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۲۱۵۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت ناما رد همه ام ،+ب ره ناما وت یا
وت ناج فطل هیاس رد تسا شوخ همه ناج

ییوت ناسک همه لصا ،ییوت ناهج همه هاش
وت ناسک زا مغ تسین ،ام نآ یتسه وت کنوچ

رگج رب شود دمآ ،رمق یا وت مغ ربا
وت نابز زا طقس دص رد و ماب ز ارم تفگ

وا لایخ رب تفر ،وا لاق ز ملد تسج
!؟وت نامز رد همه نیا ،وخ تابن یا دیاش

ناهد رد تست شتآ ناهج نیا رد ارم ناج
وت ناهج بلط زو وت لاصو سوه زا

ناشن وت قشع هر رد ناج و مسج ز ارم تسین
وت ناشن بلط رد موریم لوغن کنآ ز

ترد رب تسدش گنل ،ترهوج دیدب هدنب
وت ناکد فرط رب ،یرهاوج یا ماهدنام

رمک نآ ییاشگب نوچ ،رگج و لد دوش داش
وت نایم زا رمک نآ ،ابق شوخ وت اشگزاب

ینک ناک وچ ارم ناج ،ینک ناج هب یرظن ات
وت ناک هب مسر دقن !نید سمش ،زیربت رد

۵۹۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۵۹۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین ماد یب و دد یب یجنک چیه
تسین مارآ قح هاگتولخب زج

۲۵۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رفظ ناشیا لد رب دباین سک
رهگ رب هن ررض دیآ فدص رب

۱۴۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ک+ه و تسنایز ناک اهاعد سب
کاپ نادزی دونشنیم مرک زو

۱۹۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درب نوریب نامز زا و نیمز زا ار ام کنوچ
نادواج ام وا دوج زا ،میوش نمیا انف زا

تسوردناک یغرم و تسهضیب نامز نیا و نیمز نیا
ناهتسم و ریقح ،دشاب رپ هتسکشا و ملظم

ار هدرز و دیپس هضیب نیرد ناد نامیا و رفک
نایِْغَبیy ٌَخزَْرب ناشنایم قراف و لصاو

مرک زا درورپ شیوخ رپ ریز نوچ ار هضیب
ناشفرپ تدحو غرم دش و دش یناف نید و رفک

میقع تیوریب دوب ملاع ود یزیربت سمش
ناماوت تباتفآ زا نونک هرذ یکی ره

۲۰ و ۱۹ هیآ ،نمحرلا )۵۵( هروس ،میرک نآرق
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۲۰ و ۱۹ هیآ ،نمحرلا )۵۵( هروس ،میرک نآرق

)١٩( ِناَيَِقتَْلي ِنْيَرَْحبْلا َجَرَم

)٢٠( ِناَيِْغَبي yَ ٌَخزَْرب اَمَُهْنَيب

یسراف همجرت

نآ نايم اما دنسرب مه هب هک درك هناور ]تسا نيريش و خلت هک[ ار ايرد ود
.دننکن زواجت رگيدکی هب هك تسا ىلياح ود

یسیلگنا همجرت

He has let free the two bodies of flowing water, meeting together:

Between them is a Barrier which they do not transgress:

۱۳۷۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا شوخ شتآ اب تسا هروک نم ناج
تسا شتآ ٔهناخ هک سب نیا ار هروک

تسا یندیزوس ار قشع هروک وچمه
تسین هروک ،دشاب روک نیز وا هک ره

دش گرب نوچ ارت یگرب یب گرب
دش گرم و یتفای یقاب ناج

تفرگ ندوزفا یداش ،مغ ار وت نوچ
تفرگ نسوس و لگ تناج ٔهضور

تسوت نما نآ نارگید فوخ هچنآ
تسس هناخ غرم و رحب زا یوق طب

۲۵۶۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۵۶۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لقن تایار زو ،دیلقت یپ زا
لقع ریپ لامج رب هداهن اپ

رخْریپ هتشگ هلمج هن رخْریپ
رگدمه شوگ و مشچ یایر زا

ناگدنب نادزی دروآ تشهب زا
ناگدرورپ رَقَس ناشدیامن ات

ناکُد مه نیب ار دْلُخ و ران لها
نایِْغَبیy ٌَخزَْرب ناشْنایم رد

هتخیمآ رون لها و ران لها
هتخیگنا فاق هوک ناشنایم رد

ط+تخا درک رز و کاخ ناک رد وچمه
طابر و نابایب دص ناشنایم رد

َهبَش و ّرُد رد دْقِع هکنانچمه
هبشكی نامهیم نوچ ِطَلتْخُم

َرکِش نوچ نیریش شیمین ار رحب
رمق نوچ نشور گنر نیریش معط

رام رهز نوچمه خلت رگید مین
راوريق ِمْلظُم گنر و خلت معط

جوا و تحت زا دننزیم مه رب ود ره
جوم جوم ایرد بآ لاثم رب

گنت مسج زا ندز مه رب تروص
گنج و حلص رد اهناج ط+تخا
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گنج و حلص رد اهناج ط+تخا

دنزیم مه رب حلص یاهجوم
دنکیم رب اههنیس زا اههنیک

رگد لکش رب گنج یاهجوم
َرَبز و ریز دنکیم ار اهرْهِم

دشکیم نیریش هب ار ناخلت رهم
دَشَر دشاب اهرهم لصا کناز

دربیم یخلت هب ار نیریش رهق
؟دروخ ردنا اجک نیریش اب خلت

دیدپ دیآن رظن نیز نیریش و خلت
دید دننات تبقاع ٔهچیرد زا

تسار دید دناوت نیبْرِخآ مشچ
تساطخ و تسرورغ نیبْرُخآ مشچ

دَُوب ر�کِش نوچ هک نیریش اسب یا
دَُوب رَمْضُم رکش ردنا رهز کیل

شدسانشب وب هب ،رتکریز هکنآ
شدز نادند و بل رب نوچ ،رگد نآو

وُلگ زا شیپ دنک ش�در شبل سپ
اوُُلک :ناطیش دنزیم هرعن هچرگ

دنک ادیپ ولُگ رد ار رگد نآ و
دنک اوسر ندب رد ار رگد نآ و

دهد شزوس ثَدَح رد ار رگد نآو
دهد شزومآ لخد رد نآ جرخ

۴۱۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۱۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسکش دعب دسر تِک یراب و راک
تسا هر جاهنِم و لابقا نآ ردنا

رس و اپ درادن هک یراب و راک
رخ ریپ یا رخ ریپ یه نک کرت

دابم رکشلرس و داتسا ریپ ریغ
داشَر ریپ یلو ،ین نودرگ ریپ

تسدریز دش ار ریپ نوچ نامز رد
تسرپتملظ نآ دید ییانشور

زارد راک هن تسا میلست طرش
زاْتکُرت تَل+َض رد دَْوَبن دوس

۷۰-۶۰ هیآ ،فهك )۱۸( هروس ،میرک نآرق

)٦٠( ًابُقُحَ يِضَْمأ َْوأ ِنْيَرَْحبْلاَ عَمْجَمَ غُْلَبأٰ ى�تَح ُحَْرَبأ yَُ هَاَتِفلٰ ىَسوُم َلاَقْ ِذإَو

)٦١( اًبَرَس ِرَْحبْلا يِف ُهَليِبَسَ ذَخ�تاَف اَمُهَتوُح اَيِسَن اَمِهِْنَيبَ عَمْجَم اَغََلب ا�مََلف

َه اَنَِرفَس ْنِم َانيِقَل ْدَقَل اَنَءاَدَغ َانِتآُ هَاَتِفل َلاَق َازَواَج ا�مََلف )٦٢( ًابَصَن اَذٰ

 ُهَليِبَسَ ذَخ�تاَوۚ ُ هَرُكَْذأ َْنأ ُناَطْي�شلا �yِإ ُهيِناَسَْنأ اَمَو َتوُحْلا ُتيِسَن ي¤نِإَف ِةَرْخ�صلا ىَِلإ َاْنيََوأْ ِذإ َْتَيأََرأ َلاَق
)٦٣( ًابَجَع ِرَْحبْلا يِف

)٦٤( اًصَصَق اَمِهِراَثآٰ ىَلَع ا�َدتْراَفۚ ِ ْغَبن ا�نُك اَم َكِٰلَذ َلاَق

)٦٥( اًمْلِع ا�نُدَل ْنِمُ هَانْم�لَعَو اَنِْدنِع ْنِم ًةَمْحَرُ هَاْنَيتآ اَنِدَابِع ْنِم اًْدبَع اَدَجََوف

)٦٦( اًدْشُر َتْم¤لُع ا�مِم ِنَم¤لَعُت َْنأٰ ىَلَع َكُعِب�َتأ ْلَهٰ ىَسوُم ُهَل َلاَق

)٦٧( اًْربَصَ يِعَمَ عيَِطتْسَت ْنَل َك�ِنإ َلاَق
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)٦٧( اًْربَصَ يِعَمَ عيَِطتْسَت ْنَل َك�ِنإ َلاَق

)٦٨( اًْربُخ ِهِب ْطِحُت ْمَل اَمٰ ىَلَع ُرِبْصَت َفْيَكَو

)٦٩( اًرَْمأ َكَل يِصَْعأ yََو اًرِباَصُ �®ا َءاَش ِْنإ يِنُِدَجتَس َلاَق

)٧٠( اًرْكِذ ُْهنِم َكَل َثِدُْحأٰ ى�تَح ٍْءيَش ْنَع يِنَْلأْسَت َ+َف يَِنتَْعب�تا ِنِإَف َلاَق

یسراف همجرت

زا تسد[و تفر مهاوخ هتسویپ :تفگ دوخ ]هارمه[ ناوج هب ىسوم هك هاگنآ ]رآدای[ و
)۶۰( .میامیپب هار ]زارد[ یناراگزور هک دنچ ره مسرب ايرد ود ىق+ت لحم هب ات]مرادن بلط

شومارف ]دوب هيذغت ىارب هك[ ار دوخ ىهام ،دنديسر ايرد ود  ىق+ت لحم هب نوچ سپ
)۶۱( .تفر و دش ناور و تفرگ شيپ ايرد رد ار شهار ]ىهام[ نآ و ،دندرك

:تفگ دوخ ]هارمه[ ناوج هب ]ىسوم[ ،دنتشذگ]ایرد ود یق+ت لحم زا [ نوچ و
)۶۲( .ميا هديد رايسب ىگتسخ و جنر نامرفس نيا زا ام ىتسار هك روايب ار نامياذغ

تحارتسا هک[ ،ميدوب هتفرگ یاج گرزب گنس هتخت نآ رانك هک هاگنآ ىراد داي هب ايآ :تفگ
زا ارنآ هک دوب ناطيش نیا و ]منک وگزاب تیارب[ ار یهام ]هیضق هك[ مدرك شومارف نم]؟مینک

)۶۳( .تفرگ شيپ ايرد رد ار شهار ىبيجع روط هب ]ىهام نآ[ و دودز مرطاخ

هب هك تسا یزیچ نامه ]تفر و دیزغل ایرد هب یهام هک نایرج[ نيا :تفگ ]یسوم[
)۶۴( .دنتشگرب و دنتفرگ ار دوخ ىاپ ّدر ]دندوب هدمآ هک اجنامه زا ریزگان[ ،ميدوب شلابند

ار ]رضخ[ ام ناگدنب زا ىاهدنب ]گنس هتخت نآ رانک و ایرد ود یق+ت لحم رد[ سپ
)۶۵( .ميدوب هتخومآ ىشناد وا هب دوخ بناج زا و هدرك اطع وا هب دوخ دزن زا ىتمحر هك دنتفاي

هدش هداد ميلعت وت هب هچنآ زا ات ميآ وت ىپ زا ]مراد هزاجا[ ايآ :تفگ وا هب ىسوم
)۶۶( ؟تسا ح+ص و دشر هیام ]ملع نآ[ هک ىزومايب نم هب تسا

)۶۷( !دروآ ىناوتن ربص نم هارمه زگره وت :تفگ
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)۶۷( !دروآ ىناوتن ربص نم هارمه زگره وت :تفگ

)۶۸( !؟درك ىناوت ربص ىرادن یهاگآ ]شرارسا هب[ هک یزیچ هرابرد هنوگچ و

 ار وت ىراك چيه رد و تفاي ىهاوخ ابيكش ارم دهاوخب ادخ رگا :تفگ ]یسوم[
)۶۹( .درك مهاوخن ىنامرفان

]عقوم هب[ مدوخ ات نكم لاؤس زيچ چیه هرابرد ییآ یم نم لابند رگا :تفگ ]رضخ[
)۷۰( .منك وگزاب تیارب ارنآ

یسیلگنا همجرت

Behold, Moses said to his attendant, "I will not give up until I reach the 
junction of the two seas or (until) I spend years and years in travel."

But when they reached the Junction, they forgot (about) their Fish, 
which took its course through the sea (straight) as in a tunnel.

When they had passed on (some distance), Moses said to his 
attendant: "Bring us our early meal; truly we have suffered much 

fatigue at this (stage of) our journey."

He replied: "Sawest thou (what happened) when we betook ourselves 
to the rock? I did indeed forget (about) the Fish: none but Satan made 
me forget to tell (you) about it: it took its course through the sea in a 

marvellous way!"

Moses said: "That was what we were seeking after:" So they went back 
on their footsteps, following (the path they had come).

So they found one of Our servants, on whom We had bestowed Mercy 
from Ourselves and whom We had taught knowledge from Our own 

Presence.
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Moses said to him: "May I follow thee, on the footing that thou teach 
me something of the (Higher) Truth which thou hast been taught?"

(The other) said: "Verily thou wilt not be able to have patience with 
me!"

"And how canst thou have patience about things about which thy 
understanding is not complete?"

Moses said: "Thou wilt find me, if Allah so will, (truly) patient: nor 
shall I disobey thee in aught."

The other said: "If then thou wouldst follow me, ask me no questions 
about anything until I myself speak to thee concerning it."


