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۳۱۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یراهظا درک رفک رد قشع
)۱(یراُّنز ،سرت ز نامیا تسب

تساخرب ناهج زا راهنز گناب
یراهنز دادن ار سک چیه

یمصخ یب دوبن یجنُک چیه
یرام یب دوبن یجنگ چیه

؟یهاچ رد دیزخ فسوی هک ین
؟یراغ رد تخیرگ دّمحم هن

ریجنز رد دیشک )۲(نوZنلاوَذ یاپ
یراد رب تفر روصنم رس

ییاساین مدع جنُک هب زج
یرابکی زیرگرد مدع رد

!؟یمخز نینچ یاهقرخ تهج
!؟یراتسد ز رس درد نینچ نیا

رتشوخ ابق و تعلخ زا نفک
یرایسب هب ،هب رهش نیا زا روگ

مهر زاب دوجو زک دوب یک
!؟یرایط وچ مرپ رد مدع رد

دّرپ نورب سفق زک دوب یک
!؟یرازلگ یوس هب مناج غرم

یروخ )۳(تشاچ بیرغ وا دشچب
یراقنم بیجع دیاشگب

دروخ رون هدعم مشچ و لد نوچ
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دروخ رون هدعم مشچ و لد نوچ
یراونا دب اذغ لصا هکنآز

۱*ُمِهyبَر َْدنِع ٌءایَْحا ْمُه ْلَب
یرارسا رد نوَُقزُْری دروخب

دهرب نم فان کشم یوهآ
یراّکم خرچ ماد زا هگان

دور کاپ یاهناج رب ناج
یراکیپ تسین هک یناهج رد

تسماد نیردنا هک مدنگ تشم
یرابنا ز ددم ار نآ تسه

ددرگیم هزات هک ایند غاب
یرابوج ز دوب شبآ رخآ

؟دشخبیم شوه هک ار نایکاخ
یرّابج و میدق یهاشداپ

شوه و شناد راثن یدرکن رگ
!؟یرایشه هنامز رد یُدب یک

یرادیب تشادن هتفخ کاخ
یرادیب فطل ز شدرک هاش

ییابیز تشادن نیگرس و نوخ
یرّاتس نسح داد شاهدرپ

زیرگب مرک نمرخ بناج
یراثیا هب نکم تعانق نیه

تسه هک زاسب یسلطا زا هماج
یراو هلک وا زا لقع رس رب

ناتسب یرس ،هدب ار هلک نیا
یراع هلک زا دراد ترس ناک

زیرگ سمش جرب هب نم لد یا



Page 3 of 8

614_Qazal & Mathnavi 7/6/16 2:09 PM

زیرگ سمش جرب هب نم لد یا
یرادید هب نکم تعانق وز

تسیو عاعش زک زیربت سمش
)۴(یراّود خرچ هارمه سمش

۱۶۹ هیآ ،)۳( نارمع لآ هروس ،میرک نآرق ۱*

��َسْحَت َ�َو .َنوَُقزُْري ْمِهyبَر َْدنِع ٌءاَيَْحأ ْلَبۚ  اًتاَوَْمأِ ��ا ِليِبَس يِف اوُلِتُق َنيِذ�لا َ

یسراف همجرت

 یم هداد یزور ناشراگدرورپ دزن و دنا هدنز هکلب ،دنا هدرم دندش هتشک ادخ هار رد هک نانآ ربم نامگ زگره و
.دنوش

یسیلگنا همجرت

Think not of those who are slain in Allah's way as dead. Nay, they live, finding their sustenance in the 
presence of their Lord;

۵۵۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یناصقن و دنامب یغاد ،ینک کاپ هچ رگا ،ینک شقن ای یسیون یزیچ هنیآ یور رب هکنانچ ،دوش ّشوشم اه ترکف زا ّهنئمطم سفن یگداس و افص هکنآ نایب رد

دسج رد ۲*ّهنئمطم سفن یور
دشکیم ترکف یاه نخان مخز

ناد رهز رُپ نخان دب ترکف
ناج یور )۵(قZمَعَت رد دشارخیم

ار لاکشأ هدقع دیاشگ ات
ار لیب نیرز تس هدرک )۶(ثَدَح رد

)۷(یَهْتنُم یا ریگ هداشگب ار هدقع
یهت ٔهسیک رب تس تخس یی هدقع

ریپ وت یتشگ اههدقع داشگ رد
ریگ هداشگب رگد یدنچٔ هدقع

تخس تسام یولگ رب نآ هک ییهدقع
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تخس تسام یولگ رب نآ هک ییهدقع
؟تخبکین ای )۸(یسَخ هک ینادب هک

یمدآ رگ ،نُک لاکشِا نیا yلَح
یمد مدآ رگا ،مَد نُک نیا جرخ

ریگ هتسناد )۱۰(ضَرَع و )۹(نایَعا ّدح
ریزگ نیز دوبن هک ،ناد ار دوخ ّدح

زیُرگ دح نیز دوخ ّدح ینادب نوچ
)۱۱(زیبْکاخ یا یسر رد دحیب هب ات

تفر )۱۲(عوضوم رد و )۱۲(لوُمحَم رد رمع
تفر )۱۳(عوُمسَم رد رمع تریصبیب

رثایب و هجیتنیب یلیلد ره
رگن دوخ ٔهجیتن رد دمآ لطاب

یعناص یدیدن یعونصم هب زج
یعناق )۱۴(ینارِتقِا سایق رب

)۱۵(یفسلف طیاسو رد دیازفیم

)۱۶(یفَص شسکعرب زاب لی�د زا

باجح زا و لیلد زا دزیرگ نیا
بیج هب هدرب رس )۱۷(لوُلْدَم یپ زا

تسا شتآ لیلد ار وا )۱۸(ناخُد رگ
تسا شوخ شتآ نآ رد ار ام ناخُدیب

)۱۹(۳*�َو و برق زا هک شتآ نیا هصاخ

ام هب دمآ رتکیدزن ناخُد زا

ناج ز �فر دوب )۲۰(یراکهیس سپ
ناخُد یوس ناج )۲۱(ت�ییخَت رهب

۲۸-۲۷ یاه هیآ ،)۸۹( رجف هروس ،میرک نآرق ۲*
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۲۸-۲۷ یاه هیآ ،)۸۹( رجف هروس ،میرک نآرق ۲*

ْ ا ُسْف�نلا اَُهت�َيأ اَي  )٢٧( ُة�نِئَْمطُ

)٢٨(.ًة�يِضْرَم ًةَيِضاَر ِكyبَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا

یسراف همجرت

)۲۷(!هتفای نانیمطا و هتفرگ مارآ ناج یا

)۲۸(.درگ زاب ،تسا دونشخ وت زا مه وا و یدونشخ وا زا هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب

یسیلگنا همجرت

 To the righteous soul will be said:) O (thou) soul, in (complete) rest and satisfaction) (27)

Come back thou to thy Lord,- well pleased (thyself), and well-pleasing unto Him! (28)

۱۶ هيآ ،ق )۵۰( هروس ،میرک نآرق ۳*

.ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَنَو ...

یسراف همجرت

.میرت کیدزن وا هب ،وا ندرگ گر زا ام و ...

یسیلگنا همجرت

…We are nearer to him than (his) jugular vein.

۵۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مVْسXِایِف َةUیِنابْهَر X مUVسلاهیلع لوسر لوق نایب رد

وزا نک رب لد و ار رَپ نَکم رب
ودع دمآ داهج نیا طرش هکناز

لاحُم دمآ داهج ،دْوبن ودع نوچ
)۲۲(لاثِتْمِا دشابن ،دْوبن تتوهش

وت لیم دشابن نوچ دْوبن ربص
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وت لیم دشابن نوچ دْوبن ربص
؟وت )۲۳(لیَخ تجاح هچ ،دْوبن نوچ مصخ

وشم )۲۵(نابهَر ،)۲۴(ّیِصَخ ار دوخ نکم نیه
ورگ ار توهش تسه تفع هکناز

دوبن نکمم اوه زا یهن ،اوهیب
دومن ناوتن ناگدرم رب )۲۶(ییزاغ

نکب یبسک سپ تس هتفگ )۲۷(۴*اوُقِْفَنا
نُهَک لخدیب ،جرخ دَْوَبن هکناز

وا قلطم ار اوُقِْفَنا دروآ هچ رگ
اوُقِْفنا )۲۹(�ُمث )۲۸(اُوبِسْکِا هک ناوخب وت

)۳۰(۵*وُربْصِا :دومرف هاش نوچ نانچمه

ور وت یبات نآ زک دیاب یتبغر

تسا توهش ماد رهب زا )۳۱(۶*اوُُلک سپ
تسا تفع نآ )۳۲(اُوفِرْسُت� نآ زا دعب

)۳۴(هْیَدَل دَْوَبن )۳۳(ِهِب ٌلومحم هکنوچ

)۳۵(هیَلَع ٌلومحم دوب نکمم تسین

ار وت رم دوبن ربص جنر هکنوچ
ازج دیان ورف سپ ،دوبن طرش

ازج نآ اداش و طرش نآ )۳۶(اذ�بَح
ازفناج زاونلد یازج نآ

۱۶ هیآ ،)۶۴( نباغت هروس ،میرک نآرق  ۴*

َلُوأَف ِهِسَْفن �حُش َقُوي ْنَمَوۗ  ْمُكِسُْفنَِ» اًْريَخ اوُقِْفَنأَو اوُعيَِطأَو اوُعَمْساَو ُْمتْعََطتْسا اَمَ ��ا اوُق�تاَف ْ ا ُمُه َكِئٰ .َنوُِحْلفُ

یسراف همجرت

 هک دینک قافنا و دییامن تعاطا و دیونشب ]ار وا نامرف[ و دینک اورپ ادخ زا دیراد هک یتعاطتسا هزادنا هب نیاربانب
.دنراگتسر نانآ دنرادزاب زآ و صرح زا ار دوخ هک یناسک و ،تسا رتهب امش یارب

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

So fear Allah as much as ye can; listen and obey and spend in charity for the benefit of your own soul and 
those saved from the covetousness of their own souls,- they are the ones that achieve prosperity.

۱۹۵ هیآ ،)٢( هرقب هروس ،میرک نآرق ۴*

ْ ا Zبِحُيَ ��ا �ِنإۛ  اُونِسَْحأَوۛ  ِةَكُلْه�تلا ىَِلإ ْمُكيِْدَيأِب اوُقُْلت َ�َوِ ��ا ِليِبَس يِف اوُقِْفَنأَو .³َِنِسْحُ

یسراف همجرت

 ادخً انیقی هک دینک یکین و ،دیزادنین تک�ه هب ار دوخ ] ،هدیدنسپ راک نیا کرت اب[ و دینک قافنا ادخ هار رد و
.دراد تسود ار ناراکوکین

یسیلگنا همجرت

And spend of your substance in the cause of Allah, and make not your own hands contribute to (your) 
destruction; but do good; for Allah loveth those who do good.

۲۰۰ هیآ ،)۳( نارمع لآ هروس ،میرک نآرق ۵*

.َنوُِحْلُفت ْمُك�لَعَلَ ��ا اوُق�تاَو اُوطِباَرَو اوُرِباَصَو اوُرِبْصا اُونَمآ َنيِذ�لا اَهZَيأ اَي

یسراف همجرت

 دینک ربص ]یدرف ت�کشمو یناسفن یاه هزیگنا ینعی دوخ ینورد نمشد ربارب رد[ دیا هدروآ نامیا هکیناسک یا
 .دیریگ اورپ و دینک تبقارم ]دوخ یعامتجا و یق�خا یاهزرم زا[و دینک یرادیاپ ] زین ینوریب نمشد ربارب رد[ و

.دیوش راگتسر هک دشاب

یسیلگنا همجرت

O ye who believe! Persevere in patience and constancy; vie in such perseverance; strengthen each other; 
and fear Allah; that ye may prosper.

۳۱ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق ۶*

ْ ا Zبِحُي َ� ُه�ِنإ اُوفِرْسُت َ�َو اُوبَرْشاَو اوُلُكَو ٍِدجْسَم  yلُك َْدنِع ْمَُكَتنيِز اوُذُخ َمَدآ يَِنب اَي .³َِفِرْسُ

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

 و ]دیشوپب بسانم یسابل[ دیریگرب ار دوخ یاه تنیز ]یهاگتدابع ره رد ای[ تدابع هاگ هب !مدآ نادنزرف یا
.دراد یمن تسود ار ناراک فارسا ،دنوادخ هک دینکم فارسا و دیماشایب و دیروخب

یسیلگنا همجرت

O Children of Adam! wear your beautiful apparel at every time and place of prayer: eat and drink: But 
waste not by excess, for Allah loveth not the wasters.

دنوش هتخانشزاب ناناملسم زا ات دناهتسبیم رمک رب ناناملسم مکح هب یمِذ نایحیسم هک یدنبرمک :راُّنز )۱(
.دوب رصم لها و میهاربا نب نابوث وا مان و تسا نایفوص نیتسخن هقبط زا :نوZنلاوَذ )۲(
هناحبص ،اذغ :تشاچ )۳(
هدندرگ ،دنزب رود و دخرچب رگید زیچ درگ ای دوخ درگ هک یزیچ ره :راّود )۴(
یرما رد تقد و یواکجنک و یشیدنا رود :قZمَعَت )۵(
عوفدم ،نیگرس :ثَدَح )۶(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یَهْتنُم )۷(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۸(
.تسا رهوج دارم اجنیا رد ،نیَع عمج :نایَعا )۹(
.دشاب ریغ هب مئاق هچنآ ]رهوج لباقم[ ،تسا مئاق مسج هب هک مسج تیمک و لکش و گنر دننام ،تسا رهوج هب مئاق شدوجو دوش دوجوم رگا هک تسا یتیهام :ضَرَع )۱۰(
ْکاخ )۱۱( .دنک یم لابرغ ار کاخ هک یسک ،)ندرک لابرغ ،ندرک کلا :�خیب( ،هدنزیب کاخ :زیب
 لومحم و .دبای دانسا نادب هیضق رگید ءزج هک تسا هیضق زا تمسق نآ عوضوم .دنناد یم هطبار و عوضوم و لومحم زا بکرم ار یا هیضق ره قطنم لها :عوضوم و لوُمحَم )۱۲(
 اریز دوش یم بوسحم هطبار زین تسا .دشاب یم لومحم یربا و عوضوم نامسآ ،تسا یربا نامسآ :دوش هتفگ هکنیا لثم .دبای دانسا عوضوم هب هک تسا هیضق زا تمسق نآ زین
.دهد یم دنویپ عوضوم هب ار لومحم
هدش هدینش ،هدینش :عوُمسَم )۱۳(
.دیآ یم نهذ تیدودحم زا هک یل�دتسا و سایق عون ره ،ییوطسرا سایق :ینارِتقِا سایق )۱۴(
دنمشناد و میکح ،فوسلیف ،هفسلف هب بوسنم :یفسلف )۱۵(
هزنم و کاپ ،صلاخ ،هدیزگرب ،تسا یفاص نامه یفص زا دارم :یفَص )۱۶(
هدش نومنهر ، هدش هدرک تل�د :لوُلْدَم )۱۷(
دود :ناخُد )۱۸(
تبحم و یتسود :�َو )۱۹(
قسف ،ملظ ،یراکدب :یراکهیس )۲۰(
ییارآ لایخ ،ندنکفا لایخ هب ار یسک ،ندرک لایخ :لییخَت )۲۱(
تعاطا و یرادربنامرف :لاثِتْمِا )۲۲(
.تسا رکشل و هاپس دارم اجنيا رد .دوش يم ق�طا زين ناراوس بسا هبً ازاجم ،بسا همر :لیَخ )۲۳(
نايْصِخ ،هَيْصِخ :عمج ،هدش هتخا :ّیِصَخ )۲۴(
نیشنرید ،یحیسم دباع و اسراپ ،بهار ،تسا لوغشم تدابع هب و دربیم رس هب رید رد هک یسک :نابهَر )۲۵(
ییوجگنج :ییزاغ )۲۶(
دینک قافنا :اوُقِْفَنا )۲۷(
دینک بسک :اُوبِسْکِا )۲۸(
سپس :�ُمث )۲۹(
دینک ربص :وُربْصِا )۳۰(
دیروخب :اوُُلک )۳۱(
دینکم فارسا :اُوفِرْسُت� )۳۲(
.دش هداد حیضوت ً�بق هک تسا لومحم نامه دارم :ِهِب ٌلومحم )۳۳(
ه لصتم ریمض + دزن ینعم هب یَدَل ،وا دزن :هْیَدَل )۳۴(
.دش هداد حیضوت ً�بق هک تسا عوضوم نامه دارم :هیَلَع ٌلومحم )۳۵(
یهز ،اشوخ :اذ�بَح )۳۶(


