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۸۱۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش زور (۱)انام ،دنبنجیم قلخ
دش زور اناج ،شخب ناج ار زور

زور دنچ و ام میتشگ بش دنچ
دش زور ات ،وت یداش و مغ رد

تسا بش اجناک اهرهش سب ناهج رد
دش زور اجنیا هک تعاس نیردنا

دناهتفخ یناهج تلفغ بش رد
دش زور ار ام قشع باتفآ ز

تسین زور ار وا ،تسین قشاع هک ره
دش زور ادوس و تسقشع ار هک ره

یوجم هناخ نیا جنک رد ار حبص
دش زور Xاب هب ،نک Xاب هب ور

تفکش لگ ام رب ،تسراخ رگ وت رب
دش زور ام رب ،تسماش رگ وت رب

یاهن هگآ زور ز یلفط زا وت رگ
دش زور ،اباب ناج ،ام اب زیخ

وگم X X ،وشم رکنم ار زور
دش زور XX ناج ،X X دنچ

* ْرَمَقْلا aقَشْنِا هک دمآ باتفآ
دش زور ،dعا نامرف نیا ونشب

(۲)نزم کبوچ رگد ،سب ،انابساپ

دش زور ام (۳)سراح و نابساپ

۲۷۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۷۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور
(۴)غdَب دراد شیروک ،lسج نیع

یاهدرب ینامگ ینیبیمن رو
یاهدرپ ردنا وت و تس حابص هک

شاف ،تفگ نیز نکم ار دوخ یروک
شاب لضف راظتنا رد و شماخ

؟وک زور :lفگ زور نایم رد
وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر (۵)ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تلع ناشن lسج ناشن نیو

وت ناج رب ات ریذپب (۶)اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ (۷)سکُن یهاوخن رگ
(۸)بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

۵-۱ هیآ ،)۵۴( رمق هروس ،میرک نآرق  *

)۱( ُرَمَقْلا aقَشْناَو ُةَعاaسلا َِتبََرتْقا

)۲( �رَِمتْسُم ٌرْحِس اوُلوَُقيَو اوُضِرْعُي ًةَيآ اْوََري ِْنإَو

)۳( �رَِقتْسُم ٍرَْمأ �لُكَوۚ  ْمُهَءاَوَْهأ اوَُعبaتاَو اُوبaذَكَو

ْ�ا َنِم ْمُهَءاَج ْدَقَلَو )۴( ٌرَجَْدزُم ِهيِف اَم ِءَاْبنَ

)۵( ُُرذ�نلا ِنْغُت اََمفۖ  ٌةَغِلاَب ٌةَمْكِح

یسراف همجرت

 )۱( .تفاکش مه زا هام و ،دش کیدزن رایسب تمایق

)۲( !تسا یگشیمه ییوداج ]نیا[ :دنیوگ و دننادرگب یور ،دننیبب ار یا هزجعم رگا و
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)۲( !تسا یگشیمه ییوداج ]نیا[ :دنیوگ و دننادرگب یور ،دننیبب ار یا هزجعم رگا و

)۳( .دریگ یم رارق دوخ هژیو هاگرارق رد یراک ره هک یلاح رد ،دندومن یوریپ ار دوخ یناسفن یاهاوه و دندرک راکنا و

)۴( .تسا هدیسر نانآ هب تسا ]اه یدب زا[ ندش هتشادزاب هیام هچنآ و ]ناگتشذگ یاهشرازگ و[ رابخا هتبلا و

)۵( .دشخب یمن یدوس ]دنتسه یناسفن یاهاوه یپ رد هک نانآ لاح هب[ اهرادشه یلو ،تساسر یدنپ ]اهربخ نیا[

یسیلگنا همجرت

The Hour (of Judgment) is nigh, and the moon is cleft asunder. (1)

But if they see a Sign, they turn away, and say, "This is (but) transient magic." (2)

They reject (the warning) and follow their (own) lusts but every matter has its appointed time. (3)

There have already come to them Recitals wherein there is (enough) to check (them), (4)

Mature wisdom;- but (the preaching of) Warners profits them not. (5)

۱۹۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش رواب رمق �قَش ترگا مجنم یا
ندیدنخ رمق و سمش رب و دوخ رب تدیاب

تابن وچمه نکم و دنخ ناهن وت هچنغ وچمه
ندیدنخ رجش یXاب هب هفوکشا تقو

۱۴۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناج و لقع اب ،یمدآٔ هراپ تشوگ
ناک و رحب اب ار هوک دفاکشیم

(۹)رَجَح �قَش ،نک هوک ناج روز

ْرَمَقْلا aقَشْنِا رد ،ناج ناج روز

زار (۱۰)نابنا رس لد دیاشگ رگ
(۱۱)زاتکُرت درآ شرع یوس هب ناج

۱۶۰۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۶۰۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رشب ار دمحا دندید نارفاک
ْرَمَقْلا aقَشْنِا یو زا دندیدن نوچ

شیوخ نیبسحٔ هدید رد نز کاخ
شیک و تسا لقع نمشد ،سحٔ هدید

 **دناوخ (۱۲)شامعا ادخ ار سحٔ هدید
دناوخ شام دض و تفگ شتسرپتب

دیدن ار ایرد و دید فک وا هکناز
دیدن ار ادرف و دید یلاح هکناز

وا شیپ یلاح و ادرف ٔهجاوخ
(۱۳)وسَت زج یجنگ ز دنیبیمن وا

مایپ درآ باتفآ ناز یاهّرذ
مdغ ددرگ ار هّرذ نآ باتفآ

ریفس دش تدحو رحب زک یاهرطق
ریسا دشاب ار هرطق نآ رحب تفه

وا کXاچ دوش یکاخ فک رگ
وا کdفا دهن رس شکاخ شیپ

قح کXاچ دش کنوچ مدآ کاخ
قح کdما داهن رس شکاخ شیپ

***؟دوب هچ زا رِخآ ْتaقَشْنا ُءآمaسَلا
دوشگ ییکاخ هک یمشچ یکی زا

بآ ریز دنیشن (۱۴)یدرُد زا کاخ
باتش زا تشذگب شرع زک نیب کاخ

تسین بآ زک نادب سپ تفاطل نآ
تسین (۱۶)باّهَو (۱۵)ِعْدبُم یاطع زج

ار ران و اوه (۱۷)یلفُس دنک رگ
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ار ران و اوه (۱۷)یلفُس دنک رگ
ار راخ دنارذگب وا لگ ز رو

****اشَیام ¡ا ُلَعَْفی و تسا مکاح
اود دزیگنا درد نیع ز وا

۱۷۹ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق **

ُ¢َْعأ ْمُهَلَو اَهِب َنوُهَْقَفي Xَ ٌبوُلُق ْمُهَل... ٌ Xَ ٌناَذآ ْمُهَلَو اَهِب َنوُرِْصُبي Xَ َلُوأ اَهِب َنوُعَمْسَي ْ�اَك َكِئٰ ... �لََضأ ْمُه ْلَبِ ماَعْنَ

یسراف همجرت

 ناشیا و ،دننیبن ار قح نادب هک تسا یناگدید ار ناشیا و ،دنباین رد ار قح نادب هک تسا ییاهلد ار ناشیا ...
...رت هارمگ لب ،ناروتس دنناشیا و دنونشن ار قح نادب هک تسا ییاهشوگ ار

یسیلگنا همجرت

…They have hearts wherewith they understand not, eyes wherewith they see not, and ears wherewith they 
hear not. They are like cattle,- nay more misguided: for they are heedless (of warning).

 ۱ هیآ ،)۸۴( قاقشنا هروس ،میرک نآرق ***

ْتaقَشْنا ُءاَمaسلا اَذإِ

یسراف همجرت

.دوش هتفاکش نامسآ هک یماگنه

یسیلگنا همجرت

When the sky is rent asunder,

۴۰ هیآ ،)۳( نارمع لآ هروس ،میرک نآرق  ****

ُءاَشَي اَم ُلَعَْفيُ a¡ا َكِٰلَذَك ...

یسراف همجرت

 .دنک ،دهاوخ هچ ره دنوادخ ...

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

…Doth Allah accomplish what He willeth.

۹۴۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دیرم نطاب رد تاِکلْهُم تامومذم تافص زا دوب تفص مادک رهق و عمق هب تراشا ار سورخ م45سلا هیَلَع لیلخ *شک کنآ نایب

تسرپتوهش سب و وا تسا یتوهش
تسم (۱۸)ژاژ کانرهز بارش ناز

(۱۹)ّیصَو یا دوب لسن رهب هن رگ

(۲۰)ّیصَخ دوخ یدرکب شگنن زا مدآ

ار راداد ،نیعل سیلبا تفگ
ار راکشا نیا مهاوخ یتفز ماد

دومن شبسا ٔهلگ و میس و رز
؟دوبر ار قیdخ ینات نیدب هک

(۲۲)ْجنُل تخیوآ شُُرت و (۲۱)شاباش :تفگ

(۲۴)جنُُرت نوچمه شُُرت و (۲۳)هدیجنُُرت دش

شوخ یاهندعم ز رهوگ و رز سپ
شکشیپ قح ار هدنام سپ نآ درک

نیعل یا ار رگد ماد نیا ریگ
ْ§اَمْعِن یا هد نوزفا نیز :تفگ (۲۵)نیعُ

(۲۶)نیَمث تابارش و نیریش و برچ

نیمشیربا ٔهماج سب و شداد

ددم مهاوخ نیزا شیب بر ای :تفگ
(۲۷)دَسَم ْنِم ٍْلبَح هب ناشمدنبب ات

دنلد رپ و رن هک تناتسم هک ات
(۲۸)دنَُلکْسِب ار اهدنب نآ راودرم

اوه یاهنسر و ماد نیدب ات
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اوه یاهنسر و ماد نیدب ات
ادج نادرمان ز ددرگ وت درم

تخت ناطلس یا مهاوخ رگید ماد
تخس زاستلیح و زادنادرم ماد

داهن وا شیپ دروآ گنچ و رمخ
داش مین دش نادب دز هدنخ مین

درک ماغیپ لَزا (۲۹)لdْضِا یوس
درگ هنتف ِرحب رعق زا رآرب :هک

تسا یسوم تناگدنب زا یکی ین
تسب درگ زا وا ،رحب رد اههدرپ

دیشکاو ار نانِع وس ره زا بآ
دیهجرب یرابغ ایرد کت زا

دومن وا (۳۰)اف نانز یبوخ هکنوچ
دوزفیم نادرم ربص و لقع ز هک

داتف ردنا صقر هب (۳۱)کتشگنا دز سپ
دارم رد مدیسر ،رتوز هدب هک

رامخرپ یاهمشچ نآ دیدب نوچ
رارقیب ار درخ و لقع دنک هک

ناربلد نآ ضراع یافص نآو
نآ رب لد نیا دنپس نوچ دزوسب هک

قیقع نوچ بل و وربا و لاخ و ور
قیقرٔ هدرپ زا تفات قح اییوگ

ُکبَس ِتسَجَرب و (۳۲)ْجنَغ نآ وا دید
(۳۳)ُکُنتٔ هدرپ زا قح یلجت نوچ

هک ییوگ ،هکنیا لثم :انام )۱(
رگید بوچ هب یبوچ lخاون اب نانابساپ lخاس رادیب رد درگبش نانابساپ لمع ،هتخت رب بوچ lخاون ،لبط lخاون ،ندز لبط :ندز کبوچ )۲(
نابساپ ،نابهگن :سراح )۳(
لماک تلXد ،ندیناسر :غdَب )۴(
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نابساپ ،نابهگن :سراح )۳(
لماک تلXد ،ندیناسر :غdَب )۴(
هدننک بذج رایسب ،هدنشِک رایسب :ِبوذَج )۵(
نآرق هیآ هب تسا هراشا ،دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۶(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۷(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۸(
گنس lفاکش :رَجَح �قَش )۹(
زار ندرک dمرب ،رارسا فشک زا هیانک :نداشگ نابنا رس )۱۰(
.دوب میدق ناکرت مسر هکنانچ ربخ یب و باتش اب lخات ،یزات دنت :زاتکُرت )۱۱(
روک ،انیبان :امَعا )۱۲(
کدنا ،زیچان :وسَت )۱۳(
بوسر و ینیگنس تهج هب ینعی یدرد زا ،ردصم یای +)تاعیام نیشن هت =(درُد :یدرُد )۱۴(
راگدیرفآ ،هدنروآدیدپ :عْدبُم )۱۵(
یلاعت یراب یاه مان زا ،هدنشخبرایسب :باّهَو )۱۶(
نیریز ،ینییاپ :یلفُس )۱۷(
هدیاف یب :ژاژ )۱۸(
هدش تحیصن و شرافس وا هب هک یسک :ّیصَو )۱۹(
هدش هتخا :ّیصَخ )۲۰(
مرازگساپس ،مرکشتم ینعم هب اجنیا رد ،شاب شوخ ،شاب داش ففخم ،نیسحت هملک :شاباش )۲۱(
ناهد درگادرگ و بل :ْجنُل )۲۲(
هدش نکش و نیچ رپ ،هدش هدیشک مه رد :هدیجنُُرت )۲۳(
.دننک یم تسرد یشرت و ابرم نآ تسوپ زا و تسا نیگنس و تشرد هک تابکرم زا یا هویم ،گنلاب :جنُُرت )۲۴(
ْ§اَمْعِن )۲۵( هدنهد تمعن نیرتهب :نیعُ
اهبنارگ :نیَمث )۲۶(
دَسَم هروس ۵ هیآ زا سابتقا ،امرخ فیل زا هدش هدینت ینامسیر :دَسَم ْنِم ٍْلبَح )۲۷(
دنلسگب ،دننک هراپ :دنَُلکْسِب )۲۸(
یگدننک هارمگ ،ندینادرگ هارمگ :لdْضِا )۲۹(
هب :اف )۳۰(
ندز نکشب :ندز کتشگنا )۳۱(
ندرک هوشع و زان :ْجنَغ )۳۲(
کزان :ُکُنت )۳۳(


