




 موالنا علي علهي السالم فرماوسس ؛

 68الكالم   ،  1روضة هدايات   



 و اماءهط ع عبيد سيدنا  
 زهراء الشيخ مستنصر  حسني

 سكينة االشيخ معز نككر واال
 عمار الشيخ مرتضْى حسني

 زيينب مال ادريس طاهر
 مصطفْى برهان الدين  عارف

 1433نصاب الصيفى 
 ديترائت -املدرسة الكليمية 
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ايك دن حذيفة ححريي واال   اهنا دوست نا 
اهنا دوست مستنصر . ساهتسس رمي رهيا هتا

راسبريي واال   نسس فون كال ْايو، جيوارسس 
مستنصر هي اهنو فون نكالو تو حذيفة ديكهسس  

حذيفة  . ؛ هك اهنا ثثاسسس ْائي فون ؛
سوححسس ؛ هك مارا دوست نا ثثاسسس ْائي فون ؛ 

انسس مارا ثثاسسس نتهي، منسس هبي هي فون  
.جوئيسس؛





جيوارسس حذيفة اهنا ككهرسس جائي ؛ انسس اهنا 
والدين نا ثثاسسس جئي نسس كظظسس ؛ هك منسس ْائي 

فون جوئيسس ؛، تو حذيفة نا ماطط كظظسس ؛ 
هك بيتا  متارا ثثاسسس فون تو ؛ متنسس بيجو فون ”

ْا كوئي ” حذيفة كظظسس ححهسس ”كيم جوئيسس؛؟ 
انسس مارا !! بيجو فون نتهي ْا تو ْائي فون ؛

منسس ثثليز ايك لئي . سككال دوستو نا ثثاسسس ؛
اهنسس جواب ْاثثسس ؛ هك  حذيفة نا ماطط“.ْاثثو

“.مارو دماغ هن كهاؤ   انسس جاؤ رموا جاؤ”
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حذيفة مستنصر نا ككهر ين طرف جائي ؛ 
انسس رسهت ما ايك دكان نا باري ما اهنسس ْائي 

فون جوائي ؛، حذيفة اهين طرف 
ودهارسس نظر نظظيطط كرتو كيم هك اهنسس خرب ؛ 

حذيفة مستنصر نا .  ثثرسسس وهك اهنسس صرب كرو
ككهرسس ثثظظنححسس ؛ انسس اهنا دوست نسس كظظسس ؛ 

.هك منسس ْا فون جوئيسس؛





ْائي فون . بيوسس هت بعد فون نا دكان ما جائي ؛
اهنو كيس الل ؛ هج رنكك  . اهنا سامنسس ؛

فون حذيفة نسس  . حذيفة نسس ككهنو ثثسند ؛
مارا ما ككهنا  !   بالوسس ؛، ْاوي جاؤ ،  ْاوي جاؤ

ككيمز ؛، منسس خرب ؛ متنسس رموا ؛ ، منسس لئي 
!خريدي لو! لو

 حذيفة فون نسس كهسس ؛ هك مارا ثثاسسس ثثئيسه 
 . نتهي و ااّل ميطط متنسس سوطط كام هن خريدوطط

اتفاق سي هت وقت ايك بئريو نا هتيال ما سي اهنا 
حذيفة  ْا ديكهي نسس ثثئيسه نسس  . ثثئيسه ككري ككيا
.اهتاوي لسس ؛





حذيفة نسس خيال . هوئي ؛ $1200ككنسس ؛ تو 
ْاوسس ؛ هك ْا مارا كتنا اححها نصيب ؛ هك ْا وقت ما  

مستنصر حذيفة نسس كظظسس ؛ هك . ثثئيسه ملي ككيا
متيطط ْا ثثئيسه لئي لو   انسس ْا فون اهنا سي خريدي 

.لو
غلط ؛،  ومككر حذيفة جانسس ؛ هك هي مثل كرو

تو هي صرب كرسس ؛ انسس بئريو   نسس اهنا ثثئيسه ثثاححها 
وه بئريو كظظسس ؛ هك متيطط ككهنا اححها . ْاثثي دسس ؛

بححه ححهو، متارا والدين هي متاري ككهين اححهي 
.  تربية كيدي ؛



. متيطط  مارا ثثئيسه منسس ْاثثي ديدا !! شكرًا”
متنسس هج هبي جوئيتو هوئي منسس بتاوؤ ، 

“.ميطط متارا واسطسس خريدي لئيس
ثثن منسس كئي " حذيفة كظظسس ؛ " شكرًا،"

."جوئيتو نتهي
حذيفة جيوارسس ككهرسس جائي ؛ تو هي 

.صرب كيدوسس ككهنو خوش هوئي ؛ هك اهي



ككهرسس ثثظظنححي   نسس اهنا والدين   نسس سالم كيدو 
انسس خوش هتئي   نسس ثثوتانا والدين   نسس ذكر 

حذيفة نا ماطط ككهنا خوش هتيا  انسس . كيدي
حذيفة . خوشي ما اهنسس بوسو دئي ديدو

ميطط ْائي فون واسطسس صرب ”كظظسس ؛ هك 
 “ .كريس

بيجسس دن جيوارسس حذيفة ُاهتو تو اهنا ثثلنكك 
.موكيلو هتوثثر هدية 

. 





كهويل  نسس ديكهو تو ْائي  فون هوئي ؛،  هي لئي  
اهنا ماطط كظظسس  ححهسس  . اهنا والدين نا نزديك ْايو 

دكرا متنسس مهارو هدية ثثسند ْايو ؟ متيطط هي "
صرب كيدو تو   متارا صرب نا واسطسس مهيطط هي متنسس 

“.ْا هدية ْاثثو؛
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