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۲۸۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناوخ و غارچ دهنب سک ره ماش زامن وچ
یناغف و هحون و مغ ،یرای لایخ و منم

مزامن نیشتآ دوب مزاس کشا ز وضو وچ
یناذا دسر ودب وچ ،دزوسب مدجسم رد

دش اضق نم زامن هک ؟دش اجک ماهلبق خر
یناحتما وت و نم هب ،هرامه دسر اضق ز

؟نآ تسه تسرد وگب وت ،ناتسم زامن ابجع
یناکم وا دسانشن ،ینامز وا دنادن هک

؟تسا نیمتشه هک ابجع ؟نیا تسا تعکر ود ابجع
ینابز متشادن وچ ؟مدناوخ هروس هچ ابجع

؟لد هن و دنام تسد هن هک ،مبوک هنوگچ قح رد
یناما ادخ یا هدب ،یدرب وت نوچ تسد و لد

مرازگیم زامن وچ ،مرادن ربخ ادخ هب
ی̀نف دش ماما هک ،یعوکر دش مامت هک

یماما ره شیپ و سپ مشاب هیاس وچ نیا زا سپ
یناب هیاس )۱(کارح ز میازف و مهاکب هک

رگنم هیاس مایق هب ،رگنم هیاس عوکر هب
یناج هیاس ز بلطم ،یدصق هیاس ز بلطم

دبنج ریغ ناج هب هک ،هیاس تسر باسح ز
یناد هیاس تساجک هک کتسد ود دنزیمه هک

مناور ،دوش ناور وچ ،مناب هیاس تسا هش وچ
یناکد هنارک هب متسشن وا دنیشن وچ

هیاس ثیدح و منم هیام دنامن ارم وچ
یناهد تیعبت ؟هیاس ناهد دنک هچ
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یناهد تیعبت ؟هیاس ناهد دنک هچ

)۲(رذآ و بآ ز یرُپ وچ ،ردارب شمخ ینکن
ین ای دننک وا رد هک )۳(د̀بت نامه وبس ز

۲۵۱۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴(هَز درد ار ناردام دریگن ات
 هر چیه دباین نداز رد لفط

تس هلماح لد و لد رد تناما نیا
 تس )۵(هلباق لاثم اهتحیصن نیا

تسین درد ار نز هک دیوگ هلباق
 تسا یهر ار کدوک درد دیاب درد

تسا نزهر دشاب دردیب وا کنآ
 تسا xفگ قحلا انا یدردیب کناز

تسا تنعل xفگ تقو یب اَنا نآ
تسا تمحر xفگ تقو رد اَنا نآ

نیقی دش تمحر روصنم اَنا نآ
نیبب دش تنعل نوعرف اَنا نآ

zار ماگنهیب غرم ره مرج
   ار م`عا تسا بجاو ندیرب رس

ار سفن xشک تسیچ ندیرب رس
 ار سفن xفگ کرت و داهج رد

ینک رب مدزک شین کنانچنآ
 ینمیا xشک ز وا دبای هک ات

رام ز یرهز رپ نادند ینک رب
 راسگنس ی`ب زا رام دهر ات

ریپ )۶(لِظ زج ار سفن دشکن چیه
 ریگ تخس ار شُکسفن نآ نماد

تسوه قیفوت نآ تخس یریگب نوچ
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تسوه قیفوت نآ تخس یریگب نوچ
 تسوا بذج دیآ هک توق ره وت رد

ناد تسار َْتیَمَرْ ذاِ َْتیَمَر ام
 ناج ناج زا دوب ناج دراک هچ ره

رابدرب و تسا یو هدنریگ تسد
 راد دیموا وزا مد نآ ،مد هب مد

یاهدنام وا یب رید رگ مغ تسین
 یاهدناوخ شریگتخس و ریگرید

شتمحر دریگ تخس دریگ رید
 شترضح درادن بیاغ تمد کی

zو و لصو نیا حرش یهاوخ وت رو
*یح�ضلاَو ناوخیم هشیدنا رس زا

۵-۱ هیآ ،)۹۳(یحضلا هروس ،میرک نآرق *

)١(ٰ ىَح�ضلاَو

)٢(ٰ ىَجَس اَِذإ ِلْي�للاَو

)٣(ٰ ىَلَق اَمَو َك�بَر َكَع�دَو اَم

ْ�ا َنِم َكَل ٌْريَخُ ةَرِخْ�َلَو )٤(ٰ ىَلوُ

)٥(ٰ ىَضَْرَتف َك�بَر َكيِطْعُي َفْوَسَلَو

یسراف همجرت

)۱( زور یادتبا هب دنگوس
 

)۲( دریگ مارآ هک هاگ نآ بش هب دنگوس و

)۳( .تسا هدادن رارق هنیک و مشخ دروم و هدرکن  اهر ار وت تراگدرورپ هک

)۴( .تسا رتهب ایند زا وت یارب ترخآ دیدرت یب و
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)۴( .تسا رتهب ایند زا وت یارب ترخآ دیدرت یب و

)۵( .یوش دونشخ ات درک دهاوخ وت هب یششخب تراگدرورپ یدوز هب و

یسیلگنا همجرت

By the Glorious Morning Light, (1)

And by the Night when it is still, (2)

Thy Guardian-Lord hath not forsaken thee, nor is He displeased. (3)

And verily the Hereafter will be better for thee than the present. (4)

And soon will thy Guardian-Lord give thee (that wherewith) thou shalt be well-pleased. (5)

باتک زاغآ ،۱ شخب ،همانهاش

درخ و ناج دنوادخ مان هب
 درذگنرب هشیدنا رترب نیزک

یاج دنوادخ و مان دنوادخ
 یامنهر هد یزور دنوادخ

رهپس نادرگ و ناهیک دنوادخ
 رهم و دیهان و هام هدنزورف

تسرترب نامگ و ناشن و مان ز
 تسرهوگ هدش ربٔ هدنراگن

هار هشیدنا زین ودب دباین
 هاگیاج زا و مان زا رترب وا هک

دیدپ دیاین زگره هک ناد نیقی
 دیرفآ مهو هک سک نآ ردنا مهو هب

درذگب نارهوگ نیز هچ ره نخس
 درخ و ناج هار ودب دباین

یمه دنیزگرب نخس رگ درخ
 یمه دنیب هک دنیزگ ار نامه

تسه وچ ار وا سک دنادن ندوتس
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تسه وچ ار وا سک دنادن ندوتس
 تسب تدیابب ار یگدنب نایم

وا دجنس یمه ار ناج و ار درخ
 وا دجنگ یک )۷(هتخس ٔهشیدنا رد

نابز و ناج و یار تلآ نیدب
 ناوت یک ار هدننیرفآ دوتس

یوش )۸(وتسَخ هک دیاب شیتسه هب
 یوش وسکی )۹(راگیب راتفگ ز

هار هدنیوج و یشاب هدنتسرپ
 هاگن ندرک شنامرف هب یفرژ هب

دوب اناد هک ره دوب اناوت
 دوب )۱۰(انُرب ریپ لد شناد ز

تسین هاگنخس رترب هدرپ نیا زا
 تسین هار ار هشیدنا شیتسه ز

۲۸۰۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش یوزج قشاع یوزج کنوچ
 دور دوخ لک هب شقوشعم دوز

۲۸۰۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ بولطم زا رود هدنامب وا
 شیر یاپ ،لطاب جنر ،عیاض یعس

یاهیاس دریگ هک یدایص وچمه
 یاهیامرس ارو ددرگ یک هیاس

تخس درم هتفرگ یغرم ٔهیاس
 تخرد خاش رب هتشگ ناریح غرم

بجع ددنخیم یک رب )۱۱(غ�مَدُم نیک
 ببس هدیسوپ تنیا لطاب تنیا
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 ببس هدیسوپ تنیا لطاب تنیا

تسا لک ٔهتسویپ وزج ییوگ وت رو
 تسا لگ نورقم راخ روخیم راخ

لک هب هتسویپ تسین ور کی ز زج
)۱۳(لُسُر )۱۲(ثعَب یدب لطاب دوخ هنرو

دنا xسویپ یپ زا نzوسر نوچ
 دنا نت کی نوچ ناشدندنویپ هچ سپ

شبنج ،تکرح :کارح )۱(
شتآ :رذآ )۲(
ندرک شوارت ،ندیوارت :ندی̀بت )۳(
ندییاز :هَز )۴(
امام :هلباق )۵(
هیاس :لِظ )۶(
دودحم ،هدیجنس ،هدش هتخاس :هتخس )۷(
هدننکرارقا ،فرتعم :وتسَخ )۸(
ترجا و دزم یب راک :راگیب )۹(
ناوج :انُرب )۱۰(
.دشاب هدیسر بیسآ شزغم هب هک یسک :غ�مَدُم )۱۱(
xخیگنارب ،تثعب :ثعَب )۱۲(
لوسر عمج ،ناربمایپ :لُسُر )۱۳(


