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۴۶۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسار هک نیب هش هدید ور تسداشگ هاش
؟تسار هک نیرسن و لگ رب هش نوگلگ هداب

داهن رد برط یاپ مزب هب مد نیا رد هاش
؟تسار هک نیلاب و هیکت هش یوناز رس رب

؟دز یک یپایپ خرچ باتفآ خر شیپ
؟تسار هک نییعت هب هام نت ربا )۱(ُقُتت رد

رامش زا هدشب یو درمشیم اهرغاس
؟تسار هک نیشیپ رغاس رامش زا دشنب رگ

)۲(یدهاش یسفن ره هش یور رثا زا
»؟تسار هک )۳(نیباک« :دیوگ ناکمZ زا دشک رس

قشع یایرد بل رب بآ ناغرم سب یا
؟تسار هک نیهاش هدید ؟وک دایص هنیس

دنرچیم شنمچ رد قشع )۴(ناقاُرب هک نیه
؟تسار هک نیز ناشقیZ لاصو دمآرد گنت

لد هاگرخ هب تفر قشع بوخ ربمیس
؟تسار هک نیمیس رب نآ قیZ رز هرهچ

نایزیربت رخفم نید سمش ناج ورسخ
؟تسار هک نییآ شوخ هاش وا وچمه ناهج ود رد

۲۴۸۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

* ةَرِخَ>ا َو این:دلا َرِسَخ هک ناهج ود زا ایقشا نامرح ببس

۱۱ هیآ ،)۲۲( جح هروس ،میرک نآرق *

ۖ  ِهِب mَنأَْمطا ٌْريَخ ُهَباََصأ ْنِإَف ٍفْرَحٰ ىَلَعَ qmا ُُدبْعَي ْنَم ِساmنلا َنِم َو 
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ۖ  ِهِب mَنأَْمطا ٌْريَخ ُهَباََصأ ْنِإَف ٍفْرَحٰ ىَلَعَ qmا ُُدبْعَي ْنَم ِساmنلا َنِم َو 

اَْين�دلا َرِسَخ ِهِهْجَوٰ ىَلَع َبَلَْقنا ٌَةْنتِف ُْهَتباََصأ ِْنإَو

�ا ُناَرْسُخْلا َوُه َكِٰلَذۚ َ ةَرِخْ�اَو ْ ُ�ِبُ

یسراف همجرت

 دنتسرپ یم ]یلدود و کش ای[ نابز هب ً]افرص[ ار ادخ مدرم زا یخرب و
 دسر نانادب ]یویند هافر و لام لیبق زا[ یریخ رگا سپ ]نیقی و بلق اب هن[

 دسر نانآ هب یی�ب رگا و ،دنریگ مارآ ]ادخ یگدنب رب یویند هرهب[ نادب
 .دنهد تسد زا ار ترخآ و ایند ناس نیدب .دننادرگ یور ]ادخ یگدنب زا[

.اراکشآ نایز نامه تسا نیا

یسیلگنا همجرت

There are among men some who serve Allah, as it were, on the 
verge: if good befalls them, they are, therewith, well content;
but if a trial comes to them, they turn on their faces: they

 lose both this world and the Hereafter: that is loss for all to see!

تسا هدرک یداقتعا کمیکح نوچ
تسا هدرز نوچ نیمز ،)۵(هضیب نامسآک

نادکاخ نیا دنامب نوچ :)۶(لئاس تفگ
؟نامسآ طیحم نیا نایم رد

اوه رد قmلعم )۷(یلیدنق وچمه
)۹(�ُع رب هن دوریم )۸(لَفَسا هب هن

)۱۰(امس بذج زک تفگ شمیکح نآ

اوه ردنا دنامب شش تاهِج زا

هتخیر )۱۱(ّٔهبُق سیطانغم ز نوچ
هتخیوآ ینهآ دنام نایم رد

افص اب نامسآ :تفگ رگد نآ
؟ار هریت نیمز دوخ رد دشک یک

تاهج شش زا دنکیم شعفد کلب
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تاهج شش زا دنکیم شعفد کلب
)۱۲(تافِصاع ِنایم ردنا دنامب ناز

لامک ِلها رطاخ عفد ز سپ
ل�َض ردنا دنامب نانوعرف ناج

ناهج نآ و ناهج نیا عفد ز سپ
نآ و نیا یب )۱۳(ناهَریب نیا دناهدنام

)۱۴(ل�َجْلاوُذ ناگدنب زا یشک رس

ل�َم وت دوجو زا دنراد هک ناد

دننک ادیپ نوچ دنراد ابرهک
دننک ادیش ار وت یتسه هاک

دننک ناهنپ نوچ شیوخ یابرهک
دننک نایغط ار وت میلست دوز

تسا یناویح ٔهبترم هک نانچ نآ
تسا یناسنا )۱۵(ٔهبغُس و ریسا وک

ایلوا تسد هب ناسنا ٔهبترم
ایک یا شسانش ناویح نوچ هبغُس

)۱۶(داشَر رد دمحا دناوخ دوخٔ هدنب

**دابِع ای لُق ناوخب ار ملاع هلمج

رتش وت نابرتش نوچمه وت لقع
)۱۷(ّرُم مکح رد فرط ره دناشکیم

اه لقع و ایلوا دنلقع لقع
اهتنا ات نارتشا لاثم رب

رابتعا ز رخآ رگنب ناشیا ردنا
رازه دص ناج )۱۸(تسزوو�ق کی

بایب ؟نابرتشا هچ و زوو�ق هچ
باتفآ دنیب هدید ناک ،یاهدید

)۱۹(زودخیم هدنامب بش رد ناهج کن
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)۱۹(زودخیم هدنامب بش رد ناهج کن

زور و تسدیشروخ فوقوم رظتنم

یاهّرذ رد ناهن یدیشروخ تنیا
یاهّرب نیتسوپ رد رن ریش

هاک ریز رد ناهن ییایرد تنیا
هابتشا رد هنم نیه هَک نیرب اپ

نورد رد ینامگ و یهابتشا
نومنهر رهب تسا قح تمحر

ناهج رد دمآ درف ربمیپ ره
ناهن رد شناهج دص و دوب درف

درک رحِس تردق هب یربک ملاع
درون یشقن )۲۰(نیهِک رد ار دوخ درک

فیعض و دندید درف شناهلبا
؟فیرَح دش هَش اب هک نآ تسا فیعض یک

تسین شیب یدرم :دنتفگ ناهلبا
تسین شیدناتبقاع وک ،نآ ِیاو

۱۰ هیآ ،)۳۹( رمز هروس ،میرک نآرق **

ۗ ٌ ةََنسَح اَْين�دلاِ هِٰذَه يِف اُوَنسْحَأَ نِيذmِللۚ  ْمُكmبَر اوُقmتا اُونَمآ َنيِذmلا ِدَابِع اَي ْلُق
.ٍباَسِحِ ْرَيغِبْ ُمهَْرجَأَ نوُِرباmصلا ىmَفُوي اَمmِنإۗ ٌ ةَعِساَوِ qmاُ ضَْرأَو

یسراف همجرت

 .دیریگ اورپ شیوخ راگدرورپ زا !دیدروآ نامیا هک نم ناگدنب یا« :وگب
 .تسا خارف ادخ نیمز و ،تسوکن یشاداپ دناهدرک یکین ایند نیا رد هک یناسک یارب

».دوش هداد لامک و مامت و ،باسح یب ،نایابیکش دزم انامه

یسیلگنا همجرت

Say: "O ye my servants who believe! Fear your Lord, good is (the reward) for those 
who do good in this world. Spacious is Allah's earth! those who 
patiently persevere will truly receive a reward without measure"!
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۲۱۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ادخ Iفگ میلع و ریصب و عیمس زا ضرغ

ریصب ار دوخ ،قح تفگ نآ یپ زا
)۲۱(ریذن مد ره تیو دید دَُوب هک

عیمس ار دوخ ،قح تفگ نآ یپ زا
)۲۲(عینَش راتفگ ز بل یدنبب ات

میلع ار دوخ ،قح تفگ نآ یپ زا
میب ز وت یداسف یشیدنین ات

)۲۳(مَلَع مسا ادخ رب اهنیا تسین

مه مان دراد )۲۴(روفاک هَیِس هک

میدق فاصوا و تسا ّقتشم مسا
)۲۵(میقَس یلوا تلع لاثم هن

)۲۷(اهِد و زنط و دشاب )۲۶(رُخسَت ،هنرو

)۳۰(ایض ار )۲۹(ناریرض )۲۸(عِماس ار َّرک

حیقَو مان )۳۱(ییَح دشاب مَلَع ای
)۳۲(حیبَص مان ار تشز هایس ای

بقل یجاح ار هدازون کلفط
بَسَن رهب یهن )۳۳(یزاغ بقل ای

حیدَم رد اهبقل نیا دنیوگب رگ
حیحص دَوَبن تفص نآ درادن ات

نونُج ای نآ دوب یزنط و رُخسَت
***نو�اّظلا ُلوَُقی اّمَع قح ،کاپ

۴۳ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق  ***
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۴۳ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق  ***

ّوُلُع َنوُلوَُقي اmمَعٰ ىَلاَعَتَو ُهَناَْحبُس .اًريِبَك اً

یسراف همجرت

.گرزب یّولع و یرترب ،دنیوگ )ناکرشم( هچنآ زا ادخ تسا رترب و کاپ

یسیلگنا همجرت

Glory to Him! He is high above all that they say!- Exalted and Great (beyond measure)!

۲۸۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۴(تابیط دزاسن ار ناثیبخ رم

)۳۵(تاقِث یا دشابن قیZ و روخرد

ُمگ و دنتشگ ژک یحو رطِع ز نوچ
**** ُمکِب انرmَیطَت هک ناشناغَف ُدب

لاقم نیا ار ام تسیرامیب و جنر
لاف هب ار ام ناتظعو وکین تسین

راکشآ )۳۶(یحْصُن دیزاغایب رگ
راسگنس ار امش مد نآ مینک ام

میاهتشگ هبرف )۳۸(وْهَل و )۳۷(وْغَل هب ام
میاهتشرسن ار شیوخ تحیصن رد

)۳۹(غZ و فZ و غورد ام توق تسه

غ�َب نیز ار ام تسهدعم شروش

دینکیم نوزفا و وتدص ار جنر
دینکیم )۴۰(نویفا هب وراد ار لقع

۱۸ هیآ ،)۳۶( سي هروس ،میرک نآرق ****

.ٌمِيَلأ ٌباَذَع اmنِم ْمُكmنmسََميَلَو ْمُكmنَمُجَْرنَل اوَُهْتَنت ْمَل ْنِئَلۖ  ْمُكِب اَنْرmَيطَت اmِنإ اوُلاَق

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

 دیتسیان زاب ]دوخ توعد زا[ رگا ،میا هتفرگ دب لاف و یموش هب ار امش ام انامه :دنتفگ
.دیسر دهاوخ امش هب یکاندرد هجنکش ام یوس زا و ،مینک یم راسگنس ار امشً اعطق

یسیلگنا همجرت

The (people) said: "for us, we augur an evil omen from you: if 
ye desist not, we will certainly stone you. And a grievous 

punishment indeed will be inflicted on you by us".

گرزب رداچ ای ،هدرپارس ،همیخ :ُقُتت )۱(
ورابیز :دهاش )۲(
هیرهم :نیباک )۳(
بسا :قاُرب )۴(
مخت ،غرم مخت :هضیب )۵(
هدننک لاوئس :لئاس )۶(
نادغارچ ،زیوآ غارچ :لیدنق )۷(
رت تسپ ،رت نییاپ :لَفَسا )۸(
Zاب ،فرش و یگرزب :�ُع )۹(
نامسآ ینعم هب ءامس ففخم :امس )۱۰(
دبنگ :ّٔهبُق )۱۱(
 شکرس داب ،داب دنت :هفصاع عمج :تافِصاع )۱۲(
.دنک مگ ار هار هک یسک ، هار یب ،ناهارمگ :ناهَریب )۱۳(
هوکش هدنراد :ل�َجْلاوُذ )۱۴(
بولغم و نوتفم و هتفیرف :ٔهبغُس )۱۵(
تیاده ،یتسار ، ³فر تسار هار هب :داشَر )۱۶(
خلت :ّرُم )۱۷(
 گنهاشیپ :زوو�ق )۱۸(
.دنتسب یم نیمز رب خیم اب ار وا هک یسک ،خیم هب هتخود :زودخیم )۱۹(
رت کچوک ،کچوک :نیهِک )۲۰(
هدنهدمیب ،هدنناسرت :ریذن )۲۱(
تشز :عینَش )۲۲(
متسر ،حلاص دننام ،دوش هتخانش ،مسا نادب ات دوش یم هداهن صوصخم یدرف رب هک تسا یصاخ مان :مَلَع مسا )۲۳(
.تسا هیبش کمن یا هراپ هب نآ و .دیور اهایرد لحاوس و ریازج رد رتشیب هک تسا یتخرد غمص نآ و دنیوگ »روپک « یدنه تغل هب :روفاک )۲۴(
رامیب :میقَس )۲۵(
.هرخسم و لزه ینعم هب اجنیا رد و دننک یم فذح ار نآ دیدشت نایسراف هک رخmسَت ففخم :رُخسَت )۲۶(
.تسا ینعم نیمه هب زین لاد حتف اب .گنرین ،یکریز ینعم هب ءاهد ففخم :اهِد )۲۷(
هدنونش :عِماس )۲۸(
انیبان ،روک ینعم هب ریرض عمج :ناریرض )۲۹(
ییانشور ،رون :ایض )۳۰(
ایح و مرش اب :ییَح )۳۱(
.حابِص :نآ عمج ،لگشوخ ،ور ابیز :حیبَص )۳۲(
وزَغ هشیر زا ،نید هار دهاجم ،هدننک راکیپ ،وجگنج :یزاغ )۳۳(
هبیط عمج ،هزیکاپ یاهزیچ :تابیط )۳۴(
نانیمطا فرط صخش و دمتعم ینعم هب ،هقِث عمج :تاقِث )۳۵(
زردناودنپ :حْصُن )۳۶(
هدوهیب راک ،یراگیب :وْغَل )۳۷(
یزاب :وْهَل )۳۸(
)۳۹( Zیخوش ،یزاب ،یگرخسم :غ
کایرت :نویفا )۴۰(


