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۲۸۱۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک داتفا ناشیا نایم رد بش دومحم ناطلس یک نادزد بش تیاکح
هرخآ یلا ندش علطم ناشیا لاوحا رب و امش زا مایکی

درف تشگیمرب دومحم هش وچ بش
دروَخ زاب نادزد موق یهورگ اب

؟)۱(افولاُوب یا یی هک :شدنتفگب سپ
امش زا مایکی مه نم :هش تفگ

)۲(شیک رکَم هورگ یا :تفگ یکی نآ
شیوخ گنهرف یکی ره دیوگب ات

)۳(رَمَس رد نافیرح اب دیوگب ات
رنه زا )۴(تّلِبِج رد دراد هچ وک

شورفنف هورگ یا :تفگ یکی نآ
شوگ ود ردنا ارم تیصاخ تسه

گناب هب دیوگیم هچ گس منادب هک
گناد ود یرانید ز :شدنتفگ موق

تسرپرز هورگ یا :تفگ رگد نآ
تسا ردنا مشچ ارم تیصاخ هلمج

ناوریق ردنا منیب بش ار هک ره
نامگیب ار وا نم مسانشب زور

تسا وزاب رد متیصاخ :کی تفگ
تسد روز اب )۵(اهبَْقن نم منز هک

تسا ینیب رد متیصاخ :کی تفگ
تسا )۶(ینیب وب اهکاخ رد نم راک

تسد داد )۱*(نِداعَم ُسّانَلا gرِس
؟تسا هتفگ هچ یپ ار نآ لوسر هک
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؟تسا هتفگ هچ یپ ار نآ لوسر هک

ارچ هک مدرک کرد و تسا هتشگ مولعم نم رب ربمایپ ثیدح زار تهج نیمه هب "
" ».دنتسه نداعم نوچمه مدرم« :تسا هتفگ ترضح نآ

نآ ردناک منادب نت کاخ ز نم
؟ناک ز وا دراد هچ ؟و تسدقن دنچ

)۷(جْرَد هزادنایب رز ناک یکی رد
جرخ ز رتمک دوب شلخد رگد نآو

ار کاخ نم منک وب نونجم وچمه
اطخیب مبایب ار یلیل کاخ

ینهاریپ ره ز مناد منک وب
ینمرِهآ رگ و فسوی دوب رگ

نمی زا یوب دََرب هک دمحا وچمه
نم ینیب نیا تفای یبیصن ناز

تسا رز ٔهیاسمه کاخ نیمادک هک
تسا )۹(َرتَبا و )۸(رفِص کاخ نیمادک ای

ماهجنپ رد تیصاخ کن :کی تفگ
)۱۰(مَلَع لوط منکفا یدنمک هک

شناج تخادنا دنمک هک دمحا وچمه
شنامسآ یوس دُرب شدنمک ات

تیب زادنادنمک یا :شقح تفگ
)۲*(ْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام ناد نم ز نآ

  یزادنا یم دنمک رومع~ا تیب یوس هب هک یسک یا«:دومرف دمحم هب قح ترضح "
" »نادب نم بناج زا زین ار یزادنادنمک نآ

)۱۱(َدنَس یاک هش ناز دندیسرپب سپ

؟دَُوب هچ ردنا تیصاخ ار وت رم

متیصاخ دوب مشیر رد :تفگ
)۱۲(مَقِن زا ار نامرجم مناهر هک
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)۱۲(مَقِن زا ار نامرجم مناهر هک

دنهد ناد�ج هب نوچ ار نامرجم
دنهر ناشیا نم شیر دبنجب نوچ

ار شیر تمحر هب منابنجب نوچ
ار شیوشت نآ و لتق نآ دننک یط

یوت ام بطق هک شدنتفگ موق
یوش نامتنحم زور ص�خ هک

دندش نوریب مهب هلمج نآ زا دعب
دندش نومیم هش نآ رصق یوس

تسار یوس زا دزب یگناب یگس نوچ
تسامش اب ناطلس هک دیوگیم :تفگ

)۱۳(یاهوبَر زا رگد نآ درک وب کاخ

یاهویب )۱۴(قاثِو زا تسه نیا :تفگ

دنمک داتسا تخادنا دنمک سپ
دنلب راوید یوس نآ دندش ات

درک یوب نوچ ار کاخ رگید یاج
درف تسیهاش نزخم کاخ :تفگ

دیسر نزخم رد بقن دز نزبقن
دیشک یبابسا نزخم زا یکی ره

تَفز یاهرهوگ و تَفبرز و رز سب
)۱۵(تَفت دندرک ناهن و دندرب موق

ناشهاگلزنم دید ن�یَعُم هش
ناشهار و هانپ و مان و )۱۶(هیلِح

تشگزاب ناشیزا دیدزد ار شیوخ
تشذگرس نآ تفگب ناوید رد زور

تسم ناگنهرس دنتشگ ناور سپ
)۱۷(تسبب و دنتفرگ ار نادزد هک ات

دندمآ ناوید یوس هتسبتسد
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دندمآ ناوید یوس هتسبتسد
دندش نازرل دوخ ناج بیهن زو

هاش تخت شیپ دنداتسا کنوچ
هام وچ هاش نآ دوب ناشبش رای

یتخادنا هک ره هب بش شمشچ کنآ
یتخانشب شکش یب یدید زور

نیا :تفگ و دید تخت رب ار هاش
نیرق و درگبش شود ام اب دوب

تسوا شیر رد تیصاخ نیدنچ هکنآ
تسوا )۱۹(شیتفت زا مه ام )۱۸(ِتفرگ نیا

مرج� شمشچ دوب هش فراع
)۲۰(مَشَح اب بل تفرعم زا داشگ رب

دوب هاش نیا )۳*(ْمُكَعَم َوُهَو :تفگ
دونشیم نامرِس و دیدیم ام لعف

 .دوب هاش نیمه دوب امش هارمه نیشود هکنآ !اقفر یا«:تفگ دزد نآ "
" »تفایرد ار ام رارسا و دید ار ام یاهراک  ومه

تخانش ار هش بش درب هر نم مشچ
تخاب قشع شهام یور اب بش هلمج

وا زا نم مهاوخب ار دوخ تما
ور چیه فراع ز دنادرگن وک

نَْوک ود ره ناما ناد فراع مشچ
)۲۱(نْوَع مارهب ره دیبای ودب هک

دوب غاد ره عفاش دمحم نآز
دوب )۴*(غازاَم وا مشچ قح زج ز هک

 زجب وا مشچ هک تسا راک هنگ ره عیفش دمحم ورنآ زا "
" .دیزغلن یبناج چیه هب قح ترضح

)۲۲(دیش تسا بوجحم هک ایند بش رد
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)۲۲(دیش تسا بوجحم هک ایند بش رد

دیما شدوب وز و دوب قح رظان

تفای همرس شمشچ ود )۵*(ْحَرْشَن ْمََلأ زا
تفاتن رب نآ لیئربج هچنآ دید

 و تفای تریصب ْحَرْشَن ْمََلأ هیآ تقیقح زا دمحم ترضح مشچ ود "
" .تشادن ارنآ ندید بات لیئربج هک دید یقیاقح

دشک قح همرس هک ار یمیتی رم
)۲۴(دَشَر اب )۲۳(میتی gرُد وا ددرگ

دوش بلاغ اهّرُد رب وا رون
دوش بلاط ار بولطم نانچنآ

)۲۵(دابِعلا ُتاماقَم شدوب رظن رد

داهن دهاش ادخ شمان مرج�

زیت مشچ و نابز دهاش تلآ
زیُرگ رِس درادن شزیخبش ز هک

دنز رب رس یعدم نارازه رگ
دنک دهاش بناج یضاق شوگ

تسا نف نیا تموکح رد ار نایضاق
تسا نشور مشچ ود ار ناشیا دهاش

تسا هدید یاج هب ناز دهاش تفگ
تسا هدید رس ضرغیبٔ هدید هب وک

ضرغ اب اما تسهدید یعدم
ضرغ ار لدٔ هدید دشاب هدرپ

یوش دهاز وت هک دهاوخیمه قح
یوش دهاش و یراذگب ضرغ ات

دوب هدیدٔ هدرپ اهضرغ نیک
دوب هدیچیپ هدرپ نوچ رظن رب

)۶*(ّمِر و ّمِط اب ار هلمج دنیبن سپ
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)۶*(ّمِر و ّمِط اب ار هلمج دنیبن سپ
ْ�اَ ک�بُح )۷*(مgصُی َو یمْعُی ِءاَیْشَ

 هق�ع اریز ،دنیبب دناوت یمن ار زیچ چیه دب و بوخ هجیتن رد "
" .دنک یم رک و روک ار وت ،یزیچ هب وت رفاو

دناشن یرون نوچ دیشروخ شلد رد
دنامن یریداقم ار رتخا ششیپ

ار رارسا باجحیب وا دیدب سپ
ار رافک و نمؤم حور ریس

)۲۶(یمَس خرچ رد و ار قح نیمز رد

یمدآ حور ز رتناهنپ تسین

)۲۹(درََون قح ،)۲۸(سِبای و )۲۷(بطَر زا درگ زاب

درک رهُم )۸*(يgبَر ِرَْمأ ْنِم ار حور

زیزع مشچ ار حور نآ دید وچ سپ
زیچ چیه َدنامن ناهنپ وا رب سپ

عازن ره رد دوب قلطم دهاش
)۳۰(عادُص ره رامخ شتفگ دنکشب

تسوا نآ دهاش و تسلدع قح مان
تسود مشچ ور نیز تسلدع دهاش

ارس ود رد دوب لد قح رظنم
ار هاش دیآ دهاش رد رظن هک

شا یزابدهاش ّرِس و ّقح قشع
)۳۱(شا یزاسهدرپ هلمج ٔهیام دوب

اقل ردنا تفگ )۹*(ک�ْوَل نآ زا سپ
ام زابدهاش جارعم بش رد

دوب مکاح دب و کین رب اضق نیا
؟دوشیم مکاح هن دهاش اضق رب

یسدق ثیدح )۱*(
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یسدق ثیدح )۱*(

… ُنِداعَم ُسّانَلا

»...دننداعم و اهناک نوچمه مدرم«

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق )۲*(

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …  …ٰ ىَمَرَ �£ا �نِكٰ

یسراف همجرت

… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو …

یسیلگنا همجرت

… when thou threwest (a handful of dust), it was not thy act, but Allah's ...

۴ هیآ ،)۵۷( دیدح هروس ،میرک نآرق )۳*(

.ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِبُ َ£اَو ُْمْتنُك اَم َنَْيأ ْمُكَعَم َوُهَو …

یسراف همجرت

.تسانیب دیهد یم ماجنا هچنآ هب ادخ و دیشاب هک اجره تسامش اب وا و …

یسیلگنا همجرت

… And He is with you wheresoever ye may be. And Allah sees well all that ye do.

۸۳۷ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

دیآیم ربخ وا زا ُمکَعَم َوُه َو
دیآیم ررش ربخ نیا زا هنیس رد

یاهتخانشن شیوخ هک شوخان یناز
دیآیم رد هچرگد یسانشب نوچ

۱۷ هیآ ،)۵۳( مجن هروس ،میرک نآرق )۴*(
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۱۷ هیآ ،)۵۳( مجن هروس ،میرک نآرق )۴*(

.ٰىََغط اَمَو ُرََصبْلاَ غَاز اَم

یسراف همجرت

.درکن نایغط و دیزغلن شنامشچ

یسیلگنا همجرت

His sight (his eyes) did not swere and he ( or his eyes) did not rebel.

۱ هیآ ،)۹۴( حارشنا هروس ،میرک نآرق )۵*(

؟َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ

یسراف همجرت

؟میدرکن هداشگ ]دوخ یوس زا یرون هب[ ار تا هنیس ایآ

یسیلگنا همجرت

Have We not expanded thee thy breast?

یبرع لثdا برض )۶*(

gمgرلا و gمgطلاِب َءاج

)ار رایسب لاوما و سوفن دروآ ای ار کشخ و رت دروآ ( ار یکشخ و بآ دروآ

یسدق ثیدح )۷*(

ْ�اَ ک�بُح مgصُی َو یمْعُی ِءاَیْشَ

.دنك یم رك و روك ار وت ءايشا هب تبسن وت قشع

۸۵ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق )۸*(

.ًلِيلَق �ِ�إِ مْلِعْلا َنِم ُْمتيِتُوأ اَمَو يgبَر ِرَْمأ ْنِم ُحو�رلا ِلُقۖ ِ حو�رلا ِنَع َكَنوَُلأْسَيَو

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

نم راگدرورپ رما زا حور :وگب ،دنسرپ یم حور هرابرد وت زا و
.دنا هدادن امش هب یکدنا زج ملع و شناد زا و ،تسا

یسیلگنا همجرت

They ask thee concerning the Spirit (of inspiration). Say: "The Spirit (cometh) by command of my 
Lord: of knowledge it is only a little that is communicated to you, (O men)!

یسدق ثیدح )۹*(

ْ�ا ُتْقَلَخ اَ~َ ک�ْوَل .ك�ْفَ

.مدیرفآ یمن ار ناهج ،یدوب یمن وت رگا

افو اب :افولاُوب )۱(
زاب گنرین ،رگ هلیح :شیک رکَم )۲(
.دنیوگ یم هام رون ریز ً�ومعم هک یا هّصق ،هنابش تیاکح :رَمَس )۳(
ترطف ،داهن ،تشرس و یوخ :تّلِبِج )۴(
باقِن عمج .دننک یم رفح نیمز ریز رد هک یکیراب هار :بَْقن )۵(
وب ساسحا :ینیب وب )۶(
.تسا هدش هتفهن ینعم هب اجنیا رد .رگید زیچ رد یزیچ ندیچیپ :جْرَد )۷(
یلاخوت :رفِص )۸(
نورتس ،هلابند یب :َرتَبا )۹(
م�َعا :عمج ،هوک :مَلَع )۱۰(
هاگ هیکت ،دامتعا دروم :َدنَس )۱۱(
اه تمقن ،اه تبوقع :مَقِن )۱۲(
هپت ،هتشپ :هوبَر )۱۳(
هناخ :قاثِو )۱۴(
باتش اب ،دنت :تَفت )۱۵(
'یلِح عمج ،ناسنا یرهاظ لکش و راسخر و گنر :هیلِح )۱۶(
تسب :تسبب )۱۷(
تساوخزاب ،هذخاؤم :ِتفرگ )۱۸(
قیقحت ،یسراو ،وج و سرپ :شیتفت )۱۹(
تسا ناقیفر و ناتسدمه روظنم اجنیا ،صخش ناراکتمدخ و ناسک و ناشیوخ :مَشَح )۲۰(
یرای ،تدعاسم :نْوَع )۲۱(
دیشروخ :دیش )۲۲(
اهبنارگ دیراورم ،کت دیراورم :میتی gرُد )۲۳(
یدتهم ،تسا تیاده یاراد هک یسک ینعی دَشَر اب ،تیاده :دَشَر )۲۴(
یگدنب و لماکت فلتخم لحارم :دابِعلا ُتاماقَم )۲۵(
دنلب �اب ،هبترم دنلب :یمَس )۲۶(
رادبآ ،رت :ْبطَر )۲۷(
کشخ :سِبای )۲۸(
ندیدرگ :ندیدرون ،درگب ،بات و چیپ ،نیچ :درََون )۲۹(
درد رس :عادُص )۳۰(
.تسا هدش هتخاس هک تسا یشیامن هدرپ نوچمه ناهج ییوگ .تسا ناهج شنیرفآ روظنم اجنیا ،شیامن هدرپ ®خاس :یزاسهدرپ )۳۱(


