
 

 ين  صحبة شر
 لككاؤسسس تظظمة 



 



 



 



 water bottle.هتو دن نو رويوار

 رهيا  كـنتايل اكيال اكيال ما  fridgeهبائي

 orange juice -دوستو سككال اهنا .هتا

 ثثاين ناريل ، هبائي apple juiceبظظن،

 .هتا ما ْارام دوستو بيسرا انسس بظظن



ما سي هنسوا نو ْاواز  fridgeاتنا ما ُدور   ايك  
 خيالهبائي هي امي Water bottle. ْايو

اضضهسس وهاطط لكك    دوستوكيدو هك جيوار  لكك  مارا  
ميطط ديكهي  نسس ْاؤو ححهوطط هك ْا  ْاواز كظظاطط سي 

 ْاوسس؛؟ اتين مسيت كون كري رهيو؛؟

 



Water bottle  تو ثثظظنححا وهاطط هوا دورتا هبائي 

  اهنا انسس هبائي soda  خور ححغل تو اْ هك سوطط ؛ ديكهسس

  امي هي هبائي Water bottle .؛ party ين دوستو

   تو رهيس ساهتسس سككال هي دير هتوٌري هك كيدو خيال

 .نتهي حرج كــئي



  ين هبائي water bottle كرتا كرتا امي 
  بعد دن هتوٌرا.ككئي هتئي ساهتسس سككال هي دوسيت

 دوستو سككال اهنا .ْايو ورس نو بظظن ثثاين ناريل
  .ْاثثو اذن نو party ما fridge ثثوتانا نسس

Water bottle  ملو هن اذن نسس هبائي. 



!  ثثاين بظظن  ناريلكيم "  
! "منسس هبويل ككيا سوطط ؟  

 

Water bottle  ثثاين  ناريلْايو هك   خيالهبائي نسس امي

 هن  ْاثثو ؟ اذن؛، منسس كيم  دوستبظظن تو مارا بححثثن نا 

 .ثثاين بظظن نا ثثاسـسس ككيا  ناريلامي سونححتا  سونححتا 



 sodaخور ححغلمتيطط : " ثثاين بظظن جواب ْاثثسس ححهسس ناريل

هبائي ساهتسس رهيا تو مهيطط هي امي ككمان كيدو هك  متيطط هبي 

 . "هتئي ككيا هسو{  اهين مثل



Water bottle  هبائي  

 زده حرية نسس سين تظظمة ين ححغلي

 ميطط ! هن !  هن " : ؛ كظظسس انسس .هتيا

   !هتو    ككيو   ملوا { وار 3-2 فقط تو

 ، ؛ سركها ديكهواما مهيطط ككرححه

 خور ححغل مثل اهين ميطط مككر

 " !ححهوطط { مثل متاري ميطط !نتهي



  water bottleثثاين بظظن  ناريلهت وقت 
 :  هبائي نسس معاف كري نسس نصيحة كرسس ؛  هك 

 شر ين صحبة"    

 "! لككاؤسـسس تظظمة        



 :فرماوسس ؛ ع م  امري املؤمنني

َمن َو َضَع نـَفَسُه َمَواِضَع الُتظظَمِة " 
 ."َفاَل َيُلوَمنَّ َمن َاَساَء به َظنَّه

هج شخص هك  ثثوتانا جان نسس اهوي جككه ؤ ما 
موكسسس هج ما اهنا ثثر تظظمة الككي سكسس ؛، تو 
ثثححهي هي وه شخص نسس هرككز هن نظظنسس هج اهنا 

 واسطسس بد ككمان كرسس

A person should never blame another for 
suspecting him of doing wrong if he places 
himself in position in which he is vulnerable 
to accusation. 



 من الكلمات النورانية
ككرامي نسس  ككهوٌرا ثثر ْاقائسس  هي ديكهو، زينب - خيال

ميطط  هك كيدو  خيال تونتهي، بيضضهاؤنار كوئي 
 .جباوي لؤططْاخري خدمة 

هج شخص كوئي وات نسس بيجا –ححغل خوري 
شخص نا درميان فساد كراوا واسطسس نقل كرسس 

 كظظوائي ؛ححـغل خوري اهنسس
كربالء ما حسني ين ركك ! دوستومارا اسس  -دوست

ركك ما سي خون نكلتو، حسني مهيشه خدا نو 
 .هتاشكر كرتا 
 



كوئي تكليف يا درد هتائي مؤمنني نا دلو  منسس  -ناريل 
مانسس، مؤمنني ثثوتانا   ناريل كوئي... هتائيما درد 

 .مانسسمارا  واسطسس   امي منتو مانسس  واسطسس  هن 
متنسس سككال نسس مارا ! مأمت دارو! اسس عزاء دارو -اذن

دؤطط  اذنطرف سي مجن ثثر دعوة دؤطط ححهوطط انسس 
 ححهوطط
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