






 تيز بظظن، ححمححي دوستو اهنا بظظن ايضضها دن ايك
 ين مجوا بضضيضضا ِتّكها ما رسوال ساهتسس بظظن ححوّكها انسس هبائي

partyككيا، ما  

party ثثر سوئي ككيا،بستر بعد ايضضها بظظن ْام نسس ْام ثثوتانا 

 



متيطط كيا حق سي ! اسس ايضضها بظظن
دوستو هج متارا هاهتـ ثثر الككيال مارا 

مارا سي الكك كري ليدا؟ ؛ اهنسس 
 !!مارا دوستو منسس ْاثثي دو

 ايضضها بظظن ثثوري رات بسس ححيين ما ككذارسس ؛،

رات ما ايضضها بظظن نا سثثنا ما شيطان بضضيضضو ْاوينسس كظظسس ؛   

 



ايضضها بظظن ما سي ُبو كيم ْاوسس  
 ؛؟

  كِلنككر ما رسوال نسس دوستو اهنا بظظن ايضضها دن بيسرسس هوسس
 ححمكي سككال هك ؛ ديكهسس بظظن ايضضها ؛، ملسس مجوانسس

 ؛ ْاوسس ُبو سي امها ؛، ككيو ُاتري رنكك اهنو انسس ؛ رهيا
  ميضضهو نو كِلنككر سبب هت ؛ ككيو الككي كاضض ما هاهتو اهنا انسس

 ،ْاؤتو نظظيطط سواد
 ؛ كظظسس نسس  بظظن ححمححي هبائي تيز 



  شيطان تو   ككيا سوئي ثثر بستر ْام نسس ْام ثثاححها بظظن ايضضها 
 ين بضضيضضا شيطان انسس ْايو، ما سثثنا نا بظظن كِلنككرايضضها

   الككو، كروا ثثريشان اهنسس مثل



  نسس دوستو اهنا مثل ين روز هر بظظن ايضضها دن تيسرسس
 ككيو هتئي زيادة كاضض ثثر هاهتـ اهنا ؛، ملسس ما رسوال

 مايوس انسس نتهي مجتا كــــئي سبب نا ثثريشاين ؛،
 ؛ ثثوححهسس دوستو ،اهنا ككيا بيضضهي ما كونا نسس هتئي

متيطط كيم 
 مجتا نتهي؟



   ؛ كظظسس نسس دوستو اهنا هوا روتا بظظن ايضضها

منسس    بسس دن سي شيطان نا سثثنا ْاوسس 
الككي ككيو  كاضض؛، انسس مارا هاهتـ ثثر 

ححهوطط،  ثثريشان؛ هت سي ميطط  
 هوسس ميطط سوطط كروطط؟



 اْ هك ككيا مسجهي هي هتا، مسجهدار ككهنا بظظن ححوّكها
 حمبة نسس بظظن ايضضها هي تو ؛، سوطط َحل نو ثثريشاين

 ؛ كظظسس سي ْاورن انسس
هن هتاؤ  ثثريشانمتيطط ! ايضضها بظظن 

ما كونٌدا نا رسوال ححلو اثثنسس سككال 
pool partyكريئسس 

 



 انسس ؛ لككاوسس ُدبكي ما ثثاين ساهتسس دوستو اهنا بظظن ايضضها
 نسس ديكهي اهنسس تو ؛، كرسس اونححوطط ماهتو هي وقت هج
 ؛ كظظسس ترت دوستو اهنا

 ححمكمتاري ديكهو ارسس 
 !!!ْاوي ككئيهبي ثثاححهي 

ايضضها  واهارسس 
متارو ! بظظن

 ؛ككيو ححلو  كاضض



سي باهر نكلي نسس ايضضها بظظن نسس الككين كونٌدا ما ححوكها بظظن 
 سي نصيحة كرسس ؛

  بالَغَمِر ُموَلع الشَّيَطاُن :؛ فرماوسس م ع املؤمنني امري !بظظن ايضضها
  الَغَمِر ِريِح ِمن َيَده َفلَيغِسل ِفَراِشه ِاىْل َاَحُدُكم َاْوى َفاَذا

 نسس شيطان هي -؛ جائي رهي بُو انسس حِحكاس ين مجن ما    هاهتـ
 ثثر بستر وقت هج ايك نو سككال متارا ثثححهي ؛، ثثسند{  ككهين

 كوئي امها تاهك -لسس دهوئي برابر نسس هاهتـ ثثوتانا تو جائي كروا ْارام
 .جائي رهي هن ُبو



 هت انسس ككيو ثثري بظظن ححمكتا نام نو بظظن ايضضها سي دن هت
 ككذارسس رات سي ْارام ثثر بستر اهنا بظظن ححمكتا راتسس

 عزم انسس كرتو نظظيطط حريان اهنسس شيطان كوئي انسس ؛
 كرسسس ْارام نسس دهوئي هاهتـ مهيشه  هك ؛ كرسس



 من الكلمات  النورانية 
 هك هوئسس، تيار بستر اهنو... ؛هك كون عقلمند تو -بستر

  نسس لئي بستر  انسس بيكك وقت، {هت ححلو هك ْايو حكم  جظظاطط
   جائي ححلو

  نسس الكهو هج ستارا ححمكتا ستارا، نا عرش حسني -ححمك
 رات اندهريي ين ْاستر ! مجاعة ين مؤمنني  اسس بناوسس، ستارا

   ؛، اتارا        ستارا ححمكتا كيوا هي حسني  نسس مطلقني دعاة ما
 وايل كاضض نظظيطط، تو هوئي وايل كاضض صاف، ْارسي -كاضض
   نتهي، ححمكتا ْافتاب ثثر ححيز

 هنستا سككال  متيطط مؤمنني  اسس ! مجاعة ين مؤمنني -ثثريشان
 بالء،  نتهي ضرورة رهواين ثثريشان اتنا رهو ما خوشي  رهو

 رهو خوش مهيشه  ؛ دنيا      ْاوسس تكليف
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