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  وادل بيسرا وادل ايك ! هتو منظر  نرالو  وه  عجب
 كري ككفتككو خوش انسس هتا رهيا ضضكرائي سي

 !هتا رهيا
    ْاواز   ككرجوانو  نا هج هتا وادل مهوصصا ايك امها
 .هتو زيادة   ككهنو

 وادل هي   تو  هتيو قريب جيوارسس  وقت نو بارش
 اهوي سككال متيطط" : ححهسس كظظسس امي نسس   ضضيثثاؤ اهنا

 متارا نسس   لوككو سبب نا جاوا جظظاطط جاجو ثثر جككه
 " فائدةهتائي سي



 خوشي  اتين ين ضضثثكوا سي ما وادل نسس   ضضيـثثاؤ سككال
  غور  هي  ضضيـثثا هبي كوئي ثثر وات ين وادل هي   هك هيت

 ....كيدو  هن

  ثثر  جككه  اهوي  هك  الككا  سونححوا  امي  تو   سككال  هي
  لئي  لذة  ين   دنيا  سككال  اثثن  سي جظظاطط جئيسس

 .سكئيسس



  هك  هتا  اهوا  ضضيـثثا  ايك سي ما  ضضـيثثاؤ سككال هي     مككر
 ين  وادل  هي  ضضيـثثا  {هي فقط .هتا  عاقل  ككهنا  هج

  فائدة  تو منسس  هك    سونححو امي انسس   كيدو غور ثثر وات
 ين لذة ين دنيا ميطط   تو ححهسس  هتاوو ثابت { مند

 .كروطط نظظيطط توهج طرف



  سيثث  سككال    ما  دريا كسس  ديكهو  هي  ضضيـثثا  عاقل  وقت  ككريت 
  نو  ضضيـثثا  نا  بارش  نسس  كهويل  منهـ  ثثوتانو  انسس  ححهسس  ككيا  ْْاوي  اوثثر

   امي نسس ضضيـثثا  مسجهـ هن  دوست  اهنا انسس  ححهسس  رهيا كري  انتظار
  ححلو  ما سيثث  ا ساهتسْس مارا هبي متيطط  هبائي  ححلو هك  ححهسس كظظسس

 هبائي    هن   هك  ححهسس  دسس  جواب   امي اهنسس  ضضيـثثو  مسجـهـ هن وه  تو
 نتهي قيد ما  ظلمة منسس  ثثسندحهسس{ححمك ين دنيا اْ تو منسس

 .هتاوو



 ْا   اندهريي  ظلمةاهنسس مسجهايو  هك   هبائي  ْا   ضضيـثثا هيوه عاقل 

{  ــتا    ححهــسس اهنــا   تــد  تــو { تــو ط ــر اــوقتا  سطــ  سا ــ سس   
ــو ضضيـــثثا   سا  نــسس       ـــثثا هي  ثثاط ـــ   ضضي ــه  سمس ه مسجه  ــتا  م ر 

ْا ساطتة  نـا   تـد    .طبول ه كيدي انسس ثثوتا   قائي  ثثه  اقتا   قهيا
 . يوسس ضضيـثثاؤ ناق هت جدا ائي ككيا

مسجهـ  ضضيـثثو  ريصٌصهو  ائـي   نـسس  هبـي   قيـا  نـا  كهـاقا  ثثـا  رـا          سمس ه
 .رلي ككيو



 انسس سمس ثث لمند ضضيـثثا هي  اوقتا  سط    اندهريي  نسس

  اختياق كهي نسس سمس سا ل   قأي را  ليدي تو 
 . ين ككيارويت 





 اْ بلكه ؛، مثل ين مويت ايك ما دريا صورة ين سرنديب :مويت
 ْانسو هج ؛ مثل ين قطرة نا ْانسو هك هتائي صحيح كظظوو امي ما دنو

 .؛ ثواب ككهنو  انسس ككهنو ما نكالوا ثثر حسني
 نتهي غم كوئي  وهاطط ؛، لذة تو ما جنة !عزادارو  اسس ،تو :لذة
 لئي لذة هي ؛، لذة حقيقي {ما غم هي ؛، غم نو حسني مككر

 .لو
 مهيشه  انسس كرجو عمل مطابق سكهامن باواين متارا اْ ، :سكهامن

 .ليجو كري مامت ليجو، روئي ما ْادنو  نسس كظظي حسني حسني
نسس كوئي حدود روكي نتهي سكتو، وادل –سحاب نسس: وادل 

مثل سحاب ما سي ثثاين نو بارش ْاوسس  ؛ هج نا سي  { هي
 .؛زندككي حاصل هتائي 

نا كوكب، اهين والدة  سعادة هبائي برهان الدين ككهنا : سعادة
 .هتئي ويسمي تاريخ ربيع اآلخر ين
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