
 

 

 
 
  

 به گفتار پیغمبرت راه جوی            دل از تیرگی ها بدین آب شوی

م آمین درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدم که دعا می کردند و کودکان پرنشاط گل بوته ها و نوجوانان امیدوار و ذرت ها در گوش نسی -

 می گفتند گویی با همة ساقه های سرسبز خویشاوندم.

 وقتی به قلبم نگاه می کردم دیدم با اینکه مادر خوبم توی قلبم جا گرفته ، خیلی هم راحت است باز هم نصف قلبم خالی مانده. -

 دعای مادرم در حقّ من مستجاب شد. دقایق تلف شده را با طال نمی توان خرید. -

معلّمی متواضع و منظّم و جدّی بود . من خودم را موظّف می دانم که برای خیر و صالح شما تالش کنم شما هم به  شهید رجایی -

 توصیه های من عمل کنید . وقتی از پیدایش این خصلت از او سوال می شد می گفت : من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته ام.

 ه از کنارش می گذشتند .توجّپیرمرد کمک می خواست امّا عابران بی  -

 حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را. -

 در میان جمع گشاده رو بود و در تنهایی سیمایی محزون و متفکّر داشت. هرگز به روی کسی خیره نگاه نمی کرد. -

 اگر نیروی جوانی را با تفکّر و بصیرت همراه کنیم به شکوفایی خواهیم رسید. -

 انیان خدمات بسیار شایانی به اسالم کرده اند که از روی صمیمیّت و اخالص بوده است.ایر -

حضرت محمد )ص( هیچ گاه زبانش را به دشنام نمی آلود. بدرفتاری با شخص خود را می بخشید ولی درباره کسانی که به حریم قانون  -

 تجاوز می کردند گذشت و مدارا نمی کرد.

 از پژوهش فراغت می یافت به باغبانی می پرداخت. پروفسور حسابی هر وقت -

 فرزند بزرگوار امام خمینی ) ره ( در نجف به طرز مرموزی به شهادت رسید. -

 عالمه جعفری از حلّ مسائل ریاضی ، خواندن جغرافیا و علوم به وجد می آمد. وی از کودکی کنجکاو بود. -

 

 


