
 صدق هبائي انسس 
 وفاءهبائي

 !!!ين جدائي  





صدق هبائي انسس وفاء هبائي بيوسس تؤام  
(twins  )بيوسس ايك بيسرا سي ككهنا ، هي هتا

 قريب هتا



ايك . رهتا  هتا{  مهيشه ساهتسس  نسس ساهتسس
ساهتسس بيتهسس، ُاهتسس ، ساهتسس مجسس انسس ساهتسس  

 .   ساهتسس رمسس



 هن جدا سي بيسرا ايك هبي وقت كوئي 
 ، ِكَرن اهـــــين انسس سورج كسس جـــيم هتائي
 انسس قلم جيم انسس  سايو اهنو انسس انسان جيم
   .سياهي  اهين



 وفــــــــاء صدق

، كظظتا سححـــّو جــككه فقط مهيشه هر صدق هبائي 
 بوال نوتا،  ما كوئي وقت هبي جهوتو  زندككي 

 :صدق هبائي 
برابر  قيمـــة  هوئي تو اهنا مال ينجو    ويثثاري  

نسس ذمه داري باوا هوئي تو اهـين جو   ،  انسس بتاوسس
مطابق هوئي تو علم طالب علم و انسس  جسححاوسس، 

 كرسس،عمل 
  



هبي كظظسس  هت كري نسس مهيشه هج وفاء هبائي انسس 
رهتا مهيشه   هج وعده كرتا اهنسس ثثورو كرتا، 

 وعده  وفاء كرتا،
كرسس، جو جو    ويثثار كرسس تو اهنا سودا   نسس ثثورو  

جو اككر باوا كرسس ، انسس   طالب علم هوئي تو حمنة 
 .هوئي تو اهين ذمة   داري نسس ثثوري كرسس

 وفــــــــاء صدق



متيطط "ايك دن هي بيوسس نا دوستو   هي امي ثثوححـهو كسس
تو هتاكي نظظيطط ،  ححهو رهو {  ساهتسسبيوسس مهيشه 

الككـا   وا   ظظ ال ككككرتا هـــوا    هي س مسخريانسس "    جاتا ؟
ححثثكي ال ه ين مثل مهيش( magnet)مغناطـيس  " هك

خيال كرسس بيوسس امي   ين   نسس   هيْا ُس! "   رهو ححهو
انسس  "   ال ك نظظيطط رهي سكتا ؟سسـناثثسوطط " هك ححهسس

 ".ححلو كال نادن ما اثثن ال ك رهيسوطط"  سس ؛ هكظظك



رات نو وقـت هتيو تو هي 
مطابق ال ك  عزم بيوسس

ْارام ما  غرفة ال ك  
ايك ككيا،   مككر واسطسس 

بيسرا سي دور     هي 
هن { بيوسس نسس نيند

 .ْاوي

هتــكان ثثححهي هج وقت هك فجر هتئي  تو  بيوسس هي ككهنو 
واسطسس  انسس ككهين مشكل سي مدرسة كيدو  حمسوس 

 تيار هتيا، 



 .ناشهت هبي ال ك بيتهي نسس تناول كيدو

بيوسس نا ال ك بيصٌصهوا نا سبب ناشهت كروا ما 

متكن هن رهيو، هت بعد بيوسس هي فيصله امي 

 كيدو هك  

 ححلتا هوا مدرسة جاسسس-صدق هبائي

 مدرسة جاسسسما  busانسس وفاء هبائي 



مدرسة جايت وقت زمني ما زلزله ْايو،  

انسس ككيا  وفاء هبائي انسس اهنا ساهتيو ككري 

 الككي انسس زمخي هتئي ككيامار  سكك ال نسس 

انسس صدق هبائي نا ماهتا ثثر كهجوري نا  

 .جهاٌر سي متر ككروا نا سبب زخم هتيو





ما  projectبيوسس ككهين حمنة سي مدرسة ثثظظنححا بيوسس نو 
فة  ـالوقككيو، هتئي  failهبي  projectهبي دل هن الككو،  

(break ) باهر رموا  نسس ْايا مككر  ( ساهتيو)زم الء ما سكك ال
ايكايك بارش ْاوي ككيو تو سكك ال مايوس هتئي نسس ثثوتانا درجة 

 ْاوي ككياما  



واسطسس تفريـح ين رزا بعد سكك ال ساهتيو مدرسة 
beach  سكك ال انسس  ثثر ككيا ice cream  ين لذة ليوا

 .الككا
ايك   ice creamسبب  هت وقت تيز هواء ححلي هج نا 

 .بيسرا ثثر كِكري انسس سكك ال دوستو نا كثثرا خراب هتئي ككيا



هج وقت ككهرسس جاوا نو وقت هتيو تو 
كوئي نا كثثٌرا مضضي انسس كيححٌر نا سبب  

هبينككا ؛، كوئي دوست ككروا نا سبب 
زمخي ؛، كوئي دوست سردي انسس 

كهاسي ما مبتلى ؛، سكك ال ككهنا هتاكي 
 ككيا ؛، سكك ال ثثريشان ؛،  



وقت سكك ال دوستو بويل ُاهتا هك بس  { هت
اتنا حاالت حاالت  ! هوسس بس كرو!  بس

بيوسس ُجدا هن هوسس متيطط ! هتئي ككيا 
نسس جوري  رهو،  مهيطط بيوسس هاهتـ 

عرض كريئسس ؛ هك متيطط بيوسس ساهتسس 
هتئي جاؤ، هوسس متيطط بيوسس مهيشه  

متام عامل ين {  رهجو،  امها{  ساهتسس
 .هب الئي ؛ 



هت دن ثثححهي ايك حمله هبي وفاء هبائي انسس صدق 
رهيا {  نسس ساهتسس  هبائي ال ك هن هتيا مهيشه ساهتسس 

 :فرماوسس ؛   ع م هج مثل امري املؤمني 
 

 “الصدقان الوفاء توأم "
Loyalty is the twin of truth 

 



امام نسس  اتنو حزن هوئي تو ماري حسني -قيمة •
سوطط  حالة ؟ مارو ثثاين وهي رهيو ؛ اهين سوطط  

 ؟قيمة 

 من الكلمات النورانية

ايك ْانسو نكالسس  ! سخي! حسني كيوا موىل -مشكلو  •
اهنسس  خدا بركات بركات سي اهنا ككهرو نسس  هبري دسس  

؛، ايك ْانسو، مأمت كرسس  خدا تعاىل حسني نا 
 ْاسان كري دسس  ؛مشكلو  وسيلة سي اهين

 



عيسى شهيد هتيا هت وقت : ما ؛ رواية -زلزلة •
هتيو ؛، تو هبال حسني شهيد  زلزلةزمني نسس  

ْامسان ارسس  ! كيم هن هتائسسزلزلة  هتائي  تو زمني نسس 
 جائينسس  ككرهن كيم هن الككي 

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

 نتهي  
شان باواجي صاحب موىل ما اثثن سككال هي ديكهي هي -عزم  •

   كرسس  وهاطط ثثدهاري جائيعزم  ؛، جظظاطط
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