دب�ستان
معنا� سال سوم ری
قرابت یی
درس ّاول
طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت

سپاس خدا موجب افزونی نعمت است
نعم��ت بس��یار داری ش��کر از آن بس��یارتر

نعم��ت افزونت��ر ش��ود آن را ک��ه او ش��اکر بود

برآی��د

آی��د

از

دس��ت

زب��ان

و

ک��ه

ک��ز

عه��دهی

ب��در

ش��کرش

ناتوانی در شکرگزاری
نعمت��ت ب��ار خدای��ا ز ع��دد بی��رون اس��ت

ش��کر انع��ام ت��و هرگ��ز نکن��د ش��کرگزار

بن��ده هم��ان ب��ه ک��ه ز تقصی��ر خوی��ش

آورد

ع��ذر

توبه و امید به بخشش خدا
دان��م ک��ه بگ��ذرد ز س��ر ج��رم م��ن ک��ه او

ب��ه

خ��دای

درگاه

گرچ��ه پری��وش اس��ت ولیک��ن فرش��ته خوس��ت

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همهجا کشیده

کرم و رزاقیت خدا
کرمگس��تر
لطی��ف

ک��ه دارای ح��ق اس��ت و دان��ای راز

کارس��از

پردهی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد

ستار العیوب بودن خدا
آب��رو م��یرود ای اب��ر خطاپ��وش بب��ار
		



ک��ه ب��ه دی��وان عم��ل نام��ه س��یاه آمدهای��م

وظیفهي روزی به خطای منکر نبرد

 -1قطع نشدن روزی با وجود گناهکار بودن فرد  -2رزاقیت خدا
ک��ه ج��رم بین��د و ن��ان برق��رار م��یدارد
خ��دای راس��ت مس��لّم بزرگ��واری و حل��م

فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایهی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.

خلق زیباییهای بهار
میگف��ت ب��ا صب��ا ز ُرخ��ت گل حکایت��ی

ب��اد صب��اش خ��ردهی زر ک��رد در ده��ن

هم��ه از بح��ر ت��و سرگش��ته و فرمانب��ردار

ش��رط انص��اف نباش��د ک��ه ت��و فرم��ان نب��ری

 -1همهی پدیدهها در اختیار انسان است  -2لنسان باید فرمانبردار باشد
م��رغ تس��بیحگوی
آدمی��ت نیس��ت
گفت��م ای��ن ش��رط
ّ

و

م��ن

خام��وش

در خبر است از سرور کاینات …

پیامبر= سرور کاینات
آفرین��ش را ج��ز او مقص��ود نیس��ت

پاکدامنت��ر

چ��ه غم دی��وار امت را ک��ه دارد چون تو پش��تیبان

چه باک از موج بحر آن را که باش��د نوح کشتیبان

از

او

موج��ود

نیس��ت

پشتیبانی پیامبر از امتش
ای دل ار س��یل فن��ا بنی��اد هس��تی برکن��د

چون تو را نوح است کش��تیبان ز طوفان غم مخور

خداون��دگار

شرمس��ار

ک��رم

بی��ن

و

لط��ف

 -1لطف خدا  -2شرمساری خدا از گنه بندهاش
قب��ول اس��ت اگرچ��ه هن��ر نیس��تش

گن��ه

بن��ده

کردس��ت

و

او

ک��ه ج��ز م��ا پناه��ی دگ��ر نیس��تش

