
 مرححا ين جوري





 هري دوست خاص اهنا بظظن مرححي الل
 ما ضضوكري ين سزبي ساهتسس بظظن مرححي

 ككهين درميان نا بيوسس هي .هتا رهيا رمي
 ين بيوسس هي انسس هيت دوسيت ككظظري
 بيوسس هي . هيت مشهور دمهال انسس دوسيت

   هتا هبي  هبائي طماطر مهوضضا ساهتسس نا

 {ايك وححما نا    سزبيو  سككال
 كونو هك هتاتو جهككرو ثثر وات
      كون انسس ؛ بظظتر زيادة سواد

   ! كرسسس خوش نسس دهنياين يادةز
 



 ما سزبيو ، ْايو   هاهتـ ايك ما ضضوكري اححانك دن ايك  
  ْاجسس    ؛ كرسس اعالن امي ثثالك ، ككـئي مححي ححل هل

 سككال   ؛ اليا تشريف ما (كححن) رسوال خود دهنياين
 دهنياين هك هوا كرتا ق شو كودواالككا،امي ثثر بيجا ايك

 سزبيو ايك بعد ايك ، لسس لئي ما  هاهتـ اهنسس زليخه
 خوشي بيوسس ، الككو هاهتـ ثثر جوري ين مرححا تاهك نكايل

 ما ثثيضض نا انسان {ساهتـسس ثثاححها اثثنسس هك مال ككلسس ما
 !جاسو



  ، موكو كروانسس ككرم تيل ثثر ححوهلا هي  زليخة
 نسس  بظظن مرححي الل   ما تيل ككرم ككرم انسس

 سبب نا هج الككو  ححضضكو نسس مرححا ، ناكهو
 ،اتنو الككي ُاححهلوا هي  انسس ْايو غصة اهنسس
 ديدي،نتيجه ماري الت نسس تيل هك غصة

 ححضضكو زوردار نو تيل نسس بائي زليخة  ما
 . الككو



 ارادة امي نسس ْايا  ما  غصة بائي  زليخة سبب نا الككوا  ححـضضكو 
 هنيطط ما كرائي نا  مجن نسس بظظن هري هوسس هك كيدو

 رووا ثثر جدائي نا مرححي الل بظظن هري تو  ناكهسس،
   . هتا رهيا ديكهي هبائي مهوضضا سككلو  ْا  ككـئي، الككي



 الل  هي  هج ناكهو ما كٌرائي هي  بائي زليخة نسس مهوضضاهبائي هوسس
 نسس  بائي زليخة سبب نا غصة متارا كسس كيدي خرب نسس  مرححي
 .كرسس نظظيطط استعمال نسس  بظظن هري هوسس انسس الككو ححتكو
 ختم ما ككهٌري ايك دوسيت ين ،ورسو هتيو نقصان {متنسس
 ْاثث هك ككيا؟ هبويل كيم قول نو  صلع اهلل رسول متيطط .ككـئي هتئي

   :؛ فرماوسس

 ِاذا َغِضبَت َفاسُكت َعن َشر ٍّ
جيوارسس متنسس غصة ْا وسس تو شر سي 

 روكي جاؤ
 



 زور زور نسس ُسين خرب زده غم ْا
 هك  نسس  سوححي امي الككا رووا سي

 سي دوست ثثيارا مارا هوسس
 هتائي نظظيطط مالقات دن كوئي

 هك ككيو هتئي احساس انسس

   دوست مارا سبب نا غصة مارا
  مارو انسس نو دهنياين مارا نو،

 امي ما دل انسس ككيو هتئي نقصان
 نا انسان هوسس هك كيدو عزم
  نظظيطط طوفان نسس جئي ما ثثيضض

 .كروطط



 من الكلمات النورانية 

      هك كيم ؛، رومال الل ما هاهتـ نا ْاثث  -هاهتـ•
 روئي ْانسو نا خون

 يارو  بسس  ْاجسس م ع حسني شظظزاده نا فاطمة - رمكك•
   ؛ هوا ككرا ثثر رييت ككرم ما كربال ؛، ياور
 بركة ين نام نا ثثرحسني نياز ين حسني- هرا•

 ؛، بركة ين الزمان امام فرزند اهنا سي
 هبرا هرا هرا اثثن سي بركة اهين العظيم واهلل

  هبرا
 



  ثثر ككهوٌرا  نسس ككرامي ْاقاء ديكهو، هي زينب- ديكهي•
  رهيا ديكهي طرف ححو سي هت نتهي، بضضهاؤنار كوئي

   .؛
  واسطسس مأمت  انسس بكاء ذكر، ين حسني سككال -رؤو•

 امي هبي  متيطط كرجو، تيار  نسس سككال هتاجو، تيار
 كرو مأمت  انسس رؤو سي زور زور هك كهجو،
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