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۲۲۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ون زاس نزب و نادرگب هدرپ
ون زاوآ )۲(کلف زا دیسر هک )۱(نیه

شوه و شوگ دوشن نادنخ و هزات
ون زار دسرن رد درخ ز ات

دید هام نوچ هک هرهز دنکب نیا
ون زاس برط گنچ دنزب وا

رایب ار )۳(نارگ ِلطَر کبس زیخ
ون )۴(زابنَه ز مرش مربب ات

نک زاغآ برط یقاس هجرب
ون زاغآ هنب هنهک یم زو

مَخُر یدیَزگ هکنآ ضوع رد
ون )۵(زاگ نیا رس رب هدب هسوب

تفای زاگ مرز وچمه خر وت زا
ون زان منکب رگ مدسریم

)۶(شاف و ناهنپ هک زان منکن نوچ
ون )۸(زازعِا و )۷(تعلخ مدسریم

شاهشوگ ره هب هک نیب ون تعلخ
ون )۱۰(زاَّرط ز تسا )۹(یزارِط هزات

افو رد اشگب ییامه ّرپ
ون زاورپ هب قاشع رس رب

وت یاهمرک هک )۱۱(تعانق درُم
ون )۱۲(زآ و سفن ره دهد صرح

دش هنشت وت هب هک هد وبس هب یم
ون )۱۴(زادرپ هیباخ )۱۳(ُقنُق نیا
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ون )۱۴(زادرپ هیباخ )۱۳(ُقنُق نیا

تسا سب مناور کشا و خر گنر
ون )۱۵(زاّمَغ کی ره ارم ّرِس

)۱۶(راد مرگ نآ هک مرگ آرد مرگ

ون )۱۷(زاگَنا و دراد ون تعنص

قشع هب تبسن وت تفگ نیاک نک سب
ون )۱۸(زّاَزب ز تسهنهک هماج

۳۶۲۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب یرهش رد هک یدرم اهلاس
دور یباوخ رد مشچ هک نامز کی

دب و کین رپ وا دنیب رگید رهش
دوخ رهش دیاین شدای رد چیه

ون رهش نیا ماهدوب اجنآ نم هک
ورگ مااجنیرد نم نآ تسین

وا هتسویپ دوخ هک دناد نانچ لب
وخ و )۱۹(عادبِا تسُدب شرهش نیرد مه

شیوخ یاه نطوم حور رگ بجع هچ
شیپ ،)۲۰(دxیم و نکسم شتسدب هک

باوخ وچ ایند نیک ،دای دراینیم
)۲۲(باحَس ار )۲۱(رتخا وچ ،دشوپ ورفیم

هتفوک ار اهرهش نیدنچ هصاخ
)۲۳(هتفوران وا کرد زا اهدرگ

ات هک ،هدرکان )۲۴(مرگ داهتجا
ارجام دنیبب ،و فاص دوش لد

زار )۲۵(شْخُب زا شلد درآ نورب رس
زاب مشچ دنیبب رخآ و لوا

۳۶۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ادتبا زا یمدآ تقلخ لزانم و )۲۶(راْوَطا

)۲۷(دامَج میلقا هب لوا هدمآ

داتفوا )۲۸(یتابن رد یدامج زو

درک رمُع یتابن ردنا اهلاس
)۲۹(دربن زا دروان دای یدامَج زو

داتف یناویح هب نوچ یتابن زو
دای چیه یتابن ِلاح شدمان

نآ یوس دراد هک یلیم نیمه زج
)۳۰(نارَمیَض و راهب تقو رد هصاخ

ناردام اب ناکدوک لیم وچمه
)۳۱(ناِبل رد دنادن دوخ ِلیم �رِس

)۳۳(دیرُم ون ره )۳۲(ِطرفُم ِلیم وچمه

)۳۴(دیجَم تخب ناوج ریپ نآ یوس

تسا لک لقع نآ زا ،نیا لقع وزج
تسا لگ خاش ناز ،هیاس نیا شبنج

وا رد رخآ دوش یناف شاهیاس
وج و تسج و لیم �رِس دنادب سپ

تخبکین یا رگد خاش ٔهیاس
؟تخرد نیا دبنجن رگ ،دبنجب یک

شا یناسناِ یوس ناویح زا زاب
شا یناد هک یقلاخ نآ دشکیم

تفر میلقا ات )۳۵(میلقا نینچمه
)۳۶(تفز و اناد و لقاع نونکا دش ات

تسین دای شنیلوا یاهلقع
تس یندرک لوحت شلقع نیزا مه

بلط و صرح ُرپ لقع نیز دَهَر ات
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بلط و صرح ُرپ لقع نیز دَهَر ات
)۳۷(بَجَعْلاُوب دنیب لقع نارازه دص

شیپ ز )۳۸(یسان دش و تشگ هتفخ وچ رگ
؟شیوخ )۳۹(نایسِن نآ رد شدنراذگ یک

دنشک یرادیب هب شباوخ نآ زا زاب
دنخشیر دوخ تلاح رب دنک هک

؟باوخ هب مدروخیم هکنآ دوب مغ هچ هک
؟)۴۰(باوص لاوحا دش مشومارف نوچ

)۴۱(لxتعا َو مغ نآ هک متسنادن نوچ

؟لایخ و تسبیرف و تسباوخ لعف

تسا )۴۳(مِیان )۴۲(ملُح هک ایند نانچمه
تسا میاد دوخ نیا هک درادنپ هتفخ

لََجا حبص ناهگان دیآ رب ات
)۴۵(لَغَد و )۴۴(َّنظ تملظ زا دهر او

شیوخ ِیاهمغ نآ زا دریگ شاهدنخ
شیوخِ یاج و )۴۶(ّرقتسم دنیبب نوچ

دب و کین ینیب باوخ رد وت هچ ره
دوش ادیپ کی هب کی رشحَم زور

ناهج ِباوخ نیردنا یدرک هچنآ
)۴۷(نایِع یرادیب ماگنه تددرگ

تس یندرک دب نیا هک یرادنپن ات
تسین ریبعت ار وت و باوخ نیردنا

)۴۸(ریفَز و هیرگ دوب هدنخ نیا هکلب

ریَسا رب رگمتس یا ریبعت زور

دوخ �یراز و مغ و درد و هیرگ
دوخ �یرادیب هب ناد ینامداش

نافسوی نیتسوپ هدیرد یا
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نافسوی نیتسوپ هدیرد یا
نارگ باوخ نیزا یزیخ رب گرگ

وت یاهوخ کی هب کی ناگرگ هتشگ
وت یاضعا بضغ زا دنناردیم

صاصق رد تگرم دعب دپسخن نوخ
صxخ مبای و مدرُم هک وگم وت

تسا یزاستلیح ،دقن صاصِق نیا
تسا یزاب نیا ،صاصق نآ مخز شیپ

ادخ ار ایند تسدناوخ )۴۹(بِعَل نیز
ازج نآ شیپ تسا *بعَل )۵۰(ازج نیک

تس یاهنتف و گنج نیکست ،ازج نیا
تس یاهنتخ نوچ نیا و تسا )۵۱(اصْخِا وچ نآ

۶۴ هیآ ،)۲۹( توبكنع هروس ،میرک نآرق *

َه اَمَو ..ۚ  ٌبِعَلَو ٌوْهَل �ِ�إ اَْين�دلاُ ةاَيَحْلا ِهِذٰ

یسراف همجرت

...تسین یزاب و یمرگرس زج ایند یگدنز نیا و

یسیلگنا همجرت

What is the life of this world but amusement and play…

۳۶۶۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

.دنامن ربص ار ام هک ناسَر ام هب داز دوز و نادرگ هبرف ار امِ یاه یزور هک قح هب دننcان و دنناگنسرگ ،خزود قلخ هکنآ نایب

ایسوم درادن نایاپ نخس نیا
ایگ رد ار نارخ نآ نک اهر نیه

دنوش هِبَرف فلع شوخ نآز همه ات
دنممشخ ار ام دنناگرگ هک نیه

)۵۲(مینِقوُم ار دوخ ناگرگ ٔهلان
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)۵۲(مینِقوُم ار دوخ ناگرگ ٔهلان

مینک ناشیا ٔهمعط ار نارخ نیا

یمَد شوخ یایمیک ار نارخ نیا
یمدآ ندرک تساوخ وت بل زا

دوج و فطل ،توعد هب ،یدرک یسب وت
دوبن یزور و )۵۳(علاط ار نارخ نآ

یتمعن ِفاحل ناشوپ ورف سپ
یتلفغ ِباوخ دوز ناشدرب ات

)۵۴(هدَر نیا باوخ نینچ زا دنهجب وچ ات

هدش یقاس و دشاب هدرم عمش

یتریح رد ار وت ناشنایغط تشاد
یترسح مه **ازج زا دنشونب سپ

دهن نوریب مدق ام لدع هک ات
دهد )۵۵(روخرد ار تشز ره ازج رد

شاف شیدندیدنیم هک یهش نآک
)۵۶(شاعم ردنا ،ناهن ناشیا اب دوب

َتَنت رب )۵۷(فِرشُم تسوت اب درخ نوچ
تندید نیا دوب )۵۸(رصاق وز هچ رگ

نxف یا وا ندید رصاق تسین
ناحتما رد تشبنج و نوکس زا

زین لقع نآ قلاخ رگ بجع هچ
؟)۵۹(زیَجتْسُم وت یاهن نوچ ؟دشاب وت اب

َدَنت دب رب ،دوش لفاغ درخ زا
دنکیم تمxم شلقع ،نآ دعب

ین لقع ،تلقع ز ***لفاغ یدش وت
یندرک تمxم شتسروضح زک

یُدب لِفاغ و رضاح یدوبن رگ
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یُدب لِفاغ و رضاح یدوبن رگ
؟یدز یلیس ار وت یک تمxم رد

وت سفن یدوبن لفاغ وزا رو
؟وت )۶۰(سَْفت و نونج یدرک نانچ یک

دوب )۶۱(ب�ُرطُْصا وچ تلقع و وت سپ
دوجو دیشروخ )۶۲(برُق ینادب نیز

وت هب ار تلقع تسنوچیب برُق
ور شیپ ای سپ و تسار و ّپچ تسین

؟ار هاش دشابن نوچ ،نوچیب برُق
ار هار نآ ،لقع ِثحب دباین هک

تسار وت )۶۳(َعبْصِا رد هک شبنج نآ تسین
تسار وّ پچ ای شسپ ای َعبْصِا شیپ

دوریم یو زا گرم و باوخ تقو
دوشیم شنیرق یرادیب تقو

؟تَعبْصِا ردنا دیآیم هر هچ زا
؟تعفنم درادن وا یب تَعبْصِا هک

تاهدید رد کمدرم و مشچ رون
؟تهج شش ریغ هب دمآ هر هچ زا

تاهِج و یوس اب تسقلخ ملاع
تافص و رماِ مَلاع ناد تهجیب

َمنَص یا رما ملاع ناد تهجیب
مرج� رِمآ دشاب رتتهجیب

****ناَیبْلا ُمxَّع و لقع دب تهجیب
ناج ز مه رتناج و لقع زا رتلقع

ودِب یقولخم تسین قلعتیب
ومع یا نوچیب تسه قلعت نآ

ناور رد دَوَبن )۶۵(لصو و )۶۴(لصف هکنآز
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ناور رد دَوَبن )۶۵(لصو و )۶۴(لصف هکنآز
نامگ دشیْدَنن لصو و لصف ریغ

لیلد زا َرب یپ لصو و لصف ریغ
)۶۶(لیلَغ دناْشَننِب ندرب یپ کیل

لصا ز یرود را ربیم ،یپایپ ،یپ
لصوِ یوس درآ تیدرمِ گر ات

؟درب هر نوچ درخ ار قلعت نیا
درِخ نیا تسلصو و تسلصف ٔهتسب

یَفطْصُم ار ام درک تیصو نیز
ادخ ِتاذ رد دییوج مک ثحب

تس یندرک ر�کفت شتاذ رد هکنآ
تسین تاذ رد رظن نآ تقیقح رد

هار هب اریز ،وا رادنپ نآ تسه
هلا ات دمآ هدرَپ نارازه دص

تسوخ لوصوم ،ییهدرپ رد یکی ره
تسوه نیِع دوخ نآک ،تسنآ وا مهو

وا زا مهو نیا درک عفد ربمیپ سپ
وا )۶۷(زپادوس طلغ رد دشابن ات

بدا کرت وا مهو ردنا هکنآو
بر داد ینوگنرس ار بدایب

ریز یوس وک دَُوب نآ ینوگنرس
)۶۸(ریچ تسه وک وا درادنپ ،دوریم

نینچ نیا دشاب تسم �دح هکنآز
نیمز زا ار نامسآ دنادن وک

دیور ردنا رکف هب شااه بجع رد
دیوش مگ )۶۹(تباهَم زو یمیظع زا

دنک مگ )۷۱(تلبِس و شیر )۷۰(شعنُص ز نوچ
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دنک مگ )۷۱(تلبِس و شیر )۷۰(شعنُص ز نوچ
)۷۳(دنز نت )۷۲(عناص ز دناد دوخ دح

ناج ز وا دیوگن *****)۷۴('یصُْحا � هک زج
نایب نآ تسا نوُرب دح و رامش زک

۱۲ هیآ ،)۷۶( ناسنا هروس ،میرک نآرق  **

اًريِرَحَو ًة�نَج اوَُربَص اَمِب ْمُهَازَجَو

یسراف همجرت

.دهد شاداپ مشیربا ]یاه هماج[ و تشهب ،دندیزرو هک یربص یارب نانآ هب و

یسیلگنا همجرت

And because they were patient and constant, He will reward them with a Garden and (garments of) silk.

۸۵ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق  ***

َنوُلَمْعَت ا�مَع ٍلِفاَغِبُ ¤ا اَمَو ...

یسراف همجرت

.تسین )لفاغ( ربخ یب ،دیهد یم ماجنا هچنآ زا ادخ و…

یسیلگنا همجرت

…For Allah is not unmindful of what ye do.

۴ هیآ ،)۵۵( نمحرلا هروس ،میرک نآرق  ****

َناََيبْلا ُهَم�لَع

یسراف همجرت

؛تخومآ نایب وا هب

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

He has taught him speech (and intelligence).

 ثيدح *****

.َکِسَْفن یلَع َْتَیْنَثا اَمک َْتَناَ ْکیَلَع ًءاَنث یصُْحا�

 :دومرف ربمغیپ -وگب انث ارم دومرفربمغیپ هب دنوادخ-جارعم بش
.یا هتفگ دوخ یانث دوخ هک ناسنآ ،ªفگ وت یانث مناوتن نم

َْکیَلَع ام ًءاَنث یصُْحا�

.میاتسب دیاب هکنانچ ار وت مناوت یمن

شاب هاگآ :نیه )۱(
نامسآ :کلف )۲(
تسا گرزب هنامیپ و هلایپ زا هیانک :نارگ ِلطَر )۳(
کیرش ،زابنا :زابنَه )۴(
ªفرگ زاگ ،یزیچ رد نادند ندربورف :زاگ )۵(
راکشآ :شاف )۶(
دوش هداد یسک هب ماعنا ای هزیاج ناونع هب گرزب صخش فرط زا هک هتخود ۀماج :تعلخ )۷(
ªشاد یمارگ ،ندرمش زیزع ،نداد تزع :زازعِا )۸(
تسا راگنوشقنرپ ً�ومعم هک هچراپ ای سابل ۀیشاح ،هماج راگن :زارِط )۹(
سابل شاقن ،هماج رگراگن :زاَّرط )۱۰(
ینهذ نم یتفص ادگ و یرظن گنت ینعم هب اجنیا رد :تعانق )۱۱(
زیچره زا یهاوخنوزفا ،عمط و صرح :زآ )۱۲(
نامهم :ُقنُق )۱۳(
تسرپ یم ینعی زادرپ هیباخ و تسا مُخ یانعم هب هیباخ :زادرپ هیباخ )۱۴(
هدننک راکشآ :زاّمَغ )۱۵(
راوخ مغ ینعم هب راد مرُگ و تسا تسود ینعم هب راد مرَگ :راد مرگ )۱۶(
تادا ،رازفا :زاگَنا )۱۷(
شورفهچراپ :زّاَزب )۱۸(
ندروآ هزات زیچ ،ندروآ ون ،ون یزیچ ندروآ دیدپ :عادبِا )۱۹(
دلوت زور ،دلوت نامز :دxیم )۲۰(
هراتس :رتخا )۲۱(
ربا :باحَس )۲۲(
هدشن بوراج ،هدیبورن ،هتفورن :هتفوران )۲۳(
مرگ و یدج شxت :مرگ داهتجا )۲۴(
ذفنم ،خاروس :شْخُب )۲۵(
تئیه ،تلاح ،عضو ینعم هب رَْوط عمج :راْوَطا )۲۶(
زلف ،بوچ ،گنس لیبق زا ،تکرحیب و ناجیب زیچ ره :دامَج )۲۷(
هایگ :تابن )۲۸(
.دراد ار دوخ تلاح ندرک ظفح هب  لیامت زیچ ره ،یسرنیا ای دنام لصا :دربن )۲۹(
ناحیر :نارَمیَض )۳۰(
نداد ریش ،یگراوخریش :ناِبل )۳۱(
ناوارف ،هدنرذگرد دح زا :طرفُم )۳۲(
هداتفا هار هزات و یدتبم دیرم :دیرُم ون )۳۳(
فیرش ،یمارگ ،راوگرزب :دیجَم )۳۴(
.تسا ناسنا یلماکت هبترم روظنم اجنیا رد .میلاَقا :عمج ،تکلمم ،تی�و ،روشک :میلقا )۳۵(
.تسا دنمورین و دیشر ینعم هب اجنیا رد ،ربتس ،گرزب :تفَز )۳۶(
بیرغوبیجع زیچ ره :بَجَعْلاُوب )۳۷(

نایسِن ردصم زا ،هدننک شومارف :یسان )۳۸(
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نایسِن ردصم زا ،هدننک شومارف :یسان )۳۸(
یشومارف ،ندرک شومارف :نایسِن )۳۹(
کین ،تسرد و تسار :باوص )۴۰(
ندش رامیب ،یناشیرپ ،ªشاد تلع :لxتعا )۴۲(
باوخ :ملُح )۴۲(
هدیباوخ ،تسا باوخ رد هک یصخش :مِیان )۴۳(
رادنپ ،سدح ،نامگ :َّنظ )۴۴(
بیرف و هلیح :لَغَد )۴۵(
هداتفا اج ،هتفرگ اج ،ªفرگ رارق یاج ،هاگیاج ،هاگرارق :ّرقتسم )۴۶(
راکشآ :نایِع )۴۷(
ندیلان ،هیر زا ندروآ رب مد :ریفَز )۴۸(
هچیزاب :بِعَل )۴۹(
رفیک ،تازاجم :ازَج )۵۰(
ندرک هتخا ینعم هب ءاصخِا ففخم :اصْخِا )۵۱(
دراد ناقیا هک یسک ،نیقی اب :نِقوُم )۵۲(
تشونرس ،تخب ،لابقا :علاط )۵۳(
هورگ ،راطق ،فص :هدَر )۵۴(
هتسیاش :روخرد )۵۵(
یناگدنز ،یگدنز :شاعم )۵۶(
طلسم :فِرشُم )۵۷(
زجاع :رصاق )۵۸(
هدنهاوخ زاوج ،هدنناد زیاج :زیَجتْسُم )۵۹(
ترارح ،یمرگ :سَْفت )۶۰(
دندرب یم راکب ناگراتس تیعقوم و عافترا یریگ هزادنا یارب میدق نامجنم هک یزلف تسا یا هحفص :ب�ُرطُْصا )۶۱(
یکیدزن :برُق )۶۲(
عِباَصا :عمج ،تشگنا :َعبْصِا )۶۳(
ªسسگ :لصف )۶۴(
ªسویپ :لصو )۶۵(
هنشت صخش ینعم هب مه و تسا دیدش یگنشت ینعم هب مه :لیلَغ )۶۶(
.تسا ندرک ساسا یب و یهاو یاهوزرآ و ت�ایخ ینعم هب ªخپ ادوس ،هدنزپادوس :زپادوس )۶۷(
طلسم ،بلاغ ،هریچ :ریچ )۶۸(
تبیه ،تمظع ،هوکش و یگرزب :تباهَم )۶۹(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۷۰(
لیبِس :تلبِس )۷۱(
هدننیرفآ :عناص )۷۲(
ندرک یراددوخ :ندز نت )۷۳(
مروآ یمن رد رامش هب :'یصُْحا � )۷۴(


