
 انصاف ين كظظاين  
 شوكوالت ين زباين





  ِليند ِكيندي ايك.هيت مملكة2 ما زمان ايك
(candy land) نام نو بادشاه نا هج Marsهتو. 

 .هتا مشهور ككهنا واسطسس انصاف اهنا هي



ما سكون مملكة ( chocolates)سككال ُشوكوالت 
كوئي دن هبي  Marsانسس اطمئنان ما هتا كيم هك بادشاه 

حق مطابق  .دولتمند انسس تنككدست ما فرق هنوتا كرتا
كري  شوق  ْاثثتا ،هج نا سبب متام شوكوالت اهين طرف

 .ككهين حمبة كرتااهنسس نسس ْاؤتا انسس 
 



 نا (wonka land) ِليند ُونكا مملكة بيجي
  بادشاه    هج Hersheys  بادشاه

Marsانسس هتو تكرب ككهنو امها هتا هبائي شقيق نا 
 نو خود هي ما امور هر نا مملكة.هتا اللححي هي

 .كرتا  هنوتا انصاف دن كوئي انسس ديكهتا فائدة



  هبائي نا ككهرسس  eclair ايك دن امي بنو هك ُونكا ليندما 

galaxy ليدوهي قبضه كري هبائي.galaxy  هبائي
هي   Hersheysثثاسـسس ككهين دولة هيت اهنا سبب بادشاه 

 .ديدوككهر اهنسس ْاثثي انسس  اهنا حق ما فيصله كيدو 



 هي انسس هتئي هن برداشت سي هبائيeclair  انصايف هن ْا
  طلب حق اهنو انسس ْايا ثثاسـسس بادشاه نا ليند  ِكيندي

   eclair هك كيدي تدبري اهوي هيMars  بادشاه.كيدو
 فيصلهاْ.ككيو هتئي انصاف انسس ككيو ملي ككهر ثثوتانو نسس هبائي

  ححاال ما مملكة ين Mars بادشاه هي نسس هتئي خوش سي
 .ككيا



  جتنو هنوتو  خزانة اتنو نو شوكوالت ثثاسـسس نا  Mars بادشاه
 جيم مككر.هتو نزديك نا Hersheys بادشاه هبائي اهنا

  بادشاه هتيو مشهور قصة نو هبائي eclair جيم
Hersheys ليند كيندي شوكوالت سككلي سي مملكة ين 

 .الككي كروا حمبة ين Mars بادشاه اهنا انسس الككي جاوا طرف



  ككهنا Hersheys  بادشاه نسس ديكهي حالة نو مثل ْا
 سي Snickers دوست خاص ثثوتانا انسس هتيا فكرمند

 نصيحة امي نسس بادشاه هي Snickers.كيدو طلب مشورة
  ْاحال متارو سبب نا انصايف  هن انسس اللحح متاري هك كيدي

 ؛،  هتيو



 :سنايونو ْاقول ثثٌرهي ص ع انسس بادشاه نسس امري املؤمنني 

 " احملبةيستدمي االنصاف "

 .انصاف كروو حمبة     نسس باقي راكهسس ؛

Justice sustains love and Affection. 



 :من الكلمات النورانية
   متيطط دولة ين عترة ين مصطفى  انسس  مصطفى: صافانـ

 ؛ الدول افضل تو ديكهو سي انصاف
 ورس 900/ نـــَوسو  ؛،  قائمة ما ستر دعوة:مملكة

 كون ! نظظيطط هك ؛ ْاية  واسطسس عاملني تو ككيا، هتئي
 ورس  900/نـــَوسو هج ! مملكة سي كون !دولة سي

 ؛، قائم طيبية دعوة ْا     ؛،  رهسس قائم  لككن

 هبي ْا  نسس  نيب هبي اْ ؛، نيب  بيوسس  هوسس: فيصلة
 برابر كون سي ما  بيوسس ؟ كرسس كون فيصلة نيب،

 نظظيطط كوئي وححما جوئيسس، كروو  نسس خدا  تارسس ؛؟



 ؛  بنسس  ؛ وزير بئريو  انسس ؛ امري مرد: بادشاه
  ؛  جائي بنوا بادشاه هت ؛ هوئي وزير     هك  سوطط

   ؛  هتائي جهككٌرو سي هت
 هج اترا، ثثر زمني ستارا نا عرش  ارسس: برداشت

 ثثر زمني  موىل هي  بناوسس ستارا  نسس هزارو موىل
  نسس بناوا  ْامساين  نسس لوككو هوا ككرا ثثر زمني  ارسس  اترا،

 ؛،  ُاضضهاوسس حمنتو متام  اترا، ثثر زمني موىل ْا
 ؛،  كرسس برداشت سككلو
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