


 

 

 سثثنو انسس حقيقة
مجيل   ،يةهي كامل البن.ان ما ايك بادشاه نا شهزاده هتاسابق زم 

هي  ، اخالقا  هتاميكر،الصورة 
ك نا ة ما مِلبشهزاده نسس اهنا قرا

شاه هي عشق هتيو باد زادي ساهتسس ظظش
  .ادي كري ْاثثيشظظزاده ين شظظزادي ساهتسس ش

 لذة انسس سرور ،ايك زمان لكك رهيابيوسس كرامة انسس عزة ما 
وه  ،امان ما زندككي ككذري تاهك ايك مصيبة ْاوي ،حاصل رهيو

 ،ة كري ليدو بري ككيا انسس اهنا ملك ثثر دمشنو هي  غلززادي ككظظش



 لدلك َبْا شهزاده نسس ُم 
ثثرديسي ين  ،كروا ما ْايا 
 ،فقري هتئي ككيا،حالة ْاوي

اهنا جسم ين قوة لتم 
هبوك انسس ثثياس ين  ،كانو كمزور هتئي ككيا،ْانكهو ضعيف  ،ئيهتئي كك

هي مثل حمنة اتري هك موت ين ،بدن ثثر كثثرا هن رهيا ،حالة ما رهسس
 .اميد كروا خاككا

 ئي،ـْاوي كك  نينداهنسس وهاطط ، ْاياْا حالة ما ايك اوكلدا نا قريب ثثراين عمارة ين جككه ما  

اهنسس سثثنو هتيو، سثثنه ما  
ديكهسس ؛ هك هي لذة انسس 
سرورما؛،اهين جسم ين 
قوة ويل ْاوي؛،هي اهنا 



 لك نا ختت ثثر ؛ ،حسن انسس مجال ين لذة لئي رهيا؛،بيوسس ُم

 
 .؛ منام ما ديكهسسهي  ْامثل لوشي؛،لوشبو مظظكي رهي؛، ححو طرف

 
تو تاهك هي نيند سي بيدارهتيا،ديكهسس؛ هك هي   
 .وكلدا ما؛ انسس كوتراؤ ححو طرف هبونكي رهيا؛ُا



امام علهي السقام ْا مثل بيان كري نسس فرماوسس ؛ اسس هبائي  متيطط 
انسس  ،ْا سثثنه ما لذة انسس سرور ؟جان نا حال نسس سوطط ديكهو ححهو

 .انسان نو ْا حالة ؛  ما انسس مصيبتو   ين حمنتو    بيداري ما حقيقة

مثل جان نسس جسم  {ك نا فرزندو نسس هج حمنة ثثهنححي هي ِلَم 
رزند سثثنو ديكهي فك ناساهتسس جوروا ما حمنتو ثثهنححسس ؛ انسس جيم مِل

. لوش هتائي ؛لوش هتيا امي دنيا ثثرست شخص دنيا ين لذات ما 
هت سي جان نيند سي هوشيار . بقاء نو ككهر تو ْالرة ؛مككر حقيقة ً 

 . رسس ؛وا نو اراده كاهت
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