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۲۶۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟)۱(یبسخن ناج و لقع وچ رگ دشاب هچ
؟یبسخن ناجاتحم راک یرآرب

)۲(یناوُر بش نیا رطاخ رون وت
یبسخن ناشیا رطاخ یارب

نودرگ ناسوبحم درگ رب یبش
یبسخن ،نابات هم یا یدرگب

ینامز حون وت و یتشک ناهج
یبسخن ،نافوط زا یراد شهاگن

زور نآ هدعو یداد هک یردق بش
یبسخن ،نامیپ نآ زا یشیدنارد

درادن نآ Xفخ هک ناج یا بسخم
یبسخن ،نآ یراد وت نوچ دشاب هچ

ن\یپ گنهآ شیپ و )۳(لیپ هش ییوت
یبسخن ،ناتسدنه دای یدرک وچ

شیوخ تمحر و داد ز یدنسپن وت
یبسخن ،نادنز ینک ار ناتسب هک

تمشچ هک زج دبسخن ،یبسخ رگا
یبسخن ،نادیواج رون نآ ییوت

ییوگ وت ات میوگن مدرک شمخ
یبسخن ،نایوگ نخس ،نایوگ نخس

یدیدب یزیربت سمش یور وچ
یبسخن ناطلس نآ قشع زک دزس

۳۹۹۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۹۹۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دجسم نآ رد Pفخ بش زا ار نامهم دجسم لها ندرک تمDم هراب رگید

ورب ،)۴(یدلَج نکم :شدنتفگ موق
ورگ تناج و هماج ددرگن ات

رگن هب ،دیامن ناسآ ،رود ز نآ
رذگهر دشاب تخس رخآ هب هک

)۵(تسُکُس ،و درم سب تخیوآ Xشیوخ
تسج زیوآتسد ،)۶(چیپاچیپ تقو

دوب ناسآ ،)۷(هعقاو زا رتشیپ
دب و کین لایخ ،مدرم لد رد

)۸(رازراک نوردنا دیآرد نوچ
راز ،راک سکنآ رب ددرگ نامز نآ

شیپ ،یاپ وت هنم نیه ،یریش هن نوچ
شیم ،تسوت ناج ،و تسا گرگ لجا ناک

دش ریش تشیم و )۹(یلادَبا ز رو
دش )۱۰(ریزرس وت گرم هک ،آ نمیا

دوش )۱۱(لَدبُم وا هکنآ ،لادَبا تسیک
دوش )۱۲(لَخ ،نادزی لیدبت زا شرمخ

نامگ زو یریگریش ،یتسم کیل
نارم نیه ار دوخ وت یرادنپ ریش

)۱۳(دیدَسان قافن لها ز قح تفگ

*دیدَش ٌساَب مَُهْنَیب ام ْمُهُساَب

:دومرف ،دنا تساران یمدرم  هک قافن لها ءهرابرد دنوادخ(
).دننک یم راهظا دایز تعاجش و یرو�د دوخ عمج رد نانآ

دناهنادرم رگدمه نایم رد
دناهناخ )۱۴(ناتروع نوچ ازغ رد

)۱۵(بویُغ رادهپس ،ربمغیپ تفگ
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)۱۵(بویُغ رادهپس ،ربمغیپ تفگ

بورُحْلا َْلبَق یَتف ای ةَعاجُش �

 :دومرف ،تسا بیغ ناهج ر�اسهپس هک ،لوسر ترضح(
) .درادن یموهفم تعاجش ،گنج زا شیپ ،ناوج یا

دننک فک ناتسم ،)۱۶(وْزَغ ف� تقو
دننفیب فک نوچ ،گنج شوج تقو

زارد شریشمش ،وْزَغ رکذ تقو
زایپ نوچ شغیت ،)۱۷(َّرف و َّرک تقو

وجمخز وا لد ،هشیدنا تقو
وا کیخ دش یهت نزوس کی هب سپ

افص یایوج ز مراد بجع نم
افج زا لقیص تقو رد دمر وک

هاوگ ندید افج ،یوعد نوچ قشع
هابت یوعد دش ،تسین تهاوگ نوچ

جنَرَم ،یضاق نیا دهاوخ تهاوگ نوچ
جنگ وت یبای ات ،رام رب هد هسوب

رسپ یا دشابن وت اب افج نآ
رد وت ردنا ،یدب فصو اب هکلب

دز درم ار نآ هک یبوچ ،دمن رب
دز درَگ رب ،دزن ار نآ دمن رب

)۱۸(شک هنیک نآ ار پسا رم دزب رگ

)۱۹(شَکُسکُس رب دز ،پسا رب دزن نآ

دوش )۲۰(یپشوخ ،دهر او کُسکُس ز ات
دوش یم ات ینک نادنز ار هریش

یدز ار کمیتی نآ نادنچ :تفگ
؟یدزیا رهق ز یدیسرتن نوچ

؟تسود و ناج یا مدز یک ار وا :تفگ
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؟تسود و ناج یا مدز یک ار وا :تفگ
تسوردنا وک مدز یوید نآ رب نم

داب وت گرم :ار وت دیوگ را ردام
داسف گرم و دهاوخ وخ نآ گرم

دنتخیرگب بدا زک یهورگ نآ
دنتخیر نادرم بآ و یدرم بآ

دندنار او )۲۲(اغَو زا )۲۱(ناشن�ِذاع
دندنام )۲۴(ث�نَخُم و )۲۳(زیح نینچ ات

ونش مک ار )۲۶(اخژاژ )۲۵(ٔهّرُغ و ف�
ورم )۲۷(اجْیَه فص رد اه نینچ اب

قح تفگ **ً�ابَخ ُْمکوُداز هکناز
)۲۹(قرو نادرگرب ،تسس )۲۸(قافِر زک

 ».دنیازفین امش هب یهابت زج « :دومرف دنوادخ اریز(
).وش نادرگ یور رصنع تسس ناهارمه و ناتسود زا

دنوش هرمه امش اب ناشیا رگ هک
دنوش هک نوچمه زغمیب )۳۰(نایزاغ

دننک فصمه امش اب ار Xشیوخ
دننکشب فص لد و دنزیرگ سپ

رفن نیا یب یکدنا یهاپس سپ
)۳۱(رَشَح دیآ قافن لها اب هک هب

هتخیب شوخ مک ماداب تسه
هتخیمآ خلت هب یرایسب ز هب

دنایش کی )۳۲(غَژاغَژ رد نیریش و خلت
دنا ین لدمه هک داتفا نآ زا صقن

نامگ زا وک ،دوب لد ناسرت ،)۳۳(ربَگ
ناهج نآ لاح ز کش رد دیزیم

یلزنم دنادن ،هر رد دوریم
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یلزنم دنادن ،هر رد دوریم
یلد )۳۴(یمَعا دهنیم ناسرت ،ماگ

؟دور نوچ ،رفاسم هر دنادن نوچ
دور نوخرپ لد و اهددرت اب

تسین هار وسنیا یاه :دیوگ هکره
تسیا و فقو اجنآ میب زا دنک وا

وا شوه اب لد هر دنادب رو
؟وا شوگ رد وه و یاه ره دور یک

)۳۵(ن�درتُشا نیا هارمه وشم سپ

)۳۷(ن\ِفآ دنمیب و )۳۶(قیض تقو هکناز

دنَلِه اهنت ارت و دنزیرگ سپ
دنا لِباب ِرحِس ،ف� ردنا هچرگ

رازراک نیه وجم )۳۸(نایانعر ز وت
راکش و دیص وجم ناسواط ز وت

دنک تساوسو و تسا سواط ،عبط
دنک رب تماقم زا ات دنز مد

۱۴ هیآ ،)۵۹( رشح هروس ،میرک نآرق  *

ۚ  ٍرُدُج ِءاَرَو ْنِم َْوأ ٍَةن�صَحُم ىًرُق يِف �ِ�إ اًعيِمَج ْمُكَنوُلِتاَُقي َ�
َنوُلِقْعَي َ� ٌمْوَق ْمُه�َنأِب َكِٰلَذۚ ٰ ى�تَش ْمُهُبوُلُقَو اًعيِمَج ْمُُهبَسْحَت ٌديِدَش ْمَُهْنَيب ْمُهُْسأَب

یسراف همجرت

 ژد و هعلق و راصح یاراد هک ییاه یدابآ رد رگم دنگنج یمن امش اب ]هچراپ کی و دحتم تروص هب[ نانآ همه
 ار نانآ ،]دنسرت یم امش اب ییورایور زا یلو[ تسا دیدش ناشدوخ نایم نانآ یرو�د ،اهراوید تشپ زا ای ،دنتسه
.دننک یمن لّقعت هک دنتسه یهورگ نانآ اریز ؛تسا هدنکارپ ناشیاه لد هک یلاح رد یرادنپ یم تسد مه و دحتم

یسیلگنا همجرت

They will not fight you (even) together, except in fortified townships, or from behind walls. Strong is their fighting (spirit) amongst 
themselves: thou wouldst think they were united, but their hearts are divided: that is because they are a people devoid of wisdom.

۴۷ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق **
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۴۷ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق **

َ©َو ً�َابَخ �ِ�إ ْمُكوُدَاز اَم ْمُكيِف اوُجَرَخ ْوَل ِا�ظلاِب ٌمِيلَعُ �»اَوۗ  ْمُهَل َنوُعا�مَس ْمُكيِفَو ََةْنتِفْلا ُمُكَنوُْغَبي ْمُكَلَ\ِخ اوُعَضْوَ ِ®َ

یسراف همجرت

 و[ ینیچ نخس یارب ار دوخً املسم و دندوزفا یمن امش هب داسف و ّرش زج ،دندمآ یم نوریب امش اب ]مه[ رگا
 امش نایم رد و دننک ییوج هنتف ]م\سا هاپس هزاریش Xسسگ مه زا یارب[ ات دنداد یم رارق امش نایم رد ]یماّمن

.تساناد ناراکمتس هب ادخ و ؛]دننک یم ینیچربخ ناشعفن هب هک[ دنتسه نانآ یارب یناسوساج

یسیلگنا همجرت

If they had come out with you, they would not have added to your (strength) but 
only (made for) disorder, hurrying to and fro in your midst and sowing sedition 

among you, and there would have been some among you who would have listened 
to them. But Allah knoweth well those who do wrong.

یباوخن :یبسخن )۱(
.دنک رفس ای دورب یهار هب بش ماگنه هک یناسک ؛بش رد ناگ هدنور :ناوُر بش )۲(
لیف :لیپ )۳(
یکاب یب ،یک�اچ :یدلَج )۴(
ندش یش\تم ،ندش ک\ه ینعم هب اجنیا رد Xسُکُس زا :تسُکُس )۵(
درد ،یناشیرپ ینعم هب اجنیا رد :چیپاچیپ )۶(
راکیپ ،هثداح :هعقاو )۷(
دربن ،راکیپ ،لادج و گنج ،گنج نادیم :رازراک )۸(
ادخ نادرم ،راکوکین و ،حلاص ،فیرش مدرم :لادَبا )۹(
نوگنرس ،ریزارس ،بولغم :ریزرس )۱۰(
هدشلیدبت ،هدشضوع :لَدبُم )۱۱(
هکرس :لَخ )۱۲(
تسردان ،تسار ان :دیدَسان )۱۳(
نانز :ناتروع )۱۴(
ندش دیدپان ،ندش بیاغ ،بیغ عمج :بویُغ )۱۵(
یرواگنج ،ندرک گنج :وْزَغ )۱۶(
زیرگ و گنج :َّرف و َّرک )۱۷(
هدنریگماقتنا ،وجماقتنا :شک هنیک )۱۸(
راوهار دض ،ورزیت بسا ،دورب هار دب هک یبسا ،دوش دیدش یاه ناکت راچد راوس هک یروط هب دنابنجب تخس ار دوخ Xفر هار نمض و دنک تکرح دنت هک یبسا :کُسکُس )۱۹(
وخ شوخ ،راوهار و راتفر شوخ :یپشوخ )۲۰(
هدننک تحیصن روظنم اجنیا رد ،رگتم\م ،هدننک شنزرس :لِذاع )۲۱(
لاجنج و راج ،دایرف و داد ،گنج :اغَو )۲۲(
درمان :زیح )۲۳(
.تسا هنانز شراوطا و راتفر هکنآ ،درمان :ث�نَخُم )۲۴(
.تسا ندز لوگ و Xفیرف ینعم هب هّرِغ و .دنلب زاوآ ،ندیرغ :هّرُغ )۲۵(
وگ هدوهیب :اخژاژ )۲۶(
دربن ،گنج :اجْیَه )۲۷(
ناهارمه ، نارای ،هقفر عمج :قافِر )۲۸(
 .تسا راک ندش نوگرگد ینعم هب هک یسراف رد تسا یلثم Xشگرب قرو ،نکم یتسود نانآ اب و نادرگرب نانآ زا ار دوخ بلق هحفص ،نادرگرب یور ینعی اجنیا رد :قرو نادرگرب )۲۹(
وجگنج :یزاغ )۳۰(
رکشل ،ماحدزا ،تیعمج :رَشَح )۳۱(
دوش هتخیر ییاج رد هک یماگنه ودرگ و ماداب یادص :غَژاغَژ )۳۲(
رفاک :ربَگ )۳۳(
انیبان ،روک :یمَعا )۳۴(
تسا بسانم لوا ینعم اجنیا رد .زوت هنیک ،وسرت :لدرتُشا )۳۵(
یتخس ،یگنت ،انگنت :قیض )۳۶(
هدنوش دیدپان ،هدننک لوفا :لِفآ )۳۷(
ابرلد و نینزان ،فیطل ،لگشوخ :انعر )۳۸(


