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 درس هفتم: باران محبت

 هاها، گروهجمعِ صنف، انواع، گونه: *اصناف

 )وسایل؟( رسند.مقصود میبه جمع وسیطه یا واسطه، آنچه که به مدد یا از طریق آن : *طئوسا

 منزلت، رتبه، جایگاه،مقام: 

 (در هر مقام، بر کار کرد. وسایط گوناگونآفرید، می اصنافِ موجوداتحق تعالی چون )

 آفریننده: خالق

       ( انجیر)تین:    لگِطین : 

 (« إنّی خالِقٌ بَشَراً مِن طینٍ.»چون کار به خلقتِ آدم رسید، گفت: )

 کننده، دچار اشتباهاشتباه: *شتبِهمُ

 (« ای؟نه همه تو ساخته» جمعی را مشتبِه شد؛ گفتند:)    به اشتباه افتادن: *مشتبه شدن

 («هست اختصاصی دیگراینجا »گفت:)    بودن، برگزیده ویژه موضوعاختصاص: 

 آگاهی، بینش، شناختمعرفت: 

 (کرد.تعبیه خواهم گنج معرفتدر او )    قرار دادن، جاسازی کردن.: *تعبیه کردن

 کرد، فرشته وحیمقرّب الهی که وحی را بر پیغمبران نازل می فرشته یکی از چهارجبرئیل: 

 (زمین یک مشت خاک بردار و بیاور.  را بفرمود که برو از روی جبرئیلپس )

 پیشگاه، آستانه، درگاه: *حضرت

 (آفریند.خلیفتی میبرم که از تو می حضرتتو را به )    خلیفه، جانشین : *خلیفت

 ارجمندیاحترام، بزرگی، عزّت: 

 شکوهمندی بزرگواری،ذوالجاللی: 

 جواری، نزدیک شدنهم: *قُرب

 شکن، چرخ و پیچ که در طناب و کمند و زلف هست( )پیچ و    ، قدرتتوان، تحملتاب: 

 (تابِ آن نیارمم و ندار طاقتِ قُربحق که مرا مبر که من  عزت و ذوالجاللیبه )

 : دور(بعید)  [متضاد قُرب]، فاصله دوری،:*بُعد

 : دوری، جدایی(غربت)    : نزدیکیقربت

 (.قُربت را خطر بسیار استاختیار کردم، که  نهایتِ بُعدمن )
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 فرشته تقسیم روزییکی از چهار فرشته مقرّب الهی، میکائیل: 

ای است که هنگام برپایی قیامت در صور فرشته صور، نام فرشته، یکی از چهار فرشته مقرّب الهیاسرافیل: 

   خواهد دمید. 

 («رو.تو ب» را فرمود: اسرافیلاو برفت. همچنین سوگند برداد. « تو برو.» را فرمود: میکائیل)

 مرگ الموت، فرشتهملکیکی از چهار فرشته مقرّب الهی، عزرائیل: 

 خانواده اطاعت، مطیع، مطاع()هم  فرمانبری، فرمانبرداری اطاعت، :*طوع

 (حریف، هریک از دو تن در مسابقه یا جنگ)رقیب:      میل و اراده، خواست :*غبتر

 خانواده کریه و مکروه()هم   واداشتنکسی را به زور به کاری  میلی،بی ناپسندی،اکراه: 

 («، برگیر  و بیاور.اکراه و به اِجبارنیاید، به  طوع و رغبتبرو؛ اگر به »را بفرمود:  عزرائیل)

 غضب، خشم، زورقهر: 

  یک مشت از هر چیزی :*قبضه

 ین برگرفت و بیاورد.(از روی جمله زم یک قبضه خاک، قهرعزرائیل بیامد و به )

   )کنایه(. ان، با عجلهشتابدو اسبه: 

 (آمد.فرو کرد. عشق، حالی دو اسبه می مکه و طائفآن خاک را میان )

 هاجمع مَلَک، فرشتهمالیکه: 

 حیرانی، سرگردانیتحیّر: 

 (بمانده دندانِ تحیّرجملگی مالیکه را در آن حالت، انگشتِ تعجّب در ) 

 : لغزش، گناه(زَلّت: پستی، فرومایگی( )لتذِ)      ست، حقیر، خوار، زبون، فرومایه پذلیل: 

  خانواده عزیز و عزت()هم بزرگداشت، گرامیداشت :*اعزاز

 (خوانندمی چندین اِعزازبه  حضرتِ عزّترا از  خاکِ ذلیلاین چه سِرّ است که )

 فرومایگی، خواری، مقابل عزت :*مذلّت

 بارگاه خداوندی( :*کبریا)    به کبریا، خداوند تعالی منسوب :*کبریایی

 (کند، چندین ناز میحضرت عزّت و کبریایی، با مذلّت و خواریخاک در کمالِ )

 : ثروتمند، توانگر(غنی)   : موسیقی، نغمه، سرود(غِنا) نیازیتوانگری، بی :*غَنا

   راز ، نهان ، قلبسرّ: 

 (به جای او نخواند و  این سِر با دیگری در میان ننهاد ، دیگری راحضرتِ غَنابا این همه، )
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 احسانهاها، جمعِ لطف، لطفالطاف: 

 خدایی، خداوندی :*الوهیّت

 الوهیّت و خدایی، پروردگاری :*ربوبیّت

 («إنّی أعلَمُ ما ال تَعلَمُون. »فرو می گفت:  سرّ مالیکه، به حکمتِ ربوبیّتو  الوهیت  الطافِ)

 غاز، همیشگیآزمان بیازل: 

   پایانزمان بیابد: 

 (در پیش است؟ از ازل تا ابددانید که ما را با این مشتی  خاک، چه کارها شما چه می)

 خانواده عذر و معذرت()هم  مالمت ناشده، بدون گناهمعذور: 

 (ده است.که شما را سر و کار با عشق نبو معذورید) 

 اعمال قدرتتصرف کردن، دست بردن در چیزی، دستکاری: 

 ایم(کاری قدرت بنمروزکی چند صبر کنید تا من بر این یک مشت خاک، دست)

 تصویر، شکلنقش: 

 بینید( های بوقلموننقشدر این آینه، )       هر چیز رنگارنگ یا رنگ به رنگ شونده بوقلمون: 

 خانواده کریم و تکریم()هم  یبزرگجوانمردی، ، بخششکَرَم: 

 (بر خاک آدم بارید و خاک را گِل کرد و به یدِ قدرت از گِل، دل کرد.  بارانِ محبتپس از ابرِ کرم، )  دستیَد: 

 شورش، آشوب، شلوغیفتنه: 

 (صد فتنه و شور در جهان حاصل شد از شبنم عشق، خاک آدم گِل شد)شوق و هیجان  شور: 

 لزی نوک تیز، تیغ جراحیچاقوی ف، نیشترنشتر: 

 (یک قطره فرو چکید و نامش دل شد/     سر نشترِ عشق بر رگِ روح زدند  )

 خانواده جلیل و تجلیل()هم بزرگ است. :*جلّت

 دست در کاری کردن، دخالت، تأثیر، نفوذتصرف: 

 (کردتصرّف میبه خداوندی خویش، در آب و گِل آدم، چهل شباروز  حضرتِ جَلّت)

 (داد، پرورش مینظر عنایتآن را به )  توجّه، لطف، احسان :*عنایت

 قرار دادنگماردن: 

  نگاه کردن، توجه کردننظر گماردن: 

 (از سنگ، دلی سوخته بیرون آرم/      گر من نظری به سنگ بر، بگمارم)
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 ا اصرار چیزی را خواستن)کنایه(متوسل شدن، بدر دامن آویختن: 

 با تمام وجود گرفتن چیزی)کنایه( تن:به هزار دست درآویخ

 (.آویزددر دامنش میاو به هزار دست  از او بگریزد،اگر معشوق خواهد که )

 هاجمع خزانه، گنجینه :*خزاین

 ، باطننهان از چشم، ناپیداغیب: 

و  از هر چیز با ارزش)اینجا عشق استعارهسنگ گرانبها از قبیل مروارید، الماس و امثال آنها، ، جوهرگوهر: 

     محبت(

 کردند(تعبیه می در نهادِ او، گوهری، خزاینِ غیبهر لحظه از )

 جمع نفیسه، چیزهای نفیس و گران بها :*نفایس

    پنهان، مدفوندفین: 

 (بود، جمله در آب و گِلِ آدم، دفین کردند. خزاینِ غیبنفایسِ هرچه از )

 پاینده جاودانی،ابدی: 

 (بپروردند. نظر آفتابابدی سرشتند و به  آبِ حیاتبه )    تنخمیر کردن، مخلوط کردن، ساخسرشتن: 

 گنجینهخزانه: 

 داران )اینجا فرشتگان(نگهبانانِ خزینه، خزینهخازنان: 

 بود.(پنهان داشته  نظر خازنانگوهری بود در خزانه غیب که آن را از )

 شناختمعرفت: 

 : شاه(کمَلِ)  )بزرگی، عظمت( عالم ماده پادشاهی، سرزمین،مُلک: 

 عالم غیب، جهان باال :*ملکوت

 نمایش، ارائهعرضه: 

 (عرضه داشتهتعبیه کرده بودند، و بر مُلک و ملکوت  صدفِ امانت معرفتبود که در  گوهرِ محبت)

 سزاواری، شایستگی :*استحقاق

 دارینگهنگهبانی و داری، خزانهخزانگی: 

 خزانگی آن را دلِ آدم الیق بود( ته،داری آن گوهر نیافو خزانه استحقاق خزانگیهیچ کس )

 است.آن که نزدیک به کسی شده و در نزد او منزلت پیدا کرده :*مقرّب

 (شناختند.، هیچ کس آدم را نمیمالیکه مقرّب)
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 .یکی از فرشتگان که با نافرمانی از درگاه خدا رانده شد، شیطانابلیس: 

 سازینیرنگ ، ر بردنحقیقت را پنهان کردن، حیله و مکر به کا :*تلبیس

 (.کردطواف مییک باری گرد او  رتلبیسابلیس پُتا )      دور چیزی گشتن، از اعمال حجطواف: 

 : چیره، مسلط(غالب)   جسم، تن، بدن، کالبدقالب: 

 فرمان دادن(مثال دادن: )     مانندبرمثال: 

 قصر و هر بنای رفیع :کوشک

 (یز را که بدید، دانست که چیست، اما چون به دل رسید، دل را بر مثال کوشکی یافتبرآمد،هر چ گِرد قالب آدمچون ابلیس، )

 صدمه، زیان، آسیبآفت: 

 (تواند بود این موضعرسد از این شخص، از آفتی اگر ما را )    جایگاه، محل، جایموضع: 

 (با صد هزار اندیشه، نومید از درِ دل بازگشت)   فکر، گمان، ترس، بیماندیشه: 

 .اجازه ندادندندادند:  بار

 (جهان گشت. همه ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود)    رد شده، رانده شدهمردود: 

 کمینگاهمرصاد: 

 جمع عبد، بندگانباد: عِ

 بازگشت، عالم آخرتمعاد: 

 )معروف به دایه( ( الدین رازینجم، المعادالمبدأ الیمرصادالعباد من)     ستارهنجم: 

 به دست آوردنیل: تحص

 میل و اراده، خواست  :*رغبت

 نتوان یافت( این منزلتنباشد،  رغبتی صادقو ادب  تحصیل فضل)تا در      راستینصادق: 

 درخواست، تقاضاسؤال: 

 است؟( حاجت)ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست   /   در حضرت کریم تمنا چه   آرزو، درخواست، خواهشتمنا: 

 اش، دستمزداجر، پاد :اجرت

 : بلندی، واالیی(رفعت)       مهربانی، شفقت :*رأفت

 مروارید: لؤلؤ

 درخشان، تابان :*متأللی

 ای از مردمشکل، ظاهر، دسته :*هیئت
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 عشق  /   هرکه را در جان غم جانانه نیست( محرم اسرار)نیست جانش   : مجبوب، معشوق جانانه

 : آسمانهاسماوات

 : کوههاجبال

 ظالم : بسیارظلوم

 : بسیار نادانجهول

 : گروههااحزاب
ظَلوماً )انّا عَرَضنااألمانهَ علی السماواتِ واالرضِ والجبالِ فَأبَینَ أن یَحمِلنَها و أشفَقنَ مِنهاو حَمَلَهَااالِنسانُ اِنَّهُ کانَ 

 (27جَهوال.(   )احزاب: 
 

 درس هفتم: آفتاب حُسن

 نشان دادننمودن: 
 (بگشای لب که قند فراوانم آرزوست/      بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست) 

 ، نیکویی، زیباییخوبیحسن: 

 (تابانم آرزوست چهره مشعشعکان /    ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر  )    تابان ،درخشان :*مشعشع

 (آرزوست« بیش مرنجانم» آن گفتنت که   /   « بیش مرنجان مرا، برو»گفتی ز ناز )    عشوه، کرشمه، لطفناز: 

 (ارادهخیال و بیبی کنایه از افراد)غیرت اراده، بیبی :*سست عناصِر

 )ع( از امام علی نایهکشیر خدا: 

    زال، نام پدر رستمدستان: 
 (وستیر خدا و رستم دستانم آرز/   ش   دلم گرفت سست عناصِرزین همرهان )

 (دیشب)دوش:    دیروز، روز گذشتهدی: 

 دانشمند دینی، عالم دین، مرشد، پیرشیخ: 

شبیه انسان اما بسیار تنومند و زشت و دارای شاخ و دم است،  ای که هیکل اوموجودی خیالی و افسانهدیو: 

 موجود گمراه کننده و بدکار مثل شیطان
 مثل شیر و پلنگ و گرگ و ... جانور درندهدد: 

 (دد ملولم و انسانم آرزوستو کز دیو /      دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر)   غمگینلول: م

 های قابل مشاهده، دیدنیچشم، پدیدهدیده: 

 حرفه، ساختنصنعت: 

 (آرزوستم آشکارصنعت پنهانآن )آشکار است صفت خداوند به معنای خداوندی که آفرینش اوآشکارصنعت: 

 


