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.تيجو حصه يظظاطط سي شروع هتائي ؛  

اسس فرزندو متنسس ْاكظظاين ما ككهين مزه ْاؤيت هسسس،ححلوهوسس اثثنسس 
 بيجي كظظاين سنئيسس،

، بيجا حصه ما اثثن سككال هي سنوطط هك ححار دوستو،هرن، سـسلو
مثل اثثن سككال { كاححبو انسس بلبل ايك بيجانسس ككهين مدد كيدي،هي

 تعهبي ْاخوشي نا دنو ما ايك بيجا نسس مددكرواين نية كرئيسس،خدا
هوسس ححلو اثثنسس بيجي حكاية سنئيسس،.اثثين ْانية ما بركة ْاثثجو  

اسس كبوتر هبائي ْاسككلو ديكهتا ديكهتادوثثظظر سي سانج :بححاؤ كظظسس؛
هاطط هبائيو ميطط متنسس ايك ْارام ين :ي ككئي،كبوتر ْاسين نسس كظظسس؛هتئ

منسس مالو بناوا  جككه ما لئي جاؤطط،متيطط سككال منسس مددكرسو،



واسطسس الكريو ين ضرورة ثثرسس؛،اككر جو متيطط مارا واسطسس ايك 
 ايك الكري هبي لئي ْاؤسو تو منسس مالو بناوا ما ككهين ْاساين رهسسس،

ضرور مهيطط متاري مدد كرسوطط،مهنا تو متيطط ايك :ؤ كظظسس؛ بححا
 .بيجا نسس مدد كروا ين كظظاين سناوي

سككال فرزندوهي  الكريو مجع كيدي انسس الكريو لئي نسس سككال كبوتر 
 وساهتسس ححال،كبوتر ُاري نسس رستو بتاوسس ؛،تاهك عبداهلل هبائي ن

ا باهر ايك كوو هتو وهاطط سككال ككهر نظر ْايو ،عبداهلل هبائي نا ككهر ن
بيتهي ككيا،سككال هي ثثاين ثثيدو انسس ْارام كري رهيا؛ ،



اتناما كبوتر ديكهسس؛ هك عبداهلل هبائي ككهنا ُاداس بيتها؛،انسس 
روئي رهيا؛،كبوتر ُاري نسس عبداهلل هبائي نا ثثاسسس ْاوي نسس 

ميطط ككئي كالسس  اسس عبداهلل هبائي:عبداهلل هبائي نسس ثثوححهسس؛
سي ْايو هت وقت تو متيطط ككهنا خوش هتا ْاجسس متيطط اتنا ُاداس  مدينة 

؟كيم ححهو

ماراثثاسسس ايك اححهي مرغي هيت، :عبداهلل هبائي جواب دسس؛
سونا نو ايك بيضة ْاثثيت هيت،ميطط هي ُسّنا نابيضة  روز  هج منسس هر

تو هتو، مككر مارا بئريو ويححي نسس اححهي اححهي ححيزو خريدي نسس الؤ
هي اللحح نا سبب امي سوححو هك روزايك ايك بيضة ليواكرتا ميطط اهنو 
ثثيت كاثثي نسس ايك ساهتـ ما سككال بيضة كيم هن لئي لووطط،انسس دنيا ما 
سككال كرتا مالدار كيم هن هتئي جاؤطط،امي سوححي نسس مارا بئريوهي 



سس ماري ناكهي،ْا ديكهي نسس مرغي نو ثثيت كاثثي ناكهو،انسس مرغي ن
اسس صفية اللحح ما متيطط مرغي نسس :ميطط مارا بئريو نسس ككهناغصه ما كظظيو

 ماري ناكهي هوسس تو اثثنسس ايك هبي بيضة نظظيطط ملسس،

ارسس ْاكتين خراب وات ؛،اللحح نا سبب تو مرغي :كبوتر كظظسس؛
 هبي ككئي انسس بيضة هبي ككيا،

 :وتر بححاؤ نا نزديك ْاوينسس بححاؤ نسس كظظسس؛ْاوات ُسين نسس وه كب

بححاؤ متيطط هتاكي هن ككيا هوئي تو سووا ثثظظال ايك نصيحة ين وات 
كظظوطط؟ْاعبداهلل هبائي هج نا ككهر نا ثثاسسس اثثنسس ْايا؛ ،هي عبداهلل 

، هبائي ثثاسسس ايك مرغي هيت ، هج هر روزُسّنانو بيضة ْاثثيت هيت
اهنا بئريو هي امي سوححوهك سككال بيضة ساهتسس ملي جائي تو ميطط كتين 



مالدارهتئي جئيس،امي اللحح نا سبب وه بئريو هي مرغي نو ثثيت كاثثي 
ْامثل اللحح !اسس بححاؤ:ناكهو، ْامثل كظظي نسس كبوتر بححاؤ نسس ثثوححهسس؛

ر هبائي مهنسس خرب نتهي اسس كبوت:كروو برابر كظظوائسس؟بححاؤ كظظسس؛
عبداهلل هبائي  ْامثل اللحح كروا سي:كبوتر كظظسس؛ متيطط  مهنسس بتاؤسو؟

نا ثثاسسس هج مرغي هيت هي هبي مري ككئي انسس اهنا ثثيت ما سي تو بيضة 
نظظيطط تو ديكهواللحح نا سبب ايك بيضة ملتو هتو هوسس نظظيطط { نكال 

روي جوئيسس ،انسس هاطط برابر ؛ ْامثل اللحح هن ك:ملسس ،بححاؤ كظظسس؛
اللحح كروا سي سككلو ححلو  جتنو ملسس اهنا سي خوش هتاوو جوئيسس،

.جائي؛  

 كوئي هبي ححيز ما كرسو هن اللحح

هن هتاسسس فائدة كرسو جو اللحح 



  هج اللحح كرسسس اهنسس ثثرسسس دنده

 ثثرسس دنده هت ثثظظال سدهرو اسس بنده

فرماوسس؛ صلع رسول اهلل .كبوتر كظظسس؛ هاطط بالكل برابر؛
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اهوو خزاهن ؛ هج كوئي دن   سنتوش راكهوو"دف

نا ثثيارا فرزندو ط ع اسس سيدناحممد برهان الدين . متام نظظيطط هتائي
ائي ْاكظظاين ما اثثنسس امي مسجهـ ثثري هك اللحح كروا سي سوطط اجنام هت

؛،هت سي مهيشه ياد راكهجو متارا ثثاسسس جتنوهوئي اهنا اوثثر شكر 
كرجو،اللحح هن كرجو،انسس متارابيجادوستونسس هبي كظظجوهك مهيطط 

ْاتعبدات نا دنوما امي سيكهاهك اللحح كرواماسوطط نقصان هتائي؛،انسس 
سوطط فائدة هتائي؛، شكركرواما



كريس انسس اللحح نظظيطط ميطط هبي مهيشه شكر :كبوتر كظظسس؛
 .ما ملسوططPartكروطط،هوسس اثثنسس بيجا

خدا حافظ 


