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بارم  سؤاالت 
 

 

  ی وآنچه بر و  نیاست. آسمان و آفتاب وماه وستارگان وزم ی بدان که هر چه در وجود است همه ، صُنع حق تعال

است، از انواع   نیزم  یها ونهرها و آنچه در کوه هاست، ازجواهر و معادن و آنچه بر رو ابانیاست،چون کوه ها وب

و باران و تگرگ   غ ی است ، چون م ن یآسمان و زم انیو آنچه م   واناتینباتات و آنچه در برّ و بحر است، از انواع ح

همه   نیاست و ا یعِ حق تعالصُن  بی، همه عجا د ی آ  یم د یکه در هوا پد   یو رعد و برق و قوس ِ قُزَح و عالمات

 است. ی حق تعال اتیآ

 

  چنان ی ذوق "مصائب است،  نیترنیاز سنگ  یکی ییتنها  گرید  انیاست؛ به ب نیدوست همواره غمگ  یب انسان

 "یزندگان دوستی ندارد ب

 

به سخن خود قطع نکند. اگر   یگر یو سخن د د ینگو ار یکه بس د یبا ی : آدمسد ینوی م ی توس  نیرالد ینص خواجه

به جواب مشغول شود،   یو اگر کس د یسبقت ننما شانیکنند که او داخل آن جماعت بود، بر ا یسوال از جماعت

که در   ی بر وجه د ی خود بگو واباز آن، قادر بوَد، صبر کند تا آن سخن، تمام شود، پس ج ی او بر بهتر جواب

دارند،    دهیو اگر از او پوش  د یدو کس رود، خوض ننما  انیکه به حضور او م  یو در محاورات متقّدم طعن نکند.

 اِستراق َسمع نکند و تا او را با خود در آن مشارکت ندهند، مداخلت نکند.

 

  یها، به گلستانلهجه  یو رنگارنگ  هاش یگو  یو گوناگون  ییایجغراف یو گستردگ یفرهنگ  یفراخنا  ۀما با هم  رانیا

  شیجان خو ۀر یو ش  پروراند ی به رنگ و چهره، نوا و ناله م توجه ی را ب  یزکانی و دامان خود، عزکه در دل   ماند ی م

  ن ی. به همبخشد ی ما را معنا م یستیهمز ، یکوش و هم  یجوش حسّ مشترک، هم  نی .امروز همداردی در کامشان م

 .غرند ی م ر یصدا چونان ش  کی  ران،ی سبب است که ملت ا

 

 نام و نام خانوادگی: ..........................
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