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امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 9318

در طول تاریخ  ،بارها دیده ایم که هرگاه دشمنان و بد خـ واهان دست ستم به سوی این مهرآشیان وطن دراز کرده اند،
همۀ فرزندان ،از همه سوی ایران به هر رنگ و نشان ،هم صدا فریاد برآورده اند و مشت ها را گره کـرده اند و پشت به
پشت هم بر بیگانه تاخته اند!
در این میان نصیرالدّین  ،هر روز لوح و قلم در زیر بغل می نهاد .آرام از کوچه ها می گذشت و خود را به محضر درس
استاد می رساند .بازی او ،مطالعه و تحقیق ،فریاد های کودکانه اش ،بحث و مناظره با دیگر شاگردان و شادابی اش
هنگامی بود که مسئله ای را حل می کرد و پاسخ دلخواهش را می یافت.
آوازی شنید که« غم مخور فردا جاهیت خواهد بود ،چنان که مقرّبان آسمان به تو نازند ».پس رابعه به خانه رفت و
دائم روزه داشتی و همه شب نماز کردی و تا روز بر پای بودی.
پس داده است خداوند علیم به آدمی آنچه صاح دین و دنیای او در آنهاست و منع کرده است از آدمی دانستن امری
چند را که در شأن و طاقت او نیست؛ دانستن آن ها ،مانند امور آینده و آن چه در دل های مردم است و مانند این ها.
آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند .اگر سؤال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت
بود بر ایشان سبقت ننمای د و اگر کسی به جواب مشغول شود ،او بر بهتر جوابی از آن قادر بود  ،صبر کند تا آن سخن تمام
شود ،پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند.
نوجوانی تولّد دوبارۀ انسان است .در این مرحلۀ پر تب و تاب ،نوجوان ،افزون بر رابطه با خود ،نیازمند رابطه ای دیگر
نیز هست؛ نیازمند دو چشم دیگر که نوجوان را ببیند و به او بگوید:کیست و چگونه است؛ از همین جاست که دوستی و
پیوند با دیگران آغاز می شود.
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