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 نصاب صيفي
 هـ6241

 هيوسـٌن ، العزية املدرسة

 ع ط سيدنا اماء

 ’الياس ’ فاطمة 
الفية ديوان 
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 ككهوححا  هبائي
 

هتا  اهنسس  ككهنا  عرصة  سي  ككهر  ين  تالش    ككهوححا  هبائيايك  

هيت،  اهنسس  امي  شوق  هتو هك كوئي  ككهين  اححهي  انسس  

ككه  ثثر  اهنسس  ككهر  ملسس،  ككهين  كوششو  نا  بعد  جخوبصورت  

 .سس  ككهر  ملي  جائي  ؛  انسس  هي  ككهنا  خوش  هتائي  ؛اهن
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ائي  كا   ثثر  سي  للتا  هوئي ؛  تو  هي  هبا  ححايك  دن  ككهو

؛  انسس  هي  نوتس  ديكهسس ؛  سوطط  هك  اهنا  ككهر   نا  باهر  ايك  

ين  طرف  سي  هوئي ؛    managerنا     ةس  اهنا  عالقتنو

"  صاف  ككهر"كهيلو  هوئي  ؛  هك  ايك  هفهت  بعد   امها  امي  ل

هج  ككهر  ككهنو  صاف  هسسس  اهنسس    ،؛  competitionنو 

انعا   ْايوا  ما   ْاؤ  سسس  انسس  هج  ككهر  ككهنو  ككهوححو  هسسس  اهنسس  

 .نكايل  ديوا  ما  ْاؤسسس
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انسس فكر  كرلا الككا  هك    ككهوححا  هبائي  تو  ككهنا  ثثريشان  هتئي  ككيا

لسو  هبي  هتا  هوسس  هي  سوطط  كرسسس،  كيم  هك  ككهوححا  هبائي  ْا

    اهنو  ككهر  مهيشه   ككهوححو  رهتو  هتو  انسس  هي  ثثوتسس  هبي  ككهنا

 تو  ككهوححا  هبائي  تو  ثثريشاين  انسس  فكر  ما .  ككهوححا  رهسس

 .بيماري  نا  سبب  هي  كا   ثثر  نوتا  جاتا بيمار  هتئي  ككيا،  انسس 
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ها  هوئي ؛، فكر  كرتا  باهر  بيتايك  دن  هي  اهنا  ككهر  نا  
عامل  هبائي  ثثو؛    ائي  ملسس ؛،هبهوئي ؛،  تو  اهنسس  عامل  

كا    " ها  ححهو؟ تكيم  ككهوححا  هبائي  متيطط   ْا   ككهر  نا  باهر  بي"
هاطط  ميطط  "هبائي  كهسس ؛  هك    هوححايا؟  تو  ككثثر هبي نتهي  كك

 cleanا  ايك  هفهت  بعد  ككا  مككهنو  ثثريشان ححهوطط ،  مارا  

house competition   ؛  انسس مارل  تو  ككهر  ككهنو  }
كايل  نانسس  منسس    ططككهوححو  ؛  ميطط صاف  هنيطط  كري  سكو

" تو  عامل  هبائي كهسس  ؛  هك   " ديسسس  تو  ميطط  كهاطط  جئيس؟
؛  متنسس  امي جوئيسس  هك  متيطط  { هاطط  برابر  غلطي  تو  متاري

راكهو،  هوسس  ايك    هر  رلز  متارا  ككهر  نسس  برابر  صاف
امي  كهي  نسس  عامل  هبائي  ححال   ".هتائي {  هفهت  ما تو صاف  هن

 . جائي ؛
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رتا  ا  هبائي  لهاطط  سي  ككذتثثححهي  هتوري  دير  بعد  مهو
هوئي ؛  هي  ديكهسس ؛  سوطط  هك  ككهوححا  هبائي  فكر ين 

كيم  ككهوححا   "ها ؛ ،  هي  ثثو؛  ؛  تحالة  ما  ككهر  نا  باهر  بي
     "ها  ححهو؟تهبائي  سوطط  ثثريشاين   ؛  متنسس ؟  كيم   ْا   بي

ايك  هفهت  بعد  مارا  عالقة  ما   "ئي  كهسس  ؛  هك     ككهوححا  هبا
؛  انسس  مارل  ككهر  ككهنو   competition صاف  ككهر  نو 

ككهوححو ؛  هت  سي  منسس فكر  هتائي ؛  انسس جو  اككر  منسس  
ا  هبائي  ككهوححا  تمهو"  نكايل  ديسسس  تو  ميطط  سوطط كريس ؟

ائي  متارل  ككهر  هبهاطط  " ي نسس  كهسس ؛  هبائي  نا  ككهر  نسس  ديكه
تو  ْاجسس    اككهوححو  ؛  ،  متيطط  رلز  صاف  راكهت{  تو  ككهنو

هبي   ا هبائيت، امي كهي  نسس مهو"يتْامثل  متاري  حالة  هن  هتا
 . لهاطط  سي  ححال جائي ؛
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 سس ثثححهي  هتوري دير بعد  صاف  هبائي  لهاطط  سي  ككذر
هبي  ككهوححا  هبائي  ين  حالة  ديكهي نسس  سؤال  كرسس ؛  هي 

مثل  جواب   {  ؛  هك  اهنسس  سوطط هتيو ،  ككهوححا  هبائي  هي
؛  هت  سي    competitionصاف  ككهر  نو  ْاثثسس  ؛  هك   

اهنسس  فكر  ؛  انسس  جو نكايل  ديسسس  تو   هي  كهاطط  جاسسس  ،  تو   
طط لميطط  متاري  مدد  كر  !ححلو" ؛  هك  صاف  هبائي  كهسس   

ححهوطط ، اثثنسس  بيوسس  ملي  نسس كرسو  تو  انشاءاهلل  هتئي 
تو هي  بيوسس  ملي  نسس  ككهين  حمنة  نا  ساهتسس ككهر  صاف  " جاسسس

هر  صاف  هتئي  جائي ؛  ،  كرسس ؛  انسس ايك  هفهت   ما   كك
 .انعا   ملسس ؛انسس ككهوححا  هبائي  نسس  ثثهلو  
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  اداء  كرسس ؛  هيصاف  هبائي  نو  ككهنو  شكر ككهوححا  هبائي 

هتائي ؛  هك  مهيشه   سانسس  اهنسس  اهين  غلطي  نو  احسا

صاف  رهؤل  جوئيسس  انسس  ككهر  هبي  رلز  صاف  راكهؤل  

جوئيسس  انسس تيوار  سي  مهيشه  ككهوححا هبائي  صاف رهسس ؛  

نو  ككهر  مهيشه  برابر  صاف  راكهسس  ؛  انسس  اهنو  نا   انسس  اه

  .هتئي  جائي ؛"  ححوكها هبائي"

 



 

Characters – Present & Future 
 

Contact Madrasah-tul-Ezziyah, Houston, TX at madrasah_ezziyah@yahoo.com 
 for more information. 

 
 

   

 اْلسو ائي عامل ائي عاقل ائي عابد ائي

 
 

 اللچي ائي خوش ائي گهوچا ائي چوكها ائي

  
  

 سخي ائي صادق ائي صابر ائي پنچات ائي

  
مسيت خور ذاكر ائي شجاع ائي شاكر ائي

 
انا ائي جهو ائي
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