


 



متارا سي اتنو  هتئي        
 سكسسس؟اككر هتوٌرا كامو 

divide   كري لو  تو
 .اححـهو  رهسـسس

اثثين ناهين د كري 
 نو ورس  ْْْاوسس ؛
 هيسسودها وانو راك

 

          Wow       ككهنو  ميططexcited  ححهوطط، 
كريس  party organizeميطط اهوي 

هن   اهوو !! رهي جاسو   سككال ديكهتاهك  
cake   ديكهو هسسس هن  اهواballoons   

 decoration ديكها هسسس هن اهوو 
 كري لئيس{ ديكهو هسسس، ميطط سككلو

 

منسس كوئي نا ساهتسس نظظيطط 
بلكه  ماراواسطسس    هْاوسس مز
  هي  تو  بين
 !ميطط ححهوطط  نسس جاسـسس سزا
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 ارسس هرككز فكر هن كرو ْاثث ماري، 
كري  لئيس سككلي { ميطط اكيلو
 تياري

 مهنا تو ْاوي ؛ مارا دوستو  ين واري 
 ْْاثث سككال كريسس هتوٌري انتظاري

 الؤ  دكرا بتاؤ  كتين هتئي تياري      
 منسس تو ككهين فكر هتائي ؛ متاري
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 ت ن د  بد   مارا اْ سنو مارا دوستو             
 سسسْاؤ ورس ناهنا بظظن نو 

Decoration مجن   سي  لككاوي نسس  هك
 cake تك،   مظظمانو سي لككاوي نسس هك
ْاؤجو  تك، هر انتظام  منسس كروانو ؛ ،

 مارو خاص اذ  ؛ متنسسمتيطط سككال 
 



ارسس ْا تو سككلي دكانو بن  ححهسس   يهاطط تو             
 prime ministerسككال كظظي رهيا ؛ هك  
  bank holiday ين موت هتئي ككئي ؛  تو   

مشكل  ؛ مارا واسطسس { ؛ ،  هوسس تو ككهنو
  هك رات لكك دكانوبن  ساما   الوؤ   كيم 

 رهسسس



ارسس بظظن كتين وار    
مسجهاؤ  طط ،ميطط 
{  ححهوطط ، ميطط سككلو
 كري لئيس

بظظن  كالسس تو  ؛ ورس ين 
رات مككر  نتهي كي ي ميطط 
هي تياري هك مناوي 
 سكيئسس  اثثنسس ورس

هبائي متيطط 
ساما    الوا    ككيا 
هتا نسس  تو    بتاؤ  نسس 
 2 سوطط اليا ححهو
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كئي نظظيطط هبائي اثثنسس 
سككال كامو ساهتسس ملي 

 نسس كرئيسس 



ذمه  كظظوانو ، {كئي نظظيطط، هوسس مسجهي ككيا هك جتنو  كري سكتا هوئي اتنو
 ليواين{ داري هبي اتين

رُي امَلقاِل  ما َص َّقُه  ـَخ فرماوسس ؛ هك  م عامري املؤمن ن
سككال كالم ما زيادة خري  كالم وه ؛ هج نسس نيك عمل سححاوسس الَفَدال

هج خري  ين واتو كرو   هي مطابق عمل كرو، هوسس سي متيطط خيال راكهجو   واتو  
 !كم كرجو انسس كام زيادة كرجو

هتو     اطط ميطط اتنو  سككلو   سونححوم
هك  ْام كريس ْام كريس مككر مارا  

هن سكو ، ْا { سي تو كئي بين
سككلو تو  خاموش بظظن هي  كي و 

 ؛

سوطط هتيو ؛  متنسس ثثصصثثضضي اتنا 
خاموش سوطط كام ححهو ؟ انسس 

متيطط باهر  كيم نظظيطط ْاؤتا سككال 
 متارو ثثوححهي رهيا ؛
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 من الكلمات النورانية
 اْ تيم انتظاري ين الق ر ليلة  انسس ين عي  جيم  متنسس  -انتظاري
 ال ين، برها  حمم  غالم نا حس ن اْ هك ؛ هوئي انتظاري
 تاهك ؟ كرسسس مندق   كظظاطط ؟ هتاسسس  كظظاطط جمالس ين عزاء ين حس ن
 كريئسس مامت نو حس ن  نسس هتئي مجع  وهاطط ساهتـ اهنا  مهيطط

  نسس  سككال ؛  وسسس مؤمنة مؤمن  جظظاطط  جظظاطط ما دنيا -دوستو
  ثثيارا مارا ححهو، دوستو  مارا  سككال  متيطط هك  ححهوطط  كظظوطط

 ححهوطط،  ماطط  انسس  ححهوطط باوا سححو  متارو  ميطط ححهو، فرزن و
 ححهو، وسو ما دل مارا سككال  متيطط

 دنو ْا  انسس  ْاجسس هك  ححهوطط  كروطط حكم  متنسس حمم  ْال مملوك -م د
 هبي م د سي فرشهت  انسس ليجو، روئي ككهنو ليجو، روئي  متيطط ما

 ليجو كري طلب



 امتحا  هبي كوئي هبروسو،  سوطط نو عمر !آه- داري ذمه
  اونححا ككهنا هوئي كي و اجتهاد حمنة هبي كتين هوئي،
 كرتا خيال امي  انسس هوئي امي  هتاواين كامياب ما درجة
 جئيسس،  نظظيطط ما امتحا  مككر ؛ د  نو عاشوراء هك هوئي
 ناكامياب جاسسس، ضائع سككلو ؛ كي ي حمنة اثثين تو

 ساهتـ نا داري ذمه  ححهوطط  كظظوطط  ميطط تو جئيسوطط، هتئي
 ين حس ن  انسس جاؤ، هن ما امتحا  اْ هك  ححهوطط  كظظوطط
 هتاؤ، حاضر ما جملس
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