري سونحح 
 !!ككيامسجهي  رازدهيمسس دهيمسس 



انسس  بصصيصصا،ثثياز ، كاكٌري، ضضاميضضا–هبائي هيهت بعد ُبهضضَّّا 
 مرححا نسس ثثوتانا ككهرسس مجن مجوا باليا ،

ْاثثا  هديةهبائي هي سككال نسس ككهنا فاخر ُبهضضَّّا مجن مجوا بعد 
ما اثثنا سككال نا سؤال نو جواب ؛ هدية هك ْا كظظيو انسس امي 

 ؛،بظظتر اخالق نو راز نا بظظنو بيوسس انسس كظظيو 



 كهولو  تو امها  هديةهج وقت سككال هي 
ين ْا حديث شريف  صلعرسول اهلل 

 ...ديكهي



  

 تـََها َدوا َفِانَّـُّه   ُيَضعَُِّّف احُلبَّ   
 بــَِغَواِئِل الصُُّدوِر  َ                         َوَيذَهُب

 

 كيم -ْاثثو هدية نسس بيجا ايك ما ْاثثس سككال متيطط
 سي   ؤ سينه انسس ؛، كرسس ككونسس ككونا نسس حمّبة  هي هك

 .؛ كرسس دور نسس فساد انسس شر ، ؤ كينه
 

Exchange gifts with one another for 
doing so increase affection and 
cleanses hearts of grudges and ill 
will.  



هبائي هي سككال  ا ُبهضضَّّمسجهاوي نسس مثل ْا
ليدا انسس اهين حمبة  جييت  نسسنا دلو 

 .هتئي ككئي ككونسككال نا دلو ما ككونا 



 :من الكلمات النورانية
ارسس  كالسس  تو قيامة نو دن ؛،كالسس  سوطط  ! عزاداران حسني - واٌري

جلي   واٌرياهلل ين واٌري  ثثر ككرم ثثون ححلسسس  انسس  رسول هتاسسس؟ 
 .جاسسس

 ! انسس  روئي لولو   مسجهي  رازنو  ثثرانا  رومال ْا ! عزادارواسس  -راز
 حسني كظظي نسس  مأمت كري لو يا 

 مجن مجارجو   فاخرْا دنو نسس  غنيمة ليتا هوا  حسني نا عزادارو نسس    -فاخر
اكتساب كرسس  تو  بظظتراخالقُحسُن اخُللق،! اسس برادرو-بظظتر اخالق

نو بظظتر اخالق ين خويب ؛ انسس ْاانسان هج نا سبب كظظوائي، هي حسنة 
 .؛ين حمبةموىل اصل 

ين تشريف ما جنة ْاعيد احُلزن   عزاداران حسني، هبال اسس  -هدية  
نو ْاتشريف تشريف اعلى هوئي، اسس  مارا فرزندو مؤمنني، كـئي كرتا 

   .نسسطرح اهين تلقي كرسو هك يا حسني كظظي نسس، مامت كري كـئي هدية
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