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۱۱۵۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریگم رای وت وا زج درادن رای وت ِهَم
ریگم رانک وزا درادن رانک شخر

یدیص فرط ره ز ،ناد یهگراکش ناهج
ریگم راکش رن ریش زجب ،ریش وچ آرد

نارتش نوچ قلخ و تسراهم سفن یاوه
ریگم راهِم ار تسم رتش نآ ریغ هب

تسام هم زا شبات ،تسرابغ هلمج دوجو
ریگم رابغ هر و رایم تشپ هام هب

تسَوت جنگ رام هک ار ناهج شیپ ز نارب
ریگم رام و ریگ سواط وچ ،نسح هب شَوت

بامیس نوچ ،دنهن تتسد فک رب قلخ وچ
ریگم رارق وش بامیس ،فک رب قشع ز

تَستسب وت مشچ هچرا ،نادب تسد ّسح هب
ریگم راخ و نیچب لُگ یلزا نشلگ ز

بوقعی هدید داشگب لگ نآ یوب هب
ریگم راوخ هتُرک ز ار ام فسوی میسن

یزیربت سمش هاش ؟ناج ِفسوی تسَِیک
ریگم رابتعا وت ار وا ترضح ریغ هب

٣٠ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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٣٠ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدرپ قشاع و تسقوشعم هلمج
یاهدرم قشاع و تسقوشعم هدنز

٢۶۶ٔ هرامش لزغ ، تايلزغ ناوید ،ظفاح

تسین لئاح چیه قوشعم و قشاع نایم
زیخرب نایم زا ظفاح یدوخ باجح دوخ وت

۴۰۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

سب و تسقشع ،ار دیص َدزَْرا هک نآ
؟سک ماد ردنا دجنگ یک وا کیل

یوش وا دیص و ّییآ رگم وت
یور وا ماد هب ،یراْذگُب ماد

:تسَپ تْسَپ مشوگ هب دیوگیم قشع
»تسا یداّیص زا رتشوخ ندوب دیص«

وش هuرِغ و ار شیوخ نک نم لوگ
وش هَّرذ ،نک اهر ار یباتفآ

۴۳۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

کیلو دشاب دسح ٔهناخ دسج رگ
کین yا درک کاپ ار دسج نآ

تسا یکاپ نایب )یْتَیب ارuَهط(
تسا یکاخ شَمِْسلِط َْرا تسرون جنگ

۱۲۵ هیآ زا یشخب ،هرقب )۲( هروس ،میرک نآرق
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۱۲۵ هیآ زا یشخب ،هرقب )۲( هروس ،میرک نآرق

».ِدوُج�سلاِ ع�ك�رلاَو َ�ِفِكاَعْلاَو َ�ِفِئا�طِللَ يِْتَيب اَرuَهط َْنأ َليِعاَمِْسإَو َميِهاَْرِبإٰ ىَِلإ اَنْدِهَعَو…«

یسراف همجرت

 و ناگدننک فاوط یارب ،دینک کاپ ارم هناخ هک میدرک رما لیعامسا و میهاربا هب ام و ...«
».ناگدننک هدجس و ناگدننک عوکر و نارواجم

یسیلگنا همجرت

"…and We covenanted with Abraham and Isma'il, that they should 
sanctify My House for those who compass it round, or use it as a 
retreat, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer)."

۹۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیناتسلگ زا رقف لگ یوب هک نیقی
؟دورُم تخردیب دید یسک چیه دورُم

دُرب ار وا یوب دُرب وب وچ هک یسک کنخ
دوشگ مشچ تفایب یداشگ هک یسک کنخ

فسوی هترُک یوب نیزا هک یسک کنخ
دوز دشاو هتسخ بوقعی هدید وچ شلد

لد نزور تسا هتسب ام یساپسان ز
دُوَنکَل ِهuبَِرل ناسنا هک تفگ یادخ

رای زا دسریم دوس ،یبلط یم دوس وت
دوس هچ ،دوس تساجک زک یربن یپ وچ یلو
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دوس هچ ،دوس تساجک زک یربن یپ وچ یلو

ددرگ نیمز رد هک ار ادخ تسیا هراتس
دوبک خرچ و باتفآ تسیو یاوه رد هک

۶-۸ یاه هیآ ،تایداع )۱۰۰( هروس ،میرک نآرق

.ٌدُونَكَل ِهuبَِرل َناَسْنِْ�ا �ِنإ«
.ٌديِهَشَل َكِٰلَذٰ ىَلَع ُه�ِنإَو
».ٌديِدَشَل ِْريَخْلا uبُحِل ُه�ِنإَو

یسراف همجرت

.تسا ساپسان سب شراگدرورپ هب تبسن یمدآ انامه«
 .تسا هاوگ یساپسان نیا هب دوخ و 
».دراد یگتسبلد لام هب تخس وا و

یسیلگنا همجرت

" Truly man is, to his Lord, ungrateful;
And to that (fact) he bears witness (by his deeds);

And violent is he in his love of wealth."

۳۱۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت تاحیبْسَت ناج ندرک ربص
تسُرُد حیبْسَت تسا نآک ،نک ربص

جَرَد نآ درادن یحیبْسَت چیه
جََرفْلا ُحاْتفِم ُْرب�صَلا ،نک ربص

تشهب وس نآ ،طارِص لوپ نوچ ربص
تشز ی�� کی بوخ ره اب تسه
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تشز ی�� کی بوخ ره اب تسه

تسین لصَو ،یزیرگیم �� ز ات
تسین لصَف دهاش ز ار �� کناز

۱۴۳۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش هناخ ردنا هماع رش ز وا
دش هناوید ن�قاع گنن ز وا

۲۷۴۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دننکیم یدوجُس مدرم ار هک ره
دَنَنکآیم وا ناج ردَنا رهز

۲۷۶۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس ینم و ام نیا قلخ نابدرن
تس ینداتفا نابدرن نیز تبقاع

تسا رتهلبا ،دور رت�اب هک ره
تسکش دهاوخ َرَتب وا ناوُختْساُک

۳۹۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وا م:سلاهیلع میهاربا /شک ببس و وا عبط و سواط تفص

گنَرود سواط هب نونکا میدمآ
گَنن و مان یارب هولِج دنک وک

رش و ریخ زا قْلَخ دیِص وا ت�مِه
ربَخیب نآٔ هدیاف و هجیتن زَو

راکش دریگیم ماد نوچ ربخیب
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راکش دریگیم ماد نوچ ربخیب
؟راک دوصقم زا مْلِع هچ ار ماد

؟تفرگ زا عفن هچ و ّرَض هچ ار ماد
تفگِش مراد شهدُهیب تفرگ نیز

یتشاْرَفا ناتسود !ردارب یا
یتشاْذگُب و یرادلد دص ود اب

د�ِو تقو زا تسدوب نیا تَراک
دادَو ماد زا ندرک مدرم دیص

دوب و داب و یُهْبَنا و راکش ناز
؟دوپ و رات یبای چیه ،نُک رد تسد

زور تسهاگیب و تستفر رتشیب
زونه یناقلَخ دیص رد ْدِج هب وت

ماد ز ْلِهیم نآو ،ریگیم یکی نآ
ماِئل نوچ نکیم دیص ار َرگِد نیو

َرگِد وجیم و ْلِهیم ار نیا زاب
ربخیب ناکدوک بْعَل ْْتنیا

ین دیص کی وت ماد رد دوش بش
ین دیق و عادُص زج وت رب ْماد

ماد هب یدرکیم دیص ار دوخ وت سپ
ماک ز یمورْحَم و سوبْحَم یدش هک

دَُوب یماد بحاص هنامز رد
؟دنُک دوخ دیص هک قمحا ام وچمه
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؟دنُک دوخ دیص هک قمحا ام وچمه

ماع دیص دمآ کوخ راکش نوچ
مارَح وز ندروخ همقُل ،دحیب جنر

سب و تسقشع ،ار دیص َدزَْرا هک نآ
؟سک ماد ردنا دجنگ یک وا کیل

یوش وا دیص و ّییآ رگم وت
یور وا ماد هب ،یراْذگُب ماد

:تسَپ تْسَپ مشوگ هب دیوگیم قشع
»تسا یداّیص زا رتشوخ ندوب دیص«

وش هuرِغ و ار شیوخ نک نم لوگ
وش هَّرذ ،نک اهر ار یباتفآ

شاب هناخیب و وش نکاس مَرَد رب
شاب هناورپ ،نُکَم یعمش یوعد

یگدنز uینشاچ ینیبب ات
یگدنب رد ناهن ینیب تنطلس

ناهج رد هنوگزاب ینیب لْعَن
ناهَش هتشگ بقل ار نادَنبهتخَت

رادِ جات و وِلگ ردنا بانط سب
»رادْجات کنیا« :هک یهوبناْ یِو رب

لَلُح نوریب نارفاک روگ وچمه
ّلَج َو �زَع ادخ رهَق نوردنا

دناهدرک ص�صَجُم ار نآ روبُق نوچ
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دناهدرک ص�صَجُم ار نآ روبُق نوچ
دناهدروآ شیپ رادنپٔ هدرپ

رنه زا ص�صَجُم تنیکسم ْعَبط
رََمث و گربیب ،موم لْخَن وچمه


