
 هاهتو ما هاهتـ                                         
دوستو نوساهتـ                                              





 . هتا رهيا روئي سارة دكري دن ايك
   ؟  دكرا هتيو سوطط طط ثثوححهو اهنسس هي ماطط اهنا                                    

 جهككرو ساهتسس دوستو ْاجسس اّما: كظظسس؛ سارة                             
 نظظيطط ساهتسس لوككو هي ميطط هوسس......., هتيو

 !!!!! كرتا نظظيطط {حمبة  سي مارا سككال هي رهوطط

 



  هوا موكا ثثر table اهنا نظر ين ماطط اهنا ما اتنا 
compass boxثثٌري ثثر...... 

 متنسس ْاجسس دكري ثثياري  ححلو  كظظيو هي ماطط اهنا    
 : …ححهوطط طط سناؤ حكاية ايك

 



 .…ككهرما ايك

scale,sharpener, eraser,pencilهتا رهتا  
 بسر زندككي خوشحال ساهتسس بيسرا ايك،

 كرتاهتا مدد مهيشه نسس   بيسرا ايك هتا، كرتا
. 
 



ساهتسس مهيطط رهئيسس 
 ححهضضا هن ثثرئيسس                                                   



 ,ُدكهسس ماهتو نوpencil دن كوئي اككر
 ، كرسس دور تكليف اهين  sharpener تو 

         تو هتائي خطاء كوئي سي pencil اككر مثل {هي  

 eraser لسس كري درست اهنسس ، 
  تو هوئي جاوؤ سيدهو نسس pencil جيوارسس
scale  جائي  هتئي حاضر ما مدد اهين… 

 



 pencil ما خوشي eraserدن ايك 
 .؛  ْاوسس طرف

 ككراوي نسس pencil ما لككاوا ككلسس اهنسس انسس 
 دسس؛،

 .؛ جائي صصوصٌصي   ماهتو  اهنو امها 



 كظظسس امي انسس  ْاوسس؛  غصة نسس  pencil  تو
 كتنو منسس سبب متارا كيدو سوطط متيطط اْ هك ؛

 {  رهوو ساهتسس متارا منسس هوسس. هتيو نقصان
 انسس ،وححه ححكا كري هبي ثثظظلسس متيطط اْ نتهي
 جائي؛ ححال نسس ححهوٌري ككهر  ما غصة غصة

 ْاوي غصة هبي نسسeraser ثثر وات هي انسس
 .جائي؛



 Sharpener نسس ْاوي eraserنسس 
 متيطط هبائيeraser   هك ؛ مسجهاوسس

 نو بيوسس متارا جهككرو هنpencil   انسس
 ساهتسس اثثنسس انسس ؛ سي بيجا ايك وجود

 . ؛ ملسس خوشي { ما رهوا



 اكيال  هي ؛ جائي ححال نسس يححهوٌر ككهر هج pencil وهاطط
  اهنسس سكسس، ححلي هك نتهي طاقة امها  .؛  ثثهرسس

sharpener؛ ضرورة ين. 
 pencil ؛  جائي ككري  هي سبب هي ؛ ْاوسس ححّكر نسس 



 تو ؛ ْاوسس هوش نسس ثثينسل  وقت هج بعد وقت هتورا
 . ؛ ساهتسس اهنا دوست تينسس اهنا  هك ديكهسس؛

 ما  ْانكهـ ين ثثينسل  نسس ديكهي ؛ْا رهيا راكهي خيال اهنو
 لككاوي ككلسس نسسeraser ثثينسل  انسس جائي؛ ْاوي ْانسو

 .لسس؛



 .هتيو اثر ككهنو ثثر دل نا سارة نسس سين حكاية ْا
 اتنا  مارا ميطط طرح كئي ثثر وات  ناهين ين مثل اْ هك  كظظيو امي هي

 طط؟ دوؤ موكي نسس دوستو عزيز
 ْاوي ياد  شريف ْاحديث ين صلع اهلل رسول منسس ْاجسس                               

 :هك ككئي
 ابَذَع   ُةرَقالُف َو ةمَحَرََ ُةاَعَملََاَ 

 ؛خدا كظظسس انسس الككا  جاوا نسس ُاهتي سارة نسس كري ْاخيال           
 !!!!اّما حافظ

 دكزا؟ ححهو جاؤ كظظاطط ثثوححهو اّماهي اهنا 
 ,scale, eraser دوستو مارا ميطط اّما ؛ كظظسس سارة            

sharpenerححهوطط جاؤطط ملوا ككلسس نسس!!! 





•     

 من الكلمات النورانية
 هي سككال ْاج ؛، خوشي ككهين  نسس حممد ْال مملوك:حمبة
 مظظمانو اْ ما، كروا تيار  نسس مسجد اْ ؛، كيدي حمبة ككهين

 دن ككهنا ؟ كيم مسائي ما جككه اْ هيت، خرب ؛ ْاؤنار سككال
 ؛ هتيو تيار سككلو ْا  سي  سرعة شتايب ككهين  نسس كري كام لكك

 
 ذباب، هتو مكّهو ؛،ايك حكاية لطيف ايك : حكاية 

 كظظيو  نسس ْاوي  ثثاسسس سردار نا ثثرواهن ؛،  كظظسس ذباب ما عريب
  متيطط هك كظظيو هي سردار تو كرو شامل ما مجاعة متاري  منسس هك

 سي متارا سكو، هتئي  نظظيطط شامل ما مجاعة مهاري
 سكسس بين  نظظيطط مثل مهاري

 
 
 



نسس  جاري كرو، خدا ْانسو  متارا ! مؤمنني اسس  : رمحة 
نا احسان نو حق سوطط  ؛ ؟ كرجوحسني رمحة تعاىل متنسس  

هك كفر هن هتئي سكسس، ْاثث نا شظظادة نو فضل كوئي انكار هن 
 ،كري سكسس

عظمى اثثنسس  خبشي ؛، دعاة نعمة خدا تعاىل هي ْا :  نعمة
كرام نا تابعني اثثنسس  كيدا ؛، هي سككال ين حمبة اخالص 

 احلبسي كرنار هل الدين اال 
هتئي، ْادم هي توبة كيدي، تو اثثنسس   خطاءْادم سي : خطاء

هبي مريب نا نزديك ْاوي نسس، ماهتو جهكاوي دو، مني 
 جاو، سجدة دئي دو،  
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