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۸۵۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دیآ هچ رکش زا دوخ تو)ح زج و فطل زج
؟دیآ هچ رمق زا دوخ ندرک شخب رون زج

؟دزیخ هچ ناتسلگ زا شکلد یاهگنر زج
؟دیآ هچ رت خاش زا هفوکش زج و گرب زج

؟یبای هچ یرتشم زا کرابم علاط زج
؟دیآ هچ رز ناک زا نشور یاهدقن زج

؟دشخب هچ ار لعل رم نابات باتفآ نآ
؟دیآ هچ رگج ردنا یناگدنز بآ زو

دنیرفآ نسح وک یلامج ندید زا
؟دیآ هچ رظن ردناک نک رظن یکی \اب

یتسرپ تب و یتسم ،یتسم روش و مییام
؟دیآ هچ رگد ام زا میتسدش ام هک ناس نیز

وش ربزیب و ریزیب ،وش رت تسم و یتسم
؟دیآ هچ ربخ زا دوخ ،وش ربخیب و شیوخ یب

یقاس شاب هنادرم ،یقاب تسام ز یزیچ
؟دیآ هچ رصتخم نیز ،یقاور یم هدرد

نوگلگ یاههماج اب نوریب میور لگ نوچ
؟دیآ هچ روخ و باوخ زا ،نونجم میوش نونجم

تروص ز وشم نوریب وت ،نید ح)ص هش یا
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تروص ز وشم نوریب وت ،نید ح)ص هش یا
؟دیآ هچ رشب زک وت ار ناگتشرف امنب

۲۴۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دشن هناوید هک هناوید تسوا
دشن هناخ رد و دید ار سَسَع نیا

ضَرَع هن دمآ رهوج نم شناد
ضَرَغ ره رهب تسین ییاهب نیا

مرrکِش ِناتِسَْین ،مدنق ِناک
مروخیم نم و دیوریم نمز مه

نآ تسا یمیلعت و یدیلقت ملع
ناغف دراد عَِمتْسُم ِروُفن زک

تسا ینشور رهب هن هناد یپ نوچ
تسا ینَد یایند ملعبلاط وچمه

صاخ و ماع رهب تسا ملع بلاط
ص)خ ملاع نیزا دبای ات هک هن

درک خاروس فرط ره یشوم وچمه
دَْرب :تفگ ،رد زا دنار شرون کنوچ

دوبن هر شرون و تشد یوس کنوچ
دومنیم یدهج تاملظ نآ رد مه

دَرِخ |َرپ دهد رپ شیادخ رگ
درپ ناغرم نوچ و یشوم زا دَهرِب
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درپ ناغرم نوچ و یشوم زا دَهرِب

کاخ ریز دنامب ،رپ دیوجن رو
کامِس هار {فر زا دیماان

دُوب ناج یب نآ هک یراتفگ ملع
دُوب نارادیرخ یور قشاع

تفَز ،ملع ثحب تقو دشاب هچرگ
تفر و درُم دشابن شرادیرخ نوچ

ارم وا تسا یادخ نم |یرتشم
یَرتْشاَ َ\ا هک �اب دشکیم

ل)َجْلاوُذ لامج نم یاهبنوخ
ل)ح بسک مروخ دوخ یاهبنوخ

لِهِب ار سلفم نارادیرخ نیا
لِگ تشم کی دنک یرادیرخ هچ

وجم ار لِگ ،رَخَم ار لِگ ،روخم لِگ
ورْدرز میاد تسراوخ لِگ کناز

ناوج یشاب امیاد ات روخب لد
ناوغرا نوچ تاهرهچ یلجت زا

تسام راک دح هن ششخب نیا بر ای
تسازس دوخ ار یفخ فطل وت فطل

رخب ار ام ام تسد زا ریگ تسد
ردم امٔ هدرپ و راد رب ار هدرپ

دیلپ سفن نیزا ار ام رخ زاب
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دیلپ سفن نیزا ار ام رخ زاب
دیسر ام ناوختسا ات شدراک

تخس دنب نیا ناگراچیب ام وچ زا
؟تخت و جاتیب هش یا دیاشگ یک

دودَو یا ار نارگ لفق نینچ نیا
؟دوشگ وت لضف هک زج دناوت یک

رس مینادرگ وت یوس دوخ ز ام
رتکیدزن ام هب ام زا یوت نوچ

تست میلعت و ششخب مه اعد نیا
؟تسُر هچ زا ناتسلگ نَخُلگ رد هنرگ

لقع و مهف هدور و نوخ نایم رد
لقن درک ناوتن وت مارکِا ز زج

ناور رون نیا هیپ هراپ ود زا
نامسآ رب دنزیم شرون جوم

وزا دمآ نابز هک هراپْتشوگ
وج وچمه تمکح ب)یس دوریم

تساه شوگ شمان هک یخاروس یوس
تساه شوه شهویم هک ناج غابب ات

تسوا عرش اهناج غاب هارهاش
تسوا عرف ملاع یاه ناتسب و غاب

نآ تسنآ یشوخ ٔهمشچرس و لصا
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نآ تسنآ یشوخ ٔهمشچرس و لصا
َ�ا اَهتْحَت یرْجَت دوز ناوخ راهنْ

۳۹۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وجخاروس دش شوم شناج غرم
اوُج|رَع وا ناگبُرگ زا دینش نوچ

رارق و دید نطو شناج ببس ناز
راوشوم ایند خاروس نیردنا

تفرگ ییّاَنب خاروس نیرد مه
تفرگ ییاناد خاروس روخرد

دیزم رد ارورم هک ییاههشیپ
دیزگ دیآ راک خاروس نیردناک

۱۱۱ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َنِم ٰىََرتْشاَ r\ا rِنإ ... َةrنَجْلا ُمُهَل rَنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ َ�ِنِمْؤُ

یسراف همجرت

...تسا هدیرخ تشهب یاهب هب ار نانمؤم لام و ناج دنوادخ انامه

یسیلگنا همجرت

Allah hath purchased of the believers their persons and their 
goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise) ...
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۱۶ هیآ ،)۵۰( ق هروس ،میرک نآرق

.ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَن ...

یسراف همجرت

.میرتکیدزن وا هب یمدآ تایح گر زا ام ...

یسیلگنا همجرت

…We are nearer to him than (his) jugular vein.

۱۱ هیآ ،)۸۵( جورب هروس ،میرک نآرق

ْ�ا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ٌتاrنَج ْمُهَل ِتاَحِلاrصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذrلا rِنإ ۚ ُراَهْنَ
ُريِبَكْلاُ زَْوفْلا َكِٰلَذ 

یسراف همجرت

 ،دناهدرک هتسیاش یاهراک و دناهدروآ نامیا هک یناسک نامگیب
،تسا یراج نآ تسدورف زا نارابیوج هک ییاهناتسوب تسار ناشیا

.تسا گرزب یراگتسر نیا 

یسیلگنا همجرت

For those who believe and do righteous deeds, will be Gardens; 
beneath which rivers flow: That is the great Salvation, (the 

fulfilment of all desires),


