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۲۹۸ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم    

باقن زا دنیامنیم ور هم هک ناتشز نیا زا هآ
باتهام وس نورب زا و بات هاک وس نورد زا

نورب زا )۲(لادبا گنر و نورد زا )۱(لاجد گنچ
باطخ رد ناهاش زمر و ریمض رد نادزد ماد

لگ و بآ رد نارم رخ و شابم رداچ قشاع
(۳)بQَخ ردنا رخ دننام لگ و بآ ز ینامن ات

دروخ هگنآ دنک وب گس ینکفا نان گس هب نوچ
!؟باتش نیدنچ نان رهب دشاب هچ یریش ،یاهن گس

» ناج « :هک ییوگ ،یکگنر ینیب رادرم نآ ره رد
بایب ار ناج ،وجب ار ناج !اجک زا گنر اجک ناج

لاؤس ره باوج ربلد ،یتجاح و لاؤس وت
باوج ردنا لاؤس ددرگ انف ،دیآ باوج نوچ

بآ یعس زا بارش نوچ یتشگ تسه شباطخ زا
بارش ردنا بآ وچمه یتشگ تسین شبارش زو

غورف رد شتآ وچمه هدیشک رس شزان ز وا
باوص شیپ اطخ نوچ هدنکف رس تلجخ ز وت

درک گربیب ار غاب رم یتراغ نازخ رگ
باب حتف یارب دمآ راهب ناطلس لدع

زبس طخ هتشبن یو رب اههمان نوچ اهگرب
» ْباِتکلا pُما ُهَْدنِع « زا وجب اهطخ نآ حرش

۱۸۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۸۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!اجک لد و ناج هناخ ،اجک لگ و بآ هناخ
نم راید و نم رهش دش موزرآ بر ای

یمدیدب و دوخ رهش یمدیسر رگا بر ای
نم رای رهش همه ناو نم رایرهش تمحر

نم تشپ ز نارگ راب ،نم تشرد هر هتفر
نم راب هدرب هدمآ نم رابدرب ربلد

نم ریش ز دروخ ریس نم ریگریش یوهآ
نم راکش دوب هتشگ ،وا راکش منم هک نآ

نم زور فیرح و تفج ور هایس بش تسین
نم راهبون یپ رد لد گنس نازخ تسین

۴۹۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تساه قرف دّلقم ات قّقحم زا
تسادص رگید نآ و تسدوواد وچ نیک

۲۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تس ینشور بآ ار وت هک ورب ربخیب یا
افص )۴(توفص تلگ و بآ ز دهراو ات

۲۹۶۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام )۵(نادباک یلگ و بآ نیا کناز
تساهناج یایض دزد و رکنم

۱۲۲۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۲۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

لدهتفخ و مشچرادیب اسب یا
لگ و بآ لها دید دنیب هچ دوخ

۲۲۴۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یوش هگنآ قح روظنم |د یا
یور دوخ لک یوس یوزج وچ هک

تسا لد رب نامرظن :دیوگیمه قح
تسا لگ و بآ نآ هک تروص رب تسین

تسه زین لد ارم :ییوگیمه وت
تسپ هب ین دشاب شرع زارف لد

تسه بآ مه نیقی هریت لِگ رد
تسدبآ دیاشن تبآ نآ ز کیل

تسا لگ بولغم تسا بآ رگ هکنآز
تسا لد مه نیک وگم ار دوخ لد سپ

تسا رترب اهنامسآ زک یلد نآ
تسا ربمغیپ ای لادبا لد نآ

هدش یفاص لگ ز نآ هتشگ کاپ
هدش یفاو هدمآ ینوزف رد

هدمآ رحب یوس هدرک لگ کرت
هدش یرحب لگ نادنز زا هتسر

نیه تس هدنام لگ سوبحم ام بآ
نیط ز ار ام نک بذج تمحر رحب

مشک دوخ رد ارت نم :دیوگ رحب
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مشک دوخ رد ارت نم :دیوگ رحب
مشوخ بآ نم هک یف|یم کیل

ار وت درادیم مورحم وت ف|
آرد نم رد نک تشادنپ نآ کرت

دور ایرد رد هک دهاوخ لگ بآ
دشکیم و بآ یاپ هتفرگ لگ

لگ تسد زا دوخ یاپ دناهر رگ
لقتسم دش وا و کشخ دنامب لگ

؟ار بآ لگ زا تسیچ ندیشک نآ
ار بان بارش و لُقن وت بذج

۳۹ هیآ ،)۱۳( دعر هروس ،میرک نآرق 

ِبَاتِكْلا pُمأُ هَْدنِعَوۖ  ُتِْبُثيَو ُءاَشَي اَمُ ��ا وُحَْمي

یسراف همجرت

.تسوا اه شناد عبنم و دراد یم راوتسا ار شدوخ و درب یم نایم زا دهاوخب ار هچره دنوادخ

یسیلگنا همجرت

Allah doth blot out or confirm what He pleaseth: with Him is the Mother of the Book.

۳۱۷۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وا فوسلیف نآ ندرک تمXم و ندرک لاوج رد گیر و یبارعا ٔهصق

یرتشا هدرک راب )۶(یبارع کی
یُرپ هناد زا تَفز لاوَج ود
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لاوج ود ره رس رب هتسشن وا
لاؤس ار وا درک )۷(زادناثیدح کی

تفگ هب شدروآ و دیسرپ نطو زا
تفُسِب اهرُد یسب شسرپ نآ ردناو

لاوج ود ره نآ هک شتفگ نآ زا دعب
)۸(لاح قودصم وگب ؟هدنکآ تسیچ

تسا مدنگ ملاوج کی ردنا :تفگ
تسا مدرم توق هن یگیر رگد رد

؟لامر نیا یدرک راب نوچ وت :تفگ
لاوج نآ دنامن اهنت ات :تفگ

ار گنت نآ مدنگ مین :تفگ
ار گنهرف یپ زا زیر رگد رد

رتش مه و لاوج ددرگ کبس ات
)۹(رُح و لها میکح یا شاباش :تفگ

بوخ یأر و قیقد رکف نینچ نیا
)۱۰(؟بوغُل رد هدایپ نایرع نینچ وت

درک مزع و میکح رب دمآ شمحر
درمکین دناشن رب رتشا رب شک

نُخُسشوخ میکح یا :شتفگ زاب
نک حرش مه دوخ لاح زا یاهّمَش

تسار وت هک تیافک و لقع نینچ نیا
تسار یوگ رب ؟یهش ای ؟یریزو وت

ماهماع زا مین ود ره نیا :تفگ
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ماهماع زا مین ود ره نیا :تفگ
ماهماج ردنا و لاح ردنا رگنب

؟واگ دنچ ؟یراد دنچ رتشا :تفگ
واکم ار ام نآ هن و نیا هن :تفگ

؟ناکد رد یراب تسیچ تتخر :تفگ
؟ناکم وک و ناکد وک ار ام :تفگ

؟دنچ دقن مسرپ دقن زا سپ :تفگ
دنپبوبحم و وراهنت یوت هک

تسا وت اب ملاع سم یایمیک
تسا ُوت رب ُوت رهوگ ار شناد و لقع

)۱۱(بَرَعْلا َهْجَو ای تسین �او :تفگ

بش توق هوجو مکْلِم همه رد

مودیم هنهرب نت هنهرب اپ
مور اجنآ دهدیم ینان هک ره

رنه و لضف و تمکح نیز ارم رم
رس درد و لایخ زج لصاح تسین

مََرب زا رود ور هک شتفگ برع سپ
مرس رب وت یموش درابن ات

نم ز تموش تمکح نآ رب رود
)۱۲(نََمز لها رب تسموش وت قطن

مودیم وس نیا نم ور وس نآ وت ای
مور سپاو نم شیپ هر ارت رو
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گیر ز رگید و مدنگ ملاوج کی
)۱۳(گیر هدرُم یاههلیح نیز دوب ْهِب

تسا یقمحا کرابم سب مایقمحا
تسا یقتم مناج و گرب اب ملد هک

دوش مک )۱۴(تواقش هک یهاوخ وت رگ
دوش مک تمکح وت زا ات نک دهج

لایخ زو دیاز عبط زک یتمکح
لQَجْلاوُذ رون ضیف یب یتمکح

کش و ّنظ دیازف ایند تمکح
کلف قوف دََرپ ینید تمکح

نامزْرخآ کریز )۱۵(ناعَبْوَز
ناینیشیپ رب شیوخ هدوزف رب

هتخوس اهرگج نازومآهلیح
هتخومآ اهرکم و اه لعف

دوُج و سفن یاخس و راثیا و ربص
دوس )۱۶(ریسکا دوب نآک هداد داب

یهر دیاشگب هک دشاب نآ رکف
یهَش دیآ شیپ هک دشاب نآ هار

دوب هش دوخ زا هک دشاب نآ هاش
دوش هش رکشل و اهنزخم هب هن

)۱۷(یدَمْرَس وا یهاش دنامب ات

یدمحا نید کلُم �زِع وچمه
وگ غورد رایسب ،باذک :لاجد )۱(
ادخ نادرم ،راکوکین و حلاص ینعم هب لدب عمج :لادبا )۲(
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وگ غورد رایسب ،باذک :لاجد )۱(
ادخ نادرم ،راکوکین و حلاص ینعم هب لدب عمج :لادبا )۲(
قQتاب :بQَخ )۳(
هدیزگرب و هزیکاپ :توفص )۴(
ندب عمج :نادبا )۵(
نیشنارحص برع ینعم هب یبارعا ففخم :یبارع )۶(
فاّرح و وگرپ :زادنا ثیدح )۷(
لاح تقیقح :لاح قودصم )۸(
هدازآ :رُح )۹(
یگدنامرد و جنر :بوغُل )۱۰(
برع گرزب :بَرَعْلا َهْجَو )۱۱(
راگزور ،رصع ،هنامز :نََمز )۱۲(
ثاریم :گیر هدرُم )۱۳(
یتخبدب :تواقش )۱۴(
ناتفص هابور ،هعَبوَز عمج :ناعَبْوَز )۱۵(
دهد رییغت ار ماسجا تیهام هک یرهوج ،ایمیک :ریسکا )۱۶(
یدبا ،هنادواج :یدَمرَس )۱۷(


