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۲۹۵۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یروشب ،ینز مهرد ار ام هک یدمآزاب
یروبز همغن اب ،یراگزور دوواد

یتایح فسوی ای ،یتابنرپ رصم ای
؟یروبص نیزا ینوچ یسرپن ار بوقعی

تمPم و هنتف اب ،تمایق نآ دمآزاب
»؟یرون رون رون ای یباتفآ« :هک متفگ

یرارقیب و نادرگ مد نیرب ،نامسآ یا
یروضح رد و شوماخ ،مغ نیا رد مه کاخ یو

نیریش وت هنتف یو ،نیریرپ ربلد یا
یرویغ تیاغ زا دیوگن وت مان لد

!؟دیامن ارچ ار دوخ !؟دیآرب نوچ دیشروخ
یروک و یلهاج زا تیور باتفآ اب

یهاشداپ تخت رب نامیلس نآ دمآزاب
یروم ز مک هن رخآ ،نک وا راثن ار ناج

!؟یتشگن ارچ اوسر !؟یتسشن نوچ هدرپ رد
یروتُس زا تسین نیا ،یریتس زا تسین نیا

دریگن ار لقع نیا ،شیوک شورف هرت
؟یرود رود هچ رگنب یداهن شرس رب وت

یزاین ره دایص ،یزاب تسدمآزاب
؟یروَفن ارچ یو زا یموش هن رگا موب یا

یلعا هاگراب زا ،یلجت نآ دمآزاب
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یلعا هاگراب زا ،یلجت نآ دمآزاب
یروط هوک و یسوم نز یم هرعن ،حور یا

هنامز هلبق یا ،هناخ هب یدمآزاب
یروهظ رد هتسویپ ،ینید حPص kاو

۱۸۰۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

یراد یروش هک وا لایخ یآ شیپ
یراد یرون هک نیشن نمٔ هدید رب

یراد یروس هرهز ز دوخ علاط رد
یراد یروبز دواد وچ هنیس رد

۴۲۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین ،میتسج نیب هار تقشع ریغ
تسین ،میتسج نیشنمه تناشن زج

وگب یهاوخیم هک pسج نانچ نآ
تسین ،میتسج نینچنیا ار نانچناک

رای مییوج نامسآ رب نیزا دعب
تسین ،میتسج نیمز رد یرای کناز

۱۷۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تساوشیپ قشع یلو تسPب زا رپ یهار
میور ناس هچ رب وا رد هک دهد ناممیلعت

۲۴۵۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک فیطلت ار داب نیا ،ْنُکَی ْمَل راهبون زا
یتشآ یاضف وت زا دوش مغ راخبیب ات

۱۱-۱۰  هیآ ،َأبَس )۳۴( هروس ،میرک نآرق
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۱۱-۱۰  هیآ ،َأبَس )۳۴( هروس ،میرک نآرق

)١٠( َديِدَحْلا ُهَل اyنََلأَوۖ  َْريyطلاَو ُهَعَم يِب~َوأ ُلَابِج اَيۖ  Pًْضَف اyنِم َدوُواَد َاْنَيتآ ْدَقَلَو

)١١( ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ي~ِنإۖ  اًحِلاَص اوُلَمْعاَوۖ  ِدْرyسلا يِف ْر~دَقَو ٍتاَغِباَس ْلَمْعا َِنأ

یسراف همجرت

 .میدیشخب گرزب یتمعن دوواد هب دوخ دزن زا هتبلا ام و
. میدینادرگ مرن وا یارب ار نهآ و ،دیوشاونمه وا اب ناگدنرپ یا و اههوک یا

.نک تاعارم ار هزادنا pسویپ مه هب و pفاب رد و زاسب خارف و لماک ییاههرز هک
.میانیب امش رادرک هب نم هک دینک هتسیاش یاهراک ]دوواد موق و دوواد یا[

یسیلگنا همجرت

We bestowed Grace aforetime on David from ourselves: "O ye Mountains! Sing ye back 
the Praises of Allah with him! and ye birds (also)! And We made the iron soft for him;-
(Commanding), "Make thou coast of mail, balancing well the rings of chain armour, 

and work ye righteousness; for be sure I see (clearly) all that ye do."

۱۳۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم هتشگرس رس نیا نم رس وت زا دش جیگ
مردپ ای مرسپ هک ارسپ منادن هک ات

۱۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم نمآ ،سرتب ،یدرک دب هک نوچ
شادخ دنایورب و تسمخت هکناز

۳۰۷۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نورب دراذگن رحب ار نایهام
نورد دراذگن رحب ار نایکاخ



Page 4 of 9

543_Qazal & Mathnavi 2/11/15 10:31 AM

نورد دراذگن رحب ار نایکاخ

۴۰۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

باتفآ ْزور ار قشع دمآ رای
باقن نوچمه ار یور نآ باتفآ

رای یور زا باقن دسانشن کنآ
رادب یو زا تسد تسا سمyشلا ُدِباع

قشاع روم و نامیلس تیاکح ،مود شخب ،همان یهلا ،راطع

نم تینب و داهن رد رگنم وت
نم تمه لامک رد نک هگن

تسدیدپان نم زک تسروم یکی
تسدیشک رد مشیوخ قشع مادب

کاخ لت نیا وت رگ تستفگ نمب
کاپ ینک هرو ینگفب اجنیزا

هار زا وت نارجه گنسرخ نیا نم
هاگنآ وت اب منیشن مزادنارب

منایم هتسب ار راک نیا نونک
منادنیم ندرب کاخ نیا زجب

رادیدپان ددرگ کاخ نیا رگا
رادیرخ ار شلصو تشگ مناوت

باب نیرد ناج دیآرب نم زا رگو
باّذک و یراب یعّدم مشابن

۱۰۲۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۰۲۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییورادگ زا دنچ ات هک ییوگیمن :دیوگ ارم
رد ره ینکیم ییادگ یرابداِ و یروع ره وچ

وا تفج تسین ملاع هک ؟وا تفگ تفگ دناد هک
رک یتسه و تسروک ناهج وا تفهن و ادیپ ز

۱۴۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

تسیریسکا هفرط هناخیم رد ییادگ
درک یناوت رز کاخ ینکب لمع نیا رگ

۴۱۰۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

قرب وچ َّنظ رد کیل یدرک هار
قرش وچ یحوِ یِپ ،نک هر نآ رْشُع

یاهدناوخ )َقَحْلٱ َنِم ينْغُی� yَنظ(
یاهدنام یقرش ز یقرب نانچ زو

دَنَژن یا ام یتشک رد آرد یه
دنبب یتشک نیرب یتشک نآ وت ای

؟راد و ریگ مریگ کَرت نوچ « :وا دیوگ
»؟راوروک تَْلَیُفط رد نم مور نوچ

نیقی اهنت زا هب ربهر اب روک
نیزا تسگنن دص و تسگنن یکی ناز

؟یمدژک رد هشپ زا یزیرگیم
یَمن زا وت یَمی رد یزیرگیم

ردپ یاهافج زا یزیرگیم
؟رش و روش و نایطول نایم رد
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؟رش و روش و نایطول نایم رد

یهُدناز فسوی وچمه یزیرگیم
یهَچ رد یتفا ْبَعَْلنْ َعتَرن ز ات

وا وچمه ج�َرَفت نیز یتفا هَچ رد
؟وک رای تیانع نآ کیل ارت رم

ردپ یروتسد هب نآ یدوبن رگ
رَس رشَح ات هَچ ز یدرواینرب

داد نذا وا لد رهب ردپ نآ
»داب ریخ ،تلیم تسنیا نوچ « :تفگ

۴۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

درک هویش ق�لََمت رد ییاتسور
درک هویلاک ار هجاوخ ْمزَح هک ات

دش هریخ وا مایپ ردنا مایپ زا
دش هریت هجاوخِ ْمزَح ل�ز ات

دنسپ رد شناکدوک اجنیزا مه
دندزیم یداش هب بَعَْلن و َعتَْرن

بَجَع ریدقت ز ْشِک فسوی وچمه
َْبا ~لِظ زا دربب بَعَْلن و َعتَْرن

نآ تسیزابناج هکلب یزاب هن نآ
نآ تس یزاساغد و رکم و هلیح

نآ دزادنا ادج ترای زا هچره
نایز ،دراد نایز نآک ،ار نآ ونشم

ریگم ،دص رد دص دوس نآ دَُوب رگ
ریقف یا روجنگ ز لُكسَم رز رهَب
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ریقف یا روجنگ ز لُكسَم رز رهَب

درک رَْجز نادزی دنچ هک ونش نیا
درس و مرگ ار یَبن ِباحصا تفگ

گنت لاس رد لهد گناب رب هکناز
گنرد یب لطاب دندرک ار هعمج

دنرخ نازرا نارگید دیابن ات
دنرب ناشیا ام ز هفرَص بَلَج نآز

زامن رد تولخب ربمغیپ دنام
زاین رُپ ،تباث شیورد هس ود اب

ییناگرزاب و وهل و لبط :تفگ
؟ییناّبَر زا دیْرُبب ناتنوچ

ًامئاهٍ حْمَق َوْحَن ُْمتْضَضَف ْدَق
)۱ً(امِئاقً اّیَبن ُْمْتیyلَخ yُمث

دیتشاک لطاب مخت مدنگ رهب
دیتشاذگُب ار قح لوسر نآ و

لام و تسا )وهَل نِم ُْریَخ( وا تبحص
لامب یمشچ ؟یتشاذگب ار هک نیب

نیقی نیا ار امش صرح دشن دوخ
نیقزاّرلٱ ُْریَخ و قّازَر منم هک

دهد یزور دوخ ز ار مدنگ کنآ
؟دهن عیاض ار تاه ل�کََوت یک

نآ زا یتشگ ادج مدنگ یپ زا
نامسآ ز مدنگ تسداتسرف هک

شیوخ ربمایپ هاگنآ و دیتفاتش مدنگ یوس هب هتشگرس یتلاح اب امش هک یتسارب )۱(
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شیوخ ربمایپ هاگنآ و دیتفاتش مدنگ یوس هب هتشگرس یتلاح اب امش هک یتسارب )۱(
.دیتشاذگ اهنت دوب هداتسیا هکیلاح رد ار

۱۲  هیآ ،فسوي )۱۲( هروس ،میرک نآرق

. َنُوظِفاَحَل ُهَل اyِنإَو ْبَعَْليَوْ َعتَْري اًدَغ َانَعَم ُهْلِسَْرأ

یسراف همجرت

.دوب میهاوخ وا بقارم یبوخ هب ام و دنک یزاب و شدرگ ات تسرفب ام هارمه ادرف ار وا

یسیلگنا همجرت

"Send him with us tomorrow to enjoy himself and play, and we shall take every care of him."

۱۱ هیآ ،هعمج )۶۲( هروس ،میرک نآرق

َنِم ٌْريَخِ kyا َْدنِع اَم ْلُق اًمِئاَق َكوُكََرتَو اَهْيَِلإ او�ضَْفنا اًوْهَل َْوأً ةَراَجِت اَْوأَر اَِذإَو
َ¤ِقِزاyرلا ُْريَخُ kyاَوۚ  ِةَراَج~تلا َنِمَو ِوْهyللا

یسراف همجرت

دندش هدنکارپ نآ ىوس هب ،دندید ىيمرگرس اي دتس و داد هک یماگنه ]نابلط ایند[ و
دزن هچنآ« :وگب .دندرک اهر ]هعمج زامن هبطخ داریا لاح رد[ هداتسيا لاح رد ار وت و

».تسا ناگدنهد ىزور نيرتهب ادخ و ،تسا رتهب تراجت و ىمرگرس زا تسادخ

 یسیلگنا همجرت

But when they see some bargain or some amusement, they disperse headlong to it, 
and leave thee standing. Say: "The (blessing) from the Presence of Allah is better than 

any amusement or bargain! and Allah is the Best to provide (for all needs)."

۴۱۱۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۱۱۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دَشَک رس یحیسم زک یریرَض ره
دَشَر زا دنامب هنادوهج وا

دوب روک هچ رگا ،دوب ْوَض لباق
دوبک و روک وا ْضارْعاِ نیزا دش

تسد ود نم رد نزب :یسیع شدیوگ
تسنم اب یزیزع لْحُک !یمَع یا

ینشور یبایب ،یروک را نم زا
ینز رب ناج فسوی صیمَق رب

تسکش دعب دسر تِک یراب و راک
تسا هر جاهنِم و لابقا نآ ردنا


