
 تيكهي مرححي





متيطط سوطط كام اتنا 
 هتئي ككيا ححهو؟ الل

ميطط متنسس ماري ! ححلو
ايك ! كظظاين سناوطط ححهوطط 

ميطط ايك  وقت امي بنو هك 
fridge  ما  ككـئي.. 



ْاجسس هتندي زيادة الككي رهي 
نو   fridge؛ شايد  

temperature  زيادة هتئي
 !ككيو ؛

هبي خوشي مككر هتندي ساهتسس ! هاطط برابر 
زيادة هتئي ككئي ؛ كيم هك اثثين دوسيت نسس 

.ثثورا تني دن هتئي ككيا ؛   

 



بظظن  متيطط ْا وات سين هك ْاجسس اثثنا درميان ايك نوا 
؛ هي ككهنا ككرم بظظن مرححي اهنو نام . ْاونار ؛ 
 .؛ غصةما ككهنو طبيعة اهين ؛،  مزاج نا 



مهنسس !! اهاًل و سهاًل !! ْا ؤ ْاؤ 
خوشي ؛ هك متيطط مهارا 

 !ساهتسس رهسو
 

مككر منسس خوشي 
 !نتهي
 



ْاوي رهيو   غصةمنسس ككهنو سككال خوش ؛ مككر 
ما مارا ككهر   منسس ْا نوا هتيو هك ؛ كيم هك منسس تو امي 

نا لوككو  بيسرا ْا  اكيال نو ايك روم ملسـسس مككر منسس تو 
 !ديداساهتسس موكي 



سوطط  !بظظن كيم ححهوطط مرححي  
وات نتهي ساهتسس  كام مهارا 

 فكر ما ححهو سوطط؟كــئي  ؟كرتا

غصة متنسس ديكهاتو  نتهي  هك 
نا سبب ميطط الل هتئي ككئي 

نا كوئي منسس !!ححهوطط 
 !!كرويوات نتهي ساهتسس 



كتين كوشش كيدي مككر اثثنسس 
نو غصة تو زيادة بظظن مرححي 

 .؛هتاتو جائي 

سبب نا  غصة ؛  هاطط اهين طبيعة هي مثل   

اهنسس اهنا . الل هتئي ككيا ؛{  هوسس ثثورا 
 حال ثثر موكي دو

هبي هي كالسس خوش هتئي ْام !  ححلو
جاسـسس كيم هك اثثن سككال تو ْاجسس 

 .تركاري ما ححال جاسوطط



منسس امي احساس هتيو انسس  ححال ككيا دن ثثححهي سككال بيجسس 
 .  ححهوطط اكيلي  هك ميطط هي سككال بغري كتين

خوشي سي رهجو  انسس ! متيطط ماري مثل هن هتاجو 
راكهجو هنيطط تو نرمائي  متاري طبيعة ما مهيشة

هتئي هالك متيطط هبي اكيال رهي جاسو انسس 
 !!جاسو

  
    
  
  
  
  
  
  



: فرماوسس ؛  ع م علي هج مثل موالنا   
 َمهلََــكَـَةُ امَلرِء ِحدَُّة َطبِعه 

؛ ( ين مثل ) غصة ين طبيعة وه جنككل بيابان 
.جهاطط مرد هالك هتئي جائي ؛  

 



 من الكلمات النورانية

نا خاطر شهيد   خوشيامام حسني خدا ين  – خوشي•
 .هتئي  ككيا

 .نسس جبهاوي دسس ؛ غصةِسر نو صدقة رب نا  – غصة•
 .ما ككراين هتئي طبيعة مملوك ْال حممد نا  – طبيعة•
امام حسن فرماوسس ؛ اسس هبائي حسني ْا ثث  – اكيال•

 .ححهو اكيالمارا  بعد 
حسني نا دنو ْا نا دن ما دعاء كروطط  ححهوطط  ْاج تو  -زيادة •

 انسس  زيادة كرجوزيادة ما خدا تعاىل حمبة نسس  
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