








دن ،             مسجد  ما  ايك  غافل  هبا ئي  جئي  رهيا   هتا 
      

.ممكنهن  كري ديدو  جاوو  اهين معشوقة  هي    



،  شبانانام هتو معشوقة نو   
!اهنا حسن و  مجال نا بنا غافل هبائي ديوانا   

!! ديكهي نسس اهين بنا اهنا ثثرواهن دمك ححمك   

مشغول، اهنا ساهتسس واتو ما غافل هبائي هتئي ككيا   
 مناز  فوت كرواين كري ديدي مظظوضضي هبول 

 



؛ ْ اوي     offer ين     iPhone  10  ماركضض ما: شبانا  
  نوا  نسس الوي ، فون ا جونو   دو   ْححهورٌي                       

 
نكايل؛   ْارقم مارا  واجبات  واسطسس : هبائيغافل   

فون ،جو  خريدو  نوو                                   
!!هتئي جاسسس ماري جيب خايلتو                                  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

جاسسس،واجبات  ين رقم تو مجع هتئي :   شبانا  
!!                    جاسسسححلو جلدي ككهنو تو   Offer   ا ْ



روثثيه   ضروري ايك ايك : شبانا
 ، سوححني   نسس نكالو،غافل؛  
 مسهبالو،نسس  ثثئيسه فون ليوو ؛ ،نوو 

 هنسس      تو  ككهنا ملسسس  مهنا   افقري     
 ،ضضالو                
 اهين هن  سنو، متيطط تو  وات                  

 !     ححالواككل  بس  ْ                  
 
 

 نكال  بيوسس  خريدي كروا ،  
!كرو ماري هبي  ثثرواه: فقري   ْايا انسس كظظيو    

 غريب  ححهوطط  ميطط انسس ححهوطط  ككهنو  هبوكو،
  .نيند تو دور ،نتهي  ْاؤتو  منسس ايك جهوكو

  



نو،       مجن ارادة  هتورٌا  دن  انسس هتيو  غافل هبائي نسس هتيا  
!نووككهار لسن طط ميطط كرو جريو،  هتورو  هتوري راي     

                           
ضضِكاّ  راكهو            اؤتو   ه    هنيطط  ْمسجظظ  ما : هبائيغافل 

!  ه نظظاري؟                                           
مجارٌوو ؛  منسس  مارا  هبائيو   نسس  مجن هباري هباري        

!هباري                                            
 
 
 
 
  

اْ سككلي واتو ححهورٌو،  يظظاطط تو ححهسس  ثثئيسه :  شبانا    
ماري،مارا ين                                 
ثثاسسس  ثثئيسه ؛  ككهنا ، تو خايل  فكر كر هبائيو                               
!تاري                               



 دل ما رهي ككيو  غافل هبائي نا  كشكول،
ديدا  اهنسس شبانا نا ميضضها  بول،بظظكاوي   

.وات ما ين اهين دٌهوالئي  ككيا ثواب  نا دول  



هي غافل هبائي هتورٌا  دن  ثثححهي ديكها    
ايك  غم زده  هبائي  نسس،   

رأي  نسس،اثثوا   ايك  بظظتر  طرف،  ْ    ككيا  اهين  شتايب    
 

،غافلوقت  ايك  ميضضها   ْاواز    نسس  سين   روكي ككيا  {  هت  
هن رهيا هوسس  هي عاقل،! افسوس  

.شاملاهنا هر   كام ما  شبانا ككـئي هتئي   
 
 
 
 
 

.  بسس وقوف عجيبغافل هبائي  نسس  ككـئي بناؤيت   شبانا   
. غريبدنيا  ككهين كماوي  عملو  سي هتئي ككيا    

.قريبنا   ْاوا   نا   دنو  طالب  هبائي  ككيو  هوسس  تو  هتئي    
 





سو ححن  ما،غافل هبائي  ايك  روز   دكان   ثثر  بيضضها  ؛     
 غافل  هبائي ، هبائيطالب  اتين  وار  ما  ْاوي  ككيا  

.ماين  كهوج   
 
  

:هبائيطالب   
منسس ححوثثرٌا  حساب  نا  متاراديكهاوو                                                    

اليا ححهو   اعمال  نسس بناوي سوطط                                                  
؟ متارا  سظظارا                                                      

 
 

ححهوطط  ديكهو  حساب  واسطسس  اليو  : غافل هبائي  
مالميطط                                                 

ين  ديكهي اهنو           شبانا وات  ماين                                                
.مجال                                             
 



                سنسس   هوسس  كوئي  هنيطط  : طالب هبائي
متاري ثثكار    نسس،                                           

    شبانامتارا  اوثثر  سي  اتارو                                           
نا  خبار    نسس،                                      

اهنا    دنيامثل ثثكرٌسس  ؛  { ا                                         ْ  
نسسشكار                                              
  

   دنيا  مارا  ككـئي بين  ! افسوس: غافل هبائي
افةواسطسس ْ                                        

     بدل  كري  ناكهي  ميطط ليوانا                                         
!!. خدمةهي   اهين                                          

 





 من الكلمات النورانية
 هن هتاجو،  غافلحسني ثثر رووا سي متيطط   - غافل

 ، بلكه خون خرححي دو، ياحسنيا ْنسو خرححو
هسسس، تو كوئي مناز  مشغولتسبيح ما كوئي -مشغول 

 ثثرٌهتو هسسس
سي حرم نا  شتايبوقت ككهورٌا ثثر بيضضهي نسس  { هت - شتايب  

خيمة ما اْيا، ديكهسس  ؛  ه      اْ وات جهوضضي ؛      حرم تو 
 ؛،امان ما 
هن رهي جائي  ميطط  مامت هن  افسوسكوئي نسس  - افسوس

 كيدو، هاهتو سي مامت كري ليجو، ارسس  مامت كرواسي 
(يا حسني)هاهتـ ثثاك هتئي جاسسس،   

 



، طاهر سيف الدين موىل نا جانشني،هوسس  -ححوثثرٌاؤ
ككهنا نفوس ! اْشان كوئي نسس  مسجهـ هن ثثرٌسس  تو هي اقحب ؛  

نا ححوثثرٌاؤ لكهائي ححوثثرٌاؤنسس  زنده كيدا،   
امام الزمان انسس  امام الزمان نا داعي متنسس  - حساب

حسيين ؛، اْ تو اولكهي ليسسس  انسس  سككال كظظي اُضضهسسس   ه 
جنة ما داخل كري دو حساباهنسس  بغري   
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