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۹۰۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوخ ّنظ تراهط زا دوخ رای یرادافو و قدص رد م9غ مَسَق

میظَعْلاِ (اب (او ،هن تفگ
میحَر و نامحَر هب و کُْل7ْاُ ِکلام

ایبنا داتسرف هک ییادخ نآ
ایربک و لضفب لب تجاحب هن

لیلذ کاخ زا هک یدنوادخ نآ
لیلج ناراوسهش وا دیرفآ

نایکاخ جازم زا درک ناشکاپ
نایک[فاِ َگت زا دینارذگب

تخاس فاص رون و ران زا تفرگ رب
تخات راونا ٔهلمج رب وا هگناو

تفات حاورا رب هک یقربانَس نآ
تفای رون ناز تفرعم مدآ هک ات

دیچ ثیش تسد و تْسُر مدآ زک نآ
دیدب ناک مدآ درک شهفیلخ سپ

دوب رادروخرب هک رهوگ نآ زا حون
دوب رابْرُد ناج رحب یاوه رد

ِراونا نآ زا میهاربا ناج تفز ِ
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ِراونا نآ زا میهاربا ناج تفز ِ
تفر ران یاههلعش رد َرذَح یب

داتف شَیوُج رد لیعمسا کنوچ
داهن رَس شرادبآ ٔهنشد شیپ

دش مرگ شعاعش زا دوواد ناج
دش مرن شفابتسد ردنا نهآ

عیضَر ار شلاصو ُدب نامیلس نوچ
عیطم و نامرف هدنب شتشگ وید

رس داهنب نوچ بوقعی اضق رد
رسپ یوب زا درک نشور مشچ

باتفآ نآ دید وچ ورهم فسوی
باوخ ریبعت رد رادیب نانچ دش

دروَخ بآ یسوم تسد زا اصع نوچ
درک همقل کی ار نوعرف تکلُم

تفای وچ میرم یسیع شنابدرن
تفاتش مُراچ دبُنگ زارف رب

میعن و کلم نآ تفای دمحم نوچ
مین ود مَد رد وا درک ار هَم صرق

دش قیفوت تیآ رکبوبا نوچ
دش قیّدِص و بحاص هش نانچ اب

دش قوشعم نآ یادیش رَمُع نوچ
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دش قوشعم نآ یادیش رَمُع نوچ
دش قوراف لد وچ ار لطاب و قح

تشگ نیع ار نایع نآ نامثع کنوچ
تشگ نیَرو�نلا یِذ و دوب ضیاف رون

ناشفْرُد دش یضَترُم شیوُر ز نوچ
ناجِ جْرَم رد ادخ ریش وا تشگ

ددم نآ دید وا ِدنُج زا دَینُج نوچ
ددع زا دش نوزف شتاماقم دوخ

دید هار شدیزَم ردنا دیزیاب
دینش قح زا نیفراعْلا ُبطق مان

سَرَح دش ار وا خرک یخرک کنوچ
سفن یناّبر و قشع ٔهفیلخ دش

داش دنار وس نآ َبکرَم مهَدا ِروپ
داد ِناناطلس ناطلس وا تشگ

فَرگِش هار نآ �قش زا قیقش ناو
فَْرطْ زیت و یأر ْدیشروخ وا تشگ

ناهن ناهاشداپ نارازه دص
ناهج یوس ناز دننازارف رس

دنامب ناهنپ قح کشر زا ناشمان
دناوخن رب ار ناشمان ییادگ ره

ناینارون قح و رون نآ قح
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ناینارون قح و رون نآ قح
نایهام نوچمه دنرحب نآ ردناک

شمیوگ را رحب ناج و ناج رحب
شمیوجیم ون مان قی� تسین

تسوزا نآ و نیا هک ینآ نآ �قح
تسوپ دنشاب ودب تبسن اهزغم

نم رای و شاتهجاوخ تافص هک
نم راتفگ نیا هک نادنچ دص تسه

میدن نآ فصو ز منادیم چنآ
میرک یا ؟میوگ هچ دیان ترواب

وگب دوخ نآ زا نونکا تفگ هاش
؟وا نآ و نیا نآ ییوگ دنچ

؟یاهدرک لصاح هچ و یراد هچ وت
؟یاهدروآ رُد هچ ایردِ گت زا

دوش لطاب وت سح نیا گرم زور
؟دوش لد رای هک یراد ناج رون

دننگآ کاخ ار مشچ نیک دَحَل رد
؟دنک نشور ار روگ چنآ تتسه

دَرَد رب تیاپ و تسد هک نامز نآ
؟دََرپ رب ناج ات تسه تلاب و رپ

دنامن یناویح ناج نیک نامز نآ
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دنامن یناویح ناج نیک نامز نآ
دناشن اج رب تدیاب یقاب ناج

تسندرک هن نَسَحْلاِب اج ْنَم طرش
تسندرب ترضح یوس ار نَسَح نیا

؟یرخ ای ناسنا ز یراد یرهوج
؟یرب نوچ دش انف هک اهضَرَع نیا

ار هزور و زامن یاهضَرَع نیا
یَفْتنا ِنَیناَمز یْقَبی� کنوچ

ار ضارَعا رم درک ناوتن لقن
ار ضارما دنرب رهوج زا کیل

ضَرَع نیز رهوج تشگ ل�دبم ات
ضرم دش لیاز هک یزیهرپ ز نوچ

دهجب رهوج ضرع زیهرپ تشگ
دهش زیهرپ زا خلت ناهد دش

هلبنُس دش اهکاخ تعارز زا
هلسلس ار وم درک وم یوراد

انف دش دب ضَرَع نز حاکن نآ
ام ز دش لصاح دنزرف رهوج

ضَرَع ار رتشا و پسا ندرک تفج
ضَرَغ ندییازب هُّرک رهوج

ضَرَع مه ندناشن ناتسب نآ تسه
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ضَرَع مه ندناشن ناتسب نآ تسه
ضَرَغ کن ناتسب تشِک رهوج تشگ

راک هب ندرب ایمیک ناد ضَرَع مه
رایب دش رگ ایمیک ناز یرهوج

اهش دشاب ضَرَع ندرک یلقیص
افص دیازیمه رهوج ضَرَع نیز

ماهدرک اهلمع نم هک وگم سپ
مَرَم ،امنب ار ضارَعا نآ ِلخَد

شُمَخ دشاب ضَرَع ندرک تفص نیا
شُکم نابرق یپ ار ُزب ٔهیاس

تسین لقع ِطونُق یب اهاش تفگ
تسین لقن ار ضَرَع ییامرف وت رگ

تسین هدنب سأی هک زج اهاشداپ
تسین هدنیآ زاب تفر ناک ضَرَع رگ

رشح و لقن ار ضَرَع رم یدوبن رگ
رْشَف لاوقا و لطاب یدوب لعف

رگد ینْوَل دش لقن اهضَرَع نآ
رگد ینَْوک دوب یناف ره رشح

شقی� مه دوب یزیچ ره لقن
شقیاس مه دوب هلگ قی�

تسیتروص ار ضَرَع ره رشحم تقو
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تسیتروص ار ضَرَع ره رشحم تقو
تسیتبون ار ضَرَع کی ره تروص

؟ضَرَع یدوب وت هن دوخ ردنا رگنب
؟ضرغ اب یتفج و یتفج شبنج

اههناشاک و هناخ ردنا رگنب
اههناسفا نوچ دوب سدنهم رد

شوَخ میدید ام هک هناخ ن[ف نآ
شَرَد و فقس و هّفُص نوزوم دوب

اههشیدنا و ضَرَع نآ سدنهم زا
اههشیب زا نوتس و دروآ تلآ

یاهشیپ ره ٔهیام و لصا تسیچ
یاهشیدنا و ضَرَع زج و لایخ زج

ضَرَغ یب ار ناهج یازجا هلمج
ضَرَع زا زج دشن لصاح رگن رد

لمع رد دمآ رخآ رکف ِلوا
لزا رد ناد نانچ مَلاع َِتْیُنب

دوب لوا لد رکف رد اههویم
دوشیم رخآ هب رهاظ لمع رد

یدناشنب رَجَش یدرک لمع نوچ
یدناوخ لوا فرح رخآ ردنا

تسلوا شخیب و گرب و خاش هچرگ
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تسلوا شخیب و گرب و خاش هچرگ
تسلَسرُم هویم رهب زا همه نآ

دوب ک[فا نآ زغم هک یرِس سپ
دوب ک�ْوَل ٔهجاوخ رخآ ردنا

لاقم و ثحب نیا تسضارعا لقن
لاگَش و ریش نیا تسضارعا لقن

ات دندوب ضَرَع دوخ مَلاع هلمج
یَتا ْلَه دمایب ینعم نیردنا

رَوُص زا ؟دیاز هچ زا اهضَرَع نآ
َرکِف زا ؟دیاز هچ زا مه رَوُص نیو

ّلُک لقع زا تستَرکِف کی ناهج نیا
لُسُر اهتروص و تسهاش نوچ لقع

ناحتما ناهج لوا ملاع
نآ و نیا یازج یناث ملاع

دنکیم تیانج اهاش ترکاچ
دوشیم نادنز و ریجنز ضَرَع نآ

درک هتسیاش تمدخ نوچ تاهدنب
؟دربن رد دش یتعلِخ ین ضَرَع نآ

رَیط و تسضیب نآ رهوج اب ضَرَع نیا
ریَس هب دیاز نیزا نآ و نآ زا نیا

۸۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هام صرق یدید ود یدرک ژک مشچ
هابتشا رد رظن نیا تسلاؤس نوچ

باتهام رد ار مشچ نادرگ تسار
باوج َکن ار هم وت ینیب یکی ات

رگن وکین نیبم ژک :وگ َتتَرکَف
رهگ نآ عاعش تَرکَف نآ تسه

۴۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هَِزن یا یرآ هک دیوگیمه قح
هِب ربص و رآ ربص ونشب کیل

شورخ مک شماخ تسکیدزن حبص
شوکم وت وتِ یپ مشوکیمه نم

۳۰۸۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیهت نان زا تسد هک هدرم مغ ز یا
؟تسیچ سرت نیا میحر و تسروفغ نوچ

۵ ات ۱ هیآ ،ناسنا هروس ،میرک نآرق
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۵ ات ۱ هیآ ،ناسنا هروس ،میرک نآرق

 اًروُكْذ�م ًاْئيَش نُكَي ْمَل ِرْه�دلا َن�م ٌ�ِح ِناَسنِْ�ا ىَلَع ىََتأ ْلَه

 اًريِصَب اًعيِمَسُ هَانْلَعَجَف ِهِيَلْتب�نٍ جاَشَْمأ ٍةَْفط�ن نِم َناَسنِْ�ا َانْقَلَخ ا�ِنإ

 اًرُوفَك ا�ِمإَو اًرِكاَش ا�ِمإ َليِب�سلاُ هَاْنيَدَه ا�ِنإ

 اًريِعَسَو ً�َ[َْغأَو َ[ِسَ[َس َنيِرِفاَكِْلل اَنَْدتَْعأ ا�ِنإ

 اًرُوفاَك اَهُجَازِم َناَك ٍْسأَك نِم َنُوبَرْشَي َراَْرَبْ§ا �ِنإ

یسراف همجرت

 ؟دوبن یرکذ لباق زیچ وا هک تشذگ یراگزور یمدآ رب هک تسا نیا هن رگم

 ار وا ببس نیمه هب و مییامزآ یم ار وا و میدیرفآ هتخیمآ یا هفطن زا ار یمدآ ام هتبلا
.میا هدینادرگ انیب و اونش

.دنک یساپسان سب ای دشاب راذگساپس هاوخ ،میداد ناشن وا هب ار هار ام

.میا هدروآ مهارف نازورف ییاه هلعش و اهدنب و اهریجنز نارفاک یارب ام هتبلا

.تسا هتخیمآ شوخ یرطع اب هک دنشون یماج زا ناکین نامگ یب

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

Surely there came over man a time when he was nothing
that could be mentioned.

Surely We have created man from sperm mixed(with ovum), to 
try him so We have made him hearing, seeing.

We have truly shown him the way; he may be thankful or 
unthankful.

Surely We have prepared for the disbelievers chains and 
shackles and a burning Fire.

The righteous truly drink of a cup tempered with camphor.


