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۲۶۵۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یک ات حاتفتسا ز حتف نیا نیبب
؟یک ات حار نیز ،وش تسم یقاس ز

تسا یناج حار تروص حادقا نیا رد
؟یک ات حادقا تروص هراظن

یتشک زاسرب دوخ ز یباغرم وچ
؟یک ات حJّم و یتشک عادص

یداز حّابس زا و یحّابس وت
؟یک ات حابس ره داب و هناسف

حبص ره تسا یشخب ناج ِهیِف ُتْخََفن
؟یک ات حَابْصYِْا ُقِلاَف قارف

ظوفحم تسا یحول ناغلاب ناج وچ
؟یک ات حاولا ز ناکدوک لاثم

تسا نامسآ ز تقزر تسهدومرف وچ
؟یک ات حJّف یا ندیروش نیمز

نادخنز بیس نیا تسا غاب نآ زا
؟یک ات حاُّفت یکی رب تعانق

فسوی نسح وراد تسار تحارج
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فسوی نسح وراد تسار تحارج
؟یک ات حاّرج ره ز gسج اود

تخاس ناوتیم برطم وچ توزج ره ز
؟یک ات حاّون gخاس تمشچ ز

ثعب زا و قلخ زا میدحاو سفن وچ
؟یک ات حاورا ندیشاب ادج

راو فدص ایرد رد دنبرب ناهد
؟یک ات حاسمت نوچ هداشگب ناهد

هن ناهد رب یلفق و دنبرب ناهد
؟یک ات حاتفم ندرک عیاض ز

۲۹ هیآ ،رجح )۱۵ هرامش( هروس ،میرک نآرق

َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتيvوَس اَذِإَف

یسراف همجرت
هب قّلعتم حور زا و مدرک هتساریپ و هتسارآ ار وا هک هاگ نآ سپ

.دیتفا هدجس هب شربارب رد .مدیمد وا رد دوخ

یسیلگنا همجرت
"When I have fashioned him (in due proportion) and 

breathed into him of My spirit, fall ye down in obeisance 
unto him."

۹۶ هیآ ،ماعنا )۶ هرامش( هروس ،میرک نآرق
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۹۶ هیآ ،ماعنا )۶ هرامش( هروس ،میرک نآرق

ِمِيلَعْلا ِزيِزَعْلا ُريِدَْقت َكِٰلَذۚ  اًنَابْسُح َرَمَقْلاَو َسْمvشلاَو ًانَكَس َلْيvللا َلَعَجَوِ حَابْصِْ�ا ُقِلاَف

یسراف همجرت

بش و تسا حبص هدنفاکش ]هک تسومه[
دیشروخ و ،تسا هدنادرگ شخب مارآ ار
ریدقت ،تسا هتشاد ررقم یرامش ار هام و

.تسا نینچ اناد دنمزوریپ دنوادخ

یسیلگنا همجرت

He it is that cleaveth the day-break (from the dark): He 
makes the night for rest and tranquillity, and the sun and 
moon for the reckoning (of time): Such is the judgment 

and ordering of (Him), the Exalted in Power, the 
Omniscient.

۲۲ هیآ ،تايراذلا )۵۱ هرامش( هروس ،میرک نآرق

َنوُدَعُوت اَمَو ْمُكُْقزِر ِءاَمvسلا يِفَو

یسراف همجرت

امش هب هچنآ و امش یزور
رد طقف ،دوشیم هداد هدعو

.تسا نامسآ
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.تسا نامسآ

یسیلگنا همجرت

And in heaven is your Sustenance,
 as (also) that which ye are promised.

۲۸ هیآ ،نامقل  )۳۱ هرامش( هروس ،میرک نآرق

ٌريِصَبٌ عيِمَسَ �vا vِنإۗ  ٍةَدِحاَو ٍسَْفنَك Yِvإ ْمُُكثْعَب Yََو ْمُكُقْلَخ اَم

یسراف همجرت

ندنادرگ هدنز و )زاغآ رد( امش شنیرفآ
و شنیرفآ( ناسمه زج )ماجنا رد( امش
دنوادخ .تسین یدرف )ندنادرگ هدنز

.تسا انیب و اونش

یسیلگنا همجرت

And your creation or your resurrection is in no wise but 
as an individual soul: for Allah is He Who hears and sees 

(all things).

۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دشن رپ ناصیرح مشچٔ هزوک
دشن رد رپ دشن عناق فدص ات

 یزیربت سمش ت]اقم زا ینانخس
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 یزیربت سمش ت]اقم زا ینانخس

یاهعقاو ار یعاد نیا یگدرخ ِدهع زا
فقاو یعاد لاح زا سک ،دوب هداتفا بجع
وت :تفگیم ؛ین فقاو نم زا نم ردپ .ین
یراد شور هچ منادیمن ،یتسین هناوید Yًوا
.تسین نJف و ؛تسین مه تضایر ِتیبرت
ینانچ نم اب وت ،ونش نم زا نخس کی :متفگ
درورپ ،دنداهن یگناخ غرم ریز ار طب مخت هک
کََرت نJک ناگچب طب ؛دروآ نورب ناگچب طب و

رد بآ رد ،دندمآ وج بل هب ردام اب ،دندش
بل بل ،تسا یگناخ غرم ناشردام .دندمآ

.ین بآ رد ندمآ رد ِناکما ،دوریم وج
 منیبیم ایرد نم !ردپ یا نونکا
و نطو و ،تسا هدش نم بکرم
ینم زا وت رگا .تسا نیا نم لاح
و ؛ایرد نیا رد آرد ،ماوت زا نم ای

.یگناخ ناغرم ِرب ورب ،هن رگا

۳۷۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یوریم وس نادب هک هر یزگ کی
یوشیم تحاسم بطق زگ وچمه

یهجیم وس نآ کول و گنل کناو
یهریم یکول و یگنل همه زا
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۳۷۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناشدرورپ یگناخ غرم یک ناگچب طب ٔهصق

تاهناخ غرم هچ رگ یّطَب مخت
تیبرت هیاد وچ رپ ریز درک

تسدب ایرد نآ �َطب وت ردام
تسرپیکشخ و دب یکاخ تاهیاد

تسردنا وت لد هک ایرد لیم
تسردام زا ار تناج تعیبط نآ

تسا هیاد نیز ارت رم یکشخ لیم
تسا هیارَدب وک راذگب ار هیاد

نارب و کشخ رب راذگب ار هیاد
ناطَب نوچ ینعم رحب رد آ ردنا

بآ ز دناسرتب ردام ارت رگ
باتش نار ایرد یوس و سرتم وت

یاهدنز رت رب و کشخ رب یطَب وت
یاهدنگهناخ هناخ غرم وچ ین

یهش مدآ ینب َانْمvَرک ز وت
یهن اپ ایرد هب مه یکشخ هب مه

ناجب ِرَْحبْلا یلع ْمُهَانْلَمَح هک
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ناجب ِرَْحبْلا یلع ْمُهَانْلَمَح هک
نار شیپ َربْلا یلع ْمُهَانْلَمَح زا

تسین هار رب یوس ار کیJم رم
تسین هاگآ رحب ز مه ناویح سنج

کَلَم زا یناجب ناویح gب وت
کلف رب مه نیمز رب مه یور ات

رشب دشاب ُْمکُْلثِم رهاظب ات
روهدید ِهْیَلإ یَحُوی لد اب

نیمز رب هداتف یکاخ بلاق
نیرب خرچ نآرب نادرگ وا حور

مJغ یا مینایباغرم همه ام
مامت ام نابز دنادیم رحب

رَیط وچ ام دمآ رحب نامیلس سپ
ریَس میراد دبا ات نامیلس رد

هنب ایرد رد یاپ نامیلس اب
هرز دص دزاس بآ دواد وچ ات

تسرضاح هلمج شیپ نامیلس نآ
تسرحاس و دنبمشچ تریغ کیل

لوضف و یکانباوخ و لهج ز ات
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لوضف و یکانباوخ و لهج ز ات
لولم یو زا ام و ام شیپ هب وا

دعر گناب درآ رس درد ار هنشت
دعس ربا دناشک وک دنادن نوچ

ناور یوج رد تسدنام وا مشچ
نامسآ بآ قوذ زا ربخیب

دنار بابسا یوس تمه بکرم
دنام مورحم مَرَجY بِبvسَم زا

نایع ار بِبvسُم وا دنیب کنآ
؟ناهج یاهببس رب لد دهن یک

۷۰ هیآ ،ءارسا )۱۷ هرامش( هروس ،میرک نآرق

 ْمُهَانْلvضَفَو ِتَاب�يvطلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو �َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْمvرَك ْدَقَلَو
ًليِضَْفت َانْقَلَخ ْنvمِم ٍريِثَكٰ ىَلَع

یسراف همجرت

میتشاد یمارگ ار مدآ نادنزرف هک یتسار هب
دارم ]بکرم رب[ ایرد و یکشخ رد ار نانآ و
یزور اههزیکاپ زا ناشیا هب و میتشاد هناور
میاهدیرفآ هچنآ زا یرایسب رب ار نانآ و میداد

.میدیشخب یرترب دیاش و دیاب هکنانچ

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

We have honoured the sons of Adam; provided them with 
transport on land and sea; given them for sustenance 
things good and pure; and conferred on them special 

favours, above a great part of our creation.

۱۱۰ هیآ ،فهك )۱۸ هرامش( هروس ،میرک نآرق

َِلإ اَمvَنأ vيَِلإٰ ىَحُوي ْمُكُْلثِم ٌرَشَب اََنأ اَمvِنإ ْلُق َِلإ ْمُكُهٰ  ِه�بَر َءاَِقل وُجَْري َناَك ْنََمفۖ  ٌدِحاَو ٌهٰ
اًدََحأ ِه�بَر ِةَدَابِعِب ْكِرْشُي Yََو اًحِلاَص Jًَمَع ْلَمْعَيَْلف

یسراف همجرت

یرشب امش دننام نم هک تسین نیا زج :وگب
امش یادخ هک دسریم یحو نم هب هک متسه
)تمحر( یاقل هب سک ره سپ ،تساتکی یادخ
دوش راکوکین دیاب تسا راودیما شراگدرورپ
وا اب ار یدحا شیادخ شتسرپ رد زگره و

.دنادرگن کیرش

یسیلگنا همجرت

Say: "I am but a man like yourselves, (but) the inspiration 
has come to me, that your Allah is one Allah: whoever 
expects to meet his Lord, let him work righteousness, 
and, in the worship of his Lord, admit no one as partner.


