




 ين  باز انسس شريخان ما جنككل نا افريقية  دور ححهسس وات ين ثثظظال  ورسو
  باز ، كرسس ِشكار جساهتسس انسس  رهتا ساهتسس هتي،مهيشة دوسيت ككظظري

 نا نظر تيز اهين هك كرسس،كيم مدد ما كروا شكار نسس شريخان وقت هر
 شريخان هج جائي، ديكهائي هبي جانورو ناهنا جيوا سـسله سبب

 هتائي، مشكل ما دهوندوا نسس

 .ككذارتا زندككي حال خوش انسس مجتا ساهتسس بيوسس مثل ْا
 



 بارش سخت ككهنو بداليو،انسس موسم دن ايك هوسس
 هتئي مشكل ملوو شكار نسس شريخان سبب نا هتيو،هج

 سككال سبب نا رهيو،بارش لكك دن بسس حال ككيو،ْا
 .ككيا حُحهثثائي جانورو

 



 حُحهثثائيلو ما  يو جهاٌر سـسله ايك نسس باز سي مشكل بعد دهوندوا ككهنو
 ... سونححو امي  هي  باز وقت اْ ْايو،هوسس نظر

 كفاية نسس شري دوست مارا تو مجيئسس ساهتسس بيوسس مهيطط اككر نسس    شكار  ْا  "
 "جاسـسس رهي هبوكو هي انسس هتائي نظظيطط

 حتب ما لغريك احبب "ككئي ْاوي  ياد حديث اْ ين  اهلل رسول اهنسس
 "لنفسك

 ..ححهسس لسس كري اختيار ثثر جان ثثوتانا نسس  شريخان  -  باز نسس كري خيال ْا

 



 ...ححهسس ْاوسس ثثاسسس شريخان انسس

  سوطط واسطسس متارا ميطط جو  !هبائي شريخان !هبائي شريخان  :  باز
 !!ححهوطط اليو

 .ححهسس هتائي خوش ككهنو نسس ديكهي مجن ما حالة ين هبوك شريخان
 !مجيئسس ساهتسس اثثنسس ححلو ححلو ! واه ارسس : شريخان

 .ححكو مجي تو ميطط ححهوطط، اليو واسطسس تومتارا ْا   !هن هن :  باز
 



 ...بعد وقت هتوٌرا

 ححهسس، ْاوسس  ثثكـٌروا نسس     باز شكاري ايك نو باز ما جنككل 
 هوئي مشغول ما كام اهنا  هي ، هيت هن خرب ين وات اْ نسس باز

 ...ححهسس لسس ثثكــٌري اهنسس شكاري انسس ححهسس

 



 " !بححاؤ ! بححاؤ"...ححهسس دسس  نداء واسطسس مدد   باز
 اولكهي انسس  ححهسس ثثظظنححسس ْاواز  نو باز ما كانو نا شريخان

  .ححهسس ما مصيبة  باز دوست اهنو هك ححهسس جائي
 



 هباككسس سي تيزي  كروا مدد نسس باز شريخان وقت  {هت
 ككهربائي ايكدم تو ححهسس ديكهسس نسس شريخان شكاري ححهسس،جيوارسس

 ...ححهسس جائي بححي  باز انسس ححهسس، جائي هباككي سي وهاطط نسس

 بيجا كوئي اثثنسس اككر هك ، ححهسس هتائي احساس امي نسس باز وقت  هت
 .ححهسس {ْاثثسس  جزاء اهين  تعخدا تو ، كريئسس اححهو واسطسس

 .جوئيسس رهوؤ كرتا مدد اثثنسس
 "ِلَنفِسَك ُتِحُب َما ِلَغرِيَك ِاحِبب" :حديث

 







 من الكلمات النورانية

 مسكني، فقري،     حممد ْال مملوك ! حسني  عزاداران  اسس !ْاه :مدد
  ثثٌرهوطط شظظادة ين حسني داعي نو حسني غالم ادىن نو حسني حقري،

 .ححهوطط  مانككوطط مدد ثثظظال هت  ثثٌرهوطط  شظظادة     ْاه ححهوطط،
 

 ..ثثدهارو ْاثث ! صاحب باواجي      هك كيدي نداء هي اكرب :نداء
 

 ..نتهي كوئي ؟ كون كهودنار قرب ؛  كرسس نظر طرف ححو حسني :نظر
 

 يا جاككتا سوتا بيضضهتا اضضهتا رهسس، مشغول ما ذكر ين حسني وقت هر :مشغول
 هوئي زبان ورد كلمة نو حسني

 

 

 



   ؛،انسس ككسس اُ هبي ما ككرمي  انسس ؛  ككسس  اُ هبي ما ضضهنٌدي ححاول :موسم
 .؛  ككسس اُ هبي ما موسم - ين ثثانكهر

 
 مارا  ميطط هك ما خيال ؛، رهيا لرزي ؛ بيضضها ثثر ككهوٌرا ُحر :اختيار

 ؛، نور طرف ايك  انسس ؛، ْاكك طرف ايك  ْاثثوطط  اختيار  نسس جان
   جاؤطط، ويل طرف نور هك  ححهوطط  كروطط فصل  ميطط  ححهيلسس

 
 بيمار ايك ثثر اهنا ْاؤسسس، ما كروا نصب ككادي ايك ما خيمة اْ :حالة

  هسسس  سوطط حالة مككر هسسس، امام نا امة ؛،  راكهسس تشريف امام  انسس
 ..طوق ما ككال برٌيي، ما  ثثاؤطط هتهكٌري، ما  هاهتـ هك ؟

 

 دهووائي مضضي تو  ورسسس بارش تو هوئي ماضضي ثثر ثثتهر :بارش
 ..جائي
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