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۶۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 

دوبن شادوس نیا ریغ هک یسک
دوبن شام دای شام قوذ ز

تریح نادیم رد یوگ لاثم
دوبن شاپ هچ رگا ،دشاب ناود

(۱)شوخ هیاس زا تسرن هک یدوجو

دوبن )۲(شاقنع هیاس هانپ

سک ره یامیس هنیآ دیامن
دوبن شامیس و تروص )۳(اریزا

یبوخ و بیع نارازه دص یزور هب
دوبن شاغوغ ،هنیآ دیوگب

یضغب تشز اب هنیآ درادن
دوبن شابیز هرهچ یاوه

ددرگ حورجم رکش نیز یناهد
دوبن )۴(شاخرکش یاهنادند هک

یدیرپرب لد بجع یاهرپ هب
دوبن شاورپ وا ماد زا کیلو

هاکیم دیشروخ یپ هم نوچ ورب
دوبن شازفا لامج شهاکیب هک

۲۴۶۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسوا مکح رد مبلاق و بلق هک هن
تسوپ هظحل کی دنک مزغم یاهظحل

شاب تشک :دیوگ کنوچ مدرگ زبس
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شاب تشک :دیوگ کنوچ مدرگ زبس
شاب تشز :دیوگ کنوچ مدرگ درز

هایس مَد کی دنک مهام یاهظحل
؟هلا راک نیا ریغ دشاب هچ دوخ

ناکَف ْنُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکمm و ناکم ردنا میودیم

۸۲ هیآ ، )٣۶( سي هروس ،میرک نآرق 

ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَمpِنإ

یسراف همجرت

.دوشىم ،شاب :دیوگ هکنیا ضحم هب دنک یزیچ تقلخ هدارا هاگره هک تسا نینچ ادخ ذفان نامرف

یسیلگنا همجرت

Verily, when He intends a thing, His Command is, "be", and it is!

.نیادم زا دنک عمج ار نارحاس ات ار نوعرف م0سلاهیلع یسوم نداد تلهم

۱۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب گنل رس نیزا یشیپ وجم سپ
شاب گنهآشیپ وت |شگاو تقو

)۶(فیرظ یا شاب (۵)نوُقِباّسلا َنورِخآ
)۷(فیرطٔ هویم دوب قباس رَجَش رب

 ،ریگب رارق زاتشیپ نانیسپ هرمز رد اناد و کریز یا
.تسا تخرد رب مدقم تخرد هزات و رت هویم اریز

دوجو رد دیآ رخآ هویم هچرگ
دوب دوصقم وا کناز وا تس لوا

'انَل َمْلِع m :یوگ کی�م نوچ
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'انَل َمْلِع m :یوگ کی�م نوچ
'اَنتْمpلَع وت تسد دریگب ات

ات »تسین یشناد ار ام« :وگب ناگتشرف دننام
.دریگب ار وت تسد »یتخومآ ام هب هکنآ زج«

)۸(اجِه وت ینادن بتکم نیرد رگ
)۹('یجِح رون زا یرپ دمحا وچمه

د�ب ردنا رادمان یشابن رگ
دابِعْلاِب مَلَْعا �ا یاهن مک

 یوشن روهشم و رادمان رهاظ ملع هب رهش رد رگا
.تسا رتاناد شناگدنب لاح هب دنوادخ

تسین فورعم نآ هک ناریو نآ ردنا
تس یرز ٔهنیجنگ ظفح یارب زا

؟جنگ دنهنب یک فورعم عضوم
جنر ریز رد جرف دمآ َلبِق نیز

کیلو اجنیا )۱۰(لاکش سب درآ رطاخ
کین )۱۲(روتُسا ار )۱۱(لاکشا دُلکْسِب

زوسلاکشا یشتآ شقشع تسه
زور رون دبورب ار یلایخ ره

ىضترم یا باوج وج وس نآ زا مه
ارت رم وس نآ زا دمآ لاؤس نیک

تس یهر هش ،لد ٔهشوگ یب ٔهشوگ
تس یهم زا برغ m و یقرش m بات

ادگ نوچ وس نآ زا و وس نیزا وت
؟ادَص ییوجیم هچ ینعم هُک یا

وت درد تقو هک وج وس نآ زا مه
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وت درد تقو هک وج وس نآ زا مه
)۱۳(ُوت ود یبر ای رکذ رد یوشیم

)۱۴(یمنیم وسنآ زا گرم و درد تقو

)۱۵(؟یمَجَْعا ینوچ ،تفر تدرد هکنوچ

وگ �ا یاهتشگ )۱۶(تنحم تقو
؟وک هار :ییوگ ،تفر تنحم هکنوچ

نامگ یب ار قح هک دمآ نآ زا نیا
نآ رب میاد دوب ،دسانشب هک ره

باجح شتسه نامگ و لقع رد هکناو
)۱۷(بیَج هدیردب هگ و تسدیشوپ هاگ

نوگن هَگ ،هریچ هاگ یوزج لقع
)۱۸(نونَ�ا ُْبیَر زا نميا ،یلک لقع

رخب تریح رنه و شورفب لقع
رسپ یا اراخب هن یراوخ هب ور

؟میاهتشغآ نخس رد ار دوخ هچ ام
میاهتشگ تیاکح ام تیاکح زک

)۲۰(نینَح رد )۱۹(مدرگ هناسفا و مدع نم

نیدجاس ردنا مبای بلقت ات

)۲۱(راکِدرم شیپ تسین تیاکح نیا

راغ رای روضح و تسلاح فصو

)۲۲(قاع تفگ هک نیلوا ریطاسا نآ

قافن راثآ دب ار نآرق فرح

mتسادخ رون ورد هک یناکم
؟تساجک زا لاح و لبقتسم و یضام

تسوت هب تبسن شلبقتسم و یضام
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تسوت هب تبسن شلبقتسم و یضام
تس ود هک یرادنپ دنزیچ کی ود ره

رسپ ار ام ردپ ار وا ینت کی
ربز نآ ورمَع رب و دیز ریز ماب

سک ود ناز دش ربز و ریز تبسن
سب تسا زیچ کی شیوخ یوس فقس

نخس نیا تس لاثم نآ لثم تسین
نهک فرح ون ینعم زا )۲۳(رصاق

دنبب بل اکشَم تسین وج بل نوچ
دنق رحب نیا تسُدب لحاس و بل یب

۱۳۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مشوخ نم ،نکیم هقرغ منامز ره
مَشَکیم ناج نوچ ،تسا ناج وت مکح

مرگنب مه رگ و ار سک مرگنن
)۲۴(مرظنم وت و دشاب هناهب وا

)۲۵(ربص و رکش رد موت عنص قشاع

؟)۲۶(ربگ وچ مشاب یک عونصم قشاع

دوب رف اب ادخ )۲۷(عنص قشاع
دوب رفاک وا )۲۸(عونصم قشاع

ثیدح

...ِةمایقلا َمَوي َنوُقِباّسلا َنورِخ¡ا نحن

...ترخآ رد ناینیشیپ و میتسه ایند رد ناینیسپ ام

۳۲ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق 

اَم mِpإ َانَل َمْلِع mَ َكَناَْحبُس اوُلاَق
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اَم mِpإ َانَل َمْلِع mَ َكَناَْحبُس اوُلاَق
)٣٢( ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َكpِنإۖ  َاَنتْمpلَع

یسراف همجرت

هب هچنآ زج ىشناد ار ام ،ادنوادخ تسار وت ىكاپ :دنتفگ ناگتشرف
.ميكح ىاناد ىيوت هک ،تسين ىاهتخومآ ام

یسیلگنا همجرت

They said: "Glory to Thee, of knowledge We have none, save what Thou Hast taught us:
In truth it is Thou Who art perfect in knowledge and wisdom."

۲۱۷-۹ هیآ ، )۲۶( ءارعش هروس ،میرک نآرق 

)٢١٧(ِ ميِحpرلا ِزيِزَعْلا ىَلَع ْلpكََوتَو

)٢١٨( ُموَُقت َ¬ِح َكاََري يِذpلا

)٢١٩( َنيِدِجاpسلا يِف ََكب®لََقتَو

یسراف همجرت

.نك لكوت هدنیاشخب زيزع دنوادخ رب و
،یزیخ یمرب زامن هب هک هاگنآ تدنیبب هكنامه

.نارگشتسرپ نایم رد ار تفرصت و

یسیلگنا همجرت

And put thy trust on the Exalted in Might, the Merciful,. (217)

Who seeth thee standing forth (in prayer), (218)

And thy movements among those who prostrate themselves, (219)

۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدیزگ ناقشاع رب هدیرج قشاع یا
ندیرفآ رد رگنب هدیرفآ ز رذگب
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ندیرفآ رد رگنب هدیرفآ ز رذگب

۱۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم رم )۲۹(لئاس درک یلاؤس ید
ارجام رب وا دوب قشاع هکناز

ْرُفک رُفکْلاِب اضّرَلا ٔهتکن :تفگ
)۳۰(رهُم تسوا تفگ و تفگ ربمیپ نیا

اضق ره ردنا هک وا دومرف زاب
اضر دیاب اضر ار ناملسم رم

؟قافن و رفک دوب قح یاضق هن
)۳۱(قاقِش دشاب موش یضار نیدب رگ

نایز مه نآ دوب یضار مین رو
؟نایم ردنا مدشاب هراچ هچ سپ

)۳۳(تساضق هن )۳۲(یضقَم رفک نیا :شمتفگ

تسار رفک نیا اضق راثآ تسه

نادب یضقم زا هجاوخ ار اضق سپ
نامز رد ددرگ عفد تلاکش ات

تساضق هک ور ناز رفک رد میضار
تسام )۳۴(ِثبُخ و عازن هک ور نیزا هن

تسین رفک مه اضق یور زا رفک
تسیاَم اجنیا ناوخم رفاک ار قح

ملع رفک یاضق و تس لهج رفک
؟)۳۵(ملِخ ملِح رخآ دشاب کی یک ود ره

تسین شاقن یتشز طخ یتشز
تسا یندومنب ار تشز یو زا هکلب

وا هکنآ دشاب شاقن توق
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وا هکنآ دشاب شاقن توق
وکن مه ندرک تشز دناوت مه

زاس هب نم ار نیا ثحب میاشگ رگ
زارد دیآ باوج ات و لاؤس ات

دوریم نم زا قشع ٔهتکن قوذ
دوشیم رگید شقن تمدخ شقن

یوبن ثیدح

رد زا سپ رفک هب ندش یضار
.تسین زیاج م�سا هب ندمآ

و دهدن اضر نم یاضق هب هک ره
.دیوجب نم زج ییادخ دیاب دبیکشن نم ی�ب رب

شیوخ ،شدوخ :شوخ )۱(
غرمیس :اقنع )۲(
هکنیا یارب ،اریز :اریزا )۳(
هدنوج رکش ،هدنیاخ رکش :اخرکش )۴(
زاتشیپ نانیسپ :نوُقِباّسلا َنورِخآ )۵(
بیجن ،امن شوخ و فیطل ،اناد و کریز :فیرظ )۶(
هزات و رت :فیرط )۷(
ندرک یجه :اجِه )۸(
ءاجَحا نآ عمج ،لقع :یجِح )۹(
یراوشد ینعم هب یبرع لاکشِا ففخم :لاکِش )۱۰(
روتس دنب یاپ ینعم هب لاکِش یبرع هملک زا :لاکشِا )۱۱(
بسا ،روتس :روتُسا )۱۲(
mود ،هدیمخ :ُوت ود )۱۳(
ندومن هجوت ،ندرک لیم ینعم هب ندیمن زا :یمنیم )۱۴(
هراچیب و ریبدت یب :یمَجَْعا )۱۵(
�ب ،جنر :تنحم )۱۶(
هقی ،نابیرگ :بیَج )۱۷(
راوگان ثداوح :نونَ�ا ُْبیَر )۱۸(
ندرک ادیپ هزاوآ ،ندش روهشم :|شگ هناسفا )۱۹(
نویش و یراز و هلان :نینَح )۲۰(
یهلا هتسجرب و قیm درم :راکِدرم )۲۱(
شکرس ،نامرفان :قاع )۲۲(
زجاع :رصاق )۲۳(
|خادنا رظن و |سیرگن یاج :رظنم )۲۴(
تس�ب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکش )۲۵(
رفاک :ربگ )۲۶(
شنیرفآ :عنص )۲۷(
قولخم ،هدیرفآ :عونصم )۲۸(
هدننک لاؤس :لئاس )۲۹(
.تسا حیحص و مّلسم ینعم هب اجنیا رد ،متاخ و نیگن :رهُم )۳۰(
ادخ اب تفلاخم :قاقِش )۳۱(
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.تسا حیحص و مّلسم ینعم هب اجنیا رد ،متاخ و نیگن :رهُم )۳۰(
ادخ اب تفلاخم :قاقِش )۳۱(
هظحل نیا دادیور ،هظحل نیا رد اضق یارجا زا لصاح دادیور :یضقم )۳۲(
) یهلا نامرف یارجا :ردق ( ،هظحل نیا رد یهلا نامرف :اضق )۳۳(
یدیلپ ،تثابخ :ثبُخ )۳۴(
بضغ و مشخ :ملِخ )۳۵(


