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۱۶۷۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مییوت نامهم ،رادلد یا بشما
مییوت نآ بش و زور !؟دشاب هچ بش

میور هک اج ره و میشاب اجک ره
مییوت ناوخ و هساک نارضاح

مییوت تسد تعنص یاهشقن
مییوت نان و تمعن هدیرورپ

مییوت جرب هداز رتوبک نوچ
مییوت ناویا فاوط رفس رد

* هَْرطَش اْوYلََوف ُْمْتُنک ام ُْثیَح
مییوت ناوخ یرپ ،لد )۱(هجاجُز اب

ام زغم رد ینک یشقن نامز ره
مییوت ناونُع و طخ )۲(هفیحص ام

ریش هیاد زا میروخ مک یسوم وچمه
مییوت ناتسپ و ریش تسم کناز

نز هار رکم و دزد زا مینمیا
مییوت )۳(نادمُرُح رد رز نوچ کناز

ام ناج شوخلد و تسا تسم نینچ ناز
مییوت ناج نارگ و راسکبس هک

تسام ناصقر کلف نیرز یوگ
مییوت ناگوچ هک نوچ !؟دشابن نوچ

یوگ هاوخ ار ام زاس ناگوچ هاوخ
مییوت نادیم هب هک سب نیا تلود

اصع یهاوخ ،نک رام ار ام هاوخ
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اصع یهاوخ ،نک رام ار ام هاوخ
مییوت ناهرب و یسوم زجعم

گرب میناشفیب یزاس اصع رگ
مییوت )۴(نابعُث گنج و مشخ تقو

دنک یم یراد تشپ ار ام قشع
مییوت ناتسب یور نادنخ کناز

زوس هیاس رون تسام زاس هیاس
مییوت نازیم هب هم نوچمه کناز

دنب وت مه ،ار ناهد نیا اشگب وت مه
مییوت نابنا و تسوت نآ دنب

۱۵۰ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق 

ْ ُمكَْيَلعِ ساYنِللَ نُوكَي �Yَِئلُ هَْرطَشْ ُمكَهُوجُو او�َلَوفْ ُمْتُنك اَمُ ْثَيحَوۚ ِ ماََرحْلاِ ِدجْسَْ}اَ ْرطَشَ كَهْجَو yلََوفَ ْتجََرخُ ْثَيحْ نِمَو
.َنوَُدْتهَتْ ُمكYَلعََلوْ ُمكَْيَلع يَِتمْعِن Yِمُتِ�َو يِْنَوشْخاَوْ ُمهَْوشْخَتَ �َفْ ُمهِْنم اُومََلظَ نِيذYلا �Yِإٌ ةYجُح

یسراف همجرت

و نک مارحلا دجسم هب یور یدمآ نوریب هک اج ره زا ]هک مینک یم دیکات زاب و[
.دنریگ تسد هب امش هیلع یزیواتسد مدرم ادابم ات دینک نآ یوس هب یور دیدوب اجک ره

دیسرتب نم زا طقف و دیسارهن نانآ زا نیاربانب .ناشیا ناراکمتس رگم 
.دیوش تیاده هک دشاب و منک مامت امش رب ار متمعن ات و

یسیلگنا همجرت

So from whencesoever Thou startest forth, turn Thy face in the direction of the sacred Mosque; and 
wheresoever ye are, Turn your face thither: that there be no ground of dispute against you among the 
people, except those of them that are bent on wickedness; so fear them not, but fear Me; and that I may 

complete My favours on you, and ye May (consent to) be guided;

۶۹۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دناشن )۵(زِع رانک رد ار ام هام
دناوخ شیوخ یودع ار ام نمشد

تسا هم نیز دوخ وا بآ و ربا بات
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تسا هم نیز دوخ وا بآ و ربا بات
تسا هرمگ سب ار ربا دناوخ هم هک ره

تس هدش )۶(لَزنُم نوچ ربا رب هم رون
تس هدش )۷(لَدبُم هم ز شکیرات یور

تس یتلود و تسا هم گنرمه هچرگ
تس یتیراع هم رون نآ ربا ردنا

دش لوزعم هم و سمش تمایق رد
دش لوغشم ایض لصا رد مشچ

)۹(راعتسُم زا ار )۸(کلِم دنادب ات
)۱۱(رارَقلاُراد زا یناف )۱۰(طابِر نیو

راچ هس یزور دب )۱۲(هیراع هیاد
رانک ردنا ریگ وت ار ام اردام

فیثک و تسهدرپ و تسربا نم رپ
فیطل وا دش قح فطل ساکعنا ز

هار ز ار شنسح و ار رپ منک رب
هام ز مه ار هم نسح منیبب ات

تسا رتشوخ ردام هیاد مهاوخن نم
تسا ردام نم ٔهیاد نم مایسوم

هطساو زا هم فطل مهاوخن نم
هطبار نیا دش موق ک�ه هک

هار یناف دوش یربا رگم ای
هام یور باجح وا ددرگن ات

� فصو رد وا دیامنب شتروص
ایلوا و ایبنا مسج وچمه

دنبهدرپ دشابن یربا نانچنآ
دنمدوس ینعم هب دشاب ردهدرپ

ینشور حابص ردنا کنانچنآ
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ینشور حابص ردنا کنانچنآ
ین ربا �اب و دیرابیم هرطق

)۱۳(اقِس نآ دوب یربمغیپٔ هزجعم

)۱۴(امس گنرمه وحم زا ربا هتشگ

ربا یوخ یو زا هتفر و ربا دوب
ربص هب قشاع نت ددرگ نینچ نیا

وز هتشگ مگ ینت اما دوب نت
وب و گنر یو زا هتفر لدبم هتشگ

نم رهب زا رس و تسریغ یپ رپ
نت )۱۵(نوتُسا رَصَب و عمس ٔهناخ

ریغ دیص یارب ندرک ادف ناج
ریخ ز یدیمون و ناد قلطم رفک

نایطوط شیپ دنق نوچ وشم نیه
نایز زا نمآ وش وش یرهز کلب

باطخ رد )۱۶(یشابداش یارب ای
)۱۷(ب�ِک شیپ نک رادرم نوچ شیوخ

تسکش نیا یارب یتشک رضخ سپ
تسر زاب )۱۸(بِصاغ ز یتشک نآ هک ات

)۲۰(ینَس دمآ نآ رهب )۱۹(یرْخَف ،رقف

ینغ رد مزیرُگ )۲۱(ناعاَّمط ز ات

دنهن ناز یبارخ رد ار اهجنگ
دنهر او )۲۲(نارمُع لها صرح ز ات

نیزگ تولخ ور دنک یناتن رپ
نیا و نآ جرخ هلمج یدرگن ات

راوخهمقل مه یاهمقل مه وت کنآز
رادشوه ناج یا )۲۴(یلوکام و )۲۳(لِکآ

۴۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۴۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسرتشیپ و سپ هار نوخ ز هک یزغلن ات
تسرتشیب نونک دزدرز ز دزد یمدآ

نادم مصخیب و )۲۵(دساک نینچ وت ار دوخ دوخ
تسرز ناک وت دوخ و رز بلاط ناهج هک

هشیش :هجاجُز )۱(
همان :هفیحص )۲(
نایمه ،هتنچ ،دنتسبیم رمکهب و هتخیر میس و رز نآ رد هک یمرچ یاهسیک :نادمُرُح )۳(
گرزب رام ،اهدژا :نابعُث )۴(
یدنمجرا و تّزع :زِع )۵(
هدرک لوزن ،هدمآ دورف :لَزنُم )۶(
هدش لیدبت ،هتشگ نوگوگد :لَدبُم )۷(
تیکلام ،ندش کلام :کلِم )۸(
.تسا یقیقح لباقم یرابتعا ینعم هب اجنیا رد ،یتیراع :راعتسُم )۹(
هار نایم یارسناوراک :طابِر )۱۰(
ندنام یارس :رارَقلاُراد )۱۱(
یعونصم :هیراع )۱۲(
بآ کشَم ینعم هب ءاقِس ففخم :اقِس )۱۳(
نامسآ ینعم هب ءامَس ففخم :امس )۱۴(
دومع ،نوتس :نوتُسا )۱۵(
نیرفآ ،شاب شوخ ینعی ندوب داش هب رما .تینهت و کیربت یاج هب نیسحت هملک :شابداش )۱۶(
بلَک عمج ،ناگس :ب�ِک )۱۷(
رگمتس ،هدننک بصغ :بِصاغ )۱۸(
هدحو مّلکتم ریمض ،ی +رْخَف .نم راختفا :یرْخَف )۱۹(
عیفر ،�او ،هبترم یلاع :ینَس )۲۰(
هغلابم هغیص .دنمزآ رایسب :عاَّمط )۲۱(
تسرپ ایند مدرم :نارمُع لها )۲۲(
) لعاف مسا ( هدنروخ :لِکآ )۲۳(
) لوعفم مسا ( هدش هدروخ :لوکام )۲۴(
قنور یب ،شزرا یب :دساک )۲۵(


