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۱۱۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

َرطَخْلا َو ُءات5شْلا َلاز ،َرَطبْلا َوُ عیب(رْلا َءاج
َرَفتْغُت ایاطَخْلا Eلُکُ هَْدنِع 5بَر ِلْضَف ْنِم

 ،دش عفر رطخ و ناتسمز ،دمآ یداش و راهب
.دوش یم هدوشخب ششیپ ناهانگ همه هک یراگدرورپ  لضف زا

رگم وا (۲)تسریرهمز ای ،رگد (۱)ییور شُُرت دمآ
رکش نوچمه یقاس یا ،شرس رب یماج زیررب

ُمَکْبَنذ انَْرفَغ اّنِا ،ُْمکEبَر ُْمکْیَلِا 'یحَْوا
َری5سْلا ُْریَخ اض5رلا (نِا ُْمکَل یضُْقی امِب اوَضراَف

 ،میدیشخب ار ناتهانگام هک دنک یم یحو امش هب ناتراگدرورپ
.تساه تلصخ نیرتهب اضر هک دیشاب یضار تسا هدش رّدقم ار امش هچنآ رب

هله نک شهار هب دوخ ای (۳)هُلبُلب زا شهد یم ای
رسپ یا ،(۴)تیرفع تسین شوخ ناخرلگ نایم اریز

ه(رِب انِْملَع ا(نِا یل ُلوَُقی ٍلِیاق َو
رََهتْشا امیِف ْلَِغتْشَت r ،ُه(رِس َاْنیَدَلِ کْحاَف

 ،میناد یم ار وا ناسحا ام هکدیوگ یم نم هب هک یی هدنیوگ اسب یا
.زادرپم تسا روهشم هچنآ هب ،وگب ام هب ار وا ّرس

یرخ رد دنامن رخ ات یربماغیپ یم هدرد
رپ ود یسیع هداب زا نامز رد دیورب ار رخ

'یَتا امیِف ْسَِمتَْلت 'r ،یَتفایَ کیِف Eر5سَلا
رََهظ 'اّمِمْ عَِفْتَنی ْمَلُ هَْدنِع uرِس َسْیَل ْنَم

 ،تسین وا دزن یّرس هک نآ و وجم ،دیآ یمهچنآ زا ،تسوت رد زار ،ناوج یا
.درب یمن یدوس ،دوش یم رهاظ هچنآ زا

(۵)لِهَم دیآ رگا رایشه لد ناتسم سلجم رد

رش و ریخ یتسم لاح رد دوب ار ناتسم هک یناد
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رش و ریخ یتسم لاح رد دوب ار ناتسم هک یناد

'یدُهْلا َرَون اُوِنیاع َْمک ،ید(رلا ِلَْها 'یلِا ُْرظُْنا
*رَمَقْلا (قَشَْنا ام ِدْعَب ْنِم ْمُهُراتَْساْ َعَفتُْرت ْمَل

 ،دندید ار تیادهرون دنچ هک رگنب ار ناگدش ک|ه
.دشن عفر نانآ تلفغ هدرپ مه هام �فاکش زا دعب اما

هدم هر ام سلجم رد ،نیشن رد رب نابساپ یا
رگج یوب وا زا دیاک یلد شتآ یقشاع زج

َ�ِْ�ا (بَر َان(بَر ای ؟نََمف ْمَحَْرت ْمَل َْتَنا ْنِا ،ْ
رَرَغ (rِا اَذ ُْریَغ ام 'ید(رْلاَ ْکنِم 'یدُهْلاَ ْکنِم

؟درک دهاوخ محر یسک هچ ینکن محر وت رگا ،اهناسحا بحاص یا ،اراگدرورپ
.تسین بیرف ریغ نیا زج زیچ همه ،تسوت زا یهارمگ ،تسوت زا تیاده

ینشور ،یفیطل ،یتسم ،ینک قشاع ،یقشاع زج
رمک زا ار هَُلکرس وا دوخ یتسم زا دسانشن

!؟هَیِفاقلاِب رَِفطْضِاْ یَک ،هَیِفاَعْلا َنَْیا ،ُقوَش ای
رََدک یِْقطُن اهِْبنَج یِف هَیِفاَص ٌتافِص یِْدنِع

 ،دش مهاوخ هریچ هیفاق رب یک ؟تساجک یراگتسر ،قوش یا
.تسا هریت اهنآ رانک رد نم قطن هک تسا ییافصاب تافص ارم

دهن رس یهاوخ یاپ رو دهن اپ یهاوخ تسد رگ
ربت درآ لیب یاج رب (۶)تیراع یهاوخ لیب رو

یِسِرْخُم یِقْشِع (َلظ دَق یسِرْدُم یِْقطُن َناَک ْنِا
َرف(ظْلا ُناطْلُس َو َانیِف ٌِبلاَغ ٌنْرِق ُقْشِعْلاَو

 .تسا نم هدننک لr قشع نامگ یب ،دشاب نم هدنیاسرف و هدننک ریپ منخس رگا
.تسا دنمرفظ ناطلس و ام نایم زوریپ نیشنمه قشع

ماهتشگ لدیب و مرشیب ،ماهتشغآ نم هجاوخ یا
رپس نوچ مغیت شیپ رد ،متسین تم|س (۷)َرپسِا

ُهُظْحَل ٌمیِسَح ٌفْیَس ،ُهُظْفَل ٌمیَِتک uرِس
رَحَس ٍراّحَسِب rِّا یَِفتْخَت r یَحُضْلا ُسْمَش

 زورمین باتفآ تسا ناّرب یریشمش شهاگن و ناهنپ یزار شظفل
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 زورمین باتفآ تسا ناّرب یریشمش شهاگن و ناهنپ یزار شظفل
.دنام یمن ناهن نارگوداج یوداج هب زج

یاهدنز ،یبارخ ،یتسم ،یاهدنیوگ یکی مهاوخ
رحس ات دیوگ هدرپ نیو دنزردنا باوخ هب شتآک

انِراَحَْسا یِف َتْغَلاب انَراَصَْباً ارِحاَس اَی
َرف(سلا یِف َانْسِبُح 'اّنِا 'انِراَدَْوا انِب ْقُفْراَف

 ،یدرک هغلابم ام رحس رد ،ام نامشچ هدننک وداج یا
.میدش ینادنز رفس رد ام ،نک ارادم ای تقفاوم ام اب

شردرب یبای رایشه یگر رگ نم نت ردنا
رَمُش گس هر نیا رد ار وا دشن وا ریگریش نوچ

ُمکَْلثِم َانْهِت ِهّیتْلا یِف 'ان(نِا 'یسوُم َمْوَق اَی
َربَخْلا ا(نَع اوُُمْتکَت r اوُرِبْخاَف ُمْتیََدتْها َفَْیک

 ،میدش نادرگرس هیت رد امش نوچ زین ام یسوم موق یا
.دینکم ناهنپ ام زا ار ربخ و دینک هاگآ ار ام ،دیتفای تیاده هنوگچ

شش و جنپ م|غ اهنیو شوخ و تسم و بارخ اهنآ
رگد اهنیو رگد اهنآ ،ادج اهنیو ادج اهنآ

ْ�اَف انَلاَحَْرت اوُق(وَع ْنِا 'انَل یَوْل(سلا َو Eنَ
رَضَحْلا َبَاط َرف(سلا َبَاط 'انَلاَب ی5بَر َتْحَلَْصا

 اراگدرورپ ،تسام نآ زا یولَس و ّنم سپ ،دنتخادنا قیوعت هب ار ام چوک رگا
.دش وکین ام یارب رضح و رفس هک یدرک وکین ار ام لاح وت

دروآ گنر رد و یوب رد ،دروآ گنج همه �فگ
رمع اب ار یلع مد ره دنکفا گنج (۸)یضفار نوچ

یِخَتَْرت ْرِْثکُت َتُْلط ْنِا یَِخا رِْثکُت rَ َو ُْتکُْسا
**"َرزَو r ّ|َک" ُهْظَفْحاَف 'یوَهْلاِ حیِر یِف ُلْیَحَْلا

 .یوش یم تسس ،ینک یفرحرپ و یهد لوط رگا ،نزم فرح هدایز ،شاب شوماخ ردارب یا
.تسین یهاگهانپ زگره ،شراد هگن ،تسا قشع یاوه رد تردق

نک هام نآ هراظن ،نک هاتوک و نک شماخ
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نک هام نآ هراظن ،نک هاتوک و نک شماخ
 "رَمَقْلا (قَشْنِا" شرون زا دز هام رب نوچ هک هم نآ

ان(رَس ْدَق اَم ِدْعَب ْنِم 'ان(رَغ ْدَق 'یوَهْلا (نِا
***"رَرَض E: " rیِب(نلا َلاَق 'ان(رُض ٍفْطُلِب ْفِشْکاَف

عفر ار ام ررض فطل اب ،داد بیرف ،درک نامداش ار ام هکنآ زا سپ قشع
.تسین )م|سا رد( ندز ررض هک تفگ ربمایپ ،نک

نک شوج ،قشاع ناج یا ،نک شوپور ،هم ریم یا
رگن ام رد شوخ شوهیب ،نک شوهیب دوخ وچ ار ام

ُمکَناذآ ُْمکَلْ َحْتَفن ،ُْمکَنأَش ْر5بَُدن « :اوُلاَق
»رََشبْلاُ حیِباصَم ُْمْتَنا ُْمکَناکَْرا ُمکَلْ َعفَْرن

،مینک یم زاب ار ناتیاهشوگ )مینک یم لمات( میشیدنا یم امش راک رد هک دنتفگ
.دیتسه یرشب یاهغارچ امش ،مینک یم دنلب ار ناتیاه هیاپ

ماهدرک مگ ار هزادناک ،ماهدروخ نوریب هزادنا ز
َرکَس ْنَم ُءاوَد اذَه یَِمف اوEدُش یَِدی اوEدُش

).تسا تسم ج|ع نیا هک دینک مکحم ار مناهد ،دیدنبب ار متسد(

اََقبْلاُ ِجیراَدت اَهیِف اق5لْلاَ جیراعَم ُْمکاه
رََقتْسُم ْنِم ِهِب ْمِْرَکا یََقتْسُم ْنِم ِهِب ْمِعَْنا

 ،تسا نآ رد یگنادواج یاه هلپ هک تسا رادید یاهنابدرن نیا
.نک مارکا هاگیاج نآ و نآ شخب تمعن همشچرس زا

نک شوگ ار ام (۹)ناغفا ،نک شون ار ام شین ،نیه
رگن ام یوس شوهیب ،نک شوهیب دوخ وچ ار ام

ْ�ا َو ُْمکُشْیَعً اّقَح ُشْیَعَْلا ُمکُتْوَمً اّقَح ُتْوَ
َرکَش ْنَم ُءازَج اذَه ُمکَل اینEدلا َو ُنیّدلا َو

 ،تسامش نآ ایند و نید ،تسامش گرم ،گرم و امش یگدنز ،یگدنز عقاو رد
.دشاب رکاش هک تسا یسک شاداپ نیا

۱ هیآ ،)۵۴( رمق هروس ،میرک نآرق *
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۱ هیآ ،)۵۴( رمق هروس ،میرک نآرق *

ُرَمَقْلا (قَشْناَو ُةَعا(سلا َِتبََرتْقاِ

یسراف همجرت

.تفاکشب  هام و دش کیدزن زیخاتسر

یسیلگنا همجرت

The Hour (of Judgment) is nigh, and the moon is cleft asunder.

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت روجنر و هتسخ وت زج دسرپب یک
ایب روجنر ندیسرپ یپ زا حیسم یا

ینوچ هک هنب روجنر رس رب دوخ تسد
(۱۰)اخم تسد نیک هب و شیدنیمب شهانگ زا

تسدز غیت وا رس رب |ب دیشروخ کنآ
اضر و ناسحا هیاس وا رس رب نارتسگ

۱۲-۱۰ هیآ ،)۷۵( ةمايق هروس ،میرک نآرق **

ْ�ا َنَْيأ ٍذِئَمَْوي ُناَسْنِْ ا ُلوَُقي  Eَرفَ

.ََرزَو rَ (|َك

ْ�ا ٍذِئَمَْوي َك5بَرٰ ىَِلإ .Eرََقتْسُ

یسراف همجرت

؟دوب دهاوخ یهانپ و ّرفم اجک :دیوگ ناسنا زور نآ رد

.تسین یهاگهانپ و ّرفم زگره

.تسین یهاگهانپ ادخ هاگرد زج زور نآ

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

That Day will Man say: "Where is the refuge"?

By no means! No place of safety!

Before thy Lord (alone), that Day will be the place of rest.

۵۹۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

(۱۲)ینَس و (۱۱)ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

(۱۳)نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لصتم

ندش یلاخ زا (۱۴)سارهَم وگب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز (۱۵)لُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

(۱۷)غr هب ار تبآ هک ینعی (۱۶)اوتِصَْنا

غاب تس کشخبل هک نک مک فلت نیه

ثیدح***

r و رَرَضr ا یف َرارِضrم|س

تسین )م|سا رد( ندز ررض

۶۹۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

زیت تسدrوپ غیت نوچ اههتکن
زیرگ سپ او رپس وت یرادن رگ

ایم َرپسِا یب سا�ا نیا شیپ
ایح دوبن ار غیت ندیرب زک

۱۷۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۷۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدوب لزا رد هک ییادخ هب
(۱۹)مویق و رداق و اناد و (۱۸)یح

تخورف قشع یاهعمش وا رون
مولعم رس رازه دص دشب ات

راد هصغ،دنمدرد ،وخدب ،مخادب ،سوبع :ور شُُرت )۱(
ناتسمز ،تخس یامرس :ریرهمز )۲(
دشیم جراخ نآ زا ییادص یم �خیر ماگنه هک بارش رادهلول فرظ یعون ،یحارُص :هُلبُلب )۳(
دنمدرد ناسنا ینعم هب اجنیا رد ،وید :تیرفع )۴(
ندرک اهر ،�شاذگ ینعم هب ندیله ،راذگم :لِهَم )۵(
دوشیم هداد ای هتفرگ ندنادرگرب طرش هب هچنآ ،یضرق :تیراع )۶(
رپس :َرپسِا )۷(
 هتفرگ یگدنز درخ یاج هب ار شا ینهذ نم لقع هک یسک .دریگ یم ییامنهار نآ زا و دناد یم لصا ار شنهذ یاهوگتفگ ،روضح یرایشوه یاج هب هک یسک ،ینهذ نم :یضفار )۸(
 زا ،یحطس و ینهذ یاهرواب هب ندیبسچ اب و درادن شمارآ و هدرکن هبرجت ار ادخ تیاهن یب و یگدنز قمع هک یسک .دزادنا یم هار زیتس و گنج یحطس یاه توافت ساسا رب و
.دسرب شمارآ هب دهاوخ یم گنج و هزیتس قیرط
یراز ،هلان ،ناغف :ناغفا )۹(
ندرک ینامیشپ راهظا ،ینامیشپ و ترسح تم|ع هب تسد �فرگ نادند هب ، ندیزگ تسد ینعم هب ندییاخ تسد :اخم تسد )۱۰(
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۱۱(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۲(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۱۳(
ندیساره ردصم زا یهن لعف ،سرتن :سارهَم )۱۴(
وگب :لُق )۱۵(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۱۶(
)۱۷( rتسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ
هدنز :یح )۱۸(
هدنیاپ ،تاذهبمئاق :مویق )۱۹(


