
 هـــارين ثثظظــاٌر 





 كرسس ؛ هوسس سوطط كروو ،ححا نسو، ثثهروو َفر َفر بظظن نو ْ ا م تيم 

 واهلو،ككيو مارو  ككهر   كهاطط :"ملتو نتهي اهنسس اهنو  مالو ، كظظسس ؛ 

خوبصورت ، كتين "رسس هنهن "كتنو خوبصورت  هتو ْ اثثظظاٌر  
 هيتْ اوادي،

 كوئي هي  كيدي  ْ ا  حالة ؟ كوئي هي كيدي  ْ ا   بربادي ؟

  MOUNT كروا  الككي هي غم ما غّنه ، جاككي ككيو  اهنا  ْ اواز سي 
كيدي  ثثوححهسس ؛ فر فر كها طط سيْ اوي ْ ا ْ افة ؟  ْ اه  كو ئي هي " هنرسس هن " 

 ْاخسهت حالة؟متاري  



رهتا  ورسو  ثثظظال ين ؛ ْا وات،: " رسس هنهن "  Mountكظظسس ؛ 
 نا سا هتـ  ساهتـ ،    Everestمهيطط دادا

 هيت ماري بناء  ين ، وسو طط  كظظاطط  ميطط ؟شروعات 

 ،؛ ْاككسس ما ْاثثوا    مشورةرأي ليدي مارا   دادا سي ،  هج 
 ما ،    Himalayaوسو  متيطط مهارا ساهتسس "

 "ما شك ْاجككه  حفاظة  هتاسسس متاري   بسس 



هسسس ككهر   واال  ساهتسس ،سوطط دماغ  ما ايك  خيال ْاسونححي نسس ْايو مارا  
 هتئيس ميطط مشهور  هن هتاسسس مارو نام،حال؟هن مارو  

 .نتهي كامكـــئي ككهر  واال  نا درميان مارو  
 اميد تو   امي ؛ هك ملسس منسس لوككو ، 

 (Photo) فوضضوثثهرسس يظظاطط ثثر    انسس كهينححسس مارا  

 سات  مشهور  عجوبه ؤ  ما  ككناؤطط ميطط ، 

 كوئي ين رأي هن مانوطط ميططسْوى ْا  رأي 

http://www.google.co.in/url?url=http://hudsonarealibrary.org/2013/08/through-the-lens-an-open-photographic-exhibition-august-15-500-700pm/camera-clipart-1/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCUQwW4wCGoVChMIgsrxnMeCxwIVJS2mCh1Mfw9X&usg=AFQjCNE0_eC1fIyoCANM2PuQuPlOOJYvBw


 ،  (Italy)تو  ارادة كيدو ميطط هي هك جاؤطط  ايطاليا 
 رهي وهاطط ورسو   لككن  كروطط اميد ثثوري ،

 سوطط خرب هك لوككو   اتنـا  ودهسـسس يهاطط ،

 "بناؤ    ْْا   زمني ما  (Buildings)عمارتو :"كظظسـسس حكومة هك 
 توٌري ديسسس ماري  ضضونحح هج نا سي ؛ منسس فخر ، 

 انسس بين جئيس ميطط مويت  نا سامنسس مثِل كنكر ، 

 



 هن رهيو مارو نام هن رهي ماري ثثظظححان،
 دن انسس رات بس رهيو ميطط ثثريشان،

 كا ش ماين ليتسس وات هن كرتسس هن رسس هن،
 وات دادا ين مالؤتسس هاطط ما هاطط نتسس ُس

 ،َفرَفر   هي   هن هتاتسس  متارو ْ ا  اجنام كظظيو 

   كالم،نا  ْا   ع م   سنو   هوتسس   متيطط هي موال نا عليجو   
 "َهَلَكَبــــَِرأيـــِه  َمن اسَتَبّد "

بيجا كوئي ين وات نظظيطط  )هج شخص ثثوتاين رأي ثثر ُمصر   رهسسس "
 ".تو  هي   هالك هتاسسس( سنسس

 





ثثوتانا زمان ما وقت نا مقتضى موافق سككال عمل دعاة ْ اسككال  :حفاظة
 ،كرتا رهياحفاظة كيدو ؛، اولياء اهلل ين دعوة ين 

 

، حممد املصطفى بلندين شان كتين  صلعحممد املصطفى -:بلند
نا مقام  صلعين تسليم هي حممد ع م ، علي (كرسس )واسطسس  علي تسليم 

 ؛،نا علو ثثر داللة كرسس  
 

ْا جامعة يظظاطط  بين امها  هبي ككهين كوشش هيت هك ْا مثل ين  :عمارتو
يظظاطط  بنسس   ْاج بين ككئي انسس  سورت ما هبي كام جاري ؛، عمارة 

 ؛ككهين تو بين ككئي هجي بين رهي   عمارتو

 من الكلمات النورانية



 نسس  ثثظظنححسس  ؛، اجنامحمبة هوئي تو حمبة ناسبب سككال كامو  :اجنام
 

هن ليجو، هج حممد انسس ْال حممد   مشورةاهوا لوككو سي  :مشورة
 انسس اهنا دعاة سي دور كري دسس

 
ما  خسهت حالة اسس  عزاداران حسني، ْا مثل ين  :حالةخسهت 

 حسني ؛، مككر ْاثث ما انوار ين جتلي زيادة ؛،   

 

اسس  مؤمنني متيطط  سككال هنستا رهو  ! مؤمنني ين مجاعة   :ثثريشان
 رهواين ضرورة نتهيثثريشان خوشي ما رهو اتنا 
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