
   سـسله سفيد 
 نا 

 ثثيال دانت 





فجر  فجر    ما سـسله  بظظن نا َاّما  سـسله  بظظن 
 .نسس  نيند ما سي جككاوسس ؛ 

ححلو   ٌدكرا   ُاضضهي جاؤ ،  مدرسة :   َاّما  

 جاوانو وقت هتئي ككيو ؛ ، 



ْاوي جاسسس،   bus مهنا  مدرسة  ين 

ْاجسس  مدرسة جاوانو ثثظظلو  دن ؛ ،   ححلو   

 كرو،  داتن    ُاضضهو 



بظظن  تو   نيند ين لذة ليكن ، سـسله  
هتئي ككئي ِمِنضض لئي رهيا ؛  ،  ثثانحح  

.  مككر  سـسله  بظظن  تو  ْارام ما ؛    
 



ْاوي ما     bed roomبظظن نا َاّما   سـسله  
نسس  سـسله  بظظن نو هاهتـ  ثثكٌري نسس  اهنسس  انككوليا   

 .ما لئي ككيا 
 



ُسسيت  نا سبب    سـسله  بظظن  ،
داتن كروا بغري   نيند ين حالة  ما  

ثثر ْاوي جائي ؛  ،   هتال  ناشهت   نا 
هبري نسس ثثيضض  ككاجر  ين تركاري  نو 

نسس    ثثي   ، دودهـ كرسس ؛ ناشهت 
 .مدرسة  ما ثثظظنححسس ؛ 



بظظن   نسس اهنا استاذ سـسله   مدرسة  ما   
درجة ما لئي جائي ؛   انسس  اهنا  درجة  نا 

بيجا فرزندو ساهتسس  اولكهان كراوسس ؛،    



اهنا درجة ما  ثثوثثضض  هبائي،  
بالري بظظن ،  كاححبا هبائي ،  

ححوزه  بظظن   ، ايك هرن بظظن    
انسس   ايك مسجهدار    انسس صاف  

 ححوكها   بطخ  هبائي ؛





ُاستاذ  كا يك   اولكهان  كراؤتا  كراؤتا ي
ْاواز   ُسنائي ؛  ،  خرَّاصصه نو  نسس    

سـسله بظظن  :  سككال  ديكهسس ؛  هك 
.ككظظري نيند ما ؛ ككهين   



ْا منظر  ديكهي  نسس سككال  زور    
زور سي هنسوا الككا،  ْا هنسوا  نو 

ْاواز ُسين  نسس سـسله بظظن  ككظظري 
نيند سي  ُهشيار هتيا ، ْانكهـ   

مسلي نسس ديكهسس ؛ هك  سككال 
زمالء  سـسله بظظن  نسس ديكهي نسس 
هنسي رهيا ؛ ،  سـسله بظظن   

.شرمائي ككيا  



هتيو،  سككال ( break) مدرسة  ما وقفة 
خوش  نسس  ملي ايك  بيسرا  سي   دوستو 
كري رهيا ؛  انسس سـسله بظظن   ككـفتككو  

 هبي  هي سككال ساهتسس واتو كري رهيا ؛   ،
ُمنظظ  ليكن   سـسله بظظن   نا ثثيال دانت  انسس 

سي َبدُبو   ْاوا نا سبب  سككال دور هتئي ما 
 .  جائي ؛ 



سـسله بظظن   نا دل نسس نسس   ديكهي ْا  منظر   
غصة ككهنو درد هتائي ؛  انسس  هي سككال نسس 

 .بولسس ؛ ما كٌروا  الفاظ 
  سـسله بظظن  ككهنا ايام لكك  ،ُسست 

اكيال  اكيال ُاداسي، غصة ما  ثثريشاين ما ، 
 .رهيا 

 
 
 
 
 



هج ككهنا مسجهدار  بطخ هبائي ،  ايك  دن 
كروانو ككهنو دوسيت ؛ انسس سككال نسس اهنا سي 

؛ هك     سـسله بظظن  هي امي ديكهسس ثثسند ؛ 
انسس ُاداس؛   اكيال ، ثثريشان  دنو سي ككهنا  
ثثن نسس ديكهي نسس  بطخ هبائي ككهنا اكيال اهنا 

: خويب انسس ميضضها  انداز ما ثثوححهسس ؛   



متيطط  سوطط  !  اسس  مارا ثثيار ا بظظن   "  
؟  انسس اكيالححهو  كام ثثريشان ، ُاداس 

سـسله  بظظن  نسس  بطخ هبائي نو  ْا  تو     
ْاوي  سؤال ُسين نسس  ْانكهـ   ما  ْانسو  

روتا روتا  كظظسس ؛ ككيا،   



بطخ هبائي ، مارا ساهتسس كوئي وات " 
ساهتسس كوئي  نتهي،  مارا كروا نسس تيار  

رهوا نسس تيار  نتهي ، مارا سي سككال 
ْا نا دور دور هباككسس ؛ ،  هي سككال 

عمل سي ميطط ثثريشان ححهوطط ، مارا  
دل نسس ككهنو درد هتائي ؛ ، منسس 

خراب الككسس ؛ ، سوطط  سبب ؛  هت 
 .مسجهـ   ما نظظيطط ْاؤتو 



 :  بطخ هبائي  كظظسس ؛ هك 
بظظن  ، متارا ما ككهين خوبيو ؛  مككر متيطط " 

داتن نظظيطط كرتا   هت سبب  سي متارا منهـ   ما 
سي َبدُبو ْاوسس ؛  ،   هج نا سبب متارا سي 

 سككال دوستو دور هباككسس ؛   



انسس متاري خوبيو  انسس اخالق ٌدهنكائي جائي 
؛   ،  بظظن   متيطط روز  فجر ما انسس سانج  ما 
داتن كرا كرو ، داتن نا سبب متاري ُسسيت 

 هبي دور هتاسسس 

 



بطخ هبائي ين وات سـسله بظظن مسجهي 
ككيا  انسس روز  فجر ما انسس سانج ما داتن كروا 

اهنا منظظ ما سي خوشبو الككا ،  هج نا سبب 
هتئي هبي دور ُسسيت ْاوا الككي انسس اهين 

.ككئي ، نشاط سي  كام كروا الككا   



هوسس سككال  دوستو   سـسله بظظن سي قريب 
 هتاوا الككا ، اهنا ساهتسس هنسسس ؛ واتو كرسس ؛ ، 

بظظن  سككال نسس مدد كرسس ؛ ، سككال سـسله      
خوش خوش ؛ ، هج نا سبب  خدا ين 

.خوشي هبي حاصل هتئي رهي ؛   
 

 



ْا مثل بطخ هبائي ين نصيحة نا سبب 
رسول اهلل  ين حديث واضح هتئي  

 الس َِّواُك َمطَيَبة ِللَفم َوَمرضاُت ِللرَّّب
داتن كروو منظظ   ين خوشبو انسس صحة نو  
سبب ؛ انسس رب ين خوشي حا صل 

.  كروانو سبب ؛  Brushing one’s 
teeth makes 
the mouth 
fragrant and 
healthy and 
pleases the 
lord 



داتن نا سبب سـسله هبن ين زندككي  
خوشحال هتئي ككئي انسس سككال اهنا دوست  

  .بين ككيا

 



 من الكلمات النورانية 
نا خيال ما ْا وات مجبائي جائي انسان :سـسيت 

كوئي وداع ين مناز !     هوئيتو اهين مناز كيوي 
امي خيال اككر !        ثثٌرهتو هوئي تو كيوي مناز ثثٌرهسس

  رهوانو ؛ تو عمل ماما ْاوسس هك منسس تو ككهنو 
  كرسسس سـسيت

غصةعقل نو ححور سوطط  ؛ هك :  غصة  

عبادة ؛نيند روزدار هوئي تو اهين : نيند  

بنايا دوستابراهيم نسس  خدا هي :دوست  
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