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ححار دوستو  سلسل ين خوبصورت وادي ما ثثظظنححا،  ْا  
خدا ين قدرة ديكهي نسس اهين  سكهامن هبائي

خوبصوريت ثثر عجب هتائي ؛ انسس بيجا ثثوتانا سامان 
 موكوا ما مشغول ؛، هت 

تني دوست واتو كزي 
سكهامن رهيا هتا،اتنا ما 

" ْايا انسس كظظسس ؛  هبائي
سككال تفريح واسطسس تيار 

.؛  

 



 مجن ثثاححهل متارا ! سنبـهـاجلو"
 موكي سي برابر الكك ،اهنسس ؛
 ما ْالس اهين هبائي ْالسو  تو ". دو

 {منسس متيطط" : ؛هك دسس جواب
 وار هتوٌري ميطط ، ححهو كظظو

 .كــريس      ثثححهي
  ؛هك كظظسس هبائي سكهامن تو 

 " دو ْاثثي تو ثثاين ححلو

متيطط !سوطط قدرة نو نظارو ؛ :"سكهامن هبائي كظظسس ؛ هكهت وقت 
تو ْالسو هبائي بككاسا كهاتا هوا كظظسس ؛ " .سككال ديكهي نسس سكهامن لو

 !".يظظاطط هبي صٌصوك صٌصوك؟:"

 ْالسو انسس ؛، رهيا كري واتو نسس بيصصهي ما ساهي صصهندا نا جهاٌر سككال هي
 هبائي سكهامن ؛، ما تياري سوواين ؛، رهي ْاوي نيند نسس هبائي
  : ؛ كظظسس نسس هبائي ْالسو

 



ْالسو هبائي ثثاين ْاثثوا جائي {تو اهنا نيند ما." ثثياس  الككي رهي ؛منسس 
؛ هك اتنا ما هبول سي الل ناك هبائي ثثر ثثاين ككري جائي ؛، الل ناك 

 .هبائي غصة ما ححال جائي ؛
اتنا ما وهاطط كريي ين مجاعة ثثوتاين ثثيضضهـ ثثر  داهن ؤ  اضضهاوي نسس لئي جئي 

 ؛،رهي ؛ انسس ْالسو هبائي اهنسس هضضاواين كوشش كرسس 
 
 

هبائي  " -كظظسس ؛  سكهامن هبائي
ديكهو هي ! هضضاؤ هن ، اهنا سي عربة لو

ر بيع نا موسم ما  سوطط كرسس ؛،
دهريسس دهريسس اهنو مجن مجع 

كريت ، تو نتهي امها ْالس . كرسس ؛ 
اثثنسس هبي اثثنا كامو كرواما ْالس هن 

 " كروي جوئيسس



، مجن كم ثثٌري بيصصها سككال مناز ثثٌرهي نسس جهاٌر نا نيححسس مجوا  
جائي ؛، اتنا ما جهاٌر ثثر سي ايك تفاح ككرسس ؛، 

كنجوس هبائي جلدي سي اهنسس لئيْ اوسس ؛ انسس كوئي نسس 
هبائي  :"اهنسس كظظسس ؛  سكهامن هبائيوقت  هتْاثثتا نتهي، 
اهنو ضضهنٌدو سايو  ْاثثسس ؛ انسس ثثهل متنسس ْا جهارٌ  ! سكهامن لو

رهسس ؛ تاهك اثثنسس ثثورو دن هبي ْاثثسس ؛ انسس ثثوتسس تو دهوثث ما 
تو متيطط كيم كنجوس هتاؤ ححهو، متيطط هبي متارا  فائدة هتائي

 ."هبائيو نسس ثثهل ما سي ْاثثو

 .متام هتائي ؛ سكهامن ليتا هوا سككالنو دن  ْا مثل هي      
  



 ! اسس مارا دوستو
َما َاكَثَر الِعَبَر َو َاَقل َّّ 

 !ااِلعِتَباَر
كتين ( خلقة نا احوال ما)

زيادة عربة ؛، مككر 
اهنا سي كتين كم عربة 

 ليوا من ْاوسس ؛



 من الكلمات النورانية

؛ خري ما ساهي اهنا ؛، خري ساهتـ نا دعاة :ساهي 

وقت هج ؛، قوم ويثثاري سككال اثثن !عزادارو اسس :موسم 
  نسس اشغال سككال بيجا ويثثاريو وقت هت ؛ ْاوسس موسم ين ويثثار
  خريدوا مال انسس ؛، رهسس مشغول ما خريدوا مال نسس موكي

 ؛ دنو نا ويثثار نا ْاخرة دنو اْ تو ؛، كرسس مجع ثثوجني واسطسس

طاهرين، ائمة حسني حسن فاطمة علي حممد ثثنجنت :فائدة 
 اْ ؛، هوي مسائي امها بركة ين رأفة انسس   ثثيار نا مطلقني دعاة
 هي شفقة، هي زيادة انسس زيادة مككر الككسـسس، كام ما دنيا متنسس بركة
  نا موت انسس نزديك، نا موت هك الككسـسس كام كيوارسس بركة ين ثثيار
 كرسـسس فائدة بعد

 



؛ فرماوسس خدا ما جميد قرْان ؛ عربة نسس  لوككو نا الباب :عربة 
 ين شظظادة ين حسني هك ؛ سوطط روح نو بيان ...ما يوسف سورة

 هتئي مغفرة ين ككناهو متام سبب نا هج روو، ثثر حسني انسس ذكر
 ملسس سبق نو زندككي انسس جائي،

لو، كري مامت نو حسني يا حسني يا ساهتسس نا داعي مارا :كوشـش 
 ككهنو منسس ْاواز نو حسني يا حسني يا اْ قسم نا خدا !عزادارو اسس

 -مهاري كرسو؟ خوش نسس داعي متارا متيطط هبال سوطط ؛، ثثسند
 هر نسس كري ذكر ين حسني نسس مؤمنني هك ؛ { كوشـش -ين دعاة

 دئيسس ححهٌراوي سي مصيبة هر سي مشكل



  
Written by: Rashida Akbarali, Tasneem Zainuddin, Nooriyah  
Shk Aliakbar, Batul Shk Yusuf 
Darajah Sabea – 1436/37 H 
Edited by: Shk Mustafa bhai Hamid, Al Jamea tus Saifiyah – Surat  
Published by: al muntasebaal ilal Jamea 
 


