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۴۰۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسلد ردنا بوخ فاصوا همه یدرک رظن نوچ
تسلگ و بآ شندعم ،اوسر فاصوا همه نیو

دوش دص یم لگ و بآ ناج یا توهش و اوه زا
تسلکشم ره فشاک و اوه کرت نیا لکشم

تستلع دص عفاد شکرت رهب )۱(للعت نیو
تسلزنم لزنم لقن سپ ،وت ز تلع دشب نوچ

ینکشن شطرش هک ات دوخ اب وت نک یطرش کیل
تسلیاز و وحم تنامرد و یقاب تلع هن رو

نآ زا دعب شدنت طرش اب دنک وخ تعبط کنوچ
تسلصاح تنورد زا ناج لصاح نارازه دص

کنانچ نهآ لد نیا ددرگ هنییآ ار وت سپ
تسلهاک وک نآ یور دیامن ییور یمد ره

دوش یقاس مه و شیع رد دوش برطم ار وت سپ
تسلماح ار ناج لومحم دش کنوچ تناما نآ

یغراف زا مه و لغش زا نآ زا دعب ییآ غراف
)۲(تسلماخ سب نآ هک یجنگ نآ وت زا ددرگ هرهش

وت ناج ددرگن نیریش یروخ اهاولح هچ رگ
تسلکآ ناهد رد ات دوب یقرب نآ قوذ

دومزآ نوچ سپ تسین رگ رک و روک تعیبط نیا
تسلیام نوچ نآ یوس نآ تسلئاح و باجح نیاک

تسهتسررب اههصغ و جنر لصا زا عبط کیل
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تسهتسررب اههصغ و جنر لصا زا عبط کیل
)۳(تسلیاطیب قشاع اهrب و جنر یپ رد

رگن ار )۴(توخن رس تعبط یاهعضاوت رد
)۵(تسلکاش دحیب یاهعضاوت شربک نآ ردنا و

شدب ییاهشرورپ وت ار عبط ثیدح ره
)۸(تسلئاحیب نیا )۷(کناداو نکب )۶(یلیوأت و حرش

تسه کناد رگید تیب لامج یتیب یکی ره
تسلغاش ار ناور هر تقیرط نیا دیؤم اب

اهداهشا زا دشاب بلاطم فوخ ار وت رو
)۹(تسلجآ ناک لجا ینیریش هاوخیم ادخ زا

ورب هگنآ نک ضرف نوگرگد یجنر فرط ره
تسلصاحیب رگد ناک اهیوسیب یوس هب زج

رگد یرام یپ زا ییآ رام )۱۰(قاثُو وت
تسهلسلس نوچ نیا کناز ینیبب نارام هصغ

کانرهز یرذع شیوخ زا ار رام ییوگن ات
تسلطاب مه نیا هک دراد )۱۱(مهتم وا تهگ ناو

افص زیربت رخف نآ نید سمش ثیدح زا
تسلپلپ راک هن نیاک دیاب مرگ شجازم نآ

۳۶۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تافص رد رگنب و مان زا رذگ رد
تاذ یوس دیامن هر تتافص ات

۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ررض دمآ قشع یوک زک ،رمش اهتیانع زا نیا
اهتنا تسقح قشع رب رذگ ار یزاجم قشع

دهدیم نیبوچ ریشمش دوخ روپ تسد هب یزاغ
ازغ رد دریگ ریشمش ،دوش اتسا نآ رد وا ات

دوب نآ نیبوچ ریشمش ،دوب ناسنا رب هک یقشع
rتبا دیآ رخآ نوچ دوش نامحر اب قشع نآ

۳۴۲۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نRهاج زا تشاد دیاب ناهنپ دوخ یتسم و دوخ لاح کنآ نایب رد

یاهدرپ میکح ظافلا ونشب
یاهدروخ هداب هک هن اجنامه رس

دش لاض نوچ یا هناخیم زا تسم
دش لافطا هچیزاب و رَخسَت

یهر ره وس نآ وس نیا دتفیم
یهلبا ره شددنخیم و لگ رد

شا یپ ردنا ناکدوک و نینچ وا
شا یم قوذ و یتسم زا ربخیب

ادخ تسم زج دنلافطا قلخ
اوه زا هدیهر زج غلاب تسین

امش و تسوهل و بعل ایند :تفگ
ادخ دیامرف تسار و تیکدوک

یکدوک یتفرن نوریب بعل زا
؟یکَذ یشاب یک حور تاکذ یب
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؟یکَذ یشاب یک حور تاکذ یب

۳۴۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکدوک گنج وچمه ناقلخ گنج
ناهُم و زغمیب و ینعمیب هلمج

ناشگنج نیبوچ ریشمش اب هلمج
ناشگنهآ یعَْفَنی� رد هلمج

یا ین رب هراوس هتشگ ناش هلمج
یا یپ لُدْلُد ای تسام قاُرب نیک

هتشارفا لهج ز دوخ و دنلماح
هتشادنپ هر لومحم )۱۲(بکار

قح ن�ومحم هک یزور ات شاب
َقَبط هُن زا دنرذگب نازات بسا

کَلْ�ا َو ِهیلا ُحو�رلا ُجُرْعَت
کََلفْلا �َزتْهَیِ حور�لاِ جورُع ْنِم

و دنوریم �اب راگدرورپ یوسب ناگتشرف و اهناسنا حور زور نآ رد
.دزرل یم هنامداش کلف ،حور جورع نیا زا 

راوسنماد ناتهلمج نrفط وچمه
راو بسا هتفرگ نماد هشوگ

دیسر )ینْغُی � �ن�ظلا �ناِ( قح زا
؟دیود یک اهکلف رب نظ بکرم

 دنکیمن یرای تقیقح هب ندیسر رد ار هدنب مهو و نامگ
.دزاس یمن زاین یب ادخ زا و

اذِ حیجَرت يف ِنْی�ن�ظلا ُبَلَْغا
اهحیضَْوت يف َسم�شلا یراُمت �
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اهحیضَْوت يف َسم�شلا یراُمت �

تقیقح دیشروخ هک ییاج رد اما داد حیجرت ناوتیم  تسا رتیوق هک ار نآ نامگ ود زا
.درک دیابن لدج و ثحب دوشیم هدید حوضو هب 

شیوخ یاهبکرم دینیب یهگنآ
شیوخ یاپ زا دیاهدیزاس یبکرم

امش کاردا و سح و رکف و مهو
rه کدوک بکرم ناد ین وچمه

ناشلامح لد لها یاهملع
ناشلامَحا نت لها یاهملع

دوش یرای دنز لد رب نوچ ملع
دوش یراب دنز نت رب نوچ ملع

)ُهَرافَْسا ُلِمْحَی( :دزیا تفگ
وُه ز دَْوَبن ناک ملع دشاب راب

هطساو یب وه ز دوبن ناک ملع
هطِشام گنر وچمه دیاپن نآ

یشک وکین ار راب نیا نوچ کیل
یشوخ تدنشخب و دنریگ رب راب

ملع راب نآ اوه رهب شکم نیه
ملع راوهر رب وت بکار یوش ات

راوس ییآ ملع راوهر رب هک ات
راب شود زا ارت دتفا نآ زا دعب

؟وُه ماج یب یهر یک اهاوه زا
وُه مان اب هدش عناق وُه ز یا

لایخ ؟دیاز هچ مان زو تفص زا
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لایخ ؟دیاز هچ مان زو تفص زا
لاصو ل�د تسه شلایخ نآ و

؟چیه لولدم یب ل�د یاهدید
چیه لوغ دوبن هداج دشابن ات

؟یاهدید تقیقح یب یمان چیه
؟یاهدیچ لُگ ،لُگ م� و فاگ ز ای

وجب ار یمسم ور یدناوخ مسا
وج بآ ردنا هن ناد �اب هب هم

یرذگب یهاوخ فرح و مان ز رگ
یرسکی نیه دوخ ز ار دوخ نک کاپ

وش گنر یب ینهآ ز نهآ وچمه
وش گنز یب هنیآ تضایر رد

دوخ فاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ فاص کاپ تاذ ینیبب ات

ایبنا مولع لد ردنا ینیب
اتسوا و دیعُم یب و باتک یب

متما زا تسه :هک ربماغیپ تفگ
متمه ْمَه و رهوگ ْمَه دَُوب وک

ناشناج دنیب رون نآ ز ارم رم
نآ زا منیبیمه ار ناشیا نم هک

تاوُر و ثیداحا و نیَحیحَص یب
تایح بآ برشَم ردنا کلب
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۴ هيآ ،)۷۰(جراعم هروس ،میرک نآرق

ْ�ا ُجُرْعَت َrٍََةنَس َفَْلأ َ¢ِسْمَخُ هُراَدْقِم َناَكٍ مَْوي يِف ِهْيَِلإ ُحو�رلاَو ُةَكِئ.

یسراف همجرت 

.دنورىم �اب وا ىوس هب تسا لاس رازه هاجنپ هزادنا هب هك ىزور رد ،حور و ناگتشرف

یسیلگنا همجرت

The angels and the spirit ascend unto him in a Day the measure 
whereof is (as) fifty thousand years.

۳۶ هيآ ،)۱۰(سنوي هروس ،میرک نآرق

...ًاْئيَش ªقَحْلا َنِم يِنْغُي َ� �ن�ظلا �ِنإۚ  ًاَّنظ �ِ�إ ْمُهَُرثَْكأُ عِب�َتي اَمَو

یسراف همجرت

...دراین قح زا یزاین یب ،نامگ انامه و دننکن یوریپ ار ینامگ زج ناشرتشيب

یسیلگنا همجرت

But most of them follow nothing but fancy: 
truly fancy can be of no avail against truth…

۵ هيآ ،)۶۲(هعمج هروس ،میرک نآرق

... اًراَفَْسأ ُلِمْحَي ِراَمِحْلا َِلثَمَك ...

یسراف همجرت

... دنکیم لمح ار ییاهباتک هک تسا یرخ نوچ ...
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... دنکیم لمح ار ییاهباتک هک تسا یرخ نوچ ...

یسیلگنا همجرت

…is that of a donkey which carries huge tomes 
(but understands them not)…

ندرک گنرد :للعت )۱(
مانمگ :لماخ )۲(
دوس و هدیاف ،هدرتسگ ،عیسو :لیاط )۳(
ییاتسدوخ ،ربکت :توخن )۴(
تروص ،تئیه ،لکش :هلکاش )۵(
ندرک ریسفت ،ندینادرگزاب :لیوأت )۶(
نداد صیخشت ،خانشزاب ،سنادزاب :سناداو )۷(
زیچ ود نایم باجح و عنام :لئاح )۸(
باتشاب ینعم هب لجاع دض ،هدننک ریخأت :لجآ )۹(
قاتا ،هناخ :قاثُو )۱۰(
هدش هدز تمهت وا هب هک یسک :مهتم )۱۱(
راوس :بکار )۱۲(


