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۲۹۶۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاطع رهوگ یاک ،متفرگ شنماد ید
ییام نآ زا بشماک ناجنرم ،وگم شوخ بش

رگخا وچمه خرس دش ،شکلد یور تخورفا
»؟ییادگ نیا زا دنچ ات ،شکرد ،تسا سب «:اتفگ

وکین یور ز تجاح ،تفگ قح لوسر « :متفگ
» ییآ رفظم وت ات یهاوخب رگا هاوخرد

وخدب و تسا هماکدوخ وکین یور « :هک اتفگ
»ییاور یسب دراد شروج و زان هک اریز

تسناج تایح شروج ،تسنانچ رگا« :متفگ
»ییامزایب هگ ره تسناک مسلط اریز

؟تسمادک وکن یور ،تسماخ ثیدح نیا :تفگ
ییافویب و تسرکم ،تسماد شقن و گنر نیا

درادن نآ کنادیم ،درادن ناج ناج نوچ
ییانف تروص رد دراپس ناج هک سک سب

ار انف نک تسه وت ،اراذع شوخ :هک متفگ
ییایمیک ناج وت ،ار ام ّسم زاس رز

دبایب ایمیک ات ،دیابب سم میلست
ییایسآ نوریب نکیلو یمدنگ وت

یسانشان سم وت ،یساپسان وت « :اتفگ
» ییامنیم هک اهنیز ،یسایق رد و کش رد
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» ییامنیم هک اهنیز ،یسایق رد و کش رد

یراد مکح هک« :متفگ یراز هب مدش نایرگ
»ییانشور لصا یا ،یرای هب سر دایرف

هدنخ درک زاغآ ،هدنب کشا دید نوچ
ییانشآ و فطل ناز ،هدنز برغ و قرش دش

ناراب وچمه دییرگ ،نارای و ناهرمه یا
ییاقل شوخ دنرآ ناراگن نمچ رد ات

۹۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دزیرگب ناهگان هک شفطل نماد ریگب
دزیرگب نامک زا هک شریت وچ وت شکم یلو

دزاسب هک اههلیح هچ دزابب هک اهشقن هچ
دزیرگب ناج هار ز دشاب رضاح شقن هب

تناکم هب دهد ناشن یناوخب شناکمr ز
دزیرگب ناکمr هب ییوجب شناکم رد وچ

تسنامگ غرم دوجو ردنا ،ورزیت کیپ هن
دزیرگب نامگ زا راو نیقی هک نادب نیقی

۲۳۲ هرامش لزغ ،ظفاح

ایند تورمیب بابرا رد رب
دیآرد هب یک هجاوخ هک ینیشن دنچ

یبایب جنگ هک نکم ییادگ کرت
دیآ رذگ رد هک یور هر رظن زا

۴۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وُُلگ هر رد ارت دریگ دسح رو
ولُغ دشاب ار سیلبا دسح رد

دسح زا دراد گنن مدآ ز وک
دسح زا دراد گنج تداعس اب

تسین هار رد رتبْعَص نیز یاهبْقَع
تسین هارمه دسح شک نآ ُکنُخ یا

نادب دمآ دسح ٔهناخ دسج نیا
نادناخ دشاب هدولآ دسح زك

کیلو دشاب دسح ٔهناخ دسج رگ
کین {ا درک کاپ ار دسج نآ

تسیکاپ نایب یْتَیب ار~َهط
تسیکاخ شمسلط را تسرون جنگ

۲۶۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتفر رای یا نایم زک اغیرد
یتفر رایسب ترسح و درد هب

یدرک هبr ،یتفگ راهنز یسب
یتفر راهنزیب مکح زا ،دوس هچ

یدرک هلیح ،یتسج هراچ وس ره هب
یتفر راچان و هراچ هدیدن

تهام وچ یور و لگرپ رانک
؟یتفر راوخ نیمز رد نوچ ؟دش هچ

نانیشنمه و ناتسود هقلح ز
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نانیشنمه و ناتسود هقلح ز
یتفر رام و روم و کاخ نایم

۹۱۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب ماد شاهلیح و ناسنا درک هلیح
دوب ماشآنوخ تشادنپ ناج کنآ

دوب هناخ ردنا نمشد و تسبب رد
دوب هناسفا نیز نوعرف ٔهلیح

شَکهنیک نآ تشُک لفط نارازه دص
شاهناخ ردنا تسجیم وا کناو

تسورد تلع یسب نوچ امٔ هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

ضَوِعلا َمْعِن وا دید ار ام دید
ضَرَغ ~لُک وا دید ردنا یبای

دوبن ایوپ ات و اریگ ات لفط
دوبن اباب ندرگ زج شبکرم

دومن اپ و تسد و تشگ یلوضف نوچ
دوبک و روک رد و داتفا انَع رد

۸۰ هرامش لزغ ،ظفاح

اههدکیم رد تشخ و نم میلست رس
تشخ و رس وگ نخس مهف دنکن رگ یعدم
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۴۹۳ هرامش لزغ ،ظفاح

میمیلست هطقن ام تمسق هریاد رد
ییامرف وت هچ نآ مکح یشیدنا وت هچ نآ فطل

۱۵۵ هرامش لزغ ،ظفاح

ظفاح هنب رس میلست هناتسآ رب
دزیتسب راگزور ینک هزیتس رگ هک

٣٣٩۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب سیلبا دروآ سایق َْصن ٔهلباقم رد یک یسک لّوا

دومن اهکسایق نیک سک نآ لّوا
دوب سیلبا ،ادخ راونا شیپ

تسا رتهب کش یب کاخ زا ران :تفگ
تسا ردَکا کاخ ز وا و ران ز نم

مینک شلصا رب عرف سایق سپ
مینشور رون ز ام ،تملظ ز وا

دش باسَْنا r هکلب ،هن« :قح تفگ
»دش بارحِم ار لضف یوقت و دهز

تسا یناف ناهج ثاریم هن نیا
تسا یناج ،یبایب شباسنا هب هک

تسایبنا یاهثاریم نیا کلب
تسایقتا یاهناج نیا ثراو

نایع نمؤم دش لهجوب نآ روپ
ناهرمگ زا دش حون نآ هروپ
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ناهرمگ زا دش حون نآ هروپ

هام وچ دش ر�ونم یکاخٔ هداز
هایسور ور ،یيوت شتآٔ هداز

ربا زور یّرَحَت و تاسایق نیا
ْربَح تس هدرک ار هلبق رم ،بش هب ای

ور شیپ هبعک و دیشروخ اب کیل
وجم ار یّرَحَت نیا و سایق نیا

باتم وز ور ،نکم هدیدان هبعک
باو�صلاِب مَلَْعاُ {ا ،سایق زا

۷۶ هیآ ،ص )۳۸( هروس ،میرک نآرق

.ٍ�ِط ْنِم َُهتْقَلَخَو ٍراَن ْنِم يَِنتْقَلَخۖ  ُْهنِم ٌْريَخ اََنأ َلاَق

یسراف همجرت

.ىديرفآ لگ زا ار وا و شتآ زا ارم اریز ،مرتهب مدآ زا نم :تفگ سیلبا

یسیلگنا همجرت

(Iblis) said: "I am better than he: thou createdst me from fire, and him thou createdst from clay."

١٠١ هیآ ،نونموم )٢٣( هروس ،میرک نآرق

.َنوُلَءاََسَتي rََو ٍذِئَمَْوي ْمَُهْنَيب َباَسَْنأ َ�َف ِرو�صلا يِفَ خُِفن اَذِإَف

یسراف همجرت

.دنسرپىمن رگيدكي لاح زا و دشابن اهيدنواشيوخ زور نآ رد ،دنمد روص رد هك هاگنآ

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

Then when the Trumpet is blown, there will be no more relationships between them that Day, 
nor will one ask after another!

۱۳ هیآ ،تارجح )۴۹( هروس ،میرک نآرق

 . . . ْمُكاَْقَتأِ �{ا َْدنِع ْمُكَمَرَْكأ �ِنإ . . .

یسراف همجرت

 . . . تسامش نيرتراگزيهرپ ادخ دزن امش نیرتیمارگ انامه . . .

یسیلگنا همجرت

…Verily the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of 
you…


