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   ويثثاريسواد ثثور  ما هتا ايك ميضضها هبائي ثثهل نا 

 قسم  نا  ثثهل  ين  هتي  جسس نا ثثا سـسس ال ٌر ي   قسم     

  
 هبائي   ين   دكانثثِهيكا   سا منسس  هتي    اهنــا               

 Demandلوككو ما   و هتسزبي نو هج ين                               



  

 كظظسس ؛ ثثِهيكا هبائي نسس ديكهي ميضضها هبائي نو من 

 كيوارسس   هتاسـسس   مارو     هبي    اتنو    زيادة   ححلن  

 ككهرسس جئي كيدي شّكر بظظن نسس دل ين وات

 مسجهي   سكو  ححهو   مارا حاالت  {   هك   متيطط



 ْا ثثي رائي هك   ودهاوسس  ميٌتها   هبائي اهنو    ويثثار 

 هج نا سي هتائسس منافع نسس ْاوسس زندككي ما بـظظار 

 سين     نسس   بئريو    ين  وات   لئي  ْايا  ككهنو مال 

 هك  ويححا سسس ككهنو ا نسس هتاسسس ككهنو كمالسونححو 



 وقت ككذرتو جائسس ؛ نسس ككذرتا جائسس ؛ دنو

 انسس    رهي   جائسس ؛  دكان  ما  مال  اتنو نسس اتنو 

 ميٌتها          هبائي         دكان      ما       جئي      بيصٌصها     ؛       ُاداس 

 ؟" كظظاطط ؛ متاري ميصصهاس"ثثِهيكا هبائي ْاوي نسس كظظسس ؛ 



 ميضضها هبائي هي   سناوي     اهين     ثثِهيكي   داستان

 ثثِهيكا هبائي هي ميصٌصها هبائي طرف اهنا كان ِلظظكايا  

 ثثر   ثثِهيكا  هبائي هي مسجهايو   ديكهاوي   اهنو  ثثيار 

 كرو ويثثار اتنو هك هج  نو هن ْاوسس كوئي ثثار! هبائي 



  بححي ككيا ؛ هج ثثهلو،اهنو بناوي سكو ححهو رس
 ...مهة    دكهاؤ    متاري    تو   خدا   ْاثثسسس ايك  نا دس

ويثثار     ودهتو     جائسس     ؛     انسس   هتائسس ؛     فائدة ككهنو                                
...خوش حال هتائي ؛ زندككي ،  خوش حال جائسس ؛ دنو  



 :صلعقال رسول اهلل 
 

التَّاِجُر اجَلَباُن َمُحروم َوالتَّاِجُر اجَلُسوُر "
 "َمرُزوق

ويــثثاري ُبزدل ويثثاري حمروم ؛ انسس دلري 
 ؛نسس رزق ملسس 

 
 The cowardly businessman goes 
unrewarded,   while the one who is 
courageous is rewarded with his livelihood . 



 من الكلمات النورانية

سي  قسم قسم حسني كون؟ متيطط  اهين معرفة كرو،  :سمِق
 ! اهين شان، فضائل بسس  مشار حسني نا 

ْا دنيا ما بيصصهي نسس  جنة ين سري كري رهيا ححهو، جنة نا : ثثهل
 ححاكهي رهيا ححهو، ثثهلو 

خيمة عجب شان سي نصب كرسس  ؛، مككر حسني  :جلن
  نا دن جلي عاشوراء  هك ْا خيمة { تو ؛  جلننا دل ما هي 

 جا سـسس

ين شان نرايل ؛، حسني حسني  !مجاعةمؤمنني ين : ثثيار
 هتيشفقة ككهين انسس   ثثيار نو  ثثر رسول اهلل 

 "نصصتهيثثار ويثثار نو  كوئي :"ثثار
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