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Оғози 1   китоб 
 

 
 

 

 

Ба номи Қодири 2 Дайёну3 доно,   

Қадиму Сонеъу4 Ҳайи 5 тавоно.  

 

Ҳакиму ҳозиру биною Довар 6,  

Фурӯзонандаи хуршеди анвар.  

 

Падидорандаи пайдою пинҳон,  

Худованди атобахши ҷаҳонбон.  

 

Алими 7 Додгар 8,  доною Саттор 9,  

Муназзаҳ 10 аз зану фарзанду аз ёр.  

 

Нигаҳдорандаи нӯҳ чархи гардон,  

Ҷаҳон аз нури раҳмат карда хандон.  

 

Хатобахши булуки 11 насли одам,  

Намудорандаи ҳикмат дамодам.  

 

 

                                                           
1 Оғоз – аввали ҳар чиз, ибтидо  
2 Қодир – яке аз номҳои Худо, боиқтидор, тавоно  
3 Дайён – мукофотдиҳанда; ҷазодиҳанда; ҳисобгир (сифати Худо)  
4 Сонеъ – ҳунарманд, офаринанда, яке аз номҳои Худо  
5 Ҳай – Яке аз номҳои Худо, ҳукмрон, ҳоким  
6 Довар –  Яке аз номҳои Худо, соҳиби адлу дод  
7 Алим – олим 
7 Додгар – Яке аз номҳои Худоодил, адолатпеша  
9 Саттор – пӯшидани айбҳо, яке аз номҳои Худо  
10 Муназзаҳ – покиза, пок, нағз, хуб  
11 Булук – қонун, қоида, тартиб, интизом 
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Муроду ҳоҷати султону дарвеш,  

Умеди ноумедон аз каму беш.  

 

Ба қудрат карда андар санги хоро 12,  

Зару лаълу ҷавоҳир ошкоро.  

 

Басар 13 ҳайрон шуда, дар коргоҳаш,  

Набояд олате 14 дар боргоҳаш.  

 

Муаззам 15 офтобу моҳу сайёр,  

Ба қудрат ҷумларо 16 оварда  дар кор.  

 

Худованде, ки  ҳамто нест ӯро,  

Сиво 17 ҳаст аз ҳама айби мубарро 18.  

 

Мунаввар 19 офтобу моҳро нур,  

Бигардонидаю бас дода дастур.  

 

Ҳамегарданд дар олам ба ҳангом,  

Шабу рӯз инчунин бе сабру ором.  

 

Ба ҳикмат ҳар якеро карда созе,  

Ҷудошон дода андар парда розе.  

 

Ситора дар фалак пайваста гардон,  

Зи амри ӯ ба шаб бинмуда дандон.  

 

Чунин нӯҳ чархи зебо офарида,  

Даҳу ду бурҷ 20 дар гирдаш кашида.  

 

                                                           
12 Санги хоро – санги сахт, гранит  
13 Басар – дида, чашм  
14 Олат – асбоб 
15 Муаззам – азим 
16 Ҷумла – ҳама, ҳамагӣ, тамом  
17 Сиво – ба ғайр, ба ҷуз  
18 Мубарро – гуноҳ 
19 Мунаввар – пурнур, равшан 
20 Бурҷ – дувоздаҳ қисми доираи фалак  
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Муваккал 21 карда ҳафт ахтар 22 бар эшон 23,  

Шуда он ахтарон бар вай парешон.  

 

Ҳаме гарданд рӯзу шаб чу паргор,  

Даруни бурҷҳо он ҳафт сайёр.  

 

Зи ҷунбишҳояшон гардад падидор,  

Баду неку ғаму шодӣ ба як бор.  

 

Тарию хушкию гармию сардӣ,  

Кабуду сурхию сабзию зардӣ.  

 

Ба ҳикмат боду  хоку обу оташ,  

Падидоварда аз покии зоташ.  

 

Ба гирдогирди ин гарданда айвон,  

Кашида шаш ҷаҳад ба чор аркон.  

 

Чӣ гӯям сунъҳои бас шарифаш!  

Ҳама оину кирдори латифаш!  

 

Ҷаҳоне инчунин хандон  ба шаш рӯз,  

Падид 24 оварду додаш фатҳу ферӯз.  

 

Ба ҳар пайғамбаре андар раҳи дин,  

Дигаргун дода роҳу расму ойин.  

 

Валекин ҷумла аз як баргу шоханд,  

Чироқу машъали як базму коханд.  

 

 

                      

 

                                                           
21 Муваккал – таъин кардашуда  
22 Ахтар – ситора 
23 Эшон – онҳо 
24 Падид – ошкоро, намоён 
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Муноҷот 25 ба ҳаққи  

Субҳони 26 таоло      

 

 

 

 

 

Худовандо, баровардӣ зи хокам,  

Пас он гаҳ дардамидӣ рӯҳи  покам.  

 

Зи нури ваҳдат 27 бар ман дамидӣ,  

Чу сарве қоматамро баркашидӣ.   

 

Бидодимон ду дасту пои пӯё 28,  

Вуҷуди нозанину нутқи гӯё.  

 

Басар додӣ, ки то ҳастӣ бубинем,  

Зи хирманҳои сунъат хӯша чинем.  

 

Бидодимон ба ҳар ҷиҳат шарофат,  

Ба нури хешамон кардӣ изофат.  

 

Ту кони раҳматӣ, мо бандагонем,  

Ба даргоҳат ҳама дармондагонем.  

 

Ҳама лутфу карам меояд аз ту,  

Ҳақиқат худ чунин мебояд аз ту.  

 

Чӣ гӯям фазли ту? З -андоза бешаст,  

Ҳама инъоми ту бар ҷойи хеш аст.  

                                                           
25 Муноҷот – зорӣ кардан ба Худо  
26 Субҳон – яке аз номҳои Худо   
27 Ваҳдат – ягонагӣ 
28 Пӯё – давон 
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Атобахши гунаҳгорон туӣ ту,  

Шафоатро 29 ба сӯзаш бишнавӣ Ту.  

 

Ту донои замиру кирдигорӣ 30,  

Қадими безаволу пардадорӣ 31.  

 

Ту султону карими безаволӣ 32,  

Ту маъбуди 33 қадими лоязолӣ 34.  

 

Ту нури ахтару хуршеду моҳӣ,  

Ту мазлумони  оламро паноҳӣ.  

 

Туро зебад шаҳию шаҳриёрӣ,  

Ки Ҷаббори 35 азиму кирдигорӣ.  

 

Ба ҳар соат барорӣ аз дили хок,  

Гуле сад гуна, эй дорои афлок 36.  

 

Бузургию шаҳию комронӣ,  

Туро зебад, ки дорои ҷаҳонӣ.  

 

 

Туӣ донандаи пайдою пинҳон,  

Туӣ буду  набуди кавну аркон 37.  

 

Ҷаҳоне хурраму хуб офаридӣ,  

Ба гирдаш баҳри бечун баркашидӣ.  

 

 

                                                           
29 Шафоат – илтимос кардан 
30 Кирдигор – офаридгор  
31 Пардадор – посбонӣ 
32 Безаволӣ – бенуқсонӣ 
33 Маъбуд – Чизе, ки онро парастиш мекунанд, монанди бут,  

    Худо  
34 Лоязол – ҷовид 
35 Чаббор – яке аз номҳои Худо,  
36 Афлок – фалак 
37 Кавну аркон – оламу дунё 
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Вуҳушу туйру 38 дому 39 дад 40 дар ӯ шод,  

Ба қудрат офаридӣ аз ғам озод.  

 

Туӣ рӯзирасони мурғу моҳӣ,  

Туӣ дорандаи авранги 41 шоҳӣ.  

 

Туӣ парвардигори ҷумла олам,  

Туӣ авфи гуноҳи насли  одам.  

 

Туӣ борандаи қитроти  ӯ раҳмат,  

Туӣ донандаи асрору ҳикмат.  

 

Туӣ он молики бемислу монанд,  

Туӣ он Сонеъи беҷуфту пайванд.  

 

Туӣ ҳастӣ ба мавҷудоти ҳастӣ,  

Мадеҳ, ё Раб 42,Ту моро худпарастӣ!  

 

Аё Шоҳин, зи банди нафс бигрез!  

Ба ҷуз бо тоати Ҳақ 43 дармаёмез!  

 

Худовандо, ба фазли 44 худ бубахшо!  

Даре аз раҳматат бар рӯй бикшо.  

 

Марон аз даргаҳат моро ба хорӣ,  

Туро донам, туро хонам ба ёрӣ!  

 

Қабули ҳазратат гардон каримо!  

Зи фазлу ҷуду 45 инъомат, раҳимо!   
 

 
                                                           
38 Вуҳушу – ваҳшӣ 
39 Дом – чун оҳи безарар  
40 Дад – ҳайвони дарранда ва газанда  
41 Авранг – зебо 
42 Раб – яке аз номҳои Худо  
43 Ҳақ – яке аз номҳои Худо  
44 Фазл – илму дониш  
45 Ҷуд – эҳсон 
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Дар мадҳи Калимуллоҳ 46  

алайкассалом 47 

 ва салавот фармудан  
 

 

 

Калимуллоҳ, ки ҳаст ӯ гавҳари пок,   

Чароғи рӯзгор, он  шамъи афлок.  

 

Расули 48 номвар, хуршеди даврон,  

Далели ҳоҷату донои Бурҳон 49.  

 

Ҳазорон офарин бар ҷисму ҷонаш,  

Муини 50 ҷовидон бодо равонаш.  

 

Расули покбози бодиёнат,  

Амини 51 сарфарози бехиёнат.  

 

Шариат дар ҷаҳон ӯ карда пайдо,  

Ҳақиқат дар замон з -ӯ шуд ҳувайдо 52.  

 

Нахустин карда дар дунё имомат,  

Шафоатхоҳи уммат 53 дар қиёмат.  

 

                                                           
46 Калимуллоҳ – Мусо (Мӯше) пайғамбар (пайғамбари яҳудиён,  

    ки гӯё дар кӯҳи Сино бо Худо ҳамсӯбат шуда буд)  
47 Алайкассалом – салом ба ту 
48 Расули – пайғамбар  
49 Бурҳон – Яке аз номҳои Худо, далел  
50 Муин – мададгор  
51 Амин – бовафо 
52 Ҳувайдо – ошкор, аён 
53 Уммат – мардум, пайрави як миллат ва як дин 
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Далели аввалу бахши шариат,  

Паноҳи уммату нури тариқат.  
 

Гули хушрангу бӯйи боғи миниш,  

Шаҳи хубону сарви офариниш.  
 

Бинои дин нахуст ӯ карда бунёд,  

Дари раҳмат ба рӯи халқ бикшод.  
 

Сари  коре ба даст овард зебо,  

Ҷаҳон шуд аз паи ӯ ношикебо 54.  

 

Зи золим доди мазлум ӯ ситоде,  

Гиреҳ аз банди ҳар мушкил кушоде.  
 

Алам  бар боми дин аввал ба дунё,  

Фурӯз оварда андар сӯи уқбо 55.  
 

Расули мӯҳташам 56,  баҳри латофат,  

Имоми мухтаби садри кифофат.  
 

Ҳазорон офарин бар ҷони Имрон,  

Ки буд аз ҷумлаи хосони Раҳмон.  
 

Киро бошад чун ун пушти ҳумоюн 57,  

Ки ояд з -ӯ чунон се  нутфа 58 берун!  

  

Чу Мусою 59 чу Ҳоруну 60 чу Марям,  

Писар пайғамбару духтар дигар ҳам.  

                                                           
54 Ношикеб – беқарор, бесабр 
55 Уқбо – охират 
56 Мӯҳташам – боҳашамат, соҳиби иззату ҳурмат  
57 Ҳумоюн – муборак, хуш  
58 Нутфа – оби мард, оби манӣ  
59 Мусо – Мӯше Рабену (аз рӯзи таваллуд Яқутиэл)  
60 Ҳорун – номи Аҳарӯн, бародари Мӯше  
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Калимуллоҳ буд ӯ нури илоҳӣ,   

Наомад ҳаргиз аз дасташ табоҳӣ 61.  

 

Падид оварда ӯро Ҳақ ба қудрат,  

Набуде кас чу ӯ густохи ҳазрат.  

 

Калиди ганҷи  раҳмат офаридаш,  

Зи ҷумла халқи олам баргузидаш.  

 

Амини дини дунё буд мутлақ,  

Расули ҳар ду кавн  ӯ буд, барҳақ .  

 

Расуле дар миёни Қодиру ӯ,  

Набуд на Ҷабриэл 62,  на ҳеҷ аз он хӯ.  

 

Ҳар он ҳоҷат, ки  буде ӯ талабгор,  

Бидиде ӯ аён аз амри Ҷаббор .  

 

Ба Довар бе ҳиҷоб онро бигуфте,  

Шуниде фосухаш, чун гул шукуфте.  

 

Чӣ ҳоҷат, гӯям инро дар ҳикоят,  

Каломи Ҳақ  кунад шарҳаш ривоят.  

 

Зи Тавроту зи Инҷилу 63 зи Фурқон 64,  

Шунав қурби Калими Ибни Имрон.  

 

Сипеҳри раҳмату кони каромат,  

Ба раҳмат ёд бодо то қиёмат.  

 

                                                           
61 Табоҳ – хароб, вайрон, набуд шудан  
62 Ҷабриэл – Гавриэл ҳамалох 
63 Инҷил – номи китоби муқаддаси христианҳо  
64 Фурқон – фарқкунандаи Ҳақ  
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Дар сифти Баҳодур Абӯсаид,  

подшоҳи диёри худ дуо гӯяд  

 

 
 

 

Муаззам шоҳ Султон ибни Султон,   

Баҳодур Бӯсаид, он ҷоҳнишин хон.  
 

Худованди ҷаҳондори мукаррам 65,  

Бидодаш нусрату 66 иқбол ҳамдам.  
 

Фаредунӣ замон, Искандари даҳр,  

Мабодо чашми бадро аз рухаш баҳр!  
 

Ба бозу мулки оламро кушода,  

Ба фарқаш тоҷи Афредун ниҳода.  
 

Сипоҳу67 лашкаре берун зи ушмор,  

Падид оварда ӯ аз адлу кирдор.  
 

Хироҷаш оваранд аз ҷумла атроф,  

Салотинони олам қоф 68 то қоф.  

 

Надида ҳеҷ кас аз даври Ҷамшед,  

Ба дунё дар чунин тобанда хуршед.  

 

Ба адлу дод  дунё карда обод,  

Зи иқболаш халоиқ гашта дилшод.  

                                                           
65 Мукаррам – азизу мӯҳтарам 
66 Нусрат – фатҳу зафар, ёрим расондан  
67 Сипоҳ/сипаҳ – лашкар, асбобҳои ҷангӣ  
68 Қоф – кӯҳи баланди Кавказ  
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Агар дар аҳди Нӯшервон аз ин пеш,  

Ба як ҷо гург хӯрде об бо меш 69.  

 

Ба аҳди ин салотин гурги хунхор,  

Наёмад баҳри дору як падидор.  

 

Зи гетӣ 70 тухми  золим пок кард ӯ,   

Дили душман ба ханҷар чок кард ӯ.  

 

Зи иқболаш ҷаҳон обод гардид,  

Шунидаш ном, ҳар кас шод гардид.  

 

Ба ҳар ҷониб, ки ӯ маркаб биронад,  

Саодат дар рикобаш сар фишонад.  

 

Саодатро саодат Бӯсаидаст ,   

Ки ҳар рӯзаш саодат бар мазидаст .  

 

Мабод  аз фарқи ӯ дур тоҷи шоҳӣ,  

Бар ҳар ҷо ёвараш бодо илоҳӣ.  

 

Мабодо тоҷу тахташро газанде,  

Ҳасудаш бод ҳар соат ба банде.  

 

Ҳама ферӯз бодо рӯзгораш,  

Латифӣ ҳар дам аз нав дар канораш.  

 

Зи ҳар чизе бувад умраш фузун 71 бод,  

Ба некӣ бод аз ӯ то ҷовидаш ёд.  

 

Шабаш  фархунда 72 боду рӯз наврӯз,  

Ҳамеша шоду хуррам бод ҳар рӯз.  

                                                           
69 Меш – гӯсфанди мода  
70 Гетӣ – олам 
71 Фузун – афзун 
72 Фархунда – нек, муборак 
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Мабодо накбаташ аз ҷаври айём,  

Ба дасташ бод доим бодаю ҷом.  

 

Ҳамеша базми ӯ афканда бодо,  

Ба шодӣ то абад пайванда бодо .  

 

Набошад ҳоҷаташ ило 73 ба Довар ,  

Худованди ҷаҳонаш бод ёвар.  

 

Иллоҳи 74 чашми  бад дур аз ҷамолаш,  

Зиёдат бод ҳар соат камолаш.  

 

Мабодо накбат 75 андар тоҷу тахташ,  

Мунаввар бод чун хуршед бахташ.  

 

Муину 76 ҳофизаш Ҷаббор  бодо,  

Худованди ҷаҳонаш ёр бодо.  

 

Зи чатраш 77 боди накбат дур бодо,  

Ҷаҳонаш ҷумла дар дастур бодо.  

 

Ба хизмат бод доим  бар дараш бар,  

Ғуломон ҷумла бо ҳоқону қайсар.  

 

Саодат ёр бодаш то қиёмат,  

Ба  хуби хатми кораш бар саломат.  

 

 

 

 

 

                                                           
73 Ило – некӣ 
74 Иллоҳ – яке аз номҳои Худо 
75 Накбат – бадбахтӣ 
76 Муин – мададгор 
77 Чатр – соябон 
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  Сабаби бино кардани  

китоб  

ва шарҳи достон гӯяд 
 

 

 

 

Чу бинҳодам ман ин фархунда бунёд,  

Ба пешам фатҳи давлат рӯй бикшод.  

 

Саодат  баст нусрат дар миёнам,  

Магар з-ӯ шуд мунаввар ҷисму ҷонам.  

 

Чироғе нав фурӯзидам ба олам,  

Ки бошад қути рӯҳи насли одам.  

 

Ба дастам  ногаҳон  нобурда ранҷе,  

Дарафтод инчунин шоҳона ганҷе.  

 

Зи ногаҳ ташна бар ҳайвон расидам,  

Даме аз оби ҳайвон даркашидам.  

 

Дари хуррам –  ба дунё  воз кардам,  

Гулистоне дар ӯ нав соз кардам.  

 

Ки бору баргу бехаш қути 78  ҷон аст,  

Аз ӯ ҳар гулбуне хури 79 аён аст.  

 

 

                                                           
78 Қут – таом 
79 Хур – шамсу қамар  
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Ба сони меваи  бикраст 80,  бардор,  

Алам ноёфта аз дасти ағёр.  

 

Шабе биншаста будам фориғ аз хоб,  

Даромад аз дарам давлат, ки: «биштоб!  

 

Чаро биншастаӣ ҳайрону бекор?  

Бубар ранҷе, пас он гаҳ ганҷ ба даст ор» .  

 

Ба пешам ногаҳон як дурҷ 81  бинҳод,  

Сарашро пеши  ман дар лаҳза бикшод.  

 

В-аз он ҷо дод як гавҳар ба дастам,  

Ба пешаш дар замин онро шикастам.  

 

Дар ӯ дидам, боби зар навишта,  

Бар  он тарих соле пур гузашта.  

 

Ки «ё Шоҳин, чароӣ фориғ аз кор?  

Хирадмандӣ куну раҳтӯша бардор!  

 

Хирадро мо ба ту ҳамроҳ кардем,  

Ту донӣ, чун туро  огоҳ 82 кардем.  

 

Саодат гиру, ҳон 83,  ғофил набошӣ,  

Ки то бору хар 84 андар гил напошӣ.  

 

Ба дастат -дар чунин ганҷе ниҳодам,  

Дари раҳмат ба рӯят баркушодам» .  

                                                           
80 Бикр – нозук ва латиф 
81 Дурҷ – сандуқча 
82 Огоҳ – хабардор  
83 Ҳон – огоҳ бош 
84 Хар – лой, гили часпанда 
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Аз ӯ ин дидаму чун ин шунидам .  

Ба монанди гуле нав бишкуфидам.  
 

Чу бишнидам, чунон дилшод гаштам,  

Ки аз банди замон озод гаштам.  
 

Бино дар лаҳза бо Таврот 85 бурдам,  

Биовардам, ниҳодам пеш дар дам.  
 

Зи ҳар тавр ихтиёре баргузидам,  

Саросар  мӯъҷизи Мусо 86 бидидам.  

 

Ки Ҷаббори ҷаҳон касро ба қудрат,  

Кунад ҳаргиз чунон густохи 87 ҳазрат.  

 

Аз он гулзор гул чанде бичиндам,  

Як аз сад бешу кам з -он гул гузидам.  

 

Бикардам чанд байте назм мавзун,  

Муборак бод, бар оям маймун 88.  

 

Замона  ваъда бодо аз пайи ӯ,  

Ки инак, аз қиёмат медамад бӯ.  

 

Ҳадиси 89 мисру баҳру қари Фиръун 90,   

Далели туру 91 лавҳу92 ӯғу Қорун 93.  

                                                           
85 Таврот – Тӯро  
86 Мӯъҷизи Мусо – мӯъҷизи Мӯше аз Худо  
87 Густох – ҷасур, нотарс, бетакаллуфӣ  
88 Маймун – саодат, хушбахтӣ  
89 Ҳадис – чизи нав 
90 Фиръун – Паръӯ  
91 Тур – паҳлавон 
92 Лавҳи – ду лавҳи гавҳар, ки дар он даҳ гуфтори  

          Худо навишта шудааст бо дасти Худо  
93 Қорун – Қӯраҳ 
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Аз ин маъне ҳикоятҳо фаровон,  

Далелаш ҷумла аз Тавроти Бурҳон.  

 

На чизе ки он бувад баҳри маҷозӣ,  

Фалони бо фалони дар ишқбозӣ.  

 

Ҳама тафсир ва шарҳ  даст ин саросар,  

Каломи Ҳақ  гувоҳ инак баробар:  

 

Ҳазорон офарин бод аз ҷиҳонбон,  

Зи мо бар ҷони Мусо пури Имрон.  
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Оғози китоби  

Мавлоно Шоҳин  
 

 

 

 

Чу Эзид 94 дар аввал коре бисозад,   

Пас он гаҳ бандаҳеро сар фарозад.  

 

Ба Миср андар чу Юсуфро макон шуд,  

Ба Яъқуби набӣ 95 сирраш аён шуд.  

 

Ки Юсуфро ба Миср андар макон аст,  

Хадеву96 шаҳриёру97 комрон аст.  

 

Бишуд Яъқуб бо ҳафтод фарзанд,  

Ба Миср андар чунон бо зоду пайванд.  

 

Ғанимат дошт Яъқуб аз адад беш,  

Зи Канъон бурд як сар ҷумла бо хеш.  

 

Ба Миср андар чун он озода дар шуд,  

Ба Юсуф дар дам аз мӯъҷиз хабар шуд.  

 

Пазира 98 пеши пайғамбар ҳаме шод,   

Бурун омад ба сони сарви озод.  

 

                                                           
94 Эзид – Худо, Яздон  
95 Набӣ  – пайғамбар 
96 Хадев – подшоҳ, сардор 
97 Шаҳриёр – подшоҳи бузург  
98 Пазира – пешвозгирӣ 
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Чу Яъқуби набӣ аз дур дидаш,  

Ба шахси худ чу руҳ дар бар кашидаш.  

 

Ба дидори писар бас шодмон шуд,  

Ту  гӯйӣ аз замин бар осмон шуд.  

 

Чу аз дунё бадар шуд пири Канъон,  

Пас он гаҳ Юсуфи саддиқу ахвон 99.  

 

Зи дунё чун бирафтанд он азизон,  

Шуданд авлоди Яъқуб бас фаровон.  

 

Баромад рӯзгори бениҳоят,  

Аз ин бигзар кунун, бишнав ҳикоят.  

 

Зи Юсуф чун табоҳ шуд тахти шоҳӣ,  

Фурӯ шуд бахти  Фиръун  дар сиёҳӣ.  

 

Табоҳӣ ёфт шоҳи Мисру  тахташ,  

Чунин донам, ки  баргардид бахташ.  

 

Яке Фиръуни лаин бар тахт биншаст,  

Ба ҷои одилӣ дар куфр пайваст.  

 

Шабу рӯз манманӣ карде ба ботил,  

Ва з-он фикрат набудаш ҳеҷ ҳосил 100.  

 

Манӣ ӯро бинозид, к -ӯ ба як дам,  

Бисозад аз гиле Ҳаввою Одам.  

 

Падид орад чунин хандон замона,  
                                                           
99 Ахвон – дӯстон, ёрон 
100 Ҳосил – ба даст омада, бор, маҳсул  
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Яке бошад яке ӯ ҷовидона.  

Бар ин бигзашт соле чанд дигар,  

Бизоид он гаҳе Имрон 101 зи модар.  

 

Зи шири поки модар чун ки хӯрдаш,  

Замона рӯзгоре  баршумурдаш.  

 

Аз он ҳолат баромад муддате  чанд,  

Бишуд Имрони номовар ҳунарманд.  

 

Зи илму ҳикмату маънию асрор,  

Зи ҳар навъе бигардид ӯ хабардор.  

 

Аз ӯ чашми падар пурнур мегашт,  

Намедидаш даме, ранҷур мегашт.  

 

Зи дониш чун бигардид ӯ хирадманд,  

Даромад рӯзгори ҷуфту пайванд.  

 

Зи пайвандаш падар бас шодмон шуд,  

Зи пирӣ расту гӯё навҷавон шуд.  

 

Чу ғунча дар саҳар аз бод хандон,  

Бигардиду бикард ӯ шукри Яздон 102.  

 

Яқин будаш, ки пайдо гардад аз вай,  

Калими номвар аз қудрати ҳай.  

 

 

                           

 

 

                                                           
101 Имрон – Амрам 
102 Яздон – яке аз номҳои Худо 
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\ 

Посус 103 додани шайтон  

 Фиръунро ба ҷиҳати талаб  

кардани мунаҷҷимон 104 
 

 

 

 

Шабе бар тахти худ Фиръун сармаст,  

Ба ҷом андар гирифта бода дар даст.  

 

Ҳама шаб айш карду бода нӯшид,  

Зи ногоҳе чу дарё бархурӯшид 105.  

 

Бизад шайтони малъун 106 дар дилаш роҳ,  

Зи ишрат кардаш он шаб даст кӯтоҳ.  

 

Саҳар фармуд, ки «доноёни ҳушёр,  

Касе к-андар нуҷумаш 107 бошад асрор.  

 

Ҳама  ахтаршиносони хирадманд,  

Бари ман ҷамъ гардонед якчанд.  

 

Ки андар баҳри ғам бас ғӯта хӯрдам,  

Магар дармон пазирад рӯи дардам» .  

 

Талаб карданд доноёни бисёр,  

Дароварданд пеши он ситамгор.  

                                                           
103  Посус – фиреб додан 
104  Мунаҷҷим – ситорашинос 
105  Хурӯш – ғавғою фарёд кардан  
106  Малъун – бадкирдор  
107  Нуҷум – ситорагони беҳаракат ва ҳаракаткунанда  
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Чу Фиръун рӯйи он номоварон дид,  

Хабарҳои фалак з -эшон бипурсид.  
 

Бидодандаш хабар, Фиръун чу бишнид,  

Чу мор аз сангу гург аз чӯб битарсид.  
 

Бигуфтандаш, ки «фарзанде чунин хуб,  

Падид ояд яқин  аз насли Яъқуб.  
 

Бувад пайғамбари  соҳибвилоят,  

Битобад аз рухаш нури ҳидоят.  
 

Заволи 108  мулки ҷоҳу тоҷу тахтат,  

Ба дасти ӯ шавад шӯрида бахтат.  
 

Басе меҳнат расад з -ӯ бар сари ту,  

Шавад фонӣ 109 ба дасташ лашкари ту» .  
 

Чу бишнид ин сухан Фиръуни кофар 110,  

Бирафт аз саҳмгӯӣ рухаш аз бар.  

 

Ба фикр андар фурӯ шуд бо дили реш,  

Замоне он  палиди шуми бадкеш.  

 

Надидаш чорае тадбири ин кор.  

Чунин гуфт он лаин он гаҳ ба ночор:  

 

«Ки коре пешам омад печ дар печ,  

Ман ин тадбир мебинам дигар ҳеҷ.  
 

Бани-Яъқубро навъе бибозам,  

                                                           
108 Завол – аз ҷо ҷудо гаштан, зиён дидан  
109 Фонӣ – нобудшаванда  
110 Кофар – кофир, халқе, ки ба Худо бовари надорад  
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Ба кори сахтшон андар гудозам.  

Ки то бо меҳнату ғам ёр гарданд,  

Ба зорӣ махзани 111 темор 112 гарданд».  

 

Мунодӣ 113 кард андар шаҳру лашкар ,  

Ки ҷамъ оранд яксар қавми Ъэбар .  

 

Чу з-он огаҳ шуданд авлоди Яъқуб ,  

Чӣ андешида буд он габри 114 маъюб 115.  

 

Зи ҳайбат 116 рангашон аз рух бадар шуд ,  

Зи бими он лаин монанди зар шуд:  

 

Битарсиданд аз он габрони гумроҳ,  

Дар он буданд, ки он габрон зи ногоҳ.  

 

Зи ҳар сӯ ҳамчу оташ даррасиданд,  

Ба хоришон зи дар берун кашиданд.  

 

Ба як дам ҷумларо дар пеш карданд,  

Зи бими он сагон дилреш карданд.  

 

Ба даргоҳи шаҳ овардандшон зуд,  

Бани Яъқубро 117 саргашта чун дуд.   

 

Чу Фиръун ҷумларо аз дур дидаш,  

Яке оҳро ҷигар боло кашидаш.  

 

                                                           
111 Махзан – ганҷ ниҳодан 
112 Темор – ғам, ғусса, андӯҳ 
113 Мунодӣ – нидокунанда, ҷорчӣ  
114 Габр – оташпараст, пайрави дини Зардушт  
115 Маъюб – айбнок, маиб 
116 Ҳайбат – тарс, бим 
117 Бани Яъқуб – фарзандони Яъқуб  
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Чунин гуфто, ки: «Ё қавмон, матарсед!  

Зи кори  хештан лахте 118 бипурсед.  
 

Магӯетон, ки моро сарваре нест,  

Бузурге, шаҳриёре, меҳтаре нест!  
 

Гузаштам з -ин сухан, бо худ бидонед!  

Ғаму андеша аз хотир биронед.  
 

Китон овардаам аз баҳри коре,  

Кунетон ҷумлагӣ бо ман қароре.  
 

Макоми нав бурун аз шаҳр бунёд,  

Ниҳодастам, бихоҳам кард обод.  
 

Шумо бояд ки бо ман ёр бошед,  

Ба ман пайваста андар кор бошед.   
 

Фурӯ резам дарам чун реги дарё,  

Чунон музде шавад ҳар як муҳайё.  
 

Ба қадри кори худ муздам бигиред,  

Шабонарӯз фармонам пазиред.  
 

Нависам номҳотон бар чарида,  

Ҷудотон уҷрате 119 ҳар як бурида.  
 

Бигӯетон кунун  ҳар як чӣ миқдор,  

Тавонед саъй кардан андар ин кор?  
 

Ки то кирдори ҳар як боз донам,  

Ба қадри ҳар яке уҷрат расонам» .  

 

                                                           
118 Лахте  –  ҳисса, қисм, пора, қитъа 
119 Уҷрат – ҳаққи меҳнат, музд 



27 

 

 

Зи Фиръун қавми  Яъқуб он шуниданд,  

Зи шодӣ ҳар як аз ҷо барҷаҳиданд.  

 

Зи баҳри зар тамъ бар сар ниҳоданд,  

Забон он гаҳ ба мадҳаш 120 баркушоданд.  

 

Чунин гуфтанд, ки «шоҳо бандагонем,  

Ҳар он чизе, ки фармоӣ бар онем!»  

 

Пас он гаҳ ҷумлагӣ тақрир 121 карданд,  

Якояк номҳо таҳлил карданд.  

 

Аз эшон ҳар яке к -ӯ хиштзан буд,  

Масал гар мезаде рӯзе дусад буд.  

 

Барои он ки симу зар зи Фиръун,  

Басе ҳосил кунад он хоми маҷнун.  

 

Чунин гуфте, ки: «Ман ҳар рӯз доим,  

Тавонам чорсад зад хишт қоим 122».  

 

Бар он сон ҳар яке акнун зи кирдор,  

Ҳаме кӯфтанд худро дар дили кор.  

 

Ҳаме хастанду з -он огоҳ набуданд,  

Ки меҳнатро ба худ раҳ менамуданд.  

 

Ҳаме гуфтанду Фиръун  нақш мекард,  

Ба ҳар коре булуке бахш мекард.  

 

                                                           
120 Мадҳаш – беҳол, бехуди 
121 Тақрир – муқаррар, тасдиқ кардан  
122 Қоим – хизматгор 
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Ба пешаш ҷумларо чун боз пардохт,  

Тамоматро дигар раҳ боз бинвохт.  

 

Муайян кард ҳар якро уҷрат,  

Чунин гуфташ, ки «субҳи бар иморат.  

 

Раветон ҳамчу шерон чуст дар кор,  

Ҳунарҳотон шавад он гаҳ падидор!»  

 

Равон гаштанд аз он ҷо хурраму шод,  

Ба сӯи хона - дар чун сарви озод,  

 

Зи макри он лаин огаҳ набуданд,  

Даруни хона шодӣ менамуданд.  

 

Чу шаб бигзашту субҳ омад падидор,  

Бирафтанд шоду хандон бар сари кор.  

 

Ба коре ҳар яке машғул гаштанд,  

Зи таъҷил 123 аблаҳон  худро бикуштанд.  

 

Ба сад заҳмат зи гоҳи субҳ то шом,  

Бикард ҳар як зи  баҳри худ саранҷом.  

 

Халос ёфтанд ба шом он номдорон,  

Сӯи даргоҳи шаҳ рафтанд ҳазорон.  

 

Ки то з-ӯ ҳуҷрати худро бигиранд,  

Саҳаргаҳ боз фармонаш пазиранд.  

 

Чу сӯи боргоҳаш пеш рафтанд,  

                                                           
123 Таъҷил – муддати муайян, мӯҳдат додан  



29 

 

Саросар мадҳи он бадкеш гуфтанд.  

Бар эшон гуфт Фиръун: «Вораҳидед,  

Ва ё аз гуфтаи худ пас ҷаҳидед?»  

 

«Ба иқболи ту, - гуфтанд, - эй сарафроз!  

Напечемон зи оташ рӯйи худ боз.  

 

Расидемон, зи хизмат бозгаштем,  

Ба даргоҳи малик 124 дамсоз гаштем».  

 

Аз эшон чунки Фиръун ин шунидаш,  

Чунон  чустию чолокӣ бидидаш.  

 

Ба чобушони худ шонро ҳавола,  

Бикарду гуфт: »ҳар рӯз ин қабола 125.  

 

Гар ин Яъқубиён бар ҷо наёранд,  

Сари мӯйе аз онҳо даргузоранд.  

 

Сару пошон ба захми чӯб кош -кош,  

Бигардонед, аё гурдони пуркош!»  

 

Пас он гаҳ гуфтшон: «Аз дар биронед!  

Аз эшон кас дигар пешам намонед!»  

 

Чу бишниданд аз ӯ габрони гумроҳ,  

Давонидандшон аз пеши даргоҳ.  
 

Ҳазину хаста шон дар боз гаштанд,  

Або андӯҳу ғам дамсоз гаштанд.  

 

Ба захми чӯбшон пайваста дар кор,  

                                                           
124 Малик – подшоҳ 
125 Қабола – васиқа 
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Ҳаме хастандшон габрони хунхор.  

Ба нону ҷомаи хеш андар он дард,  

Буданде оҷизу ҳайрон зану мард.  

 

Ба гилкорию меҳнатҳои борик,  

Ҷаҳон бар чашми эшон гашт торик.  

 

Бар ин ойин баромад рӯзгоре,  

Ба ҷуз меҳнат надонистанд коре.  
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Бидъат 126 ниҳодани  

Фиръун бар бани Яъқуб  

навбати дуюм  
  

 

 

 

Дигар раҳ бидъате нав кардаш оғоз,  

Ба шаҳр андар нидо дардодаш овоз.  

 

Мунодӣ кард андар шаҳру бозор,  

Ки то воқиф шаванд ҳар як аз он кор.  

 

Чунин фармудшон  малъуни маъюб:  

«Ба Миср андар ҳар он кас насли Яъқуб.  

 

Писар зояд, димор 127 аз вай бароред,  

Ва гар духтар бувад, бар ҷо гузоред.  

 

Зи ҳар ҷониб занони пиру кафтор 128,  

Аҷузони 129  палиду130 шуму маккор.  

 

Басе он кофари дун 131 ҷамъ кардаш,  

Бар эшон бадраҳои 132 зар шумурдаш.  
                                                           
126 Бидъат – қоидаҳои нав дар дин  
127 Димор – несту нобуд кардан, интиқом гирифтан  
128 Кафтор – ҳайвони ваҳшии сагмонанди лошахӯр  
129 Аҷуз – пир, кампир  
130 Палид – мурдор, ҳаром  
131 Дун – паст, нокас, разил  
132 Бадра – ҳамёни танга, тилло 
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Бубасташ бо аҷузон аҳду пайванд,  

Ба тоҷу тахте худшон дод савганд 133.  

 

Ки то бар ҳеҷ кас раҳме наоранд,  

Зи Фиръун рози кас пинҳон надоранд.  

 

Ба дарҳо дар ба ҷосусӣ бигарданд,  

Заминро зери по андар наварданд.  

 

Бирафтанд он аҷузон аз чапу рост,  

Фиғон аз марду зан якбора бархост.  

 

Чу занро гоҳи зодан  даррасидӣ,  

Сабук бар ҷониби саҳро давидӣ.  

 

Бизоидӣ ба саҳро зери санге,  

Набудаш дигараш он ҷо даранге.  

 

Нарина гар будӣ, аз бими бадхоҳ,  

Фикандӣ хору зораш бар гузаргоҳ.  

 

Ба  дорои ҷаҳон ӯро супурдӣ,  

Ва гар духтар будӣ, бо худ бибурдӣ.  

 

Ҷигар пурхун шуде бар сӯи хона,  

Ғам андар дил гирифте ҷовидона.  

 

Зи амри Қодири бемислу монанд,  

Ғизолу мешшон монанди фарзанд.  

 

 

 

                                                           
133 Савганд – қасам 
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Ба шири хештан мепарвариданд,  

Ба гирду пою саршон медавиданд.  

 

Чу модар меҳрубон дар меҳри эшон,  

Гавазнон гаштаю оҳую мешон.  

 

Шабу рӯз он аҷузон дар талабгор,  

Буданде, з-он баромад рӯзи бисёр.  

 

Аз он тифлон 134 яке аз амри Ҷаббор ,  

Нашуд дар чанги кафторон гирифтор.  

 

Ҳар он к -ӯро бувад Қодир  нигаҳбон,  

Чи бокаш 135 гар бигирад даҳр тӯфон.  

 

Надидаш равнақе Фиръун аз он кор,  

Талаб кардаш аҷузонро дигар бор.  

 

Аз эшон боз пурсид: «Ин чӣ ҳол аст?  

Нагӯедам, ки акнун чанд сол  аст?  

 

Ба коретон ҳавола кардаам ман,  

Гузин коре барои қатли душман.  

 

Наёетон даме ҳаргиз ба пешам!  

Нагӯетон даме аҳволи хешам!  

 

Чӣ кардетон шумо бо душманонам?  

Бубояд ҳолҳоро боз донам.  

 

Писар ҳаргиз назоид насли эшон,  

Набуде хуррамӣ дар асли эшон» .  

 
                                                           
134 Тифл – кӯдак 
135 Бок – тарс, воҳима  
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Аҷузон чун зи Фиръун он шуниданд,  

Ба мадҳаш ҷумла афғон баркашиданд.  

 

Бигуфтанд: «Эй сарафрози ҷавонбахш,  

Зи ту равнақ гирифта тоҷу ҳам тахт!  

 

Ҷаҳон гардида хандон аз ҷамолат,  

Муборак бод рӯзу моҳу  солат!  

 

Бани Яъқубиён бо одамизод,  

Намемонанд аз эшон доду фарёд.  

 

Ба дашт андар басе доранд хешон,  

Аҷаб корест користони эшон.  

 

Ба  гоҳи зодан эшон ҷумла дар гашт,  

Хироманд ҳар яке бар ҷониби дашт.  

 

Фӯрӯзи ҷангале ё дар буни 136 санг,  

Бизоянд он занон,  ин ҳастшон ранг.  

 

На ранҷи қобила, на биму заҳмат,  

Бар эшон мекунад Ҳақ  зуд раҳмат.  

 

Ҳаме зоянд ва бар ҷо мегузоранд,  

Зи ҳайвону даранда ғам надоранд.  

 

Ба сӯи хона, з -он ҷо боз дигар,  

Парешон мераванд бепою бесар.  

 

Ғазолон 137 дар бани Яъқуб дилбанд,  

Чу модар меҳрубон дар меҳри фарзанд.  
                                                           
136 Бун – таг, зер  
137 Ғазол – оҳу, оҳубара  
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Ба шири хешшон мепарваронанд,  

Қавӣ дилсӯзу яксар меҳрубонанд.  

 

Яқин бо одамӣ эшон намонанд,  

Ту пиндорӣ 138,  ки аз дигар ҷаҳонанд.  

 

Ба шаҳр андар чу шоҳо меназоянд,  

Ба гоҳи зодан андар менаоянд.  

 

Надид оянд андар гоҳи рафтан,  

Чӣ ҳоҷат бо ту сурат боз гуфтан?  

 

Чу андар шаҳр дигар зан назояд,  

Надида тифлро куштан нашояд».  

  

 

    
 

  

                                                           
138 Пиндор – фикру хаёл 
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Фиреб додани шайтон  

Фиръунро дар  боби риш  
 

 

 

 

 

Ҳамеша рӯзу шаб Фиръуни маккор,  

Ба шона риш мекарде ду-се  бор.  

 

Бар он ойин баромад рӯзгоре,  

Надонисте ҷуз ин тасбеҳ коре.  

 

Ки то рӯзе зи дар шайтони малъун,  

Даромад ошкоро пеши Фиръун.  

 

Фиканда бузриши раҳбона бар дӯш 139,  

Кашида тайласоне 140 бар сару гӯш.  

 

Салиби 141 нуқра дар гардан фиканда,  

Бар ӯ Лоту Маноте 142  чанд канда.  

 

Даруни ҳалқааш зуннор 143 баста,  

Асои удро 144 дар каф гирифта.  

 

                                                           
139 Дӯш – китф 
140 Тайласон – ҷомаи дарози васеъ  
141 Салиб – занҷир 
142 Лоту Манот – номи яке аз ду бут  
143 Зуннор – риштае, ки дарвешон ба миён мебастанд  
144 Уд – чӯби хушбӯи сиёҳранг  
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Ба пояш чоруқи 145 пайтобаи хуб,  

Фурӯ печида он раҳбони маъюб.  

 

Кашида сиблате чун се  сари шох,  

Зи дар дар шуд бари он габр 146 густох.  

 

Чу шаҳро дид, ба давраш гирд баргашт,  

Саломе карду пеши тахт биншаст.  

 

Назар кард андар ӯ Фиръун замоне,  

Басе бурдаш зи ҳар навъе гумоне.  

 

Бар ӯ гуфташ, ки «Ё, муғи замона 147,  

Кашиши ҳар дару пири ягона!  

 

Мушарраф кардаӣ имрӯз моро,  

Кашишо, гӯшашино, номдоро !» 

 

Чу шайтон з -ӯ бидид он дилнавозӣ,  

Кушодаш коргоҳи ҳуққабозӣ 148.  

 

Даромад он гаҳе шайтон ба овоз,  

Ба Фиръун гуфт:»Аё шоҳи сарафроз!  

 

Худо бошӣ, раво набвад, ки як сон,  

Бувад ришат ба сони риши инсон ».  

 

Чу аз шайтон лаин он гуфта бишнид,  

Ҳам андар лаҳза аз вай боз пурсид.  

 

                                                           
145 Чоруқ – пойафзол (аз пӯсти каллаи гов)  
146 Габр – оташпараст 
147 Муғи замона – марди руҳонӣ 
148 Ҳуққабоз – найрангбоз  
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Чунин гуфташ, ки: «Ё доно кашишам!  

Чӣ бояд кард бо тадбири ришам? » 

 

Ҷувобаш дод дигарбора шайтон,  

Бар ӯ гуфто, ки: «Ё фархунда  султон!   

 

Мурассаъ 149 кун зи гавҳар риши худро,  

Ки бошад аз ҳама ришҳо мубарро 150!».  

 

Аз ӯ Фиръун чу бишнид ин тариқат,  

Бигуфташ, «Рост мегӯӣ, ҳақиқат!» 

 

Ба ганҷур он гаҳе Фиръун бифармуд:  

«Биовар дурҷҳои гавҳарам зуд»!  

 

Чу ганҷур он шунидаш, гашт дилшод,  

Дари ганҷи куҳун ганҷур 151 бикшод.  

 

Зи лаълу зумраду ёқуту гавҳар,  

Бибурдаш пеш чандин гуна гавҳар.  

 

Ду малъун чунки он гавҳар бидиданд,  

Зи ҳар ҷинсе ҷудо чанде гузиданд.  

 

Пас он гаҳ ҷумларо дар риши  кофар,  

Кашидаш он лаин гирдаш саросар.  

 

Чу риши шоҳро гавҳарнишон кард,  

Ба фарқаш он гаҳе чатраш фишон кард.  

 

Чу шоҳ он дид  аз ӯ, бар пой бархост,  

Ба хилъат аз сараш то по биорост.  

                                                           
149 Мурассаъ – орасташуда  
150 Мубарро – пок, аз айб холӣ  
151 Ганҷур – хазинадор, хазиначӣ 
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Басе додаш либосу гавҳару зар,  

Надонисташ, ки ҳаст ӯ наҳси Акбар 152.  

 

Бар ин ҳолат варо аз раҳ бадар бурд,  

Ба нори 153 дӯзахаш 154 якбора биспурд.  

 

 

       
 

 

  

                                                           
152 Акбар – Яке аз номҳои Худо, кабиртар  
153 Нор – оташ 
154 Дӯзах – Геҳеном  
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Фиреб додани шайтон  

 Фиръунро бори дуюм  
 

 
 

 

 

Қазо 155 як рӯз Фиръун бомдодон 156,  

Фарози 157 тахти худ биншаста шодон.  

 

Ниҳода тоҷи давлат бар сари хеш,  

Амиронаш ҳама истода дар пеш.  

 

Мурассаъ 158 карда риши худ ба ҷавҳар,  

Зи лаълу зумраду ёқуту гавҳар.  

 

Зи ҳар сӯ мутрибон  истода бар пой,  

Гирифта чангу уду барбату ной.  

 

Навоҳо баркашида пеши Фиръун,  

Ба ҳар ҷо дилбаре истода  мавзун 159.  

 

Набид 160 андар сурохи бода дар ҷом,  

Ба комаш гашта  як сар даҳру айём.  

 

 

                                                           
155 Қазо – ҳукм кардан 
156 Бомдод – ҳангоми пагоҳӣ, субҳ  
157 Фароз – болои 
158 Муссараъ – орасташуда  
159 Мавзун – форам, хушоҳанг  
160 Набид – шароб, май 



41 

 

Даромад аз дараш пире баногоҳ,  

Замин бӯсид андар хизмати шоҳ.  

 

Сару рише чу барф испед 161 як сар,  

Либоси хусравӣ 162 пӯшида дар бар.  

 

Чу шоҳаш дид, гуфт: «Эй пири озод,  

Надорад чун ту хушпире ҷаҳон ёд!  

 

Куҷо будию чунӣ в -аз куҷоӣ?  

Ҳаметобад зи рӯят рӯшноӣ.  

 

Биё биншин замоне пеши тахтам,  

Ки хуррам шуд зи дидори ту бахтам!»  

 

Зи гуфти ӯ лаин 163 иблис 164 биншаст,  

Ба феъли дигар андар лаҳза пайваст.  

 

Бикард аз ҳар даре бо ӯ  ҳикоят,  

Суханҳо кард бо ӯ бениҳоят.  

 

Чу бо Фиръуни дун густох 165 гардид,  

Даме дар фикр шуд, шайтон бихандид.  

 

Ба Фиръун гуфт: «Шоҳо дар чӣ корӣ?  

Ба як ҷав зиннати шоҳӣ надорӣ!  

 

Чаро бояд ту субҳ 166 аз ҷониби хоб,  

Барорӣ сар, равӣ бар ҷониби об?  

                                                           
161 Испед – сафед 
162 Хусравӣ – подшоҳӣ, амирӣ 
163 Лаин – лаънат кардашуда 
164 Иблис – шайтон, азозил 
165 Густох – ҷасур, нотарс  
166 Субҳ – пагоҳӣ 
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Нахуфти то ҷаҳон хуршед гирад,  

Чароғи  пиразан ногаҳ бимирад.  

 

Танаъум аз шаҳӣ чизе надорӣ,  

Саҳар аз хоби нӯшин сар барорӣ! ».  

 

Чу Фиръун з -он лаин он гуфта бишнид,  

Зи роҳаш бурд, фармон маслиҳат дид.  

 

Бидодаш ҳадяю 167 ташрифи 168 бисёр,  

Зи ҷинси чорпою ганҷу динор.  

 

Бигуфто: «ҳар чӣ  гуфтӣ, ҷумла бар ҷост,  

Суханҳое, ки мегӯӣ, ҳама рост».  

 

В-аз он баъд он лаин мехуфт то рӯз,  

Ки то аз Шарқ хуршеди ҷаҳонсӯз.  

 

Заминро сар ба сар сайқал бидодӣ,  

Фалакро тоҷи зар бар сар ниҳодӣ.  

 

Бибурд он хислати дигар зи Фиръун,  

Ба феъли макр 169 он шайтони малъун.   

 

 

 

 

 

 

               

                                                           
167 Ҳадя – тӯҳфа, бахшиш  
168 Ташриф – хилъат ва ҷома пӯшонидани подшоҳ  
169 Макр – ҳила, фиреб 
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Фиреб додани шайтон  

Фиръунро бори сеюм  
 

 

 

 

Бар он бигзашт рӯзе чанд дигар,  

Биандешид шайтон феъли дигар.  

 

Барангезонд чизе боз малъун,  

Равон шуд то дари даргоҳӣ Фиръун.  

 

Ба дарбонон бигуфташ роҳ хоҳам,  

Ки муштоқӣ 170 рухи Фиръуни шоҳам.  

 

Ба Фиръун рафт дарбон роз букшуд,  

Чунин  гуфто биёредаш барам зуд.  

 

Дароварданд шайтонро зи даргоҳ,  

Замин бӯсид пеши маснади 171 шоҳ.  

 

Ситоиш кард Фиръунро ки ҷовед,  

Бимони то бувад гарданда хуршед.  

 

Навозиш кард Фиръун гуфт эй пир,  

Куни дар омадан пешам ту таксир 172.  

 

 

                                                           
170 Муштоқ – орзумандӣ 
171 Маснад – такягоҳ, ҳамчун болишти калон  
172 Таксир – зиёд намудан, афзоиш  
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Зи рӯят бахти ман фархунда гардад,  

Зи дидорат лабам пурханда гардад.  

 

Ҳаме бояд ки доим гоҳу бегоҳ,  

Биёи пешам эй фархунда дилхоҳ.  

 

Зи по биншондашу гуфто бифармой,  

Бизад бо он лаъин Фиръун басе рой.  

 

Баромад як замон пас хони шоҳӣ,  

Зи неъматҳою ҳар чизе ки хоҳӣ.  

 

Дароварданд ва биниҳоданд шон пеш.  

Бар ӯ ҷомаҳо доданд бегонаҳу хеш.  

 

Сабук Фиръун ба хӯрдан даст букшод,  

Вале иблис бар хон 173 даст нанҳод.  

 

Ба шайтон гуфт эй пири хирадманд ,  

Зи нони мо машав нохӯрда хурсанд.  

 

Наёри даст бар хонам чи маъне,  

Зи нохӯрдан муродат чист яъне.  

 

Ҷавобаш доду гуфт: «Эй шоҳи доно!  

Надорӣ зиннати шоҳӣ ҳамоно!  

 

Раво бошад, ки бар мо шоҳ бошӣ,  

Ба коми ҳар баду бадхоҳ 174 бошӣ.  

 

Чунин нон бошадат бар хон ниҳода,  

Сагату ганда в -аз ҳам нокушода.  

 

                                                           
173 Хон – дастархон 
174 Бадхоҳ – кинадор 
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Бигӯ, аз дигарон фарқат чӣ бошад?  

Туро бо нон чунин иззат чӣ бошад?  

 

Бифармо, то лавоши хуб бирён,  

Пазанд, он бошадат пайваста бар хон!»  

 

Ҷавобаш дод Фиръун: «К-эй сарафроз!  

Ба некӣ мекунӣ чашми маро воз!  

 

Валекин пухтани ин нон кӣ донад?  

Ки дар кораш хирад 175 ҳайрон бимонад!» 

 

Ҷавобаш доду гуфт: «Эй марди ҳушёр!  

Зи дасти ман барояд инчунин кор.  

 

Биомӯзам касонеро, ки хоҳӣ,  

Ки он бошад шуморо нони шоҳӣ ».  

 

Ҷавобаш дод Фиръун: «К-эй хирадманд,  

Бупаз з-ин нон, ки фармудӣ ту якчанд.  

 

Биовар, то бубинам, рост гуфтӣ,  

Ки метобад маро дар дил, шукуфтӣ »?  

 

Зи пеши он лаъин - шайтони малъун,  

Ба по барҷасту омад чуст 176 берун.  

 

Лавоше чанд пухту боз гардид,  

Бари Фиръун даромад, хуш бихандид.  

 

 

 
                                                           
175 Хирад – ақл, ҳуш, зеҳн 
176 Чуст – чобук, чолок, чаққон 
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Аз он панҷоҳ нон як ман набуде,  

Даруни суфра 177 бораш даррабуде.  

 

Ҳама бирёну хубу тоб дода,  

Газ андар газ миёнаш бар кушода.  

 

Ба ӯ Фиръун гуфт: «Эй пири аҳсанд,  

Надидам ман чу ту пири хирадманд!  

 

Вале бояд ба хаббозони 178 ман ин,  

Биомeзӣ, ки хуб аст ин навойин!»  

 

Ба Фиръун гуфт: «Шоҳо, зинда бошам,  

Ғуломони даратро банда бошам! » 

 

Равон гардид аз он ҷо наҳси 179 Акбар ,  

Шуд андар матбахи 180 Фиръун кофар.  

 

Ба ҳаббозони Фиръун он биёмӯхт,  

Зи баҳри гӯри дун оташ барафрӯхт.  

 

Аз он ҳолат дили Фиръун бишуд шод,  

Ба матбақ он гаҳе овоз дардод.  

 

Чунин гуфт, он лаин: «Бояд бидонед!  

Дигар нони қавӣ 181 бар хон намонед.  

 

Пазетон з -ин лавоши хуб бирён,  

Ниҳетон баҳри ман пайваста дар хон.  

                                                           
177 Суфра – дастархон 
178 Хаббоз – нонвой, нонпаз  
179 Наҳс – наҳс, бадбахт 
180 Матбах – ошхона, ошпазхона  
181 Қавӣ – зӯр, пурзӯр 
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Ҳар он кас, к-ӯ сар аз амрам битобад,  

Гараш сад сар бувад, бар тан наёбад ».  

 

Се  хислат буд Фиръунро, ки иблис 182,  

Аз ӯ будаш ба макру феълу талбис.  

 

Дар он кораш чу шайтонро намо кард,  

Тамомаш бо ҷиҳандам ошно кард.  

 

Бар он мемонд ин маънӣ ҳақиқат,  

Ки гуфт он номвар -пири тариқат.  

 

Ҳар он, к-ӯ зоғ бошад раҳнамояш,  

Ба гӯристон бувад пайваста ҷояш.  

 

 

  

                                                           
182 Иблис – шайтон, азозил 
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Огоҳӣ додани мунаҷҷимон  

 Фиръунро аз афтодани нутфҳи  

Мусо Калимоллоҳ  

алайҳиссалом дар батни модар  
 

 

 

 

 

Чу зулму зори Фиръун шаҳр бигрифт,  

Чӣ ҷойи шаҳр, яксар даҳр бигрифт.  

 

Ба Фиръун Мубиди гуфт: «Андар ин моҳ,  

Шавад бунёд он фарзанди дилхоҳ.  

 

Ки тахтатро аз ӯ бошад табоҳӣ,  

Ба фармонаш дарояд мурғу моҳӣ ».  

 

Чу з-он ахтаршиносон роз Фиръун,  

Шунидаш хира гашт он габри 183 малъун.  

 

Басе дар водии фикрат давид ӯ,  

Ба ҷуз ин чораи дигар надид ӯ.  

 

Чунин гуфто ба човушони 184 даргоҳ:  

«Равон гардед аз ин ҷо ҷумла огоҳ.   

 

 

                                                           
183 Габр – оташпараст, пайрави дини Зардушт 
184 Човуш – пешрави корвон, ё зиёратчиён  
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Шитобон 185 то бари қавмони Ъэбар,  

Ҳар он марде, ки ҳаст он ҷо саросар.  

 

Бигиреду яке бар ҷо намонед!  

Фарози 186 қалъашон боло давонед!  

 

Бибандетон бар эшон қалъаро дар,  

Ниҳетон мeҳри ман он гаҳ ба дар бар».  

 

Чу он габрон зи Фиръун он шуниданд,  

Чу оташ ҷумла аз он ҷо барҷаҳиданд.  

 

Шитобон ҷониби авлоди Яъқуб,  

Бирафтанд он ҷафокорони мақлуб 187.  

 

Аз он  ҳолат ба Имрон номдоре,  

Хабар додаш далели комгоре.  

 

Чу Имронро аз он ҳолат хабар шуд,  

Аз он  маънӣ дилаш зеру забар шуд.  

 

Зани худро зи пеши худ ҷудо кард,  

Талоқи 188 зан дар он ҳолат адо кард.  

  

Писар будаш яке Ҳорун сарвар,  

Дигар будаш чунин Марям духтар.  

 

Чу Марям гашт в-азон ҳолат хабардор,  

Талоқи модараш дод он ҷафокор.  

 

                                                           
185 Шитобон – тозон 
186 Фароз – баста 
187 Мақлуб – қалб кардашуда 
188 Талоқ – аз зан ҷудо шудан 
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Равон шуд пеши бобаш дида гирьён,  

В-а зон оташ дилаш гардида бирьён.  

 

Чу Имрон духти 189 худ ончунон дид,  

Ба хашм андар  шуду дар вай битундид.  

 

Бипурсидаш: «Чунин гирён чароӣ?»  

Нагӯӣ бо ки андар моҷароӣ?  

 

Чу аз Имрон шунид он пок Марям,  

Бигуфто: «Чун бар ин ҳолат нагирям?  

 

Талоқи модарам додӣ ту сарвар,  

Ҳамин ҳолат кунанд ин қавми эъбар?  

 

Бирафтод тухми Яъқуби хирадманд,  

Аё бобо 190,  чунин бедод маписанд!»  

 

Дар ин буданд, ки он габрон баногоҳ,  

Чун оташ даррасиданд аз бари шоҳ.  

 

Ба захми чӯбшон дар пеш карданд,  

Ба зарб аз кешашон 191 бекеш карданд.  

 

Аз он номоварон аз пиру барно,  

Яке нагзоштанд бар ҷо ҳамоно.  

 

Тамоматро даруни қалъа бурданд,  

Бар он ҷо меҳнату ғамшон супурданд.   

 

Дари он қалъаро маҳкам бубастанд,  

Нишони шоҳро бар вай бихостанд.  

 

                                                           
189 Духт – духтар  
190 Бобо – падар 
191 Кеш – расму одоб 
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В-аз он ҷо ҷониби Фиръун дигар бор,  

Бирафтанд он ҷафокорони маккор.  

 

Ба Фиръун ҷумлаи он роз гуфтанд,  

Гузашта ҳолҳоро боз гуфтанд.  

 

Чу рӯзе чанд аз ин ҳолат ба сар шуд,  

Расидаш вақт, қудрат коргар шуд.  

 

Ба сунъи холиқи бемислу беёр,  

Қадиму Қодиру доною саттор.  

 

Шабе дар хоб Имрон буд хуфта,  

Даромад  Ҷабриэл ӯро наҳуфта.  

 

Аз он ҷо бурд ӯро сӯйи хона,  

Никоҳаш баст бо зан ҷовидона.  

 

Гузин 192 Йӯхевед-он бонуи даврон,  

Ҳамон шаб бор бигрифт ӯ зи Имрон.  

 

Дигар раҳ Ҷабраэл омад ба  пешаш,  

Бибурд ӯро равон бар ҷои хешаш.  

 

Чу хуршед аз ҳамал рухсора бинмуд,  

Ҷаҳон фархунда гашт аз амри маъбуд.  

 

Бари Фиръун шуданд ахтаршиносон ,  

Бигуфтандаш ҳикоят, шуд ҳаросон 193.  

 

Бигуфтандаш, ки: «Шоҳо, буданӣ буд,  

Намонд дигар онро чораю суд ».  
                                                           
192 Гузин – писандида 
193 Ҳаросон – дар тарс афтода  



52 

 

Чу Фиръун  он шунидаш хира гардид,  

Ҷаҳон бар чашми кофар тира гардид.  

 

Ба доноён пас онгаҳ гуфт Фиръун,  

«Наёмад ҳеҷ кас з -ин қалъа берун.  

 

Ниҳода мeҳри ман дар қалъа муҳкам,  

Аҷаб корест ин ошуфта дар ҳам ».  

 

Набуд он кофари малъун хабардор,  

Зи сунъу194 қудрату тақдири Ҷаббор .  

 

Ҳамекард ун лаин дар кор тадбир,  

Вале огаҳ набуд аз амру тақдир.  

  

 

     
 

  

                                                           
194 Сунъ - он чи сохта ва офарида шудааст 
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Зоидани Мусо  

алайҳиссалом аз модар  
 

 

 

Баромад ҳафт моҳ аз амри Ҷаббор ,  

Гузин 195 Йӯхевед он фархунда дидор.  

 

Ба қудрат даррасидаш гоҳи зодан,  

Дари раҳмат ба олам баркушодан.  

 

Чу як соат баромад, ҳамл 196 бинҳод,  

Саросар ҷумла гетӣ гашт дилшод.  

 

Дар он сурат бишуд хуршед 197 ҳайрон,  

Чунон нодида шакле чашми даврон 198.  

 

Зи нури рӯйи он соҳибвилоят,  

Ҳаме шуд бар фалак нури ҳидоят 199.  

 

Чу Имрон дид дар хубӣ тамомаш,  

Яқутиэл аз он бинҳод номаш.  

 

Се  моҳаш дар дилу ҷон парвариданд,  

Ба ҷуз аз лутфи Ҳақ  чизе надиданд.  

 

Ҳамеша рӯзу шаб аз бими Фиръун,  

Будешон чашму ҷону дида пурхун.  

 

                                                           
195 Гузин – писандида, интихобшуда  
196 Ҳамл – ҳомилагӣ, дуҷонӣ 
197 Хуршед – маҳу офтоб 
198 Даврон – замон, ҳангом  
199 Ҳидоят – раҳнамоӣ, нишон додан  
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«К-аз ин ҳолат зи ногоҳе хабардор,  

Нагардад он лаини шуму маккор.  

 

Ба зери теғмон 200 яксар дарорад,  

Ба золимон 201 димор аз ҷон барорад».  

 

Зи мӯъҷизҳои он  фарзанди мақбул,  

Набуд аз бешу камшон ҳеҷ маъқул.  

 

Ҳам охир з-он ба ғаммозе 202 хабар шуд,  

Чунин гуфташ, ки  «корам мӯътабар шуд.  

 

Равон гардам кунун дар ҳазрати шоҳ,  

Аз он рози хушаш гардонам огоҳ».  

 

Бигуфташ  ин ба худ в-он гаҳ бирафташ,  

Ҳикоят ҷумла бо Фиръун гуфташ.  

 

Чу Фиръун лаин он гӯш кардаш,  

Ба тундӣ ҳамчу дарё ҷӯш кардаш.  

 

Пас он ҷо бо ду-се  сарҳанги айёр,  

Чунин гуфт он лаини габри маккор.  

 

«Ки он фарзандро назди ман оред,  

Варо бо ҳеҷ  кас дам бар наёред!  

 

Гар ин таҳқиқ бошад ҳамчу шерон,  

Кунетон хонаи шон ҷумла вайрон.  

 

Зи мому бобу хешоншон яке тан,  

Набояд зинда мондан мард ё зан!»  

 

                                                           
200 Теғмон – шамшер 
201 Золимон – ситамгар  
202 Ғаммоз – суханчин 
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Зи шоҳи худ чу он габрони хунхор,  

Шуниданд, шод гардиданд аз он кор.  

 

Равон гаштанд аз он ҷумла чун барқ,  

Зи сар то пояшон андар арақ ғарқ.  

 

Қазоро буд Марям бар лаби бом,  

Ситода дидшон бонуи айём.  

 

Саворе чанд маркаб медавонанд,  

Ба пушти бод чун оташ равонанд.  

 

Ба мӯъҷиз дил бидод ӯро гувоҳӣ,  

Аз он ҳолат зи тақдири илоҳӣ.  

 

Ба дил гуфто: «Дареғо аз бародар,  

Давид аз бому омад назди модар!»  

 

Чунин гуфташ ба модар: «Зуд биштоб!  

Чӣ бояд кард, моро, чора дарёб!  

 

Ки Фиръун гашт аз ин ҳолат хабардор,  

Дареғ аз хонумони мо ба як бор.  

 

Чӣ чора, чобошон ин дам дароянд,  

Ба мо як дастбурдӣ во намоянд».  

 

Ба хона-дар набуд он лаҳза Имрон,  

Ба гилкорӣ буд ӯ ғамгину ҳайрон.  

 

Чу Йӯхевед шунид, аз ҳуш рафташ,  

Ту гӯӣ сабру ақлу ҳуш рафташ.  
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Андохтани модар Мусо  

алайҳиссаломро дар танӯр  
 

 

 

 

 

Танӯре будаш андар хона сӯзон,  

Миёни он  танӯр оташ фурӯзон 203.  

 

Калими тифлро 204 монанди исфанд 205,  

Рабудаш модар андар оташ афканд.  

 

Дар он буд ӯ,  ки сарҳангон 206 расиданд,  

Кушоданд он дару дар вай давиданд.  

 

Ба хона дар талаб карданд бисёр,  

Надиданд, кӯдак он ҷо ҳеҷ дайёр.  

 

Қавӣ 207 гарм омаданд он нобакорон 208,  

Вале чун як шуданд он хоксорон.  

 

Басе ҷустанд, чун касро надиданд,  

Шитобон назди Фиръун раҳ буриданд.  

 

 

                                                           
203 Фурӯзон – дурахшон, тобон  
204 Тифл – кӯдак, бачаи хурдсол 
205 Исфанд – ҳазорисфанд, як навъ гиёҳи худрӯй  
206 Сарҳанг – сардори лашкарон, ҳамчун полковник  
207 Қавӣ – зӯр, бақувват, пурзӯр  
208 Нобакор – нокас, бадкирдор 
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Бирафтанд ҳамчу як дар пеши Фиръун,  

Фурӯ209 пошида сарҳангони малъун.  
 

Ба ӯ гуфтанд: «Аё шоҳи  сарафроз!  

Хилофи 210 дида гуфт, он марди ғаммоз.  
 

Талаб кардему гуфтем: «Ин дурӯғ аст,  

Бағоят бас дурӯғи бефурӯғ 211 аст.  
 

Дурӯғ  аст ин  ҳикоят то  бидонӣ,  

Бимонӣ шодмон дар комронӣ!»  
 

Чу бишнидаш аз эшон, тунд бишуд шоҳ,  

Бигуфто пас ба ҷаллодони даргоҳ:  
 

«Ки ин ғаммозро 212 бар по нишонед,  

Зи теғам бар сараш гавҳар фишонед.  
 

Ки то нодида кас дигар нагӯяд,  

Ба ҳарза 213 роҳи ин ҳазрат 214 напӯяд».  
 

Чу ҷаллодон зи Фиръун  он шуниданд,  

Ба мӯ ғаммозро берун кашиданд.  
 

Ба пеши дар бикуштандаш ба зорӣ,  

Зи ғаммозӣ шуд ӯро растагорӣ 215.  

 

Фикандандаш ба зорӣ дар сари роҳ,  

Зи ғаммозӣ забонаш гашт кӯтоҳ.  

 

                                                           
209 Фурӯ – сар то сар гуфтан  
210 Хилоф – зид рафтан, баръакс рафтан  
211 Бефурӯғ – номақбул, дурӯғ  
212 Ғаммоз – суханчин 
213 Ҳарза – беҳуда, сафсата  
214 Ҳазрат – даргоҳ, остона  
215 Растагорӣ – халосшуда, наҷотёфта  
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Ки то бинад бародар дар чӣ ҳол аст,  

Чӣ  гуна ахтараш 216 андар вубол 217 аст.  

 

Ба хушкӣ бар чу моҳӣ метапидаш,  

Зи ногаҳ чун дар он хуш -хуш бидидаш.  

 

Танӯри нор 218 бо гулзор гашта,  

Раёҳинаш зи сар боло гузашта.  

 

Назар кардаш ба модар гуфт: «Модар,  

Биё, бингар замоне сунъи Акбар! 

 

Яқутиэлро бин дар дили нор,  

Шуда оташ бар ӯ райҳону гулзор».  

 

Зи Марям чунки бону он шунидаш,  

Биҷаст аз ҷойю фарзандро бидидаш.  

 

Чу он оташ бидидаш ҷуфти Имрон,  

Бибурдаш саҷда аз баҳри ҷаҳонбон.  

 

Ба амри кирдигори поки бечун 219,  

Баровардандаш аз гулзор берун.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Ахта – бахту иқбол 
217 Вубол – гуноҳ 
218 Нор – оташ 
219 Бечун – бечаро 
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Ниҳодани Каллимулоҳро  

дар сандуқ  ва ниҳода  

шудани ӯ дар дарёи Нил  

 
 

 

 

Ба Марям он гаҳе модар бифармуд:  

«Ки моро кард бояд чорае зуд.  

 

Набояд бомдодон бори дигар,  

Биоянд он ҷафокорони 220 мункар.  

 

Ки моро ин лаъинон дар каминанд,  

Набояд ногаҳе ӯро бубинанд.  

 

Ба зери  теғамон 221 ғофил дароранд,  

Ба як соат димор аз мо бароранд».  

 

Чу аз модар шунид он, зор бигрист,  

Чунин гуфтем: «Акнун чорааш чист?  

 

Ба сандуқе ниҳемаш»,  –  гуфт модар,  

«Дарандозем дар ғарқобаш андар».  

 

Зи бону чун, ки Марям он шунидаш,  

Ба ҷуз ин чораи дигар надидаш.  

 

Ҷигар пурхун яке сандуқ маҳкам,  

Биоварду ниҳодаш пеш дар дам.  

                                                           
220 Ҷафокорон – золимон, ситамкорон  
221 Теғ – шамшеру ханҷар  
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Сари сандуқро аз ҳам кушоданд,  

Калимуллоҳро 222 дар вай ниҳоданд.  

 

Ба қир 223 андар гирифтандаш тамомат,  

Гирифтанд як дам он гаҳ истиқомат.  

 

Сари  сандуқро маҳкам бубастанд,  

Пас он гаҳ ҳар ду дар мотам нишастанд.  

 

Ки то зангии шаб 224 рухсора бинамуд,  

Сияҳзоғи замона бол бикшуд.  

 

Бибурдандаш шитобон дар лаби Нил,  

Фикандандаш 225 ба об андар ба таъҷил.  

 

Ба зорӣ он замон чун бозгаштанд,  

Наҳуфта бо ситам ҳамроз гаштанд.  

 

Нахуфтанд он шаб аз фарёду нола,  

Бубаста ашкашон бар рух чу лола.  

 

Ҳамегуфтанд: «Эй, аз мо  бурида,  

Чу мурғе аз қафас ногаҳ парида!  

 

Ба дасти хеш барбодат бидодем,  

Ба ҷои тангу торикат ниҳодем.  

 

Чунин бедод бо фарзанди худ кас,  

Накарда, Қодиро, фарёди мо рас!. ..  

 

                                                           
222 Калимуллоҳ – ба маънои Мӯше Рабейну 
223 Қир – моддаи равғанмонандӣ сиёҳ ва часпак  
224 Зангии шаб – шуои офтоб ё маҳтоб  
225 Фикандан – ба ҷойе монондан  
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Чунон ганҷе 226  ба мо додӣ ту ногоҳ,  

Сазои 227 маснаду228 андархӯри ҷоҳ.  

 

Надонистем, ки чунаш гӯш дорем,  

Вале чун ганҷро хомӯш дорем.  

 

Зи бод омад, фикандем андар обаш,  

Чухокемон хазину дил пуроташ.  

 

Ҳамесӯзему акнун чорае нест,  

Чу мо саргаштаю дилпорае нест».  

 

Басе зорӣ ҳамекарданд бо ҳам,  

Гузин Йӯхеведу озода Марям.  

 

Чу субҳи содиқон бинмуд дандон,  

Ҷаҳон аз шавқи он шуд шоду хандон.  

 

Равон шуд зуд Марям бар лаби Нил,  

Ниҳон бугзид кунҷе дар буни 229 мил 230.  

 

Нишасташ оҷизу ғамхору гирён,  

Дилу ҷону ҷигар гардида бирён.  

 

Зи дида  об меборид дар бар,  

Шуда аз оби миҷгон ҷомааш тар.  

 

Ба фикр андар, ки чун бошад саранҷом,  

Чи хоҳад шуд  аҳволи гуландом?  

                                                           
226 Ганҷ – хазинаи тилло, нуқра ва ҷавоҳирот  
227 Сазо – лоиқ, шоён 
228 Маснад – тахт 
229 Бун – таг, зер  
230 Мил – масофат 
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Ба зорӣ бо дилаш мегуфт ҳар дам:  

«Даруни модарам чун бошад аз ғам?  

 

Аз ин ҳолат чу бобом боз донад,  

Яқин донам,  ки ғам кораш биронад».  

 

Ҳамегуфту ҳамеборид парвин 231,  

Ба зорӣ ҳар дам аз миҷгони хунин.  

 

Ҳаме кандаш ба нохун барги насрин 232,  

Шуда бар ҷони худ якбора дар кин 233.  

 

В-аз он сӯ модараш дар хона мадҳуш 234,  

Намекарде даме аз нола хом уш.  

 

Ҳаме гуфто: «Мабодо бе ту модар,  

Фикандӣ дар  дилам сад гуна озар.  

 

Иллоҳӣ бе ту ҳам дигар замоне,  

Мабодо андар ин гетӣ амоне!  

 

Чӣ дард аст ин, чӣ дард аст, ин чӣ дард аст?  

Ба олам дарди ман, донам, ки фард 235 аст.  

 

Худовандо, ба фазлат 236 чорае соз.  

Дилу ҷони маро з -ин ғам бипардоз!  

 

Ту аллому алиму дастгирӣ,  

Бимиронӣ, вале ҳаргиз намирӣ.  

                                                           
231 Парвин – ашк 
232 Насрин – гули сафеди хушбӯй  
233 Кин – кина, душмане ки дар дил бошад  
234 Мадҳуш – беҳол, парешон, бехуд  
235 Фард – якка ягона  
236 Фазл – неккирдорӣ, нек  
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Муродамро зи лутфи худ баровар,  

Зи нав шохи умедам дар бар овар.  

 

Надорам ёру ёвар ҷуз ту ман кас,  

Ба раҳмат, Қодиро, фарёди ман рас».  
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Бемор шудани духтари  

Фиръун ва рафтан дар субҳ  

ба ғусл 237 кардан дар Нил  
 

 

 

 

Қазоро духти Фиръун гашт бемор,  

Ба ранҷи бад шуд он духтар гирифтор.  

 

Падар чун дид он ҳолат, битарсид,  

Табибон ҷамъ карду боз пурсид:  

 

 «Чӣ бошад, эй сарон 238 тадбири ин кор?  

Ба бад ранҷа бишуд духтар гирифтор.  

 

Агар фориғ 239 шавад зуд ӯ аз ин ранҷ 240,  

Басе бахшам шуморо гавҳару ганҷ 241«.  

 

Табибон чун зи Фиръун он шуниданд,  

Яке дар водии фикрат давиданд.  

 

Дар он андеша чун як лаҳза буданд,  

Пас он гоҳе лаб аз ҳам баркушуданд.  

 

Чунин гуфтанд бо Фиръун, ки: «Эй шоҳ,  

Зи рӯят дур бодо чашми бадхоҳ.  

                                                           
237 Ғусл – оббозӣ 
238 Сарон – табиб 
239 Фориғ – озод, хуш ва ба роҳат будан 
240 Ранҷ – беморӣ, касалӣ, дард  
241 Ганҷ – хазинаи тилло, нуқра ва ҷавоҳирот  
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Чӣ ранҷ аст ин, давое дорад осон,  

Набояд буданат, шоҳо, ҳаросон 242.  

 

Ҳаме бояд ба Нил 243 андар чиҳил рӯз,  

Занад ҳар субҳ 244 ғӯте 245 он дилафрӯз.  

 

Ки то  ранҷаш  ба об андар бирезад,  

Вагарна бар танаш ҳар мӯй бирезад».  

 

Чун он бишнид, Фиръун шодмон шуд,  

Ду дасташ ҳамчун дарё дурфишон шуд.  

 

Чу дандонаш ба роҳи нек таълим,  

Басе бахшид эшонро зару сим.  

 

Зи аспу бадраю 246 ташрифу247 динор 248,  

Фаровон додшон инъоми бисёр.  

 

В-аз он ҷо рафт Фиръун пеши духтар,  

Ба духтар гуфт: «Эй бонуи кишвар!  

 

Махӯр ғам з -он, ки дардатро даво зуд,  

Ба даст омад маро, шуд кор мавҷуд.  

 

Чиҳил рӯзат ба Нил андар саҳаргоҳ,  

Фурӯ бояд шудан фарзанди дилхоҳ.  

 

                                                           
242 Ҳаросон – тарсон, дар тарс афтода 
243 Нил – дарёи Нил ба Мисраим 
244 Субҳ – вақти сафед шудани рӯз  
245 Ғӯт – оббозӣ даромадан  
246 Бадра – ҳамёни тангаву тилло  
247 Ташриф – ҷома пӯшонидани подшоҳ  
248 Динор – пули тиллоӣ 
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Ки то фориғ шавӣ з -ин ранҷи матқол 249.  

Кушояд дар сарат давлат пару бол».  

 

Чу духтар аз падар он мужда 250 бишнид,  

Аз он дилшод шуд, хуш -хуш бихандид.  

 

Ситоиш кард бар Фиръун, ки «Эй боб 251,  

Муродат бод ҳосил дар ҳама боб!  

 

Саодат ёр бодат то ба ҷовид,  

Бимонӣ то бувад даврони хуршед!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
249 Матқол – дарди бад 
250 Мужда – хабари хуш 
251 Боб – падар 
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Рафтани духтари Фиръун  

ба Нил ва берун овардани  

сандуқи Калимуллоҳ  
 

 

 

 

В-аз он пас мешуде ҳар субҳ дар Нил,  

Чу аз Нилаш буде мақсуд 252 ҳосил.  

 

Чу рӯзе чанд аз ин ҳолат басар шуд,  

Ба рӯзи чорумин дар Нил дар шуд.  

 

Яке сандуқе кeчак 253 дид дар об,  

Саҳаргоҳ буду метобид маҳтоб.  

 

Шитобон рафту дар сандуқ зад даст,  

Бизад сандуқу аз дасташ бадар 254 ҷаст 255.  

 

Чу ранҷи бад 256 буд ӯро з-он чу моҳӣ,  

Ҷаҳид аз чангаш аз сунъи илоҳӣ.  

 

Чу духтар дид он қудрат, аҷаб монд,  

Пас он ҷо доягонро пеши худ хонд.  

Бар эшон рози он сундуқро боз,  

Фурӯ гуфт он санам з -анҷому257 оғоз.  

 

                                                           
252 Мақсуд – хоҳиш ва орзу карда шуда, орзу  
253 Кечак – майда 
254 Бадар – берун баровардан  
255 Ҷаст – аз об баровардан  
256 Ранҷи бад – дарди бад 
257 Анҷом – охир 
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Аз ӯ чун доягон 258 посух 259 шуниданд,  

Сазовораш саноҳо 260 баркашиданд.  
 

Бар ӯ гуфтанд: «Аё  бонуи офоқ 261! 

Бимонӣ то бувад айвону шаш тоқ!  
 

Аҷаб, гар з-он дар ин сандуқ пуре 262,  

Набошад, менамояд чун қабуре.  
 

Магар огоҳ наӣ з -ин зулму бедод,  

Ки бобат мекунад, эй сарви озод.  

 

Ҳар он к -аз насли Яъқуби сарафроз,  

Писар зояд наёбад хуррамӣ боз.  

 

Зи бими 263 бобат он фарзандро зуд,  

Ҳалокаш 264 мекунанд аз баҳри бебуд.  

 

Ба Миср андар чунин зулме ниҳодаст,  

Дари ғам бар бани эъбар кушодаст.  

 

Мар 265 ин сандуқ, ки аз пешат равон аст,  

Ҳақиқат аз бани Яъқубиён аст ».  

 

Чун ин аз доягон бишнид духтар,  

Вуҷудаш гашт чун дарёи озар.  

 

Пас он ҷо доягонро гуфт: «Агар ман,  

Ба чанг орам мар ин сандуқи душман.  

  

                                                           
258 Доя – зане ки тифлро аз матн берун меорад  
259 Посух – ҷавоб 
260 Сано – шукр ва сипос  
261 Офоқ – уфуқ 
262 Пур – писар 
263 Бим – тарсу ваҳм  
264 Ҳалок – нобуд кардан, куштан  
265 Мар – моро 
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Агар тифле дар он бошад, чу ҷонам,  

Ба ширу шакар ӯро парваронам!»  

 

Чу гуфт ин, ҳамла бурдаш бори дигар,  

Бар он сандуқ бари он моҳпайкар.  

 

Ба амри Ҳақ  чу дар сандуқ зад даст,  

Дарози дасти ӯ шуде араз шаст 266.  

 

Зи ҷодигар наҷунбид он зи пешаш,  

Кашид он моҳлиқо дар пеши хешаш.  

 

Баровард он гаҳе хандонаш аз об,  

Мар он сарви сиҳӣ аз амри Ваҳҳоб 267.  

 

Зи сунъи кирдикори поки акрам,  

Ҷудо шуд ранҷи бад з-ӯ зуд дар дам.  

 

Чу худро пок дид, ӯ шодмон шуд,  

Бар он сандуқ беҳад меҳрубон шуд.  

 

Ба дасти ходимон 268 сандуқро дод,  

В-аз он ҷо шуд ба сӯи хона дилшод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
266 Шаст – тез, чобук 
267 Ваҳҳоб – номи Худо  
268 Ходим – коркун 
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Хабар додани Марям  

модарро аз беруновардан  

Калимуллоҳро аз об  
 

 

 

 

Чу ин сир дид Марям, шодмон шуд,  

Шитобон ҷониби модар равон шуд.  

 

Зи шодӣ ҳамчун гул Марям шукуфташ,  

Бари модар шуду аҳвол гуфташ:  

 

«Ки  ё модар дилатро шодмон дор!  

Ки бахти хуфта 269 гашт аз хоб бедор.  

 

Яқутиэлро кораш муаззам,  

Бишуд, эй модар, аз тақдири акрам 270.  

 

Аё модар, зи Нилаш духти Фиръун,  

Ба сандуқ андарун бурдаш ба берун.  

 

Ба дасти ходимони 271 худ супурдаш,  

В-аз он ҷо пас ба сӯйи хона бурдаш.  

 

Намедонам, ки акнун чист ҳолаш,  

Бихоҳам рафт то бинам ҷамолаш 272».  

 

                                                           
269 Бахти хуфта – бахти хобида  
270 Акрам – карим 
271 Ходим – хизматгор  
272 Ҷамол – хушрӯйӣ, зебоӣ, ҳусн 
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Бигуфт ину берун омад зи хона,  

Ба сӯйи қасри духтар шуд равона.  

 

Чу Марям бар дари айвон расидаш,  

Зи дарбонон касе бар дар надидаш.  

 

Зи човушон паси дар дид холӣ,  

Дурун рафт аз дари он қасри олӣ .  

 

В-аз он ҷо дар ҳарам оҳиста дар шуд ,  

Ситора ҷумла сар то по назар шуд .  

 

Сари сандуқро бикшод духтар ,  

Чу Марям по ниҳод андар  ҳарам 273 дар.  

 

Зи ногаҳ андар он сандуқ дидаш,  

Бишуд мадҳушу ақл аз сар паридаш.  

 

Гузин 274 нуре бидид аз нури Субҳон,  

Миёнаш кӯдаке чун моҳи тобон.  

 

Зи нури рӯйи он хуршеди равшан,  

Даруни хона  шуд якбора гулшан.  

 

Ту пиндори 275 қамар 276 рухсор бинмуд,  

Ба шаб занги сиёҳ аз даҳр бирбуд.  

 

Ва ё хуршед сар барзад зи ховар 277,  

Алам боло кашид аз амри Довар.  

                                                           
273 Ҳарам – ҷое, ки даромадан манъ мебошад  
274 Гузин – сазовор, лоиқ, муносиб  
275 Пиндор – тахмин 
276 Қамар – маҳ  
277 Ховар – самте, ки офтоб дар он ғуруб мекунад  
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Дуруни хона шуд ҷаннат зи рӯяш,  

Зи тоби чеҳраю аз рангу бӯяш.  

 

Дар аввал буд он кӯдак гирён,  

Ба сандуқ мебинолид шир гӯён.  

 

Чу рӯйи духтари Фиръуни дун дид,  

Зи ҳам бикшод лаб, хуб хуш бихандид.  

 

Чу он духтар чунон хандон бидидаш,  

Ба ҷон меҳри яқутӣ баргузидаш.  

 

Бигуфто духти Фиръун дояро зуд,  

«Бидеҳ шираш, ки гардад шоду хушнуд.  

 

Бирафт он доя шираш дод дардам,  

Нахӯрд он ифтихори насли одам.  

 

Даромад дояи дигар ба пешаш,  

Ки то сокин 278 кунад аз шири хешаш.  

 

Надодаш шири ӯ ҳам дар даҳон роҳ,  

Шуданд он доягон з -ӯ дасткӯтоҳ.  

 

Ба навбат доягон чандон ки буданд,  

Бар ӯ пистон якояк баркушуданд.  

 

Ду лаб бо якдигар маҳкам ниҳод ӯ,  

Дар ӯ пистони касро роҳ надод ӯ.  

 

Дар охир дояи пурмакру огоҳ,  

Даромад ҳамчун шайтон, зад бар ӯ роҳ.  

                                                           
278 Сокин – ором 
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Ба зӯраш дар даҳон пистон бимолуд,  

Даҳонашро ба шири худ биёлуд.  

 

Зи шири ӯ забонаш чунки тар шуд,  

Басе фарёд зад, аз худ бадар шуд.  

 

Чу бонуро аз он ҳолат хабар шуд,  

Аз он меҳнат дилаш зеру забар шуд.  

 

Бигуфто доягонро чораи кор,  

Чӣ бошад баҳри ин фархунда дидор?  

 

Аз ӯ Марям шунид ин шодмон шуд,  

Хиромон 279 ҷониби тахташ равон шуд.  

 

Замин бӯсид Марям пешаш он гоҳ,  

Бигуфто: «Гар диҳад фармон маро шоҳ.  

 

Ба ҷое дояе аз насли Яъқуб,  

Ҳамедонам зане бугзидаю хуб.  

 

Гарам фармон диҳӣ, дам барнаёрам,  

Равам, зудаш дар ин ҳазрат биёрам.  

 

Бувад шоҳо магар покиза  шираш,  

Зи амри Ҳақ  бигардад дилпазираш».  

 

Зи Марям чун шунид ин духти Фиръун,  

Зи шодӣ рафташ аз дил ғам ба берун.  

 

Навозиш кард Марямро, ки биштоб!  

Равон  шав дар паяш чун тири пуртоб 280.  

 

                                                           
279 Хиромон – хабари хуш 
280 Пуртоб – бо рӯи дурахшон  
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Биёр он дояро дар пеши тахташ,  

Аз он хандон шавад шӯрида бахташ.  

 

Чу бишнид он зи хотуни замона,  

Равон шуд Марям онгаҳ сӯйи хона.  

 

Ба модар гуфт Марям шоду хандон:  

«Бимонӣ то бувад нӯҳ чархи гардон.  

 

Муроди мо ки мебоист Ҷаббор ,  

Баровардаст чу гул аз гулбуни хор.  

 

Бирафтам дар сарои шоҳзода,  

Бидидам нури чашматро кушода.  

 

Ба гирдаш доягон истода бисёр,  

Занони мисриён берун зи ушмор 281.  

 

Ба навбат шир медоданд яксар,  

Нахӯрд ӯ шири кас аз амри Довар .  

 

Шитобон пеш рафтам сӯи он моҳ,  

Бибӯсидам замин дар пеши хиргоҳ.  

 

Бедӯ гуфтам, ки ҷое дояҳе ҳаст,  

Ҳам аз Яъқубиён озодае ҳаст.  

 

Агар фармон диҳӣ, ӯро биёрам,  

Сар аз амри ту, шоҳо барнадорам».  

 

Чу бишнид ин зи ман он моҳи саркаш,  

Навозиш карду гуфто ҳамчу оташ.  

                                                           
281 Ушмор – шумор 
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«Биёр он дояро наздики ман зуд,  

Биёбам ман магар з -ӯ кому мақсуд.  

 

Аё модар, кунун бархез дилшод,  

Биё бо ман бари он сарви озод».  

 

Чун он модар шунид, дар дам равон шуд,  

Паяш он хисрави хубон давон шуд.  

 

Чунон то қасри он шоҳ дарафтанд,  

В-аз он ҷо назди он озода рафтанд.  
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Рафтани модари  

Калимуллоҳ 

 ба пеши духтари Фиръун 
 

 

 

 

Зи дар чун ҳарду по андар  ниҳоданд,  

Саломе ҳарду бар шаҳзода доданд.  
 

Чу бишнид ӯ, ҷавоби нармшон дод,  

Баромад аз дили шаҳзода фарёд.  
 

Навозиш 282 карду шонро назди худ хонд,  

Пас он гаҳ додшон фарзанду биншонд.  

 

Ба бар дар ҳамчу ҷон модар гирифташ,  

Дарун аз шавқи ӯ озар гирифташ.  

 

Бидодаш ширу хӯрд, ӯ шодмон шуд,  

Зи рӯяш партави нуре аён шуд.  
 

Чун он ҳолат дидаш духти Фиръун,  

Навозиш кардаш аз андоза берун.  
 

Пас он гаҳ ҳамчу сарв 283 озод бархост,  

Ба ташрифаш 284 зи сар то по биёрост.  

 

Муайян кард як динор ҳар рӯз,  

Диҳанд ӯро зи чанги 285 он дилафрӯз.  

                                                           
282 Навозиш – меҳрубонӣ, дилҷӯӣ  
283 Сарв –  дарахти махрутшакли ҳамеша сабзу қадбаланд  
284 Ташриф – пулу ҷома додан 
285 Чанг – панҷаи даст 
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Супурд он ҷо ба ӯ фарзанди ӯро,  

Чароғи дидаю дилбанди ӯро.  
 

Бигуфт: «Акнун хиромон сӯйи хона,  

Бувад ин нури чашмамро равона.  
 

Вале мебоядаш ҳар бомдодон,  

Биёри назди ман хандону шодон.  
 

Ки то равшан шавад з -ӯ чашму ҷонам,  

Ғаму андеша аз хотир биронам.  
 

Аз он фар чунки шуд гети ба комаш,  

Ҳам андар лаҳза Мусо кард номаш.  
 

Бар он маънӣ, ки аз обаш кашидам,  

Зи иқболаш зи ранҷурӣ раҳидам.  
 

Пас он  гаҳ дод Марямро басе зар,  

Зи динор в-аз дирам 286 кардаш тавонгар.  
 

Зи дидори набӣ чун гул шукуфтанд,  

Сано гуфтанду шодон раҳ гирифтанд.  
 

Ба сӯйи хона ҳарду шод рафтанд,  

Зи андӯҳи замон озод рафтанд.  
 

Даруни хона-дар шодӣ намуданд,  

Кулоҳи 287 давлат аз даврон рабуданд.  
 

Маҳи сӣ рӯз доим гоҳу бегоҳ,  

Бибурданд набиро сӯи он моҳ.  
 

Чу даҳ моҳи дигар з -он ҳол бигзашт,  

Набиро умраш аз як сол бигзашт.  

 

                                                           
286 Дирам – пул, танга, пули нуқра  
287 Кулоҳ – тоҷ 
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Хабар додани ҷосусон 288 

Фиръунро аз ҳоли  

Калимуллоҳ  
 

 

 

 

«Хабар бурданд ҷосусон бари шоҳ,  

Бикарданд шоҳро з -он ҳолат огоҳ .  

 

Ки: фарзанде чу хуршеди дилафрӯз,  

Ба ҷон мепарварад духтат 289 шабу рӯз.  

 

Надида мисли ӯ дигар замона,  

Набинад низ ҳам то ҷовидона.  

 

Надорад духтарат бе ӯ қароре,  

Аҷаб афтода духтарро шикоре ».  

 

Чу Фиръун он ҳикоятро аз эшон,  

Шунид ӯ, дил шудаш аз ғам  парешон.  

 

Чунон гуфто, ки: «Духтамро бихонед,  

Халоиқро 290 зи дар берун биронед».  

 

Давиданд ходимон 291 чанде чу озар 292,  

Шитобон дар пайи он моҳпайкар 293.  

 

                                                           
288 Ҷосус – хабардиҳандаи аҳвол  
289 Духт – духтар  
290 Халоиқ – халқ, мардум  
291 Ходимон – хизматгорон 
292 Озар – оташ 
293 Моҳпайкар – моҳрӯй 
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Дароварданд зудӣ аз дараш боз,  

Хиромон шуд бари  тахт он сарафроз.  

 

Басе бар ҷони Фиръун офарин хонд,  

Навозиш  карду шоҳаш пеш биншонд:  

 

«Раво бошад, ки чандин гоҳу бегоҳ,  

Туро парвардае бошад зи бадхоҳ.  

 

Биёрӣ, то бубинам рӯйи ӯро,  

Бидонам чист яксар хӯйи ӯро ».  

 

Чу бишнид  он санам 294,  гуфт: «Эй хирадманд,  

Карам 295 кун, даргузар аз ҷурми 296 фарзанд!  

 

Яқин 297 донам итобат 298 ҷумла бар ҷост,  

Гунаҳкораш, агар бахтам чунин хост.  

 

Пас он гаҳ ҳоҷиберо гуфт дардам,  

Ки Мусоро биёвар шоду хуррам ».  

 

Равон гаштанду  оварданд зудаш,  

Дамодам бахт ёрӣ менамудаш.  

 

Даровардандаш аз дар шоду хандон,  

Ҷавоҳир 299 гирди ӯ бинмуда дандон.  

 

Зи рӯяш  нур бар мешуд бар афлок,  

Бишуд ҳайрон дар ӯ Фиръуни нопок.  

                                                           
294 Санам – ёр, дилбар  
295 Карам – кушодадастӣ, ҷавонмардӣ  
296 Ҷурм – гуноҳ, айб 
297 Яқин – бешак, бешубҳа  
298 Итоб – маломат, ғазаб, хашм  
299 Ҷавоҳир – ҷавоҳир, гавҳар 
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Зи дасти ҳоҷибон 300 дурдона 301 бистод,  

Ба дастони адаб пеши падар дод.  

 

Пас он гаҳ кофир 302 андар бар гирифташ,  

Ва з-он сурат ҳаме омад шукуфташ.  

 

Нишаст андар бари он габри малъун,  

Фаровон  бӯсааш мекард Фиръун.  

 

Мурассаъ буд риши ӯ зи гавҳар,  

Ниҳодаш бар лаби он шоҳи ховар.  

 

Набиро шуд зи риши ӯ маломат,  

Бикард ӯ панҷа бар ришаш ҳаволат.  

 

Бизад дар  риши Фиръун даст ногоҳ,  

Қавӣ бигрифт риши габри гумроҳ.  

 

Биҷунбонид то аз бун барорад,  

Сари он бадгумон бар хун гуморад.  

 

Зи ҳайбат ранги он малъум бигардид,  

Чу дид он зарбати маҳкам, битарсид.  

 

Буд андар ҳазрати он  габри 303 маъюб,  

Шуъайби сарвару Билъому Айюб.  

 

Ба пеши тахти ӯ биншаста буданд,  

Камарҳо баҳри  хизмат баста буданд.  

 

                                                           
300 Ҳоҷиб – дарбон 
301 Дурдона – нури дида  
302 Кофир – бедин 
303 Габр – оташпараст 
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Бар эшон гуфт Фиръун ин ҳикоят:  

«Ба ман карданд доноён ривоят.  

 

Яке фарзанд падид ояд, ки тахтат,  

Бигардад, з-ӯ шавад шӯрида бахтат.  

 

Аҷаб гар нест ин фарзанди дилхоҳ,  

Ки доноён маро гуфтанд сарроҳ.  

 

Ба Фиръун гуфт Билъом: «Эй ҷаҳонгир,  

Бубояд куштан ӯро, нест тадбир».  

 

Аюб аз неку бад чизе нафармуд,  

Аз он шуд мубтало, рангаш биафзуд.  

 

Шуъайби номдор гуфто: «Нашояд,  

Бирезӣ хуни ӯ, сахтат бад ояд.  

 

Надонад ин писар, к -андар чӣ кор аст,  

Сар аз дасташ надонад, тифли зор аст.  

 

Ба ҳайвоне кунун  мемонад ӯ рост,  

Чӣ донад, ин ки аз дасташ чӣ  бархост.  

 

Намоям сунъате 304,  шоҳо, ҳам акнун,  

Ки то аз дил кунӣ андеша берун.  

 

Ду ташт акнун бифармо то ба пешам,  

Биёранд, то намоям фикри хешам».  

 

Шуъайби номвар он чун бифармуд,  

Ду ташташ пеш бурданд он замон зуд.  

 

                                                           
304 Сунъат – роҳ, равиш, одат 
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Ба таште зар фурӯ кард ӯ бахирвор ,  

Ба дигар ташт кардаш оташ анбор .  

 

Чу тартибе чунон кард он ҳунарвар,  

Набиро бистуд аз Фиръуни кофар.  

 

Миёни ҳар ду ташташ шер биншонд,  

Зи дида духти Фиръун хун ҳамеронд.  

 

Калимуллоҳ ду таште ончунон дид,  

Равон бар ҷониби зар даст ёзид.  

 

Биларзидаш ду даст аз амри Ҷаббор ,  

Будаш андохта андар азал кор.  

 

Ҳамон дам Ҷабраил 305 омад зи ҳазрат,  

Бибурд дар нор дасташро ба қудрат.  

 

Зи оташ сӯхт ангушташ 306,  зи ҷо ҷаст,  

Сари ангуштро андар даҳон хаст.  

 

Зи ангушташ забонаш сӯхт дар дам,  

Зи амри Ҳақ   на бисёр, андаке кам.  

 

Чу Фиръун дид он ҳолат, аҷаб монд,  

Сар аз ҳайрат, даме кофар биҷунбонд.  

 

Аз он фикрат чу он малъун бупардохт,  

Назар бар нури номовар биандохт.  

 

Бар ӯ гуфташ: Шуъайбо 307 ҳар чӣ гуфтӣ,  

Ҳақиқат шуд, ки дур буд, он ки суфтӣ .  

 

                                                           
305 Ҷабраил – Гавриэл ҳамалох 
306 Ангушт – лелаи даст 
307 Шуъайб – Йитро 
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Зи дониш баҳра дорӣ ҳам зи мардӣ,  

Ҳама бар ҷои худ буд он чӣ кардӣ.  

 

Аз он шукрона Фиръуни ситамкор,  

Бидодаш ҳадяю ташрифи бисёр.  

 

Касе некӣ кунад, зоеъ намонад,  

Ба ӯ рӯзирасон рӯзӣ расонад.  

 

Дар он рӯзе, ки пеши духти Фиръун,  

Набиро шир дод он наҳси малъун.  

 

Базӯр андар даҳан шираш биполуд,  

Забонашро ба шири худ биёлуд.  

 

Чу Мусоро 308 забон сӯзид аз он нор 309,  

Забонаш пок шуд аз шири мурдор.  

 

Бубурдандаш аз он ҷо ҳоҷибе 310 чанд ,  

Ба пеши модар он фарзанди дилбанд .  

 

Басе шукрона додаш духти Фиръун,  

Зи айвони падар зуд шуд ба  берун.  

 

Чу соле чанд аз ин ҳолат ба сар шуд,  

Ҷамолаш акси хуршеду қамар шуд.  

 

Кашидаш қомате чун сарви озод,  

Чаман  аз қоматаш мекард фарёд.  

 

Дарун пур шуд зи илмаш ҳамчу дарё,  

Шуде нури ҷамолаш бар сурайё.  

 

                                                           
308 Мусо – Мӯше  
309 Нор – шӯълаи оташ  
310 Ҳоҷиб – дарбон 
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Зи наҳву311 сарфу312 асрори 313 маонӣ 314,  

Набудаш ҳамсаре дар  дурфишонӣ.  

 

Ба Миср андар набӣ машҳур гардид,  

Ба баҳри илм дар маншур 315 гардид.  

 

Зи лашкаргоҳи шоҳ аз миру дарвеш,  

Набуде бо вай ӯро кина дар пеш.  

 

Бишуд умраш баҳори чордаҳ сол,  

Ҷамолаш ҷумла оламро буде фол.  

 

Намемонде касеро дар ғаму бим,  

Ситонде доди мазлумон зи золим.  

 

  

                                                           
311 Наҳв – роҳ 
312 Сарф – харҷ 
313 Асрор – сир 
314 Маонӣ – худписандӣ 
315 Маншур –  фармон ва ярлики подшоҳи барои додани  

    мансаб  
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Рафтани Калимуллоҳ  

ба сӯйи дашт ва  

куштани марди мисриро  
 

 

 

 

Қазо рӯзе берун омад зи хона,  

Сӯйи саҳро ҳаме шуд шодмона .  

 

Яке човуши Фиръун дид аз дур,  

Ситода бар даре бар хеш мағрур 316.  

 

Дурун андар зане дид истода,  

Ба пеши он лайин рӯ баркушода.  

 

Ба зан мегуфташ он малъуни мункар 317,  

Ки шӯят -ку? Куҷо бурд ӯ зи ман сар?  

 

Ишоратҳо ба  дасту дида бо ӯ,  

Ҳаме кард ҳар замон он габри бадхӯ.  

 

Ҷавобаш дод зан, гуфто: ҳам акнун,  

Ба чӣ кор шуд ӯ аз хона берун.  

 

Чу он габр он ҳадис 318 аз зан шунидаш,  

Равон гардид аз он ҷо, раҳ буридаш.  

                                                           
316 Мағрур – худписанд, ҳавобаланд  
317 Мункар – бад, зишт 
318 Ҳадис – сухан, ҳикоят 
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Шитобон мешуд он маҷнуни гумроҳ,  

Калимуллоҳ паяш мешуд чун огоҳ.  

 

Ҳаме омад дар он раҳ шӯйи он зан,  

Даромад ғофил андар пеши душман.  

 

Бидидаш габри дун, гуфто: «Куҷоӣ?  

Чаро субҳе ба гилкорӣ наёйӣ?  

 

Бигуфт ин чӯб кашид бар мискини зор,  

Ҳаме зад бар вай он малъуни Ғаффор 319.  

 

Ҳаме зад сангу чӯбе бемуҳобо 320,  

Намегуфт он лаъин сар чист ё по ».  

 

Калимуллоҳ чу дид он ҳолат аз дур,  

Ба хашм андар бирафт он шери ғаффур.  

 

Бидид ӯро, ки он малъун дамодам,  

Чунонаш мезанад он зарби маҳкам.  

 

Яқин то кушта гардад ӯ ба зорӣ,  

Ки дорад бо занаш дар меҳр ёрӣ.  

 

Чун ӯро кушта бошад, бозгардад,  

Пас он ҷо бо занаш дамсоз гардад.  

 

Набӣ андар паяш зуд аз миён ҷаст,  

Камар дар кини он номеҳрубон баст.  

 

 

 
                                                           
319 Ғаффор – авфкунанда, яке аз номҳои Худо  
320 Бемуҳобо – бераҳм, бериоя 
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Бизад муште чунонаш бар баногош,  

Ки берун рехт мағзаш бар сари дош 321.  

 

Ба як мушт он лаъин аз по даромад,  

Равон аз қолибаш ҷонаш баромад.  

 

Сақат 322 шуд чунки он малъун бархеш,  

Пушаймон шуд набӣ аз кардаи хеш.  

 

Ҳамон дам бодро 323 фармуд Ҷаббор ,  

Бирав, он куштаро дар регаш анбор!  

 

Калимамро бидеҳ аз ғам раҳоӣ,  

Ки дорам бо нишоташ ошноӣ!  

 

Равон шуд бод чун фармон расидаш,  

Ниҳон кард он лаъинро кас надидаш.  

 

Бидид он сунъро фарзанди Имрон 324,  

Бигуфт: «Эй Довари дорои даврон!  

 

Ҳама лутфу карам аз туст моро,  

Барорӣ дуру лаъл аз санги хоро.  

 

Зи фазлу ҷудат, эй донои асрор!  

Бикардӣ бо мани дилхаста дар кор.  

 

Раҳонидӣ маро аз бими бадхоҳ,  

Бигардонидӣ ҳам аз ғафлат огоҳ.  

 

                                                           
321 Дош – хишт 
322 Сақат – паст 
323 Бод – ҳаво 
324 Имрон – Амром 
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Суҷуди Ҳақ  бикард он гавҳари пок,  

Бимолидаш ҷабин бар тахтаи хок.  

 

Чу кардаш саҷда аз баҳри ягона,  

Шитобон рафт аз он ҷо сӯйи хона.  
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Ғаммозӣ 325 кардани ҷосусон 326  

Мусо алайҳиссаломро  

пеши Фиръун  
 

 

 

 

Яке рӯз андар он ҳолат ба сар шуд,  

Миёни шаҳр Мусоро гузар шуд.  

 

Бидид он марди ивриро, ки дирӯз,  

Будаш бирҳонида з -он габри кинтӯз.  

 

Ки як бечораро мезад ба зорӣ,  

Фиканда зери по андар ба хорӣ.  

 

Набӣ дидаш бигуфташ: «Дар чӣ корӣ?  

Зи, дорои ҷаҳон шарме надорӣ?  

 

Чӣ кардаст ӯ,  бигӯ охир гуноҳаш,  

Миёни хоку хун кардӣ табоҳаш?»  

 

Зи гуфти ӯ бад он малъун битундид,  

Чу аз пайғамбар он гуфтор бишнид.  

 

Фиғон бардошт, ки: «Эй қаттоли хунӣ,  

Ба қаттолӣ бағоят зофанунӣ.  

                                                           
325 Ғаммозӣ – суханчинӣ 
326 Ҷосус – хабардиҳандаи аҳвол 
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Бикуштӣ де 327 якеро андар ин дашт,  

Бикардӣ зери регаш, аз ту бугзашт.  

 

Маро куштан ту низ ҳам метавонӣ,  

Агар холӣ шавад, корам биронӣ».  

 

Чу ҷосусони Фиръун он шуниданд,  

Шитобон ҷониби Фиръун давиданд.  

 

Ба Фиръун огаҳӣ доданд аз он роз,  

Чу бишнид он лаъини габри носоз.  

 

Ҳар он, к-ӯ дар замонаш қатл кардӣ,  

Зи гетӣ  ӯ ҳаёташ батл кардӣ .  

 

Ҳақиқат гар варо фарзанд будӣ ,  

Ба теғаш сар зи гардан даррабудӣ .  

 

Ҳам андар дам ба сарҳангон бифармуд:  

Раветон дар пайи қаттол дар з уд .  

 

Ки он қаттолро ҷое биёбед ,  

Ба зиндонаш баред, аз раҳ шитобед!  

 

Чу сарҳангон шуниданд ин зи Фиръун,  

Бирафтанд аз пайи Мусо ба берун.  

 

Ҳам андар лаҳза бигрифтанд зудаш,  

Ки он дар толеи ӯ менамудаш.  

 

Аз он ҷо зуд сарҳангони  шоҳаш,  

Бибурданд ҷониби зиндон зи роҳаш.  

                                                           
327 Де – дина, рӯзи гузашта  
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Ба зиндон андарунаш зуд дар дам,  

Ниҳоданд он лаъинон банди маҳкам.  

 

Зи бешу кам дигар чизе нагуфтанд,  

Ҳама дар пеши дар он шаб бихуфтанд 328.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
328 Хуфтан – хобидан 
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Баровардани Ҷабриел  

Мусоро аз зиндон  
 

 

 

 

Зи шаб як баҳра чун бигзашт ногоҳ,  

Даромад Ҷабриел, он пайки 329 оллоҳ 330.  

 

Зи пеши подшоҳи подшоҳон,  

Хатобахши гуноҳи узрхоҳон.  

 

Саломе бар набӣ дод он сарафроз,  

Бидод ӯро ҷавобаш шери ҳақбоз.  

 

Набиро гуфт он гоҳе, ки «Бархез!  

Чунин шуд амри Ҳақ  з-ин шаҳр бигрез!  

 

Бароят ҷумла дарҳо воз кардам,  

Ба зебоӣ раҳатро соз кардам».  

 

Набӣ гуфт: «Эй расули баргузида,  

Туро Қодир  ба қудрат офарида.  

 

Раво набвад, ки  ман з -ин дар гурезам,  

Ба ноҳақ  хуни човушон бирезам.  

 

Чу Фиръун аз гурези ман бидонад,  

Яке з-ин мувкалон бар ҷо намонад».  

Чу бишнид ин зи Мусо он хирадманд,  

                                                           
329 Пайк – хабарбиёр  
330 Оллоҳ – яке аз номҳои Худо  
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Бигуфташ: «Ке аё,  шаҳбоз, аҳсанд!  

 

Махӯр ғам чун туро худ ман барорам,  

Дар ин зиндон бувад имшаб қарорам.  

 

Бар эшон худ ба шакли ту намоям,  

Пас он ҷо бар фалак боло бароям».  

 

Зи гуфтораш набӣ дилшод гардид,  

Аз он андешаҳо озод гардид.  

 

Дигар раҳ Ҷабриилаш гуфт бишитоб,  

Равон шав дар барам чун тири пуртоб.  

 

Бигуфт ину берун овардаш аз дар,  

Бағафлат дар буданд он қавм як сар.  

 

Суҷуди Ҳақ  бикарду шуд равона,  

Бароҳ андар ҳамешуд бебаҳона.  

 

Ва з-он ҷониб беруни ҳабс 331 дар хоб,  

Буданд он мувакалон 332 аз амри Ваҳҳоб.   

 

Чу субҳи садиқон рухсора бинамуд,  

Ҷиҳон занги сиёҳ аз рӯй бирбуд.  

 

Ҳама он мувакалон бедор гаштанд,  

Ва з-он масти ҳама ҳушёр гаштанд.  

 

Бирафтанд дар сари зиндон далерон,  

Ки, то берун кушандаш ҳамчу шерон.  

 

Гирифтанд ҷумлагеш андар миёна,  

                                                           
331 Ҳабс – зиндон 
332 Мувакалон – посбонон 
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Ки,то берун барандаш ошиқона.  

 

Чу баҳз омад ҳам андар дам бапарвоз,  

Парид аз тоқи зиндон шуд барафроз.  

 

Аз ӯ ҳайрон шуданд эшон саросар,  

Чу диданд ончунон нақше баробар.  

 

Зи зиндон назди Фиръун зуд рафтанд,  

Ба Фиръун он ҳикоят боз гуфтанд.  

  

Бишуд ошуфта Фиръун з -он ҳикоят,  

Ғамаш андар дил омад бениҳоят.  

 

Калимоллоҳ чу рафт аз Миср 333 берун,  

Чу Ҷайҳун 334 шуд равон сӯйи ҳомун 335.  

 

Замин тай карда мешуд зери пояш,  

Худованди Ҷаҳон буд раҳнамояш.  

 

Чу шерон мешуд ӯ дунболи нахчир,  

Паяшро во надиде боди шабгир.  

 

Зи шаб то ними рӯз он хубдидор,  

Чиҳил манзил бирафт аз амри Додор 336.   

 

Набӣ дидаш зи ногаҳ бар сари роҳ,  

Падид омад дарахте бар сари чоҳ.  

 

Бағоят қомате олӣ кашида,  

                                                           
333 Миср – Мицраим  
334 Ҷайхун –дарёи Аму 
335 Ҳомун – саҳро, водӣ, баландӣ, пастӣ  
336 Додор – адолатпеша, одил, яке аз номҳои Худо  
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Ба гардун 337 шоху болаш бардавида.  

 

Ду коҳаш гирд перомун 338 гирифта,  

Ҳазорон гуна гул ҳар сӯ шукуфта.  

 

Калимоллоҳ надонист ин чӣ ҷояст,  

Кадомин сарҳаду обу ҳавояст.  

 

Фарози кӯҳ шуду шохе аз он дор,  

Ба сӯи худ кашид он шери Ҷаббор .  

 

Ниҳодаш зери по як санг бартар,  

Шавад то бар фарози он шаҷар 339 бар.  

 

Бизад даст он гаҳ Мусо андар он шох,  

Ба боло бардавидаш чусту густох 340.  

 

Бар он биншасту кардаш ҷой мухкам,  

Ба зераш обу, боло чархи аъзам.  

 

Муаллақ дар   шаҷар  биншаст дилшод,  

Миёни обу хоку оташу бод.  

 

Ва з-он сӯ дар дили Фиръуни кофар,  

Фитода з-ин сабаб сад гуна озар.  

 

Ҳаме додаш дуруни дил г увоҳӣ,  

Ки ёбад тоҷу тахташ з -ӯ табоҳӣ.  

 

Дигар раҳ ҷамъ кард ахтаршиносон,  

Ки буд ӯ сахт аз он ҳолат ҳаросон.  

Бар эшон гуфт, ки «мебояд бубинед,  

                                                           
337 Гардун – фалак, осмон 
338 Перомун – гирдогирд 
339 Шаҷар – дарахт 
340 Густох – нотарс, ҷасур  
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Сабук бар асби дониш барнишинед.  

 

Ки ун қаттолро аҳвол чун шуд?  

Куҷо рафт ӯ,  чу аз зиндон бурун шуд?»  

 

Чу раммолон шуниданд он зи бадкеш,  

Талаб кардандаш андар ҳикмати хеш.  

 

Дар устурлоб ҳикмат бингариданд,  

Нишонаш бар замин ҷое надиданд.  

 

Ба Фиръун он гаҳе он номдорон,  

Бигуфтанд: К-эй паноҳи шаҳсуворон.  

 

Нишонаш бар замин ҷое ба дидор,  

Намеояд, талаб кардем бисёр.  

 

Миёни осмону обу дарё,  

Дарахте менамояд сахт зебо.  

 

Фарози он шаҷар бар шоду хуррам,  

Хуше биншаста аст ӯ,  фориғ аз ғам.  

 

Ба худ ғам гашт Фиръун: «К-он чӣ ҷой аст»?  

Аз  эшон боз пурсид: «Он чӣ рой аст»?  

 

 

Бигуфтандаш, ки «Он ҷо ҳеҷ доно,  

Надонад, аз  ҷиҳон рафт ӯ ҳамоно.  

 

Нишони он чунон ҷо кас надонад,  

Хирад дар бори ӯ ҳайрон бимонад».  

 

Ба дард омад дили Фиръун аз он ғам,  

Қарору хобу шодӣ шуд аз ӯ кам.  

 

 

 



97 

 

 

Расидани Калимуллоҳ бар  

сари чоҳи Мидён ва   

дидани духтарони Шуъайбро341 
 

 

 

 

Ва з-он ҷониб набӣ чун моҳи тобон,  

Нишаста бар шаҷар рӯ дар биёбон.  

 

Замоне чун гузашт, ӯ дид ногоҳ,  

Баромад тирагарде аз сари роҳ.  

 

Миёни гард беҳад гӯсфандон,  

Падид омад равон аз амри Яздон.  

 

Гирифта рӯйи саҳро кӯҳ то кӯҳ,  

Дамодам мерасид анбӯҳ -анбӯҳ.  

 

Буде оби хӯришшон андар он ҷо,  

Бар он ҷо омаданде ҷоҳу беҷоҳ.  

 

Аз он ҳолат замоне чун ки бигзашт,  

Расиданд гӯсфандон аз дару дашт.  

 

Ба гирди он дарахту  чоҳу кӯҳсор,  

Ба ҷавлон омаданд эшон чу паргор 342.  

 

Паёпай шон шубонон қурби сӣ мард,  

Расиданд бар сари чоҳ чеҳра п ургард.  

 

                                                           
341 Шуайб – Йитро  
342 Паргор – циркул 
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Сари он чоҳ доим баста буде,  

Бар ӯ санге азим 343 афканда буде.  

 

Чиҳил марди шубон он санг ҳар бор,  

Зи ҷо бардоштанде дар гаҳи кор.  

 

Чу аз чоҳ дур карданде мар ун санг,  

Шудешон он гаҳе бо якдигар ҷанг.  

 

Зи баҳри об бо ҳам ҳарбу 344 пайкор 345,  

Бикарданде шубонон субҳи эвор 346.  

 

Ҳар он касро, ки зӯраш беш буде,  

Ҳақиқат навбаташ дар пеш буде.  

 

Булуки 347 хештанро 348 об доде,  

Ба маъвои худ он ҷо рӯ ниҳоде.  

 

Буде он шева доим расми эшон,  

Буданде з -ин  сабаб доим парешон.  

 

Тамомат чорпоёнро чу сероб,  

Бикарданде дигар аз амри Ваҳҳоб.  

 

Бибастанде шитобон чоҳро сар,  

Чиҳил чӯпони пурдил бори дигар.  

 

Чу Мусо дид, гӯсфанон расиданд,  

Ба санг андар замоне бингариданд.  

                                                           
343 Азим – бузург, хело калон  
344 Ҳарб – гурехтан, гурез  
345 Пайкор – ҷанг 
346 Эвор – сафари шабона  
347 Булук – дорои чандин деҳ  
348 Хештан – наздику ақрабо 
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Расиданд аз пайи шон ҳафт духтар,  

Кашида ҳар яке қомат чу ар -ар.  

 

Ба рухшон ҷумла бурқаъ баркашида,  

Зи парда рӯи эшон кас надида.  

 

Шуъайби сарвар эшонро падар буд,  

Ки дар пайғамбарӣ бас мӯътабар буд.  

 

Шубонӣ 349  корашон буде ҳамеша,  

Набуде шон ҷуз ин кирдору пеша.  

 

Чиҳил мард он замон ҳозир набуданд,  

Ки аз ҳам чоҳро сар мекушуданд.  

 

Шуданд он ҷумла  саргардон дар кор,  

Набуд аз одамӣ дар дашт дайёр.  

 

Набӣ дарёфт, ки  эшон дар чӣ коранд,  

Мадад хоҳанд кас ёвар надоранд.  

 

Фурӯ омад набӣ аз  шох бар коҳ,  

Ситода гӯсфандон ташна анбоҳ.  

 

Зи боло сӯи пастӣ печ дар печ,  

Фурӯ омад, нагуфт аз хайру шар ҳеҷ.  

 

Чу андар пеши чоҳ омад фароҳанг,  

Бизад як пушти по дар зери он санг.  

 

Ба қурби сад қадам дар дашт пуртоб,  

Бишуд он гирдасанг аз амри Ваҳҳоб.  

                                                           
349 Шубонӣ – чӯпонӣ 
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Чу он ҳолат шубонон ҷумла диданд,  

Аз он ҳайбат зи ҷо андар рамиданд.  

 

Набӣ аз дасти эшон далв 350 бистонд,  

Пас он гаҳ духтаронро назди худ хонд.  

 

Бигуфто: «Гусфандонтон биёред,  

Ки то аз ҷумла зудтар вогузоред»!  

 

Шуданд он духтарон дилшоду хандон,  

Бибурданд сӯйи чоҳ он гӯсфандон.  

 

Набӣ дар зад ба чоҳ он далвро зуд,  

Ҳам андар лаҳза аз фармони маъбуд.  

 

Ба боло бардавид об аз таки чоҳ,  

Равон шуд ҷӯйҳо ҳар сӯ зи ногоҳ.  

 

Шубонон чунки ин муъҷиз бидиданд,  

Ба хизмат ҷумла дар пешаш давиданд.  

 

Тамомат бӯса бар пояш ниҳоданд,  

Ғанамҳоро 351 пас он гаҳ об доданд.  

 

Равон шуд обҳо чун аз каромат,  

Зи муъҷизҳои он садри имомат.  

 

Шубонон ҷумла  аз ғам во раҳиданд,  

Зи шодӣ далвҳоро бар дариданд.  

 

Шуданд он духтарон з -он ҷо равона,  

Бирафтанд шодмон бар сӯи хона.  

 

                                                           
350 Далв – сатил 
351 Ғанам – галаи гӯсфандон 
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Ба хона духтарон зудӣ расиданд,  

Шуъайби пирро биншаста диданд.  

 

Шуъайб овози фарзандон чу бишнид,  

Ба фикр андар бишуд, з -эшон бипурсид.  

 

Чаро зуд омадед имрӯз яксар?  

Намедонам, ки аз хайр аст ё шар.  

 

Бар ӯ гуфтанд, ки «Ё фикри замона,  

Бумонӣ дар танаъум ҷовидона.  

 

Бари обаш гала ҳамчун ки ҳар бор,  

Бибурдемон зи дашт, эй пири ҳушёр.  

 

Шубононе буданд дигар якчанд,  

Тамомат чил набуданд, эй хирадманд.  

 

Ба дашт андар касе дигар ба ёрӣ,  

Набуд аз мо баромад оҳу зорӣ.  

 

Ҷавони навқате зебо зи ногоҳ,  

Падид омад чу сарве бар сари чоҳ.  

 

Ба зери санг зад як пушти пояш,  

Баромад санги номвар зи ҷояш.  

 

Ба дур афтод аз он ҷо сад қадам беш,  

Пас он гаҳ хонд моро ҷумла дар пеш ».  

 

Ба мо гуфташ: «Ғанамҳотон биёред,  

Дар аввал шуғли худро во гузоред »!  
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Зи мо далв истонд он шерадил мард,  

Мабодо ҳаргиз ӯро дар ҷигар дард.  

 

Якояк пеши ӯ мо саҷда кардем,  

Ба чоҳ мар гӯсфандон пеш бурдем.  

 

Зад андар чоҳ далв он моҳрухсор,  

Ба сунъи Қодиру фармони Ҷаббор .  

 

Аз он чоҳ ончунон обе баромад,  

Ки гуфтемон магар сел андар омад.  

 

Ба ҳар сӯ чашмаҳи зебо равон шуд,  

Баройи дашт бар ҳар ҷо давон шуд.  

 

Ғанамҳоро пас он гаҳ об додем,  

Ба хизмат он гаҳоне рӯ ниҳодем».  

 

Чу пир аз духтарон ин роз бишнид,  

Чу гул бишкуфта шуд, чун ғунча хандид.  

 

Ба сӯйи гӯсфандон рафт дар дам,  

Бар эшон даст бимолид он  муқаддам.  

 

Буданд он гӯсфандон ҷумла сармаст,  

Кушода бар замин аз якдигар даст.  

 

Агарчи чашми ӯ чизе намедид,  

Ба дасти ҳимматаш лекин писандид.  

 

Ба кори он ҷувон яксар аҷаб монд,  

Дигар раҳ  духтаронро назди худ хонд.  
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Бигуфташ духтаронро: «Дар чӣ коред?  

Битозед, он ҷувонро пешам оред!  

 

Ба хоб андар Шуъайб он буд дида,  

Ки меҳмон оядаш як бар гузида.  

 

Зи дидораш ҷаҳон дилшод гардад,  

Бинои дин аз ӯ  бунёд гардад.  

 

Бувад Мусо -Калимуллоҳ номаш,  

Бигардад ҷумлаи даврон ба комаш.  

 

Қадам чун дарниҳад, ӯ аз дараш бар,  

Сабою 352 хумбу 353 дегу коса як сар.  

 

Ҳама рӯйин шавад аз қудрати Ҳақ ,  

Будаш иқрор меовард садақ.  

 

Шабу рӯз ӯ буде дар интизораш,  

Ки ин давлат кай  ояд дар канораш ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
352 Сабо – шамоли форам  
353 Хум – кӯзаи сафолӣ барои нигоҳ доштани об  
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Овардани духтарони  

Шуъайб Калимуллоҳро  

пеши падар  
 

 

 

 

Зи фармони падар он моҳрӯён,  

Калимоллоҳро гаштанд ҷӯён.  

 

Равон гаштанд аз он ҷо зуд ҳар ҳафт,  

Ба дунболи набӣ чун оташи тафт.  

 

Назар аз дур пайғамбар барандохт,  

Бидид он духтаронро, нек бишнохт.  

 

Шитобон пеши пайғамбар расиданд,  

Рухи гулранги хандонаш бидиданд.  

 

Сано 354 гуфтанд бар ҷонаш фаровон,  

Бигуфтандаш, ки «Ё хуршеди тобон!  

 

Дар ин наздик дар ҷоест зебо,  

Замин аз сабза пӯшидаст дебо.  

 

Мақоми мосту мо он ҷо нишинем,  

Бидон, эй номвар, мо з -он замонем.  

 

 

                                                           
354 Сано – шукр ва сипос 
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Яке боб 355 ҳаст моро пир гашта,  

Бар ӯ бисёр соле баргузашта.  

 

Шуъайби сарвар ӯро ном хонанд,  

Аз ӯ асрору маънӣ боздонанд.  

 

Аз ин ҷо чун дар он дам мо  бирафтем,  

Ҳунарҳои латифат 356 боз гуфтем.  

 

Ба сунъи Қодири бечун аҷаб монд.   

Басе бар ҷисму ҷонат офарин хонд.  

 

Ба дидорат кунун ӯро ниёз аст,  

Бибояд зуд шуд, к -ин раҳ дароз аст».  

 

Аз эшон чун Калим 357 он роз бишнид,  

Ба рафтан назди эшон маслиҳат дид.  

 

Аз  он сарчашмаи муъҷиз хирадманд,  

Ба по бархест бар номи худованд.  

 

Бишуд бо духтарон з-он ҷо равона,  

Ҳаме рафтанд ҷумла шодмона.  

 

Бар эшон гуфт Мусо: «Роҳ  кадом аст?  

Бидидан пуштатон бар ман ҳаром аст.  

 

Биандозед бар ман санг бар роҳ,  

Ки ман роҳ барам, шуд қисса кӯтоҳ».  

 

Бигуфтанд он замонаш: «К-эй сарафроз,  

Хирад бодо ҳамеша бо ту дамсоз!  

 

                                                           
355 Боб – падар 
356 Латиф – дилпазир, дилкаш 
357 Калим – Мусо пайғамбар  
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Сар аз фармону амрат бар надорем,  

Чу ҷон хоки раҳатро дӯст дорем ».  

 

Бар он ойин, ки пайғамбар бифармуд,  

Кулӯх андохтанд бар раҳаш зуд.  

 

Баромад як замон, бар ҷо расиданд,  

Ба пеши боби худ хандон давиданд.  

 

Шуъайб овози фарзандон чу бишнид,  

Бағоят шод шуд, з -эшон бипурсид:  

 

Ки «меҳмон ку, ки бас муштоқи ӯем,  

Зи ҷону дил ба васлаш орзуем.  

 

Биёед, то бидонам чист ҳолаш,  

Мабодо ҳаргиз аз давлат заволаш »358.  

 

Чу бишниданд аз ӯ гуфтандаш: «Эй боб,  

Биовардемаш, эй озода, дарёб.  

 

Буруни хиргаҳ 359  инак истодаст,  

Дароремаш, кунунат гар муродаст ».  

 

Бигуфто: «Аз дараш зудӣ дароред,  

Чаро меҳмон ба дар чандон бидоред? » 

 

Даровардандаш аз дар сӯйи хиргоҳ,  

Чунон шуд к -андар ӯ тобон шавад моҳ.  

 

Зи нури рӯйи он хуршедрухсор,  

Мунаввар шуд ҳама хиргоҳ як бор.  

 

 
                                                           
358 Завол – камӣ, нуқсон 
359 Хиргаҳ – ҳавлӣ 
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Ба соат хуму дегу коса яксар,  

Ҳама рӯйин шуд аз фармони Акбар .  

 

Саломе кард бар пири ягона,  

Ки буд ӯ ифтихори он замона.  

 

Шуъайб овози пайғамбар шунидаш,  

Зи шодӣ бар худ аз ҷо барҷаҳидаш.  

 

Гирифт андар бару бӯсид рӯяш,  

Ки буд ӯ солҳо дар орзӯяш.  

 

Нишасту пеши худ биншонд шодаш,  

Ба некӣ ҳар замон мекард ёдаш.  

 

Пас он гаҳ духтареро пир бифармуд:  

«Биёвар суфрае, мо ҳозире зуд»!  

 

Ба фармони падар фарзанд бархост,  

Ба неъмат суфрае зебо биорост.  

 

Зи дар дарбурдаш, он дар пеш бинҳод,  

Сари он суфрашон дар пеш бикшод.  

 

Ба хӯрдан даст бикшоданд дар хон,  

Шуъайби сарвару Мусои Имрон.  

 

Таоме чанд, ки хӯрданд он ду сарвар,  

Бикарданд он гаҳоне шукри Довар.  

 

Ҳаме буданд он ҳам шоду хандон,  

Шуъайби шери Ҳақ-озод мардон.  

 

Ба Мусо гуфт он пири ягона,  

Ки «Бо мо ҳамдамӣ кун ҷовидона.  
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Маро фарзанд бошӣ, беҳ зи  фарзанд,  

Чароғи чашми ман бошӣ, ту дилбанд».  

 

Набӣ чун дид аз ӯ ин дилнавозӣ,  

Сахою ҷуду хулқи сарафрозӣ.  

 

Бар ӯ гуфто, ки: «Эй пири ҷувонбахт,  

Бинои умр бодат доимо сахт.  

 

Саволе дорам, аз хизмат карам кун,  

Дилам хандон чу бӯстони Ирам кун.  

 

Чӣ маънӣ ин ғанамҳои фаровон,  

Ки додат Сонеъӣ пайдою пинҳон?  

 

Ҳар он чизе, ки дорӣ ҷумла бар ҷост,  

Вале мебинамат нақше на зебост.  

 

Надорӣ мард чизе дар шубонӣ,  

Аз ин меоядам дар дил гаронӣ.  

 

Шубононат саросар духтаронанд,  

Ба думболи ғанам ҳар сӯ давонанд.  

 

Ҳақиқат духтар андар парда бояд,  

Чунин саргашта дар водӣ 360 нашояд».  

 

Шуъайб он аз Калимуллоҳ чу бишнид,  

Хирадманди ҷаҳон гуфташ писандид.  

 

Ҷувобаш дод, гуфто: «Эй нури дида,  

Сарафрозу далеру баргузида!  

 

 

                                                           
360 Водӣ – дашту саҳро, сарзамини фарох 
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Ҳақиқат ҳарчӣ гуфтӣ, рост гӯйӣ,  

Талабгори ту будам дар накӯйӣ.  

 

Вале эй номвар, ман кас надорам,  

Фитода инчунин бе хешу ёрам.  

 

Ва дигар ростӣ дар кас набинам,  

Ҳар он, к-ӯро ба ёрӣ баргузинам.  

 

Чу сими носара қалби зарандуд,  

Берун меомаде ӯ ногаҳон зуд.  

 

Ба гетӣ эътимоде нест бар кас,  

Замона меравад оҳиста вопас.  

 

Аз он ман духтаронро бар шубонӣ,  

Биистонидам, эй хуршеди сонӣ».  

 

Набӣ чун гӯш кард он аз хирадманд,  

Писанд омад набиро, гуфт: «Аҳсан 361!» 

 

Ҳадисат, ҳар чӣ гуфтӣ, ҷумла бар ҷост,  

Чу рӯят гуфтаҳоят нағзу зебост.  

 

Вале, эй  номвар, чун Қодири пок,  

Расонид ӯ маро ногаҳ дар ин хок.  

 

Ба меҳмони ту хоҳам буд якчанд,  

Ки то бинам чӣ пеш орад худованд.  

 

Ва дигар чун ба фарзандӣ қабулам,  

Бикардӣ сарвари соҳибусулам.  

 

 

                                                           
361 Аҳсан – некӯтар, аълотар 
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Шубонӣ ман туро бар гӯсфандон,  

Ба танҳоӣ кунам, эй фахри гурдон.  

 

Зи Мусо чун Шуъайби баргузида,  

Шунид ин, шод шуд з -он наврасида.  
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Додани Шуъайб асоро  

ба Мусо алайҳиссалом  
 

 

 

 

 

Асое чанд буд ӯро ба хона,  

Бар он бигзашта рози 362 бекарона.  

 

Ду шаш буд он асоҳоро шумораш,  

Буд он ҳар як зи  савте ёдгораш.  

 

Бифармуд он замон зудӣ ба духтар:  

«Бирав, як аз асоҳо пешам овар !» 

 

Чу духт аз пири доно он шунидаш,  

Шитобон ӯ ба ҳуҷра дар давидаш.  

 

Асое з-он асоҳо зуд бирбуд,  

Бибурдаш он ба пеши номвар зуд.  

 

Ба муъҷиз чун асоро пир дидаш,  

Сиришки 363 ҳасрат аз миҷгон чакидаш.  

 

Ба духтар пир гуфт: «Инро дурун бар!  

Биовар з-он асосҳо якто дигар ».  

 

Зи фармони падар он моҳрухсор,  

Асое рафту овардаш дигар бор.  

                                                           
362 Роз – сир 
363 Сиришк – ашк 
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Ҳамон буд он асо аз амри Ҷаббор ,  

Ки буд ӯ бурда пеши пири ҳушёр.  

 

Асоро пир чун бигрифт дар даст,  

Барошуфташ бар ӯ чун фили сармаст 364.  

 

Бад-ӯ гуфт: «Эй бадахтар 365,  ин ҳамон аст,  

Ки овардӣ маро, дар вай нишон аст.  

 

Нагуфтам ғайр аз ин дигар биёвар,  

Ҳамон аст,  ин асо, гӯё шудӣ кар»?  

 

Чу он тундӣ бидид аз боб духтар,  

Хиҷил рафт аз бараш он хубманзар.  

 

Дарун бурд он асо бар ҷой бинҳод,  

Бибурдаш дигаре  он сарви озод.  

 

Чиҳил навбат асо дар пеш бурдаш,  

Якояк бар падар ӯ баршумурдаш.  

 

Ҳамон буд он, ки буд оварда аввал,  

Нагардид он асо мӯйе мубаддал.  

 

Шуъайби номвар ҳайрон  фурӯ монд,  

Даме дар сунъи Сонеъ  офарин хонд.  

 

Ба духтар бори дигар пир бифармуд:  

«Асоҳоро бурав якборагӣ зуд.  

 

Биёвар ҷумларо пешам ба як бор»,  

Дарун рафт он санам аз амри Ҷаббор .  

 

 

                                                           
364 Фили сармаст – фили бадхахми зӯри ҷангӣ  
365 Бадахтар – бадбахт, бадтолеъ  
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Асоҳоро саросар ӯ яке дид,  

Чу гул бар пеши бобо рафт, хандид.  

 

Бигуфто: «ҷумларо як пора бинам,  

Хирадро дар миён овора бинам».  

 

Шуъайб ошуфта шуд маҳкам дар кор,  

Набудаш огаҳӣ з -он розу асрор.  

 

Калимаш гуфт: «Аё пири ҷавонбахт,  

Чаро дар тоб рафтӣ инчунин сахт?  

 

Чиҳил борат асо овард дар пеш,  

Дигар раҳ дур кардӣ аз бари хеш».  

 

Чу бишнид он Шуъайб аз шери Ваҳҳоб,  

Зи қаҳр аз дида меборид хуноб.  

 

Ҷавобаш дод, ки он ҷо як асо аст,  

Наёмад кас, ки он ӯро сазо аст.  

 

Чиҳил навбат биёвард он ба пешаш,  

Аз он ошуфта андар кори хешаш.  

 

Бипурсидаш ки «он сарвар кадомаст»?  

Чунин гуфташ, ки «Ӯ Мусо ба номаст.  

 

Расули Ҳақ  бувад он баргузида,  

Чу ӯ пайғамбаре даврон надида.  

 

Зи баҳраш он асоро гӯш дорам,  

Ман ӯро рӯзу шаб дар интизорам.  
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Надорам дар ҷаҳон дигар муроде,  

Ҷуз 366 он, к-аз васли ӯ ёбам кушоде.  
 

Ки бас дар интизораш беқарорам,  

Сабурӣ 367 беш аз ин тоқат надорам.  
 

Ва дигар пир гаштам, ноумедӣ,  

Падид омад маро аз мӯсафедӣ.  

 

Ҳаме тарсам, ки дар ҳаҷраш бимирам,  

Инони васли ӯ ногаҳ нагирам».  

 

Калимоллоҳ шунид он роз аз вай,  

Шудаш ҷӯшида хун андар рагу пай.  
 

Ба ӯ гуфто: «Манам Мусои Имрон,  

Расули баргузида, шери Яздон.  

 

Чаро тундӣ кунӣ. Бо ман нагӯйӣ?  

Калими Ҳақ  манам, аз ман чӣ ҷуйӣ?  

 

Муродат гар манам, инак расидам,  

Ҷамоли бокамолатро бидидам».  

 

Расидаш пирро он муҷда дар гӯш,  

Зад ӯ як наъраю гардид хомӯш.  

 

Чу шавқи васли Мусо даррабудаш,  

Замоне аз ҷаҳон огоҳ набудаш.  

 

Чу бо ҳуш омад ӯ, оҳе кашидаш,  

Чу маҷнун он гаҳе аз ҷо ҷаҳидаш.  

 

 

                                                           
366 Ҷуз – ғайр  
367 Сабур – тобовар, босабру тоқат  
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Набиро ӯ чу ҷон бигрифт дар бар,  

Бибӯсидаш басе бар дидаю сар.  

 

Мунаввар шуд Шуъайб андар висолаш,  

Буд ӯ дерина муштоқи ҷамолаш.  

 

Шуъайб аз васли Мусо шод гардид,  

Пас он гаҳ аз Калимуллоҳ бипурсид :  

 

Ки «Чун афтодаӣ ин ҷо, нагӯйӣ?  

Дар ин сарҳадзамин охир чӣ пӯйӣ? » 

 

Набӣ рози ниҳонро баркушодаш,  

Якояк розҳо дар вай намудаш.  

 

Ҳадиси ҷангу қатлу ҳабс яксар,   

Бикардаш ҷумла бар доно Акбар .  

 

Набӣ тақрир кард, ӯ гашт ҳайрон,  

Ҳаме гуфташ, ки «сидқи пури Имрон».  

 

Шуъайб аз кардаи Мусо аҷаб монд,  

Басе бар ҷони покаш офарин хонд.  

 

Даме бе ӯ набудаш сабру ором,  

Дилаш мехост, то бо ӯ шавад ром.  

 

Ба дил гуфто: ки «Бахтам рӯ намуде,  

Гар ин меҳтар маро домод буде ».  
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Шафоат кардани  

Шуъайб ба Ҳақитаоло  

дар боби домодии Калим 
 

 

 

 

Ба тоат хона шуд пири сарафроз,  

Зарурат кардаш андар ҳазрат оғоз .  

 

Ба тоат пири номвар камар баст,  

Ба по истоду дар хизмат бупайваст.  

 

Бинолиду бигуфт: Эй пок Яздон!  

Ба домодӣ мароям, шод гардон!  

 

Шуъайб аз тоати Яздон раҳидаш,  

Чу мурғи нимбисмил метапидаш.  

 

Ду-се  рӯз андар он ҳолат ба сар шуд,  

Қазои осмонӣ коргар шуд .  

 

Дуойи ӯ қабул омад ба қудрат 368,  

Нидо омад ба пир аз сӯйи ҳазрат .  

 

Ки: «Аз ғамҳо дарунатро бупардоз ,  

Ба арши мо расидат сӯзу овоз .  

 

Муроду ҳоҷататро ҷумла бо ҳам ,  

Баровардам ба қудрат, эй мукаррам!  

 

 

                                                           
368 Қудрат – тавоноӣ 
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Сипороро ба Мусо мо бидодем,  

Зи давлат бар рухат дарҳо кушодем.  

 

Никоҳи 369 ҳардушон бо ҳам бубастем,  

Адӯшонро 370 сару гардан шикастем.  

 

Ва дигар он ки хутба бандаи пок,  

Бихондем аз фарози арши афлок.  

 

Бар ӯ деҳ духтаратро, зуд биштоб!  

Ки гоҳӣ раҳмат аст,  ин лаҳза дарёб!»  

 

Нидои Ҳақ  чу бишнид он ягона,  

Фитода дид тираш бар нишона.  

 

Замин бӯсиду шуд чун ғунча хандон,  

Бикард он гоҳ фаровон шукри Яздон.  

 

Ба хиргоҳ андарун шуд пеши меҳмон,  

Бигуфт: «Эй баргузида, пури Имрон!  

 

Нидо омад маро аз Ҳақ, ки Биштоб!  

Бирав меҳмони худро зуд дарёб!»  

 

Ба ӯ деҳ духтари худро ба пайванд,  

Чӣ фармоӣ, аё бигзида фарзанд?  

 

Бар ӯ гуфто набӣ: «К-эй шоҳи мардон,  

Ҳамон бошад, ки бошад амри Яздон!»  

 

Шуъайб аз гуфти Мусо шодмон шуд,  

Ту гуфтӣ давлати  пираш ҷувон шуд.  

 

                                                           
369 Никоҳ – ширинхӯрӣ 
370 Адӯ – душман 
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Сипоро духтари худро дар он дам,  

Ба Мусо дод он пири муқаддам.  

 

Ба домодӣ чу кард ӯро қабулаш,  

Аз ӯ пайдо бишуд ойин вусулаш 371.  

 

Шуъайб он кор карду шодмон гашт,  

Аз он кирдор чун як ҳафта бигзашт.  

 

Набӣ дар шуд ба даргоҳи хирадманд,  

Шуъайбаш гуфт: «Аё, бугзида фарзанд .  

 

Зи умри бахту давлат шоду хандон ,  

Бимонӣ, то бимонад чархи гардон .  

 

Мабодо холӣ аз ҳуснат замона ,  

Саодат ёр бодат ҷовидона».  

 

Набиро чун Шуъайб аз ҷон дуо кард,  

Ба дида хоки пояш тӯтиё кард.  

 

Пас он гаҳ гӯсфандон пири сарвар,  

Ба Мусо ҷумларо биспурд яксар.  

 

Асои қудрат ӯро доду фармуд,  

Шуъайб он бар набӣ хуш роз бикшуд.  

 

Ки: «Панде 372 медиҳам зинҳор-зинҳор,  

Калимо, панди ман некӯ нигаҳ дор.  

 

Аз ин ҷо чун равӣ бар ҷониби рост,  

Ҳаме бар гӯсфандонро, ки зебост.  

 

                                                           
371 Вусул – ба ҳам расидан 
372 Панд – насиҳат 
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Алафзор асту эмин 373 аз даду дом 374,  

Гиёҳ аз замин бигрифта ором.  

 

Вале бар ҷониби  чап кӯҳсор аст,  

Паси ӯ хубу хуррам марғзор 375 аст.  

 

Чарогоҳи хуш асту оби бисёр,  

Зи ҳар сӯ чашмаи зебо падидор.  

 

Валекин рафтан он ҷо кас наёрад,  

Даранда ҷонвар бисёр дорад.  

 

Ба пои домани он кӯҳ ғор аст,  

Нишаста дар дами ӯ тунд мор аст.  

 

Наёрад ҳеҷ кас з -он сӯ гузар кард,  

Ва з-он ҷониб туро бояд ҳазар кард.  

 

Бар он сӯ нагзарӣ зинҳор -зинҳор,  

Чу раҳ бинмудамат, пандам нигаҳ дор ».  

 

Калимоллоҳ чу онҳо гӯш кардаш,  

Ҳадиси пири доно нӯш 376 кардаш.  

 

Набӣ дар пеш кард он гӯсфандон,  

Ба сӯи дашт бурд аз амри Яздон.  

 

Ба танҳо он ғанамҳоро ба як бор,  

Ба саҳро бурд он хуршедрухсор.  

 

 

                                                           
373 Эмин – бехатар  
374 Даду дом – ҳайвони дарранда  
375 Марғзор – чаманзор  
376 Неш – талхӣ, тезӣ 
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Чупонӣ кардани Мусо  

алайҳиссалом дар дашт  

ва куштани аждаҳо    
 

 

 

 

Чу Мусо дар шубонӣ 377 ишқ дарбаст,  

Асои қудраташ бигрифт дар даст.  

 

Ба танҳо ҷумларо меронд дар пеш,  

Чу гул бишкуфта хандон дар дили хеш.  

 

Ба кӯҳу дашту саҳрошон бадар бурд,  

Алафро дид, зору зарду бас хурд.  

 

Ба дил гуфто: «Надонам к-ин чӣ ҳол аст,  

Зи баҳри гӯсфандон бас вубол 378 аст.  

 

Яке з-эшон нагардад сер донам,  

Бувад беҳтар, ки з -ин ҷо зуд биронам».  

 

Чу гуфт ин, гӯсфандонро равон кард,  

Тамиматро 379 ба як ҷониб давон кард.  

 

Ба сӯйи чап равон шуд аз раҳи рост,  

Зи роҳи гӯсфандон гард бархост.  

 

Ба сӯйи чап чу лахте раҳ буридаш,  

Калими номвар аз дур дидаш.  

 

                                                           
377 Шубонӣ – чӯпонӣ 
378 Вубол – гуноҳ 
379 Тамима – талисман, балогардон, камея  
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Падид омад зи ногоҳ кӯҳсоре,  

Ба пойи кӯҳ дид як ҳавл ғоре.  

 

Ба зери ғор дид ӯ як сиёҳӣ,  

Шуда ларзон зи саҳмаш мурғу моҳӣ.  

 

Фитода ҳамчу кӯҳе тира бадранг,  

Сияҳморе, вале пурдасту пудчанг.  

 

Чу Мусоро бидид, аз ҷо равон шуд,  

Ба пеши роҳи он сарвар давон шуд.  

 

Чу наздик омад андар назди сарвар,  

Зи дам 380 мерехт малъун дуду озар 381.  

 

Саломаш доду гуфт: «Эй шери Яздон!  

Насиби ман бидеҳ, з -ин гӯсфандон».  

 

Набӣ аз мори малъун он шунидаш,  

Даме дар шакли он малъун бидидаш.  

 

Ҷавобаш доду гуфт: «Эй мори малъун,  

Бигардон сар, зи роҳам шав ба берун!  

 

Амонат дорам инҳоро ба гардан,  

Нашояд дар амонат сарф кардан».  

 

Дигар раҳ мор гуфташ: «К-ин хаёл аст,  

Зи пешам бугзарӣ, ин бас маҳол аст.  

 

Бадар кун бахши ман, то бугзарӣ зуд,  

Надорад бо манат гуфторҳо суд! 382».  

 

                                                           
380 Дам – нафас 
381 Дуду озар – дуди адоват 
382 Суд – фоида 
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Набӣ чун он ҷавоб аз мор бишнид,  

Ба хашм андар шуду бар ҷо битундид.  

 

Асоро зад чунон бар синаи мор,  

Ки андар хоку хун ғалтид он зор.  

 

Ба як зарбат, ки хӯрд он мори малъун,  

Баромад ҷонаш аз қолиб ба берун.  

 

Сараш аз тан биканд афканд дар дашт,  

Равон бо гӯсфандон шод бигзашт.  

 

Аз он кӯҳсорҳою ғори дарбанд,  

Чу бигзашт он сарафрози хирадманд.  

 

Падид омад макоми хубу хандон,  

Шақоиқ 383 бо суман бинмуда дандон.  

 

Чарагоҳи латифу обу сабзӣ,  

Надида кас чунон ҷое ба нағзӣ.  

 

Зи рух бикшода бурқаъ лолаю гул,  

Нишаста пеши гул дилшод булбул.  

 

Бунафша чашми шӯхаш воз карда,  

Карашма бо чинор оғоз карда.  

 

Зувон бикшода савсан пеши лола,  

Фиканда арғувон хун дар пиёла.  

 

Сар андар бар фиканда наргиси маст,  

Ба шӯхӣ  сарвро оварда дар шаст.  

 

 

                                                           
383 Шақоиқ – навъе аз гули лола, пион  
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Сабо ҷаъди суманро шона карда,  

Шукуфа ғунчаҳо парвона карда.  

 

Раёҳин гирди сумбул  бардамида,  

Даду дом аз ватанҳо даррамида.  

 

Ба парвоз омада мурғони хушранг,  

Гаҳе дар сулҳ бо ҳам, гоҳ дар ҷанг.  

 

Дарахтон дар само аз боди наврӯз,  

Чаман аз сунъи Қодир  гашта ферӯз.  

 

Замину кӯҳу саҳро гашта хуррам,  

Чу зумруд порае аз амри акрам.  

 

Гавазну гургу оҳу дар таку пой,  

Хиромон ҳар тараф чун об дар ҷой.  

 

Ба ҳар сӯ чашмае зебо равона,  

Ба хубӣ чун биҳишти 384 ҷовидона.  

 

Чу марворид об аз санг ғалтон,  

Наво бардошта тӯтию дастон.  

 

Набӣ бо гӯсфандон гирд гардид,  

Чарагоҳе чунон чун дид, бихандид.  

 

Чу аз обу алаф сармаст гаштанд,  

Ба хубӣ ҳар як андар шаст гаштанд.  

 

Ғанамҳоро Калим  андар бари хеш,  

Бикарду, шуд равон бо маскани хеш.  

 

 

                                                           
384 Биҳишт – Ган Ъеден  
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Ҳаме  омад асо бигрифта дар даст,  

Шуда аз қоматаш сарви сиҳӣ паст.  

 

Чу меомад, бидид аз дур ногоҳ,  

Шуъайби пирро дар пеши хиргоҳ.  

 

Нишаста интизори шери Довар,  

Калими сарвар, он хуршеди ховар.  

 

Чу овози Калим  омад ба гӯшаш,  

Дил аз меҳри Калим  омад ба ҷӯшаш.  

 

Биомад пеши Мусо пир хандон,  

Равон гаштанд гирдаш гӯсфандон.  

 

Ҳама фарбеҳ шуда аз обу сабзӣ,  

Як андар даҳ шуда ҳар як ба нағзӣ.  

 

Шуъайбаш гуфт: «Аё, бугзида фарзанд!  

Саодат ёр бодат, бахту пайванд!  

 

Зи заҳмат чун будӣ имрӯз дар  дашт,  

Ба шодӣ ахтарат хушрeз бугзашт».  

 

Ҷавобаш дод ки: «Эй пири хирадманд,  

Ба дидори ту будам орзуманд»!  

 

Ҳадиси мору ҳарбу ҷангу достон,  

Нагуфташ бо Шуъайб он сарви бӯстон.  

 

Чу шаб дар ҷомаи мотам ҷаҳон шуд,  

Ҳазорон машъал аз ҳар сӯ аён шуд.  
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Калимоллоҳ бишуд бар ҷой ором,  

Даме секин шуд он хуршеди айём.  

 

Гузашт  он шаб, чу рӯз, омад падидор,  

Ҷаҳон хандон шуд аз фармони Додор .  
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Куштани Калимуллоҳ  

 гургро дар саҳро  
 

 

 

 

 

Дигар  раҳ гӯсфандон ҷумла аз роҳ,  

Хиромон рафту бурдаш то чароҳгоҳ.  

 

Чу дид он хубу хуррам бӯстонро,  

Талаб мекард он ҷо дӯстонро.  

 

Будаш обу ҳавое хурраму хаш,  

Мақоме 385 ҳамчу ҷаннат хубу дилкаш.  

 

Ҳазорон  гуна гул ҳар сӯ шукуфта,  

Ба зери ҳар гуле нақши наҳуфта.  

 

Ба рӯйи сабза бар  ғалтан 386 шуда об,  

Зӣ ҳар ҷониб равон аз сунъи Ваҳҳоб.  

 

Калим  он гӯсфандонро ҳаме ронд,  

Ба ҳар сӯ равзаҳи ризвон ҳаме монд.  

 

Як аз як хубтар буд он чарогоҳ,  

Зи бӯяш мурдадил мешуд огоҳ.  

 

Тубофи гирди кӯҳу дашт мекард,  

Ба ҳар сӯ бо ғанамҳо гашт мекард.  

 

                                                           
385 Маком – ҷой 
386 Ғалтан – қалла 
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Набӣ ногаҳ фарози кӯҳ дидаш,  

Ғизолу  меш чанде  даррамидаш.  

 

Шитобон роҳ бигрифтанд дар пеш,  

Ба дашт андар ҳаме  рафтан бо хеш.  

 

Бидид аз кӯҳшон дунбол сарвар,  

Фурӯ ғалтид санги ҳавлу мункар 387.  

 

Ва з-он пас ногаҳон дарранда гурге,  

Баромад бар камар шӯхи сатурге.  

 

Ғанамро чун бидид он гург дар дашт,  

Ба васли гӯсфандон шодмон гашт.  

 

Ба дил гуфто: «Маро имрӯз ид аст,  

Ки дашт аз  гӯсфандон бар мазид 388 аст.  

 

Фурӯ ҷаст аз камар он гург чун бод,  

Ба сӯйи гӯсфандон рӯй бинҳод ».  

 

Зи ногаҳ бар набӣ чашмаш барафтод,  

Зи ҳайбат бар дилаш оташ дарафтод.  

 

Чу Мусоро бидид он гурги хунхор,  

Саломе карду гуфт: «Эй пири Ҷаббор!  

 

Калимо! Сарваро! Бо  ман назар кун,  

Аз инҳо бахши ман чизе бадар кун ».  

 

Набӣ гуфташ, ки «Эй гурги ситамгор!  

Чароӣ инчунин шӯрида дар кор?  

 

                                                           
387 Ҳавлу мункар – тарсу бим 
388 Мазид – афзуншуда 
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Надонӣ к-ин саросар гӯсфандон,  

Амонат мечаронам, хоми нодон.  

 

Аз ин раҳ к-омадӣ, рав зуд вогард!  

Амонатро хиёнат чун тавон кард? » 

 

Бигуфташ гург: «Аё пайғамбари пок!  

Набошад гург чун ман чусту чолок.  

 

Агар бидҳию гар надҳӣ, ситонам,  

Шикоре инчунин бар ҷо намонам! » 

 

Чу гуфт ин, даррабудаш гӯсфанде,  

Равон шуд сӯйи саҳро  ғом 389 чанде.  

 

Набӣ чун дидаш он чустӣ зи ҳайвон,  

Давон шуд дар паяш чун тири паррон.  

 

Чу барқе аз қафо андар расидаш,  

Гирифт гургро аз ҳам дар даридаш.  

 

Саломат гӯспанд аз гург бистод,  

Ба назди гала омад хурраму шод.  

 

Саросар пашмҳояшро ба миқроз 390,  

Буриду тоб додаш он сарафроз.  

 

Аз он банди қавӣ тобид дар дам,  

Ба ҳалқи гурги дун барбаст маҳкам.  

 

Чу дуздонаш ба ҳалқ овехт дар дор,  

Сазои ӯ бидод он хубкирдор.  

 

 

                                                           
389 Ғом – заиф, лоғар, нотавон  
390 Миқроз – қайчӣ 
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Ситода гӯспанд аз дур ларзон,  

Ки буд аз чанги  гург ӯ ҷаста арзон.  

 

Набӣ омад, бибӯсидаш ду дида,  

Бар ӯ гуфт: «Эй зи модар нав расида.  

 

Зи чанги марг додат Ҳақ  раҳоӣ,  

Зи нав бо ҷон бидодат ошноӣ.  

 

Бибурдаш он гаҳе ба сӯйи ёрон,  

Раҳо кардаш миёни ғамгусорон.  

 

Даме бар сабза гардиданд хандон,  

Ба обу сабза бинмуданд дандон.  

 

Ғанамҳо чун зи обу сабза сармаст,  

Шуданд, бикшодашон аз якдигар даст.  

 

Набӣ он гаҳ ғанамҳоро равона,  

Бикарду бурдшон бар сӯйи хона.  

 

Асо дар каф Шуъайб истода аз дур,  

Калимоллоҳро гардида маҳҷур.  

 

Ки аз ногаҳ Калимоллоҳ хиромон,  

Расидаш бо ғанамҳои фаровон.  

 

Шуъайб аз васли Мусо шод шуд боз,  

Зи нав бар вай ситоиш кард оғоз.  

 

Дилу ҷону забонаш-ҳар сӯ бо ҳам,  

Дуои шери Ҳақ  карде дамодам.  

 

Чу шаб бигзашту рӯз омад падидор,  

Берун омад Калим-он шери Ҷаббор».  
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Куштани Калимуллоҳ  

шерро дар саҳро  
 

 

 

 

 

Дигар раҳ гӯсфандонро сарафроз 391,  

Ба сӯйи дашт бурд он махзани 392 роз.  

 

Асо бар даст мешуд ҷониби дашт,  

Ба пешаш гӯсфандон ҷумла дар гашт.  

 

Дигар бор андар он гулзор хандон,  

Калимуллоҳ бибурдаш гӯсфандон.  

 

Ба кӯҳу даштшон бурде зи ҳар сӯй,  

Чарогоҳ дар чарогоҳ, ҷӯй бар ҷӯй.  

 

Замину кӯҳу  саҳро гашта хуррам,  

Ба ҳар ҷо лолаю гул гашта маҳрам.  

 

Чунон дар дашту саҳро мечариданд,  

Ба гирди сумбулу  гул медавиданд.  

 

Набӣ андар паи эшон равона,  

Асо дар дасту масти ломакона 393.  

 

Хиҷил 394  гардида аз акси рухаш моҳ,  

Ба гӯшаш наъраҳо омад зи ногоҳ .  

                                                           
391 Сарафроз – сарбаланд 
392 Махзан – ҷои ганҷ, ганҷ 
393 Ломакон – беҷо 
394 Хиҷил – шарманда 
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Сияҳ шере бидид  ӯ ногаҳ аз дур,  

Ки меомад, шуда бар хеш мағрур.  

 

Ҳаме зад наъраҳо  он шери ғуррон 395,  

Давон меомад ӯ чун барқи буррон.  

 

Шуда бо даҳру дашту кӯҳ дар ҷанг,  

Заде  ҳар лаҳза дунбаш бар  яке санг.  

 

Чунон  мезад базарб  он пурситеза,  

Ки мешуд санги хоро реза -реза.  

 

Ба панҷа рӯйи хоро медаридаш,  

Ба сина ҷаъда 396 бар раҳ мебуридаш.  

 

Ҳаме омад дамон чун фили сармаст,  

Фитон-хезон-кашон худ бар сари даст.  

 

Ду чашмаш чун ду тоси хун пур аз ҷуш,  

Каф 397 андар лаб фиканда маст мадҳуш.  

 

Қазоро бар набӣ афтод чашмаш,  

Зи сунъи Ҳақ  фурӯ тарсид хашмаш.  

 

Шитобон пеши пайғамбар даромад,  

Гала дидаш, ба якдигар баромад.  

 

 

Саломе доду гуфт: «Эй баргузида!  

Раҳимат баҳри раҳмат офарида.  

 

Чарогоҳи ман аст ин дашту нахчир,  

Дар ин бошад шикорам шому шабгир.  

                                                           
395 Ғуррон – овози гулдурросӣ  
396 Ҷаъда – мӯи ҷингила  
397 Каф – рӯӣ даст, рӯӣ панҷа 
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Дар ин ҷо мурғ натвонад паридан,  

На аждарҳо дар ин  ҷо гаҳ чаридан.  

 

Сад андар сад дар ин водию кӯҳсор ,  

Ба фармони ман аст, эй хубкирдор.  

 

Ҳар он дад, ки -зи ман огоҳ гардад,  

Агар шере бувад, рӯбоҳ гардад.  

 

Чу бе амрам дар ин водӣ расидӣ,  

Чарогоҳе чунин хандон бидидӣ.  

 

Раҳи пeшидаро дар воз кардӣ,  

Ғанамҳоро дар ӯ парвоз кардӣ.  

 

Кунун аз рафта дигар во нагӯям,  

Гузашта ҷурмҳоро во напӯям.  

 

Насиби ман бидеҳ з -ин гӯсфандон,  

Калими баргузида -шери Яздон!»  

 

Зи шер он чун шунидаш фахри гурдон,  

Бад-ӯ гуфт: «Эй сияҳрӯ, раҳ бигардон!  

 

Маро дар гардун аст инҳо амонат,  

Нашояд кардан андар вай хиёнат».  

 

Дигар раҳ шер гуфт: «Эй мири сарвар!  

Саодат банда бодат, бахт ёвар.  

 

Карам кун бахши ман, з -инҳо бар кун!  

Ба ёлу китфу бар дастам назар кун.  

 

Сияҳшерам, сияҳшерам, сияҳшер!  

Чу сарчангам набошад зарби шамшер.  
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Намонам зинда як з -ин гӯсфандон,  

Ба зeру хашму чангу дасту дандон!»  

 

Чу з-он малъун Калим  онҳо шунидаш,  

Ба хеш андар чунон мағрур дидаш.  

 

Бар ӯ гуфт, он гаҳе: к -эй ҷабри мурдор,  

Ту шери бешаӣ, ман шери Ҷаббор .  

 

Асоро дар ғазаб бигрифт дар мушт,  

Задаш бар сина, берун кардаш аз пушт.  

 

Рабудаш ҳамчунон болои сар бурд,  

Зад ӯро бар замин кардаш ҷасад хурд.  

 

Чу он дадро набӣ кушташ ба зорӣ,  

Сияҳшер-он ҳузабри корзорӣ.  

 

Басе бинмуд он гаҳ шукри Додор ,  

Бигуфт: «Эй Қодири қудрат намудор.  

 

Ҳаме ҷуду сабою фазлу эҳсон,  

Зи ту мебинам, эй дорои даврон!  

 

Сияҳшере чунин шeридаю  маст,  

Ба як зарбат бикардам қоматаш паст.  

 

Ки кӯҳу дашт аз ӯ фарьёд мекард,  

Ба ҳар дому даде бедод мекард».  

 

Набӣ чун кард чанде шукри Яздон,  

Ва з-он ҷо шуд равон бо гӯсфандон.  

 

Биомад бо мақоми хештан боз,  

Шуъайби пир, чун бишнидаш овоз.  
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Ҳам андар дам берун омад зи хиргоҳ,  

Хиромон шуд сӯйи он хоси даргоҳ.  

 

Ба гирдаш гӯсфандон бардавиданд,  

Ба гирдогирди пояш метапиданд.  

 

Шуъайби номвар шонро намедид,  

Вале аз васли Мусо шод гардид.  

 

Ба пушти гӯсфандон дастро суд,  

Тамомат буд фарбеҳ, гашт хушнуд.  

 

Ба Мусо гуфт: «Аё дурдонаи 398 пок,  

Либоси ҷонибат хоҳад зи ғам чок! » 

 

Бигӯ бо ман: «Куҷо ин гӯсфандон,  

Чунин фарбеҳ шуданд, эй шери Яздон?  

 

Дар ин саҳро алаф чандин надонам,  

Зи ту ин розро ҷӯён  аз онам ».  

 

Ҷавобаш доду гуфт: «Эй мири меҳтар,  

Мудомат  бод рӯз аз рӯз беҳтар.  

 

Бимонӣ то бувад хуршедро нур,  

Ба ҳар ҳолат нигаҳбон бод ғафур ».  

 

Серӯза рӯзро он гаҳ сарафроз,  

Бикардаш бо Шуъайб он сарв оғоз.  

 

Ҳар он чизе, ки андар парда будаш,  

Якояк пеши доно баркушдаш.  

 

 

                                                           
398 Дурдона – марворид 
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Ҳадиси мору гургу шери хунхор,  

Бигуфташ бо Шуъайб он ҷумла асрор.  

 

Шуъайб аз кору кирдораш аҷаб монд,  

Басе бар ҷисму ҷонаш офарин хонд.  

 

Аз он бигзашт Мусо дар шубонӣ,  

Ба дашту кӯҳ кардӣ посбонӣ.  

 

Басо шабҳо, ки андар дашт будӣ,  

Асо дар каф галла дар гашт будӣ.  

 

Нахуфтидӣ, вале чун чархи гардон,  

Бигардидӣ ба гирди гӯсфандон.  

 

Ба рӯзу шаб фарози дашту кӯҳсор,  

Буде бо гӯсфандон лайлу 399 анҳор 400.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
399 Лайл – шаб 
400Анҳор – наҳр 



136 

 

 

Бор гирифтани Сипоро  

аз Калимуллоҳ ва зоидани ӯ  
 

 

 

 

 

Чу Мусо бо Сипоро кард пайванд,  

Аз он кирдор чун бигзашт якчанд.  

 

Зи Мусо бор бигрифт он дилафрӯз 401,  

Баромад чун варо нӯҳ моҳу нӯҳ рӯз.  

 

Ба сунъи Қодири бечун бизоид,  

Дари раҳмат бар ӯ Яздон кушоид.  

 

Гузин 402 пуре ба зебоӣ ягона,  

Надида мисли ӯ дигар замона.  

 

Муборактолеи фархунда фоле,  

Хуҷистаталъате, соҳибҷамоле.  

 

Дуре 403 аз махзани 404 дурҳои шоҳӣ,  

Чароғи равшан аз нури илоҳӣ.  

 

Падар дилшод шуд з -он наврасида,  

Ки Эзид 405 будаш аз лутф офарида.  

 

 

                                                           
401 Дилафрӯз – дилкушо  
402 Гузин – интихобшуда  
403 Дур – марвориди калон 
404 Махзан – ҷои ганҷ 
405 Эзид – яке аз номи Худо  
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Ба рӯзи ҳаштумин ойин халилӣ,  

Бикардаш суннату 406 кардаш далелӣ.  

 

Ниҳодаш Гершом фарзандро ном,  

Аз он шуд олам ӯро ҷумла дар ком.  

 

Далеру раҳнамои олам ӯ буд,  

Намудори тариқи одам ӯ буд.  

 

Чу соле чанд дигар з -ин ба сар шуд,  

Гузида Гершом бас мӯътабар шуд.  

 

Падар дилшод мебуд аз ҷамолаш,  

Аз он фархунда ҳусни бокамолаш.  

 

Кашидаш қомате он баргузида,  

Ба раъноӣ чу сарви наврасида.  

 

Сипоро бор  бигрифташ дигар бор,  

Аз он номовар аз тақдири Ҷаббор .  

 

Чу з-он миод 407 нӯҳ моҳаш баромад,  

Зи нав нахли умедаш дар бар омад.  

 

Зи амри Ҳақ  расидаш ҷоҳи  раҳмат,  

Сипоро вораҳид аз ранҷу заҳмат.  

 

Бизоидаш яке пуре 408 дилафрӯз,  

Ба зебоӣ чу хуршеди ҷаҳонсӯз.  

 

Набӣ  чун дидаш ӯро, шодмон шуд,  

Вуҷудаш дар санои Ҳақ  забон шуд.  

 

                                                           
406 Суннат – урфу одат 
407 Миод – мулоқот, қавлу қарор кардан, ваъда, ваъдагоҳ 
408 Пур – писар 
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Зи бурқаъ 409 рӯйи зебо баркушодаш,  

Ба ном ӯро Элиъезер ниҳодаш.  

 

Шуъайби номвар з -он чун хабар ёфт,  

Чунон пиндошт, ки ганҷи пургуҳар ёфт.  

 

Бибурдаш саҷда Ҷаббори ҷаҳонро,  

Худованди замину осмонро.  

 

Бар ин бигзашт Мусо, то ки шуд пир,  

Буде дар галлабонӣ шому шабгир.  

 

Баромад солаш аз ҳафтод бигзашт,  

Зи ҳафтодаш баромад соли он ҳашт.  

 

Баромад соли Мусо чун зи ҳафтод,  

Ба ҳаштодаш ду кам бунёд бинҳод.  

 

Шабу рӯз ӯ буде бо гӯсфандон,  

Ба кӯҳу дашту саҳро шоду хандон.  

 

Набуде бимаш аз бадхоҳу душман,  

Дар он водӣ буд ӯро ҷою маскан.  

 

Буде даҳ шаб ба саҳро, сӯйи хона,  

Нарафте он хирадманди ягона.  

 

Бар ин ойин гузаште рӯзгораш,  

Набуде ҷуз шубонӣ 410 ҳеҷ кораш.  

 

Ба сад фарсангӣ он хуррам алафзор,  

Палангу шеру бабру гургу кафтор.  

 

 

                                                           
409 Бурқаъ – чашмбанд 
410 Шубонӣ – чӯпонӣ 
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Яке дар гирди он водӣ нагаште,  

Ва гар гаште, набӣ дар дам бикуште.  

 

Гирифте шери нар аз рӯйи ҷона,  

Дариде аз ҳам он шамъи ягона.  

 

Зи дад шуд он чарогоҳ ҷумла холӣ,  

Шуданд он дому дадҳо 411 з-он ҳаволӣ.  

 

Мақому ҷои  худро тарк карданд,  

Ватан дар водии дигар гирифтанд .  

 

 

  

                                                           
411 Дому дад – ҳайвоноти дарранда 
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Зорӣ кардани бани Яъқуб  

ба даргоҳи Ҳақтаоло  
 

 

 

 

 

Ба Миср андар чу Фиръун шоҳи бедод,  

Ба зулму зор зоҳир даст букшод.  

 

Бани Яъқубро дар кори гил баст,  

Ба ҷуз шамбе маҳе сӣ рӯз пайваст.  

 

Зи гилкорӣ дилу ҷоншон кафида,  

Зи кори ғам кафи пошон халида.  

 

Нагаштанде даме фориғ зи бегор 412,  

Бар он меҳнат баромад соли бисёр.  

 

Дамодамшон ғаму меҳнат фузуде 413,  

Касешон чора бар дар ғам набуде.  

 

Дар он оташ шуданде ҷумла бирён,  

Шабу рӯз андар он андеша гирён.  

 

Ки то Фиръун зи нав феъли дигаргун,  

Барангезидаш он гумроҳи малъун.  

 

Ба сарҳангон 414 чунин гуфт он ситамгор,  

«Равон гардед аз ин ҷо чусту бедор.  

 

                                                           
412 Бегор – кори маҷбурӣ ва бемузд  
413 Фузуд – афзун, зиёдшавӣ 
414 Сарҳанг – лашкар, полковник  
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Мунодӣ дар диҳетон гирди бозор,  

Ба зудӣ аз шумо даҳ гурди ҳушёр.  

 

Ки ин фармони Фиръун, эй далерон,  

Бидонетон, аё дурдона шерон!  

 

Бани Яъқуб соле ҷумла таркон,  

Шаванд аз ҳукми Фиръун шоҳи даврон.  

 

Таому ухлу шурбу неъмату нӯш,  

Зи неъматҳои шаҳр аз хому сарҷӯш.  

 

Ҳар он чизе бувад аз хушку аз тар,  

Маво ҳаст он бар эшон ҷумла безар.  

 

Набояд дасти эшон кас бигирад,  

Ва гар гирад, ба шамшерам бимирад.  

 

Ки то фарбеҳ шаванд эшон дар ин сол,  

Бароядшон зи нав дигар пару бол.  

 

Ва дигаршон намози дигар аз кор,  

Халосешон диҳед аз шуғли бекор».  

 

Зи Фиръун он ҳикоят чун шуниданд,  

Бурун рафтанду бар маркаб ҷаҳиданд.  

 

Фарас 415 аз ҷо бадар карданд чун бод,  

Бирафтанд аз бари он габри бедод.  

 

Ба шаҳр андар мунодӣ 416 дар бидоданд,  

Бар эшон рози Фиръун баркушоданд.  

 

 

                                                           
415 Фарас – асп 
416 Мунодӣ – ҷорчӣ, нидокунанда 
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Бани Яъқубиён чун з -он хабардор,  

Шуданд ҳайрон бигардиданд аз он кор.  

 

Ҳаме гуфтанд бо ҳам к -ин чӣ ҳол аст?  

Чӣ ҷойи, к-ин лаъинро дар хаёл аст?  

 

Магар бо мо дигар ӯ ром гардид?  

Хиёли пухташ ӯро хом гардид.  

 

Саодатмон дигар рухсора бинмуд,  

Ва ё давлат зи навмон чеҳра бикшуд.  

 

Магар аз кори бад безор гардид?  

Зи хоб он бадгумон бедор гардид?  

 

Ҳама мо ҷумла акнун вораҳидем,  

Даруни ғам ба ханҷар бардаридем.  

 

Агарчи кори гил истода бар ҷост,  

Чу з-он камтар шуд акнун хубу зебост.  

 

Ба дод омад дили Фиръун зи бедод,  

Бигардемон зи додаш ҷумла обод.  

 

Чу имсол омад аз раҳ андаке пеш,  

Бувад оянда солаш адл аз ин беш.  

 

Ҳақиқат шуд, ки аз мо рӯсияёҳ аст,  

Бар он шукрона моро узрхоҳ аст.  

 

Зи феълу макри ӯ огоҳ набуданд,  

Саросар ҷумла шодӣ менамуданд.  
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Надонистанд, ки охир шарбати талх,  

Чашонадшон, чу гардад солро салх 417.  

 

Зи афъоли бади он дуни худком,  

Набуданд огаҳе эшон саранҷом.  

 

Бар он чун бугзарад соле тамомат,  

Падид орад бар эшон як қиёмат.  

 

Дарорадшон тамомат зери шамшер,  

Ба зарби теғшон бидҳад зи ҷон сер.  

 

Агарчи будшон шаҳ дода фармон,  

Ки бошанд он далерон ҷумла таркон.  

 

Вале дар шаҳршон бар ҳеҷ шай даст,  

Накарданд он азизон, кон бувад баст.  

 

Ҳар он чизе, ки он бар мо нашояд,  

Раво дорӣ, ки он бар кас набояд.  

 

Қазо рӯзе яке з -эшон ба бозор,  

Гузар карду бидид ӯ себи бисёр.  

Чу он озода себ аз дур дидаш,  

Дили ӯ ногаҳон бар вай ҷаҳидаш.  

 

Ба наздикаш даромад даст бифрошт,  

Аз он дӯкон бизад, як себ бардошт.  

 

Газидаш, порае з -он себ дарҳол,  

Бар ӯ зад хандае, оҳсуна баққол:  

 

«Бихӯр, хуш мехурӣ, корат бад омад,  

Шуморо ҷумлагӣ вақт андар омад.  

                                                           
417 Салх – рӯзи охирини моҳӣ қамарӣ  
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Ки Фиръун бо шумо андар ситезад,  

Ба як раҳ ҷумлатонро хун бирезад».  

 

Чу бишнид он сухан з -он габри мурдор,  

Зи ҳайбат шуд рухаш ҳамранги девор.  

 

Ба ларз омад вуҷуд андар дам ӯро,  

Ба хуни дида шуст аз ғусса рӯро.  

 

Ба сӯйи қавми худ рӯ кард ба шитоб,  

Зи ҳасрат мешудаш аз дида хуноб.  

 

Ба сӯйи қавми худ чун омад аз роҳ,  

Баровардаш фиғон аз феъли бадхоҳ.  

 

Шунида боз гуфташ пеши эшон,  

Шуданд Яъқубиён аз ғам парешон.  

 

Фиғон бардоштанд аз зулми Фиръун,  

Ба даргоҳи қадими бе чаҳу чун.  

 

Ҳаме гуфтанд: «Аё, донои барҳақ! 

Нигаҳдорандаи нӯҳ  тоқи азрақ.  

 

Шаҳи шоҳон, ту султони ягона,  

Худованди муқими ҷовидона.  

 

Нафармудӣ, ки «ёри оҷизонам,  

Муроду чораи бечорагонам.  

 

Касеро ҷовидон бар ғам намонам,  

Заифонро зи тангӣ вораҳонам.  
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Ҳама дар ҷанги  ин малъун забунем 418,  

Зи бахту ҷоҳу давлат сарнагунем.  

 

Халосимон бидеҳ, ё раб, ту з -ин дун!  

Аз ӯ в-аз ҷанги ин қавмони малъун.  

 

Зи меҳант ҷонҳомон бар лаб омад,  

Надида рӯзи равшанро шаб омад.  

 

Якеро баргумор аз бандагонат,  

Зи мақбулон в-аз фархундагонат.  

 

Ки ӯ ин шоҳи  золимро сазое,  

Диҳад, бошад ба олам раҳнамое.  

 

Димор аз ҷону аз қавмаш барорад,  

Якояк шон ба дӯзах восупорад.  

 

Ба гетӣ монд ин ибрат нишона,  

Ба ҳар ҷо боз хонанд ин тарона.  

 

Манӣ дигар касе андар сари хеш,  

Наёрад дар ҷаҳон аз шоҳу дарвеш».  

 

Бигуфтанд ину рухро ҷумла бар хок,  

Зи сидқи дил бимолиданд ғамнок.  

 

Чу сӯзи синаҳи авлоди Ъэбар,  

Баромад, шуд ба пои арш 419 яксар.  

 

Дуошон мустаҷоб омад ба ҳазрат,  

Баровард аз миёна дасти қудрат.  

 

                                                           
418 Забун – нотавон, заиф, суст  
419 Арш – осмон 
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Сарафрозе ҳунарвар баргузидаш,  

Ба раҳмат он гаҳе боло кашидаш.  

 

Ки то гӯяд давои дарди эшон,  

Халосӣ ёбад он ҷамъи парешон.  

 

Касе дар меҳнату андӯҳу темор,  

Намонад ҷовидон, эй марди ҳушёр!  

 

Намонад низ дар шодию давлат,  

Замона дорад ин оину хислат.  

 

На дар шодӣ касе монад на дар ғам,  

Ки бо ҳам бошад охир решу марҳам.  

 

Аё Шоҳин, ту з -ин баҳри замона,  

Ба дар бар заврақатро бар карона!  

 

Зи ҷӯшу мавҷи ӯ худро нигаҳ дор,  

Наҳангонанд бар вай одамихор.  

 

Зи киштӣ бодбон баркаш ба боло!  

Макун бар лангари киштӣ тавалло!  
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Ошкор шудани хитоб 420  

ба Калимуллоҳ бори аввал  
 

 

 

 

 

Шабе Мусо қазоро буд дар дашт,  

Ба гирди гӯсфандон гирд мегашт.  

 

Гирифта рӯйи олам дар сиёҳӣ,  

Зи ҳайбат мешуда дил дар табоҳӣ.  

 

Сияҳдеве зи ҳар сӯйе истода,  

Камин бар кутаҳи даврон кушода.  

 

Ҷаҳон чун зоғ дар мотам нишаста,  

Хурӯси субҳро гардон шикаста.  

 

Шуда дар хоб яксар мурғу моҳӣ,  

Сияҳдил буд шабе андар табоҳӣ.  

 

Ҷаҳон гирён буду афлок хандон,  

Намуда бар фалак истода дандон.  

 

Набӣ андар миёни дашт гардон,  

Ҳаме гардид гирди гӯсфандон.  

 

Зи ногаҳ гӯсфанде ҷасташ аз пеш,  

Давон аз гала бар дашт шуд бекеш.  

 

                                                           
420 Хитоб – сухангӯӣ, гуфтугӯ 
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Равон дар шаб ба торикӣ давон шуд,  

Ту пиндорӣ 421,  ки тире аз камон шуд.  

 

Набӣ он дидаш андар дам давон шуд,  

Шитобон дар пояш пурдил равон шуд.  

 

Ба дунболаш чу лахте раҳ бипаймуд,  

Калими номвар, хуршеди мавҷуд.  

 

Бидидаш к -оташе бар шуд зи ногоҳ,  

Фарози як дарахте ҳамчу хиргоҳ.  

 

Ва з-он ҷо бар дарахте, чанд дигар,  

Давон мерафт он оташ баробар.  

 

Насӯзиде аз он оташ яке шох,  

Калимуллоҳ бар он сӯ рафт густох 422.  

 

Калими Ҳақ  чу дид он оташ аз дур,  

Надонисташ ҳақиқат, к-он бувад нур.  

 

Надонисташ набӣ к -он нор 423 нур аст,  

Назаргоҳи Ҳақ  аст, он ҷо ҳузур аст.  

 

Шитобон номвар густох мерафт,  

Ба сӯйи он нур чун оташи тафт.  

 

Хитоб омад, ки «Эй, Мусо, Мусо!  

Бадар кун кафши худро зуд аз по!  

 

Мақоми 424  ҷои хос аст андарин пеш,  

Наойӣ инчунин сармасту бехеш!  

                                                           
421 Пиндор – фикру тасаввур, хаёл  
422 Густох – ҷасур, нотарс 
423 Нор – оташ, шӯълаи оташ 
424 Мақом – дар тасаввуф 
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Бидон к -ин шуълаҳои оташ аз дур,  

Ки мебинӣ саросар нест ҷуз нур ».  

 

Нидои Ҳақ  ба гӯшу ҷон чу бишнид,  

Бигуфт: «Лаббайк 425,  зи шахс бегона гардид.  

 

Зи амри Қодиру дорои даврон,  

Зи по барканд кафш фарзанди Имрон ».  

 

Хитоб омад, ки «Мусо нек медон!  

Манам парвардигори бобу ҷаддон.  

 

Бани Эъбар ба Миср андар азоб аст,  

Ба ранҷу меҳнату ҳоли хароб аст.  

 

Шунидам нолаю фарёди эшон!  

Расид вақт, к-ӯ ситонам доди эшон.  

 

Або ҷаддони ин қавмони бехеш,  

Будам дар баста аҳде ман аз ин пеш.  

 

Бо Иброҳиму 426 бо Исҳоқи доно,  

Або Яъқуби сарвар-пири бино.  

 

Ки Канъонро ба эшон во супорам,  

Адӯшон ҷумлагӣ аз по дарорам.  

 

Замине, к-андар ӯ шаҳд аст бо шир,  

Равон ҳар ҷонибе аз амру тақдир.  

 

Гиёҳи он заминро кас ба хубӣ,  

Набошад дида ҷуз дар боғи тубӣ.  

 

 

                                                           
425 Лаббайк – ба хизмати ту ҳозирам, ба хизмати Худо  
426 Иброҳим – Авроҳом  
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Ҳавою оби ӯро мисл дигар,  

Набошад дар ҷаҳон дар ҳеҷ кишвар.  

 

Насимаш мурдаро ҷон дар бар орад,  

Ҳавояш андӯҳи дилҳо сар орад.  

 

Ба гетӣ дар набошад ҷо чунон хавш,  

Мақоми нозанину ҷои дилкаш.  

 

Туро ман мефиристам, зуд биштоб!  

Ба сӯйи Миср шав чун тири пуртоб ».  

 

Паёми ман бибор дар пеши Фиръун,  

Бигӯяш: «Кофари бадбахти малъун .  

 

Равон кун аз диёрат насли Яъқуб »!  

Ки амри Ҳақ  расид, эй дуни маъюб.  

 

Чу бишнидам китоби Довари  пок,  

Калимуллоҳ -чироғи тахтаи хок.  

 

Чунин гуфташ, ки «эй донои асрор,  

Қадиму Қодиру доною саттор 427.  

 

Макун бар ман, каримо, ин ҳаволат,  

Наҳам ман з-он, ки марди ин расолат.  

 

Ҳақиқат ин зи дастам барнаёяд,  

Касе бояд, ки нутқаш хуш сарояд.  

 

Ба пеши он чунон габри ситамгор,  

Зувон донист аввал мояи кор.  

 

 

                                                           
427 Саттор – пӯшандаи айбҳо 
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Дуюм он муъҷизу қудрат ба кор аст,  

Чӣ гӯям, бо ту як сар ошкор аст.  

 

Кадомаш муъҷизу қудрат намоям,  

Зи фарқаш тоҷи давлат чун рабоям? » 

 

Чу бо Ҳақ  ӯ мар ин асрор бархонд,  

Зи лаъли лаб замоне шакар афшонд.  

 

Хитоб омад: «Асоро бифкан аз даст!  

Бияфкандаш асою ногаҳ барҷаст.  

 

Ба соат аждаҳое шуд падидор,  

Зи дам оташфишон аз сунъи Додор».  

 

Набӣ дид он, зи ҷон бар шуд нафираш,  

Биҷаст аз ҷо равон аз доду гираш.  

 

Нидо омад, ки гираш дунб бар мушт!  

Чӣ метарсӣ? Магардон дар асо пушт!  

 

Зи амри Ҳақ  набӣ густох дар шуд,  

Сӯйи он ҷонвар чун шери нар шуд.  

 

Гирифташ дунб дар соат асо шуд,  

Худованди ҷаҳонро чун ризо шуд.  

 

Хитоб омад, ки «даст андар бағал бар!  

Бибурдаш дар бағал даст он ҳунарвар ».  

 

Нидо омад, ки «дастатро баровар!» 

Баровард он далер аз амри Довар .  

 

Бидидаш  дасти худро гашта испед,  

Набӣ аз даст шуд якбора навмед.  
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Хитоб омад, ки «дастатро дигар бор,  

Бубар дар ҷайб 428,  аё,  рахшанда рухсор!» 

 

Набӣ аз амри Ҳақ  дасташ дигар бор,  

Бибурд андар бағал он масти асрор.  

 

Хитоб омад, ки «баркаш даст аз бар!  

Кашид он дастро, хуш дид як сар ».  

 

Дигар бораш расид аз ҳазрат овоз.  

Худовандаш бифармуд: «Эй, сарафроз!  

 

Ба ҳамроҳи ту кардам дасти қудрат,  

Шудӣ акнун маро густохи ҳазрат.  

 

Асоро чун занӣ, дар обу моҳӣ,  

Бимирад ҷумлагӣ, ҳарчанд, ки хоҳӣ.  

 

Шавад Нил аз асоят ҷумла пурхун,  

Бигардад ранги обаш ҷумла гулгун ».  

 

Забон бикшод Мусо бори дигар,  

Бигуфт: «Эй Қодиру ҳай тавонгар!  

 

Ба ҷои ман каси дигар равон кун!  

Зи чашми он лаъин шахсам ниҳон кун!  

 

Забонам андаке кунд аст дар кор,  

Ҳаме донӣ ту, эй донои асрор.  

 

Расулӣ чун кунам дар пеши Фиръун?  

Паёмат чун барам наздики он дун? » 

 

 

                                                           
428 Ҷайб – гиребон 
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Хитоб омад, ки «Қодир, бар забонат,  

Манам парвардигори ҷисму ҷонат.  

 

Чаро тарсӣ, манам ёвар туро ман,  

Махӯр ғам гар бигирад даҳр душман!  

 

Туро зудӣ бубояд раҳ бисудан,  

Зи ту рафтан, зи ман қудрат намудан.  

 

Баро андар буродар пешат ояд,  

Ҳама комат зи дидораш барояд.  

 

Равон шав, бо ту ҳам ман гоҳу бегоҳ,  

Далелат бошам андар роҳу бероҳ.  

 

Нидои кафш баркандан ки фармуд,  

Зи ман бишнав, ки он асрор чун буд.  

 

Надонад марди нодон он баёнро,  

На ҳар мурғе шиносад ин забонро.  

 

Ки яъне гирди зан дигар  нагардӣ,  

Ки гӯйӣ давлат аз майдон бибурдӣ ».  

 

Дигар раҳ бар шаҷар 429 Мусо чу дидаш,  

Надид он нурро, раҳ баргузидаш.  

 

Гирифт он гӯсфанди ҷастаро зуд,  

Равон гардид аз он ҷо дашт паймуд.  

 

Бибурдаш дар гала з -он ҷо дигар бор,  

Бибӯсидаш басе бар чашму рухсор.  

 

 

                                                           
429 Шаҷар – дарахт 
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Аз он як баҳра шаб то субҳ хандон,  

Набӣ истода будаш пеши Яздон.  

 

Аҳадро буд бо вай гуфтугӯе,  

Дар он шаб то саҳар хуш ҳоюҳӯе.  

 

Набӣ сармаст буд, ӯ аз шабона,  

Ба сӯйи пир шуд з-он ҷо равона.  

 

Ба пешаш гӯсфандон медавиданд,  

Вале аз дарди дурӣ метапиданд.  

 

Равон овардшон ба сӯи миод,  

Ба оғил бурдашон он сарви озод.  

 

В-аз он ҷо шуд ба сӯйи пир дардам,  

Калим-он ифтихори насли одам.  

 

Ба пеши пир гуфт аҳволи рафтан,  

Ҳаме  боисташ он асрор гуфтан.  

 

Шуъайби номвар з -он бохабар буд,  

Зи ҳаҷр ӯро дилаш зеру забар шуд.  

 

Ба соат рост кардаш тeшаи роҳ,  

Зи навъи моҳӣ ҳозир пири огоҳ.  

 

Бидодаш чорпои нағз -зебо,  

Вале будаш дил аз ғам ношикебо.  

 

Чу барги роҳро дидаш набӣ рост,  

Зуд он дам чорпояшро баророст.  
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Шуъайби пирро бадруд 430 кардаш,  

Амонатҳои дерин во супурдаш.  

 

Ғанамҳо гарчи беҳад буд зи бунёд,  

Ба ҳар як з -он ҳазор афзун бар ӯ дод,  

 

Зи иқболи Калимаш гӯсфандон.  

На чандон дода будаш пок Яздон.  

 

Ки онро кас тавонисти шумораш,  

Кунад чун холиқи парвардигораш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
430 Бадруд – видоъ, ҷудоӣ, падруд  
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Рафтани Калимуллоҳ ба  

сӯйи Миср бо амри Ҳақтаоло  
 

 

 

 

 

Ду фарзандону шогирдаш бардошт,  

Ба раҳ бар зуд аз он ҷо рӯ бугмошт.  

 

Аз он ҷо чунки лахте раҳ буридаш,  

Нидои 431 Қодири бечун  шунидаш.  

 

Хитоб омад, ки «Мусо ҳамчу озар,  

Шитобон рав бари Фиръуни кофар».  

 

Бигӯяш: «ки лаини 432,  габри гумроҳ,  

Расулам омада пешат зи даргоҳ.  

 

Бани Яъқуб фарзанди нахустанд,  

Ризоят ҳарчи буд, эшон биҷустанд.  

 

Равон кун ҷумларо андар биёбон,  

Чунин шуд ҳукми Ҷаббори ҷаҳонбон».  

 

Ки то ҳаҷам ба ҷо оранд яксар,  

Аё Фиръун, аз ин гуфтор магзар!  

 

Вагарна аз нахустин зодатон дуд,  

Барорам инчунин Ҷаббор  фармуд.  

 

 

                                                           
431 Нидо – овоз, фарёд 
432 Лаин – лаънат кардашуда, малъун  
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Ба марг орам намонам зинда як тан,  

Фурӯ резам ба ҳар ҷо мард бо зан.  

 

Калимо чун равӣ бар пеши Фиръун,  

Дилашро сахт гардонам чу ҳомун.  

 

Ту ҳар оят, ки дар пешаш бухонӣ,  

Ҳар он чизе, ки ӯро бишнавонӣ.  

 

Нагирад он лаъин як нукта дар гӯш,  

Мизоҷи ӯ шавад чун хоби харгӯш.  

 

Пас он гаҳ дасти қудрат баркушоям,  

Ба Фиръун дастбурдӣ, вонамоям.  

 

Балое чанд бар ҷонаш гуморам,  

Ба дасти қудратам боло барорам.  

 

Бипӯшонам чунон ғафлат дар эшон,  

Ки аз бегона нашносад хешон.  

 

Дар он шаб ҷумла андар хона бошанд,  

Зи ҳайбатшон зи худ бегона бошанд.  

 

Бани Яъқубро  он гаҳ ба берун,  

Бурун орам зи Миср аз пеши Фиръун.  

 

Бигӯ то ҷомаю аҷноси зебо,  

Хариру атласу зарбофти дебо.  

 

Зи ақду гӯшвору анбарина,  

Зи лулу в-аз ҷавоҳир в -аз зарина.  

 

Аз онҳо ҳарчи битвонанд бисёр,  

Аз он қавмон бихоҳанд ориятвор.  
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Ҳар он чизе, ки з -он қавмони бадкеш,  

Бигиранд, он бувадшон уҷрати хеш.  

 

Бидон акнун, Калимо, чанд сол аст,  

Зи гилкорӣ бар он қавмон вубол аст.  

 

Чу аз Яздон шунид он рози пинҳон,  

Ба роҳ омад набӣ андар биёбон.  

 

Замин бӯсиду шуд онгаҳ равона,  

Ба сӯи Миср мешуд шодмона.  
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Суннат 433 кардани Сипоро  

Элиэзер писари худро ба санг  

 
 

 

 

 

Чу хуршед аз ҷаҳон рухсора печид,  

Шаҳи мағриб 434 бисот аз даҳр барчид.  
 

Набӣ андар биёбон рахт 435 бинҳод,  

Зану фарзанд бо вай хурраму шод .  
 

Зи гетӣ чун  ниҳон шуд дебаҳу зард,  

Даромад зангу фарши зоғ густард.  
 

Шаб омад дар кашидаш пардаҳи қир,  

Намудаш чеҳра дигар зангии пир.  
 

Ба рӯйи сабза  андар дашт хуфтанд,  

Зи бешу кам  дигар чизе нагуфтанд.  
 

Аз он торик шаб як нима бигзашт,  

Сипоро барҷаҳид аз хоб дар дашт.  

 

Элиъезер, ки  буд ӯ нури дида,  

Зи бобу хешу қавмон  баргузида.  
 

Набӣ  суннат набудаш карда ӯро,  

Ба Мидён номвар, он моҳрӯро.  

 

                                                           
433 Суннат – урфу одат, расму қоида, обрезание 
434 Шаҳи мағриб – киноя аз офтоб 
435 Рахт – барои сафар бор бастан  
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Малак омад, ки то хунаш бирезад,  

Зи  баҳри ақлафаш бо ӯ ситезад.  

 

Сипоро з -он сабаб аз хоб бедор,  

Бишуд он хубрӯ аз амри Ҷаббор .  

 

Аз он ҳолат чу бонуро хабар шуд,  

Дилу ҷонаш зи ғам зеру забар шуд.  

 

Сипоро гуфт: «Имшаб дам барорам,  

Ки кори суннаташро даргузорам.  

 

Ҳақиқат нури  чашмамро фаришта 436,  

Ба хунаш дар кунад имшаб сиришта.  

 

Бигуфт ину назар кард он гуландом,  

Ба гирдогирди худ бонуи айём.  

 

Набудаш баҳри суннат ҳеҷ дар пеш,  

Бигуфт он гаҳ Сипоро бо дили хеш ».  

 

«Ки имшаб чун кунам тадбири ин кор?  

Ба хайр ояд магар аз сунъи Ҷаббор? 

 

Талаб мекарду мепечид бар ҳам,  

Силеҳ 437 он маҳлиқо аз амри акрам.  

 

Бидидаш порасанге афтода,  

Ба қудрат дар дилаш оташ ниҳода.  

 

Гирифт он сангу омад пеши фарзанд,  

Ба гуфторе дилашро кард хурсанд.  

 

Бикардаш  суннат андар дам Сипоро,  

Ба ҷои устура 438 бо санги  хоро.  

                                                           
436 Фаришта – малак, гӯё дар осмон дар хизмати Худо аст  
437 Силеҳ – имолаи силоҳ 
438 Устура – поку 
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Чу дасту санг бурд андар миёнаш,  

Ҷаҳидаш дасту хунин гашт ронаш .  

 

Зи ронаш  хун чакон шуд, дид модар,  

Фитод андар дилаш якбора озар ».  

 

Бар ӯ гуфто: «Маро домодӣ кунӣ,  

Биёбад душман аз ту сарнагунӣ.  

 

Аз он ҳайбат Сипоро чун раҳидаш,  

Зи баҳри тоат он ҷо баргузидаш.  

 

Сипоро то саҳар истод бар по,  

Наҷумбид ӯ даме з -он тоат аз ҷо.  

 

Ситоишро забон аз кор бикшод,  

Замин бӯсиду рух бар хок бинҳод ».  

 

«Ки додимон аз ин меҳнат раҳоӣ,  

Надорӣ аз Элиъезер ҷудоӣ ».  

 

Чу шаб бигзашту рӯз омад падидор,  

Гузар карданд аз он ҷо бо хару бор.  

 

Набӣ бо шон ҳаме рафташ ба таъҷил 439,  

Биёбон дар биёбон мил дар мил.  

 

Саҳар то шом раҳро мебуриданд,  

Ба роҳ андар даме менағнавиданд.  

 

Ҳаме рафтанд яксар шоду хандон,  

Ба водӣ дар ҳаме  аз ҳукми Яздон 440.  

 

 

 

                                                           
439 Таъҷил – шитоб 
440 Яздон – амри парвардигор 
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Хитоби Ҳақтаоло ба  

Ҳоруну набӣ алайҳиссалом 441 
 

 

 

 

 

Ба Миср андар нидо омад ба Ҳорун,  

«Шитобон рав зи Миср ин лаҳза берун!  

 

Ба роҳи тор бинеҳ рӯ дар биёбон,  

Ки Мусо мерасад аз ҳукму фармон.  

 

Ба дидори бародар шод гардӣ,   

Равад аз чеҳраат темору зардӣ 442«.  

 

Аз он ҳолат чу Ҳорунро хабар дод,  

Қадими додгар султони бо дод.  

 

Ҳалимуллоҳ бишуд з -он мӯҷда дилшод,  

Ба шукри Ҳақ  ҷабин 443 бар хок бинҳод.  

 

Ки чандин солҳо муштоқи ӯ буд,  

Зи ҷисму ҷону дил ушшоқи ӯ буд.  

 

Ҳалим 444 аз шаҳр шуд дар дам равона,  

Ба истиқболи Мусо шодмона.  

 

Ба саҳро дар шитобон шод мерафт,  

                                                           
441 Алайҳиссалом – салом ба ту, дурд бар ту 
442 Темору зардӣ – ғаму андӯҳу ғусса  
443 Ҷабин – пешона 
444 Ҳалим – хушхулқ, мулоим 
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Хиромон ҳамчу сарв озод мерафт.  

 

Чу миле чанд рафташ бар раҳи тур 445,  

Ҳалим аз ногаҳон дидаш аз дур.  

 

Ки нурӣ шуълае зад аз роҳ ногоҳ,  

Зи пойи куҳи тур, аз ҷодаи 446 роҳ.  

 

Ки шуд хуршеду моҳ з -он нур тира,  

Ҷаҳон дар сунъи Сонеъ  монд хира.  

 

Ба пеш омад чу лахте аз раҳ он нур,  

Зи ҳам бишкофт аз вай шери ғаффур.  

 

Баромад ҳамчу моҳ аз абр берун,  

Шуда ҳайрон зи рӯяш кӯҳу ҳомун.  

 

Басо ки арш мерафт аз ҷабинаш,  

Чу хуршеде, вале нури яқинаш.  

 

Чу рӯяш дид, Ҳорун шодмон шуд,  

Сиришк аз дида бар рӯяш равон шуд.  

 

Ва з-он ҷониб Калимаш дид, бишнохт,  

Ҷаҳид аз маркабу ногаҳ бараш тохт.  

 

Кашидаш ҳамчу ҷон Мусо дар оғуш,  

Зи муштоқӣ зи Ҳорун бар шуда ҳуш.  

 

Басе бар чеҳра ҳам бӯса доданд,  

Гузашта розҳоро сар кушоданд.  

 

 

Ҳалим аз зулми Фиръун бо хирадманд,  

                                                           
445 Тур – поёни кӯҳи Синай  
446 Ҷода – раҳи рост дар бешаву саҳро  
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Ҳикоятҳо даме бархонд якчанд:  

 

«Ки мо аз ҷаври он гумроҳ чунем,  

Ба чанги он бадахтар чун забунем.  

 

Зи гилкорӣ бани Яъқубро кушт,  

Диҳад уҷрат бар эшон чӯб ё мушт».  

 

Чу аз Ҳорун Калим  онҳо шунидаш,  

Сиришк аз дида бар доман чакидаш.  

 

Ба Ҳорун он гаҳе гуфт: «Эй мукаррам!  

Махӯр эй номвар, акнун дигар ғам»!  

 

Кушод он гаҳ бар ӯ асрори пинҳон,  

Китоби Қодиру фармони субҳон 447.  

 

Ҳар он чизе, ки будаш дар дили хеш,  

Ҳама бархонд бо ӯ каму беш.  

 

Чу бишнид  аз вай он рози нуҳуфта,  

Зи хоб андар ҷаҳидаш бахти хуфта 448.  

 

Начандон шод шуд Ҳорун аз он ҳол,  

Ки шарҳаш дар баён ояд ба сад сол.  

 

Ба Мусо он гаҳе Ҳорун бифармуд:  

«Ки шуд коре на зебо аз ту мавҷуд.  

 

Кассе к -ӯ аз пайи қавме биёяд,  

Зи душман инчунин ҷоҳил набояд.  

 

Ту ин ҷо н -омадӣ аз баҳри маскан,  

                                                           
447 Субҳон – мадҳу сано бод ба Худо  
448 Бахти хуфта – бахти хобида 
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Ба коре омадастӣ пеши душман.  

 

Ки то бошад магар авлоди Яъқуб,  

Халосишон диҳӣ з -ин қавми маъюб.  

 

Зану фарзандро баргӯ чӣ маъне,  

Биовардӣ, муродат чист яъне.  

 

Бигӯ бо ман, ки ин маъне чӣ ҳол аст?  

Ба назди марди доно ин маҳол аст».  

 

Чу аз Ҳорун Калим  он роз бишнид,  

Калими номвар гуфташ писандид.  

 

Зану фарзандро дардам равона,  

Бикард он номвар ба сӯйи хона.  

 

Набӣ шогирдро бо ӯ фиристод,  

Пас он гоҳе камин бар Миср бикшод.  
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Расидани Мусо  

ва Ҳорун ба Миср 

 
 

 

 

В-аз он ҷо сӯйи Миср он ҳарду сарвар,  

Бирафтанд шодмон чун шамсу ховар 449.  

 

Чу аз дарвоза пой андар ниҳоданд,  

Дари раҳмат ба рухшон баркушоданд.  

 

Ба шаҳр андар чу эшонро  гузар шуд,  

Бани Яъқубро як сар хабар шуд.  

 

Ки омадшон давои реш 450 марҳам,  

Калими муҳтарам садри мукаррам 451.  

 

Саросар ҷумла ҷӯшиданд бар ҳам,  

Ба даргоҳи набӣ рафтанд дардам.  

 

Набӣ яксар гирифташ роҳ бар пеш,  

Або Ҳорун шуд андар хонаи хеш.  

 

Чу Йӯхевед бидидаш рӯйи фарзанд,  

Чӣ фарзанде, чунон пири хирадманд.  

 

Бағоят шод шуд аз дидани ӯ,  

Ки аз ҳаҷраш сафед будаш сару мӯ.  

 

Набиро соли умраш чордаҳ буд,  

                                                           
449 Шамсу ховар – офтобу маҳтоб 
450 Реш – яра, ҷароҳат, захм  
451 Садри мукаррам – меҳмони азизу мӯҳтарам  
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Ки аз Миср ӯ ба Мидён раҳ бипаймуд.  

Чу боз омад, буд ӯ ҳаштодсола,  

Шудаш кофури мушкин 452 чун ғулола.  

 

Бар ӯ бигзашта даври шасту шаш сол,  

Шуда даврони гетиро дигар ҳол.  

 

Даромад пеши  Мусо Маряму Ҳур,  

Бидиданд он рухашро маъдани нур.  

 

Ба шукри Ҳақ  забонро баркушоданд,  

Басе бар пою дасташ бӯса доданд.  

 

Бародарзодагонаш низ ҳар чор,  

Чаҳор аркони маъне 453 - чор ҳушёр.  

 

Гузин хуршед Элъозори маҳрӯ,  

Элитомору Нодову Авиҳу.  

 

Зи дар пеши набӣ ҳар чаҳор дилшод,  

Бирафтанд ҳар яке чун сарви озод.  

 

Набӣ чун чеҳраи эшон бидидаш,  

Дил андар бар зи шодӣ барҷаҳидаш.  

 

Ба бар шон даркашид он баргузида,  

Басе бӯсид шон бар рӯю дида.  

 

Набишон он гаҳе дар пеш биншонд,  

Зи ҷон бар ҷони эшон офарин хонд.  

 

Ба даргоҳи набӣ чун қавми Ъэбар,  

Расиданд ҷавқ-ҷавқ афзун зи бевар.  

 

                                                           
452 Кофури мушкин – мӯй сафед 
453Аркони маъне – бузургони ақлу фаҳм  
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Бишуд шон пеш пайғамбар ба берун,  

Або ӯ номвар, озода Ҳорун.  

 

Бар эшон гуфт он гоҳе ҳунарвар,  

«Чаро истодаетон ҷумла бар дар?  

 

Дароед андарун, эй номдорон!  

Сабурони ману умедворон»!  

 

Чу исроэлон аз шери Довар ,  

Шуниданд он, бигуфтанд: «Эй ҳунарвар!  

 

Чу мо қавме кадомин хона бошад?  

Ки бартобад, мар ин афсона бошад.  

 

Биёбон танг бошад ҷой моро,  

Хирадмандо калимо, номдоро!»  

 

Чу бишнид он набӣ гуфто: «Мапоед!  

Сухан кӯтоҳ кунед, аз дар дароед!  

 

Бубинетон, ки қудратҳои Ҷаббор ,  

Чи навъ аст, эй сарафрозони ҳушёр!».  

 

Бигуфт ину набӣ дар шуд ба хона,  

Паяш Ҳорун шуд -он пири ягона.  
 

Бани  Ъэбар пас он гаҳ ҷумла як сар,  

Бирафтанд андарун дунболи сарвар.  
 

Зи дасти муъҷизи Мусо тамомат,  

Ба кунҷи дар бикарданд истиқомат.  
 

Набӣ биншондшон дар фаршу қолӣ 454,  

                                                           
454 Қолӣ – қолин, гилеми пашмини патнок  



169 

 

Вале буд он саро панҷ дунҷ холӣ.  

Биёбон шуд зи муъҷиз он сарояш,  

Чу Ҷаббори ҷаҳон буд раҳнамояш.  

 

Бани  Ъэбар аз ӯ чун ин бидиданд,  

Даме бар чеҳраи ҳам бингариданд.  

 

Замоне чун шуданд он ҷумла дамсоз,  

Даромад он гаҳе Ҳорун ба овоз.  

 

Хитобу муъҷизу асрори он бум,  

Бар эшон кард Ҳорун ҷумла маълум.  

 

Давои дардатон ӯро ҷаҳонбон.  

Фиристод, эй сарон аз мулки Мидён,  

 

Зи Ҳорун чунки онҳо гӯш карданд,  

Саросар ҳамчу дарё ҷӯш карданд.  

 

Яке иқрор меовард дар кор,  

Дигар гуфте: «Дурӯғ аст ин ба як бор».  

 

Калим  аз муъҷиз он асрор дарёфт,  

Зи аҳволи дили эшон хабар ёфт.  

 

Асоро аз ғазаб афканд шон пеш,  

Калими номвар, султони дарвеш.  

 

Зи муъҷиз шуд асо бо аждаҳо зуд,  

Даҳанро он гаҳе чун ғор бикшуд.  

 

Чу аждаҳоро бани Яъқуб  диданд,  

Зи ҳайбат ҷумла аз пешаш рамиданд.  

 

Бар эшон аждаҳо чун ҳамла бинмуд,  

Ҳаме афшонд аз дам оташу дуд.  
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Бани Яъқубиён карданд иқрор,  

Бигуфтанд: «Эй набӣ аз амри Ҷаббор .  

 

Хатогорем, аз мо хашму қаҳрат ,  

Бигардон, дур кун, аз мо ту заҳрат»!  

 

Набӣ чун дид шон дар ғам парешон,  

Бубахшоид номвар бар эшон.  

 

Бизад дасту гирифт аз дунби саъбон,  

Дигар раҳ шуд асо аз сунъи субҳон.  

 

Набишон муъҷизи бисьёр бинмуд,  

Қарору сабр аз эшон ҷумла бирбуд.  

 

Аз ӯ он муъҷизот авлоди Ъэбар,  

Чу диданд, муътақад гаштанд яксар.  

 

Заминро ҷумла бӯсиданд пешаш,  

Ҳама бегонагон гаштанд хешаш .  

 

Бар ӯ яксар биоварданд имон,  

Набӣ бо шон бубасташ аҳду паймон.  

 

Ба тоат дар камар бандед бояд,  

Баней одам зи худ ғофил нашояд.  

 

Або ӯ қавми Ъэбар аҳд бастанд,  

Пас он гаҳ ҷумлагӣ аз ҷо биҷастанд.  

 

Зи бедодии Фиръун дод карданд,  

Ғами дерина пешаш ёд карданд.  
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Зи зору зулми он малъуни гумроҳ,  

Калим  олоҳро 455 карданд огоҳ.  

 

Набӣ аз феъли он кофар аҷаб монд,  

Сар андар кори он малъун биҷунбонд.  

 

Дар эшон он гаҳе пурдил бидидаш,  

Зи пирон чанд номовар гузидаш.  

 

Ба шон гуфт он гаҳе: «Бо ман биёед!  

Камин бар ҷониби Фиръун кушоед .  

 

Ки то ман рӯйи он малъун бубинам,  

Ки сахт аз ҷону дил бо ӯ ба кинам».  

 

Чу пирони хирадманд он шуниданд,  

Тамомат ҷумла роҳаш баргузиданд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
455 Калимолоҳ – Мусо 
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.  

 

Рафтани Мусо ва Ҳорун  

ва Пирон назди Фиръун  
 

 

 

 

Равон гаштанд аз он ҷо назди Фиръун,  

Ҷуз ин ҷавқе 456 або 457 Мусою Ҳорун.  

 

Набӣ шуд бо сарон бар даргаҳи шоҳ,  

Зи раҳ чун даррасидаш пеши даргоҳ.  

 

Калимуллоҳ ба дарбонон бифармуд:  

«Ба корем омада дар пеши шаҳ зуд.  

 

Дурун андар шавед, ин раҳ бипӯед!  

Ба Фиръун рози моро боз гӯед»!  

 

Чу дарбонон зи Мусо он шуниданд,  

Зи ҳайбат пеши Фиръун дардавиданд.  

 

Бигуфтандаш, ки «Шоҳо, қурби сад пир,  

Берун дар боргоҳанд, эй ҷаҳонгир!  

 

Тамомат ришу мӯй испед доранд,  

Надонемон, ки шоҳо, дар чӣ коранд.  

 

Яке пир ҳаст шон дар пеш сармаст,  

Аҷаб чӯбе асо бигрифта дар даст».  

 

Зи дарбонон чу Фиръун он шунидаш,  

                                                           
456 Ҷавқ – гурӯҳ, мардум  
457 Або – бо 
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Зи ҳайбат дил варо дар бар тапидаш.  

Ба дарбонон бигуфто шон: «Дароред!  

Касеро аз барам раво мадоред»!  

 

Набиро буд он гаҳ сол ҳаштод,  

Набуд ӯ карда бо кас зулму бедод.  

 

Валекин сӯ бар ҳаштод умри Ҳорун,  

На андак буд сол ӯро на афзун.  

 

Дароварданд шон он гаҳ зи даргоҳ,  

Назар афканд Мусо бар сари ҷоҳ.  

 

Чу Фиръун дид Мусоро, битарсид,  

Биларзидаш ҷасад, в-аз вай бипурсид.  

 

Ба Мусо гуфт Фиръун: «Чист номат?  

Бигӯ, пиро, ки аз ман чист комат 458»?  

 

Ҷавобаш дод: «Манам Мусои Имрон 459 

Расулам, омада аз пеши Яздон.  

 

Нидо омад маро аз пеши Ҷаббор ,  

Чунин шуд амри Ҷаббори ҷаҳондор.  

 

Ки ин Яъқубиёнро ҷумла акнун,  

Диҳӣ фармон, ки то аз Миср  ба берун.  

 

Серӯза роҳ раванд андар биёбон,  

Забиҳатҳо 460 баранд бо худ фаровон.  

 

Кунанд аз ҷонварҳо ҷумла қурбон,  

                                                           
458 Ком – мақсад, муроди дил  
459 Мусои Имрон – Мусо писари Имрон  
460 Забиҳат – қурбони баровардани гову гӯсфанд  
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Ки онҳо ҳаҷ 461 бувад аз баҳри субҳон.  

Аз эшон даст бигзор, эй бадахтар!  

Чарои инчунин гумроҳу мункар 462? 

 

Вагарна дар вабо ё худ ба шамшер,  

Бигарданд мулку тахтат ҷумла сарзер».  

 

Чу Фиръун аз набӣ бишнид он роз,  

Даромад он лаъин дар шору овоз.  

 

Ба Мусо гуфт Фиръун: «Ҳақ  кадом аст?  

Куҷо мебошаду вайро чӣ ном аст?  

 

Намедонам, надонистам ман ӯро,  

Бадар рав тарк кун ин гуфтугӯро!  

 

Намедонӣ, ки з -ин қавмон яке тан,  

Бимирад, гар халосӣ ёбад аз ман.  

 

Бурав, к -ин қавмро мурдор кардӣ!  

Зи кори хешашон бекор кардӣ.  

 

Сабад бар дӯш гиру гил ҳаме каш!  

Мазан з-ин бештар бар пумба оташ»!  

 

Чу аз Фиръун шунид он ҳарзагӯӣ,  

Наояд аз бадон ҳаргиз некӯӣ.  

 

Калим  омад  аз он даргоҳ ба берун,  

Хиромон дар паяш Фиръуну Ҳорун.  

 

 

 

 
                                                           
461 Ҳаҷ – зиёрат ба Йерусалим рафтан  
462 Мункар – зишт, бад 
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Манъ 463 фармудани Фиръун  

 саркоронро,ки дар ивриён  

 коҳ 464 надиҳанд.  

 
 

 

 

Чу берун шуд Калим  аз пеши Фиръун,  

Лаъин гуфто ба човушон ҳам акнун:  

 

«Аз ин дар то иморат раҳ бипӯед,  

Ба сардорони он қавмон бигӯед».  

 

Ҳар он, к-ӯ аз бани Яъқуби бадхоҳ,  

Ки ҳаст аз хиштзан дигар ба даргоҳ.  

 

Зи фармонам дигар мадиҳед коҳаш,  

Кунетон дар ғаму меҳнат табоҳаш.  

 

Бар он қонун к -аз аввал ҳамчу девон 465,  

Ҳаме диданд ҳар як хишт девон.  

 

Бар он ойин шабошаб восупоранд,  

Ва гар чизе зи қонун дар гузоранд.  

 

Ба захми чӯбшон кашкош созед,  

Абошон дам ба дам пуркош созед!  

 

Чу оранд аз биёбон коҳ бар дӯш,  

                                                           
463 Манъ – роҳ надоданд, монеъ шудан  
464 Коҳ – каҳ барои тайёр кардани лой  
465 Девон – дафтари ҳисоб 
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Ғами рафтан шавад аз шон фаромӯш.  

Чу човушон шуниданд он иборат,  

Бирафтанд аз бараш зуд дар иморат.  

 

Паёми шаҳ ба  саркорон бидоданд,  

Ҳадиси 466 он лаъин бар шон кушоданд.  

 

Шуниданд он чу сарҳагони саркор,  

Ҳама шодон шуданд эшон ба як бор.  

 

Бихандиданду қаҳ -қаҳ баркушоданд,  

Дигар раҳ буғзашон 467 дар дил ниҳоданд.  

 

Бани Яъқубро он рӯз аз он ҳеч,  

Нагуфтанд он сагони печ дар печ.  

 

Чу рӯзи дигар эшон чору ночор,  

Бирафтанд аз барои каҳ ба анбор.  

 

Чу саркоронашон аз дур диданд,  

Баробаршон ба худ берун давиданд.  

 

«Биёретон аз ин пас коҳ зи берун,  

На аз фармони мо, аз ҳукми Фиръун.  

 

Ва дигар ҳамчу аввал ҷумла бояд,  

Кунетон кор аз он камтар нашояд.  

 

Бар он қонун, ки ҳаст андар ҷарида 468,  

Ҷудотон кор ҳар як вобурида.  

 

Шабошаб ҳамчунон бар мо супоред,  

Ҳисоби дигар андар дил маёред »!  

                                                           
466 Ҳадис – чизи нав, воқеъи наврӯдода  
467 Буғз – кина, адоват, душманӣ 
468 Ҷарида – рӯйхат 
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«Зи саркорон бани Яъқуби мазлум 469,  

Бикарданд ин ривоят чунки маълум.  

 

Бароварданд яксар ҷумла фарёд,  

Ки бар мо то кай охир зулму бедод?  

 

Мар он бедод бар мо чанд то чанд.  

Худовандо, ту ин бедод мапсанд »!  

 

Чу сарбозон аз эшон он бидиданд,  

Чунон ташнеъҳо з -эшон  шуниданд.  

 

Кашиданд сангу чӯб он лаҳза дар кор,  

Бикарданд онгаҳон шон хурду афгор.  

 

Зи захми чӯбу лат 470 дунболаҳи коҳ,  

Бирафтанд он заифон 471 дар алафгоҳ.  

 

Алафро хушк карданд он гаҳоне,  

Дар он ҳолат баромад чун замоне.  

 

Алафро хурд карданд он заифон ,  

Зи бими сангу чӯби он ҳарифон .  

 

Бибурданд коҳҳоро онгаҳе зуд,  

Шитобон дар иморат ҷумла чун дуд.  

 

Ба кор андар фурӯ доданд танро,  

Қабо 472 карданд бар худ пираҳанро 473.  

 

                                                           
469 Мазлум – зулмдида 
470 Лат – кӯфтан бо чӯб 
471 Заиф – камқувват 
472 Қабо – як навъ либоси пешкушодаи мардон  
473 Пираҳан – либос 
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Ҳаме хостанд худро дар дили нор,  

Ки то боқӣ намонадшон зи бекор.  

 

Дар ин талхӣ будандӣ субҳ то шом,  

Аз эшон рафта хобу хӯрду ором.  

 

Дар ин заҳмат чу рӯзе чанд буданд,  

Пас он гаҳ парда аз рух баркушуданд.  

 

Бани Яъқуб яксар шӯр 474 бархост,  

Фиғонҳо баркашиданд аз чапу рост.  

 

Ҳаме гуфтанд: Дод аз пури Имрон,  

Ки бар мо сахт кард ӯ кори осон.  

 

Хабар бурданд Мусоро, ки  фарёд,  

Зи дастат мекунанд он қавми ношод.  

 

Чу бишнид ин сухан Мусо, хурӯшид,  

Аз он оташ дилаш дар бар биҷӯшид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
474 Шӯр – фиғону фарёд 
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Нолидани  Мусо олов  

ҳашолӯм ба ҳазрати  Ҳақ  

ва хитоб расидан ба ӯ  

 
 

 

 

Бинолидаш, ки «ё донои асрор»!  

Чаро кардӣ маро дар ғам гирифтор?  

 

Бани Ъэбар зи дастам додхоҳанд,  

Ки шон дар зулми он малъун  табоҳанд.  

 

Зи  ман фарёд медоранду афғон:  

Ки «бар мо аз ту омад зулму адвон.  

 

Дили мо аз ту шуд якбора пурхун,  

Ту мон 475 биспурдаҳӣ дар қаҳри Фиръун.  

 

Начандоне, ки ман ин ҷо набудам,  

Раҳи даргоҳи Фиръунро насудам.  

 

Аз ин хуштар буданд эшон, ки ҳастанд,  

Пару болин замон андар шикастанд.  

 

Агарчӣ пеш аз ин дар зулм буданд,  

Ба бечораш ғуломӣ менамуданд.  

 

Вале з -ин буд камтар зулму бедод,  

Кунун кофир ба як раҳ даст бикшод ».  
                                                           
475 Мон – хона 



180 

 

 

Хитоб омад, ки «Ё Мусо, ба қудрат,  

Намоям мисриёнро ҷумла ибрат.  

 

Зи сунъу қудратам ҳайрон бимонанд,  

Ки то шонро ба шаб з -ин дар биронанд.  

 

Калимо 476! Дасти қудрат баркушоям,  

Бар эшон дастбурдӣ, во намоям!  

 

Манам он подшоҳи подшоён,  

Бубахшоям бар он соҳибгуноҳон.  

 

Або ҷаддони 477 эшон аҳд аз ин пеш,  

Будам барбаста, эй Мусо маяндеш!  

 

Ба Иброҳиму бо Исҳоқу Яъқуб,  

Ки бо эшон бисозам корҳо хуб.  

 

Тамомат мулки Канъонро бамерот,  

Бубахшамшон бифармудам бакаррот.  

 

Барорам номи эшонро ба гардун,  

Халосишон диҳам з -ин қавми малъун.  

 

Раҳоишон диҳам аз гил кашидан,  

Пайи бегор 478ҳар сӯйе давидан.  

 

Биёрам бар адӯшон ҷумла ишкаст,  

Супорам душманоншон ҷумла дар даст.  

 

Кунун аз амру фармонам равон шав!  

Бари Яъқубиёни хастагон рав! » 

                                                           
476 Калимо – пайғамбари яҳудиён Мусо  
477 Ҷадд/ҷад – падар, бобо, падарбобо  
478 Бегор – кори маҷбурӣ ва бемузд  
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Бар эшон гӯй «чунин фармуд Ҷаббор ,  

Халоситон диҳам зудӣ зи бегор.  

 

Агарчи ҷавру зӯру зулми бисёр,  

Кашидетон аз он габрони 479 мурдор.  

 

Аз ин қавмон  халоситон диҳам зуд,  

Барорам аз дили бадхоҳтон дуд ».  

 

Набӣ гуфташ дигар бор: «Эй Худованд!  

Алиму воҳиду бехешу пайванд.  

 

Ба зулм андар чунон ин қавми мазлум,  

Гирифторанд аё, Довар  дар ин бум.  

 

Ки гуфтамро намегиранд дар гӯш »,  

Маро гӯянд: «Ту ҳастӣ хоби харгӯш».  

 

Нидо  омад ба Мусо бори дигар:  

«Бирав зуд дар бари Фиръуни  кофар.  

 

Бигӯ ин қавмро берун биронад!  

Ба шаҳр андар яке з -шон намонад».  

 

Набӣ гуфт: «Эй қадими ҳарду олам!  

Чӣ гӯям з -он, ки медонӣ ту ҳолам.  

 

Маро андар забон кун даст дар кор,  

Наёрам шарҳ кардан пешаш асрор.  

 

Равон кун ҷои ман дигар касеро,  

Ба зар гардон дигар аз нав мисеро ».  

 
                                                           
479 Габр – оташпарастон 
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Фурӯ бурдани асои  

Ҳорун асоҳои ҷодугаронро  

 
 

 

 

Хитоб омад, ки «ё Мусою Ҳорун,  

Аз ин ҷо рафтатон мебояд акнун!  

 

Бари 480 Фиръуни дун бо чанд сарвар,  

Раисонӣ булуки 481 насли Ъэбар.  

 

Равон гардеду ва ғам дар дил маёред,  

Дили худро саросар шод доред.  

 

Калимо 482,  пеши Фиръун дар даҳонат,  

Наандешӣ, ки ман бошам забонат.  

 

Калимо! Тарҷумонат пеши он дун,  

Бародар бошадат, бугзида Ҳорун.  

 

Дили Фиръунро чун санги хоро,  

Бигардонам ба сахтӣ ошкоро.  

 

Ту чандоне бар ӯ муъҷиз намоӣ,  

Наёрад бо ту сар дар  ошноӣ.  

 

Ки то рӯзе, ки миодаш барояд,  

                                                           
480 Бар – дар назди 
481 Булук – аз як чанд деҳ, дорои якчанд деҳ  
482 калим – гӯянда, сухангӯй 
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Дарахти  давлаташ аз по дарояд.  

Ба дасти қудрати ҷабрувати сахт,  

Дарорам сарнагунаш аз сари тахт ».  

 

Ду пурдил чун хитоби Ҳақ шуниданд,  

Шитобон ҳар ду з -он ҷо раҳ буриданд.  

 

Раисоне, ки Ҳақ  фармуд дардам,  

Сарафрозону пирони муқаддам.  

 

Зи ҳар сибтею 483 насле баргузиданд,  

Бар эшон он далерон биғравиданд.  

 

Равон гаштанд аз он ҷо пеши Фиръун,  

Раисон ҷумла бо Мусою Ҳорун.  

 

Чу Фиръун рӯйи он номоварон дид,  

Фарози тахт он малъун бихандид.  

 

Чунин гуфташ: «Дигар ин ҷо чӣ пӯед 484? 

Чарояд омада, аз ман чӣ ҷӯед »?  

 

Хитоби Ҳақ  бар он малъуни гумроҳ,  

Бигуфтанд он ду мақбулони даргоҳ.  

 

 

Лаъин он нуктаю асрор нашнуд,  

Дили он габр гӯё оҳанин буд.  

 

Набӣ чун дид навмедӣ зи Фиръун,  

Зи пешаш бо раисон шуд ба берун.  

 

Гирифтанд он гаҳе раҳ ҷумла дар пеш,  

Бирафтанд ҳар яке бо хонаи хеш.  

                                                           
483 Сибт – яке аз тоифаҳои (шивтоӣ), бани Исроэл  
484 Пӯ – тафтиш, пурсиш  
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Нидо омад ба Мусо рӯзи дигар:  

«Бирав дар пеши Фиръун бо бародар.  

 

Бигӯ то қавми хосамро равона,  

Кунад он ғофили наҳси замона.  

 

Ва  гар гӯяд наҳу тундӣ 485 намояд,  

Суханҳои ту дар гӯшаш наояд.  

 

Ба Ҳорун  деҳ асои хештан аз даст,  

Биарсонад дили он кофари маст.  

 

Бияндозад асоро пеши тахташ,  

Ки то гардад аз он шeрида бахташ.  

 

Равон аждар 486 шавад дар пеши Фиръун,  

Ба ларз ояд дили он кофари дун 487.  

 

Калимо! З-он лаъини габри бадкеш,  

Нигаҳдорат манам аз вай маяндеш.  

 

Зи Миср орам яке лашкар ба берун,  

Ки нолон гардад аз вай кeҳу ҳомун 488.  

 

Шуморашро ба ҷуз ман кас надонад,  

Басар дар қудратам ҳайрон бимонад».  

 

Хитоби Ҳақ  набӣ чун гӯш кардаш,  

Замин бӯсиду лаб хомӯш кардаш.  

 

Зи амри Ҳақ  равон шуд рӯзи дигар,  

                                                           
485 Наҳу тундӣ – тезу тундӣ 
486 Аждар – мор 
487 Кофари дун – бераҳм, худонотарс  
488 Кеҳу ҳомун – хурду калон 
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Або Ҳорун бари Фиръуни кофар.  

Ба Фиръун гуфт Мусо он чӣ фармуд,  

Худованди ҷаҳон он габр нашнуд.  

 

Ба Ҳорун дод Мусо зуд асоро,  

Асои босафои 489 дилкушоро.  

 

Асо аз дасти худ озода Ҳорун,  

Фикандаш пеши тахту ҷоҳи малъун.  

 

Асо аз дасти Ҳорун чун раҳо шуд,  

Ба пеши тахти кофар аждаҳо шуд.  

 

Чу ғоре баркушод аз ҳам даҳонро,  

Ки то дар дам кашад он бадгумонро.  

 

Ҳаме афшонд аз дам оташу дуд,  

Дамодам аждаҳо аз амри маъбуд.  

 

Чу Фиръун дид, рухро ҳамчу зар кард,  

Ба  сӯйи соҳирони худ назар кард.  

 

Ҳазору чордаҳ ҷодуи сарвар,  

Буданд бугзида ҳар як аз ду кишвар.  

 

Бари Фиръуни дун он қавми ҷоду,  

Тамомат кобулӣ буданду ҳинду .  

 

Зи бинию даҳаншон мӯй рафта,  

Ба сеҳру490 соҳиришон хӯй рафта.  

 

Нашуста ҳаргиз эшон рӯйи худро,  

Нагардонида ҳаргиз хӯйи худро.  

 

                                                           
489 Босафо – босадоқат 
490 Сеҳр – ҷоду 
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Сари нохун ба ангуштон чу беле,  

Чу дунби хукашон нохуш сабиле.  

 

Зубон дар умри худ бар ёди Ҷаббор ,  

Наҷунбонида он габрони мурдор.  

 

Нафас аз ҳалқашон 491 чун бардамидӣ,  

Зи бӯйи ганди бадшон дил рамидӣ.  

 

Бубастанде ба афсун 492 об дар Нил,  

Бикарде сеҳри эшон гурбаро фил.  

 

Назар кардаш бар эшон чун ситамгор,  

Саросар соҳирон аз ҷо ба як бор.  

 

Фиканданд чӯбҳошон ҷумла аз даст,  

Зи ҳар сӯ аждаҳое чуст барҷаст.  

 

Даруни хона дар пур аждаҳо шуд,  

Зи дамшон шуълаи оташ раҳо шуд.  

 

Асои муъҷизи  Ҳорун ба як дам,  

Кашид он ҷумларо якбора дар дам.  

 

Саросар соҳирон з -он хира гаштанд,  

Барошуфтанду бар худ тира гаштанд.  

 

Дар он ҳолат лаъин ҳайрон фурӯ монд,  

Бутони 493 хешро ёвар ҳамехонд.  

 

Бидид он муъҷизу имон 494 наёвард,  

                                                           
491 Ҳалқ – кому даҳон 
492 Афсун – ҷоду 
493 Бут – ҳайкал 
494 Имон – боварӣ ба чизе 
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Сар-ун-сар гашта дар фармон наёвард.  

Набӣ зад аждаҳо бирбудаш аз пеш,  

Берун омад, гирифташ роҳ дар пеш.  

 

Ба Фиръун чунки бинмуд он нишона,  

Або Ҳорун бишуд бар сӯйи хона.  

 

Дари даргоҳи худ чун даркушодаш,  

Ба тоатхона по чун дарниҳодаш.  
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 Баргаштани оби Миср ба хун.  

Муъҷизи аввали Калимуллоҳ  

 
 

 

 

Нидо омад, ки «Мусо, бомдодон,  

Бирав наздики Фиръун шоду шодон!  

   

Яқин истода бошад бар лаби Нил,  

Асо бар каф бирав пешаш ба таъҷил 495.  

 

Вале бояд ту Ҳорунро або хеш,  

Барӣ дар пеши он бадхӯи бадкеш.  

 

Бигӯ, то даст аз ин қавмон бишӯяд,  

Бани Яъқубро таркаш бигӯяд.  

 

Зи шаҳри Мисршон берун биронад,  

Ба Миср андар яке з -эшон намонад.  

 

Ва гар гӯяд, ки «на» он ғофил аз кор,  

Ба Ҳорун деҳ асоятро дигар бор!  

 

Бар ӯ гӯй, то асоро пеши Фиръун,  

Занад бар рӯди 496 Нил-он рӯди маймун.  

 

Ба соат рӯду чоҳу чашмаҳошон,  

                                                           
495 Таъҷил – зуд 
496 Рӯд – дарё, наҳр 
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Ҳама пурхун шавад, низ ҳабзҳошон.  

 

Чи рӯду обҳо ба хун бигардад,  

Саросар чашмаҳо гулгун бигардад.  

 

Тамоми моҳиён дар вай бимиранд,  

Магар он кофирон ибрат бигиранд».  

 

Калимуллоҳ хитоби Қодири пок,  

Шунидаш чеҳраро молид бар хок.  

 

Замин бӯсиду дар хизмат камар баст,  

Ба тоъат то саҳар озода пайваст.  

 

Саҳаргоҳ он ду сарвар бомдодон,  

Бари Фиръун равон гаштанд шодон.  

 

Ситода буд Фиръун бар лаби Нил,  

Сарафрозон ба гирдаш мил дар мил.  

 

Шитобон ҳар ду сарвар пеш рафтанд,  

Хитоби Ҳақ  бар он малъун бигуфтанд.  

 

Набурд он бадгуҳар фармони Ҷаббор ,  

Буд андар ғафлат он малъун гирифтор.  

 

Дили сангини он кофар нашуд нарм,  

Битундид он гаҳу Мусо бишуд гарм.  

 

Асо додаш ба Ҳорун, гуфт: ҳан 497 зуд,  

Бизан бар Нил даме дар номи маъбуд.  

 

Асо бистонд аз  ӯ Ҳоруни пурдил,  

Бизад бар рӯди об он пири муқбил 498.  

                                                           
497 Ҳан – зан 
498 Муқбил – соҳиби иқбол, хушбахт  
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Асоро чун бизад, шуд обҳо хун,  

Дар он ҳолат аҷаб дармонд Фиръун.  

 

Саросар моҳиён дар об мурданд,  

Аз он қудрат яке тан ҷон набурданд.  

 

Сияҳ шуд рӯи Миср аз ганди 499 моҳӣ,  

Ба дил меомад аз гандаш табоҳӣ.  

 

Зи ногаҳ Мисриён гаштанд ташна,  

Забоншон дар даҳон шуд мисли дашна 500.  

 

Надиданд об ҷое як дарам санг,  

Баромадшон фиғон, чун об шуд танг.  

 

Ба сӯи Нил як сар рӯ ниҳоданд,  

Камин бо Нилу бар рӯдаш кушоданд.  

 

Чу рӯди Нилро пурхун диданд,  

Зи баҳри об ҳар ҷониб давиданд.  

 

Бидиданд обҳо чун хун баста,  

Шуданд он нобакорон дилшикаста.  

 

Даруни чоҳу хумбу кӯза яксар,  

Намедиданд ҷуз хун ҳеҷ дигар.  

 

Фиғони ташнагӣ з -он қавм бархост,  

Вале дилро намекарданд як рост.  

 

Зи захми ташнагӣ бисёр мурданд,  

Амонатҳо ба дӯзах во супурданд.  

                                                           
499 Ганд – бӯйи бадбӯй  
500 Дашна – навъе аз ханҷар, корди нӯгтез  
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Баромад ҳафт рӯз аз амри Ваҳҳоб,  

Дигар роҳ гашт хунҳо ҷумлагӣ об.  

 

Сари Фиръуну қавмонаш дар он кор,  

Аз он қудрат нашуд аз хоб бедор!  

 

Бидиданд он чунон тақдири Довар ,  

Вале қудрат намекарданд бовар.  
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Омадани чуғз 501 дар Миср. 

Муъҷизи дуюми Калимуллоҳ  

 
 

 

 

Хитоб омад, ки «Ё» Мусои Имрон!  

Манам парвардигори даҳру даврон.  

 

Расулӣ 502 кун зи ман дар пеши Фиръун!  

Паёмам бар бари ун наҳси малъун.  

 

Ба ӯ гӯ: «қавми Яъқуб аз диёрат,  

Бадар кун, бар кушо баршон ҳисорат 503! 

 

Ки то андар биёбон рӯ бароранд,  

Сӯ рӯза роҳ бари мо ҳаҷ гузоранд!»  

 

Ва гар гӯяд, ки «на дар пеши он дун,  

Асоятро бидеҳ дар дасти Ҳорун!  

 

Бигӯ то бар замин кӯбад ба пешаш,  

Битарсонад зи муъҷизҳои хешаш.  

 

Падид ояд ба соат чуғзи бисёр,  

Бигирад рӯи шаҳрашро ба як бор».  

 
                                                           
501 Чуғз – бум, ки мурғи нахс ва бехосият ҳисоб меёбад  
502 Расул – элчи 
503 Ҳисор – қалъа 
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Хитоб аз ҳолиқи худ чун сарафроз,  

Шунидаш, бо бародар гуфт он роз.  

Равон шуд бо бародар рӯзи дигар,  

Калим  андар бари Фиръуни кофар.  

 

Бигуфтандаш ризои Ҳақ  чунин шуд,  

Мақоми 504ин заифон з -ин замин шуд.  

 

Бани Яъқубро аз Миср берун,  

Нидо омад, ки бояд рафт акнун.  

 

Ҷавобаш дод Фиръун: «чанд гӯйӣ?  

Чунин беҳуда пешат чанд пӯйӣ?  

 

Надорам даст аз эшон то қиёмат,  

Ба як ҷав барнадорам сад каромат ».  

 

Калим  аз кофар он гуфтори нохуш,  

Шунидаш, гарм гашт ӯ ҳамчу оташ.  

 

Битундидаш бар он малъуни гумроҳ,  

Зи ҳайбат шуд лаъинро чеҳра чун коҳ 505.  

 

Асои хештан додаш ба Ҳорун,  

Ки бистон бар замин зан пеши он дун!  

 

Бизад Ҳорун асоро бар замин зуд,  

Ба пеши тахти Фиръун наҳси мардуд 506.  

 

Або Ҳорун набӣ он гаҳ зи пешаш,  

Бурун омад, бишуд бар ҷои хешаш.  

 

Замину ҷоҳу обу шаҳру хона,  

                                                           
504 Маком – ҷои истиқомат, шаҳр, деҳа  
505 Коҳ – рангу рӯй зард шудан  
506 Наҳси мардуд – гӯё боиси бадбахтии мардум мебошад  
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Саросар чуғз шуд ҳар сӯ равона.  

 

Миёни нону дегу кӯзаи об,  

Даруни хумбу рахту бистраи хоб.  

 

Ҳаме ҷӯшид бар ҳам чуғз чун мор,  

Шуде аз рӯи эшон дидаҳо кор.  

 

Чу он ибрат сипоҳи Миср диданд,  

Фиғон аз чуғз яксар баркашиданд.  

 

Ба сӯйи даргоҳи Фиръуни маккор,  

Бирафтанд он ситамгорони куффор 507.  

 

Фиғон бардоштанд он нобакорон,  

Бари Фиръуни дун чун хоксорон.  

 

«Ки дод аз дасти чуғзоншон фарёд!  

Бало бингар, ки бар мо рӯй бикшод.  

 

Дуруни хона осоиш надорем,  

Зи чуғзон як даме, то сар бихорем.  

 

Аё шоҳи ҷаҳон, фарёди мо рас!  

Ки моро нест ҷуз ту чора бар кас.  

 

Зи чуғзон шоҳ низ андар бало буд,  

Набудаш чора, дар ғам мубтало буд ».  

 

Зи Фиръуни лаъин фарёд бархост,  

Ба сарҳангон 508 чунин гуфт аз чапу рост:  

 

«Дуруни шаҳр Мусоро биҷӯед!  

Вале аз бешу кам ҳеҷаш магӯед!  

                                                           
507 Куффор –  кофир  
508 Сарҳангон – сардори як қисми муайяни лашкар, полковник  
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Биёредаш шитобон пеши ман зуд,  

Чӣ ранҷ аст ин, ки бар мо чеҳра букшуд »?  

 

«Чу сарҳангон зи малъун он шуниданд,  

Ба дунболи Набӣ берун давиданд.  

 

Ба муъҷиз шуд Калимуллоҳ хабардор,  

Ки бар Фиръуни малъун сахт шуд кор.  

 

Талаб медорад ӯро баҳри роҳат,  

Ки бифрӯшад бар ӯ ганҷи фасоҳат 509«.  

 

Калимуллоҳ бари Фиръун равон шуд,  

Бидонисташ, ки малъун нотавон шуд.  

 

Калими номвар даршуд зи даргоҳ,  

Ба пеши тахти он бадкеши гумроҳ.  

 

Чу дидаш он лаъин гуфто, ки «зинҳор,  

Расули баргузида-шери Ҷаббор .  

 

Ба муъҷизҳои ту иқрор кардам,  

Зи фармонат Калимо, бар нагардам.  

 

Манам бар ботилу ҳастӣ ту барҳақ ,  

Расули Қодири покӣ, ту саддақ!  

 

Аз ин меҳнат ту гар моро раҳонӣ,  

Ба раҳматмон аз ин тангӣ расонӣ.  

 

Балои чуғзро аз мо кунӣ дур,  

Бароримон аз ин мотам, диҳӣ сур 510.  

                                                           
509 Ганҷи фасоҳат – ганҷи қиматбаҳо  
510 Сур – ҷашни шодӣ 
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Бани Яъқубро якбора дастур 511,  

Диҳам ин лаҳза, эй хуршеди ғафур 512! 

 

Ки то берун раванд андар биёбон,  

Баранд қурбонҳо баҳри ҷаҳонбон».  

 

Ҷувобаш дод Мусо, чун шунидаш,  

Ба қудратҳои Қодир  биғравидаш.  

 

Зи Ҳақ  дархост, хоҳам кард акнун,  

Фанои чуғзҳо дар обу берун.  

 

Ба шаҳр андар ҳама чуғзҳо  бимиранд,  

Вале дар об баъзе ҷой гиранд.  

 

Ба об андар бимонад ин нишона,  

Бувад ин ибрате андар замона.  

 

Калим  ин гуфт в-азон ҷо боз гардид,  

Ба ҷабори ҷаҳон ҳам рӯз гардид.  

 

Бинолидаш, ки Ҷабборо ба қудрат,  

Маро додӣ бар ин қавмон нусрат!  

 

Забун 513 кардӣ ту шон дар пеши чашмам,  

Вагарна худ чӣ бошад қаҳру хашмам?  

 

Ба иқрор омаданд акнун тамомат.  

Ба эшон саҳл гардон ин маломат.  

 

Бимирон ҷумла чуғзонро ба як бор,  

Дуруни шаҳр, аё донои асрор!  

                                                           
511 Дастур – рухсат, иҷозат 
512 Ғафур – бахшоянда 
513 Забун – дармонда 
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Чу нолидаш Калимуллоҳ ба ҳазрат,  

Дуои ӯ қабул омад ба қудрат .  

 

Муроди ӯ ҳам андар дам баромад,  

Ба соат умри чуғзонро сар омад.  

 

Дуруни хонаҳо чуғзон бимурданд,  

Ба шаҳр андар якешон ҷон набурданд.  

 

Ба Фиръун ҳар яке аз хонаи хеш,  

Берун мерехтанд он қавми бадкеш.  

 

Зи чуғзон тӯда дар шаҳр ҳар сӯ,  

Биканданд он ҷафокорони бадхӯ.  

 

Ба шаҳр андар бигардиданд мурдор,  

Тамомат чуғзҳо дар рӯйи бозор.  

 

Зи бӯйи бад басе мисрӣ бимурданд,  

Амонатҳо ба соҳиб во супурданд.  

 

Бар эшон чун набӣ он сур кард ӯ,  

Балои чуғз аз эшон дур кард ӯ.  

 

Бишуд Фиръун пушаймон бори дигар,  

Зи гуфтори худ он малъуни кофар.  
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Баргаштани хоки Миср  

 ба шабушк 514. 

Муъҷизаи сеюми Калимуллоҳ  

 
 

 

 

Хитоб омад, ки ё Мусо равон шав!  

Бирав дар пеши он кофар аён шав!  

 

Бигӯ: «Эй кофари бадаҳду паймон,  

Чунин фармуд Ҷаббори ҷаҳонбон».  

 

Бани  Яъқубро аз Миср берун,  

Равон кун ҷумларо бар дашту ҳомун!  

 

Ки то қурбон баранд андар биёбон,  

Забиҳатҳо 515 кунанд ҳарҷо фаровон.  

 

Вагар гӯяд, ки «на» он габри мункар 516,  

Асоро зуд бидеҳ бар дасти додар!  

 

Занад ӯ дар замин дардам асоро,  

Асойи босафойи дилкушоро.  

 

Шабуш гардад саросар хоки он бум,  

Шавад шӯрида користони он бум!  

 

                                                           
514 Шабушк – ҳашароти майдаи беқанат, ки дар бадани одам  

     ва ҳайвонот чун паразит умр мегузаронад  
515 Забиҳат – забеҳ 
516 Габри мункар – оташпарасти зишткор  
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Чу бишнидаш хитоб он банда фармон,  

Калим  аз ифтихори олӣ Имрон.  

Замин бӯсиду шуд дар пеши Фиръун,  

Бишуд бо ӯ ҳалим, озода Ҳорун.  

 

Хитоби Ҳақ  бар ӯ гуфтанд, нашнид,  

Зи дасти қудрат он кофар натарсид.  

 

Битундидаш дигар раҳ шери Ваҳҳоб:  

«Баровар, эй лаъин -гуфташ-сар аз хоб .  

 

Чунин ғофил, намедонам, чароӣ?  

Бикарда хӯ чунин дар носазоӣ?  

 

Наяндешӣ, нагӯӣ дар чӣ корӣ,  

Чаро умре ба зоеъ 517мегузорӣ?  

 

Натарсӣ аз ҷаҳсу нори сӯзон 518? 

Чароӣ баҳри худ оташ фурӯзон»?  

 

Чу ба кофар набӣ лахте фурӯ хонд,  

Асо зад, пеши тахташ рӯ бигардонд?  

 

Чу барқ аз пеши Фиръун шуд равона,  

Або Ҳорун бишуд бар сӯйи хона.  

 

Яди 519 қудрат ҳам андар дам аён шуд,  

Замин якбора дар ишпуш ниҳон шуд.  

 

Шипуш бигрифт яксар рӯи  он шаҳр,  

Бишуд бар коми Фиръун нӯшҳо заҳр.  

 

Зи ҷони мисриён фарёд бархост,  

                                                           
517 Зоеъ – беҳуда, бефоида  
518 Нори сӯзон – оташи сӯзон 
519 Яд – даст 
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Валекин дил намекарданд яке рост.  

 

Фарамҳошон ба ишпаш то ба сина,  

Чу бода мешуде андар қанина 520.  

 

Ба шаҳр андар шапуш як найза 521 боло,  

Буд афзунтар зи сунъи раби аъло.  

 

Дуруни хонаю  дар шаҳру бозор,  

Набуде аз шапуш чизе ба дидор.  

 

Чу Фиръун дидаш он қудрат, аҷаб монд,  

Пас он гаҳ соҳиронро 522 назди худ хонд.  

 

Бигуфт: «Эй соҳирони баргузида!  

Намедонам, чароед орамида?  

 

Балои дигар омад бар сари ман,  

Ҷигар хун мешавад андар бари ман.  

 

Ба Миср андар шапш шуд ҷумлагӣ хок,  

Чароетон чунин биншаста бебок?  

 

Ҳаме бояд, ки акнун чора созед,  

Сар андар пеши ҷоҳам бар фарозед.  

 

Ки то ин ишпуш аз мо боз гарданд.  

Вагарна аҳли шаҳрам ҷумла мурданд.  

 

Бубахшетон басе мол аз хазина,  

Зи дебою ҳариру анбарина».  

 

Зи Фиръун соҳирон чун он шуниданд,  

                                                           
520 Қанина – шишаи май, пиёла  
521 Найза – яроқ, тире, ки аз камон мебарояд  
522 Соҳир – ҷодугар 
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Ба сеҳру соҳирӣ андар дамиданд .  

 

Чу мурғ эшон ба афсун мепариданд,  

Ба афсун сангро дил медариданд.  

 

Вале он ҷодуён тадбири ин кор,  

Надонистанд баранд аз сунъи Додор .  

 

Зи чора соҳирон бечора гаштанд,  

Аз ин роҳ ҷумлагӣ овора гаштанд.  

 

Бигуфтанд соҳирон: «Шоҳо, ки иқрор,  

Биёвардем бар покии Ҷаббор .  

 

Ки ҳаст ӯ Сонеъи фарду ягона,  

Карим ҳаст ӯ ва ҳайи 523 ҷовидона.  

 

Ба сунъу қудрат ҳаст ин, то бидонӣ,  

Зи худ натвонӣ ин заҳмат биронӣ ».  

 

Баромад ҳафтае з -он мезабонӣ,  

Шуданд он ишпушон якбора фонӣ.  

 

 

Нашуд Фиръуни малъунро дилаш нарм,  

Буд ӯ буғшуда аз рух пардаи шарм.  

 

Наёмад бо раҳ он гумроҳи ғофил,  

Ҷиҳандам баҳри худ мекард ҳосил.  

 

 

 

 

 

                                                           
523 Ҳай – хабардор бош 
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Омадани ҳайвоноти  

дарранда ба Миср.  

Муъҷизи чоруми Калимуллоҳ  

 
 

 

 

Нидо омад, ки ё Мусо ба шабгир,  

Бирав дар пеши Фиръун роҳ баргир!  

 

Бувад дар пеши Нил истода он дун,  

Бубар бо хештан озода Ҳорун.  

 

Бигӯ: «Эй кофари бемағзу манҳус 524! 

Мадор ин қавмро з -ин беш маҳбус.  

 

Ба ваҳдониятам 525 овар ту иқрор»!  

Равон кун қавми покамро зи бегор 526.  

 

Вагар гӯяд, ки «на» зуд ошкоро,  

Равон зан бар замин пешаш асоро.  

 

Дарояд дому дад 527 з-андоза берун,  

Ба шаҳр андар зи рӯи дашту ҳомун.  

 

Тамомат шаҳрро эшон бигиранд,  

Зи ҳайбат мисриён чанде бимиранд.  

                                                           
524 Манҳус – шум, бадбахт 
525 Ваҳдоният – ба ягона Худо, бемислу монанд  
526 Бегор – кори маҷбури бекор 
527 Дому дад – ҳайвони  дарранда 
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Зи дорои ҷаҳон Мусо чу он роз,  

Шунидаш, саҷда бурдаш он сарафроз.  

 

Равон шуд рӯзи дигар бомдодон,  

Бари Фиръуни дун хандону шодон.  

 

Ҳалимоллоҳро бо хештан бурд,  

Чу Фиръун дид шон чун ях бифсурд.  

 

Хитоби Ҳақ  набӣ бо вай кушодаш,  

Ба Фиръун роҳи равшан во намудаш.  

 

Вале он бадгумон фармон набурдаш,  

Ба дӯзах шахси худро месупурдаш.  

 

Асоро бар замин зад пури Имрон,  

Калимуллоҳ бари он лоти 528 габрон.  

 

Чу зад пешаш асоро бар замин зуд,  

Равон гардид аз он ҷо раҳ бипаймуд.  

 

Або Ҳоруни пурдил шодмона,  

Калимуллоҳ бишуд бар сӯйи хона.  

 

Зи ногаҳ дому дад аз дашту кӯҳсор,  

Зи ҳар дарвозае берун зи ушмор.  

 

Ба шаҳр андар зи ҳар сӯ дар давиданд,  

Ба дандон банди дарҳо медариданд.  

 

Зи бабру гургу хуку шеру кафтор,  

Палангу мору хирсу юзи хунхор.  

                                                           
528 Лот – номи ду бути машҳур «Лот ва Манот»  
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Тамомат шаҳр бигирифт аз даду дом,  

Бишуд рӯзи сафеди мисриён шом.  

 

Саросар хонаҳоро дар бубастанд,  

Дуруни хона дар зиндон нишастанд.  

 

Дарахту чӯбу санг андар паси дар,  

Бичинданд бар ҳам он қавмони мункар!  

 

Чу ранҷур ҳар яке дар кунҷи хона,  

Фурӯ бурда сар андар ошёна.  

 

Дадон чун шаҳрро яксар гирифтанд,  

Зи ҳар ҷониб ҳисор андар гирифтанд.  

 

Чу раъд он ҷонварҳо мечариданд,  

Дили габрон зи ҳайбат медариданд.  

 

Зи ҳайбат кофирон бисёр мурданд,  

Фиоли 529 хешро раҳтӯша бурданд.  

 

Аз он дадҳои бад якто зи бевар,  

Нашуд дар кӯчаҳои қавми Ъэбар .  

  

Зи дад эмин буданд авлоди Яъқуб,  

Дар ин ҳайрон шуданд ун қавми маъюб.  

 

Бишуд саргашта андар кор Фиръун,  

Бигуфташ ҳоҷибонро: «Бояд акнун .  

 

Калимуллоҳро дар пешам оред!  

Равон гардеду зудӣ во гузоред»!  

                                                           
529 Фиол – феъл 
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Зи Фиръун ҳоҷибон чун он шуниданд,  

Тамоматшон афғон баркашиданд.  

 

Ки: «Шоҳо чун равем аз дар ба  берун?  

Магар моро сариштӣ ташна дар хун»?  

 

Даранда Миср бигрифташ тамомат,  

Падид омад ба шаҳр андар қиёмат.  

 

Ба берун мекунӣ моро ҳавола,  

Зи мо ҳар як кунад як бад навола 530.  

 

Агар дар қасди моӣ эй сарафроз!  

Ба дасту теғи худмон сар бияндоз.  

 

Ту беҳ бошад, ки бар мо барситезӣ,  

Ва гар хоҳӣ, ту моро хун бирезӣ.  

 

К-аз ин як дар кунадмон пора -пора,  

Ба дандон бар канад аз мо қавора.  

 

Чу Фиръун он шунид аз ҳоҷибонаш 531,  

Ба дард омад дили номеҳрубонаш.  

 

Лаъин чун чораи дигар надидаш,  

Умед аз ҷони худ яксар буридаш.  

 

Калимуллоҳ шуд андар лаҳза огоҳ,  

Ба муъҷиз шуд равон дар пеши бадхоҳ.  

 

Чу шоҳаш дид, гуфт: «Аз баҳри Ҷаббор ,  

Биёвардам ба Ҳақ  якбора иқрор.  

                                                           
530 Навол – бахшиш, ҳадя 
531 Ҳоҷибона – монанди дарбон 
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Кунам ин қавмро з -ин ҷо равона,  

Кӣ фармудӣ ту, эй панди замона!  

 

Вале бояд серӯза дар биёбон,  

Баранд қурбониҳо баҳри ҷаҳонбон».  

 

Ба ҷо оранд аз он пас амри маъбуд,  

Ҳар он чизе, ки Қодиршон бифармуд.  

 

Фиристам ман забиҳатҳои бисёр,  

Зи баҳри ҷони худ дар пеши Додор! 

 

Маро ёд оваретон вақти тоат!  

Аё пайғамбари соҳиб шафоат 532.  

 

Ҷавобаш дод Мусо, гуфт: «Бишнав!  

Ба Ҷаббори ҷаҳон якбора биграв!  

 

Яқин донам ба ҷон -орӣ ту фармон,  

Наандешӣ ту аз дорои даврон.  

 

Вале ин дому дадро ин замон дур,  

Кунам аз шаҳрат, эй бар хеш мағрур»!  

 

Бигуфт ин он хирадманди ягона,  

Шуд он гаҳ аз бари Фиръун равона.  

 

Бурун омад зи пеши бадгумон тафт 533,  

Хиромон сӯйи тоатгоҳи худ рафт.  

 

Камар бар басту андар тоат истод,  

                                                           
532 Шафоат – илтимос кардан, ёрмандӣ талабидан  
533 Тафт – гармӣ аз хашм ва тундутезӣ  
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Аз он қудрат буд ӯ якбора дилшод.  

 

Бинолидаш, ки ё донои асрор,  

Ба фазлат ин бало з -ин қавм бардор.  

 

Муроди шери Ҳақ  дардам равон шуд,  

Ғами он дардмандонро даво шуд.  

 

Бирафтанд он дадон аз  шаҳр берун,  

Чу дид он, бозгашт аз гуфта Фиръун.  

 

Наовард он лаъин аз шарти 534 худ ёд,  

Биандешидаш аз нав зулму бедод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
534 Шарт – қавлу қарор  
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Афтодани  вабо 535 дар  

чорпоёни Мисрӣ.  

Муъҷизи панҷуми Калимуллоҳ  

 
 

 

 

Нидо омад: «Калимо, бомдодон,  

Хиромон шав бари он хоми нодон.  

 

Ба Фиръун гӯ, ки ё бишкаста паймон,  

Чаро саргаштаӣ, бигӯ чу ҳайвон?  

 

Бани Яъқубро андар биёбон.  

Равон гардон, чароӣ масту ҳайрон?  

 

Гузарондам ҳаҷ андар дашту ҳомун,  

Кунад қурбониҳо озода Ҳорун.  

 

Ва гар «Не» гӯяд он малъун дигар бор,  

Кунад на он лаъин як нуқта дар кор.  

 

Вабошон афканам бар чорпоён,  

Бигарданд он сагон ангуштхоён.  

 

Якешон чорпо бар ҷо намонам,  

Тамомат корашон яксар биронам»  

 

Нидо аз Ҳақ  чу бишнид он ҳунарвар,  

Калим-он ифтихори насли Ъэбар.  

                                                           
535 Вабо – офат, бало, бемори гузаранда  
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Пас он гаҳе зи амри Ҳақ дигар  рӯз,  

Бари Фиръун шуд он шамъи дилафрӯз 536.  

 

Хитоби Қодири Ҷаббори бечун,  

Бигуфташ бо буродар назди Фиръун.  

 

Лаъин бикшод гӯш, онҳо шунид ӯ,  

Бар он гуфтор, лекин награвид ӯ.  

 

Лаъин гуфто бар эшон: «чанд гӯйед?  

Барам беҳуда охир чанд пӯйед?  

 

Ба мурдан вораҳанд аз қайдам эшон,  

Мадоретон шумо хотир парешон»!  

 

Нидои холиқ он малъун  чу нашнид,  

Зи қаҳри Сонеъи бечун натарсид.  

 

Қазо бинмудшон ногаҳ балое,  

Бизад бар ҷумла ҳайвоншон вабое.  

 

Тамомат чорпоёншон бимурданд,  

Яке аз сад з-он баҳоим ҷон набурданд.  

 

Дуруни шаҳр в -андар дашту кӯҳсор,  

Сақат 537 шуд чорпоёншон ба як бор.  

 

Зи гову гӯсфанду аспу уштур,  

Бар он сарҳад замин якборагӣ пур.  

 

Ба ҳар сӯ сар ба якдигар ниҳоданд,  

Тапида ногаҳе ҷонҳо бидоданд.  

                                                           
536 Шамъи дилафрӯз – шамъи дилкушо  
537 Сақат – ғалтида мондан 
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Вабо чун Мисрро ногаҳ баророст,  

Зи қавм аз ногаҳон фарёд бархост.  

 

Тамомат чорпоён мурда диданд,  

Лаъинон ҷомаҳо дар бар дариданд.  

 

Бари Фиръун зи ҳар сӯ рӯ ниҳоданд,  

Бар ӯ он муҷдаи нохуш бидоданд.  

 

Чу Фиръун он шунид аз лашкари хеш,  

Ба дард омад даруни он бадандеш.  

 

Дар он оташ дили Фиръун бисӯзид,  

Дарунаш ҳамчу машъал барфурӯзид.  

 

Дар он буд ӯ ки чӯпонон расиданд,  

Зи ҳар сӯ бонгу афғон баркашиданд.  

 

Ҷабин дар хок дар пешаш ниҳоданд,  

Заминро зору ҳайрон бӯса доданд.  

 

Бигуфтанд онгаҳе «Шоҳо, ки дарёб,  

Ки бахти мо бишуд якбора дар хоб!  

 

Сар омад ҷумлагӣ моро ш убонӣ 538,  

Фано шуд чорпоён то бидонӣ.  

 

Зи ногоҳе фурӯ мурданд яксар,  

Ба дашт андар, аё хуршедпайкар!  

 

Вале аз чорпои қавми бадхоҳ,  

Нашуд фонӣ яке ҳайвон аё шоҳ»!  

                                                           
538 Шубонӣ – чӯпонӣ, амали чӯпонӣ  
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Ҳикоятҳо ҳама бо шоҳ карданд,  

Аз он ҳолат варо огоҳ карданд.  

 

Аз он ҳолат лаъин ҳайрон фурӯ монд,  

Шубононро зи ғам аз пеши худ ронд.  

 

Бидид он қудрату имон наовард,  

Сар андар кӯтаҳи фармон наёвард.  
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Афтодани обила 539 бар  

қавми Фиръун.  

Муъҷизи шашуми Калимуллоҳ  

 
 

 

 

Нидо омад: Калимо зуд равон шав!  

Ба пеши он лаъини бадгумон рав!  

 

Бигӯ: «Ин қавмро заҳмат мадеҳ беш,  

Равон кун ҷумларо, эй габри бадкеш 540! 

 

Ки то андар биёбон рӯ дароранд,  

Якояк шон ҳаҷамро во гузоранд.  

 

Шавадшон ҷисму ҷону дил мунаввар,  

Аё Фиръун аз гуфтор магзар!  

 

Ва гар гӯяд, ки на баргардаш аз пеш,  

Магӯ аз хайру шар бо он бадандеш.  

 

Бурун шав аз бараш зудӣ ту дардам,  

Ҳам андар дам бурав дар ҷониби дам.  

 

Ба дам дар чунки ойӣ, эй накӯкор,  

Зи дуди дам бизан, як мушт бардар.  

 

Барафшон он гаҳе, андар ҳаво бар,  

                                                           
539 Обила – нағзак, чечак, об гирифтан ё варам кардани пӯст аз  

     сӯхтан ё суда шудан ва ё фишор  
540 Габри бадкеш – оташпарасти сагдил 
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Равон шав, баъд аз он чун бод бугзар.  

Барояд обила он қавми дунро,  

Гадою муҳташам 541,  шоҳу забунро».  
 

Зи Довар  чун шунид он рози пинҳон,  

Суҷуде 542 кардаш аз баҳри ҷаҳонбон.  
 

Равон шуд пеши Фиръун рӯз дигар,  

Набӣ он сарфарози қавми Ъэбар.  
 

Чу дидаш рӯйи он гумроҳи мункар,  

Хитоби Ҳақ  бар ӯ бархонд яксар.  
 

Накардаш илтифот 543 он хоми нодон,  

Бурун омад зӣ пешаш фахри гурдон.  
 

Равон шуд сӯи Дам озода дардам,  

Ба танги Дам чу дар шуд он муқаддам.  

 

Зи Дам бардошт як муште аз он дуд,  

Ба ҷо овардаш он гаҳ амри маъбуд.  

 

Шитобон бар ҳаво зудаш барафшонд,  

Ба сӯи хона онгаҳ рух 544 бигардонд.  

 

Ҳам андар дам ба Сонеъи сонеи пок,  

Қадими додгар дорои афлок.  

 

Баромад облаҳе бар қавми Фиръун,  

Ба ҷисми ҳар яке з -андоза берун.  

 

Бузурге ҳар яке монанди норе 545,  

                                                           
541 Муҳташам – соҳиби давлату мартаба  
542 Суҷуд – саҷда кардан, таъзим  
543 Илтифот – эҳтиром  
544 Рух – рӯй 
545 Нор – анор 
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Зад андар шахси он габрон шароре.  

Шаб аз дардаш басе з -эшон нахуфте,  

Чу гул шон облаҳе дар тан шукуфте.  

 

Зи султону гадою шоҳу дарвеш,  

Аз ин офат буданд бадҳолу бадкеш.  

 

Зи сар то пои он қавмон дар он ранҷ,  

Бишуд анбошта чун аз дарам ганҷ.  

 

Баромад нолаю фарёду зорӣ,  

Аз он саргаштагон аз беқарорӣ.  

 

Чу Фиръун ончунон ранҷе бидид ӯ,  

Умеди зиндагӣ аз худ бурид ӯ.  

 

Пас он гаҳ соҳиронро 546гуфт он дун:  

«Шуморо чора бояд кардан акнун».  

 

Шуниданд он зи Фиръун соҳиронаш,  

Кушоданд он гаҳе як -як забонаш.  

 

Бигуфтанд соҳирон он гаҳ, ки «Ё шоҳ!  

Чаройӣ инчунин ҳайрону гумроҳ?  

 

Сухан беҳуда охир чанд гӯйӣ?  

Чу раҳ бинӣ, чаро фарсанг ҷӯйӣ?  

 

Бубин бар чеҳрамон ҷумла зи аввал,  

Шуда аз ранҷи бад з -ин сон мубаддал.  

 

Вуҷуди мо ҳама ғарбол 547 гашта,  

Бағоят ҳоли мо бадҳол гашта.  

 

                                                           
546 Соҳир  –  ҷодугар  
547 Ғарбол  –  гирбол ,  парвезан  
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Агар моро дар ин дард чора буде,  

Чаро мон ҷомаи дил пора буде?  

 

Давои хеш зи аввал карда  будем,  

Ба дард андар чаро мо монда будем?  

 

Аз ин қудрат чаро ибрат нагирӣ?  

Ба ғафлат ногаҳон шоҳо, бимирӣ.  

 

Агарчӣ, сарваро, мо соҳиронем,  

Ба ҷуз кирдори бад чизе надонем.  

 

Ба гетӣ номи Ҳақ  ҳаргиз набурдем,  

Ба ботил рӯзгоре баршумурдем.  

 

Надонистем Ҷаббори ҷаҳонро,  

Ҷаҳонбону алиму ғайбдонро.  

 

Кунун з-он кардаҳо безор гаштем,  

Ва з-он мастӣ инак ҳушёр гаштем.  

 

Пушаймонем аз он беҳудакорӣ,  

Зи сеҳру соҳирӣ в-аз кинадорӣ.  

 

Худоро пок медонему беайб,  

Иноят дода моро ҷумла аз ғайб.  

 

Яке ӯсту яке бемислу бе ёр,  

Ки  меорад чунин қудрат падидор.  

 

Кунун мо омадем аз куфр берун,  

Ту донӣ, сарваро, бо куфрат акнун!»  

 

Чу аз ҷодугарон Фиръуни гумроҳ,  

Шунид ӯ, гуфт: «Аё қавмони рӯбоҳ!  
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Зи лоту озарам шарме надоред?  

Нагӯетон, саросар дар чӣ коред?  

 

Шуморо неъмати ман заҳр бодо!  

Замона бо шумо дар қаҳр бодо!  

 

Набинетон шумо як рӯзи равшан,  

Ба умри худ дар ин вайрона гулшан.  

 

Адӯ кардаст шуморо лоту озар,  

Ҷигарҳотон бисӯзонад ба озар»!  

 

Чу Фиръун з -ин намат 548 лахте фурӯ хонд,  

Пас он гаҳ рӯйро з -эшон бигардонд.  

 

Бидид он қудрату бар сунъи Ҷаббор ,  

Яқин он сангдил наовардаш иқрор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
548 Намат – равиш 
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Боридани тагарг 549  

ва оташ дар Миср.  

Муъҷизаи ҳафтуми Калимуллоҳ 

 

 
 

 

Хитоб омад, ки, «Мусо, субҳ, бархез!  

Бирав дар пеши Фиръун дар саҳар тез! »  

 

Ба Фиръун гӯ: «Нидо омад, ки биштоб!  

Бани Яъқубро ин лаҳза  дарёб!  

 

Равон кун шон, ки то қурбони бисёр,  

Баранд андар биёбон, эй ситамгор!  

 

Ҳаҷамро он гаҳе во даргузоранд,  

Забеҳат 550 баҳри ман дар ҳазрат оранд.  

 

В-агар гӯяд, ки «На» қудрат намоям,  

Ба рӯяш як paҳ аз дӯзах кушоям.  

 

Фурӯ борад тагарге хуш ба олам,  

Нишон надҳад касе аз даври Одам.  

 

Тамомат дорҳо аз по дарояд,  

Ба Фиръун қудратам ибрат намояд ».  

                                                           
549 Тагарг – ҷола, дӯл, град (русӣ)  
550 Забеҳ – қурбонӣ 
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Зи ҳазрат чун Калими баргузида,  

Шунидаш,  шодмон шуд з -он шунида.  

 

Ба тоатхона шуд, дар тоат 551 истод,  

Камар барбасту дасту дида  бикшод.  

 

Зи шаб то бомдод, то вақти дигар,  

Буд андар тоат он хуршедманзар.  

 

Зи рух чун субҳи хандон парда бикшуд,  

Бизад сайқал ҷаҳонро, занг бирбуд.  

 

Бурун омад Калимуллоҳ зи хона ,  

Бишуд дар пеши Фиръун шодмона .  

 

Чу Фиръун рӯйи Мусо дид аз дур,  

Ду чашмаш хира шуд аз тобиши нур.  

 

Бигуфто бо набӣ Фиръун дигар роҳ,  

Чароӣ омада пешам ту бадхоҳ?  

 

Ба Фиръун гуфт пайғамбар, ки «Дарёб!  

Барор, эй пири ғофил, дида аз хоб!  

 

Нидо омад бани Яъқубиёнро:  

Равон кун зуд, ки ин як cap зиёнро.  

 

В-агарна як бало ояд ҳамин дам,  

Занад ин шаҳрро якбора барҳам ».  

 

Ба Мусо гуфт Фиръун «ғам надорам,  

Дусад қудрат ба як дам баргуморам.  

 

                                                           
551 Тоат – фармонбардорӣ, парастиш  
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Наяндешам зи кас в -аз чун ту даҳре,  

Бирав, в-арна бирезам бар ту қаҳре!  

 

Дар ин ҳазрат маё густох 552 аз ин беш!  

В-агарна ҳарчи бинӣ, бинӣ аз хеш ».  

 

Чу бишнид он, Калимуллоҳ биҷӯшид,  

Ду каф бикшоду дар ҳазрат хурӯшид.  

 

Баромад раъду барқи тунд ногоҳ,  

Ҷаҳон торик шуд дар чашми бадхоҳ .  

 

Бишуд олам саросар ҷумла аз гард,  

Тагарге баъд аз он муҳкам фурӯ кард.  

 

Чӣ гӯяд шарҳи онро кас, ки чун буд,  

Ба вазни ҳар  яке як ман фузун буд.  

 

Чу бар пастӣ зи боло он фитоде ,  

Шикасте в-аз миён, дар бар кушоде .  

 

Ҷаҳидӣ оташи ҳавл аз миёна,  

Кашиде бар замин он гаҳ зубона .  

 

Замини Мисрро яксар сиёҳ кард,  

Дили он қавми малъунро табоҳ кард.  

 

Дарахту сангу чӯб андар биёбон,  

Сияҳ  шуд ҷумла аз тақдири субҳон.  

 

Ба марду чорпо ҳар ҷо расиде,  

Замона рӯйи ӯ дигар надиде.  

 

                                                           
552 Густох – бешарм, беҳаё 
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Чу Фиръун дид он қудрат,битарсид,  

Ба рӯи тахти худ бар ҷо биларзид.  

 

Ба чобушон 553 пас он гаҳ гуфт Фиръун:  

«Битозед аз паи Мусою Ҳорун!  

 

Биёред он ду сарварро ба пешам!  

Бувад давлатнамои рӯи хешам.  

 

Аз ин ҳайбат бувад моро раҳонад,  

Зи Миср ин офати бад бигзаронад».  

 

В-агарна шаҳри мо акнун тамомат,  

Бисӯземон саросар з -ин «каромат».  

 

Зи шоҳи худ чу чобушони даргоҳ,  

Шуниданд он, кашиданд аз ҷигар оҳ .  

 

Забони хеш яксар баркушоданд,  

Замин дар пеши тахташ бӯса доданд.  

 

Бигуфтанд он гаҳе: «Эй пурхирад шоҳ!  

Бидор аз куштани мо даст кӯтоҳ!  

 

Такарге инчунин хунин зи афлоқ,  

Ҳамеборад, ки хоро 554 мекунад чок.  

 

Бисӯзонид шаҳратро саросар.  

Балои ин тагаргу обу озар.  

 

Ту мон бар сӯйи дӯзах мефиристӣ,  

Магар, шоҳо, зи мо сер омадастӣ?  

 

                                                           
553 Чобуш – лашкар 
554 Хоро – санги гранит 
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Агар серӣ зи мо, шамшер бардор!  

Бикушмон, в -он гаҳе дар хун бикаш зор!  

 

Ки мо аз дар бурун рафтан наёрем,  

Бало бар худ чу қосид баргуморем»!  

 

Чу ин аз човушон бишнид Фиръун,  

Бишуд аз ҳасрат ӯро дида пурхун.  

 

Зи васвос 555 он лаъин девона гардид,  

Зи худ саргашта чун парвона гардид .  

 

Ва з-он ҷониб Калими покзода,  

Ба тоат хона дар буд истода.  

 

Буд ӯ сармасти ҷоми ҷуръаи 556 ёр,  

Шуд аз ҳоли дили малъун хабардор .  

 

Ки ӯро он лаъин дар интизор аст,  

А-зон ӯро бағоят дил фигор аст.  

 

Бурун омад зи хилват, шуд ба пешаш,  

Ки то марҳам диҳад бо дарди решаш.  

 

Набиро он лаъин аз дур дидаш,  

Ҷаҳид аз тахту сар дар по кашидаш.  

 

Бигуфт: «Аз баҳри оллоҳ чорае бур 557! 

Бубахшо бар мани мискини маҳҷур 558! 

 

Дарахту чорпо дар дашту кӯҳсор,  

                                                           
555 Васвос – фикру андеша ва хаёлот  
556 Ҷоми ҷуръа – пиёлаи май 
557 Бур – буридан 
558 Маҳҷур – дар ҳаҷр буда, дурафтода  
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Паноҳ шуд ҷумла эй, хуршеди Додор! 

Бихоҳад шуд кунун ин шаҳр сарзер,  

Ба фарёдам Калимо, гар расӣ дер.  

 

Биовардам кунун иқрор бар хок,  

Ки ҳаст ӯ сони нӯҳ чархи азрақ.  

 

Туи пайғамбари ӯ баргузида,  

Туро Ҳақ  кони раҳмат офарида.  

 

Худо ҳаст ӯ яке бемисл у бе ёр,  

Манам бо қавми худ бадбахту мурдор.  

 

Бидонистам кунун бар ботилат ман.  

Зи кори худ қавӣ бе ҳосилат ман.  

 

Хатогорам зи Довар  шармсорам,  

Надонам пеши Ҳақ  чун сар барорам.  

 

Басо бар қавми Ъэбар зулм кардам,  

Ба қаҳру ҷавршон андар супурдам.  

 

Бар эшон ҷаври беҳад баркушодам,  

Ба умре додашон ҳаргиз надодам.  

 

Шудам з -он кардаҳо акнун пушаймон,  

Магар бар ман бубахшояд ҷаҳонбон.  

 

Агар ёбам амон аз марг фардо,  

Халосишон диҳам з -он шӯру савдо.  

 

Зи ҷинсу чорпою ганҷу динор,  

Диҳам яъқубиёнро чизи бисёр.  

 

Фиристам ҷумларо бар сӯйи ҳомун,  

Гарам ёрӣ диҳад Ҷаббори бечун».  
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Зи Фиръун чун набӣ инҳо шунидаш ,  

Чунон афсӯсу феъл аз вай бидидаш.  

 

Зи макру феъли ӯ ҳайрон фурӯ монд,  

Сар андар кори он малъун биҷунбонд.  

 

Ба Фиръун он гаҳе гуфт: «Эй бадандеш!  

Ба феълу макр афсун мебарӣ пеш.  

 

Ба амри холиқи нӯҳ тоқи гардун,  

Бигардонам зи Миср ин офат акнун.  

 

Вале донам, ки аҳдатро ту бар ҷой,  

Наёрӣ эй лаъини габри бадрой ».  

 

Набӣ аз пеши Фиръун боз гардид,  

Шуд андар хилвату ҳамроз гардид.  

 

Калим  андар замон бо Ҳақ  бинолид,  

Бикардаш саҷда, рӯ бар хок молид.  

 

«Ки ё раб, ин балоро дур гардон!  

Ба ҳаққи обрӯи некмардон!  

 

Калимуллоҳ чу нолидаш ба ҳазрат,  

Қабул омад дуо ӯро ба қудрат.  

 

Тагаргу оташу зулмат ба якбор,  

Ҳама секин шуд аз фармони Ҷаббор .  

 

Чу барқу раъду қаҳру хашм биншаст,  

Такарги оташин аз шаҳр бигзашт.  

 

Дили Фиръун дигар раҳ сахт гардид,  

Яқин шуд, ки лаъинро бахт гардид.  
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Зи аҳди худ дигар н -овард ёдаш,  

Ҳама паймонҳо бар бод додаш.  

 

Табаҳтаршуд дилаш андар сиёҳӣ,  

Зи сар то по фурӯ шуд дар табоҳӣ.  

 

Пушаймон шуд он габр аз иқрор,  

Забон андар кашид аз хубгуфтор ».  
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Омадани малах 559 дар Миср. 

Муъҷизи 8-уми Калимуллоҳ  

 
 

 

 

Хитоб омад,  ки «Эй Мусо  ва Ҳорун!  

Раветон ҳарду фардо пеши Фиръун ».  

 

Бигӯедаш: «Аё бар хеш мағрур!  

Чаро бемағз гаштӣ ҳамчу танбур?  

 

Мадеҳ яъқубиёнро беш заҳмат 560! 

Буруншон кун, ки омад гоҳи раҳмат.  

 

Раҳо кун дасташон аз даст бигзор!  

Зи таррорӣ 561 шав, эй ошуфта дар кор!» 

 

Равон кун дар биёбон ҷумларо зуд,  

Забиҳатҳо кунандам шоду хушнуд.  

 

Гар аз фармонатон ӯ сар барорад,  

В-аз инҳо  нуқтаеро дар гузорад.  

 

Калимо, бар замин зудӣ асоро,  

Бизан дар пешаш ун чӯби сафоро!  

 

Фурӯ борад ҳам андар дам чу борон,  

Чу бороне, ки борад дар баҳорон.  

                                                           
559 Малах – навъе аз ҳашароти парранда, ки ба зироат  
560 Заҳмат – ранҷ, озор  
561 Таррор – ҳилагар, маккор 
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Малах, чандон, к -ин олам хира гардад.  

Бар эшон рӯз чун шаб тира гардад.  

 

Чу аз ҳазрат хитоб эшон шун иданд,  

Чу гул он ҳарду доно бишкуфиданд.  

 

Ба ҷои по ба хизмат сар ниҳоданд,  

Ба сидқи дил заминро бӯса доданд.  

 

Саҳаргаҳ пеши Фиръун рӯзи дигар,  

Бирафтанд он ду сарви хубманзар.  

 

Бигуфтандаш, хитоб он габр нашнуд,  

Ба нашнидан накард он баргумон суд.  

 

Ба тундӣ ҳарду доно аз бараш зуд 562,  

Ба берун омаданд аз дар хушнуд.  

 

Вазирони лаъин якбора фарёд,  

Заданд дар шаҳ, ки «Шоҳо, чанд бедод?»  

 

Халал бигрифт, шоҳо, тоҷу тахтат,  

Табаҳ 563 шуд шаҳру бар гардид бахтат.  

 

Надонемон ту худ андар чӣ корӣ?  

Зи бадкирдориҳо шарме надорӣ?  

 

Ба тундӣ шуд зи дар Мусою Ҳорун,  

Балое мерасад ин лаҳза акнун.  

 

Бигуфтанд ин, в-аз ҷо барҷаҳиданд,  

Паи он сарварон берун давиданд.  

 

                                                           
562 Зуд – тез 
563 Табаҳ/табоҳ – нобуд шуд, вайрон шуд  
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Гирифтанд он далерон роҳи шон 564 пеш,  

Ба пошон андар афканданд сар пеш ».  

 

Бигуфтанд он гаҳе аз баҳри Ҷаббор ,  

«Магардонед аз мо дил ба як бор!  

 

Биёетон бари он шоҳи ғофил,  

Ки маҷнун ҳасту ҳайрон асту ботил.  

 

Чунон созад, ки то акнун мурод аст,  

Забон акнун ба некӣ баркушодаст.  

 

Чу уҷзу оҷизӣ з -эшон бидиданд,  

Ҳалиму шери Ҳақ  он бишнавиданд.  

 

Або он оҷизон дамсоз гаштанд,  

Зи раҳ дар пеши Фиръун боз гаштанд ».  

 

Калимуллоҳ ба Фиръун гуфташ аз роҳ,  

«Чӣ мон овардӣ, эй малъуни гумроҳ?  

 

Фиристодӣ бари мо, чист маъне?  

Бадар шон мекунӣ аз шаҳр ё не?  

 

Ҷавобаш дод Фиръун: Чанд гӯйӣ?  

Барам беҳуда, охир чанд пӯйӣ?  

 

Надорам даст аз ин қавмон, надорам!  

Валешон ҷумла дуд аз ҷон барорам ».  

 

Набӣ чун гӯш кард он назму гуфтор,  

Аз он малъуни дуни наҳсу мурдор.  

 

 

                                                           
564 Шон – онҳо 
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Шуд андар хашм в -аз ӯ рӯ бигардонд,  

Асоро бар замин зад, фитнаро хонд.  

 

Баромад тундбоде ҳавл дардам,  

В-аз он тундӣ баромад Миср барҳам.  

 

Баромад чун замоне андар он кор,  

Малахборон шуд аз фармони Ҷаббор .  

 

Ниҳон шуд аз малах хуршеди тобон 565,  

Дарахту чӯбу санг андар биёбон.  

 

Даруни шаҳр гирдогирд он бум 566,  

Малах бигрифту шуд шон оқибат шум.  

 

Ба Мисру ноҳиташ як шоҳ бар дор ,  

Малах нагзошт андар дашту кӯҳсор.  

 

Дарахт аз пӯст шуд якбора берун,  

Гиёҳ фонӣ шуд аз он рӯи ҳомун.  

 

Фиғон аз шаҳриён якбора бархост,  

Зи ҳар сӯ нола меомад чапу рост.  

 

Аз он офат чу Фиръун бохабар шуд,  

Ба ларз омад дилаш, рангаш дигар шуд.  

 

Паи Мусо равон  кард он бадахтар,  

Вазири хосро бо чанд меҳтар.  

 

Талаб карданд Мусоро зи ҳар сӯй,  

Ҳаволи дар, ҳаволи кӯй дар кӯй.  

 

 

                                                           
565 Хуршеди тобон – офтоби тобон 
566 Бум – чуғз 
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Қазоро бар дари Ҳорун расиданд,  

Калимуллоҳро истода диданд.  

 

Фуруд омад вазир аз аспи хешаш,  

Саломе доду сар бинҳод пешаш.  

 

Бигуфт: «Эй пурхирад, пири сарафроз!  

Калими номвар, шаҳбози авроз!  

 

Биё, бо ман карам кун, баҳри ҷонат!  

Бари Фиръун, ки равшан бод равонат.  

 

Талабгори ту ҳаст он ғофил аз кор,  

Пушаймон гашт аз он беҳуда гуфтор.  

 

Ҳаме донам, ки кори раҳмати ту,  

Ба хайри мардум андар заҳмати ту!  

 

Туроям омада маскан диламро!  

Калимуллоҳ дили беҳосиламро!  

 

Ба Ҷаббори ҷаҳон бо ман равон шав!  

Бари он шоҳи шӯхи хаста ҷон шав! » 

 

Ҷуз-он кофир набӣ савганд бишнид,  

Бари Фиръун або ӯ боз гардид.  

 

Набиро чун бидидаш чеҳра Фиръун,  

Бикард аз шармсори  дида пурхун.  

 

Набиро гуфт: «Аё, пайғамбари пок!  

Расули Сонеъи нӯҳ чархи афлок!  

 

Хатогорам гунаҳгорам ба зинҳор,  

Аз ин пас тавба кардам пеши Додор .  
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Бувад дар ман бубахшад кардаҳоям,  

Биёмӯрзад маро, гар бебаҳоям.  

 

Калимо, шармсорам аз ту сад бор,  

Ҳамедонад  қадими лайлу анҳор.  

 

Маро афъоли шайтон раҳнамунаст,  

Вале аз ҷурми латофатман фузунаст.  

 

Надорам тоқати ҷурми ситам беш,  

Бани Яъқубро, фардо ман аз пеш.  

 

Саҳар бошад, ки яксаршон биронам,  

Яке з-эшон ба Миср андар намонам.  

 

Ки то андар биёбон дар раванд зуд,  

Забиҳатҳо баранд аз баҳри маъбуд.  

 

Набӣ з-ӯ чанд фиребе чун ки бишнид,  

Даме дар феъли шуми ӯ бихандид.  

 

Ба по бархост в -аз пешаш равон шуд,  

Зи чашми он лаин дар дам ниҳон шуд.  

 

Ба кунҷе дар намоз истод дардам,  

Ба дафъи он малах дар пеши акрам.  

 

Ба тоат чунки номовар биистод,  

Ду даст андар дуо озода бикшод.  

 

Ба сунъи кирдигори поки Довар ,  

Намуд орандаи хуршеди анвар.  

 

Баромад боду зад дар шаҳру кӯҳсор,  

Малахро дар замин нагзошт дайёр ».  
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Дили Фиръуни дун дар бар бихандид,  

Малах чун аз диёраш нест гардид.  

 

Чу дарди он лаъин дарёфт дармон,  

Шуд аз иқрори худ кофир пушаймон.  

 

Дилаш чун сангу сандон сахт шуд боз,  

Дигар раҳ куфр кард он малъун оғоз.  

 

Сазад Шоҳин, ки бар рӯҳи равонаш,  

Фиристи лаънати ҳафт осмонаш.  

 

Вале ҳар дам ҳазорон нури раҳмат,  

Бар арвоҳи Калим, он баҳри исмат 567.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
567 Исмат – покдоманӣ 
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Торик гаштани шаҳри Миср. 

Мӯъҷизаи нӯҳуми Калимуллоҳ 
 

 

 

 

 

Нидо омад, ки «Эй Мусои беҳрӯз 568,  

Бирав фардо бари Фиръуни кинатӯз 569«.  

 

Бигӯ: «Эй аз раҳи мо гашта мағлуб,  

Макун бедод бар авлоди Яъқуб!  

 

Зи ҳад бигзашт, аз эшон даст бигзор!  

Бикуштишон ту андар кори бекор.  

 

Раҳо кун, то раванд аз Миср берун,  

Чаро дорӣ ту шонро дида пурхун?  

 

Забиҳат баҳри ман бо худ бароранд.  

Серӯза дар биёбон ҳаҷ гузоранд.  

 

Ва гар наорад он гумроҳ даркор,  

Макун бо ӯ дигар зоеъ 570 ту гуфтор.  

 

Биҷумбон дасти худро сӯи боло,  

Ба сунъи ман кун, эй пурдил тавалло!»  

 

Ҷаҳон бар қавми Фиръун тира гардад,  

Бар эшон даҳру дунё хира гардад.  

 

                                                           
568 Беҳрӯз – хушбахт 
569 Кинатӯз – кинаҷӯй  
570 Зоеъ – беҳуда, бефоида 
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Сияҳ гардад бар эшон рӯз чун шаб,  

Наёрад бурд касе ангушт бар лаб.  

 

Бародар боз нашносад зи ағёр,  

Бар эшон рӯз гардад чун шаби тор!  

 

Чу он рози ниҳон аз нав шунидаш,  

Замин бӯсида фармон баргузидаш.  

 

Чу шаб бигзашт, омад рӯзи равшан,  

Зи нав хандон шуд он вайрона гулшан.  

 

Калимуллоҳ чу сарви ҷӯйборӣ,  

Бари Фиръун бишуд хуршед торӣ.  

 

Хитоби додгар 571 бо ӯ фурӯ хонд,  

Чу бишнид он лаин, сарро бигардонд.  

 

Накард ӯ илтифоти 572 он баёнро,  

Ба чиз нагрифт он рози ниҳонро.  

 

Чу он беилтифотӣ з -ӯ бидидаш,  

Набӣ теғи каромат баркашидаш.  

 

Биҷумбонид боло даст дар дам,  

Ба амри кирдгори поки акрам.  

 

Ҷаҳон торик шуд яксар зи ногаҳ,  

Баромад наърае з -он қавми гумраҳ.  

 

Сиёҳи даркашидаш рӯи даврон,  

Ҳама ҳайрон шуданд он хайли габрон.  

 

 

                                                           
571 Хитоби додгар – гуфтори адолатпеша  
572 Илтифот – эҳтиром, лутф 
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Чироқи шон чунон Қодир  фурӯ кушт,  

Ки раҳ гум карда буд, аз дида ангушт.  
 

Ҷаҳон аз нақши худ якбора гардид,  

Сияҳ занг андаромад ҷома бидрид.  
 

Чу он габрон дигар ҳамро надиданд,  

Фиғон ҳар як зи ҳар сӯ баркашиданд.  

 

Фарас зулмат бар эшон ҳамчунон тохт,  

Падар фарзанди худро боз нашнохт.  

 

Наёроист касе ҷунбидан аз ҷо,  

Дарафтоданд яксар ҷумла аз по.  

 

Набудшон заҳра з -он қавмон яке тан,  

Ки барҷумбад зи ҷо аз марду аз зан.  

 

Буданд биншаста як сар даст бар чашм,  

Замона гашта бо шон ҷумла дар хашм.  

 

Се  рӯз он шаҳр буд андар сиёҳӣ,  

Ба Фиръун бахт бинмудаш табоҳӣ.  

 

Ҷаҳон бар бахти он малъун барошуфт,  

Саодат чеҳраро з -он ҷабр бинҳуфт.  

 

Вале бар ҷониби авлоди Яъқуб,  

Набуд зулмат, буд он ҷо равшанӣ хуб.  
 

Иноят 573 буд ҳақро бас бар эшон,  

Зи зулматшон накард аз худ парешон.  

 

Ба рӯзи чорумин дар субҳ Фиръун,  

Фиристод аз паи Мусою Ҳорун.  

                                                           
573 Иноят – мададгорӣ, дастгирӣ, ёрӣ  
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Вазири номвар бо чанд сарҳанг,  

Бирафтанд аз паи пирони фарҳанг.  

 

Ба нури машъал андар  медавиданд,  

Раҳи даргоҳи Мусо мебуриданд.  

 

Ба даргоҳи набӣ чун даррасиданд,  

Дари даргоҳро холӣ бидиданд.  

 

Ба дар яксар замоне истоданд,  

Ду гӯшу дидаро бар дар ниҳоданд.  

 

Ки то бошад, равон ояд кас аз дар,  

Зи ҳайбат будшон рухсора чун зар.  

 

Калимуллоҳ ба хилватхона дилшод,  

Ба по истода буд, он сарви озод.  

 

Ба мӯъҷиз гашт аз он ҳолат хабардор,  

Ки ҷамъе бар даранд ӯро талабгор.  

 

«Расуланд, омада аз пеши Фиръун» ,  

Чунин гуфт он гаҳе Мусо ба Ҳорун.  

 

Ки оҷиз гашт Фиръун бори дигар,  

Фиристода ба мо он дуни кофар 574.  

 

Расулонаш ба дар бар истоданд,  

Ба фармон гӯшу ҷонро баркушоданд:  

 

«Биё, то ҳар ду дигар бора пешаш,  

Баремо, марҳаме аз баҳри решаш.  

 

 

                                                           
574 Дуни кофар – кофиру нокас 
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Бубинем он лаин андар чӣ кор аст,  

Зи кирдори бади худ шармсораст.  

 

Чӣ андешида ҳаст ӯ дигар аз нав?  

Чӣ дорад дили  он гумроҳи каҷрав?»  

 

Калимуллоҳ чу з -ин лахте бифармуд,  

Або Ҳорун бурун омад зи дар зуд.  

 

Вазиру ҳоҷибоншон чун бидиданд,  

Саросаршон сар андар по кашиданд.  

 

Бигуфтанд он гаҳе «К-эй номдорон!  

Расулони ҳақу покизакорон!  

 

Зи бадкирдориҲӯмон шармсорем,  

Зи дида оби ҳасрат мебуборем.  

 

Надоремон забони узрхоҳӣ,  

Ки меояд зи шаҳмо ҷуз табоҳӣ.  

 

Кунун Фиръун шуморо узрхоҳ аст,  

Ҳаме донад, ки мағрури гуноҳ аст.  

 

Зи аҳд шикастани худ рӯсиёҳ аст,  

Ва з-он андеша ӯро дил табоҳ аст.  

 

Зи хиҷлат рангу рӯ ӯро чу коҳ аст,  

Зи хоки тира бар фарқаш кулоҳ аст.  

 

Гуноҳашро қадамҳотон паноҳ аст,  

Кунун гӯшаш ба дар, чашмаш ба роҳ аст.  

 

Зи баҳри Қодир, эй пирони сарвар,  

Биёетон бараш як бори дигар.  
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Ки ин зулмат димор аз мо баровард,  

Замони хуррамӣ бар мо сар овард ».  

 

Чу он бечорагӣ з-эшон бидиданд,  

Бари Фиръуни дун раҳ баргузиданд.  

 

Абошон ҳар ду номовар, хиромон,  

Буриданд он раҳ андар дам шитобон.  

 

Чу андар пеши айвон даррасиданд,  

Ба дар мар шоҳро истода диданд.  

 

Чу тоби рӯйи Мусо дид Фиръун,  

Равон кард аз ду дида оби гулгун.  

 

Ба истиқбол 575 шуд гирён ба пешаш,  

Ки аз бори гунаҳ дил буд решаш.  

 

Забон бикшоду гуфт: «Эй пири Яздон!  

Инони лутфро аз мо магардон!  

 

Зи афъоли бади худ рӯсиёҳам,  

Ҳаме донам, ки сар то по гуноҳам.  

 

Шикастам чанд навбат аҳди худро,  

Падидор оваридам феъли бадро.  

 

Бидон,эй пурхирад, з -он шармсорам,  

Бар он оташ зи миҷгон қатра борам ».  

 

Кунун роҳи ҳақиқат баркушодам,  

Бани-Яъқубро фармон бидодам.  

 

 

                                                           
575 Истиқбол – пешвоз гирифтан 
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Бубаршон ҷумла фардо то биёбон,  

Диҳам қурбониҳо аз худ фаровон.  

 

Ки то бо худ баранд аз баҳри ҷонам,  

Яке з-эшон ба шаҳр андар намонам.  

 

Валекин чорпоён ҷумла бар ҷой,  

Гузоранд ҷумларо, ин шуд маро рой.  

 

Зи баҳри он ки зудтар бозгарданд,  

Ба пои тахти ман дамсоз гарданд.  

 

Ба Фиръун гуфт Мусо: «Ҷумла ҳайвон,  

Бубояд бурдмон, эй хоми нодон!  

 

Қабули ҳазраташ бинем кадомаст,  

Чаро гуфторҳоят ҷумла хомаст?  

 

Нагӯӣ ҳеҷ гоҳ қавле ба қонун,  

Хирадро кардаӣ аз сар ба берун.  

 

Ба гуфтор андарун мағзе надорӣ,  

Ҳақиқат менадонӣ, дар чӣ корӣ?»  

 

Чу бишнид аз набӣ он талхгуфтор,  

Ба ҷӯш омад дили он габри киндор.  

 

Ба Мусо он гаҳе тундӣ намудаш,  

Забон дар ёвагӯӣ 576 баркушудаш.  

 

Бигуфто: «Рав, бупеч аз пешам акнун!  

Ки мебинам туро, меҷӯшадам хун.  

 

 

                                                           
576 Ёвагӯ – ҳаразгӯ 
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Равон рав, то диморат барнаёрам!  

Таҳаммул 577 беш аз ин дигар надорам.  

 

Дигар гар пешам оӣ, барситезам,  

Ба тоҷу тахти ман, хунат бирезам! » 

 

Ҷувобаш дод Мусо бори дигар:  

«Наоям пешат, эй гумроҳи мункар!  

 

Шуд охир бо ту ҳам якбора асрор,  

Барат н-оям дигар, охир шудам кор».  

 

Чу баргуфт ин, гирифташ роҳ дар пеш,  

Або Ҳорун шуд ӯ бо маскани хеш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
577 Таҳаммул – ба сахти тоб овардан 
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Гуфтор дар забиҳати 578  

Иди Песах 579 ва сози 580 роҳ 
 

 

 

 

 

Нидо омад ба Мусо чун равон шуд,  

Хитоби Ҳақ  бар ӯ дардам аён шуд.  
 

Чунин фармуд Ҷаббори ҷаҳондор:  

«Ки аз дил бори ғам як бор бардор!  
 

Рав акнун дар бари авлоди Яъқуб,  

Бар эшон гӯ, ки з -ин қавмони маъюб».  
 

Халосишон диҳам якбора з -эшон,  

Мадоретон дигар хотир парешон!  
 

Бидодамтон зи зулмат рӯшноӣ,  

Зи ҷавру қаҳри ун малъун раҳоӣ.  
 

Ва з-он пас гӯ, ки фармон омад аз Ҳақ ,  

Зи дорои ҷаҳону чархи азрақ 581.  
 

Кунун ин моҳи нисон чун даромад,  

Шуморо миҳнату ғамҳо сар омад.  
 

Ба нисон чун бидодамтон ман иқбол 582,  

Бувад нисон шуморо аввали сол.  

                                                           
578 Забиҳат – қурбон баровардани гӯсфанд ва ҳайвонот  
579 Иди Песах – иди халосии яҳудиён аз ғуломии Мисраим  
580 Соз – тартибу тайёрӣ, ба тартиб овардан  
581 Чархи азрақ – осмони кабуд, осмони нилгун  
582 Иқбол – бахт, толеъ, саодат  
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Нигаҳ доред қонунаш ба як сон,  

Ки маймун талъатаст ин моҳи нисон.  

 

Дигар чун бигзарад з -ин моҳ даҳ рӯз,  

Бигардад бахтатон якбора ферӯз.  

 

Бигардад рӯзатон равшан чу хуршед,  

Барояд ҷумлатонро кому умед.  

 

Забиҳатҳо яко -як гӯсфандон,  

Ба ҳар як хона расе хӯрд дандон.  

 

Ки порин 583 бошаду нар бошаду хуб,  

Ба забҳ андар набошад низ маъюб.  

 

Агар танҳо якеро бар наёяд,  

Кунад бо дигаре ширкат 584,  бишояд.  

 

Яке қурбон бувадшон дар ду хона,  

Ба по истода ҳозир бе баҳона.  

 

Барояд чордаҳ рӯз чун аз ин моҳ,  

Кунед аз шуғлҳотон даст кӯтоҳ.  

 

Чу хуршед аз ҷаҳон хоҳад, ки рухсор,  

Бигардонад, бувад ҳангоми эвор.  

 

Кунед он гӯсфандон ҷумла қурбон,  

Дар он соат, ки ҳаст он гоҳи дармон.  

 

Яке з-онҳо набояд зинда монед,  

Ба соат ҷумларо кораш биронед.  

 

                                                           
583 Порин – порсола, мансуб ба соли гузашта 
584 Ширкат – шарик будан, иштирок кардан  
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Ба сақфи 585 дар фурӯ молед аз он хун,  

Кунед он сакфҳоро ҷумла гулгун.  

 

Бароред он ҷаҳоне аз миёнаш,  

Дуруст аз гӯшт яксар устухонаш.  

 

Ҷудо бояд набошад бандаш аз банд,  

Бувад як пора бо ҳам ҷумла пайванд.  

 

Бувад ҳамчун қафас холӣ пасу пеш,  

Аз он ҳар як кунетон баҳраи хеш.  

 

Бурун аз хона бар дар сар нагунсор 586,  

Дар овезон кунед аз пушти девор.  

 

Дар он шаб бигзарам дар Миср яксар,  

Намоям қудрате то рӯзи маҳшар 587.  

 

Аз он бошад ба ҳар ҷое ҳикоят,  

Ба якдигар кунанд аз вай ривоят 588.  

 

Ба қатл орам нахустинзоди эшон,  

Намонам зинда  як з-он зишткешон.  

 

Фурӯ резам тамоматро ба як бор,  

Аз он габрон намонам зинда дайёр.  

 

Нахустинзодаи дарвешу султон,  

Бимиронам дар он шаб ҷумлагишон.  

 

Аз он қурбонҳо он шаб набояд,  

Ки бигзоред то фардо нашояд.  

                                                           
585 Сақф – рамкаи дари даромади хона  
586 Нагун – чаппа, баргашта  
587 Рӯзи маҳшар – рӯзи қиёмат 
588 Ривоят – нақл кардани ҳикоя 
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Ба шодӣ ҷумларо бо ҳам бинӯшед,  

Либосу ҷомаҳои хуб пӯшед.  

 

Ва гар чизе бимонад, з -он бар оташ,  

Бисӯзонед, аё қавмони саркаш!  

 

Чу қурбон бошад он дам пешам он ҳам,  

Бидонетон, ки гар бешасту гар кам.  

 

Асо дар дасту по дар кафш доред!  

Миён барбастаю дам барнаёред!  

 

Ки андар шаб шуморо ҷумла як сар,  

Биронад шоҳ бо он хайлу лашкар.  

 

Зарина олоту аҷноси бисёр,  

Талаб гиред аз он қавмони маккор!  

 

Шуморо уҷратаст 589 он, то бидонед,  

Ҳисоби дигар аз хотир биронед!  

 

Шуморо моли он габрон ҳалол аст,  

Бар эшон ҷумла ахтар бар убол аст.  

 

Чу андар моҳи нисон бахтатон рой,  

Намуд аз рағми 590ин наҳсони бадхой.  

 

Ба соле ҳафт рӯзи ҷовидона,  

Ба нисон идатон бошад нишона!  

 

Фатир ин ҳафт рӯзу талха бо ӯ,  

Бибояд хӯрдатон бар рағми бадгӯ!  

 

 

                                                           
589 Уҷрат – Ҳаққи меҳнат, музд  
590 Рағм – ба назар нагирифтан  
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Расида нок дар ин айёми мавзун,  

Нашояд хӯрдатон, шарт асту қонун!  

 

Забони саг фурӯ бандам дар он шаб,  

Ба шаҳр андар наҷумбонад саге лаб.  

 

Чу аз ҳазрат набӣ бишнид он роз,  

Замин бӯсид он сарви сарафроз.  

 

Бари яъқубиён дардам равон шуд,  

Зи шодӣ гӯиё аз нав ҷавон шуд.  

 

Хитоби Ҳақ  бари қавмаш расонид,  

Зи ҷоми шавқашон шарбат чашонид.  

 

Равон дар қолиби эшон дамидаш,  

Зи навшон аз лаҳат боло кашидаш.  

 

Зи пайғомаш чунон дилшоду хандон,  

Шуданд он хастагони банду зиндон.  

 

Ки ҷавру зулму зӯру ҳайфу бедод,  

Тамомат рафташон якбора аз ёд.  

 

Зи шодишон фиғон аз дил баромад,  

Зи навшон чун зи дар давлат даромад.  

 

Тамомат ҷумла сарҳо баркушоданд,  

Ба шукри Ҳақ  заминро бӯса доданд.  

 

Басе шукронаи Ҷаббор  карданд,  

Зи ғафлат хешро бедор карданд.  

 

Зи ҳар чизе, ки пайғамбар бифармуд,  

Ҳама тартиб карданд ҷумлагӣ зуд.  
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Пас он гаҳ дидаҳо бар дар ниҳоданд,  

Камин бар ваъдаи  Мусо ниҳоданд.  

 

Ки он миод кай бошад дар ояд,  

Ниҳоли хушкашон андар бар ояд.  
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Мурдани нахустзодони мисриён. 

Мӯъҷизи даҳуми Калимуллоҳ 
 

 

 

 

 

Зи нисон чун баромад чордаҳ рӯз,  

Саодат додашон маншуру 591 фирӯз 592.  

 

Тамомат чорпоёнгоҳи эвор,  

Ҳама қурбон бикарданде ба як бор.  

 

Фарози дар 593 бимолиданд аз он хун,  

Бикарданд сақфҳои 594 хона гул гун.  

 

Даромад  зангии шаб теғ дар даст,  

Сипоҳи румиёнро қалб бишкаст.  

 

Ҷаҳон торик шуд аз лашкари занг,  

Чи лашкар лашкари хунхори бадранг.  

 

Ниҳон гардида яксар дар сиёҳӣ,  

К-аз эшон омаде дилро табоҳӣ.  
 

Ҷаҳон мотам гирифт аз ранги эшон,  

Шуд он мотам ба Миср андар парешон.  
 

Пас он гаҳ хешро омада карданд,  

Ҳама қурбониҳо дардам бихӯрданд.  

                                                           
591 Маншур – фармони подшоҳи  
592 Фирӯз – хурраму, хурсанд  
593 Фарози дар – рӯйи дар 
594 Сақф – рамкаи дари даромади хона  
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Ба дар бар устухонҳо чун қафасвор,  

Фурӯзон рехтанд аз ҳукми қаҳҳор 595.  

 

Чу з-он қаттол 596 шаб бигзашт як баҳр,  

Ба якдигар баромад қавми он шаҳр.  

 

Баромад наъраю афғону фарьёд,  

Замину осмон дар ҷунбиш афтод.  

 

Нахустинзоди эшон ҷумла мурданд,  

Яке аз баҳри дору ҷон набурданд.  

 

Даромад маргу кардаш ҷумла дар пеш,  

Нахустинзодааш султону дарвеш.  

       

Зи боди марг ногаҳ бар сари хок,  

Зи ҳар сӯ рехтанд он қавми нопок.  

 

Чунон пиндоштанд он аҳли куффор,  

Ки андар шаб қиёмат шуд падидор .  

 

Фиғон з -он нобакор он ҷумла бархост,  

Қазо чун шаҳрро ногаҳ баророст.  

 

Чу габре беадад аз по даромад,  

Зи ҳар сӯ шевану 597 мотам баромад.  

 

Чу зарбе он чунон Фиръун зи ногаҳ,  

Бидидаш хира шуд он габри 598 гумроҳ.  

 

Битарсид ӯ чу дид он офати бад.  

Ки бар қавмаш чунон аз ногаҳе зад.  

                                                           
595 Қаҳҳор – сахтгир, золим  
596 Қаттол – хунхор 
597 Шеван – нола ва зорӣ 
598 Габр – оташпараст  
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Бало бар ҷонашон чун кард истез 599,  

Бисӯзонидашон дар оташи тез.  

 

Зи наздикони ӯ чанде бимурданд,  

Дар он шаб ориятҳоро супурданд.  

 

Ки ушмораш басе ҷуз Қодири пок,  

Надонисте аз он қавмони нопок.  

 

Лаъинро саҳм бар дил коргар шуд,  

Зи ҳайбат рангу рӯяш ҳамчу зар шуд.  

 

Ба човушон бифармудаш: «Битозед!  

Сари гурдию 600 мардӣ барфарозед!  

 

Калимуллоҳро зудӣ бигӯед!  

Вале аз бешу кам ҳеҷаш нагӯед!  

 

Шитобон оваредаш назди ман зуд!  

Ки бе оташ баромад шаҳрро дуд».  

 

Далерон чун зи Фиръун он шуниданд,  

Шитобон дар паи Мусо давиданд.  

 

Паяш рафтанд шон ангушт бар лаб,  

Ба даргоҳаш қавӣ ошуфта дар шаб.  

 

Чу андар танги  даргоҳаш расиданд,  

Набиро назди дар истода диданд.  

 

Калими номвар з -он бохабар буд,  

Зи тоатгоҳ аз он дар шаб бадар шуд.  

 

 

                                                           
599 Истез – ситез 
600 Гурд – паҳлавон, далер  
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Бигуфтанд: «Эй набӣ, аз баҳри Довар ,  

Ки Довар  бод туро пайваста ёвар.  

 

Бари Фиръун  биё бо мо шитобон!  

Аё фахру таворӣ 601 олӣ-Имрон!  

 

Надонемон, аё фахри замона!  

Ки омад даври гетиро карона.  

 

Балое ногаҳон дар шаҳр бархост,  

Ки дар ҳар хонае мотам баророст.  

 

Қиёмат  шуд магар гӯйи падидор,  

Ки шуд моро саодат сарнагунсор».  

 

Чу бишнид он набӣ з -он хоксорон,  

Равон шуд сӯйи шоҳи нобакорон 602.  

 

Набӣ дар шаб раҳи айвон буридаш,  

Бишуд бошон, рухи Фиръун бидидаш.  

 

Калимуллоҳро чун дид Фиръун,  

Чунин гуфташ, ки «мебояд ҳам акнун.  
 

Бани  Яъқубро бо буду нобуд,  

Ба сӯи  дашташон берун барӣ зуд.  
 

Набояд будатон имшаб дар ин шаҳр,  

Ки шуд тарёки айшам ҷумла бо заҳр .  
 

Баромад рӯзгорам ҷамла барҳам,  

Бишуд айшу нишотам ҷумла бо ғам.  
 

Шуд аз айшу нашотам даст кӯтоҳ,  

Балое мерасад ҳар дам зи ногоҳ ».  
                                                           
601 Таворӣ – пинҳон кардан, пӯшидан  
602 Нобакор – бефоида, беҳосил  
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Чу аз Фиръун набӣ он аҷз дид ӯ,  

Суханҳое чунон аз вай шунид ӯ.  
 

Бурун омад хиромон аз бараш зуд,  

Ҳаме гуфташ: «Саною шукри маъбуд!  

 

Ки Ҷабборо, тамомам фатҳ додӣ,  

Кулоҳи давлатам бар сар ниҳодӣ.  

 

Забун кардӣ барам Фиръуни дунро,  

Чунон гумроҳу габри зӯфанунро.  
 

Бидодӣ оқибат нусрат ба рӯям,  

Або ӯ кам шуд охир гуфтугӯям.  

 

Набинам чеҳраи он наҳси бадкеш,  

Набояд гуфтанам бо ӯ каму беш ».  

 

Ба дил мегуфту меомад шитобон,  

Калими номвар, ин рози пинҳон.  

 

Хиромон даршуд андар хонаи хеш,  

Бани Яъқубиёнро хонд дар пеш:  

 

Ба эшон гуфтаи Фиръун бигуфт ӯ,  

Або ёрон зи шодӣ баршукуфт ӯ.  

 

Ба шаб  дар ҷумла ҷӯшиданд як сар,  

Сипоҳи беадад -гурдони сафдар.  

 

Биҷустанд он гаҳе аз қавми Фиръун,  

Зарина олату аҷноси мавзун.  

 

«Ки моро орият бидҳед якчанд,  

Серӯза, эй далерони хирадманд!  
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Ки то бо худ барем андар биёбон,  

Або қурбониҳо дар пеши субҳон.  

 

Гузоремаш ҳаҷу зуд бозгардем,  

Дигар раҳ бо шумо дамсоз гардем!  

 

Аз эшон аблаҳон чун он шуниданд,  

Даруни хонашон андар давиданд.  

 

Ҳар он ҷинсе, ки шонро буд зебо,  

Зи тавқу гӯшвору мушку дебо.  

 

Зи лаълу гавҳару лӯлӯю марҷон,  

Зи ёқуту ақиқу ақду омон.  

 

Зи ҳар  чизе, ки буд он қавмро хуб,  

Бидодандаш ба фарзандони Яъқуб.  

 

Буд андар хокшон ганҷ аз адад беш,  

Ниҳода буд чандин сол аз ин пеш.  

 

Ба шаб берун ҳаме карданд бехеш,  

Ҳаме додандашон он қавми бадкеш.  

 

Қадими додгар, Ваҳҳобу доно,  

Ҳакими бокарам, ҳайи тавоно.  

 

Бипӯшидаш чунон ғафлат бар эшон,  

Надонистанд кас аз бегона хешон.  

 

Ба дасти худ ба душман ганҷу динор,  

Ҳамедоданд худ берун зи ушмор.  

 

Зи нақду ҷинсҳо чандон, ки шон буд,  

Зи ҳар чизе, ки шонро дида бинмуд.  
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Ба дасти худ мар онҳоро бидоданд,  

Балоро баҳри х уд сар во кушоданд.  

 

Бани Яъқубиён  аз моли куффор,  

Ҳама мунъим 603 шуданд эшон ба як бор.  

 

Пас он гаҳ чорпоҳо бор карданд,  

Хирадро ҷумла бо худ ёр карданд.  

 

Ба пушти чорпоҳо рахт бастанд,  

Пас он гаҳ ҷумла яксар барнишастанд.  

 

Ҳам андар шаб тамом аз Миср берун,  

Равон гаштанд або Мусою Ҳорун ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
603Мунъим – соҳиби неъмат, давлатманд  
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Халос шудан ва берун омадани  

бани Яъқубиён аз Миср  

 
 

 

 

 

Дар он рӯзе, ки Яъқуби хирадманд,  

Ба Миср андар шуд ӯ дар пеши фарзанд.  

 

Нарина 604 боз ӯ ҳафтод сарвар,  

Буданд аз насли он гурди ҳунарвар.  

 

Набуд афзун аз он  ҳафтод сар беш,  

Нарина ҷумла аз бегонаю хеш.  

 

Дар он шаб чун зи Миср эшон раҳиданд,  

Зи банди он лаъин берун ҷаҳиданд.  

 

Халосӣ ёфтанд аз чанги Фиръун,  

Зи тақдири қадими бечаҳу чун.  

 

Ду раҳ сесад ҳазор озода буданд,  

Барои азми раҳ омада буданд.  

 

Фузун аз панҷоҳ камтар зи ъэшрин,  

Наомад дар шумор аз рӯйи таъин.  

 

Зану фарзанди хурду кӯдаку пир,  

Накардандаш ҳисоб аз ваҷҳи тақдир.  

 

                                                           
604 Нар – мард, ҷинси мардона  
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Ва гар сар ҷумларо ушмор 605 буде,  

Ҳақиқат ҳар як андар чаҳор буде.  

 

Чу рӯй аз Миср бар берун ниҳоданд,  

Камин бар дашту ҳомун баркушоданд.  

 

Пайи эшон равон шуд қавми бисёр,  

На аз Яъқубиён, аз аҳли куффор.  

 

Гиёҳу сабза андар дашту кӯҳсор,  

Бани Яъқуб шуд гӯйӣ ба як бор.  

 

Замин ларзон шуд андар зери эшон,  

Бишуд  бадхоҳро хотир парешон.  

 

Ба Миср андар ба қурби чорсад сол,  

Буданд Яъқубиён мискину бадҳол.  

 

Фузун аз чорсад сӣ сол озод,  

Бар эшон буд ҷавру зулму бедод.  

 

Ба чанги он чунон қавмони малъун,  

Тамомат ҷумла осӣ 606 ҳамчу Фиръун.  

 

Забуну оҷизу дармонда буданд,  

Дамодамшон балоҳо мефузуданд.  

 

Ки то ногаҳ баромад офтобе,  

Ҷаҳонгире, шаҳе, маймунрикобе.  

 

Хирадманде далере шаҳсаворе 607,  

Ҷувонбахтеву,  забре, шаҳриёре 608.  

                                                           
605 Ушмор – шумор 
606 Осӣ – ғамгин, сӯзу гудоз  
607 Шаҳсавор – савори боҳашамат  
608 Шаҳриёр – подшоҳи бузург 
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Давои дарди он дармондагон шуд,  

Далели роҳи он вомондагон шуд.  

 

Зи зулматшон бидод ӯ рӯшноӣ ,  

Зи ғам дод он заифонро раҳоӣ.  

 

Чу рег андар биёбон лайли торӣ,  

Бирафтанд он ялони 609 корзорӣ.  

 

Буд он шаб тира абри тундгардон,  

Ҳамезад шӯълаҳо чун теғи буррон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
609 Ял – паҳлавон, далер 
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Ато додани иди Песах  

бар бани Яъқуб  
 

 

 

 

 

Набӣ 610 чун по ниҳод аз Миср берун,  

Нидо омад, ки «ё,  Мусою Ҳорун!  

 

Бидодамтон халос аз чанги бадхоҳ,  

Натарсед аз касу душман дар ин роҳ!  

 

Равон гардеду, дилҳо шод доред!  

Гаҳу бегаҳ маро дар ёд оред!  

 

Бигӯетон бар ин қавмон, ки Ҷаббор ,  

Чунин фармуд халлоқи ҷаҳондор.  

 

Ки андар ин шаби нисон ба ақлаф,  

Фатиру талха натвон дод аз каф.  

 

Нашояд хӯрдан эшонро аз он чиз,  

Ки эшон кофиранду баднишон низ!  

 

Дар он шаб шод мебояд нишастан!  

Нашояд устухонро ҳам шикастан!  

 

Нахустинзоди ин қавмони Ъэбар,  

Ва з-он чорпоҳошон ҷумла яксар!  

 

 

                                                           
610 Набӣ – Мусо 
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Ҳама хоси мананд эшон ба як бор,  

Бидонетон, хирадмандони дилдор!  

 

Дигар нар мешзоди гӯсфандон,  

Азони гов низ, эй шермардон!  

 

Ҳар он чизе ки гар бошад ба қурбон,  

Кунед аз баҳри ман з -ин гуна ҳайвон!  

 

Зи нисон 611 чун барояд чордаҳ рӯз,  

Бувад бар рӯзҳо он рӯз фирӯз!  

 

Бигӯетон бар ин қавмон тамомат,  

Дар он рӯзи бузурги бонизомат 612! 

 

Ки то қурбон кунанд аз баҳрам эшон,  

Зи нар ҳайвон ҳаме, шояд наҳмешон.  

 

Ки ҳаҷ  ҳаст андар он рӯз ҳам бидонед!  

Аз он ғофил набошед, боз монед!  

 

Ба фарзандони худ бояд бигӯед!  

Ки то аз лавҳи дил инро нашӯед!  

 

Ба ҳар сол инчунин айёми маймун 613,  

Бувад дар чордаҳ шонро ба қонун!  

 

Ба нисон дар ҳисобаш гӯш доранд!  

Ба мавсими чордаҳ з -ӯ  баршуморанд!  

 

Нигаҳ дорандаш инро то қиёмат!  

Чунин фархунда иди бокаромат.  

 

                                                           
611 Нисон – Моҳи Нисон 
612 Низом – тартиб, интизом  
613 Айёми маймун – айёми муборак 
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Зи банди қайди душман 614 вораҳидед,  

Бар ин сон қудрату ҳайбат бидидед.  

 

Хитоб аз ҳазрати Қодир  ду сарвар,  

Шуниданд он ду ганҷи баҳри Акбар .  

 

Ҷабин 615 бар хок бинҳоданд дардам,  

Бирафтанд он гаҳе дилшоду хуррам.  

 

Бани Яъқубро он муҷда диданд,  

Ниҳони розро сар баркушоданд.  

 

Амонатро бар эшон чун супурданд  

Зи шодӣ  ҷумла дар шаб саҷда бурданд.  

 

Ки Қодир  он худои ҷумла инсон,  

Атое ҳамчунон бахшид ба найсон ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
614 Қайди душман – банди душман 
615 Ҷабин – пешона 
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Баровардани Калимуллоҳ  

 сандуқи Йӯсефро аз  Нил  
 

 

 

 

 

Чу бар Йӯсеф табаҳ шуд тахти шоҳӣ,  

Баромад рӯзаш аз соҳибкулоҳӣ 616.  

 

Бидонисташ, ки омад гоҳи рафтан,  

Зи дунё рахт 617 хоҳад баргирифтан.  

 

Або ҷаддони худ пайваст хоҳад,  

Қафасро ногаҳе бишкаст  хоҳад.   

 

Зи зар тасниф 618 кардаш чор пайкар 619,  

Сарафрози ҷаҳон бо тахтаи зар.  

 

Якеро зад  тилисми 620 шер бар рӯй,  

Бикардаш исми аъзам чор ҳар сӯй.  

 

Бизад бар дигаре симурғро нақш,  

Бар он нӯҳ исми аъзам кардааш бахш?  

 

Сеюм бар толеи Яъқуби бобаш,  

Тилисме барзад аз Олӣ  ҷанобаш.  

 

                                                           
616 Соҳибкулоҳ – соҳибтоҷ 
617 Рахт – асбобу анҷом  
618 Тасниф – ба навъҳо ҷудо кардан  
619 Пайкар – мӯҳра 
620 Тилисм – дар тассавуроти хурофӣ ва афсонавӣ он чизеро  

    мегӯянд, ки гӯё бахту саодат меоварад  
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Ба лавҳи чорумин бар толеъи бад,  

Яке гӯсола он озода бар зад.  

 

Тилисме гирди он гӯсола барбаст,  

Ба санъат шерадил бар вай бупайваст.  

 

Азон ҳар пора лавҳе бист ман буд,  

Зари холис, ки бар вай он барафзуд.  

 

Чу Юсуф чор лавҳи зар чунон сохт,  

Ба таснифу тилисмшон чун бипардохт.  

 

Буродарзодаҳоро назди худ хонд,  

Ба савганд он гаҳе бо шон сухан ронд.  

 

Ки: «Ё, озодаҳо, як сар бидонед!  

Ба фарзандони худ ин бишнавонед!  

 

Ки то эшон  ба фарзандони худ  ҳам,  

Бигӯянд ин баён, не -бешу не-кам!» 

 

«Сар омад соли умрам дар замона,  

Ва з-ин дарё расидам бар карона.  

 

Расидам, гоҳи  рафтан мебидонам,  

Ҳаме  бинам, ки сахте нотавонам.  

 

Чу ман берун шавам з -ин даҳри фонӣ,  

Ба ҷо бугзорам ин тахти каёнӣ 621.  

 

Падид ояд яке малъуни гумроҳ,  

Фурӯ гирад ба ҳукм ин маснаду 622 ҷоҳ.  

 

                                                           
621 Тахти каёнӣ – тахти подшоҳӣ 
622 Маснад – ҷойгоҳ, нишастангоҳ 
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Манӣ даъвӣ 623 кунад он кофари дун,  

Ба ботил ҳар дам он гумроҳи малъун.  

 

Ба кори гил фузун бар даҳ дусад сол,  

Фурӯ бандад шуморо зору бадҳол.  

 

Басо заҳмат, ки з -ӯ тон бар сар ояд,  

Ғами даврон шуморо дар бар ояд.  

 

Бувад Фиръун ба ном он габри бадкеш,  

Чӣ бадҳотон расад з -он наҳс бар пеш.  

 

Зи  фарзандони Леви номдоре,  

Падид ояд далели комгоре.  

 

Бувад Мусо  ба ном он баргузида,  

Ҳақ ӯро бошад аз лутф офарида.  

 

Бародар бошадаш бугзида Ҳорун,  

Шуморо шон баранд аз  Миср берун.  

 

Чу ман фардо саҳар фармон пазирам,  

Зи фармони аҳад, яъне бимирам.  

 

Яке сандуқ баҳрам з -обгина,  

Бипардозед монанди сфина!  

 

Маро андар миёни он чу анбар,  

Кунедам таъбия 624 дар батни гавҳар.  

 

Сари сандуқро он лаҳза дар ҳам,  

Ниҳеду қир 625 дармолоед маҳкам!  

 

                                                           
623 Даъвӣ/давъо – талаби нодуруст, талаби ноҲақ  
624 Таъбия/таъбият – ҷойгирӣ– ҷой додан 
625 Қир – моддаи равғанмонандӣ сиёҳ ва часпак  
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Чу гуфтамро ба ҷой оварда бошед,  

Ба сандуқ андарам бинҳода бошед!  

 

Баредам бар лаби Нил андарун об!  

Кунедам андар ӯ аз даст партоб!  

 

Зи Нил он гаҳ хиромон боз гардед,  

Або ҳиҷрони ман дамсоз гардед.  

 

Пас он гаҳ лавҳи зар ҳар чор дардам,  

Бар эшон доду фармуд он муқаддам.  

 

Кунун ин лавҳҳоро гӯш доред,  

Нигаҳ дореду лаб хомӯш доред!  

 

Ниҳед ҳар чорро ҷое амонат!  

Бари озода шахси бодиёнат!  

 

Ки то ҳангоми миъодаш 626 барояд,  

Шуморо миҳнати даврон сар ояд.  

 

Барояд шамъи ҷамъи гетиафрӯз,  

Калими номвар, шаҳбози фирӯз.  

 

Ба Фиръун мӯъҷизи беҳад намояд,  

Балоҳоро бар ӯ дар бар кӯшояд.  

 

Халоситон диҳад з -он кофари дун 627,  

Ба шаб тон оварад аз Миср берун.  

 

Бар ӯ ин лавҳаро во месупоред!  

Паёмашро бар ун сарвар гузоред! » 

 

 

                                                           
626 Миод – аз рӯйи ваъда  
627 Кофари дун – кофири нокас 
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«Ки Юсуф -пури Яъқуби сарафроз,  

Расонидат салом, эй махзани роз!  

 

Мар ин ҳар чор лавҳи зар бидодаш,  

Ба ҳар як пайкареро сар кушодаш.  

 

Ки чун қавмони худро аз ғаму ранҷ,  

Халосишон диҳӣ  бо неъмату ганҷ.  

 

Зи Миср он шаб чу аз тақдири Ҷаббор ,  

Барорӣ умматонатро ба як бор.  

 

Мар  ин ҳар чор пайкар бар лаби Нил,  

Ҳам андар шаб бубар бо худ ба таъҷил 628.  

 

Паёпайшон ба Нил андар фикан зуд!  

Мар  ин ҳар чор лавҳ аз амри маъбуд.  

 

Барояд дар замон сандуқам аз об,  

Равон гардад барат, чун  тири пуртоб.  

 

Бубар бо худ маро  бар сӯи Канъон!  

Мамон дар зулматам чун оби ҳайвон!  

 

Бидод он гаҳ бар эшон панди бисёр,  

Мабандетон дил андар даҳри ғаддор 629! 

 

Мабандед андар ин даврони  дун дил,  

Аз он, к-аз вай нагардад ҳеҷ ҳосил.  

 

Супурдам, ҳон, сар  аз ғафлат бароред,  

Ҳисоби дигар андар дил маёред!  

 

 

                                                           
628 Таъҷил – шитоб, зуд  
629 Ғаддор – бевафо, хиёнатгар 
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Вафо бо ман накард ин чархи нокас,  

Нахоҳад кард аз будан маро бас ».  

 

Бигуфт ину бар эшон пушт бар кард,  

Бирафт аз раҳмати Ҳақ  мушт пур кард.  

 

Чӣ бандӣ дил дар ин дуньё, нагӯйӣ?  

Дар ӯ беҳуда охир чанд пӯйӣ?  

 

Ҷаҳон бод асту дил дар бод бастан,  

Бувад дар дидаи худ хор бастан.  

 

Замона ҳамдамӣ бо кас надорад,  

Ниҳоле ҳар замон аз по даррорад.  

 

Нахандад, то нагирёнад касеро,  

Қиёс аз пир кун, то кӯдакеро.  

 

Мадор умед аз ин давронӣ фонӣ,  

Ки гар хоҳи ба шодӣ бугузаронӣ.  

 

Ҳамегардад чу тифлон дар баҳона,  

Мар ин нӯҳ чарху ин ворун 630 замона.  

 

Басе шоҳу салотин 631 диду бинад,  

Халоиқро ба дам чун дона чинад.  

 

Набояд дил бар ӯ бинҳодан осон,  

Аз он бояд будан доим ҳаросон.  

 

Ба ҳар соат ба ботил барситезад,  

Басо хуне, ки аз ҳар сӯ бирезад.  

 

 

                                                           
630 Ворун/воҷгун – сарнагун, наҳс, шум, манҳус  
631 Салотин – султон 
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Ба дунё дил касе бандад ба ботил,  

Чу хар бошад, вале вомонда дар гил.  

 

Ба дунё дар напечад марди оқил,  

Ба уқве боядаш бубрид манзил.  

 

Ки дунё куҳна ланги нобакор аст,  

Аз ӯ бугзар, ки бас нопойдор аст.  

 

Чашонад аввалат нӯше ба ботил,  

Дар охир шарбате чун заҳри қотил.  

 

Чӣ гӯям нақшҳои чархи каҷрав,  

Ба макру феъли ӯ зинҳор  мағрав.  

 

Ба сад алвон 632 ба ҳар соат барояд,  

Ҳазорон нақши гуногун намояд.  

 

Чу Юсуф тоҷи зар аз сар  ниҳодаш,  

Сареру мамлакат барбод додаш.  

 

Аз ин гирдоба киштиро бадар кард,  

Зи дунё ҷониби уқбо 633 сафар кард.  

 

Бифармуданд тобуте бар он сон,  

Ки Йӯсеф гуфта будаш-шоҳи Канъон.  

 

Ба устодони шаҳр аз обгина,  

Сазовори  сазои он ягона.  

 

Шитобон то ҳаме андар дам бисозанд,  

Ба санъат сар  ба гардун барфарозанд.  

 

 

                                                           
632 Алвон – нозу неъматҳо  
633 Уқбо – охират 
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Чу устодон аз эшон он шуниданд,  

Бирафтан аз паи он нағз давиданд.  

 

Яке сандуқи зебо соз доданд,  

Биоварданду шон дар бар  ниҳоданд.  

 

Чу фарзандони Йӯсеф ин бидиданд,  

Фиғону мӯяа аз ҷон баркашиданд.  

 

Чу абр аз дида бориданд борон,  

Ҷигар пурхун, пас он гаҳ номдорон.  

 

Ба оби гул набиро дида пурхун,  

Бишустандаш равон аз дида ҷайҳун.  

 

Гирифтанд он гаҳаш дар мушку кофур,  

Вуҷудашро, ки буд он маъдани нур.  

 

Ба тезӣ он гаҳ ӯро соз доданд,  

Дар он сандуқи фармонаш ниҳоданд.  

 

Сари сандуқро маҳкам бибастанд,  

Ба қир он дарзҳо  маҳкам бихастанд.  

 

Пас он гаҳ бурқааш дар сар кашиданд,  

Зи ҷомаш ҷуръае тоъун чашиданд.  

 

Ба ойини шаҳӣ бардоштандаш,  

Ту гӯӣ, бар фалак афроштандаш.  

 

Халоиқ он гаҳе дар шаҳру бозор,  

Фиғон бардоштанд аз ёру ағёр.  

 

Канизону ғуломон ҷумла дар хун,  

Зи сар то по  шуда якбора гулгун.  
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Бурида думбҳои аспу астар 634,  

Чӣ гӯям, сад ҳазорон буд бартар.  

 

Тамомат  аҳли  Миср-озоду банда,  

Палосу ҷандаҳо дар бар фиканда.  

 

Сиёҳӣ даркашида бурҷу бору,  

Набуд холӣ кафе аз баҳри дору.  

 

Ҳаво гирён шуда чун бахти эшон,  

Заде барқ аз фалак оташ бар эшон.  

 

Шуд андар парда хуршеди ҷаҳонсӯз,  

Қиёмат буд гӯё андар он рӯз.  

 

Бибурдандаш бар ин сон дар лаби Нил,  

Халоиқ гирди тобуташ ба даҳ мил.  

 

Замоне бар сари Нилаш ниҳоданд,  

Ба пешаш мӯйҳо бар бод доданд.  

 

Ба ночор он гаҳаш аз ҷо рабуданд,  

Зи дида, гӯйӣ хун ҳар сӯ кушуданд.  

 

Чу бурдандаш ба боло бар сари даст,  

Ҷаҳидаш ҳамчу мурқе ногаҳ аз  шаст.  

 

Бизад ғуте, фурӯ рафт андар он об,  

Чу моҳӣ дар чунон дурдонаи об.  

 

Ба он андар фурӯ шуд чунки сандуқ,  

Баромад нола з -он қавмон баъюқ.  

 

 

                                                           
634 Астар – остин, остар  
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Ҷигар пурхуну гирён сӯйи хона,  

Бирафтанд карда аз сарвар гарона.  

 

Ба ойини шаҳӣ сӣ рӯзи озод,  

Буданд андар хурӯшу оҳу фарёд.  

 

Баромад чун аз он мотам яке моҳ,  

Зи шеван дастҳо карданд кӯтоҳ.  

 

Амонатҳо, ки шаҳшон буд дода,  

Зи баҳри он Калимуллоҳ ниҳода.  

 

Яке сандуқро сар бар кушоданд,  

Дар ӯ ҳар чор пайкарро ниҳоданд.  

 

Ба ҷои эътимод он гаҳ ниҳонаш,  

Бикарданд он далерон то замонаш.  

 

Бар он ҳолат баромад соли бисёр,  

Ки то хуршеди дин бинмуд рухсор.  

 

Падид омад Калими баргузида,  

Ки будаш Довар  аз нур офарида.  

 

Давои дарди он бечорагон шуд,  

Далели роҳи он оворагон шуд.  

 

Дар он шаб чун бибурд аз Миср берун,  

Сипоҳи умматаш аз пеши Фиръун.  

 

Бар ӯ асрори Юсуф буркушоданд,  

Мар он ҳар чор лавҳ ӯро бидоданд.  

 

Набӣ аз рози он чун бохабар шуд,  

Руҳ аз шодӣ мар ӯро чун қамар шуд.  
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Гирифт он лавҳҳо он гаҳ ба таъҷил,  

Хиромон шуд ба танҳо дар лаби Нил.  

 

Ба Нил аз рӯи таъҷил он сарафроз,  

Се  пайкар дарфикандаш зуд оғоз.  

 

Яке буд шеру дигар лавҳи сонӣ,  

Буд он симурғпайкар лавҳ хонӣ.  

 

Сеюм бар толеи Яъқуби сарвар,  

Ки буд ӯ ифтихори аҳли ъэбар.  

 

Чу Юсуф пайкари Яъқуб дидаш,  

Ба истиқболи ӯ боло давидаш.  

 

Ба даст андар набиро пайкари з ар,  

Бимонд он пайкари гӯсолапайкар.  

 

Ба шаб сандуқ чу дид он сарафроз,  

Бигуфт: «аҳсан, аё саддиқи шаҳбоз!»  

 

Ба рӯи об сандуқ ҳамчу моҳӣ,  

Бари Мусо шуд  аз амри илоҳӣ.  

 

Зи об омад, ба боло шуд равона,  

Чу тири рост мешуд бар нишона.  

 

Набӣ андар паи ӯ дар биёбон,  

Ҳаме шуд хира дар сунъи  ҷаҳонбон.  

 

Ва з-он ҷо интизораш бар сари роҳ,  

Ба по истода Ҳорун -пири огоҳ.  

 

Зи користони Йӯсеф бохабар буд,  

Ки бо эшон бихоҳад раҳ бипаймуд.  
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Бидидаш ногаҳе сандуқи сарвар,  

Падид омад чу моҳӣ дар бар аз баҳр.  

 

Ҳамеояд равон  чун тир пешаш,  

Дар ӯ Йӯсеф кашида рӯи хешаш.  

 

Паи сандуқ дар Мусоӣ чу моҳе,  

Рабуда аз сари давлат кулоҳе.  

 

Або сандуқ дар шуд пеши Ҳорун,  

Равон гаштанд аз он ҷо сӯи ҳомун.  

 

Аз он ҷо чун ки лахте раҳ буриданд,  

Ба танготанги ёрон даррасиданд.  

 

Падид омад сипоҳи қавми Яъқуб,  

Зи сар то по ҳама оростаю хуб.  

 

Миёни умматон дар тез рафтанд,  

Бар эшон қиссаи саддиқ гуфтанд.  

 

Шуниданд он башорат, шод гаштанд,  

Зи ранҷи раҳ тамом  озод гаштанд.  

 

Дуо карданд дар Мусоӣ фаровон,  

Набошӣ кас зи мо, эй нури субҳон.  

 

Набӣ он пайкари гӯсола дардам,  

Бар эшон бахш кардаш  он муқаддам.  

 

Ба вазн он  пайкари зар бист ман буд,  

Набудаш бешу кам аз амри маъбуд.  
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Бикардандаш ба гоз  он пора-пора,  

Заданд он ҷумларо бо гӯшвора 635.  

 

Ба гӯш андар занон шон дар кашиданд,  

Чу сайде ончунон ногаҳ бидиданд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
635 Гӯшвор – ҳалқаи зинат 
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Тохтани Фиръун ва  

лашкаронаш аз паи  

бани Яъқубиён  
 

 

 

 

 

Бирафтанд он гаҳе з -он ҷо тамомат,  

Ба водӣ ҷумла бо соҳибкаромат.  

 

Се  рӯз андар биёбон роҳ карданд,  

Зи меҳнат дастҳо кӯтоҳ карданд.  

 

Сутуни оташин 636 мерафт дар пеш,  

Шабона бар сари султону дарвеш.  

 

Зи амри Ҳақ  чу шаб бо рӯз гаштӣ,  

Сипоҳи Рум чун фирӯз гаштӣ.  

 

Сутуни оташин гаште дигаргун,  

Шуде бо абр аз фармони бечун .  

 

Ба шаб оташ буде, рӯз абри тира,  

Шуде з-он абру оташ дида хира.  

 

Далели роҳи шон он  абр буде,  

Раҳи шон абру оташ менамуде.  

 

Чу аз манзил равон гаште дигар бор,  

Шуданде дар паяш он қавми диндор.  

                                                           
636 Сутуни оташин – абри баракат 
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Ба боло абршон чодар кашида,  

Бар эшон соя ҳар сӯ густарида.  

 

Наметобидашон хуршед бар сар,  

На чиркин мешуде шон ҷома дар бар.  

 

Сипоҳе сар  ба сар авғанда дар ганҷ,  

Раҳида аз балою меҳнату ранҷ.  

 

Аламҳои ҳидоят баркашида,  

Сипоҳе ончунон даврон надида.  

 

Ба раҳ бар ҷумла мерафтанд хандон,  

Буде дар ҷанги шон чун мум сандон 637.  

 

Хабар бурданд Фиръунро, ки «эй шоҳ!  

Бирафтанд ҷумлагӣ  он қавми бадхоҳ.  

 

Ҳама ороста дар ҷомаю зар,  

Ба гову гӯсфанду аспу астар.  

 

Зи қавмонат ғаниматҳои бисёр,  

Бибурданд ҳар яке хирвор -хирвор.  

 

Надонад кас, ки қавмонат чӣ карданд,  

Чӣ моли беадад бош он супурданд.  

 

Зи ҷинсу нақду ҳар чизе, ки шон буд,  

Ба душман ҷумла биспурданд хушнуд.  

 

На чандоне ғаниматҳо аз ин шаҳр,  

Бибурданд ҳар яке з -эшон ҷудо баҳр.  

 

                                                           
637 Сандон/синдон – асбоби оҳангарӣ 
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Ки он андар ҳисоб н -ояд ба сад сол,  

Сипоҳат ҷумла шуд мискину бадҳол» .  

 

Зи ғаммозон 638 чу Фиръун  он ҳикоят,  

Шунид, он габри дуни бекифоят.  

 

Фиғон аз шахси торикаш  баромад,  

Аз он  соат бар ӯ шодӣ сар омад.  

 

Замоне бо худ андешид он дун,  

Дар он ҳолат чу худро  дид мағбун 639.  

 

Зи ҷавр он  дун даме бо худ битундид,  

Ба рафтан дар паи шон маслиҳат дид.  

 

Ба Мирон гуфт:  «Лашкар ҷамъ созед!  

Ба гардун номи мардӣ барфарозед!  

 

Ки то ногаҳ камине баркушоем,  

Ба Мусо дастбурдӣ во номоем.  

 

Димор аз ҷони қавмонаш барорем,  

Ба сумби маркабоншонро дарорем.  

 

Ғаниматҳо аз эшон во ситонем,  

Бар эшон теғҳо яксар биронем.  

 

Зи нав созем або эшон ситезӣ,  

Бароремон аз эшон рустахезӣ!  

 

Амирон чун шуниданд он  зи гумроҳ,  

Ҳама шодон шуданд он қавми бадхоҳ.  

 

 

                                                           
638 Ғаммоз – суханчин 
639 Мағбун – фиребхӯрда  
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Чу оташ аз бараш мирон давиданд,  

Раҳи хайли  худ ҳар як баргузиданд.  

 

Сипоҳи худ саросар ҷамъ карданд,  

Ба рӯи даштшон дар дам бибурданд.  

 

Хабар доданд Фиръунро, ки «Лашкар,  

Ба даст аз шаҳр берун рафт яксар».  

 

Лаъин чун гӯш кард, ҷунбидаш аз ҷой,  

Бигардонид бар пушти фарас пой.  

 

Або номоварони шаҳр бисёр,  

Бурун омад зи Миср он дуни айёр.  

 

Равон шуд сӯи лашкаргоҳ дардам,  

Дилаш аз баҳри рафтан буд хуррам.  

 

Бидидаш лашкаре з -андоза берун,  

Ки ларзон буд аз эшон кӯҳу ҳомун.  

 

Дили Фиръун зи лашкар шод гардид,  

Шитобон сӯи эшон  раҳ навардид:  

 

Лаин он гаҳ нақибонро бифармуд,  

 «Кунетон арзи лашкарро шумо зуд!  

 

Шумори лашкарамро боз бинед,  

Амирони сипаҳро баргузинед ».  

 

Зи кофир чун нақибон 640 ин шуниданд,  

Ба гирдогирди лашкар бардавиданд.  

 

 

                                                           
640 Нақиб – сардори қавм  
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Амирон баршумурданд аз сипоҳаш,  

Гузиданд он сароне саф паноҳаш.  

 

Буданд ҳафтсад ҳазораш мири лашкар,  

Ҳама мардони кору гурду сафдар .  

 

Ба мардӣ ҳар яке чун нарашере,  

Ҳузабру кинавар, шери далере.  

 

Сари ҷанги куҳан бикшода Фиръун,  

Ба лашкар зар бидод аз шаҳр берун.  

 

Бикард он гаҳ тамоматро салеҳпӯш,  

Ҳамезад хунҳошон дар бадан ҷӯш.  

 

Чу аз сози сипаҳ 641 Фиръун раҳидаш,  

Зи шодӣ дун ба гардун сар кашидаш.  

 

Бу пушти фили испед он гаҳе тахт,  

Бибастанд баҳри он гумроҳи бадбахт.  

 

Бишуд Фиръун фарози тахт биншаст,  

Яке теғи мурассаъ 642 қабса дар даст.  

 

Ба фарқаш чатри шоҳӣ бар кушода,  

Сарон дар пои филаш  сар ниҳода.  

 

Зи хизмат кардани шаҳ чун бирастанд,  

Ба пушти маркабон як сар нишастанд.  

 

Зи ҷо Фиръун зи ногаҳ фил баркард,  

Равон шуд, номдоронро хабар кард.  

 

 

                                                           
641 Сипаҳ/сипоҳ – лашкар 
642 Теғи мурассаъ – шоф 
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Чу Фиръун шуд паяш лашкар ба як бор,  

Инон резон бикарданд аҳли куффор.  

 

Алам ҳар як ҳазоре баркашиданд,  

Зи ҳайбат сангро дил медариданд.  

 

Даромад кӯсою 643 най дар аввоз,  

Аламҳо дар ҳаво омад ба парвоз.  

 

Ҳаме шуд шаш ҷанибат фил дар пеш,  

Каф андар лаб фиканда маст, бехеш.  

 

Бипӯшонидшон аз баргасунҳо,  

Ҳама ҷавҳарнигору зарнишонҳо.  

 

Ва дигар сад ҷанибат аспи тозӣ,  

Ки дар такшон бод будӣ ба бозӣ.  

 

Ҳама дар бар гасуна даркашида,  

Набуд пайдо зи шон ҷуз сумбу дида.  

 

Ҳама заррин лаҷом, рикоб аз зар,  

Бари шаҳ мекашиданд ҳамчу озар.  

 

Ва дигар  сӣҳазораш марди сарҳанг,  

Бараҳна теғҳо бигрифта  дар чанг.  

 

Ба пешопеши шаҳ  раҳ мебуриданд,  

Дамодам теғи буррон мекашиданд.  

 

На чандон лашкар андар дашту кӯҳсор,  

Равон гардид, ки онро бошад ушмор.  

 

 

                                                           
643 Кӯс – нағораи калон, нағораи биринҷӣ  



278 

 

Найистон шуд зи найза рӯи ҳомун,  

Ниҳон шуд аз аламҳо чархи гардун.  

 

Паи Яъқубиён габрон ба  таъҷил,  

Ҳамерафтанд шодон мил дар мил.  

 

Зи рафтан рӯзу  шаб габрон дар роҳ,  

Наосуданд то шоме зи ногоҳ.  

 

Падид омад сипоҳи қавми Яъқуб,  

Ҳама шодон шуданд он қавми маъюб.  

 

Хабар доданд Фиръунро ки «Эй шоҳ,  

Падид омад сипоҳи қавми бадхоҳ!»  

 

Аз эшон  чун шунид он муҷда Фиръун,  

Басе зар додшон з -андоза берун.  

 

Бигуфто: «Бомдодон зинда як тан,  

Намонам з-ин ғаро аз марду аз зан.  

 

Ки бо чун ман шаҳе бар меситезанд,  

Ҳаме хоҳанд, ки аз ҷангам гурезанд».  

 

Ва з-он ҷониб бани Яъқуб яксар,  

Сиёҳӣ чун бидиданд з -они лашкар.  

 

Шуданд аз ҳайбат эшон ҷумла дамсард,  

Битарсиданд аз он габрон зану мард.  

 

Ки андар Миср аз он  дунони ғаддор,  

Буданд эшон кашида ранҷи бисёр.  

 

Чу диданд он бари Мусо давиданд,  

Фиғон дар пеши доно баркашиданд.  
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«Ки бар мо ин балою зулму бедод,  

Зи ту аз дасти туст фарёд, фарёд!  

 

Ба Миср андар ҳама  осуда будем,  

Агарчи бандагишон менамудем.  

 

Накуштанд ҳаргиз аз мо худ якеро,  

Ҷавону пиру ё хурд кӯдакеро.  

 

Биовардӣ тумон з-он ҷо ба берун,  

Бихоҳӣ рехт моро ҷумлагӣ хун.  

 

Расиданд дар қафомон лашкару шоҳ,  

Кунанд аз зиндагимон даст кӯтоҳ.  

 

Яқин фардо фарас бар мо давонанд,  

Зи моҳо зинда як бар ҷо намонанд.  

 

На раҳ дорем, ки аз душман гурезам,  

На зӯронем, ки бо эшон ситезем.  

 

Зи як сӯ инчунин қавми ситамгор,  

Сияҳ гардида з -эшон дашту кӯҳсор.  

 

Ба ҷаллодӣ миёнҳо чуст баста,  

Чу деве ҳар яке аз банде биҷасида.  

 

Ва з-он сӯйи дигар об ҳасту дарё,  

Бало бин аз ду  сӯ моро муҳайё.  

 

Ба гӯристонамон бар сӯйи ҳомун,  

Биовардед, аё Мусою Ҳорун!  

 

Ғами мотам намебоист хӯрдан,  

Ки буд  он ҷо фаровон ҷои мурдан ».  
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Аз эшон чун набӣ онҳо шунидаш,  

Чунон ташнеъҳо з -шон бидидаш.  

 

Набӣ гуфто ба эшон: «Бонгу фарёд,  

Мадоретон, бидоретон дурун шод!  

 

Равон гардед аз ин ҷо бар лаби об,  

Набояд кардатон имшаб яке хоб!  

 

Худомон корҳо аз нав бисозад,  

Сари моро ба гардун барфарозад.  

Чароетон чунин  якбора навмед?  

Битобад бар шумо тобанда хуршед! » 

 

Зи Мусо чун шуниданд ин ҳикоят,  

Мар он озода қавми бениҳоят.  

 

Сӯи қулзум 644 равон гаштанд ғамгин,  

Ҷигар пуроташу абрӯ пур аз чин.  

 

Аз он ҷо чун бане Яъқуб рафтанд,  

Шитобон роҳи қулзум баргирифтанд.  

 

Сипоҳи Миср аз он ҳолат хабардор,  

Шуданд он хоксорони ҷафокор.  

 

Ки дар шаб з -он биёбон кӯч карданд,  

Зи гурзу теғи эшон ҷон бибурданд.  

 

Паи эшон сипоҳи Миср дардам,  

Равон шуд лашкари  ошуфта бар ҳам.  

 

Ҳама шаб дар паи шон роҳ карданд,  

Зи ишрат дастҳо кӯтоҳ карданд.  

                                                           
644 Қулзум – баҳри сурх, баҳри Аҳмар  
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Сипоҳи зангро чун лашкари Рум,  

Шикаст аз бомдод он қавми мешум.  

 

Сипоҳе шери доварро бидиданд,  

Чу мирон роҳи ҳомун мебуриданд.  

 

Вале аз қудрати Ҷаббор  Довар ,  

Яке абри сиёҳи ҳавлу мункар.  

 

Миёни ҳар ду лашкаргоҳ баромад,  

Ба сӯи лашкари Фиръун даромад.  

 

Ҷаҳон торик шудшон ҷумла дар пеш,  

Чу шаб шуд рӯзи он габрони бадкеш.  

 

Аз он сӯ мисриёнро буд зулмат,  

Ва з-он сӯ  ивриёнро буд раҳмат.  

 

Чунон то бар лаби қулзум расиданд,  

Зи наздики аду худ медавиданд.  

 

Вале аз қудрати дорои  бечун,  

Намедидандшон зи қавми Фиръун.  

 

Бани  Яқубиёнро дил ба ғам буд,  

Зи хуни дида рухшон чун ба  кам буд.  

 

Ҳаме гуфтанд, ки ин қавмони қаттол 645,  

Бихоҳанд куштмон фардо ба ҳар ҳол.  

 

Зи ногаҳ ҳамчу ваҳше ҷумла дар дом,  

Фитодимон ба пои  худ саранҷом.  

 

Надоримон кунун худ ҳеҷ чора,  

Зи ғам шудмон ҷигарҳо пора -пора.  

 

 

                                                           
645 Қаттол – хунхор 
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Зи як сӯ  душману дарё зи як сӯ,  

Ба зоримон кушанд он қавми бадхӯ.  

 

Чу  бошад чораи мо андар ин ғам,  

Ба гирдобе дарафтодем маҳкам.  

 

Калимуллоҳ  ба дил бо Қодири хеш,  

Ҳаме нолиду худ мерафт дар пеш.  

 

Ки «Ҷабборо, бар ин дарёи хунхор,  

Бигардон баҳри мо роҳе падидор.  

 

Мадеҳ фурсат бар ин қавмони мақлуб ,  

Мабод фонӣ кунанд авлоди Яъқуб.  

 

Ки з-ин қавмон басе заҳмат кашиданд,  

Басе хуноба, к-аз эшон чашиданд.  

 

Кунун гар фурсат эшонро бидодӣ,  

Раҳи равшан бар эшон баркушодӣ.  

 

Ки то аз Миср раҳ берун буриданд,  

Ба танготанги қулзум дар расиданд.  

 

Кунун андар миёни оташу об,  

Гирифтор омаданд, вақт аст дарёб!  

 

Тамоми шон бидеҳ з -ин ғам раҳоӣ,  

Бидеҳшон бо саодат ошноӣ!»  

 

Бинолидаш набӣ пинҳон чу дар дил,  

Муроди дил шудаш дар лаҳза ҳосил.  

 

Қабул омад ба ҳазрат нолаҳи ӯ,  

Намози ашки ҳамчун ҷолаҳи ӯ.  
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Шикофидани 646 Калимуллоҳ  

дарёи қулзумро 647 

бо асои қудрат 648 
 

 

 

 

Нидо омад, ки «Мусо, шодмон бош!  

Чи андешӣ аз он қавмони пуркош?  

 

Равон шав сӯи қулзум фориғ аз ғам,  

Асоро зан бар ӯ бар нома ин дам!  

 

Чу ҳомун гардад ин дарёи хунхор,  

Дар ӯ як ҷодаро 649 ояд падидор.  

 

Дар он ҷо шоду хуррам бигзаретон,  

Ба сунъам 650 он гаҳе хуш биграветон!  

 

Ки бо ин лашкари кофар чи бозам?  

Ба қаъри 651 баҳршон чун ҷой созам».  

 

Зи ҳазрат чун набӣ бишнидаш овоз,  

Калимуллоҳ -ҳарими раҳмати роз.  

 

Суҷуди Довари  бечун бикард ӯ,  

Ғаму андеша аз хотир бибурд ӯ.  

                                                           
646 Шикофидан – кушодан, во намудан  
647 Дарёи қулзум ғғ баҳри сурх  
648 Асои қудрат – асои ҳазрати Мусо 
649 Ҷод/ҷода – роҳ, роҳи рост (бештар дар саҳро)  
650 Сунъам – эҷод ва офариниши худованд  
651 Қаър – таги дарё 
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Сипоҳаш чун расиданд пеши дарьё,  

Баромад нолаҳошон то Сурайё.  

 

Ҳама аз дасти Мусо дод карданд,  

Бар ӯ бас беадад фарёд карданд.  

 

Ки моро зинда яксар бар лаби гӯр,  

Биовардӣ, фиканди дар шару шӯр.  

 

Чи хоҳад будан акнун чораи мо?  

Фиғон аз чораи бечораи мо!  

 

Калими сарвар он бишнид аз эшон,  

Бидид он қавмро дар ғам парешон.  

 

Бишуд дар пеши қулзум номвар танг,  

Асои қудраташ бигрифта дар чанг.  

 

Асоро зад бар ӯ бар номи Ваҳҳоб,  

Чи ҳомун хушк шуд дарёи пуроб.  

 

Бар ӯ як ҷода роҳ омад падидор,  

Раҳи зебо ба гардиш кӯҳу кӯҳсор.  

 

Бани Яъқубиён дар рӯи дарё,  

Чу диданд ончунон роҳе муҳайё.  

 

Ҳама ҳайрон шуданд дар сунъи Қодир ,  

Чу дар дарё бидиданд ҷода ҳозир.  

 

Набиро он гаҳе эшон бигуфтанд,  

Зи нав бар номвар ҳуҷҷат 652гирифтанд:  

 

 

                                                           
652 Ҳуҷҷат – далел, асос  
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«Ки ё Мусо, бидон бо худ ҳақиқат!  

Сарафрози замон, пири тариқат!  

 

Ки мо чандин сипоҳу хайлу лашкар,  

Ки ҳастемон ду даҳ афзун зи бевар.  

 

Нахоҳемон шудан худ аз яке роҳ,  

Бидон, эй номвар, шуд қисса кӯтоҳ.  

 

Раҳи борику халқи бениҳоят,  

Якояк чун равем мо дар кифоят.  

 

Зи ногаҳ аз қафо душман бигирад,  

Ба зарби теғамон куштан пазирад.  

 

Зи ҳоли якдигар огаҳ набошем,  

Зи ғам ошуфтаю гумроҳ набошем».  

 

Набӣ з-эшон чу он гуфтор бишнид,  

Даме бар ҳуҷҷати эшон битундид.  

 

Сари ангуштро дар дам ишорат,  

Ба дарё кард он соҳиббашорат.  

 

Ба сунъи Сонеъи халлоқи даврон,  

Раҳиму роҳиму раҳмону субҳон.  

 

Даҳу ду ҷодаҳои баргузида,  

Падид омад зи қудрат офарида.  

 

Бар эъдоди дувоздаҳ сивти 653 Яъқуб,  

Бишуд ороста он роҳҳо хуб.  

 

 

                                                           
653 Сивт – шифто аз номи 12 фарзандони  Яъқуб, 12 гурӯҳ 
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Калим  он гаҳ ба қавмонаш бифармуд:  

«Ки ҳар сивти ба роҳе дар равед зуд!  

 

Равон гардеду раҳ дар пеш гиред.  

Вале бояд, ки фармонам пазиред.  

 

Ки гоҳи раҳмат аст,  ҳон то бидонед!  

Равон гардед то вопас намонед! » 

 

Чу он сарвар дигар бор он шуниданд,  

Ба мадҳаш ҷумла афғон бар кашиданд.  

 

Бигуфтандаш, ки «эй хуршеди сонӣ,  

Бимонӣ то абад дар комронӣ!  

 

Ҷаҳон холӣ мабодо аз висолат!  

Фузунтар бод аз ин миқдор ҳолат!  

 

Бидон акнун, аё садри сарафроз!  

Ба ҳатмат мондамон боқӣ яке ноз.  

 

Агарчи ҷодаҳомон баркушодӣ,  

Ба ҳар сивте ҷудо роҳе бидодӣ!  

 

Чу ҳар сивте равем андар яке роҳ,  

Қазоро гар зи мо чанде зи ногоҳ.  

 

Ба қулзум дар бигардад ғарқ дар об,  

Шавадшон бахту давлат ҳарду дар хоб.  

 

Зи ҳоли якдигар чун боз донем,  

Агар дар пешу гар дар пас бимонем.  

 

Чунин деворҳо андар миёна,  

Раҳе дар пеш моро бе карона.  
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На сӯрохе дар ӯ пайдо, на ҷоҳе,  

Надоремон ба рафтан ҳеҷ роҳе.  

 

Ҳама деворҳо бояд саросар,  

Ки то бошад мушаббак 654 дар баробар.  

 

Ки то мо рӯи якдигар бубинем,  

Пас он гаҳ роҳи рафтан баргузинем ».  

 

Калим-он ифтихори фахри даврон,  

Шаҳи хубон-имоми олӣ Имрон!  

 

Аз эшон чун бидид он феълу найранг,  

Зи нав бори дигар бардошт оҳанг.  

 

Сари ангушт ишорат кард дардам,  

Бар он деворҳо он шерри акрам.  

 

Мушаббак шуд саросар ҷумла девор,  

Бишуд он роҳҳо аз ҳам падидор.  

 

Набӣ фармудшон акнун равона:  

«Шавед, эй номдорон, бе баҳона!  

 

Ки бегоҳ андар омад, вақт бигзашт,  

Ба дарё дар шаветон аз дару дашт! » 

 

Шуниданд он чу аз пайғамбари хеш,  

Ба соат роҳ бигрифтанд дар пеш.  

 

Ба ҳар як роҳ аз он сивте бирафтанд,  

Чу гул ҳар як дар он ҳолат шукуфтанд.  

 

 

                                                           
654 Мушаббак – сӯрохдор, панҷара–панҷара 



288 

 

Миёни ҷода дар чун боди шабгир,  

Зану марду ҷавону кӯдаку пир!  

 

Шитобон мешуданд ҳар ҷо яке ҷавқ 655,  

Ҳама хандону шодон ҷумла дар завқ!  

 

Баромад як замон Фиръуни кофар,  

Расидаш  бо сипоҳу хайлу лашкар.  

 

Бидидаш рӯи қулзум чун биёбон,  

Шуда якбора аз ҳукми ҷаҳонбон.  

 

Бидонисташ зи қудрат он чунон аст,  

На дашт аст ин, ки  баҳри бекарон аст.  

 

Ба дил гуфто: «Яқин гар з-он, ки дар пеш,  

Равам, гардад ба комам нӯшҳо неш».  

 

Набошад эътиборе бар чунон ҷой,  

Аз ин гуфтор мезад бар дилаш рой 656.  

 

Бигардонид маркабро, ки вопас,  

Бигардад он лаъини наҳси нокас.  

 

Буд ӯ бар айғири тавсан нишаста,  

Ба рух як  бурқаи ҷини бубаста.  

 

Ки то аз боду гарди роҳ рӯяш,  

Наояд заҳмате дар ришу мӯяш.  

 

Ба соат Ҷабриел 657 омад зи ҳазрат,  

Ба шакли модиёне файги қудрат.  

 

                                                           
655 Ҷавқ – гурӯҳ 
656 Рой – чора, илоҷ  
657 Ҷабриел – Гавриэл ҳамалох 
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Гузашт аз пеши айғир модиён зуд,  

Ба айғир модиён як шева бинмуд.  

 

Чу айғир модиёнро дид, ҷӯшид,  

Басе зад шиҳҳау бар ҷо хурӯшид.  

 

Инон бирбуду дар қулзум равон шуд,  

Ту пиндорӣ, ки тире аз камон шуд.  

 

Паи он модиён мерафт чун бод,  

Наовард он фарас аз неку бад ёд.  

 

Чу бод аз рӯи дарьё мебуридаш,  

Инон чандон, ки Фиръун мекашидаш.  

 

Набудаш чора, ҳамчун бод мерафт,  

Ниҳода сар ба дунби модиён тафт.  

 

Сипоҳи лашкари Фиръун чу диданд,  

Ба шаҳшон рафт бар ҷо нағнавиданд.  

 

Паи Фиръун ба қулзум ҷумла як сар,  

Бирафтанд он сипоҳу қавми кофар.  

 

Ба баҳр андар ҳаме рафтанд бе хеш,  

Сипоҳе он чунон султону дарвеш.  

 

Шитобон рӯи дарё мебуриданд,  

Чунон то нимаи қулзум расиданд.  

 

Ва з-он сӯи дигар Мусою Ҳорун,  

Або қавмон шуданд аз баҳр берун.  

 

Зи шаб як нима буд он гаҳ, ки эшон,  

Зи қулзум бар шуданд ҳар сӯ парешон.  
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Набӣ огаҳ шуд аз аҳволи Фиръун,  

Ки меояд паяш он кофари дун.  

 

Або ӯ  лашкараш дар баҳри хунхор,  

Ҳаме оянд яксар ғофил аз кор.  

 

Зи користони ӯ огаҳ надоранд,  

Надонанд зоҳиро к -андар чи коранд.  

 

Ҳаме дидаш набӣ он рози пинҳон,  

Дар он буд ӯ,  ки андар  дам зи субҳон.  
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Ғарқ шудани Фиръун  

бо сипоҳу лашкар  

дар дарьёи қулзум  
 

 

 

 

 

Хитоб омад, ки «Мусо, вақт дарёб!  

Ки гоҳи раҳмат аст ҳон, зуд биштоб!  

 

Асоро бар лаби қулзум бизан зуд!  

Баровар аз тани бадхоҳи худ дуд!  

 

Шаванд фонӣ 658 ба дарё душманонат,  

Баросояд зи меҳнатҳо равонат.  

 

Чу аз ҳазрат сарафроз он шунидаш,  

Замин бӯсиду аз ғам вораҳидаш.  

 

Асо бар рӯйи дарё бори дигар,  

Зад он хуршедрӯи  моҳпайкар.  

 

Зи фармони қадими ҷуду эҳсон,  

Ҷаҳон ошуфта шуд бар қавми наҳсон.  

 

Баромад ҳою ҳӯе то Сурайё,  

Ба якдигар баромад ҷумла дарё.  

 

Сипоҳу лашкари  Фиръуни ғаддор 659,  

Чунон бо сад ҷанибат аспи раҳвор.  

                                                           
658 Фонӣ – харобу хазон 
659 Ғаддор – хиёнатгар, бисёр бевафо  
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Або Филону ҷоҳи хисравонӣ,  

Або тоҷу сарери комронӣ.  

 

Або ҳафсад ҳазораш мири лашкар,  

Або ганҷу сипоҳу тавқу афсар.  

 

Ҳам андар дам тамомат ғарқу фонӣ,  

Шуданд лек аз қазойи осмонӣ.  

 

Калимуллоҳ чу дид аз қаҳри қаҳҳор,  

Ҳама фонӣ шуданд он аҳли куффор.  

 

Ба сӯйи умматаш зудӣ равона,  

Шуд он шаҳбози 660 олиошёна.  

 

Набӣ он дида гуфт бо уммати хеш,  

«Ки фонӣ шуд сипоҳу қавми бадкеш.  

 

Саросар ғарқ дар дарё бигаштанд,  

Раҳи дӯзах ҳама ҷӯё бигаштанд.  

 

Зи биму тарси он габрон раҳидед!  

Зи қайду банди он дунон ҷаҳидед!  

 

Шуниданд он ҷун аз пайғамбари Ҳақ ,  

Ба ҷуз Ҳорун нагуфташ  кас, ки саддақ.  

 

Накарданд он суханро ҳеҷ бовар,  

Бинолидаш набӣ он гаҳ ба Довар .  

 

Ки «Ҷабборо, ба иззи комронат,  

Ба аршу паршу нури осмонат!  

 

 

                                                           
660 Шаҳбоз – беҳтарин бозии шикорӣ  
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Ба рӯям баркушо аз фазлат ин боб!  

Барор ин ғарқиёнро бар сари об!  

 

Ки то бинандшон ин қавми мискин,  

Чу фонӣ гаштаанд он қавми худбин ».  

 

Набӣ нолид дар ҳазрат муродаш,  

Худованди ҷаҳон дардам бидодаш.  

 

Нидо омад ҳам андар дам зи Ҷаббор ,  

Ки «Ё қулзум, амонат боз биспор!  

 

Ба боло барфикан зудӣ саросар!  

Сипоҳу лашкари Фиръуни кофар! » 

 

Чу аз ҳазрат нидо дарё шунидаш,  

Биларзиду зи ҳайбат бар ҷаҳидаш.  

 

Ҷавобаш дод қулзум к -»Эй худованд!  

Ту бар ман инчунин бедод мапсанд!  

 

Атое чун маро додӣ, дигар бор,  

Чаро хоҳӣ, аё донои асрор! » 

 

Хитоб омад дигар бораш зи Яздон,  

Ки «Ё, қулзум, ғам андар дил магардон!  

 

Туро дар пеши ман ин қарз бошад!  

Набояд дар дурунат дарз  бошад!  

 

Якеро даҳ диҳам, даҳро сад афзун,  

Ба ҷои ин туро аз баҳри кишон ».  

 

Зи Ҳақ  чун баҳр бишнид он башорат,  

Чунон паймону аҳди боиборат.  
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Хурӯше карду ҷӯше кард дарё,  

Баромад мавҷи қулзум то Сурайё.  

 

Пас он гаҳ ҷумларо  аз так ба боло,  

Барафканд ӯ ба ҳукми рабби аъло.  

 

Чу дарёшон зи так боло барандохт,  

Таки худро аз эшон ҷумла пардохт.  

 

Зи шарқ он гаҳ баромад тундбоде,  

Ба рӯи баҳр  бар додаш кушоде.  

 

Бибурд он ғарқиёнро бар лаби об,  

Ба як дам ҷумларо аз ҳукми Ваҳҳоб.  

 

Чу он қудрат бане Яъқуб диданд,  

Ба гирдогирди қулзум дардавиданд.  

 

Сипоҳе  ончунон пурганҷу динор,  

Ҳама фонӣ шуда дар баҳри хунхор.  

 

Ғаниматҳои он габрон ба ҳар сӯй,  

Басе баррехта чун рег дар ҷӯй.  

 

Бане Яъқубиён шодӣ намуданд,  

Забон андар санои Ҳақ  кушуданд.  

 

Чу диданд дарди худро ҷумла дармон,  

Биоварданд аз нав ҷумла имон.  

 

Ки Довар  барҳақ  асту шери даввор,  

Калим  ҳаст ӯ расули хуб манзор.  

 

Чу аз бими лаинон боз растанд,  

Камар бар тоати Ҳақ  ҷумла бастанд.  
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Фаровон рух бимолиданд бар хок,  

Ҳама шодон шуданд он қавми ғамнок.  

 

Ғаниматҳо буд он гаҳ аз адад беш,  

Ба рӯи оби дарё аз пасу пеш.  

 

Зи нақду ҷинсу симу бадраҳу зар,  

Зи тавқу гӯшвору тоҷу афсар.  

 

Зи ёқуту зи лаълу дурру марҷон,  

Зи ҷавҳарҳо за ҳар навъи фаровон.  

 

Зи ҳар гуна силеҳ чандон, ки хоҳӣ,  

Зи теғу ҷавшану 661 гулҳои шоҳӣ.  

 

Зи гурзу найзаю зӯфину ханҷар,  

Зи даръу тарбашу тарги муғаффар.  

 

На чандоне, ки ӯро ҳарз кардан,  

Тавонисте касе ё баршумурдан.  

 

Тамомат рӯи дарё з -ӯ ниҳон буд,  

Зи ганҷу олати шоҳон нишон  буд.  

 

Бане Яъқубиён он ҷумла тороҷ,  

Бикарданд бо сареру мағфару тоҷ.  

 

Зи аҷносу зари он қавми мункар,  

Шуданд он сарварон яксар тавонгар.  

 

Ба рӯи оби дарё ҳамчу хошок,  

Ҳамегашт он сипоҳу хайли нопок.  

 

 

                                                           
661 Ҷавшан – навъ либоси ҷангии оҳанин  
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Шукр гуфтани Калимуллоҳ  

ба даргоҳи Ҳақтаъоло  
 

 

 

 

 

Набӣ  аз ҳиҷри 662 душман чун бупардохт,  

Ба кунҷе баҳри тоат ҷойгаҳ сохт.  

 

Камар дарбасту андар тоати Ҳақ ,  

Бупайваст он расули сидқу саддақ.  

 

Замин бӯсиду гуфт: «Эй шоҳи шоҳон!  

Хатобахши ҷаҳони пур гуноҳон!  

 

Туӣ парвардигори лайлу анҳор 663,  

Карими бо карам, донои асрор.  

 

Падидорандаи пинҳону пайдо,  

Намудорандаи қудрат ҳувайдо 664.  

 

Ҳакими ҳикмату 665 дорои олам,  

Ато додӣ ту аз олӣ камолам.  

 

Бикардӣ раҳмату қудрат намудӣ,  

Кулоҳ аз фарқи он габрон рабудӣ.  

 

 

                                                           
662 Ҳиҷр/ҳаҷр – ҷудоӣ, фироқ 
663 Лайлу анҳор – шабу рӯз 
664 Ҳувайдо – ошкор, зоҳир  
665 Ҳикмат – доноӣ, хирад 
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Намудӣ ибрате андар замона,  

Ки бошад то қиёмат з -ӯ нишона.  

 

Сипоҳи он чунон малъуни хунхор,  

Бикардишон  ба дарди дидаҳо чор.  

 

Пайи мо шон даровардӣ ба дарё,  

Ба дӯзах ҷойи шон кардӣ муҳайё.  

 

Сияҳ кардӣ бар эшон давлату бахт,  

Ба як раҳ баргирифтанд аз ҷаҳон рахт.  

 

Басарҳошон саросар кӯр кардӣ,  

Тамомат зиндашон дар гӯр кардӣ.  

 

Даруни моҳиён шуд гӯри эшон,  

Ба рӯйи баҳршон кардӣ парешон.  

 

Чу хошоке ба рӯйи баҳр ҳар сӯй,  

Бигаштанд он сипоҳу хайли бадхӯй.  

 

Ба қаҳҳории 666 худшон қаҳр кардӣ,  

Фаношон ҷумла андар баҳр кардӣ.  

 

Кадомин шукру инҷоми туро ёд,  

Кунам, эй Қодиру султони бодод?  

 

Зи банду ҳабсу қайди чанги бадхоҳ,  

Раҳонидӣ, аё эй додгар шоҳ!  

 

Зи инъоми ту шоҳо, шармсорем!  

Кадомин ояти шукрат гузорем!  

 

 

                                                           
666 Қаҳҳор – сахтгир  
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Вале аз шукрам инъоми ту беш аст,  

Ту ҳар лутфе кунӣ, бар ҷои хеш аст.  

 

Ба ҳар ҳоли ту моро дастгирӣ,  

Далелу роҳбари варна ва пирӣ.  

 

Фано кардӣ чунин қавме зи ногаҳ ,  

Саросар осию 667 якбора гумраҳ.  

 

Аз аввалшон чунон дасте бидодӣ,  

В-аз охир пояшон бар сар ниҳодӣ.  

 

Наҳангонро аз эшон қут пайдо,  

Бикардӣ, эй далели ҷумла ашё!  

 

Бикардӣ хокашон дар косаи сар,  

Ба об андар бибурдишон чу озар 668.  

 

Ба қудратҳои ту дил гашта ҳайрон,  

Туро зебад, аё холиқи инсон!  

 

Ба шаш рӯз инчунин даврони хуррам,  

Зи ҳар навъе дар ӯ аз бешу аз кам.  

 

Падид овардию кардӣ муҳайё,  

Замину осмон, чархи сурайё.  

 

Зи мушти хок моро офаридӣ,  

Ба ҳикматмон пас он гаҳ баркашидӣ!  

 

Вале аз боду хоку оташу об,  

Табоеъ чорамон додӣ зи ҳар боб.  

 

                                                           
667 Осӣ – ғамгин, ҳазин 
668 Озар – оташ 



299 

 

Дили мо махзани нуре 669 ту кардӣ,  

Матои аршият моро супурдӣ.  

 

На андар хӯри мо бо мо  т у эҳсон,  

Бикардӣ, эй алими нутқи мурғон! » 

 

Калимуллоҳ чу аз тоат бупардохт,  

Ҳам андар ҳолу соат азми раҳ сохт.  

 

Ба лашкаргоҳаш омад пеши ёрон,  

Ба ёрон гуфташ он фахри суворон:  

 

«Равон гардед аз ин ҷо ҷумла акнун!  

Чу ҳоҷат додатон  донойи бечун! » 

 

Шуниданд он чу аз вай умматонаш,  

Ҳам андар дар сипоҳи бекаронаш.  

 

Биҷӯшиданду з -он ҷо зуд равона,  

Шуданд он номдорон бе баҳона .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
669 Махзани нур – анбори нур 
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Ташнеъ 670 задани бани Яъқуб  

бар Калимуллоҳ ҷиҳати об  
 

 

 

 

Равон гаштанд аз он ҷо ҳамчу дарё,  

Фузун аз ахтарон буданд гӯё.  

 

Серӯза роҳ дигар дар биёбон,  

Бирафтанд он сарон з -он ҷо шитобон.  

 

Ба ҷое об дар водӣ надиданд,  

Серӯза сахт беобӣ кашиданд.  

 

Ба рӯзи сеюмин ҳам роҳ карданд,  

Зи беобӣ саросар оҳ карданд.  

 

Бирафтанд ҳамчунон, то гоҳи эвор 671,  

Каф андар лаб фиканда зору ғамхор.  

 

Лабоншон хушку дида тар дар он роҳ,  

Бирафтанд он сарафрозон зи ногоҳ.  

 

Бидиданд аз баробар марғузоре,  

Падид омад муаззам чашмасоре 672.  

 

Зи бими ҷон  ба гирдаш дардавиданд,  

Ба танготанги чоҳ андар расиданд.  

 
                                                           
670 Ташнеъ – бадгӯӣ, маломат  
671 Эвор – роҳравӣ дар шаб  
672 Чашмасор – ҷое, ки чашмаҳои бисёр дорад  
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Яке з-он об давле баркашидаш,  

Шитобон з -ӯ даме андар чашидаш.  

 

Чу дар комаш расид аз об баҳре,  

Чунон пиндошт, ки ҳаст он об заҳре.  

 

Тамомат талх шуд кому даҳонаш,  

Зи талхӣ чок шуд ҳалқу забонаш.  

 

Даруни ӯ ба якдигар бар омад,  

Чунон пиндошт, ки давронаш сар омад.  

 

Ба ёрон гуфт: «Заҳраст ин, на об аст,  

Чашидам з -ӯ дилам дар бар кабоб аст.  

 

Намонад ҷуз ба заҳреқотил ин об! » 

Шуниданд чун аз ӯ он хайлу 673 асҳоб.  

 

Бари Мусо тамомат рӯ ниҳоданд,  

Ба ташнеаш забонҳо бар кушоданд:  

 

Ки «Мо аз ташнагӣ афгор гаштем,  

Саросар хастаю бемор гаштем.  

 

Зубон андар даҳонмон пора гардид,  

Табаҳ боло ба зер андар наварзид.  

 

Сабурӣ 674 беш аз ин тоқат надорем,  

На чандоне, ки дам боло барорем.  

 

Зи тангӣ  ҷонҳомон дар лаб омад,  

Сабоҳи рӯзи мо андар шаб омад ».  

 

 

                                                           
673 Хайл – аскарон, саворон, мардум  
674 Сабурӣ – сабр 
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Чу лахте бар набӣ фарёд карданд,  

Ба номовар басе бедод карданд.  

 

Тамомат ҳалқҳошон хушк гардид,  

В-аз эшон ақлу сабр овора гардид.  

 

Аз он ҷо зору ғамгин боз гаштанд,  

Або темору 675 ғам дамсоз гаштанд.  

 

Шуда бар якдигар часпидашон лаб,  

Бихуфтанд ончунон лабташна он шаб.  

 

Саросар ҷумла чун дар хоб рафтанд,  

Дили пурхун ба дашт беоб хуфтанд.  

 

Набиро буд аз эшон дил пур аз тоб,  

Дили ғамгин шуд ӯро дида дар хоб.  

 

Чу андар хоб гашт ӯ орамида,  

Ба хоб андар бидид он баргузида.  

 

Ки омад ҳотифе 676 гуфт: «Эй сарафроз!  

Бишав бо гуфти ман як лаҳза дамсоз!  

 

Аё, сарвар, чунин ғамгин чароӣ?  

Бифармо, бо кӣ андар моҷароӣ?  

 

Махӯр ғам, эй далели халқи аввал!  

Макун бо қавми худ хотир мубаддал!  

 

Чу субҳ аз хоби нӯшин сар барорӣ,  

Муроди хешро андар бар орӣ.  

 

 

                                                           
675 Темор/тимор – ғам, андӯҳ, ғамхорӣ  
676 Ҳотиф – овоздиҳанда 
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Ба сӯи осмон онгаҳ назар кун!  

Ғаму андеша аз хотир бадар кун!  

 

Бубинӣ чӯбаке к -аз рӯи афлок,  

Биафтад пеши поят бар сари хок.  

 

Бигир он чӯбро, рав сӯи он чоҳ,  

Дарандозаш бар ӯ,  шуд қисса кӯтоҳ.  

 

Бигардад об ҳам ширину хушхор,  

Ба сунъи холиқи махлуқ Додор .  

 

Бар ӯ гуфт ину аз пешаш равон шуд,  

Ту гӯйӣ аз замин бар осмон шуд.  

 

Набӣ аз хоби субҳӣ сар баровард,  

Ба тоат қоматашро хам даровард .  

 

Чу тоат кардаш он соҳиб шафоъат,  

Раҳидаш пири номвар зи тоъат.  

 

Назар кардаш пас он гаҳ сӯи  боло,  

Сарафрози ҷаҳон бар чархи аъло.  

 

Бидид он чӯбро меомад аз авҷ,  

Ҳамегардиду мезад бар ҳаво мавҷ.  

 

Чу бар рӯи ҳаво лахте бигардид,  

Фурӯ меомаду раҳ менавардид.  

 

Зи ногаҳ пеши пои сарвар афтод,  

Бишуд озода з-он афтода дилшод.  

 

Гирифту зуд бурдаш бар лаби чоҳ,  

Ба чоҳ андар фикандаш пири огоҳ.  
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Ба Ҳорун гуфташ он гаҳ: «Зуд биштоб!  

Равон шав, умматонам зуд дарёб!  

 

Бигӯй шон об ширин шуд, биёед,  

Камин бар ҷониби чаҳ баркушоед!».  

 

Чу аз нутқи Калим  озода Ҳорун,  

Шунид ину шудаш рухсора гулгун.  

 

Бирафт андар  замон з-он ҷо чу озар,  

Бибурдаш муҷдаро бар пеши лашкар.  

 

Чу бишниданд аз ӯ ин муҷдаи хуб,  

Ба ҷӯш омад  сипоҳи қавми Яъқуб.  

 

Ҷавону тифлу пирон ҷумла бехеш,  

Раҳи чаҳ сар бигрифтанд дар пеш.  

 

Ба чаҳсор он сарон чун даррасиданд,  

Зи ҳар сӯ об аз ӯ боло кашиданд.  

 

Саросар об аз он чаҳ сер хӯрданд,  

Зи баҳри боқиён бо худ бибурданд.  

 

Аз эшон буд қавме чанд бисёр,  

Буданд аз ташнагӣ  афтода афгор.  

 

Буд аз тангӣ нафас печидашонро,  

Бурун афканда аз лабҳо забонро.  

 

Зи беобӣ умед аз ҷон бурида,  

Ба боло ҷонашон бар лаб расида.  

 

Чу сарве ҳар яке афтода аз пой,  

Ба ҳам часпида ҳалқҳошон абарной.  
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Чу сероб он сипаҳ з -он об гаштанд,  

Зи қудратҳои Ҳақ  шодоб гаштанд.  

 

Бибурданд обҳошон пеш дар тоб,  

Зи об он қавмро карданд сероб.  

 

Ҳама шукронаи Ваҳҳоб карданд,  

Дигар раҳ чеҳра чун унноб карданд.  

 

Тифоқӣ кард Мусои дилоро,  

Ниҳодаш номи он сарчашма Моро.  
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Расидани бани Яъқуб дар  

чашмасори Илим677 ва рафтан дар  

биёбони Син678 ва ташнеъ задан дар 

 Калимуллоҳ ҷиҳати гӯшту нон 
 

 

 

 

 

 

В-аз он ҷо манзиле дар пеш дигар,  

Бирафтанд он сарон бо миру лашкар.  

 

Чу андар манзили дигар расиданд,  

Ҳама рӯи замин пурнахл 679 диданд.  

 

Чу ҷаннат бешае 680 афтода зебо,  

Зи атлас  дар кашида фаршу дебо 681.  

 

Миёни беша андар ҷои холӣ,  

Яке санги сафед афтода олӣ.  

 

Даҳу ду чашмаи зебо аз он об,  

Берун меомад аз фармони Ваҳҳоб.  

 

Кабуд ҳамчу зулолу сарду равшан,  

Ҳамешуд ҳар тараф бар рӯи гулшан.  

                                                           
677 Чашмасори Илим – ҷое, ки чашмаҳои бисёр дораду дар он  

    ҷо Бани Яъқуб дам гирифтанд  
678 Биёбони Син – аз чашмасори Илим болотар, дуртар  
679 Пурнахл – пури хурмо  
680 Беша – дарахтзори табиӣ ва худрӯ  
681 Дебо – атласи абрешими қиматбаҳо  
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Чу диданд ончунон ҷои ҳумоюн 682,  

Зи хурмо нахлҳо 683гардида гулгун.  

 

Дарахт ҳафтод буд, лекин зи гармо,  

Ба ҳар нахле аз он сӣ гӯша хурмо.  

 

Тамоми нахлҳо зебо  расида,  

Ба ҳам чун шаҳд шон андар танида.  

 

Аз он ҳар гӯша сад ман бештар буд,  

Сари он нахлҳо дар абр месуд.  

 

Ратабдиданду оби сарду сабзӣ 684,  

Куҷо бошад чунон ҷое ба нағзӣ?  

 

Пас он гаҳ дасти яғмо 685 баркашиданд  

Тамомат аждаҳоро мебуриданд.  

 

Ратабҳоро ҳама тороҷ карданд,  

Ҳам андар дам тамомашро бихӯрданд.  

 

Чушон аз хӯрдани хурмо раҳиданд,  

Ратаб чизе дигар бар ҷо надиданд.  

 

Бани Яъқуб аз он ҷо шоду хуррам,  

Бикӯчиданд ҳама якбора дардам.  

 

Чу чатре абршон бар сар ҳаме шуд,  

Сутуни оташин дар шаб ҳаме  буд.  

 

Буд он санги муаззам санги испед,  

Бар он буд он сипаҳро ҷумла умед.  

                                                           
682 Ҳумоюн – муборак, хуш  
683 Нахл – дарахти хурмо  
684 Сабзӣ – алафи тару тоза  
685 Яғмо – тороҷ, ғорат 
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Аз он ҳар чашмае чун оби ҳайвон,  

Латифу ҷонфизо чун ҷони ҷонон.  

 

Зи нахлистон або эшон равона,  

Шуд он санги ҳаёти ҷовидона.  

 

Зи фармони қадими поки акрам,  

Буд он санги сафед дар ҳукми Марям.  

 

Буде ҳар лаҳза Марям пеши он санг,  

Асои офият бигрифта дар чанг.  

 

Ба рӯзи понздаҳ андар дуюм моҳ,  

Ба дашти Син расиданд ногаҳ аз роҳ.  

 

Дигар раҳ бар набӣ ташнеъу фарёд,  

Заданд он умматони хирабунёд:  

 

Ки «Моро мурдан андар Миср беҳтар,  

Зи будан дар биёбон шоҳу меҳтар.  

 

Ки чандоне, ки ту моро ба берун,  

Биовардӣ зи Миср аз пеши Фиръун.  

 

Ба ҷои хӯрданӣ чизе надидем,  

Чӣ меҳнатҳо зи беобӣ кашидем!  

 

Зи нону гӯшт худ бӯе надорем,  

Ба талхӣ рӯзгоре мегузорем.  

 

Магар овардаимон баҳри куштан?  

Ҳамон ҷо мон ҳаме боист ҳиштан 686.  

 

 

                                                           
686 Ҳиштан – сар додан 
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Таому нӯшу неъматмон ту ҳар рӯз,  

Ҳаме бояд диҳӣ, эй шоҳи фирӯз!  

 

Ту мон овардаӣ, нон бар ту дорем,  

Чу надҳӣ-ҷумла афғон бар ту дорем.  

 

Агар сад сол дар водӣ нишинем,  

Ки то мо рӯи Канъонро бубинем.  

 

Зи гову гӯсфанду нақдаи хеш,  

Яке сар ё ҷаве зар  аз каму беш.  

 

Нахоҳем мо ҳақиқат харҷ кардан,  

Ба кас додан ва ё худ з -ӯ бихӯрдан.  

 

Туро бояд хуриш кардан муҳайё,  

Зи баҳри мо дар ин водию ҳар ҷо.  

 

Чу ташнеъи чунон карданд лахте,  

Бигуфтанд ҳар якешон сусту сахте.  

 

Пас он гаҳ сар ба сар хомӯш гаштанд,  

Зи пур гуфтан ҳама мадҳуш гаштанд.  

 

Калимуллоҳ чу бишнид он зи ёрон,  

Мар он ташнеъҳои тирборон.  

 

Набӣ қатъӣ ҷувоби кас надод ӯ,  

Ду лабро номвар бар ҳам ниҳод ӯ.  

 

Накардаш бо яке тан дил дигаргун,  

Зи лашкаргаҳ шудаш бар рӯи ҳомун.  

 

Ба дашт андар гузидаш сояҷоҳе,  

Ба кунҷе баҳри тоатҷой гоҳе.  
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Ба тоат онгаҳоне по биафшорд,  

Баромад як даме тоат чу бигзорд.  

 

Саломи шерри Ҳақ  чун боз додаш,  

Дилу ҷон дасту дида баркушодаш.  
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Мужда 687 додани Калимуллоҳ  

бани Яъқубро ҷиҳати тал 688 
 

 

 

 

 

Хитоб омад: «Аё пайғамбари пок,  

Калими 689 баргузида, нури афлок!  

 

Манам дорандаи афлоку даврон,  

Манам парвардигори инсу ҳайвон.  

 

Манам нури сипеҳру нури хуршед,  

Манам ганҷи сахою биму уммед.  

 

Манам шоҳи шоҳону шаҳриёрон,  

Манам бахшанда коми комгорон.  

 

Манам қассоми ризқи шоҳу мискин,  

Манам омӯзгори мурда аз кин.  

 

Манам халлоқи махлуқоти олам,  

Кариму кирдигори бокамолам.  

 

Калимо, ғам махӯр, худро маёзор!  

Маяндеш аз касу  дилро қавӣ дор!  

 

 

                                                           
687 Мужда – хабари хуш 
688 Тал – боридани ғизо яъни Тал аз осмон барои  

     фарзандони Яъқуб монанди барф  
689 калим – ҳамсухан, ҳамсӯбат  
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Агарчи умматонат бо ту ҳар дам,  

Ҳаме ташнеъ  доранд, эй мукаррам!  

 

Хуриш чун аз ту эшон мебиҷӯянд,  

Ҳадиси 690 талху сахтат мебигӯянд.  

 

Набояд дил биёзорӣ аз эшон,  

Кунӣ аз гуфти шон хотир парешон!»  

 

«Тали раҳмат саҳар фардо биборам,  

Ҳама ин даштро талло гузорам.  

 

Бигирад рӯи дашту сабзаю санг,  

Бигардад дашту ҳомун ҷумла якранг.  

 

Мано бошад, Калимо, номи он тал,  

Нагардад бар замин рангаш мубаддал.  

 

Чу кашниз дона гирду хурд бошад,  

Чу барфаш бар замин чархаш бипошад.  

 

Бани Яъқуб гӯй субҳ хандон,  

Чу бинмояд ба гетӣ боз дандон.  

 

Ба ҳар сӯ з-он мано кела бичинанд,  

Таому лаззаташро мебубинанд.  

 

Таоме бошад ӯро хубу номе,  

Чу зулбиё асал бошад ба коме.  

 

Ҳар он к -ӯ з-он мано дар дег резад,  

Муроду ҳоҷаташ з -он дег хезад.  

 

 

                                                           
690 Ҳадис – гапи бемаза, сафсата  
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Чу мерезад ба дег андар биҷӯяд,  

Ки ин мебоядам, пас боз ҷӯяд.  

 

Зи нону хӯрданӣ в -аз туршу ширин,  

Биёбад з-ӯ ба дам гар шоҳу мискин.  

 

Биборад низ салвӣ охири рӯз,  

Калимо, додамат ин фатҳу фирӯз.  

 

Чу шалвӣ борад андар гоҳи эйвор,  

Замин гардад ба шалва нопадидор.  

 

Фурӯ борад, бигирад рӯи сабзӣ,  

Кас аз теҳу набошад ӯ ба нағзӣ.  

 

Зи шалвию маношон гӯшт бо нон,  

Муҳайёшон бувад ин  дар биёбон.  

 

Ба чандоне, ки шон дар дашт бошанд,  

Ба дашту водӣ андар гашт бошанд.  

 

Бувадшон абр дар сар истода,  

Бар эшон боли раҳмат баркушода.  

 

Натобад шамси рухшон бар саришон,  

Нагардад ҷома чиркин дар баришон.  

 

Либосу ҷомаҳошон ҳеҷ ганда,  

Нагардад бар тани  озоду банда.  

 

Саҳаргаҳ умматонат ҷумла фардо,  

Бубинанд нури ман дар абр пайдо.  

 

Ба Ҳорун гӯ, ки то з -ин ҷо бипӯяд,  

Бани Яъқубро як сар бигӯяд.  
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Диҳадшон муждагонӣ то бидонанд,  

Ба фарзандони худ ин бишнавонанд.  

 

Чунин бахшоишу эҳсону ҷуде,  

Бихоҳад кард бо шон субҳ зуде.  

 

Ба дашту кӯҳу саҳро то бар он рӯз,  

Ки бошад ҷои ин қавмони ферӯз.  

 

Маною шалвашон дар субҳу эйвор,  

Фурӯ боронам аз абри гуҳарбор.  

 

Ки то шон рӯи Канъонро бубинанд,  

Зи дору дахли он кишвар бичинанд.  

 

Аз эшон ин хуришҳо во надорам,  

Ба  гардун номи шон боло барорам.  

 

Басо, к -ӯ к-аз мано  ҳар рӯз пайваст,  

Бичинад ҳар саре як кела сарбаст.  

 

Фузунтар з -ину камтар з -ин набояд,  

Ки чинад он сарафрозон нашояд.  

 

Вале одина ҳар як з -ин ду кела,  

Ба даст оранду бинанд он захира 691.  

 

Дар ин рӯзи шашум  бояд, ки як бор,  

Зи баҳри ҳафтумин бошанд бар кор.  

 

Зи уклу мушқу тарбиёти бисёр,  

Бисозанд баҳри худ ҳар як ба миқдор.  

 

 

                                                           
691 Захира – чизе ки барои эҳтиёт нигоҳ дошта мешавад  
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Ки рӯзи хафтумин хос ҳасту шанбе,  

Кунанд аз хӯрданиҳо хона фарбеҳ.  

 

Аз эшон ҳеҷ кас берун зи хона,  

Наоянд, эй хирадманди замона!  

 

Ба айшу ишрату шодӣ нишинанд!  

Рухи номаҳрамон бояд набинанд!  

 

Ба шуғлу корҳо машғулшон ҳам,  

Намебояд будан аз бешу аз кам.  

 

Кифоят кардан андар вай ҳаромаст,  

Ки он фархунда рӯзи бо низомаст ».  

 

Чу бахшоиш зи Ҷаббори ҷаҳондор,  

Чунон дидаш калими моҳрухсор.  

 

Бибӯсидаш замин он пири муқбил,  

Ҷаҳонбон 692 чун кушодаш банди мушкил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
692 Ҷаҳонбон   –  яке аз  номҳои Худо  
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Боридани Маною Салвӣ 693  

аз барои бани Яъқуб  
 

 

 

 

 

Бурун омад зи хилват 694 хона дардам,  

Ба Ҳорун гуфташ он садри мукаррам.  

 

Хитоби Қодири бечун тамомат,  

Чу бишнид ӯ аз он садри имомат.  

 

Аз он гуфторҳо пири ҳунарвар,  

Бишуд дилшоду шуд бар сӯи лашкар.  

 

Ба ҳар савте 695 аз он ҳолат хабар дод,  

Дили Яъқубиёнро кард дилшод.  

 

Зи шодӣ марду зан он шаб ба хона,  

Нахуфтанд 696 он далерони замона.  

 

Чу шаб бигзашту омад рӯзи равшан,  

Шаҳи ховарзи нав пӯшид ҷавшан 697.  

 

Саҳар барзад сар аз машриқ 698 дигар бор,  

Ҷаҳонро равнақе омад падидор.  

                                                           
693 Салва/салвӣ – асал, шаҳду шакар  
694 Хилват – танҳоӣ, танҳонишинӣ  
695 Савт – ба ҳар оҳанг  
696 Нахуфтанд – хоб нарафтанд 
697 Ҷавшан – аз нав либоси ҷанги пӯшидан  
698 Машриқ – ғарб 
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Бани Яъқубиён дардам ба берун,  

Шуданд он сарварон бар рӯйи ҳомун.  

 

Зи хайлу хаймаҳо 699 чун даргузаштанд,  

Мақоми хешро бар ҷо биҳиштанд.  

 

Ба рӯйи дашт бар  сабзӣ расиданд,  

Ба ҷойи неъмату нағзӣ расиданд.  

 

Бидиданд он биёбон ҷумла пур тал,  

Зи тал гардида сабзиҳо мубаддал.  

 

Атои Ҳақ  чу шон бар сабза диданд,  

Ба ҳар сар келашон як ман бичиданд.  

 

Зи сунъу қудрати Ҷаббори беайб,  

Ки буд он ҳадяшон бахшида аз ғайб.  

 

Мино 700,  гар з-он ки шахсе дар саҳаргоҳ,  

Бичиде тозанон даҳ кела аз роҳ.  

 

Ва гар шахси дигар як кела камтар,  

Бичиде, ҳам шуде ӯро муяссар.  

 

Чу андар хайма бурданде саросар,  

Буде бо якдигаршон ҳ -он баробар.  

 

Ва гар бисёр чинданде ва гар кам,  

Тамомат рост буде ҷумла бо ҳам.  
 

Чу аз саҳро мино он номдорон,  

Бичиданд, он сарони комгорон.  

                                                           
699 Хайма – чодир, соябон  
700 Мино/мано – номи тал, номи ғизое ки Худованд додагӣ инро    

    бас ба бани Яъқуб дар дашту биёбон дар вақти аз Мисраим  

    аз ғуломи баровардани Худо  
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Бидиданд чӯбу сангу дашту кӯҳсор,  

Ҳама пурнур буд аз сунъи Додор .  

 

Зи абр он нури азмат шӯъла мезад,  

Ниҳебон 701 буд аз ӯ ҳам дому ҳам дад.  
 

Басаршон хира мегардид аз он нур,  

Ба абр андар чу медиданд аз дур.  

 

Бани Яъқубиён дар қудрати Ҳақ ,  

Ҳама иқрор оварданду саддақ.  

 

Ба дашт андар пас он гаҳ ҷумла якрой,  

Ба ҳазрат ҷумла истоданд дар пой.  

 

Ба тоат дар бипайвастанд дарҳол,  

Зиёдат додшон Довар  чу иқбол.  

 

Рукӯъу 702 саҷдаҳо аз баҳри Ваҳҳоб,  

Бикарданд он саросар хайлу асҳоб .  

 

Худованди ҷаҳонро ёд карданд,  

В-аз он шодӣ дарунҳо шод карданд.  
 

Пас он гаҳ бо мино з -он ҷо равона,  

Шуданд он сарварони бекарона.  
 

Бирафтанд ҳар як андар хаймаи хеш,  

Мино дар суфра 703 бинҳоданд дар пеш.  
 

Ба хомӣ даст дар хӯрдан  кушоданд,  

Миноҳоро далерон дод доданд.  

 

                                                           
701 Ниҳеб  –  ҳайбат,  тарсу воҳима  
702 Рукӯъ – таъзим кардан, хам шудан  
703 Суфра – дастархон 
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Таоме дошт  зебо ҳамчу шаккар,  

Дар он ҳайрон шуданд аз ҷумла лашкар.  

 

Зи хӯрдан чун далерон вораҳиданд,  

Таоме ончунон зебо чашиданд.  

 

Худованди ҷаҳонро шукр карданд,  

Ба шукри Ҳақ  тамомат саҷда бурданд.  
 

Чу омад бори  дигар вақти миод,  

Баромад аз ҳаво афғону фарёд.  

 

Зи боло тайру салвӣ рух ниҳоданд,  

Даҳан дар қою -қуҳо баркушоданд.  
 

Сияҳ шуд рӯи чарх аз ранги эшон,  

Ба авҷ андар буданд ҳар сӯ парешон.  

 

Зи боло сӯи пастӣ он гаҳе зуд,  

Фурӯ резон шуданд аз ҳукми маъбуд.  

 

Ҳама салвӣ гирифт аз дашту кӯҳсор,  

Буд он соат ҳақиқат гоҳи эйвор.  

 

Чу бар фарши замин салвӣ нишасте,  

Аз он ҷо гаҳ дигар ҷое наҷусте.  

 

Бани Яъқубиён чун он бидиданд,  

Дигар аз хаймаҳо берун ҷаҳиданд.  

 

Шитобон ҷониби саҳро давиданд,  

Тамомат салваҳо дар дам бичинданд.  

 

Бубахшидандашон дар дашт бар ҳам,  

Ҳама он салвиҳо аз бешу аз кам.  
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Ба сӯи хаймаҳои хеш он гоҳ,  

Бирафтанд тозанон бо салвӣ аз роҳ.  

 

Насиб ҳар як аз он дар хайма бурданд,  

Бикуштанд ҷумларо пухтанду, хӯрданд.  

 

Чу салвию мано авлоди Яъқуб,  

Бихӯрданд, ҷумла содиқан чунон хуб.  

 

Чиҳил сол дар биёбонҳои ферӯз,  

Бихӯрданде маною салва ҳар рӯз.  
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Озмудани Ҳақтаоло  

бани Яъқубро ва ташнеъ  

задан бар Калим ҷиҳати об  

 
 

 

 

Сипоҳу лашкари Мусии сарвар,  

Равон гаштанд аз он ҷо рӯзи дигар.  
 

Ба боло абршон бар сар хиромон,  

Ҳаме шуд з -ӯ мунаввар нури субҳон.  
 

Сутуни санги об мерафт дар пеш,  

Пай андар шери Ҳақ  бо шоҳу дарвеш.  

 

Ҳаме гардид санги об бар роҳ,  

Ҳамезад, то набошад гард ногоҳ.  
 

Чу андар манзили дигар расиданд,  

Дар он ҷо об дар ҷойе надиданд.  

 

Ба сӯи санги худ рафтанд дар тоб,  

Намеомад бурун аз вай чаке об.  

 

Зи беобӣ бишудшон дил пур аз дард,  

Биҷӯшиданд бар Муси зану мард.  

 

Бигуфтанд: «Эй расули Қодири пок!  

Амини кирдигори аршу афлок!  

 

Бигӯ, то кай чунин беоб бошем?  

Ҷигар аз ташнагӣ то кай харошем?  
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Ба ҳар ду рӯз беобию заҳмат,  

Кашидан кай бувад якбора раҳмат!»  

 

Чу бишнид ин, Калимуллоҳ бинолид,  

Сари худро набӣ бар хок молид.  

 

Бигуфт: «Эй довару Дайёну маъбуд!  

Бар ин тангӣ тумон раҳмат бикун зуд! » 

 

Ба соат дар қабул омад дуояш,  

Чу халлоқи ҷаҳон  буд раҳнамояш.  

 

Ҳам андар дам нидо омад зи Ҷаббор ,  

Ки : «Ё Мусо, ҷабин аз хок бардор!  

 

Муроду хоҷататро ҳарду бо ҳам,  

Баровардам, бурун кун аз дилат ғам!  

 

Бирав бо чанд пиронҳои фарҳанг 704,  

Асои хештанро 705 зан бар он санг!  

 

Бар он санги сафеди ҳавлу олӣ,  

Равон гардед аз ӯ пур чашмаҳолӣ .  

 

«Бигӯ бо умматонат» -  Ҳақ  бифармуд,  

Қадими додгар, халлоқи мавҷуд.  

 

«Ки ман дар ташнагитон озмудам,  

Аз онтон инчунин талхӣ намудам ».  

 

Калимуллоҳ бигуфт: «Эй Қодири пок!  

Ба комам дар бикардӣ заҳр тарёк.  

 

 

                                                           
704 Фарҳанг – маърифат 
705 Хештан – худ 
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Буд андак мондае, то сангсорам,  

Кунанд, ин уммати нобокдорам.  

 

Чӣ ҷои озмоиш буд кардан?  

Маро дар чанги ин қавмон супурдан? » 

 

Ба ҳазрат чун набӣ он роз бинмуд,  

Суҷуде 706 карду пиронро бифармуд.  

 

«Бидонетон, ки Довар  додитон дод,  

Мадоретон дигар беҳуда фарёд.  

 

Биёетон кунун бо  ман, ки ман об,  

Диҳам з -он сангтон аз ҳукми Ваҳҳоб!» 

 

Чу пирони сипоҳаш он шуниданд,  

Ба сӯи санг бо ӯ раҳ буриданд.  

 

Зану марду ҷавону модаю нар,  

Паи эшон равон гаштанд яксар.  

 

Набӣ чун  даррасидаш назди он санг,  

Або пирон асо бигрифта дар чанг.  

 

Асоро зад дар ӯ озода дардам,  

Калими номвар, пири муқаддам.  

 

Даҳу ду чашма оби хуш дигар бор,  

Аз он санги сафед омад падидор.  

 

Бани Яъқубиён чун об диданд,  

Ба танготанги об андар расиданд.  

 

 

                                                           
706 Суҷуд – саҷда кардан, таъзим  
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Зи он санг он сарон сероб хӯрданд,  

Худованди ҷаҳонро шукр карданд.  

 

Забон дар мадҳи Ҳақ  чун баркушоданд,  

Ба сӯйи хайма з -он ҷо рӯ ниҳоданд.  

 

Маною 707 салвашон 708 пайваста Довар ,  

Бибориде зи рӯи чархи ахзар 709.  

 

Ҳаме чинданду мехӯрданд шодон,  

Гаҳи эвору субҳи бомдодон.  

 

Захира гар касе з -он мениҳоде,  

Сарашро чунки фардо бар кушоде.  

 

Бидидӣ кирмҳо бар вай фитода,  

Шуда бадрангу гандӣ баркушода.  

 

Вале ҳар чиз, ки он аз баҳри шанбе,  

Ниҳоданде, буде он беҳтар аз беҳ.  

 

Аз он буд он саронро хӯрдану хон,  

Таому ухлу шурбу неъмату нон. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
707 Мано/мино – номи тал, номи ғизое ки Худованд ба бани  

    Яъқуб дар дашту биёбон дар вақти аз Мисраим аз ғуломи  

     баровардан додагӣ  
708 Салва/салвӣ – асал, шаҳду шаккар  
709 Чархи ахзар – осмони кабуд 
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Расидани 710 Амолиқ 711  

бо лашкар  

бар бани Яъқубиён.  

 
 

 

 

Равон гаштанд аз он манзил дигар рӯз,  

Ба ҳангоми муборак вақти фирӯз.  
 

Хиромон сарварон дар дашт рафтанд,  

Раҳи водӣ зи нав дар бар гирифтанд.  
 

Дар он водӣ чу лахте раҳ буриданд.  

Ба пои дашт дар ногаҳ расиданд.  
 

Баромад тира гарде 712 аз баробар,  

Дар он ҳайрон шуданд эшон саросар.  
 

Зи якдигар дарид он гард ногоҳ,  

Сипоҳи беадад пайдо шуд аз роҳ.  
 

Ба қомат ҳар якешон чун чиноре 713,  

Бару гардан ситабре 714,  чун муноре.  

 

Сипоҳи бекарон монанди дарё,  

Дар оҳан гашта сар то по муҳайё.  

 

                                                           
710 Расидан – вохӯрдан, бархӯрдан  
711 Амолиқ – Амалек душмани Исроэлон 
712 Гард – чангу ғубор, хокреза 
713 Чинор – дарахти бузурги баланд ва дарозумр, ки баргҳояш  

    панҷамонанд ва чӯбаш сахт аст  
714 Ситабр – ғафсу дағал 



326 

 

Тамомат ҷавшан 715 андар бар кашида,  

Ҳама шамшери буррон бар кашида.  

 

Дар оҳан ҷумла андар ғарқ буданд,  

Ба пайгор 716 андарун чун барқ буданд.  

 

Нишаста ҷумла бар аспони тозӣ,  

Ҳамекард аспашон дар зер бозӣ.  

 

Бипӯшонида бар аспони раҳвор,  

Ҳама барҷастуни хубу шаҳвор.  

 

Бар он лашкар тамомат гашта равшан,  

Зи теғу ханҷару зӯфину ҷавшан.  

 

Миёни он сипоҳ андар ҳузабре,  

Падид омад зи ногаҳ ҳавл габре.  

 

Буд он  малъун сар дар абр баста,  

Ба пушти зиндафиле барнишаста.  

 

Бар он лашкар саросар шоҳ буд ӯ,  

Нигаҳбону сарери ҷоҳ буд ӯ.  

 

Амолиқи  диловар ном будаш,  

Ҳузаброни ҷаҳон дар дом будаш.  

 

Чу аҳли эъбар он лашкар бидиданд,  

Саф андар саф баробаршон кашиданд.  

 

Дароварданда шон з -ӯ рӯй бар рӯй,  

Битарсиданд аз он габрони бадхӯй.  

                                                           
715 Ҷавшан – навъе аз либоси ҷангии оҳанин, ки монанд ба  

    зиреҳ аст, аммо зиреҳ аз ҳалқаҳо ва ҷавшан мураккаб аз  

    ҳалқаҳову порчаҳои оҳан мебошад  
716 Пайгор/пайкор – ҷанг, мубориза, ҳарб 
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Калимуллоҳ биомад пеши ёрон,  

Бигуфт: «Эй сарварони номдорон!  

 

Матарсетон ва дилро сахт доред!  

Аз ин габрон ғам андар дил маёред!  

 

Худо бошад шуморо ёр дар ҳарб,  

Матарсед аз сипоҳи шарқ то ғарб!»  

 

Набӣ чун кардшон он дилнавозӣ,  

Надонистанд дигар раҳ чорасозӣ.  

 

Дуо бар ҷони пайғамбар бикарданд,  

Зи пушти маркабонаш саҷда бурданд.  
 

Яҳошуаъ хиромон он замон зуд,  

Биомад бар набӣ рухсора бинмуд.  

 

Набиро дастбӯсӣ кард дардам,  

Пас он гаҳ гуфт: «Аё садри мукаррам!»  

 

Миёни лашкар андар истода,  

Чароӣ дида бар ёрон кушода.  
 

Набӣ чун аз Яҳошуъа  шунид ӯ,  

Ба китфу ёли 717 ӯ андар бидид ӯ.  

 

Пас он гаҳ бо Йҳошуваъ 718 бифармуд:  

«Ки бар рӯи ту нусрат рӯй бикшуд.  

 

Аз ин габрон матарсу дил қавӣ дор!  

Ки додат давлату иқбол Додор .  

 

 

                                                           
717 Ёли – гардан 
718 Йҳошуваъ – Яҳошуъа бен Нун  
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Камар дар ҷанги ин габрон фурӯ банд,  

Шитобон ин дам, эй бугзида фарзанд!  

 

Матарс аз кас, ки Ҷаббор  ҳаст ёрат,  

Музаффар бод ҳарбу корзорат! » 

 

Чу бишнид ин Йҳошуваъ  зи сарвар,  

Замин бӯсиду гуфт: «Эй шерри Довар .  

 

Ба тавфиқи 719 худою ҳиммати ту,  

Ба диндорию кони неъмати ту.  

 

Ки гар дунё ҳама лашкар бигирад,  

Ва ё якбора чи озар бигирад .  

 

Натарсад ин дилам з -эшон ба як ҷав,  

На хоса, з -ин чунин габрони каҷрав.  

 

Димор аз ҷони инон ман барорам,  

Ба хуни хокшон андар супорам! » 

 

Бигуфт ину  сутуре 720 баргузид ӯ,  

Яке барҷастану бар вай кашид ӯ.  

 

Нишаст ӯ бар сутури бодрафтор,  

Гирифташ як дарақ бо теғи хунхор.  

 

Бирафт ӯ он гаҳе бар сӯи майдон,  

Ба майдон андар он бинмуд ҷавлон.  

 

Ба майдон чун ки ҷавлоне намуд ӯ,  

Забон он гаҳ бигуфтан баркушуд ӯ:  

 

 

                                                           
719 Тавфиқ – мувофиқат додан, пешрафт  
720 Сутур – шутур, асп 
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«Ки эй, габрони наҳси нобакорон!  

Дароетон, барам, эй хоксорон!  

 

Ҳар он касро, ки ман мебоядаш зуд,  

Биёяд, то барорам аз танаш дуд ».  

 

Амолиқ, ӯ чу дид аз дур, дар дам,  

Суворе баргузидаш марди маҳкам.  

 

Сӯи майдон фиристодаш, ки «Биштоб!  

Бирав, он паҳлавонро зуд дарёб!»  

 

Сараш аз тан бибур, дар пешам овар,  

Танашро пӯст кан дар пеши лашкар.  

 

Равон  гашт он сувор аз ҳукми кофар,  

Ба майдон андар он монанди озар.  

 

Йҳошуваъ чу дидаш рӯи он дун,  

Бихандидаш даме дар габри малъун.  

 

Лаби ӯ чун лаин хандон бидидаш,  

Ба ҳайбат наърае аз ҷон кашидаш.  

 

Бипурсидаш: «Бигуфто, бар кӣ хандӣ?  

Магар адӯи худ намеписандӣ?»  

 

Пас он гаҳ теғи заҳролудаш аз ҷуфт,  

Кашиду зуд бар ӯ он кофару гуфт:  

 

«Бинӯш ин зарбату бингар, ки чунаст,  

Ва ҳам оварду бурдаш чун забун аст?  

 

Йҳошуваъ чу дидаш  зарби шамшер,  

Ҳаме ояд фурӯ, ғурид чун шер.  
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Дарақ дар сар кашиду теғ бирбуд,  

Мухарраф дар миёни габр зад зуд.  

 

Ба як зарбат бизад ӯро ба ду  ним,  

Дили он кофирон шуд з -ӯ пур аз бим.  

 

Миёни хоку хун чун паст гардид,  

Замона шод шуд, даврон бихандид ».  

 

Савори дигар аз габрон бадар тохт,  

Бари Ёшаъ биёмад, разм 721 барсохт.  

 

Зи сар то по буд андар мағзи оҳан,  

Ниҳон гардида он гумраҳ ба тавсан 722.  

 

Ба зераш бодпое буд гулгун,  

Чунон гӯйӣ, дар ӯ молида буд хун.  

 

Яке барҷастуни оинакирдор  

Дар ӯ пӯшида буд он габри айёр.  

 

Ба дасташ найзае печида чун мор,  

Саноне бар сараш хунрезу хунхор.  

 

Амуди оҳанин дар кӯҳаҳи зин,  

Будаш бинҳода он гумроҳи худбин.  

 

Йҳошуваъ чу дигар бора сайдаш,  

Бидид афтода андар дому қайдаш.  

 

Дигар раҳ баркашид он теғи буррон,  

Бари малъун шуд он қаттоли габрон.  

 

 

                                                           
721 Разм – тайёрӣ дидан ба ҷанг 
722 Тавсан – аспи саркаш  
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Чу он кофар бидид ӯро, натарсид,  

Бизад як наъраю аз вай бипурсид:  

 

Ки: «Баргӯ, эй бадахтар, чист номат?  

Ки дар гетӣ сар омад субҳи шомат?  

 

Йҳошуваъ чу з-ӯ он гуфта бишнид,  

Бар он малъуни номовар битундид.  

 

Бигуфт: «Ин зарбати теғам нигаҳ дор!  

Чи пурсӣ номам, эй бадкеши мурдор?  

 

Туро шамшери ман номам бигӯяд,  

Замона бар ту ин соат бимӯяд.  

 

Бигуфту теғро бар фарқи кофар,  

Ҳаволат кардаш он хуршед манзар.  

 

Чу кофар дид зарбат, гашт беҳуш.  

Сипар бар сар кашид он наҳси бадкеш,  

 

Йҳошуваъ бар ӯлаъбе 723 намудаш.  

Муҳарраф зад, тан боло кашидаш,  

 

Ба зарби дигар ӯро кард паст ӯ.  

Зи ҷоми дӯзах ӯро кард маст ӯ»,  

 

Сипоҳи кофар он зарбат чу диданд.  

Ба  майдонаш паёпай дардавиданд,  

 

Ба ҳар зарбат яке аз по даровард.  

Димор аз ҷони он габрон баровард,  

 

 

                                                           
723 Лаъб/лаиб/леъб – бозӣ кардан, бозӣ  
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Яке бар яксаду ҳаштод пурдил.  

Бихобонидашон озода дар гил,  

 

Бани Яъқуб або Мусою Ҳорун.  

Дуо карданд бар Йӯшуваъи Нун!  

 

Ки: Бодо офарин бар ёли мардет!  

Мабодо ҳаргиз андар рух зардет!  

 

Баровардӣ димор аз ҷони бадхоҳ,  

Бикардишон забон аз куфр кӯтоҳ.  

 

Ва з-он ҷониб сипоҳи кофар аз дур,  

Зи ҳайбат рафтшон аз дидаҳо нур.  

 

Амолеқ он бидид, аз ҷо биҷӯшид,  

Фарози фили кофар бархурӯшид.  

 

Зи ҷо барканд фил он мил қомат,  

Падид овард худро як қиёмат.  

 

Зиреҳ 724 будаш зебар ҷавшан зи барбар,  

Шаҳона як гули чинӣ ба сар бар.  

 

Дар оҳан буд ниҳон аз пой то сар,  

Чу кӯҳе шуд равон бар кӯҳи дигар.  

 

Ҷонибат чор теғ он кофари дун,  

Ҳамоил 725 карда буд он дуни малъун.  

 

Яке олисипар афканда дар пушт,  

Будаш як найзае печида дар мушт.  

 

                                                           
724 Зиреҳ – либоси оҳанини ҷаговарони қадим барои  

    муҳофизат аз тиру шамшер  
725 Ҳамоил – овезон, овезон кардашуда  
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Биқарпусаш ҳамоил буд як гурз,  

Ту худ гӯӣ, буд он бурҷе зи Албурз.  

 

Ба майдон шуд ҳаме аз хешбинӣ,  

Ҳаме шуд дар ҳаво дудаш зи бинӣ.  

 

Сипоҳи ъэбар ӯро чун бидиданд,  

Умед аз ҷони Йҳошуваъи  буриданд.  

 

Ҳаме гуфтанд: «Агар дорад дусад ҷон,  

Берун н -орад яке аз рӯи майдон».  

 

Набӣ чун дид болои чу милаш,  

Ба майдон андарун бар пушти филаш.  

 

Бар он сон бурзу ёлу гурзу теғаш,  

Биомад бар Йҳошуваъ дареғаш.  

 

Ба дил гуфто, ки гар на ҳукми Ҷаббор ,  

Кунад он бадгумонро сарнагунсор.  

 

Йҳошуваъ куҷо бо ин бадахтар,  

Ба ҳарбу ҷанг дар бошад баробар.  

 

Бигуфт ину набӣ бар ҷониби кӯҳ,  

Бурун шуд аз миёни ҳарбу анбӯҳ 726.  

 

Ҳаме шуд в-аз ҷабин тобон шуда нур,  

Пай андар мешудаш Ҳорун або Ҳур .  

 

Буд он Ҳури гузин ҷеҳрони эшон,  

Аз он бо  якдигар буданд хешон.  

 

 

                                                           
726 Ҳарбу анбӯҳ – ҷангу ҷанҷол 
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Ба Марям ӯ писар ягона будаш,  

Миёни уммат ӯ фарзона будаш.  

 

Раҳи боло зи пастӣ баргирифтанд,  

Фарози кӯҳ бар боло бирафтанд.  

 

Набӣ бош он чу бар кӯҳ шуд ба боло,  

Бар он кӯҳи гарон болои аъло.  

 

Ду кафро бар кушодаш он сарафароз,  

Ба даргоҳи қадим, он маҳзани роз.  

 

Биномидаш ки: «Ё халлоқи махлуқ,  

Нигоҳдорандаи нӯҳчархи айюқ.  

 

Бидеҳ Йҳошуваъамро нусрату зӯр,  

Ки то ин габр дар майдон кунад гӯр!  

  

Бихобонад варо дар пеши ёрон,  

Бар он габрон кунад шамшер борон ».  

 

Ва з-он ҷониб Амолиқ-он бадахтар,  

Ба майдон шуд дарун чун обу озар.  

 

Чу наздики Йҳошуваъ даромад,  

Фиғон аз гумбази гардун баромад.  

 

Биғуррид ӯ чу раъди навбаҳорӣ,  

Биовар- гуфташ он гоҳ -то чӣ дорӣ!  

 

Саду ҳаштод мардамро ба як дам.  

Ба захми теғ анҷидӣ ту барҳам,  

 

Зиёратхона аз эшон  дар ин дашт.  

Бикардӣ, аз дилат -баргӯй чӣ бигзашт?  
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Кунун баргӯ ба ман охир, чӣ номӣ?  

Ки сахт афтода андар қайду домӣ.  

 

Дигар ҳаргиз набини шодкомӣ,  

Саратро барканам аз тан ба хомӣ.  

 

Йҳошуваъ аз ӯ онҳо чу бишнид,  

Ба рӯи он лаъин қаҳ -қаҳ бихандид.  

 

Бар ӯ гуфт он гаҳе, «Эй хоми нодон!  

Сӯи гӯр омадӣ, бо худ ҳаме дон!  

 

Бари ёрон туро акнун равона,  

Кунам пок аз ту ин рӯи замона!  

 

Зи Ёшуваъ Амолеқ он чу бушнуд,  

Забон дар ёваю дашном бучушуд.  

 

Рабудаш найза ҳамчун чарх бар даст,  

Бигардонидаш ӯ чун шери сармаст.  

 

Пас аз он гаҳ ҳамла бар Йӯшуваъи Нун,  

Ба найза кардаш он гумроҳи малъун.  

 

Йҳошуаъ бидидаш ҳамчу оташ,  

Ки меояд бараш он габри саркаш.  

 

Битарсиду дарақро бар сар овард,  

Пас он гаҳ ёли мардиро баровард.  

 

Чу кофир найза андар вай фурӯ хаст,  

Зи пеши найза он пурдил бадар ҷаст.  

 

Бизад даст он гаҳе он шердил мард,  

Гирифташ найза в-аз дасташ бадар кард.  
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Йҳошуаъ аз ӯ чун найза бирбурд,  

Ба гармӣ ҳамлае бар габр бинмуд.  

 

Чунонаш зад яке з -он куни найза,  

Ки шуд он найза аз ҳам реза -реза.  

 

Чу кофар з-ӯ яке шарбат чашидаш,  

Зи кӯҳа гурзро боло кашидаш.  

 

Бибурдаш бар ҳаво з -он қомати бурз,  

Ҳаволат кард бар пурдил яке гурз.  

 

Чу гурз андар ҳаво пурдил бидидаш,  

Дарақро дар замон бар сар кашидаш.  

 

Гирифт он гурзи кофар манъ кард ӯ,  

Накард оҳе, чунон зарбат бихӯрд ӯ.  

 

Бизад зарб он лаъин бигзашташ аз пеш,  

Йҳошуваъ чашидаш зарби бадкеш.  

 

Бизад дасту кашидаш теғи буррон,  

Бибурдаш ҳамла бар солори гурдон.  

 

Ба дунболи лаъин маркаб бадар кард,  

Зи пушти фил вопас дун назар кард.  

 

Бидид ӯро, ки меояд чу дарьё,  

Ба даст андар яке теғи  муҳайё.  

 

Сари фил он лаъин вопас кашидаш,  

Равон шуд, чунки бар пурдил расидаш.  

 

Сипар бар сар кашиду сар ниҳон кард,  

Чунон пиндошт кофир, дафъи ҷон кард.  
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Йҳошуваъ бигуфт! Эй хоми нодон!  

Задам ин теғ бар тавфиқи субҳон!  

 

Бигуфт ину ба зин бархост истез,  

Чунон зад бар сараш як зарбати тез.  

 

Ки бо худ восипар бар тарки заррин,  

Зи ҳам бишкофт зораш то намуд зин.  

 

Чу миле аз ду сӯ аз фил бар хок,  

Даромад сарнагун он габри нопок.  

 

Бари ёрон ба майдон дар бихуфташ,  

Замона таъна зад, к -ин низ рафташ.  

 

Сипоҳаш чун ки шаҳро кушта диданд,  

Саросар ҷомаҳо дар бар дариданд.  

 

Буриданд мӯйҳояшон аз баногӯш,  

Чу дарё омаданд он ҷумла дар гӯш.  

 

Бикарданд он гаҳе яксар инон рез,  

Йҳошуаъ бизад бар қалб гаҳ тез.  
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Задани бани Яъқуб худро  

бар сипоҳи Амолиқ.  
 

 

 

 

 

Амолиқи лаъин чун гашт мақҳур 727,  

Бани Яъқубиён дидан аз дур.  

 

Ба зорӣ бар дами майдон фитода,  

Миёни хоку хун аз ҳам кушода.  

 

Зи хоки тира дар зераш наҳолин,  

Зи хунаш бистару в -аз хишт болин.  

 

Ҳама шодон шуданд аз куштани ӯ,  

Ба хун андар чунин бисриштани  ӯ.  

 

Дуоҳо бар Йҳошуваъ фаровон,  

Бикарданд он сарафрозони даврон.  

 

Пас онгаҳ гурзу теғу румҳу ханҷар,  

Кашидан он далерон ҷумла яксар.  

 

Заданд бар лашкари душман ба як бор,  

Гирифтанд роҳро бар аҳли куффор.  

 

Бар эшон ҳамла бурданд ҳамчу шерон,  

Баромад наъра ҳар сӯ аз далерон.  

 

                                                           
727 Мақҳур – шикастхӯрда, мағлуб  
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Ҷаҳон торик шуд аз гарди пайкор,  

Гулистони эшон шуд ҷумла бо хор.  

 

Баромад доду гиря з -он ду лашкар,  

Фиғон бархост аз он гурдони сафдар.  

 

Бани Яъқуб сафшон 728медариданд,  

Сари габрон ба зорӣ мебуриданд.  

 

Ба ҳар сӯ ҷӯйҳои хун ҳамешуд,  

Зи хун рӯи замин гулгун ҳамешуд.  

 

Далерон якдигарро аз сари зин,  

Рабуданде ба зарби румҳу зофин .  

 

Ҳаме рахшид теғу хишту найза,  

Замин гардида бо шон дар ситеза.  

 

Ҳама рӯи замин шуд пур сару даст,  

Ба зорӣ рехта, танҳо шуда паст.  

 

Ва з-он ҷониб набӣ бо Ҳур ва Ҳорун,  

Фарози кӯҳ бар миҷгон пур аз хун.  

 

Буданд он номдорон истода,  

Набӣ кафҳо ба ҳазрат баркушода.  

 

Замоне чун набӣ истоду наншаст,  

Дил андар  Қодири бечаҳу-чун баст.  

 

Ҳар он гоҳе ки дасташ хаста гаште,  

Сипоҳу лашкараш ишкаста гаште.  

 

 

                                                           
728 Саф – қатор  
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Дигар  чун дастҳо боло кушоде,  

Сари куффорро бар бод доде.  

 

Шуданд чун Ҳуру Ҳорун з -он хабардор,  

Ки пеш аз дасти Муси меравад кор.  

 

Яке дасти набӣ Ҳорун ва як Ҳур,  

Гирифтанд баркушоданд пеши ғаффур.  

 

Чу дасташро ба дасти худ аёне,  

Гирифтанд он сарафрозон замоне.  

 

Наоварданд  тоби дасти сарвар,  

Шуданд он номдорон хаста яксар.  

 

Бағоят хастаю бечора гаштанд,  

Дар он гирдоби ғам овора гаштанд.  

 

Бидонистанд агар дастонаш аз хаст,  

Гузоранд лашкаронаш хоҳад ишкаст.  

 

Шуданд он сарварон ҳайрон дар он кор,  

Набудшон ҳеҷ дигар  ёру ғамхор .  

 

Пас он гаҳ Ҳурро Ҳорун бифармуд,  

Ки: «Ё пурдил, бурав санге ду-сӯ зуд.  

 

Биёвар аз ду рӯ бо якдигар чин,  

Ки кор аз даст шуд бишитоб маншин.  

 

Ки биншинад набӣ болои он санг,  

Нагардад хаста дасти пири фарҳанг.  

 

Чу бишнид он зи Ҳорун Ҳур дардам,  

Бирафт овард санге чанд мухкам.  
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Дурӯя  зери Мусо бар сари ҳам,  

Бичиндаш сангҳоро он муқаддам.  

 

Чу Ҳур он сангҳоро бар ҳам орост,  

Пас он гаҳ Ҳуру Ҳорун аз чапу рост.  

 

Набиро бар сари сангаш нишонданд,  

Кафи дасти диловар баркушоданд.  

 

Валекин банди дасташ ҳар ду эшон,  

Буданд бигрифта, дил дар ғам парешон ».  

 

Набӣ бо Ҳақ  ҳаме нолид дар дил,  

Ки: «Ё раб, баркушо ин банди мушкил!  

 

Бидеҳ фурсат бар ин қавмони диндор,  

Намонанд зинда з -он қавмони куффор.  

 

Ки то габрон ҳама ибрат бигиранд,  

Аз он ҳайбат ҳама фармон пазиранд.  

 

Зи  габрон кас дигар мон бар сари роҳ,  

Наоянд, чун шаванд з -ин ҳолат огоҳ.  

 

Ва з-он ҷониб сипоҳаш ҳамчу оташ,  

Ҳаме куштанд аз он габрони нохаш 729.  

 

Йҳошуваъ ба сони барқи буррон,  

Буд ӯ истода андар хайли габрон.  

 

Ба зарби теғшон мерехт дар хок,  

Дили габрон ба ханҷар мезадаш чок.  

 

 

                                                           
729 Нохаш – нохуш 
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Ба ҳарб андар, ки ҳамтояш набудаш,  

Сари габрон зи тан дар мерабудаш.  

 

Ба ҳар ҷониб, ки ногаҳ ҳамла бурде,  

Ба дӯзах сад -сад аз габрон супурде.  

 

Бар он габрони дун  раҳро бубаст ӯ,  

Ҷиноҳу қалбро дар ҳам шикаст ӯ.  

 

Чу озар дар миёни беша афтод,  

Ба як соат даридаш қалб ҳафтод.  

 

Басо кофар, ки ӯ аз по даровард,  

Сару пои алам ногаҳ баровард.  

 

Яке тан зад, пас он гаҳ бар алам дор,  

Ки гардидаш зи гардан сарнагунсор.  

 

Аламдор аз миён зад ӯ ба дуним,  

Дили он кофирон з -ӯ шуд пур аз бим.  

 

Аламҳои шаҳӣ 730 чун сарнагун шуд,  

Дили габрон зи ҳайбат пур зи хун шуд.  

 

Ба якдигар баромад аҳли куффор,  

Қиёмат 731шуд бар он габрон падидор.  

 

Расид андар паи Йҳошуваъи Нун,  

Сипоҳи даҳ туман ҳам ташна дар хун.  

 

Абошон даҳ далери номбардор,  

Сарафрозу ҳузарбу гурди хунхор.  

 

 

                                                           
730 Аламҳои шаҳӣ/шоҳӣ – аламҳои подшоҳӣ 
731 Қиёмат – рӯзи ҷазо  
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Авидон буду Элёсофу Мокир,  

Амиэму Элъозору Ёир.  

 

Элитомору Колеви сарафроз,  

Сатури пурдилу Дотони сарбоз.  

 

Йҳошуваъ чу ёронро бидидаш,  

Зи ҷон як наърае пурдил кашидаш ».  

 

Йҳошуваъ бар эшон гуфт: «Биронед,  

Яке дар пеши ман боқӣ намонед!  

 

Бигиретон қафои ин сипаҳро ,  

Бубандетон бар эшон ҷумла раҳро.  

 

Намонетон яке з -ин хайли бадхоҳ,  

Ки сар берун баранд ногоҳ аз роҳ! » 

 

Чу гурдони сипоҳ онро шуниданд,  

Бирафтанд, ҳамчу оташ раҳ буриданд.  

 

Ҳаме куштанд габронро ба зорӣ,  

Чу рӯбоҳро паланги кӯҳсорӣ.  

 

Элиозори ял чун фили сармаст,  

Яке шамшери заҳр олуда дар даст.  

 

Ҳар он касро заде як зарб бар фарқ,  

Шақаш 732 карде чунон бо маркабу 733 дарқ 734.  

 

Дигар мезад якеро бар миёнаш,  

Равон гаште сӯи дӯзах равонаш.  

 

                                                           
732 Шақ – чок, ду ҳисс, нима  
733 Маркаб – ҳайвони саворӣ, асп, шутур  
734 Дарқ/дарқа –  сипари чармин, камари чармин  
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Гаҳе сарпанҷаи гурдӣ кушоде,  

Зи зин як пурдилеро дарраб уде.  

 

Заде бар дигаре ӯро зи дасташ,  

Ду малъунро ба ҳамдигар шикасташ.  

 

Ҳаме шуд бо сипоҳу қатл мекард,  

Зи ҷон он кофиронро батл мекард.  

 

Гирифтанд роҳро андар пасу пеш,  

Бибастанд бар сипоҳу  хайли бадкеш.  

 

Чу он ҳолат бидиданд аҳли куффор,  

Аламҳои шаҳӣ шуд сар нагунсор.  

 

Ғаниматҳои худ ҳиштанд 735 бар ҷой,  

Ба навмедӣ дамиданд он сипоҳ ной.  

 

Ниҳоданд он гаҳе рӯ дар ҳазимат,  

Фурӯ бугзаштанд бар ҷо ғанимат.  

 

Равон гаштанд аз он ҷо ҷумла бе хеш,  

Асиру мондаю ҳам зору дилреш.  

 

Ба роҳбар чун шитобон даррасиданд,  

Зи лашкар роҳҳоро баста диданд.  

 

Зи ҷони  худ шуданд якбора навмед,  

Бар эшон шуд сияҳ тобанда хуршед.  

 

Нахусат чун бар эшон рӯй бинмуд,  

Аз эшон гӯйи давлат даҳр бирбуд.  

 

 

                                                           
735 Ҳиштан – партофтан, сар додан 
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Бани  Яъқубиёншон дар миёна,   

Гирифтанд он сипоҳи  бекарона.  

 

Заданд оташ дар он қавмони кофар,  

Ба захми дурбошу 736 теғу ханҷар.  

 

Ҳаме куштандшон бар ҳам ба зорӣ,  

Мар он номоварони корзорӣ.  

 

Ба ҳар ҷониб ҳаме шуд хун дусад ҷӯй,  

Ҳаме шуд хуну сар мебурд чун ҷӯй.  

 

Бишуд рӯи замин аз габри кушта,  

Ба ҳар ҷо тудаҳои пушта -пушта.  

 

Зи хун он дашту саҳро чун бақам 737 шуд,  

Замин аз моли габрон мӯҳташам шуд.  

 

Дар он овардгоҳ аз хайли габрон,  

Яке тан сар набурд аз рӯйи майдон.  

 

Зи баҳри суди андак моя 738 барбод,  

Бидоданд он ситамгорони бедод.  

 

Буд  он овардгоҳ чун рӯди ҷайҳун,  

Зи хуни кофарон гардида гулгун .  

 

На чандоне ғаниматҳо аз эшон,  

Буд андар дашт дар ҳар сӯ парешон.  

 

Ки ӯро қимматаш ҷуз Қодири пок,  

Надонисте кас андар тахтаи хок.  

                                                           
736 Дурбош – найзаи душоха  
737 Бақам – дарахтест, ки чӯбаш сурхрангбуда, аксар дар  

    рангрезӣ ба кор бурда мешавад; дарахти заранги сурх  
738 Моя – сарват, молу мулк  
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Зи даку атласу дебои чинӣ,  

Зи фаршу мафрашу аспони зинӣ.  

 

Зи нақду бадраҳу ганҷи хазина,  

Зи лӯълӯъҳо 739 ақду740 анбарина 741.  

 

Зи даръу найзаю дурбошу зӯфин,  

Зи чӯқилу зиреҳ в-аз хурди заррин.  

 

Зи теғи зарнигору ҷавшани 742 худ,  

Ба он овардаҳои хӯрд бо худ.  

 

Ба ҳар ҷониб ғаниматҳои бисёр,  

Ҳама баргастунҳо пӯшида раҳвор.  

 

Шуда бар пушташон зинҳо нагунсор,  

Инон дар по кашон, вомонда аз кор.  

 

Ҳама соҳиби шон дар хун фитода,  

Ба зарби теғи душман ҷон бидода.  

 

Фарози куштагон дар дашти майдон,  

Буданд он маркабон дар гашту ҷавлон.  

 

БаниЯқубиён он ганҷу динор,  

Ҳамаро ҷамъ кардандаш ба  хирвор.  

 

Силеҳ 743 аз куштагон яксар бимонданд,  

Ба хоришон ба  дашт андар фиканданд.  

 

 

                                                           
739 Лӯълӯъ – марворид, гавҳар 
740 Ақду – гиреҳи кокул, банди кокул  
741 Анбарина – хушбӯ, муаттар, зулфи анбарин  
742 Ҷавшан – либоси ҷангӣ 
743 Силеҳ/силоҳ – яроқ, олоту асбоби ҷанг  
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Ба дунболи ғаниматҳо бирафтанд,  

Тамоматро ба дашт андар гирифтанд.  

 

Биоварданд шон бо неъмату ганҷ,  

Ки буданд бурдашон дунбол пур ранҷ.  

 

Берун аз куштагон ҷое гузиданд,  

Зи ҳар ҷинсе ҷудо бар ҳам бичинданд.  

 

Тасарруф 744 андар онҳо як ҷаве сар,  

Накарданд он ҳунармандони сарвар.  

 

Ниҳоданд ҷумларо то шери Қодир ,  

Фурӯз ояд, шавадшон пеш ҳозир.  

 

Бар эшон ӯ кунад сарфе ба як бор,  

Ба ҳар якшон диҳад з -он дар хӯри кор.  

 

Калими номвар бо Ҳуру Ҳорун,  

Чу диданд, кон сипоҳу қавми малъун.  

 

Табаҳ гаштанду дамҳо бар шумурданд,  

Аз он овард гаҳ як ҷон набурданд.  

 

Набӣ аз ҷои худ дилшод барҷаст,  

Ба тоат кардани Яздон камар баст.  

 

Биистод бо набӣ Ҳорун ва ҳам Ҳур,  

Бинолиданд, ки «эй Ғаффору ғаффур.  

 

Баровардӣ дигар раҳ дасти қудрат,  

Бани Яъқубро додӣ ту нусрат.  

 

 

                                                           
744 Тасарруф – ба ихтиёри худ гирифтан  
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Бар ин сон лашкаре берун зи ушмор,  

Ҳама гурду далери номбардор.  

 

Чу миле ҳар яке қомат кашида,  

Ҳама мардони марду баргузида.  

 

Фано кардӣ чунон дар чанги эшон,  

Намондӣ зинда з -он як зишткешон.  

 

Чу инъом аст, ки бо мо гоҳу бегоҳ,  

Бикардӣ, Қодиро, дар роҳу бероҳ».  

 

Чу бо Ҳақ  он сарон лахте муноҷот,  

Бикарданд, як замоне шукру ҳоҷот.  

 

Заминро ҳар сӯ онгаҳ бӯса доданд,  

Баҷои по ба ҳазрат сар ниҳоданд.  

 

Пас он гоҳе набӣ бо он ду муқбил,  

Равон гаштанд аз он ҷо шоду хушдил.  

 

Зи боло сӯи пастӣ раҳ кашиданд,  

Равон гаштанду раҳро мебуриданд.  

 

Чу андар пои кӯҳ андар расиданд,  

Бани  Яъқубшон аз дур диданд.  

 

Ба як раҳ ҷумла аз ҷо барҷаҳиданд,  

Ба истиқболашон бехуд давиданд.  

 

Зи ҷон бар ҷони пайғамбар ба як бор,  

Бикарданд офарин он қавми диндор.  

 

Набӣ чун дидшон хандону дилшод,  

Сипоҳи душманонро дода барбод.  
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Тамоматро навозишҳо намуд ӯ,  

Сипоҳи хешро як сар  сутуд ӯ.  

 

Набӣ бо номдорон шоду хуррам,  

Бирафтанд он гаҳоне фориғ аз ғам.  

 

Ба лашкаргаҳ бидид он ганҷу динор,  

Ки буданд рехта анбор -анбор.  

 

Калимуллоҳ чу дид он ганҷу динор,  

Сарафрози замон, он ҷумла дарҳол.  

 

Ба дасти худ бубахшидаш тамомат,  

Бар эшон ҷумла он садри имомат .  

 

Ҷувону пирро ҳар як сазовор,  

Бидодаш з-он ғаниматҳои куффор.  

 

Ғанӣ гаштанд ҳама он номдорон,  

Зи молу неъмати он хоксорон.  

 

Бирафт овоза з -он дар ҳар диёре,  

Битарсиданд аз он ҳар шаҳсуворе.  

 

Аз он чун шуд хабар бар кишвари Рум,  

Битарсиданд ҳама шоҳони он бум.  

 

Аз он қайсар битарсидаш қави сахт,  

Ба ларз омад вуҷудаш бар сари тахт.  

 

Ба дил гуфташ, ки ҷое ҳамчу Фиръун,  

Шаҳе бо лашкаре чун рӯди ҷайҳун.  

 

Бикарданд он сарафрозон табоҳаш,  

Чунон бо лашкару хайлу сипоҳаш.  
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Ва дигар чун Амолиқи ҷаҳонгир,  

Шаҳи доно  наҷоду пур зи тадбир.  

 

Або ӯ номдорон дар рикобаш,  

Сипоҳеро, ки ҳеҷ набвад ҳисобаш.  

 

Бикардандаш кунун ногаҳ сияҳрӯз,  

Баромадшон кунун маншуру 745 фирӯз.  

 

Ду оддие чунон кардандшон паст,  

Аз эшон гар битарсам, ҷои он ҳаст.  

 

Сарафрозӣ бирафт аз хайли эшон.  

Бидод овоз андар мулки Мидён.  

 

Зи фатҳи уммати Мусои Имрон,  

Чӣ карданд бо сипоҳу қавми габрон!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
745 Маншур  –  нашр кардашуда  
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Хабар ёфтани Шуъайб  

аз халос шудани бани Яъқуб  

аз ҷафои Мисраим ва овардани  

Сипорою фарзандонашро  

ба назди Калимуллоҳ  

 

 

 

 
 

Шуъайб аз фатҳи  эшон бохабар шуд,  

Зи шодӣ чеҳра ӯро чун қамар 746 шуд.  

 

Басе шукронаи Ҷаббор  кард ӯ,  

Замин бӯсиду ҳақро саҷда кард ӯ.  

 

Бубахшид ӯ ба мискинон басе зар,  

Басо дарвешро 747 кард ӯ тавонгар.  

 

Зи гову гӯсфандон низ бисёр,  

Забиҳатҳо 748 бикард аз баҳри Ҷаббор .  

 

Чу аз бахшоишу қурбон бупардохт,  

Пас  он гоҳе навою барги раҳ сохт.  

 

Сипоро духти худро бо ду фарзанд,  

Ки бо эшон буде пайваста хурсанд.  

                                                           
746 Қамар – хушрӯ, зебочеҳра 
747 Дарвеш – бенаво, камбағал 
748 Забиҳат – бахшиш, ато 
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Яке буд Гершом-хуршеди даврон,  

Дигар Элиэзер он шамъи иқрон.  

 

Абошон неъмати берун зи ушмор,  

Зи нақду чорпою ганҷу динор.  

 

Хирадманди ҷаҳон тартиб кардаш,  

Мақоми худ ба фарзандон супурдаш.  

 

Пас он гаҳ бор кард ӯ чорпоён,  

Хирадманди ҷаҳон аз мулки Мидён.  

 

Тавалло кард барҳақ, шуд равона,  

Сӯйи пайғамбар он пири ягона.  

 

Ба рӯзу шаб ҳаме рафт ӯ ба таъҷил 749,  

Ба рӯи дашт бар чун шеру чун фил.  

 

Ки то рӯзе ба як манзил расиданд,  

Сипоҳи бекарон аз дур диданд.  

 

Ба пои кӯҳи тур  андар биёбон,  

Кашида хаймаҳо ҳар сӯ фаровон.  

 

Бигуфташ Гершом: «Эй пири ҳушёр!  

Сипоҳе дар биёбон шуд падидор .  

 

К-аз эшон рӯи ҳомун нест пайдо,  

Шавад дар арзи эшон ақл шайдо.  

 

Замин аз хиргаҳу хиргоҳи олӣ,  

Кафе ҷо нест андар дашт холӣ.  

 

 

                                                           
749 Таъҷил – шитобкорона, зуд 
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Набодо лашкари бегона бошад,  

Ба куфру кофарӣ афсона бошад.  

 

Ба яғмо 750 ҷониби мо бар буроянд,  

Ба мо як даст бурдӣ во намоянд.  

 

Бибояд кард аз ин қавмон ҳазор мон,  

Набояд кард аз он ҷониб гузар мон! » 

 

Шуъайб аз Гершом инро чу бишнид,  

Бихандиду, вале гуфташ писандид.  

 

Ҷавобаш доду гуфт: «Эй нури дида,  

Сиҳи сарве 751 зи сарвон баргузида.  

 

Маяндеш аз касу  дил шодмон дор,  

Бидон к -ин ҷумла лашкарҳо ба як бор.  

 

Саросар з-они бобат умматонанд,  

Сарафрозу далеру комронанд.  

 

Шунидаш Гершом он муҷда аз пир,  

Бағоят шод шуд з -он гуфту тақрир 752.  

 

Ва з-он ҷониб набӣ -он шерри Ваҳҳоб,  

Будаш биншаста андар пеши асҳоб 753.  

 

Ба мӯъҷиз бохабар гардид аз он роз,  

Ки инак мерасад пири сарафроз.  

 

Ду фарзанду занаш бо буду бунёд,  

Ҳаме оянд або ӯ хурраму шод.  

                                                           
750 Яғмо – тороҷ, ғорат 
751 Сиҳи сарв – қомати рост 
752 Тақрир – баён додан 
753 Асҳоб – соҳиб 



354 

 

Бифармуд он гаҳе фахри суворон,  

Ба пирони сипоҳ -он номдорон.  

 

Бидонетон, ки аз Мидён ҳамин дам,  

Шуъайби пурхирад, пири муқаддам.  

 

Расидан хоҳад аз роҳ ин замон зуд,  

Ба лашкаргоҳ ҳаме ояд чун дуд.  

 

Ва дигар аҳли байтам бо ду фарзанд,  

Бихоҳанд омадан бо он хирадманд.  

 

Калими мӯҳтарам, шери сарафроз,  

Чу бо пирони  худ баргуфташ он роз.  

 

Дар он дам қосиде 754 аз роҳ шитобон,  

Расиду гуфт: «Аё хуршеди тобон!  

 

Ҳамин дам мерасад Шуъайб аз роҳ,  

Або ду нури чашмат бо Сипороҳ.  

 

Ба по бархост Калим, он сарви маҳруй,  

Бо шодӣ ҳамчу сарве бар лаби ҷӯй.  

 

Ба истиқбол рафт аз хайма берун,  

Бирафтанд аз паяш пирону Ҳорун.  

 

Набӣ чун бар ҳади лашкар расидаш,  

Хару бори Шуъайб аз дур дидаш.  

 

Ки меомад фаровон аспу уштур,  

Зи неъмат пуштҳошон ҷумлагӣ пур.  

 

 

                                                           
754 Қосид – элчӣ, миёнрав 
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Ва дигар гӯсфанду гови бисёр,  

Абошон галаҳо берун зи ушмор.  

 

Ба мӯъҷиз пири нобино хабар ёфт,  

Ки пайғамбар ба истиқбол биштофт.  

 

Дурӯя номдорон раҳ буриданд,  

Чу андар танги якдигар расиданд.  
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Расидани 755 Шуъайб  

ва Калимуллоҳ бо якдигар  

 
 

 

 

Фуруд 756 омад Шуъайб аз пушти маркаб,  

Асо дар мушту андар пои кавкаб 757.  

 

Набӣ аз раҳ хиромон пеш рафташ,  

Кушодаш дасту андар бар гирифташ.  

 

Гирифтанд ҳар ду якдигар дар оғӯш,  

Бизад аз шавқшон хун дар ҷигар ҷӯш.  

 

Набиро, чунки фарзандон бидиданд,  

Ба ҷои по ба сар пешаш давиданд.  

 

Бикарданд саҷда, сар пешаш ниҳоданд,  

Пас он гаҳ дасту пояш бӯса доданд.  

 

Набишон ҳар дуро рухсора бӯсид,  

Зи ранҷи роҳшон он гаҳ бипурсид.  

 

Сарону сарварону Ҳуру Ҳорун,  

Надову Авиҳу  Еҳӯшаъи Нун.  

 

Абулозору Итомору Ёир,  

Авидону Колев, Элдоду Мокир.  

                                                           
755 Расидан – во хӯрдан 
756 Фуруд/фурӯд – паст,зер 
757 Кавкаб – ситора  
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Якояк ҷумла шон дар бар гирифтанд,  

Пас он гаҳшон сано бар ҷон бигуфтанд.  

 

Зи васли он сарон дилшоду хуррам,  

Шуданд он пурдилон аз бешу аз кам.  

 

Зи шодӣ чеҳраҳо чун гул бикарданд,  

Суҷуди 758 Қодири бечун бикарданд.  

 

Ки чун шон ногаҳе бо ҳам расонид,  

Зи ҷоми васли шон шонро чашонид.  

 

Зи душман он ба роҳ андар ниҳон кард,  

Чу нуре шон, ки бо ҳамшон аён кард.  

 

Або бобою фарзандону ёрон,  

Равон шуд он шаҳи чобуксаворон.  

 

Зи раҳ бар сӯи лашкар боз гардид,  

Ба пири пурхирад ҳамроз гардид.  

 

Хиромон шуд чунон то хиргаҳи хеш,  

Далерон бо набӣ шод аз пасу пеш.  

 

Даме дар пеши хиргоҳ 759 истодаш,  

Пас он гаҳ лутфи ширин баркушодаш.  

 

Ки «Дастуре 760 бидодамтон равона,  

Шавед, эй сарварон, бар сӯи хона!»  

 

Чу ёронро набӣ дастур фармуд,  

Ба фармонаш шуданд аз пурдилон зуд.  

 

                                                           
758  Суҷуд– саҷда кардан, таъзим  
759  Хиргоҳ/харгаҳ – манзил 
760 Дастур – рухсат, иҷозат 
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Ба хиргоҳ он гаҳе дар шуд хирадманд,  

Або хешони хешу пиру фарзанд.  

 

Пас он гаҳ  бар Шуъайб-он пири айём,  

Кушодаш роз зи аввал то ба ҳангом.  

 

Зи баҳру қаҳру ҳарбу фатҳу ферӯз,  

Бар ӯ бархонд як сар он дилафрӯз.  

 

Шуъайби пурхирад з -онҳо аҷаб монд,  

Басе бар сунъи Қодир 761 офарин хонд.  

 

Набӣ мегуфту  саддақ ӯ ҳамезад,  

Шуъайби номвар ал  Ҳақ  ҳаме зад.  

 

Буданд бо ҳам чунон то шаб даромад,  

Ҷаҳон дар ҷомаи мотам баромад.  

 

Сиёҳӣ рӯи гетиро бипӯшид,  

Сияҳ деви замон аз ҷо хурӯшид.  

 

Гирифташ теғи заҳролуд дар мушт,  

Ба ҳар зарбат, ки зад, деве чу худ кушт.  

 

Чу шаб бигзашту омад рӯз дар даст,  

Шаҳи ховар дигар дар тахт биншаст.  

 

Ҷаҳонро равнақе аз нав бидид ӯ,  

Зи нав тоҷи шаҳӣ бар сар ниҳод ӯ.  

 

Алам боло кашид аз сӯи ховар,  

Ҷаҳон бигрифташ аз фармони Довар .  

 

Зи авҷи гумбази ахзар  бирухшид,  

Зи файзи нури худ ҳар сӯ бубахшид.  

 

 

                                                           
761 Сунъи Қодир – эҷодӣ Раҳнамо  
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Қурбон кардани Шуъайб  

ба даргоҳи Ҳақтаоло. 

 
 

 

 

Шуъайб аз гӯсфанду гов якчанд,  

Гузидаш баҳри қурбони Худованд.  

 

Чу пири пурхирад, огоҳи асрор,  

Забиҳат 762 бар гузидаш баҳри Ҷаббор .  

 

Равон гашт он гаҳе бар ҷониби тур ,  

Бибурд он надру қурбон баҳри ғафур 763.  

 

Чу бар шуд бар фарози тур  боло,  

Шуъайби пурхирад, болои Элло 764.  

 

Бикард он чорпоёнро ҷумла қурбон,  

Забиҳат сар ба сар аз баҳри субҳон.  

 

Шуъайб аз шуғли қурбон чун бупардохт,  

Суҷуди 765 Ҳақ  бикарду азми раҳ сохт.  

 

Фирӯз омад зи боло шоду хуррам,  

Зи рӯяш шӯъла мезад нури акрам.  

 

 

                                                           
762 Забиҳат – бахшиш, ато додан  
763 Ғафур – бахшоянда 
764 Элло – ҷои қурбонбарорӣ  
765 Суҷуд – саҷда 
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Дигар раҳ гӯсфанду гови бисёр,  

Ба ҳиммат баргузидаш пири ҳушёр.  

 

Бикушташ ҷумларо андар замон зуд,  

Пас он гаҳ бар ғуломон пир фармуд:  

 

«Ки беруни сипоҳу хайлу анбӯҳ,  

Ба пои тур, андар домани кӯҳ.  

 

Кунетон боргоҳе чанд бар пой,  

Муҳаббат неҳ, вале маҷмӯа 766 як ҷой!»  

 

Чу аз сарвар шунидаш он ғуломон,  

Фаровон чодару хиргоҳу айвон.  

 

Бикарданд дар замона берун зи лашкар,  

Ба он ҷое, ки фармон дод сарвар.  

 

Ба гардун боргоҳҳо бар кашиданд,  

Ба гирдаш соябонҳо дар кашиданд.  

 

Фаровон хаймаю хиргоҳ бар  ҳам,  

Заданд бар домани он кӯҳ дардам.  

 

Ғуломон чун ки ин тартиб карданд,  

Хабар он гоҳ сӯи хоҷа бурданд.  

 

Ки «Аз тартиб кардан во раҳидем,  

Ба ҳомун боргоҳҳо бар кашидем.  

 

Шуъайби номвар аз неъмату нон,  

Фаровон соз додаш суфраю 767 хон 768.  

 

                                                           
766 Маҷмӯа – асар 
767 Суфра – дастархон 
768 Хон – дастархони пур аз таъоми гуногун  
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Ҳама пирону сардорони  ъэбар,  

Ба меҳмон бурд он гаҳ пири сарвар.  

 

Тамоматро 769 бикард ӯ меҳмонӣ,  

Чунон бояд, ки бошад мизабонӣ 770.  

 

На чандон нeшу неъматҳои бисёр,  

Кашидаш баҳри шон он пири диндор.  

 

Ки ӯро кас тавонад шаҳр додан?  

Ва ё дар васфи ӯ лаб бар кушодан?  

 

Шуъайб аз мизабонӣ чун бупардохт,  

Бани Яъқубиёнро ҷумла бинвохт.  

 

Аз он ҳолат баромад як шабу рӯз,  

Шуъайби пурхирад, бо фатҳу фирӯз.  

 

Берун омад зи хиргаҳ бомдодон,  

Бадар бар номвар биншаст шодон.  

 

Калимуллоҳ ба сӯи пири сарвар,  

Равон гашт он сарафрози ҳунарвар.  

 

Ба  думболаш далерон рӯ ниҳоданд,  

Набӣ биншасту боқӣ истоданд ».  

 

Калим  он гаҳ бипурсидаш, ки «Чунӣ?  

Мабодо давлататро сарнагунӣ 771! 

 

Бимонӣ то бувад хуршедро нур,  

Ба ҳар ҳолат нигаҳбон бод ғафур ».  

 

                                                           
769 Тамомат – ҳамаро 
770 Мизабонӣ/мизбонӣ – меҳмондорӣ 
771 Сарнагунӣ – воҷгунӣ, чаппа будан  
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Насиҳат кардани Шуъайб  

Мусоолоҳ 772 алсаломро  

 
 

 

 

Шуъайбаш гуфт: «Аё хуршеди даврон ,  

Амини мӯҳтарам, нури ҷаҳонбон!  

 

Мабодо холӣ аз ҳуснат замона,  

Бимонӣ баҳри уммат ҷовидона.  

 

Зи рӯят дур бодо чашми бадхоҳ,  

Худоят ҳофиз 773 андар гоҳу бегоҳ.  

 

Кунун хоҳам туро як панд додан,  

Зи фармонам ба ту розе кушодан.  

 

Ту андар заҳмати 774 пайваста ҳар рӯз,  

Зи қавмони худ, эй сарви дилафрӯз!  

 

Ҳар он шуғле, ки доранд аз каму беш,  

Сипоҳат, ҷумла он султону дарвеш.  

 

Ба ғайр аз ту касе дигар мар он роз,  

Напурсад, эй хирадманди сарафроз!   

 

Ҳаме бинам, зи кони раҳмати ту,  

Чаро бояд чунин дар заҳмати ту?  

                                                           
772 Мусоолоҳ – Мусо пайғамбар  
773 Ҳофиз – ҳифзкунанда, нигоҳдоранда  
774 Заҳмат – ранҷ, азоб, озор  
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Зи ман акнун ту ин асрор бишнав!  

Супурдам ҳ -он, бар ин гуфтор биғрав!  

 

Гузин  кун сарвароне чанд дар ин кор,  

Зи қавмонат хирадмандону ҳушёр.  

 

Бар эшон ҳар яке даҳ мард биспор,  

Бикун қисми сипоҳатро падидор .  

 

Дигар з -он даҳ, ки бар  сад ҳукм ронанд,  

Ба ҳам биспоршон, то дарнамонанд.  

 

Сада чун карда бошӣ бо тамомат,  

Калими муҳташам, кони каромат.  

 

Яке кун з -он сад даҳ раҳ дигар бор,  

Ҳазорон баргузин гурдони сардор.  

 

В-аз эшон боз даҳ -ро як туман 775 соз,  

Бар эшон мир 776 кун пири сарафроз.  

 

Сипоҳат чун бигардад қисми як сар,  

Падид ояд булуки ҷумла лашкар.  

 

Ҳар он коре, ки шон мушкил набошад,  

К-аз он бо рағмашон дар дил набошад.  

 

Ба пеши якдигар онро бароранд,  

Ба ҳар чизе туро заҳмат наоранд.  

 

Чу аз доно набӣ он роз бишнид,  

Писанд омад варо, қавлаш 777 писандид.  

                                                           
775 Туман – раҳбар, сардор 
776 Мир – амир 
777 Қавл – сухан, гуфтор 
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Калим  он муқтадои 778 баҳри исмат,  

Ҳам  андар дам сипоҳро кард қисмат.  

 

Муҳайё кард кори умматонро,  

Ба ҳам биспурд пас пиру ҷавонро.  

 

Набӣ аз зарбу қисмат чун бупардохт,  

Биомад, он гаҳе бо пир дарсохт ».  

 

Баромад чун аз он кирдор якчанд,  

Шуъайбаш гуфт: «Аё, бугзида фарзанд!  

 

Бихоҳам рафт сӯи маскани хеш,  

Кӣ донад бинамат, гӯӣ аз ин беш.  

 

Ту боқӣ мон, ки ман гаштам равона,  

Бимонад номи некат ҷовидона! » 

 

Бигуфт ину берун омад зи хиргоҳ,  

Видояш карду рух бинҳод дар роҳ.  

 

Нишаст ӯ бар сатури ханги раҳвор,  

Сипарсунбе латифу бодрафтор.  

 

Сипоҳ андар паи сарвар ба таъҷил,  

Видояш раҳ бурун рафтанд як мил.  

 

Чу лахте дар видояш дар биёбон,  

Буриданд раҳ або Мусои Имрон.  

 

Шуъайби номвар лашкар бигардонд,  

Басе бар ҷони эшон офарин хонд.  

 

 

                                                           
778 Муқтадо – он кӣ ба вай иқтидо ва пайравӣ мекунанд  
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Чу эшонро видое кард, баргашт,  

Фарас барканду рӯ бинҳод дар дашт.  

 

Ғуломон дар паяш раҳ баргирифтанд,  

Або сарвар раҳи кишвар гирифтанд.  

 

Набӣ бо умматонаш бозгаштанд,  

Ба ҳиҷрони Шуъайб ҳамроз гаштанд.  

 

Аз ӯ ҳар лаҳза шон меомаде ёд,  

Заданде аз фироқаш оҳу фарьёд.  
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Хитоб кардани Калимуллоҳ 

 аз Ҳақтаоло779 сӯйи бани Яъқуб 

 
 

 

 

Гузашт он моҳи ияр, чун баромад,  

Муборак моҳи сиван чун даромад.  

 

Набӣ бо умматонаш ҷумла яксар,  

Равон гаштанд саҳаргаҳ ҳамчу озар.  

 

Аз он манзил шуданд зудӣ равона,  

Набӣ бо он  сипоҳи  бекарона.  

 

Ба сӯи дашти Синай пурдилон тез,  

Ба рафтанд тез, ҳамчун боди шабхез.  

 

Ба дашт андар чу лахте раҳ буриданд,  

Ба пои кӯҳи тур  андар расиданд.  

 

Фуруз омад сипоҳ аз амри субҳон,  

Ба гирдогирди тур  андар биёбон.  

 

Фарози тур  саҳар Муси равон шуд,  

Дар он баҳри муҳити 780 бекарон шуд.  

 

Нидо омад, ки ё фарзанди Имрон!  

Манам дорандаи нӯҳ чархи гардон!  

 

                                                           
779 Ҳақтаоло – парвардигор  
780 Баҳри муҳит – уқъёнус 
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Паёмам 781 бар ба сӯи умматонат,  

Бар он номварон бикшо зубонат.  

 

Бар эшон гӯ, ки «ё қавмони диндор,  

Бидонетон, чунин фармуд Ҷаббор! 

 

Ба  сунъу қудрат овардам ба берун,  

Шуморо ман зи Миср аз чанги Фиръун.  

 

Ба қаҳҳории хешам қаҳр кардам,  

Ба баҳраш бо сипоҳ андар супурдам.  

 

Фарози пушти симурғони раҳмат,  

Нигаҳтон доштам з -он мавҷу заҳмат.  

 

Ба берун оваридамтон зи дарё,  

Бикардамтон чунон роҳе муҳайё.  

 

Амолиқ сипоҳашро ба хорӣ,  

Ба чанг андар супурдамтон ба зорӣ.  

 

Чу шалғам шон бипечидет бар ҳам,  

Туҳӣ кардед аз эшон рӯи олам.  

 

Кунун гар шартҳоям гӯш доранд,  

Сар аз фармону амрам бар надоранд.  

 

Сарафрозӣ диҳамшон дар замона,  

Набошад давлати шонро карона.  

 

Бувад доим саодат ёри эшон,  

Нагардонам ба оламшон парешон!»  

 

 

                                                           
781 Паём – хабар 
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Нидои Ҳақ  Калимуллоҳ чу бишнид,  

Суҷуде карду хоки раҳ бибӯсид.  

 

Равон гардид аз он ҷо сӯи хона,  

Калими мӯҳтарам, шоҳи замона.  

 

Фуруз омад, сипаҳро назди худ хонд,  

Хитоби Ҳақ  саросар пеши шон монд.  

 

Чу он авлоди Яъқуби сарафроз,  

Шуниданд, он азизон рози авроз.  

 

Чу гул аз бори шодӣ баршукуфтанд,  

Набиро он гаҳе якбора гуфтанд:  

 

«Ки бошад сар бигардонад зи Довар? 

Магар набвад варо иқболи ёвар?  

 

Ҳама фармонҳо бар ҷо биёрем,  

Сар аз  фармону амраш бар надорем.  

 

Набӣ чун умматонаш якзабон дид,  

Ба сӯи тур  саҳаргоҳ боз гардид.  

 

Фарози тур  дар даргоҳи Ҷаббор ,  

Ба боло бар шуд он хуршед рухсор.  
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Хитоб андар хос 782  

гардонидан бани Яъқубро  
 

 

 

 

 

Нидо омад, ки Мусо боз рав зуд,  

Ба қавмонат бигӯ: «Ҷаббор  фармуд ,  

 

Ки яксар ҷомаҳотонро бишӯед,  

Ба гирди ҷома хоби худ мапӯед.  

 

Ду рӯз андар паи тартиб кардан,  

Шуморо ҷазм 783 бояд тиб 784 кардан.  

 

Ҳама тартибҳои худ бисозед,  

Дуруни якдигарро во навозед.  

 

Дурӯза чунки шон ин карда бошанд,  

Хитобамро ба ҷой оварда бошанд.  

 

Сеюмин рӯз аз субҳ бомдодон,  

Биёваршон ба пои тур  шодон.  

 

Ҷавону кӯдаку пиру зану мард,  

Мамон бар ҷояшон боқӣ, яке мард.  

 

Барорам тираабре бар сари тур ,  

Дурунаш даршавад, чун дар қамар нур.  

 

                                                           
782 Хос – пок, тоза 
783 Ҷазм – бовар, қатъият 
784 Тиб – покӣ, покизагӣ 
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Дароям бо ту гуфт орам ба парвоз,  

Хитобам бишнавад ин қавму овоз.  

 

Биёрад бо ту имон ҷовидона,  

Намонадшон дигар дар дил баҳона.  

 

Вале бояд з-он қавмони анбӯҳ 785,  

Аз эшон кас наёзад даст дар кӯҳ .  

 

Наояд ногаҳоне кас дар он пеш,  

На кӯҳену на аз султону дарвеш.  

 

Агар ногаҳ кас аз ҷо даст ёзад,  

Ҳақиқат дон, ки дардам сар бибозад.  

 

Бигардад сангсору тирборон,  

Ба по истода андар ҷамъи ёрон.  

 

Наҷумбад кас, ки то овози шофор,  

Барояд аз дами он абру кӯҳсор.  

 

Ки хосаст ин сӯ рӯзу хоси хосон,  

Бигӯ то  з-ӯ шавад қавмат ҳаросон 786».  

 

Ба гӯши ҷон чу бишнид он зи маъбуд,  

Калими муҳтарам, шаҳбози  мавҷуд.  

 

Набӣ гуфто, дигар бор: «Эй Худованд,  

Қадиму сонеу бе ёру пайванд!  

 

Хитобат бар бани Яъқуб як сар,  

Кушодам, гуфтам, эй халлоқи Акбар! 

 

 

                                                           
785 Қавмони анбӯҳ – қавмони бешумор 
786 Ҳаросон – тарсон 
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Ҳама фармону амратро ба як бор,  

Бикардандаш қабул он қавми диндор.  

 

Чу Муси з-он сухан гуфтан бупардохт,  

Замин бӯсиду ҳоле азми раҳ сохт.  

 

Биомад сӯи лашкаргоҳи худ боз,  

Зи рӯяш нури Ҳақ  мекард парвоз.  

 

Набӣ бар ҷумла ёрон рози субҳон,  

Кушоду гуфташ он сархайли даврон.  

 

Ҳар он чизе, ки Ҳақ  фамуда будаш,  

Бар эшон ҷумла як  сар бар кушудаш.  

 

Чу аз ӯ розу фармони ҷаҳонбон,  

Шуниданд он сарони бандафармон.  

 

Муроди шери Ҳақ  дардам биҷустанд,  

Тамомат ҷомаҳои худ бишустанд.  

 

Бар ороид эшонро тамомат,  

Калим, он шофеӣ 787 рӯзи қиёмат.  

 

Дурӯза ҷумлашон тартиб карданд,  

Ҳама фармони пайғамбар бибурданд.  

 

Набӣ он гаҳ ба пои тур  ҳад 788 баст,  

Ки то бар кӯҳ наёзад ҳеҷ кас даст.  

 

Чу бигзашт он ду рӯз,  омад сеюм рӯз,  

Чу хандон шуд сабоҳи гетиафрeз.  

 

 

                                                           
787 Шофеӣ – қаноатбахшӣ, рост  
788 Ҳад – муҷозот кардан мувофиқи қонуну шариат  
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Фарози тур  бар аз амри акрам,  

Баромад тираабри тунд маҳкам.  
 

Калимуллоҳ берун омад зи хиргоҳ,  

Шуда ҳайрон зи рӯяш зӯҳраю Моҳ.  
 

Ба пешаш ҷамъ гардонд умматонаш,  

Бикарданд офарин бар ҷисму ҷонаш.  
 

Зи тифлу пиру марду зан ба як бор,  

Бар ӯ гирд омаданд он қавми дидор.  
 

Або уммат набӣ дар ҷониби тур ,  

Равон шуд, аз рухаш тобон шуда нур.  
 

Ба пои кӯҳ ба истиқболшон пеш,  

Бибурд шонро саросар аз каму беш.  
 

Дурун аз ҳад ба эшон ҷойгаҳ баст,  

Ситонид умматонро даст бар даст ».  
 

Набӣ гуфто: «Шумо бояд, ки дидор,  

Бинед имрӯз аз ҳукми ҷаҳондор.  
 

Баромад наърае з -он абри воло,  

Ки «Ё Мусо баро бар тур  боло!» 

 

Чу пайғамбар нидо аз абр бишнид,  

Чу гул бишкуфта шуд, бар ҷо бихандид.  

 

Хиромон бар фарози тур  бар шуд,  

Ба баҳри ломакон озода дар шуд.  

 

Чу ӯ бар шуд, фуруз омад дар он дам,  

Фарози кӯҳ виқори 789 нури акрам.  

 

                                                           
789 Виқор – вазнинӣ, гаронборӣ 
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Танӯри оташин з -он абри дурбор,  

Ба зер омад бишуд бар кӯҳ тайёр.  

 

Калимуллоҳ дар он оташ ниҳон шуд,  

Зи сар то по ҳамон дам ӯ забон шуд.  

 

Пас он гаҳ тирадуде ҳавл аз он нор,  

Баромад, кардаш оташ нопадидор.  

 

Чунон дуд аз дамаш бар шуд зи ногоҳ,  

Ки шуд хуршедро гум бар фалак роҳ.  

 

Чунон дуде, ки кас дардам бисӯзад,  

Миёншон ҳавл норе барфурӯзад.  

 

Баромад ҳою ҳуйи ошиқона,  

Миёни Қодиру шоҳи шабона.  

 

Хитоби кирдигор омад ба парвоз,  

Калими Ҳақ  бикардаш гӯшу ҷон воз.  

 

Бипурсидаш Калиму Ҳақ  ҷувобаш,  

Бидоде тезу сӯзон ҳамчу оташ.  

 

Ҳама қавмаш нидои Ҳақ  шуниданд,  

Чу мурғи нимабисмил метапиданд.  

 

Ба ларз омад дарахту кӯҳу ҳомун,  

Зи ҳайбат об мегардид або хун.  

 

Шунид он номдорон ҷумла ҳайрон,  

Зи нав яксар биоварданд имон.  

 

Нидо омад дар он ҳолат зи Ҷаббор ,  

Ки «Ё Мусо равон шав, роҳ бардор!  
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Бигардон хос кӯҳенони моро,  

Ки қавме шӯху тунданд ошкоро.  

 

Зи кӯҳенону боқӣ ҳар кӣ дар пеш,  

Биояд зуд, дарбозад сари хеш!»  

 

Калимуллаҳ бигуфт: «Эй ҳайи ҷовед,  

Нагардад кас зи даргоҳи ту навмед».  

 

Аз ин ҷо чун раҳи ҳазрат гирифтам,  

Супориш кардаму бо шон бигуфтам.  

 

Ки кас з-он доира дар пеш наояд,  

Ва гар ояд, яқин аз по дарояд.  

 

Дигар бора бар ӯ фармуд Довар ,  

«Бирав Ҳорунро бо худ биёвар!»  

 

Калим  инро шунид, дардам равон шуд,  

Фуруз омад, ба назди умматон шуд.  

 

Кӯҳенонро супориш кард бисёр,  

Ки «Ё Хосону мақбулони Ҷаббор .  

 

Набошад ҳону-ҳон ,  шӯхӣ намоед,  

Зи ҷони худ ҳам андар дам бароед.  

 

Агар як чом 790 раҳ бар пеш тозед,  

Сари худро дар он шӯхӣ бубозед.  

 

Чу баргуфт ин, гирифташ дасти Ҳорун,  

Зи ҷамъи уммат овардаш ба берун.  

 

 

                                                           
790 Чом – пасу–пеш 
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Бибурдаш бар фарози Тури Сино,  

Ба амри холиқи Дайёну бино.  

 

Шуданд андар миёни абри тира,  

Бишуд Яъқубиёнро дида хира ».  
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Хитоби Ҳақтаоло ба Мусо 

 алайҳиссалом дар боби ашар791  

оёт792 «Асерет диброт» 

«Даҳ гуфтори Худованд» 
 

 

 

 

 

Хитоб омад: «Калимо, ашр оёт,  

Ки ҳаст он ибтидои асли Таврот.  

 

Ду гӯшу чашму ҷонат баркушо ҳин 793,  

Дуре 794 меборамат, чун дона барчин.  

 

Манам он Сонеъи пайдою пинҳон,  

Манам парвардигори инсу 795 ҳайвон.  

 

Манам халлоқи махлуқоти офоқ,  

Манам дорандаи афлоку нӯҳ тоқ.  

 

Манам  чашму чироғу моҳу хуршед,  

Манам  авфу гуноҳи биму умед.  

 

Баровардам шуморо ман ба берун,  

Зи Миср аз бандагии пеши Фиръун.  

 

                                                           
791 Ашар – Даҳ гуфтор, даҳ 
792 Оёт–»Асерет диброт», «Даҳ гуфтори Худованд»  барои 

      инсону бани яҳудиён 
793 Ҳин – ана, инак, огоҳ бош, эҳтиёт шав! 
794 Дур – марворид 
795 Инсу – инсон 
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Дуюм бояд, ки ҳ -он гумраҳ набошед,  

Ба ваҳдагиятам некӯ шиносед.  

 

Ба моҳу офтобу чарху сайёр,  

Набандед дил  ба маъбудони паргор.  

 

Ба ҷуз ман Қодиру фарёдрасро,  

Дигар саҷда набояд бурд касро.  

 

Манам вохид яке дар буду нобуд,  

Манам ҳайи 796 қадиму фарду маъбуд.  

 

Сеюм бар номи ман беҳуда савганд ,  

Нашояд хӯрд, аё пири хирадманд.  

 

Ки то бисёр гардеду б уруманд,  

Бубинед аз худу фарзанду фарзанд.  

 

Ҷаҳонтон ҷумла дар фармон дарояд,  

Зи мантон ҷумлагӣ ҳоҷат барояд.  

 

Ба гетӣ дар бигардетон сарафроз,  

Бувад фархундатон анҷому оғоз.  

 

Чаҳорум рӯзи шанберо хиромӣ,  

Бувад доштан варо дар шодкомӣ.  

 

Ки дар шаш рӯз ман ин ҷумла олам,  

Ба қудрат офаридам шоду хуррам.  

 

Ба рӯзи ҳафтумин ором додам,  

Дари шодӣ ба олам баркушодам.  

 

 

                                                           
796 Ҳай – ҳастам 
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Зану фарзанду хизматгору ҳайвон,  

Ғулому бандаю озоду меҳмон.  

 

Гузоритон набояд буд дар кор »,  

Бар эшон гӯ: «Чунин фармуд Ҷаббор .  

 

Нашояд ҳеҷ дар вай оташ афрӯхт,  

Ба ноаҳлону аҳлон гетӣ барсӯхт.  

 

Муаззам рӯзи шанбе хоси хосаст,  

Сипосу797 ҳамди шанбе бе қиёс аст.  

 

Хитоби панҷумин фармуд Ҷаббор ,  

Ки мому798 бобро 799 иззат нигаҳ дор.  

 

Ки то бисёр дар гетӣ бимонед,  

Ба иззу нозу давлат комронед.  

 

Нагардетон зи давлат сарнагунсор,  

Бимонетон ба олам қарни 800 бисёр.  

 

Ба ҳазрат низ рӯй испед бошед,  

Ба рух тобанда чун хуршед бошед.  
 

Шашум бояд, ки хуни кас марезед,  

Ба якдигар  на бо ҳам бар ситезед.  
 

Ки ҳар к -ӯ хун бирезад охири кор,  

Бигардад дар қасоси он гирифтор.  
 

Бигардад рӯсияҳ дар рӯзи маҳшар 801,  

Ватан бошад  варо дар нору озар.  

                                                           
797 Сипос – ҳамду сано 
798 Мом – модар 
799 Боб – падар 
800 Қарн – муддати бисёр  
801 Маҳшар – рӯзи қиёмат 
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Нашояд ҳ-он бидон озурд касро,  

Дар ин роҳ андарун мӯру магасро.  

 

Нидои ҳафтумин фармуд зинҳор,  

Ки аз нории зино 802,  эй қавми диндор.  

 

Нигаҳ доред худро то тавонед,  

Ҳавое 803 з-ин намат 804 дар дил маронед.  

 

Ки з-он сӯзонда тар оташ набошад,  

Чун он чизе барам нохуш набошад.  

 

Дари кас ҳар касе кӯбад, дарашро,  

Бикӯбанду бикӯбанд ҳамсарашро ».  

 

Хитоби ҳаштумин бо вай бифармуд:  

«Ба чизи кас набошед дида бикшуд.  

 

Зи молу неъмату аҷноси мардум,  

Бупарҳезед аз онҳо чун зи каждум.  

 

Ки аз дуздӣ бадтар коре набошад,  

Бадтар з -он кор кирдоре набошад.  

 

Ки ногаҳ бингарӣ аз бар дарояд,  

Ба зар бозӣ кунад, аз сар барояд.  

 

Нӯҳум дар ростӣ номи бароред,  

Ҳисобу гуфти каҷ дар дил маёред.  

 

Гувоҳи дар ҳақи мардум ба ботил,  

Нашояд додан, эй хуршеди комил!  

 

                                                           
802 Нори зино – хуфтухоби беникоҳи зану мард  
803 Ҳаво – майлу ҳавас, орзу 
804 Намат – тарзу равиш 
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Касе к-ӯ ростӣ кӯшад бимонад,  

Басо коме, ки дар гетӣ биронад.  

 

Хилоф 805 он, к-ӯ диҳад бо кас гувоҳӣ,  

Бигирад рӯзгораш з -ӯ табоҳӣ.  

 

Даҳум бар кас ҳасад бурдан нашояд,  

Ки ҳасуд зуд -зуд аз по дарояд.  

 

Ба молу аврату 806 афзоли кас чашм,  

Маяндозед, то айём дар хашм.  

 

Нагардад бо шумо аз ногаҳоне,  

Дар ӯ дигар наёбетон амоне.  

 

Бипӯшетон зи чизи халқ дида,  

Зи гову хар, канизе ҳам банда.  

 

Чу даҳ оят 807 бар ӯ Қодир  фурӯ хонд,  

Хирад дар кори ӯ ҳайрон фурӯ монд ».  

 

Ва з-он ҷониб зи дур истода Ҳорун,  

Ҳама ҷон гашта аз худ рафта берун.  

 

Шароби ваҳдати Ҳақ  нӯш карда,  

Хитоби Ҳақ  саросар гӯш карда.  

 

Зи ҳар ҷониб равон аз абри дурбор,  

Баромад ногаҳоне бонги шӯфор.  

 

Ҳаме ғурриду мезад наъра ҳар дам,  

Дили он абри тар аз ҳукми акрам.  

 

                                                           
805 Хилоф – зид, зидият, муқобилӣ  
806 Аврат – молу мулк 
807 Даҳ оят –  даҳ гуфтори Худованд  
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Чироқу машъала з -он абр бисёр,  

Падид омад басе аз амри Ҷаббор .  

 

Бани Яъқубиён онҳо бидиданд,  

Ба гӯши хеш яксар чун шуниданд.  

 

Тамомат ҷумла ларзиданд дар ҷой,  

Вале нанҳод аз эшон кас берун пой.  
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Боз гардидани Мусо ва Ҳорун 

аз Ҳазрати Ҳақ808 ба сӯи уммат 
 

 

 

 

 

Набӣ аз ҳою ҳӯйи 809 Ҳақ  чу пардохт ,  

Замин бӯсиду зудӣ азми раҳ сохт.  

 

Бари Ҳорун биомад он накӯрой,  

Пас он гаҳ аз фарози Тури Синой.  

 

Сӯи пастӣ бирафтанд он ду сарвар,  

Дар оварданд рӯ бар сӯи лашкар.  

 

Бани Яъқубиён-шон чун бидиданд,  

Зи ҳайбат ҷумла бар худ метапиданд.  

 

Ба Мусо ҷумла гуфтанд: «Эй худованд,  

Бикун лутфу бинеҳ бар ҷони мо банд.  

 

Дарояд гар нидо бо мо дар овоз,  

Кунад мон ҷон зи танҳо ҷумла парвоз ».  

 

Бар эшон гуфт Мусо: «Сунъ дидед?  

Хитоби Ҳақ  ҳама яксар шунидед?  

 

Бидонетон худоро поку Довар ,  

Фурӯзонандаи шамси мунаввар.  

                                                           
808 Ҳазрати Ҳақ – Худои якка ягона  
809 Ҳою ҳӯй – зуд–зуд, бо шитоб! 
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Раҳим аст ӯю Раҳмонасту Саттор,  

Алим аст ӯю Алом асту қаҳҳор 810».  

 

Бигуфт ину дигар бар тур  бар шуд,  

Ба ҳазратгоҳи ҳайи додгар шуд.  

 

Ба ҷои хеш дигар бора истод,   

Ду гуши дида бар асрор бикшод.  

 

Хитоб омад, ки «Ё Мусои Имрон,  

Калими мӯҳташам ,  хуршеди даврон.  

 

Бигӯ бо умматони худ саросар,  

Ки сунъамро бидидед аз баробар.  

 

Шунидетон хитобу гӯш кардед,  

Зи роҳи Ҳақ  нахоҳе ҳ-он бозгардед.  

 

Набошад ҳону ҳон гардед гумроҳ,  

Бигардед он гаҳе бар коми бадхоҳ.  

 

Ба маъбудони ботил дил набандед,  

Магирёнед худро, то худ бихандед.  

 

Набояд сахт маъбуд аз зару сим,  

Зи баҳрам ҷуз мусаллеҳгоҳи таъзим.  

 

Зи гил баҳрам мусаллаҳ гар бисозед,  

Ба тоат карданам сар  барфарозед.  

 

Вале бояд, ки аз санги бурида,  

Насозетон, бувад хоро гузида.  

 

 

                                                           
810 Қаҳҳор – сахтгир, хашмовар  
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Кунетон гӯспанду гов қурбон,  

Дар он мазбаҳ 811 дурун, эй пури Имрон!  

 

Бувад нозиру 812 қурбон баҳри ман хос,  

Бинеҳ бар қавми худ ин расму ихлос!»  

 

Чу он рози ниҳон бишнид аз Ҳақ ,  

Набӣ берун кашид аз баҳр заврақ 813.  

 

Замин бӯсиду рух бинҳод бар хок,  

Равон гашт он гаҳе он бандаи пок.  

 

Бирафт аз тур  сӯи умматонаш,  

Ба гуфтор оварид он гаҳ зубонаш.  

 

Хитоби Ҳақ  бар он ёрон баён кард,  

Бар эшон ҷумла он сирҳо аён кард.  

 

Ва з-он ҷо сӯи лашкаргоҳ рафтанд,  

Аз он ҳайбат басе  шабҳо нахуфтанд.  

 

Буданд он сунъҳоро ҷумла дида,  

Нидои Ҳақ  ба гӯшу ҷон шунида.  

 

Ба дунё дар нашуд касро мусаллам 814,  

Зи қавмони ҷаҳон аз бешу аз кам.  

 

Бидиданд ончунон нури ҳидоят,  

Зи авҷу мавҷи баҳри бениҳоят.  

 

Хитоби Қодири худро шуниданд,  

Сутуни оташ андар абр диданд.  

                                                           
811 Мазбаҳ – ҷои куштани қурбониҳо; кушишхона  
812 Нозир – нигоҳкунанда, назаркунанда  
813 Заврақ – қаиқ, киштии хурд  
814 Мусаллам – таслимшуда, тобеъшуда  
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Забон даркаш ҳало 815 чун ғунча Шоҳин,  

Ду дасти  ҳиммататро баркушо ҳин 816! 

 

Маёр андар дурунат саҳму тарсе,  

Шафоат 817 хоҳӣ ҳасрат ҳаст Мусӣ.  

Калим  он баҳри илми ломакона,  

Шаҳу шаҳбози олӣ ошёна.  

 

Ҳазорон офарин ҳар дам зи Ҷаббор ,  

Бар арвоҳи Калим, он хуб гуфтор!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
815 Ҳало – дохил шав! офарин!  
816 Ҳин – шитоб кун, зуд  
817 Шафоат – ёрмандӣ талабидан 
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Хитоб дар бораи тарошида 

 тартиб кардани лавҳи зумрад818 

 
 

 

 

Чу шаб бигзашту рӯз омад падидор,  

Дигар бора нидо омад зи Додор .  

 

Ки «ё Мусо, Калимуллоҳ, расулам,  

Амини муқтадои 819  боусулам.  

 

Бирав,  бар кӯҳ, бар боло, фалон ҷой,  

Бубин ду лавҳи зумрад сабз бар пой.  

 

Бигир он лавҳҳоро, зуд битрош,  

Ба теша рӯяшонро хуб бихрош.  

 

Ашароётро 820 аз яди қудрат 821,  

Ба шон бинвисам, эй шаҳбози ҳазрат!  

 

Бувад пайваста он бо умматонат,  

Бимонад номи неки ҷовидонат.  

 

Зи амри Ҳақ  набӣ бар тур  бар шуд,  

Або он кӯҳи сабзи мӯътабар шуд.  

 

 
 

                                                           
818 Лавҳи зумрад – ду лавҳи гавҳар, ки дар он даҳ гуфтори  

      Худо навишта шудааст бо дасти Худо  
819 Амини муқтадо – вакиле кӣ бо вай иқтидо ва пайравӣ  

     мекунад 
820 Ашар оёт – даҳ гуфтори Худованд  
821 Яди қудрат – дасти Худо 
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Бидид аз зумрад ду лавҳи фитода,  

Зи бурқаъ 822 рӯи зебо бар кушода.  
 

Ҳаме зад шӯъла з -он ду лавҳ рухшон,  

Шуда ҳайрон зи аксаш сад бадахшон.  
 

Гирифт он лавҳҳо ӯ дар замон зуд,  

Тарошидаш набӣ аз амри маъбуд.  
 

Бар он оин 823,  ки Ҳақ  фармуда будаш,  

Намудодаш бар ӯ бинмуда будаш.  

 

Зи сози лавҳҳо чун боз пардохт,  

Ду лавҳро мӯҳтарам хубаш бипардохт.  

 

Гирифташ ҳар ду лавҳу шуд равона,  

Ба сӯи умматон он пири ягона.  

 

Набӣ чун бар сафи ёрон расидаш,  

Далерони сипаҳро ҷумла дидаш.  
 

Набиро чун бидиданд он далерон,  

Бар ӯ ҷамъ омаданд он наррашерон.  

 

Набӣ аз пеши ёрон роҳ дар пеш,  

Гирифту шуд равон бо хаймаи хеш.  

 

Сипаҳ андар паи  садри имомат,  

Бирафтанд он сарафрозон тамомат ».  

 

Бар эшон шери Ҳақ  асрор бикшуд,  

Ки: «Ҳақ бо ман бигуфту ин бифармуд.  

 

Ки ман Тавроти хосамро зи афлок,  

Фиристам баҳратон бар тахтаи хок.  
                                                           
822 Бурқаъ – чашмбанд, парда  
823 Оин – расму одат, қоидаву конун  
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Бувад Тавроти хосам ҷовидона,  

Бани Яъқубиёнро дар миёна ».  

 

Пас он гаҳ лавҳҳошон ҳар ду бинмуд,  

Чу диданд, ҷумлагӣ гаштанд хушнуд.  

 

Калимуллоҳ дигар навбат ба овоз,  

Даромад, кард бош он ваъда оғоз.  

 

Чунин гуфт: «Эй далерон, гӯш доред,  

Ба гуфтори ман андар ҳӯш доред!  

 

Бидонетону низ огоҳ бошед,  

Ба тоат ҷумла бо Оллоҳ бошед.  

 

Набошад ҳону ҳон  гумроҳ гардед,  

Ба кому хотири бадхоҳ гардед.  

 

Бурун з-ин раҳ ба нодонӣ битозед,  

Ба кирдори бад андар дас н -ёзед.  

 

Дурӯза чун ба коми дил бисозед,  

Сари хеш он  гаҳе дар вай бибозед.  

 

Зи шайтон хештанро гӯш доред,  

Зи тоат як замон сар барнаёред.  

 

Маро фармон чунин фармуд ғаффур,  

Баро бар лавҳҳо чил рӯз бар тур».  

 

«Кунун хоҳам шудан бар Тури Сино,  

Чиҳил рӯзам бихоҳам буд он ҷо.  

 

Бар ӯ бар донаи тоат буборам,  

Каломи хоси хосонро биёрам.  
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Шумо бояд, ки аз фармони Ҳорун,  

Наоретон яке тан сар ба берун!  

 

Дар ин муддат ҳаме бояд шабу рӯз,  

Ба тоат хешро доред фирӯз.  

 

Ки то аз Ҳазрати Ҳақ  боз гардам,  

Биёям бо Шумо ҳамроз гардам.  

 

Биёрам баҳратон Тавроти аъзам,  

Бубинетон атои фарди акрам” .  

 

Чу бар ёрон набӣ он вазъ 824 бархонд,  

Рухи тобандаро з -эшон бигардонд.  

 

Ба Ҳорун он гаҳе гуфт: «Эй хирадманд,  

Нигаҳ дор ин сипаҳро рӯзаке чанд.  

 

Ки то ман бар шавам бар қуллаи тур ,  

Ситонам асар оятро зи ғаффур.  

 

Барорам чиллаю 825 он гаҳ биёям,  

Атои Ҳақ  шуморо во намоям.  

 

Зи користони шон ғофил 826 набошӣ,  

Ки то дар дида охир хун напошӣ.  

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
824 Вазъ – аҳвол, ҳолат, вазъият  
825 Чилла– чилла, муддати чил рӯз 
826 Ғофил – бепарво, бехабар 
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Рафтани Каллимуллоҳ  

ва Йҳошуваъ 827 ба ҳазрати  

 Ҳақ ба овардани Таврот 828 
 

 

 

 

 

Чу биспурд умматонашро ба Ҳорун,  

Бигуфт он гаҳ, ки: «Эй Йӯшуваъи Нун.  

 

Биё бо ман, ки акнун ман бирафтам,  

Раҳи он баҳри бепоён гирифтам! » 

 

Набӣ ин гуфту дар зудӣ равон шуд,  

Ба дунболаш Йҳошуваъ давон шуд.  

 

Фарози тур  буррафтанд чун бод,  

Калими мӯҳташам, чун сарви озод.  

 

Йҳошуваъ паяш мерафт шодон,  

Шукуфта чун гуле дар бомдодон.  

 

Чу лахте баршуд ӯ дунболи сарвар,  

Биистод он гаҳе бар доира бар.  

 

Набӣ гуфташ: «Кунун бар ҷо биёрам,  

Манеҳ бо ман кунун з -ин бештар ғам.  

 

 

                                                           
827 Йӯшуаъ – Йҳошуваъ бен Нун, ҷанговари бузург  
828 Таврот– Тӯрои қабул кардаи Мусо аз Худо  



391 

 

Чу бо ӯ шери Қодир  зад чунон рой,  

Зи фармони набӣ истод бар ҷой ».  

 

Йҳошуваъ ба тоат пой  бифшурд,  

Намозу тоату халлоқ бигзурд.  

 

Набӣ аз диди ӯ чун дар гузашташ,  

Фарози кӯҳ лахте раҳнавишташ.  

 

Калимуллоҳ хиромон чун шуд аз роҳ,  

Имоми мӯҳташам, он шерри даргоҳ.  

 

Расидаш он гаҳе бар ҷои миод,  

Суҷуде 829 карду андар тоат истод.  

 

Ду лавҳи зумрадин 830 бигрифта дар даст,  

Ба даргоҳи аҳад истод сармаст.  

 

Даме аз ҷоми соқӣ дар кашид ӯ,  

Сафи каррубиёнро бардарид ӯ.  

 

Зи худ берун шуду яксар бишуд дӯст,  

Баромад аз бадан чун ғунча аз пӯст.  

 

Ситод ӯ ҳамчу лахте нури тобон,  

Ба даргоҳи алими 831 пок-субҳон.  

 

Хитоб омад: «Калимо, лавҳи зумруд,  

Бубахшоям туро, эй фахри мавҷуд!  

 

Чунон номат барорам ман ба олам,  

Диҳам ту поя аз олӣ ҷалолам.  

                                                           
829 Суҷуд– саҷда кардан, таъзим  
830 Ду лавҳи зумрадин – ду лавҳи гавҳар аз санги қиматбаҳо  

      тарошида шудагӣ 
831 Даргоҳи алим – даргоҳи олиму доно  
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Ки монад номи некат то қиёмат,  

Нугӯянд аз ту ҷуз фатҳу каромат.  

 

Зи ту пайғамбарон ҳайрат биёранд,  

Ба ёдат хуни дил аз дида боранд.  

 

Калимо, хосу-хос ал хоси моӣ,  

Ки зебо омадӣ дар ошноӣ!  

 

Ҳало 832 акнун бари мо бош якчанд,  

Ҷудо аз хайму асҳоб ,  эй хирадманд!»  

 

Калимуллоҳ зи маъбуд ин чун бишнид,  

Чу гул бишкуфта шуд, чун ғунча хандид.  

 

Далеру ҳам қавӣ 833 бар ҷойгоҳаш,  

Ситод он гаҳ набӣ бар пойгоҳаш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
832 Ҳало – ҳоло 
833 Қавӣ – зӯр, пурзӯр, бақувват  
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Хитоби Ҳазрати Ҳақ ба  

Калимуллоҳ дар боби  

 хаймаи 834 миод 
 

 

 

 

 

Пас он гаҳ бар само 835 бардошт рӯро,  

Нидо омад ҳам андар соат ӯро.  

 

Ки: «Ё Мусо, бидҳам каломам,  

Бидон, эй мӯҳтарам, ҳастӣ имомам.  

 

Ҳаме бояд, ки ё фарзанди Имрон,  

Бани Яъқубро гӯйи, ки субҳон.  

 

Чунин фармуд мебояд, ки аз зар,  

Закотамро 836 зи дарвешу тавонгар.  

 

Алоқадр ҳар яке бояд ба таъзим,  

Адими маркази 837 хубу зару сим.  

 

Ақиқу лаълу 838 ҷавҳарҳои сангин,  

Зи чӯби сочу дебоҳои 839 рангин.  

 

 

                                                           
834 Хайма – манзилгоҳ 
835 Само – осмон 
836 Закот – маблағ 
837 Адими марғази – ҷойгоҳи олӣ, мақом ва сукунатгоҳи олӣ  
838 Ақиқу лаъл – навъе аз сангҳои қиматбаҳо, ки сурхранг ва  

     зарди норанҷист  
839 Дебо – порчаи нафиси абрешими қиматбаҳо  
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Калимо, бояд он гаҳ боргоҳе 840,  

Бисозӣ баҳри тоат пойгоҳе 841.  

 

Газаш бояд дарозӣ сӣ гази 842 мард,  

Баландӣ даҳ газу низ даҳ газаш ард 843.  

 

Даҳу ҳашту ду панҷ газ шуқа бошад,  

Дарози хар тараф пӯшида бошад.  

 

Вале ҳар шуқаҳеро чор газ ҳад,  

Каму бешаш набошад з -ин хаду ард.  

 

Ба ҳар з-он шуқаҳо чил банду дарбанд,  

Бисоз аз зар, ки бошад баҳри пайванд.  

 

Ва бар ҳар шуқаҳе зебо танобе,  

Зи абрешим  бошад дар ҳисобе.  

 

Ки торикӣ наёбад ӯ зи хуршед,  

Сипоҳатро бувад з -он биму уммед.  

 

Сараш печидаву дар мехи заррин,  

Нигаҳ дораш чун он тартибу ойин.  

 

Фарози боргаҳоро ҷумла яксар,  

Бигир андар адими 844 хуби аҳмар 845.  

 

Яке сандуқи чӯби сочӣ битрош,  

Вале пероманаш ҳамвор бихрош.  

 

                                                           
840 Боргоҳ – қабулгоҳи подшҳон ва амирон  
841 Пойгоҳ – ҷое, ки ба он хона дарояндагон пойафзолро  

      мекашанд 
842 Газ – олати чӯбӣ ва ё оҳанин ченкуни масофа  
843 Ард – як ард даҳ газ  
844 Адим – рӯи замин 
845 Аҳмар – хат кашидашуда  
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Беруну андарунаш ҷумла дар зар,  

Бигир, эй пурхирад, аз пой то сар.  

 

Чаҳораш ҳалқаи заррин маҳкам,  

Бидӯзаш аз ду паҳлӯ хосу талғам.  

 

Зи зар як бурқаи зебо бипардоз,  

Бикун тартибу дар рӯяш дарандоз.  

 

Чунон к -ӯро фурӯ гирад сару по,  

Бипӯшонад мар ӯро ҷумла бар ҷо.  

 

Зи чӯби соч хоне 846 баҳри шулҳон,  

Бикун тартиб, ки бошад баҳри он нон.  

 

Даруни боргоҳ андар ниҳода,  

Зи неъмат пур бувад сар баркушода.  

 

Зи зар ҳам косаҳое чанд барсоз,  

Хулоса он зи баҳри хон бипардоз.  

 

Бигир он хонро як ҷумла дар зар,  

Даруну пушту рӯяшро саросар.  

 

 

Зи зар чор ҳалқаҳо бар сӯи он кон,  

Бидӯзаш чор сӯ маҳкам чу сандон.  

 

Чироғпое дигар аз зар бипардоз,  

Шашаш най  аз ду ҷониб сар барафроз.  

 

Фарози ҳар нае себе ҳам аз зар,  

Гули бодом бизан тасриф мусаввар 847.  

 

                                                           
846 Хон – даргоҳ 
847 Мусаввар – сурат кашидашуда 
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Фарози ҳафт наи зарин чироғе,  

Фурӯзон ҳамчу гул дар субҳи боғе.  

 

Саросар ҳар чи гуфтам, ҷумла бе ғаш,  

Ҳама талғам бувад ҳамчун, ки оташ.  

 

Аз он ҳар нуқрае даҳ бора софе,  

Бибояд карданаш на аз  ғизофе.  

 

Сарое бар фароз дар ҷои қурбон,  

Ки бошад сад газ ӯро кард сомон.  

 

Чиҳил устун дар он ҷо ҷумла аз рӯй,  

Гирифта пою сар чун сим дар ҷӯй.  

 

Бисоз аз рӯй чандин тахта дигар,  

Зи баҳри ҳавзаҳо аз рӯи пайкар.  

 

Сӯ ҳавзи ҳавлу олӣ дигар аз рӯй,  

Бисозаш сахт зебо, рӯй бар рӯй.  

 

Яке з-он ҳавз бошад баҳри қурбон,  

Зи баҳри ман мудом оташ фурӯзон.  

 

Дуюм аз баҳри кӯҳенон, ки ҳар пай,  

Баранд қурбон бисозанд ғусл 848? дар вай.  

 

Сеюм ҳавз баҳри он хокистару хун,  

Дар ӯ резанду он резанд ба берун.  

 

Бисоз аз баҳри Ҳорун рахту ҷома,  

Ки дигар чун бувад аз рахти омма.  

 

 

                                                           
848 Ғусл – шустушӯи тамоми бадан, оббозӣ  
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Яке чухои 849 боронгири зарбофт,  

Бисоз аз баҳри Ҳорун олию зафт 850.  

 

Ду лаъли обдори баргузида,  

Ки кас бошад чун он махлуқ дида.  

 

Бигиру номи фарзандони Яъқуб,  

Бар онҳо нақш кун шаш бар яке хуб.  

 

Бидӯз ӯро бар он чӯхо ду сар дӯш,  

Набошад з -он кунӣ чизе фаромӯш.  

 

Ба гирди доманаш, эй хубкирдор,  

Зи зар барчин чунин як зангу як нор.  

 

Ду банди паҳн абрешим бар он дӯз,  

Калимо, ҳарчи мегӯям, даромӯз.  

 

Салеҳбанди дигар зарбофту пуркор,  

Бисоз аз баҳри он озода тайёр.  

 

Даҳу ду ҷавҳараш дар пеши сина,  

Бичаспон ҳар як аз навъе гузина.  

 

Ба чораш садр биншон рез бар рез,  

Парешон ба якдигар наёмез.  

 

Дар аввал сӯ санг аз ёқути афранг,  

Кабуду сурху зард, ҳар як зи як ранг.  

 

Дуюм дар лоҷуварду лаъли конӣ,  

Дигар фирӯзае кайхисравонӣ.  

 

                                                           
849 Чухо – як навъ либоси пашмини кӯтоҳи беостин  
850 Зафт – фарбеҳ 
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Шабеҳ бо говчашму ҷузъ як сӯй,  

Бичаспон дар сеюм рад рӯй бар рӯй.  

 

Булӯри яшму 851 ҷавҳар дар ради чор,  

Бадар биншон ту чун бар чарх сайёр.  

 

Ва дигар шаш навор 852 абрешими сабз,  

Бисоз аз баҳри бандаш ҷумла сарҷавз.  

 

Вале  бояд ки чухо  бо салеҳбанд,  

Аз ин анвоъ бошад низ ҳарчанд.  

 

Бидон бояд ҳама сӯ ранг бошад,  

Хулоса, ранги бойранг бошад.  

 

Яке қирмизу дигар осмонгун,  

Сеюм бояд, ки бошад арғувонгун.  

 

Яке пероҳани зарбофту дастор,  

Бидон, ин ҳам аз баҳраш ба даст ор.  

 

Дигар по ҷомаи зарбофти пуркор,  

Чунон, к -аз вай бувад зону падидор.  

 

Ҳама ин рахтҳои хосу мавзун,  

Бидеҳ созе тамомат баҳри Ҳорун.  

 

Ҷудо зи ин чор даст ҷома дигар,  

Бикун тартиб, аё хуршедпайкар!  

 

Ҳама зарбофт бошад ҷумла бояд,  

Тариқи дигар, эй пурдил нашояд.  

                                                           
851 Яшм – як навъ санги қиматбаҳои ақиқмонанд, ки ҳар хел  

     ранг дорад 
852 Навор – тасмаи паҳни ресмоние, ки барои бастани  

     хаймаҳо, бор ба чорпоён ва ғайра истифода мешавад  
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Бисоз аз баҳри фарзандони Ҳорун,  

На камтар з -ин фармудам, на афзун.  

 

Яке аз баҳри Нодови сарафроз,  

Дуюм баҳри Авиҳу-шоҳи шаҳбоз.  

 

Сеюм аз баҳри Элозору дигар,  

Чаҳорум баҳри Итомори сарвар.  

 

Калимошон ҳама хосони моянд,  

Бипӯшанд чун ба миқдаш андар оянд ».  

 

Чу Довар  бар Калим  он роз бархонд,  

Набӣ дар амри Ҳақ  ҳайрон фурӯ монд.  

 

Суҷуди Ҳақ  бикард он гавҳари пок,  

Баровард ногаҳоне сар чу аз хок.  
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Қабул кардани Калимуллоҳ 

 Ъ. ҳ853 Тавротро  

аз Ҳазрати Ҳақ 
 

 

 

 

Зи баъди ин Калим, он шерри Қодир ,  

Фарози 854 тур  буд истода ҳозир.  

 

Ба тоат хештанро 855 карда побаст,  

Ду лавҳе он чунон бигрифта дар даст.  

 

Чу омад гоҳи бахшоиш зи Ҷаббор ,  

Нидо омад: «Калимо, роҳ бардор!  

 

Баро боло фарози чархи ахзар,  

Ба парвоз андар, бар авҷ барпар 856.  

 

Ба ту тавротро то во супорам,  

Ҳам андардам муродатро барорам».  

 

Хитоб аз Қодир  он пири ягона,  

Чу бишнид он сарафрози замона.  

 

Ҳаҷар 857 бӯсиду гуфт: «Эй ҳайи ҷовид 858,  

Нигаҳбони ҷаҳону моҳу хуршед!  

 

                                                           
853 Ъ. ҳ. (Ълав ҳашолом) – раҳмат карда бошад  
854 Фароз – дар назди, наздиктар  
855 Хештан – хешу, табору ақрабо  
856 Бар авҷ барпар – бо авҷ паридан 
857 Ҳаҷар – санг 
858 Ҳайи ҷовид – зиндаи ҷовид 
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На мурқам бар парам бар чарх боло,  

Ва ё худ бар фарози чархи аъло.  

 

Чӣ гуна кас тавонад по ниҳодан?  

Камин бар авҷ боло баркушодан?  

 

Бани одам миёни ҷамъи ахтар,  

Чӣ гуна  бар шавад, эй фард Акбар? 

 

Зи хуну гӯштам, чун дар дили нор,  

Дарун андар шавам, ё рабӣ Додор .  

 

Чӣ нисбат хокро бо оташу нур?  

Мабодо хобам аз миҷгон шавад дур ».  

 

Нидо омад ки: «Мусо, ғам махӯр ҳеҷ,  

Бинеҳ барҳам ду чашму рахт барпеч!  

 

Ба қудрат ман туро боло барорам,  

Ба амри худ ба парвозат дарорам.  

 

Зи ҳар ҳафт осмонат бугзаронам,  

Равон дар пояи аршат 859 расонам.  

 

Маяндеш аз малах в -аз нури оташ,  

Далелат чун манам, эй сарви маҳваш!  

 

Бизан дастат ба пои арши 860 ман зуд,  

Ки то бахшам туро дар ҷумла мақсуд.   
 

Малах гар з -он ба гирдат бар биҷушанд,  

Зи баҳри лавҳ бо ту бархурӯшанд.  

 
 

                                                           
859 Пояи арш – баланди осмон 
860 Арш – осмон 
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Бигӯ: ман бо шумо ҷанге надорам,  

Зи ҷанг, эй сарфарозон, дар канорам.  

 

Агар баҳсе кунетон, истодам,  

Ду гӯшу чашми дониш баркушодам ».  
 

Чу бишнид он набӣ, миҷгон фуру баст,  

Ду зумрадро қавӣ 861 бигрифт дар даст.  

 

Даромад дасти қудрат дар рабудаш,  

Набиро дастбурди вонамудаш.  

 

Бибурдаш бар фарози чархи аъзам,  

Ситонидаш ба пои арш дардам.  

 

Чу бар чархи барин Мусо биистод,  

Суҷуде  карду он гаҳ дида букшод.  

 

Бидидаш аршу фаршу лавҳи курсӣ,  

Хитоб омад, ки «Ё Мусо, натарсӣ!»  

 

Набӣ бигрифт  пои арш дар мушт,  

Бубаст он гаҳ ба халлоқи ҷаҳонпушт.  

 

Малоик чун зи пайғамбар хабар шуд,  

Ки ӯро бар само ногаҳ гузар шуд.  

Паи Таврот боло омадаст ӯ,  

Зи шон тавротро хоҳад гусаст ӯ.  

 

Зи ҷо каррӯбиён чун баҳру озар,  

Зи авҷи ҳафтумин садбора бевар.  

 

Ба пои арш эшон ҷумла бар ҷой,  

Бари Мусо биистоданд бар пой.  

 

                                                           
861 Қавӣ – бақувват 
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Набӣ чун дид эшонро, натарсид,  

Забон бикшод в-аз эшон боз пурсид:  

 

«Чароед омада пешам? » -  нагӯед,  

Аё, каррубиён 862,  аз ман чи ҷӯед? » 

 

«Чу Мусоро чунон густох диданд,  

Бар ӯ афғон малоик баркашиданд.  

 

Бигуфтандаш, ки даст аз арш бигзор!  

Бани одам надорад пеши мо кор.  

 

Аё Мусо, равон рав сӯи пастӣ,  

Раҳо кун дастро, рафтию растӣ!  

 

Ба нури худ агар на ин замон зуд,  

Бисӯземат, барорем аз сарат дуд.  

 

Чароӣ омада бар чарх боло?  

Бар ин нӯҳ чарх бар болои аъло?  

 

Чӣ лавҳ аст ин, ки андар даст дорӣ,  

Ба мо баргӯ, ки охир дар чӣ корӣ? » 

 

Чу аз ҷамъи маллах пири сарфроз,  

Амини мӯҳтарам бишнидаш он роз.  

 

Ҷувовашон дод, ки эй боло нишинон,  

Аё каррубиёнӣ пеш инон.  

 

Чӣ ҳоҷат бар Шумо орам ба гуфтор,  

Чароям омада, эй хайли ҳушёр.  

 

 

                                                           
862 Карруби– фаришта, малак 
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Калимам баҳри Таврот омадастам,  

Ду лавҳ аз баҳри  он дорам ба дастам.  

 

Ки бистонам варою бозгардам.  

Равам бо қавми худ дамсоз гардам.  

 

Малоик чун зи Муси  он шуниданд.  

Далер ӯро чунон истода диданд.  

 

Бигуфтандаш, ки «Ё Мусо, надонӣ,  

Чунин сармасту саргардон азонӣ.  

 

Ки ун Тавротро халлоқи акрам,  

Ба чандин солҳо пеш аз ду  олам.  

 

Зи баҳри мо ба қудрат  офаридаст,  

Ҷуз аз мо кас дигар онро надидаст.  

 

Хиёли хом тамом аз сар бадар кун,  

Аё хокӣ рав аз оташ ҳазар кун! » 

 

Набӣ бори дигар лафзи гуҳарбор,  

Кушоду гуфт: «Аё хосони Додор! 

 

Бидонетон, ки ин Таврот морост,  

Чӣ ҳоҷат гуфтанам, худ ошкорост.  

 

Ва гар гуфтори ман бовар надоред,  

З-и Ашар Оят як -як баршуморед.  

 

Аз он даҳ Оят ҳам  як бар шуморост,  

Агар ояд маро, гуфтан на зебост.  
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Ва гар худ з -он, ки ҳар даҳ дар ҳақи мост.  

Каломи Қодири бечун 863 муҳайёст.  

 

Ситонам, ҷониби пастӣ шавам боз,  

Аё, каррубиён, з -ин чархи авроз.  

 

Бар ин розӣ шудетон ҷумла акнун,  

Аё покони ҳайи бе чаҳу чун!»  

 

Малоик аз набӣ чун  он шуниданд,  

Ҳама фармони роҳаш баргузиданд.  

 

Бигуфтандаш, ки «Мо яксар бар онем,  

Або фармони роҳат ҳамсаронем».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
863 Қодири бечун – тавонои 
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Баҳс кардани Мусо  

бо малоикаҳо 864 
 

 

 

 

 

Набӣ гуфт: «Ояти аввал 865 бихонам,  

Шуморо шарҳи 866 аввал бишнавонам.  

 

Ки ин ҳаст андар он оят навишта,  

Аё ҷамъи зи нури Ҳақ  сиришта!  

 

Ки Ҷаббори ҷаҳон покасту беайб.  

Қадим асту раҳиму олим -ал ғайб.  

 

Ба қудратмон бибурд аз Миср берун,  

Раҳоӣ додамон аз чанги Фиръун.  

 

Шумо акнун ба Миср андар набудед  

На Фиръунро Шумо  хизмат намудед.  

 

Яқин шуд пас, ки ин як дар ҳақи мост,  

Чӣ ҳоҷат гӯямаш з -он худ, ки гӯёст ».  

 

Дуюм фармуд: «ҳон, гумраҳ чу куффор,  

Нагардетон, аё қавмони диндор!  

 

Зи баҳри худ набошад бут бисозед,  

Ба пешаш саҷдаю бар бут бинозед.  

                                                           
864 Малоик– фаришта 
865 Ояти аввал – гуфтори авввли Худованд  
866 Шарҳ – тафсир ва маънидод кардани ягон масъала  
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Кунун дар осмон наҷҷору 867 заргар,  

Ҳақиқат нест ҷои як ҳунарвар.  

 

Тарошад ё бисозад лотатон 868 баҳр,  

Кунад тарёктонро ҷумла бо заҳр.  

 

Наҷору заргар андар пеши моянд,  

Ба мо з -ин шева бозӣ менамоянд.  

 

Ҳақиқат  шуд, ки инро низ Ҷаббор ,  

Ба қудрат баҳри мо кард ӯ падидор” .  

 

Сеюм оят бифармудаш худованд:  

«Махӯр беҳуда дар номам ту савганд!  

 

Шумоён доду истад ҷумла бо ҳам,  

Надоретон яқин аз бешу аз кам.  

 

Набояд хурдатон  савганд ночор,  

Ба ҳар неку бад эй маҷмӯи тайёр!  

 

Ҳисобу доду истад кору кирдор,  

Ба гетӣ андар ҳаст он ҷумла даркор.  

 

Яқин шуд, к-ин дигар оят ҳақиқат,  

Зи баҳри мост ин роҳу тариқат.  

 

Ки то дар кор худро гӯш дорем,  

Дарун номи аҳад 869 бар лаб наёрем».  

 

 

 

                                                           
867 Наҷҷор – дуредгар, чӯбтарош 
868 Лот – номи яке аз ду бути машҳур «Лоту Манот», ки  

      арабҳо пеш аз паҳн шудани дини ислом мепарастидаанд 
869 Аҳад – нафар, яъни як, ду, сӯ...  



408 

 

Чаҳорум оят андар боби шанбеҳ,  

Нигаҳдорӣ кунанд ӯро кеҳу 870 меҳ 871.  

 

«Ба роҳ андар сафар дар гоҳу бегоҳ,  

Нигаҳ доранд шарҳаш роҳу бероҳ.  

 

Ҳақиқат, худ шумо дар сар ҳавое,  

Надоретон яқин аз баҳри ҷое.  

 

Бар ин рӯи само иқлим 872 ё  шаҳр,  

Ҳақиқат нест вале ин шева дар даҳр.  

 

Зи иқлиме ба иқлиме ба ҳар сӯй,  

Бане одом равад чун об дар ҷӯй .  

 

Бидонетон, ки ин оят дигар ҳам,  

Ҳам андар шаъни мо фармуд акрам.  

 

Ва дигар ояти панҷум дар ӯ ёд,  

Бифармуд ончунон султони бодод.  

 

Ки мому боби худро ҷумла бояд,  

Наранҷонедашон ногаҳ, нашояд.  

 

Нигаҳ доредашон иззат, ки бисёр,  

Бубинетон ба гетӣ субҳу873 ъэвор 874.  

 

Шумо худ мому бобу хешу туше,  

Надоред андар ин дарё хурӯше 875.  

 

 
                                                           
870 Кеҳ – хурд, майда  
871 Меҳ – бузург, калон, калонтар  
872 Иқлим – кишвар, мамлакат, вилоят  
873 Субҳ– вақти сафед шудани рӯз  
874 Эвор – вақти торик шудани рӯз  
875 Хурӯш – бонгу садо, фарёд  
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Ва дигар ҳамчу мо фарзанди одам,  

На ҳастед охир, эй хосони акрам.  

 

Ҳақиқат шуд, ки инро низ маъбуд,  

Зи баҳри ин бней одам бифармуд.  

 

Шашум оят чунин фармон бидодаш,  

Дар ӯ ин роз  баркушодаш.  

 

Набояд хуни якдигар бирезед,  

Або ҳам ногаҳоне барситезед.  

 

Зи нури файз тон Ҳақ  офаридаст,  

Зи махлуқони олам баргузидаст.  

 

Надонетон, ки моем аз рагу хун,  

Ки аз батн омадем мо ба берун ».  

 

Пас ин як ояти дигар бидонед,  

Ки моро ҳаст, худро вораҳонед.  

 

Ё дигар ҳафтумин оят ба Бурҳон,  

Чунин фармуду фармон дод субҳон:  

 

«Ки зинҳор аз зино 876 парҳез гиред,  

Бупарҳезеду фармонам пазиред.  

 

Шумо аз ҳукми фармони Худованд,  

Надоретон ба ҳол ҳеҷ хешу пайванд.  

 

Мубарро 877 чунки  аз пайванду хешед,  

Аз он, эй сарварон, афтода пешед.  

 

 

                                                           
876 Зино – хуфтухоби беникоҳи зану мард  
877 Мубарро – пок, холӣ аз айб ё аз гуноҳ  
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Зану фарзанду ёру хешу ҳамдам,  

Бувад ин шеваҳо 878 дар насли одам.  

 

Або ин ояти дигар шумо кор,  

Надоретон, ҳақиқат шуд чу асрор.  

 

Ба ҳаштум оят андар ин баён ҳаст,  

Дар он оят дарун ин сир аён ҳаст.  

 

Ки аз  чизи касон худ гӯш доред,  

Забон аз гуфта бад хомӯш доред.  

 

Ки аз дуздӣ бадтар коре набошад,  

Ҳақиқат з -он бадтар оре набошад.  

 

Шуморо симу зар ё ганҷи динор,  

Яқинаст ин, ки як ҷав нест даркор.  

 

Надоретон зи дуздӣ рангу бӯе,  

Ва ё з -ин шева бо ҳам гуфтугӯе.  

 

Пас ин оят дигар ҳам дархури  мост,  

Баёни шарҳ оят чунки гӯёст».  

 

Нӯҳум оят зи баҳри ростон ҳаст,  

Мар  ин асрори шарҳи он баён ҳаст.  

 

Хилоф 879 андар ҳақи мардум гувоҳӣ,  

Мадеҳ, корат нагирад з -ӯ табоҳӣ.  

 

Шумо худ покбозон ҳеҷ ҷисме,  

Надоретон яқин з -ин шева қисме.  

 

 

                                                           
878 Шева – тартиб ва қоида  
879 Хилоф – зид, муқобилӣ, зиддият  
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Бар ин сон шева оят ҳам баяк бор,  

Баёни ин шуморо нест даркор.  

 

Ҳисоби неку бад кирдору гуфтор,  

Зи мо  ин ҷумла меояд падидор.  

 

Барои мост ин оят дигар ҳам,  

Бидонетон муҳайё карда акрам.  

 

Даҳум оят, ки ъосар ном дорад,  

Нӯҳумро он яке фарҷом 880 дорад.  

 

Ҳасад бар чизи кас  бар буду нобуд,  

Нашояд бурдтон, бар худу бехуд.  

 

Ба ваҳшу чорпою симу пайванд,  

Ба духту боғу роғу ҷуфту фарзанд.  

 

На зар дореду на боғу на айвон,  

Шумо, не хонумону хешу қавмон.  

 

Зану фарзанду боғу бадраҳи зар,  

Ба лутфи худ ба мо бахшид Акбар .  

 

Ҳақиқат шуд, ки  з -инҳо ҷумла акнун,  

Шумо яксар шудетон ҷумла берун.  

 

Аҳад якбора баҳри насли Яъқуб,  

Ба қудрат офарид ин то ки мақлуб.  

 

Нагарданд он саронҳо ҳамчу паргор,  

Раванд аз раҳ бурун монанди куффор.  

 

 

                                                           
880 Фарҷом – натиҷаи кор, оқибат  
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Бар эшон чун набӣ он шарҳ бархонд,  

Дар ӯ ҷамъи малак ҳайрон фурӯ монд.  

 

Ҳама сиддиқ бигуфтандаш ба як бор:  

«Ки аҳсанд, эй расули хубгуфтор!  

 

Тамоматро ба қонун шарҳ додӣ,  

Ҳақиқат шуд кунун, Таврот бурдӣ.  

 

Таке  дар ростӣ бо мо давидӣ,  

Алам бар чарх бар боло кашидӣ.  

 

Ба ғайр аз ростӣ чизе ба гуфтор,  

Наёвардӣ, аё  хуршедрухсор!  

 

Бани одам надонистем дар баҳр,  

Зи дониш бошад ӯро ин қадар баҳр.  

 

Ба чавгони хирадгӯйе зи майдон,  

Бадар бурдӣ, ки ӯро ғайри Яздон.  

 

Маъоин қимати ӯ кас надонад,  

Ба сарфаҳму хирад кай мерасонад.  

 

Калимо, бас азизу пешгоҳӣ,  

Ҳақиқат муниси  мо бурда хоҳӣ.  

 

Зи пои арш дастатро раҳо кун,  

Биё мон дар сафу  сафро сафо кун.  

 

Чу аз ҷамъи малак шери сарафроз,  

Амини мӯҳташам бишнид он роз.  

 

Даромад бо малак аз нав ба гуфтор,  

Бигуфт он гаҳ ба шон: «к-эй хайли ҳушёр!  
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Нахоҳам омадан з -ин пеш дар саф,  

На пойи аршро бигзорам аз каф .  

 

Шумо аз нуру  норетон ман аз гил,  

Зи ҳам моро набошад ҳеҷ ҳосил.  

 

Малакро бо башар хешӣ набошад,  

Або ҳамшон каму бешӣ набошад.  

 

Надорам бо шумо ман ҳеҷ коре,  

Аз он бигрифтаам як сар каноре ».  

 

Маро  фармон чунин омад зи Ҷаббор :  

Ки пои аршро аз даст магзор.  

 

На аз баҳри мақолат омадам ман,  

Бар ин чархи барин з -он ҷоҳу маскан:  

 

Яқин аз баҳри Таврот омадастам,  

Ду лавҳ аз баҳри ин дорам ба дастам.  

 

Ба кори хешам акнун даргузоред,  

Або Тавроти ман коре надоред.  

 

Малоик аз набӣ чун он шуниданд,  

Шуданд аз пеши ӯ, фурсат надиданд.  

 

Бидидандаш ба ҷое по ниҳода,  

Чу сарве чусту чолок истода.  

 

Ки эшонро ба умри худ бар он ҷой,  

Набуда заҳра то як бар ниҳанд пой.  

 

Чу ӯро ончунон  густохи ҳазрат,  

Бидиданд, он малак аз дасти қудрат.  
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Зи Тавроту зи Муси даст  як сар,  

Бишустанд ҷумла он  хосони Акбар .  

 

Ҳама аз пеши пайғамбар ба як бор,  

Бирафтанд он гаҳе аз чору ночор.  

 

Малоик чун набӣ дидаш, ки аз пеш,  

Бирафтанд гуфт он гаҳ бо дили хеш.  

 

Ки аз чанги малоик вораҳидам,  

Зи қайду 881 банди ноҷинсон ҷаҳидам .  

 

Калими муҳтарам буд андар он фикр,  

Аз он ҳолат ҳаме шуд дар дилаш зикр.  

 

Ки аз ногаҳ нидо омад зи боло,  

Бар ӯ тобанда шуд нури таҷалло.  

 

Ки «Ё Мусо, малакро дод додӣ,  

Ниҳони арш бар эшон кушодӣ.  

 

Бар он ин лавҳҳо андар баробар,  

Бирон то ашр оётро 882 саросар.  

 

Бар ӯ бинвисам аз баҳрат ҳам акнун,  

Ба дасти қудратам халлоқи бечун.  

 

Чун  он розе чунон бишнид аз Ҳақ ,  

Калимуллоҳ фарози чархи азрақ 883.  

 

Баробар лавҳҳоро дарзамон зуд,  

Гирифт он номвар аз ҳукми маъбуд.  

 

                                                           
881 Қайд – занҷир 
882 Ашр оёт – даҳ гуфтори Худованд  
883 Чархи азрақ  –  осмони нилгун,  осмони кабуд  
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Ба рӯи лавҳ бардид ӯ зи ногаҳ,  

Расули Қодир, он шаҳбози огаҳ.  

 

Бидид ӯ ҳар даҳ оятро навишта,  

Хати мавзуни ба оби зар навишта.  

 

Набӣ з-он хат бишуд дилшоду хандон,  

Само бӯсиду кард ӯ шукри Яздон” .  
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Ҷамъ омадани қавм 884 бари 

 Ҳорун, ки Мусо  

наомад ва нахоҳад омадан  

 
 

 

 

Ва з-он сӯ умматонаш бар зери кӯҳ,  

Ҳама бар гирди Ҳорун гаштанд анбӯҳ 885.  

 

Чу рӯзи панҷу сӣ з -он ваъда бигзашт,  

Ба гирди он сипаҳ иблис баргашт.  

 

Бар эшон роҳ зад иблиси малъун,  

Фиғон бардоштанд он қавми маҷнун.  

 

Бари Ҳорун давиданд аз чапу рост,  

Қиёмат гӯиё з-он қавм бархост.  

 

Сипаҳ чу чеҳраи Ҳорун бидиданд,  

Бар ӯ якбора афғон баркашиданд.  

 

Ки: «чандин рӯз шуд, то мири сарвар,  

Ба азми тур  шуд берун зи лашкар.  

 

Бирафт андар паи Тавроту н -омад,  

Кунун чанд рӯз аз он ҳолат баромад.  

 

Ба дасти мо бидеҳ ӯро кунун боз,  

Ки то ҷовид  бошимон сарафроз.  

 

                                                           
884 Қавм – тоифа, қабила; халқ, мардум  
885 Анбӯҳ –  ҷамъомад 
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Ки ӯ овардамон аз Миср берун,  

Халосӣ додамон аз чанги Фиръун.  

 

Вагар на баҳри мо чизе падид ор,  

Ки бо ӯ мон бувад доим сарукор.  

 

Бувад меҳроби 886 мо аз баҳри тоат,  

Кунад дар ҳашр 887 моро ӯ шафоат 888.  

 

Тамомат пайрави он чиз гардем,  

Ки аз бесарвари яксар бимурдем» .  

 

Чу бишнид он  сухан Ҳорун аз эшон,  

Дили Ҳорун шуд андар ғам парешон.  

 

Набудаш даст то тундӣ намояд,  

Яке тан бо чунон қавм чун барояд?  

 

Ба кор андар қавӣ Ҳорун фурӯ монд,  

Бар эшон он гаҳе ин нукта бархонд:  

 

Ки: «Рӯзе  чанд дигар сабр бояд,  

Кунетон, то ки пайғамбар биояд.  

 

Биёрад баҳратон Тавротро ӯ,  

Чӣ гардонед аз ӯ зуд инчунин рӯ?  
 

Раво бошад ба қурби панҷу сӣ рӯз,  

Ки рафт он шаб чароғи оламафрӯз.  
 

Бигардонед аз ӯ рухро тамомат,  

Биояд чунки он соҳибкаромат.  

 
 

                                                           
886 Меҳроб  –  куҷо намозхон намоз мехонад  
887 Ҳашр  –  ҷамъомад 
888 Шафоат  –  илтимос кардан барои кас чизеро  
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Чӣ гӯетон ҷавоби он хирадманд,  

Забонтон ҷумлагӣ гардад фаробанд».  
 

Чу аз Ҳорун шуниданд ҳарфу гуфтор,  

Ҳама розӣ шуданд эшон ба як бор.  
 

Ба Ҳорун он гаҳе эшон бигуфтанд,  

Хаёли дигар андар сар гирифтанд.  
 

Ки то ин ваъда мо яксар бисозем,  

Яке аз мо дигар пешат натозем.  
 

Барояд чун чиҳил рӯз андар он ҳол,  

Ки Мусо рафташ он шаҳбози иқбол.  
 

Биёем он гаҳоне мо ба пешат,  

Намоӣ он гаҳе аҳволи хешат.  
 

Гар омад, худ супор ӯро ба мо зуд,  

Вагар на пайкари моро ба маъбуд.  
 

Падид овар, ки то боқӣ бимонӣ,  

Нагардад бар ту кӯтоҳ зиндагонӣ.  
 

Чу бо Ҳорун сипоҳ онҳо бигуфтанд,  

Ба маъвои худ он гаҳ ҷумла рафтанд.  

Дили Ҳорун ба дард омад аз он ғам,  

Зи миҷгон зад ба фарш аз дида шабнам.  

 

Баромад панҷ рӯзи дигар аз кор,  

Саҳар Яъқубиён аз ҷо дигар бор.  

 

Биҷӯшиданд аз ҷо пеши Ҳорун,  

Бирафтанд он сипаҳ чун рӯди ҷайҳун.  

 

Бигуфтанд он гаҳе ӯро, ки «Акнун,  

Бикун савдои хом аз сар ба берун!  
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Чиҳил рӯзи тамом акнун баромад,  

Шумори ваъдаи Мусо сар омад.  

 

Намондат, дон 889,  дигар акнун баҳона,  

Чиҳил рӯзи варо омад карона.  

 

Наомад ифтихору сарвари мо,  

Калими муҳтарам, пайғамбари мо.  

 

Зи баҳри мо ту маъбуде ҳамин дам,  

Биёвар, то бувад моро муқаддам 890.  

 

Бувад ӯ раҳбари мо лайлу анҳор,  

Далели мо бигардад ҳамчу бисёр.  

 

Баромад з -он, ки шуд Мусо чиҳил рӯз,  

Намеояд кунун, эй сарви кинтӯз.  

 

Ки медонад, ки он сарвар куҷо шуд,  

Зи банди он ҷаҳон гӯё ҷудо шуд.  

 

Кунун гар ҳоҷати 891 мо бар наёрӣ,  

Сари худро зи фармон дар наёрӣ.  

 

Насозӣ баҳри мо чизе ту маъбуд,  

Нагардонӣ ту мон дар хеш маъҳуд 892.  

 

Ҳақиқат дон, ки яксар барситезем,  

Ба рӯи дашт бар хунат бирезем».  

 

 

 

                                                           
889 Дон – дона, дигаре  
890 Муқаддам  –  пеш, дар пеш 
891 Ҳоҷат – хоҳиш, талаб 
892 Маъҳуд  – аҳду паймон кардашуда  
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Сангсор кардани бани  

 Яъқубиён Ҳурро 893 
 

 

 

 

Буд он ҷо Ҳурри сарвар истода,  

Ду гӯш он пири пурдил баркушода.  

 

Аз он қавмон чу он гуфтор бишнид,  

Ба  тоб андар шуду баршон битундид.  

 

Бигуфт: «Эй хирасорон 894,  дар чӣ коред?  

Худ аз маъбуди худ шарме надоред?  

 

Забон дар ёвагӯйӣ 895 чанд ронед?  

Ба якдигар чаро куфр бишнавонед?  

 

Ба ҷуз маъбуди худ маъбуди дигар,  

Чӣ меҷӯед? Аё қавмони мункар?  

 

На Ҳақ  фармуд бо Мусо бакарот,  

Ва низ к -ӯ андар он даҳ лафзи Таврот?  

 

Ки чун Ҳақ  ҳеҷ маъбуде надонед,  

Ба рӯзу шаб маро ёвар 896 бихонед».  

  

Набӣ аз Ҳазрати Ҳақ  ин бипардуфт,  

Биёмад бо Шумо ин розро гуфт.  

                                                           
893 Ҳур – писари Марям  
894 Хирасор/хирасар – нодон, кундзеҳн, аблаҳ  
895 Ёвагӯ – ҳаразгӯй, беҳудагӯй  
896 Ёвар – ёридиҳанда, мададгор  
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Зи пайғамбар, ки чун  инро шунидед,  

Фадӣ рафтеду ин раҳ баргузидед.  

 

Бирафт ӯ, то биёрад баҳратон зуд,  

Ду Лавҳи гавҳарин аз баҳри беҳбуд.  

 

Шумо чун кофирони гумроҳ гаштед,  

Хиёли Аҳраман 897 дар дил сириштед.  

 

Шуморо гӯиё шайтон бизад роҳ,  

Бибурд аз роҳтон малъун зи ногоҳ.  

 

Ҳанӯз аз ваъдаи Мусои Имрон,  

На бигзашт рӯзи як, эй хайли 898 нодон!  

 

Аё ошуфтагон, андар чӣ коред?  

Чаро якро ба ду бар мешуморед?  

 

Натарсетон зи қаҳру хашми қаҳҳор 899,  

Чароетон чунин бар худ ситамгор?  

 

Зи ҳашру 900 нашру 901 тоби дӯзаху нор,  

Натарсетон ҷафокорони ғаддор!  

 

Чу кофар омадетон ҷумла дар даст,  

Аё рӯбоҳтанони бадраги ҳаст.  

 

Аз ин гуфторҳои зишту ботил,  

Нахоҳад гашттон сармоя ҳосил.  

 

 

                                                           
897 Аҳраман – бадандеши, раҳи деву шайтон  
898 Хайли – хеле, бисёр  
899 Қаҳҳор – сахтгир, золим  
900 Ҳашр – ҷамъ кардан, ғун кардан  
901 Нашр – пароканда шудан, паҳн шудан  
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Дареғо з -он замон, к-ин рози бесоз,  

Дар ояд ҳамчу зелу бам дар овоз.  

 

Бигардад фош ҳар сӯ дар замона,  

Шумо он гаҳ шаветон бо тарона.  

 

Ҳама куффори олам шод гарданд,  

Зи ғамҳои ҷаҳон озод гарданд.  

 

Ки фарзандони Яъқуби сарафроз,  

Або мо ҷумла гардиданд дамсоз.  

 

Аз ин гуфторҳотон нанг бодо!  

Ҷаҳон  бар дидаҳотон танг бодо!  

 

Ва дигар чунки пайғамбар биёяд,  

Камин  аз роҳи зоҳир баркушояд.  

 

Рухи чун моҳи тобонаш бубинед,  

Чӣ ҳуҷҷат он гаҳе бо ӯ гузинед?  

 

Чӣ бошадтон ҷавобӣ он хирадманд.  

Нагирад дастатон не занду позанд.  

 

Бигардетон зи пайғамбар сияҳрӯ,  

Хиҷил бошед аз ӯ в -аз байъати ӯ.  

 

Пушаймонӣ шуморо он гаҳе суд,  

Набошад чунки бошад буданӣ буд.  

 

Балоетон набӣ ба сар гуморад,  

Димору дудатон аз ҷон барорад.  

 

Чу аз Ҳури хирадманд он шуниданд,  

Бани Ъэбар чу оташ дардамиданд.  
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Муҳайё будашон дар дастҳо санг,  

Ба сӯи Ҳур карданд ҷумла  оҳанг.  

 

Бикардандаш саросар сангборон,  

Зи феъли зишти хеш он нобакорон.  

 

Ба зорӣ Ҳурро бар ҷо бикуштанд,  

Ба зарби сангаш  андар хун сириштанд.  

 

Бар ӯ он сангҳо анбор карданд,  

Ба гетӣ рӯзи ӯро тор карданд.  

 

Яке кӯҳи гарон аз санг дардам,  

Бичинданд бар фарози 902 Ҳур бар ҳам.  

 

Ба зери сангҳо дар Ҳур кушта,  

Бар ӯ боло шуда аз санг пушта.  

 

Чу Ҳорун Ҳурро ногаҳ чунон дид,  

Бизад Ҳорун ду дасту ҷома бидрид.  

 

Хабар бурданд бари Марям, ки «Эй моҳ,  

Бикуштанд  Ҳурро ин қавми гумроҳ.  

 

Баромад нолаю зорӣ зи Марям,  

Бикандаш рӯю мӯ мастура 903 дардам.  

 

Ду фарзанди Калиму чори Ҳорун,  

Зи баҳри Ҳур шон шуд дида пурхун.  

 

Баромад шеване 904 з-эшон ба як бор,  

Бишудшон рӯзи шодӣ чун шаби тор.  

                                                           
902 Фароз – боло, баланд 
903 Мастура – духтар ё зани паси парда  
904 Шеван – нола ва зорӣ, навҳа дар вақти рӯй додани  

     мусибате 
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Ҳаводорону 905 Марям зору гирён,  

Бишудшон дил зи баҳри Ҳур бирён.  

 

Буданд бирёну гирён ҷумла то шаб,  

Заде мастура Марям оҳу ё раб».  

 

Чу омад шаб, ҷаҳон мотам бипӯшид,  

Сипоҳи зангбор аз ҷо хурӯшид.  

 

Пас он гаҳ Ҳурро аз зери пушта,  

Кашидандаш ба дар дар хун сиришта.  

 

Сару риши сафедаш ғарқа дар хун,  

Шуда рангин зи хунаш кӯҳу ҳомун.  

 

Ҳам андар лаҳза тартибаш бикарданд,  

Бибурдандаш  ба хоку дафн  карданд.  

 

Ҳама шаб мӯя 906 мекарданд то рӯз,  

Набудшон ҳосиле ҷуз нолаю сӯз.  

 

Чу сайқал  зад ҷаҳонро субҳи равшан.  

Берун омад ҷаҳон аз ҳӯду ҷавшан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
905 Ҳаводор – тарафдор  
906 Мӯя – гиря, навҳа, нолаи ҳазин  
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Тадбир907 андешидани908 

(Афсус додани) Ҳорун бар бани 

 Яъқуб ва гуфтор дар боби гӯсола 
 

 

 

 

 

Зи нав Яъқубиён як бори дигар,  

Бирафтанд ҷониби Ҳоруни сарвар.  

 

Чу Ҳорун дидшон аз дур, тарсид,  

Забон бикшод в-аз ёрон бипурсид:  

 

-»Чаро  гирд омадед аз нав, дигар бор,  

Надоред, эй сипаҳ, шарме зи Додор?  

 

Пушаймон нестед аз кори дина.  

Чаро бо мо ҳамеварзед кина?  

 

Зи Довар  в-аз набӣ шарме надоред?  

Зи хоби ғафлат акнун сар бароред!  

 

Зи роҳи равшан андар роҳи тира,  

Чаро по мениҳетон хира -хира?  

 

Битарсетон зи қаҳру хашми  акрам,  

Ки фонитон кунад ногаҳ ба як дам.  

 

Ба ҷуз Ҳақ  раҳ  ба маъбуде мадонед,  

Ки то бисёр дар гетӣ бимонед.  

                                                           
907 Тадбир – чора, илоҷ; чораҷӯӣ  
908 Андешидан – фикри чораҷӯёна 
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Ва гар чун кофарон дар куфр кӯшед,  

Либоси куфрро дар бар бипӯшед.  

 

Бар он ойин, ки Фиръунро зи ногоҳ,  

Фано кардаш чунон бо қавми бадхоҳ.  

 

Бигардонад шуморо низ мақҳур 909,  

Битарсед, эй сарон, аз қаҳри ғаффур».  

 

Шуниданд он чу аз Ҳоруни сарвар,  

Сипаҳ бар вай биҷӯшиданд як сар.  

 

Бигуфтандаш, ки «Ё, Ҳорун, аз ин беш,  

Магӯ беҳудамон, аз худ биандеш!  

 

Макун коре туро ҳам низ чун Ҳур,  

Ба қатл оремат андар домани тур .  

 

Ҳамин соат кунемат сангсорат,  

Бароремат чу Ҳур аз ҷон диморат.  

 

Агар хоҳӣ, ки дере дар замона,  

Аё, Ҳорун, бимонӣ бе баҳона.  

 

Яке маъбудмон ин дам бипардоз,  

Дарояд ногаҳе бо мо дар овоз.  

 

Ба гетӣ дар бувад ӯ сарвари мо,  

Бувад маъбуду ҳам пайғамбари мо!»  

 

Чу аз уммат шунид он, гуфт Ҳорун,  

Шудаш аз куфри эшон дида пурхун.  

 

 

                                                           
909 Мақҳур – дучори қаҳру хашмшуда  
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Ба дил гуфто, ки «гар тундӣ намоям,  

Чу Ҳурри пурхирад аз сар бароям.  

 

Яке тадбир ҳам андеша бояд,  

К-аз эшон кас дигар пешам наояд.  

 

Аз он беҳ нест бо эшон бигӯям,  

Зарина олате 910 з-эшон биҷӯям.  

 

Зарина з -он, ки бар зан бас азиз аст,  

Беҳ аз зарринаолат, худ чӣ чиз аст?  

 

Надонисташ, ки марду зан ба як бор,  

Кунанд андар бараш зарина анбор 911.”  

 

Набудаш чораи дигар дар он кор,  

Сипаҳро он гаҳе гуфташ, ки «зинҳор!  

 

Ки гар бояд шуморо роҳбаре зуд,  

Бигардонам, кунамтон беш мавҷуд.  

 

Зарина з -они зан чандон, ки доред,  

Равон гардеду андар пешам оред.  

 

Дигар чизе набояд чун зарина,  

Ба ғайр аз гӯшвори амбарина 912.  

 

Чу аз Ҳорун шуниданд ин ривоят,  

Шуданд дилшоду хандон з -он ҳикоят.  

 

Бирафтанд, ҷумла оварданд дарҳол,  

Зану марду ҷувону пиру атфол 913.  

                                                           
910 Зарина олат – ҳалқаю даспонаҳои тиллои  
911 Зарина анбор – анбори пури тиллою ҷавоҳирот  
912 Гӯшвори амбарин – асбоби зиннат, ки ба гӯш меовезанд 
913 Атфол – тифл 
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Зарина ҳар чишон дар гардану гӯш,  

Буд, оварданд ҳозир масту мадҳуш ” .  

 

Бидид он ҳолро Ҳорун, аҷаб монд,  

Ҳамон дам Сомариро назди худ хонад.  

 

Бидод онҳо бар ӯ гуфто, ки «Бигдоз,  

Чу бигдозӣ, биёвар назди ман боз».  

 

Ситод он Сомарӣ аз пеши сарвар,  

Пас он гаҳ дар миёни хайлу лашкар.  

 

Фурӯзонд он гаҳе оташ шитобон,  

Баромад тира дуде дар биёбон.  

 

Зарина он гаҳе дар бӯта 914 андохт,  

Ба пеши чашми эшон зуд бигдохт.  

 

Аз он зарҳо ки андар оташ афканд,  

Миёни  нори  сӯзон ҳамчу испанд.  

 

Ба қурби бист ман софе аз он зар,  

Буд он як тахтаи гӯсолапайкар.  

 

Ки Йӯсеф чор аз он буд соз дода,  

Ба ҳар як пайкари зебо кушода.  

 

Яке буд толеи Яъқуби бобаш,  

Ки давлат буд доим дар рикобаш.  

 

Дуюмро пайкари симурғ бар вай,  

Буд он сурат зада аз қудрати ҳай.  

 

 

                                                           
914 Бӯта – қолб 
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Сеюмро пайкари шерри жиён буд,  

Асадро пайкараш бар вай айён буд.  

 

Чаҳорум лавҳро гӯсола дар пеш,  

Зада пайкар нишони толеи хеш.  

 

Ба ҳар як бар заде Йӯсеф тилисме 915,  

Фиканда гирди ҳар як зарбу қисме.  

 

Ки то дар вақти ҳоҷат кораш ояд,  

Калими номвар ғамхораш ояд.  

 

Ки Йӯсфро падар дар толею дам,  

Лақаб бинҳода шор буд он муқаддам.  

 

Буд он гӯсола шор андар маонӣ 916,  

Иборат дорад он ин то бидонӣ.  

 

Дар он шаб чун набӣ бо ҷумла ёрон,  

Зи Миср омад бурун бо ғамгусорон.  

 

Бар ӯ он чор пайкар зар бидоданд,  

Зи Йӯсеф розҳо бар вай кушоданд.  

 

Чу бишнид он, набӣ з -шон ба таъҷил 917,  

Бишуд танҳо ҳамон шаб бар лаби Нил.  

 

Ба Нил андар сӯ пайкар з -он дар андохт,  

Чу Нил он дид, Йӯсефро барандохт.  

 

 

                                                           
915 Тилисм – дар тасаввуроти хурофӣ ва афсонаӣ он чизеро  

     мегӯянд, ки гӯё ба дорандааш бахту саодат ё бадбахтию  

     фалокат меоварда бошад; ҷоду  
916 Маонӣ – маънӣ, маъно 
917 Таъҷил – мӯҳлат додан 
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Чу сандуқаш зи Нил омад фаро шаст,  

Бимондаш пайкари гӯсола дар даст.  

 

Аз он ҷо чун бишуд бар сӯи лашкар,  

Шикаст он пайкари гӯсолаи зар.  

 

Ба ҳар як з -он бидодаш пора -пора,  

Заданд он ҷумларо бар гӯшвора.  

 

Зарина чун зи лашкар хост Ҳорун,  

Зи гӯш он ҳалқаҳоро ҷумла берун.  

 

Кашиданд он гаҳ оварданд пешаш,  

Або зарринаи бисёри хешаш.  

 

Буд он пайкар тилисми шоҳи Канъон,  

Буд ӯ бинвишта аз фармони субҳон:  

 

«Биё берун ,  аё гӯсола, биштоб!  

Набошӣ ҳамчу мастон дида дар хоб!»  

 

Будаш он баҳри кори хеш карда,  

Ҳисоби н-омада аз пеш карда.  

 

Чу андар бӯта зарҳоро гудозид,  

Замоне сомарӣ дар вай биёзид.  

 

Зи ногаҳ аз миёни кору озар,  

Бурун омад яке гӯсолаи зар.  

 

Ба овоз омаду бар гирди лашкар,  

Мар он тимсоли зар гардид яксар.  

 

Чу он тимсоли зар омад ба овоз,  

Равон гардиду кардаш нутқро воз.  
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Баромад шӯру шар з -он қавми хира,  

Бар эшон Аҳриман гардид чира.  

 

Чу Ҳоруни ҳалим 918 он дид аз эшон,  

Шуд ӯро дил қавӣ дар ғам парешон.  

 

Бани Ъэбар зи шодӣ баршукуфтанд,  

Ба Ҳорун он гаҳе дардам бигуфтанд.  

 

Ки «қурбон баҳри ин маъбуди зарин,  

Бифармо, то кунемон, э навоин».  

 

Аз эшон чун ки Ҳорун ин дигар бор,  

Шунидаш, чун надидаш чораи кор.  

 

Бар эшон гуфт: «Фардо зуд шабгир,  

Кунетон пеш аз он к -он румии пир.  

 

Барояд, дурфишонӣ лутф дар мушт,  

Бигардонад аз ӯ шайхи ҳабаш пушт.  

 

Миёни чорпоён дар бубинед,  

Зи гову гӯсфандон баргузинед.  

 

Биёретон барам зудӣ саҳаргоҳ,  

Ба кӯҳ боло барем мо к -аз шумо роҳ.  

 

Фарози кӯҳ 919 он гаҳ бар саҳар зуд,  

Забиҳатшон кунем аз баҳри маъбуд.  

 

Ки фардо баҳри қурбон хоси хос аст,  

Забиҳат худ шуморо дар асос аст ».  

 

 

                                                           
918 Ҳалим – хушхулқ, мулоим 
919 Фарози кӯҳ – болои кӯҳ 
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Шуниданд ону чун тадбир карданд,  

Ҳама андар саҳар шабгир карданд.  

 

Бибурданд гӯсфанду гови бисёр,  

Фарози кӯҳ бибар бо пири ҳушёр.  

 

Забиҳат ҷумларо дардам бикарданд,  

Дили худро зи ғам бе ғам бикарданд.  

 

Чу аз қурбон далерон вораҳиданд,  

Бари гӯсола з -он ҷо раҳ буриданд.  
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Афтодани лавҳҳо аз дасти  

Мусо ва шикаста шудани он 
 

 

 

 

Ва з-он ҷониб ба пои арш сармаст,  

Набӣ, дар шавқ 920 буд ду лавҳ дар даст.  

 

Ки ногаҳ андар он ҳамдарси маъбуд,  

Хитоб аз нав дигар рухсора бикшуд.  

 

Нидо омад, ки «з-ин ҷо зуд баргард,  

Ки аз хайлат 921 баромад дар фалак гард 922.  

 

Мапурс аҳволи эшон, зуд биштоб!  

Ки шуд шон толеи шӯрида дар хоб».  

 

Калимуллоҳ чу бишнид он, фурӯ монд,  

Даме дар кори ёрон сар биҷумбонд.  

 

Дар он буд ӯ,  ки ногоҳе зи ҳазрат,  

Бизад, андар рабудаш дасти қудрат.  

 

Зи боми арш ногаҳ бар сари тур ,  

Падид омад набӣ аз амри Ғаффор 923.  

 

Чу худро бар фарози тур  дардам,  

Ба по дид он далери насли одам.  

                                                           
920 Шавқ – майлу ҳавас, ишқу муҳаббат  
921 Хайл – саворон, аскарони савора  
922 Гард – чангу ғубор 
923 Амри ғаффор – фармон 
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Ба лавҳу ҷои худ бас шодмон шуд,  

Ҳаҷар 924 бӯсиду он гаҳ з -ӯ равон шуд.  

 

Ҳаме шуд то бари Йӯшуваъи Нун,  

Ду лавҳ андар кафу 925 рухсора гулгун.  

 

Бараш чун даррасид он моҳрухсор,  

Хитоб омад варо дардам зи Ҷаббор :  

 

«Аё Мусо, бигӯ, андар чӣ корӣ?  

Зи ҳоли умматат огаҳ надорӣ.  

 

Ки эшон кофару гумроҳу бадкеш,  

Шуданд, оташ заданд дар хирмани 926 хеш.  

 

Дили худ дар бути 927 гӯсола бастанд,  

Кунун он нобакорон 928  бутпарастанд.  

 

Набӣ бишнид он сар, бархурӯшид ,  

Либоси хашмро 929 дардам бипӯшид.  

 

Ба сӯи умматон з -он ҷо равон шуд,  

Вале аз хашм рӯяш арғувон 930 шуд.  

 

Чу лахте раҳ бурид, омад падидор,  

Сипоҳу лашкараш бар дашту кӯҳсор.  

 

Ду лавҳ андар ба дасти хеш дар дид,  

Надид он ашар оятро, битарсид.  

 

                                                           
924 Ҳаҷар – санг, лавҳ, ду лавҳӣ гавҳар  
925 Каф – рӯӣ даст, рӯӣ панҷа 
926 Хирман – тӯдаи ҳар чиз  
927 Бут – ҳайкал аз чӯб, санг, тилло...  
928 Нобакорон – бефоида, беҳосил 
929 Хашм – ғазаб 
930 Арғувон – сурх 
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Аз он даҳ ояти аъзам 931 як ҳарф,  

Набуд пайдо, бишуд озода дар ҳарф .  

 

Бидонист ӯ,  ки қавмаш пургуноҳанд,  

Ба зулмат дар миёни қаҳру ҷоҳанд.  

 

Хурӯше 932 дар дилаш афтод дардам,  

Бизад бар санг лавҳҳо он муқаддам 933.  

 

Чу он лавҳи ҷавоҳир пора-пора,  

Бишуд, тобон чу бар гардун ситора 934.  

 

Набӣ аз тур  сӯи умматон зуд,  

Ҳаме шуд хашмнок он фахри 935 мавҷуд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
931 Даҳ ояти аъзам – даҳ гуфтори бузургӣ  
932 Хурӯш– фарёд кардан, бонг задан  
933 Муқаддам –сардор 
934 Чу бар гардун ситора – чу бар фалак ситора  
935 Фахр – болидан ба доштани чизе  
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Сӯзондану936 суон937 кардани  

Калимуллоҳ гӯсолаи зарринро 938 
 

 

 

 

 

Сипоҳаш  ногаҳон дидандаш аз дур,  

Ки ногоҳе Калим  аз қуллаи тур .  

 

Падид омад або Йӯшуваъи Нун,  

Бишуд ларзон сипаҳ бар рӯи ҳомун.  

 

Бани Яъқубиёнаш чун бидиданд,  

Умед аз ҷони худ лахте буриданд.  

 

Бидонистанд бо худ пургуноҳанд,  

Зи кирдори бади худ рӯсиёҳанд.  

 

Ба истиқбол 939он гаҳ пеш рафтанд,  

Вале аз хеш ҳама бе хеш рафтанд.  

 

Зи Мусо чун шуд огоҳе ба Ҳорун,  

Ки меояд шудаш дар пеш берун.  

 

Чу Мусо дид, гуфташ: «Дар чӣ корӣ?  

Натарсӣ аз Худо, шарме надорӣ.  

 

 

                                                           
936 Сӯзондан – оташ задан ба чизе, дар оташ андохтан  
937 Суон – несту нобуд кардан, дар оташ сӯхта сиёҳ ва  

     ангишт кардан 
938 Гӯсолаи заррин – аз тилло сохта шудагӣ гӯсола  
939 Истиқбол – ба пешвози касе баромадан  
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Нагӯӣ, к -ин чӣ ошӯб 940 ҳасту бедод,  

Миёни ин сипоҳу лашкар афтод?  

 

Дар он дам чунки аз пешат бирафтам,  

Туро якбораю садбора гуфтам.   

 

Ки з-инон ҳону-ҳон ғофил нагардӣ,  

Чаро фармонам, эй Ҳорун, набурдӣ?  

 

Чӣ бошадмон кунун тадбири ин кор,  

Шуморо сахт дар хашм ҳаст Додор! 

 

Ҷувобаш дод Ҳорун: «Эй Худованд,  

Марав дар тобу бар мо зулм мапсанд!  

 

Набуд аз ман гунаҳ, Довар  гувоҳ аст,  

Ки ҷисми ман дар ин бас бе гуноҳ аст.  

 

Ба як раҳ ҷумла бар ман умматонат,  

Биҷӯшиданд нохуби равонат:  

 

Ки Мусоро зи баҳри мо биёвар!»  

Ҳама бо чӯбу санг, эй шери Довар .  

 

Вагарна пешгоҳе баҳри мо зуд,  

Биёвар, то бувадмон низ маъбуд.  

 

Ба ваъда чанд рӯзе чора бурдам,  

Давои ин дили бечора бурдам.  

 

Ки то рӯзе ба тангам даррасиданд,  

Ба қасдам теғу ханҷар баркашиданд.  

 

 

                                                           
940 Ошӯб – шӯро, ғавғо, бетартибӣ  
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Бар эшон он гаҳе гуфт, ин қадар Ҳур:  

«Надоретон шумо шарме зи ғаффур 941.  

 

Набиро то ҳанӯз миод бар ҷост,  

Чунин гуфторҳо охир на зебост.  

 

Аз ин гуфтори бад чизе маҷӯед,  

Зи Ҳорун инчунин ҳоле маҷӯед.  

 

Битарсетон зи хашми Қодири пок,  

Мабошетон чунин густоху 942 бебок 943!» 

 

Чу аз Ҳурри хирадманд он шуниданд,  

Бар ӯ як сар сипоҳ андар давиданд.  

 

Бикардандаш ба зорӣ сангборон,  

Ҳам андар соаташ  он нобакорон.  

 

Бикуштандаш ба захми санг бар ҷой,  

Ба ҳам каш-каш кардандаш сару пой.  

 

Чу бедоде чунон бар Ҳур дидам,  

Умеди зиндагӣ аз ҷон буридам.  

 

Аз эшон он гаҳе аз баҳри чора,  

Талаб кардам, калимо, гӯшвора 944.  

 

«Биёретон, ки ин бар зан азиз аст,  

Занонро ҷумла аз зевар тамиз аст.  

 

Ҳақиқат ҳеҷ зан он нанҳад аз гӯш,  

Магар гарданд ин якчанд хомӯш.  

                                                           
941 Ғаффур – бахшоянда, (сифати Худо) 
942 Густох – бешарму, беҳаё 
943 Бебок – бетарсу бим, бепарво  
944 Гӯшвора – ҳалқаи гӯш  
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Ман аз чизи занон будам талабгор,  

Зану мард-он ҷафокорон ба як бор.  

 

Биёварданд ҳар он чизе, ки шон буд,  

Аз он зевар, аё хуршеди мавҷуд!  

 

Бидодам сомариро ҷумла он зар,  

Миёни бӯта бинҳод ӯ дар озар.  

 

Баромад як замон, дидам, ки аз нор,  

Зи зар гӯсолае омад падидор.  

 

Ба овоз омад ун дар гирди лашкар,  

Равон шуд синаи пуршӯру пуршар.  

 

Калимо, сарваро, инам гуноҳ ҳаст,  

Худованди ҷаҳон бар ман гувоҳ ҳаст».  

 

Чу Ҳорун бар набӣ он роз бархонд,  

Дар он ҳолат набӣ ҳайрон фурӯ монд.  

 

Аз он ҷо сӯи лашкаргоҳи худ боз,  

Бирафтанд он сарон бо он сарафроз.  

 

Набӣ аз умматон якро бифармуд:  

«Рав, он гӯсоларо овар барам зуд!»  

 

Чу бишнид он ҷувон, гӯсола дардам.  

Бирафт, овард пеши он муқаддам 945.  

 

Калим  андар замон оташ барафрӯхт,  

Миёни нор 946 дар гӯсоларо сӯхт.  

 

 

                                                           
945 Муқаддам – сардор 
946 Нор – оташ 
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Ба ҷои он ки бигдозад, сияҳ шуд,  

Даруни нору озар дар  табаҳ шуд.  

 

Набӣ лахте аз он дар ҳавон андохт,  

Бисовидаш аз он чун даст пардохт.  

 

Миёни об аз он лахте барафшонд,  

Пас он гаҳ  умматонро назди худ хонд.  

 

Бинӯшонд ҳар яке лахте аз он об,  

Калими пурхирад, хуршеди Ваҳҳоб.  

 

Ҳар он, к-ӯ саҷдаи гӯсолаи зар,  

Бибудаш карда ӯ з -он хайлу лашкар.  

 

Нишонӣ бар ҷабинаш гашт пайдо,  

Миёни он сипаҳ даргашт расво.  

 

Буданд эшон аз он қавмони малъун,  

Ки бо шон омаданд аз Миср берун.  

 

Ба қурби сӯ ҳазор омад дар ушмор,  

Ки буданд андар он зулмат гирифтор.  

 

Ба левизодагон он гаҳ сарафроз,  

Калим, он сарвари анҷому оғоз.  

 

Бифармудаш, ки «бардоред шамшер,  

Бар ин дунон 947 баретон ҳамла чун шер.  

 

Дароретон ба зери теғу ханҷар,  

Ба ҷамъ ин кофаронро ҷумла як сар.  

 

Дар он гуфтор буд ӯ бо далерон,  

Ба левизодагон -он наррашерон.  

 

                                                           
947 Дун – нокас, разил 
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Шафоъат 948 кардани  

Калимуллоҳ ба Ҳазрати  

Ҳақ аз ҷиҳати бани Яъқуб  

 
 

 

 

Ки аз ногаҳ миёни чархи ахзар,  

Бишуд тобанда нуре бори дигар.  

 

Хитоб омад, ки «Ё, Мусо, раҳо кун,  

Бани Яъқубро аз худ ҷудо кун.  

 

Ки то шон дастбурди 949 во намоям,  

Балоҳоро бар эшон раҳ кушоям.  

 

Бар эшон оташи қаҳрам биборам,  

Димор аз ҷумлашон акнун барорам.  

 

Зи наслат он гаҳе як -ду сад афзун,  

Падид орам ҳам аз авлоди Ҳорун».  

 

Чу аз Довар  Калим  он ҳолат ишнуд 950,  

Замин бӯсиду он гаҳ нутқ бикшуд.  

 

Ҷувобаш доду гуфт: «Эй Довари  пок,  

Худованди ҷаҳону даҳру афлок.  

 

 

                                                           
948 Шафоъат – илтимос кардан, талабидани авф ё ёрмандӣ аз  

      касе барои касе, восита шудан  
949 Дастбурд – ғалаба, фатҳу нусрат 
950 Ишнуд – шунидан 
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Або 951 ҷаддони эшон аҳду паймон,  

Будӣ дарбаста, эй дорои даврон.  

 

Ба Иброҳиму бо Исҳоқи сарвар,  

Ба Яъқуби набӣ-пири ҳунарвар.  

 

Ки Канъонро бар эшон восупорам,  

Димор аз ҷони адӯшон 952 барорам.  

 

Замине к-андар ӯ шаҳд 953 ҳаст бо шир,  

Равон ҳар ҷонибе аз амру тақдир.  

 

Хилофи 954 аҳдашон бошад ҳар он чиз,  

Ки бо эшон кунӣ аз хайру шарр 955 низ.  

 

Зи дигар раҳнамошонро дар он кор,  

Ки буд он холиқи бемислу бе ёр.  

 

Агар Ҳорун бар ин қавмон бифармуд;  

«Зарина оваретон баҳри маъбуд».  

 

В-ар эшон гар хатое низ карданд,  

Ба пешаш баҳри бут зевар бибурданд.  

 

Ва з-он зар сомарӣ дар оташ андохт,  

Зи зар гӯсолае пур карду пардохт.  

 

Зубон гӯё, ки кард андар даҳонаш,  

Ки кард ӯро чунон зебо равонаш.  

 

                                                           
951 Або – бо 
952 Аъдо – душман, адӯ 
953 Шаҳд – асал 
954 Хилоф – зид, мухолиф  
955 Хайру шарр – некӣ ва бадӣ 
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Барангезӣ 956 ба ҳар ҷо коргоҳе,  

Баҳона бошадаш баҳри гуноҳе.  

 

Сухан з-ин бештар гуфтан наёрам,  

Ки густохӣ 957 бувад, гар дам барорам».  

 

Хитоб омад, ки «Ё Мусо, напиндор,  

Ки аз чангат хато омад падидор .  

 

Чаро номи ту аз девони ҳазрат,  

Бурун орам, аё шаҳбози қудрат.  

 

Туро бугзидам аз махлуқи олам,  

Бидодам поя аз олӣ ҷалолам 958.”  

 

Калимуллаҳ бигуфт: «Эй ҳайи ҷовед,  

Магар донам зи даргоҳи ту навмед.  

 

Зи даргоҳат бубахш ин боқиёнро,  

Чӣ боқӣ, ҷумла ин муштоқиёнро?  

 

Аз он к -аз ҷурмашон лутфи ту беш аст,  

Ҳамеша марҳами дилҳои реш аст.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
956 Барангезӣ – давондан, тез кардан 
957 Густохӣ – бетакаллуфӣ, беадабӣ 
958 Олӣ ҷалолам – пуршукӯҳӣ, бузургӣ 
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Қатл 959 кардани бани Леви 960  

қавми гӯсолапарастро  
 

 

 

 

 

Нидо 961 омад, ки «бахшидам бар эшон,  

Чаро дорӣ бар эшон дил парешон?»  

 

Чу бишнид ин набӣ, дилшод гардид,  

Ба Левизодагони хеш дардид.  

 

Бифармуд ӯ, ки «ё хосони Довар ,  

Саодат бодтон пайваста ёвар 962.  

 

Бароред аз миёнтон теғҳо зуд,  

Бароред аз тани ин гумроҳон дуд.  

 

Сипаҳ  номи ғазо 963 чун з-ӯ шуниданд.  

Ҳама шамшеру ханҷар баркашиданд.  

 

Ба ёрӣ дар паи хосон 964 давиданд.  

Сари он гумроҳон аз тан буриданд.  

 

Падар фарзандро мекушту фарзанд,  

Дигар ҷони падар аз бех меканд.  

 

 
                                                           
959 Қатл – куштан 
960 Бани Леви – аз шифтои Леви 
961 Нидо –садо, овоз  
962 Ёвар – ёридиҳанда, мададгор  
963 Ғазо/ғазв – ҷанг, ҳарб, дар роҳи дин  
964 Хосон – одамони наздики касе, махсус  
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Даровардандшон якбора аз пой,  

Намонд аз бутпарастон ҳеҷ бар ҷой ” .  

 

Раҳиданд аз ҷазо, Ҷаббори доно,  

Қадими ҷовидон, ҳайи тавоно.  

 

Гуноҳи боқиён дардам бубахшуд,  

Чу карданд он аз эшон, гашт хушнуд.  

 

Баромад рӯзгоре чанд дигар,  

Аз он қатлу кушиш з -он шору з-он шар.  

 

Набӣ рӯзе буд андар хилвати хеш,  

Ба фикр андар шуда бо хотири реш.  

 

Ки аз ногаҳ дари раҳмат бишуд воз,  

Ба ҷӯш омад варо аз ҳазрат овоз.  

 

Хитоб омад варо: «Мусо ҳам акнун,  

Хиромон шав зи лашкаргоҳ берун.  

 

Бар он кӯҳи зумррад 965 бар сари тур ,  

Бирав, эй пурхирад, наздикаш аз дур.  

 

Ду лавҳи дигар аз вай зуд битрош,  

Ба теша пушту рӯяш хуб бихрош!»  

 

Чу бишнид он нидо, Мусо равон шуд,  

Зи хиргаҳ ҷониби боло давон шуд.  

 

Чу бурҷе бар фарози тур  баршуд,  

Бари он сабз кӯҳи мӯътабар шуд.  

 

 

                                                           
965 Кӯҳи зумррад –кӯҳе, ки дар он санги гаронбаҳои сабзранг  

      ҳаст 
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Тарошид Ӯ ду лавҳи зумрад аз вай,  

Ба сони аввал он пири некӯпай.  

 

Ва з-он ҷо сӯи лашкаргоҳи худ боз,  

Биёмад, умматонро дод овоз.  

 

Бар эшон гуфт, набӣ: «Огоҳ бошед,  

Набошад, ҳ -он, дигар гумроҳ бошед!  

 

Супурдамтон дигар аз нав ба Ҳорун,  

Маёретон зи амраш сар ба берун.  

 

Ҳадисаш 966 ҳарчи гӯяд, бишнаветон,  

Ба гуфтораш саросар биғраветон.  

 

Ки боло меравам чил рӯзи дигар,  

Чунин фармуд Ҷаббори тавонгар.  

 

Ба тоат рӯзу шаб бояд бикӯшед,  

Қабои куфр дигар дар мапӯшед».  

 

Ба Ҳорун он гаҳе гуфто, ки «Зинҳор,  

Сипаҳро ин карат некӯ нигаҳ дор.  

 

Набошад бори дигар ҳамчу куффор,  

Ба куфрӣ даршаванд инҳо гирифтор.  

 

Зи Ҳақ  ронӣ суханшон ҳар шабу рӯз,  

Нигаҳдорӣ кунишон, эй дилафрӯз».  

 

Бигуфт ину наби ба тур  бар шуд,  

Набӣ Йӯшаъ 967 пайи он номвар шуд.  

 

                                                           
966 Ҳадис–воқаи нав рӯйдода 
967 Йӯшаъ – Йҳошуваъ бен Нун 
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Бирафтанд он чунон то ҷои миод,  

Ба ҷои худ набӣ Йӯшаъ биистод.  

 

Набӣ бигзашт аз он ҷо, пештар шуд,  

Ба даргоҳи қадими додгар шуд.  

 

Ба тоат кардан он донои асрор,  

Камар дар басташ он хуршеди тайёр.  
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Дидани Калимуллоҳ  

лиқои 968 Ҳақтаолоро 

 
 

 

 

Бинолиду бигуфт: «Эй ҳайи ҷовед 969,  

Зи баҳри раҳматат ин дорам уммед.  

 

Лиқоятро зи бурқаъ баркушоӣ,  

Маро якбора дидорат намоӣ.  

 

Ки муштоқи лиқоям, то бубинам,  

Зи доғи иштиёқат бас  ҳазинам 970».  

 

Набӣ баҳри лиқо бо Ҳақ  бинолид,  

Сару риши сафед бар хок молид.  

 

Нидо омад: «Калимо, ҳар ки дидор,  

Бубинад з -они мо дар лаҳза ночор.  

 

Бимирад, дар ҷаҳон боқӣ намонад,  

Ба соат ҷони ширин барфишонад.  

 

Набошад дидаеро ин қадар нур,  

Лиқои бо бақоям  бинад аз дур.  

 

Вале Йӯшуваи Нунро дар ин дам,  

Равон кун сӯи лашкар шоду хуррам».  

                                                           
968 Лиқо – рӯй, симо, чеҳра  
969 Ҳайи ҷовед – зинда умрбод, киноя аз Худо  
970 Ҳазин – ғамгин, ҳасратнок 
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Чу ӯ дар ҷониби лашкар бипӯяд,  

Бигӯ мар умматонатро бигӯяд.  

 

Ки фардо бомдод аз хона берун,  

Наоянд он гурӯҳ аз ғайри Ҳорун.  

 

Рама низ андар оғил гӯш дорад,  

Сар аз маъвои худ  берун наёранд.  

 

Чунин кардам Калимо, амру тақдир,  

Ту ҳам бояд, ки аз фардо ба шабгир 971.  

 

Равӣ бар ҷониби он кӯҳи олӣ 972,  

Ки кӯҳи зумрад 973 ҳасту ҷойи холӣ.  

 

Бубинӣ канда ғори ҳавл маҳкам,  

Бирав, биншин дар он ҷо фориғ аз ғам.  

 

Калимо ҳозари худ бош, дарёб,  

Ки фардо бигзарам з -он ҷо ба иштоб.  

 

Вале ҷуз пушти ман чизе набинӣ,  

Гар аз пӯлоду сангу оҳанинӣ.  

 

Ки то боқӣ бимонӣ рӯзгоре,  

Кунам огаҳ туро аз ҳар шуморе!  

 

Набӣ бишнид он, бӯсид бар хок,  

Равон шуд он гаҳе он гавҳари пок.  

 

Шитобон то бари Йӯшуваи Нун,  

Зи шоди гашта ӯро чеҳра гулгун.  

                                                           
971 Шабгир – саҳаргоҳ, охири шаб  
972 Кӯҳи олӣ – кӯҳи пуршукӯҳ  
973 Кӯҳӣ зумруд – кӯҳе, ки аз санги гаронбаҳои сабзранг иборат аст  
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Хитоби Ҳақ  бар ӯ бархонд як сар,  

Равонаш кард аз он ҷо сӯи лашкар.  

 

Чу пурдил дар бари ёрон бишуд зуд,  

Бар эшон рози дил якбора бикшуд.  

 

Якоякро супориш кард зинҳор,  

Ба шон гуфт: «к-ин чунин фармуд Ҷаббор .  

 

Ки фардо ҷонвар аз хона берун,  

Нагардад ногаҳе бар гирди ҳомун.  

 

Ба гирдогирди тур  аз пешу аз пас,  

На ҳайвон гардаду не одамӣ кас.  

 

Ҳама фармони Довар  гӯш доред,  

Аз ин фармон набошад сар бароред.  

 

Ки то осудаю эмин 974 бимонед,  

Равонро аз бадан берун наронед.  

 

Дар он ҷониб набӣ, он пурхирад пир,  

Ба сӯи кӯҳи Зумрад шуд ба шабгир.  

 

Бишуд ӯ андар он ҷое, ки Додор,  

Бифармуд он қадими лайлу анҳор 975.  

 

Шуда муштоқи васли дӯст дар роҳ,  

Ҷаҳон дид ӯ, ки рахшон шуд зи ногоҳ.  

 

Ба сангу кӯҳҳо оташ барафтод,  

Басе кӯҳи гарон аз по дарафтод.  

 

 

                                                           
974 Эмин – бехатар  
975 Лайлу анҳор – шабу рӯз 
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Замину осмону дашту кӯҳсор,  

Ҳама ларзон шуданд аз амри Додор .  

 

Ҷаҳон бигрифт нуре бениҳоят,  

Фузунтар з -он шуде ҳар дам бағоят.  

 

Зи ногоҳе Калим  аз раҳ назар кард,  

Бидид ӯ ҳайбате, аз худ сафар кард.  

 

Саросар рух шуда он гавҳари пок,  

Либоси ҷон зад ӯ аз бех удӣ чок.  

 

Фиғон аз ҷони муштоқаш баромад,  

Зи ногаҳ дид, ашкаш даромад.  

 

Гузашт аз пешу пайғамбар назар кард,  

Бидидаш шаммае 976,  аз худ гузар кард.  

 

Ба рӯ афтод пайғамбар, бинолид,  

Ҷамоли хешро дар санг молид ».  

 

Бигуфт: « Эй Сонеъи пайдою пинҳон!  

Қадиму Қодиру Ҷаббору субҳон .  

 

Хатобахши ҷаҳони пургуноҳон ,  

Атобахши саросар узрхоҳон .  

 

Биомӯрз умматонамро ба як бор,  

Афӯшон кун гуноҳу ҷурм 977 бугзор!»  

 

Чу нолид ончунон бо Ҳақ  сарафроз,  

Хитоби кирдигор омад ба парвоз.  

 

                                                           
976 Шамма – бӯи андак, хушбӯй  
977 Ҷурм – гуноҳ, айб 
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Нидо омад: ки «Мусо шодмон бош,  

Баровар, сар чунин бар санг махрош.  

 

Биомӯрзидам эшонро тамомат,  

В-аз эшон ҳар, ки будаст аҳли зулмат.  

 

Ато бахшидам эшон, то бидонӣ,  

Ки то андеша аз хотир биронӣ.  

 

Ба ҷаддоншон он ҳаме аҳде бубастам,  

Ба зоти худ каломи худ бигуфтам.  

 

Ки Канъонро 978 бар эшон восупорам,  

Балошон бар сари аъдо буборам.  

 

Эморию эвусиҳо биронам,  

Фаризиро яке бар ҷо намонам.  

 

Туӣ бо ҷумла гиргоши аз он бум,  

Биронам, сангашон бар каф кунам мум.  

 

Ба гардун номи шон боло барорам,  

Адӯшонро тамом аз по дарорам.  

 

Супорамшон ба зоти хеш акрам,  

Мақоме ҳамчу ҷаннат хубу хуррам.  

 

Калимо, бо худ инро роз медон,  

Ки кардам дар азал, ин амру фармон.  

 

Ки по нанҳӣ ту андар мулки Канъон,  

Аз ин шав боз,  эй фарзанди Имрон».  

 

 

                                                           
978 Канъон – номи кадимаи Эрес Исроэл  
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Шунидаш ин равон дар рухи гулгун,  

Канораш шуд зи оби дида ҷайҳун.  

 

Чу аз чашмаш равон шуд  ашки бисёр,  

Калимуллоҳ ба дил гуфто дигар бор.  

 

«Агарчи ман набинам, ғам набошад,  

Ду чашмам бояд аз ғам нам набошад.  

 

Чу қавмони ман он кишвар бубинанд,  

Ҳама шод он дар он кишвар нишинанд.  

 

Чу он бошад, ки ман дидам дусад бор,  

Ту медонӣ, аё донои асрор!»  

 

Набӣ чун бар дилаш ин роз баргуфт,  

Дигар раҳ шод шуд, чун ғунча бишкуфт.  
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Рафтани Мусо карати  

дуюм ба овардани Луах 979  
 

 

 

 

 

Набӣ буд ончунон биншаста дилшод,  

Ба пои кӯҳи сабз, он сарви озод.  

 

Зи дил андешаро берун бикарда,  

Назар бар ҳазрати бечун бикарда.  

 

Ки ногоҳе зи ҳазрат бори дигар,  

Зи афрози самою 980 чархи ахзар.  

 

Нидо омад, ки «Мусо лавҳ бардор,  

Баро чил рӯз бар ҳазрат дигар бор.  

 

Ки то Тавротро,эй хубманзар 981,  

Ба ту биспорам, эй хуршедпайкар!  

 

Ки то онро бари ёрон расонӣ,  

Бар эшон  шарҳи 982 инро бишнавонӣ.  

 

Ки то он шартҳоро гӯш доранд,  

Забону дастҳо хомӯш доранд».  

 

 
                                                           
979 Луах – ду санги гаронбаҳои сабзранги зумруди, ки онҳо бо  

     ҳам пайвасту дар он даҳ гуфтори Худо навиштагӣ мебошад  
980 Афрози само – қуллаи осмон, баландии осмон  
981 Манзар – маддаӣ назар, ҷое ё чизе ки ба он назар дӯхта  

      мешавад, объекти мушоҳида  
982 Шарҳ – тафсир ва маънидод кардани ягон масъала  
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Набӣ чун гӯш кард он, шуд равона,  

Чу сарве мешуд он фахри замона.  

 

Чунон то бар мақому ҷоҳ расидаш,  

Зи нав санҷак 983 ба гардун баркашидаш.  

 

Ба ҷойгоҳаш яқин дар тоат истод,  

Ба тавҳид 984 он гаҳе ӯ нутқ бикшод.  

 

Зи обу нон набӣ чил рӯз ифтор 985,  

Накарду қут 986 буд ӯро ба гуфтор.  

 

Нашуд қатъо 987 таом андар даҳонаш,  

Ба парвоз омада равшан равонаш.  

 

Чу вақт омад, нидо омад, ки «Биштоб,  

Калимо, фурсатам, ин лаҳза дарёб!  

 

Фарози арш бар боло назар кун,  

Даме аз шахси худ берун сафар кун.  

 

Бубин Тавротро ҷояш кадом аст?  

Фарози аршу фарш ӯро мақом аст!»  

 

Набӣ аз амри Ҳақ  боло назар кард,  

Ҷаҳонеро аз он пуршӯру шар кард.  

 

Ба гирди арш бар дидаш навишта,  

На карруби 988 буд он ҷо, не фаришта.  

 

 
                                                           
983 Санҷак – алам 
984 Тавҳид – Худои ягона, эътиқод ба ягонаги Худо  
985 Ифтор – рӯза кушодан, рӯза кушоӣ  
986 Қут – таом 
987 Қатъо – қатъан, тамоман 
988 Карруби – фаришта, малак 
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Чу дидаш ҳайбати Таврот, тарсид,  

Замину осмон бо ӯ биларзид.  

 

Калимуллоҳ чу дид он сунъу қудрат,  

Ҳам андар дам хитоб омад зи ҳазрат.  

 

Ки ашар оятро бар лавҳи аъзам,  

Нависаш чун баромад вақташ ин дам.  

 

Набӣ аз ҳазрати Довар  чу он роз,  

Шунидаш дар замон пири сарафроз.  

 

Навишташ ҳар даҳ оятро 989,  ки фармуд,  

Калими муҳтарам бар лавҳи мавҷуд.  

 

Муроди ҷони Мусо чун равон шуд,  

Саросар дардҳояшро даво шуд.  

 

Зи Довар  чун варо ҳоҷат баромад,  

Само бӯсиду сӯи лашкар омад.  

 

Ду лавҳи зумрадин бигрифта дар даст,  

Вале аз ҷоми ишқ ӯ гашта сармаст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
989 Даҳ оят – даҳ гуфтори Худованд  
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Намудани 990 Калимуллоҳ  

лавҳро 991 дар бани Яъқуб  
 

 

 

 

 

Ва з-он ҷониб бишуд Ҳорун хабардор,  

Ки меояд Калим, он шери Ҷаббор .  

 

Бурун омад ҳалим 992 аз пеши лашкар,  

Равон шуд сӯи он хуршедпайкар.  

 

Чу Ҳорун рафт, ёрон дар паяш тез,  

Бирафтанд ҷумла ҳамчун боди шабхез.  

 

Чу лахте раҳ бишуд, омад бидидаш,  

Нишоту коми дил омад падидаш.  

 

Ба истиқболи 993 пайғамбар бишуд пеш,  

Бикардаш дур суворӣ аз бари хеш.  

 

Бидид аз рӯйи Мусо нур тобон,  

Мунаввар гашта аз аксаш биёбон.  

 

Бидиданд  умматонаш низ аз дур,  

Зи пои тур  мешуд бар фалак нур.  

 

                                                           
990 Намудан – нишон додан 
991 Лавҳ – ду санги гаронбаҳои сабзрангизумруди, ки онҳо бо  

      ҳам пайвасту дар он даҳ гуфтори Худонавиштаги мебошад 
992 Ҳалим – хушхулқ, мулоим 
993 Истиқбол – пешвоз гирифтан 
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Бишуд маълумшон, пайғамбар омад,  

Шафоатхоҳи 994 рӯзи маҳшар 995 омад.  

 

Ба истиқболи ӯ дар пеш рафтанд,  

Ҳама аз худ вале бе хеш рафтанд.  

 

Чу нури рӯйи пайғамбар бидиданд,  

Ба сони дев аз оҳан рамиданд.  

 

Набудшон дар ба сарҳо ин қадар нур,  

Ки то бинанд тоби ҳуснаш аз дур.  

 

Тамомат рӯйи саҳро хира гардид,  

Замон бар чашми эшон тира гардид.  

 

Набӣ огаҳ набуд аз ҳою ҳояш,  

Ки нури Ҳақ  ҳаме тобад ба рӯяш.  

 

Ба Мусо гуфт Ҳорун: «Эй худованд,  

Ба дидори ту будем орзуманд.  

 

Будем мо ҷумла муштоқи ҷамолат 996,  

Ҳама шодон шудем андар висолат.  

 

Ба ҳамдулаҳ, ки дидори ту дидем,  

Саломат сар ба сар бо ҳам расидем».  

 

Ба Ҳорун он ду лавҳи сабз бинмуд,  

Чу дид ӯ, саҷда кард аз баҳри маъбуд  

.  

Пас он гаҳ лавҳҳоро бӯса додаш,  

Бикардаш хатмату 997 бар сар ниҳодаш.  

                                                           
994 Шафоат – илтимос кардан 
995 Рӯзи маҳшар – рӯзи қиёмат 
996 Ҷамол – хушрӯӣ, зебоӣ, ҳусн  
997 Хатм – тамом, поён, анҷом 
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Дигар раҳ бо набӣ Ҳорун бифармуд,  

Бипӯшон бурқаъ 998 бар чеҳраат зуд.  

 

Ки аз рӯи ту метобад чунон нур,  

Ки нури дидаҳоро дод дастур 999.  

 

Чӣ нусрат  ин, аё хуршеди ғаффур,  

Ки натвонад дар ӯ дидан кас аз дур?  

 

Сипоҳатро саросар дидаҳо  тор,  

Шуд аз шавқи рухат, эй моҳрухсор.  

 

Набӣ бишнид аз ӯ бар чеҳра ҳар дам,  

Бипӯшонид бурқаъ ҳафт дар ҳам.  

 

Ҳануз аз зери бурқаъ нури рӯяш,  

Ҳаме зад шӯъла аз ҳар тори мӯяш.  

 

Чу рӯяшро фурӯзи парда диданд,  

Саросар умматон пешаш давиданд.  

 

Дуои бекарон бар ҷони сарвар,  

Бикарданд умматонаш ҷумла яксар.  

 

Каломи Ҳақ  набӣ бошон баён кард,  

Ду лавҳи номвар баршон аён кард.  

 

Ниҳоданд умматонаш чеҳра бар хок,  

Баромад ҳою ҳӯйи шон бар афлок.  

 

Бар ӯ аз нав биёварданд имон,  

Бигуфтанд: «Эй гузида 1000 пури Имрон.  

 

                                                           
998 Бурқаъ – пардаи рӯпӯши занон, парда  
999 Дастур – роҳнамо  
1000 Гузида – интихоб намудан, хоста гирифтан, чида  

     гирифтан, ҷудо карда гирифтан (касе ё чизеро аз миёни  

     одамон ё чизҳо).  
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Надида чун ту пайғамбар замона!  

Бимони бар сари мо ҷовидона!»  

 

Бирафтанд сӯи лашкаргоҳи худ боз,  

Ба пеш андар набӣ мешуд чу шаҳбоз.  

 

Або Мусо саросар раҳ буриданд,  

Чунон то дар сафи лашкар расиданд.  

 

Набӣ ҳар гоҳ, ки бо ҳазрат бирафте,  

Ниқоб аз рӯи зебо баргирифте.  

 

Дигар раҳ чун расиде сӯи лашкар,  

Бипӯшиде ба бурқаъ рӯй як сар.  

 

Чӣ гӯям мӯъҷизоти саҳмнокаш?  

Ҳазорон офарин бар ҷони покаш!  
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Аз китоби панҷум 

Такрори шариат - Дварим 
 

Таърихи нукад навишта дар дфус чоп шудани ин 

китоб дар Йерусалим ба назми Шимъон  Хохом  

 

Анҷоми 1001 достон 
Чун ин шарҳе ба олам нест пайдо,  

Ки Шоҳин сухандон карда иншо.  

 

Чу Шоҳин шаҳбози ломакона,  

Сабук парвозӣ олӣ ошиёна.  

 

Хирадманди сухандонӣ сухансанҷ,  

Ки ҳаст аз дури алфозаш дуриганҷ.  

 

Надиме ёдгоре аз хохомим,  

Фаҳиме ёфта аз ғайб таълим.  

 

Дури маъне ба назмаш харҷ карда,  

Басе ферӯзаҳоро дарҷ карда.  

 

Аз ӯ монда киромӣ ёдгоре,  

Ки ояд то қиёмат дар шуморе.  

 

Ба назм асрори тӯро карда зоҳир,  

Китобу ҳукмҳойи Қодир .  

 

Ки з-ӯ доно ва нодон баҳра ёбанд,  

Сар аз фармонӣ Эзид бар натобанд.  

 

Барои аҳли голут он хирадманд,  

Ҳама эхкоми тӯро карда побанд.  
                                                           
1001 Анҷом  –  ба  охир  расидан,  тамом шудан  
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Ки з-ӯ зера Йешурун шод гарданд,  

Баҷо оранд в -азон обод гардонанд.  

 

Ҳазорон офарин аз назди Довар ,   

Ба руҳи поки Мусои пайғамбар.  

 

Ки Тӯро баҳри Исроэл овард,  

Ба лутфи хеш уматро бупарвард.  

 

Ва  з-ӯ сад офарин бар рухи Шоҳин,  

Ки шарҳе инчунин ӯ дод тазбин.  

 

Писанд гашт шарҳи ин дар мулки Эрон,  

Ба ҳар асру баҳр дорою даврон.  

 

Навишт ин шарҳро ҳар кас ба ҳар ҷо,  

Зи Исроэлиён аз пиру барно.  

 

Вале дар ин замони охири дам,  

Каноре монд ин шарҳ аз ҳама кам.  

 

Ки з-он ҳар кас набуд огаҳ зи тафсир,  

Ки то бинвисад ин некӯ ба тақрир.  

 

Худованди карими пуриноят,  

Ба лутфи худ маро дод ӯ ҳидоят.  

 

Хирад ҳамроҳ маро кард рабию ҳов,  

Ки аз тафсир шудам огоҳ ба ҳар боб.  

 

Маро алқоб ҳаст Шимъон Хохом,  

Ба ҳар ҷо инчунин хонанд маро ном.  

 

Ба санъат аз падар мерос китоб,  

Навиштан ҳар китоб бо назму одоб.  
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Падар Илёс ном Хохом ба Тӯро,  

Зи шаҳри Бағдод рафта Бухоро.  

 

Дар он ҷо карда ӯ ҳам зоду пайванд,  

Зи лутфи Ҳақ  бигашт некӯ аёлманд.  

 

Писар ҳафте варо бахшид ҷаҳонбон,  

Ҳама олиму доною китобхон.  

 

Яке ман панҷумин аз додаронам,  

Ба шаҳри уд кардам ошёнам.  

 

Навиштам ин ба ёрон баҳри номус,  

Даровардам ба чопа зери дъфус.  

 

Дирам чанде бикардам сарф дар ин бо,  

Ки з-ин ёбанд фараҳ ҳар ёру асрҳо.  

 

Хату коғаз нукад бо лафз ҳар  чор,  

Зарифу беғашу хуби гуҳарбор.  

 

Зи таърихе, ки шуд миқдош вайрон,  

Ҳаминро буд аз он голут ҳиҷрон.  

 

Гузашт аз даври одам то ба алҳол,  

Ҳазораш панҷу шашсад шасту панҷ сол.  

 

Ки ин шарҳ аз навишту чопа итмом,  

Расид, равнақ бидод бар хосаю ом.  

 

Биҳамдуллаҳ намурдам то ба анҷом,  

Расонидам навишту чопа итмом.  

 

На аз баҳри зару он сими залӣ,  

Бикардам ин, вале баҳри нишонӣ.  
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Ки аз мо ёдгорӣ ин бимонад,  

Дуъо созад ба мо ҳар кас ки хонад.  

 

Вале дорам умеде аз илоҳам,  

Ки бахшояд ба лутфи худ гуноҳам.  

 

Ба талмидей ҳахомимам кунад ҳашр,  

Ки фардо неку бадро чун кунад нашр.  

 

Нагардонад инонам аз ҳама кам,  

Ба руҳи поки Мусо -хоси акрам!  
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