




  صباح  اخلري

ره  ظظححغرة  هبائي  ْاجسس متارا   !  ْاهاهاها
خوشي  ديكهائي ححهسس{  ثثر  الكك  

روز  متيطط منسس جنككل ين واتو  كرو 
.يسظظححهو  ْاجسس ميطط متنسس ك  

 ؟هوكيم  حح 

طط ميْاجسس !   نظظبْاجسس  مارو   وارو  ححهسس  بلبل  
جنككل  ما  جئيسار   و{  ليظظثث   

ْاجسس متارو  شوق  ثثورو  هتاسسس  !  سوطط  وات  كرو  ححهو؟
 متارا  مالك  متنسس  شكار   واسطسس لئي جاسسس

كرجوه  مزهاطط هاطط ضرور  ححلو  ككهين    



ميطط تو متارا سي عجب هتئي ميطط اوثثر سي ديكهو 
متنسس درة هي هك متارا مالك نو نشاهن هن الككو تو 

.ماري ديدو انسس اتري نسس ححال ككيا  

غرة  هبائي  ميطط    ْاجسس   جنككل   ما  هج 
.ديكهو  اهنا  سي  ميطط  ككهين   عجب  هتئي  

اوثثر  ديكهو  .   تازي  تازي  هواء   هيت!   ميطط  هبي
ككهنا الكك الكك . تو هريايل نيححسس ديكهو تو هريايل

هر ايك ثثر الكك رنكك نا ثثهل ثثهول هتا .  جهاٌرو هتا
انسس هر طرف سي . هر ايك ين الكك خوشبو هيت

.واز  ْاؤتو هتوغنة نو ْا  



مهنسس ككهنا وقت لكك ن ظظبهاطط بلبل 
ثثححهي . هن ديكهايو{ كوئي جانور 

ايك هرن ديكهايو اهنا اوثثر سفيد 
 تثثكا هتا انسس ماهتا ثثر سينككٌرا هتا

وائيظظكاهنسس ححيتل   

هتيو امي هك مارا مالك هي ححيتل ين طرف 
مككر هي ححوكي ككيو انسس .  نشانو لككايو

هت سي مارا . ححيتل هبائي هباككي ككيا
.مالك نسس غصة ْاوي ككيو انسس هي ححال ككيا  



منسس فكر هتاوا الككي تو . ككهين دير هتئي ككئي مارا مالك ثثاححها هن ْايا
منسس "ْايو واز ْااتين وار ما مارا مالك نو . ميطط اهنسس ٌدهونٌدوا ككيو

هك مارا ديكهو ميطط امي .تو ميطط اهين طرف هباككو" كوئي بححاؤ
مالك زمني ثثر ككرا هوا ححهسس انسس سامنسس ايك ذئب ححهسس هج نا 
مهوصصا مهوصصا دانت ححهسس ديكهواما ككهنو ٌدراؤنو  الككسس ححهسس انسس هي 

ميطط مارا مالك نا ْاككل جئي نسس حفاظة .محلة كروانسس تيار ححهسس
ذئب هي محلة كيدو تو ميطط مارا ْاككسس نا ثثاؤطط . كروانسس كهٌرو هتئي ككيو

.اونححا كري نسس اهنسس ثثححهاٌري ديدا تو هي دم دباوي نسس هباككي ككيو  



.كروو ككهنو مشكل ححهسساحسان   

متارا ححهوطط  ططمتاري شجاعة ين داد  دؤ ميطط !  واه 
.ححهوطط ططاحسان ين داد  دؤ   

احسن اىل :" فرماوسس ححهسس ص عامري املؤمنني 
"من اساء اليك  

هاطط  ميطط هي ديكهوو مككر منسس عجب امي الككسس ححهسس هك متارا 
.مالك متنسس مارسس ححهسس انسس متيطط اهنسس بححاؤ ححهو  



غرة هبائي ين ْا وات متام جنككل ما ثثهيالئي 
نا نام سي احسان  ككئي انسس هت دن سي غرة

.مشهور هتئي ككيا  



 من الكلمات النورانية
 

؛، هج موىل نا واسطسس  احسان  هي ْا موىل نو –ْاج ْا جملس ما مجع هتيا ؛ اثثن - احسان
ما امي " حبر فضل كبري"ْاثث  نا باواجي صاحب سيدنا طاهر سيف الدين هي الرسالة الشريفة 

؛،" الفىت الكامل والعامل العامل والشيخ الفاضل"فرمايو هك هي   
 

كالسس  عاشوراء نا دن سوطط بننار ؛ هي سككلو ْاثث نا سامنسس  ؛، ْاثث كرسي ثثر ْاؤيت -عجب  
تشريف راكهسس  ؛، جملس رححيلي ؛، متام اهل بيت اصحاب سككال ْاس ثثاس بيضضها هوا 

هي جملس ين شان هسسس،عجب ؛ حسني نا سايا ما،   
 

حسني نو نام نوح ع م ثثٌرو، مالك  ين فجر هتئي، حسني ع م سفينة ناعاشوراء -مالك
حسني ع م عجب قرار سي بيضضها هوا ؛، متام لوككو قرار سي بيضضها هوا ؛، موج سامنسس  نظر 

  ْاوسس  ؛، هباالؤ ين نوك ما موج ؛، تلوار ين دهارو  ما موج ؛، 
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