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۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
افو دشوجرب کوب ات ترد رب نم ماهتسشنب
آردنا زیخرب هک ییوگ ،یرد ییاشگب هک دشاب

تربنع و کشُم یوب رد ،ترد رب مناج تسقرغ
امیاد تبوخ یور رب تمحرم نارازه دص یا

نارگید راک ز غراف ،نارگرس و تسم مییام
اقب اداب ار وت قشع دور مهرب رگا ملاع

دنک رگید ملاع دص ،دنز مهرب فک وت قشع
Yخ و کYفا ز نوریب ،دوش ادیپ ون نرق دص

لک لقع نوچ رظن شوخ یو ،لگ وچمه نادنخ قشع یا
یَتا ْلَه راوسهش یا لُج هب شکرد ار دیشروخ

وت نادنخ خر تسم ،وت نامهم ام زورما
اج ز eاو دوریم لد ،مربیم تیور مان نوچ

؟وت مان ریغ مان وک ؟وت ماب ریغ ماب وک
ادا نیریش یقاس یا ؟وت ماج ریغ ماج وک

یمباترب شنماد نم یمبای یناج هدنز رگ
اقل یدومنب باوخ رد ،یمباوخرد یکشاک یا

مشتحم یا مارخ نوریب ،مشح و لیخ ترد رب یا
ابرلد تسم مشچ ناز مشوخ و تسمرس هک اریز

نیب هدیردب نهریپ دص ،نیب هدید نوخ و ناغفا
افق و یور و ندرگ رب ،نیب هدیچیپ رگج نوخ

وگب وک ددرگن نونجم وت یور دنیب هک سک نآ
Yب مهاوخ ارچ ار وا وا دشاب یخولک و گنس
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Yب مهاوخ ارچ ار وا وا دشاب یخولک و گنس

ربخیب ناج دوب وت زک رتب نیز ییYب و جنر
* یمَعْلاِبً اسَْفن ِْلُبت s رشب ناطلس و هاش یا

ناج یایرد لحاس ات ناور یبYیس وچ اهناج
انشآ هتشگ رحب اب عطقنم نایانشآ زا

هر هدرک مگ رگد یلیس ْهَلَو ردنا ناور یلیس
**s َو َلْوَح s و هآ نیو ،نآ دیوگ e دمحلا

هدش یقاس ناسلفم رب ،هدمآ یباتفآ یا
اطع یراب مرک یراب ،هدز ار دوخ ناگدنب رب

ار هماج و ناج هدیردب ار وت رم هگان هدید لگ
ایح زا شیپ رس هدنکفا وت گنچ زا راز گنچ ناو

ین ؟تسیک هرهز جرب رد یپ کین و نیرت لبقم
اون دزومآ وت زا ات تبل رب بل دهن اریز

رمک هتسب نیا عمط رب رکشین هصاخ و اهين
»اشَت ْنَم {زِعُت« ینعی ناتسین رد هدش ناصقر

نیا هسوب و رانک نآ درب ،نیزح ین و گنچ وتیب دب
اهب دبای نم یور ات مخر رب نزیم تفگ فد

نک تسم هراپ هراپ شوخ ار هراپ هراپ ناج نیا
اضق مد نیا دنک ار نآ دش توف ششود هچ نآ ات

نینچ نیا ندرک رایشه نیهِم هاش یا تسفیح
ادخ یا تحرش رایشه نیا زا دعب میوگن eاو

ورب و زیخرب وت دوخ ای وجم تجح هد هداب ای
ارجام هنایفوص دش وت فطل اب ار هدنب ای

     . نکن 2تبم یروک هب ار یسکچیه  * 
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     . نکن 2تبم یروک هب ار یسکچیه  * 
. ادخ یورین زا ریغ ییورین چیه تسین  ** 

۲۴۹۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رازه و راب دص تسکشب ام دهع
رارق رب تباث هوک نوچ وت دهع

۱۱۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

درخ یم یفاو تسا یفاو نوچ قشع
درگنن یم افویب فیرح رد

۱۴۰۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسمرحم و تخبکین وک وا دناد
تسمدآ زا قشع و سیلبا ز یکریز

۲۳۳۰تیب ، مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هد مانشد ارت دیاتسب هک ره
 هد ماو سلفم هب هیامرس و دوس

۳۱۸۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یقشاع نک و نک یقوشعم کرت
یقیاف و بوخ هک هدرب نامگ یا

یرتشماخ بش ز ینعم رد هک یا
؟یرتشم ییوج دنچ ار دوخ تفگ

وت رهب تشیپ دننابنجب رس
وت رهد ناشیا یادوس رد تفر

چیپم ردنا دسح :ییوگ ارم وت
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چیپم ردنا دسح :ییوگ ارم وت
؟چیه ِتوف زا یسک درآ دسح هچ

خوشمشچ یا ناسخ میلعت تسه
خولک رب ندرک درُخ شقن وچمه

رظن و قشع نک میلعت ار شیوخ
رَجَحْلاِ مْرِج یف شقن نوچ دوب نآک

افو درگاش تست اب وت سفن
؟اجک ؟ییوج اجک دش یناف ریغ

ینَس و ْربَح ار ریغ رم ینک ات
ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لصتم
ندش یلاخ زا سارهَم وگب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز لُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

غs هب ار تبآ هک ینعی اوتِصَْنا
غاب تس کشخبل هک نک مک فلت نیه

۵-۱ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق

)١( اًروُكْذَم ًاْئيَش ْنُكَي ْمَل ِرْه�دلا َنِم ٌ�ِح ِناَسْنِْ�ا ىَلَعٰ ىََتأ ْلَه

)٢( اًريِصَب اًعيِمَسُ هَانْلَعَجَف ِهِيَلْتَبنٍ جاَشَْمأ ٍةَْفطُن ْنِم َناَسْنِْ�ا َانْقَلَخ ا�ِنإ

)٣( اًرُوفَك ا�ِمإَو اًرِكاَش ا�ِمإ َليِب�سلاُ هَاْنيَدَه ا�ِنإ

)٤( اًريِعَسَو Yَsًَْغأَو َلِسYََس َنيِرِفاَكِْلل اَنَْدتَْعأ ا�ِنإ

ْ�ا �ِنإ )٥( اًرُوفاَك اَهُجَازِم َناَك ٍْسأَك ْنِم َنُوبَرْشَي َراَْربَ
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ْ�ا �ِنإ )٥( اًرُوفاَك اَهُجَازِم َناَك ٍْسأَك ْنِم َنُوبَرْشَي َراَْربَ

یسراف همجرت

)۱( ؟دوبن ىركذ لباق زيچ هك تشذگ ناسنا رب ىنامز تدم هك تسا نيا هن رگم

 انيب و اونش ار ىو ببس نیمه هب ،مییامزآ یم ار وا و ميديرفآ هتخيمآ ىاهفطن زا ار ناسنا ام هتبلا
)۲(.ميا هدينادرگ

)۳( .دنک یساپسان سب اي ] دیوپب ار تیاده هار و [ دشاب رازگساپس هاوخ ،ميداد ناشن وا هب ار هار ام

)۴( .مياهدرك هدامآ نازوس ىاههلعش و اهدنب و اهريجنز نارفاك ىارب ام ،هتبلا

)۵( .تسا هتخيمآ ىشوخ رطع اب هك دنشون ىماج زا ناكين نامگ یب

یسیلگنا همجرت

Has there not been over Man a long period of Time, when he was nothing - 
(not even) mentioned?(1)

Verily We created Man from a drop of mingled sperm, in order to try him: 
So We gave him (the gifts), of Hearing and Sight.(2)

We showed him the Way: whether he be grateful or ungrateful (rests on his 
will).(3)

For the Rejecters we have prepared chains, yokes, and a blazing Fire.(4)
As to the Righteous, they shall drink of a Cup (of Wine) mixed with Kafur.(5)

--------------------

Jesus Said: " The kingdom of God is not coming with signs
to be observed; Nor will they say, "Lo, here it is" or "There"

for behold, the kingdom of God is in midst of you."

 ؛دینیبب ار اهناشن نآ هک دیآ یمن یدام ناشن اب ،ادخ ورملق « :دومرف حیسم
»تساجنآ« ای »تساجنیا نیبب« ،دیوگب دیابن یسک نیاربانب

».دوش یم زاب اجنآ زا و تسامش )زکرم( لد رد ادخ ورملق ،نک هاگن یرایشه دید اب سپ
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»تساجنآ« ای »تساجنیا نیبب« ،دیوگب دیابن یسک نیاربانب
».دوش یم زاب اجنآ زا و تسامش )زکرم( لد رد ادخ ورملق ،نک هاگن یرایشه دید اب سپ

:دیوگیم یدنه یبهذم یاهتشون ،اهداشینپوا
 .دنیب یم نآ هلیسوب مشچ هک هچنآ یلو ،دوش یمن هدید مشچ هلیسوب هک هچنآ «

».دنتسرپ یم و )دننیب یم( اجنیا مدرم هک یزیچ نآ هن .تسا حور نمهرب نآ طقف هک نادب

 .دونش یم نآ هلیسوب شوگ هک هچنآ یلو ،دوش یمن هدینش شوگ هلیسوب هک هچنآ«
».دنتسرپ یم و )دنونش یم( اجنیا مدرم هک یزیچ نآ هن .تسا حور نمهرب نآ طقف هک نادب

 .دنک یم رکف نآ هلیسوب نهذ یلو ،دنک رکف ار نآ دناوت یمن نهذ هک هچنآ«
».دنتسرپ یم و )دننک یم رکف( اجنیا مدرم هک یزیچ نآ هن .تسا حور نمهرب نآ طقف هک نادب

۲۲۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دبلاک زا دبن ناک یدید نسح نارازه نوچ
»؟وک باوبsا حتاف لامج «:ییوگ ارچ سپ

۳۳۹۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دش باسَْنا s هک لَب ،یَن« :قح تفگ
»دش بارحِم ار لضف یوقت و دهز

۲۲۲۵ تیب ، مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سانش نابیتشک و حون ار یلو ره
سانش نافوط ار قلخ نیا تبحص

رن یاهردژا و ریش زا زیرگ مک
رذح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنربیم تراگزور یقYت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

یکی ره لایخ هنشت رخ نوچ
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یکی ره لایخ هنشت رخ نوچ
(۲)یکَمتبرش ار رکف نت )۱(ِفِق زا

)۴(تاشُو نآ لایخ وت زا درک )۳(فْشَن
)۵(تایَحْلا ُرْحَب زا یراد هک یمنبش

)۶(نوصُغ ردنا بآ ِفْشَن ناشن سپ
)۷(نوکُر رد دبنجنیم ناک دَُوب نآ

دَُوب هزات و رت خاش ْرُح وضع
دوشیم هدیشک وس ره یشکیم

شندرک یناوت یهاوخ َدپَس رگ
شندرگ ربنچ درک یناوت مه

دوخ خیب فشن ز )۱۰(فشان نآ دش نوچ
دشکیم شرما هک ییوس نآ دیان

)۱۳(یُبن زا )۱۲(یلاسُک )۱۱(اوُماق ناوخب سپ

یُبط شخیب زا خاش دباین نوچ

منک هتوک ناشن نیا تسا نیشتآ
منز شلاوحا و جنگ و ریقف رب

لاهن ره دزوس هک یدید یشتآ
لایخ دزوس وزک نیب ناج شتآ

ناما ار تقیقح هن و لایخ هن
ناج ز دز هلعش هک شتآ نینچ نیز

وا هبور ره و دمآ ریش ره مصخ
ُهَهْجَو sاْ ِکلاه ٍءیَش {لُک
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وش جرخ ور وا هجو و هوجو رد
وش جْرَد ْوَر رد مْسِب رد فلا نوچ

تسیا هدرک ناهنپ مْسِب رد فلا نآ
تسین مْسِب رد مه و مسب رد وا تسه

تام هتشگ فورح ٔهلمج نینچمه
تYِص رهب زا فرح فذح تقو

تفای لصو وز نیس و ّیب و تس هَلِص وا
تفاتن رب ار فلا نیس و ّیب لصو

لاصو نیا دباتنرب یفرح کنوچ
لاقَم هتوک منک هک دیآ بجاو

تسا یب و نیس قارِف یفرح یکی نوچ
تسا یبجاو رتمهم اجنیا یشماخ

فَِنْتکُم دش انف دوخ زا فلا نوچ
فلا :دنیوگیمه وا یب نیس وّ یب

تسا یو ىب َْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
تسَجب شتْمَص زا eا َلاق نینچمه

لمع وا درادن وراد دوب ات
للع ِعفد دنک یناف دش هکنوچ

دادم ایرد ملق هشیب دوش رگ
دیما ینایاپ تسین ار یونثم

تسه کاخ ات نزتشخ بوچراچ
تسد زین شرعش عیطقت دهدیم

دنک فَج شدوب و کاخ دنامن نوچ
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دنک فَج شدوب و کاخ دنامن نوچ
دنک فک نوچ وا رحب دزاس کاخ

دَشَک رد رس و هشیب دنامن نوچ
دَشَک رس ایرد نیع زا اههشیب

جرف دنوادخ نآ تفگ نیا رهب
جَرَح sْ ذِا انِرْحَب ْنَع اُوثدَح

هن کشخ رد ور و رحب زا درگ زاب
هب تسار کدوک هک وگ تبعل ز مه

ابَص رد کدنا کدنا تبعل ز ات
انشآ لقع مَی اب ددرگ شناج

یبَص دباییمه یزاب نآ زا لقع
یَبا رهاظ رد تسلقع اب هچرگ

؟دنک یک یزاب هناوید کدوک
دنک یَف ار لک هک ات دیاب وزج

۱۴۲ هیآ ،)۴( ءاسن هروس ،میرک نآرق

ْ¯ا �ِنإ  َنوُرُكَْذي sََو َسا�نلا َنوُءاَُريٰ ىَلاَسُك اوُماَق ِة�Yَصلا ىَِلإ اوُماَق اَِذإَو ْمُهُعِداَخ َوُهَوَ �eا َنوُعِداَخُي َ�ِقِفَانُ
.Yًِيلَق �sِإَ �eا

یسراف همجرت

.دبیرف یم]ناشلامعا هلیسوب[ار نانآ وا هکیلاح رد دنبيرفب ار ادخ دنهاوخ یم ناقفانم انامه
]دنرب یمن یونعم لاح و هرهب چیه زامن زا نوچ[دنزيخرب تلاسک اب دنزيخرب زامن هب نوچ و

 .دننكن داي ]نداد شیامن یارب طقف[ىكدنا رگم ار ادخ و دننكىم راتفر اير هب مدرم اب

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

The Hypocrites - they think they are over-reaching Allah, 
but He will over-reach them: When they stand up to prayer, 

they stand without earnestness, to be seen of men, 
but little do they hold Allah in remembrance;

۶۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام ز هن نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۲۶ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق

. . . ُءاَشَت ْنَم {لُِذتَو ُءاَشَت ْنَم {زِعُتَو . . .

یسراف همجرت

 . . . ىنكىم راوخ ىهاوخ ار هك ره و ىشخبىم تّزع ىهاوخ ار هك ره و . . .

یسیلگنا همجرت

…Thou enduest with honour whom Thou pleasest, 
and Thou bringest low whom Thou pleasest…

 
فیق :فِق )۱( 

.بکرم تفص .تبرش هدنکم :کم تبرش )۲(
.هریغ و لامتسد و هلوه هلیسوب بآ بذج دننام تبوطر ندرک بذج :فشَن )۳(
.دنیوگ یم هوای ینانخس اه ترشاعم رد هک تسا یناسک روظنم اجنیا رد اما ،)ندروآ رد نخس هب غورد =(یشو ردصم زا ،یشاو عمج .نایوگ غورد ،نانیچ نخس :تاشُو )۴(
.تسا یناحور و هبیط تایح یایرد روظنم اجنیا رد .یگدنز یایرد :تایحلا ُرحَب )۵(
.نصُغ عمج .اه هخاش :نوصُغ )۶(
.ندییارگ ،ندرک ادیپ لیامت :نوکُر )۷(
.تبوطر بذاج ینعم هب فشَن ردصم زا لعاف مسا :فِشان )۸(
.تسا هتفای عراضم ینعم »اذا« ظفل اب هراشا دروم هیآ رد اما یضام لعف .دنداتسیا :وُماق )۹(

لبنت و تسس ینعم هب ن2سَک و لِسَک رسکم عمج :یلاسُک (۱۰) .
میرک نآرق :یُبن (۱۱) .


