




 روز فجر ما دانت هبائي ْانكهو  نسس نظظنسس ؛ 
اسس  ْ انكهـ   ذرا  ديكهو هك متارا ما كتنو : هي كظظسس ؛  هك 

ححلو هوسس انككوليا ما جئيسس انسسْ ا مثل بويل  .    كححرو ؛  
 بويل نسس اهنسس انككوليا ما لئي جائي ؛   



انككوليا ما  ْ ارسي نا سامنسس          

متنسس كظظاطط ححشمه بغري ديكها سسس ،متيطط تو اهنا ! ارسس 
نـظر هبا ئي متارا  اوثثر كـتـنو . نتهي{ بغري كــئي كام نا 

متنسس ححشمه  branded جويئسس ؛ . خرححو كرسس ؛ 
متيطط ككهنا  !!  هبي مانككو ححهو Lensهبي انسس هوسس 

 مظظنككا ححهو



 نسس  ْانكـهـ  باوجود هت ؛ وانكا ككهنا دانت نا هبائي نظر
   ؛ نظظنسس

 واسطسس (office)ْافس هبائي نظر روز ايك هوسس
 اهنا ككيا كِكري تو كهادي هتوكر ما رسهت انسس ِنكال،

   ككيو ضضوضضي دانت نو وححما  اهنو سبب



 ْارسي تو هتيا كهٌرا سامنسس نا ْارسي هبائي نظر راتسس هي
   ؟ ككيا ضضوضضي كيم متيطط  !دانت هبائي اسس كظظسس؛

  ْانكهـ ! نسس هتا بولتا سامنسس مارا روز نسس  ْانكهـ متيطط ديكهو
 صرب انسس  ْاثثو هن جواب ححهواثث متنسس هبي  وقت كوئي هي

   رهيا كرتا



 !مانككي معايف تاهك هتيو احساس نسس هبائي دانت هوسس
   ُاهتا بويل هبائي ْْارسي   وقت هت

 …نظظنو نسس جانو اثثنا تو نظظنو! هبائي اسس

 :هي فرمايو هك  صلعهج مثل رسول اهلل 
َينُظُر َاَحُدُكم الَقْذى ِفي َعنِي َاِخهي َوَيَدُع اجَلَزَع ِفي 

 َعيِنه



 فحوى
متارا   ايك اهنا هبائي ين ْ ْانكهـ    ماِ تنكو  ديكهسس ؛،  
   مككر ثثوتاين ْانكهـ ما كهجوري نا هتر نسس رهوا دسس ؛

 

One of you notices a speck of straw in 

his brothers eye but ignores the trunk 

of a date palm in his owns. He notices 

the smallest imperfections of others 

but ignores significant ones in himself. 



 من الكلمات النورانية

هوئي، روو هن آؤتو هوئي اهنسس   جاندل هوئي، سخت سخت •
ـ بناوو سظظل كري   آثثجورووا جيوو منه

ثثر تو لعنة ؛، ْاجسس  ككهنا  لوككو بالء  سي صاف هتئي ححكا وياج •
؛ امي  خرب  ثثٌرسس   ؛ هك  كتنو    احساس؛، انسس  هي سككال نسس  امي 

 ؛ْاجسس   سكون 



 ما ؛،خمتصر مشظظور ذكر هي ؛ هتائي نازل مائدة ثثر ثثنجنت•
  مال، مقداد ما رسهت ثثدهارا،  نسس لئي دينار علي  هك  كريئسس ذكر

   ... الككا، رووا علي  نسس ديكهي حالة اهين
 امري عمر ححهوطط،  مانككوطط معايف  ميطط هك كيدو عذر ثثاححهو تو•
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