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سئوال

 در آداب رفتار و اخالق، اسوه ی عاملیان )ص(پیامرب گرامی اسالم، حممّد بن عبداللّه ،
﴿به درستی که رسول خدا : آن چنان که خداوند مهربان در قرآن کریم می فرماید. است

﴾.نیکویی استی وه و منونه برای شما اس
 فرزندان عزیزم، اخالق خود را نیکو کنید و اطاعت و خدمت پدران و مادرانتان را

ی از خداوند تعالی، سعادت و ترقّ . تان احرتام زیاد بگذاریدم هایغنیمت شمارید و به معلّ
.در علم و عمل را برای شما نور چشمان آرزو می کنم

ّیصان و دانشمندان جهانی جمبور شده اند اعرتاف کنند که جوانان ما با پشتوانهمتخص
.ایمان و همّت توانسته اند استعدادهای جوشان و پنهان خود را آشکار کنند

 ایرانیان خدمات بسیار شایانی به اسالم کرده اند که نشان دهنده ی احساسات پاک و
.تنها و تنها با عشق و ایمان پدید می آیندخالصانه ی آنهاست زیرا شاهکارهای بشری،

 وقتی در آخرین نقطه ی دید، اندک اندک صحرا از نظرم ناپدید شد، بار دیگر سرم را
برگرداندم و با تکان دادن دست هایم به احساسات خاموش امّا سرشار از پاکی و صفای 

.این طبیعت و سبزه های معصوم پاسخ گفتم
او نصف ورقه را پر کرده . به ورقه ی معلّم نگاهی انداختم. به شدّت کنجکاو شده بودم

آن ورقه ها را در . کرده بود» منی توامن«هر شاگرد هم حدّاقل یک ورقه را پر از . بود
.گودال دفن کردند و با احرتام به سخنان معلّم گوش دادند

با تشکر و سپاس، گروه ادبیّات فارسی
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