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   سككال  انسس   هتو  رهتو  شري فوالدي ايك ما جنككل نا  افريقية     
  ككــئي  ْاوي ضعيفي اهنسس هوسس مككر  هتا،  ٌدرتا  ككهنا سي اهنا

    هك كيدو خيال دن ايك انسس .  الككو   كروا شكار كم   ككهنو انسس
 ميطط ما نزديك   تو  كروطط نظظيطط  شكار ميطط مثل ْا  اككر  جو

 كروطط سوطط ميطط هوسس  ، جئيس ككذري  ما حال نا ضعيفي
  . هتائي هن هبي تكليف انسس ملسس هبي   مجن سبب نا هج



منسس هرن نو شكا ر كروؤححهسس مككر ميطط تو ضعيف هتئي  - شري 
ككيو   ححهوطط ميطط شكار   نتهي كري سكـتو  مككر جو ميطط  امي 

اعالن كريس هك   منسس هج  هبي ســسال  نو شكار   الوي نسس ْاثثسسس 
تو  ميطط اهنسس امان  ْاثثيس  انسس اهنو   كوئي دن شكار  نظظيطط 

خاص دوست ؛،  تو    امان ين اللحح ما  نا  هرن سـسال . كروطط
هت  وقت ميطط هرن نو شكار . لئي ْاؤسسسنسس هرن ضرور سـسال  

 . كري لئيس 
 



 سي  زور انسس    ككيو ثثر ضضيكري ين جنككل هوا  تا مسكرا   شري
 ثثس ْا  انسس . ككـئي مححي ححل هل ما جانورو متام  انسس    غّرايو

   ْافة كــئي ، غّرايا  شري سي  َاحَحانـَـك  هك  الككا   كروا  واتو ما
 سكسس هوئي هبي امي  هن هن ! باهلل نعوذ ! ؟ سوطط ححهسس ْاوي

   هسسس؟ بنايو قانون نؤو واسطسس جنككل هك ححهسس
 طرف ححو نا   ضضيكري    جانور   متام هك هتئي  هن   دير هتوري انسس  

 -   هك ؛ كرسس سؤال نسس شري ككيا،انسس هتئي مجع
 ؛؟مهاري  طرف   كوئي حاجة  ْاثثنسس  



 



 ححهسس  جويئسس  امي  تو منسس ، هبائيو   ثثيارا   مارا اسس هن هن :شري
 سونححوطط امي   ميطط  تو رهسس سي امان  يظظاطط  جانورو سككال هك

 ْاثثسسس نسس   الوي  سـسلو لذيذ ايك منسس  هبي هج هك  ححهوطط
 نظظيطط  شكار دن كوئي انسس   ْاثثيس  امان ميطط اهنسس

 ...كروطط



ككهربائي ككيا ،  هي سككال  نا عزيز دوست ككهنا   ْا   سين سـسال 
 ...هرن   ثثاسسس ْاسرو ليوا ْايا 



   - ححند دنو   ككذرا   ، ايك  هرن اهنا ساهتيو    نسس كهسس   ححهسس  هك          
حفاظة  ما راكهسوطط؟ نسس ككهنا دنو  هتئي  ككيا  هجي  كتنا دن سـسال 

متام  جانورو   اهنسس دهونٌدي   رهيا  ححهسس ، اثثنسس  اهنسس شري  نسس ...
 متيطط سكال سوطط كهو ححهو؟.. سونثثي ديئسس ماري امي رأي  ححهسس 

 
اوثثر  اتنو  هبروسو كيدو ؛  انسس ْاسرو ليدو  سـسلو اثثنا هن : بيجو  هرن 

 ححهسس ، تو  اثثنسس   ْا  مثل عمل كـــئـي طرح كريئسس؟ متيطط سوطط 
 -:ثث فرماوسس ححهسس ْا   نا  كالم  نتهي سنا ؟؟؟ ع م   موالنا علي 

 ِبَك َخرًيا   َفَصدِّق  َظنَّه  ََّظن   َمن



ححهثثاوي نسس  نسس مككر     ْا  مثل سـسال :  تيجو  هرن  كهسس ححهسس         
 .راكهسوطط تو  شري    ا ثثنسس قتل كري ديسسس 

متيطط سوطط  كام فكر  كرو ححهو ؟ خدا  ثثر    : بيجو  هرن كهسس ححهسس 
نا فرمان  نسس ماهتسس  ححٌرهاؤسو    ع  م   توّكل راكهي   نسس   موالنا  علي  

 .تو   اثثنسس  كـئي  نظظيطط هتائي 
نسس      ظننا   سـسال اثثنا دوست  هاطط  ،  اثثنسس :  سككال   هرنو    

 .سححاؤسو 



هتورا   دنو   بعد  شري     اهين   ضعيفي  انسس بزرككي  نا سبب  هبوكو           
جككه ما  سي  حمفوظ  مري جائي  ححهسس   انسس  هت  بعد    سككال سـسال 

نكلي  نسس  جنككل  ما  ْازادككي   سي رهسس ححهسس   انسس كــئي  طرح  هرنو  
ْا   مثل    .نسس سححايو   اهين   ذكر   كرسس ححهسس   ظن   هي  هي  سككال نا   

عمل كروا سي هرنو   شري نا شكار سي بححي ككيا   انسس هت وقت   سي   
 .سككال جانورو امان سي رهيا 

 



جنككل دوسيت  هرنو    ين   سي ْا   مثل   
ما مشهور   هتئي    ككئي   انسس  متام   

. بين   ككئي   مثال   جانورو  واسطسس    





 من الكلمات النورانية

مانككوو هوئي مانككي لسس  كــئي هج : حاجة•
طلب كروي هوئي كري لسس   حاجة هج 

حسني داتار  ؛ حسني داتار هتا، 
 عجب شان نا حسني هتا 

مثل ائمة ين شانات ؛، {  هي: سونثثي•
تاهك اثثنا يظظاطط  نظر كرو تو امام حسني هي 

، سونثثياهنسس  وديعة  -حممد بن حنفية  
؛ ْاثث جانسس  ؛ هك كربال ما شظظادة 

، انسس  زين العابدين ْاثث نا ساهتـ ماري
 ؛،

 



تو كال نا دن ما حسني حسني كظظي نسس  :  حمفوظ•
مأمت كري ليجو، روئي ليجو، حسني حسني  

ين رات ما حسني نو كرجو، ْاج كظظي نسس  مأمت 
داعي متارا حق مادعاءكروطط ححهوطط،خدامتنسس  

 .راكهسس حمفوظ ْابادشادراكهسس، هر بالء سي 
تو مارا ! اسس  اْله العاملني ! اسس ثثروردككار :  ْافة•

فرزندو نسس  ْاباد راكهجسس، شاد راكهجسس،هي 
سككال نا مال ما، ْال ما بركة ْاثثجسس، هي سككال نسس  

دين دنيا ما سعداء كرجسس، هر بيماري سي ثثناه 
 .،سي اهنسس  بححاؤجسسْافة كرجسس، هر 
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