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۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درادن یراک وت قشع زج نمچ
درادن یراب ،نم وچ ،دراد رگو

دوبن قشع شک نآ تسقوذیب هچ
درادن یرای وا هک نآ تسهدرم هچ

دشونن یتوق نت )۱(ِتوق ریغ هب
درادن )۲(یراز نمس ایند زجب

یتسم ز دیوگ رخ ِکرت کنآ ره
درادن یراسفا و نWاپ مغ

هنهرباپ دش ناور و تسَر رخ ز
درادن یراخ نآ هک یرازلگ هب

؟درب )۳(نَسَر و تفر رخ هک دراد مغ هچ
درادن یرادقم وچ رخ وا رب

نودرگ شوپ )۵(قَرَزا هب )۴(هرَغ وشم
درادن )۶(یرازیا ریز ردنا هک

رهش نیا رد رگید هنتف نکفارد
درادن )۷(یراجنَه قشع رود هک

قشاع کناز ار اههدرپ ناردب
درادن یراع و مغ یمرشیب ز

سک نآ رد و تفگ نیا رد شتآ نزب
درادن یرارقا وت ِتفگ رد هک

۱۷۹۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دنتشادرب )۸(اطِغ نوچ ؟ییوگ دنچ
دنتشادنپیم هکنآ تس هدوبن نیک

تسا تمحر زا ،وت رکذ لوبق نیا
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تسا تمحر زا ،وت رکذ لوبق نیا
تسا تَصخُر ،)۹(هضاَحتْسُم زامن نوچ

نوخ تس هدولایب وا زامن اب
نوچ و هیبشتٔ هدولآ وت رکذ

دوریم یبآ هب و تسدیلپ نوخ
دُوب اهتساجن ار نطاب کیل

راگدرک فطل بآ ریغ هب ناک
راک درم نورد زا ددرگن مک

یینادرگ ور شاک تدوجُس رد
ییناد »یّبَر َناْحبُس« ینعم

 یدرک یم لمأت تتادابع عیمج و هدجس رد شاک یا(
).یتسناد یم ار یهلا سدقا تاذ هیزنت تقیقح و

ازسان مدوجو نوچ ،مدوجس یاک
ازج هِد ییوکن وت ار یدب رم

رثا دراد قح ملِح زا نیمز نیا
َرب داد اهلگ و دُرب تساجن ات

امِ یاه یدیلپ وا دشوپب ات
اههچنغ یو زا دیور رب ضوع رد

دوج و داد رد وک دید رفاک وچ سپ
دوب کاخ زا رتهیامیب و رتمک

،تسَُرن هویم و لگ وا دوجو زا
تسُجَن اه یکاپ هلمج داسَف زج

باهَذ رد نم ماهتفر سپاو :تفگ
*باُرت ُْتُنک یَنْتیَلای !اتَرْسَح

 .ما هدرک ییارقهق ریس نم :دیوگیم لاح نیا رد(
).مدوب یم کاخ ،شاک یا ،نم رب یاو

یمدیزگن رفس یکاخ زا شاک
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یمدیزگن رفس یکاخ زا شاک
یمدیچیم یی هناد ،یکاخ وچمه

دومزآ هار ارم ،مدرک رفس نوچ
؟دوب هچ مدروآهر ندرک رفس نیز

وک ،تسا کاخ یوس شلیم همه ،ناز
ور شیپ دنیبن یدوس رفس رد

زآ و صرح نآ ،شندرک سپاو یور
زاین و قدص ،شندرک هر رد یور

�ُع لیم دوب شِک ار ایگ ره)۱۰(

)۱۱(اَمن رد و تایح و تسدیزَم رد

نیمز یوس رس دینادرگ هکنوچ
)۱۲(نیبَغ و صقن و یکشخ و یمک رد

دوب Wاب یوس نوچ تحور لیم
دوب اجنآ تعجرم )۱۳(ُدیاَزت رد

،نیمز یوس ترس ،یراسوگن رو
**نیلِفْ�ا �بِحُی W قح ،یلفآ

وت اعطق ،یوش یدام تسپ یایند هجوتم و ینک مخ نیمز یوس هب ار ترس رگا و (
) .دراد یمن تسود ار ناگدننک لوفا ادخ و دوب یهاوخ ناگدننک لوفا وزج زین

۴۰ هیآ ،)۷۸( ابن هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا ُُرْظَني َمَْوي ًابيِرَق اًباَذَع ْمُكاَنَْرْذَنأ ا�ِنإ .اًباَُرت ُْتنُك يَِنْتيَل اَي ُرِفاَكْلا ُلوَُقيَوُ هاََدي ْتَم�دَق اَم ُءْرَ

یسراف همجرت

اب ار هچنآ ىمدآ هك ىزور ؛میداد رادشه کیدزن یباذع زا ار امش هراومه ام
».مدوب كاخ نم یکشاك« :ديوگ رفاك و درگنب تسا هداتسرف شيپ شيوخ تسد

یسیلگنا همجرت

Verily, We have warned you of a Penalty near, the Day when man will see (the deeds) which his 
hands have sent forth, and the Unbeliever will say, "Woe unto me! Would that I were (metre) dust!"
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۷۶ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق **

َه َلاَق ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي�للا ِهْيَلَع �نَج ا�مََلف  َِ�لِفْ�ا �بُِحأ Wَ َلاَق َلََفأ ا�مََلفۖ  ي�بَر اَذٰ

یسراف همجرت

نم راگدرورپ نیا :تفگ دید یناشخرد هراتس دش رادومن وا رب بش نوچ سپ
و یندرک بورغ یاهزیچ نم :تفگ . درک بورغ هراتس نآ نوچ .تسا

.)تفرگ مهاوخن ییادخ هب( مرادن تسود ار یندش دیدپان

یسیلگنا همجرت

When the night covered him over, He saw a star: He said: "This is 
my Lord." But when it set, He said: "I love not those that set."

۳۳۹۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

خیش رد هناگیب درم نآ ندز هنعط ٔهصق ٔهیقب

)۱۵(ژاژ )۱۴(دییWیم خیش زا ثیبخ نآ

)۱۶(ژاک لقع هشیمه دشاب رگنژک

یسلجم نایم مدید شنم" :هک
یسلفم و تسیراع یوقت ز وا

نابشما زیخ ،تتسین رواب هکرو
"نایع ار تخیش قسف ینیبب ات

ینزور کی رس رب شدربِب بش
یندرک ترشع و قسف رگنب" :تفگ

بش قسف و زور )۱۷(سولاس نآ رگنب
بهلوب بش یفطصم نوچمه زور

مان هتشگ ار وا ¥ادبع زور
"ماج تسد رد و ¥اِبُ ذوعَن بش

رُپ ریپ نآ فک رد هشیش دید
؟)۱۸(رُغ تسه مه ار وت رم ،اخیش" :تفگ

بارش ماج رد هک یتفگیمن وت
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بارش ماج رد هک یتفگیمن وت
"؟)۲۰(باتشان ناباتش )۱۹(دزیمیم وید

دناهدرک رپ نانچ ار مماج" :تفگ
دنپس کی دجنگن ردنا وا ردناک

؟یاهرذ دجنگ چیه اجنیا رگنب
")۲۱(یاهّرَغ هدینش ژک ار نخس نیا

نیا تسین رهاظ رمخ ،رهاظ ماج
نیببیغ خیش ز ار نیا راد رود

!)۲۲(ْویَلف یا تسا خیش یتسه یم ماج
وید )۲۳(ِلَْوب دجنگن ردنا وا ردناک

تسا قح رون زا لامWام و ُّرپ
تسا قلطم رون ،تسکشب نت ماج

ْثَدَح رب دتفیب را دیشروخ رون
)۲۴(َْثبَخ دریذپن تسرون نامه وا

یم هن و تسا ماج هن دوخ نیا" :تفگ خیش
"یو هب رگنب !ارکنم آ ریزب ،نیه

دوب صاخ نیبگنا دید و دمآ
دوبک و روک نمشد نآ دش روک

:ار شیوخ دیرم مد نآ ریپ تفگ
!ایک یا یم وجب نم یارب ور"

ماهتشگ )۲۵(َرطضُم ،تسا یجنر ارم هک
"ماهتشذگب )۲۶(هِصَمخَم زا جنر ز نم

کاپ رادرم ره تسه ترورض رد
کاخ داب تنعل ز رکنم رس رب

دیرم نآ دمآ رب هناخمخ درگ
دیشچیم یم یمخ ره زا خیش رهب

دیدن یم وا اههناخمُخ همه رد
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دیدن یم وا اههناخمُخ همه رد
)۲۷(دیَبن ّمُخ لسع زا رپ دب هتشگ

؟راک هچ ؟نیا تسا لاح هچ !)۲۸(نادنر یا" :تفگ
"!)۲۹(راقُع منیبیمن رد یمخ چیه

دندمآ خیش نآ دزن نادنر هلمج
دندزیم رس رب تسد ،نایرگ مشچ

لجا خیش ،یدمآ تابارخ رد
لسع دش تمودق زا اه یم هلمج

ْثَدَح زا ار یم وت لدبم یاهدرک
َْثبَخ زا نک لدب مه ار ام ناج

لاملام نوخ زا رُپ ملاع دوش رگ
؟ل�ح Wا ادخٔ هدنب دروخ یک

۳۴۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

 .ینکیم زامن اج ره هب bّصُم یب وت :هک مbسلا هیلع ار یفطصم )ضر( هشیاع [فگ

:تفگب ربمغیپ هب یزور هشیاع
،تفهن و ادیپ وت !¥ا لوسر ای

ینکیم یزامن ،یبای اجک ره
یند و کاپان هناخ رد دودیم

دیلپ هدولآ و لفط و هضاحتسم
دیسر هک اج رهب )۳۰(لَمَْعتسُم درک

)۳۱(ناهِم رهب زا" :هک ربمغیپ :تفگ

نادب دنادرگ کاپ ار سجن قح

قح فطل ور نآ زا ار مهاگهدجس
"قبط متفه ات دینادرگ کاپ

ناهش اب نک دسح کرت !ناه و ناه
ناهج ردنا یوش یسیلبا هن رو

دوش یدهش ،دروخ یرهز رگا وک
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دوش یدهش ،دروخ یرهز رگا وک
دوب یرهز ،یروخ یدهش رگا وت

وا راک دش لََدب و تشگ لََدب وک
وا ران ره دش رون و تشگ فطل

ار )۳۲(لیباب رم دوب قح توق
؟ار لیپ رم دشک نوچ یغرم هن رو

تسکش یدنچ یکغرم ار یرکشل
تسا قح زا تب�ص ناک ینادب ات

لیبق نیز دیآ ساوسو ار وت رگ
لیف باحصأ هروس وت ناوخب ور

یرسمه و )۳۳(یرِم وا اب ینک رو
یرب رس ناشیا ز وت رگ ناد مرفاک

یندروخ ،کاروخ :توق )۱(
 نمسای تخرد زا هوبنا یاج و نمسای غاب :راز نمس )۲(
بانط ،نامسیر :نَسَر )۳(
ندش یزیچ هب رورغم :هرَغ )۴(
دوبک :قَرَزا )۵(
یراولش ریز ،راولش :رازیا )۶(
شور و هار :راجنه )۷(
هدرپ :اطِغ )۸(
ضئاح نز اب وا یعرش مکح هک ،دیایب نوخ وا زا ،هنایهام تداع نایاپ زا سپ هک دنیوگ ار ینز :هضاَحتْسُم )۹(
.تسا بجاو لسغ تیاعر اب یعرش فیلاکت ماجنا و دراد قرف )دنک یم یط ار تداع هرود یعیبط روط هب هک ینز (
یگرزب و یدنلب :�ُع )۱۰(
ندرک ّومن و ندییور ینعم هب یبرع ردصم ،ءاَمن ففخم :اَمن )۱۱(
نایز :نیبَغ )۱۲(
ندش نوزفا ،ندش دایز :ُدیاَزت )۱۳(
)۱۴( Wفگ هدوهیب :ندیی¯

هدوهیب نخس :ژاژ )۱۵(
لوحا و چول :ژاک )۱۶(
 بیرف و هعدخ ینعم هب اجنیا رد ،راکم ،هدنهدبیرف :سولاس )۱۷(
بیرف ،گنرین :رُغ )۱۸(
ندرک راردا :ندیزیم )۱۹(

اتشان :باتشان )۲۰(
ندروخ لوگ ،ندش هتفیرف :هّرَغ )۲۱(
هدیاف یب و عفن یب و دوس یب و هدوهیب :ْویَلف )۲۲(
راردا :لَْوب )۲۳(
یکاپان ،یدیلپ :َْثبَخ )۲۴(
هدنامرد :َرطضُم )۲۵(
یگنسرگ تلع هب ندش رغW ،یگنسرگ جنر ،یراتفرگ ،جنر :هِصَمخَم )۲۶(
شمشک ای امرخ بارش ،ذیبن :دیَبن )۲۷(
هراوخیم ،تسرپ هداب ،رایشوه و کریز مدرم :دنر )۲۸(
بارش و یم :راقُع )۲۹(
هدرک راک :لَمَْعتسُم )۳۰(
هِم عمج ،ناگرزب :ناهِم )۳۱(
وتسرپ ،لیبابا :لیباب )۳۲(
لادج ،عازن ،زیتس :یرِم )۳۳(


