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سي  حكيم هبائي ككهنا حكمة واال هـتــا، انسس مهيشه لوككو نسس حكمة 
 انسس نصيحة   ثثوباين حكمة   انسس هج كوئي مصيبة ما هوئي تو   مدد كرتا

لوككو    هك   هتا   مشهور  اتنا  هبائي حكيم  . كرتا نسس دور   مصيبة  اهين  سي 
 . {مانسس سككال  تو   وات  ين  هبائي كوئي ين وات نا ُســنسس ثثن حكيم 

 
  



 



 
 
 
 
 
 

 
هبائي  كـنجوس  ما  رسهت . سي ححال   ككهر هبائي   حكيم دن   ايك

ْاثثي هيت هج  هي    دولة  ككهين  هينسس خدا تعاىْل   هبائي   كـنجوس. مال
هنـســتـا . ثثر كوئي ين مدد كروا   هن  اوثثر   نا ثثوتا  كوئي دن هن خرححسس، هن
 . ؛  ســناوسس  نسس ايك حكايةاه  هنــســتـا حكيم هبائي

  



 



هتو، هي بادشاه ككـهنو كـنجوس انسس  بادشاه   غين  ايك ثثظظال   ورس ككهنا "  
ككهين نعمتو هيت مثاًل جواهرات، موتيو، ســنو، اللححي هتو، اهنا نـزديك 

هتائي ؛   يقني  ايك دن بادشاه بيمار هتائي ؛ انسس اهنسس امي. هوغري  ححاندي
ككهنا هوشيار  هج  هك  هتا   وزير ايك   بادشاه نا   ؛، هي  نـزديك موت   اهين  هك

منسس ايك عجيب ك دن بادشاه نسس كهسس ؛ هك راتسس يهي وزير ا. انسس ححاالك هتا
جنة ما هتا انسس منسس كهسس ؛ هك . و، امها ميطط هي ْاثث نا باواجي نسس ديكهايسثثنو هت

" انسس كهيو هك ".  ا ؛ييت ككاميطط ككهين خراب حالة ما ححهوطط انسس مارا كثثرا ثثه"
سوئي موكلجو تا هك ميطط مارا مارا دكرا نـزديك ما جنة ما   ْاوانا ؛، اهنا ساهتسس 

 ". ثثرا سيوي سكوك
كهسس ؛ نسس اهنا وزير نسس   نسس ككهين حرية هتئي انسس هنسي  بادشاه سسن ْا سين  

! هاطط"هك ميطط جنة ما سوئي لئي نسس كيم جاؤطط؟ امي كيم بنسس؟ وزير كهسس ؛ هك 
سوئي ْاخرة ما هن لئي جئي سكو تو ْا سككلو اككر جو متيطط ايك هناين ! برابر ؛

خزاهن كــئي طرح لئي جاسو؟  تو باد شاه نسس وزير ين وات مسجهــ     ثثري، انسس هت 
 ." دن سي بادشاه سخي هتئي ككيا

 
 . حكيم هبائي ين ْا  وات سين نسس كـنجوس هبائي نا دل ثثر ككهنو اثر هتيو 



 



 

 

 

راسهت ما اهنسس . خاهن ين طرف ححالءحكيم هبائي وهاطط سي ثثوتانا دوا 
ثثوححهوا . ر   روئي رهيا هتاابيتهي نسس زار   ز هنانا هبائي مال هج زمني ثثر 
حكيم هبائي، ميطط ككهنو هنانو ححهوطط، مهوتا "ثثر هنانا هبائي كهسس ؛ هك  

ككهين وار . الككسس ؛ منسس ككهنو خراب.  لوككو ماري مزاق ُارهاوسس ؛
ميطط امي سونححو ححهوطط هك خدا تعاىْل هي منسس كيم هنانو بنايو؟ ميطط دنيا ما 

ودهاوسس ؛، انسس ايك    حكيم هبائي اهين مهة"  سوطط كري سكيس؟ 
 . نفيس حكاية سناوسس ؛ 

 
  



 



 

هي ايك دن دريا . ومتارا جيم ايك هبائي اصغر هتهك ككهنا سال ثثهال  
و انسس هي ييو، سفينه ما سري كري رهيو هتو هك سخت طوفان ْاـ كككـنارسس

نارسس الوي ـايك ُدلفني هي اهنسس دوبوا سي بححايو انسس ك. ثثاين ما ثثري ككيو
هتورا ورس بعد ثثاين ما ككهنو زور دار طوفان ْايو هج نا سبب . نسس موكو

سس فورًا اصغر مدد واسط. اصغر نو دوست ُدلفني زمني ثثر ْاوي ككيو
ي نا مدد سي وه ُدلفني نسس ثثاححها ثثاين ما نسس ْايو انسس هاهت  نسس لئي   يهاهت

اداء ُدلفني ككهين خوش هتئي  انسس اصغر نو شكرهي . ناكهي ديدي 
اسس هنانا هبائي متيطط ديكهو اصغر تو " حكيم هبائي كهسس ؛ هك . " كيدو

مث  جيهوسس متيطط هبي ْا. تو هتوومهككهنو هنانو هتو ثثن دل انسس دماغ نو ككهنو 
متارو دل انسس سونحح مهوتو راكهسو تو دنيا ما متاري قدر ككهين بلند 

  ." هتاسسس



 



 

 

ايك مريض . ححال انسس ثثوتانا دوا خاهن ثثهنححي ككياسي  حكيم هبائي وهاطط  
حكيم هبائي جلدي منسس ... ؛ مارا ثثيت ما سخت درد "ْايو كهسس ؛ هك 

وه كهسس ؛ " متيطط راتسس سوطط مجا؟" حكيم هبائي ثثو؛   ؛  هك ." واء ْاثثوكوئي د
تو حكيم هبائي وه ."  شايد هي جلي ككــئي هيت  ثثن   وهت ميطط رويت مجو "  هك 

مارا  ثثيت ما درد ؛ انسس " تو مريض كهسس ؛ .  ْانكهــ    ين دواء   ْاثثسس ؛مريض نسس
تا هك هوسس "حكيم هبائي كهسس ؛ " ؟دواء  سوطط كام   ْاثثو ححهومتيطط منسس ْانكهــ    ين 

 ." سي  متيطط مجن برابر ديكهي نسس مجي سكو

تو   ْا  مث  سي حكيم هبائي سككال نسس ثثوتاين حكمة انسس نصيحة سي سككال  
 . نسس مدد كرتا، انسس سككال لوككو حكيم هبائي سي ككـهنا خوش هتا

 

 



 



 



  



 

Characters – Present & Future 
 

Contact Madrasah-tul-Ezziyah, Houston, TX at madrasah_ezziyah@yahoo.com 
 for more information. 

 
 

   

 اْلسو ائي عامل ائي عاقل ائي عابد ائي

 
 

 اللچي ائي خوش ائي گهوچا ائي چوكها ائي

  
  

 سخي ائي صادق ائي صابر ائي پنچات ائي

  
مسيت خور ذاكر ائي شجاع ائي شاكر ائي

 
انا ائي جهو ائي



 




