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۸۳۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشاب )۲(ریزگ یو زک وش یسک نآ رب )۱(نیمشخ
دشاب ریگتسد سک شیاپ کاخ ریغ ای

یدرف و ریما و هاش ،)۳(یدرگب وا زک مریگ
دشاب ریما وت رب یزور گرم راچان

یدروخن )۵(رِضَخ بآ ،یدرف و )۴(یلضاف رگ
دشاب ریسا گرم رد شبآ دروخن وک ره

)۷(ترکف هن ،)۶(نایِع ریپ ،ترطف ناج ریپ یا
دشاب ریش وچ شیوم ،)۸(یدیدَق زک هن یریپ

)۱۰(یلوضف زا و )۹(رکَم زک سک نآ رب نکم یریپ

دشاب ریپ ریپ رب )۱۱(هنوگژاب هک دهاوخ

دشاب وت ءهدرم وک نک یسک نآ رب یریپ
دشاب ریقح و راوخ وت )۱۲(ِتلgج شیپ

دنیب لgه شمهو ار یوربا یوم نوچ
؟دشاب )۱۳(ریَدتسُم یک تباتفآ شمشچ رب

ار دوخ )۱۴(ِلابِس دلام رpبکت زا هک سکنآ
؟دشاب )۱۵(ریَنتسُم نوچ ییایرِبک رون زا

نک q شیوخ هجاوخ یا ،نک اهر )۱۶(یرگ هضرع
دشاب )۱۷(رینُم سمش تدوجو هرذ ات

تلاب و ّرپ یاشگم تلامج نکم هولج
دشاب )۱۸(ریطتسُم ناج ییادخ رپ اب ات

هریت یاهلیس نیز ار سح جنپ دنبرب
دشاب )۱۹(ریطَم وت رب وس شش ز لک لقع ات

ار نت ریمخ وت رگ هیامریمخ نآ یب
دشاب )۲۰(ریطَف شنان یراد مرگ لاس دص
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دشاب )۲۰(ریطَف شنان یراد مرگ لاس دص

یریت وچ نک تسار لد ،یهاوخ سوق )۲۱(باق رگ
دشاب ریت وچمه وک دیآرد وا سوق رد

یناعم وگ فرحیب یناوت رگا ،شوماخ
 دشاب ریمض مکاح ~فگ )۲۲(ِطاسب رب ات

۴۰۳۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

Fخیرگ )۲۳(نی[فَص تاقYم تقو و مناوخ یرای هب ار دوخ ٔهلیبق و منک اه یرای نم هک دییآ دمحا گنج هب هک ار شیرق ،ناطیش Fفگ

)۲۴(مکی دص دش هپس رد ناطیش وچمه

*ُمکَل ٌراج ین�نا هک نوسفا دناوخ

رب ار دوخ نوسفا و دش هدنامرف و سیئر هاپس نایم رد هک ناطیش دننام
.متسه امش هارمه و هیاسمه نم :تفگ و دیمد نانآ

دندش رضاح وا تفگ زا شیرق نوچ
دندمآ تاقgم رد رکشل ود ره

)۲۵(یهپسا کیgم زا ناطیش دید

یهر ردنا نانمؤم فص یوس

هدز فص **اهْوََرت ْمَلً ادونُج نآ
هدکشتآ ،میب ز وا ناج تشگ

 .دندوب هدز فص »دیتسین اهنآ ندید هب رداق امش  هک یهاپس« نآ
.دش شتآ رسارس ناطیش ناج ،سرت زا ، سپ

تفرگیم هدیشک سپ او دوخ یاپ
تفگش نم یهاپس منیبیمه :هک

نْوَع ُْهنِم یلامَ �ا ُفاَخاْ َیا
نْوََرتqام 'یَرا یّنِا اوبَهْذِا

،دسر یمن نم هب یکمک چیه وا بناج زا اریز ،مسرت یم ادخ زا نم ینعی
.دینیب یمن امش هک منیب یم ار یرکشل نم هک دیورب

نیه ،لکش )۲۶(هقارُس یا :ثراح تفگ
؟نینچ نیا یتفگنیم وت ارچ )۲۷(ید



Page 3 of 8

624_Qazal & Mathnavi 9/14/16 1:03 PM

؟نینچ نیا یتفگنیم وت ارچ )۲۷(ید

)۲۸(بَرَح منیبیمه نم مد نیا :تفگ

برع )۲۹(شیشاعَج ینیبیم :تفگ

گنن وت یا ،کیل نیا ریغ ینیبنیم
گنج تقو نیا ،دوب فq نامز نآ

مدش )۳۰(نادنیاپ :هک یتفگیمه ید
مد هب مد ترصن و حتف ناتدوب هک

نیعل یا یدوب )۳۱(شیَجْلا ُمیَعز ید
)۳۲(نیهم و زیچان و درمان نامز نیو

میدمآ و وت مد نآ میدروخب ات
میدش مزیه ام و یتفر )۳۳(نُوت هب وت

نیا تفگ هقارُس اب ثراح هکنوچ
نیعل نآ دش نیگمشخ )۳۴(شباتِع زا

دیشک وا تسد ز نیمشخ دوخ تسد
دیسر لد درد ،شوا تفگ ز نوچ

تخیرگ و ناطیش تفوک ار شاهنیس
تخیر رکم نیز ناگراچیب نآ نوخ

وا ملاع نیدنچ درک ناریو هکنوچ
ُُمْکنِم ٌءىَرب ىّنِا :تفگب سپ

دوخ بیرف و رکم اب ار ملاع دنچ و نیدنچ هکنیا زا دعب نوعلم ناطیش نآ
.مرازیب امش زا نم انامه :تفگ درک ناریو

شتخادنا ،شاهنیس ردنا تفوک
شتخات تبیه وچ ،دش نازیرگ سپ

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح رهب

شیوخ ّرِس رد نینچ یراد ینمشد
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شیوخ ّرِس رد نینچ یراد ینمشد
شیک و ناج مصخ و تس لقع عنام

رامسوس نوچ دنک هلمح سفن کی
رارف رد دزیرگ یخاروس هب سپ

نونک دراد اهخاروس وا ،لد رد
نورب درآیم خاروس ره ز رس

سوفن زا وید ~شگ ناهنپ مان
)۳۵(سُونُخ دش ،~فر خاروس نآ ردناو

)۳۶(تسُذْفنُق سونُخ نوچ شسونُخ هک

تسا دش دمآ ارو ُذْفنُق رس نوچ

دناوخ ***سّانَخ ار وید نآ ادخ هک
دنامب ار کتشُپراخ نآ رس وک

تشُپراخ نآ رس ددرگ ناهن یم
)۳۷(تشُرُد دایص میب زا مد هب مد

نورب درآ رس تفای تصرف وچ ات
نوبز شرام دوش یرکم نینچ نیز

یدز تهار نوردنا زا سفن هنرگ
؟یدب یک یتسد وت رب ار نانزهر

تسا توهش هک یضتقم )۳۸(ناوَع ناز
تسا تفآ و زآ و صرح ریسا لد

هابت و دزد یدش ،ّرِس ناوَع ناز
هار تسوت رهق هب ار ناناوع ات

وکن دنپ نیا وت ونشب ربخ رد
****وُدَع یدَْعا ُْمکَل ُْمکَْیْبنَج َنَْیب

نآ هب و ونشب هدمآ فیرش ثیداحا زا یکی رد هک ار بوخ زردنا نیا وت
.» تسامش نورد رد امش نمشد نیرت تخسرس « :نک لمع

زیرگ ،ونشم ودع نیا )۳۹(قارطُمط
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زیرگ ،ونشم ودع نیا )۳۹(قارطُمط
زیتس وّ جَل رد تسا سیلبا وچ وک

دربن و ایند رهب زا ،وا وت رب
درک لهس ار یدمرس باذع نآ

دنک ناسآ ار گرم رگ بجع هچ
دنک نادنچ دص ،شیوخ رحس ز وا

دنک هُک تعنص هب ار یهاک ،رحِس
دنتیم یهاک وچ ار یهوک ،زاب

ّنف هب دنادرگ )۴۰(زغن ار اهتشز
ّنظ هب دنادرگ تشز ار اهزغن

دنزیم مد وک تسنیا رحس راک
دنکیم قیاقح )۴۱(بلق ،سفن ره

یتعاس دیامن رخ ار یمدآ
یتیآ و ،ار یرخ دزاس یمدآ

ّرِس و تسوت نورد رحاس نینچ نیا
ّرَِتتْسُمً ارْحِس ساوسَوْلا یِف �ناِ

.تسا هدش هتفهن یرحِس ،سفن یرگ هسوسو رد انامه ،تسا ناهن وت نورد و نطاب رد یرحاس نینچ

اهرحس نیا تسه هک ملاع نآ ردنا
اشگ ییوداج دنتسه نارحاس

رت رهز نیا تسُر هک ارحص نآ ردنا
رسپ یا )۴۲(قایرت تس هدییور زین

رپس وج نم زا :قایرت تدیوگ
رتکیدزن وت هب نم مرهز ز هک

وت یناریو و تسرحس ،وا تفگ
وا رحس عفد و تسرحس ،نم تفگ

۴۸ هیآ ،)٨( لافنا هروس ،میرک نآرق *
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۴۸ هیآ ،)٨( لافنا هروس ،میرک نآرق *

ِتَءاََرت ا�مََلفۖ  ْمُكَل ٌراَج ي¤ِنإَو ِسا�نلا َنِم َمَْويْلا ُمُكَل َِبلاَغ qَ َلاَقَو ْمُهَلاَمَْعأ ُناَطْي�شلا ُمُهَل َن�َيزْ ِذإَو
ِباَقِعْلا ُديِدَشُ ��اَوَ ��ا ُفاََخأ ي¤ِنإ َنْوََرت qَ اَم ٰىََرأ ي¤ِنإ ْمُْكنِم ٌءيَِرب ي¤ِنإ َلاَقَو ِهَْيبِقَعٰ ىَلَع َصَكَن ِنَاَتئِفْلا

یسراف همجرت

تسارآیب ناشرظن رد ار ناشیا تشز یاهراک ،ناطیش هک ار ینامز رآ دای و
یماگنه اما ،میامش )روای( هیاسمه نم و ددرگن زوریپ امش رب یسک :تفگ و

نآ نم .مرازیب )ناتسود( امش زا نم :تفگ و تفر سپاو دید ار هورگ ود هک
.تسا )۴۳(باقِع تخس وا هک مسرت ادخ زا نم .دینیب یمن امش هک منیب

یسیلگنا همجرت

Remember Satan made their (sinful) acts seem alluring to them, and said: "No one among men can overcome 
you this day, while I am near to you": But when the two forces came in sight of each other, he turned on his 

heels, and said: "Lo! I am clear of you; lo! I see what ye see not; Lo! I fear Allah: for Allah is strict in 
punishment."

۲۶ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق **

ْ®ا ىَلَعَو ِهِلوُسَرٰ ىَلَع َُهَتنيِكَسُ ��ا َلَْزَنأ �ُمث َنيِرِفاَكْلا ُءَازَج َكِٰلَذَوۚ  اوَُرفَك َنيِذ�لا َب�ذَعَو اَهْوََرت ْمَل اًدُونُج َلَْزَنأَو َ¯ِنِمْؤُ

یسراف همجرت

 یمن ار اهنآ امش هک داتسرف ینایرکشل و .داتسرف ورف نانمؤم و دوخ لوسر رب ار دوخ ِیلد مارآ ،دنوادخ سپس
.نارفاک رفیک تسنیا و داد رفیک ار نارفاک و دیدید

یسیلگنا همجرت

But Allah did pour His calm on the Messenger and on the Believers, and sent down forces which ye saw not: He 
punished the Unbelievers; thus doth He reward those without Faith.

۱،۴،۵ هیآ ،)۱۱۴( سان هروس ،میرک نآرق ***

)۱( ِسا�نلا ¤بَرِبُ ذوَُعأ ْلُق

ِساَوْسَوْلا ¤رَش ْنِم )۴( ِسا�نَخْلا ِ

)۵( سا�نلا ِروُدُص يِف ُسِوْسَُوي يِذ�لا

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

)۱( مدرم راگدرورپ هب مرب یم هانپ :وگب

)۴( ،ناهنپ و هتفرگ نیمک رگ هسوسو نایز زا

)۵( دنک یم هسوسو مدرم یاه هنیس رد هراومه هکنآ

یسیلگنا همجرت

Say: I seek refuge with the Lord and Cherisher of Mankind, (1)

From the mischief of the Whisperer (of Evil), who withdraws (after his whisper) (4)

 (The same) who whispers into the hearts of Mankind (5)

۹۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم ***

نیمک رد منورد زا سفن مدرم
نیک و رکم رد رتب مدرم همه زا

ثیدح ****

َكَْیْبنَج َنَیب یت�لا َكُسَْفنَ ک�وُدَع 'یدَْعا

»دراد اج )تنورد( تیولهپ ود نايم رد هك تسا وت سفن ،وت نمشد نيرت تخسرس«

نیگمشخ :نیمشخ )۱(
هراچ :ریزگ )۲(
ینادرگرب ور وا زا :یدرگب وا زا )۳(
دنمشناد :لضاف )۴(
تایح بآ :رِضَخ بآ )۵(
نیبم ،حضاو ،نشور ،ادیوه ، مولعم ،راکشآ و رهاظ ،مشچ هب رادید و راکشآ و رهاظ و هدهاشم و رادید رد نیقی و نیقی ،رادید رد نیقی ،نیقی یور زا ،ینیع :نایِع )۶(
هشیدنا ،رکف :ترکف )۷(
هنهک :دیدَق )۸(
بیرف ،هلیح :رکَم )۹(
 ییوگ هوای ،نارگید راک رد تهج یب ةلخادم :یلوضف )۱۰(
سکع رب ، هنوگژاو :هنوگژاب )۱۱(
یگرزب ،هوکش :تلgج )۱۲(
رودم ،دننامهریاد و درگ ،ینارود تکرح :ریَدتسُم )۱۳(
لیبس :لابِس )۱۴(
هدنیوج رون :ریَنتسُم )۱۵(
ییامن دوخ :یرگ هضرع )۱۶(
نابات ،هدنشخرد ،هدنهد رون :رینُم )۱۷(
رشتنم ،هدنکارپ :ریطتسُم )۱۸(
هدید ناراب ،یناراب :ریطَم )۱۹(
دشاب هدماین رو نآ ریمخ هک ینان :ریطَف )۲۰(
دنوادخ هب یکیدزن ،یهلا برق، نامک ود رادقم ،نآ ۀشوگ و هضبق نیبام نامک زا یاهمین ،هزادنا ،رادقم :باق )۲۱(
نآ دننام و ،هرفس ،شرفِ دننام ،یندرتسگ زیچ ره ،یندرتسگ :طاسب )۲۲(
رکشل ود ،ّفص ود :نی�فَص )۲۳(
ندش یرفن دص هتسد سیئر :ندش مکی دص )۲۴(
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رکشل ود ،ّفص ود :نی�فَص )۲۳(
ندش یرفن دص هتسد سیئر :ندش مکی دص )۲۴(
هاپس :هپسا )۲۵(
.دش رهاظ وا تروص هب ناطیش هک )هنانک ینب هفیاط ناگرزب زا( کلام نب هقارُس :هقارُس )۲۶(
زورید :ید )۲۷(
لام ندتس و ندوبر ،یدوبان ،تکgه :بَرَح )۲۸(
نوبز و ریقح و تسپ ناسنا ینعم هب شوشعُج عمج :شیشاعَج )۲۹(
لیفک و نماض :نادنیاپ )۳۰(
رکشل هدنامرف :شیَجْلا ُمیَعز )۳۱(
ندوک ،راوخ و فیعض :نیهَم )۳۲(
مامح هناخشتآ :نُوت )۳۳(
.ندرک یتشرد ،~فرگ مشخ ،یسک هب مشخ یور زا یاهملک ~فگ ،شنزرس ،ندرک تمgم :باتِع )۳۴(
تسا ~شگ ناهنپ سپس و ندش راکشآ :سُونُخ )۳۵(
تشپراخ :ُذْفنُق )۳۶(
میجح ،راومهان ،نشخ :تشُرُد )۳۷(
رومأم :ناوَع )۳۸(
ییامندوخ ، هزاوآ ،لgج و هوکش شیامن ،ادصورس :قارطُمط )۳۹(
فیطل ،وکین ،بوخ :زغن )۴۰(
یزیچ ~خاس نوگژاو ،یزیچ ندرک نوگرگید و نداد رییغت :بلق )۴۱(
کایرت ،رهز دض یوراد ،رهزاپ ،رهزداپ ،هتفریم راک هب مس دض و درد دض ناونعهب میدق ّبط رد هک رّدخم و نّکسم یاهوراد زا یبیکرت :قایرت )۴۲(
.باذع ،دب رادرک یازج ،نداد ار یسک دب راک و هانگ یازس :باقِع )۴۳(


