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۴۱۳ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راطع  

زونه یراد ینم وت و تفر رمع
زونه یراد ینمیاان رب هار

همه دیآ ینم رب دیاک مخز
زونه یراد ینم یجنریم وت ات

سفن ره وت زا دیازیم ینم دص
زونه یراد ینتسبآ بجع یو

کولس یدرک یسب و یتشگ ریپ
زونه یراد )۱(ینَخُلگ دنر عبط

دندش مگ نارای و دنتفر ناهرمه
زونه یراد ینکاس وت نانچمه

کلم نیدنچ اب هدرپ رد بش و زور
زونه یراد ینمیرها تداع

یگریت زا یاهدینادرگ یور
زونه یراد ینشور یوس تشپ

دهد هر یک یتسود رد تربلد
زونه یراد ینمشد رپ یلد نوچ

کیلو ینعم یپ زا مد ینزیم
زونه یراد ینشاچ نآ اجک وت

شومخ نیشنب و رس شک نابیرگ رد
زونه یراد ینماد رت یسب نوچ

_ب شکیم و شُکیم ار ^شیوخ
زونه یراد ینتشک سفن هکناز

دیرف یا وت زا دیآ نوچ یربهر
زونه یراد ینزهر مزع وت نوچ
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زونه یراد ینزهر مزع وت نوچ

۳۰۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسیچ شوه وت شیپ هب و ام دنب تسا یشوه
ینکرب شیهاوخب ،تسا ربیخ جرب رگ

تسهلزلز و فوخ همه شوه ماقم ردنا
ینمیا تاماقم و شیع تسا یشهیب رد

۳۹۳ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

ندیزرو قشع هب مرهش هرهش هک منم
ندید دب هب ماهدولاین هدید هک منم

میشاب شوخ و میشک تم_م و مینک افو
ندیجنر تسیرفاک ام تقیرط رد هک

تاجن هار تسیچ هک متفگ هدکیم ریپ هب
ندیشوپ بیع تفگ و یم ماج تساوخب

تسیچ ملاع غاب یاشامت ز لد دارم
ندیچ لگ وت خر زا مشچ مدرم تسد هب

بآ رب مدز دوخ شقن نآ زا یتسرپ یم هب
ندیتسرپ دوخ شقن منک بارخ ات هک

سلجم نیز تفات میهاوخ هدکیم هب )۲(نانع
ندینشن تسا بجاو ن_مع یب )۳(ظعو هک

۳۰۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رگن ناگنشت رد ،یناگدنز بآ یا
ینمشد یروک هب ،رآ محر تسود رب

۸۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قلخ هدید نیا رد تسیران رون
دشک همرس شقح هک ار نآ رگم

ناکد رد یطوط Kخیر نغور و یطوط و لاقب تیاکح
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ناکد رد یطوط Kخیر نغور و یطوط و لاقب تیاکح

۲۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

سایق هدرک هزجعم اب ار رحِس
ساسا درادنپ رکم رب ار ود ره

ار هزیتسا زا یسوم نارحاس
اصع وا یاصع نوچ هتفرگرب

فرژ تسا یقرف اصع نآ ات اصع نیز
)۴(فرگش یهار لمع نآ ات لمع نیز

)۵(افَق رد ار لمع نیا {ا َُةنْعَل
افو رد ار لمع نآ {ا ُةَمْحَر

)۷(عبط هنیزوب )۶(یرِم ردنا نارفاک
عبط هنیس نورد دمآ یتفآ

مه هنیزوب دنکیم مدرم هچره
مد هب مد دنیب درم زک دنک نآ

وا وچ مدرک نم هک هدرب نامگ وا
؟ورهزیتسِا نآ دناد یک ار قرف

زیتس رهب وا و رما زا دنک نیا
زیر کاخ نایورهزیتسِا رس رب

زامن رد قفاوم اب قفانم نآ
زاین هن دیآ هزیتسا یپ زا

تاکز و جح و هزور و زامن رد
)۸(تام و درب رد نانمؤم قفانم اب

*تبقاع دشاب درب ار نانمؤم
ترخآ ردنا تام قفانم رب

دنایزاب کی رس رب ود ره هچرگ
)۱۰(دنایزار و )۹(ّیزَوْرَم مه اب ود ره
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)۱۰(دنایزار و )۹(ّیزَوْرَم مه اب ود ره

دور دوخ ماقم یوس یکی ره
دور دوخ مان )۱۱(قفَو رب یکی ره

دوش شوخ شناج دنناوخ شنمؤم
دوش شتآ رپ ییوگ قفانم رو

تسا یو تاذ زا بوبحم وا مان
تسا یو تافآ زا )۱۲(ضوغبم نیا مان

تسین فیرشت نون و میم و واو و میم
تسین فیرعت یپ زج نمؤم ظفل

)۱۳(نود مان نیا شا یناوخ قفانم رگ

نوردنا رد )۱۴(دَلَخیم مدزک وچمه

تسا خزود قاقتشا مان نیا هنرگ
؟تسا خزود )۱۵(قاذَم یو رد ارچ سپ

تسین فرح زا دب مان نآ یتشز
تسین فرظ زا رحب بآ نآ یخلت

بآ نوچ ینعم وا رد دمآ فرظ فرح
**باِتکْلا �ُماُ هَْدنِع ینعم رحب

 رد زین ار ینعم دنزیریم فرظ رد ار بآ هک روط نامه ینعی .تسا بآ دننام نآ رد ینعم و تسا فرظ دننام فورح
.تسا باِتکْلا �ُما انامه یونعم یایرد نآ و تسا دنوادخ دزن رد تایونعم یایرد و .دنزیریم فورح بلاق

ناهج رد نیریش رحب و خلت رحب
***نایِْغَبی � ٌَخزَْرب ناشنایم رد

.دزیمآ یمن مه رد هک یئرمان تسا یدس نیریش و خلت یایرد نایم ناهج نیا رد

۸۳ هیآ ،)۲۸( صصق هروس ،میرک نآرق *

.َ�ِق�تُمِْلل َُةبِقاَعْلاَو...

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

.تسا ناراکزیهرپ نآ زا یماجرف کین ...

یسیلگنا همجرت

…and the end is (best) for the righteous.

۳۹ هیآ ،)۱۳( دعر هروس ،میرک نآرق **

ِبَاتِكْلا �ُمأُ هَْدنِعَوۖ  ُتِْبُثيَو ُءاَشَي اَمُ {ا وُحَْمي

یسراف همجرت

.تسوا دزن )ِبَاتِكْلا �ُمأ( باتک لصا و .دنک تابثا دهاوخ ار هچ ره و دنک وحم دهاوخ ار هچ ره دنوادخ

یسیلگنا همجرت

Allah doth blot out or confirm what He pleaseth: with Him is the Mother of the Book.

۲۰-۱۹ هیآ ،)۵۵( نمحرلا هروس ،میرک نآرق ***

)١٩( ِناَيَِقتَْلي ِنْيَرَْحبْلا َجَرَم

)٢٠( ِناَيِْغَبي َ� ٌَخزَْرب اَمَُهْنَيب

یسراف همجرت

.دنزیماین مهرد هک تسا یلئاح ایرد ود نآ نایم اما ار ایرد ود دزیمآ ردنا هک تسوا

یسیلگنا همجرت

He has let free the two bodies of flowing water, meeting together: (19)

Between them is a Barrier which they do not transgress: (20)

۵۳ هیآ ،)۲۵( ناقرف هروس ،میرک نآرق ***

َه ِنْيَرَْحبْلا َجَرَم يِذ�لا َوُهَو َهَو ٌتاَُرف ٌْبذَع اَذٰ .اًروُجْحَم اًرْجِحَو اًَخزَْرب اَمَُهْنَيب َلَعَجَو ٌجاَُجأٌ حْلِم اَذٰ

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

 ایرد ود نیا نایم و .نیگروش و خلت رگید نآ بآ و تساراوگ و ل�ز ایرد نیا بآ .ار ایرد ود دزیمآ ردنا هک تسوا و
.دنزیماین مه رد هک هداهن یلیاح و عنام

یسیلگنا همجرت

It is He Who has let free the two bodies of flowing water: One palatable and sweet, and the other salt and 
bitter; yet has He made a barrier between them, a partition that is forbidden to be passed.

نوت ،مامح ۀناخشتآ :نَخُلگ )۱(
بسا ۀناهد ،ماگل :نانع )۲(
زردنا و دنپ ،ندرک تحیصن ،نداد دنپ :ظعو )۳(
بیجع ،گرزب :فرگش )۴(
لابند ،تشپ :افَق )۵(
ءارِم هملک ففخم .نداد ناشن دوخ و لادج :یرِم )۶(
.دنک یم دیلقت ار یمدآ لامعا هنیزوب هک اریز ،هنیزوب دننام :عبط هنیزوب )۷(
جنرطش هاش ندش دیقم و راتفرگ ،نازاب جنرطش ح_طصا رد :تام )۸(
 لها بّصعت و ªّست رد ورَم لها بّصعت ظاحل هب ای و تسا عقاو نآ برغم رد یر و ناریا قرشم رد ورَم هکنآ تبسانم هبً ارهاظ .فلاخم و مه زا رود زیچ ود :یزار وّ یزَوْرَم )۱۰( و )۹(
.عّیشت رد یر
قفاوم و راوزاس :قفَو )۱۱(
دورطم و دنسپان ینعم هب یزات زا ذوخأم :ضوغبم )۱۲(
هیامورف و تسپ :نود )۱۳(
ندز شین و ندیزگ :ندیلخ )۱۴(
هاگ ندیشچ ،هزم ،معط :قاذم )۱۵(


