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 وادى زكٍٍٍٍّّّّوة ماله وكف غضبه وسجن لساهن 

 كهئي ُاهتسس       !طع  موىل!   طعموىل ’ناديد ار  كرسس تو  دل انسس زبان  طعموىل

  ْاداب الكالم و اخالق حسنة



 روهتسس جو كوئي تو هت نسس مناوو                         شرييطط كالمو سب نسس سناوو                   
 هرككز هن اثثين منة ككناوو                                                         جنة ما اثثنا حملو بناوو               

 ِبشر سي ملجو هر ايك َبشر نسس                        
 خري نسس كرجو درجو شر نسس                       



ْاثثس ما " سيدنا طاهر سيف الدين ْاقا رض ْاثث ين نصيحة ما فرماوسس ؛ هك 
 سككال نسس خوش

مزاجي سي ملو، ميتها كالم بو لو انسس كوئي ر وهتسس تو اهنسس مناؤ انسس جنة ما حملو 
 .بناؤ

ْاثث موىل رض ين ْا نصيحة سي اثثنا اوثثر الزم ؛ هك ْاثثس ما وات كريت وقت ْا مثل 
 ين

 : ْاداب نو خيال راكهوو جو ئيسس



سككال سي نرمائي سي وات  
 كرسس



   

 كظظي نسس وات كرسس" ْاثث" بزرككو، والدين انسس مهوتاؤ سي
 

 كظظي نسس وات كرسس" متيطط" ْاثثس ما سككال نسس ايك بيجا سي 



كوئي نا ساهتسس منه ز و ر ي هن 
 كرسس



 غيبة هن كرجسس كو ئي ين زهنار 

 “م اخهي ميتا فكرهتموهحل لوال يغتب بعضكم بعضا احيب ان ياك”
 
 غيبة نو كرنار مهـوتو ككنهـككار  غيبة هن كرجسس كوئي ين زهنـار 

 قران ما فرما وسس امي چهـسس كرتار  ميت هبـائي نا حلم نو كهـانار
 تقوى تو راكهـجسس  رب ين هـران                 

 سس مؤمن قران نو فرمانل ماين                                                                                    
 



   

 ثثرهسس" بسم اهلل الرمحن الرحيم"هر كام شروع كروا ثثظظال  

بسم اهلل الرمحن  
 الرحيم



 
 

 ثثوتانا مؤمن هبائي نسس ملسس تو ثثظظال ْا مثل سالم ثثرهسس 
  ،"َالسَّاَلُم َعَلْيُكم َوَرمَحُة اهلِل َوَبَرَكاُته"

 مثل متارا اوثثر كوئي سالم ثثرهسس تو جواب ما ْا مثل سالم بو لسس  { هي
   "َوَعَلْيُكمَاْفَضُل السَّاَلِم َوَرْحَمُة اهلِل َو َبَرَكاُته"

 .كيم چهو ؟ كظظي اهين خرب ثثوچهسس -انسس هت بعد 



كظظسس خاصة مجن " ُشكًرا ِللِه "كظظسس ، " َاْلَحمُد ِلله "اهلل تعاىل ين نعمتو ثثر مهيشه 
مثل جيوارسس   كظظسس، هي" َاحَلمُد ِلله "فارغ هتيا بعد انسس ثثاين ثثيوا بعد  سي

 كظظسس" َاحَلمُد ِلله "تيوارسس هبي  چهينك ْاوسس

َاحَلمُد "
 ِلله

 ُشكًرا ِللِه



اهلل تعاىل ين قدرة نا عجائب ديكهسس، يا كوئي هبي اچهي 
 انسس خوبصورة چيز ديكهسس تو

 كظظسس" َما َشاَء اهلل"، " ْاَمنُت ِباهلل" كظظسس ، " ُسبَحاَن اهلل"

 ُسبَحاَن اهلل



 
ورس، ميثاق، شادي انسس هي مثل نا خوشي نا موقع  

كظظسس، انسس " مبارك هتائي"ثثوتانا هبائي مؤمن نسس  ثثر 
 متنسس كوئي

 كظظسس" َاحَلمُد ِلله"مبارك بادي ْاثثسس تو اهنسس جواب ما 

 مبارك هتائي



 كظظسس" ُشكًرا"متنسس كوئي مدد كرسس يا كئي هدية ْاثثسس هت وقت اهنسس    

 ُشكًرا



 
 كوئي مؤمن هبائي متارو كام كري ْاثثسس تو اهنا حق ما ْا مثل دعاء كرسس

 "َباَر َك اهلُل ِفيَك"يا " خرًيا َجزاَك اهلُل" 

َجزاَك 
 خرًيا اهلُل



 كظظسس" خدا حافظ"يا " ِفي َاَمان اهلل"ْاثثس ما ايك بيجا سي وداع هتائي تو 

ِفي َاَمان 
 اهلل



كوئي مؤمن نا ككذر وا ين خرب ْاوسس يا متارا ثثر كوئي مصيبة ْاوسس  
 ثثرهسس" َراِجُعون  ِانا ِللِه َوِانا ِاَلهِي"تو 



ين تسبيح كرسس بلكه هر وقت موالنا علي ص ع نسس " يا علي"مشكل نا وقت ما 
نسس ياد " سيدنا حممد برهان الدين ْاقا طع " ص ع نا داعي  موالنا علي انسس

 كرسس



 

اَل َحوَل َو اَل ُقوََّة ِاالَّ ِباهلِل الَعِليِّ " كئي خوف هوئي، مشكل هوئي تو 
 تسبيح كرسس ين" الَعظْيم



    

 ين تسبيح كرسس" َاسَتغِفُر اهلل " مهيشه 



   

 كظظي نسس معايف مانككسس" َعفًوا"متارا سي كوئي هبول هتائي يا غلطي هتائي تو  

 َعفًوا
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 بيجا سي كئي كام هوئي تو        
 "   من فضلك” 

 كظظي مدد 

 مانككسس



  منسس مهيشه موىل ين حضرة ما جاوا نو ولوله رهسس ؛

  
 
 
 

---موىل ين حضرة ما جاوؤ  تو    
 
  

 

عرض كرؤواهلل احبك يا مو ال ي   اان  



 
 

زياد ين رواية بركات نو خزانة چهسس، زياد نو عمل ايك زكوة اداء كرواين شاكلة 
 زكوة ين معىن زيادة هتاواين! لطف ديكهو. چهسس

، اهنسس بركةسوطط ملسس "االسود}زياد"زياد چهسس، { چهسس، تو اهنو نام
چهسس؟منوسو طط حاصل هتائي چهسس؟ هك هي  ثثوتانو سككلو خرچي  نسس موىل 

يا تو موىل اهين طرف ديكهسس چهسس،اهنو حال ثثوچهسس ين حضرة ما اٍٍٍٍٍٍّّّّّّْ
 .چهسس،اهنونام لسس چهسس



 
 ميطط ْاقا موىل ط ع ين خدمة ما جنوى عرض كروطط چهوطط

 تو  موىل ما  را    واسطسس  فرماوسس چهسس  هك     
 !!!خدا  متنسس  ككهين   بركة   اثثجو     



 
 !!!ثثجوخدا  متنسس  ككهين   بركة   ْا

 كلمة   مارا  دين   انسس  دنيا  واسطسس خزانة  بين  جائي  چهسس  ْا
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