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))))المالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم والمالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم والمالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم والمالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم شُوا: ) : ) : ) : ) وحَتوال َتس ،ا النّاسهشُواأَيحَتوال َتس ،ا النّاسهشُواأَيحَتوال َتس ،ا النّاسهشُواأَيحَتوال َتس ،ا النّاسهلَّـةِ     أَيقـدى لى َطرِيـقِ الْهلَّـةِ    فقـدى لى َطرِيـقِ الْهلَّـةِ    فقـدى لى َطرِيـقِ الْهلَّـةِ    فقـدى لى َطرِيـقِ الْهف
أَيها النّاس، أَيها النّاس، أَيها النّاس، أَيها النّاس، .  .  .  .  مائدةٍ شبعها قَصيرٌ، و جوعها طَوِيلٌمائدةٍ شبعها قَصيرٌ، و جوعها طَوِيلٌمائدةٍ شبعها قَصيرٌ، و جوعها طَوِيلٌمائدةٍ شبعها قَصيرٌ، و جوعها طَوِيلٌ أَهله، َفإِنَّ النّاس َقد اجَتمعوا علىأَهله، َفإِنَّ النّاس َقد اجَتمعوا علىأَهله، َفإِنَّ النّاس َقد اجَتمعوا علىأَهله، َفإِنَّ النّاس َقد اجَتمعوا على

واحد َفعمهم اللَّـه  واحد َفعمهم اللَّـه  واحد َفعمهم اللَّـه  واحد َفعمهم اللَّـه   السخْطُ، و إِنَّما عَقَر ناَقةَ َثمود رجلٌالسخْطُ، و إِنَّما عَقَر ناَقةَ َثمود رجلٌالسخْطُ، و إِنَّما عَقَر ناَقةَ َثمود رجلٌالسخْطُ، و إِنَّما عَقَر ناَقةَ َثمود رجلٌ        يجمع النّاس الرِّضا ويجمع النّاس الرِّضا ويجمع النّاس الرِّضا ويجمع النّاس الرِّضا و إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما
 َفما كانَ إِلّـا   َفما كانَ إِلّـا   َفما كانَ إِلّـا   َفما كانَ إِلّـا      نادمينَنادمينَنادمينَنادمينَ    َفأَصبحوا َفأَصبحوا َفأَصبحوا َفأَصبحوا     َفعَقرُوها َفعَقرُوها َفعَقرُوها َفعَقرُوها     : : : : سبحاَنهسبحاَنهسبحاَنهسبحاَنه بِالْعذابِ َلما عموه بِالْرِّضا، َفقالَبِالْعذابِ َلما عموه بِالْرِّضا، َفقالَبِالْعذابِ َلما عموه بِالْرِّضا، َفقالَبِالْعذابِ َلما عموه بِالْرِّضا، َفقالَ

أَيهـا  أَيهـا  أَيهـا  أَيهـا  . . . . الَْخـوارةِ الَْخـوارةِ الَْخـوارةِ الَْخـوارةِ      محمـاةِ فـى الْـأَرضِ   محمـاةِ فـى الْـأَرضِ   محمـاةِ فـى الْـأَرضِ   محمـاةِ فـى الْـأَرضِ   الْالْالْالْ    الـسكَّةِ  الـسكَّةِ  الـسكَّةِ  الـسكَّةِ      أَرضُهم بِالَْخسَفةِ خُوار أَرضُهم بِالَْخسَفةِ خُوار أَرضُهم بِالَْخسَفةِ خُوار أَرضُهم بِالَْخسَفةِ خُوار      خارتخارتخارتخارت    أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ 
 ،النّاس ،النّاس ،النّاس ،نْ    النّاسنْمنْمنْمم            َلكسَلكسَلكسَلكالطَّرِيقَالطَّرِيقَالطَّرِيقَالطَّرِيقَ            س            حالْواضحالْواضحالْواضحالْواض          درو درو درو درو    ى التِّيهف َقعو نْ خاَلفم و ،الْماءى التِّيهف َقعو نْ خاَلفم و ،الْماءى التِّيهف َقعو نْ خاَلفم و ،الْماءى التِّيهف َقعو نْ خاَلفم و ،الْماء.        

 

 پيمودن راه راست

 راه روشن حق

نهراسيد، زيرا اكثريت مـردم بـر گـرد     اى مردم در راه راست، از كمى روندگان

اى مـردم،  . طوالنى است اى جمع شدند كه سيرى آن كوتاه، و گرسنگى آن سفره

ماده ثمود را  باشند، چنانكه شتر همه افراد جامعه در خشنودى و خشم شريك مى

آن  يك نفر دست و پا بريد، اما عذاب آن تمام قوم ثمود را گرفت، زيرا همگـى 

 كردنـد و سـرانجام   مـاده شـتر را پـى   : (فرمايد را پسنديدند، خداوند سبحان مى  

اى كه در زمين نـرم فـرو رود،    سرزمين آنان چونان آهن گداخته.) شدند پشيمان

ريخت، اى مـردم آن كـس كـه از راه آشـكار بـرود بـه آب        فريادى زد و فرو

 .ماند شود سرگردان مى رسد، و هر كس از راه راست منحرف مى

 


