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!!مبارك!! مبارك  

!!ما شاء اهلل  



 :هبائي كراري انسس بظظن  زويب كظظسس ؛ 
هبن رفتاري متيطط تو كري دكهايو ، مهيشه ين مثل ْ اجسس  ! سبحان اهلل 

 انسس قوة نا اسرار  جيتا ححهو ، مهنسس ذرا متاري جيت نو راز   {هبي متيطط
 . تو بتاؤ 

 :رفتاري كظظسس ؛  
 .؛ ، هوسس اهنا اسرار سككال نسس هن بتا وائي { جيت تو  ماري طبيعة ما



:هبائي  كراري كظظسس ؛   
 carنسس هك ايك مظظينة ثثححهي مهوضضي { بظظن رفتاري متنسس خرب تو هسسس

rally ححكا هسو { ؛، اهنا واسطسس متيطط تياري  تو كري. 
  



 :بظظن رفتاري كظظسس ؛
ححهو ماري { متيطط تو جانو!! هوسس منسس سوطط تياري ين ضرورة 

خوبيو، ماري رفتار  هواء كرتا تيز ؛ انسس مارا كانحح ثثاين كرتا صاف 
 .نا فراش ين مثل ؛  ريشمseatsانسس ماري 

تو سككلي ْانكهو ماري طرف  طط ححهوطط ميطط باهر نكلو جيوارسس 
هوئي { تو مارا نزديك بححيلو  ( petrol) كهينححائي ؛، مارو مجن 

ضرورة نتهي، منسس خايل ايك   ين warm upكـئي ؛، هوسس منسس 
 ،مليب مدة ْارام كروا  نسس جوئيسس، متيطط لوككو كرو تياري

 .ميطط تو ْارام واسطسس جاؤ ححهوطط 



 :رفتاري كظظسس ؛
سوطط هواء ؛، انسس فضاء ؛، ْاجسس صاف  هواء ين لذة ملي،  ككهنا 

وقت ثثححهي ْا نرم زمني ما ْايو ححهو طط ، مارا متام اعضاء  نسس ْاجسس  
نتهي،ْا ثثاين نو  ْاواز  tensionسكون ملو ،كوئي هبي ححيز ين 

 .كان نسس هبي ككمسس ؛





 
:رفتاري كظظسس ؛  

ككـئي هيت ، ْا  ماري {  ؛، ميطط تو هبويلpostersنا  rallyارسس ْا تو وه  
زندككي  نو سككال كرتا  مهوضضو موقع ؛  انسس منسس يقني ؛ هك ْاجسس هبي ميطط 

كامياب  هتئيس كيم هك  مارا  جتـنو  خويب دار كوئي نتهي انسس ميطط تو 
 . تياري بغري  هبي جييت جئيس



 Race  نو دن ْايو، رفتاري هبي ْاويي، هي ثثوتا ينservice  هن
هبي هن بداليا،  انسس ككهنا دن ْارام نا بعد رياضة tiresكراوي،  انسس 

جيتسسس { ما شامل هتئي ككـئي امي يقني ثثر هك ْا وقت هبي هي Race بغري 
 .مككر اهنسس امي احساس هن هتيو هك هي كمزور هتئي ككـئي ؛



سككالككهنا جوش انسس نشاط ما ؛، انسس تني ين ككـنيت ثثر سككال ثثوتاين تيز 
رفتار نا ساهتسس نكلي ثثٌرا  مككر  رفتاري ثثوتاين ككــُم هتيئلي رفتار 

دهوندوا نكلي انسس هي تو ُكر ُكر  ْاواز   كرسس ؛،  انسس سككال تو ثثهور 
متام  هبي هتئي ككـئي، باقي رهيو تو  raceثثهور  ُاٌري ككيا  انسس 

 ....رفتاري بظظن نو ثثححهتاؤ  انسس هم غم



 
هت  وقت  اهنسس احساس هتيو    هك ْا سككلو  اهنا قصور  نو  نتيجه  ؛ ،  اهنسس          

نا واسطسس حمنة  كروا  نا بدل، اهين     Rallyوي  ككـئي انسس ْاسسيت  
service  كراوا  نا  بدل،  اهناtires    بدالوا   نا  بدل تفريــح  ثثر  ححلي

 .نا  واسطسس تياري نو  كوئي عمل هن   كيدو  raceككـئي  انسس 



 نو ْا كالم ياد ْايو ص عانسس هت وقت اهنسس امري املؤمنني 
 

 َمن َقصََّر يف الَعَمل ُابُتِلَي ِباهَلم
 

 .تو هم غم ما ُمبَتلى هتاسسس –هج شخص هك عمل ما ُسسيت كرسسس 
 

A person lethargic in his efforts will suffer from 

sorrow. 



 من كلمات النورانية
لدنية نو حصة سككال نسس  اسرار  هنككام ما حسنيْامثل  -اسرار•

ْاثثي رهيا ؛  ثثاين بند هتيو  ظاهر ما ثثاين نا بدل باطن ما ثثاين  
 .رهيازيادة ْاثثتا 

هتيا  ْاجسس  مامت كري لو  كالسس  متام دن مامت دن  ْاضضهـ ْاج    -تياري•
 ،كري لوتياري  كروانو دن ؛  كال واسطسس 

ْانسو نكالسو هك كظظاطط نسس  كظظاطط ثثظظنححي  ذراسو ثثر حسني -مدة  •
ما سوطط  سوطط دولة مدة هتوٌري سي نسس   جاسو، حسني هي  حر 

 .كري ديدي عطاء  



جنة ما تو لذة ؛، وهاطط  كوئي غم نتهي  ! اسس  عزاداروتو -لذة •
 ؛لذة  حقيقي{ غم ما مككر حسني نو غم ؛، هي

متيطط  سين ححكا وعظ ما هبي، هك ْاج عبادة هبي ! مؤمنني - ْارام •
 .كرجوهبي  ْارامكرجو، يا سيد الشظظداء هبي ثثٌرهجو، انسس  هتوٌرو 

بندككي كري نسس  متام امة حممد انسس  علي نا شيعة حسني -زندككي •
 . ؛آثثي دسس  ؛،آثث شهيد هتئي جائي  زندككيين 

جنة، ايك ايك مؤمن نسس   ْاصٌصهـ   ايك ْانسو  نا بدل ما ْاصٌصهـ ايك  -ْانكهو•
نا غم ما من هوئي هي حسني ْانكهو ححال جاسسس، مككر اهين{ ْاثثتا

 شرط؛
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