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( غلت  املتایی ودتود دارد آنهتا را پنتدا ن توده 02دانش آموزان وداوطلبان گرامی در متتن زیتر ت تت )

 و ن تتتتتتتتترب  املتتتتتتتتا تنوی تتتتتتتتند   تتتتتتتتوصتتتتتتتتحند آن را در ن

یععت ایاععان در او اکععر نهنععدز  ععه هرکععه  ععا  ععدان ناععیندز اگععر نیعع   بی»سععیدد در گتاععتان آورده اسععت:            

 «.ت ایاان متّحم گردد ریغ

صّعه کاعی را کعه پنعد ناعنود کعه او خعود او تعد. از  عاد دزکس را نایحت مگود و پند معده  خوانخواهنتا 

 تهمت زده پرهیذ کن و از یار  د اندیش و  دآموز  گری .

مرد  یمار  ا کتماتی مغطّع از دوسعت داناعمندت تمنّعا کعرد کعه یهعی از ماعا ر اکمعی را کعه زمعانی  عا ود 

اد »ز  یمعار  عا تیعرّا پاسعخ داد: «اکنعون هعه  عاد ایعن پرسعش اسعت »د.  قیح گفت:درمیان گذاشته  ود  از گوی

 «مردز کدام یک از این دو امر  هتر است: این که مائته  دانم و  میرم یا ناداناته و  اهر درگ رم 

هون را یه   رگ شدز پدر و مادرت  مردنعد و در  رعره قهطعی ع عیم پیعدا شعد و خعواهران متفعرّ  شعدند 

 یه  ه دست ظاکمی ا تاد. او را  ه هند درم  فروخت. آن خوا ه او را  ه رنج و ماغّتز کار می  رمود.و را 

خداوند متیال  ه سیماد ضعاهر و دارایعی هعا و گفتعه هایتعان نمعی نگعرد   تهعه  عه دل هعا و کردارتعان معی 

پیععردز تندرسععتی ات را  نگععرد. پععنج هیعع  را پععیش از پععنج هیعع ز قنیمععت شععمار:  ععوانی ات را پععیش از  رارسععیدن

پععیش از  یمععاردز  ععی نیععازد ات را پععیش از نیازمنععددز آسایاععت را پععیش از گر تععارد و زنععدگی ات را پععیش از 

 مرگ.

نمی  ینی کای را که  عه دردد دهعار شعدز خ عو  معی کنعد و  عه درگعاه خعدا رود معی آورد و  تع  آ یعت 

 می کند و دست می گااید  ه دادن سدقه 

د وقتی کعه در هنگعام  تعو  خورشعید صعداد نعازی و عریبعی معرا از خعوار  یعدار کعردز کا د حدص می زنی

تا هه حعدز دهعار هیعرت و شعگفتی شعدمم هاعمم  عه آدمعک  اعیار عریبعی ا تعاد کعه  عا ومعار تمعام معرا معی 

 نگریاتم
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 مو ق و پیروز  اشید.
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