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۱۷۰۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منشور مشچ ییوت ،هتفرگ نم شوگ یا
منشلگ و غاب ییوت وچ !؟یرب یم هچ مغاب

مروخ یم لبط نم وت یاطع زک تسا یرمع
منز یم لبط مرک یاول هیاس رد

لایخ ای تسا باوخ هک مشچ ود نیا ملام یم
منم نیاک تسود یا بجع منکیمن رواب

ینم زا هتفر نورب کیلو منم یرآ
منت یم کیراب وت ردب ز ون هام نوچ

منک رظن تراقح هب ناورسخ جات رد
مندرگ قوط ،اهم تسوت یور قوش ات

مروخ یم )۱( لُْزن نم وت رحب ز نایهام اب
منغور و بآ نوچ وت کشر ز نایکاخ اب

تسا یندروخ بآ نم تعنص رحب ز هچ رگ
مندروخ بآ سک دنیبن ،میهام نوچ

ارم گر دشارخب افج نخان رگ
منخان بیسآ ز گنچ وچ ادص شوخ نم

متسین راد گر هک وت یاهدربب یپ دوخ
منکرب شات امنب ،یگر دهج یم رگ

تسین راک تسین رب »؟یراد راک هچ« یتفگ
!؟منکسم تسین دش هچ ز متسین تسین رگ

ماهدرم صخش نم و وت یتمایق خفن
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ماهدرم صخش نم و وت یتمایق خفن
منسوس و ورس نم و یراهبون ناج وت

وگب وت شیقاب ،متفگ هراک مین نم
مندوک تخس نم و یلقع لقع لقع وت

تسوت نآ یشخب ناج مدیشک یتروص نم
منت بلاق نم و یناج ناج ناج وت

۱۳۵۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یلاعت wاةمحر راثآ و ناغرم و نیحایر و ناتسلگ رب نک جرفت روآرب رس دنتفگ شنارای دوب بقارم وناز هب رس ناتسلگ نایم رد یک یفوص ٔهصق

داشگ رهب زا غاب رد ییفوص
داهن وناز رب یور هنایفوص

)۲(لوغُن ردنا دوخ هب وا تفر ورف سپ
لوضف شباوخ تروص زا لولم دش

رگن )۳( زر ردنا رخآ ؟یپسخ هچ هک
رَضُخ و راثآ و نیب ناتخرد نیا

اوُرظُْنا :تستفگ هک ونشب قح رما
ور رآ تمحر راثآ نیا یوس

سوَهْلاُوب یا تسلد شراثآ :تفگ
سب و تسراثآ راثآ نورب نآ

ناج نیع رد اههزبس و اهغاب
ناور بآ رد وچ شسکع نورب رب

بآ ردنا دشاب غاب لایخ نآ
بارطضا نآ بآ فطل زا دنک هک

تسلد ردنا اههویم و اهغاب
تسلگ و بآ نیرب نآ فطل سکع
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تسلگ و بآ نیرب نآ فطل سکع

رورُس و ّرِس نآ سکع یدوبن رگ
رورُغْلاُراد شدزیا یدناوخن سپ

لایخ نیا ینعی تسنآ رورغ نیا
لاجر ناج و لد سکع زا تسه

هدمآ سکع نیرب نارورغم هلمج
هدکت�نَج دَُوب نیک ینامگ رب

اهغاب لوصا زا دنزیرگیم
)۴(اهغ� نآ دننکیم یلایخ رب

رس هب ناشدیآ تلفغ باوخ کنوچ
؟رظن نآ تسدوس هچ و دننیب تسار

هآ و داتفا ویرغ ناتسروگ هب سب
هاترسحاو طلغ نیز تمایق ات

درُم گرم زا شیپ هک ار نآ ُکنُخ یا
دُرب یوب زر نیا لصا زا وا ینعی

۵۰ هيآ ،)۳۰(مور هروس ،میرک نآرق

ْ�ا يِيْحُي َفْيَكِ �wا ِتَمْحَر ِراَثآٰ ىَِلإ ُْرظْناَف ۚ اَهِتْوَم َدْعَب َضْرَ
َ� َكِٰلَذ �ِنإ  ْ�ا يِيْحُ .ٌريِدَق ٍْءيَش �لُكٰ ىَلَع َوُهَوۖ ٰ ىَتْوَ

یسراف همجرت

.دنكىم هدنز شگرم زا سپ ار �مز هنوگچ هك رگنب ادخ تمحر راثآ هب سپ
.تساناوت ىزيچ ره رب وا و تسا ناگدرم ىهدننك هدنز ىيادخ �نچ �قي هب 
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یسیلگنا همجرت

Then contemplate (O man!) the memorials of Allah's Mercy!- how He 
gives life to the earth after its death: verily the same will give life to the 

men who are dead: for He has power over all things.

)ص( ربمایپ زا فیرش ثیدح

» .اوتوَُمت َنا َلبَق اُوتوُم «
» .دیریمب هکنآ زا شیپ دیریمب «

۳۴۸۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵(نوصُح دزاس رب هک ییانب کاپ
نوسف و تفگ زا بیغ ناهج رد

زار رصق زا ار تفگ ناد رد گناب
؟زارف ای نیا تسدُشاو گناب هک ات

نورب سح زا رد و سوسحم رد گناب
نورِْصُبت � رد و گناب نیا نورِْصُبت

دش زاوآشوخ کنوچ تمکح گنچ
؟دش زاب ت�نَج ضْوَر زا رد هچ ات

دوشیم اورد وچ دب تفگ گناب
؟دوشیم او رد هچ دوخ ات )۶( رَقَس زا

شرد زا یرود وچ ونشب رد گناب
شرظنم دش او هک ار وا ُکنُخ یا

ینکیم یکین هک ینیبیم وت نوچ
ینزیم رب یتحار و تایح رب

دوریم یداسَف و ریصقت کنوچ
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دوریم یداسَف و ریصقت کنوچ
دوشیم ناهنپ قوذ و تایح نآ

)۷(ناسخ دید زا راذگم دوخ دید
ناسکرک نیا دنشک ترادرُم هب هک

؟یچ هک یدنبورف سگرن نوچ مشچ
)۸(؟یچا یا مروک هک شک مااصع نیه

رفس رد یدیزگ هک شکاصع ناو
رتروک وت زا دشاب ینیبب دوخ

نز wا ْلبَحِب هناروک تسد
¢َم ینادزی یهن و رما رب زج

اوه ندرک اهر ؟wاُْلبَح تسیچ
ار داع رم یرَصرَص دش اوه نیک

تساوه زا هتسشن نادنز رد قلخ
تساوه زا هتسبب اهرپ ار غرم

تساوه زا مرگ ٔهبات ردنا یهام
تساوه زا مرش نایروتسم زا هتفر

تساوه زا ران ٔهلعش هنحِش مشخ
تساوه زا راد تبیه و خیمراچ

نیمز رب یدید ماسجا ٔهنحِش
نیبب مه ار ناج ماکحا ٔهنحِش

تساههجنکشا دوخ بیغ رد ار حور
تسافخ رد هجنکش یهجن ات کیل

رامد و هجنکشا ینیب یدیهر نوچ
راکشآ ددرگ دض زا دض کناز
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راکشآ ددرگ دض زا دض کناز

هایس بآ رد و داز هچ رد کنآ
؟هاچ جنر و تشد فطل دناد هچ وا

قح میب زا اوه یدرک اهر نوچ
قح مینست زا قارغَس دسر رد

�لیبَس ْلَسَ کاوَه یف ْق�َرطُت 
لیبَسْل�سلا َوْحَنِ wا ِبانَج ْنِم

 ار یهار دنوادخ هاگشیپ زا هکلب یوپم هر ىناسفن ىاهاوه هصرع رد
.وش ایوج دوشیم یهتنم لیبسلس همشچ هب هک

�شیشَحْلا َْلثِم یوَهْلا َعَْوط ْنُکَت 
شیرَع ْنِم یلْوأ شرَعْلا �لِظ �ناِ

 .دوش یوس نآ و یوس نیا داب هلیسوب هک شابم یهایگ هکشخ نوچمه یناسفن یاهاوه زا تعاطا رد
.تسایند ناب هیاس زا رتهب یهلا شرع هیاس هک یتسارب

۲۶۶۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ابس لها تحیصن هب قح ناربماغیپ ندمآ

دندمآ اجنآ ربماغیپ هدزیس
دندشیم ربهر هلمج ار ناهرمگ

؟وک رکش دش نوزف تمعن هلَه هک
)۹(اُوک�رَح دپسخب را رکش بکرم

درخ رد دیآ بجاو )۱۰( مِعنُم رکش
دبا مشخ رد دیاشگب هنرو

دنک سک دوخ نیو دینیب مرک نیه
؟دنک سب یرکش هب تمعن نینچ زک

یاهدجس دهاوخ رکش دشخبب رس
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یاهدجس دهاوخ رکش دشخبب رس
یاهدعق دهاوخ رکش دشخبب اپ

لوغ درب ار ام رکش :هتفگ موق
لولم تمعن زا و رکش زا میدش ام

اطعزا میتشگ هدرمژپ نانچ ام
اطخ هن دیآ شوخ نامتعاط هن هک

غاب و اهتمعن میهاوخیمن ام
غارف و بابسا میهاوخیمن ام

تس یتلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

دوش تلع یگلمج یو زا تمعن
؟دوش توق یک رامیب رد همعط

رِصُم یا دمآ وت شیپ شوخ دنچ
رَِدک وا فاص و تشگ شوخان هلمج

یدمآ اهیشوخ نیا ودع وت
یدز فک یو رب هچ ره شوخان تشگ

وت رای و انشآ دش وا هک ره
وت رادید رد راوخ و ریقح دش

مه وت اب دشاب هناگیب وا هک ره
مرتحم و تسا هم سب وا وت شیپ

تس یرامیب نآ ریثات زا مه نیا
تس یراس ناتفُج هلمج رد وا رهز

دوز درک دیابب تلع نآ عفد
دومن دهاوخ ثَدَح نآ اب َرکِش هک

قزر ،یزور )۱(
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قزر ،یزور )۱(
فرژ ،قیمع )۲(
روگنا تخرد )۳(
هرخسم ای یخوش )۴(
)نصِح عمج(اه هعلق ،اهژد )۵(
خزود )۶(
ناگیامورف )۷(
)یکرت( گرزب ردارب )۸(
دیهد تکرح )۹(
هدنهد تمعن و رادلام )۱۰(


