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، اگر دوستی با وی، همراهی و همدلی کند باعث شودمسئله ای رویارو می ا مشکل یاهنگامی که آدمی ب

شود. مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا همچون وزش نسیم دل انگیزی است که سبکی و صفای خرسندی او می

 کند. درون را در ما زنده می

بیند راخی دارد جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمیمثل تو چون مورچه ای است که در قصر ملکی سو  

 و از جمال صورت قصر و بسیاری غالمان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد. 

ی همزیستی و همدلی اقوام ایرانی، پشتوانه ای شکوهمند برای وطن است و سددیی اسدتوار بده بلنددای اراده     

 رهاند.دگاه ها از گزند دشمنان و اهرمن خویان مین را در آورهآورد و میپوالدین ایرانیان پدید می

خواهران متفّرق شدند و رابعده   مادرش بمردند و در بصره قحطی عظیم پیدا شد و چون رابعه بزرگ شد، پدر و 

 درم بفروخت. آن خواجه او را به رنج و مشقّت کار می فرمود.  ه دست ظالمی افتاد. او را به چندب

طّع از دوست دانشمندش تمنّا کرد که یکی از مسائل علمی را که زمانی بدا وی در میدان   مرد بیمار با کلماتی مق

، فقیه گفت : ای دوست گرامی ! اکنون چه جای این پرسش است ؟ بیمار با تعرّض پاسخ داد : کدام گذاشته بود بازگوید

 جاهل درگذرم ؟  یک بهتر است : اینکه مسئله بدانم و بمیرم یا نادانسته و

نگرد. ها و کردارتان می، بلکه به دلنگردابوذر! خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی ها و گفته هایتان نمیای  

 شود. کردار شایسته در هنگام قهر به درگاه پروردگار پذیرفته نمی ازیر ،ای ابوذر ! مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی

وستی خوب و یکدل داشته باشی تا اگر فردا آزرده شدی یا پد   در پایان برایت ای مهربان آرزومندم همواره د

 هم از عشق سخن بگویید و دوباره شکوفا شوید .  فردا شادمان گشتی با

 

 

 موفق و پیروز باشید.
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، اگر دوستی با وی، همراهی و همدلی کند باعث شودئله ای رویارو میمص ا مشکل یاهنگامی که آدمی ب

یم دل انگیزی است که سبکی و صفای یک دوست خوب و شکیبا همچون وزش نصبت با شود. مصاهرسندی او میوخ

 کند. درون را در ما زنده می

بیند و ای خویش و یاران خویش چیزی نمیوراخی دارد جز غزکه در قصر ملکی سای است مثل تو چون مورچه  

 ریر ملک وی هیچ خبر ندارد. مال صورت قصر و بسیاری غالمان و صاز ج

ی دّی اس توار ب ه بلن دای اراده   وانه ای شکوهمند برای وطن است و ص  همزیستی و همدلی اقوام ایرانی، پشت 

 رهاند.رمن خویان میند دشمنان و احردگاه ها از گذن را در آوهآورد و میپوالدین ایرانیان پدید می

شدند و رابعه به  غرّخواهران متف تی عظیم پیدا شد ومادرش بمردند و در بصره قح چون رابعه بزرگ شد، پدر و 

 ت کار می فرمود. غّدست ظالمی افتاد. او را به چند  درم بفروخت. آن خاجه او را به رنج و مش

ع از دوست دانشمندش تمنّا کرد که یکی از مسائل علمی را که زم انی ب ا وی در می ان    قتّبیمار با کلماتی ممرد 

پاسخ داد : کدام  بیمار با تعرّظگفت : ای دوست گرامی ! اکنون چه جای این پرسش است ؟  ، فقیحگذاشته بود بازگوید

 رم ؟ زیک بهتر است : اینکه مسئله بدانم و بمیرم یا نادانسته وجاهل درگ

نگ رد.  ها و کردارتان می، بلکه به دلنگردها و گفته هایتان نمیاهر و داراییئال به سیمای زابوذر! خداوند مت ای 

 شود. کردار شایسته در هنگام قهر به درگاه پروردگار پذیرفته نمی ازیر ،ای ابوذر ! مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی

رده شدی یا پ    ذدوستی خوب و یکدل داشته باشی تا اگر فردا آدر پایان برایت ای مهربان آرزومندم همواره 

 هم از عشق سخن بگویید و دوباره شکوفا شوید .  فردا شادمان گشتی با

 

 

 موفق و پیروز باشید.




