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 حرف : آ

 
 

 آب 

 نار، خصم آب و فرزندان اوست*  
 ١همچنان که آب ، خصم جان اوست

 آب آتش را کُشد زیرا که او 
 ٢خصم فرزندان آب است و عَدو

اینجاا   نار: آتش، نماا  یاانانآ آب:   -١
عَدو:  یمنآ ]این  و  -٢نما  آ م استآ 

باااات، تمیااااات از سااا اد  اااداوم آ م و 
 آ  ادا گان )انسان( و یانان استآ[

١/٣٦٩٥ 

 آب کم جو، تشنگت آور به  ست* 
 تا بجوید آب از باال و پست

٣/٣٢١٢ 
 است پُر آب حاات ١یُهره کاریدی* 

 آب کَش، تا بَر  َ َد از تو نبات
 ننق اولااآب خضر از جوی 

  ت خوریم ای تشنه ی غافل باا
یُهره:  شهورآ کاارید:  ر الال    -١

قنااات اساات، اینجااا  جاارای آب و 
چشمه آ اده اساتآ یُاهره کاارید:     
 نظااور انبااااا و اولااااا هساا ندکه    
سخنان و افعاا  آناان  انناد چشامه     
هاای آب زال ، تشانگان را حاااات    

  ت بخشندآ
٣/٤٣٠١ 

 ن ن نسازم جد به  ریایت وط* 
 ١آبگاری را نسازم  ن سَکَن

 آبِ بت حد جویم و آ ِن یوم
 تا ابد  ر ا ن و لحَّت  ت روم

اقا اات ، کن یاادنان: سااکَسَاا -١
آ آبگار: برکه، نماا  حااارت   کر ن

 جهان  ا هآ
٤/٢٢٨٥ 

 آیکار ١آب پنهان است و  ُوالب* 
 لاک  ر گر ش بُوَ  آب الل کار

 والب چااارب آب کشااات از چااااه  -١
چرخاات اساات کااه    اساات و همچنااان 

 رساااخ مان آسااااب آباات کااار  اات     
گذایاا ند و جاااری یاادن آب آن را بااه 
گر ش  ر  ات آور  و سابچ چارخش    
سان  آساااب و آر  یادن گنادم  اات     
یدآ اینجاا  والب نماا  جهاان  اا ی و     
ظاهر و آب نما  عالم غاچ آ ده استآ 
]گرچه  ر جهاان  اا پدیاده هاای عاالم      

و  الهت  یده نمت یو ، ا ا الل حرکت
گر ش ا ور جهان باه یمان عاالم غااچ     

 استآ[ 
٥/٥١٢ 

 وقت ها خواهم که گویم با تو راز* 
 تو  رون آب  اری تُرک از

 بر لچ جو،  ن تو را نعره زنان
 نشنوی  ر آب ناله ی عایاان

٦/٢٦٦٦  
 ١آب خِضر است این، نه آب  ام و  َ * 

 هرچه اندر وی نماید حق بُوَ 
 ع او  یعنت ر  صرا« این» اصو  از  -١

  َ : ام: چهارپایااانآ آ پااار، انسااان کا اال
حاواناااات وحشاااتآ ]انساااان کا ااال  ر 
 رونش آب حاات بخش خضار هسات   
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ناااه آب واقعااات کاااه  ر وجاااو  تماااام 
 حاوانات وجو   ار آ[

٦/٣٢٤٣ 
*** 

 
 آبِ آب

  ا چو کش ت ها به هم بر  ت زنام*  
 ١تاره چشمام و،  ر آب روینام

 به خوابای تو  ر کش ت تن، رف ه 
 ٢آب را  یدی، نگر  ر آبِ آب
 آب را آباست کو  ت رانَدَش

 روح را روحاست کو  ت خوانَدَش
کشاا ت بااه هاام ز ن: یعناات  ر حااا    -١

تاااره چشاام:  یااده ی جناا  و جاادا آ 
باا   آ ]رک، چشمت که بصاارت نادا  یتار

آن کاااااه  ر آب پااااااح و زال  روح 
از آنجاااایت کاااه   یاااده ی  یاااناوریم، 

ام  ر حاا  جنا  و   ،  دبصارت نداریم
آب آب:  -٢جدا  با یکادگر هسا امآ[   
  اصو  حضرت حق استآ

٣/١٢٧٢ 
 آب چون پاگار کر  و ید نَجس* 

 تا چنان ید کآب را  رَ  کر  حس
 چون ببُر ش باز  ر بحر لواب
 ١تا بشُس ش از کرم آن آب آب

پاگار: همان پاکار به  عنت جنا  و   -١
ساا اد اسااتآ اینجااا پاگااارکر ن، یعناات  

همان گونه کاه  ]اخ ه یدن به ناپاکت آ 
آب باران بر اثر ناپاکت های ز ان آلو ه 
 ت یو ، ا اا باا تبخاار  وبااره و تبادیل      
یدن به باران،  یگر بار به لاورت آب  
پاااح باار ز ااان  اات بااار ،  اار ان حااق  
)اینجا با نما  آب( ناد  ر تالش و پاکار 

)پاگار( با پاادی های این جهان  اا ی،  
وند)قبض  ت گر ناد( و باه   آلو ه  ت ی

عنایت حضرت حاق )آب آب(  وبااره   
پاح و  نهر)حالت بسا((  ات گر ناد    
 تا همچنان   ر راه حااات پاکار کنندآ[

٥/٢٠٠ 
 پاش آب زندگانت کَس نَمُر * 

 ١پاش آبت، آب حاوان است  ُر 
 ٢آب حاوان قباه ی جان  وس ان

 زآب باید سبد  و خندان بوس ان
 ش زنده اندز عشا ٣ رگ آیا ان 

    ز جان و آب جان برکَنده اند
 آب عشق تو چو  ا را  ست  ا 
 ٤آب حاوان ید به پاش  ا کسا 

 زآب حاوان، هست هر جان را  نویت
 لاک آب آب حاوانت تویتآآآ

 هفت  ریا هر  م ار گر   سراب
 گوش گاری، آوریش، ای آب آب

]کسااااات کاااااه آب حااااااوان)آب  -١
ایان هماه    زندگانت( نویاد نمت  ار آ با

آب حاوان ند  آب عشق تاو  انناد  ُر    
جان  وس ان:  -٢است بت   ادار است[ 

کسانت که  وست  ارناد هماواره زناده    
 اارگ آیااا ان: کسااانت کااه  -٣بمانناادآ

ی را باار  ااات گدیننااادآ  ر اارگ اخ ااااا 
 آ کسا : بت ارزش -٤ااهلل(  )اولاا

٥/٤٢١٨ 
*** 

 
 آب و گِل

 روح  ت بُر َت سوی چرب بَرین* 
 ١آب و گل یدی  ر اَسفَاان سوی
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خویشاا ن را   َسااد کاار ی زیاان   
 سُفو 

  ٢زآن وجو ی که بُد آن رَیک عُاو 
چرب بَارین: اینجاا یعنات  نااای      -١

واالی روحااانتآ آب و گاال:  ناااا   
وجهان ظاهرآ  اَسفَاان: پایان تارینآ  
 سااد:  گرگااون یاادن بااه  راتااچ 

سُاافو : پساا تآ   -٢ناااز  حااااتآ  
 هاآ عُاو : جمع عال، عال 

١/٥٣٧ 
 آب وگِل چون از  َم عاست چَرید* 

 ١با  و پَر بگشا  و  رغت ید پَرید
ایاره است به قسام ت از آیاه ی    -١

به خاطر آر »آآآ سوره ی  ائده:  ١١٠
آآآ هنگا ت که با گِل یاکل  رغات   
به ا ر  ا ساخ ه و  ر آن   اادی تاا   

 آآآ«به فر ان  ا  رغت گر ید 
١/٨٦٥ 

 ١آب و طان که اتحا  جسم های* 
 هست ناقص، جان نمت  اند بدین

از آب و گِاال جساام ]طااان: گِاالآ   -١
تشااکال یااده اساات و بااه همااان ساابچ   
ناقص استآ و جان که کماا  اسات  ر   

 آن باقت نمت  اندآ[
٢/٣٧٢٩ 

  ر گِل تاره  یاان هم آب هست* 
 ١لاک زآن آبت، نشاید آب  ست
 زآن که گر آب است،  غاوب گِل است

  گو کاین هم    است پس    خو  را
 آن  لت کد آسمان ها بر ترست

 یا پاغمبر است ٢آن    اَبدا  
 پاح گش ه آن ، ز گِل لافت یده

  ر فدونت آ ده ، وافت یده

 ترح گِل کر ه سوی بحر آ ده
 رَس ه از زندان گِل ، بحری یده

 آب  ا  حبوس گِل  انده ست هان
 بَحر رحمت جذب کن  ا را ز طانآآآ

 اهد که  ر  ریا رَوَ آب گِل خو
 گِل گرف ه پای آب و ،  ت کَشد
 گر رهانَد پای خو  از  ست گِل
 گِل بماند خشک و او ید  س ال

ابادا :   -٢آ  ست: وضاوگرف ن  آب -١
 رجوع یو  به واژه ی ابدا آ

٣/٢٢٤٦ 
*** 

 آتش
 آتش است این بان  نای و ناست با * 

 ١هر که این آتش ندار  ناست با 
 و پدیااده ی   ضااا   آتااش: نمااا    -١

استآ او   کنایه است از یعاه ی عشاق  
به حضارت حاق و  وم ایااره اسات باه       
لهاچ تمایل تسکان ناپذیر به  اوله های 
جهان  ا ی ، یانانآ اینجا به  عنات او   

 آ ده استآ
١/٩ 

 زآتش یهوت ، نسوز  اهل  ین* 
 باقاان را بُر ه تا قعر ز ان

١/٨٦٢ 
 ت اندتونمت  انت که خصمانت ک* 

 ١ناریان، خصم وجو  خاکت اند
 نار، خصم آب و فرزندان اوست
 ٢همچنان که آب خصم جان اوست
 آب آتش را کُشد زیرا که او 

 خصم فرزندان آب است و عَدَو 
 بعد از آن این نار، نار یهوت است

 کاندر او الل گناه و زَلَّت است
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 نار بارونت به آبت بِفسُرَ 
 ٣رَ نار یهوت تا به  وزب  ت بَ

 نار یهوت  ت ناارا د به آب
 ز آن  که  ار  طبع  وزب  ر عذاب
 نار یهوت را چه چاره ؟ نور  ین

 ٤نُورُکُم اِطفآاُ نارِالکافِرین
جمع نار به  عنت آتش آ اینجا ناریان:  -١

، آتاش آفریاده یاده   نما  ابااس کاه از  
خاکااان : انساان )فرزناد     آیانان لف ان

آفرینش کاه   آ م( ایاره است به  اس ان
یانان گفات:  ان از آ م بااالترم زیارا     
که  ن از آتاش آفریاده یاده ام و او از    

 -٢خاح و آتش از خاح باالتر استآ 
] عناات  و بااات اخااار، تمیاااات از ساا اد  
 اااداوم آ م و آ  ادا گاااان )انساااان( و 

نااار باروناات: آتشاات   -٣یااانان اسااتآ[  
آتش این ]که  ر عالم واقع وجو   ار آ 

آب خااا وش  اات یااو آ ا ااا  بااا اناادح
آتش یهوت انسان به آسانت زایل نمات  
گر   و انساان را باه  وزب  ات سا[ار [     

نُااورُکُم اِطفاااآاُ نارِالکاااافِرین: )ای     -٤
 ؤ نان(، نور یما خا وش کننده ی نور 

،  ٧کافران استآ ایاره است باه آیاه ی   
 سوره ی لفّآ

١/٣٦٩٤ 
 رن  آهن،  حو رن  آتش است *

 الفد و، خا ُش وَش استز آتشت  ت 
  چون به سرخت گشت، همچون زرّکان

 ١پس اَناالنّار است الفش بت زبان
 ید ز رن  و طبع آتش  ُح َشَم

 ٢گوید او:   ن آتشم  ن آتشم
 آتشم  ن گر ترا یک است و ظن

 آز ون کن  ست را بر  ن بدن

 آتشم  ن بر تو گر ید  ُش َبِه
 ٣روی خو  بر روی  ن یک  َم بنه

 چون نور گار  از خدا  آ  ت
 ٤هست  َسجو   الیک ز اج با 

زرّ کان: طالی  عدنآ  ت الفد: الف  -١
 ُح َشَام:   -٢النّار:  ن آتشامآ  نااَ ت زندآ 

 عنت سه باات:    [یکوهمند، با حشمتآ 
وق ت آهن را  ر آتاش بگادازی، آهانِ    
کدر، رن  آتش به خو   ت گاار آ  ر  
ه چنان حال ت  مکن است الف بدند  کا 

 ن خو  آتشمآ  ولوی با این تمیال نظار  
به سالک خام  ار  که گااه اناوار الهات    
چنان بر او  ت تاباد کاه الف  ات زناد:     

 ُش َبِه: یُابهه   -٣ ) ن خدایم([« اناالحق»
 سجو : کست که به او سجده  -٤ ای ن

برگدیاادن، ان خاااب    اات کنناادآ اج بااا: 
 کر نآ

٢/١٣٤٨ 
 آتشت از عشق  ر جان بر فروز *
 ر به سر فکر و عبارت را بسوزس
٢/١٧٦٣ 

 چون یما این نَفس  وزب خُوی را *
  ١آتشت ّ ِگبر ف نه جُوی را

 جهد ها کر ید و او ید پُرلفا
 نار را کُش اد از بهر خدا

 آتش یهوت که یعاه  ت ز ی
 ٢سبده ی تاوی ید و نور هُدی

 ید ٣آتش خشم از یما هم حِام
 ظامت جهل از یما هم عِام ید

 حرص از یما اییار ید  آتش
 وآن حسد چون خار بُد گُادار ید
 چون یما این جماه آتش های خویش

 بهر حق کُش اد جماه پاش پاش
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 را چو باغت ساخ اد ٤نفس ناری
 اندر او تخم وفا انداخ اد

گبر: اینجا به  عنت کافر آ ده اساتآ   -١
فری گان به  ؤ نان  ر روز قاا ات  ات   ]

ر آتش خاوی  چون یما این کافگویند: 
)نفااس( را کشاا ادآ ) ا ا ااه ی گف ااار    

  فری گان   ر اباات بعد آ ده استآ([ 

نور هدایت و رس گاریآ دی:  هُنور  -٢ 
نفاس   -٤: یاکابایت، بر بااریآ   امحِ -٣

   وزختآناری: نفس آتشانآ نفس 
٢/٢٥٥٩ 

 آتش تَرح هوا  ر خار زن *
 ١ ست اندر یار ناکو کار زن

ه نفس اساتآ یاار   خار: اینجا ایاره ب -١
 ناکوکار: انباا و اولااآ

٣/٣٧٦ 
  فروزان آن چنان ١آتش عشاش  *

 که نداند او ز ان و آسمان
عشاق باه   واژه ی آتش عشق : اینجاا   -١

 آ ده استآحاوانت  عنت یهوت 
٥/٣٨٧٦ 

 نشان، کوته کنم ١آتشان است این *
 ٢بر فاار و گنج و احوالش زنم

 آتشت  یدی که سوز  هر نها 
 جان بان کدو سوز  خاا آتش 

 نه خاا  و نه حااات را ا ان
زین چنان آتاش کاه یاعاه ز  باه     

 جان
این:  اصو  حاایق الهت اساتآ ایان    -١

]ایان خصولااات    -٢نشان:  خ صااتآ  
اسرار عالم غاچ را که  ت گاویم  انناد   

آتش سوزنده استآ به ر است باه قصاه   
 بازگر مآ[« فاار و گنج»ی 
٦/٢٢٣٥ 

*** 
 

 آخُوربین - آخِر بین
 آخِر هر گریه آخِر خنده ای است  *

  ر  آخِر بان  بارح بنده ای است
١/٨١٩ 

 چشم آخِر بان تواند  ید راست *
 ١چشم آخُوربان غرور است و خنا ست

چشم آخِربان: نما  انسان کا ل کاه   -١
بانش  ار  و یااف ه ی جهاان ظااهرنمت    
یو آ چشم آخُوربان: نما  انسان نااقص  

چهارپایااان گرف ااار آخُااور و کااه  اننااد 
عاف  ناا )ظاواهر فریبناده ی زنادگت(    

 استآ 
١/٢٥٨٣ 

 چشم آخُور بان ببست از بهر حق *
 چشم آخِر بان گشا  اندر سَبَق

٢/١٥٦٨ 
 چشام کاو ح همچاوخَر  ر    *

 آخُور است
 چشم عاقل  ر حساب آخِر است

٣/٣٧٤١ 
 تر ١هرکه آخِر بان تر، او  سعو  *

 و  نرو  ترهر که آخُوربان تر، ا
  سعو : سعا تمندآ -١
٤/١٦١٤ 

 بنگر آن ها را که آخِر  یده اند *
 ١حسرت جان ها و ریک  یده اند
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او  یعنااات  صاااراع «  یاااده اناااد » -١
 صااراع  وم « انااد یااده »نگریساا ه اناادآ 

 یعنت  یدگان، چشمآ
٤/١٦٩٠ 

  اهاا، آخِر نگر،  نگر به یَست *
 ١بَدگاویت چشم آخِر بانت بست

 ه او  و آخِر ببانبا  و  ید
 ٢هان  باش اَعوَر چو ابااس لعان

 اَعوَر آن باید که حالت  ید و بس
 ٣چون بهایم بت خبر از بازپَس 

 :اویتست: قالب  اهاگاریآ بادگ یَ -١
حااااارص ز ن  ر خاااااور ن غاااااذاآ   
یکمبارگتآ آخِر بانت بست: آخِار باان   

لعاان:  اَعوَر: یک چشامآ   -٢تو را بستآ 
 یاد و باس:   ت حاال  اعونآ نفرین یادهآ  

 -٣یعنات فاا( ز اان حاا  را  ات بانادآ       
 بهایم: حاواناتآ بازپَس: عاقبتآ 

٤/١٧٠٨ 
  ت توانت  ید آخِر را ،  کُن  *

 ١چشم آخِر بانت راکورِ کُهُن
 کهن: قدیم آ اینجا یعنت  ایمآ -١
٤/٣٣٧٠ 

*** 
 

 آدم  
 است   ١بوالبشر کو عَاَّمَ االسما بَ   *

  هر رگ استلد هداران عامش  ، اندر 
بو ا لبشر: آ م، پدر انسان، نما  انسان  -١

کا لآ عَاَّم االسماا،  بار گرف اه  از  آیاه    
وَعَاَّاااامَ آ َمَ  »ساااوره ی باااااره:   ٣١ی 

و خدای عاالم هماه    »، آآآ« الْأَسْمَااَ کُاَّهَا
آآآآآ«  ی اسااماا را بااه آ م تعاااام فر ااو   

ب : بااک ، کاماه ی ترکات اسات باه      
 یفآ    عنت بدرگ و یر

١/١٢٣٤ 
  چشم آ م ، چون به نور پاح  ید *

 جان و سِرّ نام ها، گش ش پدید 
 چون  اک ، انوار حق  ر وی ب افت 

  ر سجو  اف ا  و  ر خد ت ی افت 
 این چنان آ م که نا ش  ت برم 

 ١گر س ایم تا قاا ت قالرم 
]بنا باه آیاات  قارآن کاریم و  یگار       -١

)ع(  ک اب های آسمانت ، حضرت  آ م 
از گاال )طااان( آفریااده یااد و خاادا  از  

فَنَفَختُ فاه   ِان  روح خو   ر او   ادآ )
آآآ( بااه فر ااان خاادا    همااه ی    رُوحاات

فریاا گان باار آ م سااجده کر نااد گر    
یانان که سرکشت کر آ گفات:  ان از   
او به رم زیرا   ن از آتش آفریاده یاده   

و ابااااس باادین «  ام و او از خاااح تاااره
انده یدآ ) سوره ی سرکشت از بهشت ر

(  و خادا اساماا را باه آ م    ٧٨تا  ٧١ص 
 [(٣١آ وخت  )سوره ی باره 

١/١٢٤٦ 
 گفت و آه  ١رَبَّنا اِنَّا ظَاَمنا *

 یعنت آ د ظُامت  و گُم گشت راه 
 ٢٣رَبَّنا اِنَّا ظَامنا : برگرف ه از آیاه ی    -١

سوره االعراف  اسات کاه وق ات آ م  و    
چ خاور ن از  حوا به ای باه خاو  و فریا  

رَبٍّنااا »یااانان واقااف گشاا ند  گف نااد:    
)پرور گارا ،  ا باه خاو    آآ« ظَاَمنا اَنفُسنا 

 س م کر یم آآآ(
١/١٢٥٤ 

  ١گفت  یانان که: بِما اَ غوَی نت *
 کر  فعل خو  نهان،   یو  نت 
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 گفت آ م که: ظَاَمنا نَفسنا 

 او زفعل حق نَبُد غافل چو  ا

چ آن کاه  ارا   بِما اَغاوَی نت:  باه ساب    -١
 ١٦گمااراه کاار یآ قساام ت از آیااه ی   

اباااس گفات: پرور گاارا باه     »اعاراف:   
عوض آن که  را گمراه کر یآ  ن نااد  
بندگانت را به کمان نشانم و آناان را از  

 « راه   س اام تو باز  ارم
١/١٤٨٨ 

  زانکه آ م،آن ع اب،از ایک  رَست *
 ایک تَر باید  َم توبه پرست 

 م بر ز ان بهر گریه آ د آ 

 آآآ ١تا بُوَ  گریان و ناالن و حَدین 

 تو چه  انت ذوق آب  یدگان 
 ٢عایق نانت ، تو چون نا یدگان  

حَدین: انادوهگانآ ]ایااره اسات باه      -١
آ آ م باه اغاوای    ٧٨تاا   ٧١سوره ی ص 

یاااانان سرکشااات کااار  و از  ااااوه ی 
 منوعه خور  و از بهشت رانده یدآ ا اا  

سااات کاااه توباااه کااار  و چنااادان گری
  ور بخشش خدا قرار گرفتآ[

 ١/١٦٣٣ 
       به خویش، اسما نمو  ١آ  ت را او *

  یگران را، ز آ م  اسما    ت گشو  

 خواه از آ م  گار نورش ، خواه ازو 
خواه از خم گار  َت ، خواه از کدو 

٢ 
 -٢حااق تعااالت اساات  « او» اارا  از   -١

کدو :  را  نوعت کدو  است کاه  رون  
ت  اات کننااد و  اننااد ساابوی  آن را خااال

یااراب از آن اساا فا ه  اات کنناادآ کاادو 
)ساابو( اینجااا نمااا  پاااا بران و اولااااااهلل  

 استآ

 ١/١٩٤٣ 
  ١گفت:  واهلل عالِم السِرّ ِالخَفتّ  *

 ٢آفرید از خاح ، آ م را لَفت 
 که  ا ش، وانمو    ٣ و سه گَد قالچ 

 هرچه  ر الواح و  ر ارواح بو  

  ، او پاش پاش تا ابد هر چه بُوَ

   رس کر  از عَاَّم االَسماا  خویش
ساااارّ خَفاااات: راز نهااااان  ، عااااالِم   -١

السِرّ ِالخَفتّ:  انای راز نهان، حاقّ تعاالت    
ساه گاد قالاچ:     -٣لَفت: برگدیاده    -٢

 جازا ً قالبت کوتاه و کم پهنا و  حدو آ  
]خداوناااد )عاااالِم السااارالخفت(، هماااه  

گذیا ه  آگاهت هاا را، اعام از آنچاه  ر   
رب  ا ه  و یااا آنچااه  ر آینااده اتفاااق    
خواهااد اف ااا ،  ر ایاان قالااچ  حاادو ی 
)ساه ذرع( کااه باه آ م  ا ه ، بااه و یعااه   

 گذای ه استآ[ 
١/٢٦٤٧ 

  است ١روزی آ م بربااست کو یَات *
  بنگریست  ٢از حاارت و از زیافت

 ٣خویش بانت کر  و آ د خو  گُدین

 خنده ز  بر کار ابااس لَعان 
  ٤بر ز  غارت حق کای لَفتبان  

  ٥تو نمت  انت ز اَسرار خَفت
 پوس ان را بازگونه گر کُند 
   ٦کوه را از باد و از بُن برکَند

 پر ه ی لد آ م آن  َم بر  َرَ  
 لد بااس نو  سامان آور  

 گفت آ م : توبه کر م زین نظر 
 این چنان گس اب نندیشم  گر 

 زیافات: ناسارگت   -٢یَات: بدبخت   -١
خااو  گُاادین:  -٣زر و سااام، باات ا باات  

 -٥لَاافت: برگُدیااده    -٤خااو  پسااند   
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پوسااا ان را  -٦خَفااات: پنهاااان، نهاااان   
بازگونااه گاار کنااد: اگاار از راه و روش  

 عنا  آ اد خو  برگر   و توبه کندآ 
١/٣٨٩٣ 

 آ م الُنرالب اولاف عُاُوست*
 ١ولف آ م ،  َظهَر آیات اوست

باااا  عُاُاااو: عاااالتآ ]همانگوناااه کاااه  -١
الاانرالب       اات تااوان  خ صااات و   
حاالت سا ارگان را یاناخت، از طریاق    
وجو  انسان ناد  ات تاوان باه عظمات و     
لفات عاالت پرور گاار پات بار آ زیارا      
  انسان تجات آیات حضرت  حق استآ[  

٦/٣١٣٨ 
 

*** 
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