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۱۷۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدرگ دوخ درگ هب ،مدرگن وچ وت درگ هب
مدرگ دب تخب و هودنا و هّصغ درگ هب

)۱(حوبَص هب مهجرب باوخ زا نم تسم مین وچ
مدرگ ددم بلاط دوخ یقاس درگ هب

دننادرگ قلخ )۲(دودعم همقل درگ هب
مدرگ ددعیب دقن رب و قلاخ درگ هب

تسیّدحیب هک نوچ دودحم ملاع ماوق
مدرگ دح ز نورب نم رگا بیع ریگم

درک یغاب وچ ار هنیس )۳(ِدَحَل وا هک یسک
مدرگ دَحَل هتسب نم هک تشادن اور

ناج دجنگن نامسآ رد ؟دشاب هچ دَحَل
مدرگ دحا رب دوز ،مرذگ شش و جنپ ز

رابغ میب ز ،منشور هنیآ هچ رگا
مدرگ دمن رد زور هس ود هک دوب اور

موش غاب راهب نیز ،ماهُدب یلگ رگا
مدرگ دص لاصو نیز ،ماهُدب یکی رگو

راچان دوب دسج نیا اهتروص نایم
مدرگ دسح رب هچ ،متشگ هنیآ وچ یلو

ارَچ هب مور یم فرح نیا هلیوط زا نم
؟مدرگ )۵(َدتَو رب هچ زا ،مین هتسب )۴(روتُس

۴۰۷۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ّرِس و تسوت نورد رحاس نینچ نیا
ّرَِتتْسُمً ارْحِس ساوسَوْلا یِف oناِ

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

اهرحس نیا تسه هک ملاع نآ ردنا
اشگ ییوداج دنتسه نارحاس

رت رهز نیا تسُر هک ارحص نآ ردنا
رسپ یا )۶(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

۴۰۷۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شُک نامهم دجسم نآ نامهم نآ رب ار دنپ ،)۷(نKِذاع ندرک رّرکم

ناَیبْلا یِف oنِا هک ربمغیپ تفگ
ناولهپ شوخ نآ تفگ قح و ً*ارْحِس

 » .تسا هتفهن یرحس ،حیصف م�ک رد انامه « :دومرف ربمایپ
.دومرف تسار ،تقیقح هصرع یابیز ناولهپ نآ

مََرکْلاُوب یا ورب ،یدْلَج نکم نیه
مهoتُم نیز نکم ار ام و دجسم

ینمشد زا ینمشد دیوگب هک
)۸(ینَد ادرف دنز ام رد یشتآ

ی�اظ ار وا )۹(دیناساتب هک
ی�اس ُدب وا ،دجسم ٔهناهب رب

دهن دجسم رب لتق ٔهناهب ات
دهج وا ،دجسم تس ماندب هکنوچ

ناجتخس یا هنم ام رب یتمهت
نانمشد رکم ز نمآ میاهن هک

زپم ادوس ،نکم یدْلَج ،ورب نیه
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زپم ادوس ،نکم یدْلَج ،ورب نیه
)۱۰(زَگ هب ار ناویک دومیپ ناتن هک

تخب ز هدیف�ب نارایسب وت نوچ
)۱۲(تخَل تخَل ،کی کی )۱۱(هدنک رب دوخ شیر

لاق و لیق نیا نک هاتوک ،ورب نیه
)۱۳(لابَو رد نکفیم رد ار ام و شیوخ

ثیدح * 

ً.ارْحِسَل ِناَيبْلا َنِم oنِا

» دشخب یم رثا وداج نوچمه نانخس زا یخرب «

۴۰۸۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

.یدندز وا تشپ رب یدومحم سوک هک ار یرتش ،تشک زا فد گناب هب تشک سراح ندرک عفد هب ،ندروآ لثم و ار ناشیا ،نامهم ]فگ باوج

مین ناوید نآ زا نارای یا :تفگ
)۱۵(میپ دیآ فیعض )۱۴(یلْوَح� ز هک

یدب یتشک )۱۶(سِراح وک یکدوک
یدزیم ناغرم عفد رد یکلبط

تشک ز کلبط ناز غرم یدیمر ات
تشگ فوخ یب دب ناغرم زا تشک

میرک دومحم هاش ،ناطلس هکنوچ
میظع ٔهمیخ فرط نآ دز رذگرب

)۱۷(ریَثأ هراتسا وچمه یهاپس اب

ریگکلُم )۱۹(ردفَص و زوریپ و )۱۸(ُهبَنا

سوک لامح یدب وک دب یرتشا
سورخ نوچمه ورشیپ دب )۲۰(ییتخُب

بش و زور یو رب لبط و سوک گناب
بلط رد و عوجر ردنا یدزیم

رتش نآ دمآ رد عرزم نآ ردنا
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رتش نآ دمآ رد عرزم نآ ردنا
)۲۱(ُرب ظفح رد دزب کلبط نآ کدوک

وا هک کلبط نزم :شتفگ یلقاع
وخ تسا شنآ اب ،تسا لبط ٔهتخپ

؟لفط وت )۲۲(ِکاروَبت دوب هچ وا شیپ
)۲۳(لفِک تسیب ،ناطلس لبط وا دشک هک

� نابرق ٔهتشک ،نم مقشاع
�ب لبط )۲۴(هگتبون نم ناج

اهدیدهت نیا تسا کاروبت دوخ
اهدید نیا تسا هدید هچنآ شیپ

متسین اهنآ زا نم نافیرح یا
)۲۵(َمتسیب هر نیا رد یت�ایخ زک

)۲۶(َرذَحیب ،منایلیعامسا وچ نم

رس ز مدازآ لیعامسا وچ لب

ایر زا و )۲۷(قاُرطُمط زا مغراف
ایب ار مناج تفگ اولاعَت لُق

فَلoسلا یِف َداج هک ربمغیپ تفگ
فَلَخْلاِب ْنoَقَیت ْنَم هّیِطَعْلاِب

 رد ضوع هب هک سک ره :تسا هدومرف ربمایپ (
).دنک یم یگدنشخب ایند رد ،دشاب هتشاد نیقی ترخآ

ضوع دص ار اطع رم دنیب هک ره
ضرغ نیز ار اطع دزابرد دوز

دنب دنتشگ نآ زا رازاب رد هلمج
دنهد دوخ لام ،داتفا دوس وچ ات

رظتنم هتسشن ،اه نابنا رد رز
)۲۸(رِصُم دیآ لذب هب ،دیآ دوس هک ات

شیب ،)۳۰(حبِر رد )۲۹(یي هلاک دنیبب نوچ
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شیب ،)۳۰(حبِر رد )۲۹(یي هلاک دنیبب نوچ
شیوخ ی�اک زا شقشع ددرگ درس

دیدن وک ،نآ اب تس هدنام ناز مرگ
دیزَم و حبِر ار شیوخ یاههلاک

)۳۱(فَرِح و اهرنه و ملع نینچمه

فرش رد ،اهنآ زا نوزفا دیدن نوچ

زیزع دشاب ناج ،تسین ناج زا هب ات
)۳۲(زیل ِزیچ دش ناج مان ،دمآ هب نوچ

ار لفط ناج دوب ،هدرم )۳۳(َتبعُل
)۳۴(ازلفط ،یگرزب رد وا تشگن ات

تسا َتبعُل لیخت نیو ،روصت نیا
تسا تجاح تنادب سپ ،یلفط وت ات

لاصو رد دش ،ناج تسر یلفط ز نوچ
لایخ و ریوصت و تسا سح زا غراف

قافنیب میوگب ات ،مَرحَم تسین
)۳۵(قافِوْلاِب مَلَْعاُ �اَو ،مدز نت

انف نازیر ،دنافرب نت و لام
**'یَرتْشاُ َ�ا هک ،شرادیرخ قح

تتس یلوا )۳۶(نََمث زا ناز اه فرب
تتسین ینیقی ،کش رد ییوت هک

نیهم یا وت رد تسا نظ بجع نیو
نیقی ناتسُب هب درپیمن هک

رسپ یا تسا نیقی ٔهنشت نامگ ره
رپ و لاب )۳۷(ُدیاَزت ردنا دنزیم

دوش اپ ،رپ سپ ،ملع رد دسر نوچ
دوش ایوب وا ملع ار نیقی رم

)۳۸(ََ�ْتفُم قیرط ردنا تسه هکناز
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)۳۸(ََ�ْتفُم قیرط ردنا تسه هکناز

نظ قوف و نیقی زا رتمک ،ملع

نادب دشاب نیقی یایوج ،ملع
نایع و تسدید یایوج نیقی نآ و

نونک ار نیا وجب ***ُْمک'اهَلا ردنا
نوُمَلْعَت ْوَل سپ ،ّ�َک سپ زا

میلع یا شنیب هب شناد دَشَکیم
)۳۹(میحَج یدننیبب ،یتشگ نیقی رگ

)۴۰(لاهتمِا یب نیقی زا دیاز دید

لایخ دیازیم نظ زا کنانچنآ

نیبب نیا نایب ُْمک'اهَلا ردنا
نیَقیْلا ُنیَع ،نیَقیْلا ُملَع دوش هک

مرت�اب نیقی زا و نامگ زا
)۴۱(مرس ددرگیمن رب تم�م زو

وا یاولح زا دروخ مناهد نوچ
وا یانیب و متشگ نشورمشچ

مور هناخ نوچ ،خاتسگ مهن اپ
مور هناروک هن ،منازرلن اپ

درک شنادنخ ،قح تفگ ار لگ هچنآ
درک شنادنچ دص و تفگ نم لد اب

درک تسار شّدق و ورس رب دز هچنآ
دروَخب نیرسن و سگرن یو زا هچنآ و

لد و ناج نیریش درک ار ین هچنآ
)۴۲(لِگِچ شقن وزا تفای یکاخ هچنآ و

تخاس )۴۳(راَّرط نانچ ار وربا هچنآ
تخاس رانلگ و هنوگلگ ار هرهچ

یرگنوسفا دص داد ار نابز رم
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یرگنوسفا دص داد ار نابز رم
)۴۴(یرفعج �رَز داد ار ناک هکناو

دش زاب )۴۵(هناخداَّرز رد نوچ
دش زادناریت ،مشچ )۴۶(یاهزمَغ

درک مییادوس و ریت دز ملد رب
درک مییاخرکِش و رکُش قشاع

تسوا نآ ،نآ ره هک منآ قشاع
تسوا ناجرم کی )۴۷(رادناج ،ناج و لقع

بآ وچمه ،مف�ب رو ،مف�ن نم
بارطضا ماّیشُکشتآ رد تسین

تسوا نزخم )۴۸(ظیفَح نوچ ؟مدزدب نوچ
تسوا نم تشپ ؟ورتخس مشابن نوچ

مرگ تشپ دشاب دیشروخ زا هک ره
مرش هن ،ار وا میب هن ،دشاب ور تخس

رذحیب باتفآ یور وچمه
ردهدرپ و زوسمصخ شیور تشگ

ناهج رد ُدب ورتخس ربمیپ ره
ناهش )۴۹(شیَج رب تفوک هراوسکی

یمغ و سرت زا دینادرگن ور
ی�اع رب دزب اهنت هنت کی

)۵۰(خوشمشچ و ورتخس دشاب گنس

خولک ُرپ ناهج زا دسرتن وا

دش تخَل کی ،نزتشخ زا خولک ناک
دش تخس ،ییادخ عنُص زا گنس

باسح زا دنا نورب رگ نادنفسوگ
؟باصق نآ دسرتب یک ناشیُهبنا ز

تسا یعار نوچ یبن ،***ٍ*عار ُمک�ُلک
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تسا یعار نوچ یبن ،***ٍ*عار ُمک�ُلک
تسا )۵۱(یعاس وا ،همر دننام قلخ

دربن رد دسرتن ناپوچ ،همر زا
درس و مرگ زا دوب ظفاح ناشکیل

همر رب وا ،رهق ز یگناب دنز رگ
همه رب دراد هک ،نآ تسرهم ز ناد

ون تخب مشوگ هب دیوگ نامز ره
وشم نیگمغ ،منک نیگمغ ار وت هک

منک ناز ،نایرگ و نیگمغ ار وت نم
منک ناهنپ ،نادب مشچ زا تِک ات

وت یوخ اه مغ ز منادرگ خلت
وت یور زا دب مشچ ددرگب ات

؟ینم یایوج و یدایص وت هن
؟ینم یارٔ هدنکفا و هدنب

یسر رد نم رد هک یشیدنا هلیح
یسکیب نم �سج و قارف رد

وت درد ،نم یپ دیوجیم هراچ
وت درس هآ ،شود مدونشیم

راظتنا نیا یب هک مه مناوت نم
راذگ هار تمیامنب ،مهد هر

یهر او ،نارود بادرگ نیزا ات
یهن اپ ملاصو جنگ رس رب

)۵۲(رَقَم تاّذل و ینیریش کیل

رفس جنرٔ هزادنا رب تسه

یروخ رب ناشیوخ ز و رهش زا هگنآ
یرب اه تنحم و جنر یبیرغ زک

١١١ هيآ ،)٩( هبوت هروس ،ميرك نآرق **
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١١١ هيآ ،)٩( هبوت هروس ،ميرك نآرق **

ْ�ا َنِم ٰىََرتْشاَ �oا oِنإ ...ةoنَجْلا ُمُهَل oَنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ َ¢ِنِمْؤُ

یسراف همجرت

…هدیرخ دشاب نانآ یارب تشهب هکنآ یاهب هب ار ناشلاوما و اه ناج نانمؤم زا ادخً انیقی

یسیلگنا همجرت

Allah hath purchased of the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise)...

۱ هيآ ،)۱۰۲( رثاكت هروس ،ميرك نآرق ***

)۱( ُُرثاَكoتلا ُمُكاَهَْلأ

ْ�ا ُُمتُْرزٰ ىoتَح )۲( َرِباَقَ

)۳( َنوُمَلْعَت َفْوَس �oَك

)۴( َنوُمَلْعَت َفْوَس �oَك oُمث

)۵( ِ¢َِقيْلا َمْلِع َنوُمَلْعَت ْوَل �oَك

)۶( َميِحَجْلا oنُوََرتَل

ْ¢َع اَهoنُوََرتَل oُمث )۷( ِ¢َِقيْلا َ

)۸( ِ ميِعoنلا ِنَع ٍذِئَمَْوي oنَُلأُْستَل oُمث

یسراف همجرت

)۱( .درک مرگرس دوخ هب ار امش اهنآ اب ندش تیوه مه و یگتشابنا

)۲( .دیدرک رادید ار اهروگ هک ییاج ات

)۳( .تسناد دیهاوخ هدنیآ رد ،]دیرادنپ یم امش هک[ تسا نینچ هن

)۴( .تسناد دیهاوخ هدنیآ رد ،]دیرادنپ یم امش هک[ تسا نینچ هن ،مه زاب

)۵( .دیتسناد یم ینیقی ملع هب رگا ،تسا نینچ هن
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)۵( .دیتسناد یم ینیقی ملع هب رگا ،تسا نینچ هن

)۶( .دید دیهاوخ ار خزود هک  هتبلا 

)۷( .دید دیهاوخً انیع ار نآ سپس

)۸( .دش دیهاوخ یسرپزاب اه  تمعن زا زور نآ رد امش هاگ نآ

یسیلگنا همجرت

The mutual rivalry for piling up (the good things of this world) diverts you (from the more serious things) (1)

Until ye visit the graves. (2)

But nay, ye soon shall know (the reality). (3)

Again, ye soon shall know! (4)

Nay, were ye to know with certainty of mind, (ye would beware!) (5)

Ye shall certainly see Hell-Fire! (6)

Again, ye shall see it with certainty of sight! (7)

Then, shall ye be questioned that Day about the joy (ye indulged in!). (8)

۳۲۵۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ دیوگ ار هدنب تمایق رد
 ارت نم مداد چنآ یدرک هچ نیه

ناج هب مدرک وت رکش ،بر یا :دیوگ
 نان و یزور نآ لصا دوب وت ز نوچ

نم رکش یدرکن هن :قح شدیوگ
)۵۳(نَفماْرکِا نآ رکش یدرکن نوچ

ثیدح **** 

ِهِتoیعَر نَع ٌلُؤسَم ُمک�ُلک وٍ عار ُمک�ُلک

.دیتسه دوخ همر لوئسم امش یگلمج و دیناپوچ امش یگلمج

 ،دنشونب ای دنروخب حبص هک یزیچ ره ،هاگپ ،دادماب ،حبص :حوبَص )۱(
کدنا ،مک ،هدشهدرمش ،هدشرامش ،هدرمش :دودعم )۲(
دننک بصن روگ یور رب هدرم رس ی�اب هک یگنس ،روگ :دَحَل )۳(
اوراچ ،اپراچ ،اپراهچ ،رتسا و بسا دننام دربب راب ای دهدب یراوس هک اپراهچ ناویح :روتُس )۴(
خیم ،یزلف ای یبوچ خیم :َدتَو )۵(
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اوراچ ،اپراچ ،اپراهچ ،رتسا و بسا دننام دربب راب ای دهدب یراوس هک اپراهچ ناویح :روتُس )۴(
خیم ،یزلف ای یبوچ خیم :َدتَو )۵(
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 )۶(
رگتم�م ،هدننکشنزرس ،هدننکشهوکن ،هدننکتم�م :لِذاع )۷(
ریقح و تسپ ،فیعض ،سکان :ینَد )۸(
ندرک هفخ ،ولگ ندرشف ینعم هب ندیناسات زا :دیناساتب )۹(
هرگ ۱۶ اب ربارب لوط یریگهزادنا دحاو :زَگ )۱۰(
ندیشک هدیاف یب تنحم و جنر زا هیانک :ندنک شیر )۱۱(
هعطق ،هراپ :تخَل )۱۲(
یراوشد ،یتخس ،رسدرد :لابَو )۱۳(
ادخ یورین زج هب ییورین تسین ینعم هب �اِب ّ�ِا ةoوُق � و َلْوَح� روظنم :لْوَح� )۱۴(
هیاپ ،هدولاش ،ناینب :یپ )۱۵(
نابهگن :سِراح )۱۶(
تساوه هرُک ی�اب هک شتآ هرُک ،نامسآ :ریَثا )۱۷(
رامش یب ،هوبنا :ُهبَنا )۱۸(
نکش فص :ردفَص )۱۹(
گنر خرس و یوق رتش یعون ،هناهوک ود لکیه یوق رتش :یتخُب )۲۰(
مدنگ :ُرب )۲۱(
دننز یم هعرزم زا ناروناج ندنار یارب نازرواشک هک یکچوک لبط :کاروَبت )۲۲(
لداعم و نزو مه ،تمسق ،هرهب :لفِک )۲۳(
دننز یم لهد و هراقن و لبط هک ییاج :هگتبون )۲۴(
منک فقوت :َمتسیب )۲۵(
میب ،سرت :َرذَح )۲۶(
ادصورس ،ییامندوخ ،ل�ج و هوکش شیامن ،ّرفوّرک :قاُرطُمط )۲۷(
هدننکرارصا ،دنک یراشفاپ و رارصا یرما رد هک یسک :رِصُم )۲۸(
�اک :هلاک )۲۹(
هرهب ،دوس ،عفن :حبِر )۳۰(
هفرح عمج ،اه هفرح :فَرِح )۳۱(
هدنزغل ،هدندروخ رُس :زیل )۳۲(
کسورع ،یزاببابسا ،هچیزاب ،دننک یزاب نآ اب هک یزیچره :َتبعُل )۳۳(
.تسا ین�قع دشر و غولب دح هب ندیسر روظنم اجنیا رد ،کدوک هدنیاز :ازلفط )۳۴(
تسا رتاناد لاصو تقیقح هب ادخ :قافِوْلاِب مَلَْعاُ �اَو )۳۵(
تسا یهلا تاذ یاقل ای و تشهب اجنیا رد روظنم ،اهب ،تمیق :نََمث )۳۶(
شیازفا ،ینوزفا ،ندش نوزفا ،ندش دایز :ُدیاَزت )۳۷(
هدش نومزآ ،هتفرگ رارق ناحتما دروم : :ََ�ْتفُم )۳۸(
منهج ،خزود :میحَج )۳۹(
نداد تلهم :لاهتمِا )۴۰(
.دوش یمن ضوع ما هدیقع :مرس ددرگیمن رب )۴۱(
دور یم راکب ییابیز رهظم ناونع هب یسراپ بدا رد ،دراد ابیز تیاغ هب یمدرم هک ناتسکرت رد یا هیحان :لِگِچ )۴۲(
رب بیج ،دزد :راَّرط )۴۳(
صلاخ ی�ط ،بان رز :یرفعج �رَز )۴۴(
هناخ هحلسا :هناخداَّرز )۴۵(
.دوش یم ق�طا قوشعم ترضح یافخ و روهظ هب هیفوص ح�طصا رد و تسوربا و مشچ اب هراشا ینعم هب تغل رد :زمَغ )۴۶(
نابهگن ،ظفاح :رادناج )۴۷(
هدننکتبقارم ،نابهگن ،هدنرادهگن :ظیفَح )۴۸(
شترا ،هاپس ،رکشل :شیَج )۴۹(
مرش یب ،ایح یب :خوشمشچ )۵۰(
تسا هدمآ بقارم و نابهگن ینعم هب اجنیا رد ،هدننک یعس ،هدنشوک :یعاس )۵۱(
هاگرارق ،مارآ و رارق یاج ،ندنام و �فرگ رارق یاج :رَقَم )۵۲(
 هدنشخب ،تس یگدنشخب شرنه هکنآ :نَفماْرکِا )۵۳(


