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  72 صفحه                                         به سه نفر رحم کنید           م                    شش درس ترجمه از ای نمونه

ی و زمان ل زده می شود.که در بخشندگی به او مثاکسی اسیر کردند دختر حاتم طایی را  سفّانهنان در جنگ طیء مسلما

قوم خودش بود، اسیر را آزاد می کرد، همسایه را  به او گفت: پدرم بزرگِ اسیران، نزد پیامبر خدا )ص( رفت،همراه که 

رعایت می کرد و از خانواده و ناموس حمایت می کرد و اندوه غمگین را برطرف می کرد و به نیازمند غذا می داد و 

نیامد  خواسته ای نزد او رایب یکسو برابر گرفتاریهای روزگار کمک می کرد  صلح را گسترش می داد و به ناتوان در

 دختر حاتم طایی هستم. من .که او را ناامید برگرداند

اریهای و)بزرگپسندیده  اخالقپدرش  ،او را رها کنید مؤمنان است؛ هایویژگی ها: به راستی اینفرمود )ص( پیامبرپس 

 سپس فرمود: دارد.می اخالق پسندیده را دوست  هم و خدا داشت؛می را دوست اخالق( 

 ها تباه شده است.که میان نادان و دانایی شده، فقیر )ندار(ی که ثروتمند دلسوزی کنید بر ارجمندی که خوار شده،

قبیله اش بود  ریئسکه بعد از وفات پدرش  ،«یدِعَ»او را آزاد کرد به سوی برادرش ( ص) ی که پیامبرهنگامپس 

او را دیدم که  د،رهایی را دیدم که مرا شگفت زده می کاین مرد ویژگی ازمن  ای برادرم، پس به او گفت: بازگشت،

بخشنده  ،سترا می دان د و ارزش بزرگررحم می ک ککوچ هو ب ،درو اسیر را آزاد می ک ،شتدامی نیازمند را دوست 

و اگر پادشاه  کرد، خواهی کسب را او به گرویدن در پیشگامی فضیلتِ ،باشد پس اگر پیامبر ،ندیدمرا  او تر ازتر و گرامی

 مسلمان شدند. هانو سفّ او ،آمد (ص) خدا پیامبرنزد پس عدی  .هستی حکومتش ( عزّتهسای) در پیوسته، باشد

 .آزادی اسیرانشان را داد نکه پیامبر دستورِآبعد از  اسالم آوردند ء، همگیقبیله طی و

          :ین رومیموالنا جالل الدّ دفتر پنجم از مثنوی معنویِ:   73 صفحه

 بعداً فقیر شد. ،کسی که ثروتمند بود جان بر یدکن رحم که فرمود (ص) پیامبر .1

 ه ای که در بین گروه نادانهاست.دیا دانشمند برگزی بود پس خوار شد عزیز و کسی که .2

            بقیه بیتها فارسیه؛ الزم به ترجمه نیست. .3
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