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۱۴۲۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدیسرت و دوب هگیب هک ربلد اب رذع متفگب
مدید مه زین تهاگب کریز یاک داد مباوج

هدیدان ریگ یدید وچ هدیدنسپ یا متفگب
مدیدنسپ دوخ فطل هب ار تدنسپان وا تفگب

تسهدیدرگن زگره لد ریصقت دش هچ رگ متفگب
مدیدرگن لد زا نم هک ناد نم زا مه ار نآ تفگب

ناروجهم هآ ونشب دروخ منوخ رجه متفگب
مدیچیپ تاپ ردناک تسام فطل ماد نآ تفگب

دتسب نانمشد زا رکم هب ار نیمای نباک فسوی وچ
مدیدزد هنامیپ نم و دندرک مهتم مه ار وت

ور اتفگ رود هر سب و تسا هاگیب زور متفگب
مدیدرون ار هر نم هک رگنم هر هب رگنب نم هب

تردق نیا شیپ دشاب هچ ملاع هگیب و هاگ هب
مدیربن بابسا نیا رب ار ناهنپ رارسا نم هک

یدنب رگدمه رب همه ار قیdخ لقع رگا
مدیزگب هک ناج نآ رگم ام فطل رس دباین

۱۴۱۹ رطس ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

سپس وریم عبت نک هلبا شیوخ
سب و یبای یهلبا نیز یگتسر

رسپ یا هلبلا هنجلا لها رثکا
رشبلا ناطلس تستفگ نیا رهب

تست زیگنا داب و ربک نوچ یکریز
تسرد لد دنامب ات وش یهلبا

http://ganjoor.net/moulavi/


Page 2 of 4

392_Qazal & Mathnavi 3/14/12 10:08 AM

تسوتود یگرخسم هب وک هن یهلبا
تسوه ناریح و هلاو وک یهلبا

رب تسد نانز نآ دناناهلبا
رذن فسوی خر زو هلبا فک زا

تسود قشع ردنا نک نابرق ار لقع
تسوک تسیوس نآ زا یراب اهلقع

لوقع هداتسرف وس نآ اهلقع
لوگ تسقوشعم هن هک وس نیا هدنام

۱۵۳۳ رطس ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیقی شهقان نوچ و دنانونجم وچمه
نیک هب سپاو نیا و شیپ نآ دشکیم

ناور یلیل نآ شیپ نونجم لیم
ناود هرک یپ سپ هقان لیم

یدب لفاغ دوخ ز نونجم را مد کی
یدمآ سپاو و یدیدرگ هقان

ندب شدوب رپ کنوچ ادوس و قشع
ندش دوخیب زا هراچ شدوبنیم

دوب لقع بقارم دشاب وا کنآ
دوبر رد یلیل یادوس ار لقع

تسچ و دوب بقارم سب هقان کیل
تسس شیوخ راهم وا یدیدب نوچ

گند و تشگ لفاغ هک وز یدرک مهف
گنردیب هرک هب یدرک سپس ور

اج ز یدید یدمآ زاب دوخ هب نوچ
اهگنسرف سب تستفر سپس وک

اهلاوحا نیدب هر هزور هس رد
اهلاس ددرت رد نونجم دنام

میقشاع ود ره وچ هقان یا تفگ
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میقشاع ود ره وچ هقان یا تفگ
میقیwان هرمه سپ دض ود ام

راهم و رهم نم قفو رب تتسین
رایتخا تبحص وت زا دیاب درک

نزهار ار رگدکی هرمه ود نیا
نت ز دیان ورف وک ناج نآ هرمگ

یاهقاف ردنا شرع رجه ز ناج
یاهقان نوچ نبراخ قشع ز نت

اهلاب wاب یوس دیاشگ ناج
اهلاگنچ نیمز رد نت هدز رد

نطؤ هدرم یا یشاب نم اب وت ات
نم ناج دنام رود یلیل ز سپ

اهلاح نوگ نیز تفر مراگزور
اهلاس یسوم موق و هیت وچمه

لاصو ات هر نیا دوب ینیتوطخ
لاس تصش تتسش ز هر رد ماهدنام

رید تخس مدنامب و کیدزن هار
ریسریس یراوس نیز متشگ ریس

دنکف رد رتشا زا ار دوخ نوگنرس
دنچدنچ ات مغ ز مدیزوس تفگ

خارف نابایب یو رب دش گنت
خdگنس ردنا دنکفا |شیوخ

ریز تخس ار دوخ دنکفا نانچنآ
ریلد نآ مسج تشگ لخلخم هک

تسپ یوس ار دوخ دنکفا نانچ نوچ
تسکش مه شیاپ هظحل نآ اضق زا

موش وگ اتفگ و تسب رب ار یاپ
موریم ناطلغ شناگوچ مخ رد
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موریم ناطلغ شناگوچ مخ رد

نهدشوخ میکح نیرفن دنک نیز
نت ز دیان ورف وک یراوس رب

دوب یلیل زا مک یک یلوم قشع
دوب یلوا وا رهب |شگ یوگ

قدص یولهپ رب درگیم وش یوگ
قشع ناگوچ مخ رد ناطلغ طلغ


