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!Urghh كيوو دن هتو ،هر روز نا جيم ميططside   ثثر
كروا   underlineي هيت، ْاج نا دن ما منسس فقط ثثٌر

سي تو  اميمة بظظن هي اتنو  قلم واسطسس استعمال كروا ما ْايا انسس 
 !اتنو لكهو 

 ما اهوو تو سوطط ؛؟قلم 
 سوطط اميمة بظظن اهنو بححثثن هبويل ككيا؟  
 تو مارا سي سيكهو، ا،ب،ت،ث  
  join the dots  تو ميطط كرتو هتو ، عجيب و غريب

drawings تو مارا سي كيدي. 



 واسطسس اهنا ْاوسس خط بظظتر  هك حىت
 كري زمخي ناكهي ححهيلي منسس

 .ناكهي
      ؛،  صرب  انسس مننتائي اتين ما مارا

     sharpener ححهيالئي سي 
  بيككاري كام   rubber ،ططححهو ؤططجا

 مهيشه.نتهي بوليت ئيــــك هبي  تو دسس
 .ححهوطط كروطط خدمة ين مالك مارا



 نسس  لئي قلم نوي ايك ما كمره هوا هتاتا خوش بظظن اميمة ما اتنا
 اْ ديدي موكي ثثاسسس ناpencil ساهتسس قلم  بيوسس اهنسس انسس ْايا

 اهنسس قلمو تني بسس .ككئي هتئي زده غم pencil نسس ديكهي
 غصة هجي pencil تو  ححهو؟ كيم لضضكاوينسس    منهـ  ْام ؛ ثثوححهسس

                                                                                               .ككـئي ححلي انسس ككــئي هتئي



هوسس تو ميطط ْا "ين ْاكك ما جلتا هووا سونححوا الككي  حسدانسس 
 ".رهيس جنو كام بيككاري نسس  قلمو

هي هج  لكهو هتو هت   نسس  قلمو متام رات هي حمنة كيدي  انسس  
بديل ديدو ْا حمنة  نا  سبب فجر لكك هي ككهين هتاكي ككئي انسس  

 .ناهين هتئي ككئي 



اهين نوك هبي ضضوضضي ككئي هتكان نا سبب هي 
 .ظظري نيند ما سوئي ككئي  كِك

نسس ديكهي  نسس  pencilفجر ما اميمة  بظظن هي ْا ناهين  
 .كححرا نا دّبا ما ثثهينكي ديدي



pencil الككي واُر سي زور زور نسس ككهربائي .  
 دوستو اهنا سين وزاري ْاه اهين ، الككي كروا افسوس

  نو واُر الككا ديوا والسِد نسس ْاوي نزديك ،اهناقلمو–
 . الككا واهثثوحح سبب

  منسس" اصصهي بويل سي ندامةpencil تيوارسس 
  انسس كيدو حسد نسس سككال متنسس ميطط !كرجو معاف

 !بككارو كام متارو نسس جاككي رات متام



ما سي هج مظظوصصا هتا هي كظظسس ؛ هك   pensتو هي سككال 
بظظن متيطط هي ْا مثل سوطط كام كيدو ، اثثن سككالتو ايك  "

 .خاندان نا ؛ بلكه متيطط تو مهارا سككال ما منايا ححهو
مهنسس تو فقط لكهواما استعمال كرسس ؛ انسس متيطط تو اهنا 

هبي كرو ححهو هر   drawing, underlineساهتسس 
 .جككه ساهتسس رهو ححهو



 متيطط هك ححهو دار وفاء اتنا تو متيطط
 هبي نسس mistake ين مالك متارا

  انسس . ححهو سكو كراوي درست
  هتئي كم هبي هتوري نوك متاري

   نوا   ثثورا  نسس  هتئي  تيز متيطط  تو  جائي
 refill   مهاري اككر انسس   ححهوؤجا بين

  { ترت تو مهنسس تو جائي هتئي ختم
 . ؛ ْاوسس ما نكواظظيثث ما  كححرا



نو   pencilهتوٌري دير هن هتئي هك 
ماهتو ُد كهوا   الككو انسس جيوارسس هي  ْانكهـ 

كهويل تو اهنسس اهنا دوست  
sharpener  نظر ْايا هج نا سبب هي

ككهين خوش هتئي ككئي انسس اهنسس معلوم 
هتيو هك هي اهين حالة ما صحيح سامل باقي 

 .؛ 
 



 شكر  هتو سثثنو اهنو هي  هتو  ديكهو هج هي انسس
 كيدو ياد قول  نو صلع اهلل رسول هوا كرتا

 -هك
 ارالّن ُلتأُك اَمَك ناتَساحَل ُليأُك دَساحَل َنِا

  -  بَطاحَل
 جيم ؛ جائي كهائي نسس حسنات حسد

 عزم امي   هي انسس  ؛ جائي كهائي نسس الكٌرا ْاكك
 يططظظن حسد قتو كوئي هي  كسس كيدو
 .كرسس



 من الكلمات النورانية                                                            
كوئي ين طاقة نتهي هك ْا مثل صرب كرسس       آه      هي تو :صرب

كري  صرب{ هي شان نا ؛، هي ص ع      خدا نا ويل حسني 
 .سكسس

 مانككسس مال ،ث ت ب ا كظظسس سوطط ما مسخري: ث ت ب ا
 !متيطط؟ ححهو كظظو امي نسس مال ؛ جوئيسس ثثئيسه سوطط ثثيسسس،

 .ححهو ححاهو كروا ذليل نسس مال سوطط

!  رسول اهلل ــ  امري املؤمنني نسس فرماوسس ؛ هك اسس علي
هك هج ْاثث   كونا ثثر ككهنو هتيو؟ سخت هتيو؟ غصةخدا نو 

 نسس عداوة كرسس انسس ْاثث نا فرزندو نسس عداوة كرسس

:غصة  



هن هوئي،كرب هن  حسددل صاف هوئي، 
هوئي، كينة هن هوئي، حرص هن هوئي،  

 .اديكهائي هن هوئي، مزاج ما لطافة هوئي

 هك ؛ كريئسس شكر  نو خدا انسس محد نو خدا
 نا بكاء انسس عزاء نا حسني ما دنو اْ اثثنسس هي خدا
   .؛ كيدي عطاء نعمة ين حسنة اسوة سبب

 زور اتين كرجو، مامت سي شان اهوي
  سينه متارا فرشتاؤ هك كرجو زين سينه سي

 .دسس لكهي حسني يا سي قلم  ين نور ثثر

 :حسد

 :شكر

 :قلم
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