


 



 ثثكارتا ثثكارتا دكري ْاوي،!"جانَامَّا ! جانَامَّا "

 شكاية سناوي دكري هي  ؟سوطط شكاية ؛ متاري ماطط هي ثثوححهو  

كوئي  تـهكاوي،مككر تـهكاوي كتنا عملو كروطط ححهوطط جسم !ماطط"
 !  ماري نتهي { تعريف كرتو

تو ححلو ، متارينية ما فرق ؛ كظظيو دكري ين ْا كالمي ، ُسين 
 !!كظظاينسنو  ايك 

 





 مي تاريخ فجرسس َكيـري ين واٌري ما ميصصهو ْاواز ككوجني رهيو هتو، 14

 "ْا كونو ميصصهو ْاواز ؛؟ "هي كهيوكاككرا اللححي 
نو ْاواز ُبلُبل متنسس خرب نتهي هبائي؟ْاتو ثثياري "تو كبوتر جواب دسس ؛

 "!ْاوي ؛رهوا   يهاطط هج اهنا باوا  ساهتسس !؛
 كاككرا هي ثثوححهواللححي 

 "؛؟كون باوا اهنا "
 اهنا ارسس "هي كظظيوكبوتر 

 !!"؛دولة مند ككهنا باوا تو 

 

!دولة هبي انسس دكري هبي  
مجوا واسطسس بوالوي 
! لؤطط،كام هتئي جاسسس  



  ثثوثثصٌص ميصٌصها ، تاريخ مي15
 مي16 مطابق عادة اهين
  واسطسس مجاروا مجن  رات

 ما اتنا ؛، كرسس تياري
  ْايو ْاواز كاككرانو اللححي

 ْاجسس ! شترمركك رئيس"،
 دكري ْاثثنا ككهرسس مارا راتسس

 !!"ؤجو اْ ضرور مجوا ساهتسس

 

 



 كظظسس نسس  كاككرا اللححي  ثثوثثصٌص ميتها نسس سين ْا
  كروطط مجن ميطط رات مي 16 هر! هبائي"؛

  كرو كالسس مجن هك كروطط التماس ايك!ححهوطط
 !نسس

 كالمي بد نسس ثثوثثصٌص ميصٌصها كاككرا اللححي
  نسس هتئي  دار حزن ثثوثثصٌص ميصٌصها انسس كرسس؛

 .؛ ولسس ككهرسس
please 



 هتئي،رات مي 16 

كاككرا نا ككهرسس مظظمان انسس بيسررا شترمركك،بل بل 
.ثثهنححا  

هتيو  نا سبب اهنا مجن ما نقصان بد نية اللححي كاككرا ين 
 وال،مهمانو  ناراض هتئي نسس اهنا ككهر سي هبوكا انسس متام 

 



ً   كظظيو ميتها ثثوثثت هي جيوارسس ْا منظر ديكهو تو فورا 
هبائي كاككرا متيطط فكر هن كرو مارا ككهرسس مجن ين تياري "

مارا ككهرسس ْا وي نسس مجي لسس ،متنسس هبي مظظمانو ؛ متام 
مظظمانو متام  !اذن دؤطط ححهوطط ،ثثيت هبري نسس مججو 

ميتها ثثوثثت نا ككهرسس ثثيت هبري نسس مجن تناول كيدو انسس 
 .ميتها ثثوثثت واسطسس دل سي دعاء كيدي



  بظظتر نا ثثوثثت ميتها ْا
  رئيس نسس ديكهي اخالق

  ين دكري اهنا شترمركك
 ساهتسس ثثوثثت ميتها شادي

 .كيدو ارادة نو كروا



 ْا كظظاين ،هج ما ؛ ككهين معاين  ُسين تو دكري متيطط 

  اطعام،ميتها ثثوثثت نسس ملي سعادة دين انسس دنيا ين
 نكاحين ، بيجي  دعاءنو ثواب انسس مهمانو ين  الطعام

ين هك هج ؛ دنيا ين،دولة انسس   

 جيم اثثنا نيب 
 مرسل ين

:؛ زباين   



 



  نسس مالئكة خدانا  انسس نسس خدا  ميطط هك ؛  كظظسس فاطمة 

 ناراض ككهين  منسس هي  بيوسس  متيطط هك  ححهوطط  كظظوطط  نسس راكهي شاهد
  ميطط شكاية ين  بيوسس متارا تو مليس  نسس نيب  ميطط ؛، كيدي

 كريس

  متنسس تو  ححاهسسس خدا هبوجلو، هن هرككز  نسس حسني  متيطط 

 جاسسس ملي سعادة ين رووا

 ؛، ثواب عجب ؛، بركة عجب الطعام اطعام

 ثثر نية ين حسني ثثر نام نا حسني ما احلرام محرم ما اْدنو

  ؛، ثواب ككهنو  ما مجاٌروا  نسس مؤمنني
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