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باد بهار و سرمای خزان

مولووو در بخووه یوواز ثن م ووو

بووص اوو ث

آشکارث م گوزدکص آن چص در گفتوار یاواما ثن کتواا یوا
آسمان

مطالب ع فان باان شود ،ثلبوب ب اوص

دثرد .ثما ثنسان بص عب

سومابا

درک س بهان یمان رث مو فهمود

کص در ظای باان شد ،ثس .
در ثزن مورد دزث مع ف رث ثن یاواما ص) ککو
آن رث تفسا م ک د .ثزن دزث ناو ثزن گونوص ثسو
ض ت رسول ثک م بص زارثن خود گف « :ل ام

کوص

شوم زد بواد

بهوار رث کوص بووا کالاود شووما آن ک ود کوص بووا درختوان شووما.
بپ یاززد ثن س ما خزثن کص با کالاد یا شما آن ک د کص بوا
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درختان شما ».صش ح بامع م و  -ثستاد ک زم نمان  -ببد ٦٣٢ ) - ۱

مولو ثزن دزث رث ثز طور تفسا م ک د:
گف یاغما بص ثاحاا کِاار
تن مپوشاناد ثن باد بهار
نآن کص با بان شما آن م ک د
کان بهارثن با درختان م ک د
لا

بگ زززد ثن س د خزثن

کآن ک د کو ک د با باغ رنثن
٢۰٤٦/۱
بزرگ ثس  .تا ثزون بوا مولوو

کِاار :بمع کاا زع

ثال دزث رث باان ک د ،ثس  .درگذشتص

تو ثمو ن یوم

ب خ ثن مسبمانان ب ثساس یموان ودزث ناوو
خود رث بص دس

در بهوارثن

نسام بهار م سوپارند در خوزثن تو بوا
م گ ززند .نزو ث بو ث آنوان

سوثس ثن باد س ما یازاز

باان ض ت رسول ثک م کامالً معتا
گوزد :در ثزن کص ثزن باان معتا ثس
نسام بهار ر ح ثفزثس

ثال ثس  .مولو مو
ف ناس  .در ثزن کص

بوا گفتگوو نودثرد .لو شوما بوص

یمان دّ اورت قضاص توقف صق اع
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ک د ،ثزود .ثموا و
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ثزن ثس

کص شما بص معودن صکوان آن کوص در در ن ثزون کووِ،

سخن بود دثرد توبص نک د ،ثزد .شوما ثن بوا ن صبوان ثزون
دزث ب خا زد .شما ظوای بوان یسوتاد فپوس یوسو

ثزون

بمالت رث گ فتص ثزد .ثزن ثس کص ثن باد یازاز بص بص عذثا
دی د ،ث گ ززثناد بص نسام بهار با شوو

رلاو

بااومار

ی ا ،م ب زد.
رث زان ثزن رث بص ظای ب د ،ثند
یم ب آن اورت ق اع ک د ،ثند
ب خا بودند ثن بان ثزن گ ،
کو ،رث دزد ،ندزد ،کان بص کو،
٢۰٤٩/۱
ثز جا ثس

کص مولو بص نزااز بص تفسا ثزون ودزث

م ی دثند م گوزد:
آن خزثن نزد خدث نفس یوثس
عپل بان عان بهارس

بپاس

٢۰٥۱/۱
یس مولو م گوزد :خزثن در ثزن دزث نماز د،
نفس شهوثت ثنسان ثس

کص بازد ثن آن د ر کو د «ر
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یوشاند» بهار نماد ثنسان بص قوثم رسواد ،یاو
ز

کالم «آدم در ن» ما ثس

م شود در

کص بازد بص ث ی ا ،ب د .قطعاً م

دثناد کص مپصود مولو ثن «عپل بان» در ثزن با

آن عپل

ببکص عپل در ثز جوا یموان عپول

بز

زا «بان» ثنسان ناس

کب

«بان» ر ح ما ثس  .خود مولو در ثزن مورد توضوا

م دید:
م تو رث عپب ثس

در نهان

بز

کامل ثلعپب بجو ثندر بهان
٢۰٥٢/۱
تو عپل بوز
ب س بهت ثس

بو ث ثزون کوص بوص عپول کبو

دثر

بود رث یادث ک

کص «عپل کامل» ص= عپول

کل= کامل ثلعپل باشد .چ ث؟ نز ث کص قت تو با چ ان بوود
کامب یم اا

کو

عپول بوز

توو رشود مو ک ود بوص

تدرزج بص عپل کب م رس  .یمان عپل کب مان د ننجا
ص«لُلّ» = لُبّ

م شود کص نفوس خونخووثر تو ث بوص ب ود مو

کاد مهارش م ک د.
بز تو ثن کُلّ ث کُبّ شود
عپل کُلّ ب نفس چون لُبّ شود
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٢۰٥٣/۱
یس تأ زل آن دزث ناو ثزون ثسو

کوص م وور ثن

بهار «نَفَس» یا یاک صکانفاس یاک=کص ثنفاس یواک ث لاوا
ثس

کص ساب ر زه بال دگ ثنسان صبطور مجان «ب گ

تاک»= درخ

باغ ثنگور م شود.

یس بص تأ زل ثزن بود کانفاس یاک
اات ب گ تاک

چون بهارس
٢۰٥٤/۱

یس «عپل کل» ث لاا ثس

کص بازد مان د بهوار ثن نَفَوس

دَم آنان تن نپوشاناد .چگونوص؟ ثز طوور کوص ثن مه بوان یوا
نامه بان یا آنان ثن سخ ان گ م سو د آنوان ر
نااش

یمص رث بص بان بپذز

بهان ماد کص یا ثمون

تا ثن نبانص

آته صسوعا ثزون

رث ف ثگ فتص ریاز باواب صبجهو = ثن

فعل بهادن  .نز ث سخ ان سو د گو م یاو
نوبهار نندگ ثس

گو دثن

رساند.

ت ث بص زپان م

گفتص یا ث لاا ن م درش
تن مپوشان ن آنکص دز

رثس یا

گ م گوزد س د گوزد خوش بگا
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زپو

م شود
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نآن ن گ م س د بجه

ن سعا

گ م س دش نوبهار نندگ ثس
مازص

اد

زپان ب دگ ثس

٢۰٥٥/۱
***
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