
 كهضّضا هبائي ين دنياِن





 .ككهنا ورسو ثثظظال ين كظظاين ؛

نو نام نكهضّضاهبائي اقبال هبائي !!!ححلو  ُسنيئسس
 ! سوطط كام ثثٌرو

 ! ايك دن نكهصّصا هبائي سوئي نسس اضضها



ـ  نسس فون طرف لئي ككيا !اهين عادة مطابق اهنا هاهت  
اتنا ما زور زور سي اهنا سككال اعضاء حِحالوا  

!!!!!الككا  
 
 
 

  !ثثظظال داتن تو كري لو!ارسس هبائي 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 !!!دهوئي تو  لو منسس  ! ُسنو



 
 ْ 

 !ححهسس mobileنكهصّصاهبائي ين دنيا بس اهنو 
 

 -فون هبائي ْا حال ديكهي نسس ككهناخوش ححهسسانسس 



 !هتوٌري وار هن هتئي اهنا ماطط اهنسس ُبالوسس ؛

، اضضهاتو ْاؤ مارا ثثاسسس (نكهصّصا هبائي)دكرا اقبال   

فون ين دنيا سي باهر تو !ما ليدوهاهتـ  هنيطط هك فون 

 !.ْاؤ

 …هاطط ماطط ْاؤطط ححهوطط بس ثثانحح منضض ما





هوسس تو ميطط هبي هتاكي ككـئي ححهوطط ْا هبائي نا  نوا نوا 
profile and status   نسسديكهي  ديكهي! 

انسس  .....اهنا سي ثثريشان هتئي ككيا { سككال)
 ....!(هن{ ْانكهـ نو حال تو ثثوححهو



 تو هبائي نكهضّضا مككر ككيا نكلي ؤ مهينه نا ؤ مهينه
 !ُسدهرا {هن

 
 ما رسهت ساهتـسس دوستو اهنا هبائي نكهضّضا دن ايك

 !ككيا ككري ما كهٌدا اححانك– هتا رهيا ححلي

  كروا مسخري اهين انسس الككا هنسوا دوستو اهنا
 ....الككا

 

 





ْاه  ...ْاواز كروا الككاانسس عجيب ككهرسس ككيا 
 ْاه...ْاه.....ْاه...

ماطط هي ثثوححهوططسوطط هتيو دكرا؟؟؟؟؟ ْاجسس سوطط  
 كري نسس ْايا؟بدماشي 

هن { منسس كهٌدو-ماطط ميـطط كهٌدا ما ككري ككيو! ْاه 
 !انسس دوستو هبي هنسا مارا اوثثر!جووايو



 حال سوطط اْ ححهسس كظظسس ٌداكضضر-ككيا لئي ثثاسسس ٌداكضضر اهنسس ماطط
 ككئي هتئي كمزور {ككهين تو ْانكهو متاري-ححهسس راكهو بناوي

 -ثثٌرسسس كروو {operation!؛

 اححها هبي كئي تو ميطط هك هتيو احساس نسس هبائي نكهصّصا تيوارسس
 ْانكهـ ماري هوسس ثثٌرهي هن دعاؤ,ثثٌرها هن قرْان,كيدا هن كام

 ؟!تو جاسسس ححلي

     !هن          !هن         !هن     كريس؟؟؟ كيم ديدار نا موىْل

 ححيزو هج انسس!كريس حفاظة ين   ْانكهـ ماري برابر ميطط هوسس
 -ْاثثو نظظيطط دهيان اوثثر اهنا نتهي ولككيت الككيت منسس

 



نكهصّصاهبائي نكهصّصا هن رهيا بلكه اقبال هبائي هر وجهة 
 .سي اهين زندككي ما قابل بين ككيا 

 -:كيم هك هي مسجهي ككيا هك 

ِمن ُحسِن ِاساَلِم املرِء 
 َترُكُه َما اَل َيعِنهِي

مرد نا اسالم ين سالميت ما سي ححهسس هك هج ححيز   
 .اهنسس الككيت ولككيت نتهي اهنسس موكي دسس



هتئي ؛ هتوٌرا  عادةمهيشه ! مجاعة ين مؤمنني 
 ورسو سي، متام بالد نا مؤمنني عرض كرسس 

مهارا يظظاطط  وعظ : ؛ هك  relayهتائي  

 نا مؤمن هي تعاىل اهلل : ؛  فرماوسس ع ص الصادق جعفر امام
 ثثر، دماغ  انسس دل اهنا ؛ كيدو فرض اميان ثثر اعضاء متام

  ما اعضاء اهنا ثثر، زبان ثثر،   ْانكهـ ثثر، كان ثثر، قدم ثثر، هاهتـ
 كروو عمل مطابق اميان ثثر عضو هي مككر نتهي عضو كوئي سي

 ؛ فرض

 هداة  الزم؛، كروو شكر واسطسس ليوا زيادة  نسس نعمة 
 ؛ سكهايو كرتا شكر ما حال هر بيضضهتا، ُاضضهتا، هي كرم

 من الكلمات النورانية



  ككهنا  ْاجسس ؛، لعنة تو ثثر وياج ؛، ككـناه مهوضضو ككهنو تو وياج
 امي  نسس سككال هي  انسس ؛، ححكا هتئي صاف سي  بالء لوككو

 ؛ سكون   ْاجسس  كتنو  هك ؛   ثثٌرسس  خرب  امي ؛  احساس

متارا فرشهت ؤ سي سينه زين كرجو هك زور  اتين
 سينه ثثر نور ين قلم سي يا حسني لكهي دسس،

 هج  انسس كريئسس، عمل مطابق نا علم   ثثٌرهيئسس علم
 اخالص سي، نشاط هتائي، فضل  مهنسس خدمة

 كرجو متام  نسس اميدو هي تعاىل كريئسس،خدا سي

 سككال  متيطط مؤمنني  اسس ! مجاعة ين مؤمنني
 ثثريشان اتنا رهو ما خوشي  رهو هنستا

  نتهي ضرورة رهواين



 وكيل هوئي، engineer،هوئيداكضضر 
 مؤمن ـــ هوئي لوككو نا هنر الكك الكك هوئي،

 ححهسس

ؤ بظظكاوسس  تو اذان دورسهت هبوتراؤ   

 متام نا ْامسان  كيدو مامت نو حسني هي ثثهت  ثثهت  ارسس  ْاه
 زار ْاثث هوا فرماؤتا مثل هي  انسس  كيدو مامت هي لوككو
 ؛، رومال الل ما هاهتـ نا ْاثث ؛، رهيا روئي زار
 ؛ روئي ْانسو نا خون      هك كيم
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