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۱۷۸۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!؟نونَغرا و ناوغرا رد لجا زا یزیرگ یک ات
نوُعِجار ِهیلا اّنا دنرب یم تناشک شک کن

!؟اههنادند اب لفق وت اههناخ رب ینز یک ات
نوبز تدرک لجا ماد ؟اههناد ینیچ دنچ ات

نیشن نیبوچ بکرم رب ،نیگ هرقن نیز و بسا دش
نود یایند نیا ناتسد نیبب ،هن هزانج رب نیز

نفک ردنا وش میلست ،نهریپ و ابق نکرب
نوخ و کاخ ردنا وش نکاس ،نمچ و غاب زا وش نوریب

یدش یم نابوخ زارمه ،یدز یم کمشچ هدیدزد
!؟نونک اهنآ ز ناشن کی وک ،یدمآ یم نانز کتسد

خنز تدنتسب زورما خنز ناکاپ رب هدرک یا
نورب تدندرک هناخ زا تاهناخ و لها و دنزرف

!؟وت یاهبل نیرّکش وک ؟وت یاهبش ترشع وک
نوسف یدناوخ یم هام رب یکریز زک سفن نآ وک

!؟تاهزیر نان رب و نان رب ،تاهزیتسا و هفرص وک
نوگنرس یفاکش رد یا ؟تاهزیوآ وک و قوط وک

!؟وت یاهیلولم نآ وک ؟وت یاهیلوضف نآ وک
نونفوذ یا ؟رکم و لعف رد وت یاهیلوغُن نآ وک

نم نآ نآ ،نم نآ نیا ،نم ناخ نآ ،نم غاب نیا
نوزف وت زا یهَک نونکا ،نم داتفه َتنَم ره یا

؟ندز تلبَس نآ و نیا رب ،ندز تلود مد نآ وک
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؟ندز تلبَس نآ و نیا رب ،ندز تلود مد نآ وک
؟نونج زا mشگ خرس ناو وت تشم و اههلمح وک

وت زوس رد و هبوت رد وت زور ات یبش زگره
نونpَا َْبیَر قلاخ زا وت زودنارهم هدوبان

یروخ اهترسح هتفر زو یروخ اهتبرض زورما
نوکسیب تسس نید ناز ،یرسرس داقتعا ناز

ادخ اب ندوب هناگیب ،افو رد ندوب تسس ناز
؟نوچ هجاوخ یا دوب نوچ نیاک ایبنا اب ارجام ناز

وگ هناسفا نابزیب شوخ ،ومع یا شاب هنیآ نوچ
نوجُش ددرگ ارجام نوچ دوش مک یتسم هک اریز

۱۵۶ هیآ ،هرقب )۲( هروس ،میرک نآرق

».َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ اuِنإَوِ vwَ اuِنإ« ...

یسراف همجرت

».ميدرگىم زاب وا ىوس هب و ،مييادخ زا ام«…

یسیلگنا همجرت

…"To Allah We belong, and to Him is our return"...

۳۹۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 نونَغرا نوچ مدع مدرگ مدع سپ
نوُعِجار ِهیلا اّنا مدیوگ

۳۸۳۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۸۳۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ورتسود نآ نم نوخ دزیرب رگ
وا رب مناشفارب ناج نابوکیاپ

تسیگدنز رد نم گرم مدومزآ
تسیگدنیاپ یگدنز نیز مَهَر نوچ

تاقِث ای ینوُلتُْقا ینوُلتُْقا
تایَح یِفً اتایَح یْلتَق یِف uنِا

اَقبْلا َحوُر ای wدَخْلا َرینُم ای
اقwللاِب یل ْدُجَو یحوُر بَِذتْجِا

اشَحْلا یِوْشَی ُه�بُح ٌبیبَح یل
یشَم یْنیَع یلَع یشَْمی اشَی ْوَل

۳۸۳۹ تیب همجرت ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

.»دیآ یم دیدپ یگدنز یپ یگدنز ،نم mشک رد یتسار !نیتسار ناتسود یا ،ارم دیشُکِب ،ارم دیشُکِب«

۳۸۴۰ تیب همجرت ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 ینازرا نم رب ار ترادید و .نک بذج شیوخ یوس هب ار محور هدنیاپ ناج یا ،راسخر نشور یا«
.»راد

۳۸۴۱ تیب همجرت ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 راذگب ،درذگب ممشچ یور زا دهاوخب رگا ،دنک یم بابک ار منورد وا رهم هک تسا یقوشعم ارم«
 .»درذگب

۳۸۴۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوشیم نارپ وچ ربلد نآ یوب
دوشیم ناریح هلمج اهنابز نآ
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دوشیم ناریح هلمج اهنابز نآ

۳۸۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

باطخ رد دمآ رد ربلد منک سب
باوuصلاِب ْمَلَْعا vاو وش شوگ

۴۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
 درک ناهنپ فطل رد ار اهرهق یلاعت قح اما ،نازیوآ رد قح فطل هب و دننازیرگ قح رهق زا همه و دناد سک همه ار قح رهق و دناد سک همه ار قح فطل کنآ نایب رد

.) tًَمَع ُنَسَْحا ْمُكpَيا مُكَوُْلبَيِل ( هك دنوش ادج نانيب رهاظ و نانيب یلاح زا ) iا ِرونِب ُْرْظنَی (و زیمت لها ات دوب iاِْرکَم و سیبَْلت و هنوگزاب ِلَْعن .درک ناهنپ رهق رد ار اهفطل و

وت« :هک یشیورد هب یشیورد تفگ
»وگب ؟ار قح ترضح یدیدب نوچ

لاق رهب اما ،مدید نوچیب :تفگ
لاثم ار نآ رصتخم میوگزاب

یرذآ وا ِپچ یوس شمدید
یرثوک یوج تسار ِتسدِ یوس

یشتآ زوسناهج سب شuپَچ یوس
یشوخ یوج شتسار تسد یوس

تسد هدُرب یهورگ شتآ نآ یوس
تسم و داش یهورگ رثوک نآ رهب

تخس دوب هنوگزاب بْعَلْ کیل
تخبکین وّ یقَش ره یاپ شیپ

رَرَش و تفر یمه شتآ رد هک ره
رس درکیم رب بآ نایم زا

نایم زا تفریم بآ یوس هک ره
نامز رد دشیم تفای شتآ رد وا

ل�ُز بآ و دش تسار یوس هک ره
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ل�ُز بآ و دش تسار یوس هک ره
لامِش یوس زا دز رب شتآ ز رس

نیشتآ لامِش یوس دش کناو
نیمَی یوس زا درکیم نورب رس

یدز رَمْضُم نیا wرِس رب یسک مک
یدش شتآ نآ رد سک مک مَرَج�

تخیر لابقا شرس رب هک یسک زج
تخیرگ شتآ رد و بآ درک اهر وک

قْلَخ ْدُوبْعَم ار دَقن قوذ هدرک
قْلَخ دوب نوبْغَم ْبْعَل نیز مَرَج�

باتِش و صرح زا فَص ْفَص و قْوَجْقْوَج
بآ یوس نازیُرگ شتآ ز زَِرتْحُم

رس دندروآرب شتآ ز مَرَج�
ربخیب یا رابِتْعِْ�اَرابِتْعاِ

لوگ ناجیگ یا :شتآ دزیم گناب
لوبق ٔهمشچ منم ،شتآ َمیِن نم

َرظَنیب یا دناهدرک یدنبمشچ
رَرَش زا زیْرگَم چیه و یآ نم رد

تسین دود و رارش اجنیا لیلخ یا
تسین دورْمِن ٔهعْدُخ و رْحِس هک زج

یاهنازرف رگا قح لیلخ نوچ
یاهناورپ وت و تسوت بآ شتآ

:ادِن درادیمه هناورپ ناج
یُدب َرپ مرازه دص اغیرد یِک
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یُدب َرپ مرازه دص اغیرد یِک

نامایب شتآ ز دیزوس یمه ات
نامرحمان لد و مشچ یروک

یرخ زا لهاج مْحَر درآ نم رب
یرَوشنیب زا مرآ مْحَر ورب نم

تساهبآ ناج هک شتآ نیا هصاخ
تسام راک سکع هب هناورپ راک

دَوَر یران رد و رون دننیبب وا
دوش یرون رد و ران دنیبب لد

لیلج wبَر زا دمآ بْعَل نیُنچ نیا
لیلَخ لآ زا تسیک ینیبب ات

دناهداد یبآ لکش ار یشتآ
دناهداشْگُب یاهمشچ شتآ رَْدنَو

نَف هب ار یجْنِرِب ِنْحَص یرحاس
نَمُجَْنا رد دنک یمِرک ُرپ ِنْحَص

دومن اهمدْژَک ز رُپ وا ار هناخ
دوبن مْدَژک نآ دوخ و رْحِس مد زا

نیُنچ دَص َدیامِنیم وداج هک نوچ
؟نیرفآوداج ناتسد دوب نوچ

نرَق ْنرَق نادزی رْحِس زا مَرَج�
نْهَپ ْریز ْنَز نوچ دنداتفا ردنا

م�ُغ و دندوب هدنب ناشِنارحاس
ماد هب هوْعَص نوچ دنداتفا ردنا

ل�َح رْحِس نیبب ،نآرق ناوخب نیه
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ل�َح رْحِس نیبب ،نآرق ناوخب نیه
لاِبجْلاَک یاهْرکَم ینوگنرس

لین یوس َمیآک نوعرف َمیِن نم
لیلخ نوچ نم موریم شتآ یوس

نیعَم ِءام نآ تسه ،شتآ تسین
نیشتآ بآ رکم زا رگد نآو

زاوجشوخ لوسر نآ تفگ وکن سب
زامن و مْوَص زا هِب تلقع یاهرذ

ضَرَع ود نیا ،تسرهوج تلقع کناز
ضََرْتفُم دش نآ لیمکَت رد ود نیا

ار هنییآ نآ رم دشاب �ج ات
ار هنیس تعاط ز دیآ افص هک

تسدساف ْنُب زا هنییآ رگ کیل
تسد هب درآ زاب رید ار وا لَْقیَص

تسا سِرْغَم شوخ هک هنییآ نیزگ ناو
تسا سب ار نآ یرگ لْقیَص یکدنا

١٣٣١ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبن vاِرُونِب ُرْظَنی را نمؤم
؟دومن نوچ هنهرب ار نمؤم بیغ

یُدب vاِرانِب ُرْظَنی وت هک نوچ
یدب زا یديدن او ار یوکین

۲ هیآ ،کلُم )۶۷( هروس ،میرک نآرق

... ً�َمَع ُنَسَْحا ْمُك�َيا مُكَوُْلَبِيل ...
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... ً�َمَع ُنَسَْحا ْمُك�َيا مُكَوُْلَبِيل ...

یسراف همجرت

نیمادک هک ار امش دیامزآ ات…
…دیرت رادرک وکن امش

یسیلگنا همجرت

…that He may try which of you is best in deed...


