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۲۹۴۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناعم هنییآ ،ییادخ رهوگ یا
یناغمرا شرع رب تیور بات ز مد ره

؟نم رب تسیک بات نیاک دسرپ یادخ زا شرع
ینادن ار بات نیاک ،تریغ ز شدیامرف

دتفا تریح شرع رد یهلا تریغ زا
یناَرت نَل ماغیپ دمآ تریغ ز اریز

یدیسر نامسآ رب یعاعش رگا بات ناز
ینامسآ هام دص یدومن نامسآ زا

یدومن لزا فطل هم ره لامج ردنا
یناج یاهدوصقم یدیدب یقشاع ره

یدوبن بلط و جنر ،ار ناور هر هار رد
یناف ناهج ردنا ،یدوبن انف فوخ

بلاق تفرگ ناج ات ،یدیمدرد راب کی
ینایع دوش ناج ات ،رگید راب وت مدرد

دش ناکم ناکمd نوچ ،تیور عاعش کی زا
یناکمd هب ار وا ،دناسر وت قرب مه

امرف هضرع دقن رب ،تلعل یرتشگنا
یناک یاهلعل زا دیآرب اههرعن ات

دش ورگ اهتخر ات یدادب نام ماج کی
یناد وت ،نک هراچ مه یم نآ زا رگد یماج

زیربت قح سمش زا ار ام دیسر یناج
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زیربت قح سمش زا ار ام دیسر یناج
یناتسلد بیغ رد دیامنیمه ناج ناک

۱۴۳  هیآ ،فارعا )۷( هروس ،میرک نآرق

noَو nِٰ ىَسوُم َءاَج اَ ۚ  َكْيَِلإ ُْرظَْنأ يِنَِرأ xبَر َلاَق ُهwبَر ُهَمoلَكَو َانِتاَقيِ
َلَو يِناََرت ْنَل َلاَق ۚ  يِناََرت َفْوَسَف ُهَناَكَم oرََقتْسا ِنِإَف َِلبَجْلا ىَِلإ ُْرظْنا ِنِكٰ

ّكَد ُهَلَعَج َِلبَجِْلل ُهwبَرٰ ىoلَجَت اoمََلف ۚ  اًقِعَصٰ ىَسوُم oرَخَو اً
nْا ُلoَوأ اََنأَو َكْيَِلإ ُْتُبت َكَناَْحبُس َلاَق َقاََفأ اoمََلف .َ�ِنِمْؤُ

یسراف همجرت

 ،تفگ نخس یو اب شراگدرورپ و ،دمآ ام هاگ هدعو هب یسوم نوچ و
 .منیبب ار وت ات هدب ناشن نم هب ]ار دوخ[ !اراگدرورپ :درک ضرع

.دید یهاوخن ارم زگره :دومرف
.دید یهاوخ ارم مه وت ،دنام رارقرب و تباث دوخ یاج رب رگا رگنب هوک نادب یلو
.داتفا شوه یب یسوم و دومن یش�تم ار نآ ،درک هولج هوک رب شراگدرورپ نوچ

]قولخم اب تسناجم هنوگره زا[ یهّزنم وت :تفگ دمآ شوه هب نوچ و
.متسه ]رس مشچ هب وت ندوب یندیدان هب[ نمؤم نیتسخن نم و مدروآ هبوت تهاگرد هب

یسیلگنا همجرت

When Moses came to the place appointed by Us,
 and his Lord addressed him, He said: "O my Lord! show (Thyself) to 

me, that I may look upon thee." 
Allah said: "By no means canst thou see Me (direct); 

But look upon the mount;
 if it abide in its place, then shalt thou see Me." 

When his Lord manifested His glory on the Mount, 
He made it as dust. And Moses fell down in a swoon. 

When he recovered his senses he said: "Glory be to Thee! to Thee I 
turn in repentance, and I am the first to believe."

۱۶۱ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح
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۱۶۱ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

دوب نیا یلزا مکح لگ و ب�گ راک رد
دشاب نیشن هدرپ ناو یرازاب دهاش نیاک

رطاخ زا دشب یدنر ار ظفاح هک تسین نآ
دشاب نیسپ زور ات نیشیپ هقباس نیاک

۱۲۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ِلجِس و ءامیا ریغ و قطنریغ
لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص

دوخ رارسا یکی ره ناغرم هلمج
دوخ راک زا و شناد زو رنه زا

دومنیم او کی هب کی نامیلس اب
دوتسیم ار دوخ هضرع یارب زا

١٨٧ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرون هنوگچ یرون یروط هنوگچ یروط
ار یفطنم عمش دص دشخب رون هظحل ره

۴۶۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یفَص یا ،ور نیزا قشاع شتآ ز
یَفطنُم و فیعض خزود دوش یم

١٨٧ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیامن ور هرذ ره دیآرب نوچ دیشروخ
ار یفتخم تارذ دیابب رگد یرون

۱۲۹۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۹۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یَفتْخُم یظیلغ نیا اب سح رون
؟تسا یفص نآک یئایض دَْوَبن یفخ نوچ

۱۶۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مهراو نیز نم هکوب ات یتمه
مهجرب هک دوب هریت لگ نیز

صاخ و ماع زا وا دهاوخیم اعد نیا
ص�َخْلاَو ُص�َخْلاَو ُص�َخْلاِک

ین دنب و زاب یاپ و زاب تسد
ینهآ هن شرس رب لکوم هن

؟ص�خ ییوجیم دنب نیمادک زا
؟صانَم ییوجیم سبح نیمادک زو

یَفتْخُم یاضق و ریدقت دنب
یفَص ناج زجب نآ دنیبن هك

تسنَْمکَم رد نآ تسین ادیپ هچرگ
تسنهآ دنب و نادنز زا رتب

دنکشب ار نآ رم رگنهآ کناز
َدَنکَرب نادنز تشخ مه رگ هرفح

نارگ ناهنپ دنب نیا بجع یا
نارگنهآ نآ ریسکت زا زجاع

١٨٧ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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١٨٧ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وا اهدوج یایرد وا اهدوجو لصا
ار یفتنم ءایشا وا دنکیم دیص نوچ

۴۱۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟ار بسا یناود ایمَع رب دنچ
ار بسک و ار هشیپ اتُسا دیاب

نیچ رهش رد نکم اوسر �شیوخ
نیچَم رد یو زا شیوخ ،وج یلقاع

نامز نوط�ف نآ دیوگ هچ نآ
نآ قْفَو رب ور و راذگب اوه نیه

دِج هب نیچ ردنا دنیوگیم هلمج
ِدَلی ْمَل هک �شیوخ هاش رهب

دازن یدنزرف چیه دوخ ام هاش
دادن هر ار نز شیوخ یوس هکلب

تفگب شعون نیزا ناهاش زا هک ره
تفج درک ناُّرب غیت اب شندرگ

لاقَم نیا یتفگ هکنوچ :دیوگ هاش
لایِع نم مراد هک تباث نکب ای

ینک تباث رگا رتخد ارم رم
ینمآ مزیت غیت زا یتفای

وت قلح مُّربِب نم کشیب هنرو
وت قْلَد ناج ىفوص زا مشك رب

وت غیت زا چيه درب ىهاوخن رس
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وت غیت زا چيه درب ىهاوخن رس
وت غیمآ ْبذک فd هتفگب یا

یقحان هتفگ لهج زا یا رگنب
یقدنخ هدیرب یاهرس ز رپ

ولگ ات قدنخ رعق زا یقدنخ
ولُع نیز هدیرب یاهرس ز رپ

دندش یوعد نیا راک ردنا هلمج
دندز یوعد نیدب ار دوخ ندرگ

رابتعا مشچ هب ار نیا نیبب ناه
رایَم و شیدنیَم یوعد نینچ نیا

ام رمع ام رب درک یهاوخ خلت
؟ارت رَداد یا درادیم نیرب یک

تسین هاگآ کنآ لاس دص دور رگ
تسین هار باسح زا نآ ،امَع رب

هکرْعَم رد ورم رد یح�سیب
هکُلْهَت رد ورم ناکابیب وچمه

روبصان نآ تفگ و دنتفگ همه نیا
روُفن دیآ اههتفگ نیز ارم :هک

تسا لَْقنِم نوچ ارم شتآ رپ هنیس
تسا لَْجنِم تقو ،تشگ لماک تشک

دنامن نآ نونکا دب یربص ار ردص
دناشن شتآ قشع ربص ماقم رب

داز قشع هک یبش نآ دْرُم نم ربص
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داز قشع هک یبش نآ دْرُم نم ربص
داب رمع ار نارضاح ،وا تشذگرد

بوطُخ زا و باطِخ زا ثxدَحُم یا
بوکم یدرس نهآ ،متشذگ ناز

نم یاپ نک اهر یه ،منوگنرس
؟نم یازجا ٔهلمج رد وک مهف

مشکیم مناوت ات ،نم مرتشا
مشوخ �شُک اب ،راز مداتف نوچ

تسا قدنخ دص رگا ،عوطقَم رس ُرپ
تسا قلطُم حازم نم درد شیپ

میب و فوخ زا رگد دز مهاوخن نم
میلگ ریز اوه لبط نینچ نیا

منزیم ارحص هب نونکا مَلَع نم
َمنَص یور ای و یزادنارس ای

بارش نآ یازس دَْوَبن وک قلح
بارِض و ریشمش هب هِب هدیرب نآ

هِرِف رد شلصو ز دَْوَبن وک هدید
هب ،روک دیپس هدید نانُچ نآ

وا زار یازس دَْوَبن نآک شوگ
وکن رس رب نآ دَْوَبن هک َشَنک رب

باصِن نآ دَْوَبن هک یتسد نآ ردنا
باصق روطاس هب هِب هتسکش نآ

وا راتفر زا هک ییاپ نانُچنآ
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وا راتفر زا هک ییاپ نانُچنآ
وا راز سگرن هب ددنویپن ناج

تسا رت یلوا دیدح رد ،اپ نانُچ نآ
تسا رس درد تبقاع اپ نانُچ نآک

۱-۴ هیآ ،ص_خا )۱۱۲( هروس ،میرک نآرق

)١( ٌدََحأُ o ا َوُه ْلُق
)٢( ُدَمoصلاُ o ا
)٣( ْدَلُوي ْمَلَو ِْدَلي ْمَل
)٤( ٌدََحأ اًُوفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو

یسراف همجرت

)۱( .تساتکی دنوادخ :وگب
)۲(.تسا زاينىب دنوادخ

)۳(.تسا هدشن هداز و تسا هدازن
)۴(.تسین ناهج رد وا دننامه 

یسیلگنا همجرت

Say: He is Allah, the One and Only;(1)
Allah, the Eternal, Absolute;(2)

He begetteth not, nor is He begotten;(3)
And there is none like unto Him.(4)


