




   Sandstorm  ثثهرتا  ثثهرتا  هرم(pyramid)    نا
نزديك  ْاوي نسس  ضضهريا  انسس  سونححو  هك     ميطط  اتنا   مكانو    نسس   

ما اهؤو  تو      (pyramid)جٌر    سي   اكهاٌرا   انسس  ْا  عمارة  
 .  سوطط  ؛هك   هلتا  هبي نتهي

ححلو  اثثنسس  هرم نا ايك اينضض  ثثاسسس جئي نسس اهنو  راز    
 !جانيئسس



   sandstorm  :كيم ححهو؟ 

ارسس   (   نيند  ما   سي اضضهي   نسس   كهسس ؛:) هرم ين اينضض
ْاجسس  !     ثثاححها    ْاوي    ككيا   ثثهري   ثثهري   نسس مارا    بظظن    

 نسس توٌري    نسس   ْايا  ؟كـتنا   

 



sandstorm : ئي   زبان   سي متنسس   مارو ـميطط كارسس
حال   كهوطط، هتاكي    ككئي   ثثهري ثثهري    نسس  ،  منسس  هبي  

فيميلي انسس   دوستو   ساهتسس    متارا   جيم   ايك  جككه  ثثر 
 . رهوا   نو    شوق   ؛

 
 

ححلو   ححلو    جلدي   متارو    راز    بتاؤ   اهنا    ثثظظال    هك    
متيطط  كـئي   طرح   اتنا  !    هواء  منسس   لئي  نسس  ححلي  جائي  

ورسو  سي  فيميلي  انسس  دوستو   نا  ساهتسس   نسس ساهتسس  
 ححهو؟ 

 

 



 (هنسوا  نو   ْاواز    !!   )  ها ها ها  :  هرم ين اينضض  

؛،    هواء       فكر{  متنسس   لوككو     نسس    فقط   متارا     جان    ين  
ْاوسس   ؛  تو   متيطط   متارا    دوستو   نسس   حُحهضضضََّّّا   موكي   نسس   

هواء    نا   ساهتسس    ححال   جاؤ   ححهو   انسس   مهيطط   سوطط  كريئسس    
  ؛ هك     هواء    ْاوسس  ؛  تو   ايك   بيجا   نو   هاهتــ    ثثكٌري

 !رهيئسس ؛ كهٌرا   نسس مضبوط



sandstorm : ين   صلع  جوئي   نسس    رسول اهللمتنسس
 :  حديث ياد ْاوي ككئي   

 «َيُشدُّ َبعُضُه َبعًضا ِللُمؤِمِن  َكالُبنَياِن َاملؤِمُن » 
 مؤمن واسطسس بنيان ين مثل ححهسس ، –مؤمن 

 .بعض نسس مضبوط كرسس ححهسس -هج   نو بعض



 الكلمات النورانية من
هتايت جائي ؛، { ورس ذكر سنناراؤ ين ككنيت تعداد زيادةهر : شوق

زيادة هتاتو جائي ؛، امي مامت  شوقودهتو جائي ؛، اهنو عدد   
 ؛هبي زيادة هتاتو جائي ؛، ْا ورس تو ككهنو كروانو 

سي ميطط  ديكهي رهيو ححهوطط  هك متيطط  سككالحسني ين  ورسو: ورسو
مامت كروانسس، ميطط  ،  حسني ثثر رووانسسسنوا نسس،  ذكر ماري زبان سي 

جظظاطط  جاؤطط  وهاطط  دور دراز سي حمنتو مشقتو اضضهاوي نسس  حاضر هتاؤ 
 .؛

سي بيضهسس  تو اهنو وقت   جلديكوئي وعظ ما ْاوي نسس  : جلدي
 ؛{ ضائع نتهي، هي تو اهنسس  ثواب حاصل

 



، مهوضضا ما مهوضضو هي ْاثثجوعوائق انسس  مشكالت سظظل كري متارا : جان
سظظل كري ْاثثجو، حسني ثثر روو سظظل كري ْاثثجو،  ْاوا  نو ما   وعظ هك 

هوئي، جان مامت كروو سظظل كري ْاثثجو، سخت دل هوئي، سخت 
ين ْاغم هوئي اهنسس  رووا جيوو منهـ بناوو سظظل كري ْاثثجو، ْاؤتو روو هن 

 بركة سي متارا سككال ين دين انسس  دنيا ما مشكالت سظظل كري ْاثثجو

ككلٌداباوا، والد مشفق ين نصيحة نسس  ماين ليجو كيم هك ميطط  متارا : فكر
منسس  ككهين ؛، مارا  فكرمتاري مهيشه خري خواهي كريس، متاري 

موىل حسني ثثر رووا ين دعوة متنسس  دئي رهيو ححهوطط، حسني ثثر غم  
 كراويس انسس  مامت كراؤتو رهيس،
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