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 ستايش 

اى [خدايى] كه نام زيباى تو، سرآغاز همة كتاب هاست؛ و اى [خدايى] كه سيماى روشن تو، زينت بخش هر عنوان 
و آغازى است. 

آمرزنده، بخشنده از گناه، از صفات خداوند كريم:  
ياريگر، كمك كننده دستگير: 

بخشنده، پذيرندة پوزش پوزش پذير: 
مطيع، فرمانبردار پرستار: 

دستور امر: 
انسان (فرزندان حضرت آدم (ع)) بنى آدم: 

هر نوع پرنده مرغ: 
مورچه مور: 

دوست، لقب حضرت ابراهيم (ع) خليل: 
هم فكر، هم نظر، معترف مّتفق: 

خدا بودن الهيت: 
متحّير شدن، درماندن فرو ماندن: 

پايان و حقيقت چيزى، ذات ُكنه: 
چيستى ماهيت: 
آن سو ماورا: 
بزرگى جالل: 
چشم بََصر: 

پايان، نقطة پايانى ُمنتها: 
زيبايى جمال: 

انديشيدن تأّمل كردن: 
غيرممكن ُمحال: 
به دنبال بَر پِى: 

برگزيده، لقب حضرت محّمد (ص) مصطفى: 

كريم:  

صفحة ١٠ كتاب درسى

به نام خداوندى كه جان را در وجود موجودات قرار داد و به زبان قدرت سخن گفتن داد. (به انسان سخن گفتن آموخت.)

خداوند بخشنده [كه همه چيز به موجودات مى بخشد] و ياريگر، خداوند بخشاينده اى كه از خطاى بندگان مى گذرد (آنها را مى بخشد) 
و عذرخواهى آنها را مى پذيرد. 

(«بخشنده» كسى است كه نعمت هاى زيادى مى بخشد و هديه مى كند. «بخشاينده» كسى است كه از خطا و گناه ديگرى مى گذرد و 
او را مى بخشد.)

فارسى
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  ستايش

همه چيز و همه كس از جمله انسان و پرندگان و مورچه و مگس و... مطيع و فرمانبردار دستور او هستند.

خدا بر سر هر كس كه بخواهد تاج خوشبختى مى گذارد و هر كس را كه بخواهد از تخت قدرت به خاك مى رساند. (خوشبختى و 
قدرت و ذلّت و خوارى، در دست خداست.) (تخت عالمت قدرت و خاك عالمت بى قدرتى و پَستى است.)

آتش نمرود را براى ابراهيم تبديل به گلستان مى كند و گروهى را از آب درياى نيل به سمت آتش (دوزخ) مى برد. 
(مصراع اّول به داستان گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهيم (ع) و مصراع دوم به غرق شدن فرعونيان در آب نيل پس از رد شدن 

حضرت موسى (ع) و بنى اسرائيل اشاره دارد.) 

بزرگان و قدرتمندان در برابر درگاه لطف (مهربانى) و بزرگى خدا، بزرگى شان را از ياد مى برند و فروتنى اختيار مى كنند. 

همة جهانيان، نسبت به خداوندى او يك نظر هستند و به آن اعتراف مى كنند و همگى از درك چيستى و حقيقت ذات او ناتوان اند.

انسان نتوانست به كل بزرگى خداوند پى ببرد و چشم نتوانست همة زيبايى او را ببيند. 

اگر دربارة دل كه مانند آيينه است، انديشه كنى [و سعى كنى آن را پاك كنى]، به تدريج پاكى و صفاى دل به دست مى آورى. 
(به تدريج دلت پاك و روشن مى شود.)

اى سعدى! غيرممكن است كسى از راهى به جز پيروى از مصطفى (ص) به پاكى دل دست يابد.
(راه پاكى دل فقط از طريق پيروى از حضرت محّمد (ص) است.)
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