درس چهار م

صبر کلید گشایش است
این حکایت چهل سال پیش در کشوری اتفاق افتاده است ،دوازده دانشجو از دانشجویان
دانشگاه همراه استادشان برای تهیه پژوهشهایی دربارۀ ماهیها به سفری علمی رفتند.

آبهای دریا آرام بود ،ناگهان ابری در آسمان آشکار شد پس باد شدیدی وزید و دریا مواج
شد.
پس کشتی آنها به صخرهای برخورد کرد؛ پس ترسیدند؛ کشتی اندکی تَرَک برداشت اما
غرق نشد.

هنگامی که به یک جزیرۀ ناشناخته رسیدند ،بسیار خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر
کردند و در آنجا پیاده شدند.
دو روز گذشت و کسی را در جزیره پیدا نکردند و کسی برای نجاتشان نیامد ،استادشان به
آنها گفت« :ای جوانان ،شما باید تالش کنید .سخنم را گوش کنید و به آن عمل کنید؛
مثل این که چیزی نشده است ،باید پژوهش هایتان را ادامه دهید».
سپس آنها را به چهار گروه تقسیم کرد و به گروه اول گفت« :ای دانشجویان ،دنبال صیدی
بگردید و هیزم جمع کنید».
و به گروه دوم گفت« :ای دو دانشجو(پسر) بعضی از چیزهای ضروری را از کشتی بیاورید».
و به گروه سوم گفت« :ای دختران دانشجو ،غذایی برایمان بپزید».
و به گروه چهارم گفت« :شما دو دانشجوی دختر ،دنبال مواد غذایی بگردید».
سپس به همگی گفت« :صبر کنید ،زیرا خدا با صبر کنندگان است» .یک هفته گذشت .در
روزی از روزها باران شدیدی بارید و رعد و برق به کشتی آنها برخورد کرد و کشتی سوخت.

دانشجویان گفتند« :هیچ امیدی به نجات ما نیست ».پس استاد این آیه را خواند« :ای
کسانی که ایمان آوردید صبر پیشه کنید».
دانشجویان ناراحت شدند و گفتند« :کشتیمان را از دست دادیم ».و بعد از به جا آوردن
نماز و دعا یکی از آنها ناگهان فریاد زد:
«ای همکالسیهای من(پسر) نگاه کنید .ای هم کالسیها من (دختر) نگاه کنید .آن کشتی
جنگی به ما نزدیک میشود»

کشتی جنگی به آنها نزدیک شد و سربازان از آن پیاده شدند .دانشجویان خوشحال شدند و
از سربازان پرسیدند:
«چگونه جای ما را پیدا کردید؟»
سربازان جواب دادند« :دودی را از دور دیدیم .پس آمدیم و شما را مشاهده کردیم».


دانشجویان برای تهیه پژوهش دربارۀ گیاهان به این سفر رفتند.



دانشجویان انسانی غیر از خودشان در جزیره نیافتند.
ده دانشجو در سفر علمی بودند.




در ابتدا آب دریا آرام بود.



این حکایت دو سال قبل اتفاق افتاد.

لطفا از اتوبوس پایین بیایید.

لطفاً آنجا بنشینید.

جواب را در کتاب جستجو کنید

جواب را در کتاب جستجو کنید.

سخن حق را بپذیر

عکس شهید را رسم کن

دستانتان را قبل از
غذا بشویید

برای خداوند ،پروردگار
جهانیان سجده کنید.

نعمت خدا را بر
خود یاد کنید.

از همنشینان بد دوری کنید

الصیِن

کشور بسیار بزرگ در شرق آسیا

چین

مُواصلَه

ادامه کار و استمرار آن

ادامه دادن

ماء

برای زندگی ضروری است و هیچ رنگی ندارد.

آب

جامعه
استاد در آنجا درس میدهد و دانشجویان از آن فارغ التحصیل میشوند.

دانشگاه

کسانی که به سن بلوغ رسیدند و بچه نیستند.

جوانان

مجموعهای از ورزشکاران یا مجموعه ای از هم کالسیها در کار.

ای دوستانم ،لطفاً از کالس خارج شوید.

شَباب

فَریق
تیم

ای دوستانم لطفاً از کتابخانه خارج شوید

ای دوستان ،این میز را ببرید.

ای دوستان جواب این دو سوال را بنویسید.

پروردگارا قطعاً من به خودم ستم کردم پس مرا ببخش.

خدا به موسی و هارون گفت :به سوی فرعون بروید.

پروردگارا ببخش و رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی.

و آن گاه که فرشتگان گفتیم :به آدم سجده کنید پس سجده کردند.

عمل صالح انجام دهید همانا من به آنچه انجام میدهید دانا هستم.

جدا کننده فامیل

محل تحصیالت عالی بعد از مدرسه

ادامه دادن

کسی که دیدرا نزدیکانش نمیرود

دانشگاه
هیزم
رود
گشایش

چیزی که از آتشی باال میرود.
چوبهای مناسب برای آتش زدن
حل سختیها و مشکالت

هیچ کاری مانند تحقیق نیست.

دانش ریشۀ هر خوبی و نادانی ریشه هر بدی است.

دانش را جستجو کنید گرچه در چین باشد؛ زیرا جستن دانش واجب است.

خیر دنیا و آخرت همراه دانش و بدی دنیا و آخرت همراه نادانی است.

دانا کسی نیست که خوبی را از بدی تشخیص دهد بلکه دانا کسی است که بهترین را از میان دو بد بشناسد.
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