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۲۰۹۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک دای راکفا وت و بیبط دب هک تنحم بش
نک دای راخ نانچ دنکب تلد یاپ ز هک

؟ون ناج دیشخبب هک وگ و هاچ هب یداتف وچ
نک دای ،راکنا نکم ،ورم ،ایب وا یوس هب

نآ دوبن کش ادخ هب نآ دوبن کدنا ،نکم
نک دای رایسب وت و یکدنا یآ شیوخ هب ،هن

درذگب ماگنه وچ هک نک دای ماگنه هب وت
نک دای راخ زا هوخ و شارت نخس لگ زا هوخ وت

وا ردق قح نادب وت وا ردص هب یدیسر وچ
نک دای رادید ز وت وا ردب وت یدیدب وچ

وا زور زاب دسرب ،وا زوس ردق نادب وت
نک دای رایغا ز وت ینمیا زور نآ زا رو

!؟دهد ناج هک یبیبط هب دهد نان ود را ساپس هچ
نک دای رامیب ز بیبط یا هک درازب وچ

درمب نامز نآ وت لد درخ دومن تبیبط وچ
نک دای رادرم ز هک ینزیم گناب نآ زا سپ

نیمز رد هناد نازخ وچ نینچ یدش هچ را ،نکم
نک دای رازلگ ز و نید ماسُح راهب ز

تسا رزاگ شیپ ورگ هن تسا رز نوچ راک ترگا
نک دای راپ زا وت هن تسا رهوگ لاسما ترگ

لُذ ؟تسیچ لابقا سپ لگ لیحر یدیدب وچ
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لُذ ؟تسیچ لابقا سپ لگ لیحر یدیدب وچ
نک دای راهنز هله ؟سب تسوا راهنز هک هن

۳۵۵۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهشیدنأ هرخُس ناقلخ هلمج
دناهشیپمغ و لد هتسخ ببس ناز

مهد هشیدنا هب ار دوخً ادصاق
مَهَجرب ناشْنایم زا مهاوخب نوچ

سگم هشیدنا مجوا غرم وچ نم
؟سرتسد ار سگم نم رب دَُوب یک

دنلب جوا زا میآ ریزً ادصاق
دننت نم رب ناگیاپهتسکش ات

تافص یلفُس زا دریگ ملpم نوچ
تاّفاّصلا ُروُیط نوچمه مرپ رب

۱۹ هیآ ،كلم  )۶۷( هروس ،میرک نآرق

َمْح}رلا }ِ�إ }نُهُكِسُْمي اَم َنْضِبَْقيَو ٍتا}فاَص ْمُهَقَْوف ِْري}طلا ىَِلإ اْوََري ْمَلََوأ .ٌريِصَب ٍْءيَش �لُكِب ُه}ِنإ ُنٰ

یسراف همجرت

 زاورپ لاب تکرح اب هاگ و تکرح یب هاگ و هدوشگ رپ ناشرس ى�اب هک دنرگن یمن ناگدنرپ هب ايآ
.تسانيب ىزيچ ره هب وا هک .درادىمن هاگن نامحر ]ىادخ[ زج ار اهنآ ؟دننک یم

یسیلگنا همجرت

Do they not observe the birds above them, spreading their wings and 
folding them in? None can uphold them except (Allah) Most Gracious: 
Truly (Allah) Most Gracious: Truly it is He that watches over all things.

۱۳۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۳۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

�شیوخ یاهتشا اب نمچ زک مغرم هفرط نم
ماهدیزیخ سفق ردنا یاهدنریگیب و مادیب

ناتسوب و غاب ز رتشوخ ناتسود اب سفق اریز
ماهدیمارآ هاچ رد نافسوی یاضر رهب

۱۴۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متسد نیبب :هک متفگ ،ناج بیبط هب متفر
متسمرس و قشاع مه مرامیب و لدیب مه

یدوب یکی شاک یا ،مراد للخ هنوگ دص
متسویپ هصقنش رد اهتلع همه نیا اب

اما یلب « :هک متفگ »؟یدرم وت هن « :هک اتفگ
» متسج نورب روگ زا دمآ ماوت یوب نوچ

۶۳ هرامش لزغ ،ظفاح

درکن رظن شلاح هب رای هک دش هک قشاع
تسه بیبط هنرگو تسین درد هجاوخ یا

۱۲۹ هرامش لزغ ،ظفاح

نوجعم نیا هک هد هداب منم قشع بیبط
دربب اطخ هشیدنا و درآ تغارف

۱۸۷ هرامش لزغ ،ظفاح

کیل قفشم و تسا مداحیسم قشع بیبط
دنکب اود ار هک دنیبن وت رد درد وچ

۱۵۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۵۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دهج شیاپ رد راخ ار یسک نوچ
دهن وناز رس رب ار دوخ یاپ

شرس دیوج یمه نزوس رس زو
شرت بل اب دنکیم دباین رو

بایراوشد نینچ دش اپ رد راخ
باوج هداو ،دوب نوچ لد رد راخ

یسخ ره یدیدب رگ لد رد راخ
؟یسک رب ار نامغ یدوب یک تسد

دهن یراخ رخ ّمُد ریز هب سک
دهجیم رب ،نآ عفد دنادن رخ

دنز رتمکحم راخ ناو دهج رب
دنکرب یراخ هک دیاب یلقاع

درد و زوس زا راخ عفد رهب ز رخ
درک مخز اج دص تخادنایم هتفج

دوب داتسا نیچراخ میکح نآ
دومزآیم اجباج دزیم تسد

۳۷۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ینتشک دش ناز ،تسا ناس نیز ،سفن
ینَس نآ تفگ ُْمکَسُْفَنا اوُلتُْقا

یهن شک نوچ ره ،تسیوس هس راخ
؟یهج یک وت وا مخز زو دَلَخ رد

نز راخ رد اوه کرت شتآ
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نز راخ رد اوه کرت شتآ
نز راکوکین رای ردنا تسد

۵۴ هیآ ،هرقب  )٢( هروس ،میرک نآرق

 اوُُلتْقاَف ْمُكِئِراَبٰ ىَِلإ اُوبُوَتف َلْجِعْلا ُمُكِذاَخ�تاِب ْمُكَسُْفَنأ ُْمتْمََلظ ْمُك}ِنإِ مْوَق اَي ِهِمْوَِقلٰ ىَسوُم َلاَقْ ِذإَو
. . . ْمُكَسُْفَنأ

یسراف همجرت

 ،ديدرك متس دوخ هب ىتسرپ هلاسوگ اب امش !موق ىا :تفگ شموق هب ىسوم هك هاگ نآ رآ دای و
. . . ديشكب ار دوخ و ديدرگزاب دوخ راگديرفآ ىوس هب سپ

یسیلگنا همجرت

And remember Moses said to his people: "O my people! Ye have indeed 
wronged yourselves by your worship of the calf: So turn (in repentance) 

to your Maker, and slay yourselves (the wrong-doers) ...

١٧٢١ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اپ و تسد عطق رب نوعرف نارحاس تارج ببس

نیعل نوعرف هک هن ار نارحاس
؟نیمز رب تسایس دیدهت درک

فpِخ زا ناتاپ و تسد مربب هک
فاعم ناتْمرادن ،مزیوآ رد سپ

نامه رد ناشیاک تشادنپیمه وا
نامگ و ساوسو و دنفیوخت و مهو

سرت و فیوخت و هزرل ناشدَُوب هک
سفن تادیدهت و اهمّهوت زا

دناهتسر ناشیاک تسادیمن وا
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دناهتسر ناشیاک تسادیمن وا
دناهتسشنب لد رون ٔهچیرد رب

دناهتسناد دوخ ز ار دوخ ٔهیاس
دناهتسج رب و شَگ و تسُچ و کباچ

ناشراب دص رگا نودرگ نواه
ناشرازِلگ نیردنا دبوک درُخ

دناهدید نوچ ار بیکرت نیا لصا
دناهدیسرت مک مهو عورف زا

تسیاَم نظ ردنا تسباوخ ناهج نیا
تسین کاب یتسد باوخرد دور رگ

زاگ دیْرُبب ترس ،ردنا باوخب رگ
زارد ترمع مه ،تساج رب ترس مه

مین ود ار دوخ ،رد باوخ ینیبب رگ
میقس ین ،یزیخب نوچ یتسردنت

ندب ناصُقن باوخ ردنا لصاح
ندش هراپ دصود هن و کاب تسین

تسمیاق تروصب هک ار ناهج نیا
تسمیانِ مْلُح هک ربمغیپ تفگ

لوبق یدرک وت دیلقت هر زا
لوسر یب ادیپ هدید نیا ناکلاس

تسین باوخ نیک وگم یباوخ رد زور
تسین باتهم زج لصا ،تسعرف هیاس

دُضَع یا ناد نآ تیرادیب و باوخ
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دُضَع یا ناد نآ تیرادیب و باوخ
دش باوخ رد وک هتفخ دنیبب هک

ماهتفخ مَد نیا هک هدرب نامگ وا
مود باوخرد تسوک ناز ربخیب

دنکشب ار یاهزوک رگ رگهزوک
دنک میاق دوخ زاب دهاوخب نوچ

هاچ سرت دشاب ماگ ره ار روک
هارب دیآیم سرت نارازه اب

ار هار ضرع دید انیب درم
ار هاچ و کاغَم وا دنادب سپ

یمد ره دزرلن َشاوناز و اپ
؟یمغ ره زا وا دراد یک شُُرت ور

میتسین نآ ام هک انوعرف زیخ
میتسیب یلوغ و ّیگناب رهب هک

تسه هدنزود ردب ار ام ٔهقرخ
تسا هب رتهنهرب ار ام دوخ هنرو

رانک ردنا ار بوخ نیا سابل یب
راکبان �ودع یا میرآ رد شوخ

جازم زو نت زا دیرجت زا رتشوخ
جیگ ماهلا یب نوعرف یا تسین

۷۱ هیآ ،هط )٢۰( هروس ،میرک نآرق

َ�َفۖ  َرْح�سلا ُمُكَم}لَع يِذ}لا ُمُكُريِبَكَل ُه}ِنإۖ  ْمُكَل َنَذآ َْنأ َْلبَق ُهَل ُْمْتنَمآ َلاَق  ٍفpَِخ ْنِم ْمُكَلُجَْرأَو ْمُكَيِْدَيأ }نَع�طَقُ
َ�َو .ٰىَْقَبأَو اًباَذَع �دََشأ َان�َيأ }نُمَلَْعتَلَو ِلْخ}نلاِ عوُذُج يِف ْمُك}َنب�لَصُ
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َ�َو .ٰىَْقَبأَو اًباَذَع �دََشأ َان�َيأ }نُمَلَْعتَلَو ِلْخ}نلاِ عوُذُج يِف ْمُك}َنب�لَصُ

یسراف همجرت

 داتسا و گرزب وا اعطق ؟ديدروآ ناميا]یسوم[وا هب مهد نذا امش هب هك نآ زا شيپ ايآ :تفگ ]نوعرف[
 ؛فpخ هب منكىم عطق ار ناتیاپ و تسد هنیآ ره .تسا هتخومآ رحس امش هب هك تسامش

.دراد رتخس یرفیک ام زا کیمادك تسناد ديهاوخ و مشک ناترادب نانبامرخ یاه هخاش رب و

یسیلگنا همجرت

(Pharaoh) said: "Believe ye in Him before I give you permission? Surely 
this must be your leader, who has taught you magic! be sure I will cut 
off your hands and feet on opposite sides, and I will have you crucified 
on trunks of palm-trees: so shall ye know for certain, which of us can 

give the more severe and the more lasting punishment!"

ىوبن ثيدح

.نُوبَقاعُم و نوزاجُم اهيَلَع اهُلَْها و ٌمُلُح اين�دَلا

.دنوش تبوقع و رفيك نآ رب شلها هك تسا ىيايور ايند

۱۴۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رایتخا یراد ،تساوخ تسفن هچ ره
رارطضا یرآ ،تساوخ تلقع هچ ره

تسمرحم و تخبکین وک وا دناد
تسمدآ زا قشع و سیلبا ز یکریز

راحِب رد دمآ یحابس یکریز
راک نایاپ وا تسقرغ ،دهر مک

نیک و ربک ،نک اهر ار تحابِس ْلِه
نیا تسایرد ،وج تسین ،نوحیج تسین



Page 9 of 9

545_Qazal & Mathnavi 2/25/15 11:40 AM

نیا تسایرد ،وج تسین ،نوحیج تسین

هانپیب فرژ یایرد ناهگنآو
هاک وچ ار ایرد تفه دیابُر رد

صاوخ رهب دَُوب یتشک نوچ قشع
صpخ بلغا دَُوب ،تفآ دوب مک

رخب یناریح و شورفب یکریز
رظن یناریح و تسنظ یکریز

۱۴۱۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

سپس وریم َعَبت نک هلبا شیوخ
سب و یبای یهلبا نیز یگتسر

ردپ یا ْهُْلبْلا ِة}نَجْلا ِلها َرثکا
رََشبْلا ُناطلس تستفگ نیا رهب

تست زیگنا داب و ربک نوچ یکریز
تسُرُد لد دنامب ات ،وش یهلبا

تسوتود یگرَخسَم هب وک هن یهلبا
تسوه ناریح و هلاو وک یهلبا

ُرب تسد نانز نآ دناناهلبا
ُرُذن فسوی خر زو هلبا فک زا

ىوبن ثيدح

.ُهُْلبْلا ِة}نَجْلا ِلَْها ُرثَْكا

» .دنا هلبا تشهب لها رتشيب «


