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۱۲۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شاب شیوخ رای ،رای یباین رگ ،ییانس یا
شاب شیوخ راک درم ،یراک و درم ره ناهج رد

دننز هر ار دوخ تخر رم ناوراک نیز یکی ره
شاب شیوخ راب شیپ و ناشن سپ ار Bشیوخ

دنرخیم یناف قشع و دنهدیم یناف سح
شاب شیوخ رابیوج ،رذگب کشخ یوج ود نیز

یتسین ات ناتسود نیا تسد تسد تدنشکیم
شاب شیوخ رایتسد و ناشتسد زا دزد تسد

دنلد ناراگن نآ هدرپ شقن ناراگن نیا
شاب شیوخ راگن اب ور رد و رادرب ار هدرپ

شاب شیدنا بوخ بوخ و شاب شیوخ راگن اب
شاب شیوخ راید رد و شاب شیب ملاع ود زا

رورغ دیاز وا زک )۱(یرمَخ نآ زا یتسم نکم ور
شاب شیوخ رایشوه و نیب یور نآ هّرغ

۴۹۹ هحفص ،هقیدح ،ییانس

یراب ناهج رد تس دیدپ هک
یراک ره درم و درم ره راک

۴۷۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ زا یتسه مد یا ییوگ هچ ره
نادب ،یتسب وا رب رگیدٔ هدرپ

لاح و تسا لاق نآ کاردا تفآ
لاحم و تسا لاحم Bسش نوخ هب نوخ

ممرحم )۲(شناییادوس اب وچ نم
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ممرحم )۲(شناییادوس اب وچ نم
ممدیم رد سفق ردنا بش و زور

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس تلیسو یم تروص هچ ره
شدزادنا رود رحب تلیسو ناز

۱۱۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناد هشیب زا ریش وچ ینعم زا تروص
ناد هشیدنا ز نخس و زاوآ وچ ای

تساخ هشیدنا زا زاوآ و نخس نیا
تساجک هشیدنا رحب ینادن وت

۱۱۴۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دسریم ون ون یوج نوچمه رمع
دسج رد دیامنیم یرمتسم

تسا هدمآ لکش رمتسم یزیت ز نآ
تسد هب ینابنج زیت شِک ،ررش نوچ

۸۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درک بذج یزیچ زیچ ره ناهج رد
درس ،درس و دیشک ار یمرگ مرگ

دنشکیم ار نqطاب لطاب مسق
دنشوخرس مه نایقاب زا نایقاب

دنابذاج ار نایران رم نایران
دنابلاط ار نایرون رم نایرون

تفرگ )۳(هسات ار وت یتسب نوچ مشچ
؟تفکش یک نزور رون زا مشچ رون

دوب مشچ رون بذج وت ٔهسات
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دوب مشچ رون بذج وت ٔهسات
دوز زور رون هب ددنویپب ات

ار وت رم دریگ هسات را زاب مشچ
اشُگ رب یتسبب لد مشچ هک ناد

۹۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تساهتسوپ یارب )۴(نهآ ٔهنیآ
تساهب یگنس ناج یامیس ٔهنیآ

رای یور xا تسین ناج ٔهنیآ
راید نآ ز دشاب هک یرای نآ یور

وجب یلک ٔهنیآ لد یا :متفگ
وج هب دیان رب راک ایرد هب ور

دیسر وت یوک هب هدنب بلط نیز
*دیشک )۵(نُبامرخ هب ار میرم درد

۲۳ هیآ ،)۱۹( میرم هروس ،میرک نآرق *

)٢٣( اًِّيسَْنم اًْيسَنُ ْتُنكَو اَٰذَهَ لَْبق �ِتم يَِنْتَيل اَيْ َتلاَقِ ةَْلخ�نلاِ عِْذجٰ ىَِلإُ ضاَخَْ|ا اَهَءاَجَأَف

)٢٤( اًِّيَرسِ كَْتحَتِ ك�َبرَ لَعَجْ َدق يِنَْزحَت �xَأ اَهِْتحَتْ نِم اَهاَداََنف

)٢٥( اًِّيَنج اًَبُطرِ كَْيَلعْ ِطقاَسُتِ ةَْلخ�نلاِ عِْذجِبِ كَْيِلإ ي�ُزهَو

)٢٦( اًِّيسِْنإَ ْمَوْيلاَ م�َلكُأْ نََلف اًمَْوصِ نَٰمْح�رِللُ ْتَرَذن ي�ِنإ يِلُوَقف اًَدحَأِ َرشَْبلاَ نِم �نَِيَرت ا�مِإَفۖ  اًْنَيع ي�َرَقو يَِبْرشاَو يُِلكَف

یسراف همجرت

 :تفگ .ديناشك ىيامرخ تخرد هنت ىوس هب ار وا ،نامياز درد ات
)۲۳( ».مدوب هدششومارف رسكي و مدوب هدرم نيا زا شيپ ،شاك ىا«

 ،رادم مغ :هك داد ادن ار ىو ]هتشرف[ وا ]ىاپ[ ِريز زا ،سپ
)۲۴( .تسا هدروآ ديدپ ىبآ همشچ وت ]ىاپ[ ريز تراگدرورپ

 ،ناكتب ]و ريگب[ دوخ فرط هب ار امرخ تخرد هنت و
)۲۵( .دزيرىم هزات ىامرخ وت رب
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)۲۵( .دزيرىم هزات ىامرخ وت رب

 ]ىادخ[ ىارب نم«:ىوگب ،ىديد ار نايمدآ زا ىسك رگا سپ .راد نشور هديد و شونب و روخب و
)۲۶( ».تفگ مهاوخن نخس ىناسنا ابً اقلطم زورما و ماهتفرگ هزور نامحر

یسیلگنا همجرت

And the pains of childbirth drove her to the trunk of a palm-tree:
She cried (in her anguish): "Ah! would that I had died before this! would that I had been a thing forgotten and out of sight!" (23)

 But (a voice) cried to her from beneath the (palm-tree): "Grieve not! for thy Lord hath provided a rivulet beneath thee; (24)

And shake towards thyself the trunk of the palm-tree: It will let fall fresh ripe dates upon thee. (25)

So eat and drink and cool (thine) eye. And if thou dost see any man, say,
I have vowed a fast to (Allah) Most Gracious, and this day will I enter into not talk with any human being (26)

۳۱۹۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ینک دای ارم ،ینیب دوخ یور ،یرگن یو رد یک راب ره ات ،ناغمرا تمدروآ یاهنیآ یک ار فسوی نامهم #فگ

ناغمرا روایب نیه :فسوی تفگ
ناغف دز اضاقت نیا مرش ز وا

ار وت متسج ناغمرا دنچ نم :تفگ
ارم دمان رظن رد یناغمرا

؟مرب نوچ ناک بناج ار یاهبح
؟مرب نوچ نامع یوس ار یاهرطق

مروآ نامرک یوس نم ار هریز
مروآ ناج و لد وت شیپ هب رگ

تسین رابنا نیردناک یمخت تسین
تسین رای ار نآ هک وت نسح ریغ

xیاهنییآ نم هک مدید نآ قی
یاهنیس رون وچ مرآ وت شیپ

نآ رد دوخ بوخ یور ینیبب ات
نامسآ عمش دیشروخ نوچ وت یا

ینشور یا تمدروآ هنیآ
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ینشور یا تمدروآ هنیآ
ینک مدای دوخ یور ینیب وچ ات

لغب زا وا دیشک نوریب هنیآ
)۶(لََغتشُم دشاب هنییآ ار بوخ

یتسین ؟دشاب هچ یتسه ٔهنیآ
یتسین هلبا وت رگ ،رب یتسین

دومن ناوتب یتسین ردنا یتسه
دوج دنرآ ریقف رب نارادلام

تسا هنسرگ دوخ نان یفاص ٔهنیآ
تسا هنزشتآ ٔهنیآ مه )۷(هتخوس

تساخ هک ییاج ره صقن و یتسین
تساههشیپ هلمج یبوخ ٔهنیآ

دوب )۸(هدیزود و تسچ هماج هکنوچ
؟دوش نوچ )۹(یزرَد گنهرف رهظم

)۱۰(عوذُج دیاب یمه هدیشارتان

عورف ای دزاس لصا رگورد ات

دور اجنآ دنبهتسکشا ٔهجاوخ
دوب هتسکشا یاپ اجنآ رد هک

)۱۱(راَزن روجنر تسین نوچ دوش یک

؟راکشآ بط تعنص لامج نآ

qمرب اه سم )۱۲(ینود و یراوخ
؟)۱۳(ایمیک دیامن یک دشابن رگ

لامک فصو ٔهنییآ اه صقن
لqج و زع ٔهنیآ تراقح نآ و

نیقی رهاظ دنک دض ار دض کناز
نیبگنا تسا دیدپ هکرس اب کناز

تخانش و دید ار شیوخ صقن هک ره
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تخانش و دید ار شیوخ صقن هک ره
)۱۵(تخات هبسا ود دوخ )۱۴(لامکِتسِا ردنا

لqجلاوذ یوس هب درپیمن ناز
لامک ار دوخ دربیم ینامگ وک

لامک رادنپ ز ّرتب یتلع
)۱۶(لxَد وُذ یا وت ناج ردنا تسین

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دور نوریب )۱۷(یِبجعُم نیا وت ز ات

**تس هدب یریخ انا سیلبا تلع
تسه قولخم ره سفن رد ضرم نیو

وا دنیب هتسکش سب ار دوخ هچرگ
وج ریز )۱۸(نیگرس و ناد یفاص بآ

ناحتما رد ارت دناروشب نوچ
نامز رد ددرگ گنر نیگرس بآ

)۲۰('یَتف یا نیگرس تسه وج )۱۹(گت رد

ار وت رم دیامن یفاص وج هچرگ

)۲۱(نَطِف رپ نادهار ریپ تسه

نک یوج ار نت و سفن یاه یوج

؟درک کاپ دناوت یک ار دوخ یوج
درم ملع دش ادخ ملع زا عفان

ار شیوخ ٔهتسد غیت دشارت یک
ار )۲۲(شیر نیا راپس یحارج هب ور

سگم دمآ عمج شیر ره رس رب
سک شیوخ شیر )۲۳(حبُق دنیبن ات

وت لام نآ و اههشیدنا سگم نآ
وت لاوحا تملظ نآ وت شیر

ریپ وت شیر نآ رب )۲۴(مهرم دهن رو
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ریپ وت شیر نآ رب )۲۴(مهرم دهن رو
)۲۵(ریفن و درد دوش نکاس نامز نآ

تس هتفای تحص هک درادنپ هک ات
تس هتفات اجنآ رب مهرم وترپ

شیرتشپ یا شکم رس مهرم ز نیه
شیوخ لصا زا نادم ناد وترپ ز نآ و

۱۲ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق **

ٍِط ْنِم ُهَتْقَلَخَو ٍراَن ْنِم يِنَتْقَلَخ ُهْنِم ٌرْيَخ اَنَأ َلاَق...

یسراف همجرت

.یاهدیرفآ لگ زا ار وا و شتآ زا ارم .مرتهب مدآ زا نم :تفگ سیلبا ...

یسیلگنا همجرت

 ...He said: "I am better than he: Thou didst create me from fire, and him from clay."

بارش :رمَخ )۱(
.تسا ناقشاع ینعم هب اجنیا رد :ناییادوس )۲(
بارطضا ،هودنا ،یناشیرپ :هسات )۳(
.تسا هتفر یم راک هب هنییآ یاج هب میدق رد هک نهآ یلقیص یاه هحفص :نهآ ٔهنیآ )۴(
امرخ تخرد :نُبامرخ )۵(
.دنوش سونأم و لوغشم نادب هچ ره :لََغتشُم )۶(
.دننک نشور ار نآ و دننز نآ رب هنز شتآ گنس اب ات دنهن یم اهبوچ رگید نایم رد هک یبوچ هکت :هتخوس )۷(
Bخود ینعم هب ندیزود ردصم زا یلوعفم تفص ،هدش هتخود :هدیزود )۸(
طایخ :یزرَد )۹(
امرخ تخرد هنت ینعم هب عذِج عمج :عوذُج )۱۰(
ناوتان ،رغx :راَزن )۱۱(
یتسپ ،یگیامورف :ینود )۱۲(
.دنک یم لیدبت qط هب ار سم هلیسو نادب هک تسا یشناد :ایمیک )۱۳(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۱۴(
Bفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :Bخات هبسا ود )۱۵(
همشرک و زان بحاص :لxَد وُذ )۱۶(
ینیب دوخ :یِبجعُم )۱۷(
نایاپراهچ عوفدم :نیگرس )۱۸(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۱۹(
درمناوج ،ناوج :'یَتف )۲۰(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهنطِف عمج :نَطِف )۲۱(
تحارج ،مخز :شیر )۲۲(
یتشز :حبُق )۲۳(
دنهن یم مخز یور هک ییوراد :مهرم )۲۴(
دایرف و یراز و هلان :ریفن )۲۵(


