
نو ححشمة ةجترب  







 ْاوا  مظظمانو ككهرسس نا هبائي الدين برهان دن ايك
 اهين سي فجر هبائي الدين برهان .؛ هوئي نا

  سونـححسس انسس  ؛ ثثريشان ككهنا.؛ الككا ما تياري
 ْاسان كامو تو لئيس مدد سي دوستو مارا هك ؛

  واسطسس مدد نسس دوستو اهنا تو.جاسسس هتئي
 كري منع سي ْاوا دوست تينسس مككر ؛ بالوسس

  . ؛ دسس





 جائي ْاوي ما فكر ككهنا  هبائي الدين برهان
  هبي بازار انسس ؛ نو كروا هبي كام نو ككهر.؛

 ككهر واسطسس كام نا بازار هي ما ْافكر ؛، نو جاوا
  دوستو اهنا اهنسس ما رسهت .؛ نكلسس باهر سي
 انسس ؛ كهرا ما فرصة سككال هي ، ؛ ْاوسس نظر
 الدين برهان نسس ديكهي اْ ؛ رهيا كري واتو

 هي دوستو مارا هك ؛ جائي ْاوي ما حرية  هبائي
 كيدي؟؟ هن مدد ماري واسطسس سا





 ما رسهت ما اتنا ؛ رهيا ححلي ما حال نا ُاداسي
  نسس هبائي الدين برهان شيخ هي ، مال شيخ ايك

  هبائي الدين برهان ثثوححهو، سبب نو اداسي اهنا
 متيطط ؛ كظظسس شيخ وه.؛ كرسس ذكر قصة ثثورو

 مدد  ضرور متنسس هي جاؤ ثثر دكان ين هبائي عاقل
 .كرسسس





 دكان ين هبائي عاقل هبائي الدين برهان
  دكان ين ححشمة تو  اْ هك ؛ سونححسس نسس ديكهي

  وه  ؟مككر هتاسسس؟؟  فائدة سوطط منسس يظظاطط  ؛،
  هبائي الدين برهان نسس ماين وات ين  شيخ

 .؛ جائي ثثر دكان
 هبائي عاقل نسس ديكهي نسس هبائي الدين برهان

 ؟؟؟ ححهو اداس كيم متيطط هك ؛ ثثوححهسس





هبائي نسس ثثورو قصة  عاقلبرهان الدين هبائي 
؛ مارا ثثـاسسس  كظظسس عاقل هبائي . سناوسس ؛

هج سككال نسس الكك  ححشمه ؛ ككهنا جتربةؤ نا 
الكك وقت ما الكك الكك رأي ْاثثي نسس مدد كرسس 

متيطط ْا جتربة نو ححشمه ثثظظنو هي متنسس خرب .  ؛
 .كرسسس هك سا واسطسس متارا ساهتسس ْا مثل هتيو





ثثظظنسس ححشمه برهان الدين هبائي هج وقت 
هبائي اهنسس بتاوسس ؛ هك  اسس  ححشمه ؛ تو  

هبائي نسس هج  حذيفة ! هبائيبرهان الدين 
ين ضرورة هيت هت وقت متيطط هي ثثئيسه  وقت 

 .بظظانو  بناوي نسس مدد هن كيدي





بيجو حسني هبائي هي  هج وقت مدد طلب  
كيدي هك مارا ساهتسس باهر ححلو هت وقت متيطط 

هي امي كظظيو هك  مارا  ثثاسسس بيجا كامو ؛ ، امي 
بظظانو كيدو انسس هج وقت مصطفى هبائي هي 
دكان نا كامو ما مدد  طلب  كيدي هت وقت 

ْا مثـل  .نتهيثثاسسس وقت هك مارا كظظيو متيطط هي 
 !متيطط متارا دوستو ين مدد ما هن ككيا



???? 



هج وقت برهان الدين هبائي هي ْا سككلو ديكهو 
تو اهنسس احساس هتيو هك اهين سوطط غلطي هيت 

انسس برهان الدين هبائي هي اهنا دوستو سي معايف 
 .طلب كيدي





نا  سبب برهان الدين هبائي  ححشمه جتربة نا ْا  
سي امي سكهامن ححشمه عاقل هتيا انسس جتربة نا 

ليدي هك مهيشه لوككو ين مدد كرسس انسس ْا جتربة نا  
بعد برهان الدين هبائي سككال نسس سامنسس سي مدد 

نو  ْا كالم مبارك  ع مامرياملؤمننيانسس . كرتا هتئي ككيا
كون ، عاقل " الَعاِقُل َمن َوَعَظهُت الّتَجاِرب"

، اهنا مطابق كظظوائي هك اهنسس جتربةؤ   موعظة كرسس 
 .ككياعمل كرتا هتئي 



 عاقل تو ثثظظنســــو منسس
 جاسو هتئي



 من الكلمات النورانية 
كربالء ما حسني ين ! دوستواسس  مارا :  دوستو

 ركك ركك ما سي خون نكلتو

ْاثث ين ذكر واسطسس  جاؤطط  ! اسس  موىل : مدد 
ححهوطط، ْاثث ين شظظادة ثثٌرهوانسس  جاؤطط  ححهوطط، 

 !كرجو  مددْاثث منسس  
نسس اشارة كايف  عاقل! مؤمنني ين مجاعة:  عاقل

 ؛
عيسى تبسم كرسس  ؛ خوش ؛  :  اداس

 ؛ اداسحيىي نو منهـ    
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